
لتاريخ: كتاب  ا لعمر يف  ا بناء  لغمر بأ ا ء  نبا   إ
لعسقالين : املؤلف  ا بن حجر  بن علي  أمحد  لفضل  ا لدين أيب  ا  شهاب 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  .رب يسر وهون وأعن واختم خبري يا كرمي ، وصلى اهللا على سيدنا حممد 
تغن ، سبحانه له الصفات العلى واألمساء احلمد هللا الباقي وكل خملوق يفىن ، الواقي ولو أعرض عن عبده ملا اس

احلسىن ، قسم األرزاق واآلجال يف الطرفني واألثنا ، وقدر األحوال خوفا وأمنا ، وكل عنده ألجل مسمى ، وقد 
أحاط علما للكل أقصى وأدىن ، أمحده وأستعينه وحقلعبده أنه مبحامده يعىن ، وال حيصى الثناء ولو أثىن العبد ما 

أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة ترفع قائلها إىل املقام األسىن ، وأشهد أن حممدا عبده  أثىن ، وأشهد
ورسوله املبعوث إىل الثقلني إنسا وجنا ، واملنعوت بأكرم األخالق وأطيب األعراق من هنا وهنا ، املرتقى إىل 

الذين هاجروا وهجروا وآووا ونصروا فسبق وعلى آله وصحبه  eاملراتب العلية حىت كان قاب قوسني أو أدىن ، 
  .اآلباء وتالهم األبناء ، صالة وسالما يتالزمان فيلتزمان ملدميهما باحلسىن 

أما بعد فيقول العبد الضعيف أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن حممود ابن أمحد بن حجر 
تعليق مجعت فيه حوادث الزمان الذي أدركته منذ مولدي هذا : العسقالين األصل املصري املولد القاهري الدار 

سنة ثالث وسبعني وسبعمائة وهلم جرا مفصال يف كل سنة أحوال الدول عن وفيات األعيان مستوعبا لرواة 
احلديث خصوصا من لقيته أو أجاز يل وغالب ما أورد فيه ما شاهدته أو تلقفته ممن أرجع إليه أو وجدته خبط من 

اخيي ورفقيت كالتاريخ الكبري للشيخ ناصر الدين بن الفرات وقد مسعت عليه مجلة من احلديث ، أثق به من مش
وكصارم الديننب دقماق ، وقد اجتمعت به كثريا وغالب ما أنقله من خطه ومن خط ابن الفرات عنه وللحافظ 

 والفاضل البارع املفنن العالمة شهاب الدين أمحد بن عالء الدين بن جحى الدمشقي ، وقد مسعت منه ومسع مين
تقى الدين أمحد بن علي املقريزي واحلافظ العامل شيخ احلرم تقى الدين حممد ابن أمحد بن علي الفاسي القاضي امللكي 

مبكة واحلافظ املكثر صالح الدين خليل بن حممد بن حممد األقفهسي وغريهم وطالعت عليه تاريخ القاضي بدر 
حلافظ عماد الدين بن كثري عمدته يف تارخيه وهو كما قال لكن منذ انقطع ابن كثري الدين حممد العيين وذكر أن ا

صارت عمدته على تاريخ ابن دقماق حىت كان يكتب منه الورقة الكاملة متوالية ورمبا قلده فيما يهم فيه حىت يف 
ا يدل على أنه شاهدها اللحن الظاهر مثل اخلع على فالن ، وأعجب منه أن ابن دقماق يذكر يف بعض احلادثات م

فيكتب البدر كالمهبعينه مبا تضمنه وتكون تلك احلادثة وقعت مبصر وهو يعد يف عينتاب ومل أتشاغل بتتبع عثراته 
بل كتبت منه ما ليس عندي مما أظن أنه اطلع عليه من األمور اليت كنا نغيب عنها وحيضرهاومسيته إنباء الغمر بأبناء 

وهذا الكتاب حيسن من حيث احلوادث أن يكون ذيال على ذيل تاريخ احلافظ . تم لنا خبري العمر ، واهللا أسأل أن خي
عماد الدين ابن كثري فإنه انتهى يف ذيل تارخيه إىل هذه السنة ، ومن حيث الوفيات أن يكون ذيال على الوفيات اليت 

وعلى اهللا تعاىل أعتمد ، ومن فيض كرمه مجعها احلافظ تقى الدين ابن رافع فإهنا انتهت أيضا إىل أوائل هذه السنة 
أستمد ، وهو املستعان ، وعليه التكالن ، مث قدر اهللا سبحانه يل الوصول إىل حلب حرسها اهللا تعاىل يف شهر رمضان 

سنة ست وثالثني فطالعت تارخيها الذي مجعه احلاكم هبا العالمة األوحد احلافظ عالء الدين ذيال على تارخيها البن 
وقد بيض أوائله فطالعته كله من املبيضة مث من املسودة وأحلقت فيه أشياء كثرية ومسعت منه أيضا ومسع مين العدمي 

  .متع اهللا ببقائه 



  ٧٧٣حوادث سنة 
  سنة ثالث وسبعني وسبعمائة

ان بن استهلت واخلليفة املتوكل املعتضد حممد بن املكتفي بن احلاكم العباسي ، وسلطان الديار املصرية األشرف شعب
األمري حسني بن امللك الناصرحممد بن امللك األشرف بن امللك املنصور قالوون النجمي الصاحلي ، ومدبر اململكة 

منكلي بغا ، والدوادار الكبري طشتمر ونائبه بدمشق منجك ونائبه حبلب اشقتمر ، مث نقل عن قريب لطرابلس 
 نسبه يف سنة وفاته ، وصاحب املدينة على ساكنها واسنقر ايدمر وصاحب مكة عجالن بن رميثة احلسىن وسيأيت

أفضل الصالة والتحية واإلكرام عطية بن منصور بن مجاز بن شيحة احلسيين ، وصاحب البالد اليمنية األفضل 
عباس بن اجملاهد على ابن املؤيد داود بن املظفر يوسف بن املنصور عمر بن علي بن رسول وصاحب ماردين امللك 

بن الصاحل حممود بن املغان بن األتعى وصاحب حصن كيفا امللكالصاحل أبو بكر بن العادل غازي بن املظفر داود 
العادل جمري الدين حممد بن الكامل أيب بكر بن املوحد عبد اهللا بن املعظم توران شاه بن الصاحل أيوب بن الكامل 

التركماين ، وصاحب العراق أويس بن حممد بن العادل أيب بكر بن أيوب ، وصاحب الروم مراد بك بن عثمان 
الشيخ حسني بن آقبغاء ونائبه على تربيز ولده السلطان حسني ، وصاحب أرزن الروم القاهر علي بن املنصور 

جالل الدين ابن عماد الدين السلجوقي ، وصاحب خراسان وبالد العجم والشرق تيمور امللقب باللنك وقد عاث 
فاس أبو فارس عبد العزيز بن أيب احلسن املريين ، وصاحب األندلس بن األمحر فيها بالنهب والتخريب ، وصاحب 

  .وصاحب تلمسان احلفصى ، وصاحب تونس 
والقضاة مبصر الشافعي البهاء أبو البقاء واحلنفي السراج اهلندي ،واملالكي الربهان األخنائي ، واحلنبلي نصر اهللا 

حمب الدين ، والوزير فخر الدين بن التاج موسى بن أيب شاكر  وكاتب السر البدر بن فضل اهللا ، وناظر اجليش
وقضاة دمشق الشافعي الكمال العزى ، واحلنفي جنم الدين بن العز واملالكي الزين بن املاروين واحلنبلي عالء الدين 

لدين بن العسقالين ، وكاتب السر فتح الدين ابن الشهيد ، وناظر اجليش تاج الدين بن مشكور ، والوزير تاج ا
  .مشس الدين بن التاج 

فمن احلوادث يف هذه السنة كائنة مشس الدين الركراكي أحد الفضالء املالكية وكان من الطلبة بالشيخونية فوقع 
بينه وبني شيخها أكمل الدين فقام عليه ورفعه للحكام وادعى عليه مبا يقدح يف الشريعة وعقد له جملس لذلك عند 

  .إىل الشام مث آل أمره إىل أن وىل قضاء املالكية بعد مدة كما سيأيت اجلاي مث حقن دمه ونفى 
وفيها كائنة بعادة القبطى مشارف املواريث احلشرية ادعى عليه بأشياء منها أنه يدمي ترك الصالة فحكم بعض 

ك يقول شهاب املالكية بقتله فقتل وطيف برأسه وكان الرهوين قد تعصب له وأفىت حبقن دمه فلم يقبل منه ، ويف ذل
  :الدين بن العطار 
  أضحى بعادة خيفي
  كفرا ويبدي عناده
  ولو تشهد قالوا

واهللا ماذا بعادهوفيها زاد النيل زيادة مفرطة وثبت إىل أيام من هاتور فاجتمع مجاعة باجلامع األزهر وجبامع عمرو 
ب الدين بن العطار مقاطيع ، وسألوا اهللا تعاىل يف هبوطه وكرروا ذلك فهبط وزرع الناس ، وقال يف ذلك شها

وشهاب الدين بن أيب حجلة مقامته املشهورة وفيها أمر السلطان األشراف أن ميتازوا عن الناس بعصائب خضر على 
  .ويف ذلك يقول أبو عبد اهللا بن جابر األندلسي األعمى نزيل حلب . العمائم ففعل ذلك يف مصر والشام وغريمها 



  جعلوا ألبناء الرسول عالمة
  إن العالمة شأن من مل يشهر
  نور النبوة يف كرمي وجوههم

  يغين الشريف عن الطراز األخضر
قال يف ذلك مجاعة من الشعراء ما يطول ذكره ومن أحسنها قول األديب مشس الدين حممد ابن إبراهيم بن بركة 

  .الدمشقي املزين وأنشدين إياه إجازة 
  أطراف تيجان أتت من سندس

  شرافخضر بأعالم على األ
  واألشراف السلطان خصصهم هبا

  .شرفا ليفرقهم من األطرافويف صفر استقر شرف الدين موسى بن أرقطاي يف نيابة صفد عوضا عن علم الدار 
وفيها استقر مشس الدين بن الصائغ احلنفي يف قضاء العسكر وتدريس جامع ابن طولون عوضا عن هباء الدين 

 إفتاء دار العدل عوضا عن هباء الدين أيضا واستقر قي تدريس الشيخونية السبكي واستقر كمال الدين السبكي يف
وفيها استقر القاضي برهان الدين بن مجاعة يف قضاء الشافعية . عوضا عنه الشيخ ضياء الدين القرمي العفيفي 

قاءفقال له أبو وكان ابتداء ذلك أن القاضي برهان الدين األخناي حبث مع أيب الب. عوضا عن أيب البقاء السبكي 
لو غريك قاهلا ألوقعت فيه : لو كان مالك حيا لناظرته يف هذه املسألة أو حنو ذلك ، فزبره الربهان وقال : البقاء 

فاتفق أن السلطان عزل أبا البقاء عقب ذلك عزال فاحشا فاستقر يف األذهان أن ذلك بربكة اإلمام . الفعل وتفارقا 
ر دار العدل على العادة يف ذلك الوقت فجاء شخص إىل أيب البقاء فأسر إليه مالك ، وكانت صورة عزله أنه حض

إن السلطان عزله وأمره بلزوم بيته ، ففعل ذلك واستمر املنصب : كالما مث التفت إىل رفقته من القضاة فقال هلم 
حني عزل أبو البقاء  شاغرا إىل أن وصل اخلطيب برهان الدين بن مجاعة يف خامس مجادى اآلخرة وكان برهان الدين

بدمشق زائرا ألهله من ربيع األول ورجع بعد مخسني يوما بعد أن فوض له النائب نظر القدس واخلليل فخالفه 
الربيدي يف الطريق فأمره النائب بلحاقه إىل القدس فلحقه فخطب يف السادس عشر من مجادى اآلخرة خطبة بليغة 

لربيد ، فلما اجتمع بالسلطان عرض عليه املنصب فاشترط شروطا تعرض فيها لتوديعهم فأبكاهم وتوجه على ا
كثرية فالتزم له السلطان هبا ولبس اخللعة وركب مع احلجاب والقضاة على العادة ومشى معه اجلاي اليوسفي 
ل واالمري الكبري إىل باب القلعة وركب يف حشمة عظيمة وأهبة زائدة ، فراح الناس إىل هتنئته حىت القاضي املعزو

كان منكلي بغا : وقرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي وأجازنيه . فرحا منه به لعلمهربياسته ، وحسن سياسته 
وملا عزل كان يف الصيد ، فلما بلغه مل يسهل به ، فلما عاد من . نائب السلطنة يعظم القاضي هباء الدين السبكي 

ي الشام فامتنع فغضب منه ، وكان منكلي بغا يبغض املعزى ملا الصيد اجتمع به هباء الدين فأشار إليه أن يستقر قاض
يعتمده من تناول الرشوة فكان حيب عزله ، فلما مل يوافقه هباء الدين غضب منه فعزله من تدريس الفقه باملنصورية 

ين وعزل ابنه بدر الدين من تدريس احلديث بالقبة وكان استقر فيه بعد موفق الدين وقرر يف الفقه مشس الد
التربيزي يف احلديث ابن مرزوق التلمساين ، فلما مات واستقر اجلاي ناظر املارستان أعادمها إىل الوظيفتني وكان 

منكلي بغا يقوم يف حق القاضي هباء الدين القيام التام حىت أنه ملا عزل طلب أمني احلكم وألزم بعمل احملاسبة 
لى تصرف هباء الدين فحضر منكلي بغا يوم املوعد إىل وكشف املودع وندب بدر الدين بن اخلشاب للتنقيبع

  .املدرسة الصاحلية وكشف املودع حبضرته فلم يظهر على هباء الدين شيء 



وفيها يف أواخر شهر رجب قرر القاضي هباء الدين أبو البقاء يف قضاء الشام عوضا عن كمال الدين املعزى فبلغه 
فأعفى وأرسلت إىل املعزى خلعة االستمرار ، فبلغه ذلك بعد أن وصل  ذلك فسافر إىل احلج مث استعفى أبو البقاء

إىل بصرى وأن الربيدي واصل إليه خبلعة االستمرار فترك احلج والقى الربيدي ولبس اخللعة واستمر يف قضاء 
  .دمشق 

يف البالد وتقرير  وفيها أراد السراج اهلندي قاضي احلنفية أن يساوي قاضي الشافعية يف لبس الطرحة وتولية القضاة
مودع األيتام فأجيب إىل ذلك ، فاتفق أنه توعك عقب ذلك وطال مرضه إىل أن مات يف رجب ومل يتم له الذي 

  .أراده ، واستقر عوضه صدر الدين بن التركماين 
 وفيها استجد امللك األشرف عند طلوعه من سرحة األهرام أن يلبس األمراء الكبار أقبية حرير بسمور وأطرزة

مزركشة عراض ومن دوهنم بأقبية حرير بقاقم ومن دوهنم بسنجاب واجلميع بأطرزة متفاوتة وأحلق مقدم املماليك 
وفيها . وهو يومئذ سابق الدين مثقال بكبار اخلاصكية يف ذلك وهو أول من وقع له ذلك من مقدمي املماليك 

وفيها أحدثتخطبة خبان السلطان العتيق .  كملت عمارة محام منجك ببصرى ومدرسة زين الدين األسعردي بدمشق
وفيها تنازع عماد الدين احلسباين وشهاب الدين الزهري فقهاء الشام يف تدريس اجلاروخية ، وكان زين . بدمشق 

ويف أول . الدين اجلعفري قد نزل عنها للعماد فباشرها مث انتزعها منه الزهري مث استعادها العماد واستقرت معه 
اآلخرة وصل قود نائب الشام منجك يشتمل على شيء كثري جدا حىت اتفق أهل املعرفة أنه مل  يوم من مجادى

يتقدمه مبثل ذلك نائب ، ومن مجلة ما كان فيه أسدان وضبع وإبل وحنو اخلمسني من الكالب املعلمة وحنو اخلمسني 
لس وحنو األربعني محال يشتمل على من البخايت بلبوسها ومخسة من البخايت أيضا كل منها بسنامني وهلا بثياب أط

قماش وحلوى وفاكهة وحنو األربعني هجينا ومن الكنابيش الزركش والعرقيات الزركش والقىب احلرير شيء كثري 
  .جدا ومن الصوفامللون واحلرير والفرى مخسون بقجة إىل غري ذلك 

للسلطان فتعجب من شكله فأرسل  وفيها أقدم رجل مفرط الطول طوله أربعة أذرع باحلديد وعرضه ذراعان وصف
  .يف طلبه فأحضر فوصل إىل دمشق يف شهر رجب مث دخل القاهرة وكان جلدا 

وفيها شدد منجك نائب الشام على أهل اللهو وأمر بقطع األشجار الصفصاف اليت بني النهرين وبتخريب املكان 
وق اجلبهة أيضا وهدم األبنية واحلوانيت الذي أحدث بالشرف األعلى وأزال املنكرات من هذا املكان ومن الذي ف

وفيها شكى احلاج من أمري الركب الدمشقي لنائب الشام فرسم عليه فدخل احلمام فجب ذكره . املستجدة هناك 
وأنثبيية باملوسن فحمل مغشيا عليه فلما رأه النائب أمر بإطالقهإىل منزله فبقي مدة متمرضا مث أفاق وعاش وهو ابن 

  .أفجا 
ويف هذه السنة ملك اللنك وامسه . ة الرابع عشر من شهر ربيع األول خسف القمر واستمرإىل التسبيح ويف ليل

تيمور بفتح املثناة وسكون التحتانية وضم امليم وسكون الواو بعدها راء ومعناه بالعربية حديد بن ترغاي بن الغاي 
إن أمه أو جدته من ذرية : رقند يوم واحد ويقال املغلى وأصله من كش مدينة مشهورة مما وراء النهر بينها وبني مس

جنكز خان ومولده على ما كان يذكر يف سنة مثان وعشرين وسبعمائة وكان أبو ه من الفالحني ونشأ خامال إال أنه 
شديد البطش ذكيا فطنا مطبوعا على الشر وملا بلغ أشده وترعرع صار يتحرم فسرق مرة فرماه .كان قوي القلب 

: م فأصاب رجله فعرج منه فمن حينئذ قيل له اللنك مث انضمت إليه طائفة فصار يقطع الطريق ويقال راعيها بسه
أنه كان ببلدهم عابد يقال له مشس الدين الفاخوري وألهلها فيه اعتقاد زائد فقصده اللنك فزاره وأهدى له ماعزا 

حاجته فكان ال يتوجه إىل جهة فريجع خائبا وقعد بني يديه فسأله أن يدعو له بأمور يتمناها فدعا له بأن تقضى 



وكان يلهج بأنه سيملك البالد ويبيد العباد وكان قد اشتهر مبعرفة اخليل فطلبه صاحب خيل السلطان بسمرقند 
فقرره يف خدمته فحظي عنده فاتفق أنه مات عن قريب فقرره السلطان مكانه وكان امسه حسني من ذرية جنكزخان 

ن بالد الشرق يف ملكه فاستمر اللنك يف خدمته إىل أن بدا منه إجرام على نفسه فهرب وكانت هراة وغريها م
وانضم إليه مجع وعاد إىل قطع الطريق فاهتم السلطان بأمره وجهز إليه جيشا فظفروا به فلما أحضروه استوهبه 

ج بسجستان وكان ينوب بعض أقارب السلطان فاستنابه وأقره يف خدمته رغبة يف شهامته فاستمر إىل أن خرج خار
فيها فجهز إليه السلطان عسركا رأسهم اللنكفأوقعوا بذلك النائب واستوىل اللنك منه على مال كثري فقسمه بني 

العسكر الذين صحبته واستنواهم يف االستبداد بتلك البلد وما حوهلا فأطاعوه وعصوا على السلطان فاتفق يف تلك 
م بعده ولده غياث الدين يف اململكة فجهز إىل اللنك عسكرا كثيفا فلم يكن األيام موت السلطان وامسه حسني وقا

له هبم طاقة ففر منهم إىل أن اضطروه إىل هنر جيحون فترجل عن فرسه وأخذ معرفها بيده ووجل النهر ساحبا إىل أن 
انوا على طريقته األوىل قطعه وجنا إىل الرب اآلخر فتبعه مجاعة من أصحابه على ما فعل وانضموا إليه وتبعهم مجع ك

فالتفوا عليه وقصدوا خنشب وهي مدينة حصينة فطرقوها بغتة فقتل أمريها واستوىل اللنك على قلعتها واختذها 
حصنا له يلجأ إليه مث توجه إىل بلخشان وهبا أمريان من جهة السلطان وكانا قرييب العهد بغرامة ألزمهما هبا السلطان 

اقدين عليه فانضما إىل اللنك فكثر مجعه ، واتفق يف تلك األيام خروج طائفة من املغل جلناية صدرت منهما فكانا ح
على متر خان صاحب هراة فجمع هلم والتقوا فهزموه فبلغ ذلك اللنك فسار إليهم وصاروا على كلمة واحدة 

مسه علي شري على أن فتوجه صاحب هراة إىل بلخ وتوجهاللنك مبن معه إىل مسرقند فنازهلا فصاحله النائب هبا وا
تكون اململكة بينهما نصفني فأقره بسمرقند وتوجه إىل بلخ فتحصن السلطان منه فحاصره إىل أن نزل إليه باألمان 
فقبض عليه وتسلم البلد ورجع إىل مسرقند فدخلها آمنا وذلك يف أوائل هذه السنة سنة ثالث وسبعني وسبعمائة 

سرغتمش وكانت السلطنة يومئذ قد انتهت إىل طقتمش خان بالدشت فأقام رجال من ذرية جنكزخان يقال له 
وتركستان فبلغه ما اتفق لسلطان هراة فجمع العساكر وقصد اللنك بسمرقند فالتقوا بني مسرقند وخجند فكانت 

الكسرة أوال على اللنك مث عادت على طقتمش خان فانتصر اللنك ويقال إنه كان يف عسكره عابد يقال له بركة ، 
لما رأى اللنك اهلزمية متسك به فصاح على عسكر طقتمش خان فاهنزموا وحيتمل أن يكون هذه من وضع بعض ف

من يتعصب للنك وحيتمل الصحة ليقضي األمر املقدور إمنا منلي هلا ليزدادوا إمثا وملا متت الكسرة على طقتمش خان 
قية البالد اليت مل تكن دخلت يف طاعته رهبة دخل اللنك خجند ففر أمريها وأمر فيها بعض جنده واستوىل على ب

ورغبة مثدخل مسرقند فأول شيء فعله بعلي شري صاحبه الذي أعانه على مستنيبه وقسم البلد بينه وبينه ولقي عاقبة 
غدره فقتله غيلة مث أوقع مبن كان بسمرقند من الزعر وكانوا عددا كثريا قد أسعروا البالد وكان اللنك أعلم هبم 

ه ألنه كان يرافقهم كثريا وكان إيقاعه هبم بالتدريج بطريق املكر واخلديعة واحليلة إىل أن استأصلهم وكفى من غري
أهل البالد شرهم مث ملا استقرت قدمه يف اململكة خطب بنت ملك املغل وهو مترخان فزوجها له وزادوا يف امسه 

وجه بعساكره إىل خوارزم وجرجان فصاحلوه كوركان فلذلك كان يكتب عنه تيمور كوركان ومعناه الصهر مث ت
على مال مث قصد هراة فنزل إليه ولد ملكها غياث الدين باألمان واستوىل عليها واستصحب ملكها معه إىل مسرقند 
فسجنه فاستمر يف سجنه إىل أن مات مث قصد سجستان فنازهلم فتحصنوا منه مدة مث طلبوا منه االمان فأمنهم على 

مبا عندهم من السالح فاستكثروا له من ذلك لريضوه وصار يستزيدهم فبلغوا اجلهد فيالتقرب إليه شريطة أن ميدوه 
مبا قدروا عليه منه فلما ظن أن غالب سالحهم صار عنده وأن غالبهم صار بغري سالح بذل فيهم السيف وخرب 

ى هذه املمالك مع سعته وشدة فتكه املدينة حىت مل يبق هبا بعد أن رحل عنها من تقوم هبم اجلمعة وملا استوىل عل



بأهلها توارد أمراء النواحي على الدخول يف طاعته والوفادة عليه ومنهم خجا علي بن مؤيد بطوس وأمري حممد 
بباورد وأمري حسني بسرخس فأقرهم نوابا يف ممالكهم وكذا مجيع من بذل له الطاعة ابتداء ومن راسله فعصى عليه 

در عليه وكان من مجلة من راسل شاه شجاع صاحب شرياز وعراق العجم فبذل له الطاعة يتعذر أن يعفو عنه إذا ق
وسأله املصاهرة فزوج ابنته بابن اللنك وهاداه وهادنه واستمر على ذلك ويقال إنه كان يدعو اهللا ويتضرع إليه أن 

يأيت ذلك يف ترمجته سنة سبع ال يسلط اللنك عليه ، فاتفق أنه مات حتف أنفه قبل أن يتوجه اللنك إىل شرياز وس
وإمنا مجعت هذه األخبار مع أهنا مل تكن يف سنة واحدة ليسهل معرفتها على من أراد أن يعرف . وسبعني وسبعمائة 

لك كان يكتب عنه تيمور كوركان ومعناه الصهر مث توجه بعساكره إىل خوارزم وجرجان فصاحلوه . أولية اللنك 
ه ولد ملكها غياث الدين باألمان واستوىل عليها واستصحب ملكها معه إىل مسرقند على مال مث قصد هراة فنزل إلي

فسجنه فاستمر يف سجنه إىل أن مات مث قصد سجستان فنازهلم فتحصنوا منه مدة مث طلبوا منه االمان فأمنهم على 
ا اجلهد يف التقرب شريطة أن ميدوه مبا عندهم من السالح فاستكثروا له من ذلك لريضوه وصار يستزيدهم فبلغو

إليه مبا قدروا عليه منه فلما ظن أن غالب سالحهم صار عنده وأن غالبهم صار بغري سالح بذل فيهم السيف 
وخرب املدينة حىت مل يبق هبا بعد أن رحل عنها من تقوم هبم اجلمعة وملا استوىل على هذه املمالك مع سعته وشدة 

دخول يف طاعته والوفادة عليه ومنهم خجا علي بن مؤيد بطوس وأمري فتكه بأهلها توارد أمراء النواحي على ال
حممد بباورد وأمري حسني بسرخس فأقرهم نوابا يف ممالكهم وكذا مجيع من بذل له الطاعة ابتداء ومن راسله فعصى 

له  عليه يتعذر أن يعفو عنه إذا قدر عليه وكان من مجلة من راسل شاه شجاع صاحب شرياز وعراق العجم فبذل
الطاعة وسأله املصاهرة فزوج ابنته بابن اللنك وهاداه وهادنه واستمر على ذلك ويقال إنه كان يدعو اهللا ويتضرع 
إليه أن ال يسلط اللنك عليه ، فاتفق أنه مات حتف أنفه قبل أن يتوجه اللنك إىل شرياز وسيأيت ذلك يف ترمجته سنة 

ار مع أهنا مل تكن يف سنة واحدة ليسهل معرفتها على من أراد أن وإمنا مجعت هذه األخب. سبع وسبعني وسبعمائة 
  .يعرف أولية اللنك 

وممن نازله اللنك يف هذه السنة حسني صويف صاحب خوارزم ومات فاستقر ولده يوسف مكانه واستوىل اللنك 
  من األعيانذكر من مات يف سنة ثالث وسبعني وسبعمائة .على خوارزم فخرهبا كدأبه يف غريها من البالد 

أمحد بن إمساعيل بن أمحد بن عمرو بن الشيخ أيب عمر بن قدامة الصاحلي شهاب الدين املعروف بابن النجم ، 
احلنبلي ، ولد سنة اثنتني ومثانني وستمائة وأحضر على الفخر على أمايل ابن مشعون وغريها على التقى الواسطي 

اء ومجاعة من اكابر رفقتنا وأصاغر شيوخنا ، مات يف ثالث االربعني للحاكم وغري ذلك وحدث ، مسع منه القدم
  .مجادى اآلخرة ، وهو ممن أجاز عاما لكن مل أدخل يف عموم إجازته 

أمحد بن بلبان بن عبد اهللا الدمشقي ، شهاب الدين املالكي الفقيه املفيت كاتب احلكم ، مات يف صفر وخلف ماال 
ن عبد الكايف بن حيىي بن متام أبو حامد هباء الدينالسبكي مقري ، ولد سنة أمحد بن علي ب. كثريا رمحه اهللا تعاىل 

سبع عشرة وسبعمائة ، وكان امسه أوال متاما مث غريه أبوه بعده بعد أبن بلغ سن التمييز ، وحفظ القرآن صغريا وتال 
وغريه ، ومسع بنفسه  على التقى الصائغ ببعض القراءات ، وأحضر على علي بن عمر الواين ، وأمسع على احلجاز

من مجاعة واشتغل بالعلوم فمهر فيها فأفىت ودرس وله عشرون سنة ، وويل وظائف أبيه بالقاهرة وله إحدى 
وعشرون سنة ملا حتول أبوه إىل قضاء الشام وقد ويل قضاء الشام مرة بدال عن أخيه وذلك سنة ثالث وستني 

قاهرة ، وويل هباء الدين درس الفقه جبامع ابن طولون واخلطابة وسبعمائة ، وحضر أخوه تاج الدين على وظائفه بال
  .به وامليعاد ، ودرس الفقه باملنصورية وقضاء العسكر وافتاء دار العدل ودرس الشافعية بالشيخونية أول ما فتحت 



، مقرون بالوفاء إمام علم زاخر اليم : كان قانتا عابدا كثري احلج ، وقال ابن حبيب : قال العماد ابن كثري يف حقه 
اجلم ، وفضله مبذول ملن قصد وأم ، وقلمه كم باب عدل فتح ، وكم مشل معروف منح ، وأفىت وهو ابن عشرين 

  :سنة ، وكان مواظبا على التالوة والعبادة وهو القائل 
  اتتىن فآتتىن الذي كنت طالبا
  وحييت فأحييت يل مىن ومآربا
  وقد كنت عبدا للكتابة أبتغي

  قي فصرت مكاتبافرقت على ر
ملا مات هباء الدين كان : مات مبكة يف شهر رجب وله ست ومخسون سنة ، وقرأتبخط القاضي تقى الدين الزبريي 

أرسل يف مرض موته جنابا إىل القاضي حمب الدين ناظر اجليش أن يدير وظائفه باسم أوالده فنازعه خمتص النقاشي 
يعاد باجلامع الطولوين البن أستاذه أيب هريرة بن النقاش ومل يقدم حمب وكان له قدر عند األشراف فأخذ اخلطابة وامل

الدين على معارضته ، واستقر الشيخ سراج الدين البلقيين يف درس التفسري باملنصورية وأبو البقاء يف تدريس 
  .دين الشافعي ، واستقر أبو البقاء يف تدريس الشيخونية فعارضه أكمل الدين وقرر فيها الشيخ ضياء ال

أمحد بن حممد بن عثمان البكري شهاب الدين ابن اجملد الشاعر ، كانت له قدرة على النظم ، وله مدايح يف األعيان 
  :ومن شعره قصيدة أوهلا 
  رعاهم اهللا وال روعوا

  ما هلم ساروا وال ودعوا
  .مات مبنية ابن خصيب يف شهر رمضان 

بن أيب العشائراحلليب شهاب الدين موقع احلكم ، مسع صحيح  أمحد بن شرف الدين حممد بن هاشم بن عبد الواحد
البخاري من سنقربفوت وحدث وتفرد ، مات يف ثاين رجب وقد قارب الثمانني فإن مولده سنة سبع وتسعني ، 

  .وكان قد انقطع قبل موته مبنزله مدة يسرية 
  .يف هذه السنة حبلب نائبا ايدمر بن عبد اهللا بالشيخي عز الدين نائب محاة ، وليها مرارا ، مات 

أبو بكر بن رسالن بن نصري البلقيين أخو شيخنا سراج الدين كان على طريقة والده بزى أهل الرب ، وكان يتردد 
إىل أخيه بالقاهرة وهو أسن منه بقليل فقدر أنه قدم يف هذه السنة ليزوج ولده جعفرا فمرض فمات عند الشيخ 

ذهب أبو بكر فيذهب عمر هذا أو معناه ، فبينا هو : بة وهو شقيقه وصار يقول فأسف عليه كثريا ألنه مات يف غر
فأما الزبد فيذهب وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض فعاش بعد أخيه اثنتني : يف هذه احلالة إذ مسع قارئا يقرأ 

ن فمهر وأفىت ودرس وناب يف وثالثني سنة ، وقد أجنب أبو بكر هذا أوالدا نبغ منهم أبو الفتح هباء الدين بن رسال
احلكم ، وكان شكال حسنا كثري النفع للطلبة مع التواضعوالتودد وهو أول أوالده وفاة ، ومنهم جعفر ، وكان 
فقيها فاضال دينا متواضعا ، ناب يف احلكم وويل قضاء بعض البالد كسمنود ، ومنهم ناصر الدين ، كان حيفظ 

أن كتب يف التوقيع مدة ، ومنهم شهاب الدين ، كان يعرف بالعجمى ، ويل  احملرر للرافعي ، ناب يف احلكم بعد
  .قضاء احمللة مدة طويلة 

أبو بكر بن حممد بن أمحد بن عبد القاهر النصييب مث احلليب شرف الدين بن تاج الدين أيب املكارم ، مسع على أيب 
  .ت وله سبع وسبعون سنة بكر بن العجمى وحدث ، وكان من كتاب اإلنشاء حبلب حسن اخلط ، ما

  .أبو بكر بن حممد العراقي مث املصري تقى الدين احلنبلي ، كان من فضالء احلنابلة ، مات يف مجادى األوىل 



احلسن بن أمحد بن عبد اهللا بن احلافظ احلنبلي ، إمام حمراب احلنابلة بدمشق ، مسع التقى سليمان وغريه وحدث ، 
ست اخلطباء بنت الشيخ تقى الدين السمكي أمسعت من ابن .أواخر شعبان وكان بارعا يف العلم ، مات يف 

عبد اهللا بن يعقوب بن حممد بن علي بن مفرح البكري املدين ، . الصواف وعلى ابن القيم ، وكانت قد أضرت 
بن إبراهيم  ولد باملدينة سنة أربع عشرة وسبعمائة ، ومسع من اجلمال املطري وحممد. بدر الدين املعروف بابن قبال 

املؤذن ، وحدث باملدينة ، مسع منه شيخنا العراقي ، وحدث أبو حامد بن ظهرية عنه يف معجمه باإلجازة ، ومات 
  .باملدينة يف ربيع األول 

  .مات يف رجب . عبد اهللا املصري الشيخ درويش ، أحد من كان يعتقد مبصر 
ب ، نزيل مكة ، مسع بدمشق من املزى ومبكة من الوادي آشى عبد الرمحن بن عبد اهللا احلريي أبو حممد املقرئ املؤد

  .والزين الطربي وغريهم وحدث ، مسع منه أبو حامد بن ظهرية ، ومات يف صفر 
عبد الرمحن بن العز إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمرالصاحلي مشس الدين أبو الفرج ، ولد يف رجب سنة مثان وتسعني 

غارى واحلسن بن علي اخلالل والتقى سليمان ، وكان عاملا بالفرائض ، خطب باجلامع وستمائة ، ومسع من عيسى امل
  .املظفري بالسفح ، ومات يف مستهل شعبان وله مخس وسبعون سنة 

عبيد اهللا بالتصغري بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عمر املقدسي مشس الدين أبو حممد ، قرأ الروايات ومسع التقى 
  .ن ينظم ، ودرس وأفىت ، ومات يف مجادى اآلخرة ، وكانت جنازته حافلة سليمان وطبقته ، وكا

عثمان بن حممد بن أيب بكر بن حسني احلراين مث الدمشقي فخر الدين بن املغربل ، ويعرف قدميا بابن سينا ، ولد 
صل الكثري سنة مثان وتسعني وستمائة ،ومسع من القاسم بن مظفر وابن الشريازي وغريمها ، مث طلب بنفسه فح

رافقته يف السماع ، : وحدث ، مات حبلب يف حادي عشر ذي القعدة أو ذي احلجة ، ذكره ابن رافع وقال 
الفقيه فخر الدين بن القماح املغربل شاب حسن متواضع ، تفقه قليال : وذكره الذهيب يف املعجم املختص وقال فيه 

  .وحج كثريا ودار مع احملدثني 
كي ، أحد األمراء الكبار بدمشق ، عمر طويال إىل أن جاز املائة وكان أعفى أخريا من اخلدمة عراق بن عبد اهللا التر

  .وأعطى خبزا يقوم بكفايته ، يقال إمرة طبلخاناة 
علي بن إبراهيم بن حسن بن متيم احلليب عالء الدين ، كاتب السر حبلب ، مات هبا عن نيف وستني سنة ، وكان 

  .عزل قبل موته ونكب 
بن أرغون بن عبد اهللا التركي ركن الدين ، ولد نائب السلطنة ولد بالقاهرة وأمسع على وزيرة واحلجاز عمر 

عمر بن إسحاق بن أمحد . والرضي الطربي وغريهم ،وويل نيابة صفد وغزة والكرك وحدث ، مات يف ذي احلجة 
ه إمساعيل والصحيح إسحاق ، تفقه على الغزنزي ، سراج الدين اهلندي ، قاضي احلنفية بالقاهرة ، ويقال اسم أبي

الوجيه الرازي مبدينة دهلي باهلند والسراج الثقفي والركن البدايوين وغريهم من علماء اهلند ، وحج فسمع من 
الشيخ خضر شيخ رباط السدرة عوارف املعارف ، وحدث به عنه عن القطب القسطالين عن مؤلفه ، وقدم القاهرة 

ومسع من أمحد بن منصور اجلوهري وغريه وظهرت فضائله ، مث ويل قضاء العسكر بعد أن قدميا حنو سنة أربعني ، 
كان عاملا فاضال ، له وجاهة : كان ينوب عن اجلمال للتركماين مث عزل ، وقرأت خبط القاضي تقى الدين الزبريي 

نفية يف ذلك الوقت ، يف كل دولة ، وكان أول ما قدم ، الزم درس القاضي زين الدين البسطامي وهو قاضي احل
مث الزم القاضي عالء الدين التركماين فأذن له يف العقود والفروض باحلانوت الذي بني القصرين مقابل املدرسة 

الصاحلية ، مث قويت شوكته ملا مات عالء الدين وويل ولده مجال الدين ، فاستنابه ومل يستنب غريه واستبد جبميع 



ن األطروش حمتسب القاهرة كان بيده قضاء العسكر فسأل اهلندي شيخو فيه ، األمور ،وملا مات عالء الدين ب
فامتنع وأعطاه أقطاعا جيدا ، فتوجه اهلندي إىل صرغتمش وسأله فيه فواله ، فشق ذلك على شيخو ، مث قتل شيخو 

ي فعظمت منزلة اهلندي عند صرغتمش وعند السلطان حسن ، فلما أمسك صرغتمش عمل اهلرماس على اهلند
إن السلطان رسم بعزل اهلندي فعزله ، فتغري خاطره من القاضي وهجره وأقام مبنزله : وقال للجمال التركماين 

والناس يترددون إليه ويقرؤون عليه ويالزمون دروسه واألخذ عنه ، مث قربه السلطان حسن وصار هو وابن النقاش 
معه ورتب هلما الرواتب العظيمة ، فاتفق أن اهلرماس يالزمانه ويركبان معه يف السرحات ، ويدخل القاهرة ومها 

حج سنة ستني فتمكن اهلندي وابن النقاش من الطعن عليه عند السلطان وأطلعاه على احواله إىل أن تغري عليه 
وامتحن اجملنة املشهورة فتمكن اهلندي مث مخل ملا أمسك السلطان مدة يلبغا ، مث ملا ويل األشراف تقدم عند اجلاي 

ريه وقرر يف قضاء احلنفية استقالال سنة تسع وستني ، وملا مات البسطامي أضيف إليه تدريس جامع ابن طولون ، وغ
وتكلم يف أوقاف الشافعية ملا ويل اجلاي نظر األوقاف ، فلما حضرمعه استعرض الدروس يف اجلامع الطولوين 

: يف ذلك قياما عظيما وأغلظ له يف القول حىت قال وباملدرسة األشرفية وضيق عليهم ، فقام اهلندي ، فقام اهلندي 
أنا آخذ اإلقطاع حلفظ بالد املسلمني : إقطاعك يبلغ ألفي ألف درهم وتستكثر على الفقيه املسكني هذا القدر فقال 

  .فسكت وترك كل أحد على حاله ؟ ومن علمكم اجلهاد إال الفقهاء : ، فقال 
وكان واسع العلم ، كثري اإلقدام واملهابة ، . ن الساعايت وتائية بن الفارض وللهندي شرح املغين واهلداية وبديع اب

وكان يتعصب للصوفية االحتادية ، وعزر ابن أيب حجلة لكالمه يف ابن الفارض ، مات يف الليلة اليت مات فيها البهاء 
  .أربع وسبعمائة  مولدي سنة: السبكي سابع شهر رجب ، وكانت واليته حنو أربع سنني ، وكان يكتب خبطه 

عمر بن عثمان بن موسى اجلعفري الدمشقي وين الدين ، تفقه وبرع ودرس باجلاروخية ، وخطب جبامع العقيبة ، 
  .مات يف نصف احملرمراجعا من احلج رمحه اهللا 

أبو الفتح بن يوسف بن احلسن بن علي الشحري املكي احلنفي ، إمام مقام احلنفية مبكة ، صحب الشيخ أمحد 
  .هدل اليمين ، وتزهد ودار مبكة ويف عنقه زنبيل األ

حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن إبراهيم بن سعيد بن حامد اهلاليل اإلسكندراين املالكي ، كمال الدين 
بن فخر الدين بن كمال الدين بن الربغي ، قاضي اإلسكندرية وابن قاضيها ، ولد هبا سنة ثالث وسبعمائة ، ومسع 

  .من عبد الرمحن بن خملوف وغريه ، ومسع مبكة من عيسى بن احلجي ، مسع منه شيخنا العراقي وهو الذي أرخه 
حممد بن أيب بكر بن علي السوقي الصاحلي عز الدين ، أحد املسندين بدمشق ، ولد سنة إحدى أو اثنتني ومثانني 

بن الفراء بعض سنن ابن ماجة ،وحدث وتفرد ،  وستمائة ، ومسع من عمر بن القواس معجم ابن مجيع ومن إمساعيل
مات بالصاحلية يف أحد اجلمادين من هذه السنة ، وأرخه بعضهم يف ربيع األول ولعله : وهو أحد من أجاز عاما 

حممد بن عبد اهللا بن حممد بن حممد بن عبد اخلالق ، مجال الدين أبو العيث بن تقى الدين بن نور الدين بن . أتقن 
لدمشقي ، مسع من احلجاز وأمساء بنت صصرى وغريمها ، وويل قضاء محص وغزة ، ودرس بالعمادية الصائغ ا
وأقام عند جده حبلب مدة ، وناب يف احلكم بسرمني ، ومات يف ذي احلجة عن حنو األربعني ، وقال ابن . بدمشق 
  .وهو أخو شيخنا أيب اليسر أمحد : عن بضع وأربعني ، قلت : حبيب 

وز بن كامل بن فريوز احلوارين مشس الدين قاضي القدس ، مات به يف ربيع األول ، وكان قد ويل حممد بن فري
حممد بن حممد بن عبد اهللا اهلامشي أبو اخلري بن فهد املالكي ، مسع من الفخر النويري والسراج .قضاء حلب وغريها 

  .الدمنهوري وغريمها ، مات يف ذي احلجة 



قصرائي احلنفي بدر الدين ، قدم دمشق ومسع على املزي وغريه ودرس باملعزية الربانية حممد بن حممد بن عيسى األ
  .بالشرف األعلى وخطب هبا ، مات يف ذي القعدة 

حممد بن حممد بن يعقوب النابلسي مث الدمشقي ، بدر الدين بن اخلواسي احلنفي ، مسع من عيسى املطعم وأيب بكر 
وعين بالعلم ، وناب يف احلكم ، مات يف تاسع شهر ربيع اآلخر عن ستني سنة  بن أمحد بن عبد الدائم وغريمها ،

  .وأشهر 
حممد بن موسى بن ياسني بن مسعود احلوراين مث الدمشقي ، مسعمن احلجار وغريه ، وناب يف احلكم بدمشق ، وويل 

  .قضاء القدس ، مات يف تاسع عشر ربيع األول بدمشق 
مد اليحصيب اللوشي بفتح الالم وسكون الواو بعدها شني معجمة الغرناطي مسع حممد بن يوسف بن عبد اهللا بن حم

علي ابن جعفر ابن الزبري سنن النسائي الكربى والشفاء واملوطإ ، مسع على أيب احلسن فضل بن حممد املعافري ، 
ادى اآلخرة أخذ وكان عارفا باحلديث ، وضبط مشكله وبالقراءات وطرقها مشاركا يف الفقه وغريه ، مات يف مج

  .عنه شيخنا قاسم بن علي املالكي الذي مات سنة إحدى عشرة ومثاين مائة 
حممد نظام الدين بن اخلوارزمي مث املصري ، مدرس الفقه باجلامع الطولوين ، ذكره حممد بن عبد الرمحن العثماين 

حيىي بن عبد اهللا .ا مات مبصر كان من أكابر العلماء الشافعية وعلمائه: قاضي صفد يف طبقات الفقهاء فقال 
الرهوين شرف الدين الفقيه املالكي ، اصله من املغرب ، واشتغل ومهر ودرس بالشيخونية ودرس احلديث يف 

الصرغتمشية وأفىت ، وله ختاريج وتصانيف خترج به املصريون ، مات يف ثالث شوال ، ورثاه ابن الصائغ وأرخه 
  .ة بعضهم سنة أربع وسبعني يف ذي القعد

حيىي بن حممد بن زكريا بن حممد بن حيىي العامري البلدي احلموي بن اخلباز الشاعر الزجال تلميذ السراج احملار ، 
متهر ونظم يف الفنون وشارك يف اآلداب ، وقد كتب عنه الصفدي وغريه ، وكان يتشيع ، مات يف ذي احلجة ، 

يف سنة سبع : شدنيمن نظمه ، وسألته عن مولده فقال اجتمعت به غري مرة وأن: وقد عمر طويال ، قال الصفدي 
  .وكان مشاركا يف اآلداب . وتسعني وستمائة يف شهر احملرم حبماة 

  ٧٧٤حوادث سنة 
  سنة أربع وسبعني وسبعمائة

فيها اشتد احلر بوادي األخيضر على احلاج الشامي وهم رجوع ، فمات منهم مجاعة عطشا ، وكان السبب يف 
اج يف الذهاب ضرب املوكلني على الفساقي بسبب قلة ما هبا من املاء ، فلما عاد احلاج مل جيدوا ذلك أن أمري احل

أولئك ملؤا يف الفساقي شيئا أصال حقدا منهم على ما صنع هبم وكان يف ظن احلاج أهنم جيدون الفساقي مأل فقدموا 
اء للجمال ، وملا وصلوا فلم جيدوا املاء مألى فقدموا معتمدين على ذلك حىت أن بعضهم سقى بقية ما معه من امل

  .اقتتلوا على البئر فمات منهم خلق كثري من الزمحة ومن العطش ، ومات بعد ذلك منهم اكثر ممن قتل بالعطش 
وفيها كان الوباء بدمشق فدام قدر ستة أشهر ، وبلغ العدد يف كل يوم مائيت نفر ، ويف ربيع األول املوافق لتشرين 

األهنار بدمشق فسدت أبواهبا فانكسر بعضها فانقلب على هنر بردى ، فتلف بسبب ذلك شيء كثري األول زادت 
  .وبطلت طواحني كثرية ومحامات 

وفيها ويل صالح الدين بن عرام نيابة اإلسكندرية عوضا عن شرف الدين موسى األزكشي ، وكانت والية 
د الشهود يف كل مركز على أربعة وان ال يستنيب أحد من وفيها أمر أن ال يزيد عد.األزكشي يف هذه السنة اشهرا 

  .القضاة من غري مذهبه ، وذلك من قبل اجلاي اليوسفي املتحدث يف اململكة 



  .وفيها استقر اجلاي أتابك السلطنة ، وويل نظر املارستان فاستناب كرمي الدين بن الغنام فيه 
  .ملتويف يف العام املاضي وفيها ويل اشقتمر املارديين نيابة حلب بعد ايدمر ا

وفيها وصل قود منجك ناثب الشام ، وكان شيئا كثريا إىل الغاية وفيه . وفيها استقر يلبغا الناصري شاد الشرخباناة 
  .سباع وضبع وأيل وغري ذلك 

غن الذي : وفيها أرسل اجلاي أخاه طغيتمر احلنسي إىل دمشق لعرض األجناد هبا فحصل أمواال عظيمة حىت قيل 
خصه مخسون ألف دينار ، وأخذ من ذخائر القلعة أشياء نفيسة ، وبالغ يف الظلم فاستغاث الناس إىل منحك نائب 

الشام فكاتب فيه ، مث توجه املذكور إىل جهة حلب ففعل يف بقية البالد أشد مما فعل بدمشق ، ولوال تلطف 
وقاف الشريف بكتمر الذي كان وايل القاهرة النائبوناظر اجليش بالناس هللكوا معه واستناب اجلاي يف نظر األ

  .وصار حيمل إليه املعلوم 
وفيها عزل الشريف فخر الدين من نقابة األشراف بسبب ما أهناه الشريف بدر الدين حسن النسابة أنه يرتشى ممن 

لشريف ليس بشريف ، فيلبسه العالمة اخلضراء فعقد له جملس وعرض اجلماعة وحصل للجماعة التعصب ، وعزل ا
  .وقرر الشريف عاصم نقيبا يف تاسع شوال ، فباشرها إىل العشرين من ذي احلجة ، مث أعيد فخر الدين 

وفيها ويل شهاب الدين أمحد بن شرف الدين موسى بن فياض املقدسي احلنبلي احلكم حبلب عوضا عن أبيه بسؤاله 
  .يف ذلك 

  .لسر حبلب عوضا عن ابن عالن ملا مات وفيها استقر مشس الدين حممد بن أمحد بن مهاجر كاتب ا
وفيها كان احلريق بقلعة اجلبل داخل الدور السلطانية ، واستمر أياما ففسد شيء كثري ، ويقال إن أصله من صاعقة 

  .وقعت 
وفيها مات منكلي بغا الشمسي ، فرسم السلطان ألجناده أن ميشوا يف خدمة ويل العهد أمري علي ، هو الذي توىل 

  .بعده ، ويف مجادى األوىل ويل بيدمر نيابة طرابلس السلطنة 
وفيها عقد اجلاي جملسا بالعلماء يف إقامة خطبة باملنصورية ، فأفتاه البلقيين وابن الصائغ وآخر باجلواز ، وخالفهم 

راقي الباقون ، فانفصل اجمللس على ما قاله اجلمهور ، وصنف البلقيين كتابا يف اجلواز ، وصنف شيخنااحلافظ الع
كتابا يف املنع ، وقد سبق بالتصنيف يف املنع تقى الدين السبكي فجمع فيه عدة تواليف صغار ، وقفت على أربعة 

  .منها ، ووقفت بعد ذلك على جزء مجعه القاضي برهان الدين بن مجاعة يف املنع 
ويهب ناظر الدولة ، ومجال الدين وفيها استقر ابن الغنام وزيرا وولده عبد اهللا ناظر البيوت ، وكرمي الدين بن الر

عبد الرحيم بن الوراق ناظر اخلزانة الكربى ، وقرطائ كاشف الوجه القبلي ، وأمسك الوزير املنفصل وهو فخر 
  .الدين بن تاج الدين موسى 

وفيها ضربت عنق بن سويرات بسبب أمور تنايف الشريعة ، فحكم الربهان األخناي بسفك دمه ، وكان من أهل 
  .نية ظاهر القاهرة احلسي

وفيها قدم بعض الشيوخ الزواكرة إىل دمشق ومعه متر ومرسوم أن يباع ما معه من التمر كل مترة بدرهم ، فشق 
  .ذلك على الباعة وأكثروا الشناعة ، ذكر ذلك ابن كثري 

ه مجاعة من ويف هذه السنة راسل اللنك شاه ويل صاحب مازندران وهو شاه ويل يستدعيه إىل حضرته فأرسل إلي
وراسل شاه ويل ملوك العراق ، . أكابر مملكتهمنهم إسكندر اجلاليل وأرشبوند وإبراهيم القمي فأكرمهم اللنك 

فأطعمه أمحد بن أويس صاحب بغداد يف نصرهم إن قصده اللنك ، وامتنع شاه شجاع من إجابته لكونه هادن 



دران فنازهلا ، فلم يثبت شاه ويل يف الكفاية فاهنزم إىل اللنك وهاداه قبل ذلك ، ورحل اللنك بعساكره طالبا مازن
الري ، وكان هبا أمري من جهته يقال له حممد جوكار فغدر به وقبض عليه وأرسله إىل اللنك متقربا إليه به ، فأمر 

  .بقتله ، ودخل جوكار يف طاعة اللنك ، وغلب اللنك على تلك البالد كلها 
  ٧٧٤وفيات سنة 

  نة أربع وسبعني وسبعمائة من األعيانذكر من مات يف س
إبراهيم بن أمحد بن إمساعيل اجلعفري الدمشقي احلنفي ، برع يف الفقه وناب يف احلكم ودرس ، مات يف احملرم 

  .إبراهيم بن خليل بن شعبان الصارم ، أستاد دار األتابك اسندمر ، مات يف ذي القعدة .
ن عثمان احلكمي اليمىن ، كان عاملا صاحلا عارفا بالفقه ، درس وأفىت إبراهيم بن حممد بن عيسى بن مطري بن علي ب

وكان مقيما بأبيات حسني من سواحل اليمن ، وكان يلقب ضياء الدين ، مسع من والده ومن . وحدث عن أبيه 
  .حممد بن عثمان بن هاشم احلجري وغريمها ، حفظ وحدث 

البغدادي نزيل دمشق ، والد احلافظ زين الدين بن رجب ، أمحد بن رجب بن احلسن بن حممد بن مسعود السالمي 
ولد ببغداد ونشأ هبا ، وقرأ بالراويات ومسع من مشاخيها ، ورحل إىل دمشق بأوالده فأمسعهم هبا وباحلجاز والقدس 

عبد أمحد بن . ، وجلس لإلقراء بدمشق وانتفع به ،وكان ذا خري ودين وعفاف ، ومات يف هذه السنة أو اليت قبلها 
اهللا العباسي مث املصري احلنبلي ، سبط أيب احلرم القالنسي ، مات يف مجادى األوىل ، وهو منسوب إىل العباسية من 

  .قرى الشرقية 
أمحد بن عبد الوارث البكري ، الفقيه الشافعي ، شهاب الدين ، وهو والد الشيخ نور الدين الذي ويل احلسبة 

قال يل شيخنا ابن . د صاحبنا جنم الدين عبد الرمحن ، مات يف شهر رمضان وأخو صاحبنا عبد الوارث املالكي وج
كان عارفا بالفقه واألصل والعربية منصفا يف البحث ، ويل تدريس مدرسة اطفيح ، واعتزل الناس يف آخر : القطان 
  .عمره 

أبو العباس الشافعي ، أمحد ابن حممد بن مجعة بن أيب بكر بن إمساعيل بن حسن األنصاري احلليب شهاب الدين 
ويقال له ابن احلنبلي ، مسع من التاج النصييب جزء حممد بن الفرج األزرقي ، وأفىت وحدث وناب يف احلكم ، مات 

  .يف ذي احلجة عن حنو من سبع وسبعينسنة ، فإن مولده يف ربيع اآلخر سنة مثان وتسعني 
طاهر بن هباء الدين ابن إمام املشهد ، ولد سنة اربع أمحد بن حممد بن علي بن سعيد الدمشقي ، صدر الدين أبو 

وثالثني أو بعد ذلك ، وأحضر على زينب بنت الكمال وأمحد بن علي اجلزري ، ومسع من أصحاب الفخر فأكثر 
  .وبرع يف الطلب ، وكتب الطباق خبطه احلسن ، ووقع على القضاة ، ومات يف ثامن شعبان 

بن عالن القيسي الدمشقي ، شهاب الدين ، كاتب السر حبلب ، باشرها سنة أمحد بن حممد بن حممد بن املسلم 
ارغون ططر بن عبد اهللا التركي ، كان من مماليك حسن ، وتقدم يف دولة .واحدة ، ومات وله نيف ومخسون سنة 

وويل إمرة محاة  يلبغا ، مث ويل رأس نوبة مث قبض بعد كائنة يلبغا سنة مثان وستني وحبس باإلسكندرية مث أفرج عنه ،
  .واستقر هبا غلى أن مات يف أوائل هذه السنة 

إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري بن ضوء بن درع البصروي مث الدمشقي ، الفقيه الشافعي احلافظ عماد 
ه الدين ابن اخلطيب شهاب الدين ، ولد سنة سبعمائة ، وقدم دمشق وله حنو سبع سنني سنة ست وسبعمائة مع أخي

بعد موت أبيه وحفظ التنبيه ، وعرضه سنة مثاين عشرة ، وحفظ خمتصر ابن احلاجب ، وتفقه بالربهان الفزاري 
والكمال ابن قاضي شهبة ، مث صاهر املزي ، وصحب ابن تيمية ، وقرأ يف األصول على األصبهاين ، وألف يف 



واتفق قدوم ابن مجاعة يف الرحلة بولده عمر سنة  صغره أحكام التنبيه ، فيقال إن شيخه الربهانأعجبه وأثىن عليه ،
عشر إىل دمشق ، فاستقدمه معه وانتفع به يف ختريج أحاديث الرافعي ، ورأيت نسخة من ختريج أحاديث خمتصر ابن 

احلاجب مل يبيضها خبط تقي الدين ابن رافع ، وكان كثري االستحضار قليل النسيان جيد الفهم ، وكان يشارك يف 
ما اجتمعت به قط إال : ويستحضر التنبيه ويكرر عليه إىل آخر وقت وينظم نظما وسطاص ، قال ابن حجى العربية 

اإلمام احملدث املفيت البارع ، : وقد ذكره الذهيب يف معجمه املختص فقال . استفدت منه ، وقد الزمته ست سنني 
لعراقي وغريمها ، ومسع من احلجار والقاسم ووصفه حبفظ املتون وكثرة االستحضار مجاعة منهم احلسيين وشيخنا ا

بن عساكر وغريمها ، والزم احلافظ املزي وتزوج بابنته ، ومسع عليه أكثر تصانيفه ، وأخذ عن الشيخ تقي الدين 
إمام ذوي : وقال ابن حبيب فيه . ابن تيمية فأكثر عنه ، وصنف التصانيف الكثرية يف التفسري والتاريخ واألحكام 

لتهليل ، وزعيم أرباب التأويل ، مسع ومجع وصنف ، وأطرب األمساع بقوله وشنف ، وحدث وأفاد ، التسبيح وا
وطارت أوراق فتاويه إىل البالد ، واشتهر بالضبط والتحرير ، وانتهت إليه رئاسة العلم يف التاريخ واحلديث 

  :القائل  مات بدمشق يف خامس عشر شعبان ، وقد أجاز ملن أدركحياته ، وهو. والتفسري 
  متر بنا األيام تترى وإمنا

  نساق إىل اآلجال والعني تنظر
  فال عائد ذاك الشباب الذي مضى

  وال زائل هذا املشيب املكدر
وملا رتب احلافظ مشس الدين بن احملب . فال عائد صفو الشاب إىل آخره ، لكان أمتع : ولو كان قال : قلت 

ف املعجم حىت يف التابعني املكثرين عن الصحابة أعجب ابن كثري املعروف بالصامت مسند أمحد على ترتيب حرو
فاستحسنه ، ورأيت النسخة بدمشق خبط ولده عمر فأحلق ابن كثري ما استحسنه يف اهلوامش من الكتب الستة 

ومسندي أيب يعلى والبزار ومعجمي الطرباين ما ليس يف املسند ، ومسى الكتاب جامع املسانيد والسنن وكتبت منه 
عدة نسخ نسبت إليه وهو اآلن يف أوقاف املدرسة احملمودية ، املنت ترتيب ابن احملب واإلحلاقات خبط ابن كثري يف 

اهلوامش والعصافري ، وقد كنت رأيت منه نسخة بيضها عمر بن العماد بن كثري مما يف املنت واإلحلاق ، وكتب عليه 
  .االسم املذكور 

حيىي بن دعجان بن خلف العدوي ،فخر الدين ابن عمر حميي الدين بن فضل اهللا إمساعيل بن حممد بن نصر اهللا بن 
كاتب السر ، مسع من البندجيي مشيخته وحدث ، ومات يف احملرم وله سبع وسبعون سنة ، ألن مولده سنة سبع 

  .وتسعني وستمائة ، ولو مسع على قدر سنة ألدرك إسنادا عاليا 
املعروف بابن أيب حربة ، مان فقيها عارفا فاضال زاهدا صاحب كرامات  أبو بكر بن حممد بن يعقوب الشقاين

  .شهرية بالده ، وهو من شقان بضم املعجمة وتشديد القاف وآخره نون من السواحل بني جدة وحلى 
  .وكيل السلطان بدمشق ، كان من أكابر الظلمة ففرح الناس مبوته . هبادر قلقاس 

ة ، والدة امللك األشرف ، تزوجت اجلائي يف سلطنة ولدها ، وماتت يف عصكته يف بركة خاتون بنت عبد اهللا املولد
ذي القعدة ، وهلا مدرسة بالتبانة ، وكان األشرف كثري الرب هلا حبيث أنه أعادها مرارا حتىبالروضة مقابل مصر ، 

مع القضاة فأفنوه باملنع ألن ال حتل له ، فج: وماتت يف ذي القعدة ، فأراد األشراف أن يزوج اجلاي ابنته ، فقيل 
بنت الربيب ربيبة ، فعوضه عنها بسرية له وكان حيبها امسها بستان فأعتقها وزوجها له ، مث وقع بينهما منافرة 

  .بسبب تركة أم األشراف اليت ماتت رمحهما اهللا تعاىل 



راويين مث املصري ، أبو حممد احلسن بن عبد العزيز بن عبد الكرمي بن أيب طالب بن علي بن سيدهم اللخمي التست
بدر الدين ، كان جوادا وافر املروءة كثري املكارم حمبا يف الصاحلني ، باشر ديوان طبيغا الطويل ودخل معه حلب ملا 
وليها مث رجع ، وكان قد مسع من احلجار وعبد الرمحن بن خملوف بن مجاعة وحممد بن عبد احلميد اهلمداين واجلالل 

عة ، والزم مساع احلديث من املتأخرين ، وحدث بكتاب املدخل البن احلاج بسماعه منه ، وكتب بنعبدالسالم ومجا
عدة أجزاء خبطه ، وهو عم صهري كرمي الدين عبد الكرمي بن أمحد بن عبد العزيز ، مات يف العشرين من مجادى 

فاتفق أن ماتت زوجته وتركت ماال وكان قد ركبه الدين الكثري وهو ال يترك طريقته يف العطايا واجلود . األوىل 
جزيال فمات عقبها فوىف دينه قريبه املذكور مبوجوده ومل يأخذ من مرياثه شيئا بل جاء حقه حبقه ، وكذا اتفق لقريبه 

قال احلافظ أبو . املذكور لكن على غري هذه الكيفية كما سأذكره إن شاء اهللا تعاىل يف ترمجته سنة سبع ومثاين مائة 
حدث حبلب باملائة املنتقاة من الصحيح البن تيمية بسماعه من احلجار ووزيرة ومل يتحقق لنا : بن عشائر املعايل ا

مساعه لذلك ولكن قرؤوا عليه بأخباره واحملقق مساعه للحدث الفاصل من ابن خملوف واملتوكل من ابن الصواف 
  .وكالمها باإلسكندرية 

 النرييب الصابوين ولد سنة إحدى وسبعمائة مبصر ، وأحضر على سليمان بن حممد بن محيد بن حماسن احلليب مث
احلافظ الدمياطي يف الرابعةالسرية النبوية واليقني البن أيب الدنيا ، وحدث عن ست الوزراء واحلجار ، فقرات خبط 

: قلت  .حممد بن حيىي بن سعيد يف شيوخ حلب سنة مثان وأربعني أن ذلك مل يكن صحيحا وإمنا له منهما إجازة 
وذكره ابن رافع يف معجمه ، وكنيته أبو قمر وكانت وفاه بالنريب يف شهر رمضان ، مسع منه الربهان حمدث حلب 

.  
سنقر بن عبد اهللا الواسطي ، ويقال له عبد اهللا ، كان موىل احلسني الواسطي ، مسع من املزي وحيىي بن إسحاق 

كثري الصدقة والتودد مواظبا على اجلماعة ، مات يف ربيع  الشيباين قاضي زرع من سنن الدارقطين وحدث ، وكان
طاهر بن أيب بكر بن حممد بن حممود بن سعيد التربيزي مث الدمشقي ، اخلواجا جنم الدين ، مسع من احلجار .اآلخر 

فر واملزي واجلزري وغريهم ، وكان يكفن املوتى من ماله مث افتقر ونزل صوفيا بالسميساطية ، ومات يف أواخر ص
كان من أحاسن الناس وفيه : قال ابن كثري . وقد جاوز الثمانني بأربع سنني ألن مولده كان سنة أربعني وستمائة 

  .حشمة ورئاسة وإحسان ، وكان قد حظي عند تنكز وواله أنظارا كبارا ووظائف ، وهو الذي كفن املزي من ماله 
، وأصله مغريب ، كان مقيما باجلامع األزهر ، وللناس فيه  عبد اهللا بن عمر بن سليمان املصري ، املعروف بالسبطني

  .اعتقاد ، وهو والد صاحبنا شهاب الدين أمحد 
عبد الرمحن بن احلضر بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن يوسف بن عثمان السخاوي مث احلليب األديب زين الدين أبو 

  :حممد ، كاتب الدرج حبلب ،أناف على اخلمسني ، ومن نظمه 
  م األراك أراك اهلوىمحا

  شجونا غدوت هلا مستكينا
  فوال النوى ما عرفت النواح

  ولوال الشجاما ما ألفت الشجونا
  .أثىن عليه ابن حبيب 

عبد العزيز بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد احلق ، أبو فارس املريين بن أيب احلسن بن أيب سعيد بن أيب حيىي 
أبو احلسن اعتقل هو غلى أن غلب الوزير عمر بن عبد اهللا بن علي على أمر الرببري صاحب فاس ، ملا مات أبوه 



ونصب تاشفني بن أيب احلسن أخا عبد العزيز هذا يف السلطنة ، وذلك يف سابع عشر ذي القعدة سنة . اململكة 
ن بن أيب احلسن يف اثنتني وستني ، وقاتل أبا سامل إبراهيم بن أيب احلسن إىل أن قتل ، فثار حممد بن أيب عبد الرمح

صفر من سنة ثالث وستني ، فكانتله حروب آلت إىل خروجه إىل مصر فحج ورجع فمات ، فقام أخوه عبد الرمحن 
بسجلماسه فسجن ، وقام أبو الفضل بن أيب سامل مبراكش ، وقام عبد الرمحن ابن أيب علي مبادال فحارهبم الوزير 

رم سنة مثان وستني ، وبايع عبد العزيز فأخرجه من االعتقال وسلطنه املذكور مث توهم من أيب زيان فقتله يف احمل
ورحل به من فاس يف شعبان منها فنازل مراكش فوقع الصلح بينه وبني أيب الفضل ومن معه رجعوا إىل فاس ، فشق 

ة واستوىل على على أيب فارس استبداد الوزير وساء ما بينهما فهم الوزير خبلعه وإلقامة أخيه عمر فبادر وقتله بغت
أمواله وتتبع أهله وحشمه فقتل بعضا وأسر بعضا وتوجه من فاس إىل مراكش فنازل أبا الفضل حىت قتله مث حارب 
عامر بن حممد املتغلب بفاس حىت هزمه مث ظفر به فقتله وقتل تاشفني يف سنة إحدى وسبعني ، مث ملك تلمسان يف 

ه ملك املغرب األوسط وثبت قدمهودفع الثوار واخلوارج واستمال يوم عاشوراء سنة اثنتني وسبعني ، واستوسق ل
العرب ، ومل يزل إىل أن طرقه ما البد منه ، فمات مبعسكره من تلمسان يف شهر ربيع اآلخر ، واستقر يف السلطنة 

  .بعده ولده السعيد حممد مث خلع سنة ست وسبعني ، واستقر السلطان أبو العباس بن أيب سامل 
مدب ن عيسى بن علي بن وهب القشريي فخر الدين بن دقيق العيد املصري ، مسع من عم أبيه تاج عثمان بن حم

الدين أمحد بن علي األول من مشيخة ابن املمتري وناب يف احلكم ونظر يف األوقاف ودرس جبامع آق سنقر 
  .واملسرورية والنابلسية ، وكان مزجي البضاعة ، مات يف شهر ربيع األول 

براهيم بن سعد األنصاري ، أبو احلسن بن معاذ ، كان يذكر أنه من ذرية سعد بن معاذ األوسي ، وكان علي بن إ
فاضال مشاركا يف عدةعلوم ، متظاهرا مبذهب أهل الظاهر يناضل عنه وجيادل مع شدة بأس وقوة جنان ومعاشرة 

ء ، وقد مسع من ابن سيد الناس ألهل الدولة خصوصا القبط ، وكتب خبطه شيئا كثريا خصوصا من كتب الكيميا
أخذ عنه الشيخ أمحد القصري . والزمه مدة طويلة ، ومسع منه الربهان حمدث حلب ، ومات مبصر يف رابع شوال 

  .مذهب الظاهر وكان يذكر لنا عنه فوائد ونوادر وعجائب واهللا يساحمه 
نتفع الناس به ، ودرس بالسيفية ، مات يف علي بن احلسن بن مخيس البايب احلليب الشافعي ، عين بالعلم وأفىت وا

  .صفر 
عمر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن عبد اهللا الكناين الصاحلي ، املعروف بابن النقيب ، مسع من عمر بن القواس 

  .معجم ابن مجيع وجزء ابن عبد الصمد وغري ذلك وتفرد بذلك ، مات يف ذي القعدة عن نيف ومثانني سنة 
ر اهللا بن أيب حممد بن حممد السالمي ، قرابة بن نافع ، ولدت تقريبا سنة عشر ، وأمسعت على الواين فاطمة بنت نص

حممد بن أمحد بن إبراهيم الديباجي املعروف ب املنفلوطي ، . ، وكانت خرية دينة ،ماتت يف صفر سنة مات قريبها 
رى وغريمها بدمشق ، مث جترد إىل الروم وأخذ الشيخ ويل الدين امللوي الشافعي ، مسع من احلجار وأمساء بنت صص

عن مجاعة من علمائها ، مث رجع إىل دمشق وقدم القاهرة مرارا ، مث استوطنها ودرس باملنصورية والسلطانية حسن 
وغريمها ، وكان فاضال متواضعا جدا ، قليل التكلف ، إذا مل جيد ما يركب مشى ، كثري اإلنصاف ولو على نفسه ، 

ه ودنياه ، عارفا بالتفسري والفقه واألصلني والتصوف ، صنف عدة تواليف صغار ، فيها مشكالت من خبريا بدين
وكان ابن عقيل قد ويل درمسدرسة حسن قبل موت السلطان ، فلما قتل أراد يلبغا هدم املدرسة . تصوف االحتادية 

جر ويل الدين ، مث استرضى يلبغا ابن ومنع ابن عقيل من تدريسها ووالها الشيخ ويل الدين ، فغضب ابن عقيل وه
كان حيفظ تنجيز التعجيز ومسع يف : قال ابن حجى . عقيل باخلشابية واستمر التراضي بينهما ، وحدث باليسري 



وكان من ألطف الناس وأظفرهم شكال ، ويرقص يف السماع ، وجييد . صباه من احلجار وأمساء بنت صصرى 
يب ، وكان يصغر عمته ويتصوف ، مات يف شهر ربيع األول عن بضع وستني التدريس ، وله توليف بديعة الترت

رايته شابا يف حلقة النور : قال العثماين الصفدي . سنة ، وكان اجلمع يف جنازته حافال متوفرا يقال بلغوا ثالثني ألفا 
ه عكاز وقد حنف جسمه ، األردبيلي حسن امللبوس مشرق اهليئة مث رأيته بالقدس بعد ثالثني سنة وعليه دنسة وبيد

وتوجه غلى مصر جمردا فزار الشافعي فحضر الدرس جبانب القبة فعرفه املدرس وأكرمه وأجلسه معه ، مث : قال 
حضرت مالئكة :ويقال إنه قال عند موته . سأله أن يدرس فدرس يف املوضع الذي كانوا فيه اتفاقا مما عظم به قدره 

مث زاد سروره ومات يف . أرمحتموين : اجلنة فانزعوا عين ثيابيفنزعوها ، فقال ريب وبشروين وأحضروا يل ثيابا من 
  .احلال 

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن عبد الصمد بن مرجان الصاحلي املقرئ احلنبلي ، مسع من القاضي سليمان وعيسى بن 
ع بن أيب حممد بن شافع بن حممد بن راف. املطعم وحيىي بن سعيد وغريهم وحدث ، مات يف شعبان عن سبعني سنة 

حممد بن سالم السالمي ، احلافظ تقي الدين الصميدي نسبة إىل قرية من قرى دمشق املصري املولد واملنشأ مث 
الدمشقي ، ولد سنة أربع وسبعمائة ، ومسع بإفادة أبيه من علي بن القيم واحلسن سبط زيادة حنومها ، وأجاز له 

ىل الشام سنة أربع عشرة ، وأمسعه من التقى سليمان وأيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم الدمياطي ، مث ارحتل به وأبوه إ
وعيسى املطعم وإمساعيل بن مكتوم وست الوزراء ، مث طلب بنفسه بعد العشرين ، وخترج بالقطب احلليب وأيب 

نصري بن  الفتح اليعمري ، ورحل سنة ثالث وعشرين إىل دمشق أيضا ،فسمع من القاسم بن عساكر وأيب
الشريازي وابن الشحنة ، والزم املزي والربزايل والذهيب مدة مث رجع ، مث عاد صحبة القاضي تقى الدين السبكي 

سنة تسع وثالثني ، وويل درس احلديث بالنورية بعد الذهيب سنة مثان وعشرين ، وخرج لنفسه معجما حافال يف 
زايل ، ومجع الذيل على تاريخ ابن النجار لبغداد ، وكان ذر أربع جملدات ، ومجع الوفيات اليت ذيل هبا على الرب

قال ابن حبيب . صالح وورع ومعرفة بالفن فائقا ، وكان الشيخ تقي الدين السبكي يرجحه على العماد ابن كثري 
إمام مقدام يف علم احلديث ودرايته ، ومميز مبعرفة أمساء ذوي إسناده وروايته ، ورحل وطلب ، ومسع مبصر : 

ودمشق وحلب ، وأضرم نار التحصيل واجج ، وقرأ وكتب وانتقى وخرج ، وعين مبا روى عن سيد البشر ، ومجع 
معجمه الذي يزيد على ألفي نفر ، وكان ال يعىن مبلبس وال مأكل ، وال يدخل فيما أهبم عليه من أمر الدنيا إذا 

نه أي وسواس ، سكن دمشق وباشرالتدريس يف أشكل ، وخيتصر يف االجتماع بالناس ، وعنده يف طهارة ثوبه وبد
احلديث بالنورية وغريها ، ومات هبا يف شهر مجادى األوىل عن سبعني سنة ، وكان أبوه من احملدثني فأحضر ابنة هذا 

على الشيخ علي بن هارون وابن الصواف وغريمها وأمسعه من مجاعة ، مث حبب إليه الطلب ، فرحل به إىل دمشق 
من مجاعة ، واستجار له أبوه من الدمياطي وغريه ، وقرأ أبوه هتذيب الكمال على املزي فسمعه معه  وحلب ، فأمسعه

، ومسع من التقي سليمان وطبقته ومن بعدهم ، مث رجع إىل القاهرة فتخرج بالقطب والفتح ، مث قدم دمشق صحبة 
ذكره الذهيب يف املعجم املختص وقال . ا السبكي ملا قدم قاضيا ، وانتقى له الذهيب جزءا من عواليه ، وحدث قدمي

املتقن الرحال ، رحل به أبوه فسمعه هتذيب الكمال على مؤلفه ، مث مات والده فحبب إليه هذا الشأن ، : فيه 
قدم دمشق مرارا وآخرها : وقال أيضا . ورحل مرارا منها يف سنة تسع وعشرين إىل حلب ومحاة ومسع هبا وبغريها 

وذكره يف املعجم الكبري أيضا وأنشد عنه شرعا أنه أنشده إياه عن . فاستوطنها ، وحصل وظائف سنة تسع وثالثني 
الذهيب نفسه فحدث عن واحد عن نفسه بشيء من شعره ، وملا تويف املزي أعطاه السبكي مشيخة احلديث النورية 

من احملدثني ، وذكر يل شيخنا  وقدمه على ابن كثري وغريه ، وملا شغرت الفاضلية عن الذهيب قدمه على من سواه



  .العراقي أن السبكي كان يقدمه ملعرفته باألجزاءوعنايته بالرحلة والطلب 
واإلنصاف أن ابن رافع أقرب إىل وصف احلفظ على طريقة أهل احلديث من ابن كثري لعنايته بالعوايل : قلت 

الوصف باحلفظ على طريقة الفقهاء ملعرفته  واألجزاء والوفيات واملسموعات دون ابن كثري ، وابن كثري أقرب إىل
باملتون الفقيهة والتفسريية دون ابن رافع ، فيجمع منهما حافظ كامل ، وقل من مجعهما بعد أهل العصر األول 

وكان ابن رافع كثري اإلتقان ملا يكتبه . كابن خزمية والطحاوي وابن حبان والبيهقي ، ويف املتأخرين شيخنا العراقي 
والضبط ملا يصنفه ، وابتلي بالوسواس يف الطهارة حىت احنل بدنه وأفسد ذهنه وثيابه وتأسف هو على  والتحرير

حممد . كان حيفظ املنهاج واأللفية ويكرر عليهما إىل أن مات : قال ابن حجى . ذلك ، ومل يزل مبتلي به حىت مات 
الشيخ أمحد احلريري صاحب الشيخ ياقوت  بن عبد اهللا الصويف الكازروين الشيخ هباء الدين ، قدم مصر فصحب

تلميذ أيب العباساملرسي وانقطع بعده يف املشتهى من الروضة ، وكان الناس يترددون إليه ويعتقدونه وكان الشيخ 
أكمل الدين كثري التعظيم له ، وكان أعجوبة يف جذب الناس إليه وإقامتهم عنده وانقطاعهم عن أهلهم خصوصا 

حيضر عنده أحد منهم مث يستطيع أحد من أهله أن يستعيده ، وممن اتفق له معه ذلك من أصحابنا املرد فإنه كان ال 
الشيخ بدر الدين حممد بن إبراهيم البشتكي الشاعر املشهور فيما أخربين به ، وكان يكثر الثناء عليه ، وذكر يل أنه 

واتفق من . منقطعا إليه إىل أن مات  نسخ له شيئا كثريا خصوصا من تصانيف حميي الدين ابن العريب ، وكان
العجائب ما حكاه يل الشيخ جنم الدين البالسي أنه ملا مات حضر جنازته يف مجلة خلق كثري فهو يف أثناء دفنه وإذا 

بالالحد قد خرج من القرب أمرد مجيل الصورة إىل الغاية فاشتغل الناس أو غالبهم بالنظر إليه وقضوا العجب من 
ة هذا اجلنس للشيخ حىت حني دفنه ، ومات يف ذي احلجة ، أرخه ابن دقماق ليلة األحد خامس ذي استمرار مالزم

  .القعدة 
حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن السراج الزبيدي احلنفي ، أحدالفضالء ، يكىن أبا يزيد ، مات عن ثالث 

  .ومخسني سنة 
، ظهري الدين أبو حممد بن العجمي ، مسع صحيح البخاري حممد بن عبد الكرمي بن حممد بن صاحل بن هاشم احلليب 

وسنن ابن ماجه والبعث البن أيب داود من سنقر الزيين ، ومسع مشيخة ابن شاذان من بيربس العدميي ، ومسع من 
غريمها وحدث ، مات يف خامس عشر احملرم عن مثانني سنة ، ألن مولده كان سنة أربع وتسعني وستمائة ، مسع منه 

ا العراقي وأرخه ، ومسع منه أيضا ابن عساكر وأبو إسحاق سبط بن العجمي وهو أقدم شيخ له ، والربهان شيخن
آخر من روى عنه وآخرون ، وطلب بنفسه ، كتب الطباق واألجزاء ونسخ كثريا من الكتب باألجرة ، وكان 

  .دة بقدر ما يكفيه من القوت يسترزق من الشهادة ، فإذا طلب منه اإلمساع طلب األجرة ملا يفوته من الشها
حممد بن عثمان بن موسى بن علي بن األقرب احلليب احلنفي ،مشس الدين بن فخر الدين ، كان فاضال متواضعا ، 

كان من أحاسن الناس ، : قال ابن كثري . درس باألتابكية والقليجية ، مات يف سنة نيف وستني ذكره ابن حبيب 
وه شهاب الدين أمحد كان فاضال ، رحل إىل مصر واشتغل هبا ومهر يف املعقول وأخ. وفيه حشمة ورئاسة وإحسان 

  .، وويل قضاء عينتاب ، وأخومها عالء الدين تلذ للقوام األبزاري ومهر يف الفتوى 
حممد بن علي بن أمحد السمرقندي بن العطار ، نزيل دمشق ، كان زاهدا عابدا دينا عاملا مالزما للعلم والعمل ، 

ليه ابن كثري ووصفه باجلمع بني العلم والعبادة ، وكان يؤثر على نفسه حىت بقميصه ويغضب يف إزالة املنكر أثىن ع
حممد بن .هللا ، وكان حسن الفهم للعلم على عجمة فيه ، وكان يعظ على كرسي ، وحتصل له حال يف تلك احلالة 

ه ، مات يف أوائل السنة عن مخس وسبعني علي بن إمساعيل الزواري ، مسع الصحيح من وزيرة واحلجار وحدث ب



  .قتيال 
حممد بن عوض بن عبد اخلالق بن عبد املنعم البكري الفقيه ، ناصر الدين الشافعي ، ولد سنة سبعمائة ، واشتغل 

كثريا ، وويل تدريس الفيوم مدة طويلة ، وكان عارفا باألصلني والفقه والعربية واهليئة ، وصنف تصانيف مفيدة ، 
. الد صاحبنا نور الدين البكري املعروف بابن قييلة ، مات بدهروط يف شهر رمضان وهو يصلي الصبح وهو و

مسعت الشيخ حيىي اجلزويل املالكي يقول مسعت الشيخ شهاب الدين : ورأيت خبط ابن القطان وأخربنيه إجازة قال 
اصطلح : يف املنام فقال يل  eأيت النيب كان بينيوبني الشيخ ناصر الدين وقفة فر: بن عبد الوارث البكري يقول 

  .واتفق أن ماتا يف شهر واحد : مع حممد البكري ، فسافرت يف الرب واصطلحت معه قلت 
حممد بن حممد بن أمحد بن الصفي الدمشقي ، ناصر الدين بن العتال احلنفي احلاسب ، كانت ألبيه رواية عن احلافظ 

حلديث ، ومتهر يف الفقه واشتغل ، وبرع يف احلساب ، وأتقن املساحة إىل الضياء ، ونشأ هو يف طلب العلم فسمع ا
أن صار إليه املنتهى يف ذلك واملرجع إليه عند االختالف ، ومل يكن يف دمشق من يدانيه يف ذلك ، وكان يقصد 

والده رواية عن لالشتغال عليه فيه ، مث إنه ترك ذلك بأخرة وأقبل على التالوة ، وكان مأذونا له باإلفتاء ، ول
  :احلافظ الضياء ، ومات هو سنة أربع وسبعني ، ومن شعره وهو نازل 

  حديثك يل أخلى من املن والسلوى
  وذكرك شغلي يف السريرة والنجوى

  سلبت فؤادي بالتمين وإنين
شق ، صربت ملا ألقى وإن زادت البلوىمحمد بن حممد بن عبد الكرمي بن رضوان ، مشس الدين املوصلي ، نزيل دم

ولد على رأس القرن ، وكتب خبطه سنة تسع وتسعني ، وكتب اخلط املنسوب ، ونظم الشعر فأجاد ، وكان أكثر 
قال العثماين صاحب تاريخ . مقامه بطرابلس مث قدم دمشق وويل خطابة جامع يلبغا يسريا وتصدر باجلامع األموي 

ملا استقر بدمشق حصل وظائف فعوند فيها فقنع مبا رافقته إىل دمشق سنة إحدى ومخسني وسبعمائة ، وكان : صفد 
تيسر ، وصار يتجر يف الكتب فحلف تركة هائلة تبلغ ثالثة آالف دينار ، وشرح نظم املطالع يف جملدة كبرية 

عامل علت رتبته الشهرية : وقال فيه ابن حبيب . اختصرها من املطالع وحررها ، وأرخه يف سنة ثالث وسبعني فوهم 
هرت يف أفق املعارف مشسه املنرية ، وبليغ يثين على قلمه ألسنة األدب ، وخطيب هتتز لفصاحته أعواد ، وبارع ظ

املنابر من الطرب ، كان ذا فضيلة خمطوبة ، وكتابة منسوبة ، وخربة بالفنون األدبية ، ومعرفة بالفقه واللغة العربية ، 
  :ة ، وهو القائل يف الذهيب ملا اجتمع به وله نظم املنهاج ونظم املطالع وعدة من القصائد النبوي

  ما زلت بالطبع أهواكم وما ذكرت
  صفاتكم قط إال مهت من طريب
  وال عجيب إذا ما ملت حنوكم

  فالناس بالطبع قد مالوا إىل الذهب
ورأيت خبطه نسخة يف جملدة واحدة من صحيح البخاري يف غاية احلسن ، وتصدر باجلامع األموي ، وويل تدريس 

  .ضلية بعد ابن كثري ،وكان التاج السبكي أسكنه بدار احلديث األشرفية فاستمر ساكناص هبا إىل أن مات الفا
حممد بن حممد بن الشهاب حممود احلليب ، بدر الدين بن مشس الدين ، ناظر اجليش واألوقاف حبلب ، مسع على 

أخذ . ، مات وله مخس وسبعون سنة  احلجار وحممد بن أيب بكر بن النحاس وغريمها وحدث ، وويل عدة وظائف
  .عنه شيخنا العراقي وغريه ، وكان جوادا مفضاال ممدحا 



حممد بن حممد الزفتاوي ، ناصر الدين املؤذن ، يلقب بساسب ، كان عارفا بامليقات ، وباشر الرئاسة يف ذلك 
  .هر رجب باجلامع األزهر وجبامع القلعة ، واتصل باألشراف شعبان وحظي عنده ، ومات يف ش

  .حممد بن أيب حممد أبو عبد اهللا الطوسي مشس الدين ، مسع القاسم بن عساكر وغريه وحدث بدمشق 
حممد بن يوسف بن صاحل الدمشقي املالكي ، مشس الدين القفصي ، مسع من الشيخ شرف الدين البارزي قاضي 

بيع األول عن ثالث وسبعني سنة ألن محاة وغريه ، وويل مشيخةاحلديث السامرية ، وناب يف احلكم ، مات يف ر
  .مولده كان سنة إحدى وسبعمائة ، وله نظم 

مرجان بن عبد اهللا اخلادم ، نائب السلطنة ببغداد ألويس ، وكان قد تغلب عليها فقصده أويس من تربيز مث حضر 
ما شجاعا ، كانت وكان شه. إليه فعفا عنه وذلك يف سنة سبع وستني ، واستمر نائبا ببغداد إىل هذه الغاية 

  .الطرقات قد فسدت بسبب عزله ، فلما أعيد أصلحها 
منكلي بغا بن عبد اهللا الشمسي ، اتابك العساكر بعد قتل اسندمر ، وكان قبل ذلك نائب السلطنة مبصر ، وويل 

إمرة دمشق وحلب وصفد وطرابلس يف أوقات ، وتزوج بنت امللك الناصر مث بنت ابنه حسني أخت امللك 
آثر بدمشق آثار حسنة واحبه أهلها ، وهو الذي فتح باب : قال ابن كثري . رف ، وكان مشكور السرية األش

وبىن حبلب : قلت . كيسانوكان له من عهد نور الدين الشهيد مل يفتح ، وجدد خطبة يف مسجد الشهر زوري 
  .ند زوج امللك الظاهر برقوق جامعا أيضا ، وعمر اخلان عند جسر اجملامع واخلان بقرية سعسع ، وهو والد خو

  .حيىي بن الرهوين املالكي ، تقدم يف السنة املاضية 
يعقوب بن عبد الرمحن بن عثمان بن يعقوب ، شرف الدين بن خطيب القلعة احلموي ، ولد سنة وأخذ عن ابن 

وأخذ عنه أكثر فضالئها ، جوبر وغريه ، ومهر يف الفقه والعربية والقراءات إىل أن انتهت إليه رئاسة العلم ببلده ، 
وآخر من بقي ممن أخذ عنه موقع احلكم حبماة شرف الدين بن املغيزل ، لقيته يف سنة ست وثالثني ومثاين مائة هبا ، 

انتهت إليه مشيخة بلده ، واشتهر : وذكر يل أنه قرأ عليه وأجازه ، وذكره ابن حبيب يف تارخيه وأثىن عليه وقال 
، وكان خطيبا بليغا وواعظا مذكرا ، مات يف شهر ، وأرخهالعثماين قاضي صفد يف احملرم بالعلم والدين والصالح 

يوسف بن حممد بن يوسف بن أمحد بن حيىي بن حممد بن علي القرشي الدمشقي . سنة مخس ، فكأنه ببلوغ اخلرب له 
عساكر والعقيمي والعز الفراء ، هباء الدين أبو احملاسن ابن الزكي ، أجاز له يف سنة مخس وتسعني أبو الفضل بن 

وآخرون ، وأجاز له الرشيد بن أيب القسم وابن وزيرة وابن الطبال وغريهم من بغداد ، عين بالفقه واحلساب ، 
حوادث سنة .وكان حيفظ التنبه ، وويل وقف درس وقف درس الكالسة وباشر نظر األسرى ، مات يف ربيع األول 

٧٧٥  
  سنة مخس وسبعني وسبعمائة

يف احملرم قتل اجلاي اليوسفي ، وكان قدتنافر هو والسلطان األشرف بسبب منازعة وقعت بينهما يف تركة  فيها
والدة السلطان ، فركب اجلاي واقتتل مع مماليك السلطان بسوق اخليل فكسروه ، فاهنزم إىل بركة احلبش مث رجع 

 السلطان وخامر اينبك عليه ، مث ثار له العسكر من وراء اجلبل األمحر إىل قبة النصر ، فهرب مجاعة من أصحابه إىل
السلطاين فهرب فساقوا خلفه إىل اخلرقانية من أعمال قيلوب ، فرمى بنفسه يف حبر النيل فغرق ، مث اطلع من حبر 
النيل ودفن يف ترتبه ، وكان أول أمره حاجبا يف أول حاجبا يف أول دولة يلبغا ، مث استقر خزندارا ، مث حبس يف 

م اسندمر ، مث أفرج عنه بعد قتل اسندمر واستقر أمري سالح ، وتزوج أم السلطان وعلت كلمته إىل أن صار هو أيا
احلاكم يف الدولة كلها ، وكان تام الشكل حسن التودد إىل العوام مع هوج فيه أداه إىل أن ركب على العامة 



هم خلقا كثريا ، وذكر بعض خواصه أنه كان يتصدق بالسيف يف سنة سبعني ، فلوال أنه كان يف آخر النهار ألفىن من
يف كل يوم اثنني ومخسني بألف درهم دائما ، وكان استقراره يف األتابكية بعد منكلي بغا ، فلم تطل أيامهفي ذلك 
وقبض على مجاعة من حواشيه ، فقيل إن سبب خمامرته أنه كان يبيت عند السلطان ليلة املوكب فجاءه من أخربه 

ان يريد القبض عليه فتأخر وأرسل أحضر ثياب مبيته ، فأرسل له السلطان يعاتبه فاعتذر ، مث شرع يف أن السلط
تفرقة السالح على أتباعه ، فبلغ السلطان فأمر األمراء باالجتماع عنده ، فلما كان يف السابع من احملرم ركب 

طان ، فاقتتلوا قتاال شديدا حىت قيل أهنم التقوا اجلاي ممن معه إىل الرميلة والتقى مع أطالب األمراء ومماليك السل
أحد عشر وجها وقتل مجاعة وجرح مجاعة يف األخر اهنزم اجلاي إىل قبة النصروتفرق عنه اجليش وتردد الناس من 
عند السلطان إليه يف الصلح فلم يتم ، وأرسل إليه خلعة بنيابة محاة فلم يقبل ، مث تقلل اجلمع عنه إىل أن صار يف 

من : سمائة ، فخرج إليه أرغون شاه يف مجاعة من اخلاصكية فقاتلوه فاهنزم وتفرق من معه ، ونودي بالقاهرة مخ
أمسك مملوكا من مماليك اجلاي أخذ خلعة ، فقبض على أكثرهم وصودر من كان يف خدمته ، واستقر أيدمر نائب 

فر ، واستقر يف نيابة طرابلس يعقوب شاه ، طرابلس أتابك العساكر ، أحضره السلطان منها بعد قتل اجلاي يف ص
وفيها غضب السلطان على سابق الدين مثقال مقدم املماليك وأمره .واستقر اقتمر عبد الغين يف نيابة السلطنة مبصر 

  .بلزوم بيته ، وويل عوضه خمتار اجلامني مث أعيد سابق الدين إىل وظيفته بعد قليل 
الشام إىل مصر فاستقر نائب السلطة هبا ، وفوضت إليه مجيع أمور اململكة وفيها يف شهر رمضان حضر منجك نائب 

من الكالم يف الوزارة واخلاص واألوقاف واألحباس وإخراج األقطاع إىل ستمائة دينار والعزل والوالية ألرباب 
الشام يف مجادى األوىل املناصب مبا يقتضيه رأيه ، وقرئ تقليده بذلك ، وكان النائب قبله اقتمر عبد الغين فنفي إىل 

  .، وكانت مدة نيابة أربعة أشهر ، مث قرر نائبا بطرابلس عوضا عن يعقوب شاه 
وفيها يف صفر أبطل امللك األشرف ضمان املغاين ومكس القراريط اليت كانت يف بيع الدور وقرأ بذلك مرسوم على 

مل الدين وبرهان الدين بن مجاعة ، ويقال إن املنابر ، وكان ذلك بتحريك الشيخ سراج الدين البلقيين وإعانة أك
وفيها توقف النيل عن الزيادة وأبطأ .السلطان كان توعك فأشاروا عليه بذلك فاتفق أنه عويف فأمضى ذلك واستمر 

  :الوفاء إىل أن دخل توت أول السنة القبطية ، ووقع الناروز قبل كسر اخلليج حىت قال بدر الدين ابن الصاحب 
  ال وفاءناروز مصر ب

  يعد صفعا بغري ماء
واستمر التوقف إىل تاسع توت فاجتمع العلماء والصلحاء جبامع عمرو بن العاصي واستسقوا ، وكسر ذلك اليوم 

اخلليج عن نقص أربعة أصابع من العادة ، مث توجهوا إىل اآلثار وأخذوها إىل املقياس فأقاموا من قبل العصر إىل آخر 
تعاىل ويبتهلون ويستسقون ، فلم يزدد األمر إال شدة ، مث نودي بصيام ثالثة أيام ، وخرجوا النهار يتوسلون إىل اهللا 

يف ثالث ربيع اآلخر إىل الصحراء مشاة ، وحضر غالب األعيان ومعظم العوام وصبيان املكاتب ونصب املنرب ، 
ا وابتهل وكشف رأسه فخطب عليه شهاب الدين ابن القسطالين خطيب جامع عمرو وصلى صالة االستسقاء ودع

، واستغاث الناس وتضرعوا ، وكان يوما مشهودا ، ويف صبح هذا اليوم اجتمع العوام باملصاحف وسألوا أن يعزلوا 
عالء الدين بن عرب عن احلسبة ، فعزل واستقر عوضه هباء الدين بن املفسر وأضيفت إليه وكالة بيت املال ونظر 

يد عالء الدين ، فاتفق وقوع أمطاركثرية حبيث زرع الناس عليها الربسيم ، الكسوة ، مث عزل يف أثناء السنة وأع
وكان يف الصعيد أيضا مطر غزير زرع الناس عليه بعض احلبوب ، واتفق أيضا زيادة النيل يف سابع هاتور املوافق 

دأت زيادة األسعار يف لنصف مجادى األوىل ، واستمر أياما ، مث نقص بعد أن بلغت الزيادة مثانية عشر إصبعا ، وابت



الغالل واحلبوب من شهر ربيع األول وهلم جرا إىل أن بلغ سعر األردب مخسني درمها تقدير دينارين هرجة ونصف 
  .وثلث ، مث تزايد إىل الستني والسبعني ، وهذا يف ذلك الوقت حنو أربعة دنانري 

املعروف بالنشو ، وكان استقر ناظر الدولة يف  وفيها عزل ابن الغنام من الوزارة ، وويل عوضه تاج الدين امللكي
هذه السنة عوضا عن ابن الرويهب بعد نفي ابن الرويهب إىل الشام ، واستمر ابن الغنام يف نظر املارستان ، مث عزل 

  .بالربهان احلليب ناظر بيت املال ، مث أعيد ابن الغنام 
  .ر القدس واخلليل ، مث عزل ورجع إىل القاهرة يف رمضان وفيها ويل أمحد بن آل مالك نيابة غزة ، مث عزل وويل نظ

وفيها يف شعبان استقر هباء الدين أبو البقاء قاضيا بالشام ، ونقل قاضيها كمال الدين املعري إىل قضاء حلب عوضا 
  .عن فخر الدين الزرعي حبكمواستقر يف تدريس الشافعي بعده ولده بدر الدين ، مث انتزعه منه ابن مجاعة 

فيها يف مجادى اآلخرة استقر بيدمر اخلوارزمي يف نيابة السلطنة حبلب ، مث نقل عنها إىل نيابة دمشق يف شهر و
رمضان وأعيد اشقتمر املارديين إىل حلب ، ونقل منجك إىل القاهرة كما تقدم ، وكان دخول منجك إىل القاهرة يف 

إال السلطان ، وواله النيابة ، كما تقدم ، واستقر شهاب  ذي القعدة ، وخرج مجيع العساكر مللتقاه ، ومل يتأخر عنه
  .الدين أمحد بن عالء الدين بن فضل اهللا كاتب السر بدمشق عوضا عن فتح الدين بن الشهيد 

وفيها وصل حيار بن مهنا أمري آل فضل إىل باب السلطان طائعا ، فخلع عليه واستقر يف إمرة العرب ، وكان 
وفيها فتحت مدرسة اجلاي بعد موته ، وكان بقي .بب قشتمر حبلب قبل هذا التاريخ السلطان قد غضب عليه بس

من عمارهتا شيء فأكمله األوصياء ، واستقر يف تدريس الشافعية هبا الشيخ سراج الدين البلقيين ، ويف تدريس 
  .احلنفية مجال الدين حممود القيسري 

تلوا سلطانكم ترخص أسعاركم ، فأخذ وضرب باملقارع اق: وفيها الزم شخص من العوام الصياح حتت القلعة 
  .وشهر 

وفيها كائنة مجعة البواب ، وذلك أنه كان مقيما بتربة خارج باب النصر ، وكان هو وامرأته يأخذان األطفال 
  .اغتياال فيخنقاهنم ألجل أثواهبم ، فقبض عليهما فاعترفا فقتال شنقا 

  . ويف أول مجادى األوىل حدثت زلزلة لطيفة
ويف هذه السنة ابتدأت قراءة البخاري يف رمضان بالقلعة حبضرة السلطان ، ورتب احلافظ زين الدين العراقي قارئا 

  .، مث اشرك معه شهاب الدين أمحد بن علي العرياين يوما بيوم 
لدور ستون وفيها كان الغرق ببغداد ، زادت دجلة زيادة عظيمة وهتدمت دوركثرية حىت قيل إن مجلة ما هتدم من ا

دار ، وتلف للناس شيء كثري بسبب ذلك ، ويقال إنه مل يبق من بغداد عامر إال قدر الثلث ، ودخل املاء اجلامع 
الكبري واملدارس ، وصارت السفن يف األزقة تنقل الناس من مكان إىل مكان مث من تل إىل تل مث يصل املاء إليهم 

، وخال أكثر أهلها ، مث عاد من عاد فصار ال يعرف حملته فضال فيغرقهم ، وجرت يف بغداد بسببه خطوب كثرية 
  .عن داره 

وفيها ورد إىل حلب سيل عظيم على حني غفلة . وفيها هبت ريح عاصفة حارة بسنجار فأحرقت أوراق األشجار 
  .وارتفع زيادة عن العادة فخرب بسببه دور كثرية وخربت نواحي كثرية بالرها والبرية 

  .الدين عثمان الربقي والية القاهرة وفيها ويل فخر 
وفيها كان غرق بغداد ، وامتدت دجلة حىت اختلطت بالفرات وأرسلت إليها األهنار والعيون والسحب من كل 

جهة حىت بقيت بغداد يف وسط املاء كأهنا قصعة يف فالة ، وصارت الرصافة ومشهد أمحد ومشهد أيب حنيفة وغريمها 



يوصل إليها إال املراكب ، فصارأهل بغداد يف أرغد عيش من كثرة النزه اليت حدثت من املشاهد واملزارات ال 
بذلك وانفتح من البستان األربعني الذي كان اخلليفة اختذه منتزها يف وسط دوره فتحة على باب األزج فتدافع 

األيام قد عزم على أمراء بغداد يف سدها ورمى ذلك بعضهم على بعض ، وكان الشيخ جنم الدين التستري يف تلك 
أنفق على سد هذه : احلج يف مخسني نفرا من الصبوفية وقد هيأ من الزاد ما ال مزيد عليه ، فاستدعى خادمه وقال 

انصرف عليها عشرة آالف دينار ، وبلغ السلطان أويس ذلك : الفتحة مجيع ما معنا حىت الزاد ، ففعل ، ويقال 
ترى من املالحني على محل رحله ومجاله ورجالته من بغداد إىل احللة ، وكان فاستعظم مهته ووعد أنه يكافيه ، مث اك

سفر الناس أمجعني يف تلك السنة يف املراكب ، وخرجوا يف خامس شوال فلم ميض هلم إال مخسة أيام حىت هبت ريح 
اخلواتني ركبت عاصف قصفت سور املدينة ، مث تزايد املاء فانكسر اجلسر وغرقت غالب الدور حىت أن امرأة من 

من مكاهنا إىل كوم من الكيمان بألف دينار وتقاتل الناس وذهبت أمواهلم ، وأصبح غالب األغنياء فقراء ، مث بعد 
عشرين يوما نقصت دجلة وانقطع املاء الذي يوصل بغداد من املقطع فبقيت البلد كأهنا سفينة غرقت ، مث نقص املاء 

بلد كأهنا سفينة غرقت ، مث نقص املاء فبقيت مآلنة بأهلها ودواهبم املوتى الذي يوصل بغداد من املقطع فبقيت ال
فجافت ونتنت وبقي املاء كأنه الصديد ، فوقع الفناء يف الناس بأنواع من األمراض من االستسقاء ومحى الدق ، 

مر بغداد من خالص وكان أويسبتربيز فلما بلغه غضب على نوابه ، فالتزم الوزير عن نائبه أن يع. وغلت األسعار 
ماله بشرط أن يطلق الناصر العراق ثالث سنني للزراع واملعامل وأن ال يطالب أحد أحدا بدين وال بصداق وال 

من أراد عمارة بيته جييء يأخذ دراهم ويسكن فيه : بإجازة وال حبق ، فقبل السلطان ذلك ، فشرع يف ذلك ونادى 
وكان أويس قد عمل العراق . ت له ، وأخذ يف عمارة السوق والسور باألجرة حىت يويف ما يقترضه مث يصري البي

وشن الغارات كرها على بغداد يف هالكها ، مث آل أمره إىل أن خلع نفسه عن امللك لولده حسني وأوصى ، فحبس 
ا ، ابنه اآلخر حسن ألنه كان استنابه يف سلطانه ، فقتل األمراء وعصى ، وأوصى لولده على بغداد وحفر له قرب

فاتفق أن ضعف يوم األحد ومات بعد أسبوع ، وأقامت بغداد ستة أشهر ال يدخلها سفر وال خيرج منها سفر واهللا 
  ٧٧٥وفيات سنة .املستعان 

  ذكر من مات يف سنة مخس وسبعني وسبعمائة من األعيان
بدر الدين أبو إسحاق  إبراهيم بن أمحد بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد احملسن بن نشوان املخزومي املصري ،

بن أيب الربكات بن اخلشاب الشافعي ، كان يذكر نسبا له إىل خالد بن عمر بن خالد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن 
احلارث بن هشام ، مسع على وزيرة واحلجاز والشريف موسى بن علي وعلي بن القيم وغريهم وحدث ، وناب يف 

األحكام عارفا باملكاتب ، مث ويل قضاء حلب مث قضاء املدينة وخرج منها احلكم بالقاهرة ، وكان فصيحا بصريا ب
بسبب مرض أصابه يف أثناء هذه السنة راجعا إىل مصر ، فمات يف الطريق بني ينبع والعيون وله سبع وسبعون ألن 

  .مولده كان يف ربيع األولسنة مثان وتسعني وستمائة 
  .ء ، مات باإلسكندرية أرغون األمحدي الالال ، أحد أكابر األمرا

وآقبغا من . واسن قجا اليلبغاوي ، كان رأس نوبة السلحدارية . واسندمر اجلوباين . أسن قطلي اإلبراهيمي 
واجلاي اليوسفي ، تقدمت ترمجته يف احلوادث . وأروس بن عبد اهللا احملمودي . وآل ملك الصرغتمشى . مصطفى 

  .اليوسفي  وتغرى برمش بن اجلاي. وبكتمر اجلمايل . 
أبو بكر بن عبد اهللا الدوهرطي الفقيه الشافعي السليماين ، كان حيفظ الكثري من الشامل البن الصباغ مع الزهد 

  .واخلري ، وكان ألهل بالده فيه اعتقاد زائد ، وكان يقول إنه جاوز املائة ، مات يف شوال 



ادر اجليلي املارديين السنجاري ، بدر الدين ، حسن بن حممد بن سرسق بن حممد بن عبد العزيز بن الشيخعبد الق
كانت له حرمة ووجاهة بتلك البالد ، مات أبوه سنة تسع وثالثني وسبعمائة عن سن عالية ، وكان قد حج سنة 
مخس ومثانني وستمائة ، وأثىن عليه الشيخ تاج الدين بن الفركاح ، ومات بدر الدين هذا يف هذه السنة عن سن 

  .عالية أيضا 
واجنب . اد بن أمحد الكاملي اليمين ، فخر الدين ، أحد أكابر األمراء عند األفضل ، مات باجلثة وكانت أقطاعه زي

  .ولده األمري بدر الدين حممد الذي تقدم بعد ذلك يف دولة األشراف وولده الناصر 
ع منها بعض شيوخنا زينب بنت قاسم بن عبد احلميد بن العجمي ، مسعت على الفخر بن البخاري مشيخته ، مس

  .وحدثت ، ماتت يف هذه السنة عن تسعني سنة 
شاكر بن غربيل بن عبد اهللا بن البقري الكايت ، ناظر الذخرية ، مات يف شوال ، نسبته إىل دار البقر من الغربية ، 

وهو وكان نصرانيا فأسلم علىيد شرف الدين موسى األزكشي ، وباشر نظر الذخرية يف أيام السلطان حسن ، 
الذي بىن املدرسة البقرية بقرب جامع احلاكم ، وملا احتضر أبعد من عنده من النصارى وأرسل إىل كمال الدين 

  .الدمريي وغريه من أهل العلم فلقنوه الشهادة عند موته ، ودفن مبدرسته 
يا أىب وكان : إال صبيح بن عبد اهللا اخلازن النويب اجلنس ، كان مقدما يف دولة األشراف حىت كان ال يقول له 

  .األكابر يدعونه بذلك ، مات يف احملرم وخلف مال كثريا جدا وأمالكا كثرية ، وكان يوصف خبري ودين 
  .طيبغا الفقيه 

عبد الغفار بن حممد بن عبد اهللا القزويين الشافعي ، رضي الدين ، اشتغل بالفقه فمهر ، وويل نيابة احلكم ببغداد ، 
  .الغرق من هذه السنة ، وكان حسن اخللق واخللق دينا متواضعا ومات يف ذي القعدة بعد 

عبد القادر بن حممد بن حممد بن نصر اهللا بن سامل بن أيب الوفاء احلنفي ، أبو حممد حميي الدين القرشي ، ولد سنة 
ومن ست وتسعني وستمائة ،ومسع وهو كبري ، وأقدم مساع له على ابن الصواف ، مسع منه مسموعه من النشاي 

الرشيد بن املعلم ثالثيات البخاري ، ومن حسن الكردي املوطأ ، ومن عبد اهللا بن علي الصنهاجي وزينب بنت 
أمحد بن شكر وغريهم ، والزم االشتغال فربع يف الفقه ودرس وأفاد وصنف ، وشرح اهلداية مساه العناية وشرح 

ة ستني ، وصنف البستان يف فضائل النعمان ، معاين اآلثار للطحاوي ، وعمل الوفيات من سنة مولده إىل سن
  .واجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية وغري ذلك ، مات يف شهر ربيع األول بعد أن تغري وأضر 

علي بن أمحد بن كسريات احلاج علي مهتار الطشتخاناة ، كانت له وجاهة ، زائدة عند األشراف ، وكان قد خدم 
  .ات يف احملرم الناصر حممدا ومن بعده إىل أن م

وكان . علي بن احلسن األسناوي ، نور الدين ، أخو الشيخ مجال الدين ، كان فقيها فاضال ، شرح التعجيز 
  .موصوفا بكثرة املال وال يظهر عليه مع ذلك أثره ، مات يف رجب 

ق ، ولد سنة ثالث علي بن احلسني بن علي بن عبد اهللا بن الكالي البغدادي املقرئاحلنبلي ، سبط الكمال عبد احل
وتسعني ، وأجاز له الدمياطي ومسعود احلارثي وعلي بن عيسى بن القيم وابن الصواف والشريف موسى بن علي 

كان كثري اخلري والتالوة ، حج مرارا وجاور ، ومات يف هذه : قال ابن حبيب . بن أيب طالب املوسوي وغريهم 
  .السنة ، وخرج له ابن حبيب مشيخة 

  .الدين املسعودي ، شيخ خانقاه بكتمر ، مات يف ذي احلجة  عمر بن تقي
حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن الناصح عبد الرمحن بن حممد بن عياش بن حامد السوادي األصل الدمشقي احلنبلي ، 



مشس الدين املعروف بقاضي الكفر كان من رؤساء الدمشقيني ، أفىت ودرس وحدث مع املروءة التامة واهليئة 
  .سنة ، مات يف ذي احلجة ، مسع منه ابن ظهرية احل

حممد بن عبد اهللا ، بدر الدين األربلي ، األديب املعمر ، ولد سنة ست ومثانني وستمائة ، ومهر يف اآلداب ودرس 
  .مبدرسة مرجان ببغداد ،ومات يف مجادى اآلخرة 

ة النبوية على احلال هبا أفضل الصالة والسالم حممد بن عبد اهللا الكركي ، تاج الدين ، كان قاضيا ببلده مث باملدين
والتحية واإلكرام مث قدم القاهرة وويل نيابة احلكم مبصر عن أيب البقاء مث عن ابن مجاعة وكان منفردا بذلك فيها إىل 

  .أن مات يف شعبان ، وكان فاضال مستحضرا مشكور السرية 
دادي ، حمب الدين ، إمام اجلامع ببغداد ، وكان أبوه آخر حممد بن عمر بن علي بن عمر احلسيين القزويين مث البغ

املسندين هبا ، حدث عن أبيه وغريه ، واشتغل بعد أبيه على كرب إىل أن صار مفيد البلد مع اللطافة والكياسة 
وحسن اخللق ، وصار يسمع البخاري يف كل سنة وجيتمع عنده اخللق الكثري ، مات يف هذه السنة عن نيف وستني 

  . سنة
حممد بن عيسى اليافعي الفقيه الشافعي ، قاضي عدن ، كان فاضالخريا ، وهو والد صاحبنا الفقيه عمر قاضي عدن 

  .أيضا 
حممد بن قاسم بن حممد بن علي الغساين املالقي ، كان عارفا بالقراءات مع مشاركة يف الفنون ، وهو من شيوخ 

  .شيخنا باإلجازة قاسم بن علي املالقي 
حممد البكري صدر الدين احلنفي ، قاضي اإلسكندرية ، كان أصله من الشام ، فقدم مصر فواله السراج حممد بن 

  .اهلندي نيابة احلكم ، مث ويل قضاء اإلسكندرية إىل أن مات يف ذي القعدة 
ىت أن حممد بن مسعود املقرئ املالكي ، صالح الدين ، تال بالسبع علي التقي الصائغ ، وكان متصديا لإلقراء ح

  .القاضي حمب الدين ناظر اجليش كان يقرأ عليه 
ماجد بن إسحاق بن عبد الوهاب بن عبد الكرمي ، سعد الدين بن تاج الدينالقبطي املصري ، ناظر اخلاص بدمشق ، 

  .عظمه ابن حبيب وأثىن عليه 
أبيه وهادي امللوك ،  مارى حاطة بن منشا مغا بن منشا موسى بن أيب بكر التكروري صاحب التكرور ، مالك بعد

  .وكان كثري التبذر والفسق فطرقه مرض النوم فصار ساسا مدة حىت مات يف هذه السنة ، وملك ابنه منشا موسى 
حممود بن علي بن عبد العزيز بن أيب جرادة ، نور الدين احلنفي العقيلي احلليب ، ولد سنة أربع وسبعمائة ، ومات 

  .يف احملرم 
وخترج . سراي احلنفي ، أوحد الدين قدم من بالده وهو كبري فأقام بالشام مدة ، فشغل وأفاد حممود بن قطلوشاه ال

وكان غاية يف العلوم . به مجاعة ، مث أقدمه صرغتمش بعد وفاة القوام االتقاين فواله مدرسته فلم يزل هبا إىل أمنات 
عظم قدره عند أهل الدولة ، مات يف شهر العقلية واألصول والعربية والطب مع التودد والسكون واالجنماع مع 

  .رجب عن مثانني سنة أو أزيد 
  ٧٧٦حوادث سنة 

  سنة ست وسبعني وسبعمائة
فيها طلع النيل على عادته وأوىف يف ربيع األول رابع عشرى مسرى ، واستهلت والغالء قد تزايد جدا إىل أن بلغ 

، وقيمتها بالذهب إذ ذاك مخسة مثاقيل وربع ، وبيع إذ  األردب مبائة وعشرة مث بلغ يف شعبان مائة ومخسة وعشرين



ذاك دجاجة واحدة بأربعة دراهم ، وصار أكثر الناس ال يقدر إال على النخالة كل قرص أسود بنصف درهم ، 
وأكل الفقراء السلق والطني ، وكادت الدواب أن تعدم لكثرة املوت هبا ، وأكلوا امليتات ، وأمر السلطان بتفرقة 

اء على األغنياء ، فكان على األمري املقدم على األلف مائة فقري ، وعلى كل أمري بعدد ممالكيه وحنو ذلك ، الفقر
وعلى الدواوين كل واحد حبسبه ، وعلى التجار كذلك ، ونودي يف البلد بأن من سأل يف األسواق صلب ، ومن 

ع الفناء فتزايد يف الفقراء ال سيما ملا دخل وفيها عقب الغالء وزيادة النيل وتكامل الزرع وق.تصدق عليه ضرب 
الربد ، وزاد ذلك إىل أن بلغ يف اليوم من احلشريني مائيت نفس ومن الطرحاء حنو مخسمائة ، مث بلغوا إىل حنو األلف 

وبلغ مثن . ، وتصدى األمري ناصر الدين بن آقبغا آص واألمري سودون الشيخوين لدفن الطرحاء من أمواهلما 
سة وأربعني ، والسفرجلة مخسني ، والرمانة عشرة ، والبطخية سبعني ، مث ارتفع الفناء وتراجع السعر إىل الفروج مخ

  .أن بيع القمح يف ذي القعدة سعر سبعني ويف آخرها إىل عشرين 
فاه إىل وفيها أعيد ابن الغنام إىل الوزارة يف شهر رجب ، وسلم له التاج امللكي فصادره إىل مثانني ألف دينار ، ون

  .الشام على محار ، وخرب داره مبصر إىل األرض 
  .وفيها صرف كمال الدين املعري من قضاء حلب ، وأعيد الفخر الزرعي 

وفيها شغر قضاء احلنفية مبوت قاضيه صدر الدين بن التركماين ،فطلب األشرف القاضي شرف الدين بن منصور 
ان القضاء على الشيخ جالل الدين التباين فامتنع فأحل عليه لذلك من دمشق فحضر فلم يتم له أمر ، وعرض السلط

العجم ال يعرفون أوضاع أهل مصر ، فآل األمر إىل استقرار صدر : وأحضرت اخللعة فأصر على االمتناع وقال 
  .الدين بن الكشك 

  .ويف ربيع األول حتدث السلطان بسفر احلجاز وأمر األمراء بالتجهيز 
الوزير ابن الغنام وأبطل من الوزارة ، واستقر شرف الدين موسى األزكشي مشريا ، ويف آخر السنة قبض على 

وفيها حضر إىل الطاعة أمحد بن يغمر التركماين أحد الشجعان وكان يقطع . وسعد الدين بن زيشه ناظر الدولة 
اري التركماين ، الطريق على جتار العراق فطلبه السلطان فهرب ، فشدد عليه الطلب فاستشفع بأم سامل الدوك

  .فحضرت صحبته إىل القاهرة وشفعت فيه عند السلطان فقبلها وأقطعه أقطاعا مبصر وأمره باإلقامة هبا 
ويف رابع عشرين ذي احلجة عزل القاضي برهان الدين بن مجاعةنفسه من القضاء بسبب تثقيل بعض األمراء عليه 

سل إليه هبادر أمري آخور فخلف عنده بالطالق أن السلطان يف أمر بعض املوقعني ، فراسله السلطان فامتنع ، فأر
حلف بالطالق أنه إن مل جيب إىل العود نزل إىل بيته وألزمه به ، ومل يزل به إىل أن ركب معه إىل القلعة فاجتمع 

ا أصبح طلع بالسلطان فسأله أن يعود وأحل عليه ، فكان آخر كالمه اإلمهال إىل أن يستخري اهللا تعاىل يف الليلة ، فلم
إىل القلعة يف اخلامس والعشرين من ذي احلجة واشترط شروطا أجابه السلطان إليها ، ونزل يف أهبة عظيمة إىل الغاية 

  .، وازدادت مهابته وتصميمه يف األمور 
  .وفيها أمطرت بشريز ثعابني على ما قيل 

ملك باحلسينية إىل األمري منجك بنتا له  وفيها أحضر عيسى بن باجنك وإىل األمشونني ، وكان يسكن عند جامع آل
عمرها مخس عشرة سنة فذكر أهنا مل تزل بنتا إىل هذه الغاية فانسد الفرج فظهر هلا ذكر وانثيان واحتلمت ، 

فشاهدوها وأمر بإلباسها لبس الرجال ومساها حممدا ، وأمرها بلزوم خدمته وأقطعها أقطاعا ، وشاهدها مجاعة من 
رأيته غري مرة وتكلمت معه ، وقصتها شبيهة بالقصة اليت ذكرها ابن كثري يف : ط ابن دقماق رأيت خب.أصحابنا 

أواخر ذيل تارخيه من وقوع حنو ذلك بدمشق ، وأنه كدمها بعد أن صار رجال ، ووجد يف كالمها أنوثة ووفور 



  .احلياء الذي طبع عليه النساء باق 
  . وأربعني ومثاين مائة ووقع يف عصرنا نظري ذلك يف سنة اثنتني: قلت 

وفيها بعد موت السلطان أويس صاحب تربيز وبغداد استقر يف السلطنة ولده حسني ، وكان له حسن وحسني 
وأمحد وعلي وغريهم ، وأكربهم حسن فقتله األمراء خشية من شره ، وسلطنوا حسينا لضعفه ، فتشاغل باللهو 

، فقتلوه أيضا وسلطنوا أمحد ، فجاء أخوهم شيخ على منكرا واللعب ، وصار خيطف النساء من األعراس وغريها 
قتل أخيه حسن ، فاجتمع لكل مجاعة من األمراء ، فوقعت بينهم مقتلة بناحية أربل ، فقتل شيخ علي يف املعركة 

وفيها وثب شاه شجاع صاحب شرياز بعد موت أويس إىل تربيز ، فملكها وأساء السرية ، فراسل أهل تربيز .
أويس ، فتجهز إليه يف العساكر ، فلما بلغ ذلك شاه شجاع تقهقر عن تربيز ودخلها حسن ومن معه  حسني بن
  .بغري قتال 

وفيها فتحت سيس وكانت قد بقيت يف يد األرمن النصارى على يد اشقتمر املارديين نائب حلب ، وكان قد جتهز 
نصب عليها اجملانيق وقدم يف القتال التركمان من إليها بعسكر حلب فنازاها شهرين إىل أن قلت عندهم األقوات ، ف

املعلم خليل الغساين ، وهو ممن اشتهر : مجيع األصناف األرج فيه واليورقية ، وكان الذي نصب املنجنيق يقال له 
باملعرفة فيه فأبلى فيهم فأحسوا بالبوار ، فطلب صاحبها تكفور األمانوسلم القلعة ، فعلت كلمة أهل التوحيد بتلك 

البقعة بعد دهر طويل ، وجهز اشقتمر صاحب سيس وجنده إىل القاهرة ، ودقت البشائر بسبب ذلك ، ومدح 
  :الشعراء اشقتمر فأكثروا فمن ذلك قول أيب بكر بن زين الدين بن الوردي 

  يا سيد األمراء فتحك سيسا
  سر املسيح وأحزن القسيسا
  وبك اإلله أعز دين حممد
  وأذل قوما تابعوا إبليسا
  هللا درك من مليك حازم

  ضحك الزمان به وكان عبوسا
  .وقال مجال الدين سليمان بن داود املصري عم صاحبنا مشس الدين حممد بن اخلضر بن داود املوقع . وهي طويلة 

  لقد أذعنت لألخذ سيس وجئتها
  بيوم مخيس بينهم سر إىل الصبح
  سفحت دماء املشركني بسفحها
  حفسالت بسيف اهللا يف ذلك السف

وفوض األشرف نيابة سيس ليعقوب شاه ، وهو أول من حكم فيها من ملوك الترك ، مث استقر عوضه يف هذه 
السنة آقبغا عبد اهللا ، واستقر جنم الدين بن الشهيد كاتب السر هبا ، مث جعلت مملكة برأسها ومسيتالفتوحات 

هتا شرف الدين موسى بن حممد بن شهرى اجلاهانية وأضيفت إليها طرسوس وأذنة وإياس وغريها واستقر يف إمر
  .واستقر هبا 

وفيها كائنة الشيخ حممد املقارعي ، كان عاميا يقول الشعر ويدعى العرفان ، وجيتمع إليه العوام فيتكلم بكلمات 
فظيعة ، فثار عليه مجاعة من احلنابلة ، وادعى عليه عند صدر الدين بن العز قاضي احلنفية بدمشق بأشياء قبيحة 

شتمل على االحتاد والطعن يف القرآن والشريعة وإنكار البعث ، وشهد عليه ببعضها فسجن ، مث سعى بعض من ت



تعصب له ، فنقل إىل القاضي أيب البقاء وجددت عليه الدعوى ، فأجاب بأنه أشعري وأن من شهد عليه حنبلي 
على زندقة ، فتأمله القاضي ، فذكر أنه ليس  وأهنم تعصبوا عليه ، وأحضروا كتابا زعموا أنه من تأليفه وأنه يشتمل

فيه شيء من ذلك ورده إىل السجن ، مث أخرج يف احملرم من السنة املقبلة وجددت عليه الدعوى وشهد بعض 
  .الشهود ، مث آل األمر إىل أن حقن دمه وأطلق 

. لرجعة هواء عاصف وفيها صادف احلاج سيل عظيم خبليص ، اتلف شيئا كثريا يف الذهاب ، مث صادفهم يف ا
  .وكان الشعري يف الطلعةقد غال جدا حىت بيع الكيل مبائة 

  .وفيها وقع الغالء حبلب وأعماهلا كنحو ما وقع مبصر 
وفيها كان الطاعون فاشيا بدمشق من رمضان من السنة املاضية ، فتزايد يف احملرم إىل أن بلغ مخسمائة ، مث تناقص 

ألعيان ، فذكر الشهاب بن حجى أن يعقوب الدالل بسوق اخليل أخربه أنه رأى بعد ذلك ، ومات فيه مجاعة من ا
اجلن عيانا على خيل كاجلراد املنتشر بأيديهم رماح يف بعض أزقة الصاحلية وطاعنهم وطاعنوه ، وصار يتحدث 
: ل بذلك وحيلف ، والناس ما بني مصدق ومكذب ، فطعن هو ومات عن قرب ، ورثى يف بدنه أثر طعنات ، قا

  .أخربين بذلك من ويل غسله 
وفيها ويل سري الدين أبو الوليد إمساعيل بن حممد بن حممد بن عمر األندلسي املالكي قضاء حلب ، وهو أول 

  .مالكي قضى هبا 
  .وفيها ملا قرأ البخاري أمر السلطان مشايخ العلم أن حيضروا عندهسامعني ليتباحثوا ، فحضر مجاعة من األكابر 

اسنبغا القوصوين ، واسنبغا البهادري ، والطنبغا النظامي ، وسلطان شاه : من أمراء الترك مجاعة ، منهم  وفيها مات
  .بن قرا ، وطغيتمر دوادار يلبغا الكبري ، وقرقماش الصرغتمشي 

ري وفيها حج الصاحل صاحب حصن كيفا وعزم على اجملاورة والتخلي عن امللك ، فأشار عليه من معه من أمرائه بتأخ
ذلك لئال تضيع املصلحة بأهله وقومه باحلصن ، فرجع إىل مقر ملكه ، وكان ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل يف 

  .، من تفويضه حصن كيفا ألخيه سليمان  ٧٨٠حوادث 
  ٧٧٦وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة ست وسبعني وسبعمائة من األعيان
املنعم بن حممد بن هبة اهللا احلليب ، كمال الدين ابن أمني الدولة إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد 

احلنفي ، كان وكيل بيت املال حبلب ، ويل هبا عدة واليات ، وكان كاتبا جميدا ، وقد مسع من سنقر الزيين البخاري 
أيب بكر أمحد وأيب  ومشيخته ختريج املقاتلي والذهيب ، ومن إبراهيمابن عبد الرمحن الشريازي جزء ابن عيينة ، ومن

طالب عبد الرحيم ابين ابن العجمي جزء ابن فارس وحدث ، مات يف مجادى األوىل عن إحدى ومثانني سنة ألن 
  .مولده كان يف ربيع اآلخر سنة مخس وتسعني ، مسع من ابن ظهرية حبلب ودمشق 

  .منه ابن حجى وأرخه يف صفر إبراهيم بن حسن بن عمر بن محود البعلي مث املرقيب ، مسع من احلجار ، مسع 
إبراهيم بن عبد اهللا البغدادي ، نزيل دمشق ، وهو شيخ زاوية البدرية جتاه األسدية ظاهر دمشق ، وكان خريا 

  .معمرا صاحلا مثابراعلى اخلري ، مات يف ربيع اآلخر 
ة بالشام ، مات يف صفر ، إبراهيم بن حممد بن أمحد اخلطيب ، مسع من املطعم وابن سعد ، وكان جده قيما بالسامي

  .ويعرف باخلطيب اخليار ، وله إجازة من التقي سليمان ومجاعة يف سنة ثالث عشرة 
إبراهيم بن حممد بن غريب البعلبكي ، القزاز احلمامي ، مسع من اخلطيب ضياء الدين عبد الرمحن األربعني املنتقاه 



  .وسبعمائة ، وكانت وفاته يف ذي القعدة عن حنو مثانني سنة من شرح السنة للبغوي ختريج ابن أيب الفتح سنة اثنتني 
أمحد بن احلسن بن أيب بكر بن احلسن الرهاوي مث املصري ،املعروف بطفيق ، مسع من احلسن الكردي والواين 

  .واخلنىت والدبوسي وغريهم ، وناب يف احلسبة ، وحدث ، سقط من سلم فمات يف ذي القعدة 
ان بن فزارة بن عبد اهللا ، شرف الدين الدمشقي املعروف بابن الكفري ، احلنفي ، أخذ أمحد بن احلسني بن سليم

عن أبيه وغريه ، وناب يف احلكم مدة ، واشتغل وتقدم ، مث استقل باحلكم مدة أوهلا سنة مثان ومخسني ، وكان قد 
دة وإقراء القرآن بالروايات ترك القضاء ، نزل عنه لولده يوسف سنة ثالث وستني وأقبل هو على اإلفادة والعبا

حىت مات عن مخس ومثانني سنة وقد كف بصره ، وكان مولده سنة تسعني أو إحدى وتسعني ، وقيده الربزايل فيها 
، وكتب امسه يف إجازة أجاز له فيها التقى الواسطي وأخوه وابن القواس وابن عساكر وابن أيب عصرونوالفاروثي 

مشرف وعيسى املغازي واجلرائدي ، مسع منه ابن رافع والشريف احلسيين وماتا  والغسويل وحنوهم ، ومسع من ابن
  .قبله ، ومسع منه شيخنا العراقي ، والشهاب بن حجى وآخرون 

  .أمحد بن خضر الدمشقي ، أحد مشاهري املؤذنني باجلامع األموي ، مات يف احملرم 
ه على الشيخ مشس الدين بن خطيب يربود وغريه ، أمحد بن سليمان بن حممد بن سليمان األربدي الدمشقي ، تفق

وكان حنبليا مث انتقل شافعيا ، فمهر يف الفقه واألصول واألدب ، وكان حمببا إىل الناس ، لطيف األخالق ، قليل 
الشر ، أخذ أيضا عن الفخر املصري ، ومسع من حممد ابن أيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم ، وكان يذكر أنه مسع 

  .من أمحد بن غامن ، وكانت له أسئلة حسنة يف فنون من العلم ، مات يف ليلة اجلمعة تاسع عشر صفر  األلفية
أمحد بن عبد اهللا بن علي احلديثي بن السمسار شهاب الدين املقرئ ، امللقن باجلامع األموي بدمشق ، كان ذا ثروة 

اء طرابلس مث حلب مث محاة ، ومات هبا عن بضع أمحد بن عبد اللطيف بن أيوب احلموي ، ويل قض.، مات يف احملرم 
  .وستني سنة 

أمحد بن عيسى بن عبد الكرمي بن مكتوم القيسي ، كان خريا دينا ، وهو أخو العامل بدر الدين اآليت ذكره يف هذه 
  .السنة ، وفيه ذكر هلذا 

عبد احلق ، كان مدرس العذراوية أمحد بن حممد بن إبراهيم بن علي ، شهاب الدين بن أمني الدين ، املعروف بابن 
  .بدمشق ، مات يف شهر ربيع اآلخر 

أمحد بن حممد بن أمحد بن احملب عبد اهللا املقدسي احلنبلي ، أحضر علي احلجار وأمسع من غريه ومتهر ، وعمل 
آلخر ، املواعيد فأجاد فيها ، وكان لوعظه وقع يف القلوب ، وكانت له عناية باحلديث وفضيلة ، مات يف ربيع ا

  . ٣٧وهو أخو احملب عبد اهللا الذي ماست سنة 
أمحد بن حممد بن احلسام آقوش ، الرومي األصل ، اليونيين مث الدمشقي ، املؤذن ، مسع من ابن مشرف وإمساعيل بن 

  .عمر احلموي واحلجار وغريهم ، وأجاز له الدشيت والقاضي وابن مكتوم ومجاعة وحدث ،مات يف احملرم 
  .د بن براغيث ، أحد األعيان بالقاهرة ، وكان خال أيب ، مات يف شوال أمحد بن حمم

أمحد بن حممد بن حممد بن علي األصبحي ، أبو العباس العنايب النحوي ، اشتغل يف بالده ، مث رحل إىل أيب حيان 
وانتفع به الناس فالزمه واشتهر بصحبته وبرع يف زمانه ، مث حتول بعده إىل دمشق ، وعظم قدره ، واشتهر ذكره ، 

قال . ، وصنف كتبا منها شرح التسهيل ، وشرح اللباب ، ومات هبا يف تاسع عشر من احملرم وقد جاوز الستني 
كان حسن اخللق ، كرمي : وقال ابن حجى . عامل حاز أفنان الفنون األدبية ، وفاضل ملك زمام العربية : ابن حبيب 

  .النفس ، شافعي املذهب 



دين حممد بن زين الدين حممد بن أمني الدين حممد بن قطب الدين حممد بن أمحد القسطالين املكي ، أمحد بن إمام ال
  .اخلطيب شهاب الدين ، مسعالكثري على الرضي الطربي ، وكان خريا متموال ، مات مبكة عن ست وستني سنة 

نزيل دمشق مث القاهرة ، شهاب الدين  أمحد بن حيىي بن أيب بكر بن عبد الواحد التلمساين املعروف بابن أيب حجلة ،
أبو العباس ، ولد بزاوية جده بتلمسان سنة مخس وعشرين ، واشتغل مث قدم إىل احلج فلم يرجع ، ومهر يف األدب 
، ونظم الكثري ، ونثر فأجاد ، وترسل ففاق ، وعمل املقامات وغريها ، وكان حنفي املذهب حنبلي املعتقد ، وكان 

 eحتادية ، وصنف كتابا عارض هبابن الفارض ، كلها نبوية ، وكان حيط عليه لكونه مل ميدح النيب كثري احلط على اال
قرأت خبط . وحيط على حنلته ويرميه ومن يقول مبقالته بالعظائم ، وقد امتحن بسبب ذلك على يد السراج اهلندي 

ض حىت أنه أمر عند موته فيما أخربين به كان ابن أيب حجلة يبالغ يف احلط على ابن الفار: ابن القطان وأجازنيه 
صاحبه أبو زيد املغريب أن يوضع الكتاب الذي عارض به ابن الفارض وحط عليه فيه يف نعشه ويدفن معه يف قربه ، 

وكان : قال . ففعل به ذلك ، وكان يقول للشافعية إنه شافعي ، وللحنفية إنه حنفي ، وللمحدثني إنه على طريقتهم 
وكان كثري العشرة للظلمة : قال . عر مع انه ال حيسن العروض ، وعارض املقامات فأنكروا عليه بارعا يف الش

وكان جده من الصاحلني ، فأخربين الشيخ مشس الدين بن مرزوق أنه مسى بابن أيب حجلة : قال . ومدمين اخلمر 
وكان كثري النوادر والنكت وويل مشيخة الصهريج الذي بناه منجك ، . ألن حجلة أتت إليه وباضت على كمه 

ديوان الصبابة ، ومنطق الطري : ومكارم األخالق ، ومن نوادره أنه لقب ولده جناح الدين ومجع جماميع حسنة منها 
والسجع اجلليل فيما جرى من النيل ، وسكردان السلطان ، واألدب الغض ، وأطيب الطيب ، ومواصيل املقاطيع 

كاملة ، وحاطب ليل عمله كالتذكرة يف جملدات كثرية ، والنحر يف أعمدة البحر ، ، والنعمة الشاملة يف العشرة ال
  :وعنوان السعادة ، ودليل املوت على الشهادة ، وقصريات احلجال ، وهو القائل 

  نظمي عال وأصبحت
  ألفاظه منمقة
  فكل بيت قلته

  .يف سطح داري طبقةمات يف مستهل ذي احلجة وله إحدى ومخسون سنة 
بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن مجاعة ، احلموي األصل املقدسي ، وجده عبد الرمحن هو أخو  إمساعيل

القاضي بدر الدين بن مجاعة ، ولد سنة عشر وسبعمائة ، وناب يف تدريس الصالحية ، وخطب باملسجد األقصى 
ن قد مسع على اخلتين وابن مزير وغريمها ، بعد انتقال ابن عمه برهان الدين إىل قضاء القاهرة ، وأفىت ودرس ، وكا

  .ومات يف ربيع األول عن ستني سنة 
  .إمساعيل القلقشبدي ، تقي الدين ، مات ببيت املقدس ، رمحه اهللا تعاىل 

أويس بن الشيخ حسني بن حسن بن آفبغا املغلي مث التربيزي ، صاحب .اسنبغا البوبكري ، يأيت يف السنة اليت تليها 
يز وما معهما ، بويع بالسلطنة سنة ستني ، وكان حمبا يف اخلري والعدل ، شهما شجاعا عادال خريا ، بغداد وترب

دامت واليته سبع عشرة سنة ، وقد خطب له مبكة ، راسل عجالن بن رميثة صاحب مكة مبال جليل وقناديل 
أى يف النوم أنه ميوت يف وقت ذهب وفضة للكعبة ، فخطب بامسه عدة سنني ، عاش بضعا وثالثني سنة ، قيل إنه ر

كذا ، فخلع نفسه من امللك وقرر ولده حسني بن أويس وصار هو يتشاغل بالصيد ويكثر العبادة ، فاتفق موته يف 
وكتب إىل املؤرخ حسن بن إبراهيم احلسيين احلصين أنه كان استدعى ولده لذلك ، فاتفق موته .ذلك الوقت بعينه 

جده حسني تزوج بغداد بنت النوين جوبان ، فبلغ أبو سعيد حسنها فانتزعها منه قبل وصوله إىل بغداد ، وكان 



وأبعده ، وملا مات أبو سعيد افترقت مملكة املغل وأخذ كل كبري ناحيةفملك حسني بغداد ، وجرت له حروب 
ب ملوك وخطوب مع طغاي بن سوتاي مث مع إبراهيم بن بارنباي بن سوتاي ، ورزق النصر واستقام أمره ، وكات

وتزوج دلشاد بنت دمشق بن جوبان وهي بنت أخي بغداد املقدم ذكرها ، فحظيت عنده حىت . مصر وهادهنم 
كانت هي احلاكمة يف مملكة العراق ، وعدل يف آخر عمره بني الرعية ، وظفر يف بغداد خببيئة ، قيل إنه وجد فيها 

ة ، فقام بعده ابنه حسني ، ومات سنة ستني ، فقام مخسمائة ألف مثقال ذهبا ، ومات سنة سبع ،ومخسني وسبعمائ
  .بعده أويس 

ايبك بن عبد اهللا التركي ، عز الدين ، الكاتب اجملود ، كان مملوك طوغاي اجلاشنكري الناصري فأعتقه ، وتعاين 
ات وقد اخلط جىت فاق أقرانه ، برع يف اخلط املنسوب ، وقرر مكتبا يف مدرسة أم السلطان األشرف بالتبانة ، م

  .أسن ، وكان خريا ، وشيخه يف املنسوب فخرالدين السنباطي 
ايدمر بن عبد اهللا الناصري األنوكي ، عز الدين ، كان دويدارا للناصر ، مث ويل نيابة حلب مث طرابلس ، مث صار 

  .أتابك العساكر بعد اجلاي ، وكان متواضعا ، جاوز السبعني 
د بن احلسن الرازي احلنفي ،مسع الصحيح على ابن مشرف ، وأجاز له من أبو بكر بن حسام الدين احلسن بن أمح

بغداد عبد الرمحن املكرب وغريه ، ومن دمشق عمر بن القواس وأمحد بن عساكر ويوسف الغسويل وغريهم وحدث 
  .عنهم 

: فنون ، ويقال أبو بكر عبد احملسن بن معمر ، تقي الدين الواسطي الفاروثي املقرئ ، كان فاضال مشاركا يف عدة 
  .امسه عبد الرمحن وسيأيت 

  .أبو بكر بن علي بن حممد بن بردس احلنفي الدمشقي الشاهد ، مسع احلجار وحدث ، مات يف احملرم 
حسن بن علي بن إمساعيل بن يوسف القونوي ، الشيخ بدر الدين ابن الشيخ .أبو بكر بن فليح ، يأيت يف احملمدين 

وعشرين وسبعمائة ، ومسع احلجار وغريه ، وناب يف احلكم عن عز الدين بن مجاعة  عالء الدين ، ولد سنة إحدى
مث عن برهان الدين بن مجاعة ، وكان قليل التصدي لذلك ، وويل مشيخة سعيد السعداء ، ودرس بالشريفية ، 

. ومخسني سنة واختصر األحكام السلطانية للماوردي فجوده ، وكتب شيئا على التنبيه ، مات يف شعبان عن مخس 
  .وكان له حضور على الدبوسي يف الرابعة يف القناعة البن أيب الدنيا 

حسن بن حممد بن أمحد املقدسي احلنبلي ، شرف الدين بن صدر الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين ، كان موقعا يف 
  .اإلنشاء ، ومدرسا جبامع احلاكم ، مات يف ذي القعدة 

هنا بن مانع بن حديثة بن عقبة بنفضل بن ربيعة ، أمري عرب آل فضل بالشام ، مات حيار بن مهنا بن عيسى بن م
  .عن بضع وستني سنة ، واستقر ولده بعده 

خضر بن عمر بن علي بن عيسى الرومي احلنفي ، صالح الدين بن شهاب الدين ، من أهل البلستني ، كان فاضال 
السمتويف ، وكان له مساع من أيب بكر بن عنتر ، وكانت  خريا ، حسن الشكل ، مات بالشام ، وكان يعرف بابن

  .لديه فضيلة ، ومجع كتابا يف األحكام ، وكان شيخ زاوية جده بصاحلية دمشق عفا اهللا تعاىل عنهما 
  .خليل بن أيدغدي ، كان حاجبا بدمشق ، أستاذا يف لعب األكره ، مات يف احملرم 

  .زيره واحلجار وحدث خليل بن مودود املصري ، مسع الصحيح من و
ستيتة بنت الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي ، أمسعها أبوها من حسن بن عمر الكردي وحدثت ، 

عبد اهللا بن أمحد بن علي بن عبد .وهي أم بدر الدين بن أيب الفتح وأم سري الدين املالي ، ماتت يف ذي القعدة 



، مات هو وأخوه عبد العزيز وابن عمهم علي بن تاج الدين الثالثة يف  الكايف السبكي ، مجال الدين بن أيب حامد
  .يوم واحد خامس عشرين ذي القعدة بالطاعون ، وعمتهم ستيتة قبلهم بقليل 

عبد اهللا بن عبد الرمحن القفصي املالكي ، كان مشهورا بالعلم منصوبا للفتوى ، وكان يوقع عند احلكام ، مات يف 
  .ثالث شهر رمضان 

  .د اهللا بن عمر بن داود الكفريي ، أحد الفقهاء النبهاء ، مات يف ربيع اآلخر عب
عبد اهللا بن حممد بن أمحد احلسيين النيسابوري ، الشريف مجال الدين ، كان بارعا يف األصول والعربية ، وويل 

ق ، وكان يتشيع ، تدريس األسدية حبلب وغريها ،وأقام بدمشق مدة وبالقاهرة مدة ، وويل مشيخة بعض اخلوان
  :عاش سبعني سنة ، وهو القائل 

  هدب النفس بالعلوم لترقى
  .وترى الكل وهو للكل بيت 
  إمنا النفس كالزجاجة والعق
  ل سراج وحكمة اهللا زيت
  فإذا أشرقت فإنك حي
  وإذا أظلمت فإنك ميت

  .كان أحد أئمة املعقول ، حسن الشيبة 
، مجال الدين بن العنربي ، اشتغل بالفقه والعربية ، وتقدم يف الفنون ، عبد اهللا بن ياقوت بن عبد اهللا الشافعي 

ودرس وناظر ، مث صحب ابن الغنام فواله نظر املواريث احلشرية ، ومل يكن حممود السرية ، مات يف ذي القعدة 
  .رمحه اهللا تعاىل 

عمر البكري الواسطي مث الفاروثي ، أخو عبد الرمحن بن احلسني بن عبد اهللا بن نصر بن املعمر بن عبد الكرمي بن امل
عبد احملسن ، ولد سنة إحدى عشرة وسبعمائة ، ومسع من الصفي عبد املؤمن وغريه ، وتفقه للشافعي وشارك يف 
الفنون ، وله نظم حسن ، أخذ عنه ابن سند ، وكانت وفاته يف احملرم بدمشق ، وأخوه عبد احملسن مات قبله ، 

  .عبد الرزاق وحممد : ، وهلسماع من ابن اخلباز وابن تبع ، وهلما أخوان آخران  وكان صوفيا بالشميساطية
عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن حممد بن صاحل بن هاشم بن العجمي ، أبو طالب ، مسع من قريبه أيب طالب عبد 

 صفر عن نيف الرحيم بن حممد بن عبد الرمحن بن العجمي الرباعيات ليوسف بن خليل عنه وحدث هبا ، مات يف
  .وسبعني سنة 

عبد الرمحن بن علي بن حممد بن هارون الثعليب املصري ، زين الدين املعروف بابن القارئ ، مسع من أمحد بن 
إسحاق األبرقوهي ومن ابن أيب الذكر وابن الصواف ومن والده وغريهم وحدث وعمر ، خرج له الشيخ زين 

ان يعمل املواعيد ، وقد تفرد بسماع جزء ابن الطالية من األبرقوهي الدين العراقي مشيخة وحدث هبا مرارا ، وك
وهو يف اخلامسة ، ومات يف نصف ذي القعدة ، وهو ممن أجاز عموما ملن أدرك حياته خصوصااملصريني رمحه اهللا 

  .وذكر ابن دقماق أنه مسع منه البخاري ومشيخته . تعاىل 
، عز الدين أبو عمر ، كان من أكابر التجار مبصر ، ومل يعمر بعد أبيه  عبد العزيز بن أمحد بن حممد بن علي اخلرويب

، وهو صاحب املدرسة املليحة بالقرب من دار النحاس وهي جبوار داره وهي من أحسن الدور ، مات وله ستون 
  .ملقياس سنة ، وكان أبوه صالح الدين من مشاهري التجار مبصر وكذا عمه بدر الدين صاحب املدرسة اليت تقابل ا



  .عبد العزيز بن هباء الدين السبكي ، تقدم ذكره مع أخيه عبد اهللا 
  .عبد احملسن هو أبو بكر ، تقدم يف أخيه عبد الرمحن بن احلسني 

عبد الوهاب بن أمحد بن عساف بن وهبة اجلمحي الدمشقي ، شاهد القيمة ، مسع من التقي سليمان وحيىي بن سعد 
  .ن عابدا حيي الليل بالذكر والتالوة ، مات يف صفر ، وكان يسمى وهبة واحلجار وغريهم وحدث ، وكا

وهو أحد . علي بن أيوب األصبهاين ، نزيل القاهرة ، حدث بالكاملية عن أيب احلسن الواين ، مات يف ذي القعدة 
  .من مسع عليه قاضي القضاة جالل الدين البلقيين مع قلة مشاخيه 

بكي ، ويل خطابة اجلامع األمويبعد أبيه وله عشر سنني ، وقد درس يف حياة أبيه علي بن عبد الوهاب بن علي الس
  .باألمينية وعمره سبع سنني ، مات كما تقدم مع ولدي عمه هباء الدين يف يوم أحد 

علي بن عثمان بن أمحد بن عمر بن أمحد بن هرماس بن جنا بن مشرف البعلي الزرعي مث الدمشقي ، املعروف بابن 
، ولد بعد الثمانني ، ومل يرزق مساع احلديث يف العلو ، وكانت له عناية بالعلم ، وويل قضاء عدة بالد  مشرنوخ

حبلب ، مث ويل وكالة بيت املال بدمشق ، مث قضاءحلب مرتني أوهلما سنة اثنتني وأربعني ، وهو القائل رمحه اهللا تعاىل 
:  

  أحسن إىل من أسا ما استطعت واعف إذا
  لى رزء البلياتقدرت واصرب ع

  وماء وجهك خري السلعتني فال
  تبعه خبسا ولو باليوسفيات
  فكل ما كان مقدورا ستبلغه

  وكل آت على رغم العدى آيت
وكان يعرف التركي ويتكلم به ، ويلقب بالقرع ، وقد كان كتب له بقضاء دمشق بعد السبكي الكبري فلم يتم له 

ان حسن احلظ جدا سريع الكتابة حبيث أنه كتب صداقا مبدة واحدة ذلك ، وباشر توقيع الدست ونظر اجلامع ، وك
  .وكان مفرط الكرم حىت أنه يف اآلخر افتقر جدا وانقطع ببستانه خامال إىل أن مات يف مجادى اآلخرة . 

، علي بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن أيب الفتح بن هاشم الكنانيالعسقالين احلنبلي ، عالء الدين ، قاضي دمشق 
ولد سنة بضع عشرة ، ومسع من أمحد بن علي اجلزري ، وأجاز له ابن الشحنة ، وناب أوال يف احلكم بالقاهرة عن 
موفق الدين ، مث ويل قضاء دمشق بعد موت ابن قاضي اجلبل يف ذي القعدة سنة إحدى وسبعني وسبعمائة ، وكان 

إنه مل يسجل عليه حكم وإمنا كان نائبه :  يقال فاضال متواضعا دينا عفيفا ، وكان أعرج ، كثري االجنماع حىت
يتصدى لذلك ، مات يف نصف شوال وقد نيف على الستني ، وهو والد شيخنا مجال الدين عبد اهللا بن عالء الدين 

  .اجلندي 
ز عمر بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة ، الكناين احلموي مث املصري ، سراج الدين بن ع
الدين بن بدر الدين ، ولد سنة تسع عشرة ، وأمسعه أبوه من الواين واحلجار وابن املصري وست الفقهاء بنت 

الواسطي وإسحاق اآلمدي وغريهم مبصر والقدس ودمشق ، وناب عن أبيه يف تدريس جامع ابن طولون ، ومل يكن 
  .حممودالسرية ، مات عن مخس ومخسني سنة 

ر بن عبد العزيز البعلي ، روى عن خاله موسى بن عبد العزيز بن جعفر ، ومات يف صفر عمر بن منصور بن أيب بك
  .ببعلبك 



حممد بن إبراهيم بن علي بن أمحد بن علي بن يوسف بن إبراهيم الدمشقي ، أمني الدين بن القاضي برهان الدين ، 
ن ، اشتغل ودرس بالعذراوية واخلاتونية الشهري بابن عبد احلق احلنفي ، ويعرف بابن قاضي احلصن ، كان من األعيا

وكان فاضال ممدحا ابن . وويل احلسبة ونظر اجلامع األموي ، مات بدمشق عن بضع وستني سنة يف احملرم بالطاعون 
  .نباتة وغريه 

مسع حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد املعطي اخلزرجي املكي ، مجال الدين ، ولد سنة اثنتني وسبعمائة ، و
الكثري من جده ألنه صفي الدين أمحد الطربي وأخيه الرضي والفخر التوزري ومجاعة ،وكان عارفا بالفرائض والفقه 

ابن : ، وحدث بالكثري من مسموعاته وتفرد ببعضها ، مات يف تاسع عشر شهر رجب ، وكان يقال له أحيانا 
  .الصفي نسبة جلده ألمه 

 احلليب ، خادم اخلانقاه الصالحية حبلب ، مسع من سنقر الزيين حبلب ، وكان حممد بن أمحد بن عبد القوي الكناين
  .خامتة من روى عنه هبا 

حممد بن أمحد بن عبد الوارث البكري ، ناصر الدين ، أخو صاحبنا عبد الوارث ، كان فاضال ، اشتغل على مجاعة 
  . ٧٧٤ر أبيه يف سنة ، وويل إعادة تدريس الشافعي ، ومات يف ثاين شوال ، وقد تقدم ذك

حممد بن أمحد بن علي بن احلسن بن جامع الدمشقي ، مشس الدين بن اللبان املقرئ ، ولد سنة عشر أو سنة ثالث 
عشرة ، وأخذ القراءات أوال عن شهاب الدين سبط ابن السلعوس ، مث رحل فأخذ عن ابن السراج وعلي أيب 

إلقراء وأكثر الناس عليه ، وكان حيفظ كثريا من الشواذ ، ورمبا العباس املرادي وعن أيب حيان وغريهم ،وتصدى ل
قرأ ببعضها يف الصالة فأنكر ذلك عليه ، وقد حدث عن ابن الشحنة وعن وجيهة بنت الصعيدي اإلسكندرانية 

  .وغريمها ، وكان طلب بنفسه وكتب الطباق ، ومات يف ربيع اآلخر وقد جاوز الستني 
 عمر املقدسي احلنبلي ، عز الدين بن عز الدين بن عز الدين احلنبلي ، مسع مشيخة حممد بن أمحد بن عمر بن أيب

  .الكاشغري على احلجار وحدث 
  .حممد بن ارغون شاه ، نائب الشام ، كان يشتغل وحيصل الكتب ، وله بذلك عناية ، مات يف احملرم 

  .معرفة جيدة باحلساب ، مات يف شوال  حممد بن أيب بكر بن إمساعيل ، حمب الدين حفيد الشيخ جمد الدين له
حممد بن ثعلب املصري املالكي ، أحد .الزنكلوين الشافعي ، تفقه بأبيه ومسع من الدبوسي وغريه ، وكان متواضعا 

  .املدرسني بالقمحية مبصر ، مات يف رابع شوال 
  .حممد بن حسن بن طلحة املصري ، مات يف شوال 

يين الواسطي ، نزيل القاهرة ، ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة ، واشتغل ببالده ، مث حممد بن احلسن بن عبد اهللا احلس
قدم الشام ومتيز وأفاد ودرس ، وكان بارعا يف الفقه واألصول ، شرح خمتصر ابن احلاجب ، ومجع شيئا يف الرد 

خطه مليح ، من ستني على التناقض لألسنوي ، واختصر احللية ، وكان منجمعا على الناس ، وله تفسري كبري ، و
  .سنة إىل اآلن 

حممد بن حسن بن حممد بن عمار بن متوج بن جرير احلارثي الدمشقي ، مشس الدين بن قاضي الزبداين ، ولد سنة 
مثان ومثانني وستمائة ، وتفقه على كرب على برهان الدين بن الفركاح وابن الزملكاين ، ومسع من إمساعيلنب مكتوم 

علي بن حيىي الشاطيب ، ومتيز وبرع وأفىت ودرس بالشامية والعادلية والنجيبية والظاهرية وطبقته ، وقرأ على 
إنه مل يضبط عليه خطأ يف : والعادلية الصغرى وباجلامع بدمشق ، وانتهت إليه رئاسة الفتوى بالشام ، حىت قيل 

لى كتابته احملررة يف الفتوى ، وكان شيخه الربهان الفزاري يثن على ذكائه وع. فتوى ، مات يف مستهل احملرم 



وكان مقصودا لقضاء حوائج الناس عند القضاة ، معظما عندهم ، مقبول القول ، كثري التواضع ، خيضع له 
مسند الشافعي مسعه : وقد نقل عنه التاج السبكي يف الطبقات يف ترمجة ابن الزملكاين ، ومن مروياته . الشيوخ 

شامة مسعه على علي بن حيىي الشاطيب بسماعه من مصنفه ، وقد طلب بنفسه  على وزيرة ، وكتاب البسملة أليب
انتهت إليه رئاسة العلم بالشام وغريها ، ومسي شيخ املذهب ، : قال العثماين قاضي صفد . وقتا وكتب الطباق 

  .وتفرد بإجادة الكتابة على الفتوى يف زمانه ، وأرخ وفاته سنة مخس فوهم 
يخ مشس الدين بن املالكي ، أحد الفضالء كان فاضال متواضعا مطرحا للتكلف ، مات يف حممد بن السقاء ، الش

  .احملرم 
حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن عبد اهللا بن سعيد بن أمحد بن علي السلماين اللوشي األصل الغرناطي األندلسي ، 

كان بارعا فاضال ، مات سنة إحدى لسان الدين بن اخلطيب ،كان أبوه خيدم بين األمحر على خمازن الطعام ، و
وأربعني وسبعمائة ، وولد له ابنه حممد فتأدب واختص بصحبة احلكيم حيىي بن هذيل وتعلم منه الفلسفة وبرز يف 

الطب ، مث قال الشعر وترسل ففاق أقرانه ، ومدح أبا احلجاج ملك غرناطة فرقاه إىل خدمته واستكتبه من حتت يد 
فلما مات يف الطاعون العام قدمه إىل رئاسة الكتاب ، وأضاف إليه الوزارة فاستقل جبميع أيب احلسن بن احلباب ، 

ذلك ، ومجع ماال كثريا ، وبلغ من اختصاصه ما مل يبلغه أحد ، وترسل إىل أيب عنان ، فلما قتل أبو احلجاج سنة 
غريه مث استمد أبا عنان وبعثه رسوال يف مخس ومخسني وقام بعده ابنه حممد أفرد ابن اخلطيب بوزارته ، واختذ لكتابته 

الوقعة الكائنة بني الفرنج ، فمدح أبا عنان فاهتز له وأحسن إليه ، فلما تسلطن إمساعيل بن أيب احلجاج وخلع حممد 
بن أيب احلجاج أخاه حنى الوزير فأرسل أبو سامل بن أيب احلسن فشفع يف ابناخلطيب ، فأفرج عنه وقدم صحبة 

ىل فاس ، فأقبل عليه أبو سامل وقد مدحه ، فأجزل صلته ، مث سار إىل مراكش فأحتفه عماهلا مبا يليق به سلطانه حممد إ
، مث شفع له أبو سامل إىل ابن األمحر أن يرد عليه ضياعه فشفعه فيه ، فلما عاد السلطان حممد إىل ملكه حلق به ابن 

مان بن حيىي بن عمر شيخ الغزاة منافرة فلم يزل ذلك حىت اخلطيب فأعاده إىل مكانه فلم يزل حىت وقع بينه وبني عث
نكب عثمان يف شهر رمضان سنة أربع وسبعني ونفاه ، فانفرد ابن اخلطيب بتدبري اململكة ، وأقبل امللك على اللهو 

فحسده أهل الدولة ، فبلغه ذلك وأهنم سعوا به إىل السلطان ليهلكه ، فسعى يف اخلالص وراسل صاحب فاس 
ين يف اللحاق به ، وخرج من غرناطة على انه يتفقد الثغور الغربية حىت حاذى جبل الفتح ، فركب إىل سبتة املري

ودخل فاس سنة ثالث وسبعني ، فبالغ املريين يف إكرامه وأجرى له الرواتب ، فاستقرت قدمه واستكثر من شرى 
ضي كلمات منسوبة إليه تقتضي الزندقة ، فأثبت الضياع والبساتني ، فقام أعداؤه باألندلس وأثبتوا عليه عند القا

هال فعلتم ذلك وهو عندكم وأما : ذلك وحكم بزندقته وأرسل هبا إىل صاحب فاس ليعمل هبا ويقتله ، فامتنع وقال 
أنا فال يصل إليه أحد ما كان يف جواري ، فلما مات السلطان اختص ابن اخلطيب بعده بالوزير أيب بكر بن غازي ، 

مكرما إىل أن تسلطن أبو العباس فأغراه هبسليمان بن داود بن أعراب كبري بين عسكر ، وكان من أكرب فلم يزل 
أعدائه حىت أجابه أبو العباس إىل القبض على ابن اخلطيب فسجن ، فلما بلغ ذلك ابن األمحر أرسل وزيره أبا عبد 

يت ثبتت عليه وأقيمت البينة ، فعزر بالكالم مث اهللا بن زبرك وادعى على ابن اخلطيب يف جملس السلطان بالكلمات ال
بالعقاب مث أعيد إىل السجن ، واشتوروا يف قلته فأفىت بعض الفقهاء بقتله ، فطرق عليه السجن ليال وقتل يف 

السجن ليال ، وأخرج من الغد ودفن ، فلما كان من الغد وجد على شفري قربه مطروحا وحوله أحطاب كثرية ، 
ار فاحترق شعره واسودت بشرته ، مث أعيد إىل حفرته ، وكانت له من التصانيف اإلحاطة بتاريخ فأضرمت فيها الن

غرناطة وروضة التعريف باحلب الشريف والغرية على أهل احلرية ومحل اجلمهور على السنن املشهور والتاج على 



ليه وعائد الصلة يف التاريخ وغري ذلك طريقة يتيمة الدهر واإلكليل الزاهر فيما ندر عن التاج من اجلواهر كالذيل ع
  :، وكان قتله يف سنة ست وسبعني وسبعمائة ، واشتهر أنه نظم حينقدم للقتل األبيات املشهورة اليت يقول فيها 

  فقل للعدى ذهب ابن اخلطيب
  وفات فسبحان من ال يفوت
  فمن كان يشمت منكم به

  فقل يشمت اليوم من ال ميوت
صديقه شيخنا ويل الدين ابن خلدون أنه نظم األبيات املذكورة وهو يف السجن ملا كان والصحيح يف ذلك ما ذكره 

يستشعره من الفتك به ، وذكر الشيخ حممد العصباين أن ابن األمحر وجهت رسوال إىل ملك الفرنج يف رسالة ، فلما 
مثل هذا : ا قراهتا قال يل فلم: أراد الرجوع أخرج له رسالة من ابن اخلطيب خبطه تشتمل على نظم ونثر ، قال 

  :من حماسن نظمه قوله . كان ينبغي أن يقتل مث بكى حىت بل ثيابه 
  طال حزين لنشاط ذاهب
  كنت أسقى زمنا من حانه
  وشباب كان يندى خده
  نزل الثلج على رحيانه

يين مشيخته وحدث ، حممد بن عبد اهللا بن عبد الباقي بن عبد األحد احلليب الصويف ، أبو الفضل ، مسع من سنقر الز
  .مات يف شعبانوله ست وسبعون سنة 

حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن املصري احلنفي ، مشس الدين بن تاج الدين ، مدرس األطباء جبامع ابن طولون ، 
  .وكان فاضال ، له نظم ، مات يف ثامن عشر شوال 

  .، مات يف رابع شوال  حممد بن عبد اهللا بن عبد الظاهر اإلمخيين ، كان صاحلا معتقدا
حممد بن عبد اهللا بن علي بن عبد القادر ، تقي الدين بن األطرباين املصري ، ولد سنة إحدى وسبعمائة تقريبا وأمسع 

من الشريف املوسوي واب عبد احلميد ووزيرة واحلجار وغريهم ، وأجاز له الدمياطي وغريه ، وكان يوقع يف 
بد اهللا بن علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى ، القاضي صدر الدين بن حممد بن ع.اإلنشاء ، مات يف صفر 

القاضي مجال الدين بن القاضي عالء الدين التركماين ، تفقه واشتغل ومهر يف العلم ، وناب يف احلكم ، والزم 
عون سنة ، الشيخ أكمل الدين ، مث استقل به بعد موت السراج اهلندي إىل أن مات يف ذي القعدة ومل تكمل أرب

  .وكان مهيبا وشكال هبيا ، وله نظم 
حممد بن عبد اهللا اهلاروين ، الفقيه أبو جابر املالكي ، مشهور بكنيته ، كان ماهرا يف مذهبه ، كثري املخالفة ألقرانه يف 

مد حم.ومات معه يف السنة ولده شرف الدين حممد ، وكان فاضال أيضا . الفتوى ، كثري االستحضار على هوج فيه 
بن عبد اهللا الصفوي اهلندي مث الدمشقي ، كان رومي األصل ، أمسعه مواله صفي الدين اهلندي احلديث ، وحفظ 
التنبيه يف صغره ، وألبسه اخلرقة وكان يلبسها عن مواله ، وتفرد برواية جزء البيتوتة على أيب الفضل بن عساكر 

ائشة بنت اجملد ومجاعة ، وكان حسن الشيبة ، يعرف شد حضورا عليه ، وأجاز له القواس والعز أمحد احلسيين وع
املناكيب وجيودها ، وكان يضرب بصنعته املثل ، أخذ ذلك عن زين الدين عبد الرحيم البغدادي ، أثىن عليه 

حممد بن عبد الرمحن بن علي بن أيب احلسن الزمردي الشيخ .الربزايل وأرخه سنة تسع عشرة وله مثان وسبعون سنة 
لدين بن الصائغ احلنفي النحوي ، ولد سنة مثان وسبعمائة أو بعدها بقليل ومسعمن احلجار والدبوسي ، مشس ا



وغريمها ، واشتغل يف عدة فنون ، والزم أبا حيان ، ومهر يف العربية وغريها ، ودرس جبامع ابن طولون للحنفية ، 
النظم والنثر ، كثري االستحضار ، قوي وويل قضاء العسكر يف سنة ثالث وسبعني ، وكان فاضال بارعا ، حسن 

  :البادرة ، دمث األخالق ، وهو القائل 
  ال تفخرن مبا أوتيت من نعم

  على سواك وخف من كسر جبار
  فأنت يف األصل بالفخار مشتبه
  ما أسرع الكسر يف الدنيا لفخار

طه يف ست جملدات وله فيه شرح األلفية رأيته خبطه يف جملدين ، وشرح املشارق وقفت عليه خب: ومن تصانيفه 
مباحث لطيفة ، والتذكرة النحوية ، واملباين يف املعاين ، واملنهج القومي يف القرآن العظيم ، والثمر اجلين يف األدب 

السين ، والغمز على الكنز ، واالستدراك على املغين البن هشام استفتحه بقوله احلمد هللا الذي ال مغين سواه ، 
حممد بن عبد الرحيم احلنفي إذنا وكتبته من خطه قال أخربين مشس الدين بن الصائغ أنه شاهد أخربين ناصر الدين 

وأدركت أنا يف اجلامع حنو هذا العدد : قلت . مبصر جبامع عمرو أكثر من مخسني متصدرا يقرأ عليهم الناس العلوم 
خر دولة األشرف مث أعيد بعضهم يف لكنهم ال حيضرون أصال بل يأخذون املعلوم من وقف اجلامع ، مث قطعوايف آ

أنه كان مبصر يف أول دولة : دولة الظاهر ، وذكرت مبا قال ابن الصائغ ما قرأت خبط الفارقي التاجر الزبيدي 
الناصر من التجار الكارمية أكثر من مائيت نفس وعد من عبيدهم الذين كانوا يسافرون هلم يف التجارة بالسفرات 

  :أنشدين قال أنشدين لنفسه الكبار أكثر من مائة و
  بروحي أفدي خاله فوق خده
  ومن أنا يف الدنيا فأفديه باملال

  تبارك من أخلى من الشعر خده
  وأسكن كل احلسن يف ذلك اخلال

  :وما أحسن قول ابن أيب حجلة : قال 
  نتهتفرد اخلال عن شعر بوج

  فليس يف اخلد غري اخلال واخلفر
  يا حسن ذاك حميا ليس فيه سوى
  خال من املسك يف خال من الشعر

حممد بن عبد الرحيم بن حيىي ، أبو الربكات ، . وبني املقطوعني كما بني الثريا والثرى ، مات يف شعبان : قلت 
وغريمها ، واشتغل باحلديث ، وقرر مدرسا كمال الدين السبكي ، مسع من حيىي بن املصري وأمحد بن علي اجلزري 

فيه بالشيخونية بعناية الشيخ هباء الدين وهو ابن عمته ، وقد مجع جزاء فيما وافق فيه عمر بن اخلطاب ربه أجاده ، 
حممد .واختصر الزهر الباسم ملغلطاي ، وويل إفتاء دار العدل ، وكان ساكنا منجمعا على الناس ، مات يف شوال 

أمحد بن حماسن الدمشقي املؤذن ، مسع من عبد الرحيم بن أيب اليسر وغريه من جامع الترمذي ، وكان بن علي بن 
  .من القراء باألحلان ، مات يف احملرم 

حممد بن علي بن عبد اهللا اليمين ، مشس الدين ، أبو القاسم ، أقام مبصر مالزما لعز الدين بن مجاعة ، وكان فاضال ، 
ن ويل مشيخة اإلقراء ، بالشيخونية ، ووقع بينه وبني األكمل فنزح إىل الشام فأكرمه تاج وكا. مات يف احملرم 



كان فاضال مفتيا : قال ابن حجى . الدين السبكي ونزله ببعض اخلوانق ، مث ترك ذلك زهدا ، ومات مطعونا 
يرويه بإسناد له ، وكان  يستحضر أشياء من غريب احلديث وأمساء الرجال وفقه الشافعية من كتاب البيان ، وكان

  .وقفت له علىعدة تصانيف لطاف دالة على اتساعه يف العلم : قلت . خيضب باحلناء ، وصنف كتابا 
حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الظاهر السعدي ، فتح الدين بن عالء الدين بن فتح الدين بن حميي 

  .كر واحلجار وغريمها وحدث ، مات وله سبع وستون الدين ، نائب موقع الدست ، مسع من زينب بنت شا
حممد بن عيسى بن عبد الكرمي بن عساكر بن سعد بن أمحد بن حممد بن سليم بن مكتوم القيسي الدمشقي العطار ، 

بدر الدين بن مكتوم ، أحد الفضالء الشافعية ، ولد سنة سبعمائة ، ومسع من الشيخ برهان الدين بن الفركاح 
وكان مولد أمحد سنة . محاد الزاهد ، ومات هو وأخوه أمحد يف هذه السنة ، ومات هذا يف احملرم وصحب الشيخ 
  .عشر وسبعمائة 

  .وكان يشهد بالرواحية ، وورث من أخيه ماال فقضى به دينا كان له عليه ، مث مات هو أيضا 
س عشرة وسبعمائة ، مسع بعناية حممد بن قليج بن كيكلدي العالئي ، ابن أخي احلافظ صالح الدين ،ولد سنة مخ

عمه من القاسم بن عساكر وأيب نصر بن الشريازي وغريمها ، وله إجازة من حسن الكردي ويونس الدبوسي 
وغريمها ، وكان فاضال دينا خريا ، مات يف شعبان مطعونا ببيت املقدس ، وكان يعاين املباشرات مع جودة واجنماع 

.  
إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر ، سعد الدين بن صالح الدين بن تقي الدين ، مات  حممد بن حممد بن أمحد بن العز

  .مطعونا يف احملرم وكان قد مسع وحدث ، وعاش أبوه بعده مخس سنني 
  .حممد بن حممد بن عبد اهللا ، شرف الدين بن أيب جابر املالكي ، تقدم مع أبيه 

املؤدب ، ناصر الدينالكناين ، ولد سنة اثنتني وتسعني وستمائة أو حممد بن حممد بن حممد بن عبد القوي املصري ، 
  .ثالث ، ومسع من وزيرة واحلجار وهو كبري وحدث ، ومات يف خامس عشرين رمضان 

حممد بن حممد بن حممد بن يوسف ، بدر الدين بن العالف ، مسع من الواين وغريه ، وكان مولده سنة ثالث وتسعني 
حممد بن حممد بن حممد .قد قارب التسعني ، ولو مسع صغريا لكان مسند مصره يف عصره وستمائة وحدث ، مات و

  .بن الكيناين ، ناصر الدين ، رئيس املؤذنني باملنصورية ، مات يف خامس عشرين رمضان بالقاهرة 
عالمة حمب حممد بن حممد بن حممد بن حممود بن غازي بن أيوب ، كمال الدين ، أبو الفضل بن الشحنة ، والد ال

  .الدين أيب الوليد ، كان فاضال بارعا ، يدرس يف مذهب احلنفية ، ومات حبلب يف ربيع األول 
حممد بن أيب حممد التربيزي الشافعي ، قدم من بالد العجم وأخذ عن القطب التحتاين وبرع يف املعقول ، وقرر له 

مث قرره يف تدريس الفقه باملنصورية ، مث عزله اجلاي ، منكلي بغا بالقاهرة معلوما على تدريس باملرستان املنصوري ، 
  .مث ويل درس جامع املارداين وأعاد تدريس الشافعي وشغل الناس كثريا وانتفعوا به ، مات يف مستهل ذي احلجة 

لبقاعي حممد بن أيب حممد ا.حممد بن أيب حممد بن البقال املعرب الدمشقي ، انتهت إليه الرياسة يف فنه ، مات يف شوال 
  .املالكي ، قاضي طرابلس ، وهو أول من ويل قضاء املالكية هبا بطريق االستقالل 

ذكره شيخنا ابن الفرات يف . حممد بن أيب حممد ، تاج الدين بن تقي الدين بن اهلمام ، إمام جامع الصاحل بالقاهرة 
غرق يف النيل وهو يريد . د الكبار كان حسن الوجه ، ظاهر النعمة ، كرمي الشمائل ، موقرا عن: تارخيه وقال 

حممد بن حممود بن إسحاق بن أمحد احلليب مث املقدسي ، أبو موسى ، احملدث الفاضل ، مسع . الروضة يف ربيع األول 
من ابن اخلباز وابن احلموي وحنومها والزم صالح الدين العالئي وأبا حممود وخترج هبما ، وقدم دمشق فالزم ابن 



هذا الشأن ، ومجع تاريخ بيت املقدس ، وكان حنفيا فتحولشافعيا بعناية القاضي تاج الدين رافع ، وبرع يف 
  .ورأيت خبطه وفيات خمتصرة إىل قرب سنة موته ، مات يف شهر رمضان رمحه اهللا تعاىل . السبكي 

جار ، اعجوبة حممد بن مسلم بن حسني بن مسلم بن عبد اهللا البالسي مث املصري ، ناصر الدين ، أحد كبار الت
وذكر سبطه شهاب الدين بن يسري أن ما له حزر فجاء . إنه ال يعلم قدر ماله : عصره يف كثرة املال حىت كان يقال 

اشتر مبالك كله شكائر : إنه خاصم بدر الدين اخلرويب فقال له ابن مسلم : ويقال . عشرة آالف ألف دينار 
  .وأحضرها أمألها لك ماال 

ت له عبد يف الغربة ، كانوا يدورون يف التجارات وال يتفق موت الواحد منهم إال مبصر حىت أن إنه ما ما: ويقال 
إنه يتصدق سرا : وكان موصوفا باإلمساك جدا لكن كان يقال . واحدا منهم غاب عشرين سنة وعاد فمات عنده 

مرت مبصر هي مشهورة وكان ال حيبس أحدا وال يوكل به ، وأوصى بعمارةمدرسة بستة عشر ألف دينار فع. 
وورثت أوالده أمواله بعده ، فأما علي وهو األكرب فأفسدها ما وصل إليه يف أسرع مدة وصار فقريا مدقعا ورمبا 

استعطى يف آخر عمره بالورق ، وأما ابنه أمحد وكان مساه باسم ولد له آخر كان أكرب أوالده ، وكان أجنب فيه ، 
فرباه . أربع وسبعني وسبعمائة ، ومات ناصر الدين وابنه أمحد الثاين صغري  فمات يف حياته بقوص يف احملرم سنة

خادمه كافور إىل أن كرب وتسلم ماله ، فتواردت عليه أيدي الظلمة وسوء التدبري مع شدة إمساكه حىت آل أمره 
، وكانتوفاته ناصر  بعد الثالثني إىل أن صار يف عداد املساكني لوال أن هلم بقوص أرضا تغل يف بعض السنني شيئا

املطهرة الكبرية جوار جامع عمرو بن : ومن وجوه الرب اليت فعلها . الدين يف شوال يف ليلة اجلمعة ثاين عشره 
: العاص ، وقد حصل االنتفاع هبا جدا ، وكان جده وأبوه وعمه حممد من التجار حىت كان يقال لعمه مشس الدين 

مد بن يسري البالسي كان أيضا من كبار التجار املشهورين ، وأعقب ذرية نصف الدنيا ، وجده ألمه مشس الدين حم
  .مل ينجب منهم ، إال القليل ، وكانت وفاته يف احملرم سنة مثان وستني رمحهم اهللا أمجعني 

ماجد بن تاج الدين موسى بن أيب شاكر القبطي املصري ، فخر الدين ، كان صاحب ديوان يلبغا ، مث ويل الوزارة 
  .ولة األشرف ونظر اخلاص ، ومات يف هذه السنة وأبوه حي يف د

مثقال بن عبد اهللا احلبشي سابق الدين صاحب املدرسة السابقية بني القصرين ، كان حمبا يف أهل العلم واخلري ، وهو 
  .مقدم املماليك عند األشرف 

قاهرة ، واستقر يف اآلخر نائب السلطنة منجك بن عبد اهللا التركي ، تنقل يف الواليات بالبالد ، وويل الوزارة بال
مبصر وإليه أمور اململكة ، وقد عمر خانات نافعة وجوامع وأصلح اجلسور والطرقات ، مات يف تاسع عشرين ذي 

ومن أحكامه مع ما كان يعين من تعمري املدارس واخلوانق واخلانات والقناطر أمره بكسر . احلجة وقد جاوز الستني 
عملها ، ومنع النساء من الركوب بني الرجال واخلروج إىل واضع النزه واخلروج يف الليل ، أواين اخلمر ومنع 

نصر .وتضييق األكمام ، ومنع تعليق األجراس بأعناق احلمري ، وألزم كل من يدخل احلمام بالتستر بامليازر وغريها 
، وأخذ عنه تاج الدين السبكي ، ومل يكن  اهللا بن أيب بكر بن نصر اهللا املقرئ ، ناصر الدين ، تصدر لإلقراء بدمشق

  .إسناده عاليا إال أنه كان يرغب فيه جلودة معرفته ، مات يف مجادى األوىل 
  .وهبة يف عبد الوهاب 

يوسف بن عبد اهللا الطبيب ، صالح الدين بن املغريب ، رئيس األطباء بالقاهرة ، مات يف مجادى اآلخرة ، وهو 
  .ليج احلاكمي بالقرب من باب اخلوخة بالقاهرة صاحب اجلامع الذي يقابل اخل

يوسف بن علي بن حممد الدمشقي ، مجال الدين بن املهتار ، ولد سنة ثالث عشرة وسبعمائة ، واحضر على التقي 



سليمان وحنوه ، ومسع من احلجار وطبقته ، وأجاز له الدشيت وغريه ، وكان إمام مسجد إلياس ، مات يف مجادى 
يوسف بن حممد بن مسعود بن حممد بن علي بن إبراهيم احلنبلي .إنه مل يتزوج : سوداء إال أنه يقال  اآلخرة وحليته

ومسع ببغداد . مجال الدين السرمري العقيلي احلنبلي ، نزيل دمشق ، ولد سنة ست وتسعني وستمائة بسر من رأى 
م وغريهم ، وأخذ الفقه عن سراج من الصفي عبد املؤمن وابن الدقوقي ، وبدمشق من أصحاب ابن عبد الدائ

الدين حسني بن يوسف بن أيب السري التستري مث انتقل إىل بغداد سنة تسع وعشرين ، وأجاز له ابن الشحنة وابن 
الدوالييب وغريمها ، وبرع يف العربية والفرائض ، ونظم وخرج وحدث ، واقعد بأخرة ، وجاز الثمانني ، وله من 

األمايل ، وغيث السحابة يف فضل الصحابة ، ونشر القلب امليت بفضل أهل البيت ،  عقد الآليل يف: التصانيف 
وعجائب االتفاق وغرائب ما وقع يف اآلفاق ، واألربعني الصحيحة فيما دون أجر املنيحة ، والثمانيات ، وغري ذلك 

هيب يف املعجم املختص ، وقد أخذ عنه ابن رافع مع تقدمه وذكره يف معجمه وحدث عنه ومات قبله ، وذكره الذ
. قدمعلينا سنة ست وأربعني ، وقرأ علي ، وله معرفة باملذهب ونظم جيد يف علوم احلديث وغريها انتهى : فقال 

  .إن مصنفاته بلغت مائة وإهنا يف نيف وعشرين علما : وكان مشاركا يف العربية والفرائض ، ويقال 
السالم السلمي الدمشقي ، مجال الدين بن أيب الربكات عز الدين  يوسف بن حيىي بن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد

بن أيب الطاهر مشس الدين ابن شيخ اإلسالم عز الدين ، ولد سنة مثان ومثانني وستمائة ومسع على ابن مشرف جزء 
ه حكايات أيب موسى املديين ، وأجاز له ابن املوازيين وابن القيم من مصر ، وكان يباشر يف األوقاف ، وعلى ذهن
يوسف .ونوادر ، مات يف مجادى األوىل وله مثان ومثانون سنة ، ولو أمسع على قدر سنه ألدرك اإلسناد العايل 

  .احلاضري احلنفي ، نائب احلسبة ، مات يف شوال 
  ٧٧٧حوادث سنة 

  سنة سبع وسبعني وسبعمائة
وظهرت فيه من . ن األموال ما ال حيصى فيها يف احملرم طهر السلطان أوالده وعمل هلم مهما عظيما أنفق فيه م

  .الفواحش والقبائح ما ال مزيد عليه ، واستمر ذلك سبعة أيام 
ويف العشرين من احملرم استقر جنم الدين بن الكشك يف قضاء احلنفية بالقاهرة نقال من دمشق ، واستقر عوضه ابن 

نقل إىل دمشق ، ونقل ابن عمه إىل القاهرة ، عمه صدر الدين على دمشق ، مث استغىن جنم الدين بعد مائة يوم و
واستقر صدر الدين بن منصور يف قضاء العسكر ، مثعزل صدر الدين بن الكشك يف رمضان واستقر ابن منصور يف 

  .قضاء احلنفية بالقاهرة 
ا بيت ويف صفر ابتدئ يف عمارة املدرسة األشرفية حتت قلعة اجلبل ، وهدم من جوارها عدة أماكن للناس ، منه

كبري لسنقر اجلمايل ، ونقل إليها عمودان عظيمان وجدا يف بيت خوند احلجازية عمة السلطان برحبة العيد ، وكان 
  .املشد عليها اينبك 

ويف آخر ربيع األول عزل ابن األزكشي من املشورة ، وأعيد التاج امللكي إىل الوزارة ، فقبض على ابن الغنام 
مله ، فبادر ابن الغنام وصري داره مدرسة يف ليلة واحدة ، فاستمرت ومل جيسر امللكي وأراد هدم داره جزاء مبا عا

على التعرض هلا ، مث قبض عليه يف ذي القعدة ، واستقر مشس املقسي مشريا بغري وزير واستقر أمني الدولة خبيص 
  . وفيها استقر آقتمر احلنبلي يف نيابة السلطنة بالقاهرة بعد منجك.مستويف الدولة 

وفيها وقع الغالء العظيم بدمشق فبلغت الغرارة مخسمائة بعد أن كانت يف الرخص خبمسني ، واستمرت الشدة حىت 
استمر غول الغالء كاشرا عن أنياب النوائب ، ناشرا حبائل مصائد املصائب : أكلوا امليتات ، وعمل فيه ابن حبيب 



  .موات ، وزاد إىل أن نقصت األقوات ، وتزايد فيه أمواج األ
  .واستمر إىل آخر السنة فتناقص السعر ووقع الغالء بالقاهرة يف اللحم خاصة حىت بيع كل رطل بدرهم ونصف 

وكان الغالء أيضا يف حلب حىت بيع املكوك بثالمثائة ، مث زاد إىل أن بلغ األلف حىت أكلوا امليتة والقطاط والكالب 
إن بعضهم أكلبعضا حىت أكل بعضهم ولده ، مث : كثري ، ويقال ، وباع كثري من املقلني أوالدهم ، وافتقر خلق 

إنه : عقب بعد ذلك الوباء ففين خلق كثري حىت كان يدفن العشرة والعشرون يف قرب بغري غسل وال صالة ، ويقال 
  .دام بتلك البالد الشامية ثالث سنني ، لكن أشده كان يف األوىل 

قضاء الشام واخلطابة عوض أبيه ، وكان أبو ه قد سعى أن يكون مستقال  وفيها استقر ويل الدين بن أيب البقاء يف
ووافاه التوقيع بعد موت أبيه ، فويل مشس الدين بن مزهر وكالة بيت املال عوضا . بذلك يف مرض موته فأجيب 
  .عنه ، وذلك يف مجادى األوىل 
  .وفيها وقع حريق كثري بدمشق 

  .ضاء املالكية يف رجب وفيها استقر بدر الدين األخنائي يف ق
وفيها توجه إىل احلجاز يف رجب مجع كثري ، فمات منهم .وفيها وقع الضعف الشديد بالقاهرة بالباردة والنافض 

  .الكثري بالضعف 
وفيها تسلم السلطان سنجار وأحضر صاحبها إىل القاهرة ، واستناب السلطان هبا حيدر بن يونس املعروف بابن 

  .العسكري 
هدايا صاحب اصطنبول من الروم ، ويف مجلة اهلدية صندوق فيه شخوص هلا حركات كلما مضت  وفيها وصلت

  .ساعة من الليل ضربت تلك الشخوص بأنواع املالهي ، وكلما مضت درجة سقطت بندقة 
 وهو أن بعض الشرفاء كان بربزة فوقع بينه وبني خطيب اجلامع خماصمة ،. ويف شعبان اتفقت كائنة عجيبة بدمشق 

فتوجه الشريف إىل احلاجب واستدعى على اخلطيب بأنه سبه وأخذ معه جندارية ، فتوجه إلحضاره وأخذوا 
  .اخلطيب وشددوا عليه وساروا به والشريف يستطيل عليه ، فاتفق اخلطيب ، وكان يف ذلك عربة عظيمة 

  .دست وفيها ويل اجملد إمساعيل احلنفي قضاء العسكر ، وناصر الدين الطوسي توقيع ال
  .وفيها استقر بدر الدين بن مزهر يف كتابة السر بدمشق عوضاعن أمحد بن فضل اهللا حبكم وفاته 

وفيها انتقل سري الدين بن املساليت عن مذهب مالك واستقر شافعيا ، وناب يف احلكم عن ابن مجاعة ، واستمر 
  .على ذلك 

  :يقول شهاب الدين بن العطار  ويف آخر هذه السنة هنب احلاج املصري يف رجوعهم ، ويف ذلك
  لقد هنب احلجاج يف عام سبعة
  وسبعني جهرا بعد ذبح متكنا

  وصار أمري الركب بورى هاربا
  ولوال قليل كان بورى مكفنا

وجرى للحاج الشامي أشد مما جرى للمصري فإهنم جاءهم سيل خبليص تلف منهم بسببه شيء كثري ، ويف الرجعة 
  .شتد عليهم الغالء يف الطريق حىت بيعت الغرارة الشعري مبائة درهم هبت عليهم ريح عاصف ، مث ا

وفيها استوىل األمري صرما التركماين على املوصل وكان صاحبها بريم حجا قد وقع بينه وبني التركماين بربوان 
جنداه فكسروه ، فلما بلغه استيالئ بريما على املوصل استنجد بالصاحل صاحب احلصن واملظفر صاحب ماردينفأ



  .بعسكرين فحاصر املوصل ، وانسلخت السنة وهم على ذلك 
  .وفيها عثر على رجلني رافقا تاجرا فأطعماه شيئا فرقد وأخذا ما معه ، فعرفا 

وفيها كانت بني أيب زيان بزاي وحتتانية مثقلة ، وهو حممد بن السعيد عثمان بن عبد الرمحن بن حيىي بن يغمراسن ، 
هملة وتشديد امليم ، وهو موسى بن يوسف بن عبد الرمحن بن حيىي بن يغمراسن بتلمسان وبني أيب محو بفتح امل

حروب شديدة قتل فيها عبد اهللا بن صغري أمري كبري دولة أيب محو ، وكانا يتنازعان اململكة ، وأول ما ملكها أبو 
  .محو سنة ستني وسبعمائة 

 نيابتها ، وكانت قبل ذلك يكون فيها وال من جهة وايل وفيها استقر متراز يف نيابة القدس ، وهو أول من ويل
  .الوالية دمشق 

  .وفيها وقف ناصر الدين بن براق داره مدرسة بدمشق ، وتقرر فيها مشس الدين احلبيت إماما 
وفيها غال البيض بدمشق فبيعت احلبة الواحدة بثالثة دراهم يكون من حساب ستني بدينار اللهم ارخص أسعار 

  ٧٧٧وفيات سنة . املسلمني
  ذكر من مات يف سنة سبع وسبعني وسبعمائة من االعيان

إبراهيم بن محزة السبكي ، مسع من أصحاب النجيب ، وطلب بنفسه ، ودرس باجلاولية ، يأيت ذكره مع أبيه ، مات 
  .مبكة 

 نظر اجليش بدمشق إبراهيم بن هباء الدين عبد اهللا احللي ، برهان الدين ، كان شكال حسنا عاقال فاضال ، ويل
  .واملارستان وبيت املال بالقاهرة 

إبراهيم بن حممد بن أيب بكر األخنائي ، برهان الدين بن علم الدين ، كان شافعي املذهب كأبيه وحفظ التنبيه مث 
اء حتول مالكيا كعمه ، وقد أمسع على احلجار وغريه ، وويل احلسبة ونظر اخلزانة ، وناب يف احلكم ، مث ويل القض

استقالال سنة ثالث وثالثني واستمر إىل أن مات ، وكان مهيبا صارما قواال باحلق قائما بنصر الشرع رادعا 
أمحد بن ازدمر اجلمايل ، أحد أمراء طرابلس ، كان .للمفسدين ، وقد صنف خمتصرا يف األحكام ، مات يف رجب 

لدين العالئي على فاطمة بنت العز مشيخة أيب ذا كرم ومروءة ، وهو ابن أخي العالئ ، أمسعه عم أبيه صالح ا
  .مسهر ، ومات يف ذي القعدة 

  .أمحد بن سنقر ، كان أحد الفضالء ، وله نظم ، مات يف صفر 
  .أمحد بن عبد اهللا املرسي يأيت يف مسعود 

ا ، وكان أمحد بن عبد القادر بن عمر بن أيب القاسم السالوي ، مسع عمه الشيخ حممد بن عمرو الربزايل وغريمه
  .شكال حسنا ، مات يف شوال 

أمحد بن عبد الكرمي بن أيب بكر بن أيب احلسن البعلبكي احلنبلي الصويف املسند ، مسع صحيح مسلم من زينب 
كندى ، ومسع من اليونينيوالتاج عبد اخلالق ، وأجاز له أبو الفضل بن عساكر وابن القواس ، وحدث بالكثري ، 

اه القاضي تاج الدين السبكي سنة إحدى وسبعني وسبعمائة إىل دمشق فقرؤوا عليه الصحيح وارحتلوا إليه ، واستدع
  .كان حسنا خريا ، خرجت له جزأ ، ومات يف رجب وقد جاوز الثمانني : ، قال ابن حجى 

من  أمحد بن علي بن حممد بن يسري البالسي ، التاجر الكارمي ، شهاب الدين ، أحد التجار املصريني ، وكان جده
كبارهم ، ونشأ هذا يف رئاسة لكنه مل يكن بذلك احلازم ، ومات يف ذي احلجة كهال ، وخلف ولده مرضعا وهو أبو 

  .القاسم على الذي سيأيت ذكره يف سنة تسع وتسعني 



أمحد بن علي بن حيىي بن فضل اهللا ، شهاب الدين بن عالء الدين العدوي املصري مث الدمشقي ، ولد بعد سنة 
، ونشأ يف حجر السعادة إىل أن ويل كتابة السر بدمشق ، فمات هبا يف شهر احملرم ، فكانت مدة مباشرته  أربعني

  .دون السنة 
  .أمحد بن لؤلؤ احلاكمي الشاعر ، مات يف ربيع األول 

ه على أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر بن إلياس بن اخلضر بن علي ، مجال الديننب عز الدين الرهاوي الدمشقي ، تفق
ابن الفركاح ، وأخذ عن األصبهاين وابن نصحان ، ومسع من ابن الشحنة ، وعين بالعلم حىت فضل ، ودرس وأفىت 

كان : ، وناب يف احلكم ، وتعاىن املباشرات واحلساب ، وكان سريع اإلدراك حسن املناظرة ، قال ابن حجى 
السبكي شيئا كثريا قراها عليه وقد مسع من الشيخ تقي الدين السبكي يثىن على فهمه وكتب هو من تصانيف 

احلجار وغريه ، وملا ويل البلقيين وازره وتصدى ملخاصمة تاج الدين السبكي فأدى ذلك إىل احنراف كثري من الناس 
فآل أمره إىل اخلمول حىت مات يف : عنه وحتاملوا عليه وكبسوا بيته وأخرجوا منه مخرا قيل إنه كان لبعض غلمانه 

  .ول عن سبع وسبعني سنة ربيع األ
أمحد بن حممد بن حممد الشبشريي مث البعلي ، كان تعاىن احلديث بالعراق ، ومسع منه الشيخ نصر اهللا بن أمحد 

  .احلنبلي وأجاز لولده القاضي حمب الدين مات يف احملرم 
ر ، وكانت بينه وبني القرياطي أمحد بن حممد بن أيب اجملد بن أيب الوفاء بن املرجاين اهلمداين مسعالصحيح من احلجا

  .مكاتبات أدبية ، مات مقتوال يف مجادى األوىل عن ثالث وستني 
  .أمحد بن أيب حممد ، شهاب الدين بن الشامية 

ألمحد بن يوسف بن فرج اهللا بن عبد الرحيم ، شهاب الدين الشار مساحي ، تفقه على الشيخ مجال الدين األسنوي 
  .ول وويل قضاء احمللة ومنفلوط وغريمها ، وكان موصوفا بالفضل والعقل وغريه برع يف الفقه واألص

أمحد املرجاين ، كان أحد اللطفاء مقصودا من األكابر بالعشرة لظرفه وكان حسن احلظ ، كتب الصحاح خبطه مث 
منهم مجال اغتيل يف داره يف مجادى األوىل ووضع يف صندوق وأخذ ماله فاهتم به مجاعة ممن يعاشره فاحتيط هبم 

  .الدين بن خطيب داريا ، مث ظهر قاتلوه يف رمضان وبرئ املتهم 
  .ارغون احملمدي األنوكي ، وايل قلعة اجلبل ، وكان قد ويل خزندار السلطان 

اسنبغا بن بكتمر األمري .إسرائيل دوادار بيدمر النائب بدمشق ، مات يف مجادى األوىل ، وكان مشكور السرية 
ري ، ويل نيابة حلب ، وبىن بالقاهرة مدرسة معروفة واستقر يف أيام السلطان أمري آخور مث سيف الدين البوبك

حاجب احلجاب ، ومات وهو أمري امليسرة يف احملرم ويقال إنه أقام مدة مل يشرب ماء ، وكان يذكر أن له مخسا 
  .وأربعني سنة ما جامع شيئا ولد سنة ثالث عشرة 

  .ربيع األول  هبادر ، نائب بعلبك ، مات يف
جركتمر بن عبد اهللا املنجكي أحد أكابر األمراء بالقاهرة ، مث تنقلت به األحوال كان منجك تبناه ، مث صار من 

  .اكابر األمراء يف أيام اسندمر ، مث ويل نيابة قلعة الروم ، مث نيابة اإلسكندرية ، ومات يف رجب 
حسن بن احلناين ، شاهد القيمة ، كان .مات يف مجادى اآلخرة حسن بن الرفاعي ، شيخ الطائفة الرفاعية بدمشق ، 

  .عارفا باحلساب يف املساحة فردا يف ذلك ، مات بدمشق يف صفر 
احلسني بن عمر بن احلسن بن عمر بن حبيب احلليب ، شرف الدين ، رحل ومجع وأفاد وخرج الفهرست واملشيخة 

شاب : وذكره الذهيب يف املعجم املختص فقال . ين وغريهم ، ومن مشاخيه أبو طالب العجمي ووالده وسنقر الزي



متيقظ ، مسع وخرج وكتب عين الكاشف ، اعتىن به أبوه حبلب ، ومسع بنفسه من بنت صصرى وابن أيب التائب ، 
وكان مولده يف مجادى اآلخرة سنة اثنيت عشرة وسبعمائة ، وأخذ عن والده وعبد الرمحن وإبراهيم ابين صاحل 

وأخذ عنه ابن عشائر ووصفه بالفضل وحسن احملاضرة ، وكان يوقع على احلكام ، مات حبلب يف : قلت .وغريهم 
  .ذي احلجة 

إن : جاوز التسعني ، وكان قال هلم يف مرض موته : حسني اهلييت املقيم مبسجد إسحاق ، كان صاحلا معمرا ، يقال 
ا معه سوى عشرة ، وبيعت ثيابه بعشرين درمها وجدمت معي أزيد من عشرة دراهم فال تصلوا علي ، فلم جيدو

  .فقسم ورثته مرياثه ثالثني درمها عشرة عشرة ، وكانوا ثالثة أخوة 
محزة بن علي بن حممد بن أيب بكر بن عمر بن عبد اهللا ، أبو يعلى السبكي املالكي ، مسع من الدبوسي والواين 

لدست ويف األحباس ، وله إملام باحلديث ، وكان والطبقة ، وطلب وكتب ودرس وناب يف احلكم ، ووقع يف ا
يدعى أنه شريف فأخربين الشيخ زين الدين العراقي أن الشيخ تقي الدين السبكي أنكر ذلك عليه ، مات راجعا من 

احلج ودفن برابغ عن حنو من مثانني سنة ألن مولده سنة مثان وتسعني وستمائة ، وكان ابنه إبراهيم صحبته فمات 
  .لطيف الذات حسن املعاشرة فحزن أبوه عليه ، وتضعف واستمر إىل أن مات  مبكة وكان

خليل بن أرغون الكاملي ، ولد النائب ، مات .محزة ، شاد الدواوين بدمشق ، مات حتت العقوبة يف مجادى اآلخرة 
  .يف رجب 

أذربيجان وديار بكر  ذو النون بن أمحد بن يوسف السرماري ، نزيل عينتاب ، يعرف بالفقيه ، أخذ عن مشايخ
وغريهم ، وقدم عينتاب يف حدود الستني فأقام هبا يشتغل الطلبة ، وشرح مقدمة أيب الليث وقصيدة البسيت ، 

وتصدر جبامع النجار جبوار ميدان عينتاب ، وكان قائما باألمر باملعروف شديدا يف ذلك إىل أن مات يف رمضان ، 
  .نقلت ترمجته من تاريخ العيين 

  .لشيخ ، يأيت يف امليم زاده ا
  .سنقر اجلمايل موىل ابن الشريشي ، له رواية ، مات يف ذي احلجة بدمشق 

صاحل بن أمحد بن عبد اهللا ، علم الدين األسنوي ، اشتغل قليال ، ووقع يف احلكم وناب يف احلكم وتقدم عند 
إن معاليمه : مزيد عليه حىت يقال  السلطان إىل أن صار نافذ الكلمةعند كل أحد ، وحصل له من الوظائف ما ال

  :يف الشهر كانت مخسمائة دينار ، فكان مع ذلك يف غاية اجلهل حىت قيل فيه 
  معيد لو كتبت له حرفا

  وقلت أعد على تلك احلروف
  لقصر يف إعادته عليها

  فكيف يعيد يف العلم الشريف
  .طيبغا الشيخوين ، كان أحد أمراء الطبلخانات 

ن عبد امللك بن عبد اهللا بن أيب حامد بن العجمي ولد سنة مثان وتسعني وستمائة ، ومسع من أيب عبد اهللا بن علي ب
  .طالب بن العجمي وغريه وحدث ، عاش مثانني سنة 

عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر عبد اهللا بن خليل بن إبراهيم بن حيىي بن أيب عبد اهللا بن فارس ابن أيب عبد اهللا بن حيىي 
بن سعدبن طلحة بن موسى بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أبان بن عثمان بن عفان العسقالين مث  بن إبراهيم

املكي ، هباء الدين بن رضي الدين ، نزيل اجلامع احلاكمي بالقاهرة ، ولد يف آخر سنة أربع وتسعني وستمائة وطلب 



وغريهم ، وارحتل إىل دمشق فأخذ عن القاضي العلم صغريا مبكة فسمع من الصفي والرضي الطربيني والتوزري 
سليمان وأيب بكر الدشيت وعيسى املطعم وغريهم بدمشق ، ومسع على بيربس العدميي وعلى علي بن القيم وطبقته 

مبصر ، وتفقه على عالء الدين القونوي وتاج الدين التربيزي ومشس الدين األصبهاين ، وأخذ عن أيب حيان وغريهم 
خذ عن ابن الفركاح وغريه ، مث رجع إىل مصر فاستوطنها ، وكان قد حفظ احملرر ، ومهر يف مث دخل دمشق وأ

وكان : الفقه والعربية واللغة واحلديث ، وقد بالغ الذهيب يف الثناء عليه يف كتابه بيان زغل العلم ، ويف غريه قال 
هو لون عجيب يف : احملدث القدوة ، وقال  :شيئا عجيبا يف الزهد واالجنماع وقول احلق ، وقال يف املعجم الكبري 

هو : الورع والدين واالنقباض وحسن السمت ، وهو جيد الفقه قوي املذاكرة كثري العلم ،وقال يف املعجم املختص 
اإلمام القدوة الرباين ، قرأ بالروايات ، واتقن احلديث وعين به ورحل فيه ، متني الديانة ثخني الورع ، كبري القدر 

وقال . لالنقطاع ، مث قرأ املنطق وحصل جامكية ، مث ترك ذلك وانقطع مرابطا بزاوية ظاهر اإلسكندرية مؤثرا 
احدمها يؤثر اخلمول وهو ابن خليل ، واآلخر يؤثر الظهور : مبكة رجالن صاحلان : الشيخ شهاب الدين بن النقيب 

وكان قد ويل مشيخة اخلانقاه الكرميية . اء وهو اليافعي ، وكان ابن خليل رمبا عرضت له جذبة فيقول فيها أشي
بالقرافة مث تركه واشتغل بالعبادة وانقطع يف خلوة بسطح جامع احلاكم ، وقد تصدى لإلمساع يف أواخر زامنه ، 

ومع ذلك فلم حيدث جبميع مسموعاته لكثرهتا ، وكان يرد على كبار احملدثني حال قراءهتم عليه ما يقضون العجب 
ع طول بعد العهد ، وقد اشتهر عند املصريني ب الشيخ عبد اهللا اليمين ، وكان ينكر على من من استحضاره م

فاشتريت هبا ورقا فما : ينسبه لذلك ، وعند احملدثني بن ابن خليل ، وقد ذكر بعض أصحابه أنه أعطاه دراهم ، قال 
ن يقال له قدميا النصب ، وأضر كتبت يف شيء منه يف حاجة إال قضيت ، وكان حيب مساع غناء العرب الذي كا

كان حمدثا فاضال فقيها نظارا حباثا ذا قدم راسخ يف العلم : قرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي وأجازنيه . بأخرة 
، هترع إليه امللوك فمن دوهنم ، وعنده نفرة من الناس ، ودفن بتربة تاج الدين بن عطاء بالقرافة ،وأرخه سنة مخس 

فإنه مات يف مجادى األوىل من هذه السنة ، وشهد جنازته من ال حيصون كثرة رمحه اهللا تعاىل ونفع  وسبعني غلطا ،
  .بربكته 

عبد الرمحن بن سعادة بن إبراهيم احلسباين ، يعرف بعبيد ، كان أحد الفقهاء بالشام ، تفقه بالقدس على تقي الدين 
  .ضان إمساعيل القلقشندي ، وصار يستحضر كثريا ، ومات يف رم

عبد العزيز بن عبد اهللا ، الواعظ الرومي القيسري ، قدم دمشق وويل مشيخة الشميساطية فلم يتمكن من مباشرهتا 
  .لضعفه ، ومات يف رجب ، وكان ماهرا يف العربية 

عجالن بن رميثة بن أيب سعد بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكرمي بن موسى بن عيسى بن 
عبد اهللا بن موسى بن احلسن بن علي احلسين ، عز الدين ، أمري مكة ، وليهاشريكا ألخيه ثقبة سنة أربع  سليمان بن

وأربعني عوضا عن أبيها ، مث استوىل عجالن على حلى سنة ثالث وستني ، وكان ذا عقل وسياسة ، واقتىن من 
لزيدية ، ويف أيامه عوض عن املكس الذي كان العقار والعبيد شيئا كثريا ، وكان حيترم أهل السنة مع اعتقاده يف ا

  .يأخذه من املأكوالت مبكة بألف إردب قمح حيمل إليه من مصر 
علي بن إبراهيم بن حممد بن اهلمام بن حممد بن إبراهيم بن حسان األنصاري الدمشقي ، عالء الدين بن الشاطر ، 

أبوه مات وله ست سنني فكلفه جده وأسلمه  ويعرف أيضا باملطعم الفلكي ، كان أوحد زمانه يف ذلك ، وكان
لزوج خالته وابن عم أبيه علي بن إبراهيم بن الشاطر فعلمه تطعيم العاج ، وتعلم علم اهليئة واحلساب واهلندسة ، 

ورحل بسبب ذلك ملصرواإلسكندرية سنة تسع عشرة ، وكان ال يتكثر بفضائله وال يتصدى للتعليم وال يفخر 



ومباشرات ودار من أحسن الدور وضعا وأغرهبا ، وله الزيج املشهور واألوضاع الغريبة بعلومه ، وله ثروة 
  .املشهورة وله أوضاع غريبة مشهورة اليت منها البسيط املوضوع ف منارة العروس جبامع دمشق 

تباعه ، مات علي بن غريب الربمجي ، أحد املشايخ املعتقدين ، وكان بزي اجلند ، وكان كثري التعصب البن تيمية وأ
علي بن حممد بن عقيل البالسي ، نو رالدين ابن الشيخ جنم الدين ، كان فاضال عارفا بالفقه كثري .يف ربيع اآلخر 

العبادة والتأله ساذجا من أمور الدنيا ، درس بالطيربسية وغريها ، وملا نشأ ابنه الشيخ جنم الدين وتقدم يف خدم 
  .يئا تورعا ، مات يف ربيع اآلخر األمراء كان ال يأكل من بيت ابنه ش

علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن حجر العسقالين مث املصري الكناين ، ولد يف حدود العشرين وسبعمائة ، 
ومسع من أيب الفتح بن سيد الناس وغريه ، واشتغل بالفقه والعربية ، ومهر يف اآلداب ، وقال الشعر فأجاد ، ووقع 

قليال عن ابن عقيل مث ترك جلفاءنا له من ابن مجاعة ملا عاد بعد صرف ابن عقيل من أجل حتققه يف احلكم ، وناب 
بصحبة ابن عقيل وأقبل على شأنه ، وأكثر احلج واجملاورة ، وله عدة دواوين ، منها ديوان احلرم مدائح نبوية 

م األخالق وحمبة الصاحلني واملبالغة يف ومكية يف جملدة ، وكان موصوفا بالعقل واملعرفة والديانة واألمانة ومكار
تعظيمهم ، ومن حمفوظاته احلاوي ، وله استدراك على األذكار للنووي فيه مباحث حسنة ، وكان ابن عقيل حيبه 

ويعظمه ، ورأيت خطه له بالثناء البالغ ، وملا قدم الشيخ مجال الدين بن نباتة أخريا أنزله عنده ببيت من أمالكه يف 
حه ومدحه مبا هو مشهور يف ديوانه ، مث احنرف عليه وانتقل إىل القاهرة كعادته مع أصحابه يف سرعة جواره وطار

  :وهو القائل ومن خطه نقلته . تقلبه عفا اهللا تعاىل عنه 
  يا رب أعضاء السجود عتقتها
  من عبدك اجلاين وأنت الواقي
  والعتق يسري بالغىن يا ذا الغىن

كان حيفظ احلاوي الصغري وينظم الشعر وكان جمازا : قيقرأت خبط ابن القطان وأجازنيه فامنن على الفاين بعتق البا
بالفتوى وبالقراءات السبع ، حافظا لكتاب اهللا تعاىل معتقدا يف الصاحلني وأهل اخلري جعله اهللا تعاىل منهم ، وكان 

يوم األربعاء ثالث عشرين شهر  ففعلنا به ذلك ، مات: أوصى أن يكفن يف ثياب الشيخ حيىي الصنافريي ، قال 
  .رجب 
كنية : وتركين مل أكمل أربع سنني وأنا اآلن أعقله كالذي يتخيل الشيء وال يتحققه وأحفظ منه أنه قال : قلت 

  .ولدي أمحد أبو الفضل رمحة اهللا تعاىل 
ن احلليب ، كمال الدين بن عمر بن إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرحيم بن عبد الرمحن بن احلس

العجمي الشافعي ، ولد سنة أربع وسبعمائة ، ومسع من أمحد بن إدريس ابن مزيز وأيب بكر بن العجمي واحلجاز 
واملزي وغريهم ، وعين هبذا الشأن ، وكتب األجزاء والطباق ، ورحل إىل مصر واإلسكندرية ، ومسع بدمشق من 

ومبصر وغريها ، ودرس وأفىت ، وانتهت إليه رئاسة الفتوى حبلب مع الشهاب أعيان حمدثيها احلجار ومن كان هناك 
ومن مسموعاته من ابن مزيز جزء البيتوتة ومن أيب بكر بنالعجمي جزء بكر بن بكار . األذرعيأ مات يف ربيع األول 

وأثىن عليه . هى قدم علينا طالب حديث وله فهم ومشاركة وفضائل انت: ذكره الذهيب يف املعجم املختص وقال . 
  .ابن حبيب رمحه اهللا تعاىل 

عمر بن أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املؤمن احلليب بن أمني الدولة ، اشتغل باحلديث واألدب ، ووقع يف 
  .اإلنشاء ببلده ، مث ترك وأقبل على العبادة ، عاش سبعا وستني سنة 



العويف الصاحلي ، زين الدين املؤذن الكتاين احلجار ولد سنة عمر بن أمحد بن عمر بن مسلم بن عمر بن أيب بكر 
تسعني وستمائة ، ومسع من ابنمشرف والتقى سليمان وأيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم وحممد بن سعد وغريهم 

  .وحدث ، مات يف احملرم 
، حمتسب مصر ، مث نبغ  غازي بن قطلوبغا التركي ، شرف الدين املكتب ، جود اخلط على مشس الدين بن أيب رقيبة

يف زمانه وخالفه يف طريقته واخترع طريقة مولدة من طريقة ابن العفيف وابن خطيب بعلبك ومهر فيها ، وكتب 
  .الناس احتسابا باملدرسة الظاهرية البيربس بني القصرين إىل أن مات يف شهر رجب ، وعاش شيخه بعده سنتني 

  .طبلخاناة مبصر قرمان ، كاشف الوجه البحري ، كان أمري 
  .كلثم بنت حممد بن حممود بن معبد البعلية ، روت عن احلجار ، وعنها ابن بردس وغريه ، ماتت يف صفر 

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن عرام بن إبراهيم بن ياسني بن أيب القاسم بن حممد بن إمساعيل بن علي الربعي 
سى بن أيب طالب واحلسن بن عمر الكردي وتاج الدين بن اإلسكندراين ، مسع من الرشيدبن املعلم والشريف مو

دقيق العيد وعبد الرمحن بن خملوف وخلق كثري ، وعين هبذا الفن وكتب العايل والنازل ، وخرج لبعض مشاخيه ، 
إذا مسعت احلديث : وذكر يل الشيخ زين الدين العراقي عنه أنه كان يقول ما معناه . وكان كثري التخيل من الناس 

شيخ وأجازنيه شيخ آخر مسعه من شيخ واألول عنه باإلجازة فشيخ السماع يروي عن شيخه باإلجازة وشيخ  من
وخرج له الكمال . اإلجازة يرويه عن ذلك الشيخ بعينه بالسماع كان ذلك يف حكم السماع على السماع 

  .األدفوي مشيخة وحدث هبا ومات قبله 
رمحن ، أبو عبد اهللا الغزويل املصري ، ولد سنة سبع أو مثان وتسعني حممد بن أمحد بن صفي بن قاسم بن عبد ال

وستمائة ، مسع من علي بن القيم وحسن سبط زيادة وأمحد بن العماد أيب بكر املقدسي وزينب اإلسعرديةوحدث ، 
بثمان سنني  وكان حسن احلظ ، مات يف أوائل السنة ، وكان يؤم بالبيربسية بالقاهرة ، وله أخ امسه حممد أصغر منه

، مسع من احلجار ، قرأ عليه بعض الطلبة القطعة املسموعة من مستخرج اإلمساعيلي بسماعه من علي بن عيسى بن 
القيم ، والسماع إمنا هو ألخيه املذكور ولكن كاتب الطبقة ما قال فيها الكبري وال الصغري فلعلها ملا قرئت مل يكن 

  .الثاين ولد رمحه اهللا تعاىل 
أمحد بن عبد الرمحن بن سليمان ، مشس الدين بن خطيب يربود ، ولد يف سنة سبعمائة أو يف اليت بعدها ،  حممد بن

ودرس وأفىت ، أخذ عن الربهان بن الفركاح وابن الزملكاين وابن . واشتغل بالعلم وعين بالفقه واألصول والعربية 
ويل التدريس بأماكن كبار كالشامية الكربى قاضي شهبة والشمس األصبهاين والنجم القجقاري وابن جهبل ، و

بدمشق ومدرسة الشافعية بالقرافة ألنه دخل القاهرة سنة مات ابن اللبان ، فولىتدريس الشافعية بعده مث نزل عنه 
لبهاء الدين أيب حامد بن السبكي وتعوض منه الشامية الربانية ، وكان استقر فيها بعد موت أخيه حسني بن السبكي 

كان من أحسن الناس إلقاء للدروس ، ينقب وحيرر وحيقق ، وكان الغالب عليه األصول ، : ن حجى قال اب. 
كان يضرب بتواضعه املثل ، : وقال العثماين . مناظرا حباثا ، وكانت له تنديرات على طريقة شيخه القحفازي 

وويل قضاء املدينة ، وحدث .  وكان من أئمة املسلمني يف كل فن ، جممع على جاللته ، وكان مسددا يف فتاويه
باإلجازة عن التقى سليمان وعن احلجاز وغريمها ، وكان يذكر أنه مسع الصحيح من احلجار ، وحدث عن ابن 

  .جهبل مبسند الشافعي ، وناب عن اجلالل القزويين يف املنصب ، مات يف شوال 
بن الشيخ شهاب الدين العسجدي ، مسع على حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الرمحن ، مشس الدين ، أبو املعايل ا
حممد بن أمحد بن حممد بن أيب الفتح البعلي ، كان .عبد القادر بن امللوك وغريه بعناية أبيه وحدث ، مات يف رجب 



  .موهلا ، مات يف شعبان رمحة اهللا تعاىل 
قيع الدست مث نظر اخلزانة حممد بن أمحد القرشي ، ناصر الدين ، املوقع ، تنقلت به األحوال إىل أن ويل تو

  .واألحباس ، وكان أحد وجوه القاهريني ، مات يف شعبان رمحة اهللا تعاىل 
حممد بن أيب بكر بن ناصر القرشي العبدري الشييب احلجي ، مجال الدين ، خازن الكعبة ، كان ذا حشمة ومروءة ، 

 أنه صرف عنها لغيبته مبصر يف سنة سبع ومخسن ويل احلجابة حنو الثالثني سنة من سنة تسع وأربعني إىل أن مات إال
  .مث أعيد 

حممد بن سالم اإلسكندراين ، التاجر املشهور ، سكن القاهرة ورأس هبا ، وهو والد صاحبنا ناصر الدين ، مات يف 
  .رجب 

 حممد بن شرف بن عادي بن عبد اهللا ، الشيخ مشس الدين الكالئي الفرضي ، كان فاضال متقشفا على طريقة
السلف ، اشتغل الناس عليه يف الفرائض واحلساب واشتهر مبعرفتها وصنف فيها التصانيف الفائقة ،وكان يقرئ 

إن الناصر أراد أن يعمل يف مدرسته درس فرائض فقال له بعض األكابر ويقال هو البهاء : ويقال . العربية أيضا 
ع قضية مشكلة يف الفرائض سئل عنها السبكي هو باب من أبواب الفقه ، فأعرض عن ذلك فاتفق وقو: السبكي 

فشق هذا ؟ إذا كان الفرائض بابا من أبواب الفقه فما له ال جييب : فلم جيب فيها فأرسلوا إىل الكالئي فقال 
وقد قرره أبو غالب القبطي يف مدرسته اليت على اخلليج ، مث مات . اجلواب على هباء الدين وندم على ما قال 

  .ة يف شهر رجب باملدرسة القطبي
حممد بن عبد اهللا بن علي بن حممد بن عبد السالم الكازروين مثاملكي ، مجال الدين ، ولد يف سنة مثان وسبعمائة ، 

وقدم مكة فاستقر مؤذن املسجد احلرام ، ومسع من الرضي الطربي ، وكان عارفا بامليقات ونظم فيه ، مات يف 
  .شوال رمحه اهللا تعاىل 

رب بن حيىي بن علي بن متام ، هباء الدين ، أبو البقاء السبكي ، ولد سنة مثان وسبعمائة ويف معجم ابن حممد بن عبد ال
سنة سبع وسبعمائة ، وتفقه على القطب السنباطي واجملد الزنكلوين وعالء الدين القونوي والزين الكتناين ، : رافع 

رة واحلجار والواين واخلنيت وغريهم وحدث عنهم ، وأخذ عن أيب حيان والزمه واجلالل القزويين ، ومسع من وزي
وانتقل إىل دمشق سنة تسع وثالثني ، ويل قريبه تقي الدين القضاء وناب عنه يف احلكم بدمشق مث ويل استقالال بعد 

صرف ابنه تاج الدين السبكي مدة شهر واحد وذلك سنة تسع ومخسني ، مث ويل قضاء طرابلس ، مث رجع إىل 
قضاء العسكر ووكالة بيت املال يف سنة مخس وستني ، مث ويل قضاءها يف سنة ست وستني بعد عز  القاهرة وويل

. الدين بن مجاعة بعدأن كان ينوب عنه وذلك يف مجادى اآلخرة ، مث ويل قضاء دمشق ، ومات هبا يف ربيع اآلخر 
عماد الدين احلسباين يشهد أنه وكان الشيخ مجال الدين األسنوي يقدمه ويفضله على أهل عصره ، وكان الشيخ 

أعرف عشرين علما مل يسألين عنها : حيفظ الروضة ، وكان الشيخ بدر الدين الطبندي حيكي عنه أنه كان يقول 
شيخ اإلسالم وهباؤه ، ومصباح أفق احلق وضياؤه : قال ابن حبيب . بالقاهرة أحد ، ومع سعة علمه مل يصنف شيئا 

 العلوم وحبرها ، كان إماما يف املذهب ، طرازا لردائه املذهب ، رأسا لذوي ، ومشس الشريعة وبدرها ، وحرب
الرئاسة والرتب ، حجة يف التفسري واللغة والنحو واألدب ، قدوة يف األصول والفروع ، رحلة ألرباب السجود 

وهدى بفتاويه  والركوع ، مشهورا يف البالد واألمصار ، سالكا طريق من سلف من سلفه األنصار ، درس وأفاد ،
  .إىل سبيل الرشاد ، وباشر القضاء مبصر والشام 

  :وكان له شعر وسط ، أنشدين اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرب إجازة قال أنشدنا أيب لنفسه : قلت 



  قبلته ولثمت باسم ثغره
  مع خده وضممت مائس قده
  مث انتبهت ومقليت تبكي دما
  هيا رب ال جتعله آخر عهد

. إمام متبحر مناظر بصري بالعلم ،حيكم العربية مع الدين والتصون انتهى : وذكره الذهيب يف املعجم املختص وقال 
وخرج له أبو احلسني بن أبيك جزءا من حديثه حدث به ومات قبله بدهر ، وكتب عنه ابن رافع يف معجمه من 

لوم عارفا باجلدل يؤدي دروسه بتؤدة ولطافة وللفقه من كان إماما يف الع: وقرأت خبط بن القطان وأجازنيه . نظمه 
فيه حالوة وطالوة ، وهو أنظر من رأينا غري أنه كان إذا ظهر املنقول خبالفه أو اجته عليه البحث تظهر الكراهية يف 

كان  وذكر يل الشيخ هباء الدين بن عقيل أنه: وجهه ، وكان يغض من كثري من العلماء ال سيما أهل العصر ، قال 
معيدا عنده يف درس القلعة قبل أن يتوجه إىل الشام ، وكانت واليته طرابلس بسعي تاج الدين عند السلطان حسن 

وكان خبيال بالوظائف على : يف إخراجه من الشام ، مث سعى يف أيام يلبغا فأذن له يف دخول القاهرة ، قال 
جييز من يعرض عليه كتابا يف الفقه ، وملا عزل من  مستحقيها كثري التخصيص هبا ألوالده ومن خيتص به ، وكان

قضاء القاهرة وسعى يف قضاء الشام بعد أن كان السلطان األشرف أمر بإخراجه فاستقر هبا ، مث يف هذه السنة سعى 
وقال ابن : قلت . أشد السعي حىت استقر ولده ويل الدين يف قضاء الشام يف حياته ، وعاش بعد ذلك قليال ومات 

كان إماما نظارا جامعا لعلوم شىت ، وقد كتب قطعة من خمتصر املطلب ، وقطعة من شرح احلاوي ، وقطعة : حجى 
من شرح املختصر ، وكانت واليته القضاء أخريا بالشام سنتني ، وأضيفت إليه اخلطابة قبل موته بشهر واحد مث 

أيب احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا اليونيين  حممد بن عبد القادر بن احلافظ.مرض مائة يوم ومات يف ربيع األول 
مث الدمشقي احلنبلي ، ولد سنة أربع عشرة ، ومسع من أبيه وعمه القطب موسى وغريمها ، واشتغل بالفقه وبرع يف 

الفتيا ، وأم مبسجد احلنابلة ، وأنشأ بالقرب منه مدرسة للجنابلة ودرس هبا ، ووقف عليها أوقافا ، وكان لني 
وجيها متعبدا ، وانقطع بأخرة ، وكان ال خيرج إال لشهود اجلماعة ، وحدث ، مات يف ذي القعدة عن اجلانب 

  .ثالث وستني سنة ، وهو والد املعني القاضي 
  .حممد بن عبد امللك ، املؤذن الواعظ ، املعروف بابن اخلطيب ، كان له صيت كبري يف فنه ، مات يف رجب 

الدين ، قاضي محص ، وكان منشأوه بدمشق ، واشتغل ودرس ببعض مدارسها ، حممد بن عبيد النابلسي ، مشس 
فلما توىل قضاء محص نيابة عن القاضي تاج الدين السبكي أخذت وظائفه ، مث مجع ماال فأخذه مملوك له وهرب ، 

د بن علي حمم.مات يف شهر رمضان : وكان كثري التقتري فعاد يشهد حبلب وحبمص مث فقد يف هذه السنة ، ويقال 
بن أيب سامل احلليب ، بدر الدين ، املوقع ، ولد سنة تسع عشرة ، ومسع على العز إبراهيم بن صاحل وحدث ، وكان 

  .موقع الدست والدرج ، مات يف شهر رمضان 
حممد بن عمر بن احلسن بن حبيب ، كمال الدين ، ولد سنة اثنتني وسبعمائة وكتب خبطه سنة ثالث ، وأحضر على 

لزيين ، ومسع من بيربس العدميي ومجاعة ، وخرج له أخوة احلسني مشيخة ، وحدث بالكثري ببلده ومبكة ، سنقر ا
  .وكان خريا ، مات يف مجادى اآلخرة بالقاهرة 

وكان رحل بولده يسمعه فأمسعه بدمشق من ابن أميلة وغريه مث توجه إىل مصر فأدركه أجاه هبا ، وكان عنده عن 
أنا املوفق عبد اللطيف بسنده مسعه منه حمدث حلب يف عصرنا احلافظ . لسنن البن الصباح سنقر عدة كتب منها ا

  .حممد بن قريان احلسامي ، كان أمري طبلخاناة مبصر .برهان الدين سبط ابن العجمي 



حممد بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن صورة املصري ، صالح الدين بن قطب الدين ، تفقه بالتاج التربيزي 
لشمس األصبهاين وهباء الدين بن عقيل ، وناب عنه يف احلكم جبامع الصاحل ، مسع احلديث من عبد اهللا بن هالل وا

  .واملزي وغريمها ، وكان من أعيان الشافعية 
  .حممد بن حممد بن عبد الوهاب احلسين ، الشريف عماد الدين ، مات مبكة يف سلخ رمضان 

قيصري األصل الدمشقي ، عالء الدين بن مشس الدين ، كان أبوه شيخ حممد بن حممد بن علي بن إبراهيم ال
اخلاتونية وهو شيخ الربوة ، ويشهد حتت الساعات ، مسع قطعة من مسلم على السالوي وغريه ، ومات يف أواخر 

  .ربيع اآلخر 
ثني ، ومسع من ابن حممد بن حممد بن حممد اإلسكندراين املالكي ، كمال الدين ابن التنيسي ، ولد سنة مثان وثال

  .الصفي والوادي آشى وغريمها ، وويل قضاء بلده 
حممد بن حممد بن حممود بن سلمان بن فهد احلليب مث املصري ، تقي الديننب مشس الدين بن الشهاب حممود ، موقع 

  .وقد تقدم ذكر أخيه بدر الدين يف سنة أربع وسبعني . الدست بالقاهرة 
، أخو عبد اجلليل ، قدم القاهرة ودرس مبدرسة السلطان حسن واشتهر بالفضل ، مث  حممد بن أيب حممد احلنبلي

  .أضر بأخرة ، ومات يف شعبان 
مسعود بن عبد اهللا املريسي األسود قيل امسه أمحد ، وكان جمذوبا وللناس فيه اعتقاد زائد ، وكان يأكل يف رمضان 

ثريا ، قرات خبط ابن دقماق أنه كان يغيب أحيانا وحيضر ويبدو منه أموريتكلم هبا فيقع كل ما يقول ويكاشف ك
  .واتفقت يل معه ماجريات ومل ازل يف بركته كذا قال : أحيانا ، قال 

منجك الناصري ، أحد أكابر األمراء تقدم ذكره يف احلوادث ، وأول ما ويل إمرة حلب عقب طاز سنة تسع 
  .ا وله أوقاف كثرية على وجوه الرب وجاوز الستني ومخسني ، مث تنقل يف الواليات وويل الوزارة وغريه

كان : املؤيد بن محويه ، أبو املفاخر عالء الدين اجلويين ، املعروف بالشيخ زاده شيخ الشميساطية ، قال ابن حجى 
شيخا حسنا سليم الصدر وكانت املشيخة بيد أسالفه دهرا طويال ، فخرجت عنهم يف سنة إحدى وسبعمائة للبدر 

  .عة مث تداوهلا القضاة وكتاب السر إىل سنة إحدى وسبعني فانتزعها هذا إىل أن مات يف مجادى اآلخرة بن مجا
  .ياقوت مقدم املماليك األشرفية ، كان يلقب افتخار الدين 

يوسف بن فرج بن عبد الرحيم ، مجال الدين الشارمساحي ، قاضي دمياط ، تفقه بالكمال السنباطي وأفىت ودرس 
  .مياط ، ومات بد

أبو غالب القبطي كان يباشر يف دواوين األمراء ، مث أسلم وحجوبىن مدرسة على شاطئ اخلليج ، وويل نظر 
  .الذخرية ، ومات يف شوال 

  .خوند بنت منكلي بغا زوج األشرف 
  ٧٧٨حوادث سنة 

  سنة مثان وسبعني وسبعمائة
هللا احلنفي والشيخ أبو الربكات املالكي فتعاىف فشكر فيها مترض السلطان مث تعاىف مث انتكس ، مث الزمه الشيخ جار ا

للشيخ جار اهللا فواله قضاء احلنفية بعد عزل شرف الدين بن منصور نفسه ، وكان أهل اخلانقاه سعيد السعداء قد 
رافعوه فعزل عن املشيخة يف احملرم فلم يلبث أن ويل القضاء يف شهر رجب منها ، ويف أثناء ذلك كان ابن آقبغا 

تكلم يف إعادة ضمان املغاين فبلغ ذلك برهان الدين بن مجاعة فغضب وامتنع من احلكم فتكلم الشيخ سراج  آص



الدين البلقيين وغريه مع السلطان يف ذلك فأنكره السلطان وأمر بإبطال ذلك من مصر والشام وقبض بعد مدة 
من القبائح الشنيعة ما كان أحد يقدر  يسرية على ابن آقبغا آص ونفي إىل الشام وصودر ، وكان ضمان املغاين

يعمل عرسا حىت يغرم قدر عشرين إىل ثالثني مثقاال ذهبا وكانوا مبصر والقاهرة ال تغيب مغنية عن بيتها ولو إىل 
زيارة أهلها إال أن أخذ الضامن منها رشوة وأما بالد الريف فكانللمغاين حارة مفردة يعمل فيها من الفساد جهرا ما 

ومن اجتاز هبا غلطا ألزم أن يزىن خباطئه ، فإن مل يفعل فدى نفسه بشيء ، وأبطل األشرف أيضا .  يقبح ذكره
ضمان القراريط ، وكان مكسا يؤخذ من كل باع دارا ولو تكرر بيعها يف الشهر الواحد مرارا ال بد أن يأخذ 

مكتوب دار حىت يرى اخلتم يف الضامن على ذلك مكسا معلوما ، وال يستطيع أحد من الشهود أن يكتب خطه يف 
  .املكتوب 

  .وفيها نفي التاج امللكي إىل الكرك مث شفع فيه فأعيد ، وقرر ابن الغنام يف الوزارة 
  .وفيها قرر الشريف بكتمر يف والية القاهرة مث عزل وقرر حسني بن علي الكوراين 

بيت ابن قائماز فغرقت احلسينية إىل أن بلغ  وفيها غرق احلسينية ظاهر القاهرة ، انقطع من اخلليج احلاكمي جبوار
  .خربت بسبب ذلك حنو ألف دار : املاء جامع ابن شرف الدين ، فقيل 

وفيها جتهز السلطان امللك األشرف إىل احلج فأرسل أخوته وأوالد أعمامه مجيعا إىل الكرك فسجنوا هبا وأرسل معهم 
قتمر احلنبلي إىل الصعيد يف مجاعة أمراء حلفظ البالد من سودون الشيخوين ليقيم عندهم حمتفظا هبم ، وأرسل آ

وفيها خرج السلطان يف جتمل زائد إىل الغاية طالبا .العرب ، وأرسل عدة من األمراء إىل سائر الثغور حلفظها أيضا 
قعدة للحج فأقام بسر ياقوس يوما مث سافر يف الثاين والعشرين من شوال ، فلما وصل عقبة أيلة يف مستهل ذي ال

خامر عليه األمراء الذين صحبته وأكثر مماليكه وكانوا طلبوا منه أن ينفق عليهم نفقة اخترعوها فامتنع فداروا على 
األمراء فمن أجاهبم ألزموه بالركوب معهم ومن امتنع هتددوه بالقتل وركبوا بغتة فناوشهم اخلاصكية القتال إىل 

رة ، وكان الذين خلفهم بالقلعة قد تواعدوا مع الذين خامروا عليه الليل ، فلما بلغه ذلك هرب راجعا إىل القاه
بالعقبة أهنم يسلطنون ولده عليا ففعلوا ذلك بأن اتفقوا وجاؤوا إىل الزمام فأخربوه أن السلطان مات وطلبوا منه أن 

را فأقعدوه بباب خيرج هلم ولده عليا فامتنع فهجموا عليه وكسروا بابه وهنبوا بيته وأمسكوه وأخرجوا الصيب قه
مث أركبوه إىل اإليوان وأرسلوا إىل األمراء الذين بالقاهرة فامتنعوا من احلضور فأنزلوا الصيب إىل األصطبل . الستارة 

ولقبوه بالعادل مث بعد يومني باملنصور فصعد إليه األمراء وأحضروه إليه أكمل الدين وضياء الدين القرمي وحلفوا له 
ني باألمر وهم طشتمر اللفاف وقرطاي وأسندمر وأينبك ، وحبسوهم بالقلعة وقروا آقتمر ، فأمسكهم بعض القائم

عبد الغين نائب السلطنة ، مث عهد إىل األمراءاألكابر ، وملا أرادوا سلطنة علي عارضهم الضياء القرمي ووعظهم 
ال فكيف تكون هذه إن األشراف أستاذكم قد أحسن إليكم وأخرجكم من السجن وأعطاكم األمو: وقال هلم 

فلم يقبلوا منه بل مهوا بقتله فردهم عنه قرطاي ورجع إىل بيته فتحول إىل القاهرة ، ويف غضون ؟ جمازاته منكم 
ذلك وصل قازان الصرغتمشي فأخرب بكائنه السلطان بالعقبة فأرسلوا إىل قبة النصر فوجدوا أرغون شاه 

صحبة السلطان وهربوا معه قد وصلوا صحبته على اهلجن  وصرغتمش ويلبغا وغريهم من األمراء الذين كانوا
فغلب عليهم النوم هناك فكبسوا عليهم فقتلوهم ، وهرب السلطان ملا دمهوه هو ويلبغا الناصري ، مث استخفى 

السلطان عند آمنة بنت عبد اهللا امرأة ابن املستويف املغينة كان يعرفها قبل ذلك فأخفته ، مث دهلم عليه بعض الناس 
فكبسوا البيت فوجدوه قد اختفى يف البادهنج فأمسكوه واطلعوه إىل القلعة فتوىل أينبك تقريقه على الذخائر 

وضربه حتت رجليه حنوا من سبعني ضربة بالعصي ، مث خنق يف خامس ذي القعدة ودفن بالقرب من الست نفيسة مث 



هل اخلري والفقراء والصلحاء والعلماء مذعنا لألمور وكان األشرف هينا لينا حمبا يف املال يف أ. نقل إىل تربة أمه 
  .الشرعية ،ملك أربع عشرة سنة وشهرين ونصفا ، وكانت الدنيا يف زمانه طيبة آمنة 

حسن النووي ، يدعى إخراج الضائع فكان يتحيل يف اإلطالع على بعض األمور : وفيها ظهر رجل بدمشق يقال له 
أن سئل عن سرقة فدل على رجل فظهرت عند غريه فاستفىت عليه فأفىت بتأديبه  فيخرب هبا ، فارتبط عليه الناس إىل

  .فضربه احلاجب وشهره 
وفيها ظهر بدمشق جنم كبري له ذؤابة طويلة من ناحية املغرب وقت العشاء ، ويف آخر الليل يظهر مثله يف شرقي 

  .قاسيون 
من مصر نائب غريه ، فقيل هلم إنه أخو الذي وفيها شكى أهل بعلبك من نائبهم فوىل نائب دمشق غريه فوصل 

  .شكوا عليه وإنه أضمر هلم سوءا ، فباتوا منه وجلني فمات يف الطريق قبل أن يصل إليهم وفرج عنهم 
وفيها كان بني أيب محو وبني قريبه أيب زيان حروب بتلمسان ، وآل األمر إىل أن انقضت مجوع أيب زيان فنزل بتوزر 

  .ك مث حلق بتونس فأكرمه متوليها فأكرمه حيىي بن ملو
وفيها عقب استقرار على ولد األشراف يف السلطنة لقب امللك املنصور ، وعمره إذ ذاك مثان سنني ، واستقر 

واستمر آقتمر احلنبلي نائب السلطنة وطشتمر أتابك العساكر عوضا عن أرغون شاه وقرطاي رأس نوبه عوضا .
بك أمري آخور واستقر قرطائي عوضا عن صرغتمش واينبك عوضا عن عن صرغتمش وأسندمر أمري سالح وأين

يلبغا السابقي وأقاموا خليفة من أوالد عم املتوكل لغيبة املتوكل بالعقبة ومحزة بن عالء الدين بن فضل اهللا عوضا 
  .عن أخيه بدر الدين يف كتابة السر مث أخرج طشتمر الدويدار إىل نيابة الشام وعزل بيدمر 

ن منها خسف الشمس والقمر مجيعا فطلع القمر خاسفا ليلة السبت رابع عشرة مث اجنلى بسرعة قبل ويف شعبا
الفراغ من صالة املغرب وكسف من الشمس بني الظهر والعصر يوم السبت ثامن عشرينه أكثر من نصفها 

  .واستمرت إىل بعد العصر فصلى للشمس ومل يصل للقمر 
  .عتق من دمشق وفيها أبطلت املعاملة بالفلوس ال

  .وفيها ويل القاضي حمب الدين بن الشحنة احلنفي القضاء حبلب عوضا عن مجال الدين إبراهيم بن العدمي 
  .وفيها استقر ناصر الدين ابن القاضي سري الدين يف قضاء املالكية حبلب مث عزل قبل وصوله إليها بابن القفصى 

املكوك بستمائة درهم وأكلت الكالب وغريها وبيع الشيء  وفيها كان الغالء الشديد حبلب وطرابلس حىت بيع
الذي كان يباع بدرهم بأربعني درمها وملا فر السلطان من العقبة اضطرب الناس فاحندرالقاضيان برهان الدين 

الشافعي وجار اهللا احلنفي إىل القدس فأقاما فيه إىل أن سكنت الفتنة مث قدما القاهرة يوم االثنني سادس عشر ذي 
وتوجه هبادر املشرف مبن بقي إىل مكة وأخذت خزائن السلطان فنهبت . القعدة ورجع أكثر الرؤساء إىل القاهرة 

ورجع طشتمر واخلليفة وتقي الدين بن ناظر اجليش وكان سافر معهم عوضا عن أبيه لضعفه وبدر الدين كاتب 
قيين وصحبتهم حرمي السلطان إىل أن دخلوا السر وبدر الدين األخنائي قاضي املالكية والشيخ سراج الدين البل

القاهرة فلما دخلوا أنكر طشتمر ما جرى وركب إىل قبة النصر وأراد أن يسلطن اخلليفة فلم يوافق على ذلك 
وجددت البيعة يف ثامن ذي القعدة . فاقتتلوا معه فانكسر مث أعطى النيابة بدمشق وتوجه إليها يف عاشر ذي القعدة 

 ثار املماليك الذين أعانوا األمراء على قتل األشرف فطالبوهم بالنفقة اليت وعدوهم هبا وهي على للملك املنصور مث
ما قيل لكل نفر مخسمائة دينار فماطلوهم فجاهروهم بالسوء فلما خشوا على أنفسهم أمروا مبصادرة املباشرين 

فيما قيل ومن مثقال اجلمايل مائة ألف  والتجار ودام ذلك مدة وكان ما أخذ من املودع احلكمي مائيت ألف دينار



دينار ومن صالح الدين بن عرام حنو مخسني ألف دينار وما أخذ من الوزير وناظر اخلاص وغريمها من الدواوين مجل 
وعمد قرطايإىل اخلزائن فأنفدها النفقات واهلبات وكان كثري السخاء وأنفق على املماليك كل واحد . مستكثرة 

رة آالف درهم فضة نقرة وكانت عدهتم ثالثة آالف من األجالب وغريهم وقيل بل ألفني وقيل مخسمائة دينار عش
  .بني ذلك 

رئي هالل شوال جبميع بالد الشام حىت السواحل ليلة الثالثاء إال دمشق فلم ير هبا لغيم حال دونه : قال ابن حجى 
  .فعيدوا يوم األبعاء 

الكية بعد عزل بدر الدين األخنائي وذلك يف سابع عشرين ذي القعدة وفيها قرر علم الدين البساطي يف قضاء امل
وكان الذي سعى له يف ذلك إبراهيم بن اللبان شاهد ديوان قرطاي فاستنابه البساطي فصار أكرب النواب وتعاظم 

  .إىل الغاية ، وكان البساطي ينوب عن األخنائي يف الشارع األعظم وليس من بيت نائب السلطنة آقتمر 
وفيها يف العشرين من ذي القعدة ويل مجال الدين حممودالقيسري حسبة القاهرة بعد عزل مشس الدين الدمريي 

وكان مجال الدين ويل اخلطابة مبدرسة اجلاي وكان بدر الدين ابن أيب البقاء ملا توجه السلطان إىل احلج توجه إىل 
رب مبا جرى للسلطان فبادر إىل الرجوع إىل مصر فآل دمشق لزيارة أخيه ويل الدين فناب عنه عشرة أيام ووصل اخل

  .األمر إىل واليته القضاء كما سيأيت 
وفيها أخذ بريم خواجا املوصل باألمان بعد حصار أربعة أشهر وزوج ابنته لألمري بريم الذي كان غلب على املوصل 

  .واستناب أخاه بردخجا على املوصل 
يف نظر اجليش عوضا عن أبيه واألشرف إمساعيل صاحب اليمن يف السلطنة وفيها استقر تقي الدين بن حمب الدين 

عوضا عن أبيه والربهان الصنهاجي يف قضاء املالكية بدمشق عوضا عن املاروين وناصر الدين بن أيب الطيب يف كتابة 
أبيه واهللا السر حبلب عوضا عن ابن مهاجر والظاهر عيسى بن املظفر داود صاحب ماردين يف السلطنة عوضا عن 

  .املستعان 
  ٧٧٨وفيات سنة 

  ذكر من مات سنة مثان وسبعني وسبعمائة من األعيان
إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن فالح اإلسكندراين األصل مث الدمشقي ،ولد سنة مخس وتسعني وستمائة ، وأحضر 

الدين الفزاري صحيح  على عمر بن القواس معجم ابن مجيع وتفرد به عنه كامال ، ومسع من حممد بن مشرف
البخاري ومن تاج العرب بنت املسلم بن عالن فوائد سختام سنة أربع وسبعمائة ، وأجاز له ابن عساكر ومجاعة ، 

  .وكان يؤم مبشهد أيب بكر كأبيه وجده ، حسن احلظ والقراءة ، وعنده سكون واجنماع ، مات يف ذي احلجة 
دين اآلمدي األصل مث الدمشقي ، ولد بدمشق سنة مخس وتسعني إبراهيم بن إسحاق بن حيىي بن إسحاق فخر ال

وستمائة أيضا ، ومسع من ابن مشرف والتقي سليمان وابن املوازيين وأيب يعلى بن القالنسي وغريهم ، وأجاز له من 
 بغداد بن رويدة وغريه ومن دمشق بن عساكر وإمساعيل الفراء ومن اإلسكندرية الغراقي خرج له صدر الدينابن
إمام املشهد عنهم مشيخة وقد ويل نظر األوقاف واأليتام مث نظر اجليش بدمشق واجلامع وغري ذلك من املناصب 

اجلليلة وكان مشكور السرية معظما عند الناس وحصل له يف آخر عمره صمم وحدث مبصر ودمشق ، ومات يف 
  .ربيع األول 

  .إبراهيم بن عبد اهللا العجمي أحد من كان يعتقد بدمشق 
  .إبراهيم بن مالك التروجي برهان الدين املالكي أحد الفضالء بالقاهرة ناب يف احلكم ، ومات يف شعبان 



أمحد بن سامل بن ياقوت املكي املؤذن شهاب الدين ولد سنة ست أو سبع وتسعني ، ومسع من الفخر التوزري وتفرد 
ر زمزم وسقاية العباس ، مات عن مثانني سنة بالسماع منه ومن الصفي والرضي الطربيني وغريمها وكان إليه أم

  .وأشهر 
أمحد بن سليمان بن عبد اهللا الصقيلي بفتح املهماة وكسر القاف بعدها حتتانية ساكنة أخذ عن الشيخ مشس الدين بن 

 اللبان وغريه ودرس وأفاد وكان خريا صاحلا ويل خطابة املدينة مث رجع إىل القاهرة ، مات يف ربيع اآلخر جبامع
  .احلاكم 

أمحد بن عبد الرحيم التونسي شهاب الدين أبو العباس صاحب الشيخ مجال الدين بن هشام النحوي كان عاملا 
أمحد بن علي بن حممد بن قاسم العرياين احملدث شهاب .بالعربية خترج به الفضالء ومات يف ثالث عشر شعبان 

د بن علي اجلزري والذهيب ومبصر من امليدومي الدين ، ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة ، ومسع بدمشق من أمح
وبالقدس من علي بن أيوب وغريه وحصل الكتب واألجزاء ودار على الشيوخ ورافق الشيخ زين الدين العراقي 
كثريا وأمسع أوالده وصنف لغات مسلم وشرح اإلملام ودرس يف احلديث باملنكومترية وويل خانقاه الطويل ، وناب 

وذكر لنا الشيخ سراج الدين البلقيين أنه رآه يف املنام . ود اخلصال ، مات يف مجادى اآلخرة يف احلكم وكان حمم
  .على هيئة حسنة 

  :أمحد بن عيسى احلرامي مبهملتني أمري حلى كان شجاعا جوادا ممدحا وفيه يقول قاسم بن العليف 
  أنت من مجلة الكرام ولكن
  فيك أشياء مل تنلها الكرام

  شكي ومن ملتعرف الرمز بالت
  يعرف الرمز مل يفده الكالم

أمحد بن حممد بن أمحد بن علي احلسيين كاتب اإلنشاد حبلب ونقيب األشراف هبا ، وكان مشكور السرية مات 
  .حبلب يف هذه السنة وعاش أزيد من سبعني سنة 

ابن أيب بكر بن إبراهيم  أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد ، سبعةيف نسق سابعهم
بن مجاعة الزهري أبو الربكات بن النظام القوصي مث املصري ، ولد سنة ثالث عشرة وسبعمائة ، ومسع من الواين 

  .والدبوسي واخلتين واحلجار وغريهم وحدث ، مات يف شهر رجب 
عي أصله من نابلس ، ولد سنة مثان إمساعيل بن خليفة بن عبد املعايل احلسباين مث الدمشقي عماد الدين الفقيه الشاف

عشرة تقريبا وقدم هو والشيخ عالء الدين حجى بن موسى بن أمحد من حسبان إىل الشام مث انقطع إمساعيل إىل 
الشيخ تقي الدين القلقشندي فالزمه بالقدس مث قدم دمشق سنة مثان وثالثني فالزم ابن النقيب وغريه وتقدم 

ومهر ومسع من املزي وبنت الكمال واجلزري وغريهم ، وكتب على املنهاج وشرحه وأجازهالفخر املصري باإلفتاء 
حنوا من عشرين جملدة ، وكان الشهاب األذرعي يكاتبه يف املشكالت وناب يف احلكم بدمشق عن أيب البقاء وعن 

والد صاحبنا شهاب البلقيين وكانت نفسه قوبة يف العلم ، وله مشاركة يف غري الفقه ، ومات يف ذي القعدة ، وهو 
وشرحه على : تفرد باإلفتاء مع وجود األطواد ، قال : الدين قاضي دمشق ، قال العثماين قاضي صفد يف ترمجته 

كان ممن قام على تاج الدين السبكي وكان مشارا إليه جبودة النظر : املنهاج قدر عشرين جملدة ، وقال ابن حجى 
وقد رأيت جملدا خبطه من شرحه على املنهاج ، وقد نقل األذرعي : قال  وصحة الفهم وفقه النفس وقوة املناظرة ،

وكأنه انتسخه لنفسه ومل يشهر هذا الكتاب فإنه كان ضنينا به لكثرة ما فيه من النقول واملباحث مث إن ولده مل ميكن 



ن شرط واقف جامع وملا مات أثبت ابن اجلزري حمضرا بأ: أحد منه حىت احترق يف الكائنة العظمى بدمشق ، قال 
التوبة أن يكوناخلطيب حافظا للقرآن وأن شهاب الدين ولد عماد الدين ال حيفظ القرآن فقرر يف اخلطابة حبكم 

  .ذلك يف غيبة شهاب الدين مبصر ، فقدم ومعه توقيع باخلطابة فانتزعها من ابن اجلزري 
املقدس ، ولد سنة اثنتني وسبعمائة ، وتفقه  إمساعيل بن علي بن احلسن بن سعيد بن صاحل القلقشندي ، نزيل بيت

مبصر ودمشق مث صاهر احلافظ صالح الدين العالئي على ابنته ، ودرس بالصالحية بعد العالئي وكان العالئي يف 
حياته يراجعه يف الفقهيات ، وخترج به العماد احلسباين وعالء الدين حجى وغريمها ، وكان دينا خريا مثابرا على 

ضال مستحضرا للفقه حىت كان يقال إنه حيفظ الروضة وحدث بالصحيح ملسلم عن الشريف موسى اخلريات فا
  .وبالصحيح عن احلجار ، مات يف رجب وأرخه الزبريي سنة سبع 

إمساعيل بن حممد بن إمساعيل األيوب عماد الدين بن امللوك ، مسعمن قريبه عبد القادر ومن أبيه إمساعيل وإبراهيم بن 
  .ن سيد الناس وغريهم وحدث ، مات يف شهر رجب اخليمي واب

وفيها مات من األمراء اسنبغا عبد الغين واسنبغا العزي والطنبغا اإلبراهيمي وأرغون شاه اجلمايل وفخر الدين إياس 
  .املارديين وجركتمر األشريف وجرجي البالسي 

، كان فاضال يف الفقه ، مات يف مجادى اآلخرة  هبادر التاجي باملثناة نسبة لتاج الدين مث مسي عبد اهللا مجال الدين
  .بدمشق 

  .أبو بكر املازري املالكي قاضي دمشق وسيأيت يف اليت بعدها 
حسن بن عبد اهللا املليكشي املغريب الفقيه املالكي ، كان فاضال كثريالعلم مع هوج فيه أعاد بالناصرية وغيها ، مات 

  .يوم عرفة 
  .كان جييد صنعة الساعات ويصنع األرباع ، مات يف ربيع اآلخر  حسن بن علي البعلبكي املالعقي

محاد األصبهاين املصري ، أحد من كان يعتقد مبصر ، انقطع بسطح اجلامع األزهر يف السطوح ، ومات يف ذي 
  .احلجة 

  .عبان خليل بن حسني بن حممد بن قالوون الصاحلي األمري غرس الدين خليل أخو امللك األشرف ، مات قبله يف ش
  .خليل بن قوصون ، كان أحد األبطال بالقاهرة وكان سبط امللك الناصر حممد بن قالوون 

داود بن صاحل امللك املظفر بن امللك الصاحل صاحب ماردين ، ويل السلطنة مباردين وهو ابن مثانية أعوام ومثانية 
لظاهر عيسى يف اململكة مفوضا لوزير أبيه أشهر ، ومات فريبيع اآلخر وله سبع وأربعون سنة ، وملا استقر ولده ا

  .موسى فقبض عليه الظاهر بعد ثالثة أشهر ، وكان ظاملا غامشا ففرح أهل البلد بذلك 
  .ذكي اخلوارزمي أخو جرمل دوادار بيدمر ، كان موصوفا باجلودة ، مات يف مجادى األوىل 

  .لفرسان ، قتل يف شهر رجب سامل بن إدريس بن أمحد بن حممد احلبوضي صاحب ظفار ، كانأحد ا
كان فاضال يف النظم والنثر ، كتب يف . سليمان بن داود بن يعقوب بن أيب سعيد احلليب املعروف بابن املصري 

  :اإلنشاء ونظك الشعر احلسن ، وله الشفعية يف مدح خري الربية ، وهي اليت يقول فيها الشيخ بدر الدين البشتكي 
  تعصت جنود معانيها الورى وغد

  مطيعة لسليمان بن داود
  .وهو عم صاحبنا مشس الدين بن املصري 

وفيها مات من األمراء شاهني أمري علم وصرغتمش اخلاصكي ، وطاز العثماين ، وطيدمر البالسي ، وطيغتمر 



شعبان بن حسني بن حممد بن قالوون الصاحلي امللك األشرف صاحب الديار املصرية وما معها ، مات .العثماين 
  .وال يف ذي القعدة ، وقد تقدم ذكره يف احلوادث ، عاش أربعا وعشرين سنة مقت

عباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول اليماين امللك األفضل بن اجملاهد بن املؤيد بن املظفر 
إىل أن استبد باململكة  وقام يف إزالة املتغلبني من بين ميكائيل. بن املنصور صاحب زبيد وتعز ويل سنة أربع وستني 

وكان حيب الفضل والفضالء ، ألف كتابا مساه نزهة العيون ، وغري ذلك ، وله مدرسة بتعز وأخرى مبكة ، مات يف 
  .شهرربيع األول وقيل يف شعبان 

سنة عبد اهللا بن حممد بن إمساعيل بن أمحد بن سعيد احلليب مث املصري مجال الدين بن كمال الدين بن األثري ، ولد 
مثان وسبعمائة ، ومسع من احلجار ووزيره ، وحدث بالصحيح ، وكان ماهرا يف العربية ، وقد ويل كتابة السر 

  .بدمشق ، مث انقطع للعبادة بالقاهرة ، ومات هبا يف مجادى اآلخرة 
آلمدي عبد اهللا بن حممد بن الصائغ تقي الدين بن نور الدين ، ولد سنة ثالث وسبعمائة ، ومسع من إسحاق ا

واحلجار وغريمها ، أجاز له ابن مكتوم وعلي بن هارون وغريمها ، وكان أحد الرؤساء بدمشق منور الشيبة حسن 
  .الصورة ، مات يف رجب 

عبد اهللا بن مشكور تاج الدين ناظر اجليش حبلب مث بدمشق ، وكان حيسن إىل الفقراء وحيبهم وفيه مروءة ، وله 
  .دى اآلخرة بالقدس آثار حسنة ،مات يف مجا

  .مات يف رمضان . عبد الرمحن بن سلطان بن الزعبوب 
عبد الرحيم بن حممد بن علي بن عبد الواحد أبو نعيم بن الشيخ أيب أمامة بن النقاش ، مات شابا مل يبلغ العشرين 

مل حيفظ عنه  ومات أبوه وهو صغري ونشأ يف صيانة ، واشتغل ومتهر ، فرأت خبط صهره الشيخ عالء الدين احلليب أنه
  .أنه خرج من البيت وحده قط ال حلاجة ، وال لغريها ، وكثر التأسف عليه 

عبد املؤمن بن عبد اهللا التركي الساقي ، كان امسه آقوش ، وكان جيد احلظ ، فتقدم إىل أن أمر عشرين بغزة ، مث 
  .سنة بعد األشرف استقر سلحدارا بالقاهرة ، مث صريه األشرف رأس نوبة السقاة ، مات يف هذه ال

عثمان بن أمحد بن أمحد بن عثمان الزرعي ، فخر الدين بن مشرنوخالشافعي ، قاضي حلب وليها غري مرة ، ومات 
هبا يف شعبان عن ست ومخسني سنة ، وكان ويل قضاء طرابلس مث نقل إىل حلب ملا نقل الكمال املعري إىل دمشق ، 

حكم بطرابلس مث حبلب عشرين سنة ، : وأثىن عليه ابن حبيب وقال  .إنه بذل يف ذلك مخسة آالف دينار : وقيل 
  .وكان موصوفا بالرئاسة والفضل واإلحسان والتواضع والرب ومعرفة األحوال 

عثمان بن عمر بن عمار بن معمر اجليلي الشافعي ، أحد نبهاء الطلبة بدمشق ، ولد يف حدود الثالثني ، وتعاىن الفقه 
وذكر أنه رأى ابن مجلة يف املنام فسأله عنثواب القراءة إىل . مالزما للطلب عدمي الشر  ، ومسع احلديث ، وكان

  .نعم ، مات يف صفر : قال ؟ امليت هل يصل إليه 
علي بن أيب بكر البعلبكي بن اليونيين ، نزيل محاة ، كان مدرس العصرونية ، وكان يفيد ويفيت إىل أن مات عن 

  .نيف وستني سنة 
بن كامل بن عطاء اهللا الغزي ، نور الدين ، أحد رواة الصحيح عن الشيخني ، حدث بغزة ، وويل علي بن خلف 

  .القضاء هبا مدة أنا ، عنه الشيخ الغزي باإلجازة ، ومات يف هذه السنة 
علي بن ذي النون االسعردي مث الدمشقي ، صاحب اخلان املشهور بقرب الكسوة كان من كبار التجار وعمر هذا 

  .فنفع الناسبه ، ومات يف ذي القعدة  اخلان



علي بن عبد اهللا بن السدار ، أحد من كان يعتقد بالقاهرة ، مات يف رجب ، وحيكي عنه عجائب يف املكاشفات 
  .وغريها ، ودفن بزاويته خبوخة أيدغمش 

ين بن مشس الدين بن علي بن حممد بن أمحد بن حممد بن عثمان بن أسعد بن املنجا التنوخي ، عالء الدين بن عز الد
وجيه الدين ، ولد سنة عشر وسبعائة ، ومسع من ابن مشرف ووزيره وهي ابنة عم جد والده ، وحدث عنهما 

  .بالصحيح ، وكان خريا ، مات يف ربيع اآلخر 
وهو أخو شيختنا فاطمة بنت املنجا اليت أكثرت عنها ، عاشت بعده بضعا وعشرين سنة حىت كانت خامتة : قلت 
  .دين بدمشق املسن

علي بن حممد بن هاشم بن عبد الواحد بن أيب العشائر احلليب اخلطيب ،كان فاضال ، له ثروة ظاهرة ، ويل نظر 
األوقاف حبلب وأنشأ هبا دار قرآن ، واجنب ولده الشيخ ناصر الدين بن عشائر ، ومات أبوه حممد بن هاشم سنة 

  .مثان وثالثني 
، عالء الدين ، تفقه بطرابلس ، كان مشهورا بالفضل جيد الفهم ، مات يف علي بن يوسف بن صاحل احلسباين 

  .رجب 
عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة بن مجعة بن عبد اهللا املراغي مث احلليب مث الدمشقي مث املزي ، ولد سنة مثانني على ما 

ط الربزايل أن مولده يف كتب خبطه لكن وجد له حضور فيها فيحتمل أن يكون ولد يف اليت قبلها ولكن وجد خب
رجب سنة اثنتني ومثانني ، وهذا هو املعتمد ولعل ذاك أخ له وأمسع على الفخر ابن البخاري جامع الترمذي وسنن 

رحل الناس إليه ، . أيب داود ومشيخة ختريج ابن الظاهري وذيلها للمزي والشمائل ، وتفردبالسنن واجلامع والذيل 
م جبامع املزة مدة ، وحدث حنوا من مخسني سنة ، ومسع من العز الفاروثي بعض وكان صبورا على السماع ، وأ

الذرية الطاهرة ، ومسع أيضا من الصوري وابن القواس وابن عساكر والعز الفراء وأبو جعفر بن املفسر ومجاعة ، 
ر وال يعتب وقارب وخرج له الياسويف مشيخة لطيفة حدث هبا ، وكان صبورا على السماع ، رمبا أمسع غالب النها

وكان خريا ، ذكر أنه قرأ القراءات على ابن نصحان ، وكان عنده فضل ودين وخري . املائة ، مات يف ربيع اآلخر 
  :، وله شعر وسط وهو القائل 

  ويل عصا من جريد النخل أمحلها
  هبا أقدم يف نقل اخلطى قدميويل مآرب أخرى أن أهش هبا

  على مثانني عاما ال على غنمي
ر بن حممد بن أيب بكر بن يوسف احلموي ، ولد سنة مخس وسبعمائة ، ومسع من خنوة بنت النصييب الثاين من عم

  .املستخرج أليب نعيم علي البخاري وحدث ، مات يف مجادى اآلخرة 
  .عمر السلفي الشافعي من فقهاء املقادسة ، مات يف رجب 

روفة خبوندالقردمية ، عمرت وكان املثل يضرب بكثرة أمواهلا عائشة خاتون بنت امللك الناصر حممد بن قالوون املع
  .، فلم تزل تسعى يف إتالفها إىل أن ماتت على خمدة من ليف يف مجادى األوىل 

  .قطلوبغا املنصوري ، حاجب احلجاب ، كان مشكور السرية 
اجلمعة ميعادا باجلامع  القطب العجمي ، نزيل دمشق ، أحد الزهاد ، كان مقصودا إلقراء التصوف ، ويعمل بعد

  .بدمشق ، وللناس فيه اعتقاد زائد ، ورسائله ال ترد ، مكات يف شوال 
  .قبالئ احلاجب بدمشق ، مات يف ربيع اآلخر 



حممد بن أمحد بن عمر بن حممد بن حممد بن حممد بن املظفر بدر الدين السلمي املصري ابن السكري ، مسع من 
وكان خريا حسن البشر ، وله إجازة من مجاعة من املصريني سنة ثالث عشرة ، وزيره مسند الشافعي وحدث به ، 

  .وقد ذكره الربزايل فيمن كان مبصر من املسندين يف سنة تسع وعشرين وسبعمائة . مات يف رمضان 
  .حممد بن براق املصري ، أحد املوقعني بديوان اإلنشاء ، كان متقدما عند بدر الدين بن فضل اهللا كاتب السر 

حممد شاه بن دنيا ، مجال الدين الساقي ، كانت أمه من خطايا الناصر فقرره يف ديوان املماليك السلطانية بأقطاع 
وكانت أمه تدعي أهنابن الناصر ولكن مل يعترف به أخوته ، واستمر هو طرخانا ، وأحب االشتغال فالزم . ثقيل 

يتغاىل يف حتصيله ويتعصب له مع أنه كان شافعي املذهب ، موفق الدين احلنبلي وحبب إليه كالم ابن تيمية فكان 
  .مات يف ذي احلجة 

حممد بن عبد الغين بن حيىي بن عبد اهللا احلراين ، بدر الدين بن تقي الدين احلنبلي ، كان فاضال يف مذهبه وويل بعض 
ملوسوي وغريهم ، مات املدارس ، وذكر للقضاء فلم يبق ، ومسع من علي بن القيم وزينب بنت شكر والشريف ا

  .يف رجب وله سبع وسبعون سنة 
حممد بن عبد القاهر بن عبد الرمحن بن احلسن بن عبد القادر بن احلسن بن علي بن املظفر ابن علي بن القاسم 

الشهرزوريأبو حامد ، أخذ عن املزي والزمه ومسع من مجاعة من أصحاب ابن عبد الدائم وحنوهم وحصل وطلب ، 
ط دقيقه منور الشيبة أعوج العنق ، من بيت كبري مشهور كانوا أعيان املوصل ، وله شعر نازل فمنه وكان حسن اخل

:  
  أبا من فاق أفضاال وفضال
  علينا وهو لألصحاب حمسن

  تفضل واقض شغلي فهو سهل
  عليك وأنت حتسن كيف حتسن

  .مات يف ربيع اآلخر 
ولد بعد سنة سبعمائة ، والزم الشيخ عماد الدين بن العفيف حممد بن علي بن أمحد بن أيب رقيبة املصري اجملود ، 

إىل أن مهر يف طريقته يف اخلط املنسوب ، وأخذ عن الشيخ مشس الدين ابن صاعد األكفاين وغريه ، وناب يف 
احلسبة ، وأدب امللك الكامل شعبان بن الناصر ، مث ويل حسبة مصر ، وقرب من قلب األشرف شعبان جدا ، مات 

  .السنة  يف وسط
حممد بن علي بن أمحد احلسيين الشريف فخر الدين النقيب ، وهو ابن قاضي العسكر ، كان جوادا كثري اللهو ، 

  .وقد مسع من أصحاب النجيب وحدث باليسري ، مات يف رجب كهال 
س وتسعني حممد بن علي بن عيسى بن أيب القاسم بن منصور احلليب مثالدمشقي بدر الدين بن قواحل ، ولد سنة مخ

وستمائة ، وأحضر وهو يف الثالثة على أيب الفضل بن عساكر صحيح مسلم ، ومسع البخاري من أيب احلسني 
اليونيين وعلي بن القواس عمل يوم وليلة لنب السين بفوت ، ودرس يف املعزية أكثر من ستني سنة حىت أن الشيخ 

يلة وحدث ابن قواحلوتفرد وكان يركب البغلة ويرخي جنم الدين القحقازي كان منزال عنده ، ومات قبله مبدة طو
  .العذبة ويتجمل يف ملبسه ولكنه كان قليل احلظ يف العلم قاله ابن حجى 

حممد بن علي بن حممد اليونيين البعلبكي ، بدر الدين بن اسالر احلنبلي ، ولد سنة أربع عشرة وسبعمائة ، ومسع من 
عبد اهلادي وابن القيم وغريمها ، وجلس للشغل جبامع بعلبك ، وكان طويل احلجار والقطب اليونيين ، وتفقه بابن 



الروح حسن الشكل طواال ، خيضب باجلناء ، فاضال كثري االستحضار ، واختصر كتابا يف الفقه مساه السرقيل 
  .وعلق خبطه كثريا ، مات يف ربيع األول 

اين األصل الدمشقي ، شيخ خانقاه القصاعني ، مسع من حممد بن عمر ويقال ابن حممود بن أيب بكر بن حممود اخلراس
رأيت بيده ثبت مساعه : قال ابن حجى . ابن مشرف واحلجار صحيح البخاري وحدث ، مات يف ربيع األول 

  .للصحيح ، وسام أبيه مكشوط ، كان عمر ، فصري حمموداأو بالعكس ، فذكر يل أنه كان يتسمى هبما مجيعا 
مشس الدين بن اجلوخي ، كان عارفا باملوسيقا ، ويعلم أهل الوعظ األحلان ، وينظم وسطا حممد بن عمر املصري ، 

  .، وكان يؤدب يف سبيل الظاهر بيربس بني القصرين 
حممد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن إبراهيم بن عبد العزيز القرشي نصري الدين أبو املعايل بن املؤرخ مشس 

الث عشرة وسبعمائة ، وأمسع من املطعم وابن الشريازي والقاسم بت مظفر وغريهم ، مث الدين اجلزري ، ولد سنة ث
طلب بنفسه بعد الثالثني فقرأ الكثري ومسع وكتب األجزاء واشتغل بالفقه ورمبا كتب على الفتوى ، وكان السبكي 

  .لسرية ، مات يف مجادى اآلخرة فمن دونه يرجعون إىل قوله ، وله مهة عالية ، وويل مباشرةاأليتام ، وكان مشكور ا
حممد بن حممد بن حممد بن عبد الواحد ، األرتاحي األصل املصري هباء الدين بن فتح الدين بن وجيه الدين بن 

املفسر ، مسع الناسخ واملنسوخ من ابن مكرم ومن احلجار ووزيرة صحيح البخاري ، وويل وكالة بيت املال 
  .لك ، وكان مشكور السرية مهابا يف مباشرته ، مات يف رجب وله مثانون سنة واحلسبة مبصر مرارا وبالقاهرة كذ

  .حممد بن حممد بن الشامية املوقع ، تقدم يف اليت قبلها 
حممد بن أيب حممد باحلمصي التاجر ، اشتغل بالفقه وتعاىن النظم ، كتب عنه ابن حجى من نظمه وأرخ وفاته يف 

  .احملرم 
عبد الدائم احلليب األصل حمب الدين ناظر اجليش ، ولد يف سنة سبع وتسعني وستمائة  حممد بن يوسف بن أمحد بن

، واشتغل ببالده مث قدم القاهرة والزم أبا حيان والتاج التربيزي والربهان الرشيديوغريهم ، وحفظ املنهاج واأللفية 
يها ويف احلاوي ، وكان قد مسع من وبعض التسهيل ، وتال بالسبع على الصائغ ، ومهر يف العربية وغريها ودرس ف

الشريف موسى ومن الشيخ علي بن هارون والشيخ نصر املنبجي وست الوزراء وغريهم ، وحدث وأفاد ، وخرج 
له الياسويف مشيخة ، وشرح التسهيل إال قليال واعتىن باألجوبة اجليدة عن اعتراضات أيب حيان وشرح تلخيص 

رية يف التفسري بعد الرشيدي ، وكانت له يف احلساب يد طوىل ، مث ويل نظر املفتاح شرحا مفيدا ، ودرس باملنصو
اجليش ، وكان يف أول أمره مقال وأول مبا باشر عند األمري حنكلي بن البابا ناظر ديوان ، مث ويل ديوان منكلي بغا 

سني ، ورفع يلبغا الفخري ، مث ويل نظر البيوت يف دولة السلطان حسن ، مث ويل نظر اجليوش يف سنة تسع ومخ
منزلته وعظم قدره ، وكان عايل اهلمة نافذ الكلمة كثري البذل واجلود والرفد للطلبة والرفق هبم واملبالغة يف السعي 

يف قضاء حوائجهم ، وتزايدت مرتبته عند امللك األشرف ، وزادت مروءته وعظمت مهته وشاع خريه وبره ، 
اية البخلعلى الطعام حىت قال يل القاضي كرمي الدين بن عبد العزيز ناظر وكان من العجائب أنه مع فرط كرمه يف غ

إذا رأيت شخصا يأكل طعامي أظن أنه يضربين بسكني هذا أو معناه هذا مع بذله : اجليش عنه إنه مسعه يقول 
ن كثري الظرف اآلالف ، قرأت خبط ابن القطان وأجازنيه أنه بلغت مرتباته ألهل اخلري يف الشهر ثالثة آالف ، وكا

  .واللطف والنوادر 
مل ألق أحدا ممن لقيه إال وحيكي عنه يف املروءة واجلود ما ال حيكيه اآلخر حىت من مل يكن بينه وبينه معرفة ، : قلت 

ويف اجلملة فكان من حماسن الدنيا مع الدين والصيانة وقرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي وأجازنيه أنه كان أول 



ا عند ابن البابا ، وكان عاملا بالتفسري ودرس فيه باملنصورية ، وعمل على التسهيل شرحا ، وأول ما ويل أمره شاهد
نظر البيوت مث نظر اجليش ، وملا جتهز السلطان إىل احلج كان هو وعك من أول شعبان واستمر فجهز ولده تقي 

عت ، مث مات بعد قليل يف ثاين عشر ذي احلجة الدين عبد الرمحن يف خدمة السلطان فاستراح هو من الفتنة اليت وق
.  

موسى بن فياض بن موسى بن فياض بن عبد العزيز النابلسي أبو الربكات احلنبلي ، ولد قبل القرن واشتغل ببالده 
مث قدم دمشق ،ومسع من عيسى املطعم وحيىي بن سعد وغريمها ، وويل قضاء حلب سنة مثان وأربعني وسبعمائة 

ا وعشرين سنة ، وهو أول حنبلي قضى هبا استقالال ، مات يف ذي القعدة بعد أن أعرض عن احلكم واستمر هبا نيف
  .يف سنة أربع وسبعني ، واستقر ولده أمحد مكانه وانقطع هو للعبادة 

حممود شاه بن دنيا ، وكان قد ولد على فراش امللك الناصر وأراد الصاحل إمساعيل أن : ومات فيها من األمراء 
  .قه فلم يتم ذلك يستلح

  .وحممد بن خمتار ، وحممد بن قمارى ، وخمتص امللقب شادروانوخوند احلجازية صاحبة املدرسة برحبة العيد 
يوسف بن احلاج أمحد بن سليمان بن فرنج الصاحلي مجال الدين الطحان احلنبلي ، أخذ عن ابن قاضي اجلبل ومشس 

اد مع الدين والورع واالجنماع ، وكان نبيها سريع اإلدرام الدين بن مفلح وغريمها ، ومسع وحدث ودرس وأف
  .حسن اإليراد ، وكان يرتفق من شهادة اجلرائد ، وكان حمبوبا إىل الناس ، مات يف شوال 

يوسف بن عبد اهللا بن علي بن حامت بن حممد بن يوسف البعلي بن احلبال الدمشقي ، مسع من التاج عبد اخلالق 
رد هبا عنه ، مات يف رجب وله مثان وتسعون سنة ألنه ولد يف صفر سنة مثانني ، ومسع أيضا السرية البن هشام وتف

  .من احلسني اليونيين وأخيه القطبوابن أيب الفتح والتاج الفزاري 
  .أبو عبد اهللا القاري املالكي املغريب ، أحد الفضالء ، ناب يف احلكم ، ومات باإلسكندرية 

  ٧٧٩حوادث سنة 
  عني وسبعمائةسنة تسع وسب

فيها وقعت الفتنة بني أينبك وقرطاي ، وذلك أن قرطاي ملا استقر أتابك العساكر صاهره أينبك فعظم قدره مث غدر 
أينبك بصهره ومتاأل مع مجاعة من املماليك مثل بركة وبرقوق ومن نضم إليهما ، ووعد كال من هذين بإمرة 

صطبل فرطب قرطاي ومن معه من األمراء كسودون طبلخانات ، وأركب السلطان فحضر األمراء إىل اإل
اجلركسي وقطلوبغا البدري ومبارك شاه الطازي وقطلوبغا جركس وغريهم ، فأحسوا بالغلبة ، فهرب قرطاي 

وأرسل يطلب نيابة حلب وهو بسرياقوس فأجيب إىل ذلك وذلك يف أواخر صفر ، مث أمسك مجاعة من األمراء 
ر احلنبلي نائب دمشق وآقتمر عبد الغين نائب السلطنة مبصر وأينبك أتابك العساكر الذين كانوا معه واستمر آقتم

ودمرداش اليوسفي رأس نوبة وقطلوبغا أخو أينبك أمري آخور وأطلمش األرغوين دوادارا كبريا ،وأسكن أينبك 
رارا أينبك يف ثاين وكان استق. مماليكه مدرسيت حسن واألشرف ، وأعطى كال من ولديه أمحد وأيب بكر تقدمه ألف 

عشرين صفر ، وأشاع العوام أن بعض األمراء ركب على أينبك ومل يكن لذلك حقيقة ، فأمر ابن الكوراين الوايل 
أن يسمر طائفة منهم ، فيقال إنه أخرج من احلبس مجاعة ممن وجب عليهم القتل فسمرهم ووسطهم بعد أن نادى 

مس من اخلليفة أن يويل أمحد بن يلبغا السلطنة ألن أم أمحد كانت حتته هذا جزاء من يكثر الفضول ، مث الت: عليهم 
إن أمحد ما هو إال ابن السلطان حسن فإن أمه : ما اعزل ملك ابن ملك وأوىل ابن أمري فقال له : فامتنع وقال 

هذا ما يثبت ،  :كانت حامال به منه ملا قتل فأخذها يلبغا ومل يشعر بذلك فولد أمحد على فراشه ، فقال اخلليفة 



فزبره أينبك وغضب منه وأمر بإمساكه ونفاه إىل قوص ، وقرر قريبه زكريا بن الواثق يف اخلالفة مث مل يلبث إال 
نصف شهر حىت جاءت األخبار من بالد الشامبمخامرة النواب وموافقتهم لطشتمر وأهنم مجعوا مجعا كبريا وكان 

نبك إىل قتاهلم وخرجت مقدمته يف سادس عشرين شهر ربيع األول ، اتفاقهم على ذلك يف ربيع األول ، فتجهز أي
وهم أخوة قطلوبغا وأمحد بن أينبك ويلبغا الناصري ودمرداش اليوسفي وبالط الصغري ومترباي احلسين ومجاعة منهم 

فة بركة وبرقوق وبوري األمحدي يف آخرين وأخرج معه السلطان ورضي على اخلليفة املتوكل وأعاده إىل اخلال
واستصحبه معه وخرج ببقية العسكر يف ربيع اآلخر ، واتفق أن ذلك كان وقت وفاء النيل فتفاءل املصريون على 

أينبك بالكسر فإنه خرج يف ليلة الكسر فلم يلبث اجلاليش أن رجعوا يف ثاين ربيع اآلخر من بلبيس خوفا من 
يا أخي أينبكاحترز على نفسك فإن بركة : ه قال األمراء الذين صحبتهم وكان ذلك مكيدة من يلبغا الناصري فإن

ففر قطلوبغا يف ثالثة أنفس إىل أخيه ، ويقال إن كتب األمراء . وبرقوق يريدان قتلك ، فلم يكذبه وفر يف احلال 
وردت من الشام إىل من مبصر بتوبيخهم على تامري أينبك فرجعوا إىل أنفسهم وأجابوهم باالعتذار وأهنم معهم ، 

لسلطان إىل القلعة مث ركب قطلقتمر العالئي والطنبغا السلطاين ليال ومعهما مجع كثري إىل قبة النصر يف ثالث فأطلع ا
ربيع األول فتوجه إليهما قطلوبغا يف مائيت نفس فأمسكوه وانكسر عسكره ، فلما بلغ ذلك أينبك هرب 

خاصة مث أمسك يف اليوم الذي يليه ألنه  فرجعاألمراء إىل اإلصطبل ، وحتدث قطلقتمر يف اململكة ذي ذلك اليوم
كان نزع لباس احلرب فاجتمع األمراء الذين قاموا معه وأشاروا عليه بتقرير سلطان كبري من أوالد الناصر يكون 
مالك أمره ، فامتنع مث طلع يف ذلك اليوم األمراء الذين كانوا خامروا على أينبك وهم يلبغا الناصري ودمرداش 

الصغري ومن الطبلخانات برقوق وبركة وغري هؤالء فتكلموا مع قطلقتمر املذكور يف أمر اململكة اليوسفي وبالط 
فزاد الكالم ونقص إىل أن قبضوا عليه وأمسك معه الطنبغا السلطاين ومبارك شاه الطازي فأرسلوا إىل اإلسكندرية 

لثالثة وأمسكوا دمرداش اليوسفي ومترباي واستقل بالكالم يلبغا الناصري وبرقوق العثماين وبركة اجلوباين فركب ا
احلسين وحنومها فأرسلوا اجلميع إىل اإلسكندرية ومل يكن يف الثالثة أكرب من يلبغا الناصري وإمنا كانت إمرة برقوق 
وبركة طبلخانات عن قرب مث تقدما واستقر بركة أمري جملس وبرقوق أمري آخور أتابكا فحضر من الشام يف ثاين 

ألوىل ، وخرج السلطان لتلقيه فاستقر أتابك العساكر وحضر صحبته سودون الشيخوين ومترباي شهر مجادى ا
الدمرداشي وكانا قد نفيا إىل الشام واستقر يلبغا الناصري أمري سالح ومتر باي الدمرداش رأس نوبة وبرقوق أمري 

  آخور وبركة
وانطاع هلما طشتمر وذلك يف ثالث مجادى أمري جملس وانتظم احلال علىذلك واستبد برقوق وبركة باحلكم ، 

األوىل ، وكان ابتداء تقدمة برقوق إىل إمرة مائة يف سادس ربيع اآلخر ، وكذلك بركة ، وكان يلبغا الناصري 
استقر أمري آخور فانتزعه برقوق وسكن اإلصطبل وسكن بركة بيت شيخون واستبد باحلكم واستقر يف نيابة الشام 

ابة حلب اشقتمر ويف نيابة محاة منكلي بغا البلدي ، وكان كل هؤالء مع طشتمر ملا عزم على آقتمر احلنبلي ويف ني
التوجه ملصر لنزع أينبك ، ويف اخلامس من احملرم استقر قرطاي أتابك العساكر عوضا عن طشتمر اللفاف ملا مات ، 

ن بن منصور من دمشق ، ويف واستقر مبارك شاه الطازي رأس ويل جار اهللا قضاء احلنفية وانفصل صدر الدي
العشرين من صفر أحضر أوالد الناصر من الكرك ، وكان األشرف سريهم إليها ملا حج وهم أوالد حسن وأوالد 

ير جملس وانتظم احلال على ذلك واستبد برقوق وبركة . حسني وأوالد حاجي فنزلوا الدور بالقلعة على عادهتم 
الث مجادى األوىل ، وكان ابتداء تقدمة برقوق إىل إمرة مائة يف سادس باحلكم ، وانطاع هلما طشتمر وذلك يف ث

ربيع اآلخر ، وكذلك بركة ، وكان يلبغا الناصري استقر أمري آخور فانتزعه برقوق وسكن اإلصطبل وسكن بركة 



اة منكلي بغا بيت شيخون واستبد باحلكم واستقر يف نيابة الشام آقتمر احلنبلي ويف نيابة حلب اشقتمر ويف نيابة مح
البلدي ، وكان كل هؤالء مع طشتمر ملا عزم على التوجه ملصر لنزع أينبك ، ويف اخلامس من احملرم استقر قرطاي 

أتابك العساكر عوضا عن طشتمر اللفاف ملا مات ، واستقر مبارك شاه الطازي رأس ويل جار اهللا قضاء احلنفية 
عشرين من صفر أحضر أوالد الناصر من الكرك ، وكان وانفصل صدر الدين بن منصور من دمشق ، ويف ال

  .األشرف سريهم إليها ملا حج وهم أوالد حسن وأوالد حسني وأوالد حاجي فنزلوا الدور بالقلعة على عادهتم 
  .وفيها أمر بنفي بيدمر من صفد إىل طرابلس مث شفع فيه فأقام بالقدس بطاال 

ويف تاسع عشر شهر ربيع اآلخر حضر أينبك وحده إىل .بعد موت آقتمر  وفيها قرر بيدمر اخلوارزمي يف نيابة الشام
بالط الصغري فتوجه معه إىل يلبغا الناصري فأرسله إىل سجن اإلسكندرية ، ويف ذلك يقول شهاب الدين بن العطار 

:  
  من بعد عز قد ذل أينبكا
  واحنط بعد السمو من فتكا
  وراح يبكي الدماء منفردا

  ين بكاوالناس ال يعرفون أ
ويف ليلة الرابع من رجب سكر قطلقتمر أخو أينبك وهو يف السجن ، وقام ليبول فسقط من طاق يف املكان فمات 
سكرانا ، ودفن يف صبيحة ذلك اليوم من غري غسل وال صالة وكان هو رأس هذه الفتنة كلها ألنه أكرب األسباب 

يزة فأرسل إليه برقوق خيريه يف أي نيابة أراد من البالد يف القيام على األشرف ، وأراد بالط الصيد فغدا إىل اجل
  .فامتنع وأراد إثارة الفتنة فوجد املعادي قد عوقت عليه فتوجه إىل الكرك بطاال 

ويف ذي احلجة وقعت الوحشة بني األمريين برقوق وبركة وبني أتابك العساكر طشتمر ، وكان حيب السالمة 
مجيع ما خيتارانه من والية وعزل وأمر وهنى وغري ذلك ، فطمعا فيه وصارا  ويكره القتال ،وكان يسلم لألمريين

يقترحان عليه إبعاد واحد بعد واحد من أمرائه وخواصه فيفعل ما يقترحانه عليه إىل أن كان آخر ذلك أن أمراه 
إن مل تركب : لوا له بنفي كمشبغا رأس نوبته ، فأراد تسليمه هلما فامتنع ودخ عليه مماليكه ليلة عرفة ملبسني وقا

معنا قتلناك ، فوعدهم وصرفهم ودخل إىل بيت احلرمي مث أقفل الباب ، فركب من كان لبس من مماليكه إىل الرميلة 
وبلغ ذلك األمريين فركبا ودقت الكوسات وتكاثر مماليك طشتمر على أولئك فكسروا طلب بركة وعدة من 

طشتمر شجاعة عظيمة ومحل يف مائيت نفس فكسرهم وهو أطالب األكراء وظهرت من تقطاي الطواشي خادم 
فاتفق أن جاءت يف كمشبغا رأس نوبة طشتمر نشابة فنحرته فحمل إىل طشتمر وهو ؟ أين أصحاب اخلصى : يقول 

قتلت نفسك ورحت إىل النار وخربت بييت ، : فقال ؟ انظر كيف قاتلت عنك حىت قتلت : يف السياق فقال له 
قد أغلق ، فمات كمشبغا من ساعته وانكسر أصحاب طشتمر بعده ألنه ما كان ركب  وفتحت باب فتنة كان

أصال فلما رأى ذلك جعل يف رقبته منديال وركب من إصطبله إىل برقوق وهو إذ ذاك زوج ابنته بغري سالح وسلم 
دويدار ومجاعة أنا أحب أن أكون فدى املسلمني فاصنع يب ما شئت ، وقبض عليه وعلى أطلمش ال: نفسه له وقال 

من حواشيه ، وسريه إىل اإلسكندرية ونفى تقطاي ومجاعة معه إىل قوص واستقر برقوق يف ثالث عشر ذي احلجة 
أتابكالعساكر ومل يتحول من اإلصطبل ، واستقر أخوه قرادمرداش أمري آخور ، وسكن يف جانب اإلصطبل ، مث 

ه إىل اإلسكندرية ، وقرر أينال اليوسفي رأس نوبة قبض برقوق يف نصف ذي احلجة على يلبغا الناصري ، وسري
  .مكان يلبغا الناصري 



ويف هذه السنة تزايد الرخاء مبصر حىت بيع بدرهم واحد أربعة وعشرون رغيفا باردا والقنطار اجلنب اجلاموسي 
  :ن بن الصاحب بثالثني درمها ، وبيع بدرهم أربعون حبة من البيض وأمثال ذلك ، ويف ذلك يقول شيخنا بدر الدي

  إن برقوق لغصن
  كعبة يف الناس أخضر

.  
ويف العشرين من مجادى األوىل استقر الشيخ برهان الدين األبناسي يف مشيخة سعيد السعداء بعد وفاة عالء الدين 
السراي بعناية مشس الديناملقسي ناظر اخلاص ، ويف ثالث عشرين مجادى األوىل أعيد القاضي علم الدين البساطي 

قضاء املالكية فصرف بدر الدين األخنائي وكان البساطي عزل يف صفر ، وأعيد البدر مث صرف البدر يف رجب  إىل
  .، وأعيد العلم ، ويف رجب صرف التاج النشو من الوزارة واستقر كرمي الدين بن الرويهب 

وفيه نفي . الصرغتمشي وفيه استقر سودون الشيخوين حاجبا ، وكذلك بلوط . ويف صفر قبض على يلبغا النظامي 
  .منكلي بغا األمحديالبلدي وكان نائب طرابلس إىل الكرك مث نقل إىل دمشق أمريا هبا 

وفيها أفرج عن يلبغا الناصري وكان نفي إىل الشام فاستقر أمري طبلخانات ، ويف شعبان عزل القاضي برهان الدين 
طع عن حضور املوكب فعني األمري طشتمر الشيخ بن مجاعة نفسه عن القضاء لوقوع هذه الفنت ، وكان قد انق

ضاء العسكر ونزل ولده بدر الدين ) سراج الدين البلقيين مكانه فنزل الشيخ سراج الدين لولده بدر الدين عن ق 
ألخيه جالل الدين عن توقيع الدست ومل يتم لطشتمر ما أراد من تولية البلقيين بسعي بدر الدين بن أيب البقاء عند 

ين بكة وبرقوق فقرراه يف الوالية يف ثامن عشر شعبان واسترضيا الشيخ سراج الدين بتدريس الشافعي األمري
والشيخ ضياء الدين بتدريس الفقه واحلديث باملنصورية عوضا عن بدر الدين ، وتوجه ابن مجاعة إىل القدس على 

بلقيين فاتفق معه أن يعزل ابن مجاعة اخلطابة والتدريس كعادته ، وكان طشتمر مييل إىل الشيخ سراج الدين ال
ويقرره يف القضاء فنزل البلقيين عن قضاء العسكر لولده بدر الدين وباتوا ليلة من الليايل يقرروا نواب البالد 

غلطنايف تولية فالن فإنه جرى : والنواب بالقاهرة حىت قيل إن بدر الدين طرق على أبيه الباب نصف الليل فقال له 
قنا على تقرير غريه فيما عيناه له فأصبح بدر الدين بن أيب البقاء قاضيا فقرأت خبط القاضي تقي الدين منه كذا واتف

الزبريي وأجازنيه ملا حضر طشتمر واستقر أتابك العساكر يف مجادى اآلخرة شرع الشيخ سراج الدين البلقيين يف 
معائب وأنه يستحق العزل ، واستكتبا يف ذلك  احلط على ابن مجاعة واستعان على ذلك بالضياء القرمي فذكرا فيه

عدة من الفقهاء يف حمضر وتقرر أن ابن البلقيين يستقر قاضي الشافعية فعورض طشتمر يف ذلك ، واستقر بدر 
  .الدين بن أيب البقاء كما ذكرنا 

دين املعري يف وفيها استقر علم الدين القفصي يف قضاء املالكية بدمشق عوضا عن الربهان الصنهاجي وكمال ال
  .احلكم حبلب عوضا عن جالل الدين بن جنم الدين الزرعي 

وفيها استقر يف الوزارة كرمي الدين بن الرويهب عوضا عن التاج امللكي ، مث عزل يف شوال واستقر يف الوزارة 
  .صالح الدين بن عرام الذي كان نائب اإلسكندرية ، واستقر بامللكي ناظر الدولة 

وفيها قتل بدر .نيابة حلب منكلي بغا البلدي عوضا عن اشقتمر مث أقبل كمشبغا واستقر مبرتبته  وفيها استقر يف
الدين املنشي الذي كان الصاحل صاحب حصن كيفا فوض إليه أمر اململكة وكان قتله وهو يصلي التراويح يف شهر 

لى اخلراب فاتفق اجلند على رمضان ليلة إحدى وعشرين ، وكان قد ضعف عن تدبري اململكة وأشرفت البالد ع
قتله فقتلوه بغتة مث أعلموا الصاحل بذلك ، فاستقر الرأي على تفويض اململكة للملك العادل عز الدين سليمان ، 



  .وكان قد حج يف تلك السنة فتأخر األمر إىل حضوره يف السنة اليت تليها 
  .وه حسني مقيما بتربيز وفيها استقر الشيخ زاده بن أيب أويس يف سلطنة بغداد واستمر أخ

مشس الدين األدمي ، كان نقيب احلكم عند القفصى فثار يه املالكية : وفيها ويل قضاء املالكية حبماة رجل يقال له 
بدمشق وعقدوا له جملسا عند النائب وحرروا أنه جاهل وأنه شاهد زور وأنه كاتب مكس ، فكاتب النائب فيه 

ستمرار على واليته فباشر يف السنة املقبلة ويف شوال مسر تكا السلحدار بأمر فتوجه إىل مصر مث رجع بتوقيع باال
برقوق ألنه كان أخرب طشتمر بأنه يريد أن يقبض عليه وأنكرتكا ذلك وحلف مث أمر بإطالقه ، وفيه أمر شركس 

الدين بن حمب الدين  اخلليلي وتكلم يف أمور اململكة ، وفيه استقر عبد اهللا بن احلاجب وايل القاهرة ، وصرف تقي
  .عن نظر اجليش وأضيفت إىل التاج امللكي 

وفيها نازل أبو العباس بن أيب سامل املريين صاحب فاس أبا بكر بن غازي بن حيىي بن الكاس الوزير ، وكان غلب 
أبو بكر  على عيتابة واستقل بإمارهتا فحاصره أبو العباس إىل أن قبض عليه فقتله طعنا باخلناجر حىت مات ، وكان

املذكور استوزره عبد العزيز بن أيب احلسناملريين يف سنة مثان وستني فقام بأموره أمت قيام حىت مات سلطانه فقرر يف 
السلطنة ولده حممدا وهو صيب وحجر عليه واستبد باألمور ، فثار عليهم أبو العباس هذا يف سنة مخس وسبعني ومل 

العباس على فاس يف سنة ست وسبعني بعد أن أمر أبا بكر مث قبض عليه  تزل احلري دائرة بينهم إىل أن غلب أبو
فأخرجه إىل عيتابة فأقام هبا مسجونا فاغتنم الفرصة ووثب على أمريها واستقل بإمارهتا إىل أن نازله أبو العباس 

  .فخرج عليه بالعساكر يف هذه السنة 
  ٧٧٩وفيات سنة 

  ن األعيانذكر من مات يف سنة تسع وسبعني وسبعمائة م
أمحد بن إبراهيم بن وهيبة الصليت قاضي محص وبعلبك ، ولد سنة مثان وعشرين واشتغل ومهر ، مات يف مجادى 

أمحد بن علي بن عبد الرمحن العسقالين األصل املصري الشهري بالبلبيسي .اآلخرة وله إحدى ومخسون سنة رمحه اهللا 
ات ، وكان األسنوي يعظمه وهو من أكابر من أخذ عنه ، واشتغل امللقب مسكة كان عارفا بالفقه والعربية والقراء

وبرع وأذخ عن علماء عصره ، ومسع من امليدومي وغريه ، ورافق شيخنا العراقي يف مساع احلديث ، وقرأ 
  .مات يف احملرم . بالروايات ، وكان خريا متواضعا 

  .مات يف ذي احلجة أمحد بن قوصون التركي أحد األمراء ، وكان ساكنا خريا دينا ، 
أمحد بن يوسف بن مالك الرعيين أبو جعفر الغرناطي األندلسي ارحتل إىل احلج فرافق أبا عبد اهللا بن جابر األعمى 

فتصاحبا وترافقا إىل أن صارا يعرفان باألعميني ، ومسعا يف الرحلة من أيب حيان وأمحد بن علي اجلزري واحلافظ 
اعرا ماهرا عارفا بفنون األدب ، وكان رفيقه عاملا بالعربية مقتدرا على النظم ، املزي وغريهم ، وكان أبو جعفر ش

واستوطنا البرية من عمل حلب ، وانتفع هبما أهل تلك البالد ، ونظم أبو عبد اهللا البديعية فشرحها أبو جعفر ، 
أمحد بن أيب اخلري .سنة  وصنف أبو جعفر أيضا يف العروض والنحو وكان أبو جعفر كثري العبادة ، مات عن سبعني

اليمين الصياد أحد املشهورين بالصالح والكرامات من أهل اليمن ، كان حمافظا على التقوى معظما يف النفوس ، 
ويقال إنه اجتمع هو ورجل من الزيدية فتوافقا على دخول اخللوة وإقامة أربعني يوما بغري أكل وال شرب ، فضج 

ابن الصياد إىل آخر األربعني فتاب الزيدي على يده هو ومجيع من معه ، مات يف الزيدي من رابع يوم فأخرج وثبت 
  .شوال وله أربعون سنة 

  .وكان يأكل من كسب يده وله نظم ، مات يف شوال . إمساعيل بن سلطان الكردي ، أحد من كان يعتقد بدمشق 



ة يف دولة املنصور بن املظفر مث خازن دار يف آقتمر احلنبلي الصاحلي كان من مماليك الصاحل إمساعيل ، وويل رأس نوب
دولة األشرف مث تقدم يف سنة سبعني مث نفاه اجلاي إىل الشام مث أعيد بطاال مث استقر رأس نوبة مث نائب السلطنة بعد 

منجك ، مث عزل منها يف أواخر دولة األشرف إلنكاره على بعض خواصه مث أعيد بعد األشرف مث نفاه أينبك إىل 
مث قرره يف نيابة الشام بعد جميء طشتمر إىل مصر إلىأن تويف يف هذه السنة يف شهر رجب ، وكان يعرف  الشام

أوال بالصاحيب ، وكان يرجع إىل دين وخري وعنده وسواس كثري يف الطهارة وغريها ، فلقب لذلك احلنبلي ، وكان 
اليكه قبضوا على امرأة أنكروا أمرها فاستغاثت حيب األمر باملعروف وإزالة املنكر ، واتفق يف آخر عمره أن بعض مم

وظن بعض العامة أهنم أرادوا هبا الفساد فرمجوهم فأدموا وجه أحدهم فشكوا إىل النائب فأمسك من وجد يف ذلك 
املكان وأمر بقطع أيديهم فشفعوا فيهم فأمر بضرهبم باملقارع فضربوا ، وغالبهم برئ فابتهلوا بالدعاء عليه فلم يقم 

  .دون الشهر ومات ، وكانت إمرته على دمشق عاما واحدا وشهرا ، ومات يف مجادى األوىل  إال
أبو بكر بن هبادر بن سنقر الشاعر أسد الدين ، كان كثري اهلجاء وبلغ ديوانه جملدات وكان شيعيا وكان يلقب أسد 

لعقيدة إال أنه حيب أهل الدين وسيف الدين وكان له أقطاع وكان قد مسع من ابن مشرف ويقال كان صحيح ا
البيت وسلك يف شعره طريق اإلغراب وكان يوسوس عند النية ليقرهنا بالتكبري يف أول الصالة فرمبا كرر التكبري 

بلغين أنك تفضل : حىت يفرغ اإلمام من الرباعية وكان يدعى أنه جيتمع باجلن ويقال إنه اجتمع بابن تيمية فقال له 
ال يستوي : يف قوله تعاىل : قال ؟ يف أين : أنا ما فضلته ولكن اهللا فضله ، قال :تيمية بالال على علي ، فقال ابن 

اجلس أقرره لك : يف االستدالل هبذه اآلية على املدعي نظر ، قال : فقال له . منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
  . بلغين أنك ما ناظرت أحدا فقطعك ، ومات يف مجادى األوىل: : ، فأىب وقال 

  .أبو بكر بن دانيال عماد الدين ، مات يف ربيع األول 
أبو بكر بن علي بن عبد امللك املاروين زين الدين املالكي قاضي دمشق بعد موت املساليت مث قاضي حلب مث عزل 
واستمر بدمشق بعدذلك إىل أن مات ، وكان مسع من ابن مشرف مشاركا يف العلوم إال أنه كان بذيء اللسان مع 

  .صورته ، مات فجاءة يف شوال بدمشق وبلغ الستني  حسن
  .أبو بكر بن حيىي بن غازي بن حيىي بن الكاس وزير صاحب فاس ، تقدم ذكره يف آخر احلوادث 

أبو بكر بن حممد بن أمحد بن عبد الواحد الطرسوسي مث الدمشقي يعرف بابن أيب القاضي ، مسع من عمه العماد 
  .ضي احلنفي وأيب نصر بن الشريازي وغريمها ، مات يف شوال على ابن أمحد الطرسوسي القا

احلسن بن أمحد بن هالل بن سعد بن فضل اهللا الصرخدي مث الصاحلي املعروف بابن اهلبل الطحان ولد سنة ثالث 
سند ومثانني وستمائة ، ومسع من الفخر بن البخاري اجلزء الثاين من احلربيات ومن التقى الواسطياجلزء الثاين من م

أيب بكر البن صاعد وأجاز له ، ومسع بنفسه من التقي سليمان وأخيه ومن فاطمة بنت سليمان والدشيت وعثمان 
  .احلمصي وعيسى املغازي وغريهم ، حدث بالكثري ورحل الناس إليه ، مات يف صفر 
صوت وطول النفس ، مات حسن بن عبد اهللا الكناين رئيس املؤذنني باجلامع األموي ، كان إليه املنتهى يف حسن ال

  .يف عاشوراء بدمشق 
حسن بن علي بن موسى احلمصي بدر الدين ، مسع من أيب بكر بن قوام والعلم سليمان املنشد والربزايل وغريهم ، 

  .ودرس باخلاتونية وناب يف احلكم ، وكان حسن الشيبة واخلط ، مات يف تاسع ذي القعدة 
ب بن عمر بن شوخينب عمر الدمشقي األصل احلليب أبو حممد بدر الدين احلسن بن عمر بن احلسن بن عمر بن حبي

، ولد حبلب سنة عشر وأحضر يف الشهر العاشر من عمره على إبراهيم وعبد الرمحن وإمساعيل بين صاحل العجمي 



 عشرة احلداد بسماعهم على يوسف بن خليل وأحضر على بيربس العدميي وغريه ، ورحل فسمع بالقاهرة جزء ابن
عرفة على حممد ابن إبراهيم بن معضاد أنا النجيب ومسع هبا من حممد بن غايل وعبد احملسن بن الصابوين وحيىي بن 
املصري وغريهم ، واشتغل وبرع إىل أن صار رأسا يف األدب والشروط ، مث انتقى وخرج وأرخ وتعاىن يف تواليفه 

اإلنشاء وصنف فيها ونسخ البخاري خبطه ، واشتهر السجع وكتب الشروط على القضاة وناب يف احلكم ووقع يف 
درة األسالك يف : باألدب فنظم ونثر ومجع جماميع مفيدة مث لزم منزله بأخرة مقبال على التصنيف واإلفادة فمنها 

دولة األتراك ، وتذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه وكل منها منثور ، وكان دمث األخالق حسن احملاضرة محيد 
  :اكرة وهو القائل املذ

  ويب من بنات العرب هيفاء قدما
  مىت الح حىن الغصن يف الورق اخلضرإذا مال يف الطرف بالكنانة

  يقول منادي خدها يا بين النضر
مات ضحى يوم اجلمعة حادي عشر شهر ربيع اآلخر حبلب عن تسع وستني سنة وهو والد الشيخ زين الدين طاهر 

  .وقد ذيل على تاريخ أبيه 
جية بنت أمحد بن الطنبا املعروف أبوها بابن احللبة مسعت من العماد البالسي وابن مشرف وهدية بنت عساكر خد

  .وغريهم ، وحدثت وهي والدة شيخنا عمر البالسي ، ماتت حبلب يف رجب 
يتدبرها داود الكردي أحد من كان يعتقد بدمشق وكان ال خيالط أحدا وال يقطع التالوة يتلو القرآن كلمة كلمة و

دنيا بنت األقباعي املغنية الدمشقية ، .ويقوم الليل وال خيرج من جامع تنكز بدمشق إال نادرا ، مات يف شوال 
اشتهرت بالتقدم يف صناعتها فاستدعاها امللك الناصر حسن على الربيد فأكرمها مث وفدت على امللك األشرف 

املغاين ، سألت السلطان يف ذلك فأجاب إليه مث أراد فحظيت عنده وهي كانت من أعظم األسباب يف إسقاط مكس 
ابن آقبغا آص إعادهتا فتكلم الشيخ سراج الدين البلقيين والشيخ ضياء الدين مع األشرف وهو ضعيف فأنكر على 

  .ابن آقبغا آص ذلك واستمر إبطاله 
جدا جيهرها ، ويذكر أنه من  راشد بن عبد اهللا بن صاحل التفيت قرية بعجلون ، سكن دمشق ، وكان كثري التالوة

ذرية معاذ ويغلط يف ذلك فإن معاذا مل يعقب ، وكان يقرئ القآن ، قرأ عليه خلق كثري ومل يكن لسانه يفتر ، مات 
  .يف ربيع اآلخر 

زينة بنت أمحد بن عبد اخلالق بن عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن يونس املوصلية ، مسعت من عيسى املطعم وابن 
  .غريهم ، وحدثت بالكثري ، ماتت يف شعبان النشو و

صاحل بن أمحد بن عمر بن يوسف بن أيب السفاح احلليب صالح الدين أبو النسك كان يتعاىن الكتابة فباشر وكالة 
  .بيت املالونظر األوقاف حبلب وكان رئيسا عايل اهلمة حسن العشرة مشكور السرية 

  :ومن إنشاده وما أدري هل هوله أو لغريه 
   نلت من الوصال ما أملتال

  إن كان مىت ما حلت عن حيلت
  أحببتكم طفال وها قد شبت
  أبغي بدال ضاق على الوقت

وكان قد تضعف يف هذه السنة فخرج إىل احلج فمات ببصرى يف شوال وله سبع وستون سنة ، أرخه طاهر بن . 



  .حبيب 
ام مع قرطائ يف تلك الفتنة واستقر أتابك العساكر طشتمر اللفاف التركي تأمر يف أخر دولة األشراف مث كان ممن ق

مث سكن يف بيت أرغون شاه واحتاط على مجيع موجوده ، فلما ضعف يف أول هذه السنة وثقل يف املرض أوصى أن 
  .مجيع موجوده ملك ورثة أرغون شاه ، مات يف ثالث احملرم مطعونا 

م ، تقدمفي صناعته وبرع يف فنه وويل ضهادة اخلزانة طلحة بن حممد بن عثمان الشرمساحي تقي الدين موقع احلك
وصاهر أبا البقاء وعظمت منزلته وقد حدث عن بعض أصحاب النجيب ، مات يف عاشر احملرم ، وهو عم صاحبنا 

  .عز الدين ابن أيب طلحة 
خر املصري الفقيه عبد اهللا بن العالمة فخر الدين حممد بن علي بن إبراهيم املصري مث الدمشقي مجال الدين بن الف

الشافعي أبوه ، ولد بعد سنة ثالثني وأمسع على زينب بنت الكمال ومجاعة فطلب بنفسه وكتب ، مات يف شعبان ، 
وكان رئيسا حمتشما كرمي النفس ، خلف له أبوه ماال كثريا فأذهبه يف النفقات وعين بالفقه على كرب وكان عند 

لدين ابن قاضي الزبداين يف تدريس الدولعية فباشرها نيابة عنه وشغله يف موت أبيه مشتغال بالتجارة فاستقر مجال ا
  .املنهاج وغريه إىل أن تأهل ودرس وقد طلب احلديث بنفسه وقرأ وكتب وامسع أوالده 

عبد الرمحن بن أمحد بن عبد اهلادي املقدسي أخو العالمة احلافظ مشس الدين ، مسع مع أخيه من التقي سليمان 
للمروزي ومن اجملدي الفرج البن أيب الدنيا ومن احلجار األمايل البن عفان ومن أيب نصر بن الشريازي كتاب العلم 

  .وابن سعد ، مات يف مجادى اآلخرة وكان أحد شهود جملس احلكم احلنبلي ويكتب خطا حسنا 
باملدينة على ساكنها أفضل عبد السالم بن حممد بن حممود بن روزبه بن إبراهيم الكازروين مثاملدين ، أحد الفضالء 

  .الصالة والتسليم مات يف ربيع األول 
علي بن عبد القادر بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن متيم البعلبكي املقريزي عالء الدين ولد بدمشق ومسع هبا 

والشهادة واشتغل حنبليا مث قدم القاهرة بدر الدين بن الصائغ ونزوج ابنته أمساء سنة مخس وستني وكتب التوقيع 
بالديوان عند آقتمر عبد الغين املعروف باحلنبلي النائب بديار مصر ، وكان عاقال سنيا متدينا وهو والد العالمة تقي 

  .الدين ، ومات يف خامس عشرين رمضان 
ليص عين بالعلم يف أواخر ذي القعدة خب. علي بن اجلمال حممد بن أيب بكر العبدري الشييب ، إمام مقام احلنفية مبكة 

  .ومحل إىل مكة ودفن هبا 
  .أبو العباس الطرابلسي ، كان فاضال ببالده ، مات يف رمضان 

فاطمة بنت أمحد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الطربي أم احلسن بنت أيب العباس بن الرضي اإلمام ، مسعت من 
القائمني على األشرف وكان من  قرطاي بن عبد اهللا التركي أكرب.جدها الرضي وحدثت ، وماتت يف هذه السنة 

مماليك طاز مث كان ممن خدم عند يلبغا ، فلما قتل يلبغا وأبعد من كان من جهته إىل أن ويل طشتمر الدويدار ، فأعاد 
مجاعة منهم هذا فاستقر رأس نوبة عند ولد السلطان وقدمه األشرف ، مث كفر نعمته وأزال دولته وقتله وفرق 

ع وقت مث مل يتمتع بذلك بل مات بطرابلس قتيال وكان قد اتفق مع مجاعة على اخلروج على اخلزائن فمزقها يف أسر
  .نائب الشام فعلم بذلك فأرسل من خنقه يف رمضان 

حممد بن أمحد بن عبد الرمحن الشامي مجال الدين أبو الفضل نزيل املدينة ، تفقه بالعماد احلسباين وأخذ عن أيب 
. بن رافع ، ومسع من ابن أميلة وغريه ، وخترج بالعفيف املطري ومسع مبصر وغريها  العباس العنايب وتقي الدين

وكان ترافق هو وعبد السالم الكازروين إىل مكة فيقال إنه دس عليهما سم بسبب من األسباب فقتلهما فمات 



  .الشامي يف صفر مث الكازروين بعده بأيام وقد حدث باليسري ومل يكمل األربعني 
ليمان بن العماد السريجي ، تنقل يف الواليات بدمشق ما بينتوقيع الدست مكان أبيه واحلسبة وغريها ، حممد بن س

  .وكان قد حج يف هذه السنة فمات يف ذي احلجة قبل أن يصل إىل مكة 
  .حممد بن علم الدين صاحل األسنوي بدر الدين ناظر األوقاف ، جاور مكة فمات بعد رجوع احللج يف ذي احلجة 

مد بن عبد اهللا الطرابلسي احلليب الشافعي الفروع احلنبلي األصول ، صاحب بن القيم ، محل عنه الكثري ، وكان حم
. فاضال مشهورا وذهن جيد ، وله نظم حسن ، وكان قصريا جدا ، ومل يكن يعاشر الفقهاء ، ودرس بالظاهرية 

  .مات يف رمضان 
  .كان أبوه أحد املعتقدين ، وكان من الفضالء ، مات يف رمضان حممد بن عبد اهللا املنويف الفقيه املالكي ، 

حممد بن علي بن حممد بن احلسن بن زهرة احلليب جمد الدين أبو سامل ، جال يف بالد العجم ولقي العلماء هبا واشتغل 
ء الفريوزابادي باملعاين وغريها وقال الشعر ، وكان يذكر أنه مسع املشارق من حممد بن حممد بن احلسن بن أيب العال

  :بسماعه من حممد بن احلسني بن أمحد النيسابوري املعروفباخللفية عنه وحدث بشيء من ذلك حبلب ومن نظمه 
  أبا سامل اعمل لنفسك صاحلا
  فما كل من القى احلمام بسامل

  .مات يف ربيع األول 
دمشقي ، مسع من أمحد بن اجلزري حممد بن عيسى بن حسن بن حسني بن عبد احملسن اجلزري األصل الياسويف مث ال

، وصار نقيبا بالدرس وحدث ، قال الشهاب ابن حجى ، كان ال بأس به ، مات يف ربيع األول وله حنو مخسني سنة 
.  

حممد بن حممد بن إبراهيم البلبيسي جمد الدين اإلسكندراين األصل ، موقع احلكم ، مسع من الواين واملزي وغريمها ، 
كلونيوأخذ عن ابن هشام وعين باحلساب فكان رأسا فيه ويف الشروط ، وانتهت إليه معرفة وتفقه باجملد الزن

  .السجالت ، وكان يوقع عن املالكية وينوب عن احلنفية ، عاش ستني سنة 
حممد بن حممد بن أمحد بن املغربل البصروي نزيل دمشق مسع من الشيخ شرف الدين الفزاري غالب سنن النسائي 

ين الوداعي وغريمها ، واعتىن بالفقه والعربية ، مات يف مجادى اآلخرة وقد أسن فإنه أدرك الشيخ ومن عالء الد
برهان الدين الفزاري ، وأخذ عن ابن مسلم احلنبلي ، وقد حدث قدميا حىت أن الشيخ شهاب الدين بن الشيخ زين 

 الدرس عن هذا املغربل وهو حاضر الدين القرشي ويل مشيخة الكندية ، وحضر عنده أبو البقاء وغريه فحدث يف
حممد بن حممد بن علي بن .ومل يتفق يل السماع من املغربل إال هبذه الطريق : قال ابن حجى : وهو ال يشعر 

الشمس أمحد بن خلكان األربلي األصل مث الدمشقي بدر الدين ، مسع من احلجار وغريه ، وحدث عن احليلي 
  .يع اآلخر عن اثنتني وستني سنة كان مولده سنة سبع عشرة وسبعمائة باملنتقي من البيهقي ، ومات يف رب

حممد بن حممد بن مشرف بن منصور بن حممود شرف الدين الزرعي قاضي عجلون كان من الفضالء حسن السرية 
  .مات بدمشق يف ربيع األول 

وي يعرف بابن الشقراء ولد بعد حممد بن حممد بن حيىي بن عثمان بن رسالن البعلي مشس الدين بن بدر الدين السال
سنة سبعمائة ، ومسع يف سنة سبع سبعمائة من مشس الدين ابن أيب الفتح وبعد ذلك من القطب اليونيين ومن مجاعة ، 

حممد بن مكيال اليمين .وحدث ، أخذ عنه الياسويف وابن حجى وغريمها ، وكان رجال خريا مات يف مجادى األوىل 
هجم وغريمها من بالد اليمن زمن اجملاهد ، مث خرج عليه وادعى أنه حسين وخطب له بدر الدين أمري حرض وامل



بالسلطنة على املنابر ومات اجملاهد يف غضون ذلك فنهض األفضل حلربه إىل أن فر فلجأ إىل اإلمام الزيدي بصعدة 
  .فأقام عنده حىت مات يف هذه السنة 

اشتغل كثريا حبلب ومهر وحفظ كتبا وحبث وقرأ مث قدم دمشق  حممود بن أمحد احلليب اجلندي اخللعي إمام فارس
  .فمت هبا وهو شاب وله دون األربعني 

  ٧٨٠حوادث سنة .ميمون أبو وكيل التونسي املالكي أحد الفضالء بالقاهرة 
  سنة مثانني وسبعمائة

خبرب موته يف يوم  يف أوهلا مات أينبك يف السجن باإلسكندرية ، ووهم من أرخه يف املاضية ، وكان الوصول
  .عاشوراء وصودرت زوجتهعلى مال عظيم جدا وأهينت إىل الغاية 

وفيها يف احملرم استقر كرمي الدين بن مكانس يف نظر الدولة عوضا عن التاج امللكي ، مث استقر يف سادس صفر 
  .ولة عوضا عن ابن عرام يف الوزارة نقال من نظر الدولة ، واستقر أخوه فخر الدين يف نظر الد

ويف ثامن . وفيها أعيد تقي الدين بن حمب الدين إىل نظر اجليش يف تاسع عشر صفر وعزل التاج امللكي وصودر 
  .احملرم قبض على ابن آقبغا آص وصودر على مائة ألف مث اعتقل بالكرك 

عيني ولوال أن السور وفيها كان احلريق العظيم بدار التفاح ظاهر باب زويلة فعمل يف الفاكهيني والنقليني والرباذ
منع النار النفوذ الحترق أكثر املدينة فاهتم بأمره بركة وركب بنفسه وركب معه دمرداش األمحدي وأيتمش 

وغريمها إىل أن مخد بعد ثالثة أيام وأقام الناس يف شيل التراب ثالثة أشهر ، وعمل فيه زين الدين طاهر بن 
  :حبيباملوقع قطعة منها 
  ريقبباب زويلة وايف ح

  أزال معاين احلسن املصون
  وما برح اخلالئق يف ابتهال
  حملى األرض من بعد املنون
  إىل أن قال يف لطف خفي
  وفضل عناية يا نار كوين

  :وعمل شهاب الدين بن العطار 
  حانوت غازي ونائب احلنفي

  قد أشعال النار يف الدجى الساري
  وال عجيب من احتراقهما
  فقد أتى قاضيان يف النار

  .ها أفرج عن يلبغا الناصري ، واستقر يف تقدمة ألف بدمشق ، مث نقل إىل نيابة طرابلس وفي
ويف عاشر صفر استقر تاج الدين الرملي وزيرا بالشام ، وقد عاش هذا إىل أن ويل نظر الدولة فدام فيها إىل أن امت 

  .بعد أربعني سنة من هذا الوقت 
بركة حىت أمسكهونفاه إىل اإلسكندرية واستقر بركة يف وظيفته وباشر  وفيها قبض على مترباي رأس نوبة حتيل عليه

نظر املارستان واستناب مجال الدين العجمي عوضا عن بدر الدين األفقهسي واستقر دمرداش يف وظيفة بركة وهي 
إىل قوص وإىل أمري جملس ، واستقر الطنبغا اجلوباين على تقدمة مترباي وتتبع برقوق مماليك اجلاي وحواشيه فنفاهم 



الشام وإىل اإلسكندرية وغري ذلك وقد قيل كان عدد من نفاه منهم مثاين مائة نفس وأهينوا إىل الغاية فكانوا جيعلون 
يد هذا ويد هذا يف خشبة وحيسبهما يف خزانة مشائل ، ووسط منهم مجاعة ومسر آخرين ، مث قبض على مجاعة من 

  .بض على مجاعة من األشرفية فحبسوا مماليك األمراء أرادوا إثارة فتنة مث ق
ويف سادس ربيع األول صودر سيف الدين املقدم على مائة ألف دينار فأورد منها قدر النصف مث شفع فيه واستمر 

  .وقبض على حممد بن يوسف املقدم فضرب حبضرته حىت مات 
رفيقه سراج الدين عمر  وفيها أضيفت حسبة مصر جلمال الدين العجمي عوضا عن الشريف عاصم ، فقرر فيها

  .الفيومي 
وفيها ويل الشريف مرتضى نظر األشراف ، فطلب من الشريف شرف الدين علي بن فخر الدين نقيب األشراف 
كتاب وقف األشراف فامتنع من إرساله فأهانه األمري برقوق جدا وعزله عن النقابة ، وقرر فيها الشريف عاصما 

نة الشيخ سراج الدين بن امللقن وكان ينوب يف احلكم ، فتكلم برقوق يف من ويف سابع عشر شهر ربيع اآلخر كائ.
يوليه قضاء الشافعية عوضا عن بدر الدين بن أيب البقاء لسوء سريته ، وكان الشيخ سراج الدين يتردد إىل برقوق 

أيب البقاء فسعى  فذكره للوالية ومن عزمه أن ال يغرمه شيئا فذكر ذلك لبعض أصحابه فبلغ اخلرب بدر الدين بن
ببذل مال جزيل فلم يلتفت برقوق لذلك وصمم على والية ابن امللقن فبلغه ذلك فأشار عليه بعض أصحابه أن 

يرضى بركة لئال يفسد عليه األمر بسعي ابن أيب البقاء ، فكتب له ورقة بأربعة آالف دينار لربكة فلما شاور برقوق 
يا آغا اصرب علي حىت أقبض منه الذي وعدين : ه بالدين والفضل فقال له بركة األمراء يف تولية ابن امللقن وأثىن علي

به ، فتغيظ من ذلك وأخذ الورقة وأمر بإحضار ابن امللقن ومجيع العلماء ، فتكلم كل أحد مبا يهوى ، فأخرج 
كن خبطه وإمنا ال ، وصدق يف ذلك فإن الورقة مل ت: فقال ؟ هذا خطك : برقوق الورقة وقال للشيخ سراج الدين 

كتبها الذي أشار عليه على لسانه ، فازداد غيظه عليه وأهانه وسلمه للمقدم حممد بن يوسف وأمره أن خيلص منه 
املال الذي وعده به يف الورقة ، فاتفق أن املقدم املذكور كان وقع يف واقع فرفع أمره إىل ابن امللقن فحكم حبقن دمه 

يس رابع عشرين ربيع اآلخر اجتمع البلقيين والركراكي وطائفة من العلماء فرعى له ذلك ، فلما كان يوم اخلم
ال أتوجه إال به ، فسلمه له فنزل به : وسألوا األمري يف الشيخ سراج الدين فوعدهم بأن يطلقه فصممالبلقيين وقال 

ه شيء من ذلك ، وكان ابن امللقن قد دخل يف رأسه دخان املنصب فويل وعزل وعني مجاعة لوظائف ، فلم يتم ل
كان السبب يف سعي ابن امللقن أن برقوق كان طلب من يقرأ عنده عليه : قرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي 

البخاري يف رمضان سنة تسع وسبعني ، فذكروه له فاجتمع به وصارت بينهما صداقة ، فلما استقر بدر الدين بن 
ية لقربه من برقوق فتاقت نفسه إىل املنصب ، فذكر القصة وذكر أنه أيب البقاء استنابه يف الصاحلية وأعطاه الشرق

أهني يف ذلك اجمللس وأنه ملا سئل أجاب بأنه سعى لتعيني ذلك عليه فأمر برقوق القاضي بدر الدين بعزله وسلمه 
  .لشاد الدواوين فبقي عنده إىل أن خلص يف أول مجادى اآلخرة 

العليمي يف مشيخة اخلانقاه األسدية بدمشق وكانت بيد الشيخ صدر ويف ربيع األول سعى الشيخ مشس الدين 
الدين الياسويف ، وأعانه على ذلك الشيخ حب اهللا فانتزعها من الصدر فاتفق أن العليمي قبض عليه وايل الشرطة يف 

واتفق أنالذين خامس عشر شهر ربيع اآلخر يف بيت نصراين وبني يديه باطية مخر فحمله إىل احلاجب فأقام عليه احلد 
وشوا به كانوا من أتباع الياسويف فانتصر له النائب فرسم عليهم وعلى الياسويف وقرر يف مشيخة األسدية الشيخ 

  .مشس الدين بن سند 
ويف ربيع اآلخر قام مجاعة على الشيخ مشس الدين احلنفي القونوي املقيم باملزة ورفعوا إىل السلطان أنه يقع يف 



صحابة ، فرسم أن يعقد له جملس بدمشق فطلبه النائب وادعى عليه فلم يثبت عليه شيء فأطلق العلماء حىت يف ال
  .وعظم قدره بعد ذلك 

وفيها استقر أمري غالب بن أمري كاتب مهام الدين بن قوام الدين اإلتقاين يف قضاء احلنفية بدمشق ، وكان مذكورا 
  .بالفسق واجلهل 

مراكب فالتقاهم يلبغا الناصري فهزمهم فإنه أمر العسكر أن يتأخروا فطمع وفيها نازل الفرنج طرابلس يف عدة 
فيهم الفرنج وتبعوهم إىل أن بعدوا عن البحر فرجع عليهم بالعسكر فهزمهم وقتل منهم مجاعة وكان فتحا مباركا 

 وفر من بقي ألنه استطرد هلم إىل أن صاروا يف الرب فضرب عليهم مرحيا فقبض على أكثرهم وقتل منهم مجع كثري
وفيها نازل مبارك الطازي نائب البلستني خليل بن دلغادر التركماين ومن معه . إىل املراكب فاقلعوا هبا هاربني 

  .فانكسروا فتبعهم فردوا عليه فكسروهوأمسكه خليل فضرب عنقه صربا 
 منزله فوجد من مجلته ويف مجادى األوىل قبض على الشمس املقسي ناظر اخلاص وصودر على مال جزيل ونقل ما يف

  .ألف بدن سنجاب ، وأضيف نظر اخلاص البن مكانس مع الوزارة 
  .وفيه ظهر كوكب له ذؤابة وبقي يرى يف أول الليل من ناحية الشمال ويف آخر الليل من ناحية اجلنوب 

ف من الشافعي حىت وفيها حتدث بركة يف نظر األوقاف وتكلم معه فيها كمال الدين احملتسب وانتزعوا مجيع األوقا
  .جامع ابن طولون ، وذلك يف شهر رجب 

وفيها يف شعبان سعى مشس الدين ابن أخي جاز اهللا يف مشيخة سعيد السعداء وكانت بيد الشيخ برهان الدين 
األبناسي فحج يف السنة املاضية ، واستناب صديقه الشيخ زين الدين العراقي وجاور ، فقام مجاعة من أهلها فرافعوا 

أعرض عنها ، فقرر بركة مشس الدين املذكور : شيخ برهان الدين وذكروا أنه يهمل أمرها ، وقال قوم منهم ال
عوضا عنه ، وسعى مجاعة ممن يتعصب للشيخ برهان الدين يف عقد جملس وساعدهم الشيخ سراج الدين البلقيين 

  .فما أفاد ، واستقر ابن أخي اجلار 
وفيها استقر كمشبغا اليلبغاوي .درية ونقل إىل دمياط ، فأقام هبا بطاال مطلقا وفيها أطلق طشتمر من سجن اإلسكن

  .يف النيابة بدمشق وصرف بيدمر وسجن باإلسكندرية 
وفيها أغار قرط أمري أسوان على أوالد الكنز فأمسك منهم أحد عشر نفسا من أكابرهم وأحضرهم إىل القاهرة 

كنون خارجا عنها وهم من ذرية بعض عبيد بين عبيد أصحاب القصر فقتلوا ، وهو أول من تعرض هلم وكانوا يس
بالقاهرة ، وكاتب بذلك كبري الدولة فعلقت الرؤوس بباب زويلة ، وأرسل صحبتهم حنو املائيت نفس فاسترقوا 
هذا وبيعوا فانفتح منهم على أهل البالد باب شر وآل األمر إىل أن خربت أسوان بأيديهم وجال عنها أهلها زماننا 

  .واستوىل بقاياهم عليها 
وفيها استقر موسى بن قرمان كاشف الوجه القبلي وأمر تقدمة ألف وكوتب مبلك األمراء ، وهو أول من صنع له 

  .ذلك وذلك بعد قتل مراد الكاشف من عربان البحرية بدر بن سالم ومن معه 
  .وفيها استقر مترباي الدمرداشي يف نيابة محاة عوضا عن كمشبغا 

يها أفرج عن قزدمر من املرقب وعن ابن أخيه يلك وأقاما بطرابلس مث نقال إىل دمشق مث عني قزدمر لنيابة حلب وف
  .فلم يتم ذلك ، مث أعطى إقطاع حطط ، مث استقر حطط يف نيابة محاة ملا انتقل مترباي إلىنيابة حلب 

ل إىل القدس بطاال ، واستقر يف نيابة وفيها قبض على اشقتمر نائب حلب وسجن باإلسكندرية مث أفرج عنه ونق
  .حلب منكلي بغا األمحدي ، مث قبض عليه يف رجب وسجن بالقلعة ، ونقل مترباي من نيابة محاة إىل نيابة حلب 



وفيها قدم الشيخ أمني الدين احللواين فأنزل يف دار الضيافة ، وحصل له من األمراء فتوح كثري فشرع يف عمل 
دخل عليه من الفتوح يف ذلك فانثال عليه الناس وكثر زائروه ومعتقدوه ، وذكر أنه دخل السماعات وإنفاق ما ي

  .إىل بالد برغال وأهلها كفار فدعاهم إىل اإلسالم فأسلم غالبهم على يده 
عبد اهللا الزيلعي إىل اجليزة ، فبات بقرب أبو النمرس فسمع حس : وفيها توجه شخص من أهل الصالح يقال له 

سأل عنه فقيل له إن هبا كنيسة يعمل فيها ذلك كل ليلة حىت ليلة اجلمعة ويف يومها واخلطيب على املنرب ، الناقوس ف
فسعى عند مجال الدين املختسب يف هدمها فقام يف ذلك قياما تاما إىل أن هدمها وصريها مسجدا ، ويف مجادى 

أصلح أنت : عسفه وظلمه ، فقال له بركة  اآلخرة تكلم تغرى برمش احلاجب الكبري يف الوزير ابن مكانس وشدة
  .نفسك فغضب ورمى قباه ولزم بيته ، مث نقإلىل حلب حاجبا فسار إليها 

ويف أواخر شوال قبض على فخر الدين بن مكانس وأخيه الوزير وأهينا وصودرا مث هربا ، واستقر التاج امللكي يف 
يف مباشرته أهوج شديد اجلور وإحداث املظامل حىت أنه  الوزارة والشمس املقسي يف نظر اخلاص ، وكان ابن مكانس

قبل القبض عليه بقليل توجه بنفسه إىل بركة احلاج وأمر املقومني أن حيضروا أوراق مكس اجلمال اليت معهم ومن مل 
حيضر ورقه ألزم بإعادة املكس ، فحصل بذلك للحجاج ضرر كبري ، وهو أول من أحدث ذلك فعوجل وكان قبل 

يل بلغه أن بقيسارية جركس كثريا من القماش بغري ختم فأغلقها يف ليايل العيد مثانية أيام ففاهتم املوسم ذلك بقل
  .وكثر دعاؤهم عليه 

وفيها أمسك ابن التركية أمري عربان البحرية ، فقبض عليه أيدمر وايل البحرية وسجن وتوجه مجع كثري من األمراء 
فرجعوا بغري طائل ، وكان األمري مراد استقر يف كشف الصعيد يف ثالث عشر إىل الصعيد لتتبع العربان ، فهربوا 

صفر ، وهو أول من ويل ذلك بتقدمة ألف ، فوقع بينه وبني بدر بن سالم أمري عرب البحرية وقعة اجنلت عن قتل 
، وهو أول من  واستقر موسى بن قرمان أمري األمراء بالوجه القبلي. مراد فنقل يف مركب إىل القاهرة يف شعبان 

  .عملها وقرر يف خدمته حاجباأمري أربعني وذلك يف سادس رمضان 
وفيها كانت بني مترباي نائب حلب وبني التركمان وقعة كبرية فيها كسرة شنيعة ، وارتفعت رؤوس التركمان من 

  .يومئذ ومنعوا العداد من هذا التاريخ 
درية وصرف عز الدين بن الريغي ، وكان استقر بعد موت وفيها ويل ناصر الدين أمحد بن التنيسي قضاء اإلسكن

أبيه مث صرف بعد قليل ، وعاد ابن الريغي مث صرف ، وعاد ابن التنيسي يف ذي احلجة منها ، وصارا يتنازعان ذلك 
  .مدة إىل أن نقل ابن التنيسي إىل القضاء بالقاهرة كما سيأيت 

معه كسوة للكعبة ، فحال أمري الركب املصري بينهم وبني وفيها جهز األشرف صاحب اليمن احململ إىل مكة و
كسوة الكعبة وكادت تقع الفتنة مث مخدت بلطف اهللا تعاىل بعناية صاحب مكة ، وحصل له بسبب ذلك من اليمنيني 

  .ذكر 
 وفيها محل إىل املارستان رجل كان منقطعا بني النهرين يف عريش ، فمرض فبقي ملقى على الطريق أياما فحمله

بعضهم إىل املارستان ، فنزل فيه مث مات فغسل وصلى عليه ومحل إىل املقبة ، فلما أدخل القرب عطس فأخرج ، مث 
  .عويف وعاش ، وصار حيدث الناس مبا رأى وعاين ، وكانت هذه كائنة غريبة بدمشق يف مجادى اآلخرة 

من أراضي الديار املصرية بسبب أن ويف السادس عشر من ذي احلجة كان قد تكلم األمراءيف إبطال األوقاف 
: الواقفني يشترون األرض بطريق احليلة مث يوقفوهنا ، فعقد لذلك جملس حضره أهل العلم واألعيان ، فقال برقوق 

ما أضعف عسكر املسلمني إال هذه األوقاف ، والصواب استرجاعها ، فأنكر الشيخ أكمل الدين ذلك وتكلم معه 



أما أوقاف : فر فيه بركة وأظهر الغضب ، فبدر الشيخ سراج الدين البلقيين وقال ومع بركة التركي إىل أن ن
اجلوامع واملدارس ومجيع ما للعلماء والطلبة فال سبيل إليه ، وال حيل ألحد نقضه ألن هلم يف اخلمس أكثر من ذلك ، 

أن ينقض إذا حتقق أنه أخذ بغري وأما ما وقف على عويشة وفطيمة واشترى ألمثاهلم من بيت املال باحليلة ، فينبغي 
األرض كلها للسلطان يفعل فيها ما يشاء ، فرد عليه بدر الدين ابن : حق ، فقال بدر الدين بن أيب البقاء القاضي 

بل السلطان كآحاد الناس ال ميلك من األرض شيئا إال كم كما ميلكه غريه ، فكثر : الشيخ سراج الدين وقال 
شيء إال أن الشيخ أكمل الدين بعد ذلك بالغ يف الرد على من أراد إبطال شيء من اللغط وانفصلوا على غري 

  .األوقاف وقبح فعل ذلك ، وساعده الشيخ ضياء الدين القرمي إىل أن سكن احلال 
  .وفيها اسستقر أوحد الدين موقع برقوق يف نظر خزانة اخلاص بعد موت عالء الدين بن غراب 

د اهللا بطريا فصرعه وادعة لربكة وشرع يف جتهيز التقدمة على العادة ، والعادة يف ويف شوال رمى ابن احلاجب عب
ذلك أن يقدم منيفعل ذلك لألمري الذي يدعي له تقدمة هائلة تساوي قدر ألفي دينار ، فذكر بعض األمراء لربكة 

خذ التقدمة وأمر بنفيه أن عبد اهللا بن احلاجب هذا قدم لصرغتمش قبل هذا التاريخ أضعاف ذلك ، فغضب بركة وأ
هو وولده إىل الشام بطالني ، مث شفع عنده فيهما فأمر بردمها فبذال عشرة آالف دينار ، فأمر عبد اهللا أربعني وأقام 

  .ابنه بطاال 
وفيها يف خامس عشرين ذي احلجة وجدت ورقة عند برقوق فيها أن غالم اهللا مشد الشرخبانات يريد أن يكبس 

معة مع العبيد ، فأمر اخلطيب أن يوجز اخلطبة ، واتفق حضور قرط من أسوان ومعه كتب من عليكم يف صالة اجل
  .غالم اهللا إىل أوالد الكنز حيرضهم على اجمليء فقبض على غالم اهللا وسجن 

وفيها طغا التركمان وجتمعوا بعد كسر مبارك الطازي وقتله ، فأرسل برقوق إىل مترباي نائب حلب أن يرسل إليهم 
يوش وجهز عسكر دمشق إليهم أيضا فتوجهوا فكسرهم التركمان وتبعوهم إىل الدربند وتبجحوا يف ذلك ، اجل

وكان التركمان ملا أحسوا بالغلبة أرسلوا منهم أربعني نفسا بالتحف واهلدايا ، واظهروا الطاعة واخلضوع قبل 
هم وأخذ ما معهم وكبس يف احلال على الوقعة والتزموا بدرك سائر الطوائف فلم يقبل منهم ذلك ، وأمسكت رسل

منازهلم وهنبت أمواهلم وسبيت نسؤهم فانتهكت حمارمهم حىت كان الغلمان واألتباع يقتضوناألبكار بغري إنكار ، 
فلما أحل العسكر يف أتباعهم رجعوا عليهم مستقبلني فوقفوا هلم عند مضيق فقتل من العساكر عدد كثري وجرح 

زموهم ، فقيل كان مجلة ما هنب ثالثني ألف مجل حمملة وثالثة هشر ألف فرس وحنو ذلك أكثرهم وهنب ما معهم وه
، فحمى التركمان واجتمعوا وأكمنوا هلم عند مضيق يقال له فاز امللك على شاطئ البحر بالقرب من بلدة أناس 

د وهلك املعظم ، ويقال إن وطريقه ال يسلكها إال مجل واحد ، فلما مروا هبم أوقعوا هبم فلم ينج منهم إال الشار
  .مترباي أسر فلم يعرف فتحيل حىت أطبق وملك التركمان بلستني واستعدوا لقصد حلب وهنبها 

ويف صفر منها استقر السلطان امللك العادل فخر الدين سليمان بن غازي يف مملكة حصن كيفا ، فوض إليه ذلك 
  أخوه امللك الصاحل بعد أن

ISLAM ICBOOK.WS  ©ين|  ٢٠١٠ لم مس ل احة لجميع ا مت ق  الحقو ع    جمي

  



لتاريخ: كتاب  ا لعمر يف  ا بناء  لغمر بأ ا ء  نبا   إ
لعسقالين : املؤلف  ا بن حجر  بن علي  أمحد  لفضل  ا لدين أيب  ا  شهاب 

أشهد على نفسه بالرضا بذلك وخلع نفسه من امللك ، وضربت الدراهم والدنانري باسم سليمان ، ورسخت قدمه 
  .يف اململكة 

األشرف شعبان كان صودر على مال كثري على يد سيف املقدم  وفيها أمسك على سابق الدين مثقال األشريف زمام
  .فأخذ منه ثالثة آالف دينار 

  .ويف شوال أمر بتبطيل الوكالء من دور القضاء 
  ٧٨٠وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة مثانني وسبعمائة من األعيان
عارفا بالعربية ، وشرح األلفية ، مث  إبراهيم بن عبد اهللا احلكري برهان الدين املصري ، ويل قضاء املدينة ، وكان

رجع فمات بالقدس يف مجادى اآلخرة ، وقد ناب يف احلكم عن البلقيين يف اخلليل والقدس وأم عنه نيابة باجلامع 
أمحد بن خضر بن أمحد بن سعد بن عمار بن غزوان بن علي بن مشرف بن تركي احلسباين السعدي .بدمشق 

ن أهل حسبان ، وسكن دمشق فكانت له جالدة وصرامة ، وكان من الشهود ، شهاب الدين نزيل دمشق ، كان م
ذكره قريبه شهاب الدين بن حجى ، وذكر أنه وجد شهادة عم جد أبيه على املعظم بن العادل يف سنة مخس 

وستمائة يف وقف جامع حسبان ، شهد بذلك عمار ابن غزوان بن علي السعدي مث أدى تلك الشهادة عند احلاكم 
  .سبان عبد احلق بن عبد الرمحن سنة عشرين وستمائة ، مات بدمشق حب

أمحد بن سليمان بن حممد العدناين أبو العباس الربشكي بكسر املوحدة والراء وسكون املعجمة بعدها كاف والد 
 صاحبنا احملدث زين الدين عبد الرمحن ، روى عن الوادياشي والشريغ املغريب واشتغل ومهر ، وله حواش على

رياض الصاحلني للنووي يف جملد ، وله تواليف ، روى عنه عبد اهللا بن مسعود بن علي بن القرشية وغريه من أهل 
أمحد بن عبد اهللا العجمي املعروف بأيب ذر ، قدم مصر بعد أن صحب الشريف .تونس ، ومات هبا يف هذه السنة 

على ألسنة العوام باذار أركان يعرف علم احلرف  حيدر بن حممد فأقام مدة مث رجع إىل القدس وبه مات ، واشتهر
ويدرس كتب ابن العريب ، وله اشتغال يف املعقول وذكاء ، وكان كثري التقشف ، وللناس فيه اعتقاد ، مات يف ذي 

  .احلجة وقد أضر ، وجاوز السبعني 
  .أمحد بن حممد بن إمساعيل الطربي املكي ، مسع من الرضي الطربي وغريه وحدث 

بن حممد بن عبد اهللا بن ملك بن مكتوم العجلوين بن خطيب بيت هليا شهاب الدين بن فخر الدين ، ولد سنة أمحد 
تسع وسبعمائة ، ومسع من احلجار وإمساعيل بن عمر احلموي وغريمها وحدث ، وكان رئيسا وجيها ، وله عدة 

املهملة املكسورة مث الزاي ، كان أحد  أمحد بن حممد بن حممد بن حسن العزي بالعني.مشاركات ، مات يف احملرم 
املؤذنني والقراء باألحلان ، فاق أقرانه وكان وجيها ، يتعاىن الشهادة مث ترك ، وكان شريف النفس منجمعا حمببا إىل 

  .الناس ، مات يف مجادى األوىل وقد جاوز األربعني ، وهو خال الشيخ شهاب الدين بن حجى 
هاب الدين الدمشقي ، ولد سنة بضع وسبعمائة ، ومسع من السالوي واملزي أمحد بن خملص السخاوي الشيخ ش

والربزايل وغريهم ، وكان صوفيا خبانقاه خاتون منجمعا مقتنعا مبلك له وقفه على نفسه مث على اخلانقاه وحدث ، 
  .مات يف مجادى اآلخرة 



بعني بعد قتل األشرف مث استقر دويدارا اطلمش الدوادار ، مات باإلسكندرية ، وكان يقال له األرغوين ، أمر أر
  .كبريا ، مث قبض عليه مع طشتمر مث أعطى تقدمة ألف بالشام ، مث مات يف ربيع اآلخر 

آقبغا اجلمدار خزندار اجلاي ، كان شجاعا مقداما ، تقدم يف زمن أستاذه مث نفي بعده إىل الشام مث أعطى إمرة 
  .سسى مات بعد رجوعه من القاهرة ب.عشرة مبصر ، مث قبض عليه يف صفر وقتل 

أبو بكر بن احلافظ تقي الدين حممد بن راقع ، ولد يف رمضان سنة ست وثالثني ، وأمسعه أبوه من زينب بنت 
  .الكمال واجلزري وغريمها وحدث ، وكان قد درس بالعزيزية بعد أبيه ، مات يف رجب 

  .وله نظم ، مات يف صفر احلسن بن عبد اهللا الصرييف املصري كان نقيب الفقراء ، 
احلسن بن حممد بن حسن بن أمحد بن عبد الواحد الدمشقي بدر الدين بن الزملكاين ، كان من رؤساء الدمشقيني ، 

  .ومات يف رمضان 
احلسن بن ساالر بن حممود الغزنوي مث البغدادي الفقيه الشافعي ،رحل قدميا فسمع من احلجار وغريه ، مث رجع 

  .ح البخاري عن احلجار وبتلخيص املفتاح عن مصنفه اجلالل القزويين ، مات يف شوال وحدث ببغداد بصحي
داود بن إمساعيل القلقيلي نسبة إىل قرية بني نابلس والرملة يلقب هباء الدين ، كان فاضال شافعيا يدرس ويفيت ، 

  .ومات يف هذه السنة ذكره القاضي عالء الدين يف تارخيه . سكن حلب 
د بن صاحل املناوي أحد املعتقدين بالقاهرة ، مات مبنية الشريج وهبا كانت زاويته ويذكر عنه كرامات صاحل بن حمم

  .، وكان كثري الضيافة للواردين ، وللنا فيه اعتقاد كثري ، مات يف رمضان 
اهللا ، ضياء بن سعد اهللا بن حممد بن عثمان القزويين ويقال له القرمي ويعرف بقاضي القرم ويسمى أيضا عبد 

الشيخ ضياء الدين العفيفي ،أحد العلماء ، تفقه يف بالده وأخذ عن القاضي عضد الدين وغريه ، مث اشتغل على أبيه 
والبدر التستري واخللخايل ، وتقدم يف العلم قدميا حىت كان سعد الدين التفتازاين أحد من قرأ عليه ، وحج قدميا 

ملوافقته اسم : ه عبيد اهللا فكان ال يرضى أن يكتبه فقيل له يف ذلك فقال فسمع من العفيف املطري باملدينة وكان امس
عبيد اهللا بن زياد قاتل احلسني ، وكان يستحضر املذهبني ويفيت فيهما وحيسن إىل الطلبة جباهه وماله مع الدين املتني 

حبيث تصل إىل قدميه وال ينام  والتواضع الزائد وكثرة اخلري وعدم الشر والعظمة الزائدة ، وكانت حليته طويلة جدا
: سبحان اخلالق فكان يقول : إال وهي يف كيس ، وكان إذا ركب فرقها فرقتني ، وكان عوام مصر إذا رأوه قالوا 

عوام مصر مؤمنون حقا ألهنم يستدلون بالصنعة على الصانع ، وملا قدم القاهرة استقر يف تدريس الشافعية 
وغري ذلك ، وكان ال ميل من االشتغال حىت يف حال مشيه وركوبه ، وحيل  بالشيخونية ويف مشيخة البيربسية

أنا حنفي األصول : الكشاف واحلاوي حال إليه املنتهى حىت يظن أنه حيفظهما أو يقدر على سردمها ، وكان يقول 
ثالث عشر شافعي الفروع ، وكان يدرس دائما بغري مطالعة ، وعظم قدره جدا يف أيام دولة األشراف ، مات يف 

ذي احلجة ، فقرأت خبط قاضي القضاة تقي الدين الزبريي وهو فيما أجازنيه أن سبب موته أنه عقد عند برقوق 
جملس بسبب األوقاف فتكلم الضياء بكالم قوي فغضب منه برقوق وأجابه جبواب خشن خاف منه على نفسه 

كتب إليه زين الدين طاهر بن احلسن بن حبيب  فرجع إىل الشيخونية مث رجع إىل بيته فمرض واستمر إىل أن مات ،
  .قل لرب الندى ومن طلب العلم جمدا إىل سبيل السواء :

  :فأجاب . إن أردت اخلالص من ظلمة اجلهل فما هتتدي بغري الضياء 
  قل ملن يطلب اهلداية مين

  خلت ملع السراب بركة ماء



  ليس عندي من الضياء شعاع
  كيف تبغي اهلدى من اسم الضياء

  .لحة بن عيسى بن إبراهيم بن عيسى الزبيدي املهتار ، كان صاحلا ، له كرامات ، مات يف ربيع اآلخر ط
عارف بن حممد العجمي نزيل القاهرة ، كان عارفا باملوسيقى وانتهت إليه الرئاسة يف ذلك ، وكان أحد الصوفية 

  .بالبيربسية ، مات يف ذي القعدة 
  .احب الزاوية بالقرافة ، أحد من يعتقد بالقاهرة ، مات يف سادس عشر احملرم عبد اهللا بن عبد اهللا اجلربيت ص

عبد اهللا بن حممد بن سهل املرسي املغريب نزيل اإلسكندرية ، ويعرف بالشيخ هنار ، كان أحد من يعتقد ببلده ويذكر 
  .عنه مكاشفات كثرية ، مات يف مجادى األوىل 

ن من اخلواصعند ابن الغنام وويل نظر املواريث ، وكان شديد السمرة ، عبد اهللا بن حمدار شاهد اإلصطبل ، وكا
  .مات رجوعه من احلج يف صفر 

عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم ، عز الدين أبو حممد بن العجمي احلليب ، مسع من أيب بكر أمحد بن حممد 
نه ابن ظهرية والربهان احملدث وغريمها ، ومات بن عبد الرمحن بن العجمي جمالس ابن عبد كوية الثالثة ، مسع م

  .راجعا من احلج يف ثالث احملرم ، وكان شيخا منقطعا عن الناس ، له وقف يرتزق منه وهو من بيت كبري حبلب 
عبد امللك بن عبد الكرمي بن حيىي بن حممد بن علي بن حممد بن حيىي القرشي ، حميي الدين ابن الزكي الدمشقي ، 

كبري بدمشق ، ولدقبيل الثالثني ، ومسع من زينب بنت الكمال وغريها ، وطلب بنفسه واشتغل  كان من بيت
  .وحدث ، وناب يف احلكم ودرس وكان من الرؤساء ، مات يف ذي القعدة ومل يكمل اخلمسني ، وكان له نظم 

، وحدث عن ابن خملفو علي بن صاحل بن أمحد بن خلف بن أيب بكر الطييب مث املصري ، مسع من احلجار ووزيرة 
  .بالسادس من الثقفيات مساعا قال أخربنا جعفر ، مات يف سابع عشر احملرم ، مسع منه أبو حامد بن ظهرية بالقاهرة 
علي بن عرب الطنبذي حمتسب القاهرة ، ويل أيضا وكالة بيت املالونظر اخلزانة ، وحج يف هذه السنة فمات بعد 

  .حلجة قضاء حجه مبكة يف ثالث عشر ذي ا
علي بن كلفت ، والعامة تقول كلبك شاد الدواوين ، كان مشهورا بالعفة ويقال إنه ما ارتشى قط لكنه كان ظاملا 

غشوما ، مات بالطريق بني حلب ودمشق يف مجادى اآلخرة فحمل إىل دمشق فدفن هبا ، ويقال إنه ملا كان حبلب 
  .ه فكان ذلك سبب موته عفا اهللا تعاىل عنه ظلم ظلما كثريا فطلبه منكلي بغا النائب وأهانه وضرب

مبارك شاه الطازي أحد األمراء ، كان من أعيان أتباع طاز وأول ما تأمر أربعني يف شوال سنة مثان وستني ، مث أمر 
تقدمة يف سنة مخس وسبعني مث كان ممن أعان على قتل األشرف ، واستقر يف أول سنة تسع وسبعني رأس نوبة ، مث 

مع قرطاي وسجن باإلسكندرية مث أطلق وأعطى إمرة البلستني مث نقل إىل نيابة غزة يف أول سنة مثاين مث قبض عليه 
حممد بن إبراهيم بن حممد بن يوسف الدمشقي مشس الدين احلسباين ، ولد حبسبان .أعيد إىل البلستني فقتل يف صفر 

تب بني يدي أبيه مث ويل كتابة احللة بدمشق ، وكان وأصله من غزة ، وإمنا ويل أبوه القضاء حبسبان ونشأ هو هبا وك
  .مشهورا باملهارة يف ذلك عارفا بالوثائق ، مات يف احملرم عن سبعني سنة 

حممد بن أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي الصاحلي ، صالح الدين بن تقي 
ه ، ولد سنة أربع ومثانني ، وتفرد بالسماع من الفخر بن البخاري ، مسع منه الدين بن العز ، مسند الدنيا يف عصر

مشيخته وأكثر مسند أمحد والشمائل واملنتقي الكبري من الغيالنيات ، ومسع من التقي الواسطي وأخيه حممد وأمحد 
صر اهللا بن عياش يف عبد املؤمن الصوري وعيسى املغري واحلسن بن علي اخلالل والعز الفراء والتقي بن مؤمن ون



آخرين ، وأجاز له يف سنة مخس ومثانني مجاعة من أصحاب ابن طربزد والكندي وخرج هلالياسويف مشيخة وحدث 
باإلجازة عن النجم بن اجملاور وعبد الرمحن بن الزين وزينب بنت مكي وزينب بنت العلم ، وأمسع الكثري ورحل 

ان دينا صاحلا حسن اإلمساع ، أم مبدرسة جده ، وأمسع احلديث أكثر من الناس إليه وتزامحوا عليه وأكثروا عنه ، وك
مخسني سنة ، وكان أوال يتعسر مث مسع ، وقد أجاز ألهل مصر خصوصا من عموم فدخلنا يف ذلك ، مات يف شوال 

ستا  عن ست وتسعني سنة وأشهر ، ونزل الناس مبوته درجة ، ولد يف آخر سنة ثالث أو أول أربع ومثانني فأكمل
  .وتسعني سنة وأشهرا 

حممد بن أمحد بن علي بن جابر .حممد بن أمحد بن رسول األبناسي حمتسب دمشق وليها مرارا ، مات يف ذي القعدة 
اهلواري األندلسي أبو عبد اهللا بن جابر الضرير صاحب البديعية ، تقدم ذكره مع رفيقه أيب جعفر الغرناطي ومات 

  .هو يف هذه السنة 
محد بن حممد بن أمحد بن حسن اخلراساين ، بدر الدين بن ركن الدين بن وحيد الدين ، اخلراساين األصل حممد بن أ

الدمشقي ، شيخ خانقاه الطواويس تلقاها عن والده سنة إحدى وأربعني ، وكان مولده سنةعشرين وسبعمائة ، 
  .ومسع من السادجي بعض جامع الترمذي وحدث ، ومات يف صفر 

عيل بن أمحد الدمشقي الفراء األشقر امللقب بالقزل ، مسع املزي وإبراهيم بن الفريسة والربزايل ومجاعة حممد بن إمسا
من أصحاب بان الدائم وحدث ، وكان دمث األخالق حيب أهل احلديث وأصحاب ابن تيمية ، حفظ القرآن على 

  .كرب وقد حفظ عليه القرآن مجاعة ، مات يف ربيع اآلخر 
اجلبعاء العاديل ، ناصر الدين ، نشأ يف رياسة وتعاىن الفروسية ، ومهر يف لعب األكرة ، وويل إمرة  حممد بن علي بن

عشرة مث طبلخانات ، مث أمر تقدمة يف سنة سبع وسبعني ، وويل نيابة السلطنة يف أول سنة مثانني مث ويل نيابة غزة يف 
  .اآلخرة منها  ربيع األول منها ، مث استعفى ملرض عرض له ومات يف مجادى

حممد بن عيسى مشس الدين النابلسي قاضيها وخطيبها ، هو سبطالقلقشندي ، مات يف مجادى اآلخرة وهو من أبناء 
  .األربعني 

حممد بن حممد بن سعيد بن عمر بن علي اهلندي الصنعاين ضياء الدين ، نزيل املدينة ، مث كة ، كان فاضال صاحب 
واألصول وله مساع من البدر الفارقي والعفيف املطري ، وكان يتعاىن التجارة ، مات فنون ، ويدري الفقه والعربية 

يف ذي احلجة وقد جاوز الثمانني ، وهو والد صاحبنا شهاب الدين بن الضياء قاضي احلنفية اآلبن مبكة ، وقد ادعى 
ء قد مسع علي اجلمال املطري والده أهنم من ذرية الصنعاين وأن الصنعاين من ذرية عمر بن اخلطاب ، وكان الضيا

والقطب بن مكرم والبدر الفارقي ، وكان سبب حتوله من املدينة أنه كان كثري املال فطلب منه مجاز أمريها شيئا 
فامتنع فسجنه مث أفرج عنه فاتفق أهنما اجتمعا يف املسجد فوقع من مجاز كالم يف حق أيب بكر وعمر فكفره الضياء 

توصل إىل ينبع واستجار بأمريها أيب الغيث فأرسله إىل مصر فشنع على مجاز فأمر السلطان وقام من اجمللس فتغيب و
بقتله فقتل يف املوسم فنهب آل مجاز دار الضياءصفحة فارغةفتحول إىل مكة وتعصب له يلبغا فقرر له درسا للحنفية 

عربية شديد التصعب للحنفية كثري يف سنة ثالث وستني فاستمر مقيما مبكة إىل أن مات ، وكان عارفا بالفقه وال
  .الوقيعة يف الشافعية 

حممد بن حممد بن عثمان بن الصفي أمحد بن حممد بن أيب بكر الطربي ، مسع من جده عثمان ومجاعة بدمشق ومكة 
وحدث ، أخذ عنه السراجالدمنهوري وغريه وكتب الكثري وتوجه إىل بالد اهلند سنة مثان ومخسني فأقام هبا إىل أن 

  .ات يف هذه السنة م



حممود بن علي بن إبراهيم القيصري شيخ اخلانقاه اخلاتونية ونظر الربوة وويل أيضا نظر األسرى ، وكان مكينا عند 
الناس كثري اإلفضال واملكارم ، وقد نزل لولده عبد امللك عن املشيخة قبل موته بقليل ، وكانت له مكانة عند 

، مسع صحيح مسلم على السالوي ، ونزل له صهره ابن محويه عن مشيخة  الناس ومكارم أخالق ، مات يف شوال
  .الشيوخ فما سعى فيها واستمر باخلاتوينة 

موسى بن عبد اهللا األزكشي نائب السلطنة يف عدة أقاليم وبالقاهرة مث األستادارية واحلجوبية واإلشارة والكالم يف 
  .، وكان معروفا بالعفة والديانة  أمور اململكة كلها ، مات يف احمللة يف ذي القعدة

موسى بن حممد بن شهري بضم املعجمة وسكون اهلاء التركماين ، أحد أكابر األمراء بالبلستني والنائب يف سيس 
وغريها من البالد الشمالية ، مت يف رمضان وقد جاوز األربعني ، وكان حيب العلم ويفهم كثريا ويذاكر ويتمذهب 

  .باريين أذن له يف اإلفتاء ، وكانذلك يف سنة وفاته وقد ويل نيابة للشافعي ، ويقال إن ال
  .هنار الذي كان يعتقد باإلسكندرية هو عبد اهللا تقدم 

  ٧٨١حوادث سنة 
  سنة إحدى ومثاين وسبعمائة

خري فيها وصل احلجاج إىل األزمل فلم جيدوا هبا اإلقامة على العادة فوقع فيهم الغالء الشديد ، وكان السبب يف تأ
اإلقامة أن العرب الذين جرت عادهتم حبملها نقل هلم عن عرب بلى أهنم أرادوا هنب اإلقامة فتأخروا مبغارة شعيب ، 
فوصل احلاج إىل املويلحة فلم جيدوا شيئا مث إىل عيون القصب فلم جيدوا شيئا فغال الشعري حىت بيعت الويبة الشعري 

لى مخسة دنانري هرجة ، ومات من اجلمال شيء كثري ، وقاسى احلجاج باثنني وتسعني درمها قيمتها حينئذ تزيد ع
  .مشقة شديدة وتأخروا عن العادة مخسة أيام 

ويف رابع عشرين احملرم استقر قرط نائب السلطنة بالوجه القبلي وابنه حسني وايل قوص ، وأوقع قرط يف ربيع 
عليهم وقتل منهم مقتلة وأرسل رؤوسا إىل القاهرة  اآلخر بالعرب فكسروهوقتلوا عددا من مماليكه مث عاد فانتصر

  .فعلقت 
وفيها توجه فخر الدين إياس يف طلب برهان الدين بن مجاعة لشكوى الناس من سرية ابن أيب البقاء فوصل يف أواخر 
صفر فخرج بركة مللتقاه وطلع صحبته إىل برقوق ونزل يف آخر النهار يف صهريج منجك ، مث طلب صبيحة قدومه 

ىل القلعة وخلع عليه ونزل يف موكب حافل فيه ثالثة عشر من األمراء الكبار وارجتت له القاهرة حبيث كان أعظم إ
من يوم احململ وباشر حبرمة ومهابة أعظم من املرة األوىل ، واستعاد من البلقيين تدريس الشافعي ، وكان انتزعه 

ن ابن مجاعة اصطلح مع البلقيين وعوضه نظر وقف السيفي ووقف البلقيين ملا استقر ابن أيب البقاء يف القضاء ، مث إ
وقرأت خبط الزبريي أن العظمة . املدرسة الطقجية ، وكانت مدة والية ابن أيب البقاء هذهاألوىل سنة وأربعة أشهر 

يف أيام املذكورة البن مجاعة كانت من جهة بركة ، فلما تالشى أمره مل ينفق البن مجاعة مثل الصورة اليت كانت 
  .األشرف بعناية ابن آقبغا آص 

  .وفيها أمر بركة مبسك الكالب ونفيهم إىل اجليزة وقرر على كل أمري وعلى صاحب دكان منهم شيئا كثريا 
وفيها قيس املديان وجعل على كل أمري فدان فأحضر كل أمري رجاال من عنده فعزقوه وأصلحوه ، ويف صفر قبض 

شريف وسئل عن ذخائر األشرف بعد أن عرض على العقوية فدل على ذخرية وجدرا على مثقال اجلمايل الزمام األ
فيها ثالثني ألف دينار مث هدد فأقر بأخرى فيها نصف األوىل وفيها برنية فصوص من مجلتها فص عني هر زنته ستة 

فاعتربت عش درمها مث ضرب وسعط مرارا فلم يقر بشيء ، مث وجدت ورقة خبط األشرف فيها فهرسة ذخائره 



  .فتحققوا أنه ما بقي عند مثقال شيء فأطلق 
  .ويف ربيع اآلخر أمر بركة بتسمري مجاعة من قطاع الطريق فسمرواوكانوا حنو الستة عشر نفسا 

وفيها شاع بني العامة أن بركة يريد أن يركب عليهم فتحدثوا يف ذلك فأمر بركة وايل القاهرة أن يقبض على الزعر 
  .اشتد خوف العامة فأمر برقوق الوايل أن ينادي للعامة باألمان فاطمأنوا والعبيد فتتبعهم و

  .وفيها قبض على مملوكني بدمشق كانا يأخذان النساء قهرا فصلبا ، وذلك يف ربيع األول 
وفيها ثار آقبغا عبد اهللا ومجاعة معه على نائب الشام وكان قد جترد مع نائب حلب يف عسكري البلدين بسبب 

فوقعت بينهم وبني آقبغا املذكور ومن معه وقعة فكسرهم نائب الشام وهرب آقبغا إىل نعري فاستجار به  التركمان
وصادف موت أخيه قارا أمري عرب آل فصل نعري عمهصول بن حيار إىل مصر يطلب األمان آلقبغا وخيطب اإلمرة 

  .لنفسه ويلتزم الطاعة فلم يقع ذلك املوقع وسجن صول املذكور 
يد اشقتمر إىل نيابة حلب فسافر يف ربيع اآلخر أو مجادى األوىل وأمر برفع املكس عن أهس عزاز وأرسل وفيها أع

األمان إىل آقبغا فأرسله نعري فوصل إىل حلب مث إىل دمشق مث استقر نائب غزة فأقام هبا ، وقسمت اإلمرة بني نعري 
  .وبني ابن عمه زامل 

  .بطاال يف مجادى األوىل  وفيها أرسل متر باي نائب حلب إىل الدس
وفيها أويف النيل ، .ويف مجادى األوىل أرسل بيدمر إىل القدس بطاال أيضا فوصال إىل القدس مجيعا يف مجادى اآلخرة 

فنزل بركة إىل كسر اخلليج فحلق العامود باملقياس ورجع يف احلراقة فصدمه مركب مقلع فكسر مقدم احلراقة 
  .من احلراقة إىل شختور لطيف فكسر اخلليج مث رجع إىل منزله فتشأموا له بذلك ووقع شاش بركة عن رأسه فنزل 

وفيها أمر بركة بسلسلة القناطر لئال يدخل فيها الشخاتري باملتفرجني يف بركة الرطلى وغريها فعمل على قنطرة فم 
ليت جتلب البضائع من اخلور سلسلة وعلى قنطرة الفخر أخرى ، ووكل هبما من يفتح السلسلة للمراكب الكبار ا

  :ويف ذلك يقول ابن العطار . الوجه البحري ومينع املتفرجني 
  هم سلسلوا البحر ال لذنب

  وأرسلوا للحجاز باشه
  .وأشار بذلك إىل إرسال سودون باشا إىل احلجاز إلصالح الطرقات يف هذه السنة 

وفيها فاض . على يد مأمور احلاجب الكبري وفيها أمر بركة بكسر جرار اخلمر حبارة األسارى فكسر منها شيء كثري
اخلليج الناصري من حيمون اجلمايل فأغرق البساتني وقنطرة احلاجب وكوم الريش والتاج ومنية الشريج وشربا 

  .وانقطعت الطرق 
بة وفيها تكلم جار اهللا قاضي احلنفية يف إعادة ما كان السراج اهلندي سعى فيه من إحداث مودع للحنفية ويف استنا

القضاة يف الرب يف لبس الطرحة يف املواكب ، وكان ذلك مما جرت به العادة القدمية بانفراد الشافعي به ، واتفق أن 
السراج أجيب إىل ذلك فشغله الضعف عنه إىل أن مات فأجيب سؤال جار اهللا إىل ذلك ولبس خلعة لذلك وعني 

ى برهان الدين بن مجاعة وسعى يف إبطاله وساعده شخصا يكون أمني احلكم ومكانا يكون مودعا ، فشق ذلك عل
الشيخ أكمل الدين وغريه من أرباب الدولة فعقد لذلك جملس حافل عند برقوق يف نصف مجادى األوىل ، فتكلم 

أكمل الدين وبالغ يف مساعدة الشافعي وجرى بينه وبني جار اهللا مقاالت كثرية وإساءات ، ويف آخر األمر قال 
إنفي هذا الذي يطلبه جار اهللا شناعة عظيمة على احلنفية وإهنم يطلبون منك ذلك حتيالمنهم : قوق أكمل الدين لرب

على إبطال الزكاة ، فنفر برقوق من ذلك وأمر بإبطال ذلك ، وقام مع الشافعية الشيخ خلف الطوخي وكان 



ابن مجاعة واستقر على قاعدته وأن  برقوق حيبه ويعتقده ، فلما كان يف الثاين والعشرين من مجادى األوىل خلع على
ال خيرج شيء من األوقاف احلكمية واملودع عن أمره وحصل للعجم من ذلك غم عظيم وشنع العامة عليهم مبا 

  :ذكره أكمل الدين من قصدهم إبطال الزكاة حىت قال ابن العطار 
  أمرت تركنا مبودع حكم
  حنفي ألجل منع الزكاة

  رب خذهم فإهنم إن أقاموا
  أن يأمروا بترك الصالة خنش

  :وقال يف ذلك أيضا 
  ظهر الربهان ملا
  لعبت عجم بترك

  واستقام الدست حىت
  صرف اجلار يبكي

وفيها عزر مجال الدين عبد الرحيم بن الوراق وعزل من نيابة احلكم للحنفية ، وذلك أن امرأة أقرت عنده بانقضاء 
كتب هلا فرض محل ، فاستفىت عليه فأفىت علماء مذهبه بأن عدهتا بسقط خملق فحكم بذلك ، مث ادعت أهنا حامل ف

وفيها أمر برقوق بعزل زين الدين اإلسكندري نائب احلكم من احلكم .ذلك خمالف هلم فأمر برقوق بعزله وتعزيره 
أيضا أو ذلك بشكوى مأمور احلاجب لربقوق منه أنه مينع منه اخلصوم ، وأمر برقوق بشخص من العامة احتمى عند 

  .ن الدين املذكور من مأمور فضرب باملقارع وجرس زي
وفيها أحضر قاضي احلنفية جار اهللا إبراهيم احللواين الوعظ فعزره وسجنه ومنعه من الكالم ، وذلك أنه كان يوما 

أمرك : يف ميعاده يقرأ باجلامع األزهر فأحضر له شخص يقال له القدسي كتابا فيه من مناقب الشافعي ، فقال له 
يف املنام وهو  eضي برهان الدين بن مجاعة أن تقرأ هذا الكتب على الناس ، فقرأه فمر فيه أن شخصا رأى النيب القا

هؤالء إىل أيب حنيفة : فإن يكفر هبا هؤالء فقد وكلنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين ، وأشار عند قوله : يقرأ هذه اآلية 
فبلغ ذلك بعض احلنفية فشكوه إىل جار اهللا ، فأحضره وعزره وأصحابه وبقية اآلية إىل الشافعي وأصحابه ، 

وأحضر القدسي فحلف أن ابن مجاعة مل يأمره بشيء من ذلك وإمنا اقترح هو ذلك من قبل نفسه وأراد أن تسمع 
الناس مناقب الشافعي ومل يعرف أن فيها هذه القصة فعزره احلنفي أيضا وسجنه ، مث سعى الشيخ سراج الدين 

 يف أمر احللوانيإىل أن اخرج من السجن وأقام يف منزله ممنوعا من قراءة البخاري ، مث سعى هو حىت أذن له البلقيين
  .يف الكالم على عادته ، وأعانه برهان الدين بن مجاعة 

وفيها سعى كمال الدين سبط صالح الدين اخلرويب يف الوزارة وذلك أنه نشأ جيب الكتابة واملباشرة فتكلم مع فقيه 
األمري خضر استادار بركة فأحضره خضر عند بركة وقرر أمره وأن يكون كمال الدين وزيرا وزوج خالته ابن 

السقطي ناظر الدولة وفقيه خضر ناظر اخلاص وكراي بن خاص ترك شاد الدواوين وشخص دالل بالوراقني كان 
سلم له خاله تاج الدين اخلرويب يصحبهم مقدم الدولة وضمن لألمري بركة تكفية الدولة ستة أشهر بشرط أن ي

وقريبهم ركن الدين اخلرويب وغريمها ، وضمن لربكة أن خيلص منهم مائة ألف دينار ، فأجابه إىل مجيع ذلك ، فبلغ 
ذلك أقاربه فسعوا عليه عند القبط ، فوصل األمر إىل برقوق فأنكر ذلك وطلب املذكور وضرب حبضرته باملقارع 

بطراطري ، وذلك يف أوائل شهر رمضان مبصر والقاهرة ، ونودي عليهما جزاء من وضرب معه فقيه خضر وجرسا



  .يتحدث فيما ال يعنيه ، وهرب ابن خاص ترك ، مث نفي كمال الدين املذكور إىل قوص فتغرب هناك إىل أن مات 
سئل عن معجزته وفيها ادعى شخص فقري أنه حممد بن عبد اهللا النيب األمي فقبض عليه وسجن باملارستان ، وكان 

إن أحرف القرآن تنطق يل ، وسئل أيضا فاعترف بنبوة حممد بن عبد اهللا رسول اهللا ، وأنه أرسل بعده ليقرر : فقال 
شرعه وأنه وعد بالسلطنة واحلكم بالعدل ، فشهد رؤساء املارستان أن يف عقله اختالال ، فقيد زمانا مث أطلق ، وقد 

  .الناس فال يذكر شيئا مما تقدم ويتأذى ممن يذكر له ذلك  رأيته بعد ذلك مبدة طويلة يستعطي
ويف مجادى اآلخرة عقد جملس بسبب عز الدين الرازي حني ويل تدريس احلديث باملنصورية ، فقام يف ذلك الشيخ 

إن هذا ال يعرف شيئا من احلديث ، فلما : برهان الدين األبناسي والشيخ زين الدين العراقي وغريمها وقالوا 
روا أعطى جزأ من صحيح البخاري ليقرأ فيه باحلاضر فقرأ شيئا فصحف يف مواضع واضحة فافتضح وانفصل حض

األمر على ذلك ، فأراد مجال الدين احملتسب ستر القضية فأخذ التدريس لنفسه من الناظر وخشي الشناعة فأحضر 
لى بعض املشايخ كاآلمدي والدجوي بعض احملدثني إىل منزله وقرأ عليه احلديث ، وواظب على مساع احلديث ع

  .فصاروا حيضرون إىل منزله ، واستمر تدريس احلديث بيدهثم استقر فيه ولده بعده إىل أن صار إىل كاتبه 
وفيها استنجز بركة مرسوما من السلطان باالستيالء على تركة بن األنصاري قاضي دمنهور وعلى تركة حممد بن 

لدين بن مجاعة فوعظه وسأله أن يترك ذلك هللا تعاىل ووعده أن اهللا تعاىل يعوضه سالم التاجر ، فاجتمع به برهان ا
  .خريا من ذلك فأجاب سؤاله 

ويف أوائل ذي القعدة ادعى على الشيخ زين الدين عمر بن مسلم القرشي الواعظ أنه جمسم وشهد عليه مجاعة 
القاضي برهان الدين بن مجاعة يف أمره إىل أن  بكالم قاله يتعلق بالصفات ، فرسم عليه مجال الدين احملتسب فقام

  .أطلق بعد ستة أشهر 
وفيها عكر بركة امليضاة املنسوبة له مبكة املشرفة وأمر بإصالح بئر زمزم وبإجراء املاء يف القناة من عني األرزق إىل 

سوس وابن الغنام إىل القدس وفيها طب بركة الوزراء املعزولني ، فنفي ابن الرويهب إىل طر.الفساقي يف باب املعالة 
  .، وضرب ابن مكانس باملقارع وهرب أخوه فخر الدين ، مث شفع يلبغا الناصري يف ابن مكانس فأطلق 

وفيها يف ذي احلجة حضر مجاعة من الرجال والناسء وذكروا أهنم كانوا نصارى فأسلموا مث اختاروا الرجوع إىل 
م ندما على ما فعلوا ، فعرض عليهم القاضي علم الدين املالكي دينهم فأرادوا التقرب إىل رهبم بسفك دمائه

الرجوع إىل اإلسالم فامتنعوا ، فأمر بعض نوابه بسفك دمائهم فضربت أعناق الرجال عند اللصاحلية وأعناق النساء 
  .حتت القلعة يف الرميلة 

أريد أن يطهرين فإين مرتد : ال وفيها جاء رجل جندي إىل الصاحلية فنزل عن فرسه وسأل عن القاضي املالكي وق
عن اإلسالم ، فأمسك وأحضر إىل مجال الدين احملتسب ، فضربه وسجنه وسأل األطباء أن كان خمتل العقل أوال 

  .فيقال ، إهنم شهدوا أنه جمنون فسجن باملارستان 
تمر ذلك يف رجب وفيها يف أوائل رجب شاع بني الناس أن شخصا يتكلم من وراء حائط فافتنت الناس به ، واس

  .يا رب سلم احليطة تتكلم : وشعبان ، واعتقدوا أن املتكلم من اجلن أو املالئكة ، وقال قائلهم 
  :وقال ابن العطار 

  يا ناطقا من جدار وهو ليس يرى
  أظهر وإال فهذا الفعل فتانلم تسمع الناس للحيطان ألسنة

  وإمنا قيل للحيطان آذان



لقصة وحبث عن القضية إىل أن وقف على حقيقتها ، فتوجه أوال إىل البيت فسمع مث تتبع مجال الدين احملتسب ا
الكالم من اجلدار فرسم على اجلندي جار املكان وضرب غالمه وقرره وأمر بتخريب الدار فخربت ، مث عادوا بعد 

عله فتنة للناس فإىل هذا الذي تف: ذلك ومسعوا الكالم على العادة ، فحضر مرة أخرى فأمر من خياطب املتكلم فقال 
ما بقي بعد هذا اليوم شيء ، فمضى مث بلغه أنه عاد وقوي الظن وأن القصة مفتعلة ، فلم يزل يبحث : قال ؟ مىت 

حىت عرف باطن األمر وهو أنه وجد شخصا يقال له الشيخ ركن الدين عمر مع آخر يقال له أمحد الفيشي قد 
يشي ما تتكلم به من وراء احلائط من قرعة تصري الصوت مستغربا ال تواطأا على ذلك وصارا يلقنان زوج أمحد الف

يشبه صوت اآلدميني ، فانتهى األمر إىل برقوق فسمرهم بعد ضرب الرجلني باملقارع واملرأة حتت رجلها وحصل 
ت لكثري من الناس عليهم أمل عظيم ، وخلع على مجال الدين خلعة بسبب ذلك ، وقيل إن أصل ذلك أن املرأة كان

تغار من زوجها فرتبت مع الشيخ عمر أن يتكلم هلا من وراء احلائط من القرعة وينهاه عن أذاها ، فنقب احلائط إىل 
يا أمحد اتق اهللا : أن مل يصر منه سوى قشرة وركب القرعة وتكلم من ورائها فقال له يف الليل بذلك الصوت املنكر 

فلما طالت املدة وتراضيا أطلعته . لك ، فارتاع الرجل وصاحلها وعاشر زوجتك باملعروففإهنا امرأة صاحلة وكرر ذ
املرأة على احليلة فانفتح هلم دكان حتصيل فصار الناس يهرعون إىل بيت أمحد الفيشي ليسمعون الكالم واستقرت 

ن املرأة هي اليت تتكلم وأعان احملتسب على االطالع على أمرهم أن الكالم الذي كان يسمع ليس فيه إخبار ع
وكان الركن عمر قد أقام جبامع عمرو ثالثني سنة على قدم جيد والناس يتربكون به . مغيب وال عن حادث يأيت 

ويزورونه ، وكانت الواقعة منهم يف ثاين رجب وكان أمحد املذكور أحد العدول اجلالسني بالقرب من اجلامع األزهر 
  .وسكن بالقرب من زاوية ابن عطاء 

األمراء الثالثة فتواطأ برقوق وبركة على أينال اليوسفي فبلغه ذلك فأضمر الشر ، فاتفق أن  وفيها وقع اخللف بني
خرج بركة يف شعبان إىل البحرية للصيد على العادة فانقطع أينال يف بيته وأظهر أنه ضعيف فسلم عليه برقوق مرة 

ذلك يوم االثنني رابع عشرين شعبان بعد مرة مث إنه ركب مرة إىل املطعم فبلغ ذلك أينال فركب إىل اإلصطبل و
فملك اإلصطبل وهنب أصحابه بيت برقوق واستوىل على ما يف خزائن برقوق وألبس من وجده من مماليك برقوق 

السالح ووعدهم باملال واإلقطاعات ، وقبض على جركس اخلليلي وأمر بضرب الكوسات وطلب أينال من 
تنع فطار إىل برقوق فخاف فقوي أيتمش عزمه وأنزله يف إصطبله وألبس الزمامأن ينزل له السلطان إىل اإلصطبل فام

مماليكه وركبوا يف خدمته وطلعوا من باب الوزير وقصدوا القاعة على حني غفلة من أصحاب أينال الشتغاهلم 
ملا  بالنهب فأحرقوا بابا السرو ودخلوا منه واجتمع معهم من العامة ما ال حيصى ، فساعدوهم بالعصى واحلجارة

قاتلهم أصحاب أينال فانكسر األينالية وأظهر أينال من الشجاعة ما ال مزيد عليه ، ووقعت يف أينال نشابة من بعض 
مماليك برقوق فجرح فاهنزم إىل بيته مكسورا ، فأرسل برقوق يف أثره فأسر وأحضر إليه فقرره ليال عمن تواطأ معه 

ان غرضه إال الذب عن نفسه فأرسل به إىل اإلسكندرية فسجنه من األمراء فلم يعترف بشيء وحلف له أنه ما ك
واطمأن برقوق ونزع السالح ونادى للعامة باألمان ، وكاتب بركة مبا اتفق فأسرع العود وتالقيا يف امليدان وترجال 

  .مجيعا وتعانقا وسارا إىل الرميلة مث افترقا إىل منازهلما 
ب ما شهد به عليه من االحنالل واعتقاد مذهب النصرانية واستحالل وفيها قتل حممد بن مكي الرافض بدمشق بسب

اخلمر الصرف وغري ذلك من القبايح وذلك يف مجادى األوىل ، وأرخه بعض أصحابنا يف سنة ست ومثانني فاهللا أعلم 
  .وضربت عنق رفيقه عرفة بطرابلس وكان على معتقده 
  .فضل وفيها حج احململ اليمين أيضا أرسله األشرف بن األ



وفيها نازل القاهر صاحب أرزن العادل صاحب حصن كيفافأكرمه وركب معه للصيد ، وكان العادل خاله وتوجه 
  .العادل إىل اسعرد وقرر أمورها 

  ٧٨١وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة إحدى ومثانني وسبعمائة

طائي برهان الدين بن شرف الدين إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن عسكر بن مظفر بن حبر بن سادن بن هالل ال
القرياطي ، ولد يف صفر سنة ست وعشرين ، تفقه واشتغل وتعاىن النظم ففاق فيه ، وله ديوان مجعه لنفسه يشتمل 
على نظم ونثر يف غاية اإلجادة ، واشتهرت مرثيته يف الشيخ تقي الدين السبكي وبالغ الصفدي يف تقريظه بسببها 

د القرياطي فيها غاية اإلجادة ، وله يف حمب الدين ناظر اجليش ويف تاج الدين السبكي وطارحه بأبيات طائية أجا
غرر املدايح ورسالته اليت كتبها للشيخ مجال الدين بن نباتة يف غاية احلسن والطول ، وكان مع تعانيه النظم والنثر 

حدث عن ابن شاهد اجليش بالصحيح عابدا فاضال ، درس بالفارسية ، وكان مشهورا بالوسوسة يف الطهارة ، وقد 
وعن ابن ملوك وأمحد بن علي بن أيوباملستويل واحلسن بن السديد األربلي ومشس الدين بن السراج ، وحدث عنه 

من نظمه القاضي عز الدين بن مجاعة والقاضي تقي الدين بن رافع وغريمها ممن مات قبله ، ومسع منه مجاعة من 
سنة ومطارحات ، مات مبكة جماورا يف ربيع اآلخر ، وله مخس ومخسون سنة إال شيوخنا ، وله يف أيب مدايح ح

  .أشهرا 
إبراهيم بن عبد اهللا التروجي ، كان دينا عابدا حمبا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وكان يكثر من ذلك 

  .ليه ، مات يف ربيع األول فيؤذي فال يرجع ، وكان دمث األخالق ، وهو الذي قام على الفارعي وكفره وادعى ع
إبراهيم بن حممد بن اجملد البعلي برهان الدين ، كان قاضي بعلبك مث انفصل مث طلبه النائب طلبا مزعجا فتحيل 
ودخل إىل مغارة يف بيته هاربا وأطبقها عليه فمات من ضيق النفس وكان معه مملوك له فبادر إىل اخلروج فعاش 

  .وذلك يف رمضان 
الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي الشيخ شرف الدين املالكي نزيل القاهرة ، كان فاضال ، قدم أمحد بن عبد 

دمشق فويل قضاء املالكية هبا ، مث قدم القاهرة يف دولة يلبغا فعظمه وواله قضاء العسكر ونظر خزانةاخلاص ، وقد 
بيده وظيفة إال نظر اخلزانة فانتزعها منه ويل قضاء دمياط مدة ، وحدث عن أبيه وابن الطبال وغريمها ، ومل يكن 

عالء الدين بن عرب حمتسب القاهرة فتأمل من ذلك ولزم منزله إىل أن كف بصره ، فكان مجاعة من جتار بغداد 
يقومون بأمره إىل أن مات يف سادس عشر شعبان وله أربع ومثانون سنة ، مسع منه من شيوخنا مجاعة ومن آخر من 

  .لدين حممد بن البيطار الذي مات سنة مخس وعشرين ومثامنائة كان يروي عنه مشس ا
أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن سامل العجلوين العرجاين شهاب الدين بن خطيب بيت هليا ولد يف رمضان سنة سبع 
  .وستمائة ، ومسع من الضياء إمساعيل بن عمر احلموي وابن الشحنة وحدث ، وكان من الرؤساء مات يف احملرم 

محد بن حممود بن حممد اجلعفري النقشواين شيخ اخلانقاه الشميساطيةبدمشق شهاب الدين بن تقي الدين ، كان أ
  .عاملا دينا باشر املشيخة أربع سنني ومائة يوم ، مات يف شوال 

التخريب إمساعيل بن زكريا بن حسن الدامغاين مث البغدادي أحد األمراء ببغداد ، وكانت له يف عمارهتا بعد الغرق و
  .اليد البيضاء ، مات يف نصف رجب 

أبو بكر بن حممد بن أمحد بن أيب غامن بن أيب الفتح بن اجلبال ويعرف بابن الصائغ وبابن عريف الصاغة حليب األصل 
دمشقي نشأ بالصاحلية ويلقب عماد الدين ، مولده يف أوائل سنة سبع وسبعمائة ، حضر على هدية بنت عسكر 



يمية وغريمها ، ومسع من سليمان وعيسى املطعم وغريمها وحدث عنهم وعن أمحد بن ضرغام وعبد األحد بن ت
بالقاهرة وغريه ، مات يف ربيع اآلخر ، مسع منه مبصر وكان يذاكر بأشياء حسنة وقسم ماله قبل موته بني ورثته 

  .وانقطع حيدث ببستانه بالزعيفرية 
حسن بن عبد اهللا الصبان .ة ويل طبلخانات ، ومات يف هذه السنة حاجي بك بن شادي أحد األمراء بالديار املصري

الشيخ أحد املشايخ املعتقدين ، كان يسكن ظاهر باب النصر وأقعد بأخرة وكان أيب يعتقده ، وذكر يل مشس الدين 
 األسوطي أنه غضب عليه فرمى بسهم يف اهلوى فقال أصابه فلم يلبث إال يسريا حىت مات ، مات الشيخ حسن يف

  .ربيع اآلخر 
خضر بن عبد اهللا الكردي املهلل ، كان يدور يف األسواق بدمشق ومعه كعك يف عصا يبيعه ويرفع صوته بالتهليل 
ويذكر بالذكر ، املأثور وكان معتقدا للناس فيه اعتقاد وتظهر له كرامات ، مات يف شهر رمضان وكانت جنازته 

  .حافلة جدا 
  .نيابة محاة وغريها  خطط اليلبغاوي أحد األمراء ويل

صاحل بن عبد اهللا اجلزيري كان يسكن جبزيرة أروى ويعتقده الناس مات يف ربيع األول وهو غري صاحل املناوي 
  .املذكور يف اليت قبلها 

عبد الرمحن بن أمحد بن علي الواسطي نزيل مصر الشيخ تقي الدين البغدادي شيخ القراء قدم القاهرة قدميا وتال 
الصائغ ومسع منحسن سبط زيادة ووزيرة وتاج الدين بن دقيق العيد ومجاعة ، خرج له عنهم أبو زرعة على التقي 

بن العراقي مشيخة وهو آخر من حدث عن سبط زيادة وتصدر لإلقراء مدة وانتفع به الناس ودرس للمحدثني 
عني سنة ، قرأ عليه شيخنا بالشيخونية ودرس القراءات جبامع ابن طولون ، مات يف تاسع صفر ، عاش تسعا وسب

العراقي بعض القراءات وشرح الشاطبية ونظم غاية اإلحسان لشيخه أيب حيان أرجوزة ووقف عليها شيخه وقرظها 
  .ومسيه الشيخ تقي الدين الواسطي املقري رمحهما اهللا تعاىل 

يف حدود األربعني ونزل عبد الرمحن بن احلسني بن عبد اهللا بن املعمر البكري الواسطي نزيل دمشق ، قدمها 
  .بالشميساطية ، وكان عايل اإلسناد يف كتاب اإلرشاد للعز القالنسي ، وكان معمرا 

  .عبد الواحد بن حسن املغريب الصنهاجي مث الزرعي نزيل احلرمني ، كان عابدا خاشعا معتقدا 
تسعني وستمائة ، وحضر على عثمان بن يوسف بن أمحد الطائي فخر الدين بن القواس الدمشقي ، ولد سنة مخس و

عمر القواس وتفرد بالرواية عنه ، ومسع من جد والده الزين أمحد وغريه ، وكان من قدماء الشهود بدمشق ، عاش 
  .بضعا ومثانني سنة ، ومات يف مجادى اآلخرة 

بن إمساعيل بن  علي بن إمساعيل بن حيىي.عثمان الصرخدي فخر الدين ، كان فاضال ، مات يف رجب رمحه اهللا تعاىل 
طاهر بن نصر اهللا بن جهبل احلليب مث الدمشقي عالء الدين بن تاج الدين ، مسع من احلجار وويل قضاء طرابلس ، 

  .مات يف رجب رمحه اهللا 
  .علي بن عمر بن منصور احلداد الدمشقي ، كان فاضال ماهرا يف الفقه رمحه اهللا 

ب ، حضر علي احلجار وغريه ، وبرع يف معرفة احلساب ، مات علي بن حممد بن إبراهيم بن نصر الكردي احلاس
  .يف تاسع شوال عن اثنتني وسبعني سنة رمحه اهللا 

  .تقدم يف اليت قبلها . علي بن حممد بن عرب 
  .علي بن صاحل صاحب ماردين ، قتل يف شعبان ، واستقر بعده أخوهعبد الرمحن 



  .ء هبا علي بن عصفور عالء الدين الدمشقي ، أحد الرؤسا
  .عمر بن احملب عبد اهللا بن احملب املقدسي ، عين باحلديث ومسع الكثري ، ومات يف مجادى اآلخرة 

  .عمر بن أيب القاسم بن معيبد الزبيدي تقي الدين وزير األفضل صاحب اليمن 
ينطوي على  قارا بن مهنا بن عيسى بن مهنا أمري عرب آل فضل ، تقدم ذكره يف احلوادث ، ومات معتقال ، وكان

  .دين وشجاعة وسالمة باطن ، جاوز السبعني 
حممد بن أمحد بن احلسن احلنبلي صالح الدين بن الشيخ شرف الدين بن شيخ اجلبل ، مسع الكثري بعناية أبيه 

  .وحدث ، مات يف شهر رجب رمحه اهللا تعاىل 
بيت مشهور ، ولد يف شوال سنة مثان  حممد بن أمحد بن عيسى بن املظر بن حممد عز الدين بن السيجياألنصاري من

وتسعني وستمائة ، ومسع من مجاعة وهو كبري وحدث ، وكان من قدماء مباشري اجلامع األموي ، مات يف ذي 
  .القعدة ، وقد عمر رمحه اهللا تعاىل 

ال مدة حممد بن أمحد بن مزهر مشس الدين كاتب بيت املال بدمشق ، كان أحد الرؤساء هبا ، ويل وكالة بيت امل
وكانت عنده جرأة وجمازفة يف الكالم ، : وهو أخو بدر الدين بن مزهر الذي ويل كتبة السر بعد هذا مبدة ، قالوا 

  .مات يف شوال رمحه اهللا 
حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق أبو عبد اهللا التلمساين املالكي العجيسي ولد 

وسبعمائة ومسع باملغرب من منصور املشدايل وإبراهيم بن عبد الرفيع وأيب زيد بن اإلمام  بتلمسان سنة إحدى عشرة
وأخيه أيب موسى ورحل قدميا فسمع مبكة من عيسى احلجي وغريه ومبصر من أيب الفتح بن سيد الناس وأيب 

وحممد بن حممد بن  حيانوغريمها وبدمشق من ابن الفركاح وباملدينة من احلسن بن علي الواسطي خطيب المدينة
خلف املطري وغريمها ، وكان قد تقدم يف بالده ومتهر يف العربية واألدب واألصول مث رحل مث رجع فتقدم أيضا مث 

قدم مصر سنة ثالث وسبعني فدرس بالصرغتمشية والشيخونيةوالنجمية مبصر ، وكان يكتب خطا حسنا ، وله 
يف مخس جملدات مجع فيه بني كالم ابن دقيق العيد وابن العطار شرح الشفاء رأيته خبطه مل يكمله وشرح العمدة 

كان مليح الترسل حسن اللقاء كثري التودد طيب احلديث ممزوج الدعابة : والفاكهاين وغريهم ، قال ابن اخلطيب 
ثنتني بالوقار والفكاهة بالتنسك أبو احلسن وأقبل عليه إقباال عظيما ، فلما مات أفلت من النكبة يف وسط سنة ا

ومخسني ودخل األندلس فاشتمل عليه سلطاهنا وقلده اخلطابة مث رجع إىل باب أيب عنان يف سنة أربع ومخسني ، وقد 
عين باحلديث ولقاء املشايخ وتكثريهم حىت بلغ عدد شيوخه ألف شيخ مث تقدمعند أيب سامل مث وقعت له الكائنة 

هات أوالده ومتادى به االعتقال إىل أن وجد الفرصة فركب املشهورة فانتهبت أمواله وأقطعت رباعه واصطفيت أم
يف البحر إىل املشرق وتقدمه أهله وأوالده يف وسط رجب عام أربعة وستني ، مث كتب ابن مرزوق يف حاشية تاريخ 

أنه وصل إىل تونس يف رمضان سنة مخس فلقي هبا من اإلكرام واالحترام أضعاف ما كان يأمله : ابن اخلطيب 
إليه اخلطابة جبامع السلطان وتداريس أكثر املدارس واستمر هبا إىل أن مات السلطان سنة إحدى وسبعني وفوضت 

فاستمر مع ولده وابن أخيه على ذلك إىل سنة ثالث وسبعني فركب البحر يف شهر ربيع األول فقدم القاهرة 
وكان حسن الشكل جليل القدر ، مات فاجتمع باألشرف فأحسن إليه وأجرى عليه راتبا وويل املدارس بالقاهرة ، 

  .يف ربيع األول رمحه اهللا تعاىل 
حممد بن أمحد بن هبة اهللا الشافعي زين الدين بن األنصاري ، كان متجمال كثري املال عارفا بصحبة األكابر وله 

  .مكارم وصدقات ومعرفة بأمور الدنيا ، وقد ويل قضاء دمنهور والبحرية وغريمها ومات يف رجب 



د بن أيب بكر بن علي بن حممود اجلعفري زين الدين األسيوطيتفقه على الدمنهوري ، وكتب اخلط احلسن حمم
  .وشارك يف الفضائل ، وويل قضاء بلده وكان صارما يف أحكامه ، وبىن بأسيوط مدرسة تنسب إليه 

بعلبكي حضر على عيسى املطعم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن الفخر عبد الرمحن البعلي مشس الدين بن تقي الدين ال
وأيب الفتح بن النشو وغريمها بعناية عمه مث طلب بنفسه فسمع الكثري ، وكان فصيح القراءة وقرأ على الربزايل ، 

  .وجلس حتت الساعات ، وكان موثوقا به بني الشهود ، مات يف ذي احلجة 
ن أيب مروان ابن الشيخ حممد املرجاين التونسي حممد بن عبد امللك بن عبد اهللا بن حممد بن حممد أبو عبد اهللا ب

األصل اإلسكندراين الدار نزيل مكة ولد سنة أربع وعشرين ، وكان خريا صاحلا صاحب عبادة واجنماع ومعرفة 
  .بالفقه وعناية بالتفسري ، وكان يعرف علم احلرف مات يف شوال 
  .ء بدمشق رمحه اهللا تعاىل حممد بن حممد بن غامن مجال الدين بن ناصر الدين أحد الرؤسا

حممد بن هبة اهللا بن عيسى األنصاري عز الدين بن السريجي ولد على رأس القرن ، ومسع وهو كبري وباشر اجلامع 
حممد بن يوسف بن عبد اهللا هباء الدين بن يونس شاهد أوالد السلطان حسن كان .وحدث ، مات يف ذي القعدة 

  .اآلخرة  أحد الرؤساء بالقاهرة مات يف مجادى
حممد بن يوسف بن علي بن إدريس احلرازي ناصر الدين الطربدار سبط العماد الدمياطي ولد بدمياط سنة ست 
وتسعني وستمائة ومسع كتاب اخليل تأليف الدمياطي منه ومسع عليه كتاب العلم للرهيب أيضا وتفرد بالرواية عنه 

  .و يف رجب وله أربع ومثانون سنة بالسماع وحدث ورحلوا إليه ومات يف شهر ربيع األول أ
حممود بن أمحد بن صاحل شرف الدين الصرخدي نزيل دمشق تفقه على الفخر املصري وأفاد ودرس وكان ناسكا 
خاشعا عابدا يصفر باحلناء وانقطع أخريا عن حضور املدارس لضعف بصره ، قال ابن حجى أخربين أيب قال كان 

  .طريق النووي ، مات يف مستهل ذي القعدة أول ما قدم علينا كنا نشبه طريقه ب
ياقوت احلبشي الرسويل شيخ اخلدام باحلرم الشريف النبوي يلقبافتخار الدين ، مات يف رمضان وقد أقام يف املشيخة 

  .إحدى وعشرين سنة 
ال سطلمش أحد األمراء الكبار مبصر ، عمر دهرا وحج بالناس سنة إحدى ومخسني ، وكانت له مهة وعبادة ، يق

  .إنه قارب التسعني 
ه  ١٣٨٧مت حبمد اهللا وحسن توفيقه طبع اجلزء األول من إنباء الغمر بأبناء العمر يوم األثنني الرابع من صفر 

م لإلمام احلافظ احلجة شيخ اإلسالم شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي  ١٩٦٧املطابق للخامس عشر من مايو 
رمحه اهللا وقد عين بتصحيحه وهتذيب أصوله والتعليق عليه السيد عبد اهللا بن  ٨٥٢بن حجر العسقالين املتويف سنة 

أمحد املدحيج العلوي احلسيين احلضرمي رئيس شعبة التصحيح سابقا بدائرة املعارف وأعانه العامل الفاضل احلافظ 
  ٧٨٢حوادث سنة 'ائة سنة اثنتني ومثانني وسبعم' عزيز بيك املصحح بدائرة املعارف ويتلوه اجلزء الثاين أوله 

  سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة
يف أوائل هذه السنة وصل بريدي من حلب فأخرب أن شخصا عبث بإمام مجاعة وهو يصلي : قرأت خبط ابن دقماق 

وفيها يف ربيع .فانقلب وجه العابث وجه خنزير ، وأنه كتب بذلك حمضر ووصل صحبته ، وأنه ممن شاهد ذلك 
يقة ولده حممد ، وطلع إليه مجاعة من األمراء فأمسكهم فلبس الباقون السالح خوفا على األول عمل برقوق عق

إنه اتفق مع اينال ومجاعة من األمراء على مسك بركة ، : أنفسهم ، وتغري خاطر بركة ألنه بلغه أن ايتمش قال 
ه بالشيخ أكمل الدين فالتمس من برقوق أن ميكنه من ايتمش فوعده وماطله ، فبلغ ذلك ايتمش فاستشفع إلي



وغريه فرضي عنه وخلع عليه ، مث بلغ برقوق يف تاسع عشر صفر أن بركة يريد الركوب عليه فأرسل برقوق 
القضاة واملشايخ إىل بركة ، فسعوا بينهما يف الصلح مرات إىل أن أذعن بركة ونودي باألمان وخلع على من سعى 

يف امليدان ولعبوا باألكرة ، واستقر الصلح ، مث بلغ ايتمش عن  يف الصلح من القضاة وغريهم ، واجتمع األمراء
بركة ما يسوؤه فركب يف يوم االثنني سابع ربيع األول يف طائفة من األمراء على بركة ، ومان صراي أخو بركة قد 

 اجتمع يف ذلك اليوم بربقوق وأعلمه أن بركة عزم على مسكه يوم اجلمعة ، فأذن برقوق أليتمش ومن ممعه
بالركوب على بركة ونادى يف العوام بنهب داره ، فتوجهوا إىل باب بيته فأحرقواالباب فخرج من الباب اآلخر إىل 
جهة الشارع وأخذ معه الوايل حىت فتح له باب الفتوح ألنه كان أغلق األبواب أول ما ثارت الفتنة ، وشق القاهرة 

هبم هناك وهنب العامة كلما وجدوا يف بيته ، فخرج إليه متوجها إىل قبة النصر ، واجتمع إليه أصحابه فعسكر 
ايتمش ومن معه فوقعت بينهما وقعات كان غالب الظفر فيها لعسكر بركة حىت حصن برقوق مدرسة حسن ودار 

الضيافة وصهريج منجك بالفرسان ، مث عزل هباء الدين الطربدار وايل القاهرة ، وأعاد ابن احلكوراين ، فبالغ يف 
اهرة ، وفتح حوانيت أصحاب السالح فأخذ ما فيها ، فأمد به الربقوقية ، ومنع من خيرج إىل أصحاب حفظ الق

بركة مبأكول أو مشروب أو سالح ، وتقدم شهاب الدين بن يغمر يف أصحاب بركة فأظهر شجاعة عظيمة وإقداما 
عند العروسني ، ويف أثناء وجرأة إىل أن كسروا أصحاب برقوق عشرين مرة ، مث كانت آخر وقعة جرت بينهم 

لوال أنك رجل جد شيخ : ذلك أرسل برقوق سودون الشيخوين إىل بركة خبلعة بنيابة الشام فغضب منه وقال 
لقتلتك لكن مىت عدت ضربت عنقك ، مث استعان برقوق بالزعر فرموا أصحاب بركة باحلجارة ،ولوال إعانة 

القلعة لكنهم استظهروا على بركة ومن معه بالزعر ففعلوا فيهم  الربقوقية برمي احلجارة على أصحاب بركة ألخذوا
األفاعيل من الرجم ، فلما كان يوم األربعاء ثاين عشر ربيع األول حطم بركة مبن معه على ايتمش وأصحابه 
فاهنزموا إىل القلعة ، فتقنطر به فرسه فركب غريه ورجع واهنزم أصحابه فتسلل أكثر من معه ، والتقى يلبغا 

لناصري وايتمش فانتصر ايتمش ورجع يلبغا منهزما ، فلما رأى ذلك بركة توجه هو وآقبغا صيوان إىل جامع ا
املقسي فاستخفى عند الشيخ حممد القدسي فنموا عليه فأمسك يف يومه ، قبض عليه يونس الدوادار وطلع به إىل 

ار مرداش ، وخلع يف يوم احلميس على ايتمش القلعة فأرسله ليلة اخلميس إىل اإلسكندرية هو وآقتمر الدويدار وق
واستقر رأس نوبة ، والطنبغا اجلوباين أمري جملس ، وجركس اخلليلي أمري آخور ، وسلم صيوان وكان استادار بركة 

، وخضر وكان رأس نوبة عنده إىل سيف املقدم فأهاهنما بأنواع العذاب ، وعزل مجال الدين احملتسب بعد مسك 
س الدين الدمريي حمتسبا بالقاهرة ، والشريف شرف الدين نقيب األشراف حمتسبا مبصر وأفرج بركة ، واستقر مش

  .عن اينال اليوسفي وأعطى نيابة طرابلس 
وفيها قبض على بيدمر نائب دمشق ألنه كان من جهة بركة فأرسلربيديا إىل األمراء بدمشق ورأسهم حاجب 

الشام من غري كتاب ، فحضر إليه األمراء بسبب ذلك فامتنع  احلجاب ناصر الدين حممد بك بالقبض على نائب
وظن أن ذلك من قبل احلاجب لتعصبه عليه ومتسك بعدم وصول كتاب بالقبض عليه ، فاجتمع رأي األمراء على 
حماربته فاجتمعوا ووقفوا حتت القلعة ، فخرج بيدمر يف مجاعته فاصطدموا فساعدته العامة فأمر احلاجب من بالقلعة 

الرمي عليهم فاهنزموا ، وقبض على بيدمر فقيد وسجن بالقلعة ، ووصل اخلرب بذلك مع سيفه يف مخسة أيام ، ب
إنه قتل بينهم يف هذه الوقعة أكثر من عشرين نفسا ، مث قبض احلاجب ومن معه على مجاعة اهتموا مبباطنة : ويقال 

نيابة حلب إىل أن مات يف مجادى اآلخرة ، فنقل اينال  بيدمر مث أطلقوا ، وقرر نائب طرابلس منكلي بغا األمحدي يف
وقبض ايتمش على مجاعة ، وقبض على األمراء الذين قاموا مع بركة . اليوسفي من نيابة طرابلس إىل نيابة حلب 



مثل قطلبك النظامي ويلبغا املنجكي ، ومتربغا الشمسي ، وقرابغا األبو بكري ، وأمري حاج بن مغلطاي ، والشهاب 
د بن يغمر وغريهم ، ووجد لربكة يف املصطبة اليت كانيقعد عليها أحيانا سبعمائة ألف دينار فيما قيل ، ووجد له أمح

  .عند مجال الدين حممود وديعة تزيد على عشرين ألف دينار 
وفيها يف صفر حضر شخص إفرجني عند بركة قبل كائنته فادعى على شخص حبق له يف زعمه فلم يثبت عليه شيء 

  .خرج الفرجني سكينا فضرب هبا الترمجان وامسه عنان فقتله ، فأمسك اإلفرجني وأحرق فأ
ويف احلادي والعشرين من احملرم استقر تقي الدين أبو بكر اآلمدي الفقاعي وكيل بيت املال بدمشق وكان يلقن 

مه القرآن والكتابة مث يبيعهم القرآن باجلامع األموي وله كيزان للفقاع يكريها وكان يشتري مملوكا بعد مملوك فيعل
فريبح فيهم كثريا ، فاتفق أنه قدم منهم واحدا لربقوق فوقع منه موقعا حسنا فسعى فواله وكالة بيت املال عوضا 

  .عن النجم السنجاري 
وفيها كثر شر عرب البحرية وكبريهم بدر بن سالم فجرد هلم برقوق يف مجادى األوىل العساكر منهم أمحد بن يلبغا 
مامور وايتمش واجلوباين فوصلوا إىل قرب تروجة يف مجادى األوىل فوقعت بينهموقعة ، قتل فيها من العرب أكثر 

من ألف واهنزموا ، وكان بلغهم على أن بدر بن سالم عزم على أن يكسبهم فأخلوا له اخليام وكمنوا قريبا منها 
فدمههم الترك مث سعى بدر بن سالم يف الصلح وأن فكبس بدر الوطاق فلم جيد فيه أحدا فاشتغل أصحابه بالنهب 

يتدرك بعمارة ما خرب من البالد ويتدرك بتعويض ما هنبه العرب ، وقام معه ابن عرام يف ذلك فتوجه إليه هبادر 
املنجكي ومعه األمان وقرئ على املنرب بدمنهور ، فأذعن بدر إىل الطاعة ولبس اخللعة ، نودي باألمان ، وترافق 

إن ابن : مع بدر فحضر صحبته إىل قرب القاهرة وقدم بعد أن لبس خلعة السلطان ورجع إىل بالده ، وقيل هبادر 
إن اجلاسوس : عرام نائب اإلسكندرية تواطأ مع بدر بن سالم ، فلما التقاه ابن عرام قال له ايتمش كبري األمراء 

إن ابن سالم ال يتجاسر على ذلك ، : ام وقال أخربه أن بدر بن سالم عزم على كبس العسكر ، فأنكر ذلك ابن عر
فرقة فيها ايتمش توجهت إىل : مث أشار عليه باالحتراز ، فاتفق رأي األمراء على أن تركوا الوطاق وافترقوا فرقتني 

الناحية اليت أخربهم ابن عرام أن ابن سالم يأيت منها ، وفرقة عالن الشعباين أقامت بالقرب من الوطاق فجاءابن 
م من غري اجلهة اليت ذكرها ابن عرام فلم جيد بالوطاق إال القليل فقاتلهم فهزمهم ، وفتك العرب فيهم وهنبوا سال

الوطاق ، مث خشي ابن سالم من رجوع العسكر فتوجه على محية وختلف بعض النهابة ، فدمههم عالن مبن معه ، 
سر بين بدران وأمعن يف القتل ، وأما ايتمش فإنه فدارت احلرب بينهم وكسروه مرتني ، مث كسرهم يف الثالثة ، وأ

استقر يف الربية فلم جد أحدا فرجع مبنه معه ، فالتقى بدر بن سالم راجعا من الوطاق فهرب ، وتبعه مجاعة منهم 
فلم يدركوه ولكن قتلوا من مجاعته خلقا كثريا منهم ولد بدر ، وراح يف هذه الوقعة الطائع بالعاصي ، وخربت 

  .رابا شديدا ، وكذا غالب ما حوهلا وانتهبت أمواهلا تروجة خ
وفيها كائنة بيدمر نائب دمشق ، أرسل برقوق بإمسكه فامتنع ألنه مل يرد بذلك كتاب ، وألبس مماليكه ، فحاربه 

احلاجب فاهنزم فنهبت داره وقيد وسجن ، وقتل يف تلك املعركة حنو عشرين نفسا ، مث قبض على أمراء اهتموا 
  .ة بيدمر مبماال

وفيها استقر قرط بن عمري كاشف البحرية ، فاستخدم جندا من التركمان والعرب وتوجه ، فأوقع بالعرب وجرت 
له بينهم حروب كصرية ، وذلك يف شوال ، فاتفق أن شاع أن قرط بن عمري قتل واتفق حضورخضر بن موسى من 

فأخرب أن أباه يف عافية وأن سالحه نفد ، فخلع على عربان البحرية فأمر بضربه باملقارع ، مث حضر حسني بن قرط 
  .حسني وأمد أبوه بالسالح ، وجردت العساكر تقدمهم ستة أمراء ، فوقعت هلم وقعات كثرية يف شوال منها 

و



ويف مجادى اآلخرة توقف النيل واهنبط يف سادس عشر توت ، فوقع الغالء ، فأعيد مجال الدين إىل حسبة القاهرة ، 
  .الدين بن عرب سبط هباء الدين ابن املفسر حمتسبا مبصر  واستقر شرف

وفيه استقر الشريف بكتمر الذي كان وايل القاهرة نائبا بالبحرية ، فأقام بتروجة ، وكوتب ملك األمراء وهو أول 
  .من كوتب بذلك ممن ويل نيابة البحرية 

اإلسكندرية إىل دمياط قبل ذلك ، فاستمر  وفيها ويل طشتمر الدويدار نيابة صفد يف رجب منها بعد أن أخرج من
  .إىل رمضان سنة أربع ومثانني ، فاستعفى وطلب اإلقامة ببيت املقدس بطاال فنقل إليها 

إنه كان شاع عن : وفيها قتل بركة بسجن اإلسكندرية أمر بقتله نائبها مبقتضىمرسوم جاءه من القاهرة ، وقيل 
لقاهرة ليتنصل من ذلك ومعه هدايا ، وتقادم فقبلها منه األمراء وقبلوا عذره ابن عرام أنه باطن بدر بن سالم فقدم ا

وخلع عليه ، واستمر نائبا فواطأه برقوق على قتل بركة سرا فلما رجع دس إليه من قتله وأشاع أنه وجده ميتا ، 
ىل ابن عرام فأحضر يف فلما بلغ ذلك أخوته تنمروا وأرادوا القيام على برقوق فأنكر أن يكون أمر بقتله وأرسل إ

خامس عشرين شهر رجب فقبض عليه يونس الدويدار واحتيط على حواصله وأمالكه ووكل ناسابه ، وملا توجه 
كشف أمر بركة فوجده مدفونا يف املكان الذي قتل فيه ، فنبش عنه فوجده قد دفن بثيابه من غري غسل وال صالة 

وأرسل ابن . غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه يف تربة بناها له عليه ، ووجد يف جسده ضربات إحداهن يف رأسه ف
عرام يف البحر امللح مث يف النيل خشية من عرب بدر بن سالم أن خيلصوه ، فأودع أول ما قدم يف خزانة مشائل ، مث 

هذا : ليه أمر بتسمريه وسلم للوايل فقرره على أمواله ، مث شنع عليهاألمراء فأمر برقوق بضربه باملقارع ونودي ع
هذا خط األمراء باإلذن يف ذلك ، فلم : إنه أخرج ورقة من جيبه وقال : جزاء من يقتل األمراء بغري إذن ، فيقال 

  .يلتفت إليه ، مث مسر وأنزل به ، فضربه مماليك بركة بالسيوف وعلقوا رأسه على باب زويلة 
الركنية عند اهلمام بن القوام قاضي احلنفية  ويف احملرم أيضا سعى الشهاب بن خضر الدمشقي احلنفي يف تدريس

يومئذ عوضا عن القاضي صدر الدين بن منصور ، وحكم بفسقه هتورا ، فقام عليه حنيفة دمشق ورفعوا األمر 
للنائب وأثنوا على القاضي صدر الدين ، فرسم بعقد جملس فعقد وانفصل األمر على إبطال حكم اهلمام ، وأعيد 

  .ه ، وكانت هذه الفعلة من عجائب هتور اهلمام صدر الدين إىل وظيفت
ويف أوائل السنة مات خطيب إمخيم ، وكان مشهورا بكثرة املال ، فأرسل بركة حممد بن الدمرداشي للحوطة مع أنه 

فاتفق مسك بركة ، فأمر برقوق . خلف عدة أوالد وأقارب ، ففتك الدمرداشي يف حاشية اخلطيب فتكا عظيما 
  .ي وضربه فضرب ضربا شديدا وأهني وصودر ونفي بإحضار الدمرداش

وفيها استقر صدر الدين بديع بن نفيس الطبيب التربيزي مثالبغدادي نزيل القاهرة شريكا لعالء الدين بن صغري يف 
رئاسة الطب بالقاهرة بعناية برقوق به ، وكان نفيس يهوديا فأسلم ، وهو عم فتح اهللا بن مستعصم بن نفيس الذي 

بة السر يف آخر دولة برقوق ، وارتغم غالب الناس البن صغري لتقدمه يف صناعته وحسن مباشرته للناس ويل كتا
  :وتودده هلم ، حىت عمل الشيخ يدر الدين ابن الصاحب 

  قالوا بديع غدا شريكا
  البن صغري وذي تعاسة

  قلت شريك بنصف جعل
  ومل يشاركه يف الرئاسة

  :وعمل ابن العطار 



  شريكاقالوا بديع غدا 
  البن صغري وشال رأسه
  قلت قبيح على بديع

  من أين هاذاك والرئاسة
وفيها قبض على التاج امللكي وضرب ، مث خلع عليه باالستمرار ، مث استعفى من الوزارة ولبس الفقريي والزم 

طر جامع عمرو بن العاصي ، مث أمسك يف سابع عشرين شهر ربيع اآلخر وسلم لبهادر األعسر املعروف بالشا
  :الزردكاش فصادره وعذبه بأنواع العذاب إىل أن ماتتحت الضرب ، فقال فيه ابن العطار 

  امللكي مات واستراحت
  من جنس أغلف الوزارة
  وقالت امليضه أبعدوه

  من أين ذا الكلب والطهارة
  : وأضيفت الوزارة لشمس الدين املقسي مع نظر اخلاص ، وقال فيه أيضا وكان موته اتفق يوم النريوز

  قضى امللكي يف النريوز حنبا
  وراح مصادرا ومضى وسارا

  وعم املسلمني به سرور
  ومت مبوته عيد النصارى

ويف مجادى اآلخرة اتفق بدمشق شيء غريب وهو وقوع املطر الغزير برعد وبرق يف خامس عشرين أيلول ، وسقط 
، وجرى املاء يف الشوارع ، كل ذلك  برد كبار مثل البندق ، وكثر جدا حىت صارت األرض بيضاء ، وكثر الوحل

  .يف سنة واحدة ومل يعهد مثل ذلك قبلها 
  .وفيها نودي أن ال يلعب أحد الناروز ، فلعبت مجاعة فأمسك منهم أربعة من العامة فضربوا باملقارع وجرسوا 

فخرج ولده والعسكر  ويف يوم الثالثاء ثامن ذي احلجة وصل أنس بن عبد اهللا العثماين والد برقوق إىل القاهرة ،
مللتقاه فالتقاه بعكرشةووصل صحبته قاضي حلب كمال الدين املعري وقاضي دمشق ويل الدين بن أيب البقاء ، 

ونزل يف ذلك باخلانقاه ومد له ولده مساطا عظيما وأقعده يف صدره ، وقعد عن ميينه أيدمر الشمسي وعن يساره 
كان أنس أعجميا ال يعرف بالعريب وال بالتركي حرفا ، مث ركب معه آقتمر عبد الغين وقعد برقوق دون أيدمر ، و

  .إىل القاهرة وأعطاه تقدمة ألف 
تسليما عقب أذان العشاء ليلة االثنني مضافا إىل ليلة اجلمعة بدمشق ،  eويف ربيع اآلخر أحدث السالم على النيب 

وفيه أمر بكتابة حمضر بسرية قاضي . نه مث أحدث بعد عشر سنني عقب كل صالة إال املغرب ، وسيأيت يف مكا
  .احلنفية بدمشق ، وسار به الربيد إىل دمشق فكتبوه ، وكان القاضي مبصر يسعى باملال إىل أن عاد على وظيفته 

  .وفيها استوىل على بالد الدشت طقتمش خان اجلنكزيوقتل خاين ، وكان أقام يف مملكتها عشرين سنة 
ار بدمشق وتأخر املطر فاستسقوا بعد صيام ثالثة أيام فسقوا ، ووجد شخص بعد ويف ذي احلجة منها غلت األسع

  .النداء مفطرا فعزر 
وفيها أمسك على امرأة تزوجت برجلني شرطت ألحدمها الليل ولآلخر النهار حبيلة احتالت هبا عليهما ، فاطلع 

  .عليها فجرست 



عن أخيه شرف الدين ، وكان ملا مات عرض برقوق وفيها استقر صدر الدين بن منصور يف قضاء احلنفية عوضا 
القضاء على الشيخ جالل الدين التباين فامتنع ، فأحل عليه ، فأصر وأحضر معه مصحفا وكتاب الشفاء ، وتوسل 
هبما إليه أن يعفيه من والية القضاء فأعفاه واستشاره فيمن يصلح ، فعني له ابن مجاعة صدر الدين ، فأرسل إليه 

شق مبرض أخيه شرف الدين إىل أن مات يف شعبان ، فتوجه بعده إىل القاهرة فوصلها يف رمضان فواله فتشاغل بدم
  .يف ثامن رمضان 

ويف نصف رمضان أمر أن خيفف من نواب القضاة ، وأن يكونلكل قاض أربعة نواب ، إال احلنبلي فال يزيد على 
ملناوي وابن رزين ومجال الدين اخلطيب األسناوي ، والثالثة اثنني ، فاستقر برهان الدين بن مجاعة بأربعة الصدر بن ا

بالقاهرة ، وفخر الدين القايايت مبصر ، واستقر احلنفي جبمال الدين احملتسب ، وجمد الدين إمساعيل البلبيسي ، 
بيد ومشس الدين الطرابلسي ، وشهاب الدين الشنشي األطروشي ، واستقر املالكي ببهرام ، والشهاب الدفري ، وع

  .البشكالسي الثالثة بالقاهرة ، وجبمال الدين التنيسي مبصر ، واملتنع احلنبلي من استنابة أحد 
إنه كان ميوت هبا كل يوم مائة ومخسون : وفيها ابتدأ الوباء باإلسكندرية يف شوال واستمر إىل آخر السنة ، ويقال 

  .نفسا 
ك ومنية بن خصيب وزفتا ، وأبطل ضمان امللح بعينتاب وفيها أبطل برقوق ضمان املغاين حبماة والكرك والشوب

وضمان الدقيق بالبريةوضمان القمح بدمياط وفارسكور ، وأبطل املقرر على أهل الربلس وبلطيم ، وأمر بعمارة 
  .جسر الشريعة بطريق الشام ، وجاء طوله مائة وعشرين ذراعا ، وانتفع الناس به 

ة واملتجر وخاص اخلاص املستأجرات واألمالك ناظرا ، وهو أول من أفرد ويف الثالث من ذي احلجة أفرد للذخري
  .بذلك 

  .وفيها مات بريم خجا صاحب املوصل ، واستقر بعده أخوه مراد خجا 
وفيها يف رمضان ارتد نصراين كان أسلم وتزوج مسلمة وأولدها ، فرفع للقاضي فأنكر ، فقامت عليه البينة عند 

ما أذنت له يف احلكم : بإسالمه فسجن ، فعسى عند مستنسبه فأنكر عليه حكمه وقال  بعض نواب املالكي ، فحكم
بذلك إال بعد املشاورة ، وأطلق املذكور من السجن ، فعزل النائب نفسه ، وذلك كله بدمشق ، فبلغ السلطان 

أنكر فأقام البينة وهي يا يهوديف: فرسم بعقد جملس ، فحضر النائب وادعى على مستنيبه أنه عزره بالشتم وقال له 
الياسويف والقرشي عند القاضي شهاب الدين الزهري ، فاعتذر بأن للقاضي أن يعزر بالشتم ، فثبت ذلك عند 

الزهري وهو نائب ويل الدين الشافعي يف غيبته ، وكان ويل الدين يومئذ بالقاهرة ، طلب هو وكمال الدين املعري 
مث سعى يف قضاء الشام فطلبا معا ، فلما كان يف ثامن عشر الشهر جيء  الذي كان قاضيا قبله مث ويل قضاء حلب

بالنصراين وعقد اجمللس ثانيا ، فبادر ثانيا إىل اإلسالم ، فحكم احلنبلي بصحة إسالمه وحقن دمه ، وادعى يف ذلك 
ه نائب املالكي ، فحبس eاجمللس على القاضي املالكي أن نصرانيا آخر من القرينني رفع عليه أنه يستهزئ بالنيب 

ال أرجع عن ديين ، : فأطلقه املالكي فسئل عن ذلك فاعترف وأبدأ شهبا ، فطلب النصراين املذكور فاستتيب فقال 
  .حكمت بقتله ولو تاب ، فضربت عنقه وأحرقت جثته : فحكم املالكي بقتله إال إن تاب ، فقال احلنبلي 

مري بغري إرسال الرجل ووضع اخلواتيم يف أعناقهم ليتميزوا عن وفيها يف ربيع اآلخر ألزمت أهل الذمة بركوب احل
  .املسلمني يف احلمام ، كل ذلك بدمشق 

وفيها أعيد فتح الدين بن الشهيد إىل وظيفته ، وأمر بالترسيم على شهاب الدين أمحد بن جنم الدين بن شهاب الدين 
رته مدة يسرية منها بنفسه شهرين فقط ، فأقام بن فضل اهللا ليوردما التزم به على كتابة السر ، وكانت مباش



بالعذراوية مدة مث عجز عن التكملة ، فأمر بأن يضرب ليستخلص منه املال ، فضرب ضربا عنيفا بالعصي بعد أن 
هذا جزاء من يسعى يف الوظائف الكبار مبا : كان أمر بضربه باملقارع ، فشفع فيه ، مث أمر أن ينادي عليه يف البلد 

عليه ، فنودي عليه بذلك يف املدرسة فقط بعد الشفاعة ، ونفي إىل سلمية ، وكانت كائنة شنيعة جدا ،  ال يقدر
  .وكان القدر مخسة آالف دينار 

وفيها أعيد منكلي بغا البلدي إىل نيابة حلب ، ونقل اشتقمر إىل نيابة دمشق ، واستقر اينال اليوسفي يف نيابة حلب 
  .صري مث صرف ، واستقر يلبغا النا

  ٧٨٢وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة من األعيان

إبراهيم بن أمحد بن أيب بكر املرشدي ، مات يف شوال ، وهو والد صاحبنا مجال الدين وجد عبد الغين بن عبد 
  .الواحد احملدث 

ايل وابن السلعوس وغريمها ، وكان حسن أمحد بن إبراهيم بن سامل بن داود بن حممد املنبجي بن الطحان ، مسعالربز
الصوت بالقرآن ، وكان الناس يقصدونه لسماع صوته بالتنكزية ، وكان إمامها ، وكان أخذ القراءات عن الذهيب 

وابن السلعوس وغريمها ، وكان مولده يف احملرم سنة ثالث وسبعمائة ، ومات بدمشق يف صفر ، والطحان الذي 
وكان أبوه إسكافا فمات وهو صغري فرباه زوج أمه فنسب إليه ، وله نظم فمنه ما مسعه نسب إليه كان زوج أمه ، 

  :منه الشهاب بن حجى وأخربنا به إجازة 
  طالب الدنيا كظام
  مل جيد إال أجاجا
  كلما أمعن فيه

  زاده وردا وهاجا
ن منصور بن ناصر أمحد بن علي ب.أمحد بن حسن بن منيع بن شجاع املصابري ، نزيل حلب ، حدث بالبخاري 

احلنفي الدمشقي ، شرف الدين بن منصور ، ولد سنة سبع عشرة ، واشتغل إىل أن ويل قضاء دمشق عوضا عن 
صدر الدين بن العز ، وكان طلب إىل مصر ليتوىل القضاء بعد موت ابن التركماين فقدمها فاتفق أن ويل جنم الدين 

يف رمضان سنة سبع وسبعني إلىرجب سنة مثان وسبعني فتركه  ابن العز فأقام مبصر مدة يدرس ، مث ويل القضاء
ورجع إىل دمشق ، واختصر املختار يف الفقه ومساه التحرير مث شرحه ، وكان مشهورا بالفضيلة يف األصول 

والفروع ، حسن الطريقة ، مجيل السرية ، وويل القضاء مبصر سنة سبع وسبعني ، مث انفصل وقدم دمشق يف احملرم 
ع ، وكانت عنده صرامة وتصميم يف األمور ، وكان قد مسع من حممد بن يوسف بن دولة ، مسع منه سنة تس

املسلسل عن النجيب وجزء ابن عرفة ، ومسع من عبد الرمحن بن تيمية وابنه واملزي والربزايل وآقش الشبلي وحبيبة 
  .أخيه صدر الدين وأفقه  بنت العز وغريهم ، مات يف شعبان وله مخس وستون سنة ، وهو أصغر سنا من

أبو بكر بن أمحد بن أيب الفتح بن .أمحد بن حممد بن عبد اهللا البدماصي ، شهاب الدين ، كان فقيها فاضال دينا 
إدريس بن سامة الدمشقي عماد الدين بن السراج ، ولد سنة مخس وسبعمائة ، ومسع من احلجار ، وتفقه على 

اإلفتاء ، ومسع من املزي والربزايل وغريمها ، وأثىن عليه الذهيب يف املعجم  الشيخ شرف الدين البارزي وأذن له يف
املختص باحملدثني ، وكان يعمل املواعيد وجييد اخلط ، مات يف شوال عن سبع وسبعني سنة ، وهو آخر من ترجم له 

اجلم الغفري ، وللناس فيه  الذهيب يف هذا املعجم ، وكان يقرأ البخاري يف كل سنة باجلامع يف رمضان ، وجيتمع عنده



  .اعتقاد زائد 
بركة بن عبد اهللا ، األمري ، تقدم يف احلوادث ، وكان أصله من مجاعة يلبغا ، وبقي مع مماليك يلبغا األجالب ، مث 

عاد يف إمرة طشتمر ،وكان ملا قتل األشرف أمري عشرة ، مث كان ممن قام مع اينبك ، مث قام عليه هو وبرقوق ، 
أمره ما مضى مفصال ، وكان شجاعا مفرط الشجاعة مشهورا بذلك ، وكانت مدة عظمته منذ ويل أمري وكان من 

  .جملس يف مجادى األوىل سنة تسع وسبعني إىل أن قبض عليه بالقاهرة ثالث سنني إال شهرين 
  .بيبغا الصاحلي ، من أمراء الطبلخانات بدمشق ، كان مشكور السرية رمحه اهللا تعاىل 

جلركسي ، كان من أقدم اجلراكسة ، واول أمره أنه كان من مجاعة إياس مث ويل نيابة محص مث قلعة دمشق جوكان ا
مث خرج مع العسكر إىل التركمان ، فقتل يف أواخر هذه السنة أو يف أوائل اليت بعدها ، . مث حجوبية احلجاب حبلب 

بن موسى بن أمحد بن سعد احلسباين ، عالء الدين  حجى.مث حترر يل أنه قتل يف الوقعة يف صفر من السنة املقبلة 
الشافعي نزيل دمشق ، ولد يف سنة إحدى وعشرين ، وقيل قبل ذلك ، ومسع من أمحد بن علي اجلزري والربزايل 

التنبيه وابن احلاجب والعمدة ، مث أخذ بدمشق ملا : وغريمها ، وأخذ الفقه أوال بالقدس عن مشاخيها ، وحفظ كتبا 
، عن الشيخ مشس الدين بن النقيب ، وشرف الدين خطيب جامع جراح وشهد له بأنه فقيه املذهب  ٣٤ة قدمها سن

، وتاج الدين السبكي وشهد له بالتقدم يف الفقه ، وتقدم يف التدريس والفتوى وأفاد الناس ، وخترج به أهل بلده 
حبل املشكالت ، صحيح الفهم ، سريع بدمشق ، وكان كثري االطالع ، صحيح النقل ، غواصا ، نقاال ، عارفا 

اإلدراك مع الرياضة وحسن اخللق ، انتهت إليه رئاسةاملذهب بدمشق ، وأول ما حدث سنة مثان وستني وكان 
متصديا لألشغال ، فارغا عن طلب املناصب ، مواظبا على الصالة ، مطرحا للتكلف ، تاركا للتردد إىل األكابر ، 

عرف صنجة عشرة من عشرين ، وال حيسن براية قلم وال تكوير عمامة ، ومات يف ساذجا من أحوال الدنيا ال ي
  .صفر بعلة البطن وقد جاوز السبعني 

حسن بن الشياح مبعجمه مث حتتانية ثقيلة وآخره مهملة الصاحلي ، أحد من يعتقد بدمشق ، وكان له مكاشفات 
  .كثرية ، ومات يف ربيع اآلخر 
دراين ، صالح الدين ، نائب اإلسكندرية ، وأول ما ويل هبا احلجوبية مث النيابة ، مث خليل بن علي بن عرام اإلسكن

ويل مبصر احلجوبية والوزارة مرة ، وملا أوقع الفرنج باإلسكندرية كان هو إذ ذاك نائبها لكنه كان قد حج فوقع 
شر جملدات ، وويل نيابة ذلك يف غيبته ، ورأيت له تارخيا مجع فيه فأوعى يف التراجم واحلوادث وهو يف ع

اإلسكندرية مرارا ، وصودر بعد قتل األشرف على مال عظيم ، مث عمل أستادارية بركة ، مث أعيد إىل نيابة 
اإلسكندرية فجرى له ما جرى ، وله مدرسة ظاهر القاهرة بالقرب من جامع أمري حسني ، وكان مرة قد جترد عن 

جترد معهم ، ورمبا سلك على يد بعضهم وأقام بزاوية مث رجع ، وكان اإلمرة ولبسبالفقريي ومال إىل الفقراء و
  .شهما فاضال ، مات يف رجب 

صراي متر ، كان مع طشتمر ملا قام على األشرف ، وويل نيابة الكرك ، مث صفده مث قبض عليه وسجن بالكرك يف 
  .سنة مثانني ، ومات يف احملرم من هذه السنة 

  .األشرف وليها مرتني ، وحمتسب مصر وليها مرة  عاصم بن حممد احلسين ، نقيب
عباس ين حسني بن بدر التميمي ، الشيخ شرف الدين الشافعي ، كان ينفع الطلبة يف الفقه والقراءات ، ودرس 

  .بالسابقية بالقاهرة ، وخطب جبامع أصلم ، مات يف ذي احلجة ، وكان برجله داء الفيل 
بارنباري ، مجال الديننب تقس الدين ، درس عن أبيه حبلب ، وباشر نظر عبد اهللا بن عمر بن عيسى بن عمر ال



  .األسرى وغريها 
عبد الرمحن بن أمحد بن إبراهيم بن مجلة ، تقي الدين احلجي الصاحلي ، ابن عمر اخلطيب مجال الدين ، مسع من 

وكان من أعيان الشاميني ، احلجار وحدث ، وناب يف اخلطابة عن ابن عمه ، وكان أكرب من بقى من بين مجلة ، 
  .وفيه بر وإحسان ، مات يف شعبان عن إحدى وسبعني سنة ، وكان خريا 

عبد الرمحن بن يوسف بن سحلول احلليب ، مشس الدين ، كان مقربا عند اإلسعردي نائب محاة ، وبىن له خانقاه 
حبلب ، مات يف تاسع عشرين احملرم  على شط هنر فويق وكان غاية يف مكارم األخالق ، وقد باشر الوظائف اجلليلة

عبد الرحيم بن أمحد بن حممد املنهاجي ، سبط الشيخ مشس الدين بن اللبان ، مسع من ابن عبد اهلادي يف صحيح .
مسلم ، وحدث عن جده ، وكان من أطيب الناس صوتا باألذان واشتهر بذلك يف زمانه ، مات يف مجادى األوىل ، 

  .ن حممد ووالد صاحبنا مشس الدين حممد أحد الفضالء اآلن وهو أخو صاحبنا أمني الدي
عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم بن بريم بن هبرام بن السالر حممود بن عبيد بن السالر خبتيار الدمشقي ، أمني 

ه الدين ابن السالر ، عين بالعلم وأخذ عن التقي الصاحل ومجاعة ، وكانت لديه معرفة بالفرائض والعربية ، ول
مشاركة يف الفقه ، وصنف يف القراءات مؤلفات مفيدة ، وانتهت إليه رئاسة اإلقراء بدمشق ، وله خطب جياد ، 
ومسع من احلجار وغريه ، وطلب احلديث بنفسه ، وكتب الطباق بدمشق ، وكان ثقة صحيح النقل ، وله نظم ، 

، فإن مولده كان كما كتب خبطه يف شوال  وألف مؤلفات حمررة ، مات يف ثامن عشر شعبان عن مخس ومثانني سنة
يف ربيع األول سنة مثان وتسعني وستمائة ، وأخذ عن ابن نضحان والشهاب احلراين ، ومبصر عن التقي : ،ويقال 

الصائغ وتفرد به بدمشق ، ومسع من أمساء بنت صصرى وأيوب الكحال واملزي ، ودخل بغداد والبصرة ، وخرج 
ليه ، واستقر بعده يف اإلقراء بتربة أم الصاحل مشس الدين بن اجلزري لكونه أوىل من له السرمري مشيخة قرأت ع

  .بقي بذلك ، وحضره األعيان وأثنوا على درسه 
علي بن أمحد بن إمساعيل بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن مهدي الفوي مث املدين املدجلي ، نور الدين ، عين باحلديث 

لشام والعراق ومصر من ابن شاهد اجليش وأيب حيان وابن عايل وامليدومي ومجاعة من ، وجال يف البالد ، ومسع با
أصحاب الفخر بدمشق وببالد كثرية ،وحدث باإلجازة عن الرضي الطربي واحلجار ، ومهر يف العربية واحلديث ، 

له وهو ببالد ودرس مبدرسة إمساعيل بن زكريا أمري بغداد هبا ، وحدث عن أصحاب النجيب والفخر ، واتفق 
أنا الفوي امسع مين يعلو سندك ، وهو نظري ما اتفق للطرباين : العجم أن شخصا حدثه حبديث عن آخر عنه فقال له 

مع اجلعايب ، وكان عارفا بالعربية وغريها ، وأقام باملدينة النبوية مدة ودرس هبا ، مات بالقاهرة يف ربيع اآلخر أو 
  .د بن ظهرية مجادى األوىل ، مسع منه أبو حام

علي بن زياد بن عبد الرمحن القاضي احلبكي ، الفقيه الشافعي ، عين بالفقه واألصول ، ودرس وأفاد ، وأخذ عن 
أيب البقاء وعالء الدين بن سالم وابن قاضي شهبة وغريهم ، وكان يفيت باخرة بدمشق مع الدينوالورع واملالزمة 

، مات يف ذي القعدة ، واحلبكي حباء مهملة مث موحدة مث كاف ،  لالشتغال بالعلم ، وعنده وسواس يف الطهارة
  .منسوب إىل قرية من حوران 

علي بن عبد الصمد احلالوي ، نور الدين املالكي الفرائضي ، انتهت إليه رئاسة الفرائض وكان مشاركا يف الفنون 
ي احلجة ، وكان يدرس بغري مطالعة مع ، عارفا باملعاين والبيان واحلساب واهلندسة ، مات يف العشر األخري من ذ

  .جودة القرحية وسيالن الذهن ، انتفع به مجاعة 
علي بن عمر بن علي بن حممد اإلربلي ، سبط الشيخ كمال الدين الشريشي ، عالء الدين ، كان يشهد على 



  .احلكام ، مات يف رجب 
سنة تسعني وستمائة ، واستقر مؤذنا باجلامع علي بن حممد بن حممد بن إبراهيم الدربندي مث الدمشقي ، ولد قبل 

األموي بعد أن كانت له سياحات ، ووجد له إجازة من عمر بن القواس وأمحد بن عساكروغريمها ، ومل يتفق له أن 
  .حيدث هبا لكون ذلك مل يظهر إال بعد موته ، مث وجدت ابن حجى أرخ مولده سنة مثان ومثانني 

بن عباس العدوي األربلي مث الصاحلي ، ابن القطان ، نزيل صفد ، مسع التقي عمر بن محزة بن يونس بن محزة 
سليمان وأمحد بن عبد الدائم وابن الزراد وابن شرف ، وكان فاضال له مذاكرات حسنة مقرئا للسبع ، طلب 

له احلديث ، وكتب الكثري ، وحدث ، مسع منه ابن رافع وكتب عنه يف ظهر معجمه ومات قبله مبدة ، وخرج 
  .الياسويف جزءا ، وعاش ستا ومثانني سنة سواء 

حممد بن أمحد بن العز حممد بن التقي سليمان احلنبلي الصاحلي ، خطيب اجلامع املظفري ، يلقب عز الدين مات يف 
  .ربيع األول 

ه مع حممد بن أيب بكر بن أمحد الدوايل الزبيدي ، مجال الدين الشافعي ،كان بارعا يف األدب مشاركا يف غري
  .الصالح والعبادة ، وأشعاره سائرة باليمن 

حممد بن حامد بن أمحد بن عبد الرمحن املقدسي ، ولد سنة اثنتني أو ثالث وسبعمائة ، ومسع من حممد بن يعقوب 
  .اجلرائدي وزينب بنت شكر وغريمها وحدث ، روى عنه الشهاب ابن حجى باإلجازة وأرخه يف شعبان 

صالح الدين ، نائب اإلسكندرية ، تنقل يف الواليات ، وويل تقدمة ألف بالقاهرة ، وكان  حممد بن علي بن عرام ،
فاضال عارفا ، كتب خبطه تارخيا يف عشر جملدات ، وكان حيب الفقراء ويدنيهم ، تقدم ذكر قتله يف احلوادث ، 

بد الوهاب بن حممد بن ذؤيب حممد بن عمر بن حممد بن عبد الوهاب بن حممد بن ع.خليل كما تقدم : ويقال امسه 
الدمشقي األسدي ، مشس الدين بن جنم الدين بن شرف الدين ابن قاضي شهبة ، ولد سنة إحدى وتسعني وستمائة 
يف ربيع األول كذا وجد خبطه ، وتفقه على عمه كمال الدين وبرهان الدين ابن الفركاح ، وأخذ العربية عن الشيخ 

مه كمال الدين سنة ست وعشرين قعد مكانه لألشغال واستمر على ذلك أكثر شرف الدين الفزاري ، وملا مات ع
من مخسني سنة على طريقة واحدة من إيثار االجنماع وعدم االلتفات إىل املناصب ، خيدم نفسه ويشتري حاجته 

 تركها بعد ، مث ٧٧٧وحيملها ، مث ويل يف آخر عمره تدريس الشامية الربانية بغري سؤال ، وذلك يف ذي احلجة سنة 
سنة وثالثة أشهر للشهاب الزهريومسع من ابن املوازيين األموال أليب عبيد وغري ذلك ، ومسع من ست األهل بنت 

وكانوا يثنون عليه . علوان وست الوزير وطائفة وناب يف احلكم عن السبكي يسريا وكان ال يتصدى لذلك 
تمع بالشيخ مجال الدين األسنوي سأله عن شيوخ دمشق بالورع حىت أن الشيخ شرف الدين الغزي ذكر أنه ملا اج

هذا مثل الشيخ جمد الدين الزنكلوين عندنا ، وكان أقعد الشاميني يف الفقه : فوصف له ابن قاضي شهبة فقال 
وأقدمهم هجرة حىت كان أكثر الفضالء هبا من تالمذته وتالمذة تالمذته ، فمن الطبقة األوىل ممن جضر دروسه ابن 

ربود والعماد بن كثري والشهاب األذرعي ، وكتب األذرعي خبطه على ظهر جملد من شرح التوسط البن خطيب ي
األستاذ هذه اجمللدة لسيديوشيخي مشس الدين ابن قاضي شهبة ، وقد حدث ، فسمع منه العراقي واهليثمي وابن 

ن احملرم وقد أكمل تسعني سنة رجب والياسويف وابن ظهرية وابن حجى والربهان احلليب وآخرون ، مات يف ثام
ودخل يف عشر املائة ، أعاد يف حلقة ابن الفركاح ، وقرأ اجلرجانية على الفزاري ، وأول ما جلس لألشغال بعد 

موت عمه مستقال سنة ست وعشرين ، وممن جلس عنده ابن خطيب يربود وابن كثري ، وكان اشتهر مبعرفة التنبيه 
رجانية ، ومل يكن حيضر احملافل وال يفيت ، وكان يستحضر الرافعي وينزله على وشروحه وحسن تقريره ، وكذا اجل



مسائل التنبيه تنزيال عجيبا ، وعنده اجنماع وعدم معرفة بأمور الدنيا ، وكانت وفاة أبيه بشهبة ، وهو قاضيها سنة 
  .سبع وعشرين ، وقضى هبا أربعني سنة ، فعاشبعده مخسا وستني سنة 

مد بن بنت املغريب ، وكان ربيب القاضي بدر الدين بن أيب البقاء ، وكان جده صالح الدين بن حممد بن عمر بن حم
  .املغريب رئيس األطباء ، مات يف ذي احلجة 

: حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممود ، جالل الدين بن قطب الدين قاضي احلنفية ، يلقب جار اهللا ، ويقال له 
لطب ، وكان نائبا يف احلكم عن صهره السراج اهلندي ، وكان بارعا يف العلوم العقلية اجلار ، تقدم عند األشرف با

كالطب وغريه ، وحظي عند األشرف ، وقد ويل مشيخة سعيد السعداء ، مث ويل القضاء إىل أن مات يف رجب ، 
ياحلوادث ما اتفق له من إنه جاوز الثمانني ، وكان مشاركا يف العربية ، ويف الفقه قليال ، وقد تقدم ف : ويقال 

إرادة إقامة املودع للحنفية ، وقد ناب أوال عن صهره السراج اهلندي ، واستقر يف تدريس املنصورية بعد موته يف 
رجب سنة ثالث وسبعني ، واستقر يف تدريس جامع ابن طولون يف سنة ست وسبعني بعد ابن التركماين ، واستقر 

حممد بن حممد بن عثمان بن أمحد بن عمر بن حممد الزرعي األصل ، .وسبعني يف قضاء احلنفية يف رجب سنة مثان 
يعرف بابن مشرنوح ، جالل الدين بن جنم الدين بن فخر الدين ، قاضي حلب وابن قاضيها ، وهو سبط مجال الدين 

م ، مجيل الوجه ، بن الشريشي ، باشر احلكم نيابة حبلب مث استقالال إىل أن مات يف ربيع األول ، وكان قليل الكال
  .قوي املعرفة باألحكام ، وقد ويل بدمشق قضاء العسكر ووكالة بيت املال 

حممد بن حممد الشاذيل .حممد بن حممد بن هبة اهللا األنصاري ، زين الدين ، ناب يف احلكم ، ومات يف ربيع اآلخر 
  .زين الدين بن املواز ، صهر الشيخ حممد بن وفاء ، مات يف ربيع األول 

حممد احلكري ، مشس الدين املقرئ ، قرأ على الربهان احلكري ، وناب يف احلمن جبامع الصاحل ، وويل قضاء القدس 
وغزة ، مات يف ذي احلجة ، وذكر يل الشيخ برهان الدين بن زقاعة الغزي أنه قرأ عليه القراءات وأذن له يف 

  .اإلقراء 
  .كان حسن الصوت ، مات يف رجب حممد املقدسي اجملرد ، أحد املؤذنني بدمشق ، 

حممد بك اإلمساعيلي حاجب احلجاب بدمشق ، وقد ويل نيابة قلعة الروم وغريها ، مات يف هذه السنة ، وكان 
  .عنده أدب وتواضع وخضوع ألهل العلم 

  .خمتار ، مقدم املماليك ، مات يف هذه السنة ، واستقر عوضهجوهر الصالحي 
الواليات ، فأول ما تأمر عشرة يف سنة إحدى وسبعني ، مث أعطي طبلخانات بعد قليل  منكلي بغا البلدي ، تنقل يف

، مث أعطي تقدمة يف مجادى اآلخرة سنة أربع وسبعني ، مث أعطي نيابة صفد يف رمضان سنة مخس وسبعني ، مث نقل 
 أطلق يف ربيع األول إىل نيابة طرابلس آخر السنة ، مث قبض عليه يف أول سنة تسع وسبعني وسجن بالكرك ، مث

وجعل أتابك الشام ، مث ويل نيابة طرابلس ، ويقال إنه ويل نيابة محاة قبل ذلك ، مث نقل إىل نيابة حلب ، مث قبض 
عليه وسجن هبا ، مث أطلق وقدم يف رمضان سنة مثانني بطاال ، مث ويل نيابة صفد يف احملرم سنة إحدى ومثانني ، مث نقل 

رابلس مث إىل حلب يف ربيع األول ، كما تقدم يف هذه السنة ، وكان صارما شجاعا كبري يف شعبان منها إىل ط
  .املروءة ، مات يف مجادى اآلخرة حبلب 

حيىي بن يوسف بن حممد بن حيىي املكي ، الشاعر ، حمي الدين ،املعروف باملبشر مدح أمراء مكة وكتب هلم اإلنشاء 
حظ التنبيه يف أربعة أشهر ، وكان مسع من جنم الدين الطربي وعيسى ، كان غاية يف الذكاء وسرعة احلفظ ، ف

  .احلجي وغريمها ، وعاش سبعني سنة 



أبو القاسم بن أمحد بن عبد الصمد اليماين املقرئ ، نزيل مكة ، تصدى للقراءات وأتقنها ، وأقرأ الناس حىت يقال 
  .إن اجلن كانوا يقرؤون عليه 

  ٧٨٣حوادث سنة 
  ني وسبعمائةسنة ثالث ومثان

فيها ابتدأ الطاعون بالقاهرة ، فأول من مات من األمراء أيدمر الشمسي ، فأعطيت إمرته ألنس والد برقوق يف 
  .مث مات علينب قشتمر ، فتقرر مكانه تغرى برمش . احملرم 

واستقر يف  وفيها يف صفر قبض على الشمس املقسي وتسلمه هبادر املنجكي خبمسمائة ألف درهم وأطلق إىل منزله ،
وظائفه كرمي الدين بن مكانس ، وكان السبب يف ذلك أن برقوق ملا استقر يف تدبري اململكة أخرج كثريا من البالد 

املتعلقة بالدولة جلماعة من جهته ، فضاق احلال على الوزير فاستعفي ، فغضب منه وويل غريه وقبض على صهره 
بن غراب وغريمها ، وانتهز ابن مكانس الفرصة فالتزم بالتكفية ، علم الدين حيىي ناظر الدولة وعلى مشس الدين 

  .فقرر وزيرا فباشر على هوج فيه 
  :وفيها قبض على سيف املقدم وصودر على مائيت ألف درهم ، واستقر عوضه أمحد العظمة ، فقال الشاعر 

  مضى املقدم سيف
  بنغمة وبتهمه

  وكان حلما مسينا
  فأبدلوه بعظمه
اعون يف صفر ، وتناهى يف أواخر ربيع األول ،وقرأت خبط صارم الدين بن دقماق أنه مسع الشيخ وفيها تزايد الط

عليا الرويب حن حضر من الفيوم إىل القاهرة يف أواخر صفر وكان للناس فيه اعتقاد زائد ، وهترع الناس إليه للزيارة 
  .إن الطاعةن يرتفع يف آخر ربيع اآلخر ، فوقع كما قال : يقول 
ها عاد ابن التنسي إىل والية القضاء عوضا عن ابن الريغي ، مث استقر ابن الريغي عوضا عن ابن التنسي ، مث وفي

  .تكرر ذلك منهما 
ويف احملرم خلع على القاضي ويل الدين بن أيب البقاء وأعيد إىل دمشق . وفيها استقر سودون الشيخوين مقدم ألف 

كذا خلع على الكمال املعري واعيد إىل حلب على وظيفة القضاء على وظيفة القضاء فوصلفي سادس صفر ، و
  .فوصلها يف ثامن صفر 

  .وفيها استقر الشيخ أصلم يف مشيخة سرياقوس عوضا عن أبيه نظام الدين 
  .وفيها خرج احلجاج يف شهر رجب 

لكة باسه وهو وفيها مات السلطان امللك املنصور علي بن األشرف شعبان يف شهر ربيع األول ، وكانت املم
حمجوب ، وعاش ثالث عشرة سنة منها يف اململكة مخس سنني وأربعة أشهر ، وقرر مكانه أخوه حاجي بن األشرف 

  .وعمره ست سنني وأربعة أشهر ولقب الصاحل 
وفيها ضيق قرط على العرب فحضر إىل ايتمش ومن معه من األمراء اجملردين بالبحرية مخسة من أمراء العربان 

مائة فارس ومجاعة من الرجال ، فأقبلوا عليهم وطيبوا قلوهبم ، مث أرسلبدر بن سالم إىل بلوط نائب ومعهم ست
اإلسكندرية يطلب األمان وأن حيضر صحبته إىل القاهرة فلم يتم ذلك ، مث حضر رحاب أمري تروجة ومجاعة من 

نهور يعمر ما خرب منها ويوطن أهلهان أمراء البحرية صحبة قرط إىل القاهرة طائعني فخلع عليهم واستمر قرط بدم



  .ومل يهرب منهم غري بدر بن سالم 
وفيها يف رجب جهز برهان الدين إبراهيم الدمياطي الذي كان نقيب احلكم عند املالكية ، مث ويل بعد ذلك نظر 

أسوان املواريث إىل احلبشة رسوال من قبل السلطان ، وكان السبب يف ذلك أن بعض احلبشة وصلوا إىل قرب 
وأفسدوا يف نواحيها وخاف منهم أهلها فطالعوا السلطان بذلك ، فأرسل إىل بترك النصارى اليعاقبة مىت بن مسعان 
فتهدده ، فأرسل من جهته رسال لكشف اخلرب ، مث كتب إىل ملك احلبشة ينكر عليه ويأمره أن ال حيدث حادثا ، 

  .وجهز إبراهيم املذكور من جهة السلطان بالكتب 
صفر ورد اخلرب إىل دمشق بعزل القاضي برهان الدين التاديل قاض املالكية واستقرار الشيخ برهان الدين  ويف

  .الصنهاجي عوضه ، فامتنعالربهان وصمم فبقي املنصب شاغرا إىل أن استقر علم الدين القفصي يف مجادى األوىل 
عروشها ، وشاهد أهل دمشق من ذلك هؤالء وفيها هبت ريح عظيمة بدمشق فأتلفت كثريا من األشجار وقلعتها ب

  .عظيما 
وفيها استقر حضر شخص عجمي عند برقوق وأخربه أن النيل يتوقف من مستهل مجادى األوىل فال يزيد بعد ذلك 

شيئا ، فأمر حببسه ، فاتفق أن النيل زاد يف ذلك اليوم مخسة عشر إصبعا ويف اليوم الذي يليه ستة عشر فأحضر 
ربه ، فضرب مقترحا مائة عصى وجرس ، فشفع فيه مأمور احلاجب فأطلق ، وأوىف النيل يف عاشر العجمي وأمر بض

  .الشهر املذكور وهللا احلمد 
وفيها غضب برقوق على مجال الدين احملتسب وأمر بنفيه فخرج ، مث شفع فيه فأعيد إىل بيته بطاال ، وكان ذلك يف 

بالتركي يف حق القضاة بسبب من األسباب نقل له عن بعضهم  أوائل شعبان ، وكان السبب فيه أن برقوق تكلم
ما هم مسلمني ، فذكر ذلك مجال الدين لصدر الدين بن منصور قاضي احلنفية فذكره ابن منصور لربهان : فقال 

الدين بن مجاعة واستشاره يف عزل نفسه فسكنه ، وركب ابن مجاعة إىل برقوق فذكر هلذلك ، فغضب على مجال 
  .زله ، وقرر يف احلسبة تاج الدين املليجي مث أعيد مجال الدين إليها يف ذي القعدة الدين وع

وفيها استقر سعد الدين بن البقري يف نظر اخلاص واخلليلي مشري الدولة ، فأحدث فلوسا وأمر الناس باملعاملة هبا ، 
  .فلم ميش له فيه حال فتركت 

له عن قضاء املالكية ، واستشار فيمن يوليه مكانه ، فأشار عليه وفيها غضب السلطان على علم الدين البساطي فعز
كان السبب يف عزله أنه وقع منه يف بعض : ابن مجاعة جبمال الدين عبد الرمحن بن خري اإلسكندراين فواله ، وقيل 

كرمي الدين  وفيها أمسك.اجملالس كالم تغري منه ابن مجاعة فتكلم مع أكمل الدين يف أمره وسعى يف عزله حىت عزل 
بن مكانس وأخوته وأهينوا وصودروا ، وتوىل الوزارة علم الدين سن إبرة ، وكان السبب يف ذلك أن ابن مكانس 

فتك يف الناس وبالغ يف الظلم وألزم املباشرين كلهم جبامكية شهرين وظلم التجار وأخذ منهم أمواال مجة ، فاستغاثوا 
فعزله يف رمضان عن نظر اخلاص ، واستقر عوضه سعد الدين بن البقري بأهل الدولة حىت رفعوا أمورهم للسلطان 

، مث عزل عن الوزارة واستقر علم الدين سن إبرة ، مث صرف يف ذي القعدة فاستقر مشس الدين كاتب آرالن يف 
يف ديوان ديوان برقوق ، وكان ابن مكانس أشار بتوليته وزارة الشام خوفا منه ، فأرسل إليها ، مث استعيد واستقر 

برقوق عوضا عن علم الدين بن قارورة ، وارتفع يف هذه السنة سعر القمح إىل أربعني فأعيد حممود إىل احلسبة 
ويف . وفيها ويل صالح الدين خليل بن عبد املعطي حسبة مصر بعد أن سعى أن يكون نقيبا عند احلنفية فلم جيب .

لدين بن مجاعة ووليه فخر الدين إياس احلاجب ، واستقر مجادى األوىل خرج نظر األوقاف عن القاضي برهان ا
  .سودون الشيخوين حاجبا كبريا بعد علي بن قشتمر ، ومات أمري سالح عالن فأعطى أنس والد برقوق تقدمته 



  .وفيها استقر شهاب الدبن ابن أيب الرضي الشافعي يف قضاء حلب بعد موت املعري 
لتركمان ومقدم العساكر يونس دوادار برقوق ، فكسروا التركمان على وفيها جردت العساكر إىل الشام بسبب ا

مرعش ، وقتل منهم خلق كثري ، وذلك من ابتداء مجادى األوىل إىل شعبان بعد أن فر خليل بن دلغادر وأخوته وهم 
حلب منهم ،  كانوا السبب يف هذه احلركة ألهنم كانوا مجعوا مجوعا كثرية فوصلوا إىل العمق وإىل تيزين وخاف أهل

وكاتباينال اليوسفي ، فجردت العساكر من دمشق ومن مجيع املماليك ، ومشوا على التركمان من حلب إىل 
عينتاب ، مث إىل مرعش ، مث إىل أبلستني ، مث إىل ملطية ، والتركمان تفر منهم وتتحصن باجلبال املنيعة إىل أن وصل 

ر يف هنب ما قدروا عليه وانتهوا إىل ملطية كاتبوا بذلك فأذن هلم يف هزمهم إىل أطراف بالد الروم ، وملا بلغ العسك
  .الرجوع 

وفيها كانت حلب الوقعة بني العسكر احلليب والتركمان فانكسر العسكر ، مث وقع هبم نائب حلب اشقتمر 
إىل غزو  وانتصف منهم ، مث ملا توجه يونس الدوادار إىل الشام بسلطنة الصاحل أمر العسكر الشامي بالتوجه

التركمان ، فجمعوا العربان واجلند وتوجهوا إىل جهة حلب فخرجوا يف ربيع اآلخر ، فلما كان يف ثامن مجادى 
األوىل وهم مبرعش هبط مجاعة من التركمان عليهم من مكان عال فوقع بينهم وبني شرف الدين اهلدباين ومن معه 

مث وقعت الوقعة الكربى . جرح اهلدباين وأسر ، مث أفلت من األكراد وعرب بين كالب مقتلة فانكسر التركمان و
يف حادي عشرة فاستظهر الترك وانكسر التركمان واهنزموا أقبح هزمية بعد أن قاسى العسكر شدة يف سلوك 

املضايق واألوعار وشدة الربد ، وأما كبري التركمان سولىنب دلغادر فنجا وقطع الفرات إىل خرت برت ، وانتهبت 
  .ن التركمان شيئا كثريا ، وأرسل خليل بن دلغادر ومن معه يطلبون األمان العسكر م

  .وفيها فتحت مدينة دوركي واستقر يف إمرهتا إبراهيم بن حممد بن شهري 
  .ويف رجب نفي مأمور احلاجب مث أعطي نيابة محاة عوضا عن طشتمر الشعباين 

ح رأس امليسرة ، واستقر جركس اخلليلي مشري الدولة ويف رمضان أحضر يلبغا الناصري إىل مصر واستقر أمري سال
، مث يف شوال قرر يف نيابة حلب عوضا عن أينال اليوسفي ، واستقر يونس الدوادار بأمرةيلبغا وأمر الوزير أن ال 

  .يتكلم يف شيء إال بعد مراجعته 
ان قبل ذلك خشبا عمله الطنبغا ويف مجادى األوىل عقد اجلسر حبجارة مقنطرة على هنر بردى عند جامع يلبغا ، وك

  .دوادار قزدمر ، مث عمل نظريه مقابه على هنر اخلندق وحصل به رفق كبري 
وفيها يف ذي احلجة شاع أن ابن قرمنيط وكان رأس ميسرة بالقاهرة ، وقد فعل ما ال حيصى فجاء تائبا إىل زاوية 

ليه فقبض عليه وعلى اثنني من أتباعه ، فسلخوا الشيخ إمساعيل األنبايب ، فبلغ برقوق فأرسل حسني الكوراين إ
ويف حادي عشر ذي احلجة وسط قرط رحابا أمري العرب وثالثة معه وعلقت .وحشوا تبنا وعلقوا بباب زويلة 

  .رؤوسهم بباب زويلة 
  .وفيها ارتفع السعر باحلجاز حىت بلغت الغرارة أربعمائة درهم 

جركس ، وكان قد تعامل هو والبواب فصار يفتح له القيسارية بالليل وفيها كائنة ابن القماح البزاز بقيسارية 
ويغقل عليه فيفتح حوانيت الناس ويأخذ منها ما يريد إىل أن كثر ذلك وافتضح ، فعثروا عليه ، فأمسك وضرب 

بن  باملقارع هو وولده وسجنا خبزانة مشائل ، وكانت سالمته من القطع من العجائب ، ويف ذلك يقول بدر الدين
  :الصاحب مضمنا وكان بلغه أنه عثر فسقط فانلكسرت يده 

  قالوا بأن يد القماح قد كسرت



  فأعلنت أختها بالويل والغري
  تأخر القطع عنها وهي سارقة

  :فجاءها الكسر يستقصي عن اخلريوقد اهتدم ذلك برمته من البيتني السائرين يف تاريخ ابن خلكان 
  إن العماد بن جربيل أخا علم

  د أصبحت مذمومة األثرله ي
  .تأخر القطع إىل آخره 

قاضي البلد الشيخ : وفيها يف مجادى األوىل حضرت رسل حسني بن أويس صاحب بغداد وتربيز إىل برقوق ، وهم 
زين الدين علي بن عبد اهللا بن سليمان بن الشامي املعري املقانعي اآلمدي الشافعي ، وشرف الدين عطاء بن 

زير ، ومشس الدين حممد بن أمحد الربادعي ، فأكرموا غاية الغكرام ، وذكر املقانعي أنه غرم احلسني الواسطي الو
على سفرته عشرة آالف دينار وأنه جاء يف مائة عليقة ، وكان يكثر الثناء على أهل الشام وتردد الكبار للسالم 

هلم مساطا حافال ، وكان تسفريهم يف عليهم حىت القضاة ، ورتب هلم برقوق رواتب كثرية ، وطلبهم عنده مرة ومد 
وفيها كانت الوقعة بالتركمان وزعيمهم ابن دلغادر ، أوقع هبم العسكر الشامي ومعهم .العشر اآلخر من رجب 

نائب حلب ونائب دمشق يف مجادى األوىل ، فانكسروا كسرة شنيعة وقتل منهم مجاعة ، مث رجع العسكر التركماين 
ب ملطية منطاش ومترزق اجليش ، ووقع التركمان يف النهب ، وقتل جوبان اجلركسي فهزموا العسكر ، وجرح نائ

، وكان من قدمائهم ، له ذكر يف احلوادث سنة مخسني وسبعمائة ، وكان من أتباع الفخر إياس ، وويل نيابة محص 
  .مث قلعة دمشق مث احلجوبية حبلب 

، فابتدئ هبدخمان الزكاة بني القصرين ، وحصل للناس بذلك وفيها ابتدئ يف عمارة املدرسة الظاهرية بني القصرين 
  .مشقة زائدة 

وفيها يف شهر رمضان أمطرت السماء مطرا عظيما حىت صار باب زويلة خوضا إىل بطون اخليل ، وخرج سيل 
  .عظيم من جهة طرا فغرق زرعها ، وأقام املاء أياما ، ومل يعهد الناس ذلك بالقاهرة 

  .ؤابة قدر رحمني من جهة القبلة ، وذلك يف شعبان وفيها ظهر جنم له ذ
  .وفيها أمسك شخص يقال له احلاج علي السروري وجد عنده رؤوس بين آدم ، فضرب وجرس 

  .وفيها أجرى املاء إىل امليدان بسوق اخليل وإىل احلوض الذي على بابه ، وكان له حنو من سبعني سنة منقطعا 
محت : له ابن هنار إىل ابن مجاعةفأمسك بعنان بغلته عند العنربانيني وقال له  وفيها يف شهر رمضان قام شخص يقال

يف بغري حكم الشرع ، فرجع ابن مجاعة إىل برقوق فشكاه إليه ، فاتفق أنه كان مفكرا يف أمر من أمور اململكة ، 
ة إىل التربة فأقام هبا وعزل وزاد ابن هنار يف اإلساءة على ابن مجاعة حبضرة برقوق فلم يرد عليه ، فرجع ابن مجاع

نفسه من احلكم ، فبلغ ذلك األمري فأنكر القصة واعتذر بالفكرة اليت كان فيها ، فأرسل إىل ابن هنار فأحضره ، 
وعقد له جملس فأفىت البلقيين ووافقه العلماء بتعزيره ، فعزر وضرب حبضرة برقوق باملقارع ، وأرسل قطلوبغا 

ىل ابن مجاعة فترضياه ، وطلع معهما إىل برقوق ، فقام إليه وترضاه ، واعتذر إليه الكوكاي وإياس الصرغتمشي إ
  .من تكلم يف حقك بكلمة ضربته باملقارع ، فقبل ذلك ونزل : وأعاده إىل القضاء وقال له 

ويف شهر رمضان تسلط شخص يقال له ابن هار على : وقرأت حبط القاضي تقي الدين الزبريي وأجازنيه ما نصه 
لقاضي ابن مجاعة باإلساءة والسب وكتب فيه تصنيفا ، واستمر على ذلك مدة حىت لقي ابن مجاعة قد خرج من ا

هذا قال يل كذا وكذا ، فلم حيبه ، : عند برقوق فشتمه ولعنه ، فأمسكه ابن مجاعة ودخل به إىل برقوق وقال له 



النصر يسافر منها إلىالقدس فقام األمراء الذين  فعزل نفسه ونزل إىل تربة الشيخ مجال الدين األسنائي ظاهر باب
حضروا ذلك مثل قطلوبغا الكوكاي وسودون الشيخوين وإياس الصرغتمشي وسألوا برقوق يف عقد جملس فذكر 

  .قصته ، ويف آخرها أنه جرس ونفي 
هبم وأراد القبض  وفيها ثار مجاعة على امللم األشرف صاحب اليمن فأرادوا الفتك به وتولية خاله املظفر ، فعرف

كان : عليهم فهربوا إىل الدملوة فخرج عليهم العرب فأمسكوهم وأحضروهم إليه فاستتاهبم وعفا عنهم ، وقيل 
  .ذلك يف السنة اليت قبلها 

وفيها وقع بني العادل صاحب احلصن وبني السليمانية ورئيسهم غرز الدين ، وأعانه صاحب بدليس ومجيع حكام 
م سيف الدين اليحي صاحب جزيرة ابن عمر ، فعرف غرز الدين بكثرة العساكر فأرسل أباه ديار بكر ومن مجلته

  .هباء الدين يف الصلح ، فاجتمع أبوه بصاحب أرزن فجمع بينه وبني العادل فأقبل عليه ورحل عنهم 
عتقاد ، وكان شديد وفيها يف شعبان كائنة الشيخ مشس الدين القونوي ، وكان مقيما بزاويته باملزة ، وللناس فيه ا

اإلنكار على أهل الظلم ،ورسائله إىل احلكام ال ترد ، فاتفق أن احلاجب يلو نائب الغيبة بدمشق عزل ابن بلبان من 
والية الرب وكتب فيه إىل مصر مبا يعتمده حمضرا ، فجاء اجلواب بالتنكيل به ، فبلغه فهرب إىل زاوية الشيخ مشس 

اره ابن الشيخ فغضب الشيخ ، وكان الشيخ يشطح يف حقه وحق غريه فبلغ الدين القونوي فاستجار به فأج
احلاجب فغضب وأرسل إليه اجلمادرة ليحضروا الشيخ وابنه والوايل فمنعوا أنفسهم ووقع بينهم مقاتلة فشج 

الشيخ يف رأسه ، مث غلبوا فأحضروا إىل احلاجب ، فأحضر القضاة وعرضوا عليهم أمرهم ، وأحضروا السالح 
لذي قاتلوا به ، وأمر بكتب حمضر بصورة احلال فأنكر الشيخ أن يكون عرف حبضور ابن لبان وإمنا ابنه فعل ذلك 
، فانفصل ، احلال على أن ضرب الوايل وابن الشيخ وسجنا بالقلعة ، وتوجه الشيخ إىل منزله ، وذلك يف شعبان ، 

ر مما كان فيه من اإلنكار ومراسلة األمراء ، وكان وحصل للشيخ من ذلك غم كثري وأقام يف زاويته باملزة وأقص
فلما كان يف مجادى األوىل سنة مخس ومثانني وصل املرسوم . للناس فيه اعتقاد كبري ، ورسائله إىل احلكام ال ترد 

م السلطاين إىل الشيخ بالتعظيم واإلكرام وبطلب الذين قاموا عليه ومتكينه من تعزيرهم ، ووصل إليه كتاب بالتعظي
والتبجيل واإلكراموبطلب الدعاء منه ، فأحضر النائب إليه أربعة فربط واحدا منهم يف شجرة وأمر بسجن آخر ، 

  .وزال ما عند من االنكسار ورجع إليه إىل حالته األوىل 
 وفيها كائنة الشيخ مشس الدين حممد بن خليل اجلزري احلنبلي املنصفي كان إمام مدرسة الضياء بسبب فتواه بشيء
من مسائل ابن تيمية فأحضره ويل الدين قاضي دمشق وأراد ضربه مث سجنه فشفع فيه احلنبلي ومنعاه من الفتوى ، 

  .وذلك يف رمضان 
  ٧٨٣وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة ثالث ومثاين وسبعمائة من األعيان
ذكر للسلطنة فلم يتم ذلك ،  إبراهيم بن حسني بن امللك الناصر أخو امللك األشرف شعبان كان خريا دينا ، وقد

  .مات يف مجادى اآلخرة 
أمحد بن محدان بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد الغين بن حممد بن أمحد بن سامل بن داود األذرعي ، شهاب الدين ، 

نزيل حلب ، ولد سنة سبعوسبعمائة ، وتفقه بدمشق قليال ، وناب يف بعض النواحي يف احلكم هبا ، مث حتول إىل 
فقطنها ، وناب يف احلكم هبا ، مث ترك وأقبل على االشتغال والتصنيف والفتوى والتدريس ومجع الكتب حىت  حلب

اجتمع عنده منها ما مل حيصل عند غريه ، وظفر من النقول ما مل حيصل ألهل عصره وذلك بني يف تصانيفه ، وتعقب 

ا



أربع جملدات وهو ثبت يف النقل وسط يف  املهات لألسنوي بقدر حجمها ، والذي بيضه منها إىل النكاح يف
التصرفات قاصر يف غري الفقه وأجاز له القاسم بن عساكر واحلجار وغريمها ، ومسع من الكمال بن عبد وطائفة 

ومجع له شهاب الدين بن حجي مشيخة وتفقه بشيوخ عصره ومهر يف الفن وكان اشتغاله على كرب ، وله يف ذلك 
ة كتابه التوسط ، وسأل السبكي أسئلة شهرية امسها احللبية وصنف شرحني على حكاية ومنام ذكرها يف خطب

املنهاج ومجع على الروضة كتابا مساه التوسط والفتح بني الروضة والشرح أكثر فيه من النقوالت املفيدة ، وانتهت 
بصره ، وله شعر إليه رئاسة العلم حبلب ، مات يف نصف مجادى اآلخرة بعد أن حصل له عرج وقليل صمم وضعف 

  :رأيت يف املنام رجال وقف أمامي وهو ينشد : فمنه ما حكاه ابنه عبد الرمحن عنه وأخربين أنه مسعه يقول 
  كيف ترجو استجابة لدعاه

  قد سددنا طريقه بالذنوبكيف ال يستجيب رىب دعائي
  وهو سبحانه دعاين إليه

وانتهبت وأنا أحفظ األبيات الثالثة ، قرأت خبط :  قال. مع رجائي لفضله وابتهايل واتكايل يف كل خطب عليه 
الشيخ تقي الدين بن قاضي شهبة أن مجال الدين الطيماين أخربه أنه ذكر يف جملس الشيخ سراج الدين البلقيين شيئا 

: من القوت لألذرعي ، فطلبه فأحضرته فبقي عنده أياما ، مث قال يل : قال فقلت له ؟ من أين هذا : استغربه فقال 
ولقد كنت أتعجب حني أطالع يف تصحيح املنهاج لشيخنا وأجده يوافق األذرعي يف : رمحه اهللا لقد أفد ، قلت 

  .مواضع إىل أن وفقت على هذه احلكاية فعرفت أنه استعان بكالمه 
ألول أمحد بن عبد اهللا املزي ، شهاب الدين ، كان رجال صاحلا حج ماشيا ، وكان يصوم مع ذلك ، مات يف ربيع ا

  .سقط من سطح فمات شهيدا 
  .أمحد بن علي بن عبد اهللا الفارسي ، شهاب ، كان فاضال خريا دينا ، مات يف شهر ربيع األول 

أمحد بن حممد بن إبراهيم بن غامن بن واقد ، شهاب الدين بن احملدث مشس الدين ، مسع من القاسم بن عساكر وأيب 
  .ابة احلكم ، مات بدمشق يف رجب نصر بن الشريازي وغريمهاوحدث ، وويل نق

  .أمحد بن عبد اهللا التونسي ، أبو العباس ، مشهور بكنيته ، وكان أحد الفضالء بزي العجم 
قاضي قرم ، قدم القاهرة بعد : أمحد بن حممد بن عبد املؤمن احلنفي ، الشيخ ركن الدين القرمي ، ويقال له أيضا 

كم ، وويل إفتاء دار العدل ، ودرس باجلامع األزهر وغريه ، ومجع شرحا أن حكم بالقرم ثالثني سنة ، فناب يف احل
على البخاري ، استمد فيه من شرح شيخنا لنب امللقن ، رأيت بعضه ، وكان يزن باهلنات ، مات يف شهر رجب ، 

ه ، موضوع: شرف العلم من ستة أوجه : مسعت الشيخ عز الدين بن مجاعة يقول مسعت الشيخ ركن الدين يقول 
وملا ويل الشيخ : قال لنا الشيخ عز الدين .وغايته ، ومائله ، ووثوق براهينه ، وشدة احلاجة إليه ، وخساسة مقابه 

ألذكرن لكم يف التفسري ما مل تسمعوه ، فعمل درسا حافال فاتفق أنه وقع منه شيء : ركن الدين التدريس قال 
سراج اهلندي وكان قد استنابه يف احلكم فادعى عليه عنده وحكم فبادر مجاعة وتعصبوا عليه وكفروه ، فبادر إىل ال

هذا كفر ، : بإسالمه ، فاتفق أنه بعده حضر درس السراج اهلندي ووقع من السراج شيء فبادر الركن وقال 
  .فأخلجه : يا شيخ ركن الدين تكفر من حكم بإسالمك قال : فضحك السراج حىت استلقى وقال 

  .لعمران احملزومي الشافعي ، أحد الفضالء ، مات شابا أمحد بن حممد بن أيب ا
  .أمحد بن حممد األرموي الصاحلي ، كان من بقايا األكابر ، مات يف رجب 

حممد اهلندي ، نظام الدين ، شيخ اخلانقاه الناصرية بسرياقوس ، كان ذا : إسحاق بن عاصم ، ويقال لعاصم أيضا 



، مات يف ربيع اآلخر بسرياقوس ، ومحل إىل داره حتت قلعة اجلبل فدفن  مهة عالية مع لطاقة الذات وحسن الصفات
  .هبا 

إمساعيل بن أيب الربكات بن أيب العز بن صاحل احلنفي ، املعروف بابنالكشك ، عماد الدين ، قاضي دمشق ، وليه 
مدارس بدمشق ، ودرس بعدة . بعد القاضي مجال الدين بن السراج فباشر دون السنة وتركه لولده جنم الدين 

وكان جامعا بني العلم والعمل وكان مصمما يف األمور حسن السرية ، عمر حىت جاور التسعني ، مات يف شوال أو 
  .بعده بدمشق من هذه السنة 

آقتمر عبد الغين التركي ، تنقل يف اإلمرة ، وتقلبت به األحوال ، وأول ما ويل طبلخاناة يف حياة شيخون ، مث 
واستقر خزندارا ، مث ويل نيابة طرابلس يف سلطنة الناصر حسن سنة تسع ومخسني ، مث أعاده يلبغا  أعطى تقدمة ألف

إىل أن استقر حاجبا كبريا ، مث ويل نيابة الشام يف صفر سنة مثان ومخسني ، مث أعيد إىل القاهرة حاجبا ، مث استقر يف 
مث صفد ، مث عاد إىل احلجوبية سنة مثان وسبعني ، مث  نيابة السلطنة مبصر سنة مخس وسبعني ، مث ويل نيابة طرابلس

استقر نائب الغيبة ملا حج األشرف ، مث قبض عليه وسجن ، مث أعطي إمرة بغزة ، مث عاد إىل النيابة يف سنة تسع 
صدر وسبعني ، مث قرر أمريا كبريا إىل أن مات وهو أمري كبري ، رأس امليسرة يف مجادى اآلخرة ، وكان لينا سليم ال

  .متواضعا يرجع إىل خري 
أنس بن عبد اهللا اجلركسي ، والد برقوق ، كان كثري الرب والشفقةال مير به مقيد إال ويطلقه وال سيما إذا رأى 

الذين يعمرون يف املدرسة اليت ابتدأ ابنه بعمارهتا ، مات يف شوال ودفن بتربة يونس مث نقل إىل املدرسة وأعطي ولده 
إنه : التباين ثالثني ألف درهم فحج عنه وقيمتها إذ ذاك ألف ومخسمائة مثقال ذهبا ، ويقال الشيخ جالل الدين 

  .جاوز التسعني ، واستقر يف تقدمته قطلوبغا الكوكاي 
ايدمر الشمسي عز الدين ، أحد كبار األمراء ، مات يف صفر مطعونا ، وكان من أمراء الناصر أمره طبلخاناة ، مث 

  .س امليمنة ، وكان لني اجلانب تقدم إىل أن كان رأ
عالن بالعني املهملة بدل اهلمزة ، : آالن بن عبد اهللا الشعباين ، أحد كبار األمراء ، مات يف رجب ،والعامة يقول 

  .وكان أصله من مماليك حسن ، وكان شجاعا فأمر تقدمة بعد فتنة بركة ، واستقر أمري سالح حىت مات 
ر بن سعد اهللا بن مسعود اخلليلي مث الصاحلي احلنبلي ، عماد الدين ، ولد سنة مخس أبو بكر بن يوسف بن عبد القاد

: وسبعمائة يف صفر ومسع بعد العشرين وعين باحلديث ، وطلب بنفسه ، وقد ذكره الذهيب يف املعجم املختص وقال 
ليال ، ونسخ لنفسه ولغريه كثريا من فضالء املقادسة ، مليح الكتابة ، حسن الفهم ، له إملام باحلديث ، وقرأ بنفسه ق

  .انتهى 
  .وحدث عن احلجار وعن أيب نصر بن الشريازي وأيب احلسن بن هالل وغريهم ، مات يف مجادى األوىل بدمشق 

  .جوكان اجلركسي ، ذكر يف احلوادث وقد تقدم يف السنة اليت قبلها 
بيها مسعت من ابن الصواف مسموعه من جويرية بنت أمحد بن أمحد بن احلسن بن مسوك اهلكاري ، تكىن أن أ

النسائي ومسند احلميديومن علي بن القيم ما عنده من صحيح اإلمساعيلي ، وكانت خرية دينة ، أكثر الطلبة عنها ، 
  .ماتت يف صفر 

حسام بن أيب الفرج أمحد بن عمر بن حممد بن ثابت بن عثمان بن حممد بن عبد الرمحن بن ميمون بن حممد بن 
مسعان بن يوسف بن إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة النعمان بن ثابت ، الفرغاين النعماين ، نزيل بغداد ،  حسان بن

اشتغل كثريا ، ومسع احلديث من سراج الدين عمر بن علي القزويين ، وله من أيب الفضل صاحل بن عبد اهللا بن 



نسبه من خط ابن أخيه القاضي تاج الدين جعفر بن الصباغ إجازة ، وأعاد مبشهد أيب حنيفة ببغداد ، نقلت 
البغدادي ملا قدم علينا من بغداد بعد العشرين ومثاين مائة ، وكان حممد قد قدم يف أواخر زمن املؤيد فارا من ابن قرا 

يوسف ألنه كان آذاه وجدع أنفه ، ففر منه إىل القاهرة وألب عليه ، فهم املؤيد بغزو بغداد وصمم على ذلك مث 
جل ، فتحول تاج الدين بعد موت املؤيد إلىدمشق وويل هبا بعض املدارس ، ومات هبا يف وكان تاج الدين خانه األ

حدث مبسند أيب حنيفة مجع أيب املؤيد حممد بن حممود بن حممد اخلوارزمي بروايته عن عمه عن ابن الصباح عن 
  .سم بن متيم الدهستاين إجازة عن مؤلفه مساعا مؤلفه وبروايته عن عبد الرمحن بن الحق الفيدي عن علي بن أيب القا

حسني بن أويس بن حسني ، صاحب تربيز وبغداد ، قتل مبواطاة أخيه أمحد بإشارة الشيخ خجا الكجحاين ، وكان 
كان ذلك يف ربيع اآلخر من السنة اليت بعدها ، : حسني شهما شجاعا ، واستقر بعده أمحد يف السلطنة ، وقيل 

  .وسيأيت 
ن زكريا التكروري ، الشيخ زين الدين العباسي ، من أصحابالشيخ أيب العباس الضرير ، وكان ممن يعتقد ، داود ب

  .مات يف أواخر ذي احلجة 
  .سيف بن عبد اهللا املقدم ، كان رأسا يف الظلم ، مهينا ، مات حتت العقوبة 
الروم سنة سبع وستني ، وويل احلجوبية  طشتمر بن عبد اهللا الشعباين ، كان حاجبا صغريا بدمشق ، وناب يف قلعة

  .بدمشق سنة تسع وسبعني وبعدها ، مث ويل نيابة محاة ، ومات بعينتاب يف رجب ، وكان صارما شهما 
عبد اهللا بن حسني بن طوغان ، مجال الدين بن األوحدي ، كان خريا كثري التالوة وافر العقل ، واجنب ولده شهاب 

  .الدين أمحد ، مات يف صفر 
عبد اهللا بن علي بن أمحد بن عبد الرمحن بن عتيق األنصاري ، مجال الدين بن حديدة ، ولد سنة إحدى عشرة 

وسبعمائة ، ومسع على ابن شاهد اجليشوإمساعيل التفليسي وابن األخوة وغريهم ، وعين باحلديث وكتب األجزاء 
وكان خازن الكتب باخلانقاه الصالحية بالقاهرة ،  والطباق ، ومجع كتابا مساه املصباح املضيء يف معرفة كتاب النيب

ورمبا مسي حممدا ، وكان يذكر أنه مسع من احلجار ومل يظفروا بذلك مع أنه حدث عنه بالثالثينات بقوله ، ومات يف 
  .شعبان 

  .نا عبد اهللا القبطي ، املعروف بالرقيق ، كان كاتبا موصوفا باملعرفة ، خدم عند اينبك ، ومات يف صفر مطعو
عبد الوهاب بن عبد اهللا القلعي ، مؤذن جامع القلعة وجامع شيخون ، كان موصوفا حبسن الصوت وطيب النغمة ، 

  .مات هو وحممد بن حسن البصري مجيعا ، وكانا متناظرين 
 عثمان بن حممد بن أيوب بن مسافر اإلسعردي ، اخلواجا ، التاجر يف املماليك ، هو الذي أحضر والد برقوق إىل

القاهرة ، وهو الذي أحضره من قبل أبيه يف دولة األشراف ، وكان قد سعى يف إبطال مكس الرمان بدمشق ، 
فاجيب إىل ذلك ، وكان له جاه وصيت يف البالد ، وعمر بدمشق قيساريةمليحة ، مات يف رجب ، وأسف عليه 

  .برقوق وصلى عليه وأكثر البكاء عليه 
حممد بن حممود بن رماح بن حممود املخزومي من عرب املشارقة ، املعمر  عرفك بن موسى بن عرفك بن بدر بن

جاوز املائة ، فقرؤوا عليه باإلجازة العامة من الفخر بن البخاري وغريه ، وكان يكىن أبا محيضة ، وكان يذكر أنه 
  .رأى الشجاعي وال جني ويعرف القنص 

هو وأخوه نعري وابن أخيه هبة بن مجاز بن منصور يف هذا عطية بن منصور بن مجاز احلسين ، أمري املدينة ، مات 
  .عالن ، تقدم يف اهلمزة .العام 



  .علي بن شعبان ، تقدم يف احلوادث 
أبو حلاف ، ألنه كان مكشوف الرأس شتاء وصيفا ، : علي بن عبد اهللا اللحفي ، املعروف باملكشوف ، ويقال له 

  .رية ، مات يف صفر وكان شاميا سكن مصر ، ويذكر عنه كرامات كث
علي بن أيب الفضل بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن فالح اإلسكندري مث الدمشقي ، العطار ، عالء الدين ، كان 

من بيت الرواية والفضل ، ولد سنة سبع وتسعني وستمائة ، ومسع من القاضي جنم الدين بن صصرى مشيخته 
بعي النووي ، وكان ملا كرب نزل احلانوت وافتقر ، وانقطع مبسجد إىل ختريج العالئي ، ومن عالء الدين بن العطار أر

  .أن ماتفي ربيع األول وله بضع ومثانون سنة ، وحدث ، ولو أمسع على قدر سنه لكان من أعلى أهل عصره إسنادا 
اجبا ثانيا إىل علي بن قشتمر التركي ، ويل نيابة الكرك مث اإلسكندرية ، وأمر تقدمة مبصر بعد األشرف ، واستقر ح

  .أن مات يف شهر ربيع األول ، واستقر يف تقدمته تغرى برمش ، وترك ألوالده عدة إقطاعات 
عمر بن إمساعيل بن عمر بن كثري ، عز الدين بن عماد الدين ، عين بالفقه ، وكتب تصانيف أبيه ، وويل احلسبة 

  .سنة ، مات يف رجب مرارا ونظر األوقاف ، ودرس بعده أماكن ، وعاش مخسا وأربعني 
إن : عمر بن عثمان بن أيب القاسم عبد اهللا بن معمر ، كمال الدين املعري ،اشتغل قليال ، وعين بالفقه ، ويقال 

شرف الدين البارزي أذن له فويل قضاء بلده مث طرابلس مث حلب يف سنة ثالث ومخسني ، مث تكررت واليته هلا 
إحدى وسبعني ، مث ويل دمشق بعد تاج الدين البكي إىل أن عزل منها سنة  وأقام مرة من سنة تسع ومخسني إىل سنة

مسعنا منه ، وكان : قال ابن حجي . مخس وسبعني ، مث أعيد يف سنة تسع وسبعني ، مث عزل ، مث أعيد إىل أن مات 
يكن مشكورا حيفظ الدرس جيدا ، ويذاكر بأشياء حسنة ، وخلف ماال طائال ، وقد حدث عن احلجار وغريه ، ومل 

يف احلكم وال متورعا فيه ، بل كان يأخذ الرشوة ظاهرا على ما قيل ، مع أنه كان يكثر الصوم واحلج والعبادة ، 
ومن العجيب أنه ويل دار احلديث األشرفية انتزعها من احلافظ عماد الدين بن كثري مع أن شرطها أن تكون مع 

اجلهبذ فنطق هبا بضم اجليم : عليه غلطات وفلتات ، منها أنه قال  أعلم أهل البلد باحلديث ، فمقته الطلبة وعدوا
وفتح اهلاء ، وكان طلق الوجه كثري السكون كثري املال والسعي ، وكان يكتب خطا حسنا ، ونسخ خبطه كتبا ، 

عاش  وكان حيفظ الدرس جدا ويذاكر بوفيات وغريها ، وكان عارفا باألحكام واملصطلح ، كثري التودد واملروءة ،
ليس يف قضاء اإلسالم أقدم :إحدى وسبعني سنة ، وأول ما ويل قضاء بلده يف سنة ثالث وثالثني ، فكان يقول 

  .هجرة مين ، مات يف رجب 
فاطمة بنت أمحد بن الرضي الطربي ، أم احلسن ، مسعت على جدها تساعياته وغريها وحدثت ، ماتت يف ذي 

  .احلجة أو يف أوائل شوال 
لشهاب أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن بن أيب بكر احلرازي والدها املكية مث املدينة ، مسعت على جدها فاطمة بنت ا

ألمها الرضي الطربي الكثري ، ومسعت على أخيه الصفي حضورا ، وأجاز هلا الفخر التوزري والعفيف الدالصي 
  .وسبعني سنة  وأبو بكر الدشيت واملطعم وآخرون ، وكانت خرية ، ماتت يف شوال عن ثالث

فرج بن قاسم بن أمحد بن لب ، أبو سعيد الثعليب الغرناطي ، برع يف العربية واألصول ، وشارك يف الفنون ، وأقرأ 
ببلده وأفاد ، وويل خطابة اجلامع بغرناطة ، أخذ عنه شيخنا باإلجازة قاسم بن علي املالقي وذكر أنه مات يف هذه 

حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن الدمشقي ، أمني الدين بن . الباء املوحدة السنة تقريبا ، ورأيت له تصنيفا يف
الشماع ، ولد سنة مثان وتسعني وستمائة ، ومسع من وزيره مسند الشافعي بفوت يسرب وصحيح البخاري ، ومسع 

البارزي يف  على التقي حممد بن عمر احلريري تفسري الكواشي بروايته عنه ، ودرس يف الفقه ، وأذن له الشريف



اإلفتاء ، وناب عن عز الدين بن مجاعة ، وويل قضاء القدس عن السبكي الكبري ، مث ترك وجاور مبكة فمات هبا يف 
  .نصف صفر 

حممد بن حسب اهللا ، الزعيم ، التاجر ، كان واسع املالءة كثري الثروة مشهورا مبعرفة التجارة ، إال أنه كان كثري 
  .الربا ، مات مبكة 

بن حسن املصري ، رئيس املؤذنني باجلامع األزهر وغريه ، وكان مشهورا حبسن الصوت وطيب النغمة ، مات حممد 
حممد بن شكر ، الشاهد بدمشق ، كان حيج كثريا .يف شهر ربيع األول ، ومات معه رفيقه عبد الوهاب كما مضى 

  .حد مخسا وثالثني حجة ، مات يف مجادى األوىل : ، يقال 
اهللا بن العماد بن إبراهيم بن النجم أمحد بن حممد بن خلف ، فخر الدين احلاسب ، مسع من التقي  حممد بن عبد

سليمان واحلجار وطبقتهما ، واشتغل بالفقه والفرائض والعربية ، وأفىت ودرس ، وكان حسن اخللق تام اخللق ، فيه 
ارفا باحلساب ، وذكر لقضاء احلنابلة فلم دين ومروءة ولطف وسالمة باطن ، مهر يف الفرائض والعربية ، وكان ع

  .يتم ذلك ، مات راجعا من القدس بدمشق 
حممد بن عثمان بن حسن بن علي الرقي مث الصاحلي ، املؤذن ، ولد سنة اثنيت عشرة أو ثالث عشرة وسبعمائة ، 

ان ومسع وهو كبري من ومسع البخاري على عيسى املطعم وأيب بكر بن عبد الدائم وغريمها ، وحضر على التقي سليم
املزي واجلزري والسالوي وغريهم ، وأجاز له الدشيت وطبقته من دمشق ، وابن خملفو وحنوه ، وحسن الكردي 
،وعلي بن عبد العظيم الرسي ، وعبد الرحيم امليساوي ، وابن املهتار ، والوداعي وابن مكتوم ، وابن النشو ، 

إنه : من مصر واإلسكندرية ، وخرج له ابن حجي مشيخة وقال  والشريف موسى ، والرشيد بن املعلم وغريهم
كان أوحد عصره يف التلقني ، وكان على طريقة السلف من السكون والتواضع والعفة وكف اللسان ، وكان 

  .عارفا بعلم امليقات ، ويقرئ الناس متربعا ، مات يف شعبان 
، مشس الدين ، شيخ زاوية قرية جربين ، مات يف صفر  حممد بن علي بن حممد بن نبهان بن عمر بن نبهان بن عباد

مسع منه الربهان سبط بن العجمي ، وأثىن عليه القاضي عالء . ، مسع من عمر أبيه صايف بن نبهان جزأين وحدث 
حممد بن علي بن يوسف بن احلسن بن حممد بن حممود بن عبد اهللا الزرندي احلنفي ، قاضي .الدين يف تاريخ حلب 

  .بعد أبيه ، كان فاضال متواضعا ، يكىن أبا الفتح ، وهو هبا أشهر  املدينة
ويل نيابة . حممد بن عمر بن عيسى بن أيب بكر الكناين املصري ، زين الدين ، مسع من وزيرة واحلجار ، وكان خريا 

  .ي احلكم ، ومسع منه نور الدين على ابن شيخنا سراج الدين بن امللقن بقراءة أيب زرعة بن العراق
حممد بن عمر بن مشرف األنصاري الشرارييب ، امللقب طقطق ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة ، ومسع من املزي 
وغريه وحدث ، وكان شيحا ظريفا ، حيفظ أشعارا ، ويذاكر بأشياء ، ويتردد غلى مدارس الشافعية ، مات يف 

  .مجادى اآلخرة 
رشيد اجلماليالسرائي األصل الدمشقي ، ولد بسراي يف الثاين  حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن

والعشرين من مجادى األوىل سنة سبع وسبعمائة ، وقدم الشام كثريا ، وعين باحلديث على كرب وطلبه وقتا ، ومسع 
من امليدومي أظنه بالقدس وحنوه ، وكتب خبطه وهو خط حسن ، ونظم الشعر املقبول ، وكتب عنه ابن سند 

عة ، منهم سبط بن العجمي ، وكان دينا خريا ، يكىن أبا حامد ، وأبا اجملد ، وأبا الفياض ، وكان فاضال ، له ومجا
ومل يكن ميلك شيئا إال ما هو البسه ، وكان تارة ميشي بطاقية وال . نظم جيد ، ومشاركة يف العلم ، وورع زائد 

وكان العلماء يترددون إليه ، وال يقوم ألحد ، وال ميلك يتكلف هيئة مع التواضع والبشاشة وحسن اخللق واخللق ، 



  .شيئا وال يقتنيه 
حممد بن حممد بن حممد ، مشس الدين بن السيوري ، انتهت إليه الرياسة يف حسن الضرب بالعود ، وكان عارفا 

ذرية عمار بن  باملوسيقى حسن اخلط ، مليح العشرة ، وله أقطاع تعمل يف السنة ألف دينار ، وكان يقول إنه من
حممد بن حممد بن دقيق العيد ، مشس الدين بن ويل الدين ، ناب يف احلكم ، .ياسر ، رضي اهللا عنه ، مات يف صفر 

  .وويل بعض اخلوانق 
  .حممود القازاين ، شاد االوقاف بدمشق ، قتل يف جتريدة التركمان يف مجادى 

  .عطية وابن أخيه هبة بن مجاز ، تقدما يف . نعري بن منصور 
  .يعقوب بن عبد اهللا املغريب املالكي ، كان عارفا بالفقه واألصول والعربية ، انتفع به الناس ، ومات يف صفر 

يوسف بن ماجد بن أيب اجملد بن عبد اخلالق املرداوي ، ويل الدين احلنبلي ، كان فاضال يف الفقه ، وامتحن مرارا 
كذا يف عدة من مسائله ، وقد حدث عن احلجاز وابن الرضي والشرف بسبب فتياه مبسألة ابن تيمية يف الطالق ، و

بن احلافظ وغريهم ، وكان شديد التعصب ملسائل ابن تيمية ، وسجن بسبب ذلك ، وال يرجع حىت بلغه أن الشيخ 
شر شهاب الدين بن املصري ، حط على ابن تيمية يف درسه باجلامع فجاء إليه فضربه بيده وأهانه ، مات يف تاسع ع

  .صفر 
يوسف بن أيب راجح حممد بن إدريس بن غامن بن مفرح العبدري ، مجال الدين الشييب احلجيب ، شيخ احلجبة ، مات 

  ٧٨٤حوادث سنة .مبكة 
  سنة أربع ومثانني وسبعمائة

عمائة ، جاوز األرب: فيها يف احملرم وقع الطاعون بدمشق ، وتزايد يف صفر حىت قارب الثالمثائة ، مث تناقص ، ويقال 
  .مث تناقص يف ربيع اآلخر إىل مثانني 

وفيها يف احملرم وقع الغالء مبصر ، وارتفع السعر إىل أن بيع القمح مبائة درهم األردب ، وعدمت األقوات ، مث فرج 
  .اهللا تعاىل عن قرب ، ودخل الشعري اجلديد واحنط القمح إىل أربعني 

  .ويف احملرم استقر كمشبغا احلموي يف إمرته 
  .وفيها ملا كثر الغالء أمر برقوق احلكام أن ال حيبس أحد على دين ألجل الغالء وأفرج عن احملابيس 

وفيها رضي برقوق على بيدمر ورده إىل نيابة الشام وذلك فيصفر ، وهي املرة السادسة ، وكان الذي أجضره من 
  .عليه بنيابة الشام  اإلسكندرية بكلمش العالئي فوصل يف احلادي والعشرين من احملرم فخلع

ودخل بيدمر الشام يف شهر ربيع األول فاحتفل به أهل . وأرسل اشقتمر النائب الذي كان قبله إىل دمشق بطاال 
  .الشام وفرحوا بواليته جدا ، وكان يوم دخوله يوما مشهودا وجاوزوا احلد يف ذلك 

مائيت قصبة يف عرض عشرة ، وحفر يف وفيها شرع جركس اخلليلي يف عمل جسر بني الروضة ومصر كان طوله 
وسط البحر خليجاإىل فم اخلليج الناصري عنده موردة اجليش وكان غرضه بذلك أن يستمر النيل يف جهة بر مصر 

فلم يتم مراده ، بل كان ذلك أعظم األسباب يف عكس ما قصده وانطرد النيل عن بر مصر حيث كان ينشف 
بعد عشرين سنة حفر النيل بغري سعي أحد وصار يلبث قليال قليال إىل هذه  مث. نصفه فنشف كله إىل قرب املقياس 

الغاية ، ومل يلزم اخلليلي أحدا من الناس فيما انفقه على هذا اجلسر بغرامة درهم فما فوقه ، فأنشد ابن العطار يف 
  :ذلك 

  شكت النيل ارضه



  للخليلي فأحضره
  ورأى املاء خائفا
  أن يطأها فجسره
ليلي على النيل طاحونا تدور يف املاء فاستأجرها منه بعض الطحانني فحصل منها ماال عظيما لكثرة وفيها عمل اخل

  .من كان يأيت إليه برسم الفرجة 
وفيها يف ثالث احملرم استقر سودون الشيخوين حاجب احلجاب ، وأعطى إمرة تغرى برمش وأرسل تغرى برمش إىل 

وفيها حضر الشيخ علي الرويب من الفيوم إىل مصر ، وحصل للناس .سرة القدس بطاال ، واستقر أيدكار حاجب املي
  .فيه حمبة زائدة واعتقاد مفرط ، وسارعوا إىل االجتماع به وهو يف اجليزة 

وفيها امتنع القاضي برهان الدين بن مجاعة من احلكم ، وذلك يف صفر ، والسبب فيه أن جترا مات وخلف مال 
ن الدين أن له ورثة ، فمنع أهل املواريث من التعرض للمال فغضب برقوق من ذلك كثريا فثبت عند القاضي برها

وراسله يف تسليم املال ، فصمم وبلغه أن برقوق طلب من يوليه القضاء ، فذكر له الشيخ برهان الدين األبناسي ، 
إىل املنصب وبذل ماال ،  فاختفى ، فوقف الربهان عن احلكم بني الناس ، وسعى بدر الدين بن أيب البقاء يف العود

وأن ال يتعرض للتركة املذكورة فأجيب واستقر يف سلخ صفر وتوجه برهان الدين بن مجاعة إىل القدس يف ثالث 
وقرر ابن أيب البقاء يف أمانة احلكم بالقاهرة شهاب الدينالزركشي مضافا إىل أمانة احلكم مبصر . عشر ربيع األول 

الدين بن الوحيد عوضا عن زين الدين الزواوي ، ويف نظر األوقاف بالقاهرة  وقرر يف نظر األوقاف مبصر مشس
  .مجال الدين العجمي عوضا عن تقي الدين األسنائي 

يف أول سنة أربع ومثانني سأل برقوق من خيتص به أن يطلب له : وقرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي وأجازنيه 
مجاعة منهم الشيخ برهان الدين األبناسي ، فطلبه مع موقعه أوحد الدين  رجال جيدا يوليه قضاء الشافعية فذكر له

وعرفه القصة فواعده على أن جييء إليه ويتوجه معه إىل اإلصطبل ، فهرب واختفى ، فأقام على ذلك أياما وابن 
أيب البقاء مجاعة ال يعرفبشيء من ذلك بل يظن أن ذلك ألمر آخر ، فلما أيسوا منه طلب القاضي بدر الدين بن 

فأعيد إىل القضاء يف يوم اخلميس تاسع عشرين صفر ، واستمر معه تدريس الشافعي ، وتوجه ابن مجاعة إىل القدس 
  .انتهى 
إن برقوق كان يعرف قوة نفس برهان الدين بن مجاعة فخشي أن ال يوافقه إذا رام أن يتسلطن ويعارضه : ويقال 

من ال خيالفه لكونه هو الذي أنشأ واليته ، وكان الشيخ برهان الدين  فال ينتظم امره ، فعمل على عزله وتولية
قال رب السجن أحب يل مما : األبناسي يقول إنه ملا واعد أوحد الدين ودخل إىل منزله ففتح املصحف فخرج 

  .فأطبقه وتغيب . يدعونين إليه 
أعيد جنم الدين بن الكشك ، وكان وصل وفيها صرف مهام الدين ابن الشيخ االتقاين من قضاء احلنفية بدمشق ، و

اخلرب بعزله ووالية النجم فامتنع النواب من احلكم ، فأنكر عليهم اهلمام واستمر حيكم حىت قدم النجم فتوجه اهلمام 
وكان اهلمام من عجائب الدهر يف اجلهل واخلبط وقلة الدين . إىل النائب ، وكان غائبا عن البلد مث رجع معزوال 

  .قر تقي الدين الزبريي يف نيابة احلكم بالقاهرة ، وقد توىل القضاء استقالال بعد ذلك وفيها است.
وفيها انكسر اجلسر من جهة املنشية عند املريس فنزل املاء إىل الربكة اليت هناك ، ففاضت على امليدان ، فلم يركب 

  .السلطان تلك السنة إال ميدانني خاصة 
عند ملك الكيتالن يسألون السلطان الشفاعة يف صاحب سيس ، فأرسله وفيها حضر رسل صاحب إشبيلية من 



  .إليهم مكرما 
وفيها حضر رسول سيس ومعه كتاب خيرب فيه بأن األرمن الذين هناك مات كبريهم فأمروا عليهم زوجته فحكمت 

عليهم ، فانتقى فيهم مدة مث عزلت نفسها فاتفق رأيهم على أن يفوضوا أمرهم لصاحب مصر فيختار هلم من يوليه 
هلم برقوق واحدا من األرمن األسارى الذين يسكنون بالكوم ظاهر القاهرة ويبيعون اخلمور ، فأخذوه معهم 

  .فملكوه عليهم 
وفيها يف ربيع اآلخر ويل بدر الدين حممد بن أمحد بن مزهر كتابة السربدمشق عوضا عن فتح الدين بن الشهيد ، 

فأمسك ولده تاج الدين ورسم عليه ، مث ظهر ملا ويل بيدمر فقرر عليه مال وهرب ابن الشهيد بعد أن طلب ، 
ورسم عليه بالعذراوية مث بالدماغية ، مث أطلق وهرب ابن منهال الذي استقر كاتب لكونه ألزم بوزن ما التزم به من 

  .املال فلم يقدر على ذلك فاستقر عوضه ابن مزهر 
  .نفي ، وهو أول حنفي قضى به وفيها ويل القضاء بالقدس خري الدين احل

وويل القضاء بغزة موفق الدين رسول احلنفي ، وهو أول حنفي قضى هبا ، وهذان من طلبه احلنفية بالشيخونية ، 
ويف رمضان من هذه السنة خلع امللك الصاحل حاجي من .وكان الثاين أوال ينوب عن اهلمام االتقاين بدمشق 

ونصفا ونصف شهر وبويع برقوق بالسلطنة ولقب امللك الظاهر وكين أبا سعيد السلطنة ، وكانت مدة مملكته سنة 
، ومل تنتطح يف ذلك عنزان وكان يعمل يف تدبري اململكة من بعد مسك بركة إىل أن أفىن املماليك األشرفية نفيا 

اململكة وأن األمور مث طلب القضاة والعلماء واألمراء واستشارهم يف أمر . وقتال ، وقرب اجلراكسة وأبعد الترك 
اضطربت لصغر سن السلطان وطمع املفسدون يف األمر ، فامجعوا على طاعته وبايعوه ، وذلك يوم األربعاء تاسع 

عشر شهر رمضان ، وخطب له باجلامع يوم اجلمعة حادي عشرة ، وتوجه الربيد إىل البالد فبويع له بدمشق يف يوم 
ثامن عشريه ، واستقر أيتمش أتابك العساكر ، واجلوباين أمري جملس ،  اخلميسسابع عشريه ، وخطب له يوم اجلمعة

وجركس اخلليلي أمري آخور وسودون الشيخوين نائب السلطنة ، وقزدمر احلسين رأس نوبة ويونس يف الدويدارية 
.  

الظاهر يوم  وأدخل امللك الصاحل داخل الدور وقرأ تقليد. ويف يوم سلطنته احنط سعر القمح فاستبشر الناس بذلك 
  .االثنني رابع عشريه 

ويف ربيع األول هرب ابن مكانس الوزير من الترسيم ، فبلغ برقوق فغضب على شاد الدواوين هبادر األعسر 
هم العذاب وضربوا وحبسه خبزانة مشائلثم شفع فيه فأطلق ، وبالغ يف أذية أخوة ابن مكانس وأقاربه ، وبسط علي

باملقارع وهجموا على حرميهم وهجموا على بيوت معارفهم ، واستقصوا يف التفتيش عليه من الكنائس والديور فلم 
  .يقعوا به 

ويف شعبان أراد مجاعة من مماليك برقوق ومماليك أوالد السالطني الفتك بربقوق ، وأنذره الشيخ الصفوي وهو 
فوثب برقوق فضربه ضربة انقلب ، مث نزل إىل باب اإلصطبل وطلب األمراء يكبسه ، فقعد ، فدخل أحدهم ، 

وتتبع الذين أرادوا الفتك به ، فسجن منهم ونفي ، وغضب على األبغا العثماين ألنه بلغه أنه اطلع على القضية 
  .اس وأخفاها عنه ، فنفاه إىل طرابلس ، وأعطى إمرته لشخص من أقاربه قدم عليه من اجلراكسة وهو قجم

ويف ربيع اآلخر منها جهزت التجريدة إىل الفيوم بسبب صد عرب البحرية عن الدخول إىل الصعيد ، فتجهز مخسة 
أمراء من املقدمني ومن تبعهم ، فتوجهوا إىل أن حتققوا أن العرب توجهوا إىل جهة برقة ، فرجعوا يف مجادى األوىل 

في بدمشق ، وأوهلا أن األديب علي بن أيبك الصفدي عمل وفيها كائنة الشيخ صدر الدين على ابن العز احلن.



قصيدة المية على وزن بانت سعاد وعرضها على األدباء والعلماء فقرظوها ومنهم صدر الدين علي بن عالء الدين 
بن العز احلنفي ، مث انتقد فيها أشياء فوقف عليها علة ابن أيبك املذكور فساءه ذلك ودار بالورقة على بعض 

اء فأنكر غالب من وقف عليها ذلك وشاع األمر فالتمس ابن أيبك من ابن العز أن يعطيه شيئا ويعيد إليه العلم
الورقة فامتنع ، فدار على املخالفني وألبهم عليه ، وشاع األمر إىل أن انتهى إىل مصر ، فقام فيه بعض املتعصبني إىل 

بقصيدة وأن علي بن  eلغنا أن علي بن أيبك مدح النيب ب: أن انتهت القضية للسلطان فكتب مرسوما طويال ، منه 
والقدح يف عصمته وغري ذلك وأن العلماء بالديار املصرية  eالعز اعترض عليه وأنكر أمورامنها التوسل بالنيب 

خصوصا أهل مذهبه من احلنفية أنكروا ذلك ، فتقدم بطلبه وطلب القضاة والعلماء من أهل املذاهب ونعمل معه ما 
يه الشرع من تعزير وغريه ، ويف املرسوم أيضا بلغنا أن مجاعة بدمشق ينتحلون مذهب ابن حزم وداود يقتض

ويدعون إليه ، منهم القرشي وابن اجلائي واحلسباين والناسويف ، فتقدم بطلبهم فإن ثبت عليهم منه شيء عمل 
نة واجلماعة وفيه وبلغنا أن مجاعة من مبقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم ، ويقرر يف وظائفهم غريهم من أهل الس

الشافعية واحلنابلة واملالكية يظهرون البدع ومذهب ابن تيمية فذكر حنو ما تقدم يف الظامرية ، فطلب النائب القضاة 
: وغريهم فحضر أول مرة القضاة ونواهبم وبعض املفتني فقرأ عليه املرسوم ، وأحضر خط ابن العز فوجد فيه قوله 

ال : توسلت بك ، قال : ال يطلب منه الشفاعة ، ومنها : اشفع يل ، قال : ، هذا ال يقال إال هللا ، وقوله حسيب اهللا 
يا خري خلق اهللا ، الراجع تفضيل : إال من زلة العتاب ، وقوله : املعصوم من الزلل ، قال : يتوسل به ، وقوله 

فكتب ما قال : وأنا اآلن أعتقد غري ما قلت أوال  رجعت عن ذلك: املالئكة ، إىل غري ذلك فسئل فاعترف مث قال 
القاضي مشس : وانفصل اجمللس ، مث طلب بقية العلماء فحضروا اجمللس الثاين وحضر القضاة أيضا ، وممن حضر 

الدين الصرخدي ، والقاضي شرف الدين الشريشي ، والقاضي شهاب الدين الزهري ، ومجع كثري ،فأعيد الكالم 
هذا : ما وقع معه من الكالم أوال كاف يف تعزير مثله ، وقال القاضي احلنبلي : زر ، وقال بعضهم يع: فقال بعضهم 

كاف عندي يف تعزير مثله ، وانفصلوا مث طلبوا ثالثا وطلب من تأخر وكتب أمساؤهم يف ورقة ، فحضر القاضي 
الصنهاجي ، ومشس الدين بن عبيد  أمني الدين األتقى ، وبرهان الدين بن: الشافعي ، وحضر ممن مل حيضر أوال 

احلنبلي ومجاعة ، ودار الكالم أيضا بينهم ، مث انفصلوا مث طلبوا ، وشدد األمر على من تأخر فحضروا أيضا وممن 
سعد الدين النووي ، ومجال الدين الكردي ، وشرف الدين الغزي ، وزين الدين بن رجب ، وتقي الدين : حضر 

لدين بن حجي ، فتواردوا على اإلنكار على ابن العز يف أكثر ما قاله مث سئلوا عن بن مفلح ، وأخوه ، وشهاب ا
قضية الذين نسبوا إىل الظاهر وإىل ابن تيمية فأجابوا كلهم أهنم ال يعلمون يف املسمني من جهة اإلعتقاد إال خريا ، 

ن تعزير ابن العز إال احلنبلي ، وتوقف ابن مفلح يف بعضهم ، مث حضروا خامس مرة واتفق رأيهم على أنه ال بد م
وامتثال أمره أن ال يعطى فوق حقه ،  eما أردت إال تعظيم جناب النيب : فقال ؟ فسئل ابن العز عما أراد مبا كتب 

فأفىت القاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك كاف يف قبول قوله وإن أساء يف التعبري ، وكتب خطه بذلك ، وأفىت 
عزيره ، فحكم القاضي الشافعي حببسه فحبس بالعذراوية ، مث نقل إىل القلعة ،مث حكم برفع ابن الشريشي وغريه بت

ما سوى احلبس من التعزيرات ، ونفذه بقية القضاة ، مث كتبت نسخة بصورة ما وقع وأخذ فيها خطوط القضاة 
العز ، فأخذ تدريس العزية  والعلماء وأرسلت مع الربيد إىل مصر ، فجاء املرسوم يف ذي احلجة بإخراج وظائف ابن

واستمر ابن العز يف االعتقال إىل شهر ربيع األول : الربانية شرف الدين اهلروي ، واجلوهرية على القليب األكرب 
، أمر القاضي الشافعي بذلك املؤذنني  eوأحدث من يومئذ عقب صالة الصبح التوسل جباه النيب . من السنة املقبلة 

  .ففعلوه 



ن ذي القعدة طلب ابن الزهري مشس الدين حممد بن خليل احلريري املنصفي فعزره بسبب فتواه مبسألة ويف الرابع م
اهللا يف السماء ، وكان الذي شكاه القرشي فضربه بالدرة وأمر بتطويفه : الطالق على رأي ابن تيمية وبسبب قوله 

نته إال من العوام ألهنم أهنوا إىل أن فالنا ما ظن: على أبواب دور القضاة ، مث اعتذر ابن الزهري بعد ذلك وقال 
احلريري قال كيت وكيت ، حكى ذلك ابن حجي ، وهذا العذر دال على أنه هتور يف أمره ومل يثبت فلله األمر 

ما أسفي إال على أخذهم خطي بأين : ومن اطرف ما حيكي عن املنصفي أن بعض الناس اغتم له مما جرى فقال .
  .مرمي إذا نزل أشعري فرياه عيسى بن 

وفيها كان احلاج مبكة كثريا حبيث مات من الزحام بباب السالم أربعون نفسا أخرب الشيخ ناصر الدين بن عشائر 
أنه شاهد منهم سبعة عشر نفسا موتى بعد أن ارتفع الزحام وان شيوخ مكة ذكروا أهنم مل يروا احلاج أكثر منهم يف 

بال ارتياب عندهم ، ولكن وقع للشيخ زين الدين القرشي أنه قيل عنه انه تلك السنة ، وكانت الوقفة يوم اجلمعة 
ضحى يوم اجلمعة ألجل شهادة من شهد برؤية هالل ذي احلجة ليلة األربعاء فلم يصم يوم اخلميس وضحى يوم 

حضر واخرب اجلمعة ، وشاع عنه أنه أمر بذلك فبلغ القضاة فشق عليهم ورفعوا أمره للنائب فطلبه النائب فتغيب مث 
بأنه مل يضح واعترف بأنه مل يصم احتياطا للعبادة واستدل بأشياء تدل على قوة ما ذهب إليه وخالفه مجاعة يف ذلك 

وانفصل احلال ، وكان استجار باألمري مترباي فأرسل إىل القضاة فكفوا عنه ، مث أحضر النقل من مصنف ابن أيب 
وم يوم عرفة إال أن يتخوفواأن يكون يوم النحر وأنه أفطر لذلك األمر شيبة عن إبراهيم النخعي أهنم كانوا يرون ص

وذكر هلم أن ابن تيمية نقل اإلمجاع أنه ال يعترب بذلك الشك وأن هذا األثر يرد عليه فعورض بأن األخذ باألثر 
  .ذكور املذكور خيالف مذهب الشافعي لعدم قوله بصوم يوم الشك من رمضان ومل يلتفتوا إىل االحتياط امل

  .ويف شعبان انتهت زيادة النيل إىل إصبع من أحد وعشرين ذراعا 
  .ويف رمضان استعفى طشتمر الدويدار من نيابة صفد فأعفى وحتول إىل القدس بطاال 

  .وفيها استقر حممود شاد الدواوين وكان قبل ذلك استادار سودون باق 
وجاورنا ، فصليت بالناس يف السنة اليت تليها ، وقد  وفيها حججت مع زكي الدين اخلرويب ، وكانت وقفة اجلمعة

كنت ختمت من أول السنةاملاضية واشتغلت باإلعادة يف هذه السنة فشغلنا أمر احلج إىل أن قدر ذلك مبكة ، 
  .وكانت فيه اخلرية 

وكان  ويف تاسع شوال صرف بدر الدين بن فضل اهللا من كتابة السر مبصر ، واستقر أوحد الدين عوضه فيها ،
  .أوحد الدين موقع برقوق وله به معرفة قدمية فجازاه 

  .وفيه قدم الشيخ أبو زيد بن خلدون من املغرب فأكرمه السلطان 
موفق الدين ، وواله نظر ديوان : ويف ذي القعدة أسلم أبو الفرج األسعد كاتب احلوائج خاناة فسماه السلطان 

الشيخ سراج الدين البلقيين والشيخ بدر الدين بن الصاحب يف  وفيها وقع بني.أوالده ، وتقدم واشتهر ذكره 
اخلشابية جبامع مصر حبث ألزمه فيه البلقيين بالكفر ، فجرى بينهما كالم كثري وتولد منه شر كبري ، فقام على ابن 

ضي الصاحب مجاعة وادعوا عليه عند املالكي ، فسعى له آخرون عند اكمل الدين ، حىت نقل القضية إىل القا
فحدثين بعض من . الشافعي ، وأقام مدة يف الترسيم حىت حكم حبقن دمه ، واستمر يف وظائفه وعاش بعدها مدة 

مسع الشيخ سراج الدين جيهر بصوته بني القصرين وابن الصاحب مع الرسل املوكلني به سائرا مع البلقيين وهو 
معشر املسلمني هذا رأى الشيخ ذلك عدل إىل قوله يا : يا معشر املسليمن هذا كفر ، فيقول ابن الصاحب : يقول 

غن نبيكم مت هو مدفون باملدينة ، وكان البحث بينهما يف شيء من ذلك ، : يا معشر املسلمني هذا قال : 



  :وتعصب له مجاعة منهم الفاضل حممد النحاس املصري فقال فيه 
  لبدر الدين بني الناس فضل

  فمذهبه الصحيح بال اعوجاج
  مساء العلم بدرافأشرق يف 

  فأطفأ نوره نور السراج
ويف ذي القعدة توجه السلطان إىل بوالق التكرور فاجتاز من الصليبةوقناطر السباع وفم اخلور ، وكان عادة 

السالطني قبله من زمن الناصر ال يظهرون إال يف األحيان وال يركبون إال من طريق اجلزيرة الوسطانية ، مث تكرر 
وأبطل كثريا من رسوم السلطنة ، وأخذ من . هرة مرارا ، وجرى على ما ألف يف زمن اإلمرة ذلك منه وشق القا

  .بعده بطريقته يف ذلك إىل أن مل يبق من رمسها يف زماننا إال اليسري جدا 
 وفيه استسلم الظاهر أبا الفرج الذي استوزره بعد ذلك ، وكان كاتب احلوائج خاناة واللحم ، فاتفق أن املعلمني يف

اللحم ضجروا من تأخر حقهم ، فغضب الظاهر على الوزير علم الدين سن إبرة وضربه وأمر بإحضار أيب الفرج 
  .فحضر وهو فزع فعرض عليه اإلسالم فبادر إليه فلقبه موفق الدين وخلع عليه وأركبه فرسا بكنبوس ذهبا 

  .سلطان قناطر بين منجا فأحكم عمارهتا وفيها بىن ال.وفيه هرب الطنبغا السلطاين نائب البلستني إىل سيواس 
  .وفيها غضب السلطان على قرط فظقر به فأهانه وصادره ونودي على ولده حسني ، وذلك يف ذي احلجة 

  .وفيها ويل عبد الرمحن بن رشد املغريب املالكي القضاء حبلب عوضا عن علم الدين القفصي 
األشرف صاحب اليمن بسبب احململ اليمين ، فغضب  وفيها وقع اخللف بني أمحد بن عجالن صاحب مكة وبني

األشرف عليه ومنع التجار من االجتياز عليه ، فسافروا من جهة سواكن ، فضاق ابن عجالن من ذلك فتشفع إليه 
وفيها قتل حسني بن أويس اغتياال اغتاله أمحد بن أويس أخوه سلطان بغداد ، وكان .حىت رضي عنه وأطلقهم 

  .رة وتوجه إىل تربيز فماأل أمحد األمراء عليه حىت قتل واستقل بالسلطنة استنابه على البص
  ٧٨٤وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة أربع ومثانني وسبعمائة من األعيان
أمحد بن أمحد بن أمحد بن فضل اهللا شهاب الدين بن عز الدين بن شهاب الدين ، كاتب السر بطرابلس مث بدمشق ، 

  .وكان مقداما ، مات يف مجادى األوىل ، ومات أبوه قبله بشهر وكان قد اشتغل ومهر ، 
أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن الناصح عبد الرمحن احلنبلي ، شهاب الدين بن تقي الدين ، ولد سنة اثنتني وسبعمائة ، 

بالصاحلية ، ومسع من ابن مشرف والتقي سليمان وغريمها ، وله إجازة من مجاعة ، وكان له حانوت يبيع فيه القز 
أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن فضل اهللا ، شهاب .وكان مباشر األوقاف ، مات يف احملرم وله اثنتان ومثانون سنة 

الدين بن هباء الدين ، كاتب السر بطرابلس مث بدمشق ، وكان قد اشتغل ومهر ، مات يف مجادى األوىل ، ومات 
ئض والعربية واألدب ، وكان شهما مقداما ، وعاش أبوه بعده حنو نصف أبوه قبله بأشهر ، وكان له اشتغال بالفرا

  .شهر وقد باشر عن ولده كتابة السر 
أمحد بن علي بن حيىي بن عثمان بن حنلة ، شرف الدين الدمشقي ، ولد سنة أربع وسبعمائة ، وحضر على حسني 

وغريمها وحدث ، وكان من كبار العدول  الكردي ومسع من أيب بكربن أمحد بن عبد الدائم وأيب بكر بن النحاس
  .بدمشق حتت الساعات ، مث انقطع ببستانه ، مات يف رمضان وله مثانون سنة 

  .أمحد بن حممد بن خلف البهويت املصري ، مسع على الواين وحدث ، وكان كثري التالوة 



يب احلنفي ، والد القاضي بدر أمحد بن موسى بن أمحد بن حسن بن يوسف بن حممود القاضي ، شهاب الدين العينتا
الدين حممود ، رأيت خبط ولده أنه ولد يف حدود سنة عشرين ، وأنه كان يستحضر الفروع ويعرف أمور 

السجالت واملكاتيب ، وأنه ناب يف احلكم حنوا من ثالثني سنة ، وأنه مات يف رجب هذه السنة ، وقدم ولده بدر 
 وله من العمر ستة وعشرين سنة فصادف الشيخ عالء الدين السريامي الدين حممود إىل القدس سنة مثان ومثانني

يزور القدس فقدم معه إىل القاهرة فنزله يف الظاهرية مث جعله خادما هبا ، فلما مات العالء أخرجه جركس اخلليلي 
امنائة بسبب عرض له مث صحب جكم بعد موت الظاهر فسعى له يف احلسبة فوليها يف أولذي احلجة سنة إحدى ومث

.  
أمري غالب بن أمري كاتب بن أمري عمر بن العميد بن أمري غالب الفارايب االتقاين ، مهام الدين بن قوام الدين ، 
اشتغل قليال بالشام ، وكان بزي اجلند ، وله أقطاع مث ويل احلسبة يف ذي احلجة سنة تسع وسبعني فبدت منه 

زع التداريس منعلماء احلنفية ، وكان مع فرط جهله وقلة دينه جوادا عجائب ، مث ويل قضاء احلنفية سنة مثانني وانت
سليم الصدر ، وحيكى عنه أحكامه أشياء تشبه ما حيكى عن قراقوش وأطم حىت أنه حلف امرأة ادعت وحكم على 

لى املدعي عليه أنه يدفع هلا ما حلفت عليه ، وحكى يل عنه ابن الفصيح وكان نقيبا عنده مساوي من اإلسراف ع
نفسه ، وكان ابن مجاعة حيكي عنه أنه قدمت له قصة فيها فالن له دعوى شرعية على شخص يسمى أسد فكتب إن 

  .كان وحشيا فال حيضر مات يف مجادى األوىل أو ربيع األول عن مخسني سنة 
ده يلبغا وجعله إياس الصرغتمشي ، تنقلت به األحوال إىل أن صار دوادار خمدومه ، مث نفي بعده إىل مصنات مث أعا

مقدماملماليك ، مث جعله سندمر دواداره ، مث رتبه األشرف لولده على دويدارا مث نقل إىل احلجوبية وأضيف إليه 
  .نظر األوقاف يف السنة املاضية فاستمر فيها إىل أن مات يف ربيع اآلخر ، واستقر بعده سودون الشيخوين 

مذهبه كثري االستحضار جدا مشهورا بالعلم والديانة ، اتفق أنه يف أواخر أمني الدين احلنبلي احلليب ، كان فاضال يف 
  .عمره استغاث به شخص فنزل إليه من بيته فضربه بسكني فقتله وقتل قاتله يف احلال 

حسني بن أويس بن الشيخ حسن النوين بن حسني بن آقبغا بن ايلكان بن القان ، غياث الدين ، ويل السلطنة 
ه ، واستخلف أخاه أمحد على البصرة ، فلما اختلف عليه األمر وتوجه من بغداد إىل تربيز توجه أمحد بالعراق بعد أبي

وماأل األمراء حىت اغتال أخاه حسينا بتربيز وقام بالسلطنة وذلك يف صفر ربيع اآلخر ، وكان شهما شجاعا حسن 
  .السياسة 

وكامنشكور السرية متواضعا ، مات يف شعبان وقد جاوز  زبالة البارقاين ، نائب قلعة دمشق ، تنقل يف الواليات ،
  .السبعني 

صاحل بن إبراهيم بن صاحل بن عبد الوهاب بن أمحد بن أيب الفتح بن سحنون التنوخي احلنفي ، تقي الدين بن 
 خطيب النريب ، ولد سنة عشرين أو قبلها ، وحضر على زينب بنت ابن عبد السالم مسند انس للحنيين ، مث مسعه

عليها وعلى أيب بكر بن عسر من لفظ الربزايل وغريهم وحدث ، وكان يشهد عند جامع تنكز ، وفيه اجنماع 
  .وسكون ، مات مطعونا يف مجادى األوىل 

عباس بن عبد املؤمن بن عباس الكفرماوي احلارمي ، قاضي جبةعسال ، ولد قبل العشرين ، وحضر عند الشيخ 
غل قدميا ، وواله السبكي الكبري قضاء اخلليل ، ومسع من اجلزري وابن النقيب برهان الدين بن الفركاح ، واشت

وحدث ، وتوىل عدة بالد ، مث ناب بدمشق عن ويل الدين بن أيب البقاء ، مث ويل قضاء صفد يف رمضان سنة مثانني 
  .ومات يف رجب 



ابا ذكيا مالزما للدرس ، ومات شابا بعد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن راجح ، موفق الدين ، كان ش
  .والده بسنة 

  .عبد اهللا بن حممد الصفدي مث الدمشقي ، شاهد احلكم للحنفية ، مات يف ربيع األول ، وكان مشكور السرية 
  .عبد اهللا بن موسى بن علي اجلربيت ، مجال الدين الفقيه الزاهد ، مات يف رمضان بالشام ، وكان رجال صاحلا 

رمحن بن محدان ، العينتايب زين الدين ، ولد بعينتا من نابلس ، وقدم الشام لطلب العلم ، فتفقه بابن مفلح عبد ال
  .وغريه ، ومسع من مجاعة ، ومتيزيف الفقه ، واختصر األحكام للمرادي مع الدين والتعفف 

 وثالثني ، وتفقه بابن قاضي اجلبل عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن التقي سليمان املقدسي احلنبلي ، ولد سنة اثنتني
وغريه ، ومسع من مجاعة ، وويل دار احلديث األشرفية باجلبل ، وناب عن ابن قاضي اجلبل قليال ، ومات يف ذي 

  .احلجة 
عبد العزيز بن عبد احمليي بن عبد اخلالق األسيوطي ، عز الدين املصري ، مسع علي الدبوسي وغريه ، وعين بالفقه ، 

حياة ابن عدالن ، ويقال إن الشيخ سراج الدين قرأ عليه يف بداية أمره ، وتفقه به مجاعة ، ومات يف ذي ودرس يف 
  .احلجة وجاوز الثمانني 

عبد الكرمي بن حممود بن علي بن إبراهيم ، جالل الدين القيصري ، شيخ خانقاه خاتون بدمشق ، كان معروفا 
  .حلاج املصري ، فمات يف أواخر ذي احلجة بالكرم ، وحج يف هذه السنة ورجع مع أمري ا

عبد الوهاب بن أمحد بن علم الدين بن حممد بن أيب بكر األخنائي ،بدر الدين بن كمال الدين الشافعي مث املالكي ، 
ويل القضاء ، وحدث عن صاحل األشهى وعبد الغفار السعدي وغريها ، وعزل يف أواخر عمره سنة تسع وسبعني 

 حج وجاور يف الرجبية سنة ثالث وسبعني ، مث رجع فتوعك إىل أن مات يف سادس عشر رجب ، فأقام معزوال ، مث
  .وكان عزل سنة تسع وسبعني بالبساطي 

علي بن متربغا التركي ، ابن نائب الكرك ، كان شجاعا عارفا بفنون احلرب كلها ، مات هو وابنه حممد يف ليلة 
  .واحدة 

ي الدين حممد بن علي القشريي ، عالء الدين ، موقع احلكم ، وكان كبري علي بن عمر بن حممد بن الشيخ تق
  :اللحية وفيه يقول الشاعر 

  لعالء الدين ذقن
  متأل الكف وتفضل
  فاعمل الغربال منها

  .لدقيق العيد واخنلمات يف صفر 
قرأ الصحيح عمر بن علي بن أيب بكر بن الفوي ، زين الدين ، خطيب طرابلس ، ولد سنة ست وعشرين وكان ي

  .قراءة حسنة ، ويفهم احلديث ، وله عناية يضبط رجاله ، مات يف احملرم حبماة وقد جاوز الستني 
غازي بن حممد بن أمحد بن عمر الشرارييب ، الفالح ، نزيل املزة ، جاوز املائة فقرؤوا عليه بإجازته العامة عن الفخر 

  .لناس ، مات يف مجادى األوىل علي ، وكان جلدا قوي اهلمة ، يدور البلد ويسأل ا
قيس بن مين بن قيس الصاحلي ، البياع ، مسع من أيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم وحيىي بن سعيد ومجاعة وحدث ، 

  .مات يف ذي احلجة 
حممد بن إبراهيم بن راضي الصليت ، مشس الدين ، ولد سنة عشر ، واشتغل وقرأ كتبا ، مث قدم دمشق فاشتغل 



مث دخل مصربعد السبعني وويل القضاء بقوص وغريها ، مث رجع ، ومات مبصر يف احملرم وقد جاوز  بالشامية ،
  .السبعني 

حممد بن إبراهيم اجلرماين مث الدمشقي ، ولد قبل األربعني ، ومسع احلديث من مجاعة ، وتفقه بابن مفلح وغريه حىت 
  .لذكاء وحسن اإليراد ، مات يف شوال برع وأفىت ، كان إماما يف العربية مع العفة والصيانة وا

  .حممد بن إبراهيم مجال الدين بن اجلالد الزبيدي ، أحد املباشرين بتلك البالد 
حممد بن أمحد بن حيىي بن فضل اهللا ، جنم الدين العدوي ، كبري املوقعني بدمشق ، وقد مسع من حممد بن أيب بكر بن 

  .مند ويل توقيع الدست ثالثني سنة وساء  عبد الدائم وغريه ، ومات فيشوال ، وكان له
  .حممد بن طريف ، الشيخ مشس الدين الغزي ، كان يذكر باخلري والصالح ، مات يف ذي احلجة 

حممد بن عبد اهللا األرزكاين ، شرف الدين ، أحد فضالء العجم ، شرح املشارق والكشاف ، وانتفع به أهل تلك 
 أيام أيب البقاء ، وقرأ عليه الكشاف وغريه ، وقد نقل عنهالشيخ مشس الدين البالد ، وكان قدم الشام قبل الثمانني

  .بن الصائغ يف شرحه للمشارق شيئا كثريا 
حممد بن حممد بن أمحد بن سليمان القفصي ، حضر علي احلجار يف الرابعة سنة مثان وعشرين ، وكان بزي اجلند ، 

  .اء املالكية وهو والد القاضي علم الدين القفصي الذي ويل قض
حممد بن حممد بن عبد اهللا بن احلاسب ، موفق الدين بن فخر الدين املقدسي ، سبط الشيخ صالح الدين بن أيب 

  .عمر ، اشتغل وحفظ املقنع ، وكان يستحضره ، وكان خريا متواضعا ، مات يف ربيع اآلخر 
مصر سنة إحدى وعشرين ، ومسع علي  حممد بن حممد بن علي بن يوسف األسناوي ، اخلطيب مجال الدين ، قدم

احلجار ، وتفقه بالقطب السنباطيوابن القماح وابن عدالن وغريهم ، وأخذ العربية عن أيب احلسن والد شيخنا 
سراج الدين بن امللقن ، ودرس وأفىت ، وشرح التعجيز يف الفقه ، وناب يف احلكم ، وكان عاملا خريا ذا مهابة 

حىت أنه كتب على قصة سئل فيها أن حيضر يلبغا وهو إذ ذاك صاحب اململكة حيضر أو  وصيانة وعفاف قائما باحلق
إن ذلك كان بطريق االمتحان من يلبغا ، وأنه ملا أن جاءه : وكيله فلما وقف عليها يلبغا عظم قدره عنده ، ويقال 

تروح معي أو وكيل أو الغرمي يقول واهللا ما أقدر إال أن : إين أصاحل غرميي فقال الرسول : قل له : الرسول قال له 
قد أرضيت فأعجبه ذلك ودفع للرسول ألف درهم ، وأرسل إىل القاضي ذهبا وبغلة ، فرد ذلك ، فاشتد اغتباطه : 

  .األطروش ، مات يف ثامن ربيع األول : به وعاتقاده فيه ، وكان يف مسعه ثقل بأخرة ولذلك يقال له 
، الفراء احلمصي مث احلليب ، املعروف بابن رياح ، ويعرف أيضا بالقيم  حممد بن حممد بن ناصر بن أيب الفضل

وكان حيفظ القرآن ويتعاىن التجارة يف الفراء ، وكامنشكورا يف صناعته . وبالفقيه ، ولد حبمص سنة ست وسبعمائة 
آلخرة يف ، وحدث بصحيح البخاري عن ابن الشحنة وكان مساعه منه سنة سبع عشرة حبمص ، ومات يف مجادى ا

  .السنة 
  .حممد بن حممد بن الكامل ، ناصر الدين بن صالح الدين ، مات يف رمضان بدمشق 

حممد بن حممد بن يوسف املرادي ، شرف الدين احلنبلي ، سبط القاضي مجال الدين ، ولد قبل األربعني ، وأخذ عن 
  .مات يف ربيع اآلخر جده ، وخنرج بابن مفلح ، ومسع احلديث من مجاعة ، ومل يكن بالصني ، 

أخذ عن هباء . حممد بن النظام حممود ، جالل الدين ، إمام منكلي بغا ، كان عارفا بالفقه واألصول والعربية والنظم 
الدين اإلمخيمي وأيب البقاء ، وتصدر باجلامع ، وكان بزي اجلند ، مات يف رمضان ، وكان يعرف قدميا بابن صاحب 

مفتاح الزيين السبكي ، موىل زين الدين عبد الكايف ، والد تقي الدين . وغري ذلك شرياز ، وحفظ احلاوي الصغري



السبكي ، كان تقي الدين يركن إليه وكلمته نافذة عنده ، ومسع مع أوالده من زينب بنت الكمال وغريها وحدث 
  .، مات يف مجادى اآلخرة 

  .مهام الدين ، هو أمري غالب ، تقدم 
  .لكاتب القبطي ، مات يف صفر ، وهو والد سعد الدين الذي بلغ الرتبة يف اآلمرية مشس الدين بن غراب ، ا

كرمي الدين عبد الكرمي بن عبد اهللا بن الرويهبة القبطي املصري ، ويل الوزارة ثالث مرات وغريها ، وقد تقدم 
ر ولدها قبل أن يترعرع ، جهان طيي ، اجلحفلية ، والدة امللك األشرف ، قامت بتدبري أم.شرح حاله يف احلوادث 

  .وكانت حسنة التدبري كثرية العطاء واإلحسان إىل العسكر والتقرب من قلوب الرعية 
  ٧٨٥حوادث سنة 

  سنة مخس ومثانني وسبعمائة
فيها يف احملرم حضر يلبغا الناصري نائب حلب إىل القاهرة ، فخرج سودون النائب إىل ملتقاه يف أكثر العسكر ، 

ار العدل ، فخلغ السلطان عليه استقرارا ، وركب عن ميينه أيتمش وعن يسارهاجلوباين ، مث فحضر املوكب بد
  .توجه إىل بالده يف عاشر الشهر 

وفيها طلب السلطان مشس الدين إبراهيم القبطي ، املعروف بكاتب أرالن ، فعرض عليه الوزارة فامتنع ، فألزمه ، 
انظروا إىل يد الوزير فقد : لسلطان يده على يد نفسه وقال لألمراء فاشترط شروطا كثرية أجيب إليها حىت وضع ا

جعلتها فوق يدي مبالغة منه يف تنفيذ كلمته ، فسلك يف وزارته مل مل يسلكه أحد قبله يف الضبط وترك القبط يف 
القضايا  أضيق من سم اخلياط ودقق عليهم احلساب ، ومل يتناول من الرواتب غري شيء يسري جدا ، ومل يزل يسوس

إىل أن حصل يف بيت املال مجلة كثرية جدا مع تغليق املعاملني وتقدمي رواتب املماليك وجوامكهم ، وفتح الطواحني 
مبصر بعد أن كانت مغلقة ، وأعاد املخابز السلطانية ، ومأل حواصل احلوائج خانات من مجيع األصناف ، وكان إذا 

مقدم وال غريه ، وجرى بينه وبني ناظر اخلاص ابن البقري ركب ركب وحده وال يترك أحدا يركب معه ال 
وجركس اخلليلي مشري الدولة منازعة ومفارضة آل أمره فيها إىل أن منع السلطان اخلليلي من الكالم يف الدولة ، 

علم  وقرر. وملا استقر يف الوزارة مل يلبس ما جرت به عادة الوزراء يلبسه من القبع الزركش والعنربية وغري ذلك 
  .الدين احلزين مستويف الدولةعوضا عن أمني الدين ابن حنيص 

ويف صفر وصل رسل بغداد أمحد بن أويس ، فأحضروا بدار العدل وقدموا هديتهم فخلع عليهم وأنزلوا بدار 
  .الضيافة 

  .وفيه أفرج عن األمري قرط ، فتوجه إىل بيته بطاال 
العرب هبا مقتلة ، فانكسر قبالي وخلص خاطر من كان قبالي وفيه وقعت بني قبالي نائب الكرك وخاطر أمري 

  .أمسكه قبل ذلك منهم ، مث حتيل قبالي على خاطر إىل أن حضر عنده فذحبه ولده غدرا 
وفيها حضر سامل الدوكاري التركماين إىل نائب حلب طائعا فأمرهالسلطان بإرساله إىل مصر ، ومل يكن أطاع ملكا 

  .قبله 
 نزل السلطان إىل النيل فخلق املقياس وكسر اخلليج حبضرته ، ومل يباشر ذلك بنفسه سلطان قبله ويف مجادى األوىل

  .من زمن الظاهر بيربس 
وفيها أمر السلطان مجال الدين احملتسب أن يتحدث يف األوقاف احلكمية فتحدث فيها فشق ذلك على القاضي 

أنا ما وليت مجال الدين وعزلت الشافعي وغنما أمرته  :الشافعي فتحدث مع أحد الدين فراجع له السلطان فقال 



أنت الناظر وهذا ينوب عنك يف : أن يتحدث معه يف عمارة ما هتدم ، مث شافه السلطان القاضي بذلك وقال له 
ذلك ، فسأله احملتسب أن يكون األمري قديد معه يف العمارة ، وبالغ من بيده شيء من األوقاف يف إصالحه خوفا 

  يا من أكلتم من جين أوقافنا:انة ، ويف ذلك يقول شهاب الدين بن العطار من الغه
  حلما طريا فاصربوا لقديد

وفيه عمل أهل برمة وهم نصارى عرسا باملغاين واملالهي على عادهتم فقام املؤذن يسبح على العادة فأنزلوا ، فبلغ 
فتوجهوا إىل القاهرة وشكوا األمر للنائب ،  ذلك اخلطيب فانتصر للمؤذن وساعده اإلمام فأهاهنما أهل البلد ،

فأرسلهم إىل صاحب برمة وهو جركس اخلليلي فضرب الثالثة وحبسهم ، فبلغ ذلك السلطان من جهة ناصر الدين 
بن امليلق الواعظ فتغيظ على اخلليلي وأمره بإطالقهم وإنصافهم من غرمائهم ، فأحضر من برمة مجاعة من املساملة 

زندقة ، فضرب القاضي املالكي رقاب ستة أنفس ، وسر املسلمون بذلك ، وقد قرأت خبط القاضي فشهد عليهم بال
تقي الدين الزبريي وأجازنيه أن ابن خري حكم بضرب رقاهبم حبضورالقضاة فضربت يف اجمللس وكان سودون 

يف التشنيع يعين ابن جالل  مث قام بعض املالكية وادعى أنه خالف مذهبه وبالغ: النائب حاضرا بني القصرين ، قال 
الدمريي وجرى على ابن خري ما ال خري فيه ، مث إنه استفىت أهل العلم املوجودين قي ذلك الوقت فأفتوا بتصويب 

  .فعله وانتصر على خصمه 
ويف مجادى اآلخرة نازل الفرنج بريوت يف عشرين مركبا ، فراسلوا نائب الشام فتقاعد عنهم واعتل باحتياجه إىل 

وم السلطان ، فقام إينال اليوسفي فنادى الغزاة يف سبيل اهللا ، فنفر معه مجاعة فحال بني الفرنج وبني البحر مرس
وقتل بعضهم ، ونزل إليه بقية الفرنج فكسرهم وقبض من مراكبهم ستة عشر مركبا ، فسر املسلمون بذلك سرورا 

اء حلفظ الثغور من الفرنج كرشيد ودمياط وغريمها عظيما ، وملا بلغ السلطان قبل ذلك حترك الفرنج جهز عدة أمر
، فلما توجهوا إىل بريوت وكسروا هبا حصلت الطمأنينة منهم ، وممن توجه من املطوعة القاضي املالكي ومعه 

املغارية والشيخ مشس الدين القونوي ومعه خالئق من املطوعة ، مث مجع القاضي الشافعي مجعا من الفقهاء وتوجه ، 
رنج قد دخلوا صيداء فوجدوا املسلمني قد نذروا هبم فأحرزوا أمواهلم وأوالدهم بقرية خلفاجلبل ، فوجد وكان الف

الفرنج بعض أمتعتهم فنهبوها وأخذوا ما وجدوا من زيت وصابون وأحرقوا السوق وقصدوا بريوت فتداركهم 
نج إىل مباهلة بريوت فطرقوها يف شعبان ، املسلمون ، مث وصل النائب وانكسر الفرنج حبمد اهللا تعاىل ، مث عاد الفر

فتيقظ هلم أهلهم فحاربوهم وراموهم ، ونزل طائفة من الفرنج فوجدوا بالساحل مخسة عشر نفسا فقتلوهم ، مث 
  .قتل من الفرنج مجاعة ، فوصل النائب من دمشق بعد انقضاء الوقعة ورجوع الفرنج بغيظهم مل ينالوا خريا 

  .مش بإنشاء مدرسته اليت بالقرب من القلعة وفيها ابتدأ األمري أيت
ويف صفر عزل القاضي احلنفي بدمشق نوابه بسبب بدر الدين القدسي ، مث أعاد واحدا منهم وهو تقي الدين 

الكفري ، فشاع اخلرب أن النائب تعصب للكفري وكاتب فيه ليلى القضاء استقالال مث وصل اخلرب بذلك واستقر يف 
  .ربيع األول 

أراد مجاعة القيام على السلطان ونزعه من امللك وساعدمهعلى ذلك اخلليفة املتوكل وغريه ، فبلغه ذلك وفيها 
فأمسك اخلليفة وسجنه وخلعه من اخلالفة فوضها لقريبه عمر بن إبراهيم بن الواثق ، ورتب له ما كان للمتوكل ، 

ن قطلقتمر وغريمها وكان الذي من ولقب الواثق ، أو املستعصم ، ومسرقرط بن عمر الكاشف وإبراهيم ب
عليهمبذلك صالح الدين حممد بن حممد بن تنكز وأخربه بأهنم اتفقوا مع اخلليفة ومجعوا مثاين مائة نفس وتواعدوا 

على قتل السلطان إذا نزل للعب الكرة بامليدان ، وقيل إن بدر بن سالم كان وافقهم على ذلك فأرسل السلطان ملا 



إن اخلليفة رجل عاقل ال يصدر منه شيء من : النائب فأخربه مبا قيل فربأهم من ذلك وقال  مسع بذلك إىل سودون
ذلك ، فأمر السلطان بإحضاره ، وإحضار قرط وإبراهيم بن قطلقتمر فقررهم على ما بلغه ، فأنكروا فشدد على 

السلطان إبراهيم بن قطلقتمر يكذب ، مث قرر : قال ؟ ما يقول هذا : قرط وهدده فأقر فالتفت إىل اخلليفة فقال 
فأقر بنحو ما أقر به قرط فسأل اخلليفة فأنكر ، فجعل إبراهيم حياققه ويذكر أمارات وهو مصر على اإلنكار إىل أن 

غضب السلطان وسل السيف وأراد ضرب عنقه فحال بينهما سودون النائب ، مث أمر بتسمري الثالثة ، فقاهللا 
يفة رمجتنا العامة ، فوافقه بعض من حضر ، مث عقد جملس بالعلماء والقضاة فلم مىت مسرنا اخلل: سودون النائب 

يصرح أحد منهم بوجوب قتل أحد من املذكورين فانفصل اجمللس وحبس اخلليفة يف القلعة وقيد بقيد ثقيل وأمر 
، مث استأذن عليهما بتسمري قرط وإبراهيم فتسلمها حسني بن علي الكوراين وايل القاهرة فطاف هبما مصر والقاهرة 

العصر فأمر بتوسيطهما فوسط قرط ، مث وقعت الشفاعة يف إبراهيم فحبس باخلزانة وحبس معه حسني بن قرط بن 
وفيها خرج سالم بن التركية مع العرب بالوجه البحري ، وتوجهوا إىل جهة الفيوم ومعهم إبراهيم بن اللبان .عمري 

الذين أرادوا اخلروج على السلطان ، وأشعر هبم العرب وأظهر للعرب  ، وكان يوقع عند بعض األمراء فاتفق مع
أنه قريب اخلليفة وتعمم بزي اخلليفة فهرعوا إليه ، فصار يأمر وينهى ، فجهز السلطان إليهم أربعة أمراء ، فلما 

  .بلغهم ذلك توجهوا إىل جهة الصعيد وتبعوهم ، وكان ما سيأيت ذكره 
يب سامل املريين مدينة تادلة وخرب قصرها ، مث ملك مراكش وعاد إىل فاس ، وخرج وفيها حصر أبو العباس بن أ

  .لغزو أيب محو بتلمسان ففر عنه 
وفيها زاد النيل زيادة عظيمة إىل أن هتدمت به بيوت كثرية وانفتح مقطع بالزريبة فبادر إليه أيدكار احلاجب وحسني 

خشاب فلم ينسد إال بعد أيام ، ورتب السلطان مجاعة من الوايل فأحضروااملراكب وسدوه بأبواب وصواري وأ
  .األمراء واملماليك باإلقامة جبوانب البحر واخللجان حلفظ اجلسور 

وفيها حضر رسل صاحب سنجار ، ورسل صاحب قيسارية ، ورسل صاحب بتكريت هبداياهم ، وتضمنت كتبهم 
سؤاهلم وكتب هلم بذلك تقاليد ، وخلع على رسلهم سؤال السلطان أن يكونوا حتت حكمه وخيطبوا بامسه ، فاجيب 

.  
وفيها قبض على سعد الدين بن البقري ناظر اخلاص ، وذلك يف تاسع رمضان ، واتفق أنه كان يف بيته عرس بعض 
بناته ، وقد جتمع عندهم النساء باحللي واحللل ، فأحيط هبم ، ومل يسمع مبثل كائنته ، وهنب مجيع ما عنده ، وأهني 

ضرب باملقارع حبضرة السلطان ، وباع موجوده إىل أن بلغ ما محل من منزله ثالمثائة ألف دينار وأمر السلطان هو و
الوزير أن يباشر نظر اخلاص فامتنع وأصر ، فاستقر يف نظر اخلاص أبو الفرج موفق الدينالذي تقدم ذكر إسالمه 

حتت رجليه ثالمثائة عصى وعلى ظهره مقترح مثلها قريبا ، مث أعيد الضرب على ابن البقري يف ذي القعدة فضرب 
وعلى إسته مثلها ، وصار من شدة الضرب ميرغ وجهه يف احلصباء إىل أن أثر ذلك يف وجهه أثرا مل يزل إىل أن مات 

  .بعيد دهر طويل وأثر ذلك ظاهر فيه 
اخلليلي ، وفيه دخل  ويف رجب جدد للمحمل ثوب أطلس معدين وصبغ وعمل عليه رنك السلطان ، وذلك بعناية

  .السلطان املارستان املنصوري بني القصرين وعاد املرضى وسأل عن أحواهم 
ويف شوال أطلق إبراهيم بن قطلقتمر فأرسله السلطان إىل والده ، وشفع سودون يف اخلليفة ففك قيده ، مث يف ذي 

  .احلجة أسطن يف بيت اخلليلي بالقلعة ، وأذن لعياله يف االجتماع به 
  .يف رمضان أمر السلطان بإطالق من يف احلبوس من اهل الديون وقام جركس اخلليلي يف املصاحلة بينهم و



ويف صفر ويل مسعود قضاء حلب ، وعزل ابن أيب الرضا ، فباشر مخسة أشهر مث رافعوه ، فعزل وحبس بالقلعة 
ن أيب البقاء ، وقرأت خبط القاضي تقي وفيها استقر برهان الدين بن مجاعة يف قضاء الشام بعد موت ويل الدين ب.

الدين الزبريي وأجازنيه أنه استقر فيه مع وظائفه اليت بالقدس فاستناب فيها وباشر القضاء بدمشق بعظمة ورئاسة ، 
. واشترى هبا بستانا باملزة ، وصرف على عمارته ماال كثريا ، ووقع بينه وبني إينال اليوسفي فانتصر الربهان انتهى 

 غريه أن الربهان كان حضر من القدس إىل دمشق مث رجع فوصل كتاب السلطان إىل نائب الشام بيدمر وذكر يل
يذكر فيه أنه يعرض منصب القضاء على الربهان فإن أجاب ألبس اخللعة اليت صحبة الربيدي ، فأرسل إليه بيدمر 

قضاء قرية لقبلتها ، وكان سبب الربيدي فرجع من مرحلتني وعرض عليه ذلك فأجاب وقال لو والين السلطان 
ذلك ما تقدم من اإلشاعة عنه اليت أوجبت عزله أنه ال يوافق على تولية برقوق السلطنة ، فألبسه بيدمر اخللعة 

واستأذنه يف التوجه للقدس فأذن له فتوجه مسرعا وخطب هبم خطبة وداع ورجع هو وأهله فأقام بدمشق إىل أن 
ودع احلكمي شيئا فما زال حبسن سياسته ونزاهته وعفته إىل أنامتأل ووجد فيه ملا مات مات ، ويقال إنه مل جيد يف امل

  .مجلة من األموال النقد وغريه 
وفيها اشترى السلطان أيتمش البجاسي من ورثة جرجي أستادار جباس ، وذلك أن أستاذه جباس مات قبل أن يعتقه 

ا هلم ، فسأل السلطان يف شراه منهم فاشتراه منهم مبائة واستحق مرياثه ورثة أستاذه جرجي فصار أيتمش مرقوق
ألف درهم ، مث أعتقه وأمر له بأربعمائة ألف درهم وعد ذلك من الغرائب فإن جرجي مات سنة اثنتني وسبعني ، 

  .فأقام أيتمش سبع عشرة سنة يف الرق يتصرف األحرار إىل أن صار أكرب األمراء بالديار املصرية 
  .قابة األشرف والنظر عليهم لعبد الرحيمالطباطي ، وكان القاضي الشافعي قبل ذلك ينظر فيه وفيها فوض أمر ن

وفيها خرج سعد الدين بن أيب الغيث صاحب ينبع على ركب املغاربة بوادي العقيق وطلب منهم ماال ، فتكاثروا 
، مث جاء التكرور فساعدوا املغاربة  عليه وقيدوه ، فقام العرب الذين كانوا معه فقاتلوهم فقلت بينهم مقتلة عظيمة

فكثرت القتلى ، وهنبت من املغاربة والتكرور أموال عظيمة ، فبلغ ذلك هبادر أمري احململ فقام يف مل شعث هذه 
  .القضية وتسكني هذه الفتنة إىل أن هدأت 

إىل مكة حىت جبوا له وفيها خرج زامل النووي على ركب العراق يف مثانية آالف نفس فنهبهم ومنعهم من التوجه 
  .عشرين ألف دينار عراقية 

وانسلخت هذه السنة ومضت يف غاية الرخاء حىت بيع اللحم الضأين السليخ بثمانني درمها القنطار ، والبقري 
خبمسني درمها القنطار ، والسمن بستة عشر القنطار ، والقمح من مثانية إىل مخسة عشر اإلردب ، والشعري من ستة 

  .اإلردب  إىل مثانية
وفيها وقع بني نعري بن حيار بن مهنا وابن عمه عثمان بن قارافتنة ، فساعد يلبغا الناصري عثمان فكسر نعري وهنبت 

  .أمواله حىت قيل إن مجلة ما هنب له ثالثون ألف بعري 
ضان التركماين وفيها سار يلبغا الناصري بالعساكر احللبية وبعض الشامية إىل جهة التركمان فنازلوا أمحد بن رم

فتواقعوا عند اجلسر على الفرات ، فانكسر التركمان وأسر إبراهيم بن رمضان وابنه راشد ، فوسطهم يلبغا 
الناصري ، مث جتمع التركمان وواقعوا الناصري عند أذنة فانكسر العسكر وقلعت عني الناصري وجرح ، مث تراجع 

تركمان إىل أن كسروهم ، فغدر التركمانبنائب محاة وبيتوه ، فاهنزم العسكر ومل يفقد منه إال العدد اليسري فطردوا ال
  .، مث ركب يلبغا الناصري فهزمهم 

وفيها حضر نصراين القاضي ويل الدبن بن أيب البقاء بدمشق فاعترف بأنه أسلم مث ارتد وسأله بأن يضرب عنقه ، 



  .رب عنقه بدمشق يف صفر فهم بذلك ، فلما رأى القتل أسلم ، مث ارتد فحمل إىل املالكي فض
  :وفيها قبض على بيدمر نائب الشام وحبس بصفد ، وفيه يقول الشاعر 

  نائب الشام قد نفى
  صفدا بعد ما اجتهد
  والشيطان مل تزل

  بعد شعبان يف صفد
وفيها مات سيف الدين احلىب صاحب جزيرة ابن عمر يف رجب ، واستقر بعده أخوه عز الدين أمحد ، وعلي طنزة 

وفيها أوقع العادل صاحب احلصن بالزرقية ، وأعانه على .عبد اهللا بن سيف الدين وعلي فيل ولده أبو بكر ولده 
  .ذلك مجع من النجمية وغريهم 

  ٧٨٥وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة مخس ومثانني وسبعمائة من األكابر

ذنا ببيت املقدس ، مث قدم دمشق ، إبراهيم بن خضر بن عبد اهللا املقدسي مث الدمشقي ، برهان الدين ، كان مؤ
وأخذ عن الشيخ صدر الدين بن منصور ، وصحب إسندمر نائب الشام ، فلما مات ابن الربوة واله خطابة جامع 
يلبغا ألنه كان الناظر عليه لكونه أخا الواقف ، مث نزل عنه لولده تقي الدين فنازعه مشس الدين الكفري مث اشتركا 

  .مة إىل أن مات ، وكانت وفاة إبراهيم برهان الدين يف سادس عشر ذي القعدة وانفرد املقدسي باإلما
إبراهيم بن رمضان التركماين ، كان مقدما على العساكر ملا واقعهمعسكر حلب مع يلبغا الناصري كما مضى يف 

  .احلوادث ، وكان من حتت يد أخيه أمحد بن رمضان يف ثالث العشرين من ذي احلجة 
د اهللا ، املعروف بابن الفار بالفاء وبتشديد الراء الكركي ، كان من الزهاد العباد حسن اآلداب ، إبراهيم بن عب

  .صحبه ناصر الدين بن الغرابيلي ومل يزل معه حىت مات يف هذه السنة 
  .إبراهيم بن علي الصرخدي ، برهان الدين ، ناب يف احلكم حبلب مث دمشق ، ومات يف رمضان 

التهامي ، شهاب الدين ، قاضي الشرع بزبيد ، قضى هبا نيفا ومخسني سنة ، ومات يف مجادى أمحد بن عبد اهللا 
  .اآلخرة 

أمحد بن حممد بن أيب القاسم بن حممد بن أمحد بنمحمد بن عبد اهللا الكليب ، أبو بكر بن جزي ، أجاز له أبو عبد اهللا 
ومسع من الوادياشي وابن الزيات وأيب عبد اهللا بن  بن رشيد وابن ربيع وابن برطال ومن مصر احلجار وابن مجاعة ،

سامل وأيب بكر بن مسعود وغريهم ، وكان عاملا بالفقه والفرائض والعربية والنظم ، وشرح األلفية وغريها ، وويل 
  .اخلطابة بغرناطة والقضاء هبا ، ونظمه سائر كأبيه 

ين احلنفي ، املعروف بابن خضر ، ولد سنة ست أمحد بن حممد بن عمر بن اخلضر بن مسلم الدمشقي ، شهاب الد
وسبعمائة ، كان يدري الفقه واألصول ، ودرس بأماكن ، ومسع من عيسى املطعم واحلجار وغريمها ،وكان فاضال ، 
حدث بدمشق ، ومات هبا يف رابع عشر رجب عن مثانني سنة بنقص يسري ، وكان جلدا قويا ، ويل إفتاء دار العدل 

  .من وليه ، وشرح الدرر للقونوي يف جملدات بدمشق وهو أول 
أمحد بن حبي بن خملوف بن مري بن فضل اهللا بن سعد بن ساعد ، شهاب الدين األعرج السعدي ، اشتغل بالعلم ، 

وتعاين األدب ونظم الشعر وهو صغري ، وأدب األطفال ، ومن االتفاق الذي وقع أنه أنشد ملا ماتت أم األشرف 
  :ماتت أم األشرف : اي اليوسفي وهي إذ ذاك زوج اجل



  فاهللا يرمحها ويعظم أجره
  ويكون يف عاشور موت اليوسفي

  :فاتفق أن كان ذلك يف سنة ست وسبعني ، وهو القائل 
  وكيف يروم الرزق يف مصر عاقل و
  من دونه األتراك بالسيف والترس
  وقد مجعته القبط من كل وجهة

  سلطان ثلث خراجهاألنفسهم بالربع والثمن واخلمسفللترك وال
  وللقبط نصف واخلالئق يف السدس

  :وله يف علم الدين صاحل ملا مات 
  على كل ميت إذ ميوت نوادب
  وما مث من يبكي على موت صاحل

  فإن مجيع الناس سروا مبوته
  سرور مثود يوم ناقة صاحل

  .أرغون دوادار طشتمر ، مات حبمص 
سالن البعلبكي ، احملدث الفاضل ، ولد سنة عشرين ، ومسع من إمساعيل بن حممد بن بردس بن نصر بن بردس بن ر

القطب اليونينيوطائفةوعين باحلديث ورحل يف طلبه إىل دمشق فأخذ عن مشاخيها وقرأ بنفسه ، وكتب الكثري ، 
ونظم النهاية البن األثري يف غريب احلديث ، ونظم طبقات احلفاظ للذهيب وخرج ، وألقى املواعيد وحدث ، وخترج 

  .به مجاعة ، ومات يف العشر اآلخر من شوال 
أمة العزيز بنت احلافظ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، حضرت على عيسى املطعم وغريه ، ومسعت 

  .من احلجار ومجاعة وحدثت 
ت جمردا أيدمر بن صديق اخلطائي ، عز الدين ، أخو طغيتمر النظامي ، كان أحد األمراء الكبار بالقاهرة ، ما

  .بالقاهرة 
مترباي بن عبد اهللا التركي احلسين ، نائب .بالط الصغري ، أحد أكابر األمراء بطرابلس ، مات يف مجادى األوىل 

: صفد ، كان أحد األمراء الكبار بالقاهرة ، تقدم عند األشرف ، وتنقل يف الواليات والنيابات ، قال ابن حجي 
  .نائب صفد بغتة  كان شابا ، عنده شهامة ، ومات وهو

حسن بن منصور بن ناصر ، بدر الدين الزرعي ، ناب يف احلكم عن تاج الدين السبكي ومن بعده ، وكان أبوه 
قاضي نابلس فأرسله إىل القدس ليشتغل فأخذ عن تقي الدين القلقشندي وغريه ، مث تنبه ، وويل القضاء يف بعض 

كان عنده تصميم وقوة نفس حبيث كان يعزل نفسه أحيانا ، البالد ، مث استوطن دمشق ، وناب يف احلكم ، و
  .وباشر األوقاف مباشرة حسنة ، وعني مرة لقضاء حلب ، مات يف صفر 

حيدر بن علي بن أيب بكر بن عمر ، قطب الدين الدهقلي الشريازي ، نزيل دمشق ، مسع الكثري ، وامسع أوالده ، 
هم ، مث سكن اهلند ، مث مات غريقا ، وهو والدشيخنا عبد وكتب الطباق خبطه ، أخذ عن أصحاب الفخر وغري

  .الرمحن 
زينب بنت العماد حممد بن الضياء حممد بن علي البالسي ، مسعت من أبيها سنة مثان وسبعمائة ، وكانت تذكر أهنا 



  .مسعت من عمتها ست اخلطباء ، ماتت يف صفر وقد جاوزت الثمانني 
ين ، علم الدين احلنبلي ، اشتغل بالعلم وبرع يف املذهب فافىت ودرس ، وصاهر سليمان بن أمحد الكناين العسقال

  .موفق الدين وناب عنه إىل أن صار كبري النواب ، مات يف مجادى اآلخرة 
عائشة بنت احلسن بن علي الدمشقية ، ولدت بعد العشرين ، ومسعت بإفادة ولدها العالمة مشس الدين بن اجلزري 

  .وماتت يف ربيع اآلخر من هذه السنة من أصحاب الفخر ، 
عبد اهللا بن أيب البقاء حممد بن عبد الرب السبكي ، ويل الدين ، أبو ذربن هباء الدين ، ولد سنة مخس وعشرين 

بالقاهرة ، واحضر على حيىي بن فضل اهللا وحممد بن غايل وأيب نعيم االسعردي وغريهم ، مث مسع بدمشق من اجلزري 
ال وغريهم ، واشتغل بالعلم ، ومهر يف اآلداب ، وناب يف احلكم عن أبيه بالقاهرة ودمشق وعن واملزي وبنت الكم

تاج الدين السبكي ، مث استقل بالقضاء بعد أبيه ، وكان ينظم جيدا وحيفظ احلاوي ويذاكر به ويدرس منه ، وكان 
ست ، وحج سنة ثالث ومخسني وسنة يدرس يف الكشاف ، وله مشاركة جيدة يف العربية ، وكان قد باشر توقيع الد

ثالث وستني ، وكان جيد الفهم ، فطنا ، عارفا باألمور ، كثري املداراة ، لني العريكة ، بعيدا من الشر ، صبورا 
كان أديبا بارعا له نظم وقصائد طنانة : على األذى ، وكان كثري اإلحسان للفقراء سرا ، قال ابن حجي رمحه اهللا 

نا ، وكان حيفظ احلاوي الصغري ويذاكر به ويدرس منه ، وله مشاركة يف العربية ، ومات يف شوال وبلغين أن له ديوا
  .كان فاضال عارفا بدنياه منتصرا ألصحابه : وله مخسون سنة وزيادة ، قرأت خبط ابن القطان وأجازنيه 

مات مسحورا يف مجادى : ، يقال عبد اهللا بن حممد جنم الدين أيب الرضا ، ابن أخت القاضي برهان الديننب مجاعة 
  .اآلخرة 

عثمان بن أمحد الرصدي ، فخر الدين ، رئيس املؤذنني جبامع طولون ، أخذ عن ناصر الدين بن مسعون وصاهره ، 
  .واشتهر مبعرفة امليقات ، مات يف مجادى األوىل 

حلجار واشتغل بالفقه وقتا على عثمان بن حممد بن حممد بن احلسن بن احلافظ عبد الغين ، فخر الدين ، مسع من ا
  .التاج املراكشي ، ومسع من ابن الرضي وبنت الكمال ، وحفظ التسهيل ، وحدث وأفاد ، ومات يف رجب 

  .علي بن حممد بن عبد املنعم احلنبلي ، سبط عبد الرمحن بن صومع ، نقيب السبع مات يف ربيع األول 
  .ات يف مجادى األوىل علي بن حممد العقيب ، رئيس املؤذنني بدمشق ، م

قطلوبغا الكوكائي ، أحد املقدمني من األمراء ، مات وهو صاحب .قرط بن عمري الكاشف ، تقدم يف احلوادث 
  .احلجاب بالقاهرة يف احملرم 

حممد بن أمحد بن صفر ، مشس الدين الغساين ، قاضي األقضية بزبيد وليها يف زمن اجملاهد واستمر بضعا وثالثني سنة 
.  
د بن أمحد بن عثمان التشتري مث املدين ، مشس الدين ، مسع الشفاء على حممد بن حممد بن حريث وتفرد عنه به حمم

  .، مات يف شعبان ، وله مخسوسبعون سنة 
حممد بن أمحد بن حممد بن أيب احلسن املزي الصحراوي ، املعروف بابن قطليشا ، ولد سنة أربع عشرة ، ومسع من 

، وكان يشهد قسم الغالت باملزة وحدث ، مات يف مجادى األوىل عن ثالث وسبعني سنة ،  ابن الشريازي وغريه
  .روى عنه الياسويف وابن حجي وابن الشرائحي وآخرون 

حممد بن أمحد بن حممد بن علي ، تاج الدين اخلرويب ، أحد التجار الكبار مبصر ، وهو صاحب املدرسة جبوار بيته 
  .جماورا مبكة يف أواخر احملرم بشاطئ النيل بالشون ، مات 



  .حممد بن أزبك الفاف ، أحد األمراء ، مات بالقاهرة 
حممد بن صاحل بن إمساعيل الكناين املدين ، مسع من أيب عبد اهللا القصري وتال عليه بالسبع ، وناب يف اخلطابة باملدينة 

عبيد بن داود مب أمحد بن يوسف ، مشس الدين حممد بن .، وكان خريا ، مات يف تاسع احملرم عن اثنتني ومثانني سنة 
: املرادي احلنبلي ، كان ذا عناية بالفرائض ، وقرأ الفقه ، والزم ابن مفلح حىت فضل ، ودرس ، قال ابن حجي 

  .كان حيفظ فروعا كثرية وغرائب ، وله ميل إىل الشافعية ، وكان بشع الشكل جدا ، مات يف ذي القعدة 
  .حد املعيدي بالبادرائية وله نظم ركيك ، وكان خيضب بالسواد ، مات يف صفر حممد بن علي القيسري أ

حممد بن حممد بن حممد بن حممود الصاحلي املنبجي ، كان من فضالء احلنابلة ، مسع احلديث ، وحفظ املقنع ، وأفىت 
رمضان ، وهو  ودرس ، وكان يتكسب من حانوت له ، على طريق السلف مع الدين والتقشف والتعبد ، مات يف

  .صاحب اجلزء املشهور يف الطاعون ، ذكر فيه فوائد كثريةعمله يف سنة أربع وستني 
حممد البهنسي ، الصاحب مشس الدين ، ناظر اجلامع األموي ، مات يف ربيع األول ، وكان فاضال ، له نظم حسن 

زم بيته إذا عزل فاتفق موته وهو ، وكان حممودا يف مباشرته ، وويل نظر املارستان ، وكان له شرف نفس ، يل
  .معزول ، وكان بيدمر يكرهه فإذا ويل النيابة عزله 

حممود بن الصفدي الغرايب نسبة إىل غرابة بفتح املعجمة وتشديد الراء مث موحدة من قري صفد الشافعي ، اشتغل 
بدمشق مث رجع إىل صفد بدمشق على الشيخني تاج الدين املراكشي والفخر املصري ، وفضل ، وتنزل باملدارس 

  .فأقام هبا يدرس إىل أن مات هبا يف صفر 
موسى بن حممد بن حممد بن الشهاب حممود ، شرف الدين ، أبو الربكاتنب بدر الدين بن مشس الدين بن شهاب 
الدين ، أحد الفضالء يف األدب والكتابة ، مات بالرملة عن ثالث وأربعني سنة ، كتب اإلنشاء حبلب وفاق يف 

  :سن اخلط والنثر والنظم ، وناب يف احلكم ، وهو القائل وكتبهما على جمموع ح
  وجمموع كعقد الدر نظما
  على تفضيله اإلمجاع يعقد
  يطابق كل معىن فيه حسنا
  فمجموعا تراه وهو مفرد

التجار يوسف بن أمحد بن ذبيان بن أيب احلسن البعلي ، مجال الدين ، التاجر ، املعروف بابن طسان ، كان أحد 
املياسري ، وله إحسان وإفضال ومال ، وال يشدد يف تقاضي ماله من الدين ، ويتصدق ، مات يف شعبان وله بضع 

  .وستون سنة 
يوسف بن حممد بن عبد الرمحن بن سندي بن املصري ،العطار ، مجال الدين الرسام ، مسع من ابن اجلزري واملزي 

  .وحدث ، مات يف احملرم 
  .اهللا القبطي ، مستويف املرجتع ، يعرف جبعيص ، مات يف احملرم أمني الدين عبد 

  ٧٨٦حوادث سنة 
  سنة ست ومثانني وسبعمائة

يف أول يوم اجلمعة دخل برهان الدين بن مجاعة دمشق قاضيا وكان ويل يف ذي القعدة سنة مخس بعد موت ويل 
وهو شيء مل يعهد منذ دهر ، مث لبس اخللعة ، الدين بن أيب البقاء ، فخرج نائب الشام لتلقيه إىل خان العقبة ، 

  .ومدحه فتح الدين بن الشهيد بقصيدة قرأت عليه ، ومدح بعده بعدة قصائد 



وفيها قدم زكي الدين اخلرويب من اجملاورة فأهدى للسلطان هدايا جليلة ولغريه من األمراء ، ووقع بينه وبني شهاب 
هو أخو شرف الدين وزير صاحب اليمن فترافعا إىل السلطان فنسب الدين الفارقي أحدأعيان التجار اليمنيني و

الفارقي زكي الدين إىل أمور معضلة فأخرج اخلرويب كتاب األشرف صاحب اليمن إليه وضمنه كتاب من الفارقي 
إن مصر آل أمرها إىل الفساد وليس هبا صاحب له قيمه فال ترسل بعد هذه السنة هدية فإن سلطاهنا : يقول فيه 

ليوم أقل املماليك وأرذهلم فأمر السلطان بالقبض على الفارقي وقطع لسانه فتسلمه شاد الدواوين وصودر مث شفع ا
  .يف لسانه فأطلق ومل يلبث بعد ذلك أن عمي ، وخلع على زكي الدين خلعة معظمة واستقر كبري التجار 

، وكان أبو العباس قد حصر أبا محو بتلمسان وفيها خرج موسى بن أيب عنان املريين على أيب العباس بن أيب سامل 
وخرب قصورها فسار عنها فرجع إليها أبو محو فتنكر له ابنه أبو تاشفني فخرج أبو محو ليصلح األعمال فجاهره أبو 

  .تاشفني بالعصيان وقبض عليه بتلمسان وسجنه وأخذ ماله واعتقله بوهران 
  .ه السلطان وقبلمنه هديته وتقدمته ورده إىل نيابته مكرما وفيها قدم بيدمر نائب الشام غلى القاهرة فأكرم

  .وفيها يف ربيع األول ضعف الطنبغا اجلوباين أحد األمراء الكبار فعاده السلطان يف بيته 
وفيها شغر منصب القضاء للحنفية مبوت صدر الدين بن منصور أكثر من أربعني يوما ، وسعى فيه مجاعة من النواب 

مشس الدين الطرابلسي بعناية أوحد الدين فاستقر بعد أن عرض املنصب مرة ثالثة على الشيخ  إىل أن ترجع أمر
  .جالل الدين التباين فامتنع كعادته 

وفيها عاد برهان الدين الدمياطي من الرسيلة إىل احلبشة ، وكان قد حصل له من صاحبها اخراق بسبب فساد 
  .حصل منه هناك مث طرده من بالده 

ع السلطان ناظر اجليش تقي الدين عبد الرمحن بنمحب الدين يف شيء فأجابه فغضب منه فأمر بضربه وفيها راج
فبطح فضرب بني يديه حنو ثالمثائة عصاه فحمل إىل منزله مريضا فأقام ثالثة أيام ومات ، واستقر يف نظر اجليش 

  .موفق الدين الذي أسلم قريبا مضافا لنظر اخلاص 
  .ن الطيلوين لعمارة الربجني بدمياط وفيها توجه شهاب الدي

  .وفيها وقع يف دمشق سيل عظيم ، ذكروا أهنم مل يشاهدوه مثله 
وفيها ويل بدر الدين بن منهال صهر الشيخ سراج الدين البلقيين زوج ابنته نظر املواريث فباشره أحد عشر يوما 

  .وعزل 
إىل أن استقر يف قضاء املالكية عوضا عن مجال الدين بن  وفيها اعتىن الطنبغا اجلوباين بالشيخ ويل الدين بن خلدون

خري يف مجادى اآلخرة ، وكان قدم قبل ذلك يف السنة اليت مضت ليحج فلم يتهيأ له يف تلك السنة ، فأقام وتعرف 
باجلوباين فراج عليه ومجعه على السلطان ، فقرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي أنه باشر بقوة وشدة وخروج 

وفيها نزل بدمشق سيل عظيم وفيها هدمت قبة .ن العادة ، وعاند اخلليلي وغريه من األكابر فلم تطل مدته ع
  .القاهرة 

وفيها وقع بني الشيخ أكمل الدين وبني الشيخ مشس الدين الركراكي منازعة يف الشيخونية فعزله من الدرس ، 
لسلطان فراسل أكمل الدين يف ذلك فلم جيب ، فتغري خاطر فتشفع إليه باألمراء فامتنع فتوصل إىل أن تشفع عنده با

السلطان على الشيخ أكمل الدين وشكى منه جللسائه ، فبلغ ذلك الشيخ أكمل الدين فطلع إىل القلعة يوم اجلمعة 
 وصلى معالسلطان وشكى إليه صورة احلال وأنه مل يرد رسالته إال ملا يترتب على ذلك من هبدلته عند أهل اخلانقاه

وتدخل عليه إىل أن أرضاه واستمر عزل الركراكي ، واستقر تاج الدين هبرام يف تدريس املالكية عوضه ، مث مل يلبث 



أكمل الدين أن مات يف رمضان فعاد الركراكي إىل وظيفته ، واستقر عز العرب الفزاري يف مشيخته الشيخونية 
رف الدين عثمان الكرادي املعروف باألشقر إمام نقال من البيربسية ، واستقر يف مشيخة البيربسية عوضه ش

وفيها توجه سودون النائب وبعض القضاة إىل الكنيسة املغلقة مبصر فهدموا منها أماكن جددها النصارى .السلطان 
.  

ويف شهر رجب ابتدئ بعمارة املدرسة الظاهرية بني القصرين ، واستقر جركس اخلليلي شاد العمائر هبا ، وأسست 
  .ن الذي كاخنان الزكاة وهدم يف سنة ثالث ومثاين وسبعمائة فلما تكامل شيل التراب شرع يف العمارة يف املكا

وفيها ورد كتاب من نائب حلب خيرب فيه أن القضاة األربعة حبلب ختاصموا يف شيء فآل أمرهم إىل املماسكة 
ال حيل تولية : ، فقال الظاهر  بالذقون ، مث وردت منهم أربعة حماضر من كل قاض حمضر يتضمن فسق البقية

  .الفساق ، وأمر بعزل األربعة 
ال رحم اهللا : ويف رمضان بعد موت أكمل الدين الدعى على برهان الدين الدمياطي عند ابن خلدون وأنه قال 

ى أكمل الدين فعزره باحلبس ، ورفع عند ابن خلدون على تاج الدين بن الطريف وعز الدين الطييب أهنما أعانا عل
بيع وقف بأن حميا الكتابة من املكتوب وقدما تاريخ اإلجازة ، فلما ثبت ذلك عنده عليهما عزرمها ومنعها من 

  مسر الطييب بتزويره:التوقيع ، ويف كائنة الطييب يقول ابن العطار 
  وظن ابن خلدون مل يرقب

  وما ساقه اهللا إال ألن
  مييز اخلبيث من الطيب

فيها ولد ابن خلدون وعياله وهدية من صاحب املغرب ورسول صاحب مصر وفيها وصلت مركب من املغرب 
اجملهز لذلك بسبب ابن خلدون ، فلما وصلت املركب إىل املينا غرقت وغرق أكثر من كان فيها وغرق مسعود 

رسول صاحب مصر الذي كان توجه إحضارهم ، وسلم عبد اهللا الساسي رسول صاحب املغرب وولدا ابن 
  .مد وعلي وغرق للقاضي مخس بنات ، وبقي من اهلدية فرس وبغلة وشيء يسري جدا خلدون ومها حم

وفيها عاد بدر الدين بن فضل اهللا إىل كتابة السر بعد موتأوحد الدين وفيها مات هبادر أمري الركب فدفن بعيون 
  .وحج هبم  القصب يف قبة ، فأرسل السلطان ابن أخيه أبو بكر بن سنقر أمريا على احلج فأدركهم مبكة

وفيها قدمت رسل طقتمش خان ابن أزبك سلطان الدشت ، واسم كبريهم جسن بن رمضان ، وكان أبوه نائب 
  .القرم ، أرسل هبم صاحب القرم ومعهم هدية ، فقبلت وأرسلت أجوبتهم 

حممد من  وفيها راسل قرا.وفيها أوقع العادل صاحب حصن كيفا بالزرقية فصاحلوه على ترك الغارة وقطع الطريق 
املوصل خيطب بنت القاهر صاحب ماردين ، فامتنع فتجهز بعساكر التركمان لقصد ماردين ، فاستنجد صاحب 
ماردين بصاحب احلصن فأجنده بأخيه الصاحل املخلوع وأمره أن يشري على صاحب ماردين باملداراة مع قرا حممد 

أوقع هبم قرا حممد فهزمه أمري العسكر من قبل جهد الطاقة ، فبلغه ذلك فامتنع وأرسل من فضل من العساكر ف
صاحب ماردين وامسه فياض ، مث وقع الصلح على أنه يزوج أخت صاحب ماردين وهودن مع ذلك مبال جزيل 

  ورحل عنهم
  ٧٨٦وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة ست ومثانني وسبعمائة
، عرف بذلك لكونه ويل قضاءها ، اشتغل  إبراهيم بن سرايا الكفرماوي الدمشقي الشافعي ، املعروف باحلارمي



كانت عنده فضيلة ويستحضر احلاوي الصغري وناب يف : كثريا وناب يف احلكم عنابن أيب البقاء ، قال ابن حجي 
  .عدة بالد ، مات يف ذي القعدة 

كان على : حجي إبراهيم بن عيسى احلليب ، أحد فقهاء الشافعية ، كان معيدا بالبادرائية وبذلك اشتهر ، قال ابن 
  .مست السلف سليم الفطرة ، وخطه ضعيف لكنه ألف كثريا ، ووقف كتبه ، ومات يف رمضان بطرابلس 

  .أمحد بن حممد بن حممد القيسي ، شهاب الدين ، ناظر املواريث وغريها ، مات يف رجب 
تقر أحد أئمة القصر أمحد بن حممد املدين ، شهاب الدين ، طلب احلديث وحصل األجزاء وكتب الطباق ، واس

  .إمساعيل بن حممد بن بردس ، حتول من سنة مخس ومثانني .بالقلعة 
هبادر بن عبد اهللا اجلمايل ، املعروف باملشرف ، كان للناصر الكبري ، فتنقلت به األحوال إىل أن أمر طبلخانات يف 

مثان وسبعني إىل هذه الغاية  سلطنة الناصر حسن ، مث تقدم يف سلطنة األشرف ، واستقر أمري احلاج من سنة
  .وصارت له معرفة قوية بالطرقات وأهلها 

حسن بن حممد بن عبد القادر بن احلافظ أيب احلسن علي بن حممد اليونيين ، مسع وحدث ، ومات يف ربيع األول 
  .ببلده 

قر ولده علي يف رضوان بن عبد اهللا الرومي ، شيخ الرباط باملدرسة الركنية بيربس مات يف ذي احلجة ، واست
املشيخة بعناية السلطان ، فراجعه شيخ اخلانقاه شرف الدين بن األشقر بأنه صغري ال يصلح ، فأمر بعرضه عليه فلما 

سليمان بن خالد بن نعيم بن مقدم بن حممد بن حسن .رآه أعرض عنه فقرره صوفيا واستقر غريه يف مشيخة الرباط 
، علم الدين البساطي املالكي ، كان يف ابتداء أمره عريفا مبكتب السبيل ،  بن متام بن حممد الطائي ، أبو الربيع

موقع طشتمر محص أخضر حبدره البقر ، مث ويل نيابة احلكم جبامع الصاحل ، مث استقل بالقضاء ، وكان يدعى أنه 
، ونزل عمه عثمان  جيتمع باخلضر وله يف ذلك أخبار كثرية يستنكر بعضها ، وكان أصله من شربابسيون من الغربية

بساط وأخوه خالد يف كفالته فولد له سليمان هبا ، مث قدم القاهرة ، واشتغل ومتهر ، وناب عن األخناي ، مث سعى 
على بدر الدين جباه قرطاي بعد قتل األشرف حىت استقل بالقضاء يف ذي القعدة سنة مثان وسبعني وكان متقشفا ، 

طعامه مبذوال لكل من دخل عليه ، فصرف بعد مثانني يوما بالبدر مطرح التكلف واستمرعلى ذلك ، وكان 
األخنائي مث أعيد يف رجب سنة تسع وسبعني واشتد يف أمره ، وعاند ابن مجاعة واآلكمل فتماآل عليه حىت صرف يف 

  .مجادى األوىل سنة ثالث ومثانني فلزم داره حىت مات يف سادس عشر صفر 
ن بن حسني بن آقبغا ، كان من مجلة األمراء ، فلما قتل أمحد بن أويس أخاه شيخ علي شاه زاد بن أويس بن حس

حسنا يف سنة أربع ومثانني قبض على أمراء الدولة فقتلهم وأقام أوالدهم يف وظائفهم ، فنفرت منه قلوب الرعية 
ومعه قرا حممد بن بريخموجا ومتالؤا عليه وأقاموا أخاه هذا سلطانا وتوجهوا به من بغداد إىل تربيز فالتقاهم مبن معه 

صاحب املوصل وهو صهره كانت بنته حتت أمحد فالتقى مبقدمة القوم فراسله خضر شاه بن سليمان شاه األسالي 
  .وكان أجل أمراء بغداد فاهنزم خضر شاه وأصيب شاه زاد بسهم فحمل إىل أخيه أمحد وبه رمق فمات 

  . طشتمر بن عبد اهللا الدوادار ، مات بالقدس بطاال
  .طقج احملمدي أحد األمراء املقدمني بالقاهرة ، مث نقل إىل دمشق فمات هبا 

عبد اهللا بن احلاجب بيربس ، تقدم بالقاهرة يف دولة أينبك ، وكان خريا متواضعا ، وكان ويل كشف اجلسور فأنكر 
  . مجادى األوىل عليه السلطان أمرافكتب إليه كتابا يتهدده فيه ، فخاف وغلب عليه اخلوف فمرض ومات يف

عبد الرمحن بن حممد بن يوسف بن أمحد بن عبد الدائم التيمي احلليب األصل ، تقي الدين بن حمب الدين ، ناظر 



اجليش ، ولد سنة ست وعشرين وسبعمائة ، واشتغل بالعلم ، مث باشر كتابة الدست يف حياة أبيه ، وتقدم يف معرفة 
اعتماد املوقعني إىل هذه الغاية ، وكانت له عناية بالعلم ، ومسع الشفاء على  الفن ، وصنف فيه تصنيفا لطيفا ، عليه

  .الدالصي وغريه ، مث ويل نظر اجليش استقالال بعد أبيه ، ومات يف حادي عشر مجادى األوىل 
حل بن عبد الرحيم بن أمحد بن عبد الرحيم بن الترمجان عماد الدين احلليب ،مسع حضورا على العز إبراهيم ابن صا

، ومسع وهو كبري على غريه ، وكان ذا ثروة  ٣١العجمي يف الثانية من أول عشرة احلداد إىل ترمجة أيب املكارم سنة 
، وبىن مكتبا لأليتام ووقف عليه وقفا ، مسع منه الشيخ برهان الدين احملدث ، ومات يوم عيد الفطر سنة ست 

  .ومثانني 
يب حفص األفريقي مث املصري ، أوحد الدين ، سبط القاضي كمال الدين بن عبد الواحد بن إمساعيل بن ياسني بن أ

التركماين ، اشتغل على مذهب احلنفية قليال ، وباشر توقيع احلكم ، مث اتصل بربقوق أول ما تأمر ، والسبب يف 
ديوانه  معرفته به أن شخصا يقال له يونس كان أمري طبلخانات يف حياة األشرف مات وكان أوحد الدين شاهد

فادعى برقوق أنه ابن عمه عصبته فساعده أوحد الدين على ذلك إىل أن ثبت ذلك بالطريق الشرعي فلما قبض 
برقوق املرياث ممن وضع يده عليه وهو أمحد بن امللك مولىيونس امليت املذكور أعطى أوحد الدين منها ثالثة آالف 

متنع من أخذها واعتذر أنه ما ساعده إال هللا تعاىل ، فحسن درمها وهي إذ ذاك تساوي مائة ومخسون مثقاال ذهبا فا
اعتقاد برقوق فيه ، فلما صار أمري طبلخانات استخدمه شاهد ديوانه ، مث ملا تأمر جعله موقعا عنده فاستمر يف 

واستقر موقع الدست مع ذلك إىل أ ، تسلطن فصريه كاتب سره وعزل بدر الدين بن . خدمته وبالغ يف نصحه 
هللا فباشرها أوحد الدين مباشرة حسنة مع حسن اخللق وكثرة السكون ومجال اهليئة وحسن الصورة واملعرفة فضل ا

التامة باألمور ، وبلغ من احلرمة ونفاذ الكلمة أمرا عجيبا لكن مل تطل مدته بل تعلل وضعف مث اشتد به األمر حىت 
  .ه شيء إىل أن مات يف ذي احلجة ومل يكمل األربعني ذهبت عنه شهوة الطعام وابتلي بالقيء فصار ال يستقر يف بطن

علي .علي بن أمحد الطيربسي ، كان استادار خوند أم األشرف ، وسئل يف اإلمرة مرارا فامتنع ، مات يف شوال 
العريان ، الشيخ علي ، أحد من كان يعتقد ويزوره األمراء ، وللعوام فيه اعتقاد كبري ، وكان يركب اخليول ، وله 

  .قة ، مات يف شوال طري
قرابغا العالئي ، نسبة إىل األمري علي املارديين ، ويل حجوبية دمشق مدة ونيابة الرحبة ، وحج بالناس سنة سبعني ، 

  .مات بدمشق يف شعبان 
  .كافور بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا اهلندي الطواشي ، عمر طويال حىت زاد على الثمانني 

يز بن القاسم بن عبد الرمحن بن القامسنب عبد اهللا النويري نسبة إىل النويرة من عمل حممد بن أمحد بن عبد العز
القاهرة املكي القاضي ، كمال الدين أبو الفضل ، كان ينسب إىل عقيل بن أيب طالب ومسع من عيسى بن عبد اهللا 

شق فسمع من املزي احلجي وجده ألمه القاضي جنم الدين الطربي والزبري بن علي وغريهم ، ورحل إىل دم
واجلزري وغريهم ، وبرع يف الفقه وغريه ، وساد أهل زمانه ببلده ، وويل قضاء مكة ثالثا وعشرين سنة إىل أن 

مات يف شهر رجب وله أربع وستون سنة ، وحدث بالكثري ، ودرس وأفاد وأفىت ، وكان مشهورا بالعلم والذكاء ، 
نة اثنتني وعشرين ، وتفقه بالتقي السبكي والتاج املراكشي وويل مسعت خطبه وكالمه ، وكان مولده يف شعبان س

الدين امللوي وابن النقيب ، وأخذ عن اجلمال بن هشام يف العربية ، وشارك يف املعارف ، وناب عن الشهاب 
ت وهو الطربي يف احلكم مبكة ، مث ويل احلكم بعد التقي احلرازي يف سنة ثالث وستني مع اخلطابة ونظر احلرم ، وما

متوجهإىل الطائف يف ثالث عشر رجب فحمل إىل مكة فدفن هبا ، وكان فصيح العبارة لسنا جيد اخلطبة متواضعا 



: كان يستحضر فقها كثريا ، وبلغين أنه كان يستحضر شرح مسلم للنووي ، قال : حمبا للفقراء ، قال ابن حجي 
  .وخلف تركة وافرة ، وكان ينسب إىل كرم 

 بن أمحد اهلكاري مث الصليت ، مشس الدين ، ويل قضاء محص أخريا وكان اشتغل على أبيه بالصلت حممد بن عبد اهللا
، وكان مدرسا مث درس بعد أبيه مث قدم دمشق فسمع هبا ، وكان ال ميل من االشتغال بالعلم وتعليق الفوائد ، وتنقل 

احلسن بن عبد اهللا أمني الدين األنفي ، حممد بن علي بن .يف قضاء الرب ، وخلص ميدان الفرسان يف قدر نصفه 
وعين باحلديث وظهر له مساع من احلجار فحدث به ومسع من البندنيجي وأمساء  ٧١٣بفتحات املالكي ، ولد سنة 

بنت صصرى وغريمها ، فطلبه بنفسه وكتب الكثري ، ومسع العايل والنازل ، وأخذ عن الربزايل والذهيب ، ونسخ 
ها ، وويل قضاء حلب يسريا ، وكان يفيت على مذهب مالك ، وناب يف احلكم عن السالي كثريا من مصنفاته وغري

مخس سنني ، وويل مشيخة احلديث بالناصرية ومشيخة اخلانقاه النجمية ، مث ويل قضاء حلب يف شوال سنة 
كان حسن العشرة : سبعومخسني فأقام أربع سنني ، مث رجع إىل دمشق فناب عن املاروين ، مث ترك ، قال ابن حجي 

يقصده الناس حلسن حمادثته ويطلبه الرؤساء لذلك وحيرصون على جمالسته لفكاهة فيه ، مات يف شوال عن مثانني 
  .كان حيفظ كثريا من الفوائد احلديثة واألدبية : سنة ، وقال الذهيب يف املعجم املختص 

سبعمائة أو قبلها ، أخذ عن أبيه والربهان بن حممد بن علي بن منصرو بن ناصر الدمشقي احلنفي ، ولد سنة سبع و
عبد احلق والنجم القحفازي وابنالفويرة ورضي الدين املنطقي وجالل الدين الرازي وعالء الدين القونوي ، ومسع 

من احلجار والبندنيجي وغريمها ، وحدث ودرس يف أماكن ، وويل قضاء مصر يف رمضان سنة ثالث ومثانني 
صرغتمشية وغريهل إىل أن مات يف ربيع األول ، وكان بارعا يف الفقه ، صلبا يف احلكم ، وسبعمائة ، ودرس بال

  .متواضعا ، لني اجلانب 
حممد بن حممد بن حممود بن أمحد الرومي ، البابريت أكمل الدين بن مشس الدين بن مجال الدين ، ولد سنة بضع 

قاضي ناصر الدين بن العدميباملدرسة الساوجية ، فأقام هبا عشرة وسبعمائة واشتغل بالعلم ورحل إىل حلب ، فأنزله ال
مدة ، مث قدم القاهرة بعد سنة أربعني فأخذ عن الشيخ مشس الدين األصبهاين وأيب حيان ، ومسع من ابن عبد اهلادي 
ها والدالصي وغريمها ، وصحب شيخون واختص به ، وقرره شيخا باخلانقاه اليت أنشأها وفوض أمورها إليه فباشر

أحسن مباشرة ، وكان قوي النفس عظيم اهلمة ، مهابا ، عفيفا يف املباشرة ، عمر أوقافها وزاد معاليمها ، وعرض 
عليه القضاء مرارا فامتنع ، وكان حسن املعرفة بالفقه والعربية واألصول ، وصنف شرح مشارق األنوار ، وشرح 

حلاجب وشرح املنار والتلخيص وغري ذلك ، وما علمته البزدوي واهلداية وعمل تفسريا حسنا وشرح خمتصر ابن ا
حدث بشيء من مسموعاته ، وكانت رسالته ال تردمع حسن البشر والقيام مع من يقصده واإلنصاف والتواضع 
والتلطف يف املعاشرة والتنزه عن الدخول يف املناصب الكبار ، بل كان أصحاب املناصب على بابه قائمني بأوامره 

ضاء مآربه ، وكان الظاهر يبالغ يف تعظيمه حىت أنه إذا اجتاز به ال يزال راكبا واقفا على باب اخلانقاه مسرعني إىل ق
إىل أن خيرج فريكب معه ويتحدث معه يف الطريق ، ومل يزل على ذلك إىل أن مات يف ليلة اجلمعة تاسع عشر شهر 

عشه فمنعه األمراء ومحلها أيتمش ، وأمحد بن رمضان ، وحضر السلطان فمن دونه جنازته ، وأراد السلطان محل ن
  .يلبغا وسودون النائب وحنوهم ، وتقدم يف الصالة عليه عز الدين الرازي ودفن باخلانقاه املذكورة 

حممد بن مكي العراقي عارفا باألصول والعربية ، فقتل على الرفض ومذهب النصريية يف مجادى األوىل ، وقد تقدم 
حممد بن يوسف بن علي بن عبد الكرمي الكرماين الشيخ مشس .دى ومثانني ، واهللا أعلم ذكره يف حوادث سنة إح

الدين نزيل بغداد ، ولد يف سادس عشر مجادى اآلخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة ، واشتغل بالعلم ، وأخذ عن 



مث طاف البالد فدخل  والده هباء الدين ، مث محل عن القاضي عضد الدين والزمه اثنيت عشرة سنة ، وأخذ عن غريه
مصر والشام واحلجاز والعراق ، مث استوطن بغداد ، وتصدى لنشر العلم هبا ثالثني سنة ، وكان مقبال على شأنه 

كان متواضعا بارا ألهل العلم وسقط من علية فكان ال ميشي إال على عصا : معرضا عن أبناء الدنيا ، وقال ولده 
كان تصدى لنشر العلم ببغداد ثالثني سنة ، وصنف شرحا حافال على : ن حجي منذ كان ابن أربع وثالثني ، قال اب

املختصر وشرحا مشهورا على البخاري وغري ذلك ، وقد حج غري مرة ،ومسع باحلرمني ودمشق والقاهرة وذكر أنه 
جاز ، وكان مسع جبامع األزهر على ناصر الدين الفارقي وذكر يل الشيخ زين الدين العراقي أنه اجتمع به يف احل

شريف النفس ، قانعا باليسري ال يتردد إىل أبناء الدنيا ، مقبال على شانه ، بارا ألهل العلم ، ورأيت يف الدعوات أو 
بعدها من شرحه للبخاري أنه انتهى يف شرحه وهو بالطائف البلد املشهور باحلجاز ، كأنه ملا كان جماورا مبكة كان 

، وذكر يل ولده الشيخ تقي الدين حيىي أنه مسع عليه مجيع شرحه ، ومات راجعا من  يبيض فيه وما أكمله إال ببغداد
مكة يف سادس عشر احملرم مبنزلة تعرف بروض منها ، ونقل إىل بغداد فدفن هبا ، وكان أعد لنفسه قربا جبوار الشيخ 

ان يف مجادى اآلخرة سنة سبع أيب إسحاق الشريازي وبنيت عليه قبة ، ومات عن سبعني سنة إال سنة ، فإن مولده ك
  .عشرة 

حممود بن عبد اهللا االنطايل بالالم ، شرف الدين احلنفي قدم دمشقفأقام هبا إىل أن ويل مشيخة السميساطية فباشرها 
مدة ، ودرس بالعزية ، وتصدر باجلامع ، وكان من الصوفية البسطامية ، مات يف رمضان ، وويل بعده املشيخة 

  .ن بن مجاعة القاضي برهان الدي
  .معيقل بن فضل بن مهنا أحد أمراء العرب من آل فضل 

  .موسى بن عبد اهللا تاج الدين ، ابن كاتب السعدي ، ويل نظر اخلاص مرة أياما يسرية 
يلو الشركسي العالي نسبة إىل عالء الدين ألطنبغا الطويل كان من أتباعه ، فلما مات تأمر عشرة مبصر بواسطة 

، ألنه كان أخا أبيه ، مث ترقى إىل أن أعطى تقدمة ألف ، مث توىل احلجوبية بدمشق مث ناب يف محاة ، قطلوبغا كوكاي 
  .مث ويل نيابة صفد يف أوائل هذه السنة فمات هبا بعد ثالثةأشهر يف شهر رمضان 

  .حيىي بن امللك الناصر حسن بن الناصر حممد بن قالون 
  .ية ، مات هبا يف ربيع اآلخر تاج الدين ابن وزير بيته ناظر اإلسكندر

  .تاج الدين العزويل ، مستويف الدولة ، مات يف ربيع األول 
هبة بنت أمحد بن حممد بن سامل بن صصرى ، ولدت سنة إحدى عشرة أو اثنيت عشرة وأحضرت على ست الوزراء 

  يف الثالثة من صحصح البخاري ، وحدثت ، ماتت يف شهر رمضان
  ٧٨٧حوادث سنة 

  ومثانني وسبعمائةسنة سبع 
فيها وصل رسل األسكري صاحب إصطنبول ومعهم اهلدايا يسأل أن يكون هلم قنصل باإلسكندرية كالبنادقة 

  .فأجيبوا إىل ذلك 
  .وفيها نفي بلوط الصرغتمشي نائب اإلسكندرية إىل الكرك 

األتباع خارج القصر ، فامتثلوا وفيها أمر السلطان أن ال يدخل أحد من األمراء القصر إال مبملوكواحد ويترك بقية 
  .ذلك 

  .وفيها ظهرت عمارة املدرسة الظاهرية 



إنا حنب أن نكون أخوة : ويف صفر وصل رسيل طقتمش خان ومعهم هدية جهزها مترلنك مدبر اململكة ، وفيها 
  .كما كان أسالفنا مع أسالفكم 

  .وفيها أضيف نظر اخلاص بدمشق إىل وزيرها ابن بشارة 
وال وصل مصر خجا التركماين أخو بريم خجا عم قرا حممد التركماين طائعا ، وكان له احلكم من وفيها يف ش

ماردين إىل املوصل ، وسأل السلطان أن يكون من جهته وأن ينضاف إليه ، فأجاب سؤاله ، مث وصل سوىل بن 
  .دلغادر التركماين إىل حلب مث رجع هاربا 
وفيها اشترى امللك الظاهر منطاش بن عبد . إمرة آل فضل عوضا عن عمه ويف ربيع اآلخر استقر نعري بن حيار يف

اهللا التركي من أوالد أستاذه وأعتقه ، وهو أخو مترباي احلسين ، فما كان بني ذلك وبني أن خامر وأثار تلك الفنت 
  .إال حنو ستني 

لرومي ، واجتهد يف عملهم وإصالحهم ، وفيها أنشأ األمري الطنبغا اجلوباين أغربة وشواين لغزو الفرنج يف البحر ا
وساروا إىل دمياط فوجدوا بساحلها غرابا للجنوية فكبسوا عليه وأسروا من فيه وقتل من الفرنج حنو العشرة وأسر 
منهم فوق الثالثني نفسا فبذل ثالثة منهم عن أنفسهم ثالمثائة نفس قيمتها يومئذ مخسة عشر ألف دينار ، ووصلت 

  .إىل بوالق يف مجادى اآلخرة فعرضوا على السلطان يف ثاين يوم وصوهلم  األغربة باألسارى
  .ويف مجادى األوىل عزل ابن خلدون عن قضاء املالكية وأعيدبن خري ، فكانت والية ابن خلدون دون السنة 
لطان ويف رجب كبس أوالد الكنز أسوان فقتلوا من وجدوه هبا إال القليل ، وهرب واليها إىل قوص ، فأمر الس

  .حسني بن قرط على أسوان فتوجه إليها 
  .وفيها كان الطاعون حبلب فزادت عدة املوتى فيه على ألف نفس يف كل يوم 

وفيها عزل يلبغا الناصري من حلب وأحضره إىل القاهرة ، فتلقاهبهادر املنجكي إىل بلبيس فقيده ووجهه إىل 
 حلب لالحتياط على موجود يلبغا املذكور ، واستقر اإلسكندرية فسجن هبا ، وتوجه حممود شاد الدواوين إىل

سودون املظفري يف نيابة محاة وكان السبب يف عزل يلبغا أن سوىل بن قراجا بن دلغادر التركماين وهو أخو خليل 
صاحب الوقائع املشهورة حضر إىل حلب طائعا صحبة بعض الربيدية فأنزله يلبغا عنده ، وكاتب السلطان يف أمره 

بإمساكه وجتهيزه إىل القاهرة مقيدا ، فقيد فأمسك وجعل يف القلعة فحضر بريدي وعلى يده مطالعة إىل فأرسل 
نائب القلعة بإطالقه ومل يكن لذلك حقيقة فاغتر نائب القلعة وأطلقه فاجتمع بيلبغا وكان ذلك بتدبريه فأمره باهلرب 

كر يف طلبه ، فساروا يوما يف غري الطريق اليت توجه ، ففر ليال فأصبح يلبغا فأظهر إنكار ذلك ذلك ، وخرج بالعس
  .فيها ، فلم يروا له أثرا ، فبلغ ذلك السلطان فاهتمه به ، وكان ما كان من عزله 
  .ويف شعبان زلزلت مصر والقاهرة زلزلة لطيفة ، وذلك يف ليلةالثالث عشر منه 

د ويدان فقط ومن حتت السرة صورة شخصني وفيه أحضرت إىل أمحد بن يلبغا صغرية ميتة هلا رأسان وصدر واح
  .كاملني كل شخص بفرج أثىن ورجلني ، فشاهدها الناس ، وأمر بدفنها 

ويف رمضان أمر عبيد الربددار مقدم الدولة أن يلبس بزي الترك ففعل ، مث أذن له بعد فرجع إىل شلكه األول يف 
  .السنة اليت تليها 

  .السنة وأعطي نيابة الكرك وفيها أمسك اجلوباين مث أطلق يف آخر 
  .وفيها ثارت فتنة بني عبيد صاحب مكة وبني التجار وهنبوا منهم شيئا كثريا 

وفيها وقع الغالء مبصر .وفيها استقر حمب الدين بن الشحنة يف قضاء حلب بعد موت مجال الدين إبراهيم بن العدمي 



  .إىل بلغ القمح خبمسني درمها كل أردب 
وحبس باإلسكندرية ، واستقر عوضه حبلب سودون املظفري ، مث يف السنة املقبلة عصى  وفيها أمسك الناصري

منطاش عليه فعجز عنه سودون املظفري فأخرج برقوق الناصري من اإلسكندرية وأعاده إىل نيابة حلب واستمر 
  .سودون املذكور مقيما حبلب أمريا كبريا 

هم عبد اهللا التجييب وأعانه صاحب ميافارقني وغرز الدين وفيها أوقع العادل صاحب احلصن بالتجيبية وكبري
السلماين وصاحب أرزن ولكنه مل يظهر ذلك وأغار عبد اهللا املذكور على الطرقات وهنب القوافل فقصده العادل 

لة فاهنزم إىل قلعة واحنصر هبا مدة مث بىن العادل مبساعدة قرا حممد التركماين قلعة تقابل التجييب وهي ما بني دج
  .قافان : إهنا كانت قدمية البناء من عهد سليمان النيب عليه السالم مث خرجت قلعة تل ويقال هلا : وسط الدربويقال 

  ٧٨٧وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة سبع ومثانني وسبعمائة

املعروف بابن  إبراهيم بن حممد بن عمر بن عبد العزيز بن حممد بن أمحد بن هبة اهللا بن أيب جرادة العقيلي احلليب
العدمي مجال الدين بن ناصر الدين بن كمال الدين ، مسع من احلجار وحدث عنه ، وكان هينا لينا ناظرا إىل مصاحل 

أمحد بن أيب بكر بن عبد اهللا .أصحابه ، ناب عن والده مدة حبلب مث استقل بعد وفاته ومات عن نيف وسبعني سنة 
  .انه انتهت إليه الرئاسة يف ذلك ، مات يف شهر رجب احلضرمي الزبيدي مفيت أهل اليمن يف زم

أمحد بن عبد الرمحن بن حممد املرداوي نزيل محاة ، ولد مبردا وقدم دمشق للفقه فربع يف الفنون ومتيز ، مث ويل قضاء 
  .محاة فباشرها مدة ودرس وأفاد والزمه عالء الدين بن املغلى ومتيز به وله نظم 

يب العباس الشاطر الدمنهوري شهاب الدين املعروف بابن الشيخ ولد سنة ثالث وثالثني أمحد بن عبد اهلادي بن أ
  نادى مناد لقرط:وتعاىن األدب ، فكان أحد األذكياء ، وكان أديبا فاضال ، أعجوبة يف حل املترجم وهو القائل 

  فطاب مسع الربيه
  وشنف األذن منه
  قرط أتى للرعيه

  . وخيرب بعدد حروفها فال خيطئ ، جرب ذلك عليه مرارا ، مات يف ذي القعدة وكان ال يسمع شعرا وال حكاية إال
أمحد بن عثمان بن حسن بن عيسى بن حسن بن حسني بن عبد احملسن جنم الدين الياسويف األصل الدمشقي 
جايب املعروف بابن اجلايب ولد سنة ست وثالثني وبرع يف الفقه واألصول ومسع من أصحاب الفخر بطلبه ، وكان 

أوقاف الشامية فعرف به ، وكان اعتناؤه بالطلب بعد السبعني ، فقرأ بنفسه وكتب الطباق ونسخ كثريا من الكتب 
كان سريع اإلدراك والفهم ، حسن : قال ابن حجي . احلديثية وصار يفهم فيه ، وأخذ عن العماد احلسباين وغريه 

جييد يف حبثه وخيرج على من يباحثه ، وكان مع ذلك منصفا سريع املناظرة ، كثري اجلرأة واإلقدام يف احملافل ،وكان 
االنتقال وقد درس بالدماغية وأعاد بغريها وكان أوال فقريا مث متول واتسع وسافر إىل مصر ، وحصلت له وجاهة ، 

وصحب أوحد الدين واختص به ، ويقال إنه سم معه وتأخر عمل السم فيه إىل أن مات بدمشق بعد عودة يف 
  .دى األوىل ، وقد جاوز اخلمسني بدمشق مجا

أمحد بن حممد بن حمبوب الدمشقي ، تاج الدين ، ولد سنة مخس وسبعمائة ، كان عارفا بالتاريخ ، فاضال مشاركا ، 
  .مات بدمشق يف ذي احلجة أو يف احملرم وسيعاد 

أبو بكر بن أمحد اجلندي ، .دهرا  أهيف بن عبد اهللا الطواشي اجملاهدي ، وايل زبيد ، خدم املؤيد فمن بعده وعمر



سيف الدين بن ناظر احلرمني ، كان شيخا مباركا جيتمع عنده للذكر وهو بزي اجلند وله أقطاع وعنده كيس 
وتواضع ولني جانب وقضاء حلاجة من يقصده ، وله مكانة عند النائب وغريه ، وكان شكال حسنا طواال يلبس 

  .ة ، مات يف مجادى اآلخرة الصوف بزي اجلند مع اإلعتقاد واحلشم
أبو بكر بن علي بن أمحد بن حممد اخلرويب زكي الدين ، التاجر املشهور ، كان رئيسا ضخما ، ولد سنة مخس 

وعشرين تقريبا ونشأ مع أبيه ، فكان منقطعا بزاويته بشاطئ النيل الغريب باجليزة ، فلما مات عمه بدر الدين مث مات 
اال كثريا فتعاىن الرئاسة وعظك قدره يف الدولة وصار كبريالتجار ورئيسهم وكثرت والداه كان عصبتهما فورث م

مكارمه ومل ميش على طريقة التجار يف التقتري بل كان جوادا ممدحا ، وله جماورات مبكة ورأيته جيرد القرآن حفظا يف 
م وأنا مراهق ويقال إنه مات سنة مخس ومثانني ، وكان أيب قد أوصاه يب فنشأت عنده مدة إىل أن مات يف احملر

  .مسموما وأوصى بأشياء كثرية يف وجوه الرب والقربات ، منها للحرمني بألفي مثقال ذهبا 
  .أبو بكر بن عمر بن مظفر احلليب شرف الدين الوردي الفاضل بن الفاضل ، مات عن سبعني سنة حبلب 

البالسي ، مسع من أيب بكر بن عبد الدائم وغريه أبو بكر بن حممد بن أيب بكر بن مجيع بفتح اجليم عماد الدين 
  .وحدث مات يف شعبان 

حسن بن حممد بن أيب احلسن بن الشيخ الفقيه أيب عبد اهللا .بيليك التركي كان وايل األمشونني ، مات يف ربيع اآلخر 
 ودرس وأفاد ، مات اليونيين شرف الدين البعلبكي ، ولد سنة ثالثني وسبعمائة وقرأ ومسع احلديث ورحل فيه وأفىت

  .يف رمضان 
شاه شجاع بن حممد بن مظفر اليزدي ، كان جده مظفر صاحب درك يزد وكرمان يف زمن بوسعيد بن خربندا ، مث 

كان ابنه حممد فقاممقامه وأمنت الطرقات يف زمانه ، ومل يزل أمره يقوى حىت ملك كرمان عنوة انتزعها من شيخ 
ظفر امرأة من بنات األكابر بكرمان ، فقاموا بنصره وفر شيخ إىل شرياز ، فحاصره حممود شاه ، مث تزوج حممد بن م

حممد بن مظفر فيها إىل أن ظفر به فقتله واستقل بعد موت بوسعيد مبلك العراق كله وأظهر العدل وكان له من 
لوه وسجنوهفي قلعة شاه ويل وشاه حممود وشاه شجاع وأمحد وأبو يزيد ، فاتفقوا على والدهم فكح: الولد مخسة 

سرية من عمل شرياز وذلك سنة ستني وسبعمائة فتوىل شاه شجاع شرياز وكرمان ويزد وتوىل شاه حممود أصبهان 
وكروماسان ، ومات شاه ويل واستمر أمحد وأبو يزيد يف كنف شاه شجاع ، مث وقع اخللف بني شاه حممود مث 

مث قتل شاه شجاع ، قتله أخاه لكونه قتل أباه ، وملا مات  استوىل شاه شجاع على آذربيجان انتزعها من أويس ،
شاه شجاع استقر ولدهزين العابدين واستقر أبو يزيد بن حممد بن مظفر عمه أتابكة ، واستقر أمحد بن حممد يف 

كرمان وشاه حيىي بن شاه ويل يف يزد وشاه منصور أخاه بتستر مث إنه غلب على شرياز وكحل ابن عمه زين 
ن فخرج عليه اللنك فقبض عليه وقتله وقتل أقاربه ، وكان شاه شجاع ملكا عادال عاملا بفنون من العلم ، العابدي

حمبا للعلماء والعلم ، وكان يقرئ الكشاف واألصول والعربية وينظم الشعر بالعريب والفارسي مع سعة العلم واحللم 
لشبع فكان ال يسري إال واملأكول على البغال صحبته واإلفضال والكرم وكتب اخلط الفائق ، وكان قد ابتلى بترك ا

  .فال يزال يأكل 
إنه شريف ، وله شعر حسن وأناشيد لطيفة ومات يف صعيد مصر يف هذه : عبد اهللا بن أمحد التنوسي كان يقول 

  :السنة ومن شعره مواليا 
  ركبت يف جارية
  مل ير فيها عني



  وصحبيت جارية
  ةتسوى مجل من عينإىل املرج جاري

  وأنا عليها عني
  من كائنة جارية

  أو من حسد أو عني
  :وله 

  عذار كظل الغصن يف صفحة النهر
  ووجه يريك البدر منتصف الشهر
  قضى لفؤاد الصب ما قد قضت به

  عيون املهابني الرصافة واجلسر
ي مث املكي ، عفيف عبد اهللا بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن إبراهيم الطرب

الدين ، أبو حممد بن الزين أيب الطاهر بن اجلمال بن احملب ، ولد يف احملرم سنة ثالث وعشرين وسبعمائة مبكة ومسع 
من والده وعيسى احلجي واألمني األقشهري والوادي آشى والزبري بن علي واجلمال املطري يف آخرين واجاز له 

نفسه وقرأ على القطب بن مكرم واجلمال حممد بن سامل وغريمها ، ومسع من الدبوسي واحلجار وغريمها ، وطلب ب
شهاب الدين بن فضل اهللا من شعره ، ودخل اهلند وحدث هبا ، ودرس يف الفقه وخطب مث رجع وويل قضاء جبيلة 

  .وما حوهلا مدةومات باملدينة يف مجادى هذه السنة 
روف بابن اجلعربي ، كان يتردد إىل دمشق ، وبعظ يف اجلامع ، عبد اللطيف بن عبد اهللا املصري ، والواعظ املع

فتزدحم عليه العامة ويتعصبون له ، وكان ظريفا مطبوعا غريب األسلوب يف وعظه ، ورمبا مشى بني الصفوف 
  .يذهب وجييء ويقعد يف أثناء ذلك ، ومات بدمشق يف مجادى األوىل 

يب سعيد فضل اهللا بن أيب اخلري جنم الدين امليهين اخلراساين ، نزيل عبد اللطيف بن حممد بن أيب الربكات موسى بن أ
حلب وشيخ الشيوخ هبا ، مات وقد جاوز السبعني ، ذكره طاهر بن حبيب يف ذيله وأثىن عليه يف طريقته يف 

ومات  عثمان بن قارا بن مهنا بن عيسى أمري آل فضل كان شابا كرميا شجاعا مجيال حيب اللهو واخلالعة.الرياضة 
  .شابا 

  .علي بن اجلنيد الفيومي اخلادم بسعيد السعداء ، مات يف صفر 
  .علي بن أيب راجح حممد بن إدريس العبدري الشييب شيخ احلجبة مبكة ، مات يف صفر 

  .علي بن عمر بن معيبد اليمين وزير امللك األشرف بعد أبيه 
فعي سعد الدين قرأ على القاضي عضد الدين وغريه وحدث فضل اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا الشامكاين الفقيه الشا

عنه بشرح خمتصر ابن احلاجبوباملواقف وغري ذلك وصنف يف األصول والعربية وعلق ةنظم وتقدم يف العلوم العقلية 
  .، مات يف مجادى األوىل 

  .قر بالط األمحدي أحد املقدمني ونائب اإلسكندرية يف آخر عمره 
مد بن حممود البعلي األصل الدمشقي املعروف بابن مري ، حمتسب دمشق ، مات يف صفر حممد بن إبراهيم بن حم

عن أربع وستني سنة ألنه ولد سنة اثنتني أو ثالث وعشرين وأحضر على ابن الشحنة ، وكان مليح اخلط ، باشر 
ة مث ركبه الدين وافتقر ، باجلامع وغريه ، وكان أمثل من ويل احلسبة يف هذه األعصار ، وباشر قضاء العسكر للحنفي



  .ومات يف ربيع اآلخر 
  .حممد بن إبراهيم بن وهيبة النابلسي بدر الدين قاضي طرابلس ، مسع املزي وابن هالل وغريمها 

حممد بن أيب بكر بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد القاهر النصيبيشمس الدين من بيت كبري مشهور حبلب ، وويل 
  .ان كثري التالوة حسن اخلط ، مات يف الطاعون حبلب هذا اإلنشاء حبلب ، وك

حممد بن أيب كرب بن حممد التدمري األصل الدمشقي املؤذن بدر الدين قاضي القدس ، كان ماهرا يف الفقه ، ومل 
ويل القدس عن البلقيين وكان يكتب على الفتوى خبط حسن وعبارة جيدة : يكن حممود الوالية ، قال ابن حجي 

وقد اجتمعت به فأعجبين فقهه : تحمل للمستفيت مبا يوافق غرضه ، ويأخذ على ذلك جعال ، قال إال أنه ي
ولكنه كان متساهال يف الصالة فرمبا : واستنباطه يف اللغة واستخراج احلوادث من أصوهلا وردها إىل القواعد قال 

يف طول اجمللس الذي اجتمعت به فيه ما تركها وكان ضنينا بنفسه معجبا هبا كثري احلط واالزدراء لغريه حىت أنه 
حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن زين الدين عمر .ذكر أحدا خبري ، مات يف ربيع األول وقد قارب السبعني 

بن مكي بن عبد الصمد بن أيب بكر بن عطية العثماين األصل الدمشقي الشافعي علم الدين بن تقي الدين بن املرحل 
لسبكي ، ولد سنة سبع وأربعني ، ومسع من ابن أيب اليسر وعلي بن العز عمر وغريمها ، وكانله اشتغال سبط التقي ا

وفهم ودرس بالعذراوية ، وكان ينوب عن خاله تاج الدين فيها فسعى عليه من الدولة واستقل هبا ، وكان مع ذلك 
  .يف شوال  كثري الرياسة واألدب والتواضع واملروءة واملساعدة ملن يقصده ومات

حممد بن عبد اهللا العبسي مشس الدين القاهري األديب الفاضل ، ويل استيفاء األحباس ، وكتب يف التوقيع ونظم 
  :الشعر ، مات يف شعبان ، وهو القائل 

  يب من بين الترك رشيق اهيف
  مثل الغزال مقبال ومعرضا
  ما جاءين قط بليل زائرا

د بن احلسن صالح الدين اجلواشين ، ولد سنة تسع وتسعني وستمائة ، إال كربق يف الظالم أومضاحممد بن حمم
  .ومسع من البدر بن مجاعة الشاطبية قرأها عليه الكوتايت وحدث هبا ومات يف سابع عشرين ذي القعدة 

حممد بن حممد بن حممد بن ميمون البلوي أبو احلسن األندلسي ، تقدم يف معرفة الفرائض والعربية ، ومسع بنفسه 
  . ٩٣بالقاهرة ومصر من ابن أميلة وغريه ورافقه الشيخ أبو زرعة بن العارقي يف السمع كثريا ومنهم من أرخه سنة 
  .حممد بن حممد بن حيىي بن سامل احلسين ، مسع من الطربي وغريه ، وفضل يف العلم ، وعاش أربعا وسبعني سنة 

  .الء الصلحاء ، مات مبكة حممد بن حممد املالكي أبو عبد اهللا اجلديدي ، أحد الفض
  حممد بن يوسف بن إبراهيم بن العجيل اليمين مجال الدين ، مات فيذي احلجة

  ٧٨٨حوادث سنة 
  سنة مثان ومثانني وسبعمائة

فيها مات أمحد بن عجالن أمري مكة ، واستقر ولده حممد بن أمحد فعمد كبيش بن عجالن إىل أقاربه فكحلهم منهم 
ن بن ثقبة وحممد بن عجالن ففر منه عنان بن مغامس إىل القاهرة فشكى إىل السلطان من أمحد بن ثقبةوولده وحس

  .صنيعه والتزم بتعمري مكة وسعى يف إمرهتا فأجيب سؤاله ، وكان ما سيأيت ذكره من قتل حممد بن أمحد بن عجالن 
صاحب ينبع عاقهم خوفا عليهم وفيها تأخر وصول املبشرين باحلجاج إىل سادس احملرم ، مث حضر القاصد وأخرب أن 

  .من العرب ومل يتعرض هلم بسوء 



  .وفيها تزوج السلطان بنت منكلي بغا وأمها أخت امللك األشرف 
وفيها وصل رسل صاحب ماردين فأخربوا أن مترلنك قصد تربيز فنازهلا ، وواقع صاحبها أمحد بن أويس إىل أن 

د أهلها وخرهبا وجهز أمحد بن أويس إلىصاحب مصر امرأة ختربه كسره فاهنزم إىل بغداد ودخل مترلنك تربيز فأبا
بأمر مترلنك وحتذره منه وتعلمه أنه توجه إىل قرا باغ ليشيت هبا مث يعود يف الصيف إىل بغداد مث إىل الشام ، فوصلت 

  .املرأة إىل دمشق فجهزها بيدمر صخبة قريبة جربيل 
  .طقتمش خان يف الرسلية من صاحب مصر وفيها جتهز قديد احلاجب وبكتمر العالئي إىل 

  .ويف ربيع األول أفرج عن يلبغا الناصري من اإلسكندرية وأذن له باإلقامة يف دمياط 
وفيها قتل خليل بن قراجا بن دلغادر التركماين ، فتك به إبراهيم بن يغمر التركماين مبواطأة السلطان وكان قتله 

ة ، فلما قرب منه أرسل إليه يعلمه أنه يريد االجتماع به إلعالمه بأمر له خارج مرعش ، توجه إليه إبراهيم يف مجاع
فيه منفعة ، فاغتر بذلك والقاه فرآه وحده فأمن ونزل عنده فتحدثا طويال فخرج مجاعة إبراهيم فقتلوه ، وركب 

وهم وذهب دمه إبراهيم ومنمعه هاربني فاستبطأ أصحاب خليل صاحبهم فوجدوه قتيال ، فتتبعوا القوم فلم يلحق
  .هدرا ، وكان يف ربيع األول 

  .وفيها استقر أمر السلطان بتعمري األغربة وجتهيزها لقتال الفرنج 
وفيها قيل للسلطان أن مجاعة أرادوا الثورة عليه ، فقيض على متربغا احلاجب ومعه عشرة مماليك وأمر بتسمريهم 

ان بذلك مث تتبع السلطان املماليك األشرفية فشردهم قتال وتوسيطهم لكون متربغا اطلع على أمرهم ومل يعلم السلط
  .ونفيا إىل أن شفع الشيخ خلف يف الباقني فقطعت إمرهتم وتركوا بطالني 

وفيها انتهت عمارة السلطان ملدرسته اجلديدة بني القصرين يف ثالث شهر رجب ، وكان الشروع فيها يف رجب 
جركس اخلليلي وهو يومئذ أمري آخور ومشري الدولة ، وقااللشعراء يف  سنة ست ومثانني ، وكان القائم يف عمارهتا

  :ذلك كثريا فمن أحسن ما قيل 
  الظاهر امللك السلطان مهته

  كادت لرفعتها تسمو على زحل
  وبعض خدامه طوعا خلدمته

  يدعو اجلبال فتأتيه على عجل
  :وأخذه ابن العطار فحسنه فقال 
  يكفي اخلليلي إن جاءت خلدمته

  جلبال هلا تأيت على عجلشم ا
  قد أنشأ الظاهر السلطان مدرسة
  فاقت على إرم مع سرعة العمل

ومن رأى األعمدة اليت هبا عرف اإلشارة ، نزل إليها يف الثاين عشر من شهر رجب ، وقرر أمورها ومد هبا مساطا 
الصوفية هبا وبالغ السلطان يف  عظيما ومتلك فيهااملدرسون ، واستقر عالء الدين السريامي مدرس احلنفية هبا وشيخ

قل اللهم ملك امللك تؤيت امللك : تعظيمه حىت فرش سجادته بيده وحضر مجيع األعيان وأخذ الشيخ يف قوله تعاىل 
من تشاء ، ونقل السلطان أوالده ووالده من األماكن اليت دفنوا هبا إىل القبة اليت أنشأها هبا مث أقيمت هبا خطبة يف 

، وفوض اخلطابة إىل مجال الدين احملتسب وكان قد أمر ابنه صدر الدين أمحد بالصالة هبا يف  عاشر شهر رمضان



واستقر هبا الشبخ أوحد الدين الرومي السنوي مدرس .رمضان وهو ابن اثنيت عشرة سنة ، وعمل له مهما حافال 
مدرس املالكية والشيخ صالح  الشافعية بعناية الشريف األخالطي والشيخ مشس الدين بن مكني نائب احلكم مبصر

الدين بن األعمى مدرس احلنابلة والشيخ أمحد زاده العجمي مدرس احلديث ، والشيخ فخر الدين الضرير إمام 
اجلامع األزهر مدرس القراءات ، فلم يكن فيهم من هو فائق يف فنه على غريه من املوجودين غريه ، مث بعد مدة قرر 

  .تفسري وشيخ امليعاد فيها شيخنا البلقيين مدرس ال
وفيها ثار املنتصر وأبو زاين أبناء أيب محو على أخيهما أيب تاشفينبسبب أبيهما فحصرمها أبو تاشفني جببل قطري 

وبعث ولده أبا زيان لقتل أيب محو مبعتقله مبدينة وهران فلما أحس أبو محو بذلك نظر من شق يف اجلدار وصاح بأهل 
 حببل وصله بعمامته وسقط إىل األرض ساملا فبلغ الذين حضروا لقتله فهربوا واجتمع البلد فأتوه من كل جهة فتدىل

  .عليه أهل البلد وسار إىل تلمسان فكان ما سنذكره يف اليت تليها 
وفيها مات اخلليفة عمر بن إبراهيم بن الواثق بن حممد بن احلاكم ، واستقر يف اخلالفة أخوه املعتصم زكريا يف شوال 

.  
  .يع األول منها رخص اللحم جدا حىت بلغ الضأين السميط كل قنطار خبمسني درمها ويف رب

  .ويف ربيع اآلخر قبض على هبادر املنجكي االستادار الكبري .ويف مجادى اآلخرة زلزلت األرض زلزلة لطيفة 
  .وفيها وقع الفناء باإلسكندرية فمات يف كل يوم مائة نفس 

س نظر الدولة بعد الوزارة ، وعلم الدين سن إبرة نظر األسواق بعد الوزارة أيضا وفيها توىل كرمي الدين بن مكان
  .وتعجب الناس منهما 

أسلم على يد خادم : يف املنام فقال له  eوفيها حضر أمري زاد بن ملك الكرج إىل السلطان فادعى أنه رأى النيب 
ر ، فهاجر إليه فأخربه بذلك ، فتلقاه باإلكرام إنه صاحب مص: احلرمني ، فأصبح فسأل عن خادم احلرمني فقيل له 

وأمر باإلسالم ، فأسلم مبحضر من القضاة األربعة يف دار العدل ، فأعطاه إمرة عشرة وأسكنه القاهرة ، وكان ذلك 
وفيها عزل شهاب الدين أمحد بن ظهرية عن قضاء مكة ، ونقل إىل قضائها حمب الدين بن أيب .يف مجادى األوىل 

نويري ، وقرر يف قضاء املدينة عوضا عنه الشيخ زين الدين العراقي ، واستقر الشيخ سراج الدين بن الفضل ال
  .امللقن مدرسا بالكاملية عوضا عن العراقي 

وفيها توجه نواب الشام إىل قتال التركمان فانكسر العسكر وفتك فيهم التركمان وقتلوا سودون العالئي نائب محاة 
أن السلطان أمر نواب الشام بالتوجه إىل قتال سوىل بن دلغادر ومنمعه من التركمان ،  وغريه ، وكان أصل ذلك

فوصلوا إىل طنون وهي بني مرعش وابلستني فالتقى هبم سوىل ، فقتل سودون نائب محاة يف املعركة وكذا سودون 
احليلة حىت دس على سوىل نائب هبسنا ، وكان ذلك يف أول مجادى اآلخرة فبلغ السلطان فشق عليه ومل يزل يعمل 

  .من قتله كما قتل أخاه كما سيأيت بيانه 
  .ويف مجادى اآلخرة وصلت رسل الفرنج هبدايا جليلة 

  .ويف أواخر السنة وصلت رسل احلبشة هبدايا جليلة أيضا 
إىل  ويف أواخر رمضان عز الفستق عزة شديدة إىل أن بيع الرطل منه مبثقال ذهب ونصف ، مث وصل منه شيء كثري

  .أن بيع بعد العيد بربع مثقال الرطل 
ويف شعبان أسلم نصراين صبان يقال له ميخائيل من أهل مصر فقرر ناظر املتجر السلطاين وحصل للناس منه ضرر 

وفيها أمسك شهاب الدين أمحد بن الرهان ومن معه من الشام .كبري ، وسيأيت ما آل إليه أمره يف سنة تسع ومثانني 



 القاهرة وكانوا أرادوا القيام على السلطان فطاف أمحد البالد داعيا إىل ذلك مث استقر بدمشق ، ، وأحضروا إىل
فدعا الناس إىل القيام فأطاعه خلق كثري إىل أن فطن هبم ابن احلمصي وايل قلعة دمشق ، فنم عليهم عند السلطان ، 

يه ، فكاتب السلطان باالطالع على أمرهم وكان يبغض بيدمر نائب الشام فوجد من ذلك سبيال إىل االفتراء عل
وأن بيدمر معهم ، فأمره السلطان بالقبض عليهم وعلى بيدمر ، فقبض عليهم وجهزهم إىل القاهرة ، فعاقب 

السلطان الشيخ أمحد ومن معه من الفقهاء فضربوا بني يده باإلصطبل باملقارع وحبسهم يف حبس اجلرائم بعد أن 
  .معهم يف ذلك قررهم على من كان متفقا 

وفيها وصل إبراهيم بن قراجا بن دلغادر إىل القاهرة طائعا ، وكان صاحب خرت برت هي قلعة حصينة بقرب 
ملطية ، وكان له أوالد عدة فعصى عليه بعضهم ، ففر منهم فأعطاه السلطان إمرة طلبخاناة ، وسكن ظاهر القاهرة 

  .فقبض على إبراهيم وعلى عمه عثمان ، مث وصلت رأس خليل بن دلغادر من عند نائب حلب ،
وفيها يف صفر سرق اجلملون الذي يف سوط القاهرة ، وأخذ من حوانيت البزازين مال كثري إىل الغاية ، فقام حسن 

  .بن الكوراين يف تتبع احلرامية إىل أن ظفر بعشرين منهم فسمرهم وطاف هبم 
ي الدمنهوري ، فاحضر فضرب بني يديه ألنه كان وفيها أمر السلطان بإحضار الشيخ شهاب الدين بن اجلند

بدمنهور يأمر باملعروف وينهى عن املنكر فشكى منه مقطع دمنهور إىل السلطان فأمر بإحضارهفضرب ، مث شفع فيه 
بعض األمراء وعرف السلطان قدره وأنه طلب للقضاء فامتنع فخجل السلطان وأرسل إليه فخاهللا وخلع عليه وأذن 

  .إىل بلده على عادته له يف الرجوع 
وفيها حج بالناس آقبغا املارداين وحج فيها جركس اخلليلي أمريا على الركب األول ، فلما وصل إىل مكة وأراد 
صاحبها حممد بن أمحد بن عجالن أن يقبل رجل اجلمل الذي عليه احململ السلطاين على العدة ، بدر إليه شخص 

 ذلك ، وفطن كبيش لذلك فجمع عساكره وخرج من مكة هبم خوفا فداوى فقتله وزعم أن السلطان أذن له يف
على نفسه وخوفا على احلاج من النهب وقرر جركس اخلليلي عنان بن مغامس يف اإلمرة وحج الناس آمنني ، مث 

اعلم السلطان أنين طائع وإنين منعت العرب من هنب احلاج : التقى كبيش ببطا اخلاصكي رأس املبشرين فقال له 
  .ين ال أرجع عن طلب ثأري من غرميي عنان ، وفرق اخلليلي مبكة صدقات كثرية جدا وأن

وفيها اشتد أذى الوزير للتجار حىت رمى عليهم من القمح مائة ألف أردب وأزيد كل أردب بدينار وكانت 
بتكفية  وفيها سعى شهاب الدين بن األنصاري يف مشيخة سعيد السعداء والتزم.خسارهتم فيها مجلة مستكثرة 

  .اخلانقاه وعمارة أوقافها وبذل هلم ثالثني ألف درهم من ماله لذلك من غري رجوع عليهم هبا فأجيب سؤاله 
وفيها طرق اللنك شرياز فحاربه شاه منصور وثبت ثباتا عظيما وأنكأ يف عسكر اللنك وهجم على املكان الذي فيه 

ليس علينا قدرة وحنن يف : يف محلته فتلقاه النساء فقلن له  مترلنك ففر منه واختفى بني النساء ، فوصل شاه منصور
طاعتك ، فكف عنهن ورجع فقاتل ، فخذله بعض أمرائه ففت يف عضده ومل يقاتل حىت ارتث يف املعركة واهنزم بقية 

وأحضره  من معه ، فقامت يف قيامة اللنك على فقده ألنه مل جيده يف القتلى ، مث ظفر به بعض اجلند فعرفه فحز رأسه
إىل اللنك ، فلما حتققه فرح يف الباطن وأظهر األسف عليه يف الظاهر وأمر بقتل قاتله ، واستوىل على شرياز وأكرم 
زين العابدين وقرر له رواتب ، وملا بلغ السلطان أمحد صاحب كرمان اخلربراسل اللنك بالطاعة وأرسل مع رسله 

قبل اهلدية وتوجه بعسكره إىل أصبهان فنازهلا وحاصرها ، فلما هدية جليلة وكذلك صنع شاه حيىي صاحب يزد ، ف
مل يكن هلم به طاقة صاحلوه على كال له صورة فتوزعوه بينهم ، فأرسل اللنك أعوانه فعاثوا وأفسدوا ومدوا أيديهم 

كل منهم  إىل األموال واحلرم ، فشكوا ذلك إىل ملكهم ، فواعدهم أنه يضرب الطبل عند العشاء ، فإذا مسعوه قتل



من عنده من األعوان ، فلما فعلوا ذلك وكانوا حنوا من ستة آالف عظم ذلك على اللنك ، ورجعوا إىل املدينة 
فتحصنوا فحضرهم حىت اشتد احلصار ، فأشار عليهم بعض عسكره أن جيمعوا أطفاهلم ويقفوا هبم على طريق اللنك 

ء أطفال ال قدرة عليهم وال عقاب جبناية آبائهم وهم هؤال: ، فاجتاز هبم فسأل عنهم فقال له املشري عليهم 
يسترمحونك ، فمال بعنان فرسه عليهم وتبعه العسكر فصاروا طعمة لسنابك اخليل ، مث هجم البلد واستخلص 

األموال وخرب البلد ورجع إىل مسرقند وحني وصوله أمر حفيده حممد سلطان بن جهانكري إىل أقصى ما يبلغ مملكته 
ء سيحون آخذا مشرقا إىل حنو شهر يف ممالك املغل واخلطا ، فمهدوا تلك األراضي وبنوا فيها عدة قالع وهو منورا

وبنوا مدينة على طرف سيحون من ذلك اجلانب مساها اللنك شاه رخيه ، وخطب له أحد أمرائه اهللا داد بعض 
  .ا امللكات وأحضرها إليه صحبته فأولدها شاه رخ امللك املشهور يف عصرنا هذ

  ٧٨٨وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة مثان ومثانني وسبعمائة

أمحد بن الناصر حسن بن الناصر حممد بن املنصور قالون الصاحلي كان أكرب أخواته وقد عني للسلطنة مرارا فلم 
  .يتفق له ذلك ، ومات يف رابع عشر مجادى اآلخرة 

ب شهاب الدين ، مسع من حسن سبط زيادة وتفرد به ، أمحد بن عبد العزيز بن يوسف بن املرحل املصري نزيل حل
مسع منه مشس الدينالزراتييت املقري وغريه من الرحالة ، وأخذ عنه ابن عشائر واحللبيون وأكثر عنه احملدث برهان 

  .الدين 
بو أمحد بن عجالن بن أيب رميثة بن أيب منى بن أيب سعد بن علي بن قتادة بن إدريس ابن مطاعن شهاب الدين أ

العباس احلسين أمري مكة وما معها ، وكان عظيم الرئاسة واحلشمة ، اقتىن من العقار والعبيد شيئا كثريا ، وكان 
يكىن أبا سليمان ، واله أبوه عجالن إمرة مكة وهو حي يف شوال سنة اثنتني وستني ، وكان قبل ذلك ينظر يف 

 اعتقله السلطان هو وأخوه كبيش وابومها بالقاهرة ، ألن األمور نيابة عن أبيه أيام مشاركة أبيه وعمه ثقبة ، مث
الضياء احلموي كان ويل خطابة احلرم فخرج يف شعار اخلطبة ، فصده أمحد بن عجالن عن ذلك ، ومات ثقبة يف 
نة أوائلشوال سنة اثنتني وستني ، ومل يزل أمحد يتقدم يف األمر إىل أن غلب على أبيه ، مث يزل إىل أن أفرده بالسلط

سنة أربع وسبعني ، فاستمر إىل أن اشترك معه ولده حممد سنة مثانني ، وجرت له مبكة خطوب وحروب ، وكان 
  .حيب العدل واإلنصاف ، مات يف شعبان ، واستقر ابنه حممد ، مث قتل يف أول ذي احلجة 
ي املعري مث البعلي مث أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن احلسني بن إمساعيل بن وهب بن حمبوب تاج الدين احلمري

الدمشقي ، أحضر على ابن املوازيين وست األهل ، مسع من ابن مشرف وابن النشو والقاسم واملطعم والرضي 
الطربي وغريهم ، وله إجازة من سنقر الزيين وبيربس العدميي والشرفالفزاري وإسحاق النحاس والعماد النابلسي 

خرة فاستولت عليه الغفلة ، ورأيت خبطه تذكرة يف حنو الستني جملدة وغريهم ، وكان يذاكر بفوائد ، وأصيب بأ
  .وعبارته عامية وخطه رديء جدا ، مات يف احملرم 

أمحد بن حممد بن عبد املعطي ، املكي املالكي ، شهاب الدين أبو العباس ، أخذ عن أيب حيان وغريه ، ومهر يف 
  .ت يف احملرم وقد جاوز السبعني العربية وشارك يف الفقه ، وخترج به أهل مكة ، ما

أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حممد بن سليم بن حنا ، الشيخ بدر الديننب شرف الدين ابن فخر الدين بن 
الصاحب هباء الدين املصري املعروف بابن الصاحب ، تفقه ومهر يف العلم ونظم ونثر وفاق أهل عصره يف ذلك 

، وكان مجاعا للمال ، لطيف الذات ، كثري النوادر ، ألف تواليف يف األدب  وفاق أيضا يف معرفة لعب الشطرنج



وغريه ، وكتب اخلط احلسن ، وكان حيسن الظن بتصانيف ابن العريب ويتعصب له ، ووقعت له حمنة مع الشيخ 
  :هو القائل سراج الدين البلقيين وكان يكثر الشطح ويتكلم مبا ال يليق بأهل العلم من الفحش ويصرح باالحتاد و

  أميل لشطرنج أهل النهى
  وأسلوه من ناقل الباطل
  وكم رمت هتذيب لعاهبا
  وتأىب الطباع على الناقل

مات يف تاسع عشرين مجادى اآلخرة وله إحدى وسبعون سنة ، رأيته واجتمعت به ومسعت من فوائده ونوادره 
ات يف ربيع األول فجأة ، وضاع لأليتام أمحد بن حممد الزركشي شهاب الدين أمني احلكم بالقاهرة ومصر ، م.

عنده أموال عظيمة ، قرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي أهنا تزيد على ثالمثائة ألف درهم تكون حنوا من مخسة 
والذي حترر يل أن احملاصة وقعت على ربع وسدس عن : عشر ألف دينار فبيع موجوده فكان دون النصف ، قلت 

  .ن ذلك فأسرها يف نفسه على القاضي الشافعي حىت عزله يف السنة اليت بعدها كل درهم ، وبلغ السلطا
إمساعيل بن عبد اهللا الناسخ املعروف بابن الزمكحل ، كان أعجوبةدهره يف كتبه قلم الغبار مع أنه ال يطمس واوا 

  .ية ما الحيصى وال ميما ، ويكتب آية الكرسي على أرزه وكذلك سورة اإلخالص ، وكتب من املصاحف احلمائل
،  ٧١٣حسن بن علي بن عمر بن أيب بكر بن مسلم الكتاين بدر الدين الصاحلي املؤذن باجلامع املظفري ، ولد سنة 

ومسع من احلجار وغريه وحدث باإلجازة عن الدشيت وإبراهيم بن عبد الرمحن بن الشريازي ومجاعة ، مات يف احملرم 
  .عن بضع وسبعني سنة 

دلغادر التركماين أمري األبلستني بعد والده ، قتل بيد إبراهيم بن يغمر التركماين بالقرب من  خليل بن قراجا بن
كان عارفا ، ذا رأى صائب وله أفعال مجيلة ومالطفة حسن وسياسة ، وكانت له : مرعش ، قال القاضيعالء الدين 

عليه إبراهيم ، وجاوز خليل من العمر  مدة متحريا يف البالد لغضب سلطان مصر عليه ، وكان قتله مبكيدة احتاهلا
  .ستني سنة 

داود بن حممد بن داود بن عبد اهللا احلسين احلمزي صاحب صنعاء من جبال اليمن ، حاربه اإلمام صاحب صعدة 
فغلب على صنعاء وانتزعها منه ، ففر داود منه إىل األشرف صاحب زبيد فأكرمه إىل أن مات يف ذي القعدة ، وهو 

  .ا من أهل بيته ، ودامت مملكتهم هلا قريبا من مخسمائة سنة آخر من وليه
سرجيا بفتح املهملة وكسر الراء ، بعدها حتتانية ساكنة مث جيممفتوحة بغري مد بن حممد بن سرجيا بن أمحد امللطي مث 

اءات واألدب وغري املارديين ، زين الدين ابن بدر الدين ، كان من أعيان علماء تلك البالد يف زمانه يف الفقه والقر
ذلك ، وله تصانيف ، منها شرح األربعني النووية مساه نثر فرائد املربعني النبوية يف نشر فوائد األربعني النووية وجنة 

اجلازع وجنة اجلارع صنعه عند موت ولد له سنة إحدى ومثانني وسد باب الضالل وصد ناب الصالل يف ترمجة 
  :لسبع بوزن الشاطبية ، أوهلا الغزايل ونظم قصيدة يف القراءات ا

  يقول سرجيا قانتا متبتال
  :بدأت بنظمي حامدا ومبسملومن شعره 

  خذ باحلديث وكن به متمسكا
  فلطاملا ظمئت به األكباد

  شد الرحال له الرجال إذا سعوا



  ألخطار ما صرت له اآلساد
ت سنة أربع عشرة ، وبدر الدين بن مات مباردين يف احملرم ول مثان وستون سنة ، اخذ عنه ولده عقيل الذي ما

ششك بنت حممد بن الشيخ علي التركماين ، مسعت من .سالم الذي أخذ عنه سنة سبع وثالثني ومثامنائة وآخرون 
  .عبد اهللا بن علي الصنهاجي وحدثت 

  .سودون العالئي نائب محاة ، مات قتال بيد التركمان 
ف الدين العاديل ، مسع من أيب الفتح امليدومي وطبقته ، ورافق صدقة بن الركن عمر بن حممد بن حممد املصري شر

الشيخ زين الدين العراقي مدة يف السمع ، مث ترك لبس اجلندية ولبس بالفقريي ، وصحب الفقراء القادرية إىل أن 
  .صار من كبارهم ، مات بالفيوم يف مجادى اآلخرة ، ورأيته مرارا ومسعت كالمه 

مد بن عبد الرمحن بن خطاب الباجي ، مسع من حممد بن علي بن ساعد وغريه ، مات يف عبد اهللا بن علي بن حم
  .شعبان عن بضع ومثانني سنة 

  .عبد احلميد شيخ زاوية املنيبع ، مات يف شهر رمضان وقد جاوز الثمانني 
رير حضر على سنقر عبد الرمحن بن حممد بن عثمان بن اجلمال حممد بن علوان بن زين الديننب األستاذ احلليب الض

  .الزيين كتاب الصمت البن أيب الدنيا وتفرد به 
عبد اللطيف بن عبد احملسن بن عبد احلميد بن يوسف السبكي نزيل دمشق قطب الدين ابن أخت التقي السبكي ، 

حضر على ابن الصواف مسموعه من النسائي ، وتفرد به ، ومن أيب احلسن بن هارون من مشيخة جعفر اهلمداين 
رج الزكي الربزايل ، وحدث وكان كثري التسري ، يقال أنه وطئ أزيد من ألف جارية ، مات يف خامس مجادى خت

  .األوىل ، روى عنه شيخنا العراقي وابن سند وابن حجي وغريهم 
عبد املعطي بن عبد اهللا فتح الدين ، كان يؤدب بكتاب املارستان ، وكان أحد من قرأ على أيب حيان ، وهو والد 
صالح الدين حممد ، الذي ويل حسبة مصر ونظر املواريث وغري ذلك يف حياة والده ، مات يف رمضان وقد أسن 

عبد الوهاب بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن حيىي بن أسد اإلسكندراين القروي ، حميي الدين ، مسع من عبد .
ي ، ومن حممد بن عبد اجمليد بن الصواف الرمحن بن خملوف عدة كتب منها احملدث الفاصل والدعاء للمحامل

التوكل ، ومسع مبكة من الرضي الطربي مسلسالت ابن شاذان ، وقرا على عبد النصري ابن الشعراء القراءات 
بكتاب اإلعالن عن املكي األيب وحدث ، ومات يف ذي القعدة وله ست ومثانون سنة ،وقد خرج له الذهيب جزءا 

  .من حديثه 
علي احلليب عالء الدين ، صاهر أبا أمامة بن النقاش على ابنته ، ودرس جبامع أصلم وطلب علي بن أمحد بن 

  .احلديث وكتب خبطه ، مات كهال 
علي بن عبد القادر املراغي الصويف شرف الدين ، اشتغل يف بالده ومهر يف الفقه واألصول والطب والنجوم ، 

وقام عليه مجاعة من أهل السميساطية ، وكان صوفيا هبا ، وفاق يف العلوم العقلية وشغل يف الكشاف وغريه ، 
فشهدوا عليه باالعتزال فاستتيب بعد أن عزر ، مث قرر خبانقاه خاتون إىل أن مات ، وكان يدري النجوم وأحكامها 

، وينسب إىل الرفض ، وكان من تالمذة السيد اجملد ، قرأ عليه تقي الدين ابن مفلح وجنم ابن حجي وغريمها ، 
  .ومات يف شهر ربيع اآلخر 

عمر بن إبراهيم بن حممد بن أمحد املستعصم بن الواثق بن املستمسكابن احلاكم العباسي ، ويل اخلالفة بعد خلع 
  .املتوكل ، ومات يف هذه السنة واستقر بعده أخوه زكرياء 



لدين ، مسعت علي الواين عائشة بنت اخلطيب عبد الرحيم بن بدر الدين بن مجاعة ، اخت قاضي القضاة برهان ا
  .وغريه وحدثت 

حممد بن أمحد بن عثمان بن عمر التركستاين األصل ، الشيخ مشس الدين القرمي ، نزيل بيت املقدس ، ولد بدمشق 
سنة عشرين ، مث جترد وخرج منها سنة إحدى وأربعني ، وطاف البالد ودخل احلجاز واليمن ، مث أقام بالقدس 

يقيم يف اخللوة أربعني يوما ال خيرج إال للجمعة وصار أحد أفراد الزمان عبادة وزهدا  وبنيت له زاوية ، وكان
وورعا ، وقصد بالزيارة من امللوك يستزورونه وله خلوات وجماهدات ، ومسعبدمشق من احلجار وغريه ، وكان 

بلغ يف اليوم ست يتورع عن التحديث مث انبسط وحدث ، وكان عجبا يف كثرة العبادة ومالزمة التالوة حىت 
إن الناس يذكرون عنك القول يف سرعة : ختمات ، وقيل بلغ مثان ، وسأله الشيخ عبد اهللا البسطامي فقال له 

اضبط أين قرأت من الصبح إىل العصر مخس : فقال ؟ التالوة ، فما القدر الذي تذكر أنك قرأته يف اليوم الواحد 
سعة العلم وحمبة االنفراد وقهر النفس ، انتفع به مجاعة ، ومات  ختمات ، ويذكر عنه كرامات كثرية وخوارق مع

  .يف تاسع شهر رمضان 
حممد بن طلحة بن يوسف بن هبة اهللا احلليب ، مسع من الكمال بن النحاس وغريه ، ومات يف شوال وقد جاوز 

  .الثماين 
، ومات هبا يف مدينة الرها يف هذه حممد بن تنبك السوي كان من رؤساء احللبيني ، وانشأ جامعا حبارة القناصة 

حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد الشافعي اآلسجي مبدة وفتح املهملة بعدها جيم .السنة أو حنوها 
األديب مشس الدين ، نزيل مكة جاور مبكة عدة سنني وباشر باحلرم ، واختص بالناس حىت ، ومات يف شعبان ، 

  .عنه صاخبنا جنم الدين املرجاين  وكان شاعرا مكثرا ، أكثر
حممد بن تقي الدين عبد اهللا بن حممد بن حممود بن أمحد بن عزاز احلنبلي ، القاضي مشس الدين بن التقي املرداوي ، 

ولد سنة أربع عشرة وسبعمائة فيما قيل ، مسع الكثري من أيب بكر بن الرضي والشهاب الصرخدي والشرف بن 
سلم ومجاعة ، تفقه وناب يف القضاء من سنة ستني وهلم جرا ، مث استقل به سنة ست وسبعني احلافظ وعائشة ابنة امل

إىل ان مات ، وكان حممودا يف واليته إال أنه يف حال نيابته عن عمه كان كثري التصميمبخالفه ملا استق ، وكان 
، وكان خبريا باألحكام ، ذاكرا يكتب على الفتاوي كتابة جيدة ، وكان كيسا متواضعا قاضيا حلوائج من يقصده 

للوقائع ، صبورا على اخلصوم ، عارفا باإلثباتات وغريها ، ال يلحق يف ذلك ، وكان يركب احلمارة على طريقة 
عمه ، وقد خرج له ابن احملب الصامت أحاديث متبائنة وصلت إىل مخسة عشر حديثا ، وحدث مبشيخة ابن عبد 

  .عن جده مساعا ، مات يف رمضان عن أربع وأربعني سنة  الدائم عن حفيده حممد بن أيب بكر
  .حممد بن عطيفة احلسين أمري املدينة 

حممد بن عمر بن حممد بن حممود بن أيب الفخر الزرندي مث الصاحلي ، مسع من احلجار وغريه ، مات بدمشق عن 
  .سبعني سنة 

عرف بصاحبها ، كان يذكر بالكرامات ومكانه حممد بن عيسى بن أمحد الزيلعي نزيل اللحية من سواحل اليمن ،وي
  .يزار اآلن 

، ومسع من ابن  ٧٣١حممد بن حممد بن أمحد بن احملب عبد اهللا املقدسي مشس الدين ، ولد يف ذي القعدة سنة 
الرضي واجلزري وبنت الكمال وغريهم ، وأحضر على أمساء بنت صصرى وعائشة بنت مسلم وغريمها ، وعين 

جزاء والطباق وعمل املواعيد ، وأخذ عن إبراهيم بن قيم اجلوزية ، وكتب خبطه احلسن شيئا باحلديث وكتب األ



  .كثريا ، وكان شديد التعصب البن تيمية ، مات يف مجادى األوىل ، وله سبع ومخسون سنة 
العامل الكاتب  مات اإلمام: حممد بن حممد بن علي بن حزب اهللا املغريب ، قرأت خبط القاضي برهان الدين بن مجاعة 

: البليغ أبو عبد اهللا بن جزب اهللا بدمشق ، يف خامس عشرين شعبان سنة مثان ومثانني ، له نظم وسط وفضائل قلت 
  :منها كتاب مساه عرف الطيب يف وصف اخلطيب صنفه للربهان ومن عنوان نظمه قصيدة أوهلا 

  لربيق األبريق والنقا
  طار مين القلب إذ تألقا

بن إلياس احلنفي الشيخ مشس الدين القونوي ، نزيالملزة ، ولد سنة مخس عشرة أو يف بعدها ، حممد بن يوسف 
وقدم دمشق شابا وأخذ عن التربيزي وغريه ، وتنزه عن مباشرة الوظائف حىت املدارس ، وكان الشيخ تقي الدين 

على احلكام ، شديد اإلنكار  السبكي يبالغ يف تعظيمه ، وكان له حظ من عبادة وعلم وزهد ، وكان شديد البأس
للمنكر ، أمارا باملعروف ، حيب االنفراد واالجنماع ، قليل املهابة لألمراء والسالطني واحلكام ، يغلظ هلم كثريا ، 

وكان قد أقبل على االشتغال باحلديث بأخرة ، والتزم أن ال ينظر يف غريه ، وصارت له اختيارات خيالف فيها 
كانت له وجاهة عظيمة وكان ينهى أوالده وأتباعه : ظهر له من دليل احلديث قال ابن حجي املذاهب األربعة ملا ي

غلى فالن املكاس أو الظامل أو حنو ذلك ، : وكان رمبا كتب شفاعة إىل النائب ، نصها . عن الدخول يف الوظائف 
جتماع بع لغلظه يف خطابه ، وكان وهم ال خيالفون له أمرا و اليردون له شفاعة ، وكان كثري من الناس يتوقعون اال

أنا أعلم من النووي وهو أزهد مين ، وكان يتعاىن الفروسية : مع ذلك يبالغ يف تعظيم نفسه يف العلم حىت اقل مرة 
وآالت احلرب وحيب من يتعاىن ذلك ، ويتردد إىل صيدا وبريوت على نية الرباط ، وقد باشر القتال يف نوبة بريوت 

لساحل ، وصنف كتابا مساه الدرر فيه فقه كثري ، نظم فيه فقه األربعة على أسلوب غريب ، مات ، وبىن برجا علىا
يف الطاعون يف مجادى اآلخرة وقد جاوز السبعني واختصر شرح مسلم للنووي وتعقب عليه مواضع ، وشرح جممع 

 رجع إىل دمشق وانقطع بزاويته البحرين يف عشر جملدات ، وقد قدم القاهرة وأقام هبا مدة وأقام بالقدس مدة ، مث
  .بالربوة ، مث انقطع بزاويته باملزة رمحه اهللا 

حممد بن يوسف بن حممد بن عمر شرف الدين بن مجال الدين بنالشيخ مشس الدين بن قاضي شهبة ، اشتغل على 
الشكل ، حسن  كان مجيل: جده مث على أبيه ، وتعاىن األدبيات وقال الشعر وكتب اخلط احلسن ، قال ابن حجي 

اخللق ، وافر العقل ، كثري التودد ، ويل قضاء الزبداين مدة مث تركه ، ومات يف عشر األربعني يف ربيع اآلخر ، 
  .ووجد عليه أبوه وجدا كثريا ، حىت مات بعده عن قرب 

ء على يد اللنك حممد األصبهاين إمام الدين كان عاملا عابدا مشهورا بالفضل والكرامات ، وكان ينذر بوقوع البال
  .وخيرب أنه ما دام حيا ال يصيب أهل أصبهان أذى ، فاتفق وفاته يف ليايل طروق اللنك هلم يف هذه السنة 

  .موسى بن الفافا شرف الدين استادار أيتمش ، كان يتعصب للظاهرية ومييل إىل مذهبهم ، مات يف شوال 
يوسف بن اجملد أيب املعايل حممد بن .ز الذي تأمر بعد ذلك هيازع بن هبة احلسين قريب أمري املدينة ، وهو أخو مجا

علي بن إبراهيم بن أيب القاسم بن جعفر األنصاري املعروف بابن الصرييف ، ولد يف رمضان سنة عشر وسبعمائة ، 
 وأمسعه أبوه الكثري من أيب بكر الدشيت والقاضي سليمان وعيسى املطعم وغريهم ، وحدث بالكثري ، وكان يزن يف
القبان مث كرب وعجز ، وكان باخرة يأخذ األجرة ومياكس يف ذلك ، مات يف ذي احلجة عن مثانني سنة ، وكان له 

  .ثبت يشتمل على شيء كثري من الكتب واألجزاء ، وآخر من حدث عنه احلافظ برهان الدين حمدث حلب 
  .م يف بلده ، وكان اطروشا ، مات يف رجب مشس الدين الغزويل املصري امليقايت ، انتهت إليه الرياسة يف هذا العل



مشس الدين بن اجلندي اخلطائي املصري انتهت إليه الرياسة يف حل التقاومي ومعرفة امليقات ، وكان لكل منهما أعين 
  .الغزويل وابن اجلنديعصبة ، فاتفق أن ماتا يف سنة واحدة ، مات الغزويل يف رجب ومات ابن اجلندي يف شعبان 

  ٧٨٩حوادث سنة 
  سنة تسع ومثانني وسبعمائة

  .وفيها يف تاسع عشر احملرم ويل اجلوباين نيابة الشام عوضا عن اشقتمر 
  .وفيها أخذ السلطان بلعب الرمح وألزم األمراء واملماليك بذلك فاستمر 

يحضر إىل من كانت له ظالمة فل: وفيها ابتدأ أيضا يف رمضان باحلكم بني الناس يومي األحد واألربعاء ، ونودي 
الباب ، وحصل للناس بسبب ذلك حصر خصوصا الرؤساء و تشويش كبري وصار من شاء من األراذل أن يهني 

وفيها كثرت الشكاوي من بدر الدين بن أيب البقاء ، فعني السلطان ناصر الدين حممد بن عبد الدائم .األكابر فعل 
فوض له قضاء الشافعية فاستخار اهللا بعد صالة ركعتني الشاذيل ابن بنت امليلق الواعظ ، وطلبه يف رابع شعبان و

وقبل ، وكان يعرفه من خطبته مبدرسة حسن ، ووصفه له سودون النائب وغريه ، فتم أمره ، وقرأت خبط القاضي 
تقي الدين الزبريي أن سبب عزل ابن أيب البقاء ما تقدم من قصة أمني احلكم وانضاف إىل ذلك أن بعض مدركي 

لطانية مات يف أول هذه السنة ، وكان يذكر باملال اجلزيل فجهز القاضي أمني احلكم ليحتاط علة البالد الس
موجوده فذكر ذلك للسلطان فأنكر عليه وأحضر أمني احلكم وضربه وعزل القاضي ، وطلب من يوليه عوضه 

  .، وواله فباشره بعزة وعظمه فغرم القاضي يف هذه احلركة مخسة آالف دينار ، مث ما أفاد بل طلب ابن بنت املليق 
وفيها مجع كبيش العربان وهنب جدة وأخذ منها للتجار ثالثةمواكب وتقابل هو وعنان أمري مكة فقتل كبيش يف 

  .املعركة بعد أن كاد يتم له النصر وذلك بأذاخر بالقرب من مكة 
ان علي بن عجالن يف إمرة مكة وفيها سار علي بن عجالن من مكة إىل القاهرة ، فقدمها يف رمضانفأشرك السلط

مع عنان فتوجه عنان إىل وادي خنلة ومنع اجللب عن مكة فوقع فيها الغالء ، فواىف قرقماش أمري الركب إىل مكة 
بتقليد علي بن عجالن ، وأمره أن يتجهز إىل عنان ، فخرج وأرسل معه طبول احململ فدقوا بني األودية فظن عنان 

خلت القافلة فباعوا ما معهم برخص حىت احنطت الويبة من القمح إىل عشرة بعد ثالثني أن العساكر دمهته فهرب فد
.  

وفيها استوىل على إمرة املدينة علي بن عطية مث قتل وذلك أنه طرق املدينة فنهبها وقتل فيها أناسا فأفرج السلطان 
  .عن ثابت بن نعري وقلده إمرة املدينة وأمره باملسري 

ل قبض على كرمي الدين بن مكانس وضربباملقارع وصودر على مائة ألف ، مث عزل عن نظر ويف رابع ربيع األو
  .الدولة يف ثاين رمضان 

وفيها خامر منطاش نائب ملطية وهو لقب وامسه متربغا األفضلي ومجاعة من املماليك األشرفية الذين نفاهم برقوق ، 
مد التركماين كبري التركمان ويلبغا املنجكي ومجعوا مجعا ووافقهم القاضي برهان الدين أمحد صاحب سيواس وقرا حم

كبريا وبلغ ذلك السلطان فجرد العساكر إليهم فسار اينال األتابك بدمشق ، وقزدمر وسودون باق والطنبغا املعلم 
ومقدمهم يلبغا الناصري نائب حلب فنازلوا ملطية ، فهرب منطاش فتوجهوا إىل سيواس ونازلوها فاستنجد برهان 
الدين صاحبها األرمن وغريهم ، فوقعتبينهم وبني عساكر الشام وقعة وقتل فيها من الفريقني مجاعة ، مث كان النصر 

على يد يلبغا الناصري واهنزم برهان الدين مث أرسل يطلب األمان ويبذل الطاعة للظاهر فأمنه وصار من جهته 
  .اله عشرين ألفا وكانت عدة الذي مع الناصر حنو األلف والذين جتمعوا لقت



  .وفيها قبض على جربيل قريب بيدمر وعلى حممد بن بيدمر وتسلمهما وايل القاهرة فصادرمها على مال كثري 
وفيها قتل بدر بن سالم أمري العربان بالبحرية ، قتله بعض العرب غيلة وكان قد قهر السلطان وأعجز العسكر من 

  .سدت أحوال البحرية التجاريد إليه وهو يفر من مكان إىل مكان وف
وفيها يف أواخر شعبان استقر يف الوازارة علم الدين إبراهيم القبطي بن كاتب سيدي وكان مستويف املرجتع فوصى 

  .ابن كاتب أرالن بأن يستوزره بعده فقبل الظاهر ذلك 
ونزل بدر الدين بن ويف تاسع رمضان نزل جالل الدين البلقيين عن توقيع الدستلزوج ابنته هباء الدين الربجي ، 

  .البلقيين أخيه جالل الدين عن إفتاء دار العدل واستمر بيد بدر الدين قضاء العسكر 
ويف ليلة الثالثاء ثامن عشر مجادى اآلخرة ظهر كوكب عظيم من جهة الشمال مث امتد وتشعب منه ثالث شعب 

  . إحدامها ذنب طويل حنو الرمح ونورها شديد وذلك بعد العشاء بنحو ساعة
  .ويف هذه السنة انتهت زيادة النيل إىل أربعة عشر إصبعا من تسعة عشر ذراعا وثبتت إىل خامس بابه 

ويف أوائلها ملك ألو محو تلمسان فحاصره ولده أبو تاشفني إلىأن قبض عليه وسجنه بالقصر فسأله أبو محو أن 
و صاحبها حىت أنزله وبعث إىل حممد بن أيب خيرجه إىل الديار املصرية ليحج فأسعفه ومحله يف مركب فخدع أبو مح

حممد مهدي القائد ببجاية يستنصره ، فأنزله عنده وكتب إىل السلطان بتونس ، فأمره مبساعدته واستنفر العرب 
فنفروا معه ، فقتل أبو زيان بن أيب تاشفني يف احلرب وانقض مجع أيب تاشفني فخرج من تلمسان ودخلها أبو محو يف 

  . رجب سنة تسعني
وفيها كائنة ميخائيل األسلمي ، وكان نصرانيا وأسام يف شعبان سنة مثان ومثانني حبضرة السلطان وعناية حممود 
فأركب بغلة وعمل تاجر اخلاص كما تقدم مث قرر يف نظر اإلسكندرية يف احملرم من هذه السنة ، فلما كان ثالث 

وفيها .يه أنه زنديق وشهد عليه بذلك مخسون إال واحدا عشر ربيع اآلخر ضربت عنقه باإلسكندرية بعد أن ثبت عل
ضربت الدراهم الظاهرية ، وجعل اسم السلطان يف دائرة فتفاءلوا له من ذلك باحلبس فوقع عن قريب ، ووقع 

  .نظريه لولده الناصر فرج يف الدنانري الناصرية 
  .م وفيها كان الغالء بدمشق وقلة املاء بالقدس حىت بلغت اجلرة نصف دره

  .وفيها وقعت بني ابن يغمر نائب األبلستني وبني ابن دلغادر حرب 
  .ويف سادس عشر مجادى اآلخرة وهو تاسع ابيب توقف النيل مث نقص مث رد النقص وزاد يف رابع عشريه 

ويف هذه السنة نازل عسكر مترلنك صحبة ولده آمد ففر منه قرا حممديف مائة فارس إىل ملطية ، فاضطرب أول 
مر بالقاهرة ، ومجع الظاهر الفقهاء واألمراء وحتدث يف إعادة ما وقف من األراضي اخلراجية فطال النتازع وآل األ

األمر إىل أنه يؤخذ لتجهيز العسكر متحصل سنة ، وأمر الظاهر بتجهيز أربعة من األمراء وهم قرادمرداش ويونس 
أول رجب فوصلوا إىل حلب فوجدوا مترلنك قد رجع  والطنبغا املعلم وسودون باق وغريهم ، فتوجهوا وخرجوا يف

إىل بالده ألمر حدث هبا ، وأرسل نائب الشام رجال اهتم بأنه جاسوس فضرب فأقر على ثالثة بدمشق فضرب 
وحبس وكتب إىل دمشق بإحضار رفقته ، وملا وصل األمراء إىل حلب يف شعبان كاتبوا بأن اللنك رجع فصادف 

وفيها عاد .اش فأمروا أن يتوجهوا إىل حماربته فتوجهوا ، وكان ما سنذكره يف السنة اآلتية وصول اخلرب مبخامرة منط
اللنك إىل عراق العجم فاستقبله ملوكها وأذعنوا له بالطاعة مثل إسكندر اجلاليل وأر سعيد وإبراهيم العمي وأبو 

لة من اجتمع عنده من ملوك العجم إسحاق السريجاين وسلطان أمحد بن أخي شجاع وابن عمه شاه حيىي ، وكان مج
سبعة عشر ملكا ، فبلغه أهنم تواعدوا على الفتك به ، فسبقهم وأمر بالقبض عليهم ، وقد اجتمعوا يف خيمة وقرر 



يف ممالكهم أوالده وأحفاده وتتبع ذراري املقتولني فلم يبق منهم أحدا ، مث توجه حنو عراق العرب ، فبلغ ذلك أمحد 
اسنباي ، فتالقيا على مدينة سلطانية فاهنزم جند بغداد فلم : عسكرا كثيفا مع أمري يقال له بن أويس فجهز له 

يتبعهم اللنك وعطف على مهذان وما يليها ، فقبض على متوليها واستناب فيها مث كر راجعا إىل بغداد فبلغ أمحد بن 
ى مملكة نربيز عوضاعن أخيه حسني بعد أويس ذلك فعرف أنه ال طاقة له بلقائه ، وكان أمحد بن أويس استوىل عل

قتله فلم يلبث إال قليال حىت فاجأه عسكر اللنك ، فلما بلغ ذلك رحل عنها وترك أهلها حيارى ، فهجم عليهم 
العسكر عنوة فانتهبوها وفعلوا فيها ما ال ميكن شرحه ، وأقاموا هبا شهر رجب كله يف استخالص األموال وختريب 

موال بالعصر واإلحراق والضرب وأنواع العذاب ، وانتهكوا احلرمات وسبوا احلرمي الدور وتعذيب ذوي األ
والذراري ، وكان قبل ذلك استوىل على تربيز وفعل هبا األفاعيل ، وكان أمحد ابن أويس قد أرسل ذخائره وحرميه 

ع ثالمثائة نفس من أهل النجدة ، وأوالده إىل قلعة يقال هلا النجاء يف غاية احلصانة وقرر فيها أمريا يقال له النون م
فنازله اللنك فلم يقدر عليها وقتل يف احلصار أمريان كبريان من عسكره ، مث ترحل عنها ملا بلغه ما طرق بالده من 

جهة طقتمش خان وأنه قد تعرض ألطراف بالده فكر راجعا أيضا ، وملا بلغه ذلك قرا حممدا التركماين انتهز 
  .فملكها ، وقرر فيها ولده مصر خجا ورجع إىل بالده الفرصة ووصل إىل تربيز 

ويف تاسع رجب أمر احملتسب بطلب ذوي األموال واستخراجزكواهتا منها وأن يتوىل قاضي احلنفية الطرابلسي 
حتليفهم ، فعمل ذلك يف يوم واحد ، فلما ورد اخلرب برجوع متر لنك رد على الناس ما اخذ منهم وبطلت مطالبتهم 

  .باخلراج أيضا بالزكاة و
ويف العشرين من رمضان استقر مجال الدين احملتسب يف قضاء العسكر عوضا عن مشس الدين القرمي بعد وفاته ، 

  .وسعى جتم الدين بن عرب يف احلسبة فبذل فيها مخسني ألف درهم قيمتها يومئذ أكثر من ألفي مثقال ذهبا 
اط وأعطاه شيئا كثريا وقرره يف نيابة حلب ، وسافر يف ويف نصف شوال أفرج الظاهر عن يلبغا اناصري من دمي

  .تاسع ذي القعدة ، وقرر سودون املظفري نائب حلب أتابك العساكر هبا 
ويف .ويف هذه السنة يف ذي احلجة صرف تقي الدين الكفري عن قضاء احلنفية وقرر عوضه جنم الدين بن الكشك 

  .ة اإلسكندرية رابع ذي احلجة استقر أمري حاج مغلطاي يف نياب
  ٧٨٩وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة تسع ومثانني وسبعمائة من األعيان
إبراهيم بن عبد اهللا مشس الدين الوزير القبطي املعروف بكاتب أرنان أصله من نصارى القبط فأسلم وخدم األمراء 

، فتنقلت به األحوال إىل أن خدم  إىل أن اتصل بالظاهر قبل سلطنته يف ديوانه مث قلده الوزارة فباشر أحسن مباشرة
يف ديوان برقوق وهو أتابك العساكر فأراد ابن مكانس أن يبعده عنه فيعينه لوزارة الشام ، فاستعفى مث واله برقوق 

الوزارة فنهض فيها هنوضا تاما حىت قيل إنه دخل الدولة وليس فيها درهم وال قدح غلة ، وخرج عنها وفيها من 
ومن الغلة ثالمثائة ألف أردب وستون ألف أردب ومن الغنم ستة وثالثون ألف رأس وغري  النقد ألف ألف درهم

  ذلك حىت أنه كتب يف مرض موته أوراقا
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لتاريخ: كتاب  ا لعمر يف  ا بناء  لغمر بأ ا ء  نبا   إ
لعسقالين : املؤلف  ا بن حجر  بن علي  أمحد  لفضل  ا لدين أيب  ا  شهاب 

حبواصله وكان مجلة قيمتها مخسمائة ألف دينار ، فأرسل بالوراق إىل السلطان ويقال بل عاده السلطان يف الليل سرا 
ه وال شيئا من حاله وعنده جواري يف البيت فيغلق بابه إذا ركب ، فناوهلا له ، وكان منذ ويل الوزارة مل يغري ملبوس

وحيمل مفتاحه معه وال ميكن أحدا من الركوب معه سوى غالمه على بغلة ووراءه عبد معه الدواة ، ويقال إنه كان 
  .يف الباطن على النصرانية واهللا أعلم بغيبه ، مات يف شعبان 

 شهاب الدين الغزاوي ، ناب أبوه يف احلكم ونشأ له ولده هذا فتعلق أمحد بن إبراهيم بن إسحاق بن أيب حيىي
باملباشرات يف الديوان عند األمراء وخطب بالصاحلية وخدم يف اإلصطبل السلطاين شاهدا ، وكان لطيف املعاشرة 

  .حسن التودد مات يف آخر صفر 
  .اء القاهرة أمحد بن أيب القاسم بن شعيب األمخيمي أبو القاسم املصري ، أحد فقه

إمساعيل بن مازن اهلواري أحد أكابر العرب ، مات يف هذهالسنة وخلف أمواال كثرية جدا ، فيقال إن القاضي أمر 
  .أمني احلكم أن يتكلم فيها فجر ذلك عزل القاضي وضرب أمني احلكم 

  .أبو بكر بن أمحد بن أمحد بن طرخان األسدي ، مات يف شعبان 
  .ارزمي نائب الشام مرارا ، يقال كان امسه يف األصل زكريا بن عبد اهللا ابن أيوب بيدمر بن عبد اهللا اخلو

خليل بن فرج بن سعيد اإلسرائلي املقدسي مث الدمشقي القلعي ، أسلم ببيت املقدس ، وله تسع عشرة سنة ، وعين 
ن ، وكان مولده يف آخر سنة بالعلم والزم الشيخ ويل الدين املنفلوطي ، وانتفع به وقرأ القرآن ، ولقب حمب الدي

، وتفقه على مذهب الشافعي فمهر وصار أكثر الناس موظبة على الطاعة من قيام الليل وإدامة التالوة  ٧١٢
واملطالعة ، وويل مشيخة القصاعينثم تركها لولده وجاور يف آخر عمره مبكة ، فقدم دمشق ممرضا فمات حادي 

  .عشر صفر 
يب الوفاء الشيخ صدر الدين الياسويف الدمشقي ، مسع الكثري ، وعين باحلديث سليمان بن يوسف بن مفلح بن أ

واشتغل بالفنون ، وحدث وأفاد وخرج مع اخلط احلسن والدين املتني والفهم القوي واملشاركة الكثرية ، أوذي يف 
نه صنف يف منع اخلروج فتنة الفقهاء القائمني على امللك الظاهر فسجن ، فمات يف السجن بعد أيام بالقلعة ، مع أ

  :على األمراء تصنيفا حسنا ، وقفت عليه بدمشق ، وهو القائل 
  ليس الطريق سوى طريق حممد
  فهي الصراط املستقيم ملن سلك
  من ميش يف طرقاته فقد اهتدى

  سبل الرشاد ومن يزغ عنها هلك
ريع احلفظ ودأب يف االشتغال وكان مولده تقريبا سنة تسع وثالثني ، وحفظ حمفوظات وكان مشهورا بالذكاء س

والزم العماد احلسباين وغريه ، وفضل يف مدة يسرية ، وتنزل يف املدارس مث تركها ، وقرأ يف األصول على اإلمخيمي 
، وترافق هو وبدر الدين بن خطيب احلديثة ، فتركا الوظائف مجلة وتزهدا وصارا يأمران باملعروف وينهيان عن 

مرارا ، مث حبب إىل الصدر احلديث فصحب ابن رافع وجد يف الطلب ، وأخذ عن  املنكر ،وأوذيا بسبب ذلك
أصحاب ابن البخاري كثريا ، وخرج جلماعة من الشيوخ ، ورحل إىل مصر سنة إحدى وسبعني وسبعمائة ، ومسع 



وظائفه  هبا من مجاعة وخرج لناظر اجليش جزءا وصادف والية ابن وهبة قضاء طرابلس عند موت ابن السبكي فويل
، بعناية ناظر اجليش وهي تدريس األكرمية ومشيخة األسدية وغريمها ، ودرس وأفىت واستمر على االشتغال 

  .باحلديث يسمع ويفيد الطلبة القادمني وينوه هبم مع صحة الفهم وجودة الذهن 
ل أمحد الظاهري ويف آخر أمره صار يسلك مسلك االجتهاد ويصرح بتخطئة الكبار ، واتفق وصو: قال ابن حجي 

من بالد الشرق فالزمه فمال إليه ، فلما كان كائنة بيدمر مع ابن احلمصي أمر بالقبض على أمحد الظاهري ومن 
ينسب إليه ، فاتفق أنه وجد مع اثنني من طلبة الياسويف فسئال فذكرا أهنما من طلبة الياسويف فقبض على الياسويف 

عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن السجلماسي .يف ثالث عشر شوال  وسجن بالقلعة أحد عشر شهرا إىل أن مات
أبو زيد املعروف باحلفيد بن رشد املالكي ، كان بارعا يف مذهبه ، وروى عن أيب الربكات البلقيين والعفيف املطري 

ط القاضي والشيخ خليل ، وتقدم يف الفقه على مذهبه ، وويل قضاء حلب مث غزة مث سكن بيت املقدس ، قرأت خب
كان فاضال يستحضر لكن كالمه أكثر من علمه ، حىت كان يزعم أن ابن احلاجب ال : عالء الدين يف تاريخ حلب 

يعرف مذهب مالك ، وأما من تأخر من أهل العمل فإنه كان ال يرفع هبم رأسا إال ابن عبد السالم وابن دقيق العيد 
هاب الدين بن أيب الرضا قاضي حلب الشافعي منافرة ، فكان ، وكان كثري الصخب يف حبثه ، ووقع بينه وبني ش

كل منهما يقع يف حق اآلخر وأكثر احللبيني مع ابن أيب الرضا لكثرة وقوع احلفيد يف األعراض ، وسافر يف جتارة من 
  .حلب إىل بغداد مث حج وعاد إىل القاهرة ، ومات عن ثالث وسبعني سنة معزوال عن القضاء ومل يكن حممودا 

  .عبد الواحد بن عمر بن عباد املالكي تاج الدين بن اجلرار ، برع فيالفقه وشارك يف غريه 
علي بن احلسني بن علي بن أيب بكر عز الدين املوصلي ، نزيل دمشق كان معتنيا باآلداب ، قدم دمشق قدميا ، 

يف النظم قاصرا يف النثر ، نظم  وراسل الصالح الصفدي ونظم على طريقة ابن نباتة ، وعين بالفنون ، وكان ماهرا
البديعية واخترع التورية يف كل بيت باسم ذلك النوع وشرح هذه البديعية شرحا حسنا وكان يشهد حتت 

  :الساعات ، وله ديوان شعر وشعره سائ ، ورثاه عالء الدين بن أيبك بقوله 
  يقولون عز الدين وايف لقربه
  فهل هو فيه طيب أو معذب

  منه نباتة فقلت هلم قد كان
  وكل مكان ينبت العز طيب

علي بن عمر بن عبد الرحيم بن بدر اجلزري األصل الصاحلي أبو احلسن النساج ، ولد سنة بضع وسبعمائة ، ومسع 
الكثري من التقي سليمان من ذلك الطبقات ملسلم ، ومن أيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم وابن سعد وغريمها ، 

اهلول وهو هبا أشهر من امسه ، عاش حنوا من تسعني سنة ، ومات يف ربيع األول وكان  وحدث ، وكان يقال له أبو
مسحا بالتحديث مث حلقه يف أواخر عمره طرف صمم فكان ال يسمع إال مبشقة ، وقد حدث بالكثري ،مسع منه 

  .اليشكري وسبط بن العجمي وابن حجي وآخرون 
ورأس بني التجار ومجع ماال كثريا ، فلما وقعت كائنة األشرف  علي بن عنان البزار الرئيس ، تقدم عند األشرف

خاف على نفسه ودفن ماله وأظهر التقلل والفقر ، مث مرض ففاجاه اخلرس قبل أن يدل أوالده على موضع ماله 
  .ومات على ذلك ، فحفروا غالب األماكن فلم يظفروا بشيء 

  .علي بن حممد البعلي ، مات يف مجادى اآلخرة 
بنت اخلطيب عبد الرحيم بن بدر الدين بن مجاعة ، أخت قاضي القضاة برهان الدين بن مجاعة ، مسعت من  عائشة



  .الواين وغريه وحدثت 
حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن علي ، مشس .كبيش بن عجالن ، قتل يف الوقعة اليت تقدم ذكرها يف احلوادث 

ب ، ذكره طاهر بن حبيب يف ذيل تاريخ أبيه ، وأثىن عليه بالفضل الدين أبو اجملد احلسين ، نقيب األشراف حبل
الوافر وحسن اجملالسة وطيب احملاضرة ، ومات يف الطاعون الكائن حبلب سنة تسع ومثانني وسبعمائة ، واتفق أنه 

  .قبض روحه وهو يقرأ سورة يس وهو أخو شيخنا باإلجازة عزالدين ابن أيب جعفر أمحد النقيب 
 بكر بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد القاهر بن هبة اهللا النصييب مشس الدين ، أحد األعيان احللبيني ، حممد بن أيب

كان حسن اخلط ، كثري التالوة ، كتب يف اإلنشاء يف حلب ، : أثىن عليه القاضي عالء الدين يف الذيل ، قال 
  .ومات يف هذه السنة بالوباء الكائن هبا 

هللا بن أمحد بن احملب عبد اهللا الصاحلي أبو بكر بن احملب املقدسي احلنبلي املعروف بالصامت ، حممد بن احملب عبد ا
،وأحضر على التقي سليمان ، وأمسع الكثري ممن بعده وطلب بنفسه فأكثر ،  ٧١٣احلافظ مشس الدين ، ولد سنة 

ع جماميع ورتب أحاديث املسند على وكتب األجزاء والطباق وكان إليه املنتهى يف معرفة العايل والنازل وقد مج
احلروف ونسخ هتذيب الكمال وكتب عليه حواشي مفيدة وبيض من مصنفات ابن تيمية كثريا ، وكان معتنيا به 
حمبا فيمن حيبه ، وكان له حظ من قيام الليل والتعبد ، دقيق اخلط جدا مع كربه ، وصنف يف الضعفاء كتابا مساه 

كية ، وحدث بالكثري وخترج به الدماشقة ، وكان كثري االجنماع والسكون ، فقيل له التذكرة عدم يف الفتنة اللن
الصامت لذلك ، كثري التقشف جدا حبيث يلبس الثوب أو العمامة فيتقطع قبل أن يبدهلا أو يغسلها ورمبا مشى إىل 

حللق اليت حتت القلعة فيتفرج البيت بقبقاب عتيق وإذا بعد عليه املكان أمسكه بيده ومشى حافيا ، وكان ميشي إىل ا
على أصحاهبا مع العامة ، ومل يتزوج قط ، وكانت إقامته بالضيائية ، فلما مات باع ابن أخيه كتبه بأخبس مثنوهو 

  .كثري اإلسراف على نفسه فبذر الثمن يف ذلك بسرعة ، مات الشيخ يف خامس ذي القعدة 
ين ابن الشيخ هباء الدين ، مات يف صفر ، وكان موقعا يف اإلنشاء حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عقيل فتح الد

  .وكان لطيف اخللق 
حممد بن عبد اهللا القرشي مشس الدين قاضي العسكر ، كان وجيها عند امللك الظاهر ، مقبول الشفاعة ، وكان 

ان عريا عنالعلم ، وهو يرتشي الكثري على قضاء األشغال وخيدم السلطان بذلك ، مات وله نيف وأربعون سنة ، وك
  .الذي قرب الشيخ عالء الدين السريامي للظاهر وكذلك غريه من العجم 

حممد بن علي بن حممد بن عمر بن خالد بن اخلشاب املصري ، مسع الصحيح من وزيره واحلجار وحدث به ، وويل 
  .نيابة احلسبة وأضر قبل موته ، ومات يف شعبان 

بن هاشم بن عبد الواحد بن أيب املكارم بن عبد املنعم بن أيب حامد بن أيب العشائر حممد بن علي بن حممد بن حممد 
احلليب احلافظ ناصر الدين ، مسع الكثري ببلده ودمشق والقاهرة ، وكان خطيب بلده ، فقدم القاهرة بسبب وظائف 

لفقه واحلديث واألدب ، حسن توزع فيها ففاجأته الوفاة يف ربيع اآلخر ،ويقال إنه مات مسموما وكان بارعا يف ا
، وأخذ بدمشق  ٧٤٢اخلط جيد الضبط مجع جماميع مفيدة وحدث وناظر وألف مل يكمل اخلمسني فأنه ولد سنة 

عن ابن رافع ، ويف العربية عن العنايت وكتب خبطه وقرأ بنفسه وأمسع ولده ويل الدين الكثري وشرع يف تاريخ حللب 
ه مسودة ذكر ذلك ابن حجي ، فظفر هبا بعده القاضي عالء الدين فبيضها ونقل ذيل على تاريخ ابن العدمي مث مجع

عنه كثريا وأضاف ما جتدد وكمل يف أربعة أسفار مرتبة على احلروف يذكر فيها من مات من أهل حلب أو دخلها 
يذكر لقضائها وكان رأس ببلده وصار : أو دخل شيئا من معامالهتا على قاعدة أصله فأفاد وأجاد ، قال ابن حجي 



وله ثروة وملك كثري ومشاركة جيدة يف الفقه والعربية وخط حسن جدا متقن ، وكان حسن املذاكرة ، ومات 
  .حممد بن قطب البكري املصري ، عين بالفقه ونفع الناس ، مات يف شوال .غريبا بالقاهرة 

حلنفي قدم مكة قدميا ، ومسع من العز بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن أيب بكر الدمراين اهلندي حمب الدين ا
مجاعة وهو عامل بارع ، وكان يعتمر يف كل يوم ويقرأ كل يوم ختمة ، ويكتب العلم ولكنه كان شديد العصبية ، 

حممد .يقع يف الشافعي ويرى ذلك عبادة ، نقلت ذلك من خط الشيخ تقي الدين املقريزي ، ومات وقد قارب املائة 
أمني الدين احللوي ، كان مشهورا بالصالح وتربية املريدين ، عظمه السلطان ورتب له  بن حممد بن النسفي

  .الرواتب ، وواله نظر املارستان الكبري ، وكان حسن السمت مهيبا متنسا ، مات يف شعبان 
الدين  حممد بن امللك الكامل حممد بن امللك السعيد عبد امللك بن الصاحل إمساعيل بن العادل بن أيوب ، صالح

الدمشقي ، كان أحد األمراء بدمشق ، ومولده سنة عشر تقريبا ، أجاز له الدشيت والقاضي وغريمها وحدث ، مات 
  .يف رمضان 

حممد بن الوحيد مشس الدين الدمشقي ، قدم القاهرة للسعي يف بعض الوظائف هبا ، وويل نظر املواريث واألوقاف 
  .وشهادة اجليش ، ومات يف ربيع األول 

  .أجاز له التقي سليمان وغريه وحدث . مود بن موسى بن أمحد األذرعي التاجر حم
منشا موسى بن ماري حاطه بن منشا مغا بن منشا موسى بن أيب بكرالتكروري ملك التكرور ، وليها بعد أبيه سنة 

  .مخس وسبعني ، وكان عادال عاقال ، مات يف هذه السنة 
، نزيل مكة كان خريا صاحلا مشاركا يف الفقه ، وكان للناس فيه اعتقاد  موسى بن علي بن عبد الصمد املراكشي

  .زائد حبيث زائد حبيث أنه ملا محل عنان أمري مكة جنازته ، وهو والد صاحبنا احلافظ مجال الدين بن موسى 
  .يوسف بن موسى اجلناين ، له كرامات ، مات يف ذي القعدة 

لوهاب بن حممد بن ذؤيب األسدي مجال الدين بن الشيخ مشس الدين يوسف بن حممد بن عمر بن حممد بن عبد ا
ابن قاضي شهبة ، ولد يف رمضان سنة عشرين وسبعمائة ، واشتغل على والده وغريه ومهر ، وكان والده برجحه 

رونية ، على أقرانه ، وويل قضاء الزبداين مث الكرك مث نزل له أبوه عن وظائفه فباشرها يف حياته مث ويل تدريس العص
  ٧٩٠حوادث سنة .وأفىت وشغل الناس باجلامع ، وكان ساكنا منجمعا دينا خريا حسن الشكل ، مات يف شوال 

  سنة تسعني وسبعمائة
فيها أصاب احلاج يف رجوعهم يف ليلة التاسع من احملرم عند ثغرة حامد سيل عظيم ، فمات عدد كثري عرف منهم 

  .عرف فكثري جدا ، وتلف من األمتعة شيء كثري جدا مائة وسبعة وثالثون نفسا وأما من مل ي
مث استعان األمراء . وفيها يف صفر أمر السلطان بعرض احللقة وكتب إىل مجيع البالد بذلك فقاسوا من ذلك شدة 

ليلة املولد النبوي بالشيخ سراج الدين البلقيين والشيخ برهان الدين بن زقاعة وكان السلطان يعتقده فشفعا فيهم 
  .هنما األمراء فأمر بترك العرض أعا

دمشق وحلب وفيهم الطنبغا املعلم .وفيها كانت الوقعة بني العسكر اجملهز من القاهرة مع عساكرصفحة فارغة 
وقزدمر وسودون باق وآخرون ، فنازلوا سيواس فاستعان عليهم صاحبها بالتتار املقيمني ببالد الروم ، فافترقوا 

، وفرقة تقابل التركمان ، إىل أن كسروا الطائفتني وحاصورا سيواس وطال عليهم األمر إىل فرقتني فرقة تقابل التتار 
أن جرح كثري من خيوهلم وقلت األقوات لديهم فأمدهم السلطان باملال الكثري واجلند واخليول واألمتعة وجهز هلم 

ة ، فلما أرادوا الرجوع كبسهم ذلك صحبة ملكتمر الدويدار ، وأذن هلم يف ترك حصار سيواس والرجوع إىل ملطي



التتار من خلفهم ، فأجندهم يلبغا الناصري نائب حلب ومعه حنو ألف نفس فكسرهم وهم حنو عشرة آالف ، وقيل 
بل أكثر ، وكان السبب يف ذلك أن الناصري ملا وصل إىل سيواس راسله القاضي برهان الدين صاحبها يطلب 

كر إىل اجلانب اآلخر ليخرج إليه ويسلمه منطاش فخشي الناصري من األمان واقترح أن الناصري يرحل بالعس
املكيدة فاحترز ورحل فنزل قريبا فاستمر أكثر العسكر راجعا إىل حلب ، فلما حتقق برهان الدين ذلك ركب 

ينة فيعسكره ومعه منطاش ومن انضوى إليه فحملوا على الناصر فثبت هلم ومحل عليهم مبن معه فاهنزموا وطلبوا املد
واستمر يف حصارها إىل أن أذن له يف الرجوع إىل حلب فقتل من التتار خلق وأسر منهم حنو األلف وغنموا كثريا 
من خيوهلم ورجعوا إىل حلب وقتل إبراهيم بن شهري نائب دوركي على سيواس ، مث توجع العسكر إىل حلب مث 

 ربيع اآلخر ، وكبريهم يونس الدوادار وكان إىل القاهرة فدخلوها يف ثالث شعبان ، وكان توجههم من حلب يف
  .خروج املدد هلم مع ملكتمر يف مجادى اآلخرة 

وفيها أراد الطنبغا اجلوباين نائب الشام املخامرة ، فطن به بعض األمراء فكاتب السلطان بأنه ضرب طرنطاي 
، فأحسن الطنبغا بذلك  حاجب احلجاب ، واستكثر من استخدام املماليك وحنو ذلك ، فأذن له بالقبض عليه

فركب جريدة إىل القاهرة مظهرا للطاعة متنصال مما نقل عنه ، فتلقاه فارس اجلوكندار إىل سرياقوس ، فسار به إىل 
اإلسكندرية فسجنه هبا فيشوال ، واستقر طرنطاي نائب دمشق ، ومحل إليه التقليد مع سودون الطرنطاي الذي ويل 

رنطاي بقبض األمراء البطالني ببالد الشام ، وبالقبض على كثري ممن يظن به املخامرة نيابة الشام بعد ذلك ، وأمر ط
، فقبض على عدد كثري وقبض على الطنبغا املعلم أمري سالح وقزدمر رأس نوبة وسجنا باإلسكندرية أيضا ، وقبض 

  .ا نائبا هبا على كمشبغا احلموي نائب طرابلس يف شوال بأمر السلطان أيضا ، واستقر اسندمر حاجبه
  .ويف احملرم مسر علي بن جنم أمري العرب يف عشرين نفسا من أكابر قومه لقتلهم حممدا وعمرا ابين شاد واليهم 

  .وفيه قدمت رسل أيب يزيد بن عثمان ملك الروم هبدية منه إلىالظاهر فقلبت هديته وردت أجوبته 
  .شر دينارا واكثر ، وعز املاء يف القدس جدا وفيه كان الغالء ببالد الشام حىت بيعت الغرارة بإثين ع

وفيها استقر مجال الدين حممود شاد الدواوين استادارا كبريا بعد موت هبادر املنجكي وأضيف إليه أمر الوزير وناظر 
 ويف وظيفة املشورة يف. اخلاص أن ال خيالفاه فيما يراه مصلحة وكان تقريره يف الالستادارية يف ثالث مجادى اآلخرة 

وفيها بعد أن رجع .اخلامس منه ، واستقر ناصر الدين بن احلسام الصقري شاد الدواوين عوضا عن حممود املذكور 
مترلنك إىل الدشت وبلغ ذلك قرا حممدا الرتكماين ، فنازل وغلب عليها وخطب فيها باسم السلطان وكتب السكة 

  .له أجوبته بالشكر  بامسه ، وأرسل الدراهم إليه بذلك ففرح السلطان بذلك وكتب
  .ويف رجب وقع اخللف بني برهان الدين أمحد صاحب سيواس ومنطاش ، فأراد الربهان القبض عليه ففر منه 

  .وفيها كانت الوقعة بني عنان بن مغامس وعلي بن عجالن ، فانكسر عنان وتوجه إىل القاهرة فوصل يف شوال 
ديد إىل أن كاد يعمي املارة يف الطرقات ، وكان ذلك ويف شهر ربيع األول هبت ريح عظيمة مبصر وتراب ش

صبيحة املولد الذي يعمله الشيخ إمساعيل بن يوسف األنبايب فيجتمع فيه من اخللق من ال حيصى عددهم حبيث أنه 
وجد يف صبيحته مائة ومخسني جرة من جرار اخلمر فارغات إىل ما كان يف تلك الليلة من الفساد من الزناء 

  .تجاهر بذلك فأمر الشيخ إمساعيل بإبطال املولد بعد ذلك فيما يقال ، ومات يف سلخ شعبان واللواطوال
  .ويف صفر ابتدأ الظاهر بشرب التمر والبسر واستمر ذلك كل يوم أربعاء 

  .وفيها استوىل الفرنج على جزيرة جربة انتزعوها من املسلمني 
خليل املشبب السماع على العادة يف املولد لبعض املصريني  وفيها عمل إبراهيم بن اجلمال املغين املشهور وأخوه



مبكان بالقرب من رحبة اخلروب فسقط البيت الذي هم فيه فمات املغين واملشبب ومجاعة حتت الردم وهتشم من 
ويف .عاش منهم حىت أن بعض معارفنا استمر أحدب إىل أن مات ، وكان إىل ولدي ابن اجلمال املنتهي يف صناعتهما 

  .يع األول استقر فخر الدين بن مكانس يف نظر الدولة عوضا عن أمني الدين عبد اهللا بن ريشة رب
وفيها استقر سري الدين بن املساليت ، وهو سبط الشيخ تقي الدين السبكي يف قضاء الشافعية عوضا عن برهان 

ين الكفري إىل قضاء احلنفية عوضا الدين بن مجاعة ، ومحل إليه التقليد إىل دمشق يف أواخر شعبان وأعيد تقي الد
  .عن جنم الدين بن الكشك 

ويف تاسع عشر رمضان غضب السلطان على سعد الدين بن البقري ناظر الديوان املفرد ، وصادره على مخسة 
آالف دينار ، وقبض على سعد الديننب قارورة مستويف الدولة وصودر على ألف دينار أو أكثر ، وقبض على الوزير 

دين كاتب سيدي يف شهر رمضان وقرر عليه عشرة آالف دينار ، فمات بعد ذلك يف أواخر ذي احلجة ، علم ال
  .وقرر يف الوزارة عوضه كرمي الدين بن الغنام 

  .ويف عاشر شوال استقر مشس الدين ابن أخي اجلار يف مشيخة سعيد السعداء عوضا عن شهاب الدين األنصاري 
ة من أقارب السلطان اجلراكسة ، فخرج عليهم طائفة من الفرنج اجلنوبية ويف رجب قدم بعض التجار جبماع

فأسروهم فبلغ الظاهر اخلرب ، فأمر بالقبض على من باإلسكندرية من اجلنوبية وختم على حواصلهم يف أواخر 
ع من أسره شعبان ، فبلغهم اخلرب فأطلقوا من بأيديهم منهم فقدم اإلسكندرية خواجا على أخو اخلواجا عثمان جبمي

  .الفرنج من أقارب السلطان ففك اخلتم عن حواصل الفرنج ، وذلك يف أواخر ذي احلجة 
وفيها يف ربيع األول رتب جنم الدين الطنبذي احملتسب من فقراءالفقهاء من يعلم أصحاب الدكاكني من العامة 

  . eبدلوه بالصالة والسالم على النيب الفاحتة وفرائض الصالة وهنى قراء املواعيد والوعاظ عن التهتك وأمرهم أن ي
وفيها غضب السلطان على هبادر مقدم املماليك بسبب أنه وجدسكرانا يف بيت على البحر فضربه وأمر بنفيه إىل 

  .صفد ، وقرر عوضه يف التقدمة صندل األسود امللقب شنكل 
ه نصبا خيمة على شاطئ النيل وفيها بلغ السلطان أن كرمي الدين بن مكانس وأبو الربكات بن الرويهب صهر

وأحضرا من يغين وعمال مقاما حافال فأمر بالقبض عليهما وضرهبما باملقارع ومصادرهتما ، فأخذ خط ابن مكانس 
  .مبائة ألف وابن الرويهب خبمسني ألفا 

ه أن وفيها يف رجب ضرب حمب الدين السمياطي أمني احلكم بني يدي السلطان حنو مائيت عصاة ، ألنه رفع علي
حتت يده إلمساعيل بن مازن أمري العرب بالصعيد وديعة ذهب ، وأنه مل يطلع السلطان عليها فحصل بسبب ذلك 

  .للقاضي بدر الدين بن أيب البقاء إهانة ، وعزل عن قرب 
وفيها حج جركس .وفيها نازل الفرنج طرابلس الشام فواقعوهم املسلمون فكسروهم وأخذوا منهم ثالثة مراكب 

  .لي وعمل يف احلجاز خريا كثريا اخللي
  .ويف أواخرها خامر يلبغا الناصري بائب حلب 

  .وفيها كان الرخص الزائد حىت بيع األردب القمح بثمانية دراهم 
ويف ربيع األول تزايد املوت باألمراض احلادة والطاعون حىت بيعتالبطيخة من الصيفي خبمسني درمها قيمتها يومئذ 

ملوت يف املماليك السلطانية حىت زاد كل يوم على عشرين نفسا منهم ، فندب القاضي برهان دينارين وكان أكثر ا
الدين بن امليلق مجاعة لقراءة البخاري باجلامع األزهر ودعوا اهللا عقب ختمه برفع الوباء ، مث اجتمعوا يوم اجلمعة 

ستغاثوا باجلامع األزهر ، وكان وقتا باجلامع احلاكمي ففعلوا مثل ذلك ، مث اجتمعوا أكثر من عددهم األول فا



  .عظيما فارتفع الوباء يف ثاين مجادى اآلخرة بعد أن بلغ يف كل يوم ثالمثائة نفس 
  .وفيه استقر ايدكار حاجبا كبريا بعد أن شغرت الوظيفة أربع سنني منذ مات قطلوبغا الكوكائي 

  .ن ويف ثالث عشر مسري أويف النيل مبصر وذلك يف أول يوم من شعبا
  .ويف ذي احلجة استقر حممد بن عيسى أمري عرب العائد يف كشف الشرقية عوضا عن قطلوبغا التركماين 

ويف ذي احلجة استقر .وفيها وقع اخللف بني قرا حممد التركماين وبني حسن بن حسن بك وثارت الفتنة بينهما 
سعود ، واستقر حمب الدين بن الشحنة يف مشس الدين حممد بن أمحد بن مهاجر يف قضاء الشافعية حبلب عوضا عن م

  .قضاء احلنفية هبا 
  ٧٩٠وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة تسعني وسبعمائة من األعيان
إبراهيم بن عبد الرحيم بن حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة الكناين احلموي األصل مث املقدسي قاضي الديار 

دين بن مجاعة الشافعي أبو إسحاق ، كان مولده سنة مخس وعشرين ، ومسع املصرية مث الديار الشامية ، برهان ال
الكثري بالقاهرة ودمشق ، وأخذ عن جده وطبقته وحضر عند الذهيب والزمه وأثىن الذهيب على فضلئله وناب يف 

رة بذل احلكم مث ويل خطابة القدس مث خطب إىل قضاء الديار املصرية فوليه مرتني بصرامة وشهامةوقوة نفس وكث
وعزل نفسه مرارا ، مث يسأل ويعاد حىت هم السلطان يف بعض املرات أن ينزل إليه بنفسه ليترضاه ، وكان حسن 

اإللقاء لدرسه ، حمبا يف احلديث وأهله ، كثري اإلنصاف واالعتراف ، قويا يف أمر اهللا ، مث ويل قضاء الشام من سنة 
 أن مات ، وكان قواال باحلق معظما حلرمات الشرع ، مهابا ، حمبا يف مخس ومثانني عقب ويل الدين بن أيب البقاء إىل

السنة وأهلها ، مل يأت بعده له نظري وال قريب من طريقته ، مات يف شعبان ، وخلف من الكتب النفيسة ما يعز 
 يقع له ذلك اجتماع مثله ، ألنه كان مغرما هبا فكان يشتري النسخة من الكتب اليت إليها املنتهى يف احلسن ، مث

الكتاب خبط مصنفه فيشتريه ، وال يترك األوىل إىل أن اقتىن خبطوط املصنفني ما ال يعرب عنه كثرة ، مث صار أكثرها 
جلمال الدين حممود االستادار ،فوقفها ملدرسته باملوازنيني وانتفع هبا الطلبة إىل هذا الوقت ، وكان حمبا لآلداب ، 

للشعراء ، مدحه البدر البشتكي بغرر القصائد ، فأخربين مشس الدين الفيومي الكتيب مصيغا لألمداح ، كثري البذل 
ما قارب أحد من أهل العصر ابن نباتة إال هذا الرجل ، ومع ذلك فكان ينظم نظما : قال مسعت الربهان يقول 

  :عجيبا ، فقرأت خبط من أثق به أنه من خطه ذم مصر ملا وقع هبا الغالء سنة ست وسبعني 
  وماذا مبصر من املؤملات

  فذو اللب ال يرتضى يكسن
  فترك وجور وطاعون وفرط غال

  وهم وغم والسراج يدخن
  يا رب لطفا منك يف أمرنا

  فالقلب يدعو واللسان يؤمن
  .إبراهيم بن حممد بن شهري التركماين صاحب دوركي ، قتل يف هذه السنة يف وقعة سيواس 

براهيم بن حيىي بن أيب اجملد اللخميجمال الدين األميوطي مث املكي ، ولد سنة إبراهيم بن حممد بن عبد الرحيم بن إ
مخس عشرة وسبعمائة ، وتفقه على الزنكلوين والتاج التربيزي والكمال النشاي ، والزم الشيخ مجال الدين 
ن األسنوي ، وصحب شهاب الدين بن امليلق وأخذ عنه يف األصول ويف التصوف ، ومسع صحيح البخاري م



احلجار ، وصحيح مسلم من الواين ، وحدث عنهما وعن الدبوسي وحنوه بالكثري ، ومسع بدمشق من الذهيب واملزي 
ومجاعة ، واشتغل يف الفقهه والعربية واألصول ، ومهر يف الفنون ، وناب يف احلكم ، مث جاور مبكة مدة طويلة من 

خلط فصيح اللسان ، وكان شرع يف اجلمع بني سنة سبعني ، وتصدى هبا للتدريس والتحديث ، وكان حسن ا
الشرح الكبري والروضة واملهمات فبيض من ذلك نصف الكتاب يف تسع جملدات ، وله شرح بانت سعاد ، ومات 

مبكة يف ثالث شهر رجب وله مخس وسبعون سنة ، ذكر يل بعض من أثق به أنين مسعت عليه ومل أحتقق إىل اآلن ذلك 
  .هاب الدين احلنفي ، عين بالنحو والفقه والقراءات والفرائض ، وأقام ببالده ، مات بزبيد أمحد بن عمر اليمين ش.

أمحد بن حممد بن عمر شهاب الدين ابن الشيخ مشس الدين بن قاضي شهبة ، وهو والد صاحب طبقات الشافعية ، 
وصنف ودرس وأعاد وجلس ولد سنة سبع وثالثني وسبعمائة ، واشتغل على أبيه حىت أذن له ومهر يف الفرائض 

مكان أبيه باجلامع يشغل الناس ، وكان كثري اإلحسان للطلبة وال خيلو بستانه يوم السبت والثالثاء من مجاعة منهم 
أمحد بن حممد بن غازي بن حامت .فيطعمهم ومل يكن من يشاهبه يف ذلك إال النجم ابن اجلايب ، مات يف ذي القعدة 

وف بابن احلجازي ، ولد سنة ثالث وسبعمائة ، وحضر على أيب بكر بن أمحد بن عبد التركماين شهاب الدين املعر
الدائم وغريه ، وأجاز له ابن املهتار وست الوزراء وغريمها ، وهو جد أبيه ألمه ، وطلب بنفسه بعد الثالثني ، 

  .يف رجب فسمع من مجاعة ، وأجاز له مجاعة ، وكان فاضال مشاركا ، أقرأ الناس القراءات ، مات 
أمحد بن مطيع األنصاري ، كان يقرأ املواعيد باجلامع األزهر ويصحب ناصر الدين بن امليلق ، مات يف تاسع مجادى 

  .األوىل 
  .إمساعيل بن علي بن املشرف عماد الدين ، أحد الرؤساء بالقاهرة ، وكان من أتباع جركس اخلليلي 

صاحب الزاوية بأنبابة على طريقة السطوحية فنشأ ولده على طريقة إمساعيل بن يوسف بن حممد األنبايب ، كان أبوه 
حسنة واشتغل بالعلم مث انقطعبزاويته ، مث صار يعمل عنده املولد كما يعمل بطنتدا وحيصل من املفاسد والقبائح ما 

  .ال يعرب عنه ، مات يف شعبان 
صاحب املدرسة حبلب داخل باب النريب ، إشقتمر ويل نيابة حلب سبع مرات ، ونيابة الشام ثالث مرات ، وهو 

  .وكان موصوفا باملعرفة 
أبو بكر بن حممد بن قاسم السنجاري املقانعي احلنبلي ، شجاع الديننزيل بغداد ، روى مجاع املسانيد ومسند 
اهللا  الشافعي ورموز الكنوز للرسغي يف التفسري والتوابني البن قدامة وحدث ، مات عن مثانني سنة ، مسع منه نصر

  .بن أمحد التستري وولده حمب الدين 
هبادر بن عبد اهللا الرومي املنجكي األستادار ، أحد األمراء الكبار بالقاهرة ، وكان ظاملا جائرا كثري احلرمة مسموع 

  .الكلمة مع كثرة صدقاته للفقراء خصوصا الغرباء 
  .جلبان احلاجب األمري سيف الدين ، كان متدينا عارفا 

بد اهللا الكمشبغاوي ، أحد األمراء األربعني بالقاهرة ، كان نائب القلعة ، وكمشبغا الذي نسب إليه ، سربج بن ع
سليمان بن فريوز .كان خزندار صرغتمش وسربج بضم السني والراء املهملتني بينهما موحدة ساكنة وآخره جيم 

اإلنشاد ، وكان صديق أيب ، وال ينشد  بن عبد اهللا القرايف علم الدين ، كان أعجوبة دهره يف شجا الصوت عند
: غالبا إال من شعره ، وكان أيب ينظم له يف وقائع األحوال وحصل عنده ديوان من نظمه ، أخربين ولده أبو اخلري 

  .أنه عاش ثالثا وستني سنة 
  .عبد اهللا بن فضل اهللا بن عبد اهللا أمني الدين بن ريشة ناظر الدولة ، مات يف مجادى األوىل 



د اهللا بن حممد بن حسن بن مسافر احلراين مث الدمشقي ، حمتسب دمشق ومباشر األوقاف هبا ، مجال الدين ، عب
  .مات يف ذي القعدة 

عبد اهللا بن حممد بن حممد بن سليمان النيسابوري األصل ، مث املكي املعروف بالنشاوري ، ولد سنة مخس وسبعمائة 
ي ، وأجاز له أخوه الصفي ، وحدث بالكثري ، مسعتعليه صحيح البخاري ، وقيل قبل ذلك ، ومسع من الرضي الطرب

مبكة ، وتفرد عن الرضي بسماع الثقفيات وغريها ، وقد حضر إىل القاهرة يف أواخر عمره وحدث ، مث رجع إىل 
  .مكة وتغري قليال ، مات هبا يف ذي احلجة 

 البغدادي احلنبلي ، ولد سنة ثالث وعشرين وسبعمائة ، عبد احملسن بن عبد الدائم بن عبد احملسن بن حيىي الدوالييب
عبد الواحد بن عبد اهللا .وروى عن جده عفيف الدين عبد احملسن بن حممد وغريه ، وكان واعظا يكىن أبا احملاسن 

  .املغريب املعروف بابن اللوز ، كان فاضال ماهرا يف الطب واهليئة وغري ذلك ، مات يف شوال 
د اهللا القبطي املعروف بكاتب سيدي ، ويل الوزارة بعد كاتب أرالن ، مث عزل بعد قليل وكان عبد الوهاب بن عب

  .مستضعفا 
العالء بن أمحد بن حممد بن أمحد السريامي مبهملة مكسورة بعدها حتتانية ساكنة عالء الدين ، كان من كبار العلماء 

البالد ، مث قدم فأقام يف ماردين مدة ، مث فارقها لزيارة يف املعقوالت ، قدم منالبالد الشرقية بعد أن درس يف تلك 
القدس فلزمه أهل حلب لإلفادة ، وبلغ خربه امللك الظاهر فاستدعى به وقرره شيخا ومدرسا مبدرسة اليت أنشأها 

دا إىل بني القصرين ، وأفاد الناس يف علوم عديدة ، وكان إليه املنتهى يف معرفة علم املعاين والبيان ، وكان متود
الناس حمسنا إىل الطلبة قائما يف مصاحلهم ال يطوي بشره عن أحد مع الدين املتني والعبادة الدائمة ، مات يف ثالث 

  .مجادى األوىل ، وكانت جنازته حافلة ، وقد جاوز السبعني 
  .علي بن عبد اهللا املؤذن رئيس املؤذنني عالء الدين يعرف بابن الشاطر ، مات يف ربيع األول 

علي بن حممد بن عبد الرمحن املصري ، نزيل حلب املعروف بابن العيب بضم املهملة وسكون املوحدة بعدها حتتانية 
مث ياء النسب نشأ بالقاهرة وحصل وظائف وتعاىن األدب وقال الشعر احلسن ولقي الصالح الصفدي بدمشق 

، وكان جاور قبل ذلك باملدينة الشريفة ، قال وغريه ، ومسع حبلب من ابن املرحل وغريه ، وويل هبا توقيع الدست 
  حالوية ألفاظها سكرية:كان عارفا بعيوب الشعر ونظم نظما حسنا ، قلت وأنشد له : الربهان احملدث 

  قلىت وقوت نار قليب بالعجب
  ومسري دمعي يف خدودي مشبك

  ومن أجل ست احلسن قد زاد السكب
  .مات يف غرة احملرم 

  :اوي سراج الدين ، لقبه قنور ، وفيه يقول بدر الدين بن الناصح بلقية أوهلا عمر بن عبد اهللا األسن
  قنور عمر فأر السنداس كله أجناس

عمر بن منهال الدمشقي ، كاتب السر بدمشق ، وليها قليال ، وكان حسن احملاضرة ، وكان موقع القبلية مدة 
مبا وعد له على كتابة السر فويل غريه واستمر غائبا وحصل أمواال ، وكان وهابا هنابا وتسحب ملا عجز عن الوفاء 

حممد بن إبراهيم بن يعقوب مشس الدين شيخ الوضوء .مدة ، مث ظهر واستمر خامال إىل أن مات يف رمضان 
الشافعي كان يقرئ بالسبع ويشارك يف الفضائل ، وقيل له شيخ الوضوء ألنه كان يطوف على املطاهر فيعلم العامة 

مات يف : ن يعاب بالنظر يف كالم ابن عريب ، ومات يف سابع عشرين شعبان ، وخبط ابن حجي الوضوء ، وكا



قدم من صفد ومسع علي السدجي أحد أصحاب الفخر وتفقه : مجادى اآلخرة وقد جاوز السبعني ، قال ابن حجي 
لك مع ذلك طريق بوالدي وغريه وأذن له ابن خطيب يربود باإلفتاء ، وكان التاج السبكي يثين عليه ، وس

التصوف ، وكانت بيده إمامة الطواويس وله فيها وقت للذكر وله راتب على اجلامع ، مث دخل القاهرة واجتمع 
بالسلطان ورتب له راتبا على املارستان املنصوري ، وذكر أنه طالع النهاية مرة ، وكان حسن الفهم جيد املناظرة ، 

  .القاهرةتسع سنني وكان يعتقد ابن العريب ، وأقام ب: قال 
حممد بن أمحد بن عبد الرمحن املنبجي مشس الدين األمسري خطيب املزة ، مسع الكثري على التقي سليمان ووزيره 
وابن مكتوم وغريهم ، وتفرد بأشياء وأكثروا عنه ، مات يف ذي القعدة عن ست ومثانني سنة ، وكان آخر من 

  .الشافعي ، وويل بأخرة قضاء الزبداين حدث عن ابن مكتوم باملوطأ وعن وزيرة مبسند 
حممد بن أمحد بن علي بن القاصح بدر الدين ، نشأ يف طلب الكتابة فكتب اخلط املنسوب وشارك يف الفضائل 

واآلداب ، ونظم الشعر وخدم ابن فضل اهللا وكان لطيف الذات حسن الشكل رأيته ومسعت من نظمه ونوادره ، 
  . سنة مات يف مجادى وله حنو الثالثني

حممد بن إمساعيل األربلي بدر الدين بن الكحال عين بالفقهواألصول ، وكان جيد الفهم ، فقريا ذا عيال وهو مع 
  .ذلك راض قانع ، جاوز األربعني 

حممد بن عبد اللطيف بن حممود بن أمحد الربعي ، أبو اليمن عز الدين بن الكويك ، أصله من تكريت مث سكن 
انوا جتارا ، ومسع هذا باإلسكندرية من العتيب ووجيهة بنت الصعيدي وبدر الدين بن مجاعة سلفه اإلسكندرية وك

وعلي بن قريش وأيب حيان وغريهم وكان رئيسا ، مسموع الكلمة عند القضاة ، مات يف مجادى األوىل عن مخس 
ري ، مسع من السديد بن حممد بن علي بن زبا املص.وسبعني سنة ، فإنه ولد يف شعبان سنة مخس عشرة وسبعمائة 

  .األربلي وغريه وحدث ، مات يف ربيع اآلخر ، مسع منه أصحابنا 
حممد بن فرج املعروف باجلمال بن تقلجلد كان من غلمان أمحد بن عجالن ، كثري التردد إىل الرسلية ، وكان ممن 

بن عجالن استنابه فقام بتدبري  قام يف الفنت واحلروب اليت بني عنان وبين عجالن حىت قتل كبيش وملا تسلطن علي
  .أمر مكة مدة ، ومات يف حادي عشر احملرم 
  .حممد بن قطلوبغا الفخري املعروف بليليك 

حممد بن حممد بن عبد اهللا املالكي ، فتح الدين بن شاش ، كان أبوه ينوب يف احلكم ، وكان متشددا يف الوثائق ، 
ل يف اخلدم إىل أن اتصل بيونس الدوادار ، فوقع عندهوتوىل توقيع فنشأ ولده مشتغال ولده بصناعته اإلنشاء واتص

اإلنشاء الدست ونيابة كتابة السر وعني كتابة السر بعد موت أوحد الدين وركب ليلبس وأحضر تشريفه فاستأذن 
  .يونس الدويدار السلطان على ذلك ، فأمر بصرفه واستدعى يف الوقت القاضي ابن فضل اهللا ، ومات يف شعبان 

  .حممد بن حممد الرحيب بنج الدين ، أحد أعيان التجار بدمشق 
حممد بن علي بن رستم اخلراساين مث الدمشقي ، جنم الدين ، قرأ على ابن اللبان وتصدر لإلقراء باجلامع األموي مدة 

  .، ومات يف ربيع اآلخر 
  .قيل سنة تسعني هذه السنة منشامغا بن ماري حاطه التكروري ملك التكرور ، ملكها سنة تسع ومثانني و

نافع بن عبد العزيز بن حممد بن عبد .مطهر بن عبد اهللا اهلروي الزيدي الصنعاين الشاعر ، مدح ملوكها وغريهم 
العزيز الفيشي ، معني الدين الشاهد املالكي ، كان مشهورا باالحتراز يف الشهادات ، فكان يقصد لذلك ، مات يف 

  .ثالث عشر شعبان 



  .مدي أمري جندار ، عمر طويال ، وأقام يف هذه الوظيفة عشرين سنة يلبغا احمل
يوسف بن أمحد بن إبراهيم ، مجال الدين ، مسع اجلزري وابن أيب اليسر والذهيب وغريهم ، مات يف ذي احلجة عن 

  .ثالث وسبعني سنة 
  .تقي الدين بن الفحام نقيب احلكم ، مات يف احملرم فجأة 

  .شاهد ديوان يونس ونائب احلسبة بالقاهرة  شرف الدين النويري ،
  .أم اخلري بنت القاضي موفق الدين عبد اهللا احلنبلي ، آخر من مات من أوالده 

أم عمر ألىت بنت ازدمر ، حضرت على احلجار ، ومسعت من البندنيجي بعناية عم أبيها صالح الدين العالئي ، 
  ٧٩١ة حوادث سن.ماتت يف ذي احلجة عن سبع وسبعني سنة 

  سنة إحدى وتسعني وسبعمائة
  .يف احملرم حضرت رسل على باي بن قرمان صاحب قونية وغريها من بالد الروم ومعهم هدية فقبلت وأكرموا 

  .ويف عاشوراء مطرت السماء على احلجاج مطرا عظيما واشتد الربد جدا يف حال رجوعهم 
على أخو عثمان الذي كان الفرنج هنبوا مركبه  ويف تاسع عشر من احملرم حضر رسل صاحب جنوة ومعهم خواجا

  .وأسروا منه أخت قجماس بنت عم السلطان ، فأعادوا املركب مبا فيه وقدموا هدية فقبلت منهم 
وفيها انكسر منطاش من التركمان وبقي يف نفر يسري ، وذلك أن ناصر الدين بن خليل بن دلغادر ونائب سيس 

لطان وأوقعا مبنطاش فاهنزم فاتفق مع الناصري حبلب ، وكان الناصري قد وقع مجعا التركمان الذين يف طاعة الس
اخللف بينه وبني سودون املظفري أحد األمراء الكبار حبلب ، وكان قبله نائبا حبلب فتكاتبا إىل السلطان وحط كل 

ل اهلدية وماطل يف منهما على اآلخر ، فأرسل السلطان إىل الناصري هدية جليلة وكتابا فأمره فيهباحلضور فقب
احلضور وتعلل باخلوف من منطاش والتركمان ، فأرسل السلطان إىل تلكتمر احملمدي أن يصلح بني يلبغا الناصري 
وسودون املظفري حبضرة األمراء والقضاة ، وكتب السلطان إىل سودون يف الباطن أن يقبض على يلبغا ويفتك به 

هر أجوبته ليسبقه تلكتمر ففر حىت دخل حلب قبل تلكتمر وأعلم وكان مملوك الناصري بالقاهرة قد أخر الظا
الناصري بصورة احلال فاحترز ، ويقال إن تلكتمر كان صهر حسن رأس نوبة يلبغا الناصري ، فاطلع يلبغا على 
القصة من هذه اجلهة ، فلما وصل تلكتمر إىل حلب تلقاه الناصري وقبل الكتب اليت معه وامتثل ما فيها ومجع 

قضاة واألمراء بدار العدل ليقرأ عليهم مرسوم السلطان ، فلما حضر سودون املظفري لذلك ملس قازان أمري ال
من يطلب الصلح يدخل يف آلة احلرب ، : آخور الناصري قماش سودون فأحس أنه البس احلرب فأنكر عليه وقال 

الناصري حاضرا بل وقع ذلك قبل  فشتمه سودون فسل قازان سيفه وضرب به سودون يف اجمللس فقتله ومل يكن
أن خيرج من مكانه إىل القاعة اليت اجتمعوا فيها وهي القاعة احلمراء فتناوش مماليكه ومماليك الناصري وقامت الفتنة 
فقتل من مماليك سودون أربعة وأمسك الناصري احلاجب الكبري حبلبوركب مبن معه إىل القلعة فحصنوا عليه قليال ، 

بها واهنال الناس عليه بالدخول معه واملخامرة على السلطان ورجع تلكتمر من حلب فأخرب السلطان مث سلها له نائ
مبا اتفق ، فأرسل إىل إينال اليوسفي وهو يومئذ أتابك دمشق أن يتوجه إىل نيابة حلب وأن ميسك الناصري ، وجتهز 

مراء الذين نفاهم السلطان حتالفوا ووثبوا السلطان بالعساكر لقصد حلب واهتم لذلك وملا بلغ من بطرابلس من األ
على باب اسندمر نائب طرابلس فامسكوه وقتلوا مجاعة من األمراء وأرسلوا إىل الناصري يعلمونه باتفاقهم على 

طاعته ، فكان ممن قام يف ذلك من املشهورين كمشبغا اخلاصكي األشريف وبزالر العمري ودمرداش اليوسفي وآقبغا 
ليل بن سنجر وولده مث دخل كمشبغا املنجكي نائب بعلبك يف طاعة الناصري مث خرج ثالثة قبجق وممن قتل خ



عشر أمريا من دمشق على محية طالبني حلب فأوقع هبم النائب فاهنزموابعد أن خرج منهم عدة واستمروا ذاهبني إىل 
ام بريم العزي احلاجب فاستوىل هو حلب ، مث اتفق من حبماة من املماليك على قتل النائب هبا فبلغه ذلك فهرب ، فق

ومن معه على القلعة فتوجه منطاش وكان قد حضر عند الناصري إىل حلب فسار إىل محاة فتسلمها وأرسلوا إىل 
الناصري بالطاعة ، مث توجه سنقر نائب سيس إىل طاعة الناصري فعارضه خليل بن دلغادر التركماين وقبض عليه 

دخل سوط بن دلغادرأمري التركمان ونعري أمري العرب يف طاعة الناصري فأقام وأرسل سيفه إىل السلطان ، مث 
سناجق خليفته ودعا إىل نصر اخلليفة ، وملا تواردت هذه األخبار إىل السلطان حبس اخلليفة يف الربج فضيق عليه ، 

ه أن الناصريينقم عليه حبس مث أفرج عنه يف اليوم الثاين يف ربيع األول واعتذر إليه ووعده مبواعيد مجيلة ملا بلغ
اخلليفة مث أرسل إليه دراهم وثيابا وضيق على ذرية الناصري باحلوش وأنفق النفقات الكثرية حىت محل إىل كل واحد 
من األمراء الكبار مائة ألف درهم فضة قيمتها يومئذ أكثر من أربعة آالف دينار وأحواله مع ذلك مضطربة وتغريت 

طال الرمايات واملظامل ، ونادى يف هذا الشهر بإبطال السلف على الربسيم والشعري وكان النيات عليه وشرع يف إب
الناس يقاسون من ذلك شدة عظيمة ، وأمر بإبطال مكس القصب والقلقاس وقياس ذلك ، مث أعيد بعد قليل وعزل 

ستقر شرف الدين األشقر موفق الدين ناظر اخلاص عن نظر اجليش ، وواله مجال الدين احملتسب يف ربيع اآلخر وا
يف قضاء العسكر عوضا عن مجال الدين ، فلم تطل مدته بل مات يف ربيع اآلخر كما سيأيت ، فاستقر ابن 

خلدونعوضه يف مشيخته البيربسية ، واستقر سراج الدين حمتسب مصر يف قضاء العسكر عوضا عنه أيضا واستقر 
  يل يف مشيخة سعيد السعداء عوضا عن ابن أخي اجلار ، مث توجهيف احلسبة مهام الدين ، واستقر مشس الدين البال

اجلاليش السلطاين صحبة ايتمش وجركس اخلليلي وينس الدوادار وغريهم فوصلوا إىل غزة فأمسكوا نائبها آقبغا 
ا الصفوي وحبسوه بالكرك ، واستقر حسن بن باكيش يف نيابة غزة ، مث توجهوا إىل دمشق فتلقاهم نائبها ، فأرسلو

مجاعة من العلماء غلى الناصري يف الصلح فتوجهوا إليه ، فأكرمهموسار من حلب إىل دمشق مبن معه من العساكر 
، فالتقاهم يف تاسع عشر ربيع اآلخر على خان الجني ، فانكسر الناصري مرتني ، فخامر أمحد بن يلبغا وايدكار 

تل جاركس اخلليلي يف املعركة ، وفر يونس فقتل بعد احلاجب ومجاعة معهما وقاتلوا رفقتهم إىل أن كسروهم ، وق
ذلك باخلربة ، قتله عنقاء بن شطي من آل فضل ، ووقع يف العسكر املصري النهب الشديد والقتل الذريع ، وملك 

الناصري دمشق وحبس أيتمش بالقلعة واحتاط على موجوده وراسل حسن بن باكيش الناصري بالطاعة ، وغمى 
على السلطان وواطأه مامور نائب الكرك وحسن بن باكيش على ذلك ، ومر أينال اليوسفي الناصري األخبار 

وأينال أمري آخور وغريمها حبسن بن باكيش هاربني إىل مصر فأمسكهم وحبسهم بالكرك ، وكان أينال اليوسفي قد 
نائبها مث كبس عليهم ملا  هرب هو وأينال أمري آخور وصحبتهم حنومثانني من املماليك فوصلوا إىل غزة ، فأكرمهم

رقدوا فأمسكهم مجيعا ، مث راسل الناصريبذلك ، وملا بلغ السلطان ذلك أمر اخلليفة والقضاة وسودون النائب 
واحلاجب الكبري بالركوب ومعهم موقع حكم يقرأ ورقة فيها أن السلطان رفع املظامل وعرض الصلح على الباغي 

يف كل حارة دربا ، ونادى يف كل يوم بإبطال مكس من املكوس املشهورة  فامتنع فاحترسوا على أنفسكم واعملوا
مث ال يصح شيء من ذلك ، وأمر بتحصني القلعة واستعد للحصار وحصل مؤنة شهرين وأجرى املاء إىل الصهريج 

األوىل الذي بناه بالقلعة ، وخرج الناصري من دمشق بعد أن قرر يف نيابتها جنتمر وهو أخو طاز يف سادس مجادى 
، فلما شاع ذلك راسل السلطان أمراء العرب من الوجه البحري ومن الوجه القبلي فتباطؤا عنه ، مث حضر بعضهم 

وشرع يف حفر خندق حتت باب القلعة عند باب القراقة ، وسدت خوخة أيدغمش وعملت الدروب بالقاهرة 
أمره بتحويل اإلقامات اليت كان جهزها ألجل فاستكثروا منها وأرسل إىل األمريحممد بن علي أمري عرب العائد ي



العسكر وخيربه أنه وهبها له ، وكان مراده أن يلبغا الناصري تضيق عليه األقوات والعليق فانعكس األمر ومل يتمكن 
املذكور من حتويل ذلك ، ووصلت العساكر فلم يسعه إال متكينهم من ذلك ، وكان يف احلواصل أربعة عشر ألف 

انية آالف محل تنب وحنو مائيت محل حطب وخطب يف يوم اجلمعة عاشر مجادى األوىل بامساخلليفة إردب شعري ومث
املتوكل قبل السلطان ، وحتالف اخلليفة والسلطان على املواالة واملناصحة ، مث قدم على البشالقي وايل قطية منهزما 

روق وباب اجلديد فلما قرب الناصري من من عسكر الناصري يف أواخر مجادى األوىل فسد ابن الكوراين باب احمل
الديار املصرية تسلل إليه األمراء أوال فأوالفسار إليه ابن سالر اللفاف رأس نوبة بركة وحممد بن سندمر وقريبه 

جربيل وإبراهيم بن قطلقتمر ، مث تسلل إليه حممد بن أيتمش ونزل الناصري بعساكره ظاهر القاهرة يف الثالث من 
ة فخرج إليه سودون باق وقرقماش اخلزندار ومجهور األمراء حىت مل يبق عند السلطان إال ابن عمه مجادى اآلخر

قجماش وسودون النائب ومتربغا املنجكي وسودون الطرنطايوأبو بكر بن سنقر وصواب السعدي مقدم املماليك يف 
ك وكسروا السجون وخزانة مشائل نفر يسري واختفى حسني بن الكوراين وايل القاهرة فعاث أهل الفساد بسبب ذل

، وأرسل السلطان إىل الناصري يطلب منه األمان لنفسه ، وذلك يف يوم السبت ثالث مجادى اآلخرة فجاءه أبو 
بكر ابن أخت هبادر ، فأمره أن خيتفي قدر مجعة لينكسر عنه حدة األعداء ففعل ذلك واختفى ليلة االثنني خامس 

احلواصل اليت بالقلعة وبالقاهرة وضواحيها قليال ، وكان أهل مصر أقل نبها من  مجادى اآلخرة ، ووقع النهب يف
أهل القاهرة ودخل منطاش يوم االثنني إىل القلعة فأخذ اخلليفة وتوجهإىل يلبغا الناصري بقبة النصر فطلعوا مجيعا إىل 

ن امللك األشرف إىل السلطنة ، القلعة وعرضوا اململكة على الناصري فامتنع ، فاتفق الرأي على إعادة حاجي اب
وقيل إهنم رموا قرعة فخرج امسه فغريوا لقبه األول ولقب املنصور ، واستقر يلبغا الناصري مدبر اململكة وسكن 

االصطبل والطنبغا اجلوباين رأس نوبة كبري ودمرداش األمحدي أمري سالح وأمحد بن يلبغا أمري جملس ومترباي احلسين 
  حاجب كبري
وهري استادار وقرقماش خزندار وظهر حسني بن الكوراين وأعيد إىل والية القاهرة وأمسك مجاعة من وآقبغا اجل

األمراء فسجنوا باإلسكندرية ، ووقع النهببالقاهرة يومني فندب الناصري له تنكزبغا فنزل عند اجلملون وسط 
من هنب من التركمان شيئا شنق ، : ودي القاهرة ، ونزل أبو بكر احلاجب عند باب زويلة فسكن احلال قليال ، مث ن

وظهر بعد ذلك املباشرون والقضاة وهنؤا الناصري واخلليفة ، مث ظهر حممود االستادار وقدم تقادمي عظيمة فأعيد 
: إىل وظيفته ، مث غضب عليه منطاش بعد ذلك فضربه وأهانه وصادره ، مث اشتد الطلب على امللك الظاهر ونودي 

دينار ، فشاع ذلك فخشي على نفسه فراسل الناصري فأرسل إليه اجلوباين فأحضره من  من أحضره أعطي ألف
بيت شخص خياط جماور لبيت أيب يزيد صهر أكمل الدين ، وكان أبو يزيد حينئذ أمري عشرة فكان الظاهر قد أمن 

فدافع عنه الناصري ، وأرسله  إليه فأخفاه فطلع به اجلوباين هنارا إىل القلعة فحبس بقاعة الفضة ، وأراد منطاش قتله
إىل الكرك ، فتوجه يف ثاين عشرين مجادى اآلخرةصحبة ابن عيسى فسار به على طريق عجرود إىل الكرك ، 

وصحبته ثالثة صغار من مماليكه وهم قطلوبغا واقباي وسودون فتسلمه حسن الكجكي نائب الكرك ، وأنزله يف 
مرأة مامور نائب الكرك وهي بنت يلبغا الكبري فعرفته فخدمته أمت خدمة قاعة تعرف بقاعة النحاس ، وكان بالقلعة ا

وأعدت له مجيع ما حيتاج إليه ، وتلطف به الكجكي نائب الكرك ، ووعده بأن خيلصه ، مث خلع على اخلليفة يف 
واستقر خامس عشر مجادى اآلخرة ونزع األمراء السالح وأقروا القضاة وأصحاب الوظائف على ما كانوا عليه ، 

بزالر نائب الشام ، وكمشبغا احلموي نائب حلب ، وشنجق نائب طرابلس ،وأمحد ابن املهمندار نائب محاة ، 
وقطلوبغا الصفوي نائب صفد ، واستقر كرمي الدين بن مكانس مشري الدولة ، وأخوه فخر الدين ناظرها ، وأخومها 



ا كانت ، ونودي بأمان اجلراكسة ، ومن ظهر زين الدين صاحب ديوان الناصري ، وأعيدت املكوس كلها كم
منهم فهو باق على أقطاعه ومن اختفى شنق ، مث قبض على مجع كثري من األمراء الكبار والصغار ومجيع من عرف 

باالنتماء للملك الظاهر وسجن باإلسكندرية حنو ثالثني من األمراء ، وبالقلعة خلق كثري من املماليك ، وخبزانة 
ا اجلوهري استادار وقرقماش خزندار وظهر حسني بن الكوراين وأعيد إىل .  من املماليك أيضا مشائل خلق كثري

والية القاهرة وأمسك مجاعة من األمراء فسجنوا باإلسكندرية ، ووقع النهب بالقاهرة يومني فندب الناصري له 
: لة فسكن احلال قليال ، مث نودي تنكزبغا فنزل عند اجلملون وسط القاهرة ، ونزل أبو بكر احلاجب عند باب زوي

من هنب من التركمان شيئا شنق ، وظهر بعد ذلك املباشرون والقضاة وهنؤا الناصري واخلليفة ، مث ظهر حممود 
االستادار وقدم تقادمي عظيمة فأعيد إىل وظيفته ، مث غضب عليه منطاش بعد ذلك فضربه وأهانه وصادره ، مث اشتد 

من أحضره أعطي ألف دينار ، فشاع ذلك فخشي على نفسه فراسل الناصري : ونودي  الطلب على امللك الظاهر
فأرسل إليه اجلوباين فأحضره من بيت شخص خياط جماور لبيت أيب يزيد صهر أكمل الدين ، وكان أبو يزيد حينئذ 

ة الفضة ، وأراد منطاش أمري عشرة فكان الظاهر قد أمن إليه فأخفاه فطلع به اجلوباين هنارا إىل القلعة فحبس بقاع
قتله فدافع عنه الناصري ، وأرسله إىل الكرك ، فتوجه يف ثاين عشرين مجادى اآلخرة صحبة ابن عيسى فسار به 
على طريق عجرود إىل الكرك ، وصحبته ثالثة صغار من مماليكه وهم قطلوبغا واقباي وسودون فتسلمه حسن 

اعة النحاس ، وكان بالقلعة امرأة مامور نائب الكرك وهي بنت الكجكي نائب الكرك ، وأنزله يف قاعة تعرف بق
يلبغا الكبري فعرفته فخدمته أمت خدمة وأعدت له مجيع ما حيتاج إليه ، وتلطف به الكجكي نائب الكرك ، ووعده 
بأن خيلصه ، مث خلع على اخلليفة يف خامس عشر مجادى اآلخرة ونزع األمراء السالح وأقروا القضاة وأصحاب 

لوظائف على ما كانوا عليه ، واستقر بزالر نائب الشام ، وكمشبغا احلموي نائب حلب ، وشنجق نائب طرابلس ا
، وأمحد ابن املهمندار نائب محاة ، وقطلوبغا الصفوي نائب صفد ، واستقر كرمي الدين بن مكانس مشري الدولة ، 

اصري ، وأعيدت املكوس كلها كما كانت ، وأخوه فخر الدين ناظرها ، وأخومها زين الدين صاحب ديوان الن
ونودي بأمان اجلراكسة ، ومن ظهر منهم فهو باق على أقطاعه ومن اختفى شنق ، مث قبض على مجع كثري من 
األمراء الكبار والصغار ومجيع من عرف باالنتماء للملك الظاهر وسجن باإلسكندرية حنو ثالثني من األمراء ، 

ويف حادي عشرين مجادى اآلخرة .اليك ، وخبزانة مشائل خلق كثري من املماليك أيضا وبالقلعة خلق كثري من املم
  .عرض اجلوباين املماليك الظاهرية فأفرد خلدمة السلطان مائة ، نزهلم بالطباق وفرق البقية على األمراء 

  .آقبغا فسجنه  ويف وسط مجادى اآلخرة ثار آقبغا الصغري بدمشق يف أربعمائة فأوقع هبم جنتمر فهزمهم على
ويف سادس عشرين مجادى اآلخرة أعيد شرف الدين علي بن قاضي العسكر إىل نقابة األشراف عوضا عن الطباطيب 

ويف سلخ مجادى اآلخرة كسرت جرار اخلمر بالرميلة محلت من بيوت أسارى األرمن اليت بالكوم قرب اجلامع .
  .الطولوين 

  .الزهريية لكثرة فسادهم  ويف رجب جردت العساكر لردع عرب الشرقية
ويف أول يوم منه ادعى على ابن سبع شيخ العرب بزفته بأشياء تنايف الشريعة ، وشهدت عليه مجاعة عند قاضي 

القضاة ابن خري املالكي ، فسعى له مجاعة إىل أن خلص ونقل إىل الشافعية فحكم حبقن دمه ، مث سعى به إىل أن عقد 
يا أمري أنت صاحب الشوكة وحكمك : ه ابن خلدون الذي كان قاضي املالكية له جملس عند الناصري ، فقال ل

نافذ ، فحكم حبقن دمه وغطالقه فأطلق ، وذلك يف سادس هذا الشهر ، وكان يف األيام الظاهرية قد وقع له نظري 
وهو يومئذ ذلك فيقال إنه برطل بأربعمائة ألف درهم حىت خلص ، وكان القائم يف أمره كرمي الدين بن مكانس 



متويل أمر ديوان الناصري ، وحمب الدين ابن اإلمام وهو شاهده ، وغريهم من خاصكيته فاخرجوا ابن سبع من 
حبس ابن خري ، وكان ممن حضراجمللس املعقود له يف اإلصطبل الشيخ سراج الدين البلقيين والقضاة يومئذ ابن 

ناصري أن حيكم أحد منهم بقبول إسالمه وحقن دمه ، فامتنع امليلق والطرابلسي وابن خري ونصر اهللا ، فجهد هبم ال
لكون ابن خري سبق باحلكم بإراقة دمه ، فلما أطلق ابن سبع بعد أن حكم الناصري حبقن دمه حبكم إسالمه ونفذه 

  .القضاة توجه إىل بالده ، فاتفق إىل بالده ، فاتفق أنه دخل احلمام فدخل عليه مجاعة فقتلوه وذهب ذمه هدرا 
  .ويف هذا الشهر استقر شهاب الدين أمحد بن عمر القرشي يف قضاء الشافعية بدمشق عوضا عن سري الدين 

ويف ربيع اآلخر مات الشيخ شرف الدين ابن األشقر فاستقر فيقضاء العسكر عوضا عنه سراج الدين القيصري ، مث 
ام الدين عن حسبة مصر ، واستقر مشس انفصل منه يف شهر رجب واستقر بدر الدين حممود الكلستاين ، وعزل مه

الدين بن العالف فيها ، وكان ابن العالف يؤدب األطفال مبصر وهو أحد من أقرأين القرآن ، مث سافر إىل حلب 
واتصل بيلبغا الناصري ، واستقر يف إمامته ووصل معه إىل القاهرة فواله احلسبة ، واستقر عالء الدين البريي موقع 

  . توقيع الدست يلبغا الناصري يف
ويف ثامن رجب خلع على نعري أمري العرب خلعة السفر ، وكان قد قدم بعد العسكر على السلطان ، وكان الظاهر 
برقوق قد عجز فيه أن حيضر إىل مصر وهو ميتنع فحضر يف هذه الدولة طوعا ، وشفع قبل أن يسافر يف مجاعة من 

  .األمراء فقبلت شفاعته وأطلقوا من السكندرية 
ويف ثامن رجب خلع السلطان على شخص خياط وقرره خياط السلطان ، فبلغ ذلك الناصري فأمر بإحضاره فنزع 

منه اخللعة وضربه ضربا مربحا ، فغضب السلطان من ذلك ومل ينفعه غضبه ، مث أمر الناصريبتفرقة املماليك الذين 
ملقدمني والسواقني والطواشية وحنو ذلك وأراد احنالل رتبوا يف أطباق القلعة خلدمة املنصور على األمراء ، وأبطل ا

أمر املنصور ، فلما أن كان يف سادس عشر شعبان أظهر منطاش أنه ضعيف وكان خاطره قد تغري بسبب أشياء سأل 
فيها فلم جيبه الناصري إليها وفهم من الناصري أنه يطلب السطلنة لنفسه ، فلما شاع ضعفه عاده اجلوباين فقبض 

وركب إىل مدرسة حسن يف سبعة وثالثني نفسا فنهب اخليول اليت على باب السلسلة وأركبها املماليك  عليه ،
الذين معه فمر من عليهم آقبغا اجلوهري ، فأمر الزعر أن ينهبوا بيته فهجموا إصطبله وهنبوا مجيع ما فيه من خيل 

نفس والتفت عليه من املماليك األشرفية  وقماش ، وفر هو ومل يلبث منطاش إال وقد اجتمع إليه حنو مخسمائة
والظاهرية وساعده العوام والزعرفنهب بيوت من خالفه ، واشتد احلصار على من باإلصطبل والقلعة ورموا عليهم 

هو الذي بدأ بالغدر ونكث ما : مث راسله الناصري مع اخلليفة يف الصلح فامتنع وقال . من مأذنيت مدرسة حسن 
شوكة منطاش وتابعه أكثر األمراء فهرب الناصري وملك منطاش اإلصطبل وطلع إىل القلعة يوم اتفقنا عليه فقويت 

أنا مملوكك ومطيع أمرك ، وجلس حيث كان جيلس : اخلميس تاسع عشر شعبان فاجتمع بالسلطان فقال له 
، وأرسل معه الناصري ، مث أمسك الناصري من سرياقوس أو من رهبون يف ذلك اليوم فأرسل إىل اإلسكندرية 

مجاعة من األمراء مثل الطنبغا املعلم ومأمور احلاجب وآقبغا اجلوهري وغريهم ، وأنفق منطاش على الذين قاتلوا معه 
وساعدوه حنو عشرة آالف درهم فضة مجعها من احلواصل الظاهرية ،ومن املصادرات ، منها من جهة حممود وحده 

ليلي ألف ألف وسبعمائة ألف ، وجدت مودوعة له خبان مسرور ألف ألف ومخسمائة ألف ، ومن جهة جاركس اخل
يف حاصل مفرد ، وكان أصل منطاش وامسه متربغا وأخوه مترباي عند متراز الناصري وكانا من أوالد اجلند فخدما 
 عند متراز يف دولة حسن وتربيا عنده مع أبيهما وكان اسم مترباي حممدا واسم منطاش أمحد ، مث خدم مترباي عند

األشرف وكرب يف دولته ، مث من بعده إىل أن ويل نيابة حلب ، ومات وتوىل منطاش نيابة ملطية ، وكان الظاهر كلما 



هم بالقبض عليه فيخلصه منه قجماس ابن عم السلطان لكونه ملا مر عليه وهو مع التاجر الذي جلبه بالغ يف 
ألنه كان يف خدمة مترباي ، مث كاتب منطاش بالعصيان اإلحسان إليه فكافأه ، وكان ممن تعصب له أيضاسودون باق 

إىل أن كان منه ما كان ، وقد تقدم أن برقوق اشتراه من أوالد أستاذه واعتقه فكان ذلك عند منطاش مل يصادف 
  .حمال ألنه يعرف أصل نفسه 

ووعد مبال ويف العشرين من شعبان قبض على ابن مكانس وعصر وصودر واختفى أخوه فخر الدين ، مث ظهر 
فأطلق على وظيفته ، وأمر منطاش بصندل ، فعذب على ذخائر الظاهر ، وعصر مرارا حىت دل عليها وأخذ منطاش 

يف تتبع املماليك الظاهرية فأبادهم قتال وحبسا ، وقرر يف والية القاهرة حسني بن الكوراين بسؤال العامة يف ذلك 
فعظم الضرر بالزعر ، فظهر حسني والتزم بتحصيل املماليك  بعد أن كان اختفى ، وتوىل نائبه حممد بن ليلى

الظاهرية ، فأعيد خامس شهر رمضان بعد أن سأل العوام منطاش يف إعادته بسبب الزعر مث تتبع الزعر فأبادهم ، 
وكانت شوكتهم قد اشتدت لنصرهتم ملنطاش يف قتال الناصري ، وكان قرهبموعرف فيهم عرفاء ، وأنفق فيهم ماال 

مث جهز منطاش أمحد الربيدي إىل الكرك لقتل برقوق ، فلم يوافق النائب حسن الكجكين على ذلك ، فاجتمع ، 
أهل الكرك على نصر برقوق وبايعوه يف تاسع شهر رمضان ، فحصن الكرك وحكم هبا ، فتسامع به أصحابه ومن 

عري أمري آل فضل بالطاعة ، وحضر إليه كان حيبه فتسللوا إليه ، فاجتمع له مجع كثري حنو ألف فارس ، وكاتبه ن
  .العشري من عرب الكرك 

ويف تاسع رمضان خلع على حممود االستادار ، واستقر يف وظيفتهبعد أن أخذ له من األموال من عدة ذخائر ما 
يفوق الوصف ما بني كنابيش ذهب وطرز ذهب وفرى مسور وسنجاب وفضة طوب ، ومن الذهب البهرجة 

، فلما رأى ذلك وهو خمتفي ويف كل يوم يظهر له ذخرية وحيول إىل منطاش ، ظهر فأمسك  والفلوس شيء كثري
  .وضرب وصودر على ألفي ألف درهم فضة ، مث أفرج عنه وأعيد إىل وظيفته 

ويف سلخ رمضان جاء كتاب ابن باكيش نائب غزة إىل منطاش صحبة بدوي وجندي أرسلهما إليه برقوق يدعوه 
منطاش للوايل فقبلهما وعني منطاش مخسة أمراء مقدمني وثالمثائة مملوك للتوجه إىل الكرك حملابة إىل طاعته فسلمهما 

  .برقوق 
ويف شوال عصى كمشبغا نائب حلب على منطاش ، فركب عليهإبراهيم بن قطلقتمر وشهاب الدين أمحد بن أيب 

والقاضي صربا يعد أن أحضره إىل جهة  الرضي قاضي حلب مع مجاعة من أهل بانقوسا ، فانتصر عليهم وقتل األمري
  .الشام وقتل مجاعة ممن ساعدهم 

ويف ذي لبقعدة توجه برقوق من الكرك ومن أطاعه ، وقام عالء الدين املقريي الذي ويل بعد ذلك السر ، وهو أخو 
ندم أخومها  قاضي الكرك ، فخدمه ووقع عنه يف تلك األيام ، وأعانه أخوه عماد الدين قاضي الكرك باملال ، مث

ناصر الدين واجتمع بأخيهعماد الدين وأكابر أهل الكرك وخشوا من عاقبة برقوق وإنكار السلطان عليهم ما فعلوه 
فاتفقوا على أن يقبضوا على برقوق وأن يكون ذلك عذرا هلم عند السلطنة ، فأغلقوا باب الكرك بعد أن أخرج 

ته ، فلما وصل إىل الباب وجده مغلقا ، فاستعان بعالء الدين برقوق إيناته وعسكره وتأخر هو ليكمل بقية مهما
على إخوته حىت فتح له ، وتوجه إىل جهة غزة يف أواخر شوال فالتقاهم حسني بن باكيش نائب غزة فقاتلهم 
فهزموه ، وتوجهربقوق إىل دمشق ليحاصرها ، فبلغ ذلك جنتمر نائب الشام فجمع العساكر فالتقى بالظاهر 

ه ، مث رجع الظاهر عليهم بكمني فكسرهم وقتلت بينهم مقتله عظيمة ، وساق خلفهم إىل دمشق ، بشقحب فكسر
فهرب جنتمر إىل القلعة وحتصن هبا وتوجه خلق كثري من املهزومني إىل جهة القاهرة ، واستمر احلصار على دمشق ، 



نائب حلب خروجه من الكرك ، فأرسل ونزل الظاهر بقبة يلبغا وهو يف غاية الوهن من قلة الشيء ، فبلغ كمشبغا 
إليه مائيت مملوك فقوي هبم مث حضر ابن باكيش وقد مجع من العشري والترك شيئا كثريا ، فواقعه الظاهر فكسره 

واحتوى على مجيع أثقاله ، فقوي بذلك قوة ظاهرة وتسامع به مماليكه ، ومن كان له فيه هوىفتواتروا عليه حىت 
ومن معه على دمشق فدخلوها ، فرمى عليهم العوام احلجارة واملماليك السهام فكسروهم كثر مجعه مث هجم برقوق 

، وهنب العامة وطاقه يف امليدان حىت مل يبق هلم خيمة واحدة ، وباتوا يف تلك الليلة حتت السماء ، وكل واحد قد 
يف تلك احلالة إينال اليوسفي أمسك عنان فرسه بيده ، فأصبحوا يف شدة عظيمة ويئسوا من أنفسهم ، فوصل إليهم 

وقجماس ابن عم السلطان ومعهم حنو مائيت نفس من مماليكالظاهر مستعدين بالسالح وصلوا إليه من صفد ، وكان 
السبب فيه أن يلبغا الساملي وهو من مماليك الظاهر خدم دوادارا عند قطلوبك النظامي النائب بصفد ، فلما بلغه 

ه بشقحب وتوجهه إىل دمشق اتفق مع من كان هناك من مماليك الظاهر أهنم توجه الظاهر من الكرك ووقعت
يتوجهون إىل الظاهر ، فتجهزوا وأعاهنم ، فبلغ ذلك النائب فخرج من ورائهم لريدهم ، فعمد يلبغا إىل احلبس 

فنهبوا  فأخرج منه اينال اليوسفي ومجعا من املسجونني فملكوا القلعة فلما رجع النائب سقط يف يده وهرب ،
حواصله وتوجهوا إىل برقوق فوجدوه نازال على قبة يلبغا يف احلالة املذكورة فكانوا له فرجا عظيما ، فقوي هبم 

ويف الثاين عشر من ذي احلجة وصل كمشبغا احلموي من حلب فنزل مرج دمشق ، .ورجعوا إىل حصار دمشق 
ة ، فقويت أحوال الظاهر بعد أن كادت تتالشى ، ومن فتلقاه مماليك الظاهر فحضر عند الظاهر وقدم له أشياء كثري

  .مجلة من قدم معه بكلمش العالي وهبادر مقدم املماليك 
ويف شعبان قبض منطاش على عنان بن مغامس أمري مكة وحبسه مقيدا ، وملا بلغ نعري بن حيار أمري العرب مسك 

رمضان قتل أهل الكرك الشهاب أمحد الربيدي ويف عاشر .الناصري اتفق هو وسوىل بن دلغادر وخرجا عن الطاعة 
، وكان من أوالد أهل الكرك ، فتزوج بنت العماد أمحد بن عيسى قاضي الكرك ، مث طلقها أبوها منه ، فوصل حىت 

خدم عند منطاش ، فجهزه بعد أن حكم بقتل برقوق ، فقدم الكرك فتوعد قاضيها وأهلها بكل سوء ، فاتفق أن 
على قتل الظاهر ، وماطله بذلك أياما ، فبلغ ذلك أهل الكرك ، فتعصبوا للظاهر وهجموا على  النائب هبا مل يوافق

أمحد الربيدي ، فقتلوه واشتد األمر على منطاش ملا مسع هذه األخبار وهتيأ للتجهيز وخرج جبمع عظيم من القاهرة ، 
وغريها بأخبس مثن وحصل للناس من واخرج معه القضاة واخلليفة والسلطان وفرق احلواصل وباع مجيع الغالل 

رجل خرج على اخلليفة :ذلك شر كبري ، مث اقترض من مال األيتام مخسمائة ألف درهم ، ورتبت فتيا صورهتا 
والسلطان وشق العصا وقتل شريفا يف احلرم الشريف واستحل األموال واألنفس إىل غري ذلك ، فكتب عليها 

ن ذلك ، وامتنع الركراكي من الكتابة ، وناظر على ذلك فغضب منه منطاش العلماء والقضاة جبوار قتاله ودفعه ع
  .وأهله وسجنه يف الربج مع مماليك الظاهر بالقلعة 

  .ويف ذي احلجة استقر عبد اهللا العجمي يف قضاء العسكر عوضا عنسراج الدين عمر 
نه ال يسعى يف اخلالفة بعد ، وانسلخت وفيها اعتقل زكريا الذي كان الظاهر عمله خليفة ، وكتبوا عليه إشهادا بأ

هذه السنة والظاهر على حصار دمشق ومنطاش سائر بالعساكر إىل جهته ، وبالغ القاضي شهاب الدين القرشي يف 
التحريض على برقوق ، وكان يرتب من يسبه على األسوار ،وكان ال ينزل من خميمه ، بل كان اينال اليوسفي ومن 

  .ب ما حول دمشق معه يباشرون القتال وخر
ويف غضون ذلك وصل إليهم كمشبغا من حلب ومعه عسكر ضخم ، فنزل باملرج شرقي دمشق ، مث وصل إىل 
  .برقوق يف ثاين عشر ذي احلجة كما تقدم ، ففرح به وقدم له خيمة سلطانية وخيوال وأمتعة ومجاال فاستقام أمره 



حممد صاحب تربيز وقرا حسن بن حسني بك ، فقتل قرا وفيها كانت الوقعة بني التركمان فتحارب كبريهم قرا 
حممد يف املعركة ، واهنزم أصحابه وغنم يار حسني ومن معه ما كان معهم وذلك يف ربيع اآلخر ، وتأمر يار حسني 

  .على التركمان ، مث اجتمع الكل وأمروا عليهم نصر خجا بن قرا حممد واستنجدوا بصاحب ماردين وغريه 
احملرم استقر جالل الدين بن نصر اهللا البغدادي يف تدريس احلديث بالظاهرية اجلديدة عوضا عن  ويف ثالث عشرين

  .الشيخ زاده ، واستقر ويل الدين بن خلدون يف تدريس احلديث بالصرغتمشية عوضاعن ابن نصر اهللا املذكور 
، كما يصنع ذلك ليلة  eلى النيب ويف أول شعبان أمر جنم الدين الطنبذي احملتسب أن يزاد بعدكل أذان الصالة ع

  .اجلمعة بعد العشاء فصنعوا ذلك إال يف املغرب لضيق وقتها بزعمهم 
  .ويف سادس شعبان وهو سادس مسرى أو يف نيل مصر 

وفيها اجتمع األمراء واملماليك الذين نفوا إىل قوص ، فأمسكوا وايل قوص وساعدهم حسني بن قرط وايل أسوان 
، فأرادوا التوجه من الرب الشرقي إىل جهة السويس ليتوصلوا إىل الكرك ، ملا بلغهم خروج ومبارك شاه الكاشف 

الظاهر وخالصه من السجن ، وكان ذلك يف شوال ، ففر منهم حسني بن قرط ووصل يف سادس ذي القعدة وأخرب 
مراء إليهم فأمسكوا حنو أن مبارك شاه إمنا وافقهم خوفا على نفسه ، وانه فر منهم ، وأرسل منطاش مجاعة من األ

الثالثني منهم ، وتفرق من بقي شذر مذر وأحضروا املأسورين ، فأمر حببسهم وجتهز منطاش بالعساكر يف أواخر ذي 
ويف احلادي عشر من شوال اجتمع العوام فشكوا من احملتسب .القعدة ، وكان سفرهم يف سادس عشر ذي احلجة 

  .ه ، وقرر عوضه سراج الدين عمر القيصري ، فأحضره منطاش وضربه مائيت عصا وعزل
ويف شوال تزوج منطاش ستيتة بنت امللك األشرف أخت السلطان املنصور فزفت عليه ، وكان جهازها على 

  .مخسمائة مجال ، وعلق برأسها ليلة الزفاف دينارا زنته مائتا مثقال ، مث دينارا زنته مائة مثقال 
السالوي الدمشقي يف قضاء الشافعية باملدينة عوضا عن الشيخ زين الدين  ويف ثالث عشر شوال استقر مشس الدين

  .العراقي 
وانتهت زيادة النيل هذه السنة إىل مثانية عشر إصبعا من عشرين ذراعا وثبت إىل تاسع بابه ، وذلك يف شوال منها 

.  
مباشرا عند أخت ويف ثالث عشرين شوال قبض على نور الدين احلاضري ، وضرب وعصر وسجن لكونه كان 

  .امللك الظاهر وأفحش حسني الوايل ابن الكوراين يف أخت امللك الظاهر وأوالدها ، ومنيقوم من جهتهم 
ويف حادي عشرين شوال استقر أبو الفرج يف الوزارة وكرمي الدين بن الغنام يف نظر اخلاص بعد استدعاء مشس 

، مث استعفى ابن الغنام وقبض عليه وصودرعلى ثالمثائة ألف  الدين بن املقسي ، وعرضت عليه الوظيفتان معا فامتنع
  .وأضيف نظر اخلاص إىل موفق الدين 

ويف إمارة منطاش ثارت الفتنة بني أمراء العرب وأمراء التركمان واملماليك املنفيني ، مث اتفقوا كلهم على العصيان 
تقر القاضي صدر الدين املناوي أحد نواب ويف سلخ شوال اس.فقاتلهم مبارك شاه نائب الوجه القبلي فهزمهم 

الشافعية يف القضاء عوضا عن ناصر الدين ابن بنت امليلق ، وقرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي ، وأجازنيه أن 
السبب يف ذلك أن دينارا الالال األشريف كان وقف رزقه على جامع املارداين ، وكان القاضي ناصر الدين يومئذ 

عاد للعامة ففوض إليه نظرها ، فلما غلب منطاش على امللك استعظمها ألهنا كانت قدميا أقطاعه يعمل فيه املي
فعارضه فيها القاضي وكرر السؤال يف أمرها ، فقيل ملنطاش إن احلدود اليت يف كتاب الوقف مغايرة حلدود الطني 

ملناوي وكان أحد من ينوب يف املذكور ، فعرض ذلك على القاضي فصمم على أهنا وقف ، فغضب وعزله وويل ا



احلكم عن ابن بنت امليلق فأقام أربعني يوما ، مث حصلت حركة منطاش إىل الشام فرام من املناوي أن يقترض ما يف 
املودع من األموال فامتنع فعزله ، وقرربدر الدين بن أيب البقاء بعد أن كان بدر الدين سعى يف قضاء دمشق وكتب 

دين وأفردت لسري الدين املشيخة وخطابة اجلامع ، مث بطل أمر بدر الدين عن دمشق ، توقيعه عوضا عن سري ال
واستقر يف قضاء الشم شهاب الدين القرشي ، قرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي ، عزل املناوي بعد أن نزل 

صدر الدين ابن رزين يف منطاش بالريدانية ، وخلع على بدر الدين هناك ، فدخل القاهرة وهو باخللعة ، واستناب 
غيبته ، وكان صاهر عنده وقرر ولده جالل الدين يف إفتاء دار العدل فكانت مدة والية املناوي وهي األوىل حنو 

وفيها مات املنتصر ابن أيب محو موسى بن يوسف بن عبد الرمحن بن عبد الواد ، وكان تأمر وأبوه حي .أربعني يوما 
  .شفني ملا أن خرج على أبيهما حروب ، ووقع بينه وبني أخيه أيب تا

ويف ذي احلجة سنة إحدى وتسعني بعث أبو العباس املريين ملك فاس ولده أبا فارس عبد العزيز والوزير حممد بن 
يوسف بن عالن نصرة أليب تاشفني الستنقاذ تلمسان من يد أيب محو والد أيب تاشفني وكان أبو تاشفني انتصر به 

بن حيلف عسان من قبل أيب تاشفني ، مث أسل والده أبو محو عمريا إىل تلمسان فسلمها له  على أبيه ، فسلم موسى
أهل البلد ، فقبض على موسى بن حيلف فقتل ، فواقعه الوزير بن عالن يف عساكر بنيمرين فاهنزم منهم ، فكبا به 

  .فرسه فسقط فقتل يف أول السنة اآلتية 
  ٧٩١وفيات سنة 

  ى وتسعني وسبعمائة من األعيانذكر من مات يف سنة إحد
إبراهيم بن علي بن إبراهيم الشامي املعروف بابن احللوى الواعظ ، كان أبوه بالقاهرة يبيع احللوى ، وأصله من 
الشام ، فنشأ ولده هذا فولع بعمل املواعيد من صباه فمهر ، وكان حسن الصوت ، طيب النغمة ، جيد األداء ، 

فراج سوقه وحج مرارا وجاور وامتحن بيد اجلار اهلندي مث خلص ، ومل يزل على حاله مليح الوجه ، قوي الذهن ، 
  .يف الكالم على الكرسي إىل أن مات يف تاسع صفر منها 

  .إبراهيم بن قطلقتمر كان ممن يتعصب على الظاهر فقتله كمشبغاحبلب صربا 
ي جنم الدين بن الكشك ، ويل احلكم بالقاهرة أمحد بن إمساعيل بن حممد بن أيب العز بن صاحل بن أيب العز القاض

عاضا عن ابن التركماين مث عزل بابن عمه صدر الدين ، مث ويل احلكم بدمشق سنة سبع وسبعني ، مث عزل مث أعيد 
أمحد بن عمر بن حممد أيب الرضا شهاب الدين أبو .مث قتل بالصاحلية بيد شخص جمنون وذلك يف مستهل ذي احلجة 

. كان من أعاجيب الزمان يف الذكاء وويل قضاء حلب يف سنة .  الرضا الشافعي احلليب أصله من العباس ابن أيب
كان أوحد العلماء ، مشاركا يف علوم كثرية ، : بالغ احلافظ برهان الدين حمدث حلب يف الثناء على فضائله فقال 

ج منه إال حلاجة ، ويكاد يستحضر شرح العضد ونظم غريب القرآن ، وكان حيافظ على اجللوسفي اجلامع ال خير
شرح مسلم للنووي ، ومعامل السنن للخطايب ، ويستحضر مذاهب غريبة مع حسن حماضرة ولطافة شكل وتنزه 
نفس ، وكان يعظم أهله وال يستكثر عليهم شيئا وال يقدم عليهم أحدا ، ومن إنشائه غريب القرآن منظوم مساه 

يه ورثاه الشيخ محيد العابر خبمس يعاد فيه ، وكان قد ويل القضاء حبلب عقد البكر يف نظم غريب الذكر أجاد ف
فاشتهرت فضائله ، وفاق األقران ، فلما كانت كائنة برقوق وخروج يلبغا الناصري عليه مث عاد من سجن الكرك 

ه وأمر حبمله إىل أن تسلطن ثانيا ذكر له كمشبغا الكبري ما كان يبدو من هذا القاضي وغريه يف حقهم ، فنقم علي
قتل شر :إىل القاهرة فاغتيل يف الطريق وقتل ظلماخبان شيخون بني املعرة وكفر طاب فقرأت خبط العيين يف تارخيه 

وكان ذلك أقل جزائه ألن الظاهر هو الذي جعله من أعيان الناس وواله القضاء من غري بذل وال سعي ، . قتله 



نصر أعدائه مبا قام ، وشهر السيف وركب بنفسه واملنادي بني يديه ينادي فجازاه بأن أفىت يف حقه مبا أفىت وقام يف 
قوموا انصروا الدولة املنصورية بأنفسكم وأموالكم ، فإن الظاهر من املفسدين العصاة اخلارجني ، فإن سلطنته ما : 

اع الطريق والرمي يف فجازاه اهللا باإلهانة والذل واإلخراج من وطنه هبيئة قط: صادفت حمال إىل غري ذلك ، قال 
إنه كان عنده بعض شيء من العلم ولكنه كان يرى : الربية بغري غسل وال كفن وال صالة ، وقال يف حقه أيضا 

وسعت أنه كان : نفسه يف مقام عظيم ، وكان مولعا بثلث أعراض الكبار ، وكان باطنه رديئا وقلبه خبيثا ، قال 
مر بن حممود بن سلمان بن فهد ، شهاب الدين بن زين الدين بن الشهاب ، أمحد بن ع.يقع يف حق اإلمام أيب حنيفة 

احلليب األصل الدمشقي املعروف بالقنبيط ، ولد سنة عشر أو حنوها ، ومسع من أمني الدين حممد بن أيب بكر بن 
يادة ، ومل النحاس وغريه ، ووقع يف الدست وكان أكربهم سنا وأقدمهم ، مات يف ربيع األول عن مثانني سنة وز

  :حيدث شيئا ، وهو الذي أراد صاحبنا مشس الدين بن اجلزري بقوله 
  باكر إىل دار عدل جلق يا
  طالب خري فاخلري يف البكر

  فالدست قد طاب واستوى وغال
  بالقرع والقنبيط واجلزر

ع وتسعني ، وقال ابن وأشار بالقنبيط إىل هذا وباجلزر إىل نفسه وبالقرع إىل أيب كرب بن حممد اآليت ذكره سنة أرب
  .كان مسح النفس ، كثري التبسط يف املآكل واملالبس : حجي 

أمحد بن حممد بن عمر ، شهاب الدين ، إمام الشامية الربانية ، كان من نبالء الطلبة الشافعية ، مات يف ذي احلجة 
رافة ، وكان معتقدا ويشار إليه أمحد بن حممد ، حمب الدين املعروف بالسبيت ، انقطع مبصلى خوالن ظاهر مصر بالق.

بعلم احلرف والزجيات ، مات يف العشرين من صفر عن سن عالية ، أظنه جاوز الثمانني ، رأيته باملصلى يف يوم عيد 
  .، وكان حسن السمت 

أمحد بن موسى بن علي ، شهاب الدين بن الوكيل ، عين بالفقه والعربية وقال النظم فأجاد ، وكان مسع مبكة من 
صالح الدين العفيفي ، : مال ابن عبد املعطي املكي ، وبدمشق من الصالح ابن أيب عمر ، ومن شيوخه يف العلم اجل

وحنم الدين ابن اجلايب ، ومجال الدين األسيوطي ، ومشس الدين الكرماين ، أخذ عنهم مبكة ، وكان يتوقد ذكاء ، 
  .مات بالقاهرة يف صفر 

ي الشهري مبوالنا زاده احلنفيشهاب الدين بن ركن الدين ، قال الشيخ بدر الدين أمحد بن أيب يزيد بن حممد السرا
وكان والده كثري املراعاة للعلماء والتعهد  ٧٥٤ولد يف عاشوراء سنة : الكلستاين يف حقه ومن خطه خلصت 

األموال من أقطار  للصاحلني ، وكان السالطني من بالد سراي قد فوضوا إليه النظر على أوقافهم ، فكان حتمل إليه
إمنا أحتدث هلم وأجتنبه لريزقين اهللا ولدا صاحلا ، مث مات : البالد وال يتناول لنفسه وال لعياله شيئا وكان يقول 

الشيخ سنة ثالث وستني ، وخلف ولده هذا ابن تسع سنني ، وقد الحت آثار النجابة عليه ، فالزم االشتغال حىت 
 التدريس واإلفادة وهو دون العشرين ، مث رحل من بالده فما دخل بلدا إال عظمه اتقن كثريا من العلوم ، وتقدم يف

أهلها لتقدمه يف الفنون وال سيما فقه احلنفية ودقائق العربية واملعاين ، وكانت له مع ذلك يد طوىل يف النظم والنثر ، 
توحات عظيمة ، واخرب عن نفسه مث حبب إليه السلوك فربع يف طريق الصوفية ، وحج وجاور ورزق يف اخللوات ف

تسليما يف املنام فاستقرأه أوائل سورة البقرة ، مث قدم القاهرة ، مث رجع إىل املدينة فجاور هبا مث  eأنه رأى النيب 
رجع فأقام خبانقاه سعيد السعداء ، واستقر مدرسا للمحدثني بالظاهرية اجلديدة أول ما فتحت بني القصرين ، وقرر 



مث إن بعض احلسدة دس إليه مسا فتناوله فطالت علته : مشية يف احلديث أيضا ، قال الكلستاين مدرسا بالصرغت
أعجب األشياء عندي الربهان القاطع الذي ال جمال : بسببه إىل أن ماتفي احملرم ، ومن كالمه الدال على ذكائه قوله 

  .فيه للمنع والشكل الذي يكون يل فيه فكر ساعة 
  .وحنوهم أرنبغا التركي مقدم الربيدية ، مات يف صفر  ومات فيها من الترك

واشقتمر املارداين نائب حلب وليها مرارا ، وويل تقدمة الشام مرتني ، مث أصيب بوجع رجليه فعزل وأقام حبلب 
بطاال إىل أن مات يف شوال ، وكان أصله لصاحب ماردين فقدمه للناصر حسن ، وكان عارفا بتحصيل األموال ، 

  .العمائر وله مدرسة حبلب ، ويل نيابة طرابلس وحلب ودمشق مرارا ، وقيل إنه كان حيسن ضرب العود  حمبا يف
وبزالر العمري ، كان من مماليك الناصر حسن ، فرباه معأوالده مث تقدم ، وويل النيابة بدمشق ، وكان شجاعا فطنا 

  .مشاركا ، مات بقلعة دمشق مسجونا 
  .السنة  وتلكتمر كاشف اجلسور يف أول

جركس بن عبد اهللا اخلليلي كان تركماين األصل ، أصله من مماليكيلبغا ، وتقدم عند الظاهر ، وكان حسن الشكل 
مهيبا مع الرأي الرصني والعظمة ، وكان له يف كل يوم خبز يتصدق به على بغلني يدور هبما أحد مماليكه بالقاهرة 

أمري آخور بتقدمة ألف ، وقرره مشري الدولة وخلف أمواال كثرية جدا ، على الفقراء ومبكة واملدينة ، وواله الظاهر 
  .وكان بإحدى رجليه داء الفيل ، قتل يف املعركة بالربوة ظاهر دمشق 

  .حسن بن علي بن قشتمر أحد أمراء العشرات بالقاهرة ، مل يتأمر من أخوته غريه ، وكان شابا حسن الشكل 
ملة مث املوحدة الشيخ املشهور بالشاذيل ، كان يتكلم على الناس ، وحفظت عنه احلسني بن عبد اهللا احلبار بامله

صراي الطويل ، أخو بركة ، تقدم ذكره .مات يف ربيع األول . كلمات فيها إشكال وكان للناس فيه اعتقاد زائد 
  .ول يف احلوادث وأنه من على أخيه عند برقوق وحظي عند فأقره على إمرته إىل أن مات يف ربيع األ

سودون املظفري نائب محاة مث حلب ، تقدم ذكره يف احلوادث ، وكان أصله عند قطلوبغا املظفري نائب حلب ، 
وباشر عند جرجي اإلدريسي خزندار مث انتقل إىل أن ويل نيابة محاة مث نيابة حلب يف سنة سبع ومثانني ، مث اتصل 

بني الناصري فقتل سودون املذكور ، وكان خريا عارفا حيب بيلبغا الناصري واستقر أتابكا هبا إىل أن وقع بينهو
  .العلماء وأهل اخلري ويقرهبم ويكثر الرب واملعروف ويكره الشر مجلة مع العبادة وكثرة السكون رمحه اهللا تعاىل 

 عبد اهللا بن حممد بن تاج الدين بن قطب الدين بن صورة ، ولد قبل العشرين ، واشتغل وناب يف احلكم وخطب ،
  .وكان هبي الشكل وقورا ، مات يف 

عبد اهللا بن العالمة عالء الدين مغلطاي التركي املسند مجال الدين ، مسع بإفادة أبيه الكثري من مشايخ عصره ، 
  .وحدث ، مسع منه أصحابنا 

ويقال له أيضا عب اخلالق بن حممد بن حممد الشعييب باملعجمة واملوحدة مصغرا اإلسفراييين أبو املعايل صدر الدين ، 
حممد ، ولد سنة أربع وثالثني ، وكان عارفا بالفقه على مذهب الشافعي ، وحدث بكتاب املناسك تصنيف أبيه : 

وكان مشهورا ببغداد ، مات بفيد منصرفا . عنه ، وشرح منه قطعة ، ومجع هو كتابا يف املناسكأيضا كثري الفائدة 
  .من احلج يف احملرم 

ن حممد بن سليمان اإلسكندراين املالكي القاضي مجال الدين خري ، مسع من ابن املصفى عبد الرمحن بن حممد ب
والوادياشي وغريمها ، وكان عارفا بالفقه ، دينا ، خريا ، ويل احلكم فحمدت سريته ، قرأت عليه شيئا ، مات يف 

  .ة اخلليفة املتوكل سابع عشر رمضان ، واستقر بعده تاج الدين هبرام الدمريي يف قضاءاملالكية بعناي



عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن عبد الرحيم بن رزين ، جنم الدين احلموي األصل ، القاهري ، مسع الصحيح من 
  .وزيرة واحلجار ومسع من غريمها وحدث ، مسعت عليه مبصر ، مات يف مجادى األوىل وله إحدى وتسعون سنة 

  .عبد السالم السالوي ، املعروف باهلندي 
القادر بن سبع ، تقي الدين البعلبكي ، عين بالعلم وحصل ودرس وألف خمتصرا يف األحكام ، وويل قضاء عبد 

  .بعلبك فلم حيمد يف القضاء ، مات بدمشق 
  .عبد الوهاب بن إبراهيم بن حراز ، تاج الدين الوزير ، وزر بدمشق سنة مخس وسبعني ، ومات يف صفر 

م الدين املعروف بابن كاتب سيدي القبطي ، كان كاتبا مطيقا ، باشر الوزارة عبد الوهاب بن عبد اهللا الوزير عل
بلني زائد ، ولكن مشت أحواله ، ألنه ويل عقب مشس الدين ابن كاتب ارالن ، وكان أراد القبضعلى كرمي الدين ، 

مضان سنة تسعني ، ابن الغنام فسعى ابن الغنام واستقر يف الوازارة عوضه وقبض عليه وصادره ، وذلك يف شهر ر
  .فمات يف احملرم سنة إحدى 

علي بن أمحد بن حممد بن التقي سليمان بن محزة املقدسي مث الصاحلي ، فخر الدين ، ولد سنة أربعني ، ومسع الكثري 
، والزم ابن مفلح فتفقه عنده وخطب باجلامع املظفري ، وكان أديبا ناظما ناثرا منشئا ، له خطب حسان ونظم 

  :اليق يف فنون ، وكان حسن املباشرة ، لطيف الشمائل ، وهو القائل كثري وتع
  محاة محاها اهللا من كل آفة

  وحيا هبا قوما هم بغية القاصي
  لقد لطفت ذاتا ووصفا أال ترى

  دواليبها خشب تبكي على العاصي
اليمن مات بعدن يف صفر علي بن اجلمال حممد بن عيسى اليافعي ، كان عارفا بالنحو ببالد .مات يف مجادى اآلخرة 

.  
عثمان بن سليمان بن رسول بن يوسف بن خليل بن نوح الكرادي ، الشيخ شرف الدين األشقر احلنفي ، أصله من 

تركمان البالد الشمالية ، واشتغل يف بالده قليال ، مث قدم القاهرة يف دولة األشرف فصحب امللك الظاهر قبل أن 
فه من بالده فلما كرب قرره إماما عنده ، وتقدم يف دولته ، وواله قضاء العسكر يتأمر ، وكانت له به عناية ، يعر

ومشيخة اخلانقاه البيربسية ، وكان حسن اهليئة ، مشاركا يف الفضائل ، جيد احملاضرة ، مات يف رابع عشري ربيع 
  .اآلخر عن حنو مخسني سنة 

مات بطاال بدمشق ، وكان مالزما حلضور اجلماعات  علم دار الناصري ، خدم امللك الناصر حممدا فمن بعده ، مث
واخلوانق ، كثري التالوة والذكر ، وله أثار حسنة مبصر ودمشق يف ترميم السبل واخلانات ، جاوز الثمانني وهو 

  .آخر من مات من مماليك الناصر 
  .مات يف عدن  عيسى بن اجلمال حممد بن عيسى اليافعي أخو علي املاضي قريبا ، كانعارفا فالفرائض ،

مثقال الساقي سابق الدين الزمام ، كان أصله من خدم اجملاهد صاحب اليمن ، مث صار حلسني بن الناصر وخدم 
عند زوجته أم األشرف إىل أن ماتت ، فاستقر الل أمري حاج بن األشرف ، مث صار مشيد احلوش مث استقر زماما 

ورة بالقاهرة ، فلما قتل األشرف صودر وأهني مث استوطن وعظم قدره يف دولة األشرف ، وعمر املدرسة املشه
  .املدينة بعدالتردد إىل مكة وإىل القدس مرارا ، ومات يف آخر ذي القعدة ببدر طالبا للحج 

حممد بن عبد اهللا بن حممد بن فرحون ، حمب الدين بن بدر الدين اليعمري املغريب مث املدين املالكي ، كانت له عناية 



  .ويل قضاء بلده ومل جياوز اخلمسني بالعلم ، و
حممد بن عبد القادر بن علي بن سبع البعلي ، تقي الدين ، اشتغل ودرس مكان عمه أمحد يف األمينية وغريها ، 
وأفىت ودرس وويل قضاء بعلبك وطرابلس ومل يكن مرضيا يف سريته ، ومجع كتابا يف الفقه مع قصور يف فهمه ، 

  .يف احملراب قراءة جيدة وخيطب جبامع رأي العني ، مات يف احملرم  وكان يكتب خطا حسنا ويقرأ
  .حممد بن علي بن أمحد بن عبد الغفار عز الدين بن كسريات الكاشف ،مسع املطعم واحلجار وغريمها 

 حممد بن عمر بن رسالن البلقيين بدر الدين أبو اليمن ابن الشيخ سراج الدين ، كان أعجوبة يف الذكاء والفطنة ،
ولد سنة نيف ومخسني ونشأ حمبا يف االشتغال ، فمهر وهو صغري ودرس وناظر ، وكان لطيف الشكل حسن 

الصورة جدا مجيل املعاشرة ، وكان أبوه معجبا به ، مات يف سابع عشرين شعبان وتأمل أبوه عليه كثريا وقد باشر 
  .قضاء العسكر وإفتاء دار العدل وعدة تداريس 

د بن حممد اهلندي مث املكي احلنفي ، مسع من عز الدين بن مجاعة وغريه ، وكان فاضال يف حممد بن حممد بن حمم
  .مذهبه كثري اخلروج إىل احلل للعمرة ، وله حظ من خري وعبادة ، مات فيها أو يف اليت قبلها 

، مشس الدين ، ابن  حممد بن حممود بن عبد اهللا النيسابوري.حممد بن حممد بن حممد الشعييب ، تقدم يف عبد اخلالق 
أخي جار اهللا احلنفي ، قدم القاهرة والزم عمه وغريه يف االشتغال ، وويل إفتاء دار العدل ومشيخة سعيد السعداء ، 

  .وكان بشوشا حسن األخالق عاملا بكثري من املعاين والبيان والتصوف ، مات يف ربيع اآلخر ومل يكمل اخلمسني 
  .لينبعي حممد بن مسعود الشريف احلسين ا

، وأخذ عن القطب  ٧١٢سنة .حممود بن عمر بن عبد اهللا العجمي الشيخ سعد الدين التفتازاين ، ولدصفحة فارغة 
وغريه وتقدم يف الفنون ، واشتهر ذكره وطار صيته وانتفع الناس بتصانيفه ، وله شرح العضد وشرح التلخيص 

  .، وحاشية على الكشاف وغري ذلك ، مات بسمرقند وأخر أطول منه ، وشرح على املفتاح وشرح على التنقيح 
منهاج الدين الرومي احلنفي ، كان أعجوبة يف قلة العلم والتلبيس على الترك يف ذلك ، قدم القاهرة فويل تدريس 

حضرت درسه مرارا فكان ال ينطق بكلمة بل : احلنفية مبدرسة أم األشرف ، قال لنا شيخنا ناصر الدين بن الفرات 
  .أ القارئ شيئا استحسنه ورمبا تكلم بكالم ال يفهم منه شيء ، مات يف رابع عشرين ربيع األول إذا قر

  .نوغاي العالي كان من أمراء الطبلخاناة ، مث واله الظاهر أمري علمفاستقر يف ذلك إىل أن مات 
ا مث اسندمر مث تقدم عند يونس بن عبد اهللا التركي الدوادار ، كان من عتقاء جرجي نائب حلب ، مث خدم عند يلبغ

برقوق ، وتنقل إىل أن أعطى تقدمة ألف وباشر الدويدارية يف إمرته ، مث يف سلطنته مبهابة عظيمة وحرمة ، وكان 
دينا ، كثري الصالة والصيام ، مكرما للفقهاء وللفقراء ، وهو صاحب خان يونس بطريق الشام بالسلفة بالقرب من 

ذكرها يف ثاين عشرين ربيع اآلخر ، وله بضع وستون سنة ، وترك ملقى على قارعة  غزة ، قتل بعد الوقعة املقدم
الطريق ، فدفنه بعد ذلك شخص من أصاغر مماليكه على ما أخربين به يف الطريق ، وكان قد بىن تربة معظمة مبصر 

ومثانني وسبعمائة ملا  وأخرى بالشام فلم يقدر دفنه يف واحدة منهما ، وكان مقدم العساكر املصرية يف سنة مثان
حاصروا برهان الدين بسيواس ، مث كان مقدم العساكر يف هذه الكائنة فقتل على يد عنقاء بن شطي أمري آل مري 

  ٧٩٢حوادث سنة .
  سنة اثنتني وتسعني وسبعمائة

اة استلهت وبرقوق حماصر دمشق والعسكر املصري متوجه صحبة منطاش ومعه السلطان املنصور واخلليفة والقض
إىل دمشق ، وكان وصول العسكر املصري إىل غزة يف ثاين احملرم ، ويف السادس منه أمر نائب الغيبة صراي متر أن 



تؤخذ خيول الناس من الربيع فتجهز إىل منطاش فأخذ شيء كثري وجهز ، ويف الثامن منه نودي بزينة القاهرة ومصر 
برقوق هرب ، وفيهذا الشهر بلغ النائب أن مجاعة من ، ووصل يف الصورة الظاهرة بريدي معه كتب تتضمن أن 

املماليك الظاهرية أرادوا القيام عليه فكبس عليهم بالربقية فأمسك منهم مجاعة مث تتبع املماليك الظاهرية وألزم 
الوايل التنقيب عليهم فبالغ يف ذلك ، وأفرط إىل أن كان ذلك أعظم األسباب واحنراف الظاهر عنه وغضبه عليه 

د ذلك ، وكان قد كبس على أخت الظاهر وأخذ ولدها منها فحبسه بالقلعة وأخرجها بني العامة إىل باب زويلة بع
إىل أن وقعت فيها الشفاعة ويف حادي عشر احملرم وصل العسكر املنصوري إىل وادي شقحب فرجع إليهم برقوقمن 

ابه على امليمنة فهزمها أيضا واشتغل دمشق فالتقوا فحمل منطاش على ميسرة الظاهر فهزمها ومحل بعض أصح
اجلهتان ومن تبعهما باتباع املنهزمني فخال القلب من مقاتل فحمل برقوق ومن معه على من بقي فاهنزموا فاحتوى 
على اخلليفة والسلطان والقضاة ومجيع أهل الدولة وهنب من معه مجيع األثقال واحتوى على اخلزائن كلها ، وأما 

جوا يف اتباع املنهزمني إىل أن ظفروا مبن ظفروا به منهم وفاهتم منفاهتم واستمر كمشبغا وكان منطاش وأصحابه فلج
فيمن اهنزم ومعه مجع كثري إىل أن وصل إىل حلب فبادر وملك القلعة وملا رجع العسكر املصري إىل معسكرهم 

نطاش ومجع الذين احتوى عليهم وجدوا برقوق قد احتوى عليه فتناوشوا القتال أيضا فعمد برقوق فأقام جاليش م
حتته فصار كل من يأيت من العسكر يظن أن منطاش هناك حتت العصائب فأما أن يوافق فيسلم وأما أن خيالف فيقتل 
، فلما وصل منطاش ورأى صورة احلال ناوشهم القتال هناره أمجع ، فلما دخل الليل أقبل أكثر من معه إىل الظاهر 

وأقام الظاهر بشقحب أياما فعدمت األقوات حىت بيعت البقسماطة خبمسة دراهم فرجع منطاش إىل جهة دمشق 
ورخصت األمتعة من كثرة ما هنب حىت بيع الفرس بعشرين درمها ، فلما رأى الظاهر ذلك رحل إىل جهة مصر بعد 

راء وبايعوا أن خلع املنصور نفسه من السلطنة باختياره ، وأشهد عليهاخلليفة والقضاة وأكثر من حضر من األم
اجلميع برقوق وأقر لقبه الظاهر على ما كان عليه ، وتردد يف التوجه إىل دمشق وحماصرة منطاش هبا أو الرجوع إىل 
مصر ، مث اتفق رأيه ومن معه على التوجه إىل مصر ، فاستناب يف صفد فخر الدين إياس ، ويف الكرك قديدا ، ويف 

هبا قد قبض على نائبها حسني بن باكيش ، وجهزه إىل الظاهر فعذبه قبل غزة آقبغا الصغري ، وكان منصور احلاجب 
أن يتوجه ، مث وصل إىل غزة يف أواخر احملرم راجعا ، وأرسل يف مستهل صفر إىل نائبقطية أن حيفظ الطرقات ، 

فيه مبا اتفق  وكان امسه عالء الدين بن البشالقي ، فامتثل األمر وأرسل من الفور إىل القاهرة قاصدا بكتاب خيرب
للظاهر من النصر ، فصادف وصول قاصده نصرة مماليك الظاهر املسجونني على أصحاب منطاش وغلبهم على 
القلعة ومجيع اململكة ، فكان ذلك يعد من عجائب االتفاق ، حىت لو كانوا على ميعاد ما وقعت هذه املوافقة ، 

أودع منهم السجون مجلة كثرية ، وكان الكثري منهم يف وكان السبب يف نصرة مماليك السلطان الظاهر أن منطاش 
السجن بالقلعة ، فضاق عليهم األمر واشتد هبم اخلطب ، فتحيلوا إىل أن فتحوا بابا مسدودا وجدوه يف سرداب 

عندهم ، فخرجوا منه بغتة على نائب الغيبة ، فهرب منهم ، فنهبوا بيته واحتلوا خيله وقماشه ، وكان كبريهم يقال 
بطا ، فبلغ ذلك نائب القلعة فقاتلهم ، مث عجز فهرب ، فاجتمع صريتمر وقطلوبغا احلاجب وبقية املماليك :  له

فصعدوا إىل مدرسة حسن ، وبادر بطا فأخرج سودونالنائب من احلبس فرتبه يف القلعة ، وتسامع مماليك الظاهر 
يهم العامة حىت هزموهم ، وكان العوام قد قاموا مع فتكاثروا عند بطا وتناوشوا القتال مع املنطاشية ، وساعدهم عل

منطاش على الناصري إىل أن غلب كما تقدم ، لكن ظهر بعد ذلك منه هوج وسوء تدبري وعدم معرفة ، فرجعوا 
عنه وأحبوا عود دولة برقوق فساعدوا أصحابه ، وكان ذلك كله يف أوائل صفر ، وكان ابتداء ذلك يف ليلة الثاين 

  .ذلك يف رابع صفر  منه وانتهاء



أن احملبوسني كانوا يف خزانة اخلاص القدمية اجملاورة لباب : وقرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي فيما أجازنيه 
القصر ووكل هبم مجاعة حيرسوهنم بالنوبة وبالغوا يف التضييق عليهم ، فلما كان يف أواخر احملرم وهم يستغيثون من 

ل كل وقت وأشاعوا أهنم عزموا على أن يرموا عليهم خبزا ومينعوهم املاء ليهلكوا احلر والضيق ويتوقعون القت
أمجعني بذلك ، فاتفق أن واحدا منهم جلس يف مكان ، فعبث ببالطة حتته فقلعها فأزاهلا فأحس هبواء فأراد ما حتتها 

أبواب االصطبل ، فاتفق أهنم واستعان ببعض رفقته فوجدوا سراب احلمام ، فمشوا فيه إىل أن انتهوا إىل باب من 
وجدوه مفتوحا كان البواب نسي أن يغلقه ، فأخذ كل منهم قيده يف يده وصاحوا صيحة واحدة يف وسط 

االصطبل بالدعاء لألمري تكا فظن صراي مترأن تكا خامر وأراد القبض عليه فرمى بنفسه من السور وتبعه أتباعه 
نتهبوها ولبسوا األسلحة وركبوا اخليول وقدموا كبريهم بطا وكان ما فطلع املماليك إىل أماكنهم من االصطبل فا

إىل الظاهر يعلمه مبا اتفق فالتقاه يف الطريق  -وكان مسجونا معه  -كان ، فجهز بطا عنان بن مغامس صاحب مكة 
هيز اإلقامات ، فرد معه آقبغا أخا بطا ، فوصال إىل القاهرة يف ثامن صفر فنادوا للعامة باألمان وتزيني البلد وجت

وشكر السلطان لعنان هذه البشارة ، فشركه مع عجالن يف إمرة مكة ، وكان ذلك يف أوائل شهر ربيع اآلخر بعد 
ويف .أن استقر برقوق بالقاهرة ، وسار عنان إىل مكة يف ثاين عشرين ربيع اآلخر بعد أن استخدم عدة من الترك 

وصودر فوصل كتاب السلطان يف ثاين عشر صفر على حسني عاشر صفر قبض بطا على حسني بن الكوراين ، 
حصل لنا املنطاشية كما كنت : بعمل شيء من األمور السلطانية فأفرج عنه بطا وخلع عليه وأعاده للوالية وقال له 

تصنع معنا إىل أن يرد أمر السلطان مبا يرد ، مث قبض عليه بعد ذلك ، ودخل الظاهر بالعسكر يوم الثالثاء رابع 
عشر صفر إىل القلعة على طريق الصحراء ، وتلقاه الناس للسالم والفرجة على سائر طبقاهتم وكان يوما مشهودا ، 

وأركب امللك املنصور املخلوع جبانبه واخلليفة أمامه والقضاة قدامه وباقي األمراء إىل أن جلس على ختت امللك 
  .وشعند أهله وأقاربه وجددت له البيعة باإلصطبل وأدخل املنصور إىل بيته باحل
يف نظر  -الذي تزوجت أنا ابنته بعد هذا بست سنني  -ويف صبيحة هذا اليوم استقر كرمي الدين بن عبد العزيز 

اجليش نقال من صحابة الديوان عوضا عن مجال الدين الذي كان حمتسبا ، ألنه كان تقدم مع منطاش إىل دمشق فلم 
بو الفرج يف الوزارة واخلاص واستقر فخر الدين بن مكانس يف نظر الدولة مث يستطع العود ، واستقر موفق الدين أ

أمسك وصودر مث ضرب فأخذ وأهني ، مث أفرد اخلاص لسعد الديننب تاج الدين موسى كاتب السعدي عن قرب 
وج ابنة واستقر يف الوزارة سعد الدين بن البقري ز. وأفردت الوزارة ملوفق الدين مث قبض عليه يف ربيع اآلخر 

موفق الدين ، واستقر حممود االستادار مشريا عليهما ، واستقر قرقماس استادارا كبريا إىل أن مات يف مجادى األوىل 
فأعيد حممود إىل االستادارية ، واستقر حسني بن علي الكوارين يف والية القاهرةعلى عادته ، مث قبض عليه عن قرب 

واستقر بطا  -ين حممد بن آقبغا آص فعاقبه وشدد عليه العذاب وسلم ملشد الدواو -يف سادس عشرين صفر 
دويدارا كبريا وسودون الشيخوين يف النيابة على عادته واينال اليوسفي اتابك العساكر النقطاع أيتمش بقلعة 

املنطاشي وتوجه إىل القاهرة دخل منطاش إىل دمشق فأقام  -دمشق مسجونا وكان الظاهر ملا غلب على العسكر 
ا يعزل ويويل ويصادر وكان قاضيالشافعية حينئذ شهاب الدين ابن القرشي وكان الناصري واله فاستمر وكان هب

قبل دخول منطاش قام يف صد برقوق عن دخول دمشق وصار يلبس آلة احلرب ويصعد األسوار وحيفظها بالرجال 
من وقعة شقحب عزله ووىل شهاب  واآلالت ويطلق لسانه يف برقوق وبرقوق يسمع ، فلما رجع منطاش إىل دمشق

الدين الزهري وحبس القرشي وضيق على مجال الدين ناظر اجليش على بدر الدين كاتب السر وكانا رجعا من 
شقحب مقهورين وسجن مجاعة من األمراء ممن أسر يف الوقعة منهم ايتمش ، واستقر الطباطيب يف نقابة األشراف 



ين ابن قاضي العسكر واستقر عالء الدين على الكركي يف كتابة السر والنظر عليهم عوضا عنالشريف شرف الد
عوضا عن بدر الدين ابن فضل اهللا النقطاعه أيضا بدمشق واستقر أبو عبد اهللا الركراكي يف قضاء املالكية عوضا 

كان قد سجن إىل عن هبرام ، ألن الظاهر شكر له ما اتفق عليه بسبب امتناعه من الكتابة يف الفتوى املرتبة عليه ، و
أن خلص مع بطا واستقر جنم الدين الطنبدي يف احلسبة بالقاهرة عوضا عن سراج الدين القيسري ، واستقر نور 

  .الدينعلي بن عبد الوارث يف احلسبة مبصر عوضا عن مهام الدين 
الناس إليه ويف تاسع عشرين صفر جلس السلطان ليحكم على عادته باإلصطبل يومي األربعاء واألحد ، فهرع 

  .واشتد خوف الرؤساء من البهدلة 
ويف صفر قبض بكلمش على كرمي الدين ابن مكانس وضربه باملقارع بسبب ما استأداه من دواوينه يف أيام 

الناصري ، فهرب فقبض على أخويه فخر الدين وزين الدين ومجاعة من حواشيه ، واستقر علم الدين سن إبرة يف 
الدين املليحي يف نظر األحباسعوضا عن مشس الدين الدمريي ، واستقر عماد الدين  نظر الدولة ، واستقر تاج

الكركي أمحد بن عيسى أخو عالء الدين الذي استقر يف كتابة سر الشام يف قضاء الشافعية عوضا عن بدر الدين 
ا وقدمهما ، وكانت والية ابن أيب البقاء ، وكان عماد الدين وأخوه هذا قد بالغا يف خدمة الظاهر بالكرك ، فعظمهم

عماد الدين للقضاء يف ثالث شهر رجب ، والسبب فيه أنه مل حيضر من الكرك إال بعد أن استهل رجب ، فخرج 
إليه أخوه لتلقيه وخرج معه األعيان ، فحضر عند السلطان يف ثاين رجب ، فعظمه جدا ومشى له خطوات 

  .اليوم وعانقهثم خلع عليه بوالية القضاء يف صبيحة ذلك 
ويف ثامن مجادى األوىل بعد إطالق أكثر األمراء احملبوسني استقر الطنبغا اجلوباين نائب السلطنة بدمشق ، وجهزت 
صحبته العساكر لقتال منطاش ، فوصلوا يف مجادى اآلخرة ، فربز هلم منطاش فقاتلهم مث اهنزم ،مث بلغه أن ايتمش 

ئبها ، فأمسكوه وملكوا القلعة ، فكر راجعا إىل دمشق ، فقتل من قدر ومن معه يف احلبس بقلعة دمشق وثبوا على نا
عليه وأخذ ما أمكنه من األموال وتوجه إىل اجلهة الشمالية ، وتسلل أكثر من كان مع منطاش إىل الظاهر ، فدخلوا 

وصلت  القاهرة أرساال واستوىل الطنبغا اجلوباين على دمشق وقبض على ما أمكنه من أصحاب منطاش ، فلما
األخبار إىل القاهرة بذلك زينت عشرة أيام ، مث قدم عسكر طرابلس باستدعاء منطاش فوجدوه قد هرب ، فقبض 

  .على أعياهنم أخذا باليد وجهزت سيوفهم إىل القاهرة 
ويف العشرين حضر السلطان دار العدل ، ومل يدخلها املنصور منذ خلع الظاهر ، وملا فرغ املوكب دخل السلطان 

فقريء عهد السلطنة حبضرهتم وحضور األمراء وخلع على اخلليفة وركب من . صر فحضر اخلليفة ومعه القضاة الق
باب القصر حجرة بسرج ذهب وكنبوش مزركش ،وكان احلنفي ضعيفا فلم حيضر ، وحضر املناوي وهو معزول 

  .فجلس حتت احلنبلي 
ومجال الدين العجمي إىل القاهرة فأمرا بلزوم بيوهتما  ويف الثاين عشر من شهر رجب وصل بدر الدين ابن فضل اهللا

  .وأغرم كل منهما ماال كثريا 
  .وفيه استقر عالء الدين ابن الطبالوي يف والية القاهرة 

وفيه قوى كمشبغا حبلب على النائب الذي هبا من جهة منطاش ، وكان كمشبغا ملا اهنزم يف وقعة شقحب سار إىل 
ثامن عشر احملرم فدخلها خمتفيا ، مث التفت عليه مجاعة من الظاهريةفحاصروا القلعة وقد  حلب يف الربية ، فوصل يف

قبضوا على ولد نائبها حسني ابن الفقيه فهددوه بقتل ولده ففتح هلم الباب ، فدخلوها وأرسلوا إىل كمشبغا فملكها 
باب القلعة واجلسر الواصل ، ونقبوا  ، فحاصره النائب من قبل منطاش وهو متنتمر وعاونه أهل بانقوسا ، فأحرقوا



من ثالثة مواضع ، فرمى عليهمكمشبغا باملكاحل وصار يتخطفهم بالكالليب ، فدام ذلك حنو شهرين أو أكثر ، 
فلما مسع متنتمر هرب منطاش من دمشق خاف على نفسه ، فهرب ، فبلغ ذلك كمشبغا فعمر اجلسر وخرج فقاتل 

فلما انتصر . حسن عمارة يف أسرع وقت ، وكانت من وقعة قازان خرابا أهل بانقوسا ، وعمر أسوار حلب أ
كمشبغا عليهم قتل غالب أهلها ، وهم زيادة على أربعة آالف نفس ، وقتل كبريهم أمحد بن احلرامي ، وخرهبا إىل 

عجبه ، أن جعلها دكا ، وقتل قاضي حلب وغريه صربا ، كما سيأيت يف الوفيات ، فلما بلغ ذلك كله السلطان أ
  .وأرسل إىل كمشبغا يطلب منه احلضور إىل القاهرة فحضر ، وكان ما سنذكره 

ويف العشرين من رجب كان شاع أن بطا يريد أن يثري الفتنةفحل سيفه حبضرة السلطان يف القصر وعمل يف عنقه 
لف املماليك وطيب منديال واستسلم للموت ، فشكر الظاهر فعله وبرأه مما نقل عنه ، ومجع األمراء وحلفهم وح

  .خواطرهم وأحضر مملوكا يقال إنه الذي أثار الفتنة فضربه وسجنه 
ويف رجب خرج يلبغا الناصري والطنبغا اجلوباين بالعساكر من قباللظاهر وقد قرر يف نيابة دمشق الطنبغا اجلوباين 

ي ومعه مجاعة من املماليك الظاهرية وقرادمرداش يف نيابة طرابلس ومأمورا يف نيابة محاة وتوجه عليهم يلبغا الناصر
وغريهم ، فتوجهوا إىل دمشق ، فبلغ ذلك منطاشا وكان قد جبا من األموال من أهل دمشق شيئا كثريا فخرج هبا 

وهي حنو من سبعني محال يف ثالث عشر مجادى اآلخرة بعد أن قتل ممن هو من جهة الظاهر حنو مائة وعشرين نفسا ، 
وابن اينال اليوسفي ، وسار من دمشق فخرج ايتمش من احلبس فملك القلعة وراسل  واستصحب معه ابن جنتمر

اجلوباين ، فدخل اجلوباين دمشق وهرب حممد بن اينال اليوسفي وحنو مائيت نفر من منطاش ، فرجعوا إىل دمشق ، مث 
ص وقوسا فانكسرت خرج الطنبغا اجلوباين والناصري ومن معهم وانضم إليهم يف طلب منطاش فالتقوا هببني مح

امليمنة وفيها الناصري ، فاهنزم وثبتاجلوباين فخامر عليه بعض من معه فجرح يف رأسه فسقط فقتله نعري بيده ومتت 
اهلزمية ، واتفق أن ميسرة العسكر كسرت منطاشا ففر يف طائفة فلما بلغه قتل اجلوباين رجع فقتل آقبغا اجلوهري 

من العرب والتركمان ورجع الناصري إىل دمشق فبلغت هذه األخبار السلطان ومأمورا ، ووقع النهب يف العسكر 
فساءه قتل اجلوباين ، وقرر يلبغا الناصري يف نيابة دمشق ، وجهز أبا يزيد الذي كان اختفى عنده ملا هرب وصحبته 

قد اتصل بالظاهر  بلدة معروفة بالشرقية ، وكان -مشس الدين الصويف لكشف األخبار ، وكان الصويف من العباسة 
ملا كان بالكرك ، وشهد معه وقعة شقحب ، وتزيا له بزي اخلليفة وانتسب عباسيا فحصلت لربقوق بذلك منه نوع 

مساعدة ويف رمضان نزل نعري على سرمني فثار عليه أمحد بن املهمندار يف عسكر كبري من التركمان فأسروا ابنه 
  .تقله عليا وهزموه وأرسلوا ابنه إىل كمشبغا فاع

  .ويف ثامن رمضان استقر ناصر الدين حممد بن رجب يف شد الدواوينعوضا عن ابن آقبغا آص 
ويف سابع عشر رمضان استقر جمد الدين إمساعيل الكناين البلبيسي احلنفي يف قضاء احلنفية عوضا عن مشس الدين 

  .ة وقبض على سعد الدين ابن البقري ويف العشرين من رمضان أعيد أبو الفرج إىل الوزار.الطرابلسي حبكم عزله 
وفيها غلب ابن أبان التركمان على طرابلس يف أثناء الفتنة بني الظاهر ومنطاش ، فأرسل إليها الظاهر قرادمرداش 

  .فغلب عليها مث نقله الظاهر إىل نيابة حلب ، وأمر كمشبغا بالتوجه إىل القاهرة فاستقر هباأمريا كبريا 
ونس أيب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر احلفصي ومقدمهم حممد بن علي بن أيب هالل وفيها وصل رسل صاحب ت

صحبة الركب القاصد إىل احلج ، وحج معهم أبو عبد اهللا بن عرفة الفقيه املشهور وقد أجاز إىل املذكور بعد أن 
  .رجع من احلج يف السنة املقبلة 

ول رمضان إىل العشر األخري منه فراسل نعري كمشبغا يعتذر ، وفيها نازل منطاش ونعري حلبا فتحصن كمشبغا من أ



فبلغ ذلك منطاشا ، فأخذ حذره من نعري وخدعه بأن طلب منه مجاعة من العرب يغريون معه على بعض التركمان 
 فأرسل معه مجاعة ، فلما بعدوا ونزلوا بالليل أخذ خيوهلم وتوجه إىل البالد الشمالية ، وكان نعري مل من احلرب
فأرسليعتذر إىل السلطان ويطلب منه األمان فقبل ذلك منه وأرسل إليه مبا يرغب فيه ، فسار منطاش إىل مرعش 

وذلك يف شوال . وهرب معه عنقا ابن شطى واجتاز باعزاز فانتهبها ، مث نازل منطاش عيتاب ومعه سوىل بن دلغادر 
شذر مذر بعد أن كان نادى هلم باألمان ، مث غدر هبم  فغلب عليها وأوقع فيها النهب والتخريب إىل أن تفرق أهلها

، مث حاصر القلعة وحتصن نائبها حممد بن شهري التركماين بقلعتها ، مث كبس على منطاش فقتل أكثر من معه ، ومع 
ذلك فدام احلصار إىل آخر السنة إىل أن جتهز يلبغا الناصري نائب الشام ونائب حلب إليه ، وقبل وصوهلم بيوم 

ب منطاش ، وقدم حممد بن بيدمر الذي كان أبوه نائب الشام وسندمر رأس نوبة منطاش مستأمنني يف طائفة من هر
  .املنطاشية فأكرمهم السلطان 

  .وفيها قتل األمري بردوباك بن ارتنا صاحب الروم واستقر بعدهفي مملكة الروم أبو يزيد بن عثمان 
بة مائة درهم فضة ، ووقع بني عماهلم العرب الكثري ملا رجعوا ويف شوال عطش احلاج بعجرودا حىت بلغت القر

ويف أواخر ذي احلجة استقر ناصر الدين .وكان أمري األول بيسق أمري آخور وأمري احململ عبد الرحيم بن منكلى بغا 
برة يف نظر ابن احلسام وزيرا عوضا عن أيب الفرج فاستخدم الوزراء الذين كانوا قبله وهم مشس الديناملقسي وسن إ

الدولة وفخر الدين بن مكانس وسعد الدين ابن البقري يف استيفاء الدولة ، وأعيد حممد بن آقبغا آص إىل شد 
الدواوين ونقل ناصر الدين ابن رجب إىل كشف املعاصر عوضا عن خاله ناصر الدين ابن احلسام املذكور ، وكان 

ويدارا واقفا يف خدمته ملا كان ناظر اخلاص فانعكس احلال وصار ابن احلسام أوال خيدم عند سعد الدين ابن البقري د
  .ابن البقري حتت أمره ورمبا يكلمه الكالم الفض ، فلله األمر 

ويف شوال جهزت عائشة خوند أخت امللك الظاهر للحجرة الشريفة كسوة حرير منقوش بالغت يف حتسينها 
  .وطرزت باهبا بالزركش 

إىل الصعيد فحصل هبا األموال السلطانية فكبس عليه ابن التركية وهنب مجيع ما ويف رمضان توجه ابن احلسام 
وفيها اختلفت كلمة التركمان وحتزبوا أحزابا بعد قتل قرا حممد ، .حصله ، فبلغ ذلك السلطان فأرسل إليه عسكرا 

  .ووقع بينهم وقائع كثرية إىل أن أصلح بينهم سامل الدوكاري 
ى طرابلس فلما أشرفوا على املينا أرسل اهللا عليهم رحيا فرقت مراكبهم وغرق الكثري ويف رمضان نزل الفرنج عل

منهم فردوا عن طرابلس ، فقصدوا البسكرية فنازلوها وهبا أبو العباس صاحب تونس ففتح هلم البلد فدخلوها 
  .فقاتلهم وكسرهم بعد أن قتل منهم خالئق 

بد الرمحن ابن حيىي ، قتله ولده وغلب على ملكه ، وكانت وفيها قتل صاحب تلمسان أبو محو بن يوسف بن ع
ويف ذي احلجة استقر قرا دمرداش يف نيابة حلب نقال من طرابلس واستقر يف .دولة أيب محو إحدى وثالثني سنة 

  .طرابلس اينال ابن خجا علي وسوىل بن دلغادر يف نيابة األبلستني ، وتوجه كمشبغا من حلب إىل جهة القاهرة 
منع من تلبس العمامة ومن ركوب اخليل إال الوزير وكاتب السر وناظر اخلاص ، وأذن هلم يف ركوب البغال  وفيه

  .ونودي أن الطحانني ال يستعملون اخليل الصحاح ، وكذلك احلمارة 
له وفيها مات فخر الدين ابن سبع اخلوىل فأرسل السلطان قرقماش اخلزندار إىل زفتا بلد املذكور للحوطة على ما

وكان املذكور نصرانيافأسلم مث وقع يف واقع كما تقدم يف احلوادث أوال وثانيا فاتفق أن بعض أعدائه قتله يف احلمام 
غيلة ، فيقال إنه محل من ماله ألف ألف ومائيت ألف درهم ، ووجد له من الغالل واملواشي والرقيق ما يساوي ألفي 



  .كل ليلة مائة نفس ، وكان قتله يف مجادى اآلخرة ألف وكان يزرع يف كل سنة ألف فدان ، ويطعم 
  ٧٩٢وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة اثنتني وتسعني وسبعمائة من األعيان
  .إبراهيم بن عبد اهللا الواسطي أحد من كان يعتقد بالقاهرة ، مات يف مجادى اآلخرة 

ع الصحيح على احلجار وحدث ، مات يف إبراهيم بن حممد بن إمساعيل احلراين اخلواجا برهان الدين التاجر ، مس
  .ربيع اآلخر 

أمحد بن ظهرية بن أمحد بن عطية بن ظهرية بن حممد بن علي بن علياننب هاشم بن مرزوق املخزومي املكي الشافعي 
القرشي القاضي شهاب الدين ، ولد سنة مثاين عشرة ومسع من جنم الدين الطربي وعيسى احلجي واألقشهري 

غريهم ، وحدث وتفقه على النجم األصفوين والعالئي وأذن له يف اإلفتاء ، وأخذ القراآت عن والوادي آشي و
الربهان املسروري مقريء مكة وتقدم يف العلم ، ودخل بالد املغرب فأخذ عن بعض الشيوخ هناك ودرس وأفىت 

هو معزول يف شهر ربيع األول وأقرأ ، مث ويل قضاء مكة بعد أيب الفضل النويري ، مث عزل بولد أيب الفضل ومات و
عن أربع وسبعني سنة ، وكانت مدة واليته سنة وتسعة أشهر ، وكاجنليال مهابا وقد ويل قضاء مكة بعده ابن أخيه 

  .الشيخ مجال الدين مث ولده أبو الربكات بن الشهاب مث ولده أبو السعادات 
  .ات يف رمضان أمحد بن عبد اهللا بن فرحون املدين املالكي قاضي املدينة ، م

أمحد بن موسى بن علي شهاب الدين ابن احلداد الزبيدي احلنفي ، كان عارفا بالفرائض ، مات يف ذي احلجة 
إمساعيل بن حاجي اهلروي شرف الدين الفقيه كان من العلماء الشافعية ببغداد يف املستنصرية ، ودرس يف احلاوي .

اجلامع وغريه ودرس باملعينية وغريها ، وكان دينا خريا تصدق مبا ، مث قدم دمشق يف حدود السبعني ، فأفاد هبا ب
  .ميلكه يف مرض موته ، ومات يف صفر 

آقبغا بن عبد اهللا اجلوهري اليلبغاوي قتل يف وقعة محص وقد قارب الستني ، وكان كثري املعرفة يذاكر مبسائل فقهية 
  .مع حدة خلق 

بار األمراء تنقل يف الواليات إىل أن قتل بدمشق وهو نائبها ، وكان حيب الطنبغا بن عبد اهللا اجلوباين التركي أحد ك
خليل بن إبراهيم احلافظي روى عن أيب .العلماء خصوصا األدباء وجيمعهم عنده ويسمع كالمهم وخيترب مدائحهم 
  .بكر بن أمحد بن عبد الدائم وغريه وحدث وتفرد ، مات يف ربيع األول 

  .املالكي كان عارفا مبذهبه ، مات يف ذي احلجة بالقاهرة وكان أكوال مشهورا بذلك  سرحان بن عبد اهللا الفقيه
عبد الرمحن بن إمساعيل بن عمر بن كثري البصروي مث الدمشقي ، كتب الكثري خبطه من تصانيف أبيه وكان بزي 

  .اجلند ، وقد ذيل على تاريخ أبيه قليال ، مات يف ذي القعدة 
عثمان املارداين مث الدمشقي الشافعي ، قدم دمشق فاشتغل ومهر واستنابه التاج السبكي يف عبد املؤمن بن أمحد بن 

إمامة اجلامع واخلطابة فاستمر ينوب يف ذلك إىل أن مات ، وكان دينا خريا مالزما للجامع يشغل الطلبة ، مات يف 
  .ربيع اآلخر 

علي بن .أحد من يعتقده املصريون ، مات يف رجب عثمان بن عبد اهللا األبار نزيل جامع عمرو بن العاصي ، كان 
خلف بن كامل بن عطاء اهللا الشافعي الغزي قاضي غزة ، ولد سنة تسع وسبعمائة وحدث عن احلجار بالصحيح 
مساعا وأخذ عنه الرحالة ، ومسع من أيب بكر بن عنرب وزينب بنت حيىي بن عبد السالم وغريمها ، وتفقه على أخيه 

صاحب ميدان الفرسان وعلى العماد احلسباين وغريمها ، وويل قضاء غزة فرأس هبا ، قرأت يف  الشيخ مشس الدين



كان له اشتغال قدمي بدمشق وأخذ عن ابن الفركاح وهو أسن من أخيه ويقال إن أخاه قرأ عليه : تاريخ ابن حجي 
يف أحد الربيعني ، ويقال يف مجادى أوال وكذلكالعماد احلسباين ، وكان يفتخر بذلك مث تقدما وتأخر هو ومات بغزة 

  .األوىل ويقال يف صفر ويقال يف شعبان ، ومسع أيضا من زينب السلمية 
علي .علي بن عبد اهللا املغربل أحد من كان يعتقد بالقاهرة ، مات يف مجادى األوىل بزاويته اليت بالقرب من املقس 

  .مجادى األوىل ومل يأت بعده يف فنه مثله بن أيب علي اجلعيدي سلطان احلرافيش ، مات يف سادس عشر 
زين الدين القرشي البلخي  -باملثناة املشددة مث النون  -عمر بن سعيد بن عمر بن بدر بن مسلم بن سعيد الكتاين 

األصل القبيبايت ، ولد سنة أربع وعشرين وسبعمائة واشتغل كثريا ومسع الكثري وعين باحلديث والفقه واألصول 
ن يعمل املواعيد وللناس فيه حمبة واعتقاد وقد امتحن مرة بسبب املذهب التيمي كما تقدم يف احلوادث والعربية وكا

: قرأت خبط احملدث برهان الدين .، مث امتحن بصحبة ولده ملنطاش وكان مسجونا بقلعة دمشق يف مجادى اآلخرة 
والفقه واألصول حيفظ متونا كثرية جدا حبلب اجتمعت به فوجدته عاملا كثري االستحضار يف فنون منها التفسري 

وألفاظ التفسري كما هي وجيود غرائب من املتون وزيادات غريبة يعزوها ويعرف أمساء الرجال وطبقاهتم ويتكلم يف 
  .الصحيح والضعيف ومل يكن عنده مكر وال غش مع الدين واخلري ومالزمة السنة 

بعني فنزل القبيبات وقرأ وأخذ عن خطيب جامع جراح شرف ورد إىل دمشق بعد األر: وقرأت يف تاريخ ابن حجي 
الدين قاسم وعن البهاء اإلمخيمي واشتغل بعلم احلديث وبعمل املواعيد النافعة للعامة واخلاصة حىت إن كثريا من 
رية العوام انتفعوا به وصارتلديهم فضيلة مما استفادوا منه ، وكان مع ذلك يتصدى لإلفتاء واإلفادة ودرس باملسرو

والناصرية ، وملا ويل القاضي برهان الدين بن مجاعة وقع بينهما بسبب الناصرية ووكل به الستعادة املعلوم مدة ، 
فذهب إىل مصر فردوه من الطريق وسجن بالقلعة مث اصطلح مع ابن مجاعة وعوضه األتابكية مث ملا ويل ولده القضاء 

يث األشرفية ، فلما عادت دولة الظاهر أخذ وسجن بالقلعة وكان أعطاه اخلطابة والناصرية واألتابكية ودار احلد
التاج السبكي هو الذي أدخله بني الفقهاء فلما امتحن تاج الدين كان هو أشد من قام عليه ، وكان مشهورابقوة 

ثري احلافظة ودوام احملفوظ ، قل أن ينسى شيئا حفظه ، وكان كثري اإلنكار على أرباب التهم ، شجاعا مقداما ك
املساعدة لطلبة العلم ال حيايب وال يداهن ، واقتىن من الكتب النفيسة شيئا كثريا وكان ال ميل من االشتغال ، مات 

  .يف ثالث عشر ذي احلجة مسجونا بقلعة دمشق 
ومسع احلديث فأكثر ومسع العايل . حممد بن أمحد بن علي املصري مشس الدين املعروف بالرفاء ، عين بالعلم قليال 

والنازل وجاور كثريا فكان يلقب محامة احلرم وكان يسكن الناصرية بني القصرين ، صحبته قليال ، ومات يف 
  .مجادى األوىل 

حممد بن أمحد بن عمر بن عبد الكرمي بن حمبوب فخر الدين ابن جمد الدين سبط شرف الدين ابن احلافظ ، مسع من 
غريهم ، وكان مكثرا من احلديث وقد تفقه علىجده وأذن له يف حيىي بن سعيد وابن الشحنة والتقي ابن تيمية و

اإلفتاء وكان فاضال ذكيا يتعاىن كل شيء يراه حىت اخلياطة والنجارة والبناء واملوسيقى مع حسن الشكالة ولطف 
  .املعاشرة ورقة النظم ، مات يف ربيع األول عن مثان ومثانني سنة 

  .ان فاضال ينظم الشعر نظما وسطا ، مات يف سادس مجادى األوىل حممد بن إمساعيل االفالقي املالكي ، ك
حممد بن بلبان الناصري ابن املهمندار أحد أكابر األمراء حبلب ، مث واله الظاهر برقوق نيابة القلعة ، فلما خامر 

امللك الظاهر يلبغا الناصري على الظاهر سلمه ابن بلبان القلعة ، مث ملا غلب الناصري ومنطاش على امللك وسجن 
أمحد : برقوق وثار منطاش على الناصري صادر ابن بلبان هذاعلى مال كثري مث قتله يف هذه السنة وخلف ولدين 



  .ويل نيابة محاة بعد ذلك وحممدا كان حاجبا حبلب 
ء بعدها بفتح الرا -مبهملة ومثلثتني مصغر الصرديف مجال الدين الرميي  -حممد بن عبد اهللا ابن أيب بكر احلثيثي 

اشتغل بالعلم وتقدم يف الفقه فكانت إليه الرحلة يف زمانه ، وصنف  -نسبة إىل رمية ناحية اليمن  -حتتانية ساكنة 
التصانيف النافعة ، منها شرح التنبيه يف أربعة وعشرين سفراأثابه امللك األشرف على إهدائه إليه أربعة وعشرين 

ربعة آالف مثقال ذهبا ، وله املعاين الشريفة و بغية الناسك يف املناسك و ألف دينار ببالدهم يكون قدرها ببالدنا أ
خالصة اخلواطر وغري ذلك ، ويل قضاء األقضية بزبيد دهرا من ذي احلجة سنة تسع ومثانني إىل أن مات يف أواخر 

فرأيت لسانه يف مرض كان الرميي كثري االزدراء بالنووي ، : احملرم ، وقيل يف أول صفر ، قال يل اجلمال املصري 
  .موته وقد اندلع واسود فجاءت هرة فخطفته فكان ذلك آية للناظرين ، رب سلم 

حممد بن عبد اهللا الصرخدي مشس الدين كان عارفا بأصول الفقه ، مات بدمشق ، وكان قد أخذ عن العنايب يف 
كان يقال إن قلمه أقوى من العربية وتفنن حىت صار أمجع أهل دمشق للعلوم ، فأفىت ودرس وشغل وصنف ، و

لسانه ، وكان متقلال مل يتفق أنه حصل له شيء مناملناصب إال أنه تصدر باجلامع وناب يف عدة مدارس عن الصبيان 
كثري املعاداة للحنابلة ، وله اختصار إعراب . الذين تقرروا مدرسني بغري تأهل ، وكان شديد التعصب لألشعرية 

اضع وشرح املختصر يف ثالثة أسفار واختصر قواعد العالئي ومهمات األسنوي ، السفاقسي واعترض عليه يف مو
حممد بن علي بن حممد بن حممد بن أيب العز احلنفي .وكان كثري العيال مقال من الدنيا ، مات يف ذي القعدة 

مدة مث ويل  الصاحلي ابن الكشك صدر الدين ابن عالء الدين ، اشتغل قدميا ومتهر ، ودرس وأفىت وخطب حبسبان
قضاء دمشق يف احملرم سنة تسع وسبعني ، مث ويل قضاء مصر بعد ابن عمه فأقام شهرا مث استعفى ورجع إىل دمشق 

على وظائفه ، مث بدت منه هفوة اعتقل بسببها ، مث مات يف هذه السنة بعد أن أقام مدة فقريا خامال إىل أن جاء 
  .يه ، فلم تطل مدته بعد ذلك ، ومات يف ذي القعدة الناصري فرفع إليه أمره فأمر برد وظائفه إل

حممد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم بن فالح اإلسكندراين مث الدمشقي مشس الدين ابن شرف الدين ، مسع من 
  .احلجار وحدث ، وكان ينسب إىل غفلة 

لى الشريف املوسوي حممد بن حممد بن عمر األنصاري البلبيسي صالح الدين ، نزيل مصر ، مسع صحيح مسلم ع
موسى بن علي بن أيب طالبوالعز حممد بن عبد احلميد وتفرد به عنهما بالسماع ، وقد تأخر بعده رفيقه حممد بن 
؟ ياسني لكنه كان حاضرا ، وقد اجتمعت بصالح الدين هذا مرارا ، وأشك هل مسعت عليه شيئا أو أجازين أم ال 

  .مات يف رمضان عن سبع ومثانني سنة 
بن موسى بن حممد بن سند بن متيم اللخمي الدمشقي احملدث مشس الدين ، ولد يف ربيع اآلخر سنة تسع  حممد

وعشرين وسبعمائة ، وعين باحلديث وطلب من سنة بضع وأربعني ، فسمع من فاطمة بنت العز خامتة أصحاب 
 والنازل وعنده عن أيب إبراهيم بن خليل ومن مجاعة من أصحاب ابن عبد الدائم ، وصنف وخرج وكتب العايل

الفتح امليدومي ومن بعده كابن امللوك وأمحد بن املظفر ، وكان يقول إنه خترج هبوأخذ أيضا عن الذهيب ، وذكره يف 
املعجم املختص وهو آخر من ذكر فيهم وفاة وكان حسن القراءة جدا مع الذكاء املفرط ، وله حمفوظات ، وأخذ 

يف اإلقراء يف العربية سنة مخسني ، وصحب العالئي وابن كثري والسبكي ، وأخذ  العربية عن املراكشي ، وأذن له
أيضا عن شرف الدين خطيب جامع جراح وناب عن بعض القضاة الشافعية كالتاج السبكي ، وكان شديد اللزوم 

يا ، فناب عن له وقارئا لتصانيفه يف دروسه ، وناب عنه يف مشيخة دار احلديث األشرفية وغريها ، مث حتول مالك
بعض املالكية مث رجع ، فناب عن ويل الدين ابن أيب البقاء ، ومات شافعيا يف خامس صفر ، ووهم من أرخه سنة 



  :إحدى ، وهو القائل 
  احلافظ الفرد إن أحببت رؤيته
  فانظر إيل جتدين ذاك منفردا
  كفى هلذا الدليل أنين رجل

  .شرف الدين القدسي لوالي أضحى الورى مل يعرفوا سنداأنشدناه عنه 
وكان عاملا ، له : وقرأت خبط الربهان احملدث أنه اختلط قبل موته بسنة بسبب مرض طال به اختالطا فاحشا ، قال 

يد يف النحو واحلديث ، حسن الشكل ، كيسا ، متواضعا ، لني اجلانب ، وكان يعمل امليعاد فيسرده من غري تلعثم 
  .ويعمل أشياء حسنة 

حجي أنه تغري يف آخر عمره تغريا شديدا ، ونسي بعض القرآن ، فكان يقال إن ذلك لكثرة وقيعته  وقرأت خبط ابن
  .يف الناس 

موسى بن يوسف بن عبد الرمحن بن حيىي بن يغمر اسن التلمساين من بين عبد الواد بطن من زناتة يكىن أبا محو ، 
روب وخطوب مع ولده أيب تاشفني ، وقد ذكرت وهو هبا أشهر ، ملك تلمسان بعد أبيه ، وجرت له مع مجاعة ح

  .بعضها يف احلوادث ، وكان قتله يف ثالثاحملرم هذه السنة 
يعقوب بن عيسى األقصراي شرف الدين مث الدمشقي ولد سنة عشرين ، ومسع من احلجار واملزي وغريمها ، 

  .جة وحدث وخطب ودرس وناب يف احلكم ، وكان رجال خريا ، مات يف دمشق يف ذي احل
  ٧٩٣حوادث سنة 

  سنة ثالث وتسعني وسبعمائة
  .يف صفر حضر كمشبغا من حلب فأمر السلطان بتلقيه 

ويف احملرم احتال الناصري وايتمش فأظهرا التنافس وألبس الناصري مماليكه وأظهر اخلروج عن طاعة السلطان وأمر 
  .تا نفس فقبض عليهم وسجنهم من كان من جهة منطاش فليحضر ، فحضر إليه ألف ومائ: مناديه فنادى 

وفيها توجه منطاش يف مجادى اآلخرة من مرعشإىل العمق ، مث سار منها إىل سرمني مث إىل محاة مث إىل محص مث إىل 
بعلبك ، فبلغ ذلك الناصري فخرج إليه من طريق الزبداين فخالفه منطاش إىل دمشق ، فنزل القصر األبلق ، وذلك 

ماعة البيدمرية ودخل دمشق من باب كيسان ، والقى منطاش باخليول ، فرجع يف رجب ، وسار أمحد شكر جب
الناصري فاقتتال قتاال كثريا ، وكاتب الناصري السلطان يستحثه على الوصول لدمشق ، فاتفق خروج السلطان يف 

عشر العساكر يف أواخرشعبان إىل أن بلغ دمشق يف رمضان ، فلما قرب من دمشق هرب منطاش ، فدخل يف ال
األخري من رمضان ، مث توجه إىل حلب فدخلها يف العشر األخري من شوال ، وكان الناصري يف أول السنة أظهر 

من كان من جهة منطاش فليحضر إيل أستخدمه ، فحضر إليه أكثر من ألف : اخلروج عن طاعة السلطان ونادى 
الد الشامية يف مجادى اآلخرة ، فأول ما نفس فحبسهم ، فلما بلغ السلطان ذلك شكره ، وكان طروق منطاش الب

طرق سرمني ، فبلغ ذلك نائب محاة فخاف منه فهرب فدخل محاة بغري قتال ، مث كثر مجعه فتوجه إىل محص ، 
فهربصاحبها إىل دمشق ، فملكها أيضا مث توجه إىل دمشق ، فلما وصل إىل بعلبك هرب نائبها أيضا ، فدخلها بغري 

من أهل هذه البالد ، مث توجه إىل دمشق فخرج إليه الناصري بعساكر دمشق من جهة  قتال ومل يشوش على أحد
الزبداين ، وكان منطاش قد توجه إىل جهة طرابلس فخالف شكر أمحد التركماين ، وكان من جهة منطاش الطريق 

ا خيوال كثرية اليت توجه منها الناصري يف العسكر ، فدخل دمشق فالتفت عليه مجاعة من البيدمرية فأخذ منه



وتوجهوا هبا إىل منطاش ، فقوي هبم ورجع إىل دمشق من طريق أخرى ونزل القصر األبلق ، وبلغ ذلك الناصري 
فرجع وحاصره بدمشق ودام القتال بينهما وقتل من الطائفتني مجاعة وهنبت دور كثرية وخربت ، فلما طال احلصار 

يمن معه من العرب والتركمان فقاتاللناصري وكاتب السلطان ترك منطاش دمشق وتوجه إىل بعلبك ، فوصل نعري ف
واستحثه على اجمليء إىل الشام ، فخرج يف العساكر واستخلف يف غيبته كمشبغا يف االصطبل وسودون النائب 
بالقلعة والصفوي حاجب احلجاب ، واستصحب معه اخلليفة والقضاة واملباشرين ومجاعة من القضاة واملباشرين 

، فوصل دمشق يف الثاين والعشرين من شهر رمضان ، فدخل يف طاعته مجيع املخالفني من العرب  املعزولني
والتركمان ومل يشهر يف وجهه سيف ، وكان يلبغا الناصري التقاه فترجل له السلطان وأركبه من مراكيبه اخلاصة 

، فكثر الدعاء له ، وويل القاضي شهاب  وصلى اجلمعة ثاين يوم قدومه ، ونادى يف البلد باألمان وأن املاضي ال يعاد
الدين الباغوين قضاء الشام واخلطابةوعزل الزهري وكان بدر الدين ابن أيب البقاء أخذ اخلطابة عن سري الدين ، 

فلما دخل الناصري مصر وغلب على اململكة نزل عنها ابن أيب البقاء البن القرشي فأضافها إىل القضاء ، فلما عزل 
قرشي عن القضاء وواله الزهري استمر حىت دخل برقوق دمشق فعزله ، ووىل الباغوين وأرسل إليه منطاش ابن ال

نعري بالطاعة واالعتذار عما جرى منه والتزم هلبإحضار منطاش بعد أن طلب لنفسه األمان وألصحابه فأجيب سؤاله 
لة ، منها مائتا اكديش واستناب ، ووصل إليه رسول سوىل بن دلغادر يتنصل من الذي جرى منه وأرسل هدية جلي

يف قلعة دمشق سودون باق فظلم الناس باملصادرة وسفك الدماء فلم يفلح وقتل بعد ذلك ، وبرز السلطان إىل برزة 
يف سابع شوال ، وسار يف تاسعه طالبا للبالد احللبية ، وقرر فخر الدين ابن مكانس وزيرا بالشام فوصل إىل حلب 

فقرر بدر الدين ابن فضل اهللا يف كتابه السر عوضا عن عالء الدين الكركي حبكم ضعفه  يف الثانيوالعشرين منه
وكان استصحب ابن فضل اهللا معه بطاال ، وأمر الكركي بالعود إىل دمشق فأقام هبا متمرضا من أول غيبة السلطان 

مر هبا ضعيفا إىل أن مات يف سفرته إىل حلب ، فلما عاد وجده على حاله من الضعف فتوجه صحبته إىل مصر فاست
، ووصل إىل السلطان كتاب من صاحب ماردين يتضمن أنه اجتمع عنده ثالثة عشر أمريا من األشرفية ومجلة من 

املماليك فجهز إليه اينال اليوسفي فتسلمهم وأحضرهم صحبته بعد أيام قالئل وكان كبريهم قشتمر األشريف فشكر 
ضا كتاب من سامل الدوكاريالتركماين خيرب السلطان الظاهر أن منطاش السلطان ذلك لصاحب ماردين ، ووصل أي

يف قبضته فجهز السلطان دمرداش نائب حلب يف جريدة من إحدى اجلهات وجهز يلبغا الناصري نائب دمشق يف 
  جريدة أخرى من جهة أخرى ، فوصل دمرداش إىل سامل وأقام عنده أربعة أيام

ل عليه األمر ركب عليه وهنب بيوته وقتل مجاعة من أصحابه فهرب سامل ومنطاش مياطله يف تسليم منطاش ، فلما طا
إىل جهة سنجار مث قدم يلبغا الناصري بعد اهلزمية ، فتفاوض هو ودمرداش إىل أن غضب الناصري وجرد الدبوس 

كاتب منطاش على دمرداش مث أصلح احلاضرون بينهما فرجعا إىل السلطان فأخربه دمرداش بأن الناصري هو الذي 
التركماين أوال حىت حضر إىل دمشق وأنه هو الذي خيذل عنه يف أول األمر وآخره وأحضر إليه كتابا من عند سامل 

أن الناصري أرسل إليه يعرفه فيه أنه ال يسلم منطاش وال خيذله ويقولفيه بأنه ما دام موجودا فنحن موجودون ، 
فلما وقف السلطان على ذلك خال بالناصري فعاتبه على ذلك عتابا كثريا ، مث أفضى به األمر إىل أن أمر بذحبه ، 

مجاعة من أصحابه بالقتل واحلبس ، منهم أمحد بن املهمندار نائب  فذبح حبضرته ، وذلك يف ذي القعدة ، مث تتبع
محاة وقرر يف نيابة دمشق بطا الدويدار ، ويف نيابة حلب جلبان عوضا عن قرا دمرداش ، واستصحب قرا دمرداش 

دويداراعوضا إىل القاهرة ، ويف نيابة طرابلس فخر الدين إياس ، ويف نيابة محاة دمرداش احملمدي ، واستقر أبو يزيد 
عن بطا ، مث رجع السلطان إىل دمشق فدخلها يف ثالث عشر ذي احلجة ، فقتل هبا مجاعة من األمراء ، منهم أمحد 



بن بيدمر ، وكان شابا حسن الشكل فحزن عليه مجيع من بدمشق ، وحممد بن أمري علي املارداين ، وكمشبغا 
طله يف تسليم . الث عشرين ذي احلجة متوجها إىل القاهرة املنجكي ، وقرابغا األشريف وغريهم ، وخرمجنها يف ث

منطاش ، فلما طال عليه األمر ركب عليه وهنب بيوته وقتل مجاعة من أصحابه فهرب سامل ومنطاش إىل جهة سنجار 
مث قدم يلبغا الناصري بعد اهلزمية ، فتفاوض هو ودمرداش إىل أن غضب الناصري وجرد الدبوس على دمرداش مث 

احلاضرون بينهما فرجعا إىل السلطان فأخربه دمرداش بأن الناصري هو الذي كاتب منطاش أوال حىت حضر أصلح 
إىل دمشق وأنه هو الذي خيذل عنه يف أول األمر وآخره وأحضر إليه كتابا من عند سامل التركماين أن الناصري 

ا دام موجودا فنحن موجودون ، فلما وقف أرسل إليه يعرفه فيه أنه ال يسلم منطاش وال خيذله ويقول فيه بأنه م
السلطان على ذلك خال بالناصري فعاتبه على ذلك عتابا كثريا ، مث أفضى به األمر إىل أن أمر بذحبه ، فذبح حبضرته 
، وذلك يف ذي القعدة ، مث تتبع مجاعة من أصحابه بالقتل واحلبس ، منهم أمحد بن املهمندار نائب محاة وقرر يف نيابة 

بطا الدويدار ، ويف نيابة حلب جلبان عوضا عن قرا دمرداش ، واستصحب قرا دمرداش إىل القاهرة ، ويف  دمشق
نيابة طرابلس فخر الدين إياس ، ويف نيابة محاة دمرداش احملمدي ، واستقر أبو يزيد دويدارا عوضا عن بطا ، مث 

مجاعة من األمراء ، منهم أمحد بن بيدمر ،  رجع السلطان إىل دمشق فدخلها يف ثالث عشر ذي احلجة ، فقتل هبا
وكان شابا حسن الشكل فحزن عليه مجيع من بدمشق ، وحممد بن أمري علي املارداين ، وكمشبغا املنجكي ، وقرابغا 

  .األشريف وغريهم ، وخرج منها يف ثالث عشرين ذي احلجة متوجها إىل القاهرة 
  ذكر بقية احلوادث الكائنة يف هذه السنة

  .حملرم أمسك أبو الفرج موفق الدين الوزير وصهره سعد الدين ابن البقري فصودرا يف ا
ويف ثامن صفر أمر الظاهر هبدم سالمل البوابة اليت ملدرسة السلطان حسن والبسطة اليت قدام الباب إىل العتبة ، وقفل 

فصار الناس يستطرقون منه ،  الباب وسدمن داخله وأمر بفتح شباك مقابل باب اإلصطبل وجعل بابا إىل املدرسة
وكان أحد قاعات املدرسني ، وسدت الطرق إىل األسطحة واملؤاذن وأبطل األذان على املنارتني ، وجعل على الباب 

الذي فتح ، كل ذلك ملا حدث من منطاش ومن بعده من اختاذهم املدرسة املذكورة عدة ملن حياصر القلعة ، ودام 
ألشرف قبل الثالثني ومثامنائة بفتح الباب الكبري وإعادة السلم والبسطة فأعيد مجيع ذلك دهرا طويال إىل أن أمر ا

  .ذلك 
وفيه ضرب حسني بن باكيش باملقارع ، واستمر يف احلبس إىل أن وسط يف شعبان ، واستقر يلبغا اجملنون كاشف 

ا أفىت هبا ملنطاش يف حق الوجه القبلي ، وضرب القاضي مشس الدين بن احلبال قاضي طرابلس تأديبا بسببفتي
  .السلطان 

ويف ثالث عشر ربيع األول توجه يلبغا الساملي على الربيد لتقليد نعري إمرة العرب ، فسمع يف هذه السفرة على أيب 
  .هريرة ابن الذهيب األربعني اليت أخرجها له أبوه ، وحدث هبا بعد ذلك 

رة ، فتلقاه نائب السلطنة وأكرمه السلطان ومن دونه ، ويف رابع مجادى األوىل وصل ايتمش من دمشق إىل القاه
ووصل صحبته مجع كثري من األمراء املسجونني بدمشق الذين كانوا قد خرجوا عن الطاعة وقاتلوه ومنعوه من 

دخول دمشق وأساؤا يف حقه ، منهم آالبغاالدوادار وجنتمر أخوطاز ، وأمري ملك بن أخت جنتمر ، ودمرداش 
سنة وثالثني أمريا فسجنوا ، مث أطلق منهم جربيل اخلوارزمي بشفاعة نعري ، ووصل صحبته أيضا اليوسفي ومتام 

شهاب الدين أمحد بن عمر القرشي قاضي دمشق ، وفتح الدين ابن الشهيد كاتب السر هبا ، وتاج الدين مشكور 
على مال وأطلق وسجن القاضي ناظر اجليش هبا ، الثالثة يف الترسيم واجلميع يف القيود ، فصودر ناظر اجليش 



إن قتال برقوق : وكاتب السر ، وكان ابن القرشي أفحش يف أمر الظاهر جدا حىت كان يقف على األسوار ويصيح 
أوجب من صالة اجلمعة مث قدم جربيل اخلوارزمي فارا من منطاش فأكرمه السلطان ، مث قبض عليهوعلى كثري من 

  .األمراء وقتل أكثرهم توسطا وخنقا 
  .وفيه استقر قطلوبغا الصفوي حاجب احلجاب 

  .وفيه شرع يف عمارة الوكالة الظاهرية جبوار وكالة قوصون 
ويف مجادى اآلخرة استقر كمال الدين ابن العدمي قاضي العسكر حبلب عوضا عن مجال الدين بن احلافظ حبكم 

ذيل املالكي يف قضاء دمشق عوضا عن استقراره يف قضاء حلب عوضا عن حمب الدين ابن الشحنة ، والربهان الشا
وفيه قبض على مجاعة من األمراء الذين كان هواهم مع منطاش فسلموا للوايل فسمرهم ، مث أمر .الربهان القفصي 

اسندمر اليونسي وآقبغا الظريف ، وصربغا وإمساعيل التركماين وكزل القرمى يف آخرين : بتوسيطهم فوسطوا منهم 
.  

ة ادعى رجل عجمي على القاضي شهاب الدين ابن القرشي قاضي دمشق بني يدي ويف نصف مجادى اآلخر
السلطان بأن هلفي جهته ماال فأحضره السلطان من الربج فأنكر الدعوى فلم حيتج خصمه إىل إقامة بنية بل أمر 

لى الظاهر ملا السلطان بضربه فضرب حبضرته باملقارع حنو اخلمسني شيبا وسلم للوايل وكان قد بالغ يف اإلساءة ع
حاصر دمشق فحقد عليه فأمر الوايل بضربه عنده فكرر عليه الضرب مرات ، وبالغ يف إهانته وآل أمره إىل أن 

مث حبس فمات بعد قليل ، قيل إنه خنق وادعى مجال الدين اهلذباين على أمري  -ضرب باملقارع مرة حنو املائيت شيب 
فمات يف يده  -ان بضربه ، فضرب بني يديه باملقارع وتسلمه الوايل ملك بن جنتمر قريب بيدمر مبال فأمر السلط

  .ويف هذا الشهر استقر قاسم ابن كمشبغا أمري طبلخاناة وهو ابن سبع سنني أو حنوها .
وفيه تتبع الوايل املماليك األشرفية ممن كان مع بركة مث منطاش فأفناهم قتال وخنقا ، فمن قتل صرى متر نائب الغيبة 

وتكا األشريف ودمرداش اليوسفي ودمرداش القشتمري وعلي اجلركتمري وجنتمر أخو طاز الذي كان  ملنطاش
نائب الشام يف أيام منطاش وتقطاي الطواشي الطشتمري الرومي أحد الشجعان ، ضربت رقاهبم بالصحراء ظاهر 

  .القاهرة 
محه اهللا وقتل حسني ابن الكوراين خبزانة ويف شعبان أيضا قتل فتح الدين ابن الشهيد كاتب السر أحدالفضالء ، ر

مشائل يف هذا الشهر أيضا ، وممن قتل أيضا أمحد وحممد ابنا بيدمر وأمحد ابن حممد بن املهمندار وأرغون شاه وآقبغا 
  .املارداين وآقبغا الدباجوآالبغا العثماين 

احلية على الطنبغا احلليب والطنبغا ويف نصف رجب ادعى عند الركراكي قاضي املالكية حبضرة بتخاص احلاجب بالص
  .دويدار جنتمر بأمور تقتضي الكفر ، فحكم القاضي بإراقة دمهما ، فضربت أعناقهما بني القصرين 

ويف نصف شعبان استقر مجال الدين احملتسب يف قضاء احلنفيةعوضا عن شيخنا جمد الدين إمساعيل بن إبراهيم 
  .ة الكناين ، فكانت مدة مباشرته دون السن

ويف ثالث شعبان استقر مشس الدين ابن اجلزري يف قضاء الشافعية بدمشق وكتب توقيعه بالقاهرة ، وخرج مع 
  .العسكر عوضا عن مسعود ، مث فتر أمره فإن السلطان ملا دخل دمشق سعى مسعود وأعيد 

  .ويف رمضان استقر هباء الدين ابن الربحي يف احلسبة عوضا عن جنم الدين الطنبذي 
يه أمر كمشبغا نائب الغيبة أن ال خيرج النساء إلىالترب بالقرافة وغريها ، وشدد يف ذلك ، ومنع املتفرجني يف وف

الشخاتري ، وهدد على ذلك بالتغريق والتوسيط ، فحصل ألهل اخلري بذلك فرح ، وألهل الشر بذلك ترح ، مث 



ىل أن رتب ناسا يقطعون أكمام من يوجد أكمامها منع النساء من لبس القمصان الواسعة األكمام ، وشدد يف ذلك إ
واسعة ، وساس الناس سياسة حسنة حىت مل يتمكن أحد يف مدة مباشرته احلكم يف هذه الغيبة أن يتظاهر بفسق وال 

  .فجور من هيبته 
شيئا  وفيها سافرت إىل قوص وغريه من بالد الصعيد ومل أستفد منها.ويف شوال نازل ابن عثمان قيسارية فملكها 

من املسموعات احلديثية بل لقيت مجاعة من أهل العلم ، منهم ناصر الدين قاضي هو وابن السراج قاضي قوص 
  .ومجاعة من أهل األدب ، مسعنا من نظمهم 

  .وفيها مات فري حسن الذي كان تأمر على التركمان بعد قتل قرا حممد ، وأقاموا بعده ابنه حسني بك 
  .الفخرية  وفيها كمل تعمري املدرسة

وفيها مات عمر بن حيىي األرتقي من أوالد امللوك مباردين حبصنكيفا ، وكان قد جلأ إىل العادل حبصن كيفا وأقام 
  .عنده مغاضبا البن عمه ، فمات يف هذه السنة 

يف احلكم ويف ثامن عشر احملرم بعد موت صدر الدين بن رزين استقر العراقي يف تدريس الظاهرية العتيقة ، والقايايت 
  .بايوان الصاحلية 

ويف تاسع صفر قدم كمشبغا من حلب فتلقاه النائب فهاداه السلطان فمن دونه بشيء كثري جدا ، وحضر صحبته 
  .حسن الكجكين 

  .ويف تاسع عشر صفر استقر يلبغا احملنون كاشف الوجه القبلي 
ة بطرابلس ، وضرب بني يدي السلطان ويف آخر صفر أحضر شهاب الدين أمحد بن حممد بن احلبالقاضي احلنابل

الظاهر بسبب قيامه مع منطاش وفتواه ألهل طرابلس بقتال الظاهر ، وأمر بسجنه مث شفع فيه فأطلق ، وقد وىل هذا 
  .قضاء الشام يف دولة امللك الظاهر ططر بعناية علم الدين ابن الكويز كاتب السر إذ ذاك بصحبته إياه من طرابلس 

  .سوىل بن دلغادر هبدية ومفاتيح سيس وكتاب اعتذار عن أخذها ، ويسأل عمن يسلمها له وفيها قدم رسول 
ويف شوال أعيد ابن فضل اهللا إىل كتابة السر واستقر ناصر الدينمحمد الفاقوسي يف توقيع الدست عوضا عن ناصر 

  .الدين حممد بن علي بك الطوسي 
املارستان يستكشف أخبار منطاش ، فوصل إىل حلب ورجع  وفيها أرسل السلطان الشيخ مشس الدين الصويف ناظر

وفيها يف مجادى اآلخرة ادعى شخص مسخرة .يف ربيع األول فأخرب أن منطاش توجه إىل صنبوا شاردا من العساكر 
عند السلطان على أمري يلك بن أخت جنتمر أخو طاز بأنه غرمه ستمائة ألف درهم وأغرى به منطاش حىت ضربه 

مر به الظاهر فجرد وضرب باملقارع حنو املائيت شيب وسلمه لوايل القاهرة فأرسل إىل اخلزانة ودس عليه باملقارع فأ
  .من خنقه ، فمات يف ليلته ليلة خامس عشرية 

ويف مجادى اآلخرة منها ظهر كوكب كبري بذؤابة طول رحمني أو ثالثة رماح ، قليل النور ، فصار يظهر من أول 
ف الليل ، وكان قد ظهر مثله يف سنة مثان وسبعني يف أواخر دولة شعبان ، فتفاءل بعض الليل إىل أن يغيب نص

  .الناس بذلك على الظاهر فلم يؤثر فيه 
  .وأوىف النيل عاشر مسرى وانتهت زيادته إىل أصبع من عشرين 

ذلك ، وأحضر ابن ويف هذه السنة كثر تتبع السلطان لعرب الزهور ، وكانوا قد أفسدوا يف الشرقية وبالغوا يف 
فضالة شيخ عرب الزهور فضرب حبضرته باملقارع ، وأحضر خالد بن بغداد ، فضرب بني يديه بالعصي ، فشفع فيه 

بكلمش أمري آخور فرده ، مث عاد فغضب منه وضربه بالنمجاة ضربتينوأمر بإمساكه فأمسك ، مث شفع فيه األمراء 



  .آخر النهار فأطلقه واستمر على إمرته 
عبان قبض على حممد بن آقبغا آص شاد الدواوين وسلم البن الطبالوي لعصارة فبالغ يف عقوبته ، واستمر يف ويف ش

شد الدواوين ناصر الدين حممد بن رجب ، وسار صحبة العسكر فأعيد إىل القاهرة وعلى يده مثال إىل حممود 
  .ني ألف درهم ، فقبض عليه فحمل سبعني ألفا االستادار ، فإذا املثال يتضمن أن يقبض عليه ويلزمه بوزن مائة وست

  .ويف رمضان وسط أمحد بن علي البشالقي وايل قطية 
ويف سادس عشرين شوال استقر الشريف شهاب الدين أمحد بن حممد بن حسني بن حيدر ابن بنت عطاء يف حسبة 

  .وفيها غلب أبو يزيد بن عثمان على قيسارية .مصر 
يع والة األعمال بالريف وأن ال يوىل عليها أحد ممن كان قد توىل ، فاختار سودون وفيها أمر الظاهر أن يعزل مج

النائب ثالثة أنفس فوالهم بغري رشوة ، فاستقر شاهني الكلفيت يف الغربية ، وطرقجي يف البهنسا ، وقجماس يف 
وكشف البهنسا ، وتقطائي الشهايب  املنوفية ، واستقر يلبغا اجملنون نائب الوجه القبلي ، وأسنبغا السيفي وايل الفيوم

  ٧٩٣وفيات سنة .وايل األمشونني ، ودمرداش السيفي نائب الوجه البحري 
  ذكر من مات يف سنة ثالث وتسعني وسبعمائة من األعيان

أمحد بن آل ملك بن عبد اهللا اجلوكندار ، تأمر يف أيام الناصر الكبري ، مث تقدم يف سلطنة حسن ، مث تنقل يف 
ت بغزة وغريها ، مث رمى اإلمرة يف سنة تسع وسبعني ولبس بالفقريي وصار ميشي يف الطرقات ، وحج كثريا الواليا

  .وجاور إىل أن تويف يف مجادى اآلخرة 
أمحد بن زيد اليمين الفقيه أحد املصلحني يف بالد املخالف ، سخط عليه اإلمام صالح الدين بن علي يف قصة جرت 

فحمل املصحف مستجريا به على رأسه فلم يغن عنه ذلك ،وقتل يف تلك احلالة فأصيب  له فأمر بقتله فبلغه ذلك
  .اإلمام بعد قليل ، فقيل كان ذلك بسببه 

أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن خري املالكي ، ويل الدين ، ولد قاضي القضاة ، قرر يف بعض وظائف أبيه بعد موته 
  .ابا يف مجادى اآلخرة ، منها درس احلديث بالشخيونية ، ومات ش

أمحد بن عبد اهللا الدمنهوري شهاب الدين ابن اجلندي أحد الفضالء املشهورين باخلري ، تقدم ما جرى له مع برقوق 
  .يف احلوادث وكان معظما عند أهل بلده وغريهم 

ن الشيخ أمحد بن عمر بن مسلم بن سعيد بن عمرو بن بدر بن مسلم القرشي الدمشقي القاضي شهاب الدين اب
زين الدين ، كان فاضال ، تشاغلبالوعظ على طريقة أبيه ، وكان العوام يعجبون به جدا ويعتقدونه ، مث ويل قضاء 
الشام يف أيام الناصري ألنه كان ممن يعتقده ، فلما حاصر الظاهر دمشق قام القرشي يف صده عنها ، وحرض عليه 

الظاهر قبض عليه على يد أيتمش وأحضره إىل القاهرة فبالغ يف العامة ، مث قبض عليه منطاش وسجنه ، فلما ظفر 
إهانته ، مث أقام شخصا ادعى عليه حبضرته أنه أخذ له ماال وفعل به أفعاال قبيحة ، فجرده الظاهر وضربه باملقارع 

تاهللا : فقال  وسلمه لوايل القاهرة فواىل ضربه مرارا وعصره ، مث دس عليه من خنقه ، فيقال إنه ملا حضر عنده بادر
لقد آثرك اهللا علينا وإن كنا خلاطئني فلم يرق له وأمر حببسه فحبس إىل أن قتل خنقا يف حمبسه يف ليلة تاسع شهر 

  .رجب 
  .اجتمعت به مرارا وكان أفضل أوالد أبيه ، وكان كثري الفوائد واجملون : قرأت خبط الربهان احملدث 

راهيم بن صاحل بن العجميشيئا من عشرة احلداد وحدث ، ومات يف شعبان أمحد بن قطلو العالي احلليب ، مسع من إب
  .وقد جاوز السبعني 



أمحد بن حممد األنصاري املصري شهاب الدين شيخ اخلانقاه السعيدية كان جيلس يف الشهود ويكتسب فأثرى وكثر 
عليه ريعا يغل ماال كثريا ،  ماله ومل يتزوج وتقرب إىل القاضي برهان الدين ، فعمل درسا جبامع األزهر ، وقف

وطلب منه أن يدرس فيه ففوضه لربهان الدين األنباسي ، مث بذل ماال ألهل سعيد السعداء ، حىت عمل شيخها 
وعمر أوقافها وأنشأ هبا مأذنة وبالغ يف ضبط أحواهلا فأبغضوه وقاموا عليه حىت صرفوه وكان موسرا والتزم أن ال 

  .بن أخي اجلار ، ومات يف ذي القعدة يأخذ هلا معلوما ، مث عزل با
الشيخ العالمة  -بكسر املثلثةوسكون التحتانية بعدها راء  -جالل بن أمحد بن يوسف بن طوع رسالن الثريي 

جالل الدين التباين ، وقيل امسه رسوال قدم القاهرة قدميا ، وذلك يف أواخر دولة الناصر وأقام مبسجد بالتبانة ، 
إليها ، وكان يذكر أنه مسع صحيح البخاري على عالء الدين التركماين ، وتلمذ للشيخني مجال فغلبت عليه النسبة 

الدين ابن هشام وهباء الدين ابن عقيل ، فربع يف العربية وصنف فيها وتفقه على القوام األتقاين والقوام الكاشي 
 أربع جملدات ، وعلق على البزودي ، وانتصب لإلفادة مدة ، وشرح املنار ، ونظم يف الفقه منظومة ، وشرحها يف

واختصر شرح البخاري ملغلطاي ، وعلق على املشارق والتلخيص ، وصنف يف منع تعدد اجلمعة ، ويف أن اإلميان 
يزيد وينقص ، ودرس بالصرغتمشية واالجلهية وغري ذلك ، وعرض عليه القضاء مرارا فامتنع ، وأصر على 

جنتمر ويقال جردمر .رجب ، وهو والد صاحبنا العالمة شرف الدين يعقوب  االمتناع ، ومات يف ثالث عشر شهر
أخوطاز ، تنقلت به األحوال يف اخلدم إىل أن استقر أتابكا بدمشق ، وحبس يف صفد مدة ، مث أطلقه الناصري 

دمشق ، مث  وناب عنه بدمشق يف غيبته ، مث أمسكه منطاش بعد إمساك بزالر ، مث كان ممن قام على برقوق ملا حاصر
تغري عليه منطاش وسجنه ، فلما استقام األمر للظاهر طلبه إىل مصر فقتل مع عشرة ، وكان شكال حسنا شجاعا 

  .حسن الرأي والتدبري حممود السرية رمحه اهللا 
صالح بن علي بن حممد بن علي العلوي الزيدي اإلمام ، ويل اإلمامةبصعدة وحارب صاحب اليمن مرارا ، وكاد 

ب على اململكة كلها ، فإنه ملك حلج وأبني ، وحاصر عدن وهدم أكثر سورها وحاصر زبيد فكاد أن ميلكها أن يغل
ورحل عنها ، مث هادنه األشراف وصار يهاديه وكان فاضال عاملا عادال ، سقط من بغلته بسبب نفورها من طائر 

  .طار فتعلل ، حىت مات بعد ثالثة أشهر يف ذي القعدة 
  .هللا املسلمي املصري الشيخ ، أحد من كان يعتقده املصريون ، مات يف صفر عامر بن عبد ا

عائشة بنت السيف أيب بكر بن عيسى بن منصور بن قواليج الدمشقية ، روت عن القاسم بن مظفر واحلجار 
  .وغريمها وحدثت ، ماتت يف شوال ، وهي بنت عم بدر الدين ابن قواليج 

مد بن هبرام احلليب الشروطي ، حفيد القاضي مشس الدين حممد بن هبرام ، ولد سنة عبد اهللا بن حممد بن حممد بن حم
اثنيت عشرة وسبعمائة واشتغل وتفقه ووقع يف احلكم وتعاىن الشروط وصنف فيه ،ويل قضاء عني تاب ، وكان 

  .حسن اخلط ، قدوة يف فنه 
ن قاضي احلنابلة بدمشق كان فاضال ، مات عبد القادر بن حممد بن عبد القادر النابلسي مث الدمشقي شرف الدي

شابا يف ذي القعدة أو ذي احلجة ، وكان مولده بنابلس سنة سبع ومخسني ، وكان قد صحب الركراكي فسعى له 
يف القضاء ، وانفصل به ابن املنجا بعد أن كان هو يف خدمته فلم تطل مدته يف القضاء ، مث مات بعد أشهر يف ذي 

  .موته فانزعج لذلك واختلط عقله وما زال خمتلطا حىت مات يف سنة القعدة ، وبلغ أباه 
علي بن طيبغا احلليب عالء الدين املوقت ، اشتغل يف اهليئة واحلساب واجلرب واملقابلة واألصلني ، ومهر يف ذلك 

شيوخ واشتهر حىت صار موقت البلد من غري منازع يف ذلك ، وكان يسكن جامع الطنبغا ، قرأ عليه مجاعة من 



حلب كأيب الربكات ومشس الدين النابلسي وشرف الدين الدادجني وعز الدين احلاضري ، وذكر القاضي عالء 
فسكت ، ؟ مبا عرفت اهللا : يا كافر فقال له ابن طنبغا : أن مجال الدين ابن احلافظ قال له يوما :الدين يف تارخيه 

وكان يعرف بفساد العقيدة ، وينسب إىل : قال ؟ ال يعرفه فمن هو الكافر الذي يعرف اهللا أو : فقال عالء الدين 
ترك الصالة وشرب اخلمر ، ومل يكن عليه وضاءة الدين والعلم ، وكان أكثر األمراء يعتمد عليه يف أحكام النجوم 

.  
لعادة ، كان جمذوبا وتظهر منه أشياء خوارق ل -بالباء املوحدة نسبة إىل موضع بالفيوم  -علي بن عبد اهللا الرويب 

  .وللناس فيه اعتقاد زائد ، مات يف يف ذي احلجة 
  .علي بن عبد اهللا احلراين عالء الدين قاضي احمللة ، مشهور ، مات يف احملرم 

عمر بن عبد احملسن بن عبد اللطيف صدر الدين ابن رزين ، مسع الدبوسي والقطب احلليب وغريمها ، وأجاز له 
وناب يف احلكم بصالبة ومهابة ، ودرس بأماكن ، مات يف احملرم ، وكان بيده  احلجاز وابن الزرادوطائفة ، وحدث

  .تدريس احلديث بالظاهرية البريسية وبالفاضلية ، فاستقر فيهما شيخنا العراقي بعده 
فاطمة بنت عمر بن حيىي املدنية تعرف ببنت األعمى ، أجاز هلا الدشىت والقاضي واملطعم وحنوهم ، وحدثت مبصر 

  .ماتت يف آخر السنة  مدة ،
  .فاطمة بنت حممد بن عبد الرحيم األميوطي أخت الشيخ مجال الدين ، مسعت من وزيرة واحلجار 

حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن حممد بن أيب الكرم النابلسياألصل ، مث الدمشقي ، فتح الدين ابن الشهيد أبو بكر ، 
تفقه ومهر يف التفسري والفقه ، وبرع يف األدب والفضائل وإقراء أحد أفراد الدهر ذكاء وعلما ورياسة ونظما ، 

الكشاف وغريه ، ونظم السرية النبوية نظما مليحا إىل الغاية وحدث هبا ، ملا قدم القاهرة سنة إحدى وتسعني قرأها 
بل ذلك احلافظ عليه شيخنا الغماري وهو أسن منه وأثىن هو ومجيع فضالء القاهرة على فضله ، وأثىن عليه ينظمها ق

مشس الدين ابن احملب ومدحه بقصيدتني فأجابه عنهما ، وكانت له دروس حافلة عظيمة ، وكان رئيسا عايل الرتبة 
رفيع املنزلة ، له آثار محيدة وسجايا مجيلة وحماضرة حسنة ، ويل كتابة السر بدمشق مرارا ومشيخة الشيوخ هبا ، 

ن سنة ثالث وتسعني وسبعمائة ، وذلك أنه ملا خرج منطاش ويلبغا ودرس وتقدم إىل أن قتل ظلما يف شعبان م
الناصري وملكا األمر ونفى برقوق إىل الكرك مث خلص منها وحاصر دمشق قام ابن الشهيد ومجع حملاربته ، فلما آل 

مث أمر به األمر إىل برقوق حقد عليه فأمر بالقبض عليه فحمل إىل القاهرة مقيدا ، فأودع السجن مع أهل اجلرائم 
فأخرج إىل ظاهر القاهرة فضربت عنقه بالقرب من القلعة ، وذلك قبل رمضان بيوم ، وكان بينه وبني بيدمر شر 

كبري ، فإذا ويل بيدمر النيابة سعى يف أذاه بكل طريقوصودر غري مرة واختفى وعزل مرارا ، مث يعود ، وكان أعظم 
  .قرشي أعطاه اخلطابة ، فكان حيرض يف خطبته على الظاهر ذنوبه عند الظاهر أن منطاش ملا سجن الشهاب ال

حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن حممد النابلسي األصل مث الدمشقي مشس الدين ابن الشهيد أخو الذي كان قبله ، 
  .كان مقيما بالقاهرة ، فمات قبل قتل أخيه فتح الدين ودفن أخوه عنده 

، جنم الدين ابن الشهيد أخو اللذين قبله ، تنقل يف البالد وويل كتابة السر  حممد بن إبراهيم النابلسي مث الدمشقي
بسيس عشرين سنة ، مث قدم القاهرة فمات هبا بعد أخويه يف ذي القعدة ، واتفق أن دفن الثالثة يف قرب واحد بعد 

  .الشتات الطويل 
احلجار وحممد بن حممد بن عرب شاه  حممد بن أمحد بن عبد الرمحن الدمشقي تقي الدين ابن الظاهري ،مسع من

  .وتفقه ، مات يف صفر سنة ثالث وتسعني وسبعمائة 



حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حامت تقي الدين املصري ابن إمام جامع ابن الرفعة ، ولد سنة سبع عشرة ، ومسع 
درس للمحدثني بقبة بيربس ، على احلجار والواين والدبوسي وغريهم ، وكان عارفا بالفقه ، درس بالشريفية و

  .وحدث وأفاد ، مات يف ذي القعدة 
حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد العسقالين ، فتح الدين أبو الفتح املصري إمام جامع طولون ، ولد سنة أربع 
أخرة وسبعمائة ، وتالبالسبع على التقي الصائغ ومسع عليه الشاطبية ، فكان خامتة أصحابه بالسماع وأقرأ الناس ب

  .فتكاثروا عليه ، مات يف احملرم 
حممد بن أمحد بن أيب الوليد حممد بن أمحد بن أيب حممد القرطيب أبو الوليد ابن احلاج مث الغرناطي نزيل دمشق ، أم 

  .باجلامع ، وكان فاضال ، مات يف ذي احلجة 
قدر عشر سنني ، وكان قد تفقه  حممد بن أمحد بن حممد بن مزهر بدر الدين الدمشقي كاتب السر ، وليها مرتني

  .على ابن قاضي شهبة وهوالذي قام معه يف تدريس الشامية الربانية ، ونشأ على طريقة مثلى وباشر بعفة ونزاهة 
حممد بن أمحد بن موسى بن عيسى البطرين األنصاري أبو احلسن ، مسع من والده كثريا وأجاز له أبو جعفر بن الزين 

د بن حممد بن عيسى بن منتصر وتفرد بذلك ، وكان آخر املسندين ببالد افريقية ، وكان وقاضي فاس أبو بكر حمم
  .زاهدا مقبال على القراءات واخلري ، مات بتونس يف ذي القعدة عن تسعني سنة وأشهر 

حممد بن إمساعيل بن سراج الكفربطناين ، حدث بالصحيح عناحلجار مبصر وغريها ، وكان من فقهاء املدارس 
  .ق ، وأذن له ابن النقيب ، مات يف أحد اجلمادين ببيسان راجعا من القاهرة بدمش

  .حممد بن احلسن األسدي مشس الدين ، كان إمام خانقاه سعيد السعداء ، مات راجعا من احلج 
  .حممد بن عبد اهللا بن أيب العلج زين الدين املصري ، كان ممن يعتقد مبصر ، مات يف مجادى األوىل 

  .بد اهللا احمللى القاضي الشيخ موفق الدين العابد ، كان كثري القدر معتقدا عند أهل بلده حممد بن ع
حممد بن علي بن أمحد بن حممد اليونيين البعلي احلنبلي مشس الدين ابن اليونانية ، ولد سنة سبع وسبعمائة ، ومسع 

  .لدات وانتفع به ، ومات يف شوال من احلجار وتفقه ،ومسع الكثري ومتيز وخلص تفسري ابن كثري يف أربع جم
  .حممد بن أمري علي املارديين ، مات بدمشق يف ذي احلجة 

حممد بن علي الطوسي املصري ناصر الدين موقع الدست ، ولد بعد العشرين ومسع من ابن عبد اهلادي وغريه ، 
من صوفية اخلانقاه  واشتغل حىت مهر ، وكان يستحضر كثريا من التاريخ واألدبيات ، وكان يف أول أمره

بسرياقوس ، مث تنقلت به األحوال إىل أن ويل شهادة اخلاص مث التوقيع ، وكان حسن املذاكرة ، مجيل احملاضرة ، 
وصار من وجوه املوقعني ويشار إليه بالفضل دون كثري منهم ، مات يف شوال وقد قارب السبعني حبلب ملا توجه 

  .لسلطنة السلطان الظاهر إليها بعد عوده إىل ا
حممد بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن عوض الصاحلي ناصر الدين البيطارحضر على ابن مشرف ومسع على القاضي 

  .وابن عبد الدائم وأجاز له الدمياطي واملوازيين والشرف الفزاري وآخرون ، مات يف شعبان عن تسع ومثانني سنة 
د اهللا بن سوار عز الدين الزبريي امللبحي ، مسع من احلسن بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد القادر بن عب

حممد بن .عمر الكردي ، وتفرد عنه بالسماع ، ومسع الصحيح على احلجار وحدث به ، مات يف مجادى اآلخرة 
حممد بن النجيب عبد اخلالق احلنبلي قاضي بعلبك ، أمني الدين سبط فخر الدين ابن أيب احلسني اليونيين ، كان 

  .اضال وهو أول من ناب يف احلكم عن احلنابلة ببعلبك ، قتل يف فتنة منطاش يف رمضان وله تسع وأربعون سنة ف
  . ٧٨٧حممد بن حممد بن حممد بن ميمون البلوي أبو احلسن األندلسي ، تقدم يف سنة 



وكان أحد من يعتقد  حممد بن يوسف الزيلعي يكىن أبا عبد اهللا ، حدث بالبخارى عن عبد الرحيم بن شاهد اجليش
.  

حممد بن يوسف أبو عبد اهللا الركراكي املالكي مشس الدين ، كان عاملا باألصول واملعقول ، وينسب لسوء اإلعتقاد 
وقد امتحن بسبب ذلك ونفي إىل الشام ، مث تقدم عند الظاهر وواله القضاء وسافر معه يف هذه السنة ، فمات 

  :حجاج العالية بقوله ورثاه عيسى بن .حبمص يف رابع شوال 
  هلفي على قاضي القضاة حممد
  إلف العلوم الفارس الركراكي

  قد كان رأسا يف القضا فألجل ذا
  أسفت عليه عصابة األتراك

هللا در عقارب محص ، وكانت هذه تعد يف نوادر شيخنا إىل أن وجد يف : وملا مسع شيخنا سراج الدين مبوته قال 
  .عيش هبا العقارب وإن دخلت فيها عقرب غريبة ماتت من ساعتها ربيع األبرار أن أرض محص ال ي

موسى بن عمر بن منصور بن رجل بن جندة شرف الدين اللوبياين الشامي ، ولد بعد سنة عشرين ومسع من احلجار 
وكان فقيها نبيها ، مات يف ربيع األول ، وكان ابن النقيب هو الذي أذن له ، وكان يدرس ويفيت ويرتزق من 

  .شهادة ، ومات يف ربيع األول ال
  .منصور بن عبد اهللا احلاجب بغزة 

يلبغا بن عبد اهللا الناصري أحد كبار األمراء وقد حكم يف اململكةأياما قالئل ، مث ثار عليه منطاش كما تقدم يف 
  .كما تقدم احلوادث وكان سببا لبقاء مهجة برقوق مث جازاه أن واله نيابة دمشق مث حلب ، مث قبض عليه وقتله 

  ٧٩٤حوادث سنة 
  سنة أربع وتسعني وسبعمائة

يف أوهلا وصل هبادر مقدم املماليك حبرمي السلطان فتجهز نائبالغيبة يف حادي عشر احملرم مللتقى السلطان إىل بلبيس 
ودخل السلطان القاهرة يوم اجلمعة سابع عشر احملرم وكان يوما مشهودا ، واستقر شهاب الدين النحريري يف 

ضاء املالكية عوضا عن الركراكي وكانكمشبغا أذن لشهاب الدين الدفري أن يتكلم يف األمور إىل أن حيضر ق
  .السلطان 

  .ويف صفر قبض على دمرداش نائب حلب وحبس بالربج وعلى قزدمر احلسين 
  .وفيه استقر ركن الدين عمر بن قامياز يف الوزارة عوضا عنابن احلسام 

  .ريف مرتضى بن إبراهيم بن محزة احلسين يف نظر القدس واخلليل ويف نصف صفر استقر الش
وفيه هجم على بطا النائب بدمشق مخسة أنفس منهم آقبغادوادار فقتلوه وأخرجوا من يف احلبس من املناطشية وهم 

اب حنو مائة نفر وملكوا القلعة فحاصرهم احلاجب يف عسكر دمشق وضيق عليهم إىل أن غلبوا فأحرقوا عليهم الب
وأمسكوا الثائرين فلم يبقوا منهم إال من هرب ، وملا بلغ السلطان ذلك قرر يف نيابة دمشق سودون الطرنطاي 

فخرج إليها يف ثامن ربيع األول ودخلها يف العشر األخري منه فلم يلبث أن مات يف رمضان وكانت واليته سبعة 
ويف سادس ربيع األول .اعته حنو مائة نفس بالطاعون أشهر واستقر مكانه كمشبغا األشريف ، ومات من مماليكه ومج

  .ويل مجال الدين القيصري قاضي احلنفية مشيخة الشيخونية بعد وفاة العز الرازي 
ويف نصف ربيع األول أمر السلطان القضاة بتخفيف النواب وكان القاضي عماد الدين الكركي قد استكثر منهم 



نيابة مثل مجال الدين ابن العرياين وويل الدين ابنالعراقي وعز الدين عبد جدا حىت استناب من مل جتر له عادة بال
العزيز البلقيين وحنوهم ، فعزل من نوابه أكثر من عشرين نفسا ، وأبقى تقي الدين الزبريي وتقي الدين األسنائي 

ين أيب الفتح البلقيين باجللوس وفخر الدين القايايت خاصة ، فهؤالء الثالثة يف إيوان الصاحلية بالنوبة وأذن لبهاء الد
يف القبة وآخر معه بالنوبة واستقر القاضي املالكي خبمسة من النواب أيضا وهم ابن اجلالل ومجال الدين األقفهسي 
وشهاب الدين الدفري وخلف الطوخي وقد وىل األوالن القضاءاستقالال بعد ذلك ، وناب عنه مبصر مجال الدين 

  .العبسي 
مر السلطان أن ينقل حمب الدين ابن الشحنة قاضي حلب من عند حممود فتسلمه وايل القاهرة ، ويف هذا اليوم أ

وكذلك تسلم عالء الدين البريي موقع الناصري وكان قبض عليهما بالشام فقتل البريي واعتقل ابن الشحنة مث 
  .أفرج عنه يف أواخر هذا الشهر بعناية حممود االستادار 

يوسف بن علي بن غامن أحد أمراء العرب ملا رجع من احلج وتوجه إىل بالده يف ربيع  وفيها خلع السلطان على
  .وفيها عزل ناصر الدين ابن اخلطيب عن قضاء حلب واستقر شرف الدين األنصاري .األول 

  .ويف آخر ربيع اآلخر عزل ابن الربخي عن احلسبة وأعيد جنم الدين الطنبدي 
  .ب وقراكسك وأرسالن اللفاف وسنجق وغريهم من األمراء ويف هذا الشهر قتل ايدكار احلاج

  .ويف احملرم مات ناصر الدين ابن احلسام بعد مرض طويل 
وفيه جهز حسن الكجكنيب هبدية إىل صاحب .ويف ثاين عشرين صفر استقر حممد بن حممود يف نيابة اإلسكندرية 

  .الروم 
  .ان احلاجب قد حتدث فيه حنو سنة وفيه أعيد نظر جامع طولون إىل القاضي الشافعي ، وك

وفيه أمر السلطان الدويدار وكاتب السر أن يتكلما يف األوقاف احلكمية ملا بلغه من ختريب األوقاف فأمر نصر اهللا 
  .بن شطية كاتب املرجتع باسترجاع احلساب من مباشري األوقاف وألزمهم بعمل حساب املودع مدة عشر سنني 

  .رة استقر كمشبغا أتابكا مبوت أيناالليوسفي واستقر ايتمش رأس نوبة ويف تاسع عشر مجادى اآلخ
ويف رجب ثار مجاعة من املماليك على حممود األستادار وطالبوه بالكسوة والنفقة ورمجوه من الطباق وضربوا بعض 

  .مماليكه بالدبابيس وأرادوا قتله فمنعه منهم أيتمش 
عوضه تاج الدين ابنأيب شاكر ، واستقر ابن قامياز يف األستادارية كسرا وفيها عزل ابن قامياز عن الوزارة واستقر 

لشوكة املماليك مث أنفق حممود على املماليك وكساهم فأعيد إىل وظيفته يف نصف شعبان ، وكان ذلك أول وهن 
  .دخل عليه 

نان فرفعه السلطان ويف شعبان قدم عنان بن مغامس أمري مكة وشريكه علي بن عجالن فقعد علي لصغر سنه حتت ع
  .على عنان ، مث خلع عليه يف رمضان وأفرده باإلمرة واعتقل عنانا بالقاهرة 

ويف رمضان شكا تاج الدين النصراين معلم أوالد كرمي الدين بن مكانسالكتابة أنه خمتف يف بيته فأرسل معه بكلمش 
تاج ، ففتح مطمئنا : قال ؟ ما هذا : قال له أمري آخور مجاعة من الوجاقية فدق تاج الباب فخرج إليه ابن مكانس ف

به لكثرة دخوله عليه فهجم عليه األوجاقية فحولوه إىل بكلمش فعرضه على السلطان فأمر الوايل أن يتسلمه فخاف 
  .تاج أن يتخلص ابن مكانس فأسلم على يد بكلمش ولبس باجلندية وخدم عنده شادا يف بعض بالده 

املماليك بسرياقوس على شاب من العامة قهرا فارتكبوا فيه الفاحشة فأمعنوا يف  ويف ذي القعدة قبض مجاعة من
  .ذلك إىل أن مات فرفع األمر إىل السلطان فأمر بالقبض عليهم وسلمهم لوايل القاهرة 



ويف هذه السنة عصى طغيتمر نائب سيس فبلغ ذلك الظاهر فتحيل عليه فدس ألهل الكرك أن يقفوا له يوم احملاكمة 
شكوا من نائبهمويسألوه أن يويل عليهم طغيتمر ففعلوا ذلك ، وخفيت هذه املكيدة على بكلمش ، وكان طغيتمر وي

  .من جهته فكاتبه مبا جرى فاطمأن وحضر إىل القاهرة فقبض عليه السلطان 
اخلري ويف شعبان مات سودون الطرنطاي نائب دمشق وقرر بعده كمشبغا اخلاصكي األشريف وكان سودون حمبا يف 

، عدمي اهلزل ، كارها يف اخلمر جدا واملظامل ، ولكنه كان متعاظما جدا ، ومل يبلغ ثالثني سنة ، وكان مهابا ، ويقال 
كيف أعمل يف األحكام بني الناس وأنا ال أدري شيئا من األمور الشرعية وكان يتنزه عن : إنه قال ملا ويل النيابة 

انت تصدر منه أفعال ال تشبه أفعال العقالء ، وعزله امللك الظاهر قبل موته الرشوة ، وحصل له قبل موته برسام فك
  .بعشرة أيام 

  .ويف نصف رمضان أمر تغرى بردى تقدمة ألف 
  .وفيه قرر بدر الدين الطوخي يف وزارة دمشق عوضا عنابن مكانس حبكم انفصاله ورجوعه إىل القاهرة 

قت املأذنة الشرقية وسقطت واحترقت الصاغة والدهيشة وتلف من فاحتر. ويف شعبان كان احلريق العظيم بدمشق 
األموال ما ال حيصى ، وعمل يف ذلك صاحبنا األديب تقي الدين ابن حجة احلموي مقامة يف حنو عشر أوراق من 

  .رائق النثر وفائق النظم وهي أعجوبة يف فنها 
  .وفيها كان الغالء املفرط بدمشق 

  .تهى إىل عشرين اصبعا من عشرين ذراعا وأوىف النيل ثالث مسرى وان
  .ويف شعبان وقع الوباء يف البقر حىت كاد إقليم مصر أن يفىن منها 

وفيها شكا أهل خانقاه سرياقوس من شيخهم فأمر .وفيها استقر بدر الدين األقفهسي شاهد اجلاي ناظر الدولة 
ناس فيها أحرفا مقطعة فأعلم السلطان بذلك فسأله السلطانبإحضاره فسأله عما أهنى عنه ، فأومأ بيده فلمح بعض ال

فاضطرب ، فقيل للسلطان إنه ساحر ، فعزله عن املشيخة وسلمه لشاد الدواوين ووالها الشريف فخر الدين ، 
وقيل إن الظاهر كان أودع عنده مخسة آالف دينار قبل أن يقع قصة الناصري ، فلما عاد طالبه فأجاب بأنه تصدق 

  .ذلك فأسرها الظاهر يف نفسه إىل هذه الغاية هبا وأصر على 
ويف العشرين من شوال استقر مجال الدين يف نظر اجليش مضافا إىل القضاء ومشيخة الشيخونية وعظم شأنه وكثر 

  .تردد الناس إليه ، ويقال إنه بذل يف ذلك ماال كثريا 
ه اعتقاد زائد ، وكان السلطان يزوره ويعظمه وفيها كائنة سعيد املغريب وكان مقيما بقبة جامع طولون ، وللناسفي

ويقبل شفاعته ، فكثر تردد األكابر عليه مث إنه سافر إىل العراق ، فلما عاد دخل للسالم على السلطان ، وذلك يف 
العشرين من مجادى اآلخرة ، فلما انصرف ذكر بعض البازدارية أنه رآه عند نعري أمري العرب ، فغضب السلطان 

  .جاسوس ، فأرسل إليه من قبض عليه وكان آخر العهد به وختيل أنه 
  .ويف آخر شوال استقر تاين بك أمري آخور ونقل بكلمش إىل مرتبة أخرى فاستقر أمري سالح 

  .ويف سلخ شوال أمر أصحاب العاهات والقطعان أن خيرجوا من القاهرة مث أذن للقطعان بالعود 
ن قضاءاملالكية ، واستقر ناصر الدين ابن التنسي نقال من قضاء ويف آخر ذي احلجة عزل الشهاب النحريري ع

  .اإلسكندرية 
  .ويف أواخر ذي القعدة قتل مجاعة من األمراء املعتقلني ، منهم طغيتمر وقرادمرداش 

  .ويف ثامن عشرين ذي القعدة استقر تقي الدين الكفري يف قضاء الشام عوضا عن جنم الدين ابن الكشك 



  .ذي احلجة وصل املبشر من احلجاز  ويف خامس عشرين
ويف آخر ذي احلجة عزل القاضي عماد الدين الكركي من قضاءالشافعية وأمر بلزوم بيته بسبب أن املكيني رافعوا 

  .فيه فشغر فضاء الشافعية إىل أن انسلخت السنة 
  .ا جليلة وفيها أرسل السلطان نائب الكرك أمري حسن الكجكين إىل ابن عثمان صاحب الروم هبداي

وفيها ضربت باإلسكندرية فلوس ناقصة الوزن عن العادة طمعا يف الربح ، فآل األمر فيها إىل أن كانت أعظم 
  .األسباب يف فساد األسعار ونقص األموال 

  .ويف أواخر هذه السنة قبض علي بن عجالن على سبعني نفسا من األشراف ، فقامت حرمته لذلك 
وسف بن قرا حممد أمري التركمان وبني حسني بك فقتل قرا يوسف أحد أمراء التركمان وفيها وقع احلرب بني قرا ي

  .مات عنك شيخ وتزوجك شاب : غدرا واستوىل على امرأته ، وكانت من أمجل النساء ، فخال هبا يف ليلته ، وقال 
راسله مبا أراد وراسل وفيها نازل قرا يوسف ماردين ، فخادعه صاحبها والتمس الصلحعلى مال حيمله إليه ، مث 

أمراءه حىت أفسدهم وأغار عليهم عسكر ماردين بغتة ، فتخلى عنه عامة أصحابه فاهنزم ، واتفق رأي التركمان 
  .على تأمري حسني بك ، ومات يف تلك األيام بعد عمه قرا يوسف 

األفاعيل املنكرة ، مث قصد  وفيها رجع متر إىل بالد العراق يف مجع عظيم فملك أصبهان وكرمان وشرياز ، وفعل هبا
شرياز فتهيأ منصور شاه حلربه ، فبلغ مترلنك اختالف من بسمرقند فرجع إليها ، فلم يأمن منصور من ذلك بل 
استمر على حذره ، مث حتقق رجوع مترلنك فأمن ، فبغته مترلنك فجمع أمواله وتوجه إىل هرمز ، مث انثىن عزمه 

عسكره وصربوا صرب األحرار لكن الكثرة غلبت الشجاعة فقتل شاه منصور يف وعزم على لقاء مترلنك ، فالتقى ب
  .املعركة ، مث استدعى ملوك البالد فأتوه طائعني فجمعهم يف دعوة وقتلهم أمجعني 

  ٧٩٤وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة أربع وتسعني وسبعمائة من األعيان
ن عمر بن خبتيارالصاحلي ناصر الدين الدمشقي ابن السالر ، إبراهيم بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر بن إمساعيل ب

مسع من عبد اهللا بن أمحد بن متام وابن الزراد وست الفقهاء بنت الواسطي والنجدي وهو آخر من روى عن 
الدمياطي باإلجازة وكان له نظم ونباهة ، مات يف شعبان وله تسعون سنة سواء ، ألن مولده كان سنة أربع ، وكان 

الكثري خبطه ، وله فوائد وجماميع مشتملة على غرائب مستحسنة ، وكان موت والده يف احملرم سنة ست كتب 
  .عشرة وسبعمائة 

أمحد بن أيوب بن إبراهيم املصري القرايف شهاب الدين ابن املنفر ، مسع الواين والدبوسي واخلتين وحدث ، مات يف 
  .ربيع األول 

اب الدين ابن العطار القاهري ،ولد سنة ست وأربعني وقرأ القرآن ، واشتغل أمحد بن حممد بن علي الدنيسري شه
بالفقه على مذهب الشافعي مث تولع باألدب ونظم فأكثر ، وأجاد املقاطيع يف الوقائع ، ومدح األكابر بالقصائد ، 

حجاج وله نزهة الناظر ونظم بديعية ، ومل يكن ماهرا يف العربية فيوجد يف شعره اللحن ، وقد هتاجى هو وعيسى بن 
يف املثل السائر وكان حاد البادرة ، وله ديوان قصائد نبوية نظمها مبكة مساها فتوح مكة وديوان يف مدائح ابن مجاعة 

  أتى بعد الصبا شييب وظهري:مساه قطع املناظر بالربهان احلاضر و الدر الثمني يف التضمني وهو القائل 
  رمى بعد اعتدال باعوجاج

  ان يل بصر حديدكفى إن ك



  وقد صارت عيوين من زجاج
  .مات يف ربيع اآلخر 

  .أمحد بن حممد الدفري شهاب الدين املالكي ، ناب يف احلكم ، ومات يف آخر السنة 
اينال اليوسفي ، مات يف هذه السنة وهو أكرب األمراء مطلقا ، ومشى السلطان يف جنازته ، وكان شكال حسنا 

فروسية ، كثري املودة ألصحابه ، لكنه ال يطاق عند الغضب بل تظهر له أخالق شرسة ، شجاعا مهيبا ، مشهورا بال
  .وكان قد قارب السبعني 

  .بطا الدويدار صار نائب الشام ، ومات هبا يف احملرم ، واستقربعده سودون الطرنطاي ، ومات يف سنته يف شعبان 
ن ابن عبد املعطي وغريه وبرع يف العربية ، وكان أبو بكر بن حممد الدمشقي امللقب بالقرع النحوي ، أخذ ع

  .شافعي املذهب 
أبو بكر بن يوسف النشائي املصري خادم الشيخ عبد اهللا بن خليل ، الزمه فأكثر عنه ، وقد مسع من العرضي 

ريها ، تلكتمر التركي ، تنقل يف الواليات بالقاهرة وغ.وغريه ، واعتىن باحلديث وكان معيدا بالبريسية ومل ينجب 
  .مات يف بيته بطاال 

طلحة بن عبد اهللا املغريب مث املصري ، كان جمذوبا وكان للناس فيه اعتقاد جياوز الوصف ، وكان رمبا بطش ببعض 
من يزوره ، أقام مدة باجلامع اجلديد ، مث مبسجد بالقرب منه ، مث بدار ابن التمار النصراين ، مات يف رابع عشرين 

  .جنب املكان الذي صار خانقاه للملك الظاهر شوال ودفن بالصحراء 
عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد الدماميين ، مث اإلسكندراين شهاب الدين ، مسع املوطأ من اجلالل بن عبد السالم 

وتفرد به ، ومسع من حممد بنسليمان املراكشي الرابع وثالثة أجزاء بعده من الثقفيات وتفرد به أيضا ، ومات يف 
  .خر وكان فاضال أديبا ربيع اآل

عبد اهللا بن خليل بن عبد الرمحن جالل الدين البسطامي نزيل بيت املقدس ، صاحب األتباع ، كان للناس فيه 
اعتقاد كثري ، مات بالقدس ، وزاويته هناك معروفة ، وهو والد صاحبنا عبد اهلادي ، وكان نشأ ببغداد وتفقه 

وعشق من عمل  -، فاتفق قدوم الشيخ عالء الدين على العشقي البسطامي مبذهب الشافعي إىل أن أعاد بالنظامية 
فالزمه وانتفع به وصار من مريديه ، فسلكه وهذبه وتوجه معه لزيارة القدس ، فطاب للشيخ املقام به فأقام  -بامان 

ت شيخه الوفاة ، وكثر أتباعه واستمر الشيخ عبد اهللا يتعاىن اجملاهدات وأنواع الرياضات واخللوات إىل أن حضر
 ٢٢فعهد إليه أن يقوم مقامه فقام أمت قيام ورزقه اهللا القبول وكثر أتباعه وكان كثري التواضع ، مهيبا ، مات يف 

  .عبد اهللا ويدعى حممد بن أيب زبا ، قيم املدرسة املنصورية ، مسع احلديث وحدث ، ومات يف شعبان .احملرم 
والد قاضي مكة وأخو قاضيها ، ولد سنة مثان وعشرين . ن ظهرية املخزومي عبد اهللا بن ظهريه بن أمحد بن عطية ب

وسبعمائة ، ومسع من عيسى احلجي وعيسى بن امللوك وغريمها ، وكان دينا خريا ، له نظم وعبادة ، مات يف شهر 
  .ربيع اآلخر سنة أربع وتسعني ، حدث عنه ولده 

عبد اخلالق بن .ناب يف احلكم ومل يكن مرضيا ، مات يف ربيع األول عبد اهللا بن حممد الفيشي املالكي مجال الدين ، 
علي بن احلسن بن الفرات املالكي ، موقع احلكم ، برع يف الفقه وشرح خمتصر الشيخ خليل ، ومحل عن الشيخ 

مجال الدين ابن هشام ، وكتب اخلط املنسوب ، ودرس ، ووقع على القضاة ، رأيته مرارا ، وكان مسع من أيب 
  .الفتح امليدومي وحدث ، وهو والد صاحبنا شهاب الدين أمحد ، مات يف مجادى اآلخرة 

عبد الرمحن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس فخر الدين الكاتب ، ويل نظر الدولة مرارا ، وتنقل يف الواليات 



بالسم يف الطريق ، فدخل القاهرة  ، وويل وزارة دمشق أخريا ، مث استدعى إىل القاهرة ليستقر وزيرا هبا ، فاغتيل
ميتا ، وكان ماهرا يف الكتابة ، عارفا بصناعة احلساب ، أعجوبة يف الذكاء ، له الشعر الفائق والنظم الرائق ، ما 

وقعد :طرق مسعي أحسن من قوله يف الرسالة اليت كتبها للبشتكي ملا صاد السمكة وهي الرسالة الطويلة جاء فيها 
  .رصاد ، وأطاعه حروف النصر ، فكلما تال لسان البحر نون ، تال لسان العزم صاد لصيد السمك بامل

  :وهو القائل 
  علقتها معشوقة خاهلا

  قد عمها باحلسن بل خصصا
  يا وصلها الغايل ويا جسمها

  هللا ما أغلى وما أرخصا
  .مات يف خامس عشر ذي احلجة ، مسعت من لفظه شيئا من الشعر ، وكانت بيننا مودة 

  .د الرحيم بن حممد الطباطيب الشريف احلسين ، كان مؤذن امللك الظاهر عب
علي بن عبد اهللا بن يوسف بن حسن البريي عالء الدين املوقع ، خدم الناصري حبلب وقدم معه القاهرة فوىل توقيع 

ب ترد على امللك الدست واستمرإىل أن أمر الظاهر بقتله يف هذه السنة ، فقتل ، وكان الناصري يعتمد عليه والكت
الظاهر خبطه يف تلك الفتنة ، فحقد عليه ، وملا عاد إىل امللك مل يهجه بل استمر يف التوقيع ، وأمره مبساعدة عالء 
الدين الكركي لقلة معرفة الكركي بصناعة الديوان فباشر إىل أن سافر امللك الظاهر إىل حلب ، وقتل الناصري 

  :إىل القاهرة فقتل خنقا يف رابع عشر ربيع األول وأوصى أن يكتب على قربه  وأمر بالقبض على البريي فقيد ومحل
  بقارعة الطريق جعلت قربي
  ألحظى بالترحم من صديق
  فيا موىل املوايل أنت أوىل

  برمحة من ميوت على الطريق
مكثرا مقتدرا ، وكان بينه وبني أمني الدين احلمصي مكاتبات ومراسالت ، ومل يكن نظمه ونثره بالفائق ، بل كان 

حىت كان يكتب يف شيء أنشأ غريه وينشيء يف غريه ، وهو أخو علم الدين سليمان ، وقد عاش بعده أكثر من 
  :ثالثني سنة ، وكانا مسعا مجيعا على األعميني ابن جابروأيب جعفر الغرناطي ، وهو القائل 

  بشاهني عيين صاد قليب متيم
  ومن المين يف المه فهو واقع

  صي فيه من جارح احلشىوكيف خال
  وطائر قليب حنو شاهني واقع

علي بن البهاء عبد الرمحن ابن العز حممد بن التقي سليمان بن محزة املقدسي ، حضر على جد أبيه ، ومسع من ابن 
وكانت عنده وجاهة :قال ابن حجي . سعد واحلجار وكان نبيها يف العلم ، رئيسا ، مات يف شعبان عن مثانني سنة 

  .وقد بقي صدر آل بيته ، وكان شيخ دار احلديث املقدسية وناظرها ، معروفا بالصيانة وكرم 
  .علي بن عصفور أحد كبار التجار ، مات فيها يف شوال 

علي بن عيسى بن موسى بن عيسى بن سليم الكركي عالء الدين كاتب السر ، خدم الظاهر وهو يف سجن الكرك 
خرج ، فشكر له ذلك فواله كتابة السر ، واستمر فيها إىل أن خرج مع  ، وقام معه بنفسه وماله ورجاله ملا



السلطان يف سفرته إىل الشام فضعف بدمشق ، فأذن له السلطان يف الرجوع إىل مصر ، وقرر ابن فضل اهللا يف كتابة 
، مث عويف مث  السر ، فلما عاد السلطان سلم عليه وهو ضعيف فوعده أن يعيده إىل وظيفته ، فازداد بعد ذلك ضعفا

علي بن جماهد اجملديل عالء الدين ، اشتغل .انتكس مث مات يف ربيع األول ، وكان شكال ، حسنا ، مجيل اخللق 
ببلده ، مث قدم القدس فالزم التقي القلقشندي مث قدم دمشق فاشتغل ، وقدم مصر سنة مثانني فأخذ عن الضياء 

لناس ، واختص بالقاضي سري الدين وأضاف إليه قضاء اجملدل مث القرمي ، وعاد إىل دمشق وتصدر باجلامع وشغل ا
وقع بينهما فأخذت وظائفه مث غرم ماال حىت استعادها وويل مشيخة النجيبية بأخرة وسكنها ، وكان جيدا متوسطا 

  .يف الفقه ، مات يف شهر رمضان 
  .قرا دمرداش نائب حلب يف أيام الظاهر برقوق ، مات فيذي احلجة مقتوال 

  .طلوبغا الصفوي أحد كبار األمراء ، مات يف ربيع األول ق
  .قطلوبغا اخلزندار ، مات يف صفر 

حممد بن أمحد بن عبد اهللا احلليب مشس الدين ابن مهاجر ، ولد سنة مثان وعشرين وسبعمائة ، وكان حنفيا فاضال ، 
سنة سبع ومثانني فدخل القاهرة ،  ورأس فيهم حىت كان يقصد للفتوى ، مث ويل كتابة السر حبلب مدة ، مث صرف

وحتول فصار شافعيا وويل قضاء محاة مث حلب ، مث عزل بابن أيب الرضا ، وكان ذا فضيلة يف النظم والنثر ، أثىن 
  .عليه فتح الدين ابن الشهيد ، وكان فاضال خريا مهيبا ، حسن اخلط ، مات يف ربيع األول 

الدين املنهاجي ، ولد بعداألربعني ، مث رأيت خبطه سنة مخس وأربعني حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركشي بدر 
وسبعمائة ، ومسع من مغلطاي وخترج به يف احلديث ، وقرأ على الشيخ مجال الدين األسنوي وخترج به يف الفقه ، 

، وأقبل ورحل إىل دمشق فتفقه هبا ، ومسع من عماد الدين ابن كثري ، ورحل إىل حلب فأخذ عن األذرعي وغريه 
ختريج أحاديث الرافعي يف مخس جملدات : على التصنيف فكتب خبطه ما ال حيصى لنفسه ولغريه ، ومن تصانيفه 

وخادم الرافعي يف عشرين جملدة ، وتنقيحه للبخاري يف جملدة ، وشرع يف شرح كبري خلصه من شرحابن امللقن ، 
مجع اجلوامع يف جملدين وشرح املنهاج يف عشرة ، وخمتصره وزاد فيه كثريا ، ورأيت منه اجمللد األول خبطه ، وشرح 

يف جملدين ، والبحر يف أصول الفقه يف ثالث جملدات ، وغري ذلك ، ورأيت خبطه شرح األربعني النووية ، وأحكام 
له املساجد وفتاوى مجعه وحواشي الروضة للبلقيين ، و نظم اجلمان يف حماسن أبناء الزمان وجملد من شرح البخاري 
مسودة ، ومن تذكرته أربع جملدات واملعترب يف ختريج ابن احلاجب ، واملختصر والكالم على علوم احلديث ، وله 
استدراك عائشة على الصحابة ، والفوائد املنثورة يف األحاديث املشهورة ، والديباج على املنهاج ، والفوائد على 

اخلادم وقيل لب اخلادم ، وله على العمدة كذا ورأيت أنا  احلروف وعلى األبواب ، وخمتصر اخلادم ومساه حترير
خبطه من تصنيفه الربهان يف علوم القرآن من أعجب الكتب وأبدعهاجملدة ، ذكر فيه نيفا وأربعني علما من علوم 
ن القرآن وخترج به مجاعة ، وكان مقبال على شأنه ، منجمعا عن الناس ، وكان بيده مشيخة اخلانقاه الكرميية وكا

  .يقول الشعر الوسط ، مات يف ثالث رجب 
حممد بن عبد اهللا بن اخلباز صالح الدين رئيس القراء باجلوق ، وكان مقدما على أبناء جنسه لتقدم سنه ، معظما يف 

  .الدول ، كف يف آخر عمره ويقال إنه جاوز املائة 
  .مشهورا باخلري ، معتقدا يف العامة ، قارب املائة حممد بن عبد اهللا الركراكي املغريب أبو عبد اهللا نزيل املقس ، كان 

حممد بن عبد احلميد بن حممد بن عبد الرمحن بن بركات اللخمي ابنالشريازي مشس الدين امللقب بالقاضي ، ولد يف 
مجادى األوىل سنة سبعمائة ومسع من جدته ست الفخر بنت عبد الرمحن بن أيب نصر مشيخة كرمية بسماعها منها ، 



د بذلك ، وكان يذكر أنه مسع البخاري من ابن الشحنة حبضور ابن تيمية ، وكان من الرؤساء املعتربين ، وله وتفر
مال جزيل وثروة ووقف متسع وأنفق غالب ذلك على نفسه ومن يلوذ به قبل موته ، ومات يف مجادى اآلخرة يف 

  .عشر املائة 
عمر احلنبلي مشس الدين ابن الرشيد ، مسع القاضي واملطعم  حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن عمر بن أيب

  .وابن سعد وغريهم وحدث ، مات يف شوال عن أربع ومثانني سنة 
حممد بن عمر بن إمساعيل السبكي مشس الدين ، اعتىن قليال باحلديث ،وباشر احلسبة بدمشق ، ومات يف ليلة عرفة 

.  
زيل احلرمني ، كان خريا ، مسع من الزيادي وابن أميلة وغريمها ، حممد بن قاسم بن حممد بن خملوف الصقلي ، ن

  .والزم قراءة احلديث مبكة ، مات يف شوال 
سكن : حممد بن حممد بن إمساعيل ابن أمني الدولة احلليب احلنفي مشس الدين املرغياين ، ذكره طاهر بن حبيب وقال 

 احلكم وويل مشيخة خانقاه طقزدمر بالقرافة ، مات يف القاهرة ، وكان من الفضالء على مذهب احلنفية ، ناب يف
  .شوال 

حممد بن حممد بن عبد اجملري بدر الدين ابن الصائغ الدمياطي ، مسع من امليدومي ومن بعده ، واعتىن باحلديث ، 
  .وحصل كتبا كثريةوتنبه قليال ومل ينجب ، مات يف ربيع اآلخر 

اعيل األنصاري مجال الدين ابن النحاس ، ولد سنة تسع عشرة وسبعمائة حممد بن حممد بن النجيب نصر اهللا بن إمس
سنة موت أبيه ، ومسع من ابن الشريازي وابن عساكر واحلجار وغريهم وأحضر على والده من مشيخة قريبه 
،  العماد ابن النحاس ، واعتىن به أخوه فأمسعه الكثري ، وخرج له ابن الشراحيي مشيخة فمات قبل أن حيدث هبا

حممد بن نصر اهللا بن .وكانت عنده معرفة وعلى ذهنه فوائد ويذاكر بتاريخ ، مات يف شوال عن مخس وسبعني سنة 
بصاقة الدمشقي بدر الدين ، مسع على أمساء بنت صصري ومهر يف العربية وأحسن اخلط ، والزم العنايب وابن 

  .هشام ، مات يف رمضان 
عروف بابن احلسام ، كان دويدار ابن البقري ، مث خدم استادارا عند حممد بن الجني الصقري ناصر الدين امل

سودون باق ، مث عمل شد الدواوين إىل أن ويل الوزارة فباشرها هبيبة وصولة ويقظة ، واستخدمعنده أستاذه األول 
ذكورة ، وكان ذكيا ابن البقري يف استيفاء الدولة ، ورتب معه ثالثة ممن ويل الوزارة ، وشرك بينهم يف الوظيفة امل

عارفا مفرط الكرم ، مات يف صفر ، وهو والد صاحبنا إبراهيم الذي ويل احلسبة بعد ثالثني سنة من هذا الوقت ، 
  .ومات بعد أن رجع مع السلطان من حلب 

 حممود بن حممد بن إبراهيم بن سنبكي بن أيوب ابن قراجا احلليب احلنفي ، مجال الدين ابن احلافظ قاضي حلب ،
موسى بن ناصر بن خليفة الباعوين شرف الدين أخو القاضي شهاب الدين ، قدم دمشق وتنزل بالبادرائية .مات هبا 

وقرأ بالسبع على ابن اللبان ، ومسع من ابن أميلة وغريه ، وطلب بنفسه وكتب بعض األجزاء وكان أسن من أخيه 
  .عض جهات ، مات عن قرب يف رمضان فأمسع أخاه معه قليال ، وملا ويل أخوه استنابه وقرر له ب

ناصر بن أيب الفتح احلنبلي تقي الدين أخو القاضي ناصر الدين ، ويل نقابة احلكم عند القاضي موفق الدين ، 
حيىي بن يوسف بن يعقوب بن حيىي بن زعيب الرحيب حميي الدين التاجر ، .وانقطع بأخرة إىل أن مات يف ربيع اآلخر 

عمائة ، ومسع الصحيح من احلجار واملزي وحدث به ، وكان معتنيا بالعلم ، وله رئاسة ولد سنة مخس عشرة وسب
وحشمة ، وقد أكثر عن اجلزري وغريه وطلب بنفسه ، والزم ابن كثري وأخذ عنه فوائد حديثية ، وأخذ عن كثري 



وكان يقصد لسماع  من أصحاب ابن تيمية ، وكان تاجرا ، فلما كرب دفع ماله لولده حممد وأقبل على اإلمساع
الصحيح ، وله به نسخة قد أتقنها ، وكان الربهان بن مجاعة قد صاهر إليه ، فكان له بذلك جاه كبري وأصيب يف 

  ٧٩٥حوادث سنة .رجليه باملفاصل ، وحج مرارا ، ومات يف ربيع األول 
  سنة مخس وتسعني وسبعمائة

فعية عوضا عن القاضي عماد الدين الكركي ، وكان عزل يف يف ثامن احملرم استقر صدر الدين املناوي يف قضاء الشا
  .سادس عشرين ذي احلجة 

  .ويف التاسع منه أعيد موفق الدين إىل الوزراة وصرف تاج الدين ابن أيب شاكر 
  .وفيها استقر قلمطاي دويدارا عوضا عن أيب يزيد حبكم انتقاهلإىل نيابة دمشق ومات أبو يزيد فيها 

مري الركب الشامي على بعض أهل املدينة من اجلند األشراف بسبب صقر يصطاد به فدافعوه وفيها هجم جنتمر أ
  .عنه فوقع الشر وقتل منهم اثنان فركب ثابت بن نعري فسكن الفتنة 

وفيها عاث مترلنك بالعراق وخرب بغداد وتربيز وشرياز وغريها كما سيأيت ، واتصل شرر فتنته إىل الشام ووصل 
صر ، فارتاع ملاحيكى عنه كل قلب ، فكان مسريه إىل السلطانية فنازل السلطانية فقتل صاحبها ، مث خرب ضرره إىل م

قصد تربيز فدخلها عنوة وهنبها كعادته ، وأرسل إىل مجيع البالد نوابا من قبله ، مث طلب بغداد ، وذلك يف أواخر 
ه وخزائنه وهرب ، فبلغ ذلك متر فأرسل ابنه شوال فنازهلا يف ذي القعدة ، فلم يلبث صاحبها أمحد أن أخذ حرمي

مرزا يف طلبه فأدركه ، فلما كاد أن يقبض عليه رمى بنفسه يف املاء ، فسبح إىل اجلهة األخرى فسلم هو ومن معه ، 
واحتيط بأهله وخزائنه ، وهجم متر على بغداد فملكها قهرا ، مث شن الغارات على بالد بغداد وما حوهلا وما داناها 

متادوا إىل البصرة والكركر واحللة وغريها ، وأوسعوا القتل والفتك والسيب واألسر والنهب والتعذيب ، وفر  ، مث
من جنا من أهل بغداد ، فوصل الشيخ غياث الدين العاقويل إىل حصن كيفا هاربا فأكرمه صاحبها ، مث سار عسكر 

، فعصتعليهم فنازهلا فصرب هلم أهلها فراسلوا مترلنك  متر إىل إربل فحاصروها فأطاعه صاحبها ، مث صاروا إىل تكريت
بذلك فأمدهم بأمري شاه ملك وأردفه خبواجا مسعود صاحب خراسان وأقام هو ببغداد إىل آخر السنة ، وكان 

دخول اللنك بغداد يف شوال ، مث توجه حنو الشمال فوصل إىل ديار بكر ، وعصت عليه قلعة تكريت فحاصرها من 
  .أن أخذها باألمان يف صفر سنة ست وتسعني  ذي احلجة إىل

  .وفيها مات كمشبغا األشريف نائب الشام فاستقر عوضه تاين بك احلسين 
ويف أول هذه السنة عصى نعري على السلطان لكونه أجارمنطاش ملا استجار به فاجتمع عليهما من العرب 

التركماين فقتل منهم مجاعة ، وجرح منطاش  والتركمان عسكر كثري فقصدوا سلمية ، فخرج إليهم حممد بن قارا
وسقط وهو ال يعرف ، ألنه كان حلق شواربه فأردفه ابن نعري خلفه واهنزموا ، مث طرق منطاش ونعري محاة فنهبوها 

، فبلغ ذلك نائب حلب وكان قد استقر آقبغا الصغري فكبس على بيوت العرب وسىب نساءهم وساق أمواهلم 
لكمناء ، فلما بلغهم سيب نسائهم رجعوا على وجوههم إىل بيوهتم فخرج عليهم الكمناء وأكمن هلم يف بيوهتم ا

فقتلوهم وأسروا خلقا كثريا واهنزم الباقون ، فلما رأى أوالد نعري ذلكجنحوا إىل طاعة السلطان وملوا من احلرب 
سك منطاش فأكرم رسلهم ، فلما وكرهوا منطاشا ملا فيه من اهلوج فراسلوا السلطان يف طلب األمان والتزموا له مب

بلغ ذلك أباهم أذعن للطاعة وراسل نائب حلب ليسلمله منطاش ، فلما حتقق منطاش ذلك ضرب نفسه ليقتلها فلم 
متت ، وتسلمه قصاد نائب حلب ، مث تسلمه نائب القلعة ، مث أرسل السلطان فأمر بقتله ومحل رأسه فحملت بعد 

اليت يقع املرور عليها ، فلما وصلت إىل القاهرة طاف هبا الوايل ابن الطبالوي على  أن طيف هبا مجيع البالد الشامية



  .قناة مث علقها على باب زويلة ثالثة أيام ، مث دفنت وأرسل السلطان إىل نعري باخللع وبتحليفه على الطاعة 
السلطان ، مث قدم أبو بكر ويف شعبان وصل عامر بن ظامل بن حيار بن مهنا ابن أخي نعريمغاضبا لعمه ، فأكرمه 

  .وعمر ولدا نعري مفارقني ألبيهما فأكرما بدمشق 
ويف شوال أمطرت السماء مطرا غزيرا حىت خاض الناس يف املياه ، وذلك يف أول يوم من توت والشمس يف برج 

  .السنبلة 
  .وفيها حضر رسل صاحب دهلك ومعه فيل وزرافة وغري ذلك هدية 

  .ك إىل الظاهر يظهر له الوداد والكتب على لسان طقتمش خان سلطان الدشت ويف شعبان وصل رسل مترلن
وفيها هرب أمحد بن أويس من بغداد ، وذلك ألنه كان شديد العسف بالرعية واألمراء ، فلما قصده مترلنك كان 

ه فلم يكن له إذا أرسل أحدا من األمراء بكشف خربه يعيد إليه جوابا غري شاف ، فعميت عليه األخبار إىل أن دمه
به طاقة فخرج من أحد أبواب البلد ، وفتح أهل البلد الباب اآلخر لتمرلنك ، فأرسل يف طلب أمحد ففات 

الطلبودخل الشام ، وكان مترلنك قد غلب قبل ذلك على تربيز وكاتب أمحد أن يذعن له بالطاعة وخيطب بامسه ، 
أهل بغداد مترلنك يف الوصول إليهم فوصل ، وكان أمحد فأجاب لذلك لعلمه بأن ال طاقة له مبحاربته ، فكاتب 

أرسل الشيخ نور الدين اخلراساين إىل متر فأكرمه ، وقال أنا أتركها ألجلك ورحل ، فكتب الشيخ نور الدين 
اخلراساين إىل أمحد يبشره بذلك ، وسار متر من ناحية أخرى فلم يشعر أمحد وهو مطمئن إال ومتر قد نزل بغداد يف 

نب الغريب فأمر أمحد بقطع اجلسر ورحل وهرب أمحد لكن مل يعامل مترلنك البغداديني مبا قصدوه ، فإنه سطا اجلا
عليهم واستصفى أمواهلم وهتك عسكره حرميهم ، وخال عنها كثري من أهلها وأرسل عسكرا يف أثر ابن أويس 

ل احللة ليال وهنبوها وأضرم فيها النار ، فأدركه باحللة فنهبوا ما معه وسبوا حرميه وهرب هو ووضع السيف يف أه
وملا وصل أمحد يف هربه إىل الرحبة أكرمه نعري وأنزله يف بيوته مث حتول إىل حلب فنزل امليدان وأكرمه نائبها وطالع 

ويف ذي القعدة رجع حسن الكجكين من بالد الروم من عند أيب يزيد .السلطان خبربه ، فأذن له يف دخوله القاهرة 
مان بعد أن أصلح بينه وبني ابن قرمان بأمر السلطان ووصل صحبته هبدايا ابن عثمان مع رسله فأكرمهم بن عث

السلطان وأرسل صحبتهم بسؤاهلم حممد بن حممد الصغري الطبيب وجهز صحبته كثريا من العقاقري وغريها ، مث جهز 
قاتلوه فهزمهم وأسر ولد مترلنك وخرج اللنك ولده بعسكر حافل إىل صاحلابن جيالن صاحب البصرة والبحرين ف

يف إحضاره عز الدين ازدمر وجهز السلطان إليه ثالمثائة ألفدرهم فضة برسم النفقة فبعث إليه عسكرا آخر فظفر 
  .هبم 

وفيها كانت وقعة عظيمة للفرنج بنستروه ، طرقوها يف رمضان يف أربعة غربان فنهبوها وقتلوا النساء واألطفال 
  .الثة أيام وأقاموا هبا ث

وفيها كانت وقعة عظيمة باملدينة بني مجاز بن شيحة الذي كان أمري املدينة النبوية وبني ثابت بن نعري املستقر فيها ، 
وفيها يف شوال كانت حمنة القاضي ناصر الدين ابن امليلق ، فقرأتبخط قاضي القضاة تقي .وقتل بينهم خلق كثري 

كان ابن امليلق قاضيا طلب أمني احلكم وقت الصر إىل احلجاز وكان من بالقاهرة  ملا: الدين الزبريي وأجازنيه قال 
من أهل احلجاز شكوه للقاضي وقالوا إنه يقول إنه ما يصر إال حبكم النصف ، فأنكر عليه القاضي وقال تعمل هذا 

الشام ، وكان منطاش  يف أيامي وألزمه بتكملة الصر ومل يكن عنده ما يكمل به الصر لتأخر حضور مال الوقف من
ختم على مودعي احلكم بالقاهرة واحلسينينة وصار حيط على القاضي المتناعه من إقراضه مال املودع فحضر بدر 

الدين القلقشندي أميناحلكم وأخوه مجال الدين موقع احلكم وذكرا للقاضي أنه حضر من وقف الربج والغازية قدر 



ة شخص هو زوج ابنة متنتمر ناظر املارستان وأهنم مل جيتمعوا به واملبلغ أربعني ألفا من جهة علم دار وهي يف جه
حاضر معه ال غيبة له وسألوه أن يقترضوا األربعني من مودع مصر وكان مل خيتم ليكمل بذلك الصر ويعيدوها إذا 

ع القاهرة فكتب قبضوها من القاصد فأذن هلم فكتبوا قصة سألوا فيها أن تنقل أربعني ألفا من مودع مصر إىل مود
هلم بالنقل على الوجه الشرعي فقبضوه وصرره وطالبوا القاصد فمطلهم وخرج منطاش والعسكر وذاك متجوه 

عليهم بتمنتمر إىل أن انفصل ابن امليلق وملا استقر عماد الدين الكركي أوفوا من املبلغ عشرة آالف ، فلما أن وىل 
وهو شهاب الدين البيدقي أن يرفع األمر إىل السلطان فقدمقصة  املنادي ذكروا له ذلك فأمر أمني احلكم مبصر

قرئت فأمر بإحضار ابن امليلق فحضر فأوقفه مث عقد له جملس وهو واقف فألزموه بغرامتها فخرج فباع من وظائفه 
س على وأمالكه واقترض إىل أن وفاها وعند اهللا جتتمع اخلصوم انتهى ما نقلته ، وبلغين أنه يف أول حضوره اجملل

تلك الصورة أنه خر مغشيا عليه فما أفاق حىت رشوا عليه املاء ، ومع ذلك مل يرمحه أحد ممن حضر ومل ينصفه أحد 
من هذه املظلمة ولعل ذلك يكون كفارة له وتوجع البن امليلق بسبب ذلك مجاعة كانوا يكرهون املناوي لبأو كان 

  .هلم وصار ينتقم منهم واحدا بعد واحد وهللا األمر  فيه فبسطوا ألسنتهم فيه وذموه بكل وجه فلم ينزعج
ويف ذي احلجة شكا بعض التجار لنائب الكرك نوف القشتمري أن مجاعة من العشري أخذوا هلم ماال من الغنم 

وغريها فركب وحتدث معهم وسأهلم أن يعيدوا ما أخذوا فأخذوا البعض فطلب البقية فذكروا أهنم مل يأخذوا إال 
  .مشاخيهم ليحلفهم فاجتمعوا فقبض عليهم فغضب الباقون فوقعوا فيه فقتلوه وكان يف ناس قالئل ذلك ، فجمع 

ويف ربيع اآلخر حصل سيل عظيم حبلب فساق مجلة كثرية من الوحوش واألفاعي فوجد فيها ثعبان عظيم يسع فمه 
  .ابن آدم إذا ابتلعهوكان طوله حنو سبعة أذرع أو أكثر 

  .سكندرية فيقال مات يف مدة يسرية عشرة آالف وفيه وقع الفناء باإل
وفيها استقر الشيخ سيف الدين السريامي يف تدريس الفقه واملشيخة بالشيخونة عوضا عن مجال الدين حممود 

الشتغاله بوظيفة نظر اجليش ، وأذن له السلطان أن يستنيب عنه من حيضر وقت العصر يف الظاهرية وحيضر هو 
  .كانني ومل يتفق ذلك لغريه بالشيخونية ويدرس بامل

وفيها استقر أبو يزيد الدويدار يف نظر جامع ابن طولون انتزعه من القاضي املناوي ، فلما مات استعاده املناوي 
  .ولبس ألجله خلعة 

بلغت عدة املوتى كل يوم مخسمائة نفس : وفيها كان الطاعون الشديد حبلب فقرأت يف تارخيها للقاضيعالء الدين 
  .ومات فيه مجع من األعيان ولكن كان غالبه يف الصغار : ، مث تناقص يف أواخر السنة ، قال  وأكثر

  .ويف هذه السنة أكملت مدرسة أينال اليوسفي خارج باب زويلة ، ونقل إليها فدفن هبا 
لنك وطرده ويف تاسع عشرين ذي احلجة نودي بأمر السلطان يف الناس مبصر والقاهرة أن يتجهزوا إىل القتال لتمر

عن بالد اإلسالم فإنه قتل العباد وأخرب البالد وهتك احلرمي وقتل األطفال وخرب الديار ، وركب سودون النائب 
ومجاعة معه ومعهم ورقة يقرأ فيها من ذكر مساويه وسريته القبيحة األمور الفظيعة فاشتد خوف الناس وعظم 

جتمع بالقدس أربعة أنفس من الرهبان ودعوا الفقهاء ويف هذه السنة ا.ضجيجهم وبكاؤهم وكان يوما مهوال 
ملناظرهتم ، فلما اجتمعوا جهروا بالسوء من القول وصرحوا بذم اإلسالم والقائم به وأنه ساحر كذاب فثار الناس 

  .عليهم وقتلوهم وأحرقوهم 
  .وأوىف النيل سادس عشر مسرى 

وسلم لوايل القاهرة ، فضربه باملقارع وأخرجه على محار ويف ذي القعدة قبض على تاج الدين ابن أيب شاكر الوزير 



ويف عنقه احلديد فترامى على الناس وطرح نفسه على األبواب يستعطي ما يستعني به يف مصادرته مث أفرج عنه 
  .واستقر ناظر اإلصطبل 

  ٧٩٥وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة مخس وتسعني وسبعمائة من األعيان

د اهللا بن حممود بن يوسف بن بدر البعليالشراحيي كان يقال له ابن مسول ، مسع من القطب إبراهيم بن خليل بن عب
  .اليونيين وغريه وحدث وهو والد صاحبنا احلافظ مجال الدين ابن الشراحيي 

 أمحد بن إبراهيم الكتيب الصاحلي من فضالء احلنفية ، وكان يشارك يف فنون ويفيت ويناظر ، وكان يالزم أبا البقاء
  .السبكي مدة ويقرأ عليه يف الكشاف وهو املشار إليه يف كتابة السجالت ، مات يف رجب 

أمحد بن صاحل بن أمحد بن خطاب بن رقم البقاعي شهاب الدين املعروف بالزهري الدمشقي الفقيه الشافعي ، ولد 
شهبة وأيب البقاء السبكي  سنة اثنتني أو ثالث وعشرين ، وأخذ عن النور األردبيلي والفخر املصري وابن قاضي

والبهاء اإلمخيمي والزم االشتغال إىل أن مهر فيالفقه وغريه ، ومسع احلديث من ابن أيب التائب والربزايل واملزي 
وغريهم ، ودرس كثريا ، وأفىت وخترج به النبهاء وناب يف احلكم عن البلقيين وغريه ، ودرس بالشامية وبالقليجية 

ء دار العدل ، واستقل بالقضاء يف والية منطاش وأوذى بسبب ذلك ، وكانت مدة واليته والعادلية ، وويل إفتا
كان : شهرا ونصفا ، وعد الناس ذلك من زالت العقالء فإنه كان وافر العقل فلما صرف انقطع ، قال ابن حجي 

ع حفظ لسانه وترك مشهوراحبل املختصر يف األصول و التمييز يف الفقه ، وله نظم ، وكان له حظ من عبادة م
الوقيعة يف الناس ، وكان مهيبا مقتصدا يف معاشه كثري التالوة وكان قد انتهت إليه رياسة الشافعية يف زمانه بدمشق 

  .، مات يف احملرم عن إحدى وسبعني سنة 
رلنك أمحد بن صاحل البغدادي احلنبلي شهاب الدين خطيب جامع القصر ببغداد كان من الفضالء ، قتل ملا دخل مت

  .بغداد 
أمحد بن عبد الغالب بن حممد بن عبد القاهر بن حممد بن ثابتاملاكسيين اخلابوري األصل مث الدمشقي ، ولد سنة 
عشر وسبعمائة ، ومسع من القاسم بن عساكر واحلجار والبندنيجي وابن تيمية وغريهم وحدث ، مات يف ربيع 

  .دارس الشافعية وعنده معرفة بأحوال الناس األول وله مخس ومثانون سنة ، وكان جيدا منزال مب
أمحد بن عمر بن هالل اإلسكندراين مث الدمشقي الفقيه املالكي شهاب الدين ، أخذ عن األصبهاين وغريه ، وشرح 

ابن احلاجب يف الفقه وكان حسن اخلط والعبارة ماهرا يف األصول ، فاضال ، إال أنه كان يرتشي على اإلذن يف 
ذن ملن ليس بأهل فعيب بذلك ، وكان أخذ عن أيب حيان واألصبهاين ودرس بالقمحية مبصر ، وكان اإلفتاء ، ويأ

قولوا البن الشريشي يلبس ثيابه ويالقينا إىل الدرس :حسن اخلط ، جيد العبارة ، وشاع عنه أنه قال وهو يف النزع 
  .، فمات شرف الدين ابن الشريشي عقب ذلك 

إسحاق املناوي شهاب الدين ابن الضياء الشافعي ، ابن عم القاضي صدر الدين ناب  أمحد بن حممد بن إبراهيم بن
  .عنه يف احلكم ، وويل مشيخة اخلانقاه اجلاولية ، ومات يف ربيع األول 

أمحد بن حممد بن علي بن حممد بن عشائر ويل الدين أبو حامد بن احلافظ ناصر الدين أيب املعايل خطيب حلب وابن 
وأمسعه أبوه الكثري حبلب وغريها ورحل به إىل القاهرةواشتغل ومهر ونظم الشعر . . . . . د سنة خطيبها ، ول

  .وخطب بعد أبيه مدة ، ومات يف ذي احلجة هبا بالطاعون شابا 
  .أمحد بن حممد بن خملوف نقيب احلكم بالقاهرة للشافعية مات فيها 



كان عنده : قال القاضي عالء الدين احلليب يف تارخيه . ظم اخلضر بن يوسف بن سحلول احلليب ، كان فاضال ، له ن
ظرف وأدب ، وباشر التوقيع حبلب ، وكان بعد من األعيان وهو أخو الرئيس مشس الدين عبد الرمحن املاضي يف 

  .ومات باملدينة يف ذي احلجة  ٧٨٢سنة 
أيب بكر بن الرضا ، ومات يف ذي القعدة سليمان بن أمحد بن أمحد بن مبارك بن إبراهيم الصاحلي امللقن ، مسع من 

املعروف بالعاشق حضر على ابن  -بالزاي  -سليمان بن داود بن سليمان املزي .عن حنو من مخس وستني سنة 
  .الشريازي وغريه ، وحدث ، وكان كثري احلج ، مات يف مستهل صفر 

  .ألشراف حبلب ، ومات يف كفاية يف شوال عبد اهللا بن أمحد بن أمحد احلسين احلليب ، ناب عن والده يف نقابة ا
عبد اهللا بن عبد الكرمي بن الغنائم ، كان مجيل القامة ، مجيل الوجه باشر وفرح به أبوه ، مث فجع به ، وعاش بعده 

  .قريبا من ثالثني سنة 
د اهللا ، عبد اهللا بن املقسي مشس الدين كان يقال له مشس وهو نصراين ، فلما أسلم لقب مشس الدين ومسي عب

إن هلا : إنه كان حسن اإلسالم ، ومن أدلة ذلك أن أمه ماتت فحضر اخللق جنازهتا ، فخرج إليهم فقال : ويقال 
أهل دين غريكم وجتديده اجلامع بباب البحر وأوصى أن يدفنبجواره ، وكان يقرب العلماء وحيب الصلحاء ، مات 

  .يف ثالث شعبان وقد أسن ، مسعت كالمه 
بن أمحد بن رجب البغدادي مث الدمشقي احلنبلي احلافظ زين الدين ، بن رجب ولد ببغداد سنة ست  عبد الرمحن

وثالثني وسبعمائة ، ومسع مبصر من امليدومي ، وبالقاهرة من ابن امللوك ، وبدمشق من ابن اخلباز ، ومجع جم ، 
أمساء ورجاال وعلال وطرقا واطالعا على  ورافق شيخنا زين الدين العراقي يف السماع كثريا ،ومهر يف فنون احلديث

معانيه ، صنف شرح الترمذي فأجاد فيه يف حنو عشرة أسفار وشرح قطعة كبرية من البخاري وشرح األربعني 
للنووي يف جملد ، وعمل وظائف األيام مساه اللطائف وعمل طبقات احلنابلة ذيال على طبقات أيب يعلى ، وكان 

ليه إفتاؤه مبقاالت ابن تيمية ، مث أظهر الرجوع عن ذلك فنافره التيميون فلم يكن صاحب عبادة وهتجد ، ونقم ع
أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره : مع هؤالء وال مع هؤالء ، وكان قد ترك اإلفتاء بأخرة ، وقال ابن حجي 

، خترج به غالب أصحابنا بالعلل ، وتتبع الطرق وكان ال خيالط أحدا وال يتردد إىل أحد ، مات يف رمضان رمحه اهللا 
عبد الرحيم بن أمحد بن عثمان بن إبراهيم بن الفصيح اهلمذاين األصل ، مث الكويف مث الدمشقي .احلنابلة بدمشق 

احلنفي ، قدم أبوه وعمه دمشق فأقام هبا وأمسع أمحد أوالده من شيوخ العصر بعد األربعني ، وقدم عبد الرحيم هذا 
وسبعمائة هذه السنة فحدث عن أيب عمرو بن املرابط بالسنن الكربى للنسائي  القاهرة يف سنة مخس وتسعني

بسماعه منه يف ثبت كان معه ، وقد وقفت على األصل خبط والده وفيه مساعه ومساع ولده خبطه وليس فيهم عبد 
عتماد على ثبته الرحيم فلعله يف نسخة أخرى ، وحدث عن حممد بن إمساعيل بن اخلباز مبسند اإلمام أمحد كله واال

أيضا ، ومسع منه غالب أصحابنا ، مث رجع إىل دمشق فمات هبا يف شوال هذه السنة وهو والد صاحبنا شهاب الدين 
  .بن الفصيح 

علي بن ايدغدي التركي األصل الدمشقي احلنبلي البعلي كان يلقبحنبل ، مسع الكثري وطلب بنفسه ومجع معجم 
وال يعتمد على نقله ، مات يف : علقت من معجمه تراجم وفوائد ، قال  :شيوخه وترجم هلم ، قال ابن حجي 

  .رجب 
حضر بعض  -بفتح املهملة وسكون املوحدة  -علي بن حممد بن عبد املعطي بن سامل املصري عالء الدين ابن السبع 

ن ممن خيشى البخاري على وزيره واحلجار ، ومسع من حيىي بن فضل اهللا والدالصي وحممدبن غايل وغريهم وكا



  .لسانه ، وحدث ، وكان أبوه قاضي املدينة ، مات هو يف رمضان وقد اختلط عقله 
عالء الدين بن العطار احلراين ، سبط  -ثالثة على نسق  -علي بن حممود بن علي بن حممود بن علي بن حممود 

ه ، وبرع يف النحو والفرائض الشيخ زين الباريين ، ولد بعد الستني وتفقه بالشيخ أيب الربكات األنصاري وغري
وتصدى لنفع الناس وتصدر بأماكن ، وكانت دروسه فائقة وكان يتوقد ذكاء ، ذكر القاضي عالء الدين يف تاريخ 

حلب أنه حفظ ربع ألفية العراقي يف يوم واحد ، ولو عمر لفاق األقران لكن مات عن نيف وثالثني سنة يف شهر 
  .رمضان سنة مخس وتسعني وسبعمائة 

علي بن حممد بن عبد الرحيم األقفهسي الشيخ عالء الدين املصري ، قدم من بلده سنة إحدى وثالثني وهو كبري ، 
واشتغل وأخذ عنابن عدالن والكمال النسائي وغريمها ومهر يف الفقه ، وشارك يف غريه وكان دينا مع فكاهة فيه ، 

وناب يف احلكم ، مات يف شوال ، انتفع به مجع كثري من درس بأماكن بالقاهرة وأعاد وويل مشيخة خانقاه يشبك ، 
  .الطلبة رمحه اهللا تعاىل 

عمر بن جنم بن يعقوب البغدادي نزيل اخلليل يعرف باجملرد كان مشهورا باخلري والعبادة ، مات يف ذي احلجة وله 
  .ثالث وستون سنة 

وكان . با يف فعل اخلري ، كلما جاءه فتوح يفرقه رأيته شيخا طواال يلبس قبعا بال عمامة ، وكان حم: قال ابن حجي 
  .يكفي الذين يقرؤن عنده ، وال يترك أحدا يقيم عنده بطاال ، وكان ال يضع جنبه باألرض 

كمشبغا اخلاصكي ، ويل نيابة دمشق أربعة أشهر ومات هباوهو كمشبغا احلموي الذي كان نائب حلب مث صار 
  .كان يقال له الكبري ليتميز عن هذا  أكرب األمراء مبصر وتأخر موته فلذلك

حممد بن إبراهيم بن الشيخ أمحد شاه اخللخايل مث التربيزي ، كان متموال فعمل عليه أمحد بن أويس حىت قتله يف 
صفر وذلك لعظم قدره وطواعية أهل ناحيته له ، فكأنه خاف من ناحيته وطمع يف ماله ، وله خانقاه بالشرف 

  .يه خانقاه باخللخال األعلى بدمشق وكان ألب
حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة الكناين احلموي مث املقدسي جنم الدين ، ناب يف 
تدريس الصالحية مث استقل هبا بعد موت القاضي برهان الدين ، ومات يف ذي القعدة بالقاهرة ، وكان قدمها يف 

إبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن إبراهيم الطربي ، حمب الدين أبو الربكات حممد بن أمحد بن الرضي .شوال 
املكي ولد سنة بضع وعشرين ، ومسع من عيسى احلجي وطائفة ومسع أيضا على الوادي آشي واألمني األقشهري ، 

ج ألنه سقط وأجاز له احلجار وآخرون ، مات يف ذي القعدة ، واجتمعت به وصليت خلفه مرارا ، وكان أعر
  .فكسرت رجله ، وباشر العقود ، وعمر بعده أخوه أبو اليمن دهرا 

حممد بن أمحد بن علي بن عمر مشس الدين التاجر ، املعروف بابن حق الدين املصري ، نزيل مكة ، كان له 
يته مرارا اختصاص بأمحد بن عجالن ، وويل الوكالة عن األمري جركس اخلليلي ، وكان يتوىل صدقاته بنفسه ، رأ

  .مبكة سنة مخس ومثانني ، ومات يف احملرم 
حممد بن حسن بن سليمان بن حسن بن محزة احلسيين مجال الدين الطرابلسي املعروف بالبلدي ، كان وكيل بيت 

  .املال بطرابلس ، وكانينسب إىل حشمة ومروءة وإحسان للواردين ، مات يف شعبان بالطاعون 
  .عي أحد أعيان املوقعني بدمشق ، مات يف ذي احلجة حممد بن عمر بن منهال األذر

حممد بن حممد بن أمحد بن علي بن أمحد الدمشقي احلنفي أمني الدين ابن األدمي ، ولد سنة مثان وثالثني وسبعمائة ، 
وأخذ عن زوج أمه الفخر ابن الفصيح ، ومسع من ابن اخلباز وابن تبع وغريمها ، عين بالعربية وأخذ عن الصالح 



الصفدي وغريه ، وكانت له وجاهة بدمشق وباشر هبا أماكن ، وهو والد صاحبنا القاضي صدر الدين علي ، مات 
مل يكن باحملمود بالنسبة إىل الوقيعة فيالناس ، وكان مع ذلك أحد أوصياء : يف مجادى األوىل فجأة ، قال ابن حجي 

ودرس باإلقبالية ، وحصل دنيا واسعة وأمواال مجة ، تاج الدين السبكي ، مث صار من أخصاء الربهان ابن مجاعة 
  .وعرض عليه بعض احلكام نيابه فلم يقبل 

حممد بن حممد بن سامل بن عبد الرمحن احلنبلي صالح الدين .حممد بن حممد بن آقبغا آص ، تقدم ذكره يف احلوادث 
، وكان بارعا يف مذهبه ، أفاد ودرس  ابن األعمى املصري املقدسي األصل ، مدرس الظاهرية اجلديدة بني القصرين

كان أبوه وعمه عبد اجلليل : وتعني لقضاء احلنابلة ، ومات يف ربيع األول ، قال الشيخ تقي الدين املقريزي 
وكان مسحا كرميا حسن امللتقى ، مجيل احمليا ، : مشهورين بالعلم والفقه والدين فاقتدى هبما وأرىب عليهما ، قال 

  .تيمية  وكان يتعصب البن
حممد بن حممد بن عبد اهللا الصويف زين الدين املصري نادرة عصره يف النوادر الطيبة ولقبه زوين ، وكان يكثر 

الكون عند ابن الغنام فغضب عليه مرة فأمر حببسه فكان كل من دخل عليه احلبس من أصحابه يسأله عن سبب 
الغنام يلقب قنينة يف صباه ، فبلغه ذلك فبادر إىل  غضب الصاحب عليه فيشري إىل قنينة فارغةعلقها وكان ابن

  .إطالقه 
حممد بن حيىي بن سليمان السكسوين مجال الدين املغريب املالكي كان عارفا باملعقوالت إال أنه طائش العقل ، ويل 

وذلك  قضاء محاة وطرابلس فلم حيمد ، مث ويل قضاء دمشق شهرين بعد غلبة الظاهر فبدأ منه طيش أهني بسببه ،
أنه تصدى ألذى الكبار وتعزيز بعضهم ، فكوتب فيه السلطان وعرفوه بثبوت فسقه فقدم مصر ، مث نفي إىل الرملة 

كان كثري الدعوى ، وملا عزل عن القضاء وقف للسلطان مبصر : فمات هبا يف أوائل هذه السنة ، قال ابن حجي 
عزلك فأخذ يعرض ببعض األكابر فعملوا عليه حىت أنا ما عزلتك ، هم حكموا ب: وتشكى من غرمائه فقال له 

  .أخرجوه 
حممود بن أيب بكر بن أمحد ابن أيب بكر الوائلي شرف الدينابن كمال الدين بن مجال الدين الشريشي ، ولد سنة 
تسع وعشرين حبمص وأبوه قاضيها إذ ذاك ، وأخذ عن والده وابن قاضي شهبة ، حىت مهر يف العلوم وتصدى 

اإلفتاء وكثر النفع به وقد حدث عن احلجار باإلجازة ، ونشأ يف عبادة وتقشف وسكون وأدب واجنماع للتدريس و
، ودرس بالبادرائية وبالرواحية قليال وكان يكتب على الفتاوي كتابة حسنة حىت كان يقصد لذلك من اجلهات 

  .م ونثر البعيدة ، وانتهت إليه وإىل رفيقه الشهاب الزهري رياسة اإلفتاء ، وله نظ
مل أر أحسن من طريقته وال أمجع خلصال اخلري منه ، وكان يلعب بالشطرنج ، مات يف تاسع صفر : قال ابن حجي 

  .عن مخس وسبعني سنة 
مقبل الرومي الشهايب شيخ اخلدام باملدينة ، أصله من خدم الصاحلإمساعيل بن الناصر مث اختص بشيخو مث حيسن ، مث 

  .ملشيخة هبا حىت مات انقطع باملدينة مث ويل ا
منصور بن مظفر بن حممد بن املظفر اليزدي ، ويقال له شاه منصور وهو ابن أخي شاه شجاع صاحب بالد فارس ، 

منطاش التركي األشريف ، تقدم ذكره .قتل يف حروب وقعت بينه وبني مترلنك وقتل معه أخوه شاه حيىي بن املظفر 
  .يف احلوادث 

لعبدوسي املالكي ، كان عاملا عابدا صاحلا على طريقة السلف ، نزل دمشق وعني موسى بن أمحد بن منصور ا
للقضاء فامتنع ودرس وأفاد ، مث حتول على القدس وله أسئلة مفيدة واعتراضات واستنباطات حسنة ، وكان على 



  .طريقة السلف ، ومات ببلد اخلليل بزاوية الشيخ عمر اجملرد يف مجادى 
حممد بن أيب الفتح بن هاشم الكناين احلنبلي ناصر الدين قاضي احلنابلة بنابلس ، مسع من عبد نصر اهللا بن أمحد بن 

اهللا بن يوسف احلنبلي جزء ابن مالس بإجازته من سبط السلفي ، وبدمشق من أمحد بن علياجلزري ، ومبصر من 
ناب يف احلكم عن صهره حنوا من احلسن بن السديد األريلي وإبراهيم القطيب وغريهم ، وتفقه ومهر يف مذهبه ، و

عشرين سنة ، مث استقل بعد وفاة محوه موفق الدين سبعا وعشرين سنة إىل أن مات يف شعبان عن سبع وسبعني سنة 
، وكان دينا عفيفا مصونا صارما مهيبا ، حمبا يف الطاعة والعبادة ، حدث ودرس وأفاد وأجاز يل بعد أن قرأت عليه 

تويف القاضي ناصر الدين يف : لقضاة تقي الدين الزبريي وهو يف مجلة ما أجازنيه ، قال شيئا ، قرأت خبط قاضي ا
نصف شعبان ، وأقام قاضي احلنابلة بعد وفاة صهره القاضي موفق الدين ما يزيد على مخس وعشرين سنة ، مل 

اءه أمر اهللا فلم ينكب فيها يوما وال عزل وال مرض بل يضحك على الناس كلما عزل أحد أو مات ، إىل أن ج
  .يضعف غري هذه الضعفة فمات فيها 

بضم أوله وفتح املهملة  -حيىي بن عبد اهللا بن بشارة الوزير تاج الدين أسلم هو وأخوهوأبومها وكان امسه حينا 
فسمي حيىي ، وباشر نظر اخلاص مدة مث ويل الوزارة بسعي منه على والده ، مث صرف يف دولة  -وتشديد النون 

، وملا قدم الظاهر سنة ثالث وتسعني اختفى ، مث قبض عليه يف هذه السنة وسجن بالقلعة ، فمات يف مجادى  الظاهر
  .األوىل ، ومات أبوه يف سنة ثالث وتسعني 

  .شاه حيىي بن املظفر تقدم قريبا مع أخيه منصور 
ده واشتغل باآلداب فمهر فيها أبو بكر بن عثمان بن العجمي زين الدين احلليب نزيل القاهرة ، مسع احلديث ببل

وطارح الصالح الصفدي بقصيدة شهرية أجابه عنها وهي يف أحلان السواجع للصفدي ، وويل التوقيع بالقاهرة ، 
وكان يكتب خطا حسنا وينظم شعرا وسطا ونثره كذلك مع دين وخري وحمبة يف العلم ، مات عن سبعني سنة أو 

  .أكثر 
وي مسع الكثري بعناية أبيه منأصحاب الفخر ، وتفقه قليال ، مث دخل يف أمر الدولة أبو الطيب بن علي بن أمحد الف

  .فقطع لسانه مث بقية أعضائه ، مث مات عن أربعني سنة 
أبو تاشفني ابن أيب محو موسى بن يوسف التلمساين من بين عبد الواد ، خرج على أبيه وحاربه وجرت له معه 

، وأسر أخوه أبو عمر فقتله هو وملك تلمسان وصار خيطب  ٩٢حملرم سنة خطوب وحروب إىل أن قتل أبوه يف ا
لصاحب فاس لكونه نصره على أبيه ويقوم له كل سنة مبال إىل أن قام أبو زيان بن أيب محو فجمع مجوعا ونزل على 

و تلمسان وحصرها فكاده أخوه وفرق مجعه ووفد على صاحب فاس فجهز معه عسكرا يف هذه السنة ، فمات أب
تاشفني يف شهر رمضان ، فأقام وزيره أمحد ابن العز ولده فسار إليهم يوسف بن أيب محو فقتل الصبيوالوزير فخرج 

  .صاحب فاس إىل تلمسان فملكها وانقضت دولة بين عبد الواد بتلمسان وصارت لصاحب فاس 
الناصري ومنطاش ، فلما عاد إىل أبو يزيد الدوادار كان خامل الذكر فاتفق أن السلطان استخفى عنده ملا نازله 

  .السلطنة عظمه مث قربه مث رتبه يف الدويدارية بعد بطا إىل أن مات يف رجب 
أمة الرحيم ويقال أمة العزيز بنت احلافظ صالح الدين العالئي أمسعها من احلجار وغريه وحدثت ، ماتت يف تاسع 

  .شوال ، وكذلك أمساء أختها ماتت يف العشرين منه 
بنت تقي الدين اجلعربي ، حضرت على أمساء بنت صصري ومسعت من ابن الرضي وكان املزي جد أمها ، فاطمة 

  ٧٩٦حوادث سنة .وحدثت بدمشق 



  سنة ست وتسعني وسبعمائة
فيها وصل أمحد بن أويس إىل القاهرة يف ربيع األول فتلقاه األمراء وخرج له السلطان إىل الريدانية فقعد باملسطبة 

هناك ، فترجل له أمحد بن أويس من قدر رمية سهم فأمر السلطان األمراء بالترجل له ، مث ملا قرب منه قام املبنية له 
له ونزل من املسطبة ميشي إليه فالتقاه وأراد أمحد تقبيل يده فامتنع ، فطيب السلطان خاطره وأجلسه معه على 

طقزدمر على بركة الفيل ، ونزل مجيع األمراء يف  مقعده ، مث خلع عليه وأركبه صحبته إىل القلعة فأنزله يف بيت
خدمته مث أرسل له السلطان ماال كثريا وقماشا ومماليك للخدمة ، يقال قيمة ذلك حنو عشرة آالف دينار ، مث حضر 
املوكب السلطاين فأذن له السلطان باجللوسوأركبه معه إىل اجليزة للصيد ، مث تزوج السلطان بنت أخيه خوندتندي 

حسني بن أويس وبىن عليها قرب السفر ، مث أمر السلطان بالتجهيز إىل الغزاة وطلب من القاضي الشافعي أن بنت 
يقرضه ما يف املودع منأموال األيتام ، فامتنع فسعى بدر الدين بن أيب البقاء يف القضاء وبذل ماال ، وذلك يف ربيع 

، وأعيد ابن أيب البقاء يف يوم االثنني الرابع عشر من شهر  اآلخر فعزل املناوي بعد أن خرج السلطان إىل الريدانية
ربيع اآلخر وخلع عليه بالريدانية ودخل القاهرة ومعه قلمطاي الدويدار وغريه من األمراء ، وسافر مع السلطان يف 

كان ستمائة ألف ، وعوض السلطان أصحاهبا أرضا يستغلون : رابع عشريه بعد أن بذل ما أرادوا منه فقيل 
خراجها إىل اآلن ، واقترض السلطان من ثالثة من التجار ألف ألف درهم فضة ، وهم برهان الدين احمللى ونور 

الدين اخلرويب وشهاب الدين ابن مسلم ، وكتب هلم بذلك مسطورا ضمنه فيه حممود االستادار ، وكان ذلك 
قيين ، واستأذن البلقيين بعد وصوله إىل بتدبريه ، واستصحب السلطان معه القضاة واخلليفة وشيخ اإلسالم البل

دمشق لولده جالل الدين يف الرجوع ألنه كان قاضي العسكر ، فأذن له فرجع وتوجه الشيخ صحبة الركاب إىل 
حلب ، وخرج إىل السلطان وهو معسكر ظاهر القاهرة شخص يقال له أمحد بن عباس احلريري ، فذكر أنه رأى 

رح إىل برقوق وقل له إنك منصور بأمارة أنك تقرأ سورة الفاحتة على أصابعك :ه قال له تسليما يف املنام وأن eالنيب 
العشرة عشر مرات عند الركوب مث تقول إن ينصركم اهللا فال غالب لكم فصدق األمارة وبكى وأمر للرأي مبال 

ن بعض خواص السلطان فلم يقبل منه إال نذرا يسريا ، والذي يظهر يل كذب هذا الرأي ، وكأنه بلغ األمارة م
املطلعني على سره ، وإال فلو كان صدقا لكان قد انتصر ، والواقع أنه مل يقع له قتال مع أحد ، وعزل موفق الدين 

وفيها كائنة الشريف العنايب .عن الوزارة واستقر ناصر الدين ابن رجب فقرر يف نظر الدولة سعد الدين ابن البقري 
كان السلطان يعتقده فاتفق مع مجاعة من مماليك بركة على القيام عليه ، فنم عليه  -بضم العني املهملة والنون  -

موسى بن حممد بن عيسى العائدي شيخ عرب العائد ، وكان يف احلبس فأرسل إىل الوايل ورقة خبط العنايب ، يقول 
ية أركب أنا ومن معي من يا موسى أرسل إيل عربك جيتمعوا ويعسكروا قرب القاهرة فإذا جاز السلطان قط: فيها 

املماليك فنملك القاهرة وختلص من احلبس ونتساعد على ذلك فإذا غلبنا قررنا سلطانا نتفق عليه ، وأستقر أنا 
خليفة وأمحد بن قامياز أتابك العساكر ، فتوجه الوايل بالورقة إىل السلطان فأرسل يلبغا الساملي إىل الشريف العنايب 

ريف فهرب مث أمسك الوايل عبدا من عبيده فأقر بأن سيده يف بيت الصارم احلليب ليسأله عن ذلك فأحس الش
بسويقة السباعني ، فبادر الوايل فقبض عليهوعلى أمحد بن قامياز فأحضرمها إىل السلطان وهو بالريدانية قد برز 

فعل ، فأنكر ذلك ابن قامياز بالعسكر للتوجه فاعترف العنايب بأن الورقة خبطه وأن ابن قامياز هو الذي رتبه فيما ي
وتربأ منه فأمر السلطان بالتوكيل هبما ، فسعى عمر بن قامياز أخو أمحد عند أخت السلطان حىت شفعت يف أخيه 
على مال جزيل بذله وأطلق ، وأمر السلطان بتوسيط الشريف العنايب فوسطه الوايل ، وكذلك وسط موسى بن 

هنا بن عيسى ومجاعة من نفره كانوا يف القبضة ، وذلك بعد سفر حممد بن عيسى بن موسى العائدي وعمه م



السلطان ، ووصل السلطان إىل دمشق يف العشرين من مجادى األوىل فوصل له قاصد طقتمش خان ملك القفجاق 
يتضمنالسؤال أن يكونوا يدا واحدة على الطاغي مترلنك ، فكتب أجوبتهم مث وصلت إليه رسل أيب يزيد بن عثمان 

الروم تتضمن استئذان السلطان على احلضور إىل نصره على قصد مترلنك ملا بلغهم من سوء سريته ،  صاحب
  .فكتب أجوبته أيضا 

ويف أول هذه السنة سار مترلنك بنفسه وعساكره إىل تكريتفحاصرها بقية احملرم كله ودخلها عنوة يف آخر هذا 
ثالث قباب ، وخرب البلد حىت صارت قفرة ، وكان الشهر فقتل صاحبها ، وبىن من رؤوس القتلى منارتني و

استوىل على قلعة تكريت وأمريها حسن بن يغمور ونزل باألمان فأرسله اللنك إىل دار مث دس عليه من هدمها ، 
فمات حتت اهلدم ، مث أثخن يف قتل الرجال وأسر النساء واألطفال ، مث نازل املوصل وصاحبها يومئذ يار علي بن 

حله وصار يف خدمته ، مث نزل إىل رأس عني فملكها ، ونازل الرها فأخذها بغري قتال ، ووقع النهب برد خجا فصا
واألسر والسيب ، وذلك يف آخر صفر واتفق هجوم الثلج والربد ، وملا بلغ ذلك صاحب احلصن مجع خواصه وما 

محد نائبا عنه ، وسار إىل أن عنده من التحف والذخائر وقصد مترلنك ليدخل يف طاعته فقرر ولدهشرف الدين أ
اجتمع به بالرها فقبل هديته وأكرم ملتقاه ورعى له لكونه راسله قبل مجيع تلك البالد ، مث خلع عليه وأذن له يف 

الرجوع إىل بالده وأصحبه بشحنة من عنده ، مث قصده صاحب ماردين فتنكر له لكونه تأخرت عنه رسله وتربص 
ه على مال فوعده بإرساله إذا حضر املال فلما حضر زاد عليه يف التوكيل به حىت قرب منه فوكل به فصاحل

والترسيم ، مث أخذ يف هنب تلك البالد بأسرها ، واستوىل على بالد اجلزيرة واملوصل وسار فيهم سرية واحدة من 
نازل ماردين يف  القتل واألسر والسيب والنهب والتعذيب مث أقام على نصيبني يف شدة الشتاء ، فلما أتى الربيع

مجادى اآلخرة فحاصرها وبىن قدامهاجواسق فحاصرها منها ففتحها عن قرب ، وقتل من الناس من ال حيصى 
عددهم ، وعصت عليه القلعة فرحل عنها مث رحل إىل آمد فحاصرها إىل أن ملكها وفعل هبا حنو ذلك ، مث توجه إىل 

لشامية أنه بلغه أن طقتمش خان صاحب بالد الدشت خالط ففعل هبا حنو ذلك ، وسبب رجوعه عن البالد ا
والسراي وغريها مشى على بالده فانثىن رأيه فقصد تربين وصنع يف بالد الكرج عادهتفي غريها من البالد ، مث 

رحل راجعا إىل تربيز فأقام هبا قليال ، مث توجه قاصدا إىل قتال طقتمش خان صاحب السراي والقفجاق ، وكان 
عد حلربه فالتقيا مجيعا ودام القتال ، وكانت اهلزمية على القفجاق والسراي فاهنزموا وتبعهم اجلقطاي طقتمش قد است

يف آثارهم إىل أن أجلؤهم إىل دخل بالدهم ، وراسل اللنك صاحب سواس القاضي برهان الدين أمحد يستدعى منه 
  .يد ملك الروم طاعته فلم جيبه وأرسل نسخة كتابه إىل الظاهر صاحب مصر وإىل أيب يز

ويف شوال غلب على غالب القالع ، وتوجه يف ذي القعدة إىل جهة بالده وأمر بسجن الطاهر يف مدينة سلطانية ، 
ويف غضون ذلكخرج من حلب أمريان مقدمان ومعهما حنو ألف فارس حلفظ الرها فوجدوا اللنكية فتحوها ، فوقع 

زم فيها اللنكية ، وقتل منهم مجع عظيم ، وصادف ذلك رحيل هبم مجع كبري من اللنكية ، فحصل بينهم وقعة اهن
اللنك عن الرها ، ورجع أهل حلب باألسرى ورؤس القتلى ، ووصل اخلرب بذلك إىل الظاهر يف ربيع األول ، ففرح 

به وأخذ يف التجهيز بالعسكر املصري فخرج يف ربيع اآلخر وصحبته يف هذه السفرة الشيخسراج الدين البلقيين 
  .لشيخ شهاب الدين ابن الناصح وأبو عبد اهللا الكركي والشيخ حممد املغريب والشيخ إبراهيم بن زقاعة وغريهم وا

وفيها وصلت رسل مترلنك إىل الظاهر يتضمن اإلنكار على إيواء أمحد بن أويس والتهديد إن مل يرسل إليه فجهز 
معهم من اهلدايا ، فكان فيها ناس بزي املماليك ،  السلطان إليهم من أهلكهم قبل أن يصلوا إليه وأحضر إليه ما

فسأهلم السلطان عن أحواهلم ، فقالوا إهنم منأهل بغداد ، ومن مجلتهم ابن قاضي بغداد ، وإن مترلنك أسرهم 



واسترقهم ، فسلمهم السلطان جلمال الدين ناظر اجليش فألبس ابن قاضي بغداد بزي الفقهاء ، وكان يف كتاب 
قل اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما : وإرعاد وأوله  مترلنك إيعاد

كانوا فيه خيتلفون اعلموا أنا جند اهللا ، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل عليه غضبه ال نرق لشاكي وال نرحم 
مع ، فكيف يسمع اهللا دعاؤكم وقد عربة باكي وهو كتاب طويل وفيه ودعاؤكم علينا ال يستجاب فينا وال يس

وأكثر هذا الكتاب منتزع من كتاب هوالكو : أكلتم احلرام وأكلتم أموال األيتام وقبلتم الرشوة من احلكام قلت 
إىل اخلليفة ببغداد وإىل الناصر بن العزيز بدمشق وهو من إنشاء النصري الطوسي ، وكتب جواب اللنك كاتب السر 

ركيك ملفق غالبه غري منتظم لكنه راج على أهل الدولة ، وقريء حبضرة السلطان  ابن فضل اهللا وهو كالم
واألمراء فكان له عندهم وقع عظيم وعظموه جدا وأعادوه ، وكان النائب حبلب أرسل رجال بعث به سامل 

ضرب بالرمل ، الدوكاري فلما وصإلىل القاهرة أخرب السلطان أن املقاتلة مع اللنك عشرون ألفا وأن له أختا معه ت
مث حضر شخص آخر كان من مماليك األشرف وخدم شكر أمحد التركماين وأنه توجه معه إىل اللنك فهرب منه 

  .فأخرب مبثل ما أخرب به التتري املذكور 
ويف رابع عشرين ربيع األول قبض على شخص من الططر فعرض على السلطان فضربه فأقر على عدة جواسيس 

فس ما بني جتار وغريهم وجتهز السلطان إىل السفر وأنفق يف املماليك يف ثالث ربيع اآلخر فقبض منهم على سبعة أن
لكل واحد ألفي درهم ، فبلغه أنه متنعوا فجلس بنفسه وأمر بالنفقة فأخذوا ومل يتكلم أحد منهم وأعطى لكل 

، كان مثنها من الذهب مقدمألف ستني ألفا وللخليفة عشرة آالف ، ويقال كان مجلة النفقة تسعة آالف ألف 
اهلرجة ثالمثائة ألف وستني ألف دينار ، وكان اقترض من التجار ألف ألف ، ومن موجود جركس اخلليلي مثاين مائة 

ألف ، ومن موجود أرغون شاه حنو النصف من ذلك ، ومن موجود إينال اليوسفي حنو ذلك أو أكثر ، فربز يف 
فر من الريدانية يف ثاين عشري الشهر وترك يف االصطبل بيربس أمري سابع الشهروخرج من القلعة يف عاشره وسا

آخور ، وبالقاهرة سودون النائب ونائباه ، وبالقلعة ارسطاي ومعه ثالمثائة مملوك ، ودخل دمشق ثاين عشرين 
ويس مجادى األوىل فأقام بدمشق مخسة أشهر وعشرة أيام ، واستربأ األخبار فتحقق رجوع اللنك فجهز أمحد بن أ

إىل بغداد ودفع له حني السفر مخسمائة ألف درهم قيمتها عشرون ألف دينارومخسمائة فرس وستمائة مجل وجهزه 
أحسن جهاز ، فخرج يف مستهل شعبان وسافر يف ثالث عشره وسار معه عدة من األمراء الكبار إىل أطراف البالد 

مراء إىل حلب فتوجهوا قبله مث توجه بعدهم يف صحبه سامل الدوكاري ، مث جهز السلطان كمشبغا ومجاعة من األ
أول ذي القعدة فدخلها يف العاشر وأقام إىل عيد األضحى ، ورجع إىل الديار املصرية يف الثاين عشر منه وكان أمر 
بعرض أجناد احللقة وجتهز من له خبز ثقيل بعربة ثقيلة إىل السفر وألزم مباشرو اخلاص وغريهم أن يؤخذ من كل 

غلة أو مثنها مث اختار من أجناد احللقة أربعمائة فارس انتقاهم ، مث نادى لألجناد البطالني باحلضور لينفق فيهم واحد ب
ليسافروا فحضرمنهم حنو اخلمسمائة ، فقبض قلطاي منهم بأمر السلطان على ثالمثائة وسبعني فسجنهم وهرب 

ني منهم ، وملا دخل الشام شكوا من الباعوين فعزله الباقون ، مث عرضهم ابن الطبالوي عند حممود وأفرج عن مائت
ونكل به وخلع على عالء الدين ابن أيب البقاء وأقام الظاهر بدمشق مخسة أشهر ، وعزل املنجا احلنبلي ، ووىل 

عوضه مشس الدين النابلسي وعزل ابن الكشك ، ووىل عوضه ابن الكفري مث وصل السلطان إىل حلبفوصل إليه 
ه أن أباه غلب على بغداد بعد رحيل مترلنك عنها وخطب فيها باسم امللك الظاهر فجهز أمحد بن ابن نعري فأخرب

أويس جبماعته إىل بغداد بعد أن جهزه جهازا حسنا فأرسل عسكرا كثريا فيهم كمشبغا األتابكي وأمحد بن يلبغا 
 أن وصل قاصد أمحد بن أويس خيربه وبكلمش وغريهم إىل أطراف اململكة ، وأقام ، السلطان نازال على الفرات إىل



بأنه دخل بغداد وجلس على ختت ملكه وخطب باسم السلطان هبا ، فرجع السلطان إىل حلب وحضر إليه وهو هبا 
سامل الدوكاري التركماين طائعا فخلع عليه وعظمه وألبسه بزي الترك ، ووصل إليه كتاب القاضي برهان الدين 

عة ، وذكر أمحد بنأويس يف كتابه أنه ملا وصل إىل ظاهر بغداد خرج إليه نائب متر أمحد صاحب سيواس يبذل له الطا
فقاتله وأطلق املاء على عسكر ابن أويس فأعانه اهللا وختلص ، ويف هذه السفرة استقر بدر الدين حممود بن عبد اهللا 

ن استدعى به من القاهرة بعد الكلستاين العجمي يف كتابة السر بعد موت بدر الدين بن فضل اهللا ، وكان السلطا
أن سافر ليقرأ له كتابا ورد عليه من بالد العجم بالعجمي ، وذلك بإشارة مجال الدين ناظر اجليش ، فتوجه وهو يف 

غاية اخلوف ظنا منه أنه وشى به بعض أعدائه ، وما درى أنه نقل أمره إىل العز الزائد بعد الذالملفرط واستقر يف 
  .السلطان بإمرة تغري بردى ويف نيابة طرابلس أرغون شاه ، ويف نيابة صفد آقبغا اجلمايل نيابة حلب بعد رحيل 

ويف هذه السنة كان بالقاهرة من الرخص ما يضرب به املثل حىت أن عنوانه أن البطيخ العبدالوي بيع كل قنطار 
  .بدرهم ، وقس على ذلك 

مسرى األول ، مث فتح اهللا تعاىل فزاد يف أسبوع مث يف آخرها توقف النيل حىت مضى نصف أبيب مث مضى نصف 
  .واحد حنو عشرة أذرعوتزايد بسبب التوقف سعر القمح إىل أن بلغ أربعني درمها كل أردب مث زاد ضعفها 

وفيها أرسل أبو فارس ابن أيب العباس املريين ، بعد موتأبيه إىل تلمسان أبازيان بن أيب محو بعد أن أخرجه من حمبسه 
ر أمريا على تلمسان من قبله وأرسل إىل بين عامر ماال فغدروا بيوسف ابن أيب محو وأرسلوه إىل أيب فارس بفاس وصا

  .، فقتله وبعث برأسه إىل أخيه أيب زيان واستمر أبو زيان يف إمرة تلمسان عن أيب فارس 
  .ويف رجب أخذت الفرنج عدة مراكب حتمل الغالل إىل الشام 

تسليما فأمرها أن تأخذ من حصى أبيض يف سفح املقطم  eمرأة طال رمدها فرأت النيب ويف هذه السنة أشيع أن ا
  .أشيافا وتكتحل به بعد سحقه ففعلت فعوفيت ، فتكاثر الناس على استعماله وشاع ذلك مث بطل 

سعار وأوىف النيل ثامن عشرين مسرى وانتهت الزيادة يف ذى احلجة إىل احلادي عشر من الثاين عشر فارتفعت األ
  .فأمر سودون النائب أن يتحدث ابن الطبالوي يف األسعار ففعل فلم يزدد األمر إال شدة 

  ٧٩٦وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة ست وتسعني وسبعمائة من األعيان

  .إبراهيم بن خليفة بن خلف ، خطيب برزة ، كان خريا معتقدا ،مات يف شعبان 
الكي برهان الدين القاضي ، ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة ، ومسع من إبراهيم بن عبد اهللا بن عمر الصنهاجي امل

الوادي آشي وغريه ، وتفقه بدمشق على القاضي بدر الدين الغماري املالكي ، وتزوج بنته بعده وكان حيفظ املوطأ 
باشرة وامتنع وويل قضاء دمشق غري مرة ، أوهلا سنة ثالث ومثانني ، فلما جاء التوقيع مل يقبل وصمم على عدم امل

من لبس اخللعة فوىل غريه ، مث وىل يف ربيع األول سنة مثان ومثانني فامتنع أيضا فلم يزالوا به حىت قبل ، فباشر ثالث 
سنني ، مث صرف ومات يف ربيع اآلخر فجأة بعد أن خرج من احلمام وقد ناهز الثمانني وهوصحيح البنية حسن 

اضال يف علوم وكان خيالط الشافعية أكثر من املالكية ويعاشر األكابر حبسن كان ف: الوجه واللحية ، قال ابن حجي 
  .حماضرته وحلو عبارته 

أمحد بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد احلق املريين السلطان أبو العباس بن أيب سامل بن أيب احلسن 
فلم يزل حىت بعث ابن األمحر صاحب غرناطة إىل صاحب فاس ولقبه املستنصر باهللا أمري املسلمني مث اعتقل بطنجة 

حممد بن عثمان أمري سبتة أن خيرجه ويساعده ، فركب إىل طنجة فأخرجه وبايع له ومحل الناس على طاعته وبايعه 



أهل جبل الفتح وأمده ابن األمحر بعساكر ، وكتب ابن األمحر إىل األمري عبد الرمحن بن أيب يغمراسن مبوافقته 
كان بينهمابون فتصافيا ونازلوا فاس فجرح السعيد حممد بن عبد العزيز بن أيب احلسن سلطاهنا فاختل ومعاضدته و

أمره واهنزم ، وركب أبو العباس وحصر البلد يف سنة مخس وسبعني إىل أن دخل سنة ست وسبعني ، واستقل 
أبو العباس حممد بن عثمان بن السلطان أبو احلسن مبلك فاس واملغرب وأمر عبد الرمحن على مراكش ، واستوزر 

العباس وألقى إليه املقاليد ، مث غدر عبد الرمحن فأخذ من بالد أيب العباس اربونة ، فترددت احلرب بينهما إىل أن 
قتل عبد الرمحن يف آخر مجادى اآلخرة سنة أربع ومثانني ، مث ملك تلمسان وهرمبنها صاحبها أبو محو مث ثار موسى 

يب العباس ونزل دار امللك بفاس ، فرجع أبو العباس فنزل تازي فتركه أهل عسكره وتوجهوا إىل بن أيب عنان على أ
موسى فآل احلال إىل أن غلب موسى وقيده ومحله إىل األندلس فأكرمه ابن األمحر ومل ينشب موسى أن مات فأقيم 

سله إىل فاس ، مث بذا له فرده إىل املستنصر بن أيب العباسفي امللك فبلغ ذلك ابن األمحر فأخرج أبا العباس لري
االعتقال فأرسل الواثق حممد بن أيب الفضل ابن السلطان أيب احلسن فتوجه إىل فاس فملكها يف شوال سنة مثان 

ومثانني وقبض على املنتصر فبعثه إىل ابن األمحر مث أرسل عسكرا فأخذوا سبتة فبلغ ابن األمحر فغضب وطلب أبا 
من مألقة إىل سبتة فوصلها يف صفر سنة تسع ومثانني فاضطرب من فيها ، واستوىل على سبتة العباس فأركبه البحر 

مث سار إىل طنجة فملكها ، مث نازل فاس فملكها ، وكان القائم يف تلك األمور كلها الوزير مسعود فقبض عليه 
 احملرم سنة ست وتسعني ، فقام وعذبه مث قطعه قطعا ومل يزل السلطان أبو العباس تتقلب به األمور إىل أن مات يف

بعده ابنه أبو فارس فلم تطل مدته ، ومات سنة مثان وتسعني فقام أخوه ومات يف يوم الفطر سنة تسع وتسعني ، مث 
  .قام أخومها أبو سعيد عثمان 

ملسلمني ، أمحد بن أيب سامل بن أيب احلسن بن أمحد بن أيب عنان املريين ، صاحب فاس ، كان يلقب املستنصر أمري ا
أمحد بن عبد القادر بن أمحد بن أيب العباس الدمنهوري األديب املعروف بالشاطر ، صاحب النظم .هو الذي قبله 

  . ٧٨٨الفائق ، تقدم يف سنة 
أمحد بن حممد بن أيب بكر بن حيىي بن إبراهيم بن حيىي بن عبد الواحد ابن أيب حفص احلفصي اهلنتايت ، صاحب بالد 

بفتح اهلاء وسكون النون بعدها مثناة وبعد األلف مثناة  -وغري ذلك من بالد املغرب ، واهلنتايت  تونس وافريقية
أبو السباع ، ويل اململكة سنة اثنتني وسبعني يف ربيع األول ، وكل من : وكان يقال له  -يكىن أبا العباس  -أخرى 

ان ، واستقر بعده ولده أبو فارس عبد العزيز ذكر يف عمود نسبه ويل السلطنة إال أباه وجد أبيه ، مات يف شعب
أمحد بن يعقوب الغماري املالكي ، كان فاضال يف مذهبه ، درس وأفىت وويل قضاء محاة ، مث صرف فأقام بدمشق .

  .إىل أن مات يف ذي القعدة عن حنو من ستني سنة 
ال الدين ، مسع احلجار واملزي وغريمها أبو بكر بن حممد بن الزكي عبد الرمحن املزي تقي الدين ابن أخي احلافظ مج

  .وحدث ، مات يف احملرم عن مخس وسبعني سنة 
راشد بن عبد اهللا التكروري أحد املشايخ اجملذوبني الذين يعتقدمهالعامة ، كان مقيما جبامع راشدة الذي عند بركة 

  .احلبش ، رأيته هناك وعنده سكون ويصيح أحيانا ، مات باملارستان 
محد بن إمساعيل الصاحلي الذهيب ، مسع من حممد بن يعقوب اجلرائدي وأيب العباس احلجار وحدث رسالن بن أ

  .بدمشق 
زكريا بن حممد بن أيب بكر األمري أبو حيىي ، ملا مات أخوه السلطان أبو العباس أمحد واستقر يف السلطنة بعده ولده 

ه فدخل عليه فخشي عليهأخوه وأمره باالنصراف ، أبو فارس عبد العزيز كان خشي من عمه فاستدعاه يف مرض أبي



  .فعاقه أبو فارس حىت مات أبوه وبويع بالسلطنة فقتل عمه يف نصف ذي القعدة 
زينب بنت القاضي زين الدين البسطامي ، والدة القاضي صدر الدين املناوي ، كانت مقيمة جبامع احلاكم ، ماتت 

  .ك إىل املصلى الذي بالقرب من جامع املارداين ألجل ولدها يف احملرم ، ومشى الناس يف جنازهتا من هنا
زينب بنت أيب الربكات البغدادية ، كانت صاحلة فبىن هلا رباطبجوار خانقاه بيربس بنته هلا الست تذكار بنت امللك 

  .الظاهر بيربس وصار كاملودع للنساء األرامل وهو املعروف برواق البغدادية 
بن فائد اخلفاجي ، أمري العرب بالبحرية وهو املعروف بابن التركية ، كان شجاعا بطال  سالمة بن حممد بن سليمان

  .، وقد ذكر يف احلوادث ، مات يف ربيع اآلخر 
عامر بن ظامل بن حيار بن مهنا ، مات غريقا بالفرات ومعه سبعة عشر نفسا من آل مهنا يف وقعة بينه وبني عرب 

  .زبيد وقتل معه خلق كثري جدا 
عبد الرمحن املناوي خادم الشيخ .د اهللا العمري كاتب السمسرة والد صاحبنا مشس الدين العمري موقع الدست عب

  .صاحل مبنية الشريج ، وكان ممن يعتقده املصريون ، مات يف مجادى األوىل 
بعدها ، ومسع  عبد الرزاق بن عبد اهللا بن عبد الرزاق املصري كمال الدين ابن املطوع الشاهد ، ولد سنة عشر أو

من أيب الفتح امليدومي وغريه واعتىن بالشروط وكتب اخلط احلسن ونظم ونثر وأرخ الوقائع اليت شاهدها ، مات 
  .ثالث رجب مسعت من فوائده 

علي بن عبد الواحد بن حممد بن صغري عالء الدين بن جنم الدين بن شرف الدين رئيس األطباء بالديار املصرية ، 
ا انتهت إليه املعرفة ، وكان ذا حدس صائب جدا حيفظ عنه املصريون من ذلك أشياء ، وكان كان فاضال مفنن

حسن الصورة هبي الشكل مجيل الشيبة ، مات حبلب يف ذي احلجة ، مث نقلته ابنته إىل مصر فدفنته بتربتهم ، أخذ 
عت فوائده ، وكان له مال قدر عنه شيخنا عز الدينابن مجاعة وكان يثين على فضائله وقد اجتمعت به مرارا ومس

  .مخسة آالف دينار قد أفره للقرض ، فكان يقرض من حيتاج إىل ذلك برهن من غري استفضال بل ابتغاء للثواب 
كان يصف الدواء للموسر بأربعني ألفا ويصف الدواء يف ذلك الداء بعينه : قرأت خبط الشيخ تقي الدين املقريزي 

لعلك تنام بال : ه فدخل عليه رجل شيخ فشكا شدة ما به من السعال فقال له وكنت عند: للمعسر بفلس ، قال 
فصادفت ذلك الشيخ بعد أيام فسألته : فال تفعل ، مث بسراويلك ، فمضى ، قال : إي واهللا قال : قال ؟ سراويل 

فاحنلت قوى وكان لنا جار حدث البنه رعاف حىت أفرط : عملت ما قال يل فربئت ، قال : عن حاله ، فقال يل 
وله من : توكل على اهللا وافعل ، ففعل ذلك فربأ ، قال : شرط أذنيه ، فتعجب وتوقف ، فقال : الصغري ، فقال له 

  .هذا النمط أشياء عجيبة 
حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بنعلي احلسين الفاسي ، مث املكي أبو الفتح املالكي 

يب هباء الدين حممد بن التقي عبد اهللا بن احملب الطربي ، مسع على عثمان بن الصفي أمحد بن حممد ، سبط اخلط
الطربي وغريه ، وباملدينة على الزين بن علي األسواين واجلمال الطربي وخالص البهائي وغريهم ، وأجاز له مجاعة 

  .ت هبا يف خامس صفر مبكة وما ٧٣٢من مصر والشام وحدث ، وكان مولده يف ذي القعدة سنة 
حممد بن أيب بكر الدمشقي بدر الدين ابن املصري ، اشتغل بالعلم وأخذ عن التاج املراكشي ، وكان أكرب الشهود 

  .مبجلس القاضي املالكي 
حممد بن بيربس شاه اخلادم بالشميساطية بدمشق ، كانت له وجاهة ، وكان حسن اخلط ، وويل مشيخة خانقاه 

  .ي مجادى األوىل الطواويس ، وماتف



حممد بن علي بن سامل الفرغاين ، أحد شهود احلكم بدمشق ، اشتغل بالقراآت وتال بالسبع على اللبان وأقرأ ، 
  .ومات يف ذي احلجة 

حممد بن علي بن حيىي بن فضل اهللا بن جملى العدوي املصري بدر الدين بن عالء الدين ، كاتب السر ، ويل كتابة 
الده وباشرها وأبوه يف مرض موته وذلك يف رمضان سنة تسع وستني ، ومل يكمل حينئذ السر وهو شاب بعد و

عشرين سنة ، واستمر إىل أن عزل يف أول الدولة الظاهرية بأوحد الدين ، مث أعيد بعد سنتني ، مث عزل بعالء الدين 
ة ، وكان مهيبا ساكنا قليل الكركي ،مث أعيد مث مات يف هذه السنة يف شوال ، فباشر الوظيفة نيفا وعشرين سن

الكالم جدا قليل االجتماع بالناس قصري البضاعة يف البالغة جدا إال أن خطه حسن ، وكان يستر نفسه بقلة الكالم 
وكان يدعي أن ذلك من شأن وظيفته ، وكانت له حماسن عديدة ، وقام يف مواطن حممودة ، . وقلة االجتماع 

  :ان شعره ما كتبه للملك الظاهر من دمشق ملا ختلف مع منطاش ونصيحته ملن خيدمه مشهورة ، وعنو
  يقبل األرض عبد بعد خدمتكم
  قد مسه ضرر ما مثله ضرر

  والشغل يقضى ألن الناس قد ندموا
  إذ عاينوا اجلور من منطاش ينتشر
  واهللا إن جاءهم من عندكم أحد
  قاموا لكم معه بالروح وانتصروا

أنه قرأ على الشيخ هباء الدين بن عقيل ، وعلى احلاوي يف الفقه ويف ألفية ابن وقرأت خبط ابن القطان وأجازنيه 
مالك حىت صار يعرب يف القرآن وأنا حاضر والشيخ فخر الدين الضرير فيجيد ذلك ، وكان والده قد حرصعلى 

غضب وتصدر منه أن يكون عاملا فشغلته اخلدمة عن التمهر يف ذلك ، وكان واسع اجلاه لكنه ال ميلك نفسه عند ال
  .أمور صعبة رمحه اهللا تعاىل 

حممد بن حممد بن داود بن محزة بن أمحد بن عمر بن الشيخ أيب عمرو املقدسي الصاحلي احلنبلي ناصر الدين ، ولد 
سنة مثان وسبعمائة وأحضر على حممد بن علي بن عبد اهللا النحوي جزء ابن مالس ومسع على عم أبيه التقي 

ا وغريه وأجاز له الكمال إسحاق النحاس وأوالد ابن العجمي الثالثة وتفرد بالرواية عنهم مات سليمان شيئا كثري
  .يف رجب 

حممد بن أيب املكارم حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلسين الفاسي مث املكي املالكي ، مسع على الزين بن علي 
ل وحيىي بن املصري وآخرون ، وكان صاحلا له األسواين واجلمال املطري ،وأجاز له ابن الرضى وزينب بنت الكما

  .عناية بالعلم ومعرفة باألدب ، وله نظم كثري ، وقد حدث مبكة 
حممد بن حممد املليحي تاج الدين يعرف بصائم الدهر ، ويل نظر األحباس واجلوايل واحلسبة ، وخطب مبدرسة 

  .ة السلطان حسن ، مات يف صفر ، وكان ساكنا قليل الكالم مجيل السري
حممد بن مقبل التركي ، تفقه يف صباه وأحب مذهب الظاهريةفتظاهر به ، وكان حيف شاربه ويرفع يديه يف كل 

  .خفض ورفع ، وكتب خبطه كثريا جدا 
حممد بن موسى بن رقطاي الناصري ناصر الدين ، أحد أمراء العشراوات ، كان أبوه نائب السلطنة ، وكان الولد 

ة ضخما خريا ، حيب مساع احلديث وحيضر عنده املشايخ يف داره فتجتمع الطلبة عنده جنيبا سريا مجيل الصور
  .وحيسن إىل الشيخ عند ختم الكتاب وللقاريء مسعنا مبنزله على بعض شيوخنا ، ومات يف ذي القعدة منها 



هم من عرب مراد بن اورخان بن أردن علي بن عثمان بن سلمان بن عثمانالتركماين صاحب الروم يقال إن أصل
احلجاز وكان أول من نبه منهم سلمان فكان يغزو ومعه نفر من املطوعة وكان شجاعا بطال فاشتهر بذلك وكثر 

أتباعه مث مات ، فقام ابنه عثمان مقامه ، وفتح برسا واستوطنها يف حدود الثالثني مث مات ، فقام ابنه عثمان مقامه ، 
قام ابنه أردن على مقامه فأرىب على أبيه يف اجلهاد ، وقرب العلماء  وفتح برسا واستوطنها يف حدود الثالثني مث

والصلحاء وعمر اخلوانك والزوايا مث مات ، فقام ابنه أورخان مكانه مث مات ، فقام ابنه مراد فركب البحر ونازل 
يف الكفرة حىت  ما وراء خليج القسطنطينة وأذهلم حىت بذلوا له اجلزية ونشر العدل يف بالده ، ومل يزل جماهدا

اتسعت مملكته ، ومات يف حرب وقعت بينه وبني الكفار وعهد البنه أيب يزيد ، وكانت مدة مملكته عشرين سنة 
حيىي بن حممد بن علي الكناين العسقالين أمني الدين احلنبلي ، عم شيخنا عبد اهللا ابن عالء الدين ، مسع امليدومي .

  .أمسع منه وغريه وحدث ، ورأيته ومل يتفق يل أن 
  . ٢٠٠٠يوسف بن أيب عبد اهللا حممد بن يوسف بن إمساعيل أبو احلجاج ابن األمحر صاحب غرناطة وليها يف سنة 

أبو الفرج القبطي موفق الدين ، ويل نظر اخلاص وأضيف إليه نظر اجليش فباشرمها أحسن مباشرة ، مث وىل الوزارة 
  .فلم حيمد فيها وكان يسكن مصر 

  ٧٩٧حوادث سنة 
  سنة سبع وتسعني وسبعمائة

استهلت السنة والغالء موجود وبلغ سعر القمح إىل سبعني ، مثاحنط يف ربيع اآلخر إىل ستة وستني درمها ، ويف 
احملرم توجه غلمان أمحد بن أويس وحرميه إىل بغداد ، ويف السابع منه دخل السلطان إىل دمشق فأقام هبا عشرة أيام 

مراء حبلب ، وهرب آل مهنا يف الربية وشكا بعض العامة من القاضي الشافعي شهاب بعد أن قبض على عدة من األ
الدين الباعوين فعزله السلطان وقرر عالء الدين ابن أيب البقاء ، ودخل احلاج يف الثالث والعشرين من احملرم 

هم أبكار وبعضهن وأمريهم قديد ودخل حرمي السلطان يف خامس صفر وفيهن عدة من بنات األمراء والناس بعض
ثيبات ليختار السلطان منهن من يتزوج هبا وكان خروجه من دمشق يف سابع عشر احملرم وزار القدس يف طريقه 
وتصدق به وباخلليل مبال كثري ودخل غزة يف ثالث عشرين احملرم فأقام هبا إىل ثالث صفر ، ودخل مجال الدين 

ع بسبب الرمايات وتزايد الظلم من املباشرين ، ووقع بعض وباء االستادار ورخص السعر بعد دخوله قليال ، مث رج
، ودخل السلطان القاهرة وزار والده يف مدرسته فيخامس عشر صفر ، مث جاء النيل اجلديد وبلغ يف آخر السنة إىل 

مص عشرين ذراعا وبعض ذراع ، ومع ذلك فالألسعار يف ازدياد إىل أن بلغ القمح مثانني درمها كل أردب ، واحل
والشعري خبمسني ، والفول أربعة ومخسني ، والتنب كل محل بعشرة ، ويف استقر فارس يف احلجونية عوضا عن 
بتخاص الستقراره يف نيابة الكرك ، وفيه استعفى سودونالنائب من النيابة ملرض تغري منه حاله لكربه ، فأعفي 

وفيه أمر عالء الدين الوايل طبلخاناه ورتب حاجبا ،  وأعطي خربه لبعض األمراء ورتب له رواتب ، وأقام يف داره ،
واستقر أخوه حممد نائبا عنه يف الوالية ، وفيه أمر شيخ احملمودي الذي صار بعد ذلك سلطانا أربعني ، وأمر نوروز 

  .تقدمة ألف ، وعمل السلطان املولد يف ليلة اجلمعة ثامن شهر ربيع األول 
تمربغاوي وصفته أن يعمل لكل رطل زبيب أربعون رطل ماء ويدفن يف زبل وفيها بدأ الظاهر بشرب الشراب ال

  .اخليل إلىأن يشتد ومل يكن الظاهر قبل ذلك يتظاهر بشرب املسكر 
وفيها وقع بني الشيخ شرف الدين يعقوب ابن الشيخ جالل الدين التباين وبني الشيخ مصطفى القرماين شيخ 

طفى يف حق إبراهيم اخلليل عليه السالم شيء أنكره الشيخ شرف الدين املدرسة الفخارية حبث وقع من الشيخ مص



، وتفصيل ذلك أن الشيخ جالل الدين ملا مات رام الشيخ شرف الدين أن يستقر مكان أبيه فغلب عليه 
مصطفىواستقر فيها فبقي يف نفسه ، فاتفق أنه ظفر بشرح مقدمة أيب الليث مجع مصطفى املذكور فوجده ذكر يف 

أهنما معظمان ، ولذلك قال إبراهيم اخلليل ملا رأى الشمس : كراهة التوجه عند البول إىل الشمس والقمر دليل 
هذا كفر وبالغ يف التشنيع على مصطفى ، فشكا امره إىل قديد احلاجب : بازغة قال هذا ريب فقال شرف الدين 

دين وطلب منه أن يعقد هلما جملسا ، فأهان الشيخ شرف الدين ، فلما وصل السلطان وقف إليه الشيخ شرف ال
فأجابه وأحضر القضاة والعلماء وشيخ اإلسالم سراج الدين ، فادعى شرف الدين على مصطفى أنه وقع يف حق 

وال يبول أحد يف الشمس والقمر ألهنما عبدا من : اخلليل عليه السالم فقال يف كالم له فيما ادعاه عليه إنه قال 
م يف قوله فلما رآ القمر بازغا ووقع اللغط فالتفت السلطان إىل القضاة يستفتيهم ، فقال له دون اهللا ، وذكر إبراهي

إن حكمتين فيه ضربت عنقه ، فبادر أكثر األمراء وسألوا السلطان أن حيكم فيه : ابن التنسي القاضي املالكي 
ثالثة أيام فضربه وحبسه ثانية ، مث  القاضي احلنفي ، فأجاهبم فكشف احلنفي رأسه وأرسله إىل احلبس مث أحضره بعد

  .أفرج عنه بعد أن حكم بإسالمه ؛ وكان ذلك يف شهر ربيع األول 
  .وفيها وقع الوباء ببغداد فخال منها أكثر أهلها فدخل سلطاهنا إىل احللة فأقام هبا وأعقب الوباء غالء فلذلك حتول 

ها لتمرلنك وجهز ولده لقمان إىل كيالن فملكها وفر وفيها وقع بني طقتمش خان وبني مترلنك وقائع كان النصرفي
طقتمش خان إىل بالد الروس ، مث توجه إىل القرم فملكها ، مث إىل كافا فملكها أيضا وخرهبا ، ووصلت رسل امللك 

الظاهر إليه اجملهزون إىل طقتمش خان يف آخر هذه السنة هبذه األخبار يف ذي احلجة ورئيسهم طولو فذكر أن 
رفة بعد قدومهم بيسري فخامر مجاعة من أصحاب طقتمش خان فانكسر وهرب طولو إىل يراي ، مث توجه اللنك ط

إىل القرم ، مث إىل الكفا ، مث توجه منها إىل مشعون ، فبلغهم أن اللنك غلب على القرم ونزل على الكفا وحاصرها 
  .وفتحها وتوصل طولو حىت دخل القاهرة 

دأ مجال الدين حممد االستاداريف اخلمول فإنه شكا إىل السلطان قلة املتحصل وكثرة ويف شهر ربيع األول منها ابت
املصروف فرافع فيه بعض املباشرين فأمر السلطان مبصادرته على مخس مائة ألف دينار ، مث استشفع إىل أن قررت 

حلكم وهو مشس الدين مائة ومخسني ألف دينار بعد أن ضربه مث خلع عليه ، وفيه شكا شخص نصراين بعض نواب ا
  .حممد بن شهاب الدين أمحد الدفري للسلطان فضربه حبضرته بطحا ورسم عليه ، وتأمل الناس له 

  .ويف رابع شعبان حضر الظاهر جملس دار العدل بعد تعطلها ثالث سنوات ونصف 
ثاء وخص األحد واألربعاء ويف شوال غري الظاهر احلكم بني الناس من يومي األحد واألربعاء إىل يومي السبت والثال

  .بالشرب 
وفيها اعتىن السلطان بأمر الربيد فجهز اخليول الالئقة بذلك وفرضها على األمراء ، فعلى كل مقدم عشرة أكاديش 

  .وعلى الطبلخاناهكل واحد اثنني وعلى العشراوات كل واحد واحدا فجهزت على ذلك احلكم 
ة ، فقتل من الفرنج مقتلة عظيمة ونصر اهللا املسلمني ، وذلك أن وفيها كانت الوقعة بني الفرنج وصاحب غرناط

الفرنج نازلت غرناطة فاستعان ابن األمحر بصاحب فاس املريين ، فسار إليه يف عساكره إىل جبل الفتح فتقهقر 
  .الفرنج جمليئه ووقعت احلرب 

ومات كثري من مجاله ، فرحل نعري إىل وفيها كانت الوقعة بني نعري والتركمان ، فقتل من نعري مجاعة من أصحابه 
القاهرة ، ودخل إىل السلطان ويف رقبته منديل فعفا عنه السلطان وخلع عليه ، مث قدم ولده عمر إىل السلطان فعفا 

  .عنه مث قبض عليه وسجن باإلسكندرية 



  .وخلعة وفيها حضر قاصد امللك الصاحل صاحب ماردين يبذل الطاعة للملك الظاهر فأرسل له تقليدا 
وفيها ترافع شهاب الدين املالقي ترمجان اإلسكندرية وزين الدين املوازيين مدولب دار الضرب هبا إىل السلطان 

  .فصادرمها على ألف ألف درهم فضة 
  .وفيها ضرب يلبغا الزيين وايل األمشونني باملقارع حبضرة السلطان لكثرة ما شكاه أهل البالد اليت كان كاشفها 

بيع اآلخر قدم سلطان شاه ولد جالل الدين حسنابن أويس إىل القاهرة وهو ابن أخي أمحد الذي كان وفيها يف ر
قدم قبل ذلك مبدة فأكرمه الظاهر مث طلق بنت عمه وأمره أن يتزوجها فتزوجها ، وكان أبوه صاحب تربيز وكان 

القاهرة ، وقدم مسعود من حممد قدومه بأمر عمه ألنه بلغه أنه قبض على مجاعة من أقاربه وأصحابه فأقام ب
  .الكححاين من تربيز هاربا من متر فيما زعم ، مث ظهر بعد مدة بأنه جاسوس من قبل اللنك ومل يفطن له حينئذ 

وفيها حضر طولو الذي كان توجه رسوال إىل طقتمش خان ، وذلك أن اللنك وصل إليهم بعد قدومه بيسري ، 
  .فذكر ما تقدم وهرب طولو إىل سراي 

وفيها وقع اخللف بني ملوك الروم ، وذلك أن مراد بن عثمان ملا قتل يف السنة املاضية عهد البنه أيب يزيد باململكة ، 
وأمر بقتل ابنه اآلخر صوجي ألن أمه أمة نصرانية فقتل ، فبلغ ذلك ملوكالروم وكانت منقسمة بيد ستة ملوك 

بوه وكانت النصرة له ، وأسر اجلميع فأوقفهم بني يديه ومل منهم ابن قرمان وعيسى بك وغريمها ، فاجتمعوا وحار
يعاقب منهم سوى عيسى بك امللك أبا سلوق وكان عريقا يف اململكة لديه علم ، مث أفرج عنهم مجيعا وأمرهم أن 

م أناسا يتوجهوا بأمحاهلم وأهاليهم وأمواهلم إىل أن أنزهلم مبدينة أربك ومل يتعرض لشيء مما معهم ، ووىل يف ممالكه
من جهته إال ابن قرمان ، فإن أخته كانت حتته فشفعت فيه ، مث ملا استقرت قدمه يف اململكة عمر جامع برصا ورمخه 
من ظاهره وباطنه وجعل املاء يف سطحه ينزل منه فيجري يف عدة أماكن ، وعمر املارستان وأنشأ حنو ثالمثائة غراب 

د أن يركبها خرجت يف يومها ، ورتب بالساحل من يعمل األزودة ومألها باألسلحة واألزودة فصارت حبيث أرا
دائما حبيث ال يتعذر عليه إذا أراد الغزو شيء ، واشتهر باجلهاد يف الكفار حىت بعد صيته وكاتبه الظاهر وهادنه 

ال : ته ويقول وأرسل إليه أمريا بعد أمري ومل يبق أحد من امللوك حىت كاتبه وهاداه ، حىت كان الظاهر خياف من غائل
ما خيشى على : أخاف من اللنك فإنكل أحد يساعدين عليه وإمنا أخاف عثمان ومسعت ابن خلدون مرارا يقول 

ملك مصر إال من ابن عثمان ، وملا مات امللك الظاهر كثرت األراجيف بأنه سيقدم ألخذ مصر ، مث قدر أن اللنك 
يزل يكايده حىت طرقه وأسره ومات يف أسره قاتله اهللا ،  ملا دخل الشام ورجع تعرض ململكة ابن عثمان ، فلم

  .وسأذكر شيئا من أخياره وسريته يف سنة وفاته إن شاء اهللا تعاىل 
وفيها استقر يلبغا الساملي علي سعيد السعداء فقطع منها مجاعة من األغنياء وعمل فيها بشرط الواقف ، وشدد يف 

  :ذلك حىت قال فيه الشاعر 
  الصالح أراكميا أهل خانقة 

  ما بني شاك للزمان وسامل
  يكفيكم ما قد أكلتم باطال
  أوقافها وخرجتم بالساملي

مث مجع الساملي القضاة واملشايخ وقرأ عليهم شرط الواقف وسأهلمعن احلكم الشرعي يف ذلك ، فطال بينهم النزاع 
اب الدين العبادي موقع احلكم ، وأحد فتكلم زين العابدين القمين ، وكان ممن أخرج منها بكالم كثري مث تكلم شه

الفضالء احلنفية فبسط لسانه يف الساملي ، وافترق اجمللس فأشاع العبادي أن الساملي قال ملن شفع عنده يف بعض من 



لو جاء جربيل وميكائيل يشفعان عندي يف العبادي ما قبلتهما وأكثر من الشناعة عليه ، فاتفق أن الساملي : أخرجه 
: طلبتك إىل الشرع ، فقال العبادي : ي ماشيا عند الركن املخلق فنزل عن فرسه وأمسك كمه وقال له لقي العباد

كفرت مث دخال املدرسة احلجازية وحضرمها ابن الطبالوي : بل أتوجه معك إىل السلطان فجره بكمه ، فقال له 
طلبت الشيخ شهاب الدين أحضرته لك  مىت: وغريه فكثر بينهما الكالم ففض ابن الطبالوي اجمللس وقال للساملي 

، وطلع يلبغا إىل السلطان وسأله يف عقد جملس ، فعقد له يف ثامن رجب ، فادعى الساملي على العبادي أنه كفره ، 
فأنكر ، فأقام عليه البينة ، فحكم املالكي بتعزيره ، وعزله احلنفي من نيابته ، مث اختلفوا يف صورة تعزيره ، فقال 

ابن الرصاص قاضي القدس احلنفي التعزير للسلطان فانفض اجمللس ، مث أرسله إىل احلنفي فكشف رأسه عالء الدين
قدام السلطان وأمر بإخراجه كذلك إىل حبس الديلم مث إىل حبس الرحبة مث ضرب حبضرة ابن الطبالوي تسعا 

  . فيه عند الساملي فأفرج عنه وثالثني ضربة حتت رجليه ومها يف القلعة ، مث شفع الشيخ سراج الدين البلقيين
ويف رجب استقر تاج الدين امليموين شيخ القوصونية عوضا عن الشيخ نور الدين اهلوريين ، ويف شعبان أعاد 

السلطان على موادع األيتام ما كان افترضه منهم عند توجهه إىل السفرة املقدم ذكرها ، ويف حادي عشر شعبان 
إىل القضاء وصرف بدر الدين ابن أيب البقاء ، ونزل الصدر يف موكب حافل ومعه  أعيد القاضي صدر الدين املناوي

  .أكثر األمراءوكان برهان الدين احمللي كبري التجار قد تعصب له وسعى إىل أن التزم عنه مبال جزيل 
  .وفيه أحضر من دمياط قطعة من مخ مسكة يدخل يف كل عني منها رجل ضخم 

ء الكبار إىل الصعيد لتمهيد العربان به فكسبوا على مجاعة ما بني النويرة إىل ببا ، وفيه توجه مجاعة من األمرا
وأمسكوا حنو مخسمائة نفس ومخسني فرسا أو أكثر ورجعوا ، فأمر السلطان حببس املأسورين يف اخلزانة ؛ وذلك يف 

  .رمضان 
  .وصرف بدر الدين الطوخي وفيه توجه تاج الدين ابن أيب شاكر الذي ويل الوزارة إىل الشام وزيرا 

ويف رمضان استقر شرف الدين املاميين يف احلسبة بالقاهرة عوضا عن ابن البجي ، وفيه حج بعض ملوك الرببر 
  .فعظمه السلطان ، وكان يالزم اللثام ومعه ترمجان مغريب ، وقدم السلطان هجينيني أبيضني عجيبني 

واتفق أنه زاد يف مثانية أيام قريبا من مثانية أذرع منها يف بعض األيام ويف تاسع شوال أويف النيل موافقا لثالث مسرى 
  اثنان
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لتاريخ: كتاب  ا لعمر يف  ا بناء  لغمر بأ ا ء  نبا   إ
لعسقالين : املؤلف  ا بن حجر  بن علي  أمحد  لفضل  ا لدين أيب  ا  شهاب 

  .وستون أصبعا ومل يعهد مثل ذلك منذ دهر 
وفيها وصلت طائفة من التتر إىل بالد التركمان من جهة اللنك ، فوقع بينهم وبني قرا يوسف بن قرا حممد 

  .صر عليهم فيها وكانوا حنو العشرين ألفا التركماين وقعة انت
مجق ، وأزيل : وفيها وضع املنرب الذي جهزه السلطان برقوق وحج بالناس فيها حممد بن األمري أيتمش ويقال له 

املنرب الذي وضعه الظاهر بيربس فجعل يف حاصل احلرم بعد أن أقام مائة سنة واثنتني وثالثني سنة ، وكان السبب يف 
  .رضة كانت قد أثرت فيه كثريان فنقل ذلك للسلطان فأمر بعمل منرب جديد وجهزه يف هذه السنة ذلك أن األ

وفيها كانت الوقعة بيت مترلنك وبني طقتمش خان فدام القتال ثالثة أيام ، مث انكسر طقتمش خان ودخل بالد 
  .ها وخرهبا الروس واستوىل مترلنك على القرم وحاصر بلد كافا مثانية عشر يوما مث استباح

وفيها وقع بني بين حسن وقواد مكة وقعة يف الوادي مبر ، فقتل علي بن عجالن أمري مكة يف املعركة فأفرج 
السلطان عن حسن بن عجالنفي ذي القعدة وقرره يف سلطنة مكة وخلع عليه وأذن له يف حلاق احلاج ، وأرسل 

  .صحبته يلبغا الساملي فسافرا يف السابع من ذي القعدة 
ويف أواخر ذي القعدة عاد السلطان استاداره مجال الدين يف بيته باملوارثني ، فقدم له تقادم كثرية فأخذ بعضها ورذ 
الباقي ، ويف أواخر هذه السنة رحلت إىل ثغر اإلسكندرية فسمعت هبا من تقي الدين ابن موسى آخر من كان هبا 

من أصحاب ابن الصفي وطبقته ، وأقمت هبا إىل أن  يروي حديث السلفي بالسماع املتصل ، ومسعت من مجاعة
  .رحلت هذه السنة ودخل يف اليت يليها عدة أشهر 

وانتهت زيادة لنيل إىل أصابع من عشرين ومل يزدد األمر إال شدةوال السعر إال غلو فبلغ القمح مثانني درمها ، 
سني ، والتنب عشرة احلمل ، واألرز كل قدح قيمتها من الذهب أكثر من ثالثة مثاقيل ، والفول والشعري أربعة ومخ

  .درمهني ، واخلبز درمهني كل رطل 
  ٧٩٧وفيات سنة 

  ذكر من توىف من األعيان سنة سبع وتسعني وسبعمائة
إبراهيم بن داود اآلمدي مث الدمشقي أبو حممد نزيل القاهرة ،أسلم على يد الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهو دون 

أن مات ، وأخذ عن أصحابه ، مث قدم القاهرة فسمع بطلبه بنفسه من أمحد ابن كشتغدي البلوغ ، وصحبه إىل 
واحلسن بن عبد الرمحن األربلي ومشس الدين ابن السراج الكاتب وإبراهيم ابن اخليمي وأيب الفتح امليدومي وحنوهم 

: جازين قبل ذلك ، قلت له يوما وكان شافعي الفروع حنبلي األصول دينا خريا متأهلا ، قرأت عليه عدة أجزاء ، وأ
  .ما كانا على اإلسالم : حال القراءة رضي اهللا عنكم وعن والديكم ، فنظر إيل منكرا مث قال 

إبراهيم بن عدنان بن جعفر بن حممد بن عدنان احلسيين برهان الدين نقيب األشراف مبشق ، مات يف ذي احلجة 
من ربيع األول سنة سبع عشرة ، وكان رئيسا نبيال ، ويل احلسبة يف وقد جاوز الثمانني ألنه ولد يف ليلة الثاين 

دمشق فحمدت سريته ، وهو والد املسند عالء الدينكاتب السر بدمشق ، وقد ويل احلسبة هبا مرة ، وله مساع من 
  .أيب بكر ابن حبريا 

ويل قضاء بعض البالد الشمالية إبراهيم بن علي بن منصور احلنفي أخو القاضي صدر الدين كان يتعاىن الشهادة ، و



  .ومات يف ربيع األول : ، مث ويل احلسبة مدة ، وكان ال بأس به قال ابن حجي ، قال 
إبراهيم بن حممد القلقشندي مجال الدين أخو بدر الدين أمني احلكم ، وكان مجال الدين موقع احلكم ومباشر أوقاف 

  .احلرمني وغريها ؛ مات يف شعبان عن ستني سنة 
محد بن احلسن بن الزين حممد بن حممد بن القطب القسطالين مثاملكي شهاب الدين ، مسع من عيسى احلجي والنجم أ

  .الطربي وغريمها ، وحدث وتكسب بكتب الوثائق ، مات يف رجب بطريق مكة عن حنو من سبع وسبعني سنة 
ن القراآت على الشيخ تقي الدين أمحد بن علي بن عثمان الفيشي املصري شهاب الدين الضرير املقرئ ، أتق

  .البغدادي وغريه مات يف صفر 
أمحد بن عمر بن حيي بن عمر بن حيي الكرجي شهاب الدين الدمشقي ، ولد يف صفر سنة مثان وعشرين وسبعمائة ، 

اهللا البشبيشي والد صاحبنا مجال الدين عبد . . . . . . أمحد بن .وأحضر على احلجار وحدث عنه ، مات يف احملرم 
  . ٧٩٧ومات يف سابع عشر ذي احلجة سنة : ، قرأت خبطه أنه ولد سنة عشرة وسبعمائة ، قال 

  .إمساعيل بن شعبان بن حسني بن حممد بن قالون زين الدين ابن امللك األشراف ، مات يف رمضان 
  .الطنبغا بن عبد اهللا األشريف أحد األبطال املشهورين ، مات مسموما حبلب 

التربيزي صدر الدين الطبيب ، قدم القاهرة وخدم الظاهر فرتبه يف رياسة الطب شريكا لعالء الدين  بديع بن نفيس
أبو بكر بن عبد اهللا البجائي مث املصري ، قدم من بالده واشتغل بالعلم ، وقرأ .بن صغري ، ومات يف ربيع األول 

كان للناس فيه اعتقاد يفوق الوصف ، مات يف املدونة وحصلت له جذبة فانقطع بقرب اجلامع األزهر باألبارين ، و
كانت له : سادس مجادى اآلخرة ودفن بتربة الظاهر جبانب الشيخ طلحة ، قرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي 

  .جنازة عظيمة كيوم العيد أو االستسقاء أو أكثر 
ث ونظر يف كالم الصوفية ، مات يف أبو بكر بن عبد اهللا املوصلي مث الدمشقي نزيل دمشق ، اشتغل بالفقه واحلدي

قدم من املوصل وهو شاب فكان يتكسب من احلياكة : القدس يف شوال وقد جاوز الستني ، قال ابن حجي 
ويشتغل يف أثناء ذلك بالعلم ويعاشر الصوفية ، والزم الشيخ قطب الدين مدة ، وأدمن النظر يف احلديث فعلق 

وصار له أتباع وعال ذكره وبعد صيته وتردد إليه األكابر وحجمرارا ، مث بذهنه شيء كثري منه ، مث اشتهر أمره 
اتصل أمره بالسلطان فبالغ يف تعظيمه وزاره يف داره بالقدس وصعد إليه إىل العلية وأمر له مبال فأىب أن يقبله ، 

لسه ويبالغ يف وكان يكاتب السلطان بالشفاعات احلسنة فال يرده ، وكان الشهاب الزهري ممن يالزم حضور جم
تعظيمه ، وكذلك الشيخ مشس الدين الصرخدي ، ومن طريقته أنه ال يعامل أحدا من أصحابه وال يأكل بعضهم 

لبعض شيئا وال لغريهم ، وكان يتكلم على الناس فيبدئ الفوائد العجيبة والنكت الغريبة ، وكان يشغل يف التنبيه 
كنت يف املكتب ابن سبع سنني فرمبا لقيت فلسا أو : عنه أنه قال  ومنازل السائرين ، وكان والده عبد امللك يذكر

  .درمها يف الطريق فأنظر أقرب دار فأعطيهم إياه ، فأقول لقيته قرب داركم وله نثر ونظم 
  .أبو بكر حممد بن عيسى بن أيب اجملد البعلي األنصاري ، قاضي بعلبك ، مات يف احملرم 

محزة بن علي بن حيىي بن فضل .األمراء بالقاهرة ، مات يف هذه السنة من شوال بالط بن عبد اهللا املنجكي ، أحد 
اهللا العدوي عز الدين ابن كاتب السر ، كان يف حياة أبيه يلبس باجلندية ، مث ناب عن أبيه يف كتابة السر مث عن 

ج لنفسه ملا بلغه أخيه ، وكان أكرب موقعي الدست ، ومات بعده بدمشق يوم تاسوعاء ، أنشدين عيسى بن حجا
  :موت محزة بعد موت أخيه بدر الدين 

  قضى البدر بن فضل اهللا حنبا



  ومات أخوه محزة بعد شهر
  فال تعجب لذا األجلني يوما
  فحمزة مات حقا بعد بدر

وكان حسن الوجه ، كثري التجمل ، وكان بعد موت أخيه قد عني لكتابة السر ، وقرأ على الظاهر الكتب 
خليل بن حممد بن عبد اهللا األقباعي احلليب عتيق شهاب الدين ابن العجمي .وت وانقضى به بيتهم والقصص فبغته امل

  .، مسع من إبراهيم ابن العجمي ، ومات يف شوال 
رشيد بن عبد اهللا اهليب بضم اهلاء وتشديد املوحدة وكان من أكابر الكارم ، مث رق حاله ومات يف مجادى األوىل ، 

  .حلني وكان حمبا يف الصا
سعيد بن نصر بن علي الشريف احلنبلي ، كان من قدماء الفقهاء بدمشق ، أفاد ودرس وأفىت وحدث ، ومات يف 

  .احملرم عن نيف وستني سنة 
  .عبد اهللا بن فرج بن كمال الدين النويري املصري مجال الدين ، أحد نواب املالكي ، مات يف ربيع اآلخر 

لد الشيخ عفيف الديناشتغل بفنون من العلم وحفظ احلاوي ، وكانت تعتريه حدة عبد الرمحن بن أسعد اليافعي ، و
  :وفيه صالح وله شعر فمنه 

  أال إن مرآة الشهود إذا اجنلت
  أرتك تالشي الصد والبعد والقرب
  وصانت فؤاد الصب عن أمل األسى
  وعن ذلة الشكوى وعن منة الكتب

مبصر من البهاء ابن خليل ، مات غريقا بالرحبة بني الشام والعراق ، وله مساع من أبيه ، وبالشام من ابن أميلة ، و
  .وله ست وأربعون سنة ألنه كان لزم السياحة والتجريد 

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب اخلري الشماخي الزبيدي حمدث زبيد ، مات يف شعبان ، أخذ عنه نفيس الدين العلوي 
  .وغريه 

رمحن بن حممد اإلسفراييين الصويف نور الدين بن أفضل الدين ولد سنة اثنتني عبد الرمحن بن حممد بن عبد ال
وعشرين وسبعمائة ، وكان عارفا بالفقه والتصوف ، وله أتباع ومريدون ، وقد حدث باملشارق عنعمر بن علي 

إجازة ، وهو القزويين عن أمحد بن غزال الواسطي عن الصغاين بالسماع وعن صاحل ابن الصباغ إجازة عن الصغاين 
  :القائل 

  زعم الدين تشرقوا وتغربوا
  أن الغريب وإن أعز ذليل

  فأجبتهم أن الغريب إذا اتقى
  حيث استقل به الركاب جليل
  .مات وله مخس وسبعون سنة 

عبد الواحد بن ذي النون بن عبد الغفار بن موسى بن إبراهيم تاج الدين الصردي ، مسع من علي بن عمر الواين 
بنعبينة وصحيح مسلم بفوت ، وويل القضاء بعض بالد الريف ، مات يف مجادى اآلخرة مسعت منه جزء جزء سفيان 

  .سفيان وقليال من الصحيح 



  .علي بن عبد اهللا البندقداري الشافعي ، مات يف رجب 
اضي عياض ، علي بن عبد الرمحن بن عبد املؤمن اهلوريين نور الدين ، مسع من ال زين بن علي األسواين الشفاء للق

وحدث عنه وعن الوادي آشي ، وقد ويل أبوه القضاء باملدينة ، وويل مشيخة خانقاه قوصون وكان مشكورا ، 
وتزوج بنت القاضي فخر الدين القايايت ، وعاش القايايت بعده مدة ، ومل أجد يل عنه مساعا ما واستبعد أن يكون 

رجب ، واستقر عوضه يف مشيخة القوصونية تاج الدين عبد  أجاز يل وناب يف احلكم وويل أمانة احلكم ، مات يف
  .اهللا بن امليموين ، وكان قد حفظ كتبا منها الشفاء واملقامات واإلملام وعرضها 

علي بن عبد الرمحن اخلراساين ، أحد العباد ، أقام ببغداد مدة ، وللناس فيه اعتقاد كبري ، مث وصل إىل القاهرة يف 
علي بن عجالن بن رميثة بن أيب مني بن أيب سعد بن احلسن بن قتادة بن .يف هذه السنة ربيع اآلخر فمات هبا 

أدريس الشريف أبو احلسن احلسين أمري مكة وابن أمريها ، ويل يف أول شعبان سنة تسع ومثانني ، فامتنع عنان من 
إىل مصر فاستقر شريكا لعنان تسليم األمر إليه وتقاتلوا يف سلخ شعبان ، فقتل كبيش بن عجالن ومجاعة ، ومضى 

ففر عنان إىل خنلة فتبعه علي فتقاتلوا فقتل مبارك بن عبد الكرمي واستمر عنان بوادي مر وتوجه حسن بنعجالن إىل 
مصر ، فأخذ عسكرا من الترك ورجع إىل أخيه ، مث وقع بينه وبني أخيه وشاركه حممد ، مث استقر عنان يف نصف 

عنان واألشراف مع علي بن عجالن وأن يقيم كل منهما مبكة ماشيا وال يدخلها إال  اإلمرة وأن يكون القواد مع
لضرورة فلم يتمش هلم حال وهنب ركب اليمن وبعض املصريني ، مث آل األمر إىل أن اجتمعا مبصر وأجلس علي 

ر سرية حسنة ، فوق عنان وأعطي الظاهر عليا ماال وخيال ومن الفول والشعري شيئا كثريا ، فرجع إىل مكة وسا
ولكن أفسد األشراف جبدة فسادا كبريا ، مث نازعه أخوه حسن ، وتوجه إىل مصر ليلي أمر مكةفقبض عليه وعلى 

علي بن مبارك فلم ينشب علي أن قتل ، قتله كردي أبن عبد الكرمي بن معيط ومجاعة من آل بيتهم وهربوا 
بعده أخوه حسن ، وكان علي شابا مجيل الصورة كرميا  فخرجوا إليه ودفنوه باملعلى ، وذلك يف شوال ، واستقر

  .عاقال رزين العقل واستقر يف إمرة مكة بعده أخوه حسن بن عجالن فطالت مدته كما سنذكره 
علي بن حممد القليويب مث املصري ، أحد املهرة يف .علي بن حممد الركاب احلنفي ، ناب يف احلكم ، مات يف رجب 

  .خونية ، مات يف رجب أيضا مذهب الشافعي كان بالشي
مسع بدمشق من أمحد بن علي اجلزري ،  ٧١٤عمر بن حممد بن أيب بكر الكومي سراج الدين ولد يف صفر سنة 

وعلي ابن عبد املؤمن بن عبد وغريمها ، وحدث ومات مبصر وقد جاوز الثمانني ومل يتهيأ يل السماع منه مع حرصي 
  .على ذلك 

  .ات هبا يف شوال عيسى بن غامن املقدسي ، م
  .حممد بن أمحد بن سالمة املصري املعروف بابن الفقيه ، أحد فضالء املالكية ، مات يف ربيع األول 

حممد بن أمحد بن علي بن عبد العزيز املهدوي مث املصري ، البزازبسوق الفاضل أبو علي بابن املطرز ، مسع من 
ه امساعيل بن مكتوم واملطعم ووزيره وأبو بكر بن عبد الدائم ألواين واحلبيت والدبوسي ، وحدث بالكثري وأجاز ل

  .وغريهم من دمشق ، قرأت عليه الكثري ، ومات يف مجادى األوىل 
حممد بن أمحد بن عيسى بن عبد الكرمي بن عساكر بن سعد بن أمحد بن حممد بن سليم بن مكتوم السويدي األصل 

بعني وعين بالفقه والعربية وتصدى للتدريس واإلفتاء ، وحدث عن القيسي الدمشقي بدر الدين ، ولد سنة بضع وأر
ورأيت له مساعا يف سنة مخس ومخسني وسبعمائة علي أمحد : عبد الرحيم بن أيب اليسر باحلضور ، قال ابن حجي 

درس وعلي ابين إبراهيم ابن علي الصهيوين ؛ وكان يقرأ البخاري يف رمضان بعد الظهر ، وكان يفيت يف اآلخر ، و



بأماكن ، وكان خريا دينا له عبادة ، وكان يستحضر احلاوي إىل آخر وقت مع اإلحسان إىل الطلبة والرب للفقراء 
والصلة ألقارهبوالتقلل يف خاصة نفسه واالجنماع عن الناس ، وجرى على طريقة السلف يف شراء احلوائج بنفسه 

  .ومحلها ، مات يف مجادى اآلخرة عن مخس ومخسني سنة 
مد بن برقوق بن أنس األمري ناصر الدين ابن امللك الظاهر ، ولد وأبوه أمري فأعطاه أبوه أقطاع بركة بعد مسك حم

بركة وهو ابن شهر واحد ، مث حصل له يف رجله داء اخلنزير فأعيا األطباء إىل أن مات يف ذي احلجة هذه السنة ، 
  .وأسف أبوه عليه أسفا كثريا 
مد بن سالمة الشاذيل ناصر الدين ابنبنت امليلق ، مسع من أمحد بن كشتغدي وأمحد بن حممد بن عبد الدائم بن حم

حممد احلليب وغريمها من أصحاب النجيب وغريه ، واعتىن بالعلم وعاىن طريق التصوف ، وفاق أهل زمانه يف حسن 
عة من األمراء والعامة إىل أن ويل األداء يف املواعيد وإنشاء اخلطب البليغة ، وقال الشعر الرائق ، والتفت عليه مجا

القضاء فباشره مبهابة وصرامة ، ومل حيمد مع ذلك يف واليته وأهني بعد عزله مبدة رأيته ومسعت كالمه ومل أمسع عليه 
كان : شيئا ، ومات يف أواخر مجادى األوىل أو أول مجادى اآلخرة وقد جاوز الستني ، قرأت خبط ابن القطان 

  .ئف ، وكان أيام هو واعظا خريا من أيام هو قاضيا ، كذا قال ، استغفر اهللا شديد البخل بالوظا
حممد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرمحن بن أمحد اجلعفريالنابلسي مشس الدين ، رعامل أهل نابلس ، كان حنبليا 

غريه ، وحدث وأفىت ، وقد مسع احلديث من مشس الدين بن يوسف بإجازته من السبط ، ومسع من ابن اخلباز و
وانتفع به الناس ، وكانت له عناية باحلديث ويقظة فيه ، مات يف شوال ، وقد اختلط عقب وفاة ولده شرف الدين 

.  
حممد بن علي بن صالح احلريري احلنفي إمام الصرغتمشية ، مسع من الوادي آشي وحممد بن غايل يف آخرين ، 

لدين األتقاين وغريه ، وله إملام باحلديث ، وناب يف احلكم مسعت منه ، واعتىن بالقراآت والفقه ، وأخذ عن قوام ا
حممد بن عمر القليجي احلنفي مشس الدين ، موقع احلكم كان مزجى البضاعة يف العلم إال أنه .ومات يف رجب 

اب يف احلكم داخل أهل الدولة وباشر الوظائف اجلليلة مثل إفتاء دار العدل ، وكان حسن اخلط عارفا بالوثائق ، ن
  .، ومات يف رجب 

حممد بن حممد بن أمحد بن سفري احلليب مشس الدين ، أصله من قرية من قرى عزاز مث قدم حلب فسكن بانقوسا ، 
واشتغل حبلب على أبن األقرب ، وأفىت ودرس ، وكان دينا عاقال ، وملا وقعت الفتنة بني كمشبغا احلموي وأهل 

د أذية مشس الدينابن سفري هذا فمنعه منه القاضي كمال الدين ابن العدمي ، وأنزله بانقوسا ، وظفر هبم كمشبغا أرا
باملدرسة اجلاولية فصار مدرسا هبا إىل أن مات ونشأ له ابنه شهاب الدين صاحبنا فقام مع جكم ملا تسلطن وواله 

نفاه امللك املؤيد بعد قتل  نظر اجليش ، فلما قتل جكم قبض عليه امللك الناصر وأقدمه مصر ، فأقام هبا مدة مث
  .نوروز إىل القدس ، فأقام هناك إىل أن مات ، وسيأيت ذكره يف سنة وفاته 

حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن محاد بن ثابت الواسطيثم البغدادي غياث الدين بن صدر الدين بن 
 ٧٣٢ملستنصرية ببغداد ، ولد ببغداد يف رجب سنة حمي الدين أيب الفضل املعروف بابن العاقويل الشافعي ، مدرس ا

؛ واشتغل حىت انتهت إليه الرئاسة يف املذهب هناك مع التوسع من الدنيا ، ودرس وأفىت وبرع يف الفقه واألدب 
والعربية ، وشارك يف الفنون وشرح املصابيح وخرج لنفسه جزءأ حديثيا وأربعني حديثا عن أربعني شيخا ، وشرح 

  :البيضاوي والغاية القصوى له ، وحدث مبكة وبيت املقدس وأنشد لنفسه باملدينة  أيضا منهاج
  يا دار خري املرسلني ومن هبا



  شغفي وسالف صبويت وغرامينذر علي لئن رأيتك ثانيا
  من قبل أن أسقى كؤوس محامي

  ألعفرن على ثراك حماجري
  وأقول هذا غاية األنعامي

ملعاين والبيان ويف أربعينه أوهام وأسقاط رجال من األسناد ومع ذلك فكان كان بارعا يف علمي ا: قال ابن حجي 
عند أهل بلده أنه شيخ احلديث يف الدنيا ، وكان فهمه جيدا ونفسه قوية ويقال أنه كان مفرط الكرم ، وملا نازل 

ع أمحد بن أويس اللنك بغداد هنبت أمواله وسبيت حرميه فدخل الشام وحدث هبا وكتبوا عنه من نظمه ، فلما رج
إىل بغداد رجع معه ، فمات بعد وصوله خبمسة أشهر يف صفر عن أربع وستني سنة ، وكان عاملا فاضال دينا حسن 

الشكل واألخالق جوادا ممدحا ، وكان دخله يف كل عام حنو مخسة آالف دينار ينفقها يف وجوه اخلري ؛ ذكر 
دينة ودمشقوحلب وأقام هبا قبل احلج عدة أشهر ، وكان وقع األسنوي يف طبقات الفقهاء وحدث الغياث مبكة وامل

بينه وبني أمحد ابن أويس وحشة ففارقه إىل تكريت ، مث توجه إىل حلب ، وكان إمساعيل وزير بغداد بىن له مدرسة 
مثن  هذا من بقايا املعجزات النبوية ، ودفع له: فأراد أن يأخذ اآلجر من إيوان كسرى فشق على الغياث ذلك وقال 

  :اآلجر من ماله ومن شعره 
  ال تقدح الوحدة يف عارف
  صان هبا يف موطن نفسا
  فالليث يستأنس يف غابه
  بنفسه أصبح أو أمسى
  أنست بالوحدة يف منزيل
  فصارت الوحشة يل أنا

  سيان عندي بعد ترك الورى
  وذكرهم أذكر أم أنسي

تمشللحنفية ، ومات يف مجادى األوىل ، وهو والد حممد بن أيب حممد األقصرائي نزيل القاهرة ، درس مبدرسة أي
  .صاحبنا بدر الدين حممود وأخيه أمني الدين حيىي 

حممد بن أيب يعقوب القدسي مشس الدين نزيل جامع املقسي ، كان ظاهر الصالح من طلبة العلم ، واختصر 
  .عتقاد ، مات يف رمضان االستيعاب ومساه اإلصابة ، ومجع جماميع ، وكان ينسب إىل غفلة وللناس فيه ا

حممد بن أيب حممد السملوطي بفتح املهملة وختفيفها وختفيف امليموختفيف الالم املضمومة كان يتعاىن الصالح وينقطع 
  .يف التنظف ، وكان لسودون النائب فيه اعتقاد ، ولبعضهم فيه انتقاد ، ومات يف شهر رمضان أيضا 

  .املال بدمشق ، مات يف ذي القعدة  حممد بن القيسراي أمني الدين وكيل بيت
  .معروف بن الشيخ إمساعيل بن إبراهيم اجلربيت مث الزبيدي ، مات يف ربيع اآلخر وفجع به أبوه 

  .موسى بن أيب بكر بن سالر شرف الدين ، أحد األمراء بالقاهرة ، مات يف ذي احلجة 
  .املعروفني ، مات يف ذي احلجة  يوسف بن عبد اهللا النحريري مجال الدين املالكي ، أحد الشهود

  ٧٩٨حوادث سنة 
  سنة مثان وتسعني وسبعمائة



فيها يف احملرم تناقص سعر القمح إىل أن وصل إىل ستني ، مث طلع بسبب الرمايات إىل مائة وعشرة فعزل احملتسب 
ألوىل إىل أن عدم نفسهفأعاده السلطان وأمره أن يرميه مبائة ، وكثر أسف الناس لذلك ، وآل األمر يف مجادى ا

الناس اخلبز سبعة أيام ، واستسقى الناس باجلامع األزهر ، تقدمهم الشيخ سراج الدين البلقيين بسبب منام رآه 
بعض من يعتقد فيه الصالح ، فعجب أكثر الناس ملوافقة الشيخ على ذلك لكنه بالغ يف الدعاء واالبتهال والتضرع 

ظيمة ، وكان ذلك يف نصف مجادى األوىل ، فاتفق وصول غالل كثرية وضج معه الناس يف ذلك ، وكانت ساعة ع
يف صبيحة ذلك اليوم فاحنط السعر قليال ، مث ازداد الغالء إىل أن مسر الوايل مجاعة من الطحانني وضرب احملتسب 

ين البجاسي أربعة منهم بالسياط وشهرهم ، ومل يزدد األمر إال شدة ، فعزل شرف الدين الدماميين واستقر مشس الد
حمتسبا يف مجادى اآلخرة ، ويف ثامن ربيع اآلخرعمل السلطان يف كل يوم خبزا يفرق على الفقراء واحلبوس والزوايا 

حنو عشرين أردبا قمحا ، وحضر باب األسطبل السلطاين حنو من مخسمائة فقري ، ففرق السلطان فيهم ، لكل نفر 
اجلمعة املقبلة ما ال حيصى عدده ، فمنعوا من باب األصطبل  مخسون درمها ، فتسامع الفقراء بذلك فحضر يف

فازدمحوا فمات منهم من الزمحة سبعة وأربعون نفسا ، وأكثر السلطان يف هذه السنة من الصدقات ، مث احنط السعر 
مدة  يف مجادى اآلخرة بعد أن بلغ مائة وسبعني فرجع كل إردب قمح إىل مخسني مث ارتفع وعدم اخلبز من احلوانيت
بسبب انقطاع اجلالبني ألهنم كانوا قد خسروا ، وتزاحم الناس على األفران ، فأمر السلطان عالء الدين ابن 
الطبالوي أن يتحدث يف السعر ، ففعل ذلك فتزايد القحط ، واختفى احملتسب وانتهى سعر القمح إىل مائة 

وزاد النيل فأوىف يف سابع ذي القعدة ، مث استقر إىل أن وعشرين مث تراجع إىل اخلمسني مث عاد إىل الثمانني ، مث احنط 
  .جاوز العادة يف الزيادة وتأخر حىت خافوا فوات الزرع مث فرج اهللا تعاىل 

وفيه استقر قلمطاي الدويدار ناظرا على املدرسة الظاهرية اجلديدة ،ويف احملرم بطل كشف الوجه البحري واستقر 
بغا األمحدي ، ويف صفر استقر نور الدين اجليزي املعروف بالعور حمتسب القاهرة نيابة بتقدمة ألف واستقر فيها يل

عوضا عن شرف الدين الدماميين مث عزل بعد أيام وأعيد شرف الدين ، ويف سادس صفر قبض على زوجيت حممود 
دينار  وولده حممد وكاتبه سعد الدين بن غراب وعوقوا بالقلعة ، ومحل من دار حممودوهو ضعيف مائة ألف

ومخسون ألف دينار أخرجت من خبئتني يف داره ، ويف حادي عشريه استقر قطلوبك العالئي أستادار السلطان 
عوضا عن حممود وكان قبل ذلك أستادار أيتمش ، واستقر عالء الدين الطبالوي أستادار اخلاص عوضا عن حممود 

  .أيضا 
ارك شاه ، واستقر مبارك شاه وزيرا ، ويف هذا الشهر وفيها استقر قديد احلاجب نائب اإلسكندرية عوضا عنمب

وصل اطلمش قريب مترلنك فقبض عليه قرا يوسف التركماين صاحب تربيز فأرسله إىل امللك الظاهر فاعتقله ، 
وكانت هذه الفعلة أعظم األسباب يف حركة مترلنك إىل البالد الشامية ، كما سيأيت شرح ذلك ، ويف ربيع األول 

د الدين ابن كاتب السعدي وعلى ولده أمني الدين وسلما البن الطبالوي ، مث شفع فيهما فخلع قبض على سع
عليهما مث سلم له حممد بن حممود وأمر أن يستخلص منه مائة ألف دينار فيقال إنه عراه وأراد ضربه باملقارع 

ابن الطبالوي منه فسلم لشاهني  يا أمري قد رأيت عزا فزال فعزك أيضا ال يدوم ، فاستعفى: فخدعه بأن قال له 
احلسين مث أعيد إليه وتسلم والدته أيضا ، مث قبض على حممودوسلم البن الطبالوي يف مجادى األوىل ، وشرع يف 
تتبع ذخائر حممود إىل أن حصل للسلطان منها بعناية سعد الدين ابن غراب كاتب حممود ، وداللته ما ينيف على 

وفضة وغري ذلك ، مث سلم حممود لفرج شاد الدواوين يف مجادى اآلخرة فعصره مث ألف ألف دينار ما بني ذهب 
  .تسلمه ابن الطبالوي فعصره أيضا فأصر على عدم البذل 



  .وفيها استقر أبو الفرج درهم قيمتها إذا ذاك ستة آالف دينار 
يف كل شهر مبائة ألف ومخسني ألف وفيها وقع بني الشريف امللكي الذي كان صريفيا بقطيا ناظرا هبا وواليا وضمنها 

حسن بن عجالن أمري مكة وبني بين حسنوقعة هائلة كسرهم فيها وشتت مشلهم وعظمت منزلته يومئذ ، وقام يف 
قمع املفسدين وإصالح أحوال بالد احلجاز ، ويف مجادى األوىل هرب الشيخ مشس الدين حممد بن حممد بن حممد 

ىل بالد الروم ، وكانت بيده عدة وظائف بدمشق وتدريس الصالحية ببيت ابن اجلزري الدمشقي من القاهرة إ
املقدس وكان السبب يف هروبه انه كان يتحدث عن قطلوبك بالشام يف مستأجراته ومتعلقاته بدمشق ، فزعم أنه 

حية تأخر عنده مال كثري فتحاكم معه عند السلطان فرسم عليه فهرب ، وملا حتقق هربه استقر يف تدريس الصال
الشيخ زين الدين أبو بكر القمين ، وتفرق الناس وظائفه ، ووصل هو يف هربه إىل أيب يزيد بن عثمان صاحب الروم 
، فاتفق أنه وجده عنده تلميذا هناك يقال له شيخ حاجي ، كان قد قرأ عليه القرآن بدمشق ، فعرف امللك مبقداره 

اق له عدة خيول ومماليك ، ويف مجادى اآلخرةاستقر الشيخ فعظمه وأكرمه ورتب له يف كل يوم مائيت درهم ، وس
زاده اخلرستاين شيخ الشيخونية عوضا عن بدر الدين الكلستاين إىل تدريس الصرغتمشية عوضا عن بدر الدين 

الكلستاين كاتب السر ، وعاد الكلستاين إىل تدريس الصرغتمشية عوضا عن مجال الدين ناظر اجليش ، وفيه نفى 
  .يلبغا إىل طرابلس ، واستقر يف فارس احلاجبناظرا على الشيخونية والصرغتمشية أمحد بن 

ويف أوائل رجب استقر سعد الدين ابن البقري يف الوزارة عوضا عن مبارك شاه ، واستقر عالء الدين ابن املنجا 
ر الكسوة ، ويف وسط احلنبلي يف قضاء احلنابلة بدمشق عوضا عن ابن مكنون ، واستقر شرف الدين الدماميين ناظ

هذه السنة أمر يشبك الذي صار األمريف دولة الناصر بن الظاهر إمرة عشرة ، ويف صفر استقر ابن الطبالوي 
  .أستادار خاص اخلاص والذخرية واألمالك وناظر الكسوة مع احلجوبية والوالية والتحدث يف دار الضرب واملتجر 

اق بن أيب الفرج امللكي يف والية قطيا مضافا إىل نظرها ، والتزم يف كل ويف ربيع اآلخر استقر تاج الدين عبد الرز
  .شهر حبمل مائتني ومخسني ألف درهم ، وكان أوال صريفيا مث ترقى إىل املباشرة مث إىل النظر مث إىل اإلمرة 
زيادة إىل ويف رمضان خسف جرم القمر بعد العشاء حىت أظلم اجلو وأوىف النيل يف ثاين عشر مسري وانتهت ال

  .تسعة عشر ذراعا 
  .ويف ذي احلجة استقر عالء الدين ابن الطبالوي يف نظر املارستانعوضا عن كمشبغا 

وفيها رجع اللنك بعساكره من بالد الدشت بعد أن أثخن فيهم ، فوصل إىل سلطانية يف شعبان ، مث توجه إىل مهذان 
ليه يف رمضان ، فتلقاه واعتذر إليه وأضافه أياما ، مث خلع فأمر باإلفراج عن امللك الطاهر صاحب ماردين ، فوصل إ

عليه وأعطاه مائة فرس ومجاال وبغاال وخلعا كثرية ، وعقد له لواء ، وكتب له ستة ومخسني منشورا ، كل منشور 
يليب بتولية بلد من البالد اليت كان متر فتحها يف سنة ست وتسعني ما بني أذربيجان إىل الرها ، وشرط عليه أنه 

دعوته كلما طلبه ، فتوجه يف ثالث عشرين رمضان ، فدخل ماردين يف حادي عشر شوال ، فخشي نائب القلعة 
الطنبغا أن يقبض عليه ويسريه إىل اللنك ففر منه ؛ فتوجه املنصورأخو السلطان خيرب الظاهر ، فأكرمه وقرر له راتبا 

  .وأقام مبصر 
لطان من الصدقات وعمل اخلري وفرق الذهب والفضة ، وخرج البلقيين وفيها اشتد الغالء بالقاهرة وأكثر الس

بالناس إىل اجلامع األزهر فدعا برفع الغالء وكانت ساعة عظيمة وكان ذلك يف نصف مجادى األوىل ، وصادف 
 وصول غالل كثرية ويف صبيحة ذلك اليوم ، واحنط السعر قليال مث احنط إىل أن بيع اإلردب خبمسني ، مث انقطع
اجلالبة للخسارة فتزاحم الناس على اخلبز ، فأمر ابن الطبالوي بالتحدث يف السعر ، مث تزايد القحط واختفى 



  .احملتسب ورجع القمح إىل مائة وعشرين فاستقر البخانسي 
ويف شهر ربيع اآلخر توجه نوروز احلافظي رأس نوبة إىل الصعيد ، فأحضر علي بن غريب أمري هوارة وأوالده 

وإخوته وأقاربه ومتام أربعة وثالثني نفرا من أكابر عربانه ، فأمر السلطان بسجنهم فلما تسامعبذلك عربانه  وأهله
وثبوا على قطلوبغا الطشتمري النائب بالوجه القبلي ، فقتلوه وجتمعوا وتوجهوا إىل أسوان وتوافقوا مع أوالد 

 النوبة فنهبوا بيته وهنبوا البلد ، فلما بلغ السلطان الكنوز ودخلوا أسوان على حني غفلة ، فهرب واليها حسني إىل
ذلك ويل عمر بن الياس النيابة بالوجه القبلي وأمره بالتوجه إىل أسوان وطلب العرب املذكورين وأرسل إىل عمر بن 

ن بن ويف شعبان استقر ناصر الدي.عبد العزيز اهلواري أن يساعده ، فتوجها فلم يظفرا من العرب املذكورين بشيء 
  .كلفت نقيب اجليش 

ويف ذي القعدة استقر سعد الدين ابن غراب يف نظر اخلاص وانفصل سعد الدين بن كاتب السعدي ، ويف أواخر 
ذي القعدة استقر ابن الطبالوي يف نظر املارستان عوضا عن كمشبغا الكبري ، ويف شعبان عقد يل علي بنت القاضي 

  .اظر اجليش كرمي الدين بن عبد العزيز الذي كان ن
  .وفيها غلب قرا يوسف على املوصل يف مجادى اآلخرة ، وأمر عليها أخاه يار علي بن قرا حممد 

وفيها قدم مرزا شاه بن متر واليا على تربيز خليفة ألبيه فملكهاوملك خالط وغريها ، فراسله العادل صاحب 
  .احلصن وهاداه ، فأجابه مبا أحب 

  ٧٩٨وفيات سنة 
  سنة مثان وتسعني وسبعمائةذكر من مات يف 

إبراهيم بن الشيخ عبد اهللا املنويف برهان الدين ابن الشيخ املالكي كان صاحلا خريا ، وأبوه من مشاهري العباد ، وهو 
  .خطيب احلسينية ظاهر القاهرة ، وكان عند الناس وجيها ، مات يف رجب 

  .مات يف مجادى اآلخرة إبراهيم بن عبد اهللا األدمي ، كانت له وجاهة عند القضاة ، 
أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الدائم احلليب املصري ويل الدين ابن تقي الدين بن حمب الدين ولد ناظر 

أمحد بن عبد الوهاب املصري شهاب الدين ابن تاج .اجليش كان موقع الدست ؛ ومات يف مجادى اآلخرة شابا 
  .احلكم وكان مشكورا ، مات يف شعبان  الدين ابن الشامية من أكابر املوقعني يف

أمحد بن علي بن أيوب بن رافع احلنفي إمام القلعة بدمشق ، مسع من أيب بكر ابن الرضي وغريه وحدث ، ومات يف 
  .شوال وله مثانون سنة أجاز يل غري مرة 

لعذراوية ومل يكن أمحد بن حممد بن إبراهيم بن علي ابن قاضي احلصن شهاب الدين اشتغل وهوال صغري ودرس با
  .باملاهر ، ومات يف رمضان ذكره ابن حجي 

أمحد بن حممد بن بيربس شهاب الدين بن الركن ، قرأ بالسبع علىابن السراج املقرئ الكاتب مث على الشيخ تقي 
  .الدين البغدادي ، واعتىن بعلم امليقات ومهر فيه ، مات يف صفر عن مخس وسبعني سنة 

الشاوي شهاب الدين ، كان كحاال باملارستان مث خدم يف دار الضرب مث ويل نظرها ، أمحد بن حممد بن طريف 
وداخل عالء الدين ابن الطبالوي فري أمر املتجر فظهر منه من اجلور والظلم ما مل يبلغه أكابر القبط فعوجل ومترض 

  .واستمر إىل أن مات يف مجادى األوىل 
مشس الدين ، ولد سنة سبع وأربعني ، وأحضره أبوه على ابن اخلباز  أمحد بن حممد بن موسى بن سند أبو سعد بن

  .وابن احلموي وغريمها ، وأمسعه من ابن القيم وغريه ، واشتغل يف العربية وغريها ، ووعظ الناس ، مات يف شعبان 



بن مقدام أبو العباس أمحد بن أيب بكر بن أمحد بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسفابن حممد بن عبد اهللا بن قدامة 
املقدسي شهاب الدين ابن العماد بن العز احلنبلي ، ولد سنة سبع وسبعمائة ، واشتغل بالفقه وأحضر وهو صغري 

على هدية بنت عسكر وتفرد بذلك ، وأجاز له إسحاق النحاس يف مطلق إجازته ألهل الصاحلية والتورزي وطائفة 
، ومسع الكثري من القاضي سليمان واملطعم وابن عبد الدائم وابن  من أهل مكة وابن رشيق وطائفة من أهل مصر

سعد وفاطمة بنت جوهر وغريهم ، وحدث بالكثري وعمر ، أجاز يل غريمرة مات يف ربيع اآلخر أو األول وهو آخر 
  .من حدث عن اجلرائدي والتقي سليمان بإمساع وكان خامتة املسندين بالشام وغريها ، وأقعد يف آخر عمره 

إمساعيل بن أمحد بن علي عماد الدين الباريين احلليب الفقيه الشافعي ، ولد سنة تسع عشرة ، وقدم من حلب إىل 
دمشق وهو طالب علم فقرأ على الشيخ على املنفلوطي ، وواله البلقيين قضاء بعلبكن مث ويل خطابة القدس ، مث 

ين ، مث ويل قضاء القدس ، ومن قبله الشوبك ، وحدث توجه إىل مصر ، وكان ممن قام على التاج السبكي مع البلقي
آمنة بنت علي بن عبد العزيز الدمشقية ، .وافىت ودرس ، ومات يف ربيع األول ببيت املقدس ، وقد جاوز الثمانني 

  .حضرت على أمساء بنت صصري وعبد اهللا بن أيب التائب وغريمها وحدثت ، وماتت يف أول السنة 
شرف سيف الدين األعسر كان مشرفا مبطبخ قجا مث صار زردكاشا عند يلبغا الكبري ، مث تنقلت هبادر بن عبد اهللا امل

متر بن عبد اهللا احلاجب كان دينا .به األحوال إىل أن استقر أحد األمراء الكبار بالديار املصرية ، ومات يف شوال 
ء ، مات جمروحا من العرب نزلوا عليه يف خريا حمبا يف العلم حمترزا يف أحكامه ، مهما أشكل عليه راجع العلما

  .مركب رجع فيها من جهة اإلسكندرية 
جار اهللا بن محزة بن راجح بن أيب مني احلسين املكي ، قريب صاحب مكة ، قتل يف الوقعة اليت وقعت بني حسن بن 

  .عجالن واحلسنيني ، وكان من وجوه بين حسن 
الدين ، ولد يف رمضان سنة اثنتني وسبعمائة ، وكلن أبوه حسن بن عمر بن حممد بن مكي الشهرزوري حسام 

  .جنديا ، خدم وويل شد الواحات وكان يذكر من عجائبها أشياء ، ومات يف ذي احلجة وقد كف 
  .محود بن علي األقفهسي احلنفي كان مشاركا يف الفنون وويل نقابة احلكمللحنفية ، مات يف مجادى اآلخرة 

 بن سليمان بن علي الناسخ بدر الدين احلليب ، ولد بدمشق بعد العشرين وأحضره أبوه خليل بن حممد بن عبد اهللا
عند بن تيمية فمسح رأسه بيده ودعا له واشتغل فمهر يف عدة فنون مث سكن حلب ، ووقع يف احلكم واشتهر ، 

  .ومات يف ربيع األول وكان يذكر أنه مسع من الوادي آشي وابن النقيب الشافعي 
  .حممد الشنطويف صالح الدين موقع احلكم ، مات يف رمضان خليل بن 

ست الركب بنت علي بن حممد بن حجر أخت كاتبه ، ولدت يف رجب سنة سبعني يف طريق احلج ، وكانت قارئة 
  .كاتبة أعجوبة يف الذكاء ، وهي أمي بعد أمي أصبت هبا يف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

  خانين ناظري وهذا دليل:البغدادي ، كان فاضال وله نظم فمنه  سعد بن إبراهيم الطائي احلنبلي
  لرحيلي من بعده عن قليل

  وكذا الركب إن أرادوا قفوال
  قدموا ضوءهم أمام احلمول

سودون بن عبد اهللا الفخري الشيخوين ، كان من أتباع شيخون مث تنقلت به األحوال يف دولة حسن إىل أن تزوج 
ده ، وكان حمبا يف الصاحلني مع غفلة فيه حىت أن بعض الناس مجع من أحكامه شيئا حياكي بنت أستاذه وويل النيابة م

اجملموع من أحكام قراقوش وكان امللك الظاهر حيترمه ويعظمه ومل يتظاهر باملنكرات إال بعد أن مخلولزم بيته ، 



  .ومات يف مجادى اآلخرة 
بالده ، وتقدم عند أيب يزيد بن عثمان ، وقدم القاهرة رسوال سفر شاه بن عبد اهللا الرومي احلنفي تقدم يف العلم ب

من صاحب الروم فأخذ عن فضالئها وأكرمه السلطان وحصل له وعك واستمر إىل أن بغته األجل بالقاهرة ، مات 
  .يف مجادى اآلخرة 

  .مجادى اآلخرة  صدقة بن حممد فتح الدين أبو ذقن املصري ناظر املواريث ، كان مشكورا يف مباشرته ، مات يف
طقتمش خان التركي صاحب بالد الدشت ، قتل يف هذه السنة بعد أن انكسر من اللنك ، قتله أمري من أمراء التتار 

  .يقال له متر قطلو 
عبد اهللا بن عمر بن حملي بن عبد احلافظ البيتليدي بفتح املوحدةوسكون التحتانية وفتح املثناة الفوقية بعدها الم 

مث مثناه حتتانية ساكنة الوراق الدمشقي ، مسع من أيب بكرابن الرضي وشرف الدين ابن احلافظ  مكسورة خفيفة
  .وأمحد بن علي بن اجلزري وغريهم ، أجاز يل غري مرة ، ومات يف ذي القعدة 

  .عبد الرمحن بن حممد الشريسي زين الدين امليقايت الرئيس ، كان ماهرا يف فنه ، مات يف رمضان 
بد اهللا العامري فخر الدين أخو تقي الدين ، كان شافعيا بارعا يف الفقه ، مات كهال دون األربعني ، عثمان بن ع

وهو منسوب إىل كفر عامر قرية بالزبداين فرمبا له الكفر عامري ، أخذ عن الشرفالشريسي ، أثىن عليه ابن حجي 
  .مات يف ذي احلجة حبسن الفهم وصحة الذهن ، وهو ممن أذن له البلقيين يف اإلفتاء ، 

علي بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن عمر بن عوض املالكي ، أخو القاضي هبرام ، كان شيخ القراآت بالشيخونية ، 
  .مات يف رمضان 

علي بن عبد اهللا النشادري الزبيدي موفق الدين اليمين ، كان بارعا يف الفقه والصالح مع الدين والتواضع ، 
  .نع ، مات يف صفر وعرض عليه القضاء فامت

  .علي بن قاضي القدس ابن الرصاص عالء الدين ، ويل القضاء يف القدس غري مرة جاوز التسعني 
البصري مث املدين ، حدثت  -باملعجمة  -فاطمة بنت حيىي بن العفيف بن عبد السالم بن حممد بن مزروع املضري 

  .ة بعدها دهرا طويال باإلجازة عن أمحد بنعلي اجلزري وغريه ، وعمرت أختها رقي
فرج بن عبد اهللا الشريف احلافظي الدمشقي موىل القاضي شرف الدين ابن احلافظ ، مسع من حيىي بن حممد بن سعد 

  .وابن الزراد وغريمها ، مات يف شوال وقد قارب التسعني ، أجاز يل غري مرة 
  .قطلوبغا األمحدي أمري جندار وهو أخو آقبغا اجللب 

  .ري نائب الوجه القبلي ، قتله العرب كما تقدم قطلوبغا الطشتم
حممد بن أمحد بن عبد اهللا املقدسي مشس الدين ابن املؤذن ، كان يتعاىن الصالح وخدم الشيخ حممدا القرمي وسكن 

مكة من حدود سنة سبعينإىل أن مات قافال من اليمن على أميال من مكة يف شعبان ، وكان حسن اهليئة مقبوال 
د بن حممد بن عماد املصري مث املقدسي حمب الدين ابن اهلامث ، ولد سنة مثانني أو إحدى ومثانني وحفظ حممد بن أمح

القرآن وهو صغري جدا ، وكان من آيات اهللا يف سرعة احلفظ وجودة القرحية ، اشتغل بالفقه ، والعربية والقراآت 
غريه ، رافقين يف مساع احلديث كثريا ، ومسعت واحلديث ومهر يف اجلميع يف أسرع مدة ، مث صنف وخرج لنفسه ول

بقراءته املنهاج على شيخنا برهان الدين ، وهو أذكى من رأيت من البشر مع الدين والتواضع ولطف الذات ، 
  .وحسن اخللق والصيانة ، مات يف شهر رمضان ، وأصيب به أبوه وأسف عليه كثريا ، عوضه اهللا اجلنة 

  .مجيل الصورة تام القامة ، مات يف صفر وقد جاوز العشرين حممد بن جركس اخلليلي كان 



حممد بن رجب بن حممد بن كلفت التركماين األصل ناصر الدين الوزير ، تنقلت به األحوال إىل أن ويل شد اخلاص 
ثن انتقل إىل الوزارةفباشرها مباشرة حسنة ، وذلك يف رابع عشر ربيع اآلخر سنة سبع وتسعني ، وقرر الوزراء 
املنفصلني يف خدمته ما بني ناظر ومستوف ، فباشروا معه على قاعدة خاله ناصر الدين بن احلسام ، وكان رئيسا 

حمتشما حسن الوجه ، مات يف صفر وكثر الثناء عليه ، وكان قد جاور مبكة سنة ثالث ومثانني ، حممد بن عبد اهللا 
جليش ، وكان بيده عدة مباشرات ، وكان رئيسا له حظ بن عبد العزيز مشس الدين النستراوي األصل ناظر ديوان ا

حممد بن حممد بن أمحد القايايت تقي .من عبادة ، ومن كالمه البطالون أعداء الدول مات يف صفر وكان لطيفا كيسا 
  .الدين احلنفي موقع احلكم وشاهد دار الضرب ، كان من الرؤساء بالقاهرة ، مات يف مجادى األوىل 

ن حممد بن عثمان األماسي عز الدين الدمشقي مسع من احلجاز صحيح البخاري وحدث ، أجاز يل حممد بن حممد ب
وكان ناظر األيتام بدمشق ويتكسب بالشهادة حتت الساعات ويوقع على احلكام ، أقام على ذلك اكثر من ستني 

  .ه خبطه سنة ، مات يف ربيع اآلخر وقد ناهز الثمانني ألنه ولد سنة مثاين عشرة على ما كتب
حممد بن حممد بن موسى بن عبد اهللا الشنشي احلنفي ، ناب يف احلكم ، وكان أحد طلبة الصرغتمشية ، وكان 

  .فاضال جاور مبكة سنة ثالث ومثانني ، مات يف مجادى األوىل 
يف شعبان حممد بن حممد املصري الشيخ مشس الدين الصويف ، أحد القراء يف اجلوق ، انتهت إيه رئاسة فنه ، ومات 

.  
مرتضى بن إبراهيم بن محزة احلسين .حممد بن مقبل الصرغتمشي ، كان عارفا بعلم امليقات ، مات يف رجب 

العراقي صدر الدين ، كان أبوه معظما عند أصحاب بغداد مث دخل القاهرة فعظم يف الدولة الناصرية احلسنية ، 
وعظمه ، مث استمر معظما وقد ويل نقابة األشراف مرة مات سنة أربع وستني ، فأحسن يلبغا إىل مرتضى املذكور 

ونظر القدس مرة واخلليل أخرى ، وكان حسن الشكل مليح الوجه طلق اللسان فصيحا بالعربية والتركية ، 
مقبل بن عبد اهللا الصرغتمشي ، تفقه وتقدم .اجتمعت به يف داره ورأيته جييد لعب الشطرنج ، مات يف ربيع اآلخر 

نف وشرح وشارك بالعربية ، مات يف رمضان ، وأجنب ولده حممد فشارطك يف الفضائل ومهر يف يف العلم وص
  .احلساب ، وكان قصري القامة أحدب ، مات قبل أبيه بشهرين 

ميكائيل بن حسني بن إسرائيل التركماين احلنفي نزيل عينتاب ، قدمها فأخذ عن الشيخ فخر الدين إياس وغريه ، 
ارس والزم اإلفادة ، فأخذ عنه القاضي بدر الدين العيين ، وهو ترمجه فقال إنه عاش أكثر من وباشر هبا بعض املد

  .سبعني سنة ، مات يف سابع عشر ذي احلجة 
يوسف بن أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر املقدسياحلنبلي أبو احملاسن مجال الدين بن تقي الدين بن العز أخو 

الصاحلي ، مسع من احلجار وابن الزراد وغريه ، ومهر يف مذهبه ، وكان يعاب بفتواه مسند عصره صالح الدين 
مبسألة الطالق التيمية أجاز يل ، وكان إمام مدرسة ابن أيب عمر ، أثىن عليه ابن حجي بالفضل وجودة الذهن 

  .وصحة الفهم ، مات يف شهر رمضان 
  .أبو سعد ابن سند ، امسه أمحد 

  ٧٩٩حوادث سنة .وقد تقدما أبو ذقن امسه صدقة 
  سنة تسع وتسعني وسبعمائة

فيها حضر الطنبغا املارداين نائب صاحب ماردين إىل القاهرة فأكرمه السلطان ، فقد قدمت شرح حاله يف السنة 
  .املاضية ، وكان قدومه يف احملرم 



القاهرة ، ومضموهنا وفيها وصلت كتب من جهة مترلنك فعوقت رسله بالشام وأرسلت الكتب اليت معهم إىل 
التحريض على إرسال قريبه اطلمش الذي أسره قرا يوسف كما تقدم فيه مبا هو عليه من اخلري واإلحسان بالديار 
املصرية ، وأرسل ذلك السلطان مع أجوبته ومضموهنا أنك إذا أطلقت من عندك من جهيت أطلقت من عندي من 

  .جهتك والسالم 
حلضور بني يدي السلطانفترافع هو وكاتبه سعد الدين بن غراب الذي استقر ناظر ويف صفر سأل حممد األستادار ا

اخلاص فلم يفده ذلك شيئا وتسلمه شاد الدواوين ، ورجع فبالغ يف أذيته وعقوبته مت حبسه يف خزائن مشائل يف 
سجنه يف اخلزانة وأن أوائل مجادى األوىل حىت مات يف تاسع رجب منهان ويقال إنه خنق ، وأنه ملا حتقق أنه أمر ب

ذلك يفضي به إىل القتل استدعى بقجة كبرية وفيها وثائق بديون له على كثري من الناس كان قد استوىف أكثرها 
فغسلها كلها ، ويقال إن مجلة ما أخذ من موجوده قبل وفاته ألف ألف دينار ومائتا ألف دينار ، فلعاها كانت 

دم عند أمراء اإلسكندرية كاجلندار ، مث صار يتوىل شاد األقطاعات عند تساوي قدر الفضة ، وكان يف أول أمره خي
بعض األجناد مث عند األمراء ، مث ترقى إىل أن استقر شاد الدواوين ، مث واله الظاهراالستادارية الكربى ، فباشرها 

يف سادس ربيع األول استقر و.مبعرفة ودهاء إىل أن خضع له أكابر أهل الدولة مث تقلبت به األحوال إىل هذه الغاية 
سعد الدين ابن الصاحب مشس الدين املقيسي يف نظر اجليزة عوضا عن سعد الدين بن قارورة ، واستمر ابن قارورة 

  .ناظر الدواليب رفيقا البن مسحل 
لي وفيه استقر تاج الدين البوالقي مشري الدولة عوضا عن تاج الدين ابن الرملي واستقر أناط كاشف الوجه القب

عوضا عن عمر ابن أخي قرط واستقر عوضه يف أمارة قوص ناصر الدين ابن العاديل ، وفيه مات بطرك النصارى 
امللكية ، واستقر عوضه واحد منهم ، وفيه استقرعلم الدين كاتب ابن يلبغا يف استيفاء الدولة عوضا عن علم الدين 

إلسكندرية عوضا عن فخر الدين ابن غراب ، وفيه نفى الطنساوي ، واستقر تاج الدين رزق اهللا بن مساقة ناظر ا
  .طشبغا وإىل دمياط إىل قوص ، وفيه استقر كرمي الدين بن مكانس 

  .ويف شوال اعتقل اجلبغا اجلمايل وأمد بن يلبغا بطرابلس 
  .وفيها حاصر ولد مترلنك بالد اجلزيرة واملوصل فتشتت اهلها وفر قرا يوسف إىل الشام وغريه 

م تاين احلسين نائب الشام املعروف بتنم إىل الديار املصرية باستدعاء السلطان أرسل إليه سودون طاز يف وفيها قد
احملرم فأحضره يف ثالثصفر والقاه السلطان إىل الريدانية فجلس يف املصطبة وتلقاه أكرب العسكر حىت حضر بني يدي 

ره بالنزول بامليدان الكبري وأجرى له الرواتب واخللع مث السلطان فأكرمه وأقعده إىل جانبه مث ركبا إىل القلعة وأم
ويف يوم اإلثنني .أرسل هو تقدمته إىل السلطان قيل فقومت خبمسني ألف دينار وقيل إهنا تساوي أكثر من ذلك 

سابع عشر صفر عمل السلطان املوكب بدار العدل ، وأحضر تنم مبنزلة النيابة وخلع عليه خلعة استمرار ، وخلع 
القاضي مشس الدين النابلسي احلنبلي بقضاء احلنابلة ، وكان حضر مع تنم وسافروا يف أواخر الشهر املذكور ،  على

وفيه رضي السلطان على جلبان قراسقل الكمشبغاوي وافرج عنه من دمياط واستقر أمريا كبريا بالشام وقبض على 
  .إياس الذي استقر جلبان عوضه وصودر على مائةالف دينار 

ربيع األول استقر بدر الدين حممد بن حممد الطوخي يف الوزارة ، وصرف سعد الدين ابن البقري وصودر ابن  ويف
البقري على مال كثري جدا أفضى به الطلب إىل إهالكه فباشر الطوخي الوزارة بصرامة ومهابة ويف واليته هذه 

فرد عوضا عن ابن الطوخي ، ويف صفر أعيد ابطل مكس الغلة ، واستقر سعد الدين ابن اهليصمناظر الديوان امل
شرف الدين الدماميين إىل احلسبة مضافا إىل الوكالة ونظر الكسوة وصرف البجاسي ، مث استقر ابن الدماميين يف 



نظر اجليش يف ربيع األول بعد موت مجال الدين ، واستقر ابن الربجي يف احلسبة فاتفق ان األسعار غلت فتشاءم 
بث إال يسريا حىت وقف العامة فيه للسلطان فعاندهم وخلع عليه فرمجوه فعزله عنهم وأعاد البجاسي الناس به ومل يل

.  
وفيها .وفيه استقر مشس الدين الطرابلسي يف قضاء احلنفية بالديار املصرية بعد مجال الدين ، مث مات يف آخر السنة 

  . الفرنج فكسرهم كسرة عظيمة كانت الوقعة بني امللك أيب يزيد بك بن عثمان صاحب الروم وبني
وفيها قدمت هدية صاحب الروم صحبة قاصد السلطان وامسه طولو ، وهو االذي ويل إمرة احلاج بعد ذلك يف سنة 
ست ومثامنائة ، واخرب أنه رأى مشس الدين ابن اجلزري مقيما يف بلد ابن عثمان يف غاية اإلكرام ، وكان ابن اجلزري 

قطلوبك الذي كان يف خدمة األمري الكبري أيتمش ، مث ويل بعد ذلك االستادارية فحاسب  يتحدث يف تعلقات األمري
ابن اجلزري فادعى أنه يستحق عليه شيئا كثريا فخشي منه ففر فركب البحر إىل اإلسكندرية مث إىل انطاكية مث إىل 

مبقداره فأكرمه وأرسل إليه  كامورا موبر فعرف ابن عثمان: برصا فلقي شيخا كانيقرأ عليه يف دمشق يقال له 
مث قدمت له هدية أخرى صحبة قصاد من عنده ومن مجلتها مجاعة من . خيوال ورقيقا وثيابا ورتب له مرتبا جيدا 

  .الفرنج كانوا يقطعون الطريق على املسلمني يف البحر فأسرهم وأرسلهم فأسلم منهم اثنان 
اشيوبرهان الدين ابن احمللي ، ويقال إهنا قومت بستني ألف وفيها قدمت هدية صاحب اليمن صحبة عبده فأخر الطو

  .دينار 
  .وفيها استقر حنمد بن عمر بن عبد العزيز اهلواري أبو السنون يف إمرة العرب بالصعيد األعلى عوضا عن أبيه 

يف املواكب  وفيها استأذن كاتب السر بدر الدين الكلستاين السلطان له وجلميعاملتعممني أن يلبسوا الصوف امللون
  .فأذن هلم وكانوا ال يلبسون إال األبيض خاصة ، ويف ربيع األول ولدت امرأة بظاهر القاهرة أربعة ذكور أحياء 

ويف يوم اخلميس ثالث عشرين مجادى األوىل استقر القاضي تقي الدين الزبريي يف قضاء الشافعية وصرف صدر 
  .قتمش خان صاحب بالد الدشت وبني الفرنج اجلنوية وفيها كانت الوقعة العظمى بني ط.الدين املناوي 

ويف مجادى اآلخرة وصل القاضي سري الدين إىل القاهرة مصروفا عن قضاء دمشق ، وكان عني لقضاء الشافعية 
بالقاهرة ، فاتفقت والية الزبريي قبل أن يقدم فلما قدم مل يلبث أن مات ، واستقر عماد الدين الكركي الذي كان 

فعية بالقاهرة يف خطابة القدس بعد موتابن مجاعة واستقر الشيخ زين الدين العراقي يف تدريس احلديث قاضي الشا
جبامع ابن طولون مكانه حبكم سفره ، واستقر الشيخ سراج الدين ابن امللقن يف تدريس قبة الصاحل وشهاب الدين 

ء ملا كان أصاهبم من الغالء فلما رجعوا النحريري يف النظر عليه مكانه أيضا ، وفيه خرج أهل دمشق لالستسقا
وجدوا ابن النشو فرمجوه حىت مات ، وكان حيتكر الغالل باجلاه وراح دمه هدرا ، وكان ابن النشو هذا يقال له 

ناصر حممد متويل شد املراكز وويل إمرة طبلخاناه ، وكان أصله مسسارا فلما تأمرصار حيتكر وال يبيع أحد شيئ من 
د مراجعته ، وكان قتله والنائب يف الصيد ، فلما رجع كوتب من عند السلطان بتتبع من فعل ذلك احلبوب إال بع

وتوسيطه ، فحصل لكثري من الشاميني أذى وكتبوا فيه حمضرا مبا يبدو من املذكور من الفجور وكلمات الكفر 
  .واجلور املفرط والظلم الظاهر ، فلطف النائب القضية حىت أعفى الناس من ذلك 

ويف رجب شرع يلبغا الساملي يف جتديد عمارة األقمر فأقام منارته وعمل فيه فسقية وجدد فيه خطبة يف رابع رمضان 
.  

ويف ثامن شعبان املوافق احلادي عشر بشنس أمطرت السماء برعد وبرق حىت صارت القاهرة خوضا فكان من 
م منه يف مثل زمانه يف سنة سبع عشرة ومثامنائة يف العجائب ودام ذلك يف ليايل متعددة ، وقد وقع مثل ذلك بل أعظ



سلطنة امللك املؤيد ، ويف شعبان صرف قديدمن نيابة اإلسكندرية إىل القدس بطاال ، واستقر شيخ احملمودي وهو 
الذي ويل السلطنة بعد ذلك يف أقطاع صرغتمش وهي تقدمة ، واستقر طغنجي يف أقطاع شيخ ، واستقر يشبك 

دبر اململكة بعد ذلك أمري طبلخاناه عوضا عن صالح الدين تنكز ، وأمر صالح الدين باإلقامة العثماين الذي 
باإلسكندريةبطاال مث شفع فيه فتوجه إىل دمشق ، واستقر عالء الدين الطبالوي مكانه يف استادارية الذخرية 

  .واألمالك 
عن شيخه نور الدين البكري وكان يوقع ويف أواخر شعبان استقر شعبان بن داود اآلثاري يف حسبة مصر عوضا 

بني يديه ، ويف رمضان استقر يلبغا اجملنون األمحدي الذي كان كاشف الوجه القبلي يف االستادارية عوضا عن 
  .قطلوبك 

ويف أوائل شوال توجه متربغا املنجكي حاجب امليسرة على الربيد لإلصالح بني التركمان ، وفيه اعتقل عنان أمري 
عمه مباركابن رميثة وابن عطية ومجاز وهبة أمري املدينة باإلسكندرية ، وفيه وصل تاج الدين ابن أيب  مكة وأوالد

شاكرمن بالد الروم وكان فر إليها فأقام قليال مث رجع فأسره الفرنج فاشتراه شخص شوبكي وأحضره إىل مصر 
  .فعفا عنه وأمره بلزوم بيته فسأله السلطان عن سبب هروبه فذكر أنه خاف من سعد الدين ابن البقري 

ويف هذه السنة أمطرت السماء يف حادي عشر بشنس من األشهر القبطية مطرا غزيرا برعد وبرق ودام ذلك يف 
  .ليايل متعددة ، وأوىف النيل عاشر مسرى وانتهت الزيادة إىل مخسة عشر من مسرى 

شامية واململكة الرومية فأمر السلطان متربغا وفيها نازل مجاعة من أصحاب مترلنك ارزنكان وهي بيناململكة ال
  .املنجكي باخلروج إىل الشام لتجريد العساكر إىل أزركان 

وفيها غضب بكلمش أمري سالح على دويداره مهنا مبرافعة موقعه صفي الدين الدمريي فصادره وصرفه ، واستقر 
ل األمر إىل أن غضب بكلمش على موقعه كرمي الدين ابن مكانس ناظر ديوانه وأمحد بن قامياز استاداره ، فآ

  .املذكور فضربه باملقارع فمات حتت الضرب 
ويف العشرين من شوال رافع مجاعة من صوفية اخلانقاه القوصونية شيخهم تاج الدين امليموين ، وكان استقر فيها 

يخة املذكورة فعزل منها بعد جده ألمهنور الدين اهلوريين ورموه بعظائم وفواحش ، فأمر السلطان بعزله من املش
ومن نيابة احلكم ، واستقر يف املشيخة الشيخ مشس الدين ابينا التركماين احلنفي ، ويف يوم اجلمعة ثامن شوال 

املوافق لعاشر مسرى زاد النيل يف يوم واحد ستة وستني أصبعا وكسر فيه اخلليج مث انتهت زيادته إىل مخسة عشر 
  .من عشرين 

القعدة قتل األمري أبو بكر بن األحدب أمري عرب عرك شرف اخلصوص من الوجه القبلي ، ويف العشرين من ذي 
  .ويف أوائل ذي احلجة توعك السلطان إىل يوم عرفة فعويف .واستقر عوضه يف إمرة العرب أخوه عثمان 

  .وفيها وقع الرخاء باملدينة الشريفة حىت بيع اللحم كل رطل مصري بنصف درهم 
  .اليمن من طريق الطور فركبت البحر يف ذي القعدة فوصلت إليها يف السنة املقبلة  وفيها توجهت إىل

وفيها أعيد عالء الدين ابن البقاء إىل قضاء الشافعية بدمشق ، وطلب سري الدين إىل القاهرة ليستقر يف القضاء هبا 
  .فمات قبل أن يلي كما تقدم شرحه 

  ٧٩٩وفيات سنة 
  ني وسبعمائة من األعيانذكر من مات يف سنة تسع وتسع

إبراهيم بن عبد اهللا احلليب الصويف امللقن ، كان يذكر أنه كان بتفليس سنة غازان رجال وعمر إىل هذه الغاية وقدم 



دمشق وهو كبري فأقراالقرآن باجلامع وصارت له حلقة مشهورة ، يقال إنه قرأ عليه اكثر من ألف ممن امسه حممد 
يه فيفرقها يف أهل حلقته ، وكان أول من يدخل اجلامع وآخر من خيرج منه ، خاصة ، وكان الفتوح ترد عل

واستسقوا به مرة بدمشق ، وكان شيخا طواال كامل البنية وافر اهلمة كثري األكل ، ومات يف شعبان ، وكانت 
  .جنازته حافلة جدا ، ويقال أنه عاش مائة وعشرين سنة 

لد قبل سنة عشرين ، ونشأ يف بالد العجم ، وتعلم صناعة الالزورد فكان إبراهيم بن عبد اهللا اخلالطي الشريف ، و
حيترف منها ، وقدم الديار املصرية فعظمه أهل الدولة ، وكان ينسب إىل الكيمياء ؛ وكان ال خيرج من منزله وأكثر 

عه من فوق منزله الناس يترددون إليه ، وكان السلطان مير بداره وهي بفم اخلور فيكلمه وهو راكب ويتحدث هو م
، ماتفي مجادى األوىل ، وحضر جنازته أكثر األمراء ، وقرأت يف تاريخ العينتايب أنه الشريف حسني األخالصي 

وكان يعيش عيش : إنه كان يصنع الالزورد واشتهر بذلك قال : وكان منقطعا يف منزله ويقال : احلسيين ، قال 
فض ألنه كان ال يصلي اجلمعة ويدعي بعض من يتبعه انه املهدي ، امللوك وال يتردد ألحد ، وكان ينسب إىل الر

وكان يف أول أمره قدم حلب فنزل جبامعها منقطعا عن الناس ، فذكر للظاهر أنه يعرف الطب معرفة جيدة ، 
فأحضره إىل القاهرة ليداوي ولده حممدا فأقبل عليه السلطان وشرع يف مداواة ولده فلم ينجع ، واستمر مقيما 

نزله على شاطئ النيل إىل أن مات يف أول مجادى األوىل وقد جاوز الثمانني ، وخلف موجوداكثريا ومل يوص بشيء مب
فنزل قلماي الدويدار الكبري فاحتاط على موجوده فوجد عنده جام ذهب وقوارير فيها مخر وزنانري للرهبان ونسخة 

  .فيه فصوص مثمنة على ما قيل  من اإلجنيل ، وكتب تتعلق باحلكمة والنجوم والرمل وصندوق
إبراهيم بن علي بن حممد بن حممد بن أيب القاسم بن حممد ابن فرحون اليعمري املالكي املدين ، مسع هبا من الوادي 
آشي ومن الزبري بن علي األسواين واجلمال املطري ، وتفرد عنه بسماع تاريخ املدينة وغريهم وتفقه وويل القضاء 

إبراهيم .ابا نفيسا يف األحكام وآخر يف طبقات املالكية مات يف عيد األضحى وقد قارب السبعني باملدينة ، وألف كت
بن يوسف الكاتب ابن األندلسي ، وزير صاحب املغرب ، كان خالف عليه مع أخيه أيب بكر فظفر به أبو فارس 

  .فصلبه يف هذه السنة 
العز بن وهيب األذرعي مث الدمشقي احلنفي جنم الدين ابن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن أيب العز بن صاحل بن أيب 

الكشك ، ولد سنة عشرين ، ومسع من احلجار وحدث عنه ، وتفقه وويل قضاء مصر سنة سبع وسبعني فلم تطب 
له فرجع ، وكان ويل قضاء دمشقمرارا ، آخرها سنة اثنتني وتسعني فلزم داره ، وكان خبريا باملذهب ، درس 

دم املدرسني والقضاة ، كان عارفا صارما ، ومات يف ذي احلجة ، أجاز يل وأجاز له سنة مولده بأماكن وهو أق
وبعدها القاسم بن عساكر وحيىي بن سعد وابن الزراد وابن شرف وزينب بنت شكر وغريهم ضربه ابن أخته وكان 

  .خمتال بسكني فقتله 
وكانت له عناية بالعلم ، وكان يعرف بشيخ الوضوء أمحد بن حممد بن إبراهيم شهاب الدين الصفدي نزيل مصر ، 

، مات يف ربيع األول وهو والد الشيخ شهاب الدين وعرف بشيخ الوضوء ألنه كان يتعاهد املطاهر فيعلم العوام 
أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد العزيز النويري حمب الدين ابن أيب الفضل قاضي مكة وابن قاضيها ، ولد .الوضوء 

ومخسني وسبعمائة ، وأمسعه أبوه علي العز بن مجاعة وغريه ، وتفقه بأبيه وغريه ، وقد ناب عن أبيه وويل  سنة إحدى
  .قضاء املدينة يف حياته مث حتول إىل قضاء مكة يف سنة سبع ومثانني فمات هبا وكان بارعا يف األحكام مشكورا 

سنة بضع وعشرين وسبعمائة ، وحدث عن زينب  أمحد بن حممد بن راشد بن قطليشا القطان ، شهاب الدين ، ولد
  .بنت الكمالوأيب بكر ابن الرضى وغريمها ، أجاز يل غري مرة ، ومات يف ربيع األول وقد جاوز السبعني 



أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد الظاهري شهاب الدين أبن تقي الدين الدمشقي ، ابن أخت القاضي سري الدين ، 
  .كن وأفاد أحد الفضالء ، درس بأما

  .أمحد بن حممد بن حممد البأد املالكي إمام املالكية بدمشق ، وكان ينوب باحلكم ومات بالقدس يف صفر 
  .أمحد بن حممد بن مظفر الدين موسى بن رقطاي 

أرغون دوادار النائب سودون ، كان اشتراه ورباه مث اعتقه وزوجه ابنته ، وجعل استاداره ودواداره وحاكم بيته ، 
ل النيابة نيابة عنأستاذه يف مدة غيبة السلطان يف سنة ست أو سبع وتسعني ، وباشر بعد موته شد اخلاص إىل أن وعم

  .مات يف شهر ربيع األول 
إمساعيل بن حسن بن حممد بن قالون عماد الدين بن السلطان الناصر بن الناصر ، كان ذكيا فطنا عارفا باحلساب 

ف شعبان بن حسني واختص به ، مث تقدم عند امللك الظاهر ونادمه ، مات يف شوال والكتابة ، أمره ابن عمه األشر
.  

  .إياس بن عبد اهللا فخر الدين اجلرجاوي ، نائب طرابلس ، وقد تقدم يف الديار املصرية ، مات يف هذه السنة 
من احلجاز وحدث ، وكان  أبو بكر بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادياملقدسي مث الصاحلي ، مسع

  .به صمم ، مات يف احملرم وقد جاوز الثمانني ، أجاز يل 
أبو بكر بن أيب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر احلفصي أخو السلطان أيب فارس عبد العزيز صاحب املغرب يكىن 

يف االعتقال يف ذي  أبا حيىي ، كان ممن خال على أخيه بقسطنطينية فحاصره أبو فارس حىت قبض عليه ، ومات
  .أبو بكر بن األحدب العركي ، قتل يف ذي القعدة ، كما تقدم يف احلوادث رأيته غري مرة .القعدة منها 

  .حافظ العجمي خادم الصوفية بالبريسية مث الشيخونية ، وكان صهر الشيخ ضياء الدين 
مقيما باحلكر ، وللناس فيه اعتقاد ،  حسن بن عبد اهللا التستري الصويف رفيق يوسف العجمي يف الطريق ، وكان

  .مات يف مجادى األوىل 
  .درويش بن عبد اهللا العباسي ، أحد من كان يعتقد بالقاهرة ، مات يف رجب 

زينب بنت عبد اهللا بن عبد احلليم بن تيمية ابنة أخي الشيخ تقي الدين ، مسعت من احلجاز وغريه ، حدثت 
  . .وأجازت يل 

مان بن عبد الرمحن الدمشقية ، يعرف أبوها بابن العصيدة ، زاد عمرها على املائة وعشر زينب بنت حممد بن عث
سنني بإخبار من يوثق هبمن اهل دمشق ، فقرأ عليها بعض أصحابنا باإلجازة العامة عن الفخر بن البخاري وغريه ، 

  .وأجازت يل غري مرة 
من زينب بنت الكمال واجلزري بدمشق ، ومن العالمة  سعد بن عبد اهللا البهائي السبكي موىل أيب البقاء ، مسع

  .مشس الدين بن القماح وإمساعيل بن عبد ربه بالقاهرة ومن غريهم ، مات يف رمضان أجاز يل 
عبد اهللا بن علي السنجاري قاضي صور وهي بلدة بني حصن كيفا وماردين ، تفقه بسنجار وماردين واملوصل 

د ، وقدم دمشق فأخذ هبا عن القونوي احلنفي ، مث قدم مصر فأخذ عن مشس وأربل ، ومحل عن علماء تلك البال
الدين األصبهاين وأفىت ودرس وتقدم ونظم املختار على مذهب احلنفية وغري ذلك ، وكان يصحب أمري علي 

لصاحلية ، املارداين فأقام معه مبصر مدة ، وناب يف احلكم عن احلنفية ، مث ويل وكالة بيت املال بدمشق ، ودرس با
وقدم مصر بأخرة ، ورأيته ومسعت كالمه عند القاضي صدر الدين املناوي ، وقد حدث عن الصفي احلللي بشيء 

  :من شعره ، وكان مولده سنة اثنتني وعشرين ، وكان حسن األخالق لني اجلانب لطيف الذات ، ومن نظمه 



  لكل امرئ منا من الدهر شاغل
صحب الربهان ابن مجاعة بدمشق ، وسامره وكان حيفظ : ابن حجي يف تارخيه وما شغل ما عشت إال املسائلقال 

  .شيئا كثريا من احلكايات والنوادر وعنده سكون وتواضع ، مات يف ربيع اآلخر بدمشق 
عبد الرمحن بن أمحد بن مبارك بن محاد بن تركي بن عبد اهللا الغزي مث القاهري أبو الفرج ابن الشيخة نزيل القاهرة 

د سنة أربع عشرة أو مخس عشرة ، ومسع من الدبوسي والواين واخلتين وعليابن إمساعيل بن قريش وابن سيد ، ول
الناس وخلق كثري ، وأجاز له ابن الشريازي والقاسم بن عساكر واحلجار وخلق كثري أيضا ، وطلب بنفسه وتيقظ 

كسب يف حانوت بزاز ظاهر باب الفتوح ، وأخذ الفقه عن السبكي وغريه ، وكان يقظا نبيها مستحضرا ، وكان يت
مث ترك ، وكان صاحلا عابدا قانتا ، وكان بينه وبني أيب مودة وصحبة ، فكان يزورنا بعد موت أيب وأنا صغري مث 

اجتمعت به ملا طلبت احلديث فأكرمين ، وكان يدمي الصرب يل على القراءة إىل أن أخذت عنه أكثر مروياته ، وقد 
ستخرج على صحيح مسلم أليب نعيم قرأته عليه كله ، وحدث بالكثري ، من مسموعاته وقال يل تفرد برواية امل

عزمت على أن امسع عليه شيئا ، مات يف تاسع عشرين شهر ربيع اآلخر ، : شيخنا زين الدين العراقي مرارا 
كان ال يدخل يف الوظائف ، وقدتغري قليال من أول هذه السنة ، قرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي وأجازنيه ، 

وملا فتح احلانوت يف الربكان يدمي االشتغال والعبادة ، فاتفق أن شخصا أودع عنده مائيت دينار فوضعها يف صندوق 
باحلانوت ، فنقب اللصوص احلانوت واخذوا ما فيه ، فبلغ صاحب الذهب فطابت نفسه ومل يكذب الشيخ وال 

عن اللص ملا أخذه وقع منه يف الدورند ، : وم بعد حنو ستة أشهر من يقول له اهتمه ، فاتفق أن الشيخ رأى يف الن
فأصبح فجاء إىل احلانوت فوجد الصرة كما هي قد غطى عليها التراب فغابت فيه ، فأخذها وجاء إىل صاحب 

لم ما علمت منك إال الصدق واألمانة وقد نقب حانوتك وسرق الذهب ف: خذ ذهبك ، فقال : الذهب فقال له 
وهبته : أنت يف حل منه ، وامتنع من أخذه منه وقال : فحدثه باخلرب فقال ؟ كلفت نفسك واقترضت هذا الذهب 

لك ، فعاجله حىت أعياه ، فامتنع من أخذه ، فحج الشيخ وجاور مدة حىت انفق ذلك الذهب ، واتفق أنه عدم من 
طها ليعرفها ، ووجد يف السوق اهلاون بعينه فسأل بيته هاون فتوجه إىل السوق ليجده فوجد يف الطريق صرة فالتق

إنه سرق من بيته وترك عنده الصرة حىت يتوجه باهلاون إىل منزله : الذي وجده عنده عن قدر مثنه فأخربه ومل يقل له 
: ال هذه الصرة اليت دفعتها يف مثن هذا اهلاون إىل منزله ، فلما رأى الرجل الصرة ق: ، فلما رأى الرجل الصرة قال 

هذا هاونك وهذه فضيت ، فاخذ كل منهما : هذه الصرة اليت دفعتها يف مثن هذا اهلاون ، فقص عليه قصته فقال 
عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد اهللا التركماين األصل الدمشقي أبو هريرة ، ابن .الذي له 

، أحضره أبوه على وزيرة بنت املنجا والقاضي سليمان وإمساعيل  احلافظ أيب عبد اهللا الذهيب مسند الشام يف عصره
ابن مكتوم مث علي أيب بكر بن عبد الدائم وأمسعه من عيسى املطعم وابن الشريازي وابن مشرف وحيىي بن سعد 

والقاسم ابن عساكر وأهل عصره فأكثر عنهم ، وخرج له أبوه أربعني حديثا ، وحدث هبا يف حياة أبيه سنة سبع 
وأربعني وسبعمائة ، وحدث يف غالب عمره ، وكان صبورا على األمساع حمبا ألهل احلديث والروايات ويذاكر 

بأشياء حسنة ، وأم جبامع كفر بطنا عدة سنني ، وأضر بأخرة ، وتفرد بكثري من الشيوخ والروايات ، وأجاز يل غري 
  .سنة  مرة ، ماتفي ربيع األول بقرية كفر بطنا ، وله إحدى ومثانون

عبد القادر بن حممد بن علي بن محزة العمري املدين املعروف باحلجار ، روى عن جده ، ومسع من أصحاب الفخر ، 
  .وعين بالعلم وتنبه قليال ، مات يف عيد األضحى ، وذكر لنا اليشكري أنه راى مساعه للموطأ على الوادي آشي 

اظر األوصياء بدمشق ، وقد ويل احلسبة ووكالة بيت املال ، عبد الكرمي بن حممد بن أمحد جنم الدين السنجاري ن



  .وكان كيسا منطبعا ذا خالعات وجمون ، مات يف مجادى اآلخرة وقد جاوز الستني 
عثمان بن حممد بن وجيه الشيشين مسع جامع الترمذي من العرضي ومظفر الدين العسقالين بسندمها املعروف ، 

ء يف الصالة بعد الفجر ، وأجاز يل غري مرة ، وكان يباشر يف الشهادات وينوب قرأت عليه من أوله إىل باب ما جا
كانت له : يف احلكم يف بعض البالد ، مات يوم النصف من ربيع اآلخر ، قرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي 

العزيز النويري علي بن أمحد بن عبد .مروءة ومواساة ألصحابه ال ينقطع عنهم ويتفقدهم ويهدي إليهم ويقرضهم 
مث املكي املالكي ، مسع من عيسى احلجي والزبري بن علي والوادي آشي وغريهم ، ومولده سنة أربع وعشرين ، 

وتفقه وويل إمامة مقام املالكية مبكة مخسا وثالثني سنة ، وناب يف احلكم عن أخيه أيب الفضل مث عن أبن أخيه وكان 
  .لفه مرارا ، وكان يتصلب يف األحكام مع املهابة ذا مروءة وعصبية وحدث ، رأيته وصليت خ

علي بن أمحد بن حممد بن أمحد بن علي بن حممد بن إمساعيل بنبشري البالسي مث املصري أبو القاسم ابن شهاب الدين 
ابن مشس الدين ابن شهاب الدين بن نور الدين بن جنم الدين ابن فخر الدين ، من أوالد التجار الكارمية ، وكان 

ده مشس الدين من أكابر التجار ، مات سنة ثالث وستني وسبعمائة ، واشتغل أبو القاسم فسمع معي الكثري من ج
املشايخ ، وتفقه وتنبه والزم حضور الدروس الفقهية وغريها ، مث توجه إىل اإلسكندرية يف التجارة فمات هناك يف 

ئل ، عاش ثالثا وعشرين سنة عوضه اهللا تعاىل اجلنة رمضان غريبا فريدا ، وكان حسن األخالق واخللق لطيف الشما
.  

علي بن حامد بن أيب بكر البويطي نور الدين احلاسب ، ولد سنة عشرين وبرع يف معرفة األوضاع امليقاتية ، وكان 
  .كثري الفوائد حسن اخلط مات عن حنو الثمانني 

ن داود خطيب بيت اآلبار ، مات يف احملرم ، أجاز علي بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن بقاء امللقن الدمشقي ، روى ع
علي بن قاضي الكرك زين الدين عمر بن عامر بن حصن بن ربيع العامري عالء الدين ، ويل قضاء القدس غري .يل 

  .مرة ، جاوز السبعني ، وكان من أعيان املوقعني يف حسن اخلط وسرعة الكتابة ، وكان مسع من الربزايل وغريه 
د بن أمحد بن منصور البعلي القبيبايت ، روى عن احلجار األربعني ختريج ابن الفخر البعاي ، وحدث هبا علي بن حمم

  .، مات يف ذي القعدة ، أجاز يل 
علي بن حممد النوساي شيخ صندفا من الغربية ، كان جوادا كثري الرب واملعروف والصدقات ،وكان حيج فيحمل 

  .ء مات يف شوال ، وخلف أمواال كثرية من مجلتها ألف جاموسة معه مجعا كثريا من الفقهاء والفقرا
  .علي بن جنم الكيالين مث املصري اخلواجا ، كان وجيها يف الدول ، مات مبكة 

عيسى بن عثمان بن عيسى بن غازي شرف الدين الغزي الشافعي ، ولد سنة تسع وثالثني وقدم دمشق وهو كبري 
اضي شهبة ، ومشس الدين الغزي وغريهم ،وعين بالفقه والتدريس وناب يف وأخذ عن ابن حجي واحلسباين وابن ق

احلكم ، وويل قضاء داريا ، وأخذ عن ابن اخلابوري ، لقيه بطرابلس وأذن له يف الفتوى ، وكان بطيء الفهم 
أول أمره متساهال يف األحكام مع املعرفة التامة ، وله تصنيف يف أدب القضاء ، جوده وهو حسن يف بابه ، وكان 

فقريا ، مث تزوج فماتت الزوجة فحصل له منها مال له صورة ، مث تزوج اخرى كذلك مث اخرى إىل أن كثر ماله 
قاسم بن حممد بن إبراهيم .كان أكثر الناس ميقتونه ، مات يف رمضان ، وقد جاوز الستني : وأثرى قال ابن حجي 

رأ املواعيد وأعاد للمالكية بأماكن وتصدر باجلامع األزهر بن علي النويري املالكي الشيخ زين الدين ، تفقه وق
وغريه ، وكان صاحلا دينا متواضعا ، مسعت بقراءته الكثري على شيخنا سراج الدين وغريه ، مات يف احملرم عن حنو 

  .من ستني سنة 



ابن إميان التركماين  حممد بن أمحد بن أيب بكر احلنفي القاضي مشس الدين الطرابلسي ،تفقه ببلده على مشس الدين
وغريب الطرابلسي وبدمشق على صدر الدين ابن منصور ، وقدم القاهرة قدميا فتقرر طالبا بالصرغتمشية واخذ 
عن السراج اهلندي وناب عنه يف احلكم ، ومسع على الشيخ مجال الدين األميوطي مبكة ، وويل القضاء بالقاهرة 

بالوثائق ، مات يف ذي احلجة قبل أن ينسلخ الشهر بيوم وثد زاد على  مرتني استقالالوكان خبريا باألقضية عافا
كان شيخا مهيبا مليح الشيبة فقيها مشاركا يف الفنون عرفا بالشعر وطرق : السبعني ، قال العينتايب يف تارخيه 

  .أحوال احلكام 
بإجازته العامة من اآلبرقوهي وحنوه  حممد بن أمحد بن سليمان الكفرسوسي اللبان املعمر ، زاد على املائةفقرؤوا عليه

  .وأجاز يل 
حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن سالمة بن املسلم بن البهاء احلراين مث الصاحلي املؤذن املعروف بابن البهاء ، مسع 
 من القاسم ابن عساكر واحلجار وغريمها ، وحدث يف سنة ست ومثانني بالصحيح ، قرأه عليه بدر الدين ابن مكتوم

  .وأشك هل أجاز يل ، مات يف هذه السنة 
حممد بن أمحد بن املوفق اإلسكندري ناصر الدين احملتسب باإلسكندرية ، مسع من أمحد بن املصفي وعلي بن الفرات 

  .وغريمها وحدث ، مسعت منه باإلسكندرية ، ومات يف ثاين شهر رجب 
مث امتحن بسبب وديعة نسبت إليه من قبل امرأة حممد بن احلسن احلصين مجال الدين ، كان ينوب يف احلكم ، 

فجحدها ، فضرب عند احلاجب ، مث قرر عليه مبلغ معني بسب ذلك ، فباع ملكه ونزل عن وظائفه وساءت حاله 
  .، مث اقعده املالكي عنده شاهدا على اخلطوط إىل أن مات يف شعبان 

مجال الدين ، حضر على امليدومي وغريه ومسع ممن حممد بن عبد اهللا بن يوسف بن هشام حمب الدين ابن العالمة 
بعده ، وقرأ العربية على ألبيه وغريه وشارك يف غريها قليال ، وكان إليه املنتهى يف حسن التعليم مع الدين املتني ، 

حممد بن عبد اهللا بن النشو الدمشقي ، كان شاد املراكز بدمشق ، وكان .مات يف رجب عن حنو من مخسني سنة 
ر الغالل ، فلما وقع الغالء بدمشق وخرجوا لالستسقاء وجدوه فرمجه العوام حىت سقط وجروه برجليه حيتك

  .وأحرقوه وذهب دمه هدرا ، وتقدم خربه يف احلوادث 
  . . . .حممد بن عبد اهللا املصري الناسخ املعروف بابن البغدادي ، كان فاضال شاعرا ، مات 

  .احلنبلي ، مات يف شوال  حممد بن عبد اهللا الزرعي تاج الدين
حممد بن علي بن حسب اهللا بن حسنون املصري الشيخ مشس الدين ، مسع القالنسي وغريه ، وتفقه قليال ، وله 

  .ختاريج وخمتصرات ، وتقدم يف الفنون ، وكان فاضال دينا خريا ، مات يف شعبان 
لدين ابن القاضي مجال الدين املساليت األصل حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن علي بن عبد امللك الدمشقي سري ا

الدمشقي أبو اخلطاب سبط التقي السبكي ، ولد يف رمضان سنة إحدى ومخسني وسبعمائة ، وأحضر علي ابن 
اخلباز وغريه ، وأجاز له ابن امللوك ومجاعة من املصريني ، وكان أبوه قاضي املالكية ، مث حتول هو شافعيا مع أخواله 

بينهمطريقهم وويل إفتاء دار العدل وناب يف احلكم عن برهان الدين ابن مجاعة حنو سنة بعد أن  السبكية ونشأ
صاهره على ابنته بعده فصرف عن قرب ؛ مث استقل باحلكم بعده ، وويل خطابة املسجد األقصى بعد وفاة ولد 

وكان عفيفا صارما مع لني اجلانب  الربهان ابن مجاعة مث طلب للقاهرة لتويل القضاء فأدركه اجله هبا يف شهر رجب
  .شريف النفس حسن املباشرة لألوقاف مقتصدا يف مأكله وملبسه 

  .حممد بن حممد بن الربهان النويري علم الدين ، مات يف ذي احلجة 



حممد بن حممد الطريين األصل املصري حمب الدين ، تفقه للمالكية واختص بالربهان األخناي ، مث انتقل شافعيا 
  .يف احلكم ، مات يف احملرم  وناب

كان كبري املقدار عظيم : النرباوي الشيخ أبو عبد اهللا ، قرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي . . . . حممد بن 
الشأن يف العبادة ، وله كرامات ومكاشفات مع التقشف والتواضع وعدم االجتماع مع األكابر ، حج مرارا آخرها 

 أول سنة تسع مع نور الدينعلي بن حممد النوساي فنزل احلسينية وهرع الناس للسالم سنة مثان وتسعني ، وقدم يف
عليه ، مات يف مستهل شهر ربيع األول وله سبع وتسعون سنة لن مولده على ما مسعه منه القاضي تقي الدين كان 

  .يف سنة اثنتني وسبعمائة ، ولو كان له مساع ألدرك إسنادا عاليا 
صري الرومي مجال الدين املعروف بالعجمي ، قدمالقاهرة قدميا واشتغل بالفنون ومهر وويل حممد بن علي القي

احلسبة مرارا مث نظر األوقاف ودرس باملنصورية يف التفسري ، وويل مشيخة الشيخونية وقضاء احلنفية ونظر اجليش ، 
 دولة حسن فتعرف باألمري ملكتمر قرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي أن مجال الدين املذكور قدم القاهرة يف

الفقيه وصار عنده فقيها حىت عرف به ، وكان حسن الشكل وله اشتغال وفضيلة فلما كان بعد قتل األشرف 
توصل إىل قرطاي وقرابغا البدري وغريمها ممن تكلم يف اململكة فويل احلسبة وباشرها مباشرة حسنة ، وناب يف 

األوقاف عن الشافعية ، واستقر يف تدريس احلديث باملنصورية وامتحن يف أثناء احلكم عن جار اهللا ، مث ويل نظر 
ذلك حىت أمر بنفيه وأخرجت وظائفه مث أعيد إىل احلسبة يف سنة تسع ومثانني مث عزل عن احلسبة ، واستقر يف نظر 

ه إىل دمشق فبقي اجليش وسافر مع منطاش وخطب يف غزة خطبة عرضفيها بربقوق فبقي يف نفسه عليه واتفق عبور
يف احلصار مث توصل إىل القاهرة فوجد السلطان متغيظا عليه فلم يزل يتلطف حىت ويل قضاء احلنفية يف شعبان ، 
وسافر مع السلطان إىل حلب وابن عبد العزيز الذي أخذ عنه نظر اجليش معهم موليا لنظر اجليش ومل يزل مجال 

ىل القضاء وويل تدريس الصرغتمشية ، مث نزعت منه للكلستاين الدين يسعى حىت عاد إىل نظر اجليش مضافا إ
وأعطي الشيخونية ، مث نزعت منه للشيخ زاده وأعيد مجال الدين إىل الصرغتمشية وقرأت يف تاريخ العينتايب أن 

 هذا الذي حصل يل غلطة من غلطات الدهر ،: إنه مسعه يقول : مجال الدين أول ما قدم نزل يف الصرغتمشية قال 
وكان عنده دهء مع حشمة زائدة وسخاء وذكاء وكان فصيحا بالعربية والتركية والفارسية وكان كثري التأنق : قال 

  .يف ملبسه ومأكله مات يف سابع شهر ربيع األول وصلي عليه يف الثامن منه 
  .حممود بن علي بن أصفر عينه السودين مجال الدين األستادارتقدم ذكره يف احلوادث مفصال 

  .سعود بن عبد اهللا املغريب القاضي الركراكي ، كان يتفقه ، ومات يف رمضان م
معني بن عثمان بن خليل املصري الضرير ، نزيل دمشق ، احلنبلي كان مث الشافعي رئيس القراء بالنغم ، وله صيت 

ة للوقت واحلال ، وكان يف ذلك وكان حيفظ أشياء مليحة ويصحح ما يورده وال يودر يف احملافل إال األشياء املناسب
مقدما على مجيع أهل فنه مبصر والشام ، ومسع من عبد احلمن ابن تيمية وأيب عبد اهللا اخلباز وغريمها جملس ختم 

  .الترمذي ، وويل إمامة مشهد ابن عروة ، مات يف مجادى اآلخرة وقد جاوز الثمانني ، أجاز يل 
ا للتكلف كثرياالجنماع عارفا بالقراآت ، انتفع به مجاعة ، وكان مظفر بن أيب بكر املقرئ كان عابدا متقشفا طارح

  .يتزيا بزي احلمالني فيحمل للناس األمتعة باألجرة ، ويتقوت بذلك وعياله من غري أن يعرف به 
نصر اهللا بن عبد اهللا القبطي سعد الدين ابن البقري ، ويل الواليات الوزارة وغريها ، وكان مشهورا بالعفة عافا 

لكتابة غاية يف مباشراته إال أنه كان مبخال ، توىل الوزارة غري مرة وصودر ، ومات يف مجادى اآلخرة خنقا على ما با
  .قيل 



  .حيىي بن علي بن تقي الدين بن دقيق العيد حمي الدين ، مات يف ثاين رجب 
ه وحدث ، ومات يوسف بن أمني الدين عبد الوهاب بن يوسف بن السالر الشماع ،حضر على احلجاز وغري

  .فياحملرم عن سبعني سنة ، أجاز يل 
  .تقي الدين الزواوي املالكي املعروف بالشامي ، صهر ابن النقاش ، مات يف مجادى اآلخرة 

أبو عبد اهللا الدكايل أعجوبة الدهر يف عظمة الزهد والدين وخشونة العيش والسري على طريقة السلف ، مات 
  .باإلسكندرية 
  ٨٠٠حوادث سنة 
  سنة مثامنائة

كان أوهلا يوم االثنني سابع عشرين توت من أشهر القبط ، وأخذ النيل يف النقص وانتهت زيادته إىل اثين عشر 
إصبعا من عشرين ، ويف الثامن من احملرم خرج السلطان إىل سرياقوس مث رجع ، ويف أوهلاوصل ناصر النويب 

كرمه وخلع عليه وتوجه إىل بالده وقبض على كمشبغا الكبري صاحب بالد النوبة إىل القاهرة واجتمع بالسلطان فأ
وعلى بكملش أمري آخور وأرسال إىل اإلسكندرية وفيه صرف تغري بردى نائب حلب واستقر هبا أرغون شاه نائب 

طرابلس واستقر فينيابة طرابلس آقبغا اجلمايل نائب صفد والشهاب أمحد بن الشيخ علي نائب غزة يف نيابة صفد 
شيخ الصفوي يف نيابة غزة مث صرف عنها واستقر بقجاه الشريف ، وملا وصل تغري بردى خرج السلطان إىل وقرر 

السرحة فتلقاه فدخل يف نصف ربيع األول وكانت يف تقدمته مائةوثالثون فرسا وسبعون مجال ومائة محل قماش ، 
أقطاعه بلدا ، واستقر سودوم قريب  ويف سلخ احملرم استقر أيتمش أتابك العساكر عوضا عن كمشبغا وزاده من

السلطان على أقطاع كمشبغا وقرر أقطاع سودونلعبد العزيز ابن السلطان ووصل تغري بردى الذي كان نائب 
حلب ، فأعطى أقطاع شيخ الصفوي ونفى الشيخ إىل القدس بطاال ، واستقر بيربس ابن أخت السلطان أمري جملس 

رجع احلاج إىل العقبة وجدوا ودائعهم قد هنبت فقيل أخذ هلم ما يساوي عشرين عوضا عن الصفوي ، ويف احملرم ملا 
ألف دينار ، وقبض أمري احلاج على صاحب الدرك فصوحل على بعض وترك بعض ، ويف آخر صفر أمر يلبغا 

رية الساملي إمرة عشرة ، وفيه صرف شعبان عن حسبة مصر واستقر مشس الدين الشاذيل الذي كان بالنا باإلسكند
فشكوا . مكانه ، مث عزل الشاذيل وأعيد شعبان مث عزل شعبان وأعيد الشاذيل ووقف مجاعة من املصريني يف شعبان 

منه إىل بيربس الدويدار وذلك يف ذي القعدة فأهانوه إهانة شديدةحىت صفعه بعضهم حبضرة الدويدار وأمر أن 
  .ينادى عليه ، فآل األمر إىل أن هرب شعبان إىل اليمن 

ويف ربيع األول وقع الوباء بالوجه البحري ووصل منه إىل مصر فمرض أكثر الناس ، ويف صفر وسط شاهني رأس 
نوبة كمشبغا بعد القبض على أستاذه وقد حكم شاهني هذا يف القاهرة يف والية أستاذه نيابة الغيبة وكان قتله على 

بغا يف آخر احملرم وأرسل هو وبكلمش إىل سبيل القصاص منه ألجل قتيل عليه أنه قتله وكان إمساك كمش
اإلسكندرية فسجنا وأمسك بعدمها شيخ اخلاصكي وأرسل إىل القدس وكان من أخص الناس بالظاهر وبه يضرب 

املثل يف حسن الصورة مث تغري منه وأمسكه ومات بالقدس يف هذه السنة واستقر نوروز احلافظي أمري آخور بدل تاين 
اهر دويدار عوضا عن قلمطاي وتغري بردى نائب حلب بدل بكلمش وآفبغا الكبري بك وبيربس ابن أخت الظ

  .أمريجملس بدل بيربس املذكور وعلي باي بدل نوروز رأس نوبة 
ويف هذه السنة انتهت املواذين بقصور سرياقوس ، فكان آخر ما ركب إليها الظاهر يف هذه السنة ومل خيرج إليها 

ك اهلند فغلب علي ديل كرسي اململكة وفتك على عادته وخرب وكان قد توجه إليها وفيها نازل مترلن.منهم بعده 



من طريق غزنة على الرب ووصل رجيفة إىل اليمن ، والسبب احملرك له على ذلك أن فريوز شاه ملك اهلند مات 
قام باألمر بعده فبلغه ذلك فسمت نفسه إىل االستيالء على أمواله فتوجه يف عساكره ، وكان فريوز شاه ملا مات 

ملو الوزير مث عصى عليه أخوه شارنك صاحب ملتان ، ففي أثناء ذلك طرقتهم اللنكية فحاصروا ملتان فملكها 
اللنك وقصد ملو يف ديل وكان ملو بلغه أمر أخيه فجد واجتهد ومجع العساكر فاستقبل اللنك جبد وصدر أمامهم 

نفرت منها فبادر اللنكوأمر باستعمال قطعات من احلديد على صفة  الفيلة عليها املقاتلة ، فلما استقبلتها اخليل
الشوك وألقاها يف املنزلة اليت كان هبا ، فلما أصبحوا واصطفوا للقتال أمر عساكره يتقهقرون إىل خلف فظنوا أهنم 

منها  اهنزموا فتبعوهم ، فاجتازت الفيلة على ذلك الشوك الكامن يف األرض فجفلت منه أعظم من جفل اخليل
ورجعت القهقرى من أمل احلديد ، فكانت أشد عليهم من عدوهم فإهنا من حرارة الشوك ولت على أدبارها 

  .وهاجت حىت طحنت املقاتلة الرجالة والفرسان ، فاهنزموا بغري قتال ؛ مث توجه اللنكية بعد اهلزمية إىل حصار البلد 
ن موسى ابن حممد امللطي مث احلليب يف قضاء احلنفية وكان ويف العشرين من ربيع األول استقر مجال الدين يوسف ب

املنصب حنو أربعة أشهر من حني مات مشس الدين الطرابلسي شاغرا ، وكان قدومه يف ثامن عشر ربيع األول 
وخلع عليه يف العشرين منه لكن كان السلطانأذن لنواب الطرابلسي أن حيكموا بعد مضي شهر من وفاته ، ويف 

فر املوافق لثالث عشر هاتور أمطرت السماء مطرا غزيرا توحلت منه األرض ووكفت البيوت ، ويف سابع عشر ص
ثامن مجادى األوىل أمر علي باي تقدمة ألف وكذلك ببشبك اخلازندار ، ويف العشرين منه استقر صدر الدين أمحد 

ي لغضب كاتب السر عليه ، بن القاضي مجال الدين العجمي يف توقيع الدست عوضا عن ناصر الدين الفاقوس
وفيتاسع عشر استقر نوروز احلافظي أمري آخور وعلي باي رأس نوبة ويف مجادى األوىل صرف عالء الدين بن أيب 

  .البقاء عن قضاء الشافعية بدمشق واستقر مشس الدين األخناي 
غي وصرف القفصي عن قضاء ويف مجادى اآلخرة صرف تاج الدين بن الدماميين عن قضاء املالكية واستقر ابن الري

حلب ونقل قضاء املالكية بدمشق عوضا عن الربهان التاديل ، ويف خامس عشر ربيع اآلخرادعى شخص على 
شهاب الدين العبادي يف جملس السلطان فحصلت منه إساءة يف جملسه ، فأمر بضربه فشفع فيه فأمر حببسه ، فحبس 

  .يف خزانة مشائل إىل ثاين يوم من رجب فأطلق 
ويف ليلة اجلمعة ثامن شعبان عزم سعد الدين ابن غراب على عالء الدين الطبالوي حلضور ختم يف منزله بسبب 
مولود ولد له ، فحضرهو وابن عمه ناصر الدين ومجاعة من العيان ، فأرسل ابن غراب هباء الدين نقيب اجليش 

قريبهم ابن قرهلا ومجاعة من حواشيهم فقبض فأمسك ناصر الدين الوايل وهو أخو عالء الدين وابنعمه اخلطيب و
على اجلميع ، ويف أثناء ذلك حضر يعقوب شاه اخلازندار إىل بيت ابن غراب فوجدهم قد أكلوا السماط فقبض 

على عالء الدين وهرب عالء الدين احلجازي مث قبض عليه أيضا ، فلما كان يوم السبت اجتمع مجع كثري من 
لصناجق وسالوا السلطان يف إطالق ابن الطبالوي ، فأمر السلطان الوجاقية فضربوهم العوام فطلعوا باخلتمات وا

فتفرقوا وسلم ابن الطبالوي ليلبغا اجملنون فاستخلص منه أمواال مجة منها يف يوم واحد مائة ومخسون ألف دينار 
من مال املصادرة ما وأخرجت ذخائره على النحو الذي كان هو يدبره يف أمر حممود سواء وقرر على كل واحد 

يناسبه ، مث ملا كان سادس عشر شعبان سأل احلضور بني يدي السلطان فأحضر ، فسال ان يشافه السلطان بكالم 
سر فقربه منه ، فسأل ان يكون الكالم يف أذنه فتخيل منه وأمر بإخراجه فلما خرج ضرب نفسه بسكني معه 

طان بذلك فخشي أن يكون أراد أن يضربه بالسكني فغضب وأمر ضربتني ليقتل نفسه فكانتا ساملتني ، فأعلم السل
األستادار أن يعاقبه ، فعاقبه بعد أن حلفه أنه مل يبق عنده شيء من املال ، فاعترف ملا عصر بذخرية عنده فأخذت ، 



مثائة وعزل أخوه من الوالية واستقر هباء الدين رسالن وصودر أخوهعلى مائيت ألف درهم وبقية احلواشي على ثال
  .ألف درهم 

  .ويف شعبان صرف ابن البخانسي من احلسبة وأعيد هباء الدين ابن الربجي 
وفيها خطب للسلطان امللك الظاهر مباردين وصل بذلك منكلي بغا الدوادار يف أوائل السنة اآلتية ومعه دراهم 

  .عليها أسم السلطان ، وأوىف النيل عاشر مسرى 
احب ماردين يعتذر عما جرى منه ويشكو من أسر مترلنك له ويسأل ان وفيها حضر رسول الطاهر عيسى ص

  .يستمر على طاعته فأرسل له تقليدا وثالثني ألف دينار هدية 
  .وفيها استوىل املذكور على املوصل وسنجار 

ي وفيها يف رمضان وصل قطلوبغا اخلليلي من بالد املغرب وصحبته اخليول اليت كان توجه ملشتراها للسلطان وه
مائة وعشرون رأسا وحضر صحبته رسول صاحب فاس ورسول صاحب تلمسان ورسول صاحب تونس واألمري 

يوسف بن علي أمري عرب تلك البالد وقدموا هداياهم فقبلت وخلع عليهم وتوجهوا إىل احلج ، ويف رمضان طرق 
، ويف خامس عشر شوال طهر  اللنك بغداد فحاصرها فلم ينالوا منها غرضا فرجعوا عنها إىل مهذانوفرحوا بذلك

السلطان أوالده وهو فرج وعبد العزيز ومجاعة من أوالد األمراء وعمل هلم وليمة عظيمة ، ويف ثامن عشرة نقل ابن 
  .الطبالوي إىل خزانة مشائل بعد املعاقبة الشديدة 

  .بن الكفري وفيها استقر حمي الدين بن جنم الدين بن الكشك يف قضاء احلنفية عوضا عن تقي الدين ا
ويف شوال كان احلريق بدمشق باحلريريني والقواسيني والسيوفيني والصراف وبعض النحاسني ، ووصلت النار إىل 
حائط اجلامع وإىل قرب النورية ، واحترقت اجلوزية ومحام نور الدين وزقاق العميان ، واحترق بيت القاضي مشس 

، وأقام من يوم السبت العشرين من شوال إىل يوم الثالثاء ثالث الدين األخناي ، ووصل احلريق إىل نصف اخلضراء 
ويف أوائل ذي القعدة استقر ابن غراب يف نظر اجليش مضافا لنظر اخلاص .عشريه ولكن يعدم للناس إال القليل 

ل الدين انتزعها من القاضي شرف الدين حممد بن حممد بن عبد اهللا ابن أيب بكر ابن الدماميين وكان باشرها بعد مجا
العجمي ، وملا أخذت دواته واملزبر بلغ ذلك شعبان حمتسب مصر فأظهر الشماتة ونادى يف مصر بوالية ابن غراب 
وعزل ابن الدماميين وعمل يف ذلك شعرا مدح به ابن غراب وهجا ابن املاميين وضج به ابن غراب ، فاتفق أنه يف 

ويف وسط هذا الشهر وقع احلريق بدار التفاح بالقاهرة ذلك اليوم استقر الشاذيل يف احلسبة وصرف شعبان ، 
  .فبادروا إلطفائه فلم حيصل منه من املفسدة ما حصل يف املرة األوىل قدميا 

ويف ثاين عشر ذي القعدة كان املهم املشهور يف اصطبل السلطان ألنه كان لعب باألكرة مع األمري األتابك أيتمش 
يعمل هبا السماط وأنعم هبا السلطان عليه وأمر الوزير ابن الطوخي فغلب أيتمشفأخرج مائيت ألف درهم ل

واألستادار يلبغا بعمل املهم ، فضربوا اخليم يف امليدان وعملوا عشرين ألف رطل حلم ومائيت زوج إوز وألف طري 
هبا بوزة  دجاج وعشرين فرسا ، وقيل بل كانت مخسني فرسا وثالثني قنطارا من السكروستني إردبا من الدقيق عمل

وعملت يف الدنان ، وقيل كان فيها مائة إردب وأضيف إليها عشرة قناطري حشيش فطحنت وخلطت هبا وعمل من 
الزبيب ستون قنطارا نبيذا ، ونزل السلطان فمد السماط ، وهنب العوام ما عمل ، وصاح فقري حتت القلعة بإنكار 

  .هذه الوليمة ، فقبض عليه وضرب وجرس 
لشريف شرف الدين علي بن قاضي العسكر يف نقابة األشراف عوضا عن الشريف مجال الدين وفيها استقر ا

  .الطباطيب 



ويف ذي القعدة كانت الفتنة من علي باي اخلازندار فانكسر وقتل ، وكان ابتداء ذلك أن املذكور كان من أحسن 
يف أكثر األمور على غريه ، وكان لعلي أبناء جنسه شكال وقامةفقدمه امللك الظاهر إىل أن جعله مقدم ألف وقدمه 

باي مملوك من أحب الناس إليه فاتفق أن بعض األمراء وهو آقباي وجده عند بعض حظاياه فقبض عليه وضربه 
ضربا مربحا وأطلقه فشكاه لسيده فشكاه سيده إىل السلطان فاعتذر آقباي عما صدر منه ملا حلقه من الغرية فلم 

لي باي يف نفسه وعزم على إثارة الفتنة فتضاعف مدة ، مث اتفق مع مجع غري كثري على يؤاخذه السلطان فأضمرها ع
أن السلطان إذا عاده متك به ، فلم يتفق أن السلطان يعوده حىت أويف النيل فنزل للكسر على العادة وأشاع أنه إذا 

اسع عشر ذي القعدة وركب رجع عاده وكان ساكنا عند الكبش ، فلما رجع السلطان بعد الكسر وكان ذلك يف ت
سودون األعور كان رفيقه يف خدمة يلبغا فأطلعه على باطن علي .تلقاه شخص من مماليك يلبغا يسمىصفحة فارغة 

باي ، فأرسل السلطان يف احلال أرسطاي ليتحقق اخلرب ، فساق إىل اصطبلعلي باي فأعلمهم أن السلطان على عزم 
سلطان الشاويشية من النطق ، فلما قرب من الكبش نادته امرأة من فوق أن ال اجمليء إليهم فاطمأنوا لذلك ومنع ال

تدخل فإهنم بلبوس احلرب ، فجازهم السلطان إىل جهة القلعة ، فلما حتققوا أنه توجه عنهم أعلموا كبريهم علي 
تتبع مماليك السلطان باي ، فتغيظعلى الذي أقامه يف الباب لعدم إعالمه مبرور السلطان وضربه بطرب فقطع رأسه ، و

فقتل بيسق اخلاصكي وكان يعرف باملصارع ، وساق آقباي غرميهم خلف السلطان فاجتمع عليه عدة من املماليك 
فقطعوه بالسيوف فركب علي باي وساق خلف السلطان ، فأسرع السلطان ففاته ودخل من باب االصطبل وطلع 

، فوصل علي باي إىل الرميلة فتلقاه بعض حاشية السلطان  القلعة وألبس من معه آلة احلرب وأغلق باب االصطبل
فقاتلوه حىت انكسر ، وبلغ من مبصر من الناس هذه الفتنة فوقع هلم خوف على أنفسهم فاستخفى أكثرهم وأغلقت 
الدكاكني وتفرق ذلك الشمل كله ومن مجلة من كان يف املركب يلبغا الساملي األستادار والوزير فبادر يلبغا فلبس 

آلة احلرب وتوجه إىل القلعة ، فلما رأوهاملماليك لكموه وأرادوا ذحبه ، فصاح وصرخ بأنه جاء جندة للسلطان وانه 
يف الطاعة ، فصدهم السلطان عنه وأمرهم باعتقاله ، مث قبضوا على اململوك الذي كان رأس الفتنة فأمرهم السلطان 

ما فيها حىت رخامها وأخشاهبا ، مث مسعوا باعتقال يلبغا األستادار  بقتله ، وملا عرب علي باي هدم العوام داره وهنبوا
فصنعوا هبا مثل ذلك ، مث أمر السلطان بالتفتيش على علي باي وهدد من وجده عنده ، فأحضروه من مستوقد 
فربأه  احلمام ، فأحضره السلطان وسأله عمن كان معه على رأيه ، فلم يقر على أحد ، فسأله عن يلبغا األستادار ،
وحلف على ذلك فأمر بإطالقه مث خلع عليه ، فاستمر يف وظيفته مث نزل إىل داره وهي عند جامع اإلمساعيلي 

فوجدها خرابا ووجد فيها ناسا ، فقتلهم وانتقل فسكن داخل القاهرة جبنب الكافوري ، مث قرر السلطان على علي 
ن كسرمها ، وضربه على ركبتيه إىل أن تفسختا ، مث وعصره يف رجليه إىل أ.باي بالضرب والتسعيطصفحة فارغة 

ضربه بدبوس كان بيده يف صدره فخسفه ، ومل يقر مع ذلك على أحد ، فأمر بإنزاله بعد املغرب إىل االصطبل ؛ مث 
أمر أرسطاي بقتله ؛ وأمر السلطان أن ينزع آلة احلرب واطمأن ، مث شكا يلبغا األستادار إىل السلطان ما صنع 

مبنزله ، فشاع بينهم أن السلطان أمره بالركوب عليهم ، فخافوا وأصبحوا يف رابع عشري ذي القعدة وقد  العوام
أغلقوا الدكاكني ، فبلغ ذلك السلطان فأمر بالنداء هلم باألمان والطمأنينة فسكنوا ، فلما كان يف احلادي والعشرين 

احلرمي فهجم عليه بعض املماليك ودخلوا من باب من ذي القعدة حضر السلطان ، املوكب ودخل بع اخلدمة إىل 
السر خبيوهلم وكسروه حىت وصلوا إليه فاستغاثوا به ، فحصلت له رجفة وشاع ذلك يف الناس فانزعجوا ، فخرج 

السلطان البسا السالح ودخل القصر وكشف عن سبب ذلك وأرسل إىل قبة النصر فلم جيد أحدا فصرف الناس ، 
 وجل وجاءت األمراء وغريهم ملبسني آلة احلرب ، فلما كان يف يوم اخلميس رابع عشر ذي وباتوا وأكثر الناس يف



القعدةأنفق على املماليك لكل واحد ستمائة فسخطوها ؛ فحضر إليهم بنفسه وترضاهم وبكى فأبكاهم فرضوا 
للسلطان بعد ذلك مائة  وقبضوا النفقة وسكنت الفتنة ، ويقال إن يلبغا اجملنون توىل إنفاق ذلك من حاصله وأحضر

  هذا آخر ما: ألف ومثانني ألف دينار وقال 
كان عندي ، وذكر أن بيته ملا . كان عندي ، وذكر أن بيته ملا هنب رمى خازنداره الذهب املذكور يف اخلالء فسلم 

  .هنب رمى خازنداره الذهب املذكور يف اخلالء فسلم 
دوا يف العام املاضي ملا بلغهم أن ابن اللنك قصد البالد فلما وفيها رجع العسكر الشامي من سيواس وكانوا جر

  .حتققوا رجوعه أمر برجوعهم 
وفيها استقر أرسطاي يف تقدمة علي باي ويف وظيفته وهي رأس نوبة الكبري ، ويف سادس عشرين ذي القعدة قبض 

  .يفة االستاداريةالكربى على يلبغا االستادار ونفي إىل دمياط بطاال واستقر ناصر الدين بن سنقر يف وظ
  .ويف رابع ذي احلجة مسر من أتباع علي باي أربعة أنفس وطيف هبم 

  .وفيها قتل سويل بن دلغادر التركماين وهو سكران وبرهان الدين أمحد القاضي صاحب سيواس يف املعركة 
تعرض حلرمي الناس وفيها قبض على شيخ الصفوي واعتقل بقلعة املرقب بسبب أنه كان بطاال بالقدس فكان ي

وأوالدهم باإلكراه ، فشكوا منه فأمر بنفيه واعتقاله ، وكان شيخ هذا من أمجل أهل عصره وأقرهبم من السلطان 
  .منزلة مث تغري عليه فنفاه 

  .وفيها نقل بكلمش من حبس اإلسكندرية إىل القدس بطاال 
سكر مترلنك عن سنجار وأقام ولد متر بتربيز مث وفيها استوىل قرايوسف على املوصل ملا رجع من الشام بعد رحيل ع

طلب بغداد فبلغ ذلك أمحد بن أويس فجمع العساكر ، فلما قرب منه مريان شاه أظهر اهلزمية وأكمن عسكره 
ففطن هبم مريان شاه فتواجهوا ، مث رأى اجلقطاي الغلبة فأوقدوا النريان ليال واهنزموا فهلك أكثرهم عطشا وجوعا 

د وعسكره وهم بآخر رمق فوضعوا فيهم السيففنجا مريان شاه ومن معه حنو من ثالمثائة نفس خاصة ، فأدركهم أمح
ناجيا بنفسه إىل تربيز ورجع أمحد منصورا ، ودخل مريان شاه إىل تربيز ففتك يف أهلها وقتل أكابرها حىت القضاة 

  .وقتل من مجلتهم الدوستكي صاحب بدليس 
بن أمحد بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد احلق املريين صاحب فاس  وفيها مات أبو عامر عبد اهللا

وبالد املغرب يف مجادى اآلخرة ، وملك بعده أخوه أبو سعيد عثمان ، ودبر أمره الشيخ أمحد بن علي الفياضي كما 
  .كان يدبر أمر أخيه من قبله 

لى العيد باجلامع واستمر به اإلسهال إىل ثالث ويف أواخر ذي احلجة ضعف السلطان ضعفا شديدا حىت إنه ص
عشرين ذي احلجة وكثر اإلرجاف مبوته مرارا فأكثر من التصدق عنه وأكثر من ذلك جدا حىت قيل إن مجلة ما 

ويف سابع : تصدق به مائتا ألف ومخسون ألف مثقال من الذهب ومن الفضة والفلوس والغالل والقماش حنو ذلك 
قليال فنودي بالزينة وحضر ذلك اليوم املبشرمن احلجاز بأخبار احلجاج ، ويف السابع  عشرين ذي احلجة عويف

والعشرين من ذي احلجة كانت العرب أفسدت بالشرقية فقبض الكاشف على مجاعة منهم فأمر السلطان بتوسيطهم 
ن ذي احلجة أمر السلطان ، ففعل هبم ذلك وزفوا من القاهرة إىل بلبيس وكانوا أكثر من مائيت نفس ، ويف الثامن م

بعرض مماليك على باي وكانوا سبعني فأطلق بعضهم ، ورد بعضهم على جتارهم الذي اشتراهم منهم على باي ، 
وأمر بضرب اخلواص منهم بالعصي تقريرا ليخربوه جبلية األمر ، ومسر منهم أربعة ووسطوا ، وفرق الكتابية الصغار 

حلجة قرر االستادار كاشفا على الوجه البحري فجاء إىل الدويدار الكبري ليقبل على األمراء ، ويف أول يوم من ذي ا



يده على العادة فأنكر ذلك وأمر بنزع خلعته وضربه ، وبلغ ذلك االستادار فشكا للسلطان فغضب السلطان وأمر 
ي احلجة العصر بإحضار دويدار الدويدار وهو أزدمر فضرب حبضرته وأمره بلزوم بيته ، فلما كان الثامن من ذ

  .خلع عليه وأعيد 
ويف يوم اخلميس أول يوم من شهر ربيع األول عمل املولدالسلطاين وحضر املشايخ والقضاة على العادة ، وجلس 
شيخنا البلقيين رأس امليمنة وإىل جانبه الشيخ برهان الدين بن زقاعة وإىل جنبه القاضي جالل الدين ابن شيخنا ، 

عبد اهللا الكركي ودونه القاضي الشافعي وبقية القضاة ، ويف مجادى األوىل انتزع السلطان وجلس رأس امليسرة أبو 
اإلسكندرية من ابن الطبالوي وأعيدت لناظر اخلاص واستقر أخوه فخر الدين ماجد بن غراب يف نظر اإلسكندرية 

ر بالكشف على ابن الطبالوي مع مشاورة يشبك اخلازندار بسؤال ناظر اخلاص يف ذلك ، وأرسل أمري فرج إىل الثغ
وبالكشف على تاج الدين قاضي اإلسكندرية مث رسم بإحضاره ، فلما قدم بني يدي السلطان وقف الشكاة فيه 

وبالغوا فيه فأمر بضربه ، فضرب يوم اجلمعة سادس عشر رجب بالعصى بعد العصر ورسم عليه ، ويف ربيع األول 
لغربية حىت كانوا ال يلحقون دفن املوتى فيجعل كل عشرين يف حفرة ، وقع الفناء بالباردة واحلمى بالشرقيةوا

ومنهم من حيمل املوتى إىل البحر فيلقيهم فيه ، ودام ذلك ثالثة أشهر ، مث هبت ريح شديدة بالقاهرة حىت اتفق 
برقة وفيها وقع بني إهنا ريح برقة ألهنا ألقت ترابا أصفر أشبه بتراب : الشيوخ العتق أهنم مل يسمعوا مبثلها وقالوا 

نعي أمري العرب من آل فضل وبني ابن عمه سليمان بن عنقا بن مهنا بقرب الرحبة ، فكانت أوال على نعري مث 
  .انقلبت على ابن عمه فقتل من أتباعه من ال حيصى وهنب كل شيء وجد هلم 

  ٨٠٠وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة مثامنائة من األعيان

بد الواحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن أمحد بن حممد بن قدامة إبراهيم بن أمحد بن ع
املقدسي الصاحلي حضر يف الرابعة على احلجار ومسع من ابن الرضي وغريه وأجاز له مجاعة من املصريني كالواين 

  .واخلتين وأجاز يل غري مرة 
بن سعيد بن علوان بن كامل التنوخي البعلي األصل مث الشامي نزيل  إبراهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن

القاهرةشيخ اإلقراء ومسند القاهرة ، ولد سنة تسع أو عشر وسبعمائة وأجاز له إمساعيل بن مكتوم وأبو بكر بن 
بن أمحد بن عبد الدائم وعيسى بن عبد الرمحن بن املطعم وأبو نصر بن الشريازي والقاسم بن عساكر وحممد 

مشرف وست الفقهاء بنت الواسطي وزينب بنت شكر ومجع كثري يزيدون على الثالمثائة ، مث طلب احلديث بنفسه 
فسمع الكثري من أيب العباس احلجار وعبد اهللا بن احلسني بن أيب التائب واحلافظني الربزايل واملزي والبندنيجي وخلق 

لربهان اجلعربي وابن نصحان والرقي ، مث رحل فأخذ من أيب كثري يزيدون على املأتني وعين بالقراآت فأخذ عن ا
حيان وابن السراج وأيب العباس املرادي ، ومهر يف القراآت وكتب هؤالء له خطوطهم هبا ، وتفقه على البارزي 

حبماة وابن النقيب بدمشق وابن القماح بالقاهرة وغريهم وأذنوا له وأفاد وحدث قدميا ومسعمنه شيخه احلافظ 
هيب بعد األربعني ، رأيت ذلك خبط القاضي برهان الدين ابن مجاعة ، وكان شيخنا أخربين بذلك فكنت أتعجب الذ

أخربين إبراهيم بن : منه حىت رأيت الطبقة مث وجدته حدث عنه يف ترمجة أيب العباس املرادي من سري النبالء فقال 
خنا قصة الذهيب مع ابن نصحان وأنه كان بينهما يف علوان ، فنسبه إىل جده األعلى فذكر عنه قصة ، وذكر يل شي

ذلك ، مث رأيت اجلزري نقلها يف معجمه عن شيخنا وتفرد بكثري من مسموعاته قرأت عليه الكثري والزمته طويال 
وصار سهل النقياد للسماع مبالزميت له بعد أن كان عسرا جدا فإنين خرجت له عشاريات مائة مث خرجت له 



 أربعة وعشرين جزءا فصار يتذكر به مشاخيه وعهده القدمي فانبسط للسماع وحبب إليه ، فأخذ املعجم الكبري يف
عنه أهل البلد والرحالة فأكثروا عنه ، وكان قد أضر بأخرة وحصل له خلط ثقل منه لسانه فصار كالمه قد خيفى 

  .وىل بعضه بعد أن كان لسانه كما يقال كاملربدومات فجأة من غري علة يف مجادى األ
إبراهيم بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن مهام حمب الدين بن تقي الدين املعروف بابن اإلمام ، مسع على أبيه 

  .وكان يتعاىن التجارة ويكثر احلج وكان إمام اجلامع الصاحل ، مات يف صفر وقد بلغ السبعني 
أبيات حسني وله كرامات وأتباع ، مات يف ذي أمحد بن عبد اهللا احلرضي الفقيه كان بواسط اليمن بني املهجم و

  .احلجة 
أمحد بن عبد الوهاب بن عبد الرحيم شهاب الدين بن اخلباز ، ولد يف رجب سنة سبع وثالثني وسبعمائة وتفقه قليال 
وتصدى للتدريسوكان حيج ويغزو وألهل صيداء فيه اعتقاد كبري وكان قد صحب التاج السببكي فنوه به وصحب 

فكان يرسله يف املعضالت والشفاعات وكان فيه إحسان وفروسية ومروءة وقد حج كثريا وصار ينهى عن القونوي 
  .املنكر يف الطريق ويعلم الناس أمور حجهم ودينهم ومات يف رابع ذي القعدة وهو متوجه إىل احلج 

  .أمحد بن قامياز املصري شهاب الدين األستادار ، مات يف ربيع األول 
بن إبراهيم بن حممد الدمشقي تاج الدين ابن القاضي فتح الدين بن أيب بكر بن أيب الكرم حممد ابن  أمحد بن حممد

الشهيد تفقه على مذهب الشافعي وشارك يف الفنون ويف النظم والنثر وويل نظر األسوار وغري ذلك وباشر قضاء 
  .العسكر ودرس يف أماكن وكان حمبوبا إىل الناس ، ومات يف ذي القعدة 

أمحد بن حممد بن عثمان صفي الدين الدمريي موقع احلكم وباشر شهادة ديوان بكلمش وكانت له وجاهة ، تقدم 
أمحد بن حممد بن موسى الدمشقي شهاب الدين الشويكي نزيل مكة كان عارفا بالفقه .ذكر قتله يف آخر السنة 

فقرأوا عليه ، ومات هبا يف ربيع األول وهو  والعربية مع الدين والورع وأتقن القراآت وجاور مبكة حنو عشر سنني
  .يف عشر الشتني وكانت جنازته حافلة جدا 

  .أمحد بن حممد البكتمري امليقايت رئيس املؤذنني ، مات يف مجادى األوىل 
تاين بك اليحياوي الظاهري تقدم عند امللك الظاهر إىل أن أستقر أمري آخور وكان توجه هو وقلمطاي الدويدار إىل 

صيد فرجعا ضعيفني فمات هذا يف ربيع األول ومشى السلطان يف جنازته من األصطبل إىل املصلى وركب إىل أن ال
  .حضر دفنه وبكى عليه حىت قيل إنه ما بكى على أحد مثل ذلك 

احلسن بن علي بن مسرور بن سليمان بدر الدين الرمثاوي ابنخطيب احلديثة ، عين بالعلم مع الفهم اجليد مات يف 
اشتغل وحصل وذكر يف النبهاء من بعد اخلمسني وقرر يف عدة : مضان عن أربع وستني سنة ، قال ابن حجي ر

وظائف مث تركها وأقبل على العبادة واملواظبة على األوراد الشاقة ومل يغري زي الفقهاء وكان شكال حسنا نري الوجه 
مطالعا يف كتاب وكان يبدئ مسائل ومشكالت وحيسن  منبسطا وال يكون يف اخللوة إال مصليا أو تاليا أو ذاكرا أو

مل يكن يف عصره من الفقهاء أعبد منه وكان أخوه القاضي شرف الدين قد كفاه هم : اجلواب ، قال ابن حجي 
  .الدنيا ، مات يف سلخ رمضان 

  .زينب بنت عثمان بن حممد بن لؤلؤ الدمشقية ، مسعت من احلجار ، ويل منها إجازة 
د بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد احلق املريين ، صاحب فاس وبالد املغرب ، ويكىن أبا عبد بن أمح

عامر ، وتقدم ذكره يف احلوادث ، مات يف مجادى اآلخرة واستقر بعده أخوه أبو سعيد عثمان ودبر أمر اململكة 
  .أمحد بن علي القبائلي على عادته يف أيام أخيه 



املصري مجال الدين العباسي شيخ زاوية أيب العباسبباب اخلرق ، وكان صاحلا لطيف الذات ،  عبد اهللا بن خليل
  .مسعت من لفظه شعرا لغريه ، مات يف مجادى األخرة 

عبد اهللا بن عبد الكايف بن علي بن عبد اهللا بن عبد الكايف بن قريش ابن عبد اهللا بن عباد بن طاهر بن موسى بن 
ابن موسى اجلليس بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسني بن احلسن بن علي حممد بن علي بن قاسم 

الشريف احلسين الطباطيب مجال الدين نقيب األشراف ، وليها غري مرة ، منها يف ذي القعدة سنة ثالث ومثانني 
عبد اهللا بن علي بن . عفيفا نزها  وسبعمائة ، ومات يف ذي القعدة ، وكان حسن الطريقة ، أقام باملدينة زمانا وكان

  .عمر السنجاري قاضي صور ، تقدم يف السنةاليت قبلها 
عبد الرمحن بن أمحد بن املقداد بن أيب القاسم بن هبة اهللا بن املقداد القيسي الصقلي األصل الدمشقي ، مسع من 

ل وغريهم وحدث وكان مقيما احلجار وحفيد العماد واملزي وهالل بن أمحد البصراوي وأيوب بن نعمة الكحا
عبد .بقرية بلقاتا وهو رجل جيد ، أجاز يل غري مرة وكان قد انفرد بسماع مسند احلميدي ، مات يف سنة مثامنائة 

  .الرمحن بن مكي األقفهسي جمد الدين املالكي ، تفقه وناب يف احلكم ، ومات يف مجادى األوىل 
ألصل مث الزبيدي مستبد زبيد ، وليها عشرين سنة ومنى األموال عبد اللطيف بن حممد بن علي بن سامل املكي ا

  .وكان شديد الوطأة ، مات يف ذي القعدة وله سبعون سنة وكان مع ذلك عايل اهلمة قوي احلرمة 
علي بن صالح الدين حممد بن زين الدين حممد بن املنجا بن حممد ابن عثمان احلنبلي التنوخي عالء الدين قاضي 

م يف العلم إىل أن صار أمثل فقهاء احلنابلة يف عصره ، ونشأ يف صيانة وديانة ، وناب عن ابن قاضي الشام ، تقد
اجلبل ، واستقل بالقضاء سنة مثان ومثانني بعد موت ابن التقي مث صرف مرارا وأعيد إىل أن مات معزوال يف رجب 

  . بالطاعون ، ومل يكن للحنابلة يف عصره أنبل منه رياسة ونبال وفضال
علي بن حممد بن حممد بن أيب اجملد بن علي الدمشقي سبط القاضي جنم الدين الدمشقي ويعرف بابن الصائغ وبابن 

خطيب عني ترما ، وكان أبوه إمام مسجد اجلوزة بدمشق فيقال له اجلوزي لذلك ، ولديف ربيع األول سنة سبع 
وعلي بن املظفر الوداعي ووزيره واحلجار وحممد وسبعمائة ومسع ابت تيمية والقاسم بن عساكر وإسحاق اآلمدي 

بن مشرف يف آخرين تفرد بالسماع منهم ، وخرجت له عنهم مشيخة ، وأجاز له يف سنة ثالث عشرة التقي 
سليمان واملطعم والدمشقي وابن سعد وابن الشريازي ، وظهر مساعه للصحيح من ست الوزراء بأخرة ، فقرأوا 

فحدث به مرارا ، قرأت ومسعت عليه سنن ابن ماجة ومسند الشافعي وتاريخ أصبهان  عليه بدمشق مث قدم القاهرة
وغري ذلك من الكتب الكبار واألجزاء الصغار فأكثرت عنه ، وكان صبوراعلى التسميع ثابت الذهن ذاكرا ينسخ 

شهر ربيع األول ،  خبطه وقد جاوز التسعني ، صحيح السمع والبصر ، ورجع إىل بلده فأقام مبنزله إىل أن مات يف
  .وقد قرأت عليه أكثر مسموعاته ومسعت عليه الصحيح ووصلت عليه باإلجازة شيئا كثريا 

  .عمر بن سامل بن سليمان البصروي مات يف ذي القعدة عن مثانني سنة 
للصيد  قلماي بن عبد اهللا العثماين الدويدار كان شجاعا بطال ، توجه.عيسى بن عبد اهللا الفرنوي أحد الصاحلني 

فرجع ضعيفا فمات يف مجادى األوىل ، فنزل السلطان فصلى عليه وحضر دفنه بالقرب من صهريج منجك ؛ وكان 
مشكور السرية قليل الشر ، وكان استقر يف شعبان سنة مخس وتسعني ، وكان طويال مجيال بلغ الثالثني أو جاوزها 

  .بقليل 
ء الدسوقية ،ويقال إنه كان داعيا إىل مقالة ابن العريب ويباحث قجماس بن عبد اهللا القشريي الصريي كان من نقبا

  .معه 



طوغان الذي كان نقيب األمحدية وقد تقدم ذكره ، ويقال أنه كان شديد البطش حبيث كان يلطم الثور فيصرعه 
  .قراكسك اخلاصكي 

كان سبب غضب : يف تارخيه كمشبغا الكبري ، مات فيسجن اإلسكندرية ، تقدم ذكره يف احلوادث ، قال العينتايب 
ما بعثك السلطان إال : الظاهر عليه أنه أصابه رمد فحضر عنده كحال أرسله السلطان فواظبه فلم ينجع ، فقال له 

حىت تعميين ، فبلغه ذلك فتغيظ منه ، وكان بلغه ما صنعه بكلمش مع موقعه حني ضربه ، فصار يتشفع عنده باهللا 
حىت جييئ الليث خيلصك من الذئب ، فاستمر إىل أن مات ، وكان كتب للسلطان ها أنا أضربك : ورسوله فيقول 

أتأكلين الذئاب وأنت ليث فبلغه ذلك أيضا فتغيظ وأمسكها بعد اخلدمة يف القلعة : قصة يف بكلمش يقول فيها 
  . . . . .حممد بن أمحد بن حازم النقيب .

دين ، مسع من أيب الفتح امليدومي وغريه وحدث ، مسعت حممد بن أيب بكر بن عيسى اهلرستاين الصحراوي مشس ال
  .منه ، مات يف احملرم 

حممد بن بشري البعلبكي مشس الدين املعروف بابن األقرع احلنبلي األعجوبة ، اشتغل كثريا ومتهر وكان جيد الذهن 
للسان حلو األيراد ، قوي احلفظ يعمل املواعيد عن ظهر قلب ، وله عند العامة بدمشق قبول زائد ، وكان طلق ا

  .مات يف شهر رمضان مطعونا 
حممد بن حجي احلباين الشافعي هباء الدين أبو البقاء أخو قاضي الشام اآلن جنم الدين عمر والشيخ شهاب الدين ، 

عين بالعلم مات شابا ، فإن مولده كان يف سنة ثالث وستني ، وكان حسن الصوت بالقرآن جدا ، وكان قد شارك 
  .نون ، مات يف شوال يف عدة ف

حممد بن سالمة التوروزي املغريب أبو عبد اهللا الكركي نزيل القاهرةكان فاضال مستحضرا لكثري من األصول والفقه 
، صحب السلطان يف الكرك فارتبط عليه واعتقده ، مث قدم عليه فعظمه جدا ، وكان يسكن يف خمزن يف االصطبل 

ا ركب إىل القلعة ركب على فرس بسرج ذهب وكنبوش ذهب من مراكيب التابع لألمري قلماي الدويدار ، وإذ
السلطان ، وكان داعية إىل مقالة ابن العريب الصويف يناضل عنها ويناظر عليها ، ووقع له مع شيخنا البلقيين الشيخ 

أبغضه سراج الدين مقامات ، مات يف اخلامس والعشرين من شهر ربيع األول ، اجتمعت به ومسعت كالمه وكنت 
يف اهللا تعاىل ، وكان قد حج يف السنة املاضية ووقع بينه وبني ابن النقاش وغريه ممن حج من أهل الدين وقائع وكتبوا 
عليه حمضرا بأمور صدرت منه منها ما يقتضي الكفر ، ومل يتمكنوا من القيام عليه مليل السلطان إليه ، وملا مات أمر 

  .ار ليجهزه هبا فتولىغسله وجتهيزه وأقام على قربه مخسة أيام باملقرئني على العادة السلطان ليلبغا الساملي مبائيت دين
حممد بن عبد اللطيف بن حممد بن يوسف الزرندي كمال الدين املدين ، عين بالفقه واحلديث وبرع يف مذهب 

  .احلنفية ، مات بني مكة واملدينة 
وعشرين وسبعمائة ، وأم باجلامع الطيربسي وفنت بصناعة حممد بن علي بن عبد اهللا الطيربسي ، ولد سنة أربع 

  .الكيمياء فأفىن عمره وزمانه فيها ومل حيصل على طائل ، مات يف أول السنة 
حممد بن علي الطبنذا جنم الدين ابن أخت ابن عرب احملتسب ، نابفي احلكم وويل احلسبة مرات ووكالة بيت املال 

  .، مات يف ربيع أول 
بن أمحد بن مسعود السراج ناصر الدين القونوي ، ولد سنة إحدى وثالثني وسبعمائة ، وحفظ جممع  حممد بن حممد

البحرين وتفقه ، وناب عن أبيه وويل قضاء العسكر ودرس باخلاتونية وغريها ، وكان كثري املروءة ، مات يف ذي 
  .القعدة 



نفي تقدم يف األدب ، واخذ الفقه عن رمضان حممد بن حممد بن علي األنصاري الدمشقي أمني الدين احلمصي احل
احلنفي والعربية عن تقي الدين ابن احلمصية ، وويل كتابة السر حبمص مث بدمشق ، وقدم القاهرة مع نائبها تنم 

فاجتمعت به ومسعت عليه قطعة من نظمه وأجاز يل ، وكان شكالحسنا مع التواضع واألدب ، وكان له يف النظم 
اء ، طارح فتح الدين ابن الشهيد وعالء الدين البريي وفخر الدين ابن مكانس وغريهم ، قال والنثر اليد البيض

كان له مشاركة : كتب إىل أن مات يف ربيع األول ومل يكمل اخلمسني ، أثىن عليه طاهر بن حبيب وقال : البريي 
  : الغزل جيدة يف الفنون وكتابة فائقة وعبارة رائقة ، ومن نظمه ومل أمسعه منه قال يف

  كلما قلت قد نصرت عليه
  الح من عسكر اللحاظ كمينا
  خنت فيه مع التشوق صربي
  ليت شعري فكيف أدعى أمينا

  .حممد بن حممد بن حيىي السنديسي تاج الدين الشافعي ، عين بالعلم والعربية 
  .حممد بن حممد حمب الدين إمام جامع الصاحل وابن إمامه ، مات فيها 

بن عثمان السعاين مشس الدين احلليب الرومياألصل ، أصله من قرية يقال هلا فنري قرأ ببالده اهلداية  حممد بن املبارك
على التاج ابن الربهان ، مث قدم حلب فأخذ عن الشيخ مشس الدين بن األقرب وقطنها ، وكان صاحلا خريا متعبدا 

عبادة واإليثار ، وقدم القاهرة فأخذ عن شيخنا وهو آخر فقهاء حلب املتعبدين العاملني كثري التالوة واخلري وال
العراقي وعن ابن امللقن واجلالل التباين ، وحج وجاور ، وكان مشاركا يف النحو واألصول ، مات يف ثامن عشر 

  .شهر رمضان 
حممد بن يوسف بن أمحد بن الرضي عبد الرمحن احلنفي بدر الدين اشتغل وبرع ومسع من ابن اخلباز ومسع من ابن 

عبد الكرمي ، وكان أعرف من بقي من احلنفية بنقل الفقه مع جودة النباهة ، وقد درس بأماكن وأفىت وناب يف 
  .احلكم وكان هو املعتمد عليه يف املكاتيب بدمشق ، مات يف ذي احلجة 

عة من املصريني حممد بن يوسف بن أيب اجملد مشس الدين احلكار ، مسع من امليدوميوابن اهلادي وغريمها وأجاز له مجا
  .والشاميني وحدث ، مسعت منه ، مات يف شهر رجب 

  .حممد بن البعلبكي املعروف بابن األقرع ، هو حممد بن بشري تقدم ذكره 
الزرزاري املالكي ، كان ينوب يف احلكم مث ترك ذلك ونزل عن وظائفه حىت عن بيته الذي . . . . . حممد بن 

  .م هبا وتزوج فمات بعد قليل يف شعبان بالصاحلية وحتول إىل التربة فأقا
كان صاحلا جوادا وله زاوية يضيف : حممود بن أمحد بن يوسف العينتايب كان يقال له أخي حممود ، قال العينتايب 

فيها من يرد عليه ويأكل من طعامه كل يوم فوق املائيت نفس وينفق من كد ميينه وكانت زاويته من إنشائه ، وقف 
ثرية ، وكان يعمل مساعا يف كل ليلة مجعة ، وإذا مد السماط وأكل الناس يأخذ بيده اللحم ويدور عليها أوقافا ك

هذه لقمة تبيح أواربه ، وكان حسناملخاطبة طيب احملاضرة ، ال متل : على األعيان فيطعمهم بعد فراغهم ويقول 
  .بعده حنو أربعني سنة جمالسته ؛ وملا مات خلفه يف زاويته على طريقته ولده أمحد وطالت مدته 

أمساء بنت الشيخ مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن الصائغ احلنفي أبوها ؛ ولدت يف رجب سنة سبع وأربعني 
وزوجت برجل يقال له الرملي ، مث تزوجها عالء الدين املقريزي سنة مخس وستني ، وكانت عاقلة فاضلة دينة ، 

يدة وحدث عنها وعن أبيها بشيء من شعره ؛ ماتت يف ثاين عشر شهر عمل هلا ولدها الشيخ تقي الدين ترمجة ج



  .ربيع األول 
  ذكر من مات يف سنة مثامنائة من األجناد

ملكستر الطشتمري ، كان دويدارا عند قلماي الدويدار الكبري وكان قبل ذلك دويدار طشتمر ومل تطل مدته بعده 
  .ملذكور ؛ مات يف ثالثعشر ربيع األول يوم مات تاين بك ا

مر : جاين بك ، كان من خواص امللك الظاهر فغرق يف رجب من هذه السنة يف حبر النيل ، قال العينتايب يف تارخيه 
يب وأنا عند مدرسة أم السلطان فدخل اصطبله عند جامع املارداين وتوجه إىل جزيرة مبارك وكان إقطاعه فيها 

أنا صغري ، : احترز أن تغرق ، فقال : صاحب له من البحر وقال فضيفه الفالح مث هم بأن يغتسل يف البحر فحذره 
ودخل املاء فغطس فلم يطلع ، فغطسوا عليه فلم يوجد إال بعد أيام بشطنوف وقد انتفخ ، فنقل ودفن ، ووجد له 

ان يلبغا السودوين ، كان أمري طبلخاناه أو بالط ، ك.من الذهب والفضة حنو عشرة آالف دينار ومائة ألف درهم 
  .أمري عشرة 

  .عمر بن أخت قرط الكاشف ، قتل هو وابن سعيد الدولة ناظر منفلوط بيد العرب العصاة 
سويل بن قراجا بن دلغادر التركماين ، قتله رجل يقال له علي خان بسكني يف خاصرته وهو نائم قرب مرعش 

يل فكان سويل يثق إليه ، وكان وهرب ، وكان امللك الظاهر دسه عليه ، وكان على هذا يف خدمة صدقة بن سو
لسويل صيت عظيم حىت كان يسمى هيكل التركمان ، وكان يتحرى العدل يف أحكامه وبيده من البالد مرعش 
وأبلستني وغري ذلك وهو الذي اعتمد عليه منطاش أيام فراره من امللك الظاهر ، وهو الذي طرق عينتاب فنهب 

ه من الفسق والفجور وقتل األنفس ما مل يسمع به قبل ذلك ، قال أموال أهلها وجرى من التركمان الذين مع
اجتمعت به ووعظته فكان يظهر القبول ويضمر خالفه وكان يدمن على شرب اخلمر واللواط ، : العينتايب يف تارخيه 

ادر قد ومل قتل حضر ولده هبدية إىل امللك الظاهرفقرره يف إمرة أبيه ، وكان ناصر الدين حممد بن خليل بن دلغ
استقر عوض عنه قبل أن يقتل ، فوقع بني ناصر الدين وبني ابن عمه مقتلة عظيمة قتل فيها خلق كثري من تركمان 

  .الطائفتني 
  ٨٠١حوادث سنة .طوعان أحد األمراء ، وكان يصحب الفقراء األمحدية 

  سنة إحدى ومثامنائة
وسلطان الروم أبو يزيد بن عثمان ، وسلطان اليمن  وسلطان مصر والشام واحلجاز امللك الظاهر أبو سعيد برقوق ،

من نواحي هتامة امللك األشرف إمساعيل بن األفضل بن اجملاهد ، وسلطان اليمن من نواحي اجلبال اإلمام الزيدي 
احلفصي ، وسلطاناملغرب األوسط . . . . احلسين علي بن صالح ، وسلطان املغرب األدىن أبو فارس عبد العزيز بن 

بن األمحر ، وصاحب البالد الشرقية تيمور كوركان املعروف . . . . . . . ين ، وسلطان املغرب األقصى املري
، وأمري مكة حسن بن عجالن ابن رميثة . . . . . . . باللنك ، وصاحب بغداد أمحد بن أويس ، وصاحب تربيز 

 حممد املتوكل على اهللا ابن املعتضد باهللا أيب بكر احلسين ، وأمري املدينة ثابت بن نعري ، واخلليفة العباسي أبو عبد اهللا
ويدعى أمري املؤمنني ونازعه يف هذا األسم اإلمام الزيدي وبعض ملوك املغرب وصاحب اليمن ولكن خطيبها يدعو 

يف خطبته للمستعصم العباسي أحد اخللفاء ببغداد وكان نائب دمشق يومئذ تنم احلسين ، وحبلب أرغون شاه ، 
  .آقبغا اجلمايل وحبماة يونس القلمطاي ، وبصفد شهاب الدين ابن الشيخ علي وبغزة طيفور  وبطرابلس

  ذكر احلوادث فيها
كان أوهلا يوم اجلمعة وكان أهل اهليئة ذكروا أنه يقع يف أول منها زلزلة وشاع ذلك يف الناس فلم يقع شيء من 



ة السلطان ألنه كان حضر املركب يف يوم االثنني املاضي ذلك وأكذهبم اهللا سبحانه وتعاىل وكانت البلد مزينة لعافي
ويف سابع عشر احملرم قبض . فحلفوا األمراء واملماليك وغريمهعلى العادة ونودي بالزينة فزينت البلد عشرة أيام 

ب على آقبغا الفيل وكان من أتباع علي باي فأمر بتسمريه فسمر هو ومخسة معه ممن كان على رأيه ومجاعة من العر
املفسدين وقبض على ثالثة من اجلند ومعهم مجاعة نسوة ينحن عليهم ، فأنزلوا يف مركب ليغرقوا ، ويف الرابع 

ويف هذه السنة ارتفع سعر الذهب باإلسكندرية . والعشرين من احملرم دخل احململ السلطاين فتأخر عن العادة يومني 
ويف هذه السنة غزا اللنك بالد . ن من ثالث إىل أحد وثالثني إىل أن صار باثنني وثالثني ونش ، وأما بالقاهرة فكا

وفيها .اهلند واستوىل على ديل وسىب منها خلقا كثريا ، وملا رجع إىل مسرقتد بيع السيب اهلندي برخص عظيم لكثرته 
. القلعة ارتد إبراهيم بن برينية وكان نصرانيا مث أسلم فقبض عليه وعرض عليه اإلسالم فأصر فضربت عنقه بباب 

ويف أوائل صفر وعك السلطان امللك الظاهر فأفرط عليه اإلسهال والقيء من ليلة الثالث من صفر إىل العاشر منه 
فقوي اإلرجاف مبوته فتجلد والزم القصر إىل أن توجه للعافية بعد أن كان غضب على مجال الدين بن صغري وأمر 

طبل فمات منهم يف الزمحة حنو اخلمسني نفسا وقيل أكثر من حببسه فأمر أن يتصدق مبال ، فجمع الفقراء باالص
  .وقيل يف الثامن عشر من صفر مات بكلمش بالقدس بطاال : ذلك من الرجال والنساء ، وفيه 

ويف التاسع .وفيها أعيد مشس الدين البجاسي إىل احلسبة بالقاهرة وصرف هباء الدين ابن الربجي يف التاسع من احملرم 
تقر ناصر الدين بن أيب الطيب يف كتابة السر بدمشق وباشرها قبل وصول التوقيع له وذلك بعد موت من احملرم اس

  .أمني الدين احلمصي وكان بيد أمني الدين نظر النورية ببعلبك فأخذها بدر الدين الكلستاين كاتب السر لنفسه 
وفيه . طفيه بعد أن احترق أماكن كثرية ويف صفر وقع بظاهر املدرسة الصالحية حريق عظيم ، فبادر األمراء إىل 

كائنة نوروز احلافظي وكان السلطان أمره وكربه وجعله أمريآخور فأراد الوثوب على السلطان فاتفق مع مجاعة فنم 
عليهم قانباياجلمدار ألنه كان مؤاخيا للجمدار الذي كان من مماليك تاين بك أمري آخور وكان السلطان قد اختذه 

قبض على تاين بك فكانت له نوبة يبيت فيها عند السلطان فوافقه نوروز على أنه يفتك بالسلطان وأنه مجدارا بعد ال
إذا متكن من ذلك أطفأ الثريا اليت باملقعد وتلك عالمة بينهما لركوب نوروز ومن وافقه ، فذكر هذا اململوك 

عد العصر فقبض عليه ، وذلك يف يوم اجلمعة لقانباي ، فذكره قانباي للسلطان ، فبادر السلطان وأرسل إىل نوروز ب
ثالث عشر صفر بعد أن فرغ من احلكم وقام من املقعد ميشي يف االصطبل وبني يديه األمراء ، فأمر بالقبض على 

نوروز ، فأخذ سيفه فهربت مماليكه إىل الرميلة ، فنفر الغلمان من خيل األمراء ، فثارت هجة بالقاهرة وأرسل 
ندرية فسجن هبا يف احلال ، وكان شاع يف البلد أن الترك ركبوا على السلطان فنهبت املأكوالت نوروز إىل اإلسك

من احلوانيت ، وفتحت أبواب البلد بعد أن أغلقت ، واستقر متراز الناصري على أقطاع نوروز وسودون قريب 
ف عنها ملا وصل إىل غزة وسجن وفيها استقر آقبغا الكاش يف نيابة الكرك مث صر.السلطان يف وظيفته أمري آخور 

  .بالصبيبة وقرر يف وظيفته وعلى أقطاعه سودون املارداين 
ويف الثاين من شهر ربيع األول استقر أمني الدين عبد الوهاب ابن القاضي مشس الدين بن أيب بكر الطرابلسي يف 

  .وظيفة قضاء العسكر احلنفي 
اة ، ويف الثامن والعشرين من صفر كسفت الشمس يف أول ويف حادي عشره استقر دمرداش احملمدي يف نيابة مح

طلوعها ومل يشعر هبا أكثر الناس ألن الكسوف كان يف حنو نصفها واجنلى بسرعة فكانتمدة لبثه على ما زعم أهل 
  .الفلك ساعة واحدة ومل تصل من أجل ذلك صالة الكسوف 
أمري سيواس وكان قرايلك التركماين عثمان بن قطلبك  وفيها قتل القاضي برهان الدين أمحد بن عبد اهللا السيواسي



أغار على سيواس فقتل وسىب وغنم ورجع فتقدمه برهان الدين فأحرز قرايلك الغنيمة ووقع بينهما مناوشات كثرية 
إىل أن حصر قرايلك يف كهف قدمي حنو أربعني يوما وله يف أثناء ذلك عيون تعرفه أحوال برهان الدينفاغتنم غفلة 

ان الدين يوما وقد اشتغل بالشرب فخرج ومعه طائفة فكبسوا عليه فقتل هو ومن كان حبضرته ، مث أوقع بره
بالعسكر فقاتلوه ، فلما حتققوا قتل صاحبهم اهنزموا ، فسار يف آثارهم حىت ملك سيواس ، ومضى ولد برهان 

احلصار هرب منها واستقر ولد برهان  الدين إىل ملك الروم فأمده بنجدة فحاصر قرايلك بسيواس ، فلما طال عليه
الدين يف إمرهتا ، وكان برهان الدين السيواسي وامسه أمحد احلنفي اشتغل ببالده مث قدم حلب فالزم االشتغال 

ودخل القاهرة فأخذ عن فضالئها ، مث رجع إىل بلده فصاهر صاحبها ، مث عمل عليه حىت قتله واستقل باحلكم وتزيا 
ت له مع العسكر املصري وقعة عظيمة يف سنة تسع ومثانني ، مث نازله عسكر الظاهر ملا دخل بزي األمراء ، ووقع

حلب سنة سبع وتسعني ، مث نزل باألمان واستمر يف بالده ، مث نازله مجاعة من الططر النازلني بآذربيجان يف سنة 
  .عنه مثامنائة ، فاستنجد بالظاهر فأرسل إليه جريدة من عسكر حلب فاهنزم الططر 

ويف ثالث عشر ربيع اآلخر أمر السلطان بالتجهيز إىل مكة فريجب ونودي ملن أراد أن يتوجه من الناس ، فشرع 
مجاعة يف التجهيز وكان هلم من سنة ثالث ومثانني ما توجهوا يف رجب وكان السبب يف ذلك ما وقع يف املسجد 

ه بيسق وهو حينئذ أمري آخور صغري ومعه مال بسبب احلرام من االستهدام ، فجهز السلطان من عنده أمريا وامس
العمارة ؛ ويف هذا الشهر أمر بكتمر جلق أربعني وطبلخاناه ، وفيه عود السلطان احلكم بني الناس يف السبت 

  .والثالثاء بعد أن كان ترك ذلك ملا وعك 
يف املقعد فاغتنم  ويف خامس عشري هذا الشهر حضر عند السلطان وهو يف االصطبل شخص عجمي فقعد معه

غفلة احلاضرين فأمسك هوبلحية السلطان وسبه ، فبادر بعض املماليك فأقامه واستمر هو على شتم السلطان ، 
  .فتسلمه أمحد بن الزين الوايل فأنزله إىل بيته وعاقبه ضربا وخنقا فمات بعد أيام ومل يطلع على حقيقة أمره 

الفرج األرمين يف الوزارة وكان أبوه نصرانيا صريفيا مبنية عقبة من جيزة  وفيها استقر تاج الدين عبد الرزاق بن أيب
مث ترقى إىل أن صار عامل البلد . مصر مث أسلم واستقر صريفيا بقطية ، فلما مات استقر استقر ولده هذا يف وظيفته 

، فاتفق أن الوزير بدر الدين مث صار مستوفيا مث ويل نظرها مث إمرهتا ومجع له بني الوالية والنظر ولبس بزي اجلند 
الطوخي غضب منه مرة فأرسل إليه أمحد بن الزين وايل القاهرة فصادره وضرب ولده عبد الغين حبضرته وأخذ 

منهما ماال كثريا يقال إنه ألف ألف درهم ، فأرسل تاج الدين بعد ذلك من سعى له يف الدخوإلىل القاهرة فأذن له 
د السلطان إىل أن مجع بينهما ، فوعده بأشياء كثرية إىل أن قرره يف الوزارة ، وذلك وساعده عبد الرمحن املهتار عن

يف سلخ ربيع اآلخر ، وعزل الطوخي واستقر عبد الغين يف والية قطيا عوض والده وسلم الطوخي لشاد الدواوين 
ن الغراب ناظر اخلاص فصادره ، ويقال إنه أخذ منه عشرة آالف دينار وجدت مدفونة ، مث تسلمه سعد الدين اب

على سبعمائة ألف درهم فضة فشرع يف محلها ، وملا ويل تاج الدين الوزارة قبض على برهان الدين الدمياطي ناظر 
ربه وصادره ، ويف مجادى األوىل بعد موت بدر الدين الكلستاين استقر يف كتابة السر فتح املواريث واألهراء وض

الدين فتح اهللا بن مستعصم بن نفيس التربيزي مثالبغدادي نقال من رياسة الطب واستقر بعده فيها كمال الدين عبد 
  .الرمحن ابن ناصر بن صغري ومشس الدين بن عبد احلق بن فريوز شريكني 

جردت األمراء إىل الصعيد بسبب الفتنة الواقعة بني اهلوارة من عرب حممد بن عمر وبني عرب علي بن  وفيها
  .غريب ، مث ورد أبو بكر ابن األحدب وأخرب باتفاق العرب وبطلت التجريدة 

ي وهي ويف يوم االثنني خامس عشر شهر رجب استقر يف قضاء الشافعية القاضي صدر الدين حممد بن إبراهيم املناو



الوالية الثالثة وصرف القاضي تقي الدين عبد الرمحن بن حممد الزبريي ومل يعد الزبريي إىل املنصببعدها وكان حممود 
السرية يف واليته ، وكان السبب يف واليته أن أصيل الدين حممد بن عثمان األشلمي كان ويل قضاء الشام وصرف 

الدين ابن حجي يف احلكم واخلطابة ومشيخة الشيوخ فباشر عنه مشس الدين األخناي واستناب أصيل الدين شهاب 
من نصف رمضان مث توجه األصيل ، ويقال إنه بذل يف ذلك ماال كثريا جدا استدان أكثره مث حضر أصيل الدين 

وباشر بنفسه مث صرف فسعى يف هذه األيام يف قضاء الشافعية بالقاهرة ، وقيل إن ذلك كان مبواطأة القاضي صدر 
دين لينفتح له باب السعي يف العودة ، فلما كاد أمر أصيل الدين يتم قيل للملك الظاهر إن كان وال بد من عزل ال

الزبريي فاعد صدر الدين فهو أمثل من أصيل الدين ، فوقع ذلك واجتمع له من ال حيصى فرحا به حبيث امتألت 
  .به ما ال يعرب عنه  القلعة والقصبة من الفقهاء واجلند وغريهم وأظهروا من الفرح

مل يزل فتح اله من حني ويل كتابة السر يعمل على عزيل وأعانه على ذلك : وقرأت خبط القاضي تقي الدين الزبريي 
أنا أعرف أن الزبريي رجل جيد ولكين أريد : ابن غراب بعناية احمللي التاجر إىل أن أجاهبم السلطان ، وكان يقول 

شرع يف التنقيبعلي يف أسام مباشريت ، وحصل منه الضرر لكثري من الناس ال سيما من أخذ مال املناوي وملا استقر 
  .يلوذ يب ، وفاوض السلطان يف شيء من ذلك فأذن له 

نقال من . . . . . ويف الثاين والعشرين من شهر رجب قرر أمري فرج بن اخلطريي يف نيابة اإلسكندرية عوضا عن 
قرر فيها عوضه ناصر الدين ابن سنقر نقال من االستادارية الكربى ، وقرر يف استادرية األمالك السلطانية ، و

. االستادارية الكربى يلبغا اجملنون على قاعدته ويف رجب استقر بدر الدين القدسي قاضي احلنفية بدمشق عوضاعن 
  . . . .تقي الدين إبراهيم بن الشيخ مشس الدين بن مفلح قاضي احلنابلة هبا عوضا عن . . . 

ويف شعبان يف ليلة االثنني رابع عشرة خسف القمر مجيعه واستمر من بعد العشاء إىل نصف الليل وصلى الناس 
وفيه أمر امللك الظاهر القضاة أن يعرضوا الشهود فعرض كل قاض شهود احلوانيت اليت . صالة اخلسوف بدمشق 

عنه إىل أن يقف أمره على أحد وجهني إما اإلذن  تنسب إليه ، فمن كان معروفا أقره ومن مل يكن له به معرفة سأل
  .وإما املنع 

ويف العاشر منه أعيد القاضي ويل الدين عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي املالكي إىل قضاء املالكية بعد 
قاضي موت القاضي ناصر الدين ابن التنسي وكان القاضي شرف الدين ابن الدماميين قد تعني لذلك ، فيقال إن ال

شرف الدين ابن الدماميين قد تعني لذلك ، فيقال إن القاضي نور الدين ابن اجلالل نائب احلكم سعى يف تبطيل 
  .ذلك وأعانه سعد الدين ابن غراب فبطل واستقر ابن خلدون 

نون ويف السابع والعشرين من رمضان أفرج عن األمري عالء الدينابن الطبالوي ونقل من احلبس إىل بيت يلبغا اجمل
األستادار مث أمر بنفيه إىل الكرك فأخرج إليها فتوجه إىل القدس ، فلما بلغه وفاة السلطان شفع فيه فأقر بالقدس ، 

وفيه من بعض الناس على الشريف حممد اللحفي أنه يضرب الزغل فكبس منزله بدمشق فوجد فيه اآلالت فطيف به 
اري يف وكالة بيت املال بدمشق فأذن له السلطان يف ذلك فلبس ، وفيه سعى املهتار عبد الرمحن لصهره ابن السنج

اخللعة وحضر ليقبل يد السلطان فاحتقر السلطان شكله وكان صغري السن خفيف اللحية فأمر بنزع اخللعة عنه 
فنزعت وتغيظ علي عبد الرمحن بسبب ذلك وكان اللحفي املقدم ذكره ملا بلغه ذلك ، سعى فيها فاتفق ما جرى له 

  .قصة الزغل فبطل سعيه  يف
ويف هذه السنة صرف تغري بردى من والية حلب ونقل إىل القدس بطاال واستقر يف نيابتها أرغون اإلبراهيمي 

وكان أكرباألمراء وكان قد ناب يف طرابلس قبلها فلم تطل مدته حبلب بل مات هبا يف صفر من هذه السنة ، قال 



ورة كثري احلشمة مع العقل والعدل والشجاعة والكرم حبيث أنه ختاصم كان شابا حسن الص: القاضي عالء الدين 
إليه شخصان يف مجل قبل صالة اجلمعة فأمر بتأخريمها إىل بعد الصالة فمات اجلمل فأمر للذين ثبت هلم بقيمته من 

  .حنن فرطنا فيه : عنده وقال 
  ذكر من عزل من األمراء

الكبري ومعه جرباش أمري آخور الرماح وقبض على آقبغا اللكاش  يف ثالث عشر صفر قبض على نوروز أمري آخور
وكان قرر يف نيابة الكرك وقرر عوضه أمري جملس أرغون شاه البيدمري واستقرسودون قريب السلطان عوض 

نوروز واستقر يف تقدمة اللكاش متراز الناصري واستقر يف تقدمة نوروز سودون املارداين وكان حينئذ شاد 
ونقل آقبغا اجلمايل من نيابة طرابلس إىل نيابة حلب ملا مات أرغون شاه اخلازندار اإلبراهيمي نائب  الشرخبانات

حلب وقرسودون بلطا يف نيابة حسبة طرابلس نقال من نيابة محاة واستقر يف نيابة محاة دمرداش نقال من أتابكية 
اللكاش بقلعة الصبيبة ونقل صريتمر إىل حلب واستقر يف نيابة الكرك سودونالظريف عوضا عن اللكاش واعتقل 

األتابكية حبلب واستقر فرج احلليب يف نيابة اإلسكندرية عوضا عن صرغتمش حبكم وفاته واستقر يف تقدمة حسن 
الكجكين بعد موت يلبغا اجملنون واستقر فارس احلاجب الكبري يف نيابة صفدبعد القبض على أمحد ابن الشيخ علي 

وهبة وكان يباشر قبض حلم الدور فوجد له أكثر من عشرين ألف دينار وخلف أربع بنات ،  وفيها مات تقي الدين
فقام الوزير تاج الدين حىت أثبت أهنن نصرانيات ، فمنعهن من املرياث ومحل املال كله إىل امللك الظاهر فوقع منه 

  .موقعا وخلع عليه خلعة هائلة 
الن الصفدي عن والية القاهرة واستقر شهاب الدين أمحد بن ويف النصف من ربيع اآلخر صرف شهاب الدين رس

  .الزين عمر احلليب 
وفيها أرسل صاحب أربل خيرب بأن اللنك توجه إىل جهة هذه البالد مث توجه إىل بغداد ، وفيها مات أمحد ابن الشيخ 

اليك وخيل ومجال علي الذي كان نائب صفد ومحل موجوده إىل السلطان وقيمته عشرة آالف دينار أكثرها مم
  .وسالح 

ويف رمضان استقر يلبغا الساملي يف نظر الشيخونية عوضا عناألمري فارس وكانوا كرروا الشكوى بسبب انقطاع 
جوامكهم كما صنع يف خانقاه سعيد السعداء قبل ذلك مبدة وقطع مجع كثري منهم التصافهم بغري شرط الواقف 

  .وصرف املعاليم بنفسه وفرح به أهلها  وضيق على املباشرين وألزمهم بعمل احلساب
ويف أواخر رمضان قبض على أوصياء الكلستاين وذكر أن الوصية اليت أخرجوها زوروها ، فحضروا عند السلطان 
فضرب بعضهم مث ردهم إىل القاضي املالكي ، فحبسهم مث أحضر الشهود فكشف رأس زين الدين عبد الرمحن بن 

كلستاين فشهد يف وصيته فوجد ابن خلدون فيها ما أنكره السلطان ملحقا ، فتغيظ علي التفهيين وكان مالزما لل
على الشهود ألنه رأى امللحق خبطه ومل يعتذر عنه ، مث حكم ابن خلدون بابطال الوصية وأطلق الشهود من احلبس 

  .بعد ذلك 
العشرة كل مد وهو أردب وسدس  وفيها كان الرخص املفرط بالبالد الشمالية فذكر العينتايب أن القمح بيع بدون

مصري والشعري بثالثةدراهم ، ويف آخر مجادى األوىل استقر بيربس ابن أخت السلطان دويدارا عوضا عن قلماي 
ونوروز أمري آخور عوضا عن تاين بك وعلي باي رأس نوبة عوضا عن نوروز ويشبك خزندارا عوض علي باي 

أمري سالح ويف مجادى اآلخرة انتزع السلطان اإلسكندرية من ابن واللكاش أمري جملس عوض بيربس وتغري بردى 
الطبالوي وأعادها لناظر اخلاص واستقر أخوه فخر الدين ابن غراب يف نظرهاوامسه ماجد وكان ذلك بعناية يشبك 



ي اخلازندار واشترط على فخر الدين أن يشاوره يف األمور ، وأرسل أمري فرج اخلطريي بالكشف عن ابن الطبالو
وعلى تاج الدين قاضي اإلسكندرية مث رسم بإحضاره ، فلما قدم بني يدي السلطان قام الشكاة يف حقه وبالغوا يف 
الشكوى منه فأمر السلطان بضربه فضرب بالعصى على رجليه بعد العصر يوم اجلمعة وكل به ، واتفق أن شوال 

منها ففي غضون الشهر فإن جنا جنا إىل آخر السنة فإن عظيمة . . . الذين ينظرون يف النجوم . . . كان يوم اجلمعة 
جنا منها طال عمره جدا وبلغه شيء من ذلك وكان كثري التنقيب عن ذلك فقلق وتوهم وصلى العيد وهو يف غاية 
التوهم فلما فرغ ساملا تصدق بأشياء ، مث فياخلامس من شوال ابتدأ بالسلطان الضعف وذلك ألنه لعب بالرمح يف 

وم يوم الثالثاء ورجع فقدم إليه عسل حنل كختاوي فأمعن يف األكل منه فأصابته محى حادة فانغمر وواظبه ذلك الي
األطباء فأرجف مبوته يوم السبت تاسعه وتصدق يف مدة ضعفه بصدقات كثرية جدا ووقعت بالقاهرة هجة عظيمة 

وم األربعاء وقعت هجة عظيمة أعظم من وقفلت احلوانيت واشتهر أن األمراء ركبوا مث ظهر فساد ذلك ، مث يف ي
تلك وأرجفوا مبوته مث ظهر أنه أصابه الفواق وظهر عليه الورشكني وأحس باملوت فطلب اخلليفة والقضاة واألمراء 

وعهد بالسلطنة لولده فرج يوم اخلميس مث من بعده لولده اآلخر عبد العزيز مث من بعده لولده الثالث إبراهيم 
بعطايا كثرية وقرر أيتمش أتابك العساكر القائم باألمر ويرىب السلطان اجلديد إىل أن يكرب وكتب العهد وأوصى 

  وكان أصحاب الوظائف يومئذ من يذكر.
فالدوادار الكبري بيربس ، ابن أخت السلطان وأمري آخور سودون قريبه ويشبك خازندار وتغري بردى أمري سالح 

ىل أن مات وقت التسبيح ، فأصبح األمراء واخلليفة والقضاة جمتمعني يف ، فلما دخلت ليلة اجلمعة دخل يف النزع إ
القصر فأحضر ويل العهد فأقعد على الكرسي وخلعت عليه خلع السلطنة وبايعه اخلليفة والقضاة ولقب الناصر 

لزوال قاضي وكين أبا السعادات ،مث شرعوا يف جتهيز امللك الظاهر وتقدم يف الصالة عليه خارج باب القلعة قبيل ا
القضاة الشافعي صدر الدين املناوي وأخرج جبنازته إىل الصحراء فدفن بتربته اليت أنشأها ، وكان يف مجلة وصيته 

أهنا تكمل وعني القدر الذي يصرف عليها ففعل ذلك بعده ، وكان من مجلة أوصيائه يلبغا الساملي والقاضي 
ت جنازته مشهودة مل ير بعد جنازة الناصر حممد بن قالوون الشافعي وسعد الدين ابن غراب ناظر اخلاص ، وكان

جنازة سلطان مثلها ، وخطب للناصر على املنابر مبصر والقاهرة يف هذا اليوم ويف صبيحة هذا اليوم بشر أمني النيل 
وآقبغا  ابن أيب الدرداء بزيادة النيل واستمر أيتمش بالوالة يف البالد فكان تنم بدمشق ودمرداش احملمدي حبماة

اجلمايل حبلب والطنبغا العثماين بصفد ويونس الظاهري بطرابلس وسودون الظريف بالكرك ، وكان أول ما تغري 
عليه من األحواألن األستادار يلبغا اجملنون قبض عليه وهنب داره واستقر عوضه مبارك شاه مث صرف واستقر عوضه 

الوزارة وحضر القضاة للبس اخللع بسبب السلطنة فخلع على  يف األستادارية تاج الدين ابن أيب الفرج مضافا إىل
بعض األمراء فقامت هجة فنزل القضاة ومن معهم هاربني وظهر أهنم أمسكوا أربعة أمراء مقدمني وهم رسطاي 

  .ومتراز ومتربغا املنجكي ويلبغا اجملنون ومجاعة دوهنم وخلع على األمري الكبري وأمري سالح والدويدار 
س والعشرين من شوال جددوا األميان للسلطان واألمري الكبري وتوىل يلبغا الساملي حتليف املماليك مع ويف اخلام

بعض املوقعني حىت استوفاهم يف عدة أيام وكان عدة من أنفق عليهم من املماليك املشترين ومماليك اخلدمة املختصة 
د منهم بوصية من الظاهر أنفق على املماليك كل بالسلطان أربعة أالف ماءة وثالثني وكان قدر ما أعطي لكل واح

واحد ألف درهم هؤالء اخلواص ، وأما من دوهنم فكل واحد مخسمائة درهم وذلك يف حادي عشرين شوال ، مث 
قبض على مجاعة من األمراء منهم رسطاي ومتراز ومتربغا وبالط وطولو ، ويف آخرشوال أشار يلبغا الساملي على 

رر ما يرجتع من مال من يقبض عليه من األمراء على شيء معني ألن األمري كان إذا قبض عليه األمري أيتمش أن يق



قاسى من كان يباشر عليه بسبب املرجتع من تركته البالء املربم فاستقر احلال على أن يكون على األمري املقدم 
رين عشرة آالف درهم وعلى مخسني ألف درهم وعلى أمري الطبلخاناه عشرين ألف درهم وعلى من معه إمرة عش

أمري عشرة مخسة آالف درهم وكتبت بذلك مراسيم وخلدت يف الدواوين واستقر احلال على ذلك ، وفيه صرف 
الشهاب أمحد بن الزين الشامي من والية القاهرة واستقر عيسى الشامي وكان ابن الزين هرب مث ظفر به فضربه 

  .باملقارع وصودر 
م فأظهر اخلالف وملك القلعة وطرد النائب هبا واستمر على اخلطبة للناصر فرج وكان وفيها ثار تنم نائب الشا

املتكلم يف الدولة الناصرية بالقاهرة أرسل نائبا حيفظ القلعة فاتفق وصوله بعد أن ملك تنم القلعة فلم ميكنه دخوهلا ، 
ة الناس فأقر أن كبري األمراء املصريني مث أظهر أن رجال فداويا أراد الفتك به فقبض عليه ومعه سكني وقرره حبضر

أرسله لذلك فتنمر وأظهر ما كان يبطن وكاتب نواب البالد فأطاعوه ووثب نائب محاة فتملك القلعة وكذلك نائب 
صفد وأما نائب قلعة حلب فأخذ حذره فلم ميكن نائب حلب من قلعتها ، وملا قبض املماليك النفقة تصرفوا فيها 

فرخص سعر الذهب لكثرة وجوده يف أيديالناس إىل أن صار اهلرجة خبمسة وعشرين واألفرجني  وكان أكثرها دنانري
بعشرين ، مث نودي يف ثامن ذي القعدة أن سعر اإلفرجني بثمانية وعشرين واهلرجة بثالثني ، وتوجه عالء الدين 

  .ه الطبالوي من القدس إىل دمشق فاستقر به األمري تنم يف خدمته وكان استدعاه إلي
ويف رابع عشر ذي القعدة سعى الشيخ أصلم يف وظيفة املشيخة باخلانقاه بسرياقوس وكان الذي قرر عوضه فيها 

  .وهو الشريف فخر الدين مات فأجيب إىل سؤاله واستقر 
ويف ي لقعدة صرف يلبغا الساملي عن النظر يف املدرسة الشيخونية وما معها وقرر مكانه أرغون شاه البيدمري 

الساملي قد شدد على أهل الشيخونية ومدرسيها خصوصا مدرس الشافعية وهو قاضي القضاة صدر الدين وكان 
املناوي وأشاع الساملي عنه أنه فرح مبوت امللك الظاهر وأنه ملا مسع مبوته سجد شكرا هللا تعاىل ، فلما باغه ذلك 

له وشكا إليه حاله مع الساملي وكان تأذى به وخشي ما يترتب عليه فركب إىل شيخ اإلسالم البلقيين وخضع 
الساملي قد تسلط على الشيخ بأمر آخر فركب الشيخمعه وطافا على األمراء إىل أن عزل الساملي واصطلح الشيخ 

  .والقاضي وكان ما بينهما قبل ذلك متباعدا 
ن املال الذي خلفه ويف سابع عشر من ذي القعدة عقد جملس بشيخ اإلسالم والقضاة عند األمري الكبري وسئلوا ع

ما كان حمصل له من إقطاعه ومن جتاراته : فقال البلقيين ؟ امللك الظاهر باخلزانة هل يورث عنه أو هو لبيت املال 
جيعل لورثته منه جزء فاختلفوا من الثلث إىل : فهو لورثته وما عدا ذلك فهو يف بيت املال فقيل له إنه خمتلط فقال 

  .جيعل له اخلمس ، ومل يثبت ذلك :  السدس ، وقيل أن الشيخ قال
ويف الثالث عشرين من ذي القعدة ويل الساملي األستادارية وصرف تاج الدين ابن أيب الفرج ، فكان منذ وفاة 

الظاهر قد وليها أربعة أنفس فيمدة شهر ومثانية أيام وكانت مباشرة ابن أيب الفرج منها دون الشهر وفيه قبض على 
يب السلطان بسبب أنه امتنع من تسليم االصطبل ليسكنه األمري الكبري واستقر عوضه أمري سودون أمري آخور قر

آخور سودون الطيار وفيه يف الثالث عشر منه صرف تاج الدين بن أيب الفرج من الوزارة واستقر عوضه شهاب 
  .الدين بن قطينة وتسلم تاج الدين املذكور وكانت مدة واليته الوزارة دون الشهر 

سلخ ذي القعدة صرف مشس الدين الشاذيل عن حسبة مصر وأعيد الشيخ نور الدين علي بن حممد بن عبد  ويف
الوارث إليها ، ويف مستهل ذي القعدة صرف الشيخ تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر املقريزي عن 

هي أول والياته هلا وكان قبل وظيفةاحلسبة بالقاهرة واستقر عوضه الشيخ بدر الدين حممود بن أمحد احلنفي ، و



ذلك طالبا بالظاهرية فأخرج منها فتوجه لبالده مث عاد وهو يف غاية القلة ، فتردد إىل األمراء فسعى له بعضهم وهو 
جكم يف حسبة القاهرة فوليها يف هذا التاريخ سابع ذي احلجة فلم تقم معه سوى بقية الشهر ، فلما استهل احملرم 

  .مد ابن عمر الطبنذي وصرف العينتايب وكان القائم يف ذلك كزل دوادار أيتمش استقر مجال الدين حم
قرأت ذلك يف تاريخ العينتايب مث اعيد العينتايب يف رابع عشر ربيع اآلخر من سنة اثنتني مث عزل منها بعد شهر وأعيد 

الدين ابن غراب وكان  املقريزي ، ويف الرابع من ذي احلجة صرف ابن قطينة عن الوزارة واستقر عوضه فخر
  .يباشر نظر اإلسكندرية 

وفيها وصل قاصد نائب الشام يذكر أن طائع وسأل استمراره على نيابة الشام وحتليف األمراء له ، ففعلوا له ذلك 
وحلف األمري الكبري ومن معه حبضرة القضاة وشيخ اإلسالم ووضعوا خطوطهم بذلك وتوجه قاصده إليه بذلك ، 

وصل اسنبغا الدويدارإىل سلمية فلبس نعري أمري العرب خلعة السلطان وأظهر الطاعة وجهز التقدمة ويف ذي احلجة 
وكان قبل ذلك قد اتفق مع قرا يوسف أمري التركمان وحاصر األمريدمشق بن سامل الدوكاري التركماين مدة طويلة 

وتسلمهما وحاصر درنده وورد اخلرب مث اصطلحوا ، ويف هذه السنة حاصر أبو يزيد بن عثمان ملطية واألبلتني 
  .بذلك يف هذا الشهر فجهزوا سودون الطيار لكشف هذه األخبار 

ويف ذي احلجة أبطل الساملي مكس العرصة واألخصاص مبنية بن خصيب مث أبطل وفرالشون السلطانية وكتب به 
املصادرة وألزمها بترك ذلك  مرسوم وأبطل ما كان على الربددار ومقدم املستخرج من املشاهرة اليت تتحصل من

ورفع الظلم عن الناس أمجعني وأحضر السماسرةوقرر هلم عن كل إردب نصف درهم من غري زيادة على ذلك عن 
  .السمسرة والكيالة واألمانة وشدد عليهم يف ذلك وكثر دعاء أهل اخلري له بسبب ذلك 

  ٨٠١وفيات سنة 
  ذكر من مات يف هذه السنة من األكابر

إبراهيم بن عبد العزيز بن علي املوصلي األصل الدمشقي شهاب الدين بن اخلباز نزيل الصاحلية مسع من أيب أمحد بن 
بكر بن الرضي وزينب بنت الكمال وغريمها وحدث ، مسع منه صاحبنا احلافظ غرس الدين وأظنه استجازه يل ، 

  .ومات فيشهر ربيع األول عن بضع ومثانني سنة 
اهللا الزهوري العجمي نزيل دمشق مث القاهرة وكان بزي الفقراء وحصل له جذبة فصار يهذي أمحد بن أمحد بن عبد 

يف كالمه وخيلط ويقع له مكاشفات ، منها انه ملا كان بدمشق وكان امللك الظاهر حينئذ هبا جنديا فرأى يف منامه 
يا برقوق أكلت : محد ، فصاح به أنه ابتلع القمر بعد أن رآه قد صار يف صورة رغيفخبز ، فلما اجتاز بالشيخ أ

الرغيف ، فاعتقده ، فلما ويل السلطنة أحضره وعظمه ، وصار يشفع عنده فال يرده ، مث أفرط حىت كان حيضر 
جملسه العام فيجلس معه على املقعد الذي هو عليه ويسبه حبضرة األمراء ورمبا بصق يف وجهه فال يتأثر لذلك ، 

نب منه ، وحفظت عنه كلمات كان يقوهلا ، فيقع األمر كما يقول ، وكان للناس وكان يدخل على حرميه فال حيتج
  .فيه اعتقاد كبري 

أمحد بن حممد بن أمحد الطولوين شهاب الدين كبري املهندسني كان عارفا بصناعته ، وتقدم فيها قدميا ، وكان شكال 
صكية ، ولبس بزي اجلند ، مث أمره عشرة حسنا طويل القامة ، وعظمت منزلته عند امللك الظاهر فقرره من اخلا

وتزوج ابنته ، وكانت له ابنة أخرى حتت مجال الدين القيصري ناظر اجليش ، مث طلق الظاهر البنت املذكورة 
وتزوجها نوروز بأمر السلطان ، وتزوج السلطان بنت أخيها ؛ ومات شهاب الدين املذكور يف شهر رجب من هذه 

بن إمساعيل بن عمر بن كثري البصروي مث الدمشقي شهاب الدين ابن احلافظ عماد الدين أمحد .صفحة فارغة .السنة 



ولد سنة مخس وستني وأحضر علي ابن الشريجي أحد الرواة عن الفخر وتزيا بزي اجلند وحصل له إقطاع ، قال 
ات يف شهر ربيع كان أحسن أخوته مستا وكان عارفا يف األمور ، م: القاضي شهاب الدين ابن حجي يف تارخيه 

  .األول 
أمحد بن أيب بكر بن حممد العبادي شهاب الدين احلنفي تفقه على السراج اهلندي وفضل ودرس وأشغل مث صاهر 

القليجي وناب يف احلكم ووقع على القضاة ودرس مبدرسة الناصر حسن وكان جيمع الطلبة وحيسن إليهم وحصلت 
هر تقدم ذكرها يف احلوادث ، مات يف ثامن عشر أو تاسع عشر ربيع له حمنة مع الساملي مث أخرى مع امللك الظا

أمحد بن سليمان بن حممد بن سليمان بن مروان الشيباين البعلبكي مث الصاحلي أحد رواة الصحيح عن .اآلخر 
ة احلجار ومسع أيضا من غريه ، وله إجازة من أيب بكر بن حممد بن عنتر املسلمي وغريه وحدث ، مات يف ذي احلج

.  
  .أمحد بن شعيب خطيب بيت هليا كان عابدا قانتا كثري التهجد والذكر 

  .قال القاضي شهاب الدين ابن حجي قل من كان يلحقه يف ذلك ، مات يف شهر احملرم 
أمحد بن عبد اهللا السيواسي برهان الدين قاضي سيواس احلنفي قدم حلب فاشتغل هبا ودخل القاهرة مث رجع إىل 

حبها مث عمل عليه حىت قتله وصار حاكما هبا ، وقد تقدم ما اتفق له مع عسكر الظاهر سنة تسع سيواس فصاهر صا
ومثانني ، فلما كان سنة تسع نازله التتار الذي كانوا بآذربيجان فاستنجد بالظاهر ، فأرسل إليه جريدة من عساكر 

طور علي التركماين يف أواخر سنة مثامنائة الشام ، فلما أشرفوا على سيواس اهنزم التتار منهم فقصده قرايللك بن 
فتقاتال ، فانكسر عسكر سيواس وقتل برهان الدين يف املعركة ؛ وكان جوادا فاضال له نظمأمحد بن علي بن حممد 

  .احلسيين شهاب الدين املصري ويعرف بابن شقائق كان شريفا معروفا يتعاىن الشهادة ، مات يف مجادى اآلخرة 
موسى ابن سليم بن مجيل املقريي الكركي العامري األزرقي أبو عيسى القاضي عماد الدين أمحد بن عيسى بن 

الشافعي ولد يف شعبان سنة إحدى وأربعني ، وحفظ املنهاج وجامع املختصرات وغريمها واشتغل بالفقه وغريه ومسع 
ن عبيد اإلسعردي ويوسف بن حممد احلديث من البيانيوغريه وممن مسع منهم بالقاهرة أبو نعيم ابن احلافظ تقي الدي

الدالصي وغريمها وحدث ببلده قدميا سنة مثان ومثانني وملا قدم القاهرة قاضيا خرج له احلافظ أبو زرعة مشيخة 
مسعتها عليه وكان أبوه قاضي الكرك فلما مات استقر مكانه وقدم القاهرة سنة اثنتني وسبعني مث قدمها سنة اثنتني 

لقدر يف بلده حمببا إليهم حبيث أهنم كانوا ال يصدرون إال عن رأيه فاتفق أن الظاهر ملا سجن ومثانني وكان كبري ا
بالكرك قام هو وأخوه عالء الدين على خدمته فحفظ هلما ذلك فلكا متكن أحضرمها إىل القاهرة وويل عماد الدين 

ني فباشر حبرمة ونزاهة واستكثر من قضاء الشافعية وعالء الدين كتابة السر وذلك يف شهر رجب سنة اثنتني وتسع
النواب وشدد يف رد رسائل الكبار وتصلب يف األحكام فتماألوا عليه فعزل يف آخر سنة أربع وتسعني واستقر صدر 

الدين املناوي يف رابع احملرم سنة مخس وأبقى السلطان مع القاضي عماد الدين من وظائف القضاء تدريس الفقه 
اورة للشافعي ودرس احلديث باجلامع الطولوين ونظر ووقف الصاحل بني القصرين فاستمر يف باملدرسة الصالحية اجمل

ذلك إىل أن شغرت اخلطابة باملسجد األقصى وتدريس الصالحية فقررمها السلطان لعماد الدين وذلك يف سنة تسع 
ىل أن مات يف سابع عشر ربيع وتسعني فتوجه إىل القدس وباشرمها واجنمع عن الناس وأقبل على العبادة والتالوة إ

األول من هذه السنةونزل عن خطابة القدس يف مرضه لولده شرف الدين عيسى فلم ميض النزول واستقر خطيب 
نابلس يف الوظيفة بعناية نائب الشام وحضر ولد القاضي عماد الدين إىل القاهرة يف طلب اخلطابة فمنع واتفق أن 

م عليه مث أفالج عنه وأعيد إىل الكرك قاضيا وهو أول من كتب له القضاة نائب الكرك كاتب فيه يشكو منه فرس



عن السلطان اجلناب العايل وذلك بعناية أخيه ملا ويل كتابة السر فاستأذن السلطان يف ذلك فأذن له واستمر ذلك 
 انعكس ذلك يف للقضاة وكانوا يكاتبون باجمللس وهي كانت يف غاية الرفعة للمخاطب هبا يف الدولة الفاطمية مث

  .الدولة التركية وصار اجلناب أرفع رتبة يف اجمللس 
وذكر يل الشيخ تقي الدين املقريزي أنه حلف له أنه يف طول واليته القضاء بالكرك والديار املصرية ما تناول رشوة 

  .وال تعمد حكما باطال رمحه اهللا تعاىل 
لشدة شقرة شعره وكان مباشر أوقاف احلنفية وكان حسن  أمحد بن حممد بن إمساعيل اجملديل احلنفي لقبه ينوص

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن السالر الصاحلي شهاب الدين ابن أخي الشيخ ناصر .املباشرة ، مات يف ربيع األول 
الدين إبراهيم ولد سنة اثنتني وعشرين وسبعمائة وأحضر علي أيب العباس ابن الشحنة وأجاز له أيوب بن نعمة 

ل والشرف ابن احلافظ وعبد اله بن أيب التائب وآخرون وحدث ، مسع منه احلافظ غرس الدين وأجاز يل ؛ الكحا
  .مات يف أواخر ذي احلجة 

أمحد بن حممد بن عبد الرمحن البلبيسي اخلطيب تاج الدين أبو العباس ولد سنة مثان وعشرين وسبعمائة واشتغل 
سب سنه لكنه ملا جاور مبكة مسع من الكمال ابنحبيب عدة كتب حدث وتفقه ومل حيصل له من مساع احلديث ما ينا

هبا عنه كمعجم ابن قانع وأسباب النزول وسنن ابن ماجة وويل أمانة احلكم بالقاهرة ودرس جبامع اخلطريي وخطب 
بن  أمحد بن حممد بن حممد بن عطاء اله بن عواض بن جنا.به وناب يف احلكم ببوالق ومات يف شهر ربيع األول 

محود بن هنار بن يونس بن حامت بن ببلي بن جابر املالكي اإلسكندراين الزبريي القاضي ناصر الدين ابن مجال الدين 
بن مشس الدين ابن رشيد الدين سبط ابن التنسي بفتح املثناة والنون بعدها مهملة كان ينسب إىل الزبري ابن العوام 

  :وفيه يقول الدماميين من أبيات خياطبه 
  جاد فكرك يف حبار علومهوأ

  سبحا ألنك من بين العوام
وكانوا يزعمون أن جابرا املذكور يف نسبه ولد هشام بن عروة ابن الزبري ، ويف ذلك نظر ال خيفى فليس يف ولد 

. هشام املذكور عند أهل األنساب من امسه جابر ، وببلي بضم املوحدة وسكون مثلها مث الم اسم بربري ، ولد سنة 
وتفقه ببلده واشتغل ومهر وفاق األقران فيالعربية وشرع يف شرح التسهيل وويل قضاء بلده سنة إحدى  . . .

ومثانني وسبعمائة مث صرف بابن الريغي مث عاد وتناوبا يف ذلك مرارا مث قدم القاهرة وظهرت فضائله إىل أن ويل 
وأوالده وناب عنه القاضي بدر الدين الدماميين  قضاء املالكية يف رابع عشر ذي القعدة سنة أربع وتسعني ونقا أهله

وباشر القاضي ناصر الدين بعفة ونزاهة وكان عاقال متوددا موسعا عليه يف املال ، وله تعليق على خمتصر ابن 
احلاجب ، وكان ممن يتعاىن التجارة ، وعاشر الناس جبميل فأحبوه ، وكان سليم الصدر طاهر الذيل قليل الكالم مل 

ه آذى أحدا بقول وال فعل ، مات يف شهر رمضان واستقر عوضه ابن خلدون وكان حني مات ابن التنسي يعرف أن
بالفيوم فأرسل إليه الربيدي فأحضره فباشر يف نصف رمضان وقدر أن ولده بدر الدين ويل القضاء بعده يف رمضان 

  .أيت بيانه سنة إحدى وأربعني ،فكان بني موته ووالية ولده أربعون سنة سواء كما سي
أمحد بن حممد الدمشقي شهاب الدين ابن العطار مستويف اجلامع األموي كان من أجل من بقي من مباشري اجلامع 

  .وقد طلب احلديث يف وقت ، ورافق مشس الدين ابن سند وابن إمام املشهد ، مات يف شوال 
مشية وشارك يف مذهبه ويف الفضائل أمحد بن موسى احلليب شهاب الدين احلنفي قدم من بلده ونزل يف الصرغت

  .وناب يف احلكم ، مات يف شهر ربيع األول 



أرغون شاه اإلبراهيمي املنجكي نائب السلطنة حبلب كان أصله إلبراهيم بن منجك فتقدم إىل أن صار مجدارا عند 
 من صفر فيما السلطان مث ويل نيابة صفد مث طرابلس مث حلب وكان حسن السرية ، مات حبلب يف العشر األخري

قيل ، وكان خازندار السلطان فأرسله أيام يلبغا الناصري إىل حلب حاجبا فلم ميكنه الناصري وكاتب يف اإلعفاء 
فأجيب فلما قتل الناصري واله الظاهر نيابة صفد مث طرابلس مث حلب يف العام املاضي فسار أحسن سرية ويقال إن 

ار على مجال له فتوجه يف طلبهم ففروا منه فلج فيإثرهم وغرر بنفسه بعض األكابر سقاه ويقال إن بعض العرب أغ
فأصابه عطش ومات بعض من معه وشيء من اخليول وضعف هو من ذلك واستمر إىل أن مات ، وكان شابا حسنا 

 عاقال عادال شجاعا كرميا ، ومن عدله أن غلمانه توجهوا لتحويل امللح الذي يف إقطاع النيابة فاستكروا مجاال
فخرج عليهم العرب فنهبوهم فغرم ألصحاهبا مثنها وأن شخصا ادعى عنده يف مجل عند صالة اجلمعة فاستمهله إىل 

  .أن يصلي فمات اجلمل فغرم ملستحقه مثنه 
إمساعيل بن عمر بن عبد اهللا بن جعفر الدمشقي العاملي الصفار ، روى عن احلجار وغريه وحدث ، ومات يف 

أمري حاج بن مغلطاي ، ناب يف اإلسكندرية مدة مث ويل االستادارية يف سلطنة .الثمانني  مجادى األوىل وقد جاوز
  .املنصور حاجي بن األشرف شعبان ، مث نفاه برقوق إىل دمياط فمات هبا بطاال يف ربيع األول 

  .أبو بكر بن أمحد بن عمر العجلوين نزيل مكة املشرفة يأيت فيمن امسه حممد 
بد اهللا اجلركسي العثماين ، ذكر اخلواجا عثمان الذي أحضره من بالد اجلركس أنه اشتراه منه برقوق بن آنص بن ع

يلبغا الكبري وامسه حينئذ الطنبغا فسماه برقوقا لنتو يف عينيه فكان يف خدمة يلبغا من مجلة املماليك الكتابية ، مث كان 
ئب الشام ، مث حضر معه إىل مصر واتصل خبدمة فيمن نفي إىل الكرك بعد قتل بلبغا ، مث اتصل خبدمة منجك نا

األشرف شعبان ، فلما قتل األشرف ترقى برقوق إىل أن أعطي إمرة أربعني وكان هو ومجاعة من إخوته يف خدمة 
أينبك ، مث ملا قام طلقتمر على أينبك وقبض عليه ركب برقوق وبركة ومن تابعهما على املذكور وأقاما طشتمر 

كة أتابكا ، واستمروا يف خدمته إىل أن قام عليه مماليكهفي أواخر سنة تسع وسبعني فآل األمر إىل العالي مدبر اململ
استقرار برقوق وبركة يف تدبري اململكة بعد القبض على طشتمر ، فلم تطل األيام حىت اختلفا وتباينت أغراضهما 

ثة من أكابر األمراء كانوا من أتباع وقد سكن برقوق يف االصطبل السلطاين ، فأول شيء صنعه أن قبض على ثال
بركة ، فبلغه ذلك فركب على برقوق فدام احلرب بينهما أياما إىل أن قبض على بركة وسجن باإلسكندرية ، 
وانفرد برقوق بتدبري أمور اململكة إىل أن دخل شهر رمضان سنة أربع ومثانني وهو يف غضون ذلك يدبر أمر 

ه ذلك ، فجلس على ختت امللك يف ثامن عشر الشهر املذكور ولقب بامللك الظاهر ، الستقالل بالسلطنة إىل أن مت ل
وبايعه اخلليفة وهو املتوكل حممد بن املعتضد والقضاة واألمراء ومن تبعهم ، وخلعوا الصاحل حاجي بن األشرف 

مع إليه نواب البالد كلها وأدخل به إىل دور أهله بالقلعة ؛ فلما كان بعد ذلك مبدة خرج عليه يلبغا الناصري واجت
وانضم إليه منطاش وكاتب أمري ملطية ومعه مجع كثري من التركمان ، فجهز إليهم الظاهر عسكرا بعد عسكر 

فانكسروا ، فلما قرب الناصري من القاهرة تسلل األمراء املصرية إليه إىل أن مل يبق عند الظاهر إال القليل ، فتغيب 
درسة الشيخونية ظاهر القاهرة ، فاستملى الناصري ومن معه على اململكة واستقر واختفى يف دار بالقرب من امل

الناصريأتابكا مبصر وأعيد حاجي إىل السلطنة ولقب املنصور ، وأراد منطاش قتل برقوق فمنعه الناصري وأرسله إىل 
جنه باإلسكندرية واستقل الكرك وسجنه هبا ، مث مل يلبث منطاش أن ثار على الناصري فحاربه إىل أن قبض عليه وس

بتدبري اململكة وكان أهوج فلم ينتظم له أمر وانتقضت عليه األطراف ، فجمع العساكر وخرج إىل جهة الشام ، 
فاتفق خروج الظاهر من الكرك وانضم إليه مجع قليل فالتقوا مبنطاش ، فاتفق أنه انكسر واهنزم إىل جهة الشام 



فيهم اخلليفة والقضاة وأتباعهم فساقهم إىل القاهرة ، واتفق خروج املسجونني واستوىل الظاهر على مجيع األثقال و
من مماليكه بقلعة اجلبل فغلبوا على نائب الغيبة فدخل الظاهر واستقرت قدمه بقلعة اجلبل وأعاد ابن األشرف مكانه 

الشام فحصرها وذلك يف من دور أهله ، وكل ذلك يف أوائل سنة اثنتني وتسعني ؛ مث مجع العساكر وتوجهوا إىل 
شعبان من السنة املقبلة وهرع إليه األمراء وتعصب أهل الشام ملنطاش فما أفاد ودامت احلرب بينهم مدة إىل أن 

هزم منطاش وقد تقدم بيان ذلك يف احلوادث مفصال ، ووصل يف تلك السنة إىل حلب وقرر أمراء البالد ونواهبا ، 
ربع وتسعني واستقرت قدمه يف اململكة إىل أن مات على فراشه يف ليلةالنصف من ورجع إىل القاهرة يف احملرم سنة أ

شوال سنة إحدى ومثامنائة وعهد بالسلطنة إىل ولده فرج وله يومئذ من العمر عشر سنني ألنه ولد عند خروجه من 
  .الكرك ولذلك مساه ذا األسم ويقال أنه بلغ ستني سنة 

قصرين مل يتقدم بناء مثلها يف القاهرة وسلك يف ترتيب من قرره فيها مسلك ومن آثاره املدرسة الفائقة بني ال
شيخون يف مدرسته فرتب فيها أربعة من املذاهب وشيخ تفسري وشيخ إقراء وشيخ حديث وشيخ ميعاد بعد صالة 

  .اجلمعة إىل غري ذلك 
بعدة بالد وكان األشرف أبطله من  ومن آثاره عمل جسر الشريعة ، انتفع به املسافرون كثريا وأبطل ضمان املغاين

الديار املصرية ، وأبطل مكس القمح بعدة بالد ، وكانت مدة استقالله بأمور اململكة من غري مشاركة تسع عشر 
سنة وأشهرا ، ومدة سلطنته يف املرتني ست عشرة سنة وحنو نصف سنة ، وكان شهما شجاعا ذكيا خبريا باألمور 

قدم على مجع املال شيئا ولقد أفسد أحواالململكة بأخذ البذل على الواليات حىت وظيفة إال أنه كان طماعا جدا ال ي
القضاء واألمور الدينية ، وكان جهوري الصوت كث اللحية واسع العينني عارفا بالفروسية خصوصا اللعب بالرمح 

اته كثريا من املكوس منها ما ، وكان حيب الفقراء ويتواضع هلم ويتصدق كثريا وال سيما إذا مرض ، وأبطل يف والي
كان يؤخذ من أهل الربلس وما حوهلا وهو يف السنة ستون ألفا وعلى القمح بدمياط وعلى الفاريج بالغربية وعلى 
امللح بعينتاب وعلى الدقيق بالبرية وعلى الدريس واحللفاء بباب النصر وضمان املعاين مبنية بين خصيب وبالكرك 

استحلف القاضي الشافعي مجيع األمراء فبدأ باخلليفة مث بأيتمش مث ببقيتهم فحلف من والشوبك ، ومل عهد لولده 
  .حضر مث أرسلوا إىل من غاب فلم يتأخر أحد وخلع على اخلليفة على العادة ونودي يف البلد باألمان 

يف صفر وكان من  بكلمش العالي أحد األمراء الكبار بالديار املصرية تقدمذكره يف احلوادث ، مات بالقدس بطاال
قدماء مجاعة الظاهر وتقدم يف الدول كثريا ، قال العينتايب كان عتيق بعض اجلند مث انتمى إىل طنبغا الطويل فقيل له 

وكان مقداما جسورا عنده نوع كرب وعسف مع أنه كان شجاعا شهما مهيبا وعقيدته صحيحة : العالئي قال 
  .ويتعصب للحنفية جدا وحيب العلماء وجيلس إليهم ويذاكر مبسائل 

حسن بن علي بن أمحد الكجكين حسام الدين احلليب البانقوسي نائب السلطنة بالكرك ترقى يف اخلدم إىل أن أمر 
بطرابلس وقدم مع يلبغا الناصري ملا انتزع امللك من برقوق فأمره بالكرك ، وتقدم عند امللك الظاهر لكونه خدمه 

رسوال إىل الروم ، مات يف رجب عن ستني سنة ، قال الشيخ تقي الدين املقريزي  بالكرك مث قربه وأمره مبصر وبعثه
حسن بن حممد الغيثاوي أحد الطلبة املشهورة .كان تام املعرفة باخليل وجوارح الطري حمبا ألهل السنة عاقال مزاحا : 

  .، ذكر ابن حجي أنه كان أفضل أهل طبقته جاوز الثالثني ومات يف أول السنة 
بن علي الفارقي مث الزبيدي شرف الدين وزير األشرف وليها سنة سبع ومثانني مث عزل بعد أربع سنني  حسني

بالشهاب أمحد بن عمر ابن معيبد وكان يدري الطب ، رأيته بزبيد يف الرحلة األوىل ومات بعدنا يف ليلة النصف من 
، مات يف شوال بدمشق بطاال وقد شاخ شعبان حيدر بن يونس املعروف بابن العسكري أحد الشجعان الفرسان 



خدجية بنت أيب بكر بن يوسف بن عبد القادر بن يوسف احللبية األصل الدمشقية .وويل إمرة سنجار لألشرف 
  . . . . . . . .ماتت يف 

خلف بن حسن بن عبد اهللا الطوخي أحد املعتقدين مبصر ، مات يف تاسع عشر ربيع األخر ، وكان كثري التالوة 
  .ا لداره واخللق يهرعون إليه ، وشفاعاته مقبولة عند السلطان ومن دونه مالزم

  .خلف بن عبد املعطي املصري صالح الدين ناظر املواريث واحلسبة ، مات يف ربيع األول 
خلف خليل بن حسن بن حرز اهللا قاضي الفالحني كانوا يرجعون إليهفي أمور الفالحة وكان شاهدا ببعض املراكز 

  .لي احلجار وغريه ، مات يف مجادى اآلخرة وقد حضر ع
خليل بن عثمان بن عبد الرمحن بن عبد اجلليل املصري املقرئ املعروف باملشبب ، مسع من البدر ابن مجاعة على ما 
قيل ، وأقرأ الناس بالقرافة دهرا طويال ، وكان منقطعا بسفح جبل ، وللملك الظاهر وغريه فيه اعتقاد كبري ، مات 

زكريا .األول ، اجتمعت به مرارا ومسعت قراءته وصليت خلفه ، وما مسعت أشجى من صوته يف احملراب  يف ربيع
بن إبراهيم بن حممد بن أمحد بن احلسن أبو حيىي املستعصم باهللا العباسي ويل اخلالفة يف أيام اينبك بعد قتل األشرف 

توكل يف سنة مثان ومثانني وسبعمائة ، مث صرف عنها عوضا عن املتوكل مث خلع مث اعاده الظاهر بعد القبض على امل
يف مجادى األوىل سنة إحدى وتسعني فلزم داره إىل أن مات يف مجادى األوىل ، وكان عاميا صرفا حبيث يبدل الكاف 

  .مهزة 
بد ست القضاة بنت ع.وماتت يف ربيع األول . . . . . زينب بنت عمر بن سعد اهللا بن النحنخ احلرانية مسعت من 

الوهاب بن عمر بن كثري ابنة أخي احلافظ عماد الدين حدثت باإلجازة عن القاسم بن عساكر وغريه من شيوخ 
الشام وعن علي الواين وغريه من شيوخ مصر ، وخرج هلا صالح الدين أربعني حديثا عن شيوخها ، ماتت يف 

  .مجادى اآلخرة وقد جاوزت الثمانني 
لظاهر وأقرهبم إىل خدمته وأخصهم به وكان القاضي فتح الدين فتح اله زوج شيخ اخلاصكي كان أمجل مماليك ا

كان بارع اجلمال فائق احلسن لديه معرفة وفيه حشمة وحمبة للعلماء وفهم جيد ، : والدته ، قرأت خبط املقريزي 
  .تائها صلفا معجبا منهمكا يف اللذات ، توجه إىل الكرك فمات يف أوائل السنة 

د األمراء الكبار ، تنقلت به األحوال إىل أننفي إىل القدس يف سنة مثان ، مث حبس بقلعة املرقب شيخ الصفوي أح
  .فمات هبا يف هذه السنة يف شهر ربيع اآلخر 

  .صرغتمش احملمدي ، ويل نيابة اإلسكندرية يف سنة تسع وتسعني وسبعمائة ، مات يف مجادى األوىل 
بن حممد بن العز الصاحليةويل أبوها القضاء وحدثت هي باإلجازة عن صفية بنت القاضي عماد الدين إمساعيل 

  .احلجار وأيوب الكحال وغريمها ومسعت من عبد القادر األيويب ، ماتت يف احملرم 
صندل بن عبد اهللا املنجكي الطواشي اخلازندار كان من أخص الناس عند الظاهر ، وكان يعتقد يف اجلودة واألمانة 

  .دقة جتري على يده مع كثرهتا ، مات يف رمضان ، وكانت أكثر الص
عبد اهللا بن أمحد بن صاحل بن أمحد بن خطاب الزهري الشافعي مجال الدين ابن القاضي شهاب الدين ولد يف مجادى 
اآلخرة سنة تسع وستني وحفظ التمييز وأذن له أبوه يف اإلفتاء سنة إحدى وتسعينودرس بالقليجية وغريها وناب يف 

  .كان عايل اهلمة ، ومات يف احملرم احلكم و
عبد اهللا بن سعد بن عبد الكايف املصري مث املكي املعروف باحلرفوش وبعبيد جاور مبكة أكثر من ثالثني سنة ، وكان 

للناس فيه اعتقاد زائد ، واشتهر عنه أنه أخرب بواقعة اإلسكندرية قبل وقوعها ، مات يف أوائل هذه السنة ، رأيته 



  .ه كثياب احلرافيش وكالمه كذلك ، جاوز الستني مبكة وثياب
عبد اهللا بن أيب عبد اهللا السكسوين مجال الدين أحد املدرسينفي مذهبهم ، مات يف ربيع اآلخر ، كان بارعا يف العلم 

بن  يا رسول اهللا شعبان: ملا جتهز األشرف للحج يف املنام وعمر يقول له  eمع الدين واخلري ، أخرب أنه رأى النيب 
فلم يلبث األشرف أن رجع من العقبة ؛ ودرس مجال الدين : ال ما يأتينا أبدا قال : حسني يريد أن جييئ إلينا ، فقال 

  .باألشرفية بعد هبادر املنجكي إىل أن مات 
ث عبد الرمحن بن أمحد بن املوفق إمساعيل بن أمحد الصاحلي الذهبياحلنبلي ناظر املدرسة الصاحبية بالصاحلية ، حد

عن ابن أيب التائب وحممد أبن أيوب بن حازم وزينب الكمال وغريهم وأجاز له ابن الشحنة مات يف مجادى األوىل 
بلغين انه تغري بآخره ومل حيدث يف حال تغريه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد : وقد جاوز السبعني ؛ قال ابن حجي 

ناب يف احلكم بدمشق ومات هبا يف احملرم عن أربعني سنة ، بن داود الكفريي صدر الدين الشافعي عين بالفقه و
  .وكانت له مهة يف طلب الرياسة قاله ابن حاجي 

عبد الرمحن بن عبد الكايف بن علي بن عبد اهللا بن عبد الكايف ابن قريش بن عبد اله بن عباد بن طاهر بن موسى 
وبقية نسبه يف ترمجة نقيباألشراف الطباطيب ، كان الشريف الطباطيب احلسين زين الدين مؤذن الركاب السلطاين ، 

فعتبه على  eجيالس امللك الظاهر فاتفق أن مجال الدين ملا كان ناظر اجليش أنف أن جيلس دونه فذكر أنه رأى النيب 
ذلك ، قرأت ذلك خبط الشيخ تقي الدين املقريزي أنه مسعه من صاحبنا مشس الدين العمري املوقع يذكر أنه حضر 

  . ذلك
عبد الرمحن بن حممد بن أيب عبد اهللا بن سالمة املاكسيين الدمشقي املؤذن جبامع دمشق روى عن الزين عبد الغالب 

  .بن حممد املاكسيين وابن أيب التائب وغريمها ، ومات يف مجادى األوىل ، وكان رئيس اجلامع كأبيه 
ا شهاب الدين اشتغل بالفقه وحفظ املنهاج عبد الرمحن بن موسى بن راشد بن طرخان امللكاوي ابن أخي شيخن

  .ونظر يف الفرائض ، واعترهتفي آخر أمره غفلة وكان مع ذلك ضابطا ألمره ، مات يف احملرم ومل يكمل اخلمسني 
علي بن أمحد بن األمري بيربس احلاجب املعروف بأمري علي بن احلاجب املقرئ تال بالسبع ، وكان حسن اآلداء 

  . العالج ، يقال عاجل مبائة وعشرة أرطال ، مات يف ربيع اآلخر وقد شاخ مشهورا باملهارة يف
علي بن أيبك بن عبد اهللا الدمشقي الشاعر اشتهر بالنظم قدميا ، وطبقته متوسطة ، وله مدائح نبوية وغريها ، وقد 

  :يقع له املقطوع النادر كقوله مضمنا 
  مليح قام جيذب غصن بان
  فمال الغصن منعطفا عليه

  ميل الغصن حنو أخيه طبعو
  وشبه الشيء منجذب إليه

علي بن .ولد سنة مثان وعشرين ومات يف ثاين عشر ربيع األول ، كتب إيل باإلجازة وعلق تارخيا حلوادث زمانه 
علي بن أيب بكر بن يوسف بن اخلصيب الدارانيخادم الشيخ أيب سليمان الداراين روى عن شاكر بن التقي أيب 

  .مات يف احملرم بداريا وكان معمرا ، تغري قليال بآخره النشو وغريه ، 
  .علي بن سامل الرمثاوي البهنسي ، مات بدمشق يف ذي احلجة 

  .علي بن سنقر العينتايب نقيب اجليش ، مات يف ربيع اآلخر 
مخس علي بن عثمان بن حممد ابن الشمس لؤلؤ احلليب مث الدمشقي حدث عن احلجار وغريه ، مات يف احملرم عن 



  .وسبعني سنة ببيت هليا 
علي بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد املنعم بن عمر بن عذيرالقواس عالء الدين بن شرف الدين بن بدر الدين 

  .الطائي وعم جده عمر ابن القواس هو آخر من حدث عن السندي باإلجازة ، مات يف احملرم 
ر الدين بن كرمي الدين ابن زين الدين ولد يف حدود األربعني علي بن حممد بن حممد بن النعمان األنصاري اهلوى نو

واشتغل بالفقه مث تعاىن التجارة مث انقطع وكان كثري احملبة يف أهل الصالح حيفظ كثريا من مناقبهم السيما أهل 
بالصعيد الصعيد وكان يكثر التردد للقاهرة اجتمعت به مبصر ويف مدينته اليت يقال هلا هو ؛ وهي بالقرب من قوص 

األعلى ، وكان يذكر عن ابن السراج قاضي قوص وكان وجيها يف زمانه ومكاهنأنه كان يف منزله فخرج عليه ثعبان 
مهول املنظر ففزع منه فضربه فقتله ، فاحتمل يف احلال من مكانه ففقد من أهله فأقام مع اجلن إىل أن محلوه إىل 

يف صورة ثعبان ، : فقيل ؟ على أي صورة كان املقتول : له القاضي قاضيهم فادعى عليه ويل املقتول ، فأنكر فقال 
من تزيا لكم فاقتلوه ؛ فأمر القاضي بإطالق : يقول  eمسعت رسول اهللا : فالتفت القاضي إىل من جبانبه فقال 

حمتسب املذكور فرجعوا به إىل منزله ، وذكر يل بعض أقاربه أن مات يف هذه السنة ببلده ، وهو عم كرمي الدين 
  .القاهرة يف سلطنة الناصر فرج 

علي بن حممد امليقايت نور الدين ابن الشاهد املنجم انتهت إليه الرياسة يف عمل الزيج وكتابة التقاومي وقد راج 
  .بآخره على امللك الظاهر وقربه وصار شيخ الطرقية وكانت له معرفة بالرمل وغريه ، ومات يف احملرم 

نور الدين املقرئ قرأ على اجملد الكفتيونظم قصيدة يف القراآت وكان يقرأ يف جامع علي بن حممد بن القاصح 
املارداين ، مات يف ذي احلجة ، عمر بن إبراهيم بن القواس الدمشقي السكري العابر كان جييد تعبري املنامات 

ومل يشعروا به إال يف  وجيلس على كرسي باجلامع وقد طلب احلديث كثريا وقرأ ومسع ، مات فجأة وهو يف اخلالء
  .ثاين يوم وذلك يف ذي القعدة 

عمر بن إيدغمش احلليب عتيق بين النصييب املسند املعروف بالكبريولد سنة تسع عشرة ومسع من العز إبراهيم بن 
صاحل ابن العجمي وكان خامتة أصحابه بالسماع كما أنه خامتة أصحاب مشيخة يوسف بن خليل بالسماع ، مات 

شر احملرم ، وكنت ملا رحلت إىل دمشق سنة اثنتني ومثامنائة عزمنا على الرحلة إىل حلب ألجله وأنا أظن يف تاسع ع
أنه حي فبلغين وفاته فتأخرت عنها ألنه كان مسندها ودهم الناس اللنك فرجعت إىل القاهرة ومل حيصل يل منه إجازة 

التنوخي وقرأت عليه هبا من مسموعات ابن صاحل فيما أعلم وقد أجاز ابن صاحل املذكور لشيخنا برهان الدين 
ومسعت عشرة احلداد علي احلافظ برهان الدين الطرابلسي بسماعه من عمر املذكور وغريه وكان جنديا عارفا 

  .بالصيد مث ترك ذلك واستمر يف صناعة الفراء املصيص حىت مات وقد مسع الشمائل وأكثر عنه احللبيون والرحالة 
علي املعروف بابن التركماين أحد الشهود ببعلبك وله نظم نازل وكان ال يشاقق رفقته وال يشاطط عمر بن حممد الب

  .يف األجرة ، مات يف ثامن عشر احملرم وقد جاوز الثمانني 
عمر بن يوسف البالسي املؤذن اشتغل باحلديث ومهر فيه ومسع الكثري مع اخلري والدين ، مات بوادي الصفراء وهو 

  .كة يف آخر ذي القعدة متوجه إىل م
عمر القرمي مث احلليب كان ماهرا يف العلم عارفا باألدب والنظم ، قدم من بالده فأقام حبلب مث حتول إىل دمشق 

  .فأقام هبا مدة مث توجهمنها إىل مصر فمات هبا يف الطريق 
مجال الدين األسناي ومشس عمر بن سراج الدين عبد اللطيف القوي ولد سنة أربعني وسبعمائة وأخذ بالقاهرة عن 

الدين الكالي وغريمها مث دخل دمشق فأقام هبا مدة وصحب القاضي ويل الدين ابن أيب البقاء وفتح الدين ابن 



الشهيد مث ارحتل إىل حلب فأقام هبا واستمر يشغل باجلامع الكبري وويل القضاء للعسكر وتدريس الظاهرية قال 
ال وله معرفة باألدب وصار من علماء احللبيني وذكر يل مجال الدين ابن كان فاض: الشيخشهاب الدين ابن حجي 

العراقي أنه كان يعتين يف دروسه بشيء خفي وهو أن الدرس مثال إذا كان يف باب من أبواب الفقه يعتين مبا يتعلق 
درس ذلك الباب  بنظري تلك املسألة من باب آخر فيصرف وجه مطالعته إليه حىت يتقنه إتقانا بالغا فإذا شرع يف

وشورك فيه انتقل إىل النظري فأهبت احلاضرين من قوة استحضاره ما يتعلق بذلك النظري وكان ماهرا يف الفرائض 
مشاركا يف غريها سريع اإلدراك كثري االشتغال ، واتفق أنه خرج من حلب إىل دمشق يف أواخر احملرم وخرج منها 

عرف قاتله وذهب دمه هدرا ، ويقال إنه تتبع من حلب وكان جال يف قاصدا القاهرة فاغتيل يف خان غباغب ومل ي
البالد ونظم نظما حسنا ورحال من حلب إىل دمشق ففقد الطريق وكان قد درس حبلب وحصل هبا وظائف ، مات 

  .يف ربيع األول وقد جاوز الستني 
مث الصاحلية مسعت من جدها أربعي  فاطمة بنت حممد بن أمحد بن السيف حممد بن أمحد بن عمربن أيب عمر املقدسية

  .أيب األسعد وأجاز هلا ابن الشحنة وأيوب الكحال وغريمها وماتت يف شهر رمضان 
قنرب بن عبد اهللا العجمي الشرواين األزهري كان شافعي املذهباشتغل يف بالده وقدم الديار املصرية قبل التسعني 

وكان ملبوسه يف الصيف والشتاء سواء قميص ولباد . ا باليسري فأقام باجلامع األزهر وكان معرضا عن الدنيا قانع
وعلى رأسه كوفية لبد ، وكان ال يتردد إىل أحد وال يسأل من أحد شيئا ، وإذا فتح عليه بشيء أنفقه على من 
ع حضر ، وكان حيب السماع والرقص ويتنزه يف أماكن النزهة على هيئته ، ومتهر يف الفنون العقلية وتصدر باجلام

األزهر وشغل الطلبة ، وكان حسن التقرير جيد التعليم مذكورا بالتشيع ، وشوهد مرارا ميسح على رجليه من غري 
  .خف ، مات يف شعبان اجتمعت به مرارا ومسعت درسه 

كمشبغا بن عبد اله احلموي اشتراه ابن صاحب محاة وهو صغري ورباهثم قدمه للناصر حسن ، مث أخذه يلبغا 
قتل حسن وصريه رأس نوبة عنده ، وسجن بعد مسك يلبغا مث أفرج عنه يف دولة األشرف وخدم يف العمري بعد 

بيت السلطان ، فلما قتل األشرف أمر حبلب نائبا مث عمل بدمشق تقدمة مث نيابة محاة مث عمل نيابة الشام مثانني مث 
قبض عليه وسجن هبا مث أفرج عنه يلبغا  ناب يف صفد مث طرابلس وتنقلت به األحوال ، وعمل نيابة طرابلس مدة مث

الناصري وتوجه معه ملصر وواله نيابة حلب ، وقاتل معه ورجع إىل حلب ، فلما استقر الظاهر يف السلطنة أحضره 
إىل القاهرة واستقر أتابك العساكر ، مث غضب عليه يف أول سنةمثامنائة واعتقله باإلسكندرية إىل أن مات يف رمضان 

ظاهر بعده إال أياما يسرية دون العشرين ، وكان شكال حسنا مهابا عايل اهلمة ، وهو الذي جدد سور ، ومل يعش ال
حلب وأبواهبا وكانت خرابا من وقعة هوالكو ، وملا قام عليه أهل حلب فتك يف أهل بانقوسا ، مث ملا انتصر الظاهر 

عه كاألسري إىل أن هلك معه من غري على منطاش قبض على القاضي شهاب الدين ابن أيب الرضى واستصحبه م
سبب ظاهر ، فاهتم بأنه دس عليه من خنقه وذلك أنه كان أشد من ألب عليه يف تلك الفتنة فانتقم منه ملا قوي عليه 

كان مشتغال بنفسه قضى أكثر عمره يف مالذ الدنيا ومل يشهر عنه من اخلري إال القليل : قال العينتايب . رمحه اهللا تعاىل 
  .عسف والظلم وسفك الدماء انتهى ملخصا مع ال

حممد بن أمحد بن عبد احلميد بن حممد بن غشم بفتح الغني وسكون السني املعجمتني املقدسي مث الصاحلي مشس 
حممد بن أمحد ابن أيب .الدين ، روى عن زينب بنت الكمال باحلضور ، مات يف رابع شوال وهو يف عشر السبعني 

عز بن صاحل بن وهيب األذرعي األصل الدمشقي احلنفي مشس الدين بن النشو ولد سنة العز بن أمحد بن أيب ال
إحدى وعشرين وأمسع علي احلجار وأسحق اآلمدي وعبد القادر بن امللوك وغريهم وحدث ، وكان أحد العدول 



  .بدمشق ، مات يف صفر 
طيب سرمني وكان اصله من عجلون حممد بن أمحد بن عمر العجلوين شرف الدين أبو بكر نزيل حلب املعروف خب

مث سكن أبوه عزاز وويل أبو بكر خطابة سرمني ، وقرأ حبلب علي الباريين ومسع من ظهري الدين ابن العجمي ، 
وغريه وحج وجاور ووعظ على الكرسي حبلب مث يف آخر عمره جاور حىت مات مبكة ، وكان ينتسب جعفريا 

كانت له عناية بقراءة الصحيحني وحيفظ أشياء تتعلق بذلك ويضبطها ، ويقول إنه من ذرية جعفر بن أيب طالب ، و
وكتب عن أيب عبد اله بن جابر األعمى املغريب قصيدهتالبديعية وحدث هبا عنه ، مسعتها منه ملا اجتمعت به مبكة يف 

ا كانت كنيته أول هذه السنة ، وجاور مبكة مرارا ، مات هبا يف سادس عشري صفر ، وقد تقدم يف أيب بكر وكأهن
  .ولكنه كان هبا أشهر 

حممد بن أمحد بن حممد بن علي املصري مشس الدين املعروف بابن النجم الصويف نزيل مكة تسلك على يد الشيخ 
قال . يوسف العجمي وجتردوجاور مبكة مث باملدينة بضع عشرة سنة ، ومات هبا يف ربيع األول ، وكان كثري العبادة 

  .ابن العريب جاوز الستني على طريقة : ابن حجي 
  .حممد بن أمحد بن مسلم الناهي احلنبلي مشس الدين 

حممد بن أمحد بن موسى الدمشقي الفقيه الشافعي بدر الدين الرمثاوي اشتغل كثريا ونسخ خبطه الكري ودرس 
  .بالعصرونية ، ومات فريبيع األول ، وكان قد أفىت ودرس وكان منجمعا قليل الشر جاوز األربعني 

حممد بن حاجي بن حممد بن قالوون الصاحلي امللك املنصور بن امللك املظفر بن الناصر ولد سنة مثان وأربعني وويل 
السلطنة بعد عمه الناصر حسن يف مجادى األوىل سنة اثنتني وستني ومدبر اململكة يومئذ يلبغا ، وسار معه إىل الشام 

عد أن رجع من السفر وكثر أمره وهنيه ، فخشي يلبغا منه وكان عمره إذ ذاك حنو مخس عشرة سنة فترعرع ب
فأشاع أنه جمنون وخلعه من السلطنة يف شعبان سنة أربع وستني فكانتمدة سلطنته سنتني وشهرين ومخسة أيام ، 

واعتقل يف احلوش يف املكان الذي به ذرية امللك الناصر إىل اآلن ، مات يف احملرم يف تاسعه ، وحضر الصالة عليه 
  .امللك الظاهر برقوق وقرر مرتبا ألوالده وعدهتم عشرة أنفس 

حممد بن سعيد بن مسعود بن حممد بن مسعود بن حممد بن علي بن أمحد بن عمر بن إمساعيل بن احلسن بن علي بن 
فقيه حممد بن إسحاق بن عبد الرحيم ابن أمحد أبو عبد اهللا نسيم الدين بن سعد الدين النيسابوري مث الكازروين ال

الشافعي نشأ بكازرون وكان يذكر أنه من ذرية أيب علي الدقاقوأنه ولد سنة مخس وثالثني وأن املزي أجاز له ، 
اشتغل بكازرون على أبيهوبرع يف العربية وشارك يف الفقه وغريه مشاركة حسنة مع عبادة ونسك وخلق رضي ، 

جاور هبا إىل أن رجع يف سنة مثان وتسعني ، وكان حسن وأقام مبكة مدة طويلة وحج سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة ف
  .التعليم غاية يف الورع يف عصرنا وانتفع به أهل مكة ، ومات ببالده بالر يف هذه السنة وله مخس وستون سنة 

حممد بن علي بن عثمان ابن التركماين هباء الدين ابن املصري خازن كتب النورية وغريها بدمشق ، أحضر على 
  .لفخر وغريهم ، ومل يكن مرضيا ، مات يف صفر أصحاب ا

حممد بن علي بن عطاء الدمشقي أمني الدين كان فاضال بارعا عارفا بالتصوف والعقليات ، درس باألسدية ، وكان 
  .يسجل على القضاة وإليه النظر على وقف جده الصاحب شهاب الدين ابن تقي الدين ، مات فيذي احلجة 

ن علي بن ضرغام بن عبد الكايف البكري مشس الدين أبو عبد اهللا بن سكر احلنفي املصري حممد بن علي بن حممد ب
يف ربيع األول سنة تسع عشرة ، وطلب احلديث : نزيل مكة ، ولد سنة مثان عشرة وسبعمائة ، وقال مرة 

يب وابن عبد والقراآت فسمع من ابن املصري وصاحل بن خمتار وعبد القادر األيويب ومجع جم من أصحاب النج



الدائم مث من أصحاب الفخر وحنوه مث من أصحاب األبرقوهي وحنوه مث من أصحاب احلجار وهلم جرا إىل أن مسع 
من أصاغر تالمذته ومجع شيئا كثريا حبيث كان ال يذكر له جزء حديثي إال وخيرج سنده من ثبته عاليا أو نازال ، 

دم الركب مكة طاف على الناس يف رحاهلم ومنازهلم يسأل عمن وذكر يل أن سبب مروياته وشيوخه أنه كان إذا ق
له رواية أو له حظ من علم فيأخذ عنه مهما استطاع ، وكتب خبطه ما ال حيصى من كتب احلديث والفقه واألصول 

والنحو وغريها ، وخطه رديء وفهمه بطيء وأوهامه كثرية ، مسعت منه مبكة وقد قرأالقراآت هبا ، وكان كثري 
  .يل وتغري بآخره تغريا يسريا ، وكان ضابطا للوفيات حمبا للمذاكرة ، مات يف صفر التخ

حممد بن علي بن يعقوب النابلسي األصل مشس الدين نزيل حلب ولد سنة بضع ومخسني ، وكان فقيها مشاركا يف 
والعمدة والشاطبية العربية واألصول وامليقات ، وكان قد حفظ أكثر املنهاج والتمييز للبارزي وأكثر احلاوي 

كان : والتسهيل وخمتصر ابن احلاجب ومنهاج البيضاوي وغريها وكان يكرر عليها ، قال الربهان احملدث حبلب 
سريع اإلدراك وكان حمافظا على الطهارة سليم اللسان صحيح العقيدة ، ال أعلم حبلب أحدا من الفقهاء على 

ن حممد بن أمحد بن طوق بدر الدين الكاتب الطواويسي ، مسع حممد ب.طريقته ، مات يف تاسع شهر ربيع اآلخر 
بعناية زوج أخته احلافظ مشس الدين احلسيين من أصحاب الفخر وحنوهم وحدث عن زينب بنت اخلباز وغريها 

وأجاز له مجاعة ، مات يف أواخر ذي احلجة ، وكان مباشر ديوان األسرى واألسوار مع الشهرة بالكفاءة ، قارب 
  . السبعني

حممد بن حممد بن حممد احلسيين الشريف إمام مسجد العقيبة وناظر اجلامع هبا ، وحصلت له إهانة يف أيام حصار 
الظاهر دمشق بعد خروجه من الكرك من أيدي املنطاشة ، فلما ظهر الظاهر رحل هو إىل القاهرة فادعى على الذي 

السلطان نظر اجلامع ، ومات يوم تاسوعاء وله حنو  أهانه ومل يزل به حىت ضربت عنقه ألمر أوجب ذلك ، وواله
  .اخلمسني 

حممد بن حممد بن حممد الرملي ناصر الدين اجملود صاحب اخلط املنسوب ، مات وله بضع ومثانون سنة وكان كتب 
 على القلندري وكتبالناس دهرا طويال ، كتب عليه بدر الدين بن قليج العالئي وابن عمه أبو اخلري بالقدس ، مث

انتقل إىل الشام فأقام بد دهرا مث حتول إىل القدس وأقام به ، وكتب خبطه شيئا كثريا من املصاحف وغريها ، مات يف 
  .ذي احلجة 

حممد بن حممد بن ميمون اجلزائري املعروف بالفخاراملالكي أبو عبد اهللا شارك يف الفنون وتقدم يف الفقه مع الدين 
يف تاسع عشرى رمضان مبكة وقد بلغ الستني ، وكان ابن عرفة يعظمه ، والصالح وذكرت عنه كرامات ومات 

  .وأظن أين اجتمعت به أول السنة 
  .حممد بن حممد اجلديدي القريواين أبو عبد اهللا تقدم يف حممد ابن سعيد 

، مات يف كان من خيار الناس : حممد بن حيىي اخلراساين إمام القليجية بدمشق ، كان يفهم جيدا ، وقال ابن حجي 
  .صفر 

حممد بن يلبغا اليحياوي ناصر الدين أحد األمراء الصغار بدمشق وكان ينظر أحيانا يف أمر اجلامع األموي ، مات يف 
  .احملرم 

حممد الكالئي صالح الدين أحد املذكرين على طريق الشاذلية ، كانشاهدا حبانوت خارج بايب زويلة مث صحب 
انه وصار يذكر الناس ، وبدت منه ألفاظ منكرة فيها جرأة عظيمة على كتاب اهللا الشيخ حسينا احلبار وخلفه يف مك

وضبطت عليه أشياء مستقبحة فامتحن مرة ، ذكر يل احلافظ صالح الدين األقفهسي أنه مسعه يقول يف تفسري قوله 



ا يعين افهموا ، تعاىل من ذا الذي يشفع عنده من ذل ذل نفسه ، ذي إشارة للنفس ، يشف حيصل له الشفاء ، عو
فذكرت ذلك للشيخ زين الدين الفاسكوري فمشى معي إىل الشيخ سراج الدين البلقيين فأرسل إليه وعزره : قال 

  .ومنعه من الكالم على الناس ، فأقام بعدها قليال ومات يف مستهل ربيع األول 
ببغداد وقدم دمشق خامال فسكن باليعقوبة حممود بن عبد اهللا الكلستاين السريامي احلنفي بدر الدين اشتغلببالده مث 

مث قدم مصر فتقرب عند اجلوباين فلما ويل نيابة الشام قدم معه وويل تدريس الظاهرية مث ويل مشيخة األسدية بعد 
الياسويف وأعطي تصديرا باجلامع اأيويب مث رجع إىل مصر فأعطاه الظاهر وظائف كانت جلمال الدين حممود القيسري 

خونية والصرغتمشية فلما رضي عن مجال الدين استعاد بعضها منها تدريس الشيخونية واستمر بدر كتدريس الشي
الدين يف تدريس الصرغتمشية وغريها ، مث ملا سار السلطان إىل حلب احتاج إىل من يقرأ له كتابا بالتركي ورد عليه 

أه وكتب اجلواب فأجاد فأمره أن يكون من اللنك فلم جيد من يقرأه فاستدعى به وكان قد صحبهم يف الطريق فقر
صحبة قلماي الدوادار ، فلما اتفقت وفاة بدر الدين بن فضل اهللا واله مكاهنفباشر الوظيفة حبشمة ورياسة ، وكان 
حيكي عن نفسه انه أصبح يف ذلك اليوم ال ميلك الدرهم الفرد فما أمسى ذلك اليوم إال وعنده من اخليل والبغال 

يك واملالبس واآلالت ما ال يوصف كثرة ، وكانت واليته يف ثاين عشري شوال ، وكان حسن واجلمال واملمال
اخلط جدا مشاركا يف النظم والنثر والفنون مع طيش وخفة ، مات يف عاشر مجادى األوىل وخلف أمواال مجة ، 

مر يف كتابة السر ويقال إهنا وجدت مدفونة يف كراسي املستراح ، وكانت مدة ضعفه ستة وأربعني يوما فاست
القاضي فتح الدين فتح اهللا بن مستعصم نقال من رياسة الطب ، ويقال إن السلطان اختاره لذلك فقرره فيها بغري 

كان الكلستاين فاضال ذكيا فصيحا بالعربية والفارسية والتركية ، ونظم السراجية يف : سعي منه ، وقال العينتايب 
وطيش وعجلة وعجب مث وصفه خبفة العقل والبخل املفرط وأنه قاسى يف أول الفرائض وغريها وكان يف رأسه خفة 

أمره من الفقر شدائد ، فلما رأس وأثرى أساء لكل من أحسن إليه ومجع ماال كثريا مل ينتفع منه بشيء ، وقد انتفع 
ست وتسعني ،  به من استوىل عليه بعده وكانت واليته لكتابة السر بعد موت البدر بن فضل اهللا يف شوال سنة

وجرى بعده يف وصيته كائنة لشهودها منهم القاضي زين الدين التقهين الذي ويل القضاء بعده ، قرأتبخط القاضي 
تقي الدين الزبريي أن السلطان أمر ابن خلدون أن يفصل املنازعة اليت وقعت بني األوصياء واحلاشية ، فعزل 

يقه باحلبس وأبطل الوصية بطريق باطل لظنه أن ذلك يرضي األمراء أنفسهم ، فعزر ابن خلدون التفهين ورف
السلطان ، فلما بلغ السلطان ذلك أنكره وأمر بإبقاء الوصية على حاهلا ، ووصفه العيين كما تقدم بالطيش والبخل 

والعجب وبالغ يف ذمه ، وليس كما قال فقد أثىن عليه طاهر بن حبيب يف ذيل تاريخ والده ووصفه بالرباعة يف 
لفنون العلمية ، وقد قرأت خبطه لغزا يف القلم يف غاية اجلودة خطا ونظما ، وكان كثري الوقيعة يف حق كتاب السر ا

القتصارهم على ما رمسه هلم شهاب الدين بن فضل اهللا وتسميتهم ذلك املصطلح وغضهم ممن ال يعرف ذلك ، 
مبراعاة املناسبة ، وكان ممن قام يف إنكار ذلك وحاول مرارا أن يغري املصطلح على طريقة أهل البالغة ويعتين 

والتشنيع عليه القاضي ناصر الدين ابن الفاقوسي كبري املوقعني ، فلما رأى ذلك منه غضب عليه وعزله وقرر 
عوضه صدر الدين أمحد بن القاضي مجال الدين القيسري املعروف بابن العجمي ، فلما مات الكلستاين عاد 

  . الفاقوسي إىل وظيفته
وقد ويل قضاء اإلسكندرية وكان فاضال خريا ،  -وهو بضم اهلاءوالتخفيف  -مهام الدين مهام الرومي احلنفي 

ومشس الدين بن منهال وإمام الصاحلية مشس الدين الغزاوي وضياء الدين األخنائي ، ومشس الدين املصري قيم 
لشيخ صاحل وعبد القادر احلنبلي الذي شنق نفسه األحباس ، وأخو القزويين نقيب احلنفي ، وحممد الكبري خادم ا



حوادث سنة .بسبب قضية اتفقت له مع الساملي فأخرج املناوي وظيفته بالزاوية وقد قرأت ذلك خبط الزبريي 
٨٠٢  

  سنة اثنتني ومثامنائة
بابن عرب يف ثاين احملرم صرف بدر الدين العيين عن احلسبة واستقر مجال الدين حممد بن عمر الطنبذي الشهري 

  .فباشرها إىل نصف ربيع اآلخر ، مث صرف وأعيد العيين مث ناب يف القضاء يف أواخر ربيع اآلخر عن امللطي 
وفيه بدأ تنم نائب الشام بإظهار العصيان وكان كاتب األمراء ،فأطاعه نائب صفد ونائب طرابلس كما تقدم وتأخر 

  .وتقوى هبم  عنه نائب حلب ، وأطلق مجاعة من األمراء احملبوسني
  .وفيه وقع بني العشري وهم عربان الشام اختالف ، فقتل منهم يف املعركة حنو عشرة آالف نفس على ما قيل 

ويف احلادي والعشرين من احملرم وصل احلاج وأمريهم شيخ احملمودي الذي ويل السلطنة بعد وكانت السنة شديدة 
من كان فقريا : ، فتحيل عليهم املذكور بأن نادى بينبع املشقة للحر وموت اجلمال وكثر الفقراء يف الركب 

فليحضر خيمة أمري الركب ليأخذ عشرة دراهم وقميصا فلما حضروا أعطاهم ورسم عليه من جهة صاحب ينبع 
وألزمه بإقامتهم عنده إىل أن جيهزهم يف املراكب ؛ ووقع يف الركب الشامي من املوت فجأة أمر عجيب حىت كان 

  .عد ما أكل وشرب واستراح فريتعد ، ويقع ميتا ، فمات منه خلق كثري الرجل ميشي ب
  .ويف احملرم استقر ابن السائح الرملي يف خطابة القدس ، بذل فيهامثانني ألفا فصرف ابن غامن النابلسي 

  .ويف ليلة السابع عشر من احملرم زلزلت دمشق لكنها كانت لطيفة 
ى أمحد بن خاص ترك شاد الدواوين بالقاهرة ، وكان امللك الظاهر جهزه ويف الثامن من صفر قبض األمري تنم عل

لتحصيل األموال املتعلقة بالسلطنة يف البالد الشامية ، فتسلمه عالء الدين الطبالوي واستصفى مجيع ما معه من مال 
ال حىت الفقهاء وغنم وغري ذلك ، مث بسط يده يف الظلم واملصادرة ورمي السكر وغريه على التجار وذوي األمو

  .واأليتام ،فكثر الدعاء على األمري تنم هبذا السبب وأبغضته عوام الناس واألمراء وخواصهم 
ويف الثاين عشر من صفر حلف األمري تنم األمراء وكان أطلقجلبان وآقبغا اللكاش وغريمها من احملبوسني وأرسل إىل 

حمبوسا من األمراء ويف صفر قبض على بدر الدين الطوخي  نائب طرابلس بأن جيهز مركبا إىل دمياط إلحضار من هبا
وألزم مبائة ألف درهم مثن حلم تأخر عنده يف أيام وزارته لألمري أيتمش فتسلمه شد الدواوين وعصره فباع وافترض 

  .إىل أن حصل األكثر وضمنه املهتار عبد الرمحن بالباقي فأطلق فهرب فوزن عبد الرمحن عنه املتأخر 
  .صفر صرف الشيخ نور الدين البكري عن احلسبةوأعيد حممد الشاذيل ويف نصف 

  .ويف الثامن والعشرين منه خسفت الشمس ، وصلي بدمشق صالة الكسوف بعد العصر وخطب 
ويف العشر األخري من صفر احنل سعر احلبوب وكان ارتفع بسبب نقص النيل قبل عادته ، وفيه توجه آقبغا اللكاش 

ة من جهة نائب الشام فملكها يف ربيع األول وتوجه جلبان ومعه مجاعة إىل حلب ليحاربوا نائبها ومعه مجاعة إىل غز
مث تبعهم األمري تنم مبن تأخر معه فلما دخل إىل محص تسلمها وتسلم القلعة ومل يشوش على النائب بل قرر غريه يف 

رجع عنها إىل دمشق ووصل إليه نائب النيابة ، مث وصل إىل محاة فحاصرها فاتصل به وصول أيتمش ومن معه ف
من طرابلس أن أهلها وثبوا على نائبه وقتلوه وقفلوا أبواب البلد اجلدد .طرابلس فبلغه بعد أن خرجصفحة فارغة 

مفيت البلد : فرجع عليهم ودخلها عنوة وقتل من أهلها مقتلة عظيمة حىت قيل إن أقل من قتل منهم ألف نفس منهم 
رب أكثر أهلها ، ومن تأخر إما قتل وإما صودر ، وممن هرب إىل الديار املصرية قاضي وقاضياها وحمدثها وه

طرابلس الشافعي مسعود ونفقيب األشراف بدر الدين ابن مجال الدين البلدي وأخربا أن يونس الرماحنائب 



لها وكان أسم نائب طرابلس أراد إحراق البلد فاشتريت منه بثالمثائة ومخسني ألف درهم حبيت ممن بقي هبا من أه
النائب املقتول قجقار ، والسبب يف قتله وصول مركب من جهة مصر وفيها أمريان أحدمها قرر نائبا واآلخر حاجبا 
فدخلوا يف الليل إىل املينا وظنوا أهنم فرنج فخرج أهل البلد مستعدين للقتال فوجدوهم مسلمني فاحنلت عزائمهم ، 

هو عليه قاتلهم فقتل منهم مجاعة ، مث ثار العوام فنهبوابيت نائب الغيبة فهرب إىل  وملا علم قجقار أهنم خمالفون ملا
جهة محص وكسر العوام أبواب القلعة وغلب الذين جاءوا من مصر وولوا وعزلوا وأخذوا ثقل األمراء الغائبني ، 

ومعه صرق ومجاعة فدام القتال  فلما بلغ النائب أرسل ناسا يف الصلح فتهيأوا لقتاهلم ، مث قدم نائب الغيبة قجقار
أياما إىل أن جاء النائب ، وملا هرب القاضي الشافعي استقر يف القضاء صالح الدين ابن العفيف وكان يلبس 

باجلندية مث باشر يف الديوانية وافتقر جدا فتوجه إىل قاضي طرابلس يستمنحه ، فويل مكانه وقبض نائب الشام على 
  .فلما رجع أطلقه بعد شهر  بتخاص قبل توجهه إىل حلب ،

ويف سادس ربيع األول ظهر االختالف بني األمراء اخلاصكيةواألمراء الظاهرية القدم ، وذلك أن أيتمش األتابك 
كان معه أكابر األمراء وعندهم التثبت يف األمور وترك العجلة وكراهة الظلم وغري ذلك وكان األمراء اجلدد 

عقارب التشاحن بينهم إىل أن دبر األمراء اجلدد األمر فكادوا أيتمش ومن معه خبالف ذلك فلم يتوافقوا ، ودبت 
إين قد بلغت وأريد أن : بأن علموا السلطان أن يدعي أنه بلغ فطلب اخلليفة يف هذا اليوم وقال له حبضرة أيتمش 

عذر أيتمش ترشدين فأحضر القضاة وأهل الفتوى وادعى ابن غراب على أيتمش وشهد مجاعة من األمراء وأ
فحكموا برشده وخلع على اجلماعة ، فتحول أيتمش حينئذ من االصطبل الكبري إىل بيته وافترق العسكر فرقتني 

إحدامها جراكسة وهم األمراء اجلدد ومن معهم ، واألخرى ترك وروم وبعض جراكسة مع األتابك ، وأظهر 
يتمش إذا أعاده ، فبلغ ذلك أيتمش فحذر منه يشبك اخلازندار رأس األمراء اجلدد أنه ضعيف وعزم على مسك أ

وألبس مماليكه ومن أطاعه وملكوا األشرفية اليت على باب القلعة وقف أيتمش بالقرب من منزله وقف تغري بردى 
برأس الرميلة من جهة الشيخونية وفارس من جهة مدرسة حسن ، فلما بلغ ذلك يشبك ركبفيمن أطاعه ودقت 

بيربس قريب السلطان عند حدرة البقر وطلع إىل القلعة سودون طاز وسودون  الكوسات حتت القلعة ووقف
املارداين ويلبغا الناصري وإينال باي وابن قجماس وغريهم من األمراء اجلدد وقد حصنوا القلعة ، ووقع القتال بني 

زمية على الباقني ، الطائفتني من ليلة عاشر ربيع األول فلم يلبث أيتمش أن اهنزم هو ومن كان معه وثبتت اهل
فتوجهوا من يومهم وأخذوا خيوال خواص من سرياقوس للسلطان وتوجهوا إىل بلبيس فباتوا هبا وأفسد املماليك 
السلطانية بعد هرب أيتمش ، وتبعهم الزعر والعوام فنهبوا مدرسة أيتمش ووكالتهورموا النار يف الربع جانبا ، 

وا تربة خوند زهرا بنت الناصر وسرى النهب يف بيوت األمراء اهلاربني حىت وهنبوا جامع آقسنقر اجملاور لبيته وهنب
كادوا أن ينهبوا الدهيشة اليت عمرت يف أيام أيتمش للمارستان وكسر الزعر حبسي القضاة وأخرجوا من كان 

شادي  فيهما واستمر مع أيتمش يف اهلزمية تغري بردى وأرغون شاه وفارس ويعقوب شاه ودوهنم من الطبلخانات
خجا وآقبغا احملمودي وغريمها ودوهنم من العشراوات ، وكثر النهب من الزعر وأوباش الترك يف بيوت الناس بعلة 

  .اهلاربني وهنبوا بعض زرائب الفالحني بصنافري وهنبوا مجال مجاعة 
مفرق فمات ثاين يوم  ويف يوم الثالثاء حادي عشر ربيع األول صرف أمحد بن الزين من والية القاهرة واستقر قرابغا

فاستقر بلباناجلركسي مث صرف يف يومه وأعيد ابن الزين ، مث كثر النهب داخل القاهرة فنزلت مجاعة من األمراء 
وحابوهم ، فعمد ابن الزين إىل مجاعة من احملبوسني يف خزانة مشائل فقطع أيدي بعض وضرب مجاعة باملقارع 

الناس ، فسكن احلال قليال مث فتحت أبواب القاهرة ونزعوا السالح  وأشهرهم ونادى عليهم جزاء من ينهب بيوت



، واستمر هرب أيتمش ومن معه إىل الشام بدار النيابة ، وتوجه فارس احلاجب إىل الشام تقدمة هلم خيرب نائب الشام 
ئب وبالغ يف بأخبارهم ، فرجع نائب الشام إىل دمشق مث وصل أيتمش ومن معه يف خامس ربيع اآلخر فتلقاهم النا

إكرامهم ، وبلغ ذلك نائب محاة ونائب حلب فراسال أيتمش بالطاعة وعرضالنائب على أيتمش احلكم وبذل الطاعة 
كلنا لك حتت الطاعة ، مث وصل دمرداش نائب محاة يف نصف ربيع اآلخر إىل دمشق فبالغ تنم يف : ، فامتنع وقال 

ورجع إليهم ، وبرز نائب حلب إىل جهة الشام فخالف احلاجب  إكرامه فأقام مخسة أيام مث رجع إىل محاة فتجهز
وركب عليه يف مجاعة فكسره النائب وقبض عليه وتوجه بالعسكر إىل دمشق فوصل يف نصف مجادى اآلخرة ، 

وكان األمراء مبصر قد ظنوا أن نائب حلب معهم فأرسلوا إليه مددا من املال صحبة قاصد يف مركب فألقتها الريح 
فبلغهم خمامرة النائب فراسلوا نائب الشام فأرسل إليهم من تسلم املال منهم وقبض بعد هرب أيتمش على مبكة ، 

مجع كثري ممن كان ينسب إىل هواه فحبسوا بالقلعة وباإلسكندرية وغريمها ، وأطلق سودون قريب السلطان من 
تابكا وسودون طاز أمري آخور ونوروز اإلسكندرية وأحضر متراز ونوروز من دمياط واستقر بيربسقريب السلطان أ

  .رأس نوبة وسودون دويدار ومتراز أمري جملس ، مث اتفق رأيهم على غزو الشام وخالفهم يف ذلك بعض املماليك 
ويف تاسع عشر ربيع األول قبض على سعد الدين بن غراب ناظر اخلاص وأخيه الوزير وابن قطينة وعالء الدين 

تادار وكان ابن غراب زوج ابنته ، واستقر بدر الدين ابن الطوخي يف الوزارة وشرف شاد الدواوين وقطلوبك االس
الدين ابن الدماميين يف نظر اجليش واخلاص مث صرفا بعد سبعة أيام وأعيد ابن غراب وأخوه إىل وظائفهما وتسلما 

حمتسبا ، مث أفرج عن قطلوبك  الطوخي وابن الدماميين ، مث استقر ابن الدماميين يف قضاء اإلسكندرية واستقر أخوه
  .وابن قطينة وشاد الدواوين على مال 

ويف آخر ربيع اآلخر استقر الشيخ أبينا التركماين يف مشيخةسرياقوس عوضا عن أصلم بن نظام الدين األصبهاين 
ن مجادى ويف ليلة اخلميس العاشر م؟ واستقر الشيخ شرف الدين بن التباين يف مشيخة القوصونية عوضا عن أبينا 

األوىل حصل مبكة مطر عظيم انصب كأفواه القرب ، مث هجم السيل فامتأل املسجد حىت بلغ إىل القناديل وامتألت 
ودخل الكعبة من شق الباب وكان يف جهة الصفا مقدار قامة وبسطة ، فهدم من الرواق الذي يلي دار العجلة عدة 

يف هذا الشهر جتهز تنم ومن معه للسفر إىل جهة الديار و.أساطني وخربت منازل كثرية ومات يف السيل مجاعة 
املصرية فبلغ ذلك أهل مصر فحصنوا القاهرة بالدروب ، وتوجه عسكر الشام يف العشر األوسط من مجادى اآلخرة 

  .، إىل غزة 
  .ويف ثامن مجادى اآلخرة استقر نور الدين احلكري يف قضاء احلنابلة وصرف موفق الدين ابن نصر اهللا 

فيها أرسل األمراء من مصر املهتار عبد الرمحن إىل الكرك نائبا هبا وأمر بالقبض على سودون الظريف من غري أن و
يعلم فأظهر أنه حضر بسبب أمر اخترعه ، فلما وصل إليها استشعر النائب بذلك فركب عليه ،فهرب فكبس منزله 

وموسى ابن القاضي عالء الدين ومجاعة من أكابر  فوجد فيه التقليد ، فوقعت فتنة كبرية قتل فيها قاضي الكرك
  .البلد 

  .ويف صفر وقع الوباء بالباردة والسعال ومات منه مجاعة واستمر إىل نصف السنة 
ويف الرابع رجب خرج امللك الناصر فرج ومن معه من عساكر مصر إىل جهة الشام حملاربة املخالفني فسار السلطان 

فق خروج نائب الشام من دمشق بعد من تقدمه من العساكر يف تاسع رجب وسار من يف ثامن الشهر املذكور ، وات
قبة يلبغا يف احلادي عشر منه فوصل إىل غزةيف ثامن عشره فالتقى جاليش السلطان جباليش نائب الشام ، وخرج 

 نائب صفد آقبغا اللكاش وخامر دمرداش احملمدي نائب حلب ودخل يف طاعة السلطان ، وكذلك النبغا العثماين



وغريمها لتمام مثانية عشر أمريا ومجع جم من املماليك فتمت الكسرة على الباقني وكان ذلك قبل تل العجول ، فلما 
وصلت املنهزمة إىل نائب الشام تغيظ عليهم وأراد مسك بعض أكابرهم فهربوا منه إىل السلطان منهم بتخاص 

إىل غزة منتصرا وكانوا يف قلة من العليق فوجدوا هبا ما يفوق واملنقار وفرج ابن منجك ، ودخل العسكر املصري 
الوصف فاطمأنوا وطابت أنفسهم واستمرت هزمية املنهزمة من الشاميني إىل الرملة ، فوجدوا نائب الشام قد نزل 

لبث أن هبا فأخربوه مبا اتفق هلم فعنفهم ، فاعتذروا بأن سبب ذلك خمامرة من خامر من األمراء فعذرهم ، مث مل ي
صدر الدين املناوي رسوال من السلطان يف الصلح يعرض عليه نيابة الشام .وافاه قاضي القضاة الشافعيصفحة فارغة 

على ما كان عليه يف األيام الظاهرية وما ينبغي من زيادة على ذلك أو الوصول إىل باب السلطان ويكون أكرب 
وحذره من التعرض لفساد األحوال والشقاق ، فانتظره  األمراء مبصر ، فأظهر اإلجابة ووعظه القاضي وخوفه

باجلواب أياما وصرفه جبميل وبالغ يف إكرامه ، وكان ذلك يف يوم الثالثاء تاسع عشر رجب ، فرجع القاضي يوم 
أنا مستمر على طاعة : اخلميس فوصل يوم اجلمعة وأخرب العسكر مبا اتفق ، مث وصل كتاب نائب الشام يقول 

أريد إال أن أكون نائب الشام لكن يشترط أن يعود أيتمش على ما كان عليه بالقاهرة وأن يسلم  السلطان وما
السلطان يل يشبك وجركس املصارع وسودون طاز وحنوهم من املماليك الذين على رأيه وأن يعاد مجيع األمراء 

اجلواب باالستعداد للقتال ،  الذين مات عنهم امللك الظاهر على ما كانوا عليه فلما حتقق السلطان ذلك أرسل
فركب نائب الشام من الرملة إىل جهة غزة وركب السلطان من غزة إىل جهة الرملة ، فالتقى العسكران بأم حسن 
من بريد واحد علىغزة فلم يلبث العسكر الشامي أن اهنزم ، ومن أعظم أسباب ذلك خمامرة من خامر من األجناد 

اء وهرب أيتمش وتغري بردى ويعقوب شاه وأرغون شاه وطيفور إىل الشام ، ، فأمسك نائب الشام وأكثر األمر
فلما حصلوا هبا وانضم إليهم عدد كثري ممن اهنزم أوال وثانيا وأرادوا التحصن بالقلعة واىف كتاب من نائب الشام 

بكتابة هذا الكتاب  إىل نائب غيبته بأن ال ميكنهم من ذلك ، وكان السلطان ملا أمسك نائب الشام يف الوقعة أمره
بتدبري يشبك وطائفته ، فوصل الكتاب إىل نائب الغيبةفقبض على األمراء املذورين وقيدهم ، وكان ذلك يف سادس 

عشر رجب ونودي يف البلد باألمان واالطمئنان وأن السلطان انتصر وهو واصل إليكم ، مث توجه السلطان من 
ا بسبب ودائع كانت عندهم ، وحصل للمصريني من أثقال املنهزمة الرملة بعد أن حصل هبا قليل أذى لبعض أهله

ما ال حييط به الوصف واستغىن الكثري منهم خصوصا األتباع والغلمان وأول من دخل دمشق من العسكر ناظر 
اخلاص ابن غراب ، دخلها يف سلخ رجب مث دخل جكم وهو رأس نوبة يف أول يوم من شعبان فنقل األمراء 

القلعة وأنصف الناس من املماليك ومنعهم من التعرض والنهب ومن النزول داخل البلد ودخل يف هذا  املقيدين إىل
اليوم سودون قريب السلطان نائبا على الشام ونادى باألمان مثوصل تنم ومن معه يف القيود يف ليلة ثاين شعبان 

ابن الطبالوي وصودر من كان من  فحبسوا بالقلعة أيضا ، مث وصل يف ضحى النهار السلطان ومن معه فأمسك
  .جهة تنم وهرب صالح الدين تنكز 

ويف خامس شعبان خلع على سودون املذكور بنيابة الشام وعلى دمرداش بنيابة حلب وعلى دقماق بنيابة محاة 
يد ، وعلى الطنبغا العثماين بنيابة صفد وعلى شيخ احملمودي بنيابة طرابلس وهو الذي تسلطن بعد ذلك وتلقب باملؤ

واستقر شرف الدين مسعود يف قضاء الشام عوضا عن ابن االخناي وكان قد استقر وكتب توقيعه يف مجادى األوىل 
ملا هرب من طرابلس إىل مصر فلم يقدر أنه يباشر ذلك بل سعى األخناي إىل أن أعيد إىل وظيفته يف يوم اخلميس 

الدين عبد اهللا ابن الكفري يف قضاء احلنفية عوضا  خامس شعبان وأعيد مسعود إىل قضاء طرابلس ، واستقر تقي
عن بدر الدين املقدسي ومشس الدين النابلسي يف قضاء احلنابلة عوضا عن مشس الدين ابن مفلح وعالء الدين بن 



إبراهيم بنعدنان نقيب األشراف يف كتابة السر عوضا عن ناصر الدين ابن أيب الطيب واستقر يشبك دويدارا كبريا 
.  

ليلة رابع شعبان ذبح أيتمش وأتباعه ومنهم آقبغا اللكاش وجلبان الكمشبغاوي وأرغون شاه ويعقوب شاه ويف 
وفارس وطيفور وأمحد ابن يلبغا وبيغوت ، وأرسلت رأس أيتمش وفارس خاصة إىل القاهرة فعلقا بباب زويلة يف 

تنم نائب الشام ويونس الرماح نائب  تاسع عشر شعبان أو يف العشرين منه ثالثة أيامثم سلما ألهلهما مث قتل
طرابلس بعد ذلك يف رابع رمضان خنقا بالقلعة وتسلمهما أهلهما ودفنومها واستمر باحلبس تغري بردى وآقبغا 
اجلمايل مث أفرج عنهما يف آخر السنة ، ووصل قاصد نعري يبذل الطاعة وأرسل القدر الذي جرت عادته بإرساله 

  .لها بالطاعة يف سادس عشرين شعبان ،ووصلت قصاد نواب البالد ك
ويف صبيحة الرابع من رمضان رجع السلطان من دمشق ، فلما وصل إىل غزة قتل عالء الدين الطبالوي يف ثاين 

عشر شهر رمضان ووصل السلطان إىل القاهرة يف السادس والعشرين منه ويف مجادى اآلخرة وسط شعبان ابن شيخ 
خدع امرأة فخنقها يف تربة وأخذ سلبها وكانت له قيمة فظهر أمره بعد أن أخذ أبوه اخلانقاه البكتمرية بسبب أنه 

  .وحبس باخلزانة ، فلما قبض على شعبان ضرب فاعترف فقتل بعد أن مسر مث وسط 
ويف هذه األشهر غلت األسعار يف األشياء اجمللوبة من بالد الشام فبلغ سعر اللوز القلب مخس مثقال ومثن الفستق 

ويف رابع عشر رجب أمسك شرف الدين ابن الدماميين وحبس بالقلعة بسببأنه افتعل عليه أنه كان .مثقال مخسي 
  .سبب خمامرة يلبغا اجملنون وكانت تلك من مكايد ابن غراب 

وطوف به على محار مقلوب وسجن باخلزانة ؟ وفيها كائنة عمر الدمياطي ، قبض عليه يلبغا الساملي وضربه مقترح 
 أطلق بسبب أنه كان بالشيخونية ، فلما ورد كتاب السلطان مبا وقع له من النصر بغزة حلف بالطالق أياما مث

  .الثالث أن ذلك ال صحة له ، ففعل ذلك به 
ويف شعبان جرس بدمشق شخص كان ينجم لنائب الشام ويعده أنه يتسلطن ، ونقل عن الباعوين وابن أيب دمني حنو 

يب الطيب كاتب السر قوال وفعال وسلم لناظر اخلاص ، فصادره على مال ، وسعى ذلك وكذلك ناصر الدينأبن أ
صدر الدين اآلدمي يف الوظيفة مبال كثري ، فكاد أمره أن يتم مث عدل عنه إىل عالد الدين نقيب األشراف وأطلق 

  .محار موكال به  ابن أيب الطيب بعد مدة ، مث أعيد إىل الترسيم وأخرج يوم اخلميس ثالث روضان من دمشق على
ويف رجب بعد خروج العساكر ثار يلبغا اجملنون األستادارابالوجه البحري فأطلق األمراء الذين كانوا حمبوسني 

بدمياط وكان السلطان أمر بنقلهم إىل اإلسكندرية فالتقاهم يلبغا بالعطف فأطلقهم وقبض على األمري الذي كان 
 تلك احلالة إىل ديروط سودون السدمري ومعه كمشبغا احلضري موكال هبم وهو سودون املاموري مث وصل يف

الكمشبغاوي وآخران معه فأطلقهم سودون أيضا ، وعمد يلبغا إىل خيل الطواحني بديروط .وأياسصفحة فارغة 
. فأخذها وتوجه هو ومن معه إىل دمنهور فقبض على نائبها والتف عليه مجع من املفسدين فنادى يف إقليم البحرية 

ط اخلراج عنهم واحتاط على ما للسلطان هناك من خراج وغريه ، فلما بلغ ذلك نائب الغيبة بيربس قريب حب
السلطان جرد إليهم بأمر السلطان مجاعة منهم آقباي حاجب احلجاب ومتام أربعمائة من مماليك السلطان ، فلما 

 مث توجه إىل الشرقية مث إىل العباسة ، وخشي خشي يلبغا أن يدركوه فر إىل الغربية مث إىل احمللة فنهب بيت الوايل
األمري بيربس على خيل السلطان وخيول الناس فأمر بطلوعها من الربيع باجليزة وسدت غالب أبواب القاهرة خشية 
من هجوم يلبغا ، مث بلغ بيربس النائب يف الغيبة أن يلبغا توجه إىل جهة قطيا ، فأرسل إليه أمانا صحبة مؤمن الربيدي 

فلما قرأه أمر بتقييد الربيدي مث توجه إىل جهة القاهرة ، فربز مللتقاه األمراء الذي بالقاهرة فالتقوا باملطرية ، فحمل  ،



عليهم فتكاثروا عليه وكاد أن يؤخذ فاتفق أنه خرق القلب وتوجه حنو اجلبل األمحر ومتت اهلزمية على أصحابه 
غا وراء القلعة ساعة ينتظر أصحابه فلم يتبعم منهم إال عشرون واتبعوهم فأمسك بعضهم وفر بعضهم واستمر يلب

ويف ربيع .نفسا ، فعلم أنه ال طاقة له يف احلرب فاستمر هاربا وتبعه بعض العسكر إىل تربة احلبش فلم يلحق به 
  .اآلخر درس الباعوين يف وظائف ابن سري الدين حبكم عدم أهليته 

إىل أن صار احلوض من بوالق إىل أنبابة واشتد احلر والعطش وتزاحم الناس ويف هذه السنة زاد احتراق حبر النيل 
  .على السقايني وصار أكثر الناس يستقي لنفسه على احلمري باجلرار ومل يكن هلم بذلك عهد 

ويف أول شوال قبض على الطنبغا وايل العرب وكان نائب الوجه القبلي لكونه من جهة يلبغا اجملنون ، وفيه أفرج 
  .ناصر الدين ابن أيب الطيب كاتب سر الشام عن 

ويف ثالث عشر شوال جردت األمراء إىل الصعيد بسبب يلبغا اجملنون وكان مملوكه وصل منه بكتاب يسأل يف أن 
يكون نائب الوجه القبلي ويتدرك مجيع األمور فلم جيب إىل سؤاله مث ورد كتاب والياألمشونني خيرب فيه بأن حممد بن 

لبغا اجملنون وكسره واستمر يف هزميته إىل أن اقتحم فرسه البحر فغرق فطلعوا به ميتا وقد أكل عمر حارب ي
  .السمك وجهه مث أشيع أنه ملا اهنزم من املعركة مل يعرف له خرب 

ويف رابع عشر شوال استقر مشس الدين البجاسي يف احلسبة عوضا عن مجال الدين بن عرب وكان مجال الدين 
  .السلطانفي عاشر شعبان عوضا عن تقي الدين املقريزي  استقر يف غيبة

ويف يوم اجلمعة رابع عشري شوال وقع بالقاهرة ضجة عظيمة وقت صالة اجلمعة بسبب مملوكني تضاربا فشهرا 
السيوف ، فشاع بني الناس أن األمراء اختلفوا وركبوا فهرب الناس من اجلوامع ومنهم من خفف الصالة جدا 

زمحة عدة عمائم وغريها وخطفوا اخلبز من احلوانيت واألفران ، فبادر بن الزين الوايل وأمسك مجاعة وراح هلم يف ال
هذا جزاء من يسكر ويكثر الفضول وسكنت الفتنة مث نودي : من املفسدين فشهرهم بالضرب ونادى عليهم 

مار الدكة فنفرت خيول باألمان ، وقيل إن أصل ذلك رجال ربط محاره إىل دكة جبوار جامع شيخون فجذب احل
األمراء الذي يصلون يف اجلامع وأقبل ناس من جهة الرميلة فرأوا شدة احلركة فظنوا أهنا وقعة فرجعوا هاربني 

  .فتركبت اإلشاعة من مث إىل أن طارت يف مجيع البلد مث مخدت 
  .ويف هذا الشهر دبت العداوة بني يشبك الدويدار وبني سودون طاز أمري آخور 

وال استقر ناصر الدين بن السفاح يف نظر األحباس ونظراجلوايل وتوقيع الدست بعناية الدويدار وكان قد ويف ش
صودر بالشام ، ويف آخره وقع باحلرف الشريف املكي حريق عظيم أتى على حنو ثلث احلرم ولوال العمود الذي 

  .وثالثون عمودا صارت كلسا  سقط من السيل اآليت يف أول السنة الحترق مجيعه واحترق من العد مائة
أمحد سلطاهنا واستنجد بقرا يوسف .ويف شوال بلغ أهل بغداد عزم مترلنك إىل التوجه إليهم ففرصفحة فارغة 

وأخذه ورجع إىل بغداد وحتالفاعلى القتال وأعطاه ماال كثريا وأقام عنده إىل آخر السنة ، مث توجه هو وقرا يوسف 
يزيد بن عثمان وكان أبو يزيد املذكور قد حاصر يف هذه السنة ملطية بعد أن ملك إىل بالد الروم قاصدين أليب 

سيواس ووىل هبا ولده حممدا جاليب ورتب يف خدمته الطواشي ياقوت مث غلب على ملطية مث رجع إىل برصا ، فوصل 
بلغه توجه أمحد ابن اللنك إىل قراباغ يف شهر ربيع األول وقصد بالد الكرج فغلب على تفليس مث قصد بغداد ، ف

أويس إىل جهة الشام فقصد بالد قرا يوسف فعاث فيها وأفسد ، وبلغ قرايلك حال النك وذلك بعد أن غلب على 
صاحب سيواسكما تقدم وغلبه عليها سليمان ولد أيب يزيد ملك الروم فسار إىل اللنك فخدمه ودله على مقاصده 

سيواس عنوة فأفسد فيها عسكره على العادة وخربوا فرد آخر وعرفه الطرقات واستقر من أعوانه فدخل اللنك 



السنة وقد كثر أتباعه من املفسدين فنازل هبنسا يف السنة املقبلة ويف ثامن ذي احلجة أوىف النيل وكسر اخلليج األمري 
احلجة يشبك وكان السلطان أراد أن يباشر ذلك بنفسه مث خشي وقوع فتنة فتراجع ويف السابع والعشرين من ذي 

  .استقر موفق الدين نصر اهللا يف قضاء احلنابلة عوضاعن بدر الدين احلكري حبكم عزله 
ويف هذه السنة كان ابتداء حركة مترلنك إىل البالد الشامية ، وأصل ذلك أن أمحد بن أويس صاحب بغداد ساءت 

منها وكاتبوا نائب مترلنك بشرياز  سريته وقتل مجاعة من األمراء وعسف على الباقني ، فوثب عليه الباقون فأخرجوه
ليتسلمها فتسلمها ، وهرب أمحد إىل يوسف التركماين باملوصل فسار معه إىل بغداد ، فالتقى به أهل بغداد فكسروه 

، واستمر هو وقرا يوسف منهزمني إىل قرب حلب فكاتبا نائب حلب ، وقيل بل غلب على بغداد وجلس على 
ف أو بعده زائرا له فوصال مجيعا إىل أطراف حلب فكاتبا نائب حلب وسأاله أن ختت امللك مث سار صحبة قرايوس

يطالع السلطان بأمرمها ، فكاتب أمحد بن أويس يستأذن يف زيارته مبصر ، فأجيب بتفويض األمر إىل حسن رأيه ، 
ة منهم فخشي دمرداش نائب حلب أن يقصد هو وقرا يوسف حلب ، فسار دمرداش نائب حلب ومعه طائفة قليل

نائب محاة ليكبس أمحد بن أويس بزعمه ، فكانت الغلبة ألمحد فانكسر دمرداش وقتل من عسكره مجاعة ورجع 
منهزما ، وأسر نائب محاة مث فدىنفسه مبائة ألف درهم ، مث مجع نعري والنائب ببهنسا والتقوا مع أمحد بن أويس 

وأثاثا كثريا ، فوصلت األخبار بذلك إىل القاهرة ، فكسروه واستلبوا منه سيفا يقال له سيف اخلالفة وصحفا 
فسكن احلال بعد أن كان السلطان أمر بتجريد العساكر ملا بلغته هزمية دمرداش نائب حلب وأرسل بريدا إىل الشام 

  .بالتجهيز إىل جهة حلب فراجع النائب يف ذلك حىت سكن احلال 
ن مجاعة منهم اتفقوا على قتله يف الليل فحذر منهم فلم ويف خامس عشر من ذي احلجة أعم نوروز بعض مماليكه أ

خيرج يف تلك الليلة من قصره ، فلما طال عليهم السهر ومل خيرج يف الوقت الذي جرت عادته باخلروج فيه أتوا إىل 
م أعلم األمري أن العسكر ركب ، فبلغ ذلك نوروز فأمره أن ال جييبه: باب القصر ونادوا زمام الدار وقالوا له 

وحتقق ما أخربوه به عنهم ، فلما أصبح افتقد منهم مجاعة هربوا فقبض على آخرين فقررهم فأقروا على بعضهم ، 
  .فغرق بعضا ونفى بعضا 

ويف آخر ذي القعدة وصل كتاب نائب الرحبة خيرب فيه أنه صادف ناسا عند خان الجني يقطعون الطريق ، فقبض 
 دمشق ، فقام النائب يف ذلك وقعد وانزعج الناس لذلك فظنوه أمرا عظيما منهم مجاعة وسأل جندة ليسلمهم هلم إىل

وصاروا يف هرج ومرج وأشاعوا أن مترلنك قصد البالد ، وكنت يومئذ بصاحلية دمشق ؛ مث اجنلت القصة آخر 
حىت طرق النهار عن هذه القضية ؛ وكان ذلك تفاؤال جرى على األلسنة بذكر مترلنك ، فإن األيام مل متض قليال 

ويف ثالث شعبان نزل شهاب الدين احلسباين لولده تاج الدين عن درس اإلقبالية وعمره .البالد ، فال قوة إال باهللا 
يومئذ مخس عشرة سنة وحضره قضاة مصر والشام إال حنبلي مصر وحفظ اخلطبة جيدا وأداها أداء حسناوشرع يف 

  .تفسري سورة الكهف وأعجبهم وأثنوا عليه 
السنة أثبت هالل شعبان ليلة السبت حبلب مع اتفاق أهل العلم بالنجوم أنه ال ميكن رؤيته فلما كان ليلة  ويف هذه

األحد شهد اثنان برؤية هالل رمضان وهو أيضا ال ميكن ، وأصبحوا ليلة اإلثنينفلم يروا شيئا فأفطروا يوم الثالثاء 
  .مبقتضى ذلك وهو سلخ رمضان يف احلقيقة فأفطروا يوما من آخر رمضان 

ويف شوال ضرب صدر الدين األدمي يف حماكمة بينه وبني بعض الناس بسبب إجازة لوقف اخلاتونية فخرج ليحلف 
مث اختلف كالمه وفهم منه احلاجب االختالف فغضب منه فكلمه بكالم غليظ مث أمر بضربه فضرب على مقعدته 

يتم وجهزت خلعته مث بطل ذلك فسعى يف النيابة عن  بضعة عشر عصى وكان قد سعى يف كتابة السر وكاد أمره أن



  .القاضي احلنفي فاستنابه فعن قريب وقع له ما وقع 
وفيها سعى القاضي بدر الدين ابن أيب البقاء يف قضاء الشام وكتب توقيعه بذلك بشرط أن يستقر تدريس الشافعي 

  .ر فيها أخوه عالء الدين لولده فلم جيب إىل ذلك فسعى يف إبطال توليته لقضاء الشام واستق
وفيها توجه اللنك إىل جهة العراق فوصل قراباغ يف شهر ربيع األول منها مث مجع العساكر يف مجادى اآلخرة وقصد 

بالد الكرج فملك تفليس وسار إىل جهة بغداد ففر منه أمحد بن أويس فلما بلغ اللنك أنه اتفق مع قرايوسف 
بالد قرايوسف فعاث فيها وأفسد وبلغ ذلك ابن عثمان قرايلوكالتركماين وكان قد وتوجها إىل بالد الروم توجه إىل 

فتك بالقاضي برهان الدين صاحب سيواس وقتله غدرا وأراد التغلب على سيواس فمنعه أهلها واستعانوا عليه 
يف خدمته وصار يدله بالتتار الذين يف بالد الروم فهزموه ففي أثناء ذلك بلغه قصد اللنك البالد فتوجه إليه ووقف 

على األماكن ويعرفه بالطرق ويسري يف خدمته كالدليل وكان أهل سيواس كاتبوا أبا يزيد بن عثمان فأرسل إليهم 
ولده سليمان فملكها فلما بلغ قصد اللنك هلم كاتبوا أبا يزيد فطرقهم اللنك يف اجلنود يف ذي احلجة فحاصرها 

ره يف الفساد والتخريب وتوجه منها يف البحر وقد ازداد عدة عساكره من ودخلها عنوة يف الثامن عشر فبالغ عسك
  ٨٠٢وفيات سنة .غالب املفسدين النهاية املؤذين ونازل هبنسا وكان ما سنذكره إن شاء اهللا 

  ذكر من مات يف سنة اثنتني ومثامنائة من األعيان
لس وسكن القاهرة مث مكة فانتفع املكيون به إبراهيم بن أيب بكر بن حممد الفرضي صاحب الكالئي ، أصله من الرب

  .يف فن الفرائض ، مات يف احملرم 
  .إبراهيم بن عبد اهللا العريب املعروف باحلطاب املعلة سكن املدينة طويال مع خري واستقامة وللناس فيه اعتقاد 

ط بالبيربسية وكان يعرف إبراهيم بن عبد الرمحن بن سليمان السرائي الشافعي ، قدم القاهرة وويل مشيخة الربا
بإبراهيم شيخ ، واعتىن باحلديث كثريا والزم الشيخ زين الدين العراقي وحصل النسخ املليحة فاعتىن بضبطها 

  .وحتسينها وكان حيفظ احلاوي ويدرس غالبه معاخلري والدين 
الث وسبعني وسبعمائة كان أول خروج مترلنك يف سنة عذاب ، يشري إىل أن أول ظهوره سنة ث: ومن لطائفه قوله 

، ألن العني بسبعني والذال املعجمة بسبعمائة واأللف والباء بثالثة ، مسعت من فوائده ومن نظمه ، وكان حيسن 
  .عمل صنائع عديدة مع الدين والصيانة ، مات يف ربيع األول 

ال الدين بن هشام إبراهيم بن حممد بن عثمان ابن إسحاق الدجوي مث املصري أخذ عن الشهاب بن املرحل ومج
وغريمها يف العربية فمهر وشغل فيها ، وكان جل ما عنده حل األلفية اخلالصة ، وكان يتكسب بالشهادة والعقود ، 

  .وفيه دعابة ، وأظنه قد بلغ الثمانني ، مات يف ربيع األول 
د يف أول سنة مخس وعشرين إبراهيم بن موسى بن أيوب األبناسي الشافعي برهان الدين أبو حممدنزيل القاهرة ، ول

وسبعمائة ومسع من الوادي آشي وأيب الفتح امليدومي وأخذ عن اليافعي والشيخ خليل مبكة وعن عمر بن اميلة 
وغريه بدمشق واشتغل يف الفقه والعربية واألصول واحلديث وخترج مبغلطاي وتفقه على األسنوي واملنفلوطي 

ثار وغري ذلك ،واختذ بظاهر القاهرة زاوية فأقام هبا حيسن إىل الطلبة وغريمها ، ودرس مبدرسة السلطان حسن وباآل
وجيمعهم على التفقه ويرتب هلم ما يأكلون ويسعى هلم يف األرزاق حىت كان أكثر الطلبة بالقاهرة من تالمذته ، 

لما بلغه ذلك مسعت منه كثريا وقرأت عليه يف الفقه ، وكان يتقشف ويتعبد ويطرح التكلف ، وعني مرة للقضاء ف
توارى ، وذكر أنه فتح املصحف يف تلك احلال فخرج له قال رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه وويل مشيخة 
سعيدالسعداء مدة ومل يزل مستمرا على طريقته يف اإلفادة بنفسه وعلمه إىل أن حج يف سنة إحدى ومثامنائة ، فمات 



إبراهيم .صب ، ورثاه الشيخ زين الدين العراقي بأبيات على قافية الدال راجعا يف احملرم سنة اثنتني ودفن بعيون الق
بن نصر اهللا بن أمحد بن أيب الفتح الكناين العسقالين مث القاهري سبط عالء الدين احلراين ، ولد يف رجب أو شعبان 

عفة والتثبت يف سنة مثان وستني ، وويل القضائ بعد والده وعمره سبع وعشرون سنة ، وسلك طريق أبيه يف ال
  .األحكام مع بشاشة ولني جانب ، وكان الظاهر يعظمه ويرى له ، مات يف ربيع األول 

أمحد بن إسحاق بن جمد الدين بن عاصم بن سعد الدين حممد بن عبد اهللا األصبهاين جالل الدين ابن نظام الدين 
األول وكان مذكورامبعرفة علم احلرف  املعروف بالشيخ أصلم شيخ خانقاه سرياقوس وابن شيخها ، مات يف ربيع

  .وقد تقدم يف احلوادث شيء من ذلك وتقدمت وفاة أبيه سنة مثانني 
  .أمحد بن أويس اجلربيت املصري الشافعي مدرس تربة الست بالصحراء ، مات يف ربيع األول 

  .، مات يف مجادى اآلخرة أمحد بن خلف املصري شهاب الدين ناظر املواريث ، كان أبو مهتارا عند ابن فضل اهللا 
أمحد بن خليل بن كيكلدي العالئي املقدسي أبو اخلري ، مسع بإفادةأبيه من الكبار كاحلجار وغريه من املسندين 

واملزي وغريه من احلفاظ بدمشق وزحل به إىل القاهرة فأمسعه من أيب حيان ومن عدة من أصحاب النجيب ، وسكن 
وكانت الرحلة يف مساع احلديث بالقدس إليه فحدث بالكثري ، وظهر له يف  بيت املقدس إىل أن صار من أعيانه

أواخر عمره مساع ابن ماجة علي احلجار ، ورحلتإليه من القاهرة بسببها يف هذه السنة فبلغين وفاته وأنا بالرملة 
  .مرة فعرجت على القدس إىل دمشق ، وكامنوته يف ربيع اآلول وله ست وسبعون سنة وقد أجاز يل غري 

أمحد بن داود بن حممد الدالصي شهاب الدين شاهد الطرحي ، كان من األعيان املعتربين بالقاهرة ، ماتفي ربيع 
  .األول 

  .أمحد بن عبد اهللا التركماين أحد من كان يعتقد مبصر ، مات يف ربيع األول 
ان شاعراماهرا ، طاف البالد أمحد بن عبد اخلالق بن حممد بن خلف اهللا اجملاصي وهي إحدى قرى املغرب ، ك

وتكسب بالشعر ، وله مدايح وأهاجي كثرية ، مات بالقاهرة يف ربيع اآلخر وقد ناهز الثمانني وكان حينئذ صوفيا 
  .بسعيد السعداء 

أمحد بن علي بن أيوب املنويف شهاب الدين إمام الصاحلية بالقاهرة ، اشتغل كثريا وكان كثري املزاح حىت رماه 
  .زندقة ، مات يف صفر وله ستون سنة بعضهم بال

أمحد بن علي بن حممد بن علي بن يوسف الدمشقي احلنفي كمال الديناملعروف بابن عبد احلق ويعرف قدميا بابن 
قاضي احلصن ، وعبد احلق جده ألمه وهو ابن خلف احلنبلي مسع الكثري بإفادة جده ألمه مشس الدين الرقي من 

 حممد بن أيب التائب وغريمها حضورا ومن عائشة ابنة املسلم احلرانية واملزي وخلق علي بن حممد البندنيجي وأيب
كثري من أصحاب ابن عبد الدائم مسعت عليه كثريا وكان قد تفرد بكثري من الروايات وكان عسرا يف التحديث ؛ 

  .مات يف ثاين ذي احلجة وأنا بدمشق وقد جاوز السبعني 
ف شهاب الدين الصاحلي احلنبلي ، مسع من علي بن العز عمر وفاطمة بنت العز أمحد بن حممد بن أمحد بن السي

  .إبراهيم وغريمها وحدث ، مات يف مجادى اآلخرة ، ويل منه إجازة 
أمحد بن حممد بن أمحد بن التقي سليمان بن محزة املقدسي احلنبليشهاب الدين بن عز الدين مسع من العز حممد بن 

  .أيب عمر وغريه مات يف احملرم وله إحدى وستون سنة ، ويل منه إجازة  إبراهيم بن عبد اهللا بن
أمحد بن حممد بن عبد الرب السبكي شهاب الدين ابن قاضي القضاة هباء الدين بن أيب البقاء ناظر بيت املال بالقاهرة 

  .، ناب يف احلكم عن أخيه بدر الدين ؛ ومات يف ربيع اآلخر 



ي أبو طاهر احلنفي نزيل املدينة ، حدث جبزء عن عز الدين ابن مجاعة وشغل الناس أمحد بن حممد األخوي اخلجند
أمحد بن حممد الطولوين .صفحة فارغة .باملدينة أربعني سنة ، وانتفع الناس به لدينه وعلمه ، مات وقد جاوز الثمانني 
ل له املعلم ، وكان من أعيان القاهرة املهندس كان كبري الصناع يف العمائر ما بني بناء وجنار وحجار وحنوهم ، ويقا

حىت تزوج امللك الظاهر ابنته فعظم قدره ، وكان قد حج بسبب عمارة املسجد احلرام فمات راجعا بني مر 
  .وعسفان 

أمحد بن حممد الطوخي الناسخ شهاب الدين كان جيد اخلط حسنالضبط سريع الكتابة جدا يقال إنه كان يكتب 
طرا ، وأجنب عدة أوالد منهم حمب الدين ، اشتغل كثريا ومهر مث ترك وتشاغل باملباشرة باملدة الواحدة عشرين س

عند كبري التجار برهان الدين احمللي ، مث انكسر عليه مال فضيق عليه فأظهر اجلنون ، ومتادى به احلال إىل أن صار 
دى على ذلك مدة حبيث كثر من جدا فاخنبل عقله وصار ميشي يف األسواق وبيده هراوة ويقف فيذكر جهرا ومتا

يعتقده ، واستمر على ذلك حنوا من أربعني سنة ، ويف بعض األحيان يتراجع وينقطع وينسخ باألجرة مث يرجع لتلك 
احلالة وهو يف حال تسطري هذه األسطر يف قيد احلياة سنة تسع وأربعني مث مات بعد اخلمسني وذكر يل أن مولده 

ن إبراهيم بن حممد بن علي بن موسى الكناين البلبيسي مث املصري القاضي جمد الدين إمساعيل ب.سنة أربع وسبعني 
ولد سنة مثان أو تسع وعشرين وسبعمائة ومسع من أصحاب النجيب والعز احلرانيني والزم الزيلعي يف الطلب فأكثر 

هر فيها ونظم الشعر وشارك من مساع الكتب واألجزاء وخترج مبغلطاي والتركماين ، واشتغل يف الفقه والفرائض فم
يف األدب وباشر توقيع احلكم وناب يف القضاء ، وشجر بينه وبني مشس الدين الطرابلسي شيء فلم يثبت له بل 

صرب حىت اشتغل بالقضاء مث عزل ، وله تأليف يف الفرائض ،مسعت تاج الدين بن الظريف يطريه ، واختصر 
ملا ويل القضاء كان معتكفا يف جوار اجلامع األزهر يف رمضان فباشره األنساب للرشاطي وتذكرة فيها فنون كثرية و

فلم يرزق يف السعد مث أشاع عنه مجال الدين العجمي أنه يتربم بالسقر مع السلطان ويدعي العجز عن احلركة واتفق 
السلطان يعاين أنه كان ثقيل البدن ، فكان إذا حضر املوكب وأراد القيام اعتمد على األرض وقام مبشقة ، فكان 

منه ذلك فصدق ما قيل عنه فعزله ومل يتم له سنة واستمر إىل أن مات بعد أن ازداد ضعفه واهنزم وساءت حاله جدا 
  :مات يف أول ربيع األول ومن شعره 

  ال حتسنب الشعر فضال بارعا
  ما الشعر إال حمنة وخبال
  اهلجر قذف والرثاء نياحة

  والعتب ضغن واملديح سؤال
بجاسي كان ممن قام مع برقوق يف ابتداء أمرته فأبلى يف كائنته بالء حسنا فحفظ له ذلك ، وصار عنده أيتمش ال

مقربا ، مث كان هو مقدم العساكر اليت جهزها الظاهر لقتال يلبغا الناصري ملا خرج عليه ، فكسره الناصري وحبسه 
وجه ملصر فقرره أمريا كبريا ملا حضر الظاهر يف دمشق ، فلما خرج الظاهر من الكرك خلص واجتمع بالظاهر ملا ت

  .املوت أوصاه على ولدهوجعله املتكلم يف الدولة ، فآل أمره إىل أن قتل كما تقدم 
أبو بكر بن عثمان بن الناصح الكفرسوسي املؤدب صحب الشيخ عليا البناء وأخذ طريقته ، وكان قد تصدى 

ظ القرآن على الكرب وتصدى لتعليمه فكان يعلم الصبيان ويتورع للعمل يف البساتني مع النصيحة يف عمله ، مث حف
  .، وكانت عنده وسوسة يف الطهارة وسكن ملا كرب املزة ، مات يف مجادى األوىل وقد جاوز الستني 

أبو بكر بن حيىي بن حممد بن بلول بالمني أمري توزر حاصرهصاحب إفريقية أبو فارس حىت قبض عليه فصلبه حىت 



  .السنة  مات يف هذه
بركة بنت سليمان بن جعفر األسنائي زوج القضي تقي الدين األسنائي ، مسعت علي عبد الرمحن بن عبد اهلادي 

  .وحدثت ، ماتت يف سلخ احملرم 
هبادر بن عبد اهللا مقدم املماليك كان ليلبغا وويل التقدمة من قبل سلطنة الظاهر إىل أن مات وخرج من حتت يده 

األمراء آخرهم شيخ احملمودي الذي ويل السلطنة ؛ وكان هبادر املذكور حمتشما حمترما كثري  خلق كثري من أكابر
  .املال حمبا يف مجعه ؛ مات يف رجب بالقاهرة وهو هرم 

تنم الظاهري تنقل يف خدمة يرقوق إىل أن واله نيابة دمشق بعد وفاة كمشبغا اخلاصكي ، ويف سنة تسع وتسعني قاد 
ىل سيواس جندة لصاحبها برهان الدين بأمر الظاهر أظهر هلم املخامرة وطلب السلطنة فأطاعه اجليوشاإلسالمية إ

نواب املماليك ، مث وصل إليه أمري العسكر املصري أيتمش ومن معه فتقوى هبم ، مث كان يف حماربة الناصر ومن معه 
عا مهيبا جوادا حسن التدبري وله خان هلم ما تقدم وكانت الكسرة على تنم ومن معه فأسروا مث قتلوا ، وكان شجا

  .سبيل بالقرب من القلعة وتربة بدمشق 
جلبان ، تنقل يف خدمة الظاهر إىل أن واله نيابة حلب عوضا عن قرا دمرداش سنة ثالث وتسعني ، وجرت له وقعة 

الظاهر سنة ست  مع التركمان بالباب فانتصر عليهم ، مث جرت له أخرى مع نعري وانتصر عليه أيضا مث قبض عليه
  .وحبسه مدة بالقاهرة مث أطلقه ، واستقر أمريا كبريا بدمشق ، مث كان ممن قام مع تنم فقتل 

خدجية بنت العماد أيب بكر بن يوسف بن عبد القادر اخلليلية مثالصاحلية ، روت عن عبد اهللا بن قيم الضيائية وماتت 
  .يف أواخر السنة ويل منها إجازة 

ن عبد العزيز اهلاليل املغريب مث املدين املعروفبالسقا ، مسع من أمحد بن علي اجلزري وفاطمة بنت سليمان بن أمحد ب
العز إبراهيم وابن اخلباز وغريهم ، وحدث ، مسعت منه باملدينة الشريفة ، وكان مباشر أوقاف الصدقات باملدينة 

  .ز الثمانني وسريته مشكورة مث أضر بآخرته ، ومات يف أواخر هذه السنة وقد ناه
  .سليمان القرايف اجملذوب كان للناس فيه اعتقاد زائد مات يف ربيع األول 

شريين الرومية خوند والدة امللك الناصر فرج ، كانت كثريةاملعروف والرب يف شؤوهنا بعد سلطنة ولدها ؛ ماتت يف 
  .ذي احلجة 

  .صدقة بن عبد اهللا املغريب ، مات بدمشق يف مجادى األوىل 
اهللا بن أمحد بن حممد بن علي بن حممد بن حممد بن هاشم ابن عبد الواحد بن عبد اهللا بن عشائر تاج الدين عبد 

احلليب الشافعي ولد سنة مثان وعشرين ومسع هبا علي التقي إبراهيم بن عبد اهللا بن العجمي وغريه وأجاز له مجاعة 
وقال . احملدث وذكره القاضي عالء الدين يف تارخيه  من دمشق منهم زينب ابنة الكمال ، وحدث ومسع منه الربهان

كان عاقال دينا يعد من أعيان احللبيني ، مات يف سادس عشر ربيع اآلخر سنة اثنتني ومثامنائة حبلب ودفن مبقربهتم : 
  .خارج باب املقام 

شتغل بالفقه على عبد اللطيف بن أمحد الفوي نزيل حلب سراج الدين ولد سنةأربعني تقريبا وقدم القاهرة فا
األسنوي وغريه وأخذ الفرائض عن صالح الدين العالئي فمهر فيها ، مث دخل حلب فويل هبا قضاء العسكر مث عزل 

، مث ويل تدريس الظاهرية مث نوزع يف نصفها وكان يقرأ مبحراب اجلامع الكبري ويذكر امليعاد بعد صالة الصبح 
رائض ومشاركا يف غريها ، وله نظم ونثروجماميع وطارح الشيخ زادة ملا مبحراب احلنابلة ، وكان ماهرا يف علم الف

قدم عليهم بنظم ونثر فأجابه ، ومل يزل مقيما حبلب إىل أن خرج منها طالبا القاهرة ، فلما وصل إىل خان غباغب 



  .أصبح مقتوال وذهب دمه هدرا ومل يعرف قاتله 
نزيل زبيد كان  -بفتح املعجمةوسكون الراء بعدها جيم  -عبد اللطيف بن أيب بكر بن أمحد بن عمر الشرجي 

عارفا يف العربية مشاركا يف الفقه ، ونظم مقدمة ابن بابشاد يف ألف بيت وشرح ملحة اإلعراب وله تصنيف يف 
النجوم ، اجتمعت به بزبيد ومسع علي شيئا من احلديث وكان السلطان األشرف يشتغل عليه ، وأجنب ولده أمحد 

  .يا وكان حنف
عبد املنعم بن عبد اله املصري احلنفي اشتغل بالقاهرة مث قدم حلب فقطنها وعمل املواعيد وكان آية يف احلفظ ، 

كان جيلس مع الشهود مث : حيفظ ما يلقيه يف امليعاد دائما من مرة أو مرتني ، شهد له بذلك الربهان احملدث ، فقال 
  .فمات هبا يف الثالث من صفر رحل إىل بغداد فأقام هبا ، مث عاد إىل حلب 

عثمان بن إدريس بن إبراهيم بن عمر التكروري صاحب بروونوزغاي ، ملك بعد أخيه إدريس بن إدريس ، وكان 
أخومهلك بعد أخيه داود وداود بعد والدهم إبراهيم ، وهو أول من ملك من آل بيتهم وجدهم األعلى كان ينتمي 

الطريقة يف مالزمة اللثام ، ويقال إنه مجع من العسكر مائة ألف فارس ورحل إىل امللثمني وهم إىل اآلن على تلك 
  .يقاتل هبم من يليه من الكفار ، واإلسالم غالب يف بالدهم ، مات يف هذه السنة 

علي بن أمحد بن عبد اهللا اإلسكندراين احلاسب كان يتعاىن علم امليقات فربع يف معرفة حل الزيج وكتابة التقاومي 
على الكيميا فأفىن عمره يف أعماهلا ما بني تصعيد وتقطري وغري ذلك ومل يصعد معه شيء ، مات يف آخر وأقبل 

  .السنة عن حنو مخسني سنة 
علي بن أيبك بن عبد اهللا التقصباوي الدمشقي عالء الدين األديب ، ولد سنة مثان وعشرين وتعاىن األدب فقال 

  :فوقه متوسط وهو القائل  الشعر الفائق ولكنه بالنسبة إىل طبقة من
  يف حلب الشهباء ظيب سطا

  حباجب أفتك من طرفهلقوسه يف جوشي أسهم
  والقصد عسر النيل من ردفه

  .أجاز يل ، ومات يف سنة إحدى ومثامنائة 
علي بن عبد الرمحن الدماصي الكاتب اجملود جاور مبكة كثريا وكتب الناس ، وكان يشهد ببعض احلوانيت ظاهر 

  .القاهرة 
علي بن عبد العزيز بن أمحد اخلرويب تقي الدين بن عز الدين بن صالح الدين من أعيان التجار مبصر حج مرارا ، 

وكان ذا مروءة وخري عفيفا عن الفواحش دينا متصونا ، أوصى مبائة ألف درهم فضة لعمارة احلرم الشريف املكي 
اتت قبله ، وكان عمي زوج عمته وعمه زوج عميت ، فعمر هبا بعد االحتراق ، وكان والدي قد تزوجأخته اليت م

  .فكانت بيننا مودة أكيدة ، وكان يب برا حمسنا شفوقا جزاه اهللا خريا ؛ مات يف رجب وقد أكمل الستني 
علي بن حممد بن علي بن عرب عالء الدين سبط القاضي كمال الدين التركماين ناب يف احلكم ببعض البالد وويل 

  .يف صفر  قضاء العسكر ، مات
علي بن حممود بن أيب بكر بن إسحاق بن أيب بكر بن سعد اهللا بن مجاعة الكناين عالء الدين احلموي ابن القباين 

اشتغل حبماة مث قدم دمشق يف حدود الثمانني وويل إعادة البادرائية مث تدريسها عوضا عن شرف الدين الشريشي ، 
فيت ويدرس وحيسن املعاشرة ، وكان طويال بعيد ما بني املنكبني ، وكان رمبا خطب وأم باجلامع األموي ، وكان ي

حج مرارا وجاور ، وكان قليل الشر كثري البشر ، مات يف ذي القعدة ؛ وقد شارك عالء الدين ابن املغلي قاضي 



نة محاة يف أمسه وأسم أبيه وجده ونسبته محويا ،ومسع صاحب الترمجة مع الشيخ برهان احملدث حبلب وبدمشق س
  .مثانني ، وليس هو ابن مغلي فليعلم ألنه ال يتميز يف ثبت الشيخ برهان الدين 

عيسى بن عبد اهللا املهجمي املعروف بابن اهلليس كان من أعيان التجار ، واله األشرف نظر عدن ، وجاور مبكة 
  .مدة سنسن ؛ مات يف رجب 

السراج أخو احملدث عماد الدين ، مسع من احلجار  حممد بن أمحد بن أبيالفتح بن إدريس الدمشقي مشس الدين ابن
حممد بن أمحد .الصحيح ومن حممد بن حازم واملزي والربزايل واجلزري وغريهم ؛ مات يف رجب وقد قارب الثمانني 

بن حممد املصري السعودي مشس الدين يعرف بابن شيخ السنيني برع يف مذهب احلنفية ودرس وأفىت وناب يف 
إيراد مواعيده جبامع احلاكم وكتب اخلط احلسن وخرج األربعني النووية ومجع جماميع مفيدة ؛ احلكم وأحسن يف 

  .مات يف سلخ صفر وهو يف األربعني وتأسف الناس عليه 
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم احلنفي ولد شيخنا القاضي جمد الدين مات قبل أبيه .حممد بن أمحد بن حممد الطوخي 

  .شتغل ومهر بشهرين ، وكان قد ا
حممد بن حسب اهللا مجال الدين الزعيم التاجر املكي ، مات يف ثالث مجادى األوىل ، وكان واسع املال جدا معروفا 

  .باملعامالت وضبط من ماله بعده أكثر من عشرين ألف دينار سوى ما أخفى 
لسعود مسع من العز ابن مجاعة حممد بن حسني بن علي بن أمحد بن عطية بن ظهرية املخزومي املكي الشافعي أبو ا

واشتغل بالفقه والفرائض ومهر فيها ، وناب يف احلكم عن صهره القاضي شهاب الدين وهو والد أيب الربكات 
  .الذي ويل احلكم يف زماننا ، مات يف صفر عن نيف وستني سنة وكان مولده سنة مخس وأربعني 

دين بن احلاجبتقدم يف والية صهره بطا الدويدار ، مات يف ربيع حممد بن عبد اهللا بن بكتمر ناصر الدين ابن مجال ال
  .األول 

حممد بن عبد اهللا بن نشابة األشعري احلرضي مث العريشي نسبة إىل قرية يقال هلا عريش من عمل حرض ، وحرض 
ن األهدل يف آخر بالد اليمن من جهة احلجاز وبينها وبني حلي مفازة وكان حممد املذكور فقهيا شافعيا ، ذكره اب

وكان مولده سنة أربع وسبعني : ذيل تاريخ اجلندي وقيد وفاته فيها أو يف اليت بعدها ، قال خلفه ولده عبد الرمحن 
وتفقه بأبيه وبأمحد مفيت مور ، وذكر أنه اجتمع به بعد الثالثني بأبيات حسني وهو مفيت بلده ومدرسها وينوب يف 

احلسني بن عبد الرمحن حمب الدين ابن شيخنا يكىن أبا حامت ، أمسعه ابوه حممد بن عبد الرحيم بن .احلكم فيها 
الكثري ، واشتغل ودرس مث ترك وكان فاضال وشكله حسن ، قليل االشتغال ، وكان قد توجه إىل مكة يف رجب مث 

  .رجع قبل احلج ملرض أصابه فاستمر إىل أن مات يف صفر 
ل اخلمسني وتفقه وشهد عند احلكام ومتيز فيهم ، وأجازه الشيخ سراج حممد بن عبيدان الدمشقي بدر الدين ولد قب

  .الدين البلقيين باإلفتاء قدميا ، ويل قضاء بعلبك عن الربهان ابن مجاعة مث ويل قضاءمحص ، مات يف ربيع األول 
واستمر خامال  حممد بن عجالن بن رميثة بن أيب منى احلسين املكي ناب يف إمرة مكة مث أكحل بعد موت أخيه أمحد

وقد دخل اليمن مسترقدا صاحبها مث جهز معه احململ يف سنة مثامنائة فرافقته وسلمنا من العطش الذي أصاب أكثر 
احلجاج يف تلك السنة مبرافقة حممد هذا ، ألنه سار بنا من جهة وخالفه أمري الركب فسار من اجلهة املعتادة ، فلم 

  .جيدوا ماء فهلك الكثري منهم 
بن عمر بن إبراهيم العجمي مشس الدين بن مجال الدين احلليب ومسع املسلسل باألولوية من الشيخ تقي الدين حممد 

السبكي ومن حممد بن حيىي بن سعد وحدث به عنهما بسماع األول على املوازيين أنا البهاء عبد الرمحن أنا ابن 



اجلوزي قاال أنا إمساعيل بن أيب صاحل بسنده وكان مولد اجلوزي وابن محدي والثاين علي ابن دوالة أنا النجيبأنا ابن 
مشس الدين هذا يف سنة أربع وثالثني واشتغل يف شبيبته وحفظ احلاوي ونزل يف املدارس وجلس مع الشهود مث ويل 
تدريس بعض املدارس بعد والده ونازعه األذرعي مث الفوي مث استقر ذلك بيده ، وكان سليم الفطرة نظيف اللسان 

ا ال يغتاب احدا وله إجازة حصلها له أبوه فيها املزي وتلك الطبقة ومل حيدث بشيء منها واهللا أعلم ؛ مات يف خري
  .رمضان ذكره القاضي عالء الدين 

حممد بن عمر بن علي بن إبراهيم اجلمال املعابدي الوكيل كان من كبار التجار كثري املال جدا كثري القرى 
  .آلخر واملعروف ؛ مات يف ربيع ا

حممد بن حممد بن أمحد املقدشي بالشني املعجمة مسع أكثرصحيح مسلم على ابن عبد اهلادي وحدث ، وكان ذا خري 
وليته قضاء العسكر ، فكثر ذلك منه فلقبوه : ادع لفالن ، فيقول : وعبادة وفيه سالمة فكان أصحابه يقولون له 

  .وقد قارب التسعني  قاضي القضاة مسعت منه ؛ مات يف سادس عشرى شهر رجب
حممد بن حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا ناصر الدين ولد سنة ستني أو حنوها وتعاىن الكتابة وويل التوقيع وباشر يف 

اجليش وصحب محزة أخا كاتب السر وكان مجيل الوجه وسيما حمبا يف الرياسة لكنه مل يرزق من احلظ إال الصورة ، 
  .مات مقال يف صفر 

مشس الدين أخذ العربية عن أيب .حممد بن علي بن عبد الرزاق الغماري مث املصري املالكيصفحة فارغة  حممد بن
حيان وغريه ، ومسع الكثري من مشايخ مكة كاليافعي والفقيه خليل ، ومسع باإلسكندرية من النويري وابن طرخان 

ال سيما الشواهد ، قوي املشاركة يف فنون  وحدث بالكثري ، وكان عارفا باللغة والعربية ، كثري احملفوظ للشعر
األدب ، خترج به الفضالء ، وقد حدثنا بالربدة بسماعه من أيب حيان عن ناظمها ، وأجاز يل غري مرة عاش اثنتني 

  .ومثانني سنة 
 حممد بن حممد بن حممد بن عبد الدائم الباهي جنم الدين احلنبلياشتغل كثريا ومسع من شيوخنا وحنوهم ، وعين

بالتحصيل ودرس وأفىت ، وكان له نظر يف كالم ابن العريب فيما قيل ، مات يف شعبان عن ستني سنة ، قال ابن 
  .كان أفضل احلنابلة بالديار املصرية بالقاهرة وأحقهم بوالية القضاء : احلجي 

ق اآلمدي ، وأجاز حممد بن حممد بن حممد بن عثمان الغلفي ابن شيخ املعضمية ، مسع من احلجار وحضر على إسح
  .له أيوب الكحال وعلي بن حممد البندنيجي ، مات يف مجادى اآلخرة ، أجاز يل غري مرة 

حممد بن حممد اجلديدي القريواين ، تفقه مث تزهد وانقطع وظهرتله كرامات ، وكان يقضي حوائج الناس ، وحج 
  .مشهورا ، وقيل مات سنة إحدى ومثامنائة  سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة فجاور مبكة إىل أن مات ، وكان ورعه

حممد الكردي الصويف الزاهد املعمر ، كان خبانقاه عمر شاه بالقنوات بدمشق ، وكان ورعا جدا ال يرزأ أحدا شيئا 
ويؤثر مبا عنده ، ويؤثر عنه كرامات وكشف ، وكان ال خيالط أحدا وخيضع لكل أحد ، جاوز الثمانني ، مات يف 

  .شوال 
  .بن عبد اهللا عتيق املهتار نعمان ، كان مهتار الطشتخاناة ، مات يف هذه السنة مفتاح 

مقبل بن عبد اهللا الرومي عتيق الناصر حسن ، طلب العلم واشتغلفي الفقه على مذهب الشافعي ، مث تعمق يف مقالة 
أوائل السنة ، رأيته مرارا الصوفية التحادية ، وكتب اخلط املنسوب إىل الغاية ، وأتقن احلساب وغريه ، مات يف 

  .وقد قارب الستني 
ملكة بنت الشرف عبد اهللا بن العز إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر املقدسي مث الصاحلي ، أحضرت علي احلجار 



وعلي حممد بن الفخر ابن البخاري ، واحضرت علي أيب بكر ابن الرضي وزينب بنت الكمال وغريهم ، وأجاز هلا 
وابن عساكر وابن سعد وإسحاق اآلمدي وغريهم وحدثت بالكثري ومسع منها الفضالء ، ماتت يف ابن الشريازي 

  .تاسع عشر مجادى األوىل وقد جاوزت الثمانني وأجازت يل 
يوسف بن أمحد بن غامن املقدسي النابلسي ، ويل قضاء نابلس زمانا مث قضاء صفد مث خطابة املقدس ملا مات عماد 

سعى عليه ابن السائح قاضي الرملة مبال كثري فعزل فقدم دمشق متمرضا ، ومات فيها يف الدين الكركي ، مث 
يوسف بن احلسن بن حممود السرائي مث التربيزي عز .مجادى األوىل ، وهو سبط الشيخ تقي الدين القلقشندي 

ده بدر الدين ملا قدم الدين احللوائي ، قرأت يف تاريخ حلب البن خطيب الناصرية أنه نقلترمجة يوسف هذا عن ول
ولد سنة ثالثني وسبعمائة وأخذ عن جالل الدين القزويين وشهاب الدين : عليهم يف سنة تسع وعشرين فقال 

اخلوجني والعضد ، ورحل إىل بغداد فقرأ على الكرماين مث رجع إىل تربيزفأقام هبا ينشر العلم ويصنف إىل أن بلغه أن 
أساء السرية مع رسول أرسله إليه يف أمر طلبه منه وكان الرسول مجيل  ملك الدعدع قصد تربيز لكون صاحبها

الصورة إىل الغاية فتولع به صاحب تربيز فلما رجع إىل صاحبه أعلمه مبا صنع معه وأنه اغتصبه نفسه أياما وهو ال 
ما نازهلا سأل  يستطيع الطواعية وتفلت منه ، فغضب أستاذه ومجع عسكره وأوقع بأهل تربيز فأخرهبا ، وكان أول

عن علمائها فجمعوا له فآواهم يف مكان وأكرمهم فسلم معهم ناس كثري ممن اتبعهم ، مث ملا نزح عنهم حتول عز 
الدين إىل ماردين فأكرمه صاحبها وعقد له جملسا حضره فيه علماءها مثل شرحيا اهلمام والصدر فأقروا له بالفضل ، 

لنك طلب عز الدين املذكور وبالغ يف إكرامه وأمره بالستقرار هبا وتكملة ما كان مث ملا ويل إمرة تربيز أمريزاه ابن ال
شرع يف تصنيفه ، مث انتقلبآخرة إىل اجلزيرة فقطنها إىل أن مات يف هذه السنة ؛ ومن سريته أنه مل يقع منه كبرية وال 

وشرح منهاج البيضاوي وعمل حواشي ملس بيده دينارا وال درمها ، وكان ال يرى إال مشغوال بالعلم أو التصنيف ، 
علي الكشاف وشرح األمساء احلسىن ، وكان يذكر أنه ملا حج مث أتى املدينة جلس على املنرب فرأى وهو جالس 

ففتحت عيين فرأيت املنرب على ما : جبانب املنرب بالروض الشريفة مغمض العينني أن امنرب على أرض الزعفران قال 
قدم علينا ولده اآلخر : فرأيته على الزعفران وتكرر ذلك ؛ قال القاضي عالء الدين  عهدت أوال ، فأغمضت عيين

  .مجال الدين فذكر أن والده مات سنة أربع ومثامنائة واهللا أعلم 
  .يوسف بن عبد اهللا املقرئ كان مقيما مبشهد ابن أيب بكر مبصر وللناس فيه اعتقاد ، مات يف ربيع األول 

الصاحلي ، مسع من احلجار حضورا ومن  -بن مسلم بن عمر الكتايب باملثناةالثقيلة  يوسف بن عثمان بن عمر
الشرف ابن احلافظ وأمحد بن عبد الرمحن الصرخدي وعائشة بنت مسلم احلرانية وغريهم ، وأجاز له الرضى 

خريا ؛ مات الطربي وهو خامتة أصحابه ، وأجاز له أيضا ابن سعد وابن عساكر وآخرون ، وحدث بالكثري وكان 
  .يف نصف صفر عن ثالث ومثانني سنة ، أجاز يل غري مرة 

يوسف بن مبارك بن أمحد مجال الدين الصاحلي بواب اجملاهدية كان يقرأ باألحلان يف صباه هو وعالء الدين عصفور 
فور إىل املوقع وذلك قبل الطاعون الكبري ، ولكل منهما طائفة تتعصب له ، مث انتقل يوسف إىل الصاحلية وعص

  .القاهرة ؛ ومات يوسف يف ربيع األول وله ثالث وستون سنة 
يوسف اهلدباين الكردي من قدماء األمراء تأمر يف أيام الناصرحممد بن قالوون ، وكان مولده تقريبا سنة أربع 

وت الظاهر وسبعمائة ، وتنقل يف الواليات وويل تقدمة الف وصودر غري مرة ، ويف األخري كان نائب القلعة عند م
فتحيل النائب تنم وأخذها منه ، فلما غلب الناصر فرج صودر ، وكان يكثر شتم األكابر على سبيل املزاح 

  .وحيتملون ذلك له ، مات يف ذي احلجة 



  .بنت الشيخ تقي الدين اليونيين ماتت يف شعبان . . . . . 
  ٨٠٣حوادث سنة 

  سنة ثالث ومثامنائة
ا ويف الثاين وصل توقيع القاضي عالء الدين بن أيب البقاء وقرئ وباشر قضاء خرجت من دمشق يف أول يوم منه

دمشق ، ودخلت هذه السنة ، والناس يف أمر مريج من اضطراب البالد الشمالية بطروق مترلنك ، ويف كل وقت 
ونقب سورها  ترد أخبار مغائره ملا قبلها ، وكان وصوله إىل سيواس يف السنة املاضية كما تقدم ، فحاصرها مدة

وقتل مجعا وهنب األموال ، وذلك يف أول يوم يف هذه السنة حىت قيل أنه دفنمن أهل سيواس ثالثة آلف نفس وهم 
باحلياة ، مث نازل هبنسا يف صفر مث توجه إىل ملطية فأباد من فيها ، مث إىل قلعة الروم فقوي عليه أهلها فتركها وتوجه 

ه وراسل نائب حلب نائب الشام يستحثه على القدوم بعساكر الشام لدفع إىل جهة حلب فوصل عينتاب يف أواخر
إنا وصلنا يف العام املاضي إىل البالد احللبية ألخذ القصاص ممن : مترلنك ، مث وصل كتابه إىل نائب حلب يقول فيه 

ليهم وأظفرنا اهللا تعاىل هبم قتل رسلنا بالرحبة مث بلغنا موت الظاهر وبلغنا أمر اهلند وما هم عليه منالفساد فتوجهنا إ
مث رجعنا إىل الكرج فأظفرنا اهللا هبم مث بلغتنا قلة أدب هذا الصيب ابن عثمان فأردنا عرك أذنه ففعلنا بسيواس 

وغريها من بالده ما بلغكم أمره وحنن نرسل الكتب إىل مصر فال يعود جواهبا فنعلمهم أن يرسلوا قريبنا أطلمش 
سلمني يف أعناقهم والسالم ، ويف أواخر احملرم عقد جملس بالقضاة واخلليفة واألمراء وإن مل يفعلوا فدماء امل

واشتوروا فيما بلغهم من أمر العدو وهل جيوز أن يأخذوا من التجار نصف أمواهلم أو ثلثها لالعانة على جتهيز 
كمفالشوكة لكم وإن أردمت ذلك إن فعلتم بأيدي: اجليوش مللتقاه ، فتكلم القاضي احلنفي مجال الدين امللطي وقال 

بفتوانا فهذا ال جيوز ألحد أن يفيت به والعسكر حيتاج ملن يدعو له فال ينبغي أن يعمل شيء يستجلب الدعاء عليه ، 
القدر الذي يتحصل : مث اشتوروا ثانية يف ارجتاع األوقاف وإقصاعها ملن يستخدم ، فعارضهم امللطي أيضا وقال 

د البطالة ال يستنصر هبم إال مع من غلب ووظيفتهم النهب ، فانفصل اجمللس على ذلك منها قليل جدا واألجنا
فكانت هذه من حسنات امللطي ، ووعى هذا اجمللس يلبغا الساملي فلم يرجع عنه حىت عمل ما منعهم منه امللطي ، 

الد الشمالية ، فاضطرب بعد ذلك وجرى له عقب ذلك ما ال خري فيه ، مث تواردت األخبار بأخذ مترلنك غالب الب
أهل حلب ونقلوا أمواهلم إىل القلعة ومنهم من فر إىل البالد القريبة وغلت أسعار اجلمال واحلمري وجتهز نائب حلب 

بعسكرها ومن انضاف إليهم من العرب والتركمان وملا بلغت هذه األخبار أهل الدولة مبصر أرسلوا إىل النواب 
إىل حلب فاجتمعوا كلهم حبلب وهو نائب صفد ونائب محاة دقماق ونائب دمشق بالبالد جبمع العساكر والتوجه 

سودون قريب السلطان ونائب طرابلس شيخ الذي ويل السلطنة بعد ونائب غزة ومعهم من العسكر تقدير ثالثة 
ته آالف فارس ، مث شرع السلطان يف التجهيز فأرسل مترلنك إلىدمرداش نائب حلب يعده بأن يبقيه على نياب

بشرط أن ميسك سودون نائب الشام ، فاطلع دمرداش على ذلك سودون فوثب على الرسول فضرب عنقه ، فلما 
بلغ ذلك مترلنك نازل حلب وذلك يف العشر األول من ربيع األول ، واشتور األمراء فأشار بعضهم بالربوز إىل 

ل على األسوار إىل أن حيضر العسكر املصري والقتال هناك وأشار البعض باإلقامة والقتا.ظاهر البلدصفحة فارغة 
وأشار دمرداش ألهل البلد بإخالئها والتوجه حيث شاؤوا ، فغلب أهل الرأي األول وضربوا اخليام ظاهر البلد 

والتقى اجلمعان يوم السبت حادي عشر شهر ربيع األول فزحف اللنك جبنوده ومعهم الفيلة وصاحوا صيحة 
، فأبلى نائب طرابلس يف احلرب وأزدمر ويشبك بن أزدمر وغريهم من الفرسان حىت  واحدة فوىل أكثر الناسفزعا

كوثر أزدمر بالفرسان ففقد ووقع ولده يشبك بن أزدمر بني القتلى ، فسلم بعد ذلك ومتت اهلزمية على العسكر 



السيوف واحنشر اإلسالمي ، ورجعوا طالبني أبواب حلب فقتل من الزحام من ال حيصى ، واللنكية يف آثارهم ب
األمراء يف القلعة وهجم عسكر مترلنك البلد فأضرموا فيها النار وأسروا النساء والصبيان وبذلوا السيف يف الرجال 

مبحضر من أهلها ، . واألطفال حىت صار املسجد اجلامع كاجملزرة وربطت اخليول يف املساجد وافتضت األبكار فيها 
شام من الوطء مبحضر من الناس ولو زنوا ، مث حوصرت القلعة وردم وكان من شأن عسكر مترلنك عدم االحت

خندقها فلم يصربوا إال يومني والثالث وطلب دمرداش ومن معه األمان فأجيبوا إىل ذلك ، مث استنزلوهم من القلعة 
  ونظموا كل

وعنفهم ، وامتدت  نائب وطائفته يف قيودهم ، مث استحضرهم مترلنك بعد أن طلع القلعة يف ناس قليل بني يديه
األيدي لنهب أموال الناس اليت حصنت بالقلعة لظن أصحاهبا أهنا تسلم فكأهنم مجعوا ذلك للعدو حىت ال يتعب يف 

حتصيلها ، وعرضت عليه األموال ومن أسر من األبكار والشباب ففرق ذلك على أمرائه وكان بالقلعة من األموال 
  والذخائر
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يف التاريخ: كتاب  لعمر  ناء ا اء الغمر بأب   إنب
بن حجر العسقالين : املؤلف  أمحد بن علي   شهاب الدين أيب الفضل 

ما كنت أظن أن يف الدنيا قلعة : واحللي والسالح ما تعجب اللنك من كثرته حىت أخرب بعض أخصائه أنه قال 
واملتقاربة واإلفساد فيها بقطع األشجار وختريب  فيها هذه الذخائر ، مث تعدى أصحابه إىل هنب القرى اجملاورة

الديار وجافت النواحي من كثرة القتلى حىت كادت األرجل أن ال تطأ إال على جثة إنسان وبين من رؤوس 
القتلى عدة مواذن منها ثالث يف رابية بن جاجا وهلك من األطفال اليت أسرت أماهتم باجلوع أكثر ممن قتل ، 

دين ابن الشحنة عن احلافظ اخلوارزمي أنه أخربه أن ديوان اللنك اشتمل على مثامنائة ألف وذكر القاضي حمب ال
مقاتل ، وذكر أيضا أن اللنك ملا جلس يف القلعة وطلب علماء البلد ليسأهلم عن علي ومعاوية فقال له القاضي 

، فغضب وقال : القفصي املالكي  دون وحيبون قتلة احلسني ، أنتم تبع ألهل الشام وكلهم يري: كلهم جمتهدون 
ا توجه لدمشق األمري موسى بن حاجي طغاي وكان رحيله عنها يف أول يوم من  وذكر أنه قرر يف نيابة حلب مل

شهر ربيع اآلخر ؛ ويقال إن أعظم األسباب من خذالن العسكر اإلسالمي ما كان دمرداش نائب حلب اعتمده 
غار بعض التركمان على أموال نعري فنهبها ، فغضب نعري من ذلك من إلقاء الفتنة بني التركمان والعرب حىت أ

إن دمرداش كان قد باطن مترلنك : وسار قبل حضور مترلنك فلم حيضر الوقعة أحد من العرب ، وقال بعضهم 
، مث استحضرهم مترلنك بعد أن طلع القلعة يف ناس . لكثرة ما كان مترلنك قد خدعه ومناه  وطائفته يف قيودهم 

بني يديه وعنفهم ، وامتدت األيدي لنهب أموال الناس اليت حصنت بالقلعة لظن أصحاهبا أهنا تسلم  قليل
، وعرضت عليه األموال ومن أسر من األبكار والشباب  فكأهنم مجعوا ذلك للعدو حىت ال يتعب يف حتصيلها 

عجب اللنك من كثرته حىت ففرق ذلك على أمرائه وكان بالقلعة من األموال والذخائر واحللي والسالح ما ت
ما كنت أظن أن يف الدنيا قلعة فيها هذه الذخائر ، مث تعدى أصحابه إىل هنب : أخرب بعض أخصائه أنه قال 

القرى اجملاورة واملتقاربة واإلفساد فيها بقطع األشجار وختريب الديار وجافت النواحي من كثرة القتلى حىت 
سان وبين من رؤوس القتلى عدة مواذن منها ثالث يف رابية بن جاجا كادت األرجل أن ال تطأ إال على جثة إن

وهلك من األطفال اليت أسرت أماهتم باجلوع أكثر ممن قتل ، وذكر القاضي حمب الدين ابن الشحنة عن احلافظ 
لقلعة اخلوارزمي أنه أخربه أن ديوان اللنك اشتمل على مثامنائة ألف مقاتل ، وذكر أيضا أن اللنك ملا جلس يف ا

كلهم جمتهدون ، فغضب وقال : وطلب علماء البلد ليسأهلم عن علي ومعاوية فقال له القاضي القفصي املالكي 
أنتم تبع ألهل الشام وكلهم يريدون وحيبون قتلة احلسني ، وذكر أنه قرر يف نيابة حلب ملا توجه لدمشق : 

هر ربيع اآلخر ؛ ويقال إن أعظم األسباب األمري موسى بن حاجي طغاي وكان رحيله عنها يف أول يوم من ش
من خذالن العسكر اإلسالمي ما كان دمرداش نائب حلب اعتمده من إلقاء الفتنة بني التركمان والعرب حىت 

، فغضب نعري من ذلك وسار قبل حضور مترلنك فلم حيضر الوقعة  أغار بعض التركمان على أموال نعري فنهبها 
ه  :أحد من العرب ، وقال بعضهم    .إن دمرداش كان قد باطن مترلنك لكثرة ما كان مترلنك قد خدعه ومنا

ويف أواخر ربيع األول عرض يشبك الدويدار أجناد احللقةفقرر بعضهم وقطع بعضهم وسافر سودون من زاده 
يف سلخه على هجني لكشف األخبار ، مث حتققت أخبار حلب بوصول قاصد أسنبغا الذي توجه قبل ذلك 

ار ، فخرج السلطان يف ثالث ربيع اآلخر واستقر متراز نائب الغيبة ، ورحل السلطان من الريدانية لكشف األخب



عاشر ربيع اآلخر فوصل غزة يف العشرين منه ، وتوجه منها يف السادس والعشرين منه بعد أن قرر نواب البالد 
ابلس ومتر بغا املنجكي نائب صفد عوضا عن املأسورين ، فويل تغري بردىنيابة دمشق وآقبغا اجلمايل نائب طر

وطولو نائب غزة ، ووصل السلطان دمشق يف سادس مجادى األوىل ، فوافاهم جاليش مترلنك يف حنو ألف 
فارس فالتقى معه بعض العسكر فكسروه يف ثامن الشهر املذكور ، مث نازل مترلنك الشام وراسل السلطان أن 

عنده من األسارى ويرحل من البالد ، فامتنعوا من ذلك وظنوا  يطلق له أطلمش قريبه على أن يطلق مجيع من
أن ذلك لعجزه عنهم ، فكرر الطلبمرارا فأصروا ، مث وقعت احلرب بينهم واقتتلوا مرارا لكن مل يقع بينهم وقعة 

  .جامعة بل مناوشة 
اف بعضهم من بعض فلما كان يف الثاين عشر من الشهر املذكور وقع االختالف بني أمراء العسكر املصري فخ

فاختفى ، فظن من أقام أن الذي اختفى قد توجه إىل القاهرة ليتملكها ، فاخذوا السلطان وتوجهوا به إىل حنو 
صفد مث إىل غزة فتركوا الناس يف فوضى ، ووصل السلطان إىل مصر يف خامس من مجادى اآلخرة وصحبته 

وال قماش وال عدة ، وصار اجليش بعد هرب السلطان اخلليفة وهم يف غاية من الذل ليس معهم خيل وال مجال 
خيرجون من دمشق إىل جهة مصر فيسلبهم العشري أثواهبم ورمبا قتلوا بعضهم ، ومنهم من ركب البحر امللح 

حىت وصل إليهم إىل القاهرة يف أسوء حال ، وملا حتقق مترلنك فرار العسكرأمر عسكره باتباعهم فصاروا 
صفحة .صفحة فارغة .صفحة فارغة .صفحة فارغة .فأغلق أهل دمشقصفحة فارغة يلتقطون منهم من ختلف 

أبواهبا وركبوا أسوارها وتراموا مع اللنكية فقتل منهم مجاعة ، فأرسل مترلنك يطلب من أهل البلد رجال .فارغة 
ح ، فرجع وأخرب عاقال يتكلم معه يف الصلح ، فأرسلوا إليه القاضي برهان الدين ابن الشيخ مشس الدين ابن مفل

أنه تلطف معه يف القول وسأله يف الصلح فأجابه ، فأطاعه كثري من الناس وأىب كثري منهم فأصبحوا يف يوم 
السبت نصف مجادى اآلخرة وقد غلب رأي من أراد الصلح وأخرجوا إىل مترلنك الضيافة جبوها من مياسري 

ون على أنفسهم وأهاليهم ، مث فتح الباب الصغري الناس ، فكتب هلم أمانا قرء على املنرب يتضمن أهنم آمن
واستحفظ عليه بعض أمراء مترلنك لئال ينهب التتار البلد ، واستقر الصلح على ألف ألف دينار فوزعت على 

إنه إمنا طلب ألف تومان والتومان عشرة آالف دينار ، فتزايد : أهل البلد ، مث روجع مترلنك فتسخطها وقال 
لبلد وندموا حيث ال ينفع الندم ، مث أول شيء فعله اللنك من القبائح تعطيل اجلمعة من اجلامع البالء على أهل ا

األموي فإنه نزل فيه شاه ملك وزعم أنه نائب مترلنك على دمشق فسكنه بأهله وخيوله وأسبابه ومنع الناس 
ار القلعة واستكتب مندخوله وتعطلت من املساجد الصلوات واألسواق من املعائش وشرع اللنكية يف حص

مترلنك من بعض أهل دمشق أمساء احلارات وقسمها يف أصحابه وأقطعها هلم ، فنزل كل أمري حيث أقطع 
وطلب سكان ذلك اخلط فكان الرجل يقوم يف أسوء هيئة على باب داره ويطلب منه املال اجلزيل فإن امتنع 

على نسائه وبناته وبنيه فيفجر هبم حىت قيل إهنم عوقب إىل أن خيرج مجيع ما عنده فإذا مل يبق له شيء أحيط 
يفعلون ذلك هبم حبضرته مبالغة يف اإلهانة مث بعد وطئهم يبالغون يف عقوبتهم إلحضار املال ، فأقاموا على ذلك 
، مث خرج منها األمراء املذكورون وصبح البلد يف  سبعة عشر يوما فهلك حتت الضرب والعقوبة من ال حيصى 

اة والرجالة يف أيديهم السيوف املصلتة فانتهبوا ما بقي من املتاع وألقوا األطفال من عمر يوم سلخ رجب املش
إىل مخس حتت األرجل وأسروا أمهاهتم وآباءهم مث أطلقت النار يف البيوت إىل أن أحترق أكثر البلد وخصوصا 

راد كثري إىل الغاية ودام أياما ، اجلامع وما حواليه ، مث رحل مترلنك بعساكره يف ثالث شعبان فأعقب رحيله ج



ومات يف هذا الشهر من أهل الشام من ال حيصى عدده إال اهللا تعاىل ، فمنهم من حريقا ، ومنهم عن عجز من 
إعياء ، ومنهن من كان ضعيفا فاستمر إىل أن مات ، وبلغ  ، ومنهم من توجه هاربا فمات  اهلرب فمات جوعا 

عنهم ان الواحدمن التمرية كان يدخل إىل البيت وفيه العدد الكثري  األمر بأهل دمشق قبل رحيل العسكر
ا غلب على  فيصنع هبم ما أراد من هنب وقتل وإحراق وإفساد وفسق ، وال متتد إليه يد وال ختاطبه لسان مل

القلوب من اخلوف منهم ، وبيع القمح بعد رحيلهم كل مد بأربعني درمها ، واخذ الناس يف ضم اجلراد وبيعه 
وصار هو غالب القوت بالبلد ، وبيع الرطل منه بأربعة ونصف ، وصار من بقي حفاة عراة ، وأعياهنم عليهم 

العيب واجللود وهم يبيعون اجلراد ، وينادون عليه ويتتبعون ما بقي من خلق املتاع ويبيعونه ليشتروا به اجلراد ، 
ها ، ومن بعد رحيل مترلنك عن الشام قصد واستمر احلريق يف البلد لعجز من بقي عن طفيه حىت عم مجيع

ماردين فنازهلا ، ووصل إله يف تلك األيام العادل صاحب حصن كيفا فأكرمه وكان وصوله إىل حلب راجعا يف 
سابع عشر شعبان ومل يدخلها بل امر املقيمني هبا من جهته بتخريبها وحتريقها ففعلوا مث حلقوا به وحدث كثري 

. . . . ممن كان أسر معهم  وسار هو قاصد البالد الشمالية ، وذكر بعض من يوثق به انه قرأ يف احلائط القبلي . 
  إن اهللا يسر لنا فتح البالد واملمالك: باجلامع النوري حبماة منقوشا على رخامة بالفارسي ما نصه 

فقتلوا رسلنا وظفرت حىت انتهى استخالصنا إىل بغداد فجاورنا سلطان مصر والشام فراسلناه لتتم بيننا املودة 
طائفة من التركمان جبماعة من أهلنا فسجنوهم فتوجهنا الستخالصمتغلبينا من أيدي خمالفينا ، واتفق يف ذلك 

ا وصل إىل محص مل يتعرض هلا إكراما خلالد بن الوليد ،  نزولنا حبماة يف العشرين من شهر ربيع اآلخر ، وكان مل
بغا الساملي فصار يكسوا العرايا منهم وحيما إليهم األموال واألمتعة وملا تكامل اجلند مبصر قام بأمرهم يل

، فبسط يده يف  والسالح وقام يف حتصيل األموال لتجهيز العساكر إىل الشام لدفع مترلنك بزعمه عن دمشق 
أخذ أموال الناس بغري رضاهم ، فمن حضر قامسه ماله قسمة صحيحة ، ومن غاب أخذ نصف ما جيده له 

نصف وعم ذلك حىت يف اموال األيتام واألوقاف وفرض على البيوت كل بيت كراء شهر ، وعلى كل ويترك ال
فدان حبوب عشرة دراهم ، وعلى كل فدان قلقاس أو قصب مائة درهم ، وعلى البساتني كل فدان ، مائة 

ة فارغة صفح.صفحة فارغة .درهم ، وفرض على اإلقطاع عن عربة كل ألف دينار مثن فرس مخسمائة درهم 
صفحة فارغة .صفحة فارغة .صفحة فارغة .صفحة فارغة .صفحة فارغة .صفحة فارغة .صفحة فارغة .
ويف ذي احلجة منها حاصر نعري أمري العرب حلب وأمريها إذ ذاك دمرداش النائب والعساكر .صفحة فارغة .

يلة جدا فغال السعر عندهم واشتد عليهم اخلطب فاستنجد دمرداش بابن ر مضان فحضر إليه خبيله ورجاله هبا قل
ووقع القتال فرأى نعري الغلبة وقد أشرف دمرداش وابن رمضان على كسرهم ففر ليال مبن معه فساروا يف 

  .أثرهم فلم يدركوهم ورجع ابن رمضان إىل بلده وقد فرج اهللا عن احللبيني به 
اء بدمشق صالة اخلسوف وخطب وفرغ ويف ليلة اإلثنني النصف من صفر طلع القمر خاسفا فصلى ابن أيب البق

  .عند وقت العشاء واجنلى القمر عند غياب الشفق 
  .ومن احلوادث غري قصة مترلنك يف أول يوم منها ويل تغري برمش والية القاهرة عوضا عن أمحد بن الزين 

  .ويف تاسعه استقر نور الدين ابن اجلالل يف قضاء املالكية عوضا عن ابن خلدون 
  .صرف تقي الدين الكفري عن قضاء احلنفية بدمشقوأعيد بدر الدين القدسي ويف أواخره 

ويف خامس عشرى احملرم قرئ على احملدث مجال الدين عبد اهللا ابن الشرائحي باجلامع كتاب الرد على اجلهمية 



ا لعثمان الدارمي فحضر عندهم زين الدين عمر الكفريي فأنكر عليهم وشنع وأخذ نسخة منالكتاب وذهب هب
طلب ابن الشرائحي فآذاه بالقول وأمر به  إىل القاضي املالكي فطلب القارئ وهو إبراهيم امللكاوي فأغلظ له مث 

اإلميان : إىل السجن وقطع نسخه ابن الشرائحي مث طلب القاري ثانيا فتغيب مث أحضره فسأله عن عقيدته فقال 
طلبه بعد مجعة ، فانزعج القاضي لذلك وأمر بتع eمبا جاء عن رسول اهللا  زيره فعزر وضرب وطيف به ، مث 

  .وكان بلغه عنه كالم أغضبه فضربه ثانيا ونادى عليه وحكم بسجنه شهرا 
خلدون عن قضاء املالكية وأهني وطلب بالنقباء من عند آقباي احلاجب ماشيا من  ويف ثاين عشر احملرم عزل ابن 

م عليه وحصل له إخراق زائد وأطلق بعض من سجنه القاهرة إىل بيت احلاجب بالكيش وأوقف بني يديه ورس
ويف الرابع والعشرين منه كسر يلبغا الساملي من .مث بعد مدة من عزله أعطي تدريس املالكية بوقف الصاحل 

  .شربى حنو من مخسني ألف جرة مخر 
ع السلطان من ويف عاشر ربيع اآلخر استقر بدر الدين العيين يف احلسبة عوضا عن البجاسي مث عزل بعد رجو

  .دمشق وأعيد البجاسي يف سابع مجادى اآلخرة 
ويف أواخر ربيع اآلخر خلع متراز نائب الغيبة على منكلي بغاالزيين بكشف البهسنا فنزل إىل يلبغا الساملي 
األستادار فعراه اخللعة وضربه باملقارع ، فبلغ ذلك نائب الغيبة فغضب ، فدخل النائب بينهما إىل أن أعاد 

  .املي على املذكور خلعته واستمر به الس
ا الساملي اليهود والنصارى من دخول احلمامات إال بشعار يعرفون به نساء  ويف نصف مجادى األوىل منع يلبغ
ورجاال وشدد يف ذلك فبلغ ذلك نائب الغيبة فنادى بإبطاله مث وصل كتاب السلطان يف أوائل مجادى األوىل 

ا الساملي ال حيك م إال فيما يتعلق بالديوان املفرد خاصة وكان الساملي عند سفر السلطان استنجز وفيه أن يلبغ
مرسوما بأنه حيكم يف األحكام الشرعية وكتب له عليه قضاة القضاة ، فلما وقع اخلالف بينه وبني نائب الغيبة 

ملي يف شكوى عوقب من وقف ليلبغا السا: سعى عليه يف إبطال ذلك فتم له ما أراد وأمر بان ينادى يف البلد 
ومن له على الساملي ظالمة يرفعها لنائب الغيبة مث أمر بكتابة حمضر بأحوال الساملي وما هو فيه من اهلوج ، 

وكان الساملي يومئذ غائبا فلما رجع وبلغه ذلك أهان الذي كتب احملضر وأحضر دويدار الوايل فضربه بسبب 
يت نائب الغيبة مث وصل السلطان فتمكن يلبغا الساملي من التحكم إشهاره النداء ، فبلغ ذلك الوايل فهرب إىل ب

  .يف البلد ونودي له بذلك فصنع ما تقدم شرحه قريبا 
ويف ثاين عشر مجادى اآلخرة استقر القاضي أمني الدين عبد الوهاب ابن القاضي مشس الدين الطرابلسي يف 

تعوق عن السفر إىل الشام لضعفه فمات يف غيبتهم  قضاء احلنفية عوضا عن القاضيجمال الدين امللطي وكان قد
وتعطل املنصب بعده إىل هذه الغاية واستقر القاضي مجال الدين عبد اهللا بن مقداد األقفهسي يف قضاء املالكية 

عوضا عن نور الدينابن اجلالل ألنه كان مات يف غزة ملا توجه العسكر إىل الشام مث عزل بعد يسري واستقر 
ويف ثالث رجب استقر علم الدين أبو كم يف الوزارة عوضا عن .الدين ابن خلدون يف رمضان القاضي ويل 

  .فخر الدين ابن غراب 
ويف رجب وقع حبسبان من الشام برد كبار مثل الكف ومنه مثل اخليار وزن الواحدة سبعة وعشرون درمها ومل 

  .يعهدوا مثل ذلك من قبل 
ويعدهم أهنم إذاأرسلوه يرسل كل من عنده من األسرى أمريا  ويف رجب حضر رسول مترلنك يطلب أطلمش



كان أو فقيها وكانوا قد أسروا قاضي القضاة صدر الدين املناوي وشغر املنصب عنه ابتداء هرب السلطان من 
دمشق ، فلما وصل الكتاب مل يسعهم املخالفة فأخرجوا أطلمش وأعطوم ماال وأرسلوا رسال خيربون مترلنك 

عزازه ؛ ويف ثامن عشر رجب استقر سعد الدين ابن غراب استادارا مضافا إىل ما بيده من نظر بإكرامه وإ
، وسلم له الساملي ليحاسبه على األموال اليت أخذها من الناس ،  اخلاص واجليش وشرط أن ال يغري ملبوسه 

م من شوال ولقد عدته فسلمه لناصر الدين بنكلفت شاد الدواوين فأهانه وهدده وعصره ، مث أطلق يف أول يو
مهنئا بسالمته فوجدته مصرا على حتسني أفعاله املستقبحة املقدم ذكرها ويوجه ذلك بانه لوال أشيع عنه حتصيل 
، وهذا من غلطاته الظاهرة فإن رحيل اللنك إمنا كان  األموال وجتهيز العساكر هبا ما رحل مترلنك عن دمشق 

جوعا وإال فما الذي مينعه من اتباعهم إىل مصر ؛ مث قبض عليه لضيق العيش على من معه فخشي أن يهلكوا 
مرة أخرى يف ذي القعدة وتسلمه أمحد بن رجب شاد الدواوين فضربه وعصره حىت أشيع موته ، مث أفرج عنه 

  .يف نصف الشهر 
ه ويف سابع شعبان وصل نائب طرابلس شيخ احملمودي إىل القاهرة وكان قد هرب من أسر مترلنك ، فتلقا

يشبك وبقية األمراء وأرسلوا إليه اخليول واملال ، مث خلع عليه يف رمضان بنيابة طرابلسعلى عادته ؛ ويف تاسع 
  .عشره حضر دقماق نائب محاة فارا أيضا من أسر مترلنك 

 ال يقيمن عجمي هبا ومن أقام ال يلومن إال نفسه فشرعوا يف اخلروج منها مث: ويف أواخر شعبان نودي بالقاهرة 
  .فتر ذلك وشفع فيهم 

ويف تاسع عشرين شعبان استقر ناصر الدين الصاحلي يف قضاء الشافعية عوضا عن صدر الدين املناوي بعد 
السأس منه وشغر املنصب عنه أكثر من شهرين ، وفيه أخذ الذهب يف األرتفاع لكثرة من يطلبهألن الفضة 

ويف .ثقلة ملن يقتنيها وال سيما من خياف على نفسه كانت يف غاية الغالء وغالب نقد الناس الفلوس وهي م
أوائل شوال عمل يشبك الدويدار على مجاعة من اخلاصكية واألمراء ليخرجهم من القاهرة وقرر السلطان أن 
يؤمرهم يف دمشق وغريها فلما علم بذلك جكم ونوروز وغريمها من كبار أهل الدولة تفطنوا ملقصود يشبك 

لذين عينوا أن يردوا املناشري فدا بينهم وبني يشبك كالم فأغلظ هلم فخرجوا عليه فعاكسوه واتفقوا مع ا
ا يف وجهه ووقف املماليك إىل الليل وانضاف  فضربوا قطلوبغا الكركي وأخاه اخلازندار بالرميلة وجرح قطلوبغ

توجه جكم ومعه الثاين مث .صفحة فارغة .إليهم جكم ووقع بينهم وبني جركس املصارع الدويدارصفحة فارغة 
مجع كثري حنو اخلمسمائة إىل جهة بركة احلبش مث سودون طاز أمري آخور وأخذ معه اخليل اليت يف االصطبل 

والطبول وأتلف أشياء كثرية من آالت االصطبل كالقرب والوايا ، فأرسل السلطان هلم نوروز وصحبته 
رهم بالرجوع إىل الطاعة فأعلمومهبباطن القاضي الشافعي يف احلادي عشر يستخربهم عن سبب نفرهتم ويأم

القضية فرجع القاضي إىل السلطان فأطلعه على ما مسع وتأخر نوروز موافقا هلم فخشي السلطان أن يتفلل من 
بقي عنده فنزل إىل االصطبل وأمر رؤوس النوب مبنع املماليك من مساعدة أحد الفريقني وأرسل إىل يشبك 

  .قاتل عن نفسك : ويقول له  يعلمه باهنم ليس هلم قصد غريه
فلما كان حادي عشر شوال التقى اجلمعان فانكسر يشبك وقبض على أخوته وهم آقباي وقطلوبغا الكركيان 
وجركس املصارع وأرسلوا إىل اإلسكندرية مث قبض على يشبك وأرسل أيضا واستقر جكم دويدارا وسودون 

واستقر شاد الشرخباناه وطلب املماليك اإلنفاق بسبب  من زاده خازندار مث استعفي منها يف سادس ذي احلجة



النصرة فامر ناظر اخلاص بتحصيل مال النفقة فشرع يف االقتراض من التجار وطلع يف أول ذي القعدة لينفق 
لكل مملوك ألف درهم فثارت عليه املماليك فأمسكوه وضربوه فهرب واختفى عند الزمام مث توجه إىل مصر 

من مصر إىل اجليزة ومتادى سائرا إىل تروجة وذلك يف سادس عشري ذي القعدة ويف أثناء ومعه النفقة وعدا 
ذلك قبض يشبك على الشيخ الجينشيخ اجلراكسة فأخرجه إىل بلبيس وقبض على سودون الفقيه أحد دعاة 

  .الشيخ الجني وسجنه باإلسكندرية 
ستادارا واستقر أبو كم الوزير يف نظر اخلاص ويف السادس من ذي احلجة قرر السلطان ناصر الدين ابن سنقر أ

  .واستقر سعد الدين ابن بنت امللكي صاحب ديوان اجليش يف نظر اجليش 
فلما كان يف تاسع ذي احلجة وصل قاصد من مشايخ تروجة خيربأن ابن غراب حضر إليهم وعلى يده مثال 

ج يشبك وإخوته فكتب جوابه بعدم شريف باستخراج األموال وأن يتوجهوا صحبته إىل اإلسكندرية إلخرا
متكينه من املال وأن يقبض عليه مث جاء من مشايخ تروجة قاصد يطلب األمان البن غراب فكتب له عن لسان 

  .السلطان 
وفيها بلغ رسطاي نائب اإلسكندرية أن ابن غراب أرسل إىل كبري الزعر أيب بكر غالم اخلدام أن جيمع له الزعر 

كل واحد خبمسمائة درهم وأهنم يفتكون بنائب اإلسكندرية فلما علم بذلك أمسك  وحيضر إىل تروجة ووعد
أبا بكر املذكور فضربه باملقارع مث وصل إليه كتاب ابن غراب يقول له إحذر أن تتعرض ليشبك أو ألحد من 

الد املغرب أخوته يصبك مثل ما أصاب ابن عرام فأرسل الكتاب إىل القاهرة مث أظهر ابن غرابأنه يسافر إىل ب
فهيأ حاله وركب متوجها مث انفتل إىل جهة مصر فحضر إىل القاهرة يف ليلة احلادي والعشرين من ذي احلجة 

فدخل على مجال الدين يوسف البريي أستادار جباس وهو يومئذ خبدمة سودون طار فأنزله عنده إىل يوم اخلميس 
ا إىل نظر اخلاص واجليش ثالث عشريه فطلع به إىل السلطان فخلع عليه واستقر يف  األستادارية على عادته مضاف

ونزل فسلم على مجيع األمراء فلما وصل إىل بيت جكم حجبه ومنعه من الدخول إليه مث توجه إليه بعد أيام مع 
مث انفق ابن غراب النفقة على .سودون من زاده فشفع فيع عنده حىت باس يده ومل يكلمه بكلمة واحدة 

مجاعة منهم ورمجوه ففر إىل بيت نوروز احلافظي فتركوه ورجع إىل بيته إىل أن أرضى أعياهنم املماليك فثار به 
  .وأكابرهم وأكمل النفقة واستمر حاله 

ويف ذي القعدة بعد إمساك يشبك وإخوته سافر شيخ احملمودي نائب طرابلس ودقماق نائب محاة إىل بالدمها 
قماق مع مترييك بن قاسم بن مترييك أمري عربان حارثة فانكسر بعد أن استقر دقماق يف نيابة صفد والتقى د

دقماق وقتل ممن معه اثنا عشر مملوكا وأسرت والدته فبلغ ذلك شيخ احملمودي فالجع إليه وحارب مترييك 
وقومه فكسروهم وأسروا منهم مجاعةمث قبضوا على ولدي مترييك فأمر بتوسيطهما وأخذ ملترييك ستة آالف 

ئب صفد يطالع بذلك فعاكسه األمري جكم وأمر بأن يكتب إليه وإىل شيخ باإلعراض عن مترييك مجل وأرسل نا
  .املذكور ورد ما أخذه منه 

ويف شوال كان مترلنك قد وصل ماردين فقعد هبا وأرسل من عنده رسوال يف مخسة آالف نفس إىل بغداد يطلب 
وصل الرسول رآه أهل بغداد يف قلة فطمعوا فيه  من متوليها ماال كان وعد به وطلب من يتسلمه منه ، فلما

، فأرسل الرسول إىل مترلنك يطلب منه جندة ، فتوجه بالعساكر فوصل يف أواخر شوال  فقتلوا غالب من معه 
فملكها وبذل فيها السيف ثالثة أيام ، مث أمر أن يأتيه كل فارس من عسكره برأس فشرعوا يف قتل األسرى 



لف رأس فبناها مواذن أربعني ، مث أمر بنهب احللة فنهبوها وخربوها ورحل عنالعراق حىت أحضروا إليه مائة أ
. .آخر ذي احلجة متوجها بعد أن أمر خبراب بغداد   . . .  

ويف أوهلا رحل قرا يوسف وأمحد بن أويس إىل جهة حلب طالبني بالد الروم ، فصدمها دمرداش نائب حلب عن 
قرايوسف إىل ملطية ، مث أن بعض اجلند نصح أمحد وعرفه أن قرايوسف ذلك ، فهرب أمحد وهنب وتوجه هو و

يريد الغدر به ، فلما حتقق ذلك فر منهم فنهبما خلفه وأساء يف حق أخيه ورجع أمحد بن أويس إىل سيواس مث 
توجه إىل برصا واجتمع بابن عثمان ، ومن بعد وصول أمحد بقليل وصل مترلنك إىل سيواس فحاصرها وذلك 

وأوىف النيل يف سلخ ذي احلجة يف هذه السنة وكسر اخلليج يف أول يوم من . حملرم فطلبوا األمان فأمنهم يف ا
  .السنة املقبلة وفرح الناس ألنه كان توقف 

ويف هذه السنة سار أبو فارس عبد العزيز صاحب تونس إىل طرابلس الغرب فأخذ حيىي وعبد الواحد ابين أيب 
مار العجيسي أمرييها وانتهت إمرهتم عليها وكا أول من غلب عليها جدهم ثابت بن بكر بن حممد بنثابت بن ع

عمار من حنو سبعني سنة بعد موت سعيد بن طاهر الربوعي أمريها ، مث ويل ابنه حممد بن ثابت مكانه سنة ست 
قتل سنة ثالث وعشرين ، وكان ميشي يف السوق ويتجر مث قتل بعد عشرين سنة ، فقام ابنه ثابت ابن حممد مث 

وأربعني بالبادية واستوىل الفرنج على طرابلس ، وحلق أوالد ثابت بن عمار باإلسكندرية جتارا ، فجمع أبو بكر 
حممد ابن ثابت جيشا ونازل طرابلس سنة إحدى وسبعني فأخذ البلد عنوة واستعادها من الفرنج وخطب 

علي بن عمار بن حممد بن ثابت فحاصره أخو  لصاحب تونس إىل أن مات سنة اثنتني وسبعني ، فويل مكانه
السلطان مث خالف على أخيه فقبض عليه أبو فارس ، مث قبض على ابن عمار سنة مثامنائة وأقيم مكانه حيىي بن 

  .أيب بكر وأخوه عبد الواحد إىل أن استوىل أبو فارس بعده ، فقبض عليهما وانتهت مملكة آل عمار 
  ٨٠٣وفيات سنة 

  سنة ثالث ومثامنائة من األعيان ذكر من مات يف
إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي بدر الدين النابلسي كانينوب عن القاضي احلنبلي ، مات يف رمضان 

  .وقد ناهز الستني وكان يستحضر فقها جيدا ويتقن الفرائض وكان مشكور السرية 
 قاضي املالكية بدمشق كان جريئا مهابا ، مات بعد إبراهيم بن حممد بن علي التاديل برهان الدين يكىن أباسا مل

أن حضر الوقعة مع اللنكية وجرح جراحات فحمل فمات قيل سفر السلطان من دمشق يف مجادى األوىل وقد 
جاوز السبعني ألن مولده كان سنة اثنتني وثالثني وقد ويل قضاء الشام من سنة مثان وسبعني إىل هذه املدة عشر 

، فكانت مدة مباشرته ثالثعشرة سنة ونصفا وقد ويل قضاء حلب سنة إحدى مرار يتعاقب هو  والقفصي وغريه 
وسبعني استقالال وكان ناب يف احلكم هبا وكان قوي النفس مصمما يف األمور ويالزم تالوة القرآن يف األسباع 

  .وقد تقدم ما جرى منه على ابن الشرائحي وغريه يف أول السنة 
مفلح بن حممد بن مفرج الصاحلي احلنبلي تقي الدين ابن العالمة مشس الدين ولد سنة إبراهيم بن حممد بن 

إحدى ومخسني ، وحفظ كتبا واشتغل حىت مهر وأخذ عن أبيه واجلمال املرداوي وأيب البقاء ومجاعة مث ويل 
لنك الشام كان ممن قضاء احلنابلة وكان بارعا عاملا مبذهبه وأفىت ومجع وشاع امسه واشتهر ذكره ، وملا طرق ال

تأخر بدمشقفخرج إىل اللنك وسعى يف الصلح وتشبه بابن تيمية مع غازان مث رجع إىل دمشق وقرر مع أهلها 
 ، أمر الصلح فلم يتم مل أمر وكثر ترداده إىل اللنك ليدفع عن املسلمني فلم جيب سؤاله وضعف عند رجوعهم 



  .بقاع يف أواخر شعبان ومل خيلف بعده يف مذهبه ببلده مثله ولقيته ومسعت منه قليال ومات بعد الفتنة بأرض ال
إبراهيم التملوشقي أحد الفضالء بدمشق يف مذهب الشافعي مع الدين واخلط احلسن والنجماع ، مات يف 

  .شوال 
أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا الكردي الصاحلي املعروف بابن معتوقحدثنا علي بن أيب بكر بن حصن احلراين مات 

  . عيد الفطر يف
أمحد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن علي بن حممد املمدوح بن أمحد ابن حممد بن احلسن بن إسحاق بن جعفر 

الصادق بن حممد بن زين العابدين علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب احلسيين مث اإلسحاقي احلليب أبو جعفر 
عني ومسع من جده ألمه اجلمال إبراهيم بن الشهاب عز الدين نقيب األشراف احللبية ولد سنة إحدى وأرب

حممود والقاضي ناصر الدين ابن العدمي وغريمها وأجاز له من مصر أبو حيان والوادىي أشي وامليدومي وآخرون 
كان من حسنات : مندمشق وغريها واشتغل كثريا واعتىن باألدب ونظم الشعر فأجاد قال القاضي عالء الدين 

ووقارا ومهابة ومستا ال يشك من رآه أنه من الساللة النبوية ، حىت انفرد يف زمانه برياسة  الدهر زهدا وورعا
حلب فكانت كلمته مسموعة والرؤساء حىت القضاة يترددون إليه ، وباشر مشيخة اخلانقاه العدميية حبلب ونزل 

فيا آثار السلف الصاحل يف بعض املدارس ، وكان حسن احملاضرة مجيل الصورة حلو احلديث شريف النفس مقت
شافعي املذهب متمسكا بالسنة وطريق السلف ، وقد حدث باالستيعاب بإجازته من الوادي آشي مسعه عليه 

وأجاز لنا من حلب : مجاعى منهم شيخنا اخلضر بن املصريوقد قرأته عليه بقراءة احلافظ برهان الدين ، قلت 
نا الشريف أبو جعفر بن أمحد إجازة فيما أنشده لنفسه قبل موته بسنة وخرجت عنه يف بعض التخاريج أنشد

  :وكتب عنه حبلب مقتبسا 
  يا رسول اهللا كن يل
  شافعا يف يوم عرضي
  فأولوا األرحام نصا
  بعضهم أوىل ببعض

ا    :وقد قال مضمن
  وذي ضغن يفاخر إذ وردنا

  لزمزم ال جبد بل جبد
  فقلت تنح ويح أبيك عنها
  فإن املاء ماء أيب وجدي

  :ل مفتخرا وقد قا
  يا سائلي عن حمتدي وأروميت
  البيت حمتدنا القدمي وزمزم

  واحلجر واحلجر الذي أبدا ترى
  هذا يشري له وهذا يلثم
  ولنا بأبطح مكة وشعاهبا



  أعالم جمد أنت منها األجنم
  القانتون العابدون احلامدون

  السائحون الراكعون القوماآلمرون الناس باملعروف وال
  وحيرمناهون عما ينكرون 

  العاطفون زمان ما من عاطف
  واملطعمون زمان أين املطعم

وكان الشريف حتول يف الكائنة العظمى إىل تيزين وهي من أعمال حلب بينهما مرحلتان إىل جهة الفرات فمات 
  .هبا يف شهر رجب فنقل إىل حلب فدفن عند أهله 

إسحاق بن حيىي اآلمدي وحممد بن عبد اهللا أمحد بن آقربص بن بلغان بن كجك اخلوارزمي مث الصاحلي مسع من 
أمحد بن خليل بن .بن احملب وزينب بنت الكمال أخذت عنه بالصاحلية كثريا وكان خريا ومات يف الفتنة 

يوسف بن عبد الرمحن العينتايب احلنفي الضرير املقرئ ، كان يسكن حبارة البساتني بعينتاب ويقرئ الناس ، 
ا بالقراآت وله يد طوىل يف حل الشاطبية ونونية السخاوي ومنظومة النسفي يف الفقه قال البدر  وكان عارف

: قرأت عليه سنة ست وسبعني ، وأرخه يف صفر سنة مخس ومثامنائة ، وقال يف آخر ترمجته : العينتايب يف تارخيه 
  .إنه تويف قبل ذلك بسنتني أيام مترلنك 

بامللكاوي شهاب الدين ، برع يف الفقه وشارك يف غريه أمحد بن راشد بن طرخان الدمشقي الشافعي املعروف 
ودرس وأفىت وأجادوناب يف احلكم وكان حيب احلديث والسنة ، مسعت منه قليال وكان دينا خريا ، قال شهاب 

ليس يف البلد من أخذ العلوم على وجهها غريه وقال ابن : الدين الزهري يف حياة شرف الدين الشريشي وغريه 
زما لألشغال واإلشتغال ويكتب على الفتاوى كتابة جيدة حمررة واشتهر بذلك فصار يقصد كان مال: حجي 

، : من األقطار ، قال  وكان يف ذهنه وقفة ، وكان يالزم اجلامع األموي يف الصلوات وله حلقة يشفل فيها به 
وكانت عند حدة وعنده  ودرس بالدماغية وغريها ، وكان مييل إىل ابن تيمية ويعتقد رجحان كثري من مسائله ،

نفرة من كثري من الناس ، انفصل من الوقعة وهو سامل وحصل له جوع فتغري مزاجه وتعلل إىل أن مات يف 
  .رمضان 

، وانتهت إليه رياسة  أمحد بن ربيعة املقرئ ، أحد اجملودين للقراآت العرفني بالعلل ،أخذ عن ابن اللبان وغريه 
ال ملعاناة ضرب املندل واستحضار اجلن ، مات يف شعبان وقد جاوز هذا الفن بدمشق وكان مع ذلك خام

  .الستني 
  .أمحد بن الزين الوايل كان ظاملا غامشا ملن كان للمفسدين به ردع ما 

أمحد بن عبد اهللا النحريري شهاب الدين القاضي املالكي قدم إىل القاهرة وهو فقري جدا ، فاشتغل وأقرأ الناس 
ضاء طرابلس فسار إليها ، فنالته حمنة من منطاش ضربه فيها باملقارع وسجنه بدمشق ، فلما يف العربية مث ويل ق

فر منطاش رجع إىل القاهرة وقد متول ، فسعى إىل أن ويل قضاء املالكية يف احملرم سنة أربع وتسعني ، بعد موت 
عزوال يف رجب ، وكان الشمس الركراكيفلم حتمد سريته فصرف يف ذي القعدة منها واستمر إىل أن مات م

بيده نظر وقف الصاحل تلقاه عن العماد الكركي يف رجب سنة تسع وتسعني وسبعمائة فلم حتمد سريته فيه أيضا 
  .؛ ومات يف رجب 



أمحد بن عبد الوهاب بن داود بن علي بن حممد احملمدي القوصي سعد الدين ، ولد بقوص وتفقه مث دخل 
ام هبا مث دخل العراق فأقام بتربيز وأصبهان ويزد وشرياز ، مث استمرمقيما القاهرة واشتغل مث دخل الشام فأق

  .بشرياز باملدرسة البهائية إىل أن مات يف شهر ربيع اآلخر منها 
بن حيىي بن متيم احلسيين الدمشقي وكيل بيت املال هبا ، مسع الكثري من احلجار وابن تيمية واملزي  أمحد بن علي 

املارستان النوري قدميا ووكالة بيت املال ونظر األوصياء ، وكان بيدمر يعتين به ويقدمه وغريهم ، وقد ويل نظر 
، وكان مشكورا يف مباشرته مث ترك املباشرة وانقطع يف بيته يسمع احلديث إىل أن مات ، قرأت عليه كثريا ، 

انون سنة واستراح من وكان ناصر الدين بن عدنان يطعن يف نسبه ؛ مات يف رابع ربيع اآلخر وله سبع ومث
أمحد بن علي القبائلي وزير صاحب املغرب ، كان سلفه من خواص بين عبد املؤمن وقتل .رعب الكائنة العظمى 

ا ، ونشأ ولده فأتقن  أبوه أبو احلسن سنة اربع وسبعني بيد يعقوب بن عبد احلق املريين ، وكان كاتبا ، مطيق
ه معرفة يف احلساب وصناعة الديوان ، فلما ظهر السلطان أبو الكتابة وباشر األعمال السلطانية وكانت ل

العباس امتحن مث خدمه ولزم خدمته وناصحه وقام بعده بوالية ولده أيب الفارس مث عقد ألخيه أيب عامر مث 
ة ببيعةأخيه أيب سعيد مث أوقع أهل الشر بينهما فأرسل إليه وإىل أبنه عبد الرمحن فسجنهما مث ذحبهما يف شوال سن

ا حسن السياسة    .ثالث ومثامنائة ، وكان عارف
بن أمحد بن حممد بن عمر األيلي الفارسي نزيل بيت املقدس مث الرملة يلقب زغلش مبعجمتني أوله  أمحد بن حممد 
زاي احلنبلي أبو العباس ويعرف بابن العجمي وبابن املهندس ، مسع من ابن امليدومي فمن بعده بالقدس والشام 

فحصل كثريا من األجزاء والكتب ومتهر قليال مث افتقر واخنمل ، مسعت منه بالرملة فوجدته حسن وطلب بنفسه 
املذاكرة لكنه عاىن الكدية واستطاهبا وصار زري امللبس واهليئة ، مسعت منه فيثامن عشر رمضان سنة اثنتني 

السنة ومتزقت كتبه مع  ومثامنائة ، وقد مسع أبوه من الفخر علي وحدث ؛ مات شهاب الدين هذا يف وسط
  .كثرهتا 

بن عماد شهاب الدين أبو العباس ويقال له أمحد الضرير وأصله من الديار املصرية وسكن حلب  أمحد بن حممد 
وكان ينظم الشعر حسنا ويعرب الرؤيا ويعلم الوعاظ ما يقولون يف املشاهد واجملامع ، ودخل الشام فأقام هبا مث 

يف الفتنة العظمى فمات ؛ وهو الذي رثى القاضي شهاب الدين ابن أيب الرضا  استوطن حلب ، مث توجه منها
  .قاضي حلب باملوشح املشهمر 

بن حممد بن حممد اخلجندي احلنفي ، ولد سنة تسع عشرةواشتغل كثريا ومسع احلديث وحدث  أمحد بن حممد 
  .ه من تاريخ العيين وله تصانيف ، وكان مقيما باملدينة النبوية ومات هبا ، نقلت تاريخ وفات

أمحد بن موسى احلنبلي شهاب الدين ابن الضياء نقيب القاضي احلنبلي ، مات يف صفر ، وهو والد صاحبنا 
  .مشس الدين ابن الضياء الشاهد بباب البحر ظاهر القاهرة 

سع وستني يف أمحد بن نصر اهللا بن أيب الفتح احلنبلي القاضي موفق الدين بن القاضي ناصر الدين ، ولد سنة ت
أمحد بن .احملرم وويل القضاء مرتني وسافر مع العسكر املصري مث رجع بعد اهلزمية إىل أن مات يف رمضان 

يوسف البانياسي مث الدمشقي املقرئ قرأ بالروايات ومسع احلديث من سنة سبعني من بعض أصحاب الفخر 
  .وغريهم مات يف شعبان عن ستني سنة 

أسعد بن حممد من حممود جالل الدين .ان تقدم يف دولة الناصر وصار يقضي األشغال أمحد الطنبشي إمام السلط



الشريازي قدم بغداد صغريا فاشتغل على الشيخ مشس الدين السمرقندي يف القرآن ويف مذهب احلنفية مث حضر 
سنة مخس  جملس الشيخ مشس الدين الكرماين وقرأ عليه صحيح البخاري أكثر من عشرين مرة وجاور معه مبكة

وسبعني وكان يقرأ ولديه ويشغلهما يف النحو والصرف وغريمها ودرس وأعاد وحدث وأفاد ، وكانت عند 
سالمة باطن ودين وتعفف وتواضع وكان يكتب خطا حسنا ، كتب البخاريفي جملدين وأخرى يف جملد وكتب 

اطية ومات بدمشق يف مجادى الكشاف وتفسري البيضاوي وغري ذلك وويل يف اآلخر إمامة اخلانقاه السميس
  .اآلخرة وقد جاوز الثمانني 

بن داود بن يوسف بن عمر بن عليابن حممد ابن رسول امللك األشرف بن األفضل  إمساعيل بن عباس بن علي 
بن اجملاهد ابن املؤيد بن املظفر بن املنصور الغساين االيمين ممهد الدين ويقال إن اسم رسول حممد بن هارون بن 

فتح بن يوحي بن رستم التركماين األصل ويل السلطنة بعد أبيه فأقام هبا مخسا وعشرين سنة ، وكان أيب ال
فيابتداء أمره طائشا مث توقر وأقبل على العلم والعلماء وأحب مجع الكتب ، وكان يكرم الغرباء ويبلغ يف 

ربيع األول مبدينة تعز ودفن مبدرسته اإلحسان إليهم ، امتدحته ملا قدمت بلده فأثابين أحسن اهللا جزاءه مات يف 
  .اليت أنشأها هبا ومل يكمل اخلمسني 

إمساعيل بن عبد اهللا املغريب املالكي نزيل دمشق كان بارعا يف مذهبه وناب يف احلكم وأفىت وتفقه به الشاميون ، 
، وقد ضعف بصره  العز إبراهيم بن أبو بكر بن إبراهيم بن العز حممد بن .مات يف شعبان عن حنو سبعني سنة 

عبد اهللا بن أيب عمر املقدسي مث الصاحلي عماد الدين احلنبلي املعروف بالفرائضي ومسع الكثري على احلجار وابن 
الزراد وغريمها ، وأجاز له أبو نصر ابن الشريازي والقاسم ابن عساكر وأخرون ، أكثرت عليه وكان قبل ذلك 

  .ه ؛ مات يف أيام احلصار عن حنو من مثانني سنة عسرا يف التحديث فسهل اهللا تعاىل يل خلق
أبو بكر بن إبراهيم بن معتوق الكردي اهلكاري مث الصاحلي روىلنا عن علي بن أيب بكر احلراين ، ومات يف 

  .احلصار أيضا ، وقد تقدم ذكر أخيه أمحد 
من قرى سرمني ، قرأ  أبو بكر بن سليمان بن صاحل الشيخ شرف الدين الدادخبي نسبة إىل دادبخ وهي قرية

حبلب الفقه على الباريين والنحو على األندلسيني ، وأخذ بدمشق عن ابن كثري والسبكي واملوصلي ، وبرع 
؛ مات يف الكائنة العظمى باللنكية  ، وكان دينا عاملا  ودرس وأفىت ونفع الناس ، وويل القضاء حبلبمدة وشغل هبا 

  .يف مجادى األوىل سنة ثالث 
سنقر اجلمايل سيف الدين أحد األمراء احلجاب بالقاهرة ، ويل إمرة احلج مرارا بعد موت خاله  أبو بكر بن

  .هبادر اجلمايل ، وكانت فيه مداراة ومل تكن له حرمة 
أبو بكر بن عبد اهللا بن العماد أيب بكر بن أمحد بن عبد احلميد ابن عبد اهلادي بن حممد بن يوسف بن قدامة بن 

 الصاحلي احلنبلي ولد سنة إحدى وثالثني وسبعمائة ثنا عن أمحدابن عبد اهللا بن جبارة والبهاء التقي املقدسي مث
  .علي بن العز عمر وغريمها ، وحدث مسع منه شيخنا وذكره يف معجمه وإنبائه مات يف احلصار 
ل املصري ، مسع أبو بكر بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة شرف الدين احلموي األص

  :الكثري من جده اتلميدومي وحيىي بن فضل اهللا وغريهم ومسع من أمحد بن مسعود الشاعر قصيدته اليت أوهلا 
ا   سلوا ظبية الوعساء فقدت إلف

وكان مولده يف ذي الفعدة سنة مثان معشرين وأجاز له مشايخ مصر والشام إذ ذاك بعناية أبيه واشتغل مدة ، 



حلكم والتدريس ، مث ترك ومخل الشتغاله مبا ال يليق بأهل العلم ، وكان يدري أشياء عجيبة وناب عن أبيه يف ا
صناعية ، رأيته جيعل الكتاب يف كمه ويقرأ ما فيه من غريأن يكون شاهده ؛ مات يف رابع عشر مجادى األوىل 

  .يف مصر ، وأجنب ولده اإلمام عز الدجني حممد بن أيب بكر 
لساعايت الدمشقي ، كان عارفا حبساب النجوم ، مات يف شعبان ؛ أخذ عن ابن القماح ، أبو بكر بن اجلندي ا

  .وكان ابن القماح يقدمه على نفسه 
جباس وهو األمري الذي ينسب إليه مجال األستادار ، وتزوج ابنته سارةوهو جباس النوروزي النحوي سيف 

وكان من كبار اجلراكسة يف : ترقى عنده إىل أن أمره الدين ، قدم القاهرة وهو كلبري فاشتراه الظاهر برقوق و
  .بالده ؛ مات يف رجب 

البدر بن الشجاع عمر الكندي مث املالكي من بين مالك بطن من كندة الظفاري ملك ظفار ، غلب أبوه على 
وثب مملكة ظفار يف حدود الستني وسبعمائة ، وكان وزير صاحبها املغيث بن الواثق من ذرية علي بن رسول ف

، مث مات عن قرب ووليولده البدر املذكور ، فطالت مدته وغلب على أعدائه ومهد  عليه فقتله ومتلك ظفار 
أمحد ودبر .بالده وعدل فيها واشتهر ، وكان جوادا مهابا ؛ مات يف هذ السنة واستقر ولدهصفحة فارغة 

لب بعضهم على بعض حىت تفانوا ، اململكة معه مجاعة من إخوته ، مث وقعت بينهم الفتنة وتفرق مشلهم وغ
وكان من آخر أمرهم تشتتهم يف األرض فحضر بعضهم القاهرة فاقام هبا غريبا طريدا إىل أن خرج منها يف سنة 

  .جكم باجليم والكاف وزن قمر اجلركسي الظاهري .مثان مائة ومخس وعشرين 
رمضان عن مخس وستني سنة حسن بن علي بن سرور الدمشقي شرف الدين ابن خطيب جربين ، مات يف 

  .بدمشق 
احلسن بن حممد بن علي العراقي نزيل حلب ، كان شاعرا ماهرا ميدح األكابر ويتكسب بذلك وبالشهادة ، 

وكانت فيه شيعية فكان خامال بسببها رث احلال ، صنف الدر النفيس يف أجناس التجنيس يف مدح الربهان ابن 
  .مجاعة يشتمل على سبع قصائد أوهلا 

  وال اهلالل الذي يف حيكم سفرال
  ما كنت أنوي إىل مغناكم سفرا

  :ومن نظمه 
  جرى در دمع من عيون أحبيت

ا   وسالت دموعي كالعقيق هبم محر
  فراحوا ويف أعناقهم من دمائنا
  عقيق ويف أعناقنا منهم درا
  .مات يف سابع عشر احملرم 

دمشقي احلنبلي بدر الدين بن هباء الدين ابن العالمة حسن بن حممد بن مشس الدين حممد بن أيب الفتح البعليثم ال
  .الشمس مسع من زينب بنت الكمال واجلزري ، مات يف شعبان وقد جاوز الستني 

خدجية بنت إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ابن سلطان البعلية مث الدمشقية أحضرت علي القاسم ابن عساكر 
وآخرون ، أكثرت عنها ؛ ماتت وقد قاربت التسعني وهي آخر  وأجاز هلا أبو نصر ابن الشريازي والدبابيسي



خدجية بنت أيب بكر بن علي بن أيب بكر بن عبد امللك الصاحلية .من حدث عن القاسم بالسماع يف الدنيا 
  .املعروفة ببنت الكوري حدثتنا عن زينب بنت الكمال وماتت يف حصار دمشق 

بن قوام البالسية مث الصاحلية مسعت من زينب بنت خدجية بنت اإلمام نور الدين حممد بن أيب ب كر بن حممد 
  .اخلباز وحدثت ماتت يف شوال 

داود بن علي .داود بن أمحد بن علي بن محزة البقاعي الدمشقي احلنبلي حدثنا عن احلجار مات يف شعبان 
  .مات هبا الكردي نزيل حلب أخذ الفقه عن الزين الباريين وتكسب بالشهادة وكان كثري التالوة 

دريب بن أمحد بن عيسى احلرامي أمري حلى قتل يف حرب وقعت بينه وبني بين كنانة وكان شهما كرميا واستقر 
  .بعده أخوه موسى 

رسالن بن أيب بكر بن رسالن بن نصري بن صاحل البلقينيبهاء الدين أبو الفتح بن أخي شيخ اإلسالم سراج الدين 
يف غريه وناب يف احلكم وتصدى لإلفتاء والتدريس وانتفع الناس به يف مجيع  اشتغل يف الفقه كثريا ومهر وشارك

ذلك ، مات يف آخر مجادى األوىل وله سبع وأربعون سنة وكثر التأسف عليه مع الوقار وحسن اخللق والشكل 
كابر كان من أ: وكان كثري املنازعة لعمه يف اعتراضاته على الرافعي ، وقال الشيخ شهاب الدين ابن حجي 

  .العلماء ومحدت سريته يف القضاء 
رقية بنت علي بن حممد بن أيب بكر بن مكي الصفدية مث الصاحلية روت لنا عن زينب بنت اخلباز مساعا ماتت يف 

بن أيب بكر بن عباس ابن جعوان مسعت من احلجار وعبد .رمضان  زينب بنت العماد أيب بكر بن أمحد بن حممد 
، ماتت يف شوال مسعت عليها أيضا القادر بن امللوك وغريمه   .ا 

ست الكل بنت أمحد بن حممد بن الزين القسطالنية مث املكية حدثت باإلجازة عن حيىي بن فضل اهللا وحيىي بن 
  .املصريوابن الرضي وغريهم من الشاميني واملصريني مسعت عليها جزءا مبكة 

أصحاب الفخر وكان بصريا مبذهبه ودرس يف  شعبان بن علي بن إبراهيم املصري احلنفي شرف الدين مسع من
  .العربية وحصل له خلل يف عقله ومع ذلك يدرس ويتكلم يف العلم ، مات يف شوال 

مشس امللوك بنت ناصر الدين حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن يعقوب ابن امللك العادل الدمشقية روت عن 
  .زينب بنت الكمال وماتتفي شعبان ويل منها إجازة 

ر بنت عز الدين حممد بن أمحد بن حممد بن عثمان بن املنجا التنوخية الدمشقية أخت شيختنا فاطمة مسعت طط
  .من آقوش الشبلي وحدثت باإلجازة عن اجلزري وبنت الكمال ، وماتت يف شعبان 

يمان بن عمر ابن البصروي مث الدمشقي مجال الدين ولد سنة ست وأربعني وسل ك طريق عبد اهللا بن سامل بن سل
عبد اهللا .الفقراء وأحضر على بعض الشيوخ مث مسع بنفسه وجترد مث تزوج وتنزل يف املدارس ومات يف شعبان 

بن أمحد بن عبيد اهللا بن حممد بن أمحد ابن عبيد اهللا املقدسي مث الصاحلي تقي الدين مسع من احلجار  بن حممد 
  .وغريه ، قرأت عليه الكثري بالصاحلية مات بعد الوقعة 

عبد اهللا بن حممد بن عبد األحد احلراين األصل احلليب ولد سنة بضع عشرة وتفقه على الفخر عثمان بن خطيب 
عبد اهللا بن جنيب بن عبد اهللا احلليب شرف .جربين وناب يف احلكم وكان خريا ومات يف الكائنة العظمى حبلب 
ر ديوانه ملا ويل نيابة حلب فاستمر يف خدمته الدين النجيب ويل نظر اجليش حبلب مدة مث أضاف إليه يلبغا نظ

إىل أن ملك الديار املصرية وهو معه مث رجع معهلما أطلق من حبس اإلسكندرية بعد رجوع الظاهر من الكرك 



وتولية الناصري النيابة حبلب ، فلما قدم الظاهر وأمسك الناصري وقتله طلب شرف الدين املذكور فهرب 
ن مات برقوق فلما ويل دمرداش النيابة حبلب ظهر شرف الدين املذكور فاستخدمه واستمر يف األختباء إىل أ

ام هبا فاتفقت  دمرداش يف ديوانه أيضا واستمر إىل الوقعة العظمى وكان فيمن فر من حلب إىل قلعة الروم فأق
  .حلني ويربهم كان عاقال رئيسا حيب الصا: وفاته يف آخر السنة ، ذكره القاضي عالء الدين يف تارخيه وقال 

سليمان بن فزارة بن بدر الدمشقي احلنفي تقي الدين املعروف بابن  عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن احلسني بن 
الكفري قاضي احلنفية وابن قاضيهم بدمشق ولد سنة ست وأربعني واشتغل ومتهر وتنبه ومسع على أصحاب ابن 

وي يف الثالثة وعلى ابن اخلباز يف اخلامسة وحضر يف عبد الدائم وإمساعيل بن أيب اليسر وأحضر على السال
العربيةعند العتايب ويف األصول عند هباء الدين املصري ويف املعقول عند القطب التحتاين وويل قضاء العسكر 

مدة مث ناب يف احلكم مث استقل سنة مخس ومثانني ، وكان يذاكر بأشياء وحيفظ أيام الناس ، مسعت عليه يسريا 
سب وأجاز يل ، وقد درس وحدث يف حياة أبيه وخطب ، وخرج له أنس بن علي احملدث أربعني فيما أح

حديثا ، ومل يكن حيمد يف حكمه مع سياسة كانت عنده ومداراة ، ومجع بني اخلربة باألحكام واحلشمة ؛ مات 
  .وله بضع ومخسون سنة يف ذي احلجة بعد أن أوذي يف احملنة وسكن بعض املدارس 

حد بن حممد بن عبد األحد احلراين األصل احلليب ولد سنة بضع عشرة واشتغل بالفقه وقرأ القراآت عبد األ
كان دينا : على الفخر خطيب جربين وعلى غريه وناب يف احلكم حبلب ، وقال القاضي عالء الدين يف تارخيه 

عبد الرمحن بن أمحد .بيع األول ظريفا حسن احملاضرة مع كربسنه ، مث وقع يف يد الططر فعاقبوه فمات يف شهر ر
  .بن علي القبائلي تقدم ذكره يف هذه السنة مع والده 

عبد الرمحن بن عبد اله بن حممد بن الفخر عبد الرمحن البعلي الدمشقي احلنبلي وثنا عن املزي وغريه ، مات يف 
  .رجب 

التنوخي بن السلعوس الدمشقي مسع  عبد الرمحن بن عبد العزيز بن أمحد بن عثمان بن أيب الرجاء بن أيب الزهر
من عبد الرحيم بن أيب اليسر وداود بن العطار وابن اخلباز وغريهم وحدث ، مات يف شعبان أو يف رمضان وله 

عبد الرمحن بن فخر الدين احلسين تقي الدين أخو نقيب األشراف وابن نقيبهم ، مات يف ربيع .حنو السبعني 
  .األول 

إبراهيم بن حممد بن الجني الرشيدي مث املصري زين الدين مسع علي امليدومي وحممد بن  عبد الرمحن بن حممد بن
إمساعيل األيويب وغريمها ومسع بدمشق من عمر بن زباطر وابن أميلة وغريمها وحدث ، وكان بارعا يف الفرائض 

يكن ماهرا ؛قال القاضي  ويف احلساب وامليقات ، وله جماميع حسنة وشرح اجلعربية واألشنهية واليامسينية ومل
وقفت على شرحه وفيه أوهام عجيبة ، مات يف مستهل مجادى األوىل وله اثنتان وستون : تقي الدين الشهيب 

  .سنة ، قرأت عليه قليال عن األيويب ومسعت منه املسلسل 
ن القاهرة ويعمل عبد الرمحن الطنتداي املعروف باخلليفة شيخ الطائفة السطوحية كان ينزل املدرسة الفارسية م

  .هبا بعد صالة اجلمعة عنده السماع فيحضر اخلالئق وكان متوددا قل أن ترد شفاعته ، مات يف مجادى اآلخرة 
عبد الرحيم بن عبد اهللا بن حممد بن حممد بن حممد بن هبرام احلليب كان فاضال ، أتقن الشروط ورأس فيها ، 

  .غر وكان مشكور السرية ؛ ماتفي شعبان مبدينة الش
عبد العزيز بن حممد بن حممد بن اخلضر املصري عز الدين املعروف بالطييب ولد قبل سنة ثالثني وأمسع علي حيىي 



بن فضل اهللا وصاحل بن خمتار وأمحد بن منصور بن اجلوهري يف آخرين ، ووقع يف احلكم عند أيب البقاء فمن 
لشروط ، مسعت عليه شيئا وخرجتله جزءا ؛ مات يف بعده وباشر نظر األوقاف ، ومل يكن حممودا يف معرفته با

  .ثالث عشر احملرم 
عبد القادر بن حممد بن علي بن عمر بن نصر اهللا الدمشقي الفراء املعروف بابن القمر سبط احلافظ الذهيب ، 
 مسع بإفادة جده منه ومن زينب بنت الكمال وأمحد بن علي اجلزري يف آخرين ، حدثنا يف حانوته وكان نعم

  .الرجل مات يف الكائنة 
عبد الكرمي بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس أبو الفضائل كرمي الدين ويل الوزارة وغريها مرارا ، وكان 
مهابا مقداما متهورا ؛ مات يف مجادى اآلخرة ، وكان ابتداء واليته الوزارة يف أواخر دولة األشرف ؛صفحة 

الشمس املقسي توىل كرمي الدين مصادرته واستقر يف نظر اجليش بدله يف مث ملا قتل األشرف وقبض على .فارغة 
سنة مثانني ، مث قبض عليه بسبب هتوره وصودر مث ضرب ، مث عاد يف دولة يلبغا الناصري وتقلبت به األمور ، 

  .ومل يكن فيه ما يف أخيه فخر الدين من اإلنسانية واألدب إال أنه كان مفضاال كثري اجلود ألصحابه 
عبد اللطيف بن أمحد بن علم األسنائي تقي الدين ابن أخت الشيخ مجال الدين اشتغل على خاله قليال وناب 

عنه يف احلسبة وعن غريه مث ناب يف احلكم ، وقد مسع على امليدومي وغريه وحدث يسريا ، أخذ عنه أبو زرعة 
  .شكورا يف األحكام ، ومل أجد يل عنه شيئا ابن العراقي والطلبة مات يف ربيع اآلخروقد جاوز الستني ، وكان م

بن حممد بن موسى بن جعفر تأنصاري السعدي العبادي فخر الدين الكركي مث  عثمان بن حممد بن عثمان 
الدمشقي الشافعي الكاتب اجملود ولد بالكرك سنة سبع وعشرين وقدم دمشق سنة إحدى وأربعني ، فسمع هبا 

مث عاد إىل بلده ، مث استوطن دمشق من سنة مخس وأربعني ، واشتغل يف من أمحد بن علي اجلزري والسالوي 
ام هبا مدة  التنبيه ومسع أيضا من زينب وحممد ابين امساعيل بن اخلباز وفاطمة بنت العز ، مث دخل مصر فأق
غريه وتزوج بنت العالمةمجال الدين ابن هشام مث جاور مبكة ، مث عاد إىل دمشق وحدث ، ومسع منه الياسويف و

  .من القدماء ؛ مات يف شعبان 
علي بن إبراهيم بن علي بن علي بن يعقوب بن حممد بن صقر الكليب الكاتب كان من روؤساء احللبيني ومن 

بسماعهما منه ، وأجاز يل يف ؟ أهل بيت فيهم ، مسع على حممد وصايف ابين نبهان األربعني املخرجة البن احملرب 
هذه السنة حدث باألربعني املذكورة فسمعها منه قاضي حلب العالئي وذكره يف ذيل  سنة اثنتني ومثامنائة ، ويف

وقدحدثت أنا والقاضي : مات يف الكائنة العظمى يف هذه السنة حبلب ، قلت : تاريخ حلب وأثىن عليه وقال 
السماع وخرجت عليها عالء الدين هبذه األربعني يف سنة ست وثالثني ومثامنائة أنا باإلجاوة واملكاتبة عنه وهو ب

  .بأسانيدي إىل من يف أثناء كل حديث منها وبعلو 
بن حممد بن عبد اهللا بن حممود املرداوي مث الصاحلي احلنبلي عالء الدين كاتب احلكم للحنابلة  علي بن أمحد 

كثريا ؛  أمسع الكثري على زينب بنت الكمال وعائشة بنت املسلم وابن أيب التائب وابن الرضي وغريهم مسعتمنه
كان أقدم من بقي من شهود احلكم وشهد علي املرداوي : مات يف رمضان وقد جاوز السبعني ، قال ابن حجي 

  .الكبري وكان خريا جيدا 
علي بن أيوب املاحوزي النساج الزاهد كان يسكن بقرب قرب عاتكة وينسج بيده ، ويباع ما ينسجه بأغال مثن 

هو عندي خري من : حدا شيئا ، وكانت له مشاركة يف العلم ، قال ابن جي فيتقوت منه هو وعائلته وال يرزأ أ



يشار إليه بالصالح يف وقتنا ؛ مات يف عاشر ربيع اآلخر ، وللناس فيه اعتقاد زائد ويذكر عنه كرامات 
طلق الوجه حسن العشرة  علي بن عبد اهللا بن حممد الطبالوي عالء الدين بن سعد الدين .ومكاشفات ، وكان 

صله من طبالوة قرية بالوجه البحري ، وكان عنه هباء الدين تاجرا بقيسارية جركس يف الرب فمات فحصل له أ
من مرياثه مال فسعى يف شد املارستان فباشره واستمر ، مث ويل شد الدواوين ووالية القاهرة يف سنة اثنتني 

صار يقف يف خدمته ويراجعه يف األمور  وتسعني ، واتفق أن الظاهر بعد رجوعه إىل امللك واحلكم بني الناس
فعظم أمره واشتهر ذكره واستناب أخاه حممدا يف الوالية وحممودا يف احلسبة يف سنة ست وتسعينثم أمر يف سنة 
سبع وتسعني طبلخاناه واستقر حاجبا ، ويف شعبان استقر يف النظر على املتجر السلطاين ودار الضرب ، وخرج 

ه ابن غراب حىت نكب واستقر ابن الطبالوي استادارا خاص للسلطان والذخرية على حممود ورافعه وساعد
واألمالك مث يف نظر الكسوة يف احملرم سنة مثان وتسعني مث ويل نظر املارستان يف آخر السنة فعظم أمره وصار 

 مجادى اآلخرة رئيس البلد واملعول عليه يف اجلليل واحلقري واستقر استادار األمالك والذخرية ، فلما كان يف
استقر سعد الدين ابن غراب يف نظر اخلاص فانتزع من ابن الطبالوي الكالم على اإلسكندرية ، مث قبض عليه 

يف سادس عشر شعبان منها يف بيت ابن غراب وكانعمل وليمة مولود ولد له فلما مد السماط قبض عليهما 
اوين وأرسل ابن غراب إىل أخيه وايل القاهرة وإىل يعقوب شاه اخلازندار وعلى ابن عمه ناصر الدين شاد الدو

مجيع حواشيه فأحيط هبم فسلم ليلبغا اجملنون ، فاجتمعت العامة ورفعوا املصاحف واألعالم واجتمعوا 
بالرميلةوسألوا إعادة ابن الطبالوي ، فأجيبوا بالضرب والشتم فتفرقوا ، وأرسله يلبغا راكبا على فرس ويف 

ديد وشق القاهرة فوصل إىل منزله فأخرج منه اثنني وعشرين محال من القماش والصوف عنقه باشة وخنزير ح
واحلرير والفرش وغري ذلك ومن الذهب مائة وستني ألف دينار وحنو ستمائة ألف فلوس ، ويف سادس عشرى 

ضرب شعبان طلب احلضور بني يدي السلطان فأذن له فسأل أن يسر إليه كالما فامتنع وأخرج فرأى خلوة ف
نفسه بسكني معه فاجنرح يف موضعني فنزعت من يده ، وحتقق السلطان أنه كان أراد أن يضربه بالسكني إذا 

سارره ، فنزل يلبغا وعاقبه فأظهر مائة وأربعني ألف دينار وبيع عقاره وأثاثه وأخذ من حواشيهنحوا من 
العامة وزينوا له البلد وأكثروا من مخسمائة ألف درهم وسجن باخلزانة ، مث أفرج عنه يف رمضان وفرح به 

اخللوق بالزعفران فأمر السلطان بنفيه إىل الكرك فأخرج إليها يف شوال ، فبلغه موت السلطان وهو باخلليل 
فأقام بالقدس وأرسل يسأل األمري أيتمش يف اإلقامة بالقدس فأذن له مث أمر بإحضاره إىل مصر ، فوجدوا األمري 

ه الربيد بطلبه إىل مصر فاستجار باجلامع وتزيا بزي الفقراء ، فلما خامر تنم عمله تنم قد طلبه إىل الشام  فوافا
أستادار الشام فباشر على عادته يف التعسف والظلم وحصل اتنم أمواال من التجار وغريهم ، فلما كسر تنم 

  .نة غزة قبض عليه وقيد وأخذ مجيع ما وجد له وأهني جدا مث قتل يف ثاين عشر شهر رمضان مبدي
بن أمحد بن حممد بن أمحد بن علي بن حممد الشريفزين الدين احلسيين سبط زين الدين علي كان  علي بن حممد 

من أعيان احللبيني وجرت له مع اللنكية أعجوبة وهو أهنم أمسكوه ليعاقبوه فمألوا سطال حناسا ماء وملحا 
، ومل يتعرضوا له بعد ذلك ؛ ليسعطوه وهو مربوط معهم ، فجاء ثور فشرب السطل فلما رأو ا ذلك أطلقوه 

  .واتفقت وفاته يف آخر السنة سنة ثالث 
بن علي بن عباس بن فتيان البعلي مث الدمشقي احلنبلي عالء الدين املعروف بابن اللحام ولد بعد  علي بن حممد 

ودرس وأفىت وناب يف  اخلمسني وتفقه ببلدهعلى مشس الدين ابن اليونانية مث انتقل إىل دمشق وبرع يف مذهبه



احلكم ووعظ باجلامع األموي يف حلقة ابن رجب بعده وكان يعمل مواعيد نافعة ويذكر مذاهب املخالفني 
وينقلها من كتبهم حمررة ، وكان حسن اجملالسة كثري التواضع ، وترك احلكم بأخره واجنمع على االشتغال 

البن رجب وغريه وشارك يف الفنون وقدم القاهرة بعد  ويقال عرض عليه قضاء الشام استقالال فامتنع ، وتلمذ
الكائنة العظمى بدمشق مع من جفل عند أخذ مترلنك حلب فسكنها وويل تدريس املنصورية مث نزل عنها وكان 
أبوه حلاما فمات وعالء الدين رضيع فرباه خاله وعلمه صنعة الكتابة مث حبب إليه الطلب فطلب بنفسه وأجنب 

احلنابلة بالشام مع ابن مفلح فانتفع الناس به ، وعني للقضاء بعد موت موفق الدين بن نصر  إىل أن صار شيخ
ا قيل ؛ وماتبعد ذلك بيسري يف يوم عيد األضحى وقد جاوز اخلمسني    .اهللا فامتنع على م

بن علي الكفرسوسي مات يف رمضان وقد ناهز السبعني    .علي بن حممد 
بن حيىي الصرخدي ال ، علي بن حممد  شيخ عالء الدين نزيل حلب تفقه وهو صغري ومسع من املزي وغريه 

وجالس األذرعي وكان يبحث معه وال يرجع إليه ، وكان يالزم بيته غالبا وال يكتب على الفتاوى إال نادرا ، 
مث درس جبامع تغري بردى الذي بناه وهو نائب مات يف أيدي اللنكية ، قال القاضي عالء الدين قاضي حلب 

وكان : قرأت عليه وانتفعت به كثريا ، وكان قد ناب يف احلكم عن ابن أيب الرضى وغريه ، قال : تارخيه  يف
 - علي بن حيىي الطائي الصعدي بسكون املهملة املعروف بابن مجيع .البلقيين ملا قدم حلب وجمالسه يثين عليه 

املتجر بعدن مث فوض إليه مجيع أمورها  أحد أعيان التجار باليمن ، واله األشرف اإلشراف على - بالتصغري 
ا للغرباء مفرطا يف اإلحسان إليهم حمببا إىل الرعية ، اجتمعت به  فكان األمري والناظر من حتت أمره ، وكان حمب
وسر يب كثريا ألنه كان صديق خايل قدميا وبالغ يف اإلحسان إيل وكان زيدي املعتقد لكنه خيفي ذلك ؛ مات يف 

علي بن يوسف بن مكي بن عبد اهللا الدمريي مث املصري نور الدين ابن .وقد جاوز الستني ليلة عيد الفطر 
اجلالل أصله من حلب وكان جده مكي يعرف بابن نصر مث قدم مصر وسكن دمرية فولد له هبا يوسف فاشتغل 

ا فاشتغل حىت بفقه املالكية ، مث سكن القاهرة وناب عن الربهان األخناي وعرف جبالل الدمريي وولد له هذ
برع يف مذهب مالك ومل يكن يدري من العلوم شيئا سوى الفقه وكان كثري النقل لغرائب مذهبه شديد املخالفة 
ألصحابه إىل أن اشتهر صيته بذلك ، وناب يف احلكم مدة مث ويل القضاء استقالال يف أوائل سنة ثالث وعيب ، 

كان حنق من ابن خلدون يف شيء فحمله ذلك على هالك بذلك ألنه اقترض ماال بفائدة حىت بذله للوالية و
نفسه مبا صنعه من بذل الرشوة ليلي احلكم ، وكان منحرف املزاج مع املعرفة التامة باألحكام فاتفق أنه حضر 
مع القاضي صدر الدين املناوي جملسا فعرضه يف قضية فغضب الصدر وكلمه بكالم فاحش فتأثر منه ومل يقدر 

فحصل له انكسار من ذلك الوقت ؛ مث سافر مع العسكر إىل قتال اللنكفمات قبل أن يصل يف على أن جياوبه 
  .مجادى اآلخرة ودفن باللجون ومل حيصل له سعد يف استقالله باحلكم 

عمران بن أدريس بن معمر اجللجويل مث الدمشقي الشافعي ولد سنة أربع وثالثني وسبعمائة ، وعين بالقراآت 
لبان وابن السالر والزم القاضي تاج الدين السبكي وقرأ ، وحصل له فيلسانه ثقل فكان ال فقرأ على ابن ال

يفصح بالكالم إال إذا قرأ فإنه يقرأ جيدا ، واشتغل يف الفقه ، وكان حيج على قضاء الركب الشامي ، وقد مسع 
زها ؛ قال ابن حجي من بعض أصحاب الفخر ؛ مات يف رجب أو شعبان ملا أخرجت وقد قارب الستني بل جاو

مل يكن مشكورا يف والياته وال شهاداته ، وكان يلبس دلقا ويرخي عذبة عن يساره وينظم نظما ركيكا ، : 
، وكان كثري األكل جدا ، وكان يقرأ  وكان فقري النفس ال يزال يظهر الفاقة وإذا حصلت له وظيفة نزل عنها 



  .ديد حسنا ؛ مات بعد الكائنة العظمى ومعمر جده بالتش
عمر بن أيب بكر بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد القاهر بن هبة اللهبدر الدين ابن النصييب احلليب وكان من 

؛ ومات بعد الكائنة بأيام    .أعيان احللبيني ويل قضاء العسكر حبلب واحلسبة هبا مرارا وباشرها حبرمة وافرة 
يف أوهلا وكان سريع احلفظقوي الفهم حنبلي املذهب  عمر بن براق الدمشقي ولد سنة سبعماية وإحدى ومخسني

على طريقة ابن تيمية ، وكان له ملك وإقطاع ، وكان ممن أوذي يف الفتنة وأخذ ماله وأصيب يف أهله وولده 
  .فصرب واحتسب ؛ مث مات يف عاشر شوال 

ين اشتغل كثريا حىت قيل إنه عمر بن عبد اهللا بن عمر بن داود الكفري الفقيه الشافعي زين الدين ابن مجال الد
، وأفىت بدمشق ودرس وتصدر باجلامع ، وكان قوي  كان يستحضر الروضة ، وعرض عليه احلكم فامتنع 

النفس يرجع إىل دين ومروءة ، قتل يف الفتنة التمرية وقد تقدم ما جرى منه يف حق ابن الشرائحي يف أول هذه 
  .السنة 

وانقطع باجلامع األموييشغل األوالد يف القرآن ويف الفقه ويشرح هلم ،  عمر بن عبد اهللا العليب اشتغل كثريا
  .وانتفع به مجاعة ، وكان عنده سكون واجنماع ؛ مات يف شهر رمضان 

عمر بن حممد بن أمحد بن سلمان البالسي مث الصاحلي امللقن زين الدين أمسعه أبوه الكثري من ابن أيب التائب 
لربزايل وبنت الكمال وخلق كثري ، وكان مكثر جدا كثريالرب للطلبة شديد حضورا ومن املزي والذهيب وا

العناية بأمرهم ، يقوم بأحواهلم ويأويهم ويدور هبم على املشايخ ويفيدهم ، وكان ال يضجر من التسميع ، 
؛ مات يف شعبان وقد جاوز السبعني بشيء يسري    .قرأت عليه الكثري ومسعت عليه ومعه 

أمحد بن عبد اهلادي املقدسي مث الصاحلي احلنبلي زين الدين ابن احلافظ مشس الدين وهو ابن عمر بن حممد بن 
  .أخت املسندة فاطمة بنت عبد اهلادي حدثنا عن زينب بنت الكمال ؛ مات يف شعبان وقد ناهزالتسعني 

يستحضر  عمر بن حممد احلمصي مث الدمشقي زين الدين أحد الفضالء بدمشق يف مذهب الشافعي ، وكان
  .الكثري من الروضة وكان يتكسب من أنوال حرير يدولبها مع اخلري والدين ؛ مات يف شوال 

عائشة بنت أيب بكر بن الشيخ أيب عبد اهللا حممد بن عمر بن قوام البالسية مث الصاحلية ، روت لنا عن أيب بكر 
  .بن أمحد بن أيب بكر املغاري ، ماتت يف ثالث عشر شعبان 

حممد بن أمحد بن عمر بن سلمان البالسية مث الصاحلية أخت شيخنا عمر ، روت لنا عن اجلزري ؛ عائشة بنت 
بن عثمان بن املنجا أم احلسن بنت عز الدين التنوخية .ماتت بعد أخيها  فاطمة بنت حممد بن أمحد بن حممد 

الدشيت والتقي سليمان وعيسى  الدمشقية مسعت من عبد اهللا بن احلسني بن أيب التائب وغريه وأجاز هلا أبو بكر
املطعم وإمساعيل بن مكتوم ووزيرة بنت عمر بن املنجا وأبو بكر بن عبد الدائم وانفردت بالرواية عنهم يف 

الدنيا ، قرأت عليها الكثري من الكتب الكبار واجلزاء ؛ ماتت بدمشق يف ربيع اآلخر أو الذي بعده وقد قاربت 
  .التسعني 

بد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي املقدسيةمث الصاحلية أم يوسف ، كان أبوها فاطمة بنت حممد بن ع
حمتسب الصحالية وهو عم احلافظ مشس الدين ابن عبد اهلادي ، امسعت الكثري على احلجار وغريه وأجاز هلا أبو 

وآخرون من  نصر ابن الشريازي وحيىي بن سعيد وآخرون من الشام وحسن الكردي وعبد الرحيم النشاوي
مصر ، قرأت عليها من الكتب واألجزاء بالصاحلية ونعم الشيخة كانت ، ماتت يف شعبان وقد جاوزت الثمانني 



حممد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرمحن .قطلوبغا التركي احلنفي أحد مشاخيهم ، مات بالقاهرة 
أبو املعايل ولد يف رمضان سنة اثنتني وأربعني وأبوه حينئذ السلمي املناوي مث القاهري قاضي القضاة صدر الدين 

، وأمه بنت قاضي القضاة زين الدين عمر البسطامي ، فنشأ يف حجر  ينوب يف القضاء عن عز الدين ابن مجاعة 
السعادة وحفظ التنبيه ، وأمسع من امليدومي واحلسن بن السديد وابن عبد اهلادي وغريهم جيمعهم مشيخته اليت 

، وناب يف احلكم وهو شاب ودرس وأفىت وويل إفتاء دار خرج ها له أبو زرعة يف مخسة أجزاء ومسعناها عليه 
وخرج احاديث املصابيح وتكلم على مواضع منه وحدث به ، مسعت : العدل وتدريس الشيخونية واملنصورية 

احلوادث وكان كثري التودد منه قطعة منه وكتب شيئا علىجامع املختصرات مث ويل القضاء استقالال كما يف 
إىل الناس معظما عند اخلاص والعام وحمببا إليهم ، وكان قبل االستقالل بالقضاء يسلك طريق ابن مجاعة يف 

التعاظم ،فلما استقل أالن جانبه كثريا ، وكانت له عناية بتحصيل الكتب النفيسة على طريق ابن مجاعة فحصل 
ا تقرر له يف القلوب منها شيئا كثريا ، وكان يهاب امللك  الظاهر فلما مات أمن على نفسه وظن أنه ال يعزل مل

من املهابة ، فسافر مع العسكر فأسر مع اللنكية فلم حيسن املداراة مع عدوه فأهانه وبالغ يف إهانته حىت مات 
ون قد كفر هبا معهم وهو يف القيد غريقا ، غرق يف هنر الفرات يف شوال بعد أن قاسى أهواال ، عسى اهللا أن يك

ا جناه عليه القضاء ، وكان شديد اخلوف من ركوب البحر إما ملنام رآه أو رئي له أو اعتمادا على قول  عنه مل
بعض املنجمني فكان ال يركب حبر النيل إال نادرا ، فاتفق أنه مات غريقا يف غريه وكان بعض التمرية قد أسره 

هو وأتباعه ألجل ازدحام غريهم على القنطرة فغرق القاضي  فلما جاوزا هنر الفرات خاض األمري يف النهر
  .لتقصريهم يف حقه 

حممد بن إبراهيم بن حممد بن علي اجلزري مث الدمشقي مشس الدين ابن الظهري مسع من ابن اخلباز وغريه وأكثر 
؛ مات يف تاسع عشر  شوال عن ستني عن أحاب الفخر بطلبه ،وكان خريا إال أنه يتغاىل يف مقاالت ابن تيمية 

  .سنة 
بن إمساعيل بن حيىي التركماين العبطيين مث احلليب نزيل مصر ناصر الدين آغا ، ذكر العينتايب يف  حممد بن أمحد 

أنه كان فاضال اشتغل يف علوم كثرية وحصل كتبا كثرية وكان بزي اجلند وله اتصال باألمري منكلي بغا : تارخيه 
ا كان ناظره يف دولة األشراف ، وذكر أنه تلقن الذكر ولبس اخلرقة من الشمسي وحتدث عنه يف املارستان مل

الشيخ أمني الدين احللواي عن أيب الكشف حممد بن أوحد املروزي عن أيب الفيض عاصم بن أمحد ابن عبد 
بن سعد املعروف  بن حممد بن عثمان املدعو بسلطان عن أمحد بن يوسف ابن حممود بن مسعود  العزيز عن علي 

والنا عن حممد بن حممد النعماين عن الشيخ جنم الدين أيب احلباب أمحد بن عمر اخليويف بسنده ، وقال إن مب
املذكور فقد بالشام يف الكائنة العظمى وكان توجه مع العسكر وكان استنابه اجلمال امللطي لضعفه ملا سافر 

  .السلطان فيوقعة اللنك ففقد مع من فقد 
بن عبد ال عزيز بن عبد اهللا بن الفضل اهلامشي عماد الدين شيخ الشيوخ حبلب ، وليها بعد أيب حممد بن أمحد 

اخلري امليهين وباشر مدة وكان من بيوت احللبيني وأحد األعيان هبا ، مات يف الكائنة العظمى مع اللنكية يف 
  .األسر 

سليمان املعري مث احلليب الشيخ مشس الدين ابن الر بن علي بن  كن كان ينسب إىل أيب اهليثم حممد بن أمحد 
التنوخي عن أيب العالء املعري ، ولد سنة بضع وثالثني ، وتفقه وأخذ عن الزين الباريين والتاج بن الدريهم ، 



وأخذ بدمشق عن التاج السبكي ، وكتب خبطه من الكتب الكبار شيئا كبريا وهو ضعيف لكنه متقن ، وخطب 
، وكان حاد اخللق مع ك ثرة الرب والصدقة ، وله خطب يف جملدة أنشأها ، وله نظم وسط ، جبامع حلب مدة 

  :فمنه قوله يف معاجل 
  جسمي سقيم من هوى

  مهفهف يعاجل
  كيف تزول عليت
  وممرضي معاجل

  :وله أيضا 
  أحببت رساما كبدر الدجى
  بل فاق يف احلسن على البدر

  ما ترسم يا سيدي: فقلت 
ل ؛ مات يف الكائنة العظمى ، اخذ عنه القاضي عالدء الدين وابن وهو شعر ناز: بتعذيبك باهلجرقلت : قال 

  .الرسام 
بن حممد بن الشيخ أمحد بن احملب عبد اهللا املقدسي الصاحلي احلنبلي مسع بعناية أبيه من ابن اخلباز  حممد بن أمحد 

  .وغريه وكان يعمل املواعيد مات يف سلخ رمضان عن ثالث ومخسني سنة 
، وكان حممد بن إمساعيل ب ن احلسن بن صهيب بن مخيس مشس الدين البايب مث احلليب ولد بالباب مث قدم حلب 

يسمى ساملا فتسمى حممدا ، وقرأ على عمه العالمة عالء الدين علي البايب والزين الباريين ، وبرع يف الفرائض 
يفا ، وواله ال قاضي شرف الدين والنحو وشارك يف الفنون ، وشغل الطلبة وأفىت ودرس وكان دينا عف

، فلما حاصرها ابن عثمان عاد هذا إىل حلب إىل أن عدم يف الكائنة العظمى    .األنصاري قضاءملطية 
حممد بن إمساعيل بن عمر ابن كثري البصروي مث الدمشقي بدر الدين ابن احلافظ عماد الدين ولد سنة تسع 

خر ومن بعدهم ومسع معي بدمشق ، ورحل ومخسني ، واشتغل ومتيز وطلب فسمع الكثري من بقية أصحاب الف
إىل القاهرة فسمع من بعض شيوخها ومتيز يف هذا الشأن قليال ، وخترج بابن احملب وشارك يف الفضائل مع خط 
حسن معروف جيد الضبط ، ودرس يف مشيخة احلديث بعد أبيه بتربةأم الصاحل ومات يف ربيع اآلخر فارا عن 

سنة ، وكان قد علق تارخيا للحوادث اليت يف زمنه ذكر فيه أشياء غريبة قال  دمشق بالرملة وله أربع وأربعون
  .مل يكن حممود السرية : ابن حجي 

حممد بن أيب بكر بن أمحد بن أيب الفتح بن السراج أمني الدين الدمشقي مشس الدين ابن العماد وهو ابن أخي 
رحيم بن أيب اليسر وزينب بنت اخلباز ؛ ومات يف مشس الدين املذكور يف السنة املاضية ، روى لنا عن عبد ال

  .رمضان أو شوال 
  .حممد بن هبادر املسعودي الصالحي حدثنا عن احلجار ، ماتفي الكائنة العظمى ، مسعت منه 

حممد بن بيليك التركي مشس الدين موقع احلكم وهو أخو أمحد خازندار بيربس قريب السلطان ، مات يف صفر 
.  

أيب بكر بن منصور الفارقي السالوي ، كان مشس الدين العطار السمرقندي زوج امه وجيها حممد بن حسن بن 



  .عند متر فصار هلذا وجاهة يف هذه األيام ، فلما رحل مترلنك عن البلد أخذ هذا وعوقب فمات يف رجب 
  .حممد بن حسن بن عبد الرحيم الصاحلي الدقاق حدثنا عن احلجار ، مسعت عليه أجزاء 

خليل بن حممد بن طوغان الدمشقي احلريري احلنبلي املعروف بابن املنصفي ولد سنة ست وأربعني ، حممد ب ن 
واشتغل يف الفقه وشارك فيالعربية واألصول ، وطلب بنفسه فسمع الكثري من بقية أصحاب الفخر فمن بعدهم 

البن تيمية ومل يرجع عن  ومسع بالقاهرة من بعض شيوخنا وقد حصلت له حمنة بسبب مسألة الطالق املنسوبة
اعتقاده ، وكان خريا صينا دينا مسعت منه شيئا ؛ مات يف شعبان بعد أن عوقب واستمر متأملا حىت مات ، قال 

كان فقيها حمدثا حافظا قرأ الكثري وضبط وحرر وأتقن وألف ومجع مع املعرفة التامة ، خترج بابن : ابن حجي 
وكان يف حال طلبه : مع االجنماع ومل يكن احلنابلة ينصفونه ، قال احملب وابن رجب ، وكان يفيت ويتقشف 

حممد بن سليم بن كامل احلوراين مث الدمشقي مشس .يعمل األزرار يف حانوت مث ترك وأقام بالضيائية مث باجلوزية 
ين بن الدين الشافعي تفقه ومتهر واعتىن باألصول والعربية وكان من عدول دمشق وقرأ الروضة على عالء الد

حجي وكتب عليها حواشي مفيدة وأذن له يف االفتاء ودرس واعاد وتصدر وأفاد وكان أكثر اقرانه استحضارا 
للفقه مات يف رجب بعد أن عوقب بأيدي اللنكية وقارب الستني وليس يف حليته شعرة بيضاء وكان أمسر شديد 

  .كثريا  السمرة ، وكان يكتب احلكم وكتب من مصنفات تاج الدين السبكي له
  .حممد بن عبد اهللا بن سالم الدمشقي أخو عالء الدين وهو األصغر مات يف رجب بعد انفصال التمرية 

  .حممد بن عبد اهللا ناصر الدين التروجي أحد نواب احلكم للمالكية كان مشكورا 
لدين املعروف بابن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن التقي سليمان بن محزةاملقدسي مث الصاحلي ناصر ا

زريق تصغري أزرق مسع الكثري من بقية أصحاب الفخر ومن بعدهم خترج بابن احملب ومتهر وكان يقظا عارفا 
بفنون احلديث ذاكرا لألمساء والعلل ومل يكن له اعتناء بصناعة الرواية من متييز العايل والنازل بل على طريق 

عجم األوسط على األبواب فكتبه خبط متقن حسن جدا ورتب املتقدمني مع حظ من الفقه والعربية رتب امل
صحيح ابن حبان ورافقين كثريا وأفادين من الشيوخ واألجزاء وكان دينا خريا صينا مل أر من يستحق أن يطلق 

عليه اسم احلافظ بالشام غريه ، مات أسفا على ولده أمحد يف رمضان ومل يكمل اخلمسني وكان اللنكية قد 
حممد بن عبد الرمحن بن احلافظ أيب عبد اهللا الذهيب مشس الدين بن أيب هريرة .اب له حنو العشر أسروه وهو ش

الكفر بطناوي مسع بإفادة جده منه ومن زينب بنت الكمال وغريمها مسعت منه وكان من شيوخ الرواية قتل 
طنا فأخذه العسكر التمري بالعقوبة يف حادي عشر مجادى األوىل وقيل بل ضربت عنقه صربا وكان ببلده كفر ب

  .فعوقب مث قتل 
بفتح النونوسكون  -حممد بن عثمان بن عبد اهللا بن شكر البعلي مث الدمشقي احلنبلي مشس الدين النبحايل 

مسع من ابن اخلباز وغريه وأجاز له امليدومي وغريه وكان صاحلا خريا دينا متواضعا أفاد  - املوحدة بعدها مهملة 
حسنة منها كتاب يف اجلهاد وكان خطه حسنا ومباشرته حممودة ومات يف رمضان عن مثان وحدث ومجع جماميع 

  .مجع وألف وعباراته جيدة يف تصانيفه : وسبعني سنة وكان قد سافر فمات يف غزة قال ابن حجي 
بن إبراهيم بن أمحد الصاحلي البزاعي بواب الناصرية بالصاحلية حدثنا عن زينب بنت اخلب از ومات حممد بن علي 

حممد بن عمر بن حممد بن حممد بن هبة اهللا بن عبد املنعم بن حممد ابن احلسن بن .يف السادس عشر من شوال 
علي بن أيب الكتائب العجلي النهاوندي األصل املشقي ناصر الدين ابن أيب الطيب ولد سنة ست وأربعني ، 



 ويل كتابة السر حبلب مث بدمشق ، مات يف وأول ما ويل نظر اخلزانة بدمشق بعد والده سنة تسع مستني مث
رجب عن بضع ومخسني سنة وكان يكتب خبطه العمري العثماين ألن أمه من بين فضل اهللا وقيل هي بنت 

شهاب الدين أمحد بن حيىي بن فضل اهللا وكان هو يزعم أنه من نسل عثمان بن عفان ومل يصب يف ذلك وإمنا هو 
، وأول ما ويل بعد موت أبيه تدريس بعض املدارس مث ويل من بين عجل ، وكان يلبس بزى اجل ند وهو شاب 

كتابة السر حبلب سنة مثان وسبعني عوضا عن مشس الدين بن مهاجر مث بطرابلس مث ويل كتابة السر حبلب أيضا 
ام هبا  إىل عوضا عن انصر الدين ابن السفاح يف سنة سبع وتسعني ، مث عزل يف أخر القرن فسافر إلىدمشق فأق

أن ويل كتابة السر يف احملرم سنة إحدى ومثامنائة مث عزل يف شعبان سنة اثنتني ومثامنائة يف فتنة تنم وأهني وأخذ 
إىل مصر موكال به مث أطلق فقدم مع العسكر لقتال التتر ، فلما فر السلطان عن الشام توصل إىل أن ويل كتابة 

  .يف شهر رجب يف العقوبة  السر عن اللنكية مث عوقب إىل أن مات يف من مات
حممد بن حممد بن إمساعيل البكري مشس الدين ابن مكني املصري املالكي اشتغل يف الفقه فربع فيه وكان قليل 
املشاركة يف غريه ومسع من ابن عسكر وعبد الرمحن بن القاري وغريمها وويل تدريس الظاهرية بني القصرين 

حممد بن حممد بن .ابة احلكم إىل أن مات يف ربيع األول وقد بلغ الستني وعني للقضاء فامتنع مع استمراره يف ني
. . أيب بكر بن عبد اهللا بن حممد املخزومي الدماميين مث اإلسكندراين شرف الدين ابن معني الدين ولد يف خامس 

سكندرية ونشأ وتفقه واشتغل بالعربية واألصول وكان ذكيا وتعىن الكتابة وكان أبوه معني الدين ناظر اإل. . 
هو فباشر يف أعمال الدولة يف اإلسكندرية مث سكن القاهرة وكان حاد الذهن فاشتغل باملباشرة عند حممود 

الستادار واشتغل بالعلم يف غضون ذلك فربع يف الفقه واألصول وويل حسبة القاهرة سنة سبع وتسعني وتكرر 
جب سنة مثان وكان سعى بعد موت الكلستاين يف كتابة فيها مرارا ، مث ويل وكالة بيت املال مع الكسوة يف ر

السر بقنطار من الذهب وهو عشرة أالف دينار فلم يسعفه برقوق بذلك مث ويل نظر اجليش يف ثامن ربيع 
األولسنة تسع وتسعني بعد مجال الدين القيصري مث عزل برفيقه عند حممود كان هو سعد الدين ابن غراب يف 

ة مثامنائة وويل قبل ذلك وكالة بيت املال والكسوة وسعى يف القضاء وعني له فقام عليه سابع ذي القعدة يف سن
ا ملا هرب ابن غراب مث عاد ابن غراب فقبض  املالكية فلم يتم له ذلك مث استقر يف نظر اجليش ونظر اخلاص مجيع

ذكاءه كرم وطيش وخفة عليه عن قرب مث أفرج عنه فويل قضاء اإلسكندرية إىل أن مات وكان فيه مع حدته و
رمحه اهللا تعاىل وكان يعادي ابن غراب فعمل عليه إىل أن أخرجه من القاهرة لقضاء اإلسكندرية فلم يلبث أن 

ا على ما قيل وذلك يف احملرم منها    .مات هبا مسموم
حنفيا ومل حممد بن حممد بن اخليار الدمشقي تقي الدين التاجر ولد سنة مثان وأربعني وتفقه شافعيا مث رجع 

ينجب واشتغل بالتجارة وويل احلسبة والوكالة وهرب أيام الفتنة مث رجع ومعه مال فصار يشتري املتاع برخص 
  .فكسب كسبا جزيال فلم يلبث أن مات فيشوال ومتزق ماله 

مسع يف  حممد بن حممد بن عبد الرب بن حيىي بن علي بن متام السبكي اخلزرجي بدر الدين بن أيب البقاء الشافعي ،
صغره من عبد الرحيم ابن أيب اليسر ونفيسة بنت اخلباز وعلي بن العز عمر وغريهم ، واشتغل بالفقه واألصول 
 ، ، وويل القضاء مرارا وفوض له قضاء الشام لكن عزل قبل أن يتوجه إليه ، وويل خطابة اجلامع بعد ابن مجاعة 

عد ابن مجاعة يف شعبان سنة تسع وسبعني وهو دون ودرس باألتابكية بدمشق قدميا وأول ما ويل القضاء ب
األربعني فباشر سنة وأربعة أشهر ، مثأعيد ابن مجاعة واستمر هو بطاال بغري وظيفة إىل أن أعيد بصفر سنة أربع 



، ويف اآلخر فسد حاله بسبب ابنه جالل الدين  ومثانني ، مسعت منه ، وكان لني اجلانب يف مباشرته قليل احلرمة 
يف تدريس الشافعي بعد عزله األخري فاستمر إىل أن مات يف ربيع اآلخر وقد جاوز السبعني ، وقد تقدم  واستقر

تاريخ واليته يف احلوادث ، وقد ناب يف احلكم عن أبيه ، ودرس يف احلديث ، باملنصورية مث درس بالفقه هبا بعد 
ياء الدين والشافعيللشيخ سراج الدين وكان أبيه وبالشافعي فلما ويل القضاء انتزعت منه املنصورية للشيخ ض

خبيال بالوظائف وغريها مع حسن خط وفكاهة قرأت خبط ابن القطان وأجازنيه كان كثري اإلنصاف وإذا وقع 
بن حممد بن عبد اهللا الصاحلي احلنفي أحد نواب .عليه البحث ال يغضب خبالف والده رمحهما اهللا تعاىل  حممد 

  .احلكم بدمشق 
مد بن حممد بن عرفة الورغمي التونسي املالكي أبو عبد اهللا شيخ اإلسالم باملغرب ، مسع من ابن عبد حممد بن حم

السالم والوادي آسي وابن سلمة وابن برالل واشتغل ومتهر بالفنون ، وأتقن املعقول إىل أن صار إليه املرجع يف 
ين املتني واخلري والصالح وله تصانيف منها الفتوة ببالد املغرب ، وكان معظما عند السلطانفمن دونه مع الد

كتاب املبسوط يف املذهب يف سبعة أسفار إال أنه شديد الغموض ، وله خمتصر احلويف يف الفرائض ونظم قراءة 
، أجاز يل وكتب يل خطه ملا حج بعد التسعني باإلجازة  يعقوب ، مات يف مجادى االخرة وله سبع ومثانون سنة 

أصحابه كالما يف التفسري كثري الفؤاد يف جملدين وكان يلتقطهفي حال قراءهتم عليه عنه ، وعلق عنه بعض 
حممد بن حممد بن حممد بن عمر بن .ويدونه أوال فأوال ، وكالمه فيه دال على التوسع يف الفنون وإتقان وحتقق 

من احلجار وإسحق القدوة أيب بكر بن قوام الصاحلي بدر الدين كان دينا خريا به طرش يسري مسع الكثري 
 eاآلمدي وغريمها فقرأنا عليه شبيها باألذان وكنا نتحقق أنه يسمع ما نقرأه بامتحانه تارة ، وبصالته على النيب 

ا بدمشق ، وقد جاوز الثمانني  حممد بن .تسليما أخرى ، وبالترضي عن الصحابة كذلك ، مات يف شعبان حمترق
ملعروف بالوراق حمب الدين ، مسع من ابن أيب التائب وابن الرضي حممد بن حممد ابن منيع الصاحلي املوقت ا

  .وغريمها ، مسعت منه الكثري ، ومات يف حصار دمشق 
حممد بن حممد بن حممد الشرمساحي مث املصري عز الدين ابن قطب الدين املعروف بابن أخي موقع احلكم 

ا هلم وأحضر على املي ، مسعت منه يسريا ، وكان وجيها عند الرؤساءوكان بيته جممع دومي ومسع على غريه 
  .ومات يف رجب ومل يكمل اخلمسني 

حممد بن حممد بن حممود احلنفي صائن الدين الدمشقي أحد شهود احلكم بدمشق وكان يفيت ويذاكر ، مات يف 
  .ذي احلجة 

وأربعني وبرع يف الفقه حممد بن حممد بن مقلد املقدسي مث الدمشقي بدر الدين احلنفي ، ولد سنة سبعمائة وأربع 
والعربية واملعقول ، ودرس وأفىت ، وناب فياحلكم بدمشق ، وويل القضاء استقالال حنو سنة مث عزل ومل حتد 

حممد بن حممد .مباشرته مث سار إىل القاهرة فسعى يف العود فأعيد فوصل إىل الرملة فمات هبا يف ربيع اآلخر 
  .وايات واشتغل يف الفقه ، مات يف رجب البصروي مث الدمشقي الضرير ، قرأ بالر

حممد بن حممود بن أمحد بن رميثة بن أيب منى احلسين املكي من بيت امللك وقد ناب يف إمرة مكة ، وكان خاله 
علي بن عجالن ال يقطع امرا دونه وكانت لديه فضيلة ، وينظم الشعر مع كرم وعقل ، مات يف شوال وقد 

  .جاوز األربعني 
ود بن إسحاق الزرندي مث الصاحلي السمسار يلقب زقي ، حدثنا عن زينب بنت الكمال ، مات حممد بن حمم



  .يف شعبان 
حممد الزيلعي مشس الدين الكاتب اجملود ، وكان عارفا باخلطاملنسوب وبامليقات ، تعلم الناس منه وأخذ عنه 

فة األعشاب أخذ ذلك عن ابن القماح غالب أهل البلد ، وانتهت إليه رياسة الفن بدمشق ، وكان ماهرا يف معر
  .إنه أفضل منه يف ذلك ، مات يف شعبان : ، وكان ابن القماح يقول 

  .حممد بدر الدين األقفاصي مث املصري صاحب ديوان اجلاي كان من األعيان مبصر ، مات يف ربيع اآلخر 
ضي حلب ، ولد سنة مثان موسى بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مجعة األنصاري القاضي شرف الدين قا

وأربعني ونشأ يف حجر عمه شهاب الدين خطيب حلب ، واشتغل كثريا وتفقه بالذرعي وقدم دمشق سنة 
سبعني ، ودخل مصر وأخذ عن اآلسناي واملنفلوطي ، ومسع احلديثمن مجاعة ، منهم أمحد بن حممد األيكي 

، ورجع وق دصار فاضال يف الفنون وفهم من ك ل علم طرفا جيدا ، وأدمن االشتغال حىت املعروف بزغلش 
مهر ، وأفىت ودرس ، وخطب جبامع حلب واشتهر ، مث ويل القضاءيف زمن امللك الظاهر مرارا مث أسر مع 

اللنكية ، فلما رجع اللنك عن بالد الشام أمر بإطالق مجاعة هو منهم فأطلق من أسرهم يف شعبان فتوجه إىل 
، وك ان فاضال دينا كثري احلياء قليل الشر ، وكتب قطعة على الغاية القصوى أرحيا وهو موعوك فمات هبا 

  .للبيضاوي 
يوسف بن إبراهيم بن عبد اهللا األذرعي نزيل حلب اشتغل كثريا يف الفقه وغريه بدمشق مث قدم حلب فقرره 

را عليه ، قاله الناصري يف قضاء الباب مث قضاء تيزين فمات فيالكائنة العظمى ، وكان فاضال يف الفقه مقتص
يوسف بن موسى بن حممد بن أمحد بن أيب تكني بن عبد اهللا امللطي مث .القاضي عالء الدين يف تاريخ حلب 

، ولد سنة ست وعشرين أو يف اليت بعدها ، واشتغل حبلب  احلليب احلنفي اصله من خرت برت ونشأ مبلطية 
مائها ، ومسع من عز الدين بن مجاعةومغلطاي حىت مهر مث رحل إىل الديار املصرية وهو كبري فأخذ عن عل

وحدث عنه بالسرية النبوية وذكر أنه مسعها منه سنة ستني ، واشتغل وحصل وأفىت ودرس ، وكان يستحضر 
، فاستدعاه الظاهر برقوق ملا مات مشس الدين الطرابلسي فحضر من حلب يف  الكشاف والفقه على مذهبهم 

د بدر الدين الكلستاين كاتب السر ، وخلع عليه يف العشرين من الشهر ربيع اآلخر سنة مثامنائة ونزل عن
واستقر يف قضاء احلنفية ، فكانت مدة الفترة مائة وعشرة أيام ، فباشر مباشرة عجيبة فإنه قربالفساق واستكثر 

ا مات الكلستاين استقر بعده يف تدريس الصرغتمشية و وقع يف من استبدال األوقاف وقتل مسلما بنصرين مث مل
واليته أمور منكرة ، منها ما قدم من األخباس يف االستبدال ، ومنها أنه قتل مسلما بنصراين واشتهر أنه كان 

من نظر يف كتاب البخاري تزندق ، : يفيت باكل احلشيش وبوجوه من احليل يف أكل الربا وأنه كان يقول 
أن أنشدها له بلفظه مومها أهنا لبعض الشعراء وعمل فيه حمب الدين ابن الشحنة أبياتا هجاه هبا كان يزعم 

القدماء يف بعض القضاة ، وقد أثىن عليه ابن حجي يف علمه ومل يكن حممودا يف مباشرته ، مات يف ربيع اآلخر 
كان : بالقاهرة وشغر منصب القضاء عن احلنفية بعده قليال إىل أن استقر أمني الدين الطرابلسي ، قال العيين 

يوم خبمسة وعشرين درمها يصرف هبا فلوساويعطيها للفقراء ال خيل بذلك ، وكان عنده بعض يتصدق يف كل 
: وكان ظريفا ربع القامة ، وقال : شح وطمع وتغفيل وكان قد حصل حبلب ماال كثريا فنهب يف اللنكية ، قال 

الناصرية يف تارخيه  وهو أحد مشاخيي قرأت عليه حبلب سنة مثانني وقرأت خبط القاضي عالء الدين ابن خطيب
، قال  وقرأهتما عليه بروايته : أن امللطي هذا مسع من مغلطاي السرية النبوية والدر املنظوم من كالم املعصوم 



، قال : عنه ، قال  وكان فاضال كثري االشتغال واإلشغال وله ثروة : وأخذ عن مجال الدين ابن هشام وغريه 
بردى يف التدريسبجامع حلب مث ويل قضاء الديار املصرية وملا هجم زائدة حصلها حبيلة العينة وقرره تغري 

إن كنتم تعملون بالشوكة : اللنكية البالد عقد جملس بالقضاء والعلماء ملشاطرة الناس يف امواهلم فقال امللطي 
ا ط: فاألمر لكم وأما حنن فال نفيت هبذا وال حنل أن يعمل ، فوقف احلال وعدت من حسناته ، قال  لب إىل ومل

أنا اآلن ابن مخس وسبعني ، مات يف شهر ربيع اآلخر من هذه السنة ، وقرأت خبط : مصر على رأس القرن قال 
مات من الفقهاء الشافعية يف الكائنة وبعدها يف السنة عالء الدين الصرخدي وشرف : الربهان احملدث حبلب 

وهباء الدين داود الكردي ومشس الدين ابن  الدين الدادخبي وشهاب الدين ابن الضعيف ومشس الدين البايب
  ٨٠٤حوادث سنة .صفحة فارغة .الزكي اجلعربي 
  سنة أربع ومثامنائة

يف احملرم منها أعرس نوروز بسارة بنت امللك الظاهر يف احلادي والعشرين منه وكانت الوليمة هائلة يقال إنه 
  .ذبح فيها ثالمثائة رأس من الغنم 

دمرداش واستقر يف نيابة دمشق بعده آقبغا وفيه كائنة تغرى بردى م ع أهل دمشق فهرب إىل حلب واتفق مع 
اجلمايل يف صفر ، وكانأصل ذلك أن األعراب أفسدت يف الطرقات كثريا حىت هنب القفل القادم من مصر 
جب فخرج النائب لقتاهلم بالعسكر فلم يدركهم فرجع بغري نفع ووصل األمر بالقبض عليه من مصر فأراد احلا

القبض عليه ليلة اجلمعة ثاين عشر احملرم فهرب إىل ناحية حلب فوصل إىل دمرداش وكان دمرداشه قد قبض 
على علي بك بن خليل بن دلغادر التركماين وعلى مخسني نفرا من قومه وحبسهم ، فلما وصل تغرى بردى 

واستولوا على مراكب كثرية  ويف صفر نازل الفرنج طرابلس.استشفعوا به فشفع فيهم عند دمرداش فأطلقهم 
للمسلمني يف املينا ففزع إليهم أهل البلد وقاتلوهم قتاال شديدا فأسر من املسلمني مجاعة فدخل الناس بينهم يف 

الصلح والفداء فغدروا مبن طلع إليهم من الرسل يف ذلك وأسروه مث أسروا طائفة أخرى من قرية بقرب 
أخرى فحال بينهم وبني ذلك أمريها فقبضهم وجاء هبم إىل طرابلس طرابلس مث توجه طائفة منهم إىل قرية 

  .فسجنوا وأخذا املسلمون مراكبهم 
وفيها وقع دمرداش ومن اجتمع معه وبني دقماق نائبحلب حرب فكسره دمرداش فاستعان دقماق بنعري ومن 

ذلك أن دمرداش مجع  معه من العرب فوقع بينهم وقعة عظيمة انكسر فيها دمرداش ومن اتبعه ، والسبب يف
العساكر بعد أن خامر وجاء إليه تغرى بردى فجمع دقماق الذي قرر يف حلب العساكر حبماة مث استنجد بأهل 

دقماق يطلب النجدة من عسكر  دمشق مث توجه إىل جهة حلب فخامر بعض من معه من التركمان فرجع 
دمشق  دمشق فنودي بالقاهرة للخروج فوصل دمرداش إىل ظاهر حلب ووصل جاليشه إىل املعرة فتوجه من 

آسن باي وبكتمر ومعهما مجاعة مث التقوا يف مجادى األوىل ظاهر حلب فانكسر دمرداش واستوىل ابن دلغادر 
على حلب فكاتب السلطان بذلك وسلمها لدقماق نائبها من جهة السلطان مث مجع دمرداش مجعا من التركمان 

لب والعسكر وجاءهم نعري فردوا هاربني فأدركت آثارهم وأخذ منهم ومعهم ابن رمضان فخرج إليهم نائب ح
شيء كثري واستمر ابن رمضان ودمرداش منهزمني وأدركهم بعض من يعادي ابن رمضان فناهلم منه جراح 

  .وغري ذلك 
 وفيها نودي بدمشق مبنع.وفيها أوقع جنتمر الطرنطاي التركماين كاشف الوجه القبلي عرب ابن عمر اهلواري 



العمارة ظاهر البلد ، ومن عمر ظاهر البلد خربت عمارته ، وكانوا بعد حريق دمشق قد سكنوا يف العمران 
الذي بقي يف ظاهرها فاكثروا فيه العمارة ، واستوىل كثري من الناس على كثري من األوقاف ؛ فرفع األمر 

  .للسلطان فأمر بالنداء بذلك يف مجادى األوىل 
بن عباس الصليت يف قضاء الشافعية بدمشق وصرف اإلخناي ورسم عليه وأمر  وفيه استقر مشس الدين

بالكشف عما استوىل عليه مناألوقاف واألموال وأمر بالنداء عليه فنودي عليه يف أرجاء البلد مث بالصاحلية وجاء 
من قضاء  الناس أفواجا أفواجا يشكون منه وعقد له جملس عند النائب وهبدل كثريا ، وفيه عزل ابن منجا

  .احلنابلة واستقر النابلسي 
ويف صفر عزل ابن القطب من قضاء احلنفية واستقر شهاب الدين اجلواشين ، وفيه كثر اجلراد ببالد الشام 

  .كالسنة املاضية ، وفيه ويل القاضي جنم الدين ابن حجي قضاء محاة 
جة وأزبك وقانباي اخلازندار وغريهم وفيها يف صفر كثرت الفنت واألقاويل بني سودون احلمزاوي وسودون بق

فغضب أكابر األمراء من ذلك مثل نوروز وجكم وسودون طاز ومتربغا املشطوب فعني سودون احلمزاوي 
لنيابة صفد ومشوا بينهم يف الصلح إىل أن اصطلحوا على ذلك وأهنم ال حيضرون للخدمة حىت يسافر احلمزاوي 

إىل القلعة أصال ، وخلع على نوروز وكان له مدة أشهر مل يطلع  وأن مجاعة من املماليك مسوهم ال يطلعون
  .للخدمة ، وخلع على جكم وكان له مدة شهرينكذلك وذلك يف شهر ربيع األول 

  .ويف احملرم استقر مشس الدين ابن البنا شاهد ديوان جكم يف نظر األحباس ، مث مات يف السابع من صفر 
  .أواخر ذي القعدة بناصر الدين الطناحي فقيه السلطان  واستقر بدر الدين العيين مث صرف يف

ويف صفر توارى أبو كم الوزير علم .ويف أواخر ربيع اآلخر استقر مبارك شاه يف الوزارة عوضا عن أيب كم 
وفيها استقر مشس الدين حممد . الدين حيىي من كثرة الكلف على الوزارة مث ظهر فخلع عليه باالستمرار 

  .ة القاهرة عوضا عن مشس الدين البجاسي الشاذيل يف حسب
  .ويف أواخر صفر خلع على فخر الدين ابن غراب ناظر اخلاص عوضا عن أخيه سعد الدين باختياره 

  .وفيه خلص الطنبغا العثماين من أسر مترلنك فقرر نائبا يف غزة 
  .ويف ذي القعدة استقر حسن بن اآلمدي يف مشيخة سرياقوس وصرف أبينا التركماين 

ويف رابع مجادى اآلخرة عزل ناصر الدين الصاحلي عن قضاءالشافعية واستقر اإلمام جالل الدين ابن شيخ 
اإلسالم البلقيين عوضا عنه مبال كثري بذله بعناية سودون طاز ، وغضب جكم من ذلك وأساء له القول ملا جاء 

  .إىل بيته فالطفه شيخ اإلسالم والده وخرج هو وولده 
إال يسريا حىت دبت العداوة بني جكم وسودون طاز فانقطع نوروز وجكم عن اخلدمة مدة فربز مث مل يلبث 

جكم إىل بركة احلبش فأقام أياما واجتمع العسكر على سودون طاز مث خامر نوروز ويشبك بن ازدمر ومن 
 عيد الفطر معهما إىل جكم ووقع بينهما عدة وقعات فانقطع نوروز وجكم عن اخلدمة مدة ، فلما كان ثاين

وقعت احلرب بينهم مث نزل الناصر إىل االصطبل ومعه سودون طاز وبعث طائفة إىل بيت نوروز ليكبسوا عليه 
  .فركب وركبت اجلماعة فقتل مجاعة يف املعركة وجرح آخرون 

اة بنيابة مح.صفحة فارغة .وممن فقد يف الوقعة قانباي فلم يعرف له خرب مع أنه كان خلع عليهصفحة فارغة 
فامتنع وتغري وهرب جكم ومن اتبعه وأسر سودون من زاده جرحيا مع أن جهة نوروز كانت راجحة إال أن 



سودون طاز حتيل فأمر الناصر أن يبعث اخلليفة والقضاة إىل نوروز يف طلب الصلح فوصلوا إليه فانقاد هلم 
ء بالسمع والطاعة للسلطان وأمخدوا وتبعه جكم وغريه وتركوا احلرب ، فدار القضاة واخلليفة وحلفوا األمرا

طلب منه مجاعة من األمراء  ، مث  الفتنة ، وطلع نوروز إىل اخلدمة فخلع عليه ، مث طلع جكم فلم خيلع عليه 
الذين كانوا معه فجحد معرفة أمكنتهم وبرز هو ومن معه من األمراء واخلاصكية إىل بركة احلبش ، مث جاء 

  .ز فأركبوه إىل بركة احلبش واجتمع عندهم ما يقارب ألفي نفس متربغا املشطوب وغريه إىل نورو
فلما كان يوم الرابع عشر من شوال نزل السلطان ومجيع من معه وخرجوا من باب القرافة وجكم ومن معه ال 

خرب عندهم من ذلك ألهنم كانوا مسعوا بأنه نودي بعرض األجناد فبنوا األمر على أن احلرب تقع بينهم يوم 
، فبادر سودون طاز بالسلطان ومن معه عقبالعرض يوم األربعاء رابع عشره فالتقوا فانكسرت مقدمة النصف 

نوروز وجكم وأسر متربغا املشطوب وعلي بن ينال وأرغون ، ووىل جكم ونوروز هاربني أيضا ، وسفر متربغا 
رج يشبك من احلبس فسار ومن أسر إىل اإلسكندرية واستقر بيربس قريب السلطان أتابك العساكر وأمر أن خي

إليه القاصد يوم النصف من الشهر فوصلها رابع عشريه فاستقر دويدارا على عادته مث ظهر نوروز وراسل 
بيربس من اجليزة فأمنه وحلف له بالطالق أنه يستقر نائب الشام فركب إليه وخرج ليال بغري علم أحد فحضر 

بض على جكم أيضا وقيد وأرسل إىل قلعة املرقب وغضب عنده فأمسك وقيد مث أرسل إىل اإلسكندرية مث ق
  .بيربس من خمالفة رأيه وحنث ميينه فأرضي باملال 

ويف مجادى اآلخرة عصى صرق نائب غزة وذلك أنه كانبلغه أن بعض احلرامية يقطع الطريق فخرج إليه يف 
فلما رجع بلغه أن كتاب عسكره وأوقع هبم وأحضر منهم إىل غزة مجاعة فوسطهم وأخذ منهم شيئا كثريا 

السلطان جاء إىل حاجب غزة سالمش بالقبض على صرق فأظهر املخالفة فواقعه سالمش ومعه جركش نائب 
أعانه عمر  الكرك فكسرهم صرق وبدد مشلهم وقبض على جركش وهرب سالمش فاستغاث عرب آل جرم ف

كسروه فهرب وذلك يف نصف الشهر بن فضل اجلرمي ورجع هبم إىل غزة فواقعوا صرق فكسرهم مث تكاثروا ف
فأدركوه وقبض عليه وأحضروه إىل سالمش فقيد وحصل النهب يف بعض غزة ولوال أن عمر بن فضل رد 
العرب عن النهب مل يبق فيها دار إال هنبت وقتل يف الوقعة أكثر من مخسني نفسا وجرح أكثر من ثالمثائة مث 

ويف مجادى اآلخرة باشر .الكشاف فباشر يف شوال  جاءت من مصر لصرق والية الكشف بالغور مث كشف
  .عالء الدين ابن املغلي قاضي محاة احلنبلي قضاء حلب 

  .ويف رجب رخصت األسعار بدمشق بالنسبة إىل ما كان عقب الكائنة العظمى 
نة وفيه قبض على كثري من املفسدين بدمشق وشنقوا بكالليب معلقة يف أفواههم وكانوا قد كثروا بعد الكائ

وهجموا على الناس وأبادوهم قتال وخنقا وهنبا ووجد عندهم من قماش الناس ما ال حيصى كثرة فأحضر بدار 
  .النيابة فصار من عرف شيئا أخذه 

تلته    .ويف شعبان وقعت صاعقة على رجل حتت القلعة بدمشق فق
نودي يف الناس باالجتماع ويف سادس عشر شعبان أقيمت اجلمعة باجلامع األموي وكان هلا مدة قد عطلت مث 

  .للعمل فيه وتنظيفه 
وفيه زكا الزرع بأعمال دمشق حىت عد من حبة واحدة أنبتت مائيت سنبلة وسنبلة حكى ذلك ابن حجي أنه 

  .شاهده مع األمري ناصر الدين حممد ابن األمري إبراهيم بن منجك 



وفيه كانت وقعة .لدين البساطي وهو شاب ويف شعبان عزل ابن خلدون من قضاء املالكية مبصر واستقر مجال ا
الفيل ظاهر القاهرة وذلك أهنم اجتازوا به بقنطرة بعد قنطرة الفخر فاخنسفت فاشتبك فيها وعجز عن النهوض 
وصار معلقا فلم يقدروا على ختليصه حىت مات وهو كذلك وأنشدوا فيه أشعارا وغنوا بسبب قصته هذه أغاين 

.  
ماين على بعض عمال طرابلس فخرج شيخ نائبها يف إثره فأظهر اهلزمية إىل أن بعد وفيه أغار ابن صوجي الترك

ه كتاب نائب حلب دقماق يشفع فيه فقبل شفاعتهورجع وتفرق  عن البلد وهو يتبعه فلما كاد يهجم عليه وافا
، فك ر العسكر فاغتنم ابن صوجي الفرصة وقاطع على شيخ وهو بعسكر جرار وشيخ يف حنو اخلمسني فقط 

ا    .عليهم شيخ فهزمهم وقتل منهم مجاعة وفر الباقون ورجع سامل
ويف شوال قبض سودون احلمزاوي بصفد على مترييك البدوي أمري بين حارثة من العربان وكان قد مترد وكثر 

  .فساده فاعتقله إىل أن قتله يف صفر من السنة املقبلة وسلخه ومثل به 
يا له ذؤابة ظاهرة النور جدا فاستمر يطلع ويغيب ونوره قوي يرى ويف رجب منها ظهر كوكب كبري قدر الثر

مع ضوء القمر حىت رؤي بالنهار يف أوائل شعبان فأوله بعض الناس بظهور ملك شيخ احملمودي فانه نقل يف 
هذه السنة بعد خالص يشبك إىل نيابة دمشق عوضا عن آقبغا اجلمايل يف ذي القعدة وقرر نيابة طرابلس 

ش ، واستقرت قدم شيخ بدمشق فلم يزل بترقي بعد ذلك حىت ويل السلطنة واستمر بعد هذه بعدهدمردا
احلادثة عشرين سنة كما سيأيت تفصيله أمريا وسلطانا ونقل آقبغا اجلمايل إىل دمشق بطاال وطلب تغرى بردى 

دس بطاال ، واستقر ويف ذي القعدة عزل تغرى بردى نائب الشام عن نيابة الشام وصرف إىل الق.إىل القاهرة 
  .يف نيابة الشام شيخ احملمودي نقال من نيابة طرابلس فوصل يف نصف ذي احلجة 

وفيها استقر تقي الدين ابن الشيخ مشس الدين الكرماين يف قضاء العسكر بدمشق وإفتاء دار العدل وكان يؤم 
  .بالنائب ففوض له ذلك 

ووافقهمقرا يوسف واجتمعوا على دمرداش ونازلوا حلب وفيها يف ذي احلجة جتمعت التركمان مع ابن رمضان 
ومجع نائب حلب دقماق العسكر وجاء إليه نائب محاة وأمري العرب نعري وبلغ ذلك نائب دمشق فأرسل إىل 

  .دمرداش ينهاه عن ذلك فلم يصل إليه رسوال 
  .وفيها رجع مترلنك بعساكره عن سيواس قاصد اجلهة الشمالية لبالد ابن عثمان 

يها نازل السلطان أبو فارس عبد العزيز صاحب املغرب مدينة بسكرة وأسر صاحبها أبا العباس أمحد بن وف
بن مزىن بفتح امليم وسكون الزاي بعدها نون  يوسف بن منصور بن فضل ابن علي بن أمحد بن احلسن بن علي 

لت بزواله دولة بين مزين وكان وياء ثقيلة فأسره أبو فارس ومحله إىل تونس فسجنه هبا حىت مات بعد مدة وزا
هلا حنو أمنسبعني سنة يتنقلون فيها وكان ولده ناصر بن أمحد وهو من أبناء العشرين قد حج يف هذه السنة فبلغه 

أقام بالقاهرة بعد أن حج واشتغل هبا ومهر يف التاريخ وأمساء الرجال ومجع من ذلك  ما جرى على أبيه وأهله ف
  .د مدة جماميع فسدت بعده ومات بع

وفيها قتل جنتمر النظامي كاشف الوجه القبلي يف حرب جرت بينه وبني حممد بن عمر بن عبد العزيز اهلواري 
  .أمري العربان هناك 

ويف ثامن ذي القعدة اجتمع األمراء يف بيت بيربس يلعبون الكرة فترصد .وفيها أبطل الساملي مقسم اللحم 



طاز وهاشوا عليه وأرادوا قتله فخلصه منهم األمري بشبك ومحاه إىل أن مجاعة من املماليك حنو األلف لسودون 
  .وصل إىل باب السلسلة واستقر يشبك يف الدويدارية يف رابع عشري ذي القعدة 

  .فيه خرج األمراء عن بكرة أبيهم إىل عرب تروجة فأوقعوا هبم مث قدموا ليلة عيد األضحى 
ستقر ويل الدينابن خلدون يف قضاء املالكية وصرف البساطي ويف سادس عشري ذي احلجة أواخر النهار ا

سلمان التركماين واستقر عالن يف نيابة محاة عوضا عن يونس  واستقر مجق الدويدار يف نيابة الكرك عوضا عن 
احلافظي وكان من أعيان أصحاب سودون طاز وقيل أرادوا بذلك قص جناحه وكان اللنك ملا رحل من الشام 

عيسى فما أجابه .ين فتحصن أهلها بالقلعة فحاصرها اللنك وراسل صاحبها الطاهرصفحة فارغة وصل إىل مارد
ه أمرها أظهر أنه متوجه إىل جهة بغداد يف أواخر رمضان فخرب نصيبني واملوصل وصور فوهبها  بشيء فلما أعيا

ا حصل من األموال صحبة الشيخ زاده إىل مسرقند مث وجه إىل بغداد  حلسني بك بن بايب حسن ، وجهز م
عشرين ألف مقاتل وأمر عليهم أمري زاه رستم وأمره إذا غلب على بغداد أن يستقر فيها أمريا وتوجهوا ، 

وكان أمحد بن أويس قد رحل عنها وأمر عليها أمريا ، وأوصاه أن ال يغلق باهبا إذا قدم اللنك عليهم فلما وصل 
ذلك اللنك فسار إليهم ممدا هلم فأخذ بغداد عنوة يوم األضحى العسكر استعد أمريها وامسه فرج للقتال ، فبلغ 

فضحى بذبح املسلمني إىل أن جرت بدمائهم دجلة وبنيت برؤوسهم عدة منارات حىت يقال بلغتعدة القتلى 
صربا تسعني ألفا ، وكان قد وظف على كل أمري من عسكره أن حيضر له عددا من الرؤوس فكان إذا مل يقدر 

دة من أهل بغداد يقطع رؤوس من معه من األسرى من مجيع البالد ، مث أمر اللنك بتخريب بغداد على توفية الع
  .كعادته يف غريها وأبلغ يف ذلك مث رحل عنها راجعا إىل البالد الشمالية 

  ٨٠٤وفيات سنة 
  ذكر من تويف يف سنة أربع ومثامنائة من األعيان
مبصر قرب جامع عمرو وللناس فيه اعتقاد كبري وحيكى عنه  إبراهيم بن عبد اهللا الرفا كان مقيما بزاوية

  .كرامات ، مات يف مجادى األوىل 
إبراهيم بن حممد بن راشد امللكاوي برهان الدين الشافعي أحد الفضالء بدمشق اشتغل وحصل ومهر يف 

ل يف الفرائض بني القراآت ، وقد تقد يف احلوادث يف السنة املاضية ما جرى له مع القاضي املالكي وكان يشغ
  .املغرب والعشاء باجلامع ، مات يف مجادى اآلخرة 

بن حممد بن زكريا بن حيىي املقدسياملصري شهاب الدين السويداوي اعتىن به أبوه  أمحد بن احلسن بن حممد 
خ فأمسعه الكثري من حيىي ابن املصري ومجاعة من أصحاب ابن عبد الدائم والنجيب وحنوهم وأكثر له من الشيو

واملسموع واشتغل يف الفقه وحبث يف الروضة وكان يتعاىن الشهادات مث أضر بأخرة وانقطع بزاوية الست 
زينب خارج باب النصر ، قرأت عليه الكثري ونعم الشيخ كان وقد حدث قدمياقبل الثمانني وتفرد مبرويات 

 تاسع عشر ربيع اآلخر وقد كثرية وكان الشيخ مجال الدين احلالوي يشاركه يف أكثر مسموعاته ، مات يف
  .قارب الثمانني أو أكملها 

أمحد بن عبد اخلالق بن علي بن احلسن بن عبد العزيز بن حممد بن الفرات شهاب الدين ابن صدر الدين املالكي 
اشتغل بالفقه والعربية واألصول والطب واألدب ومتهر يف الفنون ونظم الشعر احلسن وكان بيننا مودة وهو 

  :القائل 



  إذا شئت أن حتيا حياة سعيدة
  ويستحسن األقوام منك املقبحا
  تزي بزي الترك واحفظ لساهنم

  .وإال فجانبهم وكن متصوحلامات يف شوال ومل يكمل األربعني 
بن حممد بن أيب الفتح نور الدين الدمشقي نزيل حلب املعروف باحملدث ، مسع الكثري من أصحاب  أمحد بن علي 

شق وحلب ، واشتغل يف علم احلديث وأقرأ فيه مدة حبلب ودمشق وكان حسن الفخر ومن غريهم بدم
احملاضرة ، ومن شيوخه يف األدب صالح الدين الصفدي ، ذكره يل القاضي عالء الدين ابن خطيب الناصرية 

بدمشق أمحد بن حممد بن حممد بن املنجا بن عثمان بن أسعد بن املنجا التنوخي الدمشقي احلنبلي قاضي احلنابلة .
تقي الدين ابن صالح الدين ابن شرف الدين تفقه قليال وناب عن أخيه ودرس وكان هو القائم بأمر أخيه وويل 

  .القضاء يف أواخر العام املاضي فلم تطل مدته وكان شهما نبيها ؛ مات معزوال ومل يكمل اخلمسني 
بن حممد املصري نزيل القرافة الشيخ شهاب الدين ابن  الناصح ، مسع من امليدومي وذكر أنه مسع أمحد بن حممد 

من ابن عبد اهلادي وحدث عنه مبكة بصحيح مسلم وحدث عن امليدومي بسنن أيب داود وجامعالترمذي مساعا 
أخذت عنه قليال وكان للناس فيه اعتقاد ونعم الشيخ كان مستا وعبادة ومروءة . ومن لفظ نور الدين اهلمذاين 
  .م يف الصالة عليه اخلليفة ، مات يف أواخر رمضان وتقد

أمساء بنت أمحد بن حممد بن عثمان احلليب مث الصاحلي روت لناعن احلجار مساعا ، ماتت يف ثالث عشر احملرم 
  .عن حنو من مثانني سنة 

أبو بكر بن عثمان بن خليل احلوراين تقي الدين املقدسي احلنفي ، مسع من امليدومي وحدث عنه وناب يف احلكم 
  . أواخر السنة ببيت املقدس ، مات يف

أبو بكر بن أيب اجملد بن ماجد بن أيب اجملد بن بدر بن سامل السعدي الدمشقي مث املصري احلنبلي عماد الدين ، 
، وسكن  ولد سنة ثالثني وسبعمائة ومسع من املزي والذهيب وغريمها وأحب احلديث فحصل طرفا صاحلا منه 

ونية فلم يزل هبا حىت مات ، ومجع األوامر والنواهي من الكتب الستة مصر قبل الستني فقرر يف طلب الشيخ
وجوده وكان مواظبا على العمل مبا فيه ، وله اختصار هتذيب الكمال ، وقد حدث عن الذهيب بترمجة البخاري 

، اجتمعت به وأعجبين مسته واجنماعه ومالزمته للعبادة ، مات يف آخر مجادى األولىجنتمر بن عبد  بسماعه منه 
اهللا التركماين الطرنطاي ، كان قد ويل نيابة محص ونيابة بعلبك وأسر يف احملنة العظمى مث خلص من األسر بعد 

  .مدة وحضر إىل مصر فتوىل كشف الصعيد ، وكان حسن احملاضرة بشوشا كرميا مع ظلم كثري وعسف 
اج وغريه ، مسعت منه قليال وكان خليل بن علي بن أمحد بن بوزبا الشاهد املصري ومسع من ابن منري السر

معمرا فإنه ولد سنة مخس عشرة وسبعمائة فلو كان مساعه على قدر سنه ألتى بالعوايل مات يف سابع عشري 
سعد ابن أيب الغيث بن قتادة بن إدريس بن حسن بن قتادة احلسين أمري ينبع ، .شعبان وله مثان ومثانون سنة 

أقام مبصر حىت مات   .يف ذي القعدة عن ستني سنة  عزل عن إمرهتا ف
  .شقراء بنت حسني بن الناصر حممد بن قالوون أخت األشرف شعبان ، ماتت يف ثامن عشر احملرم 

صاحل بن خليل بن سامل بن عبد الناصر بن حممد بن سامل الغزي الشافعي ، مسع من امليدومي وحدث عنه وناب 
للطيف بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد النور بن منري احلليب عبد ا.يف احلكم ، مات يف ذي القعدة ببيت املقدس 



مث املصر زين الدين بن تقي الدين بن احلافظ قطب الدين أحضر على ابن عبد اهلادي ومسع من امليدوى مسعت 
  .منه وكان وقورا خريا ، مات يف وسط صفر 

وكان حسن . الفقه على مذهب احلنيفة عبد املؤمن العينتايب املعروف ، مبؤمن كان فاضال يف عدة علوم منها 
الوجه مليح الشكل ، درس بعينتاب مث حتول إىل حلب فأقام هبا إىل أن مات يف هذه السنة نقلته من تاريخ العيين 

بن حممد بن عبد املنعم الربنباري شرف الدين ابن تاج الدين كان أبوه كاتب السر . عبد الوهاب بن حممد 
الدرج عند عالء الدين ابن فضل اهللا إىل أن مات يف خامس عشر ذي احلجة سنة  بطرابلس وناب هو يف توقيع

  .أربع عن حنو الثمانني سنة 
عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان املخزومي البلبيسي مث املصري الشافعي فخر الدين املقرئ الضرير إمام اجلامع 

وأخربين أنه ملا كان ببلبيس كان اجلن يقرؤن  األزهر تصدى لالشتغال بالقراءة فأتقن السبع وصار أمة وحده ،
يه مدة طويلة ، وقد حدث عنه خلق  ، وقرأ عليه خلق كثري ، وكان صاحلا خريا أقام باجلامعاألزهر يؤم ف عليه 

ال حيصى عددهم يف القراءة وانتهت إليه الرياسة يف هذا الفن ، وعاش مثانني سنة  كثري يف حياته ، وانتفع به من 
يف أول سنة مخس ، وأرخه املقريزي والبغداديفي ثاين ذي القعدة سنة أربع ومثامنائة أخربين حممد بن  ، يقال مات

علي بن ضرغام إجازة قال حدثين الشيخ فخر الدين عثمان املقرئ يف سنة وأربعني أن بعض اجلن أخربه أن 
على احلج فلم أرجع من مكة  وكنت عزمت: الفناء يقع يف مصر بعد سنة ويكون عاما يف أكثر الناس ، قال 

  .وأقمت هبا جماورا إىل هذه الغاية ووقع الطاعون العام سنة تسع وأربعني كما قيل 
علي بن هبادر بن عبد اهللا الداوداري النائب بصفد عالء الدين كان جوادا ممدحا عارفا باملباشرة ودارى عن 

أنفقه يف تلك األيام فبلغ عشرة آالف دينار صفد أيام مترلنك حىت سلمت من النهب ، ويقال إنه أحصى ما 
وأكثر من ذلك ، وكان ينفق على الواردين إليها من قبل الكائنة واهلاربني إليه بعدها ، واستقر بعد ذلك حاجبا 

بصفد فعمل عليه نائب صفد اآليت ذكره سودون احلمزاوي وضربه ضربا مربحا واستأصل أمواله ومات من 
  .وقد قتل به سودون قصاصابعد ذلك كما سيأيت  العقوبة يف أواخر السنة

علي بن عبد اهللا التركي نزيل القرافة باجلبل املقطم كان للناس فيه اعتقاد كثري وحيكى عنه كرامات وكانت 
شفاعته ال ترد مات يف ربيع األول ، وكان أبوه من املماليك السلطانية فنشأ هو يف بيت امللك الناصر الكبري ، 

جت يف وجهه قوبا فتأمل منها وعاجلها فلم ينجع فيها دواء فوجد شيخا يقال له عمر املغريب فطلب فلما كرب خر
منه الدعاء فاستدناه وحلس القوبا بلسانه فشفاه اهللا سريعا فاعتقده ورمى اجلندية وتبع الشيخ املذكور وتسلك 

وال لبس مرقعه بل كان مقتصدا يف ملبسه على يديه وانقطع إىل اهللا ومل يترك زي اجلندية وال أخذ يف يده سبحة 
ما رأيت أورع : ومأكله وكلما يفتح عليه يتصدق به ويؤثر غريه ، ومات وله أربع ومثانون سنة ، وكان يقول 

أعرف الناس من أيام الناصر ، ما رأيت هلم عناية بأمر : من الشيخ عمر والأهيب من الناصر ، وكان يقول 
: حشمة تصدهم عن أمور كثرية صارت تبدو من رئيس الرؤساء اآلن ، قلت الدين لكن كان فيهم حياء و

فكيف لو أدرك زماننا يقال بلغ التسعني ، وذكر يل أنه كان يذكر ما يدل على أن عمره أربع ومثانون سنة ، 
  .وقد زرته وأنا صغري ومسعت كالمه ودعا يل ولكين ال أتذكر أين زرته وأنا كبري فاهللا أعلم 

بيد بن داود املرداوي مث الصاحلي احلنبلي مسع من أمحد بن عبد الرمحن املرداوي وحدثنا عنه وكان علي بن ع
يكتب خطا حسناويعتمد احلكام عليه يف الشهادة بالصاحلية وهو أخو الفقيه مشس الدين ابن عبيد ، مات يف 



  .مجادى اآلخرة 
بالكوري مسع من زينب بنت الكمال وحدثنا  علي بن غازي بن علي بن أيب بكر بن عبد امللك الصاحلي عرف

  .عنها بالصاحلية ، مات يف شوال 
  .عمر بن الشرف الغزويل احلنبلي ، مات يف سادس عشر ذي القعدة منها حبلب 

عمر بن علي بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا األنصاري األندلسي مث املصري سراج الدين ابن أيب احلسن املعروف 
نةثالث وعشرين يف رابع عشري ربيع األول منها ، وكان امللقن وامسه عيسى زوج أمه بابن امللقن ولد س

فنسب إليه ، ومات أبوه أبو احلسن وهو صغري ، وكان عاملا بالنحو وأصله من األندلس ، رحل أبوه منها إىل 
وأوصى به إىل الشيخ التكرور وأقرأ أهليها القرآن فحصل له مال ، مث قدم القاهرة فولد له هذا فمات وله سنة 

عيسى املغريب وكان يلقن القرآن يف اجلامع الطولوين فتزوج بأمه فعرف به ، وحفظ القرآن والعمدة وشغله يف 
مذهب مالك ، مث أشار عليه بعض أصحاب والده أن يقرئه املنهاج فحفظه وأنشأ له وصيه ربعا فكان يكتفي 

بلغين أنه حضر يف الطاعون العام بيع كتب شخص من احملدثني  بأجرته ويوفر له بقية ماله وكان يقتين الكتب ،
فتوجهت إىل منزيل فأخذت كيسا من الدراهم ودخلت احللقة : فكان وصيه ال يبيع إال بالنقد احلاضر ، قال 

يما اشتريت مسند اإلمام أمحد بثالثني درمها ، : فصببته فصرت ال أزيد يف الكتاب شيئا إال قال  بع له ، فكان ف
كان رمبا عرف بابن النحوي ورمبا كتب خبطه كذلك فلذلك اشتهر هبا ببالد اليمن ، عين يف صغره بالتحصيل و

، فسمع من ابن سيد الناس والقطب احلليب وأكثر عن أصحاب النجيب وابن عبد الدائم وخترج بزين الدين 
، واعتىن بالتصنيف قدميا فشرح الرحيب ومغلطاي وكتب عنهما الكثري ، وتفقه بشيوخ عصره ومهر يف الفنون 

كثريا من الكتباملشهورة كاملنهاج والتنبيه واحلاوي على كل واحد منها عدة تصانيف ، وخرج أحاديث الرافعي 
وشرح البخاري مث شرح زوائد مسلم عليه مث زوائد أيب داود عليهما مث زوائد الترمذي على الثالثة مثالنسائي 

هر بكثرة التصانيف حىت كان يقول إهنا بلغت ثالمثائة تصنيفا واشتهر امسه كذلك مث ابن ماجه كذلك ، واشت
وطار صيته ، وكانت كتابته أكثر من استحضاره فلهذا كثر القول فيه من علماء الشام ومصر حىت قرأت خبط 

رية ابن حجي كان ينسب إىل سرقة التصانيف فإنه ما كان يستحضر شيئا وال حيقق علما ويؤلف املؤلفات الكث
ا قدم دمشق نوه بقدرة تاج الدين السبكي سنة سبعني وكتب له تقريظا  على معىن النسخ من كتب الناس ، ومل

على كتابه ختريج أحاديث الرافعي وألزم عماد الدين ابن كثري فكتب له أيضا ، وقد كان املتقدمون يعظمونه 
ا ، وأما الذين قرؤا عليه ورأوه من سنة سبعني فما  كالعالئي وأيب البقاء وحنومها فلعله كان يف أول أمره حاذق

مل يكن باملاهر يف الفتوى وال التدريس وإمنا كان يقرأ عليه مصنفاته غالبا فيقرر على ما فيها ، : بعدها فقالوا 
، وكان موسعا عليه يف الدنيا  وجرت له حمنة بسبب القضاء تقدمت يف احلوادث وكان ينوبفي احلكم فترك 

قامة ، حسن الصورة ، حيب املزاح واملداعبة مع مالزمة االشتغال والكتابة ، وكان حسن احملاضرة وكان مديد ال
مجيل األخالق كثري اإلنصاف شديد القيام مع أصحابه ، واشتهر بكثرة التصانيف حىت كان يقال إهنا بلغت 

ا هو ملكه ومنها ما هو من وعنده من الكتب ما ال يدخل حتت احلصر م. ثالمثائة جملدة ما بني كبري وصغري  نها م
أوقاف املدارس ال سيما الفاضلية ، مث إهنا احترقت مع أكثر مسوداته يف أواخر عمره ففقد أكثرها ، وتغري حاله 

بعدها فحجبهولده نور الدين إىل أن مات يف سادس عشري ربيع األول وقد جاوز الثمانني بسنة وكان حسن 
  .األخالق وكثرة اإلنصاف ومجال الصورة والقيام مع أصحابه  احملاضرة وحيب املداعبة مع مجيل



فضل اهللا بن أيب حممد التربيزي أحد املتقشفني من املبتدعة وكان من االحتادية مث ابتدع النحلة اليت عرفت 
له باحلروفية فزعم أن احلروف هي عني اآلدميني إىل خرافات كثرية ال أصل هلا ، ودعا اللنك إىل بدعته فأراد قت

فبلغ ذلك ولده أمري زاده ألنه فر مستجريا به فضرب عنقه بيده فبلغ اللنك فاستدعى برأسه وجثته فأحرقهما 
نسيم الدين ، فقتل بعد ذلك وسلخ جلده يف الدولة املؤيدية سنة : يف هذه السنة ، ونشأ منأتباعه واحد بلقب 

  .إحدى وعشرين حبلب 
ألرموي مث الصاحلي مسع من فاطمة بنت العز وحدثنا عنها ، مات بدمشق حممد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم ا

.  
حممد بن رسالن بن نصري بن صاحل البلقيين ناصر الدين أخو شيخاإلسالم سراج الدين ولد سنة مخس عشرة 

ى أخيه وسبعمائة ، ومل يرزق من العلم ما رزق أخوه وال ما يقاربه ، وكان مقيما ببلده يتعاىن الزراعة ويقدم عل
أحيانا ، ولو اتفق له مساع احلديث لكان عايل اإلسناد ، رأيته قبل موته بقليل ، وهو شيخ جلد صحيح البنية 

يظهر للناظر أن الشيخ أسن منه ألن الشيخ قد سقطت أسنانه كلها خبالف هذا ، وكانت هلما أخت عاشت إىل 
  .سنة ثالث وجاوزت التسعني 
صري أصيل الدين ولد بعد سنة أربعني ، وملا ترعرع تعاىن القرآن ، مث اشتغل حممد بن عثمان األشليمي مث امل

قليال يف الفقه وتكسب بالشهادة والزم صدر الدين ابن رزين مث ناب يف احلكم بالقاهرة مث سعى يف قضاء 
إظهاره القضاة على القاضي تقي الدين الزبريي بتحسني القاضي صدر الدين املناوي له ذلك وحتريضه عليه و

الرضا به ، فلما شرعفي ذلك وجد املناوي السبيل إىل السؤال يف العود فأعيد وقرر األصيل يف قضاء دمشق ، 
فوليه يف شعبان سنة إحدى ومثامنائة يف أواخر دولة الظاهر مبال اقترضه وافر فباشر قليال فلم حتمد سريته ، فلم 

ألصيل إىل مصر واستمر معزوال ، ونالته بالقاهرة حمنة يلبث الظاهر أن مات فسعى األخناي حىت عاد ورجع ا
بسبب الديون اليت حتملها وسجن بالصاحلية مدة مث أطلق ، وكان له استحضار يسري من السرية النبوية ومن 

شرح مسلم فكان يلقي درسه غالبا من ذلك وال يستحضر من الفقه إال قليال ، مات عن ستني سنة أو أكثر يف 
  .ة من السنة أواخر ذي احلج

بن علي أبو احلسن البالسي مث املصري جنم الدين ابن نور  بن احلسن  بن حممد بن عقيل بن حممد  حممد بن علي 
الدين ابن العالمة جنم الدين ، تفقه كثريا مث تعاىن اخلدم عند األمراء مث ترك ولزم بيته ، ودرس بالطيربسية إىل 

، ونعم ا ، لزمته مدة أن مات وقد أضر قبل موته بيسري  لشيخ كان خريا واعتقادا جيدا ومروءة وفكاهة 
حممد .وحدثين عن ابن عبد اهلادي ونور الدين اهلمذاين وغريمها ؛ مات يف عاشر احملرم وله أربع وسبعون سنة 

بن عنقة  مث املدين كان  -بفتح املوحدة بعدها مهملة  -أبو جعفر البسكري  -بنون وقاف وفتحات  -بن حممد 
املدينة ويطوف البالد وقد مسع من مجال الدين ابن نباتة قدميا مث طلب بنفسه فسمع الكثري من بقية يسكن 

أصحاب الفخر بدمشق ومحل عن ابنرافع وابن كثري وحصل األجزاء وتعب كثريا ومل ينجب ، مسعت منه يسريا 
  . رمحه اهللا -غريبا  -وكان متوددا رجع من اإلسكندرية إىل مصر فمات بالساحل 

حممد بن نشوان بن حممد بن أمحد بن نشوان بن حممد بن أمحد احلجاوي والد الشيخ شهاب الدين كان خريا 
  .كثري التالوة ؛ مات يف رجب وعاش ستا وسبعني سنة 

. حممد بن    .بن البناء ناظر ديوان األمري جكم وويل بعنايته نظر األحباس ؛ ومات يف خامس ربيع اآلخر . . . 



بد اهللا اجلركسي كان معظما عند اجلراكسةوكانوا يتحاكون بينهم أنه يلي اململكة وهو ال يكتم الجني بن ع
ذلك ويتظاهر به وكان السلطان واألكابر يبلغهم ذلك فال يكترثون به ويعدون كالمه من سقط املتاع ، وكان 

، وأن خيرج اإلقطاعات كلها ، وأن  قد عني مجاعة لعدة وظائف وكان يعد أنه إذا متلك أن يبطل األوقاف كلها 
يعيد األمر إىل ما كان عليه يف عهد اخللفاء ، وأن حيرق كتب الفقهاء كلها ، وأول من يعاقب شيخ اإلسالم 

البلقيين ، فحال اهللا بينه وبني ذلك ، ومات قبل البلقيين بسنة ، وكان له إقطاع تغل يف كل سنة عشرة آالف 
دينار ورزقة أخرى تغل هذا القدر أو أكثر منه ، وكان منقطعا يف بيته وأكابر كانت يف ذلك الوقت قدر ثالمثائة 

األمراء يترددون إليه وغريهم يفعل ذلك تبعا هلم ، وشاع أن الظاهر أراد أن يقرره يف نيابة السلطنة ومل يتم 
يناضل عنها وله بل كان االمتناع منه ، وكان مشهورا بسوء العقيدة يفهم طريق ابن العريب و: ذلك ، وقيل 

، وكان يتهدد  أتباع يف ذلك ، واشتهر عنه أنه سيلي األمر استقالال فيغري معامل الشريعة وحيرق كتب املسلمني 
األعيان كالبلقيين بالقتل والعقوبة إىل أن قدر اهللا موته يف رابعربيع األول من هذه السنة قبل البلقيين بسنة 

  .مانني أو جاوزها ونصف وكفى اهللا شره وكان قد قارب الث
بفتح أوله وسكون الالم  -يوسف بن احلسن بن حممود السرائي األصل التربيزي عز الدين الشهري باحللوائي 

الفقيه الشافعي ، ولد سنة ثالثني وسبعمائة وتفقه ببالده ، وقرأ على الشيخ جالل الدين القزويين  - مهموزا 
ن ، واجتمع يف بغداد بالشيخ مشس الدين الكرماين وأخذ عنه والشيخ هباء الدين اخلوجني والقاضي عضد الدي

احلديث وشرحه للبخاري ومهر يف أنواع العلوم ، وأقبل على التدريس وشغل الطلبة ، وعمل على البيضاوي 
شرحا ، فلما دخل الدعادعة وهم أتباع طقتمش خان تربيز وخربوها حتول الشيخ عز الدين إىل ماردين فأقام 

أقام هبا ، وكتب على الكشاف حواشي هبا مدة ، مث  راسله مرزا ابن اللنك فقدم عليه تربيز فبالغ يف إكرامه ف
وشرح األربعني للنووي ، وكان زاهدا عابدا معرضا عن أمور الدنيا مقبال على العم ، وكان قد حج مث زار 

ائة باجلزيرة فإنه رجع إليها ملا كثر املدينة فجاور هبا سنةوكان ال يرى مهموما قط ، وكانت وفاته سنة أربع ومثامن
الظلم يف تربيز فقطنها إىل أن مات ، وخلف ولدين بدر الدين حممدا ومجال الدين حممدا ، وحج بدر الدين سنة 
تسع وعشرين وأقام حبصن كيفا فشغل الناس بالعلم ، وحج مجال الدين سنة ثالث وثالثني ، وقدم القاهرة سنة 

ذكره يف سنة اثنتني ومثامنائة أربع وثالثني وأقام هب   .ا مدة وتوجه وقد تقدم 
يوسف بن احلسني الكردي الشافعي نزيل دمشق كان عاملا صاحلا معتقدا تفقه وحصل ، قال الشيخ شهاب 

قدمت من حلب سنة أربع وستني وهو كبري يشار إليه وكان مييل إىل األثر والسنة وينكر : الدين امللكاوي 
دهم وبدعتهم ؛ وكانت له اختيارات ، منها املسح على اجلوربني مطلقا وكان يفعله ، وله علىاألكراد يف عقائ

وقال ابن حجي كان . مؤلف لطيف مجع فيه أحاديث وآثارا ، ومنها تزويج الصغرية اليت ال أب هلا وال جد 
ة جيتمع إليه ، وكان مييل إىل ابن تيمية ويعتقد صواب ما يقوله يف الفروع واألصول ، وكان من حيب ابن تيمي

قدمت من حلب سنة أربع : قد ويل مشيخة اخلانقاه الصالحية وأعاد بالظاهرية وكان الشهاب امللكاوي يقول 
وستني وهو كبري يشار إليه وكان وقع بينه وبني ولده الشيخ زين الدين عبد الرمحن الواعظ بسبب العقيدة 

جلس مع الشهود وأحسن إليه ولده يف فاقته فلم يلبث أن  وهتاجرا مدة إىل أن وقعت فتنة اللنكية فتصاحلا ، مث 
  .مات يف شوال 
  ٨٠٥حوادث سنة 



  سنة مخس ومثامنائة
يف أوهلا استوىل اللنك على أيب يزيد ابن عثمان وأسره وأسر ولدمهوسى مث قتل أبو يزيد ، وكان من أكرب ملوك 

ينكر على ملوك عصره تقاعدهم عن اجلهاد وأخذهم اإلسالم وأمينهم نقيبة وأكثرهم غزوا يف الكفار ، وكان 
املكوس فلما رجع مترلنك يف سنة ثالث من البالد الشامية إىل جهة الشرق مث عرج على بغداد عاد إىل جهة 
الروم فوصل إليها فيأواخر السنة املاضية وأرسل إىل صاحب ماردين يأمره باحلضور إليه فلم يكن له بد من 

وراسل أبا يزيد يف الصلح على عادته يف املكر والدهاء ، وكان أبو يزيد قد مجع العساكر ملا موافقته فتوجه إليه 
بلغه قصده إىل بالده واستكثر فيها فلم جيبه إىل الصلح ورحل بعسكره إىل جهة مترلنك ليطرده عن بالده فسار 

ال أحب قتلك ولكن انظر إىل مخسة عشر يوما فراسله متر أيضا يقول له إنك رجل جماهد يف سبيل اهللا وأنا 
البالد اليت كانت معك من أبيك وجدك فاقنع هبا وسلم يل البالد اليت كانت مع أرطنا صاحب الروم يف زمن 
، فبلغه أن التمرية أغاروا على كماخ وهنبوها فتحقق أبو يزيد أن  امللك أيب سعيد ، فمال ابن عثمان إىل ذلك 

ذيال ، فلما تقارب العسكران أظهر متر اهلزمية خديعة فلم يفطن ابن عثمان متر ال حيب الصلح وال يذكره إال خت
لذلك وساق خلفه إىل مكان يسمى اآلناملكسورة فلما قربوا منهم أخرج مترلنك طائفة كانوا مسترحيني وأراح 

هم مقتلة املنهزمني فتالقوا مع عسكر ابن عثمان وهم كاملوتى من التعب ، فالقاهم أولئك على الفور فقتل من
، وتوجه سليمان بن أيب يزيد بن عثمان إىل جهة برصا منهزما  ، مث هجم عليهم كمني لتمرلنك فهزمهم  عظيمة 
مث عدا إىل القسطنطينية ومعه أكثر العسكر ، وأحاط التمرية ببقية العسكر وفيهم أبوه فأسروه وأتوا به إىل متر 

الروم فأفسدوا وهنبوا وأحرقوا عدة قرى وأقاموا بالروم وتفرقت العساكر شذر مذر ، وخاض التمرية يف بالد 
أربعة أشهر يف اإلفساد ، ومات أبو بن مراد بن أردخان بن عثمان يف أسر مترلنك وكان مطلقا فأدركه أجله إما 

من القهر أو من غريه ، وفرق متر ممالكه على من كانت بيده قبل انتزاع ابن عثمان هلا منهم ، ورجع مترلنك 
بالده يف شعبان من السنة بعد أن صنعوا يف الروم حنو ما صنعوا يف الشام ، فمات السلطان حممود خان إىل 

دبر مملكته واالسم والفعل هلم وهو من ذرية جنكيز خان وكان حضر واقعة الشام مع متر ، وكان وكان متر ي
أبو يزيد بن عثمان من خيار ملوك األرض ومل يكن يلقب وال أحد من آبائه وذريته وال دعي بسلطانوال ملك 

؛ وقرأت خبط وإمنا يقال األمري تارة وخوند خان تارة ، وكان مهابا حيب العلم والعلماء ويكر م أهل القرآن 
الشيخ تقي الدين املقريزي أنه مسع األمري حسن الكجكين يقول دخلت معه ملا توجهت إليه رسوال احلمام فكان 

وأخربين : احلوض الذي يغتسل منه مجيعا فضة وكذا كانت أوانيه اليت يأكل فيها ويشرب ويستعملها ، قال 
ك الظاهر وجهه إليه بسؤاله يف طبيب حاذق فلما وصل إليه أكرمه مشس الدين ابن الصغري الطبيب وكان املل

فكان بعد أن رجع حيكي أن ابن عثمان كان جيلس بكرة النهار يف براح متسع ويقف الناس : وأعطاه ، قال 
ر بالبعد منه حبيث يراهم فمن كانت له ظالمة رفعها إليه فأزاهلا يف احلال ، وكان األمن يف بالده فاشيا حبيث مي

الرجل باحلمل مطروحا بالبضاعة فال يتعرض له أحد ، وكان يشرط على كل من خيدمه أن ال يكذب وال خيون 
وكان الزنا واللواط وشرب اخلمر واحلشيشفاشيا يف بالدهم : ، ولكنه كان يصنع من الشهوات ما أراد ، قال 

أبو يزيد ال ميكن أحدا من التعرض ملال يتظاهرون به ، ويكرمون كل من ينسب إىل العلم غاية اإلكرام ، وكان 
أحد من الرعية حيا وال ميتا ، وإن مات وال وارث له يودع ماله عند القاضي ، وكل من غزا معه ال يتعرض 
لشيء مما حيصل يف يده ؛ وترك ملا مات من األوالد سليمان وحممدا وموسى وعيسى فاستقل بامللك سليمان 



عليه أخوه عيسى فقتل مث ثار أخوه موسى فغلب وقتلسليمان مث ثار حممد فقتل وسار على طريقة أبيه ، مث ثار 
  .وقام بعده ولده مراد بن حممد بن أيب يزيد بن عثمان . . . موسى ، واستقل حممد بامللك إىل أن مات يف سنة 

ارمها فراسله وكان السبب يف قصد اللنك بالد ابن عثمان أن أمحد بن أويس وقرا يوسف كانا قد فرا إليه فأج
اللنك بعد أن غلب على بغداد فيهما فامتنع فجعل ذلك ذريعة إىل قتاله فتوجه إليه ، وكان ابن عثمان قوي 

  .النفس فجمع العساكر ومل يقنع باالنتظار فكان ما كان 
سية وأول ما ملك اللنك قلعة كماخي وكانت يف غاية احلصانة مث راسل التتار الترك بالروم ومت إليهم باجلن

ومناهم ووعدهم فوعدوه باملعاونة ، فمن الرأي الفاسد أن ابن عثمان أراد أن يدهم عسكر اللنك على غرة ، 
فسلك بعسكره اجلرار يف مهامه وقفار ليصري من وراء العسكر ويظفر هبم فسار جمدا فتعبوا ولغبوا وجاعوا 

ر بعسكره متمهال وقد بلغه ما صنعه ابن وعطشوا واستمر اللنك سائرا ال يرده أحد عن قرية وال بلد بل سا
عثمان من جواسيسه فتباطأ يف سريه وأراح جيوشه ، فاتفق أهنم التقوا فتناجزوا القتال فاهنزم التتار الذين كان 

قد خدعهم واهنزم الباقون هبزميتهم ، وكامنلتقاهم مبدينة أنقرة ، فسار سليمان بن أيب يزيد بن عثمان مبن معه إىل 
حل وركبوا البحر إىل القسطنطينية ، وقبض على أبيه ابن عثمان فأحضر بني يدي اللنك فالمه وعنفه جهة السا

  .واستمر معه يف األسر وكانت الوقعة يف ذي احلجة من هذه السنة 
وفيها أرسل مترلنك رسال من عنده إىل صاحب ماردين بكتاب يرسله صحبة من يثق به من عنده إىل القاهرة مث 

يف البحر من بالد الروم منهم مسعود الكجحاين يستنجز إرسال أطلمش ويهددمهإن مل يرسلوه  أرسل رسال
يقصدهم ، فوصل إىل دمشق رسول صاحب ماردين وهو بدر الدين حممد بن تاج الدين حسني بن بدر الدين 

ر اجليلي وهو ممن حسن بن مشس الدين بن حسام الدين عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز ابن الشيخ عبد القاد
له حرمة يف تلك البالد ومكارم وإحسان وكلمة مسموعة وذكر أنه مل حيمله على اجمليء يف هذه الرسالة إال 

، وملا وصلوا إىل مصربادر املصريون  قصد النصيحة للمسلمني ، وقد تقدم ذكر أبيه يف سنة مخس وسبعني 
وكان مسعود املذكور قد صحب مترلنك ملا طرق اململكة بتجهيزه إليه وصحبته هدية جليلة يف مجادى اآلخرة ، 

الشامية فجاء يف الرسلية منه ، ويف كتاب مترلنك اآليت على يد مسعود أن مهما يقول مسعود ويقع االتفاق معه 
، ومهما حلف عليه فهو الزم يل  وأرسل مع مسعود لواء مذهبا عليه اسم مترلنك ووصل مع . عليه فهو بإذين 

ابن اجلزري وأخرب أن أباه كان مع ابن عثمان فأسر وأحضر عند مترلنك ، فأكرمه الشتهاره بعلم مسعود ولد 
القراآت ، ووصل أطلمش دمشق يف مجادى اآلخرة ووصل إىل حلب يف رجب ، مث توجه إىل مترلنك فالتقيا بعد 

وا توجهه إىل بالد رجوع متر من بالد الروم ورجعت الرسل الذين كانوا مع أطلش فوصلوا يف شوال وحقق
الدشت ، مث وصل من عند مسعود املذكور رسوال ومعه هدية فيل وغريه وكتاب يشكر األمراء علىإرسال 

وقرأت خبط الشيخ برهان الدين احملدث حبلب ما نصه ورد رسول متر مسعود بن حممود الكجحاين . أطلش 
قال له قانباي يف ثاين ذي القعدة سنة وصحبته شهاب الدين أمحد بن خليل وخاصكي من جهة الناصر فرج ي

مخس وصحبتهم هدية من متر إىل الناصر فرج من مجلتها فيل وفهد وبازي وسنقر وصقر وقبا قصريكم مزركش 
مزركش مريش مفرى بقاقم وسولق وبند وقبع قال وكان الثالثة املذكورون توجهوا يف العام ؟ مريش وخوقاين 

ي أطلش الذي كان مسجونا بالقاهرة من جهة متر ، قال وكان سببوقوعه املاضي إىل متر وصحبتهم األمري أ
ألهل مصر أنه كان أمريا على بعض القالع فنازله قرا حممد فأمسكه وأرسل به إىل القاهرة فحبس هبا ، فلما 



دخل متر الشام أرسل طلبه وتكررت رسله بطلبه فأرسلوه مكرما وتوجهوا به من جهة طرسوس إىل أن اجتمعوا 
به وهو يف أرض الروم مث قدر بعد ذلك جميء مسعود إىل هذه البالد وباشر نظر األوقاف يف الدولة املؤيدية 

  .ومات هبا 
ويف احملرم استقر صدر الدين األدمي يف كتابة السر بدمشقوعالء الدين ابن أيب البقاء يف القضاء بدمشق وزين 

  .الدين الكفري يف قضاء احلنفية هبا 
احلاجب فقيها ادعى عليه مبال عنده فأنكر مث صاحل عليه غرميه ، فظن احلاجب أنه كاذب يف  ويف صفر ضرب

بلغ ذلك احلاجب فشكي إىل  إنكاره فعزره ، فبلغ ذلك القاضي الشافعي فأرسل إىل الغرمي وعزره وطيف به ف
زاء من يرمي الفنت النائب فسلمه الشاهد املذكور والشهود الذين عينهم فضرهبم وطوف هبم ونادى عليهم ج

  .بني احلكام وتأمل الناس لذلك 
ويف يوم االثنني ثاين عشر صفر برز سودون طاز إىل ناحية املرجوالزيات فنزل هناك جبماعته وأخوته منافرا 

، فلم خيرج أحد إليه إال أن بعض املماليك أغلظوا ليشبك يف  ليشبك بسبب أنه ذكر له أنه قصد القبض عليه 
وا يف القول وساق بعضهم ليضربه فدخل بيت األتابك بيربس وأقام فيه أياما مث تراسلوا فأرسل الرميلة وأفحش

السلطان إىل سودون طاز يترضاه فما رضي فلما كان يوم االثنني تاسع عشره خلع على إينال باي بن قجماس 
به مث استعد السلطان بوظيفة سودون طاز واستقر أمري آخور وأخرجت إقطاعات مماليك سودون طاز ومن يلوذ 

لتحصني القلعة بالرماة ليخرج إليه فحصل بني بعض املماليك خلف ، مث اتفقوا ولبسواالسالح يوم األحد ثالث 
شهر ربيع اآلخر مث خرجوا إليه يف يوم األربعاء سادسه فلما علم سودون طاز بتوجه السلطان ركب جلهة خليج 

ىل بوالق وسار إىل امليدان الكبري بالقرب من قناطر السباع ، وأما الزعفران مث خرج إىل جهة النيل حىت وصل إ
العسكر فوصلوا إىل جهة املرج فقيل هلم إنه توجه إىل جهة البحر فرجعوا مسرعني فتالقوا عند الكبش فانكسر 

واهنزم راجعا فأمسك قانباي أخوه وجرح هو ومجاعة من الطائفتني ومات من جراحه خازنداره فلما كان يف 
اليوم الثالث من حربه قبض عليه وجيء به إىل بيت يشبك فرسم حببسه يف دمياط مكرما ونزل على فرس إىل 

البحر وشيعه األمراء إىل نزل إىل احلراقةوساروا به إىل دمياط مكرما واستقر آقباي الكركي اخلازندار على 
رابع عشر مجادى األوىل ، واستقر  إقطاع سودون طاز فلم يلبث أن مات من جراحة كانت أصابته ليلة السبت

  .إقطاعه لسودون احلمزاوي وهو يومئذ شاد الشرخباناه 
دمياطواجتمعت أخوة سودون طاز وأشاروا عليه بأن  ويف ثالث عشر مجادى اآلخرة وصل سودون اجللب إىل 

يه وهجم هو ومن معه على الطواحني فأخذو ا منها ما شاءوا يسافر إىل الشام ، فأرسل إىل وايل دمياط فقبض عل
من اخليول وتوجهوا فنزلوا على بكتمر بن بقر أمري العربان بالشرقية ، فبلغ ذلك السلطان من بقر فأرسل إليه 

عسكرا فأحاطوا به وقبضوا عليه وعلى من معه ومسر سودون اجللب وبعض املماليك متاعه بالرميلية تسمري 
لك يف ثالث شهر رجب ، مث قبض على قانباي وحبس سالمة مث أطلقوا وسجن سودون طاز باإلسكندرية وذ

  .باإلسكندرية ، مث أمر يف شهر رمضان بإرساهلم مفرقني إىل احلبوس يف قالع الشام 
ويف شعبان حبس نوروز وقانباي يف الصبيبة وجكم يف قلعةحصن األكراد وسودون طاز يف قلعة املرقب مث حول 

  .إليها جكم 
الدين بن العدمي يف قضاء احلنفية بالقاهرة بعد صرف أمني الدين  ويف سادس عشر رجب استقر كمال



الطرابلسي ، وكان كمال الدين قد قدم يف أوائل السنة من حلب بعد أن أسره اللنك وأهانه فقدم ليسعى يف 
  .أمور تنفعه حبلب فلقي األمر بالقاهرة معدوفا باألمراء فداخلهم حىت استقر بالقاهرة 

، وقرر يف  وفيها أطلق مجاز بن هبة احلسيين الذي كان أمري املدينة من سجناإلسكندرية وكان له به سبع سنني 
  .إمرة املدينة عوضا عن ثابت بن نعري 

وفيها أمسك ابن غراب وأخوه فخر الدين الوزير وسلما للركن ابن قامياز ، واستقر الركن أستادارا وتاج 
يمي املعروف بالشريف وزيرا ، وأصل ذلك أن سودون الدين ابن البقري ناظر اخلاصوعالء الدين األمخ

احلمزاوي تفاوض هو وابن غراب حبضرة الناصر يف أواخر شعبان ، فلما خرج ابن غراب من القلعة ضربه 
بعض املماليك ورموا عمامته ، فهرب وألقى نفسه ومحل إىل باب السلسلة عند األمري إينال باي بن قجماس 

دمة أياما إىل أن أمر الناصر مبسكه يف ثامن عشر رمضان وأمسك أخوه ومجاعة من أمري آخور وانقطع عن اخل
ألزامهما وعوق مجال الدين يوسف أستادار جباس بباب يشبك مث أطلق بعد قليل وعمل أستادارية األمري بيربس 

  .األتابك مضافا ألستادارية سودون احلمزاوي 
وكان قد أمر بعد مسك ابن غراب بإطالقه ، واستقر يف  ويف مستهل شوال وصل يلبغا الساملي إىل القلعة

الوزارة مبارك شاه يف رابعشوال وعزل األمخيمي مث عزل يف ثامن عشري شوال وقرر تاج الدين عبد الرزاق 
وايل قطيا واستقر بالساملي مشري الدولة فقط وسعرالساملي الذهب اهلرجة بستني واألفلوري خبمسة وأربعني 

وأخاه فلم ميكن من ضرهبما ، مث تسلمهما ابن قامياز وضرب فخر الدين بن غراب بعض  وتسلم ابن غراب
  .شيء مث شفع فيهما يشبك وأطلقا يف أواخر ذي القعدة 

  .ويف سلخ شوال عزل تاج الدين ابن الدماميين من نظر اجليشباستعفائه وأضيف إىل ابن البقري 
يا من الوزارة واستقر كاشفا بالبحرية ، ويف سابع عشري ذي ويف سابع ذي القعدة استعفى تاج الدين وايل قط

  .القعدة الساملي أستادارا مع اإلشارة 
ويف أول استقرار الساملي يف اإلشارة عزل ابن البلقيين من القضاء وأعاد ابن الصاحلي يف ليايل خروج احلاج ، 

  .ويقال إنه التزم يف ذلك مبال جزيل يزيد على ستة آالف دينار 
أواخر شوال استقر سودون احلمزاوي رأس نوبة كبريا عوضاعن سودون املارداين ، واستقر املارداين أمري  ويف

جملس عوضا عن متراز ، واستقر متراز أمري عوضا عن بكتمر ، واستقر طوخ خازندارا عوضا عن سودون 
  .احلمزاوي 

كرا فيهم يلبغا الناصري وبكتمر وفيها نازل اإلفرنج اإلسكندرية فاهتم أهل الدولة لذلك وجهزوا عس
، وقدموا فيه برهان الدين  وجركس املصارع وآقباي احلاجب وسودون املارداين ومتراز وتغرى بردى وغريهم 

  .احمللى بسؤاله يف ذلك طلبا لنباهة الذكر فأنفق عليهم مجلة كثرية من ماله وتوجهوا يف أواخر هذه السنة 
ك أبواب القلعة على األمراء بسبب النفقة ، فنزل األمراء من باب السر إىل وفيها يف أواخر السنة قفل املمالي

اإلصطبل وركبوا منخيوله إىل منازهلم ، وتغيب الساملي مث حصلوه وعوقوه يف القلعة بسبب النفقة مث تسلمه 
  .أمري آخور إينال باي ابن قجماس 

  .ويف مجادى األوىل مات آقباي اخلازندار 
سنة كائنة ابن دقماق وجد خبطه حط صعب على اإلمام الشافعي فطولب بذلك من جملس وفيها يف أثناء ال



القاضي الشافعي فذكر أنه نقله من كتاب عند أوالد الطرابلسي فعزره القاضي جالل الدين بالضرب واحلبس 
هرة وفيها استقر دمرداش يف نيابة طرابلس وأحضر تغرى بردى إىل القا.ومل يكن املذكور يستأهل ذلك 

وكذلك سودون احلمزاوي وقرر عوضه يف نيابة صفد شيخ السليماين ، واستقر سودون يف وظيفة شيخ 
السليماين شاد الشرخباناه مث قرر خازندارا بعد موت آقباي الكركي يف مجادى اآلخرة مث تزوجابنة ابنة السلطان 

  .ياقوس بعد موت حسن ابن األمدي برقوق يف رجب ، ويف ربيع األول أعيد أبينا التركماين إىل مشيخة سر
ويف مجادى األوىل استقر كرمي الدين حممد اهلوى يف حسبة القاهرة عوضا عن مشس الدين الشاذيل مث صرف 

  .واستقر حممد بن شعبان يف شعبان مث ضرب بعد أيام حبضرة يشبك وعزل 
، وفيها يف رجب ارتفعت األسعار فبلغ القمح سبعني والشعري أكثرمن ذلك وال فول تسعني والتنب مخسني 

  .وارتفعت أسعار سائر املأكوالت وكذلك املالبس 
ا  ويف ذي احلجة قدم دمشق ابن احلريب املصري الذي ويل وزارة دمشق بسبب حماسبة الوزير املستقر على م

ا استفادوه ، وشرع يف مظامل كثرية بدمشق ، فبلغ ذلك نائبها وهو غ ائب عنده وحماسبة أهل األوقاف على م
فأرسل مبنعه فمنع وتوجه إىل القاهرة فأرسل يف أمره فرجع وضربه ضربا مربحا وسجنه بالقلعة بعد أن نودي 

، ففرح الناس بذلك ودعوا له    .عليه 
ويف .ويف مجادى اآلخرة صرف عالء الدين على ابن أيب البقاء عن قضاء الشافعية واستقر مشس الدين بن عنان 

ي عن كتابة السر وأعيد عالء الدين نقيب األشراف فسعى ولده ناصر الدين ذي القعدة صرف ابن اآلدم
وفيها استقر بدر الدين حسن .بالقاهرة ، واستنجز لشهاب الدين ابن حجي نظر احلرمني والغزالية وتدريسها 

اب اجلايب يف قضاء املالكية عوضا عن األموي ،مث وصل توقيع عيسى قبل أن يباشر حسن فاستمر عيسى واستن
ويف رجب أغار التركمان أصحاب سامل .حسنا املذكور ورسم على األموي بسبب ما تأخر عليه من الرشوة 

الدوكاري على قارا وما حوهلا من القرى فاستباحوها وهنبوا حوايل ثلث البلد ومل خيرج إليهم نائب حلب وال 
  .أزعجهم ، وذكروا أهنم عاقبوا الناس على املال كصنيع التمرية 

رجب أكملت عمارة دار السعادة بدمشق بعد إلزام النائب أهل البلد بعمارهتا ومرمة ما حيتاج إليه السكىن  ويف
  .منها وحتول إليها فسكنها 

ويف شعبان ويل شهاب الدين األموي قضاء املالكية بدمشق وكان قبل ذلك قاضي طرابلس وقد ويل بعد ذلك 
  .قضاء مصر 

ل الدين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن اخلشاب يف قضاء احلنفية وفيه استقر كمال الدين بن مجا
بدمشق عوضا عن عبد الرمحننب الكفري ، ويف رمضان ويل فتح الدين بن مشس الدين اجلزري وكالة بيت املال 

  .بدمشق وتدريس األتابكية انتزعها من جالل الدين ابن أيب البقاء 
  .قتله العشري وكان خرج إليهم ليكبسهم فاستعدوا له فقتلوه ويف رمضان قتل نائب القدس ، 

  .ويف شوال ويل حمىي الدين بن األمدي كتابة السر بطرابلس 
وضرب قاضي حلب ابن حيىي فقتل ، ضربه رجل بسكني فمات ، واستقر عوضه مشس الدين حممد بن أمحد 

  .البريي أخو مجال الدين األستادار 
د الرمحن ابن الكفري عن قضاءاحلنفية بدمشق ، واستقر عوضا عنه مجال الدين ويف شوال عزل عز الدين عب



  .ابن القطب ، قال ابن حجي وهو أحسن سرية من ابن الكفري وإن اشتركا يف اجلهل 
وفيه هرب جنم الدين ابن حجي من محاة مغاضبا لنائبها عالن ألنه اطلع منه على إرادة العصيان فكاتب فيه 

دمشق فاطلع عالن على    .كتابه فأراد قتله ففر منه إىل 
بن منصور بن  ، بن كذا ، بنصري الدين بن ولوى  وفيها استشهد سعد الدين أبو الربكات حممد بن أمحد بن علي 

عمر امللقب ولسمع ، استقر يف مملكة احلبشة للمسلمني بعد أخيه حق الدين ، فسار على سريته يف جهاد 
عساكره وتعددت غاراته واتسعت مملكته حىت وقع له مرة أن يبيع األسرى الكفرةوكانت عنده سياسة وكثرت 

الذين أسرهم من احلبشة كل عبدين بتفصيلة ، وبلغ سهمه من بعض الغنائم أربعني ألف بقرة فيقال إنه مل تبت 
مجع  عنده بقرة واحدة بل فرقها ، وله يف مدة واليته وقائع وأخبار يطول ذكرها ، فلما كان يف هذه السنة

احلطى صاحب احلبشة مجعا عظيما وجهز عليهم أمريا يقال له باروا فالتقى اجلمعان فاستشهد من املسلمني مجع 
كثري منهم أربعمائة شيخ من الصلحاء أصحاب العكاكيز ، وحتت يد كل واحد منهم عدة فقراء مسلكون 

وجلأ سعد الدين إىل جزيرة زيلع يف عنده ، واستحر القتل يف املسلمني حىت هلك أكثرهم واهنزم من بقي ، 
وسط البحر ، فحصروه فيها إىل أن وصلوا إليه ، فأصيب يف جبهته بعد وقوفه يف املاء ثالثة أيام فطعنوه فمات 

، وكانت مدة ملكه ثالثني سنة ، واستوىل الكفار على بالد املسلمني وخربوا املساجد وبنوا بدهلا الكنائس 
أوالد سعد الدين وهم صري الدين علي و معه تسعة من أخوته إىل الرب اآلخر فدخلوا  وأسرواوسبوا وهنبوا ، وفر

مدينة زبيد ، فأكرمهم الناصر أمحد بن األشرف وأنزهلم وأعطاهم خيوال وماال فتوجهوا إىل مكان يقال له سيارة 
، واستمر صري الدين على طريقة أبيه وكسر عدة من جيوش احل طى وحرق عدة ، فلحق هبم بعض عساكرهم 

  .من الكنائس وغنم عدة غنائم ، وسيأيت خرب صري الدين يف سنة مخس وعشرين 
ويف العشر األخري من شوال سعى الساملي يف إبطال مكس الذبيحة من الغنم والبقر وغريمها ، والسبب أن 

هة الدولة شيء غالب املتجوهني أخذوا مراسيم مبساميح ، بعضهم ببقرة وبعضهم بشاة أو أكثر ، فما بقي جل
يتحصل من اجلهة فنودي بإسقاط ذلك ، مث أعيد بعد مدة لكن بصورة أخرى وهي ترك الصوف واجللد جلهة 

  .وفيه سعر اللحم فالسليخ بدرهم ونصف ، والسميط بدرهم وربع ، والبقري بدرهم .الدولة 
ة فهرب من باب السر ، مث أخرج من ويف أواخر ذي احلجة ثار اجلند باألستادار يلبغا الساملي وأغلق باب القلع

  .طاحون بالقرافة ورسم عليه السلطان وألزمه بتكفية العليق والنفقة وانسلخت السنة على ذلك 
وفيها خرج طاهر بن أمحد بن أويس على أبيه وحاربه وكسر مجعه وأطاعه العسكر بغضا منهم يف أبيه لسوء 

ففر إىل بغداد ليأخذ وديعة له ، فهجم عليه طاهر واستنقذ منه  سريته ، ففر أمحد إىل احللة فتبعه ولده وحاربه
أعانه فاجتمعا على حرب طاهر فاهنزم ، واتفق أنه اقتحم فرسه يف  املال فاستنجد أمحد بقرا يوسف من تربيز ف

 ويف سنة مخس ومثامنائة تزوج سودون احلمزاوي.حال اهلزمية جانبا من دجلة لينجو منه إىل الرب اآلخر فغرق 
  .زينب بنت امللك الظاهر وعمرها يومئذ حنو عشر سنني 

  .وفيها ضرب ابن شعبان احملتسب حبضرة يشبك لسوء سريته 
  ٨٠٥وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة مخس ومثامنائة من األعيان
 إبراهيم بن داود السرمحوشي الدمشقي ، كان رجال حسنا حيب الفقراء وكان كثري الضيافة مع فقره ، وويل يف



  .آخر عمره مشيخة اخلانقاه النجيبية وسكنها إىل أن مات يف رمضان وله ستون سنة 
أمحد بن عبد اهللا بن احلسن البوصريي شهاب الدين ، تفقه والزم الشيخ ويل الدين امللوي وبرع يف الفنون 

ا ، مسعت  منفوائده ، ودرس مدة ، وأفاد وتعاىن التصوف ، وتكلم على مصطلح املتأخرين فيه ، وكان ذكي
  .ومات يف مجادى األوىل 

كان من خيار الفقهاء : أمحد بن عبد اهللا احلليب مث الدمشقي شهاب الدين قاضي كرك نوح ، قال ابن حجي 
ويل اخلطابة والقضاء بكرك نوح مث القدس وناب : وويل قضاء القدس ، مات يف ذي احلجة ، قال ابن حجي 

  .س البادرائية يف اخلطابة باجلامع األموي ويف تدري
أمحد بن عبد اهللا العرجاين الدمشقي ، اشتغل قليال وكتب خطا حسنا وتعاىن اإلنشاء والنظم وباشر أوقاف 

  .السميساطية وكان حيب السنة واآلثار ، مات يف احملرم 
بن عثمان بن عمر بن عبد اهللا اخلليلي ، نزيل غزة ، مسعمن امليدومي وحممد بن إبراهيم بن أسد  أمحد بن حممد 

وأكثر عن العالئي وغريه ، وكان دينا صاحلا خريا بصريا ببعض املسائل ، سكن غزة واختذ هبا جامعا وكان 
للناس فيه اعتقاد ، اجتمعت به ونعم الشيخ كان ، قرأت عليه عدة أجزاء ، ومات يف صفر وله اثنتان وسبعون 

  .سنة 
بن عيسى بن احلسن الياسويف مث الدمشق ، روى عن أمحد بن علي أمحد بن حممد  ي املعروفبالثوم ، مبثلثة مضمومة 

اجلزري وغريه ، ومات يف مجادى اآلخرة عن ست وستني سنة ، وكان له مال وثروة مث افتقر بعد الكائنة 
  .وصارت أمواله حججا ال حتصيل منها 

كان من خيار : حجي  أمحد بن حممد احلليب مث الدمشقي شهاب الدين قاضي كرك نوح واخلطيب هبا ، قال ابن
  .الفقهاء ، وقد ويل قضاء القدس وويل تدريس املدرسة البادرائية بدمشق ، مات يف ذي احلجة 

شهاب الدين اشتغل ومهر وويل قضاء الشافعية حبلب يف  -من معرة سرمني  -أمحد بن حيىي العثماين املعري 
ث أن قتل ليلة األربعاء ثاين عشري الشهر مستهل شوال سنة مخس ومثامنائة ، وكان حسن السرية ، فلم يلب

، نقلت ذلك من  املذكور ، هجم عليه شخص فضربه يف خاصرته بسكني فمات منها يف الثاين والعشرين منه 
خط جمهول وجدته يف هامش جزء منمسودة تاريخ حلب البن العدمي ، مث وجدته يف تاريخ القاضي عالء الدين 

كان قاضي بلده مدة مث ويل قضاء حلب  - من معرة سرمني  -مالك السرميين  أمحد بن حيىي بن أمحد بن: فقال 
وكانت له مروءة وفيه : بعد الفتنة العظمى دون الشهر ، فاغتيل بعد صالة الصبح ثالث عشر شوال ، قال 

  .سكون وسريته حسنة 
وكان فاضال يف مذهبه وكان  أبو بكر بن حممد بن عبد اهللا بن مقبل زين الدين املعروف بالتاجر ، ناب يف احلكم

يف أوله مسسارا يف قيسارية الشرب فانكسر عليه مال كثري فترك صناعته واشتغل بالعلم فتنبه ، والزم االشتغال 
 ، حىت استنابه مجال الدين التركماين بعناية حمب الدين ناظر اجليش ، ومل يزل ينوب عن القضاة إىل أن مات 

د بزينة احلياة الدنيا مطرحا للتكلف يف ملبسه وهيئته مع املهابة وقلة الكالم ، مث وكان مشهورا بالديانة غري متقي
مات يف ثالث ذي احلجة عن حنو الثمانني ، وهو غري زين الدين السكندري احلنفي نائب احلكم أيضا األديب 

تأخر عن الثاين الفاضل تأخر عن األول ، وهلم ثالث وهو زين الدين املخدوم احلنفي ناب يف احلكم أيضا و
هبرام بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر الدمريي املالكي تاج الدين ، كان فاضال يف مذهبه .



، أخذ عن الشيخ خليل وغريه وبرع وأفىت ودرس بالشيخونية وغريها ، وشرح خمتصر الشيخ خليل فلم يفت 
تدريسالشيخونية وقضاء املالكية بعد موت ابن خري يف ثاين  منه إال الدالئل والعلل وهو يف جملدة واحدة ، وويل

عشري شهر رمضان سنة إحدى وتسعني أيام قيام منطاش ، وتوجه مع القضاة إىل الشام حلرب الظاهر ، فلما 
عاد الظاهر عزله يف ثاين عشر ربيع األول بالركراكي ، ومات معزوال يف سابع مجادى اآلخرة وقد جاوز 

  .لد سنة أربع وثالثني ، وله مساع من البياين وتفقه على الرهوين وله نظم وكان حممود السرية السبعني ألنه و
كان بزي اجلند ، من أهل احلسينية ، مث توصل بصحبة بعض  -بفتحتني من غري مدة  -احلسن بن علي األمدي 

سعد بن يوسف بن .ن األمراء حىت ويل مشيخة سرياقوس ، وترك لبس اجلند ولبس بالفقريي ومات يف شعبا
إمساعيل بن يوسف بن يعقوب بن سرور بن نصر بن حممد سعد الدين بن صدر الدين النووي مث اخلليلي ، ولد 
سنة تسع وعشرين وقدم دمشق بعد األربعني فاشتغل هبا مث مهر ودرس واشتغل على ابن قاضي شهبة ، وناب 

رأ عليه خمتصره يف علم احلديث وأذن له ، ومسع احلديث يف احلكم هبا ومحل عن التاج املراكشي وابن كثري ، وق
من الذهيب وعبد الرحيم بن أيب اليسر ومشس الدين ابن نباتة وغريهم ، وحدث وأفىت ودرس بأم الصاحل وأعاد 

بالناصرية ، مث ويل قضاء بلد اخلليل بعد كائنة مترلنك فمات هناك يف مجادى األوىل عن ستوسبعني سنة وكان 
كان ذا ثروة جيدة فاحترقت داره يف الفتنة وأخذ ماله ، فافتقر : قي من الشافعية ، قال ابن حجي أسن من ب

  .فاحتاج أن جيلس مع الشهود ، مث ويل قضاء بعض القرى وقضاء بلده اخلليل 
، وكان  سلمان بن عبد احلميد بن حممد بن مبارك البغدادي مث الدمشقي احلنبلي ، مسع من ابن احلموي وغريه 

  .بصريا ببعض املسائل ، متعبدا خريا 
، مات يف هذه السنة  سارة بنت علي بن .سودون طاز ، تقدم ذكره يف احلوادث وكان مسجونا بقلعة املرقب 

عبد الكايف السبكي ، أمسعت من أمحد بن علي اجلزري وزينب بنت الكمال وغريمها ، ومسعت على أبيها أيضا 
حتولت إىل القاهرة مث رجعت إىل دمشق يف أيام سري الدين وكان صاهرها ، مث ، وتزوجها أبو البقاء فلما مات 

رجعت إىل القدس مث إىل القاهرة ، فسمعنا منها قدميا مث يف سنة موهتا ، ماتت بالقاهرة يف ذي احلجة بعد مرض 
  .طويل وقد جاوزت السبعني 

بن ظاهر بن حممد بن خليل بن عبد ال رمحن احلرستاين مث الصاحلي املؤدب ، مسع من عبد اهللا بن خليل بن احلسن 
عبد اجلبار بن عبد اهللا املعتزيل احلنفي عامل الدشت .الشرف ابن احلافظ وغريه وأجاز له احلجار ، مسعت منه 

، أخرب مبوته يف هذه السنة مسعود الكجحاوي    .عند مترلنك ، قدم معه دمشق ودخل معه الروم ورجع فمات 
الء الدين يف تاريخ حلب وذكر أنه اجتمع به بقلعة حلب ملا طرقتها اللنكية يف شهر ربيع وفيها أرخه القاضي ع

يكون يل اآلن حنواألربعني ، وتكلم : فوجدته ذكيا فاضال ، وسألته عن مولده فقال : األول سنة ثالث ، قال 
د طالعه عبد اجلبار مع علماء حلب حبضرة اللنك وكان معظما عنده ، ورأيت شرح اهلداية ألكمل الدين وق

  .املذكور وعلم على مواضع منه وذكر أهنا غلط ، وختم ترمجته بأنه كان عامل الدشت يف زمانه 
عبد الرمحن بن أيب اخلري حممد بن أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلسين أبو الفضل الفاسي مث املكي 

اب الدين اهلكاري وغريمها ، وعنيبالفقه فمهر فيه وأفىت املالكي ، مسع من تاج الدين ابن بنت أيب سعد وشه
، مات مبكة يف نصف ذي القعدة عن مخس  ودرس أكثر من أربعني سنة ، وكان نبيها يف الفقه مشاركا يف غريه 

  .وستني سنة 



وى ، مث عبد الكرمي بن حممد النووي تقي الدين ، اشتغل قدميا مث ترك واشتغل بالسعي يف القضاء بالبالد فويل ن
  .باشر قضاء أذرعات مدة ، ومل يكن مرضيا ، وكان جوادا بالقرى ، مات يف رجب 

عبد الوهاب بن عبد اهللا بن أسعد بن علي اليافعي املكي تاج الدينابن الشيخ عفيف الدين ، اشتغل بالفقه وأذن 
، ومسع من أبيه له شيخنا األبناسي ودرس باحلرم ، مات يف رجب عن مخس ومخسني سنة ألنه ولد سنة  مخسني 

، وكان خريا عابدا ورعا  ، ورحل إىل دمشق فسمع من ابن أميلة وغريه ، وتفقه باألميوطي وغريه  ومجاعة مبكة 
  .قليل الكالم فيما ال يعنيه ، أم يف مقام إبراهيم نيابة ، اجتمعت به ومسعت كالمه 

  .ات فيجمادى األوىل عثمان بن عبد اهللا امللقب بالفيل أحد من كان يعتقد مبصر ، م
عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل السراج البلقيين شيخ اإلسالم ابن شهاب الدين ابن عبد اخلالق بن عبد احلق 
الكناين البلقيين نزيل القاهرة ، ولد سنة أربع وعشرين يف شعبان ، وحفظ القرآن وله سبع سنني ببلده ، وحفظ 

احلاجب األصلي والشاطبية ، وقدم مع أبيه القاهرة يف طلب العلم سنة  احملرر والكافية البن مالك وخمتصر ابن
ست وثالثني ، وعرض على القزويين والسبكي بعض حمفوظاته مث قدمها سنة مثان وثالثني فاستوطنها واخذ عن 

جنم الدين األسواين ومشس الدين بن عدالن ومشايخ العصر ، وأفىت ودرس وهو شاب ، وناظر األكابر 
، ومسع احلديث من مجاعة من مشايخ وظهرت  فضائله وهبرت فوائده وطار يف اآلفاق صيته من قبل الطاعون 

عصره كمحمد بن غايل وأمحد بن كشتغدي وإمساعيل التفليسي ومشس الدين بن القماح وابن عبد اهلادي 
و عن أيب حيان ، وأذن وامليدومي وغريهم ، وأجاز له الذهيب واملزي واجلزري وابن نباتة وآخرون ، وأخذ النح

له يف إقرائه وأطراه فيما كتبه له ، وأخذ األصول عن األصبهاين ، والزم ابن عقيل وتزوج بنته سنة اثنتني 
ومخسني ، وانتهت إليه الرياسة يف الفقه واملشاركة يف غريه حىت كان ال جيتمع به أحد منالعلماء إال ويعترف 

قاضي جالل الدين يف ترمجته كان يلقى احلاوي يف األيام اليسرية وبلغ بفضله ووفور علمه وحدة ذهنه ، قال ال
من أمره يف ذلك أن أقرأه يف مثانية أيام باجلامع األزهر ، وكان معظما عند األكابر عظيم السمعة عند العوام ، 

ثرة ما كان إذا ذكر البلقيين خضعت الرقاب حىت كان الشيخ مجال الدين األسنوي يتوقى اإلفتاء مهابة له لك
ينقب عليه يف ذلك ، وقد ويل قضاء الشام بعد صرف تاج الدين السبكي يف سنة تسع وستني ، وجرت له معه 
أمور مشهورة ومل يقم يف ذلك إال دون السنة وعاد إىل القاهرة متوفرا على االشتغال واإلفتاء والتصنيف ، وقد 

طويل لولده ، ومل يكمل من مصنفاته إال القليل ألنه كان عني مرات لقضاء الشافعية فلم يتفق ذلك إال بعد دهر 
يشرع يف الشيء فلسعة علمه يطول عليه األمر ، حىت كتب من شرح البخاري على حنو من عشرين حديثا 
طلبته من خطه من حواشي نسخته باروضة  جملدين ، وكتب على الروضة عدة جملدات تعقبات وعلق بعض 

ده جالل الدين ترمجة مجع فيها أسامي تصانيفه وأشياء من اختياراته أجادها ، خاصة جملدين ، وقد عمل له ول
، وخرجت أنا له أربعني حديثا عن أربعني شيخا ، حدثت هبا مرارا ، وقرأت عليه دالئل النبوة  مسعتها كلها منه 

، وقرأت عليه دروسا من الروضة ، وأذن يل خبطه وكتب يل خبطه  للبيهقي فشهد يل باحلفظ يف اجمللس العام 
على جزء من تعليق التعليق الذي وصلت فيه تعاليق البخاري ، وكنت رأيت يف هذه السنة أنين دخلت مدرسة 

وهو يصلي الظهر فأحس بداخل فتمادى يف الركوع فأدركت معه صالة الظهر ، فعربهتا عليه فقال يل حيصل 
أخذت عنك وأذنت يل ، فأقر ذلك وكان األمر وبقية املنام أنك تأخرت يل أدركتك ف: لكظهور كثري ، قلت 

كذلك ، وكانت آلة االجتهاد يف الشيخ كاملة إال أن غريه يف معرفة احلديث أشهر ويف حترير األدلة أمهر ، 



وكان عظيم املروءة مجيل املودة كثري االحتمال مهيبا مع كثرة املباسطة ألصحابه والشفقة عليهم والتنويه 
 شائع نازل الطبقة جدا ، وأقبل على عمل املواعيد بأخرة فكان حيصل له فيها خشوع بذكرهم ، وله نظم كثري

كان أحفظ الناس ملذهب الشافعي واشتهر بذلك ، وطبقة شيوخه موجودون ، قدم : وخضوع ، قال ابن حجي 
، وخضع له الشيوخ يف ذ لك علينا دمشق قاضيا وهو كهل فبهر الناس حبفظه وحسن عبارته وجودة معرفته 

طلبته فنفعوا وأفتوا  ، مث رجع وتصدى للفتيا فكان معول الناس عليه يف ذلك وكثرت  الوقت واعترفوا بفضله 
وله اختيارات يف بعضها نظر ، وله نظم وسط وتصانيف : قال . ودرسوا وصاروا شيوخ بالدهم وهو حي 

انه ، مات يف عاشر ذي القعدة وكثر كثرية مل تتم ، يبتدئ كتابا فيصنف منه قطعة مث يتركه وقلمه ال يشبه لس
أسف الناس عليه ، وبلغين وفاته وأنا مع احلجيج بعرفة فعملت فيه مرثية تزيد على مائة بيت وهي مشهورة ، 

  .وعاش إحدى ومثانني سنة وربع سنة ، رمحه اهللا تعاىل 
عنان بن مغامس .ه السنة عميد بن عبد اهللا اخلراساين احلنفي قاضي مترلنك مات بعد رجوعه من الروم يف هذ

ا قتل  بن رميثة بن أيب منى احلسين املكي يكىن أبا منا ولد مبكة سنة اثنتني وأربعني ، ورباه عمه سند بن رميثة مل
أبوه ، فلما مات استوىل على خيله وسالحه وأثاثه فأراد عجالن نزع ذلك منه ألنه وارث سند ففر عنان منه ، 

، وبالغ عنان يف خدمته حىت كان عجالن يقول مث أرسل يؤمنه فعاد إليه فأك هنيئا ملن ولد له مثل عنان مث : رمه 
تزوج بابنة ابن عمه أم املسعود واختص بوالدها أمحد بن عجالن ، مث تنكر له أمحد فذهب عنه عنان إىل صاحب 

ون كبيش بن حلى ، مث توجه عنان وحسن بن ثقبة إىل مصر وبالغا يف الشكوى من أمحد بن عجالن واتفق ك
ا التمساه ، فلم يوافق أمحد  عجالن مبصر فساس املر إىل أن رجع عنانومعه مراسيم السلطان بإعطائه وحلسن م
، فلما عادا ورجع  بن عجالن على ذلك ، ففر عنان وحسن بن ثقبة منه فردمها أبو بكر بن سنقر أمري احلاج 

، وسجن اخلمسة أبو بكر باحلاج قبض عليهما أمحد بن عجالن وعلى أخيه حم مد وعلى أمحد بن ثقبة وابنه علي 
، فاتفق موت أمحد بن  ، وجرت له يف هربه خطوب  ، ففر عنان وتوصل إىل مصر وذلك يف سنة مثان ومثانني 

عجالن ووالية ابنه حممد ، فبادرإىل كحل املسجونني ، فبلغ ذلك الظاهر فغضب فأرسل إىل حممد بن أمحد بن 
دخل احلاج مكة ، واستقر عنان أمري مكة ودخل مع آقباي املار داين أمري احلاج ، ووقع عجالن من فتك به ملا 

احلرب بينه وبني بين عجالن فهزمهم ، فلما رجع احلاج جتمع كبيش بين عجالن ومن معه وكبسوا جدة وهنبوا 
من التجار وغريهم  أموال التجار ، فلم يقاومهم عنان واحتاج إىل حتصيل مال أخذه من املقيمني من أهل مكة

، وأشرك معه يف اإلمارة أمحد بن نعري وعقيل بن مبارك ودعا لدفعه ، مث أشرك معهم علي بن  لريضي به من معه 
مبارك ، فتفرق األمر وكثر الفساد فبلغ السلطان ذلكفأمر علي بن عجالن على مكة فقاتله عنان خارج مكة يف 

بيش ومجاعة واهنزم علي ومن معه إىل الوادي ، فلما قدم احلاج فر رمضان سنة تسع ومثانني ، فقتل يف الوقعة ك
، فلما رجع احلاج عكف عنان على وادي مر وعلى جدة  عنان إىل خنلة وقام علي بن عجالن بإمرة مكة 

بن عجالن يف اإلمرة ، فلم يتم ذلك ، وقدم مصر سنة تسعني  وكاتب السلطان ، فكتب بأن يشترك مع علي 
السلطان وسجن يف أيام تغلب منطاش ، فلما عاد الظاهر إىل امللك أعاده إىل اإلمرة شريكا لعلي فلم يقبل عليه 

بن عجالن ، فسار إىل ينبع فحاربه وبري بن خمبار أمري ينبع ، فظهر عليهم ونزل الوادي يف شعبان سنة اثنتني 
يه ليقتلوه وهو يف الطواف ففر ، وتسعني مث دخل مكة ودعي له إىل رابع صفرسنة أربع وتسعني ، مث وثبوا عل

ا فدخال مصر يف مجادى  ويف غضون ذلك فسدت الطرقات باحلجاز ، فأرسل السلطان فأحضر عنانا وعلي



ا باإلمرة وأمر عنانا بأن يقيم مبصر ورتب له ما يقوم به ، مث سجن بالقلعة يف سنة مخس  اآلخرة ، فأفرد علي
 إىل اإلسكندرية هو ومجاز بن هبة أمري املدينة ومعهما علي بن وتسعني ، مث نقل يف أواخر سنة تسع وتسعني

مبارك بن ثقبة ، مث أعيد عنان إىل القاهرة يف آخر سنة أربع ومثامنائة ، فمرض هبا ومات يوم اجلمعة أول شهر 
إىل أن  ربيه األول ، وكان شجاعا كرميا ، له نظم ، قليل احلظ يف اإلمارة ، وافر احلظ من اخلالص من املهالك

  .حضر أجله يف ربيع األول وله ثالث وستون سنة 
عيسى بن حممد بن حممد احلجاجي أبو الروح الصويف ولد يف ثالثعشر مجادى اآلخرة سنة سبع وعشرين 

ا بذلك    .وسبعمائة ، وكان لطيفا ظريفا معروف
من عبد الرحيم بن أيب كلثم بنت احلافظ تقي الدين حممد بن رافع السالمي الدمشقية تكىن أم عمر مسعت 

  .اليسر حضورا وغريه ، أجازت يل قدميا ، وماتت يف ربيع األول 
بن أمحد بن إبراهيم بن محدان األذرعي مشس الدين مسع على صاحل األشنهي وامليدومي وغريمها ،  حممد بن أمحد 

ع عشري ذي وويل خطابة جامع شيخونومشيخة اجلامع اجلديد مبصر ، وكان حسن السمت ، مات يف راب
  .القعدة وله بضع وستون سنة ، مسعت منه 

، مث أسر مع اللنكية  بن حممود النابلسي مث الصاحلي مشس الدين احلنبلي ويل قضاء احلنابلة بدمشق  حممد بن أمحد 
مث جنا من بغداد وعاد فتوىل قضاءها مث مات وكان له اشتغال يف لعربية وغريها ، وكان يف أول أمره خياطا 

، مث اشتغل على علي مشس الدين ابن عبد القادر ، وقدم دمشق بعد السبعني وحضر درس أيب البقاء ،  بنابلس
مث شهد على القضاة واشتهر فصار يقصد يف األشغال واستقر كبري الشهود ، مث وقع بينه وبني القاضي عالء 

ر القضاء نوبا بينهما مث دخل مع الدين ابن املنجا فسعى عليه يف القضاء فويل سنة ستوتسعني وسبعمائة واستم
يف أذى الناس ونسبت إليه أمور منكرة وأخذ أسريا معهم ، فهرب من بغداد وكانوا قد .التمريةصفحة فارغة 

حكموا بفسقه ملا يتعاطاه مع التمرية من األمور املنكرة ، فعاد يف احملرم سنة أربع فلم يبال بذلك وسعى يف 
محد ابن املنجا ومات بعده بأيام يسرية ، ومل يكن مرضيا يف الشهادة وال يف القضاء ، فعزل به تقي الدين أ

  .القضاء ، وهو أول من أفسد أوقاف دمشق وباع أكثرها بالطرق الواهية ، مات يف احملرم 
حممد بن أمحد اهلاروين املصري كان ممن يعتقد مبصر وكان جمذوبا ، وكان أهل مصر يلقبونه خفري البحر ، مات 

  .فر يف ص
حممد بن أمحد البهنسي مث الدمشقي مجال الدين الشافعي ، اشتغل بالقاهرة وحفظ املنهاج واتصل بالقاضي 

، وكان حسن املباشرةمواظبا  برهان الدين ابن مجاعة ، فلما ويل قضاء الشام استنابه واعتمد عليه يف أمور كثرية 
ت الكائنة العظمى بدمشق فر إىل القاهرة فاستنابه عليها وعنده ظرف ونوادر وكان مقال مع العفة ، وملا وقع

  .القاضي جالل الدين ، ومات يف ذي القعدة 
ا بالطب وله فيه  حممد بن إسحاق بن أمحد بن إسحاق األبرقوهي مث الشريازي غياث الدين نزيل مكة كان عارف

عند شاه شجاع وهو الذي  تصنيف ، مات مبكة يف مجادى األوىل وله مثانون سنة ، وكانت له قبل ذلك مكانة
  .توىل له عمارة الرباط مبكة 

  . . .حممد بن أيوب بن عبد القادر بن بركات بن أيب الفتح بدر الديناحلنفي 
  .حممد بن عبد اهللا اخلواص أحد من كان يعتقد مبصر ، مات بالوراريق يف مجادى اآلخرة 



ة تقي الدين بن رزين العامري احلموي مث املصري حممد بن حممد بن عبد احملسن بن عبد اللطيف بن قاضي القضا
عالء الدين مسع من جده ألمه سراج الدين الشطنويف وحدثنا عنه قليال ومل يكن متصاونا ، خطب باجلامع 

حممد بن حممد بن حممد الدمشقي املالكي علم الدين ابن ناصر الدين .األزهر وباشر أوقافا ، ومات يف رمضان 
دمشق إحدى عشرة مرة يف مدة مخس وعشرين سنة أوهلا يف رجب سنة تسع وسبعني القفصي ، ويل قضاء 

باشر فيها مثان سنني وعشرة أشهر ، ومات وهو قاض وقد ويل قضاء حلب ومحاة مرارا ، وكان عفيفا ، له 
، وكان جده قد قدم دمشق يف سنة تسع عشرة فناب يف احلكم وكان  عناية بالعلم مع قصور فهم ونقص عقل 

وه جنديا مث ألبس ولده كذلك ، مث شغله بالعلم وهو كبري ودار يف الدروس واشتغل كثريا ، قال القاضي أب
أصيب يف الوقعة الكربى مباله ، وأسرت ابنته ، سكن عقيب الفتنة قرية من : عالء الدين يف ذيل تاريخ حلب 

وكان بيننا صحبة وكان يكرمين : قال  قرى مسعان إىل أن انزاح الططر عن البالد فرجع إىل حلب على واليته ،
، مث توجه من حلب إىل دمشقفقطنها وويل قضاءها ، ومات هبا يف احملرم ومل يكمل  ووالين عدة وظائف علمية 

  .الستني وهو قاضي دمشق 
حممد بن حممد بن حممود بن السلعوس مشس الدين الدمشقي التاجر كان رجال خريا ، حدثنا عن ابن أيب النائب 

  .ءين مسعهما منه بدمشق جبز
حممد بن يوسف اإلسكندراين املالكي كان فقيه أهل الثغر ودرس وأفىت ، وانتهت إليه الرياسة يف العلم ، وكان 

  .عارفا بالفقه مشاركا يف غريه مع الدين والصالح 
ة ، وكان ال حممود بن عبد اهللا الصامت أحد من كان يعتقد مبصر ، وكان شكال هبيا حسن الصورة منور الشيب

، مات يف ذي القعدة    .يتكلم البتة ، وأقام باجليزةمدة طويلة وللناس فيه اعتقاد كبري 
حممود بن حممد بن إبراهيم بن حممود بن عبد احلميد بن هالل الدولة وامسه عمر بن منري احلارثي الدمشقي 

، وكا ن ابن الشهيد يعتمد عليه ، وكان موقع الدست بدمشق ، كان كاتبا جمودا ناظما ناثرا ومل يكن ماهرا 
مشهورا باخلفة والرقاعة والضنانة بنفسه ، أخذ عن صالح الدين الصفدي وغريه ومسع من إبراهيم بن الشهاب 

، وأجازت له زينب بنت الكمال ، مات بالقاهرة فجأة وله فوق الستني ، فإن مولده سنة ثالثني أو  حممود 
  :الرؤساء أعطاه فرجية خضراء فأنشده  إحدى وثالثني ، وعنوان شعره أن بعض

  مدحت إمام العصر صدقا حبقه
  وما جئت فيما قلت بدعا وال نكرا

  تبعت أبا ذر مبصداق هلجيت
بن عبد اهللا العينتايب بدر الدين احلنفي العابد الواعظ ، أخذ يف بالد  فمن أجل هذا قد أظلتين اخلضراحممود 

األقصرائيني ، وقدم عينتاب فنزل جبامع مؤمن مدة يذكر الناس ،  الروم عن الشيخ موفق الدين ومجال الدين
، مث توجه إىل القدس زائرا فأقام مدة  وكان حيصل للناس يف جملسه رقة وخشوع وبكاء ، وتاب على يده مجاعة 

عزى أخذت عنه يف سنة مثانني تصريف ال: ، مث رجع إىل حلب فوعظ الناس باجلامع العتيق ، قال البدر العينتايب 
ذكرته يف هذه السنة تربكا ، وقد : وذكره فيمن مات يف هذه السنة مث قال . والفرائض السراجية وغري ذلك 
  .مات قبل ذلك بكثري كما تقدم 

حممود خان الطقتمشي املغلي كانت السلطنة بامسه وهو مع اللنك ليس له من األمر شيء ، وملا رجعوا مات 



د بن أمحد بن قاضي القضاة مشس الدين حممدبن إبراهيم األذرعي أم عيسى مرمي بنت أمح.حممود يف هذه السنة 
، مسعت الكثري من علي بن عمر الواين وأيب أيوب الدبوسي واحلافظ قطب الدين احلليب وناصر الدين بن مسعون 

جت هلا وغريهم وأجاز هلا التقي بن الصائغ وغريه من املسندين مبصر واحلجاز وغريه من األئمة بدمشق ، خر
  .معجما يف جملدة 

وقرأت عليها الكثري من مسموعاهتا وأشياء كثرية باإلجازة ، وهي أخت الشيخ مشس الدين املقدم ذكره يف هذه 
السنة ، عاشت أربعا ومثانني سنة ، ونعمت الشيخة كانت ديانة وصيانة وحمبة يف العلم ، وهي آخر من حدث 

بو العالء الفرضي من أيوب الدبوسي ومسعت هي منه وبينهما يف عن أكثر مشاخيها املذكورين ، وقد مسع أ
يمان بن عثمان تقدم ذكره يف .الوفاة مائة وبضع سنني  أبو يزيد بن مراد بك بن أردخان بك بن علي بن سل

احلوادث ، وكانت مملكته قد اتسعت إىل أن ملك سيواس بعد برهان الدين أمحد ، واستوىل على البالد 
، القرمانية أيض ا ، وحاصر ملطية بعد موت الظاهر فأخذها باألمان ورفق بأهلها فسلموا من النهب وغريه 

وكان يؤثر العدل وحيب العلماء ويكرمهم ، مث قصده اللنك كما قدمنا فمات يف أسره ، وقسم اللنك البالد 
دأبه إذا بلغه عن مملكة  على من كانت بيده قبل استيالء بن عثمان عليها ، مث رجع إىل بالد الشرق ، وكان هذا

كبرية أو ملك كبري ال يزال يبالغ يف االستيالء عليها إىل أن حيصل مقصوده فيتركها بعد أن خيرهبا ويرجع ، فعل 
  .ذلك بالشرق كله وباهلند وبالشام وبالروم إىل أن أهلكه اهللا تعاىل 

إىل اعتقاد احلنابلة مع الدين واخلري ، يوسف بن أمحد امللكاوي مجال الدين أحد الفضالء بدمشق ، وكان مييل 
  .مات يف شوال . درس وخطب 
  ٨٠٦حوادث سنة 

  سنة ست ومثامنائة
يف ثالث احملرم وصلت رسل مترلنك الذين قدمنا ذكرهم ويف رابع احملرم بعد أن أمسك الساملي قرر ركن الدين 

يستقر وزيرا ، فاستعفى من ذلك وصمم عمر بن قامياز فياألستادارية وتوارى ابن البقري فطلب مجال الدين ل
وأشار بأن يستقر أبو كم يف الوزارة ونظر اخلاص ، فأقام مخسة عشر يوما ، مث ظهر ابن البقري فأعيد إىل 

، مث أرسل إىل اإلسكندرية يف صفر بعد أن كان سلم البن قامياز ،  الوزارة ونظر اخلاص مضافا إىل نظر اجليش 
أعده حلبس من يصادره وكان ابن قامياز سكن يف بيت الساملي بإذن من السلطان  فحبسه يف مكان كان الساملي

، مث نقل الساملي إىل األصطبل عند أمري آخور ، فعرضت عليه آالت العقوبة حبضرة السلطان فكتب خطه مبال 
اهرة جزيل فسلم لشاد الدواوين ليستخلصهمنه وكانت واليته لذلك يف هذه األيام مضافة إىل والية الق

، ويف الثالث من احملرم  واحلجوبية ، وشرع الساملي يف بيع ثيابه وكتبه ورفق به الوايل فحمل ما قدر عليه 
وصلت الرسل املتوجهة بأطلمش إىل اللنك ومعهم علمان أخضران وهدية للسلطان وهي فيل كبري وفهدان 

به على الديار املصرية والشامية وصقران وملبوس للسلطان على صورة اخللعة له من اللنك بأن يكون نائ
  .فدخلوا القاهرة وكان بعض الرسل ينشر العلمني األخضرين بيده وهو راكب الفيل 

وملا كان يف السادس من احملرم عملت اخلدمة باإليوان وعرضت اهلدية ، فأمر للرسل بالنزول يف دار الضيافة ومل 
ليهم ، مث أذن هلم يف الركوب والتصرف يف شوارع خيلع عليهم وال لبس اخللعة ومنع الناس من الدخول ع

البلد والتنزه يف مواضع النزه ، وكان من مجلة الرسالة أن يتزوج الناصر بنت ملك من ملوك الشرق لتكمل 



  .املودة واحملبة فأقاموا مدة مث كتب هلم األجوبة وتوجهوا مقهورين 
تأخر معاليمهم مث هرب يف مجادى األوىل واستقر يف  ويف أواخر احملرم رجم املماليك السلطانية الوزير بسبب

وقرر . . . . . الوزارة تاج الدين وايل قطيا ، وأعيد ابن غراب إىل األستادارية وأضيف له نظر اجليش وذلك
يف اخلاص بدر الدين حسن بن نصر اهللا يف خامس مجادى األوىل ، مث أعيدت الوظيفتان الوزارة ونظر اخلاص إىل 

ي يف أواخر مجادى اآلخرة ، مث هرب مث أمسك يف سابع عشر شوال منها واستقر بدر الدين بن نصر ابن البقر
  .اهللا يف الوظيفتني 

ويف ثالث عشر احملرم استقر مشس الدين اإلخنائي قاضي الشام يف قضاء الشافعية بالقاهرة عوضا عن الصاحلي 
النعمان اهلوى يف حسبة القاهرة وكان اتصل بالسلطان ويف أول مجادى األوىل استقر كرمي الدين ابن .ملا مات 

ونادمه فواله احلسبة عوضا عن البجاسي فاتفق أن البجاسي مات بعد ثالثة أيام ، مث صرف اهلوى عن احلسبة 
بعد أيام واستقر مشس الدين الشاذيل ، مث صرف يف شعبان واستقر حممد بن شعبان ، ويف رابع ربيع األول 

قضاء الشافعية بالقاهرة واستقر القاضي جالل الدين البلقيين وهي املرة الثانية ، وصرف  صرف اإلخنائي عن
ابن خلدون يف سادس ربيع األول عن قضاء املالكية واستقر مجال الدين يوسف البساطي ، مث أعيد اإلخنائي يف 

  .شعبان مث صرف يف ذي احلجة وأعيد البلقيين وهي الثالثة للبلقيين 
ساد مماليك السلطان وأضروا باملسلمني جدا واستلبوا النساء من احلمامات والصبيان من الطرقات وفيها زاد ف
  .وفيها وصل الذين جردوا إىل اإلسكندرية بسبب الفرنج ساملني .للفساد هبم 

وقع وفيها نازل الفرنج طرابلس فأقاموا عليها ثالثة أيام فبلغ ذلك نائب الشام فنهض إليهم مسرعا فاهنزموا وأ
هبم وكان ذلك مبدأ سعادته مث توجه الفرنج إىل بريوت وكانوا يف حنو من أربعني مركبا فواقعهم دمرداش ومن 

معه من اجلند واملطوعة وقتل بعض الناس من الفريقني وجرح الكثري وكان نائب الشام ببعلبك فجاءه اخلرب 
مشقة إىل أن وصل إىل طرابلس يف احملرم  فتوجه من وقته وأرسل إىل العسكر يستنجده ومضى على طريق صعبة

، مث توجه من فوره إىل بريوت فوجده قد هنبوا ما فيها وأحرقوها وكان أهلها قد هربوا إىل اجلبال إال املقاتلة 
منهم فوقع بني الفريقني مقتلة عظيمة فأمر النائب بإحراق قتلى الفرنج مث توجه إىل صيدا ومعه العساكر فوصل 

الفرنج من البهار الذي للكيتالن شيئا كثريا فوصل النائب بالعسكر فوجدهم يف القتال مع أهل  إليها وقد أخذ
صيدا ومل يتقدمه أحد بل كان معه عشرة أنفس ال غري فحمل على الفرنج فكسرهم وفروا إىل مراكبهم وفروا 

على املاء وأخذوا حاجتهم  راجعني إىل ناحية بريوت مث نزلوا ألخذ املاء فمانعهم بعض أصحاب النائب فغلبوه
وتوجهوا إىل جهة طرابلس مث مروا عنها إىل املاعوضة فركز النائب طائفة بصيدا وطائفة ببريوت وتوجه إىل 

دمشق وكانت مدة غيبته دون نصف شهر ، وملا رجع القاه الناس فالم القضاة على تأخرمهعن الغزاة فأجابه 
  .احلنفي جبواب أغضبه فأهانه واستهزأ به 

وفيها يف ليلة الرابع عشر من احملرم توقف النيل مبصر مدة أيام فاتفق خسوف القمر بتمامه وهو يف برج الدلو 
حبيث مل يبق من ضوئه شيء أصال فاستشعر الناس عدم الزيادة فأمر اخلطباء أن يستسقوا يف اخلطب ففعلوا فزاد 

ف فمضت مسرى من شهور القبط ومل يوف مث نزل يف اجلمعة اليت تليها واطمأن الناس بعد أن اضطربوا مث توق
إصبعني يف أيام النسيم مث إصبعني فبادروا يف أول يوم من توت وهو يف العشرين من صفر وخلقوا املقياس 

دفعة واحدة فلم يصبح يف اخللجان ماء  وكسروا السد بغري وفاء مث مل يزد بعد ذلك سوى نصف ذراع مث اهنبط 



لناس بسبب ذلك وذلك يف صفر وخرج القاضي جالل الدين ماشيا إىل اجلامع وشرق غالب البالد وذعر ا
األزهر بعد الظهر فاستمر فيه إىل العصر يف الدعاء والتضرع والقراءة وانضم إليه مجع كبري على ذلك فبلغ 

سبت ذلك القضاة وشيوخ اخلوانق فاستمروا إىل قريب املغرب وذلك يف تاسع صفر مث توجه إىل اآلثار يوم ال
  .ثالث عشر صفر فوضعها على رأسه وهو واقف يف احملراب يتضرع ويبكي ويدعومث رجع 

ويف أول ربيع األول وقع الغالء يف القمح واشتد األمر وشرق غالب البالد وقدر اهللا تعاىل أن الذي وقع يف 
وسبعني إردبا بكيل  الري من البالد زكت األرض بالزرع حىت جاء الفدان الواحد من الشعري يف الفيوم إحدى

الناحية يكون بالكيل املصري مائة إردب وجاء الفدان يف غري الفيوم بثالثني إردبا إىل عشرة ومثانية وخرج 
الناس إىل الصحراء يستسقون بعد صيام ثالثة أيام فخطب فيهم احلافظ زين الدين العراقي أوائل ربيع اآلخر مث 

الل إال أن املأكوالت كثرية جدا والبيع والشراء ماش احلال وأعيد رجعوا فتزايد السعر يف القمح ومجيع الغ
  .البجاسي يف هذه احلالة إىل احلسبة 

ويف ربيع األول منها استقر مشس الدين البريي أخو مجال الدينيوسف األستادار يف قضاء الشافعية حبلب وهي 
سودون طاز مث أستادارية سودون احلمزاوي  أول نيابة أخيه مجال الدين بالقاهرة وذلك أنه كان عمل أستادارية

مث عمل أستادارية بيربس ابن عم السلطان يف سنة مخس ومثامنائة فظهرت حسن مباشرته وأهل للوظائف الكبار 
  .وعني للوزارة فامتنع وأصر على ذلك وصارت له كلمة نافذة وأحبه الناس 

ة شديدة الربد كثرية الرطوبة وفشا السعال مث ويف مجادى اآلخرة حدث بالقاهرة سعال عقب هبوب ريح جنوبي
احلمى وجاء الشتاء شديدا أزيد من العادة ففشا املوت يف أهل املسكنة وكان ميوت باجلوع والربد يف كل يوم 
فوق األلف وقام أهل املروءة بتكفني من ميوت منهم مثل سودون املارداين وسعد الدين ابن غراب خارجا عما 

ووقف الطرحي فيقال كان عدة من تكفل ابن غراب مبواراته إىل سلخ شوال اثين عشر ألف يكفن مناملارستان 
  .نفس وسبعمائة نفس 

ويف شوال تزايد هبوب الريح املريسي وكثرت األمراض ووقع الطاعون واألمراض احلادة وغلت األدوية حىت 
 ، والقنطار البطيخ الصيفي بثمامنائة بيع القدح من لب القرع مبائة درهم وبيع الرطل الشريشخت مبائة وثالثني

درهم والفروج الواحد بسبعني درمها والزهرة الواحدة من النيلوفر بدرهم واخليارة الواحدة البلدية بدرهم 
  .ونصف 

ويف رجب غلت األسعار جدا حىت وصل القمح إىل أربعمائة وهو بالذهب مخسة مثاقيل والفول والشعري إىل 
  .ك مائتني ومخسني وحنو ذل

  .ويف ذي احلجة غلت األنعام ألجل النحر حىت بيع العجل الصغري بألفي درهم 
ويف أوائل هذه السنة عزل دقماق عن نيابة حلب وأمر مبجيئهإىل القاهرة واستقر عوضه آقبغا اجلمايل األطروش 

واستوىل على  فهرب دقماق مث مات آقبغا يف وسط هذه السنة فجاء دقماق وقد مجع مجعا كثريا من التركمان
حلب فقرر السلطان دمرداش نائب طرابلس يف نيابة حلب وقرر يف نيابة طرابلس شيخ السليماين وكان نائب 

ا استقر دمرداش حبلب كاتب نعري فيه إىل  ، ومل صفد وقرر يف نيابة صفد بكتمر جلق وكان من أمراء دمشق 
ال يصلح لإلمرة وأن نعريا التزم أنه ال الناصر بأنه مجع مجاعة وعصب عصبة وكذلك دقماق وأن كال منه ما 

  .ويف رجب جتهزت رسل مترلنك . ينصر واحدا منهما ويشري بأن يوىل غريمها ليكون معه من جهة السلطان 



وفيها توجه مترلنك بعساكره إىل مسرقند بسبب مجاعة خانوه يف أموال أرسلها معهم إىل بعض القالع فعصوا 
بالد الروم أغار على بالد الكرج فنازهلم وأبادهم ومل يزل حياصرهم إىل أن  عليه وكان بعد رجوعاللنك من

أمنوا وشفع فيهم الشيخ إبراهيم احلاكم بشريوان فشفعه فصاحلهم على مال ورحل  غلب عليهم فطلبوا األمان ف
  .عنهم 

عيد الفطر سنة ست  وفيها توجه منكلي بغا رسوال هبدية إىل متر من الناصر فرج وفيها زرافة فدخلوا حلب يوم
وفيها يف الثامن من شعبان زلزلت حبلب .وكان الناصر ملا وردت عليه هدية متر بالفيل وغريه وتوجهوا يف شوال 

وأعماهلا زلزلة شديدة وأخربت أماكن كثرية وزلزلت قبل ذلك يف يوم اجلمعة ثالث مجادى اآلخرة وقت 
 طول السنة وكانت الزالزل باجلهة الغربية منها أكثر ، االستواء مث سكنت مث زلزلت زالزل كثرية متفرقة يف

ويف ذي احلجة أفرجدمرداش ملا حتول من طرابلس إىل حلب عن سودون طاز وجكم الدويدار وكان دمرداش 
أخرج جكم من السجن باملرقب وصحبه معه يف حركاته مث سجنه ملا حارب التركمان بالقصر مث أفرج عنه 

ر منه إىل محاة مث إىل أنطاكية ، فلما أوقع دمرداش بأمري أنطاكية ورجع إىل حلب وأخذه معه إىل حلب مث ف
وصل األمر السلطاين باإلفراج عن جكم وأن يسكن حيث شاء من البالد ، فتوجه إىل طرابلس واستوىل عليها 

إىل أن  وأخرج شيخ السليماين نائبا عنها ، مث نازل حلب فهزم دمرداش ودخلها عنوة واستقرت قدمه هبا
اتفقت حركة يشبك يف ركوهبعلى السلطان مث اهنزم ومن معه إىل الشام واقتضى رأيهم خلع الناصر من امللك ، 
فكاتبوا نواب البالد فأطاعوهم إال دمرداش ، مث كانت وقعة السعيدية فتفرقوا ورجع جكم إىل حلب فاستوىل 

فأجابوه ، وذلك يف تاسع شوال وكان قطع اخلطبة  عليها وكسر التركمان ودعا أهل حلب إىل مبايعته بالسلطنة
للناصر من مجادى اآلخرة وتلقب العادل ومل يتسلطن إال يف شوال ، وخطب له على املنابر ولبس خلعة 

السلطان يف عاشره وركب من دار العدل إىل القلعة ، وكتب إىل نواب الشامات فأطاعوه إال القليل ، وبلغ 
  .اله فقتل سودون طاز ، قتله دويدار دمرداش بغري أمره وهرب جكم ذلك الناصر فخرج طالبا قت

  .وفيها هرب قانباي العالئي من حمبسه بقلعة الصبيبة وكان مع نوروز وغريه 
ويف ذي احلجة تقلد القاضي عز الدين عبد العزيز البغدادي احلنبليقاضي القدس سيفا ووقف باملسجد األقصى 

ه حكم بزندقة القاضي شهاب الدين الباعوين خطيب املسجد األقصى ومنع ومجع الناس وأشهد على نفسه أن
يقبل يد الباعوين ،  eالناس من الصالة خلفه ، فسئل عن مستنده يف ذلك فذكر أنه مسعه يقول إنه رأى النيب 

وين إىل فاستفىت الباعوين عند ذلك العلماء بالقدس ، فأفتوا بأن ذلك ال يقتضي كفرا وال زندقة ، فوصل الباع
  .دمشق يف احملرم من السنة املقبلة فشكاه إىل نائب دمشق فأرسل إليه ليحكم بينهما ففر إىل العراق 

وفيها حاصر قرا يوسف التركماين صاحب تربيز بغداد فهربصاحبها أمحد بن أويس إىل جهة الشام فوصل إىل 
، فبلغ ذلك مترلنك فجهز إليه ولده دمشق فغلب قرا يوسف على بغداد ، فجهز إليه مترلنك طائفة فكسرهم 

، وتعصب عليه مجاعة  مرزا شاه يف مائة ألف ، فنازلوا قرا يوسف فهزموه فهرب إىل الرحبة ومل ميكن من دخوهلا 
من جهة نعري فهرب أيضا إىل جهة الشام ، فوقع بينه وبني نعري وقعة فانكسر قرا يوسف ووصل إىل الشام يف 

ب وكان قد تعب وجهد منذ توجه من الرحبة إىل دمشق يف الربية بال ماء والزاد حىت ربيع اآلخر ، فأكرمه النائ
وصل إىل بريوت وهو ال يشعر فلم يفجأه إال وقاصد النائب يطلبه فتوجه إليه فبلغ ذلك األمراء مبصر فأرسلوا 

، واستقر بالشام أمريا يركب يف خدمة النائب ،  بطلبه ، فشفع فيه نائب الشام شيخ احملمودي فقبلت شفاعته 



واعتقل أمحد بن أويس ملك بغداد بدار السعادة ، وكان وصوله إىل بعلبك بعد وصول قرا يوسف إىل دمشق 
ه النائب فأنزله بدار السعادة وكاتب  وذلك يف ربيع اآلخر ، ودخل دمشق يف سادس مجادى األوىل ، وتلقا

وقع من االتفاق مع مترلنك أن من جاء من عنده فيهما فوصل اجلواب بالقبض عليهما ، والسبب يف ذلك ما 
حيبس حىت يكاتب فيه وكذا من جاء من عندنا إليه ، فقيد أمحد وقرا يوسف وسجن أحدمها بربج السلسلة 

واآلخر بربج احلمام ، مث وصل مرسوم السلطان يف شعبان بقتلهما ، فتوقف النائب وراجع يف ذلك ، مث وصل 
الشام يعاتبه على إكرامه قرا يوسف ويستبطئ جميء رسوله مسعود وكان قد توجه  كتاب متر يف شوال إىل نائب

يف رمضان من حلب ، وكان وصل كتاب نعري خيرب فيه أن مترلنك أرسل إليه يهدده إن أمكن قرا يوسف من 
دخول الشام فانزعج الناس لذلك ، ومع ذلك فلم يذكر النائب لقرا يوسف ذلك وكان السلطان قد جهز 

ودا ومن معه من رسالللنك وصحبتهم منكلى بغا احلاجب وصحبته هدية جليلة وتوجهوا يف رجب مسع
  .وصحبتهم زرافة ، وكان وصوهلم إىل حلب يوم عيد الفطر ، وتوجهوا منها إىل جهة الشرق 

  .وفيها شرع نائب الشام يف إعادة عمارة اجلامع األموي 
، مث أعيد يف ربيع اآلخر ، مث عزل يف مجادى ويف احملرم عزل عز الدين احلنبلي عن قضاء ا لشام بابن عبادة 

  .األوىل بابن عبادة ، مث أعيد يف شعبان 
، مث عزل يف ربيع األول  ويف ربيع األول أعيد زين الدين الكفري إىل قضاء احلنفية عوضا عن ابن القطب 

يف رمضان مث أعيد ابن القطب يف ذي  مبحيي الدين بن العز ومل يباشر فباشر ابن القطب مث عزل بابن الكفري
  .القعدة 

، ابن  ويف مجادى اآلخرة استقر عالء ابن أيب البقاء يف قضاءالشافعية بدمشق عوضا عن ابن خطيب يربين وكان 
اخلطيب استقر يف ذي القعدة يف العام املاضي عوضا عن مشس الدين بن عباس وكان احلصفاوي الذي وىل 

، فسعى ابن العدمي يف احلط عليه وعقدت له  قضاء حلب قد سعى يف قضاء الشافعية بدمشق وكتب توقيعه 
، مث وصل مرسوم  جمالس فبطلت قضيته ، ووصل كتاب النائب يشفع يف عود عالء الدين ابن أيب البقاء فأعيد 

بذهلا السلطان إىل النائب أن يقبض من ابن أيب البقاء مائيت ألف درهم وهي اليت جرت عادة القضاة بدمشق ب
للسلطان وأن السلطان أنعم هبا على إينال حطب وأن إينالكتب إىل ناظر اجليش أن يقبضها ويشتري له هبا أمتعة 

، فكانت هذه الكائنة من أقبح ما نقل مث وصل اخلرب باستقرار أيب العباس أمحد احلمصي قاضي محص يف قضاء 
  .دمشق ومل يصل فكاتب النائب أيضا فيه 

قدم الشهاب أمحد األموي على قضاء املالكية بدمشق عوضا عن عيسى ، فلم ميكن من املباشرة ويف ربيع اآلخر 
وكوتب فيه فأعيد شرف الدين ، مث عزل يف شوال حبسن اجلايب وكان النائب توقف عن إمضاء واليته وأهانه مث 

  .أمضاها مث أعيد يف ذي القعدة 
تقر الشاذيل ، مث صرف يف ثالث عشري شعبان واستقر ويف سابع مجادى األوىل صرف اهلوى عن احلسبة واس

  .ابن شعبان 
  .وفيها استقر عبد اهللا اجملاديل يف وكالة بيت املال عوضا عنفتح الدين بن الشيخ مشس الدين اجلزري 

  .وفيها باشر مشس الدين حممد بن يوسف احلالوي وكالة بيت املال ونظر الكسوة بالقاهرة 
هاب الدين ابن حجي خطابة اجلامع بدمشق ومشيخة السميساطية انتزعتا من ويف رمضان باشر الشيخ ش



  .القاضي الشافعي وهو ابن خطيب يربين 
ويف ذي احلجة أوقع نائب الشام بعرب آل فضل وكان كبريهم علي بن فضل قد قسم بالد الشام سنة ثالث 

يه وكبس بيوته ومثامنائة فطمع أن يفعل ذلك يف هذه السنة ، فبلغ ذلك النائب فاحتا ل عليه إىل أن قبض عل
  .وهنب ما فيها 

وفيها وقع بني نعري أمري عرب آل فضل وبني دمشق خجا بن سامل الدوكاري التركماين وقعة عظيمة قتل فيها 
ابن سامل وانكسر عسكره وغلب نعري وأرسل برأس ابن سامل إىل القاهرة وكان ذلك يف رمضان ، قرأت يف 

لدين أن دمشق خجا كان أمري جعرب وأن حممد ابن شهري ملا أراد القيام على دقماق نائب تاريخ القاضي عالء ا
حلب استعان به فوصل يف مجعهوحاصرا دقماق إىل أن هرب وطاف عسكر دمشق خجا يف أعمال حلب 
فسق وأفسدوا فيها الفساد الفاحش أشد من فعالت اللنكية ومل يرمحوا أحدابل بالغوا يف النهب والعقوبة وال

ا  وذلك يف بالد عزاز وغريها ، مث رجع املذكور إىل جعرب يف رجب فدمهه نعري أمري آل فضل وكان يعاديه فتواقع
وكان من : فيها بني جعرب وبالس واستمر القتال أياما إىل أن قتل دمشق خجا يف سابع عشر شهر رمضان ، قال 

  .لبالد والعباد منه برأفته ورمحته املفسدين يف األرضكهفا للصوص وقطاع الطريق فأراح اهللا ا
ويف مجادى األوىل أبطل النائب من دمشق مكس اخلضراوات وكاتب يف إبطاله إىل مصر ، فجاء التوقيع حبسب 

  .ما رسم به واستمر ذلك وكتب يف صحيفته 
ق إىل وفيها جهز النائب احململ املكي وطيف به يف شهر رجب على العادة وقد كان تعطل احلج من طريق دمش

مكة ، وخروج احململ سنة ثالث واللتني بعدها ، فاهتم النائب بأمره يف هذه السنة وجهزه فخرجوا يف نصف 
القي وكان نقيب اجليش  شوال وأمري احلاج فارس دويدار تنم وحج من األمراء برش باي أحد األمراء وحيىي بن 

.  
هرة وخطب به ابن الطرابلسي ودرس به عز ويف رمضان كمل اجلامع الذي بناه سودون من زاده ظاهر القا

  .الدين البلقيين للشافعية وبدر الدين املقدسي للحنفية 
وفيه عزل الشريف النسابة من مشيخة اخلانقاه البيربسية واستقر شهاب الدين النرباوي إمام السلطان يف 

  .املشيخة ، ويف النظر شاهني السعدي 
حلنبلي من القدس فأبطال منه ومن غزة فعزل عبد العزيز البغدادي فجاء وفيها رسم بإبطال القاضيني املالكي وا

  .إىل دمشق يف ذي القعدةفسعى يف العود 
ويف ذي القعدة نقب برج اخليالة بقلعة دمشق وهرب منه قطاع الطريق وكانوا أمسكوا بعد أن قطعوا الطريق 

نابلس ففطن هبم فقبض عليهم مث هربوا إال  على ابن املغربل التاجر وباعوا بدمشق بعض األمتعة ورجعوا إىل
، وأرسل يف آثارهم فأخذوا من عكا فوسطوا إال واحدا منهم هرب  واحدا منهم ضخما مل يستطع اخلروج فقتل 

  .ووسط معهم السجان 
ويف ذي احلجة بلغ نائب دمشق شيخ احملمودي أن سودون احلمزاوي تعني لنيابة الشام فشق عليه ذلك وتوجه 

  .وز وهو يف سجن الصبيبة ليتفق معه فلم يقع ذلك وانسلخت السنة واألمر على ذلك إىل نور
ويف أواخرها وقع بني دمرداش والتركمان وقعة عظيمة فانكسر دمرداش ، وكان النيل يف هذه السنة احترق 

عني ومل يسمع جاء القاع ذراعا واحدا ونصفا بنقص إصب: حىت أهنم اعتربوا املقياس يف أواخر يوم على العادة 



مبثل ذلك قبلها ، فزاد إىل أن انسلخت السنة أربعة أذرع وثلثي ذراع ، ونقص سعر القمح من ثالمثائة إىل 
  .مائتني ومخسني 

وفيها مات حممد سلطان ابن خان تنكز بن اللنك وكان ويل عهده وكان حيب العدل ويلوم جده على القتل ، 
ا عزم على الدخول لبالد لروم أرسل إليه أن حيضر هو وجنوده وحيب العلماء والفضالءفاتفق أن اللنك  مل

فحضر إليه فمات بعد الوصول والظفر بابن عثمان فبدل فرح اللنك ترحا وحزنا عظيما حبيث أنه جعله يف 
تابوت ومحله إىل مسرقند فدفنه مبدرسته اليت أنشأها هناك ، واتفق وفاة حممد سلطان ووفاة أيب يزيد بن عثمان يف 

ال : إين أعرف أين ال أبقى معك ولكين أوصيك بثالث : إن ابن عثمان قال للنك : وقت واحد ، ويقال 
تسفك دماء الروم فإهنم ردء اإلسالم ، وال تترك التتار هبذه البالد فإهنم من أهل الفساد ، وال خترب قالع 

ة وعمل حيلة قتل هبا غالب رجال املسلمني وحصوهنم فتسلط الكفرة عليهم ، فقبل وصيته يف األمور الثالث
  .التتار 

وفيها بعد قتل اللنك ابن عثمان أخرج حممدا وعليا ولدي ابن قرمان من حبس ابن عثمان ، وخلع عليهما ، 
فاستوىل كل منهما على جهة ، ووصل اسفنديار أحد ملوك الروم وكان ممن يعادي ابن عثمان فأكرمهأيضا ، 

  .ة العشاق يضرب بظرفها املثل ، فأقبل اللنك عليه وأكرمه ومن ممالكه سبتيون وتلقب جزير
وفيها زلزلت حبلب زلزلة عظيمة فخرب من اجلهة الغربية أماكن كثرية مث كثرت الزالزل فيها ، ويف السنة اليت 
، وجأر الناس بالدعاء والتوبة  ، وذلك يف مجادى األوىل  بعدها زلزلت حبلب أيضا وكانت عظيمة وبقيت ساعة 

.  
فيها انضم جكم بعد هروبه إىل فارس ابن صاحب الباز التركماين بإنطاكية ، فبلغ ذلك دمرداش فحاصرهم و

مدة ومل يظفر بطائل ، وراسل جكم احلاجب بطرابلس فقبض على النائب هبا وهو شيخ السليماين ودخلها 
ا سنذكره يف سنة سبع    .جكم فغلب عليها مث كان م

  ٨٠٦وفيات سنة 
  سنة ست ومثامنائة من األعيان ذكر من مات يف

إبراهيم بن عمر بن علي احمللى برهان الدين التاجر الكبري ، كانيذكر أنه طلحي النسب ، وهو سبط الشيخ 
مشس الدين ابن اللبان ، تقدم شيء من ذكره يف احلوادث من جتديده مقدمة جامع عمرو ، وذلك يف سنة أربع 

ه إىل اإلسكندرية ، وكان معظما عند الدولة ، عارفا بأمور الدنيا ، وكان ومثامنائة ، ومن جتهيز العسكر من مال
يف آخر أمره قد متول جدا وأجنب ابنه أمحد فبلغ الغاية يف املعرفة بأمور التجارة ، ومات برهان الدين يف ربيع 

حىت أنه كان معه األول مبصر ، وولده إذ ذاك باليمن فوصل إىل مكة ومعه من األموال ما ال يدخل حتت احلصر 
يف تلك السنة ستة آالف زكيبة من أصناف البهار ، فتفرقت أمواهلما شذر مذر بأيدي العباد يف مجيع البالد ، 

، وكان يقول ما ركبت يف مركب  وقد مسعت من برهان الدين عدة فوائد ومسع على ترمجة البخاري من مجعي 
، ومسعته يقول  ا ولدت: قط فغرقت  فبشر أيب بأين أصري ناخوذه مث مسعت ذلك من  أحضرت عند جدي مل

إبراهيم بن حممد بن صديق بن .جدي وأنا ابن أربع سنني وكان أبوه مملقا فرزق هو من املال ما رقى مساه 
إبراهيم بن يوسف الدمشقي املؤذن املعروف بالرسام ، وكان أبوه بواب الظاهرية مسند الدنيا من الرجال ، 

ومن إسحاق اآلمدي والشيخ تقي الدين ابن تيمية وطائفة تفرد بالرواية عنهم ، ومتع مسع من احلجار الكثري 



، مسعت منهبمكة وحدث هبا بسائر مسموعاته ، وقد رحل يف السنة املاضية إىل حلب ومعه ثبت  بسمعه وعقله 
يتزوج ، ومات يف  مسموعاته فأكثروا عنه وانتفعوا به ، وأحلق مجاعة من األصاغر باألكابر ورجع إىل دمشق ومل

  .شوال وله مخسومثانون سنة وأشهرا 
أمحد بن إبراهيم بن عمر احمللى أبو الفضل التاجر ، كان شابا حسنا كرمي الشمائل عفيف الفرج ، مات بعد 

  .موت أبيه مبكة يف أواخرذي القعدة 
  .اليسر ، مات يف رجب أمحد بن داود بن إبراهيم بن داود الصاحلي القطان ، روى عن عبد الرحيم ابن أيب 

ام بالقاهرة ، وناب يف  أمحد بن عبد الكايف بن عبد الوهاب البليين ، كان أبوه قاضي البلينة ، واشتغل وتفقه وأق
  .احلكم باحلسينية ، وويل اإلعادة بالشافعي ، وكان فاضال خريا دينا ، مات كهال 

بن علي بن عبد الكا بن حممد بن علي بن ضرغام  فيالبكري الغضائري املؤذن املعروف بابن سكر ، أمحد بن علي 
، مسع بإفادة أخيه من حيىي بن يوسف بن املصري وغريه ، وحدث ، مسعت  أخو شيخنا مشس الدين املقدم ذكره 

، يعرف بابن الشيخ ، ويل نيابة .منه بالقاهرة ، ومات يف رجب وقد جاوز السبعني  أمحد بن علي التركماين 
  . اآلخر أمريا كبريا بدمشق ، مات يف ذي القعدة مبصر الكرك وصفد واستقر يف

على ما ذكر ،وتعاىن االشتغال مث تصوف ، وكان خريا  ٧٢٢إمساعيل بن إبراهيم اجلربيت الزبيدي ، ولد سنة 
، وكنت أظن أنه ال يفهم االحتاد حىت  عابدا حسن السمت وامللبوس مغري بالسماع حمبا يف مقالة ابن العريب 

فرأيته يفهمه ويقرره ويدعو إليه حىت صار من مل حيصل كتاب الفصوص من أصحابه ال يلتفت إليه  اجتمعت به
، وكان السلطان األشرف قد عظمه بسبب أنه قام معه عند حصار اإلمام صالح ، الزيدي زبيد فاعتقده ، 

، وصار أهل زبيد يقترحون له كرامات ، وكان يداوم قراءة سورة يس يف كل حالة ويعتمد  فيه حديثا موضوعا 
وأراين جزءا مجعه له شيخنا جمد الدين الشريازي يف ذلك ، وقام عليه مرة الشيخ صاحل املصري فتعصبوا عليه 

حىت نفوه إىل اهلند ، مث كان الفقيه أمحد الناشري عامل زبيد يقوم عليه وعلى أصحابه وال يستطيع أن يغريهم عما 
دث الشيخ إمساعيل باإلجازةالعامة عن القاسم بن عساكر وباخلاصة عن أيب هم فيه مليل السلطان إليهم ، وقد ح

إمساعيل بن علي . ٧٢٢بكر بن احملب ، ومات يف نصف رجب وله بضع ومثانون سنة ألنه ذكر أن مولده سنة 
فعيا بن حممد البقاعي مث الدمشقي الناسخ ، كان يشتغل بالعلم ويصحب احلنابلة ومييل إىل معتقدهم مع كونه شا

، وكان يقرأ احلديث للعامة وينصحهم ويعظهم ويكتب للناس مع الدين واخلري ، وله نظم حسن أنشدين منه 
بدمشق ، وقد كتب خبطه صحيح البخاري يف جملدة واحدة معدومة النظري سلمت من احلريق إال اليسري من 

أقام هبا إىل آخر سنة مخس ، ورجع حواشيها فبيعت بأزيد من عشرين مثقاال ، وفر يف الكائنة إىل طرابلس ف
  .فمات بدمشق يف احملرم 

أقبغا اهلدباين الظاهري ، كان من عتقاء الظاهر برقوق ، وتنقل يف اخلدمة إىل أن ويل احلجوبية حبلب بعد رجوع 
ة الظاهر إىل السلطنةمن الكرك مث نيابة صفد مث نيابة طرابلس مث نيابة حلب يف سنة إحدى ومثامنائة سنة وفا

ممن أعان تنم نائب دمشق ، فلما انكسر تنم أسر أقبغا فيمن أسر مث أطلق وويل نيابة طرابلس  الظاهر ، مث كان 
ام هبا أربعني يوما ،  سنة أربع ، مث ويل نيابة حلب بعد دقماق فدخلها يف مجادى األوىل سنة ست ومثامنائة فأق

 كثري السكون ، وأنشأ حبلب جامعا وداخله تربة ومات ليلة اجلمعة سابع عشري مجادى اآلخرة ، وكان عاقال
  .له دفن فيها 



أبو بكر بن داود الصاحلي أحد من كان يعتقد ويزاربالصاحلية بدمشق ، وله زاوية هناك ، وكان على طريقة 
  .السلف وله إملام بالعلم ، مات يف سابع عشري رمضان 
اخلزرجي املكي ، مسع من عثمان ابن الصفي أمحد  أبو بكر بن قاسم بن عبد املعطي بن أمحد بن عبد املعطي

الطربي مبكة ومن غريه ، ودخل بالد التكرور فاتفق أهنم كانوا احتاجوا أن يستسقوا فاستسقوا به فسقوا 
أقام هبا ، وكان يكثر زيارة الصاحلني بالقرافة ويشارك يف قليل من الفقه  وذلك ببلد ماين ، مث رجع إىل مصر ف

، اجتمعت به مرارا ، مات وله سبع وسبعون سنة وكان يعرف عند أهل مصر بالفقيه أيب بكر ويدري التاريخ 
أبو بكر بن حممد احلبشي العدين قاضي عدن وليه هبا مرارا ، وكان نبيها يف الفقه ، مات يف أواخر .احلجازي 

  .السنة 
  .رمضان من هذه السنة  دمشق خجا بن سامل الدوكاري التركماين ، تقدم ذكره يف احلوادث ، قتل يف

عبد اهللا بن عبد اهللا الدكاري املغريب املالكي نزيل املدينة ، أقرأ هبا ودرس وأفاد وناب يف احلكم يف بعض القضايا 
  .، وكان يتجرأ على العلماء ساحمه اهللا 

ا عن الربزايل ، مسع من حمىي  الدين ابن خطيب عبد اهللا بن عثمان بن حممد الصاحلي املعروف بابن محية ، روىلن
  .بعلبك وحدثنا عن احلافظ علم الدين الربزايل 

ابن عثمان بن عمر التركستاين املعروف بالقرمي ، هو ولد : عبد اهللا بن الشيخ بن أمحد بن عبد الرمحن ، ويقال 
 الشيخ املشهور ببيت املقدس اشتغل قليال وقدم حلب مث دخل بغداد وأسر مع اللنكية مث خلص ، ويقال إنه

  .جرت له حمنة فخنق نفسه بسببها ، على ما استفاض بني الناس ، ومات يف سنة ست ومثامنائة يف أواخرها 
عبد اهللا بن حممد املارديين ، مجال الدين املعروف بتمنع ، كان من أوالد األغنياء فورث ماال جزيال فأنفقه يف 

أحيانا وكان يعاشر الرؤساء ، وللشيخ عز الدين  اخلريات مث افتقر فصار يكدى باألوراق وينظم البيتني يف ذلك
عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم .املوصلي فيه نظم ، مات يف رمضان بدمشق 

املهراين املولد العراقي األصل الكردي الشيخ زين الدين العراقي حافظ العصر ، ولد يف مجادى األوىل سنة مخس 
التنبيه يف الفقه ، واشتغل بالفقه والقرآآت ، والزم املشايخ يف الرواية ومسع يف غضون ذلك وعشرين ، وحفظ 

من عبد الرحيم بن شاهد اجليش وابن عبد اهلادي وعالء الدين التركماين ، وقرأ بنفسه على الشيخ شهاب 
ىي بن املصري آخر من روى الدين ابن البابا ، وتشاغل بالتخريج مث تنبه للطلب بعد أن فاته السماع من مثل حي

حديث السلفي عاليا باإلجازة ومن الكثري من أصحاب ابن عبد الدائم والنجيب وابن عالق ولكنه أدرك أبا 
الفتح امليدومي فأكثر عنه وهو من أعلى مشاخيه إسنادا ، ومسع أيضا من ابن امللوك وابن القطرواين ، مث رحل 

العباس املرداوي وحنومها ، وعين هبذا الشأن ورحل فيه مرات إىل دمشق إىل دمشق فسمع من ابن اخلبازومن أيب 
وحلب واحلجاز ، وأراد الدخول إىل العراق ففترت مهته من خوف الطريق ورحل إىل اإلسكندرية ، مث عزم 

على التوجه إىل تونس فلم يتم له ذلك ، وصنف ختريج أحاديث اإلحياء وأكمل مسودته الكربى قدميا مث بيضه 
 حنو نصفه ومل يكمل تبييضه ، مث اختصره يف جملد واحد ومل يبيضه ، وكتبت منه النسخ الكثرية ، وشرع يف يف

إكمال شرح الترمذي البن سيد الناس ، ونظم علوم احلديث البن الصالح ألفية وشرحها وعمل عليه نكتا ، 
من الشيخ مجال الدين األسناي وهلم وصنف أشياء أخر كبارا وصغارا ، وصار املنظور إليه يف هذا الفن من ز

جرا ، ومل نر يف هذا الفن أتقن منه ، وعليه خترج غالب أهلعصره ، ومن أخصهم به صهره شيخنا نور الدين 



 ، اهليثمي ، وهو الذي دربه وعلمه كيفية التخريج والتصنيف ، وهو الذي يعمل له خطب كتبه ويسميها له 
، وليس وصار اهليثمي لشدة ممارسته أكثر اس تحضارا للمتون من شيخه حىت يظن من ال خربة له أنه أحفظ منه 

كذلك ألن احلفظ املعرفة ، وويل شيخنا قضاء املدينة سنة مثان ومثانني فأقام هبا حنو ثالث سنني مث سكن القاهرة 
شام وغريها ، ، وأجنب ولده قاضي القضاة ويل الدين ، الزمت شيخنا عشر سنني ختلل يف أثنائها رحاليت إىل ال

قرأت عليه كثريا من املسانيد واألجزاء وحبثت عليه شرحه على منظومته وغري ذلك ، وشهد يل باحلفظ يف كثري 
من املواطن ، وكتب يل خطه بذلك مرارا وسئل عند موته عمن بقي بعده من احلفاظ فبدأ يب وثىن بولده وثلث 

أكثرية املمارسة ، ألن ولده تشاغل بفنون غري احلديث  بالشيخ نور الدين ، وكان سبب ذلك ما أشرت إليه من
، والشيخ نور الدين كان يدري منه فنا واحدا ، وكان السائل للشيخ عن ذلك القاضي كمال الدين ابن 

، وذكر أنه : العدمي ، مث سأله الشيخ نور الدين الرشيدي على ما أخربين بذلك بعد ذلك فقال  يف فالن كفاية 
ك ، مات الشيخ عقب خروجه من احلمام يف ثامن شعبان وله إحدىومثانون سنة وربع سنة عناين وصرح بذل

  :نظري عمر شيخنا شيخ اإلسالم سراج الدين ، ويف ذلك أقول يف املرثية 
  ال ينقضي عجيب من وفق عمرمها
  العام كالعام حىت الشهر كالشهر

  عاشا مثانني عاما بعده سنة
  وربع عام سوى نقص ملعترب

ارة بذلك إىل أهنما مل يكمال الربع بل ينقص أياما ، وقد أملمت برثائه يف الرائية اليت رثيت هبا شيخ اإلسالم واإلش
  :البلقيين وخصصته مبرثية قافية وهي 

  مصاب مل ينفس للخناق
  أصار الدمع جارا للمآقي

  فروض العلم بعد الزهو ذاو
  وروح الفضل قد بلغ التراقي

  اقوحبر الدمع جيري يف اندف
  وبدر الصرب يسري يف احملاق
  ولألحزان بالقلب اجتماع

  ينادي الصرب حىت على الفراق
  وكان الصب أن يدفع لصرب
  يهون عليه مع رجوي التالقي

  فأما بعد يأس من تالق
  فهذا صربه مر املذاق

  لقد عظمت مصيبتنا وجلت
  بسوق أوىل العلوم إىل السياقوأشراط القيامة قد تبدت

  ي الفراقوأذن بالنوى داع



  وكان مبصر والشام البقايا
  وكانوا للفضائل يف استباق
  فلم تبق املالحم والرزايا
  بأرض الشام للفضالء باق
  وطاف بأرض مصر كل عام
  بكأس احلني للعلماء ساق
  فأطفأت املنون سراج علم
  ونور ناره ألويل النفاق

  وأخلفت الرجا يف ابن احلسني
  اإلمام فأحلقته باملساق

  لشآم ومصر فابكوافيا أهل ا
  على عبد الرحيم ابن العراقي
  على احلرب الذي شهدت قروم

  له باالنفراد على اتفاق
  على حاوي علوم الشرع مجعا

  حبفظ ال خياف من اإلباق
  ومن فتحت له قدما علوم

  غدت عن غريه ذات انغالق
  وجارى يف احلديث قدمي عهد
  فأحرز دونه خصل السباق
  وبالسبع القراآت العوايل

  رقى قدما إىل السبع الطباق
  فسل إحيا علوم الدين عنه
  أما وافاه مع ضيق النطاق
  فصري ذكره يسمو وينمو
  بتخريج األحاديث الرقاق
  وشرح الترمذي لقد ترقى

  به قدما إىل علي املزاقونظم ابن الصالح له صالح
  وهذا شرحه يف األفق راق
  ويف نظم األصول له وصول

  إىل منهاج حق باشتياق
  م السرية الغرا جيازىونظ



  عليها األجر من راقي الرباق
  دعاه حبافظ العصر اإلمام الكب

  ير األسنوي لدى الطباق
  وعال قدره السبكي وابن العال

  ي واألئمة باتفاق
ر   ومن ستني عاما مل جيا

  وال طمع اجملاري يف اللحاقيقضي اليوم يف تصنيف علم
  وطول هتجد يف الليل واقي

   اصطباحفبالصحف الكرمية يف
  وبالتحف الكرمية يف اغتباق

  فما فتنته كأس بالتثام
  وال أهلاه ظيب باعتناق

  فىت كرم يزيد وشيخ علم
  لدى الطالب مع محل املشاق
  فيقري طاليب علم ويقري
  قرى وقراءة ذات اتساق
خلق   فيا أسفي عليه حلسن 
  أرق من النسيمات الرقاق
  ويا أسفي عليه حلفظ ود
  اقإذا نسيت مودات الرف
  ويا أسفي لتقييدات علم
  تولت بعده ذات انطالق
  عليه سالم ريب كل حني
  يالقيه الرضا فيما يالقي

  وأسقت حلده سحب الغوادي
  إذا اهنملت مهت ذات انطباق

  وذاقت روحه يف كل يوم
  حتيات إىل يوم التالق

لس وشكرت سريته مث قدم عبد الصادق بن حممد احلنبلي الدمشقي كان من أصحاب ابناملنجا مث ويل قضاء طراب
دمشق وتزوج بنت السالوي زوجة خمدومه تقي الدين ابن املنجا ، وسعى يف قضاء دمشق ، ومات يف احملرم ، 

  .سقط عليه سقف بيته فهلك حتت الردم 
بن عبد اهللا بن حممد املصري احلنبلي نور الدين احلكري كان فاضال نبيها ،  خليل بن علي بن أمحد  علي بن 



اد وعمل املواعيد باجلامع األزهر ، مث ويل قضاء احلنابلة قليال عوضا عن موفق الدين أمحد بن نصر اهللا درس وأف
يف يوم اخلميس ثاين مجادى اآلخرة سنة اثنتني ومثامنائة فاكثر من النواب ، وسافر مع العسكر يف وقعة تنم مث 

ات يف تاسع احملرم ، وهو والد بدر الدين رجع فأعيداملوفق يف ذي احلجة منها ، واستمر مفصوال إىل أن م
  .احلكري الذي ناب يف احلكم بعد ذلك مبدة وسيأيت يف سنة أربع وثالثني ومثامنائة 

، وكان أبوه من األجناد  يمان اخلوارزمي أبو احلسن عالء الدين ولد سنة ست وستني مبصر  علي بن عمر بن سل
ى االشتغال بالعلم ، مث طالع يف كتب ابن حزم فقوي فنشأ ولده على أمجل طريقة وأحسن سرية وأكب عل

كالمه واشتهر مبحبته والقول مبقالته وتظاهر بالظاهر ، وكان حسن العبارة كثري اإلقبال على التضرع والدعاء 
واالبتهال ، ونزل عن إقطاعه يف سنة بضع ومثانني ، وأقام بالشام مدة مث عاد إىل مصر وباشر عند بعض األمراء 

خبط الشيخ تقي الدين املقريزي أن املذكور باشر شد األقصر لبعض األمراء فذكر أن مساحتها أربعة  وقرأت
، وأنه ملا باشرها يف سنة إحدى وتسعني مل يكن يزرع هبا إال حنو ألف فدان وباقيها خرس  وعشرون ألف فدان 

بن عبد الوارث بن عل.وبور ، وكان حسن العبارة شديد اإلقبال على اهللا ، مات يف تاسع صفر  ي بن حممد 
مجال الدين حممد بن زين الدين عبد الوارث بن عبد العظيم بن عبد املنعم بن حيىي بن حسن بن موسى بن حيىي 

طلحة بن عبد اهللا بن عبد  بن نوح بن  بن يعقوب بن حممد بن عيسى بن شعبان بن عيسى بن داود بن حممد 
البكري الشيخ نور الدين اشتغل بالعلم ومهر يف الفقه خاصة ،  الرمحن بن أيب بكر الصديق القرشي التيمي

وكان كثري االستحضار قائما باملعروف شديدا على من يطلع منه على أمر منكر ، فجره اإلكثار من ذلك إىل 
أن حسن له بعض أصحابه أن يتوىل احلسبة ، فويل حسبة مصر مرارا وامتحن بذلك حىت أضر ذلك به ؛ ومات 

  .عدة مفصوال وله ثالث وستون سنة يف ذي الق
عمر بن إبراهيم بن سليمان الرهاوي األصل مث احلليب زين الدينكاتب اإلنشاء حبلب قرأ على الشيخ مشس 

وتعاىن األدب وبرع يف النظم وصناعة اإلنشاء وحسن اخلط ، وويل . الدين املوصلي وأيب املعايل ابن عشائر 
ة أيب الربكات كتابة السر حبلب عوضا عن ناصر الد ين ابن أيب الطيب مث ويل خطابة اجلامع األموي بعد وفا

  :األنصاري ، وكان فاضال ذا عصبية ومروءة وهو القائل 
  يا عائبني ويف سري حملهم

  دم الفؤاد بسهم البني مسفوك
  أشتاقكم ودموع العني جارية

  والقلب يف ربقة األشواق مملوك
  :ومن شعره 

  وحائك حيكيه بدر الدجى
  جها وحيكيه القنا قداو

  ينسج أكفانا لعشاقه
  :من غزل جفنيه وقد سداوفيه يقول زين الدين عبد الرمحن بن اخلراط رمحه اهللا 

  ويف الرهاوي يل مديح
  مسري أعجز احلالوي



  قد أطرب السامعني طرا
  وكيف ال وهو يف الرهاوي

  .مات يف ثاين شهر ربيع اآلخر من السنة 
عبد اهللا بن سويد النابيت مث الدمشقي ركن الدين ناظر البادرائية بدمشق وكان بزي عمر بن علي بن طالوت بن 
  .اجلند ، مات يف ذي احلجة 

  .عوض بن عبد اهللا الزاهد كان منقطعا جبامع عمرو بن العاص وللناس فيه اعتقاد ؛ مات يف رمضان 
سعيد عثمان بن أمحد بن إبراهيم بفاس ، فارح بن مهدي املريين القائد كان مدبر دولة بين مرين يف سلطنة أيب 

قطلبك بن عبد اهللا عمل أستادارية أيتمش واشتهر به ، مث ويل األستادارية .ومات يف أواخر السنة بفاس 
  .للسلطان مرارا ، مات يف ربيع األول 

اخلواص ، حممد بن إبراهيم بن عمر البيدمري نشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن العظيم ونظم الشعر وتأمر وباشر 
  .وكانت له معرفة باألمور ، مات يف ربيع اآلخر 

بن علي بن حممد أمني الدين املنهاجي سبط الشيخ مشس الدين ابن اللبان ولد سنة بضع وثالثني  حممد بن أمحد 
واشتغل بالعلم وحفظالتنبيه ، وأمسع على ابن عبد اهلادي يف صحيح مسلم وعلى جده ألمه ، وكان معه عدة 

، وانقطع إىل القاضي صدر الدين املناوي فاشتهر بصحبته وصارت له جهات يبا شر فيها من األوقاف اجلكمية 
، مسعت منه قليال    .وجاهة ، مث تعاىن التجارة واختذ له مطبخ سكر وكثر ماله ؛ ومات يف شهر رمضان منها 

بن علي بن موسى الصحب فخر الدين سليمان بن الشريجي كان يعرف  باألنصاري ، صحب حممد بن أمحد 
  .الشيخ أبا بكر املوصلي وتلمذ له ، حج فمات مبكة يف ذي احلجة 

حممد بن حسن بن علي املصري الصويف املقرئ املعروف بالفرسيسيسمع من احلافظ أيب الفتح بن سيد الناس 
قي الدين ومن أمحد بن كشتغدي وغريمها وحدث ، ومل يظهر مساعه إال بأخرة فانه حضر السماع على الشيخ ت

أقيم من السامعني فاجلس مع املسمع ووجد مساعه بفوت  ابن حامت يف السرية فقرئت الطبقة فوجد امسه فيها ، ف
، مث وجد يف بعض النسخ ما يدل على أنه أكمل له ، وإىل اآلن مل أحتقق ذلك ، مات يف شهر رجب وله سبع 

  .ومثانون سنة 
  .شايخ املعتقدين مبصر ، مات يف ربيع األول حممد بن حسن بن الشيخ مسلم السلمي أحد امل

حممد بن حيان بن العالمة أيب حيان حممد بن يوسف بن عليالغرناطي مث املصري أبو حيان بن فريد الدين بن أثري 
ومسع من جده ومن ابن عبد اهلادي وغريمها وكان شيخا حسن الشكل منور الشيبة هبي  ٣٤الدين ولد سنة 

  .أضر بأخرة مسعت منه يسريا ومات يف ثالث رجب  املنظر حسن احملاضرة
بن عثمان بن إمساعيل بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب بن علي بن هبة اهللا بن  بن حممد بن علي  حممد بن سعد 

ناجية مشس الدين الطائي ابن خطيب الناصرية ولد سنة ثالث وأربعني وتفقه بعد أن حفظ التنبيه على أيب 
لكمال عمر بن العجمي واجلمال ابن احلكم التيزيين ومسع احلديث من بدر الدين ابن احلسن علي البايب وا

حبيب وغريه وويل خطابة الناصرية واشتهر هبا إىل أن مات وكان كثري التالوة والعبادة سليم الصدر مات يف 
 مشس الدين حممد بن سلمان بن عبد اهللا.مجادى األوىل وهو والد قاضي قضاة حلب عالء الدين أبقاه اهللا 

ة وعلمه صناعة  احلراين الفقيه الشافعي احلموي نزيل حلب أصله من الشرق وأقدمه أبوه طفال فسكن محا



اخلرط مث ترك وأقبل على االشتغال فاخذ عن شرف الدين يعقوب خطيب القلعة واجلمال يوسف ابن خطيب 
ب وحصل وشارك يف الفنون مث قدم املنصورية وصاهره مث رحل إىل دمشق وأخذ عن زين الدين القرشي ودأ

حلب سنة ثالث وتسعني وناب يف احلكم عن ناصر الدين ابن القطب مث عن أيب الربكات مث ويل قضاءالرها مث 
ويل قضاء بزاعة مث ناب يف احلكم حبلب أيضا وويل عدة تداريس وكان فاضال مفننا مشكورا يف أحكامه ومات 

  .يف سابع شهر ربيع األول بالفاجل 
مد بن عبد امللك بن عبد الكرمي بن حيىي ناصر الدين ابن القاضي حمي الدين ابن شيخ الشيوخ تقي الدين ابن حم

قاضي القضاة حمي الدين ابن الزكي ولد بعد اخلمسني ومسع من الفرضي وابن اجلوخي وغريمها من أصحاب 
دين ابن أيب البقاء يف قسم الفخر وكان يرجع إىل دين وعقل وهو أسن أخوته خرج مع القاضي عالء ال

بعضاملغالت فقطع عليهم الطريق فقتل هذا وجرح عالء الدين فسقط فظنوا أنه مات فسلم وذلك يف احملرم من 
  .هذه السنة 

بن عبد اهللا احلريف بفتح املهملة وسكون الراء بعدها فاء الشيخ مشس الدين املعري مات يف شوال  حممد بن علي 
.  

ري مشس الدين شيخ اآلثار مات يف احملرم عن مثانني سنة وكان مغرى باملطالب والكيمياء حممد بن مبارك اآلثا
  .كثري النوادر واحلكايات املعجبة أعجوبة يف وضعها واهللا يغفر له ويل 

حممد بن حممد بن أيب بكر بن عبد العزيز املقدسي الشيخ شرف الدينأبو الفضل ، ولد بعد األربعني ، ومسع من 
على ما كان يزعم مث حبب إليه الطلب فسمع الكثري من أصحاب الفخر وابن عساكر واألبرقوهي مث  امليدومي

من أصحاب وزيرة والقاضي واملطعم وحنوهم ، مث من أصحاب الواين والدبوسي واخلتين وحنوهم ، مث من 
ة وكتابة الطباق أصحاب ابن قريش وابن كشتغدي والتفليسي وحنوهم ، وعين بتحصيل األجزاء وإفادة الطلب

والداللة على املشايخ وتسميع أوالده واإلحسان إىل من يقدم عليه من الغرباء خصوصا الشاميني وكتب خبطه 
، وكان حيبس عن الناس أمسعتهم فلم ميتع مبا مسع ، وال عاش له ولد ذكر بعد أن كان يبالغ  احلسن ما ال حيصى 

عاىن نظم الشعر فيأيت منه مبا يضحك إال أنه كان رمبا وقع له يف تسميتهم وجيتهد يف التحصيل هلم ، وكان يت
ديوان غري شهري فيأخذ منه ما ميدح به األعيان خصوصا القضاة إذا ولوا ويستعني مبن يغري له بعض األمساءورمبا 

ق وأعجب ما وقع له أنه أنشد لنفسه عندما ويل ناصر الدين ابن امليل. عثر على القصيدة يف ديوان صاحبها 
  :القضاء 

  إن ابن ميلق شيخ رب زاوية
  غر من الناس باألحوال غري دري
  قد ساقه قدر حنو القضاء ومن
  يسطيع رد قضاء جاء عن قدر

فوجد البيتان بعينهما للقاضي بدر الدين ابن مجاعة وقد غري منهما بعض الشطر ألول من البيت األول فقط 
ات يف شوال بعد أن جرت له حمنة مع القاضي جالل الدين ومها والعبد فهو فقري رب زاوية إىل آخرمها وم

لكونه مدح القاضي الذي عزل به فضربه أتباعه وأهانوه فرجع متمرضا فمات ، وتفرقت كتبه وأجزاؤه شذر 
  .مذر 



حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن فريج املصري القاضي ناصر الدينابن الصاحلي من الصاحلية اليت بظاهر القاهرة 
ا ذكر من الشيخ مجال الدين ابن نباتة وغريه ، وتعاىن األدب فنظم الشعر ولد  سنة بضع ومخسني ، ومسع على م

الوسط وكتب اخلط احلسن ، ووقع عن القضاة مث ناب يف احلكم عن احلنفية مث عن الشافعية ، مث وثب على 
اية الساملي يف شوال فاستمر فيه منصب القضاء ملا غاب املناوي فتم له ذلك عشرة أشهر مث عزل مث أعيد بعن

أربعة أشهر ، ومات بعلة القولنج الصفراوي ، وأسف أكثر الناس عليه حلسن تودده وكرم نفسه وطيب عشرته 
ومشاركته يف العلم وألهنم ألفوا من املناوي ذلك البأو املفرط فأالن هلم الصاحلي جانبه وتواضع وتكرم ، مات 

، وتقدم يف الصالة عليه القاضي احلنفي وكان كثري الرب للفقراء واألغنياءال يرد يف ثاين عشر شهر اهللا احملرم 
سائال وكان ذلك يؤدي إىل حرمان بعض املستحقني ألن الذي حتت يده املال ال يرد خطه فيدفع ملن يكتب له 

ذه من النواب من أموال األيتام واألوقاف فيضيع ذلك على مستحقه من بعده ، وقد أكثر يف واليته األوىل ه
بالشفاعات من األكابر ، ومنهم مشس الدين حممد بن حيىي املقري الصاحلي ، كان استقر إماما عند قطلوبغا 

الكركي فكلم القاضي حىت قرره يف احلكم بإيوان الصاحلية يف نوبة عز الدين البلقيين وشق ذلك على كثري من 
ي الصويف القمين ، مسع من مشس الدين بن القماح حممد بن حممد بن حممد بن احلسن املصر.نواب احلكم 

صحيح مسلم بفوت ومسع من غريه وحدث ، مسعت منه قليال ، مات وله سبع وسبعون سنة فإنه كتب يل خبطه 
  . ٧٢٩أن مولده سنة 

حممد بن حممد البخانسي مشس الدين ، ويل احلسبة مرارا ، وكان جائرا يف احلكم ، قليل العلم ، مبالغا يف 
  .سطوة بالناس إال أن أعف من غريه ، مات يف رابع مجادى األوىل ال

حممد بن ويسف بن إبراهيم بن عبد احلميد املقدسي مث الدمشقي املقرئ املؤذن ، روى لنا عن زينب بنت اخلباز 
  .مسرور احلبشي ، املعروف بالشبلي ، شيخ اخلدام باملدينة النبوية ، مات معزوال لعجزه .، ومات بطرابلس 

حيىي بن عبد اهللا بن حممد بن حممد بن زكريا الغرناطي ، أبو بكر ، كان إماما يف الفرائض واحلساب ، وشارك 
  .يف الفنون ، وصنف يف الفرائض كتاب املفتاح ، وويل القضاء ببلده ، ومات يف ربيع األول سنة ست ومثامنائة 

، مات يوسف بن إبراهيم بن أمحد الصفدي ، كان شيخا حسنا معظما  معتقدا ، وله كالم على طريق الصوفية 
  .يف ذي احلجة بصفد 

  ٨٠٧حوادث سنة 
  سنة سبع ومثامنائة

فيها أوىف النيل وزاد زيادة حسنة وباشر الناصر كسر اخلليجبنفسه ومنع الناس من الدخول إىل بركة الرطلي يف 
واستمر ذلك وتراجع السعر كثريا الشخاتري وعمل على رأسها جسرا بقنطرة وباشر ذلك باشباي فنسب إليه 

مث رجع عند التحضري وحصل الفناء يف الصعاليك وغريهم ، ووقع الغالء يف كل شيء حىت اشترى بعض الناس 
زوج إوز بألف ومائيت درهم ، وبلغ سعر الشريخشك كل رطل بثالمثائة درهم ، وخرج من اإلسكندرية مخس 

  .مجعني سفن مألى ناسا هاربني من الغالء فتفرقوا أ
وفيها ظهر من اجلانب الغريب من مصر ويف القليوبية على شاطئ النيل بالليل يف املزارع شبيه الفئران يشعل مثل 

  .املشاعل 
ويف احملرم ويل سويدان ، وامسه حممد بن سعيد الصاحلي نسبةإىل امللك الصاحل صاحل بن التنكزية وكان أحد قراء 



  .وى اجلوق بالقاهرة حسبتها عوضا عن اهل
  .ويف ثالث صفر صرف بدر الدين ابن نصر اهللا عن نظر اخلاص وأعيد إىل فخر الدين ابن غراب 

ويف أوائلها أشيع أن نائب الشام شيخ احملمودي عزم على اخلروج عنالطاعة فأرسلوا إليه األمري طولو الذي 
اه ، فقرر أمره ورجع سريعا وكان كان أمري الركب يف العام املاضي ليكشف أخباره ويف الباطن هو معه على هو

  .النائب تلقاه وبالغ يف إكرامه ورجع يف ربيع األول 
ة ومحص وأطاعه خلق كثري من التركمان  وفيها غلب جكم على حلب وهرب دمرداش مث غلب على محا
ليت غلب والعرب والترك ، وكان شهمامهابا فكاتبه الناصر يطلب منه الدخول يف الطاعة وأن يؤمر على البالد ا
، مث كاتبه نائب الشام ومن معه فأجاب إىل الدخول معهم ، مث وقعت بني جكم وقرا يلك  عليها فامتنع 

التركماين وقعة انتصر فيها جكم وأسروا قرا يلك وفر دمرداش يف البحر إىل دمياط فأذن له يف دخول القاهرة 
  .فاستقر هبا أحد األمراء واستقر جكم حبلب وغلب عليها 

وهلا أوقع نائب الشام بالعرب من بين العزارى فهدم دورهم واستاق ما هلم من األنعام وكانوا قد هربوا ويف أ
وفيها يف ثالث مجادى .منه ملا قصد عجلون ظنا منهم أن ذلك ينجيهم منه ففعل هبم ذلك فرجعوا فطلبوا األمان 

س بالدعاء مث سكنت وانتشرت يف األوىل تزلزلت مدينة حلب وقت الظهر ، وكانت ساعة مهولة وضج النا
  .عدة من تلك البالد ، ذكر يل ذلك القاضي عالء الدين 

ويف هذا الشهر تعصب أكثر األمراء على يشبك واتفقوا مع الناصر أن يقبض عليه فلما أحس بذلك مجع أخوته 
ا الكركي وسودونصفحة فارغ احلمزاوي .ة ومن أطاعه فوافقه متراز ويلبغا الناصري وإينال حطب وقطلوبغ

وطولو وتوثب على مدرسة حسن فصعد إليها ألهنا كانت جماورة بيته ورتب فيها آالت احلرب مث أظهر الشقاق 
، مث كانت  وأراد أخذاململكة فقام عليه باقي األمراء فدامت احلرب بينهم أياما من رابع مجادى األوىل إىل سابعه 

كثر من أطاعه وهرب معه سعد الدين ابن غراب واستمرت الكسرة على يشبك وأتباعه فهرب يف الليل هو وأ
هزميتهم إىل الشام فوصلوها يف آخر مجادى األوىل ودخلوا دمشق يف أول رجب فتلقاهم نائب الشام وبالغ يف 

إكرامهم حىت قيل إن مجلة ما ألزمه عليهم مائتا ألف دينار ، وكان شيخ النائب قد أخرج نوروز من قلعة 
ليه ، ووصل إليهم أسن باي من صفد وكامنسجونا هبا ووصل إليهم قنباي العالئي الذي كان الصبيبة وأحسن إ

هرب من السجن فأرسلوه إىل جكم فاستماله حىت استمال معهم وتوجه إىل دمشق فتلقوه وأنزل يف امليدان 
تركمان وأنعم وأرسل إليه شيخ هبدايا جليلة مث أفرج عن قرا يوسفمن السجن فركب معه ومجع مجع جم من ال

ا فر يشبك كان قد  شيخ على نوروز بالدورة اليت جرت العادة هبا يف بالد الشام فحصل مجلة مستكثرة ، ومل
أغلقت أبواب القاهرة يف هذه الفتنة أياما ففتحت وزاد الكالم ونقص مث استقر األمر وقرر إينال باي بن 

ربس قريب السلطان أتابكا ويشبك ابن ازدمر قجماس قريب السلطان أمري آخور وسكن االصطبل واستقر بي
رأس نوبة كبريا وسودون املارداين يف الدويدارية الكربى ووصل دقماق نائب حلب إىل دمشق حبسب تفويض 

يماز يف  السلطان ذلك إىل اختياره واإلذن له يف املقام بأي بلد شاء ، واستقر أبو كم يف نظر اجليش وابن ق
غراب مث صرف أبو كم واستقر بدر الدين ابن نصر اهللا يف ثاين عشري مجادى اإلستادارية عوضا عن ابن 

اآلخرة ، فكانت مدة أبو كم يف نظر اجليش عشرة أيام مث صرف ابن البقري عن الوزارة ونظر اخلاص وأضيفتا 
ن وكان البن نصر اهللا وقبض على ابن البقري مث صرفتا عنه ووليهما ناصر الدين قريب ابن الطبالوي يف رمضا



ويف رابع رجب صرف ابن قيماز من األستادارية واستقر مجال الدين يوسف البريي .قبل ذلك شاد الدواوين 
  .أستادارا جباس 

ويف شعبان أفرج عن يلبغا الساملي أيضا من اإلسكندرية وقدم يف رمضان واستقر مشري الدولة ، مث ملا اجتمعت 
دقماق واحتاج نائب الشام إىل األموال فأخذ من التجار عشرة  األمراء على العصيان على الناصر هرب منهم

آالف دينار ومن الغوطة من كل بستان دينارين واستوىل على كل شعري بدمشق وملا استقر يشبك بدمشق 
كاتب جكم فجمع العساكر وجاء إلىدمشق واجتمعت كلمة غالب النواب على ذلك وخرج معهم قرا 

جتمع من ال حيصى وأنفق فيهم نائب الشام شيخ من األموال ما ال يدخل حتت يوسف مبن معه من التركمان فا
احلصر ، وساروا أوال إىل صفد فحاصروها وهبا بكتمر جلق فصاحلوه مث توجهوا مجيعا بعد قدوم جكم من الشام 

طان إىل مصر وبلغ ذلك األمراء مبصر فتجهزوا فخرجوا يف ثامن ذي احلجة ، وكان يشبك ملا خرج على السل
أرسل باإلفراج عن الساملي وأعيد إىل اإلشارة فباشرها بشدة عظيمة وسطوة وصار الوزير وغريه ال يقطعونأمرا 
دونه وخلص من سجن اإلسكندرية سودون من زاده واملشطوب وصرق فاستقر سودون من زاده حاجبا كبريا 

هذه السنة وأضيف إليه كشف الوجه  وصرق كاشفا ومجال الدينأستادار جباس يف األستادارية يف شهر رجب من
البحري وخرج العسكر إىل الريدانية يف الثاين من ذي احلجة مث ساروا إىل جهة الشام ، فلما انتهوا إىل منزلة 
السعيدية يف رابع عشر ذي احلجة وجدوا العسكر الشامي قد وصل ، وكانوا خرجوا من رمضان وهلم جرا 

فأشار قرا يوسف على الشاميني باملبيت على العسكر املصري ، فدمههم ما مل  فالتقى اجلمعان ليال بغري تعبية ،
وأما الناصر فأركبه سودون طاز . يكن يف حساهبم فاهنزموا ال يلوي أحد على أحد إىل أن انتهوا إىل القاهرة 

يأس شديد ، وغريه اهلجن وشق به الربية إىل أن انتهى به إىل القلعة بعد معاناة عظيمة ومقاساة جهد بعد 
واجتمع إليه من اهنزم وحتايوا وهتيئوا للقتال ، ووقع يف القاهرة هرج عظيموغلقت أبواب البلد والدروب 

وانقطعت املعايش وتباطأ الشاميون بسبب النهب فأخذوا من العسكر املصري ما ال يدخل حتت الوصف من 
عنقه صربا ، وملا عزموا يف الرحيل إىل  األقمشة واجلمال واخليول ، ووقع صرق يف قبضة نائب الشام فضرب

جهة القاهرة استعجل جكم فالتمس منهم أن يبايعوه بالسلطنة قبل دخول القاهرة فأنفوا من ذلك واختلفت 
ميلكوا البلد فراسلوا الناصر فاقتضى رأي شيخ ومن وافقه  الكلمة ، وكانوا قد حاصروا القلعة وكادوا أن 

ي يشبك ومن وافقه الدخول إىل مصر خفية ، واقتضى رأي كراي ويلبغا الرجوع إىل الشام ، واقتضى رأ
الناصري وسودون احلمزاوي الدخول حتت طاعة الناصر ، فوصلوا إليه وتفرق بقية الناس فدخل أكثرهم 
، واستمرت اهلزمية على الشاميني  القاهرة خفية ، ورجع جكم ملا رأى اخلذالن إىل جهة الشام محية مبن معه 

ا ، مث اجتمع جكم وشيخ وقرا يوسف ومن بقي معهم ببلبيس ورجعوا ومل يظفروا بطائل فنودي بالقاهرة فتفرقو
على أعيان األمراء الذين اختفوا مث سكن احلال واحتيط على موجود األمراء اهلاربني وقررعلى مباشري يشبك 

لة من فر من مماليك السلطان مائة ألف دينار وعلى مباشري سودون احلمزاوي ثالثني ألف دينار ، وكان مج
مائيت نفر ، وصودر مشس الدين احلالوي وعصر ألنه كان يباشر عند يشبك ، وسلم الشيخ زين الدين القمين 
، وسعى ابن غراب إىل أن أمنوه فظهر هو وكثري  لشادي الدواوين ألنه كان أعان يشبك بقسي وسهام ومال 

إن سبب ذلك أن : ويقال . يدت إليه وظائفه وعفا السلطان عنه مناألمراء يف العام اآليت مث ظهر يشبك وأع
العسكر املصري ملا كبس ركب السلطان فأبصره يشبك وقد أراد بعض املماليك أن يقتله فحماه منه إىل أن جنا 



  .فرعى له ذلك 
 الشيخ خيربه ويف آخر هذه السنة سجن األمراء الذين استأمنوا إلىالناصر وكان يشبك ملا اهنزم أرسل طولو إىل

بأمرهم ويستأذنه يف قدومهم عليه فأذن وجهز له اإلقامة مث تلقاه وترجل له فترجل يشبك أيضا ودخل دمشق 
مبن معه يف رابع رجب ، مث راسل شيخ خلف نوروز فحضر إليهم من الصبيبة وكان معتقال هبا وكذا حضر 

ا يزيد على مائيت ألف دقماق نائب حلب وأفرج شيخ عن قرا يوسف وكان معتقال بقلعة  دمشق ، وأنفق فيهم م
دينار وراسله بكتمر جلق نائب صفد بأنه يوافقهم واتفق خروج احململ فركب يف موكب جليل وركب معه 
مجيع األمراء القادمني ، وهم يشبك وسودون احلمزاوي وجركس املصارع ومتراز وقطلوبغا الكركي وإينال 

سنقر يف آخرين ، مث قدم عليه جكم فوافقهمبعد أن كان اجتاز حبلب  حطب ويلبغا الناصري وابن غراب وابن
دمرداش مث سار بالعساكر من الشام وخلف بدمشق متراز ويلبغا الناصري ومجاعة معهما وانضم إىل  ففر منه 

شيخ أمحد ابن بشارة بعشريه وعيسى الكابويل بعشريه والتركان مع قرا يوسف ونزلوا كلهم على صفد فأرسلوا 
ضي العسكر تقي الدين حيىي ابن الكرمانيإىل بكتمر يدعوه إىل املوافقة فلم يقبل ، فحاصروه إىل أن طلب قا

األمان ، وخربت يف تلك املدة صفد خرابا شنيعا ، مث إهنم رجعوا إىل دمشق ، وأعطى شيخ األمري نوروز 
فدخلوا يف طاعة الناصر ، وقطعت الدورة يف بالد حوران والرملة فغدر به وتوجه إىل القاهرة ومعه مجاعة 

اخلطبة من دمشق للناصر ، مث أفرج عن أمحد بن أويس من االعتقال ، وخرجت العساكر من دمشق يف يوم 
، وخلف بدمشق سودون الظريف ، وتقدم اجلاليش مث تبعه بقية  اإلثنني ثاين عشر ذي القعدة إىل قبة يلبغا 

صلوا غزة استناب فيها الطنبغا العثماين ، واستناب بالقدس الشهاب األمراء ففر منهم دقماق إىل صفد ، وملا و
، فلما رحل من  ا كان للسلطان هبا من إقامة  ابن اليغموري فوصلوا إىل الصاحلية يوم التروية فاستولوا على م

كره الصاحلية أخرب بأن السلطان مجع العساكر ونزل بلبيس مث التقت كشافة الفريقني ، مث نزل السلطان بعسا
السعيدية ، ونزل شيخبمن معه قريبا فلما جن عليهم الليل كبسهم شيخ ومن معه فانكسر عسكر الناصر 

وقاموا ال يلوي أحد على أحد من الدهشة واهنزموا ، فنجاالناصر بنفسه مع اهلجانة إىل بلبيس مث إىل قلعة اجلبل 
راء مث ركب مبن معه إىل أن وصل إىل الريدانية ، واستوىل شيخ على اخلليفة والقضاة ومجاعة من املماليك واألم

فوقف عند تربة الظاهر وما بقي إال الظفر ، فاختلفت اآلراء فيمن يكون سلطانا ، وتنمر هلم جكم وصرح 
بإرادة السلطنة فأنفوا من ذلك ففر خلق كثري إىل الناصر وطلبوا األمان ، منهم إينال حطب ومجق ويلبغا 

ي ، ودخل يشبك ومن معه وطائفة ليال إىل القاهرة فتوزعوا يف البيوت ، ورجع الناصري وسودون احلمزاو
شيخ ومن معه ملا رأوا ذلك إىل دمشق ، وخلص اخلليفة والقضاة ومن معهم فتوجهوا إىل منازهلم وذلك بعد أن 

اصري وقع القتال بينهم حتت القلعة من جهة دار الضيافة فخامر إينال حطب ومجق وأسن باي ويلبغا الن
واحلمزاوي ، وقتل يف هذه الكائنة صرق وأسن بيه وأقباي احلاجب الكبري ، وملا تفرق األمراء بعد إشرافهم 

على الظفر خلص من كان أسر منهم من اخلليفة والقضاة واجلند مث أمر السلطان حببس األمراء الذين خامروا 
اشري يشبك مائة ألف دينار وعلى مباشري باإلسكندرية وملا فر األمراء أحبط على موجودهم فقرر على مب

سودون احلمزاوي ثالثون ألف دينار ، وكان مجلة من فر من املماليك السلطانية مائيت نفس من املنزلني يف 
ويف أول هذه السنة حاصر دمرداش نائب حلب أنطاكية وهبا فارس ابن صاحب الباز .ديوان السلطان 

بطائل ، وكان جكم مع فارس فتوجه جكم بعده إىل طرابلس فغلب عليها  التركماين ، فأقام مدة ومل يظفر منها



دمرداش وذلك يف شعبان فالتقيا وجرى  وطرد عنها نائبها وهو شيخ السليماين ، مث توجه إىل حلب فنازهلا وهبا 
بينهما قتال كبري فانكسر دمرداش وخرج من حلب فركب البحر إىل القاهرة وملكها جكم ودخل من باب 

كية مث خرج إىل جهة البرية فقطع الفرات وأوقع بالتركمان وغلب على مواشيهم وأسر منهم مجعا كثريا ، أنطا
  .ورجع يف سلخ شعبان مث توجه إىل طرابلس مث إىل دمشق 

وفيها يف مجادى األوىل زلزلت مدينة حلب زلزلة عظيمة ففزع الناس هلا وجلأوا إىل اهللا ، فسكنت مث عاودت 
  .د شيئا وهللا احلمد مرارا ومل تفس

وفيها توجه شهاب الدين أمحد بن كندغدي رسوال إىل اللنكمن املصريني فاتفق وفاته حبلب يف ليلة السبت رابع 
  .عشر ربيع اآلخر من هذه السنة 

وكان الغالء قد اشتد فيها فخرجوا إىل االستسقاء فاستسقوا يف شهر رجب فخطب هبم يف اليوم الثاين أبو زرعة 
قاضي شرف الدين األنصاري ،مث عادوا يف الثالث فخطب هبم مشس الدين ابن احلداد الطويف ، فلما ابن ال

  .انصرفوا حصل مطر لكنه غري غزير لكنهم استبشروا به مث جاء املطر بعد ذلك 
ويف هذه السنة نودي على الفلوس أن يتعامل هبا بامليزان وذلك يف شعبان وسعرت كل رطل بستة دراهم 

  .فسدت إىل الغاية حبيث صار وزن الفلس ربع درهم بعد أن كان مثقاال وكانت 
ويف يوم عيد النحر والعسكر خارج البلد أمر الساملي أن ينادى على الفلوس كل رطل بأربعة دراهم ، فحصل 
بلغ ذلك السلطان فكاتب الساملي باملنع من ذلك وأمر  للناس من ذلك تشويش عظيم وأكثروا الدعاء عليه ، ف
بإعادة الفلوس إىل ستة كل رطل ، مث أرسل السلطان بإمساك الساملي ، فأمسكليلة كبس السلطان بالسعيدية ، 

مث سجن باإلسكندرية يف نصف ذي احلجة بعد أن سلمه السلطان جلمال الدين فعوقب بالعصي بسبب أنه 
احلجة نقل إىل دمياط ، مث يف كاتب السلطان أنه حصل له ثالثة آالف دينار فطلبت منه ، ويف سابع عشر ذي 

تاسع عشر ذي احلجة بعد استقرار السلطان مبملكته وظهور ابن غراب أعيد أخوه فخر الدين إىل الوزارة ونظر 
  .اخلاص 

ويف الرابع والعشرين من ذي احلجة استقر نوروز يف نيابة الشام ، ووصل شيخ وجكم وقرا يوسف إىل الشام 
قر بكتمر اجلركسي يف نيابة صفد ، وسعد الدين بن غراب مشريا ، ولبس بزي يف ثامن عشريذي احلجة ، واست

  .األمراء حينئذ ، واستمر مجال الدين يف األستادارية 
ويف ذي احلجة هرب أمحد بن أويس من دمشق إىل جهة بالده ، وكان النائب قد أطلقه من السجن ، فخشي 

  .أن ينكسروا فيقبض عليه فهرب 
ضيان مالكي وحنفي ، فاحلنفي شهاب الدين أمحد بن الضياء حممد بن حممد بن سعيد اهلندي وفيه أحدث مبكة قا

، واملالكي احملدث تقي الدين حممد بن أمحد بن علي الفاسي ، وذلك بعناية الساملي ، وكنت ممن ساعد الفاسي 
اهلدايا ، وأمر بعد قدومه  ويف أوهلا وصل اللنك إىل مسرقند ، واستقبله ملوك تلك البالد وقدموا له.يف ذلك 

بتزويج ولده شاه رخ ، وعمل له عرسا عظيما بلغ فيه املنتهى ، وراعى وصية ابن عثمان يف التتار فاستصحبهم 
معه يف مجلة العسكر إىل أن فرقهم يف البالد ومل جيعل هلم رأسا فتمزقوا ، مث عزم اللنك على الدخول إىل بالد 

ائة عجلة وتضبب باحلديد ، وبرز يف شهر رجب ورحل إىل تلك اجلهة ، فلما اخلطا ، فأمر أن يصنع له مخسم
وصل إىل أترار فجأه األمر احلق فوعك فاستمر يف توعكهأياما ، ومل ينجع فيه الطب إىل أن قبض يف سابع عشر 



  .شعبان ، ومحل حينئذ إىل مسرقند 
 الشام ، وتلقاها زوجها نائب الشام شيخ ، وفيه يف مجادى األوىل جهزت بنت تنم ، وهي أخت الناصر ألمه إىل

فدخلت يف مجادى اآلخرة فدخل هبا وأولدها ومات عنها ، وتزوجت بعده بعض األمراء الصغار ، وماتت يف 
  .عصمته سنة ست وثالثني 

ويف ثامن عشر من مجادى اآلخرة صرف جالل الدين البلقيين من قضاء الشافعية ، واستقر مشس الدين األخنائي 
هي الثالثة لألخنائي ، مث صرف األخنائي يف ثالث عشري ذي القعدة ، واستقر جالل الدين وهيالرابعة له و

وصرف مجال الدين البساطي عن قضاء املالكية واستقر ويل الدين ابن خلدون يف حادي عشر رجب ، مث 
  .صرف يف أواخر ذي القعدة واستقر مجال الدين عبد اهللا بن مقداد األقفهسي 

  . أول يوم من احملرم وصل أبو العباس احلمصي دمشق على قضاء الشافعية هبا ويف
ويف ربيع األول صرف أبو العباس احلمصي عن قضاء دمشق وكان قبيح السرية متجاهرا بأخذ الرشوة ، وويل 

 فزعم ويف صفر وصل عبد العزيز البغدادي من القدس فعقد له جملس مع الباعوين.عالء الدين ابن أيب البقاء 
عبد العزيز أنه قطع عليه الطريق وأخذ قماشه وهنب ما معه من الورق واملستندات فادعى عليه الباعوين أنه 

حكم عليه مبا حكم به مع ثبوت العداوة بينهما ، وكان قد أثبت ذلك على قاضي القدس الشافعي ونفذها له 
كي بثبوهتا عنده واقتضى احلال تعزيره فعزر فكشف املالكي بدمشق فأنكر عبد العزيز العداوة ، فحكم عليه املال

  .رأسه مث توجه املذكور إىل بغداد فأقام هبا وويل قضاءها وكان ما سنذكره 
وفيها مات الطاغية مترلنك اخلارجي يف سابع عشر شعبان بعلة اإلسهال القولنجي وله تسع وسبعون سنة وكان 

يف األرض الفساد ، ومل يكن له يف عراقالعجم منازع ، مث ملك بصفه بطاال وقد أباد البالد والعباد ، وأكثر 
عراق العرب ودخل البالد الشامية فملكها إال اليسري منها ، مث دخل الروم فحارب املسلمني هبا وترك الفرنج 

ودخل اهلند قبل ذلك ، فحارب املسلمني هبا وترك الكفار ، وعزم يف آخر عمره على الدخول إىل الصني 
الشتاء فهلك من عسكره أمم ال حيصون ، فرجع إىل مسرقند فأخذه أسر البول فتمادى به حىت هلك  فمضى يف

  .بالقولنج ، وأراح اهللا منه 
  .ويف أواخر هذه السنة وعك السلطان إىل أن أشرف على املوت مث فرج اهللا تعاىل عنه وتعاىف 

  ٨٠٧وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة سبع ومثامنائة

د اهللا بن حممد بن حممد بن حممد األنصاري أبو اليسرحمي الدين ابن تقي الدين بن نور الدين ابن أمحد بن عب
الصائغ الدمشقي نزيل الصاحلية ولد سنة تسع وثالثني يف مجادى اآلخرة ، ومسع من الواد آشى وأمحد ابن علي 

ردي ، وعين باألدب والتاريخ وطلب اجلزري وزينب بنت الكمال بعناية أبيه فاكثر ومسع من زين الدين ابن الو
بنفسه وكتب الطباق وخترج بابن سعد وتفرد بأشياء مسعها ، كان حسن املذاكرة مسعت منه بدمشق وكان 

  .عسرا يف الرواية ، مات يف شهر رمضان 
، وكان قد اتصل ، اشتغل يف عدة علوم وفاق فيها   أمحد بن كندغدي التركي أحد الفضالء املهرة من احلنفية 

بامللك الظاهر يف أواخر دولته ونادمه مث توجه رسوال من ولده الناصر إىل مترلنك يف أواخر سنة ست فقدرت 
وفاته حبلب يف ربيع األول من هذه السنة يف الرابع عشر منه ، أرخه الربهان احملدث وأثىن عليه بالعلم واملروءة 



فوائده وقرأ عليهصديقنا جمد الدين بن مكاس املقامات ومكارم األخالق رمحه اهللا تعاىل لقيته مرارا ومسعت من 
كان عاملا : فكان جييد تقريرها على ما أخربين به اجملد وقال القاضي عالء الدين ابن خطيب الناصرية يف تارخيه 

دينا مترض ملا دخل إىل حلب ؛ فعزم على الرجوع فأدركه األجل احملتوم يف شهر ربيع األول ، ودفن خارج 
  .قام ، وقد جاوز الستني باب امل

أنس بن علي بن حممد بن أمحد بن سعيد بن سامل األنصاري أبو محزة الدمشقي مسع بعناية قريبه صدر الدين ابن 
إمام املشهد من عبد اهللا بن القيم واستجاز له القالنسي وغريه وطلب بنفسه فسمع من مجاعة من أصحاب 

قى على بعضالشيوخ وكان متيقظا نبيها عارفا بالوثائق واألدبيات القاضي سليمان فمن بعدهم وقرأ بنفسه وانت
مع املروءة والديانة ، وكان يف بدايته بزي األجناد مث لبس زي الفقهاء ، مات يف رجب وله مثان ومخسون سنة ، 

  .مسعت منه قليال ، وكتب عين من نظمي ، ومسع معي كثريا وأفادين 
دمشقي أحد الفضالء يف مذهبه ، ناب يف احلكم ودرس ، مات يف مجادى أبو بكر بن داود بن أمحد احلنفي ال

  .األوىل 
تاج بن حممود بن حممد األصفهندي الشيخ تاج الدين العجمي نزيل حلب ، قدم من بالد العجم حاجا مث رجع 

شتغال بل فسكن يف حلب باملدرسةالرواحية وأقرأ هبا النحو ، مث انثالت عليه الطلبة فلم يكن يتفرغ لغري اال
يقرئ من بعد صالة الصبح إىل الظهر باجلامع ومن الظهر إىل العصر جبامع منكلى بغا ، وجيلس من العصر إىل 
املغرب بالرواحية لإلفتاء ، وكان عفيفا ومل يكن له حظ وال تطلع إىل أمر من أمور الدنيا ، وأسر مع اللنكية 

لده مكرما ، فاستمر عنده إىل أن مات يف ربيع األول ، فاستنقذه الشيخ إبراهيم صاحب مشاخي وأحضره إىل ب
أخذ عنه غالب أهل حلب وانتفعوا به ، وقد شرح احملرر يف الفقه ، وأقرأ احلاوي ، قرأت خبط القاضي عالء 

تيمور اللنك بن .اآلن اثنتان وسبعون سنة : الدين يف تارخيه سألته عن مولده يف سنة إحدى ومثامنائة فقال يل 
اجلقطاي ، قد قدمت أوليته يف هذا اجملموع كان من اتباع طقتمش خان آخر امللوك من ذرية جنكز  ططرغان

خان ، فلما مات وقرر يف السلطنة ولده حممود استقر تيمور أتابكه وكان أعرج وهو اللنك بلغتهم ، فعرف 
، وكانت له مهة عالية مترلنك ، وتزوج أم حممود وصار هو املتكلم يف امل: بتمر اللنك ، مث خفف فقيل  ملكة 

وتطلع إىل امللك ، فأول ما مجع عسكرا ونازل خبارى فانتزعها من يد أمريها حسن املغلي ، مث نازل خوارزم 
فاتفق وفاةأمريها حسن املغلي ، واستقر أخوه يوسف فانتزعها اللنك أيضا ، ومل يزل إىل أن انتظم له ملك ما 

متلكها مث زحف إىل خراسان فملك هراة ، مث ملك طربستان وجرجان بعد وراء النهر ، مث سار إىل مسرقند و
حروب طويلة سنة أربع ومثانني ، فنجا صاحبها شاه وتعلق بأمحد بن أويس صاحب العراق فتوجه اللنك إليهم 

فنازهلم بتربيز وأذربيجان ، فهلك شاه يف احلصار وملكها اللنك ، مث ملك أصبهان ويف غضون ذلك خالف 
أمري من مجاعته يقال له قمر الدين وأعانه طقتمش خان صاحب صراي فرجع إليهم ومل يزل حيارهبم إىل أن  عليه

أبادهم واستقل مبملكة املغل ، وعاد إىل أصبهان سنة أربع وتسعني فملكها ، مث حتوإلىل فارس وهبا أعيان بين 
إىل أن غلب عليها ، وفر أمحد بن أويس  املظفر اليزدي فملكها مث رجع إىل بغداد سنة مخس وتسعني فنازهلا

صاحبها إىل الشام واتصلت مملكة اللنك بعد بغداد باجلزيرة وديار بكر ، فبلغت أخباره الظاهر برقوق فاستعد 
له وخرج بالعساكر إىل حلب فرجع إىل أذربيجان فنزل بقراباغ ، فبلغه رجوع طقتمش إىل صراي فسار خلفه 

كه يف سنة سبع وتسعني ، ففر إىل دلغادر ، وانضم عسكر املغل إىل اللنك فاجتمع ونازله إىل أن غلبه على مل



معه فرسان املغل وغريهم مث رجع إىل بغداد ، وكان أمحد فر منها مث عاد إليها فنازهلا إىل أن ملكهاوهرب أمحد 
حوهلا فاجنفلوا ،  ثانيا فسار إىل أن وصل إىل سيواس فملكها مث حاصر هبسنا مدة ، وبلغ ذلك أهل حلب ومن

ونازل حلب يف ربيع األول فملكها ، وفعل فيها األفاعيل الشنيعة ، مث حتول إىل دمشق فسار من حلب يف أول 
، وتوجه من دمشق يف شعبان ، فلما  ربيع اآلخر ، فكان من أمر الناصر ورجوع العساكر إىل مصر ما تقدم 

ودخل اهلند فنازل . عليها وأسر صاحبها ، ومات يف االعتقال كان يف سنة أربع ومثامنائة قصد بالد الروم فغلب 
، وكان مغرى بغزو املسلمني وترك الكفار ، وصنع ذلك يف بالد الروم ، مث يف  مملكة املسلمني حىت غلب عليها 

بالد اهلند ؛ وكان شيخا طواال شكال مهوالطويل اللحية ، حسن الوجه ، بطال شجاعا ، جبارا ، غشوما ، 
، شلت رجله يف أوائل أمره ، وكان يصلي من قيام ، ظلوما  سفاكا للدماء ، مقداما على ذلك ، وكان أعرج 

وكان جهري الصوت ، وكان يسلك اجلد مع القريب والبعيد ، وال حيب املزاح ، وحيب الشطرنج وله فيها يد 
ال يالعبه به إال األفراد طوىل ، وزاد فيها مجال وبغال وجع رقعته عشرة يف أحد عشر ، وكان فيها ماهرا  وكان 

، وكان يقرب العلماء والصلحاء والشجعان واألشراف وينزهلم منازهلم ولكن من خالف أمره أدىن خمالفة 
استباح دمه ، فكانت هيبته ال تداىن هبذا السبب ، وما اخرب البالد إال بذلك ألنه كان من أطاعه يف أول وهلة 

وكان له فكر صائب ومكايد يف احلرب عجيبة وفراسة قل أن ختطئ ، .  أمن ، ومن خالفه أدىن خمالفة وهن
ا بالتواريخ إلدمانه على مساعه ، ألنه ال خيلو جملسه عن قراءة شيء منها سفرا وحضرا ، وكان  وكان عارف
ا باللغة الفا ا هبا ، وكان أميا ال حيسن الكتابة ، وكان حاذق رسية مغرى مبن له معرفة بصناعة ما إذا كان حاذق

والتركية واملغلية خاصة ، وكان بقدم قواعد جنكز خان وجيعلها أصال ولذلك أفىت مجع جم بكفره مع أنشعائر 
اإلسالم يف بالد ظاهرة ، وكان له جواسيس يف مجيع البالد اليت ملكها واليت مل ميلكها وكانوا ينهون إليه 

يتوجه إىل جهة إال وهو على بصرية من أمرها ، وبلغ  احلوادث الكائنة على جليتها ويكاتبونه جبميع ما يروم فال
من دهائه أنه كان إذا أراد قصد جهة مجع أكابر الدولة وتشاوروا إىل أن يقع الرأي على التوجه يف الوقت 

الفالين إىل اجلهة الفالنية فيكاتب جواسيس تلك اجلهات فيأخذ تلك اجلهة املذكورة حذرها ويأمن غريها فإذا 
وأصبحوا سائرين ذات الشمال عرج هبم ذات اليمني فإىل أن يصل اخلرب الثاين دهم هو اجلهة اليت  ضرب النفري

  وكان أنشأ بظاهر مسرقند بساتني وقصورا عجيبة ، فكانت من أعظم النزه ، وبىن. يريد وأهلها غافلون 
ان له من األوالد أمري زاه عدة قصبات مساها بأمساء البالد الكبار كحمص ودمشق وبغداد وشرياز ، وملا مات ك

شاه وشاه رخ وبنت له امسها سلطان خبت ، وكان له ثالث زوجات ، ومن السراري شيء كثري ، وكان جيمع 
حرمي بن سليمان البباءي مث .صفحة فارغة .العلماء ويأمرهم باملناظرة ويعنتهم يف املسائل ؛ وأخباره مطولة 

، ومسع من الشيخ هباء الدين ابن خليل وغريه ، وناب يف احلكم القاهري ، ولد قبل اخلمسني وتفقه قليال 
  :ودرس بالشريفية ، وويل اإلعادة يف املنصورية ، نزل له عنها بعض العجم ويف ذلك يقول الشاعر 

  قالوا تواىل الببائي مع جهالته
  وكان أجهل منه النازل العجمي
  فأنشد اجلهل بيتا ليس تنكره
ميواتفق أن جركس اخلليلي غضب على شاهد عنده مرة فصرفه واستخدم عنده ما سرت من حرم إال إىل حر

  :حرمي هذا فنقم عليه أمرا فأنشده 



  ما سرت من حرم إال إىل حرمي
  .وأشبع فتح الراء فعد ذلك من نوادر اخلليلي ، مات يف رمضان وقد جاوز الستني 

اهلندي السعودي األزهري ، املعروف باحلالوي عبد اهللا بن عمر بن علي بن مبارك ، مجال الدين أبو املعايل 
مبهملة والم خفيفة أمسع الكثري من حيىي ابن املصري وأمحد بن علي املستويل وإبراهيمابن علي اخليمي ومجع جم 

من أصحاب النجيب وابن عالف وابن عزوز وابن عبد الدائم فأكثر ، وكان ساكنا خريا صبورا على 
قرأت عليه مسند أمحد يف مدة يسرية يف جمالس طوال ، وكان ال يضجر وكان جده  اإلمساعقل أن يعتريه نعاس ،

الشيخ مبارك معتقدا فبىن له باألبارين بقرب اجلامع األزهر زاوية يسكن هبا أوالده ، وكانت موعدا إلمساع 
وخ الرواية املشايخ ، فلذلك كثرت مساعات شيخنا وأكثر ما حدث به فمن أصوله ، ويف اجلملة مل يكن يف شي

من شيوخنا أحسن أداء وال أصغى للحديث منه ، مات يف صفر وقد قارب الثمانني ، ألن مولده يف وسط سنة 
  .مثان وعشرين وسبعمائة 

عبد اهللا بن عمر املدين التوايت كان من أهل اخلري والصالح وأقام باملدينة جماورا إىل أن مات ، وكان يتردد إىل 
  .هرة مصر والشام ، مات بالقا

عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن إدريس بن نصر النحريري مجال الدين املالكي ، ولد سنة أربعني 
واشتغل بالعلم بدمشق ومبصر وفضلومسع من الظهري ابن العجمي ومشس الدين حممد بن حسن األنفي وغريمها 

ىل القيام مع ابن أيب الرضا على امللك مث ناب يف احلكم حبلب ، مث ويل قضاء حلب سنة سبع وستني فبعث إ
الظاهر ، وقدم مرسوم الظاهر إىل حلب بإمساكه ، وذلك بعد أن رجع الظاهر من حلب بعد قتل الناصري 

ام هبا على صورة فقري فلم يزل هناك إىل أن وقعت الفتنة اللنكية  فأحس بذلك ، فخشي منه ففر إىل بغداد فأق
أقام عنده ، وكان قد مسع الكثري من أصحاب الفخر ، ففر إىل تربيز ، مث حتول إلىحص ن كيفا فأكرمه صاحبه ف

وكانت على ذهنه فوائد حديثية وفقهية ، وكان حيب الفقهاء الشافعية ويعجبه مذاكرهتم ، مث رجع من احلصن 
دمشق سنة ست فحج ، مث رجع قاصدا  احلصن إىل حلب فدخلها يف صفر فحدث هبا وأقام هبا أياما مث توجه إىل 

قرأت خبط حاكم البالد احللبية . ، فلما كان بسرمني مات يف بكرة يوم اجلمعة ثاين عشر ربيع األول منها 
كان إماما فاضال فقيها يستحضر كثريا من التاريخ ويستحضر خمتصر ابن : القاضي عالء الدين يف تارخيها 

لبيني ، وقرأت خبط الربهان احملدث حبلب أنه احلاجب يف الفقه ، وكان حيب العلم وأهله ، وكان من أعيان احل
سأل نور الدين ابن اجلالل عن فرعني منسوبني للمالكية فلم يستحضرمها وأنكر أن يكونا يف مذهب مالك ، 

عبد اهللا بن .فسألت الشيخ مجال الدين فاستحضرمها وذكر أهنما خيرجان من كالم ابن احلاجب الفرعي : قال 
، وكان يالزم قراءة حممد بن إبراهيم بن حمم د بن الجني الرشيدي ، مسع من امليدومي وابن امللوك وغريمها 

صحيح البخاري ، ومسعنا بقراءته ، وكان حسن األداء ، ومسعت منه من املعجم الكبري أجزاء ، مات يف رجب 
أيب األزهر الدمشقي عبد الرمحن بن عبد العزيز بن أمحد بن عثمان ابن أيب الرجاء بن .وقد جاوز السبعني بأشهر 

  .املعروف بابن السلعوس ، يكىن أبا بكر ، مسع من زينب بنت ابن اخلباز وحدث عنها ، أجاز يل 
عبد الكرمي بن أمحد بن عبد العزيز النستراوي األصل املصري ، ولد يف ربيع األول سنة ست وثالثني ، وتنقلت 

مث عزل واستمر خامال إىل أن . يش ، مث ويل نظر اجليش به األحوال يف املباشرات إىل أن ويل صحابة ديوان اجل
مات ، وكان قد مسع من مجال الدين ابن نباتة وعمه بدر الديننب عبد العزيز وابن البوري باإلسكندرية ، وكان 



ه حمبا يف الصاحلينويف أهل اخلري ، اختل حاله يف أواخر عمره ومات فلم خيلف إال نزرا يسريا إال أنه مل خيلف علي
دينا فشابه عمه من جهة وفارقه من جهة ، فإن عمه مات وخلف دينا كثريا وتركة زوجته فجاء ما حيصل من 
ا مات مل خيلف إال ستمائة درهم فاخرج منها ومل خيلف فرسا  تركة زوجته من نصيبه بقدر وفاء دينه ، وهذا مل

، وخلف مخس بنات وزوجة وابين أخ ، فلم تبلغ وال محارا وال دارا إال قليال من الثياب امللبوسة وأثاثا يسريا 
  .تركته إال شيئا يسريا ، وهو جد أوالدي ألمهم ؛ مات يف آخر ربيع األول ، مسعت منه قليال 

عبد املنعم بن سليمان بن داود الشيخ شرف الدين البغدادياحلنبلي ولد ببغداد واشتغل هبا ، وتفقه ومهر وأفىت 
وغريه ، وأخذ الفقه عن املوفق احلنبلي ، وتعني للقضاء غري مرة فلم يتفق  ودرس وصحب تاج الدين السبكي

ذلك وكان صاحب نوادر وفكاهة ، وقد درس للحنابلة باملنصورية وإفتاء دار العدل ، مث دخل القاهرة 
  .فاستوطنها ، وويل تدريس أم األشرف بعد حسن النابلسي سنة اثنتني وسبعني ؛ ومات يف شوال 

بن عبد اهللا اإلردبيلي جالل الدين احلنفي لقي مجاعة من الكبار بالبالد العراقية وغريها  -بالتصغري  -عبيد اهللا 
، وقدم القاهرة فويل قضاء العسكر ودرس مبدرسة أم األشرف بالنيابة وغري ذلك ، وكانت لديه فضيلة يف 

بن إبراهيم بن علي .صفحة فارغة .اجلملة مات يف أواخر شهر رمضان  القضامي عالء الدين احلموي علي 
تفقهبالقاضي صدر الدين ابن منصور وأخذ النحو عن سري الدين املالكي وبرع يف األدب وكتب يف احلكم 
عن البارزي مث ويل القضاء حبماة وكان من أهل العلم والفضل والذكاء مع الدين واخلري والرياسة مسعت من 

  :امنائة وكتب عين من نظمي ومن شعره فوائده ملا قدم القاهرة يف آخر سنة ثالث ومث
  عني على احملبوب قد قال يل
  راح إىل غريك يبغي اللجني

  فجئته بالتري مستدركا
  .وقلت ما جئتك إال بعينوكانت وفاته يف ثامن عشر شهر ربيع اآلخر من السنة 

ل سنة مثان وستني وتفقه علي بن عمر بن علي األنصاري نور الدين ابن سراج الدين ابن امللقن ولد فيسابع شوا
، مث ناب يف احلكم  قليال ، ومسع من أبيه وبعض املشايخ بالقاهرة ورحل مع أبيه إىل دمشق ومحاة وأمسعه هناك 

  .ودرس مبدارس أبيه بعده وكان عنده سكون وحياء ومتول يف اآلخر وكثرت معامالته ، مات يف شعبان 
بن حممد بن وفا أبو احلسن الشاذ   يل الصويف ولدعلي بن حممد 
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لتاريخ: كتاب  ا لعمر يف  ا بناء  لغمر بأ ا ء  نبا   إ
لعسقالين : املؤلف  ا بن حجر  بن علي  أمحد  لفضل  ا لدين أيب  ا  شهاب 

بالقاهرة سنة تسع ومخسني وسبعمائة وكان يقظا حاد الذهن اشتغل باألدب والوعظ وحصل له أتباع .صفحة فارغة 
ثري واقتدار على جلب اخللق مع خفةظاهرة ، وأحدث ذكرا بأحلان وأوزان جيمع الناس عليه وكان له نظم ك

اجتمعت به مرة يف دعوة فأنكرت على أصحابه إمياءهم إىل جهته بالسجود ، فتال هو وهو يف وسط السماع يدور 
فأينما تولوا فثم وجه اهللا فنادى من كان حاضرا من الطلبة كفرت كفرت فترك اجمللس وخرج هو وأصحابه وكان 

ه يف الكالم على الناس وهو دون العشرين وكان أكثر إقامته بالروضة قريب املشتهى ، ومات أبوه معجبا به وأذن ل
هبا يف ذي احلجة وله من التصانيف الباعث على اخلالص يف أحوال اخلواص ، والكوثر املترع يف األحبر األربع ، 

نصب يف داره منربا وصار يصلي اجلمعة وشعره ينعق باإلحناد املفضي إىل اإلحلاد ، وكذا نظم والده ويف أواخر أمره 
هو ومن يصاحبه مع أنه مالكي املذهب يرى أن اجلمعة ال تصح يف البلد ولو كرب إال يف املسجد العتيق من البلد ، 

  :وله ديوان شعر وموشحات وفصول مواعظ ومن شعره 
  أنا مكسور وأنتم أهل جرب
  فارمحوين فعسى جيرب كسري
  ايا كرام احلي يا أهل العط

  انظروا يل وامسعوا قصة فقري
علي بن أيب بكر بن سليمان بن أيب بكر بن عمر بن صاحل اهليثمي الشيخ نور الدين أبو احلسن ولد سنة مخس 
وثالثني وصحب الشيخزين الدين العراقي وهو صغري فسمع معه من ابتداء طلبه على أيب الفتح امليدومي وابن 

ملصريني ومن ابن اخلباز وابن احلموي وابن قيم الضيائية وغريهم من الشاميني مث امللوك وابن القطرواين وغريهم من ا
رحل معه مجيع رحالته وحج معه مجيع حجاته ومل يكن يفارقه حضرا وال سفرا وتزوج ابنته وخترج به يف احلديث 

والبزار وأيب يعلى  وقرأ عليه أكثر تصانيفه وكتب عنه مجيع جمالس إمالئه وخرج زوائد الكتب الستة مسند أمحد
ومعاجم الطرباين الثالثة مفردات مث مجعها يف كتاب واحد حمذوف األسانيد ومجع ثقات ابن حبان فرتبها على 

حروف املعجم وكذا ثقات العجلي ورتب احللية على األبواب وصار كثري االستحضار للمتون جدا لكثرة املمارسة 
ري ال يسأم وال يضجر من خدمة الشيخ وكتابة احلديث وكان سليم الفطرة وكان هينا لينا خريا دينا حمبا يف أهل اخل

كثري اخلري كثري االحتمال لألذى خصوصا من مجاعة الشيخ قرأت عليه الكثري قرينا للشيخ ومما قرأت عليه بانفراده 
 ذلك وكان حنو النصف من جممع الزوائد له وحنو الربع من زوائد مسند أمحد ومسند جابر من مسند أمحد وغري

قد تتبعت أوهامه يف .صفحة فارغة .يودين كثريا ويشهد يل بالتقدم يف الفن جزاه اهللا عين خريا وكنتصفحة فارغة 
  .كتابه جممع الزوائد فبلغين أن ذلك شق عليه فتركته رعاية له ؛ مات يف شهر رمضان 

ملك مصر ومهر يف ؟ ية شاور بن جمري عيسى ابن حجاج السعدي العالية الشاعر الشطرجني وكان يذكر أنه من ذر
األدب وقال الشعر فأجاد فيه ورحل إىل الشام ولقي الصفدي وغريه وكان يذكر أنه مسع من الصفي احللي مث مدح 
األعيان وكان يستحضر اللغة عمل بديعية على قافية الراء وقرظها له اجملد إمساعيل احلنفي وغريه فهجاه ابن العطار 

  قرظوه عيسى ومن:بقوله 
  ما مشت فيهم رئيسا



  وما رأيت أناسا
  إال محريا وعيسا

  هتن بشهر كم به من حالوة:ومن شعر عيسى 
  وجد يل برب ال يضيع ثوابه
  فأن لساين صارم وفمي له
  قراب فأرجو أن حيلى قرابه

  :ومنه 
  أيا رب اجلناب الرحب جد يل

  وكثر يف العطاء وال تقلل
  وما هتديه يل من خشكنان

  د كرب أو فهللهنار العي
حممد بن أمحد بن حممد بن أيب الفتح بن أيب سامل مشس الدينابن األلكايب احلليب ، ولد حبلب خامس شعبان سنة مثان 
وأربعني وحفظ املنهاج وعرضه على الزين الباريين وتفقه عليه ونسخ شرح املنهاج البن امللقن خبطه ، وكان والده 

الد وعرض عليه ذلك بعده فامتنع وتزهد ولبس طريق التصوف ، وسافر إىل من الفقهاء حبلب وينوب يف بعض الب
القدس فلبس اخلرقة من الشيخ عبد اهللا البسطامي ، مث رجع إىل بلده حلب وانقطع بزاوية خارج باب اجلبان ، 

ر عند أهل وصار معتقدا مقبال على شأنه دينا هبي املنظر وتلمذ له مجاعة ، وحج مرارا وجاور يف بعضها ، واشته
حلب وبنيت له زاوية ، ولبس منه مجاعة اخلرقة ، وكان األكابر يترددون إليه ويتربكون به وال يزداد مع ذلك إال 

تواضعا وتعبدا ،وكان منور الشيبة حسن اخللق واخللق كثري احلياء هبي املنظر وسكن بعد الكائنة العظمى يف دار 
ت بعد الزوال يف تاسع ذي القعدة ، وحضر جنازته ال حيصون كثرة ، نقلته القرآن اجملاورة للجامع الكبري إىل أن ما
  .من تاريخ حلب البن اخلطيب الناصرية 

حممد بن صاحل بن عمر بن أمحد احلليب املعروف بابن السفاحناصر الدين ، ويل كتابة اإلنشاء مث ترقى إىل أن ويل 
اهرة وعني لكتابة السر بالقاهرة فلم يقدر ذلك ، ومات يف كتابة السر حبلب ، مث حتول منها فوقع على يشبك بالق

تاسع عشر احملرم ، وكانت قد انتهت إليه الرئاسة عند يشبك وكان عليه اعتماده يف مهماته ، وكان عايل اهلمة 
ر عارفا بالسياسة كثري املروءة شديد العصبية كثري احملبة للعلماء والصاحلني ، وحصلت له حمنة يف سلطنة الظاه

وصودر مث توجه إىل القاهرة بعد وقعة تنم فاتصل باألمري يشبك واستقر يف التوقيع بني يديه إىل أن مات فكنت رأيته 
  .عنده ، وكان لطيف الشكل رمحه اهللا تعاىل 

حممد بن عباس بن حممد بن حسني بن حممود بن عباس الصليت مث املعري مشس الدين ، ولد يف سنة مخس وأربعني أو 
، وهو سبط الربهان بن وهيبة ، ونشأ يف حجر خاله بدر الدين بن وهيبة ، ووليقضاء غزة يف أوائل هذا القرن  قبلها

مضافا إىل القدس ومن قبل ذلك قضاء بعلبك ومحص ومحاه مرارا ، مث قدم القاهرة فسعى يف قضاء املالكية بدمشق 
بعد الوقعة أشهرا ، مث عزل ومات معزوال ، وكان فوليه ومل يتم أمره ، مث ويل قضاء دمشق على مذهب الشافعي 

مفرطا يف سوء السرية قليل العلم وكان قد اشتغل قليال وأذن له مشس الدين ابن خطيب يربود يف اإلفتاء ، وذكره 
وفيها ويل ابن عباس قضاء بعلبك وهو رجل جاهل وكان : ابن حجي يف تارخيه يف حوادث سنة مثان ومثانني قال 

ه رجل من أهل الرواية يدرس بدار احلديث هبا فجاء هذا ال دراية وال رواية وإمنا كان يتوىل بالرشوة الذي عزل ب



لبعض من ال خري فيه ، مات يف أول مجادى األوىل ، وكان إذا ويل القضاء إمنا يكتب له جمردا عن األنظار 
  .اليته لقضاء دمشق يف املرتني سنة وشهر والوظائف فإنه كان أرضى هبما أهل البلد ورضي بالقضاء جمردا ، ومدة و

  .حممد بن عبد الرمحن الصبييب املدين اشتغل بالفقه ودرس فياحلرم النبوي ، ومات بصفد وقد بلغ اخلمسني 
حممد بن عبد الرحيم بن علي بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن حممد احلنفي ناصر الدين املعروف بابن الفرات 

يب بكرابن الصناج راوي دالئل النبوة وتفرد بالسماع منه ، ومسع الشفاء للقاضي عياض من املصري ، مسع من أ
الدالصي والثواب آلدم من ابن عبد اهلادي ، وأجاز له أبو احلسن البندنيجي وتفرد بإجازته يف آخرين ، وكان هلجا 

لسابعة مث السادسة مث هكذا صنع يف حنو من بالتاريخ فكتب تارخيا كبريا جدا بيض بعضه فأكمل منه املائة الثامنة مث ا
عشرين جملدا مث شرع يف اخلامسة وشرع يف تبييض املائة الرابعة فأدركته الوفاة وكتب شيئا يسريا من أول القرن 
التاسع ، وتارخيه يف هذا كثري الفائدة إال أنه بعبارة عامية جدا ، وكان يتوىل عقود األنكحة ويشهد يف احلوانيت 

  .قاهرة مع اخلري والدين والسالمة ، مات ليلة عيد الفطر سنة سبع وله اثنتان وسبعون سنة ظاهر ال
حممد بن علي الكفرسوسي مشس الدين اخلطيب حفظ القرآن وتعاىن النسخ ، وكان مأمونا خيارا أضر بأخرة ، 

كي املؤذن أبو الطيب ، ولد حممد بن عمر بن علي السحويل ، بضم املهملتني ، اليمين مث امل.ومات يف شهر رمضان 
يف رمضان ، ومسع الشفاء على الزبري ابن علي األسواين وهو آخر من حدث عنه ، ومسع على اجلمال  ٧٣٢سنة 

املطري وغريه ، وأجاز له عيسى احلجي وآخرون ، مسعت منه قليال ، مات يوم التروية عن ست وسيعني سنة ، 
  .وكان حسن اخلط جيد الشعر أضر بأخرة 

مد بن قزموز الزرعي مشس الدين تفقه قليال وفضل ومهر ونظمالشعر احلسن ، وويل قضاء القدس وغريه ، مث حم
  .توجه إىل قضاء الكرك فضعف ورجع إىل دمشق فمات هبا يف رجب وقد بلغ السبعني 

فاء ومن اجلمال حممد بن حممد بن سامل بن علي بن إبراهيم احلضرمي املالكي مسع من الزبري بن علي األسواين الش
  .املطري وحدث ، ومات بالقاهرة يف شعبان ، بلغ الثمانني أو جاوزها ، وكان مذموم السرية 

حممد بن حممد بن عبد اللطيف بن أمحد بن حممود بن أيب الفتحالربعي املعروف بابن الكويك سراج الدين أبو الطيب 
  .الطيب األصغر ، مات يف وسط السنة  ، مسع من امليدومي وغريه ، وهو أخو شيخنا شرف الدين أبو

حممد بن حممد الطوخي بدر الدين الوزير ، ويل وزارة الشام مث القاهرة مرارا ، ومات معزوال وكان يكثر احلج يف 
  .أيام عطلته جاوز السبعني 

ات يف حممد بن أيب حممد املعروف بشمس أحد من كان يعتقد مبصر أقام بدار الزعفران جبوار جامع عمرو ، وم
  .رجب 

حممد بن يوسف الصاحلي املؤذن ولد قبيل اخلمسني ، ومسع قليال وكان جهوري الصوت باألذان على كرب سنه ، 
موسى بن حممد بن قبانا الشيخ شرف الدين ابن أخت اخلليلي املوقت كان أفضل من بقي .مات بطرابلس يف صفر 

كز وغريه ، وكان خريا ، عنده اجنماع عن الناس وال يدخل بالشام يف علم اهليئة ، وكان رئيس املؤذنني جبامع تن
  .فيما ال يعنيه وال ينسب نفسه إىل العلم ال هذا وال غريه ، وله تواليف مفيدة مات يف احملرم 

  .أبو القاسم احلبحايب املغريب الدمشقي املالكي أحد شهود احلكم بدمشق وكان من أعيان فقهائهم ، مات يف شعبان 
الد اخلواجا مشس الدين كان قبل الكائنة يف حانوت باخلواصني وبعدها يف مكان آخر وكان منزله عند املاحوزي و

  .قرب عاتكة جاوز الستني ومات يف ربيع األول 
  ٨٠٨حوادث سنة 



  سنة مثان ومثامنائة
ويف ثامن استهلت والسلطان ضعيف يرمي الدم واحلمى وأشيع موته مث تعاىف ،وزينت البلد يف الثالث عشر منه 

عشر احملرم توجه نوروز على نيابة الشام وسار معه مجع كثري ويف الثالث والعشرين منه وصل رسول نائب الشام 
شيخ إىل الناصر وامسه يلبغا املنجكي يف طلب الصلح واالعتذار عما جرى وكان صحبة الرسول الشيخ شهاب 

الرسالة ومل يعد اجلواب وكان نوروز حاضرا لذلك  الدين ابن حجي والشيخ مشس الدين ابن قديدار فسمع الناصر
وخرج بعد قليل مسافرا إىل نيابة الشام ونزل الشيخان عند القاضي جالل الدين البلقيين والرسول عند أمري آخور 

ويف الثالث من احملرم وصل أمري احلاج وذكر أنه مل يفارقهم إال من ينبع خوفا من العرب الذين يف .صفحة فارغة .
  .ريق بني مكة وينبع الط

ويف السابع من احملرم قبض شيخ نائب الشام على سودون الظريف نائب الغيبة بدمشق وسجنه بالصبيبة وقبض على 
كمشبغا الرماح وغريه وألزم القضاة وكاتب السر مبال وصادرهم به وسلمهم البن باشلي وواله القضاء فأخذهم 

فرسم عليهم بالنورية فهربوا يف أثناء الليل مث سعوا عند النائب وبذلوا ما  من بني يديه مشاة من القلعة إىل العادلية
وقع عليه االتفاق وأذن هلم يف احلكم واستناب عالء الدين ابن أيب البقاء الشافعي ابن باشي املذكور يف قضاء صيدا 

ل نوروز إىل دمشق يف ثاين وبريوت واستمر نوروز متوجها إىل الشام واتفق أن نائبها كان توجه إىل الصبيبة فدخ
ويف السابع من صفر تغري السلطان على بعض األمراء وختيل منهم إرادة الركوب عليه .عشري صفر بغري قتال 

منهم يشبك ابن ازدمر وإينال باي ابن قجماس فأمر بإمساك يشبك بن ازدمر وكان رأس نوبة كبريا وأمسك معه 
عتقال هبا فتغيب إينال باي ابن قجماس وهو أمري آخور ملا بلغه ذلك أمريان آخرين وسفرهم إىل اإلسكندرية لال

ويقال إنه طاف ليال على مجاعة من األمراء لريكبوا معه فأبوا فهرب وهرب معه سودون اجللب فأمر الناظر باحلوطة 
وأنه على دار إينال باي فأحيط على موجوده فغضب كثري من املماليك الظاهرية لذلك وظنوا أن يشبك ظهر 

مبصر مث عاودوا الركوب يف سادس ربيع األول . . . عندالسلطان وأنه هو الذي رتبه يف ذلك فركبوا حتت القلعة 
وسطوا على أرغون وأرادوا قتله فهرب وملا اشتد األمر ازداد ختوف السلطان منهم فأراد اهلرب فأشري عليه 

  .كان ما سنذكره بإحضار احملبوسني من األمراء وتأمني اهلاربني ففعل ذلكو
ويف تاسع صفر استقر فخر الدين ابن املزوق يف نظر اجليش وصرف بدر الدين ابن نصر اهللا واستقر حممد بن شعبان 

يف احلسبة وصرف صدر الدين ابن العجمي مث أعيد صدر الدين يف السابع والعشرين من صفر ويف احلادي عشر 
ويف العاشر من .ية بالقاهرة وصرف القاضي جالل الدين البلقيين منه استقر مشس الدين األخنائي يف قضاء الشافع

صفر حضر إينال باي بن قجماس وجاء إىل السلطان معتمدا على أمان كتبه ابن غراب عنه فعاتبه الناصر ، فيقال 
حملمدي إنه أغلظ له يف اجلواب فأمر بنفيه إىل دمياط بطاال واستقر يف وظيفته جرباشثم صرف واستقر فيها سودون ا

واستقر باش باي رأس نوبة عوضا عن يشبك ابن ازدمر ويف قضاء املالكية مجال الدين عبد اهللا ابن القاضي ناصر 
الدين التنسي يف مستهل ربيع األول وهو شاب صغري كان عند وفاة أبيه من أمجل أهل زمانه فاتفق أنه خدم بعض 

القضاء فقام القاضي جالل الدين البلقيين ومجاعة على أهل األمراء ملا كان يف حبس اإلسكندرية فتعصب له فويل 
الدولة فعزل بعد يومني وأعيدمجال الدين البساطي يف ثالث ربيع األول ويف اخلامس منه أعيد القاضي جالل الدين 

منهم وصرف األخنائي وهي اخلامسة للبلقيين ويف السادس منه ثارت الفتنة بني الناصر وأمرائه فتخيلوا منه وختيل 
ويف .واجتمع مجع كثري من املماليك عند بيربس لرغم الناصر وتواعدوا على الركوب فهرب تغرى بردى ودمرداش 
الثامن منه ظهر يشبك وأتباعه مثل متر وجركس املصارع وقانباي العالئي ويف اخلامس عشر منه أحضر األمراء 



الناصري وإينال حطب وسودون احلمزاوي مث أحضر  احملبوسون باإلسكندرية إىل القاهرة قطلوبغا الكركي ويلبغا
إينال باي من دمياط مث أحضر يشبك بن أزدمر من اإلسكندرية يف تاسع عشر شهر ربيع األول ويف العشرين منه 

قبض على كاتب السر فتح اهللا وتسلمه مشد الدواوين مث صودر علىخمس مائة ألف وهي قريب من أربعة آالف 
لزم بيته واستقر سعد الدين ابن غراب يف كتابة السر فباشرها من هذا الوقت إىل أن عاد دينار إذ ذاك وأطلق و

الناصر إىل اململكة فتركها البن املزوق وأعيد ابن نصر اهللا إىل نظر اجليش ولبس ابن غراب بزي األمراء وأعطي 
ة ملطية فامتنع فألبس غصبا ورسم تقدمة ويف الثاين والعشرين منه أمر الناصر يشبك ابن ازدمر أن يستقر يف نياب

عليه وأمر احلاجب أن خيرجه من القاهرة وأمر أزبك اإلبراهيمي أن يستقر يف نيابة طرسوس فامتنع أيضا ومليحضر 
وختيلوا من الناصر أنه يريد إبعادهم .اخلدمة وتشوش أكثر املماليك من ذلك واألمراء اجلراكسةصفحة فارغة 

ذلك يظهر منه كثريا فكثر اهلرج واملرج وإشاعة ركوب األمراء على الناصر فغلب عليه وتقدمي أخواله الروم وكان 
اخليال إىل أن محله ذلك على اهلرب فتغيب يوم األحد خامس عشر ربيع األول وقت القيلولة وفقد فلم يعلموا له 

ن إتباعه فرجع عنه وليس معه خربا فقيإلنه خرج من باب القرافة خمتفيا وركب فلم يعلم خربه ألنه هنى من اتبعه ع
إال مملوك واحد وهو بيغوت فعادا إىل اجليزة مث رجعا إىل بيت سعد الدين ابن غراب فاختفى عنده ومل يتحققوا أين 

هرب بل أشيع أنه قتل سرا وصار ابن غراب يطالعه باألخبار يوما بيوم ويدبر معه أمر يشبك وغريه ويعلمه مبا 
اربه كبيربس وإينال باي وغريمها ممن خيالف هواه هوى يشبك إىل أن كان ما سنذكره يشتد به احلقد منه على أق

فلما بلغ األمراء غيبة الناصر اجتمعوا يف آخر النهار ببيت األمري الكبري بيربس مث باالصطبل بعد أن مجعوا القضاة 
لقبوه املنصور وعقدوا له البيعة يف واخلليفة وتشاوروا إىل أن استقر رأيهم على سلطنة أخيه عبد العزيز فأحضروه و

تلك الليلة واستقر بيربس الصغري الالة السلطان واستقر يف الثامن والعشرين منه بيربس الكبري قريب السلطان 
أتابكا وآقباي أمري سالح وسودون الطيار أمري جملس وسودون احملمدي أمريآخور وباش باي رأس نوبة كبريا 

لى املباشرين املستقرين على سعد الدين ابن غراب وهو كاتب السر وعلى ابن ورسطاي حاجب احلجاب وخلع ع
املزوق وهو ناظر اجليش وعلى فخر الدين بن غراب وهو الوزير وعلى القضاة األربعة وهم البلقيين وابن العدمي 

مث صرف بعد والبساطي وسامل وكان ما سنذكره ، ويف صفر عزل الصدر ابن العجمي عن احلسبة وقرر ابن شعبان 
مخسة عشر يوما وأعيد الصدر وصرف القاضي جالل الدين عن القضاء يف نصف صفر وأعيد األخنائي مث أعيد 

  .القاضي جالل الدين يف خامس ربيع األول 
ويف تاسع عشري ربيع األول رجم األستادار وشج وجهه فدخل إىل السلطان واستعفى ورجع إىل بيته فطرد 

  .األعوان 
خر توجه نوروز نائب الشام لقتال شيخ بالصبيبةواجتمع شيخ وجكم ومن معهما فوقع القتال بينهم ويف ربيع اآل

فانكسر نوروز ودخل شيخ دمشق فأمر بضرب عنق جقمق احلاجب ألمر اهتمه به فقتل صربا وذلك يف حادي عشر 
حكم على طرابلس وسجنه  ربيع اآلخر وأحضر شيخ السليماين وكان نائب صفد مث طرابلس مث قبض عليه جكم ملا

وأخذ ماله فهرب إىل صهيون مث قدم دمشق فاستقر هبا أمريا عند نوروز وحضر معه الوقعة فقبض عليه وأمر جكم 
بقتله فقتل وغلب شيخ على دمشق وفوض القضاء لشهاب الدين احلسباين وخطب باجلامع فلم يقبل أحد من 

جهته منهم ابنه وصهره فيقال إهنم استأذنوا القاضي احلنفي لتصح النواب القدماء عنه النيابة فاستناب مجاعة من 
أحكامهم وأراد األمري جكم أن يتوجه إىل طرابلس فوصل كتاب النائب هبا يلتمس املصاحلةفتأخر توجه جكم 

ووصل نوروز إىل حبرية محص يف ناس قليل فتوجه شيخ وجكم ومن يتبعهما لقتاله فهرب إىل محاة فتوجه األمريان 



ىل جهة محاة لقصده مث عرجا إىل طرابلس فهرب نائبها إىل محاة فدخل شيخ وجكم طرابلس فنزل جكم بدار النيابة إ
ووقع يوم دخوهلم مطر كثري جدا فلما بلغ ذلك نائب حلب توجه أيضا إىل محاة فاجتمعوا كلهم عند نوروز 

بني جكم وشيخ وبني دقماق نائب محاة ومن  ووافقهم مجع كثري من التركمان منهم ابن صاحب الباز فوقعت الوقعة
انضم معه ظاهر محاة يف أواخر رجب فانكسر دقماق وملكا محاة وقتل دقماق بني يدي جكم وهنبت محاة وكان 
نوروز قد توجه إىل حلب هو ومن معه ألن دمرداش كان تقدمهم وأومههم أنه جيمع هلم التركمان فلما وصلها 

سين ومعه رسول شيخ إىل دمشق يطلب شيخ وجكم إىل القاهرة مث بعد عودة غلب على حلب فوصل شاهني احل
الناصر إىل السلطنة أرسل سودون الطيار ومعه والية شيخ على الشام وجكم على حلب ودمرداش على محاة 

ودخل شيخ إىل دمشق يف أواخر رجب ولبس خلعة الناصر ومل خترج دمشق يف هذه املدة عن حكمه يف الصورة 
  .وكان بعد ذلكما سنذكره ، وكان دمرداش متشتتا عند التركمان  احلسية

وفيها كائنة عبد الوهاب بن اجلباس املصري وكان حيترف يف حانوت عطار فسعى أن يكون مسسارا فأهني ومنع 
ة فخدم عند بدر الدين الكلستاين كاتب السر فسعى له حىت صار شاهدا مث سعى إىل أن ويل احلسبة مبصر مث بالقاهر

مث ملا ويل مجال الدين التنسي قضاء املالكية وهو شاب طمع هذا فسعى يف قضاء الشافعية عند ابن غراب وكان ابن 
غراب قد غضب من الشافعي يف شيء فنوه بذكر ابن اجلباس وكان يف غاية اجلهل الثغ زرئ اهليئة فقام يف ذلك 

بقضايا وآخر أمره كتبت عليه قسامة أنال يلبس الشيخ زين الدين الفارسكوري وادعى عليه عند ابن العدمي 
  .طيلسانا وال يركب بزي القضاة وأهني وعزر وحبس مث شفع فيه فأطلق وذلك يف ربيع األول من هذه السنة 

ويف أوائل رجب استقر ابن خطيب نقرين يف والية قضاء الشام وكان قد سافر مع جكم وتقرب له برواية أحاديث 
ره بأنه يلي السلطنة وبأنه ينتصر على أعدائه فلما غلب على محاة سأل نائب الشام أن يقرره املالحم املكذوبة وبش

وكان ابن خطيب نقرين آية يف الكذب والزور مشهورا : يف قضاء دمشق فكتب له توقيع بذلك قال ابنحجي 
هذه السنة فخلع عليه  بذلك مع الشهرة التامة بعدم الدين حىت أن جكم أرسله رسوال إىل نائب الشام يف أواخر

خلعة حرير بطراز ذهب فلبسها وخرج وهو فرحان وقد تطيلس فوقها ، مث كبس بيته فوجد فيه أمور منكرة فختم 
عليها ، مث بعد وصول نائب الشام شيخ إىل دمشق كاتب يشفع يف ابن احلسباين ، فوصل توقيعه بذلك يف شعبان ، 

  .فباشر القضاء وصرف ابن اخلطيب 
ادس من مجادى اآلخرة ظهر الناصر وصعد إىل القلعة ضحوة النهار فكانت مدة غيبته سبعني يوما إال يوما ، ويف الس

وكان يشبك ومجاعة اتفقوا مع الناصر وهو يف بيت ابن غراب فأركبوه إىل بيت سودون احلمزاوي بالباطلية ، فلما 
أن األمراء البطالني مثل يشبك ومن معه قد  أصبحوا ركبوا وال علم عند بيربس وأتباعه بظهور الناصر بل ظن

ركبوا عليه فركب هو أيضا بالرميلة ، فخرج الناصر ومن معه من املماليك فحملوا على بيربس ومن معه وطلبوا 
باب القلعة ففتح هلم واليها الباب ، فطلع الناصر القصر واخنذلت طائفة بيربس فهرب سودون املارداين واختفى 

ظاهر املدينة فأرسل إليه سودون الطيار فأحضره وأرسله مقيدا إىل اإلسكندرية ، واستقر يشبك وخرج بيربس إىل 
يف األتابكية عوضه يف ثامن مجادى اآلخرة ، واستقر سودون احلمزاوي دويدارا عوضا عن سودون املارداين واستقر 

األمراء الذين كانوا مع بيربس  جركس املصارع أمري آخور عوضا عن سودون احملمدي مث أمسك الناصر مجاعة من
  .وتأمرواوحكموا يف دولة أخيه املنصور وسجنهم واستقر سودون من زاده يف نيابة غزة عوضا عن سالمش 

ويف نصف مجادى اآلخرة استقر شرف الدين يعقوب التباين يف نظر الكسوة ووكالة بيت املال عوضا عن ويل الدين 
ك بعد أيام ، واستقر ابن الربجي يف ثامن عشري مجادى اآلخرة ، مث أعيد الدمياطي موقع بيربس ، مث صرف عن ذل



ابن التباين يف رابع رجب لذلك بعناية قطلوبغاالكركي ، ويف أواخر مجادى اآلخرة استقر متراز الناصري نائب 
  .السلطنة بعد شغورها مدة طويلة 

لكية عوضا عن البساطي ، مث مل ينشب ابن ويف نصف رمضان استقر القاضي ويل الدين ابن خلدون فيقضاء املا
خلدون أن مات يف خامس عشريه ، واستقر مجال الدين ابن التنسي بعناية قطلوبغا الكركي ، مث صرف يف سادس 

  .عشر شوال وأعيد البساطي 
ابن  ويف شوال استقر كاتبه يف درس احلديث بالشيخونية عوضا عن مشس الدين املدين والقاضي احلنفي كمال الدين

وفيها رجع منكلى بغا من بالد الشرق وكان توجه رسوال إىل .العدمي يف مشيختها عوضا عن الشيخ زاده اخلرزباين 
  .مترلنك يف العام املاضي 

ويف رمضان أفرج نائب الشام عن مجاعة ممن كانوا مسجونني بقلعة الصبيبة ، ومنهم سودون الظريف واستقر أمريا 
  .يه ألمر صدر منه ، واستقر عوضه بكتمر الساقي وسجن سودون املذكور كبريا بدمشق ، مث قبض عل

وأرسل جكم إىل نائب الشام بذلك فوافق عليه ، . وفيه رجع نوروز وعالن إىل حلب مبوافقة جكم على ذلك 
واستمر دمرداش عند التركمان يستحثهم وجيمعهم على قصد جكم ومن معه حبلب ، ووصل إليه تقليد محاة فقوي 

لك ؛ ويف رمضان اشتد الغالء بدمشق وبلغت الغرارة من ستمائة إىل سبعمائة ، فنادى النائب يف الفقراء بذ
باالجتماع فاجتمعوا بامليدان ، ففرقهم على األغنياء ما بني األمراء والقضاة والتجار ، فقل سؤاهلم وخف صياحهم 

  .وسكتوا 
ة وكان رأسهم إلياس ويقال امسه فارس ابن صاحب الباز ، مث وفيه استوىل التركمان على كثري من البالد الشمالي

وصلوا إىل محاة فغلبعليها ، وكان دمرداش قد وصل إليها ملا جاءه تقليد النيابة هبا فهجم عليه ابن صاحب الباز ، 
،  فهزمه إىل أن وصل إىل دمشق مكسورا ، فوصل إىل محص فاستأذن له نائبها نائب الشام يف دخوله دمشق فأذن

فدخلها وعظم األمر من التركمان فجمع النائب القضاة وتشاوروا يف مال جيمعونه بسبب طرد التركمان ، فطال 
النزاع إىل أن اتفقوا على أخذ أجرة شهر من كل بستان ودار وحانوت وغري ذلك ، فشرعوا يف جبايتها ، مث بطل 

رداش عند نائب الشام شيخ تغيظ عليه ، ألنه كان ذلك ونودي بالرد على من أخذ منه شيء ، وملا بلغ جكم أن دم
  .عدوه وكان كتب قبل ذلك إىل شيخ يستنجده على التركمان ، فتقاعد عليه فغضب أيضا 

ويف شوال وصل إىل جكم قاصد السلطان يطلب منه إرسال نوروزوغريه من األمراء املنسحبني ، فحماهم جكم 
  .وشتم القاصد ورده بغري جواب 

ال كانت الوقعة العظمى بني جكم والتركمان ورئيسهم فارس ويدعى إلياس ابن صاحب الباز صاحب وفيها يف شو
أنطاكية وغريها ، وكان قد غلب على أكثر البالد الشمالية ودخل محاة فملكها ، وكان عسكره يزيد على ثالثة 

كم بذلك وطار صيته ووقع آالف فارس غري الرجالة ، فواقعه جكم مبن معه فكسره كسرة فاحشة ، وعظم قدر ج
رعبه يف قلوب التركمان وغريهم ؛ مث إنه بعد ذلك واقع نعريا ومن معه من العرب فكسره ، مث توجه جكم إىل 
أنطاكية وأوقع بالتركمان ، فسألوه األمان وأن ميكنهم من اخلروج إىل اجلبال وإىل مواطنهم القدمية وسلموا إليه 

رر احلال على ذلك وأرسل إىل كل قلعة واحدا من جهته ، ودخل إىل حلب مؤيدا مجيع القالع اليت بأيديهم ، فتق
منصورا ، فسلم فارس ابن صاحب الباز الغازي ابن أوزون التركماين ، وكانت بينهما عداوة فقتله وقتل ولده 

جار ، وكان قد ومجلة من مجاعته ، وكان أمريا كبريا شجاعا بطال ، استجد بأنطاكية مدرسة جبوار تربة حبيب الن
استوىل على معظم معاملة حلب ومعاملة طرابلس ، فصار يف حكمه أنطاكية والقصري والشغر وبغراسوحارم 



وصهيون والالذقية وجبلة وغري ذلك ، فلما أحيط به تسلم جكم البالد ورجعت معاملة كل بلد إليها على ما 
ويعاتبه على تأخره عن نصره مرة بعد مرة ،  كانت أوال ، وكاتب جكم نائب الشام يطلب منه إرسال دمرداش

فاستشعر دمرداش ، أن نائب الشام يقبض عليه ويرسله إىل جكم فهرب دمرداش ، وأعاد نائب الشام إىل جكم 
اجلواببذلك فلم يعجبه وعزم على قصد دمشق وحماربة النائب ، فربز يف شوال والتقى مع ابن صاحب الباز ومجعهم 

كسرة ثانية وضرب أعناق كثري منهم صربا وقتل نعريا وأرسل برأسه إىل القاهرة ، وملا من التركمان فكسرهم 
وصل دمرداش من هروبه إىل الرملة جاءه توقيع من الناصر بوالية طرابلس فرجع لذلك ، واستمر قصد جكم إىل 

ع دمرداش بنيابة جهة دمشق فوصل إىل سلمية وأرسل جرباش إىل محص ، فاستعد نائب الشام لقتاله ووصل توقي
حلب عوضا عن جكم من القاهرة فتجهز صحبة نائب الشام ، مث وصل إليهم العجل بن نعري طالبا بثأر أبيه 

وكذلك ابن صاحب الباز طالب ثأر أبيه وأخيه وكان معهم من العرب والتركمان خلق كثري وتوجهوا بعد عيد 
أبيه ، ووصل نائب الشام ومن معه إىل محص يف نصف  األضحى إىل جهة حلب ، ووصل توقيع العجل بن نعري بإمرة

هذا الشهر وتكاتبوا مع جكم يف الصلح ، فلما كان يف الثالث والعشرين من ذي احلجة وقعت الوقعة بينهم 
فانكسر عسكر أهل الشام ، ووصل شيخ ودمرداش إىل دمشق منهزمني ، وكانت الوقعة بالرسنت ، وذلك أن نائب 

ا يف امليمنة وأن العرب كانوا يف امليسرة فحمل جكم ومن معه على امليمنة فحطمها مث محل على الشام ومن معه كانو
امليسرة فثبتوا ساعة مث اهنزموا ، ورحل نائب الشام ومن معه من دمشق بعد أن أخذ منها خيوال وبغاال وتوجه إىل 

وعالء الدين نقيب األشراف ،  جهة مصر ، ودخل مجاعة من جهة نوروز بعده إىل دمشق وهرب ابن احلسباين
وتأخرالبقية من القضاة واملباشرين فالقوا نوروز وسلموا عليه فدخل دمشق يف أواخر ذي احلجة ، وقتل عالن بني 

يدي جكم صربا وكذلك طولو ، مث دخل جكم بعد يوم وبالغ جكم يف الزجر عن الظلم وعاقب على شرب اخلمر 
قد فشت بني الناس ، ونادى يف دمشق أن ال يظلم أحد على أحد ومن أساء فأفحش حىت مل يتظاهر به أحد وكانت 

على احلكم أو احلسبة فعل به وفعل به ، وانسلخت السنة وهم على ذلك ، وملا ظهر الناصر واستقر يف السلطنة 
ساعده على من ثانيا جهز إىل شيخ التقليد بنيابة الشام وإىل نوروز التقليد بنيابة حلب ، وتوجه شيخ مع نوروز لي

خيالفه وكان دقماق نائب محاة وعالن نائب حلب ، وبكتمر جلق نائب طرابلس قد اتفقوا على منع نوروز من ذلك 
، فالتقى الفريقان فكسرهم شيخ وهجم على محاة من هنر العاصي وغلب عليها ، وقتل دقماق يف هذه الوقعة وفر 

فتركوها وتوجهوا حنو املشرق ، وتسلم حلب وسلمها جلكم  بقية األمراء إىل جهة حلب ، فتبعهم شيخ فنازهلم
ورجع إىل الشام ؛ وقد بسط العينتايب يف تارخيه هذه الوقعة وأظهر التعصب فيها جلكم ، ألنه كان ينتمي إليه فقال 

  :يف حوادث ذي احلجة سنة مثان 
ب الشام شيخ كسرة شنيعة واهنزم وفيها كانت وقعة عظيمة بني جكم وشيخ بالرسنت بني محاة ومحص ، فانكسر نائ

إىل أن وصل إىل الرملة ، وقد كان شيخ وجكم صديقني ، لكن شيخ ملا رأى ما اتفق جلكم من النصر على ابن 
صاحب الباز كبري التركمان وعلى نعري كبري العرب وقتلهما على يده بعد أن عجز فيهما الظاهر برقوق وغريه 

 أن يتسلطن فكاتب فيه إىل الناصر انه عاصي ، وكل ذلك بدسائس يشبك حسده وخشيأن تستمر هذه السعادة إىل
ألن شيخا كان من جهته وكان يشبك يروم السلطنة فكان يعادي كل من يستشعر منه أنه يروم مثل يروم ، فكان 

ل وقد قتل يف هذه الوقعة من أتباع يشبك مجاعة منهم طولو وعالن ، وتفرق مش: قال . حيرض اتباعه على جكم 
وكان جكم : قال . شيخ إىل الغاية حىت مل يبق معه ممن كان اجتمع له من العساكر وهم حنو عشرة آالف مائة نفس 

  .يف هذه الوقعة يف دون األلفني لكن النصر يؤتيه اهللا ملن يشاء 



  .وفيها قدم ركب العراق بعد أن كان له تسع سنني قد انقطع 
ة مدينة عدن حىت عز املاء هبا جدا وبلغت الراوية وهي قدر قربة الكتف وفيها حاصر العرب املعروفون باحلجافل

املصرية مخسني درمها ، فخرج إليهم العفيف عبد اهللا بن الوجيه عبد الرمحن العلوي وأخوه فيعسكر ، فقتل العفيف 
  .ن سنة يف املعركة وكان شابا حسنا كثري الفضل للغرباء أحسن اهللا جزاءه قتل يف رابع صفر وله ثالثو

ويف شعبان استقر مجال الدين ابن القطب يف قضاء احلنفية بدمشق والقاضي عز الدين ابن املنجا يف قضاء احلنابلة هبا 
عوضا عن ابنعبادة ، وفيه استقر صدر الدين ابن األدمي يف كتابة السر عوضاعن الشريف عالء الدين ، ويف 

عوضا عن عالء الدين ابن أيب البقاء ، مث استقر بعد ثالثة أيام رمضان وصل أبو العباس احلمصي قاضيا على الشام 
من سفر أيب العباس من محص شهاب الدين احلسباين ، وكان نائب الشام قد استقر فيها بغري توقيع فباشر إىل أن 

كتب  وصل توقيعه كما قدمنا ذكره ، فلما مسع أبو العباس بذلك دخل الشام خمتفيا مث رجع إىل مصر هاربا ، مث
النائب يشفع يف عالء الدين ابن أيب البقاء أن يعود ، مث وصل أبو العباس متوليا يف ذي القعدة فسلم على النائب 

  .فلكمه يف عمامته ، مث وصل توقيع ابن احلسباين بعد ثالثة أيام فاستمر 
ه مات ابن غراب سعد ويف العشرين من.ويف رمضان ظهر سودون املارداين من االختفاء فأودع سجن اإلسكندرية 

الدين إبراهيم بن عبد الرزاق ابن غراب ، وكان جده غراب أول من أسلم من آبائه وباشر هبا أي باإلسكندرية إىل 
أن اهتم بأنه كان ممن دل الفرنج ملا هجموا اإلسكندريةعلى عورات املسلمني ، فقتله ابن عرام سنة سبع وستني 

ىل أن ويل نظر اإلسكندرية ومات يف حنو الثمانني ، وخلف ولدين صغريين وسبعمائة ، ونشأ ابنه عبد الرزاق إ
أكربمها يسمى ماجدا وأصغرمها إبراهيم ، فلما متكن حممود من الظاهر دخل اإلسكندرية فآوى إليه إبراهيم وهو 

مود يومئذ يكتب يف العرصة حتت كنف أخيه ماجد الذي يلقب بعد ذلك فخر الدين ويسمى حممدا ، فقربه حم
ودربه وخرجه إىل أن مهر بسرعة وجادت كتابته ومحد حممود ذهنه وسريته فاختص به ، ومتكن منه حبيث صار 

يدري جبميع أموره وتعلم لسان الترك حىت حذق فيه ، فاتفق أنه عثر عليه خبيانة ، فخاف ابن غراب من سطوته بل 
قلب الظاهر يف والية القاهرة ، فلم يزاال به استدرك نفسه وانضوى علىابن الطبالوي وهو يومئذ قد قرب من 

حىت بطش مبحمود وآل أمره إىل استنقاذ أمواله ومؤنه حببس أوىل اجلرائم ، وتقلب ابن غراب يف ماله فيما يستحىي 
من ذكره لكثرته ، والزم خدمة ابن الطبالوي إىل أن رقاه فويل نظر اخلاص ، مث ناطح ابن الطبالوي إىل أن قبض 

ذن الظاهر ، مث كان من أوصياء الظاهر ، مث اختص بيشبك فكان معه ظهريا له يف تلك احلروب والتقلبات عليه بإ
مث تشتت مشل أكثر الباقني ، ومتكن ابن غراب حىت استحضر . حىت ذهب إيتمش وتنم وغريمها من أكابر الظاهرية 

، وأضاف إليه نظر اخلاص ، مث لبس  أخاه فخر الدين فقرره وزيرا ، مث استقر يف كتابة السر ونظر اجليش
األستادارية ، مث تزيا بزي اجلند وضرب على بابه الطبول ، وعظم جدا حىت أنه ملا مرض كان األمراء الكبار 

يعودونه قياما على أرجلهم ، وكان هو السبب يف فرار الناصر وتركه اململكة وإقامته عنده تلك املدة خمتفيا حىت 
اد من يود الناصر وتقريب من يبغضه ، فلما تكامل له مجيع ما أراد حلظته عني الكمال بالنقص متكن مما أراد من إبع

، فمرض مدة طويلة بالقولنج إىل أن مات ، فلما عاد الناصر إىل اململكة بتدبري ابن غراب ألقى إليه باملقاليد ، فصار 
هم ما سلبوه من ملكهم وأمدهم مباله عند فاقتهم ، يكثر االمتنان على مجيع األمراء بأنه أبقى هلم مهجهم وأعاد إلي

وكان يصرح بأنه أزال دولة وأقام أخرى ، مث أعاد األوىل من غري حاجة إىل ذلك ، وأنه لو شاء أخذ امللك لنفسه 
من غري مانع ، وأهان كاتب السر فتح اهللا وصادره ولبس مكانه ، مث ترفع عن كتابة السر فوالها كاتبا عنده يقال 

الفخر ابن املزوق ، وكانت جنازته مشهودة ، فمات ضحوة هنار اخلميس ليلة التاسع عشر من رمضان وبات يف  له



قربه ليلة اجلمعة وتعجب الناس لذلك ، وال عجب فيه فقد مات احلجاج ليلة سبع وعشرين من رمضان ، ولكن 
طعامه للفقراء وتكفينه املوتى من ماله ، وكان حيب كان ابن غراب حمبوبا إىل العامةملا قام فيه يف الغالء والفناء من إ

االنفراد بالرياسة ، مليح الشكل معرق الصورة شديد الزهو ، يظهر التعفف ، شديد العجب مفضاال وهابا وافر 
احلرمة كثري البذل واهللا يساحمه ، وكان قد بلغ يف اململكة ما مل يبلغه أحد ، مات بعلة القولنج الصفراوي بعد أن 

ر أمريا مقدم ألف ، وتنقل يف الواليات من نظر اخلاص واجليش واألستادارية وكتابة السر وغري ذلك على ما صا
سلف يف احلوادث ، وكان يدري اللغة التركية مع الدهاء واملكر واملعرفة التامة بأخالق أهل الدولة ، ولقد تالعب 

شاع أنه ال بد أن يلي السلطنة ومل يوجد له كثري من بالدولة ظهرا لبطن ، وخدم عند األضداد ، وعظم قدره حىت 
  .املال بل مات وعليه من الديون ما ال يدخل حتت احلصر 

ويف أواخر ذي احلجة استقر فتح الدين فتح اهللا يف كتابة السرعوضا عن فخر الدين ابن املزوق ، الذي كان من 
  .جهة ابن غراب 

  .أواخر الليل فاستمر إىل بعد أذان الفجر ويف ليلة النصف من ذي احلجة خسف القمر يف 
  ٨٠٨وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة مثان ومثامنائة من األعيان
  .إبراهيم بن عبد الرزاق بن غراب مضى ذكره يف احلوادث 

إبراهيم احلنبلي الصواف برهان الدين أحد نواب احلكم ، كان من طلبة القاضي موفق الدين ، مات يف العشرين 
  .ن من رمضا

أمحد بن إبراهيم بن سليمان العكاري مث الطرابلسي املعروفبابن العلم ، نسبة إىل جده علم الدين سليمان ، تفقه 
ببلده ، مث دخل دمشق واشتغل هبا على احلسباين ورحل مع الياسويف إىل حلب ، فسمع هبا يف سنة سبعني على 

ريهم ، وويل قضاء عكار ، وكانت لديه فضيلة الكمال ابن النحاس والكمال ابن حبيب وأمحد بن قطلو وغ
اجتمعت به بطرابلس ، : ويتكسب من الشهادة ، مث دخل مصر ، وقرأ على البلقيين ، قال القاضي عالء الدين 

  .وكان فاضال مات يف صفر هذه السنة بطرابلس 
 فرباه سودون النائب فباشر أمحد بن طوغان بن عبد اهللا الشيخوين املعروف بدويدار النائب ، مات أبوه وهو صغري

الدويدارية عنده وأثرى ، وكان حيب أهل اخلري والصالح ، مث ترامى على أهل احلديث واختص هبم والزم مطالعة 
كتب أهل الظاهر واشتهر بذلك حىت صار مأوى ملن ينسب إىل ذلك وكان يتعاىن العمل مبا يقتضيه قول أهل الطب 

يكثر احلمية يف زمن الصحة ، وال يأكل إال بامليزان فال يزال معتال ، مات يف مجادى فيما يتعلق بالغداء والعشاء ، ف
أمحد بن عبد اهللا املعروف بالشيخ حطيبة مبهملتني مصغرا الدمياطي أحد اجملذوبني .األوىل باإلسكندرية واهللا يرمحه 

لغه أهنا اتصلت بغريه ، فحصل له من ذلك إنه كان متزوجا فأحب املرأة فب: الذين يعتقد فيهم العامة الوالية ، قيل 
  :طرف خبال ، مث تزايد به إىل أن اختل عقله ونزع ثيابه وصار عريانا ، وله يف حالته هذه أشعار منها قال مواليا 

  سرى فضحيت وأنيت سركي قد صنت
  قصدي رضاك وأنيت تطليب يل العنت
  ذليت من بعد عزي يف اهلوى ما هنت

  يت وال أنا كنتيا ليت يف اخللق ال كن
  .مات يف أول احملرم ، نقلت ترمجته من خط الشيخ تقي الدين املقريزي 



أمحد بن عماد بن يوسف األقفهسي الشافعي املعروف بابن العماد أحد أئمة الفقهاء الشافعية يف هذا العصر ، اشتغل 
ح وحوادث اهلجرةصفحة فارغة قدميا وصنف التصانيف املفيدة نظما وشرحا ، وله أحكام املساجد وأحكام النكا

أمحد بن حممد بن .وغري ذلك ، مسعت من نظمه من لفظه وكتب عنه الشيخ برهان الدين حمدث حلب من فوائده .
إمساعيل بن عبد الرحيم بن يوسف بن مشري بن خازم املصري أبو هاشم ابن الربهان الظاهري التيمي ، ولد يف ربيع 

بالفقه على مذهب الشافعي ، مث صحب شخصا ظاهري املذهب فجذبه إىل األول سنة أربع ومخسني ، واشتغل 
النظر يف كالم أيب حممد بن حزم فأحبه ، مث نظر يف كالم ابن تيمية فغلب عليه حىت صار ال يعتقد أن أحدا أعلم منه 

امللك وليس  وكانت له نفس أبية ومروءة وعصبية ونظر كثري يف أخبار الناس فكانت نفسه تطمح إىل املشاركة يف
أي يف  -فلما غلب امللك الظاهر على اململكة وحبس اخلليفة . له قدم فيه ال من عشرية وال من وظيفة وال من مال 

غضب ابن الربهان من ذلك وخرج يف سنة مخس ومثانني إىل الشام مث إىل العراق يدعو إىل طاعة رجل  - ٧٨٥سنة 
صدا ، مث رجع إىل الشام فاستغوى كثريا من أهلها وكان أكثر من من قريش ، فاستقرى مجيع املمالك فلم يبلغ ق

يوافقه ممن يتدين ملا يرى من فساد األحوال وكثرة املعاصي وفشو الرشوة يف األحكام وغري ذلك ، فلم يزل على 
جييء من  ذلك إىل أن منى أمره إىل بيدمر نائب الشام فسمع كالمه وأصغى إليه إال أنه مل يشوش عليه لعلمه أنه ال

يده شيء ، مث منى أمره إىل نائب القلعة ابن احلمصي وكان بينه وبني بيدمر عداوة شديدة ، فوجد الفرصة يف التألب 
على بيدمرفاستحضر ابن الربهان واستخربه وأظهر له أنه مال إىل مقالته فبث عنده مجيع ما كان يدعو إليه فتركه 

ب السلطان إىل بيدمر يأمره بتحصيل ابن الربهان ومن وافقه على وكاتب السلطان وأعلمه بقصتهم ، فوصل كتا
رأيه ، وأمره أن يسمرهم ، فتورع بيدمر عن ذلك وأجاب بالشفاعة فيهم والعفو عنهم وأن أمرهم متالش وإمنا هم 

قوم خفت أدمغتهم من الدرس وال عصبية هلم ، ووجد ابن احلمصي الفرصة لعداوته لبيدمر فكاتب السلطان أن 
بيدمر قد عزم على املخامرة فوصل إليه اجلواب مبسك ابن الربهان ومن كان على مثل رأيه وإن آل األمر يف ذلك 
إىل قتل بيدمر ، وملا أحضر ابن الربهان إىل السلطان استدناه واستفهمه عن سبب قيامه عليه فأعلمه أن غرضه أن 

وال جيوز غريه ، وزاد يف حنو ذلك فسأله عمن معه  يقوم رجل من قريش حيكم بالعدل وأعلمه بأن هذا هو الدين
على مثل رأيه من األمراء فربأهم وأمر بضربه ، فضرب هو وأصحابه وحبسوا باخلزانة املعدة ألهل اجلرائم ، وذلك 

يف ذي احلجة سنة مثان ومثانني ، مث افرج عنهم يف ربيع األول سنة إحدى وتسعني فاستمر ابن الربهان مقيما 
ة على صورة إمالق حىت مات يف أربع بقني من مجادى األوىل من هذه السنة وحيدا غريبا فريدا ، وحضرت بالقاهر

جنازته والصالة عليه يف حنو سبعة أنفس ال غري ، وكان حسن املذاكرة واحملاضرة عارفا بأكثر املسائل اليت خيالف 
يرد على معارضها ، وأملى وهو يف احلبس مسألة  فيها أهل الظاهر اجلمهور ، يكثر االنتصار ويستحضر أدلتها وما

رفع اليدين يف السجود ومسألة وضع اليمىن على اليسرى ورسالة يف اإلمامة ، مسعت منفوائده كثريا ، وكان كثري 
اإلنذار ملا حدث بعده من الفنت وال سيما ما حدث من الغالء والفساد بسبب رخص الفلوس حىت رأى عندي قدميا 

احذر أن تقتنيها فإهنا ليست رأس مال ، وكان كذلك فإهنا يف ذلك الوقت : بريا من الفلوس فقال يل مرة خابيا ك
كان القنطار منها يساوي عشرين مثقاال أو أكثر ، وآل األمر يف هذا العصر إىل أهنا تساوي أربعة مثاقيل مث صارت 

ك وصار من كان عنده منها شيء احتيط به ملا تساوي ثالثة ، مث اثنني وربع وحنو ذلك ، مث انعكس األمر بعد ذل
رفعت قيمتها من كل رطل منها بستة دراهم إىل اثين عشر ، مث إىل أربعة وعشرين ، مث تراجع احلال ملا فقدت ، مث 
ضربت فلوس أخرى خفيفة جدا ، وجعل سعر كل رطل أكثر من ثالثني ، وظهر يف اجلملة أهنا ليست ماال يقتىن 

أنشدين أبو العباس أمحد : قيمتها وعدم ثباهتا على قيمة واحدة ، قرأت خبط الربهان احملدث حبلب  لوجود التخلل يف



دخلت على العالمة أيب حيان فسألته عن القصيدة اليت مدح هبا : بن الربهان عن الشيخ برهان الدين اآلمدي قال 
كشف وأراين مكاهنا يف الديوان مكشوطا ، قال كشطناها من ديواننا ، مث دعا بديوانه ف: ابن تيمية فأقر هبا وقال 

: مل أنشده إياها وال أحفظها ، إمنا أحفظ منها قطعا ، قال : فلقيت الشيخ برهان الدين اآلمدي فقال يل : احملدث 
مث لقيت ابن الربهان حبلب يف : فكان اآلمدي قد ذكر يل قبل ذلك احلكاية بزيادات فيها ، ومل يذكر القصيدة ، قال 

  ائل سنة سبع ومثانني فذاكرته مبا قال يلأو
أنا قرأهتا على األمدي فظهر أنه مل حيرر النقد يف األول ، والقصيدة مشهورة أليب حيان وأنه رجع : األمدي فقال يل 

أنا قرأهتا على األمدي فظهر أنه مل حيرر النقد يف األول ، والقصيدة مشهورة أليب حيان وأنه : مدي فقال يل . عنها 
أبو بكر بن عبد الرمحن بن فريوز تقي الدين احلواري ، كان يقرئ أوالد القاضي تاج الدين السبكي ، .جع عنها ر

  .ومسع من بعض أصحاب الفخر ، مث ويل قضاء أذرعات ، مات يف احملرم وله بضع وستون سنة 
ما ويل نوروز يف هذه السنة جقمق الصفوي احلاجب بدمشق ، قبض عليه يف احملرم سنة مخس مث أرسل إىل غزة ، فل

  .استصحبه لدمشق وقرره يف احلجوبية ، فلما انكسر نوروز مات 
قااللقاضي عالء الدين يف تارخيه كان شكال حسنا شجاعا  -دقماق الظاهري كان من اخلاصكية وكان معه بالكرك 

بري إىل حلب ، فأقام هبا ، مث كرميا ، عنده حشمة زائدة وأدب كثري ، وكان ممن فر يف وقعة شقحب مع كمشبغا الك
أمره الظاهر نيابة حلب مث نيابة ملطية ، فاستمر هبا مدة ، مث واله الناصر بعد تنم نيابة محاه ، مث كان ممن أسر مع 

اللنكية ، ومن بعد تنم ويل نيابة صفدن مث نيابة حلب يف سنة ألربع ومثامنائة فإنه واقع دمرداش النائب قبله فانتصر 
لما كان يف سنة ست ومثامنائةختيل من الناصر فهرب ووليها غريه ، مث بعد أشهر دخلها بغتة فملكها ، مث عليه ، ف

واقعه الذي كان نائبها مع مجع مجعه من التركمان فاهنزم ، وذلك يف ثاين رجب منها ، مث رضي عليه الناصر و واله 
صره شيخ وجكم إىل أن كان من أمره ما كان وقتل ، نيابة محاة بعد وقعة السعيدية ، فلما كان يف هذه السنة حا

  .وكان ذلك يف شعبان 
الشيخ زاده العجمي احلنفي قدم من بالده إىل حلب سنة أربع وتسعني ، وهو شيخ ساكن يتكلم يف العلم بسكون 

بية واملنطق ويتعاىن حل املشكالت ، فنزل يف جوار القاضي حمب الدين ابن الشحنة فشغل الناس ، وكان عاملا بالعر
وكان له اقتدار على حل املشكالت من هذه العلوم وقد طارحه سراج الدين الفوي بأسئلة من العربية . والكشاف 

إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني ، إال آل لوط : وغريها نظما ونثرا منها يف قول الكشاف إن االستثناء يف قوله تعاىل 
ن كان يتعلق بقوم يكون منقطعا ، ألن القوم صفتهم اإلجرام أو مبن متصل أو منقطع ، فأجاهبجوابا حسنا بأنه إ

مررت بقوم : الضمري يف صفتهم فيكون متصال ، واستشكل أن الضمري هو املوصوف املقيد بالصفة ، فلو قلت 
بأنه ال جمرمني إال رجال صاحلا ، كان االستثناء منقطعا ، فينبغي أن يكون االستثناء منقطعا يف الصورتني ، فأجاب 

وغاية ما ميكن أن يقال إن الضمري املستكن يف اجملرمني وإن كان عائدا إىل القوم باإلجرام إال أن : إشكال ، قال 
إسناد اإلجرام إليه يقتضي جترده عن اعتبار اتصافه باإلجرام فيكون إثباتا للثابت إىل آخر كالمه ، ومن نظمه يف 

  :ل فيها اجلواب أيضا وهي قصيدة طويلة أوهلا يقو
  وال الشعر من دأيب وال هو شيميت
  وال أنا من خيل الفكاهة يف اخلرب

مث دخل القاهرة وويل بعد ذلك تدريس الشيخونية ومشيختها ، فأقام مدة طويلة إىل أن كان يف أواخر هذه السنة 
قر فيها باجلاه ، فتأمل فإنه طال ضعفه فشنع عليه القاضي كمال الدين ابن العدمي أنه خرف و وثب على الوظيفة فاست



لذلك هو و ولده ومقت أهل اخلري ابن العدمي بسبب هذا الصنيع ، ومات الشيخ زاده عن قرب ، وكان له ولد 
يسمى حممودا كثري الفضل والعلم عارفا بالعلوم اآللية ، وأقبل على احلديث يسمعه ويشغل فيه ، وناب عن أبيه يف 

سامل بن سعيد بن .رره مجال الدين يف مدرسته لتدريس احلنفية فاجنرب بذلك الشيخونية فحرم من وظيفة أبيه ، فق
علوي احلسباين أمني الدين ، قدم القدس وهو ابن عشرين سنة فتفقه هبا ، مث قدم دمشق يف حياة السبكي واشتغل 

القاهرة فقرأ وداوم على ذلك ، وتفقه بعالء الدين بن حجي وغريه ، وأخذ النحو عن السكسكي وغريه ، مث قدم 
يف النحو على ابن عقيل ويف الفقه على البلقيين وقدم معه دمشق ، ملا ويل قضاءها و واله قضاء بصرى مث مل يزل 

يتنقل يف النيابة بالبالد إىل أن مات ، وكان مكبا على االشتغال ويف ذهنه وقفة وكان خمال ، مات يف مجادى األوىل 
  .وقد جاوز السبعني 
هللا السعدي الطواشي ، خدم األشرف فمن بعده وتقدم يف دولة الناصر ، وويل نظر اخلانقاه شاهني بن عبد ا

الشيخ السليماين ، ويل صفد مث طرابلس ، مث قبض عليه جكم وسجنه بقلعة صهيون ، مث خلص .البيربسية وغريها 
  .عض املغازي يف هذه السنة منها وعاد إىل طرابلس ، مث ويل تقدمة يف نيابة نوروز بدمشق ، مث قتله جكم يف ب

طاهر بن احلسن بن عمر بن احلسن بن عمر بن حبيب بن شريح احلليب زين الدين أبو العز ابن بدر الدين ، ولد بعد 
األربعني ، واشتغل بالعلم وتعاىن باألدب ، والزم الشيخني أبا جعفر الغرناطي وابن جابر ، وأمسع من إبراهيم بن 

ه من الشام أمحد بن عبد الرمحن املرداوي وحممد بن عمر السالوي وغريمها ، ومن القاهرة الشهاب حممود ، وأجاز ل
مشس الدين ابن القماح وغريه ، وتعاىن اإلنشاء ببلده وقرر موقعا ، مث سكن القاهرة واستقر هبا موقعا وويل عدة 

على تاريخ أبيه بطريقته ، ونظم  وظائف ، ومهر يف النظم والنثر ، وعمل شرحا على الربدة ومخسها أيضا ، وذيل
تلخيص املفتاح ، وطارح األدباء القدماء منهم فتح الدينابن الشهيد بأن كتب له بيتني ، فأجابه بثالثة وثالثني بيتا ، 

وطارح أيضا سراج الدين عبد اللطيف الفيومي نزيل حلب ونظم كثريا ، وأحسن ما نظم حماسن االصطالح 
عودي ، وله فيما ال يستحيل باالنعكاس : ملفلق وال نثره ، وله قصيدة تسعة أبيات قافيتها للبلقيين ، وليس نظمه با

  :بيت واحد مع التزام احلروف املهملة ، وله 
  أيا فاضال يف العال سوله
  له العلم واحللم صارا معا
  أعد حال ملك وحل عدو
  ودع حلوكل مالح دعا

  ودم ساملا ال عداك السرور
  سعىوال رام سعدك ساع 

  :وله 
  قلت له إذ ماس يف أخضر

  وطرفه البابنا يسحر
  حلظك ذا أو أبيض مرهف

ذا موتك األمحروكانت وفاته يف سابع عشر ذي احلجة سنة مثان ومثامنائة ، اجتمعت به ومسعت كالمه : فقال يل 
  .وأظن أين مسعت عليه شيئا من احلديث ومن نظمه ومل اظفر به إىل اآلن 

  .رمحن العلوي ، تقدم ذكره يف احلوادث عبد اهللا بن عبد ال



عبد الرمحن بن علي بن خلف الفارسكوري الشيخ العالمة زين الدين الشافعي ولد سنة مخس ومخسني ، وقدم 
القاهرة والزم االشتغال وتفقه على الشيخ مجال الدين والشيخ سراج الدين وغريمها ، ومسع احلديث فأكثر ، 

قدم وصنف وعمل شرحا على شرح العمدة البن دقيق العيد ، مجع فيه أشياء حسنة ، وكتب خبطه املليح كثريا مث ت
وكان له حظ من العبادة واملروءة والسعي يف قضاء حوايج الغرباء السيما أهل احلجاز ، وقد ويل قضاء املدينة ومل 

اهرية ودرسها فعمرها أحسن يتم له مباشرة ذلك ، واستقر يف سنة ثالث ومثامنائة يف تدريس املنصورية ، ونظر الظ
عمارة ومحد يف مباشرته ، وقد جاور مبكة وصنف هبا تصنيفا يتعلقباملقام ، وكان يودين وأوده ومسعت بقراءته ومسع 

: بقراءيت ، وأسفت عليه جدا ، وقد سئل يف مرض موته أن ينزل عن بعض وظائفه لبعض من حيبه من رفقته فقال 
  . رجب وله ثالث ومخسون سنة ال أتقلدها حيا وميتا ، مات يف

عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن حممد بن جابر بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد الرحيم 
، ومسع من الواد ياشي وغريه وقرأ القرآنصفحة  ٧٣٣احلضرمي املغريب املالكي املعروف بابن خلدون ، ولد سنة 

على أيب عبد اهللا بن حممد بن سعد بن بزال إفرادا ومجعا ، وأخذ العربية عن .غة صفحة فار.صفحة فارغة .فارغة 
أبيه وأيب عبد اهللا حممد اخلضائري وأيب عبد اهللا بن حبر ، وأخذ الفقه عن حممد بن عبد اهللا احلياين وقاضي اجلماعة 

يخ املعقول باملغرب ، وبرع يف ابن عبد السالم ، وأخذ عن عبد املهيمن احلضرمي و حممد بن إبراهيم اإلربلي ش
العلوم وتقدم يف الفنون ومهر يف األدب والكتابة ، وويل كتابة السر مبدينة فاس أليب عنان وألخيه أيب سامل ورحل 

إىل غرناطة يف الرسلية سنة تسع وستني ، وكان ويل بتونس كتابة العالمة ، مث ويل الكتابة بفاس ، مث اعتقل سنة مثان 
امني ، ودخل جباية مبراسلة صاحبها فدبر أموره ، مث رحل بعد أن مات إىل تلمسان باستدعاء صاحبها ومخسني حنو ع

فلم يقم هبا ، مث استدعاه عبد العزيز بفاس فمات قبل قدومه فقبض عليه ، مث ختلص فسار إىل مراكش ، وتنقلت به 
عند السلطان إىل أن وجد غفلة ففر إىل املشرق  األحوال إىل أن رجع إىل تونس سنة مثانني فأكرمه سلطاهنا فسعوا به

، وذلك يف شعبان سنة أربع ومثانني ، مث ويل قضاء املالكية بالقاهرة ،مث عزل وويل مشيخة البيربسية مث عزل عنها مث 
ويل القضاء مرارا كان آخرها يف رمضان من هذه السنة فباشره مثانية أيام فأدركه أجله ، وكان ممن رافق العسكر 

إىل مترلنك وهو مفصول عن القضاء ، واجتمع بتمرلنك فأعجبه كالمه وبالغته وحسن ترسله إىل أن خلصه اهللا من 
يده ، وصنف التاريخ الكبري يف سبع جملدات ضخمة ظهرت فيه فضائله وأبان فيه عن براعته ، ومل يكن مطلعا على 

يف كالمه ، وكان ال يتزيا بزي القضاة بل هو مستمر  األخبار على جليتها ال سيما أخبار املشرق وهو بني ملن نظر
رجل : على طريقته يف بالده ، مات يف خامس عشري رمضان ، قال لسان الدين بن اخلطيب يف تاريخ غرناطة 

فاضل جم الفضائل رفيع القدر أصيل اجملد وقور اجمللس عايل اهلمة قوي اجلأش متقدم يف فنون عقلية ونقلية متعدد 
هذا : ديد البحث كثري احلفظ صحيح التصور بارع اخلط حسن العشرة مفخر من مفاخر املغرب ، قال املزايا ش

مات فجأة بعد أن أعيد إىل القضاء : وقال العينتايب يف ترمجة ابن خلدون : كله يف ترمجته واملذكور يف حد الكهولة 
خ مليح ، وكان يتهم بأمور قبيحة ، كذا قال بثالثة أيام وكان فاضال صاحب أخبار ونوادر وحماضرة حسنة وله تاري

.  
مات مبكة جماورا عن ستني . عبد العزيز بن سليم احمللى عز الدين الشافعي ، كان عارفا بالوثائق ، وويل قضاء احمللة 

علي بن أمحد بن علوان النحريري نور الدين شاهد الطواحني السلطانية ، مات يف أواخر مجادى األوىل ، .سنة 
  .كثري التودد ، وقد مسع من الشيخ حممد القرمي وحدث عنه وكان 

الشيخ عالء الدين الكاتب اجملود كاتب املنسوبامللقب بعصفور موقع الدست ، ووقع عن مجاعة من . . . علي بن 



أكابر األمراء ، وهو الذي كتب عهد الناصر فرج يف دولته الثانية ، ومات عقب ذلك فقال فيه بعض أدباء العصر 
:  

  قد نسخ الكتاب من بعده
  عصفور لنا طار للخلد

  مذ كتب العهد قضى حنبه
  وكان منه آخر العهد

وقد كتب عليه مجاعة من األعيان وانتفعوا به ، وكان يكتب على طريقة ياقوت ، وكان شيخنا الزفتاوي صديقه 
و وصل معه إىل  يكتب طريقة ابن العفيف ، ودخل عالء الدين عصفور صحبة سودون قريب السلطان دمشق

حلب ، فنهب مع من هنب بأيدي اللنكية ولكنه جنا من األسر ، وكان بارعا يف كتابة املنسوب على طريقة الشاميني 
  .ضاع عصفور يف الدست ، مات يف رجب : وويل توقيع الدست فكان بعضهم يقول 

لفتنة اللنكية مجع ولده هذا فاستوىل فارس بن صاحب الباز التركماين ، كان أبوه من أمراء التركمان فلما وقعت ا
على أنطاكية ، مث قوي أمره فاستوىل على القصر ، مث وقع بينه وبني دمرداش يف سنة ست ومثامنائة فانكسر دمرداش 
، مث مجع دمرداش لقتاله بأنطاكية فحاصره وكان جكم مع فارس مث رجع عنه بغري طائل ، فاستوىل فارس على البالد 

عظم شأنه وبىن بأنطاكية مدرسة حسنة ، واستوىل على صهيون وغريها من عمل طرابلس ، وصارت الغربية كلها و
نواب حلب كاحملصورين معه ملا استوىل على أعماهلم ، فلما ويل جكم نيابة حلب جترد له و واقعه فهزمهوهنب ما 

ل احلروب بينهما إىل أن طلب فارس معه ، واستمر جكم وراءه إىل أن حاصره بأنطاكية سنة مثان ومثامنائة ، ومل تز
األمان فأمنه ونزل إليه وسلمه لغازي بن أوزون وكان عدوه فقتله وقتل معه ابنه ومجاعة منهم يف شوال ، واستنقذ 
جكم البالد كلها من أيدي ابن صاحب الباز وهي أنطاكية والقصر والشغر وحارم وغري ذلك ، وانكسرت بقتل 

  .فارس شوكة التركمان 
بن عبد اهللا الرومي احلنفي قوام الدين ، قدم الشام وهو فاضل يف عدة فنون فصاهر بدر الدين ابن مكتوم و  قوام

ويل تصديرا باجلامع وشغل فأفاد وصحب النواب ، وكان سليم الباطن كثري املروءة واملساعدة للناس ، مات يف 
  .ربيع اآلخر بدمشق 

قبطي امللقب فخر الدين ، مسى نفسه حممد بن عبد الرزاق ملا ويل ماجد بن عبد الرزاق املعروف بابن غراب ال
املناصب بالقاهرة ، وكان جده نصرانيا باإلسكندرية يتعاىن صناعة الكتابة ، فكان ممن اهتم بإعانة الفرنج على هنب 

ابة واألمانة إىل اإلسكندرية ، فلما توجهوا عنها خاف فأسلم ، وملا مات نشأ ولده عبد الرزاق واشتهر مبعرفة الكت
أن ويل نظر اإلسكندرية ، ومات بعد الثمانني وخلف ماجدا وإبراهيم وهو األصغر ، فاتصل إبراهيم باألمري حممود 

األستادار يف سلطنة الظاهر برقوق وتلقب سعد الدين ، وتنقلت به األحوال على ما تقدم يف احلوادث ، وعظم 
لوزارة و نظر اخلاص وغري ذلك ، كل ذلك بعناية أخيه ، ومل يكن فيه من قدرأخيه فخر الدين يف الرياسة ، و ويل ا

آالت الرياسة شيء بل كان يلثغ لثغة قبيحة ويسري سرية جائرة ، وملا مات أخوه مخل ومخد وآل أمره إىل أن مات 
  .يف حبس األمري مجال الدين األستادار ، وتقدمت ترمجته يف آخر احلوادث من هذه السنة 

أيب بكر مشس الدين اجلعربي احلنبلي العابر كان يتعاىن صناعة القبان ، ونزل يف دروس احلنابلة ونزل يف  حممد بن
  .سعيد السعداء وفاق يف تعبري الرؤيا ، ومات يف مجادى اآلخرة ، وهو والد شيخنا 

هللا بن املعتضد بن املستكفي حممد بن أيب بكر بن سليمان بن أمحد العباسي أمري املؤمنني املتوكل على اهللا أبو عبد ا



ابن احلاكم ، ولد يف سنة نيف وأربعني أو حنوها ، وتوىل اخلالفة يف سنة ثالث وستني بعهد من أبيه إليه ، واستمر يف 
ذلك إىل أن مات يف شعبان من هذه السنة سوى ما ختلل من السنني اليت غضب فيها عليه امللك الظاهر برقوق من 

يف اخلالفة بعده ولده أبو الفضل العباسي ولقب املستعني باهللا ، وكان قد عهد قبله باخلالفة واليةقريبه ، واستقر 
لولده اآلخر املعتمد على اهللا أمحد مث خلعه و ويل هذا واستمر ذلك مسجونا إىل أن مات ، وملا هرب األشرف 

بل اختاروا من شئتم وأنا أوليه ، : شعبان من عقبة أيلة سأل طشتمر املتوكل أن يبايع له بالسلطنة فامتنع وقال 
فقدم معهم وأقيم املنصور بن علي بن األشرف ، وقام بتدبري امللك إينبك فخلع املتوكل من اخلالفة وأقيم قريبه 
زكريا بن إبراهيم يف ثالث عشري صفر سنة تسع وسبعني ، مث أعيد بعد شهر إىل أن تسلطن برقوق فحسن له 

م طلب امللك فكاتب األمراء والعربان مصرا وشاما وعراقا وبث الدعاة يف اآلفاق ، مجاعة من أهل الدولة وغريه
فنم عليهم صالح الدين بن تنكز يف رجب سنة مخس ومثانني وأخربه عن حالة الطنبغا أن اخلليفة اتفق مع قرط 

ر ، فاستدعى اخلليفة يف الكاشف أن الظاهر إذا ركب إىل امليدان قبض عليه و وافقهم إبراهيم بن طلقتمر أمري جندا
احلال وقيده وسجنه يف برج القلعة وقبض على إبراهيم وقرط فوسط قرط وحبس إبراهيم ، وأقام عمر يف اخلالفة 

ولقب الواثق ، مث مات عمر وأقيم أخوه زكريا ولقب املستعصم ، واستمر املتوكل يف احلبس إىل أن خرج يلبغا 
ر سنة إحدى وتسعني ، ألنه بلغه أن الناصري يشنع عليه كونه سجن الناصري فأفرج برقوقعن اخلليفة يف صف

اخلليفة فأمر بالتضييق عليه فمنع الناس من الدخول عليه ، فلما قوي الناصري أفرج عنه يف ربيع األول وأحضره 
حجرة  عنده وحتادث معه ساعة وأعطاه ماال وثيابا ، مث أحضره يف أول يوم من مجادى األوىل وخلع عليه وأركبه

شهباء وأركبه من باب النحاس وأمره باالنصراف إىل داره ، وركب معه األمراء والقضاة ، ونشرت على رأسه 
األعالم السود ، وفرح الناس به فرحا عظيما ، ومل يبق أحد حىت خرج لرؤيته فكان يوما مشهودا ، فلما قدم 

صري للخليفة مبحضر من األمراء يا موالنا أمري الناصري وغلب على اململكة وأزال دولة برقوق قال يلبغا النا
املؤمنني ما ضربت بسيفي هذا إال يف نصرتك ، وبالغ يف تعظيمه وتبجيله ، فأشار عليه بإعادة حاجي بن شعبان إىل 

اململكة مث أخرج منطاش اخلليفة والقضاة معه ملا خرج برقوق من الكرك ، فلما انتصر برقوق جدد له اخلليفة 
السلطنة وأحسن إليه ، واستمر على حاله إىل أن مات برقوق فقلد السلطنة لولده الناصر فرج ، ومات يف الوالية ب

أيامه حممد بن أيب بكر بن حممد بن الشهاب حممود بن سلمان بنفهد احلليب األصل الدمشقي مشس الدين بن شرف 
بن مجيع علي الربزايل وأيب بكر بن قوام ، وأحضر يف اخلامسة املنتقى من معجم ا ٧٣٤الدين ولد يف شعبان سنة 

ومشس الدين ابن السراج والعلم سليمان املنشد بطريق احلجاز يف سنة تسع وثالثني ، ومسع يف سنة ثالث وأربعني 
من عبد الرحيم بن أيب اليسر والشرف عمر بن حممد بن خواجا إمام ويعقوب بن يعقوب احلريري والعز حممد بن 

وغريهم األولني من مشيخة الفخر وحدث ، وكان شكال حسنا كامل البنية مفرط السمن ، مث عبد اهللا الفاروثي 
ضعف بعد الكائنة العظمى وتضعضع حاله بعد ما كان مثريا ، وكان كثري االجنماع عن الناس مكبا على االشتغال 

، مات يف خامس عشري مجادى بالعلم ، درس بالبادرائية نيابة ،وكان كثري من الناس يعتمد عليه ألمانته وعقله 
  .األوىل وله أربع وسبعون سنة ونصف سنة ، وكان أبوه موقع الدست بدمشق وقد ويل قبل ذلك كتابة السر 

حممد بن احلسن األسيوطي مشس الدين كان عاملا بالعربية حسن التعليم هلا ، انتفع به مجاعة وكان يعلم باألجرة وله 
ءة شديدة وشح مفرط ، وكان منقطعا إىل القاضي مشس الدين ابن الصاحب يف ذلك وقائع عجيبة تنبئ عن دنا

  .املوقع ، ونبغ له ولده مشس الدين حممد لكن مات شابا قبله رمحهما اهللا تعاىل 
املصري نزيل مكة الطبيب كان يتعاىن الطب  -بضم املعجمة بعدها معجمة مفتوحة  -حممد بن عبد اهللا اخلضري 



اتوالنجوم ، وأقام مبكة جماورا هبا مدة ، لقيته هبا سنة ست ، ودخل اليمن فأقبل عليه سلطاهنا والكيمياء والنارجني
الناصر ، فيقال إن طبيب الناصر دس عليه من مسه فهلك ، وكان هو أهتم بأنه دس على الرئيس شهاب الدين بن 

  .احمللى التاجر مسا فقتله يف آخر سنة ست ومثامنائة 
بن أمحد بن إبراهيم بن مجلة بن مسلم احملجي األصل املشقي كمال الدين كان رئيسا حمتشما حممد بن عبد الرمحن 

  .متموال باشر نظر ديوان السبع مث تركه ومات يف احملرم 
بفتح املوحدة وسكون الراء وفتح املعجمة بعدها نون مث  -حممد بن عبد الرمحن بن عبد اخلالق بن سنان الربشنسي 

قدميا ومسع احلديث من القالنسي وحنوه وحدث وأفاد ودرس مع الدين واخلري ، وله منظومة  اشتغل -سني مهملة 
يف علم احلديث وشرحها ، وشرح أمساء رجال الشافعي وكتابا يف فضل الذكر وغري ذلك ، مسعت عليه قليال ، 

ابن أيب حامت بن أيب حامد حممد بن حممد بن أمحد بن علي بن عبد الكايف السبكي أبو حامت .ومات وله سبعون سنة 
ابن الشيخ تقي الدين اشتغل قليال ، وناب يف احلكم من سنة تسعني عن ابن امليلق إىل أن مات يف إحدى اجلماديني 

  .وله أربع ومخسون سنة 
حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد الفارسي األصل القدسي مث الدمشقي املعروف بابن املهندس أخو شيخنا 

الدين وهو األصغر أعين حممدا ، نشأ صينا جيدا ، وصحب الشيخ فخر الدين السيويف ومبكة الشيخعبد اهللا شهاب 
اليافعي ، وكانت له يف نشأته أحوال صاحلة مث باشر بعض الدواوين وحصل أمواال ومل حتمد سريته ، وكان قد مسع 

  .قي الشامية الربانية بدمشق من امليدومي وغريه ، ومات يف شوال ودفن بتربته اليت أنشأها شر
حممد بن حممد بن أسعد بن عبد الكرمي بن سليمان بن يوسفنب علي بن طنجا الثقفي القايايت فخر الدين أبو اليمن 

اشتغل قليال ، ومسع احلديث من نور الدين اهلمداين وغريه ، ونسخ خبطه الكثري ، وجاور مبكة مرارا ، وتال بالسبع 
وكان قد استقر يف قضاء مصر واجليزة نيابة ، فباشرها مدة طويلة منفردا مث اشترك معه غريه  على بعض املتأخرين ،

مع استمراره على أنه الكبري فيهم ، وعني للقضاء فامتنع والزم النيابة إىل أن مات ، وخلف ماال طائال وأوصى 
  .بثياب بدنه لطلبة العلم ففرقت فيهم ، مات يف رجب وقد جاوز الثمانني 

مد بن حممد بن حسن األسيوطي مشس الدين بن مشس الدين ، اشتغل بالفقه واحلديث والعربية وتقدم ومهر يف حم
  .عدة فنون ورافقنا يف السماع كثريا ، مات بعد أبيه يف هذه السنة أحسن اهللا عزانا فيه 
سنة أربع وعشرين وتفقه  حممد بن حممد بن حممد اخلضر ابن مشري الزبريي العيزري الغزي ،ولد يف ربيع اآلخر

بالقاهرة على ابن عدالن وأمحد بن حممد العطار املتصدر باجلامع احلاكمي وحمىي الدين ولد جمد الدين الزنكلوين وقرأ 
فاستقر هبا ، ودخل دمشق فأخذ عن البهاء املصري والتقي  ٧٤٤على الربهان احلكري ورجع إىل غزة سنة 

البدر حممود بن علي بن هالل يف اإلفتاء وأخذ عن القطب التحتاين ، وصنف والتاجالسبكيني وغريهم ، وأذن له 
تصانيف يف عدة فنون ، وكتب إىل أسئلةيف عدة علوم ، وله مناقشة على مجع اجلوامع ، وذكر أنه شرحه واختصر 

 نظم كالم القوت لألذرعي وله تعليق على الشرح الكبري للرافعي ونظم يف العربية أرجوزة مساها قضم الضرب يف
العرب ، ومات يف نصف ذي احلجة هذه السنة ، وقال القاضي تقي الدين الشهيب وقفت له على اعتراضات على 

فتوى للشيخ سراج الدين البلقيين فوصلت إىل ولده القاضي جالل الدين فرد عليه وانتصر ألبيه ، فبلغه ذلك 
  .فانتصر لنفسه ورد ما قاله القاضي جالل الدين 

موسى بن عيسى بن علي الدمريي مث املصري أبو البقاء كمال الدين الشافعي ولد يف حدود اخلمسني  حممد بن
وتكسب باخلياطة مث طلب العلم ومسع املسند تاما من العرضي وغري ذلك ، والزم خدمة الشيخ هباء الدين السبكي 



سمى حممدا ، ومهر يف الفقه واألدب وخترج به وبغريه ، وكان امسه كماال وبذلك كان يكتب خبطه يف كتبه مث ت
واحلديث وشارك يف الفنون ، ودرس بدرس احلديث بقية بيربس ويف عدة أماكن ، و وعظ و أفاد و خطب فأجاد ، 

وكان ذا حظ من العبادة تالوة وصياما وجماورة باحلرمينوقد ذكر عنه كرامات وكان خيفيها ورمبا أظهرها وأحاهلا 
نهاج يف أربع جملدات ، خلصه من كالم السبكي وطرزه بفوائد كثرية من قبله ، ونظم على غريه ، وصنف شرح امل

يف الفقه أرجوزة طويلة ، وصنف حياة احليوان ، أجاده وأكثر فوائده مع كثرة استطراده فيه من شيء إىل شيء ، 
  .وشرع يف شرح ابن ماجه فكتب مسودته وبيض بعضه ، ومات يف ثالث مجادى األوىل 

  .در الدين بن منهال ناب يف احلسبة وغريها ، وكان يرخي العذبة ويباشر عند بعض األمراء حممد ب
حممد احلنبلي املعروف بابن املصري مشس الدين ، كان من نبهاء احلنابلة حيفظ املقنع وهو آخر طلبة القاضي موفق 

  .الدين موتا ، وكان قد ترك وصار يتكسب يف حانوت بالصاغة 
بن إمساعيل بن العز احلنفي القاضي حمىي الدين بن جنم الدين بن عماد الدين ابن الكشك ، اشتغل حممود بن أمحد 

قليال وناب عن أبيه واستقل بالقضاء وقتا ، وملا كانت فتنة متر دخل معهم يف املنكرات و ويل القضاء من قبلهم 
دخل يف املظامل وبالغ يف ذلك فكرهه ولقب قاضي اململكة واستخلف بقية القضاة من حتت يده ،وخطب باجلامع و

الناس ومقتوه مث أطلع متر على أنه خانه فصادره وعاقبه وأسره إىل أن وصل تربيز فهرب ودخل القاهرة فكتب 
توقيعه بقضاء الشام فلم ميضه نائب الشام شيخ ، واستمر خامال إىل أن مات ، وتفرق أخوه وأوالده وظائفه مث 

  .حمىي الدين يف ذي احلجة ، وهو والد رئيس الشام شهاب الدين صاحلوه على بعضها ، ومات 
بن  -باملهملة املكسورة مث التحتانية اخلفيفة  -هو حممد بن حيار  -بنون ومهملة مصغر  -حممد أمري العرب نعري 

اإلمرة  مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة الطائي أمري آل فضل بالشام يلقب مشس الدين ويعرف بنعري ويل
بعد أبيه ودخل القاهرة مع يلبغا الناصري وملا عاد الظاهر من الكرك وافق نعري منطاشا يف الفتنة املشهورة وكان مع 
منطاش ملا حاصر حلب مث راسل نعري نائب حلب إذ ذاك كمشبغا يف الصلح وتسلمه منطاش مث غضب برقوق على 

ذين قرروا بعده وطردهم ، فلما مات برقوق أعيد نعري إىل إمرته مث نعري وطرده من البالد فأغار نعري على بين عمه ال
كان ممن استنجد به دمرداش ملا قدم اللنكية فحضر بطائفة من العرب فلما علم أنه ال طاقة هلم هبم نزح إىل الشرق 

جكم وقعة فكسر ، فلما نزح التتار رجع نعري إىل سلمية مث كان ممن حاصر دمرداش حبلب مث جرت بينه وبني األمري 
نعري وهنب وجيءبه إىل حلب فقتل يف شوال منها وقد نيف على السبعني ، وكان شجاعا جوادا مهابا إال أنه كثري 
الغدر والفساد ومبوته انكسرت شوكة آل مهنا وكان الظاهر خدعه ووعده حىت سلم منطاش وغدر به فلم يف له 

حوادث سنة . بعده ولده العجل حيىي التلمساين يف اليت بعدها الظاهر مبا وعده بل جعل يعد ذلك عليه ذنبا و ويل
٨٠٩  

  سنة تسع ومثامنائة
  .يف الثالث من احملرم استقر مشس الدين حممد بن عبد اللطيف املناوي امللقب بالبديية 

نصر اهللا وفيها مات ناصر الدين الطناحي يف احملرم أو صفر وكان إمام السلطان واستقر تاج الدين عبد الوهاب بن 
واستهلت وقد غلب نوروز على .يف نظر األحباس عوضا عنه وكان الطناحي يتعاىن الكيمياء ويفسد ماله فيها 

، وتوجه . دمشق وخرج عنها نائبها فتوجه إىل الرملة ، ورجع جكم من دمشق يف أوائل احملرم طالبا البالد احللبية 
ها إىل الديار املصرية فوصل إليها يف الثالث من صفر فنزل نوروز إىل جهة شيخ ليقبض عليه ، فاستمر شيخ متوج

امليدان ، فأكرمه السلطان وهاداه أكثر األمراء وعظمه ، وصحبه حينئذ ولدا ابن التباين بواسطة األمري قطلوبغا 



الكركي ، ووصل أيضا دمرداش نائب حلب كانوالطنبغا العثماين حاجب دمشق ويونس احلافظي نائب محاة 
الظريف وآخرون ، وخلع على شيخ يف السادس من صفر ، ورجع نوروز من الرملة بعد أن فاته شيخ وسودون 

ومن معه فأوقع بالعرب يف صرخد وجاء جبمال كثرية ودخل دمشق يف أواخر صفر ، ويف مستهل ربيع األول برز 
ا سودون الطيار أمري شيخ ودمرداش ومن معهما من العساكر إىل جهة الشام لقتال نوروز وجكم ، وخرج معهم

سالح وسودون احلمزاوي الداودار ، مث خرج الناصر يف ثامن الشهر وعسكر بالريدانية واستخلف بالقاهرة متراز 
نائبا يف الغيبة ، ورحل من الريدانية ثاين عشره ، مث دخل غزة يف رابع عشر ربيع األول ، مث دخل دمشق يف سابع 

شيخ نائب الشام ، ورحل السلطان من الريدانية صبح يوم اجلمعة فخرج الناس  ربيع اآلخر ، ومحل الشتر بني يديه
من القاهرة ملا بلغهم ذلك كالوزير وناظر اخلاص والقاضي الشافعي قبل صالة اجلمعة وتأخر كثري منهم إىل أن 

ه املنصور عبد صلوا اجلمعة وركبوا ووصلوا إىل غزة يف ثاين عشري ربيع اآلخر ، وجهز السلطان قبل سفره أخوي
العزيز وإبراهيم إىل اإلسكندرية وأرسل معهما قطلوبغا الكركي وإينال حطب حيتفظان هبما ، فلم يلبثا أن ماتا يف 

يوم واحد يف العشر األول من ربيع اآلخر ، وأحضرا إىل القاهرةميتني ودفنا يف تربة أبيهما وحضر مع األمري الذي 
ماتا بقضاء اهللا وقدره ، وكان نوروز ملا بلغه حركة السلطان إىل الشام جهز  كان موكال هبما حمضر مثبوت بأهنما

سودون احملمدي يف عسكر إىل الرملة وأمر بشنق فواز أمري عرب حارثة فشنق ، ووصل إليه إينال باي بن قجماس 
ملة جربيل ويشبك بن أزدمر هاربني من القاهرة ، ووصل معهم سودون احملمدي هاربا من الرملة ، ودخل الر

والعثماين وشاهني دويدار نائب الشام ، ويف سابع عشر ربيع اآلخر خرج نوروز ومعه العسكر إىل قصد قتال ابن 
بشارة وأرسل بكتمر جلق جلمع العشري ، مث رجع نوروز إىل البقاع وحلق به بكتمر وتوجها إىل بعلبك ، مث توجهوا 

وادار النائب يف سابع عشري ربيع األوإلىل دمشق ، مث وصل إىل ناحية محص يف أواخر الشهر ، ودخل شاهني د
أستاذه ودمرداش إىل الشام آخر يوم يف ربيع األول ، واستقر الطنبغا العثماين يف نيابة صفد ، وعمر بن اهلدباين 

  .حاجب احلجاب بدمشق ، واستقر سودون بقجة يف نيابة طرابلس 
ن لطلب النفقة ، فأمر السلطان مبسك مجاعة منهم وشنق مجاعة ، ويف ربيع اآلخر سعت مجاعة من مماليك السلطا

ويف نصف ربيع اآلخر برز السلطان إىل جهة حلب ، واستقر صبيحة ذلك اليوم جنم الدين عمر بن حجي أخو 
الشيخ شهاب الدين يف قضاء الشام واستقر عالء الدين بن نقيب األشراف الدمشقي يف كتابة السر ووصل يف هذا 

مشس الدين األخنائي إىل دمشق وكان قد مل من السعي يف قضاء الشافعية مبصر وتناوب ذلك مع القاضي الشهر 
جالل الدين البلقيين أربع مرات ويف اآلخر استعان البلقيين عليه جبمال الدين األستادار فألزمه بالسفر صحبة 

ناصر على قضاة محاة ورسم عليهم ويف ربيع األول غضب ال.العسكر إىل الشام فسافر وفارقهم إىل القدس 
اللهم انصر : وصادرهم وأهاهنم ووضع يف رقاهبم الزناجري لكوهنم أثبتوا حمضرا صورته أهنم مسعوا طائرا حبماة يقول 

جكم ، وكان قبل ذلك قد رسم على قضاة الشام وطلب من كل واحد منهم ماال كثريا فوزن أكثره يف الترسيم ، 
أيب البقاء ماال فاختفى مث مات قريبا ، ودخل الناصر حلب يف أواخر ربيع اآلخر وصحبته  فطلب من عالء الدين ابن

القضاة البلقيين والكمال ابن العدمي والبساطي وسامل ، فهرب نوروز وجكم ومتربغا املشطوب عن حلب وعدوا 
فلم يلحقوا منهم أحدا ،  الفرات ، فأقام الناصر حبلب إىل أن استهل مجادى اآلخرة ، وأرسل العساكر يف طلبهم

فرجعوا إليه بذلك ، ويف غضون ذلك صادر السلطان قضاة طرابلس وقضاة حلب لعلة قيامهم مع جكم ، ورجع 
متوجها إىل القاهرة وقرر يف نيابة حلب جركس املصارع ويف نيابة طرابلس سودون بقجة ويف نيابة دمشق شيخ ، 

حلب رجع إىل حلب ، فهرب جركس املصارع منه إىل دمشق  فلما حتقق جكم ومن معه من رحيل السلطان من



فدخلها قبل أن خيرج السلطان منها وأقام جكم ومن معه حبلب ، ويف مجادى األوىل استقر صدر الدين ابن األدمي 
يف قضاء احلنفية بدمشق عوضا عن ابن الكفري ، وكان ابن اجلواشي توجه إىل حلب يسعى يف ذلك فرجع خائبا ، 

  .سلطاندمشق يف مجادى اآلخرة ويشبك معه وهو ضعيف ودخل ال
ويف نصف مجادى اآلخرة أعيد مشس الدين ابن األخنائي إىل قضاء الشام وصرف ابن حجي واستضاف األخنائي 

اخلطابة ومشيخة السميساطية والغزالية ونظر احلرمني إىل وظيفة القضاء ، وكانت هذه الوظائف قد أفردت لشهاب 
من مدة وكان تارة يستقل هبا وتارة يشركه غريه فيها ، فلما استضافها األخنائي سعى فيها الباعوين الدين ابن حجي 

  .فانفرد هبا وكتب توقيعه بذلك 
ويف هذا العشر األوسط رحل الناصر إىل جهة مصر فوافته األخبار مبا صنع جكم وبأن مجاعة نوروز وصلوا إىل محاة 

ر بالرجوع إليهم فتخاذلوا وخرج بعضهم يوهم أنه متوجهإليهم وبعضهم إىل وبعضهم إىل محص ، فنادى يف العسك
جهة مصر فما وسع الناصر إال الرجوع إىل مصر ، وخلع على شيخ وقرره يف نيابة دمشق وأمره أن جيمع النواب 

  .ة ويتوجه إىل صفد ، فخرج هو ودمرداش ويونس العثماين إليها وتوجه الناصر يف ثاين عشري مجادى اآلخر
أكثر ؛ ويف رجب : ويف ذي القعدة زلزلت أنطاكية زلزلة عظيمة فمات حتت الردم عدد كثري ، قيل مائة وقيل 

هرب سودون احلمزاوي من الناصر فتحصن بقلعة صفد فلما قصد نوروز دمشق خرج منها شيخ فتحيل على 
وي وكاتب نوروز وجكم بسببه سودون احلمزاوي وأخذ منه صفد فتحصن هبا ، وذلك بعد أن أمن إليه احلمزا

وسأل منهما أن يكون هو وشيخ ومها يدا واحدة على من خالفهم ، وجاءه جواب نوروز بالصغو إىل ذلك فلم 
يفجأه إال وشيخ قد ملك القلعة وحال بينه وبينها فهرب إىل نوروز واستوىل شيخ على مجيع ما وجده للحمزاوي 

  .هناك 
اب لألستادار فصادره وأهانه ، وفيه شرع نوروز يف عمارة القلعة وجد يف ذلك ويف شعبان سلم فخر الدين ابن غر

واجتهد وعمل فيه الترك والعامة وتزامحوا على ذلك وفرضوا بسبب ذلك على األراضي أمواال كثرية وشق ذلك 
زاعها من على الناس وشرعوا يف إقطاع األوقاف واألمالك وكثر السعي عند نوروز يف الوظائف بالرباطيل وانت

أرباهبا وقبض على كثري من التجار ، فصودروا حىت كان أهل دمشق يشبهون تلك األيام بأيام مترلنك كذا قرأت يف 
وتنوعوا يف ظلم الناس واقتراح الذنوب هلم ، ظهر أهل الفساد ظهورا : تاريخ ابن حجي بل قال إهنا أبشع ،قال 

  .عظيما 
اس ويشبك ابن أزدمر وسودون احلمزاوي وسودون احملمدي وأسن باي ويف أواخر شعبان خرج إينال باي بن قجم

يف مجاعة كثرية إىل غزة ، وكان شيخ قد قبض على نائبها جربيل وجهز شيخ مماليك احلمزاوي يف مركب ، فاتفق 
حطب  أهنم فكوا قيودهم وغلبوا املوكلني هبم وطلعوا إىل أستاذهم بغزة ، ويف شعبان مات قطلوبغا الكركي وإينال

  .وكانا من أعوان يشبك 
  .ويف مستهل رجب مات ركن الدين عمر بن قامياز األستادار 

وفيها خطب مجاز إمرة املدينة فأرسل إليه من مصر أنيقتتل هو وثابت فمن غلب كان األمري ، فاقتتال يف ذي القعدة 
  .فغلبه مجاز واستوىل على املدينة 

 جكم بالسلطنة ، ولقب امللك العادل ، وضربت السكة بامسه ، وخطب ويف التاسع من مجادى اآلخرة بويع لألمري
له حبلب ، مث أرسل دعاته إىل البالد فأطاعه مجيع النواب باملمالك الشامية والشمالية وخطب له هبا ، ومل يتأخر عن 

كزل وكان عصى  طاعته غري صفد إلقامة شيخ هبا ومن معه بل خطب له من غزة إىل األبلستني ، وانتزع البرية من



هبا ، وحلف له نوروز ومن بعده بدمشق يف ذي القعدة وكذا من بعده من األمراء ، فقدر اهللا تعاىل أن مدته مل تطل 
، فإنه استوىل على القالع اليت بيد التركمان كلها ، ومل يتأخر عليه سوى آمد ، كانت مع حممد بن قرا يلك فعصى 

ة وعدا الفرات من البرية ، فراسله عثمان بن طورغلي وهو املعروف بقرا يلك عليه ، فخرج إليه جكم بأهبة السلطن
ال أرجع عنه إال أن جاء وقبل رجلي يف الركاب ، فإن شئت : يسأله الصلح وخيضع له ، فلم يصغ إليه بل قال 

األمراء  عفوت عنه وإن شئت قتلته ، فرجع رسله إليه بذلك فاستعد للحصار ، وأشار علىجكم أكثر من معه من
أن يقبل هدايا قرا يلك ويرضى منه بالطاعة وحيقن الدماء ويرجع فلم يصغ لذلك ، مث وصل إليه امللك الطاهر 

عيسى صاحب ماردين وحاجبه فياض وكانا شيخني كبريين قد طالت مدهتما يف مملكة ماردين فأطاع جكم ووصل 
شهر عن املذكور من الظلم واإلفساد ، فلما قربوا إليه بعسكره ، فقوي عزمه على حرب قرا يلك واستند إىل ما 

من آمد حطموا على التركمان واشتبك القتال ، فقتل ولد قرا يلك يف املعركة فانكسر التركمان ، فتبع جكم 
بل جاءه حجر رماه به : آثارهم فوقعت فرسه يف حفرة من احلفر اليت جرت عادهتم بإعدادها للمكيدة ؛ وقيل 

فأدماه ، فوقع من فرسه وتكاثروا عليه وذحبوه واهنزم عسكره ، فلما فقد وحتقق قرا يلك قتل  تركماين يف مقالع
جكم أمر بالتفتيش عليه بني القتلى ، فوجدوه فلم يعرفوه إال بترسه وحبناء رجليه وكان ال يفارق ذلك ، واهنزم 

ال واجلمال واألمتعة ما ال يوصف كثرة عسكر جكم هزمية شنيعة ، وهنبتهم التركمان ، واستلبوا منهم اخليل والبغ
، وقتل يف الوقعة ناصر الدين بن شهري احلاجب كان حبلب ومقبل نائب عينتاب اإلربلي وصاحب ماردين وحاجبه 

، وهرب متربغا املشطوب فاختفى ، وكانت الوقعةيف خامس عشر ذي القعدة ، ووصل خربها إىل الشام يف ذي 
رها وقد أشار صاحب ماردين على جكم بالتأين وقت القتال ، فخالفه حىت تلفت احلجة ، ووصل إىل مصر يف أواخ

أرواحهم ، وبلغين أن التركمان قطعوه أعضاء وأرسلوا كل عضو إىل ناحية افتخارا بقتله لشدة بأسه وهيبته يف 
لك فرح به وأمر بضرب قلوب التركمان والعرب ، مث أرسلوا برأسه إىل القاهرة يف السنة اآلتية ، وملا بلغ الناصر ذ

البشائر ، مث أحضرت الرؤس فطيف هبا يف األسواق وعلقت على باب زويلة وزينت البلد أياما ، وذلك يف الثامن 
عشر من احملرم يف السنة املقبلة وكان جكم من مماليك الظاهر وأول ما أعطي تقدمة بعد هزمية أيتمش من القاهرة 

دويدارا كبريا بعد أن بارز يشبك بالعداوة فانتصر عليه وحبس يشبك ، مث يف واستقر رأس نوبة كبريا ، مث استقر 
سنة أربع اهنزم جكم وسجن بقلعة املرقب وراح جكم كأن مل يكن ، فكانت مدة سلطنته بدعواه قدر شهرين ، 

ابن قرا  وكان شجاعا بطال حيب العدل واخلري إال أنه كان مقداما على سفك الدماء فكان يهاب لذلك ، وقد كان
  .يلك يظن أنه ال يقف يف وجهه وال جيسر على قتاله 

ويف ذي القعدة بعث شيخ إىل نابلس جيشا فقبضوا على عبد الرمحن ابن املهتار وأحضروه إىل صفد فقتل حبضرته ، 
وكان املذكور قد عصى بأخرة على الناصر واتفق مع نوروز ، فأرسله إىل نابلس فصادر أهلها وبالغ يف ظلمهم 

  .فكانت تلك عاقبته 
ويف أوائل ذي القعدة خرج شيخ من صفد ومن معه فوصل إلىقابون ، فهرب منه احلمزاوي إىل غزة فاجتمع هو 
ومن هبا من األمراء ووقعت الوقعة عند حلبني ، فقتل يف املعركة إينال باي بن قجماس ، ويقال بل قتل بني يدي 

افظي الذي كان نائب محاة ، وأسر احلمزاوي واهنزم سودون احملمدي شيخ صربا ، وقتل يف املعركة أيضا يونس احل
ويشبك ابن أزدمر وغريمها ، فجمع نوروز العساكر وتوجه لقتال شيخ وسار يف نصف ذي القعدة ، فقبضوا يف 

  .شقحب على األمري بالط السعدي فكان شيخ أرسله ليكشف األخبار 
بدمشق ، وعني نوروز مجاعة يتوجهون إىل القاهرة بسبب ويف ثالث عشري ذي القعدة خطب للملك الناصر 



  .السؤال للناصر يف الرضى عنه ، فتوجهوا مث رجعوا ملا بلغهم تصميمه على قصد دمشق 
وفيها استوىل متربغا املشطوب على حلب وذلك أنه ملا هرمبن الوقعة اليت كانت بني جكم وبني قرا يلك جاء مع 

فوجد ابن دلغادر قد مجع التركمان وحاصرها فأوقع هبم وكسرهم ودخل البلد  طائفة من املغل إىل جهة حلب ،
وعصت عليه القلعة ، فلما بلغهم قتل جكم سلموها له فاستوىل على ما هبا من احلواصل وعلى ما حبلب أيضا من 

  .اخليول واملماليك املخلفة عن جكم ، واستقرت قدمه حبلب وانسلخت السنة وهو هبا 
ويف هذه السنة تواترت األخبارأن نيسابور خسف هبا وراح من أهلها خلق كثري . . . . ابن احلبال وفيها كائنة 

وهي اليت يقال هلا نشادر وأن صاحب هرمز مات وويل ولده مكانه ، فعظم على الناس ورد املكس إىل ربع ما كان 
حل إمساعيل ملا قتل الطاهر األجمد عيسى وفيها استقر يف مملكة ماردين شهاب الدين أمحد بن إسكندر بن الصا.عليه 

يف الوقعة مع جكم وتلقب الصاحل وجده صاحل هو ممدوح الصفي احللي بتلك القصائد الطنانة وستأيت قصته يف 
حوادث سنة إحدى عشرة إن شاء اهللا تعاىل ووقع يف هذه السنة واليت بعدها واليت قبلها من تالعب اجلهلة مبنصب 

مساعه حىت أنه يف الشهر الواحد يليه ثالثة أو أربعة وسبب ذلك أهنم فرضوا على املنصب احلسبة ما يتعجب من 
ماال مقررا فكان من قام يف نفسه أن يليه يزن املبلغ املذكور وخيلع عليه مث يقوم آخر فيزن ويصرف الذي قبله 

لقاهرة وفشا املوت واستمر إىل واستمر هذا األمر يف أكثر دولة امللك الناصر فرج ، ويف رمضان وقع الطاعون با
  .آخر السنة 
  ٨٠٩وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة تسع ومثامنائة من األعيان
إبراهيم بن حممد بن دقماق صارم الدين مؤرخ الديار املصرية يف زمانه كان جده دقماق أحد األمراء الناصرية ونشأ 

ع تارخيا على احلوادث وتارخيا على التراجم ومجع طبقات هو حمبا يف الفن التارخيي فكتب خبطه منه ما ال حيصى ومج
احلنفية وحصلت له بسببه حمنة يف سنة أربع ومثامنائة ذكرهتا يف احلوادث وويل يف آخر األمر إمرة دمياط فلم 

تطلمدته فيها ورجع إىل القاهرة فمات هبا يف ذي احلجة يف أواخرها وقد جاوز الستني ، وكان مع اشتغاله باألدب 
  .عريا عن العربية عامي العبارة ، وكان مجيل العشرة ، فكه احملادثة ، كثري التودد ، قليل الوقعة يف الناس 

أمحد بن إمساعيل بن عبد اهللا احلريري شهاب الدين اشتغل بالعلم ومهر يف الطب واهليئة واملعقوالت ونظر يف األدب 
 الكتيني مرارا ، ومسعت من نظمه وفوائده ، مث اتصل بامللك ، وتزيا بزي العجم ، وكان مملقا جدا ، اجتمعت به يف

الظاهر بأخرة فأعطاه وظائف الشيخ عالء الدين األقفهسي فأثرى وحسنت حاله ، وتزوج وسلك الطريق احلميدة 
  .مات يف خامس ذي القعدة مبصر 

ات يف هذه السنة بالقاهرة ، أخذ أمحد بن خاص التركي احلنفي شهاب الدين أحد الفضالء املتميزين من احلنفية ، م
  .عنه بدر الدين العيين احملتسب وكان يطريه 

كانت أمه تزوجت مفتاح بن عبد اهللا عتيق البدر  -نسبة إىل عز الدين ابن مجاعة  -أمحد بن صدقة بن تقي العزى 
نوت ،مث افتقر فصار بن مجاعة وكان يف خدمة عز الدين ، أخذ الفقه واشتغل قليال ، مث الزم سوق الكتب يف حا

  .ينادي على الكتب ، وكان ينسخ مع ضعف خطه ، وكان ساكنا ضعيف احلال والبنية 
أمحد بن عبد اهللا العجمي احلنبلي شهاب الدين أحد الفضالء األذكياء ، أخذ عن كثري من شيوخنا ، ومهر يف 

الفنون ، مات عن ثالثني سنة بالطاعون يف  العربية واألصول ، وقرأ يف علوم احلديث ، والزم اإلقراء واالشتغال يف
  .شهر رمضان بالقاهرة 



أمحد بن عمر بن علي بن عبد الصمد البغدادي اجلوهري شهاب الدين ، ولد سنة مخس وعشرين وقدم من بغداد 
 قدميا مع أخيه عبد الصمد ، فسمعا من املزي والذهيب وداود بن العطار وغريهم ، ومسع بالقاهرة من شرف الدين

بن عسكر ، وكان حمبا يف العلم والعلماء مع املروءة التامة واخلري ، وكان حيب التواجد يف السماع مع املعرفة التامة 
بصنف اجلوهر واملذاكرة احلسنة ، قرأت عليه سنن ابن ماجه جبامع عمرو بن العاص ، وقرأت عليه قطعة كبرية من 

اد للخطيب ، مات يف ربيع األول وقد جاوز الثمانني وتغري ذهنه طبقات احلفاظ للذهيب وقطعة كبرية من تاريخ بغد
أمحد بن حممد بن عبد الغالب املاكسيين ولد يف سنة مثان وثالثني ، ومسع من مجاعة وحدث وهو من بيت .قليال 

  .رواية ، وكان يكتب القصص مث جلس مع الشهود بالعادلية وكان يكتب خطا حسنا ، مات يف صفر 
بن عمر القليجي شهاب الدين ولد مشس الدين كان من موقعي احلكم وناب أيضا وكان حسن  أمحد بن حممد

  .العشرة إال أنه مل يشتهربالعلم وكان بيده وظيفة إفتاء دار العدل فاستقر بعده فيها ابن الطرابلسي 
، فأخذ عن عالء الدين أمحد بن حممد بن قماقم الدمشقي الفقاعي شهاب الدين كان أبوه فقاعيا فاشتغل هو بالعلم 

ابن حجي ، وقرأ بالروايات على ابن السالر ، وكان يفهم ويذاكر ، قدم القاهرة سنة الكائنة العظمى فأقام هبا مدة 
، مث رجع إىل دمشق فمات هبا يف مجادى اآلخرة ، وكان قد اجتمع يب مرارا ومسع بقراءيت على البلقيين يف الفقه 

كان يستحضر البويطي ومسعت البلقيين يسميه البويطي لكثرة : قال ابن حجي واحلديث ، وقماقم لقب أبيه 
  .استحضاره له ، وقد درس باألجمدية ، ومات يف مجادى اآلخرة 

أمحد بن حممد بن نشوان بن حممد بن نشوان بن حممد بن أمحداحلوراين الدمشقي الشيخ شهاب الدين بن نشوان ولد 
القرآن ، وأدب أوالد شهاب الدين الزهري فصار حيفظ بتحفيظهم التمييز سنة سبع ومخسني وقدم دمشق فقرأ 

للبارزي ودار معهم على الشيوخ والدروس إىل أن تنبه وفضل ، وأذن له الزهري يف مجادى األوىل سنة إحدى 
ع به الطلبة ، وتسعني ، واستقر يف تدريس الشامية الربانية وتصدر باجلامع وناب يف احلكم بعد الفتنة الكربى ، وانتف

وقصد بالفتاوى وكان حيسن الكتابة عليها ، وكان يتكلم يف العلم بتؤدة وسكون وإنصاف ، وحصل له استسقاء 
  .فطال مرضه به إىل أن مات يف مجادى األوىل من هذه السنة 

وحنومها ، وأفىت أيب البقاء واألسنوي .أمحد بن حممد الطنبذي بدر الدين أحد الفضالء املهرة ، أخذ عنصفحة فارغة 
  .ودرس و وعظ ، وكان عارفا بالفنون ماهرا يف الفقه والعربية فصيح العبارة ، وله هنات ساحمه اهللا 

أمحد بن حممد البالسي األصل مث الدمشقي شهاب الدين احلنفي اجلواشين اشتغل يف صباه ، وصاهر أبا البقاء على 
األوصياء وظائف كثرية بدمشق ، وكان حسن السرية ، مث ناب ابنته ، وأفىت ودرس وناب يف احلكم ، و ويل نظر 

يف احلكم ، مث سعى يف القضاء استقالال فباشر قليال جدا ، مث عزل مث سعى فلم يتم له ذلك ، ومات يف مجادى 
  .اآلخرة 

، وهو إمساعيل بن ناصر بن خليفة الباعوين عماد الدين ، كان شيخ الناصرية من عمل صفد على طريقة الفقراء 
أخو القاضي شهاب الدين الذي ويل قضاء دمشق ، وكانت إلمساعيل وجاهة وثروة وجتارة ، وعاش سبعني سنة 

أبو بكر بن حممد بن إسحاق السلمي شرف الدين ابن القاضي تاج الدين املناوي ولد قبل .ومات يف ذي احلجة 
رأ التنبيه ، ومسع على الشيخ هباء الدين بن خليل الستني ، وأجاز له ابن مجاعة فهرسة مروياته ، واشتغل قليال وق

وغريه ، وناب يف احلكم عن ابن عمه صدر الدين ، وكان مزجى البضاعة وقد درس بعدة أماكن وخطب باجلامع 
  .احلاكمي ، مات يف مجادى اآلخرة وقد قارب الستني 

ه طبلخاناة يف سنة موته ، واستقر رأس جكم بن عبد اهللا أبو الفرج الظاهري كان من مماليك الظاهر وأول ما أمر



مات قبل أن يتأمر وأول ما شهر أمره يف تاسع ذي : نوبة بعد موته وذلك يف خامس ذي القعدة سنة إحدى ، وقيل 
القعدة سنة إحدى ومثامنائة بعد موت أستاذه بقليلواستقر هو وتنكز بغا وآقبغا األشقر وخري بك وسودون من زاده 

ا ، وكان هو الذي قيد أيتمش بعد هزمية تنم وسجنه هو واألمراء بالقلعة ، وكان حيب العدل وباش باي نوب صغار
واإلنصاف فلم ميكن أحدا من الفساد بدمشق يف تلك الوقعة ، فلما عاد الناصر إىل مصر أمره تقدمة عوضا عن 

ن التاسع من شوال سنة ثالث ثارت دقماق حبكم انتقاله لنيابة محاة ، ومل خيرج فيمن خرج يف وقعة اللنك ، فلما كا
الفتنة بني األمراء فقام جكم وسودون الطيار وطرباي وطائفة ، مث وحلق هبم سودون طاز أمري آخور ومعه من 

اخليول السلطانية ما احتاج إليه ، فعرض الناصر على جكم نيابة صفد فامتنع ، فأرسل إليه نوروز ومعه القاضي 
ين الصاحلي ، فعوق نوروز عنده فرجع القاضي إىل الناصر فأخربه ، فتخلى الناصر الشافعي وهو يومئذ ناصر الد

عن يشبك وكان هو املطلوب ، فتحاربوا فاهنزم يشبك وهنبت داره مث قبض عليه وبعثه هو ومن معه إىل اإلسكندرية 
من ظلم فعليه : القاهرة ، واستقر جكم دويدارا عوضا عن يشبك وصار هو املشار إليه وباشر حبرمة ومهابة ونادى ب

بباب جكم واستبد بأحوال اململكة إىل أن نافره سودون طاز ، فثارت بينهما الفتنة يف شوال سنة أربع وكان هلم 
وقعة يف أواخر السنة ففر جكم ونوروز ، مث عاد نوروز إىل الطاعة وأحيط جبكم فسجن باإلسكندرية هو وسودون 

دمشق فأقام عنده إىل أن كانت وقعة يشبك مع الناصر حىت كانت وقعة  طاز ، واتفق أنه هرب إىل شيخ نائب
السعيدية ، فلما كان من اهنزام الناصر منها وذلك يف ذي احلجةسنة سبع انعزل يشبك وأتباعه واختفوا بالقاهرة 

ه يف ورجع شيخ وأتباعه إىل دمشق ، وليس لذلك سبب إال تعاظم جكم وتصرحيه بإرادة السلطنة لنفسه فنافسو
ذلك وخذلوه ، مث اتفق جكم وشيخ وحاربا نوروز وكان الناصر قد جعله نائب الشام ، مث كتب الناصر جلكم 
بنيابة حلب فدخلها وقتل هبا مجاعة ، فاحنرف شيخ عنه لكونه متاأل مع نوروز عليه ، مث اخذ جكم أنطاكية ، مث 

، مث وىل الناصر دمرداش نيابة حلب فسار هو وشيخ واقعه نعري فهزمه وغنم شيئا كثريا مث قتل نعريا بعد ذلك 
ومعهم العجل ابن نعري فقاتلهم جكم بالرسنت فهزمهم ، فرجع شيخ إىل مصر ونوروز إىل دمشق ، فسار الناصر إىل 

قتال جكم ففر إىل البرية ، فدخل الناصر حلب مث عاد إىل دمشق ، فرجع جكم وملك حلب ، وأراد الناصر 
خالفه العساكر وتفرقوا ، فقوي جانب جكم وتسمى بالسلطنة وتلقب العادل ورتب اململكة الرجوع إىل حلب ف

وضرب السكة بامسه وخطب له حبلب ، وأطاعه نوروز ولبس خلعته وقبل له األرض وخطب بامسه ، وأقام جكم 
اربة التركمان احلرمة ونشر العدل وعظم املهابة زائدا على احلد وقوي جدا واستخف بأمر الناصر ، وخرج حمل

ليستريح خاطره منهم إذا قصد مصر ، فكان من أمره ما كان ، وكانت سلطنته يف رابع شوال من السنة وقتله يف 
حادي عشر ذي القعدة منها ، وكان نائب البرية أظهر خمالفته فخرج إليه بالعسكر احلليب فطلب األمان فأمنه ، 

بها ونزل بعسكره ، وكان من أمر قتله ما كان ، وكاجنكم شجاعا فاستمر ذاهبا بالعسكر إىل ماردين فأطاعه صاح
مقداما مهابا يتحرى العدل وحيب اإلنصاف ، وكان يصغي لنظم الشعر ، وحيب مساعه ، وجييز عليه اجلوائز السنية 

.  
حسن بن علي بن عمر اإلسعردي صاحبنا بدر الدين كان من بيت نعمة وثروة فاحب مساع احلديث فسمع فأكثر 

وكتب الطباق وحصل األجزاء ومسع من أصحاب التقي سليمان وحنوهم وأحب هذا الشأن وذهبت أجزاؤه يف 
وقعة مترلنك وقد رافقين يف السماع وأعطاين أجزاء خبطه وبلغين أنه حدث يف هذه السنة بدمشق ببعض مسموعاته 

  .ومات بدمشق يف ربيع األول 
لي بن عيسى بن علي بن عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن القاسم حسن بن حممد بن حسن بن إدريس بن حسن بن ع



بن حيىي بن حيىي بن إدريس بن إدريس بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي احلسين الشريف بدر الدين ابن 
ناصر الدين بن حصن الدين ابن نفيس الدين املعروف بالنسابة وهو سبط الشريف النسابة حسن بن علي بن 

ن مكي بن كاسب بن بدران بن حسن بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن جعفر بن علي بن حممد سليمان ب
بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علينب حسني بن علي مسع من الوادي آشي وامليدومي وغريمها وحدث 

ء سريته فيهم فعزل عنهم مث أعيد وويل مشيخة اخلانقاه البيربسية حنوا من عشرين سنة مث ثار عليه الصوفية لسو
وكان عارفا بأنساب األشراف كثري الطعن يف كثري ممن يدعي الشرف وقد رام اخلالفة مرة وكان يذكر أن أمه 
حسينية وقد ذكرنا نسبها وأن أم أبيه من بين العباس وهي صفية خاتون بنت اخلليفة املستمسك باهللا حممد ابن 

قبط وكان عارفا بالسعي كثري الدهاء مات يف سادس عشر شوال وقد جتاوز الثمانني احلاكم وكان كثري املعاشرة لل
ممتعا بسمعه وبصره وأصله من سرسة وتكسب بالشهادة مدة وكان يتطاول إىل اخلالفة مع جهل مفرط وقلة ديانة 

  .عفا اهللا تعاىل عنه 
به حمبا للحديث وأهله مذاكرا بالعربية كثري خليل بن عبد اهللا البابري احلنفي الشيخ خري الدين كان فاضاليف مذه

  . ٨٤املروءة ، وقد عني لقضاء احلنفية مرة فلم يتم ذلك وويل قضاء القدس يف سنة 
رسول بن عبد اهللا القيصري مث الغزي شهاب الدين احلنفي قدم دمشق يف حدود السبعني وهو فاضل ومسع من ابن 

يف أول دولة الظاهر مث ويل قضاء غزة يف أيام ابن مجاعة وحصل ماال  أميلة وابن حبيب مث ويل نيابة احلكم بدمشق
  .كثريا بعد فقر شديد مث مات بدمشق يف مجادى اآلخرة وقد شاخ 

صدقة بن حممد بن حسن السرميين فتح الدين كان فاضال يف .الشيخ زاده اخلرزباين احلنفي تقدم يف اليت قبلها 
ومسع من بعض أصحاب الفخر بدمشق ومسع مع أصحابنا ومعنا كثريا وكان  مذهبه أخذ عن ابن أيب البقاء السبكي

  .ضيق احلال 
صدقة بن حممد بن حسن اإلسعردي كان من خواص ابن غراب وكان واسطة حسنة عنده وبىن تربة وجامعا ومات 

  .يف ربيع اآلخر مبكة 
بالده بعد الستني فاشتغل بالعلم  صديق بن علي بن صديق األنطاكي شرف الدين ولد سنة بضع وأربعني وقدم من

ونزل يف املدارسورافق الصدر الياسويف يف السماع فأكثر عن ابن رافع ومسع من بقية أصحاب الفخر وغريهم وكان 
على دين وصيانة ومل يتزوج مث سكن القاهرة وصار أحد الصوفية بالبيربسية وكان يتردد إىل دمشق مات بالطاعون 

  .أمسع منه بل أجاز يل  يف رمضان اجتمعت به ومل
عبد اهللا بن خليل بن يوسف املارداين مجال الدين احلاسب انتهت إليه رياسة علم امليقات يف زمانه وكان عارفا باهليئة 
مع الدين املتني وله أوضاع وتواليف وانتفع به أهل زمانه وكان أبوه من الطبالني ونشأ هو مع قراء اجلوق وكان له 

عبد اهللا بن شريين . احلساب وكان شيخ اخلاصكي قد قدمه ونوه به مات يف مجادى اآلخرة صوت مطرب مث مهر يف
اهلندي احلنفي مجال الدين نزيل القاهرة مسع من ابن عبد اهلادي وحدث وخطب بالظاهرية الربقوقية وكان حيدث 

  .عن اهلند بعجائب اهللا أعلم بصحتها 
اخلشاب احلنفي اشتغل بالعلم بالشام مث قدم القاهرة وناب يف احلكم عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن 

ابن العدمي مث ويل قضاء الشام يف هذه السنة فوصل مع العسكر فباشره يومني مث سعى عليه ابن الكفري فأعيد مث 
اهرة ومل يكن ماهرا يف ماتا مجيعا يف هذا الشهر وبينهما يف الوفاة يوم واحد ومات هذا ومل يبلغ الثالثني رأيته بالق

  .العلم 



عبد الرمحن بن حممود بن عثمان البصروي نزيل دمشق زين الدين القرشي ، تعاىن الكتابة ودخل ديوان التوقيع 
بدمشق مث قدم القاهرة سنة اللنك فالتجأ إىل فتح الدين كاتب السر فراج عليه ونفق سوقه لديه حىت عول عليه يف 

إليه فيه حلسن تأنيه وأخالقه ومعرفته وحسن خطه ونفاذ رأيه وكان مجيل املعاشرة ، وطعن أمر الديوان وصار املشار 
  .يف لساهنفكان فتح اهللا يتعجب من ذلك لكونه مل يكن فيه أعظم من نطقه فابتلي فيه ومل يكمل اخلمسني 

اخلباز يف الثالثة سنة عبد الرمحن بن يوسف بن الكفري احلنفي زين الدين ولد سنة إحدى ومخسني وحضر على ابن 
أربع ومخسني ، وأمسعه أبوه من مجاعة ، مسعت منه يف الرحلة ، و ويل القضاء غري مرة بعد الفتنة ، ومل يكن حممود 

  .السرية وكان يتجر بالكتب ويعرف أمساءها معوفور جهل بالفقه وغريه ، مات يف يوم األحد ثالث ربيع اآلخر 
فضل اهللا الشافعي مجال الدين كاتب السر بطرابلس كان رئيسا فاضال أديبا ، له  عبد الكايف بن حممد بن أمحد بن

نظم ونثر كثري االستحضار للتاريخ واألدب ، وذكر أنه ولد يف احملرم سنة ست وثالثني وسبعمائة ، وآخر العهد به 
ه حبلب مروياته وكان قدمها سنة أربع ومثامنائة بطرابلس ، ذكره القاضي عالء الدين يف تاريخ حلب وذكر أنه أجاز

  .مث رجع فمات بطرابلس فلتحرر سنة وفاته 
عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد النور بن منري احلليب مث املصري قطب الدين ابن تقي الدين ابن احلافظ 

مسعت منه مات يف  قطب الدين ، مسع من احلسن اإلربلي وأمحد بن علي املستوىل وغريمها ، وتصرف بأبوابالقضاة ،
  .نصف السنة وله ثالث وسبعون سنة 

عبد اهلادي بن عبد اهللا بن خليل بن علي بن عمر بن مسعود البسطامي املقدسي نزيل القاهرة كان شابا فاضال 
ماهرا ، مسع احلديث ونظم الشعر وكتب الطباق ودار على الشيوخ ، مث اجتمع عليه أتباع أبيه فتمشيخ فيهم ، 

هرة فاستوطنها وراج أمره هبا حىت مات وله حنو الثالثني سنة ، مسعت من نظمه ببيت املقدس ، ورافقين ودخل القا
  .يف بعض السماع على بعض املشايخ يف أول سنة ثالث ومثامنائة 

علي بن إبراهيم القضامي عالء الدين احلموي احلنفي أحد الفضالء ، أخذ العربية عن سري الدين ابن هاين املالكي 
والفقه عن أمني الدولة ابن وهبان ، ومتهر وهبرت فضائله و ويل قضاء بلده ، وقدم القاهرة سنةالكائنة العظمى 

فاشتهرت فضائله وعرفت فنونه ، وحدث وأفاد ، مسعت منه ، ومسع من نظمي وأكثر الثناء عليه ، مات يف ربيع 
  :اآلخر ، ومن نظمه 

  خذ بيدي يا كرمي خذ بيدي
  قد وهى جلديقد عيل صربي و

  إن مل جتد يل فمن جيود على
  ضعفي فال إمرة وال بلدي

علي بن أمحد اليمين من أهل أبيات حسني ، كان كثري العناية بالفقه ومجع فيه كتابا كبريا وكان يلقب باألزرق 
صحاب علي بن عبد الرمحن اليربودي مث الدمشقي ، ابن أخي العالمة مشس الدين خطيب يربود ، مسع من بقية أ.

الفخر وأخذ عن ابن رافع كثريا ، وتفقه على عمه وعلى ابن قاضي شهبة ، وكان يفهم جيدا ، مات يف ذي القعدة 
  .إنه كان مقترا على نفسه مجاعة للمال ومل يتزوج فيما علمت : خبليص وهو حمرم ، قال ابن حجي 

بدمشق ونشأ مبصر وقدم دمشق مع  ٥٧سنة علي بن حممد بن عبد الرب السبكي عالء الدين ابن أيب البقاء ، ولد 
والده سنة مخس وسبعني ودرس بالصارمية ، و ويل قضاء القدس مرتني يف دولة الظاهر ومرتينفي دولة الناصر وكان 
يذاكر بالفقه ويشارك يف غريه وأول ما استقر يف سنة ست وتسعني فحضر قراءة تقليده قضاة الشام وقضاة مصر ، 



ن رعب أصابه بسبب مال طلب منه على سبيل القهر ، فاختفى عند إبراهيم ابن الشيخ أيب مات يف هذه السنة م
كان رئيسا حمتشما ذكيا فاضال وهو آخر البيت : بكر املوصلي فمات خمتفيا رمحه اهللا تعاىل ، قال ابن حجي 

ي احلنفي املعروف عمر بن منصور بن سليمان سراج الدين القرم.السبكي ومات خمتفيا من امللك الناصر فرج 
بالعجمي ترافق هو ومجال الدين القيصري فلما ويل مجال الدين حسبة القاهرة قرره يف حسبة مصر مث ويل هو حسبة 
القاهرة ودرس جبامع ابن طلون يف الفقه ويف التفسري باملنصورية وغري ذلك ، وكان لشدة صحبته جلمال الدين يظن 

رة حممود املباشرة حسن الصالة مجيل الصورة مليح الشكل طلق احمليا أنه أخوه وليس كذلك ، وكان حسن العش
وكان يقال له عمر فلق ألنه كان إذا أراد تأديب أحد قال هاتوا فلق ، مات يف العشر األول من مجادى اآلخرة ، 

اش فتأخر كان يعرف بعض العلوم ولكنه كان عريض الدعوى وكان ويل حسبة القاهرة يف دولة منط: قال العينتايب 
  .بسبب ذلك عند امللك الظاهر 

قطلوبغا الكركي أحد األمراء الكبار يف الدولة الناصرية كانشابا حسنا يف دولة الظاهر ، حفظ القرآن وكان حيسن 
القراءة باألحلان وكان يف زمن إمرته حيب العلماء وجيمعهم وحيسن إليهم ويتذاكرون عنده ، تويف يف شعبان وقد 

  . مواضع من احلوادث تقدم له ذكر يف
حممد بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الطربي املكي الشافعي أبو اليمن إمام املقام مسع من عيسى 

احلجي والزين أمحد بن حممد ابن احملب الطربي وابن عم أبيه عثمان بن الصفي الطربي وقطب الدين بن مكرم 
طي وعيسى ابن امللك املعظم ، وأجاز له حيىي بن فضل اهللا وأبو بكر بن الرضي وعثمان بن شجاع بن عيسى الدميا

وزينببنت الكمال وحنوهم ، و ويل إمامة املقام نيابة مث استقالال ، وكان خريا سليم الباطن ، يعتقده كثري من الناس ، 
انني فإنه ولد يف شعبان سنة وهو آخر من حدث عن عيسى ومن ذكر بعده بالسماع وعن حيىي باإلجازة ، ناهز الثم

  .ثالثني ، مسعت منه قليال ، ومات يف صفر 
،  ٥٥حممد بن إمساعيل بن علي القلقشندي الشيخ مشس الدين بن العالمةتقي الدين املصري مث املقدسي ، ولد سنة 

وهبر وساد  ومسع من امليدومي وغريه وأخذ عن خاله الشيخ صالح الدين العالئي وعن والده تقي الدين ، ومهر
حممد بن أنس احلنفي .حىت صار شيخ بيت املقدس يف الفقه وعليه مدار الفتوى ، مات يف رجب ، أرخه ابن حجي 

الطنتدائي ناصر الدين نزيل القاهرة كان عارفا بالفرائض ، أقرأها جلماعة وانتفعوا به ، وكان حسن السمت كثري 
مات وله دون األربعني ، وقد مسع من ناصر الدين احلراوي وغريه الديانة حمبا يف احلديث ، كتبت منه الكثري ، و

حممد بن أيب بكر بن أمحد النحريري املالكي أخو خلف ، ناب يف احلكم وتنبه يف الفقه ودرس ومات يف نصف .
  .السنة 

عي مبكة وكان حممد بن فهيد املصري الشيخ مشس الدين املغرييب نشأ يف خدمة الصاحلني والزم الشيخ عبد اهللا الياف
كثري احلج واجملاورة وصحب طشتمر الدويدار فنوه بذكره وكان الظاهر يعظمه ، ودخل معه دمشق فكان يصلي 

جبانبه يف املقصورة فوق مجيع األمراء وكان حسن العشرة كثري املخالطة ألبناء الدنيا وله مع أهل احلرمني مواقف ، 
بن حممد بن جعفر الدمشقي الشريف مشس الدين ، مات يف شهر  حممد.مات يف مجادى اآلخرة وقد جاوز الستني 

رمضان سنة تسع ومثامنائة بالقاهرة ، وكان من الصوفية بسعيد السعداء ، وكان جاور مبكة عدة سنني ، مث ويل 
طرابلس مدة طويلة ومل يكن يعرف شيئا من العلم واتفق له أنه قال يف الدرس وهو قاض ، عن سعيد أيب جبري ، 

ان مع ذلك جوادا مث نقل إىل قضاء طرابلس فاستمر فيها حنو عشر سنني ، فعزل يف سنة أربع ومثامنائة جبمال وك
الدين احلسناوي مث عاد واستمر إىل أن مات ، إال أن األمري جكم كان أرسل بعزله فوصل اخلرب وقد مات ، وكان 



  .كان للشعراء فيه مدايح كثري الرياسة واحلشمة ومكارم األخالق وتقريب أهل العلم ، و
حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حيدرة الدجوي تقي الدين أبو بكر ، ولد سنة سبع وثالثني ، ومسع من ابن عبد 
اهلادي وامليدومي والعرضيوغريهم ، وتفقه واشتغل وتقدم ومهر ، وكان ذاكرا للعربية واللغة والغريب والتاريخ ، 

ن بيده عمالة املودع احلكمي فشانته هذه الوظيفة ، وكان كثري االستحضار دقيق مشاركا يف الفقه وغريه ، وكا
اخلط ، مسعت منه وكتب يل تقريظا حسنا على بعض ختارجيي ، وكان يغتبط يب كثرياوحيضين على االشتغال ، نوه 

طاهر بن حبيب  الساملي بذكره وقرره مسمعا عند كثري من األمراء فحدث مرارا بصحيح مسلم ، وممن قرأه عليه
  .املوقع ، مات يف أواخر ربيع اآلخر ، وقيل يف ثاين عشر مجادى األوىل 

حممد بن معايل بن عمر بن عبد العزيز احلليب نزيل القاهرة مث مكة ، جاور كثريا وسكن القاهرة زمانا ، وحدث عن 
وتنبه ، وكان يذاكر بأشياء حسنة ، أمحد بن حممد اجلوخي وحممود بن خليفة وابن أيب عمر وغريهم ، واشتغل قليال 

مسعود بن شعبان بن إمساعيل بن عبد الرمحن بن إمساعيل بن مسعود بن علي بن حممد .مسعت منه قليال ، مات مبكة 
بن عبيد بن هبة اهللا الطائي احلليب ، أصله من دير حسان ونشأ فتفقه قليال ، مث صار ينوب يف أعمال الرب عن 

حلب عوضا عن ابن أيب الرضى ، مث عزل مث أعيد ، مث عزل بابن مهاجر سنة تسعني  القضاة ، مث ويل قضاء
وسبعمائة ، مث واله شهاب الدين الزهري قضاء محص ، وكان يعرف طرق السعي وله دربة يف األحكام ، واشتهر 

أنه أوصاه أن ال  بأخذ املال من اخلصوم ، فحكى يل نائب احلكم مجال الدين ابن العراقي احلليب وكان خصيصا به
يأخذ من أحد اخلصمني إال ملن يتحقق أنه الغالب ، وسار مع كمشبغا ملا توجه للظاهر عند خروجه من الكرك ، فلم 

يزل صحبة الظاهر إىل أن دخل القاهرة فرعى له ذلك ، فلما استقرت قدمه يف امللك واله قضاء دمشق وقضاء 
قر بطرابلس ، وكان جاهال مقداما فسعى يف الفتنة حىت ويل القضاء محص قبل ذلك وتنقل يف الواليات إىل أن است

بدمشق وبغريها ، ومات يف هذه السنة يف رمضان ، قال القاضي عالء الدين ابن خطيب الناصرية يف تاريخ حلب 
  .كان رئيسا كرميا حسن األخالق حمتشما ، حيب أهل العلم ويكرمهم :

الفقه والفنون ، ودرس للحنفية بالصرغتمشية ، وقرره سودون من زاده يف مصطفى بن عبد اهللا القرماين شارك يف 
  .مدرسته أول ما فتحت ، ومات يف سابع عشر من مجادى اآلخرة 

حيىي بن حممد التلمساين األصبحي املالكي النحوي نزيل املدينة ، مسع من أيب .نعري أمري العرب تقدم يف اليت قبلها 
 بن مرزوق وأيب القاسم العريين ، وأجاز له الواد ياشي وابن يربوع وغريمها ، وشارك احلسن البطرين وأيب عبد اهللا

  .يف الفقه ومهر يف العربية ، مات بعد أن رجع من احلج يف احملرم وله مخس وستون سنة ، وكان قد أضر قبل موته 
ع فمات بني خليص و رابغ وقد حيىي بن منصور التونسي املالكي كان من فضالء التونسيني معتقدا فيهم ، حج فرج

  .بلغ الستني 
يوسف بن احلسن بن حممد بن احلسن بن مسعود بن علي بن عبد اللهابن خطيب املنصورية احلموي القاضي مجال 

، واشتغل حبماة فأخذ عن هباء الدين اإلمخيمي املصري بدمشق وصدر الدين اخلابوري  ٣٧الدين ، ولد يف سنة 
ل الدين الشريشي ، وجد ودأب وحصل إىل أن متيز ومهر وفاق أقرانه يف العربية وغريها وتاج الدين السبكي ومجا

من العلوم ، وشرح االهتماممختصر اإلملام يف ست جملدات وألفية ابن مالك وفرائض املنهاج وغري ذلك ، وله نظم 
يه مشيخة العلم بالبالد حسن وشهرة ببلده وغريها ، أخذ عن ابن املغلي وابن البارزي وغريمها ، وانتهت إل

فاق األقران ، ومات يف تاسع شوال منها حبماة ، : الشمالية ورحل الناس إليه وكان خريا ساكنا ، قال ابن حجي 
  .وكتبت عن القاضي عالء الدين ابن خطيب الناصرية عنه قصيدة دالية نبوية 



  .، جاوز اخلمسني  يوسف بن عبد اهللا الضرير مجال الدين احلنفي أحد الفضالء يف مذهبه
موفق الدين الرومي ، ويل قضاء غزة مث قضاء حلب مث قضاء العسكر بالقاهرة مث قضاء القدس ، مث مات بالقاهرة يف 

كان من طلبة أكمل الدين وتوىل قضاء احلنفية بعده بإشارته ، وكان دينا مشاركا يف العلوم : رجب ، قال العينتايب 
  .هلاجا سريع الغضب إال أنه كان مكثرا من الكالم 

  ٨١٠حوادث سنة 
  سنة عشر ومثامنائة

يف أوائلها نازل التركمان مدينة حلب فحصرها علي بك بن خليل بن قراجا بن دلغادر ومعه عدة أمراء من 
التركمان وعدة من أمراء العرب فنازلوا حلب أياما وقاتلهم العوام ومن هبا وكان هبا يومئذ متربغااملشطوب قد 

لناصر هبا بعد قتل جكم فرحلوا ومل يظفروا بشيء يف تاسع احملرم ، وكان لعلي بك ولد حمبوس بقلعة حلب استنابه ا
فصانع أهل حلب أباه بإرساله إليه مكرما فما أفاد ذلك وجد يف احلصار ونازل العجل ابن نعري محاة وحاصرها 

أهل حلب يف الذب عن أنفسهم  وهنب علي بك ومن معه القرى اليت حول حلب وجدوا يف احلصار ، وبالغ
وانتدبوا للقتال وهان عليهم األمر خشية على أمواهلم وحرمهم حبيث أهنم كانوا كل يوم ال يرجعون إال وقد أنكوا 
يف التركمان نكاية كبرية ، وكان القائم معهم يف ذلك متربغا املشطوب ، فلم يزالوا على ذلك إىل ثاين عشر صفر 

غهم أن نوروز أوقع بالعجل ومن معه من العرب على محاه وكسرهم وجتهز من محاه إىل جهة فرجعوا ململكتهم ملا بل
حلب ، فلما دخل نوروز حلب وصل الناصر إىل دمشق ، مث راسله الناصر وقرره يف نيابة دمشق وقرر متربغا 

  .خلطب به املشطوب يف نيابة حلب واستهلت ، فارتفع الطاعون من الديار املصرية بعد أن كان اشتد ا
ويف أول احملرم جتهز الناصر إىل الشام حلرب نوروز ، ويف الثامنمنه وصل عدة مماليك ، فقبض عليهم شيخ يف وقعة 
غزة اآليت ذكرها مث قدم كتابه يستحث الناصر على التوجه إىل الشام ، فخرج السلطان يف العشر األخري من احملرم 

  .يباع بالصاحلية مع وجود العسكر كل إردب بدرمهني فضة ورخص الشعري يف هذه السنة جدا حبيث كان 
ويف العشرين من احملرم درس ناصر الدين ابن العدمي وهو شاب أول ما بلغ يف املنصورية ، نزل له أبوه عنها فحضره 

يشبك فمن دونه من األمراء والقضاة وكان حينئذ أمرد ، وهنب حاج املغاربة ومن انضم إليهم من اإلسكندرية 
  .غريهم يف رجوعهم بني املدينة و ينبع و

  .وفيه أرسل قرا يلك رأس جكم إىل العجل بن نعري فأرسله إىل القاهرة فوصل إىل الشام يف احملرم 
ويف احملرم أرسل الناصر إىل نوروز يف طلب الصلح ، فأذعن لذلك وأرسل له األمري بالط الذي كان يف أسره يف 

اج الدين ابن الزهري وعبد امللك ابن الشيخ أيب بكر املوصلي ومجاعة إىل شيخ يف العام املاضي ،مث أرسل نوروز ت
طلب الصلح فلقوه يف حبرية قدس ، فأعاد اجلواب باإلذعان إىل الصلح ، واعتذر ملا طلب نوروز منه أن يشفع له 

يف دمشق أن شيخ  إىل السلطان بأن يعطيه نيابة حلب بأن األمر فات ، ووصلت عساكر السلطان إىل غزة وشاع
يريد التوجه إىل دمشق ، فاستعد له نوروز وبرز إىل سطح املزة ، ويف غضون ذلك وصل بكتمر جلق من ناحية 

  .طرابلس منهزما ، أوقع به شاهني الدويدار الشيخي ، فأرسله نوروز إىل جهة شيخ مع عسكر فلم ينل طائال 
ام املاضي ، وصرف على عمارهتا مال كثري جدا ، وظلم وفيها كملت عمارة قلعة دمشق وكان ابتداؤها يف الع

بسببه أكثر اخللق من الشاميني وغريهم وعاد رسل نوروز إليه بأمر شيخ كما تقدم وبأنه وصلت إليه خلعة النيابة 
من السلطان ، وكان خروج اجلاليش من القاهرة وأنه ال يقاتل نوروز وال يواقعه بل ينتظر جميء السلطان ، فلما 

قق نوروز ذلك خذله بعض أصحابه منهم قجقار و قمش وتوجهوا إىل شيخ ، فرحلنوروز إىل برزة وتوجه حنو حت



البالد الشمالية ، ودخل شيخ دمشق بغري قتال يف تاسع صفر و وصل معه الطنبغا العثماين وكان الناصر أمره على 
شهري صحبة حاجب بن نعري وعلقا نيابة طرابلس ، ويف الثامن عشر من احملرم وصل رأس جكم ورأس ابن 

بالقاهرة ، وكان خروج اجلاليش من القاهرة يف ثاين عشري احملرم وفيه يشبك و تغري بردي و بيغوت و سودون 
بقجة و عالن ، وخرج الناصر يف الثامن والعشرين منه وتوجه من الريدانية يف ثاين صفر ، واستناب يف غيبته متراز 

الدين األستادار ، وقد ضربت عنق وايل الفيوم حبضرته يف داره بأمر اقتضى عنده قتله  ومعظم األمر والنهي جلمال
فقتل ، فلما كان يف السابع عشر من صفر خرج شيخ ملالقاة اجلاليش ، ودخل يشبك ومن معه يف تاسع عشره ، 

الشام القبة على رأسه بني ودخل السلطان يف الثاين والعشرين من صفر بأهبة السلطنة يف احتفال زائد ، ومحل نائب 
يديه ، ودخل مجال الدين األستاداروقد مجعت له الوظائف املتعلقة باملباشرين من قبل أن خيرج السلطان من مصر 

مثل الوزارة واإلشارة ونظر اخلاص واألستادارية والكشف وحنو ذلك ، فرسم على القضاة وعلى كاتب السر 
أمواال عظيمة ، وضرب الوزير باملقارع ، وضرب املالكي حتت رجليه ونسبه والوزير الشاميني وأهاهنم وطلب منهم 

إىل أنه حكم بغري والية ، وقرر عوضه عيسى ، وهرب احلنفي ابن القطب دوهنم فقرر عوضه صدر الدين األدمي ، 
ويف خامس عشري صفر قبض على يشبك وشيخ بني يدي الناصر واعتقال بدار السعادة ، فبلغ ذلك جركس 

صارع فهرب وهرب شاهني دوادار شيخ ومجاعة ، مث هرب أتباع شيخ وأتباع يشبك أوال فأوال مث هرب عالن امل
وجامنو أينال املنقار وخلق كثري فوق اخلمسمائة من األمراء واخلاصكية واملماليك فتفرقوا يف البالد ، و وصل كثري 

جركس فآواهم ، وجقمق هذا هو الذي ويل السلطنة  منهم إىل نوروز منهم عالن وأينال املنقار وجامن وجقمق أخو
  .بعد اثنتني وثالثني سنة من هذا الوقت ، واستقر بيغوت يف نيابة الشام 

ويف تاسع ربيع األول قبض على متراز نائب الغيبة بالقاهرة وحبسبالربج بأمر الناصر واستقر مكانه سودون الطيار ، 
عن مشيخة سعيد السعداء وقرر فيها اخلادم خضر السراي ، فلم يلبث وكان متراز قد صرف الشيخ حممد الباليل 

أن قبض عليه بعد اثين عشر يوما فعد ذلك من كرامات الباليل ، وتكلموا له فأعيد وعزل خضر ، وملا جلس 
يشبك وشيخ بالقلعة خدعا نائب القلعة ووعداه وأوسعا له يف األماين ، فاخندع وعمل على إخراجهما واهلرب 

ما ، وكان الناصر قد دخل عليهما ليال وبيده سيف فعاتبهما وأراد قتلهما ، فاتفق أهنما ترققا له فتركهما تلك معه
الليلة فأصبحا هاربني وذلك يف ثالث ربيع األول ، فهرب كل واحد يف جهة ، فأرسل الناصر بيغوت الذي قرره يف 

امسه منطق فقتلوه ورجعوا برأسه ، وخفي خرب يشبك وشيخ نيابة الشام يف جيش ، فاتفق أهنم أدركوا نائب القلعة و
، فأما شيخ فإنه اختفى بدمشق بغري اختياره فإنه واعد فرسه يف مكان معينفأبطأ عليه حىت فضحه الصبح فاختفى ملا 
روا أراد اهللا من بقائه ، وأما يشبك فإنه استمر هو و سودون بقجة و جركس و متام أربعني نفسا اجتمعوا عليه وسا
إىل جهة محص ، مث حلق به شيخ وطائفة كثرية و أرسال شاهني إىل جهة حلب يكشف األخبار ، فظفر به نوروز 
فسجنه بقلعة حلب ، وروفع حسني بن منصور احملتسب باختفاء شيخ عنده فضرب باملقارع ، مث ظهرت براءته 

حلب ، فأرسل إليه خلعة بنيابة الشام بشرط  فخلع عليه باحلسبة ، مث سأل الناصر عن نوروز فقيل له إنه هرب إىل
أن يرسل إليه األمراء الذين خامروا على السلطان ، فقبض عليهم نوروز وأرسلهم ، منهم أينال املنقار وعالن و 
جقمق و اسن باي ، أرسلهم صحبة سالمش فواله السلطان نيابة غزة ، وأرسل إىل نوروز بنيابة الشام ، فقبلها 

ل الشام حىت خيرج الناصر منها ، فرحل الناصر من دمشق وصحبته هؤالء األمراء ، وقبض أيضا وشرط أن ال يدخ
على سودون احلمزاوي و أقربدي ومجاعة كثرية من األمراء الصغار عدهتم سبعة عشر أمري واستقر بكتمر جلق يف 

ر بقتل األمراء املذكورين ، فقتلوا نيابة طرابلس ، وكان دخول الناصر إىل القاهرة يف رابع عشري ربيع اآلخر ، فأم



وكان الناصر قد جد يف هذه النوبةيف السري . إال أينال املنقار وعالن فحبسا باإلسكندرية وكذلك يلبغا الناصري 
إىل مصر حبيث أنه أقام يف الطريق عشرة أيام فقط وطلع القلعة واألمراء بني يديه قد أركبوا خيوال مقيدين من حتت 

وراء كل واحد وجاقي راكب بيده سكني مصوب هبا إىل ناحية بطنه ، وأما يشبك فإنه ملا هرب ومن آباط اخليل و
معه وحلق هبم شيخ وكثر مجعهم وحتققوا رحيل السلطان من دمشق وقد جعل فيها بكتمر جلق نائب الغيبة عن 

إىل دمشق فهجموا عليها يف  نوروز وأمره إذا وصل نوروز أن يتوجه إىل نيابة طرابلس ، فلما بلغهم ذلك رجعوا
الثامن من ربيع اآلخر ، فهرب بكتمر جلق نائب طرابلس ودويدار نوروز ، وكان قد قدم إىل الناصر قبل رحيله 

وقبض على الغرز أستادار نوروز وغريه وشرعوا يف جباية األموال واخليول بعد النداء باألمن ، ورجع الذين ودعوا 
بعضهم واستخرج شيخ من دار السعادة ماال له كان مدفونا وأمجعوا أمرهم واجتمع الناصر فاختفى بعضهم ، وظهر 

عليهم من يرى رأيهم ، فبلغهم يف حادي عشر ربيع اآلخر أن بكتمر جلق وطائفة معه قليلة قد نزلوا ببعلبك ، 
ص لئال فخرج يشبك و جركس ومن معهما ليوقعا به ، وتأخر شيخ بدمشق ، فخرجوا إىل بعلبك من طريق مح

يفطن هبم ، فصادفوا جميء نوروز وعسكره وقد انضم إليه بكتمر جلق ومن معه فوقعت العني على العني فتحاربوا 
عندوادي معنه من كروم بعلبك ، فكاثرهم نوروز مبن معه فقتل يشبك و جركس و فارس دوادارهم ، وأرسلت 

صل إليه وهو بالطريق يف العريش ، فلما بلغ شيخ رؤوسهم إىل الناصر فوصلت إليه إىل القاهرة وكان علم بذلك و
خربهم خرج من دمشق على طريق جرود يف ليلة اجلمعة ثالث عشره ، ودخل نوروز دمشق يف رابع عشر ربيع 

اآلخر ونودي باألمان ، ورجع بكتمر جلق نائب طرابلس إىل بلده ويشبك ابن ازدمر نائب محاة إىل بلده يف 
عشري ربيع اآلخر حكم بعض القضاة بقتل سودون احلمزاوي قصاصا بأمر السلطان ، العشرين منه ، ويف سادس 

فقتل بني يديه ، مث شاع أنه ذبح بني يديه كثري من األمراء املأسورين وغريهم ، ويف ثالث مجادى األوىل استقر تغري 
، وذلك يف اليوم  بردي أتابك العساكر بالقاهرة عوضا عن يشبك وكمشبغا املزوق عوضا عن جركس املصارع

  الذي قدم فيه قاصد نوروز
برؤوسهما ، ويف آخر مجادى األوىل جتهز نوروز إىل اجلهة الشمالية حملاربة شيخ ، مث قيل إنه كاتبه وإهنما قصدا 
االجتماع والتصايف ، فاجتمعا يف الطريق وانفرد كل منهما عن مجاعته ، واتفق جميء دويدار السلطان ومن معه 

رية ، فلما مسع باتفاق األمريين رجع إىل مصر وتوجه األمريان بعسكرمها إىل بالد ابن بشارة فأوسعوها مكاتبات كث
، ويف آخر مجادى األوىل جتهز نوروز إىل اجلهة الشمالية حملاربة . هنبا ، وهرب ابن بشارة مث قبض عليه نائب صفد 

فاجتمعا يف الطريق وانفرد كل منهما عن مجاعته ، واتفق شيخ ، مث قيل إنه كاتبه وإهنما قصدا االجتماع والتصايف ، 
جميء دويدار السلطان ومن معه مكاتبات كثرية ، فلما مسع باتفاق األمريين رجع إىل مصر وتوجه األمريان 

  .بعسكرمها إىل بالد ابن بشارة فأوسعوها هنبا ، وهرب ابن بشارة مث قبض عليه نائب صفد 
بقلعة دمشق ، ودخل األمرياندمشق يف ثامن رجب بعد أن رضي شيخ بطرابلس  ويف سابع رجب سجن بكتمر جلق

وأخذ يف التجهيز إليها ، مث خرج يف ثامن عشر رجب و ودعه نوروز ، واستقر معه يف قضاء طرابلس تاج الدين 
إىل  حممد بن القاضي شهاب الدين احلسباين ، مث فر بكتمر جلق يف عاشر رمضان من سجن قلعة دمشق ، فتوجه

صفد مث إىل غزة ، مث بسط نوروز يده يف املصادرات فبالغ يف ذلك حىت أن بعض التجار كانوا يترمحون على مترلنك 
، وفرض على مجيع اجلهات جليلها وحقريها حىت اخلانات واحلمامات وأرباب املعايش حىت الذين يبيعون اخلزف 

حىت انقطعت األسباب وتعطلت املعايش ، نقلت ذلك من  حتت القلعة حىت باعة السراطني حىت الباعة يف الطبايل
  .تاريخ ابن حجي 



ويف رجب ضرب عبد اهللا اجملاديل بني يدي نوروز ضربامربحا لكثرة شكوى الرؤساء منه أنه يؤذيهم بلسانه وسعيه ، 
الكرك وكان مث شفع فيه فأرسل ، ويف شعبان قبض نوروز على يشبك املوساوي ، وكان السلطان أرسله إىل نيابة 

نوروز قد أرسل إليها سودون احلاجب فمنع يشبك املذكور ، فرجع إىل غزة وفيها سالمش فحاربه فأسر يشبك ، 
  .وقعت فرسه يف طني فوقع ، فأرسله إىل نوروز فسجنه بدمشق يف أول رمضان 

  .به خلق كثري وفيه كان السيل العظيم بطرابلس ، قيل إهنم ما رأوا مثله ، فهدم أبنيةكثرية وهلك بسب
ويف رمضان هرب بكتمر جلق من القلعة فتوجه إىل نابلس ، فبلغ ذلك نوروز فخرج إليه ففر إىل غزة ، مث وصل 
يشبك بن أزدمر من محاة ، فبلغه وهو يف محص أن متربغا املشطوب نائب حلب قصد النزول على التركمان فبيتوه 

حلفظ البلد وأقام هو بدمشق يف ناس قليل وأرسل إىل نوروز  وكسروه ورجع منهزما ، فرد يشبك مجاعته إىل محاة
يعلمه بذلك ، فقدم نوروز دمشق ورجع يشبك إىل محاة ، ودار نوروز يف الرملة وقاقون والغور أكثر من شهر ، مث 
رجع وكان قد هنب للعرب إبال كثرية ، فلما حتققوا أنه دخل دمشق كبسوا عليها فاستنقذوها وبلغه ذلك فخرج 

ليهم فلم يظفر هبم ، مث قبض على نقيب األشراف عالء الدين كاتب السر ونسبه إىل مكاتبة املصريني ، مث بذل إ
الشريف ماال وأطلق ، مث عزل ابن القطب من قضاء احلنفية بدمشق و ويل ابن القضامي قاضي محاة وكان هرب من 

الدين بن األدمي من الناصر ، ويف رمضان صرف نائبها فسعى فوىل والواقع يف نفس األمر أن القضاء باسم صدر 
الباعوين من خطابة القدس واستقر شهاب الدين بن حجي يف اخلطابة جبامع دمشق ، ويف شعبان كاتب شيخ الناصر 

يسأله أن يوليه نيابة الشام بشرط أن يكفيه مجيع أعدائه ويقبض عليهم فأجابه إىل ذلك ، وكان مبصر يومئذ صدر 
مي وقد هرب منذ هرب شيخ ويشبك خوفا من نوروز فأقام بالقاهرة ، فواله الناصر قضاء احلنفية الدين بن األد

بدمشق و وىل جنم الدين ابن حجي قضاء الشافعية هبا ، وأرسلهما إىل شيخ وهو بطرابلس ليعلماه برضى السلطان 
القاهرة يف أول شوال ومعهما عنه وتفويض نيابة دمشق إليه ، وحضرا حلف السلطان واألمراء له ، وخرجا من 

الطنبغا شالق احلاجب والطنبغا شقل ومعهما تقليد بكتمر جلق بنيابة طرابلس ويشبك ابن أزدمر بنيابة محاة ، 
فوصلوا إىل شيخ يف البحر يف شهر ذي احلجة وهو على املرقب ، وكانوا توجهوا فيالنيل إىل دمياط مث إىل عكا مث 

لبحر امللح ، وتلقاهم شيخ وقبل الرسالة ومل يلبس خلعة النيابة ، وأرسل قاصده إىل إىل صفد مث إىل طرابلس يف ا
نوروز خيربه بذلك ، وكان نوروز قد بلغه اخلرب فأرسل فأصدا يستكشف ذلك فأرسل إليه شيخ اخللعة والتقليد 

شيخ النيابة وأحضروا إليه  وابن األدمي القاضي احلنفي ومجاعة من األمراء ، فوصلوا إىل نوروز وأعلموه بعدم قبول
التقليد واخللعة ، فرضي بذلك وأمر بتزيني البلد ، وكان قد نادى يف العسكر بالتجهيز ففترت مهته بذلك ، وكان 

  .جنم الدين بن حجي قد تغيب فلم يصل صحبة املذكورين 
وروز ، وكان بلغ نوروز عنه ويف ذي القعدة قدم نائب حلب متربغا املشطوب إىل دمشق لتأكيد االتفاق بينه وبني ن

أنه ماأل عليه فقدم ليظهر لنوروز كذب ما نقل عنه ، فأقام أسبوعا ورجع ، ويف أوائل ذي احلجة حاصر شاهني 
  .دويدار شيخ صهيون ، فغلب عليها وأرسل إىل دمشق بذلك ، فضربت البشائر 

 يزل تنتقل به األحوال حىت ويل الوزارة ويف هذه السنة استقر أرغون شاه النوروزي يف األستاداريةبدمشق ، ومل
  .بالقاهرة يف الدولة املؤيدية مث ويل األستادارية بالقاهرة يف الدولة الصاحلية 

ويف سادس مجادى األوىل توجه السلطان بثياب جلوسه إىل بيت قراقجا وكان مريضا فعاده ، مث توجه إىل بيت 
ربة والدته بني القصرين يف مدرسة والده فزارها وأنعم على أهل األستادار فقدم له طوالة خيل ، مث توجه إىل ت

املدرسة ببلد أنبوبة ، ليزداد خراجها يف معاليمهم وفرحوابذلك واستمر بقية عمره ، مث توجه إىل بيت رأس نوبة 



باب  الكبري وهو بالقرب من اجلامع األزهر فدخل إليه ، مث توجه إىل بيت احلاجب الكبري كزل وهو بالقرب من
الربقية فدخل إليه ، مث صعد القلعة ، وكان عهد الناس بعد بعدا شديدا من سلطان يفعل مثل هذا التبذل ومل يعرف 

  .ذلك وقع مللك من ملوك مصر قبله ، وقد تبعه على ذلك من جاء بعده 
البحر يف حرب بينه وفيها قتل دريب بن أمحد بن عيسى احلرامي أمري حلى املدينةاليت بني مكة واليمن على ساحل 

وبني كنانة وهم العرب النازلون هبا ، واستقل أخوه موسى باإلمرة وكان شريك أخيه دريب فيها لكن ال كالم له 
معه ، فلما قتل موسى انفرد موسى باإلمرة ، فلما أن غلبت كنانة ثار حسن بن عجالن عليه فانتزع منه البلد فلجأ 

ابن عجالن أن يكف عنه فترك له بلده ، فاستمر هبا إىل أن مات كما  موسى إىل الناصر صاحب اليمن ، فسأل
  .سيأيت يف سنة مثان عشرة 

ويف أواخر ربيع اآلخر أحضر زين الدين عبد املعطي الكوم الريشي إىل منزل مجال الدين األستادار فضربه حبضرة 
ىل احلبس صفع عظيم ، وكان السبب القضاة األربعة سبعمائة عصى وسجنه ، وحصل له من الناس جميئه وتوجهه إ

يف ذلك أنه كان يتردد إىل أقباي احلاجب فأقامه يف عمارة له برأس البندقانيني و أقباي يومئذ نائب الغيبة وكان 
املذكور ينوب عن احلنفي يف احلكم وعنده رسل فيأمرهم بصفع من يريد ممن يتحاكم إليه فتحاماه الناس ، فصار 

من بياض الناسفيصفع حبضرته ، وشاع عنه انه رفع له شاب حنو العشرين سنة وأدعى عليه أنه  يرسل ملن يريد إهانته
أكره صغريا مراهقا حىت فسق به فأمر يف احلال من حبضرته من الفعلة الذين يف العمارة أن يفسقوا به قصاصا بزعمه 

يومئذ ينوب عن خاله إليه فهرب  ، فعظمت الشناعة عليه بذلك ، فأرسل األمري أمحد ابن أخت األستادار وهو
واحتمى بأقباي ، فعلم أقباي بصورة احلال فأرسله إىل نائب األستادار فضربه ، واجتمع عليه من تقدم له منه أذى 

من العوام فكادوا يقتلونه ، وبالغوا يف إهانته وصفعه مث خلص وعاد إىل ما كان عليه ، فلما قدم العسكر شكى ولد 
ما جرى وكان هو يبالغ يف اإلساءة لولد احلنفي ويزدري جبميع النواب ، فتمالئوا عليه وأهنوا إىل القاضي احلنفي له 

األستادار قضيته فضربه كما تقدم وسجنه ، مث بلغ خربه السلطان فأمر بإحضاره فضربه باملقارع ، وأقام يف احلبس 
و الرجوع عن تلك الطريقة فعاد إىل نيابة مدة طويلة ، مث خلص بعهد ذلك مبدة وتناسى الناس اخلرب ، وأظهر ه

احلكم عن قضاة احلنفية وبلغ من أمره يف سلطنة األشرف أن القاضي زين الدين التفهين امتنع من استنابته فأرسل 
إليه ناظر اجليش وكاتب السر برهان الدين الشريف برسالة عن السلطان بأمر القاضي باستنابته ، وصار حيضر 

انا فيسخر منه ، وحضر املولد النبوي ، واستمر على طريقته وجمونه إىل أن مات يف أواخر سنة جملس السلطان أحي
را بسبب أنه كان له صرة ذهب خشي عليها من السراق فأودعها عند بعض القضاة ، مث احتاج ثالث وثالثني مقهو

إىل شيء منها فادعى أهنا سرقت من منزله وحلف له على ذلك ، فما استطاع أن ينازعه يف ذلكلشدة سطوة 
  .القاضي املذكور وبادرته فكمد فمات 

مري خان ابن ظفر خان وكان أبوه كافرا فأسلم هو وقيل حده وفيها أرسل ملك اهلند ببنجالة وامسه أمحد خان بن 
وأحرق عم أبيه وامسه الك فأرسل إىل مكة خيمة محراء كبرية جدا ليظل هبا الطائفني حول البيت ، فنصب بعضها 

  .وأخر أكثرها متوقفا على إذن صاحب مصر ، مث تنوسيت ومتلكها صاحب مكة لنفسه 
باجلانب اليماين مما يلي صنعاء وصرف عليها ألوف دنانري ورتب هبا مدرسني وطلبة وفيها بنيت املدرسة البنجالية 

وغري ذلك ، وأهدى ملك بنجالة ألهل مكة شاشات كثرية جدا حىت قيل إن الذي خص صاحب مكة وحده ألف 
  .شاش 

  .وىل وفيها بدأ مجال الدين األستادار يف إنشاء مدرسته برحبة باب العيد وذلك يف خامس مجادى األ



وفيها بعد قتل جكم مجع خليل بن قراجا بن علي بن دلغادر التركماين الذي يقال له علي بك مجعا من التركمان 
وقصد حلب إلخراج من فيها من اتباع جكم وكان جكم قد حبس ولده بالقلعة ، فلما وصإلىل مرج دابق أرسلوا 

لد ، وخرج أهل البلد لقتاله فكسرهم ، وذلك يف سادس إليه ولده ، فتوجه إىل أن نزل بامليدان األخضر مشايل الب
عشر احملرم ، واستمر حياصرهم وهنب القرى وأفسد فسادا عظيمان مث انتقل عن اجلهة الشمالية إىل اجلهة القبلية 

فوصل إىل محاة ، فوجد العجل ابن  -كما سيأيت ذكره  -وجد يف احلصار ، واتفق أن نوروز هرب ملا وصل الناصر 
حياصرها وأهلها يف شدة ، فلما واىف نوروز أوقع بالعجل فاهنزم ، مث استمر نوروز طالبا حلب ، فهرب منه  نعري

علي بك بن دلغادر وحصل الفرج ألهل محاة من حصار العرب وألهل حلب من حصار التركمان وذكر القاضي 
: ج الدين البلقيين يف املنام فقال له عالء الدين ابن خطيب الناصرية يف تارخيه أن بعض أهل حلب رأى شيخنا سرا

قل لربهان الدين احملدث يقرأ عمدة األحكام ليفرج اهللا عن أهل حلب ، فقصها على الربهان فاجتمع مجع فقرأها 
الربهان ودعوا ، فاتفق أهنم يف آخر النهار كسروا فرقة حاصرهتم يف حلب ، وبعد يومني رحلوا بأسرهم عن حلب 

  .احلمد ، وذلك يف ثاين عشر صفر ، وحصل الفرج وهللا 
  ٨١٠وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة عشر ومثامنائة من األعيان
أمحد بن حممد بن أيب العباس احلفصي ابن أخي السلطان أيب فارسصاحب جباية ، مات يف هذه السنة فقرر السلطان 

  .بدله أخاه الريان حممدا 
جاور هبا مدة ، وكان خريا فاضال عارفا بالفقه يذكر له كرامات ، مات إمساعيل بن عمر املغريب املالكي نزيل مكة ، 

أبو بكر بن أمحد بن عبد الرمحن املدين فخر الدين املعروف بالشامي كان خريا دينا ، اشتغل كثريا .يف شهر رمضان 
ت يف احملرم وتيقظ ، ومسع من بعض أصحاب الفخر ، وناب يف احلكم ، وكان كثري التوجه إىل الشام ومصر ، ما

  .عن ستني سنة ، وقد أسرع إليه الشيب جدا 
أبو بكر بن حممد الصرخدي تقي الدين بن تطماج الدمشقي ولد بعد الستني بقليل ، ومسع من بعض أصحاب 

الفخر ، وجود اخلط على الزيلعي وعلم الناس اخلط املنسوب ، واشتغل يف الفقه والنحو ، وعمل نقابة احلكم ، 
  .يف آخر مجادى األوىل بدمشق مبنزل سكنهومل يعرف قاتله أصبح مقتوال 

هبادر بن عبد اهللا األرمين موىل ابن سند مسع معه من مجاعة منهم أبو العباس املرداوي وحدث ومات يف شوال ، 
  .مسعت منه بدمشق كتاب الصفات للدار قطين بسماعه من ابن القيم 

وكان شهما شجاعا فاتكا من زمرة . وقد ذكر يف احلوادث  جركس املصارع كان من خواص الظاهر وتقدم بعده
يشبك ، وقد ويل نيابة حلب للناصر يف سنة تسع ومثامنائة ومل يقم هبا إال مدة إقامة الناصر هبا ورجع معه خوفا من 

  .جكم ، وهو أخو األمري جقمق الذي ويل أتابكية العساكر بعد ذلك مث تسلطن 
دين نزيل القاهرة ، وكان منشأهبتربيز ، مث قدم حلب ملا طرقها مترلنك ، مث سيف بن عيسى السريامي سيف ال

استدعاه الظاهر من حلب فقرره يف املشيخة مبدرسته عوضا عن عالء الدين السريامي سنة تسعني مث واله الظاهر 
لظاهرية ولده الكبري مشيخة الشيخونية بعد وفاة عز الدين الرازي مضافة إلىالظاهرية وأذن له أن يستنيب عنه يف ا

وامسه حممود فباشر مدة مث ترك الشيخونية واقتصر على الظاهرية وكان دينا خريا كثري العبادة ، وكان شيخنا عز 
الدين ابن مجاعة يثين على فضائله ، مات يف ربيع األول و ويل املشيخة بعده ولده حيىي أبقاه اهللا تعاىل ومساه الشيخ 

  .قيل امسه يوسف : وترجم له يف الياء آخر احلروف وقال عالء الدين يف تاريخ حلب  تقي الدين املقريزي يوسف



عبد اهللا بن أمحد بن علي بن حممد بن قاسم أبو املعايل ابن احملدثشهاب الدين العرياين الشافعي ولد سنة اثنتني 
طلب بنفسه فسمع الكثري  وسبعمائة ، وأحضره أبوه على امليدومي وأمسعه على القالنسي والعرضي وغريمها مث

وحصل األجزاء مث ناب يف احلكم وفتر عن االشتغال وكان يقرأ احلديث بالقلعة ومل يكن يتصاون مات يف عاشر 
  .رمضان 

عبد اهللا بن أيب بكر بن حيىي الروقري اليماين الشافعي أحد الفضالء من أهل تعز ، أفىت ودرس باملظفرية ، وكان 
  .مشكور السرية 

بن حممد اهلمداين احلنفي مدرس اجلوهرية بدمشق ، كان يدري القراآت ويقرئ ، وكان خريا عارفا مبذهبه  عبد اهللا
عبد الرزاق بن عبد اهللا اجملاور باجلامع األموي كان أحد املعتقدين وله .، مات يف مجادى األوىل وقد بلغ السبعني 

  .ات هبا يف ذي القعدة اتباع وللناس فيه اعتقاد توجه يف سنة عشر إىل القاهرة فم
  .عبد العزيز بن عبد اجلليل بن عبد اهللا النمراوي الفقيه الشافعيعز الدين مات يف تاسع ذي القعدة 

حممد بن أمحد بن سليمان بن يعقوب بن علي بن سالمة بن عساكر بن حسني بن قاسم بن حممد بن جعفر األنصاري 
الدين ابن خطيب داريا ولد سنة مخس وأربعني ، وعين باألدب ومهر البيساين األصل مث الدمشقي أبو املعايل جالل 

يف اللغة وفنون األدب وشهد يف القيمة ، وقال الشعر يف صباه ومدح األشرف شعبان ملا فتح مدرسته بقصيدة قرأها 
اضي جالل عليه الشيخ مبدرسته ومدح أبا البقاء وولده والربهان ابن مجاعة فمن بعدهم مث هجا الربهان ومدح الق

جالل الدين ميدحه اجلاليل ، وتقدمفي اإلجادة إىل : الدين البلقيين بقصيدة المية طويلة جدا مسعتها من لفظه وفيها 
أن صار شاعر عصره غري مدافع ، وقد طلب احلديث بنفسه كثريا ، ومسع من القالنسي ومن بعده والزم الشيخ 

من شعره ومن حديثه ، وطارحته ومدحين وكان بعد الفتنة أقام  جمد الدين الشريازي صاحب اللغة وصاهره ، مسعت
بالقاهرة مدة يف كنف ابن غراب مث رجع إىل بيسان فسكنها ، ومات يف ربيع األول ببيسان من الغور الشامي ، 

  .وكان له هبا وقف فسومح خبراج ذلك وأقام هناك 
حممدابن أيب العباس واستقر أخوه زكريا بدله قصدهم  حممد بن زكريا املريين صاحب بلد الغتاب ، ملا مات أمحد بن

حممد وكان مقيما بفاس وأعانه صاحبها أبو سعيد عثمان ابن أيب العباس ابن أيب سامل وملكها فلم يزل أبو فارس 
  .يعمل عليه حىت انفض عنه مجعه وقبض عليه وقتله يف ذي احلجة من هذه السنة 

أيب علي عمر بن أيب سعيد عثمان بن عبد احلق املريين ، كان أبوه صاحب حممد بن عبد احلكم ويقال له علي بن 
سجلماسة ومات بتروجة بعد أن حج يف سنة سبع وستني فنشأ ولده هذا حتت كنف صاحب تلمسان ،مث إن عرب 

را فلحق املعقل نصبوه يف سنة تسع ومثانني أمريا على سجلماسة وقام عاملها علي بن إبراهيم بن عبوس بأمره مث تناف
حممد بتونس ، فلما استقر أبو فارس يف اململكة توجه حممد إىل احلج فدخل القاهرة وحج ورجع فصار يتردد إىل أيب 

  .زيد بن خلدون وساءت حاله وافتقر حىت مات 
حممد بن حممد بن يعقوب اجلعربي بدر الدين بن بدر الدين الدمشقي اشتغل بالعلم و ويل بعض املدارس بدمشق 

من مجاعة ومال إىل مذهب الظاهر و ويل نظر األسرى وغريها بدمشق ، و ويل قضاء صفد ، وكان مشكور ومسع 
  .السرية ، مات يف شوال 

حممد بن الشاذيل احملتسب كان عريا من العلم غاية يف اجلهل ، كان خردفوشيا مث صار بالنا ، مث صحب ابن 
  .اهرة مرارا بالرشوة ، ومات يف صفر الدماميين ، مث ترقى إىل أن ويل حسبة مصر مث الق

موسى بن عطية املالكي اللقاين الفقيه مسع من إبراهيمالزفتاوي سنن ابن ماجه قرأ عليه الكلوتايت بعضا ، وهو والد 



  .مشس الدين حممد صاحبنا أبقاه اهللا ، ومات والده يف هذه السنة 
  .بطال وكان كثري التوقري للعلماء وفيها مات سودون الطيار يف أواخر شوال وكان عفيفا شجاعا

  .وفيها مات حممد بن األمري حممود األستادار يف بيت مجال الدين األستادار ، وذلك يف ذي القعدة 
وفيها مات شاهني قزقا ، وكان من اخلاصكية ، فنقله الناصر شيئابعد شيء إىل أن صار مقدم ألف ، فمات عن 

  .قرب يف ذي القعدة 
لزمام يف مستهل ذي احلجة ، وهو باين املدرسة بالبندقانيني و وقف عليها أمالكه ، وخلف وفيها مات مقبل ا

  .موجودا كثريا 
  ٨١١حوادث سنة 

  سنة إحدى عشرة ومثامنائة
استهلت هذه السنة ومصر يف غاية الرخاء كثري جدا ، والقمح بنحو مائة درهم والشعري بنحو سبعني والذهب 

ال ، ويف الثاين من احملرم برز نوروز إىل صفد ، مث انثىن إىل شعسع ، مث انثىن إىل بكتمر جلق يومئذ مبائة وأربعني املثق
ومعه حممد وحسني وحسن بنو بشارة فاقتتلوا ، فقتل بينهم مجاعة وحرقت الزروع وخربت القرى وكسرهم وأقام 

نه صحبة نائبها الطنبغا العثماين مث بالرملة ، وكان قد جهز الناصر عسكرا إىل سودون احملمدي بغزة ليستنقذوها م
مضوا إىل صفد فخرجوا يف النصف من احملرم وفيهم باش باي وهو يومئذ رأس نوبة الكبري والطنبغا العثماين 

وطوغان وسودون بقجة ، وكان بكتمر جلق وجامن قد خرجا قبل ذلك من صفد إىل غزة فملكاها ، ففر منها 
نوروز فقاتلهم كما تقدم ، وأقام بالرملة ، فبلغ ذلك العسكر اجملهز من مصر سودون احملمدي فلحق بنوروز ، فرجع

وهم بالعريش وكان فيهم طوغان وباش باي وسودون بقجة فدخلوا إىل مصر يف صفر ، وملا حتقق نوروز رجوعهم 
لترك مجعا قصد صفد ليحاصرها ، فقدم عليه اخلرب حبركة شيخ إىل دمشق ، وكان قد مجع من التركمان والعرب وا

وسار من حلب يف ثاين عشر ربيع األول ، فرجع نوروز فسبقه إىل دمشق مث برز إىل برزة ، فقدم عليه سودون 
احملمدي هاربا من بكتمر جلق وكان قد خالف نوروز إىل غزة فغلب عليها وفر سودون منه فتراسل شيخ و نوروز 

أخذ دمشق ، وباتا على أن يباكرا القتال ، فأمر شيخ  يف الكف عن القتال ومل ينتظم هلما أمر ، وصمم شيخ على
بوقيد النريان يف معسكره واستكثر من ذلك ورحل جريدة إىل شعسع فنزهلا وأصبح نوروز فعرف برحيله فتوجه إىل 

دمشق فدخلها يف اخلامس من صفر ويف ثانيه قدم عليه متربغا املشطوب من حلب ، وشرع نوروز يف بيع الغالل 
أعدها بقلعة دمشق ، ويف الرابع عشر منه نزل قبة يلبغا وسار إىل شعسع فلقي هبا شيخ وهو يومئذ يف نفر اليت كان 

قليل حنو األلف وقد تفرق أصحابه فالتقيا فتقاتال فانكسر نوروز ويقال كان معه أربعة آالف نفس ومل يكن مع 
الثاين عسر من صفر جمتازا وأعقبه شيخ  شيخ سوى ثالمثائة نفس ، وركب شيخ أقفيتهم ، فدخل نوروز دمشق يف

فدخل دمشق بغري قتال ودخل دار السعادة ونادى باألمان ، ولبس خلعة النيابة اليت وافته من السلطان بعد أن سار 
إىل قبة يلبغا فركب من مث وركب معه القضاة واألعيان ،ومن مجلتهم جنم الدين ابن حجي بقضاء الشافعية ، وقبض 

النوروزية وأفرج عن مجاعة من املسجونني وجهز بكتمر جلق ودمرداش حلرب نوروز فربزا يف على مجاعة من 
عسكر يف أواخر صفر قاصدين حلب ، وكان نوروز ملا اهنزم استصحب معه يشبك املوساوي أسريا فسجنه بقلعة 

طوب تلقى نوروز حلب مث اختلف نوروز ومتربغا املشطوب فصعد متربغا القلعة وأطلق املوساوي ، وكان املش
وأكرمه وقام له مبا يليق به وأشار عليه بالطاعة للسلطان وأن يرسل بطلب األمان ، فامتنع من ذلك ورحل عن 
حلب إىل جهة ملطية فقدم املوساوي دمشق يف أواخر صفر يريد القاهرة ، مث أطلق شيخ مجاعة من املسجونني 



يف ربيع اآلخر قبض على ناظر اجليش تاج الدين ابن رزق اهللا األمراء وغريهم وظهر مجاعة ممن كان اختفى منهم و
وعلى أخيه وصودرا على ستة آالف دينار وصودر احملتسب على ألف دينار واستقر يف نظر اجليش علم الدين ابن 

الكويز ويف ديوان شيخ صالح الدين ابن الكويز وشهاب الدين الصفدي فيكتابة السر بدمشق وشهاب الدين 
يف اخلطابة باجلامع األموي ، ويف األستادارية بدر الدين ابن حمب الدين فبسط يده يف املصادرةفأخذ من ابن الباعوين 

املزلق مخسة آالف دينار حصلها من التجار ، وصاحل القضاة على ألف ومخسمائة دينار ، ففرضوها على املدارس ، 
العساكر وخرج إىل نوروز وكان متربغا حبلب ومعه وفرض على مجيع القرى ما حيتاج إليه من الشعري ، ومجع شيخ 

  .يشبك بن أزدمر 
ويف ربيع اآلخر قدم صدر الدين ابن األدمي إىل دمشق وبيده والية القضاء وكتابة السر ، وكان قد قدم بذلك من 

شيخ وظيفة  العام املاضي فما مكنه من املباشرة وأهانه وتعوق بسبب ذلك يف البالد الشمالية ، فلما وصل أمضى له
القضاء خاصة ، مث توجه شيخ إىل جهة حلب وأرسل عسكرا فحاصروها ، فسلمها هلم متربغا املشطوب ، واجتمع 
عنده أمحد بن رمضانوغريه من التركمان وفر إليه مجاعة من النوروزية منهم سودون احملمدي وسودون اليوسفي ، 

صحابه وكان قرر يف حلب قرقماس ابن أخي دمرداش فرحل يف طلب نوروز فلحق أعقابه وقبض على مجاعة من أ
وأرسل عسكرا يف طلب نوروز ، ورجع إىل دمشق فدخلها يف أهبة عظيمة ، وحلق العسكر بالتركمان بأنطاكية ، 

وأوقعوا هبم واستنقذوها منهم ، وقتل حسني بن صدر الباز يف املعركة ، وغلب أمحد بن رمضان على نوروز ، فمنع 
تل قطلوبغا اجلاموس نائب قلعة حلب ، مث فر نوروز من أسر التركمان فاستوىل على قلعة الروم ، عنه العسكر وق

وكان يشبك بن أزدمر قد فر إىل نوروز واجتمعا بأنطاكية ، وملا رجع شيخ إىل دمشق أطلق ناظر اجليش من 
يأخذ من الباعة ضيافة القدوم ، الترسيم وكذلك الوزير املنفصل ، وقرر ابن املوصلي يف احلسبة وشرطعليه أن ال 

  .فكان املشاعلي ينادي بني يديه بذلك وهو البس اخللعة 
ويف مجادى األوىل قبض الناصر على مجاعة من األمراء وذحبهم وسجن منهم بيغوت وسودون بقجة باإلسكندرية ، 

شيخ دمشق راجعا  ويف أواخره استقر أرغون الرومي أمري آخور وصرف كمشبغا املزوق ، ويف أول رجب دخل
  .من حلب وبعث جبماعة من األمراء فسجنهم بقلعة الصبيبة 

ويف مجادى األوىل منع األمري مجال الدين من احلكم بني الناس وأمر باالقتصار على ما يتعلق باألمور السلطانية ، 
  .فكان ذلك ابتداء احنطاط منزلته وهو ال يشعر 

  .أس نوبة الكبري وكان معه نظر الشيخونية ويف مجادى اآلخرة مات األمري باش باي ر
ويف أواخر رجب فر املماليك الذين كانوا يف السجن بدمشق ملا بلغهم خالص نوروز من أسر التركمان وتوجهوا 

  .إليه منهم متربغا املشطوب ، وركب شيخ يف طلبهم فلم يلحقهم 
نظر اجلامع األموي وغري ذلك من الوظائف وقربه وفيها فر مشس الدين ابن التباين إىل الشام فقرره شيخ نائبهايف 

وأدناه وذلك يف رجب ، مث نقل الناصر عنه شيء أغضبه فهم بالقبض على أخيه شرف الدين ، ففر أيضا إىل شيخ 
بالشام فواله خطابة اجلامع األموي بعدأن كان صرف عنه الباعوين وقرر فيه ناصر الدين البارزي وكان قد فر من 

بن أزدمر واتصل بشيخ ، فاختص به ونادمه وواله اخلطابة ، وقرر ابن التباين يف قضاء الشام  محاة من يشبك
للحنفية ، وفيه ألزم النائب أهل دمشق بعمارة مساكنهم واألوقاف اليت داخل البلد وضرب فلوسا جددا نودي 

صر إىل شيخ يطلب منه بعض عليها كل مثانية وأربعني بدرهم ، ويف شعبان وصل يشبك املوساوي رسوال من النا
  .األمراء الذين كانوا خامروا عليه ، فاعتذر فأعاد عنه اجلواب مبا سنذكره بعد 



ويف رمضان بلغ النائب أن يشبك املوساوي نقل عنه للناصر أنه ساع يف العصيان عليه ، فأرسل جنم الدين ابن 
أن يشبك كذب عليه فيما نقله عنه ، فوصل حجي قاضي الشام بكتب وحماضر تشهد له بأنه مستمر على الطاعة و

ابن حجي بالكتب عنه فقبل عذره وكتب أجوبته واقترح عليه بأن يرسل من عنده من األمراء املسجونني ، وأنه إن 
تباطأ يف إرساهلم حىت مير شهر ثبت عليه ما نقل عنه من العصيان ، فامتنع من إرساهلم وشرع الناصر يف التجهيز إىل 

  .السبب  الشام هبذا
  .ويف هذه السنة أعيد التجديد بالقدس وبالرملة لألربع قضاة 

وفيها قتل الناصر أينال األجرود ومتربغا ، وكانا أمريين من أخوة بيغوت ، وقتل باإلسكندرية عدة أمراء منهم 
ل أمري آل سودون من زاده صاحباملدرسة املتقدم ذكرها وكذلك بيغوت ، ويف ذي القعدة قتل عمر بن علي بن فض

جرم حبيلة من نائب الكرك حممد التركماين وكان عمر قد عصى وخالف ، فغدر به حممد املذكور وأرسل برأسه إىل 
  .مصر فطيف به 

وفيها يف ثالث رجب أكمل مجال الدين يوسف البريي البجاسيأستادار السلطان مدرسته بالقاهرة برحبة العيد ورتب 
ة ودرس حديث ، فالشافعي مهام الدين اخلوارزمي وهو شيخ الصوفية ، واملالكي فيها مدرسني على املذاهب األربع

، واحلنفي بدر الدين حممود بن الشيخ زاده ، واحلنبلي فتح الدين أبو الفتح ابن الباهي ، ومدرس احلديث . . . . . 
رسني يف كل يوم ، حيضر كاتبه ، ومد يف أول يوم مساطا هائال ومأل الفسقية بالسكر املكرر واستمر حضور املد

واحد وخيلع عليه عند فراغه ، فلما كان بعد أسبوع جدد فيها درس تفسري وقرر املدرس قاضي القضاة جالل 
إمنا يعمر مساجد اهللا واستمر بعد ذلك يدرس من هذا املوضع ، : الدين البلقيين وعمل له إجالسا يف قوله تعاىل 

ن بأنه عمل مدرسة وبالغوا يف وصفها وما هبا من الرخام والزخرفة وأنه ما وبعد قليل من بعض الناس على مجال الدي
إمنا شرعت يف : اكتفى بذلك حىت شرع يف أخرى بباب زويلة ، فاستفسره الناصر عن ذلك ففهم من أين أتى فقال 

لطه عمل صهريج ومسجد وفيه مدرس على اسم موالنا السلطان ليختص بثواب ذلك ، فأرضاه بذلك وقد لزم غ
  .فصريه له حقيقة فلم يكمل مجال الدين منذلك الوقت سنة حىت قبض عليه وأهلك كما سيأيت 

  .وفيها كملت مدرسة اخلواجا عالء الدين الطرابلسي بسويقة صاروجا بدمشق 
 وفيها نودي يف شعبان بالقاهرة أن ال يركب أحد اخليل والبغال إال األجناد الذين يف خدمة السلطان أو األمراء
خاصة ، مث سعى للقضاة فأذن لبعضهم مث صار يؤذن مبراسيم سلطانية للواحد بعد الواحد من ديوان اإلنشاء ، 

واشتد األمر يف ذلك فصار املماليك ينزلون من رأوه راكبا فرسا إال أن أخرج هلم املرسوم ؛ مث بطل ذلك يف أواخر 
  .السنة 

احلنفية واستقر أمني الدين الطرابلسي .ن قضاءصفحة فارغة ويف سادس عشر رجب صرف ناصر الدين ابن العدمي م
  .بعناية مجال الدين األستادار 

ويف عاشر شعبان جاءت زلزلة عظيمة يف نواحي بالد حلب وطرابلس فخرب من الالذقية وجبلة وبالطيس أماكن 
عتها ، ومات مجيع عديدة وسقطت قلعة بالطيس ، فمات حتت الردم مخسة عشر نفسا وخربت شعر بكاسكلها وقل

أهلها إال حنو مخسني نفسا ، وانشقت األرض وانقلبت قدر بريد من القصري إىل سلقوهم ، وهي بلد فوق جبل ، 
فانتقلت عنه قدر ميل بأشجارها وأبنيتها وأهلها ليال ومل يشعروا بذلك ، وكانت الزلزلة بقربص ، فخرب منها 

وهد ثلج على رأس اجلبل األقرع ، وقد نزل البحر وطلع وبينه وبني أماكن كثرية ، وكانت باجلبال واملناهل ، وش
البحر عشرة فراسخ ؛ وذكر أهل البحر أن املراكب يف البحر امللح وصلت إىل األرض ملا احنسر البحر ، مث عاد املاء 



  .كما كان ومل يتضرر أحد 
ي ثالثة وللمالكي كذلك وللحنبلي اثنان ، وفيها ألزم القضاة أن خيففوا من نواهبم فاستقر للشافعي أربعة وللحنف

  .فدام ذلك قليال مث بطل 
وفيها جتهز الناصر إىل دمشق فأمر قبل خروجه بقتل من باإلسكندرية وغريها من املسجونني ؛ فقتل بيربس ابن أخت 

يف سجن الظاهر وبيغوت وسودون املارداين يف آخرين ، ويف أواخر السنة قتل فخر الدين ابن غراب غيلةوكان 
مجال الدين األستادار وكان يسمى ماجدا فسمي يف أيام وزارته وعظمة أخيه حممدا ، وكان سيئ السرية جدا ، 

وكان يلثغ لثغة قبيحة ، جيعل اجليم زايا والشني املعجمة مهملة ، وأخرج من السجن بيت الشهاب ابن الطبالوي 
الذي وىل إمرة اإلسكندرية وشد الدواوين ووالية القاهرة ميتا ، وقتل يف السجن أيضا ناصر الدين حممد بن كلفت 

مرات ، ويف رمضان نودي بالقاهرة أن ال يتعامل أحد بالذهب البتة ومنع من بيع الذهب املصبوغ واملطرز ، وكتب 
مجال الدين على أهالألسواق قسامات بذلك ولقي الناس من ذلك تعبا ، مث سعى مجال الدين يف ذلك إىل أن بطل 

ودي أن يكون املثقال مبائة فأخفاه أكثر الناس ومل يظهر بيد أحد من الناس فوقف احلال مث نودي أن يكون مبائة ون
  .وعشرين بعد أن كان بلغ مائة وسبعني 

ويف ذي القعدة بعد امتناع شيخ من إرسال األمراء املطلوبني إىل السلطان راسل نوروز يف الصلح وراسل سودون 
يله ، وكان دمرداش اهتم حبرب نوروز ومجع عليه الطوائف ، فانكسر نوروز عن عينتاب اجللب بالكرك يستم

  .واستوىل دمرداش ورجع إىل حلب 
وفيها نازل شيخ نائب طرابلس متربغا املشطوب حبلب ، فاحنصر متربغا بالقلعة وتوجه شيخ جلهة أنطاكية ، مث بلغه 

ويف يوم اجلمعة ثاين . . . دمشق ، فكانت الوقعة بالقرب من  أن نوروز توجه إىل حلب فرجع من أنطاكية إىل جهة
عشري ربيع اآلخر اتفق أهل التنجيم على أن الشمس تكسف قريب الزوال ويتغطى منها حنو نصف اجلرم ، فاتفق 

أن كانت ذلك اليوم بدمشق مغيمة واملطر نازال فلم يظهر صحة ما قالوه مبصر ، فاتفق أن خطيب اجلامع األموي 
اب الدين ابن الباعوين بعد صالة اجلمعة مجع الناس وصلى هبم صالة الكسوف ؛ فأنكر الناس عليه ذلك ألنه شه

اعتمد قول املنجمني ، وعلى تقدير صحة قوهلم فكانت الشمس قد اجنلت ، مث إنه كرب يف أول ركعة ثالث 
  .احية ومل يظهر أثركسوف البتة تكبريات سهوا ، وأعجب من ذلك أن السماء كانت بالقاهرة يف ذلك اليوم ص

وفيها يف رجب مات باش باي رأس نوبة فقرر مكانه يف وظيفته أينال الساقي ويف هذه السنة قدم احلاج يف ثاين عشر 
احملرم وأمريهم بيسق وكان قد قبض مبكة على قرقماس أمري الركب الشامي ، فتخوف أن يبلغ خربه أهل الشام 

بني أيلة ومصر ، فبادر وترك زيارة املدينة وأعنف الناس يف السري حىت هلك مجع كثري  فيبعث إليه من يستنقذه منه
  .من الناس 

وفيها فوض الناصر إىل حسن بن عجالن سلطنة احلجاز ، فاتفق موت ثابت بن نعري وقرر حسن مكانه أخاه عجالن 
دام باملدينة يستدعيهم فامتنعوا ، فدخل بن نعري ، فثارعليهم مجاز بن هبة الدي وكان أمري املدينة وأرسل إىل اخل

املسجد النبوي وأخذ ستاريت باب احلجرة وطلب من اخلدام تسعة آالف درهم على أن ال يتعرض للحاصل فامتنعوا 
،فضرب كبريهم وكسر القفل وأخذ عشر حوايج خاناة وصندوقني كبريين وصندوقا صغريا مبا يف ذلك من املال 

ادر بعض اخلدام ونزح عنها ، فدخل عجالن بن نعري ومعه آل منصور فنودي باألمان ومخسة آالف شقة بطائق وص
، مث قدم عقبه أمحد بن حسن بن عجالن ومعه عسكر وصحبتهم أبو حامد بن املطري متوليا قضاء املدينة عوضا عن 

ا جهز الدينار الناصري الشيخ أيب بكر بن حسني وباشر يف ذلك يف أثناء السنة فلم تطل مدته وماتفي آخرها ؛ وفيه



  .على زنة األفلوري وتعامل به الناس 
  .ويف شعبان صرف ابن حجي عن القضاء وأعيد ابن اإلخنائي 

ويف شوال قبض على اإلخنائي ونقم عليه مكاتبة نوروز فربطل بثالمثائة ثوب بعلبكي فأطلق ، مث قدم توقيع ابن 
 عن خطابة دمشق ، وقرر فيها القاضي ناصر الدين البارزي حجي فعاد إىل القضاء وصرفاإلخنائي وصرف الباعوين

.  
ويف التسع منه قدم يشبك املوساوي دمشق فتلقاه شيخ وأكرمه وتوجه من عنده إىل حلب ، مث رجع يف أواخر 
رمضان فأكرمه شيخ وأعاده إىل القاهرة ، ويف نصف شعبان قرئ كتاب الناصر بدمشق بإلزام الناس بعمارة ما 

ملدارس بدمشق ، وفيه استقر ناظر اجليش بدمشق ناظرا على القدس واخلليل وناظر أوقافهما ، وفيه قرر خرب من ا
وفيه يف العشر األخري من رمضان .شيخ الطنبغا القرمشي حاجب احلجاب بدمشق عوضا عن برسباي حبكم تسحبه 

يف ليلة احلادي والعشرين منه ، خرج شيخ إىل جامع دمشق فدخله حافيا متواضعا وتصدق بصدقات كثرية ، وذلك 
  .وأصبح يطلب أرباب السجون ، فأدى عنهم وأطلقهم 

  .وفيها غلب قرا يوسف على تربيز فملكها انتزاعا من أيدي التمرية وكانت بيده قبل ذلك 
عني وفيها حج بالناس من القاهرة أمحد بن األمري مجال الدين األستادار وغرم مجال الدين على حجة ولده هذه أرب

ألف دينار وزيادة ، ويف ذي القعدة هبت رياح شديدة عاصفة بالقاهرة ، وانسلخت هذه السنة والناصر على العزم 
  .على العود إىل دمشق حملاربة شيخ وأعدائه منها 

وفيها نازل قرا يلك عثمان بن قطلوبك التركماين صاحب آمدماردين وهبا الصاحل أمحد بن إسكندر بن الصاحل 
آخر ملوك بين أرتق فاستنجد بقرا يوسف فأجنده مث طلب منه أن يقايضه باملوصل عوضا عن ماردين األرتقي 

فتراضيا على ذلك وأعطاه عشرة آالف دينار وألف فرس وعشرة آالف شاة وزوجه بابنته فتحول إىل املوصل 
ئة سنة وانتهت بذلك دولة بين واستوىل نواب قرا يوسف على ماردين وزالت منها دولة األرتقية بعد أكثر من ثالمثا

أرتق من ماردين ، مث مل يلبث الصاحل باملوصل سوى ثالثة أيام ومات فجأة هو وزوجته مجيعا ، فيقال إنه دس عليهم 
  .بالطاعون  ١٤سم ، وحتول أوالده حممد وأمحد وعلي وحممود إىل سنجار ، فأقاموا هبا إىل أن ماتوا سنة 

  ٨١١وفيات سنة 
  سنة إحدى عشرة ومثامنائة من األعيان ذكر من مات يف

مات فيها من األمراء أرسطاي نائب اإلسكندرية وكامنن كبار األمراء املوجودين ، باشر يف دولة امللك الظاهر رأس 
نوبة كبريا وكانت له حرمة عند املماليك ، وويل احلجوبية الكربى يف دولة الناصر ومات باإلسكندرية يف العشر 

تنقل يف سلطنة  -بفتح املوحدة وسكون املعجمة بعدها موحدة أخرى خفيفة  -ع اآلخر وبشباي األوسط من ربي
الناصر حىت استقر رأس نوبة كبريا ، فمات يف مجادى اآلخرة بالقاهرة ، وأينال األجرود ذبح مع من أمر الناصر 

يغوت وثابت بن نعري بن منصور بن بذحبهم من األمراء وكذلك أرنبغا وبيربس ابن أخت الظاهر وسودون املاردينيوب
مجاز بن شيحة احلسيين أمري املدينة ، وليها سنة تسع ومثانني وعزل عنها جبماز ، مث وليها بعد عزل مجاز ، ومات يف 

  .هذه السنة 
إبراهيم بن علي الباريين الشاهد أمام مسجد اجلوزة ، مسع من ابنأميلة اجلزء األول من مشيخة الفخر ، وكان أحد 

  .لعدول بدمشق ، مات يف ذي احلجة وقد جاوز اخلمسني ا
أمحد بن عبد اهللا بن احلسن بن طوغان بن عبد اهللا األوحدي شهاب الدين املقرئ األديب ، ولد يف احملرم سنة 



إحدى وستني وقرأ بالسبع على التقي البغدادي ، والزم الشيخ فخر الدين البلبيسي ، ومسع على ناصر الدين 
جويرية وابن الشيخة وغريهم ، ومسع معي من بعض مشاخيي ، وكان جده احلسن بن طوغان قدم من الطربدار و

بالد الشرق سنة عشر وسبعمائة فاتصل بصحبة بيربس األوحدي نائب القلعة وناب عنه هبا فشهر بذلك ، وكان 
فاد فيه فأجاد ، وله نظم شهاب الدين هذا هلجا بالتاريخ وكتب مسودة كبريةخلطط مصر والقاهرة ، بيض بعضه وأ

  :كثري أنشدنا منه ، فمنه 
  إين إذا ما نابين
  أمر نفى تلذذي

  واشتد منه جزعي
  وجهت وجهي للذي

  .مات يف تاسع عشري مجادى األوىل 
أمحد بن علي بن إمساعيل بن إبراهيم بن موسى البلبيسي األصالملقرئ املالكي املعروف بابن الظريف تاج الدين ، 

الدين التونسي وغريه ، وطلب العلم فأتقن الشروط ومهر يف الفرائض ، وانتهى إليه التمهر يف فنه  مسع من ناصر
مع حظ كبري من األدب ومعرفة حبل املترجم وفك األلغاز مع الذكاء البالغ ، وقد وقع للحكام وناب يف احلكم ، 

مه مث نزل عن وظائفه بأخرة وتوجه وكان يودين كثريا وكتب عين من نظمي ، وقد نقم عليه بعض شهاداته وحك
إىل مكة ، فمات هبا يف شهر رجب ، وقد نسخ خبطه تاريخ الصفدي الكبري وتذكرته بطوهلا ، ورأيت خبطه يف سنة 

أمحد بن حممد بن ناصر بن علي الكناين املكي ولد قبل اخلمسني .جماورته شرح عروض ابن احلاجب وغري ذلك 
قوالبح وابن أميلة بدمشق ومن بعض أصحاب ابن مزيز حبماة ، وتفقه حنبليا  ورحل إىل الشام ، فسمع من ابن

  . ٨١١وكان خريا فاضال ، جاور مبكة فحصل له مرض أقعده فعجز عن املشي حىت مات سنة 
أمحد بن حممد التلعفري مث الدمشقي شهاب الدين كاتب املنسوب ،مات بدمشق كهال ، ويقال كان أستاذا يف 

  .حسن احملاضرة ضرب القانون ، 
أمحد بن حممد اليغموري شهاب الدين ويل احلجوبية وشد الدواوين بدمشق وكان مشهورا مبعرفة املباشرة ، رأيته 

  .عند مجال الدين األستادار وكان يظهر حمبة العلماء ويعجبه مباحثهم ويفهم جيدا ، مات يف مجادى األوىل 
شقي البعلوي األصل تقي الدين ابن شيخ الربوة ، اشتغل يف الفقه أبو بكر بن حممد بن أمحد بن عبد العزيز الدم

ومهر يف مذهب أيب حنيفة ودرس باملقدمية وأفىت ، وكان قد اشتغل على الشيخ صدر الدين ابن منصور وغريه 
  .مات يف ربيع األول عن ستني سنة ويقال إنه تغريحاله يف احلكم والفتوى بعد فتنة اللنك 

ابن اخلياط الشافعي اليمين تفقه جبماعة  -بكسر اجليم بعدها موحدة ساكنة  -ن صاحل اجلبلي أبو بكر بن حممد ب
من أئمة بلده ومهر يف الفقه ودرس باألشرفية وغريها من مدارس تعز وخترج به مجاعة وكان يقرر من الرافعي وغريه 

يل القضاء مكرها مدة يسرية مث بلفظ األصل وكان مشاركا يف غري الفقه وله أجوبة كثرية عن مسائل شىت وو
  .استعفى ، مات يف شهر رمضان رأيته بتعز 

البلباين األصل . . . أبو بكر بن حممد السجزي أحد النبهاء من الشافعية مات يف مجادى اآلخرة اجلنيد بن أمحد 
اعة ، وباملدينة نزيل شرياز مسع من أبيه مبكة من ابن عبد املعطي والشهاب ابن ظهرية وأيب الفضل النويري ومج

وبالده وأجاز له القاضي عز الدين ابن مجاعة ومن دمشق عمر بن أميلة وحسن ابن هبل والصالح ابن أيب عمر يف 
آخرين خرج له عنهم الشيخ مشس الدين اجلزري مشيخة وحدث هبا ومات يف هذه السنة بعد أن صار عامل شرياز 



لدين حممد ملا قدم رسوال عن ملك الشرق بكسوة الكعبة يف سنةمثان وحمدثها وفاضلها أفادنا عنه ولده الشيخ نور ا
  .وأربعني 

سليمان بن عبد الناصر بن إبراهيم األبشيطي الشافعي الشيخ صدر الدين ولد قبل الثالثني واشتغل قدميا وبرع يف 
حلكم بالقاهرة الفقه وغريه وكتب اخلط احلسن ومجع ودرس وأفاد وأفىت ومسع من امليدومي وغريه وناب يف ا

وغريها وكانت فيه سالمة وكان صدر الدين املناوي يعظمه وعجز بأخرة واهنرم وتغري قليال مع استحضاره للعلم 
  .جيدا جاوز الثمانني 

  .شعيب بن عبد اهللا أحد من كان يعتقد بالقاهرة من اجملذوبني كان يسكن حارة الروم ، مات يف رجب 
التربيزي ، كان دينا فاضال حمبا يف احلديث ، كثري النفور عن االشتغال بالعقليات ضياء الدين ضياء بن عماد الدين 

مالزما لقراءة احلديث ومساعه وإمساعه مع نزول إسناده مالزما للخري ، مات يف هذه السنة ، أخربين بذلك الشيخ 
  .عبد الرمحن التربيزي صاحبنا ، وهو ترمجه يل 

علي بن أمحد بن عماد الدمياطي العالف .نفي تقدم يف سنة تسع ومثامنائة عبد الرمحن بن يوسف ابن الكفري احل
املعروف بابن العطار كان جييد نظم املواليا وحيفظ منها شيئا كثريا ، كتب عنه الشيخ تقي الدين املقريزي وقال لقيته 

  .شيخا مسنا 
  قلت لكل املىن عقد اجلفا حلى

  وسكر الوصل يف دست الوفا حلى
  بأنواع البها حلى قالت مجايل

  والغري قد حاز حسين وأنت يف حلى
علي بن موسى بن أيب بكر بن حممد الشييب من بين شيبة حجبة الكعبة وكان حممد والد جده دخل اليمن فوصل إىل 
حرض فخرجإىل احلارث ساحل مور وهو واد عظيم به عدة قرى منها احلسانية قرية أيب حسان بن حممد األشعري 

تقد فاتفق أن طائفتني من قومه وقعت بينهم فتنة فقتل بينهم قتيل فاستوهب دمه فقالوا له بشرط أن وكان ممن يع
تسكن معنا فأسس هلم مكان قرية فسكنوه وهو معهم فنسب إليه وكانت له أخت فزوجها مبحمد والد أيب بكر ألنه 

ت ذكرا أن تسميه أبا بكر ففعلت فمات تفرس فيه اخلري فأقام عندهم فلما محلت توجه ملكة وعهد المرأته إن ولد
الشيخ أبو حسان فخلفه يف زاويته ولد أخيه أبو بكر املذكور وكان أليب حسان اتساع من الدنيا وكانت النذور 

تصل إليه من عدة بالد فظهرت أليب بكر كرامات وخلفه يف زاويته ولده علي كان كثريالعبادة والتجريد ويقال إنه 
األسبوع غري مرة ومل يتعلق بشيء من أمور الدنيا وخلفه يف مكانه ولده إسحاق بن علي وكان  قعد مدة ال يأكل يف

على طريقته إىل أن مات ، فخلفه أخوه موسى وكان عابدا صاحب مكاشفات وكرامات وكان ذكيا مذاكرا ، فلما 
اخللق وكثرة اخلري وطول مات قدم ولده موسى ابن علي بن أيب بكر ، فاشتهر بالصالح والذكاء والسخاء وحسن 

الصمت ، وكان يدمن على مساع احلديث والتفسري على الفقيه أمحد العلقي ، وكان نزل فيهم وتزوج الفقيه علي 
بن موسى أخته ، وكان الشيخ علي يذاكر بكثري من احلديث والتاريخ والسرية مع احملافظة على الوضوء وصالة 

ويلبس أحسن الثياب ، وله ولد امسه عبد اهللا نصب بعده بالزاوية ، وكان اجلماعة ، وكان موسعا عليه يف الدنيا 
كثري التالوة ، ومات يف سنة إحدى وثالثني ومثامنائة ، وسيأيت ذكر قريبه حممد بن أمحد بن حسني بن أيب بكر الشييب 

  .حسني بن األهدل  فيمن مات سنة تسعوثالثني ومثامنائة ، نقلت ذلك من ذيل تاريخ اليمن للجندي بذيل الشيخ
عمر بن إبراهيم بن حممد بن عمر بن عبد العزيز بن حممد بن أمحد بن هبة اهللا بن أمحد بن هبة اهللا بن أمحد بن حيىي 



بن زهري بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد اهللا بن أيب جرادة حممد بن عامر العقيلي القاضي كمال الدين أبو 
وف بابن العدمي ، ولد سنة أربع ومخسني واشتغل ببلده ، وناب يف احلكم مث استقل به القاسم احلليب مث املصري املعر

يف سنة أربع وتسعني عوضا عن ابن اجلاويل ، فباشره حبرمة وافرة وحصل أمالكا وثروة كبرية ، وكان وجيها عند 
لقاهرة غري مرة ويف اآلخر الكبار وله حرمة وافرة ، وأصيب يف اللنكية مث دخل القاهرة يف آخر السنة ، وقدم ا

استوطنها ملا طرق الططر البالد الشامية ، فأسر مع من أسر مث ختلص بعد رجوع اللنك فقدم القاهرة يف شوال ، 
وحضر جملس القاضي أمني الدين الطرابلسي قاضي احلنفية ، مث سعى وويل القضاء هبا فيسادس عشري شهر رجب 

نية انتزعها من الشيخ زاده حبكم اختالل عقله ملرض أصابه ، وكان له ولد سنة مخس ومثامنائة ، مث درس بالشيخو
جنيب غاية يف الذكاء حسن اخللة قد ناب عن والده مدة فما قدر على مقاومته ، وعاشر األمراء وأهل الدولة وكرب 

، وكان من جاهه وعظم ماله وكان ال يتحاشى من مجع املال من أي وجه كان ، وقد مسع من ابن حبيب وأبيه 
رجال الدنيا دهاء ومكرا ماهرا يف احلكم ذكيا خبريا بالسعي يف أموره يقظا غري متوان يف حاجته كثري العصبية ملن 

يقصده مات قبل رجب بنحو عشرين يوما بعد أن نزل لولده حممد وهو شاب عن تدريس الشيخونية وقبلها 
السعي يف القضاء فامتثل أمره واستقر بعده ، وكان الكمال  املنصورية وباشرمها يف حياته ، وأوصاه أن ال يفتر عن

كثري املروءة متواضعا بشوشا كثري اجلرأة واإلقدام واملبادرة يف القيام يف حظ نفسه ، حمبا يف مجع املال بكل طريق 
عن مجال الدين استقل بالقضاء سنة أربع وتسعني وسبعمائة عوضا : قال القاضي عالء الدين يف تارخيه . عفا اهللا عنه 

ابن احلافظ فباشره حبرمة وافرة وكان رئيسا له مروءة وعصبية عارفا بأمور الدنيا ومعاشرة األكابر وخمالطة أهل 
  .الدولة 

  .عيسى بن موسى بن صبح الرمثاوي الشافعي أحد العدول بدمشق ،مات يف أول عشر السبعني 
لكي مسع من أيب جعفر الطحاوي اخلطيب والقاضي أيب القاسم قاسم بن علي بن حممد بن علي الفاسي أبو القاسم املا

ابن سلمون وأيب احلسني حممد بن أمحد التلمساين يف آخرين جيمعهم برناجمه ، وتال بالسبع على مجاعة ، وقرأ األدب 
وتعاىن النظم ، جاوز مبكة فخرج له صاحبنا غرس الدين خليل األقفهسي مشيخة وحدث هبا ، وكان يذكر أهنا 

  :سرقت منه بعد رجوعه من احلج ويكثر التأسف عليها ، لقيته بالقاهرة ، وأنشدين لنفسه إجازة 
  معاين عياض اطلعت فجر فخره
  ملا قد شفي من مؤمل اجلهل بالشفا

  مغاين رياض من إفادة ذكره
  .ار وأثابه شذا زهرها حييي من أشفى على شفامات باملارستان املنصوري ، وكان قد مدح مجال الدين األستاد

حممد بن إبراهيم بن بركة العبديل مشس الدين املزين الشاعر املشهور الدمشقي ولد سنة إحدى وثالثني وسبعمائة 
ومهر يف نظم الشعر خصوصا املقاطيع من عدم معرفته بالعربية رأيته بدمشق وأنشدين كثريا من مقاطيعه اجمليدة 

بينه وبني الشيخ أيب بكر املنجم أهاجي وكان وصوله إىل حلب يف وكان يذكر انه أخذ عن ابن الوردي والصفدي و
صفر مث دخل دمشق واتفق أن التمرية أسروه فاستصحبوه يف سنة ثالث ومثامنائة إىل مسرقند فأقام هبا مدة مث خلص 

وكان  منهم وسافر يف هذه السنة فقدم إىل دمشق فاستعاد وظائفه ولكن مل يعش إال يسريا بعد أن قدم بدون شهر
يف املنام فبشره أنه يتخلص من األسر ويعود إىل دمشق فكان كذلك وعمل مائة مليح عارض  eيذكر أنه رأى النيب 

هبا الصالح الصفدي وابن الوردي ومساها شني العرض باملالح بعد الزين والصالح ، ومن شعره يف مليح شافعي 
  للشافعي عذار:



  يقول قوال زكيا
  ال خري يف شافعي

  يكن أشعرياإن مل 
  .مات يف مجادى اآلخرة 

حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا الكردي الشيخ مشس الدين املقدسي نزيل القاهرة ولد سنة سبع وأربعني وسبعمائة 
وصحب الصاحلني مث الزم الشيخ حممد القرمي ببيت املقدس وتلمذ له مث قدم القاهرة فقطنها وكان ال يضع جنبه 

  :ل ويتلو ، فإن نعس أغفى إغفاءة وهو حمتب مث يعود ، ومن شعره باألرض بل يصلي يف اللي
  مل يزل الطامع يف ذلة

  قد شبهت عندي بذل الكالب
  وليس ميتاز عليهم سوى
  بوجهه الكاحل مث الثياب

وكان يواصل األسبوع كامال ، وذكر أن السبب فيه أنه تعشى مع أبويه قدميا فأصبح ال يشتهي أكال ، فتمادى 
الثة أيام ، فلما رأى أن له قدرة على الطي متادى فيه فبلغ أربعا ، مث انتهى إىل سبع ، وكان يعرفالفقه على ذلك ث

  :على املذهب الشافعي وكان يكثر من قوله يف الليل 
  قوموا إىل الدار من ليلى حنييها
  نعم ونسأهلا عن بعض أهليها

يذكر أنه يقيم أربعة أيام ال حيتاج إىل جتديد وضوء مات سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال وكان : ويقول أيضا 
  .مبكة يف ذي القعدة 

حممد بن أمحد بن عبد اهللا القزويين مث املصري الشيخ مشس الدينسمع من مظفر الدين ابن العطار وغريه وكان على 
عة الصوفية اجتمعت به طريقة الشيخ يوسف الكوراين املعروف بالعجمي لكنه حسن املعتقد كثري اإلنكار على مبتد

  .مرارا ومسعت منه خبليص أحاديث وكان كثري احلج واجملاورة باحلرمني ، مات يف شعبان مبكة 
حممد بن حسني بن األمني حممد بن القطب حممد بن أمحد بن علي القسطالين أبو احلسن زين الدين املكي مسع من 

  . ٤٣ني سنة فإن مولده سنة عثمان بن الصفي وغريه ومات يف ربيع اآلخر عن حنو سبع
حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن خلف اخلزرجي املدين ، أبو حامد رضي الدين ابن تقي الدين ابن املطري 
، ولد سنة ست وأربعني وسبعمائة ، ومسع من العز ابن مجاعة وأجاز له يوسف الدالصي ،وامليدومي ، وغريمها من 

وكان نبيها يف الفقه وله حظ من حسن خط ونظم ودين ، وكان مؤذن . من دمشق  مصر ، وابن اخلباز ، ومجاعة
احلرم النبوي وبيده نظر مكة ، مث نازع صهره شيخنا زين الدين ابن احلسني يف قضاء املدينة ، فوليه يف سنة إحدى 

السنة ، وحجفمرض ،  عشرة ، فوصلت إليه الوالية وهو بالطائف فرجع إىل مكة ، وسار إىل املدينة فباشره بقية
  .فمات عقب احلج يف سادس عشر ذي احلجة عن إحدى وستني سنة 

حممد بن علي بن حممد بن حممود بن حيىي بن علي بن عبد اهللا بن منصور السلمي مشس الدين الدمشقي املعروف 
وسبعني ، بابن خطيب زرع ، كان جد والده خطيب زرع فاستمرت بأيديهم وولد هذا يف ذي احلجة سنة أربع 

وكان حنفيا فتحول شافعيا وناب يف قضاء بلده ، مث تعلق على فن األدب ونظم الشعر ، وباشر التوقيع عند األمراء 
، مث اتصل بابن غراب ومدحه وقدم معه إىل القاهرة ، وكان عريض الدعوى جدا واستخدمه ابن غراب يف ديوان 



اله بعد موت ابن غراب إىل أن مات يف ذي القعدة وهو اإلنشاء ، وصحب بعض األمراء وحصل وظائف مث رقت ح
  :القائل 

  وأشقر يف وجهه غرة
  كأمنا يف نورها فجر

  بل زهرة األفق ألين أرى
  من فوقها قد طلع البدر

  :وله فيما اقترح عليه فيما يقرأ مدحا فإذا صحف كان هجوا 
  التاج باحلق فوق الرأس يرفعه

  إذا كان فردا حوى وصفا جمالسه
  وبذال وصنعا فاخرا وسخا فضال

  .فاسأل اهللا يبقيه وحيرسهمات يف ذي القعدة 
حممد بن حممد بن عبد القادر بن حممد بن عبد الرمحن بن يوسف البعلبكي مث الدمشقي املعروف بابن الفخر ، كان 

  .خريا يف عدول دمشق ، مات يف شعبان 
ي القضاة صدر الدين ، ولد سنة ست ومخسني تقريبا حممد بن حممد بن علي بن منصور احلنفي بدر الدين ابن قاض

وويل قضاء العسكر يف حياة أبيه وتدريس الركنية ، وخطب جبامع منكلى بغا ، وكان قليل البضاعة وكانت له دنيا 
  .ذهبت يف الفتنة ، مات يف رمضان 

لعز ابن مجاعة وابن عبد املعطي حممد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن فهد اهلامشي جنم الدين ، مسع من ا
وغريمها وحدث ، وأقام بأصفور وصعيد مصر مدة ، مث رجع ومات مبكة يف ربيع األول وقد جاوز اخلمسني ، وهو 

حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرب بن حيىي بن علي .والد صاحبنا تقي الدين ومات أبوه كمال الدين يف سنة سبعني 
ين ابن بدر الدين بن أيب البقاء الشافعي املصري ، ولد قبل سنة سبعني ، واشتغل يف صباه بن متام السبكي جالل الد

قليال ، وكان مجيل الصورة لكنه صار قبيح السرية كثري اجملاهرة مبا أزرى بأبيه يف حياته وبعد موته بل لوال وجوده 
بذل يف ذلك دارا تساوي ألف دينار ، و ويل  ملا ذم أبوه ، وقد ويل تدريس الشافعي بعد أبيه جباه ابن غراب بعد أن

  .تدريس الشيخونية بعد صدر الدين املناوي بعد أن بذل لنوروز ماال جزيال وكان ناظرها ، مات يف مجادى األوىل 
حممد بن موسى بن حممد بن حممود بدر الدين ابن شرف الدين ابن مشس الدين بن الشهاب احلليب األصل مث 

سبعني تقريبا ، و ويل وكالة بيت املال مث كتابة السر بدمشق يسريا مث نظر اجليش ، وكان كثري الدمشقي ، ولد سنة 
يلبغا .التخليط واهلجوم على املعضالت مع كرم النفس ورقة الدين ، مات يف صفر خنقا بأمر مجال الدين األستادار 

وكان ممن قام له بعد القبض عليه . ه خاصكيا بن عبد اهللا الساملي الظاهري ، كان من مماليك الظاهر ، مث متهر وصري
يف أخذ صفد فحمد له ذلك ، مث واله النظر على خانقاه سعيد السعداء سنة سبع وتسعني ووعده باإلمرة ومل 

يعجلها له ، فلما كان يف صفر سنة مثامنائة أعطاه إمرة عشرة وقرره يف نظر الشيخونية يف شعبان ، وكان يترقب أن 
لسلطنة فلم يتم ذلك ، مث جعله الظاهر أحد األوصياء فقام بتحليف مماليك السلطان لولده الناصر يعمل نيابة ا

وتنقلت به األحوال بعد ذلك فعمل األستادارية الكربى واإلشارة وغري ذلك على ما تقدم ذكره مفصال يف 
إلسكندرية ، وكان طول عمره احلوادث ، مث يف اآلخر ثار الشر بينه وبني مجال الدين فعمل عليه حىت سجنه با

يالزم االشتغال بالعلم ومل يفتح عليه بشيء منه سوى أنه يصوم يوما بعد يوم ويكثر التالوة وقيام الليل والذكر 



والصدقة ، وكان جلوجا مصمما على األمر الذي يريده ولو كان فيه هالكه ويستبد برأيه غالبا ، وكان سريع 
ماء والفضالء وجيمعهم ، وقد الزم مساع احلديث معنامدة وكتب خبطه الطباق ، االنفعال مع ذلك وكان حيب العل

وأقدم عالء الدين ابن أيب اجملد من دمشق حىت مسع الناس عليه صحيح البخاري مرارا ، وكان يبالغ يف حب ابن 
ة عصر يوم عريب وغريه من أهل طريقته وال يؤذي من ينكر عليه ، مات خمنوقا وهو صائم يف رمضان بعد صال

اجلمعة ، وما عاش مجال الدين بعده إال دون عشرة أشهر ، ومن حماسنه يف مباشراته أنه قرر ما يؤخذ يف ديوان 
املرجتع على كل مقدم مخسني ألفا وعلى الطبلخانات عشرين ألفا وعلى أمراء العشرات مخسة آالف فاستمرت إىل 

هذا إذا قبض على األمري أو مات يلقون شدة من جور  آخر وقت ، وكان املباشرون يف دواوين األمراء قبل
املتحدث على املرجتع ، فلما تقرر هذا كتب به ألواحا ونقشها على باب القصر وهي موجودة إىل اآلن وهو الذي 

رد سعر الفلوس إىل الوزن وكانت قد فحشت جدا بالقدم حىت صار وزن الفلس خروبتني وكان يذكر أنه من أهل 
بويه مسياه يوسف وانه سيب فجلب إىل مصر مع تاجر امسه سامل فنسب إليه واشتراه برقوق وصريه من مسرقند وأن أ

اخلاصكية ، وأول ما نبه ذكره والية خانقاه سعيد السعداء كما تقدم وذلك يف مجادى األوىل سنة سبع وتسعني ، 
دى ومثامنائة ونظر خانقاه شيخو فباشره وكان حيب االجتماع بالعلماء ، مث ويل إمرة عشرة يف تاسع شعبان سنة إح

بعنف ، مث صار أحد األوصياء لربقوق وهو الذي قام بتحليف األمراء للناصر فأول ما نسب إليه من اجلور أنه أنفق 
يف املماليك نفقة البيعة على أن الدينار بأربعة وعشرين مث نودي عند فراغ النفقة أن الدينار بثالثني فحصل الضرر 

فسار سرية حسنة عفيفة وأبطل مظامل . . . . . لك ، مث استقر يف األستاداريةيف ثالث عشر ذي القعدة سنة التام بذ
كثرية ، منها تعريف منية بين خصيب وضمان العرصة وأحصاص الغسالني ، وأبطل وفر الشون وكسر ما مبنية 

حكام الشرعية وخاشن األمراء وعارضهم الشريج وناحية شربى من جرار اخلمر شيئا كثريا وتشادد يف النظر يف األ
فأبغضوه ، وقام يف سنة ثالث ومثامنائة فجمع األموال حملاربة مترلنك ، زعم فشنعت عليه القالة كما تقدم وقبض 

عليه يف رجب منها ، وتسلمه ابن غراب وعمل أستادارا وأهانه وعوقب وعصر ونفي إىل دمياط مث أحضر يف سنة 
 الوزارة واإلشارة فباشرمها على طريقته يف العسف فقبض عليه وعوقب أيضا وسجن ، مث مخس ومثامنائة وقرر يف

أفرج عنه يف رمضان سنة سبع وعمل مشريا فجرى على عادته مث قبض عليه وسلم جلمال الدين األستادار فعاقبه 
فيه مجال الدين للناصر ماال ونفاه إىل اإلسكندرية فرمجته العامة وهو يسري يف النيل فلم يزل بالسجن إىل أن بذل 

  ٨١٢حوادث سنة .جزيال فأذن يف قتله فقتل ، وكانت له مروءة ومهة عالية 
  سنة اثنيت عشرة ومثامنائة

استهلت والناصر مصمم على قصد دمشق للقبض على نائبها شيخ لكونه امتنع من إرسال األمراء الذين طلبهم منه 
يل ، وكان مجال الدين األستادار قد جهز ولده أمريا على احلاج ، وقبض على رسوله لذلك وهو كمشبغا اجلما

فتكاسل بالتجهيز ليحضر ولده قبل رحيلهم ، والناصر يستحثه وهو يسوف إىل أن حتقق مكره فصمم عليه ، 
فخرج يف السابع من احملرم تغرى بردى مقدم العسكر ومعه من املقدمني أقباي وطوغان وعالن وإينال املنقار 

ا املزوق ويشبك املوساوي وغريهم من الطبلخانات واملماليك ونزلوا بالريدانية ، وسعى ابن العدمي يف وكمشبغ
قضاء احلنفية فأعيد إليها وصرف ابن الطرابلسي وكان قد قبض نفقة السفر فلم يستعدها منه مجال الدين بل أضاف 

القلعة يف احلادي عشر منه فرحل تغرى بردى  إليها مشيخة الشيخونية انتزعها من ابن العدمي ، وركب الناصر من
ومنمعه يف ذلك اليوم وقرر الناصر أرغون الرومي يف نيابة الغيبة باالصطبل ويلبغا الناصري لفصل احلكومات 

  .بالقاهرة ، وقرر أمحد ابن أخت مجال الدين نائب غيبة عن خاله يف األستادارية وكزل احلاجب الكبري على عادته 



رم برز شيخ إىل املرج فأقام هبا مث أرسل إىل القضاة يف حادي عشره وأرادهم على أن تقطع األوقاف ، ويف أوائل احمل
فتنازعوا يف ذلك إىل أن صاحلوه بثلث متحصل تلك السنة ، وأرسل إىل قلعة صرخد فحصن هبا أهله وما يعز عليه 

صر ، فيقال إن ابن احلسباين أفتاه باجلواز ، فنقم ومألها باألقوات والسالح ، واستفىت العلماء يف جواز مقاتلة النا
عليهالناصر بعد ذلك ملا دخل دمشق وسجن ، وكان ممن قام يف ذلك أيضا مشس الدين حممد التباين وكان قد رحل 
من مصر إىل شيخ بدمشق فأكرمه وبلغ ذلك الناصر فأهانه فيما بعد ، مث أطلق شيخ املسجونني من األمراء بدمشق 

دون احملمدي إىل غزة وشاهني دواداره إىل الرملة وقبض على حيىي بن القي ، وكان يباشر مستأجرات وأرسل سو
الناصر وعلى ابن عبادة احلنبلي وصادره على مال كثري واستناب بدمشق تنكز بغاونزل باملرج إىل جهة زرع 

لرملة يف حادي عشريه ففر منه ووصل الناصر إىل غزة يف ثالث عشري احملرم ، ففر احملمدي ونزل تغرى بردى ا
شاهني ووصل هو واحملمدي إىل شيخ فتحول إىل داريا ، فقدم عليه قرقماش ابن أخي دمرداش فارا من صفد وكان 
الناصر استناب فيها الطنبغا العثماين فقدم هبا ففر منه قرقماش مث قدم نائب محاة جامن يف أواخر احملرم فرحلوا مجيعا 

مجاعة من التجار الشاميني وألزمهم بعشرة آالف دينار فوصل ثاين يوم رحيله كتاب حنو صرخد ، واستصحب 
  .الناصر إىل من بدمشق بإنكار أفعال شيخ وحيث عليهم يف حماربته ملخالفة أمر السلطان 

ويف أول صفر من أقبغا دويدار يشبك على مجاعة من األمراءمثل عالن وإينال املنقار وسودون بقجة وغريهم من 
لظاهرية أهنم يريدون الركوب على الناصر لتقدميه مماليكه عليهم وكان مجال الدين األستادار وافقهم على ذلك ومل ا

يعلم أقبغا بذلك فماج العسكر ليلة األحد ثانيه ، واضطرب الناس وكثر قلق الناصر وخوفه إىل أن طلع الفجر ، 
فأصبح سائرا إىل جهة دمشق ، وكان استشار كاتب  وكان نادى يف العسكر بالتوجه إىل جهة صرخد لقتال شيخ

السر واألستادار فيما يفعل فاتفقوا على أنه يقبض على عالن وإينال وسودون بقجة املغرب ويركب األستادار إىل 
ظاهر العسكر ليقبض على من يفر من املماليك إىل جهة شيخ ، فلما تفرقوا راسل األستادار املذكورين مبا هم به 

فهربوا ، ومنهم متراز وقرا يشبك وسودون احلمصي وآخرون ، فنزل الناصر الكسوة يف سادس صفر السلطان
ودخل دمشق يف سابعه وطلب ابن احلسباين فاعتقل وابن التباين فهرب ، وأطلق الناصر املسجونني بالصبيبة ، وقرر 

مرداش على حاله وبكتمر جلق يف نيابة بردبك يف نيابة محاة عوضا عن جامن ونوروز يف نيابة حلب ، مث عزل وقرر د
  .الشام 

  .ويف نصف صفر أو بعده قدم بكتمر جلق نائب طرابلس ودمرداش نائب حلب إىل الناصر 
ويف السادس عشر منه وجه الناصر إىل قرى املرج والغوطة وبالد حوران وغريها بطلب الشعري للعليق وقرر على 

  .اس يف جبايته كل ناحية قدرا معينا فعظم اخلطب على الن
ويف العشرين من صفر ظفر مجال الدين بناصر الدين ابن البارزيوكان قد اتصل خبدمة الشيخ فواله خطابة اجلامع 

األموي وصرف الباعوين ، فشكاه الباعوين جلمال الدين فأحضره بني يديه وضربه ضربا شديدا واستعاد منه معلوم 
لك أن مجال الدين انتزع خطابة القدس من الباعوين ألخيه مشس الدين اخلطابة وأمر باعتقاله ، وكان السبب يف ذ

  .البريي فترامى عليه الباعوين فعوضه خبطابة دمشق فتعصب مجال الدين يومئذ للباعوين هلذا السبب 
ويف ثاين عشري صفر أمر مجال الدين بقتل شرف الدين حممد بن موسى بن حممد بن الشهاب حممود ، وكان قد 

  .بة السر حبلب فحقد عليه مجال الدين أشياء أضمرها يف نفسه منه ملا كان خامال حبلب عمل كتا
وفيه استعفى جنم الدين ابن حجي من قضاء دمشق ، فواله الناصرالباعوين وقرر ابن حجي يف قضاء طرابلس ، 

  .وصرف ابن القطب من قضاء احلنفية وقرر شهاب الدين ابن الكشك 



فة والقضاة بأمر الناصر ونادى يف الناس بدمشق حيضهم على مقاتلة شيخ يف كالم طويل ويف آخر صفر ركب اخللي
  .يقرأ من ورقة 

ويف الثاين من ربيع األول برز الناصر إىل جهة صرخد ففر إليهمن الشيخية برسباي وسودون اليوسفي ووصل إىل 
  .قرية عيون جتاه صرخد 

ن الفريقني ناس قليل وفر مجاعة من السلطانية إىل شيخ ، فاشتد ويف السابع من ربيع األول وقعت احلرب فقتل م
حذر الناصر من مجيع من معه وختيل أهنم خيذلوه إذا التقى اجلمعان ، فبادر إىل القتال فاهنزم متراز وكان يف مقدمة 

انألصحابه شيخ وثبت شيخ ومل يزل يتقهقر إىل أن دخل جذالن مدينة صرخد وانتهب السلطانية وطاقه ومجيع ما ك
من خيل وأثاث ، وفر شيخ فدخل القلعة ومعه ناس قليل فأصعد الناصر طائفة من مماليكه إىل أعلى منارة اجلامع 

ورموا عليهم بالنفط واحلجارة واألسهم اخلطابية ، وانتهب مدينة صرخد ، واهنزم متراز وسودون بقجة وسودون 
ري إىل جهة دمشق ، وأرادوا أن يهجموها فمنعتهم العامة ، اجللب وسودون احملمدي ومتربغا املشطوب يف عدد كث

فرجعوا إىل جهة الكرك وتسلل كثري منهم فدخلوا دمشق ، ووصل كتاب الناصر عقبهم بأن من ظفر بأحد من 
  .املنهزمني وأحضره فله ألف دينار ، فاشتد الطلب عليهم 

شديدا وعلى علم الدين وصالح الدين ولدي  ويف نصف ربيع اآلخر قبض على الكليتاين وايل دمشق وضرب ضربا
ابن الكويزلكوهنما من جهة شيخ وكذلك الصفدي فتسلمهم نوروز ، وطلب الناصر املنجنيق من دمشق إىل 

صرخد فنصبه على القلعة وكان شيئا مهوال وصل إليه على مائيت مجل ، واستكثر من طلب املدافع واملكاحل من 
ل القلعة ، فاشتد اخلطب على شيخ ومن معه فتراموا على تغرى بردى األتابك الصبيبة وصفد ودمشق ونصبها حو

وألقوا إليه ورقة يف سهم من القلعة يستشفعون به ، فجاء إىل السلطان وشفع عنده وأحل عليه إىل أن أذن له أن 
 أواخر الشهر يصعد إليهم ويقرر الصلح ، فتوجه صحبته اخلليفة وكاتب السر ومجاعة من ثقات السلطان وذلك يف

، فجلسوا كلهم على شفري اخلندق وجلس شيخ داخل باب القلعة ووقف أصحابه على رأسه ، فطال الكالم بينهما 
إىل أن استقر األمر على أنه ال يستطيع أن يقابل السلطان حياء منه ، فأعيد اجلواب عليه فأىب إال أن ينزل 

جاب إىل الصلح فرجع هو وكاتب السر فسلم هلما كمشبغا إليهوجيتمع به ، فلم يزل تغرى بردى به إىل أن أ
اجلمايل وأسنبغا دالمها حببل مث أرخى ولده وعمره سبع سنني لريسله إىل الناصر فصاح وبكى من شدة اخلوف ، 
فرمحه احلاضرون فرد إىل أبيه ، واستبشر الفريقان بالصلح وكان العسكر الناصري قد مل من اإلقامة بصرخد 

اء هبا وقلة املاء والزاد هذا مع كون األهواء خمتلفة ، وأكثر الناصرية ال حيبون أن يظفر الناصر بشيخ لئال لكثرة الوب
يتفرغ هلم فطلعوا يف آخر يوم من الشهر وحلفوا األمراء وأفرج شيخ عن ابن القي وعن جتار دمشق ، وبعث 

فرغ من ترتيب ذلك إال وأكثر املماليك  للناصر تقدمة عظيمة ولبس تشريفه واستقر يف نيابة طرابلس ، وما
السلطانية من مصر قد ساروا إىل جهة دمشق ، فاضطر الناصر إىل الرحيل إىل دمشق فتوجه وجهز شيخ ولده 

الصغري يف أثر السلطان ، فوصل مع تغرى بردى فأكرمه وأعاده إىل أبيه ورحل الناصر عن دمشق يف ربيع اآلخر 
  .املقدس يف سابع عشر منه  فوصل إىل غزة بعد أن زاربيت

وأما شيخ فخرج من صرخد وانضم إليه مجع كثري من أصحابه وتوجه إىل ناحية دمشق ، وأرسل إىل بكتمر جلق 
نائب الشام يستأذنه يف دخول دمشق ليقضي أشغاله ويرحل إىل طرابلس ، فمنعه حىت يستأذن السلطان ، وكتب 

من دخوهلا وإن قصد دخوهلا بغري إذن يقاتلوه ، فاتفق وصول شيخ إىل  إليه حبيلة من دخوله دمشق ، فأجابه مبنعه
شقحب يف عاشر مجادى األوىل فأوقع بكتمر جلق ببعض أصحابه ، فبلغه ذلك فركب مبن معه فلم يلبث بكتمر أن 



مبصر اهنزم ، ونزل شيخ قبة يلبغا مث دخل دمشق يف حادي عشره ، وهو اليوم الذي وصل فيه الناصر إىل القلعة 
وتلقاه الناس ، فأظهر بأنه مل يقصد القتال وال اخلروج عن الطاعة ، وأنه مل يقصد إال النزول يف امليدان خارج البلد 
ليتقاضى مهماته ويرحل إىل طرابلس وأن بكتمر هو الذي بغى عليه ، مث استكتبهم يف حمضر بصحة ما قال وجهزه 

يف آخر مجادى اآلخرة ، فغضب السلطان وضرب اإلمام باملقارع إىل السلطان صحبة أمام الصخرة املقدسة فوصل 
ووسط اجلندي الذي كان رفيقه ، واستمر بكتمر يف هزميتهإىل جهة صفد فأقام شيخ بدمشق وأعطى مشس الدين 

ابن التباين نظر اجلامع األموي وشهاب الدين ابن الشهيد نظر اجليش بدمشق ، مث صرفه يف مجادى اآلخرة ، وقرر 
الدين ابن األدمي وقرر يف خطابة اجلامع شهاب الدين احلسباين مث أعاده مث قسم الوظائف بينهما ، واستقر  صدر

احلسباين يف قضاء الشافعية ، مث توجه شيخ بعساكره إىل جهة صفد فطرقهاشاهني الدويدار يف مجاعة على حني غفلة 
، وكان بكتمر قد سار متوجها إىل القاهرة ، وصحبته ، فاستعدوا هلم فرجعوا واستمر شيخ يف طلب بكتمر إىل غزة 

بردبك نائب محاة ونكباي حاجب دمشق والطنبغا العثماين نائب صفد ويشبك املوساوي نائب غزة فتلقاهم 
السلطان ، فلما يئس منهم شيخ رجع إىل دمشق بعد أن قرر يف غزة سودون احملمدي وبالرملة جاين بك ، مث أرسل 

ساوي يف جيش إىل غزة فحارب سودون احملمدي فانكسر وهنب الذي له وحلق جبهة الكرك ، مث الناصر يشبك املو
مجع عسكرا ورجع إىل غزة فانكسر املوساوي ورجع إىل القاهرة ، وقتل عالن نائب صفد ، فأرسل شيخ إىل 

  .سودوناحملمدي بنيابة صفد فوليها يف نصف شعبان 
خلص من التركمان إىل حلب ، فتلقاه دمرداش وأكرمه وكاتب الناصر  ويف أواخر مجادى األوىل قدم نوروز وقد

يعلمه به ويسأله أن يعيد نوروز إىل نيابة الشام ، ويشبك ابن أزدمر إىل طرابلس وتغرى بردى ابن أخي دمرداش 
عشر  إىل محاة ، فأعجب الناصر ذلك وأجاب سؤاله وجهز إليه مقبل الرومي ومعه التقاليد بذلك ، وصحبته مخسة

ألف دينار مددا لنوروز ، وتوجه يف البحر خلوفه من شيخ أن يسلك الرب ، وكان يشبك ابن أزدمر وتغرى بردى قد 
توجها إىل محاة ، ففر منهما جامن الذي من جهة شيخ فغلبا عليها ، ووصل مقبل إىل نوروز حبماة ومعه تقليده بنيابة 

  .الشام فلبس اخللعة 
رة قبض سبان نائب قلعة صفد على الطنبغا العثماين ، فوصل عالن من جهة شيخ فغلب ويف سابع عشر مجادى اآلخ

على صفد فثار عليه أهل صفد ملا بلغهم خرب غزة ، ففر إىل دمشق فدخلها وتوجه أبو شوشةصديق التركماين من 
  .صفد بطائفة ، فكبسوا من كان هبا من جهة شيخ فهربوا إىل دمشق 

برزة بعساكره قاصدا محاة وقدم دمرداش إىل محاة لنجدة نوروز ومعه عساكر حلب ويف رابع عشريه برز شيخ 
وطوائف من التركمان ومن العرب وشيخ حياصر محاة ، فلما بلغه قدومهم ترك وطاقه وأثقاله ، وتوجه إىل ناحية 

دت احلرب العربان ، فركب دمرداش فأخذ الوطاق واشتغل أصحابه بالنهب فرجع شيخ بأصحابه عليهم ، فاشت
بينهم فقتل مجاعة وأسر آخرون وكسرت أعالم دمرداش وأخذت طبلخاناته ، ونزل شيخ على بعرين واستمر يف 

  .حصار محاة 
وأما دمشق فإن سودون احملمدي بعد أن استماله نوروز بعث به إىل دمشق بعد أن عاث يف بالد صفد وصادر أهل 

لى القرى والبساتني ماال لنفقة عسكر أستاذه ، فزحف قراها وكان جقمق دوادار شيخ بدمشق ، قد وزع ع
ويف أثناء ذلك قدم .سودون احملمدي إىل داريا يف سابع رمضان ، فقاتله الشيخية منهم الطنبغا القرمشي ومن معه 

سودون بقجة وإينال املنقار مددا للشيخية فتقنطر احملمدي عن فرسه ، فأركبوه وتفرق مجعه ، وحلق بنوروز وقبض 
ى حنو اخلمسني من أصحابه ، وقد شاهني دوادار شيخ يستحث على استخراج املال ، وتأهب سودون بقجة عل



للتوجه إىل صفد نيابة عن شيخ ، وكتب شيخ إىل الناصر كتابا خيدعه فيه ويعلمه أن نوروز يريد امللك لنفسه ، وال 
نتماء إليه ، ويعتذر عما جرى منه ويصف نفسه يطيع أحدا أبدا ويقول عن نفسه إنه ال يريد إال طاعة السلطان واال

  .بالعدل والرفق بالرعية ، ويصف نوروز بضد ذلك وحنو ذلك من اخلداع ، فلم جيبه الناصر عن كتابه 
ويف الثالث عشر من شوال وصلت عساكر شيخ إىل صفد فنازلوها وفيها شاهني الزردكاش فجرت هلم حروب 

يده وهرب وأسر أسندمر كاشف الرملةفوصل إىل صفد يشبك املوساوي وخطوب إىل أن جرح شاهني يف وجهه و
من القاهرة ، وسودون اليوسفي وبردبك من جهة نوروز ، فقوي هبم أهل صفد ، فرجع من الشيخية قرقماش إىل 

دمشق ، وأمده شيخ بنجدة كبرية ، وأخذ من دمشق آالت القتال ، ورجع إىل صفد ، فاشتد اخلطب واشتد القتال 
الفريقني ، وكانت الدائرة على الشيخية ، واهنزم قرقماش وجرح وقتل عدة من أصحابه ، وأسر أهل صفد  بني

لكنهم بني قتيل وجريح ، وقتل ابن مهنا األكرب وعورت عني ابنه اآلخر ، وأصيبت رجل ابنه الثالث وأبلى هو بالء 
ابعد الوقعة فعاثوا يف البالد وأفسدوا ، ورجع عظيما ، وكذلك حممد بن هيازع ، وهؤالء عربان تلك البالد فخرجو

يشبك املوساوي إىل غزة ، فكاتب الناصر مبا اتفق ، واشتد اخلطب على أهل دمشق بسبب ذلك ، وجبيت منهم 
اخليول واألموال ، وكل ذلك وشيخ حبمص حياصر نوروز ومن معه حبماة ، فلما بلغه ذلك جهز عسكرا إىل 

ىل نيسان وكبسوا حممد بن هيازع أمري عرب آل مهدي ، وأخذوا ما كان معه ، أصحابه ميدهم به ، فمضوا إ
  .وتوجهوا إىل صفد فحاصروا شاهني الزردكاش أيضا 

وفيها طرق قرا يوسف بغداد فملك عراق العجم وديار بكر ووصل إىل املوصل فملكها وسلطن ابنه حممد شاه ، 
ت ، وأنه عزم على احلضور إىل الشام جندة لألمري شيخ ملا وكتب بذلك إلىشيخ وأعلمه أنه تفرغ من تلك اجلها

بينهما من املودة والعهود ، فاستشار شيخ أصحابه فأشاروا عليه بأن جييبه إىل ما طلب من احلضور إليه ليستظهر هبم 
ى من على أعدائه ، فخوفه متراز الناصري من عاقبة ذلك وأشار عليه بأن يكاتب الناصر حبقيقة ذلك ، وأنه خيش

  .استطراق قرا يوسف يف بالد الشام أن يتطرق منها إىل مصر فأخرجوا به 
ويف السادس من ذي احلجة توجه الدويدار إىل البقاع لالستعداد لربدبك ملا طرق الشام ، فوصلت كشافة بردبك 

سودون  يف التاسع عشر إىل عقبة بيحورا ، مث نزل هو شقحب فتأهب من بالقلعة بدمشق ، وخرج العسكر مع
بقجة والقرمشي ، فوقع القتال فانكسر جاليش سودون بقجة والقرمشي ، ومحل هو على عسكر بردبك فكسرهم 
، مث اهنزم بردبك على خان ابن ذي النون ، فرجع إىل صفد ، وهنب من كان معه ، واجتمع مجيع الشيخية وتوجهوا 

  .قاصدين غزة 
ش حبماة ،فقتل بينهما أكثر من كان معهما من التركمان ، وانضم ويف هذا الشهر اشتد احلصار على نوروز ودمردا

أكثر التركمان إىل شيخ ووصل إليه العجل بن نعري جندة له مبن معه من العرب يف ثاين عشر ذي احلجة فخيم بظاهر 
كن هلم عادة محاة ، فوقع القتال بني الطائفتني واشتد اخلطب على النوروزية ، فمالوا إىل اخلداع واحليلة ، ومل ي

بالقتال يوم اجلمعة ، فبينما الشيخية مطمئنني إذ بالنوروزية قد هجموا عليهم وقت صالة اجلمعة ، فاقتتلوا إىل قبل 
العصر ، فكانت الكسرة على النوروزية فرجعوا إىل محاة ، وأسر من النوروزية مجاعة منهم سودون اجللب وشاهني 

إىل السجن بدمشق مث إىل املرقب ، وغرق بردجا أمري التركمان بنهر  األباشي وجانبك القري وغريهم فأرسلوا
العاصي وكذلكأرسطاي أخو يونس وآخرون وتسحب منهم مجاعة وغنم الشيخية منهم حنو ألف فرس ، وتفرق 
أكثر العساكر عن نوروز ، وحلق كثري منهم بشيخ فتحول إىل امليدان حبماة ، ونزل هو والعجل به ، وكتب إىل 

  .بالنصر ، فدقت بشائره وزينوا البلد  دمشق



فلما كان ليلة االثنني سادس عشر ذي احلجة ، ركب متربغا املشطوب وسودون احملمدي ومتراز نائب محاة يف 
عسكر ضخم فكبسواالعجل بن نعري ليال ، فاقتتلوا إىل قريب الفجر فركب شيخ جندة للعجل واشتد القتال ، 

نهبه ورجع إىل محاة ، وكتب دمرداش إىل الناصر يستنجده وحيثه على اجمليء إىل فخالفهم نوروز إىل وطاق شيخ ف
  .الشام وإال خرجت عنه كلها ، فإنه مل يبق منها إال غزة وصفد ومحاة وكل من هبا من جهته يف أسوء حال 

جهز شاهني ويف ذي احلجة مال أكثر التركمان إىل شيخ وأطاعوه ، وجاءه اخلرب بأن أنطاكية صارت يف حكمه و
داوداره وإيدغمش وملكوا حلب فصارت بأيديهم ، واشتد األمر على دمرداش ونوروز فاستدعيا أعيان أهل محاة 

فألزماهم بأن كتبوا إىل العجل كتابا يتضمن أن نوروز هرب من محاة ، ومل يتأخر هبا غري دمرداش ، وسألوه أن يأخذ 
إىل شيخ وأعلمه بذلك فظنه حقا ، وبعث فرقة من مماليكه  له األمان من شيخ ، فظن العجل أن ذلك حق فركب

ومن عرب العجل ، فتسوروا على سالمل ونزلوا املدينة من السور ظانني قلة بالبلد من النوروزية ، فوثبوا عليهم 
وز وقتلوهم مجيعا وعلقوا رؤوسهم على السور ، وأتوا رجلني من جهة العجل فألزمومها أن كتبا إىل العجل بأن نور
قد أسرنا وقدأطلعنا على أنه تصاحل مع شيخ على أن شيخ يسلك إليه ويصطلحا على البالد ، فظن العجل ذلك 
صحيحا فركب لوقته متوجها إىل بالده ، فبلغ ذلك الشيخية ، فركب شيخ يف طائفة ليسترضيه ويرده ، فأعقبه 

، فرجع شيخ فوجد أثقاله قد هنبت فرجع من نوروز ودمرداش يف أثره فنهبوا وطاقه وخيله واستمر العجل ذاهبا 
  .محص إىل العريسني ، فكاتب نوروز يف طلب الصلح فلم يتم ذلك وانسلخت السنة وهم على ذلك 

  ذكر حوادث أخرى غري ما يتعلق باملتغلبني
ال الدين فيها يف ثالث ربيع اآلخر قرر مجاز بن هبة يف إمرة املدينة عوضا عن عجالن بن نعري ، وفيها استقر مج

  .الكازروين يف قضاءاملدينة خاصة دون اخلطابة ، فاستمرت بيد ابن صاحل 
وفيه واقع التركمان األمري نوروز مبلطية .ويف صفر فشا الطاعون حبمص ومحاة وطرابلس ومات به خلق كثري 

  .فكسروه كسرة شنيعة 
ر باجلامع األموي مخسمائة درهم يف الشهر وفيه رتب مجال الدين األستادار للقاضي جالل الدين البلقيين على تصد

  .يقبضها من مباشري اجلامع ألف درهم قرأت ذلك خبط القاضي شهاب الدين ابن حجي رمحه اهللا 
وادعى شهاب الدين ابن نقيب األشراف على صدر الدين ابن األدمي بأنه سب الناصر ، فعقدوا له جملسا فأنكر 

در الدين وقال إنه عدوه ، فبلغ ذلك نائب الغيبةفصدق صدر الدين فشهد عليه الشهاب املذكور فاستخصمه ص
وأطلقه ، مث اتفق ابن الكشك وصدر الدين على قسمة الوظائف بينهما ، وأشهد ابن األدمي على نفسه أنه إن عاد 

ة إىل السعي يف القضاء يكون البن الكشك عنده ألف دينار ، وحكم نائب احلنفي بصحة التعليق واملالكي بصح
االلتزام ، مث بطل ذلك عن قرب ، وحكم ابن العدمي ببطالن ذلك احلكم ألن صدر الدين أثبت عنده أنه كان يومئذ 

  .مكرها ، وأعيد ابن األدمي إىل القضاء قبل خروج الناصر من دمشق 
عقد لقنه إياه ويف رابع عشر ربيع اآلخر عقد عقد بنت الناصر على بكتمرجلق وهو أسن من أبيها ، وتوىل الناصر ال

  .القاضي جالل الدين وقبله للزوج تغرى بردى األتابك 
  .ويف ثامن عشره أعيد ابن األدمي إىل قضاء احلنفية وصرف ابن الكشك 

ويف مجادى األوىل قدم من حلب مجال الدين احلسفاوي قاضيالشافعية هبا ، وحمب الدين ابن الشحنة قاضي احلنفية 
هبا ، وكانوا طلبوا من جهة السلطان لكوهنم بايعوا جكم بالسلطنة وأفتوه بقتال السلطان هبا ، وأخوه قاضي املالكية 

  .، مث هرب ابن الشحنة وأدخل اآلخران القاهرة 



ويف التاسع من مجادى األوىل نزل السلطان بلبيس فقبض على مجال الدين األستادار وعلى ابنه وابن أخته وعامة من 
دين البريي وطائفة ، وكان الناصر قد ختيل منه يف هذه السفرة أنه متاأل عليه ، وأنه يلوذ هبم ،وهرب أخوه مشس ال

يريد أن ميسكه ، ووجد أعداؤه سبيال إىل احلط عليه عنده إىل أن تغري عليه وأمسكه ، ودخل الناصر القلعة يف 
 على ذلك بالقضاة فلم يزل حادي عشره وتقدم إىل كاتب السر فتح اهللا حبفظ موجود مجال الدين فاستعان فتح اهللا

مجال الدين وولده خيرجان ذخرية بعد ذخرية إىل أن قارب مجلة ما حتصل من موجودمها ألف ألف دينار ، وأحضره 
الناصر مرة وتلطف به ليخرج بقية ما عنده وجد وأكد اليمني واعترف خبطائه واستغفر فرق له وأمر مبداواته ، 

ه إىل أن أذن هلم يف عقوبته وسلمه هلم ، فلم يزالوا به حىت مات خنقا بيد حسام فقامت قيامة أعدائه وألبوا علي
الدين الوايل ، وقطعت رأسهفأحضرت بني يدي الناصر ، فردها وأمر بدفنه ، وذلك يف حادي عشر مجادى اآلخرة 

ألمراء وترك زي ، واستقر تاج الدين عبد الرزاق ابن اهليصم يف األستادارية موضع مجال الدين ، فلبس زي ا
الكتاب ، واستقر أخوه جمد الدين عبد الغين يف نظر اخلاص ، وسعد الدين ابن البشريي يف الوزارة وأضيف إىل تقي 
الدين ابن أيب شاكر ناظر ديوان املفرد أستادارية األمالك والذخائر السلطانية عوضا عن أمحد ابن أخت مجال الدين 

ان ظفر من تركة بعض األكابر حباصل فيه ذهب وعلبة مألى فصوص وجواهر ؛ ومن غريب ما اتفق يف ذلك أنه ك
نفيسة ، فبلغ السلطان ذلك ، فطلبه من األمري مجال الدين فأنكره وأودع ذلك عند جندي يقال له جلبان ، فلما 

، فطلع  قبض على مجال الدين وأمر حبمل ما عنده من األموال ذكر أن له عند جلبان وديعة حنو عشرة قفف ذهبا
املذكور فغلب عليه اخلوف فأحضر الذهب والعلبة اليت فيها اجلواهر ، فانبسط الناصر ، وبلغ ذلك مجال الدين 

  .فشق عليه مشقة شديدة 
ويف أواخر مجادى األوىل استقر شهاب الدين أمحد بن أوحداخلادم باخلانقاه الناصرية بسرياقوس يف مشيختها عوضا 

  .كم وفاته عن مشس الدين القليويب حب
ويف سابع مجادى اآلخرة امسك بالط أحد املقدمني وكزل حاجب احلجاب ، وبعثا إىل اإلسكندرية لالعتقال ، وقرر 

  .يلبغا الناصري يف احلجوبية 
  .ويف تاسعه صرف ابن شعبان عن احلسبة وأعيد الطويلوفيه صرف الربقي عن قضاء العسكر ، واستقر حاجي فقيه 

ى اآلخرة استقر عالء الدين احلليب قاضي غزة يف مشيخة بيربس عوضا عن مشس الدين البريي ويف حادي عشر مجاد
أخي مجال الدين حبكم تسحبه بعناية فتح اهللا ؛ واستقر نور الدين التلواين يف تدريس الشافعي عوضا عنه بعناية قردم 

ه كتب ملحمة زعم فيها أن امللك يصل وفيه أحضر الناصر الشيخ شهاب الدين الزعيفرييت ، وكان نقل له عنه أن.
جلمال الدين مث إىل ابنه أمحد ، ونظم ذلك يف قصيدة ، فأمر الناصر بقطع لسانه وبعض عقد أصابع يده اليمىن ، 

واعتقل مث أفرج عنه ، وأقام ببيته مدة الناصر يظهر اخلرس إىل أن أقبلت الدولة املؤدية وتكلم ، فعد ذلك من قوة 
، وعظيم جلده وصربه ، ومل ميتنع أيضا من الكتابة ، بل كتب مع فساد بعض أصابعه لكن دون متكنه من عقله 

  .خطه املعتاد 
ويف سابع رجب أعيد ابن شعبان إىل احلسبة وعزل الطويل ؛ مث عزل ابن شعبان واستقر حممد بن يعقوب الدمشقي 

وبلغ النيل يف هذه السنة يف الزيادة .اهلوى يف ثامن عشر من رجب ، مث صرف يف ثاين شعبان واستقر كرمي الدين 
إىل اثنني وعشرين ذراعا ، وكسر اخلليج يف أول يوم من مسرى وثبت إىل نصف هاتور ، وبلغ سعر القمح من 

  .ذلك يف شعبان إىل ثالمثائة اإلردب ، والشعري والفول إىل مائتني ، واحلمل التنب إىل مائة وعشرين 
شق على اإلخنائي قاضي الدمشقية وكانوا قد نقموا عليه فكاتبه نوروز فسجن ويف شعبان قبض الشيخية بدم



بالقلعة ، مث هرب منها إىل صفد ، فأكرمه النائب هبا من جهة الناصر ، وهو شاهني الزردكاش ، وأرسل اإلخنائي 
  .إىل الناصر يغريه باألمري شيخ وحيثه على سرعة احلركة إىل الشام 

خ خطابة جامع دمشق لشرف الدين التباين وكان قد فر من القاهرة إليه يف أواخر العام ويف أواخر شعبان فوض شي
املاضي ، فأنكرالشاميون ذلك ، لعهدهم أن اخلطابة إمنا هي للشافعية ، فكاتبوه بذلك ، فاستناب الباعوين وباشر 

  .ر باجلامع األموي شرف الدين التباين مشيخة السميساطية خاصة ، وأضيف إليه درس اخلاتونية ، وتصد
ويف مستهل رجب قبض على نصراين فادعى عليه أنه كان أسلم ، وأقيمت عليه البينة بذلك فاعترف فعرض عليه 

  .اإلسالم فامتنع فضربت رقبته بني القصرين 
قد ابتلى : ويف ثالث عشر شعبان قتل شخص شريف ألنه ادعى عليه أنه عوتب يف شئ فعله فعزر بسببه ، فقال 

قد جرى على رسول اهللا يف حارة اليهود أكثر من هذا ، فاستفىت يف حقه فأفتوا : بياء ، فزجر عن ذلك فقال األن
  .بكفره ، فضربت عنقه بني القصرين حبكم القاضي املالكي مشس الدين املدين 

اصر توجه إىل ويف ثالث عشر شوال أعيد ابن شعبان إىل احلسبة وصرف اهلوى ، ويف الثالث والعشرين منه كان الن
. وسيم عند مرابط خيله فرجع منه ، فلما وصل امليدان بالقرب من قناطر السباع أمر بالقبضعلى قردم اخلازندار 

وكان شاع عنه وهو يف السفر أنه اتفق مع مجال الدين على الفتك بالسلطان وأمر أيضا بالقبض على أينال الساقي 
وشهر أينال سيفه فلم يلحقه غري األمري قجق ، فضربه على يده  وهو حينئذ رأس نوبة كبري ، فقبض على قردم

ضربة جرحه هبا ، واستمر أينال هاربا ، مث ظفر به يف ذي احلجة فسجن يف اإلسكندرية ، مث آل أمره إىل أن صار 
لك وحصل ماال تاجرا يف املماليك جيلبهم من البالد ويربح منهم الربح الكثري ، وقد قدم يف الدولة املؤيدية مرتني بذ

  .طائال ، وسجن قردم باإلسكندرية 
ويف شوال استقر ابن خطيب نقرين يف قضاء دمشق وصرف احلسباين ، وفيه استقر مشس الدين حممد بن علي بن 

  .ويف أواخر ذي القعدة استقر حسام الدين يف والية القاهرة .معبد املدين يف قضاء املالكية وصرف البساطي 
وكان ظاملا فاجرا ويل شد الدواوين فأباد أصحاب األموال وبالغ يف أذاهم فكان عاقبة أمره  وفيه صرف الزيدي ،

  .أن ضربت عنقه صربا بالقاهرة 
ويف ذي احلجة قدم على شيخ حبمص الشيخ أبو بكر بن تبع وذكر أن شخصا حضر إليه وذكر له أنه رأى النيب 

e اذهب إىل ابن تبع : يا رسول اهللا ما يصدقين ، قال : ت ، قال ارجع عما أنت فيه وإال هلك: يف املنام وهو يقول
قل له فليقل له ما كالمه كيت وكيت ، وذكر له ذكرا : قال . فإن مل يقبل من ابن تبع : فقل له يذهب إليه ، قال 

رة جرت عادة شيخ أن حيوط به نفسه عند النوم وعند القتال ، فقص أبو بكر بن تبع ذلك على شيخ فصدق اإلما
وكتب إىل دمشق بأنه رجع عن املظامل ، وكتب إىل أتباعه بالكف عن املصادرات ورد األوقاف إىل أهلها ونودي 
بذلك يف البلد ، وكتب إىل قضاة دمشق بالكشف عن مشس الدين ابن التباين ، وكان قد فوض إليه نظر اجلامع 

بأنه حسن املباشرة وأرسل مرجان اهلندي خازندره  واألوقاف وظهر عليه مجلة مستكثرة مث جاملوه وكتبوا له حمضرا
  .يكشف عن حسابات األوقاف وإلزام املباشرين عليها بعمارهتا 

وفيها قتل حممد بن أمريزا شيخ بن عم مترلنك سلطان فارس ،قام عليه أخوه إسكندر شاه فغلبه وكان حممد كثري 
تقربا إىل خاطر أخيه إسكندر واستوىل إسكندر على العدل واإلحسان فيما يقال فتماأل عليه بعض خواصه فقتله 

  .ممالك أخيه فاتسعت مملكته 
وفيها أفرط النيل يف الزيادة إىل تكملة العشرين ثبت ثباتا زائدا عن العادة إىل نصف هاتور ، مث يسر اهللا بنزوله على 



  .العادة 
لسلطان وحبس بسجن ذوي اجلرائم ، ويف أول يوم من مجادى اآلخرة ضرب إمام قبة الصخرة باملقارع بأمر ا

والسبب فيه أنه قدم رسوال من شيخ يعتذر عن قتال بكتمر جلق وأنه الذي بدأه بالقتال ، فلم يلتفت له فأمر 
بفتح املهملة وكسر  -بضرب هذا وتوسيط رفيقه وهو من املماليك ، وفيها مات داود بن سيف أرغد احلطي 

صاحب مملكة احلبشة وقدمت رسله على  -حباء مهملة  -احلبشي األحمري  -املهملة اخلفيفة بعدها ياء خفيفة 
الظاهر هبدية ، وجهز له الظاهر هدية ورسوال وهوبرهان الدين الدمياطي فذكر أنه رآه حاسر الرأس عريانا وعلى 

فسلك  جبينه عصابة محراء وكذا كان سلفهم فلما مات داود أقيم ابنه تدروس فهلك سريعا فأقيم أخوه إسحاق
سبيل امللوك وتزيا بزي أهل احلضر والسبب فيه أن نصرانيا كان يقال له فخر الدولة حصلت له كائنة مبصر ففر إىل 

احلبشة فقربه إسحاق فرتب له اململكة وأشار عليه بأن يتزيا بغري زي قومه وجبا األموال وضبط األمر ودخل إليه 
حلرب والرمي بالنشاب واللعب بالرمح ورتب له زردخاناه فصرف مملوك يقال له الطنبغا فتعلم من عنده صناعة ا

فحظي عنده وصار يركب وبيده صليب جوهر كبري إذا قبض عليه برز طرفاه من كربه ، وكان شديد البأس على 
من جياوره من املسلمني من اجلربت وغريهم ، وكان سعد الدين رأس اجلربت حياربه ، ويف الغالب يكون سعد الدين 

يف ضيق ، وقتلمن املسلمني يف تلك الوقائع ما ال حيصى فلم يزل كذلك إىل أن مات إسحاق يف ذي القعدة سنة منه 
ثالث وثالثني ، وقام بعده ابنه أندراس ، فهلك ألربعة أشهر من موت أبيه فقام من بعده عمه خرساي فهلك يف 

  .رمضان سنة أربع وثالثني ، فأقيم بعده سلمون بن إسحاق 
ون ذلك جنا مجال الدين ابن سعد الدين ملك املسلمينودهم احلبشة وأوقع هبم وصاروا منه يف حصر شديد ويف غض

  .على ما اتصل بنا 
وفيها مات أمحد بن ثقبة بن رميثة بن أيب منى احلسين املكي أحد أمراء مكة ، وكان قد اشترك مع عنان يف الوالية 

  .د بن عجالن بن رميثة وأم ولده حممد األوىل مع كونه مكحوال ملا مات ابن عمه أمح
وفيها قتل مجاز بن هبة بن مجاز بن منصور احلسيين أمري املدينةوقد كان أخذ حاصل املدينة ونزح عنها فلم ميهل 

  .وقتل يف حرب جرت بينه وبني أعدائه ، وكان يظهر إعزاز أهل السنة وحيبهم خبالف ثابت بن نعري 
ن حممد بن احلسباين يف وكالة بيت املال واحلسبة وإفتاء دار العدل وقضاء العسكر ويف ذي احلجة استقر تاج الدي

وبذل على ذلك ألف دينار وكانت احلسبة مع ناصر الدين ابن اجلاي وما عدا ذلك مع تقي الدين حيىي الكرماين ، 
ن العني ألف دينار هرجة ، فصرفا عنها وفيها مات أقباي الكبريوكان رأس نوبة األمراء يف مجادى اآلخرة ، وترك م

واثين عشر ألف دينار إفرجنية ومن الغالل واخليول والدواب ما قيمته فوق ذلك ، حصل ذلك من الظلم وكان 
حاجبا مدة طويلة غشوما ظلوما ، فاستأصل الناصر تركته ، وفيها مات طوخ اخلازندار يف مجادى اآلخرة وبالط 

  ٨١٢ة وفيات سن.اإلسكندرية وقجاجق الدويدار 
  ذكر من مات يف سنة اثنيت عشرة ومثامنائة من األعيان

أمحد بن سعيد بن أمحد السماقي احلسباين الشاهد بسوق صاروجا أخو القاضي شرف الدين قاسم مات يف مجادى 
  .األوىل عن سبعني سنة بدمشق 

لعربية وكذا كان أبوه سراج أمحد بن عبد اللطيف بن أيب بكر بن عمر الشرجي مث الزبيدي اشتغل كثريا ومهر يف ا
الدين ودرسشهاب الدين بالصالحية بزبيد اجتمعت به ومسع علي شيئا من احلديث ومسعت من فوائده مات حبرض 

  .عن أربعني سنة 



أمحد بن حممد بن أيب الوفا حممد بن حممد الشاذيل شهاب الديناملشهور بتنب وفا أخو الشيخ علي املاضي سنة سبع 
هو األسن وعلي هو األشهر ، وكان عند أمحد سكون وقلة كالم وليس له نظم وكان يذكر له  ومثامنائة وأمحد

أحوال حسنة ومل يكن يعمل املواعيد إال مع خواص أصحابه ونبغ له أبو الفضل حممد ففاق األقران يف النظم 
  .سنة  والذكاء ومات غريقا بعد أبيه بسنة ، وكانت وفاة شهاب الدين يف شوال وله ست ومخسون

أبو بكر بن عبد اهللا بن ظهرية املخزومي أخو الشيخ مجال الدين اشتغل قليال ومسع من عز الدين ابن مجاعة وغريه ، 
أبو بكر بن عبد اهللا بن قطلوبك املنجم الشاعر ، تعاىن التنجيم واآلداب ، وكان بارعا .ومات يف مجادى األوىل مبكة 

اء عصره أوهلم مشس الدين املزين مث خطيب زرع مث على البهائي ، واشتهر يف النظم واجملون وله مطارحات مع أدب
  حنفي مدرس حاز خدا:خبفة الروح والنوادر املطربة ؛ ومات يف صفر ، وهو القائل 

  كرياض الشقيق يف التنميق
  لو رآه النعمان يف جملس الدر
  س لقال النعمان هذا شقيقي

  :ه وله يف مشس الدين املزين الشاعر زجل أول
  لعمرك يا مزين أمسى

  ناقص الرباعه
  لكن يف احلرام حيث
  جتده كامل البضاعه
  سريك يا ربيط سري

  حملول من قبيح فعالك
  وأنت حرامي جمروح

  وعرضك حبالك
  وهتجي املنجم أما
  تبصر شاعر حالك
  ال تلعب بذكاعي

  وتعمل رقاعه
  أنصحك وأسقي

  ك شربة وال سم ساعه
  :در الدين ابن الشهاب حممود بقصيدته اليت أوهلا فلما مدح الشيخ علي البهائي ب

  أال يا نسمة الريح
  قفي أبديك تربحيي

  قفي أخربك عن جسمي
  وإن شئت أقل روحي
  :فناقضه املنجم بقوله 
  ضراط البغل يف الريح



  على فرش من الشيحوشرب اخلل ممزوجا
  بأمراق القواليح
  ونقلي يابس الزع

  رور مع بعر التماسيح
  تعمونيك ليس بال

  يق بل حك وتشطيح
  وقوم يف جنان البل

  ح قد فازوا بتسليحي
  وبييت من دمشق الشا
  م ليال غري ممسوح

  وتعويض بأكل اللف
  ت من تلك التفافيح
  ومسعي يف حقول الفج
  ل أصوات الذراريح
  على شيز الضفاد

  يع اليت يف حبر أطفيحي
  أحب إيل من شعر

  شبيه الشيح يف الريح
  بتوشيح كتوشيح

  كتقبيح وحتسني
  وتلميع كتلي

  ح الدباغات املناسيح
  إذا عاناه معصوم
  شكى داء املساليح
  وغاد بربءه يشكو
  من القولنج والريح
  تراين حني أمسعه

  بصدر غري مشروح
  أقول لنفسي اعتزمي
  وعن أبياته روحي
  قريض من مقالته

  على احلمى لدى الروحوناظمه أخو جهل
  من القوم املشاليح



  ووزن الشعر يشغله
  بنقصان وترجيح
  بنظم منظم يطفي
  إشعات املصابيح
  ولوال بدر دين الد

  ين خمدومي وممدوحي
  ألظلم بيت أفكاري
  ومل أظفر بتوضيح

  وال عارضت يف شعري
  أال يا نسمة الريح

أنشدنيها بقصتها ناصر الدين البارزي بالقاهرة مث أنشدنيها بقصتها ولده القاضي كمال الدين بالبرية على شاطئ 
  .ات يف سنة آمد وأنا لإلنشاد الثاين أضبط الفر

  .أبو بكر بن علي احلمصي سيف الدين املعمار اشتهر بذلك وقد تقدم يف فنه ، وعاش أزيد من تسعني سنة بدمشق 
خليل بن حممد بن خليفة بن عبد العايل احلسباين ابن عم شهاب الدين وصهره على ابنته ، كان خريا دينا وورث 

يال ، وغرم أكثره يف تزويج ابنة عمه املذكور ، مث كان يف آخر أمره أن طلقت منه ، وقد ويل قضاء من أبيه ماال جز
  .حسبان 

كان  -بضم الفاء وتشديدالراء بعدها حتتانية خفيفة وبعد األلف نون  -عبد اهللا بن أمحد اللخمي التونسي الفرياين 
خلري ؛ مات راجعا من مكة إىل مصر ، ودفن بعقبة أيلة يف فاضال مشاركا يف الفقه والعربية والفرائض مع الدين وا

  .احملرم 
عبد الرحيم بن حممود بن حممد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن علي بن عقيل السلمي البعلبكي ، زين الدين ، 

ود خطيب بعلبك وابن خطيبها ، ولد سنة تسع وعشرين أو قبلها ومات أبوه سنة مخس وثالثني وهو الكاتب اجمل
املشهور هباء الدين حممود ، فرباه جده ، وويل عبد الرحيمخطابة بلده ، وكانت بيد سلفه منذ أربعمائة سنة فيما 

يقال ، وقد حدث عبد الرحيم عن احلجار وغريه باإلجازة ، وكان من أعيان شهود بلده موصوفا باخلري ؛ مات يف 
  .ربيع األول 

علي بن وهاس اخلزرجي موفق الدين الزبيدي ، اشتغل باألدب وهلج  علي بن احلسن بن أيب بكر بن احلسن بن
بالتاريخ فمهر فيه ، ومجع لبلده تارخيا كبريا وآخر على احلروف وآخر يف امللوك ، وكان ناظما ناثرا اجتمعت به 

  .بزبيد ، وكتب يل مدحا ؛ مات يف أواخر هذه السنة وقد جاوز السبعني 
يب بكر بن عبد اهللا بن عمر بن عبد الرمحن الناشري موفق الدين الشاعر املشهور علي بن حممد بن إمساعيل بن أ

الزبيدي اشتغل باألدب ففاق أقراهنومدح األفضل مث األشرف مث الناصر ، وكانوا يقترحون عليه األشعار يف املهمات 
ين اليت هلج هبا املتأخرون ، ، فيأيت هبا على أحسن وجه ، وكانت طريقة شعره االنسجام والسهولة دون تعاين املعا

وحج يف سنة عشرة ورجع فمات بنواحي حرض يف احملرم ، أو يف الذي بعده ، وقد جاوز الستني ، رأيته بزبيد 
  .ومسعت منه قليال 

قجاجق بن عبد اهللا الدويدار الناصري ، وكان حسن اخللق لني اجلانب مسرفا على نفسه وويل الدويدارية الكربى 



حممد بن أمحد بن أيب القاسم .ورفق ، مات يف أواخر السنة ، وقيل يف سادس احملرم من اليت تليها  فباشرها بلطف
الوزير كمال الدين ابن املقرئ الزبيدي ناب يف الوزارة باليمن ، وناب عن القاضي جمد الدين الشريازي يف القضاء 

  .، وكان فاضال 
لقليويب الشافعي اشتغل بالعلم وتلمذ للشيخ ويل الدين امللوي ، حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر الشيخ مشس الدين ا

ورأيت مساعه على العرضي ومظفر الدين ابن العطار يف جامع الترمذي ، وما أظنه حدث عنهما ، واشتهر بالدين 
ت يف واخلري ، وكان متقلال جدا إىل أن قرر يف مشيخة اخلانقاه الناصريةبسرياقوس شيخا هبا فباشرها إىل أن ما

  .مجادى األوىل وكان متواضعا لينا 
  .أحد من كان يعتقد مات يف ربيع اآلخر : حممد بن عبد اهللا اخلردفوشي 

حممد بن عبد الرمحن بن يوسف احلليب املعروف بابن سحلول ناصر الدين ، كان عمه عبد اهللا وزيرا حبلب ، ولد 
الكرمي ، ومسع عليه األربعني املخرجة من صحيح مسلم  ومسع املسلسل باألولية من أمحد بن عبد. . . . . . سنة 

بسماعه على زينب الكندية عن املؤبد ، ومسع من ابن احلبال جزء املناديلي ، أنا عبد اخلالق بن علي بن واصل 
البصري ثنا أبو جعفرالسعيدي ثنا أبو القاسم إبراهيم بن حممد املناديلي ، وويل مشيخة خانقاه والده فكان أهل 

ب يترددون غليه لرياسته وحشمته وسؤدده ، ومكارم أخالقه ، وكان مواظبا على إطعام من يرد عليه مث عظم حل
جاهه ملا استقر مجال الدين األستادار يف التكلم يف اململكة فإنه كان قريبه من قبل األم ألن أم مجال الدين بنت عبد 

وخ بعد موت الشيخ عز الدين اهلامشي ، مث سافر من حلب اهللا عم مشس الدين املذكور وكان استقر يف مشيخة الشي
إىل القاهرة فبالغ مجال الدين يف إكرامه وجهزه إىل احلجاز يف أهبة زائدة وأمحد ولد مجال الدين يومئذ أمري الركب 

  .فحج وعاد فمات بعقبة أيلة يف شهر اهللا احملرم ، وسلم مما آل إليه أمر قريبه مجال الدين وآله 
ن عمر بن إبراهيم بن القاضي العالمة شرف الدين هبة اهللا البارزي ، ناصر الدين احلموي ، قاضي محاة هو حممد ب

وأسالفه كان موصوفا باخلري واملعرفة ، فاضال عفيفا ، مشكورا يف احلكم ، باشر القضاء مدة ومات حبماةيف هذه 
  .شهور السنة وجده هبة اهللا هو القاضي شرف الدين البارزي العامل امل

احلجاوي ، كان من أهل العلم باهليئة ، وويل وظيفة التوقيت  -بفتح املهملة  -حممد بن حممد بن موسى بن سليم 
  .باجلامع األموي ، مث انتقل إىل حجا بلده فمات هناك يف شعبان 

ابن الشهاب حممد بن حممد بن موسى بن حممد بن حممد بن حممود بن سلمان احلليب األصل الدمشقي بدر الدين 
حممود ، ولد يف حدود اخلمسني ونشأ بدمشق واشتغل وتعاىن األدب ، ونظم الشعر وويل كتابة السر بدمشق 

وطرابلس وكان ويل توقيع الدست حبلب وكان رئيسا ، ذكيا كرميا ، له مروءة وعصبية إال أنه كان ينسب إىل 
يخ حلب من نظمه ، ومات يف السجن بدمشق سنة أشياء غري مرضية ، كتب عنه القاضي عالء الدين يف ذيل تار

نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن عمر التستري األصل مث البغدادي نزيل القاهرة .على يد مجال الدين األستادار  ٨١٢
جالل الدين أبو الفتح ولد يف حدود الثالثني ومات أبوه وهو صغري ، فرباه الشيخ الصاحل أمحد السقا وأقرأه القرآن 

غل بالفقه على مذهب احلنابلة ؛ ومسع احلديث من مجال الدين اخلضري وكمال الدين األنباري وأيب بكر بن واشت
قاسم السنجاري يف آخرين وأسانيدهم نازلة ، وقرأ األصول على الشيخ بدر الدين األربلي وأخذ عن الكرماين 

د يانس ببغداد ومدارس احلنابلة شارح البخاري ، شرح العضد على ابن احلاجب وويل تدريس احلديث مبسج
كاملستنصرية واجملاهدية ، وصنف يف الفقهوأصوله ونظم كتابا يف الفقه يف ستة آالف بيت ، وأرجوزة يف الفرائض 

مائة بيت جيدة يف باهبا ، وله خمتصر ابن احلاجب ومدايح نبوية ، وكان يذاكر الناس ببغداد مدة وانتفع الناس 



ا شاع أن اللنك قصدها فوصل إىل دمشق فبالغوا يف إكرامه ، وكان مقتدرا على النظم بذلك ، وخرج من بغداد مل
والنثر ، مث قدم القاهرة يف سنة تسعني وتقرر يف تدريس احلنابلة مبدرسة الظاهر برقوق وكان قد امتدحه وعمل له 

سناد نازل إىل مؤلفه ، مات يف رسالة يف مدح مدرسته ، وحدث بالقاهرة جبامع املسانيد البن اجلوزي مساعه له بإ
نصر اهللا بن حممد الصرخدي ناصر الدين أحد الفضالء ، مات يف أحد الربيعني .عشري صفر بعد أن مرض طويال 

.  
يوسف بن أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن قاسم البريي ، مث احلليب نزيل القاهرة األمري مجال الدين ، ولد سنة 

ة فصاهر الوزير مشس الدين بن سحلول فنشأ مجال الدين يف كنف خاله وكان أوال وكان أبوه خطيب البري ٧٥٢
بزي الفقهاء وحفظ القرآن وكتبا يف الفقه والعربية ، ومسع من مشس الدين ابن جابر األندلسي قصيدته البديعية 

و بزي اجلند فخدم وعرض عليه ألفية ابن معطي وأخذ عنه يف شرحها له حبلب ، مث قدم مصر بعد سنة سبعني وه.
أستادار األمري جباس وعرف به وطالت مدته عنده ، مث ترقى إىل أن تزوج بنت أستاذه وعظم قدره وحمله ، فباشر 

األستادراية عند مجاعة من األمراء كبيربس وسودون احلمزاوي وغريمها ، وعمر الدور الكبار وعمر يف داخل 
فيقال إنه وجد فيه خبيئة للفاطميني واشتهر ذكره باملروءة والعصبية  القصر جبوار املدرسة السابقية منزال حسنا ،

وقضاء حوائج الناس فقام بإعباء كثري من األمور وصار مقتصدا للملهوفني يقضي حوائجهم ويركب معهم إىل ذوي 
ن هرب ابن غراب اجلاه ، ومل يزل معظما نافذ الكلمة إىل أن قرر يف األستادارية رابع رجب سنة سبع ومثامنائة بعد أ

مع يشبك فشكرت سريته ، مث وقع بينه وبني الساملي لتهور الساملي فقبض عليه يف ذي احلجة واستبد باألمر إىل أن 
قرر يف األستادارية الكربى عوضا عن ابن قيماز يف رابع رجب سنة مثان بعد أن رسم عليه يف بيت شاد الدواوين 

تادارية األمري الكبري بيربس ، مث ملا تغريت األمور اليت بسطناها يف سنة يوما وليلة واستمر مع ذلك يتحدث يف أس
مثان ومثامنائة ومتكن ابن غراب من اململكة أراد الفتك جبمال الدين ، مث اشتغل عنه مبرضه ومل يلبث أن هلك ، 

ر مشري الدولة ، فاستوىل مجال الدين على األمور واستضاف الوزارة ونظر اخلاص والكشف بالوجه البحري واستق
مث ملا قتل يشبك صفا الوقت له وصار عزيز مصر على احلقيقة ، ال يعقد أمر إال به وال تفصل مشورة إال عن رأيه ، 

وال خترج إقطاع إال بإذنه ، وال يستخدم أحد من األمراء ولو عظمكاتبا عنده إال من جهته ، وال تباع دار حىت 
ض حىت يستأذنه ، وال يباع شيء من اجلوهر والصيين وال من آنية الذهب تعرض عليه ، وال يكتب مكتوب على قا

والفضة وال من الفرو والصوف واحلرير وال من كتب العلم النفيسة حىت يعرض عليه ، وال يلي أحد وظيفة ولو 
م أمري يف قلت حىت نواب القضاة إال بأمره ، مث جتاوز ذلك حىت صار ال خيرج إقطاع ولو قل إال مبشورته وال حيك

فالحه حىت يؤامره ، وال تكتب وصية حىت تعرض عليه أو يأذن فيها ، وخضع له اآلمر واملأمور ، وكثر تردد الناس 
إىل بابه حىت كان رؤساء الدولة من الدويدارية وكاتب السر ومن دوهنما ينزلون يف ركابه إىل منزله ، وال يصدر 

حرمة األوقاف فحلها أوال فأوال حىت استبدل بالقصور الزاهرة املنيفة أحد منهم إال عن رأيه ، مث شرع يف انتهاك 
بالقاهرة كقصر يشبك واحلجارية وغريمها بشيء من الطني من اجليزة وغريها ، وكان قبل ذلك يتوقى يف الظاهر 

فيبادر  فرمبا رام استبدال بعض املوقوفات فيعسر عليه القاضي إىل أن جتتمع شروط ذلك عند من ذهب إىل جوازه
هو بدس بعض الفعلة إىل ذلك املكان يف الليل فيفسد يف أساسه إىل أن يكاد يسقط فريسل من حيذر سكانه ، فإذا 
اشتهر ذلك بادر املستحق إىل االستبدال ومن غفل منهم أو متنع سقط فينقص من قيمته ما كان يدفعه له لو كان 

القاضيني احلنفي تارة واحلنبلي أخرى مسعتالقاضي كرمي الدين ابن  قائما ، مث بطلت هذه احليلة ملا زاد متكنه بإعانة
كنت يف جنازة فتوجهت للمقربة فوافقت ابن العدمي ففتحت له انتهاك حرمة األوقاف بكثرة : عبد العزيز يقول 



والعجب  ال يبقى يف بلدكم وقف ، -وأشار إىل احلنبلي  -إن عشت أنا والقاضي جمد الدين : االستبدال ، فقال يل 
أن رؤساء العصر كانوا ينكرون أفعال مجال الدين يف الباطن رعاية له وفرقا منه ، فما هو إال أن قتل فتوارد اجلميع 

على أتباعه فيما سن من ذلك حىت مل يسلم من ذلك أحد منهم ، ومل يزل األمر يتزايد بعد ذلك ، مث مل يزل مجال 
ري منها ومينت على الناصر بكثري من األموال اليت ينفقها عليه إىل أن كاد الدين يترقى وحيصل األموال ويداري بالكث

يغلب على األمر ، ويف اآلخر صار يشتري بين آدم األحرار من السلطان ، فكل من تغري عليه استأذن السلطان يف 
يده خلق كثري جدا إهالكه واشتراه منه مبال معني يعجل محله إىل الناصر ويتسلم ذلك الرجل فيهلكه ، فهلك على 

  .، وأكثرهم يف التحقيق من أهل اإلفساد 
ويف اجلملة كان قد نفذ حكمه يف اإلقليمني مصر والشام ، ومل يفته من اململكة سوى اسم السلطنة مع أنه كان رمبا 

اما صاحلا مدح باسم امللك وال يغري ذلك وال ينكره ، وتقدم أنه قتل يف مجادى اآلخرة ، ولقد رأيت له بعد قتله من
إن السيف حماء : حاصله أين ذكرت وأنا يف النوم ما كان فيه وما صار إليه وما ارتكب من املوبقات ، فقال يل قائل 

للخطايا ، فلما استيقظت اتفق أين نظرت هذا اللفظ بعينه يف صحيح ابن حبان يف أثناء حديث ، فرجوت له بذلك 
عليه إىل أن قتل ما مل يرتكبه يف حق ممن دونه فيما كان فيه من اإلهانة  اخلري ، ولعمري لقدارتكبوا يف حقه منذ قبض

واإلفراط يف ظلم الرباء من أهله حىت وضعت امرأته سارة بنت األمري جباس وهي حامل على دست نار فأسقطت 
  .ورأت من الذل ما ال يوصف وماتت بعد ذلك قهرا فلله األمر 

  ٨١٣حوادث سنة . ٨١٣ يكن حممود السرية فيما يقال مات سنة يونس بن قاضي الصنمني نقيب الشافعي مل
  سنة ثالث عشرة ومثامنائة

استهلت واألمري شيخ حياصر األمري نوروز حبماة وبيد شيخ غالب اململكة الشامية ويف تلك املدة اتصل القاضي 
  .ه ناصر الدين البارزي بامللك املؤيد ، فلم يزل يف خدمته إىل أن مات يف أيام سلطنت

ويف خامس احملرم استوىل شاهني دويدار شيخ على حلب وحاصر القلعة و وصل إىل شيخ الطنبغا القرمشي راجعا 
من املرقب وقد حبس فيه املأسورين فعمل نائب الغيبة فأذن لسودون بقجة أن خيرج إلىالدورة فيحصل منها ما 

  .ميكن حتصيله ويأخذه لنفسه 
جاليش الناصر إىل قصد الشام وفيه من األمراء بكتمر جلق و طوغان و يلبغا  ويف الثالث والعشرين من صفر خرج

  .الناصري و شاهني األفرم وغريهم 
ويف سابع عشر منه توجهوا من الريدانية وخرج السلطان يف رابع ربيع األول بالعسكر بعد أن عمل املولد النبوي 

ودونه الشيخ نصر اهللا ودونه بقية املشايخ ، وعن يساره يف أول ليلة من ربيع األول ، وجلس عن ميينه ابن زقاعة 
القضاة ، وأنعم يف هذه السنة على قاضي احلنابلة مبائة دينار ليتجهز هبا دون بقية القضاة ، وقرر يف مشيخة التربة 

أمر ويف السادس منه .اليت أكمل عمارهتا ، وكان أبوه أسسها صدر الدين أمحد ابن العجمي ورتب عنده الصوفية 
بأخذ ما يف الطواحني واملعاصر من اخليل والبغال فصريت إىل العسكر ، وبلغ األمريين حترك الناصر إليهما من 

القاهرة فأذعنا إىل املصاحلة على أن يكون دمشق وما معها لشيخ وحلب وما معها لنوروز وأن يستقل كل منهما 
كتبان بدل امللكي الناصري امللك هللا ، فلما تقرر ذلك مبملكته ، وتركا ذكر اسم الناصر من مكاتباهتما وصارا ي

عزما على مسك دمرداش وابن أخيه قرقماش فهرب دمرداش وحلق بالعجل بن نعري مث سار إىل الناصر ، وهرب 
أيضا مقبل الرومي فلحق بالناصر ملا قدم غزة ورجع شيخ إىل دمشق ومعه يشبك بن أزدمر وأفرج عن سودون 

أسورين بقلعة املرقب وأشاع أنه يريد التوجه إىل عسكره فتوجه إىل العربان فأوقع هبم وأخذ هلم اجللب وغريه من امل



مجاال وأغناما كثرية ، وخرج من دمشق ومعه جامن نائب محاة متوجها إىل جهة حلب و وصل القاضي مشس الدين 
طب اإلخناي ،وأما نوروز اإلخناي مع الناصر فأعيد إىل قضاء دمشق وصرف الباعوين عن خطابة القدس وخ

فمضى إىل حلب فتسلمها واستمر السلطان يف السري إىل الشام وقرر يف نيابة الغيبة أرغون نائب السلطنة وكمشبغا 
اجلمايل يف القلعة و إينال الصصالين احلاجب لفصل احلكومات وأنفق يف هذه السفرة من املوال ما ال يدخل حتت 

جلق ستة آالف دينار ولكل مقدم ألفي دينار ولكل طبلخاناه مخسمائة ولكل  الضبط فأعطى لتغري بردي وبكتمر
أمري عشرين ثالمثائة ولكل أمري عشرة مائتني ولكل مملوك مائة فكانت النفقة وحدها حنو مخسمائة ألف دينار خارجا 

م خرب شيخ فبادر عن اخليول واجلمال وما حيتاج هوإليه من الترك واخللع وغري ذلك فلما وصلوا إىل غزة بلغه
بكتمر جلق فأسرع السري فوصل إىل دمشق يف سابع عشري ربيع األول صبيحة خروج شيخ منها فأدرك مجاعة من 

أصحاب شيخ فقبض عليهم ، وقدم الناصر صبيحة ذلك جريدة ليكبس شيخ ففاته ، مث قدمت أثقال الناصر 
ك ليطمئن وحيضر إليه ، وقرر يف نيابة طرابلس ونودي باألمان وقرر الناصر يف نيابة دمشق نوروز ونودي بذل

وبرز الناصر إىل برزة يف العشر األول من ربيع األول واستناب . يشبك املوساوي بعد أن بذل فيها مائة ألف دينار 
بدمشق شاهني الزردكاش وقبض على شرف الدين موسى امللكاوي واهتمه بإخفاء صدر الدين ابن األدمي وكان إذ 

نفية وكاتب السر عند شيخ فدل عليه ، فلما أتاهالطلب هرب مث قبض عليه فسجن بقلعة دمشق يف ذاك قاضي احل
سابع مجادى األوىل واستمر مسري الناصر إىل حلب مث خرج منها يف نصف الشهر ، فلما أحس األمراء مبسريه مضوا 

دمها ، مث بلغهم خروج الناصر من إىل مرعش فتلقاهم علي بك وناصر الدين بك ولدا خليل بن بلغادر فأقاموا عن
حلب يف طلبهم فرحلوا إىل غلوا مث إىل قيسارية فنزل الناصر باالبلستني وكتب إىل شيخ ونوروز خيريمها بني اخلروج 

عن مملكتهأو الوقوف حملاربته أو الوصول إىل خدمته ليفعل فيهما ما شاء وأنه عزم على اإلقامة مبكانه السنتني 
غرضه منهم ، فأجابه شيخ يعتذر مبا خامر قلبه من اخلوف وأنه املانع من احلضور وأنه ال يقابل  والثالث حىت ينال

السلطان أبدا وأنه إن مل يسمح له السلطان بنيابة دمشق فلينعم عليه بنيابة أبلستني ولنوروز بنيابة ملطية وليشبك بن 
م أحق من التركمان واألكراد املفسدين ، فلم يرض أزدمر بعينتاب ويفرق القالع على بقية األمراء ليحفظوها فإهن

السلطان بذلك وأرسل إىل دمشق يستدعي األموال وأمرهم أن يوزعوا البساتني وغريها من الطواحني واحلمامات 
وغريها نصف ما كان يأخذه نوروز ، وأهل القرى حينئذ جيىب منهم الشعري وأحدثوا عليهم شعريا آخر ليزرع 

ووصل إىل الناصر من التركمان والعربان ونواب القالع خلق كثري ، ووصلت إليه رسل . ه اخليل للفصيل اليت ترعا
قرا يوسف ورسل صاحب ماردين ورسل قرا يلك بتقادمهم وهداياهم ، فكثرت العساكر وقلت األقوات وظهر 

قبض على نوروز وشيخ امللل يف العسكر وبدت نفرهتم منطول اإلقامة فألزم ولدا دلغادر حممد بك وعلي بك بال
ومن معهما وطردمها من البالد ورجع إىل حلب ، فلما رجع توجه سودون اجللب من عسكر نوروز وشيخ فغلب 
على الكرك ، وخرج نائب دمشق يف طلبه فلما بلغه أنه مر عليه فلم يدركه وفاهتم أيضا جامنوقرقماش فتوجها إىل 

ب فأكرمه وواله نيابة صفد ، مث قدم جامن فواله نيابة طرابلس ، مث ملطية مث افترقا فقدم قرقماش على الناصر حبل
  قدم تغرى بردى ابن أخي دمرداش فقرر يف نيابة صفد وعوض عنها أخوه قرقماش حبلب وكان استناب يف دمشق
بكتمر جلق وكان استناب حيدر نائب قلعة املرقب على طرابلس فتوجه إليها ، وهبا حسن بن حمب الدين أستادار 

شيخ وعلم الدين وصالح الدين ولدا ابن الكويز من جهته فحاصرهم مث صرف عن النيابة وسار إليها جامن املذكور 
قبل ، وأرسل الناصر إىل الطنبغا العثماين وقانباي احملمدي يطلبهما من دمشقفتوجها إليه يف خامس رجب ، ووصل 

ار إلخراج من بقي من املماليك بدمشق ، ووقعت بني بكتمر جلق يف السادس منه فاستقر هبا ووصل فريوز اخلازند



نائب البرية وبني سودون احملمدي حرب ، وأرسل الناصر من أخذ قلعة الروم ، وأرسل بلبان حياصر كزل من 
الشيخية بصهيون وأرسل تنكز إىل حصن األكراد ومعه ابن إينال ، وأرسل إىل دمشق بالقبض على مجاعة من 

وكان استناب حيدر نائب قلعة املرقب على طرابلس فتوجه إليها ، وهبا حسن بن حمب الدين متر جلق . املخامرين 
أستادار شيخ وعلم الدين وصالح الدين ولدا ابن الكويز من جهته فحاصرهم مث صرف عن النيابة وسار إليها جامن 

دمشق فتوجها إليه يف خامس رجب  املذكور قبل ، وأرسل الناصر إىل الطنبغا العثماين وقانباي احملمدي يطلبهما من
، ووصل بكتمر جلق يف السادس منه فاستقر هبا ووصل فريوز اخلازندار إلخراج من بقي من املماليك بدمشق ، 
ووقعت بني نائب البرية وبني سودون احملمدي حرب ، وأرسل الناصر من أخذ قلعة الروم ، وأرسل بلبان حياصر 

ز إىل حصن األكراد ومعه ابن إينال ، وأرسل إىل دمشق بالقبض على مجاعة كزل من الشيخية بصهيون وأرسل تنك
  .من املخامرين 

فلما كان السادس من رجب ركب بكتمر جلق ورفع علم السلطان ونادى من أطاع السلطان فليقف حتت العلم 
هوا فتبعهم بقية العسكر فتسارعوا إليهإال قليال مضوا إىل امليدان ودقوا طبال ، وقبضوا على قانباي ونكباي وتوج

فلم يلحقوهم واستمر أولئك إىل أن دخلوا الكرك وكبريهم بردبك اخلازندار ، فلما بلغ الناصر خرب الكرك أرسل 
تقليد نيابتها لسودون اجللب ليستميله بذلك ، مث رحل الناصر فوصل إىل دمشق يف أواخر رجب ، وملا حتقق شيخ 

نتاب وسلكا الربية طالبني الشام ، فركب الناصر من حلب على حني غفلة ونوروز رحيله من حلب توجها إىل عي
فقدم دمشق يف أربعة أيام ، واستأذنه القاضي جالل الدين يف التوجه إىل القاهرة بسبب جتهيز صرر احلرمني فأذن له 

من عشر شهر شعبان ، فسار منها يف ثامنشعبان ، وسار أيضا جمد الدين ابن اهليصم ناظر اخلاص فقدم القاهرة يف ثا
وبالغ يف املصادرات وطلب األموال من غري حقها حىت أنه أحضر صحبته مراسيم بإبطال املواريث األهلية حىت صار 

أنه من له ولد أو والد فلم ميهل ومات يف ليلة العشرين منه وسر الناس مبوته ، وظفر الناصر بستة من أصحاب 
رب بوصول شيخ ونوروز إىل أرض البلقاء يف مائتني ومخسني فارسا ، وكان شيخ بدمشق فأمر هبم فوسطوا ، وقدم اخل

سبب ذلك أهنم تفرقوا بعد رجوعهم عن قيسارية عند تل ياسر ؛ وحلق بدمشق وحلب منهم عدة وافرة واختفى 
إىل آخرون ومر شيخ ونوروز يف خواصهما إىل تدمر فامتاروا منها مث مضوا إىل صرخدومل يستقروا هبا مث مضوا 
البلقاء ودخلوا إىل القدس ، مث رجعوا إىل غزة فدخلوها يف سادس عشري شعبان ومات منهم بالبلقاء متربغا 

املشطوب وإينال املنقار بالطاعون يف حسبان وحلق هبم سودون اجللب من الكرك فاخذوا من غزة كثريا من اخليول 
الكرك فجهز الناصر يف أثرهم بكتمر جلق على مث رحلوا منها يف صبيحة الثالث من رمضان ورجع اجللب إىل 

عسكر كثري ، فسار إىل زرع مث أحلقه بطوغان ، فساروا يف أواخر شعبان فاجتمعوا بقاقون يف الثاين من 
رمضانفساروا مجيعا إىل غزة فقدموها يف ثالثه ، وقد رحل منها شيخ وأصحابه بكرة النهار فوجدوا نائب غزة جاين 

زعقة فاستراحوا بغزة وبعث بكتمر شاهني الزردكاش وغريه على الربية إىل القاهرة حيذرهم جميء بك قد تبعهم إىل ال
شيخ ومن معه وخرج من غزة يف اخلامس من رمضان واستمر شيخ ومن معه متوجهني إىل القاهرة فمات شاهني 

يمون النقيبة مل يرسله أستاذه يف دويداره بالصاحلية ، فدفنه هناك ، وحزن عليه كثريا وكان من الفرسان املعدودين م
جهة إال وكان على وجهه النصر واستمر شيخ ومن معه إىل القاهرة ، فاستعد أرغون نائب الغيبة ومن معه للحصار 

، فوصلوا يف الثامن منرمضان وهم شيخ ونوروز ويشبك بن أزدمر وبردبك وقنباي وسودون بقجة وسودون 
عهم ، والتف عليهم مجع كثري من عرب الشرقية فتوجه شيخ من ناحية احملمدي ويشبك العثماين وقمش وأتبا

املطريةإىل بوالق إىل امليدان الكبري إىل الصليبة إىل الرملة فربز هلم أينال الصصالين احلاجب فصدهم عن القلعة 



فنادى باألمان  فتوجهوا إىل بيت نوروز بالرملة واجتمع عليهم خلق كثري من الغوغاء وأرسل شيخ رجال إىل القاهرة
ورفع الظلم ورخص سعر الذهب والقمح ، فمال الناس إليه وساعدوه فتوجه مبن معه إىل مدرسة األشرف فملكها 
مث مدرسة حسن ورموا على اإلصطبل ففر منهم أرغون فدخل القلعة مبفرده وأمر شيخ بإخراج من يف مجيع احلبوس 

ك بن أزدمر حبيث أنه هدم ما فوق خوخة إيدغمش وسهل من املسجونني فأطلقوا وكان بعض ذلك مبباشرة يشب
الدخول للراكبني منها فدخلوا وفتحوا باب زويلة ، فهرب حسني وايل القاهرة وتوجه إىل حبس الديلم فكسر بابه 

وأخرج من فيه وأمر شيخ بتتبع اخليول من اإلصطبالت وغريها فأخذ منها ما حيتاج إليه مث هجم على باب السلسلة 
اإلصطبل وجلس يف احلراقة وتوجهوا إىل باب القلعة فطلبوا فتحه فكلمهم الزمام من وراء الباب فقال إن فأخذ 

ليحضر : مالنا غرض يف النهب بل نريد أن نأخذ ابن السلطان فنسلطنه ، فقال : حرمي السلطان يف القلعةفقالوا 
إعطاءه ليحضر العسكر السلطاين فباتوا ، فلما  منكم إىل باب السر اثنان أو ثالثة فيحلفوا وأنا أسلمه لكم وقصد

أصبحوا الحت بوارق العسكر وارتفع العجاج وأشيع أن الناصر وصل فارتفعت األصوات يف القلعة بذلك وهللوا 
وكربوا ، فركب شيخ وأصحابه من ساعتهم حنو باب القرافة فكبا باألمري شيخ جواده ، فبادر أصحابه فأركبوه 

  على غريه ومل جيسر أحد
اتباعهم وكان العسكر الواصل فيه بكتمر جلق وطوغان ومن معهما فقبضوا من املذكورين على مجاعة منهم بردبك 
وبرسباي وقراكشك وكان السبب يف قدوم هؤالء هبذه السرعة أن الناصر ملا وصل دمشق وقيل له إن نوروز ومن 

املوساوي وقنباي واسنبغا الزردكاش والطنبغا  معه توجهوا إىل صرخد جهز بكتمر جلق وطوغان الدويدار ويشبك
العثماين ومن معهم وكانوا قدر ألف نفس ليحاصروا نوروز ومن معه ، ويقبضوا عليهم فلما وصلوا إىل صرخد قيل 

ما : هلم قد توجهوا إىل غزة فاستمروا خلفهم إىل غزة فقيل هلم توجهوا حنو مصر ، فاختلفوافقال بكتمر ومن معه 
بالرواح ملصر ، وخالفهم األكثر فاحتاج أن يوافقهم وتوجهوا إىل مصر مسرعني فاتفق وصوهلم حني  معنا مرسوم

أراد نائب الغيبة بالقلعة أن يسلم القلعة فبطل ذلك فجأة ، وظن شيخ ومن معه أن السلطان يف العسكر املذكور 
ر ال يقوم قدامه ، واعتذر من قدم من عدم فاهنزموا ، ولو حتقق أن رأسهم بكتمر ملا اهنزم لعلمه أن بكتمر املذكو

اتباعهم للمنهزمني أن خيوهلم كانت أعيت ، وكذلك الرجال من توايل الركض حىت أدركوا ما أدركوا ، فسار 
شيخ مبن معه إىل إطفيح مث إىل السويس ، فأخذوا منها عليقا ومجاال ، وسار هبم شعبان بن عيسى يف درب احلاج إىل 

فرقة رأسها نوروز ومعه يشبك بن أزدمر وسودون بقجة ، وفرقة فيها شيخ ومعه : ئذ فرقتني خنل وافترقوا حين
سودون قراصقل وسودون احملمدي ، فوصلوا إىل الشوبك مث إىل الكرك فتلقاهم سودون اجللب وأدخلهم املدينة ، 

ون وطائفة يسرية ، فبادر فلما كان يف وسط ذي القعدة توجهشيخ إىل احلمام بالكرك ومعه قنباي احملمدي وسود
أمحد بن أيب العباس احلاجب بالكرك وأراد الفتك به ومعه مجع كثري فاقتحموا احلمام فسبقهم بعض مماليك شيخ 
فأعلمه ، فنهض ويف وسطه مئزره ويف يده طاسة احلمام فقاتلهم فأخرجهم من احلمام ، مث تكاثروا عليه فأدركه 

شيخ سهم فخرج منه بسببه دم كثري فسقط مغشيا عليه ، فحمل على  نوروز يف مجاعة فكسرهم ، وقد أصاب
بساطه وأقام أياما ال يعقل ، وقتل يف هذه الكائنة سودون بقجة وكان شابا وكان زوج بنت متراز وكان مع ذلك 

هم إىل حمبا يف العلماء ، فلما وقع ذلك خشي سودون اجللب من األمراء أن ينسبوه إىل الفتنة املذكورة ، فهرب من
ماردين وعزم على املضي إىل قرا يوسف ، فبلغه أنه مشغول مبحاربة ملوك الترك مثل إيدكي وإبراهيم الدربندي 

وشاه رخ بن مترلنك ، فتأخر عن املضي إليهونودي بالقاهرة بتهديد من آوى أحدا من الشيخية والنوروزية ، 
بعد ذلك نائب الغيبة ، وأخذ بكتمر جلق من  وبسط حسام الدين الوايل يف أذى من ينسب إليهم حىت منعه



األستادار السلطاين ألف دينار وألزم احملتسب ببيع قمح له بألفي دينار وإحضار مثنها ، فعجز عن ذلك وهرب 
وعزل نفسه ، وهو مشس الدين بن الدمريي ومات بعد قليل يف رمضان وأخذ بكتمر من جتار الشام ماال جزيال 

اعهم وكان العسكر . دس عشر يريد دمشق ، فوصل إىل غزة يف الثاين والعشرين منه قرضا ، وتوجه يف السا
الواصل فيه بكتمر جلق وطوغان ومن معهما فقبضوا من املذكورين على مجاعة منهم بردبك وبرسباي وقراكشك 

جهوا إىل وكان السبب يف قدوم هؤالء هبذه السرعة أن الناصر ملا وصل دمشق وقيل له إن نوروز ومن معه تو
صرخد جهز بكتمر جلق وطوغان الدويدار ويشبك املوساوي وقنباي واسنبغا الزردكاش والطنبغا العثماين ومن 

معهم وكانوا قدر ألف نفس ليحاصروا نوروز ومن معه ، ويقبضوا عليهم فلما وصلوا إىل صرخد قيل هلم قد 
ما معنا : مصر ، فاختلفوا فقال بكتمر ومن معه  توجهوا إىل غزة فاستمروا خلفهم إىل غزة فقيل هلم توجهوا حنو

مرسوم بالرواح ملصر ، وخالفهم األكثر فاحتاج أن يوافقهم وتوجهوا إىل مصر مسرعني فاتفق وصوهلم حني أراد 
نائب الغيبة بالقلعة أن يسلم القلعة فبطل ذلك فجأة ، وظن شيخ ومن معه أن السلطان يف العسكر املذكور فاهنزموا 

قق أن رأسهم بكتمر ملا اهنزم لعلمه أن بكتمر املذكور ال يقوم قدامه ، واعتذر من قدم من عدم اتباعهم ، ولو حت
للمنهزمني أن خيوهلم كانت أعيت ، وكذلك الرجال من توايل الركض حىت أدركوا ما أدركوا ، فسار شيخ مبن 

م شعبان بن عيسى يف درب احلاج إىل خنل معه إىل إطفيح مث إىل السويس ، فأخذوا منها عليقا ومجاال ، وسار هب
فرقة رأسها نوروز ومعه يشبك بن أزدمر وسودون بقجة ، وفرقة فيها شيخ ومعه سودون : وافترقوا حينئذ فرقتني 

قراصقل وسودون احملمدي ، فوصلوا إىل الشوبك مث إىل الكرك فتلقاهم سودون اجللب وأدخلهم املدينة ، فلما 
توجه شيخ إىل احلمام بالكرك ومعه قنباي احملمدي وسودون وطائفة يسرية ، فبادر أمحد  كان يف وسط ذي القعدة

بن أيب العباس احلاجب بالكرك وأراد الفتك به ومعه مجع كثري فاقتحموا احلمام فسبقهم بعض مماليك شيخ فأعلمه ، 
كاثروا عليه فأدركه نوروز يف فنهض ويف وسطه مئزره ويف يده طاسة احلمام فقاتلهم فأخرجهم من احلمام ، مث ت

مجاعة فكسرهم ، وقد أصاب شيخ سهم فخرج منه بسببه دم كثري فسقط مغشيا عليه ، فحمل على بساطه وأقام 
أياما ال يعقل ، وقتل يف هذه الكائنة سودون بقجة وكان شابا وكان زوج بنت متراز وكان مع ذلك حمبا يف العلماء 

من األمراء أن ينسبوه إىل الفتنة املذكورة ، فهرب منهم إىل ماردين وعزم  ، فلما وقع ذلك خشي سودون اجللب
على املضي إىل قرا يوسف ، فبلغه أنه مشغول مبحاربة ملوك الترك مثل إيدكي وإبراهيم الدربندي وشاه رخ بن 

وبسط حسام مترلنك ، فتأخر عن املضي إليه ونودي بالقاهرة بتهديد من آوى أحدا من الشيخية والنوروزية ، 
الدين الوايل يف أذى من ينسب إليهم حىت منعه بعد ذلك نائب الغيبة ، وأخذ بكتمر جلق من األستادار السلطاين 

ألف دينار وألزم احملتسب ببيع قمح له بألفي دينار وإحضار مثنها ، فعجز عن ذلك وهرب وعزل نفسه ، وهو مشس 
بكتمر من جتار الشام ماال جزيال قرضا ، وتوجه يف السادس  الدين بن الدمريي ومات بعد قليل يف رمضان وأخذ

  .عشر يريد دمشق ، فوصل إىل غزة يف الثاين والعشرين منه 
ويف رمضان قبض على شرف الدين ومشس الدين ولدي التبانيوعلي حمب الدين ابن الشحنة وشهاب الدين ابن 

أرسل الناصر إىل جامن نائب طرابلس وتغري شغري من حلب فقيدوا وأحضروا إىل دمشق فسجنوا بالقلعة ، و
بردي نائب صفد فقدما عليه بدمشق ، فأرسلهما يف عسكر إىل جهة شيخ فخرجوا يف سابع عشر رمضان ، فوصل 
اخلرب مبا اتفق يف القاهرة ، فاستعادهم وأرسل أقبغا دويدار يشبك إىل القاهرة خبلع إىل األمراء املذكورين مع الثناء 

لوه ، وكان اخلرب قد اتصل إىل الناصر بتقاعد طوغان وبكتمر عن القبض على شيخ ونوروز ومن معه عليهم مبا فع
  .مع قدرهتم على ذلك فأسر ذلك يف نفسه ، مث جاءه اخلرب بأخذ أصحابه قلعة صرخد 



مرداش ويف العشرين من شوال أخرج بالذين قبض عليهم الناصر من دمشقمقيدين للتوجه هبم إىل مصر ، مث توجه د
  .إىل بلد اخلليل ومعه عسكر لكشف أخبار األمراء اهلاربني من القاهرة 

ويف العاشر من ذي القعدة نودي بالعسكر أن خيرجوا إىل باب النصر ، وتتبعت احلمري من الدواليب والبساتني 
  .ليحمل عليها األمتعة السلطانية ، فتضرر الناس بذلك كثريا وكثر الدعاء عليه 

عشر منه خرج السلطان إىل الغوطة فنهب عقربا ، وكان قد سعى عنده أن األمراء اهلاربني هبا ، فلم ويف اخلامس 
  .جيد منهم أحدا وعظم الضرر بالناحية املذكورة 

ويف سابع عشره خرج الناصر من دمشق ونزل بقبة يلبغا ورجع بكتمر جلق خبلعة على نيابة الشام ، فلما كان يف 
ضاة الشام بعشرة قراقل والتجار بعشرة أخرى ويف ذي القعدة خامر أقبغا شيطان وكان سلخ ذي القعدة ألزم ق

على املرقب من جهة شيخ فسار إىل جهة حلب مظهرا لطاعة السلطان ، وتوجه السلطان إىل جهة الكرك ملا حتقق 
يف ذي احلجة ، ووصل  حلول األمراء هبا ، وأرسل حرميه إىل القاهرة فوصلوا ووصل صحبتهم أكثراألثقال والقضاة

الناصر إىل الكرك فحاصرها ، فمشى تغري بردي ومتراز الناصري يف الصلح بني الناصر وبني األمراء إىل أن استقر 
األمر على أن يكون شيخ يف نيابة حلب وتستمر قلعة املرقب بيده ، وأن يكون نوروز يف نيابة طرابلس وشرط 

قطاعا وال وظيفة إال بأمره وان يسلما قلعة الكرك ومدينتها له ، وكذلك الناصر عليهما أن ال خيرجا إمرة وال إ
يسلم شيخ قلعة صرخد وقلعة صهيون وحلف اجلميع على الوفاء بذلك وخلع عليهم وعلى من معهما خلعا كثرية 

حبلب ، وقرر يشبك بن أزدمر أتابك العساكر بدمشق وسودون بن عبد الرمحن أمريا مبصر وقايتباي احملمدي أمريا 
ونزلوا اجلميع إىل الناصر وأكلوا على مساطه وعملوا اخلدمة عنده ، ورحل الناصر من الكرك إىل القدس وسار 

تغري بردي إىل جهة دمشق وقد استقر نائبها عوضا عن بكتمر جلق ، فأقام امللك الناصر بالقدس مخسة أيام ورجع 
  .متوجها إىل القاهرة 

  املتغلبنيذكر احلوادث اخلارجة عن حروب 
يف احملرم استقر قراجا شاد الشرخباناة دويدارا كبريا عوضا عنقجاجق حبكم موته فلم ينشب أن مات وهو متوجه 

كان فاسقا : قال العينتايب . صحبة العسكر بالصاحلية يف ثالث صفر ، ودفن يف جامعها مث نقل بعد ذلك إىل القاهرة 
السلطان ، وفيه أومل بكتمر جلق على عرس بنت الناصر وبىن هبا ليلة قليل اخلري وخلف موجودا كثريا احتاط عليه 

  .اجلمعة حادي عشره 
ويف ليلة احلادي والعشرين منه اجتمع رجالن من العوام بدمشق فشربا اخلمر فاصبحا حمروقني ومل يوجد بينهما نار 

، فأقبل الناس أفواجا لرؤيتهما  وال اثر حريق يف غري بدهنما وبعض ثياهبما ، وقد مات أحدمها ويف اآلخر رمق
واالعتبار حباهلما ، وفيه فشا الطاعون بطرابلس وحوران وبالس ودمشق ، ووقع جراد بالرملة والساحل ، وفيه 

توجه أمحد ابن أويس يف عسكر بغداد إىل تربيز ليستويل عليها وقد سار صاحبها قرا يوسف إىل أرزنكان لقتال قرا 
ما عداوة ،فبلغ ذلك قرا يوسف وأن أمحد ابن أويس اتفق مع شاه رخ بن مترلنك وغريه يلك التركماين وكان بينه

على قرا يوسف ، فرجع قرا يوسف عن حماربة قرا يلك ، وتوجه إىل تربيز فجمع أمحد بن أويس عسكرا كثريا فيهم 
ع اآلخر ، فانكسر ابن أويس ، ابن الشيخ إبراهيم الدربندي وأمراء البالد ، فاقتتلوا يف يوم اجلمعة ثاين عشري ربي

وفقد ابن أويس وولده علي وكثري من األمراء ، وأسر ابن الشيخ وعدة من األمراء ، واستوىل قرا يوسف على 
تربيز وغريها ، ويقال إن ابن أويس اختفى يف عني ماء فدخل عليه بعض الفرسان فأراد قتله فعرفه بنفسه فأحضر 

يف االعتقال فيقال إنه قتل خنقا ، وحاصر حممد بن قرا يوسف بغداد أشهرا وهبا  إىل قرا يوسف فأكرمه واستمر معه



خبشاش مملوك أمحد فلم يصدق مبوت أمحد ، واستمر على اخلطبة له مث أقام صبيا يقال له أويس ابن أخي أمحد 
ويس وأنه حي يرزق فسلطنه ، مث قامت ببغداد ضجة يف الليل قتل فيها خبشاش وأشيع أن الذي أمر بقتله أمحدبن أ

وأنه ظهر ببغداد وصارت األوامر خترج من دار أمحد على لسانه ، واستقر عبد الرحيم بن املالح موضع خبشاش 
وأعيدت اخلطبة باسم أمحد وبطل أمر أويس ، فرجع حممد بن قرا يوسف مبن معه عن حصار بغداد مث قتل عبد 

بن أويس قتل ، فأعادوا ابنها إىل السلطنة ، فعاد عليهم حممد الرحيم بن املالح وأشاعت أم الصيب أويس أن أمحد 
فحاصرهم ، فأشيع ثانيا أن أمحد حي وقد وقعت ضجة عظيمة وشاع أن أمحد ظهر فاجتمع الناس إىل داره ، فخرج 
 إليهم شخص يف زي أمحد على فرس فقبلوا له األرض وذلك ليال فسألوه أن يظهر هلم هنارا فواعدهم وظهر هلم عند

غروب الشمس فصاحت العامة هذا السلطان أمحد وظنوا ذلك حقيقة ، مث ظهر فساد ذلك وأن ذلك كله خترج 
على أم أويس ، وآل األمر إىل غلبة حممد بن قرا يوسف على بغداد ، ونزح عنها أويس مبن معه فسار إىل تستر 

ل سنة أربع عشرةوهربت مرضعة حسن فملكها وانقضى أمر أمحد بن أويس ، وكانت غلبة حممد على بغداد يف أو
بن أمحد بن أويس إىل حلب ، فقدمت به يف رمضان ، وقيل إن قرا يوسف ملا ظفر به سلمه لبعض أصحابه وقال إين 

مل أنصر عليه بقويت لكن بغدره وكان قرا يوسف ال حيب القتل فخشي من فر إىل قرا يوسف من أمحد أن يطلقه 
أن مل جيد بدا من األمر بقتله فأمر خبنقه ظاهرا وأسر إىل من خينقه أن يبقى عليه ، مث فيهلكهم فتسببوا يف قتله إىل 

أحضر شخصا شبهه ، فشنقه فرضي أصحابه بذلك وهلذا كان قرا يوسف وولده حممد ومن عرف القصة إذا أشيع 
  .أن أمحد حي يصدقون بذلك وال يتوقفون وقد أشيع بعد ست سنني من هذا التاريخ أنه حي 

فيه يف ثالث عشري صفر نودي بالقاهرة أن تكون الفلوس باثين عشر درمها لكل رطل ، وكانت بستة والذهب و
مبائتني منها واشتد األمر وفقد اخلبز وغلقت األسواق فغضب الناصر من ذلك وكان قد حصل من الفلوس مجلة 

ر لكل رطل ربح يف كل ألف ألفا كثرية لتحسني بعض الناس له ذلك وسولت له نفسه أنه إذا صريها باثين عش
أخرى فاشتد عليه خمالفتهم ألمره وهم أن يضع السيف يف العامةوبات الناس يف كرب مث مل يزل به األمراء حىت أذن 

أن يكون بتسعة كل رطل ، فنودي بذلك فسكن احلال قليال وظهرت املآكل مث شفع إليه األمراء أن يعيدها ملا 
العطلة يف جتهيزهم إىل السفر فنودي عليها بستة فضجت األسواق وقيل كان السبب كانت عليه ملا حصل هلم من 

أنه سأل عن سعر احلديد الذي ينعل به اخليول والبغال وعن سكك احلديد والسالسل ، فقيل له كل رطل باثين 
يد ، فلما عشر فأنكر ذلك ، وقال الفلوس من النحاس وهو أغلى من احلديد فكيف يكون النحاس أرخص من احلد

  .ختيل املماليك أن ذلك بسببهم ونفروا منه رجع عن ذلك 
  .وفيها احنط سعر الغالل بعد سفر الناصر إىل الشام حىت وصل الشعري من مائة ومخسني إىل ستني وقس على ذلك 

الء حبيث ويف هذه السنة كثرت الفنت جببل نابلس بني ابن عبد الستر وابن عمه عبد القادر شيخي العشري وعظم الب
  .أن الدرب انقطع من السالك 

وفيه توجه عثمان بن طرغلي املعروف بقرا يلك إىل .ويف مجادى األوىل استقر حممد التركماين يف نيابة الكرك 
  .أرزنكان وحرق ديارها وجال أهلها معه إىل بالده 

ىل استيالء موسى على مملكة وفيه اقتتل سليمان بن أيب يزيد مع أخيه موسى وهزمه وحصره بأخالق وآل األمر إ
  .أخيه ومات أخوه يف هذا العام 

  .ووقع بني ابن قرمان وبني ابن كرميان قتال ، وكثرت الفتنبني التركمان ، واستعرت البالد نارا فلله األمر 
حلم ،  ويف مجادى اآلخرة وصل الفرنج الذين استأذنوا الناصر يف العام املاضي ملا دخل القدس أن جيددوا عمارة بيت



فواصلوا يف هذا العام إىل يافا ومعهم عجل وصناع وأخشاب فاخرجوا املرسوم واستدعوا الصناع للعمل باألجرة 
فأتاهم عدة وشرعوا يف إزاحة ما بطريقهم من األوعار ووسعوا الطريق حبيث تسع عشرة أفراس ومل تكن تسع غري 

ها فلما رجع الناصر إىل دمشق عرف نصحاؤه فارس وأحضروا معهم دهنا إذا وضعوه على الصخرة سهل قطع
بسوء القالة يف ذلك فكتب إىل أرغون كاشف الرملة مينعهم من ذلك والقبض عليهم وعلى من معهم من الصناع 

  .وآالت السالح واجلمال والدهن فختم على خمازهنم ومحلهم ومعهم ما رسم به إىل الناصر 
الوهاب ابننصر اهللا يف نظر الكسوة ووكالة بيت املال بعد موت ويف ثاين عشري رمضان استقر تاج الدين عبد 

  .الطويل 
ويف سابعه استقر شهاب الدين ابن الكشك يف قضاء احلنفية بدمشق وجنم الدين ابن حجي يف قضاء الشافعية 

صر يأمره ويف رمضان أوقع قرقماش بالتركمان ، وهنب منهم غنما كثريا ومجاال وماال ، فوافاه كتب النا.بطرابلس 
  .بالوصول إليه ، فوصل وأهدى له من كسبه من التركمان أربعة آالف رأس غنم 
  .ويف شوال قبض الناصر على جانبك القرمي فضربه ضربا مربحا ، وسجنه بالقلعة 

ويف ذي القعدة قدم األستادار تاج الدين ابن اهليصم والوزيرسعد الدين البشريي إىل القاهرة لتحصيل األموال ، 
ظهر األستادار مرسوم الناصر بقبض ترك املوتى مجيعها من ذوي األموال مطلقا سواء من كان له وارث أم مل يكن فأ

، فعظمت املصيبة وكثرت الشناعة وبالغ يف استرجاع املرياث ممن أخذه حبق من ولد وأخ وزوج وزوجة وغري ذلك 
  .، فشاع بني الناس أن الناصر أمر بتغيري حكم اهللا 

السنة كان يف أول العام وباء ببالد فلسطني وحوران وعجلون ونابلس وطرابلس فمات خلق كثري جدا ،  ويف هذه
مث كان يف آخرها الطاعون بدمشق ونواحيها ، وفيها تناقصت األسعار بالقاهرة فبلغ القمح مائة وثالثني والشعري 

مائتني وعشرين ، وفيها جدد مرجان اهلندي مائتني والذهب مع ذلك غال جدا فبلغ اإلفرجني مائيت درهم واهلرجة 
خازندار شيخ اجلامع حبكر السماق ، ورتب يف إمامته شهاب الدين األذرعي ابن أخي قاضي أذرعات إماما ، 

وفيها عزر القاضي مشس الدين اإلخنائي قاضي الشام .ورتب فيه كمال الدين الزاحبي متصدرا لسماع احلديث 
يل بسبب ما يكثر من املذكور من النميمة بني الناس فضربه وحبسه ، وشكره الناس على مجال الدين عبد اهللا اجملاد

  .ذلك قرأت ذلك خبط ابن حجي 
ويف هذه السنة كانت احلادثة العظيمة بفاس من بالد املغرب حىت خربت وذلك أن ملكها وهو أبو سعيد عثمان بن 

ق قرر يف تدبري مملكته احلاجب عبد اهللا بن الطريفي فأوقع أمحد بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد احل
بينه وبني أيب فارس صاحب إفريقية ، وجهز حممد بن أيب حيىي بن زكريا بالعسكر ليحاصر تونس ، فما زال أبو 

فارسينصب له أشراك املكايد حىت أوقعه وهزمه ومزق عسكره ، فلما متكن من ذلك كاتب ابن األمحر بأن يفرج 
مد بن عبد العزيز بن أيب سامل ، وكان معتقال عنده مع مجاعة من ذرية بين مرين ممن يرشح للملك ، فأفرج عن حم

عنه وسلطنه يف أول شعبان منها وجهزه ، فأجاز البحر حىت نازل فاس يف ذي احلجة ، فخرج عبد اهللا بن الطريفي 
ر يف حصار فاس وكان ما سنذكره يف اليت بعدها لقتاله فكبا به فرسه ، فقبض عليه حممد وأمر به فأحرق ، واستم

  ٨١٣وفيات سنة .إن شاء اهللا تعاىل 
  ذكر من مات يف سنة ثالث عشرة ومثامنائة من األعيان

  .إبراهيم بن حممد الرصايف كان من ذوي اليسار فقطع عليه الطريق فقتل 
قال غياث الدين سلطان العراق كان أمحد بن أويس بن الشيخ حسن النوين بن حسني بن أقبغا بن أيلكان بن ال



وأول ما ويل إمرة البصرة من أخيه حسني ، فلما اختلف األمراء على حسني خرج من بغداد . . . . . مولده سنة 
إىل تربيز فقدم أمحد باجلنود واغتال أخاه وقام بالسلطنة وذلك يف صفر سنة أربع ومثانني ، وقبض على أعيان األمراء 

  .دهم ، فثار عليه من بقي ببغداد مع أخيه شيخ على شاه زاده فقتلهم وأقام أوال
فآل األمر إىل أن قتل واستبد أمحد فسار السرية اجلائرة وقتل يف يوم واحد مثامنائة نفس من األعيان واهنمك يف 
كة اللذات واتفق أن اللنك نازل شاه منصور صاحب شرياز وقتله وبعث برأسه إىل بغداد والتمس منهم ضرب الس

بامسه فلم يطعه أحد ، فأخذ تربيز ومل يزل إىل أن نازل بغداد يف شوال سنة مخس وتسعني ، ففر منه بأهله وما يعز 
عليهمن ماله ، فلحقه عسكر اللنك باحللة فهزموه وهنبوا ما معه وخربوا احللة وقصد الشام ، وأما اللنك فإنه أفقر 

وأما أمحد فوصل إىل الرحبة واستأذن الظاهر يف . ثالثة آالف أهل بغداد باملصادرة ومات حتت عقوبته فوق ال
القدوم عليه ، فأجابه مبا يطيب خاطره وأمر النواب بإكرامه ، وجهز له األمري أزدمر وصحبته ثالمثائة ألف ، وتلقاه 

له عن  املطبخ السلطاين فنصبت له املوائد ، وركب الظاهر إىل لقائه ، وذلك يف صفر سنة ست وتسعني ، ونزل
املسطبة ، وأسرع أمحد لتقبيل يده فلم يوافق وعانقه وبكى وطيب خاطره وأجلسه معه على البساط بغري كرسي ، 

مث خلع عليه وأركبه فرسا ، وسايره إىل أن وصل القلعة ، فأرسله إىل بيت أعده له مطل على بركة الفيل ، مث أرسل 
اش وعدة خيول وعشرين مملوكا وعشرين جارية ، مث قدم ثقل له الظاهر بنحو عشرة آالف دينار ومائيت قطعة قم

أمحد مث أحضره الظاهر دار العدل ، مث جتهز السلطان وسافر بالعساكر إىل حلب بعد أن تزوج أخت أمحد وامسها 
تندى ودخل هبا يف ربيع اآلخر ، مث سار فدخل دمشق يف العشرين من مجادى األوىل فأقام هبا ، وجهز أمحد بن 

يف أول شعبان ورسم له جبميع ما حيتاج إليه ، فدخل بغداد يف رمضان فوجد هبا مسعود اخلراساين من جهة  أويس
اللنك ففر وأقام أمحد ببغداد ، واستخدم جنودا من العرب والتركمان ، ووقع الوباء ببغداد ، ففر أمحد إىل احللة ، 

  وجرى على سريته السيئة من سفك
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لتاريخ: كتاب  ا لعمر يف  ا بناء  لغمر بأ ا ء  نبا   إ
لعسقالين : املؤلف  ا بن حجر  بن علي  أمحد  لفضل  ا لدين أيب  ا  شهاب 

الدماء واجلد يف أخذ أموال الرعية ، ومل يزل على ذلك إىل أن عاد اللنك طالبا الشام ، ففر أمحد إىل قرا يوسف بن 
ار معه ، وكان أهل بغداد قد كرهوه فحاربوه وهزمومها معا قرا حممد بن بريم خجا صاحب املوصل واستنجد به فس

، فدخال بالد الشام واستأذنا أمري حلب وكان يومئذ دقماق من جهة الناصر فرج ، ذلك يف شوال سنة اثنتني 
ألف ومثامنائة ، فلم يأذن هلم فخرج حملاربتهم فاقتتلوا قتاال شديدا ، فاهنزم أهل حلب وأسر دقماق ففدى نفسه مبائة 

، فبلغ الناصر ذلك فغضب وأمر بتجهيز عساكر الشام فتوجهوا ففر قرا يوسف فأوقعوا بأمحد فكسروه وهنبوا ما 
معه وبعثوا بسيفه إىل الناصر ، مث قدم اللنك بالد الشام وخرهبا يف سنة ثالث وخرج منها وكان أمحد حينئذ قد فر 

تبعهم وحاصرها مث أخذها عنوة ووضع السيف فيها ، وذلك إىل بالد الروم ، وأرسل اللنك إىل بغداد عسكرا مث 
يف شوال سنة ثالث بعد رحيله من الشام ويقال إنه قتل من أهلها حنو مائتني ومخسني ألف نفس وبىن برؤوسهم 

مساطب وفارقها وهي خراب ، وملا بعد اللنك رجع أمحد إىل بغداد فأقام هبا قليال فثار عليه ولده طاهر بن أمحد ففر 
منه وأتى إىل قرا يوسف فسار معه وقاتال طاهر باحللة فاهنزم وغرق ، ودخل أمحد بغداد مث غدر أمحد جبماعة كانوا 
عنده من جهة قرا يوسف عدهتم مخسون نفسا من أعيان دولته ، فغضب قرا يوسف وسار حملاربة أمحد ، فهرب مث 

ا شكوا يف هالكه ، فاتفق أنه كان هبا فرجة فخرج اختفىفي بئر ببغداد ، فأمر قرا يوسف بطم البئر ، فطمت فم
منها ومضى إىل تكريت مث إىل حلب ، وملك قرا يوسف بغداد فأرسل إليه اللنك ابن ابنه مرزا أيب بكر بن مرزا 

شاه بن اللنك ففر قرا يوسف ، فنهبه األعراب بالرحبة فقدم دمشق فأنزله نائبها شيخ ، مث قدم قرا يوسف يف رجب 
ووافقه على سريه إىل مصر صحبة يشبك حىت كانت وقعة السعيدية ورجع اجلميع منهزمني ، فأفرج شيخ  سنة سبع

عن أمحد يف شوال فتوجه إىل بغداد يف سادس عشر ذي احلجة فملكها ، وتوجه قرا يوسف إىل املوصل وكتب إىل 
ملك قرا يوسف تربيز ورجع أمحد إىل أمحد فاجتمعا ونازلوا مرزا أيب بكر بالسلطانية ، فقتل يف آخر سنة مثان و

بغداد ، فاستأذنه قرا يوسف فيمن يقيمه يف السلطنة ، فأذن له بإقامة ولده بزق ففعل ، وذلك يف سنة إحدى عشرة 
، فقدم مرزا شاه يف طلب ثأر ولده فواقعه قرا يوسف فقتل ، وغنم قرا يوسف مجيع ما كان معه وهو شيء كثري 

ذلك أن أمحد ملا تغلب على طباعه من الغدر مضى إىل تربيز فملكها ، وهنب مجيع ما  فتقوى به واتفق يف غضون
  وجده لقرا يوسف وولده ، فرجع إليه وقاتله فاهنزم منه ، وذلك يف

ربيع اآلخر سنة ثالث عشرة ، فلم يزألمحد يتطلبه إىل أن ظفر به فأكرمه ، مث سجنه مث دس عليه من خنقه فمات يف 
ع اآلخر ، واستقرت قدم قرا يوسف يف بغداد وتربيز وكان منه ما ذكر يف ترمجته ، وكان أمحد آخر يوم من ربي

سفاكا للدماء ، متجاهرا بالقبائح وله مشاركة يف عدة علوم كالنجوم واملوسيقى ، وله شعر كثري بالعربية وغريها ؛ 
ع اآلخر سنة ثالث عشرة ، فلم . وكتب اخلط املنسوب ، وكانت له شجاعة ودهاء وحيل وحمبة يف أهل العلم 

يزل أمحد يتطلبه إىل أن ظفر به فأكرمه ، مث سجنه مث دس عليه من خنقه فمات يف آخر يوم من ربيع اآلخر ، 
واستقرت قدم قرا يوسف يف بغداد وتربيز وكان منه ما ذكر يف ترمجته ، وكان أمحد سفاكا للدماء ، متجاهرا 

م كالنجوم واملوسيقى ، وله شعر كثري بالعربية وغريها ؛ وكتب اخلط املنسوب ، بالقبائح وله مشاركة يف عدة علو
  .وكانت له شجاعة ودهاء وحيل وحمبة يف أهل العلم 

أمحد بن الشهيد كان أوال يتعاىن صناعة الفراء ، مث اشتغل قليال وباشر يف ديوان السلطان ، مث ويل الوزارة ، مث 



حبه معه إىل بالده ، مث خلص منهم بعد يسري وورد دمشق ، فباشر نظر اجليش وقعت فتنة اللنك وهو وزير فاستص
  .وغريه يف شعبان 

أمحد بن علي بن خلف الطنبدي نزيل القاهرة يعرف باحلسينيألنه كان ينزل احلسينية ، وقد الزم الشيخ سراج 
بية وشارك يف الفنون ، ومسع معنا الدين وعلق من فتاويه قدر جملدة وكتب خطا حسنا ، مهر يف قراءة احلديث والعر

  .قليال ؛ مات يف مجادى اآلخرة 
أمحد بن علي بن يوسف احمللي املعروف بالطريين امللقب مبشمش ،مسع الكثري بقراءة شيخنا العراقي من العرضي 

عض ومظفر الدين العسقالين وغريمها ، وحدث باليسري وأجاز يل ، وكان شاهدا يف شؤون املفرد ومباشرا يف ب
  .املدارس ، وكان ساكنا خريا ؛ مات يف مجادى األوىل 

أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عمر بن رضوان احلريري شهاب الدين الدمشقي املعروف بالسالوي ، ولد سنة 
وي مثان وثالثني أو حنوها ، وكان أبوه يتعاىن التجارة يف احلرير ، فتزوج امرأة من ذرية الشيخ حممد بن عمر السال
فولد له أمحد ومات عن قرب فترىب يتيما ، مث اشتغل وتفقه على عالء الدين ابن حجي والتقى الفارق ، ومسع 

احلديث بنفسه فأخذ عن جده حممد بن عمر السالوي وتقي الدين بن رافع وابن كثري ، مث أخذ يف قراءة املواعيد ، 
وته حسنا وقراءته جيدة ؛ وويل قضاء بعلبك وقرأ الصحيح مرارا على عدة مشايخ وعلى العامة ، وكان ص

سنةمثانني ودرس وأفىت مث ويل قضاء املدينة بعد سنة تسعني ، مث تنقل يف والية القضاء بصفد وغزة والقدس وغريها ، 
وكان كثري العيال ، وقد مسعت بقراءته صحيح البخاري إال ما فاتين منه مبكة املشرفة على العفيف النشاوري سنة 

اجتمعت به بعد ذلك وكانت بيننا مودة ومات يف صفر ، وهو آخر من بقي من فقهاء الشافعية وأكربهم و.  ٨٥
  .سنا ، وذكر ابن حجي أنه قرأ على احلافظني ابن رافع وابن كثري 

أمحد بن حممد الدهان رئيس املؤذنني باجلامع األموي ، كان شجي الصوت ، عارفا بامليقات ، وقد عمر حىت صار 
املؤذنني عهدا وأعرفهم وأشجاهم صوتا ، عاش أربعا ومثانني سنة ، وقد دخل بالد العجم تاجرا وأقام هناك أقدم 

  .مدة ، وكان عنده خربة باألمور ، ومات يف ذي القعدة 
أبو بكر بن حممد بن تبع الدمشقي الصاحلي ، ولد يف احملرم سنة أربع ومخسني ، واشتغل قليال ، وكان خريا يقرأ يف 

صحف بعد الصالة جبامع دمشق وعلى قراءته أنس ، وكان حييي يف رمضان جبامع احلنابلة فيقصد لسماع قراءته امل
  .لطيبها مات يف احملرم عن تسع ومخسني سنة 

خليل بن حممد اجلندي الصويف باخلاتونية املقرئ ، مجع السبع علىشرف الدين خادم السميساطية وأقرأ ؛ مات يف 
  .صفر رمحه اهللا 

شاهني الشجاعي دويدار شيخ كان من خيار األمراء ، وكان شجاعا ، مقداما ، مات يف شعبان بالصاحلية اليت 
  .بقرب مصر 

عبد الرمحن بن حممد بن عبد الناصر بن تاج الرياسة احمللي الزبريي القاضي تقي الدين ولد سنة بضع وثالثني مث 
ثني ، واشتغل قدميا ووقع على القضاة ، وصاهر القاضي موفق قرأت خبط من أثق به عنه أن مولده سنة أربع وثال

الدين احلنبلي على ابنته ، وكان قد مسع من أيب الفتح امليدومي وحدث عنه ، مث ناب يف احلكم مدة طويلة من زمن 
سنة  القاضيعز الدين ابن مجاعة ، وكانت معه عدة جهات من الضواحي ينوب فيها ، وقرره امللك الظاهر يف القضاء

تسع وتسعني يف مجادى األوىل ، فباشره إىل أثناء رجب سنة إحدى ومثامنائة فصرف مث أعيد املناوي ، واستمر بطاال 
خامال إىل أن مات ، وكان الناصر قد عني عنده للقضاء عند القبض على مجال الدين مث مل يتم ذلك ، وكان عارفا 



مل يذمه فيها أحد ، وكان مطرحا للتكلف بعد عزله ، ميشي يف بالشروط والوثائق ، وباشر القضاء مباشرة حسنة 
الطريق وحده ، وفوض له القاضي جالل الدين تدريس الناصرية والصاحلية فباشرمها ، وكتب قطعة على التنبيه ؛ 

  .ومات يف أول شهر رمضان 
ابة األشراف بالشام بعد موت علي بن إبراهيم بن عدنان احلسيين عالء الدين الدمشقي ، ولد سنةمخسني ، فباشر نق

أبيه ، مث ويل كتابة السر غري مرة ، ومل يكن ماهرا ، وكان لينا ، متواضعا ، بشاشا رئيسا ، وأصيب بإحدى عينيه 
  .بأخرة ، فانقطع إىل أن مات يف شهر ربيع األول 

زري مث الدمشقي ، ولد سنة علي بن إبراهيم بن املؤرخ مشس الدين حممد بن أيب بكر بن إبراهيم بن عبد العزيز اجل
مثان وأربعني وماتأبوه وله سنة ، فرباه عمه نصري الدين وأمسعه من مجاعة من أصحاب الفخر وحضر على املرداوي 

صاحب عمر الكرماين باحلضور ، وحدث وقرأ احلديث ، وأعاد بالتقوية وباشر يف نظر األيتام مع خفض اجلناح 
ج غري مرة ، وجاور وعلق يف الوفيات ، واجتيح يف شيء كثري من ماله يف فتنة وطهارة اللسان ولني العريكة ، وح

  .اللنك ، ومل يكن فيه ما يعاب به إال مباشرته مع قضاة السوء 
علي بن أمحد بن أيب بكر بن عبد اهللا األدمي الشافعي ، ذكرأنه مسع من القالنسي وحدث عنه والزم الشيخ ويل 

شتغل كثريا وتنبه وشغل وأفاد ودرس وأفىت وأعاد وشارك يف الفنون ، وانتفع به أهل الدين املنفلوطي وحنوه ، وا
مصر كثريا مع الدين املتني والسكون والتقشف واالجنماع ، وكان يتكلم على الناس جبامع عمرو ، مث حتول إىل 

  .يه القاهرة وسكن جوار جامع األزهر ، ومات يف رابع شعبان عن سبعني سنة ، وأسف الناس عل
علي بن زيد بن علوان بن صربة بن مهدي بن حريز يكنىأبا زيد الردماوي الزبيدي وقد تسمى بأخرة عبد الرمحن 

، ولد بردما وهي مشارف اليمن دون األحقاف يف مجادى سنة إحدى وأربعني ونشأ هبا وجال يف البالد ، مث حج 
ي والشيخ خليل وابن كثري وابن خطيب يربوذ ، وجاور مدة وسكن الشام ودخل العراق ومصر ، ومسع من اليافع

وبرع يف فنون من حديث وفقه وحنو تاريخ وأدب ، وكان يستحضر من احلديث كثريا ومن الرجال ويذاكر من 
كتاب سيبويه ومييل إىل مذهب ابن حزم ، مث حتول إىل البادية فأقام هبا يدعو إىل الكتاب والسنة ، فاستجاب له 

واستمر ولده نعري على إكرامه فكانت إقامته عندهم حنو عشرين . نعري فلم يزل عنده حىت مات حيار بن مهنا والد 
سنة ، فلما كانت وقعة ابن الربهان وبيدمر وقرط خشي على نفسه فاختفى بالصعيد مث قدم القاهرة وقد ضعف 

اختالف طبقاهتم ، وكان بصره ، ومات يف أول ذي القعدة وكان شهما قوي النفس له معرفة بأحوال الناس على 
  :كثري التطور يتزيا يف كل قليل بزي غري الزي الذي قبله ومن شعره 

  ما العلم إال كتاب اهللا واألثر
  وما سوى ذاك ال عني وال أثر
  إال هوى وخصومات ملفقة
  فال يغرنك من أرباهبا هذر

  فعد عن هذيان القوم مكتفيا
  مبا تضمنت األخبار والسور

علي بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد الربعي .ط الشيخ تقي الدين املقريزي والعهدة فيه عليه نقلت ترمجته من خ
الرشيدي نور الدين نزيل القاهرة قدمها فاشتغل بالعلم والزم البلقيين مث الدمريي ودرس بعده يف احلديث بقبة 

قظا نبيها كثري العصبية ؛ مات يف بيربس وكان قد فاق يف استحضار الفقه فصار كثري النقل كثري البحث وكان ي



  .شهر رجب وقد جاوز اخلمسني ودرست بعده بالقبة للمحدثني 
علي بن عبد الرمحن الصرجني نور الدين ، مسع صحيح مسلم علي ابن عبد اهلادي وسنن أيب داود على عبد القادر 

ر الدين األبياري بالسنن يف البيربسية بن أيب الدر ، مسعت منه قدميا وحديثا ، وحدث يف العام املاضي مع الشيخ نو
علي بن حممد بن علي الدمشقي عالء الدين بن احلريري ، ولد سنة تسع وثالثني .وكان صوفيا هبا ، مات يف شعبان 

، واشتغل على مذهب احلنفية وتعاىن حفظ السري واملغازي وكان يستحضر منها شيئا كثريا ، وكان كثري اليسار 
  .لدين الغزي ابنته فماتت بعد أبيها بقليل فتزوج الشيخ شهاب ا

علي بن مسعود بن علي بن عبد املعطي بن أمحد بن عبد املعطي املالكي أبو احلسن املكي اخلزرجي ، ولد سنة أربعني 
ومسع من عثماننب الصفي الطربي سنن أيب داود ، من إبراهيم بن حممد بن نصر اهللا الدمشقي مشيخته وحدث مبكة 

  .ركا يف الفقه مع الديانة واملروءة ، مات يف تاسع احملرم ، وكان مشا
علي بن مصباح الشيخ نور الدين ، كان أحد الفضالء يف الفقه خريا كثري اإلطعام ، نزل يف زاوية مبنية الشريج 

وتردد يف القرى وتعاىن الزراعة ، مات يف شوال وسط السنة وهو والد مشس الدين حممد خال سيدي عبد الرحيم 
  .األبناسي 

عمر بن حممد الطرابلسي الشاعر املاهر نزيل القاهرة قدمها ومدحرؤساءها ، ومات يف شهر رجب عن حنو من 
  .مخسني سنة ، أنشدين كثريا من شعره 

فاطمة بنت أمحد بن حممد بن علي بن حممد بن علي بن عبد اللهنب جعفر بن زيد احلسينية احللية أم احلسن أخت 
شراف ، ولدت سنة اثنتني أو ثالث وثالثني ، مسعت على جدها ألمها مجال الدين إبراهيم ابن الشريف نقيب األ

الشهاب حممود يف ذي القعدة سنة سبع وثالثني ، وأجاز هلا املزي ومجاعة وحدثت حبلب ، قال القاضي عالء الدين 
  .كانت عاقلة دينة وماتت يف العشر األول وقد جاوزت الثمانني سنة : 

ن أمحد بن عبد امللك الدمريي مشس الدين ناظر البيمارستان ومفيت دار العدل ويل احلسبة مرارا وكان عارفا حممد ب
باملباشرة وحصل من البيمارستان ماال كثريا جدا يوفره مما كان غريه يصرفه يف وجوه الرب وغريها ، فاتفق أن الناصر 

حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن .ان اخذ منه مجلة مستكثرة يف بعض جتريداته ؛ مات يف رمض
علي بن حممد بن سليم بن حناء املصري مشس الدين ابن عز الدين ابن مشس الدين ابن شرف الدين ابن زين الدين 

بن حميي الدين ابن هباء الدين املعروف بابن الصاحب ، ولد سنة أربع وستني ، واشتغل قليال وتقدم يف ديوان 
شاء وناب يف كتابة السر مدة وأقام بالشام زمانا ، مث درس بعد أبيه بالشريفية وغريها وكان وجيها ذا مروءة اإلن

وبر ومعروف ؛ مات فجأة فيقال إنه سم ، وله شعر وسط ، ومل يكن يتصون ، وينسب إىل تعاطي املنكر ، واهللا 
اجلرواين نزيل القاهرة ، ولد سنة تسع عشرة ، وكان  حممد بن أمحد.أعلم بسره ، ومتزق ماله من بعده ، ساحمه اهللا 

يذكر أنه مسع من احلجار فلم نظفر بسماعه ، وكان عارفا بالوثائق وله فيها تصنيف ، وخطه حسن ، وله نظم 
يزعمه لكنه بغري وزن وال معىن ، وكان قد انتسب إىل احلسن بن علي وصار شريفا ، وكان يطعن يف نسبه ، ويقال 

  .وال يكتب األنصاري إنه كان أ
حممد بن خاص بك التركي احلنفي بدر الدين كان ينسب إىل الظاهربيربس من جهة النساء وقد اشتغل يف مذهب 
احلنفية فربع وأخذ عن أكمل الدين وغريه ، وكان جييد البحث مع الديانة واملروءة والعصبية ملذهبه وأهله ؛ مات 

  .يف خامس شهر رجب وقد جاوز اخلمسني 
مد بن علي بن حممد بن عمر بن عيسى الشيخ مشس الدين ابن القطان املصري الشافعي وكان أبوه قطانا وأخوه حم



كذلك ، واشتغل هذا بالعلم ومهر والزم الشيخ هباء الدين ابن عقيل فصاهره على بنت له من جارية وسكن مصر 
ت يف أواخر شوال ، وكان أخربين أن ودرس وأفىت وصنف وناب يف احلكم بأخرة فتهالك على ذلك إىل أن ما

مولده بعد سنةثالثني ، قرأت عليه وأجاز يل ، وذكر أنه قرأ األصول على الشيخ عماد الدين األسنائي ومل حيصل له 
مساع يف احلديث على قدر سنه ، وقد حدث بصحيح مسلم بإسناد نازل ومسع معنا على بعض شيوخنا كثريا 

  .اآت والعربية واحلساب وبقراءيت وكان ماهرا يف القر
حممد بن حممد بن عبد الوهاب املناوي املعروف بالطويل مشس الدين صهر كاتب السر فتح اهللا تقدم جباه صهره 

فويل احلسبة وكالة بيت املال ونظر األوقاف ونظر الكسوة وتنقلت به األمور يف ذلك ، وويل احلسبة مرارا بالقاهرة 
شتغال ومشاركة ومعرفة بشيء من اهليئة وكان قليل العلم ووجد خبطه على حمضر ، مات يف شعبان وكان له بعض ا

  .تسمع الدعوةوقد ناب يف احلكم ملا كان حمتسبا وبعد ذلك 
حممد بن حممد بن حممد بن النعمان بن هبة اهللا اهلوي نزيل القاهرة كرمي الدين ، اشتغل قليال وويل احلسبة ببلده ، مث 

شد البلد وظلم وعسف ، مث قدم القاهرة وتقدم عند الناصر باملسخرة فويل احلسبة مرارا ،  تزيا بزي اجلندي وويل
أوهلا يف ثالث مجادى اآلخرة سنة مخس ومثامنائة ومنادمة السلطان ؛ ومات يف شعبان ، وويل احلسبة بعده زين الدين 

سلطان بأن من مات ال يعطى وارثه حممد ابن مشس الدين الدمريي ، وكان يقال إن اهلوي هو الذي أشار على ال
ولو كان ولده من مرياثه شيئا بل يؤخذ للديوان السلطاين ، وتقدم بذلك ابن اهليصم فاتفق موت اهلوي 

  .فعوملتتركته بذلك ، أخربين بذلك الصاحب بدر الدين ابن نصر اهللا 
دين الزركشي ، مهر يف القراآت حممد بن سعد الدين حممد بن جنم الدين حممد البغدادي نزيل القاهرة مشس ال

وشارك يف الفنون وتعاىن النظم ، وله قصيدة يف العروض استحسنها القاضي جمد الدين احلنفي ويقال إنه شرحها ، 
ونظم العواطل اخلوايل ست عشرة قصيدة على ستة عشر حبرا ليس فيها نقطة ، وقد راسلين ومدحين ومسعت منه 

ورافقين يف السماع أحيانا ، وجرت له ، يف آخر عمره حمنة ؛ ومات يف ذي احلجة  كثريا من نظمه ، والزمين طويال
  .حممد بن حممد الشوبكي مشس الدين قدم دمشق وتفقه هبا وتوىل وظائف وخطابة مات يف احملرم .

باملعيد ، حممد بن حممود بن بون الشيخ اخلوارزمي احلنفي املعروف باملعيدنزيل مكة ، أعاد بدرس يلبغا مبكة فعرف 
وأم مبقام احلنفية زيادة على ثالثني سنة فإنه وليها سنة مثانني ، وحدث عن العفيف والنشاوري واألمني األقشهري 

وغريمها ، وحج مخسني حجة ، وكان عارفا بالعربية مشاركا بالفقه وغريه ، وقد حدث باإلجازة العامة عن احلجار 
  . ، ومات يف مجادى األوىل وقد جاوز الثمانني

حممد بن أيب اليمن الطربي تقدم ذكر أبيه قريبا وكان هو يلقبزكي الدين ويكىن أبا اخلري ، أم يف املقام ، وقتل ليال 
  .خطأ ، ظنه بعض العسس لصا ، فضربه فصادف منيته وله أربعون سنة 

الدين البانياسي ناظر وشهاب الدين الزملكاين وعالء . وفيها مات ابن محامة قارئ احلديث حتت النسر يف رمضان 
اجلامع األموي وكان مشكورا ، ومتربغا املشطوب مطعونا حبسبان ومتربغااحلافظي يف احملرم ، وتغرى برمش أستادار 

شيخ خامر عليه إىل الناصر فواله األستادارية بالشام ، فبالغ يف الظلم والعسف فسلطه اهللا عليه فصادره وعاقبه 
يل بعد قجاجق مث ضعف فمات أول ما خرج الناصر إىل الشام يف ربيع األول ، وجمد حىت مات ، وقراجا الداودار و

  .الدين عبد الغنيابن اهليصم كما تقدم 
وشاهني احملمدي الدويدار الشيخي تقدم يف احلوادث وقرا كشك احلاجب بالقاهرة يف شوال ، وكان عني إلمرة 

نال اجلاليل ويقال له إينال املنقار ،مات بغزة يف شعبان ملا احلج فمات قبل أن خيرج وأمحد بن أويس كما تقدم وإي



وشهاب الدين الدويداري كاشف اجليزة يف حادي . . . . دخلها مع شيخ ونوروز وكان حيب العلماء والفضالء 
  ٨١٤حوادث سنة .عشري شعبان وخلف موجودا كثريا جدا 

  سنة أربع عشرة ومثامنائة
ثاين عشر احملرم وزار القدس يف طريقه ومل يفقد أحد ممن كان صحبته إال ابن  فيها دخل الناصر إىل القاهرة يف

الفريخ احلكيم فإنه اغتيلفي الطريق ، ويف يوم وصوله إىل القلعة عزل زين الدين ابن الدمريي من احلسبة ، واستقر 
تغرى بردى نائب  مشس الدين يعقوب الدمشقي وكان قد صاهر إىل تقي الدين بن أيب شاكر ، ويف سادسه دخل

  .الشام 
وتوجه . ويف الثامن منه دخل األمريان شيخ ونوروز دمشق فتلقامها نائب الشام ، وتوجه شيخ من دمشق إىل حلب 

قرقماش من حلب يريد صفد ، وتوجه نوروز يريد طرابلس ، فوصال إىل مقر نيابتهما وحكما مبا أرادافقدم اخلرب 
الفا ما حلفا عليه وأخرجا اإلقطاعات ملن أرادا وأرسل كل منهما حياصر بعض على الناصر يف ربيع األول أهنما خ

  .القالع اليت مل تدخل يف نيابتهما ، فتغري خاطر الناصر لذلك 
ويف الرابع والعشرين من احملرم وصل بكتمر جلق إىل القاهرة فتلقاه السلطان وخلع عليه وعلى دمرداش نظر 

ناصر البلد ومها معه خبلعتيهما فدخل مدرسة مجال الدين وكانت قد غريت من اسم املارستان على العادة ، ودخل ال
مجال الدين المسه ، ودخل دمرداش املارستان ومعه القاضي فتح اهللا كاتب السر وعليه خلعة أيضا ، واستناب األمري 

  .ولدناظر اجليش صالح الدين بن بدر الدين بن نصر اهللا يف النيابة عنه يف املارستان 
. ويف حادي عشر منه صرف صدر الدين ابن العجمي عن مشيخة التربة الظاهرية واستقر حاجي فقيه عوضا عنه 

وقبض على صدر الدين فسلم لألستادار بسبب أن الناصر ملا أراد التوجه إىل الشام أودع عندكل شيخ من املشايخ 
د أحضر كل أحد ما استودعه إال صدر الدين املشهورين الذين جرت عادهتم بالتردد عشرة آالف دينار فلما عا

وامحد بن اوحد وهو شيخ السرياقوسية ، فأما ابن أوحد فضمن دركه ابن أيب شاكر فلم يلحقه عتاب ، وأما صدر 
الدين فكان قد حج واستبضع بذلك املال بضاعة ، فلما عاد قبض عليه وألزم ببيع تلك البضاعة فباعها بثمن خبس 

يعة قريب من ألفي دينار ، فلم يزل يف الترسيم إىل أن شفع فيه بعض الكبار فأطلق وبقي من وبقي عليه من الود
  .املال زيادة على األلف فذهبت جمانا 

ويف احملرم أراد الناصر بإشارة بعض القبط أن يأخذ من املدرسة اجلمالية برحبة العيد ما هبا من الرخام وكان عجبا يف 
بيوت كبار وجعله فيها فعزم على ذلك فأشار عليه كاتب السر فتح اهللا أن يترك  احلسن انتقاه مجال الدين من

املدرسة على ما هي عليه لسوء السمعة يف ذلك والتزم أن يصريها ملكه مث يوقفها هو فتنسب ويبطل منها امسجمال 
حتها وحموا اسم الدين ، فأصغى لذلك فتكلم فتح اهللا مع القضاة إىل أن صوروا له يف ذلك صورة وحكموا بص

مجال الدين من املدرسة وأثبت اسم عبد الناصر وصارت اجلمالية هي الناصرية ، وذلك من أظرف ما يسمع ، ومل 
يكن قصد فتح اهللا يف ذلك إال اخلري على ما اطلعنا عليه من باطن القصة ، ودخلها الناصر يف أواخر احملرم وصلى 

ى حاهلم يف األغلب ، واستقر دمرداش أتابك العسكر بالقاهرة وبكتمر هبا وقرر من هبا من املدرسني والطلبة عل
  .جلق أمريا كبريا هبا وتكلم دمرداش هو وفتح اهللا يف البيمارستان املنصوري 

ويف صفر جهز الناصر مجاعة من األمراء البطالني واملماليك إىل الشام على إقطاعات هناك ليكونوا عونا لنائب الشام 
  .فتوجهوا 

حادي عشر منه استقر تقي الدين ابن أيب شاكر يف نظر اخلاص عوضا عن جمد الدين عبد الغين بن اهليصم الذي ويف 



  .مات يف السنة املاضية 
ويف الرابع والعشرين منه قبض على يشبك املوساوي وقنبايرأس نوبة وكمشبغا املزوق يف آخرين وسجنوا 

خانا وقرر له شيئا يكفيه وخريه بني اإلقامة بالقاهرة أو دمياط باإلسكندرية ، وعزل متراز من اإلمرة وصريه طر
  .فاختار دمياط فأرسل إليهاا 

ويف أواخر صفر وردت هدية من مانويلي صاحب القسطنطينية وتدعى اصطنبول ، وقرينها كتاب يصف حمبته 
  .ويوصي بالنصارى من أهل ملته 

ويف سلخ صفر انقطع طوغان الدويدار عن اخلدمة . غزة  ويف أوائل صفر استقر سودون بن عبد الرمحن يف نيابة
خوفا على نفسه من واش وشى به أنه يريد الركوب على الناصر ، فأرسل يلبغا الناصري ودمرداش فلم يزاال به 

حىت أصعداه إىل الناصر فعاتبه واعتذر فسلم له غرميه وخلع عليه ، وفيه ارتفع الطاعون عن دمشق وما حوهلاوكان 
من شوال فأحصى من مات من أهل دمشق خاصة فكانوا حنوا من مخسني ألفا ، وخلت عدة من القرى وبقيت  ابتدأ

  .الزروع قائمة ال جتد من حيصدها 
ويف ربيع األول أطلق أينال الساقي من سجن اإلسكندرية وصرف شرباش كباشة عن اإلمرة وأرسل إىل دمياط 

ماليك الظاهرية ممن أهتمهم باملماألة عليه وسجن مجاعة بالربج مث ذحبهم بطاال ، وقبض الناصر على مجع كثري من امل
بعد وقبض إىل خريباك وقتل مجاعة ممن سجن باإلسكندرية مث بالغ يف القبض عليهم بأنواع احليل حىت زادت عدة 

ه على مملكة ويف صفر توجه موسى بن أيب يزيد بن عثمان بعد استيالئ. املسجونني يف رمضان على أربعمائة نفس 
أخي سلمان بعد قتله إىل مملكة أخيه فاستخلف كرسجي على بالد أبيه مراد واستعد لقتال أخيهفالتقيا يف شعبان من 

  .هذه السنة 
ويف أول ربيع اآلخر زوج الناصر أخته بريم من أسنبغا الزردكاش وسريه شاد الشرخباناه ، وكان يقال إن امسه حممد 

  .صار إىل ما صار وإنه شامي ، فغري امسه و
ويف الثالث عشر منه قرر فخر الدين عبد الغين بن أيب الفرج الذيكان ويل كاشف الوجه البحري ونائب قطيا يف 
أستادارية الناصر وسلم له تاج الدين ابن اهليصم األستادار وحواشيه ، فبسط فخر الدين يده يف الظلم وبالغ يف 

  .ذلك كما سيأيت 
حلرب بني قرا يوسف وقرا يلك أكثر من شهر فقتل بينهما خلق كثري فخرب قرا يوسف ويف هذه السنة دامت ا

بالدا كثرية لغرميه ، وهرب غرميه إىل بعض األماكن ، فوصل اخلرب إىل قرا يوسف بأن شاه رخ بن متر قصد تربيز 
الفناء يف شعبان يف فترك أثقاله ورجع مسرعا ، فعاد قرا يلك فنهبها وتوجه لتخريب بعض بالد غرميه ، ووقع 

عسكر قرا يوسف فأرسل يطلب الصلح من قرا يلك ، فلم يوافقه على ذلك وهنب سنجار وأخذ قفل املوصل 
  .وأوقع باألكراد فافتدوا منه مبائة ألف وألف رأس غنم 

ان نائبها وفيها كانت الفنت واحلروب بني التركمان ، وغريهم ، فتوجه نائب عينتاب إىل قلعة الروم فقبض عليه طوغ
واعتقله فلم يزل به شيخ نائب حلب حىت أفرج عنه وقبض نائب صهيون على نائب الالذقية فقتله ، وحاصر بعض 

التركمان أنطاكية فأسر نائبها واعتقله ، وحاصر نوروز قلعة صهيون فصاحله أهلها على مال ، واجتمع نوروز 
ة ، فبعث ابن قرا يوسف عسكرا فكسره ومضى إىل وشيخ على قتااللعجل بن نعري ففر منها فاستوىل على عان

األنبار فتخوف أهل بغداد منهم فأرسل م باألمان ، فنزل شيخ على سرمني ونوروز على جبلة وأرسل الناصر ملا 
بلغه ذلك يعاتبهما وأرسل إىل شيخ حيذره مبا فيه صنيعه وأمره أن جيهز يشيك العثماين وبردبك وقنباي اخلازن دار 



م وأن يرسل سودون اجللب إىل دمشق فلم يوافق على ذلك فأرسل الناصر إىل دمشق يأمرهم بتحصني حمتفظا هب
قلعة دمشق ، فبالغ غرس الدين خليل أستادار الشام يف املظامل بالشام وقرر الشعري على اجلهات ، واتفق شيخ 

 قرا يوسف فسار أمحد اجلنكي ، أحد ونوروز ملا بلغهما تغري الناصر عليهما فأرسال عسكر إىل محاة ألخذها وراسال
ندماء شيخ وهبلوان مملوك نوروز ، فعاد جوابه يف آخر شوال مبا طاب به خاطرمها وأما الناصر فجد وعزم على 

السفر وبالغ يف القبض على الناس يف املصادرات ووقعت الشناعة بذلك وفحش أخذ أموال الناس بغري طريق وال 
الدين األستادار يف ذلك على احلد ، مث أراد فخر الدين القبض على الوزير وناظر شبهة ، وكل ذلكعلى يد فخر 

اخلاص ، فبادراه وقبضا عليه بعد أن استماال الناصر على ذلك يف حني غفلة منه ، ففجيء الناس من الفرح ماال 
وكلم السلطان فألبسه مزيد عليه ، وكان فخر الدين قد استمال تاج الدين بن اهليصم الذي كان أستادارا قبله 

خلعة رضا ، فلما قبض على فخر الدين قبض عليه أيضا وأهني ، فعوقب فخر الدين عند الوزير بأنواع العقوبات 
فلم يعترف بشيء ومل توجد له سوى ستة آالف دينار وشيء كثري من جرار اخلمر ، فباعوها كل جرة بنصف دينار 

  .فحصل منها مجلة مستكثرة 
  .ستادار جركس يف األستادارية الكربى واستقر منكلى أ

ويف العشر األخري من رجب قبض الناصر على مجع كثري من األمراء واملماليك منهم عاقل وإينال الصصالئي 
وأرغون وسودون الظريف وشرباش وسودون األسندمري وجانيك ، وقتلجماعة ووسط مجاعة وسجن مجاعة وكان 

يها خطوط مجاعة من األمراء واملماليك أرادوا الفتك به فقبض على من السبب يف ذلك أن مملوكا أحضر ورقة ف
وجد امسه فيها ، وكان كبريهم جامن فوجده حينئذ يف إقطاعه بالوجه البحري فجهز طوغان الدويدار ، فاقتتال يف 

  .ك فقطع رأسه الرب مث على ظهر النيل يف املراكب فانتصر طوغان فألقى جامن نفسه يف املاء فرمي بالسهام حىت هل
ويف شعبان أمر الناصر بالقبض بدمشق على يشبك بن أزدمر ومجاعة من األمراء الذين خيشى منهم املماألة على 
الناصر مع نوروز وشيخ ، وكان تغرى بردى قد ابتدأ به مرضه فأرسل إىل قرقماش نائب صفد ، فحضر فقبض 

يبة وفر يشبك بن أزدمر إىل نوروز ، فاتفق هو على مترار األعور وخشكلدي وغريمها وسجنهم بقلعة الصب
وسودون اجللبوقويا عزم شيخ ونوروز على املخامره ومضى ما كل مرتاب ، واستمال شيخ حممد بن دلغادر أمري 

أحضر له عساكره ، فواله عينتاب وأرسل خلعا وماال ، مث توجه شيخ إىل قلعة عمه وعدى : التركمان ، فمال 
ان ، فغرق طائفة من أصحابه فأنشأ مركبا بناحية الباب قريبا من حلب طوله حنو ثالثني خطوة ، الفرات ليوقع بالعرب

فأرسل نائب قلعة الروم مجاعة فأحرقوه ، وقبض يف شوال بدمشق على ناصر الدين ابن البارزي وعلى شهاب 
شوال ، فتوجه تاج الدين حممد الدين احلسباين لكوهنما يكاتبان شيخ باألخبار ، فسجنا بقلعة دمشق يف سابع عشر 

ابن احلسبايب إىل القاهرة يسعى يف خالص أبيه ، فأمر بإطالقه فأطلق فيأواخر ذي احلجة ، وقبض الناصر على مجاعة 
من األمراء واملمالك فوسط بعضهم وشنق بعضهم ، وذبح حبضرته مائة نفس من أكابر الظاهرية ، منهم حزمان 

بن قشماش ، وبالغ يف ذلك حىت أنه ركب مرة إىل الصيد ورجع فأمر الوايل بقتل  نائب القدس ، وومغلباي وحممد
عشرة من مماليكه ختلفوا عن الركوب معه وعاد من الصيد فمر بشارع القاهرة وهو بثياب جلوسه يف دون املائة 

  .وهو يطفح سكرا حىت يكاد ال يثبت على الفرس 
الدين األستادار وعلى أمحد ومحزة ولدى أخيه وعلى ناصر الدين  ويف أواخر ربيع األول قبض على أمحد بن مجال

أخي مجال الدين ومجاعة من قرابتهم ، فعوقبوا وطولبوا باألموال ، فمات ناصر الدين حتت العقوبة ومل يوجد له إال 
ن مجادى شيء يسري ، واستخرج من أمحد ابن أخيه ستةآالف دينار ، مث خنق األمحدان ومحزة ليلة السادس عشر م



  .األوىل وقتل الثالثة ظلما 
ويف يوم السبت ثامن عشر شعبان كتب علم الدين ابن جنيبة أحد رؤساء األطباء للناصر ورقة دواء مسهل ، فأمره 

أن ينزل ويطوف على األمراء واملباشرين ويعلمهم أن السلطان يشرب يوم األحد دواء ، فحمل كل منهم تقدمة 
وأشياء كثرية من املأكوالت ، وكذلك ناظر اخلاص لكن دونه يف النقد ، واألستادار حىت فحمل الوزير ألفي دينار 

ويف شهر ؟ احملتسب ، وكان أول من سن ذلك من ملوك مصر واستمرت بعده يف كل سنة عند دخول الورد 
ا اخلدمة فوعدهم رمضان نادى املماليك باألمان وأهنم عتقاء رمضان ، فظهر منهم مجاعة تزيد على الثالثني فحضرو

باخلري ، ووعدهم يوما أن خيرج هلم خيوهلم أو بدهلا من اإلصطبل ، فلما اجتمعوا أمسكهم أمجع ، وجلس يوما آخر 
  .لتفرقة القرفالت فأمسك منهم مجاعة ، مث ذحبوا يف شوال 

  .ويف هذه السنة غال الزيت احلار إىل بلغ الرطل تسعة 
رية وشن الغارات علىاجلهات البحرية لنهب األغنام واخليل واجلمال حيث ويف شوال توجه الناصر إىل اإلسكند

وجدت ودخل الناصر اإلسكندرية يف ثامن عشر شوال ، فقدم عليه مشايخ تروجة بتقادميهم فخلع عليهم ، مث 
امته أمسكهم وساقهم يف احلديد واحتاط على أمواهلم ، فهرب باقيهم إىل برقة ورجع إىل القاهرة ، ويف حال إق

باإلسكندرية شكى املغاربة أنه يؤخذ منهم ثلث أمواهلم يف املكس ويؤخذ من الفريخ العشر ، فغضب من ذلك وأمر 
أن ال يؤخذ من املغاربة إال العشر ، فشكر املسلمون له ذلك فكانت من حسناته النادرة وكانت حركته إىل 

ا بلغه عنه وقرينه فحضر آخر فيه شهادة أربعني اإلسكندرية آخر سعده ، فلما قدم وصل كتاب نوروز يعتذر عم
  .رجال أنه مقيم على الطاعة ، فلم يلتفت الناصر لذلك 

ويف نصف ذي القعدة أمر الناصر أن يكون الفلوس كل رطل باثين عشر درمها ، فغلقت احلوانيت فغضب السلطان 
على مجاعة وضربوا باملقارع وقتل رجال  وأمر مماليكه اجللبان بوضع السيف يف العامة فشفع فيهم األمراء فقبض

وشنقه بسبب الفلوس ، مث أحنل أمر الفلوس بعد النفقة ونودي يف سادس عشر ذي احلجة أن يكون بستة الرطل 
على العادة األوىل ، ويف أواخر الشهر ضرب الناصر عنق أمحد بنمحمد ابن الطبالوي بيده ، مث استدعى بنت صرق 

بيده ولفها مع ابن الطبالوي يف بساط وأمر أن يدفنا يف قرب واحد ، وكان قد وشى هبا  وهي إحدى زوجاته فذحبها
  .أهنا تتنكر وخترج من القلعة فتنزل إىل ابن الطبالوي املذكور 

وأنفق الناصر لنفقة السفر وخرج اجلاليش يف سابع عشري ذي القعدة ، وخرج الناصر يف الثامن من ذي احلجة 
عسكره وجر ثالمثائة جنيب بسروج الذهب الثقيلة وبعضها مرصع باجلوهر وكنابش الزركش وقد تباهى يف مالبس 

والعرقيات احلرير واللجم املسقطة وزهاء ثالثة آالف فرس ساقها جشارا ، وأعقبها عددا كثريا من العجل اليت 
ال خمتومة على أربع مائة جترها األبقار وعليها آالت احلصار ، وبعدها خزانة السالح على ألف مجل ، وخزانة امل

ألف دينار ، واملطبخ وفيه ثالثون ألف رأس من الغنم وكثري من البقر واجلاموس ، واحلرمي يف سبعمحفات ، حىت 
بلغ عدة اجلمال اليت حتمل ذلك ثالثة وعشرين ألف مجل ، واستقر يلبغا الناصري نائب الغيبة واسنبغا نائب القلعة 

واحد سبعون ناصريا ، وصرف لألمري الكبري مخسة آالف دينار ومثلها لبكتمر ،  ، وكانت نفقة املماليك لكل
،  -ولغريمها من األمراء الكبار لكل واحد ثالثة آالف دينار ، وحنر الناصر الضحايا بالتربة الظاهرية تربة أبيه 

ه الشيخ إبراهيم بن ورحل من التربة بعد صالة العصر من يوم اجلمعة حادي عشر ذي احلجة يف طالع اختاره ل
زقاعة وسار ليلة السبت ثالث عشرة وأتفق يف هذا اليوم اجتماع نوروز وشيخ حبمص وفر إليهما مجع كثري ، 

ونادى الناصر بأن أحدا ال يرحل قبله فبلغه أن واحدا رحلقبله فركب بنفسه ووسط حبضرته ونصب مشنقة ذهب 



مان بسبب ذلك ، فلما نزل بغزة وسط عشرين نفسا من هبا معه ، فما وصل إىل غزة حىت قتل عدة من الغل
الظاهرية وهو ال يعقل من السكر ، ففر أكثر العسكر منه ، فبلغه يف تلك الساعة أن اجلاليش الذي تقدمه خامر 
عليه ، فركب وجد يف طلبهم وكان أمراء اجلاليش وصلوا إىل دمشق يف سادس عشري ذي احلجة ودخلوا إىل 

غاية املرض فأعلموه بسوء سرية الناصر وخوفهم منه واجتماع كلمتهم على اللحاق باألمريين  تغري بردى وهو يف
وتوجهوا يف آخر الشهر إىل جهتهما فخالفهم شاهني الزردكاش فقبضوا عليه ، وجد الناصر يف السري فلم يلحقهم 

سنة ، وكان بعد ذلك ما فالبس عسكره وقد ظهرت عليه عالمة اخلذالن ، ودخل دمشق وقت الزوال من سلح ال
  .سنذكره يف حوادث السنة اآلتية 

ويف هذا السنة مات السلطان املنصور ويقال له الصاحل حاجيابن األشرف شعبان بن حسني بن الناصر وكان مقيما 
شوال بالدور السلطانية يف قلعة اجلبل منذ خلعه الظاهر يف الثانية من سنة اثنتني وتسعني إىل أن مات يف تاسع عشرة 

كان شديد البأس على : بعد أن تعطلت حركة يديه ورجليه منذ سنني وعاش أزيد من أربعني سنة ، قال العينتايب 
  .جواريه لسوء خلقه من غلبة السوداء ومل يزل مشغوال باللهو والسكر 

بإزالتهم توطيد وفيها قتل من الظاهرية مأيت أمري وخاصكي ومجدار وغريمها حنو من سبعمائة رجل ، أراد الناصر 
ملكه فانعكس األمر وكان قتلهم يف احلقيقة من أعظم األسباب يف توطيد ملك امللك املؤيد فسبحان من بيده امللك 

.  
وفيها قتل األمري متراز الناصري الذي وىل نيابة السلطنة بالقاهرة قتل باإلسكندرية ، وكان ال بأس به ، وكان من 

انه ، مث أمر تقدمة يف سنة اثنتني ومثامنائة ، مث ثيابه الغيبة يف فتنة اللنك مث ويل نيابة خواص برقوق ، وأمر أربعني يف زم
السلطنة يف سنة تسع ومثامنائة وناب يف الغيبة يف سنة اثنيت عشرة مث قبض عليه يف أوائل هذه السنة وسجن بدمياط 

ويعتقد يف الصاحلني ، وكان تركيا خالصا مث باإلسكندرية مث قتل يف عيد األضحى ، وكان حيب العلماء ويكرمهم 
وفيها قتل يشبك املوساوي األمري وكان . وفيها قتل خايربك وكان قد ناب يف غزة وأعطى تقدمة .حسن الصورة 

ظلم أهلها ظلما فاحشا وكان أفقم : أعطى تقدمة مث وىل نيابة طرابلس وكان نائب غزة مدة طويلة ، قال العينتايب 
وفيها ناب األمري جامن ، كان قد أعطى . املذهب متجاهرا باللواط ، قتل باإلسكندرية أيضا  سبئ املعتقد رديء

مل يشتهر عنه إال كل شر ، واألمري قزدمر احلسين كان : تقدمة وناب يف غزة ويف محاة ويف طرابلس ، قال العينتايب 
وقنباي وأقبغا القديدي املعروف بدويدار  :قاله العينتايب  -أعطى تقدمة وتوىل خازندارا كبريا ومل يكن به بأس 

يشبك كان مقدما عند يشبك مث استقر عند الناصر دويدار صغريا وأمره عشرة ، وكانت له وجاهة ومعرفة 
كان يدعي احلكمة ووفور العقل مع خبث ومكروحب جلمع املال : ويقتدى برأيه يف كثري من األمور ، قال العينتايب 

حصل يف أيام يشبك ماال مجا ، مث مل يزل يف ازدياد إىل أن مات يف ليلة اخلميس ثالث عشر ومل يشتهر عنه خري قط و
  .شوال ، وخلف شيئا كثريا متول بعده منه مجاعة واستوىل السلطان على غالبه 

ويف رجب رجم رجل تركماين بدمشق اعترف بالزنا وهو حمصن وذلك بدمشق فكتف حتت القلعة وأقعد يف حفرة 
وفيها مات علي بن حممد األمخيمي فكان يدعي أنه شريف وأصله بغدادي وقد وىل الوزارة وشد . مات فرجم حىت 

  . -الدواوين وغري ذلك 
وفيها مات فريوز الطواشي وكان قد تقدم عند الناصر ومات يف رجب ، وكان شرع يف مدرسة واشترى هلا مكانا 

، فأقر الناصر وقفه ونقله من املدرسة إىل التربة وأضاف الوقف بالغرابليني ليبين به ربعا وغريه فمات قبل الفراغ 
كله إىل مدرسته ، فأخذ دمرداش العمارة بإنعام الناصر وشرع فيها مث فجئه السفر ، مث آل أمرها إىل أن اشتراها 



فما  ٨٢٣سنة  زين الدين عبد الباسط يف الدولة املؤيدية وامسها قيسارية وربعا فأتقن ذلك غاية اإلتقان ، وذلك يف
ابن أيب يزيد صاحب برضا وغريها من بالد الروم ، واستوىل  -بضم السني املهملة  -وفيها قتل سلمان .بعدها 

  .على مملكته أخوه موسى بعد حروب وقعت بينهما 
ويف هذه السنة يف ربيع اآلخر قبض على أمحد بن مجال الدين وعلى أمحد ومحزة ابين أخت مجال الدين وعلى مشس 

الدين وناصر الدين أخوي مجال الدين فصودروا وعوقبوا إىل أن مات يف العذاب ناصر الدين وقتل األمحدان ومحزة 
  .خنقا 

ويف ربيع اآلخر وصلت طائفة من اجلنوية إىل اإلسكندرية فوجدوا طائفة من الكسالن فقاتلوهم ، فخاف منهم أهل 
ألفي نفس ، وأسر الكسالن من اجلنويني رجال يقال له النساوي اإلسكندرية وأغلقوا األبواب ، وبلغت عدة القتلى 

فأرسلوه إىل الناصر فألزمه مبائة ألف دينار فذكر أن ماله حتت حوطة اجلنويني فقبض على جتارهم باإلسكندرية ، 
دمياط فغضبوا وساروا مبراكبهم إىل الطينة فسبوا نساء وصبيانا وكانت بينهم وقعة كبرية ، فخرج طائفة من أهل 

لنجدهتم وكبريهم حميي الدينابن النحاس وكان مالزما للجهاد بثغر دمياط ، وفيه فضيلة تامة ، ومجع كتابا حافال يف 
  .أحوال اجلهاد ، فقتل يف املعركة مقبال غري مدبر ، وغنم الفرنج من أهل الطينة ماال كثريا مث مضوا 

أيضا يف أربعة أغربة ، فقاتلهم املسلمون قتاال عظيما إىل الليل ،  ويف ذي القعدة يف ثاين عشر منه نازل الفرنج الطينة
فمضى الفرنج إىل الساحل القدمي فنهبوا ما وجدوا فيه ورجعوا من الغد إىل القتال ، فقدم يف احلال غراب 

مث واىف أناس  للمسلمني فاحتاط به الفرنج ، فألقى من فيه من املسلمني أنفسهم إىل البحر فنجوا إىل الرب بالسباحة ،
من دمياط مقاتلة فتكاثر املسلمون على الفرنج واستنقذوا منهم الغراب املذكور بعد قتال شديد فاهنزم الفرنج وقد 

  .واحلمد هللا  -قتل بعضهم 
ويف مجادى األوىل أمر السلطان هبدم مدرسة األشرف شعبان ابن حسني اليت على باب القلعة وجد اهلدم فيها 

ألبنية ، وكان مجال الدين قد اشترى من أوالد األشرف كثريا من اآلالت اليت بنيت هبا ألن وكانت من أعظم ا
األشرف مات قبل أن تكمل فبسط يده يف حتويل باهبا فأخذ الشبابيك واألبواب والبوابة وكثري من احلجارة حىت 

كره مكان بقعتها ، ألن املتغلبني الكتب املوقوفة فاستعان باجلميع يف مدرسته ، مث جاء الناصر يف هذه السنة فع
صاروا يستعينون هبا على حصار القلعةبالنزول فيها فهدمها ، فصارت رابية عالية ، وحول ما ينتفع به من حجارهتا 

وأخشاهبا إىل األمكنة اليت يريدها ، فبقيت كذلك إىل أواخر دولة املؤيد ، فأمر بعمارهتا مارستانا وسكن به بعض 
ملؤيد فحولوه بعده جامعا ومنزال للواردين ، وأمر يف هذا الشهر أيضا هبدم الدور املالصقة لصور املرضى ، ومات ا

  .القلعة حتت الطبلخاناة وغريها ، فهدمت من مث باب القرافة وتشتت سكاهنا 
 القاهرة وفيه ختم على مجيع احلواصل اليت يظن أن هبا فلوسا بالقاهرة ، وندب الناصر لذلك أمحد بن الطبالوي وايل

قبل قتله وجمد الدين سامل بن سامل قاضي احلنابلة ففتحا حواصل الناس ونقال ما فيها من الفلوس وأعطيا لكل واحد 
مثن فلوسه ذهبا يف كل قفة ثالث ناصرية وكان قيمتها يومئذ ثالثة ومثن ، فجمع منها شيء كثري ، فكان ذلك هو 

شر درمها كما تقدم ، ويقال إن الذي أخربه برخص الفلوس وإن السبب يف مناداته عليها يف كل رطل باثين ع
قيمتها قبل ذلك كانت تقتضي أن يكون كلرطل بعشرين درمها الشيخ سراج الدين البهادري أحد األطباء ، فجره 
 إىل ذلك الطمع الكامن يف نفسه قبل ذلك إىل أن نادى عليها باثين عشر ، فلم ميش له ذلك إال باملشقة فترك بعد

  .أن حصل من البالد ما حصل 
وفيها كانت بني احلجاج من أهل دمشق وبني العرب بناحية زيزا حماربة ، فجرح أمري احلاج ومات من تلك اجلراحة 



.  
وفيها .وفيها مات صاحب اهلند غياث الدين أبو املظفر أعظم شاه بن اسكندر شاه بن مشس الدين صاحب بنكاله 

وفيها مات مرجان زمام امللك األشرف مث الناصر صاحبا اليمن . يلقب جان جهان قتل وزيره حيىي بن عرب شاه و
  .وقد ويل إمرة زبيد 

وفيها قتل وبري بن خنبار بن حممد عقيل بن راجح بن إدريس ابن حسن بن قتادة احلسين أمري ينبع ، وليها أزيد من 
تله ألنه قتل غيلة ، واستقر يف إمرة ينبع بعده عشرين سنة وقتل أخوه مقبل وابنه على قتلى كثرية ممن اهتموهم بق

  .أخوه مقبل منفردا ، واستمر إىل أن خلع بعده بضع عشرة سنة ، واستقر عقيل ابن وبري مكانه كما سيأيت 
وفيها كان السعيد حممد بن أيب فارس بن عبد العزيز بن أيب ساملإبراهيم املريين حياصر فأس وهبا أبو سعيد بن أمحد بن 

امل ، فهزمه أهل فأس بعد شهرين وذلك يف صفر منها ووقع اإلفساد يف الزروع وقوى القوى على الضعيف أيب س
واشتد الغالء وكان األردب عندهم بربع دينار فارتفع بعد ذلك أضعاف مضاعفة ، مث رجع السعيد إىل حصار فأس 

ما مث هزموه فتوجه إىل سال مث مجع وقد انتهبت األعمال والنواحي يف ربيع اآلخر وحصرها حنوا من عشرين يو
عسكرا ورجع يف شعبان وحصر البالد وبىن مقابلها مدينة مساها املنصورة وانقضت السنة وهو على ذلك مت ملك 
البلد ، مث قام عليه عبد الواحد بن أيب محو وامسه موسى ، وفر السعيد إىل تونس فهلك ببلد العناب ، وطالت مدة 

  .ه يف سنة سبع وعشرين إن شاء اهللا تعاىل عبد الواحد وسنذكر أمر
  ٨١٤وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة أربع عشرة ومثامنائة من األعيان
إبراهيم بن أمحد بن حسني املوصلي مث املصري نزيل مكة ، أقامبها ثالثني سنة وكان مالكي املذهب ، يتكسب 

ماشيا من مكة ومات هبا ، أثىن عليه تقي الدين املقريزي  بالنسخ باألجرة مع العبادة والورع والدين املتني وكان حيج
.  

إبراهيم بن أيب بكر املاحوزي األصل مث الدمشقي تفقه قليالوسلك طريق التصوف مع الدين املتني وكان كثري املال 
ي ، وال يقبل ألحد شيئا وينهى أصحابه أن يأكلوا ألحد شيئا ، وكانت تلك طريقة والده الشيخ أبو بكر املوصل

وكان للناس فيه اعتقاد زائد وقل أن يرد أحد من األمراء رسالته وكان ال ميشي ألحد مطلقا مع الثروة الزائدة مات 
راجعا من احلج يف احملرم ودفن بتبوك مل يبلغ الستني ، وكان قد حج عشرين حجة ويف كل مرة حيصل للناس به 

  .النفع الزائد رمحه اهللا تعاىل 
  .ن حممد صاحب مصنف اجلهاد أمحد بن إبراهيم ب

أمحد بن عبد اهللا الرومي ويعرف بالشيخ صارو وهو األشقر بالتركية ، قدم من بالده فعظمه نائب الشام شيخ قبل 
أن يتسلطن ،مث صار من خواصه مث سكن الشام وكان يقبل شفاعته ويكرمه وواله عدة وظائف وكان كثري اإلنكار 

  .شعبان حبلب عند شيخ ملا وىل نيابتها وقد شاخ للمنكر ، وقد حج وجاور ومات يف 
أمحد بن علي أمحد بن حممد بن سليمان بن محزة الدمشقي مث الصاحلي احلنبلي شهاب الدين ابن فخر الدين ابن جنم 

  .ابن عز الدين خطيب اجلامع املظفري 
واشتغل قليال ومسع  ٧٥٤سنة  أمحد بن حممد بن مفلح الصاحلي احلنبلي شهاب الدين أخو الشيخ تقي الدين ، ولد

  .من مجاعة ، مث احنرف وسلك طريق الصوفية والسماعات ، ومات أبومها الشيخ مشس الدين سنة ثالث وستني 
أمحد بن حممد بن أيب القاسم احلوراين مث العثماين شاهد املطبخالسلطاين كان حمبا يف أهل اخلري ، مات يف ثالث ربيع 



  .طبخ من أول دولة األشرف فأقام يف الوظيفة املذكورة حنو مخسني سنة األول ، وكانت مباشرته للم
أعظم شاه غياث الدين ابن اسكندر شاه ابن مشس الدين السجستاين األصل ملك اهلند كان غلبة سلفه على دىل 

لما رجع بعد رجوع اللنك ، وكان اللنك ملا دخل اهلند حاربه يلو مملوك فريوز شاه بن نصرة شاه مث اهنزم يلو ف
اللنك عاد ا يلو فخرج عليه خضر خان بن سليمان فقتله وقبض على نائبه دولة يار واستوىل خضر على اململكة 

فلما مات قام بعده ولده مبارك شاه يف ملك دىل وقام مشس الدين السجستاين يف ملك بنكالة مث مات فقام بعده ابنه 
حظ من العلم والفهم واخلري ، وهو الذي أنشأ املدرسة البنكالية  وكان له -اسكندرشاه مث قام بعده ابنه أعظم شاه 

ومات يف سنة أربع عشرة ، وملك ابنه محزة بعده فثار عليه .مبكة والبنكالية األخرى باملدينة وكان له معروف كثري 
دا وأسلم مملوكه شهاب وقتله فسلط عليه فندوا ملك الكفرة فقتله ، مث ثار ولد فندو عليه فقتله وتسمى حمم

ويلقب جالل الدين أبا املظفر وجدد مآثر من شعائر اإلسالم واملساجد ، وأرسل إىل مكة بأموال يتصدق هبا سنة 
اثنتني وثالثني ، مث أرسل هدية إىل مصر بعدها وطلب التقليد من اخلليفة ، فجهز مع رسوليه سهمك وترغوب يف 

  .ليفة وللسلطان هدية سنة ثالث ، فأعاد جوابه سنة أربع وصحبته مال للخ
  .أقبغا القديدي ومتراز الناصري وجامن وحاجي بن األشرف شعبان تقدموا يف احلوادث 

حسني بن علي بن حممد بن عبد الرمحن األذرعي مث الصاحلي بدر الدين ابن قاضي أذرعات تفقه يف صباه على 
ودرس وأفىت وناظر ، وناب فياحلكم مث تركه  الشرف ابن الشريشي والنجم بن احلاين وتعاىن األدب وفاق يف الفنون

تورعا ووىل عدة إعادات وهو ممن أذن له البلقيين باإلفتاء ملا قدم الشام سنة ثالث وتسعني وكان يثين عليه كثريا ، 
ودخل القاهرة بعد الكائنة العظمى ، وكانت بيننا مودة ، مسعت منه نظما ومسع مين ، وكان بأخرة قد اجنمع الناس 

  .ات بالطاعون يف احملرم رمحه اهللا تعاىل ، م
  .خابرك تقدم يف احلوادث 

خليل بن عبد اهللا األذرعي املعروف بالقابوين ، كان صاحلا مباركا منقطعا عن الناس مثابرا على العبادة قليل الكالم 
كان أهل مكة يستبشرون كثري احلج مع فقره ، وكان الناس يأمتنونه على الصدقات اليت يريدون إرساهلا إىل مكة ، و

به إذا حج لكثرة إحسانه م ، وكان للشاميني فيه اعتقاد زائد ، مات يف صفر بالطاعون وله ثالث وستون سنة ، 
  .وحضر الناس جنازته حىت النائب ، وقد نسخ الكثري للناس وخطه حسن 

الدين ، اشتغل يف صباه قليال ،  عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن أيب الوفاء الشاذيل أبو الفضل ابنالشيخ شهاب
وتعاىن النظم فقال الشعر الفائق ، وكان ذكيا حسن األخالق لطيف الطباع ، غرق يف حبر النيل هو وحممد بن عبيد 
اليشكالشي وعبد اهللا بن أمحد بن حممد التنيسي مجال الدين قاضي املالكية وابن قاضيهم ، ومن نظمه أراه يف مرثية 

  :حمبوب له 
  امة كانت أليفة مضجعيمضت ق

  فلله أحلاظ هلا ومراشف
  وهللا أصداغ حكني عقاربا

  فهن على احلكم املضي سوالف
  وما كنت أخشى أمس إال من اجلفا
  وإين على ذاك اجلفا اليوم آسف

  رعى اهللا أياما وناسا عهدهتم



  جيادا ولكن الليايل صيارف
  حملنيتويب ذهيب اخلد صيغ :ومن نظمه غزل قصيدة على هذا الروي 

  يطيل امتحانا يل وما أنا زائف
  يذيب فؤادي وهو ال غش عنده

  فيا ذهيب اللون إنك حائف
  ويف فمه شهد وشهد مكرر

  ويف خده ورد وورد مضاعف
  له أعني أين رأته توابع

  وأعينه أيضا لقليب خواطف
، قرأت ذلك خبط ابن حجي عبد السالم بن حممد الزرعي أحد سكان اجملاهدية بدمشق ، كان خريا أمينا موثوقا به 

  .، مات يف أواخر السنة 
عبد الوارث بن حممد بن عبد الوارث البكري املالكي أخو الشيخ نور الدين املقدم ذكره ونسبه يف سنة ست 

  .ومثامنائة مات فيها بينبع راجعا من احلج يف احملرم 
بو عبد القاهر بن احملقق زين الدين ، اشتغل عقيل بن سرجيا بن حممد امللطي األصل املارديين نزيلها قطب الدين أ

كان شيخا حسنا على : قال القاضي عالء الدين يف تاريخ حلب . على أبيه وحدث عنه بشيء من تصانيفه حبلب 
الكهولة أقرب ، قدم علينا بالدنا سنة مثانوتسعني ، فكتب عنه شيخنا برهان الدين شيئا من نظم أبيه الشيخ سرجيا ، 

لناس باجلامع الكبري وكان كثري االستحضار ، ورجع إىل بالده حبصن كيفا فمات هناك يف هذه السنة وتكلم على ا
  :ومن إنشاده عن أبيه 

  حفظ احلديث رواية ودراية
  وعلومه تسند إىل اإلميان

  ال جاحد يف من حداه على الفىت الن
  حرير بعد تالوة القرآن

  .وهي طويلة 
لوايت األصل األبياري النحوي املصري نزيل دمشق ، ولد سنة بضع ومخسني علي بن سيف بن علي بن سليمان ال

بالقاهرة ونشأ بغزة يتيما فقريا فحفظ التنبيه ، مث دخل دمشق فعرضه على التاج السبكي فقرره يف بعض املدراس 
هيد وقرأ عليه وأستمر يف دمشق وأخذ عن العنايب وغريه ومهر يف العربية وشغل الناس بدمشق وأدب أوالد ابن الش

التفسري ، ومسع من الكمال ابن حبيب وابن أميلة وغريمها ، وكان خازن كتب السمساطية ، وحصل كثريا من 
الوظائف والكتب ، وفاق يف حفظ اللغة وعين باألصول فقرأ خمتصر ابن احلاجب دروسا على املشايخ ، وأكثر 

ألخبار شيئا كثريا ، ومل يتزوج قط مث هنب مجيع ما مطالعة كتب األدب وصار يستحضر من األنساب واألشعار وا
حصله يف فتنة اللنك وكان عارفا بأيام الناس حسن اخلط كثري األجنماع دخل القاهرة بعد الكائنةالعظمى فأقام هبا 

وحصل كتبا ، مث قدم دمشق مث رجع فعظمه متراز وكان يومئذ نائبا وتعصب له ففوض له مشيخة البيربسية بعد 
نسابة فعارضه مجال الدين األستادار وانتزعها منه ألخيه مشس الدين البريي مث قرره يف تدريس الشافعي بعد موت ال

موت جالل الدين ابن أيب البقاء ، فعارضه مجال الدين أيضا وانتزعها منه ألخيه وعوضه تدريس الشيخونية ، 



، وحدث بالبيربسية بسنن أيب داود وجامع فدرس هبا يوما واحدا مث نزل عنها يل مبال واستمر على اجنماعه 
الترمذي عن ابن أميلة وبغري ذلك ، وحدث بالفصيح بسماعه من ابن حبيب ، ومسعت منه يسريا ، وكان فقري 

النفس شديد الشكوى ، وكلما حصل له شيء اشترى به كتبا ، مث حتول مبا مجعه إىل دمشق يف هذه السنة ، وذكر 
ه قرأ عليه جزأ مجعه شيخه العنايب يف الفعل املتعدي والقاصر وأنه مل يستوعبه كما ينبغي ، لنا القاضي عالء الدين أن

وذكر أن يف اإلصبع أحد عشر لغة فأنشدته البيت املشهور وفيه عشرة وطالبته بالزائدة فلم يستحضرها : قال 
انتهى ومات  -الم ابن مالك ولكنه صمم على العدد ، وذكر يل أنه مجع جزأ يف الرد على تعقبات أيب حبان لك

علي بن حممد بن علي بن عبد اهللا احلليب عالء .بالشام يف ذي احلجة عن حنو سبعني سنة ، وتفرقت كتبه شذر مذر 
الدين ابن القرمي نشأ بدمشق واحترف بالنسخ وبالشهادة ، مث وقع على احلكام وناب يف احلكم عن الربهان 

دل وتوقيع الدست مث قضاء غزة بعناية فتح اهللا وكان صديقه قدميا ، مث وىل الصنهاجي املالكي ، ووىل قضاء اجمل
قضاء دمياط مضافا لغزة ومشيخة البيربسية بالقاهرة ، وخطابة القدس ، وكان متواضعا بشوشا كثري املداراة 

أميلة ومجاعة من واخلدمة للناس وال مير به أحد بغزة إال أضافه وخدمه وراح وهو يشكره ، وقد مسع يف صباه ابن 
  .أصحاب الفخر وابن القواس على ما أخربين به ، وكانت بيننا مودة مات يف آخر السنة 

فريوز اخلازندار الرومي ، ترىب مع الناصر فرج من صغره فاختص به ، وكان مجيل الصورة نافذ الكلمة ، وىل نظر 
كن كثرية ووقف وقفا على تدريس باألزهر اخلانقاه بسرياقوس ، ومات يف تاسع رجب وهو شاب ، وكان عمر أما

قاسم بن أمحد بن أمحد بن موسى بن أمحد بن .وغريه ، فاستوىل الناصر على مجيع أوقافه فصريها للتربة الظاهرية 
حسني ابن يوسف ابن حممود احلليب األصل العينتايب الكتيب أحد الفضالء يف احلساب واهلندسة والنجوم 

لطب ، وكان مفرطا يف الذكاء ، وهو ابن أخي القاضي بدر الدين العينتايب ، وهو والطلسمات وعلم احلرف وا
الذي ترمجه وذكر أن مولده يف سنة ست وتسعني ، ومات يف رابع عشر احملرم مطعونا مبصر وصلى عليه جبامع 

ازته وقد صلى عليها وكان له صديق يقال له خليل بن إبراهيم اخلياط من أهل بلده فقال ملا رأى جن: األزهر ، قال 
يا رب اجعلين مثله فمات ليلة اجلمعة املقبلة وصلى عليه كما صلى على صديقه وعاش : من حضر صالة اجلمعة 

  . -أبو قاسم بعده مدة 
  .قزدمر احلسين تقدم يف احلوادث 

اىن نسخ حممد بن إمساعيل بن يوسف بن عثمان احلليب الشيخ مشس الدين الناسخ املقري كان دينا خريا يتع
املصاحف مع املعرفة بالقراآت أخذ عن أمني الدين ابن السالر وغريه ، واقرأ الناس وانتفعوا به ، وقد جاور 

باحلرمني حنو عشر سنني ودخل اليمن فأكرمه ملكها ، وكانقد بلغ غاية يف حفظ القرآن حبيث أنه يتلو ما شاء منه 
وهد ذلك منه مرارا ، مات يف ربيع اآلخر وقد جاوز ويسمع يف موضع آخر ويكتب يف آخر من غري غلط ، ش

  .السبعني ، وهو عم شرف الدين أيب بكر املوقع املعروف بابن العجمي 
حممد بن خليل بن حممد العرضي الشيخ مشس الدين الغزي ، ولد قبل سنة ستني ، واشتغل بالفقه فمهر فيه إىل أن 

  .رفة بالطب وغريه مات يف مجادى األوىل فاق األقران وصار يستحضر أكثر املذاهب مع املع
حممد بن عبيد بن عبد اهللا البشكالسي املالكي زين الدين ، كان أبوه من أعيان أهل مذهبه وناب يف احلكم ، وأفىت 
وحدث عن عز الدين ابن مجاعة وغريه ، ونشأه ولده هذا ذكيا فاشتهر ذكره بالفضل ، وكان يتعاشر مع مجاعة من 

حممد بن علي بن إبراهيم بن عدنان .أهنم توجهوا إىل شاطئ النيل فركبوا شختورا فانقلب هبم فغرقوا  الفضالء فاتفق
بن جعفر بن حممد بن عدنان ابن جعفر احلسيين الشريف ناصر الدين ابن كاتب السر ، وكان فاضال ماهرا يف 



ين املالبس وال املراكيب ، مسع معنا كثريا األنساب كثري االشتغال إال أنه جامد الذهن ، وكان كثري التقشف ال يتعا
، وكانت بيننا مودة ، وكان أعجوبة زمانه يف السعي كثري الدهاء ، دخل القاهرة مرارا بسبب السعي ألبيه يف كتابه 

السر فكان غالبا هو الغالب ، وحصل لنفسه يف غضون ذلك كثري من الوظائف والتداريس واألنظار ، وكان يتربأ 
كان دينا صينا ال تعرف له صبوة ، وقد عني لكتابة السر فلم يتفق ذلك ، : قال ابن حجي : ويتهم به من التشيع 

  .ومات يف صفر بالطاعون وله سبع وثالثون سنة 
  .حممد بن علي بن عمر بن علي بن حممد الدمشقي املعروف بابن األريلي سبط ابن الشريشي ، مات يف احملرم 

حممد بن يوسف الدمشقي فتح الدين بن الشيخ مشس الدين ابن اجلزري نزيل بالد الروم حممد بن حممد بن حممد بن 
مث دمشق ، باشر األتابكية بدمشق إىل أن مات يف صفر مطعونا ، وكان جيد الذهن يستحضر كثريا من الفقه 

ويقرأ بالروايات ، وكانذكيا جيد الذهن يستحضر التنبيه : ويقرئ بالروايات وخيطب جيدا ، ترمجه ابن حجي فقال 
أخذ ذلك عن أبيه وعن الشيخ صدقة وغريمها ، ومات يف صفر مطعونا ومل يكمل األربعني ، وقد رأيته بالقاهرة ، 

هو ولد صاحبنا الشيخ مشس الدين ، وعاش بعده دهرا ، وكان قد تسحب من أبيه ملا توجه إىل بالد الروم ، مث 
املدرسة الصالحية وكانت مع والده ، فوثب عليها بعده القمين فنازعه  حضره إىل القاهرة برسالة ابن عثمان بسبب

فتعصب للقمين مجاعة فغلب ابن اجلزري ، فنازع جالل الدين ابن أيب البقاء يف تدريس األتابكية ونظرها ، فلم يزل 
  .إىل أن فوضها له برغمه ، مث تصاحلا وفوضها له باختياره ، وباشرها إىل أن مات 

كني بن مسعود الشرباوي اشتغل كثريا وكان مقتدرا على الدرس فدرس كتاب الشفاء وعرضه ، مث حممد بن مس
حممد بن احلنبلي مشس الدين شاهد القيمة ، .درس خمتصر مسلم للمنذري ومل يكن باملاهر مات يف سلخ السنة 

ابع ربيع األول وقد بلغ وكان من كبار احلنابلة وقدمائهم وكان ورعا قليل الكالم على مست السلف مات يف ر
  .الستني 

  .هود بن عبد اهللا احملابري الدمشقي ، مات يف أوائل السنة 
الشافعي اليمين ، تفقه  -بكسر اجليم وسكون الباء املوحدة  -حيىي بن حممد بن حسن بن مرزوق املرزوقي اجلبلي 

دا دينا خريا ، يتعاىن السماعات على على رضى الدين ابن الرداد ومسع من علي بن شداد واشتغل كثريا وكان عاب
  .طريق الصوفية وجيتمع الناس ؛ عنده لذلك ، مات يف مجادى اآلخرة وقد بلغ مثانني سنة 

يوسف بن أمحد بن عبد اهللا بن الصائغ وهو لد شيخنا أيب اليسر املقدم ذكره .يشبك املوساوي تقدم يف احلوادث 
جملون حسن املذاكرة ، ويل تدريس الدماغية ونظر الرباط الناصري ، قريبا وكان ثقيل البدن خفيف الروح كثري ا

  .مات يف احملرم 
يوسف بن حممد النحاس مجال الدين املعروف بابن القطب احلنفي ، وكان جيلس يف الشهود مث وىل احلسبة مرة مث 

م وباشر مباشرة غري حممودة ، ناب يف احلكم ، مث سعى يف القضاء بعد فتنة اللنك فوليه مرارا ، وكان عربا عن العل
  .مات يف احملرم مل يكمل السبعني 

  ٨١٥حوادث سنة 
  سنة مخس عشرة ومثامنائة

استهلت والناصر قد رحل يف آثار األمراء الذين خامروا عليه ، فدخل دمشق كما قدمنا يف سلخ السنة املاضية 
قضاء احلنفية وكانعماد الدين ابن القصاص وخرج منها يف سادسه ، ووقع يف أول يوم منه تقرير ابن الكشك يف 

قاضي احلنفية حبماة ، قد جرت له مع يشبك ابن أزدمر وكائنة قبيحة جدا فخرج من محاة إىل دمشق فبذل لنوروز 



نائب الشام ماال فواله قضاءها ، مث عزل فتوجه إىل مصر فقرره طوغان وهو بغزة يف قضاء الشام فوصل إىل دمشق 
ملباشرة لدخول الشريف ابن بنت عطاء بتوقيع قضاء احلنفية بدمشق فباشر ، مث دخل الناصر ، فلم يتمكن من ا

دمشق فأعاد ابن الكشك ، فوىل قضاء دمشق ثالثة أنفس يف عشرة أيام ، وأفرج الناصر عن ناصر الدين ابن 
األمراء رحلواإىل بعلبك  البارزي ونكباي احلاجب وسار إىل جهة محص وقد بلغه أن األمراء دخلوا هبا ، فبلغه أن

فوصل ان فوجدهم قد توجهوا إىل البقاع على جهة وادي التيم لقصد القاهرة فتوجه من فمضوا إىل جهة الصبيبة 
وهو يتبعهم حىت نزلوا باللجون ، فأشار عليه نصحاؤه أن يرجع إىل دمشق حىت يستريح العسكر مث يتوجه م 

وظن أهنم يف قبضته وأن الذي أشار عليه بذلك غشه وأهتمه هلواه فيهم ،  فيأخذهم من الصبيبة ، فأىب وجل يف طلبهم
مث ركب يف ساعته وساق فما وصل إىل اللجون حىت تقطعت عساكره ومل يبق معه إال اليسري ، وذلك يف ثالث عشر 

هة الرملة مث احملرم ، وكان األمراء قد دخلهم اخلوف منه فعزموا على أن يتوجهوا يف الليل من وادي عارا إىل ج
يقصدوا حلب من طريق الربية ومل خيطر هلم أن يقاتلوه خوفا منه وعجزا عنه ، فساعة وقوع عينه عليهم محل 

واقتحم فيهم ، فارتطمت خيول الذين معه يف وحل كان هناك وخامرت طائفة منهم فقتل يف املعركة مقبل الرومي 
ل ، فقصده نوروز فقتله يف املعركة وقتل الطنبغا سقل وجرح وكان الناصر قد فسخ عقد أخته مننوروز وزوجها ملقب

سكب فمات من جراحه بعد ذلك بأيام ، ووقعت يف الناصر جراحة فاهنزم راجعا إىل دمشق ، فأشار عليه بعض من 
اين ينصحه أن يتم مستمرا إىل القاهرة ، فامتنع ملا أراد اهللا من هالكه وتوجه إىل دمشق فأدركه الليل يف بيت تركم
فعرفه فأنزله عنده وكان معه حينئذ ثالثة أنفس فأقام يف الليل يسريا حىت استراح ، مث قدم له التركماين حجرة 
وكان فرسه قد أعيا فركبها ووعده مبال وإقطاع وتوجه إىل دمشق فتحصن بالقلعة ، واحتاط األمراء باخلليفة 

اصر من املال واخليل مما مل يتركه حمتسبا ، فانتقل األمراء والقضاة وكاتب السر وناظر اجليش وجبميع ما كان مع الن
من اخلوف إىل األمن ومن الذل إىل العز ، وتقدم شهاب الدين األذرعي أمام شيخ وهو ابن أخي بدر الدين ابن 

قاضي أذرعات فصلى بالقوم املغرب فقرأ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس 
  اآلية -اوئكم وأيدكم بنصره ف

فوقعت املوقع ملناسبة احلال وأصبح األمراء ورأسهم شيخ ونوروز فاشتوروا فيما يفعلونه وكان كاتب السر فتح اهللا 
قد خاف من الناصر فأشار عليهماأن يكتبا إىل القاهرة مبا اتفق حبفظ القلعة والبلد ويكتب اخلليفة مبثل ذلك ، 

بذلك فوصل آخر الشهر ، ورحل األمراء إىل دمشق فوصلوا يف نصف احملرم ، وكان وتوجه قجقارا القردمي 
الناصر قدم تلك الليلة وطلع القلعة واستدعى القضاة واألعيان ، ورغبهم فيما لديه ووعدهم بالعدل واجلميل 

يف ذلك اليوم فمالوا معه وشجعوه ، فتالحق به العسكر شيئا بعد شيء ، ووجد تغري بردى نائب الشام قد مات 
فقرر عوضه دمرداش ، واخذ باالستعداد وأخرج األموال والسالح ، فاجتمع له مجع كثري وانفق فيهم ، وقواهم 
باملدافع واملكاحل ورفعاجلسور عن اخلنادق ، وأمر القضاة أن يركبوا مع القاضي جالل الدين البلقيين وكان قد 

قد أبطل املكوس وأزال املظامل ، ويطلب منهم الدعاء ، فتعصب له تقدم قبل الوقعة إىل دمشق وينادي بأن الناصر 
عوام الشام ، فلما كان يف الثامن عشر من احملرم نزل األمراء قبة يلبغا ، فندب الناصر هلم عسكرا فخرج م 
نشاب ، سودون اجللب وسودون احملمدي فهزموهم مث ارحتلوا فنزلوا غريب البلدة ووقفوا من جهة القلعة فتراموا بال

مث نزل نوروز بدار الطعم وشيخ بدار غرس الدين األستادار وضم معه اخلليفة وكاتب السر والقضاة ونزل بكتمر 
جلق وقرقماش ، فمنعوا املرية عن الناصر وقطعوا هنري دمشق ، فتعطلت احلمامات وغلقت األسواق وعظم األمر 

  .واشتد القتال وكثرت اجلراحات 



حلق باألمري شيخ ناصر الدين ابن العدميقاضي احلنفية وشهاب الدين الباعوين وشهاب الدين ويف ثالث عشري احملرم 
وناصر الدين البارزي وصدر الدين األدمي وكانا من أخصاء شيخ فأنس هبما وعرفاه . احلسباين وكانوا بالصاحلية 

ك الناصر ، فقرر ابن الشحنة يف بأحوال البلد مفصلة ، وبسط ناصر الدين ابن العدمي لسانه يف الناصر فبلغ ذل
قضاء احلنفية بالقاهرة عوضا عنه ويقال ، إن ناصر الدين املذكور كان ممن شهد الوقعة باللجون وأحيط به مع 

  .اخلليفة واملباشرين 
ويف الرابع والعشرين من احملرم وسط بالط أشق شاد الشرخباناة وبالط أمري علم وكان كل منهما يذبح املماليك 

  .هرية بني يدي الناصر بالقاهرة الظا
ويف يوم السبت خامس عشري احملرم أشهر غلبة اخلليفة خبلع الناصر من امللك ملا ثبت عليه من الكفريات االحنالل 

واستقر يف السلطنة اخلليفة املستعني باهللا أبو الفضل العباس بن .والزندقة وحكم ناصر الدين ابن العدمي بسفك دمه 
ي ، ومل يغري لقبه ، وبايعه األمراء ومن حضره ، وكان رأي األمراء قد اجتمع على ذلك ، فلم املتوكل العباس

يوافقهم اخلليفة إال بعد شدة وتوثق منهم باإلميان فاشتد امتناعه وصمم فبادر كاتب السر فتح اهللا فأرسل مجاعة 
مثالب الناصر وأن اخلليفة عزله من  منهم حممد بن مبارك الطازي ، هو أخو اخلليفة ألمه ورتب معه ورقة فيها

وعدد مثالب الناصر ، وقرأه شخص  -السلطنة فال حيل ألحد من املسلمني القتال معه وال مساعدته فإنه فعل وفعل 
منهم جهرا ودار هبا على الوطاق كله حىت بلغ ذلكالناصر وحتققه وتوعد اخلليفة بكل سوء ظنا منه أن ذلك من 

ليفة فسقط يف يده وأيس من صالح الناصر له ، فأجاب إىل ما التمسوه منه من القيام باألمر تدبريه ، فبلغ ذلك اخل
، فبايعوه كلهم فحلفوا له على الوفاء وأحضروا له لباس اخلظيب األسود فلبسه وجلس على كرسي وقام الكل بني 

نيابة طرابلس واألمريين شيخ يديه وقرر بكتمر جلق يف نيابة الشام وقرقماش يف نيابة حلب وسودون اجللب يف 
نوروز يف ركابه يدبران األمر ، ونادى منادي اخلليفة أال أن فرج بن برقوق خلع من السلطنة ومن حضر إال أمري 

املؤمنني وابن عم رسول اهللا فهو آمن ، فتسلل الناس عن الناصر ، وكتب املستعني إىل القاهرة باجتماع الكلمة له ، 
فظ البلد ، فلما كان صبحة هذا اليوم قدم احلاج فتلقاهم شيخ وبعث كل طائفة إىل اجلهة وأمر يلبغا الناصري حب

  .اليت قصده ومنعهم أن ميروا حتت القلعة 
ويف سابع عشري احملرم استقر برهان الدين الباعوين يف قضاء الشافعية بالقاهرة عوضا عن البلقيين وشهاب الدين 

وضا عن اإلخنائي واشتغل األمريان حبصار الناصر ، وقتل يف هذه الفتنة خلق احلسباين يف قضاءالشافعية بدمشق ع
من األمراء منهم يشبك العثماين ، وملا بلغ الناصر ما صنع فتح اهللا عزله من كتابة السر وقرر عوضه فخر الدين ابن 

  .املرزوق وأضاف نظر اخلاص إىل الوزير سعد الدين بن البشريي وكان معه بدمشق 
ين صفر قدم قجقار القردمي القاهرة فذكر الواقعة ، فأراد اسنبغا الزردكاش أن يقبض عليه فمنعه يلبغا ويف ثا

الناصري وقرأ كتبه واشتهر اخلرب ، ورتب الناصري لقجقار ما يليق به ومبن معه وهم حنو ثالثني نفرا ، مث قدم كزل 
الناصر ، وقدم بعده ساع من عند الناصر خيرب فيه  العجمي وعلى يده كتب من اخلليفة واألمراء مبا تقدم من خلع

بأنه ملتجئ إىل القلعة ، مث قدم قصروه وعليه خلعة اخلليفة وكتاب إىل الناصري ومن بالقاهرة من األعيان فقرئ ، 
ويف السادس من .كما سيأيت  -وأرسل إىل اجلامع الطولوين فقرأه ابن النقاش مث إىل اجلامع األزهر فقرأه مسطرها 

صفر شاع بني الناس أن قرا يلك وغريه من التركمان قد وصلوا جندة إىل الناصر فنادي شيخ بتكذيب ذلك وأن 
املذكورين جاليش متر لنك فاحذروهم ، مث اجتمع اجلميع وأعادوا بيعة املستعني وجددوا له األميان وأهنم رضوا بأن 

  .حد منهم له يكون حاكما عليهم وأنه املستبد باألمور من غري معارضة أ



ويف الثاين من صفر اشتد القتال ومحل شيخ مبن معه فاهنزم أصحابه وثبت هو مث تراجعوا وصدقوا احلملة فاهنزم 
أصحاب الناصر ووصل شيخ إىل طرف القنوات ، فجاء دمرداش فأعلم الناصر أنه قد سهل القبض عليه وسأله أن 

جابه بعضهم جبواب فيه جفاء وإذا العسكر قد احتيط بأن نوروز يندب معه رجاال ، فناداهم فلم جيبه أحد فأعاد فأ
كبسهم ، فهربوا حبيث مل يبق بني يدي الناصر أحد ، فملك شيخ امليدان واإلصطبل ، فأشار دمرداش على الناصر 

أن يرحل إىل حلب ، فقام فدخل حرميه ليال وجتهز فلم خيرج ، فاستبطأه دمرداش فتركه وسار ، وقام ناس على 
نصر اهللا أمري املؤمنني فلما مسع الرماة ذلك ختوفوا على أنفسهم ففروا ، فركب الناصر فرسه ودار : ألسوار فنادوا ا

على السور فلم جيد أحدا فعاد إىل القلعة ، فركب شيخ ودخل من باب القصر وملك املدينة ونزل بدار السعادة ، 
ستعني يف البلد ، ويقال إن دمرداش ملا رأى أن حال الناصر وامتدت أيدي الغوغاء إىل النهب فبالغوا ، ونزل امل

أروح أنا وابن أخي وامجع عسكرا من التركمان وغريهم فمال الناصر لكالمه : تالشى احتال لنفسه فقال للناصر 
وأعطاه ماال كثريا لذلك فتوجه من دمشق ومعه حنو مائيت نفس ، فلمارأى الذين مع الناصر ذلك خارت قواهم 

من شاء أن يستوثق لنفسه فليفعل ، فتفرقوا ، مث حتول شيخ إىل : وا ، فرأى الناصر عالمة اخلذالن فقال هلم ووهن
اإلصطبل ، وأنزل بكتمر جلق يف دار السعادة ، فلما كان يوم األحد بعث الناصر يطلب األمان ويستحلف األمراء 

د بن مبارك الطازي فطال بينه وبينه الكالم ومل يفترقا على ، فحلفوا له على ما أراد وأرسلوا له أخا اخلليفة ألمه حمم
طائل فعاد والرمي عليهم من أعلى القلعة فعادوا احلصار ، فاضطره األمر إىل أن ينزل ليلة االثنني ومعه أوالده حيمل 

سة بعضهم وحيمل معه بعضهم وهو ميشي من باب القلعة إىل اإلصطبل ، فلما رآه شيخ قام وقبل األرض وأجل
بصدر اجمللس فسكن روعه فبات تلك الليلة ، وأصبح شيخ يوم االثنني فلم جيتمع به ، واجتمع األمراء عند 

املستعني يوم الثلثاء بدار السعادة فاشتوروا فيما يصنعونه بالناصر ، فاتفق رأيهم على أن ميضوا فيه حكم ابن العدمي 
من القلعة وحده ال يصإلال من يناوله حاجة املأكول  ، فأخذ يف ليلة األربعاء من اإلصطبل فحبس يف مكان

واملشروب خاصة وترك فريدا إىل ليلة السبت سادس عشر صفر ، فدخل عليه حممد بن مبارك الطازي ورجل من 
خواص شيخ وآخر من خواص نوروز ورجالن من املشاعلية ، فلما رآهم أحس بالشر فقام ودافع عن نفسه فبادره 

اه بعد ما أثخنا جراحه وتقدم أحدمها فخنقه ، فلما ظن أنه أتلفه قام عنه فتحرك فعاد مرة بعد املشاعلية حىت صرع
مرة ففرى أوداجه خبنجر كان معه مث سحبه بعد ما سلبه فألقاه على مزبلة حتت السماء ليس عليه سوى لباسه 

يترقق له وال حين له بل رمبا مد  وعيناه مفتوحتان ، مير به القريب والبعيد وقد صرف اهللا قلوهبم عنه فال أحد
بعضهم يده فعبث بلحيته مث محل ليلة األحد فغسل وكفن وصلى عليه ودفن بقرب بباب الفراديس ، ومل تكن له 

جنازة مشهودة فسبحان املعز املذل وكان شيخ حيلف أنه مل يكن يريد قتله ومل يرد إال أن يسجنه ببعض األماكن 
رب ووافقه مجاعة من األمراء منهم يشبك ابن أزدمر إال أن نوروز وبكتمر جلق مل مرفها ويرتب له ما يأكل ويش

يأمنا عاقبته فحرضا على قتله وساعدمها حكم ابن العدمي فقتله بسيف الشرع فقتل ، ولقد كان الناصر هذا أعظم 
الناصري ومنطاش فبشر  الناس خذالنا لدين اإلسالم وأشأمهم طلعة على املسلمني والعجب أنه ولد ملا أقبل يلبغا

ويف عاشر .يعين فتنة ، فما خلص أبوه من الكرك مساه فرجا فكان امسه األول هو احلقيقي  -أبوه فسماه بلغاق 
صفر قبض على اإلخناي وابن املزوق والغرس األستادار وعبد الرزاق ناظر اجليش وصودروا ، وخلع على صدر 

ى األموي بقضاء املالكية هبا ، وتقرر األمر بني األمراء أن يكون الدين ابن األدمي بكتابة السر بدمشق ، وعل
األمريان مدبران األمر بني يدي اخلليفة وأن ينزل شيخ بباب السلسلة وينزل نوروز يف بيت قوصون ، فلما كان 

ه اخلامس والعشرين من صفر التمس نوروز من اخلليفة أن يقرره على نيابة الشام فأجابه إىل ذلك وخلع علي



وصرف عنه بكتمر جلق واستقر أمريا كبريا بالقاهرة ، واعتل نوروز بأنه خيشى وقوع الفتنة وأن التدبري ال يكون 
إال لشخص واحد ، فأجيب لذلك وفوضت له كفالة الشام كله ، وجعل له تعيني النواب يف البالد وتعيني 

  .يفة مبن يرى تقريره فيكتب له تقليده اإلقطاعات ملن يراهوكذلك أمر القضاة واملباشرين ، فيطالع اخلل
ويف السابع والعشرين من صفر أعيد جالل الدين البلقيين إىل قضاء الشافعية بالقاهرة وعزل الباعوين ، فكانت مدته 
حنو شهر امسا بال مباشرة ، وصرف نوروز ابن األدمي عن كتابة السر وقرر فيها البصرويوصرف احلسباين عن قضاء 

شق وقرر األخناين فتوجه مع احلسباين إىل وطاق اخلليفة ، فكتب له توقيعا خبطابة اجلامع ونظر األسرى الشافعية بدم
ومشيخة السميساطية ونصف الناصرية ، فضرب نوروز على اخلطابة وأبقاها مع الباعوين ، مث بقي نصف الناصرية 

فلم يبق مع احلسباين سوى نظر األسرى مث مع شهاب الدين ابن نقيب األشراف ، مث قرر الباعوين يف املشيخة ، 
  .انتزعت منه 

ويف ثامن صفر وصلت األخبار إىل القاهرة صحبة كزل مبا جرى للناصر وقرئت الكتب بذلك على الناس ، وكذب 
اسنبغا الزردكاش ذلك وأراد إثارة فتنة ، فساس يلبغا الناصري األمر حىت سكن اضطرابه ، ووصل كتاب اخلليفة 

يلبغا القلعة فأذعن له وتوجه إىل داره ، وصدرت الكتب من اخلليفة إىل أمراء التركمان والعربان والعشري بأن يسلم 
من عبد اهللا ووليه اإلمام املستعني باهللا أمري املؤمنني ، وخليفة رب العاملني ، وابن عم سيد املرسلني ، : ومفتتحها 

  .ئه الدين إىل فالن املفترضة طاعته على اخللق أمجعني ، أعز اهللا ببقا
ويف الثامن من ربيع األول توجه اخلليفة وشيخ ومن معهما إىل القاهرة فدخلوا يف يوم الثالثاء ثاين شهر ربيع اآلخر 
بعد أن تلقاهم الناس إىل قطيا وإىل الصاحلية وإىل بلبيس ، وحصل للناس من الفرح بذلكما ال يزيد عليه ، ونادوا 

  .املكوس يف الناس برفع املظامل و
ويف سادس عشرة توجه نوروز من دمشق إىل حلب وقرر يف نيابتها سودون اجللب فمات معه يف حادي عشر ربيع 

األول ، واستقر يشبك ابن أزدمر يف نيابة طرابلس وخرج نوروز من حلب وطلب دمرداش فوصل إىل عينتاب 
يف نيابة طرابلس طوخ ورجع إىل دمشق  فقطع دمرداش الفرات ، فرجع نوروز فوجد سودون اجللب قد مات فقرر

فدخلها يف أوائل رجب ، وتوجه الطنبغا القرمشي نائبا على صفد ، وقد ضرب نوروز الدراهم اخلالصة زنة الواحد 
نصف درهم والدينار بثالثني منه ، وفرح الناس هبا وكانت معامالهتم قد فسدت بالدراهم املنشوشة النريوزية وكان 

  .كل درهم عشرة فضة وتسعة أعشاره حناس  منه هبا قدميا يف
ويف شهر ربيع األول استقر الشيخ حمب الدين حممد بن األشقر شرف الدين عثمان الكراوي يف مشيخة اخلانقاه 

الناصرية بسرياقوس وكان شيخها شهاب الدين ابن أوحد قد قام عليه الصوفية ملا بلغهم خري امللكالناصر ألنه كان 
بته فآذوه ورموه بكل عظيمة وكان جديرا بذلك ، فخشي على نفسه منهم فبادر بالنزول عن يستطيل عليهم بصح

اخلانقاه املذكورة للمذكور ملعرفته مبحبة الناس له حلسن سياسته ، فأمضى له يلبغا الناصري النزول واستقر هبا ، 
أشقر يف سرياقوس ، وكان قد  وخرج ابن أوحد إىل مالقاة معارفه من املصريني يف العسكر ، واستقرت قدم بن

  .تزوج بنت الربهان احمللى وهي أخت زوجة اخلليفة ، فخرج إىل لقائه فتلقاه بإكرام وتعظيم 
ويف الثاين من ربيع األول دخل اخلليفة القاهرة فشقها واألمراء بني يديه فاستمر إىل القلعة فنزهلا ، ونزل شيخ 

اخلليفة يتوجه إىل بيته ويستعفي من السلطنة ، فلما مل يفعل ذلك اإلصطبل بباب السلسلة ، وكان شيخ يظن أن 
أعرض عنه وأبقى له من خيدمه من حاشيته ، واستقرت اخلدمة عند شيخ وأمسك اسنبغا الزردكاش ، فادعى عليه 
مدع مبوجب القتل فقتل ، وقبض على أرغون وسودون األسندمري وكمشبغا ،املزوق ، وقرر يف نيابة اإلسكندرية 



  .خليل احلشاري عوضا عن قطلوبغا اخلليلي حبكم موته 
ويف الثامن منه صعد شيخ واألمراء إىل القصر وجلس اخلليفة على ختت امللك فخلع على شيخ خلعة عظيمة بطراز 
مل يعهد مثله وفوض أمر اململكة بالديار املصرية يف مجيع األمور وكتب له أن يويل ويعزل بغري مراجعة وأشهد عليه 

لك ولقب نظام امللك ، وقرر طوغاندويدارا وشاهني األفرم أمري سالم وإينال الصصالئي يف احلجوبية ، وخلع بذ
على يلبغا الناصري وسودون األشقر ، وقرر الطنبغا العثماين يف نيابة غزة عوضا عن سودون بن عبد الرمحن ، 

يخ األجناد وفرق اإلقطاعات وقرر مجقمق ونزلوا كلهم يف خدمة شيخ ، فلما كان يف اليوم الذي يليه عرض ش
دويدار يف خدمة اخلليفة وأسكنه القلعة وتقدم إليهبأن ال ميكن اخلليفة من كتابة عالمة إال بعد عرضها على شيخ ، 
  .فاستوحش اخلليفة حينئذ وضاق صدره كثر قلقه واتضع جانبه وصار امللك كله لشيخ فسبحان من له األمر كله 

تقر صدر الدين ابن العجمي يف حسبة القاهرة وصرف ابن الدمريي ، وخلع على املباشرين ويف حادي عشر اس
باستقرارهم على عادهتم ، وخلع على تاج الشويكي ، واستقر وايل القاهرة واستقر بدر الدين حسن ابن حمب 

وضا عن فتح اهللا الدين أستادارا وسكن بيت مجال الدين واستقر شهاب الدين أمحد الصفدي ناظر املارستان ع
وناظر األحباس عوضا عن تاج الدين ابن نصر اهللا أخي ناظر اجليش بدر الدين وقام جد القيام يف دفع ذلك فلم 
جيب سؤاله ، واستقر ناصر الدين البارزيفي توقيع األمري عوضا عن تاج بن نصر اهللا وشرف الدين ابن التباين يف 

القوم إىل القاهرة احنلت األسعار ورخصت الغالل ، وزاد النيل زيادة  وكالة ببيت املال ونظر الكسوة ويف قدوم
وافرة حبيث أنه عند الناروز كان قد وىف مثانية عشرة ذراعا واستبشر الناس بذلك ، وخف الظلم جدا وتعطلت 

  .الرمايات واملصادرات وبيع األنفس األحرار واجملاهرة باحملارم يف اجلملة 
ى األوىل قرئ تقليد األمري شيخ بتفويض اخلليفة له بأمور اململكة ومجيع ما قد اشتهر من ويف السادس عشر من مجاد

  .خالفته 
ويف ثالث عشر منه جلس يف احلراقة وبني يديه القضاة واألمراء واملباشرون وقرأ كاتب السر عليه القصص كما 

ها والسكة واخلطبة ، واستمر يعمل عنده جرت العادة عند السالطني يف دار العدل ومل يبق له من السلطنة سوى امس
ويف رابع عشر منه قرر صدر الدين ابن األدمي يف قضاء احلنفية بالقاهرة وصرف ابن .اخلدمة كل اثنني ومخيس 

العدمي باملال حىت أعيد إىل الشيخونية يف رجب ، وصرف أمني الدين من الطرابلس وأرسل جقمق إىل بالد الشام 
  .هة اخلليفة بتقاليد النواب من ج

ويف الثامن من مجادى اآلخرة مات بكتمر جلق وكان قد لسعته عقرب من مدة شهرين فتمرض منها حىت مات ، 
ونزل شيخ للصالة عليه راكبا والناس مشاة فخال اجلو لشيخ مبوت بكتمر ، وفيه جهزت سارة بنت امللك الظاهر 

  .وهي ضعيفة ، فتوجه هبا إىل القدس فماتت هناك  إىل زوجها نوروز بدمشق فخرج يلقاها إىل الرملة فوصلت
وملا دخل القدس اتصل به مشس الدين حممد بن عطاء اهللا اهلروي ، فقرره يف تدريس الصالحية عوضا عن الشيخ 
زين الدين القمنيوكانت الوظيفة بيد القمين ويستنيب فيها شهاب الدين ابن اهلائم ، فمات ابن اهلائم فخلت عن 

عليها اهلروي ، ويف مجادى اآلخرة قرأ البارزي موقع شيخ بني يديه القصص يف غري أيام اخلدمة فكثر تدرس فوثب 
الناس على بابه وقل تردادهم على فتح اهللا فبدأ جانبه يف االحنطاط ، ويف يوم السبت تاسع عشرين رجب عقد 

ح اهللا كاتب السر أنه واضع يده جملس بني يدي شيخ بسبب مدرسة مجال الدين وادعى أخوه مشس الدين علي فت
حكمت : عليها ظلما فأجاب بأهنا صارت للناصر بوجه شرعي وأنه فوض له النظر عليها ، فبدر ابن األدمي فقال 
  .بإعادهتا إىل وقف مجال الدين وكذلك أوقافها على ما كان مجال الدين وقفها ، وانفصل األمر على ذلك 



ادار وعائلته ما أصاهبم من الناصر وانتزاع أوقافهم ، فحكم صدر الدين ابن ويف رجب شكى أخو مجال الدين األست
األدمي بإبطال ما صنعه الناصر وبإعادة وقف مجال الدين على حاله وصرف الفرائض من الربع إىل ورثة مجال الدين 

ئذ فاستعاد ، وكان فتح اهللا سعى يف ضد ذلك فلم جيب سؤاله واتضع جانبه جدا وسعى أخو مجال الدين حين
البيربسية حبكم أهنا كانت بيده وخرجت عنه لعالء الدين احلليب مث نزل عنها لكائنة ، فلم يزل أخو مجال يسعى إىل 

  .أن اشترك معه يف املشيخة 
ويف مستهل شعبان بويع األمري شيخ .مث انتزعها كلها يف سنة عشرة مث استعادها كاتبه كلها يف سنة مثاين عشرة 

تفاق من أهل احلل والعقد الذي حضروا من األمراء والقضاة واملباشرين مث صعد إىل القصر فجلس على بالسلطنة با
ختت امللك ، وقبل األمراء األرض فصافحه القضاة وأصحاب الوظائف ، وقررهم على وظائفهم ، وأرسل إىل 

ل من القلعة إىل بيته ، فلم يوافقه اخلليفة ليشهد عليه بتفويض السلطنة له على عادة من تقدمه فأجاب بشرط أن ينز
السلطان على ذلك بل استنظره أياما ، ولقب السلطان بامللك املؤيد بعد أن شاوروه يف ذلك فاختار هو هذا اللقب 
، وكنت حاضرا يف وظيفة إفتاء دار العدل فاتفق أهنم اختلفوا يف تكنيته فقلت الذي يوافق التأييد هو النصر فاتفقوا 

أبا النصر وافترق اجمللس على ذلك ، واتفق يف يوم سلطنته قدوم مجقمق الدوادار راجعا إىل دمشق على تكنيته 
فتلقاه نوروز وخلع عليه ظانا أن األمر على ما كان عليه ، فلما كان يف ثامن عشرة رجع إىل  -لتقليد النواب 

  .دمشق فقبض عليه نوروز وسجنه 
استقرار لنوروز يف نيابة الشام فلما بلغه ذلك أعاد جوابا قبيحا وأفحش ويف السادس من شعبان توجه طرباي خبلعه 

يف الرد وكاتبه كما كان يكاتبه من قبل فرجع الرسول مسرعا فوصل يف أول يوم منرمضان فجهز املؤيد الشيخ 
عليه يف سابع شرف الدين ابن التباين يف ثامن عشرة رسوال إىل نوروز يعظه ويشري عليه بالدخول يف الطاعة ، فقدم 

شوال ، فلم يلقه بإكرام ومنعه من االجتماع بالناس ، وقبض على جنم الدين ابن حجي وكان خرج مع احلجاج 
فوشي به إىل نوروز أنه يريد التوجه من مكة إىل مصر فحبسه بالقلعة مث أفرج عنه بعد مخسة عشر يوما وأرسل 

املؤيد ، فوصل تغري بردي ابن أخي دمرداش وطوخ وقمش  نوروز إىل األمراء من البالد أن يوافوه بدمشق حلرب
ويشبك بن أزدمر ، فاستقر الرأي أن يرجعوا إىل بالدهم ويتجهزوا ويعودوا إىل دمشق ، مث وصل اخلرب مبجيء 

إينال الرجيب وجانبك الصويف يف عسكر من جهة املؤيد إىل غزة فملكوها ، وهرب كاشف الرملة إىل نوروز فجهز 
ا إىل غزة فتوجه معه كاشف الرملة فكبسوا إينال الرجيب بالقدس فكسروه وأرسل إىل دمشق وكان نوروز جيش

زوج أخت نوروز فخامر عليه ، فلما حضر إىل نوروز بصق يف وجهه مث أطلقه وتوجه عسكر نوروز فأخذوا غزة ، 
دل يف اإليوان وكانت قد ويف الثامن من شعبان عمل املؤيد اخلدمة بدار الع.فهرب جانبك الصويف إىل صفد 

انقطعت من مدة طويلة وقرر األمراء فيلبغا الناصري أتابك العساكر وطوغان دويدارا كبريا وشاهني األفرم أمري 
  .سالح ، وقانباي احملمدي أمري أخور وسودون األشقر رأس نوبة ، خلع على القضاة واملباشرين 

  .عن مجال الدين ابن القطان واستقر مشس الدين التباين يف قضاء العسكر عوضا 
  .وكان استقر يف الوظيفة بعناية اخلليفة فعزل 

  .ويف هذا اليوم صرف نوروز شهاب الدين األموي عن قضاء املالكية وأعاد عيسى فرحل األموي إىل القاهرة 
فرحلوا إىل  ويف شعبان جتهز طوغان ومعه عسكر إىل البحرية لدفع عرب لبيد وكانوا قد أفسدوا فقتل منهم مجاعة

ويف الثاين من رمضان مجع اليهود والنصارى ، وحضر .اإلسكندرية فحاصروها فتجهز م قرقماش ابن أخي دمرداش 
مجاعة من أهل العلم منهم ابن النقاش ومشس الدين التباين وشهاب الدين بن سنقري مع احملتسب ابن العجمي 



حواهلم ، على الغين أربعة دنانري والوسط ديناران والفقري وكتب أمساء أهل الذمة وقررت عليهم اجلزية على قدر أ
  .دينار واحد ، فبلغت اجلزية يف هذا السنة عشرة آالف دينار ، وكانت يف العام املاضي ألفا ومخسمائة فقط 

ويف شوال أرسل املؤيد آقبغا األسندمري إىل دمرداش بتقريره نائبا حبلب ، ويف تاسعه قبض على سودون احملمدي 
القاهرة وأرسل إىل اإلسكندرية ألنه كان مييل إىل نوروز ، وقبض على كاتب السر فتح اهللا وعوق بالقلعة وأحيط ب

وقبض على حواشيه ، مث صرف يف ليلة اجلمعة وألزم مبائة ألف دينار ، ومحل يف ليلة األحد إىل بيت  -بداره 
يف كتابه السر عوضا عن فتح اهللا ، وكان صدر  األستادارا وشرع يف بيع حواصله ، وقرر ناصر الدين البارزي

الدين األدمي قد عني لذلك من قبل فاتفق له رمد أشفى منه على العمى ، فاستقر البارزي وسجن فتح اهللا بالقلعة 
يف أواخر شوال ، مث عوقب يف سادس ذي احلجة على ظهره عقوبة بالغة وعصر حىت كاد أن ميوت ، مث أهني إهانة 

ل يف ثامن ذي احلجة إىل ناظر اخلاص فانزله يف دار مضيفا عليه وكان املؤيد وقد نقل اخلليفة املستعني بالغة مث حو
من القصر فأنزله يف دار من دور القلعة ومعه أهله ووكل به من مينع من االجتماع به ، فبلغ ذلك نوروز 

اخلليفة من خلعه وسجنه فأفتوا بعدم جواز فجمعالقضاة والعلماء يف سابع ذي القعدة واستفتاهم عما صنعه املؤيد ب
ذلك وافترقوا عن غري شيء ، ويف هذا الشهر انتهت عمارة قلعة دمشق إىل أن صارت أحسن مما كانت وأعمر ، 

وتوسع نوروز يف النفقات والعطايا حىت أنه أعطى تغري بردى ابن أخي دمرداش مثانية آالف دينار ويشبك بن 
وقس على ذلك ، وكثرت مصادراته للناس فأخذ من خليل األستادارا وحده مائيت ألف  -أزدمر مخسة آالف دينار 

دينار ، ويقال إنه وجد مع ناس من أهل البقاع ذهبا فأنكر عليهم ، فاعترفوا أهنم نبشوا لدفن ميت فوجودا ناووسا 
عليه ، فحصل له حنو ثالث ففتحوه فوجدوا فيه ذهبا كثريا فاقتسموه فتتبع نوروز من أخذه واستعاد منه ما قدر 

  .غرائر مألى ذهبا فيما قيل 
  .ويف تاسع شوال سجن سودون احملمدي باإلسكندرية 

  .ويف ذي القعدة قطع الدعاء للخليفة مبكة ودعي للمؤيد وحده وكان من أول دولة املستعني يدعى هلما 
ابة حلب فسار ا ، واستقر يف تاسع ذي وفيه مات طوغان نائب قلعة الروم فتغلب عليها دمرداش مث وصل تقليد بني

احلجة وخطب باسم املؤيد هبا ، وكان أهل حلب قد ركبوا على يشبك بن أزدمر وأخرجوه منها بسبب كثرة ظلمه 
هلم وأخذ أمواهلم بغري تأويل ، فلما خرج إىل الرب يتنزه أغلقوا يف وجهه أبواب البلد ، فوقعت بينهم حروبببانقوسا 

دمشق مستنصرا بنوروز ، وأرسل أهل حلب إىل دمرداش وكان مقيما بقلعة الروم من حني فكسروه فرجع إىل 
هرب من دمشق والناصر يف احلصار فأمروه عليهم ، وأثار أهل طرابلس بأصحاب طوخ وكان مقيما حبماة فقتلوه 

ئبها فلجأ إىل أستاداره وولده وأخرجوا احلاجب بعد ما خرج ، وأرسل نوروز من استوىل على غزة ، وهرب نا
  .العرب فأقام عندهم 

ويف الثالث من ذي احلجة قرر املؤيد قرقماش ابن أخي دمرداش يف نيابة الشام وأمره بقتال نوروز فوصل إىل الرملة 
مث رجع بغري قتال ، وكان نوروز قد راسل املؤيد يسأله أن يستمر يف نيابة الشام وأن يستبد هبا فلم جيب على سؤاله 

  .مكيدة وعرف أهنا 
ويف الثالث من ذي احلجة استقر شرف الدين ابن التباين بعد أن وصل من الرسلية لنوروز يف تدريس الشيخونية 

ومشيختها عوضا عن ابن العدمي ، وكان ابن العدمي حج واستخلف يف التدريس الشيخ سراج الدين قارئ اهلداية ، 
  .ويف املشيخة شهاب الدين ابن سفري 

جة صرف ابن العجمي من احلسبة وألزم مباحلمله واستقر حممد بن شعبان على بذل مخسمائة ويف أواخر ذي احل



دينار دفعة واحدة معجلة ويف كل شهر مائة دينار ، وكان سعر الغالل يف هذه السنة رخيصة مبصر جدا حىت بلغ 
بدينار ، وفيها غال سعر الفلفل الشعري كل ويبة دينارين ونوى التمر وامسه الفصا دينارا وكل ثالثة أرطال بقسماط 

جدا ، ووصل الفرنج على العادة فأىب جتار املسلمني أن يبيعوه هلم إال بسعر مائتني وأربعني فوصلوهم إىل مائتني 
وعشرين فامتنعوا ورجعوا ومل يشتروا شيئا ، وذلك يف سنة مخس عشرة فدخلت سنة ست عشرة واألمر على ذلك 

علي الكيالين أحد التجار خبمسة آالف دينار يشتري له هبا من الفلفل بقصد ، وكان السلطان جهز مع شيخ 
التجارة ، فاتفق أن صاحب اليمن أرسل إىل مكة مجلة مستكثرة من الفلفل وأمر قاصده أن يعتمد على ما يشريه 

السعر فأتى شيخ علي فبلغ سعره خبمسة وعشرين كل مائة من ، فأخذ منها باخلمسة آالف اليت هي للسلطان هبذا 
على أكثره وباع القاصد بقية ما معه على التجار بسعر مخسة وثالثني ، وملا وصل الذي اشترى للسلطان بيع باثين 

  .عشر ألف دينار فعظم قدر شيخ علي عنده جدا 
تد وفيها اش.ويف آخرها غال الكتان جدا وغال بسبب ذلك القماش املعمول من الكتان وتبعه مجيع األقمشة القطنية 

البالء على أهل فاس باستمرار حصار السعيد إياها إىل أن قدرت هزميته أيضا يف شعبان ، مث عاد يف شوال فخرجوا 
  .فقاتلوه فكبا به فرسه فأخذ وقتل 

ويف أثناء ذلك وقع الفساد يف تلك البالد واستوىل املفسدون وقطعت الطرقات ومات بفاس من الناس ماال حيصى 
  .به الوباء حىت يرى الدار ليس فيه أحد حي عدده جوعا ، مث أعق

ومن النوادر أن قلعة دمشق ملا كملت عمارهتا على يد نوروز حضر عنده شخص عجمي فقطع له آلة بطريق 
اهلندسة حبيث يطلع املاء من النهر يف دلوين يديرمها شخصان من حناس فيجري املاء إىل الطارمة بالقلعة بغري عالج 

د الدلو فيصب يف اإلناء الذي أعد له وينزل فيطلع األخر كذلك ، وأظهر نوروز يف إمرته هذه هبيمة وال حامل يصع
بدمشق من العدل ما ال يوصف حىت توفرت الدواعي من الواردين على حكاية ذلك حىت أن املؤيد كان أرسل إىل 

بإينال وفر جانبك إىل صفد القدس أمريين ومها جانبك الصويف وإينال الرجيب يف عسكر فخرج نائب القدس وظفر 
وفيها مات شاهني .، وأرسل نائب القدس إينال إىل نوروز ، فلما وصل أكرمه وخلع عليه وأعطاه واستقر عنده 

احلسين وكان تقدم يف دولة الناصر وحج بالناس وويل نظري البيربسية وغريها فمات ، وعلي بن مبارك بن رميشة 
  .الناصر على حسن بن عجالن يف سنة اثنيت عشرة ومل يتم أمره احلسين كان عني إلمرة مكة عند غضب 

  ٨١٥وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة مخس عشرة ومثامنائة من األعيان

إبراهيم بن أمحد بن حسني املوصلي املالكي ، تفقه واحترف بتأديب األطفال بالقاهرة ، مث حج فجاور وسلك طريق 
  .ماشيا وكان غاية يف الورع والتحري ، مات يف عشر السبعني  الورع والنسك وصار يتكسب بالنسخ وحيج

أمحد بن أمحد بن أمحد بن النشار شهاب الدين أحد موقعي احلكم كان من أعيان الدماشقة حسن اخلط واخلطابة ، 
  .مات يف شهر رمضان وهو ممن وافق امسه اسم أبيه وجده 

 ٧٤٩يخ شهاب الدين ابن الشيخ عماد الدين ، ولد سنة أمحد بن إمساعيل بن خليفة احلسباين مث الدمشقي الش
واشتغل يف حياة أبيه وبعده ، وأخذعنه وعن غريه ومسع الكثري وقرأ بنفسه ، وطلب احلديث فأكثر من األجزاء 
واملسانيد ، ومهر يف الفن وضبط األمساء واعتىن بتحرير املشتبه وكتب خبطه أشياء ، وكان ذكيا سريع القراءة 

ة ، وشارك يف الفقه والعربية ، واألصول ، وويل تدريس احلديث باألشرفيه وغريها ، وناب يف احلكم مث والكتاب
اشتغل يف دولة املؤيد بغري إذن الناصر فكان يتورع ويستبد بتنفيذ األحكام إىل إذن بعض رفقته ، مث امتحن يف أيام 



ستعني ، وكان ممن أعان على موجب قتل الناصر وكان قد الناصر كما تقدم ، مث ويل القضاء أياما قالئل يف دولة امل
فتر عن االشتغال واشتغل حبب الرئاسة ونشأ ابنه تاج الدين فازداد األمر فسادا ، وكان ملا قبض عليه يف سنة اثنيت 

يف اشتغل : عشرة أشيع موته وانه خنق فأرخه الشيخ شهاب الدين ابن حجي رفيقه يف تلك السنة ، وقال يف ترمجته 
الفقه عند أبيه ويف الفرائض ويف العربية عند العنايب فربع فيها ومسع الكثري يف دمشق ومصر وقرأ بنفسه قراءة 

صحيحة وكان صحيح الذهن جيد الفهم حسن التدريس إال أنه كان شرها يف طلب الوظائف كثري املخالطة للدولة 
عزل : رمجته وأرخه على الصحة يف هذا السنة وقال مث صرب على ت. شديد اجلرأة واإلقبال على التحصيل انتهى 

غري مرة وامتحن مرارا ويف كل مرة يبلغ اهلالك مث ينجو ، وقد تغري بأخرة ملا جرى عليه من احملن وكان حيب ولده 
دخل وأخربين الشيخ نور الدين األيباري أنه عذله ملا : فريميه فياملهالك ، ومقته الناس بسببه وال يبايل هبم ، قلت 

يا أخي الناس حيسدونه ألنه أعرف منهم بالتحصيل ، فعرفت أنه ال يفيد فيه العتاب ، وقال : القاهرة يف ولده فقال 
وكان شيخنا البلقيين : جرت له مع ابن مجاعة فتنة وأوذي أذى كثريا مث جنا ، قلت : القاضي تقي الدين الشهيب 

حىت وىل األشرفية ، وقد اجتمعت به بدمشق فأكرمين  حيبه ويعظمه وشهد له أنه أحفظ أهل دمشق للحديث
وأعارين كتبه ، وأجزاءه اليت كان يضن هبا عن غريي ، مث قدم القاهرة بعد الكائنة فأعطيته مجلة من األجزاء وشهد 

يل باحلفظ يف عنوان تعليق التعليق ، ومسعت منه بدمشق قليال ، وكان قد شرع يف تفسري كبري أكمل منه كثريا 
رمحه اهللا تعاىل وكان عنده كرم مفرط قد يفضي إىل األشراف ، وفيه شجاعة  -ليه فيه مآخذ مث عدم يف الكائنة وع

  .وإقدام ، مات يف شهر ربيع اآلخر 
أمحد بن أيب بكر بن علي بن حممد بن أيب بكر بن عبد اهللا بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن يعقوب الناشري 

شهاب الدين ابن رضي الدين بن موفق الدين الفقيه الشافعي ، عين بالعلم وبرع بالفقه  -اي بفتح الز -الزبيدي 
وشارك يف غريه ، خترج به أهل بلده مدة طويلة ، وويل قضاء زبيد فراعى احلق يف أحكامه فتعصبوا عليه فعزل ، 

كالم ابنالعريب وكان يستكثر من وانتهت رئاسة الفتوى ببلده ، وكان شديد احلط على صوفية زبيد املنتمني إىل 
كالم من يرد عليه فجمع من ذلك شيئا كثريا يف فساد مذهبه ووهاء عقيدته ، اجتمعت به بزبيد ونعم الشيخ كان 

  .مات يف خامس عشري احملرم وقد جاوز السبعني 
نة ثالث ومخسني أمحد بن حممد بن عماد بن علي املصري مث املقدسي شهاب الدين ابن اهلائم الشافعي ، ولد س

واشتغل بالقاهرة وحصل طرفا صاحلا من الفقه وعين بالفرائض واحلساب حىت فاق األقران يف ذلك ورحل من 
اآلفاق ، وصنف التصانيف النافعة يف ذلك ، ودرس بالقدس يف أماكن وناب عن القمين يف تدريس الصاحلية مدة 

دريس الصاحلية مدة فلما قدم نورز القدس يف هذا السنة فلما قدم نوروز القدس يف أماكن وناب عن القمىن يف ت
ملالقاة زوجته بنت الظاهر قرر اهلروي كما تقدم مث قسمها بينه وبني ابن اهلائم لقيام أهل البلد معه ، مث جهز القمين 

ئم إىل أن وىل توقيعا من اخلليفة إىل ابن اهلائم بنزع اهلروي ، فلم ميض نوروز ذلك واستمرت بيده بعد موت ابن اهلا
القضاء بالقاهرة واستمرت أيضا إىل أن رجع ا بعد عزله مرتني ، ومات ابن اهلائم يف مجادى اآلخرة ، اجتمعت به 

الطنبغا بن عبد اهللا التركي الدمشقي موىل ابن القواس مسع من احلجاز بعض .ببيت املقدس ومسعت من فوائده 
، وقد استجازه بعض أصحابنا ومل نعلم أنه حدث ، وهو آخر من صحيح البخاري ومل يظهر سوى قبل موته بقليل 

  .مسع من احلجاز من الرجال 
أي ملك بنت إبراهيم بن خليل بن حممود البعلية مث الدمشقية أخت الشيخ مجال الدين ابن الشرائحي ، مسعت 

  . ربيع األخر بعناية أخيها من ابن أميلة ومن بعده وحدثت معه ، مسعت منها ومسعت بقراءيت ماتت يف



أبو بكر بن علي بن يوسف اهلامشي احلسين املوصلي نزيل القاهرة ، اشتغل كثريا ، وكان مييل إىل املذهب الظاهري 
وامتحن بسبب ذلك مرة ، وكان حيفظ شيئا من البخاري بأسانيده وكثريا من كالم ابن تيميةوكان فقريا ، قانعا ، 

، يتكلم على الناس باجلامع احلاكمي ، مات يف حادي عشري مجادى مالزما للصالة والعبادة ، حسن السمت 
  .األوىل 

تغرى بردى الكمشبغاوي الرومي ، كان مجيل الصورة رقاه الظاهر حىت صريه أمري مائة يف نصف رمضان سنة أربع 
ان ابن وتسعني ، وويل نيابة حلب يف ذي احلجة سنة ست وتسعني ، فسار فيها سرية حسنة وأنشأ هبا جامعا ك

طولون ابتدأ يف تأسيسه ووقف عليه قرية من عمل سرمني ونصف السوق الذي كان له حبلب ، قرر يف اجلامع 
مدرستني شافعا وحنفيا فقرر أوال مشس الدين القرمي مث صرفه وقرر مجال الدين امللطي الذي كان وىل القضاء 

س الشافعية ، مث صرف تغرى بردى بأرغون شاه بالديار املصرية بعد ذلك ، وقرر نور الدين الصرخدي يف تدري
وطلب إىل مصر فأعطى تقدمه وكان من توجه إىل الشام مع ايتمش فنفي إىل القدس ، مث ويل نيابة دمشق مث صرف 
ففر إىل دمرداش حبلب ، مث فارقه وتوجه يف البحر إىل مصر فقربه الناصر وأعطاه تقدمة ، مث استقر سنة ثالثة عشرة 

اكر ، مث قرره يف نيابة دمشق يف آخر السنة فمرض يف أواخر سنة أربع عشرة ، فمات يف األسبوع الذي أتابك العس
كان عنده عقل وحياء : دخل فيه الناصر منهزما وذلك يف احملرم سنة مخسعشرة ، قال القاضي عالؤ الدين يف تارخيه 

ارا بالتعظيم يف الدول ، قلت وكان مجيال كان كثري احلياء والسكون حليما عاقال مش: وسكون ، مث قال أيضا 
  .حسن الصورة جدا ، وكان يلهو لكن يف سترة وحشمة وإفضال ، واهللا يسمح له 

جار اهللا بن صاحل بن أمحد بن عبد الكرمي الشيباين املكي ، مسع على تاج الدين ابن بنت أيب سعد ونور الدين 
ري وحدث عنهم ، قرأت عليه أحاديث من جامع الترمذي مبدينة اهلمداين وعز الدين ابن مجاعة وشهاب الدين اهلكا

ينبع وكان خريا عاقال ، مات يف هذا السنة ، وهو الذي قال فيه صدر الدين بن األدمي البيتني املشهورين 
  .وسنذكرمها يف ترمجته 

ن يؤرخ احلوادث خليل بن الوزير مجال الدين ابن بشارة الدمشقي ، كان شابا فطناذكيا حمبا للتاريخ ، وكا
  .ويضبطها ويذاكر بأشياء حسنة إال أنه مقبل على اللهو ، مات قبل الكهولة 

رقية بنت العفيف عبد السالم بن حممد بن مزروع املدينة ، حدثت باإلجازة عن شيوخ مصر ، والشام كاخلتين وابن 
  .ت عن سبع ومثانني سنة املصري وابن سيد الناس من املصريني والبندنيجي واملزي من الشاميني ، مات

سعد بن عبد اهللا احلبشي ، عتيق الطواشي لشري اجلمدار ، اعتىن به سيده وعلمه القرآن ورتبه يف وظائف ، واستمر 
بعد سيده على طريقةحسنة وتزيا بزي الفقهاء ، وكان حمبا يف السنة وأهلها ، مجيل العشرة كثري احلج يقال إنه حج 

ان حيكيه أنه شاهد بعض الغلمان باع ما حصل له من مائدة السلطان بأربعة دراهم ستني حجة ، ومن أعجب ما ك
  .فكان فيها ربع قنطار حلم وستة أرطال حلوى خارجا عما عدى ذلك 

  .سليم بن عبد اهللا الضرير الصاحلي ، اشتغل بالفقه ومهر فيه ، مات بدمشق 
لب ، مسع مع أوالده من اجلمال بن الشهاب حممود ، طيبغا الشريفي عتيق الشريف شهاب الدين نقيب األشراف حب

وتعلم اخلط معهم من الشيخ حسن ففاق يف اخلط احلسن وكتب الناس عليه ، واستقر يف وظيفة تعليم اخلط باجلامع 
الكبري وتسمى عبد اهللا ، مث أجلسه الكمال ابن العدمي مع العدول وفر يف الكائنة العظمى إىل دمشق فأقام هبا مدة 

كتبت عليه حبلب وقرأت عليه : دث هبا وعلم اخلط إىل أن مات ، ذكره القاضي عالؤ الدين يف تارخيه وقال وح
عائشة بنت علي بن حممد بن عبد الغين بن .احلديث بالقاهرة يف سنة مثان ومثامنائة ، ومات يف آخر هذه السنة 



ابن اخلباز واملرداوي ومن بعدمها وحدثت ، منصور الدمشقية ، مسعت مع زوجها احلافظ مشس الدين احلسيين من 
  .ماتت يف رمضان عن بضع وستني سنة 

املصري مجال الدين الطيماين الشافعي نزيل دمشق  -بفتح املهملة وسكون التحتانية  -عبد اهللا بن حممد بن طيمان 
تغل بالقاهرة ونبغ يف الفقه ولد قبل السبعني بيسري وحفظ احلاوي الصغري ، الزم البلقيين وعز الدين بن مجاعة واش

وشارك يف الفنون مث نزل دمشق وأفىت ودرس ، ومات مقتوال يف حصار الناصر دمشق بغري قصد من قاتله ، وكان 
يلبس زي العجم قريبا من زي الترك وكان ذكيا ماهرا ال يتكلم إال معربا ويتعاىن طريق الصوفية مات يف صفر ومل 

سان والد صاحبنا مشس الدين بن حسان بعده بيسري وكان من أهل القدس يكمل اخلمسني ومات صهره ابن ح
فقدم دمشق فقطنها ، والزم الطيماين وكان الطيماين يتردد إىل دمشق بسبب وقف له فحضر أول مرة قدمها عند 

م الشيخ جنم الدين ابن اجلاين مث قدمها مرارا ويف األخرية حضر عند الشيخ شرف الدين الغزي فاستحضره كال
أنت درست املهمات إين بت أطالع هذه املواضع وأنت حتفظها : األسنوي يف املهمات مرة بعد مرة فقال له الغزي 

قدم علينا فاضال فالزم التحصيل وشغل الفلكية وأفىت وصنف ، وقال القاضي تقي : أكثرمين وقال ابن حجي 
ي على املنهاج وضم أشياء من شرح األذرعي ، شرع يف مجع أشياء مل تكمل ، واختصر شرح الغز: الدين الشهيب 

  .وفد درس بالركنية والعذراوية والظاهرية والشامية 
عبد اهللا بن حممد بن التقي احلنبلي تقي الدين ابن قاضي الشام عز الدين ، درس بعد أبيه فلم ينجب ، مث وىل 

  .القضاء بعد الفتنة بطرابلس ، مات يف رمضان 
  .تقدم قريبا  -ب ، كان امسه طيبغا عبد اهللا الشريفي الكات

علي بن حممد بن أيب بكر العبدري الشييب احلجي املكي ، وليحجابة البيت مرارا وكان حسن اخلط ، حصل كتبا 
  .كثرية خبطه 

كان كثري النطق بالفاء فلقب بذلك وكان عارفا بالفقه  -بفاءين  -عمر بن عبد اهللا اهلندي سراج الدين الفافا 
العربية ، أقام مبكة أزيد من أربعني سنة فأفاد الناس يف هذه العلوم ، ومات يف ذي احلجة عن سبعني سنة واألصول و

.  
فرج بن برقوق بن أنس الناصر بن الظاهر ، ولد سنة إحدى وتسعني يف وسط فتنة يلبغا الناصري ومنطاش فسماه 

من شوال سنة إحدى ومثامنائة وعمره عشر  أبوه بلغاق مث مساه فرجا ، وأجلس على التخت يف يوم مجعة النصف
  .سنني وستة أشهر ، وقد تقدمت أخباره يف احلوادث 

قانباي قريب بيربس ابن أخت الظاهر كان من األمراء يف دولة الناصر وكان ممن عصى عليه فسجنه يف القلعة فلما 
حممد بن أمحد .لناصر كان قرر معه ذلك وصل اخلرب إىل القاهرة بكسرة الناصر قتله اسنبغا نائب القلعة ويقال إن ا

بن علي بن عمر بن سعد الدين احلبشي املتويل ملك املسلمني باحلبشة أبو الربكات ، استقر بعد أخيه حق الدين 
فاتسعت مملكته وكثرت جيوشه ، واستمر على حماربة احلطى ، ويف أيامه مات بعد علي ، وكان حق الدين قد 

هكذا استفدته من  -وكانت مدة مملكته حنو أربعني سنة  ٨١٥ثالثني سنة مات سنة حبسه فأقام يف احلبس حنو 
  . -بعض تعاليق شيخنا 

حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر الطربي زين الدين أبو اخلري بن زين الدين أيب الطاهر بن 
ونوي وابن بنت سعد وابن مجاعة والعالئي ، وأجاز له مجال الدين ابن احلافظ حمب الدين ، مسع قليال من الفخر الق

أمحد بن علي اجلزري ، وله أيضا إجازة من ابن القماح وابن عايل واملستويل وحنوهم ومن احلسن بن السديد وأيب 



حيان وابن األخوة وابن عبد اهلادي واملزي وحفيد ابن عبد الدائم وغريهم وتفرد بإجازة اجلزري مبكة وحدث 
  .كثرية باإلجازة عن مجاعة من املصريني والشاميني وبرع يف العلم وعرف باملروءة مات يف رمضان بأشياء 

حممد بن أمحد بن حممد بن علي بن سعيد هباء الدين أبو حامد بن أيب الطيب ابن هباء الدين األنصاري إمام املشهد 
خر وابن القواس وحنوهم ، وتويف أبوه ولد سنة سبع وستينوسبعمائة وأحضره أبوه وأمسعه على بعض أصحاب الف

وهو صغري فأدبه رجل أعمى ، وبرع من صباه وكان صحيح الفهم دينا عاقال نشأ نشأة حسنة وأفىت ودرس ، 
  .وعرض عليه محوه شهاب الدين احلسباين النيابة يف احلكم فامتنع ، مات يف ذي القعدة بعلة االستسقاء 

بفتح املهملة والالم  -أمحد بن مسلم بن حمي مجال الدين املكي احللوي حممد بن احلسن بن عيسى بن حممد بن 
كان من مدينة حلي فنزل مبكة وتعاىن النظم فمهر فيه  -مبهملة والم وفاء مصغر  -املعروف بابن العليف  -اخلفيفة 

وتردد  ٧٤٢ي سنة وفاق أقرانه إال أنه كان عريض الدعوى حيسب أن شعره يشبه شعر املتنيب وأيب متام ، ولد حبل
إىل مكة ومسعمن العز بن مجاعة وكان غاليا يف التشييع ، ومدح أمراء مكة وينبع ومدح أيضا اإلمام صالح ابن علي 

صاحب صنعاء وملوك اليمن واحلجاز ، وانقطع إىل حسن بن عجالن ، ومات يف سابع شهر رجب سنة مخس 
احلمد هللا : أنا جني البحتري وأنا جنيك فقلت : ائال يقول له عشرة ومثامنائة ، وذكر أنه رأى يف النوم وهو صيب ق

  :ارحتلتك جذعا وارحتلتك بازال ، ومن مدائحه يف الناصر لدين اهللا صالح بن علي بن حممد صاحب صنعاء 
  جادك الغيث من طلول بوايل
  كربوج من النجوم خوايل
  فقدت بيض إنسها فتساوى
  بيض أيامها وسود الليايل

  ي هبا فتساوىقامستين وجد
  حاهلا بعد من أحب وحايل

  :ومن مدحيها 
  وترى األرض إذا يهم مبغزا

  ته يف رعدة ويف زلزال
  فإذا أرسل اجلنود عليها
  لعافات ترومه وتكال

  قرأت سأل سائل بعذاب
  واقع يف سهوهلا واجلبال

  :وله فيه من اخرى 
  يا وجه آل حممد يف وقته
  مل يبق بعدك منهم إال قفا

  شراف آل حممدلو كانت األ
  كنت العلوم لكنت فيها املصحفا

  أو كانت األتراك األنبياء
  لكملت منها املصطفا



  أو كانت األسباط آل حممد
بابن الرسول لكنت فيها يوسفاحممد بن عبد اهللا بن العجمي ناصر الدين الدمشقي كان جنديا يباشر يف األستادارية 

املوصلي مث بىن زاوية بالعقيبة الصغرى وعمل شيخها ، وأسكن  مث ترك ولبس زي الصوفية وصحب الشيخ أبا بكر
هبا فقراء فكان يطعمهم وكثر أتباعه ، وصار يتكسب من املستأجرات وكان حسن الشكل واللحية هبي املنظر ، 

  .مات يف مجادى األوىل وله ثالث وستون سنة 
ن دمشق بعد الكائنة العظمى ، وكان عاملا حممد بن عبد اهللا الصفدي أمني الدين كان من مسلمة السامرة ، وسك

بالطب مستحضرا إال أنه مل يكن ماهرا باملعاجلة بل إذا شخص له غريه املرض نقل أقوال أهل الفن فيه ، وكان بارع 
. اخلط فرتب موقعا ، واعترته يف آخر غفلة حبيث صار يسأل عن الشيء يف حال كونه يفعله وينكره لشدة ذهوله 

  .مات يف صفر 
  .حممد بن عبد السالم بن حممد الكازروين تقي الدين ناب يف احلكمباملدينة وكان نبيها يف الفقه ، مات يف صفر 
حممد بن عثمان بن حممد السلمي السويدي مث الدمشقي ، مسع من ابن الشريجي جزء األنصاري ومن علي بن 

ة البلقيين للقضاء بدمشق وفاق أقرانه يف ذلك موسى الصفدي وتقي الدين ابن رافع ومجاعة ووقع يف احلكم يف والي
كان صحيح العدالة حمررا عارفا بالشروط انفرد بذلك يف وقته مع حسن خطه وجودة حفظه ، : قال ابن حجي 

  .وقد حدث قليال ، مات يف ربيع األول 
اب الدين ابن حممد بن عمر بن مسلم بالتشديد ابن سعيد الدمشقي نزيل القبيبات مشس الدين القرشي أخو شه

الشيخ زين الدين ، مسع مع أخيه كثريا ، وكان يذاكر بأشياء من الشعر وفنون األدب كثري املزاح ، عاش حنوا من 
  .ستني سنة 

ومسع احلديث وقرأ  ٧٥٢حممد بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد البعلبكي مجال الدين ابناليونانية ، ولد أول سنة 
. وهو ابن أخي الشيخ مشس الدين البعلبكي . ئل ، وكان عارفا بأخبار أهل بلده ودرس وأفىت وشارك يف الفضا

حممد بن حممد بن حممد مب حممود بن غازي بن أيوب بن حممود بن اخلتلو الشيخ حمب الدين أبو الوليد بن الشحنة 
ني ، وولد له أبو احلنفي والشحنة هو جده األعلى حممود األول وكان أبوه من أهل الفضل ، مات سنة ست وسبع

الوليد سنة تسع وأربعني ، واشتغل قدميا ونبغ ومتيز يف الفقه واألدب والفنون ، وويل قضاء حلب قدميا سنة مثان 
وستني وسبعمائة وصرف مجال الدين ابن العدمي مث أعيد ابن الشحنة ، وصرف مجال الدين ابن العدمي مث امتري ابن 

مع برقوق وصرت له امور ويل مرة مدة بعد موت اجلماإلبراهيم بن العدمي مث الشحنة مث صرف بعد كائنة الناصري 
إىل سنة ثالث وتسعني ، فعزل ملا قدم الظاهر حلب ، وامتحن حىت أراد الظاهر قتله مث سجن مث صودر ، واعتىن 

حنو ثالث سنني ، مث  حممود األستادارية به واختص به وله فيه مدائح ، مث استخلصه وقدم معه القاهرة وأقام هبا مدة
رجع إىل حلب فأقام مالزما باالشتغال والتدريس ونشر العلم ، مث أعيد أول قدمة قدمها الناصر فرج وأقام مدة مث 

حصل له أنكاد إىل أن ويل جكم نيابة حلب وكان ممن قام مع جكم ملا تسلطن فنقم عليه الناصر ذلك وقبض عليه ، 
لب يف سنة تسع ومثامنائة ، مث امتحن يف سنة ثالث عشرة وأحضر إىل القاهرة مث هرب مث رضي عليه وواله قضاء ح

، مث رضي عنه الناصر وواله تدريس اجلمالية بعد موت مدرسها حممود بن الشيخ زاده ، مث واله قضاء احلنفية 
ية واستقر ابن بالقاهرة وهو بدمشق يف احلصار ، فلما زالت دولة الناصر أعيد ابن العدمي لقضاء الديار املصر

الشحنة يف قضاء حلب وأعطى تداريس بدمشق وتوجه صحبة النائب ، فمات يوم اجلمعة يف ثاين عشر ربيع اآلخر 
، وكان نزل عن وظائفه بالقاهرة لصدر الدين ابن األدمي ، وأنزل صدر الدين له عن وظائفه بدمشق ، وكان كثري 



يفا فيه أوهام عديدة ، وله نظم فائق وخط رائق ، عاش مخسا الدعوى واالستحضار عايل اهلمة ، وعملتارخيا لط
  :وستني سنة ، ومن نظمه 

  ساقي املدام دع املدام فكل ما
  يف الناس من وصف املدامة فيكا

  فعل املدام ولوهنا ومذاقها
  يف مقلتيك ووجنتيك وفيكا

  :وله 
  أسري باجلرعا أسريا ومن

  مهي ال أعرف كيف الطريق
  دي الغضايف منحىن األضلع وا

  وفوق سفح اخلد وادي العقيق
أنه باشر قضاء دمشق مرة يف أيام كان شيخ نائبها ، وله ألفية : وقرأت يف ذيل تاريخ حلب للقاضي عالؤ الدين 

رجز تشتمل على عشرة علوم ، وألفية اختصر فيها منظومة النسفي وضم ا مذهب أمحد ، وله تواليف أخرى يف 
  .الفقه واألصول والتفسري 

حممد بن حممد بن حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن عياش اجلوخي الدمشقي التاجر ، مسع من ابن اخلباز 
وحدث عنه جبزء ابن عرفة وحضره أيضا علي علي بن العز ، عمر وكان ذا ثروة واسعة ، وحتكى عنه غرائب من 

  .شحه ، وكان أسن من أخيه أمحد املقرئ ، مات يف رمضان وقدجاوز الستني 
  .حممد بن مسعود النحريري الشافعي نزيل مكة ، أفاد الطلبة هبا يف الفقه 

مسعود بن عمر بن حممود بن إميان األنطاكي شرف الدين النحوي نزيل دمشق قدم إىل حلب وقد حصل طرفا 
عربية صاحلا من العربية ، مث قدم دمشق فأخذ عن الصفدي وابن كثري والعنايب والصدر بن منصور ، وتقدم يف ال

وفاق يف حسن التعليم حىت كان يشارط عليه إىل أمد معلوم مببلغ معلوم وكان يكتب حسنا وينظم جيدا ، وكان 
يتعاىن الشهادة ومل يكن باحملمود فيها ، وكان مزاحا قليل التصون ، مات يف تاسع شعبان وهو يف عشر الثمانني 

ا كان أبوه خيدم ابن امللك باحلسينية ونشأ هو على موسى بن سعيد املصري نزيل دمشق شرف الدين ابن الباب.
طريقته مث اشتغل وكتب اخلط احلسن وشارك يف الفنون مع التقلل والفقر والدعوى العريضة يف معرفة ا لطب 

والنجوم وغري ذلك ، مث اتصل خبدمة فتح اهللا فحصل وظائف بدمشق وأثرى وحسنت حاله ، حج مث رجع فمات 
بعون سنة ، اجتمعت به مرارا ومسعت من فوائده ، ووجدت خبط الشيخ تقي الدين املقريزي يف شعبان وله مخس وس

  .عنه أنه أخربه أنه جرب مرارا أن من وضع الشيء مبكان وزم نفسه منذ يضعه إىل أن يبعد عنه فإن النمل ال يقربه 
ابة الكرك من قبل الناصر مث استبد وكان من مثريي الفنت ،ويل ني. سودون اجللب أحد مماليك الظاهر : ومن الترك 

  .هبا وأظهر العدل ويف اآلخر أعطى نيابة حلب بعد قتل الناصر ، فمات من جراحة أصابته برجله يف ربيع اآلخر 
  ٨١٦حوادث سنة 

  سنة ست عشرة ومثامنائة
ه ثار أهل حلب وفي. يف احملرم غال الكتان جدا حىت بلغ الرطل منه ثالثني درمها وغال بسبب ذلك صنف القماش 

على يشبك بن أزدمر فقتل من الفريقني مجاعة وانكسر يشبك وتوجه إىل نوروز بدمشق فكاتب أهل حلب دمرداش 



  .فدخل حلب وملكها 
وفيه مات األمري تغري بردى نائب الشام إذ ذاك وكان من خيار األمراء يف العدل مع أنه كان كثري اإلسراف على 

لعلم ويعرف املسائل عديدة أتقنها مع التواضع ، وهو من قدماءاألمراء ، أمر رأس نفسه ، وكان حيب العلماء وا
  .نوبة كبري يف أيام الظاهر ، مث ويل نيابة حلب مث ويل أتابك العساكر يف أواخر دولة الناصر فرج 

نوروز  ويف العشرين منه توجه قرقماش يف عسكره ليأخذ الشام بزعمه ، فلما بلغ ذلك أخاه تغري بردى فارق
. وتوجه إىل صفد وانتمى إىل املؤيد ، ودخل قرقماش غزة فملكها ، ووصل أخوه وقد قرره املؤيد يف نيابة محاة 

فسارا ومعهما الطنبغا العثماين بالعساكر ، فبلغهم عود نوروز من حلب إىل دمشق فأقاموا بالرملة وكان نوروز قد 
لب ، فتبعه نوروز وملك حلب وقرر يف نيابتها طوخ ويف نيابة توجه إىل محاة ليقاتل دمرداش ففر دمرداش إىل ح

طرابلس قمش ، ورجع إىل دمشق يف أواخر صفر ، فسار دمرداش إىل حلب بعد عوده فقاتله النوروزية ،فدام 
احلصار إىل أن بلغ دمرداش أن العجل بن نعري واىف لنصرة نوروز ، ففر دمرداش إىل العمق مث إىل إعزاز وكان ما 

كره بعد ذلك ، وتوجه نوروز إىل الرملة ففر قرقماش مبن معه إىل أن وصل الصاحلية بطرف الرمل ، فرجع سنذ
  .نوروز إىل دمشق 

وفيه شدد على صدر الدين بن العجمي يف بقية املال الذي تأخر عليه ، فباع موجوده وأورد حنو ثالمثائة دينار 
ن حيمل ما يتحصل منه إىل اخلزانة ، مث صرف يف شعبان وأضيف وعجز عن الباقي ، مث قرريف نظر املواريث على أ

ذلك إىل مرجان ، مث قرر يف مشيخة التربة الظاهرية ، وصرف عنها زين الدين حاجي فقيه يف سادس رجب مث 
  .صرف مرجان وأعيد النظر لصدر الدين يف أواخر شوال 

  .أزيد من العادة فبلغ من ميوت كل يوم مائة نفس وفيه فشا الطاعون مبصر وكان أكثره يف األطفال ، وكان احلر 
  .وفيه ثار باملؤيد وجع املفاصل يف رجليه ، فلم يزل بتعاهده إىل آخر عمره 

ويف صفر تزايد الطاعون فبلغ املوتى يف كل يوم مائة وعشرين وعز البطيخ الصيفي حىت بيعت الواحدة خبمسمائة 
  .درهم 

من بيت ناظر اخلاص ليبيت تاج الوايل فأنزله بدار ، فأقام هبا وحيدا فريدا يقاسي  ويف رابع عشر احملرم نقل فتح اهللا
أمل العقوبة ويترقب املوت ، فلما كان يف ثاين شهر ربيع األول منع خدمه من الدخول ، مث خنق يف ليلة السادس منه 

م اجلمعة قد توجه قاضي احلنفية ، وأخرج من الغد فدفن بتربته ، ومل جيسر أحد على تشييع جنازته ، وكان يف يو
صدر الدين ابن األدمي وهو من أعظم املولبني عليه فأشهد عليه أنه رجع عن وقفه وصريه موقوفا على أوالد املؤيد 
وذريته وأثبت ذلك وحكم به ، فقدر اهللا تعاىل أنه أعيد إىل شرطه األول بعد تسعة عوام سواء يف ربيع األول سنة 

  .بطال ما حكم به صدر الدين املذكور ، ومل ميهل صدر الدين هذا حىت أخذه اهللا قريبا مخس وعشرين وحكم بإ
  .ويف سادس ربيع األول وقع احلريق بالقلعة فعظم أمره واستمر إىل تاسعه 

ويف سابع ربيع اآلخر سجن األمري قصروه باإلسكندرية ؛ وسطفارس احملمودي حتت القلعة وكان من على طوغان أنه 
  .وثوب على اململكة ، فحاققه طوغان فأنكر فقتله السلطان يريد ال

  .ويف ثامن عشر ربيع اآلخر استقر شهاب الدين األموي املغريب يف قضاء املالكية بالقاهرة وعزل مشس الدين املدين 
ويف رابع عشري ربيع األول قتل العجل بن نعري أمري العرب من آل فضل ، وذلك أنه حضر لنصر النوروزية ، 

وكان طوخ بعث عسكرا إىل سرمني وهبا دوادار دمرداش فكسره فثار عليهم مأسر منهم كثريا فسجن دمرداش 
منهم طائفة وخدع طائفة وقتل أخرى ، فركب طوخ وقمش إىل تل السلطان فالتقيا بالعجل فسأاله أن يوافقهما 



ه اتفق مع دمرداش فأجاب إىل ذلك ، حلرب دمرداش فأجاب إىل ذلك ، فرحال بالعسكر وتأخر العجل ، فبلغهما أن
فرحال بالعسكر وتأخر العجل ، فبلغهما أنه اتفق مع دمرداش فاستعدا له ، فلما ركب أرسال يف ضيافة فحضر ، 

فثار به مجاعة منهم فقتلوه ورحلوا إىل حلب وكتبوا إىل نوروز يف طلب النجدة ، فجمع حسني بن نعري العرب 
يعا إىل حلب وحصروها وحتصن طوخ وقمش بالقلعة ، فلم يثبت دمرداش ورجع وجاء إىل دمرداش ، فحضروا مج

ويف ربيع األول ظهر اخلارجي الذي ادعى أنه السفياين وهو رجل عجلوين يسمى عثمان اشتغل بالفقه قليال .
أن مغل بدمشق مث قدم عجلون فنزل بقرية اجليدور ودعا إىل نفسه ، فأجابه بعض الناس فأقطع اإلقطاعات ونادى 

هذا السنة مساحمة وال يؤخذ من أهل الزراعة بعد هذه السنة اليت سومح هبا سوى العشر ، فاجتمع عليه خلق كثري 
من عرب وعشري وترك ، وعمل له ألوية خضراء وسار إىل وادي إلياس وبث كتبه إىل النواحي ترمجتها بعد البسملة 

ولة السلطانية امللكية اإلماميةاألعظمية الربانية احملمدية السفيانية السفياين إىل حضرة فالن أن جيمع فرسان هذه الد: 
فثار عليه يف أول . وحيضر خبيله ورجاله مهاجرا إىل اهللا ورسوله ومقاتال يف سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا 
ه وعلى ثالثة من أصحابه ربيع اآلخر غامن الغزاوي وجهز طائفة فطرقوه وهو باجلامع بعجلون فقاتلهم ، فقبضوا علي

  .، فاعتقل األربعة وكتب إىل املؤيد خبربه ، فأرسلهم إىل قلعة صرخد 
ويف خامس ربيع اآلخر قبض على الوزير وناظر اخلاص ، وقرر يف نظر اخلاص بدر الدين بن نصر اهللا عوضا عن ابن 

 ، وقرر تاج الدين ابن اهليصم يف أيب شاكر ، وقرريف نظر اجليش علم الدين ابن الكوير عوضا عن ابن نصر اهللا
الوزارة عوضا عن البشريي وصودر البشريي وابن أيب شاكر على مال كثري ، فأما الوزير فتسلمه ابن اهليصم مث 
تسلمه األستادار وصوحل على مال كثري وشرع يف حتصيله ، وأما ابن أيب شاكر فعوقب بني يدي املؤيد مث أطلقه 

فباع موجوده واقترض مث صار يطلب باألوراق حىت سد ما طلب منه فلما كان يف تاسع  وتقرر عليه مال حيمله ،
عشري رجب خلع عليه واستقر أستادار الذخرية ، وبدر الدين هذا هو حسن بن نصر اهللا بن حسن أصله عن فوة 

ابنه حسن هذا يف ، وذكر أن جده كان خطيب أدكو وأن أباه ولد بفوة وتعانىاملباشرة وتعلم احلساب ، وولد له 
ربيع اآلخر سنة ست وستني ونشأ بفوة ، وتنقل يف املباشرات هبا مث باإلسكندرية ، مث استقر يف نظر اخلاص بالقاهرة 
عوضا عن ابن البقري يف مجادى األوىل سنة ست ومثامنائة واستمر بالقاهرة ، مث وىل الوزارة يف شوال منها ، مث عزل 

امنائة بالفخر ابن غراب ، مث صرف عن الوزارة يف مجادى األوىل منها ، مث استقر يف عن نظر اخلاص يف سنة سبع ومث
نظر اجليش عوضا عن علم الدين الذي يقال له أبوكم يف مجادى اآلخرة منها ، مث أضيف اخلاص والوزارة يف شعبان 

ة يف رمضان وعن نظر مث صرف عن الوزارة يف رمضان وعن نظر اخلاص يف صفر سنة مثان ، مث صرف عن الوزار
اخلاص يف صفر سنة مثان واستمر يف نظر اجليش إىل أن عزل عنها هذه السنة ، واستقر يف نظر اخلاص على أن عزل 

عنها يف آخر دولة املؤيد وويل األستادارية مث صرف عنها بعد ذلك ، مث انقطع عنها يف منزله يف دولة األشرف إىل 
صالح الدين وذلك يف ذي القعدة سنة إحدى وأربعني ، مث صرف يف ربيع أن ويل كتابة السر بعد موت ولده 

ويف حادي عشر ربيع اآلخر ضرب حممد بن شعبان احملتسب أكثر من .واستمر يف منزله مقيما  ٤٢اآلخر سنة 
دمي ثالمثائة عصي بني يدي املؤيد ، وأشهد عليه أنه ال يسعى يف احلسبة ، وأضيفت احلسبة إىل صدر الدين ابن األ

وهو أول تركي  -مث صرف يف العشرين منه وقرر منكلي بغا احلاجب  -وهو أول من مجع بني القضاء واحلسبة  -
ويل احلسبة فيما نعلم ، وفيه وصل الطنبغا العثماين وجانبك الصويف إىل القاهرة ، استمر قرقماش وتغرى بردى 

  .ودون األشقر أمري جملس بقطيا ، واستقر جانبك رأس نوبة عوضا عن سودون األشقر وس
ويف مجادى األوىل أراد طوغان الوثوب على امللك ، فوشى به إىل املؤيد فاحترز منه ، فلما كان ليلة السادس عشر 



من الشهر كان طوغان قد واعد من اتفق معه إىل احلضور فمضى عامة الليل ومل حيضر أحد فلما قرب الفجر هرب 
بن بنت امللكي كاتب اجليش وكان قد تزوج ابنته ، وجرى عليه منه ما ال خري عند ا -يف مملوكني فاختفى مبصر 

فيه ، فإنه زعم أنه وجدها ثيبا فأغرم والدها ماال كثريا ،فلما نزل ما أمكنه رده بل آواه ، مث ختيل يف اإلعالم به ، 
ان ، فأخذ مكانه وأرسل إىل فأصبح املؤيد فعرف بذلك فأمر بالنداء باألمان ، فلما كان ليلة اجلمعة وشى بطوغ

  .اإلسكندرية مقيدا ، فبقي معتقال إىل احملرم مثاين عشرة فمات يف احلبس 
ويف احلادي والعشرين منه قبض على مجاعة ممن كان اتفق مع طوغان منهم سودون األشقر وكمشبغا العنساوي ، 

، واستقر قجق حاجبا بدال عن الصصالئي  فتوجه هبما برسباي إىل اإلسكندرية ومعهما مغلباي وثالثة معه ووسطوا
، واستقر الصصالئي أمري جملس عوضا عن سودون ، وكان ممن اهتم مبماألة طوغان شاهني األفرم ، فخلع عليه 

  .خلعة رضا وبرئت ساحته ، واستقر جانبك املؤيدي دوادارا كبريا وكان ثاين الدويدارية 
األستادارية واستقر فخر الدين ابن أيب الفرج وأضيف الكشف  ويف سلخ مجادى اآلخرة صرف ابن حمب الدين عن

  .، واستقر ابن حمب الدين مشري الدولة ولقب من يومئذ املشري حىت صار ال يعرف إذا ذكر إال هبا مدة طويلة 
ويف رجب تزوج إبراهيم بن املؤيد بنت الناصر اليت كانت زوجبكتمر جلق ، ودخل هبا فوجدها بكرا وعمل له 

كبري ، وفيه عزل قرقماش عن نيابة الشام وقرر يف نيابة صفد عوضا عن الطنبغا القرمشي وأحضر القرمشي إىل مهم 
القاهرة ، وهرب قطلو أتابك الشام من نوروز إىل القاهرة ، فأكرمه املؤيد وأمره تقدمة ، وقرر تغرى بردى أخو 

  .قرقماش يف نيابة غزة عوضا عن الطنبغا العثماين 
جب خرج نوروز إىل صفد فرحل قرقماش إىل الرملة مث وصل إىل القاهرة ، فأكرمه املؤيد وأقام أخوه ويف نصف ر

بقطية ، وكان من شأهنما وعادهتما أن ال جيتمعا مبوضع واحد بل يكون أحدمها غائبا فإذا قبض على أخيه سعى هو 
  .يف ختليصه 

فأجل املؤيد مقدمه وخلع عليه ، وكان قد حتري يف  فلما كان يوم السبت أول يوم من رمضان قدم دمرداش عمهما
أمره بعد هزميته من حلب فأشار عليه أكرب أصحابه أن يتوجه إىل نوروز ، وكان بعث ذهبا كثريا والتمس منه أن 

حيضر ، فلم يوافقهم ألجل حضور أجله ، فركب يف البحر إىل أن وصل إىل دمياط ، مث استأذن علىاجمليء إىل 
ن له ، فوصل فأكرمه املؤيد ، وأرسل سابع رجب عسكرا مقدمهم قجقار القردمي وأظهر أهنم يريدون القاهرة فأذ

كبس عرب أكثر فيها أهل الفساد ، وأسر م القبض على تغري بردى من قطيا ، مث استدعى دمرداش وابن أخيه 
أمر بالقبض عليهما وبعثهما من قرقماش ومجع األمراء يف ليلة السبت ثامنه فأفطروا عنده ، فلما انقضى السماط 

ليلته إىل اإلسكندرية ، مث قدم قجقار ومن معه وصحبتهم تغري بردى يف العاشر منه فسجن بقلعة اجلبل مث قتل ، 
وسكن كثري من الفنت بعد قتل هؤالء الثالثة ، وكان دمرداش من قدماء األمراء يف هذا الوقت ، أمر يف زمن الظاهر 

د وكان فصيحا ، وله يف قلعة حلب آثار حسنة من اإلصالح بعد التخريب الذي وقع من وناب يف عدة من البال
اللنكية ، وكان حسن الفهم قد جرب األمور وحنكته التجارب ، وكان من رجال العامل إال أنه مل يكن ميمون 

  .النقيبة ، وقدمضى كثري من أحواله يف احلوادث 
لناس السعال والنزالت واحلميات وغريها من األمراض ولكنها كانت ثار با -أعىن شهر رجب يف أواخره  -وفيه 

سليمة ، وكذلك بدمشق ، وغال لذلك سعر السكر النبات حىت عز وجوده وكذا الزيت احللو ، وكان الطاعون 
  .ببالد الروم وامتد إىل حلب ومحاة 

  .الدين ابن اآلدمي حبكم موته  ويف عاشر رمضان قرر ناصر الدين ابن العدمي يف قضاء احلنفية عوضا عن صدر



ويف ثالث عشرة قرر قانباي يف نيابة الشام ، واستقر الطنبغا العثماين يف وظيفة أمري أخور ، وقرر إينال الصصالئي 
  .يف نيابة حلب وسودون قراصقل يف نيابة غزة 

دشاري وصرف من املشورة ويف ثامن شوال قرر بدر الدين ابن حمب الدين يف نيابة اإلسكندرية عوضا عن خليل ال
ويف ذي القعدة توجه السلطان إىل الربيع ، فألزم التاج الوايل من بالقاهرة من ود والنصارى حبمل اخلمور ، .

فوزعت على األسارى وغريهم وكانت قضية فاحشة جدا ، ورجع السلطان من السرحة يف حادي عشري ذي 
ب حلب إينال الصصالئي ونائب الشام قانباي ونائب محاة القعدة ، وفيه أرسل بعض اجليش والعسكر وفيهم نائ

  .تاين بك البجاسي ونائب طرابلس سودون بن عبد الرمحن وطرباي نائب غزة ومعهم مجع كثري 
ويف سابع عشر ذي احلجة خلع املستعني من اخلالفة وكانت مستمرة بامسه من يوم عزل من السلطنة ، فلما عزم 

بن املتوكل حبضرة القضاة فألبس داود خلعة سوداء وأجلسه بينه وبني القاضي الشافعي املؤيد إىل الشام طلبداود 
البلقيين وقرره يف اخلالفة عوضا عن أخيه املستعني ولقبه املعتضد ، ويف هذا الشهر قرر مشس الدين ابن التباين يف 

  .صرية قضاء احلنفية بدمشق ، وأنفق على املماليك السلطانية لكل نفر مائة دينار نا
ويف السابع والعشرين منه نصب اخليام السلطاين بالريدانية ، وضرب الوزير تاج الدين ابن اهليصم باإلصطبل 

السلطاين وطيف به على مجل يف اإلصطبل منكسا على أن كان يهلك ، مث خلع عليه خلعة الرضا ، قدم فخر الدين 
د واإلماء والذهب واحللى والسالح والغالل ما يفوق األستادار من الصعيد وقد أباد أهله ، وصحبته من العبي

الوصف وشرع يف رمى االصناف اليت أحضرها فعظم البالء به إال أنه على أهل الريف أكثر منه على أهل البلد ، 
وفيها يف مجادى اآلخرة دخل الشريف رميثة بن حممد بن عجالن مكة يف مجع من أصحابه فأقاموا هبا إىل الظهرومل 

را ، فدخل عمه عقبة حسن بن عجالن يف عسكره فاطمأن الناس ، وفيها مات من األكابر عمر بن حيدث ش
السلطان امللك املؤيد وله عشر سنني أو دوهنا ، وتاج الدين رزق اهللا ويقال له عبد الرزاق ناظر اجليش يف دمشق ، 

كشف الصعيد ونيابة اإلسكندرية والوزارة تنقل يف زمن تنم يف الواليات إىل أن مات ، ومبارك شاه الظاهري ، ويل 
واألستادارية واحلجوبية ، وكان يف بداية أمره خيدم امللك الظاهر وهو جندي ، فلما تأمر مث تسلطن رقاه وتنقل يف 

  .الدول إىل أن مات يف رمضان 
ة إىل املدينة فرأى ويف هذه السنة وقعت مبكة كائنة عجيبة وهو أن مجاال يقال له حسن الفاروثي كان يكري من مك

بعض مجاله قد أسن فأراد بيعه وأن يشتري بثمنه غريه فباعه للجزار فاعتقله باجملزرة لينحره ، فانفلت والناس يف 
صالة العشاء فدخل املسجد احلرام ، فأرادوا أن خيرجوه فعجزوا عن إخراجه فرفعوا األمر إىل القاضي مجال 

نه ، فباتوا حيرسونه ومينعونه من الدخول إىل املطاف ، فلما كان الثلث الدينابن ظهرية فأمرهم حبفظ الطواف م
األخري هجم مجة مث طاف ثالثة أشواط مث ذهب يف الثالث إىل جهة مقام احلنفية فسقط ميتا ، وحفرت له حفرية 

  .فدفنوه هبا 
  ٨١٦وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة ست عشرة ومثامنائة من األعيان
بن حممد بن خضر الصاحلي ولد يف رمضان سنة أربع وأربعني ، واشتغل على أبيه ، وناب يف إبراهيم بن أمحد 

القضاء مبصر ، ودرس وأفىت وويل إفتاء دار العدل ، وكان جريئا مقداما ، مث ترك االشتغال بأخرة وافتقر ، ومات 
بن عبد اهللا بن أمحد الغزي املعروف إبراهيم بن حممد بن هبادر . ٧٨٥يف ربيع األول ، وكانت وفاة أبيه ، يف سنة 

كان يدعي أنه من بين نوفل بن عبد مناف ،  -بضم الزاي ، وقد جيعل سينا مهملة ، وتشديد القاف  -بابن زقاعة 



وأنه ولد سنة مخس وأربعني وسبعمائة ، مسعت كال منهما من لفظه ، وذكر يل من أثق به عنه غري ذلك يف مولده ، 
 معرفة االعيان واستحضار احلكايات واملاجديات مقتدر اعلى النظم عارفا باألوفاق ، وما وكان أعجوبة زمانه يف

يتعلق بعلم احلرف مشاركا يف القراآت والنجوم وطرف من الكيما ، وقد عظمه الظاهر جدا مث الناصر حىت كان ال 
يسرية يف أول دولته وشهد عليه عنده  يسافر إال يف الوقت الذي حيده له ، ومن مث نقم عليه املؤيد ونالته منه حمنة

مجاعة من الطواشية ، وغريهم بأمور منكرة فأغضى عنه ، وكان يف بداية أمره قد تزهد وساح يف اجلبال مث رجع إىل 
غزة ، واجتمعت به غري مرة وأخذت من نظمه وأجاز يل قبل ذلك بالقاهرة ، مث سكن القاهرة من بعد ثالث 

ا العشر سنة مبكة ، ونظمه كثري وغالبه وسط ويندر له اجليد وفيه السفساف ، مات يف ومثامنائة ، وجاور يف هذ
العشر األوسط من ذي احلجة مبنزله مبصر على شاطئ النيل ودفن خارجباب النصر ، وغلط من أرخه سنة مثاين 

  .عشرة 
اخلليلي مث الدمشقي احلنبلي  أمحد بن أيب بكر بن يوسف بن عبد القادر بن يوسف بن خليل ابن مسعود بن سعد اهللا

ولد يف سنة ست وثالثني وسبعمائة أو اليت بعدها ومسع من أيب حممد بن القيم طرق زر غبا تزدد حبا أليب نعيم وغري 
ذلك ، وكذا مسع من والده والعماد أمحد بن عبد اهلادي وأيب اهلول اجلزري وآخرين ، وحدث ، مسع منه الفضالء 

بضم املعجمة وسكون  -أمحد بن أيب أمحد بن الشنبل .ثاين عشر احملرم . ته يف ليلة األربعاء أجاز يل ، وكانت وفا -
أبو العباس احلمصي اشتغل ببلده ، وويل قضاءها ، وقدم  -النون بعدها موحدة مضمومة وهو مكيال القمح حبمص 

 آخر سنة ست ومثامنائة ، مث عزل القاهرة مرارا ونزل يف خانقاه سعيد السعداء ، مث سعى يف قضاء دمشق فوليه يف
  .عن قرب ، وكان نبيها يف الفقه مع طيش فيه 

أمحد بن اجلوبان ، الذهيب الدمشقي ، شهاب الدين الكاتب اجملود ، كان كثري املداخلة للدولة بسبب التجارة 
غرضا ورجع إىل مكة ، وكانت له دنيا ، واعتىن به املشري فأرسله إىل صاحب اليمن بكتاب املؤيد ، فلم ينل منه 

  .فمات هبا يف ثاين عشر ذي احلجة ، وكان حج معنا من القاهرة يف سنة مخس عشرة وتوجه مث إىل اليمن 
أمحد بن حجي بن موسى بن أمحد بن سعيد بن غشم بن غزوانابن علي بن مشرف بن تركي احلسباين شهاب الدين 

ني وسبعمائة ، وتفقه على أبيه ومجاعة غريه منهم مشس الدين بن عالء الدين ، ولد يف رابع احملرم سنة إحدى ومخس
بن أيب احلسن الغزي وابن قاضي شهبة وأيب البقاء السبكي ، ومسع احلديث من مجاعة من أصحاب الفخر منهم 
العماد بن الشريجي وامحد بن إمساعيل وحممد بن محيد وابن أميلة والصالح ابن أيب عمر ، وكتب الكثري ومتيز 

م يف الفقه واحلديث مع الدين والصيانة واإلجنماع ، ومجع نكتا إىل األلغاز لألسنوي ، ومجع تارخيا مفيدا ، وتقد
ودرس وأفىت وويل خطابة اجلامع األموي ونظر اجلامع مرارا ، وآخر ما علق من تارخيه إىل ذي القعدة سنة مخس 

ؤيد قبل سلطنته سنة مثان ، وحصل نسخة من تعليق عشرة ، وقدم القاهرة مرارا آخرها يف الرسلية عن امللك امل
التعليق وشهد يل يف عنواهنا باحلفظوكتب خطه يف أصلي ، وأريد على قضاء الشافعية مرارا فامتنع ، وويل أخوه 
األصغر جنم الدين وهو حي ، وانتهت يف آخر وقته رئاسة العلم بدمشق ، عاش مخسا وستني سنة ، ومجع أمساء 

ف املعجم ، وكان أشياخه ونظراؤه يثنون عليه ، وقد شرح قطعه من احملرر البن عبد اهلادي ، وله شيوخه على حرو
: نكت على املهمات وعلى األلغاز ، وكان دينا خريا ، له حظ من عبادة ، رأيت يف تارخيه يف ترمجة والده ، وقال 

؟ كيف أنتم : األسدية فقمت خلفه فقلت  رأيت أيب يف النوم يف أواخر شهر رجب سنة ثالث ومثانني وسبعمائة يف
؟ طيب ، فمشيت معه إىل الباب ، فكان من مجلة ما سألته أيهما أفضل االشتغال بالفقه أو احلديث : فتبسم وقال 

ونسيت الثالثة ، مث  -بوفاء الدين ، وخامتة اخلري : ادع يل فدعا يل بثالث : فقلت له : احلديث بكثري ، قال : فقال 



: نعم ، قال : باهللا قال : املالئكة ، فقلت : قال ؟ من : إهنم يشكرونك ، فقلت :  كاملودع فقال التفت إىل
ولد يف احملرم سنة إحدى ومخسني ، وحفظ التنبيه ، ومسع : قال القاضي تقي الدين الشهيب . فاستيقظت مسرورا 

تراجم ، وأخذ الفقه عن أبيه وابن قاضي احلديث فأكثر ، واستجيزله من بالد شىت ، ومجع لنفسه معجما جمردا لل
ب يربود وتاج الدين السبكي ومشس شهبة وأيب البقاء وعن االذرعي واحلسباين وابن قاضي الزبداين وابن خطي

الدين املوصلي والعنايب ، وأذن له يف التدريس واإلفتاء ، وناب يف احلكم مدة ، ومجع الدارس يف أخبار املدارس يف 
من سنة إحدى  -وهو كتاب نفيس يدل على اطالع كثري ، وذيل على تاريخ ابن كثري ، بدأ فيه  -اخبار املدارس 

أمحد بن علي بن النقيب . رر البن عبد اهلادي ومل يكمل ، وله نكت على األلغاز لألسنوي وأربعني ، وشرح احمل
  .وكان يؤم باملسجد األقصى  ٨٦١ومات سنة  ٥١احلنفي ، تقدم يف فقه احلنفية وشارك يف فنون ، ولد سنة 

وناصرة من عمل  -الباعوين أمحد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبد اهللا بن حيىي بن عبد الرمحن املقدسي الناصري 
بالقرب من عجلون ، وكانأبوه حائكا مث  -وباعونة قرية  -القاضي شهاب الدين الباعوين نزيل دمشق  -صفد 

اجتر يف البز وولد له أمحد وإمساعيل ، وكان إمساعيل األكرب ، فنشأ يصاحب الفقراء وسكن صفد وتصوف ، وناب 
د ، وحفظ املنهاج والزم االشتغال وكان قوي الذكاء ، عرض حمفوظاته على يف احلكم بالناصرة فتخرج به أخوه أمح

تاج الدين السبكي وابن خطيب يربود وابن قاضي الزبداين وابن قاضي شهبة وغريهم وأخذ عنهم وانتفع هبم ، 
حلديث ، وأخذ النحو عن العنايب وأجاز له ، وكان مولده يف سنة إحدى ومخسني تقريبا ، واشتغل بالفقه ومسع ا

وكان ذكيا فطنا فقال الشعر وكتب اخلط اجليد ، مث وقعت له كائنة مع أهل صفد لكونه مدح منطاش وغض من 
برقوق ، فخرج منها خائفا يترقب حىت قدم القاهرة ونزل خبانقاه سعيد السعداء ، وكان الساملي يعرفه من صفد 

لة أهل الصالح ، وواله خطابه جامع دمشق ، وواله فنوه به عند الظاهر حىت أحضره عنده وقربه ، وعامله معام
القضاء بدمشق يف ذي احلجة ، وباشر حبرمة وافرة ، وكان عريض الدعوى كثري املنامات اليت يشهد سامعها بأهنا 

باطلة ، مث عزل وحصلت له إهانة فسجن ، مث أطلق ولزم داره ، مث ويل خطابة بيت املقدس ، مث واله الناصر قضاء 
حسنة بعفة ونزاهة ومداراة وحرمة ، وعزل بقيت معه وظائف فاستمر  -نة اثنيت عشرة فباشره مباشرة دمشق س

فيها ، ونظم كتابا يف التفسري ، وهو الذي أثبت احملضر املكتتب على الناصربالعظائم الشنيعة ، مث ملا توجه املستعني 
مهابا فصيح العبارة مجيل احملاضرة حسن املذاكرة سريع إىل القاهرة أقام الباعوين بدمشق إىل أن مات ، وكان طواال 

الدمعة جدا مقتدرا على ذلك حىت حكى يل من شاهده يبكي بعني واحدة ، وكان عفيفا نزها ال حياىب وال يداهن 
ر وال يعاب إال باإلعجاب والتزيد يف الكالم واملنامات ، مث كان ممن قام يف خلع الناصر فواله املستعني قضاء الديا

املصرية ، مث صرف بعد استقرار األمر من غري أن يباشره مل يرسل إىل القاهرة نائبا ، مث ويل خطابة اجلامع بدمشق مث 
صرف ، وقد اجتمعت به ببيت املقدس ، وأنشدين من نظمه ، ومسعت عليه جزءا مسعه من أمحد بن حممد األيكي 

  :صاحب الفخر مث اجتمعت به بالقاهرة ، وهو القائل 
  ملا رأت شيب رأسي بكتو

  وقالت عسى غري هذا عسى
  فقلت البياض لباس امللوك
  وإن السواد لباس األسى
  فقالت صدقت ولكنه

  قليل النفاق بسوق النسا



  :وله قصيدة يف العقيدة أوهلا 
  أثبت صفات العلي وأنف الشبيه فقد

  أخطا الذين على ما قد بدا مجدواوضل قوم على التأويل قد عكفوا
  وطريق احلق مقتصدفعطلوا 

كان يكاتب السلطان فيما يريد فريجع اجلواب مبا خيتار ، وانضبطت األوقاف يف : قال القاضي تقي الدين الشهيب 
وقال . أيامه ، وحصل الفقهاء ماال كانوا ال يصلون قبله ، وانتزع مشيخة الشيوخ من ابن أيب الطيب كاتب السر 

عليه منها وكان طلب منه اقتراض مال األيتام فامتنع ، فعزل يف مجادى  وقعت له أمور تغري خاطر برقوق: أيضا 
اآلخرة سنة ست وتسعني بعدما باشر سنتني وشهرا ، وعقدت له بعد عزله جمالس ولفقوا عليه قضايا فلم تسمع 

خطابة  أنه ارتشى يف حكم وال أخذ من قضاة الرب شيئا ، مث إنه بعد ذلك ويل -مع كثرة من تعصب عليه  -عليه 
القدس مدة ، مث واله الناصر خطابة دمشق واملشيخة ، مث أضاف ا القضاء يف صفر سنة اثنيت عشرة ، مث صرفه 

  .شيخ بعد ثالثة أشهر 
وكان خطيبا بليغا ، له اليد الطوىل يف النظم والنثر والقيام التام يف احلق ، وكتب خبطه كثريا ومجع أشياء ، : قال 

محد اخلالدي أحد القراء بصفد ، وكانت عنده عبادة وخري وله شهرة ، مات بصفد يف ذي أ.مات يف رابع احملرم 
  .القعدة 

أبو بكر بن حسني بن عمر بن عبد الرمحن بن أيب الفخر بن جنم بن طولو العثماين املراغي نزيل املدينة زين الدين بن 
سمع احلديث من صاحل بن خمتار وعبد القادر حسني الشافعي ، ولد سنة مثان أو تسع وعشرين ، واشتغل بالقاهرة ف

بن امللوك وأمحد بن كشتغدى وأخذ عن الشيخ تقي الدين السبكي والشيخ مجال الدين األسنوي ، مث دخل املدينة 
فاستوطنها ، وأجاز له قدميا يف سنة تسع وعشرين أبو العباس احلجار وأمحد ابن مزير والربزايل واملزي وآخرون ، 

أربعني حديثا عن أربعني شيخا ، وخرج له احلافظ مجال الدين ابن موسى مشيخة عن شيوخه  خرجت له عنهم
بالسماع واإلجازة وحدث هبا ، وتفرد بالرواية عن أكثر شيوخه ،وعمل شرحا على املنهاج واختصر تاريخ املدينة ، 

منائة ، مث عزل بزوج بنته أيب حامد بن مسعت عليه مبىن وباملدينة ومبكة ، وويل قضاء املدينة وخطابتها سنة تسع ومثا
املطري ، ومات يف سادس عشر ذي احلجة ، وكان بعض من يتعصب عليه ينسبه إىل اخلرف والتغيري ، ومل ميع ذلك 

فقد مسعت عليه مبكة سنة مخس عشرة وهو صحيح وأخربين من أثق به أنه استمر على ذلك ، عاش دون تسعني 
  .سنة إال يسريا 

يوسف بن أيب الفتح العدين رضي الدين ابن املستأذن حج كثريا وقدم القاهرة ، وتعاىن النظر يف األدب أبو بكر بن 
ومهر يف القراآت ، وتكلم على الناس جبامع عدن وخطب ، ومل ينجب مسعت ، من نظمه ومسع مين كثريا ، مات 

ولد سنة ست ومخسني ونشأ هبا  -عجمة مبهملتني وبعد األلف م -جابر بن عبد اهللا احلراشي -وقد جاوز السبعني 
، وتعاىن التجارة مث خدم الشريف حسن بن عجالن وكان نظري الشاد له يف أمور مكة ، واشتهر باألمانة واحلرمة 
وحبسن املباشرة حىت قرر لبين حسن الرسوم وزادهم ، وبين جبدة فرضة ، مث تغري على خمدومه حسن بن عجالن 

وعمل هلم قلعة وملدينتهم سورا ، وكان السبب يف ذلك أن حسن بن عجالن تنكر  وواىل أصحاب ينبع وباشرهم
عليه يف رمضان سنة تسع فقبض عليه ، ثن أفرج عنه فتوجه إىل اليمن ، مث قدم مصر موليا على حسن فما أفاده 

رج عنه وأعاده ذلك ، فرجع وكان قد دخل مصر أيضا فثار عليه الناصر وصادره ومحله يف احلديد فتسلمه ، مث أف
إىل والية جدة ، فباشرها على عادته ، فاهتمه حسن مبواالة بن أخيه رميثة بن حممد بن عجالن ، وكان رميثة قد 



هجم على مكة يف مجادى اآلخرة سنة ست عشرة وهجم على جدة منها ، فقام جابر يف الصلح فلم يفده ذلك عند 
فشنقه على باب شبيكة ، وكان داهية ماكرا داعية إىل مذهبالزيدية حسن إال التهمة مواالة رميثة ، مث ظفر به حسن 

  .، أرسل به الناصر إىل حسن بن عجالن سنة ثالث عشرة فقتله بعد ذلك يف هذا السنة يف النصف من ذي احلجة 
ر حسام الدين حسام بن عبد اهللا الصفدي و كان ممن يعتقد ببلده ، وله زاوية حبارة يعقوب بصفد ، مات يف شه

  .ربيع األول 
مث دخل : حسن بن علي بن حممد األبيوردي حسام الدين ، الشافعي اخلطيب نزيل مكة ، كان عاملا باملعقوالت 

اليمن واجتمع بالناصر ففوض تدريس بعض املدارس بتعز فعاجلته املنية ، وكان قدأخذ عن الشيخ سعد الدين 
  .يف ربيع اجلنان يف املعاين والبيان وله غريه ذلك التفتازاين مع الدين واخلري والزهد وله من التصان

أول ما باشر ديوان النائب  -رزق اهللا بن فضل اهللا بن يونس القبطي تاج الدين ابن أيب الكرم ويقال له عند الرزاق 
فباشرها مدة وعزل يف أثناء ذلك بسبب تغري الدول وكان ريئيسا حمتشما كثري  -مث ويل نظر اجليش بدمشق 

  .راة إىل الناس والعصبية ملن يقصده ، مات يف رجب املدا
عائشة بنت حممد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد ابن عبد اهلادي ابن يوسف بن حممد بن قدامة ، املقدسي األصل 

أبوها الصاحلية ، ولدت سنة أربع وعشرين وسبعمائة ، وأحضرت يف الرابعة على احلجاز سنةست وعشرين ، 
ي الطائي وأربعي احلجار وغري ذلك ، وأمسعت صحيح مسلم على مجاعة من أصحاب ابن عبد ومسعت عليه أربع

الدائم ومعظم السرية على عبد القادر بن امللوك ، وشاركت أختها فاطمة يف كثري من املسموعات واجملازات 
ي من محاة ، وتفردت ، وممن أجاز هلا إبراهيم بن صاحل بن العجمي من حلب ، والشيخ شرف الدين البارز

والربهان اجلعربي من بلد اخلليل ، وعبد اهللا بن حممد بن يوسف من نابلس ، وتفردت بالسماع من احلجار ومن 
مجاعة ، ومسع منها الرحالة فأكثروا ، وكانت سهلة يف اإلمساع سهلة اجلانب ، ومن العجائب أن ست الوزراء 

عائشة آخر من حدثت عن صاحبه احلجار بالسماع  كانت آخر من حدثت عن ابن الزبيدي بالسماع مث كانت
  .وبني وفاهتما مائة سنة ، ماتت يف ربيع األول 

عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن قاسم ، العمراين احلرازي املكني عفيف الدين ، ابن القاضي تقي الدين ابن الشيخ 
  .سنة شهاب الدين ، عين بالعلم وتنبه يف الفقه ، ومات مبكة وله بضع وستون 

عبد القوي بن حممد بن عبد القوي ، البجائي املغريب املالكي ، الفقيه ، نزيل مكة ، تفقه وأفاد ودرس وأعاد وأفىت ، 
  .وكان خريا دينا ، مات يف شوال وقد جاوز الستني 

ة فيها بعد عثمان بن إبراهيم بن أمحد بن فخر الدين الربماوي ، اشتغل كثريا ومهريف القراآت وويل تدريس الظاهري
الشيخ فخر الدين إمام اجلامع األزهر ، وكان نبيها يف العربية ، ومسع احلديث كثريا ورافقنا يف بعض ذلك ، 

واستملى بعض جمالس عند شيخنا العراقي ، وناب يف احلكم ، مات فجأة عند خروجه من احلمام يف تاسع عشر 
  .بعشر ستني  شعبان ومل يكمل اخلمسني ، وكان أبوه قد عمر فاستقبله

العجل بن نعري بن حيار بن مهنا يقال امسه يوسف بن حممد ، ولد بعد الثمانني ونشأ يف حجر أبيه ، مث ملا بلغ 
العشرين فارقه ومال مع جكم ، وملا وقع بني جكم وبني ابن صاحب الباز حضر نعري يف نصر ابن صاحب الباز 

ه أحضر ابنه العجل فقبل يده وأعرض عنه وذلك سنة مثان ، مث والباز وابنه مع جكم ، فلما كسر جكم نعريا وأسر
هرب العجل من جكم فقرر جكم يف إمرة العرب فضل بن علي بن نعري ، مث حاصر العجل محاة ، فجاء نوروز من 

دمشق فأوقع به وكسره وهنب له شيء كثري ، مث اتصل العجل بشيخ وحضر معه حصار محاة ونوروز هبا ، فلما ويل 



يابة حلب فر منه العجل ، فخرج شيخ إىل تل السلطان ملنع العجل من قسم إقطاعات العرب وقسمها هو ، شيخ ن
مث إن نوروز تصاحل مع العجل ورد عليه إقطاعه بعد قتل الناصر ، مث ملا ويل نوروز يشبك بن أزدمر حلبوطردوه 

هرب دمرداش وقرر نوروز حبلب طوخ عنها واختاروا دمرداش وكان بقلعة الروم بطاال حضر نوروز إىل حلب ف
حلب بغتة فاستنجد طوح بالعجل فحضر فرحل دمرداش ، مث فهم طوخ من  -فلما رجع نوروز طرق دمرداش 

العجل عدم املناصحة واتفق أن العجل طلبه لضيافة عملها له فتعلل ، فركب العجل إىل طوخ يف حنو العشرة أنفس 
ا وتصافحا أمسك طوخ يد العجل وأشار إىل بعض أتباعه فقتله ، وذلك يف فالقاه طوخفي حنو العشرين فلما التقي

تاسع عشر ربيع األول ، ويقال إنه كان حينئذ سكرانا وكان شهما فتاكا حمبا للخمر شديد السطوة واجلرأة ، فلما 
  .قتل من أغضبه بغري موجب قتل ، وبقتله انكسرت شوكة آل مهنا 

ين القرايف احلنفي ، ناب يف احلكم ومهر يف ذلك ، وشارك يف مذهبه ، مات يف على بن عبد اهللا املصري نور الد
  .رمضان 

صدر الدين ابن أمني ابن األدمي احلنفي ، ولد سنة سبعني ، واشتغل باألدب . علي بن حممد بن حممد الدمشقي 
، واشتغل بالقضاء  ونظر يف الفقه وكتب اخلط احلسن ، وناب يف احلكم وويل كتابة السر ونظر اجليش بدمشق

بدمشق مث بالقاهرة ، ومجع له القضاء واحلسبة يف دولة املؤيد كما تقدم وقد أصيب مرارا وامتحن ، ودخل القاهرة 
مع املؤيد فقريا جدا حىت أنه احتاج إىل نزر يسري اقترضه من بعض أصحابه ، وملا مات خلف من املال مجلة 

احمه اهللا مات يف رمضان بعلة الصرع القولنجي وهبا مات أبوه ، ومن س -مستكثرة ، وكان ال يتصون وال يتعفف 
  نظمه ما أنشدين لنفسه وكنت قد اقترحت عليه أن يعمل على منط قويل

  نسيمكم ينعشين والدجى
  طال فمن يل مبجيء الصباح
  ويا صباح الوجه فارقتكم

  :ه مجاعة مث لقيته فأنشدنيه لنفسه فشبت مها إذ فقدت الصباحفعمل ذلك يف سنة سبع وتسعني ، وأنشدنيه عن
  ما متهمي بالصرب كن منجدي
  وال تطل رفضي فإن على ل
  أنت خليلي فبحق اهلوى

  كن لشجوين رامحا يا خلي ل
  .عمر بن الشيخ خلف الطوخي ، سقط من سطح جامع احلاكم فمات وكان خريا حسن السمت 

ين احلنفي ، ولد سنة تسع ومخسني ، وقدم مع أبيه إىل فتح اهللا بن معتصم بن نفيس الداودي التربيزي ، فتح الد
القاهرة فمات أبوه وهو صغري فكفله عمه بديع بن نفيس ، فتميز يف الطب وبرع ، وقرأ املختار يف الفقه ، وتردد 
ه إىل جمالس العلم وتعلم اخلط وباشر العالج ، وصحب بيبغا السابقي يف أيام األشرف واختص به ، فرافقه من ممالكي

األمري شيخ الصفوي ، وكان بارع اجلمال فانتزعه برقوق ملا قبض على السابقي وصار من أخصاملماليك عنده ، 
فزوج فتح اهللا أمه وفوض أموره وأسكنه معه ، فاشتهر حينئذ وشاع ذكره ، واستقر يف رئاسة الطب بعد موت عمه 

ومن األخبار فراج عند الظاهر واختص به وصار له  بديع ، مث عاجل برقوق فأعجبه ، وكان يدري كثريا من األلسنة
جملس ال حيضر معه فيه غريه ، وباشر رئاسة الطب بعفة ونزاهة ، فلما مات الكلتساين قرره الظاهر يف كتابه السر 
ده بعد أن سعى فيها بدر الدين ابن الدماميين مبال كثري فلم يقبل عليه الظاهر أحد أوصيائه واستمر يف كتابه السر بع



، ومل ينكب إال يف كائنة ابن غراب مث عاد ، وكانت خصاله كلها محيدة إال البخل واحلرص والشح املفرط حىت 
بالعارية ، وبسبب ذلك نكب فان يشبك ملا هرب من الوقعة اليت كانت بينه وبني الناصر ترك أهله وعياله مبنزل 

رهم الفرد فحقد عليه ذلك ، وكان ذلك أعظم األسباب بالقرب منه فلم يقرئهم السالم وال تفقدهم مبا قيمته الد
يف متكني ابن غراب من احلط عليه ، فلما كانت النكبة املشهورة جلمال الدين كان هو القائم بأعبائها ، وعظم أمره 

عند الناصر من يومئذ وصار كل مباشر جل أو حقر ال يتصرف إال بأمره ، فلما اهنزم الناصر وغلب شيخ استمر 
قام باألمر على عادته إىل أن نكبه يف شوال سنة مخس عشرة ومثامنائة واستمر إىل أن مات ، قرأت خبط الشيخ به و

كان لفتح اهللا فضائل مجة غطاها شحه حىت اختلق عليه أعداؤه معايب برأه منها فإين صحبته : تقي الدين املقريزي 
عليه إال خريا بل كان من خري أهل زمانه عقال  مدة طويلة تزيد على العشرينورافقته سفرا وحضرا فما علمت

وديانة وحسن عبادة وتأله ونسك وحمبة للسنة وأهلها وانقيادا إىل احلق مع حسن سفارة بني الناس وبني السلطان 
والصرب على األذى وكثرة االحتمال والتؤدة وجودة احملافظة وكان يعاب بالشح مباله فإنه كان خيذل صديقه أحوج 

وقد جوزي بذلك ، فإنه ملا نكب هذه املرة ختلى عنه كل أحد حىت عن الزيارة فلم جيد معينا وال مغيثا فال ما يكون 
  .قوة إال باهللا 

فضل بن عيسى بن رملة بن مجاز أمري آل علي ، كان ممن نصر برقوق ملا خرج من الكرك فصار وجيها عنده ومل 
  .مرة مخسا وثالثني سنة يزل إىل أن قتله نوروز يف ذي القعدة ، وويل اإل

حممد بن إبراهيم بن عبد احلميد بن علي املوغاين نزيل مكة ، اشتغل باألدب ونظم الشعر وكان به صمم فكان 
لذكائه يدرك ما يكتب له يف اهلواء وما يكتب يف كفه باإلصبع ليال ، مات مبكة وقد قارب الستني ، وقد حاكاه يف 

  .ليب األصل سبط الشيخ أيب أمامة ابن النقاش ذلك صاحبنا عبد الرمحن بن علي احل
اشتغل كثريا  -باملعجمةوتشديد الراء بعد األلف قاف  -حممد بن أمحد بن خليل ، املصري مشس الدين الغراقي 

ومتهر يف الفرائض وشغل الناس فيها باجلامع األزهر وكثرت طلبته ، وأم باجلامع املذكور نيابة مع الدين واخلري 
ت والتواضع والصرب على الطلبة ، وكان يقسم التنبيه واملنهاج فيقرن بينهما مجيعا يف مدة لطيفة ، وقد وحسن السم

مسع من عز الدين ابن مجاعة مبكة وحدث وجاور كثريا ، وكان يعتمر يف كل يوم أربع عمر ، وخيتم كل يوم ختمة 
  .، مات يف خامس شعبان 

القطعة ، كان من أكرب احلنفية معرفة باستحضار الفروع مع مجود ذهنه ،  حممد بن عبد اهللا اجلجيين احلنفي امللقب
  .وكان خطه رديئا إىل الغاية ، وكان رث اهليئة خامال ، مات يف رمضان 

مجال الدين التعزي ، اشتغل ببلده وشغل الناس كثريا ،  -بفتح املهملة والواو اخلفيفة  -حممد بن عمر العوادي 
فعالناس وكثرت تالمذته مث ويل القضاء ببلده ، فباشر بشهامة وترك مراعاة أهل الدولة ، واشتهر وأفىت ودرس ون

فتعصبوا عليه حىت عزل ، وقد أراق يف مباشراته اخلمور وأزال املنكرات وألزم ود بتغيري عمامتهم ، مث بعد عزله 
  .أقبل على االشتغال والنفع للناس إىل أن مات 

سكندراين مث املصري ، نزيل جزيرة الفيل ، ناصر الدين ، أحد التجار الكبار بالقاهرة ، حممد بن حممد بن سالم ، اإل
صاهر الربهان احمللي على ابنته فعظم أمره ، مث ملا مات خلف أمواال عظيمة فتصرف يف أكثرها حمب الدين املشري 

الدين البارزي وشيدها وأتقنها  وغريه ومتزقت أمواله ، وكان عمر دارا جليلة جبزيرة الفيل ، فاستأجرها ناصر
وأضاف ا مباين عظيمة إىل أن صارت دار مملكة أقام هبا مللك املؤيد مدة ، مث بعد ذلك عادت الدار إىل أصحاهبا 

  .وفرق بني املساكني ، ومات يف أول هذه السنة 



ه من ذرية شاور وزير حممد بن حممد بن عثمان ، الدمشقي ، القاضي مشس الدين اإلخناي السعدي ، كان يذكر أن
الفاطميني ، ولد سنة سبع ومخسني ، وأشتغل قليال وناب يف احلكم عن الربهان ابن مجاعة بدمشق يف بعض البالد مث 
ناب بدمشق ، مث ويل قضاء حلب يف سنة سبع وسبعني عوضا عن ناصر الدين خطيب يربين حنو سنتني مث دمشق يف 

ضاء الديار املصرية مرارا مث أخرجه مجال الدين األستادار إىل دمشق فويل األيامالظاهرية والناصرية ، مث ويل ق
قضاءها مرارا أيضا ، مث امتحن مرارا ، وكان شكال ضخما حسن امللتقى كثري البشر واإلحسان إىل الطلبة عارفا 

عض اجملالس ولكنه يستر جبمع املال كثري البذل على الوظائف واملداراة لألكابر ، وكان قليل الفقه فرمبا افتضح يف ب
ذلك بالبذل واإلحسان ، اجتمعت به عند الساملي وعند الكركي ومل يتفق أنين اجتمعت به يف منزله ال بدمشق وال 

بالقاهرة ، وكنت بدمشق سنة اثنتني ومثامنائة وهو قاضيها فلم أجتمع به ، وما كنت حينئذ أدمن االجتماع بأحد من 
جملس احلديث يف بيت قطلوبغا الكركي ومرة أخرى يف بيت يلبغا الساملي ، وكان الرؤساء ولكين اجتمعت به يف 

  .عفا اهللا عنه مات يف رجب ومل يكمل السبعني  -أنا قاضي كرمي والبلقيين قاض عامل : يقول 
وكان ،  ٥٣حممد بن حممد بن حممد بن مسلم بن علي بن أيب اجلود ناصر الدينابن الغرابيلي الكركي ، ولد هبا سنة 

أبوه من أعياهنا فنشأ يف نعمة ، واشتغل بالعلم واآلداب ، وصاهر العماد الكركي على ابنته ، وسكن القاهرة سنني 
، مث ويل نيابة قلعة الكرك ، وملا عزل سكن القدس إىل أن مات يف شعبان ، وكان فاضال يرجع إىل دين ، وأجنب 

  .مخس وثالثني ولده احلافظ تاج الدين الغرابيلي الذي مات سنة 
موسى بن أمحد بن موسى الرمثاوي مث الدمشقي الشافعي ، شهاب الدين ، ولد سنة ستني تقريبا ، واشتغل وأخذ 
عن الشيخ شرف الدين الغزي والزمه وأذن له يف اإلفتاء ، وأخذ الفرائض عن حمب الدين املالكي وفضل فيها ، 

وكتب خبط ومهر ، وتعاىن الزراعة ، . الرئيس مجال الدين  وأخذ مبكة عن ابن ظهرية ، وأخذ طرفا من الطب عن
مث تزوج بنت شيخهالشرف فماتت معه ، فورث منها ماال مث بذل ماال ، حىت ناب يف احلكم واستمر ، مث ويل قضاء 

كان سيئ السرية وفتح أبوابا من األحكام الباطلة : الكرك سنة أربع وعشرين ، قال ابن قاضي شبهة يف تارخيه 
استمرت بعده ، وكان عنده دهاء ، ومات بدمشق يف ربيع األول ، وقيل إنه سم وصاهر اإلخناي وقد امتحن مرة ف
.  

  ٨١٧حوادث سنة 
  سنة سبع عشرة ومثامنائة

استهلت وقد صمم السلطان املؤيد على سف الشام لقتال نوروز فخرج يف رابع حمرم من القلعة إىل الريدانية يف 
ستناب الطنبغا العثماين يف باب السلسلة ، وقرر للحكم احلاجب ، ويف القلعة صماي قليل من العسكر ، وا

وبردبك ، وقرر صدر الدين ابن العجمي يف نظر اجليش بدمشق ، وصرف عن التربة الظاهرية ، وأعيد ا حاجي 
طر غزير وبرد مأل فقيه ، وأعيدت املواريث لديوان الوزارة ، ويف هذا اليوم هبت ريح شديدة تالها رعد وبرق وم

وأكرب من ذلك فخربت عدة دور ، ومجع منه الكثري حىت بيع يف األسواق بستة . . . وجه األرض كل واحد قدر 
كل رطل ، وأحضروا للسلطان منه وهو معسكر بالريدانية يف طبق ، فأعجبه ذلك واستبشر به وتفاءل بأنه يدك 

ية وقد وقع قريب من ذلك سنة تسع وتسعني يف سلطنة الظاهر بالد الثلج ، وكان ذلك يف بشنس من األشهر القبط
برقوق ، واستمر متوجها يف تاسع احملرم ومعه اخلليفة اجلديد والقضاة وأرباب الدولةمث رحل فنزل على قبة يلبغا يف 

ر ثامن صفر ، وكان سبب تباطئه يف السري االحتراز على نفسه من أعدائه وممن معه ، ويف غضون ذلك كان حيض
مجاعة بعد مجاعة من الظاهرية والناصرية يفرون من نوروز ، وأكثرهم ممن كان يؤثر اإلقامة بالديار املصرية ، ومن 



أسباب ذلك أنه كان وقع الغالء يف الشام مث التقت طالئع الفريقني فترجحت طليعة نوروز وكان شيخ بشقحب 
وحصن القلعة ، فبعث املؤيد جمد الدين قاضي  فركب م فدمههم فاهنزم أصحاب نوروز واستعد نوروز للحصار

احلنابلة يف طلب الصلح فامتنع فوقعت احلرب ، ووصل كزل نائب طرابلس فحمل مبن معه فاهنزم نوروز كعادته 
وامتنع بالقلعة ، وملك املؤيد البلد ونزل بامليدان وحاصر القلعة إىل أن ضاق نوروز باألمر ومال إىل طلب الصلح 

رر له الصلح ، ونزل هو يشبك ابن أزدمر وسودون كسا وبرسبغا وإينال وغريهم ، فقبض عليهم فأرسل قمش فق
مجيعا وقتلوا يف ليلتهم ، وبعث برأس نوروز إىل القاهرة ، فوصلوا هبا على باب القلعة ،صحبه شرباش فاشوق وكان 

يف اليوم الذي تآمر فيه شيخ يومئذ أمري عشرة ، وكان أول ما تقدم نوروز تقدمة يف صفر سنة سبع وسبعني 
طبلخاناة ، مث توجه املؤيد إىل جهة حلب يف ثامن مجادى األوىل ، مث توجه منها يف أول مجادى اآلخرة إىل االبلسينت 
، ودخل إىل ملطية وقرر قواعد البالد ، ووافاه نواب القالع فقرر من أراد وصرف من رأى صرفه ، وقتل طوغان 

يها جانبك احلمزاوي ورجع إىل القاهرة ، واستناب يف ملطية كزل ويف حلب إينال نائب قلعة الروم وقرر ف
وقد صارت  -الصصالي ويف محاة تنبك البجاسي ويف طرابلس سودون بن عبد الرمحن ، ويف الكرك يشبك املشد 

صلها يف أول وسار القدس فو -خرابا من الفنت ، مث قدم دمشق فوصل يف ثالث رجب فاستناب فيها قانباي املؤيد 
شعبان ، ومضى إىل غزة فاستناب فيها طرباي ، وسار منها فدخل سرياقوس يف رابع عشري شعبان وأقام هبا إىل 

آخر الشهر ، وعمل أوقاتا بالقراء واملغنيني والسماعات ، وفرق على أهالخلانقاه ماال ، وركب يوم األربعاء سلخ 
عسكر وطلع إىل القلعة ، فانتقض عليه أمل رجله من ضربان املفاصل شعبان فبات بالريدانية ، وأصبح يوم اخلميس ف

  .وانقطع به مدة 
ويف ثامن رمضان نفي شرباش كباشة وأرغون إىل القدس ، واستقر الطنبغا العثماين أتابك العساكر بالقاهرة بعد 

  .موت يلبغا الناصري وكان قد مات يف حال رجوعهم من الشام 
جق وننبغا املظفري ومتنتمرءارق وسجنوا باإلسكندرية ، وعزل األموي عن قضاء ويف ثاين عشرة قبض على ق

املالكية وأعيد مجال الدين األقفاصي ، وقرر صماي يف نيابة اإلسكندرية ، وأحضر ابن حمب الدين وكان قد ظلم 
ع عليه وأعيد فيها وعسف يف غيبة املؤيد ، فوصل يف آخر الشهر وقدم تقدمة قومت خبمسة عشر ألف دينار فخل

إىل اإلستادارية ، وكان ابن أيب الفرج قد هرب من محاة إىل بغداد ألمر بلغه من السلطان خاف منه على نفسه ، 
فسد تقي الدين ابن أيب شاكر متعلقات األستادارية يف هذه املدة إىل هذا الغاية ، وفيه ضيق على اخلليفة املستعني 

ام فيها هو وأهله وخدمه ، مث نقل إىل الربج الذي كان الظاهر برقوق سجن وكان قد أفردت له يف القلعة دار فأق
  .فيها والده اخلليفة املتوكل ، فأقام فيهفي ضيق شديد إىل أن أخرجه يف ذي احلجة من السنة املقبلة إىل اإلسكندرية 

دمي أمري جملس ويف خامس عشر رمضان استقر سودون القاضي حاجبا كبريا عوضا عن قجق واستقر قجقار القر
وجانبك الصويف أمري سالح عوضا عن شاهني األفرم بعد موته ، واستقر تاين بك ميق رأس نوبة عوضا عن جانبك 

الصويف ، واستقر كزل العجمي أمري جندار عوضا عن شرباش كباشة ، واستقر اقبائي اخلازندار يف الديودارية 
يف هذا السفرة من سهم أصابه يف حصار دمشق فضعف منه الكربى عوضا عن جاين بك الدويدار ، وكان قد مات 

  .إىل أن مات حبمص 
وكان سعر الغالل يف هذا الشهر من هذه السنة يف غاية الرخص حىت كان مثن كل ثالثة أردب من القمح دينارا 

محل النارنج واحدا هذا يف البلد ، وأما يف الريف فكان يصح بالدينار الواحد أربعة أرادب ومخسة أرادب ، وكثر 
  .حىت بيع كل مائة وعشر حبات بدرهم واحد بندقي مثنه من الفلوس اثنا عشر درمها 



ويف شوال سجن باإلسكندرية سودون األسندمري وقصروه وكمشبغا الفيسي وشاهني الزردكاش ، وأحضر 
سنذكره يف السنة املقبلة كمشبغا العيساوي من دمياط ، وفيه أمر املؤيد بضرب الدراهم املؤيدية فشرع فيها وكامنا 

.  
وفيه جلس املؤيد يف احلكم بني الناس باإلصطبل ، واستقر ذلك يوم السبت والثالثاء أول النهار ويف يوم اجلمعة 

  .بعد الصالة ، وكان يسمع احلكومة ويردها غالبا إىل القضاة إذا كانت شرعية 
  .أربع ساعات ويف ليلة اخلميس رابع عشر شوال خسف القمر وظل منخسفا قدر 

وفيه راجت الدراهم البندقية وحسن موقعها من الناس ، وحض املؤيد اإلستادار وغريه من املباشرين على مصادرة 
أهل الظلم من الربد دارية والرسل واملتصرفني ، وكانوا قد كثروا جدا يف أيام مجال الدين يوسف وتزايدت أمواهلم 

ربكة الرطلي دارا صرف عليها حنو مخسني ألف دينار ، فمال عليهم ابن حبيث أن واجدا منهم يقال له سعد أنشأ ب
وضرب . حمب الدين وصادر أكثرهم ، واشتد املؤيد يف جلوسه للحكم على طائفة القبط وأمسعهم ما يكرهون 

ة مجاعة منهم باملقارع وحط من قدرهم ، وأوقع التوكيل بود والنصارى حىت ألزموا حبمل عشرين ألف دينار مصاحل
  .عما مضى هلم من اجلزية ، واستقر زين الدين قاسم البشتكي يف حتصيل ذلك منهم ويف نظر اجلوايل 

ويف سلخ شوال أضيفت حسبة القاهرة ومصر إىل التاج الواليوقبض على منكلي بغا احلاجب احملتسب فوكل به 
  .أياما مث أطلقه 

وقرر كمشبغا امليساوي يف . يزة مث توجه إىل تروجة ويف أول يوم من ذي القعدة توجه السلطان إىل وسيم باجل
كشف الوجه البحري ويف شوال سعى كاتب السرابن البارزوي يف احضار القاضي عالء الدين املغلى قاضي محاه 

فأقام عند كاتب السر إىل أن قدم السلطان مث كان . فاذن له فاحضر يف ذي القعدة فوجد السلطان يف سفره تروجة 
  .يف السنة املقبلة ما سنذكره 

  .ويف هذا السنة كثر الوباء بكورة البهنسا فمات خلق كثري 
ويف خامس ذي احلجة كان أمري احلاج وهو جقمق الدويدار قد منع عبيد أهل مكة من محل السالح يف احلرم ، 

ذلك رفقته فاتفق أن واحدا منهم دخل ومعه سيفه ومل يسمع النداء ، فأحضر إىل جقمق فضربه وقيده ، فبلغ 
فأرادوا إثارة الفتنة ، فبادر جقمق فأغلق أبواب املسجد وأدخل خيله فيه ومشاعله ، فهجم عبيد مكة بالسالح 

ركوبا على اخليل إىل املسجد ، فمشى أهل اخلري وأشاروا عليه بإطالق ذلك العبد تسكينا للفتنة ، فأطلقه فسكنت 
من القتال بعد أن وقع بينهم الشر ، وحصل لبعض احلاج عند  ، وقام الشريف حسن بإطفاء الفتنة ومنع القواد

وفيها مات .الدفع من عرفة هنب وجراج ، وقتل يف املعركة مجاعة ، ومل حيج أكثر أهل مكة خوفا على أنفسهم 
  .يغمور بن هبادر الدكري من أمراء التركمان هو وولده بالطاعون يف أول ذي القعدة 

  .رخ ابن متر لنك ، مث اصطلحا وتصاهرا وفيها تواقع قرا يوسف وشاه 
ويف أواخر السنة عيد شاه رخ عيد النحر مبدينة قزوين ، وأرسل إىل قرا يوسف يلتمس منه أمورا ذكرها ، فكان ما 

  .سنذكره يف العام اآليت 
جة وقد وفيها مات غري من تقدم من األمراء سليمان بن هبة بن مجاز ابن منصور احلسيين مسجونا يف آخر ذي احل

  .ويل إمرة املدينة مرة ، ويف أوهلا مات طوغان 
ويف هذه السنة جددت مئذنة جامع األزهر وكانت أصلحت يف سنة مثامنائة فكملت يف هذه السنة فأمر املؤيد 

بتجديدها ، فهدمت وأعيدت حبجر منحوت ، وجددت حتتها بوابة جديدة وكتب عليها اسم السلطان ، وكان 



  .نة املقبلة تكميل ذلك يف الس
وفيها أخذ الفرنج سبتة ، وكان السبب يف ذلك أن أمحد بن أيب سامل املريين نزل عنها البن األمحر صاحب غرناطة ، 
فانتقل ما كان فيها من العدد واألسلحة والذخائر إىل غرناطة ، مث اتفقت الفتنة املقدم ذكرها يف سنة أربع عشرة بني 

قتل السعيد ،وأعقب ذلك الغالء والوباء مبدينة فاس والغرب كله ، فوىل السعيد  السعيد وقريبه أيب سعيد إىل أن
على فاس رجال سامهم سوء العذاب ، مث أرسل أبو سعيد ا رجال من أقاربه يقال له صاحل ، بن صاحل فتناهى يف 

وأنزهلم على  الظلم وفشا فيهم املوت ، وبلغ ذلك الفرنج فعمروا عليهم عدة مراكب فحصر صاحل أهل اجلبال
البلد ، فرجع الفرنج إىل جزيرة بني سبته وجبل الفتح يسمى طرف القنديل فأقام هبا ، فطال األمر على أهل اجلبال 
وظنوا أن الفرنج رجعوا إىل بالدهم وقلت على أهل اجلبال األزواد فتفرقوا ، فبلغ ذلك الفرنج فنازلوا أهل سبتة 

نهم املينا ، فخرج املسلمون بأهلهم وأمواهلم وما قدروا عليه ، فدخل الفرنج فقاتلوه فغالبهم بالكثرة ، وملكوا م
البلد يف سابع شعبان من هذا السنة ، ونقلوا ما كان هبا حىت الكتب العلمية ، وكان هبا منها شيء كثري إىل الغاية ، 

رابا ، ومع ذلك فهي بأيدهم فال ونقلوا ما وجدوا هبا من الرخام واآلالت واألمتعة حىت األنوال ، وتركوها قاعا خ
  ٨١٧وفيات سنة .قوة إال باهللا 

  ذكر من مات سنة سبع عشرة ومثامنائة من األعيان
أمحد بن أيب أمحد ، املقرئ احلليب ، اعتىن بالقرآن فكان يقرئ مبسجد جياور الشاذخبتيه حبلب مدة ، مث حتول من 

مشق فأقام هبا ، مث إىل طرابلس فتأهل هبا واستمر إىل أن مات حلب إىل القدس قبل الوقعة العظمى ، مث انتقل إىل د
  .أثىن عليه القاضي عالء الدين يف تارخيه على خريه ودينه  ٨١٧يف شوال سنة 

الناسخ ، كان شافعي املذهب إال أنه حيب ابن تيمية ومقاالته ، وكان حسن اخلط كتب . أمحد بن عبد اهللا املالقي 
من صحيح البخاري وأشياء غري ذلك ، مات يف شوال مطعونا ، وأرخه القاضي تقي ثالمثائة مصحف وعدة نسخ 

  .فليحرر هذا  -الدين ابن قاضي شهبة يف مجادى األوىل سنة مخس عشرة 
أبو بكر بن علي بن سامل بن أمحد الكناين ، تقي الدين العامري ، ابنقاضي الزبداين ، ولد يف ذي احلجة سنة مخسني ، 

فربع يف احلساب ، وشارك يف الفقه قرأ يف األصول ، وويل قضاء بعلبك وبريوت ، وقدم القاهرة واشتغل بدمشق 
عالمة وقوع الفتنة كثرة : بعد الفتنة الكربى ، وكان أسر مع التمرية مث ختلص وأخرب عن بعض من أسره أنه قال له 

دمشق قبل جميء متر لنك ، وكان يقرأ يف وكان ذلك قد كثر يف : نباح الكالب وصياح الديكة يف أول الليل ، قال 
احملراب جيدا ، وويل قضاء كفرطاب ، وتقدم يف معرفة الفرائض واحلساب ، وكان دينا خريا يتعاىن املتجر ، مات 

  .بدمشق يف ذي احلجة 
حسن بن موسى بن مكي القدسي الشافعي بدر الدين قاضي القدس ، مسع من امليدومي جزء ابن عرفة ، جزء 

  .قة ، وغري ذلك وحدث عنه وويل قضاء القدس مرارا وكان مزجي البضاعة يف العلم ، مات عن ستني سنة البطا
سعد بن علي بن إمساعيل اهلمداين احلنفي مث العيين ، سعد الدين ، نزيل حلب ، كان فاضال عاقال دينا ، له مروءة 

ه م بعلمه وجاهه ، مات يف أولشعبان وخلف ومكارم أخالق ، وله وقع يف النفوس اخلرية ونفعه للطلبة وإحسان
  .ومل يكهل  ٢١ولده سعد الدين سعد اهللا ، ومل تطل مدته بل مات سنة 

شاهني األفرم ، مات يف الرملة عند توجههم إىل قتال نوروز ، وكان مشهورا بقلة الدين بل كان بعض الناس يتهمه 
كان مدمنا على اخلمر : ئا من ذلك ، وقال العينتايب يف إسالمه ، وذكر يل الشيخ برهان الدين ابن زقاعة شي

  .واللواط ، ومل يشتهر عنه خري وال معروف مع كثرة أمواله 



عبد اهللا بن صاحل بن أمحد بن عبد الكرمي بن أيب املعايل الشيباين املكي ، مسع من عثمان بن الصفي الطربي والفخر 
ية عنهم مبكة ، وكان خطيبا جبدة ، مات يف ربيع اآلخر وقد النوري والسراج الدمنهوري و غريهم وتفرد بالروا

  .قارب الثمانني ، وقد تقدم ذكر أخيه جار اهللا بن صاحل 
عبد اهللا بن علي بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن أيب الفتح الكناين العسقالين احلنبلي ، مجال الدين سبط القالنسي ، 

أمسع القالنسي والعرضي وابن امللوك ، وحدث بالكثري يف آخر أمره ولد سنة مخسني ، وأحضر عند امليدومي ، و
واحب الرواية فأكثروا عنه ، وكان أبوه قاضي القضاة وكان هو بزي اجلند مع الدين والعبادة وعلى ذهنه مسائل 

ر ، مسع عبد الرمحن بن حيدر بن أيب بكر بن علي الشريازي الدهقلي التاج.نفيسة ، مات يف نصف السنة بالقاهرة 
من أمحد بن حممد اجلوخي وغريه بدمشق ، وكان أبوه من طلبة احلديث فأمسعه الكثري مث ضاعت أمسعته ، لقيته بزبيد 
فحدثين عن ست العرب بنت حممد بن الفخر ، مث لقيته بعدن فحدثين عن ابن اجلوخي وأجاز يل ، ومات يف جزيرة 

  .من جزائر اهلند وقد قارب السبعني 
بن علي بن يوسف احلسن بن حممود الزرندي احلنفي املدين ، ابن القاضي نور الدين ، ولد قبل سنة  عبد الرمحن

مخسني ، واشتغل ، ومسع من العالئي ، وويل قضاء املدينة بعد أخيه أيب الفتح سنة أربع ومثانني إىل أن مات إال أنه 
يضا ، وحدثنا مبسلسل التمر باملدينة ومل أضبط ذلك ، وويل حسبة املدينة أ؟ عزل مرة سنة أربع ومثامنائة مث أعيد 

عبد الرمحن بن عمر بن أمحد .عنه ، وتفرد باإلجازة من الزبري بن علي األسواين راوي الشفاء ، مات يف ربيع األول 
 نظر بن عبد اهللا بن املهاجر زين الدين ، ولد سنة ، وويل مشيخة خانقاه الصاحل حبلب مث ويل كتابة السر هبا مث ويل

  .اجليش ، وكان حسن السرية ؛ مات يف شعبان بعد أن أرتفع الطاعون 
عبد الرمحن بن حممد احلضرمي ، الزبيدي ، وجيه الدين ، مسع من خاله عيسى بن أمحد بن أيب اخلري الشماخي وعلي 

من أحاديث األحكام  بن شداد ، وأجاز له خااله عبد الرمحن وإبراهيم ابنا أمحد بن أيب اخلري ، وكان حيفظ كثريا
  .ويذاكر بأشياء حسنة وأشعار ؛ مات يف أول احملرم وله ثالث ومثانون سنة 

حممد بن عبد اهللا بن ظهرية بن أمحد بن عبد اهللا بن عطية بن ظهرية ابن مرزوق بن حممد بن سليمان املخزومي املكي 
يل أنه ولد يف شوال سنة إحدى ومخسني وعين  الشافعي ، مجال الدين ، أبو حامد ، ولد سنة مخسني تقريبا مث حترر

باحلديث فرحل فيه إىل دمشق وحلب ومحاة ومصر والقدس وغريها ، وحصل األجزاء والنسخ ، وكتب الكثري 
خبطه الدقيق احلسن ، وبرع يف الفقه واحلديث ، وشغل الناس وأفادمهنحو من أربعني سنة مبكة ، ومن شيوخه يف 

وابن اهلبل وابن أيب عمر صالح الدين من أصحاب الفخر ومجاعة من أصحاب التقى احلديث بدمشق أبن أميلة 
سليمان ومن بعدهم ، ومن شيوخه يف الفقه مبكة عمه أبو الفضل النويري ، وبدمشق البهاء السبكي وقرأ عليه 

ه صاحبنا غرس احلديث مبصر ، واألذرعي حبلب ، والبلقيين مبصر ، والزم شيخنا العراقي يف احلديث وقد خرج ل
الدين خليل معجما عن شيوخه بالسماع واإلجازة يف جملد وقد شرح هو قطعة من احلاوي ، وله عدة ضوابط نظما 

ونثرا ، وله أسئلة تدل على باع واسع يف العلم ، استدعى اجلواب عنها من شيخنا البلقيين فأجابه عنها ، وهي 
املواطن اليت يزوج فيها احلاكم ، انشدها عنه رفيقه احلافظ برهان معروفة تلقب األسئلة امللكية ، ومن ضوابطه يف 

  :الدين حبلب وذكر إن شيخنا البلقيين ملا مسعها أعجبه وبالغ يف شكره لقوله فيها إسالم أم الفرع وهي لكافر 
  عدم الويل وفقده ونكاحه
  وكذاك غيبة املسافر قاصر
  وكذاك إغماء وحبس مانع



  أمة حملجور توارى القادر
  إحرامه وتعزز مع عضله

  إسالم أم الفرع وهي لكافر
وحدث بكثري من مروياته باملسجد احلرام وقد مسعت منه وحدثين من لفظه ، وهو أول شيخ مسعت احلديث بقراءته 

وعزل وأعيدمرارا ، ومات وهو قاض يف شهر رمضان  -مبصر ي سنة ست ومثانني وقد ويل قضاء مكة سنة مثامنائة 
  .رمحه اهللا تعاىل  -عبادة واألوراد مع السمت احلسن والسكون والسالمة وكان كثري ال

حممد بن عزيز الواعظ ، احلنفي ، كان فاضال ذكيا ، ويل مشيخة اليونسية ودرس بغري مكان ، وكان حسن اخلط 
  .والعشرة كرمي النفس ، كتب خبطه كثريا ؛ ومات يف مجادى اآلخرة 

ي اإلسكندراين ، فتح الدين ، مسع من ابن نباتة سرية ابن هشام وحدث هبا عنه حممد بن حممد بن حممد ، املخزوم
مبكة ، وكان يتعاىن التجارة فنهب مرة وأملق وأقام بزبيد ينسخ للملك األشرف ، مث حسنت حاله وتبضع فربح ، 

  .يف أوائل شعبان  مث واىل األسفار إىل أن أثرى وجاور مبكة ، مث ورد يف البحر قاصدا القاهرة ؛ فمات بالطور
حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر ، الشريازي الشيخ العالمة جمد الدين ، أبو الطاهر الفريوزابادي ، 

كان يرفع نسبه إىل الشيخ أيب إسحاق الشريازي صاحب التنبيه ، ويذكر أن بعد عمر أبا بكر بن أمحد بن أمحد ابن 
 أزل أمسع مشاخينا يطعنون فيذلك مستندين إىل أن أبا إسحاق مل يعقب ، مث فضل اهللا بن الشيخ أيب إسحاق ، ومل

ارتقى الشيخ جمد الدين درجة فادعى بعد أن ويل قضاء اليمن مبدة طويلة أنه من ذرية أيب بكر الصديق وزاد إىل أن 
نفس تأىب قبول ذلك ، رأيت خبطه لبعض نوابه يف بعض كتبه حممد الصديقي ، ومل يكن مدفوعا عن معرفة إال أن ال

ولد الشيخ جمد الدين سنة تسع وعشرين وسبعمائة بكازرون وتفقه ببالده ، ومسع هبا من حممد بن يوسف الزرندي 
املدين صحيح البخاري وعلى بعض أصحاب الرشيد بن أيب القاسم ، ونظر يف اللغة فكانت جل قصده يف التحصيل 

الديار الشامية بعد اخلمسني فسمع هبا وظهرت فضائله وكثر اآلخذين  فمهر فيها إىل أن هبر وفاق أقرانه ، ودخل
عنه ، مث دخل القاهرة ، مث جال يف البالد الشمالية واملشرقية ودخل اهلند ، وعاد منها على طريق اليمن قاصدا مكة 

قاضي األقضية ودخل زبيد ، فتلقاه امللك األشرف إمساعيل بالقبول ، وكان ذلك بعد وفاة مجال الدين الرميي 
باليمن كله فقرره األشرف مكانه وبالغ يف إكرامه مرارا فاستقدت قدمة بزبري واستمر يف ذلك إىل ان مات وقدم يف 
هذه املرة مكة وأقام هبا وبالطائف ، مث رجع وصنف القاموس احمليط يف اللغة ال مزيد عليه يف حسن االختصار وميز 

دت لكانت قدر الصحاح وأكثر يف عدد الكلمات وقرئ عليه ؛ وكان أوال فيه زياداته على الصحاح حبيث لو أفر
ابتدأ بكتاب كبري يف اللغة مساه الالمع واملعلم العجاب اجلامع بني احملكم والعباب ، وكان يقول لو كمل لكان مائة 

وكان مع ذلك يعظم جملد ، وذكر عنه الشيخ برهان الدين احلليب أنه تتبع أوهام اجململ البن فارس يف ألف موضع 
ابن فارسويثين عليه ، وقد اكثر اجملاورة باحلرمني ، وحصل دنيا طائلة وكتبا نفيسة لكنه كان كثري التبذير ، وكان 
ال يسافر إال وصحبته عدة أمحال من الكتب ، وخيرج أكثرها يف كل منزلة ينظر فيها ويعيدها إذا رحل ، وكان إذا 

اإلكرام له حىت أنه صنف له كتابا وأهداه له على أطباق فمألها له دراهم ،  أملق باعها ، وكان األشرف كثري
وصنف للناصر كتابا مساه تسهيل الوصول إىل األحاديث الزائدة على جامع األصول ، واإلصعاد على رتبة 
لغ عشرين االجتهاد يف أربعة أسفار ، وشرع يف شرح مطول على البخاري مأله بغرائب املنقوالت ، وذكر يل أنه ب

سفرا إال أنه ملا اشتهرت باليمن مقالة ابن العريب ودعا ا الشيخ إمساعيل اجلربيت وغلب على علماء تلك البالد ، 
صار الشيخ جمد الدين يدخل يف شرح البخاري من كالم ابن العريب يف الفتوحات ما كان سببا لشني الكتاب 



إال أنه كان حيب املداراة ، وكان لناشري فاضل الفقهاء بزبيد يبالغ املذكور ، ومل أكن أهتم الشيخ باملقالة املذكورة 
وشرح ذلك يطول ، وملا اجتمعت بالشيخ جمد الدين أظهر يل إنكار مقالة ابن العريب  -يف اإلنكار على إمساعيل 

ل الشيخ جمد وغض منها ، ورأيته يصدق بوجود رتن اهلندي وينكر على الذهيب قوله يف امليزان أنه الوجود له ، قا
إنه دخل قريته ورأىذريته وهم مطبقون على تصديقه ، وقد أوضحت ذلك يف ترمجة رتن من كتاب : الدين 

اإلصابة ومن تصانيفه شوارق األسرار يف شرح مشارق األنوار ، والروض املسلوف فيما له امسان إىل ألوف ، وحتبري 
كنت أنام حىت أحفظ مائيت سطر ، ومل يقدر له قط أنه دخل ما : املوشني فيما يقال بالسني والشني ، وكان يقول 

بلدا إال وأكرمه متوليها وبالغ يف إكرامه مثل شاه شجاع صاحب تربيز ، واألشرف صاحب مصر ، واألشرف 
صاحب اليمن ، وابن عثمان صاحب التركية ، وأمحد بن أويس صاحب بغداد ، وغريهم ، ومتعه اهللا بسمعه وبصره 

مسع الشيخ جمد الدين من ابن اخلباز وابن القيم وابن احلموي وأمحد بن عبد الرمحن املرداوي وامحد  إىل أن مات ،
بن مطر النابلسي والشيخ تقي الدين السبكي ، وحيىي بن علي بن حملي بن احلداد وغريهم بدمشق يف سنة نيف 

ين وناصر الدين التونسي وابن نباتة ومخسني ، وبالقدس من العالئي والتباين ، ومبصر من القالنسي ومظفر الد
والفارقي والعرضي والعز ومجاعة ، ومبكة من خليل املالكي والتقي احلرازي ، ولقي بغريها من البالد مجعا مجا من 

  الفضالء ومحل عنهم شيئا كثريا وخرج له اجلمال املراكشي مشيخة ، واعتىن باحلديث ، اجتمعت به يف
ولين جل القاموس وأذن يل مع املناولة أن أرويه عنه ، وقرأت عليه من حديثه عدة زبيد ويف وادي اخلصيب ، ونا

األجزاء ، ومسعت منه املسلسل باألولية بسماعه من السبكي ، وكتب يل تقريظا على بعض خترجيايت أبلغ فيه ، 
ني بدمشقوبني كتابتهما وأنشدين لنفسه يف سنة مثامنائة بزبيد بيتني كتبهما عنه الصالح الصفدي يف سنة سبع ومخس

يد ويف وادي اخلصيب ، وناولين جل القاموس وأذن يل مع املناولة أن أرويه عنه ، وقرأت : عنه ووفاته ستون سنة 
عليه من حديثه عدة األجزاء ، ومسعت منه املسلسل باألولية بسماعه من السبكي ، وكتب يل تقريظا على بعض 

يف سنة مثامنائة بزبيد بيتني كتبهما عنه الصالح الصفدي يف سنة سبع ومخسني خترجيايت أبلغ فيه ، وأنشدين لنفسه 
  :بدمشق وبني كتابتهما عنه ووفاته ستون سنة 

  أخالنا األماجد إن رحلنا
  ومل ترعوا لنا عهدا وإال
  نودعكم ونودعكم قلوبا

  لعل اهللا جيمعنا وإال
  .التسعني مات يف ليلة العشرين من شوال وهو ممتع حبواسه وقد ناهز 

نوروز كان ممن مماليك الظاهر ، وأول ما رقاه خاصكيا ، مث أمري أخور عوضا عن بكلمش سنة مثامنائة ، وكان قبل 
ذلك أمره رأس نوبة صغريا يف شهر رجب سنة سبع وتسعني وسبعمائة ، مث رام القيام على السلطان فنم عليه بعض 

ة وقيده ومحل إىل اإلسكندرية فسجن مث نقل إىل دمياط مث أفرج عنه املماليك فقبض عليه يف صفر سنة إحدى ومثامنائ
يف سنة اثنتني ومثامنائة واستقر رأس نوبة كبريا واستقر يف نظر الشيخونية ، وحضر قتال ايتمش مث وقعة اللنك 

ن متعاظما ورجع مع من اهنزم ، واستمر ينتقل يف الفنت على ما مر يف احلوادث إىل أن قتل يف ربيع اآلخر ، وكا
سفاكا للدماء عبوسا مهابا شديد البأس ، وكان مشؤم النقيبة ، ما كان يف عسكر قط إال اهنزم ، وال حفظ له أنه 

كذا  -كان جبارا ظاملا غشوما خبيال : ظفر يف وقعة قط ، وهو الذي عمر قلعة دمشق بعد اللنك ، قال العينتايب 
ل مسعت نوروز هذا يقول ما معناه إين ليشق على أن ال يكون يف قال وقد مسعت الشيخ تقي الدين املقريزي يقو



يشبك بن أزدمر كان مشهورا .مماليك أستاذي امللك الظاهر رجل كامل يف أمور اململكة وتدبري الرعية والرفق هبم 
يخونية ، الش -كذا قال ، وقد باشر نظر  -كان ظاملا مل يشتهر عنه خري : بالشجاعة والفروسية ، وقال العينتايب 

  .ورأيت أهلها يبتهلون بالدعاء له والشكر منه 
  .يلبغا الناصري كان من خيار األمراء ، مات ليلة اجلمعة يف شهر رمضان 

  ٨١٨حوادث سنة 
  سنة مثاين عشرة ومثامنائة

  .يف الثاين من احملرم قدم املؤيد بعد أن قرر على مشاخيها أربعني ألف دينار فكانت مدة غيبته شهرين 
  . عاشره افرج عن بيبغا املظفري وبكتمر اليوسفي من سجن اإلسكندرية ويف

وفيها استعد قرا يوسف للحرب بينه وبني شاه رخ بن متر لنك وذلك أن ابن متر لنك استناب يف فارس بعد أن 
 أطلق غلب عليها وانتزع من مملكتها ابن أخيه إسكندر بن مرزة بن متر لنك أخاه رستم وأمر باإلسكندر فكحل مث

، فجمع اإلسكندر مجعا ، وحارب أخاه فاهنزم اإلسكندر ، فأمر به عمه فقتل وتسلم شاه رخ السلطانية وتفرغوجه 
شاه رخ لقرا يوسف وكان أرسل يطلب منه قريتني عينهما وامرأة أخي وابنة أخي وكان قرا يوسف قد أسرمها 

من إخوته ورد ما وصل من أمواهلم وأن يضرب السكة ويقال إنه تزوجهما ، ويلتمس منه أن يلتزم بديات من قتل 
بامسه وخيطب له يف بالده فلم يفعل قرا يوسف ذلك واستعد للحرب من أواخر العام املاضي وأرسل إىل ابنه حممد 

  .شاه من بغداد وينبه عساكره املتفرقة يف البالد 
نصرية وإمنا هرب خوفا على نفسه ويسأل العفو وفيه قدم كتاب فخر الدين بن أيب الفرج من بغداد بأنه مقيم باملست

ويطلب األمان ، وكان استشفع بالشيخ حممد بن قديدار الدمشقي فأرسل كتابه قرين كتابه ، فأجيب مبا طيب 
  .خاطره 

وفيه وصل كتاب أقبقا النظامي من جزيرة قربس وكان قد توجه من العام املاضي لفك إساري املسلمني بأنه وجد 
ة أسري وأزيد فافتكهم بثالثة عشر ألف دينار ، وأنه أرسل للفرنج املبلغ الذي كان جهزه معه وهو هناك مخسمائ

عشرة آالف دينار ومسح له متملك قربس بالباقي ، ومحل منهم إىل جهة مصر مائيت أسري وفرق الباقي يف سواحل 
  .الشام 

نبغا الزردكاش بسجن اإلسكندرية وأقيم وفيها قتل طوغان الدويدار وسودون احملمدي ودمرداش احملمدي واس
  .عزاؤهم بالقاهرة 

وفيه هزم إينال الصصالي نائب حلب كردى بن كندر التركمانيوانتهب من غنمه شيئا كثريا فاستعان عليه بعلي بن 
  .دلغادر ، فدخل بينهما يف الصلح حىت رجع إينال عنه إىل حلب 

هرة ، وتزايد يف صفر حىت بلغ يف ربيع األول يف كل يوم مثانني نفسا مث ويف احملرم يف هذه السنة ابتدأ الطاعون بالقا
  .ارتفع يف ربيع اآلخر 

  .ويف مستهل صفر صرف جمد الدين سامل احلنبلي عن قضاء احلنابلة وأمر بلزوم بيته 
يف أواخر ويف الثاين عشر منه قرر يف منصبه عالء الدين علي بن حممود بن مغلي احلموي وكان قد قدم من محاة 

  .السنة املاضية والسلطان بالبحرية 
واستقر قضاء محاة بيده وأذن له أن يستنيب عنه من شاء وسعى جمد الدين عند اقباي الدويدار فقام معه يف ذلك 

  .قياما كليا ومل يفد ذلك شيئا 



حممد اخلتين وفيه عزل شهاب الدين بن سفري عن قضاء العسكر ، وقرر فيه تقي الدين أبو بكر بن عمر بن 
  .احلموي احلنفي وكان قدم صحبة ابن مغلي املذكور 

ويف صفر كثر ضرب الدراهم املؤيدية ، مث استدعى املؤيد القضاةواألمراء وتشاوروا يف ذلك ، وأراد املؤيد إبطال 
ه ذلك وصمم يف هذا إتالف شيء كثري من املال ، فلم يعجب: الذهب الناصري وإعادته إىل اهلرجة فقال له البلقيين 

على إفساد الناصرية وأمر يشبك ما هو حاصل عنده وضربه هرجة ، فذكر لنا بعد مدة أنه نقص عليه سبعة آالف 
دينار ، وأمر القضاة وغريهم أن يدبروا رأيهم يف تسعري الفضة املضروبة فاتفقوا على أن يكون كل درهم صغري 

ون وزن الصغري سبعة قراريط فضة خالصة ووزن الكبري بتسعة دراهم وكل درهم كبري بثمانية عشر على أن يك
كل وزن درهم خبمسة : أربعة عشر قرياطا واستمر ذلك وكثرت بأيدي الناس وانتفعوا هبا ، ونودي على البندقية 

  .عشر 
ويف صفر وقع الشروع يف حفر الرمل الكائن بني جامعي اخلطريي ببوالق والناصري املعروف باجلديد مبصر ، 

الرمال قد كثرت هناك جدا حبيث كان ذلك أعظم األسباب يف ختريب منشاة املهراين ومنشاة الكتان وكانت 
وموردة احلبس وزريبة قوصون وحكر ابن األثري وفم اخلور ، وكانت هذه األماكن يف غاية العمران ، فلما احنسر 

كان عهده هبا عامرة فسأله عن سبب عنها النيل ودام احنساره خربت فاتفق أن السلطان ركب إىل هذا النواحي و
خراهبا فأخرب به ، فأراد حفر ما بني اجلامعني ليعود املاء ا صيفا وشتاء ، وشرع حينئذ يف األمر بعمارهتا فابتدأ بذلك 
يف عاشر صفر ، فنزل كزل العجمي وهو يومئذ أمري جندار ، فعلق مائة ومخسني رأسا من البقر لتجرف الرمال ، مث 

القاضي فاستمر العمل بقية صفر وربيع األول ، فلما كانيوم الثاين من ربيع األول ركب السلطان  تاله سودون
ومعه األمراء وغريهم إىل حيث العمل يف حفر البحر ونزل يف خيمة نصبت له ونودي خبروج الناس إىل احلفري 

لتجار واستمر العمل ، مث دخل فخرجت مجيع الطوائف وغلقت األسواق وعمل فيه حىت األمراء وأرباب الدولة وا
الناس يف العمل حىت الصوفية الذين بالظاهرية بني القصرين فإهنم توجهوا لتوجه ناظرها أمري أخور مث أعفوا من 
العمل ، مث صار خيرج كل يوم أمري كبري ومعه طوائف ال حتصى ، وتكرر النداء يف القاهرة باخلروج إىل العمل 

  .ما أفاد ذلك شيئا بعد طول العناء واستمر طوال هذا الشهر ، و
  .ويف صفر قبض على شاهني األيد كاري حبلب وسجن بالقلعة ، ومات سنقر الرومي بسجن اإلسكندرية 

وفيه سأل حسن ابن بشارة أن يستقر يف مشيخة العشري وحيمل ثالثني ألف دينار فأجيب على ذلك ، وأرسلت 
وأحيل عليه أرغون شاه أستادار الشام بالباقي ، فبلغ  -ف دينار خلعة مع يشبك اخلاصكي فأعطاه ثالثة عشر أل

  .ذلك أخاه حممدا فغضب واقتتال ، فانكسر حممد واهنزم إىل جهة العراق 
ويف احملرم تسلم أمحد بن رمضان مدينة طرطوس عنوة بعد أن حاصرها سبعة أشهر وسىب أهلها وخطب فيها للمؤيد 

وفيه أرسل حسني بن نعري ملك العرب يسأل قرا يلك أن يشفع له إىل .ك ، وأرسل إىل نائب حلب فأعلمه بذل
  .السلطان وإرسال قوده وكتابه ، فأجيب إىل ذلك 

ويف هذا األيام حاري كرسجي بن أيب يزيد بن عثمان حممد بن قرمان صاحب قونية ، فانكسر حممد وانتزعت منه 
  .بالده سوى قونية 

عن إمرة مكة وقرر ابن أخيه رميثة بن حممد بن عجالن فبلغ ذلك ابن  ويف ربيع األول عزل حسن بن عجالن
  .عجالن ، فصادر التجار املقيمني مبكة وأخذ منهم أمواال عظيمة 

ويف صفر املوافق لتاسع بشنس من شهور القبط يف وسط الربيع حدث مبصر برق ورعد هائل مل يعهد مثله يف هذا 



  .ت األودية سيال كثريا تغري منه ماء النيل الزمان وأعقبه مطر كثري جدا حبيث سال
وفيه أول ربيع األول أنكر املؤيد على القضاة كثرة النواب فخففوا منهم كثريا ، فاستقر للحنفي ستة وللشافعي 

وفيه قبض على آق بالط نائب عينتاب وعلى شاهني الرزدكاش وسجنا بقلعة .أربعة عشرة بشرط أن ال يرتشوا 
  .حلب 

حمي الدين املدين املوقع يف كتابة السر بدمشق وكان أقام بالقاهرة مدة طويلة وباشر التوقيع هبا ، مث نقل وفيه استقر 
  .يف هذا الشهر إىل دمشق 

وفيه أمر السلطان أستاداره ووزيره وناظر خواصه يف مصادرة املباشرين فصودروا على مخسني ألف دينار قررت 
  .ا عليهم على مراتبهم وشرعوا يف جبايته

وفيه ابتدئ بعمارة املدرسة املؤيدة داخل باب زويلة ، وسببه أن املؤيد كان حبس يف خزانه مشائل أيام فتنة منطاش 
فنذر لئن اهللا جناه وملكه القاهرة أن يبين مكاهنا جامعا يقام فيه ذكر اهللا فابتدأ يف الوفاء بنذره ، فأول شيء بدأ به 

قر مقابل سوق الفاضل فنزل التاج الوايل ومجاعة من أرباب الدولة وابتدئ أخذ القيسارية املعروفة بسنقر األش
باهلدم فيها وما جبوارها وانتقل السكان هبا ، فلما كان يف الرابع من مجادى اآلخرة ابتدئ حبفر األساس وشرع يف 

 النظر علىالعمارة العمل وقرر األمري ططر شادا على العمارة وهباء الدين ابن الربجي الذي كان حمتسبا مرة يف
  .املذكورة وكان صديق ططر فسعى له يف ذلك فاستمر 

ويف أواخر ربيع األول قدم على املؤيد مشس الدين مشس بن عطاء اهللا الرازي املعروف باهلروي وكان من أعوان متر 
مع بينه وبني عامل لنك ، فأرسله إىل جهاته فخانه فتهدده ، ففر منه إىل بالد الروم فالتمس من ابن قرمان أن جي

هذا رجل منسوب على العلم والغناري عاملنا فال : بالدهم مشس الدين الغناري ، فامتنع ابن قرمان من ذلك ، وقال 
يسهل بنا أن يغلب عاملنا وال أن ينكسر خاطر هذا الغريب ، فأكرمه بأنواع من الكرامات غري ذلك فصرفه عن 

قدس فانتزع الصالحية بعناية نوروز من القمين واستمر هبا مدرسا مث سعى بالده ، فدخل الشام وحج مث رجع إىل ال
فلما توجه املؤيد . عليه القمين يف دولة املستعني فعزل واستقر القمين ومل ينفذ ذلك لغلبة نوروز على البالد الشامية 

فاستأذنه أن حيضر إىل القاهرة إىل قتال نوروز لقيه اهلروي فقرره يف الصالحية ، وملا رجع إىل القاهرة لقيه أيضا 
فأذن له فحضر ، فخرج إىل لقائه مجاعة ، وتعصب له كثري منمشايخ العجم ، وشاع عنه أنه حيفظ أثين عشرة ألف 

حديث ، وانه حيفظ صحيح مسلم بأسانيده ، وحيفظ متون البخاري ، فاستعظم الناس ذلك ودار القمين على 
حيضر اهلروي ويعقد له جملسا بالعلماء ليظهر له أنه مزجي البضاعة يف العلم ، األمراء يلتمس أن يسألوا املؤيد أن 

فلم يزل يسعى يف ذلك إىل أن أجاب السلطان ، وكان اهلروي قد اجتمع به وأحضره املولد اخلاص ، وأرسل إىل 
روي عنه حينئذ هل القاضيني البلقيين وابن مغلي ، فتكلموا حبضرته ومل ميعنوا يف ذلك وكان من مجلة ما سأل اهل

نعم ، جاء ذلك من حديث جابر يف كتاب الفردوس أليب : فقال ؟ ورد النص على أن املغرب ال تقصر يف السفر 
الليث السمرقندي ، فلما انفصلوا روجع البستان أليب الليث فلم يوجد فيه ذلك ، فقيل له يف ذلك فقال 

صغرى ، وهذا احلديث يف الكربى ومل يدخل الكربى كربى ووسطى ، و: للسمرقندي هبذا الكتاب ثالث نسخ 
هذا البالد فاستشعروا كذبه من يومئذ ، وأنزله السلطان دارا حسنة بالقاهرة ورتب له رواتب جليلة ، وهاداه أهل 
الدولة فأكثروا من فاخر الثياب وغريها ، فلما كان يوم اخلميس ثامن عشر شهر ربيع اآلخر ، أحضر املؤيد اهلروي 

ذكور وأمر القضاة األربعة ومشايخ الفنون من العلماء باحلضور ، وكان جملسا حافال باملنظرة اليت داخل احلوش امل
صحيح البخاري ، فاختلق يف احلال إسناد إىل أيب  -السلطاين ، فكان أول شيء سئل عنه اهلروي على من مسع منه 



لكرمي البوشنجي ، عامشائة وعشرين سنة عن آخر يقال الوقت ، زعم أن أباه حدثه عن شيخ يقال له أمحد بن عبد ا
أوالدنا يرون الصحيح إىل أيب : له أبو الفح اهلروي عاش أيضا مائة وعشرين سنة عن أيب الوقت ، فقال له كاتبه 

الوقت مبثل هذا العدد برجال أشهر من هؤالء وكان املذكور قد ضبط عنه الرحالة أول ما قدم بيت املقدس منهم 
ا احلافظ مجال الدين حممد بن موسى املراكشي مث املكي أنه يروي الصحيح عن علي بن يوسف بن عبد صاحبن

الكرمي عن ناصر الدين حممد بن إمساعيل الفارقي عن ابن أيب الذكر الصقلي عن الزبيدي عن أيب الوقت وهذا 
هو حممد بن يوسف بن عبد الكرمي اإلسناد أيضا أظنه مما اختلق بعضه ، وذلك أن الكرماين الذي شرح البخاري 

وهو ذكر يف مقدمة شرح البخاري أنه مسع الصحيح من مجاعة منهم الفارقي املذكور باإلسناد املذكور ، فأن كان 
ينبغي : اهلروي صادقا فيكون أخذه عن أخيه على إن كان للكرماين أخ امسه علي ، مث قال بعض خواص السلطان 

شيء خيرج يقع الكالم فيه ، فأحضر مصحف فتناوله السلطان بيده وفتحه فخرج  أن يفتح السلطان املصحف فأول
لو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى اآلية ، فتكلموا يف : قوله تعاىل 

هلروي محية له ألنه كان معاين لو فبدر من الشيخ مهام الدين اخلوارزمي شيخ اخلانقاه اجلمالية وكان قد حضرمع ا
يذكر أن اهلروي قرأ عليه ، وكان اهلروي قد صاهره على ابنته ، فتعصب اهلمام للهروي على البلقيين ، وكان 

غرضهم إذا أغضبوه يتغري مزاجه ملا عرفوا من سرعة انفعاله وعدم صربه على الضيم فتواصوا على أن يغضبوه ، 
نعم ، أنا أفضل منك ، ومن كل شيء ، فبدر : ك يقول ملثلي هذا فقال مثل: فكلمه اهلمام بكالم أزعجه فقال 

يا شيخ هذا اإلطالق كفر ، فجحد أن يكون قال ذلك وكان السلطان قد مسعه ألنه كان جالسا إىل : كاتبه فقال له 
شهد به فشهد أنشد اهللا رجال مسع ما مسعت إال : جانبه ، فأظهر مع ذلك انزعاجا على كاتبه لكونه خالفه ، فقال 

  تقي الدين
إذا سلم ذلك ففيه دعوى عريضة ، : ما قصدت هبذا اإلطالق إال احلاضرين ، فقيل له : اجليين وآخر ، فقال 

. ما أساء أحد علي األدب منذ بلغت احللم مثل اليوم : وإساءة أدب واشتد انزعاج البلقيين من ذلك حىت قال 
هلم ما أبرموه إال أهنم خذلوا هبذا السقطة ، وكانوا قد رتبوا مع الشيخ  وصار ال ينتفع بنفسه بقية ذلك اليوم فتم

شرف الدين التباين على ما أخرب به بعد ذلك أن يسأل اهلروي يف اجمللس عن حديث الوضوء بالنبيذ ومن خرجه ، 
بن السري ثنا شريك  رواه الترمذي قال ثنا هناد: مع أنه ال يتعلق مبا كانوا فيه ، فبادر أن قال  -فسأله عن ذلك 

ثنا أبو قرارة عن أيب زيد عن ابن مسعودرضي اهللا عنه ورواه ابن ماجه قال ثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا مروان 
هذا : بن حممد ثنا قاسم بن عبد الكرمي عن حنش الصنعاين عن ابن عباس عن عبد اهللا بن مسعود ، فقال له كاتبه 

غلط ، وليس يف ابن ماجه ، وال غريه من الكتب الستة أحد امسه قاسم بن عبد  اإلسناد الذي سقته البن ماجه
الكرمي ، وأيضا فليس يف سياق ابن ماجة أن احلديث البن عباس عن ابن مسعود ، وليس لفظه مطابقا للفظ سياق 

موضع الغلط  يكتب ما قلت وأنا أبني: فقال له ؟ فما هو الصواب يف هذا اإلسناد : الترمذي ، فقال اهلروي 
وحيضر ابن ماجه ، فإن كان كما قلت وإال تبني خطاءك فلم جيسر أحد أن يكتب ذلك حىت أشار السلطان إىل تقي 
الدين اجليين فكتب ذلك ، فظهر الصواب مع كاتبه فسقط عليه راو وأبدل وأحدا بآخر ، والساقط ابن هليعة شيخ 

هلروي قاسم بن عبد الكرمي ، ووضحت جمازفة اهلروي حينئذ ، مروان بن حممد ، واملبدل قيس بن احلجاج فجعله ا
ومال السلطان إىل كاتبه وصار يغمزه بعينه تارة ويرسل من يسر من خواصه أن ال تترك منازعة اهلروي ، فقوي 

يا شيخ مشس الدين أنت تدعي أنك حتفظ اثين عشر ألفحديث وقد ارتاب من بلغه عنك : عليه بذلك وقال حينئذ 
 صحته ، وأنا أمتحنك بشيء واحد وهو أن تسرد لنا يف هذا اجمللس اثين عشر حديثا من كل ألف حديث ذلك يف



حديثا واحدا بشرط أن تكون هذه األحاديث متباينة األسانيد ، فإن أمليتها علينا إمالء أو سردهتا سردا أقررنا لك 
ال ، إال أنا : فقال له اإلمالء نظري الكتابة فقال  أنا ما أستطيع السرد ولكن أكتب: باحلفظ وإال ظهر عجزك ، فقال 

أكتب ، فأحضر له يف احلال دواة وورق ، فشرع يكتب فلم يستتم البسملة إال وهو يرعد ومل يكتب بعدها حرفا 
ال أستطيع أكتب إال خاليا فيأمر السلطان أن أختلي يف بيت وأنت يف بيت ويكتب كل من حفظه ما : واحدا وقال 

إنا مل حنضر لنتخاير يف سرعة الكتابة ، مع أن شهرة كاتبه : ، فمن كتب أكثر كان أحفظ ، فقال له كاتبه يستطيعه 
بسرعة الكتابة غري خفيه ولكن أراد إظهار عجز اهلروي عما ادعاه من احلفظ ، والتمس منه أن يكتب يف اجمللس 

ميليه ، فطال اخلطب يف ذلك وكل أحد ممن حديثا واحدا ليتبني للحاضرين خطاءه فيه فلم يستطع فضال عن أن 
يتعصب له يقصد ان ينصره بكالم وكل أحد ممن يتعصب عليه يدفع ما يقول للقائل ، وكلما فترت مهتهم يف ذلك 
أو كادت يرسل السلطان بعض خواصه لكاتبه حيدفه عليه إىل أن قرب وقت الصالة للظهر ، وكان ابتداء احلضور 

الة الظهر مث حتولنا إىل البستان على شاطئ الربكة الكربى ، فقال السلطان للشيخ زين ضحى النهار فقمنا إىل ص
نعم ، أتكلم معه يف مسائل الوضوء فإنه ال يعرف : فقال ؟ ما لك مل تتكلم يف هذا اجمللس معاهلروي : الدين القمين 

اجلماعة مث جيء باحللواء مث  شيئا ، وشرع يف خطابته على عادة شقاشقه فلم ينجع شيئا ، ومد السماط فأكل
فقال الشيخ نور . اآلية  -بالفاكهة فقرأ قارئ مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األهنار أكلها دائم وظلها 

الظل ال يكون إال عن ضوء واجلنة ال مشس فيها وال قمر فأجابه بعض : الدين البلواين وهو ممن حضر اجمللس 
سبعة يظلهم اهللا يف عرشه يوم ال ظل إال ظله : م إىل احلديث الذي أخرجه البخاري ومسلم احلاضرين واجنر الكال

وال هذا الذي يدعي أنه حيفظ : ال ، فقال : فقالوا ؟ هل فيكم من حيفظ هلذا السبعة ثامنا : احلديث ، فقال كاتبه  -
: فقال ؟ حتفظ أنت ثامنا : فهل  وأشار ، فسكت ، فأعاد عليه فسكت ، فقال له بعضهم -اثين عشر ألف حديث 

أعرف ثامنا وتاسعا وعاشرا وأعجب من ذلك أن يف صحيح مسلم الذي يدعي هذا الشيخ أنه حيفظه كله : نعم 
املقام مقام امتحان ال مقام إفادة وإذا صرمت يف مقام : أفدنا ذلك ، فقال : ثامن السبعة املذكورين ، فقيل له 

  االستفادة أفدتكم ،
اتبه بعد ذلك ما ورد يف ذلك ، فبلغوا زيادة على عشر خصال زائدة على السبع املذكورة يف احلديث مث مجع ك

املذكور ، وكان أبو شامة قد نظم السبعة املشهورة يف بيتني مشهورين ، فجمع كاتبه سبعة وردت يف أسانيد جياد 
بيتني آخرين ، وانقضىاجمللس بصالة العصر ، فنظمها يف بيتني ، مث مجع سبعة ثالثة بأسانيد فيها مقال ونظمها يف 

اثنا عشر : فقال ؟ ماهو : يا خوند أدعي على هذا إن يل عنده دينا ، فقال : فلما أرادوا القيام قال كاتبه للسلطان 
حديثا ، فتبسم وانصرفوا ، فلما كاد كاتبه أن خيرج من باب احلوش طلبه فعاد ، فوجد السلطان قد قام ليقضي 

قد استحييت من فالن كيف : إن السلطان قال : قف مع خواصه إىل أن حيضر ، فقال له كاتب السر حاجته فو
إن كان شيخ البيربسية وانتزعها منه أخو مجال الدين ظلما ، فلما استتم كالمه حضر : يتوجه بغري ثواب فقلت له 

فقال له ان السلطان قد اعاد اليك مشيخة  السلطان فأشار إىل كاتب السر أن يعلم كاتبه مبا تقرر من أمر البيربسية
البريسية فشكرت له ذلك مث قلت له قررتين يف مشيخة البيربسية ونظرها وعزل من هو مقرر فيها حبكم أنه انتزعها 

نعم ، فأشهدت عليه بذلك من حضر ، ويف غداة غد ليست هبا خلعة وحضرهتا وصرف : مين بغري حجة ، فقال 
بعناية األمري  -كما سيأيت  -مث عوض بعد سنتني مشيخة سعيد السعداء بعد موت الباليل  أخو مجال الدين منها ،

ططر الذي وىل السلطنة يف سنة أربع وعشرين ، وكان أخو مجال الدين قد استعان على كاتبه بتنبك يبق فاستعان 
، فلما أيسوا منه عدلوا إىل  تنبك باقباي الدويدار الكبريوبططر املذكور وكلموا السلطان مرارا يف ذلك فامتنع



املخادعة ، فلم يزل ذلك يف نفس ططر إىل أن قرر املذكور يف اخلانقاه السعيدية بعد موت الباليل وكفا اهللا شره ، 
وأما اهلروي فإن طائفة من العجم ، وغريهم سعوا عند األمراء ، وسألوا السلطان أن ينعم عليه مبا ينجرب به خاطره 

ضر يوم االثنني ثاين عشري ربيع اآلخر وخلع عليه جبة بسمور وأركب فرسا مسروجا ورجع وخاطر صهره ، فأح
إىل منزله ومعه طائفة من األمراء وغريهم ، وأشيع بأهنا خلعة استمرار تدريس الصالحية ، فسقط يف يد القمين 

ع منه الصالحية لكوهنا وانزعج من ذلك ألنه كان أعظم األسباب فيما وقع للهروي ، وإمنا سعى يف ذلك لينتز
كانت بيده قبل ذلك فدار على األمراء وغريهم فما أجيب إىل ذلك ، فلما يئس سأل أن يعوض عنها بسموح 
مركب يف البحر ال يؤخذ منه على ما حيضر فيها مكس ، فكتب له بذلك واطمأنت نفسه واستمر يؤجرها هو 

وهبا ، فإذا وصلوا أخذ املستأجر من التجار األجرة مضاعفة بأجرة بالغة يف الزيادة لتتوفر دواعي التجار على رك
بسبب رفع املكس ، واستمر اهلروي بعد ذلك مقيما بالقاهرة إىل أن خرج صحبة ركاب السلطان إىل الشام فقرره 

م مجع كاتبه بعد ذلك ما ورد يف ذلك ، فبلغوا . يف نظر القدس واخلليل زيادة على مشيخة الصالحية كما سيأيت 
يادة على عشر خصال زائدة على السبع املذكورة يف احلديث املذكور ، وكان أبو شامة قد نظم السبعة املشهورة ز

يف بيتني مشهورين ، فجمع كاتبه سبعة وردت يف أسانيد جياد فنظمها يف بيتني ، مث مجع سبعة ثالثة بأسانيد فيها 
يا خوند : صر ، فلما أرادوا القيام قال كاتبه للسلطان مقال ونظمها يف بيتني آخرين ، وانقضى اجمللس بصالة الع

اثنا عشر حديثا ، فتبسم وانصرفوا ، فلما كاد كاتبه أن : فقال ؟ ماهو : أدعي على هذا إن يل عنده دينا ، فقال 
خيرج من باب احلوش طلبه فعاد ، فوجد السلطان قد قام ليقضي حاجته فوقف مع خواصه إىل أن حيضر ، فقال له 

إن كان شيخ البيربسية : قد استحييت من فالن كيف يتوجه بغري ثواب فقلت له : إن السلطان قال : تب السر كا
وانتزعها منه أخو مجال الدين ظلما ، فلما استتم كالمه حضر السلطان فأشار إىل كاتب السر أن يعلم كاتبه مبا 

خة البريسية فشكرت له ذلك مث قلت له قررتين يف تقرر من أمر البيربسية فقال له ان السلطان قد اعاد اليك مشي
نعم ، فأشهدت عليه : مشيخة البيربسية ونظرها وعزل من هو مقرر فيها حبكم أنه انتزعها مين بغري حجة ، فقال 

بذلك من حضر ، ويف غداة غد ليست هبا خلعة وحضرهتا وصرف أخو مجال الدين منها ، مث عوض بعد سنتني 
بعناية األمري ططر الذي وىل السلطنة يف سنة أربع  -كما سيأيت  -بعد موت الباليل  مشيخة سعيد السعداء

وعشرين ، وكان أخو مجال الدين قد استعان على كاتبه بتنبك يبق فاستعان تنبك باقباي الدويدار الكبري وبططر 
ة ، فلم يزل ذلك يف نفس ططر املذكور وكلموا السلطان مرارا يف ذلك فامتنع ، فلما أيسوا منه عدلوا إىل املخادع

إىل أن قرر املذكور يف اخلانقاه السعيدية بعد موت الباليل وكفا اهللا شره ، وأما اهلروي فإن طائفة من العجم ، 
وغريهم سعوا عند األمراء ، وسألوا السلطان أن ينعم عليه مبا ينجرب به خاطره وخاطر صهره ، فأحضر يوم االثنني 

وخلع عليه جبة بسمور وأركب فرسا مسروجا ورجع إىل منزله ومعه طائفة من األمراء  ثاين عشري ربيع اآلخر
وغريهم ، وأشيع بأهنا خلعة استمرار تدريس الصالحية ، فسقط يف يد القمين وانزعج من ذلك ألنه كان أعظم 

ذلك فدار على  األسباب فيما وقع للهروي ، وإمنا سعى يف ذلك لينتزع منه الصالحية لكوهنا كانت بيده قبل
األمراء وغريهم فما أجيب إىل ذلك ، فلما يئس سأل أن يعوض عنها بسموح مركب يف البحر ال يؤخذ منه على ما 
حيضر فيها مكس ، فكتب له بذلك واطمأنت نفسه واستمر يؤجرها هو بأجرة بالغة يف الزيادة لتتوفر دواعي التجار 

لتجار األجرة مضاعفة بسبب رفع املكس ، واستمر اهلروي بعد ذلك على ركوهبا ، فإذا وصلوا أخذ املستأجر من ا
مقيما بالقاهرة إىل أن خرج صحبة ركاب السلطان إىل الشام فقرره يف نظر القدس واخلليل زيادة على مشيخة 

  .الصالحية كما سيأيت 



لت يف هذه ألسنة ويف هذه السنة قبض اقباي الدويدار على الشيخ شرف الدينالتباين بسبب الكسوة اليت عم
وأغرمه ماال كثريا باع فيه دار قد استجداها يف دول املؤيد ، وعزل عن نظر الكسوة ، ورد السلطان أمرها إىل 

ناظر اجليش علم الدين ابن الكوير ، وأمده بألف دينار مضافا إىل ما يتحصل من وقفها ، فعملت يف السنة املقبلة 
 عصى قانباي على السلطان وزين له الشيطان أن يستبد بامللك وكان فجاءت يف غاية احلسن ويف مجادى األوىل

السلطان ملا بلغه طرف من ذلك عزله من نيابة الشام وقرر فيها الطنبغا العثماين ، ويف أثناء ذلك يف رجب عثر 
مة بالقاهرة على كتاب من قانباي على جانبك الصويف فأحضر جانبك وسئل عن ذلك فأنكر ، فعوقب عقوبة عظي

وعصرت رجاله ليقر على من وافق قانباي على العصيان واملخامرة ، واستقر الطنبغا القرمشي أمريا كبريا عوضا 
عن العثماين ، واستقر تاين بك ميق أمري أخور عوضا عن القرمشي واستقر سودون قرا صقل حاجب احلجاب 

نقر ، وأرسل إىل قانباي جلبانأمري عوضا عن سودون القاضي ، واستقر سودون القاضي رأس نوبة عوضا عن س
أخور إلحضاره إىل القاهرة واستقراره هبا أمريا ، فوصل جلبان يف أول مجادى اآلخرة وبلغه الرسالة فأظهر االمتثال 

وأخذ يف نقل حرميه من دار السعادة إىل بيت الغرس األستادار بطرف القبيبات فبينا جلبان املذكور ومعه أرغون 
ظفري ، وحممد بن منجك ويشبك األمتشي يسريون حتت القلعة إذ وصل يلبغا كماج الكاشف إىل شاه وتنبغا امل

داريا فخرج قانباي فاتفقا على حماربة املؤيدية ، فبلغهم ذلك فتأهبوا للحرب ، مث وقع القتال من بكرة النهار إىل 
منجك يف هزميته إىل القاهرة ، ودخل  العصر ، فاهنزم املؤيدية ، ومروا على وجوههم إىل صفد ، واستمر حممد بن

قانباي دمشق فنزل دار السعادة وحاصر القلعة وتراموا بالسهام واجملانيق فاستظهروا عليه فتحول إىل خان السلطان 
، ووصل طرباي نائب غزة مطاوعا له على العصيان وانضم اليه ثاين بك البجاسي نائب محاه وسودون الدجي بن 

بلس ومجاعة وكاتب نائب حلب اينال الصصالي فوافقه على العصيان أيضا وخرج يف عبد الرمحن نائب طرا
عسكره من حلب ملالقاته ، فخرج قانباي مبن أطاعه إىل جهة حلب ، وملا بلغ قانباي خروج املؤيد إىل حربه توجه 

ة فلما أراد دخول محاة من طريق الربية وكان نائب محاةملا أظهر العصيان اتفق أنه خرج إىل املعر -إىل جهة حلب 
منعه أهلها ، فلما وصل قانباي إىل تلك اجلهة انضم واجتمعوا كلهم حبلب ، وكان شاهني الدويدار حبلب خالف 
إينال الصصالي يف العصيان ، وطلع إىل القلعة وحصنها واجتهد يف قتال املخالفني ، فحاصرهم إينال حنو شهرين 

استقر نائب الشام خرب قانباي ومن معه فتوجه إىل جهتهم ومعه العسكر ونصف ، فبلغ الطنبغا العثماين الذي 
املندوب من القاهرة والذين كانوا اهنزموا إىل صفد إىل أن وصلوا برزة ، فوجدوا قانباي قد تقدم فتبعوه فأخذوا من 

اه إينال نائب ساقته أغناما ووصل قانباي إىل سلمية يف سلخ رجب ، مث رحل من محاة يف ثاين عشر شعبان فواف
حلب وسودون ابن عبد الرمحن نائب طرابلس وكثر مجعهم ، ووصل إىل القاهرة حممد ابن إبراهيم بن منجك يف 
ثالث عشري رجب فحقق للسلطان عصيان قانباي وأخربه بالوقعة اليت اهنزم هو فيها منه ، فلم يكذب السلطان 

عه منهم ، وأعفي القضاة واخلليفة من السفر معه لكن سار خربا وأصبح منزعجا فأنفق يف العسكر وعني من يسافر م
معه القاضي احلنفي ناصر الدين ابن العدمي باختياره ، وسار جريدة بعد وصول ابن منجك بأيام يسرية وذلك يف ثاين 
عشري رجب ، وقرر نيابة الغيبة ططر وقرر سودون قرا صقل حاجب احلجاب وقطلوبغا التيمي نائب القلعة وعزل 

بن اهليصم عن الوزارة يف تاسع عشر رجب وشغرت الوزارة فقرر أبوكمفي نظر الدولة ليسد املهمات يف غيبة ا
  .السلطان مبراجعة األستادار 

واستمر السلطان يف سفره فدخل دمشق يف سادس شعبان وكان قد دخل غزة وخرج منها يف يومه مث خرج من 
شعبان قبل أن يصل السلطان بعسكره التقى عسكر قانباي وإينال  دمشق يف ثامن شعبان ، فلما كان يف ثاين عشر



ومن معهما وعسكر السلطان فالتقى العسكران فانكسر قانباي الدويدار وأسرهم ومجاعة من العسكر واهنزم 
بعضهم فاتفق موافاة السلطان صبيحة ثاين يوم الوقعة وقد نزل العسكر واستغلوا بالنهب واطمأنوا ، فطلعت أعالمه 

عليهم من وراء أكمة فولوا األدبار ومل يلو أحد على أحد ، فقبض املأسورون يف احلال على من أسرهم واستعادوا 
ما هنب منهم ورجع الناهب منهوبا والغالب مغلوبا وأسر إينال الصصالي وشرباش كباشة ومتنتمر واقبغا النظامي 

ة يف األغالل والقيود فطلع القلعة ، واستمر قانباي ومجاعة ، واستمر السلطان على حلب واألسارى بني يديه مشا
يف هزميته إىل جهة اعزاز فلقيه بعض التركمان فآمنه وأنزله عنده ، مث غدر به وقبض عليه وأحضره إىل السلطان 

فأمره به وبإينال الصصالي وبكباشة ومتنترا فقتلوا وأرسلت رؤسهم إىل القاهرة فعلقت على باب زويلة مث أرسل 
إىل اإلسكندرية فطيف هبا ، وفر سودون بن عبد الرمحن وطرباي وغريمها فنجوا يف هزميتهم وقرر السلطان اقباي هبا 

الدويدار يف نيابة حلب وجار قطلي يف نيابة محاة ويشبك الشرخباناه يف نيابة طرابلس ، ويف مدة إقامةالسلطان حبماة 
ئة له بالنصر على أعدائه فأكرم مورده ورده إىل أبيه ومعه هدية قدم عليه أبو يزيد بن قرا يلك هبدية من أبيه وهتن

  .مكافأة على هديته 
وفيها فر كزل نائب ملطية إىل التركمان خوفا من السلطان ألنه كان قد وافق قانباي على العصيان عليه ، وعزم 

لنواب الذين خامروا وهم السلطان على اإلقامة حبماة بقية السنة حلسم مادة الفنت وللقبض على من تسحب من ا
كزل نائب ملطية وسودون بن عبد الرمحن نائب طرابلس وطرباي نائب غزة ، مث فتر عزمه عن اإلقامة وأرسل 

طوغان نائب صفد إىل القاهرة على تقدمة ألف وأذن له يف سفر البحرية ليحصل شيئا يكون عونا له على جتديد ما 
بع عشر شعبان ، واستمر املؤيد يقفو أثر املهزمني إىل قلعة األمارب فبات هبا هنب له يف الوقعة ، وكانت الوقعة يف را

  .مث أصبح فدخل إىل حلب وأقام حبلب إىل ثاين عشر شوال مث رجع إىل القاهرة فدخلها يف ثاين عشري ذي القعدة 
طيف به ، فثار به ويف رمضان يف ليلة اجلمعة ثالثه أخذ رجل سكرانا وهو يشرب اخلمر بالنهار ، فضرب احلد و

ويف شوال ليايل توجه احلاج ابتدأ الغالء العظيم .عامة الصليبة فقتلوه مث أججوا نارا فألقوه فيها حىت مات حريقا 
بالقاهرة مع وجود الغالل وزيادة املاء وكثرة الزرع وكان أول السنة يف الغالل من الرخص شيء عجيب حبيث أن 

يتجاوز نصف دينار كل إردب ودونه قد يبتاع بالدينار ثالثة أرادب وذلك يف القمح الذي هو يف غاية اجلودة ال 
كثري من األوقات ، وأعظم األسباب يف هذا الغالء كثرة الفنت بنواحي مصر من العرب وخروج العساكر م مرة 

  .بعد مرة ففي كل مرة حيصل الفساد يف الزروع ويقل األمن يف الطرقات فال يقع اجللب كما كان 
أواخر ذلك توجه األستادار لدفع العرب املفسدين يف وقت قبض املغل فعاث من معه يف الغالل وأفسدوا  ويف

وعادوا واتفق وقوع القحط باحلجاز والشام فكثر التحويل يف الغالل إىل النواحي من أراضي مصر وصعيدها ، 
القمح فصار حيجر على من يصل لشيء  واتفق أن بعض الناس ممن له أمر مطاع يف غيبة السلطان أراد التجارة يف

منه أن يبيعه لغريه فعز اجلالب فرارا منه فوقع يف البلد تعطيل يف حوانيت اخلبازين ، ووقع الفساد من ذلك قليال 
قليال حبيث ال ينتبه له إىل أن استحكم فبلغ اإلردب من القمح إىل ثالمثائة وكذلك احلمل من التنب ، وتزاحم الناس 

يف األسواق إىل أن فقد من احلوانيت وصار الذي من شأنه أن يكتفي بعشرة أرغفة لو وجد مائة الشتراها على اخلبز 
ملا قذف يف قلوهبم من خشية فقده وصار من عنده شيء من القمح حيرص على أن ال خيرج منه شيئا خشية أن ال 

طحة وآل األمر إىل أن فقد القمح وبلغ جيد بدله فتزاحم الناس على األفرانإىل أن قفلت صاروا يبيعوه من األس
الناس اجلهد وانتشر الغالء يف قبلي مصر وحبريها ، واتفق أن الوجه البحري كان مقال من الغالل بسبب الفأر الذي 
تسلط على الزرع يف هذا السنة فاحتاجوا على جلبه من الصعيد ، وأمسك أهل الصعيد أيديهم عن البيع ملا بلغهم 



من الزيادة يف السعر فاشتد األمر وعم البالء وملا رأى التاج الوايل وهو احملتسب يومئذ ذلك  من منع احملتسب
استعفى من احلسبة فقرر نائب الغيبة فيها القاضي مشس الدين حممد ابن يوسف احلالوي يف العشرين من شوال 

ان فخشي احملتسب على نفسه فاستعفى فباشر أياما قالئل فلما أهل ذو القعدة تزايدت األسعار واشتد الزحام باألفر
، وأعيد أمر احلسبة إىل الوايل وهو التاج الشوبكي وذلك يف حادي عشر ذي القعدة وقد امتدت األيدي للخطف 
، واجتمع مال حيصى ببوالق لطلب القمح ، وتعطل غالب األسواق من البيع والشراء بسبب اشتغاهلم يف حتصيل 

إىل األفران من نصف الليل ليحصل له من اخلبز ، وبعضهم يتوجه إىل السواحل القوت ، ألن بعضهم كان يتوجه 
ليحصل له شيء من القمح فمنهم من جيده ومنهم من يرجع خائبا ، فقلت أصناف املآكل وعظم اخلطب وصارت 

 املراكب من القمح إذا وصلت إىل الساحل تربط يف وسط النيل خشية من النهب بالساحل ويتوجه الناس ا يف
الشخاتري ليشتروا منها ، مث وقع التحجري على من يشتري زيادة على إردب وصار معظم الواصل يقسم على 

الطحانني ليطحنوهللفرانني وحيمل إىل حوانيت اخلبازين ، ومع ذلك فالزحام عليه شديد حىت مات مجاعة من الزمحة 
الناس يف ثامن عشر ذي القعدة إىل الصحراء وغرق مجاعة يف البحر عند التوجه إىل املراكب الواصلة ، وخرج 

يستكشفون هذا البالء ومقدمهم القاضي جالل الدين البلقيين فوقفوا قريبا من قبة النصر فضجوا ودعوا بغري صالة 
، وأتفق أن القاضي واجه التاج الوايل فأشار عليه أن خيتفي خشية عليه مما اتفق البن النشو بدمشق يف آخر القرن 

لى تقدم شرحه ألن األلسنة كانت انطلقت يف حقه أن سبب الغالء منه فرجع خمتفيا ، ورجع بعد ذلك املاضي ع
املوقف وقد تيسر وجود اخلبز قليال مث فقد أشد مما تقدم فركب التاج الوايل إىل البالد القريبة وتتبع خمازن القمح 

لغت البطة الدقيق مائة درهم وزاد األمر فانتهت وألزم أصحاهبا بالبيع وقسم على الطحانني مقادير احتياجهم ، فب
إىل مائتني وبلغ القمح إىل ثالمثائة درهم كل إردب ، وبلغ الفول إىل ثالمثائة ، واألرز إىل ألف ومثانني ، وتزايد يف 
ئفة غضون هذه األيام سعر الذهب إىل أن بلغ اهلرجة مائتني ومثانني كل مثقال ، وندب نائب الغيبة إىل كل فرن طا
من الترك ملنع من ينهب وقعد حاجب احلجاب بنفسه على بعض األفران واجتهد يف ذلك حىت رأى اخلبز على 

احلوانيت ، وكان من اللطف اخلفي يف هذه املدة طلوع الزرع فاستغىن الناس لبهائمهم بالربيع مث استغنوا ألنفسهم 
ء ذي احلجة أفواجا أفواجا إىل األرياف ، مث استشعر بأكل الفول األخضر مث فريك الشعري ، وخرج الناس من ابتدا

فأطلقوا أيديهم يف البيعوكثر اجلالبة من التجار فكثر . . . . . . . . . من عنده قمح من أهل احلصار والصعيد 
  .الوصل ، ومع ذلك فالغالء مستمر والطالب للقمح غري قليل 

د فالتقى بالسلطان ، فأكرمه وعفا عنه ذنبه املاضي وواله ويف هذا السنة قدم فخر الدين ابن أيب الفرج من بغدا
كشف الشرقية والغربية والبحرية وقطيا ، فقدم القاهرة يف أواخر شوال وأقام هبا قليال وخرج إىل عمله ليحصل 

األموال على عادته ، وخرج السلطان من حلب يف أوائل ذي القعدة وقبض على سودون القاضي وسجنه بدمشق 
بردبك عوضه رأس نوبة ، وخرج إبراهيم ولد السلطان من القاهرة ملالقاة أبيه يف أواخر ذي القعدة  ، واستقر

وصحبته كزل العجمي وغريه ، ووصل السلطان إىل سرياقوس يف نصف ذي احلجة فعمل هناك وقتا حافال بالقراء 
عشر فنزل الريدانية بكرة ومد والسماع على العادة وهب الصوفية اخلانقاه شيئا كثريا ، وأصبح يف السادس 

السماط هناك وخلع على من له عادة بذلك وطلع القلعة من يومه ، ونودي من الغد باألمان وأن ال يتكلم أحد يف 
سعر الغالل فإن األسعار بيد اهللا ومن زاحم على األفران فعل له كذا وكذا ، وتصدى للنظر يف أمر القمح بنفسه ، 

بد الرمحن السمسار مبال جزيل إىل الصعيد ليشتروا هبا قمحا وحيضرونه بسرعة ليكثر وجهز مرجان اخلازندار وع
  .بالقاهرة وتبطل املزامحة على اخلبز ، وانسلخت السنة واألمر على ذلك 



ويف خامس عشر ذي احلجة استقر جقمق الدويدار دويدار كبرياعوضا عن اقباي ، واستقر يشبك دويدار ثانيا 
  .موضع جقمق 

خر السنة نودي على الذهب أن يكون اهلرجة مبائتني ومخسني بعد ما كان بلغ مائتني ومثانني وشدد السلطان ويف آ
  .يف ذلك وتوعد عليه 

  .واستقر إبراهيم املعروف خبرز يف والية القاهرة عوضا عن التاج ونقل التاج إىل أستادارية الصحبة 
مرة مكة عوضا عن عمه حسن بن عجالن ، فلم يتهيأ له وفيها يف صفر استقر رميثة بن حممد بن عجالن يف إ

الدخول إىل مكة إال مع احلجاج ، فدخلها يف ذي احلجة ، ونزع عنها حسن وأوالده ، وحاشيته ، فاستقر أمريا هبا 
  .إىل أن كان ما سنذكره يف السنة اآلتية 

الذي قرر عليهم يف وفاء اجلزية املاضية وفيها يف ربيع اآلخر أهني ود والنصارى إهانة بالغة يف استخراج الذهب 
  .وناهلم حممد األعوان كلف كثرية 

ويف هذه السنة كثر عبث العربان بالوجه القبلي والبحري ، واشتد بأسهم وثارت األحامدة من عرب الصعيد وهم 
ألعلى ونزلوا فيه ناقلة من أراضي احلجاز من آل بلي سكان دامة فما فوقها على جهة ينبع ، فتحولوا إىل الصعيد ا

وفيها يف ربيع اآلخر توجه تنبغا املظفري إىل دمشق .واختذوه وطنا ، ووثبوا على وايل قوص فقتلوه وقتلوا خلقا معه 
فاستقر هبا أمريا كبريا ، ونقل طوغان من نيابة صفد إىل حجوبية دمشق ، ونقل خليل اجلشاري من حجوبية دمشق 

  .القاهرة إينال األزعري على نيابة صفد ، وكان املتوجه من 
وفيه توجه حممد شاه بن قرا يوسف صاحب بغداد إىل ششتر فحاصرها وفيها بقية آل أويس ، فقاتلوه ، ومنعوا 

  .البلد 
  .ويف مجادى األوىل استقر أقربدي املنقار يف نيابة اإلسكندرية عوضا عن صماي 

س سودون التركماين قبل املخامرة على جرائد ويف ربيع اآلخر توجه نائب حلب إينال الصصالي ونائب طرابل
فأخذوا أعقابه واستولوا على كثري من أغنامه وأبقاره ، مث . اخليل يف طلب كردي بن كندر التركماين ففر منهم 

توجهوا على قلعة دربشاك فحاصروها ثالثا فأخذوها ، وفر عن كردى أكثر أصحابه فتسحب على مرعش وانضم 
  .ندر فارس بن مردخان ابن ك

وفيه توجه نائب ملطية كزل يف طلب حسني بن كبك وأخيهسولو وكانا قد نازال حرباص من أعمال ملطية 
وأحرقاها فأدركهما فتحصنا بقلعة كركر ، فقتل من مجاعتهما خلقا ورجع إىل ملطية فخرجا ومجعا عليه من 

قطت دار من الدور القدمية اليت أخذت وفيها س. التركمان واألكراد مجعا كثريا ورجعوا عليه فقاتلهم وهزمهم 
  .لتضاف إىل املدرسة اليت ابتدأ السلطان يف إنشائها داخل بايب زويلة ، فمات حتت الردم منهم أربعة عشر نفسا 
ويف مجادى اآلخرة طرق سودون القاضي اجلامع األزهر ، وهو يومئذ حاجب احلجاب و نظر اجلامع بعد عشاء 

نه ، وكان بلغه أنه حدث باجلامع من الفساد مببيت الناس فيه ماال يعرب عنه ، فأمر بعدم اآلخرة ومعه كثري من أعوا
املبيت فيه فلم يرتدعوا فطرقهم ، فوقع من أعوانه النهب يف املوجودين ، فامتنعوا بعد ذلك من املبيت ، وأخرج بعد 

  .ني ذلك ما باجلامع من الصناديق واخلزاين للمجاورين ألهنا ضيقت على املصل
وذلك أنه كان باجليزة باجلانب الغريب من النيل  -وهو بفتح السني  -وفيها يف أوهلا كانت كائنة الشيخ سليم 

كنيسة للنصارى فقيل إهنم جددوا فيها شيئا كثريا ، فتوجه الشيخ سليم من جامع األزهر ومعه مجاعة فهدموها ، 
سلطان بأن هذا الشيخ افتات على اململكة وفعل ما أراد فاستعان النصارى بأهل الديوان من القبط فسعوا عندال



بيده بغري حكم حاكم ، فاستدعى باملذكور فأهني ، فاشتد أمل املسلمني لذلك ، مث توصل النصارى ببعض قضاة 
  .السوء إىل أن أذن هلم يف إعادة ما هتدم فجر ذلك هلم أن شيدوا ما شاؤا بعلة إعادة املنهدم األول فلله األمر 

يها صرف حسني بن نعري عن إمرة العرب واستقر حديثه ابن سيف يف إمرة آل فضل فوقع بينهما حرب فغلب وف
حديثه ، وتوجه حسني إىل الرحبة فأفسد زروعها ، مث التقيا يف أواخر رجب فقتل حسني يف املعركة وبعث برأسه إىل 

  .القاهرة 
هبدية من صاحبه وكتاب ، فعرب الكتاب ، وقرئ على  وفيها قدم رسول كبري البنادقة من الفرنج إىل القاهرة

السلطان وقبلت اهلدية وأمر السلطان ببيعها وصرف مثنها يف العمارة اليت أحدثها ، وقرر لذلك كل هدية تصل من 
  .كل جهة 

يادة وفيها أوقع آل لبيد من عربان العرب األدىن من حنو برقة بأهل البحرية حبري مصر ، فكسروهم وهنبوا منهم ز
على ثالثة آالف بعري وأضعافها من األغنام ، واهنزم أهل البحرية إىل الفيوم ، ورجع أولئك وأيديهم مألى من 

  .الغنائم 
ويف رجب نقل سودون القاضي من احلجوبية فصار رأس نوبة كبري ونقل رأس نوبة وهو تنبك بيق فصار أمري جملس 

  .اضي ، واستقر سودون قرا صقل حاجبا بدل سودون الق
وفيها عزل صدر الدين العجمي عن نظر اجليش بدمشق وأهني وصودر ، واستقر ابن الكشك قاضي احلنفية يف 

  ٨١٨وفيات سنة .وظيفته 
  ذكر من مات يف سنة مثاين عشرة ومثامنائة من األعيان

ترعرع يف بيت  إبراهيم بن بركة املصري سعد الدين ابن البشريي ولد يف ذي القعدة سنة ست وستني ، وخدم ملا
ناظر اجليش تقي الدين بن حمب الدين ، مث تنقل يف اخلدم عند األمراء وغريهم إىل أن ويل نظر الدولة ، وباشر عند 
مجال الدين واعتمد عليه يف أمر الوزارة مث استقل بالوزارة بعد مجال الدين إىل أن قبض عليه يف الدولة املؤيدة كما 

منزله إىل أن مات يف صفر من هذه السنة ، ومل يتفق له عند القبض أن يضرب وال تقدم يف سنة ست عشرة ، فلزم 
مكنت منه أعداؤه ، وكان جيد اإلسالم ، وهو الذي جدد اجلامع بالقرب من منزل سكنه بربكة الرطلي ، وكان 

  .عارفا باملباشرة ، وسلك طريق الوزراء السالفني من احلشمة الترتيب 
عرندة ، احمللى شهاب الدين الوجيزي الناسخ ، ولد سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة باحمللة ، مث أمحد بن حممد بن أمحد 

قدم القاهرة فحفظ الوجيز فعرف به ، وأخذ عن علماء عصره ، والزم القاضي تاج الدين السبكي ملا قدم القاهرة 
ء حسنة ، مث حصل له سوء مزاج ، وكتب الكتب له ولغريه شيئا كثريا جدا ، وكان صحيح اخلط ويذاكر بأشيا

  .واحنراف ومل يتغريعقله وكان عارفا باحلساب ، مات يف مجادى األوىل 
اسنبغا الزردكاش ، كان أصله من أوالد حلب فباع نفسه ويسمى اسنبغا ، وتوصل إىل أن خدم الناصر فحظي 

ل فيها ، فجرى من اسنبغا ما تقدم عنده وارتفعت منزلته حىت زوجه أخته واستنابه ملا خرج إىل السفرة اليت قت
  .كان ظاملا غامشا مل يشتهر عنه إال الشر : شرحه إىل أن قبض عليه وحبس باإلسكندرية فقتل هبا ؛ قال العينتايب 

إينال بن عبد اهللا الصصالي ، كان من الظاهرية تنقل يف اخلدم إىل أن ويل احلجوبية الكربى بالقاهرة ، وكان ممن 
واله نيابة حلب يف شوال سنة ست عشرة وكان ممن حاصر معه نوروز إىل أن قتل نوروز ورجع إىل انضم إىل شيخ ف

واليته حبلب ، وكان شكال حسنا عاقال شجاعا عارفا باألمور قليل الشر ، مث كان ممن عصى على املؤيد هو وقانباي 
ا ، وقتل إينال بقلعة حلب يف شعبان من نائب الشام ونائب طرابلس ونائب محاة ، فآل أمرهم إىل أن اهنزموا وأسرو



هذه السنة ، ورأيت احللبيني يثنون عليه كثريا ، وملا خامر على املؤيد مل حيصل ألحد من أهل بلده منه شر بل طلب 
 -ذكره القاضي عالء الدين يف ذيل تارخيه  -أخذ القلعة فعصى عليه نائبها فحاصره أياما مث تركه وتوجه إىل الشام 

ن سعد بن علوي احلسباين الباعوين الدمشقي ، ولد سنة تسع وأربعني ، وحفظ التنبيه وعرضه على ابن أيوب ب.
محلة وطبقته ، وأخذ عن العماد احلسباين وذويه ، مث فتر عن الطلب واعتذر بأنه مل حتصل له فيه نية خالصة ، وكان 

  .رئاسة مع سالمة الباطن ، مات يف صفر ذا أوراد من تالوة وقيام وقناعة واقتصاد يف احلال وفراغ عن ال
حاجي بن عبد اهللا زين الدين الرومي ، املعروف حباجي فقيه شيخ التربة الظاهرية خارج القاهرة ، كان عريا من 
العلم إال أن له اتصاال بالترك كدأب غريه ، مات يف شوال ، واستقر يف مشيختها الشيخ مشس الدين البساطي 

ائب الغيبة ، وكان السبب يف ذلك أن نائب الغيبة كان ال حيب القاضي جال الدين البلقيين بعناية األمري ططر ن
فاتفق أن البلقيين أفىت فتيا فخالفه فيها كاتبه ، والبساطي املذكور ، فنم إليه بعض أهل الشر بذلك ، فوقف على ما 

ذ ذاك فأرسل وأحضرهفأمسعه ما يكره كتبناه وتغري منه واحتشم مع كاتبه ، وتقوى على جانب البساطي لضعفه إ
وبالغ يف إهانته ، فخرج وهو يدعو عليه فطاف على من له به معرفة يشكوه ، فبلغ ذلك األمري ططر فغضب من 

ذلك ، واتفق موت حاجي فقيه فعينه يف املشيخة مراغما للبلقيين ، ومل يستطع البلقيين تغيري ذلك بل استدعى 
ا عليه وخلع عليه فرجية صوف من مالبسه واسترضاه ملا علم من عناية األمري ططر البساطي املذكور وأظهر الرض

  .به فاهللا املستعان 
خلف بن أيب بكر ، النحريري املالكي ، أخذ عن الشيخ خليل يف شرح ابن احلاجب ، وبرع يف الفقه ، وناب يف 

يس ، واإلفادة ، واالجنماع والعبادة إىل أن مات احلكم ، وأفىت ودرس ، مث توجه إىل املدينة فجاور هبا معتنيا بالتدر
  .هبا يف صفر عن ستني سنة 

دمرداش احملمدي الظاهري ، كان من قدماء مماليك الظاهر ، وملا جرت فتنة منطاش كان خاصكيا ، وكان معه يف 
بلس ، مث نقله إىل الوقعة ففر مع من اهنزم إىل حلب ، فلما استقرت قدم الظاهر يف السلطنة حضر فواله نيابة طرا

األتابكية حبلب فأقام مدة ، مث واله نيابة محاة ، مث مات الظاهر وهو نائبها فحاصره تنم ملا أراد أن يتسلطن فأطاعه 
ووصل صحبته إىل غزة ففر إىل الناصر ، فواله نيابة حلب بعد قتل تنم ، وذلك يف رمضان سنة اثنتني ومثامنائة ، 

ن فكسروه ،الكسرة الشنيعة ، مث كان من شأن اللنكية ما كان فيقال إنه باطنهم ويف ففي تلك السنة غزا التركما
الظاهر حارهبم وانكسر ، مث أمسكه اللنك من القلعة واستصحبه إىل الشام بغري قيد وال إهانة ، فلما قرب من الشام 

، فلما نزح اللنك ومن معه دخل هرب إىل الناصر ، مث ملا فر الناصر ومن معه من اللنكية توجه هو إىل جهة حلب 
دمرداش إىل حلب يف مجع مجعه ، وذلك يف شعبان سنة ثالث فأقام حاكما حبلب ، فوىل الناصر دقماق نيابة حلب 
فواقع دمرادش ففر إىل التركمان ، مث وبعد مدة واله الناصر نيابة طرابلس فاستمر هبا إىل سنة ست ، مث نقله إىل 

، مث واقعة جكم يف سنة سبع فاهنزم إىل إياس ، مث ركب البحر ووصل إىل القاهرة ، مث  نيابة حلب يف رمضان منها
نكص راجعا إىل التركمان ، مث هجم على حلب بغتة فاستوىل عليها يف سنة مثان ، مث أخرجه منها نوروز فتوجه إىل 

لذي تسلطن بعد ذلك ، مث كان محاة فهجم عليها بغتة ، مث أخرج منها فتوجه إىل دمشق فأقام عند نائبها شيخ ا
معهم يف وقعة السعيدية ووجه نائبا حبلب من قبل الناصر ، ودخل الناصر إىل حلب سنة تسع وهو يف خدمته ، مث 

رجع إىل مصر واستصحبه وقرر يف نيابة حلب فأخرجه منها شيخ ففر إىل أنطاكية ، فلما توجه الناصر يف طلب 
دمرداش يف خدمة الناصر إىل أن قرره مبصر أتابكا ، مث كان يف خدمة الناصر إىل شيخ فر منه إىل األبلستني ، فسار 

أن حضر بدمشق فاستأذنه يف أن يتوجه إىل جهةحلب وجيمع له عسكرا كثريا فأذن له فتوجه إىل حلب فلما بلغه 



إىل قلعة الروم فأقام  قتل الناصر واستقرار نوروز باململكة الشامية خرج من حلب ملا بلغه توجه نوروز إليها فوصل
هبا ، فلما بلغه سلطنة شيخ وأظهر نوروز خمالفته مال أوال إىل نوروز وكاتبه أن يقرره يف نيابة حلب ففعل ، وهبا 
يومئذ من جهته يشبك بن أزدمر ، فوردت مكاتبات املؤيد ملن حبلب أن تعانوا دمرداش على الركوب على ابن 

ذي احلجة سنة مخس عشرة ، ودخل دمرداش إىل حلب حاكما ، ووصلت أزدمر ، ففعلوا وكسروا ، وذلك يف 
إليه اخللعة من مصر ، مث بلغه يف صفر سنة ست عشرة خروج نوروز من دمشق طالبا البالد احللبية فتوجه حنو 

العمق ، فدخل نوروز إىل حلب يف صفر وقرر فيها طوخ نائبا ورجع نوروز إىل صفد فحاصره دمرداش فاستنصر 
العرب فنكص دمرداش إىل العمق ، مث كانت بينه وبني طوخ وقعة عظيمة انكسر فيها دمرداش ، وذلك يف طوخ ب

ربيع اآلخر سنة ست عشرة ، وفر دمرداش إىل أنطاكية وغريها ، مث ركب البحر إىل القاهرة فتلقاه املؤيد باإلكرام 
ملؤيد ملا دخل مصر ، فأعطى كل منها وأعطاه تقدمة ، وكان قرقماش وتغرى بردى ابنا أخي دمرداش صحبة ا

تقدمة وويل قرقماش نيابة الشام فخرج هو وأخوه ، مث رجع من غزة وأقام هناك ، فجهز املؤيد عسكرا إىل 
اإليقاعبالعرب وتقدم إليهم بالقبض على تغرى بردى يف وقت عينه هلم ، مث قبض هو على دمرداش وقرقماش يف 

اإلسكندرية ، وكانت وفاة دمرداش هبا يف احملرم سنة مثاين عشرة ؛ وكان رمضان سنة سبع عشرة واعتقلهما ب
دمرداش مهيبا عاقال مشاركا يف عدة مسائل كثري اإلكرام ألهل العلم والعناية هبم ، اجتمعت به فوجدته يستحضر 

ا مبا يكره ، وقد بىن كان ال يواجه أحد: كثريا من كالم الغزايل وغريه ، قال القاضي عالء الدين احلليب يف تارخيه 
: جامعا حبلب ووقف عليه أوقافا كثرية ، وله زاوية بظاهر طرابلس هلا أوقاف كثرية ، وهذا خبالف قول العينتايب 

  .ليس له معروف 
طوغان احلسيين قتل مبحبسه باإلسكندرية يف احملرم ، وكان أصله من جلبان الظاهر برقوق مث ترقى إىل أن ويل 

ى للناصر مث املستعني مث املؤيد ، مث قبض وحبس كما تقدم يف احلوادث وخلف أمواال مجة ، وهو الدويدارية الكرب
  .صاحب الصهريج والسبيل يف رأس حارة برجوان 

عبد اهللا بن أيب عبد اهللا الفرخاوي مجال الدين الدمشقي ، عين بالفقه والعربية واحلديث ودرس وأفاد ، وكان قد 
النحو ، وكان يعتين بصحيح مسلم ويكتب منه نسخا ، وقد مسع من مجاعة من شيوخنا أخذ عن العنايب فمهر يف 

قرية من عمل نابلس ، مات يف عمل  -بالفاء واخلاء املعجمة املفتوحتني بينهما راء ساكنة  -بدمشق ، وفرخا 
يم ، كان من أتباع الشيخ بضم املهملة وبعد الراء ج -عبد اهللا بن أيب عبد اهللا العرجاين الدمشقي . . .الرملة يف 

أيب بكر املوصلي ، ونشأ يف صالح وعبادة ، وكان سريع الدمعة ، وعنده نوع من الغفلة وخشوع وسرعة بكاء ، 
وباشر أوقاف اجلامع األموي مدة ، ولكن مل يعرف شيئا من حاله ، مات راجعا من احلج باملدينة النبوية ، ويقال إنه 

  .ناس ببلوغ أمنيته يف موطن منيته ، وذلك يف ذي احلجة ، رمحه اهللا تعاىل كان يتمىن ذلك ، وقد غبطه ال
علي بن أمحد بن علي بن سامل ، الزبيدي موفق الدين ، أصله من مكة ، ولد هبا سنة سبع وأربعني ، وعين بالعلم 

 زبيد فمات هبا يف وبرع يف الفقه والعربية ، ودخل إىل مصر والشام وأخذ عن مجاعة مث رجع إىل مكة ، وحتول إىل
  .ذي القعدة 

وتنقلت به األحوال إىل أن قدم مع املؤيد يف سنة مخس عشرة ، واستقر دويدارا كبريا . . . قانباي كان من مماليك 
مث نقل إىل نيابة الشام كما تقدم يف سنة سبع عشرة ومثامنائة مث عصى كما يف شرح احلوادث ، فلما هزم هو ومن 

لب فنزل عند بعض التركمان فغدر به وأحضره إىل السلطان يف رابع عشر شعبان ، وكان حسن معه فر إىل مشايل ح
  .الصورةمجيل الفعل ، بىن برأس سويقة الغريب مدرسة ، فقرر هبا مدرسني للشافعية واحلنفية ، ووقف هلا وقفا جيدا 



ن املعروف بابن خضر ، ولد سنة حممد بن أمحد بن حممد بن مجعة بن مسلم الدمشقي الصاحلي احلنفي عزيز الدي
اثنتني وسبعني وسبعمائة ، واشتغل ومهر ، وأذن له يف اإلفتاء ، وناب يف احلكم ، وصار املنظور يف أهل مذهبه 

  .بالشام ، مات يف شوال 
حممد بن جالل بن أمحد بن يوسف ، التركماين األصل مشس الدين ابن التباين احلنفي ، ولد يف حدود السبعني ، 

خذ عن أبيه وغريه ، ومهر يف العربية واملعاين وأفاد ودرس ، مث اتصل بامللك املؤيد وهو حينئذ نائب الشام فقرره وأ
يف نظر اجلامع األموي ويف عدة وظائف ، وباشر مباشرة غري مرضية ، مث ظفر به الناصر فأهانه وصادره فباع ثيابه 

رج عنه ، فلما قدم املؤيد القاهرة عظم قدره ، ونزل له القاضي وأحضره إىل القاهرة مث أف -واستعطى باليد فساءه 
جالل الدين البلقيين عن درس التفسري باجلمالية ، واستقر يف قضاء العسكر ، مث رحل مع السلطان يف سفرته إىل 

سلطان إىل نوروز فاستقر قاضي احلنفية هبا ، ودرس بأماكن ، وكانت له يف كائنةقانباي اليد البيضاء ، مث توجه ال
حلب استدعاه وأراد أن يرسله إىل ابن قرمان فاستعفى ، مث رجع فمات بدمشق يف تاسع عشري رمضان ، وكان 

جيد العقل ، وباشر قضاء احلنفية مباشرة ال بأس هبا ، ومل يكن يتعاطى شيئا من األحكام بنفسه بل له نواب يفصلون 
  .القضايا بالنوبة على بابه 

واشتغل قليال ، وترامى على . . . ولد  -مد ، احلموي ناصر الدين بن خطيب نقريين الشافعي حممد بن حممد بن حم
ويل قضاء حلب سنة اثنتني وتسعني فباشرها مباشرة غري مرضية ، فعزل بعد سنة  -الدخول يف املناصب إىل أن 

له حمنة وإهانة وحبس ونصف وتوجه إىل القاهرة ليسعى ، فأعاده الظاهر إىل تغري بردى نائب حلب فحصلت 
باإلخناي فسافر عنها ،  -بالقلعة ، مث عاد إىل القضاء يف سنة ست وتسعني فباشرها قليال ، مث صرف بعد سنة 

واستمر ينتقل يف البالد بطاال إىل أن عاد إىل واليةقضاء حلب يف أيام نيابة شيخ هبا يف أواخر دولة الناصر مث عزل ملا 
إىل قضائها ، ويف  -بعد قتل الناصر واستقرار شيخ مدبر اململكة للخليفة املستعني  مث عاد -عزل املؤيد عنها 

غضون ذلك ويل قضاء دمشق مرة وطرابلس أخرى ، وملا قام نوروز بدمشق بعد قتل الناصر قربه ، فلما قتل 
فد بأذن من نوروز وقبض عليه شيخ يف سنة مثان عشرة ، وجده جقمق الدويدار باللجون فقبض عليه وحبسه بص

السلطان ، فلما وصل السلطان إىل دمشق يف فتنة قانباي أخرج ابن خطيب نقريين من حبس صفد ميتا ، ويقال إن 
ذلك كان بدسيسة من كاتب السر ابن البارزي ، ألنه كان يعاديه يف األيام الناصرية والنوروزية ، وملا بلغ السلطان 

يتهدده به كل حني ، وكان ابن خطيب نقريين قليل البضعة كثري  موته أنكر ذلك ونقم على ابن البارزي وكان
  .اجلرأة كثري البذل والعطاء إال أنه يتعاىن التزوير بالوظائف والدروس ينتزعها من أهلها بذلك ، واهللا يساحمه 

 -عبادة مدة جنم بن عبد اهللا القابوين ، أحد الفقراء الصاحلني ، انقطع بالقابون ظاهر مدينة دمشق مقبال على ال
وكان ذا اجتهاد وعبادة وحتكى عنه كرامات وللناس فيه اعتقاد ، مات  -وكان صحب مجاعة من الصاحلني الزهاد 

  ٨١٩حوادث سنة .يف صفر 
  سنة تسع عشرة ومثامنائة

فضة استهلت والغالء بالقاهرة مستمر ، ففي ثاين احملرم أرسل السلطان فارس اخلازندار الطواشي مببلغ كبري من ال
املؤيدية ، ففرقها على اجلوامع واملدارس واخلوانق ، فكان لكل شيخ عشرة دنانري وإردب قمح ، ولكل طالب أو 

صويف أربعة عشرة مؤيديا ، ومنهم من تكرر امسه حىت أخذ بعضهم يف مخس مواضع ، مث فرق يف السؤال مبلغا 
دينار ، مث رسم بتفرقة اخلبز على احملتاجني ،  كثريا لكل واحد مخسة مؤيدية ، فكان مجلة ما فرق أربعة آالف

فانتهت تفرقته يف كل يوم ستة آالف رطل ، واستمر على ذلك قدر شهرين ، وتناهى سعر القمح يف هذا الشهر إىل 



مثامنائة درهم اإلردب ، وقرر السلطان يف احلسبة الشيخ بدر الدين العينتايب وأضاف إليه إينال األزعوري وذلك يف 
  .س من احملرم ، وألزم األمراء ببيع ما يف حواصلهم فتتبعها إينال اخلام

ويف سادس احملرم وردت عدة مراكب حتمل حنو ألفي إردب قمح فركب إينال ليفرقها مع احملتسب ، فاجتمع خلق 
، كثري فطرد الناس عن القمح خشية النهب فتزامحوا عليه فحمل عليهم ، فمات رجل يف الزمحة ، وغرقت امرأة 

وعمد إينال إىل أربعة رجال فصلبهم ، وضرب رجلني ضربا مربحا ، وهنب الناس يف هذا احلركة من العمائم 
ويف الثاين عشر من احملرم سفر اخلليفة املستعني إىل .واألردية شيء كثري ، وسألت أدمية مجاعة من ضرب الدبابيس 
ج وحممد وخليل وكان الذي سافر هبم صهر كاتب اإلسكندرية فسجن هبا ، وسفر معه أوالد الناصر فرج وهم فر

السر ابن البارزي وامسه كزل األرغون شاوى ، ويف هذا الشهر كثر الربسيم األخضر ، فاحنط بكثرته سعر الشعري 
  .واستغنت البهائم عنه 

ن الغالل ويف صفر تيسر وجود اخلبز يف حوانيت الباعة ، ويف آخره قدم مرجان من الصعيد وعلى يده شيء كثري م
  .وقد احنط السعر بالقاهرة ، فرسم له أن يبيع ما اشتراه بالسعر احلاضر ولو خسر النصف 

ويف رابع عشر ربيع اآلخر صرف العينتايب من احلسبة وأعيد ابن شعبان ، ويف آخره استقر العينتايب يف نظر األحباس 
ويقال إنه أول من أضيفت وظيفة احلسبة  بعد موت شهاب الدين الصفدي مث صرف ابن شعبان يف رجب منكلي بغا

  .من الترك 
وفيها أوقع أقباي نائب حلب بالتركمان بناحية العمق وكبريمهكردي بك بن كندر ومن انضم إليه فهزمهم وانتصر 

  .عليهم ، مث أوقع أقباي بالعرب بأرض البرية فكسرهم بعد أن نال عسكره منهم مشقة عظيمة ووهن 
نقلت الشمس إىل برج احلمل فدخل فصل الربيع ، وابتدأ الطاعون بالقاهرة فبلغ يف نصف ويف ثاين عشر احملرم 

صفر كل يوم مائة نفس ، مث زاد يف آخره مائتني ، وكثر ذلك حىت كان ميوت يف الدار الواحدة أكثر من فيها ، 
يل إنه مات هبا يف عشرة وكثر الوباء بالصعيد والوجه البحري حىت قيل إن أكثر هو هلكوا ، ويف طرابلس حىت ق

أيام عشرة آالف نفس ، وبلغ عدد األموات بالقاهرة يف ربيع األول ثالمثائة يف اليوم ، مث يف نصفه بلغوا مخسمائة ، 
ويف التحقيق بلغوا األلف ألن الذين يضبطون إمنا هم من يرد الديوان وأما من ال يرده فكثري جدا ، وماتت ابنتاي 

العيال ، وكان كل من طعن مات عن قرب إال النادر ، وإن أهل فاس أحصوا من مات منهم غالية وفاطمة ، وبعض 
يف شهر واحد فكان ستة وثالثني ألفا ، حىت كادت البلدان ختلو من أهلها وتصدى األستادار ملواريث األموات ، مث 

مائة وعشرين ، مث بلغ يف تاسعه إىل ابتدأ املوت يف النقص من نصف ربيع األول إىل أن انتهى يف أول ربيع اآلخر إىل 
ثالثة وعشرين ، وتزايد املوت بدمشق وكان ابتداؤهعندهم يف ربيع األول فبلغت عدة من ميوت يف ربيع اآلخر يف 
اليوم ستني نفسا ، مث بلغ مائتني يف أواخره مث كثر يف مجادى اآلخرة هبا ، وكذلك وقع يف القدس وصفد وغريها ، 

  .بيع اآلخر فنزل يف الثالث والعشرين منه إىل أحد عشر نفسا مث ارتفع يف آخر ر
وفيه قدم مفلح رسول صاحب اليمن هبدية جليلة إىل امللك املؤيد ، فأكرم مورده وأمر بأن يباع اهلدية وتصرف يف 

ستعفى من عمارة املؤيدية فحصل من مثنها مجلة مستكثرة ، وعني كاتبه للتوجه إىل اليمن يف الرسلية عن السلطان فا
ذلك فأعفى ، وعمل امللك املؤيد اخلدمة يف إيوان دار العدل ، ورتب اجلند يف القلعة ما بني الباب األول إىل باب 

الدار املذكورة قياما يف هيئة مجيلة مهولة ، وطلب قاصد صاحب اليمن فأحضر فرأى ما يهال وقدم الكتاب الواصل 
  .مجال وخلعت عليه خلعة سنية صحبته مث أحضر اهلدية بعد ذلك على مائيت 

وفيها مات أمحد بن رمضان أمري التركمان وكان قدمي اهلجرة يف اإلمارة وقد تقدم يف حوادث سنة مخس ومثانني قتل 



أخيه إبراهيم واستقراره بعده إىل هذا الغاية وكان معه أذنة وإياس وسيس وما ينضم إىل ذلك وكان يطيع أمراء 
وقدم على الناصر فرج سنة ثالث عشرة ، فخلع عليه وتزوج ابنته ورده إىل .را حلب طورا ويعصى عليهم طو

  .بالده مكرما 
وفيه يف الثاين عشر من احملرم قرر تقي الدين عبد الوهاب بن أيب شاكر يف الوزارة وكانت بيده مباشرة النظر على 

شاغرة منذ سفر السلطان يف العام املاضي ديوان سيدي إبراهيم ابن السلطان ، فقبل الوزارة بعد متنع شديد وكانت 
  .، فباشرها مباشرة حسنة 

ويف أواخر احملرم مجع السلطان الصناع من احلجارين أمرهم أن يقطعوا العمارة جبامعه داخل باب زويلة من مكان 
خامرين عينه حتت دار الضيافة وأقام هناك يوما كامال ، ويف هذا الشهر ركب كزل نائب ملطية يف مجاعة من امل

  .فهجم على مدينة حلب فقاتلوه ، فقتلت طائفة وأهنزم 
  .وفيه استقر عمر بن الطحان يف نيابة قلعة صفد 

  .وفيه كانت الفنت بني عرب الرحوم وعرب العاند بأرض القدس والرملة وغزة 
  .وفيه قبض على إينال أحد أمراء دمشق وسجن بالقلعة 

  .ر أخوه أمحد مث قتل يف مجادى اآلخرة ، ونزل أخوه اآلخر فأحرق الرحبة وفيه قبض على ابن أيب بكر بن نعري فف
ويف احملرم مجع السلطان القضاة والعلماء وأحضر من يتكلم يف العمارة ، وذكر أن الشيخ شرف الدين ابن التباين 

أخذ بيوت الناس  تكلم معه يف أن كثري من األمور اليت باشرها من يتكلم بالعمارة ال جتري على أحكام الشرعمن
بغري رضاهم ، وهدم األوقاف بغري طريق وحنو ذلك ، فأصغى السلطان ومجع اجلميع فأدار الكالم بينهم فتعصبوا 

اجلميع على ابن التباين وفجر عليه أمحد بن النسخة شاهد القيمة ووافقه غريه ، إىل أن عجز عنهم وأعيته أجوبتهم ، 
ا للسلطان أنه متعصب عليهم وأن له غرضا يف الوقيعة فيهم ، والتزم له فانفصل اجمللس على غري شيء ، وحققو

القضاة بأهنم ال جيرون أموره يف العمارة إال على الوجه الشرعي املعترب املرضي وانفصلوا على ذلك وسيسألون 
أجرهم بغري  أمجعني عن ذلك ، واستمرت يف سفر العمارة باجلامع ونودي أن ال يسخر فيه أحد ، وأن يوىف الصناع

  .نقص ، وال يكلف أحد فوق طاقته ، واستمر ذلك 
ويف أول صفر أمر السلطان القضاة األربعة بعزل مجيع النواب وكانوا قد قاربوا مائيت نفس ، فمنعوا من احلكم ، مث 

ثري عرضهم يف ثاين عشر صفر ، وقرر للشافعي واحلنفي عشرة عشرة وللمالكي مخسة وللحنبلي أربعة ، مث سعى ك
  .ممن منع عند كاتب السر باملال إىل أن عادوا شيئا فشيئا 

  .ويف نصف صفر نودي أن ال يزوج أحد من العقاد أحدا من مماليك السلطان إال بأذنه 
ويف ربيع األول عرض السلطان أجناد احللقة فمر به شيخ يقال له قطلوبغا السيفي وكان قد أمر يف دولة منطاش 

د زوال دولته ومخل يف األيام الظاهرية إىل أن صار بأسوء حال ، فعرفهالسلطان فسأله عن تقدمة ألف مث أهني بع
حاله فأعلمه بسوء حاله ، فاتفق أن السلطان كان تغري على أقربدي املنقار نائب اإلسكندرية وعزله فقرر هذا يف 

  .نيابتها بغري سعي وال سؤال وال قدرة حىت أنه مل جيد ما يتجهز به 
ع عشر شهر ربيع األول أشهد عليه السلطان بوقف اجلامع الذي جدده ، مث اشتد األمر يف العمارة يف ويف ساب

  .وسط السنة ، وتباهى أهل الدولة يف جلب الرخام إليها من كل جهة وكذلك األعمدة 
  .ربيع وفيه ثار عليه أمل رجله وصار ذلك يعتاده يف قوة الشتاء ويف قوة الصيف وخيف عنه يف اخلريف وال

ويف ربيع األول هجم الفرنج نستروه فنهبوا هبا وحرقوا مث قدموا يف ربيع اآلخر إىل يافا فأسروا من املسلمني نساء 



  .وأطفاال ، فحارهبم املسلمون مث أفتكوا منهم األسرى منهم مبال ، مث كان منهم ما سنذكره قريبا 
شيئا كثريا جدا ، وأراد أن يضرب فلوسا جددا ، وأن يرد  وفيه هم السلطان بتغيري املعاملة بالفلوس ، ومجع منها

سعر الفضة والذهب إىل ما كان عليه يف األيام الظاهرية ، فلم يزل يأمر بترخيص الذهب إلىأن احنط اهلرجة من 
عامل به مائتني وثالثني إىل مائتني ومثانني واألفلوري إىل مائتني وعشرة ، وأمر أن يباع الناصري بسعر اهلرجة وال يت

عددا وعدل أفلوريا من الذهب بثالثني من الفضة ، فاستقر ذلك إىل آخر دولته ، مث كان ما سنذكره يف سنة مخس 
  .وعشرين 

ويف هذا الشهر جردت طائفة من األمراء إىل الصعيد لقتال العرب املفسدين به ، وجردت طائفة أخرى لقتال من 
البحري وقد غنموا أمواال وأغناما ومجاال ، وحصل لفخر الدين  بالوجه البحري ، فرجع اجملردون إىل الوجه

الكاشف من ذلك ما ال يدخل حتت احلصر حىت كان مجلة ما محله للسلطان يف مدة يسرية أكثر من مائة ألف دينار 
.  

  .وفيه اشتد الغالء بالرملة ونابلس وكثر فساد حممد بن بشارة مبعاملة صفد 
وكزل فاهنزم كزل ، وجرح ومجاعة من أصحابه ، استوىل حسن بن كبك على  وفيه كان وقعة بني نائب حلب

وفيه توجه .ومجاال  -ملطية فأساء السرية هبا ، وغلب نائب حلب على محيد بن نعري وهزمه ، وغنم منه ماال جزيال 
ذراء وسىب حديثة بن سيف أمري آل الفضل إىل الرحبة صحبة نائبها عمر ابن شهري وطائفة عسر الشام ، ففر ع

ولدا على ابن نعري ، فرجع العسكر الشامي وأقام حديثة على الرحبة ، ونزل قريبا من تدمر ، فأتاه عذراء يف ثالثة 
  .آالف نفس ، فوقعت بينهم مقاتلة عظيمة ، وكان النصر حلديثة 

وقه بالقلعة ، فتسلمه وفيه غضب السلطان علي بدر الدين األستادار املعروف بابن حمب الدين وشتمه وهم بقتله وع
جقمق على ثالمثائة ألف دينار ، وكان عاجزا يف مباشرته مع كثرة إدالله على السلطان وبسط لسانه باملانة عليه 

  .حىت أغضبه 
فلما كان يف اخلامس والعشرين من هذا الشهر وهو ربيع األول أعيد فخر الدين ابن أيب الفرج إىل األستادارية ، 

يف املصادرة ، مث اشتد الطلب عليه يف أول مجادى اآلخرة ، وعوقب بأنواعالعقوبات ، مث خلع يف واستمر بدر الدين 
رابعه على فخر الدين ، واستقر مشريا مث نقل املذكور إىل بيت فخر الدين األستدار فقبض على امرأته وعوقبت 

الوجه القبلي بعد أن قرر عليه  فأظهرت ماال كثريا ، مث أفرج عن ابن حمب الدين يف أواخر رجب ، وقرر كشف
  .مائة ألف دينار باع فيها موجوده وأثاثه وأثاث زوجته بعد أن عوقبت واستدان شيئا كثريا 

ويف هذا الشهر أمر السلطان اخلطباء إذا وصلوا إىل الدعاء له يف اخلطبة أن يهبطوا من املنرب درجة أدبا ليكون ذكر 
املكان الذي يذكر فيه السلطان ، فصنع كاتبه ذلك يف اجلامع األزهر وابن اسم اهللا ورسوله يف مكان أعلى من  -

النقاش ذلك يف جامع ابن طولون ، وبلغ ذلك القاضي جالل الدين فما أعجبه كونه مل يبدأ بذلك فلم يفعل ذلك يف 
عل ذلك بعد مل يثبت هذا يف السنة ، فسكت عنه وترك ف: جامع القلعة ، فأرسل السلطان يسأله عن ذلك فقال 

  .ذلك ، وكان مقصد السلطان يف ذلك مجيال 
  .ويف ذي القعدة أخذ نائب طرابلس قلعة اجلواي وهي من قالع اإلمساعيلية عنوة وخرهبا حىت صارت أرضا 

ويف أخر ربيع اآلخر ابتدأ النيل يف الزيادة مث توقف ونقصأربعة عشر إصبعا ، فأرسل السلطان طائفة من القراء إىل 
س ، فأقاموا ، فيها أياما يقرؤن القرآن وتطبخ هلم األطعمة ، وأمر سودون صويف حاجب احلجاب أن يركب املقيا

إىل شاطئ النيل وحيرق ما جيده هناك من األخصاص اليت توضع للفساد ويظهر الفسقة فيها املناكر من الزىن وشرب 



عضهم بعضا ، فقدر اهللا بعد ذلك بوفاء النيل اخلمر واللواط متجاهرين بذلك غري حمتشمني منه فأوقع هبم فنهب ب
  .زيادة بالغة إىل أن انتهت إىل عشرين ذراعا سواء وثبت إىل وقت احنطاطه ثباتا حسنا  -وزاد بعد الوفاء 

ويف ثاين عشري ربيع اآلخر دخل مينا اإلسكندرية مركب من الفرنج ببضاعة فثار بينهم وبني بعض العتالني شر آل 
ذ الفرنج مركبا فيها عدة من املسلمني فبعث إليهم النائب غرميهم العتال فردوا ما أخذوه من إىل القتال فأخ

املسلمني وانتقموا من العتال ، مث وثبوا على مركب وصلت للمغاربة فأخذوها مبا فيها ، فما جنا منها غري مخسة 
  .عشر رجال سبحوا يف املاء 

ن بن ناظر اخلاص إىل اإلسكندرية لتحصيل ما هبا من املال فبينا هو مث يف سادس عشر مجادى اآلخرة قدم صالح الدي
يف اخلمس وبني يديه أعيان البلد إذ أسر شخص أن الفرنج الذين وصلوا يف مثانية مراكبقد عزموا أن يهجموا عليه 

إىل  ويأسروه ، فلم يكذب اخلرب وقام مسرعا فتسارع الناس فسقط فانكسرت رجله ، ومحل إىل داره مث أركب
النيل مث ركب إىل أن وصل القاهرة منزعجا وهجم الفرنج عقب صنعه ذلك ، فكاثرهم أهل البلد حىت أغلقوا باب 

البحر ، فعاثوا فيمن هو خارج الباب من املسلمني فقتلوا منهم عشرين رجال وأسروا مجاعة تزيد عن السبعني 
راموا بالسهام مجيع الليل ، فأخذ كثري من املسلمني يف وأخذوا ما ظفروا به وصعدوا مراكبهم ، مث حاصروا البلد فت

الفرار من اإلسكندرية وقام الصياح على فقد من أسر أو قتل ، فاتفق قدوم مركب من املغاربة ببضاعة فمال الفرنج 
عليهم فقاتلوهم ، فدافعوا عن أنفسهم حىت أخذوا عنوة وضربوا أعناقهم وأهل اإلسكندرية يروهنم من فوق 

ار ما فيهم منعة ، ووصل ابن ناظر اخلاص بعد أن خرج أبوه ملا مسع اخلرب وخرج صحبته مجاعة من اجلند ، مث األسو
سار الشيخ أبو هريرة بن النقاش يف أناس من املطوعة على نية اجلهاد يف سبيل اهللا فقدموا اإلسكندرية فوجدوا 

  .ت ما فات وفا. الفرنج قد أخذوا ما أخذوا وساروا مقلعني يف مراكبهم 
وفيه نفى كزل العجمي إىل غزة مث إىل صفد فسجن بالقلعة ، واستمر إىل أن أطلق يف أيام الظاهر ططر يف سنة أربع 

وفيها أحدث الوايل وهو خرز على النصارى واليهود برسم املماليك يف احململ يف رجب املصادرة هلم .وعشرين 
ة فحقد ذلك عليهم ، مث استأذن السلطان وركب وكبس سويقة على مخر كثري فتجوهوا يف بعضه ببعض أهل الدول

صفية خارج القاهرة ، والكوم خارج مصر ، فأراق عدة جرار من اخلمر ، وكتب على أكابرهم إشهادات بأمور 
  .اقترحها عليهم حىت كف عنهم 

  .ويف ربيع اآلخر نقل جانبك الصويف من سجنه بالقاهرة بالقلعة إىل اإلسكندرية 
  .زل العرب املعروفون بلبيد على ريف البحرية يف مخسمائة فارس سوى املشاة فأوقعوا بأهلها وفيه ن

وفيه قبض على ابن بشارة وهو حممد بن سيف بن عمر بن حممدابن بشارة وكان قد زاد إفساده يف طريق الشام 
  .وقطع الطريق فحمل إىل دمشق 

ة شهاب الدين الشريف ابن نقيب األشراف عليه ويف رجب غضب السلطان على جنم الدين ابن حجي بسعاي
وكانت بينهما منازعة أفضت على العداوة الشديدة حىت رحل إىل القاهرة يف السعي عليه ، فلم يزل به إىل أن 

أوصل بالسلطان ما يقتضي الغضب عليه ، فأرسل بالكشف عليه بعد النداء بعزله وأن من له عليه حق حيضر إىل 
النداء أياما فلم يثبت عليه شيء ، مث نقل إىل املدرسة البيربسية بالشرف األعلى ورسم عليه  بيت احلاجب فاستمر

وقرر يف احلكم اثنان من نوابه وكتب عليه له إشهاد مبا بيده من الوظائف وأنه إن ظهر بيده زيادة على ذلك كان 
سلطان عليه ، وعرض منصب القضاء عليه عشرة آالف دينار على سبيل النذر لعمارة األسوار ، واستمر غضب ال

بدمشق على كاتبه مرارا فامتنع وأصر على االمتناع فأراده على ذلك ورغبه فيه حىت صرح بأن للقاضي بدمشق يف 



الشهر عشرة آالف درهم فضة معاليم قضاء وأنظار إذا كان رجال جيدا فإن كان غري ذلك كان ضعف ذلك ، 
اء ، فسعى بعض الشاميني البن زيد قاضي بعلبك ، فقرريف قضاء دمشق على فأصر على االمتناع وبالغ يف االستعف

ثالمثائة ثوب بعلبكي ، ويف عقب ذلك قدم جنم الدين ابن حجي القاهرة ، فأنزله زين الدين عبد الباسط ناظر 
لسنة ، فلبس اخلزانة عنده ، وقام بأمره ، ومل يزل إىل أن صلح حاله عند السلطان وأعاده على القضاء يف بقية ا

اخللعة بذلك يف رابع ذي احلجة ، وعاد من كان منكرا على كاتبه يف االمتناع مادحا على ذلك وكان شق هذا 
  .القدر على كثري من الناس حسدا وأسفا فلله احلمد على ما أنعم 

لسلطان فأفضى احلال ويف مجادى األوىل تقاول فخر الدين األستادار وبدر الدين ابن نصر اهللا ناظر اخلاص بني يدي ا
  .إىل السلطان ألزم ناظر اخلاص حبمل مخسني ألف دينار 

ويف رجب قبض فخر الدين األستادار على مشس الدين بن حممد بن مرجونة وكان متدركا جبوجر ، مث سعى إىل أن 
ملها إىل ويل قضاءها فأمر بتوسيطه فوسط وذهب دمه هدرا ، وأحيط مبوجوده فبلغ حنو مخسني ألف دينار ، فح

  .السلطان 
ويف ربيع اآلخر شغر قضاء احلنفية مبوت ابن العدمي ، فسعى فيه مجاعة وكاد أمره أن يتم للقاضي زين الدين التفهين 

، حبيث أنه أجيب وبات على أن خيلع عليه يف يوم االثنني ثامن عشر ربيع اآلخر ،مث تأخر ذلك وأمر السلطان 
اخلرب فتجهز وحضر يف الثالث عشر من مجادى األوىل وهرع الناس للسالم  بطلب ابن الديري من القدس ، فوصل

  .فباشره بصرامة ومهابة  -عليه مث اجتمع بالسلطان ففوض قضاء احلنفية يف يوم االثنني سابع عشر مجادى األوىل 
ي الدين بن اجلييت ويف أواخر شعبان استقر زين الدين قاسم العالئي يف قضاء العسكر وإفتاء دار العدل عوضا عن تق

حبكم وفاته يف الطاعون وشغرت الوظيفتان هذه املدة ، وكان سعى فيها مشس الدين القرماين خادم اهلروي فأجيب 
  .إىل أحديهما ، مث غلبه قاسم عليهما 

ويف ذي احلجة قدمت خدجية زوج ناصر الدين بك بن خليل بن قراجا بن دلغادر على املؤيد يف طلب ولدها ، 
لسلطان استصحبه معه من بالدهم فأكرم جميئها ورتب هلا رواتب ومجع بينها وبني ولدها ، وهذه هي اليت وكان ا

  .تزوج بعد ذلك امللك الظاهر جقمق ابنتها يف ثالث وأربعني ، وقدم أبوها طائعا فأكرم غاية اإلكرام 
لكبري فعزل نفسه ، ولزم منزله ، ويف رجب غضب قاضي احلنابلة القاضي عالء الدين ابن املغلي من الدويدار ا

وكان السبب يف ذلكأن حكومة رفعت إىل الدويدار يف مجال الدين اإلسكندراين نقيب القاضي ، فبعث يطلبه فامتنع 
قاضيه من إرساله ، فأرسل بعض نوابه يسأل عن القضية فأفحش القول له فأعاد اجلواب فغضب العتماده على 

تسكني القضية إىل أن أصلح بينهما وحتيل على السلطان حىت أمر له خبلعه فخلعت كاتب السر فقام كاتب السر يف 
عليه بسبب قدومه بعد غيبته ، وأوهم السلطان أنه خشي لطول الغيبة أن يكون واليته بطلت فأذن له فلبس اخللعة 

اتب السر وقوة ، وقرره على والية القضاء ومشى األمر على السلطان يف ذلك ، وذلك كله من جودة تدبري ك
  .معرفته بسياسة األمور 

  .ويف شعبان مات أيدغمش التركماين يف االعتقال بدمشق 
  .وفيها فوض أمر النظر على الكسوة للقاضي زين الدين عبد الباسط بعد أن استعفى منها ناظر الشيخ فأعفي 

  .ويف شعبان قبض على حممد بن عبد القادر وأخيه عمر بغزة ومحال إىل القاهرة 
وفيه قدمت هدية كرسجي بن أيب يزيد بن عثمان من بالد الروم فأكرم قاصده وقبلت هديته وأمر بصرف مثنها يف 

  .العمارة 



ويف سابع رمضان عزل خرز من والية القاهرة واستقر أقبغا شيطان وكان بيده شد الدواوين فاستمرت معه ، مث 
  .انتزعها منها خرز واستمرخرز يف نيابة اجليش أيضا 

وفيه قدم بركات بن حسن بن عجالن إىل القاهرة ، ومعه خيل وغريها فقدمها ، فقبلت منه وأنزل عند ناظر اخلاص 
وكتب تقليد أبيه بعودة إىل إمرة مكة ، وعزل رميثة ، فوصل الكتاب يف شوال فبعث إىل آل عمر القواد وكانوا مع 

مع رميثة حماربني حلسن ، فركب حسن إىل الزاهر ظاهر  رميثة فاستدعاهم إىل الرجوع يف طاعته فامتنعوا وقاموا
مبكة يف ثاين عشر من شوال ، ووافاه مقبل بن خنبار أمري ينبع منجدا له بعسكره ، مث دخلوا مكة بعسكر بقرب 

العسيلة فوقعت احلرب هناك فانكشف رميثة ومن معه وغلب حسن ومن معه فدخلوا البلد بعد أن أحرقوا الباب ، 
راحات يف الفريقني ، فخرج الفقهاء والفقراء باملصاحف يسألون حسن بن عجالن الكف عن القتل وكثرت اجل

فأجاهبم ، فخرج رميثة من مكة هو ومن معه وتوجهوا إىل جهة اليمن ، ودخل حسن مكة يف سادس عشر من 
نها بإذن السلطان يف أول شوال فغلب عليها ونادى باألمان واستقرت قدمه وأقام ولده بركات يف القاهرة مث سار م

ذي القعدة فواىف احلجاج قبل ينبع ،ويف رمضان حضر السلطان جملس مساع احلديث بالقلعة وفيه القضاة ومشايخ 
العلم ، فسأهلم عن احلكم يف شخص يزعم أنه يصعد إىل السماء ويشاهد اهللا تعاىل ويتكلم معه ، فاستعظموا ذلك ، 

معهم ، فرأيت رجال ربعة عبل البدن أبيض مشربا حبمرة كبري الوجه كثري الشعر فأمر بإحضاره فأحضر وأنا يومئذ 
منتفشه ، فسأله السلطان عما أخرب به ، فأعاد حنو ذلك وزاد بأنه كان يف اليقظة وأن الذي رآه على هيئة السلطان 

الصالة وغريها ، فأظهر له  يف اجللوس وأن رؤيته له تتكرر كثريا ، فاستفسره عن أمور تتعلق باألحكام الشرعية من
أنه جاهل بأمور الديانة ، مث سئل عنه فقيل أنه يسكن خارج باب القرافة يف تربة خراب وإن لبعض الناس فيه اعتقاد 

كدأهبم على أمثاله ، فاستفىت السلطان العلماء ، فاتفق رأيهم على أنه إن كان عاقال يستتاب فإن تاب وإال قتل ، 
لق املالكي احلكم بقتله على شهادة شاهدين يشهدان أن عقله حاضر ، فشهد مجاعة من أهل فاستتيب فأمتنع ، فع

الطب أنه خمتل العقل مربسم ، فأمر السلطان به أن يقيد يف املارستان ، فأستمر فيه بقية حياة السلطان ، مث أمر بعد 
  .موت السلطان بإطالقه 

بن رحاب وحالف بن عتيق وحسني بن شرف وغريهم من  ويف شوال كانت الفنت بني أهل البحرية فقتل موسى
شيوخهم ، وتوجهاألستادار حملاربتهم ففتك فيهم ، وقدم يف ذي القعدة ومعه من الغنم والبقر شيء كثري ووصل يف 

  .طلبهم إىل العقبة الصغرى ، مث توجه منها إىل جهة برقة فسار أياما مث رجع 
  .ه شيء كثري من الرقيق والترب وفيه قدم ركب التكرور يف طلب احلج ومع

وفيه قدم إىل دمشق اخلاتون زوجة إيدكي صاحب الدشت يف طلب احلج وصحبتها ثالمثائة فارس فحجوا صحبة 
  .احململ الشامي 

  .ويف ذي القعدة أفرج عن سودون األشقر من اإلسكندرية وأرسل على القدس بطاال 
ك الظاهر قد سده من داخله ومنع من الصعود منه ، مث ويف أواخر شوال قلع باب مدرسة حسن ، وكان املل

هدمت بعد ذلك مبدة البوابة ، مث اشترى امللك املؤيد الباب من ذرية حسن والتنور الذي هو داخله خبمسمائة دينار 
  .، فركبا جبامعه الذي أنشأه بباب زويلة 

  .ل وصودر وأهني ويف أوائل رمضان أعيد قاسم البشتكي إىل نظر اجلوايل بعد أن كان عز
ويف رمضان نودي على املؤيدي أن يكون بثمانية واألفلوري مبائتني وثالثني .وفيه عاود املؤيد ضعف رجليه باملفاصل 

والفلوس كل رطل خبمسة ونصف ، فكان يف ترخيص الذهب سبب إىل تكثري الفضة ، وأما ترخيص الفلوس فال 



لستة ترفق مبن ال يد له باحلساب لسرعة إدراك نصفها وثلثها وربعها يعقل معناه فإنه رخيصة جدا بالستة وكان يف ا
  .وغري ذلك خبالف اخلمسة والنصف 

  .ويف سادس شوال قدمت رسل قرا يوسف على املؤيد فسمع الرسالة وأعاد اجلواب 
ن ناظر ويف أواخر شوال مات أمري الركب األول قمارى وكان أمري عشرة ، فسار بالركب األمري صالح الدين اب
  .اخلاص صاحب بدر الدين ابن نصر اهللا وكان قد حج يف هذه السنة ، فشكروا سريته فيهم بعد أن وصلوا 

ويف العشرين من ذي القعدة استقر فخر الدين يف الوزارة مضافا إىل األستادارية بعد موت تقي الدين ابن أيب شاكر 
.  

  .تة ، ووجدت باقة واحدة فبيعت بعشرين درمها فضة وفيه غال البنفسج بالقاهرة حىت مل يوجد منه شيء الب
وفيه حاصر نائب طرابلس قلعة اجلوايب إحدى قالع اإلمساعيلية ، فأخذها عنوة وخرهبا حىت صارت أرضا ويف آخره 

  .مات حممد بن هيازعأمري آل مهدي من العرب فقرر مكانه مانع بن سنيد  -
جناد احللقة ليسافروا صحبة ركاب السلطان إذا جتهز للبالد ويف أول ذي احلجة أمر جقمق الدويدار بعرض أ

الشمالية ، فاشتد عليهم جقمق وحلف السلطان ناظر اجليش بطالق زوجته وبكل ميني أنه ال يكتم عنه شيئا ، 
  .فاشتد األمر على أجناد احللقة جدا ، مث أمر السلطان أن يعرضوا عليه فكان ما سنذكر يف السنة اآلتية 

ر ذي احلجة يوم عيد النحر أنزل املستعني باهللا أبو الفضل العباس بن حممد العباسي إىل ساحل مصر على ويف عاش
فرس وبفرج وخليل وحممد أوالد امللك الناصر فرج يف حمفة وتوكل هبم األمري كزل األرغون شاوي وكان أحد 

ملستعني ملا خلعه املؤيد من امللك نقله من األمراء حبماة وزوج بنت كاتب السر فسار هبم إىل اإلسكندرية ، وكان ا
القصر إىل دار من دور القلعة ومعه أهله وحاشيته مث نقله إىل برج قريب من باب القلعة وكان الظاهر حبس فيه أباه 
 املتوكل مث نقله يف هذا الشهر إىل اإلسكندرية فأنزله يف برج من أبراجها ومل جير عليه معلوما وال راتبا وانتهت هذا

ويف ثاين عشر ذي احلجة توجه السلطان إىل .السنة وقد بلغت النفقة على اجلامع املؤيدي أربعني ألف دينار ذهبا 
الربيع فأقام برسيم مخسة عشر يوما ، ونزل ليلة السابع والعشرين من ذي احلجة يف حراقته الذهبية فجمع له بعض 

  .اهلواء ساكنا فكانت ليلة معجبة الناس له عدة مراكب وزينوها بالوقيد الكثري ، وكان 
واستمر ذلك سنة بعده على  -ويف هذه السرحة قدم األستادار عشرة آالف دينار ومائة ومخسني مجال غري اخليول 

  .املباشرين 
  .ابن رمضان أحد أمراء التركمان وكان بيده سيس وأذنة فاختلف أوالده بعده  -وفيها مات أمحد 

األربعاء الثامن من ذي احلجة أن نائب احلكم ببلبيس أخرب أنه ثبت عنده هالل ذي وفيها بلغ السلطان يف يوم 
وتكلم يف القضاة كلهم . احلجة ليلة الثلثاء ، فانزعج على القاضي الشافعي ونسبه إىل التفريط يف األمور املهمة 

  .بكالم خشن 
بن جردن شاه بن طغلق بن طبق شاه سيف ويف هذه السنة غلب األمري هبار بن فريوز شاه بن حممد شاهابن هتمتم 

الدين بن قطب الدين على ملك هرمز ، وكان حسام الدين بن عدي قد خرج على أبيه وغلب على هرمز ، فثار 
  .عليه هبار املذكور يف هذه السنة ففر منه إىل جزيرة تاردب ، مث حج سنة عشرين ومثامنائة 

  ٨١٩وفيات سنة 
  مثامنائة من األعيانذكر من مات يف سنة تسع عشرة و

أمحد بن أيب أمحد الصفدي شهاب الدين ، الشامي نزيل القاهرة ، كان قد قدم يف التوقيع عند امللك املؤيد حيث 



كان نائبا ، مث قدم معه القاهرة وظن أنه يلي كتابة السر ، فاختص القاضي ناصر الدين البارزي بالسلطان وكان 
حسان وجرب خاطره فقرره يف نظر املارستان ، ونظر األحباس ، فباشرمها حىت يكره الصفدي لطرش فيه ، فأراد اإل

مات يف ربيع األول ومل يكن حممودا ، وقرر عوضه يف املارستان تقي الدين حيىي بن الشيخ مشس الدين الكرماين ، 
  .ويف نظر األحباس بدر الدين حممود العيين 

يسوإياس وغريها ، ويل اإلمرة من قبل الثمانني ، واستمر يشاقق أمحد بن رمضان التركماين األجقي صاحب أذنة وس
العسكر الشامي تارة ويصاحلوه أخرى ، وجتردوا أول مرة سنة مثانني فكان ما ذكر يف احلوادث ، وجتهزوا ثاين مرة 

ق استقرت سنة مخس ومثانني ، فكسر أمري عسكره إبراهيم أخوه ، فلما كانت الفتنة العظمى ورجع اللنك إىل العرا
قدم أمحد هذا ، ومل يزل يف ذلك إىل أن مات يف أواخر هذا السنة ، وكان شيخا كبريا مهيبا شهما ، وهو الذي 

كما تقدم . تزوج الناصر ابنته ، وكانت له اليد البيضاء يف طرد العرب عن حلب يف ذي احلجة سنة ثالث ومثامنائة 
.  

حفظ املنهاج ، مث صحب الشيخ قطب الدين وغريه ، وسافر بعد اللنك أمحد بن عبد اهللا ، الذهيب ، اشتغل قليال و
إىل القاهرة فعظم هبا ، وسافر معه أكابر األمراء يف االعتناء بعمارة اجلامع األموي والبلد ، وحصل له إقبال كبري ، 

مث عاد فمات يف مث عاد إىل مصر يف أول الدولة املؤيدية ، مث توجه رسوال إىل صاحب اليمن وحصلت له دنيا ، 
  .مجادى األوىل 

أمحد بن عبد الرمحن بن عبد الناصر ، الزبريي شهاب الدين بن القاضي تقي الدين الزبريي ، أحد موقعي احلكم ، 
وكان شهاب الدين شديد اإلمساك . كان قد مهر يف صناعته وحصل فيهاماال جزيال وورثه أخوه عالء الدين 

وت الشهاب على عالء الدين ، ويقال إنه ورث منه حنو ألفي دينار غري البيوت ، وأخوه شديد اإلتالف فوسع اهللا مب
  .مات يف نصف ذي احلجة 

أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن ، الفاسي مث املكي املالكي احلسين شهاب الدين ، والد قاضي املالكية 
لعلم فمهر يف عدة فنون خصوصا األدب ، وقال الشعر مبكة تقي الدين ، ولد سنة أربع ومخسني وسبعمائة وعين با

الرائق ، وفاق يف معرفة الوثائق ، ودرس وأفىت وحدث قليال مسع من عز الدين ابن مجاعة وأيب البقاء السبكي 
  .وغريمها ، وأجاز يل ، وباشر شهادة احلرم حنوا من مخسني سنة ، ومات يف حادي عشري شوال 

لقاف والنون مصغر باشر شد اخلاص مث تنقلت به األحوال إىل أن ويل الوزارة يف سنة با -أمحد بن عمر بن قطينة 
  .اثنتني ومثامنائة فلم ترسخ فيها قدمه بل أقام مجعة واحدة وعزل ، وتنقلت به األحوال إىل أن مات يف آخر احملرم 

عض األمكنة فاشتهر بالصالح ، مث أمحد بن أيب أمحد بن حممد بن سليمان ، املصري املعروف بالزاهد ، انقطع يف ب
صار يتتبع املساجد املهجورة فيبين بعضها ويستعني بنقض البعض يف البعض ، مث أنشأ جامعا باملقس وصار يعظ 

الناس خصوصا النساء ، ونقموا عليه فتواه برأيه من غري نظر ،جيد يف العلم مع سالمة الباطن والعبادة ، مات يف 
  .رابع عشري ربيع األول 

أمحد بن القاضي ، أصيل الدين حممد بن عثمان ، االشليمي شهاب الدين ، ناب يف احلكم ، ومات يف صفر مطعونا 
.  

أمحد بن حممد بن نشوان بن حممد بن نشوان بن حممد بن أمحد ، احلوراين مث الدمشقي الشافعي ، ولد سنة سبع 
  .الفضل ، وناب يف احلكم بدمشق وأفىت ودرس ومخسني وسبعمائة ، واشتغل بالعلم ومهر يف الفقه واشتهر ب

وكان أول أمره أقرأ أوالد الزهري فحصل معهما عن مشايخ ذلك العصر إىل أن مهر فظهر فضله ، وأذن له 



البلقيين يف اإلفتاء سنة ثالث وتسعني ، وجلس لالشتغال وأفىت ، ومحدت فتاويه مع وفور عقله وحسن تأنيه 
  .ضرته ، ومات يف مجادى األوىل وإنصافه يف البحث وحسن حما

مات يف العشرين . أمحد بن حممد املرتقي أحد فضالء احلنابلة ، ناب يف احلكم واشتغل كثريا ، وكان خريا صاحلا 
  .من ذي القعدة 

أمحد بن يوسف بن عبد الرمحن ، اليمين املعروف بابن األهدل ، أحد من يعتقده الناس باليمن ، جاور مبكة زمانا ، 
  .من بيت صالح وعلم ، مات يف سادس عشر ذي احلجة  وهو

  .أرغون الرومي ، وىل نيابة الغيبة للناصر فرج ، وكان يرجع إىل دينوخري ، مات يف ذي القعدة بالقدس بطاال 
احلموي احلنفي ، أحد فضالء أهل  -بكسر اجليم وسكن التحتانية بعدة مثناة  -أبو بكر بن عثمان بن حممد اجلييت 

 -، عارف بالعربية ، حسن احملاضرة ، قدم صحبة عالء الدين بن مغلي من محاة فنزل على كاتب السر ابن محاة 
  .البارزي فأكرمه وأحضره جملس السلطان وواله قضاء العسكر وغريه ، مات يف الطاعون يف آخر ربيع األول 

ج يف سنة مثاين عشرة ، وقدم يف أول هذه تاين بك اجلركسي مشد الشرخباناة ، تنقل يف اخلدم إىل أن ويل إمرة احل
  .السنة وهو ضعيف ، وقد شكر الناس سريته ، فمات يف صفر 

ظهرية بن حسني بن علي بن أمحد بن عطية بن ظهرية ، املخزومي املكي أبو أمحد ، مسع على عز الدين بن مجاعة 
  .ة وغريه ، وأجاز له القالنسي وحنوه ، مات يف صفر وقد جاوز السبعني مبك

عائشة بنت أنس اجلركسية أخت امللك الظاهر ، وكانت يف السن قرية منه وعاشت بعده دهرا وقد أسنت ، وهي 
  .والدة بيربس الذي ويل أتابكية العسكر وغري ذلك من الوظائف ، ماتت يف ذي القعدة 
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لتاريخ: كتاب  ا لعمر يف  ا بناء  لغمر بأ ا ء  نبا   إ
لعسقالين : املؤلف  ا بن حجر  بن علي  أمحد  لفضل  ا لدين أيب  ا  شهاب 

عبد الرمحن بن سليمان بن عبد الرمحن بن حممد بن سليمان بن محزة ، املقدسي احلنبلي ، من بيت كبري ولد يف ذي 
امللقن وأمحد ابن عبد احلميد بن  -اهيم بن علي بن بقا احلجة سنة إحدى وأربعني ، ومسع من عبد الرمحن بن إبر

  .عبد اهلادي وغريمها وحدث ، مات بالصاحلية 
عبد الرمحن بن حممد بن علي بن عبد الواحد بن يوسف بن عبد الرحيم ، الدكايل األصل مث املصري أبو هريرة بن 

بالقاهرة ، واشتغل بالعلم ودرس بعد وفاة أبيه النقاش ، ولد يف رابع عشر ذي احلجة سنة سبع وأربعني ، وسبعمائة 
وله بضع عشرة سنة ، ومسع من حممد بن إمساعيل األيويب والقالنسي والبياين وغريهم ، واشتهر بصدق اللهجة 
وجودة الرأي وحسن التذكري واألمر باملعروف مع الصرامة والصدع بالوعظ يف خطبته وقصصه ، وصارت له 

مة ، وانتزع خطابه جامع ابن طولون من ابن هباء الدين السبكي فاستمرت بيده ، وكان وجاهة عند اخلاصة والعا
يقتصد يف ملبسه مفضاال على املساكني كثري اإلقامة يف منزله مقبال على شأنه عارفابأمر دينه ودنياه يتكسب من 

مع أهل الظلم ، وامتحن مرارا الزراعة وغريها ، ويرب أصحابه مع احملبة التامة يف احلديث وأهله ، وله حكايات 
ولكن ينجو سريعا بعون اهللا ، وقد حج مرارا وجاور ، وكانت بيننا مودة تامة ؛ مات يف ليلة احلادي عشر من ذي 

  .احلجة ، ودفن عند باب القرافة ، وكان اجلمع يف جنازته حافال جدا فرمحه اهللا تعاىل 
الدين ، حفظ التنبيه يف صباه ، وقرأ على الشرف بن  عبد الرمحن بن يوسف الكردي الدمشقي الشافعي زين

الشربشي ، مث تعاين عمل املواعيد فنفق سوقه فيها ، واستمر على ذلك أكثر من أربعني سنة وصار علي ذهنه من 
التفسري واحلديث وأمساء الرجال شيء كثري ، وكان رائجا عند العامة مع الديانة وكثرة التالوة ، وكان ويل قضاء 

بك مث طرابلس ، مث ترك واقتصر على عمل املواعيد بدمشق ، وقدم مصر وجرت له حمنة مع القاضي جالل بعل
الدين البلقيين ، مث رضي عليه وألبسه ثوبا من مالبسه واعتذر له فرجع إىل بلده ، وكان يعاب بأنه قليل البضاعة يف 

ح كون املولد النبوي كان يف رمضان لقول ابن الفقه وال يسأل مع ذلك عن شيء إال بادر باجلواب ، وحفظ ترجي
إسحاق إنه نبئ على رأس األربعني ، فخالف اجلمهور يف ترجيح ذلك ، وله أشياء كثري من التنطعات ، ومل يزل بينه 

وبني الفقهاء منافرة ، ويقال إنه يرى حبل املتعة على طريقة ابن القيم وذويه ؛ ومات مطعونا يف شهر ربيع اآلخر 
عبد الكرمي بن إبراهيم بن أمحد ، احلنبلي الكتيب كان من خيار الناس يف فنه ، وكان للطلبة . عشر السبعني وهو يف

به نفع ، فإنه كان يشتري الكتب الكثرية وخصوصا العتيقة ويبيع ملن رام منه الشراء من الطلبة برأس ماله أو بفائدة 
ع له رأس ماله ، فكان الطالب ينتفع بذلك الكتاب دهرا مث يأيت بعينها ويشترط له أنه مىت رام بيع ذلك الكتاب يدف

به إىل السوق فينادي عليه ، فإن جتاوز الثمن الذي اشتراه باعه ، وإن قصر عنه أحضره فاشتراه منه برأس ماله وال 
فاحتة وجرت خيرم معهم يف ذلك وكان الناصر فرج واله احلسبة على الصالة ، فكان يلزم الناس بالصالة وتعليم ال

له يف ذلك خطوب يطول ذكرها وكان مأذونا له يف احلكم لكن ال يتصدى لذلك وال حيكم إال يف النادر وله ورد 
  .وقيام يف الليل ؛ مات يف حادي عشر ذي القعدة 

عبد الوهاب بن عبد اهللا ويدعى ماجد بن موسى بن أيب شاكر أمحد ابن أيب الفرج بن إبراهيم بن سعيد الدولة 
قبطي الوزير تقي الدين بن فخر الدين بن تاج الدين بن علم الدين ، يعرف بالنسبة جلده فيقال له ولكل من آل ال

ابن أيب شاكر ، ولد سنة سبعني أو يف اليت بعدها ونشأ يف حجر السعادة وتنقل يف املباشرات إىل أن باشر نظر : بيته 



ده إىل أن مات ، وباشر استادارية األمالك والذخائر واملشاجرات الديوان املفرد يف آخر الدولة الظاهرية واستمر بي
واألوقاف وعظم عن الناصر حبسنمباشرته ، مث ويل نظر اخلاص بعد موت جمد الدين بن اهليصم مث قبض عليه يف 
 مجادى األوىل سنة ست عشرة وصودر على أربعني ألف دينار باع فيها موجوده وبقي يف الترسيم بشباك الظاهرية

اجلديدة يستجدي من كل من مير به من األعيان حىت حصل ماال له صورة ، وأفرج عنه وأعيد إىل مباشرة الذخرية 
واألمالك ، مث قرر يف الوزارة بعد صرف تاج الدين ابن اهليصم فباشرها مباشرة حسنة وشكره الناس كلهم ، فلم 

وكان بعيدا عن النصارى  -وال أو ذي القعدة تطل مدته حىت مات بعد تسعة أشهر من وزارته يف حادي عشر ش
ومتزوجا من غريهم ، وهي عالمة حسن إسالم القبطي ، وكان يكثر فعل اخلري والصدقة مع االهنماك يف اللذة ، 
وحدث يف وزارته الوباء فلم يشاحح أحدا يف وراثة وكثر الدعاء له ، وكان عارفا باملباشرة وحيب أهل العلم ، 

  .ة على العامة إال أنه باشر الوزارة برفق مل يعهد مثله ، وكان موصوفا بالدهاء وجودة الكتابة وكان شديد الوطأ
عبد الوهاب بن حممد بن أمحد بن أيب بكر ، احلنفي القاضي أمني الدين بن القاضي مشس الدين الطرابلسي نزيل 

وت امللطي فباشره بعفة ومهابة ،وكان واشتغل يف حياة أبيه وويل القضاء مستقال بعد م ٧٧٤القاهرة ، ولد سنة 
مشكور السرية إال أنه كان متعصبا ملذهبه مع إظهار حمبة لآلثار عاريا من أكثر الفنون إال استحضار شيء يسري من 
الفقه ، وقد عزل عن القضاء بكمال الدين ابن العدمي ، ولزم منزله مدة طويلة ، مث تنبه بصحبة مجال الدين فتقرر 

القضاء ومشيخة الشيخونية ، مث زال ذلك عنه يف الدولة املؤيدية ، وانتزعت من أخي وظيفة إفتاء دار بعنايته يف 
العدل فقررت البن سفري مث البن اجلييت ، واستمر أمني الدين خامال حىت مات بالطاعون يف خامس عشري ربيع 

  .األول 
غ كثري يصرف لتقي الدين ابن اجلييت احلنفي ومن العجائب أن ناصر الدين بن العدمي أوصى يف مرض موته مببل

  .ليسعى به يف قضاء احلنفية لئال يليه ابن الطرابلسي قبل موت ابن العدمي وكذلك ابن اجلييت 
علي بن احلسني بن علي بن سالمة ، الدمشقي تفقه على الشيخ عماد الدين احلسباين وغريه ، وكانت له مشاركة 

  . ٨٢٩درس يف دمشق ، ومات سنة يف األدب ونظم الشعر الوسط ، و
علي بن عيسى بن حممد ، عالء الدين أبو احلسن بن أيب مهدي ، الفهري البسطي ، اشتغل ببالده مث حج ودخل 

وكان يذكر يف  -الشام ونزل حبلب على قاضيهااجلمال النحريري ، وقرأ حبلب التسهيل وعمل املواعيد باجلامع 
وال مث يلقيها ويطرزها بفوائد ومناسبات ، مث رحل إىل الروم وعظم قدره بربصا ، اجمللس حنو سبعمائة سطر يرتبها أ

الشيخ برهان الدين احملدث أنه كان يرتبه يوم األربعاء  -وكان فاضال ذكيا أديبا يعمل املواعيد باجلامع فذكر يل 
أنشده البن احلباب الغرناطي أنه  -فيبلغ سبعمائة سطر وينظره يوم اخلميس ويلقيه يوم اجلمعة سردا ، وذكر يل 

  .اللغز املشهور يف السمك 
  كتبتم رموزا ومل تكتبوا

  كهذا الذي سبيله واضحه
وأنشدين عنه أناشيد مث دخل الروم فسكنها وحصل له ثروة ، مث دخل القرم وكثر ماله ، واستمر هناك إىل أن : قال 

  .مات يف هذا السنة 
بن حممد بن ناصر ، احلسيين أبو احلسن ، والد احملدث الشهري الشريف علي بن حممد بن علي بن احلسن بن محزة 

مشس الدين ، مات أبوه سنةمخس وستني وسبعمائة وهو صغري فحفظ القرآن والتنبيه وقرأ على ابن السالر وابن 
وكان وكتب اخلط املنسوب ، وجلس مع الشهود مدة ووقع . اللبان ومهر يف ذلك حىت صار شيخ اإلقراء بالقرمية 



  .عني البلد يف ذلك ، وويل نقابة األشراف مدة يسرية ، وويل نظر األوصياء أيضا ؛ مات يف شوال 
املدين احلنفي ،  -مبعجمتني مفتوحتني مث موحدة  -غامن بن حممد بن حممد بن حيىي بن سامل ، جالل الدين اخلشيب 

ه بدمشق ، مسعت منه يسريا ، وكان له اشتغال ولد سنة إحدى وأربعني وسبعمائة ومسع متأخرا من ابن أميلة وغري
قمارى كان أمري الركب األول ، فمات متوجها إىل . ونباهة يف العلم مث مخل وانقطع بالقاهرة ، ومات بالطاعون 

  .احلج يف شوال وكان شاد الزردخاناه 
ندلسيني ، ومتهر يف العربية ، وكان حممد بن أمحد بن أيب بكر البريي ابن احلداد ، أخذ عن أيب جعفروأيب عبد اهللا األ

  .حيفظ املنهاج ، وكان يستحضر أشياء حسنة ، وحدث عن شرف الدين ابن قاضي اجلبل وغريه 
  .مات بالبرية يف هذه السنة ، أرخه الربهان احملدث احلليب 

د النون املضمومة بتشدي -حممد بن أمحد بن عثمان بن عمر ، التونسي املالكي املعروف بالوانوغي أبو عبد اهللا 
وسكون الواو بعدها معجمة ، ولد سنة تسع ومخسني ، ومسع من أيب احلسن البطرين وأيب عبد اهللا بن عرفة والزمه 

يف الفقه وغريه ، وعين بالعلم وبرع يف الفنون مع الذكاء املفرط وقوة الفهم وحسن اإليراد وكثرة النوادر 
 أعيان املتقدمني وعلماء العصر وشيوخهم شديد اإلعجاب بنفسه املستظرفة ، والشعر وكان كثري الوقيعة يف

واالزدراء مبعاصريه ، فلهجوا بذمة وتتبعوا أغالطه يف فتاويه ، أقام مبكة جماورا مث باملدينة دهرا مقبال على االشتغال 
املدينة مث مبكة  والتدريس والتصنيف واإلفتاء واإلفادة ، وجرت له هبا حمن وكان قد اتسعت دنياه ، اجتمعت به

ومسعت من فوائده ؛ مات يف سابع عشر ربيع اآلخر مبكة ، وله أسئلة مشكلة كتبها للقاضي جالل الدين البلقيين 
مث املهجمي  -بفتح الزاي  -حممد بن إمساعيل بن علوان ، الزبيدي .فأجابه عنها وكان هو قد بعث بنقض األجوبة 

  .شكور السرية ، ويل قضاء املهجم مدة ، وكان نبيها م
حممد بن أيوب بن سعيد بن علوي ، احلسباين األصل الدمشقي الشافعي ، ولد سنة بضع وسبعني ، واشتغل وحفظ 
املنهاج يف الفقه واحملرر البن اهلادي وغريمها ، وأخذ عن الزهري والشريشي والصرخدي وغريهم ، والزم امللكاوي 

لفقه ويف احلديث ، وجلس لالشتغال باجلامع والنفع إىل الطلبة ، وكان حىت قرأ عليه أكثر املنهاج ، ومهر يف علم ا
  .قليل الغيبة واحلسد بل حلف أنه ما حسد أحد ، مات مطعونا يف ربيع اآلخر وقد تقدم ذكر والده قريبا 
عز الدين  حممد بن أيب بكر بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا ابن مجاعة عز الدين ابن شرف الدين بن

بن بدر الدين ، ولد سنة سبع وأربعني وسبعمائة مبدينة ينبع ، ومسع من القالنسي والعرضي والبياين وجده وغريهم 
، وأحضر علي امليدومي ، وأجاز له مجاعة من الشاميني واملصريني بعناية الشيخ زين الدين العراقي ، ونشأ مشتغال 

صار أمة وحده وبقيت طلبة البلد كلها عياال عليه يف ذلك ، وصنف بالعلم ، ومال إىل املعقول فاتقنه حىت 
التصانيف الكثرية املنتشرة وقد مجعها يف جزء مفرد ، وضاع أكثرها بأيدي الطلبة واملوجود فيها التصنيف األوملن 

اد أن حاشية العضد وشرح مجيع اجلوامع ، وقد أخذت عنه هذين الكتابني ، وله على كل كتاب أقرأه مع أنه ك
يقرئ مجيع هذه املختصرات التصنيف والتصنيفان ، والثالثة ما بني حاشية ونكت وشرح ، وكان أعجوبة دهره يف 
حسن التقرير ، ومل يرزق ملكة يف االختصار وال سعادة يف حسن التصنيف بل بني لسانه وقلمه كما بينه هو وآحاد 

يه كثريا إال عمن خيتص به ممن ال يدري الوزن ، وأقرأ التنبيه طلبته ، وكان ينظم شعرا عجيبا غالبه غري موزون وخيف
والوسيط وأقرأ شرح األلفية لولد املصنف وكتب عليه تصنيفا وأقرأ التسهيل وأقرأ الكشاف واملطول لسعد الدين 

ي وكتب عليه شيئا مساه املعول والشرح الصغري لسعد الدين أيضا وكتب عليه شيئا ومساه سبك النضري يف حواش
الشرح الصغري ، ونظر يف كل فن حىت يف األشياء الصناعية كلعب الرمح ورمي النشاب وضرب السيف والنفط 



حىت الشعوذة حىت يف علم احلرف والرمل والنجوم ومهر يف الزيج وفنون الطب ، وكان من العلوم حبيث يقضيله يف 
ناصب ، وقد نفق يف سوق الدولة املؤيدية وكارمه كل فن باجلميع هذا مع االجنماع عن بين الدنيا وترك التعرض للم

السلطان عدة مرار جبملة من الذهب ومع ذلك كان ميتنع من االجتماع به ويفر إذا عرض عليه ذلك وحضر معنا 
اجمللس املعقود للهروي يف السنة املاضية فلم يتكلم يف مجيع النهار كله مع التفاهتم واستدعائهم منه الكالم حىت سأله 

لطان يف ذلك اجمللس عن تصنيفه يف لعب الرمح فجحد أن يكون صنف شيئا ، وكان يرب أصحابه ويساويهم يف الس
اجللوس ويبالغ يف إكرامهم ، وكان ال يتصون عن مواضع النزه واملقترحات ، وميشي بني العوام ويقف على حلق 

كانت تقوم بأمر بيته ويربها وحيسن إليها ، ومل املنافقني وحنوهم ، ومل يتزوج فيما علمت بل كانت عنده زوجة أبيه ف
يتفق له أن حيج مع حرص أصحابه له على ذلك ، وكان يعاب بالتزي بزي العجم من طول الشارب وعدم السواك 

حىت سقطت أسنانه ، وبلغين أنه كان يدمي الطهارة فال حيدث إال توضأ ، وال يترك أحد يستغيب عنده أحد ، هذا 
حمبة الفكاهة واملزاح واستحسان النادرة ، الزمته من سنة تسعني إىل أن مات ، وكان يودين كثريا  مع ما هو فيه من

ويشهد يل يف غيبيت بالتقدم ويتأدب معي إىل الغاية مع مبالغيت يف تعظيمه حىت كنت ال أمسيه يف غيبته إال إمام األئمة 
ن ابن العدمي ختريج أحاديثالرافعي الكبري لشيخنا ابن ، وقد أقبل يف األخري على النظر يف كتب احلديث واستعار م

امللقن وهو يف سبع جملدات فمر عليه كله واختصره على ما ظهر له وفرغ منه عند موت ابن العدمي مث مات هو بعد 
ذلك بيسري ، وكان ينهى أصحابه عن دخول احلمام أيام الطاعون فقدر أن الطاعون قد ارتفع أو كاد فدخل هو 

فخرج فطعن عن قرب ، فمات يف ربيع اآلخر ويف العشرين منه ، واشتد أسف الناس عليه ، ومل خيلف بعد  احلمام
  .مثله 

وتفقه على الزين الباريين . . . حممد بن أيب بكر بن حممد بن أيب الفتح ، البريي مشس الدين ابن احلداد ، ولد سنة 
ء حسنة ، وسكن بعد اللنك حبلب دهرا مث رجع إىل بلده ومهر ، مث رحل إىل القاهرة وتصرف وكان يذاكر بأشيا

  .البرية ، فأقام بزاويته إىل أن مات يف رجب 
  .حممد بن هبادر اللطيفي أحد األمراء باليمن وقد ناب يف وصاب وغريها ، وكان حمبا يف أهل اخلري 

ا ومحل إىل صفد يف ذي احلجة حممد بن سيف بن حممد بن عمر بن بشارة ، مات مقتوال يف القاهرةوحشي جلده تبن
.  

حممد بن طيبغا التنكزي ناصر الدين ، كان أبوه من مماليك تنكز نائب الشام ، فولد له هذا يف رمضان سنة إحدى 
أو اثنتني وستني وحفظ احلاوي ، واشتغل والزم الشيخ شهاب الدين بن احلباب مدة وهو بزي اجلند ، مث بعد 

انقطع عند املصلى فتردد الناس  -كلم يف حال القراءة على بعض األحاديث ، وقد صار يقرأ البخاري ويت -اللنك 
والتفسري إال أنه  -، وكان يغلظ للترك وغريهم ورمبا آذاه بعضهم ، وكان يستحضر كثريا من الفقه واحلديث 

  .عريض الدعوى جدا مع أنه متوسط يف الفقه ، ومات يف شهر رمضان 
الدين بن القطان ، أخذ عن الشيخ ويل الدين امللوي وحنوه واعتىن بالعلوم العقلية ، حممد بن حممد املشهدي مشس 

واشتغل كثريا حىت تنبه ، وكان يدري الطب ولكن ليست له معرفة بالعالج ، مسعت من فوائده ، ومات يف 
  .الطاعون عن حنو ستني سنة 

نة تسع ومخسني ، واشتغل قليال وأخذ عن مجال بن حممد بن علي بن معبد القدسي املالكي املعروف باملدين ، ولد س
خري والزمه ،ومسع احلديث من حمي الدين بن عبد القادر احلنفي وحدث ، مث ويل تدريس احلديث بالشيخونية 

فباشره مع قلة علمه به مدة مث نزل عنه ، مث ويل القضاء بعناية فتح اهللا كاتب السر يف األيام الناصرية ، مث صرف مث 



مث صرف يف األيام املؤيدية مث أعيد ، وكان مشكورا يف أحكامه ، ووقعت له كائنة صعبة مع شريف حكم أعيد 
  .بقتله ، فأنكر عليه ذلك أهل مذهبه ومل يكن باملاهر يف مذهبه ، مات يف عاشر ربيع األول 
يلي احلليب نزيل القاهرة حممد بن عمر بن إبراهيم بن حممد بن عمر بن عبد العزيز بن حممد بن أيب جرادة ، العق

ناصر الدين ابن العدمي احلنفي ، تقدم نسبه يف ترمجه أبيه سنة إحدى عشرة ، ولد سنة اثنتني وتسعني حبلب وأمسع 
على عمر بن أيدغمش مسند حلب وعلى غريه ، وقدم القاهرة مع أبيه وهو شاب فشغله يف عدة فنون على عدة 

قي قليال من منظومته ، وكان يتوقد ذكاء مع هوج وحمبة يف املزاح والفكاهة مشايخ ، وقرأ بنفسه على شيخنا العرا
إىل أن مات أبوه وأوصاه أن ال يترك منصب القضاء ولو ذهب فيه مجيع ما خلفه ، فقبل الوصية ورشا على احلكم 

بأخبس أجرة ليكون له إىل أن وليه ، مث صار يرشوا أهل الدولة بأوقاف احلنفية بأن يؤجرها ملن خيطر له منهم ببال 
عونا على مقاصده إىل أن كان خيرهبا ولو دام قليال خلربت كلها ، وصار يف واليته القضاء كثري الوقيعة فيالعلماء 

قليل املباالة بأمر الدين كثري التظاهر باملعاصي وال سيما الربا سيئ املعاملة جدا أهوج متهورا ، وقد امتحن يف 
  .لوزير سعد الدين البشري وصودر وهو مع ذلك قاضي احلنفية الدولة الناصرية على يد ا

مث قام يف موجب قتل امللك الناصر قياما بالغا ومل ينفعه ذلك ألنه ظن أن ذلك يبقيه يف املنصب فعزل عن قريب كما 
السنة ذعر  تقدم يف احلوادث ، وقد ذكرنا يف احلوادث تنقالته يف القضاء والشيخونية ، مث ملا وقع الطاعون يف هذه

منه ذعرا شديدا وصار دأبه أن يستوصف ما يدفعه ويستكثر من ذلك أدوية وأدعية ورقي ، مث متارض لئال يشاهد 
ميتا وال يدعى إىل جنازة لشده خوفه من املوت ، فقدر اهللا أنه سلم من الطاعون وابتلى بالقولنج الصفراوي ، 

ن مجلة وصيته ما قدمته من قصة ابن الطرابلسي ، فلما بلغه أن فتسلسل به األمر إىل أن اشتد به اخلطب فأوصى وم
ابن الطرابلسي مات قبله سر بذلك وأشهد عليه أنه رجع عما كان أوصى به البن اجلييت ، فقدر اهللا تعاىل أن ابن 

  .اجلييت أيضا قد مات قبله بعشرة أيام ، مث مات ابن العدمي يف ليلة السبت تاسع شهر ربيع اآلخر 
الربكات حممد بن أيب السعود حممد بن حسني بن علي بن أمحد بن ظهرية ، املخزومي املكي كمال الدين ، ولد أبو 

سنة أربع وستني وسبعمائة ، وأحضر على عز الدين بن مجاعة ومل يعنت بالعلم بل كان مشتغال بالتجارة مذكورا 
مجال الدين ، فعيب مجال الدين بذلك ، وأنكر عليه بسوء املعاملة ، وويل حسبة مكة ونيابة احلكم عن قريبه الشيخ 

من جهة الدولةفعزله ، فسعى هو يف عزل مجال الدين وبذل ماال يف أوائل الدولة املؤيدية فلم يتم له ذلك حىت مات 
مجال الدين ، فتعصب له بعض أهل الدولة فويل دون السنة مث ويل مرة ثانية يف هذا السنة دون الشهرين ، ومات 

  .وال يف ثالث عشري ذي احلجة بعلة ذات اجلنب معز
حممد بن حممد بن عبد اهللا مشس الدين ابن مؤذن الزجنبيلية ، اشتغل وهو صغري ، فحفظ جممع البحرين واأللفية 
وغريها ، وأخذ الفقه عن البدر املقدسي ، وابن الرضي ، ومهر يف الفرائض وأخذها عن الشيخ حمب الدين ، 

  .ا ، وجلس لالشتغال باجلامع األموي ، وكان خريا دينا مات يف شوال واحتاج الناس فيه
حممد بن حممد بن حممد بن إبراهيم احلسباين مشس الدين رئيس املؤذنني باجلامع األموي ، وكبري الشهود بدمشق ، 

  . شعبان كان عارفا بالشروط سريع الكتابة ذكيا يستحضر كثريا من الفقه واحلديث مع كثرة التالوة ، مات يف
حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الدائم ، الباهي أبو الفتح جنم الدين احلنبلي ، وبرع يف الفنون ، وتقرر 
مدرسا للحنابلة يف مدرسة مجال الدين برحبة باب العيد ، وكان عاقال رصينا كثري التأدب ؛ مات يف ليلة اجلمعة 

حممد بن حممد الكوم ، الربشي تاج الدين ابن مشس .ثالثني سنة رابع عشري ربيع األول بالطاعون عن بضع و
  .الدين نقيب درس احلنابلة ، مات يف ربيع األول مطعونا ومل يبلغ اخلمسني ، وكان موصوفا حبسن املعاملة 



 الدين ، احللواين ، مات يف يوم اخلميس رابع عشي صفر مطعونا ، وكان كثري اجملازفة يف. . . حممد بن الشيخ 
  .القول ساحمه اهللا 

قطب الدين األبرقوهي أحد الفضالء ممن قدم القاهرة يف رمضان سنة مثاين عشرة فأقرأ الكشاف . . . . . حممد بن 
  .والعضد وانتفع به الطلبة ، ومات يف أواخر صفر مطعونا 

وثالثني ، وطلب بعد مساعد بن ساري بن مسعود بن عبد الرمحن ، اهلواري املصري ، نزيل دمشق ، ولد سنة بضع 
أن كرب فقرأ على الشيخ صالح الدين العالئي وويل الدين املنفلوطي وهباء الدين بن عقيل واألسنوي وغريهم ، 

ومهر يف الفرائض وامليقات ، وكتب خبطه الكثري لنفسه ولغريه ، مث سكن دمشق وانقطع بقرية عقربا ، وكان 
ال يقصده أحد إال أضافه وتواضع معه ، وكان دينا متقشفا ، سليم الرؤساء يزوروهنوهو ال يدخل البلد مع أنه 

الباطن ، حسن امللبس ، يستحضر الكثري من الفوائد وتراجم الشيوخ الذين لقيهم ، وله كتاب يف األذكار مساه بدر 
  .اهللا الفالح يف أذكار املساء والصباح ، ومات بقرية عقربا شهيدا بالطاعون ، وكان دميم الشكل جدا رمحه 

  .مفتاح الطواشي ، احلبشي مث اليمين ، ويل إمرة عدن لألشرف 
مقبل بن عبد اهللا ، الطواشي األشقتمري الرومي ، كان مجدار عند الظاهر والناصر وكان مالزما لديانة حمبا للفقهاء 

عمر مدرسة بالتبانة  ، اشتغل بالعلم كثريا ، وحفظ احلاوي الصغري فصار يذاكر به ، حسن القراءة للقرآن جدا ، مث
وقرر فيها مدرستني وطلبة ، وكان قد أسر مع اللنكية من دمشق مث خلص ، وحضر مع الرسل الواردين من اللنك 

  .يف سنة ست ومثامنائة وجاور عامني متواليني قبل موته ، ومات بالطاعون 
عد أخيه دريب ، مث أخرجه حسن بن أمري حلي انفرد بإمرهتا ب -باملهملتني  -موسى بن أمحد بن عيسى ، احلرامي 

موسى بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الناصر بن عايل بن .عجالن منها ، مث عاد إليها حىت مات يف هذه السنة 
عمر الشريف شرف الدين الشطنويف ، ولد يف حدود األربعني ، ومات يف ذي القعدة ، وكان حسن احملاضرة كثري 

  .طا النادرة وينظم شعرا كثريا وس
هكذا رأيت خبطه ، وقد يدعى حممدا أيضا ، الشيخ مهام الدين الشافعي ، اشتغل يف  -مهام بن أمحد اخلوارزمي 

بالده مث جاء إىل حلب قبل اللنكية ، فأنزله القاضي شرف الدين أبو الربكات يف دار احلديث البهائية ، فأقام هبا ، مث 
اشتمل عليه بعض األمراء فحصل له بعض املدارس ، مث نزل عنها للحاجة قدم القاهرة يف أوائل الدولة الناصرية ، و

، فلما عمر مجال الدين مدرسته عني له ، ووصف وبالغ يف الوصف فاستحضره وأشخص به وأسكنه بيتا قريبا منه 
له معاليم ورتب له الرواتب الواسعة ، مث ملا فتحها أسكنه يف املسكن البهي الذي عمر له وأجلسه شيخا هبا وقرر 

ورواتب خارجا عن ذلك وهدايا وعطايا ومراعاة ومساع كلمة فنبه بعد أن كان خامال ، وحتلى مبا ليس فيه بعد أن 
كان عاطال وانثال عليه الطلبة ألجل اجلاه ، فكان حيضر درسه منهم أضعاف من هو منزل فيه ، وأقرأ يف املدرسة 

تصر على الكشاف وكان ماهرا يف إقرائه إال أنه بطيء العبارة جدا املذكورة احلاوي والكشاف ، مث طال األمر فاق
حبيث ميضي قدر درجة حىت ينطق بقدر عشر كلمات ، وكانت له مشاركة يف العلوم العقلية مع إطراح التكلف 

وسالمة الباطن ، ميشي يف السوق ويتفرج فياحللق يف بركة الرطلي وغريها ، وكانت له ابنة ماتت أمها فصار 
ومتشي معه يف األسواق إىل أن راهقت ، وهي اليت . بسها بزي الصبيان وحيلق شعرها ويسميها سيدي علي يل

تزوجها اهلروي فحجبها بعد ذلك ، وقد ذكرت ما اتفق له يف اجمللس املعقود للهروي مات يف العشر األخري من 
  .ربيع األول وقد جاوز السبعني 

، قدم القاهرة ووعظ الناسباجلامع األزهر ، وحصل كثريا من الكتب مع لني يوسف بن عبد اهللا املارديين احلنفي 



اجلانب والتواضع واخلري واالستحضار لكثري من التفسري واملواعظ ؛ مات يف الطاعون وقد جاوز اخلمسني ، وخلف 
  .ه  ٨٢٢ومات بعده بقليل سنة : تركة جيدة ورثها أخوه أبو بكر 
  .الصاحلي  نور الدين بن قوام البالسي مث

  ٨٢٠حوادث سنة 
  سنة عشرين ومثامنائة

استهلت والسلطان على قصد السفر لتمهيد أمور البالد الشمالية فعلق اجلاليش يف خامس احملرم ونودي على 
الفلوس أن تكون سعر كل رطل ستة فاستقامت األحوال ، وأمر طرغلي بن صقل سيز السفر جلمع التراكمني 

 نصف الشهر فكان لكل مملوك عشرة آالف درهم يكون حساهبا من الذهب أربعني فتوجه ، وفرقت النفقات يف
مثقاال ، وكانت النفقة من اخلزانة لألمري الكبري مخسة آالف دينار وألمري آخور أربعة آالف ، وملن دونه من 

أقباي الدويدار نائب ويف أول هذه السنة بلغ .املقدمني لكل واحد من الطبلخاناة مخسمائة ولكل أمري عشرة مائتني 
حلب تغري خاطر السلطان عليه فركب على اهلجن جريدة يف أسرع وقت فوصل إىل قطيا واستأذن يف الوصول ، 

 ٢٤فأمر السلطان بتلقيه ، فتلقوه بسرياقوس ، وجهز إليه مركوب وكاملية ، فلقي السلطان يوم السبت حمرم 
، فقرره على نيابة الشام وأمره باملسري إىل دمشق فسار جريدة  احملرم ، فالمه السلطان على سرعة احلركة فاعتذر

  .على اخليل 
وفيه ضرب الدنانري من عشرة مثاقيل ومخسة ، وكان الساملي قبل ذلك ضرب ذلك مث بطل فجدده املؤيد ، فكان 

  .الذي حيصل له الدينار منها ال جيد صريفيا يصرفه ، فلما كثر التشكي من ذلك بطلت 
حلب قجقار القردمي أمري سالح ، وجهز أقبغا أمري أخور للقبض على الطنبغا العثماين نائب الشام  واستناب يف

ونودى لألجناد البطالني أن خيدموا عند األمراء وعند . واحلوطة على موجوده وسجنه بالقلعة فتوجه لذلك مسرعا 
قبض على مجاعة ممن مل ميتثلوا األمر  بغري خدمة ال يلومن إال نفسه مث -السلطان ، ومن وجد بعد ذلك بطاال 

فسجنوا وخرج السلطان إىل الريدانية يف سادس عشري احملرم ، وقرر نيابة الغيبة طوغان أمري آخور ، وقرر يف 
القلعة أزدمر شايه ، وكان قدمأمري احململ يف أول السنة ، وقدم القاصد إىل السلطان خبيمة كبرية بلغت النفقة عليها 

ينار ، وتقدم اجلاليش صحبة إبراهيم ولد السلطان ومعه قجقار نائب حلب ومجاعة من األمراء وسار عشرة آالف د
السلطان يف رابع صفر ، وتأخر بالقاهرة فخر الدين األستادار وعني نائب الغيبة له مائيت مملوك يكونون صحبته من 

فكان قريب العهد بالقدوم من احلج فأعفي عن أجناد القلعة وسافر القضاة صحبة السلطان على العادة إال املالكي 
السفر ، وأتفق أن شهاب الدين القرداج كان استقر مؤذنا يف الركاب السلطاين فتغيب عن السفر فورد ، املرسوم 
  .بعد مدة بالقبض عليه وبتجريسه فجرس مث حبس إىل أن جاء اخلري بقدوم السلطان فأفرج عنه وأذن له يف مالقاته 

صفر وصل ناصر الدين ابن خطاب احلاجب بدمشق بسبب الطنبغا العثماين وقد قبض عليه وسجن  يف ثاين عشر
بقلعة دمشق ، وكان اخلرب ملا وصل بذلك أذعن وحل سيفه بيده وهو حينئذ باحلزبة وتوجه صحبة العسكر إىل 

دينة ، فقدم خليل دمشق فسجن بالقلعة ، ونزل السلطان غزة يف نصف صفر ، ونزل مبصطبة استجدها بظاهر امل
مث توجه إىل جهة دمشق وأمراء العربان ومشايخ .اجلشاري نائب صفد وحسن بشارة مقدم البالد الصفدية عليه 

البالد يردون إىل أن وصل مرج الكتيبة يف سابع عشري صفر ، وقدم عليه قصاد أمراء التركمان يسألون الصفح 
أهنم إن صدقوا يف ذلك وصلوا وإال فليتخذ كل منهم نفقا يف عنهم ويعدونه حبضورهم إىل الطاعة ، فأجيبوا ب

  .األرض أو سلما يف السماء 



مث قدم أقباي نائب الشام يف العسكر ، ودخل السلطان دمشق أول ربيع األول ، ومل ينزل القلعة بل استمر سائرا 
  .رأسه فكان يوما مشهودا  إىل أن نزل باملصطبة اليت استجدها لنفسه بربزة وابنه إبراهيم حامل القبة على

  .ويف ليلة اجلمعة عمل املولد هناك على العادة وأرسل يف ثامنه زين الدين اخلواجا إىل حممد بن قرمان برسالة 
  .ويف تاسعه قدم يشبك نائب طرابلس 

  .ويف عاشره دخل السلطان محص وقدم نائب محاة جارقطلوفأعيد إليها من ساعته لعمل املهمات السلطانية 
يف ثالث ربيع األول أفرج السلطان عن سودون القاضي وأعطاه إقطاع اقربدى املنقار بعد موته ، وتوجه السلطان و

على محاة فقدم عليه هبا حديثة بن سيف أمري آل فضل وغنام بن زائل أمري آل موسى فتشاجرا يف قتل سامل بن 
بلها ، مث سار متوجها إىل حلب فخيم يف ليلة طويب فسكن السلطان ما بينهما ، مث عرض عليه تقادم ألمراء فق

الثلثاء سابع عشرة مبنزلة تل السلطان وكانت قدميا تعرف بالعبيديني ، وأصبح فاستعرض العساكر هناك ، مث رحل 
إىل قنسرين فقدم هبا قجقجار القردمي نائب حلب بعساكرها ، مث قدم طغريل بن صقيل سيز بعساكره وهم ألف 

  .ومخسمائة فارس 
ويف يوم السبت حادي عشر ربيع األول ركب السلطان عند الفجر وشرع يف صف األطالب وتعبية العساكر 

بنفسه ، ودخل حلب وهو يف امليمنة من شرق حلب بني النريب وجريين وشقها إىل أن نزلباملصطبة الظاهرية 
وصول الرسل اليت أرسلها إىل خارجها ، ودخلت امليسرة من اجلهة األخرى والتقوا بامليدان األخضر ، وترقب 

أطرافه ، فقدم يف ثاين عشري ربيع األول خليل بن بالل الكردي نائب مدينة إياس ومعه مفاتيح قلعتها ، فقرر يف 
  .نيابتها صاروجاء مهمندار حلب 

ومن وقدم عليه يف ثالث عشر منه مجع كثري من التركمان والعربان ، مث جهز نائب الشام ونائب محاة وعسكرمها 
انضم إليهما من تركمان وعرب إىل جهة ملطية وقرر داود بن أوزر ومجاعة بالعمق ، وقرر يف نيابة حلب يشبك 

اليوسفي ، ويف نيابة القلعة شاهني وأرغون وأمره بتقوية الربجني اللذين جددمها جكم ، فأكمل عمارهتما وشيدمها 
وعظم شأن القلعة هبما ، وأمر املؤيد بعد ذلك بتكملة وحصنهما ، فصارا كقلعتني استخرجتا من القلعة الكربى 

سور حلب فشرع فيه وطلب العمال من البالد حىت جدوا فيه وتعب أهل حلب يف عمله ، مث سار اجلاليش 
السلطاين ومقدمهم الطنبغا القرمشي يف عدة من األمراء ، وتوجه السلطان يف ثاين ربيع اآلخر على جهة العمق ، 

حممد بن قرمان وفيهمالقاضي مصلح الدين مرسل قاضي عسكره وصحبته هدية وكتاب اعتذار فقدم عليه رسل 
عن تقصريه وطبق فضة مسكوكة باسم املؤيد ، فعنف السلطان الرسول وعدد له خطأ مرسله يف امتناعه عن جتهيز 

عنه وأمره باجللوس مفاتيح طرطوس ، ويف عدم قبضه على كزل وغريه من املتسحبني فاعتذر مصلح الدين ، فصفح 
وفرق الدراهم على احلاضرين ، وقدم يف ذلك اليوم رسول ابن عثمان ، مث قدم إبراهيم بن رمضان وابن عمه 

وأكثر التركمان األوجيقية وقدمت معهم أم إبراهيم وأوالده الصغار ، فأكرمهم السلطان وخلع عليهم وأنفق فيهم 
مضى مجادى األوىل ومل حيضرها مشى السلطان على بالد ابن  ، وأرسل مصلح إلحضار مفاتيح طرطوس بشرط إن

قرمان ، وتوجه قجقار نائب حلب إىل جهة طرطوس فقدم بني يديه شاهني األيدكاري فدخل طرطوس وحتصن 
  .نائبها مقبل بالقلعة ، فنزل قجقار فحاصر القلعة إىل أن أخذها باألمان يف أواخر ربيع اآلخر 

وسار السلطان على جهة مرعش على األبلستني وحضر إىل قجقار ملا نزل بغراص  -ا وأخذ مقبل ومن معه وسجنو
وقرر يف نيابة قلعة سيس الشيخ .خليفة األرمن مبفاتيح قلعيت سيس وبادوز ، فجهزهم السلطان فخلع علي القصاد 

كبك قد أحرقها  أمحد أحد العشراوات حبلب ، ووصل نائب الشام إىل ملطية يف خامس ربيع اآلخر فوجد حسن بن



فلم يبق منها إال اليسري ومل يتأخر من أهلها إال الضعيف العاجز ونزح فالحوها فتوجه يف آثارهم وأعلم السلطان ، 
فأرسل السلطان ولده إبراهيم ومعه جقمق الدويدار ومجاعة من األمراء فساروا جمدين ودخلوا األبلستني للقبض 

الد ، فتوجهوا منها وأوقعو مبن يف كلد من التركمان ومبن يف خان السلطان على ابن دلغادر ، ففر منهم وأخلى الب
ومبن صار وشر وحلقوا حممد بن دلغادر يف سادس عشره وهو سائر حبرميه وأثقاله فاحتووا على مجيع ماله ، وخلص 

قدر الفيل ،  هو يف جريده من اخليل ، وقبض على مجاعة من أصحابه ، ومن مجلة ما هنب له مائة خبيت كل واحد
ورجع نائب الشام وقد قرر أمر ملطية ، وفر حسني بن كبك إىل بالد الروم ، وتوجه نائب محاة إىل جهة كختا 

وكركر فنازل القلعتني وقد أحرق نائب كختا أسواقها ، مث أمد السلطان نائب الشام بعسكر آخر ، وقدم كتاب 
  .، فأجيب إىل ذلك فقدم ولده ومعه هدية ومفاتيح القلعة  حممد بن دلغادر يسأل العفو عن أن يسلم قلعة درندة

ويف أواخر الشهر قدم قاصد علي ابن دلغادر ومعه هدية وكتاب فأضاف له السلطان نيابة األبلستني مع نيابة 
مرعش ، وتوجه السلطان يف ثامن عشري الشهر إىل درندة وبات عليها واستدعى بآالت احلصارفوصلت مفاتيح 

س ، وأوقع األمري استنبك بن إينال مبحمد بن دلغادر فقطعت يد ولده الكبري يف الوقعة ، مث ركب قلعة خيدرو
السلطان بنفسه على درندة ، وطلبوا األمان فأمنهم يوم اجلمعة سلخ الشهر ، وفيهم داود بن حممد بن قرمان 

  .لي بغا األرغون شاوي فألبسه السلطان خلعة واستوىل على القلعة وقرر يف نيابة ملطية ودوركي منك
ويف سادس مجادى األوىل وجه حممد بن شهري عسكرا فقاتلوا بقلعة خرت برت فأخذوها فجهز من أهلها أحد 

عشر رجال ، فأمر السلطان بصلبهم على قلعة درندة ، مث رجع السلطان إىل األبلستني يريد هبنسا وكختا وكركر 
اب كتابه وصحبته هدية مع رسول من جهة السلطان ، مث وصل وأرسل من هنا رسول قرا يوسف وامسه دنكز جبو

رسول من جهة قرا يوسف صحبة القاضي محيد الدين قاضي عسكره ووصل كتاب حممد شاه بن قرا يوسف 
وكتاب سر عمر حاكم أذربيجان ، وتوجه السلطان إىل هبنسا بعد أن وجه إليها نائب الشام ، فتسلم نائب الشام 

داود بن إبراهيم بن دلغادر وأخذه صحبته ورجع إىل لقاء السلطان ، فالتقيا به عند حصن  القلعة من طغرق بن
منصور فرضي على طغرق ، ونزل قجقار نائب حلب على كختا وكركر ، مث أردفه السلطان بنائب محاة 

ة ، وقدم عليه ونائبطرابلس ونزل السلطان حبصن منصور يف أواخر مجادى اآلخرة ، فقدم عليه رسول قرا يلك هبدي
رسول امللك العادل سليمان األيويب صاحب حصن كيفا هبديته ، وقرر يف نيابة قلعة الروم منكلي بغا عوضا عن أيب 

فبينا  -بكر بن هبادر الياسري وقرر يف نيابة هبنسا كمشبغا الركين ، ونازل كختا ونصب للرمي على قلعتها مدفعا 
صد قرا يلك ، فالتجأ قرا يلك إىل السلطان وكاتبه واحتمى به واشتد هو كذلك إذ ورد اخلرب بأن قرا يوسف ق

احلصار على قلعة كختا ومل يبق إال أخذها فطلب صاحبها األمان ، فآل األمر إىل أنه يبعث ولده هلنا وينزل عن 
قلعة كركر القلعة بعد رحيل السلطان ، فتوجه السلطان إىل جهة كرر وسارت األثقال إىل عينتاب فنازل السلطان 

يف أوائل مجادى اآلخرة ونزل قرقماش من قلعة كختا فتسلمها نواب السلطان ، وطرق مجاعة من عسكر قرا 
يوسف قلعة تناسر فنهبوا بيوت األكراد ، وعدا منهم مجاعة الفرات فركب عليهم بغا نائب ملطية فساروا إىل 

  .بغا يف نيابة كختا خرت برت ، وقرر السلطان شاهني احلاجب يف نيابة كركر وكزل 
ويف سابع رجب عاود السلطان أمل رجله فركب احملفة عجزا عن ركوب الفرس ، فنزل الفرات يف مركب وصحبته 

ويف سابع رجب قدم كتاب اقباي نائب الشام أن قجقار نائب حلب .خاصته إىل أن وصل قلعة الروم وقرر أمرها 
يعتذر عن ذلك بأنه بلغه أن قرا يوسف واقع قر يلك  رحل عن حصار كركر بغري علمه ، فوصل كتاب قجقار

فهزمه وأن من معه خافوا من قرا يوسف ، فلما حل ذلك رحل فأجيب نائب الشام بأن يستمر على احلصار ، ووقع 



الغضب على قجقار ، مث طلب خليل نائب كركر الصلح من نائب الشام فراسل السلطان يف ذلك ، ودخل 
ر رجب فوجد أهلها يف وجل شديد من قرب قرا يوسف ، فاطمأنوا حبضور السلطان ، السلطان حلب يف ثالث عش

وأمر السلطان بتكملة القصر الذي كان جكم قد شرع يف عمارته فعمر يف أسرع وقت ، وقعد السلطان فيه يف 
جقار آخر الشهر وأمر بصلب مقبل القرماين ورفاقه ، ووصل النواب يف سابع عشر رجب ، فأغلظ السلطان لق

يوخبه على سرعة رحيله ، فأجاب بغلظة فأمر بالقبض عليه فسجن بقلعة حلب مث أفرج عنه من يومه وأرسله إىل 
دمشق بطاال ، وقرر يشبك نائب طرابلس يف نيابة حلب ، وقرر بردبك يف نيابة طرابلس ، وقرر ططر رأس نوبة 

محاة نكباي ونقل خليل اجلشاري نائب صفد حاجبا موضع بردبك ، ونقل جارقطلو إىل نيابة صفد ، وقرر يف نيابة 
قرا صقل وتوجه النواب إىل بالدهم ، وحضر السلطان محيد -بطرابلس فاستعفى فأعفي ، وقرر عوضه سودون 

الدين رسول قرا يوسف ورسول صاحب حصن كيفا يسأل أن ينعم عليه بانتسابه إىل السلطان واستمراره نائبا من 
  .ه وخلع على قاصد قرا يوسف وأعيد إىل مرسله نوابه ، فخلع على قاصد

ويف شعبان أصلح السلطان بني حديثه أمري آل فضل وبني غنام ابن زامل وحلفهما على الطاعة ، وخلع على حممد 
  .بن دلغادر بنيابة األبلستني 

  .سط ووصل قاصد كردي بك ومعه سودون اليوسفي أحد من هرب يف وقعة قانباي فسمر حتت قلعة حلب مث و
ويف شعبان قبض ابن عثمان على حممد بن قرمان وعلى ولده مصطفى بعد أن حاصره بقونية واستوىل عليها وعلى 

  .غالب بالد ابن قرمان قيسارية وغريها 
 -بقلعة حلب ، وقرر حممد بك  -ويف أواخر شعبان سجن طرغلي وابن عمه طغريل ابنا سقل سيز وسجنا 

ووصل .عن طرغلي ، وقرر مبارك شاه يف نيابة الرحبة عوضا عن عمر ابن شهري  التركماين يف نيابة شيزر عوضا
يف سابع عشر شعبان كتاب قرا يلك وامسه طورغلي التركمان بأنه اصطلح مع قرا يوسف وتسلم قرا يوسف عنه 

فقريء  مدينة صور وعوضه عنها بألف ألف درهم ، ومائة فرس ومائة مجل ورحل عنه إىل تربيز يف رابع شعبان ،
كتابه على العسكر فاطمأنت نفوس أهل حلب بعد أن كانوا هتيئوا للرحيل إىل القاهرة فرارا من قرا يوسف ، ومث 

وصلت الكتب من نائب البرية وقلعة الروم ونائب كختا ونائب ملطية بنظري كتاب قرا يلك ، فرحل السلطان من 
وقبض على أقباي نائب الشام وسجنه بقلعة دمشق ، حلب يف ثامن عشر شعبان ، ودخل دمشق يف ثالث رمضان ، 

وكان املؤيد قد اشتراه صغريا ، ورباه ورقاه يف خدمته إىل أن صار دويدارا كبريا مث واله نيابة حلب مث دمشق وكان 
يتدين وحيب العدل ويسمو بنفسه وعلو مهته إىل معايل األمور ، وكان السلطان غضب منه لكونه آوى مجاعة من 

الذين خرجوا مع قانباي فهم به ، فبلغه ذلك فقدم مسرعا فأغضى السلطان عنه ورده إىل نيابة الشام ،  العصاة
فنقل عنه بعض أعدائه أنه يهم باخلروج على السلطان ، فاستدعاه السلطان يوم الركب ووخبه وعدد له من ذنوبه 

عن قجقار القردمي وقرره أمريا بتقدمة ألف وأمر بالقبض عليه ، وقرر تنبك يف نيابة الشام بعد امتناع ، ورضى 
مبصر ، وأفرج عن الطنبغا العثماين ونقله إلىالقدس بطاال ، وقرر يف نيابة حلب يشبك اليوسفي ويف نيابة القلعة 

أحدمها وهو القبلي سوق : فأحسن السرية وشرع يف حتصني الربجني بسفح القلعة  -شاهني الدويدار األرغون شاه 
الذي . خر وهو الشمايل على باب األربعني ، وبذل اجلهد يف ذلك ، وأمر املؤيد بعمارة السور القدمي اخليل ، واآل

  .استهدم من زمن هالكو وهو حميط مبدينة حلب 
وبرز السلطان من دمشق يف رابع عشرة ، وقدم بيت املقدس يف خامس عشر منه ، وفرق على الفقراء ماال ، 

الة ، وقريء البخاري حبضرته من ربعة وختم ، ومدح الوعاظ ، وكان وقتا حسنا وجلس باملسجد األقصى بعد الص



، مث توجه إىل اخلليل فزار وتصدق أيضا ، ووصل إىل غزة يف ثامن عشر منه ، وصلى العيد على املصطبة املستجدة 
ع عشر شوال ، وبات ظاهر غزة ، ورحلوا من آخر يوم العيد فقدم خانقاه سرياقوس تاسع الشهر فأقام هبا إىل راب

خلع على األمراء وأصحاب الوظائف ، وكانت خلعالقضاة  -ليلة النصف خبليج الزعفران فأصبح باكره فرأيته 
بسمور إال املالكي فإهنا كانت بسنجاب لكونه مل يسافر معهم ، ودخل القاهرة يف نصف الشهر وابنه إبراهيم حيمل 

األستادار مساطا حافال فأكل منه ، مث  -، ودخل جامعه اجلديد ومد له القبة على رأسه فشق القاهرة وقد زينت له 
مد له مساط آخر حلوى فتنوهبت ، مث ركب إىل القلعة وفرش األستادار خليله شققا حريرا من أوائل احلسينية إىل 

  .القلعة 
ملرقيب وكان نائب قلعة ويف تاسع عشرة استقر طوغان أمري آخور عوضا عن تنبك يبق نائب الشام ، وقرر الطنبغا ا

حلب يف احلجوبية الكربى ، وقرر قجقار القردمي أمري سالح على عادته قبل نيابة حلب ، وخلع على األستادار 
باالستمرار وأضيفت إليه أستادارية إبراهيم ابن السلطان ، ورخصت اجلمال عند خروج احلجاج جد الكثرة ما 

  .ورد مع العسكر 
عشري شوال إىل الصيد ورجع فنزل بيت األستادار ، فخدمه بعشرة آالف دينار ،  مث ركب السلطان يف ثاين

وركب من منزله حىت شاهد امليضاة ، اليت أنشأها األستادار جبوار اجلامع املؤيدي ، وكان فرغ األستادار منها يف 
  .مدة يسرية 

ها أرغون شاه وكان أستادار نوروز ويف خامس عشري من شوال استعفى فخر الدين األستادار من الوزارة فقرر في
بالشام يف السادسوالعشرين من شوال فباشر الوزارة حبرمة وصولة ، وقدم األستادار للسلطان عند قدومه من 
السفر أربعمائة ألف دينار عينا ، مثانية عشرة ألف إردب غلة ، فمن ذلك أربعني ألف دينار حصلها من ديوان 

ملدة اللطيفة ، ومثانون ألف دينار جباها من النواحي ، وثالثون ألف دينار من ماله هو ، الوزارة بعد التكفية يف هذا ا
وكان محل إىل الشام قبل ذلك مائة ألف دينار ، فاستعظم السلطان ذلك وتقرر عنده أنه ال نظري له يف املباشرين ، 

  .ظلم الناس به  ومل يسمع فيه بعد ذلك لومة الئم ، فعوجل فخر الدين عن قرب ومل ينفعه ما
ويف يوم الثالثاء العشرين من شوال أدير احململ وقرر أمري احلاج يشبك الدويدار الثاين ، ومل تكن العادة بإدارته إال 

نائب الشام خشي على نفسه  -يوم االثنني أو اخلميس واتفق أن أمري الركب هذا ملا بلغه ما وقع ألخيه آقايب 
فقام بأمر احلاج اسنبغا الفقيه إىل أن وصلوا إىل القاهرة ، وأخرب احلاج ملا رجعوا فهرب من املدينة بعد الرجوع ، 

ويقال إنه استقام على الذي جلبه  -بأن السنة كانت شديدة الرخص حىت بيع اجلمل الدقيق بستة دنانريأفلورية 
  .باثين عشر 

رج نائب القلعة يف إثره إىل باب اجلديد ويف الرابع والعشرين من شوال أخرج قباي ومن بالقلعة من املسجونني فخ
وركب نائب الشام فأغلق آقباي باب القلعة واعتصم هبا ، وحاصره تنبك يبق وراسل السلطان بذلك ، واستمر 
يومني ، فوشي إىل النائب بأن آقباي قد خرج يف النهر ومشى فيه إىل طاحون باب الفرج فقبض عليه هناك وعلى 

ة شديدة على صنيعه مث قتل بأمر السلطان وقدم برأسه يف الثاين من ذي احلجة ، وقرر بعض أصحابه ، فعوقب عقوب
  .يف نيابة القلعة شاهني احلاجب الثاين وقرر يف احلجوبية عوضه كمشبغا طولو 

  .وقرر يف تقدمة التركمان عوضه شعبان بن اليغموري أستادار الديوان املفرد بدمشق 
را يلك يف هذا الشهر فاحنل سعر عامة املبيعات من الغالل وغريها ، وكان يف ويف تاسع ذي القعدة وصل رسول ق

  .الظن أن يلغو ذلك بقدوم العسكر فجاء األمر خبالف ذلك 



فلما كان يف ذي احلجة قلت الغالل وزاد سعر القمح وغريه مائة درهم اإلردب وأزيد ، وكان السبب يف ذلك قلة 
ت ، فمنع من عنده قمح وغريه من البيع ، فلطف اهللا تعاىل بنزول الغيث يف املطر يف الشتاء فجفت الزروع وهاف

وفيها عصى .رابع عشر ذي احلجة وهو املوافق إلمشري فجادت الزروع ومنت وزكت وتراخى السعر وهللا احلمد 
دم التعرض له حممد شاه بن قرا يوسف على أبيه يف بغداد وامتنع من الوصول فأراد أبوه أن حياصره ، فأشري عليه بع

  .فتركه ، وشرع حممد املذكور يف مجع املال فحصل منه شيئا كثريا 
وفيها قتل الشيخ نسيم الدين التربيزي نزيل حلب وهو شيخاحلروفية وقد تقدم ذكر شيخه فضل اهللا يف حوادث 

السلطان بقتله سنة أربع ومثانني ، وأما هذا فإنه سكن حلب وكثر أتباعه وشاعت بدعته فآل أمره إىل أن أمر 
فضربت عنقه وسلخ جلده وصلب ، وقد وقع لبعضأتباعه كائنة يف سلطنة األشراف وأحرقت كتابه معه فيه هذا 

اإلعتقاد وأردت تأديبه فحلف أنه ال يعرف ما فيه وأنه وجده مع شخص فظن أن فيه شيئا من الرقائق فأطلق ، بعد 
ام اإلسالم ، وكان سبب وقوع ذلك أن شخصا شريفا قدم من أن تربأ مما يف الكتاب املذكور تشهد والتزم أحك

الشام وذكر أنه مل يزل يسعى يف اإلنكار على هؤالء إىل أن عثر هبذا وكتب له مرسوم بالقيام عليهم يف بالد الشام ، 
نة مث قدم علينا شخص من أهل أنطاكية فذكر لنا عنهم أمورا كثرية وكتب له مراسيم بالقيام عليهم وذلك يف س

٨٤١ .  
  من احلوادث غري ما يتعلق بسفر السلطان

يف احملرم وضعت جاموسة ببلقس مولودا برأسني وعينني وأربعة أيد وسلسليت ظهر ودبر واحد ورجلني اثنتني ال غري 
  .وفرج واحد أنثى والذنب مفروق باثنني ، فكانت من بديع صنع اهللا 

د الباسط الكسوة اليت استعملها فكانت يف غاية احلسن ، وكان ويف العشرين من احملرم عرض القاضي زين الدين عب
  .املوت يف مجال احلاج كثريا فتضرر طوائف من احلاج وغال السعر معهم 

  .ويف أواخر احملرم صرف منكلي بغا عن احلسبة وأعيدحممد بن يعقوب 
صادرات حىت فرض على كل قرية ويف صفر توجه فخر الدين األستادار إىل الوجه البحري فأسعره نارا من كثرة امل

وكان ذلك شيئا عظيما إال أنه . وكفر وبلد ذهبا معينا فحصله يف أسرع مدة ومنع من بيده رزقه من قبض خراجها 
واستقوى على املستضعفني وتتبع من يعرف باملال يف الوجه البحري فبالغ يف استخالص الذهب . رجع عن ذلك 

  .ك منهم باملصادرة والرماية وغري ذل
ويف ربيع األول ابتدأ فخر الدين األستادار هبدم األماكن اليت بظاهر املقس إىل قنطرة املوسكي إىل ما يقابل داره 
. اجلديدة اليت كانت تعرف بدار هبادر األعسر وكانت تعرف قدميا بدار الذهب وهي مطلة على اخلليج احلاكمي 

ور واملساجد واحلوانيت ما يكون قدر مدينة كبرية ، وأراد أن فشرعوا يف اهلدم ونقل التراب فدخل يف ذلك من الد
يعمل ذلك بستانا كبريا فشرع فيه ، مث أجرى املاء بعد وفاء النيل من اخلليج الناصري ومات قبل أن يتم ما أراد 

  .من ذلك فصارت تلك النواحي مكانة مهولة باألتربة 
فرج من الوجه البحري ، وفيه هتدمت الدور اليت أحدثت ويف حادي عشر ربيع األول قدم فخر الدين بن أيب ال

فوق الربج الذي جياور باب الفتوح واختذ هناك مكان وأمر السلطان حببس أوىل اجلرائم فيه عوضا عن خزانة مشائل 
  .، وفيه كثر اإلرجاف مبجيء الفرجنفشرع أهل اإلسكندرية يف حفر اخلندق واستعدوا لذلك 

التجهز إىل جهة الصعيد ليفعل فيها ما فعله يف الوجه البحري ، فاستعد لذلك ومجع وفيه شرع فخر الدين يف 
  .فرسان العربان من كل جهة وأوسع هلم يف إخراج العدد التامة من أنواع السالح ، ووسع هلم يف العطايا 



األمشونني فاهنزموا وخرج يف سادس عشره يف مجع كثري فأوقع بطوائف منهم يقال هلم عرب هلانة بناحية القلندون و
، واستمر متوجها وحصل له من البقر واجلاموس واجلمال والغنم ما ال يدخل حتت احلصر فإن بعضه هلك وبعضه 

  .وصل وشرعوا يف رميه على الناس وقرر على البالد الصعيدية حنو ما قرر على البالد البحرية 
مطعونا ، فشاع بالقاهرة أنه هو وأخوه واخلليفة  وفيه مات فرج بن الناصر فرج بن الظاهر برقوق باإلسكندرية

ماتوا مجيعا فلهج الناس بأهنم ماتوا بالسم ، مث تبني فساد ذلك وأنه مل ميت إال هذا وحده بالطاعون ، وانكسرت 
مبوته حدة كثري من املماليك السلطانية الناصرية ، وكانوا يف كل وقت يشاع أهنم يريدون الثورة ليسلطنوه ، وفشا 

  .لطاعون باإلسكندرية ودمياط ، ووقع منه بالقاهرة شيء يسري بلغ يف اليوم أربعني نفسا ا
ومن احلوادث أن السلطان نزل يف سادس ذي احلجة وحده بغري أمري من األمراء إىل اجلامع بباب زويلة فنظره 

ار وكاتب السر وحنو عشرة وطلع إىل أعاليه وشاهد املواضع اليت أخرت من األبنية ومل يكن صحبته سوى األستاد
من املماليك ، فلما نزل من اجلامع دخل بيت كاتب السرمث خرج منه فدخل بيت زين الدين عبد الباسط ناظر 

  .اخلزانة الشريفة 
  .ويف سابع عشر ربيع اآلخر سقط من العمارة باملؤيدية عشرة أنفس ، فمات أربعة وكسر ستة 

صاحب اليمن وصحبته بكتمر السعدي مملوك ابن غراب رسوال عن  ويف أواخر ربيع اآلخر توجه مفلح رسول
  .السلطان 

يف يوم اجلمعة ثاين مجادى األوىل أقيمت اخلطبة باجلامع املؤيدي ومل يكمل منه سوى اإليوان القبلي وخطب به عز 
توجه الصاحب بدر أبن أمحد املقدسي الشافعي نيابة عن القاضي ناصر الدين البارزي ، و. . . الدين عبد السالم 

الدين بن نصر اهللا ناظر اخلاص إىل الشام يف عاشر الشهر ومعه حمضر مبا أنفق يف املؤيدية وكان ولده صالح الدين 
حينئذ شادا هبا ،مث قدم فخر الدين األستادار من الصعيد ومعه ستة آالف بقرة ومثانية آالف رأس غنم وألفا مجل 

ماء شيء كثري جدا خارجا عن الذهب ، وشرع يف رمي ذلك على الناس فعم وألفا قنطار قند ، ومن العبيد واإل
  .الضرر أهل البوادي واحلواضر ، وحصل يف هذه املدة اللطيفة من املال شيئا كثريا أرصده جمليء السلطان 
  . ويف مجادى األوىل وقف النيل ونقص شيئا كثريا ، مث عاد واستمرت الزيادة فاحنل سعر القمح بعد أن غال

ويف مجادى اآلخرة صرف ابن يعقوب عن احلسبة وقرر عماد الدين ابن بدر الدين ابن الرشيد املصري ، وكان 
ينوب يف احلسبة عن التاج وغريه فسعى يف احلسبة عن التاج وغريه فسعى يف احلسبة استقالال عند نائب الغيبة ، 

عة ، وقدرت الغرامة عليهما خبمسمائة دينار فلم ميكن وألزم تعمري الربجني اللذين أحدمها بباب السلسلة حتت القل
األستادار خمالفته وكان ابن يعقوب من جهته ، فاستمر معزوال وساءت حال عماد الدين بعد ذلك وهرب كما 
سيأيت ، ولو سلك طريق أبيه لكان أوىل به فإن أباه ناب يف احلسبة أربعني سنة متوالية ومل يطلب االستقالل قط 

سداد إىل أن مات ، وانتهت زيادة النيل يف هذه السنة يف سادس عشر توت إىل عشر أصابع من  فمضى على
  .عشرين ذراعا 

ويف السادس من شعبان أمسك نصراين زىن بامرأة مسلمة فاعترفا بالزناء فحكم شرف الدين عيسى األقفهسي 
وأحرق النصراين ودفنت املرأة ،وعاب  برمجهما ، فرمجا خارج باب الشعرية ظاهر القاهرة عند قنطرة احلاجب ،

الناس على القاضي صنيعه هذا من عدة أوجه منها استبداده بذلك وإسراعه باحلكم ودعوى املرأة اإلكراه ومل يقبل 
ذلك منها إال ببينة فأحضرت واحدا ومل يؤخرها حىت تسمع الشهادة لكون النصراين أسلم ملا حتقق الرجم وغري 

  .ور وتنصل مما نقم عليه ، فاهللا أعلم ذلك ، مث جاين املذك



ويف سادس شعبان رفع إىل األستادار أن نصرانيا يف خدمته يقال له ابن احلضري وقع منه ما يقتضي إراقة دمه 
فأحضر القاضي املالكي وكان من جريانه وحضر معه خلق كثري ، فادعى عليه فأنكر ، فتشطرت البينة فحكم 

رد ليضرب أسلم فترك واستمر ، يباشر وهو غري حمب الدين اآليت ذكره ، وقرئ القاضي بتعزيره ، فعند ما ج
  .البخاري باملدرسة املؤيدية ، وحضر من كان حيضر يف القلعة 

ويف هذا الشهر منع النصارى من تكبري العمائم ، ولبس الفراجي واجلبب باألكمام الواسعة كهيئة قضاة اإلسالم ، 
  .املسلمني  وركوب احلمر الفره واستخدام

ويف نصف شعبان وصل كتاب السلطان من حلب بشرح سريهتفي السفرة املذكورة يف بالد الروم وما ملك من 
  .فقرأته يف اجلامع األزهر وكان يومه مشهودا . القالع اليت مل ميلكها أحد من الترك قبله وغري ذلك 

اتب األستادار ، وكان مييل إىل املسلمني حىت ويف الثامن عشر من شعبان أسلم األسعد ابن احلضرمي النصراين ك
  .حفظ قطعة القرآن وشدا طرفا من النحو ، فسماه فخر الدين حممدا ولقبه حمب الدين 

ويف رمضان مات قاضي احلنابلة بدمشق مشس الدين ابن عبادة ، وقرر بعده القاضي عز الدين املقدسي احلنبلي ، 
ستقر عوضه يف تدريس املؤيدية الشيخ حمب الدين أمحد بن الشيخ نصر ومات ابن عرب يف أواخر ذي القعدة ، وا

  .اهللا البغدادي 
ويف ثامن عشر رمضان توجه بركات بن حسن بن عجالن إال مكة ، والتزم فخر الدين األستادار عنه وعن أبيه مبال 

  .للسلطان 
جازية واستأجره وأمر بعمارته ، مث وفيه هم فخر الدين بنقل سجن أصحاب اجلرائم املسمىباخلزانة إىل نصر احل

  .شغل عنه فلم يتم 
ويف ثامن ذي القعدة سار إبراهيم بن سلطان إىل الوجه القبلي ألخذ تقادم العربان ووالة األعمال فقام خبدمته ابن 

  .حمب الدين الكاشف 
بإذن السلطان ،  ويف حادي عشر ذي القعدة قدم حممد وخليل ولدا الناصر فرج من اإلسكندرية بعد االعتقال

  .وقدمت رمة أخيهما فرج فدفنت عند جده امللك الظاهر 
ويف ذي القعدة خرج السلطان إىل البحرية فوصل إىل رأس القصر ، مث رجع فنزل القصر الذي أنشأه كاتب السر 

  .بالشاطئ الغريب قريب منباية 
فرعت يف بعض املراعي فماتت عن مث يف هذا الشهر كان لبعض أهل الصعيد غنم يزيد على عشرين ألف رأس 

  .آخرها ، وقيل إن ذلك من املراعي وكان فيه من حشائش السم 
ويف سلخ ذي القعدة نودي أن يكون كل رطل ونصف من الفلوس بنصف درهم فضة من املؤيدية ، وبلغ الذهب 

اص أن يشتريامن الفلوس ما إىل مائتني ومثانني واألفلوري إىل مائتني وستني ، وأمر األستادار والوزير وناظر اخل
استطاعوا ، ففرض على األستادار مائة ألف دينار وعلى اآلخرين مائة ألف دينار ، وأمر أن حيصلوا بثمنها فلوسا ، 

من كان عنده فلوس فليحملها إىل الديوان السلطاين وينكل من امتنع من محلها أو سافر هبا ، وساق فخر : ونودي 
احي إىل السلطان خاصة ألف رأس من الكباش العلوفة ومائة ومخسني بقرة ، وقام عنه يف الدين األستادار يف األض

  .التفرقة على األمراء وغريهم بعشرة آالف رأس 
  .ويف سادس عشريه نزل السلطان إىل اجلامع املؤيدي مث إىل بيت كاتب السر وهو بثياب جلوسه 

يطان الوايل وصرف عماد الدين ، وقرر سودون القاضي يف ويف رابع عشري ذي القعدة أضيفت احلسبة إىل أقبغا ش



  .كشف الصعيد وصرف بدر الدين ابن حمب الدين وأمر بإحضاره 
  .ويف تاسع عشري ذي احلجة قدم إبراهيم بن السلطان من السفر 

ظلم ويف ذي احلجة كانت الفتنة بدمياط ، وكان وإليها ناصر الدين حممد السالخوري سيء السرية غاية يف ال
فتعرض لناس يقال هلم السمناوية يتعيشون بصيد السمك من . والفسق كثري التسلط على نساء الناس وأوالدهم 

حبرية تنيس ومساكنهم جبزائر يقال هلا العزب بضم العني وفتح الزاي بعدها موحدة فأنفوا من سوء فعله وفحش 
هبا ، فرماهم . ليسا له ألنه مل يقع له قريب من ذلك  سريته فتجمعواليوقعوا به ففر إىل داره فحاصروه األدب أهنما

فهرب يف البحر يف سفينة . بالنشاب فقتل منهم واحدا وجرح ثالثة ، فازداد حنقهم وتكاثروا إىل أن هجموا عليه 
مث .  إىل اجلزيرة فتبعوه فتناوبوا ضربه وردوه إىل البلد وحلقوا نصف حليته وشهروه على مجل واملغاين تزفه مث قتلوه

أخرجوا الوايل من احلبس فأرادوا إثبات حمضر يوجب قتله ، فبادر سفهاؤهم فقتلوه وسحبوه وأحرقوه بالنار وهنبوا 
داره وسلبوا حرميه وأوالده فقتل من أوالده صغري يف املهد وقيل مات من الرجفة ، فكانت هذه الكائنة من 

  .الفضائح 
مية وفيهم فارسان داخل القاهرة فمروا على باب اجلامع األزهر ويف تاسع عشري ذي احلجة طرق مجع من احلرا

ووصلوا إىل رحبة األيدمري ، فنهبوا عدة حوانيت وقتلوا رجلني ورجعوا إىل حارة الباطلية فتوزعوا فيها فلم يتبعهم 
  .أحد ، فكانت من الفضائح أيضا 

ب زويلة للجامع املؤيدي ، وكادت أن تسقط وفيها يف أواخرها مالت املئذنة اليت بنيت على الربج الشمايل ببا
واشتد خوف الناس منها وحتولوا من حواليها فأمر السلطان بنقضها ، فنقضت بالرفق إىل أن أمن شرها ، وعامل 
السلطان من وىل بناءها باحللم بعد أن كان أرجف بأنه يريد أن يغرمهم مجيع ما أنفق فيها ، فهدمت وشعر يف بناء 

  :واتفق أن كان ناظر العمارة هباء الدين ابن الربجي كما تقدم فأنشد تقي الدين بن حجة يف ذلك اليت تقابلها ،
  على الربج من بايب زويلة أنشئت

  منارة بيت اهللا واملعهد املنجي
  فأخىن هبا الربج اجلنيت أماهلا

  أال صرحوا يا قوم باللعن للربجي
  .قدم القاهرة يف هذه السنة  وقال شعبان بن حممد بن داود األثاري يف ذلك وكان

  عتبنا على ميل املنار زويلة
  وقلنا تركت الناس بامليل يف هرج
  فقالت قربين برج حنس أمالين

  فال بارك الرمحن يف ذلك الربجي
  :وكنت قلت قبل ذلك وأنشدهتما يف جملس املؤيد 

  جلامع موالنا املؤيد رونق
  منارته باحلسن تزهو وبالزين

  القصد أمهلوانقول وقد مالت عن 
  فليس على جسمي أضرمن العني

فغضب واستعان مبن نظم له بيتني . فأراد بعض اجللساء العبث بالشيخ بدر الدين العيين فقال له إن فالنا قرض بك 



ينقض هذين البيتني ونسبهما لنفسه ، وعرف كل من يذوق األدب أهنما ليسا له ألنه مل يقع له قريب من ذلك 
  :اء بنقض األمرين وهو جنم الدين ابن النبيه املوقع وأنشد بعض األدب.

  يقولون يف ميل املنار تواضع
  وعني وأقوال وعندي جليها

  فال الربج أخىن واحلجارة مل تعب
  ولكن عروس أثقلتها حليها

ويف هذه السنة ملك أويس بن زادة بن أويس بن حسني البصر ، انتزعها من مانع أمري العرب بعد حروب ، وكانوا 
  .انتزعوها منهم من إمارة عمه أمحد بن أويس من أوائل القرن ، وقوى أويس املذكور وانضم إليه عسكر عمه 

ويف أواخر هذه السنة هرب يشبك الدويدار الثاين من املدينة النبوية وهو يومئذ أمري احلاج املصري ، والسبب يف 
فخاف ، وبلغه أيضا أنالسلطان كتب إىل مقبل أمري ينبع  هربه أنه بلغه ما اتفق يف أفباي نائب الشام وكان من إخوته

أن يقبض عليه ، فأخر مقبل ذلك إىل أن رحل املذكور من املدينة فقبض عليه هناك ، فاستشعر ذلك فاختفى بعد 
 رحيل احلاج من املدينة ، فلما نزلوا الربكة مل يقفوا له على خرب فسار هبم أقبغا الزيين دويداره وترفق يف سريه

باحلاج ونبالغ يف اإلحسان م ، فقدموا وهم يشكرونه ، وكان الرخص كثريا وكذلك املياه ، ووصل يشبك يف هربه 
إىل بغداد ، فتلقاه حممد شاه بن قرا يوسف فأكرمه مث هرب منه إىل قرا يوسف نفسه يف سنة اثنتني وعشرين فأكرمه 

  .وأقام عنده 
  ٨٢٠وفيات سنة 

  ومثامنائة من األعيانذكر من مات يف سنة عشرين 
  .إبراهيم صاحب مشاخي وتلك البالد ، وهو من مجلة من ينتمي لقرا يوسف 

أمحد بن أيب أمحد الفراوي املالكي ، اشتغل كثريا وبرع يف العربية وغريها وشارك يف الفنون وشغل الناس ، وقد عني 
  .مرة للقضاء فلم يتم ذلك ، مات يف تاسع عشر شعبان 

 بن إبراهيم الدمشقي حمي الدين ابن املدين ، ولد سنة إحدى أو اثنتني ومخسني ، وعين بصناعة أمحد بن احلسني
اإلنشاء وباشر التوقيعمن صغره يف أيام مجال الدين ابن األثري ، وكان عاقال ساكنا ، ودخل مصر بعد فتنة اللنك 

تابة السر بدمشق يف أوائل سنة مثاين عشرة وباشر التوقيع مث قدم مع شيخ ومعه صهره بدر الدين بن مزهر ، فويل ك
، وكان عارفا متوددا ال يكتب على شيء خيالف الشرع ، وكان عنده اجنماع عن الناس ، وكان ينسب للتشيع ، 

  .ومات يف صفر وقد أجنب ولده جنم الدين حفظه اهللا 
وسبعني وتعاىن العربية فمهر يف  أمحد بن يهود ، الدمشقي الطرابلسي شهاب الدين النحوي احلنفي ، ولد سنة بضع

النحو واشتهر به واقرأ فيه ، وشرع يف نظم التسهيل فنظمه يف تسعمائة بيت ، مث أخذ يف التكملة فمات قبل أن 
ينتهي ، وكان حتول بعد فتنة اللنك إىل طرابلس فقطنها ، وانتفع هبا أهلها إىل أن مات هبا يف آخر هذه السنة ، 

  .وكان يتكسب بالشهادة 
أمحد الريفي الدمشقي مث املكي ، كان يؤدب األوالد بدمشقخريا كثري التالوة ، مث إنه توجه إىل مكة وجاور هبا حنوا 

  .من ثالثني سنة وتفرغ للعبادة على اختالف أنواعها ، وأضر يف آخر عمره ، ومات مبكة 
وقد تقدم ذكر قتله يف  -مث نيابة حلب  أقباي الدويدار املؤيدي ، قدمه املؤيد إىل أن واله الدويدارية الكربى

  .احلوادث 



  .أقربدي املنقار ، مات بدمشق ومل يكن حممود السرية 
أبو بكر بن حممد اجلربيت العابد ، كان يلقب املعتمر لكثرة اعتماره ، وكان على ذهنه فوائد ، وللناس فيه اعتقاد ، 

  .، ومات يف سابع احملرم  وينسبونه إىل معرفة علم احلرف ، جاور مبكة ثالثني سنة
  .خضر بن إبراهيم ، الروكي خري الدين نزيل القاهرة ، كان من كبار التجار كأبيه ، مات مطعونا يف ذي احلجة 

داود بن موسى الغماري املالكي ، عين بالعلم مث الزم العبادة وتزهد ، جاور باحلرمني أزيد من عشرين سنة ، 
سامل بن عبد اهللا بن سعادة بن طاحني القسنطيين نزيل .ا مبكة ، مات يف مستهل احملرم وكانت إقامته باملدينة أكثر منه

اإلسكندرية ، وكان أسود اللون جدا فكان يظن أنه موىل وأما هو فكان يدعي أنه أنصاري ، وكان للناس فيه 
صيت وطار له صوت ،  اعتقاد وبني عينيه سجادة ، وقد الزم القاضي برهان الدين بن مجاعة واختص به وصار له

مث صحب مجال الدين حممود بن علي األستادار وكان له تردد كثري إىل القاهرة وحماضرة حسنة ، وعلى ذهنه فنون 
  .، وله أناشيد وحكايات ، ومات باإلسكندرية يف آخر هذه السنة وقد جاوز الثمانني 

الشراحيي ولد سنة مثان وأربعني وسبعمائة ، وأخذ عبد اهللا بن إبراهيم خليل ، البعلبكي الدمشقي مجال الدين ابن 
عن الشيخ مجال الدين بن بردش وغريه ، مث دخل دمشق فأدرك مجاعة من أصحاب الفخر وأمحد بن شيبان ، 

وحنوهم فسمع منهم ، مث من أصحاب ابن القواس وابن عساكر ، مث من أصحاب القاضي واملطعم ومن أصحاب 
زرى وبنت الكمال واملزي ، فأكثر جدا وهو مع ذلك أمي ، وصار أعجوبة دهره احلجار وحنوه ومن أصحاب اجل

وليه مع ذلك فضائل وحمفوظات ومذاكرة حسنة ، وكان ال . يف معرفة األجزاء واملرويات ورواهتاوالعايل والنازل 
أشياء ، وكان  ينظر إال نظرا ضعيفا ، وقد حدث مبصر والشام ، مسعت منه ومسع معي الكثري يف رحليت وأفادين

شهما شجاعا مهابا جدا كله ، ال يعرف اهلزل ، وكان يتدين مع خري وشرف ، قدم القاهرة بعد الكائنة العظمى 
  .فقطنها مدة طويلة ، مث رجع إىل دمشق وويل تدريس احلديث باألشرفية إىل أن مات يف هذه السنة 

عذري مجال الدين البشبيشي ، ولد يف عاشر شعبان سنة عبد اهللا بن أمحد بن عبد العزيز بن موسى بن أيب بكر ، ال
، وقرأ يف الفقه والنحو ، وأخذ عن شيخنا الغماري وابن امللقن ، وتكسب بالوراقة وكتب اخلط اجليد ،  ٧٦٢

وصنف كتابا يف املعرب وكتابا يف قضاة مصر ، ونسخ خبطه كثريا ، وناب يف احلسبة عن صاحبنا الشيخ تقي الدين 
عبد الرمحن بن .، وكان رمبا جازف يف نقله ، مسعت من فوائده كثريا ، ومات باإلسكندرية يف ذي القعدة  املقريزي

حممد بن حسني ، السكسكي الربهبي التعزي ، أحد الفضالء باليمن ، برع يف الفقه وغريه ، مث حج فلما رجع مات 
  .وهو قافل يف ثالث احملرم 

لفوي نزيل القاهرة تاج الدين أخو ناظر اخلاص ، ولد سنة ستني وسبعمائة ، عبد الوهاب بن نصر اهللا بن حسن ، ا
وباشر جباه أخيه كثريا من الوظائف مثل نظر األوقاف واألحباس وتوقيع الدست ووكالة بيت املال ونيابة كاتب 

مات يف ثالث عشر السر يف الغيبة وخليفة احلكم احلنفي ، وكان حيب العلم والعلماء وجيمعهم عنده ويتودد هلم ، 
  .مجادى اآلخرة ، وكان أبوه إذ ذاك حيا فورثه مع أوالده 

حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد العزيز ، النويري مث املكي القاضي عز الدين ابن القاضي حمب الدين ابن 
وهو صغري ، وناب  القاضي مجال الدين ابن أيب الفضل العقيلي الشافعي ، ولد سنة أربع أو مخس وسبعني واشتغل

ألبيه يف اخلطابة واحلكم ، مث اشتغل بعد وفاته يف رمضان سنة تسع وتسعني إىل أن صرف يف ذي احلجة سنة مثامنائة 
بالشيخ مجال الدين ابن ظهرية ، مث وليها مرارا ، مث استقرت بيده اخلطابة وغريها وانفرد مجال الدين بالقضاء ، فلما 

لعز يف اخلطابة ونظر احلرم واحلسبة حىت مات عز الدين يف هذهالسنة يف ربيع األول ، مات سنة تسع عشرة استقر ا



  .وكان مشكور السرية يف غالب أموره ، واهللا يعفو عنه 
مجال الدين النويري املصري ولد بالذروة من صعيد  -بفتح الزاي  -حممد بن أيب بكر بن علي ، املكي مث الزبيدي 

أ هبا ، مث سكن مكة وصحب القاضي ومسع من عز الدين بن مجاعة ، واشتغل قليال ، مصر سنة تسع وأربعني ونش
مث دخل اليمن بواسطة القاضي أيب الفضل رسوال من مكة إىل السلطان . وكان حسن التالوة ، طيب الصوت 

ن الفكاهة واتصل باألشرف صاحبها ، فحظي عنده ونادمه وتوىل حسبة زبيد ، مث تركها لولده الظاهر ، وكان حس
فقرب من خاطره وصار ملجأ للغرباء السيما أهل احلجاز ، واستمر يف دولة الناصر بن األشرف على منزله بل 
عظم قدره عنده ، وكان ذا مروءة وتودد ونوادر ومزاح ، وقد تزوج كثريا جدا على ما أخربين به ، وهو أخو 

  . ذي القعدة وخلف عشرين ولدا ذكرا صاحبنا جنم الدين املرجانيشقيقه ، مات اجلمال املصري يف
حممد بن علي بن جعفر ، الباليل نزيل القاهرة الشيخ مشس الدين وباللة من أعمال عجلون ، نشأ هناك ومسع 

احلديث واشتغل بالعلم ، وسلك طريق الصوفية وصحب الشيخ أبا بكر املوصلي ، مث قدم القاهرة فاستوطنها بضعا 
مشيخة سعيد السعداء مدة متطاولة مع التواضع الكامل واخللق احلسن وإكرام الوارد ، وثالثني سنة ، واستقر يف 

وصنف خمتصر اإلحياء فأجاد فيه ، وطار امسه يف اآلفاق ورحل بسببه ، مث صنف تصانيف أخرى ، وكانت له 
  .ني مقامات وأوراد ، وله حمبون معتقدون ومبغضون منتقدون ، مات يف رابع عشر شوال وجاوز السبع

حممد بن علي بن عبد الرمحن بن حممد بن سليمان بن محزة ، عز الدين ابن العالء ابن البهاء بن العز بن التقي 
سليمان املقدسي احلنبلي ، ولد سنة أربع وستني وسبعمائة ، وعين بالعلم ، ومسع على ست العرب بنت حممد ابن 

ن رجب وابن احملب ، وكان يذاكر بأشياء حسنة وينظم الفخر وغريها ، ومهر يف الفقه واحلديث ، وأخذ عن اب
الشعر ، وملا توقف على عنوانالشرف البن املقرئ أعجبه فسلك على طريقه نظما حسب اقتراح صاحبه جمد الدين 

  :عليه فعمل قطعة أوهلا 
  أشار اجملد مكتمل املعاين

  بأن أحذو على حذو اليماين
مشس الدين النابلسي ، مث استقل به ، مث عزل بابن عبادة فأكثر اجملاورة وحفظ املقنع ، وناب يف القضاء عن صهره 

مبكة ، مث ويل املنصب بعد موت ابن عبادة فلم تطل مدته ، ومات عن قرب يف ذي القعدة ، ودرس بدار احلديث 
  .األشرفية باجلبل ، وكان ذكيا فصيحا ، وكان يف آخر عمره عني احلنابلة 

بن عبد الغين بن منصور احلراين األصل الدمشقي احلنبلي مشس الدين ، اشتغل كثريا فمهر حممد بن حممد بن عبادة 
وصار عني أهل البلد يف معرفة املكاتيب مع حسن خطه ومعرفته ، وكان حسن الشكل بشوش الوجه حسن امللتقى 

اقالت يف األوقاف ، وتأثل لذلك ، مث ويل القضاء بعد اللنك مرارا بغري أهلية فلم حتمد سريته ، وكثرت يف أيامه املن
ماال وعقارا ، وكان عريا عن تعصب احلنابلة يف العقيدة ، مات يف رجب وله سبع ومخسون سنة وقد غلب عليه 

موسى بن علي بن حممد ، املناوي مث احلجازي الشيخ املشهور املعتقد ، ولد سنة بضع ومخسني ونشأ .الشيب 
الك حفظ املوطأ وكتب ابن احلاجب الثالثة وبرع يف العربية ، وحصل وعىن بالعلم على مذهب م. بالقاهرة 

الوظائف مث تزهد وطرح ما بيده من الوظائف بغري عوض وسكن اجلبل وأعرض عن مجيع أمور الدنيا ، وصار 
ائة يقتات مبا ينبته اجلبال ، وال يدخل البلد إال يوم اجلمعة مث ميضي ، مث توجه إىل مكة سنة سبع وتسعني وسبعم

فسكنها تارة واملدينة تارة على طريقته ، ودخل اليمن يف خالل ذلك ، وساح يف الرباري كثريا وكاشف وظهرت له 
كرامات كثرية ، مث يف اآلخر أنس بالناس إال أنه يعرض عليه املال الكثري فال يقبله بل يأمر بتفرقته على من يعينه هلم 



مخس عشرة ، وقد صار من كثرة التخلي ناشف الدماغ خيلط يف كالمه  وال يلتمس منه شيئا ، وقد رأيته مبكة سنة
كثريا ولكنه يف األكثر واعي الذهن ، وال يقع يف يده كتاب إال كتب فيه ما يقع له سواء كان الكالم منتظما أم ال 

فسه حىت يبيعه ، ورمبا كان حاله شبيه حال اجملذوب ، وكان يأخذ من بعض التجار شيئا بثمن معني وينادي عليه بن
فيويف صاحب الدين وينفق على نفسه البقية ، ومل يكن يف الغالب يقبل من أحد شيئا ، وكان يكاتب السلطان فمن 

مهنا بن عبد اهللا ، املكي ، كان من .دونه بالعبارة اخلشنة والورع الزائد ، مات يف شهر رمضان ، وقيل يف شعبان 
  .كبار الصلحاء ، مات مبكة 

قدم . خر بن يوسف ، احلنفي شرف الدين ، ولد سنة ثالث وأربعني ، وكان والده عاملا فأخذ عنه نعمان بن ف
دمشق وجلس باجلامع بعد اللنك لألشغال ودرس يف أماكن ، وكان ماهرا يف الفقه بارعا يف ذلك ، مات يف شعبان 

.  
  .حىت اشتهر ، ومات يف هذه السنة حيىي البجيلي ، أصله من جبيلة زهران من ضواحي مكة ، فأقام مبكة يتعبد 

يوسف بن عبد اهللا ، البوصريي نزيل القاهرة ، أحد من يعتقده الناس من اجملذوبني ، مات يف سادس عشري شوال 
  .، وحيكي بعض أهل القاهرة عنه كرامات 

  ٨٢١حوادث سنة 
  سنة إحدى وعشرين ومثامنائة

ملعتضد داود ، والسلطان امللك املؤيد شيخ ، وملك اليمن الناصر استهل العشر الثالث من املائة التاسعة واخللفية ا
أمحد بن األشرف ، وأمري مكة حسن بن عجالن ، وأمري املدينة عزيز بن هيازع ، وأمريبالد قرمان حممد بك بن علي 

بك بن قرمان ومرقب وما معها كرسجى ابن عثمان ، وملك الدشت وصراي أيدكي وملك تربيز وبغداد قرا 
ف ، ونائبه ببغداد ابنه حممد ، وملك فارس وخراسان وهراة ومسرقند شاه رخ ابن اللنك ، وملك تونس وما يوس

  . .وأمري فاس . . . معها من املغرب أبو فارس ، وسلطان األندلس ابن األمحر وأمري تلمسان 
هلا مهما عظيما ذبح فيه مثانية ويف ثالث احملرم زوج السلطان أستاداره ببعض أمهات أوالده بعد أن أعتقها ، فعمل 

  .وعشرين فرسا وغري ذلك ، وكان إذ ذاك ابتدأ به املرض فلم ينتفع بنفسه 
ويف أول هذه السنة ركب الطنبغا اجلكمي نائب درندة على حسني بن كبك فتقنطرت به فرسه فقبض عليه وقتل ، 

الد الشامية أن خيرجوا العساكر إىل قتال ونزالبن كبك على ملطية فحاصرها ، فبلغ السلطان ذلك فكتب إىل الب
  .حسني بن كبك 

ويف يوم الرابع من احملرم صلى السلطان اجلمعة باجلامع الطولوين فخطب به القاضي الشافعي وكان قد طلع ليخطب 
 به يف القلعة على العادة ، فوجد السلطان قد ركب قبل األذان لصالة اجلمعة فتبعه فدخل اجلامع الطولوين فدخل

قاعة اخلطابة ، فوجد خطيب اجلامع وهو ولد ابن النقاش قد هتيأ ليخطب فتقدم هو وصعد املنرب ، وحصل للخطيب 
  .بذلك قهر 

ويف الثالث من مجادى األوىل قتل حسني بن كبك ، وذلك أن تغرى بردى اجلمكي هرب من املؤيد من كختا فأقام 
بن كبك إىل ملطية فحاصرها ، فهرب تغري يردى إىل حسني بن  مبلطية عند نائبها األمري منكلي بغا ، فسار حسني

كبك فأكرمه ، مث سار حسني إىل أرزنكان وتغرى بردى صحبته ليحاصر بزعمه صاحبها ، فغدر تغري بردى حبسني 
ومها جالسان يشربان فضربه بسكني يف فؤاده فمات ، وهرب إىل ملطية مث توجه منها إىل حلب ، فجهزه نائبها إىل 

ؤيد وأعلمه مبا صنع ، فأكرمهوخلع عليه وأعطاه إقطاعا وخيال ، وأمر ألمراء أن خيلعوا عليه ، فحصل له شيء امل



  .كثري 
ويف اخلامس من احملرم توجه السلطان إىل وسيم فأقام هناك حنو العشرين يوما ، مث رجع فنزل بالقصر الغريب مبنبابة 

النارنج والبيض ومن املسارج شيئا كثريا إىل الغاية ، وعمرها وأمر الوايل أن يشعل البحر ، فحصل من قشور 
بالزيت والفتائل ، فأوقدها وأرسلها يف املاء ، مث أطلق يف غضون ذلك من النفط الكثري ، فكانت ليلة عجيبة مر 

ا ويف البحر فيها من اهلزل والسخف ما ال عهد للمصريني مبثله ، وكان اجلمع يف اجلانبني من الناس املتفرجني متوفر
  .من املراكب مجع جم 

ويف سادس عشري احملرم قبض على بيبغا املظفري أمري سالح واعتقل باإلسكندرية ، وذلك أن بعض الناس وشى به 
  .إىل السلطانفتخيل منه فقبض عليه 

 منعه إىل ويف الثامن والعشرين من احملرم نودي بالقاهرة أن كل غريب يرجع إىل وطنه فاضطربت األعاجم وسعوا يف
  .أن سكن احلال واستقروا 

ويف رابع صفر وسط قرقماس نائب كختا يف مجاعة خارج باب النصر ، وكانوا ممن أحضر صحبة السلطان يف 
  .احلديد 

ويف سادس صفر عاد السلطان أستاداره يف مرضه فقدم له مخسة آالف دينار ، وتوجه من بيته إىل بيت ناظر اخلاص 
  .دينار فقدم له ثالثة آالف 

ويف هذه الشهر شرع السلطان يف تنقيص سعر الذهب فنودي عليه يف عاشر صفر أن يكون اهلرجة مبائتني وثالثني 
واألفلوري مبائتني وعشرين وأن حتط الفضة املؤيدية فتصري بسبعة دراهم كل نصف ، فماج الناس وكثر اضطراهبم 

و احملتسب أن يطلب الباعة وحتط أسعار املبيعات بقدر ما احنط ، فلم يلتفت إليهم وأستمر احلال ، مث أمر الوايل وه
  .من سعر الفضة والذهب 

ويف نصف ربيع األول مجع الوايل الباعة وأصعدهم إىل القلعة فقرر معهم جقمق الدويدار أن يكون الدرهم املؤيدي 
 كل مائة ليشتري هبا شيئا ويبيعه وأن ال يأخذ التاجر يف. هو املتعامل به دونالذهب والفلوس ويكون النقد الرائج 

عن قرب إىل درمهني ، وطل من يومئذ النداء يف األسواق بالدراهم من الفلوس وصار النداء بالدراهم بالفضة 
  .املؤيدية 

مث رجع إىل بيت جقمق الدويدار فأقام به إىل آخر . ويف أول صفر عاد السلطان األمري الكبري من مرض وقع له 
  .النهار 
هر ربيع األول قدم عالء الدين حممد الكيالين الشافعي من بالد املشرق فزار اإلمام الشافعي مث رجع فاجتمع ويف ش

بالسلطان ، وكان قد وصف بفضل زائد وعلم واسع ، فلم يظهر لذلك نتيجة ومل يظهر له معرفة إال بشيء يسري 
  .من الطب ، فكسد سوقه بعد أن نفق وتوىل ناكصا خامال 

  .عشره انتقض أمل السلطان برجله  ويف رابع
ويف هذا الشهر كاتب أهل طرابلس السلطان يف سوء سرية عاملهم وهو برد بك اخلليلي وجتاوزه احلد يف الظلم 
وترك امتثال مراسيم السلطان ،فأرسل يطلبه ، ومنعه أهل طرابلس من الدخول وكان قد خرج للصيد ، فأرسل 

ع األول ، فقرر يف نيابة صفد بعد أن قدم ماال جزيال بعناية زوج ابنته جقمق يطلبه ، فقدم القاهرة يف آخر ربي
  .الدويدار 

وفيه قام أهل احمللة على وإليها ورمجوه بسبب مبالغته يف طلب الفلوس ، ونزح كثري منهم إىل القاهرة ، ووصل 



  .ها الذهب عندهم إىل سعر مائتني وتسعني من غري هذا الفلوس ، واشتد األمر يف طلب
وفيه تنكر السلطان على القاضي جالل الدين البلقيين بسبب كثرة النواب ، فبادر البلقيين فعزل من نوابه ستة 

عشر نفسا ، مث أمر بالتخفيف منهم فعزل منه أيضا أربعني نفسا ، ومل يتأخر منهم سوى أربعة عشر نائبا ، ووقعت 
ئنه يف حكم حكم به وعقد له جملس فنقض حكمه وتغيب ، ألحد النواب الذين بقوا وهو سراج الدين احلمصي كا

والسبب فيه أن القمىن أراد ارجتاع بستان احمللى الذي بالقرب من اآلثار فرتب األمر مع كاتب السر والقاضي عالء 
: الدين ابن مغلى وكان صديقه ، فلما حضر القضاة وأهل الفتيا ظهر للسلطان التعصب فسألين عن القضية وقال 

فذكرت له جلية األمر باختصار ، فبادر احلنفي ابن الديري وحكم بنقض حكم ؟ تعرف احلال أكثر من هؤالء  أنت
احلمصي ، مث قدم مشس الدين اهلروي من القدس فأكرمه السلطان وأنكر على بعض القضاة عدم مالقاهتوشكر من 

  . القاه وسلم عليه ، فانثالت عليه اهلدايا والتقادم وأجريت له رواتب
ويف ربيع األول مات الشريف علي نقيب األشراف ، فاستقر بعده يف النيابة ولده حسن ، ويف نظر األشراف فخر 

  .الدين األستادار وكان أبل من مرضه 
وفيه وقع بالغربية مطر عظيم وفيه برد كبار زنة احلبة منه مائة درهم تلفت منه زروع كثرية آن حصادها حىت أن 

  .ة فدان تلف عن آخره ومات أغنام كثرية بوقوعه عليها مارسا فيه مثامنائ
  .وفيه أفرج عن سودون االسندمري من سجن اإلسكندرية 

وكذلك آقبغا شيطان الوايل ، فتتبع . ويف الثاين من مجادى األوىل فقبض على أرغون شاه الوزير وسلم لألستادار 
 والية القاهرة عوضا عن أقبغا وحممد بن يعقوب حواشيهما وأسباهبما ، واستقر علي بن حممد بن الطبالوي يف

الشامي يف احلسبة عوضا عنه وبدر الدين ابن حمب الدين يف الوزارة عوضا عن أرغون شاه ، وأفرج عن أرغون شاه 
  .يف عاشرمجادى األوىل ، مث خلع عليه أمري التركمان فسار يف مجادى األول 

 منع القاضي جالل الدين من احلكم بسبب شكوى مجاعة للسلطان فلما كان يوم األحد سابع عشري مجادى األوىل
ملا نزل إىل اجلامع بباب زويلة من ابن عمه شهاب الدين العجمي قاضي احمللة وذلك يف يوم السبت سادس عشريه 

اهرة فشغر املنصب يوم األحد واالثنني ، فلما كان يوم الثالثاء استقر مشس الدين اهلروي يف قضاء الشافعية بالق
وكان اهلروي قد قدم قبل . ونزل معه جقمق الدويدار ومجاعة من األمراء والقضاة وحكم بالصاحلية على العادة 

ذلك يف آخر ربيع األول ، فبالغ العجم يف التعصب له ، وتلقاه بعضهم من بلبيس وبعضهم من سرياقوس ، ونزل 
عة صباحا وسلم على السلطان يوم األحد مستهل ربيع اآلخر أوال بتربة الظاهر على قاعدة األمراء ، مث طلع إىل القل

.  
وملا استقرت قدم اهلروي يف القضاء راسل البلقيين يطلب منه املال الذي حتت يده من وقف احلرمني فامتنع ، وكان 

استقرت  أستأذن السلطان صبيحة عزله هل يدفع املال للهروي أم ال فأمر له أن يتركه حتت يده ، وكان البلقيين ملا
قدمه بعد سفر اإلخناي إىل الشام يف سنةمثان ومثامنائة قد ضبط مال احلرمني وجعله يف موضع من داره فتأخر يف هذه 

املدة حنو مخسة آالف دينار ، فصعب على اهلروي منعه من التصرف يف ذلك ، وظهر ملن اطلع على ذلك من 
  .د بواليته نكاية البلقيين حواشي السلطان أنه غري مؤمتن عند السلطان وإمنا أرا

ويف العشرين من مجادى اآلخرة عرض اهلروي الشهود وأقرهم ، ومل يستنب سوى عشرة ، مث زاد عددهم قليال 
قليال إىل أن بلغوا عشرين ، واستمر يركب هبيئته بلبس العجم ومل خيطب بالسلطان على العادة واعتذر بعجمة 

خيطب مبدرسة حسن فوصفه األمري ططر للسلطان ، فأذن له يف النيابة عن لسانه ، فاستناب عنه ابن مترية وكان 



اهلروي ، وباشر اهلروي القضاء بصرامة شديدة وإعجاب شديد زائد ، مث مد يده إىل حتصيل األموال فأرسل رجال 
له كتب له من أهل غزة يقال له نصف الدنيا إىل الصعيد ومعه مراسيم بعالماته وقرر على كل قاض شيئا ، فمن بذ

مرسومه ومن امتنع استبدل به غريه ، فكثر فحش القول فيه ، مث فوضإىل األعاجم مثل العينتايب وابن التباين وحيىي 
السريامي ومشس الدين الفرياين الذي عمل قاضي العسكر قضاء بالد اختاروها ، فاستنابوا فيها وقرروا على النواب 

الوجه البحري آخر على تلك الصورة ، مث تصدى لألوقاف سواء كانت مما  وأرسل إىل. أن يعملوا هلم شيئا معينا 
يشمله نظره أم ال ففرض على من هي بيده شيئا معلوما وصار يطلب من الناظر كتاب الوقف فيحضره له فيحبسه 

  .حىت حيضر له ما يريد ، فترك كثري منهم كتب أوقافهم عنده حىت عزل فاستخلصوها 
اصر إبراهيم بن رمضان طرسوس واستمر حماصرا هلا أربعة أشهر وأكثر ، فكاتب نائبها ويف أول هذه السنة ح

شاهني األيدكاري السلطان يستنجده ويعلمه بأنه بلغه أن حممد بن قرمان عزم على التوجه إىل طرسوس ، فلما كان 
ملذكور ، فبلغ ذلك يف اخلامس عشر من شهر رجب نازل حممد بن قرمان طرسوس ، فانتمى إبراهيم بن رمضان ا

السلطان فأرسل إىل محوة بن إبراهيم املذكور يقرره يف مكان أبيه يف نيابة أذنة وحيرض نائب حلب على اللحاق 
بشاهني األيدكاري بطرسوس ، ووقع بني أهل طرسوس وابن قرمان حرب شديد ، فاتفق أن ثار مبحمد بنقرمان 

  .بان وجع باطنه فاشتد عليه ، فرحل عنها يف سابع شع
وفيها تواقع على بن دلغادر وأخوه حممد فانتصر واهنزم علي ، فأدركه يشبك نائب حلب فأضافه حممد وقدم له 

  .وحلف له على طاعة السلطان 
وفيها أوقع تنبك نائب الشام يعرب آل علي قريبا من محص ، فنهب منهم ألف مجل ومخسمائة مجل ، فباع الرديء 

  .ثالمثائة إىل السلطان منها وجهز البقية وهي ألف و
وفيها استنجد نائب ملطية السلطان فكتب إىل نائب طرابلس أنه يتوجه بعسكرها حبدة له ، وأرسل ماال كثريا يعمر 

  .ومجلة املال أربعون ألف دينار . به خانا وقيسارية وطاحونا وزاوية ويوقف ذلك عليها 
  .موي يف قضاء دمشق عوضا عن عيسى املغريب املالكي ويف ثاين عشر مجادى اآلخرة قرر شهاب الدين أمحد األ

  .ويف سادس عشرة ضرب عنق املقدم على بن الفقيه أحد املقدمني بالدولة بعد أن ثبت عنه ما يوجب إراقة دمه 
ويف مجادى األوىل أوقع سودون القاضي كاشف الوجه القبلي بعرب بين فزازة وهنب أمواهلم وقتل منهم خلقا كثريا 

من جنا منهم إىل البحرية ، فتلقاهم دمرداش نائب الكشف بالوجه البحري فاستأصلهم وهنب أمواهلم ، فهرب 
  .وفيه سجن جار قطلي نائب محاة باإلسكندرية .فاحنسم أمرهم 

وفيه توجه األستادار فخر الدين إىل الوجه القبلي وختم باجليزة ، وسار يف طوائف كثرية من العربان واملماليك ، 
 تتبع العربان املفسدين ، فلما انتهى إىل هوارة فروا منه فتتبعهم إىل قرب أسوان فقاتلوه ، فقتل منهم حنو وشرع يف

  .املائتني ، واهنزم البقية إىل جهة ألواح الداخلة 
وفيها يف مجادى األوىل نفل شاهني الزرد حلاش من احلجوبية بدمشق إىل نيابة محاه ونقل بلبان من نيابة محاه إىل 

  .احلجوبية بدمشق 
  .وفيه خلع على علي بن أيب بكر اجلرمي أمري جرم ، واستقر على عادته 

زفيه جهز السلطان إىل نائب الكرك نواب القدس والرملة وغزة ليجتمعوا معه على كبس بين عقبة ، وأسر إىل 
ه حني عاد من بالد الروم نائب غزة أن يقبض على نائب الكرك ، وكان السلطان غضب عليه لكونه مل خيرج ملالقات

  .، فقبضوا عليه يف مجادى اآلخرة ومحل إىل دمشق فسجن هبا 



ويف الثالث والعشرين من ربيع اآلخر استقر برسباي الدقماقي أحد مقدمي األلوف بالقاهرة يف نيابة طرابلس عوضا 
ألستادار إقطاع برسباي ، عن بردبك نقال من كشف التراب ، ونقل بردبك إىل نيابة صفد ، وأعطى فخر الدين ا

وأعطى بدر الدين الوزير إقطاع فخر الدين ، مث اعتقل برسباي بقلعة املرقب يف شعبان كما سيأيت ، وهو الذي آل 
ويف هذه الشهر كتب حمضر املئذنة املقدم ذكرها وهدمت ، وأغلق .أمره إىل استقراره يف السلطنة بعد مخس سنني 

  .ما ، ومل يقع منذ بنيت القاهرة مثل ذلك باب زويلة بسبب ذلك ثالثني يو
ويف مجادى األوىل حترك عزم السلطان على احلج ، وقويت مهته يف ذلك ، وكتب إىل مجيع البالد بذلك وأمرهم 
بتجهيز ما حيتاج ، وعرض املماليك الذين بالطباق وغريهم من يسافر معه للحج وأخرج اهلجن ، فجهز مجلة من 

مث ركب إىل قبة النصر ومر . ينبع وجدة ، وركب إىل بركة اجليش ، فعرض اهلجن يف شعبان الغالل يف البحر إىل 
يف شارع القاهرة وبني يديه اهلجن وعليها احللل واحللي ، وجد يف ذلك واجتهد إىل أن بلغه عن قرا يوسف ما 

  .مية وأمر بالتجهيز إىل الغزاة ففترت مهته عن احلج ورجع إىل التدبري فيما يرد قرا يوسف عن البالد الشا. أزعجه 
  .وأرسل يف ثاين رمضان بتتبع الغالل اجملهزة إىل احلج وكان ما سنذكره إن شاء اهللا قريبا 

ويف حادي عشر مجادى األوىل ولد للسلطان ولد امسه موسى ، فأرسل مرجان اخلازندار مبشرا به إىل البالد الشامية 
لدين ابن حجي قاضي الشافعية بدمشق ، وذلك أنه وصل إىل دمشق ، فكان يف حركته سبب عزل القاضي جنم ا

فأعطاه كل رئيس ما جرت به العادة ومل ينصفه القاضي الشافعي فيما زعم ، فلما رجع يف شعبان أغرى السلطان به 
فسه ونقل له عن النائب أنه يشكو من القاضي الشافعي املذكور وأنه سأله يف حكومة ،فغضب بسببها وبادر بعزل ن

، فلما حتقق السلطان ذلك غضب عليه لكونه بادر بعزل نفسه بغري استئذان ، وكتب إىل النائب حببسه بالقلعة ، 
واستمرت دمشق شاغرة عن قاض إىل أوائل شوال ، فاستعطف السلطان عليه حىت رضي عنه وأعاده ، ومات 

  .موسى بن السلطان املذكور يف ليلة شوال 
وكان . وىل دخل السلطان املارستان املنصوري وصلى يف حمراب املدرسة أوال ركعتني ويف سادس عشر مجادى األ

مث . جالسا يف احملراب املذكور والسلطان قدامه يقرأ عليه سورة والضحى  eالشيخ نصر اهللا أخربه أنه رأى النيب 
ة تسع عشرة ومثامنائة أنه ادعى دخل إىل املرضى فتفقد أحواهلم ، مث إىل اجملانني فقام ذلك اشخص الذي تقدم يف سن

أنه يرى اهللا عز وجل يف اليقظة وثبت عند املالكي أنه خمتل العقل فسجن باملارستان ، فكلم السلطان ملا رآه وسأله 
  .أن يفرج عنه فلم جيبه 

ان وكان السلطان فوض أمر األوقاف إىل مسعود الكجحاوي الذي تقدم ذكره يف أخبار متر لنك فكان من مجلة أعو
اهلرويثم وقع ما بينهما وصار اهلروي يؤلب عليه ويذكر معايبه وتصادق مع ابن الديري عليه ، مث دس اهلروي إىل 
أمحد احلنبكي ورقة يذكر فيها أنه ثبت يف جهة البلقيين جلهة األوقاف واأليتام مائة ألف دينار ، فعرضها أمحد على 

ذلك وحبث عن القضية إىل أن حتقق أهنا من اختالق اهلروي  السلطان وشنع على البلقيين ، فاستعظم السلطان
  .فأعرض عن ذلك 

ويف الثالث من مجادى األوىل قدم طائفة من أهل اخللي يشكوا إىل السلطان من اهلروي وأنه أعطى بعضهم بيضا 
على غيه ، فأغضى وألزمه بعدده دجاجا ، فأرسلهم السلطان وأمره أن خيرج هلم مما يلزمه ، فلم يصنع شيئا ومتادى 

  .السلطان عنه ولزم فيه غلطه 
  :ويف أول شعبان وجد السلطان يف جملسه ورقة فيها شعر وهو 

  يا أيها امللك املؤيد دعة



  من خملص يف حبه لك ينصح
  انظر حلال الشافعية نظرة

  فالقاضيان كالمها ال يصلح
  هذا أقاربه عقارب وابنه

  وأخ وصهر فعلهم مستقبح
  ح صنيعهمغطوا حماسنه بقب

  ومىت دعاهم للهدى ال يفلح
  وأخو هراة بسرية اللنك اقتدى

  فله سهام يف اجلوارح جنرح
  ال درسه يقرأ وال أحكامه

  تدري وال حني اخلطابة يفصح
  فافرج مهوم املسلمني بثالث

ا فعسى فساد منهم يستصلحفعرضها السلطان على اجللساء من الفقهاء الذين حيضرون عنده فلم يعرفوا كاتبه
وطارت األبيات ، فأما اهلروي فلم ينزعج من ذلك ، وأما البلقيين فقام وقعد وأطال البحث والتنقيب عن ناظمها ، 

فتقسمت الظنون واهتم شعبان األثاري وكان مقيما بالقاهرة وتقي الدين ابن حجة وشخص ينظم الشعر من جهة 
ألبيات ابتدأ سقوط اهلروي من عني السلطان وكانت هباء الدين املناوي أحد نواب الشافعي وغريهم وكانت هذه ا

  .أقاربه عقارب : قد أعجبت السلطان حىت صار حيفظ أكثرها ويكرر قوله 
فلما كان يف رمضان قرئ البخاري بالقلعة على العادة فحضر اهلروي وقد اختلق لنفسه أسنادا ليقرأ عليه به 

بيت فتناوله منه وهو من أهل الفن فعرف فساده فاقتضى صحيح البخاري وأرسل إىل القارئ وهو مشس الدين اجل
وبالسند إىل البخاري ، فاستحسن : رأيه أن جامله ، فلما ابتدأ بالقراءة قال بعد أن بسمل ومحدل وصلى ودعا 

ذلك منه ، وخفي على اهلروي قصده وظن أنه نسي الورقة ، ومتادى احلضور والسلطان تارة حيضر وتارة ال حيضر 
افتقد القاضي احلنبلي فسأل عن سبب تأخره ، فعرفه كاتب السر أنه يزدري اهلروي ويسلبه عن العلم وال إىل أن 

سيما احلديث ، فأذن السلطان للبلقيين يف حضور جملس احلديث ، فحضر وجلس جبانب اهلروي ، فلما بلغ ذلك 
اربه وحمبيه فصار يركب يف موكب أعظم القاضي احلنبلي حضر أيضا وجتاذبا البحث ، وحضرمع البلقيين كثري من أق

من اهلروي ، وحتامى كثري من النواب الركوب مع اهلروي خوفا من البلقيين ومما يقاسونه من السب الصريح من 
أتباعه ، فتقدم اهلروي إىل النواب واملوقعني بأن ملن مل يكب معه فهو ممنوع ، فتحامى كثري من الناس النيابة عنه 

قع لواحد منهم يقال له عز الدين حممد ابن عبد السالم املنويف حبث مع البلقيين فسطا عليه وأصر آخرون ، فو
وسأل املالكي أن حيكم فيه ، فاستدعى به إىل بيته وحكم بتعزيره ، فعزر ومنع عن احلكم ، مث وقع آلخر منهم يقال 

اعتصم باهلروي ، مث حضر اخلتم فلم حيضر له شهاب الدين السريجي فأرسل البلقيين يطلبه إىل بيته ، فامتنع منه و
البلقيين وخلع على اهلروي وعلى بقية القضاة ، فامتنع الديري من ليس خلعته لكوهنا دون خلعة اهلروي ، 

  .فاسترضى فرضي 
فلما كان يف التاسع عشر من ذي احلجة حضر السلطان يف خاصته يف جامعه بباب زويلة واجتمع عنده القضاة ، 

من القاضيني اهلروي والديري وخرجا عن احلد يف السباب والفحش يف القول ، مث سكن السلطان ما فتنافس كل 



وكان السبب يف ذلك أهنما اجتمعا للسالم على السلطان بعد رجوعه من الوجه البحري فتباحثا يف . بينهما فسكن 
ن حضر على ذلكومجع التفاسري فنقل اهلروي نقال باطال وعزاه لتفسري الثعليب ، فاستشهد الديري مب. شيء 

وأحضرها ليطلع هبا إىل القلعة ، فاتفق حضور السلطان باجلامع فأعاد البحث ، فأخرج النقل خبالف ما قال اهلروي 
فجحد ، فاستشهد عليه من حضر فلم يشهد أحد ، فسأل السلطان من الفقري إىل اهللا تعاىل كاتبه ومن القاضي 

اه بصدق ابن الديري ، مث أخرج ابن الديري عدة فتاوى خبط اهلروي كلها خطأ ، املالكي عن حقيقة ذلك ، فأخرب
  .فجحد أن يكون خطه ، فحلف الديري بالطالق الثالث أن بعضها خطه وانفصل اجمللس على أقبح ما يكون 

ب قرا يوسف ويف ثالث مجادى اآلخرة وشى إىل السلطان باألمري جقمق الدويدار أنه خمامر على السلطان وأنه يكات
منذ كان السلطان بكختا ، وكان الواشي بذلك رجال يقال له ابن الدربندي ، وكان قد اتصل بالسلطان من 

الطريق فجهزه إىل احلج حبسب سؤاله ، فلما رجع ادعى بأنه ينصح السلطان وأن جقمق استدعاه لريسله برسالة إىل 
ذلك ومل يسم له الناقل ، فقلق قلقا عظيما وكاد أن قرا يوسف جوابا عن كتاب حضر ، فأعلم السلطان جقمق ب

ميوت غما ، واستعطف السلطان حىت أعلمه بالناقل ، فطلبه منه فسلمه له ، فعاقبه فاعترف بأنه كذب عليه بتسليط 
بعض األمراء عليه ، وأحضر من بيته وتدا جموفا باحلديد من رأسه يف طيه كتاب رق لطيف مكتوب بالفارسية مباء 

نعم ، أنا : ب جوابا عن األمري جقمق لقرا يوسف ، وطلب جقمق اخلراطني وأراهم الوتد فعرفه بعضهم وقال الذه
خرطت هذا لشخص أعجمي ومل يعطين أجرته إىل اآلن ، فأحضر املذكور فعرفه ، مث تتبعوا من يكتب بالعجمي ، 

كان ينزل يف مدرسة العتباين ، مث مرض واهتمواالشيخ نصر اهللا إىل أن ظهرت براءة ساحته ، وغمز على أعجمي 
فحمل إىل املارستان فهدد ، اعترف أن الكتاب خطه وأن ابن الدربندي هو الذي أمأله عليه وادعى ابن الدربندي 
أن الذي أجلأه إىل ذلك األمري الطنبغا الصغري بغضا منه يف جقمق ، فغرق الدربندي يف النيل ، ونفي الشخص الذي 

 قوص ، ومات الكاتب عن قرب باملارستان ، وبرئت ساحة جقمق عند السلطان ومل يتغري ما بينه استعمل الوتد إىل
واشتد غضب جقمق من طائفة العجم ، فرسم عن إذن السلطان . وبني الطنبغا الصغري لتحققه كذب ابن الدربندي 

فضجوا وتعصب هلم اهلروي وغريه بتسيريهم إىل بالدهم ، وشدد يف ذلك حىت ألزم من باخلوانق وباملدارس بالسفر 
  .، ومل يزالوا يستعطفون السلطان إىل أن أمهل أمرهم 

ويف ثامن مجادى اآلخرة قدم فخر الدين األستادار من الصعيد وصحبته عشرون ألف رأس من الغنم سوى ما تلف 
سل شيء كثري جدا ، وألف وثالمثائة رأس رقيق وثالثة آالف رأس بقر وتسعة آالف رأس جاموسة ومن القند والع

فقوم عليه مجيع ذلك مبائة ألف دينار والتزم بالقيام هبا ، مث بعد جميئه من الصعيد خلفته هوارة يف ألف فارسوألفي 
راجل فكبسوا على سودون القاضي الكاشف ، وكان عنده حينئذ ينال األزعري أحد مقدمي األلوف فتواقعوا ، 

يها جقمق الدويدار وططر رأس نوبة والطنبغا املرقيب وقطلوبغا التنمي يف فبلغ ذلك السلطان فأرسل جندة عظيمة ف
مجع كثري ، فتوجهوا فوجدوا األمريين قد انتصرا وقد قتل منهم مجاعة ، وكانت الدائرة على هوارة فاهنزموا ، ومحل 

، فقتلوا منه حنو اخلمسني مث وصل األمراء فتتبعوا هوارة إىل أن أوقعوا هبم أيضا . منهم عشرون رأسا إىل القاهرة 
وهرب باقيهم إىل الواحات الداخلة وتركوا حرميهم وأمواهلم ، فغنموا منهم شيئا كثريا ، وقدموا القاهرة يف ثامن 

شعبان وصحبتهم ألفا مجل واثنا عشر ألف رأس غنم سوى ما تلف وسوى ما توزعه األمراء وأتباعهم ، وجهز 
وفيها مات إبراهيم .ة من العسكر لإلقامة ببلد الصعيد بسبب العربان املفسدين أزدمر الظاهري أحد املقدمني يف عد

ابن الدربندي صاحب بالد الدشت ، فتوجه قرا يوسف يف ستة آالف فارس إىل مشاخي ، فواقعه ابن إبراهيم يف 
ف ، فاشتغل قرا عساكر الدشت فهزمه وقتل منهم ناس كثري ، وتوجه ابن متر لنك إىل جهة تربيز حملاربة قرا يوس



يوسف مبا دمهه من ذلك ، فمشى قرا يلك إىل ماردين وهي من بالد قرا يوسف ، فكسر عسكرها وقتل منهم حنوا 
من سبعني نفسا ، واخذ من بالدها مثاين قالع ومدينتني ، وحول أهل اثنتني وعشرين قرية بأمواهلم وعياهلم 

بلغ ذلك قرا يوسف انزعج منه وسار ، ففر منه إىل آمد فتبعه  ليسكنهم ببالده ، واستمر على حصار ماردين ، فلما
ونازله هبا ، فاهنزم منه إىل قلعة جنم وأرسل إىل نائب حلب ليستأذنه يف الدخول إليها ، فاشتد األمر عنه على أهل 

من حلب خوفا من عسكر قرا يوسف وهتيأوا للخروج منها ، وأرسل نائب حلب كتابه وكتاب قرا يلك مبا اتفق 
  .قرا يوسف 

وفيه أن قرا يوسف كبس قرا يلك بعد أن عدا الفرات ووصل إىل هنر املرزبان ، فهجموا عليه من مسيساط ، 
فوقعت بينهم مقتلة مبرج دابق يف ثاين عشر شعبان ، فاهنزم قرا يلك وهنبت أمواله ، وجنايف ألف فارس إىل حلب ، 

ب عنها ، وبلغ ذلك أهل محاة فنزحوا عنها حىت ترك كثري من الناس فأذن له نائبها يف دخوهلا ، فرحل أكثر أهل حل
حوانيتهم مفتحة فم ميهلوا لقفها ، فلما قرئ ذلك على السلطان انزعج وانثىن عزمه عن احلج وأمر بالتجهز إىل 

بعد  الشام وكتب إىل العساكر اإلسالمية باملسري إىل حلب ، وكان دخول اخلرب بذلك يوم االثنني ثالث شعبان
املغرب على يد بردبك نائب عينتاب ، وذكر أن ولد قرا يوسف وصل إىل عينتاب فرمى فيها النار فهرب النائب 

منها ، وأن السبب يف ذلك حتريض يشبك الدويدار الذي كان أمري احلاج ، وهرب من املدينة فيقال إنه اتصل بقرا 
ليس حبق كما سيأيت ، ومجع األمراء واخلليفة والقضاة  يوسف وأغراه على أخذ املمالك الشامية ، مث ظهر أن ذلك

ليتشاورا يف هذه القضية ، فلما اجتمعوا سأهلم عن البلقيين وكان قد أمرهم بأن حيضر ، فعرب بأنه مل يبلغ ذلك 
فانزعج على بدر الدين العيين لكونه كان رسوله ، واستمر ينتظره إىل أن حضر ، فلما حضر عظمه ، فقص عليهم 

قرا يوسف وما حصل ألهل حلب من اخلوف واجلزع وجفلتهم هم وأهل محاة حىت بلغ مثن احلمار مخسمائة  قصة
درمهواألكديش مخسني دينارا ، مث ذكر هلم سوء سرية قرا يوسف وأن عنده أربع زوجات فإذا طلق واحدة رفعها 

ميهن السراري ويطأهن كما يطأ إىل قصر له وتزوج غريها حىت بلغت عدة من يف ذلك القصر أربعني امرأة يس
السراري مبلك اليمني ، مث اتفق احلال على كتابة فتوى تتضمن سوء سريته فصورت وكتبت ، وكتب عليها البلقيين 

ومن حضر اجمللس ، تتضمن جواز قتاله ، وأعجب السلطان ما كتبه احلنبلي فأمر أن ينسخ ويقرأ على الناس ، 
لثاين واخلليفة والقضاة ، فنادوا يف القاهرة بأن قرا يوسف طرق البالد الشامية وانصرفوا ومعهم مقبل الدويدار ا

وأنه يستحل الدماء والفروج واألموال وخيرب الديار فاجلهاد جهاد وال أحد يتأخر أحد عن املساعدة بنفسه وماله 
تب إىل نائب الشام أن فذهل الناس عند مساع هذا النداء ودهاهم ما كانوا عنه غافلني واشتد القلق جدا ، وك

ينادي مبثل ذلك ويف كل مدينة ، ويضيف إىل ذلك أن السلطان واصل بعساكره ، مث نودي يف أجناد احللقة بأن 
يتجهزوا للسفر ، ومن تأخر منهم صنع به كذا وكذا فاشتد األمر عليهم واستمر عزمهم ، وخريوا بني املشي يف 

حللقة ، وكان السبب يف ذلك أن كثري من أجناد احللقة خيدم يف بيوت خدمة األمراء وبني االستمرار يف أجناد ا
األول : األمراء ، فلذلك قلت العساكر املصرية بعد كثرهتا ألن العسكركان قبل الدولة الظاهرية ثالث أقسام 

م مستخدمني ومملوكني ، ولكل منهم جوامك وراتب على السلطان ، القس: مماليك السلطان ، وهم على ضربني 
الثاين مماليك األمراء ، وهم على ضربني أيضا كذلك ، ومن شرط املستخدمني هنا وهناك أن ال يكونوا من القسم 
الثالث وهم أجناد احللقة ، وهم عبارة عمن له إقطاع بالبالد يستغله ، فلما كثر استخدام السلطان واألمراء من 

د السلطان أن يردهم إىل عادهتم األوىل فشدد يف ذلك ، ومع أجناد احللقة احتد أكثر اجلند فقل العدد بذلك ، فأرا
  .ذلك فلم يبلغ الغرض وال كاد لتواطي ، املباشرين يف ذك على أخذ الرشوة واهللا املستعان 



وأما قرا يلك فإنه بعد أن التجأ إىل حلب ركب معه يشبك الشيخي نائب حلب وعسكر بامليدان مث توجه قرا يلك 
ه أن طائفة من عسكر قرا يوسف قد قربت من البالد ، فركب قبل الصبح فأوقع باملقدمة فبلغ. ومعه العسكر 

واستفهم من بعض من أسره فأعلمه أن قرا يوسف بعينتاب وأنه أرسل هؤالء ليكشفوا األخبار ، مث . فهزمها 
يواء عدوه قرا وردت كتب قرا يوسف إىل نائب حلب وإىل السلطان يعتذر من دخوله إىل عينتاب ويعاتب على إ

يلك ويعلم السلطانبأنه باق على مودته وحمبته وأنه ال يطرق بالده ، وأن قرا يلك بدأه بالشر وأفسد يف ماردين 
وغريها ، وحلف يف كتابه أنه مل يقصد بالد السلطان وال دخول الشام وإمنا تقدمه إليه الطائفة امللتجئة من عساكر 

خلعة وضمن كتابه شكره على ما صنع حبلب ، وكان األمر كله على  صاحب مصر ، وجهز السلطان لنائب حلب
ما ذكره ، فإن قرا يوسف أفحش السرية يف ماردين وأسرف يف القتل والسيب حىت باع األوالد والنساء وأحرق 
سف املدينة حىت وصل مثن صغري منهم إىل درمهني ، فلما حتقق السلطان ذلك فتر عزمه عن السفر ، وملا طرق قرا يو

عينتاب هجم عليها عسكره فنهبوها وأحرقوا أسواقها ، فاجتمع أهلها وصاحلوه على مائة ألف درهم وأربعني فرسا 
، فرحل عنها إىل جهة البرية يف طلب قرا يلك فحصر البرية فقاتلوه أهلها يومني ، فهجم البلد وأحرق األسواق 

إىل بالده ، وكاتب السلطان أيضا يذم قرا يلك ويذم  وامتنع أهلها منه بقلعتها ، مث رحل يف تاسع عشر رمضان
سرية قرا يلك وحيذره من عواقب صداقته وما أشبه ذلك ، وعوقب قرا يوسف على ما صنعه بأهل عينتاب والبرية 
، فمات ولده شاه بصق وكان هوالسلطان واملشار يف دولة والده ، فحزن عليه جدا ، وكانت وفاته بقرب ماردين 

.  
احلركة ابتدأ أمر اهلروي يف االحنالل ، فأخربين احملتسب بدر الدين العيين أن السلطان ملا انزعج من قصة ويف هذه 

قرا يوسف وشكا إىل خواصه صورة احلال وأن عنده من األموال ما يكفي تفرقته على العسكر إال أنه خيشى إن 
ان احلزم عنده أن يكون وراءه بعد التفرقة فرقه أن حيصل له كسره مثال فريجع إىل غري شيء فيفسد احلال ، وك

ذخرية ألمر إن مت ، وكرر ذلك يف جمالسه ، واستشار من جيتمع به يف ذلك حىت صرح بأنه يريد أن جيمع ماال يفرقه 
: على العساكر ويترك الذي عنده عاقبة ولو أن الذي جيمعه يكون قرضا ، فبلغ ذلك اهلروي فقال ألمحد اجلنكي 

طان أن أجهز له عشرة آالف البس من غري أن خيرج من خزانته دينار وال درمها من غري أن أظلم أحدا لو أراد السل
ولدي ابن الكويز وابن البارزي : يسلم يل ستة أنفس : من الرعايا فأنا أقدر على ذلك ، فسئل عن الكيفية ، فقال 

كي للسلطان فبثها يف خواصه فبلغتاملذكورين ، وعبد الباسط وابن نصر اهللا وابن أيب الفرج ، فبلغ ذلك أمحد اجلن
فاتفقت كلمتهم على نكب اهلروي ونسبته إىل كل بلية وأنه مل يكن قط عاملا وال ينسبوه لعلم وال ويل القضاء قط 
وما وظيفته إال استخالص املال وشد الديوان وحنو ذلك ، فبالغوا يف تقرير ذلك يف ذهن السلطان ، واستعان كل 

بفريق وأعانوه على ذلك حىت سقط من عني السلطان ، وذكر هلم السلطان بأنه كان قال له وهو  واحد منهم
متوجه إىل قتال قانباي إن أردت املال فخذه من ابن املزلق وابن مبارك شاه ومسي غريمها من املنسوبني إىل املال من 

  .كان ذلك سببا يف إطراحه أهل دمشق ، فأكد ذلك عند السلطان تصديق ما ينسب من حمبة الظلم ، و
ويف حال دخول قرا يوسف البالد احللبية فر منه كثري من التركمان األوشرية وغريهم فنزلوا على صافيتا من عمر 

مث صحت . طرابلس فافسدوا يف تلك البالد على عادهتم ، فأرسل م برسباي نائب طرابلس ينهاهم عن الفساد 
باي يف الرحيل إىل بالدهم ، فأجابوا إىل ذلك وجتهزوا ، فكبس عليهم على األخبار برحيل قرا يوسف فراسلهم برس

غرة منهم يف أواخر شعبان ، فقتل منهم مقتلة عظيمة قتل فيها ثالثة عشر نفسا من عسكر طرابلس منهم سودون 
ك السلطان األسندمري واهنزم برسباي ،وقد أفحش التركمان يف سلب الطرابلسيني حىت رجعوا عراة ، فلما بلغ ذل



غضب وأمر باعتقال برسباي بقلعة املرقب ، مث أفرج عنه بسعي ططر وكان من إخوته ونقله إىل دمشق مث أعطاه 
تقدمة هبا ، فاستمر فيها إىل أن كان عاقبة أمره أن توىل السلطنة بعد هذا ، واستبد باألمر كله بعد ثالث سنني ، 

  .وضا عنه ، فسافر يف شوال وجهز سودون القاضي إىل طرابلس أمريا عليها ع
وملا وصل قرا يوسف يف رجوعه إىل ماردين مات ابنه األصغر ، فيقال إنه من شدة حزنه عليه قال كالما شنيعا 

  .وسيأيت بيانه يف حوادث سنة ثالث وعشرين إن شاء اهللا 
حممد شاه صاحب بغداد  وملا رجع قرا يوسف إىل تربيز غضب على ولده إسكندر واعتقله ، وأرسل إىل ولده األكرب

  .، وكان عصى عليه فصاحله 
ويف شوال قدم صريغا دويدار يشبك نائب حلب وصحبته شهاب الدين أمحد بن صاحل بن حممد بن السفاح كاتب 

سر حلب باستدعاء السلطان هلما بشكوى النائب ، فوقفا حبضرة السلطان وتنصال مما نسبا إليهماوشكيا من النائب 
منهما ، فأمر صربغا باالستقرار على وظيفته وسفر إىل حلب ، واستعفى ابن السفاح من العود بإضعاف ما شكى 

  .خوفا على نفسه فأعفي ، واستقر يف خدمة كاتب السر على توقيع الدست 
ويف تاسع عشر ذي احلجة قدمت أم إبراهيم بن رمضان من بالد املشرق تستعطف السلطان على ولدها ، فأمر 

اهلا فاعتقلت ، وعرض أجناد احللقة وانتقى منهم من يصلح للسفر صحبة ولده ، وكان قد عزم على السلطان باعتق
جتهيزه إىل بالد ابن قرمان ملا تقدم من صنيعه بطرسوس ، وكان أهل طرسوس بعد رحيل حممد بن قرمان عنهم قد 

هم ، فأرسل م ولده مصطفى فقدم كاتبوه بأن يرسل م عسكرا ليسلموا م نائبهم شاهني األيدكاري لسوء سريته في
  .يف رمضان فأخذ املدينة وحصر القلعة حىت أخذ شاهني فأرسله إىل أبيه يف احلديد 

ويف أول مجادى اآلخرة توجه نائب حلب يف عساكرها ومن أطاعه من التركمان إىل قلعة كركر ليحاصرها ، 
م عليها أربعني يوما ورمى كرومها وحرقها وحرق فتحصن خليل نائبها يف القلعة وخال أكثر أهل كركر عنها ، فأقا

القرى اليت حوهلا حىت تركها بالقع ، ومل يزل كذلك حىت فقد عسكره العليق فرجع إىل حلب ومل يتمكن من أخذ 
ويف أول مجادى اآلخرة شرع السلطان يف بناء املارستان حتت القلعة ، فأمر بتنظيف التراب واحلجارة .قلعة كركر 
  .من هدم املدرسة األشرفية ، ومتادى العمل يف ذلك مدة اليت بقيت 

ويف شعبان بعد كسر اخلليج غرق ولد لبعض البياعني فأراد دفنه ، فمنعه أعوان الوايل حىت يستأذنه ، فمضى 
إنك ال تطلق حىت تعطي الوايل مخسة دنانري ، فالتزم هبا وخرج : فاستأذنه فأمر حببسه ، مث قيل له وهو يف احلبس 

باع موجوده وما عند امرأته أم الغريق فبلغ أربعة دنانري واقترض دينار وأخذ ولده فدفنه وترك املرأة وهرب من ف
وطلب ابن الطبالوي الوايل املذكور فضرب حبضرته باملقارع يف اخلامس . القاهرة ، فبلغ ذلك السلطان فساءه جدا 

  .ا سنذكره يف السنة اآلتية من شوال ومل يعزله ، واستمر يف الوالية إىل أن كان م
وفيها حاصر حممد بن قرمان طرسوس وانتزعها من نواب املؤيد ، وكان املؤيد انتزعها من التركمان وكانوا استولوا 

عليها بعد فتنة اللنك ، فبلغ ذلك املؤيد فجهز عسكرا ضخما وأرسل معهم ولده إبراهيم فخرجوا يف أول السنة 
  .املقبلة 

تهت زيادة النيل إىل عشرة أصابع من تسعة عشر ذراعا ، وذلك أنه كان يوم النريوز وكان يومئذ ويف هذه السنة ان
سادس عشري رجب قد انتهى إىل أصبع من تسعة عشر مث نقص نصف ذراعثم تراجع إىل أن كانت هذه غايته ، 

ع قبل أوانه ، فصادف احلر وارتفع سعر الغالل بسبب ذلك ، وملا أسرع هبوط النيل بادر كثري من الناس إىل الزر
الشديد والسموم ففسد أكثره بأكل الدود ، فارتفعت األسعار يف القمح والفول والربسيم بسبب ذلك ، وعز 



وجود التنب حىت بلغ احلمل دينار وكان قبل ذلك كل مخسة أمحال بدينار ، مث ارتفعت األسعار يف ذي احلجة وقل 
  .فول ثالث مائة كل إردب لعزته ، ومل يبلغ القمح سوى مائتني ومخسني وجود اخلبز يف األسواق ، وبلغ سعر ال

ويف تاسع شعبان نودي أن ال يتعامل الناس بالدينار املشخص األفرنيت إذا كان ناقصا ، وكان سبب ذلك أن 
غريهم فصاروا األفرنيت زنة املائة منه أحد ومثانون مثقاال وربع مثقال ، هكذا حيضر من بالده ، فولع به الصيارفة و

يقصونه منهم ويربدونه إىل أن استقر حال املائة مثانية وسبعني وثلث وانتظم احلال على ذلك ، فكان يف الكثري منهم 
نقص فاحش حبسب ما يقع حني القص من جور القص ففسدت املعاملة جدا ، فنودي أن ال يتعامل بالناقص عن 

  .لى ذلك شيئا يسريا مث رجعوا إىل ما كانوا عليه درهم ومثن بل يقص ردعا هلم عن القص ، فمشوا ع
ويف أوائل شعبان عظم الشر بني فخر الدين األستادار وبدر الدين ابن نصر اهللا وتفاحشا حبضر السلطان ، ورمى 

أكثر ما مثن به على السلطان محل املال ومجيع ذلك مما يعرف : ابن نصر اهللا فخر الدين بعظائم منها أنه قال له 
ه قطاع الطريق ولو ال الدين لكنت أصنع كماتصنع بأن أرسل غارة على قافلة من التجار فأبيتهم فيصبحوا يصنع

  .مقتولني وآخذ أمواهلم وحنو ذلك من القبائح ، فلم يكترث السلطان بذلك وأصلح بينهما 
الك بدر الدين ، فلما كان يوم التاسع من شعبان قبض على بدر الدين وسلم لفخر الدين ، فما شك أحد يف ه

فعامله فخر الدين بضد ما يف النفس وأكرمه وقام له مبا يليق به وأرسل إىل أهله بأن يطمئنوا عليه ، وركب من الغد 
إىل السلطان وهو بربكة احلبش بعرض اهلجن ألجل احلج ، فلم يزل به يترفق له ويتلطف به ويلح عليه يف السؤال 

ن أجابه ، فلما أن عاد أركبه دابته إىل داره فبات هبا ، وركب يف بكرة النهار يف أن يفرج عن ابن نصر اهللا إىل أ
الثاين عشر منه إىل القلعة ورجع وقد خلع عليه ، فسر الناس به سرورا كثريا وعدت هذه املكرمة البن أيب الفرج 

  .واستغربت من مثله 
ر الذي كان يقال له املشري ، وتسلمه أبو بكر ويف الثالث من ذي القعدة قبض على بدر الدين بن حمب الدين الوزي

األستادار بعد إخراق شديد وإهانة ، وكان قد سار يف الوزارة سرية قبيحة وتتبعت حواشيه فقبض عليهم مث أفرج 
عنهم على مال ، وقرر يف الوزارة بدر الدين بن نصر اهللا وأعطى تقدمة ألف ، فنزل األمراء يف خدمته وسر الناس 

بلخاناة يف آخر النهار على بابه ، ومل يقع ذلك لصاحب قلم تزيا بزي التركية من املتعممني قبله بل وضربت الط
الذين وصلوا إىل ذلك من ذوي األقالم ،غريوا هيأهتم ولبسوا عمائم الترك سوى هذا ، وقد تبعه من بعده على 

  .ذلك ما سنبينه يف احلوادث إن شاء اهللا تعاىل 
رة املدرسة الفخرية بني السورين ، وقررت فيها الصوفية ، وفوضت مشيختها للشيخ مشس ويف رمضان أكملت عما

ودرس املالكية للقاضي مجال الدين املالكي ، ودرس . الدين الربماوي ، ودرس احلنفية للقاضي مشس الدين الديري 
باملؤيدية ، ومل يستطع فخر احلنابلة للقاضي عز الدين البغدادي مث القدسي الذي ويل عن قرب تدريس احلنابلة 

الدين األستادار احلضور عند املدرسني لشدة مرضه ومتادى به األمر إىل أن مات يف سادس عشر شوال ودفن هبا يف 
  .فسقية اختذت له بعد موته 

واستقر يف االستاوارية نائبة يف الكشف على الوجه القبلي أبو بكر ابن قطلبك بن املزرق وكان زوج اخته فسكن 
  . داره يف

وأوصى فخر الدين جبميع موجوده للسلطان . واستقر يف نظر يف اإلشراف عوضا عنه كاتب السر ابن البارزي 
وعينه يف دفاتر ، واشتملت قيمتها ما بني عني وأثاث على أربعمائة ألف دينار ، فتسلمها أصحاب السلطان ومل 

  .ال وأطلقوا يشوش على أحد من أوالده ، وإمنا صودر بعض حاشيته على م



ويف شوال حضر القضاة القصر الكبري وقد لبس األمراء واملباشرون اخللع على العادة فلبس القضاة خلعهم إال 
إن العادة جرتأن القضاة حيضرون : احلنبلي فسلموا على السلطان ، فتغيظ على احلنبلي لعدم لبسه خلعته وقال له 

عند السلطان فلم أحضر خبلعيت ، فلم يعجب ذلك السلطان فكأنه  ظننت أنه خيلع عليهم من: معهم خبلعهم فقال 
أراد تاليف خاطره فاستأذنه يف إنشاد آبيات مدح له فيه فأذن له ، فأنشده وهو قائم فأطال ، فمل منه وقطع اإلنشاد 

  .وركب الفرس ومضى وأظهر النفار ملا ركب 
للسرحة وانتهى إىل مريوط فنزل فأقام هبا أربعة أيام  ويف حادي عشر ذي القعدة توجه السلطان إىل الوجه البحري

وكان الظاهر بيربس قد استجده هناك وكان كبريا جدا وفيه فواكه عجيبة وآثار . فأعجبه البستان الذي هناك 
وكان البستان املذكور قد صار للمظفر . منظره بديعة وبئر ال نظري هلا يف الكرب وعليها عدة سواقي من جوانبها 

س ووقفه على اجلامع احلاكمي ، فتقدم السلطان إىل بعض خواصه باستئجاره وجتديد عمارته فشرع يف ذلك ، بيرب
ورجع السلطان من الوجه البحري فأدركه عيد األضحى بناحية وردان ، فخطب به كاتب السر ابن البارزي 

تفرقة األضاحي لغيبة السلطان وصلى به صالة العيد وضحى هناك ، وفقد الناس بالقاهرة ما كان يألفونه من 
  .واألمراء واهللا املستعان 

ووصل يف الثاين عشر إىل الرب الغريب فغدا إىل بيت كاتب السر بن البارزي فبات فيه ليلة الثلثاء وطلع إىل القلعة 
يسخر قومن من فوافاه القضاة واألعيان للسالم عليه ، فتكلم الديري على قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال . سحرا 

قوم عسى أن يكونوا خريا منهم فنقل الديري سبب النزول فنازعه اهلروي ، وكان بينهم ما سنذكره يف حوادث 
وفيها استقر القاضي مجال الدين حممد بن أمحد بن حممد بن حممود بن إبراهيم ابن روزبة .أول السنة املقبلة 

دينة الشريفة مضافا إىل اخلطابة واإلمامة وصرف عبد الرمحن بن حممد الكازروين مث املدين الفقيه الشافعي يف قضاء امل
  . ٧٥٧ومولد الكازروين فيما قرأت خبطه يف سابع عشر ذي القعدة سنة . بن صاحل 

  ٨٢١وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة إحدى وعشرين ومثامنائة من األعيان

مقرباعند السلطان أيب النفس ، املنتهي يف جودة الضرب  العواد املغين ، كان -بفتح املوحدتني  -إبراهيم بن بايب 
  .بالعود ، ومل خيلف بعده مثله ، مات ليلة اجلمعة مستهل شهر ربيع األول ببستان احللي وكان قد استأجره وعمره 

  .اجترك القامسي يف مشترك 
الدين الشافعي ولد سنة مثان أمحد بن أيب بكر بن حممد بن الرداد ، املكي مث الزبيدي الصويف مث القاضي شهاب 

وأربعني ، ودخل اليمن فاتصل بصحبة السلطان األشرف إمساعيل بن األفضل فالزمه ، واستقر من الندماء مث صار 
من أخصهم به ، وكانت لديه فضائل كثرية ناظما ناثرا ذكيا إال أنه غلب عليه حب الدنيا وامليل إىل تصوف 

بدعة يعادي عليها ، ويقرب من يعتقد ذلك املعتقد ، ومن عرف أنه حصل نسخة الفالسفة ، فكان داعية إىل هذه ال
الفصوص قربه وأفضل عليه ، وأكثر من النظم والتصنيف يف ذلك الضالل املبني إىل أن أفسد عقائد أكثر أهل زبيد 

حملافل يتقربون به ، وله إال من شاء اهللا ، ونظمه وشعره ينعق باالحتاد ، وكان املنشدون حيفظون شعره فينشدونه يف ا
تصانيف يف التصوف ، وعلىوجهه آثار العبادة لكنه كان جيالس السلطان يف خلواته ويوافقه على شهواته إال أن ال 
يتعاطى معهم شيئا من املنكرات وال يتناول شيئا من املسكرات ، وويل القضاء بعد الشيخ جمد الدين بسنتني وكان 

اء شاغرا هذه املدة ينتظر قدوم عليه بزعمه ، فسعى فيه بعض األكابر للفقيه الناصر ابن األشرف ترك القض
الناشري فخشي ابن الرداد أن يتمكن الناشري من اإلنكار عليه يف طريقته ، لن الناشري كان من أهل السنة 



ر إىل طلب الوظيفة وشديد اإلنكار على املبتدعة ، وكان يواجه ابن الرداد مبا يكره والشيخ جمد الدين يداهنه فباد
من الناصر والناصر ال يفرق بني هذا وهذا ويظن أن ابن الرداد عامل كبري فواله له مع كونه مزجي البضاعة يف الفقه 

عدمي اخلربة باحلكم فأظهر العصبية وانتقم ممن كان ينكر عليه بدعته من الفقهاء فأهاهنم وبالغ يف ردعهم واحلط 
موته من الفرج بعد الشدة ومات يف ذي القعدة ، وقد مسعت من نظمه وأجاز يف عليهم ، فعوجل وصاروا يعدون 

  .استدعاء أوالدي 
أمحد بن علي بن أمحد ، القلقشندي نزيل القاهرة ، تفقه ومتهر وتعاىن األدب ، وكتب يف اإلنشاء وناب يف احلكم ، 

 مساه صبح األعشى يف معرفة وكان يستحضر احلاويوكتب شيئا على جامع املختصرات ، وصنف كتابا حافال
  .اإلنشاء وكان مستحضرا ألكثر ذلك ، مات يف مجادى اآلخرة عن مخس وستني سنة 

أقبغا شيطان ، وكان حسن املباشرة قليل الفسق ، ويل شد الدواوين مث الوالية مث احلسبة ومجع بني الثالثة مرة ، 
  .وقتل يف ليلة سادس شعبان 
  .ين عشر شوال بطاال بالقدس الطنبغا العثماين مات يف ثا

  .بردبك اخلليلي ، نائب صفد ، مات يف نصف شهر رجب 
بيسق أمري أخور الظاهري ، مات بالقدس بطاال ، وكان الناصر نفاه إال بالد الروم فقدم يف الدولة املؤيدية فلم يقبل 

وكان كثري الشر شرس اخللق مجاعا  املؤيد عليه مث نفاه إىل القدس فمات هبا يف مجادى اآلخرة ، وله آثار مبكة ،
  .لألموال مع الرب والصدقة 

حسني بن علي بن حممد بن داود ، البيضاوي األصل املكي أبو عمر بدر الدين املعروف بالزمزمي ، ولد قبل 
 السبعني ، وأجاز له الصالح ابن أيب عمر وابن أميلة وحسن بن اهلبل ومجاعة من القادمني مكة بعد ذلك ، واشتغل
بالعلم ومهر يف الفرائض واحلساب ، وفاقاألقران يف معرفة اهليئة واهلندسة ، وحدث باليسري ، مات يف ذي احلجة 

  .وقد جاوز اخلمسني 
  .تقدم يف احلوادث  -حسني بن كبك 

خليل بن حممد بن حممد بن عبد الرحيم بن عبد الرمحن ، األقفهسي املصري احملدث املفيد ، يلقب صالح الدين 
رس الدين ، ويكىن أبا الصفا ، ويعرف باألشقر ، ولد سنة ثالث وستني وسبعمائة تقريبا ، واشتغل بالفقه قليال وغ

واشتغل يف احلساب والفرائض واألدب ، مث أحب احلديث فسمع بنفسه قبيل التسعني من عزيز الدين املليجي 
عزى وحنوهم من الشيوخ املصريني ، مث حج سنة وصالح الدين البلبيسي وصالح الدين الزفتاوي وأيب الفرج بن امل

مخس وتسعني وجاور فسمع مبكة من شيوخها ، مث قدم دمشق أول سنة سبع وتسعني ليسمع من شيخنا باإلجازة 
أيب هريرة بن الذهيب ، وكان قد أجاز له مجاعة ليس عنده إذ ذاك اشهر من أيب هريرة ، فلما وصل إىل دمشق لقي 

شهاب الدين ابن العز فأكثر عنه وأخذ عن ابن الذهيب ، ومسعالكثري من حديث السلفي  هبا شيخنا باإلجازة
بالسماع املتصل وباإلجازة الواحدة ، مث قدم سنة مثان وتسعني فالزمنا يف األمسعة وسافر صحبيت إىل مكة يف البحر 

اثنتني ومثامنائة بدمشق ورجع معي إىل  فجاور هبا ، مث رحل إىل دمشق مرة ثانية فأقام هبا فرافقين يف السماع يف سنة
القاهرة ، مث حج يف سنة أربع وجاور سنة مخس فلقيته يف آخرها مشمرا على ما أعهده من اخلري والعبادة والتخريج 
واإلفادة وحسن اخللق وخدمة األصحاب ، واستمر جماورا من تلك السنة إىل أن خرج إىل املدينة مث توجه يف ركب 

ب البحر إىل كنباية من بالد اهلند مث رجع إىل هرمز ، مث جال يف بالد املشرق فدخل هراة ومسرقند العراق ، مث رك
وغريمها ، وصار يرسل إىل كتبه إىل مكة بالتشوق ا وإىل أهله ، وقد خرج لشيخنا جمد الدين احلنفي مشيخة 



حديث ، وخرج أحاديث الفقهاء ولشيخنا مجال الدين ابن ظهرية معجما وحرج لنفسه املتباينات فبلغت مائة 
الشافعية ، ونظم الشعر الوسط مث جاد شعره يف الغربة وطارحين مرارا بعدة مقاطيع ، مث بلغين أنه مات يف أول سنة 

  .فاهللا أعلم  -إحدى وعشرين بيزد ، خرج من احلمام مات فجأة ، وأرخه الشريف الفاسي يف سنة عشرين 
سعد اهللا بن سعد بن علي بن إمساعيل ، اهلمذاين ، قدم إىل حلب .ماتت يف احملرم سارة بنت حممد بن أزدمر محايت ، 

مع والده وهو شاب ، وكان أبوه سكن عينتاب ، واشتغل سعد اهللا هذا يف العلم وتفقه حنفيا ومهر يف ودرس يف 
 -ت جنازته حافلة حلب مبدارس منها ، فاتفق أنه فجأة املوت يف رابع مجادى األوىل وأسف الناس عليه ، وكان

  .ذكره القاضي عالء الدين يف ذيل تاريخ حلب 
سليمان بن علي ، القرشي اليمين املعروف بابن اجلنيد ، مسع على ابن شداد وغريه ، وويل قضاء عدن مرة ، رأيته 

  .بعدن ومات هبا 
  .تقدم يف احلوادث  -سودون األسندمري 

حلليب احلنبلي ، كان يذكر أنه من ذرية ابن أيب عصرون ، وكان شافعي عبد اهللا بن إبراهيم بن أمحد ، احلراين مث ا
األصل ، وويل قضاء الشغر شافعيا وكذا كانت له وظائف يف الشافعية ، مث انتقل بعد مدة حنبليا وويل قضاء 

ف مث كان حسن السرية ، ويل القضاء مث صر: احلنابلة حبلب كأنظاره ، وقال القاضي عالء الدين فيتاريخ حلب 
  .أعيد مرارا ، مث صرف قبل موته بعشرة أشهر فمات يف شعبان 

ولد سنة أربع ومخسني ، وأحضر . عبد اهللا بن علي بن حيىي بن فضل اهللا ، العدوي مجال الدين ابن كاتب السر 
حمارفا  على العرضي وأمسع على التباين واستمر يلبس بزي اجلندية وله إقطاع ، واستمر من حياة أبيه إىل أن مات

وهو آخر . وكان مستورا ، مث فسد حاله إىل أن عمل نقيبا يف بيوت احلجاب ، وقد مسع منه بعض أصحابنا قليال 
  .إخوته موتا 

عبد الرمحن بن هبة اهللا ، امللحاين اليماين ، جاور مبكة ، وكان بصريا بالقراآت سريع القراءة ، قرأ يف الشتاء يف يوم 
  .وكان دينا عابدا مشاركا يف عدة علوم ، مات يف رجب ثالث ختمات وثلث ختمة ، 

عبد الغين بن عبد الرزاق بن أيب الفرج ، األرمين األصل ، كان جده من نصارى األرمن فأسلم وويل نظر قطيا 
وواليتها والوزارة وغريمهاكما تقدم ، وكان مولد فخر الدين سنة أربع وعشرين وسبعمائة ، وتعلم الكتابة 

وويل قطيا يف راس القرن يف مجادى سنة إحدى ومثامنائة ، مث صرف وأعيد هلا مرارا ، مث واله مجال واحلساب ، 
الدين األستادار كشف الشرقية سنة إحدى عشرة ، فوضع السيف يف العرب وأسرف يف سفك الدماء وأخذ 

لغين أربعني ألف دينار ، واستقر األموال ، فلما قبض على مجال الدين واستقر ابن اهليصم يف األستادارية بذل عبد ا
مكانه يف ربيع اآلخر سنة أربع عشرة ، مث صرف يف ذي احلجة منها بعد أن سار سرية عجيبة من كثرة الظلم وأخذ 
املال بغري شبهة أصال واالستيالء على حواصل الناس بغري تأويل ، وفرح الناس بعزله ، وعوقب فتجلد حىت رق له 

إىل والية قطيا ، فلما قتل الناصر وويل املؤيد ويل كشف الوجه البحري ، مث ويل  أعداؤه ، مث أطلق وأعيد
األستادارية يف مجادى األوىل سنة ست عشرة ، فجادت أحواله وصلحت سريته وأظهر أن الذي سار به أوال إمنا 

ه من اخليول كان من عيب الناصر لكنه أسرف يف أخذ األموال من أهل القرى ، وويل كشف الصعيد فعاد ومع
واإلبل والبقر والغنم واألموال ما يدهش من كثرته ، مث توجه إىل الوجه البحري ففرض على كل بلد وقرية ماال 

مساه ضيافة ، فجمع من ذلك ماال جزيال يف مدة يسرية ، مث توجه إىل مالقاة املؤيد ملا رجعمن وقعة نوروز فبلغه أن 
عليه ، فهرب إىل بغداد وأقام عند قرا يوسف قليال ، مث مل تطب له البالد  املؤيد مسع بسوء سريته وعزم على القبض



فعاد ورمى بنفسه على خواص املؤيد ، فأمنه وأعاده إىل كشف الوجه البحري ، مث أعاده إىل األستادارية يف سنة 
الدين وأمر بعقوبته ، تسع عشرة ، فحمل يف تلك السنة مائة ألف دينار فسلم له األستادار قبله بدر الدين بن حمب 

فكف عنه فأخذ من يده وتوجه حلرب أهل البحرية ومعه عدة أمراء يف شوال سنة تسع عشرة فكان الكل من حتت 
أمره ، ووصل إىل حد برقة ورجع بنهب كثري جدا ، مث ملا مات تقي الدين ابن أيب شاكر أضيفت الوزارة يف صفر 

تب الناس وبالغ يف حتصيل األموال وحيوزة ، فكان يوفر كل قليل سنة إحدى وعشرين ، فباشرها بعنف وقطع روا
ماال حيمله للمؤيد فيجل يف عينه ويشكره يف غيبته مع لني جانبه للناس وتودده هلم ، وكان يف كل قليل يصادر 

بأموال  الكتاب والعمال ، مث توجه إىل الوجه البحري وأخذ الضيافة على العادة والقى السلطان ملا رجع من الشام
مث توجه إىل الصعيد وأوقع بأهل األمشونني ورجع بأموال كثرية جدا ، مث استعفى عن الوزارة يف شوال سنة . عظيمة 

عشرين فاستقر أرغون شاه ، مث مرض فعاده السلطان يف مرضه ، فقدم له مخسة آالف دينار فأضاف نظر اإلشراف 
كثريا جدا ، مث أصابه الوعك يف رمضان واستمر يف مرضه ذلك إىل ، مث توجهالوجه القبلي فأوقع بالعرب ومجع ماال 

، واشتد أسف السلطان عليه ، وعاش سبعا وثالثني سنة ، وكان عارفا جبمع  ٨٣١أن مات يف نصف شوال سنة 
املال شهما شجاعا ثابت اجلأش قوي اجلنان ، وكان يف آخر عمره قد ساد وجاد سوى ما اعتاده من هنب األموال ، 

د مجع منها يف ثالث سنني ما ال جيمعه غريه يف ثالثني سنة ، وكان جده يصحب ابن نقوال الكاتب فنسب فلهذا وق
  .كان يقال له أبو الفرج بن نقوال أو هو اسم جده حقيقة 

ية ويف اجلملة أبو الفرج أول من أسلم من آبائه ونشأ أبوه مسلما مث دخل بالد الفرنج ، ويقال إنه رجع إىل النصران
، مث قدم واستقر صريفيا بقطية وويل نظرها مث إمرهتا ، مث تنقلت به األحوال وبولده من بعده على ما تقدم مشروحا 

.  
علي بن أمحد بن علي بن حسني بن حممد بن حسني بن حممد بن حسني بن حممد بن زيد بن حسني بن مظفر بن علي 

ن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ، بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن موسى ب
األرموي األصل نزيل القاهرة نقيب األشرافشرف الدين ابن قاضي العسكر ، وأمه خاص بنت الظاهر أنسب بن 

العادل كتبغا ، وكان معدودا يف رؤساء البلد إلفضاله وكرمه من غري شهرة بعلم وال تصون ، ومات يف تاسع عشر 
  .ول عن حنو الستني ربيع األ

علي بن أمحد بن عمر بن حسن ، املهجمي ، كان يسكن بيت الفقيه من عمل بيت حسني باليمن وهو من بيت 
  .الصالح ، وللناس فيه اعتقاد كبري ، وحيكى عنه رمحه اهللا تعاىل مكاشفات وكرامات مع وفور حظ من الدنيا 

ر واليته يف احلوادث ، ومات يف نصف ذي احلجة ، ومل تطل قطلوبغا اخلليلي ، نائب اإلسكندرية وقد تقدم ذك
مدته يف السعادة ، واستقر بعده يف نيابة اإلسكندرية ناصر الدين حممد بن العطار الدمشقي نقال من دويدارية نائب 

  .الشام ا ، وهو صهر كاتب اسر 
نة مثاين عشرة ، مث عزل وصودر وأخذ لؤلؤ الطواشي اجملبوب كاشف الوجه القبلي ، وليه مرتني ثانيهما يف رجب س

منه مال جزيل بعد العقوبة الشديدة ، مث ويل شد الدواليب ومات وهو على ذلك ، وكان من احلمقى املغفلني 
  .والظلمة الفاتكني يف صورة الناسكني ، مات يف شوال 

مث اإلسكندري  -يد النون بضم املعجمة وامليم وتشد -حممد بن حسني بن حممد بن حممد بن خلف اهللا ، الشمين 
املالكي كمال الدين ، ولد سنة بضعوستني ، واشتغل بالعلم يف بلده ومهر ، مث قدم القاهرة فسمع هبا من شيوخنا 

وممن قبلهم ومسع باإلسكندرية ، وقدم يف احلديث وصنف فيه وخترج ببدر الدين الزركشي والشيخ زين الدين 



وتنزل باملدرسة اجلمالية طالبا يف درس . ستوطن القاهرة وأصيب يف بعض كتبه العراقي ، ونظم الشعر احلسن ، مث ا
احلديث ، مث نزلت له عنه يف سنة تسع عشرة فدرس به ، مث عرضت له علة يف أواخر سنة عشرين ، مث تفقه ورجع 

  .إىل منزله ومترض به إىل أن مات يف شهر ربيع األول 
دين ابن خواجا على التاجر ، ولد يف حدود السبعني ، وكان أبوه من أعيان حممد بن علي بن من ، الكيالين غياث ال

التجار فنشأ ولده هذا يف عز ونعمة طائلة ، مث شغله أبوه بالعلم حبيث كان يشتري له الكتاب الواحد مبائة دينار 
بوه وتنقلت به األحوال وأزيد ويعطي معلميه فيفرط ، فمهر يف أيام قالئل واشتهر بالفضل ونشأ متعاظما ، مث مات أ

، والتهى عن العلم بالتجارة فصعد وهبط وغرق وسلم وزاد ونقص إىل أن مات خامال مع أنه كان سيئ املعاملة 
عارفا بالتجارة حمظوظا منها إال أنه تزوج جارية من جواري الناصر يقال هلا مسراء فهام هبا وأتلف عليها ماله وروحه 

ل إهنا سقته السم فتعلل مدة ومل تزل به حىت فارقها فتدله عقله من حبها إىل أن مات وأفرطت هي يف بغضه إىل أن قي
وهلا هبا ، وبلغين أهنا تزوجت بعده رجال من العوامفأذاقها اهلوان وأحبته ، فأبغضها عكس ما جرى هلا مع غياث 

ا وكانت قد ألزمته بطالق الدين ، وبلغين أهنا زارت غياث الدين يف مرضه واستحللته فحاللها من شدة حبه هل
زوجته ابنة عمه فطلقها ألجلها ، وقد طارحين غياث الدين مبقاطيع عديدة وألغاز وترافقنا يف السفر ، ومن شعر 

  :غياث الدين يف مسراء قصيدة مطولة أوهلا 
  سلوا مسراء عن جريب وحزين
  وعن جفن حكى هطال مزن
  سلوها هل عراها ما عراين

  جن من اجلن اهلواتف بعد
  سلوا هل هزت األوتار بعدي
  وهل غنت كما كانت تغين

  :يقول يف آخرها 
  سأشكوها إىل موىل حليم
  ليعفو يف اهلوى عنها وعين

  .وهذا آخر من عرفنا خربه من املتيمني ، مات يف سابع عشر شوال 
شرف الدين ابن عز  حممد بن حممد بن عبد اللطيف بن أمحد بن حممود بن أيب الفتح ، أبو الطاهر الشيخ املسند

الدين أيب اليمن ابن الكويك الربعي التكرييت مث اإلسكندراين نزيل القاهرة ، ولد يف ذي القعدة سنة سبع وثالثني ، 
وأجاز له فيها املزي والربزايل والذهيب وبنت الكمال وإبراهيم بن الفريشة وابن املرابط وعلي بن عبد املؤمن بن 

لرابعة على إبراهيم بن علي الزرزاري ، وأمسعمن أمحد بن كشتغذي وأيب نعيم عبد يف آخرين ، وأحضر يف ا
اإلسعردي وابن عبد اهلادي وغريهم ، والزم القاضي عز الدين ابن مجاعة ، وتعاىن املباشرات فكان مشكورا فيها ، 

، قرأت عليه كثريا من وتفرد يف آخر عمره بأكثر مشاخيه ، وتكاثر عليه الطلبة والزموه ، وحبب التحديث والزمه 
املرويات باإلجازة والسماع ، من ذلك صحيح مسلم يف أربعة جمالس سوى جملس اخلتم ، ومل يزل على حاله 

متقطعا يف منزله مالزما لألمساع إىل أن مات يف أواخر ذي القعدة من هذه السنة وقد أكمل أربعا ومثانني سنة ، ومل 
ن مشاخيه ال بالسماع وال باإلجازة بل وال يف الدنيا من يروي عمن مسيت يبق بعده بالقاهرة من يروي عن أحد م

  .من مشاخيه املذكورين رمحه اهللا تعاىل 



حممد ناصر الدين ابن البيطار ، كان يف ابتداء أمره يتعاىن صناعة البيطرة ، مث قرأ القرآن واشتغل بالفرائض فمهر يف 
رأ يف اجلامع مدة ومل يترك جائزته ويسترزق منه ، وكان صاحلا خريا دينا ذلك ، مث أقبل على الفقه ففاق أقرانه ، وأق

  .، مات يف ربيع اآلخر 
  .مشترك ويقال له اجترك القامسي ، من كبار األمراء ، تنقلفي الواليات منها نيابة غزة ، مات يف مجادى األوىل 

امرأة كان يقال هلا أم محيد ، ونشأ  يوسف بن حممد بن عبد اهللا ، احلميدي مجال الدين احلنفي ، نسب إىل
باإلسكندرية وتفقه حىت برع وويل قضاء احلنفية هبا وكان موسرا ، مات يف خامس عشري مجادى اآلخرة وقد زاد 

  .على الثمانني ، وكان ال بأس به 
  ٨٢٢حوادث سنة 

  سنة اثنتني وعشرين ومثامنائة
  .استهلت يوم اجلمعة ثاين إمشري من الشهور القبطية 

يف أول احملرم جهز إبراهيم بن السلطان وصحبته من األمراء الكبار الطنبغا القرمشي وططر وجقمق وآخرون 
وصحبته علي بن قرمان وكان قد فر من أخيه حممد إىل السلطان والتجأ فجهز ابنه نصرة له فكان ما سيأيت ذكره ، 

ه السفرة أن حممد بن قرمان أغار على طرسوس يف وتوجه من الريدانية يف ثاين عشري احملرم ، وكان السبب يف هذ
السنة املاضية ، فقبض على نائبها شاهني األيدكاري فوصل دمشق يف سادس صفر وتلقاه النواب ، مث وصل حلب 

يف أول ربيع األول مث وصل إىل كركر يف ثامن عشر ربيع اآلخر فحاصر القلعة ، وهرب ابن قرمان يف مائة 
ها ماال ورجاال فقيدهم ، وتوجه إىل الرندة فنازهلا وهي قاعدة بالد ابن قرمان وكان ما وعشرين فارسا وأخذ من

سنذكره بعد ذلك إن شاء اهللا تعاىل ، مث وصل إىل قيسارية وهي أعظم بالد ابن قرمانفي تاسعه ، مث وصل إىل قونية 
السلطان ونقش اسم السلطان  يف نصف ربيع اآلخر بعد ما مهد أمور قيسارية ورتب أحواهلا وخطب فيها باسم

على باهبا ، وقرر يف نيابتها حممد بن دلغادر نائب السلطنة بقيسارية ، ومل يتفق ذلك مللك من ملوك الترك بعد 
  .الظاهر بيربس فإنه كان خطب له هبا مث انتقض ذلك 

دي من رسالته إىل صاحب وفيه قدم عجالن بن نعري من املدينة مقبوضا عليه من إمرة املدينة ، ووصل بكتمر السع
  .اليمن ومعه كتاب الناصر صاحب اليمن وهديته 

وفيها قرر ناصر الدين بك وامسه حممد بن دلغادر يف نيابة قيسارية عن السلطان مضافا إىل نيابة األبلستني ، وكان 
قرمان عسكرا تاين بك نائب حلب استوىل على طرسوس فأمره املؤيد أن يسلمها لناصر الدين بك فجمع حممد بن 

  .، واستقر مقبل الدويدار الثاين شاد العمارة باجلامع املؤيدي عوضا عن ططر 
ويف ثامن عشري احملرم حضر السلطان باجلامع املؤيدي وحضر عنده القضاة فسأهلم عما أعلم به احلجاج من 

فجالوا يف ذلك إىل أن  استهدام املسجد احلرامواحتياجه إىل العمارة ، ومن أي جهة يكون املصروف على ذلك ،
سأل القاضي احلنبلي قاضي الشافعية اهلروي عن أربع مسائل تتعلق بذلك فأجابه فخطأه يف مجيعها ، وتقاول 

أشهدك يا موالنا السلطان أين : وأفحش الديري يف أمر اهلروي حىت قال . القاضيان الشافعي واحلنفي حىت تسابا 
حكمه املالكي واحلنبلي يف اجمللس ، وبلغ اهلروي من البهدلة إىل حد  حجرت عليه أن يفيت وحكمت بذلك ، فنفذ

مل يوصف ، وأعان على ذلك شدة بغض الناس له ومتم عليه ورحيل أعوانه وأنصاره مثل ططر وغريه مع ما هو عليه 
  .من قلة العلم وعجمة اللسان 

صحبة الناظر عليهم حينئذ وهو حسن  فلما كان يف الثامن من شهر ربيع األول قدم طائفة من اخلليل والقدس



فابتليت باحلكم بينهم بأمر السلطان ، فتوجه احلكم . الشكلي فشكون منه أنه أخذ منهم ماال عظيما يف أيام نظره 
على اهلروي فخرج يف الترسيم ، فلما حاذى املدرسة الصاحلية خرج الرسل الذين هبا من جهة احلنفي فأدخلوه قاعة 

  .فأرسل قاصده إىل مرجان اخلازندار ، فنزل بنفسه وسب املوكلني به ونقله إىل داره . به  الشافعية وتوكلوا
ويف الثاين عشر منه أمر السلطان أن يوكل باهلروي فوكل هبأربعة ، فشرع يف بيع بعض موجوده وأشيع أنه عزم 

ألف وستمائة ألف ، فوجد منه ألف على اهلرب ، مث أمر بإعادة ما أودع حتت يده من مال أجناد احللقة ومجلته ألف 
ألف وتصرف يف ستمائة ألف ، فكثرت القالة فيه والشناعة عليه بسبب ذلك ، ومنع ابن الديري نواب اهلروي من 

  .احلكم واستند إىل أن اهلروي ثبت فسقه فانعزل بذلك ولو مل يعزله السلطان ، فكفوا 
ىل جامعه واستدعى بالبلقيين فأعاده إىل القضاء ، ففرح الناس فلما كان السابع عشر من ربيع األول نزل السلطان إ

  .وكان ما سنذكره بعد ذلك  -به جدا لبغضهم يف اهلروي 
  .ويف خامس صفر استقر صدر الدين ابن العجمي يف احلسبة ، وفرح الناس به ملعرفته وعفته 

  .ويف سادس عشره توجه ابن حمب الدين أمري بطرابلس من مجلة األمراء 
  .يف ثامن عشره عمل الوقيد بالبحر كالسنة املاضية و

ويف أواخر صفر ثار املماليك الذين يف خدمة السلطان بالطباق وأرادوا إحداث فتنة وامتنعوا من حضور اخلدمة 
وذكروا أن سبب ذلك حقارة اجلامكية ، فأمر السلطان أن يزاد كل واحد منهم على قدر ما يريد فرضوا وسكنت 

أمري هوارة ، فطرقه األعراب فكانت بينهم مقتلة ( ؟ ) يه أرسل الطنبغا املرقيب إىل الصعيدوصحبته رقم وف. الفتنة 
  .عظيمة ، مث اهنزم العرب إىل امليمون وغنم الطنبغا ومن معه من أغنامهم ودواهبم شيئا كثريا جدا 

جدا يف ربيع األول ، وكان يف األطفال ويف صفر فشا الطاعون بالشرقية والغربية وابتدأ بالقاهرة ومصر ، مث كثر 
كثريا جدا ، وعم الوباء يف بالد الفرنج ، وفيه عمرت قناطر شينني فبلغ مصروفها مخسة آالف دينار مجعت من بالد 

  .اجليزة حىت من اإلقطاعات والرزق 
هبم صالة  ويف تاسع عشري ربيع األول كسفت الشمس قبيل الزوال فاجتمع الناس باجلامع األزهر ، فصليت

الكسوف على الوصف املعروف يف األحاديث الصحيحة بركوعني مطولني وقيامني مطولني وكذلك يف مجيع 
األركان املقصودة وغري املقصودة ، مث خطبت هبم ما يقتضي ذلك بعد أن اجنلت الشمس واحلمد هللا ، واتفق وقوع 

و اهندم من مباين القسطنطينية شيء كثري وهدمت  زلزلة يف هذا اليوم مبدينة أرزنكان ، هلك بسببها عامل كثري
  .س كثري قيسارية بناها ابن عثمان يف برصا وما حوهلا وهلك بسبب ذلك نا

ويف ربيع األول ركب احملتسب والوايل فطافا بأمر السلطان علىأماكن الفساد بالقاهرة وأراقا من اخلمور شيئا 
وألزم ود والنصارى . كثريا ، ومنع احملتسب النساء من النياحة على األموات يف األسواق وعزر طائفة منهن 

  .بتضييق األكمام وتصغري العمائم وبالغ يف ذلك 
  .ه تشاجر الوزير واألستادار وتفاحشا ، وخلع عليهما يف تاسع عشرة والتزما حبمل مائة ألف دينار وفي

ويف احملرم قبض على حممد بن بشارة ، وذلك أن السلطان كان أرسل ناصر الدين حممد بن إبراهيم بن منجك إىل 
ن الرضا ، فلما اطمأن لذلك أرسل دمشق وأمره أن حيتال على ابن بشارة ، فراسله إىل أن ضمن له عن السلطا

أمان السلطان وحلف وأرسل له خلعة فلبسهاوأقبل إىل دمشق ، فتلقاه وبالغ يف إكرامه فآمن ، فينا هو آمنا يف 
سوق اخليل فتلقاه ابن منجك فدخال مجيعا إىل بيت نكباي نائب الغيبة ، فلم يستقر به اجمللس حىت قبض عليه ، 

من تقدم فتكاثرت السيوف على رأسه ، وقض على عشرين من أصحابه فوسط منهم  فدفع عن نفسه بسيفه وجرح



  .أربعة نفر واعتقل ابن بشارة بدمشق ، مث أمر السلطان بإحضاره فأحضر يف رابع عشري مجادى األوىل 
ان ، فأمر ويف خامس ربيع اآلخر خدع اهلروي املوكلني به من األجناد ففر إىل بيت قطلوبغا التنمي فبلغ ذلك السلط

الوايل األمري التاج بنقله من بيت التنمي إىل القلعة فسجنه هبا يف الربج ، مث أنزله التاج يف ثاين عشر من الشهر إىل 
الصاحلية وقد اجتمع هبا القضاة فادعى التاج على اهلروي باملال الذي ثبت عليه ، فالتزم بأنه عنده وهو قادر عليه 

، فسجنه يف قبة الصاحل ووكل به مجاعة حيفظونه ، مث نقل يف ثامن عشري الشهر  وأنه أدى بعضا وسيؤدي الباقي
املذكور إىل القلعة ، ألنه كرر شكواه من كثرة سب الناس له من بغضهم فيه حىت خشي أن يأتوا على نفسه ، مث 

أمره إىل أن أمره  بادر التاج ونقل اهلروي من جامع القلعة إىل مكان عنده باملطبخ ، مث سعى عند السلطان يف
  .بإطالقه ،فنزل إىل دار استكراها له مرجان اخلازندار وراء مدرسة اجلاي ، فأقام هبا إىل السنة اآلتية 

ويف الثاين من مجادى األوىل ولد امللك املظفر أمحد بن امللك املؤيد شيخ فقدر اهللا أنه يلي السلطنة يف أول سنة أربع 
  .ة أشهر وأيام وعشرين وعمره سنة واحدة ومثاني

ويف الثالث من مجادى األوىل قرر كاتبه يف تدريس الشافعية باملؤيدية ، وقرر حيىي بن حممد بن أمحد العجيسي يف 
تدريس املالكية ، وقرر عز الدين عبد العزيز بن علي بن العز الذي كان قاضي القدس يف تدريس احلنابلة ، وتأخر 

  .تقرير مدرس احلنفية وغريه 
ات رئيس األطباء إبراهيم بن خليل بن علوة اإلسكندراين وكان حاذقا يف الطب ، وقدم شخص يقال له وفيها م

وكان فاضل الشام  ٧٥٧نظام الدين أبو بكر حممد بن عمر بن أيب بكر اهلمذاين األصل التربيزي املولد سنة 
ظر هو وسراج الدين عمر بن فأحضره السلطان إىل القاهرة وكان ادعى يف الطب والتنجيم دعوى عريضة وتنا

منصور بن عبد اهللا البهادري احلنفي ، فاستظهر لبهادري عليه بكثرة استحضاره وذكائه ومجود أيب بكر املذكور ، 
فلما كاد أمر البهادري أن يتم نكت عليه كاتبالسر أنه ال يدري العالج وإن كان يدري الطب وأن يده غري مباركة 

من مرضه ونصيحة السلطان واجبة ، واستشهد جبماعة منهم ابن العجمي فوافقوه فاحنل  فإنه ما عاجل أحدا إال مات
السلطان عنه وصرفهم ، مث أمرهم أن يتوجهوا إىل املارستان ويكتبوا ملن فيه أوراق لينظر يف أمرهم أيهم أصح كتابة 

  .، فلم ينجع من ذلك شيء ، مث قرر يف رئاسة الطب بدر الدين ابن بطيخ 
سابع من مجادى األوىل أحضر بطرك النصارى يف اإلصطبل بعد أن مجع القضاة واملشايخ فسأله عما يقع يف ويف ال

احلبشة من إهانة املسلمني فأنكر ذلك ، مث انتدب له احملتسب فأنكر عليه هتاون النصارى مبا يؤمرون به من الصغار 
ر أحد من النصارى يف دواوين السلطان وال األمراء والذل ، وطال اخلطاب يف معىن ذلك واستقر احلال بأن ال يباش

مث أغرى شهاب الدين اإلمام ابن أخي قاضي أذرعات السلطان باألكرم فضائل النصراين كاتب الوزير . وال غريهم 
، فاستدعى به وضربه باملقارع حبضرته وشهره بالقاهرة عريانا وسجنه ، مث آل أمره إىل أن أمر السلطان بأن يقتل 

، فصغر النصارى العمائم ولزموا بيوهتم وضيقوا أكمامهم ومنعوامن ركوب احلمر بالقاهرة وإذا خرجوا يف  فقتل
ظاهرها ركبوها عرضا ، فأنف مجاعة من النصارى من اهلوان فأظهروا اإلسالم فانتقلوا من ركوب احلمر إىل ركوب 

ارى أال يدخلوا احلمامات إال ويف أعناقهم اجلالجل وألزم النص. اخليل املسومة وباشروا فيما كانوا فيه وأزيد منه 
وأن يلبس نساؤهم املصبغات وال ميكنوا من األزر البيض ، فاشتد األمر عليهم جدا وسعوا جهدهم يف ترك ذلك 

  .فلم يعفوا لتصميم السلطان على ذلك 
ما حصله من أموال هوارة فكان مائيت ويف ثانية قدم الطنبغا املرقيب واألستادار أبو بكر من الصعيد ، ودم األستادار 

  .فرس وألف مجل وستمائة جاموسة وألف ومخسمائة بقرة ومخسة عشر ألف راس من الضأن 



  .ويف مجادى األوىل شرع يف عمل الصهريج جبوار خانكاه بيربس من جهة امللك املؤيد 
ن ابن العجمي بعد أن كان هو الذي وفيه تغري كاتب السر ناصر الدين ابن البارزي على حمتسب القاهرة صدر الدي

يقربه من السلطان ويسعى له فأخذ يف أسباب إبعاده عن السلطان ، وأعان ابن العجمي على نفسه بلجاجته ومتاديه 
يف غيه ، فاتفق أن السلطان يف هذه األيام كان عاوده وجع رجله وانضاف إىل ذلك وقوع وجع يف خاصرته وكان 

قوة الشتاء وقوة الصيف ، فمنذ عاجله أبو بكر العجمي اشتد أمله أكثر من كل سنة  يف كل سنة ينصل عن قرب يف
، فاتفق أنه استفىت وهو يف شدة الوجع عنجواز اجلمع بني الصالتني بعذر املرض فأفتاه بذلك بعض الشافعية من 

عجمي يف صبيحة ذلك قلد الشافعي يف هذه املسألة فاتفق حضور ابن ال: خواصه ، فسأل بعض احلنفية فقال له 
اليوم فدارت املسألة بني الفقهاء الذين حيضرون عند السلطان ، فبالغ ابن العجمي يف الرد على من أفىت بذلك ، 

أنا ما أقلد ابن عباس وإمنا أقلد أبا حنيفة هذا الذي اضبطه : قد أفىت به ابن عباس من الصحابة ، فقال : فقيل له 
تاليب كاتب السر عند القاضي احلنفي ابن الديري انه قال ومن هو ابن عباس من لفظه فادعى عليه بعد ذلك ب

  .فطلبه ابن الديري بالرسل حىت أحضروه مهانا ووكل به بالصاحلية . بالنسبة إىل أيب حنيفة 
نه ويف تاسع عشره طلب ابن الديري ابن العجمي فعزره من غري إقامة بينة عليه بشيء مما ادعى عليه به ، مث أفرج ع
فجمع نفسه عن الكالم يف احلسبة ، فبلغ ذلك السلطان فأنكر ذلك واستدعاه وخلع عليه وأقره على احلسبة ، 

ففرح الناس بذلك فرحا عظيما ، وكانوا اهتموا القبط يف املماألة عليه وظنوا أن ابن البارزي قبطيا ، وليس كذلك 
  .وإمنا هو أعان على نفسه حىت اسخط الرؤساء عليه 

مجادى اآلخرة حتول السلطان من القلعة يف حمفة إىل بيت ابن البارزي املطل على النيل وكانا البارزي قد استأجر ويف 
بيت ناصر الدين بن سالم وأضاف عدة بيوت جماورة له وأتقن بنياهنا ووضعها وضعا غريبا على قاعدة عمائر بلدة 

ة به حىت يبل من مرضه ، فأقام هبا من نصفجمادى محاة ، فأعجب السلطان ذلك إعجابا شديدا واختار اإلقام
اآلخرة إىل نصف رجب واستدعى احلراقة الذهبية ، فكان يركب من بيت ابن البارزي إىل القصر الذي بأنبابة مث 

منه إىل بيت ابن البارزي وتارة ينام يف احلراقة الليل كله وتارة يتوجه إىل اآلثار فيها ويرجع إىل رابع عشر رجب ، 
حول إىل بيت اخلرويب باجليزة وكان قد أحضر احلراريق املزينة اليت جرت العادة بتزيينها يف ليايل وفاء النيل فت

فاستصحبها صحبته مقلعة إىل اخلروبية ، واجتمع الناس للفرجة يف شاطئ النيل من بوالق إىل مصر ، فمرت يف 
عراض عن املنكرات إلعراض السلطان عنها ، وكان قد تلك الليايل للناس من النزه والبسط ما ال مزيد عليه مع اإل

تاب من مدة وأعرض عن املنكرات إعراضا تاما ، مث ركب يف سادس عشر رجب من اخلروبية يف احلراقة إىل 
املقياس ، مث نزل يف احلراقة الصغرية إىل اخلليج على العادة وركب فرسه وطلع القلعة ، وكان وصول امللك إبراهيم 

  .ن إىل قيسارية ونائبها يومئ ناصر الدين حممد بن خليل بن دلغادر فقرره على نيابته بن السلطا
ويف سادس عشر مجادى األوىل وصل إبراهيم بن السلطان إىل الرندة وأركلى هبا وأرسل يشبك نائب حلب فأوقع 

فر منهم وهنب مجيع ما بالتركمان وهنب منهم شيئا كثريا وأرسل عسكرا ضخما إىل حممد بن قرمان فكبسوا عليه ف
وجدوا له من مال وأثقال وخيل ومجال ،مث غلب العسكر املصري على بلده وهي كرسي بالد ابن قرمان ، وقرر 
امللك إبراهيم بن السلطان املؤيد يف مملكة ابن قرمان أخاه عليا وخطب يف مجيع تلك البالد باسم املؤيد وضربت 

حلب وأقام هبا لعمارة سورها وأرسل يستأذن أباه على الرجوع وكان  السكة بامسه ، مث رجع ابن السلطان إىل
دخوله حلب يف ثالث شهر رجب ، وكان إبراهيم بن السلطان قبل رجوعه من حلب قد أرسل تاين بك ميق نائب 
الشام إىل طرسوس فملكها ، مث إىل أذنة فواقع مصطفى بن حممد بن قرمان وإبراهيم بن رمضان فهزمها ، فتوجها 



إىل قيسارية يف سادس عشر شعبان فقاتلهم حممد بن دلغادر فقتل مصطفى بن حممد بن قرمان يف املعركة وقبض على 
أبيه حممد ابن قرمان فاعتقل ، وأرسلت راس مصطفى إىل القاهرة فوصلت قبل وصول ابن السلطان وذك يف سادس 

ووصل معه نائب الشام تاين بك ميق ودخلوا  عشر رمضان ، مث توجه إىل القاهرة فتلقاه السلطان إىل سرياقوس
وكان ابن السلطان قرر يف بالد حممد بن قرمان أخاه على بن قرمان وتسلم . القاهرة يف ثامن عشرى شهر رمضان 

قيسارية حممد ابن دلغادر فواقعه حممد بن قرمان فانكسر وقبض عليه وجهز إىل القاهرة ، وكان قدوم إبراهيم ابن 
د دمشق يف خامس عشر رمضان فساروا يف تسعة أيام ودخل معهم نائب الشام وخلع عليهم مجيعا السلطان املؤي

وزينت هلم البلد ، وكان السلطان استدعى نائب الشام فحضر مسرعا وطلع إبراهيمابن السلطان وبني يديه 
سلطان هذه خامتة سعادة األسارى من بين قرمان وغريهم يف القيود منهم نائب نكدة ، وكانت سفرة إبراهيم بن ال

امللك املؤيد ، فإنه نشأ له هذا الولد النبيه ومت له منه هذا النصر العظيم والشهامة اهلائلة ، وجاء األمراء وغريهم 
يشكرون من سريته و ال يذم أحد منهم شيئا من خصاله ، مث رجع إىل أبيه يف أسرع مدة مؤيدا منصورا ، فلحظتهم 

فسبحان من ال يتغري وال  -ما حال احلول إال وأحواهلم قد تغريت وأمورهم قد هتافتت عني الكمال فما أخطأت و
يتبدل ويف ثالث شوال قرر جقمق يف نيابة الشام عوضا عن تاين بكي ميق وقرر تاين بك ميق يف تقدمة ألف على 

  .إقطاع جقمق ، واستقر مقبل الدويدار الثاين يف وظيفة جقمق يف الدوادارية الكربى 
يف شعبان اجتمع العوام باإلسكندرية فهجموا أماكن الفرنج فكسروا هلم ثالمثائة قنينة مخر مثنها عندهم أربعة آالف و

  .دينار مث أرقوا ما وجدوه من اخلمور ، ومل يعلم لذلك أصل وال سبب 
  .وفيها اجتمع ملوك الفرنج على حرب ابن عثمان صاحب برصا ، فاستعد هلم 

فأمر السلطان احملتسب . ن شهر ربيع اآلخر فشا الطاعون وكثر موت الفجأة حىت ذعر الناس ويف يوم اخلميس ثام
أن يناديبصيام ثالثة أيام أوهلا يوم األحد حادي عشر ، فصاموا ثالثة أيام وخرجوا يوم اخلميس نصف ربيع اآلخر 

وزير وأستادار الصحبة إىل تربة امللك إىل الصحراء ، فخرج الفقهاء واملشايخ والعلماء والقضاة والعامة ، وتوجه ال
الظاهر فنصبوا املطابخ السلطانية وباتوا يف هتيئة األطعمة واخلبز ، مث ركب السلطان بعد صالة الصبح ونزل من 

قلعة اجلبل البسا ثياب صوف وعلى كتفيه مئزر صوف مسدل وعليه عمامة صغرية جدا هلا عذبة مرخاة عن يساره 
فوقف . س وفرسه بقماش ساذج ، فوجد الناس قد اجتمعوا وحضروا اجلميع مشاة وهو متخشع منكسر النف

السلطان بينهم وعجوا بذكر اهللا ، فنزل السلطان عن فرسه وقام على قدميه والقضاة واخلليفة واملشايخ حوله 
ي على وخلفهم من الطوائف ممن يتعسر إحصاؤه ، فبسط السلطان يديه ودعا وبكى وانتحب والناس يرونه وبق

ذلك زمانا طويال ، مث توجه إىل جهة التربة فنزل وأكل وذبح بيده مائة ومخسني كبشا مسينا وعشر بقرات 
وجاموستني ومجلني وهو يبكي ودموعه تنحدر حبضرة الناس على حليته ، وترك الذبائح مضطجعة كما هي وركب 

ع واخلوانك والزوايا ، وقطع منها شيء كثري ففرق إىل القلعة ، فتوىل الوزير وأستادار الصحبة تفرقتها على اجلوام
على من حضر من الفقراء ، وفرق من اخلبز حنو من ثالثني ألف رغيف ، وبعث إىل السجون عدة أرغفة وقدور 

أطعمة ، واستمر الناس يف اخلشوعواخلضوع إىل أن اشتد حر النهار فانصرفوا ، فكان يوما مشهودا مل يتقدم له نظري 
العادة به يف االستسقاء ، وهذا زعموا أه الستكشاف البالء فيسر اهللا عقب ذلك برفع الوباء ، وبلغ  إال ما جرت

عدة من يرد الديوان من األطفال خاصة من صفر إىل سلخ ربيع اآلخر حنو أربعة آالف طفل ، ومن مجيع الناس 
  .ويقال جاوز األلف واملائتني  سواهم قدر أربعة آالف أخرى وأكثر ما انتهى إىل مثامنائة يف الديوان ،

ويف ربيع اآلخر اتفق مبصر كائنة عجيبة وهو أن شخصا كان له أربعة أوالد ذكور فلما وقع املوت يف األطفال 



سألت أمه أن خيتنهم ليفرح هبم قبل أن ميوتوا ، فجمع الناس لذلك على العادة وأحضر املزين فشرع يف خنت واحد 
ى شرابا مذابا باملاء على العادة ، فمات األربعة يف احلال عقب ختنهم ، فاستراب بعد آخر ، وكل من خينت يسق

أبوهم باملزين وظن أن مبضعه مسموم فجرح املزين نفسه ليربئ ساحته فانقلب فرحهم عزاء ، مث ظهر يف الزير 
  .ألمر وهللا ا -الذي كان يذاب فيه الشراب حية عظيمة ماتت فيه ومتزقت فكانت سبب هالك األطفال 

ويف التاسع عشر من شهر رجب وشى الشيخ شرف الدين بن التباين بناظر الكسوة زين الدين عبد الباسط بأنه 
: خالف شرط الواقف يف عمل الكسوة ، فعقد له بسبب ذلك جملس وأحضرت الكسوة ، فسأل السلطان القضاة 

أن يفرق ما فاض من املال بعد عمل هل جيوز أن يعمل يف الكسوة هذا الذهب والزخرفةمع أن شرط الواقف 
هذا من وجوه الرب ، فنازعه احلنبلي يف : الكسوة على العادة يف وجوه الرب ، فتعصب الشافعي لعبد الباسط وقال 

  .ذلك ، فلم يصغوا واستمر احلال 
رته ، مث ويف شعبان تزايد أمل السلطان مث عويف وركب إىل بركة احلجاج وأجرى اخليل هناك وسابق بينهما حبض

  .ركب إىل بركة احلبش وسابق بني اهلجن 
وفيه سرق اإلفرنج رأس مرقص أحد من كتب األناجيل األربعة من اإلسكندرية وكانت موضوعة يف مكان ، ومن 
شأن اليعاقبة من النصارى أن ال يولوا بطركا حىت ميضي إىل اإلسكندرية ويوضع هذه الرأس يف حجره مث يرجع ، 

طركية إال بذلك ، فتحيل بعض الفرنج حىت سرقها من اإلسكندرية ، فاستعظم النصارى اليعاقبة وال تتم هذه الب
  .ذلك ووقفوا للسلطان بسبب ذلك ، وحج بالناس يف هذه السنة التاج الوايل 

ويف رمضان ثارت بامللك الناصر أمحد صاحب اليمن سوداء فاختل عقله واعتقل ، وأقيم يف امللك عوضا عنه أخوه 
ني بن األشرف ، وأعانه على ذلك األمري حممد بن زياد الكاملي ، وكان الغالء يومئذ ببالد اليمن شديدا ، حس

ويف رمضان غلت األسعار وبلغ اإلردب من القمح ثالمثائة درهم وأزيد ، وسبب .ووقع عليه جراد أهلك زروعهم 
الوجه البحري إىل الصعيد من الغالل ما ال مزيد  ذلك كثرة احلرامية بالنيل ، فقل اجللب من الوجه القبلي ومحل من

عليه لشدة الغالء الذي هناك حىت أكلت القطاط والكالب ، وكان سبب ذلك الغالء مبصر أن النيل نزل بسرعة 
فزرعوا يف احلر على العادة يف السنني املاضية فأفسدت الدودة الربسيم ، وتأخر املطر يف اخلريف والشتاء يف الوجه 

  .فلم تنجب الزروع ، وخرج السلطان إىل سرحة البحرية فأتلف شيئا كثريا  البحري
ويف رابع عشر شوال عقد جملس بسبب قرقماش أحد املقدمني من األمراء ، فادعى عليه مملوك أنه قطع أنفه وأذنه ، 

  .فأنكر فأحضر البينة ، فدفعه السلطان للقاضي املالكي 
شق لوالية إمرهتا ، وقرر قطلوبغا التنمي يف إمرة صفد عوضا عن مراد ويف سابع عشر شوال رحل جقمق إىل دم

ويف يوم اجلمعة حادي عشري شوال قرر الشيخ مشس الدين بن .خجا ، ورسم بنفي مراد خجا الشعباين إىل القدس 
ادته الديري يف مشيخة املؤيدية وتدريس احلنفية هبا ، ونزل السلطان إىل اجلامع وخلع عليه ، وباشر فرش سج

إبراهيم ابن السلطان ، وتكلم على قوله تعاىل الذين إن مكنهم يف األرض أقاموا الصلوة اآلية وخلع على كاتب 
السر ابن البارزي ، واستقر خطيبا وخازن الكتب ، ومد السماط الكبري فأكل اخلواص مث تناهبه العوام ، وعرض 

، وخطب ابن البارزي خطبة بليغة أجاد فيها أداء  للسلطان الطلبة فقرر من شاء وصرف من مل يصلح يف نظره
وإنشاء ، واستقر يف تدريس التفسري باملؤيدية بدر الدين ابن األقصرائي ، ويف تدريس احلديث بدر الدين العينتايب ، 
وخلع على ولد كاتب السر القاضي كمال الدين خلعة السفر إىل احلجاز وكذلك على شهاب الدين األذرعي إمام 

  .ان ، مث ركب السلطان من يومه إىل اجليزة فأقام ثالثة أيام السلط



ويف سادس ذي القعدة قرر الشيخ زين الدين عبد الرمحن بن علي ابن عبد الرمحن التفهين يف قضاء احلنفية عوضا 
قرر عن مشس الدين ابن الديري وتوجه السلطان من يومه إىل مسرحة البحرية واستناب يف عنبتة اينال االبزعري و

مهنأ بن عيسى يف امرة ال جرم عوضا عن علي بن أيب بكر بعد قتله ولبس خلعة من خميم السلطان وكان قتل علي 
وفيها قتل حممد بن بشارة بالقاهرة يف .يف حرب بينه وبني حممد بن عبد القادر النابلسي شيخ العشري هبا يف شوال 

  .سيس  آخر شوال وصدقة بن رمضان أحد األمراء بالتركمان يف
ويف ذي احلجة ألزم احملتسب النساء أن ال يعربن جامع احلاكم ، وألزم الناس أن ال مير أحد منهم إال وهو خملوع 

النعل وشدد على القومة يف ذلك ، فاستمر ذلك وطهر املسجد من قبائح كانت تقع من النساء والرجال والشباب 
  .والصبيان 

  .ن قرمان نائب السلطنة بنكندة والرندة ولؤلؤة ويف خامس ذي احلجة وردت هدية علي بك ب
ويف خامس ذي القعدة قبض جقمق نائب الشام على نكباي احلاجب واعتقله بأمر السلطنة ، وصلى السلطان عيد 
األضحى بالطرانة وخطب به ، وصلى العيد ناصر الدين ابن البارزي كاتب السر على العادة ، وقدم القاهرة ثالث 

ويف السابع والعشرين وصل حممد بن .نزل يف بيت ابن البارزي فأقام به يومني مث رحل إىل القلعة عشر ذي احلجة و
علي بن قرمان صاحب قيسارية وقونية وغريها من البالد الرومية مقيدا فأنزل يف بيت مقبل الدويدار ، مث احضر إىل 

  .املوكب السلطاين يف السنة املقبلة 
فبلغت الغرارة مخسة وعشرين دينارا وهي إردب باملصري وربع إردب ، وحج يف وفيها غلت األسعار مبكة جدا 

هذه السنة األمري الكبري الطنبغا القرمشي وطوغان أمري آخور وخرجا بعد احلاج مبدة وقدما قبلهم مبدة فغابا ستني 
  .يوما 

  ٨٢٢وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة اثنتني وعشرين ومثامنائة من األعيان

عبد اهللا بن بدر بن مفرج بن يزيد بن عثمان بن جابر ، أبو نعيم العامري الغزي مث الدمشقي شهاب الدين  أمحد بن
، أحد أئمة الشافعية بدمشق ، ولد سنة بضع ومخسني بغزة ، وأخذ عن الشيخ عالء الدين بن خلف وحفظ التنبيه ، 

رف الدين الغزي بلديه وغريهم ومهر يف وقدم دمشق بعد الثمانني وهو فاضل فأخذ عن الشريشي والزهري وش
الفقه واألصول ، وجلس باجلامع يشغل الناس يف حياة مشاخيه وأفىت ودرسوأعاد واشتهر ، مث أصيب مباله وكتبه 
بعد الفتنة اللنكية ، وناب يف القضاء وعني مرة مستقال فلم يتم ذلك ، وويل إفتاء دار العدل واختصر املهمات 

على احلديث ، ومل يبق بالشام يف أواخر عمره له من يقاربه يف رئاسة الفقه للشافعة إال ابين ودرس بأماكن وأقبل 
نشوان ، وهو من أناءه الباعوين يف واليته القضاء األوىل ، فلم يزل بعد ذلك يف ارتفاع ، وكان يرجع إىل دين وعفة 

يف القضاء وحسن عقيدة وسالمة باطن ،  من صغره مع علو مهة ومروءة ومساعدة ملن يقصده مع عجلة فيه مع عفة
فكان صديقنا املرجاين يقرظه ويفرط فيه ، وجاور يف آخر أمره مبكة فمات هبا مبطونا يف شوال وله اثنتان وستون 
سنة ، كتب على احلاوي ومجع اجلوامع واختصر املهمات اختصارا حسنا وأجاز لولدي حممد ، وبلغين أن صديقه 

فتال عليه يليت قوى يعلمون مبا غفر يل ؟ ما فعل اهللا بك : اين صاحبنا رآه يف النوم فقال له حممد جنم الدين املرج
جرت له حمنة سنة مخس وتسعني ، وحج وجاور ثالث مرات ، وناب يف : اآلية ، قال القاضي تقي الدين األسدي 

فصيحا ذكيا جريا مقداما ، بديهته  احلكم بعد الفتنة ، واستمر وباشر املارستان واجلامع فاحنط بسبب ذلك ، وكان
أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد ، املطري .أحسن من رويته وطريقته مجيلة ، باشر احلكم على أحسن وجه 



وكان يذاكر بأشياء حسنة ، مث تزهد ودخل اليمن فأقام هبا حنوا من . املدين ، مسع من العز ابن مجاعة ، وعين بالعلم 
  .ان ينسب إىل معاناة الكيمياء ، مات يف أول ذي احلجة عشرة أعوام ، وك

  .أمحد بن حممد بن حممد بن عثمان ، البارزي ، ولد كاتب السر ، مات يف تاسع عشر ربيع اآلخر 
اجلوخي الدمشقي ، نزيل تعز ، ولد سنة ست وأربعني ، وتعاىن بيع . أمحد بن حممد بن حممد بن يوسف بن عياش 

ا طائلة ، وعين بالقراآت فقرأ على العسقالين إمام جامع طولون ومجاعة غريه ، وكان حمظوظا اجلوخ فرزق منه دني
يف بيع اجلوخ ، ويقرأ كل يوم نصف ختمة ، وكان يواظب على الصالة األوىل باجلامع األموي ، وكان قد أمسع يف 

لى مشس الدين حممد بن أمحد صغره على علي بن العز عمر حضورا جزء ابن عرفة وحدث به عنه ، وقرأ بدمشق ع
اللبان وعبد الوهاب بن السالر ، ومسع أيضا من ابن التباين وابن قواحل ، وتصدى للقراآت فانتفع به مجع من أهل 

احلجاز واليمن ، وكان غاية يف الزهد يف الدنيا فإنه ترك بدمشق أهله وماله وخيله ، خدمه وساح يف األرض ، 
مر يف إقامته باليمن يف خشونة من العيش حىت مات ، وكانبصريا بالقراآت ، دينا وحدث وهو جماور مبكة ، واست

خريا ، جاور مبكة مدة ، مث دخل اليمن فأقام عدة سنني ، وكان كثري األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وأخذ عنه 
  .مجاعة يف القرآن تلقينا احتسابا ، وأجنب ولده املقرئ عبد الرمحن مقرئ احلرم 

ندو بنت دسني بن أويس ، كانت بارعة اجلمال وقدمت مع عمها أمحد بن أويس إىل مصر ، فتزوجها الظاهر ت
برقوق مث فارقها ، فتزوجها ابن عمها شاه ولد بن شاه زاده بن أويس ، فلما رجعوا إىل بغداد ومات أمحد أقيم شاه 

ه يف السلطنة ، فحاصرهم حممد شاه بن قرا ولده يف السلطنة ، فدبرت عليه تندو زوجته حىت قتل وأقيمت بعد
يوسف سنة ، فخرجت يف الدجلة حىت صارت إىل واسط مث ملكت تستر ، وأقاموا معها حممود بن شاه ولد فدبرت 

عليه حىت قتل ألنه كان ابن غريها ، واستقلت باململكة مدة وذلك يف سنة تسع عشرة ، وجذبت العرب بالبصرة 
وواسط ، يدعى هلا على منابرها ويضرب السكة بامسها إىل أن ماتت يف هذه السنة ، فقام  وصار يف مملكتها اجلزيرة

بعدها ابنها أويس ابن شاه ولد وكان منها ، وحتارب هو وأخوه حممد مث سار أويس إىل بغداد بعد حممد شاه ابن قرا 
حلنبلي علم الدين أبو الربيع ابن سليمان بن فرح سليمان ، احلجي ا.يوسف ، فقتل أويس يف احلرب بعد سبع سنني 

جنم الدين أيب املنجا ، ولد سنة سبع وستني وسبعمائة ، واشتغل علي ابن الطحان وغريه ، ورحل إىل مصر فأخذ عن 
ابن امللقن وغريه ، مث عاد بعد فتنة اللنك فناب يف القضاء وشارك يف الفقه وغريه وشغل باجلامع ودرس مبدرسة أيب 

  .العبارة متساهال يف أحكامه ، مات يف ربيع اآلخر  عمر ، وكان قصري
عبد العزيز بن مظفر بن أيب بكر حممد بن يعقوب . سودون القاضي نائب طرابلس ، مات يف رابع عشر ذي القعدة 

بن رسالن ، البلقيين قريب شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين عز الدين ، اشتغل علي سراج الدين ، ورافقنا يف 
حلديث كثريا ، وناب يف احلكم ، وكان سيئ السرية يف القضاء ، مجاعة للمال من غري حله يف الغالب ، زري مساع ا

امللبس ، مقترا على نفسه إىل الغاية ، وخلف ماال كثريا جدا فحازه بعده ولده ، وكان يذاكر بالفقه حسنا ويشارك 
  .، ومات يف ثالث عشري مجادى األوىل يف بعض الفنون ، وقد درس مبدرسة سودون من زاده بالتبانه 

عبد اللطيف بن أمحد بن علي ، الفاسي جند الدين الشافعي ، مسع معنا كثريا من شيوخنا ، والزم االشتغال يف عدة 
فنون ، وأقام بالقاهرةمدة بسبب الذب عن منصب أخيه تقي الدين قاضي املالكية إىل أن مات مطعونا يف هذه السنة 

.  
  .بن عبد الواحد ، شاد زبيد ، كان له اعتناء بالعلم رمحه اهللا تعاىل عمر بن أمحد 

فضل اهللا بن عبد الرمحن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس ، جمد الدين بن فخر الدين ، ولد يف شعبان سنة 



وكان سبع وستني ونشأ يف نعمة وعز يف كنف أبيه ، فتخرج وتأدب ومهر ونظم الشعر وهو صغري السن جدا ، 
أبوه يصحب الشيخ بدر الدين البشتكي فانتدبه لتأديب ولده ، فخرجه يف أسرع مدة ، ونظم الشعر الفائق ، 

وباشر يف حياة أبيه توقيع الدست بدمشق وكان أبوه وزيرا هبا ، مث قدم القاهرة وساءت حالته بعد أبيه ، مث خدم يف 
ة املؤيدية ، فأحسن القاضي ناصر الدين البارزي كثريا واعتىن ديوان اإلنشاء وتنقلت رتبته فيه إىل أن جاءت الدول

به ومدح السلطان بقصائد وأحسن السفارة له فأثابه ثوابا حسنا ، وكانت بيننا مودة أكيدة اتصلت حنوا من ثالثني 
ره يف سنة وبيننا مطارحات وألغاز ، ومسعت من لفظه أكثر منظومه ومنثورة ، ومجع هو ديوان أبيه ورتبه ، وشع

الذروة العليا وكذلك منثوره ، ومجع هو ديوان أبيه ورتبه ، وشعره يف الذروة العليا وكذلك منثورة لكن نظمه 
أحسن منه ، وكان قليل البضاعة من العربية فرمبا وقع له اللحن الظاهر وأما اخلفي فكثري جدا ، مات يف يوم األحد 

أحد األمراء حبماة وزوج بنت كاتب السر ، وكان قد ناب كزل األرغون شاوي .خامس عشري شهر ربيع اآلخر 
  .يف الكرك ، مث يف اإلسكندرية مث عزل ، فمات يف أواخر احملرم 

  .حممد بن إبراهيم ، العلوي مجال الدين ، أخو الفقيه نفيس الدين ، حضر على والده وحدث عنه ، مات بتعز 
يم بن حممد ، الطربي املكي ، أبو السعادات ، إمام املقام حممد بن أيب الربكات حممد بن أمحد بن الرضي إبراه

  .الشافعي ، مسع من اجلمال ابن عبد املعطي وغريه ، مات يف مجادى وقد جاوز اخلمسني 
  .حممد بن عبد اهللا بن شوعان ، الزبيدي احلنفي ، انتهت الرئاسة يف مذهب أيب حنيفة بزبيد ، ودرس وأفاد 

جمي سبط العالمة مجال الدين بن هشام الشيخ مشس الدين ، أخذ عن خاله الشيخ حمب حممد بن عبد املاجد ، الع
الدين ابن هشام ، ومهر يف الفقه واألصول والعربية ، والزم الشيخ عالء الدين البخاري ملا قدم القاهرة ، وكذلك 

للعبادة وقورا ساكنا ، مات يف  الشيخ بدر الدين بن الدماميين ، وكان كثري األدب فائقا يف معرفة العربية مالزما
  .العشرين من شعبان ، وكانت جنازته حافة ، ودفن بالصوفة رمحه اهللا 

حممد بن عمر ، احلموي األصل نظام الدين التفتازاين ، كان أبوه حصريا فنشأ هذا بني الطلبة ، وقرأ يف مذهب أيب 
بكالم العجم وتزيا بزيهم ، وتسمى نظام الدين حنيفة ، وتعاىن اآلداب واشتغلفي بعض العلوم اآللية ، وتكلم 

التفتازاين ، وغلب عليه اهلزل واجملون وجاد خطه ، وقرر موقعا يف الدرج وكان عريض الدعوى ، مات يف رابع 
كان حسن املنادمة : عشري ذي القعدة عن حنو الستني ، وله شعر وسط ، قرأت خبط القاضي حمب الدين احلنبلي 

، ومل يتزوج قط وكان متهما بالولدان ، وكان يأخذ الصغري فريبيه أحسن تربية فإذا كرب وبلغ حد ، لطيف املعاشرة 
  .التزوج زوجه 

  .حممد بن قاسم ، األجدل ناظر زبيد مث عدن ، ويل إمرة احلج وغريها 
  .مات هبا يف احملرم حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن فرحون ، أبو الربكات اليعمري املالكي ، قاضي املدينة ، 

حممد بن حممد بن علي بن يوسف ، الزرندي الشافعي هباء الدين بن حمب الدين ، ويل قضاء املدينة وخطابتها يف سنة 
  .تسع ، مث عزل فدخل دمشق مث دخل الروم فانقطع خربه مث قدم ، ومات بالطاعون يف القاهرة 

الدين ابن الرباق الدمشقي ، أحد أكابر التجار ، فجع به أبوه  حممد بن حممد بن علي ، بدر الدين ابن اخلواجا مشس
، وكان قد نبغ ف معرفة التجارة وسافر مرارا إىل اليمن وغريها ، ومات يف هذه السنة بعدن ، ويقال إنه مات 

حلكم ، حممد بن حممد بن حممد ، النحريري أبو الفتح فتح الدين املعروف بابن أمني ا.مسموما ومل يكمل الثالثني 
مسع على مجاعة من شيوخنا ، وعين بقراءة الصحيح ، وشارك يف الفقه والعربية ، وأكثر اجملاورة باحلرمني ، ودخل 

  .اليمن فقرأ احلديث بصنعاء وغريها ، مث قدم القاهرة بأخرة فوعك ومات باملارستان عن حنو من مخسني سنة 



س الدين ، اشتغل ببالده مث قدم مكة فجاور هبا ، وانتفع حممد بن حممد بن حممود ، اجلعفري البخاري الشيخ مش
  .الناس به يف علوم املعقول ، مات مبكة يف العشر األخري من ذي احلجة عن ست وسبعني سنة 

حممد بن يعقوب بن إمساعيل ، الشيباين املطري املكي ، مسع من عز الدين ابن مجاعة واملوفق احلنبلي وغريمها ، وويل 
حممد املعروف بابن شبيب ، القصري التاجر ، وكان مقال مث أكثر .خنلة وقبا ، مات وله سبعون سنة خطابة وادي 

السفر إىل اإلسكندرية إىل أن أثرى فتردد إىل مكة ، وقد كان أوال يشتغل وحيضر دروس شيخنا ابن امللقن ومسع 
  .شوال  ١٢عليه الكثري ، مات يف 

وقد مرت سريته يف احلوادث وهي من اقبح السري ،  - نظر األوقاف مسعود بن حممود ، الكجحاين ، كان ويل
  .مجادى األوىل  ١٢مات يف 

اهلادي بن إبراهيم بن علي بن املرتضى ، احلسين الصنعاين الزيدي ، عين باألدب ففاق فيه ، ومدح املنصور صاحب 
تغال باحلديث شديد امليل إىل السنة صنعاء ، مات يوم عرفة ، وله أخ يقال له حممد بن إبراهيم مقبل على االش

  .خبالف أهل بيته 
كان أبوه من أمراء دمشق ، ونشأ هو يف نعمة مث خدم أستادارا وصار . حيىي بن بركة بن حممد بن القى ، الدمشقي 

قمق مث تنكر له ج.وقدم القاهرة مرارا ، وتقدم يف الدولة املؤيدية وصار مهمندارا وأستادار احلالل . من األمراء 
بسبب كالم نقله للسلطان ، فأظهر جقمق أن األمر خبالف ذلك ، فالتمس جقمق من السلطان أن ميكنه منه فأذن 
له ، فرسم بنفيه من القاهرة فأخرج على محار ، فمات يف أثناء الطريق غريبا طريدا يف حادي عشر صفر ، ودفن 

  .بغزة 
وكان . عينتاب ، وتعاىن القراآت فمهر فيها وانتفعوا به يوسف بن شريكار ، العينتايب ، ولد سنة ست وستني ب

يتكلم على الناس بلسان الوعظ ، وكان فصيح اللسان حلو املنطق مليح الوجه ، له يد يف التفسري ، وعاش مخسا 
  .ذكره العينتايب يف تارخيه  -وستني سنة 

  ٨٢٣حوادث سنة 
  سنة ثالث وعشرين ومثامنائة

. السلطان يف إيوان دار العدل ، وجلس القضاة واملفتون ومن له اجللوس من األمراء يف الثاين من احملرم جلس 
ووقف الباقون وبقية العسكر صفوفا ، وأحضر مم بن قرمان مقيدا صحبة داود بن ناصر الدين حممد بن خليل بن 

العادة وركب حممد بن دلغادر التركماين ، فوقف داود مع األمراء وأخر ابن قرمان ، وقرئت القصص على 
وعاتب السلطان ابن قرمان على تعرضه لطرسوس . السلطان إىل القصر فأحضر ابن قرمان وداود فخلع على داود 

فاستسمجهوقال ؟ يا موالنا السلطان ملن تعطى البالد : وعلى قبح سريته يف رعيته فسأل العفو ، مث بدر منه أن قال 
، فأقام يف االعتقال سنة كاملة ، مث أفرج عنه بعد موت السلطان  مث أمر به فأخرج فاعتقل؟ ما أنت وهذا : له 

املؤيد وأعيد إىل بالده مث أرسل للسلطان فاستكتبه إىل نوابه بالبالد بتسليم القالع والبالد كلها وحيذرهم عن تأخري 
الشهر جملسا ذلك لئال يقتل ففعل ، فكان هذا اجمللس أفخر جملس جلسه السلطان وأفخمه ، مث جلس يف أواخر 

آخر حلضور رسول كرسجي بن أيب يزيد بن عثمان هبدية من صاحبه فقرئ كتابه وقبلت هديته ، وشرع يف جتهيز 
  .هدية صحبة قاصد من جهة السلطان ، فعني له قجقار شقطاي من أتباع إبراهيم ابن السلطان 

  .، فقبض عليه ومحله إىل عانة ويف أوائل احملرم غدر عذراء بن علي بن نعري بنائب الرحبة أرغون شاه 
  .ويف رابع احلرم قدم على يار التركماين أحد األمراء اإلينالية منهم ، فأكرمه السلطان 



وفيه استقر شاهني الزردكاش يف نيابة طرابلس نقال من نيابة محاة ، واستقر يف محاة إينال اليوسفي نقال من نيابة غزة 
  .واستقر نكباي بعد اإلفراج عنه من سجن دمشق يف نيابة طرسوس .غزة ، واستقر أركماس اجللباين يف نيابة 

ويف حادي عشر احملرم قرر مشس الدين حممد بن مغايل احلييت يف مشيخة اخلانقاه املستجدة باجليزة اليت انتزعت من 
ان من الورثة اخلرويب وكانت وقفا على الذرية مث على الزاوية اجملاورة هلا فأخفي كتاب الوقف واشتريت للسلط

بقدر حصصهم ، وغالبهم أشهد عليه ومل يقبض الثمن ، واستمر ذلك إىل أن مات املؤيد وندموا على عدم قبض 
  .الثمن 

ويف سادس عشر احملرم قرر عز الدين عبد العزيز بن علي بن العز احلنبلي مدرس احلنابلة باملؤيدية يف قضاء احلنابلة 
  .ب الدين ابن نصر اهللا البغدادي بدمشق ، وقرر عوضه يف املؤيدية حم

ويف العشرين من احملرم أفرج عن برسباي الدقماقي من قلعة املرقب ، واستقر يف مقدمي األلوف بدمشق ، وهو 
  .الذي ويل السلطانة يف سنة مخس وعشرين كما سيأيت 

الغالء بالوجه القبلي فبلغ ويف احملرم وقع املطر الغزير بالوجه البحري فأخصبت الزروع بعد أن كانت جفت وكثر 
  .اإلردب دينارين 

ويف أوائل احملرم تسلم علي بن قرمان بالد أخيه ، وعصت عليه قلعة قونيا فحاصرها ، وخطب باسم املؤيد يف مجيع 
  .تلك البالد ، ووصلتهدية على املذكور إىل السلطان يف صفر وهو يف ربيع خيله 

ت كاتب السر على شاطئ النيل ، وعمل الوقيد يف ليلة الثاين والعشرين ويف العشرين من صفر نزل السلطان إىل بي
  .وبالغ املباشرون يف رمي النفط وترتيب السرج 

وفيه شاع اخلرب . ويف سادس عشريه نزل السلطان إىل بيت أيب بكر األستادار يعوده ، فقدم تقدمة سنية على العادة 
ان بلغه ما نودي به يف حقه يف القاهرة ، وكان أرسل يطلب بأن قرا يوسف قد تأهب للمجيء إىل الشام ، وك

التمكني من قرا يلك فلم جيب سؤاله ، مث أرسل يطلب من السلطان اجلواهر اليت كان السلطان أخذها منه وهو 
مسجون بدمشق ، فرد جوابه مبا يكره فتهيأ لدخول البالد الشامية ، فاستعد السلطان لذلك وكان قد هلج قبل 

  .ملسري إىل بغداد ومتادت األيام وال يزداد إال تصميما على ذلك ذلك با
ويف الثامن والعشرين من احملرم سخط السلطان على صدر الدين ابن العجمي بسبب كالم نقل له عنه وهو أنه 

فأكد وواجهه بذلك أمحد بن الشيخ حممد املغرييب يف جملس السلطان ، وتفاحشا يف القول . يتمىن موته ويدعو عليه 
قول ابن املغرييب مجاعة دسهم كاتب السر ابن البارزي لبغضه يف ابن العجمي ، فأمر السلطان بإخراجه من القاهرة 

وأن يستقر كاتب السر بصفد ، فكتب توقيعه يف احلال وألزم باخلروج من بيته يف يومه ومل ميهل ليتجهز ، فودع 
ر يوم اجلمعة إىل سرياقوس فأقام هبا وبات هبا فجاءه مستعجل أهله وخرج وهم يبكون كأمنا يساق إىل املوت ، فسا

من أمرك أن : يستحثه ،فاتفق أنه بلغ السلطان شناعة ما عومل به من ذلك فأنكره وتغيظ على كاتب السر وقال 
ة وخلع وأمر برده إىل القاهرة ، فرجع يوم السبت فأقام عند الدويدار إىل يوم االثنني ، فاصعده إىل القلع؟ تزعجه 

عليه خلعة حسنة وأمره بالسفر لكتابة سر صفد ، فشفع له الطنبغا الصغري راس نوبة أن يقيم ويستمر يف احلسبة ، 
فقبل ذلك السلطان فرجع إىل منزله وقد فرح الناس به فرحا شديدا ، ونزل كاتب السر ومل يطلع على ما صنع 

لباعة فأنكر عليهم ومال أتباعه عليها بالطفئ والتكسري ، فما الطنبغا الصغري فوجد القناديل يف الشارع قد صففها ا
وصل إىل بيته إال وابن العجمي قد شق القاهرة خبلعة احلسبة ، فجهر العامة بسب ابن البارزي وأمسعوه املكروه 

جهارا كلما مر هبم ، وكثر ذلك حىت هم باإليقاع ببعضهم مث سكت وسكتوا ، وأشيع أن السلطان غضب على 



البارزي وأنه يريد عزله ، فخلع عليه يف سادس صفر خلعة الرضا ، وكان أصل الشر بني احملتسب وكاتب  ابن
السر أن السلطان نزل إىل مدرسته يف خامس صفر ، فلما رجع مر يف طريقه خبباز فاخذ منه رغيفا ودخل إىل بيت 

احملتسب ، وكان يذكر أن الرغيف مثاين  األستادار عائدا له من مرضه ، فوزن الرغيف فجاء نصف رطل فأنكر على
أواق ، فشق على احملتسب ملا بلغه وضرب اخلباز ضربا مربحا ، وكان من جهة كاتب السر فأرسل يشفع له فضربه 

حبضرة القاصد ، فبلغه ذلك فشق عليه ، وبلغ السلطان خرب ابن العجمي من الطنبغا الصغري ومتراز األعور فدبر 
إن زركت علي : بكتابة السر بصفد ، فإهنماجلسا عنده يلعبان الشطرنج فقال أحدمها لآلخر  هذه القضية املتعلقة

فاستفهم السلطان فاخربه ، مث آل أمره إىل أن الوزير شفع يف احملتسب عند كاتب ؟ بليت مبا بلي به ابن العجمي 
  .السر وأحضره عنده وأصلح بينهما 

بن محزة بن حممد ، احلنفي ، الرومي املعروف بابن القناري قاضي املمالك  ويف رابع صفر قدم العامل مشس الدين حممد
الرومية وكان قد حج يف العام املاضي وعاد إىل القدس ، فاستقدمه السلطان ليستفهمه عن أحوال البالد فقدم 

الس حتت وأكرم ، وحضر يوم اخلميس للمولد السلطاين بعد أن طلب مرة بعد مرة ، فما وصل حىت دخل الليل ف
شيخ املؤيدية ابن الديري ، وأشار هلم املؤيد أن يتكلموا يف شيء من العلم ، فتكلموا فلم ينطق القناري ، مث توجه 
بعد صالة العشاء مث أحضر املولد اخلاص ودارت معه مباحث نفيسة ، وكان ممن حضر ابن العجمي فتكلم بشيء 

نزعجا حيصل الكتب اليت تشهد له بصحة ما قال ، وعادت أنكره عليه كاتب السر وواجهه بتكفريه ، فأصبح م
  .العداوة كما كانت أو أشد 

ويف خامس ربيع األول أبل أبو بكر األستادار من مرضه قليالوركب واستصحب تقدمة قيمتها ثالثون ألف دينار 
الوزير أن يفوض فخلع السلطان عليه ، ونزل إىل بيته فانتكس فأقام أربعة أيام ومات ، فتكلم السلطان مع 

هذا ال ؟ تقدمة للوزارة وتقدمة لألستادارية : األستادارية بغري إمرة ، فأىب إال بتقدمة فصاح السلطان عليه وقال 
يكون مث أعرض عنه واستدعى شخص يقال له يشبك اإلينايل ، وكان أرسله قبل ذلك لكشف التراب فسار بالناس 

ن لألستادارية الكربى فقرره فيها وخلع عليه ، وقرر الوزير يف أستادارية سرية سيئة فشكوا منه فعزل ، فاختاره اآل
ابنه إبراهيم ، مث انتزعت منه بعد قليل وقرر فيها يوسف احلجازي الذي كان يدبر أمر طوغان ، وأعطى ولده 

  .صالح الدين احلاجب إمرة طبلخاناة 
ته أمحد بن الشيخ مشس الدين اجلزري وهو صهره إىل ويف الثاين والعشرين من ربيع األول سافر ابن القناري وصحب

بالد الروم ، وصحبته من جهة السلطان قجقار شقطاي برسالة السلطان إىل ابن عثمان ، وسار القناري بتجمل 
هائل وكان قد جامل أهل البلد وجاملوه ، ومل تنتشر عنه دعوى كما انتشرت عن غريه ، وكتم ما يبوح به يف 

بن العريب وشغل الناس يف الفصوص وغريها ، فأقام هذه املدة بالقاهرة جمموع اخلاطر قليل الفضول بالده من حمبة ا
  .إىل أن سافر ساملا 

وفيه عقد جملس بسبب زيادة اجلوامك ملدرسي املنصورية ، وقام يف ذلك الشيخ مشس الدين القمين فحصل بينه 
  .م ومل يستقر هلم أمر ، وكان ذلك باملدرسة املؤيدية وبني احملتسب كالم سيئوتساخطا ، فقام السلطان وتركه

ويف ربيع اآلخر أمر السلطان ببناء املنظرة اليت خربت يف التاج والسبع يف وجوه وأن يبين حوهلا بستان ، فشرع يف 
  .ذلك 

وفيه  ويف رابع عشري ربيع األول أمر السلطان بإبطال مكس الفاكهة مطلقا ، بطل ونقش على اجلامع املؤيدي ،
واشتد بالسلطان أمل رجله . كثر الوباء باإلسكندرية وما حوهلا وكثر اإلرجاف مبسري قرا يوسف إىل اجلهة الشامية 



  .وحبس اإلراقة ، مث عويف يف أول مجادى األوىل وركب وفرح الناس 
ا وقع ذلك ، وبلغ كاتب ويف هذه املدة أغرى السلطان بولده إبراهيم وأنه كان يتمىن موته ويعد األمراء مبواعيد إذ

السر عنه أنه يتوعده بالقتل وتأكد بغضه عنده فحقد عليه ودس على السلطان من أعلمه أنه يتمىن موته لكونه 
يعشق بعض حظاياه وال يتمكن منها بسببه إال خفية ، ورتب له على ذلك إمارات وعالمات إىل أن أبغض السلطان 

صمم على قتله بالسم أو بغريه إن مل ميت عاجال من املرض ملا يف نفسه من  ولده وأحب الراحة عنه ، ورتبوا له أنه
حمبة االستبداد ، فأذن لبعض خواصه أن يعطيه ما يكون سببا لقتله من غري إسراع ، فدسوا عليهمن سقاه من املاء 

على ما فرط فيه ، الذي يطفأ فيه احلديد ، فلما شربه أحس باملغص يف جوفه فعاجله األطباء مدة وندم السلطان 
فتقدم األطباء باملبالغة يف عالجه فالزموه نصف شهر إىل أن أبل قليال من مرضه فركب يف نصف الشهر إىل بيت 

مث ركب إىل اخلروبية باجليزة فأقام هبا وكاد أن يتعاىف ، فدسوا من سقاه ثانيا بغري علم . عبد الباسط بشاطئ النيل 
لشهر فتحول إىل احلجازية ، مث محل يف ثالث عشر مجادى اآلخرة إىل القلعة فمات أبيه ، فانتكس واستمر إىل آخر ا

ليلة اجلمعة خامس عشره ، فاشتد جزع السلطان عليه إال أنه جتلد ، وأسف الناس كافة على فقده وأكثروا الترحم 
عده سوى ستة أشهر تزيد عليه ، وشاع بينهم أن أباه مسه إال أهنم ال يستطيعون التصريح بذلك ، ومل يعش أبوه ب

فإنا هللا وإنا راجعون ، وصار  -أياما ، كدأب من قتل أباه أو ابنه على امللك قبله عادة مستقرة وطريقة مستقرأة 
الذين حسنوا له ذلك يبالغون يف ذكر معايبه وينسبونه إىل اإلسراف والتبذير واجملاهرة بالفسق من اللواط والزنا 

وغري ذلك مما كان بريا من أكثره بل خيتلقون أكثر ذلك ليتسلى أبوه عن مصابه به  واخلمر والتعرض حلرم أبيه
ولقد حكى يل من شاهده يف السفرة اليت جترد فيها إىل البالد القرمانية منه ما يقضي منه العجب من ذلك ، وذكره .

ع الكرم والعقل والسكون كان شابا حسنا شجاعا ، عنده حشمة م: القاضي عالء الدين يف ذيل تاريخ حلب فقال 
وامليل إىل اخلري والعدل والعفة عن أمور الناس ، ودفن باجلامع املؤيدي ، وحضر أبوه الصالة عليه يوم اجلمعة وأقام 

تدمع العني وحيزن القلب وال نقول ما  eإىل صالة اجلمعة ، وخطب به ابن البارزي خطبة حسنة سبك فيها قوله 
هيم وحملزونون فأبكى السلطان ومن حضر ، ومل يتفق أن السلطان بعد ذلك دخل يسخط الرب وإنا بك يا إبرا

  .املؤيدية ، ووقع اخللل يف أهل دولة املؤيد واحدا بعد واحد كما سنذكره ، ومل يتهنأ هلم عيش جيمعهم بعد ذلك 
ان باملقارع ويف حادي عشر مجادى اآلخرة صرف على ابن الطبالوي من والية القاهرة وضرب بني يدي السلط

  .وصودر على مال ، واستقر فيها ناصر الدين ابن أمري آخور 
ويف أول يوم من هذا الشهر كملت عمارة اجلامع الذي جدده ابن البارزي جبوار منزله وكان يعرف جبامع 
ور األسيوطي ، وصلى السلطان فيه اجلمعة وخطب به البلقيين ، ويف ثانيه نودي أن احلجاب ال حيكمون يف األم

ويف مجادى األوىل أرسل .فسعى األمراء يف نقض ذلك ، فنقض بعد يومني ونودي هلم باإلذن باحلكم ؟ الشرعية 
القاضي احلنفي إىل احلاجب الكبري يطلب من عنده غرميا فضرب احلاجب الرسول ، فتوجه احلنفي إىل الشافعي 

لو كنت أنا وطلبت إىل : سل وأهانه وقال له فاستعان به فاجتمعا بالسلطان وشكيا ذلك فأنكر على احلاجب وأر
فشق ذلك على احلاجب ؟ وأمر فنودي باملشاعلي أن الديون الشرعية ال حيكم فيها إال القضاة ؟ الشرع لسارعت 

فبلغ احلنفي فبادر احلاجب . وقبض على بعض املشاعلية فضربه ، وجرسوه ومروا به من على باب الصاحلية 
  .وسكن احلال . ال بشكوى عليه جبناية أخرى واعتذر بأنه مل يضربه إ

ويف الثامن عشر من مجادى اآلخرة توقف النيل من سادس أبيب ومتادى على ذلك سبعة أيام ، فنودي يف الناس 
فاجتمعوا ونزل السلطان والقضاة واملشايخ وكثر اجلمع جدا ، . بصيام ثالثة أيام مث خرجوا إىل الصحراء يستسقون 



اكبا مبفرده فجلس على األرض ، فصلى هبم القاضي ركعتني كهيئة صالة العيد ، مث رقي منربا وحضر السلطان ر
وضع له هناك فخطب خطبتني حث الناس فيهما على التوبة واالستغفار وحذرمهوهناهم وحتول فوق املنرب ، 

لعامة حميطة به ، فدعا والسلطان يف ذلك يبكي وينتحب وقد باشر يف سجوده التراب جببهته ، مث ركب السلطان وا
سلوا اهللا فإمنا أنا واحد منكم ، واتفق أن نودي على النيل يف صبيحة ذلك اليوم باثين : له بعضهم بالنصر فقال 

عشر ذراعا ، فتباشر الناس بإجابة دعائهم ، فاتفق أن السلطان سبح يف النيل وهو مقيم يف بيت كاتب السر الذي 
بزيادة ثالثني إصبعا ، فاستبشر الناس بذلك وقالوا إن ذلك بربكة السلطان ،  على شاطئ النيل فنودي من الغد

لو علمت بسباحيت يقع ذلك ملا سبحت ، ألن مثل : وأنا عنده أمسع : فسمع السلطان بذلك فأنكره عليهم وقال 
أمواله ، مث تبني هذا يضل به العامة ، ويف هذه األيام أشيع أن قرا يوسف حاصر ولده حممد شاه ببغداد واستصفى 

  .فشغله عنها خروج شاه رخ بن متر . كذب ذلك وأن قرا يوسف كان قد هتيأ للمسري إىل البالد الشامية 
ويف نصف رجب أمر السلطان مقبل الدويدار أن يلبس صدر الدين ابن العجمي خلعة بكتابة سر صفد وأن خيرجه 

بالقاهرة بطاال وأن يعفي من كتابة سر صفد ، فشفع له يف احلال ، ففعل ذلك واجنمع عن احلسبة وسعى أن يقيم 
عند السلطان فأعفي وألزم بالتوجه إىل القدس بطاال ، فسار يف يوم الثالثاء ثامن عشره ، فلما كان يف ثالث عشري 

رجبوجد يف أول النهار فرس ابن العجمي وفرس غالمه مع بدويني فانتزعتا منهما وأحضرتا إىل بيت األستادار 
ع أن ابن العجمي قتل ، وخرج نساؤه مشققات الثياب نائحات حىت صعدن القلعة ، وصرحوا بتهمة ابن فشا

البارزي بقتله فأنكر السلطان ذلك وجزم بأنه اختفى باملدينة ، مث بعث ليكشف عن قتله وحبث من أرباب اإلدراك 
ضره فلم يفد ذلك شيئا واستمر عن ذلك فلم يوقف له على خرب ، مث نودي بتهديد من أخفاه وترغيب من أح

مفقود اخلرب ، فلما كان يف أواخر الشره أشيع أنه أرسل إىل أهله كتابا خيربهم فيه أنه فر من خوفه على نفسه 
واختفى ، وتوطن خواطرهم عليه وأنه يف قيد احلياة فاطمأنوا لذلك وشاع اخلرب ، فطلب زوج ابنته الذي نقل عنه 

السلطان فاعترف بقراءة الكتاب ، فسئل أن حيضر الكتاب فادعى أنه رماه يف البئر ،  أنه قرأ الكتاب فأحضر إىل
فغضب السلطان منه وأمر بضربه فضرب حتت رجليه واعتقل ، وحتقق الناس أن ابن العجمي يف قيد احلياة إال 

ابن العجمي ، وحقق اليسري منهم فتمادوا على غيهم ونسبوا ابن البارزي إىل أنه اختلق الكتاب ودسه على أهل 
ويف .أمر حياته اطمئنان أهله بعد ذلك اجلزع املفرط ، وبالغوا يف الطمأنينة حىت أدخلوا بعض بناته على زوجها 

العشرين من رجب استقر صارم الدين إبراهيم بن الوزير ناصر الدين ابن احلسام يف احلسبة ملتزما بألف دينار 
د ومل تشكر سريته ، وأساء الناس الظن بابن البارزي لسوء اختياره هلذا ، ألنه حيملها للخزانة ، فباشر وهو بزي اجلن

  .هو الذي قام بأمره يف ذلك بعد أن كان زين الدين الدمريي قد تعني لذلك 
ويف حادي عشري رجب توجه السلطان إىل اآلثار فزاره وبر من هناك من الفقراء ، مث توجه إىل املقياس فأمر هبدم 

اور له وتوسيعه ، وكان أمر بتجديد امليدان الناصري مقابل اجلزيرة الوسطانية فشرع الوزير يف جتديده اجلامع اجمل
وصرف عليه ماال كثريا فتوجه السلطان فبات به ليلة ، ويف صبيحتها وهو ثالث عشري رجب قدم بدر الدين 

  .العيين من بالد ابن قرمان 
ألمراء الذين أمروا باإلقامة حبلب حلراستها خشية من طروق قرا ويف الثالث عشر من شعبان برزت العساكر با

يوسف وهم الطنبغا القرمشي األتابك وطوغان أمري آخور والطنبغا الصغري راس نوبة وشرباش عاشق وجلبان 
  .األرغون شاوي والطنبغا املرقيب احلاجبالكبري وأزدمر النائب وسفروا يف نصف شعبان 

لك إىل أرزنكان وهبا بري عمر نائبا من جهة قرا يوسف ، فنازله إىل أن قبض عليه وعلى ويف هذه السنة توجه قرا ي



أربعة وعشرين نفسا من أهله وأوالده وقتل من عسكره ستني رجال وغنم شيئا كثريا ورجع منصورا ، فبلغ ذلك 
املذكور كان أوقع قرا يوسف فاشتد غيظه وصمم على قصد البالد الشامية ، وكان السبب يف ذلك أن بري عمر 

بولد قرا يلك فقبض عليه وجهزه إىل قرا يوسف فقتله ، فبلغ ذلك قرا يلك فحنق منه وطرقه يف بلده حىت قبض 
عليه مث قتل قرا يلك بري عمر املذكور وأرسل برأسه إىل القاهرة ، فوصل هبا قاصده يف أول شعبان فوقع الشروع 

سف وولده وأثبت على القضاة ، وكان القائم يف أمرها تصدر الدين بن بالتهيؤ للسفر ، وكتبت حماضر بكفر قرا يو
العجمي قبل عزله فعزل ومل يتم أمرها فتوىل أمرها كاتب السر ، وطيف هبا على مشايخ العلم فكتبوا يف ظاهرها 

ر بذلك بتصويب احلكم املذكور ، ولطف اله تعاىل أنين وافقتهم بالكتابة بعد إلزام السلطان يل مت كاتب الس
فالتزمتبه ولكن قدر اهللا بلطفه أنين ما كتبت يف ذلك شيئا إىل اآلن ، فجمع يف رابع شعبان القضاة واألمراء وقرئت 
عليه الفتاوى فسألين السلطان عن سبب امتناعي عن الكتابة ، فاعتذرت بأهنم بدأوا بغريي ، فأشار إىل كاتب السر 

ت بلك ولطف اهللا مرة بعد مرة أخرى ، ونزل القضاة يف ذلك اليوم فغالط. أن يكتب نسخة جديدة ويرسلها إيل 
وبني أيديهم بدر الدين الربديين يقرأ من ورقة استنفار الناس إىل قتال قرا يوسف وولده وتعديد قبائحهما ، 

أنا اشرب اخلمر وألوط وشاه رخ يصلي ويصوم : فاضطرب الناس ، وكان مما ادعى به على قرا يوسف أنه قال 
إن كنت رجال تعال خذين إال : وأن ابنه ملا مات سل سيفا وأشار به إىل السماء وقال ؟ سننظر من ينتصر منا و

أنت لك أربع نسوة فال : الصيب ما يف أخذه رجلة ، وأنه التمس من القاضي جعفر أن يعقد له على امرأة ، فقال له 
: وأنه أشار إىل شاب أمرد مجيل الصورة فقال  -س كان هذا جائع النف: حتل لك اخلامسة يف شرع حممد ، فقال 

إن مل يكن اإلله : هذا كفر ، فقال : هذا اهلي الذي أعبده ما هو خري من عبادة احلجارة ، فقال له بعض من حضر 
  .إىل غري ذلك  -فهو أخو اإلله 

جب شرعي ، فأنكر فأقيمت ويف شعبان ادعى علي ناصر الدين ابن أمري آخور الوايل بأنه قتل رجال ظلما بغري مو
عليه البينة ، فحكم القضاة بقتله بني يدي السلطان ، فأمر به أن يقتل يف املكان الذي قتل فيه وعلىاهليئة اليت قتل 

املذكور فيها ففعل به ذلك ، واستقر يف والية القاهرة شاب يقال له بكلمش ابن فري من أوالد احلسينية ، كان 
عمل والية بلبيس ونح ذلك ، وهو بالنساء أشبه منه بالرجال ، فالتزم مبال كثري حيمله  أبوه وايل العرب وكان هو

إىل اخلزانة فقرر يف الوالية فهان أمرها جدا لعدم هيبته ومتاديه على الفجور والسكر حىت كان بعض املقدمني يف 
ناولوين قباء ، : فارادى أن يقول  أيامه أحشم منه ، وصار العوام يلقبونه قندوريت ، النه طرقه امر يوجب الفزع

  .قندورين فبقيت عليه : فقال 
ويف الثاين عشر من شعبان تزود الطنبغا القرمشي بنت امللك املؤيد وعقد عقده باجلامع املؤيدي ، مث برز يف صبيحة 

احلاجب وجلبان ثاين ذلك اليوم إىل الريدانية وصحبته الطنبغا الصغري رأس نوبة وطوغان أمري آخور والطنبغا املرقيب 
أمري آخور وأزدمر الناصري وشرباش الكرميي يف آخرين توجهوا إىل حلب ليقيموا هبا خشية من طروق قرا يوسف 

، فلما وصلوا إىل حلب أمسكوا نائبها إينال النوروزي فحبس بقلعة الشام ، وقرر يف نيابة محاة آق بالط 
نائبها يشبك اليوسفي ، ألنه استشعر حني عزل نائب محاة أهنم الدمرداشي ، فلما وصلوا إىل حلب استوحش منهم 

أمروا بالقبض عليه أيضا وأساء عشرهتم ومل حيسن قراهم وال ملتقاهم وأقيم الشر ، مث مل يلبث أن بلغه موت 
ن فكان ما سنذكره يف السنة املقبلة ، وعرض السلطان املماليك الرماحة بامليدان وتكرر ركوب السلطا -السلطان 

  .فيالبحر يف هذا الشهر إىل اآلثار تارة وإىل اخلروبية أخرى وإىل املقياس 
ويف الرابع عشر من رمضان قرر تاج الدين ابن اهليصم يف نظر ديوان املفرد عن صالح الدين ابن الكوز حبكم وفاته 



.  
  .ويف أول رمضان ثار على السلطان أمل رجله وابتدأ بكاتب السر مرضه 

ن ذبح مجل بغزة فأضاء اللحم كما يضيء الشموع ، وشاع ذلك وذاع حىت بلغ حد التواتر ، وفيه ويف ثالث رمضا
  .أنه رميت من حلمة قطعة لكلب فلم يأكلها 

ويف رمضان ختم البخاري فوقع بني التفهين احلنفي وبني ابن املغلي احلنبلي مباحثة فاستطال احلنفي على احلنبلي ، 
  .ملا تقدم من استطالة احلنبلي عليه وعلى غريه  وأعانه عليه غالب من حضر ،

  .ويف عاشر ذي القعدة عزل بدر الدين بن نصر اهللا عن نظر اخلاص ، وتسلم اخلزانة مرجان اخلازندار 
ويف ثامن شوال مات كاتب السر ناصر الدين ابن البارزي وابتدأ بالسلطان مرضه الذي مات فيه ، مث أرجف مبوته 

فاضطرب الناس ، مث عويف يف آخره وزينت البلد وتوجه بعض األمراء بالبشارة ، وباع فرسا  يف ثاين عشري شوال
على العادة فاشتراها علم الدين داود بن الكويز ناظر اجليش باثنني وسبعني ألفا مؤيدية يكون حساهبا ألفني 

  .وأربعمائة دينارومحلها إىل السلطان فتصدق هبا 
ظهر ابن العجمي فشفع فيه الشيخ حيىي السريامي عند السلطان فرضي عنه وفرح  ويف احلادي والعشرين من شوال

  .به أصحابه وأمنه السلطان ، واستمر يتردد إىل األعيان على عادته 
ويف ثالث عشري شوال استقر كمال الدين حممد بن ناصر الدين البارزي يف كتابة السر عوضا عن أبيه ، واستقر 

بة كتابة السر عوضا عن كمال الدين ، وكان ابن مزهر منذ مات البارزي هو الذي يباشر بد الدين بن مزهر يف نيا
.  

ويف أوائل ذي القعدة دل شهاب الدين ، امللقب درابه على ذخرية لناصر الدين البارزي فحولت إىل القلة ومقدارها 
فاستشعر الناس أهنا ذخرية لفتح اهللا  يزيد على سبعني ألف دينار ما بني هرجة وافلورية وناصرية والناصرية أقلها ،

ألن ابن البارزي دخل صحبة املؤيد قبل أن يشتهر باملال الكثري ، ويف مدة املؤيد ما كانت املعاملة إال باألفلورية وأما 
  .اهلرجة فقليل جدا فاستوىل امللك على ذلك املال وأضافه إىل بيت املال 

من الوجه البحري حمضر يتضمن أن امرأة وبنتها خرجتا تلتقطان ما ويف ذي القعدة أحضر من بعض بالد الغربية 
يسقط من احلب فوجدتاخرقة عتيقة فيها صرة قدمي قعد ذلك فوجد فيها بضعة وأربعني مشخصا وجهر ذلك إىل 

السلطان فوقفنا عليه وأمرنا أن نقرأ ما فني نقشه ، فوجدت على الدينار الذي دفع إيل ضرب هذا الدينار سنة 
دى ومثانني ومائة ، وإذا به قد ضرب يف خالفة الرشيد بن هارون بن املهدي ، وأظن بقية الذهب من ذلك إح

  .النمط 
. ، وكان فصل الربيع قليل احلر جدا . . . ويف ثامن شعبان كسر اخلليج وانتهت زيادة النيل يف هذه السنة إىل 

لصعيد مث حترك بالقاهرة يف أول بؤنة قليال مث ارتفع وحترك الطاعون يف الفسطاط دون القاهرة وباإلسكندرية با
  .وكان الصيف قليل احلر أيضا 

ويف مجادى اآلخرة أحدثت مجعة باملدرسة اليت أنشأها زين الدين عبد الباسط ناظر اخلزانة جوار منزله وأذن له 
ابن وفا ، وقرر فيها شيخ  السلطان يف إقامتها وأقيمت وجبوارها بنحو سبعة أبيات مكان تقام فيها اجلمعة عند

  .وذلك يف أول يوم رجب  -خانقاه هبا وهو صاحبنا عز الدين عبد السالم العجلوين 
وفيها رفع إىل القاضي الشافعي أن شخصا يقال له أبو بكرالعزويل يدعي املشيخة ويتكلم على الناس فضبطوا عليه 

حنك اهللا ال علم لنا إال ما علمتنا ونح ذلك من األشياء األنبياء عرايا عن العلم لقوله تعاىل قالوا سب: أنه قال 



الشنيعة ، فمنعه القاضي من الكالم بعد أن عزره بالقول ، وهذا أبو بكر هو أخو مشس الدين رئيس املؤذنني جبامع 
ه ابن طولون ، ويف ذي القعدة مات قرا يوسف التركماين الذي متلك تربيز وبغداد وغريمها ، ومخدت الفتنة مبوت

  .جدا 
اشتهر بني الناس أن الذي يريد أن يعرف مقدار نيل السنة ينظر يف أول يوم من مسرى إىل منتهى الزيادة : لطيفة 

فيزيد عليها مثانية أذرع ، حىت مسعت اإلمام عز الدين ابن مجاعة حيكي ذلك عن أبيه عن جده ، وأن بدر الدين ابن 
اتفق يف هذه السنة أنه أخطأ ، مث تأملت فوجدته أخطأ أيضا يف سنة مجاعة كان يعتمد لك ويدعي أنه ال خيطئ ، ف

، وبيان ذلك أنه يف أول يوم من مسرى يف هذه السنة كان أكمل مثانية أذرع وثالثة عشر إصبعا ، فلو أضيف  ١٥
  ا مثانية أذرع لكان يلزم أن تكون غاية الزيادة ستة عشر ذراعا وثالثة عشر إصبعا ،

يف هذه السنة إىل مثانية عشر ذراعا وثالثة أصابع ، وأما يف سنة مخس عشرة فكان يف أول يوم  والفرض انه انتهى
  .من مسرى قد بلغ ستة عشر ذرعا ، فلو زيد مثانية لبلغ أربعا وعشرين ، ومل يقع ذلك 

وته مث ويف العشرين من شوال عهد املؤيد لولده أمحد بالسلطنةوعمره سنة ونصف ، وكان مرضه اشتد وأرجف مب
  .تنصل ودخل احلمام وزينت البلد ، مث ركب واجتاز بالقاهرة إىل منظرة التاج 

  ٨٢٣وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة ثالث وعشرين ومثامنائة من األعيان

  .تقدم يف احلوادث  -إبراهيم ابن السلطان امللك املؤبد 
قدم القاهرة شابا وقرأ على اجلالل التباين وغريه  تغرى برمش ابن يوسف بن عبد اهللا التركماين زين الدين احلنفي ،

وداخل األمراء الظاهرية وصارت له عصبية وكان يتعصب للحنفية وحيب أهل احلديث مع ذلك وينوه هبم 
ويتعصب ألهل السنة ويكثر احلط على ابن العريب وغريه من متصويف الفالسفة ، وبالغ يف ذلك حىت صار حيرق ما 

بن العريب وربط مرة كتاب الفصوص يف ذنب كلب ، وصارت له بذلك سوق نافقة عند مجع يقدر عليه من كتب ا
كثري ، وقام عليه مجاعة من أضداده فما باىل هبم ، وملا تسلطن املؤيد عرفه فقربه وأكرمه فقرر عنده بعض تالمذته 

مات ، وصار تلميذه ذلك ينفق واستأذنه يف احلج واجملاورة ، فصار إلىمكة فأقام هبا من سنة سبع عشرة إىل أن 
سوقه به وحيصل له األموال ويرسلها وقام له جاه عريض ومي يكن باملاهر يف العلم ولكن مشى حاله باجلاه وكتب له 

مبارك أبرك منه ما :توقيع بتغيري املنكرات فأبغضوه ورموه باملصائب حىت قال فيه شعبان بن داود اآلثاري من أبيات 
خ تقي الدين املقريزي فبالغ يف ذمه فقال رضي من دينه وأمانته باحلط على ابن العريب مع عدم ترى وقد ترمجه الشي

معرفته مبقالته ، وكان يرمي يف نفسه بشنيعة وكان قد اشتغل فما بلغ وال كاد لبعد فهمه وقصوره ، وكان يتعاظم 
ذمه بالداء العضال مع عدم مداراته مع دناءته ويتمصلح مع رذالته حىت انكشف للناس سريته وانطلقت األلسن ت

  .وشدة انتقامه ممن يعارضه يف أغراضه ، ومل يزل على ذلك حىت مات مبكة ليلة االربعاء مستهل احملرم 
خليل بن عبد الرمحن بن الكويز صالح الدين ناظر الديوان املفرد ، مات يف العاشر من شهر رمضان ، وكان اجلمع 

  .اضعا كثري البشاشة حسن امللتقى كثري الصدقة يف جنازته متوفرا ، وكان متو
عبد اهللا بن شاكر بن عبد اهللا بن الغنام ، القبطي الصاحب كرمي الدين ، ويل الوزارة يف حياة االشرف مث باشرها 
مرارا ، وحج كثريا وجاور ، وجعل داره مدرسة ، وعمر أزيد من تسعني سنة ،ومات يف سادس عشري شوال ، 

القرب من اجلامع األزهر ، وكان موصوفا بالعسف يف مباشرته ، واستمر خامال أكثر من ثالثني سنة ودفن مبدرسته ب
.  



السمنودي مجال الدين الشافعي ، اخذ عن الشيخ مجال الدين األسنوي وأيب البقاء والشيخ حممد . عبد اهللا بن حممد 
الناس مع املروءة والعصبية والقيام يف مصاحل الكالي ، والزم الشيخ سراج الدين البلقيين ، ودرس بأماكن فنفع 

  .أصحابه ، مات يف سلخ رجب ودفن يف مستهل شعبان 
عبد اهللا بن مقداد ، مجال الدين األقفهسي املالكي ، تفقه على الشيخ خليل وغريه ، وشرح الرسالة ، وكان قلي 

وناب أوال يف احلكم ، ومات وهو على  الكالم يف اجملالس مزجي البضاعة يف غري الفقه ، وويل القضاء مرتني ،
القضاء يف رابع عشر مجادى األوىل وقد قارب الثمانني فيما مسعته يقول ، وملا مات اتفق أهل الدولة على إقامة مجال 
الدين يوسف ابن نعيم البساطي ، مث صرف ذلك عنه البن ابن عمه مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان البساطي ، 

  .قه وأكثر معرفة بالفنون من مجال الدين لكن مجال الدين أسن وأدرب باألحكام وأشهم ومشس الدين أف
قرا يوسف بن قرا حممد التركماين ، كان يف .علي القلندري صاحب الزاوية خارج الصحراء ، كان أحد من يعتقد 

ق العرب والعجم ، مث ملك أول أمره من التركمان الرحالة فتنقلت به األحوال إىل أن استوىل بعد اللنك على عرا
تربيز وبغداد وماردين وغريها ، واتسعت مملكته حىت كان يركب يف أربعني ألف نفس ، وكان نشأ مع والده ، 
وكان قد تغلب على املوصل مث ملكها بعده ، وكان ينتمي إىل أمحد بن أويس ، وتزوج أمحد أخته وكان يكاتب 

وقد تقدم ذكر شيء من ذلك يف احلوادث ، مث وقع بينهما  -اته صاحب مصر وابنه بعد أمحد بن أويس يف مهم
وقتل أمحد رسله فغزاه فهرب أمحد منه ، فملك بغداد سنة مخس ومثامنائة ، فأرسل اللنك عسكرا فهرب وقدم 

دمشق ، وكان أمحد ملا هرب قدمها فتصاحلا ، مث توجه قرا يوسف مع يشبك ومن معه إىل القاهرة ، فلما كان من 
ة السعيدية سنة سبع ومثامنائة ما كان رجع ، وتوجه من دمشق يف صفر سنة مثان إىل املوصل مث إىل تربيز ، مث وقع

واقع مرارا أيب بكر بن مرزا شاه بن اللنك فقتله يف ربيع اآلخر سنة ثالث عشرة واستبد مبلك العراق ، وسلطن 
داد وأشاعوا أن أمحد بن أويس حي ، فخرج حممد شاه ابنه حممد شاه ببغداد بعدحصار عشرة أشهر ، مث ثار أهل بغ

من بغداد وكاتب أباه مبا اتفق فرجع ودخل بغداد ، وفر آل أمحد بن أويس إىل تستر ، ودخلها حممد شاه يف مجادى 
األوىل سنة أربع عشرة ، ويف غضون ذلك كانت لقرا يوسف مع ليدكي ومع شاه رخ ابن اللنك ومع الشيخ 

ي وقائع ، مث سار إىل حماربة قرا يلك وكان بآمد ففر منه وتبعه ، ودامت احلرب مدة مث حصر شاه إبراهيم الدربند
رخ بتربيز فرجع قرا يوسف ، وتبعه قرا يلك فنهب سنجار وهنب قبل أهل املوصل وأوقع باألكراد ، واختلف 

  .سنة سبع عشر وحتاربا احلجال بني شاه رخ وقرا يوسف حىت حتالفا وتصاحلا وتصاهرا ، مث انتقض الصلح 
  .ويف سنة عشرين طرق البالد احللبية ، مث صاحله قرا يلك ، مث رجع يريد تربيز خوفا من شاه رخ 

ويف سنة إحدى وعشرين كانت بينه وبني قرا يلك عثمان بن طورغلي وقعات حىت فر قرا يلك فقدم حلب ، انتقل 
نتاب ، وكتب إىل املؤيد يعتذر بأنه مل يدخل هذه البالد الناس من حلب خوفا من قرا يوسف وكان قد وصل إىل عي

إال طلبا لقرا يلك لكونه هجم على ماردين وهو من بالد قرا يوسف فأفحش يف القتل واألسر والسيب حبيث بيع 
صغري واحد بدرمهني وحرق املدينة ، فلما جاء قرا يوسف أحرق عينتاب وأخذ من أهلها ماال كثريا مصاحلة وتوجه 

البريةفنهبها ، مث بلغه أن ولده حممد شاه عصى عليه ببغداد فتوجه وحصره واستصفى امواله وعاد إىل تربيز ، إىل 
فمات يف ذي القعدة وقام من بعده ابنه إسكندر بتربيز ، واستمر حممد شاه ببغداد ، وكان قرا يوسف شديد الظلم 

ني امرأة ، وقد خربت يف أيامه وأيام أوالده مملكة قاسي القلب ال يتمسك بدين ، واشتهر عنه أن يف عصمته أربع
  .وتقدم كثري من أخباره يف احلوادث  -العراقني 

حممد بن الطنبغا القرمشي ولد األمري الكبري ، كان شابا حسنا شهما شجاعا ، مات مسلوال ويقال إنه سقي السم ، 



  .وأسف عليه أبوه جدا 
ون وموحدة وزن عظيمة ، ذكر أنه من ذرية حافظ الدين النسفي ، بن -حممد بن بوزنة البخاري ، يلقب نبرية 

 eونشأ ببالده وقرأ الفقه وسلك طريق الزهد ، وحج يف هذه السنة وأراد أن يرجع إال بالده فذكر أنه رأى النيب 
فأقام  وأمره أن يقيم باملدينة ، -إن اهللا قد قبل حج كل من حج يف هذا العام وأنت منهم : يف النوم فقال له 

  .فاتفقت وفاته يوم اجلمعة ودفن بالبلقي 
حممد بن علي السوهاي مث املصري مجال الدين ، أحد العدول مبصر ،كتب املنسوب على شيخنا أيب علي الزفتاوي 

  .وانتفع به الناس يف ذلك ، مات يف شهر رجب وقد جاوز اخلمسني 
ان احلك للمالكية ، مث وقعت واقعة سجن بسببها مث حكم حممد بن علي احلربي الشرايب أبوه وأما هو فباشر يف أعو

حبقن دمه وأطلق مث عمل يف دكان سكري ، مث توصل إىل أن عمل حسبة مصر مث القاهرة ، وكان عاميا جلف قليل 
  .لقبه شرف الدين . اخلري كثري الشر 

رفة األحكام مع قلة الدين وكثرة حممد بن حممد بن حسني ، املخزومي الربقي مشس الدين احلنفي ، كان مشهورا مبع
  .وقد باشر عدة أنظار وتداريس ، مات يف مجادى األوىل . التهتك 

حممد بن العالمة مشس الدين حممد بن سليمان ، ابن اخلراط احلموي مشس الدين الشاعر املنشي املوقع ، أخذ عن 
عند ابن البارزي ، ومل يكمل اخلمسني ،  أبيه وغريه وقال الشعر فأجاد ، ووقع يف ديوان اإلنشاء ، وكان مقربا
حممد بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد ، مشس .وعاش أخوه زين الدين عبد الرمحن بعده وهو أسن منه إىل سنة أربعني 

، وكان أبوه فراشا ، فاشتغل  ٧٤٥مجادى األوىل سنة  ١٥الطبيب املشهور ، ولد يف  -بالتصغري  -الدين الصغري 
املوجز وشرحه وتصرف يف العالج فمهر ، وصحب البهاء الكازروين ، وكان حسن الشكل له هو بالطب وحفظ 

  .مروءة ، مات بعد مرض طويل يف عاشر شوال 
حممد بن حممد بن عثمان ، القاضي ناصر الدين البارزي كاتب السر ، ولد يف شوال سنة تسع وستني ، وحفظ 

، وتعاىن اآلداب وقال الشعر ، وكتب اخلط اجليد ، مث ويل  احلاوي يف صغره واستمر يكرر عليه ويستحضر منه
وكان لطيف املنادمة كثري الرئاسة . قضاء بلده وكتابة السر هبا وقضاء حلب وكتابة السر بالقاهرة طول دولة املؤيد 

، ومشى  ذا طالقة وبشر وإحسان للعلماء والفضالء على طريقة قدماء الكرماء ، ومات يف يوم األربعاء ثامن شوال
  .الناس يف جنازته من منزله باخلراطني إىل الرميلة ، ومل يصل السلطان عليه ألنه كان يف غاية الضعف حينئذ 

حممد بن حممد بن حممد بن سعيد ، الصغاين مجال الدين ابن الضياء ولد قاضي مكة ، ناب يف عقود األنكحة ، 
  .ومات مبكة يف ربيع األول 
عبد الصمد بن حممد بن عبد اهللا ، املراكشي األصل مث املكي احلافظ مجال الدين أبو حممد بن موسى بن علي بن 

احملاسن ابن موسى ، ولد يف ثالثرمضان سنة سبع ومثانني ، وحفظ القرآن ، وأجاز له وهو صغري قبيل التسعني 
تفقه ، وحبب الطلب فسمع وبعدها أبو عبد اهللا بن عرفة وتقي الدين ابن حامت وناصر الدين ابن امليلق ومجاعة و

مبكة على مشايخ مكة كابن صديق ومن دونه وعلى القادمني عليها كعالء الدين اجلزري وعبد الرمحن الدهقلي 
وشهاب الدين ابن منيب ، وأخذ علم احلديث عن الشيخ مجال الدين ابن ظهرية واحلافظ تقي الدين الفاسي 

عرفة يف طريق الطلب والعايل والنازل ، ورحل إىل الديار املصرية واحلافظ صالح الدين األقفهسي وخترج به يف امل
فسمع من شيوخها مث رحل الشام فأدرك عائشة بنت عبد اهلادي خامتة أصحاب احلجار ، وجال يف رحلته فسمع 

حبلب ومحاة ومحص وبعلبك والقدس واخلليل وغزة والرملة ، ومسع باإلسكندرية وغريها ، مث رجع وقد كمل 



ه ، وخرج لغري واحد من مشاخيه منهم الشيخ زين الدين بن حسني وحممل تراجم مشاخيه فأجاد فيها ، وخرج معرفت
لنفسه أربعني متباينة متوافقات لكن مل يلتزم فيها السماع بل خرج فيها باإلجازة ، مث رحل اليمن فسمع هبا ومدح 

صار حيج كل سنة ، وكان ذا مروءة وقناعة وصرب على الناصر أمحد فأجازه وواله مدرسة هناك ، فأقام بتلك البالدو
األذى باذال لكتبه وفوائده ، وكان موصوفا بصدق اللهجة وقلة الكالم وعدم ما كان عند غريه من أقرانه إباءة من 
اللهو وغريه من صباه إىل أن مات ، فلما كان يف هذه السنة قدم حاجا فعاقهم الريح فخشي فوات احلج فركب يف 

  .وأجهد نفسه فأدركه ، وتوعك واستمر مريضا إىل أن مات يف ثامن عشري ذي احلجة ودفن باملعلى الرب 
حممد الشهري بابن بطالة كان أحد املشايخ الذين يعتقدهم أهل مصر ، وله زاوية بقنطرة املوسكي ، وكانت كلمته 

، وكانت جنازته مشهودة ، محلها  مسموعة عند أهل الدولة ، واشتهر جدا يف والية عالء الدين ابن الطبالوي
  .الصاحب بدر الدين بن نصر اهللا ومن تبعه ، ومات يف خامس عشري شهر ربيع األول وقد جاوز الثمانني 

موسى بن حممد بن نصر ، البعلبكي املعروف بن السقيف القاضي شرف الدين أبو الفتح ، ولد سنة اثنتني ومخسني ، 
ن واحلديث عن عماد الدين ابن بردس وغريمها ، واشتغل بدمشق عند ابن واخذ الفقه عن اخلطيب جالل الدي

الشريشي والزهري وغريمها ومهر ، وتصدى لإلفتاء والتدريس ببلده من أول سنة إحدى ومثانني وهلم جرا ، وويل 
كر ، وله قضاءبلده مرارا فحسنت سريته ، وكان كثري الرب للطلبة سليم الباطن ، يأمر باملعروف وينهى عن املن

  .أوراد وعبادة ، وانتهت رئاسة الفقه ببلده إىل أن مات يف هذه السنة يف مجادى اآلخرة 
ناصر الدين بن أمحد بن منصور بن مزين البسكري ، كان أبوه من أمراء الغرب صاحب ثروة ومعرفة فحج هو 

جا بالتاريخ وأخبار الرواة مجاعة ووقع للسلطان غضب على أبيه فأوقع به ، فاستمر ناصر بالقاهرة واشتغل وكان هل
لذلك ضابطا له مكثرا منه جدا ، وأراد تبييض كتاب واسع يف ذلك فأعجلته املنية ، ومات يف شعبان مها ومل يدخل 

  .الكهولة 
يوسف بن الشيخ إمساعيل بن يوسف ، األنبايب الشيخ مجال الدين ابن القدوة إمساعيل ، أخذ الكثري عن شيوخنا 

فقه والعربية واألصول وأكثر جدا مث انقطع بزاوية أبيه بأنبابة ، وأحبه الناس واعتقدوه ، وحج مرارا ، وقرأ يف ال
يوسف بن حممد ، التركماين .وكان يذكر لنفسه نسبا يف سعد بن عبادة ، ومات يف شوال وخلف ماال كثريا جدا 

  .تقدم يف قرا يوسف  -املعروف بقرا يوسف بن بريم خواجا 
  ٨٢٤ة حوادث سن

  سنة أربع وعشرين ومثامنائة
استهلت يوم االثنني ورئي اهلالل يف تلك الليلة كبريا ودام حىت غاب الشفق ، ومسعنا بعض اجلند يقول إنه رآه ليلة 

األحد ، كذا ثبت يف حلب وكان يوم االثنني حادي عشر طوبة ، ويف أوله اشتد مرض السلطان وأرجف مبوته 
إىل أن مات ضحى يوم االثنني ثامن السنة ، وحضر موته الشيخ حيىي السريامي  وحصل له ذرب مفرط واستمر

وبعض األمراء ، مث اجتمع األمراء والقضاة واخلليفة وسلطنوا ابنه أمحد ولقب املظفر وذلك قبل جتهيز والده ، 
عليه اخلليفة ، مث محل من وكان القائم بذلك األمري ططر وهو يومئذ أمري جملس ، مث جهز امللك املؤيد وتقدم للصالة 

القلعة إىل مدرسته اليت أنشأها داخل باب زويلة ،ودفن هبا يف القبة اليت دفن فيها ولده إبراهيم ، وتأسف الناس 
عليه جدا وأكثروا الترحم عليه ، وأمطرت السماء ساعة املسري جبنازته مطرا غزيرا جدا حىت مشى الناس يف الوحل 

عض أصحابنا أنه شاهد الربد ينزل من السماء كبارا ، وكانت مدة سلطنة املؤيد مثاين سنني إىل املدرسة ، واخربين ب
ومخسة أشهر ومثانية أيام ، وكان ابتدأ استقراره يف نيابة الشام يف سنة مخس ومثامنائة ، فاستوىف يف امللك عشرين سنة 



مة كثري الرجوع إىل احلق حمبا يف الشرع أمريا صرفا ويف معىن السلطان وسلطانا ، وكان شهما شجاعا عايل اهل
وأهله صحيح العقيدة كثري التعظيم ألهل العلم واإلكرام هلم واحملبة يف أصحابه والصفح عن جرائمهم ، وحماسنه 

  .مجة 
ويف عقب دفن السلطان قبض على األمري قجقار القردمي وحبس بالقلعة ، وكان شاع يف مدة مرض املؤيد أنه يريد 

ه فلم يقع ذلك ، فلما مات املؤيد كان األمراء مقيمني بالقلعة فلم يتوجه مهم يف اجلنازة إال القليل الركوب علي
فبادر األمري ططر وقبض على قجقار ، وكان قجقار أراد ذلك فلم يتهيأ له وكان يريد أن يكون هو املتكلم يف 

املؤيديه عليه وقرهبم وأمرهم ، ونودي يف يوم  اململكة فحيل بينه وبني ما أراد ، واستقر ططر بتدبري اململكة ولف
اخلميس باإلنفاق على اجلند ، فأنفق لكل واحد مثانني دينارا وأربعة آالف فلوسا ، وكان يف خزانة املؤيد مجلة 

مستكثرة من الفلوس ، ومل يفتح األمري ططر اخلزانة إال حبضرة القضاة ، فاخذ منها قدر أربعمائة ألف دينار للنفقة ، 
مث أغلقها وختم عليهاوسلم اخلتم واملفتاح للقاضي املالكي ، مث قبض على جلبان رأس نوبة إبراهيم بن املؤيد وعلى 
شاهني الفارسي ومها من كرباء األمراء فأضيفا إىل القردمي وجهز الثالثة إىل اإلسكندرية يف يوم اجلمعة ، وتسحب 

بس فتوجهوا قبل الشام ونزلوا البحر من جهة دمياط يف الطينة مقبل الدويدار يف طائفة خوفا على أنفسهم من احل
واستمروا إىل جهة طرابلس وكانوا اتفقوا على الركوب على ططر ، وكان فيهم أسندمر النوري أمري طبلخاناة 

وكان من رؤس النوب ومعه من أمراء العشرة مبارك شاه وجلبان وكمشبغا احلمزاوي ويلخجا الساقي واجتمعوا 
لة فتأخر عنهم من كان أحضر واتفق معهم فساقوا هاربني ، فتبعهم جاين بك الصويف ويشبك األستادار وتاين بالرمي

  .بك ميق فلم يلحقوهم 
ويف الثالث عشر من احملرم استقر بدر الدين بن نصر اهللا يف نظر اخلاص مضافا إىل الوزارة وصرف مرجان اهلندي 

ن ابن العجمي يف احلسبة وصرف إبراهيم بن احلسام وفرح الناس به ، عن التحدث يف اخلاص ، واستقر صدر الدي
ورتب األمري ططر للمحتسب يف كل يوم دينارين على اجلوايل وشرط عليه أن يبطل الدكة ويتوفر ما كان احملتسب 

ودي يف اجلند أن يأخذه من البياعني ، مث استقر يف الوزارة تاج الدين بن كاتب املناخات يف ثانيعشري احملرم ، وفيه ن
حيضروا ليعاد م ما كان قبض منهم بسبب التجريدة من املال من أيام املؤيد ومباشرة اهلروي القضاء ، فعظم فرحهم 

  .بذلك ودعاؤهم وشرع يف إعطائهم ذلك 
ويف النصف من احملرم خلع على األمري ططر خلعة معظمة واستقر نظام اململكة ، واستقر تغري بردي بن قصروه 

 آخور وجاين بك الصويف أمري سالح وعلي باي دويدارا كبريا عوضا عن مقبل ، ولقب ططر نظام امللك ، أمري
  .وخلع على مجاعة آخرين من األمراء 

ويف الثاين عشر منه استقر إينال األزعري حاجب احلجاب وخلع على القضاة باستمرارهم وعلى كاتب السر وناظر 
ل باالستقرار أيضا ، مث استعفى ناظر اجليش من وظيفته فروجع فصمم وتوجه اجليش وناظر اخلاص وناظر اإلصطب

إىل اجليزة فأقام هبا ، فلما كان يف اخلامس والعشرين منه قرر يف كتابة السر وقرر كاتب السر يف نظر اجليش وباشرا 
ة إىل يوم االثنني تاسع ذلك مجيعا ، ولبس كمال الدين اخللعة بذلك ،يف هذا اليوم وتأخر لبس ابن الكويز اخللع

  .عشري الشهر أو سلخه 
  .واستقر مرجان اخلازندار يف نظر اجلوايل 

ويف السابع والعشرين من احملرم توجه يشبك األستادار إىل الصعيد لدفع املفسدين من العرب واستخالص األموال 
  .من الفالحني 



أرسلهم يف الظاهر حلفظ البالد من قرا يوسف ،  ويف أواخر الشهر خرج األمراء اجملردون من حلب ، وكان املؤيد
ويف الباطن إلمساك يشبك ، وأحسن يشبك بذلك فأخذ حذره منهم ومل يتمكنوا منه ، فلما بلغتهم وفاة املؤيد 

سافروا قاصدين القاهرة فلم يودعهم نائبها يشبك اليوسفي ، فبلغهم أنه يريد الغدر هبم فحذروا منه ، وتبعهم هو 
هم ظانا أهنم على غفلة عنه فكبسهم فوقع احلرب بينهم ، فكبا به فرسه فظفروا به فقتلوه ، ورجعوا إىل فتتبع آثار

حلب وقرروا الطنبغا الصغري يف إمرهتا وتوجهوا إىل جهة دمشق ، فلما بلغ ذلك ططر يف ربيع األول أخرج إقطاع 
األمراء فاستقر تاين بك ميق أتابكا على الطنبغا هذا وأوقعت احلوطة على حواصله ، مث أخرجت إقطاعات بقة 

إقطاع القرمشي ، مث أخرجت إقطاعات بقية األمراء اجملردين صحبة الطنبغا القرمشي ووقع التباين بني الطائفتني ، 
وكانوا أرسلوا إىل العرب والتركمان الكبكية يأتوهنم ، فصادف وصوهلم يوم نزول العسكر بعني مباركة ،وكان 

اع الدين أحس بالشر من يشبك فأخذ حذره منه وحصن القلعة ، فأراد يشبك حبلب فلم يظفر به نائب القلعة شج
فخرج طالبا العسكر ، فرمى عليه نائب القلعة باحلجارة والسهام فسار وهو يرعد ويتوعده ، فما أحسن العسكر 

به وقتل يف املعركة ورجعوا إىل  املصري إال وقد طرقهم مبن معه ظنا منه أنه يأخذهم على غرة ، وفطنوا به فظفروا
حلب ، وكان يشبك املذكور سيئ السرية حىت أن بعض مماليكه خرج إىل كفر نوران ملهم ألستاذه فرجع فافترى 
عليه كذبة فلم يكذب أستاذه اخلرب ورجع بعسكره ، فأوقع هبم فأبادهم قتال وهنبا وفسقا وسىب الذرية ، وأحضر 

  .هوهلم فصلبهم أربعة عشر نفسا من شيوخهم وك
 -ومات املؤيد وهو نائب حلب  -ويف حادي عشر صفر وصل سيف يشبك اليوسفي الذي كان شاد الشرخباناه 

وقرينه رأسه ، أرسل ذلك األمراء الذين قتلوه ، واتفق الطنبغا القرمشي وجقمق نائبالشام ومن معهم على مباينة 
  .املصريني املصريني ، مث وقع بينهم اخللف ومال القرمشي إىل 

ويف صفر خلع على الدويدار الكبري على باي وعلى كاتب السر ابن الكويز بنظر املؤيدية وحضراها ، وعلى أمري 
آخور تغرى بردى بنظر الظاهرية ، وعلى راس نوبة بنظر الشيخونية ، وعلى إينال األزعري بنظر جامع األزهر 

  .وعمرو بن العاص ، وباشروا وظائفهم 
ول أخرجت إقطاعات األمراء املخالفني وجددت األميان للمظفر وللقائم بدولته ططر ، وكتب له ويف ربيع األ

تفويض عن اخلليفة وشهد فيه القضاة مث حكموا بصحته ، ودخلت يف رأسه النخوة وهلج باالستبداد تلوحيا وتصرحيا 
  .الفته باملال وأخذ يف أسباب ذلك واعانه عليه قوم آخرون ، وشرع يف إرضاء من خشي شره وخم

ويف يوم اخلميس أول يوم من ربيع األول مث ثبت أنه ثانية عمل املولد السلطاين وأحضر املظفر فاجلس جملس أبيه 
وهو ابن سنتني بل مل يكملهما ، فجلس ساكتا ال يتكلم وال يقلق وال يعبث قدر ساعة رملية مث رفع ، مث أعيد عند 

الصفة األوىل من السكون ، وبلغ جقمق نائب الشام ما وقع مبصر فاستوىل مد السماط فجلس جملس أبيه أيضاعلى 
  .على القلعة وأمسك نائبها 

ويف خامسه نزلت الشمس برج احلمل ، ويف صفر أطلق ناصر الدين حممد بن قرمان الذي كان قبض عليه يف سنة 
معة خامس عشري صفر من البحر ، وفوضت أمور بالده ألخيه علي فأعيد حممد إىل مملكته ، وسار يف يوم اجل ٢٢

وسار معه مشس الدين الرومي املعروف بشاكر واهلروي ، وزوده األمري ططر مبال وقماش وخيل وخيام وجهز معه 
سفرا ، فيقال إن الريح عصفت عليهم فتوجهت املركب حنو قربس ، فبلغ ذلك صاحبها فكارمه هبدية ، ويف يوم 

دين ابن البارزي وعوق من وقت العصر إىل صبيحة االثنني ، فشفع فيه األربعاء حادي عشره أمسك كمال ال
  .صهره ابن الكويز واستكتبه خطه بستة آالف دينار 



وفيه قبض علي ناصر الدين بن العطار الذي كان نائبا باإلسكندرية مث أفرج عنه بعد أيام ، وفيه وصل يشبك 
رف بعد قليل من األستادارية ، واستقر فيها صالح الدين ابن اإلينايل األستادار من الصعيد بعد أن أجاح أهله فص

عند ؟ ويف يوم االثنني العشرين من شهر ربيع األول كان أول اخلمسني .ناظر اخلاص يف سابع عشر ربيع األول 
املصريني ، وحصل فيه حر شديد ومسوم مفرط ، وكان ذلك يف أواخر آذر وأوائل نيسان ، فاشتد ذلك حىت صار 

ما يكون يف متوز ولو كان ال برد املاء هللك الناس ، مث ارتفع ذلك بعد عشرة أيام وأمطرت السماء مطرا كأشد 
  .غزيرا برعد وبرق وغاد مزاج الفصل إىل العادة من الربد املتوسط 

ويف شهر ربيع اآلخر أقيمت خطبة يف تربة الزمام خارج الصحراء بالقرب من جامع طشتمر وحضرها مجاعة من 
  .املكان جدا وحكم بصحة ذلك القاضي احلنفي  ضيق

وفيه استقر مشس الدين حممد بن قاضي القضاة احلنفي التفهين يف قضاء العسكر وإفتاء دار العدل عوضا عن مشس 
  .الدين القرماين املعروف بشاكره اهلروي حبكم انتقاله إىل بالده صحبة ابن قرمان 

موكب كبري ومعه مجع كثري من األمراء واخلاصكية واملماليك وغريها  ويف رابع ربيع اآلخر نزل األمري ططر يف
ويف رابع عشري صفر قبض على ابن وباب .فدخل املدرسة املؤيدية ، وزار املؤيد وضيفه شيخها حبالوة عجمية 

فيها وكان من قطاع الطريق باالطفحية ، وقد مجع كثريا من املفسدين ومساهم بأمساء األمراء ، فإذا مرت مركب 
هذه مركبك خذها ، : غلة سأل عن صاحبها ، فإذا قيل األمري فالن ، استدعى بذلك الذي مسي بامسه فقال له 

  .واستطالوا على الناس جدا 
ويف ربيع اآلخر نازل عذراء أمري العرب ببالد حلب فخرج الطنبغا الصغري النائب إذ ذاك هبا فأوقع به فكسر عذراء 

وهرب يف أسوء حال ورجع العسكر احلليب منصورا ، مث توجه النائب املذكور إىل جهة وانتهب مجاله ومواشيه ، 
ابن كبك التركماين ، فالتقى اجلمعان بني قلعة املسلمني وعينتاب فكان القتال واشتد اخلطب ، مث وقع النصر 

واسر مجاعة فوسط منهم للحلبيني فأوقعوا بالتركمان وانتهبوهم وغنموا منهم شيئا كثريا جدا وقتل منهم مجاعة 
  .بسوق اخليل 

ويف ربيع اآلخر رخص الورد جدا حبيث بيع على رؤوس الباعة على حساب كل ألف وردة بقدر عشرين درمها 
مبعاملة القاهرة فيكون بالدينار اهلرجة املصري مخسة عشر ألف وردة ، فلما كان يف سنة ست وعشرين كان قليال ، 

ويف سابع ربيع اآلخر أنفق األمري ططر نفقة السفر لكل .عف من هذه السنة وأكثر ما رخص أن كان على الض
مملوك مائة دينار ، وأعطى القضاة من النفقة لكل واحد كما لواحد من املماليك ، وخلع على القضاة األربعة جببا 

  .بسمور 
يف  eة الزهراء بنت النيب ويف مجادى األوىل ادعى شخص من عرب الصعيد يقال له عزام النبوة زعم أنه رأى فاطم

اليقظة فأخربته عن أبيها أنه سيبعث بعده ، وأطاعه ناس وخرج يف ناحيته ، فقام عليه جنم الدين عبد الرمحن بن عبد 
هكذا أخربين به  -الوارث البكري وسعى إىل أن قبض عليه فضربه تعزيزا وحبسه وأهانه فرجع عن دعواه وتاب 

  .عبد الرمحن املذكور  -
التاسع عشر من ربيع اآلخر خرجت العساكر املصرية متوجهة إىل الشام بسبب خمالفة األمراء بالشام عليهم ، ويف 

وكان األمراء قد توجهوا من حلب بعد قتل نائبها يشبك إىل دمشق وانضم م مقبل الدويدار الذي كان تسحب 
نوروزية ، فبلغ ذلك ططر فأنفق يف العساكر يف وحتالفوا اجلميع على املعاونة وعلى تقدمة الدولة املؤيدية وطرد ال

تاسع الشهر وبذل األموال ومل يرد سائال حىت نفد بيت املال الذي كان املؤيد ادخره ومل يبق معه منه إال القليل 



صحبته ، وقرر األمري ططر يف اإلصطبل جقمق أخا جركس املصارع وهو الذي وليالسلطنة بعد األشرف ، ونائب 
ي احلمزاوي ، ونائب القلعة قطج وضرب خامه يف الرابع عشر بالريدانية ، مث خرج يف املقدمة على باي الغيبة قانبا

الدويدار واحلاجب إينال وغريمها ، مث توجه العساكر يف يوم اجلمعة الثاين والعشرين منه ووصل جاليش الشاميني 
ن جلبان أمري آخور وإنيال النوروزي وحضرا إىل إىل غزة ، فلما بلغهم وصول العساكر اهنزموا بغري لقاء ، واستأم

املصريني يف أثناء طريق غزة ، وتوارد غالب من كان يف املقدمة إىل أن كان الذي حضروا عن ططر بغزة ستمائة 
نفس منهم ، وكان دخوهلم غزة يف ثاين مجادى األوىل يوم االثنني يف دست كبري وأهبة هائلة ، مث وقع بني الشاميني 

فقام الطنبغا القرمشي ومن انضم من األمراء اجملردين على جقمق ومن معه ، فانكسر جقمق وقر هو ومقبل  مباينة
الدويدار وطوغان أمري آخور إىل صرخد فتحصنوا هبا ، استقر الطنبغا القرمشي حاكما بدمشق ، ووصلت عساكر 

وطلبوا األمان ودخلوا يف الطاعة ،  املصريني إىل دمشق يف نصف الشهر ، وألقى القرمشي ومن معه باملقاليد
فأمسكوا بعد قليل وقتلوا ، مث جهزت طائفة إىل صرخد بسبب جقمق ومن معه ، واستقر قطلوبغا التنمي بطاال 

وشرباش عاشق والطنبغا املرقيب بطالني بالقدس ، واستقر ثاين بك ميق نائب الشام وقرر عوضهجاين بك الصويف 
  .أتابك العساكر 

بيع اآلخر قتل راشد بن بقرا أمري العرب بالشرقية واستقر عوضه شعبان بن عيسى ، وكان راشد ويف رابع ر
مشكور السرية ، ويف ليلة الثالثاء سادس عشر مجادى اآلخرة أمطرت السماء بعد املغرب مطرا يسريا ، وذلك بعد 

  .نزول الشمس السرطان بليلتني 
  .ى زيادة النيل ، وكانت القاعدة أربعة أذرع وعشرين إصبعا ويف يوم السبت العشرين منه ابتدئ النداء عل

  .ويف سلخ مجادى اآلخرة توقف النيل ، مث استمرت الزيادة ورخصت األسعار 
  .ويف رمضان ورد مرسوم السلطان بقتل األمراء املسجونني باإلسكندرية فقتلوا ، منهم قجقار القردمي 

ابن العجمي احملتسب رجب بن سليمان غالم ابن خري ومعه مجع كثري ويف الرابع من رمضان أحضر إىل صدر الدين 
، فذكروا أهنم كبسوه مع صيب وهو يلوط به هنارا ، فأمر بضربه بالعصي وبالدرة وحبس وكان قد أنكر ذلك ملا 
شهدوا عليه ، فأمر شخصا أن يكشف عنذكره ويعصره ففعل فخرج منه املين فلم يسمع فأفحش منها ، مث أطلق 

ا الرجل واستمر على حاله ، وكان هذا خيدم القاضي ابن خري فصار بعده يستجدي من الطلبة ويرافقهم يف هذ
الطلب ويف مساع احلديث فسمع كثريا لكنه يزن باهلنات وال يزال حيصل يف مكروه من ذلك إىل أن وقعت له هذا 

 فرجع رجب إىل عادته وعاش بعد صدر الواقعة فكانت أشد شيء اتفق له ، مث اتفق أن احملتسب عزل بعد يومني
الدين دهرا ، وملا توجه الطنبغا القرمشي ومن معه من األمراء وهم طوغان أمري آخور وجلبان وآزدمر الناصري 
وجرباش إىل دمشق وتأخر من رفقتهم الطنبغا الصغري يف نيابة حلب واتفقوا مع جقمق نائبها الذي كان دويدار 

يني ، مث وقع بينهم احلرب فانتصر الطنبغا وفر جقمق ومن وافقه إىل صرخد فتحصنوا هبا املؤيد على خمالفة املصر
ووصل ططر مع العسكر املصري إىل الغور ، فكتب القرمشي إىل ططر بطاعته هو ومن معه مث خرجوا إىل مالقاة 

مشي وقتل واعتقل العسكر إىل أن دخلوا دمشق وخلع على اجلميع ، فلم ميض هنار دخوهلم حىت قبض على القر
مجاعة غريه ممن كان معه ، واستقر إينال اجلكمي يف نيابة حلب ، مث خرج ططر بالعسكر إىل حلب فاستمر هبا حنو 

أربعني يوما حىت قرر األمور هبا وقرر يف نيابتها تغري بردى الذي يقال له ابن قصروه ونقل إيناالجلكمي وحضر 
ا حتت طاعته ، مث رحل عنها طالبا دمشق وكان خروج العساكر صحبة أمراء القالع ونواب البالد عنده ودخلو

ططر من حلب يف ثاين عشر شعبان قاصدين دمشق فوعك ططر يف الطريق مث عريف ودخل دمشق يف الرابع 



والعشرين من شعبان ، فأقام هبا قليال وقبض على إينال اجلكمي وإينال األزعري ويشبك األنايل األستادار وجلبان 
مر الناصري وعدة معهم من األمراء األربعينات والعشرات واعتقلهم وذلك يف الثامن والعشرين من شعبان ، وأزد

وبات تلك الليلة عنده ثاين بك ميق النائب بدمشق وغريه من خواصه فلما أصبح يوم اجلمعة سلخ شعبان طلب 
ر أمحد لصغره وعجزه ، وخطب له ذلك اليوم اخلليفة والقضاة األمراء إىل القلعة فبايعوه بالسلطنة ، وخلع املظف

على املنابر بدمشق وما قارهبا ، واستمر إىل رابع عشر رمضان فرحل بعد صالة اجلمعة طالبا الديار املصرية وقرر 
بدمشق نائبها تاين بك ميق املذكور ، وقرر يف طرابلس تاين بك البجاسي نقال من نيابة محاة وقرر يف نيابة محاة 

إىل نيابة . . . . فدخل القاهرة يوم اخلميس رابع شوال ، وكان استقر أركماس اجللباين نقال من نيابة  جارقطلي ،
طرابلسعوضا عن شاهني الزردكاش ، ووصل رسول جقمق ومن معه من صرخد يف طلب األمان ، فجهز م بعض 

 السلطنة بعد ذلك ووصل مقبل املوقعني وهو بدر الدين ابن مزهر صحبة األمري برسباي الدقماقي وهو الذي ويل
سفريا منهم ، مث توجه بدر الدين ابن مزهر موقع الدست فاستنزل األمراء من صرخد وأحضرهم إىل دمشق فقتل 

  .جقمق يف شعبان وحبس طوغان أمري آخور 
  .ويف أواخر رجب عزل إينال اجلكمي من نيابة حلب واستقر هبا تغرى ابن قصروه 

ن األمراء منهم يشبك األنايل الذي كان أستادارا وعلى باي الدويدار وإينال األزعري ويف شعبان أمسك مجاعة م
وآخرون فحبسوا وقبض على األمراء املؤيدية ملا أرادوا الوثوب إىل ططر يف آخر شعبان وهم على باي الدويدار 

ويدار ومغلباي مث طلب وجلبان ومغلباي وإينال اجلكمي ويشبك األنايل وأزدمر الناصري ، وكان طلب أوال الد
الباقني واحدا واحدا فلما تكاملوا بالقلعة قبض عليهم مث أودعهم االعتقال ليلة اجلمعة ، وبات عنده بقية األمراء 
مثل نائب الشام تاين بك ميق وإينال العالئي وجاين بك الصويف وبرسباي الدقماقي وهو الذي ويل السلطنة بعد 

ا ، وجعل الدويدار أتابك دمشق ، وجاين بك الصويف أتابك مصر ويشبك أمري ذلك واستقربرسباي دويدارا كبري
آخور ، فلما أصبح يوم اجلمعة تاسع عشري شعبان املوافق ألول يوم من السنة القبطية تسلطن ططر بدمشق ولقب 

مشق ، ووصلت امللك الظاهر ، وكين أبا الفتح وبايعه اخلليفة والقضاة املصرية والشامية وخطب له على منرب د
وكان خروج ططر من حلب بالعساكر يوم االثنني ثاين عشر شعبان فنزل بعني مبارك : الطاعة من نواب البالد 

يومني ، ووصل وهو هبا علي بك بن خليل بن قراجا بن دلغادر أمري التركمان بناحية مرعش طائعا فتلقاه باإلكرام 
بيده وأذن له بالتوجه ، وسار ططر إىل جهة الشام ليلة األربعاء وفوض نيابة عينتاب ودرنده وغري ذلك مضافا ملا 

مقبل الدوادر نائب الشام بوصول جقمق وطوغان من قلعة صرخد فسر . . . رابعة عشرة ، فوصل وهو مبنزلة 
بذلك ، ودخل دمشق يوم السبت رابع عشري شعبان ، وأحضر األمريين فقبال األرض فأمر بتوجيه طوغان إىل 

اال وبإعادة جقمق إىل السجن فأعيد ، فقدرت وفاته ليلة الثالثاء سابع عشري شعبانودفن ليلة يوم القدس بط
األربعاء مبدرسته اليت أنشأها بدمشق عند باب اجلامع الشمايل ، وكان ظاملا غشوما متطلعا إىل أموال الناس ، وفيه 

طلحا ، مث جاء األمر بعزل صدر الدين واستقرار وقع احملتسب صدر الدين ابن العجمي والتاج الوايل خماصمة مث اص
مجال الدين يوسف البساطي الذي كان قاضي املالكية يف احلسبة واستقر يف خامس شهر رمضان ، والتزم صدر 
الدين بأن ال يتردد إىل أحد ، وضيق على بعض أتباعه مث أفرج عنهم ، واستمر البساطي يف احلسبة إىل أن مات 

  . ثالث عشري ذي احلجة وأعيد ابن العجمي الظاهر ططر فصرف يف
ويف رابع عشر شهر رمضان توجه السلطان الظاهر والعساكر من دمشق إىل جهة الديار املصرية ، ودخل القاهرة يف 

  .رابع شوال وكان يوما مشهودا 



دينة أمري آخور واستقر برسباي دويدارا كبريا ، ويشبك الذي كان دويدارا صغريا ويل إمرة احلاج ، وفر من امل
  .وطرباي حاجبا كبريا ، ودخل هؤالء باخللع إىل القلعة 

  .واستقر مرجان اخلازندار زماما ، وصودر كافور وألزم بيته ، فسكن يف تربته بالصحراء 
ويف هذا الشهر وصل مجاعة من األمراء املتسحبني يف زمن املؤيد وهم سودون بن عبد الرمحن الذي ويل نيابة الشام 

ذلكوطرباي الذي ويل األتابكية بعد ططر ويشبك الدويدار الذي كان فر من املدينة الشريفة وهو أمري احلاج بعد 
وقجقار السيفي مراد خجاوي وخليل ابن أمري سالح ومجاعة ، فلما وصلوا إىل الفرات تبعهم ابن كلجا موسى 

فقتل خليل املذكور واهنزم الباقون بأسوء  الكردي ومجع عليهم عسكرا من التركمان والعرب ، فوقع بينهم القتال
وكان وصول السلطان شقحب يف آخر مجادى األوىل ، فقام عسكرا حلب . . . . . . حال فتلقاهم نائب حلب 

مع نائب القلعة شاهني األرغون شاوي ، ورمى عليه وفاجأه مبن تبعه مفاجأة منعته من الكبس ، فخرج من دار 
مجعه ، فتوجه مبن معه إىل حلب فلم ميكنوه من دخوهلا فاستمر ذاهبا ، فاختلف يف  السعادة حاسرا حافيا وتفرق

أمره ، وكان معه كمشبغا اجلمايل أمريا كبريا كان حبلب فانقطع ذكرمها ، وقرر املظفر يف نيابة حلب ، إينال 
ك نائب سيس أمري اجلكمي ، وآق بالط الدمرداشي يف إمرة كمشبغا ، وأمحد ابن سربي حاجب احلجاب ، وبردب

وطلب السلطان الظاهر أركماس اجللباين فأمره . . . عشرة ، ودخل إينال اجلكمي نائب حلب ا يف رابع رجب 
بالوصول إىل الشام ليسافر معه إىل القاهرة ،فاستشعر الشر فتسحب وخرج من طرابلس مبن معه قاصدا حلب ، 

لفالحني فأخذوا عليه املضايق وهنبوا أثقاله ، وفر هو نفر فلما وصل إىل صهيون ركب عليه مجاعة من التركمان وا
  .قليل إىل ناحية الشغر من عمل حلب 

فلما وصل إىل ديركوس أمسك وبعث نائب حلب سيفه إىل السلطان واعتقله واستقر يف نيابة محاة جارقطلي وتوجه 
  .نائب محاة وهو تاين بك البجاسي إىل طرابلس 

دولته ططر رسول شاه رخ ابن اللنك خيرب فيه أنه نازل بتربيز وهبا إسكندر بن قرا ويف رجب وصل املظفر ومدبر 
يوسف فهزمه وملكها شاه رخ ، ووصل ولد قرا يلك من أبيه مهنئا للظاهر بالسلطنة فخلع عليه وكتب إىل والده 

  .بالرضا وتقريره يف البالد ، ووصل رسول صاحب احلصن مهنئا بالسلطنة فأكرم 
من شوال استقر الشيخ ويل الدين ابن شيخنا احلافظ زين الدين العراقي يف قضاء القضاة الشافعيني ويف النصف 

  .عوضا عن البلقيين حبكم وفاته 
ويف ذي القعدة استقر زين الدين عبد الباسط بن خليل ناظر اخلزانة يف نظر اجليش وعزل كمال الدين ابن البارزي 

بة سر ونظر جيش ولزم بيته بطاال ، وقرر له يف اجلواليكل يوم دينار ، وانتزع ، فكانت مدة واليته سنة ما بني كتا
شرف الدين بن عبد الوهاب بن نصر اهللا من عبد الباسط نظر اخلزانة ونظر املشاجرات السلطانية بالشام وغري 

  .ذلك مما كان يباشره ومن ذلك نظر الكسوة 
يام على رواحل فوصلت م بالقرب من احلوراء ورافقتهم إىل ويف هذه السنة حججت بعد أن توجه احلاج بعشرة أ

مكة مث عدت صحبتهم ، وكانت الوقفة يوم اجلمعة بعد تنازع مبكة مع أن العيد كان بالقاهرة يوم اجلمعة ، وفيه 
  .سار شاه رخ إىل بالده ملا بلغه أن ولده خرج عليه ، فكر راجعا وترك تربيز ، فرجع ا إسكندر بن قرا يوسف 

استمر الظاهر ططر موعوكا ينصل تارة ويشتد به املرض أخرى ، وصار حيضر املوكب داخل القاعة البيسرية و
عجزا عن الركوب ، ومتادى به ذلك إىل أن اشتد به املرض يف ذي احلجة فأوصى وعهد بامللك لولده وقرر 

ي احلجة ، فكانت سلطنته مخس الدويدار الكبري برسباي أتابك العساكر ، ومات الظاهر يف يوماألحد خامس ذ



  .وتسعون يوما 
واستقر يف السلطنة بعده ولده امللك الصاحل حممد وهو ابن تسع سنني واستقر الدويدار الكبري يف تربيته وسكن 

األشرفية اليت كان يسكنها ططر قبل السلطنة ، واستقر جاين بك الصويف أتابك العسكر ، فلما كان يوم اجلمعة بعد 
حتيل بعض املمالك على جاين بك فأمسكوه وكان قد ركب بالرميلة فرموا عليه بالسهام فخرج جاين  صالة العيد

بك من باب اإلصطبل وخرج برسباي من باب السر فوقع القتال بينهم فأمسك وأمسك يشبك أمري آخور وأرسال 
برسباي نظام امللك وسودون إىل اإلسكندرية يف حادي عشر ذي احلجة ، واستقر طرباي أتابك العساكر ، واستقر 

بن عبد الرمحن دويدارا كبريا ، وكان جاين بك قد أغلظ على املباشرين بدواوين السلطان ففرحوا بالقبض عليه ، 
وكان ابننصر اهللا استعفى من األستادارية فأعفي ، واستقر أرغون شاه وبسط يده بالظلم فكفه برسباي ، واتفقوا 

  .كل شخص مخسني دينارا ، مث تأخرت ذلك على أن ينفقوا نفقة البيعة ل
وفيها انقرض ملك بين مرين من فاس بقتل صاحبها أيب سعيد عثمان بن أمحد بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن 

يعقوب بن عبد احلق املريين ، قتله مدبر مملكته عبد العزيز اللبايب وقتل إخوته وأوالده وأكابر البلد وأبطاهلا 
ة كبرية ، وأقام حممد بن أيب سعيد يف اململكة واستبد هو بتدبري األمور ، ومل ينتظم من يومئذ وشيوخها وكانت فتن

فسبحان من ال يزول ملكه وفيها ملا رجع السلطان من الشام القاه اهلروي فشكى من حسن ناظر  -لبين مرين أمر 
عادة املال وهو ثالثة آالف دينار ، ومل القدس وطلب أن يعاد ما أخذ منه من املال وأن يعاد نظر القدس ، فأمر بإ

  .جيبه إىل تولية النظر بل رتب له على اجلوايل كل يوم دينارا 
وفيها هم تغري بردى ابن قصروه بالعصيان ، وأحضر كزل املؤيدي الذي كان هاربا من املؤيد ببالد الروم ، ومجع 

فبلغ الظاهر ذلك فاستناب تاين بك البجاسي نائب األمراء بدار العدلبحلب وأمسك مجاعة منهم وجاهر بالعصيان ، 
طرابلس فوصل إىل حلب وصبته العساكر ، وكان األمري آق بالد الدمرداشي الذي استقر أمريا كبريا حبلب قد فر 
من تغري بردى ملا أحس بقبض األمراء فاستمر يف فراره إىل محاة ، ودخل جاين بك حلب وفر تغري بردى منها ، 

إىل عسكر الشام وغريها بالتوجه إىل حلب للقبض على تغري بردى فتوجهوا ، وكان نائب الشام وكتب الظاهر 
تاين بك ميق العالئي ضعيفا فتأخر بدمشق ، وبلغ تغري بردى اخلرب فاضطربت أحواله وأراد الفرار ، فقام عليه 

فاجتمع بكزل هذا وهو الصهيوين أهل القلعة وأهل البلد وقاتلوه ، فهرب على وجهه بغري قتال فوصل إىل العمق 
املؤيدي حتت حارم ، وكان قد أرسله قبل ذلك ليجمع له التركمان فرجع وقد مجع عونا ، فأشار بأن اطرق أهل 

حلب بغتة ، فلما هجموها بادر أهل البلد فصدوهم عن ذلك ورموهم باحلجارة وناوشوهم القتال واجتمعوا عليهم 
عظيم حبيث تفرق مجعه فخاف على نفسه فوىل راجعا إىل جهة الشمال واتفق له وقد نزلوا ليال فوقع عليهم مطر 

ذلك كله واألمراء الذين جتهزوامن الشام لقتاله قد وصلوا إىل املعرة فجدوا السري إىل أن دخلوا حلب ، ولبس تاين 
ركر ، وانقضت هذه بك خلعة النيابة ونزل بدار العدل ، مث انتخب عسكرا وتوجه يف أثر تغري بردى إىل جهة ك

  .السنة على ذلك 
ومن احلوادث يف غيبة العسكر توجه قانباي احلمزاوي إىل الصعيد إلصالح أمورها ، ورجع إىل القاهرة يف مستهل 

  .مجادى اآلخرة 
وفيها اجتمع أهل الشيخونية فالتمسوا من نائب الغيبة أن ال ينفصل عنهم مشس الدين القرمشي من التحدث يف 

وكان إينال راس نوبة قد أقامه فأحسن التدبري وقرر األمور ، فلما ورد اخلرب باستقرار إينال يف نيابة  أوقافهم ،
حلب تعصب قوم للشيخ شرف الدين التباين شيخ املكان ، وكان القرمشي قد ضيق عليه ومنعه من التصرف ، 



الشموع وحضر وقت املغرب  فأغرى به أهل الشيخونية وتعصبوا للقرمشي فأعاده احلمزاوي ، فأوقدت له
ووعدهم باجلميل ، وغضب الشيخ شرف الدين من ذلك فصرف عنهم القرمشي ، واستقر تقي الدين بن حجة 

موقع الدست يف مكانه ، فلما استقر قصروه راس نوبة أعاد القرمشي ، فقام أهل الشيخونية وكتبوا على الشرف 
  . التباين حمضرا بأنه ال حيسن املباشرة وغري ذلك

ويف يوم االثنني الرابع من شعبان نودي على النيل بثالثني إصبعا ،فتراجع النيل وكان الوفاء يف يوم السابع عشر من 
مسرى وكسر يف الثامن عشر منه ، وانتهت زيادته يف هذه السنة يف ومي اجلمعة ثامن عشري مسرى مثانية عشر 

  .ذراعا ونصفا 
الدين من بعض األمراء فعزل نفسه ، وكان السلطان مشغوال باملرض مث  ويف أواخر ذي القعدة غضب القاضي ويل

أفاق فطلب أن يوصي ، فحضر القضاة فكلمه الوزير يف إعادة القاضي فأشار برأسه أن نعم ، واستمر وكان ذلك 
وسجن بعضا يف الثاين من ذي احلجة ، وملا عاد الظاهر إىل القاهرة تتبع املؤيدية فنفى بعضا وأخرج إقطاعات بعض 

غري من قتل ، وقدم املماليك الظاهرية فأمر بعضا وكرب بعضا ، وارتفعت رؤس النوروزية ، وأمر الظاهر بكتابة 
املراسيم ألمراء مكة واملدينة باإلعفاء من التقادم اليت كانوا يدفعوهنا لألمراء الذين حيجون ، فخف عنهم بسبب 

ضون غالب ذلك من التجار وال يطمع أحد منهم يف الوفاء ، وشرط يف ذلك ظلم كان يعم الناس ، ألهنم كانوا يفتر
املرسوم أن ال يتعرض أحد من أمراء احلجاز للتجار وال للمجاورين باقتراض وال نوع من أنواع الظلم ، وأمر بنقش 

  .ذلك على العواميد اليت يف صف أبواب الصفا 
الذي وقعت فيه ، وذلك أنه بعد أن احنط وزرع الناس الربسيم وفيها وقعت يف النيل زيادة مل يعهد قبلها يف الوقت 

وغريه وانقضى شهربابه من األشهر القبطية ، وقطعت الزيادة يف العشر األخري من هاتور ، وذلك بعد وقت انتهاء 
 الزيادة بأربعني يوما ، فزاد زيادة مفرطة حبيث أغرق كثريا من الزروع واستأنف أصحاب الربسيم زراعته ، مث

  .ارتفع سعر القمح مث اخنفض يسريا 
ويف خامس عشري ذي احلجة أعيد صدر الدين ابن العجمي إىل احلسبة وصرف القاضي مجال الدين البساطي ، 

وأعيد علي بن قطيط إىل حسبة مصر وصرف ابن املهندس وكان باشرها ثالثة أيام ، ويف رجوع احلاج كان الرخاء 
كة لكن كانت بضائع اليمن مل تلحق املوسم فكانت األنواع اليت حيتاج ا ألجل اهلدية كثريا إىل الغاية ، وكذا كان مب

غالية حبيث يساوي الذي قيمته عشرة دراهم أكثر من عشرين ، وكان الربد شديدا جدا حبيث أصبح الناس يف تيه 
  .بين إسرائيل ، فوجدوا املاء جليدا حىت يف القرب والزمزميات 

لظاهر ططر التاج عبد الرمحن بن الكركيفي قضاء حلب ، وكان تاين بك ميق نائب الشام سأل ويف هذه السنة قرر ا
الظاهر يف ذلك عوضا عن عالء الدين ابن خطيب الناصرية فأجابه ، فحضر عالء الدين القاهرة بسبب السعي يف 

  .عوده 
ر جاين بك الصويف الغدر فذكر ويف ليلة األحد سادس ذي احلجة مات الظاهر ططر ، فلما كان ليلة العيد اضم

بعض الناس ذلك لربسباي ، فخاف جاين بك وركب بباب السلسلة فاجتمع األمراء عنده ، فاتفق أهنم قصدوا بيت 
تنبغا املظفري ليأخذوه معهم فلما تكاملوا عنده اتفقوا على قبض جاين بك ويشبك ، وهرب قرمش مث قبض عليه 

  .وجهز الثالثة لإلسكندرية 
برسباي نظام امللك ومدبر دولة الصاحل أمحد بن الظاهر ططر ، واستقر طرباي أتابك العساكر املصرية ،  واستقر

وسودن بن عبد الرمحن دويدارا ، وتنبغا املظفري أمري سالح ، وأزبك رأس نوبة وجقمق حاجب احلجاب ، وقجق 



  .أمريا كبريا 
  ٨٢٤وفيات سنة 

  ائة من األعيانذكر من مات يف سنة أربع وعشرين ومثامن
أمحد بن إبراهيم بن مالعب ، الفلكي احلليب ، أصله من سرمني ، انتهت رئاسة حل الزيج وعمل التقاومي ، وكان 

مقربا عند األمراءحبلب وتقاوميه رائجة يف البالد ، وعليه اعتمادهم عند إرادة احلروب ، وله إصابات كثرية حيفظها 
ن البارزي يبالغ يف إطرائه ، ووصفه غريه بقلة الدين وترك الصالة واحنالل احللبيون ، ومسعت القاضي ناصر الدي

العقيدة ، وكان يقال عنه إنه يشرب املسكر ، قال القاضي عالء الدين ، ومل يكن عليه أنس أهل الدين ، ونزح عن 
شي قال له ابن حلب خوفا من الطنبغا القرمشي لكائنة جرت له معه ، وهي أنه ملا أراد أن يركب ومنع القرم

ما هو جيد ، فخالفه وركب فقتل ، وذكر القاضي عالء الدين من إصاباته أنه قال لنوروز ملا كان شيخ : مالعب 
حياصره حبماة كان استصحب ابن مالعب معه فوعد بتخلخل عسكر شيخ وحيصل له نكدة ، فلما أصبحوا مل يقع 

ومسعته مرارا : يف عسكره رهج واضطراب ، قال شيء إىل العصر فإن سهما أصاب جبهة شيخ فجرحه فحصل 
  .يقول إن هذا الذي أقوله ظن وجتربة ال قطع فيه ، وسكن صفد ومات هبا يف هذه السنة وقد جاوز الثمانني 

أمحد بن أمحد بن عثمان ، الدمنهوري ، شهاب الدين املعروف بابن كمال ، كان كثري احلج واجملاورة ، وكان يعظ 
حىت ضبط أنه صلى عليه يف يوم واحد مائة ألف مرة ،  eاب العمرة ، ويكثر من الصالة على النيب الناس مبكةعند ب

  .مات يف آخر احملرم عن بضع وسبعني سنة 
أمحد بن هالل ، احلليب شهاب الدين ، اشتغل قدميا بالقاضي مشس الدين بن اخلراط وغريه ، وكان مفرط الذكاء ، 

اليل ، مث توغل يف مذهب أهل الوحدة ودعا وصال كثري الشطح وجرت له وأخذ التصوف عن مشس الدين الب
  .إىل غري ذلك من مقاالهتم املستبشعة  -هو نقطة الدائرة : وقائع ، وكان أتباعه يبالغون يف إطرائه ويقولون 

ن انتقلوا يف الطنبغا القرمشي كان من أمراء الظاهر ، مث كان ممن انتمى بعد الظاهر إىل يشبك ، مث كان يف الذي
البالد الشامية يف الفنت يف األيام الناصرية ، وكان يف اآلخر مع شيخ ، فلما ويل النيابة حبلب جعل حاجبا كبريا ، مث 

قرره أتابكا ويف زمن سلطنته ودخل معه مصر ، مث تنقل يف اإلمرية إىل أن استقر أتابكا ، مث جهز املؤيد إىل حلب 
  .رمحه اهللا  -ن خيار األمراء كماتقدم وقتل بدمشق ، وكان م

جقمق كان من أبناء التركمان ، فاتفق مع بعض التجار أن يبيعه ويقسم مثنه بينهما ففعل ، فتنقل يف اخلدم حىت تقرر 
دويدارا ثانيا عند امللك املؤيد قبل سلطنته مث استمر ، وكان يتكلم بالعريب ال يشك من جالسه أنه من أوالد األحرار 

دويدارا كبريا إىل أن قرره امللك املؤيد يف نيابة الشام ، فاظهر العصيان بعد موته فآل أمره إىل أن قتل ، مث استقر 
  .صربا يف شعبان هذه السنة 

شيخ بن عبد اهللا احملمودي كان قدومه القاهرة على ما أخربنا به يف السنة اليت قدم فيها أنص والد برقوق ، فعرض 
ام من صاحبه بيعه فاشتط يف الثمن وكان ابن اثنيت عشرة سنة ولكن كان مجيل على برقوق قبل أن يتسلطن فر

الصورة ، فاتفق موت الذي جلبه فاشتراه حممود تاجر املماليك بثمن يسري وقدمه لربقوق فأعجبه ، واستمر ينسب 
روسية من اللعب حملمود وترىب يف املماليك الكتابية مث جعل خاصكيامث جعل من السقاة ، ونشأ ذكيا فتعلم الف

بالرمح ورمي النشاب والضرب بالسيف وغري ذلك ، ومهر يف مجيع ذلك مع مجال الصورة وكمال القامة وحسن 
العشرة ، وأمر عشرة يف أيام الظاهر ، وكان ممن سجن من ممالك الظاهر يف فتنة منطاش خبزانة مشائل ، فنذر إن جناه 

سلطنته ، وتأمر على احلاج سنة مات الظاهر سنة إحدى ومثانون ، مث مل اهللا منها أن جيعلها مسجدا ، ففعل ذلك يف 



يزل يف ارتقاء إىل أن ويل نيابة الشام ، وجرت له من اخلطوب واحلروب ما مضى مفصال يف احلوادث ، وكانت 
ومتغلب وأتابك مدة كونه يف السلطنة مثاين سنني ومخسة أشهر ومثانية أيام ، وأقام يف امللك عشرين سنة ما بني نائب 

وسلطان ، وكان شهما شجاعا عايل اهلمة كثري الرجوع إىل احلق حمبا يف العدل متواضعا ، يعظم العلماء ويكرمهم ، 
واهللا يتجاوز عنه مينه  -وحيسن إىل أصحابه ويصفح عن جرائمهم ، حيب اهلزل واجملون لكن مستترا ، وحماسنه مجة 

كرموك ، ويقال إنه من ذرية إينال بن أركماس : طائفة من اجلراكسة يقال هلم هو من : وكرمه قال العيين يف تارخيه 
بن شرباش ابن طنجاابن جرباش بن كرموك ، وكان كرموك كبري طائفته وكذلك نسله ، وملا مات كان يف اخلزانة 

ططر بن عبد اهللا .ألف ألف دينار ومخسمائة ألف دينار من الذهب على ما قيل ، فلم متض السنة وفيها دينار واحد 
الظاهري كان من مماليك الظاهر مث كان يف خدمة ابنه الناصر إىل أن أخرج إىل البالد احللبية بسبب جكم ، فلما 
رجع الناصر إىل مصر استمر ططر مع جكم ، مث ملا قتل جكم استقر أمريا حبلب ومتريغا املشطوب يومئذ النائب 

ناء ذلك ينتمي لنوروز إىل أن وقع بني شيخ ونوروز وانكس نوروز استمر حبلب ، فاستمر فيها مدة طويلة وهو يف أث
مع املؤيد ، فلما اقتسما البالد بعد قتل الناصر قدم مصر مع املؤيد ، واستمر يف خدمته إىل أن تسلطن وحاصره مع 

، مث ملا توجه لقتال  النوروزية وهو يظهرخدمة املؤيد ويداريه ويبالغ يف ذلك إىل أن أمره طبلخاناة مث أمره تقدمة
قانباي استنابه باإلصطبل ، مث ملا مات املؤيد استقر نظام امللك وخرج بالعساكر إىل الشام ، مث تسلطن بعد أن رجع 

من حلب وقدم مصر ، فلم تطل مدته كما مضى يف احلوادث ، وكان حيب العلماء ويعظمهم مع حسن اخللق 
يل قبل أن يتسلطن قي ليلة املولد النبوي يف ربيع األول من هذه السنة أنه ذكر . واملكارم الزائدة والعطاء الواسع 

كان يف آخر الدولة املؤيدية يف الليلة اليت مات يف صبيحتها املؤيد قد ضاقت يده لكثرة ما كان يصرف وقلة 
أن أرسل يقترضها متحصلة حىت أن شخصا قدم له مأكوال فأراد أن يكافيه عليه فلم جيد قي حاصله مخسة دنانري إىل 

من بعض خواصه فكلهم حيلف أنه ال يقدر عليها إىل أن وجدها عند أحدهم قلم يكن بني ذلك وبني أن استوىل 
على اململكة بأسرها وعلى مجيع ما يف اخلزائن السلطانية اليت مجعها املؤيد سوى سبعة أيام ؛ وأمرين أن أكتب هذه 

وملا وصل إىل دمشق وقتل الطنبغا القرمشي ومن معه قرر يف نيابة حلب إينال الواقعة قال يف التاريخ فإهنا أعجوبة ، 
الساقي ، مث ملا قدم حلب أقام هبا أربعني يوما أو أكثر وقرر يف نيابتها تغرى بردى بن قصروه ، وبعد السلطنة نقل 

  .تاىن بك البجاسي مننيابة محاة إىل نيابة طرابلس وقرر يف نيابة محاة جارقطلي 
  .اهللا بن حممد بن عمر بن أيب بكر بن عبد الوهاب بن علي بن نزار عبد 

الظفاري عفيف الدين ، كان جده األعلى عبد الوهاب انتزع ظفار من يد اجلواد أي بكر بن إبراهيم بن املنصور 
فاهنزم عبد عمر بن علي بن رسول ، واستمر يف ملكها وتناوهبا أوالده إىل أن حارهبم علي بن عمر بن كثري الكثريي 

اهللا وأخوه أمحد ، فأما أمحد فانقطع خربه ، وأما عبد اهللا فاستمر يتنقل إىل البالد إىل أن دخل مكة ، مث دخل القاهرة 
  .وحيدا فقريا فحضر عندي وشكى إيل حاله فربرته ، وسكن باجلامع األزهر مع الفقراء إىل أن مات 

سراج الدين عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل بن عبد اخلالق عبد الرمحن القاضي جالل الدين بن شيخ اإلسالم 
البلقيين ، ولد يف مجادى سنة ثالث وستني وسبعمائة وتفقه بأبيه ، وكان ذكيا جدا فحفظ التدريب وحبث يف 

احلاوي ، ودخل مع أبيه إىل دمشق ملا وىل القضاء وهو صغري ، ومل يقف له يف طول عمره على مساع شيء ال مبصر 
بدمشق إال على والده ومع ذلك فكان من عجائب الدنيا يف سرعة الفهم وجودة احلافظة ، وأول شيء وىل وال 

قاضي : توقيع الدست ، مث وىل قضاء العسكر بعد موت أبيه بدر الدين ، وكان شديد البأو تياها ، ومن مل يقل له 
صدر الدين املناوي ووثوب القاضي ناصر  القضاة ، يغضب منه ، وله معالقضاة وغريهم وقائع ، فلما حتقق موت



الدين ابن الصاحلي على املنصب شق عليه وسعى إىل أن وىل يف رابع مجادى اآلخرة سنة أربع ومثامنائة كما تقدم ، مث 
سعى عليه الصاحلي وعاد مث مات فوىل اإلخنائي ، مث سعى على اإلخنائي فعاد ، مث تناوب معه مرارا ويف آخرها 

من سنة مثان ومثامنائة إىل أن صرف بالباعوين بعد قتل الناصر سنة مخس عشرة ، مث أعيد عن قرب من  استقرت قدمه
 -شهر واحد واستمر إىل أن صرف باهلروي سنة إحدى وعشرين ، مث أعيد بعد عشرة أشهر فلم يزل إىل أن مات 

يف العود وحصل له صرع فكتموه وقد مضى بسط ذلك يف احلوادث ، وكان قد اعتراه وهو بالشام قولنج فالزمه 
، وملا دخل القاهرة عجز عن الركوب يف املوكب فأقام أياما عند أهله ، مث عاوده الصرع يف يوم األحد سابع شوال 

، مث عاوده إىل أن مات وقت أذان العصر من يوم األربعاء عاشر شوال ، وصلي عليه ضحى يوم اخلميس ودفن 
يه الشيخ مشس الدين ابن الديري ، قدمه أوالده ، ومل تكن جنازته حافلة ، وكان عند أبيه ، وتقدم يف الصالة عل

يذكر الناس يف التفسري كل يوم مجعة من حني وفاة أبيه إىل شوال سنة ثالث وعشرين ، وكان ابتدأ فيه من املوضع 
عبد القادر .ظالم للعبيد من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك ب: الذي انتهى أبوه ، وقطع عند قوله 

بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن يوسف الصالح ابن الزكي األرموي املسند ، مات ليلة االثنني ثاين 
  .عشر شوال من هذه السنة 

الدمشقي أبو نصر  -بالفاء والراء اخلفيفة  -عبد الوهاب بن أمحد بن صاحل بن أمحد بن خطاب ، البقاعي الفاري 
تاج الدين الزهري ، ولد سنة سبع وستني ، وحفظ التمييز وغريه ، واشتغل على والده وعلى النجم ابن اجلايب 

والشريشي وغريهم ، ونشأ هو وأخوه عبد اهللا على خري وتصون ، ودرس يف حياة أبيه بالعادلية الصغرى واستمرت 
إفتاء دار العدل ، وناب يف احلكم مدة طويلة ، وواله بيده إىل أن مات ، ودرس بعد أبيه بالشامية الربانية ، وويل 

األمري نوروز القضاء بإتقان الفقهاء عليه بعد موت اإلخناي فباشره مباشرة حسنة ، فلما غلب املؤيد على نوروز 
صرفه ومل يعرض له بسوء فلزم الشباك الكمايل جبامع دمشق يفيت وبالشامية يدرس ، وكان حسن الرأي و التدبري 

قال القاضي . ا ، و له حظ من عبادة إال أنه مل يكن مشكورا يف مباشرة الوظائف ؛ مات يف شهر ربيع اآلخر دين
كان يستحضر التمييز إىل آخر وقت ، وكان عاقال ساكنا ، كثري التالوةيقوم الليل ، كثري : تقي الدين األسدي 

  .األدب و احلشمة ، طاهر اللسان ؛ مات يف ربيع األول 
  .عروف بالشيخ حدندل ، كان أحد من يعتقد وهو جمذوب ؛ مات يف صفر علي امل

قجقار القردمي ، أحد األمراء الكبار ، ويل نيابة حلب يف زمن املؤيد سنة عشرين مث نقله منها إىل دمشق أمريا ، مث 
ذه السنة ، وكان أقدمه القاهرة وأمره ، فلما مات املؤيد أراد أن يتسلطن فعوجل وأمسك قبل دفنه مث قتل يف ه

جوادا مهابا ، مثري احلشمة واألدب ، وكأنه بلغ الستني ، وملت يف سلطنة الناصر تنقلت به األحوال إىل أن صار 
يف صحبة املؤيد ملا ويل نيابة حلب فاستمر إىل أن تسلطن فأمرهتقدمة فصار من أمراء األلوف ، مث واله نيابة حلب 

وجه السلطان إىل الروم كان يف صحبته فقرره يف حصار كركر مع عدة أمراء سنة عشرين عوضا عن اقباي ، فلما ت
، فلما طرق قرأ يوسف البالد فر قجقار إىل حلب ، فبلغ السلطان ذلك فغضب عليه مث رضى عنه وجهزه إىل 

لما عاد عظم الشام بغري إمرة ، مث أعيد ملا رجعوا إىل القاهرة ، مث جتهز مع ولد السلطان إىل بالد ابن قرمان ، ف
قدره ، وامتدت عينه عند ضعف املؤيد إىل السلطنة وحرص على ذلك ، فسبقه ططر فقبض عليه فكان آخر العهد 

  .به 
كردى بك أمري التركمان بالعمق ابن كدير التركماين ، استوىل على العمق من أعمال حلب بعد موت ابن صاحب 

فيهم وتارة ينابذهم ، وكان قد كثر مجعه بعد قتل جكم وطمع يف الباز ، وكان يقع بينه وبني أمراء حلب فتارة يصا



االستيالء على ما حوله من القالع فجمع له متربغا املشطوب نائب حلب يف أيام الناصر عسكرا وقصده وهو 
بطرف العمق من جهة الشمال فوقعت الوقعة ، وكانت الكسرة على العسكر احلليب فقوى متر كردي بك ، وكان 

دمرداش نيابة حلب يطمئن ويصانعه خبالف غريه ، وملا ويل امللك املؤيد نيابة حلب يف أواخر دولةالناصر ، إذا ويل 
نازله بالعمق وكردى بك حتت اجلبل بالقرب من بقراس ، فهجم كردى بك بعسكره على شيخ ، فثبت له إىل أن 

ك هاربا وخرج الناصر طالبا وقعت الكسرة على عسكر كردى بك فاهنزم وتشتت عسكره ، واستمر كردى ب
القبض على شيخ ونوروز ، فكان من أمره ما كان وقتل وصارت السلطنة للمؤيد ، فلما ويل دمرداش نيابة حلب 

حضر كردى بك ووافقه على معاملة األمري طوخ وهو نائب حلب ، فقوى طوخ ورجع كردى بك وصحبته 
القتل ، واستمر كردى بك يف بالده وأظهر طاعة املؤيد ، فلما دمرداش إىل العمق ، مث توجه إىل مصر وآل أمره إىل 

مات ودخل الظاهر ططر حلب يف سنة أربع وعشرين حضر كردى بك ، واتفق أن ططر كان من مجلة األمراء 
صحبة متربغا املشطوب فتذكر الواقعة ملا رآه فأمر بشنقه ، فقتل وشنق وعلقت رأسه جبف كلب ، وذلك يف آخر 

نقلته من ذيل تاريخ  -السنة ؛ وكان كردى بك قليل الشر للمسافرين و القوافل يف أيامه آمنة رجب من هذه 
  .حلب 

حممد بن إبراهيم ، البوصريي مشس الدين الشافعي ، كان خريا دينا ، كثري النفع للطلبة ، حيج كثريا ، و يقصد 
 عنه ، وكانت له عبادة ، وتؤثر عنه كرامات ، األغنياء لنفع الفقراء ، ورمبااستدان للفقراء على ذمته ويويف اهللا

  .مات يف سادس ربيع اآلخر 
حممد بن أمحد ، ناصر الدين اهلذباين الكردي الطربدار ، كان من أبناء األجناد ، فتعلق مبجالسة العلماء فصحب 

صالة الصبح  الكمال الدمريي مث نور الدين الرشيدي ، وكان يتدين ويسرد الصوم ويواظب اجلماعة وال يقطع
باجلامع األزهر ، يقوم حنو ربع الليل يتمشى من منزله حبارة هباء الدين إىل األزهر فيصلي به الصبح كل يوم ، وكان 

  .يكتسب من التجارة يف احلوائص مث كرب وترك ، الزمين مدة ، وكان على ذهنه أشياء 
يف إحدى اجلماديني سنة سبع وأربعني وسبعمائة  حممد بن خليل بن هالل ، عز الدين احلاضري احلليب احلنفي ، ولد

، ورحل إىل دمشق فأخذ هبا عن مجاعة منهم ابن أميلة ، قرأ عليه سنن أيب داود والترمذي ، و دخل القاهرة فأخذ 
عن الشيخ ويل الدين املنفلوطي والشيخ مجال الدين األسنوي ، ورحل إىل القاهرة مرة أخرى ومجع على العسقالين 

امع الطولوين ، وتفقه ببلده وحفظ كتبا حنو اخلمسة عشر كتابا يف عدة فنون ، وأخذ عن الشيخ حيدر إمام اجل
وغريه ، ورافق الشيخ برهان الدين سبط ابن العجمي ، وأخذ عن مشاخيها كثريا مساعا واشتغاال ، وقرأ على شيخنا 

ار املشار ببالده ، وويل قضاء بلده ودرس وأفىت العراقي يف علوم احلديث وأجاز له ، والزم العلم إىل أن انفرد وص
، وكان حممودالطريقة مشكور السرية ، مات يف شهر ربيع األول ، وصليت عليه صالة الغائب باجلامع األزهر يف 

ال أعلم بالشام كلها مثله وال بالقاهرة مثل : ومن خطه نقلت  -أواخر مجادى األوىل ، قال الربهان احملدث حبلب 
الذي اجتمع فيه من العلم الغزير والتواضع والدين املتني واحملافظة على صالة اجلماعة والذكر والتالوة جمموعه 

حممد بن سويد مشس الدين املصري أخو . رمحها اهللا تعاىل  -وكان املؤيد يكرمه ويعظمه : واالشتغال بالعلم ، قلت 
، ابن أيب اخلري حممد بن أيب عبد اهللا ، الفاسي رضى بدر احلسن مات يف هذه السنة بالصعيد حممد بن عبد الرمحن 

الدين أبو حامد احلسين املكي ، ولد يف رجب سنة مخس ومثانني وسبعمائة ، ومسع احلديث وتفقه ودرس وأفىت ، 
وويل قضاء املالكية يف شوال سنة سبع عشرة عوضا عن مستنيبه وابن عمه القاضي الشيخ تقي الدين ، مث عزل عن 

ب عن القاضي الشافعي ، مات يف ربيع األول ، وكان خريا ساكنا متواضعا ذاكرا للفقه ، وأخوه حمب قرب فنا



  .الدين أبو عبد اهللا حممد كان أسن من أخيه ، أجاز له ابن أميلة وغريه ، ومهر يف الفقه 
سراج الدين على ابنته حممد بن الربجي ، هباء الدين ، ويل احلسبة مرارا ووكالة بيت املالوكان قد صاهر الشيخ 

فولد له منها ولده بدر الدين حممد ، مث ماتت فتزوج بدر الدين ابن الشيخ املدعوة بلقيس فأولدها أوالدا ، وكان 
  .استقر يف شهادة العمائر السلطانية بواسطة ططر ، ومات يف أول صفر عن سبعني سنة 

با كثري الرب واإليثار للفقراء قائما بأحواهلم يأخذ نسب إىل الصف من اإلطفيحية ، كان شيخا مها -يوسف الصفي 
يف النوم يقول يل قل للشيخ يوسف  eرأيت النيب : هلم من األغنياء ، واتفق يف آخر عمره أن شخصا جاء فقال 

  .يزورنا ، فحج مث رجع إىل القدس مث رجع فمات ، وله كرامات كثرية 
م وللناس فيه اعتقاد ، انقطع ثالثني سنة ال خيرج من منزله إال لون الدين السطحي ، كان مقيما بسطح جامع احلاك

  .يوم اجلمعة ، يغتسل ويعود ، وكانت جنازته مشهودة 
  ٨٢٥حوادث سنة 

  سنة مخس وعشرين ومثامنائة
وفيها ولدت فاطمة بنتالقاضي جالل الدين البلقيين ولدا خنثى وفرج أنثى . . . . استهلت يوم اجلمعة آخر يوم من 

قي الدين رجب ابن العماد قاضي الفيوم ، وقيل إن له يدين زائدتني ، نابتتان يف كتفيه ، ويف رأسه قرنان من ت
  .بعد أن ولدته : ولدته ميتا ، ويقال : كقرين الثور ، فيقال 

ن ، وفيها وقع بني أمري مكة حسن بن عجالن و بني القواد فتنة وتعصبوا عليه مع ابن أخيه رميثة بن حممد بن عجال
فاستعان حسن مبقبل أمري ينبع فخرج يف عسكره إىل جهة اليمن ، فصاحل القواد حسن بن عجالن واخرجوا رمثية 

عنهم فتوجه إىل جهة اليمن ورجع مقبل إىل بلده ، ودخل الركب املصري من احلجاز يف ثالث عشري احملرم ، 
في ايتمش إىل القدس بطال وكان قد عظم يف فأمسك مترباي أمري الركب و أرسل إىل دمياط بطاال ، ويف صفر ن

دولة ططر وأراد االستقالل بتدبري اململكة ونازع املباشرين فعملوا عليه حىت نفي ، مث أمر بعوده إىل القاهرة بعد 
ذلك عند إمساك طرباي ، ويف ليلة رابع عشرة خسف القمر خسوفا شديدا حبيث مل يبق منه إال اليسري وذلك يف 

من الليل ومل يشعر أكثر الناس به ، وفيه انقطع طرباي عن اخلدمة السلطانية غضبا من برسباي ، ألن  الثلث األخري
بعض األمراء مات فرام طرباي أخذ إمرته لبعض أصحابه فعارضه برسباي فتوجه طرباي إىل الربيع عند خيله 

مثاله وعتبهعلى تأخري ، وقيل إنه ضرب باجليزة ، فأراد برسباي مالقاته فأمر الوزير بإرسال ما جرت به العادة أل
الوزير بسبب تأخري ذلك فبادر هو واألستادار وناظر اخلاص إىل إرسال ما جرت العادة وذلك يف العشرين من صفر 

، واستمر طرباي عند خيله فروسل فامتنع حىت سار بشبك األعرج أحد األمراء فخلف له وطيب خاطره ، فلما 
ر اخلدمة يف يوم الثلثاء ثاين هذا الشهر ؛ مث أشاع برسباي أنه يريد أن يعمل املركب استهل شهر ربيع األول حض

اخلدمة : فلما تكاملوا قيل هلهم . باإليوان حلضور رسل ابن قرا يوسف ، فحضر أهل املركب ومن مجلتهم طرباي 
أنتم ما : ل برسباي لطرباي يف اإليوان اليوم بطالة ، فانصرفوا وأحضرت الرسل بالقصر مث جلسوا يف السماط فقا

وأشار بالقبض على طرباي ، فقام فجذب ؟ فلم ختالفون أمري : نعم ، قال : قال ؟ تعرفون أين كبري األمراء 
السيف فحمى نفسه ، فهجم عليه قصروه أمري آخور فناوشه ، فضربه برسباي من خلفه فجرح يده فسقط منها 

  .وأرسلوا إىل اإلسكندرية صحبة إينال الششماين فاعتقلوا هبا السيف ، فأمسك وأمسك معه أمريان من جهته 
ويف شهر ربيع األول نازل تغري بردى بن قصوره الذي كان نائب حلب بعض القالع فهزمه التركمان ، فاستجار 
س ببعضهم فأمنه ، وفيه هبت ريح ذات مسوم بالكرك وما حوهلا فأفسدت املزارع وقل املاء جدا بتلك البالد وبالقد



ويف شوال انتزع وقف الطرحى من القاضي احلنفي ، مث سعى أشد .وما حوهلا وتفرق أهل تلك البالد من القحط 
سعي حىت أعيد له وضم يف نظره شخص آخر ، وانتزع وقف قراقوش من القاضي الشافعي وأضيف إىل التاج 

اءه وقرر فيه غري من كان يتناول ريعه ، الوايل وأمره أن جيمع متحصله ويبين منه خان السبيل ، ففعل ذلك وجدد بن
وألزم أوالد البلقيين بغرامة مبلغ جيد بسبب ذلك ، وألزم من كان يرتب عليه من األغنياء بإعادة ما قبضوا منه ، 

فاشتد األمر عليهم مث أفرج عنهم وفطموا عنه ، وفيه عمل املولد السلطاين يف حادي عشر ربيع األول وحضر 
  .ألمراء امللك الصاحل و ا

ويف اخلامس عشر منه قبض على مرجان اخلازندار وسلم ألرغون شاه األستادار وكان حينئذ زماما ، فطلب منه 
مال كثري وضرب بعض أتباعه ضربا شديدا مث استقر مال مصادرته على ثالثني ألف دينار ، فعجل منها عشرين 

  . ألف دينار وضمنه بعض األكابر بالعشرة وأطلق يف آخر الشهر
وفيه ادعى على مشس الدين حممد بن عبد املعطي الكوم الريشي احلنفي أنه قذف الشيخ مشس الدين حممد بن حسن 

احلنفي بالبغاء وأنه هوالفاعل به وأن ذلك كان بواسطة شهاب الدين الكوم الريشي أحد قراء الليث ، وكانت 
ن يكرهه لبذاء لسانه ، فضربه القاضي بعد أن قامت الدعوى عليه عند قاضي القضاة احلنفي زين الدين التفهين وكا

عليه البينة ، وكان الذي قام عليه بالدعوى شهاب الدين أمحد بن عبيد اهللا أحد نواب احلنفي ، ويقال إن ممن شهد 
عليه الشيخ شرف الدين التباين والقاضي بدر الدين ابن التنيسي ، فأرسل بعد ضربه إىل احلبس مكشوف الرأس ، 

طلق بعد ثالثة أيام بشفاعة نظام اململكة ، واتفق حضور الذي ضربه عنده ومعه شهاب الدين الذي ادعى عليه مث أ
أنت الذي كان أخي فالن : فسأله عن القصة فتكلم ابن عبيد اهللا بشيء ، فنهره كاتب السر فقال له األمري 

فاعتقل ، مث شفع به بعد أيام فأطلق وأعيد إىل  يتعشقك وغرم عليك ماال كثريا وأمر بالتوكيل به وعزله من النيابة
عادته يف النيابة وكان قد بالغ يف أذى الكوم الريشي فعد ذلك عقوبة له ، ورثوا للكوم الريشي مع بغضهم فيه 

جلنونه وتعترسه وكثرة جمونه ، وملا أطق الكوم الريشي رافع بدر الدين حممود بن عبيد اهللا أخا الشهاب املذكور عند 
مري الكبري وأنه يفعل أشياء منكرة ، فأحضره األمري وضربه حبضرته وكتب عليه قسامة أن ال حيكم ، مث شفع فيه األ

ويف خامس شهر ربيع اآلخر قبض الوزير األستادار أرغون شاه على كرمي الدين ابن الوزير تاج .بعد مدة فأعيد 
ا بعد وكان يباشر ديوان االستيفاء املفرد عن أبيه ، مث أطلق الدين الذي ويل الوزارة واألستادارية مث كتابة السر فيم

  .بعد أن صودر على مال 
ويف السادس منه قدم تاين بك ميق نائب الشام فخلع علبه باستمراره وعظمه برسباي جدا وتكلم األمري الكبري معه 

بعاء قبل الظهر بقدر درجتني عقد له يف أمر السلطنة فوافقه على ذلك ، فلما كان يف الثامن من ربيع اآلخر يوم األر
امللك وهو يف املرقد باألشرفية مث ألبس اخللعة وجلس على التخت وفوض اخلليفة وعقدت له البيعة ولقب امللك 

األشرف ، وخلع يف صبيحة ذلك اليوم علي تنبغااملظفري واستقر أمريا كبريا أتابك العساكر وحتول إىل البيت الذي 
قلعة وانتقل إىل بيت ططر وغريها من بيوت السلطنة واستقر فيها األشرف ، واستقر آقبغا فيه طرباي مقابل ال

التمرازي أمري جملس عوضا عن قجق حبكم انتقاله إىل وظيفة أمري سالح عوضا عن تنبغا واستقر تنبغا املظفري أتابك 
ى نائب الشام خلعة السفر واستقر العساكر ، وخلع امللك الصاحل حممد فكانت مدة سلطنته أربعة أشهر ، وخلع عل

معه حسني بن السامري يف نظر اجليش ، وانفصل ابن الكشك عن نظر اجليش وبقي معه قضاء احلنفية وسافر ، 
وعمل األشرف موكبا حافال ، وأحضرت رسل الفرنج الكسالن ، ومنع السلطان من تقبيل األرض له واقتصر على 

  .يده ودوره 



عشر ربيع اآلخر أمطرت السماء بالقاهرة مطرا استمر الليل كله وقطعة من النهار وذلك يف ويف ليلة االثنني ثالث 
حادي عشر برموده وهو من املستغربات ، ويف الشعر الذي استقر فيه األشرف يف السلطنة أمر بإبطال القدر الذي 

لذلك ألفي دينار إىل ألف دينار إىل كان يأخذه من يسافر باألمري املنفصل عن إمرته إذا حبس أو نفي ، وكان املقرر 
دوهنا حبسب مقاديرهم فأبطل ذلك وأمر أن ينقش يف اللوح الرخام فوق النقشالذي جعله الساملي يف دولة الناصر 

  .وقد تقدمت اإلشارة يف احلوادث  -فرج بسبب املرجتع من اإلقطاع عند انتقال اإلمرة 
لقديدي بسبب عمارة ما وهي من املسجد احلرام وطلب من ويف مجادى األوىل جهز األشرف إىل مكة مقبل ا

القاضي الشافعي ما كان القاضي جالل الدين البلقيين ذكر للمؤيد أنه حتصل عنده من ذلك وهو سبعة آالف دينار 
فكشف القاضي الشافعي عن ذلك فوجد املختص بعمارة احلرمني قدر ألقي دينار أو يزيد قليال وباقي ذلك لعدة 

أوقاف وغريها كانت مودعة حتت يد اجلالل ، فلم يقبل األشرف ذلك وألزم املباشرين على األوقاف  جهات من
املتعلقة باحلرمني بذلك ، فالذوا بالقاضي فأذن هلم يف االقتراض ، مث ضاق هبم األمر فتعلق على ورثة جالل الدين 

هنا من معلومه وكان أقام مدة طويلة ال فاستعيدت منهم ألف دينار كان والدهم أخذها من مال احلرمني على أ
يتناول من مال احلرمني معلوما ، فشهد عليه القاضي عالء الدين احلنبلي أنه كان تربع بذلك ، وكان نائب دمشق 

تاين بك ميق ونائب حلب تغريربدى ونائب محاه تاين بك البجاسي ونائب طرابلس أركماس اجللباين مث صرف 
بردى من حلب إىل هبنسا وحتصن بقلعتها هو وكزل الذي كان هرب من املؤيد إىل  واستقر بعده مث صرف تغري

  .ملطية ، ونقل البجاسي إىل نيابة حلب وتوىل نيابة محاه جارقطلي الصهيوين 
وفيه صرف شرف الدين بن تاج الدين عبد الوهاب ابن نصر اهللا من نظر اخلزانة السلطانية وغريها وأعيد ذلك 

الباسط ، فكانت والية شرف الدين لذلك حنو سبعة أشهر ، وانصرف غري مشكور لبأو كان فيه لزين الدين عبد 
  .ودعوى عريضة 

و يف الثامن من مجادى األوىل نودي أن ال يباشر نصراين يف ديوان أحد من األمراء ، مث انتقض ذلك بعد مدة ، 
  . وكذا كان ضيق عليهم يف األيام املؤيدية مث تراجعوا قليال قليال

ويف التاسع منه جدد كاتب السر علم الدين ابن الكويز خطبة باملدرسة البقرية مقابل باب منزله لتعاظمه أن ال 
ويف هذا الشهر أشار . يتوجه إىل اجلامع احلاكمي ماشيا وإشفاقه من اإلنكار عليه أن يتوجه راكبا مع قرب املسافة 

لك املؤيد حتت القلعة مكان األشرفية الشعبانية وأقام فيه خطيبا ظنا كاتب السر أيضا بإبطال املارستان الذيأختذه امل
  .منه أنه يتقرب بذلك 

  .ويف هذه السنة كان فصل الربيع خمتلف املزاج جدا ما بني حر شديد ومسوم وما بني برد شديد وما بني ذلك 
  .ويف أواخر رمضان صرف أرغون شاه من األستادارية وقرر فيها أيتمش اخلضري 

يف هذا الشهر حدثت كائنة غريبة وهو أن عبد الرمحن السمسار يف الغالل كان اشترى دارا من ابن الرندي و
بشاطئ النيل فزخرفها وأتقنها وغرم عليها على ما يقال أكثر من مخسة آالف دينار وقفها على جهات ، وجعل 

بعض نواب احلنفي بأهنا وقف وذكروا صورة الوقف يف خشب حمفورا فيه يقرأ كل أحد فلما مات شهد مجاعة عند 
فاتفق أن املباشرين بديوان املفرد وجدوا على عبد الرمحن . شروطها خبالف ما ظهر بعد ذلك حمفورا يف اخلشب 

مسطورا جلهة السلطان مبال جزيل فلم يوجد له ما يوىف منه فأمر ببيع داره ، فقيل له إهنا وقف فهدمها ، فهدمت 
وبيع رخامها على حدة وخشبهاعلى حدة ، مث باع ورثته أنقاضها ، وبلطت الوقفية األصلية فكانت كائنة شنيعة ، 

  .الزور 



ويف مجادى األوىل ألزم األشرف البزازين أن ال يبيعوا شيئا من القماش بالنسيئة وال يشتروه ، فحصل هلم بذلك 
  .كان نقدا فنقد وإن كان نسيئة فنسيئة  ضيق كبري ، مث أفرج عنهم وألزموا أن ال خيربوا الشراء مبهما ، بل إن

ويف عاشر مجادى اآلخرة قدم اهلروي القاهرة فنزل مبدرسة ابن الغنام وهرع الناس السالم عليه إال الديري وابن 
املغلي ، مث رام اهلروي السعي يف شيء من الوظائف ، فعاجله كاتب السر ابن الكويز ، فألزمه األشرف بالرجوع 

  .، فتباطأ إىل نصف رجب يترجى اإلقبال فلم جيب إىل ذلك وخلع عليه خلعة السفر فسافر  إىل بيت املقدس
رجال من الصيادين كان نزل ليقبض على مسكة صادها فصاده  -ويف مجادى اآلخرة اختطف متساح يف البحر 

  .التمساح وصار يصعد به إىل وجه املاء حىت يشاهده الناس مث يغطس به إىل أن هلك 
ق بعض العوام نفسه قهرا من زوجته كان طلقها وهو حيبها ، فاتصلت بغريه ، وركلته فيه فقتل نفسه ، وفيه وفيه شن

جب شخص عجمي مذاكريه بسبب أمرد كان يعشقه وال يقدر عليه ، فاتفق أنه أمكنه من نفسه فلم ينتشر ذكره 
  .اة ، فخلع عليه وأعيد ا ويف أواخرهقدم جار قطلي نائب مح. فقطعه ، فحمل إىل املارستان فمات 

ويف رجب أفرج عن اخلليفة العباسي الذي ويل السلطنة وكان املؤيد سجنه باإلسكندرية فنقله إىل دمياط لكوهنا 
  .أبسط له ، فلم يوافق واستأذن أن يقيم باإلسكندرية بغري سجن ، فأجيب إىل ذلك 

إينال نائب صفد وأطلق املسجونني هبا وهم جلبان ويف ثامن رجب حدث بالقاهرة زلزلة لطيفة ، ويف أوائله عصى 
أمري آخور وإينال اجلكمي رأس نوبة كان مث نائب حلب ويشبك األنايل األستادار ووجد بصفد حنو مائة ألف دينار 

فتقوى هبا وأرسل كتبه إىل األمراء ، فلم يوافقه من بالقدس فأرسلوا كتابه مصر فكوتب مقبل الذي كان دويدار 
عد قتل جقمق نائب الشام إمرة بدمشق بأن يتوجه إىل صفد نائبا هبا ، وكوتب نائب الشام فجمع العسكر ب -وقرر 

باألعراب فكسروه ، ففارقه األمراء  -وتوجه إىل صفد ، فلما كان يف العشر األوسط من رجب أوقع إينال صفد 
ري بردى الكبكي الوثوببنائب دمشق كان أطلقهم فتوجهوا إىل دمشق طائعني ، مث أراد تغ -املسجونني الذين 

واهتم األمراء الذين جاءوا طائعني باخلديعة يف ذلك فقبض عليهم ، مث أطلق جلبان وسجن اآلخران . ففطن له فقتل 
.  

ويف هذه السنة كان املطر والربد باحلجار شديدا ، وأمطرت بنواحي صفد بردا بلغ وزن كل واحدة ثالثني رطال 
  .باب بعض البيوت منها بردة البدة مثل الثور  باملصري ، ووجدت على

ويف الثالث والعشرين من شهر رجب وصل قاصد النائب باإلسكندرية ومعه قاصد من صفد بكتاب يستدعيه 
فقبض على قاصد نائب صفد وخلع على قاصد نائب اإلسكندرية ، واستمر مقبل الذي استقر يف نيابة صفد حياصر 

إىل شوال ، فنزل إينال باألمان ، فقبض عليه ودقت البشائر بالقاهرة ، وأرسل بشمس نائبها املنفصل يف القلعة 
الدين ابن العسال وكان قد ويل كتابة السر هبا ونظر اجليش ، فضرب باملقارع حبضرة السلطان لكونه كاتب عن 

م يعين ثالث رجب عشرين نائبها إىل نائب اإلسكندرية وأمر بقطع يده فشفع به ، وصادف زيادة النيل يف ذلك اليو
  إصبعا فسر الناس به وتباشروا
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لتاريخ: كتاب  ا لعمر يف  ا بناء  لغمر بأ ا ء  نبا   إ
لعسقالين : املؤلف  ا بن حجر  بن علي  أمحد  لفضل  ا لدين أيب  ا  شهاب 

بالرخاء واألمن ، مث نودي عليه يف ثامن عشري رجب مخسني إصبعا ، ويف اليوم الذي يليه ذراع ، فأكمل أربعة 
ن دهر طويل ، مث أكمل ستة عشر ذراعا يف ثامن عشر ذراعا يف خامس عشري أبيب وهو شيء ال عهد للناس به م
  .عشري أبيب ، وكسر اخلليج يف تاسع عشريه وهو ثالث شعبان 

ويف السادس والعشرين من رجب خرج الركب الرجيب وكان هلم مخس وعشرون سنة مل خيرجوا ، وحج خلق كثري 
  .منهم تاج الدين ولد القاضي جالل الدين البلقيين 

شر من شعبان خسف القمر حىت مل يبق من جرمه إال اليسري ، فاستمر من قبل نصف الليل إىل أن ويف ليلة الرابع ع
  .تكامل اجلالؤه طلوع الفجر 

ويف أول شعبان جلس السلطان للحكم بني الناس فطلب مدرسي القمحية وهم مجال الدين البساطي ومن يشركه 
  .ف بأن أرضها الوقف أقطعت لبعض املماليك لكن مل يتم ذلك مبال ألجل عمارهتا ، وأرج -فأهينوا وألزموا بالقيام 

ويف حادي عشري شعبان صرف ابن العجمي عن احلسبة واستقربدر الدين العيين ، وجعل ما للمحتسب وهو يف 
اليوم ديناران من اجلوايل واحد للمحتسب وواحد البن العجمي ، وفيه محل املظفر أمحد بن املؤيد من القلعة إىل 

  .ندرية هنارا فحبس هبا يف برج إىل أن مات بعد ذلك اإلسك
ويف الثاين والعشرين من شعبان أثبت أن أوله االثنني شهد اثنان عند مشس الدين األسيوطي املعروف بزوج احلرة 
 النائب يف احلكم فقبلهما ، ولزم من ذلك أن يكون أول رمضان يوم األربعاء ، فلما كان ليلة الثلثاء خرجوا لترائي
اهلالل فما رأوا ، مث تراءوا ليلة األربعاء فلما تكلم أحد برؤيته ، مث غاب ليلة اخلميس مع مغيب الشفق وكثر كالم 

  .الناس يف الشهادة املاضية 
ويف سادس عشر رمضان اشتهر نائب صفد الذي كان عصي فقبض ومعه حنو من ثالثني نفرا ممن عصي معه ، 

  .مشاة فمات أكثرهم يف الطريق فقطعت أيديهم ونفوا من القاهرة 
ويف رمضان انتهى حصار قلعة هبنسا على يد نائب محاة فنزل تغرى بردى األقبغاوي املعروف بابن قصروه باألمان ، 

نشابة فمات منها ، وتدىل كمشبعا من القلعة ليهرب ، ففطن به فقطع  -ووقع يف أثناءاحلصار يف كزل الصهيوين 
  .احلبل فوقع فتكسر 

هر رمضان أمر السلطان بإعادة األذان مبئذنيت الناصر حسن بالرميلة ، وكان الظاهر برقوق قد أمر بتعطيلها ويف ش
وعدم التوصل إىل صعودمها مث أمر الناصر هبدم سلميهما ، فأعيد ذلك بعد بضع وثالثني سنة ، وأعيد فتح الباب 

اآلن وأزيلت احلجارة ، وكان املؤيد قد نقل الباب إىل  الكبري اجملاور للقبور وكان الظاهر أمر بسده باحلجارة ففتح
  .مدرسته فعمل للحسنية اآلن باب جديد 

  .وفيها خرج العرب على أيب فارس صاحب تونس فسار يف آثارهم حنوا من عشرة أيام حىت أوقع هبم وخضعوا له 
ا ، فغضب أبو فارس على قائد اجليش وفيها جهز أبو فارس عسكرا إىل الفرنج يف البحر فنذروا هبم فبيتوهم فاهنزمو

ونسبه إىل النهاون وضربه وأهانه وشرع يف جتهيز جيش أخر ، واهتم العامة أن صاحب فاس واطأ الفرنج على 
  .وفيها قوي صاحب تلمسان واستجد عسكرا .املسلمني فثاروا عليه فقتل بينهم مقتلة عظيمة 
ويف أوائل هذا السنة آخذ الفرنج سبتة من . ون فمات بشر كثري وفيها كان الغالء املفرط حبلب ، مث أعقبه الطاع



  . . . . .أيدي املسلمني بعد أن كانت يف أيديهم 
ويف رمضان استقر قطلوبغا حاجي التركماين مث احلليب يف نظر األوقاف وهو محو الظاهر ططر وصار جد زوج 

  .وعنف أنو السلطان ، فباشر بشدة : السلطان األشرف ، فكان يقال له 
وفيها أهنى بعض اخلاصكية أن بلد التدريس باجلامع العمري املعروف باخلشابية ليس يستحق ، ألن املدرسة املوقوف 

  .عليه ال يعرف ، فأمر بإخراجها أقطاعا ، مث شفع يف مستحقيها فاستقرت بأيديهم واستهلكت 
ة قاضي أسيوط ، فشفع فيه احملتسب بدر ويف شوال أمر القاضي ويل الدين القاضي الشافعية حببس ابن القوصي

الدين العينتايب فأخرج يف الترسيم فشفع فيه كاتب السر ، فامتنع القاضي من إطالقه حىت يدفع ما يف جهتهمن مال 
احلرمني ، فتعصب له أيتمش اخلضري فاستخلصه من أيدي الرسل ، فبلغ القاضي فغضب ومنع نوابه من احلكم ، 

احلمصي  -ر بإعادة ابن القوصية إىل احلبس واستدعى القاضي سراج الدين عمر ابن موسى فبلغ ذلك السلطان فأم
الذي كان ينوب عن الشافعي ، وجرى بسببه على صهره القاضي جالل الدين البلقيين ما جرى فقرره الشافعي يف 

  .قضاء أسيوط عوضا عن ابن القوصية فتوجه ا واستمر مدة طويلة 
لطان إىل املطعم ورجع فاجتاز باملدينة وقد زينت له فدخل العمارة اليت استجدها بالركن ويف ذي القعدة نزل الس

  .احمللق 
ويف الثالث منه نفى عبد اهللا أخو أمري سعيد الكاشف بالوجه القبلي ودمرداش الكاشف بالوجه البحري إىل عينتاب 

ويف بابه وقع برد شديد عند نزول النيل وبادر ، وأمر بنفي ابن القوصية ، قاضي أسيوط معهما ، مث شفع فيه فتأخر 
الناس إىل للزرع ، مث وقع الربد يف أوائل هاتور ، مث أعقبه حر شديد ومسوم ففسد أكثر الربسيم ، رعته الدود 

  .فأفسدت منه باجليزة شيئا كثريا 
  . . . .لك ويف أواخر ذي القعدة عز وجود اللحم الضأين وقل اجلالب لألضحية ، وبقي الناس بسبب ذ

ويف ذي القعدة صرف إيتمش اخلضري من األستادارية وأعيد أرغون شاه ، مث أضيفت إىل أرغون شاه الوزارة يف 
ثامن ذي احلجةمنها وكان الوزير تاج الدين ابن كاتب املناخات قد استقر يف الرابع من ذي احلجة ، مث قبض عليه 

  .آالف دينار ، واستمر معزوال يف الثاين عشر منه وصودر على مال يقال مثانية 
ويف التاسع عشر من ذي احلجة وهو املوافق لثالث أيلول من القبطية ورد خرب الورد بالقاهرة ، وهذا أسرع ما 

  .رأيت منه هبا 
ويف السادس والعشرين منه وصل املبشر بسالمة احلاج ، فقطع املسافة يف مخسة عشرة يوما ، وهذا أسرع ما 

  .أدركناه من ذلك 
ويف رجب صرف القاضي بدر الدين ابن خطيب الدهشة عن قضاء محاة ، واستقر زين الدين عمر بن أمحد بن 

  .مبارك ابن اخلزري عوضا عنه 
ويف شوال صرف القاضي جنم الدين ابن حجي عن قضاء دمشق بتاج الدين ابن الكركي نقال من قضاء حلب ، 

حلب ، كعادته نقال من طرابلس ، وأعيد ابن النويري إىل  واستقر عالء الدين ابن خطيب الناصرية يف قضاء
  .طرابلس 

ويف السادس من ذي احلجة صرف القاضي ويل الدين العراقي عن قضاء الشافعية ، واستقر عوضه علم الدين صاحل 
  مات جالل الدين قالوا ابنه:شيخ اإلسالم سراج الدين وكان جالل الدين أخوه ملا مات نظمت  -بن شيخنا 

  لفه أو فاألخ الكاشحخي



  فقلت تاج الدين ال الئق
  مبنصب احلكم وال صاحل

فكان كما قلت فإنه توىل فظهر منه التهور واإلقدام على ما ال يليق وتناول املال من أي جهة كانت حالال أو حراما 
  .ة التركية ما ال كان يظن به وال ألف الناس نظريه من أحد ممن ويل القضاء للشافعية بالقاهرة يف الدول

وكان فطر النصاري اليعاقبة يف هذه السنة يف اليوم الثاين من حلول الشمس برج الثور ، وهو سابع عشر برموده ، 
  .وهو التاسع عشر من ربيع اآلخر 

ويف الثامن عشر من برموده أمر السلطان بلبس األبيض فسبق العادة األوىل عشرين يوما ، وكان املؤيد قد أخر 
ادة قدر عشرين يوما ، فتباينا يف ذلك جدا ، واتفق أن الربد كان موجودا أشد مما كان قبل ذلك إال ذلك عن الع

  .يف وسط النهار 
ويف العشرين من ربيع اآلخر استقر برهان الدين الشافعني قاضيصفد يف كتابة السر بدمشق عوضا عن الشريف ، 

يقال عشرة آالف دينار ، وكان يف نفس السلطان منه وأمر بإحضار الشريف إىل القاهرة وصودر على مال جزيل 
  .وهو أمري ، مث نقلت كتابة السر من الربهان حلسني ناظر اجليش ، فجمع الوظيفتني بعناية صهره أزبك 

ويف شهر ربيع اآلخر وقعت بدمياط كائنة بني العرب وفيه وقعت بالصعيد كائنة بني العرب يف هوارة فقتل فيها أمري 
ان ابن غريب بنواحي األمشونني ، وعاث العرب من أجلها يف البالد حىت قتل الذي توجه من القاهرة العرب سليم

األشرف فجهز السلطان م عسكرا ، فلم يظفروا منهم بشيء ألهنم فروا ، فرجع  -إىل الصعيد يبشر بسلطنة امللك 
ا وسبوا بعضا وباعوا األحرار على أهنم العسكر وقد أفسدوا يف البالد ببسط أيديهم إىل بعض الضعفاء فنهبوا بعض

  .عبيد وإماء فال حول وال قوة إال باهللا 
ويف الثامن عشر من شوال أدير احململ ، وخرج إىل احلج مجع كثري جدا حبيث انقسموا ثالثة ركوب وأمري احململ 

ر ، وخرجوا يف جتمل زائد ياقوت احلبشي مقدام املماليك ، وأمري الوسط جاين بك اخلازندار ، وأمري األول اسندم
وأهبة كثرية ، ووصل ركب املغاربة وقاضيهمصاحبنا زين الدين عبد الرمحن الرشكي ، وانفرد عنهم ركب الينابعة 

  .فصاروا مخسة ركوب 
  ذكر احلوادث الواقعة يف هذه السنة

رجت من يدها مكتوبا فيها أحضر إىل قرقماش الدويدار الثاين امرأة ادعى عليها بدين مطلت به فضرهبا ، فأخ
مث ضرهبا مرة ثالثة فماتت ، فرفع األمر للسلطان فأمر بدفنها وذهب . بإثبات إعسارها ، فلم يلتفت وأعاد ضرهبا 

دمها هدرا ، وقد ويل قرقماش هذا بعد ذلك إمرة حاجب احلجاب مدة بالقاهرة مث آل أمره إىل أن ركب على 
فلم يتم له أمر وقبض عليه وسجن باإلسكندرية مث قتل يف . يف سلطنته  امللك الظاهر جقمق بعد أن كان هو القائم

  . ٨٤٢سنة 
  .وفيها كان الطاعون الشديد حبلب حىت يقال مات فيه سبعون ألفا وخال أكثر البلد من الناس 

ذ على وفيها اشتد السلطان يف أمر األوقاف اليت على املدارس واجلوامعواملساجد والزوايا وأحواض السبيل واألخ
أيدي مباشرهتا وإلزامهم بالقيام هبا ، وبالغ قطلوبغا ناظر األوقاف يف إهانتهم وباشر بصرامة وقوة وشهامة ، مث طال 

  .العهد فتناول الرشوة وسقطت مهابته 
  ٨٢٥وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة مخس وعشرين ومثامنائة من األعيان



برهان الدين ، ولد يف حدود اخلمسني أو قبلها ، وأخذ عن األسنوي إبراهيم بن أمحد ، البيجوري الفقيه الشافعي 
وكان األذرعي يعترف له باالستحضار وشهد له . وحبث معه  ٧٧٧والزم البلقيين ، ورحل إىل األذرعي حبلب سنة 

ذرعي أن الشيخ مجال الدين احلسباين عامل دمشق بأنه أعلم الشافعية بالفقه ، يف عصره ، وذكر مجال الدين ابن األ
البيجوري كان ينسخ القوت كل جملد يف شهرين ويف كل ليلة ينظر على مواضع فيصلح األذرعي بعضها وينازعه 

فارقته سنة مخس ومثانني وهو يسرد الروضة حفظا ، وكان دينا خريا : يف بعضها ، وقال حميي الدين املصري 
ورعا ، وويل بأخرة مشيخة الفخرية بني السورين ، متواضعا ال يتردد ألحد سليم الباطن ال يكتب على الفتوى ت

وكثر تأسف الناس عليه فإنه كان ينفع الطلبة جدا حىت كانوا يصححون عليه تصانيف العراقي . وأجاز ألوالدي 
فيهذهبا ويهديهم إىل الصواب مما يقع فيها من اخلطأ نقال وفهما ، وكانوا يطالعون العراقي بذلك فال يزال الصلح يف 

نيفه ما ينقلونه له عنه ، ومل يكن فيعصره من يستحضر الفروع الفقيهة مثله ، ومل خيلف بعده من يقارنه يف ذلك تصا
  .رجب ، وكان على طريقة السلف  ١٤، مات يف يوم السبت 

إبراهيم بن حممد الشافعي برهان الدين ابن خطيب بيت عذراء ، ولد سنة اثنتني ومخسني بعجلون ، وقدم مع أبيه 
غريا ، وكان أبوه خطيب عذراء فحفظ إبراهيم املنهاج واشتغل على شيوخ العصر ، وأذن له ابن خطيب يربود ، ص

ورحل إىل األذرعي حبلب ورافق ابن عشائر وكان حينئذ يستحضر الروضة حىت كان يرد على االذرعي يف بعض ما 
ضي شهاب الدين ابن أيب الرضى حىت أخذ عليه بفىت به ويدل على املسألة يف الروضة يف غري مظنتها ، وتصدى للقا

يف ثالثني فتيا أخطأ فيها حىت نسبه يف بعضها ملخالفة اإلمجاع مع شدة ذكاء ابن أيب الرضى إذ ذاك ، وكان البلقيين 
ن يفرط يف تقريظه والثناء عليه ، مث ويل قضاء صفد بعناية الشيخ حممد املغرييب ، مث عزل مث أعيد ، مث أقام بدمشق م

سنة ست ومثامنائة بطاال وحصلت له فاقة ، مث حصل له تصدير باجلامع ، وكان حيفظ كثريا من شعر املتنبئ 
ويتعصب له وحيفظ أشياء من كالم السهيلي ، وكان حسن الشكل سهل االنقياد سليم الباطن ، وله شرح على 

ة ، مات يف سابع عشري احملرم بالفاجل وقرر املنهاج فيه غرائب ، ومل يكن له يد يف شيء من العلوم إال الفقه خاص
ابن منكلي بغا له يف جامع ولده حبلب تدريسا وذلك يف سنة ثالث وتسعني فاتفق حضور الشيخ سراج الدينالبلقيين 

تكلم يا : تدرس أنت أو أنوب عنك فقال : صحبة امللك الظاهر فسأله أن حيضر إجالسه ، فلما حضر قال له 
كان مييل إىل القضاء كثريا ، مث كرهه يف آخر زمانه ونزل له جنم : قال عالء الدين يف تارخيه  موالنا شيخ اإلسالم

  .الدين ابن حجي عن نصف تدريسه الركنية ، فدرس فيها قليال ومات 
أمحد بن إبراهيم بن احمللي ، شهاب الدين الشاهد ، مسع من أيب الفتح القالنسي وغريه ، وأجاز ألوالدي ، وكان 

  .الصوفية بالركنية بيربس ويتكسب بالشهادة ببوالق جاوز الثمانني  أحد
كان قد استقر يف وظائف أبيه شركة مع أخيه . أمحد هباء الدين بن الفخر عثمان بن التاج حممد بن إسحاق املناوي 

م ، وقد عني بدر الدين ، ناب يف احلكم ، ودرس باجملدية وغريها ، وكان حسن البشر والتودد حمبا يف أهل العل
للقضاء مرة وكانت نفسه تسمو إىل ذلك فلم يتفق له ، وملا مات قررت وظائفه كلها بيد ولده علي وهو صغري 

  .جدا فاستنيب عنه خاله جالل الدين ابن امللقن ، وكان موت هباء الدين يف رمضان وله حنو أربعني سنة 
  .، ماتيوم اجلمعة سابع عشري شهر رجب من هذه السنة  أمحد بن حممد بن حممد بن أيب غامن بن احلبال ، البسكري

أمحد املعروف باليمين شهاب الدين أحد القراء باجلوق ، تلمذ للشيخ مشس الدين ابن الطباخ وقرأ معه وحاكاه ، 
  .وكان للناس يف مساعه رغبة زائدة ، ومل خيلف بعده من يقرأ على طريقته ؛ مات يف صفر 

ولد . مد بن مفلح ، املقدسي األصل الدمشقي الصاحلي احلنبلي صدر الدين بن تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن حم



سنة مثانني وتفقه قليال ، واستنابه أبوه وهو صغري واستنكر الناس ذلك ، مث ناب البن عبادة وشرع يف عمل املواعيد 
حلكايات مع قصور شديد يف الفقه ، وشاع امسه وراج بني العوام وكان على ذهنه كثري من التفسري واألحاديث وا

وويل القضاء استقالال يف شوال سنة سبع عشرة ، فباشر مخسة أشهر مث عزل ، واستمر على عمل املواعيد ؛ ومات 
  .يف مجادى اآلخرة 

حسن بن سودون ، الفقيه ، كان بارع اجلمال يف سلطنة املؤيد لكن أصيب يف بصره فعشي إحدى عينيه ، وتزوج 
قدميا فعظم يف دولته ، مث تأمر تقدمة يف والية ابن أخته الصاحل حممد لكن مل ميتع باإلمرة فإنه مل يزل ططر أخته 

موعوكا إىل أن مات يف يوم اجلمعةثالث عشر صفر ، وأسف أبوه عليه فصرب وجتلد ، وكان موته سبب التغري 
  .طرباي وبرسباي : واملنافرة بني األمريين الكبريين 

مسع أباه وابن شداد . . . اهيم بن عمر الفقيه نفيس الدين التعزي العلوي ، نسبه إىل علي بن سليمان بن إبر
وغريمها ، وعين باحلديث وأحب الرواية واستجيز له من مجاعة من أهل مكة ، ومسع مين ومسعت منه ، وكان حمبا 

صحيح البخاري مائة ومخسني مرة ما  يف السماع ، والرواية حمثا على ذلك مع عدم مهارة فيه فذكر يل أنه مر على
بني قراءة ومساع وإمساع ومقابلة ، وحصل من شروحه كثريا ، وحدث بالكثري وكان حمدث أهل بلده ، وقرأ للكثري 
على شيخنا جمد الدين الشريازي ونعم الرجل كان لقيته بزبيد وبتعز يف الرحلتني وحصل يل به أنس ، وحدثين جبزء 

مات يف ذي احلجة وقد جاوز : ه زعم أنه مسلسل باليمنيني وليس باألمر يف غالبه كذلك من حديثه خيرجه لنفس
صاحل بن شهاب الدين أمحد بن صاحل السفاح ، ولد سنة مخس وتسعني وأحضر على ابن أيذغمش وأمسع .الثمانني 

ت وناب عن أبيه ، وكان علي ابن صديق وقرأ شيئا يف النحو ، مث ملا ويل أبوه كتابة السر استقر يف توقيع الدس
حمتشما متوددا إىل الناس وافر العقل ، ومات بالطاعون يف مجادى اآلخرة ، وهو سبط القاضي شرف الدين 

  .األنصاري قاضي حلب 
صاحل بن عيسى بن حممد بن عيسى بن داود بن سامل ، الصمادي كان جده سامل من تالمذة الشيخ عبد القادر ، 

قبلي بصرى ونشأ هذا بزاويته ، وله أتباع وشهرة ، وكان له مزدرعات ومواشي  وبنيت لسلفه زاوية بصماد
  .ويضيف الواردين كثريا ، وكلمته مسموعة عند أهل الرب ؛ ومات يف رمضان عن حنو السبعني 

صدفة بن سالمة بن حسني بن بدران بن إبراهيم بن محلة الضرير اجليدوري ، مث الدمشقي ، ولد سنة بضع ومخسني 
وعين بالقراآت فقرأ الشاطبية على العسقالين إمام جامع ابن طولون ، وقرأ التيسري على أيب احلسن الغافقي وأقرأ ، 

  .القراآت باجلامع األموي وأدب خلقا ، وانتفعوابه ، وله تواليف يف القراآت ؛ مات يف عاشر مجادى األوىل 
وتفرد . . . ومسع من . . . سند الشام ، ولد سنة النتكزي أسد الدين م. عبد الرمحن بن حممد بن طولو بغا 

  .ذي القعدة من هذه السنة  ١٢وحدث ، وحج يف سنة أربع وعشرين فحدث مبكة ، ورجع فمات بدمشق يف 
عثمان بن سليمان الصنهاجي من أهل اجلزائر الذين بني تلمسان وتونس ، رأيته كهال قد جاوز اخلمسني وقد شاب 

 رأسه ذراع واحد بذراع اآلدميني ال يزيد عليه شيئا وهو كامل األعضاء ، وإذا قام قائما أكثر حليته ، وطوله إىل
وذكر يل أنه صحب أبا عبد اهللا بن الفخار وأبا عبد اهللا ابن . وهو أقصر أدمي رأيته . يظن من رآه أنه صغري قاعد 

ين مسع من ابن قواليح صحيح مسلم عرفة وغريمها ، ولديه فضيلة وحماضرة حسنة علي بن أمحد بن علي املاردي
  .بدمشق وحدث عنه ؛ ومات مبكة يف شوال 

علي امللك صري الدين بن امللك سعد الدين حممد ، ملك املسلمينباحلبشة وكان شجاعا حىت يقال إنه زجر فرسه يف 
، وجرت له مع  بعض الوقائع وقد هزمه العدو وقد وصل إىل هنر عرضه عشرة أذرع فقطع النهر وجنا ملك بعد أبيه



مات صري الدين مبطونا يف هذا : كفرة احلبشة وقائع عدة ، وكان عنده أمري يقال له حرب جوس من األبطال 
  .السنة ، واستقر بعده أخوه منصور 

عمر بن عبد العزيز بن أمحد بن حممد سراج الدين اخلرويب ، ولد سنة إحدى وأربعني وسبعمائة أو يف اليت بعدها ، 
ه مساعا على قدر سنة ولو اعتىن به ألدرك اإلسناد وقد كان له حرص على مساع احلديث فسمع بقراءيت ومل أجد ل

كثريا وجاوز الثمانني ممتعا بسمعه وبصره وعقله ، وكان كثري العبادة من صالة وتطوع وصيام تطوع وأذكار ، 
يعد من التجار ، مث ورث أباه هو  وتنقلت به األحوال ما بني غين مفرط وفقر مدقع ، فأول ما مات أبوه كان

وأخوه نور الدين الذي مات سنة ثالث ومثامنائة فاتسع حاله وأثرى واشتهر باملعرفة وحسن السرية ، مث تناقض حاله 
فمات عمه تاج الدين مبكة سنة مخس ومثانني وأوصي وورث منه فأثرى ، واتسع حاله ، مث تناقص إىل أن مات 

ناخلرويب يف سنة أربع وتسعني وهو شاب فورث منه ماال جزيال فتراجع حاله ، مث تناقص قريبهم حممد بن زكي الدي
حاله إىل أن مات أخوه بدر الدين فورث ماله واتسعت دائرته وحسن حاله ، مث تناقص حاله بعد ثالث سنني إىل أن 

زل بسوء تدبريه إىل أن مات ماتت أخته آمنه فورث منها ماال جزيال فحسنت حاله ووىف كثريا من دينه ، مث مل ي
فقريا إال أن ابنته فاطمة ماتت قبله يف هذا السنة فورث منها شيئا حسنت به حاله قليال لكنه مات وعليه ديون 

كثرية ، وخلف مخسة أوالد ذكور منهم مشس الدين حممد وكان ضيق اليد جدا فمات مبدينة بعلبك ، وثانيه شقيقه 
مث بدر الدين حممد ، مث فخر الدين سليمان ، فكان نابغتهم بدر الدين ، فإنه . مد شرف الدين حممد مث عز الدين حم

كان حصل من تركة آمنه بغري علم أبيه قدرا جيدا ، وأخذ من والدته ، وهي جتار بنت ناصر الدين بن مسلم كبري 
ن العام سنة ثالث وثالثني ، مث التجار مبصر أبوها كان سيئا كثريا فأثرى وعمر بيتهم مث مل يلبث أن مات يف الطاعو

فسبحان الذي ال يزول  -مات عز الدين سنة اثنتني وأربعني ومل يبق إال شرف الدين وسليمان ومها يف غاية القلة 
ملكه فأصبحوا ال ترى إال مساكنهم بعد أن كانوا يشار م باألصابع يف الثروة وصاروا كآحاد الناس بل يف 

ة احلسيين ، أمري املدينة وأمري ينبع ، كان وقع بينه وبني عجالن بن نعري ابن عمه غرير بن هيازع بن هب.احلضيض 
أخو ثابت اختالف كما كان بني أسالفهما فهجم غرير على حاصل املسجد فأخذ منه ماال جزيال ، فأمر السلطان 

بالقلعة فمات بعد  أمري الركب بالقبض عليه ، فقبض عليه يف ذي احلجة وأحضر صحبة الركب إىل مصر ، فاعتقل
مثانية عشر يوما ، وكان خاله مقبل بن خبتيار أمري ينبع قد جهز قدر املال الذي نسب أنه أخذه وأرسل به مع قصاده 

إىل السلطان فبلغ القاصد أنه مات فرجع بعضهم إىل ينبع باملال واختفى بعضهم بالقاهرة ، وكان مدة إمرة غرير 
  .الغني املعجمة مصغرا على املدينة مثاين سنني ، وهو ب

حممد بن أمحد بن أمحد بن حممد بن أمحد ، الشريف بدر الدين احلسنني نقيب األشراف حبلب ، تقدم ذكر والده عز 
: الدين وهو من شيوخنا باإلجازة ، وويل هذا نقابة األشراف بعد والده ، قال القاضي عالء الدين يف تاريخ حلب 

ريخ ويذاكر به مث ويل كتابة السر حبلب يف سنة إحدى وعشرين ومائتني من جهة كان بارعا يستحضر شيئا من التا
وكان كتب وصية وجعلها يف جيبه وصار يلهج بذكر املوت إىل أن وقعت وفاته يف : املؤيد فجمع الوظيفتني ، قال 

  .دث مجادى اآلخرة وجاوز األربعينبقليل وكان اجلمع يف جنازته مشهودا ، أثىن عليه الربهان احمل
حممد بن أمحد أبو املعايل اجلبيت احلنبلي مشس الدين ، ولد سنة مخس وأربعني وسبعمائة ، ومسع من عمر بن حسن 
ابن أميلة والعماد بن كثري وغريها ، وتفقه بابن قاضي اجلبل وابن رجب وغريمها ، وتعاىن اآلداب فمهر ، وكان 

هرة يف رمضان سنة أربع ومثامنائة وقد حدث ببعض مسموعاته فاضال مستحضرا مشاركا يف الفنون ، وقدم إىل القا
وقص على الناس يف عدة أماكن وناب يف احلكم ، وكان حيب مجع املال مع مكارم األخالق وحسن اخللق وطالقة 



مسعنا بقراءته صحيح البخاري يف عدة سنني بالقلعة ومسعنا من . الوجه واخلشوع التام وال سيما عند قراءة احلديث 
مباحثة وفوائده ونوادره وما جريانه ، وكان حسن القراءة يطرب إذا قرأ وحيسن عمل املواعيد ، وكان قد صحب 

وويل بالقاهرة . العماد بن كثري فكان ينقل عنه الفوائد اجلليلة ، وناب يف احلكم يف بعض اجملالس وكان ال يتصون 
جليزة وهبا مات فجأة فإنه اجتمع يف يوم الثلثاء سادس مشيخة الغرابية جبوار جامع يشبك مث مشيخة اخلروبية با

عشري احملرم فهنأين بالقدوم مناحلج ورجع إىل اجليزة يف آخر هنار األربعاء فمات ليلة اخلميس وقت العشاء ثامن 
عشري احملرم وقد أكمل السبعني فرأيت يف تاريخ ابن حجي يف حوادث سنة اثنتني ومثامنائة يف ذي القعدة وقع 

يق بدمشق فانتهى إىل طبقة بالرباقية وهي بيد الشيخ مشس الدين احلبيت ومل يكن يسكنها ، فوجدوا هبا جرارا حر
وكنت يف تلك األيام بدمشق وبلغين أهنم شنعوا عليه : مألى مخرا فكثرت الشناعة عليه عند تنم النائب ، قلت 

عفا اهللا تعاىل عنه واستقر مكانه باجليزة  -اهللا  وأنه بريء من ذلك ، وبعضهم كان ينكر عليه ويتهمه وأمره إىل
  .فضل اهللا بن نصر اهللا البغدادي 

الرومي احلنفي صدر الدين ، ناب يف احلكم وكان حسن التودد ويتعمم دائما على آذنيه . حممد بن اجلمال عبد اهللا 
.  

عبد الرمحن بن الشيخ علي بن هارون حممد بن علي بن خالد ، الشافعي مشس الدين املعروف بابن البيطار ، مسع من 
املعاري مشيخة ختريج شيخنا العراقي ومسع من غريه والزمنا يف السماع على املشايخ كثريا ، وكان وقورا ساكنا 

حممد بن علي بن قرمان ، األمري ناصر الدين ، كان أمري بقصرية ونكدة وال رندة ، وما .حسن اخللق كثري التالوة 
احللبية غريها ، مث امتدت عينه إىل أخذ طرسوس وهو من معامالت حلب ، وطمع فيها لوقوع واالها من البالد 

االختالف بني األمراء املصرية فحاصرها وملكها ، فلما استقر املؤيد يف اململكة جهز عسكرا فاستنقذها منه وقرر 
ولده إبراهيم يف العسكر املقدم ذكره  فجهز املؤيد. فيها نائبا ، مث مجع ابن قرمان جيشا وتوجه إىل طرسوس فأخذها 

يف سنة إحدى وعشرين فملكوا طرسوس وهرب منهم ابن قرمان ، وسلموا طرسوس بأمر املؤيد لناصر الدين بن 
  .دلغادر 

واستقر يف إمرة البالد القرمانية على أخو ناصر الدين فلما رجع إبراهيم إىل القاهرة وقع بني ابن قرمان وبني ابن 
ة اهنزم فيها ابن قرمان وأسر ومحل إىل القاهرة فدخلها وكان يوما مشهودا ، فلما مات املؤيد أفرج عنه دلغادر وقع

ططر وتوجه إىل بالده يف أوائل سنة أربع وعشرين ، فاستمر إىل أن توجه إىل حصار بعض القالع فأصابه حجر يف 
  .جبهته فصرعه ومات يف هذه السنة 

ييت املقرئ احلنبلي إمام الظاهريةالربقوقية الشيخ مشس الدين ، ولد سنة سبع وأربعني حممد بن علي بن أمحد ، الزرات
، وعين بالقراآت ورحل فيها إىل دمشق وحلب ، وأخذ من املشايخ ، واشتهر بالدين واخلري ، مسع معنا الكثري 

تم عليه مجع كثري وأجاز ومسعت منه شيئا يسريا ، مث أقبل على الطلبة بأخرة فأخذوا عنه القراآت والزموه وخ
جلماعة ، وانتهت الرئاسة يف اإلقراء مبصر ورحل حممد األقطار وأجاز رواية مروياته ألوالدي ، ونعم الرجل كان 

  .مات يف يوم اخلميس سادس مجادى اآلخرة بعد أن أضر 
حبلب ، قال الربهان حممد عز الدين بن الشيخ عز الدين بن حممد بن خليل بن هالل ، احلاضري قاضي احلنفية ، 

  .ويل القضاء فسار سرية مجيلة ، مات بالطاعون : احملدث حبلب 
حممد بن قاضي املسلمني شرف الدين موسى األنصاري ويل الدين أبو زرعة خطيب اجلامع الكبري حبلب ؛ مات يف 

رخان بن عثمان جق حممد جليب السلطان ويلقب كرشي ولد السلطان أيب يزيد بن مراد بن أ.رجب بالطاعون أيضا 



  .صاحب األوجاق ، وما معها من بالد الروم 
حممد املعروف بابن احملب مشس الدين أحد قراء اجلوق ، وكان تلمذ للشيخ مشس الدين الزرزاي رفيق ابن الطباخ ، 

  .فأخرجت جنازته هو وأمحد اليمين املاضي معا وصلي عليهما 
والزم شيخنا . مولده سنة بضع وتسعني ، وتفقه واشتغل كثريا ومهر حممود بن حممد ، األقصراي بدر الدين ، كان 

عز الدين ابن مجاعة وغريه من األئمة ، ودرس باأليتمشية ، مث اتصل بامللك املؤيد فعظم قدره ، مث أقرأ ولده إبراهيم 
ج الصفراوي فتمادى به يف الفقه وازداده منزلته عند الظاهر ططر ، فلما كان يف أوائل شوال سنة أربع اعتل بالقولن

حسن احملاضرة مقربا من امللوك ، حسن الود ، كثري البشر . كان فاضال بارعا ذكيا مشاركا يف فنون . إىل أن مات 
، قائما يف قضاء حوائج من يقصده ، كثري العقلوالتؤدة ، وقد درس يف التفسري باملؤيدية وغري ذلك ؛ مات يف ليلة 

  .الثالثني  الثلثاء يف احملرم ومل يبلغ
يعقوب بن عبد اهللا ، اخلاقاين الفاسي ، كان من أبناء الرببر وتعلق باالشتغال ، فلما رأى الفساد احلادث بفاس 

فصار يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويكف أيدي املفسدين  ١٧بسبب الفتنة بني السعيد وبني أيب سعيد يف سنة 
س القبض عليه فأعياهم أمره إىل أن قتل أبو سعيد ، وأرسل ابن فتبعه مجاعة وقويت شوكته ، وحاول ملوك فا

األمحر يعقوب املريين إىل فاس فلم يتم األمر ، فأرسل أبا زيان ابن أيب طريف ابن أيب عفان فحاصر فاس ، وقد 
دخل اشتدت شوكة يعقوب اخلاقاين واستفحل أمره ، ففتك فيمن بقي من بين مرين وساعد أبا زيان وقام بأمره ، ف

مث أرسل ابن األمحر حممد . كما تقدم ذكره يف سنة أربع وعشرين  -فاس وقتل عبد العزيز الكناين وعدة من أقاربه 
بن أيب سعيد فعسكر على فاس ، ففر منه أبو زيان فمات ببعض اجلبال ، وقتل يعقوب اخلاقاين ، مث مات حممد عن 

فقتلوه وقتلوا ولده وأخاه وأقاموا رجال من ولد أيب سعيد ،  قرب فأقيم ابن أخيه عبد الرمحن ، فثار به أهل فاس
وقام مبكناسة وهي على مرحلة من فاس أبو عمر بن السعيد ، وقام بتازي وهي على مرحلة ونصف من فاس 

شخص من ولد السعيد أيضا ، فصار يف مسافة مرحلتني ثالثة ملوك ليس بأيديهم من املال إال ما يؤخذ ظلما ، 
ال وخربت الديار وقتلت الرجال ، واحلكم هللا العلي الكبري نقلتهذا من خط الشيخ تقي الدين املقريزي فتالشى احل

  .والعلم عند اهللا تعاىل  -عمن نقله من بعض من يثق به من املغاربة القادمني إىل احلج 
  .خامتة الطبع 

اء الغمر بأبناء العمر من جتزئة الدائرة لقد انقضى حبمد اهللا تعاىل وحسن توفيقه طبع اجلزء السابع من كتاب إنب
  خلمس عشرة ليلة خلون

  .م  ١٩٧٤ه املوافق لليوم الثاين من سبتمر  ١٣٩٤من شعبان سنة 
  وقد اعتىن بتصحيحه وحتقيقه الفقري إىل رمحه ربه الغين

  السيد عبد اهللا بن أمحد بن حممد املدحيج العلوى احلسيين احلضرمي ، وقد
  .يقه جهد املقل ، إذ ما ال يدرك كله ال يترك قله ، وامليسور ال يسقط باملعسور بذل يف تصحيحه وحتق

  وإن جتد عيبا فسد اخللال
  فجل من ال عيب فيه وعال

) جامعة مدراس  -أفضل العلماء ( وقد ساعده على ذلك العامل الفاضل حممد صادق الدين األنصاري العمري 
ملذكور أصوله األربعة بعضها على بعض وعلق عليه منها ومن غريها ال مصحح دائرة املعارف ، وقد قابل املصحح ا

سيما الضوء الالمع ، فإن مؤلفاته قلما يكتفي مبا يف اإلنباء بل يزيد عليه زيادات كثرية مفيدة يفي املناقب واملثالب 



ىل رئيس التصحيح حبيب ، فقد يفصل اإلمجال وخيصص العام ويقيد املطلق إىل غري ذلك ، والتجريبة الثالثة ترسل إ
حوادث سنة .' سنة مثامنائة وست وعشرين ' اهللا القادري فينظرها مث يؤمر بطبعها ، ويتلوه اجلزء الثامن وأوله 

٨٢٦  
  سنة ست وعشرين ومثامنائة

 يف احملرم على قطلوبغا حاجي باستمراره يف نظر األوقاف وألزم القاضي الشافعي أن يرتب له معلوما ، فرتب له على
  .األوقاف احلكيمة يف الشهر ألف ومخسمائة 

ويف يوم عاشوراء سعى القاضي الشافعي املنفصل فأحضر بني يدي السلطان فدعا له وخلع عليه جبة بسمور 
وفيه وصل اخلرب بأنه وقع يف بريوت برد كبار حىت وزنت واحدة . وقدمت له بغلة ، وشق ذلك على صاحل املستقر 

امي ويقال أكثر من ذلك ، وكان بغزة وفلسطني حمل شديد فأمطرت يف هذا الشهر فتراجع فبلغ وزهنا ربع قنطار ش
ويف أول احملرم كانت الوقعة بني مقبل بن خنبار احلسين . السعر ، ولوال ذلك لنزح مجيع أهل تلك النواحي منها 

قبل وقع بينه وبني عمه بسبب صاحب الينبع وبني أمري الركب الثاين ، وذلك أن عقيل بن وبري بن خنبار ابنأخي م
اإلمرة ، ألهنا كانت مشتركة بني وبري ومقبل وكان وبري األكرب واملشار إليه ، فلما مات استقل مقبل فارتغم عقيل 

بذلك وسعى يف الشركة فأجابه األشرف إىل ذلك ، وأرسلت إىل عقيل خلعة من األشرف فلبسها ومل يظهر من 
حلاج إىل مكة وثب مقبل على عقيل فقيده ، مث خشى من املصريني إذ رجعوا من مقبل لذلك إنكار ، فلما توجه ا

احلج فنزح بأهله وماله ومن أطاعه إىل بعض األودية ، فلما قدموا إىل بدر راجعني من زيارة املدينة فجرد منهم 
هنزم معه رميثة بن حممد بن مجاعة فانتهوا إليه فوجدوه يف بعض األودية فوقع بينهم القتال ، فاهنزم مقبل ومن معه وا

عجالن وكان خالف على عمه حسن بن عجالن ، وانتهب العسكر املصري ما كان ملقبل وأفحشوا يف الفسق 
والتعرض للحرم ، وملا وصلوا إىل ينبع قرروا أمريها عقيل وتوجهوا إىل جهة مصر ، مث رجع مقبل إىل ينبع بعد 

عه وكادت الكسرة تقع على عقيل ، مث تراجع أصحابه وهزموا عنه رحيلهم بأيام فأوقع بابن أخيه عقيل ومن م
وأسروا حممد بن املؤذن وكان يكثر النميمة بينهم ، فشنقه عقيل على باب املدينة وأرسل خبرب اهلزمية إىل القاهرة ، 

حسن بن  واستمرت هزمية مقبل إىل الشرق ، والتجأ رميثة بن حممد بن عجالن أمري املدينة ليشفع له إىل عمه
  .عجالن ، فتوجه معه إىل مكة 

ويف العشر األواخر من احملرم وقع بنواحي حوران برد كبارعلى صور خشاش األرض واملاء ، كخنفسة ووزعة 
هكذا ذكر عالء الدين ابن أيب الشوارب الشاد بتلك الناحية أنه  -وحية وعقرب وسرطان وضفدع وغري ذلك 

دين الربزايل يف تارخيه يف حوادث سنة ست عشرة وسبعمائة أنه وقع ببارين شاهد ذلك ، وقد ذكر احلافظ علم ال
من عمل محاة برد كبار على صفة حيوانات مثل حية وسبع وعقرب وطيور خمتلفة وصفة رجال يف أوساطهم شبه 

  .حوائص ، وأنه ثبت مبحضر على قاضي الناحية واتصل بقاضي محاة 
العجمي من نظر اجلوايل ، واستقر فيها زين الدين قاسم بن القاضي جالل ويف ثاين عشري احملرم صرف الدين ابن 

الدين البلقيين مبال بذله جلاين بك الدويدار الثاين ، وكان استقر يف الدويدارية بعد قدومه من احلج وهو شاب له 
سلطان ملا سجن دون العشرين ، وتصدى للحكم بني الناس وهرعوا إليه لعلمهم مبنزلته عند السلطان ، وكان ال

بقلعة املرقب أراد جقمق نائب الشام إذ ذاك أن جاين بك املذكور ينضم إليه وخيدم عنده وحتيل عليه بكل طريق ، 
  .فلم يوافق والزم سيده وهو يف السجن وصرب معه على الضيق ، فشكر له ذلك 
لشافعي ومجال الدين عبد اهللا بن عمر ويف تاسع عشري احملرم عزر فتح الدين حممد بن حممد بن املؤيد موقع احلكم ل



النحريري موقع احلكمللمالكي بسبب شهادة قيل إهنا زورت عليهما أو منهما فأمر الدويدار الكبري بقطع أكمامهما 
وجتربسهما بالقاهرة ماشيني وتأمل الناس لذلك ، وقيل إهنما كانا مظلومني ، وتوجه ابن املؤيد إىل القدس خجال من 

  .الناس 
ثامن عشري صفر عقد جملس بسبب الفلوس ، فاستقر األمر فيها على متييزها مما خالطها كما سيأيت ، ونودي ويف 

على الفلوس أن اخلالص بسبعة كل رطل ، واملخلوطة كل رطل خبمسة دراهم ، وحصل بني الباعة بسبب ذلك 
  .منازعات 

  .املة من املخلوطة أصال ، فسكن احلال ومشى مث يف أواخر رمضان نودي على الفلوس املنقاة بتسعة ومبنع املع
وفيه عزز فخر الدين عثمان املعروف بالطاغي خازن كتب املدرسة احملمودية باملوازينني ظاهر القاهرة فضرب بني 
يدي السلطان ، وكان قد رفع عليه أنه فرط يف الكتب املوقوفة وهي من أنفس الكتب املوجودة اآلن بالقاهرة ، 

القاضي برهان الدين ابن مجاعة يف طول عمره فاشتراها حممود من تركة ولده ووقفها وشرط أن ال  ألهنا من مجع
خيرج منها شيء من املدرسةواستحفظ هلا إمامه سراج الدين ، مث انتقل ذلك لعثمان املذكور بعد أن رفع على سراج 

جملدة ، فعزل سراج الدين وقرر عثمان ،  الدين املذكور أنه ضيع كثريا منها ، فاختربت فنقصت حنو مائة وثالثني
فاستمر يباشر ذلك بقوة وصرامة وجالدة وعدم التفات إىل رسالة كبري أو صغري حىت أن أكابر الدولة وأركان 

اململكة حياوله الواحد منهم على عارية كتاب واحد ورمبا بذلوا له املال اجلزيل فيصمم على االمتناع حىت اشتهر 
ه شخص من الناس أنه يرتشي يف السر ، فاختربت العشر سواء ، ألهنا كانت أربعة آالف جملدة بذلك ، فرافع علي

فنقصت أربعمائة ، فالتزم بقيمتها فقومت بأربعمائة دينار فباع فيها موجوده وداره وتأمل أكثر الناس له ، ومل يكن 
هر ربيع األول قرر قصروه أمري آخور ويف أول ش. عيبه سوى كثرة اجلنف على فقراء الطلبة وإكرام ذوي اجلاه 

يف نيابة طرابلس ، وقرر جقمق الذي كان استقر حاجبا كبريا يف مكانة أمري آخور يف ثاين عشرة ، واستقر يف 
احلجوبية أزبك األشقر وعمل املولد السلطاين ، فحضر القاضي الشافعي املعزول وأجلس رأس امليسرة ، وحتول 

ويف أوائل العشر الثاين منه رفع شخص من أهل الرملة يف كاتب .املستقر يف امليمنة  احلنفي من مث فجلس الشافعي
السر علم الدين ابن الكويز إىل السلطان قصة من مجلتها أنه تواطأ هو ومجاعة من أهل الدولة على إعادة السلطنة 

لذي يليق يف وظيفة كتابة السر إن كاتب السر ال يصلح أن يكون اسلميا ، وإن ا: للمظفر بن املؤيد ، ويف القصة 
يرمز فيها باهلروي ، وذكر يل الشيخ شرف الدين  -من يكون من أهل العلم واملعرفة باأللسنة إىل أوصاف أخرى 

ابن التباين أن الذي رفعها أول ما قدم نزل عند احملتسب وهو صديق اهلروي ، ويف نفسه من كاتب السر أمور 
ي رفعها إىل قوص ، فخرج مع نقيب اجليش يف الترسيم ، الذي رفعها حممد بن بدر كثرية ، فأمر السلطان بنفي الذ

األرسويف ، وكان شيخا من بلدة الشيخ على ابن عليم بالرملة ، فلما كان شهر ربيع اآلخر خرج السلطان إىل 
طن ، ويقال إنه كان وسيم باجليزة يف زمن الربيع ، وكانت أول تعدية عداها إىل اجلانب الغريب يف البحر منذ تسل

عزم على اإلقامة نصف شهر فأقام أسبوعا ، ورجع وقد بلغه أمر أزعجه ، ووقف له سائس من السواس يف طريقه 
فزعم أنه رأى الشيح أمحد البدوي يف النوم وةبني يديه نار وهو يطفئها ، وكلما أطفأها عاد هلبها ، فسأله عن ذلك 

، فشاع بعد ذلك أن السلطان ظفر باثنني أو ثالثة أرادوا الفتك به ، وابتدأ  هذه نار أطفئها عن السلطان: ؛ فقال 
بكاتب السر وجعه ، فيقال إنه دس عليه السمفوعك أياما مث ابل من مرضه وركب مث انتكس واحتجب عن العواد 

ك وأعطاه مخسني والزمه األطباء ، فيقال إن نصرانيا أراد أن يدفع عنه وهم كونه مسموما فشرب بوله ، ففرح بذل
دينارا ، مث صار حيصل له شبيه السبات ، ويقال إن النصراين وعك بعد ذلك ، ويف غضون هذه األيام أمر السلطان 



  .بإعادة الشيخ حممد بن بدر من قوص ، فأعيد يف أواخر شهر ربيع اآلخر وتوجه حلال سبيله 
الربد إىل الغاية ، ولقد تذكرت ملا مرت بنا يف ويف العشرين من ربيع األول انقضت أيام احلسوم وكانت شديدة 
فسبحان احلكيمواستمر كاتب السر منقطعا يف  -سنة ست وثالثني ومثامنائة بعد ذلك بعشر سنني وهي يف غاية احلر 

بيته موعوكا إىل العشر الثاين من رجب فعويف ودخل احلمام وركب إىل القلعة مث اجتمع بالسلطان ، فأذن له أن 
منزله أياما لتكمل عافيته ، فأرسل إليه عقب ذلك تقدمة تشتمل على ثياب حرير وصوف وذهب ، فخلع  يتأخر يف

على حمضرها أخيه سليمان بن الكويز ، ويف العشرين من ربيع اآلخر رخص القمح جدا حىت احنط إىل ستني درمها 
عربة الديار املصرية أن يكون اإلردب  اإلردب حبيث حيصل بالدينار املختوم أربعة أرادب ، وهذا غاية الرخص فإن

ويف رابع عشري شهر ربيع اآلخر هبت .بدينار ، فما زاد فهو غالء حبسبه وما نقص عن ذلك فهو رخص حبسبه 
ريح برقة حتمل ترابا أصفر إىل احلمرة ، وذلك قبل غروب الشمس ، فامحر األفق جدا حبيث صار من ال يدري 

صارت البيوت كلها مألى ترابا ناعما جدا يدخل يف األنوف ويف مجيع األمتعة ، مث السبب يظن أن جبواره حريقا ، و
ملا تكاملت غيبوبة الشفق أسود األفق وعصفت الريح وكانت مقلقة ، فلو قدر أهنا كانت تصل إىل األرض لكان 

ف اهللا تعاىل بادرار أمرا مهوال ، وكثر ضجيج الناس يف األسواق والبيوت بالذكر والدعاء واالستغفار إىل أن لط
املطر ، فتحولت الريح جنوبية باردة ، ومل هتب هذه الريح منذ ثالثني سنة ، وهي ريح هائلة عاصفة سوداء مظلمة ، 
فانتشرت حىت غطت األهرام واجليزة والبحرواشتدت حىت ظن كل أحد أهنا تقتلع األبيات واألماكن ، فدامت تلك 

  .وكانت سببا يف هيف الزرع بالوجه القبلي وغالء سعر القمح  الليلة ويوم األربعاء إىل العصر ،
ويف ربيع اآلخر قدم أخو رميثة بن حممد بن عجالن خيطبان إمرة مكة عوضا عن عمهما حسن بن عجالن ظنا منهما 

طرد القياس يف عقيل ومقبل ، فانعكس عليهما األمر فقبض عليهما وحبسا ، وقرر قرقماش الشعباين وعلى بن 
وفيه وصل تاين بك البجاسي نائب حلب فسلم على السلطان ، وهرع الناس . يف إمرة مكة وسافرا معا  عنان

وفيه وقع بني نائب دمشق وقاضيها . للسالم عليه ، مث خلع عليه وأعيد إىل إمرته وتوجه ثالث مجادى األوىل 
د من ذلك شر كبري سيأيت ذكره ، الشافعي جنم الدين ابن حجي تشاجروادعى أن القاضي أشار عزل نفسه ، وتول

  .وورد اخلرب بأن اجلراد وقع باملدينة فأفسد الزرع هبا وجرد اخلوص من النخل ، وقاسوا منه شدة عظيمة 
ويف أوائل ما نقلت الشمس إىل الثور بعد أن اشتد احلر جدا عاد الربد الشديد حىت كان نظري الذي كان والشمس 

، وبعد يومني أمطرت السماء مطرا غزيرا يف معظم الليل ، واستمر الربد قدر يف برج القوس وهذا من العجائب 
  .أسبوع 

ويف اليوم الثامن عشر من حلول الشمس الثور أمطرت السماء مطرا شديدا غزيزا ، واستمر إىل أن أكثر الوحل يف 
ملقائي من الزروع والنبات الطرقات كأعظم ما يكون يف الشتاء مع الرعد الكثري والربق ، وقد تلف بذلك ما يف ا

شيء كثري ، وغال السعر بسبب ذلك ، ويقال إهنا أمطرت مبدينة احمللة من الربد الكبار ما يتعجب منه وهبت ريح 
  .شديدة مبدينة أنبابة فهدمت بسببها بيوت كثرية ، وقلعت أصول خنل وشجر 

ية وصار يذكر الناس ويقع يف حق بعض وفيه كائنة سرور املغريب املالكي ، كان قدم من تونس إلىاإلسكندر
الرؤساء ، فتعصبوا عليه ومنعه نائب احلكم من الكالم ، فدخل القاهرة فسعى يف عزل القاضي ، فتعصب كاتب 

يف املنام وبني يديه مخسة أنفس  eالسر للقاضي ، فخرج سرور إىل احلج مث عاد فرفع إىل السلطان أنه رأى النيب 
أفسدت شريعيت : ر ابن الكويز ، وأنه مد يده إىل عيين ابن الكويز ففقامها وقال له مسلسلني رأسهم كاتب الس

وسعى يف عزل الناظر والقاضي فأمر بإحضارمها ، فأما الناظر فذب عنه صهره ناظر اخلاص ، وأما القاضي فحضر 



اظر والقاضي عزلوا وصودر على مال ، وكتب سرور لبعض أصحابه باإلسكندرية كتابا خيرب فيه أن النائب والن
بسبب كالمه فيهم ، فبلغ ذلك النائب فكاتب السلطان يف أمره وحط عليه ، فتعصب له بعض األكابر فأمر 

السلطان بنفي سرور من اإلسكندرية ، فوكل به بالقاهرة وأخرج مهانا إىل اإلسكندرية ، مث أنزل يف مركب إىل 
نه كتابا بالشفاعة فيه ، فلما وصل إىل اإلسكندرية قبض الغرب فتوجه إليها ، فوصل إىل صاحب تونس وأخذ م

عليه النائب وسجنه وألزمه بالعود إىل الغرب ، فاتفق أن الذي كان أرسل إىل اإلسكندرية حيفظها من الفرنج كما 
 سأذكره بعد ، ملا حصل األمن منالفرنج قرر نائبها وهو آقبغا التمرازي وصرف النائب الذي كان هبا وهو أسندمر

النوري ، وخلص سرور من الشدة بذلك وافرج عنه ، وأرسل النائب الكتاب الذي استصحبه إىل السلطان ، 
  .فسكن األمر خصوصا بعد موت ابن الكويز 

ومن العجائب أن املذكور جرت له يف سلطنة الظاهر جقمق يف سنة ست وثالثني مناقشة مع القاضي أدت إىل أن 
مر السلطان بنفيه ، فلما حصل باإلسكندرية أغلظ للنائب فأنزلوه يف مركب تسري بعض األكابر حط عليه فبالغ فأ

إىل الغرب ورئيسها إفرجني ، فوصل كتاب بالشفاعة فيه ، وإعفائه من التغريب ، فعوق النائب قراءة الكتاب إىل أن 
على خرب إىل أن سطرت هذه حتقق أن املركب سارت به ، فقرأ الكتاب وأعاد اجلواب بفوات األمر ؛ مث مل نطلع له 

  .األحرف يف شعبان سنة سبع وأربعني مثامنائة ، وجزم مجاعة بأنه أعدم ، ومل يلبث القاضي بعده إال يسريا وهلك 
ويف رجب حضر األستادار من الصعيد وحضر صحبته شيء كثري من األبقار واألغنام ، فجمع اجلزارين والقيطامني 

ثري يف مركب فغرقت هبم ، فلم يسلم منهم إال القليل ، وذلك يف مبادئ زيادة وغريمهلمشتراها ، فاجتمع مجع ك
النيل ؛ وكان الطاعون بالشام حىت قيل إن مجلة من مات يف أيام يسرية زيادة على مخسني ألفا ، ووقع الطاعون 

  .بدمياط فمات عدد كثري من الرقيق واألطفال 
فندب . افعية ونسبه إىل أمور معضلة ، فأمر بالكشف عليه ويف رجب شكا نائب الشام من ابن حجي قاضي الش

لذلك بعض اجلند وصحبته مشس الدين حممد األنصاري املدعو أبا شامة الدمشقي الذي كان أمني احلكم عنده ، 
فنقم عليه أمورا فعزله ، فتوجه إىل القاهرة فأقام هبا يغض من ابن حجي ويذكر مساويه عند األمراء وغريهم ، فلما 

وقعت هذه الكائنة ذكر بعضهم للسلطان أن أبا شامة يعرف مساوي ابن حجي ، فسفره ليكشف عليه ، وكان 
فشق . السبب يف تغري نائب الشام عليه أنه كان بدمشق مخارات عليها ضمان للنائب فركب القاضي وأمر بإغالقها 

ر الناس من ذلك واجتمع عند بيت ذلك على النائب وأحضر الضامن وخلع عليه ونادى له باالستمرار ، فنف
القاضي من ال حيصىكثرة ، فركب القاضي والناس معه فكسروا أواين اخلمر وأراقوها ، فغضب النائب من ذلك 
ورفع إىل السلطان أن القاضي يقيم من يشهد بأن فالنا الذي مات عن غري وارث له وارث فيثبت ذلك ويتسلم 

أموال كثرية ممن ليس له وارث إال بيت املال ، فتغيظ السلطان من ذلك ،  املال ، وأنه حصل عنده من هذه اجلهة
فلما وصل األمر بالكشف عليه بالغ النائب يف نكايته ومكن عدوه منه ، وأقدم أبو شامة فسجل على نفسه أنه ثبت 

حكمه عنده أن يف جهة القاضي جنم الدين ابن حجي لبيت املال عشرين ألف دينار ، وحكم بذلك ، ووصل 
بالقاضي احلنفي فنفذه ، وطولع السلطان بذلك فكتب باستخالص ذلك من ابن حجي ، فقدر اهللا تعاىل يف غضون 

  .ذلك موت النائب وانفرج اهلم عن القاضي ، وكتب توقيعه من القاهرة باستمراره وغرم يف ذلك ماال كثريا 
ار الوارقني ، وأخذت الدور اليت هناك وغالبها أوقاف ويف هذه السنة ابتدئ بعمارى املدرسة األشرفية باحلريرين جبو

، فتحيل يف إبطاهلا بوجوه من احليل ، وتوىل القيام يف تعمريها ناظر اجليش عبد الباسط ، وفيه رفع إىل الدوادار 
 الكبري سودون من عبد الرمحن أن القاضي مجال الدين الطنبذي املعروف بابن عرب حكم حماكمة غري مرضية ، فأمر



القاضي الشافعي بأن يعزله ، واقام يف بيته بعد أن أهينبحضرة الدوادار ، وعزل القاضي عقب ذلك من النواب اثين 
عشر نفسا ، مث مل يفد ذلك حىت أمر أن ال يزيد على عشرة نواب فعزل اجلميع ، وانتقى عشرى أكثرهم أقاربه 

ملالكي كانت عنده حماكمة فأرسل الدوادار طلبها وطلب واصهاره ، فكثر كالم املنفصلني فيه ، واتفق أن القاضي ا
نقيبه اجلالل القزويين فامتنع ، فأغلظ الدوادار القول ، فعزل القاضي نفسه ، مث أعيد بشرط أن يعزل نقيبه املذكور 

أربعة فصرفه ، وأمر أن يقتصر من نوابه على ستة أنفس ، وأن يقتصر احلنفي على مثانية ، وأن يقتصر احلنبلي على 
  .؛ فأطاعوا كلهم إال احلنبلي فلم يصرح بعزل أحد من نوابه وكانوا مثانية 

وفيه حضر مملوك أيتمش اخلضري وزعم أن باحمللة كنزا فيه مائة ألف إردب دنانري ، فسلمه السلطان لألستادار ، 
  .فكشف عن األمر فلم يوجد ملا قاله صحة ، وشهد فيه بأنه خفيف العقل 

ب الشام من متروك شيخ العرب بالشام أن حيضر إىل طاعته فامتنع ، وبذل له ماال فأىب ، وقصده وفيها رام نائ
  .باحملاربة ففر ، فأعجزه حتصيله ، وفسد الدرب بسبب ذلك وكانت الطرق آمنة 

  .م ويف سادس شعبان مات تاين نائب الشام ، واستقر عوضه تاين بك البجارسي نقال من نيابة حلب إىل نيابة الشا
ويف رمضان أمر السلطان بإحضار العلماء لسماع صحيح البخاري بالقلعة ، فهرعوا لذلك وكثر اجلمع جدا ، وممن 

حضر الشيخ مشس الدينابن الديري شيخ املؤيدية الذي كان قاضيا قبل ووقع بيه وبني ابن املغلي قاضي احلنابلة 
جلس بالقصر األسفل والقارئ هلم الشيخ سراج الدين مباحث أدت إىل مسافهة ، فلما كثر اللغط أفرد الطلبة مب

قارئ اهلداية ، وعني السلطان من النبهاء عددا يسريا حيضرون بالقصر األعلى وحيضرهم السلطان فاستمر على 
ذلك سنني مث كثر لغط الذين حيضرون وزجروا مرارا فلم ينزجروا ، فأمرهم السلطان بالقراءة يف داخل القصر 

ر هو حيضر يف شباك منفردا يشرف عليهم ، وكان ابتداء ذلك يف سنة أربع وثالثني بعد أن كان األسفل ، وصا
يقعد بينهم ساكنا ال يتحرك له يد وال رجل ويقرر الشيخ شهاب الدين الكلوتايت احلنفي يقرا بني يدي الشيخ 

  .سراج الدين قارئ اهلداية كل يوم يف القصر الرباين الكبري 
جاين بك الصويف السجان مبحبس اإلسكندرية فهرب معه ، وملا وصل اخلرب بذلك اضطرب ويف شعبان واطا 

العسكر وانزعج الناس من ذلك ونذب طائفة للتفتيش عليه ، ودام ذلك مدة وهدمت بسببه دور وضربت مجاعة 
ومل يظهر له خرب  ومل يظهر له أثر إىل حني تسطريها يف شعبان سنة ست وثالثني ، فسافرنا مع السلطان إىل الشام

  .حمقق ؛ وذكر يل من أثق به أنه حي موجود بالقاهرة 
وفيه كثرت األخبار بأن الفرنج حتركوا على بالد املسلمني ،فجهزت عدة أجناد إىل السواحل ، فندب عدة إىل 

  .دمياط ، وعدة إىل اإلسكندرية وغريمها 
اهللا ، وكان شابا مجيال رباه وهو صغري ، فلما  ويف ثالث عشري رمضان نفي طيبغا مملوك ناظر اخلاص ابن نصر

ترعرع انتزعه منه املؤيد فصريه من اخلاصكية ، مث عاد بعد موت املؤيد إىل أستاذه ، فاتفق أن ناقة من اهلجن اخلاص 
نفرت من إصطبل السلطان فصارت لطيبغا فيقال إن حسنا اهلجان واطأه على أخذها فطلبت منه فجحدها ، فأمر 

  .حببس حسن وعزله بسببها من وظيفته ، مث جعل شريكا للذي انتزعها منه بعد عشر سنني  السلطان
وفيه سار إسكندر بن قرا يوسف فنزل ماردين وحاصرها حىت تسلمها واهنزم منه قرا يلك مث نازل آمد ، ففر قرا 

لك إسكندر وإخوته أوالد قرا يلك إىل شاه رخ وكان قد سار من بالده إىل تربيز فحاصرها حىت ملكها ، فلما بلغ ذ
يوسف ، توجهوا إىل جهة تربيز فالتقى هبم شاه رخ فكانت اهلزمية على ابن قرا يوسف فخرب شاه رخ تربيز ونقل 
أمواهلا ورجع إىل بالده ، واهنزم اسكندر إىل اجلزيرة ورجع قرا يلكإىل آمده مث رجع اسكندر إىل تربيز ، وكان يف 



  .در امسه ناصور ، أمر عليها تسع سنني إىل سنة مخس وثالثني ومثامنائة ماردين أمري من قبل اسكن
ويف شوال حج شرف الدين ابن تاج الدين ابن نصر اهللا وبيده يومئذ نظر الكسوة ونظر األشراف ، فلما سار 
جاين احلجيج يومني أخرج عنه نظر األشراف ، واستقر فيه نقيب األشراف حسني بن علي األموي بواسطة األمري 

  .بك ، وخرج عنه نظر الكسوة لصدر الدين ابن العجمي 
  .ويف أواخر شوال صرف زين الدين قاسم بن البلقيين من نظر اجلوايل ، وأعيدت لصدر الدين أيضا 

ويف التاسع والعشرين من رمضان نودي على الفلوس اخلالصة بتسعة الرطل ، وكانت الفلوس قد قلت جدا 
  .فظهرت 

جد قتيل بقرية ، فأمسك الوايل أهل تلك البالد وال يدري هل القاتل منهم أم ال ، فأمر السلطان ويف هذه السنة و
بقطع أيدي بعضهم وآناف بعضهم وتوسيط بعضهم ، فاستوهبهم أمحد دواداره املعروفباألسود ليقررهم فالحني له 

  .يف بالد خراب أراد أن يعمرها ، فوهبهم له 
ال نزل السلطان من القلعة بعد الظهر يف أناس قالئل إىل أن دخل من باب زويلة ويف يوم السبت سادس عشري شو

فوصل إىل املدرسة اليت أنشئت له فرآها ورجع مسرعا ، وتالحق به بعض األمراء إىل أن صعد القلعة ؛ ومل يتفق له 
  .مثل ذلك قبل هذه املدة 

كان أبوه أستادارا كبريا يف كشف اجلسور والشرقية ، ويف شوال قرر عبد القادر بن عبد الغين بن أيب الفرج الذي 
ويف شوال أيضا صرف أرغون شاه من الوزارة ، وقرر فيها كرمي الدين ابن كاتب املناخات الذي كان أبوه فيها 

وانفصل ، وصرف أيضا من األستادارية ، واستقر فيها ناصر الدين ابن آبو قبايل الدمشقي وكان استدارا نائبالشام 
  .ودر أرغون شاه على مال ، مث أفرج عنه واستقر استادارا على املتعلقات السلطانية بالشام على عادته ، وص

ويف رمضان جاء اخلرب من صاحب قربس أن البحر مشغول مبراكب الفرنج فأمر لعدة من األمراء واملماليك باإلقامة 
  .رشيد ودمياط وتستراوة : للرباط بالسواحل وهي 

  .ري حبضرة السلطان يف القصر األعلى ، وكانت العادة أن يقرأ يف القصر األسفل وفيه قرئ البخا
ويف أوائل ذي القعدة توجه ناظر اجليش ومجاعة إىل احلج ، فأدرك احلجاج قبل ينبع ، وزار املدينة يف ذهابه ورجع 

  .مسرعا ، فدخل القاهرة يف يوم عاشوراء 
ري بابه أمطرت السماء مطرا غزيرا برعد وبرق وكثرت األوحال ، ويف ثالث عشر ذي العقدة املوافق لثاين عش

وفيه أمر السلطان بتحجري السكر وأن ال يتعاطى أحد بيعه إال من حاصله ، وأن ال يشتري إال خلاصكي ، وكتب 
على من كان يتعاىن ذلك قسامات ، فضاق عليهم األمر ، وقام يف ذلك نور الدين الطنبذي أحد أكابر التجار 

سن للسلطان وأحضر شخصا من جهته ، فأقامه يف تعاطي بيع ذلك وشرائه ، والتزم أنه حيصل من ذلك مجلة وح
دنانري رحبا ، فدام األمر إىل أن حضر ناظر اجليش فأفسد ما كان الطنبذي فعله وأبطل التحجري بعد أن كان الضرر 

ضي ساعتني أو حنومها من الليل وكانت ويف سابع عشر ذي احلجة زلزلت األرض بعد م.قد حصل ألكثر الناس 
  .خفيفة 

وفيها بعد موت ابن الكويز ادعى تاج الدين ابن اهليصم الذي كان عمل األستادارية يف زمن الناصر والوزارة يف 
زمن املؤيد أن ابن الكويز انتزع منه دارا كانت ملكه بالربكة وهدمها وبىن هبا دارا جديدة ورام انتزاعها من ورائه 

تعصب له مجاعة عند السلطان ، فطلب ابن اهليصم وأهانه ، وانتزع منه املستندات اليت تشهد له مبلك الدار ، ف
املذكورة ووقفها ، وهذه الدار صارت بعد ذلك ملكا البن مزهر ، مث بيعت بعده إىل أن صارت البن كاتب 



مشق نقال من حلب وذلك بعد موت تاين بك املناخات مث لزوجته فوقفتها ، وقد تقدم استقرار تاين بك يف نيابة د
  ميق بدمشق ، وملا كان يف السنة املقبلة أظهر العصيان فكان ما سنذكره

  ٨٢٦وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة ست وعشرين ومثامنائة من األعيان

املال واسع  إبراهيم بن مبارك شاه اإلسعردي اخلواجا التاجر املشهور صاحب املدرسة باجلسر األبيض ، كان كثري
العطاء كثري البذل خبالف قريبه اخلواجا مشس الدين بن املزلق ؛ فمات هذا يف رجب مطعونا ومل يكمل الستني ، 

أمحد بن رسالن السفطي أحد من جد ومهر إىل أن صار يستحضر الكثري .بعده دهرا طويال . . . وعاش ابن املزلق 
 وهو من كبار الطلبة باخلانقاه الشيخونية ؛ مات يف ربيع األول من الفروع الفقهية ويباحث ويستشكل ويفهم قليال

  .وقد أكمل الستني 
أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن ، العراقي اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم أبو زرعة ، ابن شيخنا 

أبوه فأحضره عند املسند  ، وبكر به ٧٦٢وأستاذنا حافظ العصر شيخ اإلسالم زين الدين ، ولد يف ذي احلجة سنة 
أيب احلرم القالنسي يف األوىل ويف الثانية ، واستجاز له من أيب احلسن الفرضي ، مث رحل به الشام يف سنة مخس 
وستني وقد طعن يف الثالثة ، فأحضره عند مجع كثري من أصحاب الفخر ابن البخاريوأنظارهم ، مث رجع فطلب 

اف على الشيوخ ، وقرأ بنفسه ، وكتب الطباق وفهم الفن ، واشتغل يف بنفسه وقد أكمل أربع عشرة سنة ، فط
الفقه والعربية واملعاين والبيان ، وأحضره جملس الشيخ مجال الدين األسنوي وجملش الشيخ شهاب الدين ابن 

أشياء النقيب وغريمها ، وأمسع على أيب البقاء وقبله القاضي عز الدين ابن مجاعة ، وأقبل على التصنيف فصنف 
لطيفة يف فنون احلديث ، مث ناب يف احلكم وأقبل على الفقه فصنف النكت على املختصرات الثالثة ، مجع فيها بني 

التوشيح للقاضي تاج الدين السبكي وبني تصحيح احلاوي لشيخنا ابن امللقن ، وزاد عليهما فوائد من حاشية 
هذا الكتاب بالقبول ونسخوه وقرأوه عليه ، واختصر أيضا  الروضة للبلقيين ومن املهمات لألسنوي ، وتلقى الطلبة

املهمات وأضاف إليها حواشي البلقيين على الروضة ، وكان ملا مات أبوه تقرر يف وظائفه ، فدرس باجلامع الطولوين 
له  وغريه ، مث استقر شيخا باجلمالية بعد موت مهام الدين ، مث وىل القضاء األكرب كما تقدم ، وصرف عنه فحصل

لو عزلت بغري فالن : سوء مزاج من كونه صرف ببعض تالمذته بل ببعض من ال يفهم عنه كما ينبغي ، فكان يقول 
ما صعب علي واستيعاب قضاياه يطول ، وكان من خري أهل عصره بشاشة وصالبة يف احلكم وقياما يف احلق 

رمحه اهللا تعاىل  -شرين من رمضان وطالقة وجه وحسن خلق وطيب عشرة ؛ مات يف يوم اخلميس السابع والع
أمحد بن عبد اهللا ، القزويين شهاب .رمحهما اهللا تعاىل  -أكمل ثالثا وستني سنة ومثانية أشهر ، ودفن جبنب أبيه 

الدين نقيب احلكم ، وكان حنفيا يستحضر كثريا من األحكام املتعلقة مبذهبه ، وباشر ذلك عند ابن الطرابلسي 
عزل أمني الدين بابن العدمي اتصل هو باجلالل البلقيين فقرره نقيبا مضافا لغريه ، فاستمر هو وولده مدة ، مث ملا 

ومات ابن خملوف ، مث مات السثيين وكان ال بأس به لوال مكر فيه ودهاء ، وملا وىل العراقي رام االستقرار عنده 
؛ ومات  ٧٦١دة ، وكان مولده يف سنة فأبعده ، فلما ويل البلقيين األصغر خدمه إىل أن مات بعد ضعف شديد م

  .يف شهر ربيع األول 
، واشتغل على ابن اليونانية والعماد بن يعقوب  ٧٧١أمحد بن عثمان بن يوسف ، اخلرتباوي البعلي ، ولد سنة 

ومسع عليهما ، مث ويل قضاء بعلبك مث قدم دمشق ، وكان فاضال يف الفقه وغريه ، وعنده سكون وامجاع وعفة ؛ 
تاين بك الذي يقال له ميق ويل إمرة احلجوبية بالديار املصرية وويل أتابكا هبا مث ويل .يف مجادى األوىل مطعونا مات 



نيابة دمشق ، كان قد خاف من الطاعون فصار ينتقل ميينا ومشاال ، فلما ارتفع الطاعون عاد إىل دمشق فمات بغري 
  .احلوادث وقد تقدم ذكره يف  -شعبان  ٨الطاعون يوم االثنني 

خدجية بنت امللك األشرف شعبان بن حسني زوج قاسم البشتكي ، وهي آخر أوالد األشرف من النساء وفاة ، 
  .وكانت توصف بعقل ورئاسة 

، وتفقه  ٧٤٧خليل بن عبد الوهاب بن سليمان ، األنصاري صالح الدين ابن جنم الدين ابن السريجي ، ولد سنة 
ملدارس كالشامية اجلوانية ، وكان قوي النفس كثرياحلشمة والكرم ، وكان أعيان قليال وباشر كثريا من أوقاف ا

الفقهاء يترددون إليه ، وهو الذي عمر الشاميتني بعد حريقهما يف فتنة اللنك ، مث ضعف جانبه وقوي عليه احلكام ، 
، وهذا آخر من بقي من وصارت إقامته باجملدل وقف الشامية ، وآل أمره إىل فقر شديد ؛ ومات يف شهر رمضان 

  .آل بيتهم 
مات يف صبيحة . داود بن عبد الرمحن بن داود ، الشوبكي األصل املعروف بابن الكويز علم الدين أبو عبد الرمحن 

وكنت عدته يف . يوم االثنني سلخ رمضان مبنزله بربكة الرطلي بعد أن طال مرضه كما تقدم سببه يف احلوادث 
لعقل والبدن ال يشكو أملا ولكنه غلب عليه الوهم حبيث أنه يف أثناء كالمه كان نصف رمضان فوجدته صحيح ا

جيزم بأنه ميت من تلك الضعفة ، وكانت أمور اململكة يف طول مدة مرضه ال تصدر إال عن رأيه وتدبريه ، وكان 
ان أبوه من أهل جيتمع بالسلطان خلوة ويذكر أنه إذا ركب يتأذى بالركوب كذلك إن دخل احلمام أو اجلامع ك

الشوبك مث سكن الكرك وهو نصراين يتعاىن الديونة وامسه جرجس ، فلما كان سنة سبع وستني ضيق يلبغا على 
مجيع النصارى امللكية خصوصا الشوابكة واهتموا بأهنم مالؤا اإلفرنج على اإلسكندرية ، فأسلم هو وكثري منهم 

حىت قرره يف كتابه السر ، مث حتول إىل حلب فخدم كمشبغا وتسمى عبد الرمحن ، وخدم نائب الكرك وتقرب منه
الكبري وقدم معه القاهرة صاحب ديوانه ، ورأيته شيخا طواال كبري اللحية ، ونشأ ابنه علم الدين هذا ترفا صلفا 

مسعود احلركات ، فصاهر ابن أيب الفرج ، وكان أخوه خليل أسن منه ، مث اتصال بشيخ نائب الشام قبل سلطنته 
فخدماه وهو ينوب يف طرابلس مث يف دمشق مث يف حلب ، مث قدما معه القاهرة فعظم شأهنما وكرب قدرمها ، وباشر 

علم الدين نظر اجليش بطرابلس مث بدمشق ، وامتحن هو وأخوه يف وقعة صرخد وصودرا ، مث ملا تسلطن املؤيد 
سر يف أيامه ، وصوحل ولده بعد موته على أربعني تقرر يف نظر اجليش ، مث اختص بالظاهر ططر وتقرر عنده كاتب ال

ألف دينار ، وكان يتدين ويالزم الصالة ويصوم تطوعا ويتعفف عن الفواحش ويالزم جمالسة أهل اخلري مع طول 
الصمت ، فكان يستر عواره بذلك إال أنه ملا وىل كتابة السر افتضح للكنة فيه وعدم فصاحة وضبطت عليه ألفاظ 

لك فكان وقاره وحسن تدبريه وجودة رأيه تستر عواره ، واستقر بعده يف كتابة السر قريبه مجال عامية ، ومع ذ
الدين يوسف وكان قد قدمه يف عهد املؤيد وقرره يف نظر اجليش بطرابلس ، فاتفق أن األشرف ملا وىل نائبها يف أيام 

ه يف وظيفته ، فباشرها قليال بسكون وعدم املؤيد تقرب إليه وخدمه فصارت له به معرفة فلما مات علم الدين قرر
ومنفعالته املستحسنة . شره وتلطف مبن يقصده وحالوة لسان مث صرف بعد قليل ، كما سيأيت ذكره يف اليت بعدها 

أنه ملا كان بشقحب صحبة الظاهر راجعا إىل مصر إستأذنه يف زيارة القدس فتوجه من  -أي صاحب الترمجة  -
يه أهل القدس واخلليل ما أضر هبم من أمر اجلباية وكانت لنائب القدس ، وحتصل منها طريق نابلس ، فشكا إل

لفالحي القرى إجحاف شديد ويتحصل للنائب ألوف دنانري ، وملن يتوىل إستخراج ذلك ضعفه ، فلما رجع إستأذن 
وكثر الدعاء له بسبب السلطان يف إبطال هذه املظلمة ، فأذن له وكتب هبا مناشري ، فقرئت بالقدس واخلليل ، 

  .ذلك ، مات يف يوم اإلثنني سلخ شوال ومل يبلغ اخلمسني 



مث تزوجها . . . مث تزوجها . . . زينب بنت امللك الظاهر برقوق ، كانت من اجلمال مبكان مث تزوجت بعد أبيها 
د قجق العيساوي امللك املؤيد ومات عنها ، فكانت بنت سلطان وأخت سلطان وزوج سلطان ، وتزوجت بعد املؤي

ربيع األول ، وهي آخر أوالد الظاهر لصلبه وفاة ، وكانت أرأس إخوهتا ،  ٢٨، وماتت يف عصمته يف ليلة السبت 
سامل بن سامل بن أمحد بن سامل بن عبد امللك بن عبد الباقي بن عبد املؤمن بن عبد امللك ، اجملد .وأمها أم ولد رومية 

قاضي موفق الدين عبد اهللا بن عبد امللك يف عبد امللك ، اشتغل يف بالده مث قدم املقدسي احلنبلي ، جيتمع مع ال
، وأقام هبا إىل أن وىل قضاء احلنابلة بعد موت املوفق أمحد ابن نصر اهللا يف سنة ثالث وثالمثائة ، ومل  ٦٤القاهرة سنة 

رة ، فاستمر خامال إىل أن مات وليس يزل مستقرا فيه إىل أن صرف بعالء الدين ابن مغلى يف أوائل سنة مثاين عش
بيده سوى تدريس اجلمالية ومدرسة حسن ، وضعف مدة متطاولة وخلف عدة أوالد صغار أسنهم مراهق ، وكان 

مولده سنة مثان وأربعني ، وتفقه واشتغل حىت مهر ونبغ يف املذهب وشارك يف الفنون ، وكان يستحضر احملرر يف 
سبعا وسبعني سنة ، وكان الناصر فرج يثق به ، وأرسله مرة إىل الصعيد للحوطة  الفقه ، وناب يف احلكم ، وعاش

على تركة ابن عمر مث صار يأمتنه على ما يصنع يده عليه من األموال ، وكان يبالغ يف النصيحة له يف ذلك ، فمقته 
  .الناس إلعانته على الظلم ، ولعله كان معذورا فاهللا يسمح له 

ري الشراكسة تلمذ للشيخ الجني اجلركسيوكان أعجوبة يف دعوى العلم واملعرفة مع عدمهما سودون الفقيه كان كب
، وكان الكثري منهم يعتقد أنه البد أن يلي السلطنة ، كما كانوا يزعمون ذلك يف شيخه ، واتفق أن زوج إبنته وهو 

يف ططر ، فلم ينشب ططر أن ظهر املراد : الظاهر ططر وىل السلطنة فارتكبت من يتعصب له يف الشطط وقال 
مات ، ومل حيظ سودون يف واليته بطائل فضال عما بعدما ، وكان يكثر سؤال من جيالسه عن الشئ املعضل ، فإذا 

ليس األمر كذلك ، مث يعيد اجلواب بعينه مظهرا أنه غريه ، وله من ذلك عجائب ، مات : أجابه عنه نفر منه قائال 
  .صفر  ١٢يف 

د القرايف مجال الدين ، مهر يف العربية ، وأخذ عن الشيخ أيب احلسن األندلسي ، وعمل مقدمة لطيفة عبد اهللا بن حمم
  .يتوصل هبا إىل معرفة اإلعراب بأسهل طريق ، وانتفع به مجاعة ، مات يف ربيع األول 

الشيخ صالح  عبد الرمحن بن حممد بن إمساعيل ، القلقشندي مث القدسي زين الدين إبن الشيخ مشس الدين سبط
الدين العالئي ، اشتغل على أبيهوغريه ، وأحب احلديث وطلبه ، وكتب الطباق خبطه ، وصنف ونظم ، وكان 

فاضال نبيها ، مسع معي يف الرحلة إىل دمشق كثريا هبا وبنابلس والقدس وغريمها ، وصار مفيد بلده يف عصره ، 
، وكان حسن العقل واخلط حاذقا ، رجع إىل بلده فمات هبا  وقدم القاهرة يف هذه السنة فأمسع ولده هبا من مجاعة

  .رمحة اهللا تعاىل  -وأسفنا عليه 
وحدث قليال . . . ومسع من . . . . . . عبد الرمحن بن حممد بن صاحل ، املدين قاضي طيبة زين الدين ، ولد سنة 
ة إال أنه عزل يف أثناء ذلك وأعيد مرارا ، وكان مزجى البضاعة ، أقام يف قضاء املدينة وخطابتها حنوا من ثالثني سن

عبد العزيز بن علي بن أمحد ، النويري مث .مات ليلة السبت يف صفر ، واستقر يف وظيفته ولده أبو الفتح حممد 
املكي العقيلي عز الدين ، تفقه على مذهب الشافعي وحفظ الفقه ، ومهر ، وقرأ سنن أيب داود على الشيخ سراج 

سنة اثنتني ومثامنائة ، وكان أبوه مالكي املذهب فخالفه ، وأقام بالقاهرة مدة وأخذ عن شيوخها ،  الدين البلقيين
وأذن له الشيخ برهان الدين األبناسي وبدر الدين الطنبذى ، مث دخل اليمن ووىل القضاء بتعز مث رجع إىل مكة 

  .رأيت مولده سنة مثان وسبعني وسبعمائة  ذي احلجة ، وما أظنه جاوز اخلمسني مث ٢١فمات يف هذه السنة هبا يف 
عبد القادر ويدعى حممد ابن قاضي احلنابلة عالء الدين علي بن حممود ابن املغلي ، السلماين مث احلموي احلنبلي ، 



مات وقد راهق ، وقد نبغ وحفظ احملرر وغريه ونشأ على طريقة حسنة ، وأسف أبوه عليه جدا ومل يكن له ولد 
  .نصف ذي القعدة  غريه ، فمات يف

بن تاج الدين ابن الرملي ناظر الدولة ، ولد سنة أربعني أو قبلها بسنة ، وتنقل يف اخلدم إىل أن . . . عبد الوهاب 
ويل نظر الدولة بالقاهرة فاستمر على ذلك مدة ، مث شاركه صهره سعد الدين البشريي مدة طويلة ، مث استقل 

أن مات ، وقد أحضرهاملؤيد ليحاسب اهلروي على ما احتاجه من أموال القدس البشريي بالوزارة ، واستمر هو إىل 
وكان قد أسن  ٢٢يل اآلن اثنان أو ثالث ومثانون سنة ، وكان ذلك يف سنة : واخلليل ، فسأله عن مولده فقال 

ل املكس وارتعش ، ومات مفصوال قبل موته بدون السنة ، وكان حيب أهل اخلري ويكثر الصدقة ويتربأ من تناو
أنا أستدين مجيع ما آكله وألبسه حىت ال أتعاطى احلرام بعينه واهللا أعلم : واألكل من مثن ما يكون منه وكان يقول 

  .بغيبه 
علي بن رمح بن سنان بن قنا نور الدين ، تفقه ، ومسع من عز الدين ابن مجاعة وابن القارئ وغريمها ولكنه مل ينجب 

  .الشهود إىل أن مات ، وهو أحد الصوفية باخلانقاه البيربسية ، جاز الثمانني وصار بآخرة يتكسب يف حوانيت 
. علي بن حممد بن حممد بن سامل بن موسى بن سامل بن أيب املكارم بن إمساعيل بن عبد السالم إمام الدين بن العميد 

مام الدين القضاء ، مث ويل هو والعميد لقب عبد السالم املذكور ، وكان العميد قاضي دمياط ، وويل عدة من آباء إ
قضاء دمياط مدة مث ويل قضاء احمللة ، وكان عارفا بالشروط قليل العلم ، وجلس مع املوقعني مدة وناب يف احلكم 

  .بالقاهرة ،وكان بشوشا مجيل املعاشرة خبريا بأمور الدنيا ، مات يف مستهل شعبان وله مخس وسبعون سنة 
يب بكر بن عبد اهللا سراج الدين األسواين نزيل القاهرة ، تعاين اآلداب وسلك طريق عمر بن عبد اهللا بن عامر بن أ

املتقدمني يف النظم ، وكان عريض الدعوى كثري االزدراء ملن ينظم الشعر من أهل عصره ، ال يعد أحدا منهم شيئا 
املتنيب حىت أنظم أجود من جيعل يل خطرا على أي قصيدة شاء من شعر : شعرهم بعر مقزدر ، هو يقول : ويقول 

منها وكان قد دخل الشام وأخذ عن أدبائها مث قدم القاهرة فاستوطنها من سنة تسعني ، ومل يكن نظمه بقدر دعواه 
إال أن ابن خلدون كان يطربه ويشهد له بأنه أشعر أهل العصر بعد ابن خطيب داريا ، وكان لألسواين مشاركة يف 

ته ويل شيئا من الوظائف ، وقد حضر عندي يف إمالء شرح البخاري ، وأملي على لغة وقليل من العربية ، وما علم
الطلبة من نظمه أبياتا يف معرفة أسواق العرب يف اجلاهلية وهي رجز ، ومسعت من لفظه قصيدة مدح هبا املؤيد ملا 

  :، ومن عنوان نظمه قوله تسلطن بعناية األدمي فغض منه البارزي ، وكان جيتدي بشعره ويقلد املانة من يسمعه منه 
  إن ذا الدهر قد رماين بقوم
  هم على بلويت أشد حثيثا
  إن أفه بيهم بشيء أجدهم
  ال يكادون يفقهون حديثا

واتفق بأخرة أنه مدح أبا فارس صاحب تونس فأرسل إليه بصلة ، قيإلهنا مائة دينار فقبضها وهو موعوك ، فنزل 
ض أصحابه أنه كان دفنها وغريها يف مكان ، فلما رجع ووجدها جعلها يف املارستان فطال ضعفه مث عويف ، فذكر بع

مكان آخر وانتكس فضعف أياما يسرية ، مات باملارستان ومل توجد الذهبية املذكورة وال غريها ، مات يف ربيع 
  .األول وقد جاوز الستني 
ن الدين ، اشتغل قدميا ومهر حىت صار زي -بنون مفتوحة مث ياء حتتانية ساكنة مث نون  -عمر بن حممد ، الصفدي 

يكاد يستحضر الكفاية البن الرفعة ، وأخذ عن عالء الدين حجي بدمشق وأنظاره ، ومسع من ابن قواليح ، وناب 



يف احلكم يف بالد عديدة يف معامالت حلب ، مث قدم القاهرة قبل سنة عشرين ونزل باملؤيدية يف طلبة الشافعية ، 
ألوىل وقد جاوز السبعني بل قارب الثمانني ، فإنه ذكر ما يدل على أن مولده يف حدود ومات هبا يف مجادى ا

اخلمسني ، وكان كثري التقتري على نفسه ، ووجد له مبلغ فوضع بعض الناس يده عليه ومل يصل لوارثه منه منه شيء 
  .عفا اهللا عنه  -

فمن احملرم ، وكان قد تقدم يف الدولة املؤيدية ، فارس بن عبد اهللا ، اخلازندار الرومي الطواشي ، مات يف النص
وجود اخلط على الشيخ عبد الرمحن بن الصائغ ، وحفظ القرآن وتاله على مجاعة ، واستقر بعده خشقدم خازندارا 

.  
قطلوبغا التنمي أحد أمراء األلوف مث ناب بصفد ، مات يف ليلة السبت سنة ست وعشرين ربيع األول بدمشق 

  . -بطاال 
الكازوروين مث املكي مجال الدين أبو أمحد املؤذن ، وله سنة بضع وأربعني ، . . . مد بن احلسني بن عبد املؤمن حم

وأحضر على تاج الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن أيب سعد الشهاب اهلكاري والعز بن مجاعة والنور اهلمداين ، 
حممد بن خالد . بن علي الكازوروين ؛ ومات يف ربيع األول وويل رئاسة املؤذنني باحلرم الشريف بعد البهاء عبد اهللا

كان موقع احلكم للشافعية ، وكان ماهرا يف  -بفتح الشينني املعجمتني بينهما نون مفتوحة  -شرف الدين الشنشي 
 أن صناعته ، قوى اهلمة شديد اجللد متثبتا ، مل يزل حيضر الدروس طالبا الوظائف املتعلقة به مع كرب السن إىل

انقطع قدر شهر ومات يف ثامن ربيع اآلخر وقد جاوز الثمانني ؛ ولو كان تصدى لسماع احلديث ألدرك إسنادا 
  .عاليا 

ولد سنة إحدى . حممد بن عبد اهللا بن عمر بن يوسف ، املقدسي الصاحلي احلنبلي املعروف بابن املكي مشس الدين 
، والزم جملس القاضي مشس الدين ابن التقي ، وويل رئاسة املؤذنني  ومخسني وسبعمائة ، وتفقه قليال وتعاىن الشهادة

باجلامع األموي وكان من خيار العدول عارفا جهوري الصوت حسن الشكل ، طلق الوجه منور اشيبة ؛ مات يف 
  .مجادى األول بعد أن أصيب بعدة أوالد كانوا أعيان عدول البلد مع النجابة والوسامة فماتوا بالطاعون 

مد بن علي بن أمحد ، الغزي احلليب املعروف بابن الركاب مشس الدين ، ولد سنة مثان وثالثني وسبعمائة بغزة ، حم
وتعاين االشتغال بالقراآت فمهر ، وقطن حبلب ، واشتغل يف الفقه بدمشق مدة ، مث أقبل على التالوة واإلقراءفانتفع 

الفقراء بغري أجرة ، وممن قرأ عليه قاضي حلب عالء الدين به أهل حلب ، وكان قد أقرأ غالب أكابرهم ، وأقرأ 
ابن خطيب الناصرية ، وكان قائما يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومواظبة اإلقراء مع اهلرم ؛ مات يف تاسع 

  .عشر شهر ربيع األول 
أصابه يف جبهته يف حربه  حممد بك بن علي بك قرمان ، ناصر الدين متلك البالد القرمانية مات يف صفر من حجر

  .مع قرايلك 
حممد بن الشيخ مشس الدين حممد بن عبد الدائم الربماوي ، مات ومل يبلغ العشرين ، وكان قد مهر وحفظ عدة 

كتب ، وتوجه مع أبيه إىل الشام فمات بالطاعون ، فأسف عليه أبوه ومل يقم بالشام بعدها بل قدم القاهرة ، 
  .وأحسن اهللا عزاه 

املعروف بابن النحاس املقرئ يف اجلوق ، مشس الدين ، كان صاهر الشيخ مشس الدين الزرزاي ، وقرأ على حممد 
طريقته لكن مل يكن يدانيه بل كان يف رفقته من يقرأ أطيب صوتا منه لكن تقدم عليهم بالسكون وكثرة املال ؛ مات 

  .يف ربيع األول 



اوية بصاحلية دمشق ، وله أتباع وهلم أذكار وأوراد وينكرون املنكر حممد القادري الصاحلي الشيخ ، كان منقطعا بز
حممد القباقيب الشيخ .، وشيخهم قليل االجتماع بالناس ، وكان بني املنقبض واملنبسط ؛ مات يف رجب بالطاعون 

ويفيت مبسألة مشس الدين احلنبلي الصاحلي ، كان من قدماء احلنابلة ومشاخيهم ، وكان يتبذل ويتكلم بكالم العامة 
  .الطالق وقد أنكرت عليه غري مرة ، ومل يكن ماهرا يف الفقه ؛ مات يف ذي القعدة وقد قارب الثمانني 

  ٨٢٧حوادث سنة 
  سنة سبع وعشرين ومثامنائة

يف الثامن من احملرم قدم ناظر اجليش عبد الباسط وشيخ علي الكيالين وفخر الدين النوروزي واألمري قجق واألمري 
الظاهري ، وكانوا حجوا فسبقوا ودخلوا يف هذا اليوم ، وصحبة ناظر اجليش مقبل أمري الينبع فأنزل دار  أركماس

الضيافة ووصل الركب يف العشرين من احملرم األول فسبق العادة بثالثة أيام ، ويف احملرم حضر مقبل نائب صفد 
  .فخلع عليه باستمراره 

  .ام مخسة أيام متوالية ، ومل يعهد مثله منذ دهر مبصر وفيه وقع مطر عظيم يف أواخر احملرم ، د
وفيه استقر سودون من عبد الرمحن يف نيابة دمشق عوضا عن تاين بك البجاسي الذي استقر هبا يف العام املاضي ، 
وكان استكثر منشراء املماليك وعزم على اخلروج فبلغ ذلك السلطان ، فعزله واستناب سودون وأمره بالقبض 

ين بك ، فخرج سودون يف السادس والعشرين من احملرم ، فوصل اخلرب بأن تاين بك نائب الشام أظهر على تا
العصيان ، فوقع بينه وبني األمراء بالشام وقعة فكسرهم تاين بك ، فاستمروا يف هزميتهم إىل أن تالقوا مع سودون 

ين بك أن يكبس على سودون فحذر منه يف جسر يعقوب فمالوا وتبعهم تاين بك فحال بينهم اجلسر ، فأراد تا
وتوجه إىل دمشق وأمر شاهني نائب القدس أن يستعد لتاين بك باحلرب ، وجد سودون يف الوصول إىل دمشق حىت 
دخلها ، فبلغ ذلك تاين بك فرجع خلفهم حىت وقع احلرب بدمشق ، فكبا فرس تاين بك داخل باب اجلابية فأمسك 

ذلك صحبة على هجني يف ستة أيام ، فدقت البشائر ، وسكنت الفتنة ، مث يف احلال وحبس ، ووصل اخلرب ب
أحضرت رأس تاين بك إىل القاهرة فعلقت بباب زويلة ، وكان السلطان عزم على إرسال عسكر مدد السودون 

  .فبطل ذلك 
بن عجالن  ويف السادس والعشرين من احملرم استقر على بن عنان بن مغامس احلسين يف إمرة مكة عوضا عن حسن

، وجهز السلطان معه عسكرا حملاربة حسن ، وكتب إىل قرقماس الذي حج يف هذه السنة ويوم تأخر بالينبع أن 
  .يعني عل بن عنان ، فإذا غلب علي يستقر يف اإلمرة ويرجع قرقماس إىل القاهرة ، فخرجوا يف أول ربيع األول 

ويف يوم الثالثاء أول .تبه يف قضاء الشافعية بالقاهرة وما معها ويف يوم السبت الثاين والعشرين من احملرم استقر كا
  .صفر شرعت يف اإلمالء باخلانقاه البيربسية أستملي على الشيخ زين الدين رضوان بن حممد العقيب 

ويف عاشر صفر قدم مشس الدين اهلروي من القدس ، فسلم على السلطان يف الثاين عشر منة ، وسكن مدرسة ابن 
  .وار بدر الدين العيين احملتسب الغنام جب

ويف الرابع والعشرين من صفر قرر الشيخ سراج الدين قارئ اهلداية يف مشيخة الشيخونية بعد موت الشيخ شرف 
الدين التباين بعد وفاته ، وقدمت له فرس من خيل السسلطان فركبها وتوجه خبلعته ، ومعه أزبك رأس نوبة وهو 

  .ى معه مجع كثري من الطلبة ، فصلى باملدرسة ركعتني وتوجه إىل منزله بني القصرين يومئذ ناظر الشيخونية ، ومش
ويف ربيع األول مالت املئذنة باجلامع األزهر اليت عمرت يف سلطنة املؤيد سنة تسع عشرة ، فأمر السلطان األشرف 

  .هبدمها ، فهدمت وأعيدت من أصح ما يكون 



أزبك األشقر دوايدارا كبريا نقال من رأس نوبة ، واستقر تغرى بردى ويف ثامن عشري شهر ربيع األول استقر 
  .احملمودي رأس نوبة نقال من احلجوبية ، وخلع عليهما بذلك 

وفيه أهنى الشيخ مشس الدين الربماوي إىل السلطان أن شرط املؤيد أن ال يكون املدرس هبا قاضيا وأعانه قوم 
ة من كاتبه ، فسعى كاتبه إىل أن أظهر كتاب الوقف وقد سكت عن آخرون ، فانتزع تدريسالشافعية باملؤيدي

وعوض الربماوي بأن ينوب عن علي حفيد العراق يف جهاته بثلث املعلوم ، . الشرط املذكور فأعيد ذلك لكاتبه 
  .فباشر ذلك 

هب الكثري ، فأمر ويف صفر خنت السلطان ولده حممدا وعمل له فرحا كبريا ، فيقال إن األعياد لقطوا يف طشته بالذ
  .به فجمع وأعطى املزين منه مائة ورفع الباقي للخزانة 

ويف التاسع من شهر ربيع اآلخر استقر مشس الدين اهلروي يف كتابه السر بعد سعي شديد ووعد ببذل مال كثري ، 
يستعفى إىل وانفصل مجال الدين الكركي والناس له شاكرون حلسن سريته ولني جانبه ، وكان يتشكى من رفقته و

أن سعى اهلروي فعزل ، وأما اهلروي فلبس تشريفا كله حرير أبيض وطرحه حرير وحجرة بسرج ذهب وكنبوش 
وهرع الناس للسالم عليه ، وكان اهلروي ملا قدم سلم الناس عليه إال احلنبلي واستمر على ذلك ، وكان . زركش 

يلي من احلضور حبضرته ومتادى على عدم السالم عليه ، مث حضر املولد السلطاين قبل والية كتابة السر فامتنع احلن
أصلح السلطان يب اهلروي وابن الديري وكان يطلق لسانه يف اهلروي فاصطلحا ، فلما وىل اهلروي ساءه ذلك 

  .وتكلم يف اخللوة فبالغ 
فع فيه فأخرج وفيه أمسك رجل من الصوفية باملؤيدية وجدت عنده آالت الزغل ،فأمر السلطان بقطع يده ، فش

  .وضرب ضربا مربحا وسجن مث أطلق مع املسجونني يف أواخر شعبان 
ويف أوائل هذه السنة وقع مبكة وباء عظيم حبيث مات يف كل يوم أربعون نفسا ، وحصر من مات يف ربيع األول 

  .طلوا لعدم من يصلي معهم ألفا وسبعمائة ، ويقال إن إمام املقام مل يصل معه يف تلك األيام إال إثنني وبقية األئمة ب
ويف سابع مجادى األوىل أقيمت اجلمعة باملدرسة األشرفية اجلديدة برأس احلريريني ، واستقر ناصر الدين احلموي 

  .الواعظ خطيبها 
ويف رابع عشر مجادى األوىل قدم القاضي جنم الدين ابن حجى من الشام إىل القاهرة ، فاستقر يف كتابة السر يف 

مجادى اآلخرة ، وركب معه مجيع األمراء األماثل والقاه القضاة إىل قرب القلعة وصرف اهلروي  العشرين من
  :وصادف قول القائل 

  صرف الكمال البارزي ويوسف
  وأخو هراة ملثلها يتوقع

ويف شهر ربيع اآلخر كان قدوم الشيخ مشس الدين حممد بن حممد بن حممد اجلزري املقرئ إىل دمشق طالبا للحج 
شرياز ، وكان قد قدم املدينة مث مكة ورجع إىل شرياز ، مث قدم هذه السنة وقد متتله ثالثون سنة منذ فر إىل بالد من 

  .الروم مث إىل بالد العجم ، ووىل قضاء فارس وغريها ، وانتفع الناس به يف القراآت واحلديث 
تال ، ونزح حسن بن عجالن عن مكة ، ويف مجادى األوىل وصل قرقماس وعلي بن عنان إىل مكة فدخالها بغري ق

ووصلت عند دخول علي بن عنان إىل جدة مركبان من اهلند فتوجه إىل جدة لتعشريها وفرح بذلك ، ألنه يستعني 
  .بذلك على حاله 

ويف مجادى اآلخرة عقد جملس بسبب أخذ الزكاة من التجار وكان ابن حجى أو اهلروي حسن للسلطان ذلك ، 



أما : ة بالصاحلية وأن حيضر معهم اهلروي وابن حجى ، فانفصل األمر على أن كاتبه قال هلم فأمر حبضور القضا
التجار فإهنم يؤدون إىل السلطنة من املكوس أضعاف مقدار الزكاة وهم مأمونون على ما حتت أيديهم من الزكاة 

فغالب من يزرع من فالحي السلطان أو وأما زكاة املواشي فليس يف الديار املصرية غالبا سائمة ، وأما زكاة النبات 
األمراء ، فقال القاضي احلنفي وهو زين الدين التفهين مرجع مجيع األموال يف إخراج الزكاة إىل أرباهبا إال زكاة 

التجارة فلإلمام أن ينصب رجال يقيم على اجلادة يأخذ من املسلمني ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، 
لم يف السنة أكثر من مرة ، وقال املالكي واحلنبلي حنو ما قال كاتبه ، وانفصل اجمللس على ذلك وال يؤخذ من املس

  .وانفرجت عن التجار وغريهم 
ويف مجادى اآلخرة استقر األمري ناصر الدين ابن العطار فينظر القدس واخلليل ، وصرف حسن وصودر على مال ، 

م الشريف شهاب الدين الذي كان كاتب السر بدمشق إىل القاهرة مث تعصب له بعض األمراء فخفف عنه ، وفيه قد
  .وخلع على شهاب الدين ابن الكشك بقضاء احلنفية وسافر 

ويف رابع عشر مجادى اآلخرة ماتت زوجة السلطان أم ولده حممد فدفنها باملدرسة األشرفية اليت شرع يف بنائها 
معينة ، فطلب السلطان املكاتيب وحرقها ، واستوىل على  برأس احلريريني ، وكانت وقفت عدة أماكن على جهات

  .األماكن املذكورة بعد أن ثبتت وحكم هبا العيين 
ويف أواخر شعبان أطلق السلطان أهل احلبوس حىت أهل اجلرائم ظنا أن يف ذلك قربة فاهللا املستعان ويف ثالث عشر 

وصوله يف البحر إىل دمياط مث وصل يف حبر النيل مجادى اآلخرة وصل عالء الدين علي بن موسى الرومي ، وكان 
إىل بوالق ، فتلقاه العيين وأنزله جبواره وأطلعه إىل السلطان فسلم عليه يف مستهل رجب ، وامتحنه كاتب السر 

  .مبسألة فبهت فلم جيب عنها ، وبادر العيين فأجاب عنه 
سى يف مشيخة األشرفية وحضر إجالسه مجاعة ويف الثالث من رجب استقر الشيخ عالء الدين الرومي علي بن مو

من األعيان ، وكان أكرمه السلطان إكراما زائدا ، فلما كان يف شهر رمضان أرسل إليه مجلة من القمح والسكر 
وفيه توقف النيل يف .والذهب ، مث استأذنه يف احلج فأعطاه مركوبا ونفقة ووصى عليه من حج صحبته من األمراء 

مسرى ونقص إصبعا وأمطرت السماء ، وخرجت العادة أن املطر إذا وقع والنيل يف زيادة نقص ، العشر الثاين من 
فاضطرب الناس لذلك وماجوا ، وازداد سعر القمح سبعني درمها كل إردب ، فلطف اهللا وزاد النقص وكسر 

  .اخلليج يف ثالث عشرى مسرى واطمأن الناس وتراجع السعر 
خشى أن يدخل رمضان فيلزم حبضور : ن الديري يف السفر إىل القدس ، فيقال ويف ثالث عشرى رجب إستأذن اب

مساع احلديث فيجلس اهلروي فوقه ، فاتفق أن البخارى ملا قرئ حضر السلطان وعن ميينه الشافعي مث احلنفي مث 
الشيخونية قارئ املالكي ، وعن يساره اهلروي مث احلنبلي مث شيخ األشرفية مث الشيخ حيىي شيخ الظاهرية مث شيخ 

  .مث صار حيىي جيلس خلف السلطان ليسأله عما يريد فهم معناه من املباحث . اهلداية 
وفيها يف مجادى اآلخرة قدم تونس األمري حممد أيب تاشقني عبد الرمحن بن أيب محو موسى من بين عبد الواد ويعرف 

ىل تلمسان وجهز معه عسكرا ، ففر منه عبد بإبن الزكاعنة فاستنجد بصاحبها ، فسار معه أبو فارس سلطاهنا إ
  .وقامبدعوة أيب فارس وكان ما سنذكره سنة إحدى وثالثني ومثامنائة . الواحد إىل فاس وملكها إبن الزكاعنة 

ويف سابع رمضان ضرب األمري الكبري بيبغا املظفري نور الدين الطنبذى كبري التجار ضربا مربحا لعناد وقع منه يف 
احلاجب الكبري واستخلصه من يده ، فأهنى األمر إىل السلطان فأضمر ذلك ومل يظهره وأغرى بيبغا زين حقه ، فبادر 

الدين الدمريي بالطنبذى فادعى عليه أنه اشترى منه بستانا وهو يف املصادرة والبستان املذكور كان أبوه وقفه ، 



لعشرين من شوال قبض على بيبغا املظفري فعقد بسبب ذلك جملس فلم ينفصل هلم أمر ، فلما كان يف التاسع وا
وسجن باإلسكندرية ، واستقر عوضه األمري قجق بأقطاعه وزيد من أقطاع بيبغا شيئا ، وقسم بقية أقطاعه بني تغرى 
برمش نائب القلعة واينال اجلكمى وكان بطاال بالقدس فأحضر باإلرسال إليه من القدس ، وكان يف أيام املؤيد شاد 

مث استقر رأس نوبة كبريا بعد املؤيد ، مث توىل نيابة حلب مدة يسرية مث قبض عليه وحبس ، مث أفرج  الشرخباناة ،
عنه امللك األشرف وأقام بالقدس بطاال مث أرسإلليه بعد إمساك بيبغا املظفري ، فقدم يف نصف ذي القعدة وخلع 

ري سالح عوضا عن قجق الذي استقر عوضا عليه واستقر أمري جملس عوضا عن إينال النوروزي ، واستقر إينال أم
عن بيبغا ، وانتهت زيادة النيل يف هذه السنة إىل مخسة عشر إصبعا من مثانية عشر ذراعا وكسر اخلليج يف ثالث 

عشرى مسرى ، فباشر ذلك حممد بن السلطان ومعه أزبك الدويدار ، مث توقف النيل أياما وإرتفع سعر القمح ، مث 
  .لبالد تراخى فشرق غالب ا

ويف يوم األحد اخلامس والعشرين من رمضان ختم البخارى حبضرة السلطان ، فخلع على القضاة على العادة ، 
فغضب احلنبلي وواجه السلطان وهو البس اخللعة اليت خلعت عليه . وخلع على العيين واهلروي جبتني بسمور 

ضبا فلم حيضر يوم العيد فازداد احلنق ، مث إنه بالعتاب وأغلظ عليه فحنق منه ، وتوجه على غري شئ واستمر مغ
استعان بويل الدين السفطي عند رأس نوبة الكبري تغرى بردى احملمودي ، فأحضره عند السلطان واعتذر فقبل 

عذره ، مث إستأذن للحج فأذن له فأكترى وجتهز جهازا واسعا وهيأ لنفسه حمفة وألهله عدة حمائر ، فبلغه أن 
إذا قضى حجه من املدينة إىل الشام ويقيم ببلدة محاة بطاال ، فترك احلج وفرق مجيع ما هيأه من  السلطان أمر أنه

الزاد حىت كان من مجلته مائة علبة حلوى ، وتصدق جبميع الدقيق والبقسماط وغري ذلك على الفقراء ،فاتفق أنه 
عوىف ، ودخل احلمام مث انتكس ، فلم  عقب ذلك سقط من سلم يف داره فتأمل فخذه ، فعوجل وأقام مدة متمرضا مث

ويف هذه املرة جددت للمشايخ الذين حيضرون مساع . يزل حىت عاوده القولنج يف السنة املقبلة فمات كما سنذكره 
احلديث فراجى بسنجاب ، وهو أول ما فعل هبم ذلك ، وكانت عدهتم حنو العشرين ، مث ازداد األمر إىل أن زادوا 

  . ٨٤٦، مث قطع مجعهم عن ذلك يف سنة  ٤٢على املائة يف سنة 
ويف هذه السنة جهز السلطان إىل بالد الفرنج مركبني وأخرج إليهم من بريوت مركبا ومن صيدا مركبا ، فاجتمعوا 

وعدهتم ستمائة مقاتل وصحبتهم ثالمثائة فرس ، ونازلوا جزيرة املاغوصة فانتهبوها وأحرقوا ما هبا من القرى وما 
ملراكب ، وقدموا ساملني غامنني وفرح الناس بذلك ، وكان رجوعهم يف شوال فقدموا يف العشرين من بساحلها من ا

  .ذي القعدة ، وكان عدد األسرى ألفا وستمائة نفس ، واستهل شوال يوم السبت 
 ويف الثامن من ذي القعدة صرف كاتبه عن القضاء ، واستقر مشس الدين اهلروي وباشر كعادهتويف عيد األضحى

وقع بني بعض املماليك السلطانية تشاجر بسبب قسمة األضحية فتراموا باحلجارة ، فوقع منها بالقرب من السلطان 
  .وبعض األمراء فغضب من ذلك وتالىف األمر لئال يفحش 

ويف سادس ذي احلجة قام مجاعة من الصوفية خبانقاه سرياقوس على شيخهم ابن األشقر وكان قد حج يف هذه 
رافع فيه صرييف اخلانقاه وامسه إبراهيم ، فكاد األمر خيرج عنه لكن انتصر له ناظر اجليش واستمهل السنة ، و

  .السلطان عن إخراج وظيفته حىت يرجع من احلج 
  ٨٢٧وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة سبع وعشرين ومثامنائة من األعيان
تقدم متام  -باس ابن اجملاهد علي ، صاحب اليمن أمحد امللك الناصر بن امللك األشرف ، إمساعيل بن األفضل ، ع



واستقر يف اململكة بعد أبيه سنة ثالث ومثامنائة ، وجرت له كائنات تقدم . . . ومولده سنة . نسبه يف ترمجة أبيه 
ذكر أكثرها ، وكان فاجرا جائرا ، مات بسبب صاعقة سقطت على حصنه من زجاج ، فارتاع من صوهتا فتوعك 

أمحد بن عبد اهللا ، .ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء : دس عشر مجادى اآلخرة ، قال اهللا تعاىل مث مات يف سا
شهاب الدين البوتيجي الشافعي ، تفقه ومهر ، وكان يستحضر املنهاج عن ظهر قلبه ، وكان يتكسب بالشهادة مث 

  .تركها تورعا 
لشيخ شهاب الدين املالكي الصنهاجي ، مات يف سابع أمحد بن عيسى بن أمحد املقرئ ، نزيل اجلامع األزهر ، ا

احملرم وكان ماهرا يف العربية والقراآت والفقه ، منتصبا إلقراء الناس مجيع هناره وأكثر ليله ، ال ميل من ذلك ، 
  .وانتفع به بشر كثري ، وكثر التأسف عليه 

ظهرية ، املخزومي الشافعي ، قاضي مكة وابن  أمحد القاضي حمب الدين بن الشيخ مجال الدين حممد بن عبد اهللا إبن
قاضيها ومفتيها وابن مفتيها ، ولد يف مجادى األوىل سنة تسع ومثانني ، وحفظ املنهاج وعدة كتب ، وتفقه بوالده 

وغريه ، وأذن له يف اإلفتاء الشهاب الغزي والشهاب ابن حجى وغريمها ، وكان ماهرا يف الفقه والفرائض 
، حسن السرية يف القضاء ، ويل من سنة مثاين عشرة إىل أن مات إال أياما يسرية سنة تشع عشر واحلساب والفلك 

كان عزل فيها مث أعيد ، ومات يف مجادى األوىل ، وخلت مكة بعده ممن يفيت فيها على مذهب الشافعي ، وكان 
ان أبوه خطيب قرية حجريا ، ونشأ أمحد احلجرياين اللؤلؤي الشيخ شهاب الدين ، ك.مشكور السرية ملا ويل القضاء 

هو يف طلب العلم وقرأ على ابن احلباب مث صحب الشيخ املوصلي ، وكان يرتزق من ثقب اللؤلؤ ، وحصل كتبا 
  .كثرية ، ومات يف احملرم عن حنو الستني بقريته 

ا ورعا حسن املعرفة أبو بكر بن عمر بن حممد ، الطريين مث حمللى الشيخ الفاضل املعتقد زين الدين ، كان صاحل
بالفقه على مذهب مالك قائما يف نصر احلق ، وله أتباع وله صيت كبري ، مات يف حادى عشر ذي احلجة وقد 

  .جاوز الستني 
تاين بك البجامي نائب دمشق ، تنقل يف اخلدم يف أيام الناصر فرج ، ووىل نيابة محاة يف أيام املؤيد سنة سبع عشرة ، 

قانباي ، فلما انكسروا هرب إىل التركمان فسار آقباي وراءه إىل الغمق ، فاهنزم إىل بالد مث كان ممن خامر مع 
بعد أن  ٢٤الروم ، فلما مات املؤيد دخل إىل دمشق فواله ططر نيابة محاة ، مث نقله إىل طرابلس يف رمضان سنة 

ب عوضاعن تغري بردى ابن قصروه تسلطن يف ذي احلجة من السنة ، مث قرر يف أيام الصاحل ابن ططر يف نيابة حل
حبكم عصيانه فسار لقتاله وانضم إليه عسكرها وغريه ، فلما وصلوا إىل حلب هرب تغرى بردى وانضم إىل كزل 
الصهيوين الذي كان هاربا من املؤيد وأقاما يف هبنسا فحاصرمها تاين بك هبا ، فمات كزل يف احلصار ، مث نقل تاين 

ت تاين بك العالئي املعروف مبيق وذلك يف رمضان فدخلها يف شوال ، فلما كان يف صفر بك إىل نيابة دمشق ملا ما
من هذه السنة بلغ السلطان عنه شئ فكتب إىل احلاجب بالركوب عليه ، فركبوا فقاتلوه فانكسروا منه ، ودخل 

ن الذي كان دويدارا إىل دار العدل فأظهر اإلحسان واملخامرة على السلطان ، فجهز إليه سودون من عبد الرمح
كبريا يف عسكر ، فلما بلغ ذلك تاين بك البجاسي خرج إليهم فلما وصل إىل جسر يعقوب خالفوه يف الطريق إىل 

دمشق فدخلوها ، فرجع هو وسار حىت وصل إىل قبة يلبغا فوصلها وقد تعبت خيوله وخيول من معه ومع ذل 
إىل أن جاوز باب اجلابية فسقطت رجل فرسه يف حفرة من القناة فقصدهم ، فقاتلوه فانكسروا منه ، فسار يف إثرهم 

فوقع فأمسكوه ، فأمر بقتله فقتل بقلعة دمشق يف شهر ربيع األول ، وكان كثري احلياء والشجاعة والشفقة ، وقد 
ه ومعه أحسن يف تلك السنة إىل احلاج ملا رجعوافإهنم لقوا مشقة عظيمة بتراكم الرياح حبوران ، فخرج إليهم بنفس



ساحمه  -أنواع الزاد حىت الزرابيل وفرقت فيهم ، فانتفع الغين والفقري وأفرطوا يف الدعاء له ، فكان عاقبته الشهادة 
  .اهللا تعاىل 

سليمان امللك العادل بن اجملاهد غازي بن الكامل حممد بن املوحد أيب بكر بن املعظم توران شاه بن الصاحل أيوب بن 
أيب بكر حممد بن أيوب أقعد ملوك األرض يف مملكة حصن كيفا إال صاحب صعدة اإلمام الزيدي الكامل أيب املعايل 

فإنه أقعد يف اململكة منه ، وأما العادل هذا فأقام يف مملكة احلصن حنو اخلمسني سنة ، وله فضائل ومكارم وأدب 
ألشرف أمحد بن سليمان ، مث قتل أمحد وشعر واعتناء بالكتب واآلداب ، واستقر بعده يف مملكة احلصن ولده امللك ا

وقد قدمت يف حوادث سنة تسع عشرة ذكر  -واستقريف مملكته ولده عزيز الدين الفضيل . يف سنة ست وثالثني 
  .يوسف ابن أخي العادل سليمان املذكور 

. . . ا ، وأمسع على عبد اهللا بن حممد بن حممد بن حممد بن زيد ، البعلبكي املعروف بابن زيد ، ولد سنة ستني تقريب
وتفقه على ابن الشريشي والقرشي وغريمها بدمشق ، مث ويل قضاء بلدة قبل اللنك ودرس وأفىت ، مث ويل قضاء 
طرابلس يف سنة عشر ، مث واله املؤيد قضاء دمشق عوضا عن جنم الدين بن حجى يف سنة تسع عشرة مث يف سنة 

لواليات يسرية جدا ، األوىل ستة أشهر والثانية شهرا ونصفا ، ست وعشرين يف أيام األشرف ، وكانت مدته يف ا
وملا صرف يف النوبة الثانية حصل له ذل كبري وقهر زائد ، وذهب غالب ما كان حصله يف عمره ، وحلقه فاجل إىل 

، أخذ عبد اهللا بن مسعود بن علي ، امللىب القرشي أبو حممد املعروف بابن القرشية .أن مات يف شهر ربيع األول 
عن أبيه عن الواد ياشي وعن أيب عبد اهللا بن عرفة وأىب على عمر بن قداح اهلواري أحد من أخذ عن حممد بن عبد 
السالم شارح ابن احلاجب وأمحد بن إدريس الزواوي شيخ جباية بل أخذ عنه املسلسل باألولية ومصافحة املعمرين 

رين يتضمنهم فهرسته رأيتها خبطه ، وقد أجاز فيها أليب الفرج وأىب عبد اهللا بن مرزوق وأىب احلسن البطرين يف آخ
، ومات بتونس يف هذه السنة على ما ذكر يل الشيخ  ٨٢٢سرور بن عبد اهللا القرشي احلليب دارا يف رجب سنة 

عبد الرمحن بن علي بن يوسف بن احلسن بن حممد ، القاضي زين الدين .أبو الفرج سرور املذكور وهو ابن أخيه 
و الفرج الزرندي قاضي احلنفية باملدينة ، ولد يف ذي القعدة سنة ست وأربعني باملدينة ، ومسع على عز الدين ابن أب

  .مجاعة وصالح الدين العالئي وأجاز له الزبري بن علي األسواين فكان خامتة أصحابه ، مات يف ربيع األول 
م ذكر واليته الوزارة يف احلوادث وأنه صرف وصودر ، عبد الوهاب تاج الدين املعروف بابن كاتب املناخات ، تقد

مث صرف على عقب وفاة األستادار الذي صرف مبوته وهو ناصر الدين ابن أبو واىل ، وأعيد صالح الدين ابن نصر 
  .اهللا ، وكان تاج الدين ضخما طواال ريض األخالق عارفا بالكتابة ، وباشر الديوان املفرد مدة طويلة 

لكرمي نور الدين القوي ، مسع من الشيخ محال الدينابن نباتة وأمحد بن يوسف اخلالطي وغريمها ، علي بن عبد ا
  .وحدث بالكثري ، مسعت عليه السرية النبوية البن هشام ونعم الشيخ كان مات يف خامس ذي احلجة وبلغ الستني 

مل يده ومل يتقلد وظيفة قط ، وكان مالزما علي بن لؤلؤ ، نور الدين ، كان عاملا عامال متورعا ، ال يأكل إال من ع
. . . لإلقراء باجلامع األزهر وغريه ، وانتفع به الناس ، وله مقدمة يف العربية سهلة املأخذ ، مات يف عشر الستني 

فاطمة بنت قجقار ، زوج امللك األشرف برسباي وأم ابنه حممد ، ماتت ودفنت يف املدرسة اليت استجدها .
صلى عليما أمام باب الستارة ، وتقدم الشافعي للصالة عليها والسلطان واألمراء وغريهم خلفه ، باحلريريني ، و

  .وكانت جنازهتا حافلة ، وقرئ عليها ليال وهنارا ، ماتت يف خامس عشرى مجادى اآلخرة 
، وقرأ الكتب قاسم بن سعد بن حممد ، احلسباين شرف الدين املعروف بالسماقي ، ولد سنة مثان أو تسع وأربعني 

واشتغل قليال ، وتعاىن الشهادة مث صار موقعا للحكام ، واستنابه ابن حجى ، فباشر القضاء ومل يترك اجللوس مع 



  .الشهود ، مث ويل قضاء محص ، وكان قليل البضاعة كثري اجلرأة متساهال يف األحكام ، مات يف شعبان 
ولد قبل سنة ستني ، واشتغل على الصدر بن منصور وغريه من  حممد بن أمحد املبارك احلموي احلنفي ابن اخلرزي ،

أشياخ احلنفيةبدمشق ، مث سكن محاة ، وحتول إىل مصر بعد اللنك وناب عن بعض قضاة احلنفية ، مث حتول إىل 
  .دمشق ودرس ، وكان مشاركا يف عدة فنون إال أن يده يف الفقه ضعيفة ، وكان كثري املرض ، مات يف شعبان 

ن أيب بكر بن علي بن يوسف ، الذروي األصل الصعيدي مث املكي جنم الدين املعروف باملرجاين ، ولد سنة حممد ب
ستني أو يف اليت بعدهامبكة ، وأمسع على العز بني مجاعة وغريه ، وقرأ يف الفقه والعربية ، وتصدى للتدريس واإلفادة 

لب احلديث إىل دمشق فسمع من ابن خطيب املزة ، وله نظم حسن ونفاذ يف العربية وحسن عشرة ، ورحل يف ط
وابن احملب وابن الصرييف وغريهم بإفادة الياسويف وغريه ، وكان يتثىن عليه وعلى فضائله ، وحدث قليال ، مات يف 

  .شهر رجب ، وقد مسعت منه قليال من حديثه ومن نظمه وكانت بيننا مودة 
بن أيب بكر بن سعد ، املقدسي احلنفي ، القاضي مشس الدين ابن حممد بن عبد اهللا بن سعد بن أيب بكر بن مصلح 

الديري ، كان أبوه من التجار فولد له هذا يف سنة إثنتني أو ثالث وأربعني وسبعمائة ، والديري نسبة إىل مكان 
فتيها بربدا من جبل نابلس ، وتعاىن الفقه واالشتغال يف الفنون وعمل املواعيد ، مث تقدم يف بلده حىت صار م

واملرجوع إليه فيها ، وكانت له أحوال مع األمراء وغريهم يقوم فيها عليهم ويأمرهم بكف الظلم واشتهر ذكره ، 
فلما مات ناصر الدين بن العدمي يف سنة تسع عشرة استدعاه املؤيد فقرره يف قضاء احلنفية بالقاهرة وكان قدمها 

منزج مع املصريني وساسالناس ، وكان منقادا ملا رام به منه ابن مرارا ، فباشرها بشهامة وصرامة وقوة نفس ، مث ا
البارزي ، فلما كملت عمارة املؤيدية سأل السلطان أن يقرره يف مشيختها ، فأجابه بعد أن كان عني هلا بدر الدين 

ه يف املشيخة ابن األقصراين ، وظن ابن الديري أن السلطان الخيرج عنه القضاء فجاء األمر خبالف ظنه ، فلما قرر
يشري بذلك إىل كثرة الشكاوى من األمراء فيه ، وقرر يف  -اآلن استرحنا واسترحت : وحنن نسمع  -قال له 

قضاء احلنفية القاضي زين الدين التفهين ، وكان ابن الديري كثري اإلزدراء بأهل عصره ، ال يظن أن أحدا منهم 
ي اجملالس بالثناء على نفسه ، مع شدة التعصب ملذهبه يعرف شيئا مع دعوى عريضة وشدة إعجاب ، يكاد يقض

وكان يأسف على فراقه يقول . ساحمه اهللا تعاىل مات يف سابع ذي احلجة ببيت املقدس  -واحلط على مذهب غريه 
وذكر العيين يف تارخيه أنه زاد على التسعني ، . سكنته أكثر من مخسني سنة مث أموت يف غريه فقدرت وفاته به : 

كما قال فإنه كان يقول إن مولده سنة مخس وأربعني ، فسألته عن سبب إختالف قوله فذكر أنه ال حيققه  وليس
وإمنا جييب بطريق الظن ، والذي صدرت به الكالم هو الذي حصل من اإلستقراء من جمموع كالمه ، واستقر ولده 

  .رين من ذي احلجة سعد الدين يف مشيخة املدرسة املؤيدية ، وخلع عليه يف الرابع والعش
يعقوب بن جالل وامسه رسوال ويسمى أيضا أمحد الرومي التباين احلنفي الشيخ شرف الدين ، ولد سنة ستني تقريبا 

، وتفقه على أبيه وغريه ومهر يف العربية ، وأحب احلديث وشرع يف شرح املشارق ، وكانيستحضر كثريا من 
والبيان ومع بشاشة الوجه وطالقة اللسان وكرم النفس والسخاوة ،  فروع احلنفية مع براعة يف العربية واملعاين

جوادا ، وكان أول ما وىل التدريس واخلطابة واإلمامة مبدرسة اجلائي يف حدود سنة تسعني ، وويل مشيخة تربة قجا 
يف  السلحدار ، ووىل مشيخة قوصون مدة مث رغب عنها ، وويل نظر القدس بعناية ايتمش مث صرف عنه ، وويل

سلطنة املؤيد مشيخة الشيخونية ونظر الكسوة ووكالة بيت املال ، مث صرف عن الكسوة وحصلت له جائحة مع 
الدويدار بسببها فصرف عنها واستمر يف الوكالة ويف الشيخونية حىت مات فجأة ، وجرت له خطوب مع الناصر 

أحد ورقت حاله بعد موت املؤيد جدا ،  فرج واتصل باملؤيد فعظم قدره عنده ، ولو كان يصون نفسه ما تقدمه



واستقر بعده يف وكالة بيت املال نور الدين الصفطي شاهد األمري الكبري ، واستقر يف الشيخونية بعده الشيخ سراج 
  .فاهللا أعلم  -الدين قارئ اهلداية ، وذكر العيين أنه عاش زيادة على سبعني 

  ٨٢٨حوادث سنة 
  سنة مثان وعشرين ومثامنائة

ثامن احملرم حضر املبشر بالصاحلية وذكر أنه تعوق بسبب مقبل ، وكان مقبل قد فر من القاهرة فصار ينزل يف يف 
طريق احلاج ورمبا حصل ممن يصحبه ملن مير به أذى ، وتأخر قدوم احلاج عن العادة يومني فقدم األول يف الرابع 

مبىن يوما من أجل هبار السلطان ، وتأخروا يف وادي  والعشرين واحململ يف اخلامس والعشرين ، وذكروا أهنمتأخروا
مرو يوما آخر بسبب حسن بن عجالن ألنه أشيع أنه يدخل مكة إذا خرج احلاج ، فأقام أمري احلاج ومن معه من 

  .اجلند يوما حىت حتققوا عدم صحة ذلك 
ماء احلنفية وأنه ليس فيهم ويف الرابع عشر منه حضر يوسف بن قطب الدين احلنفي من حلب وأظهر اإلزدراء بعل

مثله فأمر السلطان حبمع فضالء احلنفية فحضروا مبجلسه وأحضرت فتاوى كتبت من نسخة واحدة فدفع للشيخ 
نظام الدين حيىي شيخ الظاهرية واحدة وللشيخ بدر الدين العينتايب واحدة وللشيخ سراج الدين قارئ اهلداية وهو 

لدين ابن العجمي واحدة وللشيخ سعد الدين ابن الديري شيخ املؤيدية يومئذ شيخ الشيخونية واحدة ولصدر ا
وكان استقر فيها بعد موت أبيه واحدة وللشيخ يوسف واحدة ، وأمروا أن يكتبوا عليها منفردين ، فأجابوا إىل 

ن لقاضي أنا ال أكتب إال مبنزيل ، فسجلوا عليه العجز وكتبوا كلهم غريه ، ودفع السلطا: ذلك إال يوسف فقال 
  .احلنفية رين الدين التفهين الفتاوى لينظرمن أصاب منهم ممن أخطأ ، وانفصل األمر على ذلك 

ويف يوم اجلمعة سادس عشر احملرم وصل طوخ الذي كان توجه أمريا على العسكر اجملهز إىل مكة يف العام املاضي 
يومني بسبب أن التجار سألوا أمري  جندة لقرقماس وعلي بن عنان ، فأخرب أن الركب تأخر خروجهم عن مكة

الركب أن يتأخر ألجلهم يوما ففعل ، فطلب منه قرقماس أن يتأخر يوما آخر ففعل ، وتوجه من يف الركب األول 
  .والثاين مع قرقماس فأوقعوا بابن حسن بن عجالن ، وجرح من الطائفتني مجاعة واهنزم ابن حسن 

جم مللكها شاه رخ بن اللنك ، وكان أرسل يسأل يف أن يؤذن له يف كسوة وفيها سارت اهلدية من مصر إىل بالد الع
  .الكعبة من داخل فكتبت أجوبته 

وفيه أرسل الشيخ حممد بن قديدار ولده إىل صاحب قربس يسأل . ويف ربيع األول جهز السلطان إىل مكة عسكرا 
لقمامة ، فعوق ولده فضج الشيخ من ذلك أن يطلق من عنده من أسرى املسلمني ليسعى له يف التمكني يف زيارة ا

وكان من غزو املسلمني قربس ما سيأيت ذكره ، وكمل الغراب الذي أنشأه السلطان لغزو الفرنج وأنزل البحر 
ويف سابع عشر ربيع اآلخر قدم نائب الشام . . . . . .وفيه وصل رسل قرايلك من التركمان . وكان يوما مشهودا 

رته على عادته ، وشفع يف طرباي بأن يطلق من سجن اإلسكندرية إىل دمياط ، فأجيب إىل فخلع عليه وأعيد إىل إم
ذلك ، ووقع يف العشر األخري من أمشري حر شديد حىت نزع الناس الفراء واجلوخ وظنوا أن الشتاء انقضى ، فلم 

حلجاز بأهل الطائف وذلك ويف هذا الشهر أوقع قرقماس أمري ا. يكن إال مخس ليال حىت عاد الربد أشد مما كان 
  .ألهنم قطعوا املرية عن مكة ، فأذعنوا له وحصل مبكة أمن كثري ورخاء زائد 

وفيه توجه الشيخ مشس الدين ابن اجلزري إىل بالد اليمن ، فأكرمه ملكها ومسع عليه احلديث وأنعم عليه مبال 
نه ، وعجب الناس من شدة حرصه مع كثرة وأطلق له كثريا من جتارته بغري مكسها ، ورجع يف البحر كما سافر م

  .ماله وعلو سنه 



  .ويف سابع عشر ربيع اآلخر شكا نائب الشام إىل السلطان من حسني كاتب السر ، ففوض أمر واليته وعزله له 
ويف مجادى األوىل وقع بدمياط حريق عظيم حىت يقال احترققدر ثلثها ، وهلك من الدواب والناس واألطفال شئ 

  .كثري 
يف مجادى األوىل كملت مدرسة السلطان اليت أنشأها جبوار احلانقاه السرياقوسية الناصرية ، وقرر فيها شيخا و

وصوفية ، ويف العاشر منه استقر بدر الدين بن نصر اهللا يف األستادارية عوضا عن ولده صالح الدين حبكم استعفائه 
دين املعروف بابن كاتب جكم يف وظيفة نظر اخلاص عوضا ، وبعد يومني استقر كرمي الدين عبد الكرمي ابن سعد ال

عن ابن نصر اهللا املذكور ، فحصل إلبن نصر اهللا بذلك مشقة عظيمة ، فباشر األستادارية مبفردها إىل ثامن شعبان 
  .فأمسك هو وولده ، واستقر يف األستادارية زين الدين عبد القادر بن أيب الفرج ، وهو شاب أمرد 

خرة والشمس يف برج الثور يف خامس بشنس من األشهر القبطية أمطرت السماء مطرا غزيرا جدا ، ويف مجادى اآل
مث يف الثامن عشر منه قرب نقل الشمس إىل اجلوزاء ، أمطرت أيضا مطرا غزيرا عقب ريح شديدة هبت ليال ، 

تب السر وعوق يف الربج وكان الورد يف هذه السنة قليال جدا ، ويف عاشره قبض على جنم الدين ابن حجى كا
بالقلعة ،مث نفي إىل الشام ، ووكل به شرطي معه يف سلسلة من حديد وأهني جدا ، وألزم املوكل به أن ينادي عليه 

من كانت له عليه ظالمة فليطلبها وأحيط بداره ومحل مجيع : يف كل بلد دخله ، فإذا وصل إىل دمشق نودي عليه 
تاب السلطان بإطالقه وإكرامه وإيصاله إىل دمشق وإقامته هبا بطاال ، وكان ما فيها ، فلما وصل غزة وافاه ك

السبب يف ذلك أنه باشر كتابة السر بغري خربة بإصالح الوظيفة وسلك مع املصريني طريقته يف حدة اخللق والبادرة 
فحمل منها مخسة فطولب  الصعبة مع اإلقبال على اللهو يف الباطن فيما يقال ، مث إنه كان ألزم بعشرة آالف دينار

باخلمسة األخرى ولوزم باملطالبة ، فضج من ذلك وكتب للسلطان ورقة يذكر فيها أنه منذ ويل السلطنة غرم كذا 
ورمز إىل جانبك  -وكذا ألف دينار وفصلها ومن مجلتها للباشرين لفالن كذا ولفالن كذا ملن ال يسمى كذا 

منه ، فحنقوا منه وأمالوا عليه جانبك وهو شاب حاد اخللق قوي  الدويدار ، فبلغ ذلك من نسب إليهم األخذ
فأخرجه  -النفس كثري اإلدالل على خمدومه ، فشكا من كاتب السر للسلطان والتمس منه أن ميكنه منه ،فأذن له 
هانته ، على الصورة املذكورة ، مث قام ناظر اجليش عليه حىت هدأ خلقه ، ورجعه عما كان أمر به من املبالغة يف إ

ورأى أن املقصود قد حصل بزيادة وربح اجلميل عليه بتخليصه من الشدة املذكورة ، والتزم عنه مبال حيمله إذا 
وصل إىل دمشق ، ففعل ذلك ودخل دمشق ولزم بيته بطاال ، وجفاه أكثر الناس إىل أن كان يف السنة املقبلة منه ما 

  .سيأيت ذكره 
ك اليعاقبة فراجعه يف شئ خاطبه به فأغضبه ، فأمر بضربه فضرب على رجليه ومن اإلتفاق العجيب أنه طلب بطر

حنو أربعمائة عصى ، فاغتاظ القبط لذلك وبالغوا يف التأليب على ابن حجى إىل أن اتفق له ما ذكر ، واستقر يف 
مع املؤيد أحد  بن مزهر الدمشقي ، وكان قدم -كتابة السر بعده بدر الدين حممد بن بدر الدين حممد ابن أمحد 

املوقعني ، واستقر يف نظر اإلصطبل وتقدم وصار أحد الرؤساء يف دولة املؤيد لكن كان ال يرفع رأسه مع وجود ابن 
البارزي ، فلما مات استقر نائب كاتب السر وكبري املوقعني وصار يصرف أكثر األمور يف مباشرة كمال الدين ولد 

الكويز يف كتابة السر كان هو القائم بأكثر األمور ومساه السلطان خليفة كاتب  البارزي ، مث ملا استقر علم الدين بن
السر وراج عليه وعرف أخالقه ومتكن منه إىل أن تقرر يف كتابة السر بعد كائنةابن حجى يف ثامن عشرى مجادى 

  .اآلخرة ، فباشرها أربع سنني متوالية 
، فوقع من عالء الدين الرومي شيخها إساءة أدب يف حق ويف ثاين عشر رجب قرئ تقليده باملدرسة األشرفية 



القاضي احلنفي فعزره بالكالم وأقامه من اجمللس ، مث شكا احلنفي ملن حضر من املباشرين فبلغوا األمر للسلطان ، 
فأمر بإخراجه من املدرسة فكشف احلنفي رأسه ، وأصلح بينهما ناظر اجليش وصرف رأي السلطان عن عزله بعد 

وترك البحث  -ن أمر بتقرير الشيخ سراج الدين قارئ اهلداية مكانه ، واشترط عليه لزوم األدب يف البحث أن كا
  . -. . . بعده 

: ويف الثامن من شهر رجب صرف اهلروي عن قضاء الشافعية وتقرر كاتبه ، قرأت خبط قاضي احلنابلة حمب الدين 
مها بواليته ألن حمبته معروفة يف قلوب الناس ، والثاين أحد: كان يوما مشهودا وحصل للناس سروران عظيمان 

ويف الثامن من . بعزل اهلروي فإن القلوب كانت اتفقت على بغضه إلساءته يف واليته وارتكابه األمور الذميمة 
رجب توجه القاضي املستقر إىل مصر يف موكب عظيم ، ومعه من القضاة ونواهبم والفقهاء من ال يكاد حيصر ، 

يوما مشهودا ، انتهى ما نقلته من خطهورحل اهلروي من القاهرة خفية من شدة مطالبات الناس له ، وذلك وكان 
  .يف التاسع عشر منه 

ويف رجب هيأ األشرف العسكر الذي ندبه لغزو الفرنج وأمريهم جرباش احلاجب الكبري وأنفق فيهم ، وعني لذلك 
وسافروا يف شهر رمضان ، فوصلوا إىل ساحل املاغوصة يف سادس ،  -واملماليك السلطانية  -مجاعة من األمراء 

عشرى شهر رمضان ، فسمع هبم صاحبها فبذل هلم الطاعة وجهز هلم األموال ودهلم على عورات صاحب جزيرة 
بحر قربس فأقاموا ثالثا ، مث توجهوا إىل جزيرة يف البحر فيها املاء احللو فتزودوا منها ، ووقع هلم بعض الفرنج يف ال

فقاتلوهم إىل أن فر الفرنج ورجع املسلمون إىل أماكنهم مث التقوا يف الرب فانكسر املشركون أيضا وغنموا منهم ، 
وكان غالب العسكر مع ذلك مقيما يف املراكب خشية أن يكيدهم الفرنج بأن ميلكوا عليهم البحر ، مث بلغهم أن 

راكب إىل جهة طرابلس ، فرمتهم الريح إىل الطينة مقابل صاحب قربس جتهز هلم يف مجع كثري ، فتوجهوا يف امل
دمياط وكاتبوا السلطان بذلك ، فأذن هلم يف دخول دمياط فدخلوها يف شوال ، مث أذن هلم يف دخول القاهرة 

فدخلوها ومعهم عدة من السىب حنو األلف رأس ، فتسلم السلطان مجيع الغنيمة وفرق يف اجليش ماال من عنده ، 
  .رب أن صاحب قربس كاتبنائب الشام يف طلب الصلح ، وكان ما سيأيت ذكره وشاع اخل

  ذكر غزاة قربس األوىل سنة مثان وعشرين ومثامنائة
تقدم يف حوادث سنة سبع ما وقع من الوقعة بني املسلمني وبني الفرنج يف ساحل اللمسون املتصل جبزيرة قربس ، 

جهيز األغربة واإلستكثار منها ، فجد يف ذلك وأرسل إىل طرابلس فلما رجعوا بالغنيمة واألسرى أمر األشرف بت
واإلسكندرية ودمياط وبريوت ، وأمر بتركيز اجلند يف السواحل حفظا هلا من عادية الفرنج ، فاتفق أن جابوش 

صاحب قربس جهز غرابا وسلورة وشحنهما بالرجال والعدد ، وأمرهم بتتبع السواحل وهنب ما استطاعوا وإفساد 
ا قدروا عليه ، فلم يبلغوا من ذلك غرضا حلفظها باجلند ، فاتفق أهنم احتاجوا إىل املاء فانتهوا إىل مكان يقال هنر م

الكلب ، فلما رآهم احلرس كمنوا هلم ، فلما مل يروا أحدا دخلت السلورة النهر وهو ضيق فخرج عليهم الكمني 
س ، وملا تكاملت العمارة جهز األشرف اجلند ، وتوجه فأحرقوها وأسروا من فيها ورجع من يف الغراب إىل قرب

 -صحبتهم من املطوعة عدد كثري ، وركب إىل الساحل فعرض اجلميع وسافروا إىل دمياط ، وكان جابوش 
جهزأمريا يقال له باله يف تسعة أغربة ، فوقف على فوهة دمياط مينع أغربة املسلمني من الدخول  -صاحب قربس 
وقف هناك ، فصادف جمئ العمارة من اإلسكندرية فقصدوهم فاهنزموا منهم بغري قتال ، وسافر يف البحر امللح ف

اجلميع من فم دمياط إىل طرابلس فانضم إليهم املراكب اجملهزة منها ومن بريوت ، واجتمع فيها من األمراء واجلند 
ي جابوش يف الدخول يف الطاعة واملطوعة ومن العشري والزعر عدد كثري ، مث راسل كبريهم وهو جرباش الكرمي



فامتنع ، فسافروا إىل جهته فوصلوا إىل املاغوصة ، فطلع اخليالة وأكثر املشاة وضربوا خيامهم بالرب ، فحضر رسول 
صاحب املاغوصة ومعه ضيافة وقال إنه يف الطاعة ، فأعطوه أمانا وركبوا يف احلال فداسوا من قدروا عليه 

وكان ذلك يف رمضان ، وأوقع اهللا الرعب يف قلوب الذين كفروا حىت كان الثالثة من  وأوسعوهم ختريبا وحتريقا ،
املسلمني يدخلون الضيعة وفيها ما بني املائة واخلمسني فال ميتنع عليهم أحد ، مث صادفهم أخو جابوش يف ألف فارس 

ا متت هلم يف املاغوصة أربعة أيام وثالث آالف رجال غري الكمناء ، مث إنه قذف يف قلبه الرعب فرجع مبن معه ، ومل
وقد أوسعوها هنبا وأسرا قصدوا املالحة وأحرقوا ما مروا عليه إىل مكان يقال له رأس العجوز ، فوجدوا هناك أمريا 

فأسروا من معه وقتلوه ، مث صادفوا تسعة أغربة وقرقورة مشحونة مقاتلة فال قاهم املسلمون ،فانكسر للنصارى 
ىل الرب فأسرهم املسلمون ، وكان من تدبري صاحب قربس أنه أرسل أخاه يف اجلبال فأرسل زورق وفر من فيه إ

املقاتلة يف البحر ، فرجع أخوه بغري قتال وهزم اهللا أهل البحر ، ووصلوا إىل املالحة وضربوا خيامهم هبا ، وشنوا 
شديدا على أسرى املسلمني ، وكان يقال الغارة يف الضياع ، وقتلوا الذي كان أمريا على املالحة ، ويقال إنه كان 

عني الغزال ، وكان جابوش أمده بأربعة أمحال زرد خاناة على عجل ، فأحاط هبا املسلمون مث مجعوا الغنائم : له 
واألسرى ورجعوا إىل املراكب إىل أن وصلوا إىل اللمسون ، فحاصروا احلصن الذي هناك فأخذوه عنوة وملؤا 

سرى وأحرقوا احلصن ، وكان ذلك يف يوم اخلميس مستهل شوال ، وجهز األمري جرباش أيديهم من الغنائم واأل
مبشرا بالفتح ، ويقال إن عدة من قتل يف مدة نصف شهر من الفرنج مخسة آالف ، ومل يقتل من املسلمني يف هذه 

  .كان يف بقية شوال منها الغزاة إال ثالثة عشر نفسا ، وكان طلوعهم إىل القلعة باألسرى والغنائم يوما مشهودا و
ويف رجب قدم مقبل احلسين الذي كان أمري الينبع خبديعة من صديقه فحر الدين التوريزي التاجر ، فلم يزل به حىت 

  .قدم معه إىل القاهرةبعد أن توثق له باألمان ، فأمر السلطان حببسه غري مضيق عليه 
قاهرة قدر درجتني ، وكان أمرا مهوال إال أنه مل يقع هبا ويف السابع والعشرين من شعبان زلزلت األرض مبصر وال
  .هدم شئ من األماكن إال اليسري فنسأل اهللا العفو والعافية 

ويف سابع عشرى ذي القعدة نودي على الفلوس بأن يكون كل رطل منها بإثين عشر درمها ، وكانت قد قلت جدا 
د اخلباز ما يكمل به حقه من الفلوس ، وكان السبب حبيث صار الشخص يشتري من الدرهم الفضة رغيفا فال جي

يف ذلك أنه اجتمع عند السلطان منها مقدار كثري ، فشاع بني الناس أنه ينادي عليها بزيادة يف سعرها ، فأمسك 
أكثر الناس عن إخراجها ممن عنده شئ منها رجاء الربح ، فعزت بسبب ذلك ، فلما نودي سكنت نفوسهم 

  .األيدي  وأخرجوها فكثرت يف
من بالد اجلركس فأخذه الفرنج فأقام عندهم  -جلب  -ويف أواخر ذي القعدة وصل يشك اجلركسي وكان 

وتعلم ما يصنعه البهلوان ، فدخل القاهرة فأوصلوه إىل السلطان ، فأسلم ورتب يف طبقة املماليك ، مث أراد أن يرى 
رفه على رأس األشرفية فمشى عليه ، ورمى باملكحلة السلطان شيئا من فنه ، فنصب حبال على رأمسئذنة حسن وط

وهو فوقه وأوتر قوس الرجل ورمى به ، وملا فرغ خلع عليه السلطان وأركبه فرسا وأنعم عليه األمراء جبملة دراهم 
.  

وملا صرف مجال الدين الكركي من كتابة السر مبصر قرر يف نظر اجليش بدمشق بعد مدة ، وذلك يف أواخر رمضان 
  .ان حسني مجع بني وظيفيت كتابة السر ونظر اجليش بعناية أزبك الدوادار ، فصرف من نظر اجليش ، وك

 -مقدم املماليك  -ويف ذي القعدة عزل أزدمردجايه عن األمرة وأمر بلزوم منزله ، مث بشره ياقوت املقدم احلبشي 
  .يد لقتال العرب بالرضا عنه ، فخلع عليه كاملية بسمور ، وأمر بأن خيرج مع كاشف الصع



ويف رمضان ادعى على الشيخ مشس الدين بن الشيخ سراج الدين عمرامليموين ، وكان أبوه من أعيان الطلبة 
الشافعية عند شيخنا سراج الدين البلقيين وغريه ، وكان نقيب درس اخلشابية ، ونشأ ولده هذا طالبا للعلم فمات 

م يف زاوية ونصب له خادما فبقي مدة ، مث ترك وواظب احلج يف كل أبوه وهو صغري ، فتعاين طريقة الفقراء وأقا
سنة ، وكان كثري التالوة جدا ؛ فاتفق أنه ذكر لبعض الناس أنه رأى زين الدين التفهين يف املنام يف حالة ذكرها 

أشياء من  إىل -قد أباح يل سيدي اللواط واخلمر واحلشيش والفطر يف رمضان : سيئة جدا ، فادعى عليه أنه قال 
هذا اجلنس ، فأنكر ، فشهد عليه مجاعة وثبت ذلك عن ابن الطرابلسي نائب احلنفي ، مث استفىت علماءهم فأفتوه 
بأن ذلك زندقة ، فاتفق أن احلنفي ذكر ذلك للسلطان واستأذنه يف إمضاء احلكم عليه فأمر بإحضاره ، فلما كان 

خياطب  -يا عبد الرمحن اتق اهللا : ته سلسلة فسلم مث قال يوم االثنني سادس شوال أحضر إىل القصر ويف رقب
حىت ينفذ : نفذ يل ، فقال : وقال للحنبلي ؟ حكمت بزندقتك وسفك دمك : القاضي التفهين ؛ فغضب وقال 

وقعت عندي ريبة متنع من تنفيذ هذا احلكم ، فإين أعرف هذا وقد : فامتنع ، فسألين السلطان فقلت ؟ الشافعي 
يف عقله خلال والقاضي سارع باحلكم يف حال غضبه وتعصب العني للميموين وأحضر النقل بأن الزنديق  ذكر يل أن

وقام احلنفي ليقتله وأرسل إىل الوايل ، فأشار عليه بعض . إمنا يقتل عندهم إذا كان داعية ، وطال البحث يف ذلك 
جلند وأكثر املباشرين عليه تبعا للتفهين ، ومل يبق ألزامه بالتأين يف أمره ، مث عقد جملس حافل بسببه وتغضب أكثر ا

: معه سوى خشقدماخلازندار وللسلطان إليه ميل ، فطال النزاع يف أمره فاتفق أن قال يف مجلة ما خاطب به للتفهين 
له ،  أتوب إىل اهللا من رؤيا املنامات من اليوم ، فازداد حنقه منه ، وكايده العيين فتعصب؟ يا سيدنا قاضي القضاة 

مث اتفق احلال على حبسه ، فلما كان يف أول ذي القعدة اجتمع احلنفي بالسلطان وقرر معه أنه ينفى إىل بعض البالد 
  .احللبية ، مث أرسل ناظر اجليش يف خامس ذي القعدة إىل التفهين وكاتبه ، فأصلح بينهما وأرسل لكل منهما بغلة 

يوسف السمرقندي يف قضاء حلب عوضا عن مشس الدين ابن أمني ويف الثامن من ربيع األول قرر مجال الدين 
الدولة حبكم عزله ، وكان هذا قدم يف أواخر دولة املؤيد فاعتىن به الظاهر ططر وهو أمري ، وأعانه على احلج ، 
هد وقرره يف عدة وظائف حبلب ، فتوجه إليها وباشرها إىل أن وقع بينه وبني القاضي املذكور ، فرتب عليه من يش

عليه بأمر صدر منه ، وذلك باملدرسة السارخية يف سوق النشاب ففر خفية منها ، فقدم القاهرة وشكا حاله 
للسلطان فعزل القاضي وقرره مكانه ، فلما بلغ القاضي ذلك وصل إىل القاهرة ، فقام معه بعض الرؤساء فما أفاد 

  .، وأمر بعوده إىل حلب بطاال 
ة على احملتسب وهو القاضي بدر الدينالعيين بسبب إمهال أمر الباعة وشدة غالء اخلبز ويف سابع ذي احلجة ثار مجاع

ورفعوا للسلطان فلم يأخذ هلم بيد بل ضرب مجاعة منهم وهدد مجاعة وحبس حنو العشرة ، . مع رخص القمح 
السعر يف الشعري والقمح فعدم اخلبز من احلوانيت وتزامحوا على األفران ، مث تراجع احلال ، وكثر اخلبز مع زيادة 

  .وكان ما سيأيت ذكره يف أول السنة  -والفول 
ويف الثالث والعشرين من ذي احلجة وصل باملبشر من احلاج وأخربوا بالرخاء الكثري يف احلجاز ، وأنه نودي مبكة 

ة كانت يوم االثنني أن ال تباع البهار إال على جتار مصر ، وأن ال يكون البهار إال هبار واحد ، وأخرب بأن الوقف
وكانت بالقاهرة يوم األحد ، فتغيظ السلطان ظنا منه أن ذلك من تقصري يف ترائي اهلالل ، فعرفه بعض الناس أن 

ذلك يقع كثريا بسبب اختالف املطالع ؛ وبلغين أن العيين شنع على القضاة بذلك السبب فلما اجتمعنا عرفت 
 عند من ال يرى باختالف املطالع ، حىت لو كان ذلك يف رمضان للزم السلطان أن الذي وقع يقدح يف عمل املكيني

املكيني قضاء يوم ، فلما مل يفهم املراد سكن جأشه ، ويف هذه السنة كانت وقعة الفأر باللجون من طريق الشام ، 



ويأتوهنا  وكان قد كثرت فراخه حىت شاهدبعض الناس كثريا منها خيرج بأوالدها الصغار فيتركوهنا عند البيوت
بالقمح يف سنبله فيدخله األوالد يف البيوت ، ومن رجع ووجد شيئا من القمح مل حيول إىل البيت ضرب ولده 

قرأت ذلك خبط قاضي احلنابلة  -الضرب املربح ، وتسلط الفأر على زروع الناس وتضرروا من ذلك ضررا كبريا 
بعض مقطوع الرأس . وشاهد الناس منها مجلة كثرية  حمب الدين ، مث عقب ذلك وقع بني الفئران مقتلة عظيمة ،

ومقطوع الرجل ومقطوع اليد ومنها املوسط ، وصار منهم أكوام كثرية ، ويف شعبان ارتفع سعر الغلى فوصل 
الفول إىل مائتني والشعري إىل مائة ومخسني ، مث ازداد السعر يف ذي القعدة ووصل الفول إىل ثالمثائة ، وكذلك 

بوادي  -وكانت ابنة عمه  -ويف آخرها ماتت زوجة السلطان . تراجع القمح إىل مائتني ومخسني القمح ، مث 
  .فبلغ السلطان فحزن عليها كثريا .الصفراء ، وكانت خامال فوضعت وماتت يف نفاسها 

  ٨٢٨وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة مثان وعشرين ومثامنائة من األعيان

اهللا بن بوايف بن حيىي بن حممد بن صاحل ، األسدي املعشمي الشيخ شهاب الدين  أمحد بن أيب بكر بن علي بن عبد
الشهري جده بالطواشي ، ولد بعد الستني ، وأحضر يف الثالثة على ابن مجاعة ، وأمسع على الفروي والضياء اهلندي 

الزرندي واألميوطي ، وأجاز له الكمال ابن حبيب وحممد بن جابر وأبو جعفر الرعيين وأبو الفضل النويري و
وغريهم ، وكان خريا دينا منقطعا عن الناس ؛ مات يوم اجلمعة سابع عشر شعبان مبكة ، وصلى عليه بعد الصالة ، 

  .وشيعه مجع كثري منهم أمري مكة علي بن عنان 
ل القاهرة ، أمحد بن عبد الرحيم بن أمحد بن الفصيح ، الكويف األصل مث البغدادي مث الدمشقي ، شهاب الدين ، نزي

كان جده من أهل العلم والطلب للحديث وحدث أبوه بالسنن الكربي للنسائي وتفرد به عن ابن املرابط بالسماع 
وكان حنفي املذهب ، ونشأ ابنه هذا يتعاين التجارة ، مث عمل نقيب احلكم احلنفي بدمشق ، مث سكن القاهرة مدة 

باشر إالناسا خمصوصني ، وكان ابن األدمي يكرمه ويعظمهألنه كان وتردد إىل القاهرة ، وكان حيب االجنماع وال ي
يقرب له من جهة النساء ، فقرره يف النقابة باخلانقاه البيربسية يف سنة مخس عشرة ، فاستمر فيها إىل أن مات يف 

أتردد أنه مسع أول يوم من شعبان وله بضع وسبعون سنة ، وكان قليل الكالم كثري املعرفة باألمور الدنيوية ، وما 
على ابن أميلة ومن قبله لكن مل أقف على ذلك حتقيقا ، وسألته عن ذلك فلم يعترف به ، وسألته أن جييز جلماعة 

  .فامتنع ظنا منه أن ذلك على سبيل السخرية به لسعة ختيله 
  .تغري بردى املؤيدي املعروف بابن قصروه نائب حلب ، كان مات هبا حمبوسا يف ربيع األول 

يمان بن عبد الرمحن بن داود بن الكويز ، أخو كاتب السر علم الدين ، ورث من أخويه صالح الدين وعلم سل
أما صالح الدين فلكونه شقيقه ، وأما علم الدين فلكونه وصيه ، فكثر ماله ، ووقع بينه وبني ابن أخيه عبد . الدين 

هما شيء كثري ، وكان سليمان يلقب بدر الدين الرمحن بن علم الدين تنازع يف شيء ففسد بذلك من املال علي
حسن الصورة مجيل الفعال شديد احلياء عاقال وقورا ، باشرا استيفاء الدولة وغري ذلك ، وهوأصغر اإلخوة ؛ ومات 

  .يف حادي عشر احملرم 
ويقال إن داود املوصلي ، مث زعم أن اسم أبيه حممد بن داود : شعبان بن حممد بن داود ، املصري ، وكان يقال له 

كان ممن تشرف باإلسالم فأحب أن يبعد عنه وصار يكتب اآلثارى نسبة إىل اآلثار النبوية لكونه أقام هبا مدة ،  -
وكان قد تعاىن اخلط املنسوب ، فجاد خطه مبالزمته لشيخنا مشس الدين الزفتاوي ، وصار رأس من كتب عليه 

البالذر فحصل له طرف نشاف ، واقام مدة عاريا من الثياب  وأجازه ، فصار يكتب للناس ، مث اتفق أنه شرب



والعمامة ، مث متاثل قليال وطلب العلم ، والزم الشيخ بدر الدين الطنبذي والشيخ مشس الدين الغماري ، وتعاىن 
 النظم فنظم نظما سافال أوال مث أكثر من ذلك حىت انصقل قليال ونظم نظما وسطا ، ومن نظمه ملا عزل البلقيين

باهلروي واتفقت الزينة للمحمل فعلق شخص يسمى الترمجان على باب داره باجلنميني محارا بسرياقات على رؤوس 
  :الناس بأحسن هيئة وتردد الناس للفرجة عليه فقال 

  أقام الترمجان لسان حال
  عن الدنيا يقول لنا جهارا
  زمان فيه قد وضعوا جالال
  عن العليا وقد رفعوا محارا

لى ثلب األعراض ومتزيقها باهلجو املقذع ، ونظم أرجوزة يف العربية وأرجوزة يف العروض ، وتعلق على مث أقبل ع
مبصر ، مث استقر يف احلسبة مبالوعد به ، مث ارتكبه الدين بسبب  -توقيع احلكم فقرر به ، مث عمل نقيب احلكم 

فاعجبه ، وأثابه ، ومدح أعياهنا وتقرب ذلك ففر من مصر يف سنة إحدى ومثامنائة ، ودخل اليمن فمدح ملكها 
منهم ، مث انقلب يهجوهم كعادته ، فأمر السلطان امللك الناصر أمحد بن األشرف إمساعيل بنفيه إىل اهلند فأركب يف 

وقد استفاد ماال فأصيب بعضه ، ورجع  -املراكب الواصلة من تانة واقام هبا وأكرم ، مث عاد إىل طبعه فأخرج منها 
ن فلم يقم هبا ، وتوجه إىل مكة فأقام هبا مدة طويلة ، وأظهر هبا من القبائح ما ال حيمل ذكره ونصب نفسه إىل اليم

غرضا للذم ، وتزوج جارية من جواري األشرف يقال هلا خود ، فاختذها ذريعة إىل ما يريده من الذم واجملون وغري 
إىل غري ذلك ، وكان فيه تناقض فإنه يتماجن  -ها ذلك ، فصار ينسب نفسه إىل القيادة والرضا بذلك لتعشقه في

إىل أن يصري أضحوكة ، ويتعاظم إىل أن يظن أنه يف غاية التصون ، وكان شديد اإلعجاب بنظمه ، ال يظن أن أحدا 
يقدر على نظريه ، مع أنه ليس بالفائق بل وال مجيعه من املتوسط بل أكثره سفساف كثري احلشو عري عن املعىن 

مث قدم القاهرة سنة عشرين وهجا هباء الدين ابن الربجي الذي كان يتوىل احلسبة قدميا ، مث صادف أن ويل  البديع ،
اهلروي القضاء فهجاه ومدح البلقيين وأثابه ، ولعله أيضا هجا البلقيين ، مث توجه إىل دمشق فقطنها إىل أن قدم 

أشك أنه هجاين كغريي ، مث رجع إىل دمشق مث قدم  القاهرة سنة سبع وعشرين ومدحين بقصيدة تائية مطولة ، وال
بلغت ما قيمته مخسة آالف دينار ، : القاهرة فمات يوم وصوله يف سابع عشر شعبان ، وخلف تركة جيدة ،قيل 

فاستوىل على ماله شخص ادعى أنه أخوه وأعانه على ذلك بعض أهل الدولة ، فتقامسا . وكان مقترا على نفسه 
  .ه وتصانيفه بالباسطية ؛ وعاش بضعا وستني سنة املال ، ووقف كتب

صاحلة أو زينب بنت صاحل بن رسالن ابن نصري البلقيين ، وهي والدة القاضي علم الدين صاحل بن شيخنا شيخ 
اإلسالم سراج الدين ، تزوجها الشيخ وهي ابنة عمه فأولدها صاحلا وعبد اخلالق ، مث قدمت على الشيخ أخته من 

للشيخ أهنا أرضعت زوجته هذه ، فبحث الشيخ عن ذلك حىت وضح له ، فلما علم صحة قوهلا بلقينة فذكرت 
وذلك قبل موته بعشر سنني ، مث ملا مات تزوجت بعده زوجا بعد زوج من العوام ، وكانت موصوفة . اجتنبها 

  .باخلري ؛ وعاشت حنو الستني وماتت يف حادي عشر احملرم 
  .بقلعة املرقب يف ذي احلجة ، وكان قد وىل عدة وظائف  طوغان أمري آخور ، مات مقتوال

عثمان بن حممد فخر الدين الدنديلي الشاهد ، مسع من أيب احلسنالعرضي ، وأجاز ألوالدي ، ومسعت عليه جزءا من 
  .شوال  ١٨حديث ابن حذمل أنا العرضي أنا الفخر ابن البخاري ؛ جاوز الثمانني ومات يف 

ي املعروف بالطاغي ، خازن الكتب باملدرسة احملمودية ، وقد تقدم ذكر صرفه عنها يف التالو. . . عثمان بن 



حوادث سنة ست وعشرين وكان شديد الضبط هلا ، مث حصل له من تسلط عليه باخلديعة إىل أن وقع التفريط 
شيخ باملشهد فذهب أكثر نفائس الكتب ، وكان يف أول أمره أقرأ القاضي جالل الدين البلقيين القرآن ، ومت

  .احملرم  ١٤النفيسي ولقي مجاعة من االكابر ؛ ومات يف 
علي بن أمحد بن حممد بن سالمة بن عطوف ، السلمي املكي نور الدين ابن سالمة ، ولد سنة ست وأربعني مبكة ، 

هم ، واشتغل وعين بطلب احلديث ورحل فيه ، فسمع بدمشق من ابن أميلة والصالح ابن أيب عمر وابن كثري وغري
وحبلب من ابن حبيب وغريه ، وببغداد من عمر بن علي القزويين وعبد الدائم ابن عبد احملسن بن اخلراط وغريمها ، 

وبالقاهرة من التقي البغدادي وقرأ عليه القراآت ، أكثر عنه صاحبنا زين الدين رضوان ، وحدث بالقاهرة ومكة 
ه عن مجاعة ومل ينجب ، وله نظم ، وكان يباشر شهادة احلرم وصار مسندها ، وكان عارفا بالقراآت ، وأخذ الفق

املكي ، ومل يكن يشكر يف شهادته مع التأله والتعبد ،وخرج له ابن فهد معجما ، انتزع أكثره من معجم ابن ظهرية 
  .شوال  ٢٤ختريج األقفهسي ؛ ومات يف يوم السبت 

ين مث احلموي ، املعروف بابن املغلي ، احلنبلي ، ولد سنة علي بن حممود بن أيب بكر ، القاضي عالء الدين ، السلما
، وتفقه ببلده مث بدمشق ، فاخذ عن مجاعة منهم زين الدين ابن رجب ، وكان يتوقد ذكاء فحفظ مجلة من  ٧٧١

املختصرات يف العلوم ، كاحملرر يف احلديث البن عبد اهلادي ، والفروع يف املذهب البن احلاجب ، والتلخيص 
يين ، والتسهيل البن مالك ؛ وكان حيفظ كثريا من الشروح والقصائد الطوال ، وينظم الشعر الوسط ، للقزو

ويكرر على حمفوظاته املختصرة ، ويستحضر شيئا كثريا من الفنون ؛ وما أظن أنه كان يف عصره من يدانيه يف ذلك 
 ويل قضاء حلب يف سنة أربع ومثامنائة ، مث وإن كان فيهم من هو أصح ذهنا منه ، ويل قضاء محاة بعد التسعني ، مث

ويل قضاء الديار املصرية من سنة سبع عشرة إىل أن مات مضافا إىل قضاء محاة فكان يستنيب فيها ، وكان ذلك 
بعناية كاتب السر ابن البارزي ، ومع طول مالزمته لالشتغال ومناظرته لألقران والتقدم يف العلوم مل يشتغل 

أحرضه على ذلك ملا فيه من بقاء الذكر فلم يوفق لذلك ، وكان شديد البأو واإلعجاب حىت  بالتصنيف ، وكنت
مع احتمال ما يقع ممن يناظره من اجلفاء ، ويكظم غيظه وال  -وصفه بعضهم بأنه حييط علما باملذاهب األربعة 

صل تاجرا مل يزل يتكسب ، يشفي صدره ، ويكرم الطلبة ويرفدمهبماله وكان واسع احلال جدا ، ألنه كان يف األ
ألن . وكان ممن أعان علم الدين صاحل البلقيين على والية القضاء وصرف ويل الدين العراقي . . . وكان كثري 

العلم كان يتلمذ له والعراقي كان يتمشيخ عليه فأحب أن يكون رفيقه من يعترف له دون من يتعاظم عليه فأعان 
مر ، وندم بعد أن تورط وصار يبالغ يف الذم من العلم ، ووقفت على خطه نفسا على ذلك بقلبه وقالبه فانعكس األ

كتبها يف حقه بالغ فيها يف احلط عليه ، مث عوقب بأن أصيب بولده قبل إكمال احلول من عزل العراقي مث أصيب 
بعدها إال قليال واستمر  بنفسه ، وكذا صنع اهللا بأن الكويز فإنه كان األصل الكبري يف هذه الكائنة فلم ينتفع بنفسه

وقد ذكرت يف ؟ موعوكا ستة أشهر إىل أن مات عقب موت العراقي بشهر واحد وجيتمع الكل عند اهللا تعاىل 
حوادث سنة سبع وعشرين ما اتفق له من العزم على احلج مث تركه ذلك ووقوعه من السلموتوعكه ، فلما أهلت 

إنه دس عليه السم فمات منه بعد أن حصل له الصرع قدر شهر ،  السنة انتكس وثار به القولنج الصفراوي فيقال
وذلك يوم اخلميس يف العشرين من صفره ، واستقر يف قضاء احلنابلة بعده حمب الدين أمحد بن الشيخ نصر اهللا 

  .التستري مث البغدادي ، وخلع عليه يف الرابع والعشرين من صفر 
ربيع اآلخر وكانت حجت يف العام املاضي مع زوجها الشيخ حمب فرحة بنين ماتت يف يوم األربعاء تاسع شهر 

  .عوضها اهللا اجلنة  -الدين بن األشقر ورجعت موعوكة إىل أن ماتت عن ثالث وعشرين سنة وتسعة أشهر 



فضل اهللا بن نصر اهللا بن أمحد ، التستري األصل مث البغدادي احلنبلي أخو قاضي احلنابلة حمب الدين ، كان قد 
بالده مع أبيه وإخوته وطاف هو البالد ودخل اليمن مث اهلند مث احلبشة وأقام هبا دهرا طويال ، مث رجع إىل  خرج من

مكة فجاور هبا قليال وصحب هبا األمري يشبكالساقي األعرج وكان املؤيد نفاه إىل مكة فجاور هبا صحبته ، مث ملا 
فأكرمه ، واتفق موت الشيخ مشس الدين احلبيت فشغرت  رجع يشبك إىل القاهرة وتأمر حضر فضل اهللا إىل القاهرة

عنه مشيخة اخلروبية فقرر فيها فضل اهللا املذكور بعناية يشبك املذكور بعد أ ، كان تقرر فيها غريه ، فاستمر هبا إىل 
  .أن مات يف شهر ربيع األول وهو ابن ستني سنة أو جاوزها 

دين البريي أخو مجال الدين األستادار ولد يف حدود اخلسمني ، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد احلريري مشس ال
وتفقه على أيب الربكات األنصاري ، ومسع من أيب عبد اهللا بن جابر وأيب جعفر الغرناطي نزيل البرية حبلب وقرأ 

أخيه بعد أن عليهما وتفقه ، وويل قضاء البريى مدة مث قضاء حلب سنة ست ومثامنائة ، مث حتول إىل القاهرة يف دولة 
كان عزله حكم ملا غلب على حلب فتوجه إىل مكة فجاور هبا ، مث قدم أيب القاهرة فعظم قدره وعني للقضاء ، مث 

ويل مشيخه البيربسية بعد الشريف النسابة ، مث درس باملدرسة اجملاورة للشافعي بعد جالل الدين ابن أيب البقاء ، مث 
، مث قرر  ١٨يدت إليه البيربسية يف سنة ست عشرة وصرف عنها بكاتبه يف سنة انتزعتا منه بعد كائنة أخيه ، مث أع

يف مشيخة سعيدالسعداء بعد موت الباليل سنة عشرين ، وكان قد وىل خطابة ببيت املقدس ؛ ومات يف سحر يوم 
ا خمبزيا قبل ذي احلجة ، واستقر بعده يف مشيخة الصالحية شهاب الدين أمحد بن احملمرة الذي كان هب ٢٤اجلمعة 

ذلك ، مث ارتقى منها إىل والية القضاء بدمشق ، مث عاد إىل املشيخة بالقاهرة ، مث نقل منهاإىل مشيخة الصالحية 
  .ببيت املقدس 

حممد بن أمحد بن حممد بن عبد العزيز اللخمي النستراوي مشس الدينابن أخي القاضي كرمي الدين ناظر اجليش ، 
باشر الديوان مدة إىل أن ويل عمه نظر اجليش فباشر قليال ، مث ترك ذلك وزهد ولبس ولد سنة سبعني تقريبا ، و

الثوف ، ومسع معنا على كثري من مشاخينا ، وكان حيب أهل اخلري وينفر غاية النفرة ممن يتزوكر ، وأقام على قدم 
 ١٢د ومات ليلة اجلمعة التصوف سبعا وثالثني سنة مع صحة العقيدة وجودة املعرفة والصرب على قلة ذات الي

  .شعبان 
حممد بن القاضي شهاب الدين أمحد ، الدفري املالكي مشس الدين ، ولد سنة بضع وستني ، وتفقه على مذهب 
مالك ، وأحب احلديث فسمعه وطاف على الشيوخ ومسع معنا كثريا من املمايخ ، وكان حسن املذاكرة جيد 

  .ها ، وكان قليل احلظ ؛ مات يف العشرين من مجادى األوىل االستحضار ، درس بالناصرية احلسينية وغري
ملالكي ، القاضي ناصر الدين ابن القاضي سري الدين أيب حممد بن إمساعيل بن حممد بن حممد بن هانئ اللخمي ا

الوليد قاضي حلب مث طرابلس ، ولد سنة نيف وأربعني واشتغل قليال وناب عن أبيه فعابوا على أبيه ذلك ، مث ويل 
قضاء محاة مث حلب يف سنة ست وسبعني ، مث ويل محاة وطرابلس وغريها مرارا ، مث واله نوروز قضاء دمشق سنة 

عشرة فساءت سريته جدا ، مث صرفه املؤيد إىل قضاء طرابلس سنة سبع عشرة فاستمر فيها عدة سنني ؛ كتب ست
عنه القاضي عالء الدين وذكره يف تاريخ حلب فقال كتبت عنه بطرابلس ملا وليت قضاءها وكان هو قاضي املالكية 

حممد بن أيب بكر بن عمر .بطرابلس  ٨٢٨ة هبا وكان ظريفا كرميا مسنا جوادا حسن االخالق ، مات يف أوائل سن
، املخزومي املالكي املعروف بابن الدماميين بدر الدين اإلسكندراين ، ولد سنة ثالث وستني وسبعمائة ، وتفقه 

واستنابه ابن التنسي يف احلكم ودرس . باإلسكندرية وتعاين اآلداب ففاق يف النظم والنثر واخلط ومعرفة الشروط 
مث قدم معه القاهرة وناب يف احلكم أيضا وتقدم ومهر واشتهر ذكره ، مث حتول إىل اإلسكندرية بعدة مدارس ، 



واستمر هبا ينوب يف احلكم ويشغل يف العلم ويتكسب من التجارة ، مث حصلت له حمنة فقدم القاهرة وعني للقضاء 
م حيصل له إقبال ، فدخل اهلند فحصل ، وقام معه يف ذلك ابن البارزي فلم يقدر فتوجه إىل احلج مث دخل اليمن فل

له إقبال كبري وأقبلوا عليه وأخذوا عنه وعظموه ، وحصل له مال له صورة فاتفق أن بغتة األجل فمات هناك يف 
  :شعبان يف هذه السنة عن حنو سبعني سنة ، ومن نظمه 

  قلت له والدجى مول
  وحنن باألنس يف التالقي

  قد عطس الصبح يا حبييب
  بالفراقيفال تشتمه 

حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن احملب عبد اهللا بن أمحد بن حممد ، املقدسي الصاحلي مشس الدين ، ولد يف شوال 
وأمسعه على ابن قيم الضيائية ، وأمحد بن اجلوخي وعمر ابن أميلة وست . . . ، وأحضره أبوه عند  ٧٥٥سنة 

تركه بعده مسودة ، وله نظم ضعيف ، وكان يقرأ العرب يف آخرين ، وحدث ، وشرع يف شرح البخاري و
الصحيحني على العامة ، وأجاز ألوالدي غري مرة ؛ ومات بطيبة املكرمة يف هذه السنة ، وكان يذكر عن نفسه أنه 

رأى مناما من حنو عشرين سنة يدل على أنه ميوت باملدينة ، ومسعوه منه قبل أن خيرج إىل هذه السفرة للحج ، 
  .ه باملدينة يف رمضان من هذه السنة ، وهو بقية البيت من آل احملب بالصاحلية فاتفقت وفات

حممد احلموي النحوي املعروف بابن العيار مشس الدين ، كان يف أول أمره حائكا مث تعاين االشتغال فمهر يف العربية 
بارزي ، وكان حسن احملاضرة ، وأخذ عن ابن جابر وغريه ، مث سكن دمشق ، ورتب له على اجلامع تصدير بعناية ال

  ٨٢٩حوادث سنة .ومل يكن حممودا يف تعاطي الشهادات ؛ مات يف ذي القعدة 
  سنة تسع وعشرين ومثامنائة

يف حادي عشر احملرم صرف بدر الدين العينتايب من احلسبة واستقر فيها اينال الششماين وكان أمري عشرة ، وسعر 
والفول مجيعا كل إردب بثالمثائة أزيد من سعر القمح ، وعز اللحم حىت القمح يومئذ مائتان ومخسون ، والشعري 

بيع البقرى بتسعة كل رطل ، وبيع املطبوخ من الضأىن بعشرين ، وكان سعر الذهب البندقي كل مشخص مبائتني 
ألوىل فاحنل ومخس وعشرين ، مث كثر اللحم بعد والية الششماين ، مث تزايد القمح إىل أربعمائة إىل أن دخل مجادى ا

  . . .السعر إىل ثالمثائة ومائتني يف 
ويف احملرم قدم حسن بن عجالن من مكة بوساطة ناظر اجليش ، وقام معه إىل أن أعيد إىل إمرة مكة ، وأمر بإعادة 

اجليش الذين أقيموا مبكة حلفظها من حسن ، وصرف على بن عنان عن إمرة مكة ، وبذل حسن ماال كثريا اقترضه 
  .ار بالقاهرة ، وكتب تقليده وأرسله إىل مكة ، وأقام هو إلحضار بقية ما وعد به من التج

ويف مستهل صفر أمر السلطان القضاة أن يلزموا العوام بالصالة ،فاجتمعوا يف ثانيه بالصاحلية ومعهم احملتسب 
ب النصر إىل جامع طولون يف ونائب الوايل ، وكتبوا ورقة لتقرأ على الناس ، وتوىل قراءهتا بعض نواب احلكم من با

  .الشارع األعظم 
ويف خامس عشر صفر عقد جملس بالقضاة وبياض الناس من التجار ، وشاور السلطان القضاة يف إبطال املعاملة 

بالدنانري البندقية املشخصة ، فاستحسنوا ذلك ، وضربت األفلورية أشرفية ، ونودي مبنع املعاملة بالبندقية ، فظن 
  .عاملة بالدراهم البندقية تبطل فنودي بإبقائها الناس أن امل

ويف يوم اخلميس السابع من ربيع األول عمل املولد النبوي وابتدأوا به من بعد اخلدمة ، ومد السماط بعد صالة 



  .العصر وفرغ بني العشاءين ، وكانت العادة أن يبدأ بعد الظهر وميد السماط املغرب ويفرغ عند ثلث الليل 
س والعشرين من شهر ربيع اآلخر صرف القاضي زين الدين التفهين عن قضاء احلنفية وقرر يف مشيخة ويف الساد

الشيخونية عوضا عن الشيخ سراج الدين قارئ اهلداية حبكم وفاته ، وكان السراج ملا مات سعى مجاعة يف املشيخة 
 فقرره السلطان فيها ، ففرح بذلك فأمر السلطان جبمعهم فاجتمعوا ، وتعصب مجاعة من أهل الشيخونية للتفهين

ظنا منه أنه يضمها إليه مع القضاء ، فلما لبس اخللعة هبا أحضر العينتايب فألبس اخللعةبوالية القضاء ، فسقط يف 
يدي التفهين وندم حيث ال ينفعه الندم ونزل الشيخونية كئيبا ، ورجع أكثر الناس مع العينتايب إىل الصاحلية مث إىل 

  .منزله 
يف رابع عشري ربيع اآلخر صرف الشيخ عالء الدين الرومي عن مشيخة األشرفية ، وقرر عوضه الشيخ كمال و

الدين ابن اهلمام ، ومل يكن له يف ذلك سعي ، وإمنا كان تقرر درسه بقبة الصاحل فطلب إىل القلعة وألبس اخللعة ، 
جزيال فاحتاط عليه نقل عنه أمور فاحشة ، وكان سبب عزل عالء الدين أن شخصا من الصوفية مات وخلف ماال 

  .فغضب السلطان وأمر بإخراجه وعزل منها وتقرير كمال الدين 
ويف ربيع اآلخر كتبت اجلارة اجلودرية يف التفتيش على جاين بك الصويف ، ولسبب فيه أن كتاب نائب الشام ورد 

رقها ، فرحلوا وتتبعت آثار جاين بك فلم وفيه أهنمختفي عند شخص جندي فلم يوجد ، فأمر أهلها بإخالئها وح
  .يوقف له على أثر 

ويف الثالث عشر من مجادى اآلخرة صرف القاضي حمب الدين أمحد بن نصر اهللا عن قضاء احلنابلة ، واستقر عز 
ا الدين عبد العزيز ابن علي بن أيب العز املقدسي الذي كان ويل قضاء الشام ودرس باملؤيدية ، وكان قبل ذلك قدمي

ويل قضاء بيت املقدس ، مث فر من الشام لكائنة وقعت له مع الباعوين فوصل إىل بغداد وويل القضاء هبا ؛ وكان رمبا 
  .وليت قضاء الشام والعراق ومصر ومل يقع ذلك ألحد من أقراين : افتخر فقال 

  .و قبله أو بعده بقليل ويف أول يوم من رجب أدير احململ ، ومل جتر العادة بذلك بل كان يدار يف النصف أ
  ذكر غزوة قربس الكربى
بن جاكم بن بيدو بن أنطون بن جينوس صاحب قربس وكان قد  -جينوس : ويقال  -بلغ األشرف أن جابوش 

ملكها من سنة مثامنائة فراسل ملوك الفرنج يستنفزهم على املصريني ويشكو ما جرى على بالده ،فأرسل كل منهم 
كتيالن ابن أخيه مبركب وفرسان ، وجد جابوش يف عمارة املراكب والقراقر وعزم على له جندة ، وأرسل ملك ال

قصد اإلسكندرية تأسيا بوالده ، فإنه هو الذي كان طرقها يف آخر سنة ست وستني ودخلها عنوة يف آخر احملرم 
ه ذلك بعمارة األغربة وأسر منها خالئق والقصة مشهورة ؛ فأمر السلطان ملا بلغ -أوائل صفر سنة سبع وانتهبها 

واحلماالت ، وجد يف ذلك وبذل األموال ، فلما تكاملت العمارة احندرت إىل قوة ويقال إنه بلغت عدة العمارة 
مائى قطعة وزيادة ؛ وندب السلطان ينال اجلكمي وتغري بردى احملمودي وغريمها من  -أغربة ومحاالت وزوارق 

ن ينال على من يف البحر واآلخر على من يف الرب وأن ال يعارض أحدمها األمراء الكبار والصغار للغزاة وأن يكو
وإياس ويشبك الشاد واينال األجرود وسودون اللكاشي  -اآلخر ، وكان معهم من األمراء مراد خجا الشعباين 

أن  وجامن احملمدي وغريهم ؛وتالقت املراكب من اإلسكندرية مع املراكب املصرية بثغر رشيد يف رجب ، فاتفق
الريح هاجب يف بعض الليايل ، فانكسرت أربع محاالت ومات فيها مائة فرس ، وتسعة أنفس ، وبلغ السلطان ذلك 

يا موالنا : فتطري مجاعة من األمراء وثبت هو ومل يتطري ، وقال له كاتب السر وهو يومئذ بدر الدين بن هرمز 
لغ قراقر اإلسكندرية ما جرى على احلماالت رجع السلطان إن من كان أوله كسر يكون يف آخره جرب ؛ وملا ب



أمريهم فأقام بعا حتت العساكر ، فلما كان مستهل شعبان هجم عليهم غراب وقرقوران مملوءة من املقاتلة جهزهم 
صاحب قربس ليأخذوا من جيدونه بساحل اإلسكندرية لعلمه مبسري القراقز اخلمس إىل جهته بإعالم من بالبلد من 

فدخلوا وهم يظنون أن اخلمس قراقب يف رشيد ، فواجهوهم فأرشقوهم رميا بالنشاب إىل أن هزموهم  الفرنج له ،
فاتفق أهنم خرجوا مقلعني فوافتهم أغربة أرسلها إليهم من برشيد من اجلند ، فلم يزل اجلند جمتمعني واملراكب 

وصلوا إىل اللمسون فوجدوا احلصن  توافيهم من كل جهة إىل الرابع والعشرين من شعبان ، فساروا مقلعني حىت
الذي كانوا أحرقوه قد عمر وشحن باملقاتلة فأحاطوا به يف السابع والعشرين ، وصعد يشبك قرقش وهو من 

، فصعد هو ومن معه على سلم من  ٤٤الفرسان املعدودين وقد ويل إمرة املوكب األول يف احلج بعد ذلك يف سنة 
نج الذينفي احلصن بعد أن كانوا أوقدوا قدور الزفت تغلي نارا ليصبوها خشب وتبعهم خلق كثري ، فهرب الفر

على من يصعد إليهم من املسلمني ، فهزمهم اهللا تعاىل وملكوا الربج األول ؛ وأحاط بعض املسلمني باألسكتية وهي 
ان فأمنوهم ، قرية من قربس خارجة عن حكم جابوش نظري املاغوصة وهي مع البنادقه ، فطلبوا من املسلني األم

فحملوا إليهم اهلدايا والضيافات ، فسألوهم عن جابوش فقالوا إنه مستعد يف مخسة آالف فارس وسبعة آالف راجل 
، فراسلوه بأن يدخل حتت الطاعة ليؤمنوه على نفسه وجنده وبلده وإال مشوا عليه وخربوا قصره وأسروه وقتلوه ، 

قتل الرسول وأحرقه ، فبلغ املسلمني اخلرب يف مستهل رمضان فانقسموا فلما بلغته الرسالة أخذته محية اجلاهلية ف
قسمني النصف مع احملمودي يف الرب والنصف مع اجلكمي يف البحر ، فلم يزل أهل الرب سائرين حىت وصلوا موضع 

مث . وا الكنيسة فوجدوها خرابا والبئر الذي هبا قد هدم ، فحفروا حوله فظهر املاء فشربوا بعد أن كانوا عطش
جاءكم العدو : ساروا يف جبال وتالل وهم صوام واحلر شديد فنزلوا للقائلة يف ظالل الشجر وإذا بصارخ صرخ 

فثاروا وركبوا وحصلت رجفة عظيمة ، وكان جابوش ملا قتل الرسول ركب يف عساكره بعد عرضهم ، وجهز 
ى اجلمعان احناز إىل بساتني هناك ، وجعل بينه وبني قراقرة يف البحر لإلحاطة مبن يف البحر من املسلمني ، فلما تراء

املسلمني هنرا ، وتقدم حنو اخلمسمائة من املقاتلة فربز هلم من املسلمني مخسة تغري بردى وقطلوبغا املؤيدي املصارع 
رب ويال يا وجوه الع: وعالنفبادروا األبراج فلحق هبم ابن القاق مقدم العشري بالشام ومعه حنو الثالثني فتنادوا 

جركس إن أبواب اجلنان فتحت ، إن متم كنتم شهداء ، وإن عشتم عشتم سعداء بيضوا وجوهكم وأخلصوا اهللا 
العمل ؛ فحملوا محلة واحدة ، فنصرهم اهللا تعاىل ؛ وقاتل يومئذ قطلوبغا قتاال عظيما فعثر جواده فقام عنه وقاتل 

  راجال إىل أن قتل ، فلما رأى جابوش أمر
دبار وقد استظهر عليهم أهل اإلسالم ركن إىل اهلرب مث إن عسكره خالفوه ومحلوا ، فصرب هلم عسكره يف إ

املسلمون واشتد األمر ، فاتفق أن جابوش وقع عن فرسه فنزل أصحابه فأركبوه ، فوقع ثانيا فنزلوا وأركبوه ، فكبا 
آه بعض الترك فأرشقوهم نبال ، فلم به الفرس ثالثا فدهشوا وذهلوا عنه ، وانكسر عسكره وولوا األدبار ، فر

يزالوا كذلك إىل أن غربت الشمس ، وقيل إن مجلة من قتل منهم يف ذلك اليوم ستة آالف ؛ مث رجع املسلمون 
فنزلوا على املاء وباتوا على أهبة ، فلما أصبحوا توجه يشبك الشاد ومن معه إىل جبل الصليب فخربه وما حوله من 

ليب الذي كان به وكانوا يعظموهنحىت مسوه صليب الصلبان ، مث سار احملمودي بالعسكر الديارات ، وأحضروا الص
إىل جهة املالحة ، وتوجه بعض العسكر إىل من باملراكب ، فأعلموهم مبا وقع من املسلمني ، أن صاحب قربس مقيد 

عسكر وكان ثاين شهر ، وأن أخاه قتل ، وأن ابن أخي صاحب الكتيالن الذي جاء جندة له مقيد ، مث وصل ال
ره يف إدبار وقد استظهر عليهم أهل اإلسالم ركن إىل اهلرب مث إن عسكره خالفوه ومحلوا ، فصرب هلم . رمضان 

املسلمون واشتد األمر ، فاتفق أن جابوش وقع عن فرسه فنزل أصحابه فأركبوه ، فوقع ثانيا فنزلوا وأركبوه ، فكبا 



، وانكسر عسكره وولوا األدبار ، فرآه بعض الترك فأرشقوهم نبال ، فلم  به الفرس ثالثا فدهشوا وذهلوا عنه
يزالوا كذلك إىل أن غربت الشمس ، وقيل إن مجلة من قتل منهم يف ذلك اليوم ستة آالف ؛ مث رجع املسلمون 

وما حوله من فنزلوا على املاء وباتوا على أهبة ، فلما أصبحوا توجه يشبك الشاد ومن معه إىل جبل الصليب فخربه 
الديارات ، وأحضروا الصليب الذي كان به وكانوا يعظمونه حىت مسوه صليب الصلبان ، مث سار احملمودي 

بالعسكر إىل جهة املالحة ، وتوجه بعض العسكر إىل من باملراكب ، فأعلموهم مبا وقع من املسلمني ، أن صاحب 
ن الذي جاء جندة له مقيد ، مث وصل العسكر وكان ثاين قربس مقيد ، وأن أخاه قتل ، وأن ابن أخي صاحب الكتيال

  .شهر رمضان 
وهي كرسي اململكة ، فلما رأى الفرنج الذين يف القراقر  -فلما كان يوم اخلميس خامسه ساروا إىل األفقيسة 

يعلمه خلف البحر من اجلند حطموا على اكب املسلني ، فأمر اجلكمي من بقي معه مبدافعتهم وأرسل إىل احملمودي 
فأعاد عليه أكثر العسكر وتأخر معه طائفة ، فلما رجعوا وجدوهم يف وسط القتال فأعلنوا بالتكبري ، فأجاهبم من يف 

البحر وبادروا إىل طلوع املراكب ومشوا على مراكب الفرنج ، فاشتد القتال إىل أن دخل الليل فحجز بينهم ، 
، فلما هبوا تفطن اجلكمي فلم جيد الريح تساعدهم ، فتبعهم  فلما طلع الفجر أبعدت مراكب الفرنج عن املسلمني

إياس اجلاليل فقطع مركبا ووقع القتال بينهم ، وكان باملركب ثالمثائة مقاتل غري األتباع ، فرمى عليهم بالسهام 
  .احلطابية حىت ما بقي أحد منهم جيسر خيرج رأسه فطلع املسلمون وملكوها وقتلوا أكثر من هبا 

بقية املراكب هاربة يف البحر حىت غابوا عن األعني ، وكفى اهللا املؤمنني القتال هبزمية من يف البحر من واستمرت 
الفرنج وكان سبب ثياهبم يف القتال أهنم مل يعلموا ما اتفق مللكهم من األسر ولعسكرمهن اهلزمية ، واستمر احملمودي 

شهر رمضان ، فخشى من مع احملمودي على أنفسهم  حىت أخذ املدينة هو ومن معه وذلك يف يوم اجلمعة خامس
لقلتهم فشجعهم احملمودي ، مث دخل القصر فوجد به من األمتعة ما ال حيصى ، فأقاموا هبا صالة اجلمعة وأذنوا على 

صوامع الكنائس ، مث خرجوا يوم السبت ومعهم الغنائم الكثرية واألسرى ، فلما وصلوا إىل املراكب اجتمعوا 
  .د األسرى فكان ثالثة آالف وسبعمائة نفس وأحصوا عد

واختلف رأيهم يف اإلقامة واملطالعة مبا وقع من الفتح وانتظار وصول الرسول باجلواب أو التوجه باألسرى والغنائم 
والعود إذا أراد السلطان مرة أخرى الستئصال بقية الفرنج واالستيالء على بقية الغنائم ، فغلب الرأي الثاين ، 

م الغنائم واألسرى ومن مجلتهم عظيمهم وهو مقيد ، فلما وصلوا إىل ساحل بوالق أركب صاحب قربس وصحبته
وولده وابن أخي صاحب الكتيالن على بغال عرج وأعالمه منكسة أمامه ومحلتالغنائم واألسرى على اجلمال 

ند ، ومل يبق مبصر والقاهرة والبغال وشقوا املدينة ، وكان ذلك يوم االثنني ثامن شوال ، ومعه األمراء واجل
وضواحيها كبري أحد إال حضر الفرجة حىت سدوا األفق ، وكان أول احلمالني باب املدرج وآخرهم بوالق ، فلما 

وصلوا به إىل القلعة كشف رأسه وكب على وجهه حىت قبل األرض عند الباب ، مث أحضر بني يدي السلطان فقبل 
ا أفاق ردوه إىل مكان أعد له وكانت صورة دخوهلم أهنم ترتبوا من امليدان األرض مرارا وسقط مغشيا عليه ، فلم

الكبريمث أدخلوهم من باب القنطرة فشقوا القاهرة ، واجتمع أهل البلد حىت مل يتخلف كبري أحد ، فكان أمرا مهوال 
وهو راكب على بغلة  من كثرة اخللق ، وجاز األمراء مث األسرى مث الغنائم ، ونصبوا تاج امللك وأعالمه منكسة

مقيد ، فلما وصل إىل املدرج باس األرض ومشى يف قيده إىل أن وقف قدام السلطان باملقعد ، وحضر ذلك أمري 
مكة ورسل ابن عثمان ورسل ملك تونس ورسل أمري التركمان ورسل ابن نعري وكثري من قصاد أمراء الشام ، 

طان عفر وجهه يف التراب بعد أن كشفه ، وخلع السلطان فكان اتفاق حضورهم من املستغرب ، فلما رأى السل



على األمراء ، مث قرر عليه مائتا ألف دينار ، حيمل منها هو مبصر النصف ويرسل النصف إذا رجع ، وألزم حبمل 
عشرين ألف دينار كل سنة ، مث أفرج عنه بعدان محل ما قرر عليه معجال ، وتوجه فأرسل شيئا بعد شيء إىل أن 

ا أرسله مخسة وسبعني ألف دينار ؛ وقدرت وفاته عقب ذلك ، ويقال إنه كان فهما عاقال ينظم الشعر أكمل م
  :بلسانه ويعربه بالترمجان بالتركي فأمأل على بعض من معه هذه األبيات 

  يا مالكا ملك الورى جبسامه
  انظر إيل برمحة وتعطف

  وارحم عزيزا ذل وامنن بالذي
  ويفاعطاك هذا امللك والنصر ال
  إن مل تؤمين وترحم غربيت

  فبمن ألوذ ومن سواكم يل يفي
عفوت عنه ، وتقرر احلال معه بعد ذلك أن يكون نائبا عن : فلما قرئت على السلطان وعرف معناها رق له وقال 

السلطان يف قربس وما معهاوأن يقرر عليه لبيت املال يف كل سنة ألفي ثوب صوف ملونة قيمتها قريب من عشرين 
دينار وأن يعجل بسبعني ألف دينار خارجا عن الذي حيتاج إليه للحاشية فألبس تشريفا ومركوبا وعذبة ،  ألف

وتوجه املسفر صحبته إىل اإلسكندرية ، فطلب مجيع التجار من الفرنج املقيمني هبا فأقرضوه املبلغ مجيعه ، فعجل به 
ا التمرازي فأمر بعرض مجيع من هبا من اجلند فكانت قبل أن يصل إىل بالده ، وكان أمري اإلسكندرية يومئذ آقبغ

عدهتم ألفني ومخسمائة ملبس ، واجتمع من الرعية ما ال حتصى عدهتم فاصطفوا له مساطني على طريقه ، فلما رأى 
اهللا إن كل من يف بالد الفرنج ما يقاوم أهل اإلسكندرية وحدهم وقد تقدم أن أباه رمى بطرس هو : كثرهتم قال 

ان هجم على اإلسكندرية يف سلطنة األشرف شعبان بن حسني فقدر اهللا تعاىل أن ولده جابوش يدخلها يف الذي ك
وهللا احلمد على جزيل هذه النعمة وكان رتب له رواتب تقوم بكفايته  -صورة األسري يف سلطنة األشرف برسباي 

نة اآلتية ، وفرح املؤمنون بنصر اهللا تعاىل وكفاية من خيدمه ، وكان من أمره ما سأذكره إن شاء اهللا تعاىل يف الس
وكان ذلك على غري القياس ، فإن اجلند الذين توجهوا إىل قربس مل يكن هلم عادة بركوب البحر وال بالقتال فيه 
فمن اهللا على املسلمني بلطفه ونصرهم ، ولو كانت األخرى لطمع الفرنج يف بالد املسلمني خصوصاالسواحل ، 

غزاة إىل اآلفاق وعظم هبا قدر سلطان مصر وهللا احلمد وأنشد األديب زين الدين عبد الرمحن بن وطار خرب هذه ال
  :حممد ابن اخلراط موقع الدست بالقلعة قصيدة فائية أوهلا 

  بشراك يا ملك امللوك األشرف
  بفتح قربس باحلسام املشرف
  فتح لشهر الصوم مت قتاله

  من أشرف يف أشرف يف أشرف
  ان قبل على شفاأحيا اجلهاد وك

  من تركه فشفيته حىت شفي
  قالت دمى تلك الديار وقد عفا
  إجنيلهم أهال بأهل املصحف
  :ويف طويلة يقول يف آخرها 



  مل ختلف مثلك فاتكا
  ملكا ومثلي شاعرا مل ختلف

  فيك التقى والعدل واإلحسان يف
  كل الرعية والوفا والفضل يف

انة السلطانية وفرق يف الذين جاهدوا منه بعضه بعد أن كان السلطان هم وبيع السيب والغنائم ومحل الثمن إىل اخلز
  .أن يقسم الغنيمة بالفريضة الشرعية مث انثىن عزمه عن ذلك 

ويف ثالث شعبان ابتدئ بقراءة احلديث بالقلعة وبدأ القارئ يقرأ يف صحيح مسلم ، وأمر السلطان بإحضار القضاة 
، وجلس كاتبه عن ميينه وجبانبه العينتايب مث املالكي مث عبد العزيز احلنبلي ،  املنفصلني فجلسوا عن يسار السلطان

وجلس املشايخ مينة ويسرة وهم يزيدون على العشرة ، ووقعت فوائد ومباحث فظهرت مقادير احنطاطا وارتفاعا ، 
املشايخ بسعي العيين فلما كان يوم اخلتم خلع على القضاة التشاريف على العادة لكنهم كانوا سبعة ، وخلععلى 

  .فراجى صوف بسنجاب وفرجية وهو بسمور وهي أول سنة خلع فيها على املشايخ وكانوا حنو عشرة 
ويف النصف من ذي القعدة وصل جنم الدين ابن حجي الذي كان كاتب السر وبقي يف السنة املاضية فلم يزل 

قاهرة بعناية من كان السبب يف صرفه وهو جانبك يسعى ويكاتب يبذل املال إىل أن أجيب وأذن له باجمليء إىل ال
الدويدار ، فلما استقر بالقاهرة سعى يف قضاء الديار املصرية ، فأجيب سؤاله واستدعى بديوان خطب فحفظ منه 
خطبة عيد النحر ظنا منه أنه رمبا أفضت إليه الوالية عاجال فاحتاج إىل أن خيطب يوم العيد ، وأمر خبياطة مالبس 

من فوقانية ونسج عذبة وغري ذلك ، ففي غضون ذلك وصل الشريف شهاب الدين نقيب األشراف القضاة 
احلسيين الذي كان وىل القضاء عوضا عنه ملا أسفر يف كتابة السر ومعه من اهلدايا والتحف ما ال يوصف كثرة 

شاء اهللا من الرؤساء حىت  وذلك يف أواخر ذي احلجة ، فأهدى للسلطان وبقية الكبار هدايا خليلة حىت مل يدع من
أهدى له فقلب اهللا القلوب ، وقرر ابن حجى يف قضاء الشام وأمر بأن يرجع الشريف بطاال ، فتوجها إىل الشام يف 

  .السنة املقبلة 
وفيها يف ذي القعدة بلغ عجالن بن ثابت بن هبة احلسين أمري املدينة أن السلطان عزله ووىل ابن عمه خشرم بن 

فقبض علىاخلدام والقضاة وهنب املدينة ، فلما وصل خشرم مع أمري احلاج الشامي وجد عجالن أخلى  مجاز بن هبة
املدينة فأقام خشرم وتوجه الركب الشامي إىل مكة ، فعاد عجالن فأمسك خشرم وخرب بيوتا كثرية وأحرق بيوتا 

  .ان يرسل إليه غالب األحكام وسلم منه بيوت الرافضة ، وكان قد أقام من الرافضة قاضيا امسه الصيقل وك
وجلى أهل املدينة إال الرافضة وإال القاضي الشافعي فإنه كان استنزل شخصا من أقارب خشرم يقال له مانع 

وفيها استقر مقبل الرومي يف نيابة صفد عوضا عن اينال اخلازندار حبكم خمامرته هو وأخوه وكان يومئذ . فأجاره 
  .ل عليهما حىت قبض عليهما فقتال نائب القلعة فاتفقا فتحيل مقب

وفيها خرجت العساكر إىل هابيل بن قرايلك مبدينة الرها فغلبوا عليها وانتهبوها ، واسروا هابيل وأحضروه إىل 
  .القاهرة فسجن بالقلعة حىت مات يف الطاعون ، الكائن يف سنة ثالث وثالثني ومثامنائة 

الشعباين إىل مكة ، فغلب برسبغا على صاحب ينبع وجهزه يف  وفيها جهز السلطان برسبغا إىل ينبع وقرقماس
  .احلديد إىل السلطان ، وأقامقرقماس مبكة فمهد البالد وقطع أثر املفسدين 

  ٨٢٩وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة تسع وعشرين ومثامنائة من األعيان



وسبعني وأبوه إذ ذاك احلاكم هبا ، ونشأ  أمحد بن حممد بن مكنون ، شهاب الدين املنايف القطوي ، ولد هبا سنة تسع
نشأة حسنة وحفظ احلاوي ، واشتغل يف الفرائض ، والزم الشيخ مشس الدين الغراقي يف ذلك ، وكان يستحضر 
احلاوي وكثريا من شرحه ، واشتغل يف الفقه قليال ، مث ويل قضاء قطية بعد أبيه ، مث ويل قضاء غزة بعناية القاضي 

لبارزي يف أول الدولة املؤيدية ، مث استقر يف قضاء يف دمياط مع بقاء قطية معه فاستناب فيها قريبه ناصر الدين ابن ا
زين الدين عبد الرمحن واستمر يف دمياط يف غاية اإلعزاز واإلكرام ، فلما انفصلت الدولة املؤيدية تسلط عليه أناس 

هر عندي على ابنيت رابعة ودخل هبا بكرا ابنة بالشكاوى والتظلم ، وكان كثري االحتمال حسن األخالق ، وصا
عوضها اهللا  -مخس عشرة سنة فولدت منه بنتا مث مات عنها ، فتزوجها الشيخ حمب الدين ابناألشقر فماتت عنده 

  .اجلنة ومات ابن مكنون يف شهر رمضان وكثر األسف عليه 
بكر بن حممد بن عبد اهللا الشيخ تقي الدين  أبو. اينال النوروزي أمري سالح مات يف أول ربيع اآلخر بالقاهرة 

، وتفقه بالشريشي والزهري وابن اجلايب والصرخدي والغزي  ٧٥٢احلصين مث الدمشقي الفقيه الشافعي ، ولد سنة 
وابن غنوم ، وأخذ عن الصدر الياسويف مث احنرف عن طريقته ، وحط على ابن تيمية وبالغ يف ذلك ، وتلقى ذلك 

، وثارت بسبب ذلك فنت كثرية ، وكان مييل إىل التقشف ، ويبالغ يف األمر باملعروف والنهي  عنه الطلبة بدمشق
مجادى  ١٤١عن املنكر ، وللناس فيه اعتقاد زائد ، وخلص املهمات يف جملد ، وكتب على التنبيه ، وكانت وفاته يف 

ادر ، وخيرج إىل التنزه وحيث الطلبة كان خفيف الروح منبسطا ، له نو: اآلخرة ،قال القاضي تقي الدين األسدي 
على ذلك ، مع الدين املتني والتحري يف أقواله وأفعاله ، وتزوج عدة نساء مث انقطع وتقشف واجنمع ، وكل ذلك 

قبل القرن ، مث ازداد بعد الفتنة تقشفه واجنماعه وكثرت مع ذلك أتباعه حىت امتنع من مكاملة الناس ، ويطلق لسانه 
حاب الواليات ، وله يف الزهد والتقلل من الدنيا حكايات تضاهي ما نقل عن األقدمني ، وكان يف القضاة وأص

يتعصب لألشاعرة ، وأصيب يف مسعه وبصره فضعف ، وشرع يف عمارة رباط داخل الباب الصغري فساعده الناس 
خبطه كثريا قبل الفتنة ،  بأمواهلم وأنفسهم ، مث شرع يف عمارة خان للسبيل ففرغ يف مدة قريبة ، وكان قد كتب

  .ومجع تواليف كثرية يف الفقه والزهد 
حسن بن سويد ، املصري املالكي القاضي بدر الدين ، كان أصله من سوق شنودة وسلفه من القبط ، ويقال إن 
أباه كان يبيع الفراريج ، ذكر يل ذلك بعض ثقات املصريني عن شيخنا مشس الدين املراغي أنه شاهده ، ورزق 

ويد هذا من األوالد مجاعة نبغوا وصاروا من أعيان الشهود مبصر منهم مشس الدين األكرب وبدر الدين هذا ، س
والزم االشتغالفي مركز الشافعية بباب العبد واملتجر الكارمي ، وجملس القاضي فخر الدين القايايت ، ودروس 

 سنة مثامنائة مث عاود البالد مرارا واتسعت حاله الشيخ مشس الدين املراغي ، مث حصل ماال واجتر به إىل اليمن يف
جدا ، وتزوج بنت اهلوريين اليت من بنت القايايت بعد موت زوجها والد الشيخ سيف الدين احلنفي فاستوىل على 

تركة القايايت بعد موته وأدخل معه فيها من شاء ، وبىن مدرسة تقابل محام جندر ومات قبل أن تكمل ، وأوصى هلا 
ة آالف دينار لتكميلها فصريها أوالده بعد جامعا وأبطلوا ما كان صريه هو من كوهنا مدرسة ، ومل يدرس هبا بأربع

  .تدريسا ، وحصل يف ذلك خبط كثري ؛ مات يف أوائل صفر 
حسن بن عجالن بن رميثة ، احلسين أمري مكة السيد الشريف ، وكان قدم صحبة قرقماس من احلجاز يف احملرم ، 

السلطان ، وقرره يف إمرة مكة على عادته وألزم بثالثني ألف دينار ، أحضر منها مخسة آالف وأقام واجتمع ب
ليتجهز فتأخر سفره إىل أن كان يف سادس عشر مجادى اآلخرة فمات ، وكان أول ما ويل األمرة بعد قتل أخيه علي 

ثني سنة سوى ما متلكها من والية غريه ، بن عجالن يف ذي القعدة سنة سبع وتسعني ، فكانت مدة إمرته اثنتني وثال



وكان يف هذا الشهر قد جتهز وأخرج أثقاله ظاهر القاهرة ، وقدم ولده بركات يف رمضان من مكة فالتزم مبا بقي 
على والده ،والتزم كل سنة بأن حيمل عشرة آالف دينار ، والتزم أن يكون ما جرت به العادة من مكس جدة 

  .مراكب اهلند يكون للسلطان خاصة  يكون له ، وما جتدد من
احملرم فجأة يف احلمام ، وكان قد انقطع للعبادة باجلامع األزهر  ٢١خليفة املغريب األزهري الشيخ املعتقد ، مات يف 

  .نيفا وأربعني سنة ، ووجد له شيء كثري 
ن حممود بن حممود بن فضل اهللا مشس بن عطاء اهللا ، اهلروي القاضي مشس الدين وامسه حممد بن عطاء اهللا بن حممد ب

، كان إماما بارعا يف فنون من العلوم ويقرئ يف املذهبني  ٧٦٧بن الرازي اهلروي الشافعي ، مولده هبراة سنة 
الشافعي واحلنفي والعربية واملعاين والبيان ، ويذاكر باألدب والتاريخ ، ويستحضر كثريا من الفنون ، وله تصانيف 

ساع نظره وتبحره يف العلوم ، وتقدمت أخباره مفصلة يف سنة مثاين عشرى ، ويف سنة تدل على غزر علمه وات
إحدى وعشرين ، ويف سنة سبع وعشرين ، وكان قد حج يف سنة مثان وعشرين ، مث رجع إىل القدس فمات به وهو 

أن يف لسانه شيخ الصالحية يف ثامن عشر ذي احلجة ، وكان شيخا ضخما طواال أبيض اللحية مليح الشكل إال 
علي بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن علي بن إسحاق بن سالم ابن عبد الوهاب بن احلسن بن سالم .مسكة 

الدمشقي عالء الدين أبو احلسن الشافعي ، ولد سنة مخس أو ست ومخسني ، وحفظ القرآن والتنبيه واأللفية 
ن قاضي شهبة وغريمها كالشهابني الزهري واحلسباين ، وخمتصر ابن احلاجب ، وتفقه على عالء الدين ابن حجي واب

وارحتل إىل القاهرة فقرأ هبا األصول على الضياء القرمي واملختصر على الركراكي املكي وكان يطريه حىت كان 
كان يعرفه أكثر من مصنفه ، فاشتهر ومتيز ومهر ، فكان يبحث يف حلقة ابن خطيب يربود فينتشر البحث : يقول 
بة بكثرة تفننه وإشكاالته ، وأصيب يف الفتنة الكربى مبا هلويف يده باحلرق ، وأسروه فسار معهم إىل ماردين بني الطل

مث انفلت منهم ، وقرره جنم الدين ابن حجي يف الظاهرية الربانية بعد وفاة أخيه ، ونزل له التاج الزهري عن 
عذراء ، وكان حيفظ كثريا من الرافعي وإشكاالت  العذراوية مبساعدة ابن حجي ، ودرس بالركنية بعد ابن خطيب

عليه وأسئلة حسنة ، ويقرئ يف الفقه إقراء حسنا وكذا املختصر ، وله يد يف النظم واألدب والنثر ، وكان حبثه 
أقوى من تقريره ، وكان مقتصدا يف ملبسه وغريه شريف النفس حسن احملاضرة ، وكان ينسب إىل نصرة مقالة ابن 

ا حوقق يف أمره تربأ من تلك املقاالت ويتحمل هلا تأويالت واهللا أعلم بغيبه ، وكان يطلق لسانه يف مجاعة عريب ، فإذ
من الكبار ، واتفق أنه حج يف هذه السنة فلما رد من احلج والزيارة مات يف وادي بين سامل يف أواخر ذي احلجة ، 

بدمشق ومسعت من فوائده ، وكان أخذ الفقه عن احلسباين  ومحل إىل املدينة فدفن يف البقيع وقد شاخ ، لقيته قدميا
  .وابن الزهري واألصول عن الضياء القرمي 

عمر بن علي بن فارس ، الشيخ سراج الدين اخلياط الطواقي احلنفي املعروف بقارئ اهلداية ، وكان يف أول أمره 
استقر قارئ الشيخ عالء الدينالسريامي هبا فلقب خياطا باحلسينية وتنزل يف طلبة الربقوقية ومتهر يف الفقه وغريه ، و

وتقدم يف الفقه إىل أن صار . . . بقارئ اهلداية متييزا له عن سراج الدين آخر كان يقرأ يف غريه ، ومسع احلديث من 
لما املشار إليه يف مذهب احلنفية ، وكثرت تالمذته واألخذ عنه ، وويل مشيخة الشيخونية بأخرة بعد ابن التباين ، ف

مات استقر فيها زين الدين التفهين بعد عزله عن القضاء بالعيين ، واستقرت بقية وظائف سراج الدين بيد ولده ، 
وناب عنه فيها صاحبنا عبد السالم البغدادي ، مات يف ربيع اآلخر بعد أن أنتهت إليه الرئاسة يف مذهبه ، وصار 

بية والنحو وغريها ، وشارك يف فنون كثرية ، وكان مقتصدا يف املعول على فتياه مع جاللته يف أصول الفقه والعر
ملبسه ومركبه ، يتعاطى حوائجه من األسواق بنفسه ومل يؤثر ذلك يف جاللته وعظمته يف النفوس ومهابة السلطان 



يا من ممن دونه له هذا وهو غري ملتفت ألهل الدولة بالكلية ، وملا وىل مشيخة الشيخونية أراد التوجه إليها ماش
مسكنه بالظاهرية ، فأرسل إليه األشرف فرسا وألزمه بركوهبا ، فلما ركبها أخذ بيده عصا يسوقها هبا حىت وصل 

إىل اخلانقاه ، فنزل عنها كما ينزل عن احلمار برجليه من ناحية واحدة ، هذا وهو على ما هو عليه من الوقار 
جق الظاهري أتابك العساكر بالديار املصرية ، مات يف تاسع ق.واألهبة اليت مل يبلغها أصحاب الشكائم والعمائم 

  .رمضان 
حممد بن أمحد بن ظهرية بن أمحد بن عطية بن ظهرية ، املخزومي املكي الشافعي ، ابن عم الشيخ مجال الدين حممد 

ني ، ومسع بن عبد اهللا بن ظهرية ، يلقب كمال الدين ويكىن أبا الفضل ، ولد يف شهر ربيع اآلخر سنة ست ومخس
من عز الدين ابن مجاعة والشيخ خليل املالكي واملوفق احلنبلي وابن عبد املعطي ، وناب يف اخلطابة ، وحدث ، 

  .وأضر بأخرة ؛ ومات يف صفر 
حممد بن حممد بن أيب القاسم ، أبو عبد اهللا الرخاجي ، أحد مشايخ الصوفية بزبيد ، كان قد تقدم عند األشرف 

ده الناصر ، وكان يالزمه وينادمه وحيضر معه مجيع ما يصنعه من خري وشر من غري تعرض إلنكار إمساعيل مث عند ول
  .، وكان حسن الوساطة ؛ مات يف رابع عشر ذي القعدة وله ست وسبعون سنة 

يوسف بن خالد بن أيوب ، القاضي مجال الدين احلسفاوي الشافعي ،نشأ حبلب وقرأ يف الفقه على ابن أيب الرضى 
أ عليه القراآت ، مث سافر إىل ماردين فأخذ عن زين الدين سرجبا وويل قضاء ملطية مدة ، مث دخل القاهرة ويل وقر

قضاء حلب مث قضاء طرابلس مث كتابة السر بصفد ، وكان حسن الشكل فائق اخلط قوي النظم ؛ مات بطرابلس 
  .يف ثالث عشر احملرم 

  ٨٣٠حوادث سنة 
  سنة ثالثني ومثامنائة

السبت ففي الثامن منه خلع على جنم الدين بن حجي بقضاء الشام عاىل قاعدته وصرف الشريف شهاب الدين  أوهلا
فأقام قليال ، مث أمر السلطان بسفره إىل الشام بطاال ، فأول شيء صنعه ابن حجي أنه قرب أبا أسامة الذي كان 

استدعى منه أن يثبت على الشريف نظري ما أثبت  أثبت عليه املال اجلزيل فيما مضى ظلما وعدوانا فأحسن إليه ، مث
عليه ، فأجابه إىل ذلك فبادر وفعل ، وطولع السلطان بذلك فألزم الشريف مبا ثبت عليه وعد ذلك من العجائب ، 
واشتهر أبو أسامة باألحكام الباطلة ، واستعاذ كل مسلم من شره جلرأته على األمور الفظيعة ، فخشى عاقبة ذلك 

وكان صرف الشريف من وظيفة القضاء مما . القاهرة فسكنها مدة ، مث أخرج منها بعد ال بارك اهللا فيه  فتحزل إىل
يعد من اخلوارق ، فإنه مل يكن بقي أحد من أهل الدولة له مال إال وتعصب له أن يستمر ، فعاكس السلطان اجلميع 

.  
خلوااحلمامات مع املسلمني ومن دخل منهم فليكن ويف احملرم نودي على أهل الذمة أن يصغروا عمائمهم وأن ال يد

يف عنقه جلجل أو طوق حديد إىل أشياء كثرية اخترعها احملتسب تبعا لغريه ، فضجوا من ذلك ورفعوا أمرهم إىل 
السلطان ، فأحضر القضاة يف ثالث عشر احملرم وسأهلم ما جيب عليهم فتقر احلال أن ال يدخلوا احلمام إال خبيط يف 

كون فيه خامت من حديد أو رصاص ، وأن ال يتعرض لعمائمهم امللونة كربت أو صغرت ، وأن نساءهم رقبة وي
يتميزن من النساء املسلمات بشيء يكون قدر الكف أو أصغر من لون عمائم رجاهلن ؛ فصنع ذلك وكتب على 

  .أكابرهم والتزموا به 
  .وفيها صرف خشرم عن إمرة املدينة وأعيد عجالن 



جة منع من البيع يف داخل املسجد احلرام ، ومن نصب الصواوين داخله ، ومن نقل املنرب عند خطبة ويف ذي احل
  .اجلمعة من مكانه جبانب املقام إىل ظهر الكعبة 

ويف أواخر شعبان تكلمت مع السلطان يف أن ال يطفأ القناديل يف رمضان إال قبيل طلوع الفجر ملا حيصل للناس من 
مث يستيقظ عطشان فال جيد القناديل تقد فيظن أن األكل والشرب حرم وليس كذلك ، فوافق اإلجحاف ممن ينام 

السلطان على ذلك مث عقد لذلك جملس ، فاتفق من حضر على أنه يترتب على ذلك أن يغلط من كان يعرف العادة 
  .وهللا األمر  -املستمرة فيبطل صومه ، فتوقف األمر واستمرت العادة 

رف أبو السعادات حممد بن أيب الربكات حممد بنأيب السعود ابن ظهرية عن قضاء مكة واستقر ويف هذه السنة ص
اجلمال حممد بن علي الشييب ، وملا حج مع الناس استقر يف مباشرة احلكم ، وأمر بسد أبواب احلرم كلها إال أربعة 

  .أبواب ، فحصل للناس بذلك مشقة شديدة فكان ما سنذكره 
ند من صاحب بنجالة هدايا جليلة جلماعة من الناس خصوصا الشيخ عالء الدين حممد بن حممد وفيها وصلت من اهل

  .بن حممد البخاري مث اهلندي نزيل القاهرة ، ووصلت أيضا هدايا من صاحب اهلند 
. ويف العشر األخري من شعبان انكشفت رأس بعض املماليك وهو يلعب بالرمح ، فظهر أنه أقرع فضحكوا منه 

السلطان أن يقررهشاد القرعان ، فكتب له مرسوم بذلك ، فكان يدور على الناس فمن ظن به أنه أقرع  فسأل
  .كشف رأسه فإن وجده أقرع أخذ منه ثالثة دراهم فضة وثلثا مث اضمحل أمره بعد قليل 

بالقاهرة وقرر وفيها قدم سودون نائب الشام ، مث رجع إىل إمرته بعد عشرة أيام ، وصرف أزدمر شايه عن إمرته 
  .حاجبا حبلب 

وفيها خرج عرب الشرق من احلجاز على أهل الركب العراقي فانتهبوهم ، وكان من مجلتهم ولدان حلسن بن 
عجالن كانا انتجعا املشرق ، فأكرمهما امللوك اللنكية وغريهم ورجعا مبال وهنب ، وذهبت للتجار العراقيني أموال 

  .عظيمة كثرية جدا 
نة بلغ السلطان أن بعض التركمان نازل امللطية ، فأمر بتجريده مث بطلت ، وجهز قانباي البهلوان ويف أواخر الس

  .أمريا عليها 
ويف خامس عشري شهر ربيع اآلخر مات كافور الزمام ، وكان قد عمر وقارب التسعني ، ودفن يف تربة بناها 

  .بالصحراء 
دي ، وهو يومئذ راس نوبة كبري ، وكان حينئذ يلعب مع ويف عاشر مجادى اآلخرة قبض على تغري بردى احملمو

السلطان باألكرة يف احلوش ، وذكر أن ذنبه ما نقل عنه أنه اختلس من األموال من قربسوشيع يف احلال إىل 
  .اإلسكندرية مقيدا 

إىل البحر  ومن عجائب ما اتفق له يف تلك احلال أن شاهد ديوانه مشس الدين حممد بن الشامية حلقه قبل أن يصل
ال ، فشفعه ذلك بعده عند السلطان وغريه ، : وقصد أن يقول ؟ يا خوند هل لك عندي مال : فقال له وهو يبكي 

أنا ال مال يل بل املال للسلطان ، فلما مسعها ابن الشامية ، دق صدره ، واشتد حزنه وسقط ميتا : فكان جوابه له 
  .من غري ضعف وال علة 
قعدة استقر هباء الدين ابن جنم الدين ابن حجي يف قضاء الشام مكان والده ، وبذل يف ذلك ويف آخر يوم من ذي ال

  .وسيأيت ذكر قتل أبيه يف ترمجته  -ثالثني ألف دينار 
  ٨٣٠وفيات سنة 



  ذكر من مات يف سنة ثالثني ومثامنائة من األعيان
بابن عرب اليماين الزاهد بالشيخونية ، انتقل أمحد بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن عرب أبو العباس املعروف 

ابن عرب ، على : أبوه من اليمن إىل بالدالروم فسكنها وولد له هبا أمحد هذا فنشأ مبدينة برصا ، فكان يقال له 
عادة الروم والترك يف تسمية من مل يكن منهم عرب ، ونشأ أمحد هذا نشأة حسنة ، مث قدم القاهرة وتنزل يف 

 استجدها أكمل الدين صوفيا ، وقرأ على خري الدين سليمان بن عبد اهللا ، ونسخ باألجرة واشتغل ، مث القاعدة اليت
انقطع عن الناس فلم يكن جيتمع بأحد ، واختار العزلة مع املواظبة على اجلمعة واجلماعة ، واقتصر على ملبس 

عرفه فحاباه مل يعد إليه ، وكان يتنكر  خشن جدا وقنع بيسري من القوت ، ومهما اطلع على أن أحدا من الباعة
ويشتري قوت يومني أو ثالثة بعد العشاء ويدخل اجلامع من أول النهار يوم اجلمعة ، وال يكلم أحدا يف حال ذهابه 

وال إيابه ، فأقام على هذه الطريق أكثر من ثالثني سنة ومل يكن يف عصره من داناه يف طريقته ، وكان يدري 
يلة األربعاء ثاين شهر ربيع األول ، ومن عجائب أمره أنه ملا مات كان اجلمع يف جنازته موفورا ، القراآت ، مات ل

وأكثر الناس كانوا ال يعلمون حباله وال بسريته فلما تسامعوا مبوته هرعوا إليه ، ونزل السلطان من القلعة فصلى 
 شراء ثياب بدنه فاشتروها باغالء األمثان ، فاتفق أن عليه بالرميلة ، وأعيد إىل اخلانقاه فدفن هبا ، وتنافس الناس يف

مجلة ما اجتمع من مثنها حسب فكان قدر ما تناوله من املعلوم من أول ما نزل هبا إىل أن مات ال يزيد وال ينقص ، 
 أمحد بن موسى ، شهاب الدين املتبويل املالكي موقع احلكم ، حدث عن البياين.فعد ذلك من كراماته رمحه اهللا 

  .ربيع األول عن مخس ومثانني سنة  ٨وغريه ، أخذ عنه مجاعة ، ومات يف يوم األربعاء 
وذكر أنه مسع مبكة .  ٧٤٧أمحد بن حيىي بن عبد اهللا احلموي الرواقي الصويف شهاب الدين أبو العباس ، ولد سنة 

الشيخ يوسف بن عبد اهللا بن ، وتلقن الذكر ولبس خرقة التصوف من  ٥٥على العفيف عبد اهللا اليافعي يف سنة 
عمر بن خضر الكوراين ، واسندها له عن الشيخ جنم الدين األصفهاين عن نور الدين عبد الصمد عن الشيخ 

شهاب الدين السهروردي ، وتعاين طريق التصوف ، وسكن يف األخري محاة ، وتردد إىل طرابلس وغريها ، وزار 
مسلكا ، يستحضر أشياء ؟ كان صاحلا خريا دينا ناسكا : الدين القدس سنة سبع وعشرين ؛ قال القاضي عالء 

  :حسنة عن الصوفية ، اجتمعت به بطرابلس فأنشدين وساق له عن أيب حيان قصيدة أوهلا 
  ال خري يف لذة من دوهنا حذر

  وال صفا عيشة يف ضمنها كدرفال ترم رقعة بني األنام فقد
  حست منامك األخبار والسري

  صب وفاعلهوالرفع من بعده ن
  عما قليل حبرف اجلر ينكسر

وهي حنو العشرين بيتا ، ال يشبه نظم أيب حيان وال نفسه وال يتصور ملن ولد سنة سبع وأربعني أن يسمع من أيب 
حيان الذي مات قبل ذلك مبدة ، ولقد عجبت من خفاء ذلك على القاضي عالء الدين مث خشيت أن يكون بني 

أنشدنا : وقد زعم أنه أنشدها له العالمة مجال الدين عبد اهللا بن يوسف بن هشام قال الرواقي وأيب حيان واسطة ، 
وكان الرواقي يقيم حبماة ويأيت : قال . أبو حيان ، وال يعرف أن ابن هشام أخذ عن أيب حيان شيئا بل كان جيتنبه 

  .ين طرابلس ، مث بلغين أنه توجه إىل القدس وأقام به ومات ما بني مثان وتسع وعشر
أمحد بن يوسف ، الزعيفريين شهاب الدين األديب البارع كان ينظم الشعر ويكتب املنسوب ، ويتكلم يف معرفة 
علم احلرف وخيرب عن املغيبات ، ولذلك مال إليه مجاعة من األكابر وأثرى ، وامتهن يف سنة مثامنائة واثنيت عشرة 



شاعلي عند قطع لسانه فلم مينعه من الكالم ، وكان السبب وقطع الناصر لسانه وعقدتني من أصابعه ، ورفق به امل
يف ذلك أنه نظملجمال الدين ملحمة أومهه أهنا قدمية وأنه ميلك ، وصار بعد موت الناصر يكتب بشماله ، وكتب 

  :مرة إىل الصدر ابن األدمي 
  لقد عشت دهرا يف الكتابة مفردا

  أصور منها أحرفا تشبه الدرا
  أضعف ما ترىوقد عاد خطي اليوم 

  فهذا الذي قد يسر اهللا لليسرى
  :فأجابه 

  لئن فقدت ميناك حسن كتابة
  فال حتتمل مها وال تعتقد عسرا

  وأبشر ببشر دائم ومسرة
  فقد يسر اهللا العظيم لك اليسرى

سليمان  أمحد بن البدر بن حممد بن أويس ، املغريب نزيل طرابلس ، قرأ بالروايات على أيب زيد عبد الرمحن بن املعلم
بن إبراهيم التونسي نزيل طرابلس يف سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة فقرأه علي أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن سالمة 
األنصاري ، ولبس خرقة التصوف من حممد بن أمحد بن حممد بن املهندس حبصن األكراد يف السنة املقبلة ، وذكر 

؛ ومات ابن البدر  ٥٤لفتح عبد احملمود مبدينة حبصن األكراد سنة انه لبسها من علي بن حممد بن حممد بن أيب ا
املذكور بطرابلس يف ذي القعدة ، ومسع من هبادر القرمي وحممد بن هبة اهللا بن وهبة وأمحد بن علي بن حممد 

اد ، أويس بن شاه ولد البن شاه زاده ابن أويس صاحب بغد.األرموي وحممد بن مظفر احلسيين وعلي بن اليونانية 
  .قتل يف احلرب بينه وبني حممد شاه بن قرا يوسف ، واستوىل حممد شاه على بغداد مرة أخرى 

بركوت بن عبد اهللا املكيين شهاب الدين عتيق سعيد بن عبد اهللا املكيين عتيق مكني الدين اليمين ، كان حبشيا 
ري الرب هلم واللطف هبم ، لقي حظا عظيما صايف اللون حسن اخللق كثري اإلفضال حمبا يف أهل العلم وأهل اخلري كث

من الدنيا وتنقلت به األحوال ، وبىن بعدن أماكن عديدة ، مث حتول إىل مكة فسكنها وبىن هبا دارا عظيمة ، وصاهر 
إىل بيت احمللي التاجر فنكح بنته آمنة واستولدها ، وكان كثري التزوج واألوالد ، ومات له يف حياته أكثر من 

  .، وما مات حىت تضعضع حاله ، وذلك يف ذي القعدة بعدن وله حنو الستني  مخسني ولدا
عبد اهللا امللك املنصور بن الناصر أمحد بن األشرف إمساعيل صاحب اليمن ، مات يف مجادى منها ، واستقر بعده 

مود ابن ختلو ، عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن حممود بن غازي بن أيوب بن حم.األشرف إمساعيل بن الناصر أمحد 
احلليب فتح الدين ابن الشحنة أخو العالمة حمب الدين أيب الوليد ، كان أصغر سنا من أخيه ، واشتغل كثريا يف الفقه 

حنفيا حىت ناب عن أخيه يف احلكم مث حتول بعد الفتنة العظمى مالكيا ، وويل القضاء مث عزل وخصل له نكد 
رة من قبل نوروز مث من قبل املالك املؤيد إىل أن مات ، قال القاضي عالء الختالف الدول ، مث عاد يف سنة مخسعش

  :رافقته يف القضاء وكان صديقي وصاحيب ، وعنده مروءة وحشمة ، وأنشد له من نظمه وهذا عنوانه : الدين 
  ال تلوموا الغمام إن صب دمعا

  وتوالت ألجله األنواء
  فالليايل أكثرن فينا الرزايا



  ا السماءفبكت رمحة علين
عمر بن حجي بن موسى بن أمحد بن سعد ، السعدي احلسباين األصل الدمشقي جنم الدين أبو الفتوح بن حجي 

بدمشق ، وقرأ القرآن ، ومات والده وهو صغري ، وحفظ التنبيه يف مثانية أشهر ، وحفظ  ٧٦٧الشافعي ، ولد سنة 
ابن أميلة ومجاعة ، واستجاز له من مجاعة ، ومسع هو  كثريا من املختصرات ، وأمسعه أخوه الشيخ شهاب الدين من

بنفسه من مجاعة كثرية ، وأخذ العلم عن أخيه وابن الشريشي والزهري وغريهم ، ودخل مصر سنة تسع ومثانني 
فأخذ عن ابن امللقن ، والزم الشرف والعز ابن مجاعة وغريهم ، وأذن له ابن امللقن ، والبدر الزركشي األنطاكي 

علم العربية ، وكان قليل االستحضار إال أنه جيد الذهن حسن التصرف ، وأول ما حج سنة ست ومثانني ، مدة وت
مث ويل إفتاء دار العدل سنة اثنتني وتسعني ، وجرت له كائنة مع الباعوين فضربه هو والعزي وغريمها وطوف هبم 

وتسعني وجاور ، وويل قضاء محاة مرتني ، وسجنوا بالقلعة ، وذلك يف رمضان سنة مخسوتسعني ، مث حج سنة تسع 
مث ويل قضاء الشام يف ربيع اآلخر سنة تسع ومثامنائة ، مث انفصل بعد شهرين ، ثن أعيد يف شوال سنة عشر ، مث 
صرف مرارا ، وهكذا كانت مدة واليته إحدى عشرة سنة وأشهر يف مدة إحدى وعشرين سنة ، وعدد والياته 

اللنك بعد أن جنا منهم حبيلة غريبة ، فناب يف احلكم عن اجلالل البلقيين ، مث عاد سبع مرات ، وقدم مصر سنة 
وويل قضاء طرابلس سنة اثنيت عشرة قدر شهرين ، وحبسه نوروز يف شوال سنة مخس عشرى وهم بقتله مث جنا منه 

ادى األوىل سنة ست ، وقبض عليه مرة أخرة قبل ذلك فهرب من املوكلني به حبيلة عجيبة ، مث قبض عليه يف مج
عشرة ، مث حتيل وخلص وقدم القاهرة ، مث رجع مع املؤيد حىت قتل نوروز ، واستقر يف القضاء إىل أن قام عليه 

احلاجب فنودي عليه وحبس بالقلعة ، مث خلص وقدم مصر ورجع متوليا ، مث يف سنة إحدى وعشرين سجن بالقلعة 
ب الشريف شهاب الدين بن عدنان مع ما كان بينهما من العداوة مث أطلق ، وحج سنة اثنتني وعشرين ، فاستنا

الشديدة ، والسبب يف ذلك أن النواب سطوا عليه واختلفوا فيمن يصلح منهم أن ينوب عنه يف غيبته فعاقبهم بأن 
أقام عليهم الشريف ، فكان ذلك أول طمع الشريف يف الدخول يف املنصب مث قام مع جقمق نائب الشام بعد موت 
املؤيد وأشار على نائب القلعة بتسليمها إليه ، فلما وصل ططر ومن معهلم يؤاخذ بذلك ، وحج يف تلك السنة سنة 
أربع وعشرين ، وهم بالدخول إىل مصر ليلى عوض البلقيين مث رجع إىل دمشق ، وبلغه والية العراقي فقعد ، مث قام 

ومهوا بقتله ، مث اتفق مرض النائب فاشتغل بنفسه  عليه نائب الشام يف سنة ست وعشرين وتألب عليه أعداؤه
ومات فجاءته الوالية يف رمضان منها ، ومل يزل يتقلب يف األمور إىل أن قرر يف كتابة السر بالقاهرة ، فلم ميش له 

فيها حال ، وتغري عليه غالب أصحابه ، وعادى من كان حيبه قبل ذلك ، فصرف صرفا شنيعا كما تقدم يف 
مث استأذن يف الوصول إىل مصر فأذن له ، فقرر يف قضاء الشام يف حمرم هذه السنة ، وحصل له عند احلوادث ، 

عوده تعظيم زائد ، وتسلط على الشريف عدوه وآذاه كثريا وعمل عليه إىل أن قتل يف منزله غيلة وذهب دمه 
ذلك كثري اإلحسان للطلبة هدرا ، وكان ذكيا فصيحا حسن امللتقى واملباسطة يلقي الدروس بتأن وتؤدة مع 

والواردين عليه بدمشق إال أنه انعكس يف ذلك يف واليته كتابة السر وصار على ضد ما كان يعهد منه ، وكان كثري 
  .التلون سريع االستحالة ، وكان قتله يف ليلة االثنني ثاين ذي القعدة 

عمر بن الشيخ مشس .هر رجب عمر بن طرخان بن شهري ، احلاجب الكبري حبلب ، مات يف حادي عشري ش
الدين حممد بن اللبان ، املصري ، أخذ القراآت عن والده وتصدر لالقراء وكان ساكنا سليم الباطن ، وكان غالية 

  .يف الشطرنج ؛ مات يف شعبان عن حنو مثانني سنة 
الناصري فولد له الشيخ حممد بن إبراهيم بن حممد الدمشقي األصل البشتكي ، كان أبوه فاضال فنزل خبانقاه بشتاك 



بدر الدين هذا هبا ، وكان مجيل الصورة ، فنشأ حمبا يف العلم ، وحفظ القرآن وعدة خمتصرات ، وتعاين األدب 
فمهر فيه ، والزم ابن أيب حجلة وابن الصائغ ، مث قدم ابن نباتة مصر فالزمه وكتب عنه ديوان شعره ، مث رافق 

عه دمشق واجتمع بفضالئها ، وأخذ عن البهاء السبكي وغريه بالقاهرة ، ، جالل الدين ابن خطيب داريا ودخل م
وصحب الشيخ هباء الدين الكازروين مدة ونسخ له كثريا ، وكان أحد األفراد يف كثرة النسخ حىت كان ينسخ يف 

اليوم مخسة كراريس ، فإذا تعب اضطجع على جنبه وكتب مخسة أخرى كما يكتب وهو جالس ، وكتب ما ال 
يدخل حتت احلصر وكتب للكازروين املذكور كثريا من تصانيف ابن العريب ، مث رجع عن ذلك بعد موته وصار 

داعية إىل احلط على مقالة ابن العريب ، وأحب املذهب الظاهري على طريقة ابن حزم ، وامتحن بسبب ذلك مبكة 
امتحن أيضا بالقاهرة علىيد الربهان اإلختاين على يد أيب الفضل النويري قاضيها وكان جاور هبا بعد الثمانني ، و

وحبس مث أطلق ، وصحب فخر الدين ابن مكانس ، وأقرأ ولده وأدبه ، وخترج به فمهر يف األدب ، وله مطارحات 
مع أدباء أهل العصر وهاجي مجاعة منهم ، وكان هو كثري اإلجنماع ، يرجع إىل دين متني مع حمبته يف اجملون 

لع وتاب والزم اإلجنماع ، وكان حسن األخالق يف أول ما يصحب مث ال يلبث أن يتغري ، ويف واخلالعة ، مث أق
اجلملة كان عدمي النظري يف الذكاء وسرعة اإلدراك إال أنه تبلد ذهنه بكثرة النسخ ، وقد مدح القاضي برهان الدين 

نت وفاته فجأة ، دخل احلمام فمات يف بن مجاعة بعدة قصائد طنانة ، مسعت منه كثريا من شعره ومن فوائده ، وكا
  :احلوض يوم االثنني ثالث عشري مجادى اآلخرة ، ومن نظمه 

  كنت إذا احلوادث دنستني
  فزعت إىل املدامة والندمي
  ألغسل بالكؤس اهلم عين
  ألن الراح صابون اهلموم

  .أن قتل يف احملرم  قاسم املؤيدي الدوادار ، كان ويل اإلسكندرية مث إمرة حبلب ، مث استمر هبا إىل
كافور أغتمشي الزمام ، مات يوم األحد خامس عشري ربيع اآلخر وقد قارب الثمانني ، وهو صاحب املدرسة اليت 

  .جتاه حارة الديلم ، واستقر بعده يف الزمامية خشقدم الظاهري 
يخ تاج الدين أبو عبد اهللا ، حممد بن احملدث عماد الدين إمساعيل بن حممد بن بردس بن رسالنالبعلبكي احلنبلي الش

، ومسع من أبيه أمسعه الكثري من ابن اخلباز وتفرد به ، ومسع  ٤٥ولد ليلة التاسع والعشرين من مجادى اآلخرة سنة 
أيضا من حممد بن حيىي وشقرياء وابن اجلوخي وابن أميلة ، وأجاز له العرضي والبيايت وابن نباتة والعالئي وغريهم ، 

الة ، وكان حمبا لنشر العلم وللرواية طلق الوجه حسن امللتقى كثري البشاشة مع الدين والعبادة وانتفع به الرح
  .ومالزمة األوراد والصالبة يف الدين ، وله نظم وتأليق وصدقة يف السر ، مات يف شوال ، وقد أجاز يل غري مرة 

احلمصي احلنبلي ،  -بفتح الزاي  - حممد بن خالد بن موسى ، احلمصي القاضي مشس الدين املعروف بابن زهرة
مات يف ثالث عشري شهر رجب ، وهو أول حنبلي ويل قضاء محص ، وكان أبوه خالد شافعيا فيقال إن شخصا 

إن خالدا ولد له ولد حنبلي فاتفق أنه كان ولد له هذا فشغله ملا كرب مبذهب احلنبلية ، وقرأ : فقال له  eرأى النيب 
ببعلبك وعلى الشيخ شرف الدين ابن قاضي اجليل وزين الدين بن رجب بدمشق ، وويل  على بدر الدين بن اشناب

حممد بن عبد الواحد بن العماد حممد بن القاضي علم الدين أمحد بن أيب بكر ، تقي الدين اإلخنائي .قضاء محص 
  .ا يف هذه السنة املالكي نائب احلكم ، كان من خيار القضاة ، مات يف سادس ذي احلجة مبكة وكان جاور هب

حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن اإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد ، الغزايل الشافعي 



حمي الدين أبو حامد الطوسي ، قدم من بالده إىل حلب يف شهر رمضان سنة ثالثني ومثامنائة بعد أن كان دخل الشام 
أميلة مسند الوقت وحدث عنه يف هذه املقدمة ، وجده الثامن فيما زعم هو  قدميا ، ومسع من زين الدين عمر بن

كذا ذكر ذلك عنه الشيخ برهان الدين سبط ابن العجمي فيما قرأت  -حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل املشهور 
المذته يذكرون رأيت أتباعه وت: خبطه والقاضي عالء الدين يف ذيل تارخيه ووصفاه بالعلم والدين ، قال يف الذيل 

عنه علما كثريا وزهدا وورعا ، وأخرب عنه بعض الطلبة أنه حج مرارا منها واحدة ماشيا على قدم التجريد ، وكان 
أنت متوت يف العشر ، فما درى : فقال ؟ مىت أموت : وبلغين أنه رأى ملك املوت فسأله : معظما يف بالده ، قال 

ر األخري من شهر رمضان سنة ثالثني ، وكانت جنازته مشهودة ، أخد أي عشر ، فاتفق أنه مات يف حلب يف العش
  ٨٣١حوادث سنة .عنه إبراهيم بن علي الزمزمي املكي 

  سنة إحدى وثالثني ومثامنائة
يف ثالث احملرم لبس السلطان الصوف وكان ذلك قبل العادة مبدة واحلر موجود واستمر بعد ذلك أياما ووقع الندى 

 ، ودخل كيهك من شهور القبط وهو أول األربعني عند املصريني ومل يقع الربد بل كان نظري وأمطرت السماء قليال
  .فصل الربيع واستمر ذلك إىل أن نقلت الشمس إىل اجلدي ومل يعهد ذلك 

  .ويف الثالث من احملرم قدم احلمل من قربس وهو مخسون ألف دينار 
  .استقر بعده أخوه مذحج وفيها قتل عذراء بن علي بن نعري أمري آل فضل ، و

ويف ثاين عشر صفر صرف القاضي احلنبلي عز الدين عبد العزيز ابن علي املقدسي وأعيد القاضي حمب الدين بن 
نصر اهللا ، وكان عز الدين أحس بأن يعزل فمكر بأن سأل ناظر اجليش أن يسأل له السلطان يف اإلعفاء ، فبلغ 

رجل جيد ما طلب اإلعفاء ، وأمر أن يستمر فظن حصول مقصوده  لوال أنه: السلطان ذلك فأعجب به وقال 
: بذلك من االستمرار وصرب على ذلك مدة ، وسخط منه كاتب السر ألمر اقتضاه فاحتال عليه بأن قال للسلطان 

هذا احلنبلي شيخ كبري وقد تكرر سؤاله اإلعفاءوأن يقرر له رزق على جهة حل يأكل منها ويعبد اهللا ويدعو 
ان ، فأمر السلطان بإجابته لذلك ، فخلع على حمب الدين ومل يشعر عز الدين بذلك ، فضج ودار على للسلط

األمراء فلم ينجع ، وقرر له يف الشهر على وقف تنبغا التركماين معلوم النظر ، وكان يظن أنه مبا حتيل به يستمر 
  .فانعكست حيلته 

إال السلطان ، مث بطل ذلك بعد قليل ، وفيه أمر هبدم ما  ويف صفر أمر بتحكري قصب السكر وأن ال يزرعه أحد
كان اليهود أحدثوه من بناء درب حمدث يغلق على كنيستهم وسياج كالسور ، حازوا فيه كثريا من دور املسلمني 
اليت هتدمت ، وكانوا فعلوا ذلك يف سنة ثالث وعشرين بغري إذن من حاكم ، فقام الشريف شهاب الدين النعماين 

ذلك ، وكان ملا أنكر عليهم لبسوا على قاضي احلنابلة وأخذوا خطه على قصة ، وكان القائم معهم يف ذلك يف 
نقيب احلنبلي مجال الدين عبد اهللا اإلسكندراين ، فحمل النعماين أعيان الناس على احلنبلي حى أوضح له القصة 

نفسه بذلكم يف سنة أربع وعشرين ، فلما فحكم هبدم ما أحدثوه من السياجات واألبواب واخلوخ ، وسجل على 
كان يف هذه السنة رفعوا للقاضي احلنفي العينتايب قصة ، فأذن فيها لبعض النواب ممن كان الشافعي منعه من احلكم 
وكان من شيعة اهلروي فتوسل للعينتايب بذلك ، فأذن له يف احلكموعني عليه هذه القصة ، فكتب حمضرا يتضمن أن 

دوه خمتص بالكنيسة وليس فيه شيء من أبنية املسلمني وال من حقوقهم وإمنا تعصبوا عليهم يف الذي كانوا جد
القصة اليت تقدم ذكرها ، فأثبت ذلك وأذن هلم يف إعادة ما كان احلنبلي حكم هبدمه ، فسارعوا إىل بنيانه ، فقام 

عماين يف التشنيع على النائب الذي تعاطى النعماين ومحل الناس على العبنتايب حىت نفذ حكم احلنبلي ، مث أخذ الن



ذلك وهو عبد اهللا الربلسي حىت اتصلت القصة بالسلطان ، فأذن للشافعي واحلنبلي أن يتوجها مبفردمها ومعهما 
ناظر األوقاف إىل املكان املذكور ويشخصوه وينظر القاضيان فيما حكم به ابن املغلي مث الربلسي ويفعال فيه 

وم اجلمعة ثاين عشري صفر ، وكان النعماين استكتب شيوخ املصريني يف حمضر شهدوا فيه أن الواجب ، فتوجها ي
الذي أعيد اآلن هو عني ما كان ابن املغلي أمر هبدمه ، وأذن العينتايب لليهود يف كتابة حمضر بأنه غريه وكتب فيه 

اخلرب فظهر احلق بيد النعماين ، لكن  مجاعة ، فلما تأملت احملضرين وشاهدت األمكنة اجملددة أغنت املشاهدة عن
رأيت الغوغاء قد اجتمعوا ومعهم املساحي واملعاول ، فلو أذنت هبدم شيء ما هلدمت الكنيسة كلها وهنب ما فيها ، 

ال بدمن كشف كنيسة النصارى حىت ينظر ما أحدثوا أيضا وهبدم اجلميع ، : وكان ذلك وقت العصر فقلت هلم 
على العود يف أول النهار ، مث استوىف الشافعي واحلنبلي الشروط يف املسألة وحكما هبدم ما فأعجبهم ذلك وافترقنا 

أحدث وإبطاحلكم الربلسي ، وكان الربلسي قبل ذلك خشي القالة فأشهد على نفسه بأنه رجع احلكم املذكور ، مث 
الوايل أن يزيل ما أحدثوه من  توجه لكاتب السر فأعلمه بذلك واتصل ذلك بالسلطان ، وكنت عند االفتراق أمرت

  .األبنية اجلديدة كلها بالليل ، ففعل ذلك واحنسمت املادة بعون اهللا تعاىل 
ويف ربيع األول غال السعر بسبب هبوب الريح املريسية ، فمنعت املراكب من الوصول من الوجه البحري بالغالل 

  .عر يف مجادى األوىل ، ورخص القمح وغريه ، وعز وجود اخلبز باألسواق أياما ، مث فرج اهللا واحنل الس
زيف شهر ربيع اآلخر شدد السلطان يف أمر اخلمر وأمر بإراقة ما يوجد منها يف مظاهنا يف مجيع البالد ، وكذلك 

احلشيش أمر بإحراق ما يوجد منها ، فأهريق من اخلمر وأحرق من احلشيش ما ال حيصى كثرة ، وأكثر ذلك كان 
قاهرة وغريها من األعمال على ذلك ضمان وعليه إقطاعات ألناس ، فبطل ذلك وهللا احلمد ، مث بدمياط وكان يف ال

  .أعيد قليال قليال بدسائس أهل الظلم واملكر حىت عاد كما كان بعد مدة قريبة 
ر وفيها أبطلت املعاملة بالبنادقة وضربت اشرفية ، وحصل بذلك خليار املسلمني سرور كثري ، وفيه حضر من أكاب

أهل دمياط مجاعة وشكوا من ابن املالح الكاتب النصراين امللكي وأنه يتجاهر باللواط ،ويستخدم من يكون مجيل 
الصورة من أبناء البلد ، ويبالغ يف إظهار الفاحشة ، حىت أنه رمبا قام حبضرة الناس فخال به الشاب منهم حبيث ال 

ى اهليئة الدالة على املراد ، وكثر ذلك منه ، وأنف مجاعة من يواريه إال جدار املخدع أو شبهه مث خيرجان معا عل
الناس ومنعوا أوالدهم من اخلدمة عنده ، وهو يفسدهم بكثرة العطية ومعاقرة اخلمر والغناء ، مع ما هو فيه من 

يف شيء  اجلاه العريض حىت كان وايل البلد يقف يف خدمته ، ومهما قاله ال يرد ومهما فعله ال يتعقب ، ومن نازعه
أفسد حاله عند ناظر اخلاص املتكلم على البلد ؛ فرفعوا يف أمره قصة تتضمن هذا وغريه من املفاسد ، فعقد له 

جملس حبضرة السلطان ، فلما ادعى عليه أنكر ، فقامت البينة بشيء من ذلك فبادر وأسلم وحكم بإسالمه ولقب 
ء مما وقع فيه أو وقع يف حق أحد ممن قام عليه يف ذلك وشرط عليه الشافعي أنه مىت ثبت عليه شي. حمب الدين 

واهللا  -رتب عليه مقتضاه وهتدده يف ذلك ، فأذعن والتزم وتوجه إىل دمياط وحسنت سريته بالنسبة ملا كان أوال 
  .أعلم بغيبه 

انري ونصف إن وفيه منع الفرنج من محل اخلمر من بالدهم مث بعد مدة عادوا ، وفيه جعل على جتار الشام ثالثة دن
ويف اخلامس من .محلوا البهار إىل بالدهم زيادة على املكس املعهود ، مث بعد سنني بطل ذلك والتزموا بعدم احلمل 

مجادى األوىل غضب السلطان على فريوز الساقي بسبب أنه تكلم يف القاضي احلنفي العيين ونسبه إىل أمور معضلة 
األسباب املفسقة ، فأراد السلطان االستثبات يف ذلك فأحضر احلنفي ، من تناول الرشوة واحلكم بالعرض وتعاطي 

وأراد من فريوز أن يواجهه وحياققه ، فخارت قوى الطواشي فاعتذر واستغفر ، فاشتد غضب السلطان وأمر بأن 



فأقام  بنفي بعد أن ضرب حبضرته ضربا شديدا ، مث شفع فيه بأن يكون توجهه إىل املدينة الشريفة فأجاب ، وتوجه
  .هبا سنة مث أذن له يف الرجوع 

ويف مجادى األوىل عند نزول الشمس برج احلمل أمطرت السماء يومني متواليني مطرا غزيرا مل يقع يف هذه السنة 
قبل ذلك ، ووقع يف أول يوم من برمودة والشمس يف احلمل حر شديد ومسوم نظري ما جرت العادة أنه يقع يف متوز 

.  
ن األبيض قبل العادة بسبعة وثالثني يوما لشدة ما وقع من احلر ، مث مل يلبث الربد أن عاد أشد ما وفيه لبس السلطا

  .وفيه وقع بالشام مرض عام ، وكثر موت اخليل هبا وحبماة .كان واستمر إىل مضي عشرين يوما 
لسبب فيه أن وزيره ويف مجادى األوىل خلع األشرف إمساعيل بن الناصر أمحد صاحب اليمن من امللك ، وكان ا

الشرف إمساعيل بن العفيف عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عمر العلوي قصر يف مرتبات اجلند ، فطالبوه مرارا فلم 
ينصفهم ، فرفعوا أمرهم للسلطان ، فأحاهلم على الوزير ، فتأملوا وهجموا على الدار فخرج إليهم شقري أمري جندار 

ا الشاد الكبري ، وامسه عندهم مشد املشدين ، وهجموا على األشرف وقبضوا ، فضربوه بالسيوف حىت برد ، وقتلو
عليه وعلى علي بن احلسام الجني ، وسجنوا األشرف وأمه وحظيته ، وكان كبريهم مملوكا يقال له برقوق من 

هنبوا دار مماليك الناصر ، فاتفق رأيهم أن خيرجوا حيىي بن ناصر من حمبسه يسلطنوه ففعلوا ولقبوه الظاهر ، و
السلطان ، واستقرت سلطنة حيىي بن الناصر وحبس األرف إمساعيل يف املوضع الذي كان فيه حيىي ، وهو يف حصن 
ثعبات من بالد تعز ، وصودر الوزيران ، وعظم أمر الشهاب أمحد بن األمريحممد بن زياد الكاملي ، وكان أبوه من 

  .كبري األمراء ، وظهرت من الظاهر حيىي شجاعة ومعرفة ومهابة أكابر أمراء األشرف بن األفضل مث صار هو اآلن 
ويف الثالث من مجادى اآلخرة ادعى على مشس الدين حممد بن الشيخ عز الدين حسن الرازي احلنفي أحد نواب 

ليه أنت يهودي ، فأنكر ، فأقام ع: فأنكر ، مث ادعى عليه نقيب احلنفي أنه قال له  eاحلكم بأنه وقع يف حق النيب 
  البينة بذلك فعزر ، وحكم احلنفي حبقن دمه وسكنت القضية

ويف مجادى اآلحرة وصل إىل الشيخ عالء الدين ابن البخاري من صاحب كلربجا من بالد اهلند ثالثة آالف شاش ، 
ويقال إن ففرق منها ألفا على الطلبة املالزمني له ، من مجلتها مائة شاش لصدر الدين ابن العجمي ليويف هبا دينه ، 

صاحب اهلند كان قرأ على الشيخ عالء الدين ملا كان باهلند ، فراسله فأشار عليه أن يرسل لفقراء الطلبة صدقة 
فأرسل ذلك ، مث فرق الشيخ عالء الدين على الطلبة كثريا من الشاشات ، وعمل هلم وليمة يف بستان ابن عنان 

لسلطان ، وهي مائتاشاش ، ومائتا إزار بريمي ، وستون صرف عليها ستني دينارا ، ووصلت هدية صاحباهلند ل
  .نافجة من املسك الطيب ، وأربعة أسياف حمالة فيها حنو مخسمائة مثقال 

وفيها عزم الشيخ عالء الدين ابن البخاري على احلج واستاذن السلطان فامتنع ، فأحل مرة بعد مرة فأرسل إليه 
  .يرجعه إىل أنقبل يده فأطاع وأقام كاتب السر بدر الدين بن مزهر ، فلم يزل 

ويف السادس من مجادى اآلخرة أخذت احلوانيت اليت فيهاالسيوفية والصيارف ظاهر الصاغة وعلوها وقد أخذ فيه 
اجلوانب ، واستبدل النصف والربع مبال جزيل يعمر به يف الربع الباقي جلهة وقفه على الصاحلية فعمر عمارة 

  .أزيد من أجرة الكل بالنسبة ملا كان يفضل بعد الصرف يف ترميمه  جديدة ، وصارت أجرة الربع
ويف أول يوم من رجب عمل املوكب السلطاين وكان حافال جدا ، والسبب فيه قدوم رسول من ابن عثمان يستأذن 

  .يف احلج ومعه هدية جليلة 
يبطل إدارة احململ حسما ملادة وفيه التمس الشيخ عالء الدين حممد بن حممد بن حممد البخاري من السلطان أن 



الفساد الذي جرت العادة بوقوعه عند إدارته يف الليل والنهار من ارتكاب املنكرات والتجاهر باملعاصي ، فأمر 
السلطان جبمع القضاة وكاتب السر وأن يتوجهوا إىل الشيخ عالء الدين ويتكلموا معه يف هذه املسالة ، فوقع 

ر يف السبب يف هذه اإلدارة فيعمل مبا فيه املصلحة منها ويزال ما فيه املفسدة ، وذلك ينبغي أن ينظ: الكالم فقلت 
أن األصل فيه إعالم أهل اآلفاق أنالطريق من مصر إىل احلجاز آمنة ، وأن من شاء أن حيج فال يتأخر خلشية خوف 

هي اآلن منقطعة غالبا عن  الطريق ؛ وذلك ملا كان حدث قبل ذلك من انقطاع الطريق إىل مكة من جهة مصر كما
العراق ، فاإلدارى لعلها ال بأس هبا هلذا املعىن وما يترتب عليها من املفاسد ميكن إزالته بأن يبطل األمر بزينة 

احلوانيت ، فإهنا السبب يف جلوس الناس فيها ، وكثرة ما يوقد فيها من الشموع والقناديل ، وجيتمع فيها من أهل 
ا وأمر السلطان من تعاطي إدارة احململ من غري تقدم إعالم الناس بذلك حصل اجلمع بني الفساد ، فإذا ترك هذ

املصلحتني ، وانفصل اجمللس على ذلك ؛ ووقع يف هذا اجمللس ذكر ابن العريب الصويف ، فبالغ الشيخ عالء الدين يف 
الناس عليه ظاهر األلفاظ اليت يقوهلا ، إمنا ينكر : ذمه وتكفريه وتكفريمن يقول مبقالته ، فانتصر له املالكي وقال 

وإال فليس يف كالمه ما ينكر إذا محل لفظه على مراده بضرب من التأويل ، فانتشر الكالم بني احلاضرين يف ذلك ، 
وكنت مائال يف ذلك مع الشيخ عالء الدين ، وأن من أظهر لنا كالما يقتضي الكفر ال نقره عليه ، وكان من مجلة 

الء الدين االنكار على من يعتقد لوحدة املطلقة وكان من مجلة كالم املالكي أنتم ما تعرفون الوحدة كالم الشيخ ع
املطلقة ، فاستشاط البخاري غضبا وأقسم باهللا أن السلطان إن مل يعزل املالكي من القضاء ليخرجن من مصر 

ة ، ومن مجلتها أن املسلم يؤخذ منه املكس والتمس من كاتب السر أنيسأل السلطان يف إزالة أشياءمن املظامل الشنيع
أكثر ممكا يؤخذ من النصراين إذا أحضرا بضاعة واحدة ، حبيث صار كثري من املسلمني جيعل بضاعته باسم النصراين 

ويتقلد له املانه ، وأكد عليه يف قصة املالكي ، فأعاد كاتب السر على السلطان مجيع ما اتفق ، فأمر السلطان 
اة عنده ، فحضروا فسئلوا عن جملس عالء الدين ، فقصه كاتب السر حبضرهتم ، ودار بني السافعي بإحضار القض

واملالكي يف ذلك بعض كالم ، فتربأ املالكي من مقالة ابن العريب وكفر من يعتقدها ، فصوب الشافعي قوله ، وسأل 
: ل ، وهل يستحق العزل أو التعزير فقلت السلطان ماذا جيب على املالكي ، وهل تكفري الشيخ عالء الدين له مقبو

ال جيب عليه شيء بعد اعترافه هذا وهذا القدر كاف منه ، وانفصل اجمللس على ذلك ؛ وأرسل السلطان يترضى 
يفعل ما أراد ، وهم بعزل القضاة الختالف قوهلم : عالء الدين ويسأله بأن ال يسافر ، فأىب وسلم له حاله وقال 

ين والثاين عنده ، فبني له كاتب السر أن قوهلم مل خيتلف وأوضح له املراد فرضي ، واستمر األول عند عالء الد
املالكي بعد أن كان أراد أن يقرر الشيخ شهاب الدين بن تقي الدمريي أحد نوابه مكانه ، وحضر اجمللس املذكور ، 

  .وأحضرت خلعته ، فبطل ذلك 
ألت األزقة والبيوت ترابا ، ودام ذلك من أول النهار إىل ويف السادس والعشرين من رجب هبت ريح شديدة م

ويف رمضان توجه سعد الدين إبراهيم بن املرة الكاتب ألجل املكوس من جتار اهلند حبدة .آخره ، ويف بعض الليل 
فعمر جبدة جامعا وفرضة وصارت مينا عظيمة ، وجهز السلطان أمري يقال له أرنبغا من أمراء العشراوات ، وجهز 

معه مخسني مملوكا لدفع بين حسني والقواد عن التعرض إىل جدة واإلعراض عن النهب ، وحج بالركب األول ينال 
الششماين راس نوبة وبيده يومئذ حسبة القاهرة فاستناب فيها دويداره شاهني ، فمشى األمور إىل أن وصل أستاذه 

على قطج أحد أمراء األلوف ومحل إىل اإلسكندرية  ، فلم يشكر سريته لكثرة نومه وإغفاله أمر اللصوص وفيه قبض
، وقبض على جرباش قاشق أمري جملس ونفي إىل دمياط مطلقا ، فأقام هبا واجتر ومتول ، واستقر اينال األجرود يف 
نيابة غزة ، وأعبد تنبغا املظفري من القدس واستقر يف إمرة جرباش قاشق املذكور وذلك يف العشر األخري من ذي 



ويف خامس ذي احلجة قبض على أزبك الدويدار ، واستقر مكانه اركماس الظاهري ، واستقر متراز الذي .ة القعد
كان نائب غزة يف وظيفة اركماس راس النوبة الكبري ، ووصل يف هذه السنة احململ من العراق بعد أن انقطع عشر 

بن أويس أمري احللة ومغرية بن سقم أمري جهزه يف هذه السنة حسني بن عالء الدولة ابن أمحد . سنني أو اكثر 
  .العرب ، ووقف احلاج يومني لالختالف يف اهلالل 

ويف ذي احلجة احنط سعرالقمح بعد أن كان بلغ أربعمائة إىل ثالمثائة ومخسني ، مث احنط بعد ذلك أيضا وفتحت 
شرين ، والتنب مائة ومثانني كل الشؤن السلطانية وغريها وبيع منها فحصل االتساع ، وكان السعر بلغ مائتني وع

  .محل ، مث أحنط إىل أربعني درمها كل محل 
ويف ثامن رمضان استقر قانصوه النوروزي يف نيابة طرسوس وكان أمري عشرة ، وأضيف إقطاعه إىل الديوان املفرد 

تحول من مث إىل ، ويف مجادى اآلخرة قرر طرباي يف نيابة طرابلس ، وكان قد أذن له أن يقيم بالقدس بطاال ،ف
  . .طرابلس واستمر يف إمرهتا إىل 

ويف شهر ربيع اآلخر أفرج عن جنبوس الفرجني صاحب قربس على فدي مبلغه مائة ألف دينار ، وأن يطلق عندهم 
من أسرى املسلمني وجهز إىل اإلسكندرية ، وفيه قدم مركبان من فرنج الكتيالن ألخذ اإلسكندرية بغتة ، فوجدوا 

  .يقظهم متويل قربس هبم ، فلم حيصل هلم مقصود أهلها قد أ
وفيه أمر السلطان بإراقة اخلمور فتتبعت من عند كل من يتعاناها من املسلمني وأهل الذمة ، وشدد يف ذلك وكتب 
به إىل البالد الشامية وغريها ، وكتب إىل اإلسكندرية بإلزام الفرنج بإعادة ما جلبوه من اخلمور إىل بالدهم ، واتفق 

يف دمياط أن بعض الفقهاء أراق مخرا فعارضه بعض اخلاصكية وأهانه ، فبلغ ذلك السلطان فأمر بضرب ذلك 
اخلاصكي ضربا مربحا ، حىت أن بعض األمراء وهو اخو السلطان قام ليشفع فيه ، فضربه معه فضربا معا ، مث أمر 

 فارس صاحب تونس ، فسار إليه واجتمع به وفيها نقض ابن الركاعنةطاعة أيب. بإحراق احلشيش واملنع من زرعها 
عبد الواحد بن أيب محو وهو عمه ، ففر ابن الركاعنة ، وأقام أبو فارس عبد الواحد املذكور يف ملك تلمسان وفاس 

  .وكامنا سيأيت ذكره سنة ثالث وثالثني  -ورجع 
ضا عن حسني السامري حبكم وفاته ويف السابع من رجب استقر كمال الدين ابن البارزي يف كتابة السر بدمشق عو

بالقاهرة سبع سنني ، واستقر شهاب الدين ابن نقيب األشراف بدمشق ؟ وكان له منذ عزل من نظر اجليش مقيما 
  .يف نظر اجليش عوضا عن حسني أيضا ، وكان مجعهما 

بالقدس عوضا عن  ويف عاشره استقر عز الدين بن عبد السالم بن داود بن عثمان املقدسي يف تدريس الصالحية
الشيخ مشس الدين الربماوي حبكم وفاته ، واتفق يف هذه السنة من العجائب أن الفول نزل عليه الصقيع بالصعيد 
فافسده وهو أخضر ، شرق كثريمن األراضي فلم يزرع ، وأكلت الدودة مواضع مزدرعة ، فكانت هذه األمور 

 ذلك نزول النيل بسرعة ، فزرعوا يف شدة احلر ، مث تسلطت الثالثة يف العادة ينشأ عنها الغالء ، وانضاف إىل
الدودة مع ذلك ، فتحرك السعر قليالمث مل يرتفع لشئ من الغلة رأس ، ومتادى األمر على ما كان حىت جاء املغل 

ل ، وكان اجلديد ، مث غال السعر يف أيام زيادة النيل فزاد سعر كل إردب مائة درهم ، واحنلت األسعار بعد وفاء الني
ويف سادس . . . ببالد الصعيد األعلى وباء شديد ومرض حاد ومات بسببه خالئق يف رجب وشعبان ، واستمر إىل 

عشر شوال نودي بأبطال املعاملة بالدراهم البندقية واللنكية ، وأخرجت الدنانري األشرفية ، ونودي أن يكون 
  .مبائتني مخسة وعشرون ، وأبطلت املعاملة باألفلورية 

ويف السادس من ذي احلجة قبض على أزبك الدويدار الكبري ، واستقر عوضه أركماس رأس نوبة النوب ، واستقر 



  . -يف وظيفته متران الذي كان نائب غزة 
وفيها استقر جوهر القنقباى خازندار ثانيا ، مث بعد قليل استقر عوضا عن خشقدم خازندار كبريا ، واستقر خشقدم 

  .زمام زماما بعد موت ال
والية القاهرة : ويف سابع عشر ذي احلجة استقر التاج الوايل مهمندارا عوضا عن خرز ، فاجتمعت له عدة وظائف 

  ٨٣١وفيات سنة .واحلجوبية وشد الدواوين واملهمندارية ، مع استمراره يف جمالسة السلطان ومنادمته 
  من األعيان ٨٣١ذكر من مات يف سنة 
امي امللقب خرز ، قدم مع املؤيد فواله املهمندارية بعد ابن القي ومات وقد وىل والية إبراهيم بن عبد اهللا الش

  .القاهرة ، ومات يف العشر األخري من ذي القعدة 
، نقل لنيابة ملطية يف أول سنة ثالثني ، مث رجع إىل حلب أمريا ، ومات  -أزدمر شايه أحد األمراء الكبار املقدمني 

  .اآلخر ، وكان من مماليك الظاهر مث صار من أتباع شيخ ، فلما تسلطن أمره هبا يف سادس شهر ربيع 
  .إياس احلاجب الظاهري ، كان أحد األمراء األربعني ، مث أخرج إقطاعه وانفصل من احلجوبية ، ومات بطاال 

اءة ، وكان بكتمر بن عبد اهللا ، السعدي مملوك سعد الدين بن غراب ، ترىب صغريا عنده وتعلم الكتابة والقر
فصيحا ذكيا ، ترقى إىل أن سفره السلطان إىل صاحب اليمن ، مث علد فتأمر وتقدم ، وكان فاضالشجاعا عارفا 

  .ربيع األول  ١٣باألمور ، مات يف يوم اخلميس 
 جانبك الدوادار األشريف كان اشتراه وهو صغري ، مث رقاه كما تقدم يف احلوادث ، وأمره طبلخاناة يف احملرم سنة

ست وعشرين ، وأرسل إىل الشام لتقليد النواب فأفاد ماال عظيما ، وتقرر أوال خازندار مث تقرر دويدار ثانيا بعد 
سفر قرقماس إىل احلجاز ، وصارت غالب األمور منوطة به ، وليس للدوادار الكبري معه كالم ومتكن من سيده 

، وشرع يف عمارة املدرسة  -بغري رأيه ينقض عن قرب غاية التمكن ، حىت صار ما يعمل برأيه يستمر ، وما يعمل 
اليت خارج باب زويلة ، وابتدأ به مرضه باملغص مث انتقل إىل القولنج ، وواظبه األطباء باألدوية واحلقن مث اشتد به 

واغتم األمر فعاده أهل الدولة كما هم من اخلدمة السلطانية فحجبوا دونه ، فبلغ السلطان فنزل إليه العصر فعاده 
له وأمر بنقله إىل القلعة ، وصار يباشر متريضه بنفسه مع ما شاع بني الناس أنه سقي السم ، وعوجل بكل عالج إىل 

أن متاثل ودخل احلمام ونزل إىل داره ، فانتكس أيضا ألنه ركب إىل الصيد باجليزة فرجع موعوكا ، ومتادى به 
ركب يف جنازته وصلى عليه حتت القلعة ، وكان شاباحاد األمر حىت مات ، فنزل السلطان إىل داره وحضره و

اخللق عارفا باألمور الدنيوية كثري الرب للفقراء شديدا على من يتعاطى الظلم من أهل الدولة ، وهم األشراف مرارا 
 أن يؤمره تقدمة فلم يقدر ذلك ، وكان هو يف نفسه وحاله أكرب من املقدمني ، مات يف ليلة اخلميس سابع عشرى

، وماتت زوجته بعده بستة أيام ، فيقال إنه كان جامعها ملا  -تقريبا  -شهر ربيع األول عن مخس وعشرين سنة 
أفاق من مرضه قبل النكسة فأصاهبا ما كان به من الداء ، ونقل السلطان أوالده عنده وبىن هلم خان مرور بالقرب 

مارة متقنة حبيث صار الذي يتحصل من ريعه يفي ألهل من بني القصرين وكان قد استهدم ، فأخذه بالربع وعمره ع
  .الربع بالقدر الذي يتحصل من مجيعه 

جانبك بن حسني بن حممد بن قالون سيف الدين بن األمري شرف الدين ابن الناصر بن املنصور ، ولد سنة بضع 
استمر ساكنا بالقلعة مع أهل ومخسني ، وأمر طبلخاناة يف سلطنة أخيه األشرف شعبان ، وملا زالت دولة آل قالون 

بيته ، وكانت عدهتم إذ ذاك ستماءة نفس ، فما زال املوت يقلل عددهم إىل أن تسلطن األشرف برسباي ، فأمر 
هبم أن يسكنوا من القاهرة حيث شاؤا فتحولوا ، ومل يكن فيهم يومئذ أقعد نسبا من جانبك بل كان قبله بقليل ولد 



حسن بن أمحد بن حممد ، الربديين بدر الدين .وأناف جانبك على السبعني . . . يف الناصر حسن وقد تقدمت وفاته 
، قدم من السيوفة صغريا ونشأ بالقاهرة فقريا ، ونزله أبو غالب القبطي الكاتب مبدرسته اليت أنشأها جبوار باب 

ترعرع تكسب بالشهادة ، مث اخلوخة ، فقرأ على الشيخ مشس الدين الكالئي ومل يتمهر يف شئ من العلوم ، بل ملا 
وىل التوقيع واشتهر به وكانت لديه معرفة باألمور الدنيوية فراج على ابن خلدون فنوه به ، وكذا صدر الدين 

املناوي ، ومل ينتقل يف غالب عمره عن ذلك وال عن ركوب احلمار ، حىت كان بأواخر دولة مجال الدين األستادار 
فرس وناب يف احلكم وطال لسانه ، واشتهر باملروءة والعصبية فهرع الناس إليه فإن فتح اهللا نوه به ، فركب ال

وخصوه هم هبا فاليثق  -فاشتد ركوهنم إليه  -لقضاء حوائجهم وصار عمدة القبط يف مهماهتم يقوم هبا أمت قيام 
اجليش ابن نصر اهللا ، أحد منهم فيها بغريه ، فصارت له بذلك مسعة ، وكان يتجوه على كاتب السر فتح اهللا بناظر 

وعلى ناظر اجليش بكاتب السر فتح اهللا ، وعلى سائر األكابر هبما معا ، فحوائجه مقضية عند اجلميع ، وملا باشر 
نيابة احلكم أظهر العفة ومل يأخذ على احلكم شيئا ، فأحبه أكثر الناس وفضلوهعلى غريه من املهرة هلذا املعىن ، 

إنكاره أن يكون يف املرياث مخس أو سبع ألن اهللا مل يذكره يف كتابه ، وغري ذلك وحفظت عنه كلمات منكرة مثل 
من اخلرافات اليت كان يسميها املفردات ، وحج بأخره فذكر يل صالح الدين بن نصر اهللا عنه أمورا منكرة من 

وبفعل مات يف يوم  فنسأل اهللا العفو وكان مع شدة جهله عريض الدعوى غري مبال مبا يقول -التربم واإلزدراء 
  .اإلثنني خامس عشرى رجب وقد أناف على الثمانني 

حسني جنم الدين بن عبد اهللا ، السامري األصل كاتب السر بدمشق ، وقد مجع بينها وبني نظر اجليش بعناية صهره 
دين الشريف زوج بنت امرأته ازبك الدوادار ، واستقر بعده كمال الدين البارزي يف كتابة السر بدمشق وشهاب ال

،  -يوم األربعاء لست بقني من مجادى اآلخرة  -نقيب األشراف يف نظر اجليش ، وكان موت حسني املذكور يف 
وكان عريا عن العلوم مجلة والعجب أنه كان بامسه التدريس بدار احلديث األشرفية بدمشق وأول واليته لكتابة 

د األمراء ، وأول واليته نظر اجليش سنة مخس وعشرين يف السر كان يف أول سنة إثنيت عشرة ، مث صرف وباشر عن
صفر ، مث أضيفت إليه كتابة السر يف مجادى اآلخرة منها وصرفعن كتابة السر يف سنة مثان وعشرين ، مث أعيدت 

  .إليه يف ربيع اآلخر سنة ثالثني ، واستمرتا معه إىل أن مات 
زهر وأحد من يعتقد ويزار ، وكان عنده مال جم من ذهب وفضة سعيد بن عبد اهللا املغريب ، اجملاور باجلامع األ

وفلوس يشاهده الناس فال جيسر أحد على أخذ شئ منه ، وكان عنده ذهب هرجة خيرجه أحيانا ويصففه ، وقد 
شاع بني الناس أن من اختلس منه شيئا أصيب يف بدنه ، فال يقربه أحد ، وكان حوله قفاف ذوات عدد مألى من 

يف تاسع عشر ربيع اآلخر بعد مرض  -يوم األربعاء  -وكان حيضر أحيانا ويغيب أحيانا إىل أن مات الفلوس ، 
  .طويل ، وقد زاره السلطان مرة ، وملا مات محل املال الذي وجد له لبيت املال ، وكانت جنازته حافلة 

أتقن اخلط على الطريقتني ابن البواب شرف بن أمري ، السرائي مث املارديين الكاتب اجملود ، تعاىن الكتابة إىل أن 
وياقوت ، وتعلم منه أهل تلك البالد ، وقدم حلب على رأس القرن ، مث حج يف سنة تسع وعشرين ،وذكر أن 

اللنك طلبه من صاحب ماردين ، فتغيب هو كراهية من قربه اللنك ، مث نزل حصن كيفا وسكنها ، وعلم الناس هبا 
  . -أيده اهللا  -ت ترمجته يف تاريخ القاضي عالء الدين حبلب الكتابة ، قربه صاحبها ، قرأ

عبد الغين املعروف بابن اجليعان مستويف اخلاص ، كان متموال عارفا بأمور الديوان وباملتجر ، وقد حج يف سنة ست 
رب اجلامع ومثامنائة ، مات يف مجادى اآلخرة ، وكان كثري السكون ، ويف لسانه لثغة قبيحة ، وعمر دارا هائلة بق

فباعتها بأخبس  -الدوادار  -أخذ فيها أمالك الناس ، فقدر أهنا آل نظرها إىل بيت زوجته اليت كانت زوجا ألزبك 



مثن وهو ألف دينار يف سنة إحدى وأربعني ، وذكر يل كمال الدين كاتبالسر يف سنة مخس وأربعني أن مصروفها 
  .كان أكثر من عشرة آالف دينار 

د األمراء الصغار ، تقدم يف دولة املؤيد وقرر رأس نوبة ولده إبراهيم وتوجه رسوال إىل ملك قجقار شقطاي أح
الططر ، وعظم قدره يف دولة األشرف فصار زردكاشا ، واستقر بعده فيها أمحد بن األسود الذي كان دويدارا 

  .صغريا وكان مشكور السرية كثري الرفق بالفالحني عارفا بعمارة األرض 
اجلمايل ، أحد أمراء األربعني ، كان عاقال وقورا متدينا ، واستنابه الناصر فرج يف بعض سفراته إىل الشام ، كمشبغا 

وملا كانت دولة املؤيد بطل من اإلمرة ووىل النظر على اخلانقاه بسرياقوس ومحدت سريته ، ومات حبلب بطاال يف 
  .سادس ربيع اآلخر وجاوز الثمانني 

، ومسع من أيب احلسن  ٧٤٤، الشيخ مشس الدين الرملي املعروف بالشامي ،ولد سنة  حممد بن أمحد بن علي
العرضي وتفرد بالرواية عنه بالسماع ، ومسع أيضا من القالنسي وغريه ، ومسع من موفق الدين القاضي وتفقه عليه 

مانني من بني القصرين إىل ، والزم صهره ناصر الدين ، وناب يف احلكم مدة ، وكان جلدا قويا ميشي وقد جاوز الث
الشيخونية ليحضر وظيفة التصوف والدرس ، ويالزم دروسه يف الطلب ميشي على رجليه ويقضي حوائجه وحوائج 
الناس بنفسه ، ومل يكن ماهرا يف العلم وال متصونا يف الدين وال متثبتا يف احلكم ، وكان على ذهنه ماجريات طريفة 

ا عزل من احلكم ، وقام مع ابن املغلى قياما عظيما حىت كان خيدمه يف مجيع ما ، وتعصب على جمد الدين سامل مل
  . -ساحمه اهللا  -شعبان  ٢٢حيتاج إليه حىت يف شراء زيت القنديل ، يتعاطاه بنفسه ، مات يف 

حممد بن أمحد بن موسى بن عبد اهللا ، الشيخ مشس الدين الكفريي العجلوين األصل الدمشقي ، ولد يف العشر 
، وحفظ التنبيه ، وأخذ من ابن قاضي شهبة وغريه ، والزم الشيخ مشس الدين الغزي  ٧٥٧األول من شوال سنة 

مدة طويلة واشتهر حبفظ الفروع وكتب خبطه الكثري نسخا لنفسه ولغريه ، وناب يف احلكم ووىل بعض التداريس ، 
رىفي ست جملدات وكان قد خلص شرح وحج مرارا وجاور ، ووىل مرة قضاء الركب ، ومجع شرحا على البخا

ابن امللقن وشرح الكرماين مث مجع بينهما ، نقلت ترمجته من ابن قاضي شهبة ونقلت من خط غريه أنه أجاز له حممد 
بن أمحد املنبجي ويوسف بن حممد الصريفي ، وأنه مسع على ابن أميلة وابن أيب عمر وابن قواليح وابن احملب وابن 

السراج وابن الفصيح وغريهم وأنه صنف عني النبيه يف شرح التنبيه واختصر الروض للسهيلي عوض والعماد وابن 
فسماه زهر الروض ، وكان ال يعرف شيئا من العلوم سوى الفقه ، وينظم وال يعرف العروض ، وكان كثري التلون 

  .احملرم  ١٣، مات يف 
 النظم فقال الشعر احلسن فأكثر ، مات حتت اهلدم حممد بن حسني ، مشس الدين التروجي املالكي ، اشتغل وتعاين

  .يف تاسع عشر صفر عن ستني سنة 
،  ٧٦٣حممد بن عبد الدائم بن عيسى بن فارس ،الربماوي الشيخ مشس الدين ، ولد يف نصف ذي القعدة سنة 

ومن عبد الرمحن  وكان اسم والده فارسا فغريه الربماوي ، وتفقه وهو شاب ، ومسع من إبراهيم بن إسحاق اآلمدي
بن علي القارئ وغريمها ، ومسع معنا من مجاعة من املشايخ ، والزم الشيخ بدر الدين الزركشي ومتهر به ، وحضر 
دروس الشيخ سراج الدين البلقيين وقرأ عليه بعضها وقد مسعت بقراءته على الشيخ خمتصر املزين ، وأول ما خترج 

اش بعده ، وكان حسن اخلط كثري احملفوظ قوى اهلمة يف شغل الطلبة حسن بقريبه الشيخ جمد الدين إمساعيل وقد ع
التودد لطيف األخالق ضيق املال كثري اهلم بسبب ذلك ، مث اتسع حاله بأخرة ، وله منظومات وتصانيف منها 
مث  شرح العمدة ومنظومة يف أمساء رجاهلا وشرحها وشرح البخارى يف أربع جملدات ، وكان غالب عمره خامال ،



ويل نيابة احلكم عن ابن أيب البقاء ، وصحب ولده جالل الدين ، مث ناب عن اجلالل البلقيين مث عن اإلخنائي ، مث 
ترك ذلك وأقبل على اإلشتغال ، وكان للطلبة به نفع ويف كل سنة يتم كتابا من املختصرات فيأيت على آخره 

رافقه يف الطلب عند الزركشي فتوجه إىل دمشق ، فقرره  ويعمل له وليمة ، مث استدعاه جنم الدين ابن حجى وكان
يف وظائف كثرية واستنابه يف اخلطابة واحلكم ونوه به ، فلما مات ولده حممد وكان ولدا جنيبا وحفظ عدة 

خمتصرات أسف عليه وكره اإلقامة بدمشق ، فزوده ابن حجى وكتب له إىل معارفه كتباأطراه فيها إىل الغاية ، 
لئك بالقبول واعتقدوا فيه تلك األوصاف فقاموا معه حد القيام حىت قرروه يف مباشرة وظائف الشيخ ويل فتلقاها أو

الدين العراقي نيابة عن حفيده وكانت عند موته قررت بامسه ، فباشر اجلميع بعد إن كان العراقي قد أوصى أن 
بعض ذلك وقرر الناظر الشرعي على  ينوب عن حفيده يف درس احلديث من عينه وكذا يف دروس الفقه ، وباشر

أوقاف املدرسة اجلمالية الشيخ ناصر الدين البارنباري أحد املهرة يف العلوم يف نيابة املشيخة والتدريس ، وباشر 
ذلك مدة مع شدة استحقاقه من أوجه ، فلم يلتفت الربماوي لذلك بل لبس للنيابة عن الصغري تشريفا وباشر 

بارنباري مع ظهور استحقاقه فباشر الربماوي ذلك من أثناء سنة تسع وعشرين ، إىل أن اجلميع ، ومل يرع حق ال
حج يف سنة مثان وعشرين جاور مبكة سنة تسع وعشرين ، فلما حضر أول سنة ثالثني قرر يف تدريس الصالحية 

رها حنو السنةمع ببيت املقدس عوضا عن اهلروي يف آخر احملرم مث سافر إيل القدس يف رجب من هذه السنة فباش
عفا اهللا تعاىل عنه واستقر يف تدريس  -مالزمة الضعف له إىل أن مات ، وتفرقت كتبه وتصانيفه شذر مذر 

الصالحية بعده عز الدين عبد السالم بن داود بن عثمان املقدسي بعناية القاضي بدر الدين بن مزهر كاتب السر ، 
ب وظائفه مبصر والقاهرة ببذل من املنزول له كتدريس احلديث وتأخر سفره إىل ذي القعدة ، وكان نزل عن غال

باجلمالية وتدريس اخلروبية يف الفقه مبصر ، استقدمه ابن حجي إىل دمشق سنة إحدى وعشرين ، فأجلسه باجلامع 
ضا يقرئ ويفيت مث رجع إىل مصر ، مث استقدمه سنة ثالث و عشرين وفاستنابه يف احلكم ، وويل إفتاء دار العدل عو

عن الشهاب الغزي ، مث واله تدريس الرواحية وغريها عوضا عن برهان الدين بن خطيب عذراء ، وتدريس 
األميننية عوضا عن عز الدين احلسباين ، وعكفت عليه الطلبة فأقرأيف مجادى ورجب وشعبان احلاوي يف سنة 

ن الدمشقي ، ويل حسبة الشام مث القاهرة حممد بن يعقوب ، البخانسي مشس الدي.والتنبيه يف سنة واملنهاج يف سنة 
  .يف سنة اثنيت عشرة ومثامنائة وويل وزارة دمشق ؛ ومات يف ثالث احملرم 

حممد بن يوسف بن عبد الرمحن تقي الدين القرشي الدمشقي ، ولد سنة نيف وستني ، وتعاين املباشرات إىل أن واله 
ابلس سنة ست عشرة ، مث رجع إىل دمشق وباشر التوقيع ، نوروز الوزارة بدمشقثم كتابة السر ، وويل قضاء طر

واستمر ينوب يف كتابة السر إىل أن مات ، وكان فاضال يف فنه ساكنا كثري التالوة منجمعا عن الناس ؛ مث مات يف 
  .مجادى اآلخرة 

ذلك ، ويف  حممد بن خطيب قارا ، الشيخ مشس الدين ، كان متموال ، ويل قضاء صفد ومحاة وغريمها يتنقل يف
اواخر أمره تنجز مرسوما من السلطان بوظائف الكفريي ونيابة احلكم بدمشق ، وقدمها فوجد الوظائف انقسمت 

بني أهل الشام ، فجمع أطرافه وعزم على السعي يف قضاء دمشق ، وركب البحر ليحضر مبا مجعه إىل القاهرة ، 
  .فغرق وذهب ماله ، وذلك يف رجب منها 

 األمري الكبري الساقي األعرج الظاهري ، اشتراه برقوق وهو شاب ، مث تأمر يف اول دولة الناصر يشبك بن عبد اهللا
، وخرج من القاهرة يف كائنة جكم ونوروز بربكة اجليش ، فتنقل يف تلك السنني يف الفنت إىل أن قتل الناصر فصار 

وقد صار من فريق املؤيد ، فلم يزل يراسله من فريق نوروز فأرسله إىل قلعة حلب ليحفظها ، وكان من إخوة ططر 



حىت حضر عند املؤيد ، فلما قتل نوروز أراد املؤيد قتل يشبك ، فشفع فيه ططر فاعفاه من القتل ، وأمر بتسفريه 
إىل مكة بطاال ، فتوجه إليها ودخل اليمن ، مث سعى له إىل أن عاد إىل القدس فأقام به بطاال ، فلما متكن ططرمن 

أمر بإحضاره فوصل إليه وهو بدمشق ، وتوجه معه إىل حلب فاقامه يف حفظ قلعتها ، مث ملا رجع وتسلطن اململكة 
أرسل إليه فحضر فأمره ، مث كان من كبار القائمني بدولة األشرف وسلطته فرعى له ذلك وأسكنه يف القلعة معه ، 

احلق ويف اهل اخلري كثري الديانة والعبادة كارها مث صريه أتابك العساكر بعد قطج ، وكان من خيار االمراء حمبا يف 
لكثري من االمور اليت تقع على خالف مقتضى الشرع ، وعك صبيحة موت جانبك فلم يزل يتنقل يف املرض إىل أن 
مات يوم السبت الثالث من مجادى اآلخرة ، واستقر يف األتابكية بعده جراقطلي نقال من نيابة حلب ، واستقر نور 

ن مفلح على نظر املارستان بعد أن كان نور الدين السفطي قد سعى فيها ليعود إليها ، فلم يتم له أمر بعد الدين اب
  .أن هيئت خلعته وكذا سعى فيها مجاعة ، فبطل سعيهم 

  ٨٣٢حوادث سنة 
  سنة اثنتني وثالثني ومثامنائة

كان انتهى إىل عشرين ذراعا ، مث أسرع يف  يف أوهلا نقص النيل عن الغاية اليت انتهى إليها ذراعا وثلثي ذراعفإنه
النقص حىت منع السقائني من امللء من اخلليج يف عاشر الشهر ، وصار املاء على ستة عشر ذراعا وذلك يف رابع 
عشر بابه ، فبادر الناس إىل الزراعة واشتغلوا هبا ، فلما كان يف النصف منه وذلك يف أواخر بابه وقع برق متوايل 

إىل أن مضت من الليلة هجعة فوقع رعد شديد مزعج فتمادى ، مث أعقبه مر كافواه القرب إىل أن من الغروب 
مضى ثلث الليل األول ، فدلفت السقوف من البيوت الكبار فضال عن الصغار وسقطت أماكن وانزعج الناس 

ان وكثر الوحل جدا وشراع انزعاجا ما عهد مثله يف هذه االزمنة يف مثل هذا الوقت ، وأصبحت أزقة البلد كاخللج
الناس يف تنظيفها ، ومل يعهد مثل ذلك بالقاهرة إال إذا أمطرت مرارا ، ووصل اخلرب باهنا أمطرت بالبهنسا بردا يف 

ويف ربيع األول شغب اجلند على . قدر بيضة الدجاجة واحلمامة ، وهلك بسبب ذلك من احليوان شيئ كثري جدا 
أخري النفقة ، فاحضر السلطان األستادار فضربه حبضرته مث خلع عليه واستمر ، وأنفق األستادار وهنبوا بيته بسبب ت

من خزانته شهرين ، وعمل املولد السلطاين على العادة يف اليوم اخلامس عشر ، فحضره البلقيين والتفهين ومها 
واتفقأن السلطان كان معزوالن ، وجلس القضاة املسفزون على اليمني وجلسنا على اليسار واملشايخ دوهنم ، 

صائما ، فلما مد السماط جلس على العادة مع الناس إىل إن فرغوا ، فلما دخل وقت املغرب صلوا مث أحضرت 
  .سفرة لطيفة ، فاكل هو ومن كان صائما من القضاة وغريهم 

 الف دينار ليتجر له ويف شهر ربيع اآلخر التزم نور الدين الطنبذي كبري التجار بالقاهرة أن يأخذ من السلطان ستني
فيها ويقوم لألستادار بالربح ، وكانت له به عناية ألنه كان صديقه وصديق أبيه من قبله فأجيب لذلك ، فشرع يف 
حتكري السكر وأن ال يباع إال بأمره ، ودخل يف امور شنيعة وكثر الدعاء عليه ، وعورض كثري من أهل الدولة يف 

  .ة ذلك ومل يستمر ذلك إىل آخر السن
ويف ربيع اآلخر أمر السلطان نواب القضاة أن ال حيبس أحد على أقل من ألف ، وفيه نزل السلطان من القلعة 
خمتفيا إلىالقاهرة فدخل بيت القاضي ناظر اجليش بغتة ، فاندهش الرجل وقدم ما تيسر ، مث صحبه بألفي دينار 

باع الرطل املنقى منها بثمانية عشر درمها ، ففرح وخيل وبغال وتقدمة ، ويف هذا الشهر نودي على الفلوس أن ي
من كان عنده منها حاصل ، وحزن من عليه منها دين ، ملا يقامسونه من نواب احلكم يف إلزامهم إعطاء ذلك بالوزن 
االول ، وفيه حبث كثري وثبت أن ذلك ال يلزم على اإلطالق بل ال بد من الشروط ، واقتضى احلال كتابة مراسيم 



الذهب أو الفضة ، بسبب شدة :د أن ال يكتبوا وثيقة يف معاملة وال صداق وال غريه إال بأحد النقدين للشهو
اختالل أحوال الناس واختالف أحوال الفلوس اليت صارت هي النقد عندهم يف عرفهم مع عزة الفلوس وعدمها ، 

اإلقرار ، مث إذا نودي عليها بأن يزاد  كان يكتبون ذلك بالفلوس مع حتققهم أن ال وجود هلا ، أن ال حقيقة لذلك
سعرها يصري من كتبت له يطالب بذلك الوزن فأجحف ذلك بالناس ، فحسمت هذه املادة من هذا التاريخ على يد 

  .من وفقه اهللا لذلك وهو كاتبه ، ومتادى االختالف بسبب ما كان كتب اوال ، فلم يزل يضمحل حبمد اهللا تعاىل 
لدين حممد بن بدر الدين حممد بن مزهر يف كتابة السر عوضا عن أبيه وهو شاب أمرد ويف رجب استقر جالل ا

كثري اخلجل والسكون ، فباشره معه شرف الدين سبط ابن العجمي ، وقام معه بأعباء الوظيفة إىل أن انفصل عن 
  .قرب ، وكوتب الشريف بن عدنان كاتب السر بدمشق فتباطأ يف احلضور 

 -اين من شعبان تأخر اللحم عن املماليك الذين يف الطباق يوم اخلميس فأصبحوا يوم اجلمعة ويف يوم اجلمعة الث
فصبح منهم بيت الوزير مجع فهجموا عليه بيته الذي حبارة زويلة فكسروا أبوابه وهنبوا ما فيه ، وكسرت عدة أواين 

ب الوزير يف بيت اجلريان ، مث ثارت يف من الصيين ، واستلبوا ثياب النساء واجلواري ،وأفسدوا رخام منزله ، وهر
سادس شعبان بني مجاعة من املماليك السلطانية وبني األمري الكبري جارقطلي ، فأرادوا أن يهجموا عليه فاغلقت 
األبواب ، فأرادوا إحراق الدار فربز إليهم راكبا ، فنكصوا عنه ودخلوا بني القصرين ، فوقعت يف العوام هجة 

دينة ، وأمسك من مماليك األمري الكبري ثالثة أنفس فضربوا حبضرة السلطان ، فبلغ ذلك االمري فأغلقت أبواب امل
  .الكبري فغضب وسكنت الفتنة ، مث إن السلطان تلطف باملماليك 

ويف اوائل شعبان هجم ساحل اإلسكندرية مخسة مراكب من الفرنج فعبثوا ، فبادر عبد القادر بن أيب الفرج 
معه مجاعة من عرب البحرية ودخل اإلسكندرية ، فقويت هبم نفوس أهل الثغر ونكص الفرنج على األستادار وساق 

  .أعقاهبم بعد أن جرح منهم مجاعة ، وكفى اهللا املؤمنني القتال 
ويف ذي القعدة هرب قنصل الفرنج اجلنوية ومن معهم الذين كانوا مقيمني باإلسكندرية ، ويف جهتهم لتجار 

عشرين ألف دينار ، وكانت إقامتهم باإلسكندرية قد طالت حىت أن اكثرهم إمنا ولد هبا ، وكاوا  املسلمني أكثر من
خيرجون يف كل يوم بعد عشائهم فيتمشون بالساحل عادة هلم بعد األكل ، فلما كثرت عليهم املظامل اليت مل يألفوها 

منبالدهم فردوهم ، فانزعج السلطان رتبوا أمرهم وهربوا يف بعض املراكب ووجدوا يف نواحيهم مركبني حضر 
  .وكان ما سنذكره  -واملسلمون لذلك 

ويف تاسع ذي القعدة كسر اخلليج الناصري ، وكان النيل وصل يف اول يوم من ذي القعدة وهو يوم اجلمعة إىل 
ضج مخسة عشر ذراعا وشيء ، مث وصل يف رابعه إىل تسعة عشر إصبعا من السادس عشر وتوقف أربعة ايام ، ف

الناس وأقبلوا على شراء القمح وغريه خشية استمرار التوقف ، فجمع السلطان القضاة والفقراء عنده وقرئ عنده 
القرآن وابتهلوا بالدعاء واصبح ، يف اليوم الثامن فركب إىل اآلثار فزار ودع وتصدق ، فاتفق أنه أوىف يف صبيحة 

  .ذلك اليوم ، وباشر كسر اخلليج حممد ولد السلطان 
ويف نصف ذي احلجة استقر الشريف شهاب الدين أمحد بن علي ابن عدنان احلسين نقيب األشراف بالشام يف كتابة 
السر مبصر ، وألبس خلعة خضراء بطرحة خضراء ، وصرف جالل الدين ابن مزهر وكان قد استقر فيها بعد والده 

المتهان حبيث يتوالها شاب صغري وتدور بني ثالثةيف ، ومل يعهد يف الدولة التركية أن وظيفة كاتب السر متتهن هذا ا
  .سنة واحدة ومل تكن العادة أن يتوالها إال من جرب عقله ومعرفته مث ال ينفصل عنها إال باملوت غالبا 

ويف مجادى اآلخرة حاصر ابن قرا يلك مدينة خرت بزت فبلغ ذلك السلطان ، فجرد عدة من االمراء واملماليك 



ل إىل املماليك الشامية باخلروج معهم ، فإىل أن وصلوا تصاحل قرا يلك والنائب هبا وتسلمها قرا وأنفق فيهم وارس
يلك ، فوصل العسكر بعد ذلك إىل الرها ، فانتهبوها وقتلوا من أهلها مقتلة عظيمة وافحشوا يف ذلك ، واسروا 

  .لنيل يف تاسع ذي القعدة ولد قرا يلك وارسلوه إىل القاهرة ، واتفق ورود اخلرب بذلك يوم وفاء ا
ويف شوال وعك كاتبه مث عويف يف ذي القعدة ، فاستعرض أهل السجون فصوحل من له دين من مال كاتبه ، وحصل 

جلمع كثري من الناس فرح كبري ، أما صاحب الدين فلياسه من حصول شيء من املسجون ، وأما املسجون فلما 
  .فلله احلمد  -كان يقاسيه من شدة احلر وغريه من الضيق 

ابن قرا يوسف السلطانية وقتل متوليها من جهة شاه رخ ملك الشرق ووقعت  -وفيها نازل إسكندر رسل حممد 
  .بينه وبني إسكندر بن قرا يوسف وقع ، فانكسر إسكندر واهنزم إىل اجلزيرة وقد متزق عسكره 

ربيز ، ودخل شاه رخ تربيز فخرهبا حبيث ويف هذه السنة غزاه شاه رخ ملك الرق ابن قرا يوسف فأوقعبه خارج ت
صارت قاعا صفصفا ، وجال أهلها عنها إىل مسرقند ؛ وأعقب رحيله عنها جراد عظيم أفسد الزرع كله ، وعاثت 

  .االكراد بعده فيمن بقي فما أبقوا هلم شيئا 
العساكر إليها فحاصروا وفيها أغار قرا يلك على الرها فنازهلا وأخذ قلعة خرت برت ، وسلمها لولده ، فتوجهت 

الرها وهبا هابيل بن قرا يلك وامسه عثمان ، فلم يزالوا حىت أخذوها وهنبوها ، وأفحشوا حىت بلغين ملا دخلت حلب 
أهنم فعلوا فيها شيئا أشد مما فعل التتر بدمشق من التحريق والتخريب والفساد بالنساء والصبيان وقتل االنفس 

  .ر فلله األم -بالسيف والتحريق 
  .وفيها أنقطع جسر زفته فغر البلد وخربت منه عدة دور 

ويف أول هذه السنة تلفت السلطان إىل املتجر بإغراء اخلازندار له ، فامر بتجهيز مال إىل جدة ليشتري له وحجر 
اهرة وال على الفلفل أن يشتري لغريه ، وألزم مجيع التجار أن ال يتوجه أحد ببضاعة إىل الشاموال غريها بل إىل الق

يباع إال باإلسكندرية بعد أن يكتفي السلطان ، والزم الفرنج بشراء الفلفل بزيادة مخسني دينارا عن السعر الواقع ، 
فاشترى الفرنج شيئا ورجعوا باكثر بضائعهم وما معهم ن النقد إىل بالدهم ، فلم حيصل للسلطان مقصوده ، 

  .ى االمر على ذلك وال يزداد األمر يف سنة إال شدة وحصل على التجار من البالء ماال يوصف ، ومتاد
  .وفيه حجر على باعة الثياب البعلبكي واملوصلي والبغدادي مث بطل ذلك 

  .وفيه حجر على السكر مدة مث بطل أيضا 
ويف شهر ربيع اآلخر عقد جملس عند كاتب السر اجتمع فيه القضاة ومشايخ العلم بسبب أن السلطان اشترى من 

ت املال أرضا مث وقفها ، وثبت ذلك عند الشافعي ونفذه الباقون إال احلنفي فادعى أن احلكم باطل ، وكيل بي
واستند إىل أن علم الدين ولد شيخنا البلقيين ذكر له البطالن ، ووافقه بعض نواب احلكم من الشافعية املنفصلني ، 

لسر أن يستفيت علماء الشافعية يف ذلك ، فأفتوا وكان القائم يف امر الشراء املذكور ناظر اجليش ، فامر كاتب ا
إذا استوىف احلاكم الشروط : باجلواز إال القمين والعلم ، فلما حضروا وقع البحث يف ذلك ، فرجع القمين وقال 

صح البيع ، وكان قبل ذلك كتب بأن البيع ال يصح وأطلق ، وأما العلم فاعتل بأنه يلزممن ذلك احتاد املوجب 
لك ال خيتص كما يتعاطى اجلد حلفيده ، وأن وكيل بيت املال وكيل السلطان فإذا اشترى السلطان من والعابل وذ

وكيله فكأنه اشترى من نفسه ، وفاته ما صرح به مجاعة من العلماء بأن وكيل بيت املال وكيل عن اجلهة للمسلمني 
لسبكي وغريه ؛ مث ظفرت بأن ذلك صنع ال عن خصوص السلطان ، وإمنا وظيفته والية ال نيابة وقد صرح بذلك ا

: للسلطان صالح الدين يف وقف الصالحية ببيت املقدس ونقله السبكي يف فتاويه ، وقال األذرعي يف شرح املنهاج 



إنه ينعزل مبوت السلطان ، هو غلط ، مث أحضر حكم الدين البلقيين يف : اغتر بعض الناس بتسميته وكيال فقال 
ه أبو البقاء وعز الدين ابن مجاعة ، فاصر على دعوى البطالن وأصر احلنفي على االمتناع مثل ذلك وكذلك من قبل

ن التنفيذ اعتمادا على قول املذكور مع قصوره يف الفهم ونزارة ما عنده من العلم ، مث محلته العصبية على أن 
فقوه فيما عمل ، فأمرهم باالجتماع اجتمع بالسلطان وعرفه أن البيع باطل وأن الشافعية راعوا القاضي الشافعي فوا

؟ مل امتنعت من تنفيذ هذا احلكم : عنده فحضروا يوم االثنني ثامن الشهر املذكور ، فبدا الشافعي فسأل احلنفي 
ألن الشافعية قالوا إنه باطل فوقفته على فتاوي الشافعية فاسند االمر للقمين وللعلم فوقفته على فتوى القمين : فقال 

نص : هذا ال يعتمد عليه ألنه تناقض ، فسئاللعلم يف اجمللس عن مستنده يف دعوى البطالن فقال : ال الثانية فق
الشافعي يف عيون املسائل أن الوايل يف رعيته مبنزلة الوصي يف مال اليتيم ، فسئل ما وجه الداللة من هذا النص 

خمتصر املزين بأن املراد بذلك فيما يتعلق برعاية لصورة املسألة ، فخلط يف جوابه وانتقل فأخرج له نص الشافعي يف 
إذا كان الكالم مطلقا وذكر له يف موضع آخر قيد وجب : املصلحة للجهتني فكابر ، فرد عليه من حضر وقالوا 

احلمل عليه وعمل باخلاص ، مث استظهر الشافعي بأن للسلطان أن يقف ما يراه من أراضي بيت املال على من يراه ، 
ي ليس له ذلك يف مال اليتيم ، فدل على أن النص ليس على عمومه ، فاستمر على العناد فبان للجماعة وأن الوص

ال جيب على التنفيذ : وأما احلنفي فتبني له أن ال حجة للقمين والعم فأصر على التعصب وقال . قصوره وتعصبه 
انفصل اجمللس على ذلك ؛ وسئل علماء وكأنه خشي أن ينفذ يف احلال فيقال إنه غلب فجنح إىل هذا العذر ، و

بل جيب على احلاكم إذا اتصل به حكم غريه وسأله صاحب احلق التنفيذ أن يفعل ، وممن : احلنفية عن ذلك فقالوا 
كتب بوجوب ذلك عليه وإمثه إذا مل يفعل التفهين وابن الديري ونظام الدين السريامي وصدر الدين ابن العمي 

وكمال الدين ابن اهلمام بدر الدين القدسي وأمني الدين األقصر أي والقاضي املالكي وعبد السالم البغدادي 
والقاضي احلنبلي ، فيما بلغه ذلك استفىت فما إذا حصلت عند العجمي ريبة يف احلكم هل جيب عليه أن ينفذه مع 

ر إىل أننفذ احلكم بعد ذلك يف الريبة ، فطافوا هبا فلم يكتب عليها أحد ، فأشري عليه بأن يرجع وينفذ ، فآل األم
  .السادس عشر من الشهر املذكور 

ويف اواخر شهر ربيع اآلخر قدم فريوزمن املدينة وخلع عليه بعد أيام وعاد إىل مكانه ، وزاد متكنا حبيث اقتصر 
هؤالء  - السلطان من القدماء عليه وعلى التاج الوايل وويل الدين ابن قاسم وأمحد األحدب الشامي ومراد العجمي

  .قدماء احلضرى ، ومن طرأ عليهم من غريهم مقتوه إلىأن خيرجوه 
ويف يوم االثنني مستهل مجادى اآلخرة استقر شهاب الدين أمحد ابن حممد بن صالح املعروف بابن احملمرة وبابن 

الشيخونية  السمسار يف قضاء الشام عوضا عن أيب البقاء ابن حجي ، وبقيت بيده مشيخة سعيد السعداء وتدريس
  وغري ذلك من جهاته بالقاهرة ، فاستناب فيها وسافر يف رجب

أنااوثر به وجه السلطان يف هذا الشهر : وكان السلطان طلب العلم البلقيين وفوض إليه قضاء الشام فامتنع وقال 
استحضاره  معاذا إلىاليمن فلم بعتذر مبثل هذا فتعجب من حضر من eقد بعث النيب : مرة علىهذا ، فقال له 

هذه القصة املناسبة ، ومل يؤثر ذلك يف العلم لشوقه إىل العود بالقاهرة ، فلما استقر ابن احملمرة أرسل له السلطان 
وفه استقر مجال الدين يوسف ابن الصفي الكركي يف نظر اجليش . حمقة وأذن له أن يستنيب يف وظائفه بالقاهرة 
تقر مشس الدين حممد بن علي بن عمر الصفدي يف قضاء احلنفية بدمشق عوضا عن الشريق شهاب الدين ، واس

بدمشقعوضا عن القاضي شهاب الدين ابن الكشك نقال من القضاء بطرابلس ، واستقر يف قضاء طرابلس ولد 
  .الصفدي املذكور 



وت وكاد الناس ويف ليلة اخلميس ثاين عشر مجادى اآلخرة هبت ريح بالتراب برقة األهواء ، فأثارت منه ما مأل البي
  .يهلكون من الغم وأصبح اجلو أصفر 

  .ويف ليلة النصف خسف القمر ومل يشعر به أكثر الناس 
ويف ثالث شعبان استقر نظام الدين عمر بن القاضي تقي الدين إبراهيم ابن الشيخ مشس الدين حممد بن مفلح يف 

وكان ابن احلبال قد ضعف بصره حىت قيل إنه قضاء احلنابلة بدمشق عوضا عن القاضي شهاب الدين ابن احلبال ، 
عمي وقوي صمعه وضعفت قوته ، فلما استقر نظام الدين وبلغه ذلك حتول إىل بلده طرابلس ، فأقام هبا إىل أن 

  .مات يف السنة املقبلة 
ك اجللب ويف شعبان هجم مجاعة من املماليك بيت الوزير فنهبوا ، وكانت كائنة شنيعة ؛ وفيه اشتد فساد املمالي

وأفسدوا حىت منع السلطان الناس عن العمل إال عن أمره إشفاقا عليه ، وسار االمراء إىل خرت برت فأوقعوا مبن 
وفيه قدم نائب الشام سودون من عبد الرمحن وقدم معه كاتب السر ابن البارزي مث . وفيه وقع الوباء بدرندا . فيها 

احلاجب الكبري والدويدار الكبري : جملهز إىل البالد احللبية وهم رجعا على وظيفتيهما ، وسار بعدهم العسكر ا
وغريمها ، ومعهم من الطبلخاناتوالعشراوات مجاعة ومن املماليك السلطانية أربعمائة نفس ، فوصلوا إىل حلب 

الد ، وأقاموا هبا حلفظها من التركمان ، مث وقعت هلم مع التركمان وقعة قتل فيها ولد لقرايلك صاحب تلك الب
وصادف وصول اخلرب بذلك يوم وفاء النيل ، فحصل للناس بذلك بشران ، وشاع أن قرا يلك مات مث تبني كذب 

وفيها قدم بريم التركماين صاحب هيت فارا من أصبهان من قرا يوسف ، فأكرمه السلطان واجرى له . اإلشاعة 
من عبد الرمحن أتابك العساكر نقال من نيابة الشام وفيها يف رجب استقر سودون . راتبا مث أقطعه ناحية من الفيوم 

  .، واستقر يف نيابة الشام جارقطلي عوضا عنه 
  ٨٣٢وفيات سنة 

  من االعيان ٨٣٢ذكر من مات يف سنة 
أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن أيب بكر بن عبد الوهاب ، املرشدي املكي أخو حممد وعبد الواحد ، ولد سنة ستني 

ن عبد الرمحن بن عل التغليب ابن القارئ جرء ابن الطالبة أنا األبرقوهي ،ومن حممد بن أمحد بن وسبعمائة ، ومسع م
عبد املعطي صحيح ابن حبان أنا الرضي والصفي الطربيان ، ومن عبد اهللا بن أسعد اليافعي صحيح البخاري ، ومن 

ابن أيب عمر وابن أميلة وابن هبل وابن ومن غريهم ، وأجاز له الصالح  -عز الدين ابن مجاعة من مناسكه الكربى 
قواليح وأبو البقاء السبكي وآخرون ، وحدث ؛ ومات مبكة يوم اخلميس رابع ذي القعدة ، وقد حدث قبل موته 
  .بسنة بشرح السنة لبغوي بإجازة من بعض شيوخه ، ومن قبل موته بشهر بالشمائل بإجازته من الصالح املذكور 

عيسى ، الشاب التائب شهاب الدين املصري الشاذيل ، نزيل دمشق ، ولد يف ذي احلجة أمحد بن عمر بن أمحد بن 
سنة سبع وستني ، واشتغل بالفقه قليال ، وتعاين املواعيد فمهر فيها ، وكان يلقي من حفظة عنان ، وطاف البالد يف 

قام بدمشق مدة وحج مرارا ذلك فدخل اليمن مرتني مث العراق مرارا ودخل حصن كيفا وكثريا من بالد الشرق وأ
  .، وكان فصيحا ذكيا حيفظ شيئا كثريا ، وله رواج زائد عند العوام ، وبىن عدة زوايا بالبالد ؛ مات يف رجب 

برسبغا اجللباين ، تقدم يف أيام الناصر فرج بواسطة عبد اللطيفالطواشي وكان خيدمه ، واستقر يف الدويدارية ، وكان 
رفه إال أنه من أوالد الناس ، وكان نفي يف الدولة املؤيدية إىل القدس ، مث أعيد يف الدولة فصيحا عارفا ال يظن من ع

  .األشرفيةوباشر الدوالب السلطانية بالصعيد ؛ مات يف شهر رجب 
  .خشرم بن دوغان بن جعفربن هبة اهللا بن مجاز بن منصور بن مجاز مع رفيقه كما ذكرنا يف عجالن 



يوخ حمب الدين ابن األشقر ماتت وكان مولدها يف رجب سنة إحدى عشرة ، وكانت قد رابعة بنيت زوج شيخ الش
تأهلت بشهاب الدين ابن مكنون قبله ، ومسعت معي يف سنة مخس عشرة من الشيخ زين الدين ابن حسني مبكة ، 

  .عوضها اهللا اجلنة  -وأجاز هلا مجع كثريمن أهل مصر والشام 
رابلس وشغل الناس يف احلاوي ، ومل يكن مشكورا يف دينه ؛ مات يف مجادى منها سعد اآلمدي سعد الدين ، نزل بط

.  
وقد تقدم خربه يف حوادث سنة عشر ومثامنائة  -عبد املعطي زين الدين الكوم الريشي احلنفي ، مات يف هذه السنة 

، قبض عليه يف سنة إحدى  عجالن بن نعري بن منصور بن مجاز بن شيحة بن قاسم ، العلوياحلسيين ، أمري املدينة. 
وعشرين ومثامنائة فسجن بربج يف القلعة ، مث أفرج عنه مبنام رآه القاضي عز الدين عبد العزيز بن علي احلنبلي 

وقتل فيها ايضا قريبه خشرم بن دوغان بن جعفر بن هبة اهللا . فقصه على املؤيد ، وأمر باإلفراج عنه يف ذي احلجة 
  .ابن مجاز بن منصور 

، واشتغل وباشر عدة وظائف  ٧٥٥بن حسني بن علي ، احلاضري نور الدين ، ولد يف مجادى األولىسنة علي 
سلطانية ، وكان كثري التودد طلق الوجه حسن العشرة ، وكان يف دولة منطاش قد أهني ونفي ، مث عظم ملا عاد 

علي بن حممد بن .شاخ ورق حاله  الظاهر وتوىل ابن أخيه بيربس الدويدارية ؛ مات يف العشرين من شعبان وقد
يوسف ، التوريزي نور الدين ، كان أبوه من كبار التجار ونشأ هو يف كنفه ، مث مات أبوه واشتهر بالتجارة أخواه 
اجلمال حممد والفخر أبو بكر ، وتعاين هذا السفر إىل بالد احلبشة والتجارة هبا فشهر بذلك ، وصارت له عندهم 

جاهة ، وصارت كلمته عندهم مقبولة لقيامه يف خدمتهم مبا يرومونه من النفائس اليت منزلة وصورة كبرية وو
حيضرها هلم من القاهرة وغريها ، فلما أكثر من ذلك نقم عليه بعض الناس مواالته للكفار احلبشة ونسبوه إىل شراء 

ب وأقسم أنه ال يعود ، فلما كان السالح هلم واخليول ، وعثر عليه مرة بشيء من ذلك يف الدولة املؤيدية ، فاستتي
يف أثناء العام املاضي زعم بعض من يتعصب عليه أنه توجه رسوال من ملك احلبشى إلىملك الفرنج يستحثه على 
املسلمني ، وهذا عندي ال يقبل ألن معتقد الطائفتني خمتلف ، ويقال إنه دخل بالد الفرنج بسبب حتصيل صليب 

حب أنرياه ، وملا شاع ذلك عنه خشي عى نفسه يف مكان بالقرب من اخلانقاه عندهم بلغ أمره ملك احلبشة فا
الناصريةبسرياقوس ، فنم عليه عبد السالم اجلربيت ووشى به إىل السلطان فامر وايل القاهرة فقبض عليه ، فوجد معه 

يستدعي منه  امتعة من مالبس الفرنج وشيئامن سالح وناقوسني من ذهب وكتاب فيه مراسلة من صاحب احلبشة
أشياء يصوغها من صلبان ونواقيس وحيضه على أن يشتري له مسمارا من املسامري اليت مسر هبا املسيح بزعمهم ، 

والكتاب كله باحلبشية فعرب فحبس ، مث عقد له جملس ففوض السلطان أمره للمالكي وذلك يف حادي عشر 
ر ، فشهد عليه صدر الدين ابن العجمي ، والشيخ نصر مجادى األوىل ، فتسلمه املالكي ، ومسع عليه الدعوى فأنك

اهللا وآخرون وشهد أكثرهم باالستفاضة ، فأعذر إليه فيمن شهد عليه ، فادعى عداوة بعضهم وأعذر لبعضهم ، 
فحم بقتله بشهادة من أعذر هلم ، فضربت عنقه بني القصرين تاسع عشر الشهر املذكور وهو يعلن بالشهادتني 

ويتربأ من كل دين خيالف دين اإلسالم ، فتسلمه أهله فغسلوه وصلوا عليه ودفن ، مث بعد أيام أعاد وقراءة القرآن 
وكان على  -السلطان ألهله ماكان وجد له بني ألكثر الناس أنه مظلوم ، وذكر يل خادمي فاتن الطواشي احلبشي 

لصالة والتالوة ، ويؤدب من مل يصل من أنه كان ببالد احلبشة يواظب على ا -هذا هو الذي جلبهمن بالد احلبشة 
أتباعه ، وعنده فقيه يقرئ أوالده واتباعه القرآن ، وللمسلمني به نفع ، وهم به يف بالد احلبشة يف إكرام واحترام ؛ 

  .واهللا أعلم بغيبه  -ومل ميتع منشهد عليه بل حلق به بعد قليل كما سيأيت 



الدين بن صفي الدين األردبيلي ، شيخ الصوفية بالعراق ، قدم علي بن حممد بن الصفي ، عالء الدين بن صدر 
دمشق سنة ثالثني ومعه أتباع فحج وجاور ، مث قدم دمشق ولده ومعه مجع كثري ، وذكروا أن له ولوالده بتلك 

ع البالد اكثر من مائة ألف مريد ؛ ومات عالء الدين املذكور بعد رجوعه من احلج ودخوله بيت املقدس يف شهر ربي
  .اآلخر 

علي السفطي نور الدين ، كان يتعاين الشهادة عند االمراء ، وباشر نظر املارستان مدة ، مث ويل وكالة بيت املال 
  .والكسوة ؛ ومات يف اواخر مجادى اآلخرة وقد جاوزاخلمسني 

 واشتغل بالعلم ، حممد بن إبراهيم بن أمحد ، الشيخ مشس الدين الصويف ، ناظر املارستان ، ولد سنة تسع وأربعني
وأحب املذهب الظاهري واالنتماء إىل احلديث ، ورافق برهان الدين ابن الربهان ملا دخل بغداد ، مث اتصل بامللك 
الظاهر برقوق وقام معه ملا عاد إىل السلطنة ، فرعى له ذلك ووالهنظر املارستان ، مث خشي منه فاستأذنه يف احلج 

د ، مث عاد بعد موت الظاهر مبدة فأقام بالقاهرة منجمعا ، وكان يرجع إىل دين وتوجه فدخل اليمن وجال فيالبال
  .وتعبد ، وعمي مدة إىل أن مات يف مسجد بالكافوري يف ليلة الثالثاء ثالث عشر احملرم منها 

واشتغ حممد بن إبراهيم بن عبداهللا ، الشيخ مشس الدين الشطنويف الشافعي ولد بعداخلمسني وقدم القاهرة شابا ، 
ملريزق اإلسناد العايل بل كان عنده عن التقى الواسطي وحنوه ، واشتغل بالفقه ومهر يف العربية ، وتصدر باجلامع 
الطولوين يف القراآت ويف احلديث بالشيخونية ، وانتفع به الطلبة التصابه لشغلهم متربعا باجلامع االزهر ، وكان 

  .االثنني سادس عشري ربيع األول بعد علة طويلة كثري التواضع مشكور السرية ؛ مات يف ليلة 
حممد بن أمحد بن علي ، احلافظ تقي الدين أبو الطيب الفاسي مث املكي املالكي ، مفيد البالد احلجازية وعاملها ، ولد 
ة سنة مخس وسبعني وسبعمائة وأجاز له بإفادة الشيخ جنم الدين املرجاين ابن عوض وابن السالر وابن احملب ومجاع

من الدماشقة ، وعين باحلديث فسمع بعد التسعني من مجاعة ببلده ، ورحل إىل القاهرة والشام مرارا ، وويل قضاء 
بلده للمالكية ، وهو أول مالكي ويل القضاء هبا استقالال ، وصنف أخبار مكة وأخبار والهتا وأخبار من احتل هبا 

العرب للذهيب وعلى التقييد البن نقطة ، وعمل االربعني  من أهلها وغريهم عدة مصنفاتطوال وقصار ، وذيل على
املتباينة وفهرس مروياته ، وكان لطيف الذات حسن االخالق عارفا باالمور الدينية والدنيوية ، له غور ودهاء 

وجتربة وحسن عشرة وحالوة لسان ، وجيلب القلوب حبسن عبارته ولطيف إشارته ، رافقني يف السماع كثريا مبصر 
 -شام واليمن وغريها ، وكنت أوده وأعظمه وأقوم معه يف مهماته ، ولقد ساءين موته وأسفت على فقد مثله وال

فلله االمر وكان قد أصيب ببصره وله يف ذلك اخربا ، ومكن من قدحه فما أطاق ذلك وال أفاده ؛ ومات يف رابع 
  .شوال 

بن الناصر ، وكان سعيد موىل بشري اجلمدار وبشري  حممد بن سعيد ، الصاحلي ، مشس الدين ، نسبة للصاحل صاحل
موىل الصاحل فنسب مشس الدين ملوىل مواله ، وكان أحد القراء يف اجلوق بالنغم ، ويلقب سويدان ، وهو آخر 

احللبة األوىل من تالمذة الشيخ خليل املشبب وممن قرا مع الزرزاي وابن الطباخ ، وقد حظي يف أيام الناصر فرج ، 
سبة القاهرة مرارا وقد جاوز السبعني ، وكانت بيده مشيخة العالنية وإمامة القصر وغري ذلك ؛ مات يف وويل ح

  .يوم االثنني صفر 
حممد بن عبد اهللا بن حسني ، املعروف بابن املواز مشس الدين ، اشتغل كثريا ونزل يف بعض املدارس ، وكان يؤدب 

  .االجنماع ؛ ومات فجأة يوم األحد فريبيع األول أوالد أيب هريرة ابن النقاش ، الغالب عليه 
حممد بن عبد اهللا ، مشس الدين الزفتاوي امللقب فت فت ، كان يكتسب بالشهادة مث عمل التوقيع وتقدم يف ذلك 



وأقرأ أوالد بعض الرؤساء وكان ينوب يف احلكم يف بعض املراكز ، وكان كثري التالوة ، خريا ، سليم الباطن ، 
  .انني أكمل الثم

حممد بن عبد الوهاب بن حممد ، الشيخ ناصر الدين البارنباري الشافعي ، ولد قبيل السبعني بيسري ، وقد قدم 
القاهرة فاشتغل ومهر يف الفقه والعربية واحلساب والعروض وغري ذلك ، وتصدر باجلامع األزهر احتسابا ، وكان 

اهرة ودمياط وقد ذكرت ما جرى له مع مشس الدين من خيار الناس ، ودرس وخطب وأفىت ، واقرأ مدة بالق
الربماوي يف السنة املاضية ، وأصاب ناصر الدين عقب ذلك فاجل أبطل نصفه ، واستمر به موعوكا إىل أن مات يف 

  .ليلة األحد حادي عشر شهر ربيع األول وقدناف علىالسبعني 
 ٧٦٢، النويري الشافعي ، ولد يف ربيع اآلخر سنة حممد ويدعى اخلضر بن علي بن أمحد بن عبد العزيز بن القاسم 

، وتفقه قليال ، وامسع على العز ابن جامعة وابن حبيب وابن عبد املعطي واالميوطي ومن بعدهم ، وأجاز له البهاء 
ابن خليل واجلمال األسنوي وأبو البقاء السكي وغريهم ، وناب يف احلكم عن قريبه عز الدين بن حمب الدين ابن 

الفضل ، وويل قضاء املدينةمدة يسرية ومل يصل إليها بل استناب ابن املطري وصرف ، وكان ضخما جدا ؛ أيب 
  .مات يف رابع عشر ذي احلجة وقد دخل السبعني ، وانصلح بأخرة ، وهو والد أيب اليمن خطيب احلرم 

، ونشا يف كنف أبيه مث مات  ٧٨٦حممد بن بدر الدين حممد بن أمحد بن مزهر ، الدمشقي بدر الدين ، ولد سنة 
أبوه عنه وهو صغري ، فكفله زوج أخته حمي الدين أمحد املدين ، وتوىل التوقيع عنده ملا ويل كتابة السر بدمشق ، 

مث سلمه إىل نائب القلعة يشبك بن أزدمر فحبسه عنده وضيق عليه إىل أن وقع . . فاتصل باملؤيد وخدمه وقدم 
، فقدم مع التجريدة إىل القاهرة ، فويل نظر اإلصطبل ، وباشر توقيع الدست مع  اإلفراج عنه بعد قتل الناصر

البازري ، مث صار نائب كاتب السر يف مباشرة ولده فمن بعده إىل أن استقر فيها استقالال فكانت مدته يف ذلك 
امن شوال مسة ثالث نيابة واستقالال حنو تسع سنني ، ألنه باشر ذلك عقب وفاة ناصر الدين ابن البازري يف ث

وعشرين ، وباشر يف غضوهنا نظر اجليش نيابة عن ناظر اجليش ملا حج يف سنة ست وعشرين ، وكان فصيحا مفوها 
عارفا باالمور الدنيوية عريا عن معرفة األمور األخروية ،إمنا مهه االعظم حتصيل الدرهم ولو كان فلوسا ، حىت 

ف دينار متزقت بعده ، وبقي منها ما اشتراه من العقار فإنه بقي لذريته ، حصل يف هذه املدة ما يزيد على مائيت أل
وكان ابتدأ مرضه يف اول ربيع اآلخر حصلت له ذحبة يف حلقه فصار ينفث الدم قليال ، ومل ينقطع عن الركوب إىل 

طباء وأكثروا له احلادي والعشرين من الشهراملذكور ، فحصل له رعاف كثري حىت أفرط فانقطع بسببه ، والزمه اال
من احلقن واألدوية إىل أن استفرغوا قوته كلها مع ما خيرج من أنفه من الدم ، مث تنوعت به األمراض من القولنج 

وغريه إىل أن مات يف ليلة األحد اثنتني وعشرين مجادى اآلخرة عن حنو اخلمسني ، واشيع بأنه سم وكان هو يلوح 
وحرص مرارا على أن يوصي برب أو صدقة أو خالص ذمة فلم يقدر له  بذلك ، ومل يغب ذهنه يف طول مرضه ،

ذلك ومات بامحاله مل حيط عنه منها شيء إال أن كان اغتيل فإن يف ذلك كفارة كبرية ، وكثر الثناء السيء عليه بعد 
بعض الناس واهللا يسمح له فلقد كان يقوم يف احلق أحيانا ، وله بر وصلة وصدقة ل -موته بسوء معاملته وطمعه 

. . رمحه اهللا تعاىل واستقر بعده يف كتابة السر ولده جالل الدين  -وحمبة يف الصاحلني ومروءة وعصبية الصحابه 
حممد ولقب بلقب أبيه بدر الدينومل يستمر ذلك ، وخلع على شرف الدين سبط ابن العجمي بنيابة كتابة السر ، 

  .إنه أخذ ألجل ذلك من مال أبيه مائة ألف دينار  وتلقى االمور عن جالل الدين لصغر سنه ، ويقال
  ٨٣٣حوادث سنة 

  سنة ثالث وثالثني ومثامنائة



يف احملرم استقر الوزير كرمي الدين ابن كاتب املناخات يف نظر الديوان املفرد مضافا للوزارة ، وفيه أمطرت يف محص 
  .ضفادع خضراء امتأل منها األزقة واألسطحة ووصل اخلرب بذلك 

  .ه شغب اجلند املماليك فزيد يف أرزاقهم كل واحد أربعمائة فسكنوا وفي
وفيها رجع إسكندر بن قرا يوسف إىل تربير فملكها بعد رحيل شاه رخ ، ووقع هلا الغالء املفرط حىت أكلوا 

 ويف شوال أغار على قرقماس بنحسني بن نعري على ابن عمه مدجل ابن علي بن نعري ، فاهنزم قرقماس.الكالب 
ودخل مدجل ومن معه بيوت قرقماس فنهبوها ، فكر عليهم قرقماس مبن معه فقتل مدجل ، وذلك يف ذي القعدة 

وعمره حنو العشرين سنة ، فقدم سليمان بن عذراء إىل القاهرة فأمره األشرف على العرب عوضا عن عمه مدجل 
ردين أن يتوجهوا مع نائب حلب ليقبضوا فوصل إىل حلب يف سادس ذي القعدة ، وورد على يده مثال لألمراء اجمل

على قرقماس ، فبلغ ذلك قرقماس فأرسل يطلب األمان ، فورد املثال السلطاين بطرده عن البالد ، فتوجهوا اجلميع 
من حلب يوم اجلمعة سابع ذي القعدة وقرقماس يومئذ حماصر مدينة جعرب ، فأسرعوا السري فادركوه وهو على 

اطئ الفرات ، فلما رآهم ركب واهنزم فركبوا يف إثره وتشاغل بعض العرب الذين معهم املهد جتاه جعرب على ش
والعسكر بالنهب ، واستمر العسكر ف إثر قرقماس فأبعد عنهم وقد تعبت خيوهلم وغلماهنم ، فكرفيهم قرقماس 

وقتل من العسكر  ومن معه فقتلوا الدشاري وكان على الساقة وأخذوا غالب اخليول اليت وقفت واليت وجدوها ،
مجاعة يف تلك الوقعة وهنبت بعض خيامهم وأثقاهلم ورجعوا إىل العرب يف إثرهم يتخطفوهنم ، وملا حتقق قرقماس 
رجوعهم خشي عاقبتهم فتوجه إىل جهة الشرف ، فدخل االمراء إىل حلب سابع عشر ذي القعدة وقد هنب من 

  .أثقاهلم وخيوهلم وسالحهم شيء كثري جدا 
د كتاب شاه رخ ملك الشرق يستدعي من األرف هدايا منها كتاب يف العلم منها فتح الباري بشرح وفيها ور

البخاري البن حجر فجهزت له ثالث جملدات من أوائل الكتاب ، مث عاد طلبه يف سنة تسع وثالثني فلم يتفق تتمة 
  .الكتاب 

هز أبو فارس إليه ابن أخيه ابن الركاعنة ، وفيها نقض عبد الواحد بن أيب محو بيعة أيب فارس صاحب تونس ، فج
وفيها مات أزبك الدويدار وكان قد نفي .فظفر بعبدالواحد عمه فقتله واستقر يف مملكة تلمسان يف ذي القعدة منها 

  .إىل القدس بطاال يف شهر بيع األول منها بعد ضعف طويل 
سعد الدين ابن املراة وكان استقر ناظرا على  ويف مستهل مجادى األوىل سافرالناس إىل مكة ليجاوروا هبا صحبة

  .مكس البهار الوارد عليه يف جدة 
  .وفيها أوقع قرا يلك مبلطية وماردين ، وساق بعد ذلك إىل البالد احللبية حىت وصل عينتاب يعيث وينهب 

عده ولده وفيها هلك صاحب احلبشة إسحاق بن داود بن سيف أرغد احلبشي األخمري يف ذي القعدة ، وأقيم ب
أندراس بن إسحاقفملك أربعة أشهر ، وأقيم عمه خرنباي بن داود فتملك سبعة أشهر مث هلك ، فأقيم سلمون ين 

إسحاق بن داود املذكور فهلك سريعا ، فأقيم بعده صيب صغري إىل أن هلك يف الطاعون الذي كان عندهم سنة 
  .ية إسحاق إحدى وعشرين سنة منذ مات أبوه فذكرت ذلك هنا حتصيال للفائدة ، وكانت وال -تسع وثالثني 

ويف زمانه حصرت دولته بعد أن كانت مهجاء ، وكان أبوه يركب وهو عريان كزي بقية احلبشة فصار هذا يركب 
يف املالبس الفاخرة وشعار امللك ، والسبب فيه أن قبطيا كابتا كان يقال له فخر الدولة فر من حادث حدث له 

تاب البترك ، فحظي عند إسحاق ورتب له أمور اململكة وجيب األموال ، وصادف دخول فدخل بالد احلبشة بك
أمري من اجلراكسة يقال له الطنبغا معزق وكان يعرف أنواع العمل بالسالح والفروسيةفعلم مجاعة منهم رمي 



ردخاناة مألها النشاب والطعن بالرمح والضرب بالسيف ، وكانوا ال يعرفون القتال إال باحلراب ، وعمل له ز
جبميع آالت السالح مما كان جيله له التجار الذين يترددون إىل بالده خصوصا على التوريزي الذي ذكرنا قتله قبل 

  .ذلك وقد ذكرت خربه فيما مضى 
ويف احملرم جهز أو فارس عسكرا يف البحر إىل جزيرة صقلية فنازلوا أوال مازر فأخذوها عنوة وحصروا مألقة فاهنزم 

لة اجلند العلوج واخذ ، فاهنزم هبزميته مجاعة واستشهد بعض األعيان ، مث تراجعوا وقبضوا على العلج وبعثوه من مج
  .إىل أيب فارس فأمدهم جبيش 

  .وفيها كان الغالء الشديد حبلب ودمشق والطاعون بدمشق ومحص 
فيها التفهين والبلقيين ،  ويف يوم اخلميس سادس عشري صفر صرف كاتبه والعيين عن وظيفة احلكم ، واستقر

واستقر صدر الدين ابن العجمي يف مشيخة الشيخونية عوض التفهين ، وشرط على الشافعي عشرة نواب ، 
وفيها حجر احملتسب اينال .وللحنفي مثانية ، وللمالكي ستة ، وللحنبلي أربعة ؛ وال يوىل أحد من غري مذهبه 

طحانني مجيعهم بشراء القمح من شؤن السلطان ، واستمر على الششماين على جالب القمح من البيع وشغل ال
  .وهللا احلمد  -ذلك مدة فكثرت الغالل من اجلالبة فاحنط السعر كثريا 

  .ويف الرابع من ربيع اآلخر يوم األربعاء صرف اينال الششماين من احلسبة وأعيد العين إليها 
قبغا التمرازي ، وقرر يف نيابتها شهاب الدين أمحد الدوادار ويف التاسع منه أمر بإحضار نائب اإلسكندرية االمري آ

  .املعروف باالسود ابن األقطع 
ويف خامس عشريه استقر آقبغا اجلمايل عوضا عن عبد القادر بن أيب الفرج يف وظيفة األستادارية ، لكونه كان التزم 

ه إىل اإلهانة كما سيايت ذكره ، وسلم عبد حبمل مائة ألف دينار بعد التكفية ، مث ملا متادى احلال عجز فآل أمر
  .القادر وألزمه آلقبغا ، مث أفرج عنهم على مال 

ويف رجب مات ياقوت ، ويلقب فخر الدين احلبشي مقدم املماليك ، واستقر عوضه نائبه فيها خشقدم الرومي 
  .وكان من مماليكيشك واشتهر يف أيام املؤيد وترقى وعرف باحلرية  -اليشبكي 

  .رجب أيضا قدم تغري بردى احملمودي من دمياط ، فامر أن يتوجه إىل دمشق أمريا كبريا ويف 
وقبض على آقبغا اجلمايل وعوقب ، مث . ويف ذي القعدة أضيفت وظيفة األستادارية الكربى للوزير فباشرمها معا 

  .افرج عنه وويل كشف اجلسور يف أواخر السنة 
، مث ركب النيل إىل املقياس وخلقه ، وفتح اخلليج الناصري حبضرته ،  ويف ثامن عشرة ركب السلطان إىل مصر

  .وهي اول سنة فعل فيها ذلك بنفسه 
ويف ذي القعدة ظهر للحاج من جهة البحر كوكب يرتفع ويعظم ويرتفع منه شرر كبار ، فلما أصبحوا اشتد عليهم 

واشتهر أمر الطاعون يف الوجه البحري فيقال  - احلر فهلك من املشاة عامل كثري ، وتلف من مجاهلم ومحريهم كثري
مات باحمللة مخسة آالف نفس وبالبحرارية تسعة آالف ، ومات يف اإلسكندرية يف كل يوم مائة ومخسون إىل غري 

ذلك ، وعد هذا من النوادر ألنه وقع يف قوة الشتاء وكان قبل ذلك قد فشا يف برصا وغريها من بالد الروم حىت 
وت يف اليوم زيادة على األلف على ما قيل ، فلما استهل ربيع اآلخر كان عدة منيموت بالقاهرة بلغ عدد من مي

  .اثنيت عشرة نفسا ، ويف آخره قاربوا اخلمسني 
ويف أول يوم من مجادى األوىل بلغوا مائة ، فنودي يف الناس بصيام ثالثة ايام وبالتوبة وباخلروج إىل الصحراء يف 

ج الشريف كاتب السر والقاضي الشافعي ومجع كثري من بياض الناس وعوامهم ، فضجوا اليوم الرابع ، وخر



وبكوا ودعوا وانصرفوا قبل الظهر ، فكثر فيهم املوت أضعاف ما كان وبلغ يف اليوم ثالمثائة بالقاهرة خاصة سوى 
ة ، وكذا وجد يف الربية عدة من ال يرد الديوان ؛ ووجد بالنيل والربك شيء كثري من االمساك والتماسيح موتى طافي

  .من الظباء والذئاب 
ومما وقع فيه من النوادر أن مركبا ركب فيها أربعون نفسا قصدوا الصعيد ، فما وصلت إىل امليمون حىت مات 

اجلميع ؛ وان مثانية عشر صيادا اجتمعوا يف مكان ، فمات منهم يف يوم واحد أربعة عشر فجهزهم األربعة ، فمات 
  .مشاة ثالثى ، فلما وصل اآلخر هبم إىل املقربة مات ؛ وبلغ يف سلخ مجادى األوىل إىل ألف ومثامنائة منهم وهم 

ويف رابع مجادى األوىل بلغت عدة املوتى بالقاهرة خاصة يف اليوم ألف نفس ومائيت نفس ، ووقع املوت يف مماليك 
ن صلى عليه يف اليوم مخسمائة ومخسني نفسا ، السلطان حىت زاد يف اليوم على مخسني نفسامنهم ، وانتهى عدد م

وضبط مجيع املصليات يف يوم فبلغت ألفي نفس ومائتني وستا وأربعني نفسا ، ووقع املوت يف السودان بالقرافة إىل 
أن مات منهم ماحتو ثالثة آالف ، وعز وجود محايل املوتى وغساليهم ومنيحفر القبور حىت عملوا حفائر كبارا كانوا 

فيها األموات ، وسرق كثري من األكفان ، ونبشت الكالب كثريا فأكلتهم من أطراف األموات ، ووصل يف  يلقون
الكثرة حىت شاهدت النعوش من مصلى املؤمين إىل باب القرافة كأهنا الرخم البيض حتوم على القتلى ، وأما 

  .الشوارع فكانت فيها كالقطارات يتلو بعضها بعضا 
  .ك يوسف ولد السلطان فتصدق عنه بوزنه فضة ويف مجادى األوىل وع

ويف نصف مجادى اآلخرة مجع الشريف كاتب السر أربعني شريفا اسم كل منهم حممد وفرق فيهم ماال ، فقرأ بعد 
وكثر الناس معهم . صالة اجلمعة باجلامع االزهر ما تيسر من القرآن ، فلما أن قرب العصر قاموا فدعوا وضجوا 

د األربعون إىل السطح فأذنوا العصر مجيعا وانفضوا ، وكان بعض العجم قال للشريف إن هذا يف ذلك إىل أن صع
يدفع الطاعون ، ففعل ذلك فما ازداد الطاعون إال كثرة حت دخل رجب ، فلما دخل رجل تناقص ؛ قرأت خبط 

ة نفر وعشرون نفرا ماتوا قاضي احلنابلة حمب الدين أن شخصا يقال له على احلريري كان له أربعة مراكب فيها مائ
كلهم بالطاعون إال واحدا ، وملا اشتد االمر بالطاعون أمر السلطان باستفتاء العلماء عن نازلة الطاعون هل يشرع 

فكتبوا ؟ وما الذي وقع للعلماء يف الزمن املاضي ؟ االجتماع للدعاء برفعه أو يشرع القنوت له يف الصلوات 
منها على انه يشرع الدعاء والتضرع والتوبة ، وتقدم قبل ذلك التوبة ، األجوبة وتشعبت آراؤهم وحتصل 

واخلروج من املظامل ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واهنم ال يستحضرون عن أحد من السلف أهنم اجتمعوا 
افعية مبشروعية لذلك إال أن االجتماع أرجى لإلجابة ؛ وأجاب الشافعي جبواز القنوت ، ألهنا نازلة وقد صرح الش

القنوت يف النوازل ، وأجاب احلنفي واملالكي باملنع ، واجاب احلنبلي بأن عندهم روايتني ومن جوزه خصه باإلمام 
االعظم يف غري يوم اجلمعة ؛ مث طلب القضاة والعلماء إىل حضرة السلطان فقرئت الفتاوى وفسرها له حمب الدين 

ابة والسلف الصاحل وال أخرج بل كل أحد يبتهل إىل اهللا تعاىل يف سره مث أنا أتابع الصح: ابن األقصراين فأجاب 
مهما جتدد بعد : ساهلم عن املراد باملظامل اليت كتبوا يف الفتاوى أهنم خيرجون منها ، فذكروا اشياء جمملة فقال 

على التجار الكارمية يف  التشديد: قد جندد يف هذه السنة ثالث مظامل : الظاهر برقوق أنا أزيله فقال له الشافعي 
بيع البهار للسلطان وإال منعوا من التجارة فيه ، والتشديد على الباعة يف طرح النطرون والتحكري على القصب أن 

ال يزرع إال يف بالد السلطان ، فلم يتحصل من اجلواب عن ذلك كبري امر ، وأمر السلطان القضاة واالمراء بأن 
ع عن املعاصي واإلكثار من الطاعات وحنو ذلك ، ونودي بالقاهرة مبنع النساء من يامروا الناس بالتوبة واإلقال

اخلروج إىل الترب ، وتوعد املكاري بالشنق واملرأة بالتغريق وانصرفوا على ذلك ؛ ففي احلال دخل إليه بعض خدمه 



نوم حسام الدين درغان اخلادم فأخربه أن ابنه الكبري حممدا طعن ، وذكر القاضي زين الدين التفهين أنه رأى يف ال
اجلنة مفتحة للمسلمني ، مسعت : بالشيخونية وكان من مجلة من مات يف هذه السنة بالطاعون فسأهلعن حاله فقال 

ذلك منه ، وكان حسام الدين رجال جيدا كثري النفع للطلبة بالشيخونية منذ اقام هبا وباشر اخلدمة هبا مباشرة حسنة 
.  

خرة أمر السلطان القضاة واحلجاب وغريهم أن ال حيبسوا أحدا على دين فاستمر ذلك إىل شوال وفيها يف مجادى اآل
وكان باشر بعد موت أخيه شهاب الدين أمور كتابة السر من قبل أن  -منها ، وحكى أبو بكر ابن نقيب األشراف 

  .مملوك من بعض الطباق أن السلطان ورد عليه كتاب فلم جيد من يناوله إياه حىت استدعى  -يلبس اخللعة 
ويف ثامن عشر شعبان بلغ السلطان أن كمال الدين بن اهلمام عزل نفسه من مشيخة املدرسة االشرفية فسئل عن 
السبب يف ذلك ، فأخرب أن وظيفة شغرت عن صويف فعني فيها شخصا وعارضه جوهر الألأل فنزل غريه فغضب 

وا على أين عزلت نفسي من هذه الوظيفة وخلعتها كما اشهد: وقام بعد أن حضر التصوف وقت العصر فقال 
خلعت طيلساين هذا ونزع طيلسانه ورمى به وحتول يف احلال إىل بيت له يف باب القرافة ، فلم يعرج السلطان عليه 
 ، وقرر أمني الدين حيىي بن األقصرائي يف املشيخة ، ونعم الرجالن مها فنزل أمني الدين البن أخيه حمب الدين ابن

وفيها سقط العيين عن بغلته فانكسرت رجله ، فأقام عدة أشهر منقطعا .موالنا زاده عن املشيخة مبدرسة جاين بك 
  .واستقر حمب الدين املذكور يقرأ عند السلطان السري والقصص اليت كان يقرأها العيين 
طلبته : ري ذنب ، فقال ويف ثامن عشر شعبان شكى برد بك احلاجب فطلبه ، فادعى عليه الشاكي أنه ضرب بغ

فامتنع ، فأرسله إىل احلنفي فحكم بعزله عن وظيفته فعزل اياما ، مث أوصى خصمه فصفح عنه فتكلموا له مع 
  .السلطان فأعاده 

  .ويف تاسع رمضان قرر السلطان يف مدرسته بقية املذاهب ومل يكن نزل هبا أوال إال احلنفي 
الدين ابن السفاح يف كتابة السر وكانت شعرت مبوت جالل الدين  ويف ثامن عشر رمضان استقر القاضي شهاب

ابن مزهر ، وتكلم فيها شرف الدين ابن األشقر نيابة إىل أن دخل ابن السفاح ، واستقر ولده عمر يف وظائفه حبلب 
.  

يل أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الف: ويف رمضان وصل كتاب شاه رخ صحبة شريف امسه هاشم بغري ختم أوله 
  .، مث خاطب السلطان فيه باألمر وأرعد وأبرق وهتدد ، فكتب إليه جوابه من جنس كتابه 

  ويف ذي احلجة وصل شاه رخ إىل تربيز يف عساكر هائلة وتاخرت

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لتاريخ: كتاب  ا لعمر يف  ا بناء  لغمر بأ ا ء  نبا   إ
لعسقالين : املؤلف  ا بن حجر  بن علي  أمحد  لفضل  ا لدين أيب  ا  شهاب 

إدارة احململ إىل ثامن شعبان بسبب شغل املماليك الرماحة بأنفسهم ومبن ماتت من رفقتهم وأداروه على العادة 
  .املعهودة 

يس الفقه بالشيخونية ومجال الدين ابن احملرب مبشيخة الصالحية ، وكان ويف شعبان اشتغل بدر الدين بن األمانة بتدر
ابن احملمرة استناهبما يف وظيفتيه املذكورتني ملا توجه قاضيا بالشام وسعيا إىل أن استقال ، مث ملا عزل هو وعاد 

  .استعادمها ، مث ملا سارإىل مشيخة الصالحية بالقدس مل يعد إىل استنابتهما 
  ٨٣٣وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة ثالث وثالثني ومثامنائة
من األعيان إبراهيم بن ناصر الدين بن احلسام ، الصقري صارم الدين ، نشأ طالبا للعلم فتأدب وتعلم احلساب 

والكتابة واألدب واخلط البارع ، وقد وىل احلسبة بالقاهرة يف أوخر ايام املؤيد ؛ ومات يف ثامن عشر مجادى اآلخرة 
  .ا مطعون

  .ومات يف هذه السنة مطعونا ٨٨إبراهيم بن أمحد بن وفاه ، الشاذيل أبو املكارم ، ولد سنة 
  .إبراهيم بن املؤيد شيخ واخوه امللك املظفر أمحد ماتا صغريين باإلسكندرية 

يف  مات يف مستهل شعبان ، وكان قد بلغ ونبغ وناب عن والده -أمحد ولد ناظر اجليش عبد الباسط شهاب الدين 
  .كتابة العالمة فطعن ، وكانت جنازته حافلة 

ونشأ بدمشق ومع  ٧٤٤أمحد بن علي بن إبراهيم بن عدنان ، الشريف شهاب الدين احلسيين الدمشقي ، ولد سنة 
والده نقابة األشراف وكان فيه جرأة وإقدام ، مث ترقى بعد موت أبيه فوىل نقابة األشراف ،مث ويل كتابة السر يف 

ؤيد ، مث ويل القضاء بدمشق يف سلطنة األشرف ، مث ويل كتابة السر يف ذي احلجة سنة اثنتني وباشرها إىل سلطنة امل
  .أن مات بالطاعون يف مجادى اآلخرة 

أمحد بن علي بن عبد اهللا بن علي بن حامت بن حممد بن يوسف ، البعلي األصل احلنبلي القاضي شهاب الدين ابن 
نة تسع وأربعني ، وتفقه ومسع احلديث ، مث كان مع الذين قاموا يف السعي يف إزالة دولة احلبال الطرابلسي ، ولد س

الظاهر وأخ معهم وضرب ، واشتهر بعد اللنك بطرابلس وعظم شأنه ، مث ويل القضاء هبا وصار أمر البلد إليه ، 
كويز فنقله إىل قضاء دمشق يف أول وكان يقوم على الطلبة ويرد عنهم ، ويتعصب لعقيدة احلنابلة ، مث نوه به ابن ال

دولة ططر فدخلها يف مجادى األوىل سنة أربع وعشرين ، فاستمر إىل أن صرف يف سنة اثنتني وثالثني يف شعبان 
بسبب ما اعتراه من ضعف البصر واالرتعاش وثقل السمع ، وكانت األمور بسبب ذلك خترج كثرية الفساد ، 

الزم صالة اجلماعة ، وكان منصفا ألهل العلم قليل البضاعة يف الفقه ؛ ورحل وكان مع ما أصابه كثري العبادة وي
أمحد بن حممود بن حممد بن عبد اهللا ، القيسري صدر .إىل طرابلس فمات هبا يف شهر ربيع األول بعد قدومه بيوم 

اويح بالقرآن أول ما ، واعتىن به أبوه يف صغره ، وصلى بالناس التر ٧٧٧الدين املعروف بابن العجمي ، ولد سنة 
وأحضر . وهو ابن إحدى عشرة سنة مل يكملها ، وأقرأه الفقه والعربية واملعاين والبيان  ٨٨فتحت الظاهرية يف سنة 

له املؤدبون واملعلمون وترعرع وبرع ، وباشر التوقيع يف ديوان اإلنشاء ، مث وىل احلسبة مرارا ونظر اجلوايل وغري 
  .كما مضى يف احلوادث ؛ مات يف الطاعون يف الرابع عشر من شهر رجب ذلك ، وتنقلت به االحوال 



  .يف سادس عشر ربيع األول  -أزبك الدوادار مات بالقدس بطاال يوم الثالثاء 
إسحاق بن إبراهيم بن أمحد بن حممد ، التدمري تاج الدين خطيب اخلليل ، ذكر أنه أخذ عن قاضي حلب مشس 

جر وعن شيوخنا العراقي وابن امللقن وغريمها ، وأجاز له ابن امللقن يف الفقه ؛ ومات الدين حممد بن أمحد بن املها
إسحاق بن داود صاحب احلبشة مات يف هذه السنة ، وقد قدمت نبأه يف ترمجة أبيه .ليلة العيد من شهر رمضان 

  . ٨١٢سنة 
ولد سنة تسعني تقريبا ، ونشأ بزي  أبو بكر بن علي بن إبراهيم بن عدنان ، الشريف املاضي أخوه أمحد قريبا ،

اجلندية ، مث بعد ذلك تزيا بزي املباشرين ، وكان الغالب عليه الديانة واخلري والعفة ، وانطلقت األلسن بالثناء عليه 
، وعني بعد أخيه لكتابة السر وباشر بغري تولية ، فعوجل بالطاعون أيضا ومات يف رجب ومل يبق بعد أخيه سوى 

  . ستة عشر يوما
أبو بكر بن عمر بن عرفات بن عوض بن أيب السعادات بن أيب الظاهر حممد بن أيب بكر بن أمحد بن موسى بن عبد 
املنعم بن علي بن عبد الرمحن بن سامل بن عبد العزيز بن أمحد بن علي بن ضياء الدين عبد الرمحن بن أيب املعايل سامل 

قل من أرض احلجاز بن عبد الرمحن بن مالك بن زيد بنثابت بن األمري اجملاهد عز العرب وهب بن مالك النا
هكذا رأيت نسبه خبطه وأماله على بعض املوقعني ، وال شك أنه  -األنصاري اخلزرجي الشيخ زين الدين القمين 

مركب ومفتري ، وكذا ال يشك من له أدىن معرفة باألخبار أنه كذب ، وليس لزيد بن ثابت ولد يسمى مالكا ، 
باإلضافة للدين  -عبد الرمحن بن سامل ضياء الدين من أمسج الكذب ، فإن ذلك العصر مل يكن التلقيب فيه  وتلقيبه

، وكان مولده على ما كتب خبطه سنة مثان ومخسني ، وذكر يل بلفظه أنه حضر درس الشيخ مجال الدين وهو بالغ 
أو ذهل حني كتب مولده ، وقدم القاهرة يف  وعرض عليه التنبيه ، فيحتمل أن يكون بلغ وهو ابن ثالث عشرة سنة

حدود السبعني ، واول شيء رأيته من مساعه يف مجادى سنة أربع وسبعني من الشيخ هباء الدين بن خليل مث يف 
رمضان سنة مثان وسبعني ، مسع يف البخارى على التقي عبد الرمحن بن أمحد البغدادي ، ومسع أيضا من عبد اهللا بن 

 بن مغلطاي وصالح الدين البلقيين ، مث من تقي الدين بن حامت وابن اخلشاب وعزيز الدين املليجي الناجي وعبد اهللا
، ونشأ يتيما فقريا جبامع األزهر ، مث اتصل بعالء الدين بن قشتمر فنبه قليال ، مث تنقلت به االحوال إىل أن صحب 

الشيخ مشس الدين ابن اجلزري إىل بالد الروم قلطماي الدويدار يف سطلنة الظاهر فصار له ذكر ، واتفق تسحب 
فشغرت عنه الصالحية فوثب عليها ، وكان رحل إىل الشام قبل التسعينفسمع ابن احملب وابن الذهيب وابن العز 
والربهان بن مجاعة وهو يومئذ قاضي الشام وحممد بن أمحد بن عبد الرمحن املنبجي األمسري والكمال بن النحاس 

د وابن الرشيد وناصر الدين حممد بن عمر بن عوض بصاحلية دمشق ، ومسع من متقدمي شيوخنا وابن خطيب يربو
كالشامي والغزي والصردي واملطرز وابن صديق وابن أيب اجملد مث احلالوي والسويداوي ومن احلافظني واألبناسي 

حي مشيخة عن أربعة وأربعني وخرج له ابن الشرائ -واللقيين واهليثمي مشس الدين وايب بكر بن حسني املراغي 
 -شيخا وحدث هبا مرتني وكان يتبجح هبا لكنه ال يعرف عاليا من نازل ، وكان عريض الدعوى كثري اجملازفة 

  .ساحمه اهللا مات يف رجب مطعونا 
  .برد بك السيفي أحد مقدمي األلوف مبصر ، مات يف يوم االحد عاشر مجادى األخرى بالطاعون وهو والد فرج 

،  -املظفري التركي كان من مماليك الظاهر ، وتأمر يف دولة الناصروعمل األتابكية وقد سجن مرارا ونكب  بيبغا
  .سادس مجادى اآلخرة  -وكان قوي النفس ؛ مات ليلة األربعاء 

  .حسن العلقمي بدر الدين ناظر األوقاف مات بالقاهرة ، وكان حسن العشرة واألخالق بساما ، جاوز الستني 



اتون بنيت وهي بكر أوالدي ولدت يف رجب سنة اثنتني ومثامنائة ، وتعلمت الكتابة والقراءة ، وامسعتها من زين خ
الشيخ زين الدين العراقي والشيخ نور الدين اهليثمي ، وأجاز هلا كثري من املسندين من أهل دمشق ؛ وماتت وهي 

  .حامل بالطاعون فجمعت هلا شهادتان 
بن مقبل بن حممد بن راجح بن إدريس بنحسني بن أيب عزيز ، احلسين ؛ الينبعي ويل أبوه  سرداح بن مقبل بن خنبار

إمرة الينبع مدة مث قبض عليه وحبس باإلسكندرية يف سنة مخس وعشرين إىل أن مات هبا وكحل ولده ، فيقال إنه 
  .فاهللا أعلم  -يف املنام فمسح عينيه فأبصر واهتم السلطان من كحله  eرأى النيب 

واستقر يف اخلالفة بعهد من  ٢٠٠٠٠العباس بن املتوكل بن املعتضد أمري املؤمنني املستعني أبو الفضل ولد يف سنة 
أبيه يف شهر رجب سنة مثان ومثامنائة ، فلما اهنزم الناصر فرج وحوصر بدمشق بويع للمستعني بالسلطنة مضافة 

ان له العالمة واخلطبة وضربت السكة يف الذهب والفضة بامسه للخالفة فتصرف بالوالية والعزل ، ويف احلقيقة إمنا ك
، فلما توجه العسكر إىل مصر كان األمراء كلهم يف خدمته على هيئة السلطنة ولكن احلل والعقد لألمري شيخ مث 
سكن اإلصطبل وصار اجلميع إذا فرغت اخلدمة من القصر نزلوا يف خدمته إىل اإلصطبل ، فأعيدت اخلدمة عنده 

قع اإلبرام والنقض مث يتوجه دويداره إىل السلطانفيعلم على املناشري والتواقيع ، فلم يزل على ذلك إىل أن وو
تسلطن املؤيد فلم يوافق العباس على ذلك فصرح املؤيد بعزله من اخلالفة وقرر فيها اخاه داود ولقب املعتضد ، 

هبا ، فلم يزل هبا إىل أن تكلم ططر يف اململكة ، فأرسل يف فلما خرج املؤيد إىل نوروز ارسله إىل اإلسكندرية فاعتقل 
إطالقه وأذن له يف اجملئ إىل القاهرة ، فاختار االستمرار يف سكىن اإلسكندرية ألنه استطاهبا ، وحصل له مال كثري 

  .من التجارة ، فاستمر إىل أن مات بالطاعون شهيدا ، وخلف ولده حيىي 
فرج بن سعيد مجالد الدين ، القدسي األصل الدمشقي الربماوي ، ولد يف حدود  عبد اللهنب حمب الدين خليل بن

الستني ، وقرأ على ابن الشريشي وابن اجلايب وغريمها ، ودخل مصر فحمل عن مجاعة ، وجاور مبكة مدة طويلة ، 
وجرت له معهم مث قدم الشام فاقام على طريقة حسنة وعمل املواعيد واشتهر ، وكان شديد احلط على احلنابلة 

  .وقائع ؛ ومات يف ربيع اآلخر 
عبد الرب بن القاضي جالل الدين حممد بن قاضي القضاة بدر الدين حممد ابن البقاء كان شابا مجيل الصورة طيب 
النغمة ، وكان قد أذن له يف نيابة احلكم يف اواخر السنة املاضية ، مث سافر إىل الشام ورجع فمات يف سابع عشر 

عبد الغين بن جالل الدين عبد الواحد بن إبراهيم املرشدي مث املكي نسيم الدين ، .مل يكمل الثالثني شهر رجب و
اشتغل كثريا ومهر وهو صغري ، وأحب احلديث فسمع الكثري وحفظ وذاكر ، ودخل اليمن فسمع من الشيخ جمد 

  .الدين ، وكتب عين الكثري ؛ ومات مطعونا بالقاهرة 
 -لغين بن أيب الفرج ، املكي ، ويل االستادارية كأبيه ، ومات يف يوم األربعاء سابع عشري عبد القادر بن عبد ا

  .مجادى اآلخرة 
عبد الكرمي ، كرمي الدين ابن سعد الدين بركة ، القبطي املعروف بابن كاتب جكم ، كان أبوه خيدم الوزير علم 

 - حكم فشهر به ، واستقر بعده ولده سعد الدين الدين بن كاتب سيدي مث تعلق خبدمة األمراء فخدم عند األمري
إبراهيم وصاهر تاج الدين ابن اهليصم قبل أن يلي األستادارية ، واستقر مستويف الدولة يف مباشرة ابن نصر اهللا ، مث 

ة ، ويل نظر الدولة وباشر ديوان السلطان قبل أن يتسلطن ، مث سعى يف نظر اخلاص ملا ويل ابن نصر اهللا االستاداري
فباشر بسكون وحشمة ونزاهة ،وأكثر من زيارة الصاحلني ومن الفقراء ، والزم ولديه إبراهيم ويوسف الذي ولوا 

اخلاص بعده واحدا بعد واحد باالشتغال بالعلم وأحضر هلم من يعلمهم العربية والكتابة ، وكانت وفاته سادس 



يف وظيفته وهو امرد ، ومل يظن  -براهيم فاستمر ربيع االول قبل وقوع الطاعون ، واستقر ولده إ -عشر شهر 
أحد أنه يستمر لصغر سنه لكنه استعان أوال جبده المه مث استقل باألمور بعد وفاته وقد تدرب ، وكان يتكلم 

  .بالتركي وحيسن املعاشرة مع لثغة يف لسانه ، وخلفه أخوه مجال الدين يوسف وفاق أخاه وإياه 
  .اب بن القاضي ويل الدين ، العراقي تقي الدين علي بن تاج الدين عبد الوه

علي بن عنان بن مغامس بن رميثة بن أيب مني ، احلسين املكي الشريف مات بالقاهرة يف ثالث مجادى اآلخرة مطعونا 
، وقد ويل إمرة مكة مرة ودخل الغرب بعد أن عزل عنها فأكرمه أبو فارس ، وكان حسن احملاضرة ويذاكر بالشعر 

  .علي األسيوطي الشيخ ويقال له أبو اخللق ، وكان ممن يعتقد ويذكر عنه مكاشفات كثرية .مات بالقاهرة وغريه و
  .عمر القاضي سراج الدين ، النويري الشافعي ، قاضي الشافعية بطرابلس ، مات يف مجادى اآلخرة 

  .قاسم بن االمري كمشبغا احلموي ، وكان أحد احلجاب الصغار 
ربيع اآلخر  ١٤شف املزوق الظاهري ، كان جريئا على سفك الدماء ، مات منفيا بدمشق يف كشبغا الفيسي الكا
  .وقد ناهز الثمانني 

ماجد بن أيب الفضائل بن سناء امللك فخر الدين ابن املزوق ، كان من أوالد الكتبة ، وخدم عند سعد الدين ابن 
رى ، مث ويل نظر اإلصطبل ، مث تعطل يف الدولة املؤيدية غراب ، فويل بعنايته نظر اجليش وكتابة السر واحدة بعد أخ

حممد بن أمحد بن سليمان ، االذرعي احلنفي مشس الدين ، أخذ .رجب  ١٢وما بعدها إىل أن مات يف ليلة اخلميس 
عن ابن الرضي والبدر املقدسي يف مذهب احلنفية ، مث بعد اللنك انتقل إىل مذهب الشافعي وويل قضاء بعلبك 

ا ، مث عاد حنفيا وناب يف احلكم ودرس وأفىت ، وكان يقرأ البخاري جيدا ، ويكتب على الفتوى كتابة وغريه
  .حسنة وخطه مليح ، وتوجه إىل مصر يف آخر عمره فعند وصوله طعن فمات غريبا شهيدا يف مجادى اآلخرة 

ن يف خدمة القاضي علم الدين حممد تاج الدين بن العماد إمساعيل ، البطرين املغريب األصل نزيل دمشق ، كا
القفصي وعمل نقيبه ، مث بعد موته ويل قضاء طرابلس ، مث رجع وناب عن القاضي املالكي ، وكان عفيفا يف 

  .مباشرته ، ويستحضر طرفا من الفقه ؛ مات بالطاعون يف صفر 
مجادى األوىل مطعونا  ٢٦ء حممد بن امللك األشرف برسباي ، وكان قد عني للسلطنة بعد أبيه مات يف يوم الثالثا

  .وقد ناهز االحتالم ، ودفن باملدرسة األشرفية 
حممد بن ططر السلطان الصاحل بن الطاهر ، خلع يف خامس عشرربيع األول سنة مخس وعشرين ، وأقام عند 

  .السلطان امللك األشرف مكرما إىل أن طعن ، ومات يف سابع عشري مجادى اآلخرة هذه السنة 
اصر فرح بن الظاهر برقوق ، مات بسجن اإلسكندرية يف يوم االثنني حادي عشري مجادى الىخرة حممد بن الن
  .سنة ، ودفن هبا مث نقل إىل مصر  ٢١مطعونا عن 

حممد بن عبد احلق بن إمساعيل بن أمحد االنصاري السبيت صاحبنا ، كتب إيل وشرح الربدة ، وله يد يف النظم والنثر 
  .طريقة والتصوف ، وكان حسن ال

 ٧٧٣حممد بن عبد الواحد بن أيب بكر بن إبراهيم بن حممد ، السنقاري شرف الدين نزيل هون ولد يف احملرم ، سنة 
، وتفقه قليال ، وأخذ عن املشايخ ، وكان أبوه موسرا فمات يف الثمانني ، ونشا هو يتعاين التجارة والزراعة ويتردد 

ما عشقت قط وال طربت قط ، مات : فاضال مشاركامتدينا ، وكان يقول  إىل القاهرة ، وتقلبت به األمور ، وكان
يف الطاعون يف مجادى اآلخرة ، وكان حيكي عن ناصر الدين حممد بن حممد بن عطاء اهللا قاضي هو أنه كان جبانب 

ست ومثامنائة  داره خنلة جرهبا بضعا وثالثني سنة ، فإن قل محلها توقف النيل ، وأن كثر زاد ، وأهنا سقطت يف سنة



  .فقصر النيل تلك السنة ووقع الغالء املفرط 
حممد بن عبد الوهاب بن نصر اهللا ، شرف الدين أبو الطيب بن تاج الدين ، ولد يف ذي القعدة سنة سبع وتسعني ، 

ه ونشأ يف حجر السعادة وتعلم الكتابة واشتغل بالعلم ، وكتب يف اإلنشاء ، وعظم يف دولة الظاهر ططر ، ووال
  .نظر الكسوة ودار الضرب ونظر األشراف وغري ذلك ؛ ومات يف سابع عشري ربيع الىخر مبرض السل 

  .شعبان  ١٢حممد بن عمر بن عبد العزيز ، بن أمني الدولة قاضي احلنفية حبلب مشس الدين ؛ مات يوم اخلميس 
وحفظ القرآن واشتغل قليال ،  ١٤ة حممد جالل الدين بن بدر الدين حممد بن بدر الدين حممد بن مزهر ، ولد سن

فلما مات أبوه يف سنة اثنتني وثالثني قرر مكانه يف كتابة السر فباشرها ، واالعتماد يف ذلك على شرف الدين املوقع 
وكان قد تقرر يف نيابة كتابة السر وانفصل بدر الديناملذكور ، وكان لقب يف أيام مباشرته يف كتابة السر بلقب أبيه 

  . -يوم اإلثنني سنة ست وعشرى رجب  -ن ، ومات بالطاعون بدر الدي
حممد زين الدين بن القاضي مشس الدين حممد بن حممد بن أمحد ابن عبد امللك ، الدمريي املالكي ، كان حسن 

الصورة ، له قبول تام عند الناس لكثرة حشمته ، وقد ويل احلسبة مرارا ، وبيده التحدث يف املارستان نيابة عن 
  .شعبان  ٣مري الكبري على قاعدة أبيه ، ومل أظنه جاوز اخلمسني ومات يف األ

حممد اإلسكندراين مشس الدين العروف بابن املعلمة ، ويل حسبة القاهرة مدة ، وكان مالكيا فاضال مشاركا يف 
  .العربية وغريها ، مات يف شعبان 

وليإمرة العرب بعد أخيه وعذراء ودخل يف الطاعة ،  مدجل بن علي بن نعري وامسه حممد بن حيار أمري آل فضل وكان
ذي القعدة  ٢مث وقع بينه وبني ابن عمه قرقماس قاتل أخيه عذراء الوقعة املقدم ذكرها يف احلوادث ، وقتل مدجل يف 

  .منها بظاهر حلب 
، فنجب عنده  مرجان اهلندي مملوك شهاب الدين بن مسلم ، أخذه املؤيد قبل أن يلي السلطنة قهرا من أستاذه

  .وترقت منزلته جدا إىل أن اتضعت يف أيام ططر فمن بعده ، وصودر إىل أن مات يف سادس عشرى مجادى اآلخرة 
ناصر بن حممد البسطامي الشيخ ناصر ، من تالمذة الشيخ عبد اهللا البسطامي ، مث قدم القاهرة وقطنها ، مات هبا يف 

  .الطاعون 
د بن إمساعيل ، األنصاري الشيخجالل الدين الروياين العجمي احلنفي ، ولد سنة نصر اهللا بن عبد الرمحن بن أمح

ست وستني ، وجترد وبرع يف علم احلكمة والتصوف ، وشارك يف الفنون ، وكتب اخلط الفائق ، وقدم القاهرة 
وسكن املدرسة جمردا ، واتصل بأمراء الدولة وراج عليهم ملا ينسب إليه من معرفة علم احلرف وعمل األوفاق ، 

املنصورية ، وكان مفضاال مطعاما حمبا للغرباء فهرعوا إليه والزموه ، وقام بأمرهم وصريهم سوقه اليت ينفق منها 
وينفق هبا ، واستخلص بسبب ذلك من أموال األمراء وغريهم ما أراد حىت كان كثري من األمراء يفرد له من 

ريها وحيبسها ، وكان فصيحا مفوها حسن التأين عارفا باألمور إقطاعه أرضا يصريها رزقة مث يسعى هو حىت يشت
الدنيوية عريا عن معرفة الفقه ، له اقتدار على التوصل ملا يطلب ، كثري العصبية واملروءة ، حسن السياسة واملداراة 

شتمل عليه ، عظيم األدب ، مجيل العشرة ، وله عدة تصانيف يف علم احلرف والتصوف ، منها غنية الطالب فيما ا
  .الوهم من املطالب ، وإعالم الشهود حبقائق الوجود ، ومات يف ليلة اجلمعة سادس شهر رجب بالطاعون 

ياقوت األرغون شاوي احلبشي مقدم املماليك ، مات مطعونا يف يوم اإلثنني ثالث رجب ، ودفن مبدرسته اليت  -
  .مطعونا  هابيل بن قرا يلك ، مات مسجونا بالقلعة-أنشأها بالصحراء 

هاجر خوند بنت منكلى بغا زوج برقوق ، ماتت يف رابع رجب ، وأمها خوند فاطمة بنت األشرف شعبان بن 



  . -حسني بن قالوون 
وكان حسن التدريس . . . . . حيىي نظام الدين بن الشيخ سيف الدين بن حممد بن عيسى السريامي ، ولد سنة 

وي الفهم ، متواضعا مع صيانة ، قليل الشر كثري اإلنصاف ، ومل يكن يف والتقرير ، جيد الفهم ، قليل التكلف ، ق
أبناء جنسه مثله ، وكان قد اختص باملؤيد وسامره ، وكان يبيت عنده كثريا من الليايل ويثق به ويعقله ، وملا وقع 

بالطاعون يف  الطاعون استكان وخضع وخشع ، والزم الصالة ، على األموات باملصلى إىل أن قدر اللهأنه مات
  .أواخره 

حيىي بن اإلمام مشس الدين حممد بن يوسف بن علي ، الشيخ تقي الدين الكرماين الشافعي ، ويل نظر املارستان 
  .وكان ثقيل السمع ، وكان قد ضعف وطال رمده ، مث مات مطعونا يف يوم اخلميس ثاين عشرى مجادى اآلخرة 

السلطان أسرع إليه الشيب دونه ، طعن فاقام أياما يسرية ،  يشبك أخوالسلطان األشرف وكان أسن منه لكن
ويقال إنه مات ساجدا ، وكان شديد العجمة وتعلم اللسان التركي ، ومل يفقه بالعريب إال القليل ، وكان فيه عصبية 

  .ملن يلتجئ إليه ومكارم أخالق 
لنكدي احلنفي ، نسبة إىل نكدة من بالد يعقوب بن إدريس بن عبد اهللا بن يعقوب ، الشهري بقرا يعقوب الرومي ا

ابن قرمان ، ولد سنة تسع ومثانني ، واشتغل يف بالده ، ومهر يف األصول والعربية واملعاين وكتب على املصابيح 
شرحا وعلى اهلداية حواشي ، ودخل البالد الشامية ،وحج سنة تسع عشرة مث رجع وأقام بالرندة يدرس ويفيت ، مث 

موت املؤيد فاجتمع مبدير اململكة ططر ، فأكرمه إكراما زائدا ووصله مبال جزيل ، فاقتىن كتبا  قدم القاهرة بعد
  .كثرية ورجع إىل بالده فاقام بالرندة إىل أن مات يف شهر ربيع األول 

الدين يوسف بن إبراهيم بن عبد اهللا بن داود بن أيب الفضل بن أيب املنجب ابن أيب الفتيان ، الداودي الطبيب مجال 
  .، مات يف أول شهر رجب وله زيادة على التسعني 

  ٨٣٤حوادث سنة 
  سنة أربع وثالثني ومثامنائة

استهلت وقد غال سعر الذهب إىل أن بلغ مائتني ومخسة وسبعني ، وانتهت فيه زيادة النيل إىل تسعة عشر ذراعا 
ا ن خانقاه سرياقوس ، وفيه رخص الفول وعشرين إصبعا ، وخرج األمراء اجملردون يف آخره مث أمر بعودهم فعادو

جدا حىت صار بدرمهني ونصف فضة وزنا كل إردب والشعري كل إردب بثالثة ، والقمح بستة ونصف ، وهذا 
غاية الرخص إال ما تقدم يف دولة املؤيد ، فإن القمح نزل فيه إىل ستة دراهم بندقية ، وفيه خرج السلطان إىل الصيد 

  .ملدينة وخرج من باب الشعرية مث عاد من يومه باهليئة الكاملة فشق ا
قدر ثالثة آالف ، كلهم من : وفيها حصل للحاج عطش عند رجوعهم مبنزلة الوجه فمات منهم ناس كثري ، قيل 

  .الركب األول ، ومات مناجلمال والدواب شيء كثري جدا ، وذهب ملن مات من االموال ما ال حيصى 
ة أن ال يتبايعوا إال بالدراهم األشرفية اليت جعل لكل درهم منها بعشرين من وفيها حجر السلطان على املباع

الفلوس ، وانتفع الناس هبا بامليزان ، وشدد يف الذهب أن ال يزاد يف سعره ، فإذا قل ازداد ، ومل يزل األمر يتمادى 
ستقر األمر على ذلك إىل آخر وا. على ذلك إىل أن بلغ كل دينار أشريف مائتني ومخسة ومثاتني درمها من الفلوس 

  .الدولة األشرفية 
وفيها استبد ابن الركاعنة صاحب فاس وتلمسان باململكة ، فسار إليه أبو فارس صاحب تونس بنفسه وظفر به ، 

  .وقرر يف اململكة أمحد بن أيب محو ، وذلك يف رجب سنة أربع وثالثني 



  .البناء إلصالح اآلبار وأماكن املياه اليت يف طريق احلجاز ويف ربيع اآلخر جهز السلطان الفعلة وأهل املعرفة ب
وفيها حفرت بعيون القصب بئر عظيمة فعظم النفع هبا ، وكانت عيون القصب جتري من واد عظيم ينبت فيه 

القصب الفارسي وجيري املاء بني تلك الغابات ، وكان للحاج به رفق حبيث يبيتون فيه ليلة ، مث عمرتتلك العيون 
روا يقتنعون باحلفائر ، وكان املاء الذي خيرج منها يفسد يف ليلته ، فأشار ناظر اجليش ملا حج حبفر بئر هناك وصا

فخرج ماؤها عذبا ، وحفروا قبل ذلك بئرين بزعيم وقبقاب ، فاستغىن الناس هبما عن ورود الوجه ، والوجه مكان 
قع املطر ووردمها احلاج مل جيدوا فيهما إال النزر اليسري ، ويف فيه بئران ال حيصل املاء فيهما إال باملطر ، فإذا مل ي

  .الغالب يقع هلم العطش واهلالك فاستغنوا بالبئرين عن الوجه 
وفيها استقر تاج الدين عبد الوهاب ابن اخلطري يف نظر الديوان املفرد بعد موت تاج الدين ابن اهليصم ، وهو من 

س ولقبه الشيخ التاج ، فأسلم على يد السلطان األشرف قبل أن يتسلطن ، بيت كبري يف القبط ، وكان امسه جرج
وذلك يف األيام املؤيدية ، وخدم يف ديوان اخلاص ، مث واله األشرف نظر اإلصطبل حبكم شغوره عن بدر الدين بن 

  .ه مزهر ملا وىل كتابة السر وأستادرية ولد السلطان ، فشكرت سريته وأمانته وحسن سياسته وكثرة بر
ويف ثاين عشر مجادى األوىل سار سعد الدين القبطي املعروف بابن املرأة إىل مكة بسبب املكس املتعلق بالتجار 

الواصلني إىل جدة ، وخرج معه حنو ألف نفس للمجاورة فلما كانوا فيها بني الوجه وأكرى وجدوا عدة موتى ممن 
ليهمالشريف زهري بن سليمان بن زبان بن منصور بن مجاز مات بالعطش يف العام املاضي ، فلما نزلوا رابغ خرج ع

بن شيحة احلسيين ومن معه وكانوا حنو مائة فارس وأرادوا هنبه فصاحلوهم على مال بعد أن وقعت بينهم مناوشة 
وقتل بينهم قالئل من الطائفتني ، ودخلوا مكة يف ثامن عشرى مجادى اآلخرة عرب زبيد ، فصاحلوهم على مائة 

  . -ذهلا ابن املرأة من ماله دينار ب
  .مبائتني ومخسني  -الدينار  -ويف ثاين عشر رمضان نودي مبنع املعاملة بالفضة اللنكية وبأن الذهب األشريف 

  .ويف سادس عشرى مجادى األوىل أعيد كاتبه إىل وظيفة القضاء الشافعية وهي املرة الثانية 
ائب اإلسكندرية املعروف بابن األقطع فاستقر جانبك الناصري وفيها مات شهاب الدين أمحد األسود الدويدار ن

  .رأس نوبة إبراهيم بن املؤيد الشهري بالتور نائبا باإلسكندرية وكامنن مماليك يلبغا الناصري 
ويف ذي القعدة جرى بني شخص يف خدمة كاتب السر ابن السفاح يقال له ابن الناظر الصفدي وبني مملوك البن 

فاغتاله فقتله بسكني ، فاطلع عليه بعض اخلدم فنم عليه ، فانزعج كاتب السر لذلك وحرص على السفاح مشاجرة 
أنه يعرف السبب ، فقيل إنه كان بسبب صيب تعايرا عليه ، وقيل إن ابن الناظر ذكر لقاتله أنه يعرف السحر وأنه 

لدعوى ، وبلغ السلطان اخلرب قتل شخصا بسحره وأن العلماء أفتوه بقتل من يقتل بسحره فما أفادته هذه ا
فاستدعاه فلما سأله واعترف أمر بقتله ، فحرص كاتب السر على أن يؤخر قتله إىل أن حيضر أولياء املقتول ، 

فامتنع السلطان وأمر بتوسيطه ، وحصل لكاتب السر من ذلك مشقة شديدة لقصة مملوكه وكان مييل إليه ولفقد 
  .فلله األمر  -اله صديقه وكان يأمتنه على كثري من أحو

ويف ذي احلجة استقر التاج الوايل الشويكي يف نظر األوقاف اجلكمية ، وقرر له من مال األوقاف يف الشهر ثالثة 
  .آالف ، ومل يباشر شيئا بل قنع باملعلوم املذكور 

لك ، فكان يف أول ويف يوم اإلثنني من ذي القعدة املوافق لثامن عشرى أبيب أوىف النيل وكسر اخلليج وزاد بعد ذ
يوم من مسرى سبعة عشر ذراعا وأصابع من الثامن عشر ، وال حيفظ ذلك اتفق فيما مضى قط ، وأعجب منه أنه 
زاد ثاين يوم الوفاء نصف ذراع ومل حيفظفيما مضى مثل ذلك إال يف سنة ست عشرة فإن امللك املؤيد صاحب محاة 



  .يل أوىف تاسع عشرى أبيب وقال إنه غريب ذكر يف تارخيه بنظري ذلك يف هذا العصر أن الن
ويف شعبان كانت الزلزلة ، بغر ناطة وخسف بعدة أماكن وعدة مواضع واهندم بعض القلعة ، ودامت األرض هتتز 

  .أياما ، وسقط من جدار اجلامع األعظم ، وخاف أهل البلد كلهم فخرجوا إىل الصحراء 
ض اليد ، فأدركهم اهللا بالفرج ، فخرج الشيخ حيىي بن عمر عثمان وفيها غزاهم الفرنج فكادوا يقبضون عليهم قب

بن عبد احلق شيخ الغزاة يف ألفني من اجلند ، وسار نصف الليل حىت بعد عن عسكر الفرنج ، وقرر مع أهل البلد 
الشيخ حيىي قد وإذا ب -أن خيرجوا إىل الفرنج فإذا محلوا عليهم اهنزموا أمامهم ، ففعلوا وطمع الفرنج يف أهل البلد 

فأطلق النريان يف معسكرهم ، فجاءهم الصريخ فرجعوا ، فركب املسلمون أقفيتهم  -دمههم مبن معه من خلفهم 
ويف الرابع والعشرين من احملرم .أسرا وقتال ، فقيل بلغ عدة القتلى زيادة على ثالثني ألفا واألسرى إثين عشر ألفا 

لذي ويل السلطنة بعد ذلك وبني القاضي زين الدين التفهين وكان يومئذ عقد جملس بني أمري آخور جقمق العالئي ا
مدرس اخلنفية مبدرسة قانباي ، فقرئ حمضر يتضمن أن قانباي فوض النظر للتفهين والزمام مث عزهلما ، وأحضر 

 اتفقت: جقمق مجاعة يشهدون بذلك ، فأسر السلطان لناظر اجليش كالما فغاب والشهود معه مث عاد فقال 
شهادهتم ، مث أمر السلطان بعقد جملس بالصاحلية وادعى وكيل جقمق على وكيل التفهين أن التفهين حكم يف 
املدرسة املذكورة بغري طريق شرعي ، فأجاب وكيل التفهين بأن جقمق ليس ناظرا إىل أن يثبت ذلك ، فوصل 

هذا يقتضي التقييد : ذلك ، فقال الوكيل  كتاب الوقف بالشافعي فوجد فيه أن النظر بعده مل يكون أمري آخور يوم
حنن نشهد على الواقف أنه جعل النظر بعده ملن : بذلك الوقت وليس فيه تعميم ، فقال الشاهدان على الواقف 

يكون أمري آخور ، فوقع البحث يف ذلك ، فادعى وكيل احلنفي أنه له دافعا ، فأمهل ثالثة أيام ، فحكم احلنبلي يف 
ى ما شهد به الشاهدان وأن ذلك مقبول وال يقدح يف شهادهتما وإمنا هو تفسري ملا أهبم ؛ غضون ذلك مبقتض

  .وانفصل األمر على ذلك 
ويف سابع عشر احملرم وصل األمراء الذين كانوا جمردين حبلب ، وأمر السلطان بإخراج بعض العسكر إىل البالد 

لوان أرسل لطلب املدد ، فلما جتهز األمراء وصل اخلرب احللبية لدفع قرايلكعن ملطية وكان نائبها قانباي البه
باإلستغناء عن ذلك فأمر برجوعهم فرجعوا بعد أن رحلوا مرحلة واحدة ، وقيل كان السبب أن نائب الشام أرسل 

يذكر للسلطان أنه ال حاجة إىل إرسال أحد من مماليك السلطان ، فتخيل منه وأراد إختبار حاله فأرسل له كتابا 
ساعي يستدعى حضوره إىل القاهرة ، فوصله الكتاب وهو راكب فخرج يف احلال إىل ظاهر دمشق  صحبة

واستدعى آلة السفر وتوجه فوصل يف سادس مجادى اآلخرة ، فأكرمه السلطان وخلع عليه باإلستمرار ، وعمل له 
  .السلطان ضيافة خبليج الزعفران ، وسافر يف ثالث عشر الشهر الذي جاء فيه 

ذه السنة قرئ البخارى على العادة ، فكثر من حيضر من آحاد الطلبة الذين يقصدون الظهور ومنعوا فشغبوا ويف ه
، وصار لغطهم يزيد وسوء أدهبم يفحش فهددوا فلم يرتدعوا ، فأمر السلطان يف اجمللس الثاين أن تكون القراءة يف 

القصر الفوقاين على القصر التحتاين ، وحصل  القصر التحتاين ، وصار إذا جاء جيلس يف الشباك الذي يطل من
بذلك للقضاة وألعيان املشايخ اتضاع منزلة ، وعظم اللغط بالنسبة ملا كان حيضره السلطان ، وصار السلطان بعد 
ذلك يتشاغل بكتابة العالمة فيجتمع عنده من يتعلق هبا ويصري بالتبعية له يف أعلى منزلة بالنسبة ملن هو يف احلقيقة 

هم ؛ وملا رأى ابن البلقيين أنه ما بقي يظهر له مقصود انقطع عن احلضور ،واستمر إىل سنة أربعني ، فسعى يف فوق
  .العود كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

وفيها توجه قرقماس الشعباين وهو يومئذ احلاجب الكبري إىل الصعيد ، فالقاه موسى بن عمر شيخ عرب هوارة 



جع بلغ موسى أن ابن عمه عمران استقر مكانه وعزله ، فخاف موسى ودخل الربية مبن وقدم له تقدمة ، فلما ر
مث مل يزل الوزير يراسل موسى ويتلطف . أطاعه ، وتوجه الوزير إىل قرقماس ليتعاونا على رجوع موسى فعجزا عنه 

عربه فأفسدوا يف البالد به حىت عاد ، وأحضره إىل السلطان فخلع عليه مث أمسكه بعد أيام مث حبسه ، فبلغ ذلك 
وأحرقوا الغالل ، ووصل عبد الدائم شيخ الفقراء ومعه طائفة من الفقراء يف شوال ، فهرع الناس للسالم عليه 

والتربك به ، وكان قد أذن ملوسى بن عمر يف التوجه إىل السلطان وضمن له السالمة ، فلما مسع حببسه جاء 
عبد : ضي بدر الدين العيين فأحضرهم عنده وتأدب معهم وكانوا ثالثة للشفاعة فيه ، فأرسل هلم السلطان القا

الدائم ، وشجاع ، والعريان ، وأتباعهم ، وقبل السلطان شفاعتهم وأذن هلم يف تسليم ابن عمر بعد أن حيلفه كاتب 
مس تكسف يف ويف مجادى األوىل شاع عن أهل التقومي أهنم اتفقوا أن الش.السر عند العيين ، ففعل ذلك ورجعوا 

ثامن عشري هذا الشهر بعد الزوال ، فتأهب السلطان وغريه لذلك وترقبها إىل أن غربت ، ومل يتغري منها شيء 
  .البتة 

ويف يوم اخلميس ثاين عشر شهر رجب تزوج سيدي حممد ولد األمري جقمق بنت أمحد بن أرغون شاه ، وعمل له 
  .قادم سنية أبوه وليمة عظيمة وقدم له السلطان ومن دونه ت

ويف شوال أرسل السلطان ثالمثائة مملوك إىل جزيرة قربس مبطالبة صاحبها مبا استقر عليه من املال يف كل سنة ، 
وأوصاهم أن يرسوا على بعض اجلزائر ويراسلوه ، فإن أجاب باالمتثال رجعوا وصحبتهم ما يوصله هلم ، وإن امتنع 

فعادوا بعد بضعة وعشرين يوما وصحبتهم أثواب صوف بقيمة ثالثة اعتصموا ببعض اجلزائر وراسلوا السلطان ، 
  .آالف دينار 

وفيها حجب خوند جلبان زوج السلطان ، وكانت أمته فأعتقها وتزوجها وصريها أكرب اخلوندات ، وجهزها يف 
شاطئ النيل  هذه السنة جتهيزا عظيما ، وأرسل صحبتها جوهر الالال وناظر اجليش ونصب فيالودك املتعلق هبا على

شوال ورحلوا به من الربكة يوم احلادي والعشرين منه قبل  ٧وكان امرا مهوال ، وسافروا باحململ من أجلها يف 
  .العادة بثالثة أيام 

ذي القعدة أوىف النيل ستة عشر ذراعا ، ونودي عليه بزيادة نصف ذراع بعد الستة عشر ، وذلك يف  ١٢ويف 
 سنة مخس وعشرين انه أوىف يف تاسع عشري أبيب أيضا ولكن بزيادة اصبعني تاسع عشري أبيب ، وقد تقدم يف

على الستة عشر فقط ، وأوىف قبل ذلك يف سنة ست عشرة آخر يوم من أبيب وهي من النوادر ، وافسد تعجيل 
  .الزيادة من الزروع اليت باجلزائر شيئا كثريا كالبطيخ والسمسم 

بن إبراهيم بن منجك يف ذي القعدة ، فأخرب أن نائب الشام اقام أياما حمتجبا ، وفيها قدم االمري ناصر الدين حممد 
فأنكر عليه وسباي احلاجب الكبري فأجابه بالشتم والضرب واإلهانة وخرج النائب إىل ظاهر البلد فأقام هناك ، 

فبادر وصحبته فوقع الراي على رجوع ابن منجك خبلعة استمرار للنائب وأخرى للحاجب وأن يصلح بينهما ، 
سودون ميق وهو يومئذ أمري آخور ثاين فاصلحا بينهما واستمر احلال ، واشتهر فيها وقوع زلزلة باألندلس هدم هبا 

وفيها نودي على الذهب بأن كل أشريف مبائتني مخسة وثالثني ومن خالف ذلك شنق يف يده .من األمكنة شيء كثري 
  .فاستمر على ذلك 

على السلطان مفارقا الخيه قرقماس ، فأكرمه وأمره عوضا عن أخيه ، فلما رجع عصى وفها قدم غادر بن نعري 
وآذى بعض الناس ، فأرسل السلطان إىل نائب حلب ونائب محاة أن يركبوا عليه ، فبلغه ذلك فهرب وأحاطوا مبا 

  .وجدوه من ماله 



اسكندر وفر إىل بالد الكرج فنزل  وفيها أرسل شاه رخ قرايلك يف طلب إسكندر بن قرا يوسف فواقعه ، فاهنزم
بقلعة سلماس ، وبعث إليه شاه رخ عسكرا فقاتلوه إىل أن اهنزم وجنا بنفسه جرحيا ، فاتفق أنه وقع الغالء مث الوباء 

  .يف عسكر شاه رخ فكر راجعا إىل بالده 
ان غريه قد توجه ويف العشرين من ذي احلجة مات فارس الذي كان رأس املماليك املقيمني مبكة لكف أذى وك

عوضهمع احلاج ورجع هو مبشرا فمات يف الطريق ، وتاخر قدوم املبشرين بسبب ذلك يومني عن العادة ، فقدموا 
  .يف ثامن عشري ذي احلجة وأخربوا بالرخاء لكن كان املاء قليال 

  ٨٣٤وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة أربع وثالثني ومثامنائة من األعيان

ن إمساعيل بن إبراهيم برهان الدين البلقيين األصل املعروف بابن الظريف بالظاء املعجمة وتشديد إبراهيم بن علي ب
التحتانية ، ويل نيابة احلكم باحلسنية يف والية البلقيين ، مث أضيفت إليه نيابة احلكم بالقاهرة ومصر وباشر مباشرة 

 -ساحمه اهللا مات يف يوم السبت ثاين عشر  -حسنة ، وكان حسن العشرة واملعاملة كثري اإلسراف على نفسه 
  .شوال بعد مرض طويل 

إمساعيل بن .أمحد الدوادار نائب اإلسكندرية املعروف بابن األبتع ، مات يوم األحد تاسع مجادى اآلخرة بالقاهرة 
ن املشايخ أيب احلسن بن علي بن حممد ، الربماوي الشافعي ولد يف حدود اخلمسني ، ودخل القاهرة قدميا وأخذ ع

ومسع ، ومهر يف الفقه والفنون ، وتصدى للتدريس ، وخطب باجلامع العمري مبصر ؛ مات يف يوم األحد اخلامس 
  .نصف ربيع اآلخر  -عشر 

إمساعيل الرومي الطبيب الصويف املقيم باخلانقاه البيربسية ، كان يقرئ العربية والتصوف واحلكمة ، وامتحن مبقالة 
ارا عن إقرائها ، ومل يكن حممود السرية وال العالج ، وكان من صوفية البيربسية ؛ مات يف تاسع ابن العريب وهنى مر

  .شوال 
  .محزة بن يعقوب ، احلريري الدمشقي ؛ مات يف صفر 

شاهني الرومي املزي عتيق تقي الدين أيب بكر املزي ، وكان عارفا بالتجارة ، على طريقة سيده يف حمبة أهل اخلري ، 
على أوالده فرباهم ،مث مات بالقولنج وهم صغار فأحيط مبوجوده ، فيسر اهللا تعاىل القيام يف أمرهم مع ووصاه 

السلطان إىل أن أسعدته ، فصار الذي هلم يف ذمو شاهني ، وظهر لشاهني أخ شقيق ، فلما أثبت نسبه قبض ما بقي 
  .ذي القعدة من تركة أخيه بعد مصاحلة ناظر اخلاص ؛ وكان موته يف ثالث عشري 

عبد اهللا بن حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ، املقدسي مث الصاحلي الشيخ شرف الدين ابن القاضي مشس الدين 
أخو القاضي تقي الدين ، ولد يف ربيع األول سنة مخسني ومات أبوه وهو صغري ، فحفظ املقنع وخمتصر ابن احلاجب 

ز له عز الدين ابن مجاعة ومجال الدين ابن هشام النحوي ، وأخذ عن بعض مشايخ أخيه ومسع احلديث ، وأجا
وغريمها ، ومسعمن جده ألمه مجال الدين املرداوي وشرف الدين بن قاضي اجلبل وغريمها ، وافىت ودرس واشتغل 

وناظر وناب يف الفضاء دهرا طويال وصار كثري احملفوظ جدا ، وأما استحضار فروع الفقه فكان فيه عجبا مع 
كثري من العلوم ، وكان ينسب إىل اجملازفة يف النقل أحيانا وعليه مآخذ دينية ، وانتهت إليه رئاسة احلنابلة استحضار 

يف زمانه ، وعني للقضاء غري مرة فلم يتفق ذلك ، وويل ابن اخيه يف حياته وقدم عليه ؛ مات يف ليلة اجلمعة ثاين ذي 
  . خامس عشر شوال القعدة ، أرخه مؤرخ الشام وأرخه قاضي احلنابلة يف

عبد الرمحن وجيه الدين بن اجلمال ، املصري ، ولد بزبيد سنة وتفقه ، وتزوج بنت عمه النجم املرجاين ، وقطن 



عبد الرزاق بن سعد الدين تاج الدين .رجب  ١٧مكة وأشغل الناس هبا يف الفقه واشتهر مبعرفته ؛ ومات يف 
د مث ويل االستادارية بعد مجال الدين ، مث ويل الوزارة يف الدولة املؤيدية إبراهيم ابن اهليصم ، كتب يف الديوان املفر

  .ونكب مرارا ؛ ومات يف يوم اخلميس العشرين من ذي احلجة 
عمر بن منصور ، الشيخ سراج الدين البهادري احلنفي ، ولد سنة بضع وستني ، واشتغل بالفقه والعربية والطب 

ر ودرس وناب يف احلكم ، وصار يشار إليه يف فضالء احلنفية ويف األطباء ومل واملعاين وغري ذلك حىت مهر واشته
  .يكن حممود العالج ؛ مات يف العشر الثاين من شوال 

حممد ناصر الدين ابن أرغون ، املارداين القبيبايت ، ولد سنة مخسني وسبعمائة ، ونشأ يف خدمة األمراء من عهد 
وويل اجليزة واحلجوبية واألستادراية عند غري واحد ، وكان عارفا باألمور ،  آقتمر عبد الغين النائب وهلم جرا ،

وصحب الناس وعرف أخالق أهل الدولة وعاشرهم ومازجهم ، مث أقبل على االشتغال بالفقه حىت صار يستحضر 
ء ، ومسعت منه كثريا مناملسائل الفقهية ، ويقرأ عنده يف الروضة وغريها ، ويكثر من مسايلة من يلقاه من العلما

  .فوائد ولطائف ، وكان من مجلة من ينتمي إىل أصهارنا بقرابة من النساء ؛ مات يف رمضان 
حممد بن األشراف برسباي حممد بن احلسن بن حممد ، الشيخ مشس الدين احلسين ابن أخي الشيخ تقي الدين 

شامية وقام يف عمارة البادرائية ؛ ومات يف احلصين ، اشتغل على عمه والزم طريقته يف العبادة والتجرد ، ودرس بال
  .شهر ربيع األول ، وكان شديد التعصب على احلنابلة 

بفتح الفاء والنون  -حممد بن محزة بن حممد بن حممد ، الرومي العالمة مشس الدين احلنفي املعروف بابن الفنري 
ين املعروف باألسود شارحاملغين وعن يف صفر ، وأخذ ببالده عن العالمة عالء الد ٧٥١خمففا ، ولد يف سنة 

الكمال حممد بن حممد املعري واجلمال حممد بن حممد بن حممد األقصرائي وغريهم والزم االشتغال ، ورحل إىل 
الديار املصرية سنة مثان وسبعني وله عشرون سنة ، فأخذ عن الشيخ أكمل الدين وغريه ، مث رجع إىل الروم فويل 

ول إىل قونية فأقام هبا ، فلما وقع احلرب بني ابن قرمان وابن عثمان وانكسر ابن قرمان أخذ قضاء برصا مدة ؛ مث حت
ابن عثمان الشيخ مشس الدين املذكور إىل برها ففوض إليه قضاء مملكته وارتفع قدره عنده فوصل عنده احملل 

كان حسن السمت كثري الفضل األعلى وعذق به األمور كلها وصار يف معىن الوزير واشتهر ذكره وشاع فضله ، و
واإلفضال غري أنه يعاب بنحلة بن العريب وبأنه يقرىء الفصوص ويقرره ، وملا قدم القاهرة مل يتظاهر بشيء من ذلك 
، وحج سنة اثنتني وعشرين ، فلما رجع طلبه املؤيد فدخل القاهرة واجتمع بفضالئها ، ومل يظهر عنه شيء مما كان 

ورة ، وكان بعض من اعتىن به أوصاه أن ال يتكلم يف شيء من ذلك ، فاجتمع به فضالء رمي به من املقالة املذك
العصر وذاكروه وباحثوه وشهدوا له بالفضيلة ، مث رجع إىل القدس فزاره ، مث رجع إىل بالده وكان قد اثرى إىل 

راآت والعربية واملعاين ، كثري الغاية حىت يقال إن عنده من النقد خاصة مائة ومخسني ألف دينار ، وكان عارفا بالق
املشاركة يف الفنون ، مث حج سنة ثالث وثالثني على طريق أنطاكية ورجع فمات ببالده يف شهر رجب وكان قد 
أصابه رمد وأشرف على العمى بل يقال إنه عمي مث رد اهللا عليه بصره فحج هذه احلجة األخرية شكر اهللا على 

ع فيه املنار والبزدوي وغريمها ، وأقام يف عمله ثالثني سنة ، وأقرأ العضد حنو ذلك ، وله تصنيف يف أصول الفقهجم
  .العشرين مرة ، كتب يل خبطه باإلجازة ملا قدم القاهرة 

حممد تقي الدين بن الشيخ نور الدين علي بن أمحد بن األمني ، املصري ولد سنة ستني ، وتفقه قليال ، وتكسب 
فظ شيئا كثريا من اآلداب والنوادر ، واشتهر مبعرفة امللح والزوائد املصرية وثلب بالشهادة مدة طويلة ، وكان حي

واهللا يساحمه  -األعراض خصوصا األكابر ، فكان بعض األكابر يقربه لذلك ، ومل يكن متصونا يف نفسه وال يف دينه 



  .مات يف شوال 
مام املقرئ مشس الدين ابن اجلزري ، ولد ليلة اإل -حممد بن حممد بن حممد بن حممد احلافظ  -حممد بن الناصر فرج 

بدمشق ، وتفقه هبا ، وهلج بطلب احلديث والقراآت ، وبرز  ٧٥١السبت اخلامس والعشرين من شهر رمضان سنة 
يف القراآت ، وعمر مدرسة للقراء مساها دار القرآن وأقرأ الناس ، وعني لقضاء الشام مرة ، وكتب توقيعه عماد 

وقدم القاهرة مرارا ، وكان مثريا وشكال حسنا وفصيحا بليغا ، .مث عرض عارض فلم يتم ذلك الدين بن كثري 
وكان باشر عند قطلبك استادار ايتمشن فاتفق أنه نقم عليه شيئا فتهدده ، ففر منه فنزل البحر إىل بالد الروم يف 

عنه علم القراآت وأكثروا عنه ، مث كان سنة مثان وتسعني ، فاتصل بايب يزيد ابن عثمان فعظمه ، وأخذ أهل البالد 
فيمن حضر الوقعة مع ابن عثمان واللنكية ، فلما أسر ابن عثمان اتصل ابن اجلزري باللنك فعظمه وفوض له قضاء 
شرياز فباشره مدة طويلة ، وكان كثري اإلحسان ألهل احلجاز ، وأخذ عنه أهل تلك البالد يف القراآت ومسعوا عليه 

فق أنه حج سنة اثنتني وعشرين فنهب ففاته احلج وأقام بينبع مث باملدينة مث دخل مكة ، فجاور إىل أن احلديث ، مث ات
حج ورجع إىل العراق ، وكان كاتب املؤيد يأذن له يف دخول القاهرة ، فمات املؤيد يف تلك السنة فرجع ، مث عاد 

ف وأكرمه وحج يف آخرها وأقام قليال ، فعظمه امللك األشر ١٢٧يف سنة ست وعشرين وحج ودخل القاهرة سنة 
ودخل اليمن تاجرا فامسع احلديث عند صاحبها ووصله ورجع ببضاعة كثرية ، فقدم القاهرة يف سنة سبع وأقام هبا 

مدة إىل أن سافر على طريق الشام مث على طريق البصرة إىل أن وصل إىل شرياز ، وقد انتهت إليه رئاسة علم 
وكان قدميا صنف احلصن احلصني يف األدعية وهلج به أهل اليمن واستكثروا منه ، ومسعوه القراآت يف املمالك ، 

علي قبل أن يدخل هو إليهم مث دخل إليهم فأمسعهم ، وحدث بالقاهرة مبسند أمحد ومسند الشافعي وبغري ذلك ، 
وابن أيب عمر وإبراهيم بن  ومسع بدمشق ومبصر من ابن أميلةوابن الشريجي وحممود بن خليفة وعماد الدين بن كثري

أمحد بن فالح والكمال بن حبيب وعبد الرمحن بن أمحد البغدادي وغريهم وباإلسكندرية من عبد اهللا الدماميين وابن 
موسى وببعلبك من أمحد بن عبد الكرمي ؛ وطلب بنفسه وكتب الطباق وعين بالنظم ، وكانت عنايته بالقراآت أكثر 

يب وأجاد فيه ، ونظم قصيدة يف قراءة الثالثة ، ومجع النشر يف القراآت العشر جوده ، ، وذيل طبقات القراء للذه
وذكر أن ابن اخلباز أجاز له واهتم يف ذلك ، وقرأت خبط القاضي عالء الدين بن خطيب الناصرية انه مسع احلافظ 

ال تسمع مع : دين الياسويف ملا دخلت دمشق قال يل احلافظ صدر ال: أبا إسحاق إبراهيم سبط ابن العجمي يقول 
وقد مسعت بعض العلماء يتهمه باجملازفة يف القول ، وأما احلديث فما أظن ذلك به إال إنه : ابن اجلزري شيئا ؛ قلت 

كان إذا رأى للعصريني شيئا أغار عليه ونسبه لنفسه ، وهذا أمر قد أكثر املتأخرون منه ومل ينفرد به ؛ وكانت وفاته 
ث وثالثني ، وكان يلقب يف بالده اإلمام األعظم ، ومل يكن حممود السرية يف القضاء ، واوقفين يف أوائل سنة ثال

فتأملتها فوجدته خرجها بأسانيده من جزء األنصاري وغريه وأخذ كالم شيخنا العراقي يف أربعينه العشاريات بنصه 
ما خرجه شيخنا من جزء ابن عرفة فإنه ، فكأنه استخرج عليهامستخرجا بعضه بالسماع وأكثره باإلجازة ، ومنه 
  .رواه عن ابن اخلباز بالقراءة فأخرجه ابن اجلزري عن ابن اخلباز باإلجازة 

مث . فأكرم  ٣٤حممد مجال الدين ابن الشيخ بدر الدين يوسف بن احلسن بن حممود ، احللواين ، قدم القاهرة سنة 
يف هذه السنة ، وكان فاضال يف عدة علوم ، وما اظنه  طلبه صاحب احلصن بن االشرف فجهزه إليه ، فمات مبصر

  .أكمل أربعني سنة 
حممد بن الشيخ بدر الدين ، احلمصي املعروف بابن العصيايت ، اشتغل كثريا ، وكان يف أول أمره جامد الذهن مث 

وغريها ، وكان اتفق أنه سقط من مكان فانشق رأسه نصفني مث عوجل فالتأم فصار حفظة ومهر يف العلوم العقلية 



  . -يرجع إىل دين وينكر املنكر ويوصف حبدة ونقص عقل ؛ مات يف صفر 
حممد بن ناصر الدين الشيخي ، توىل الوزارة للناصر ، مث عزل يف سنة أربع ومثامنائة ، وصودر بسبب انه ظهر عنده 

واستقر بعده يف الوزارة  .من يعمل الزغل وخيرجه على الناس ، فقبض عليه وعوقب إىل أن مات يف ذي القعدة 
حممود بن أمحد بن حممد ، الفيومي األصل نور الدين احلموي ابن خطيب الدهشة ، ولد سنة .سعد اهللا بن عطايا 

مخسني وسبعمائة ، ومسع من مجاعة وتفقه ببلده على علمائها يف ذلك العصر ودخل الشام ومصر طالب علم ، مث 
املؤيد وباشر مباشرة حسنة بعفة ونزاهة وصرف بزين الدين ابن اخلزري يف  ويل قضاء محاة يف أول دولة املماليك

أوائل سنة ست وعشرين ، واختصر القوت لألذرعي ومساه لباب القوت ، وله تكملة شرح املنهاج للسبكي ، 
فه وشرح الكافية الشافية يف العربية ، وله منظومة يف اخلط وشرحها ، وهذب املطالع البن قرقور يف قدر ضع

وانتهت إليه رئاسة املذهب حبماة مع الدين والتواضع املفرط والعفة ، واالنكباب على املطالعة واالشتغال والتصنيف 
، وكان مشاركا يف األدب وغريه وحسن اخلط ؛ مات يف يوم اخلميس تاسع عشر شوال حبماة ، وكانت جنازته 

  :مشهودة ، ومن نظمه 
  وصل حبييب خرب

  النه قد رفعه
  قليب غرضاينصب 

  إذ صار مفعوال معه
  ٨٣٥حوادث سنة .وبينه وبني الشيخ بدر الدين ابن قاضي أذرعات مكاتبات منظومة 

  سنة مخس وثالثني ومثامنائة
ويف تاسع عشر احملرم وصل األمري طرباي نائب طرابلس فسلم على السلطان وخلع عليه ، فأقام مخسة أيام ورجع 

  .إىل بلده 
 -استقر دوالت خجا الظاهري يف والية القاهرة عوضا عن التاج ، واستقر التاج يف بقية ويف شهر رمضان منها 

وظائفه ، وكان هذا ظاملا غامشا ، ويل كشف الوجه القبلي فتعدى احلد يف العقوبة حىت كان يأمر بأن ينفخ يف دبر 
 استقر يف الوالية فجمع كل من من يريد عقوبته حىت تندر عيناه وينفلق دماغه ، مث ويل كشف الوجه البحري ، مث

يف سجن الوايل من أوىل اجلرائم فأطلقهم ، وحلف جهد ميينه أنه مىت ظفر بأحد منهم وسطه وفعل ذلك ببعضهم 
فكفوا ، وركب يف الليل وطاف وأكثر من ذلك ، وألزم الباعة بكنس الشوارع ورشها ووقيد القناديل يف حوانيتهم 

  .روج إىل الترب أيام اجلمع ، فاستمر على ذلك قدر شهرين مث أعيد التاج كل ليلة ، ومنع النساء من اخل
ويف اخلامس من صفر انتشر مبصر جراد كثري يف اآلفاق ولكن مل حيدث منه شر ، ووردت األخبار بأنه وقع فيما بني 

املفرط ، وفيه أعيد بغداد وتربيز فلم يدع خضراء وكثر فساده ، وعم الغالء حىت حدث منه الشدائد وأعقبهالوباء 
آقبغا اجلمايل لكشف الوجه القبلي ، ويف ربيع اآلخر نزل بعض املماليك من الطباق لنهب بيت الوزير وكان استعد 
هلم فلم يظفروا به وال بشيء منه ، فلما أصبح استعفى من األستادارية ، فقرر السلطان فيها الصاحب بدر الدين بن 

خر ، فباشرها شهرين مث انفصل وأعيد آقبغا اجلمايل يف مجادى اآلخرة ، وسبب نصر اهللا يف ثالث عشري ربيع اآل
ذلك أنه كان حصل من الصعيد بالظلم والعسف ماال كثريا فرافعه بعض الناس فسعى يف احلضور فأجيب ، فسعى 

عليها فزيد  يف األستادارية على أن يزن عشرة آالف دينار ويلتزم بالتكفية فأجيب ، مث حوقق على جهات احتاط
  .على الذي وعد به مخسة آالف دينار فالتزم هبا 



وفيها أجريت العيون حىت دخلت مكة فامتألت برك باب املعلي ومرت على سوق الليل إىل الصفا فعم النفع هبا ، 
وكان القائم على ذلك سراج الدين ابن مشس الدين بن املراق كبري التجار بدمشق ، وصرف على ذلك من مال 

شيئا كثريا ، ويف السابع والعشرين من مجادى اآلخرة صرف القاضي زين الدين التفهين من قضاء احلنفية  نفسه
وأعيد العيين ، وكانت علة التفهين طالت ألهنا ابتدأت به من ذي احلجة ، فأقام مدة وعويف مث انتكس واستمر ، 

بدر الدين العينتايب ، وبلغ التفهين ذلك فشق عليه وتداولته األمراض إىل أن أشيع موته ، واستقر يف قضاء احلنفية 
وركب يف اليوم الثاين إىل القرافة حىت شاهده الناس ليتحقق أن العينتايب يقول عليه أنه بلغ املوت لكن مل يفد ذلك 

فإن القاضي مشس الدين البساطيذكر أنه يعرفه من سنة . فلما دخل شوال مات ، وكان مولده سنة بضع وستني 
عن تدريس الصرغتمشية ، فشق ذلك  -ني وهو بالغ ، وكان يف غضون مرضه نزل لولده مشس الدين حممد مثان

على العينتايب وقام فيه وقعد ، فصده ناظر اجليش عنه ، وأمضى السلطان النزول ، فلما مات التفهين صودر ولده 
ريه واشتغل على مجاعة من املشايخ ، على مخسمائة دينار ، وكان التفهين مسع احلديث من النجم ابن الكشك وغ

وأول من نوه به كاتب السر الكلستاين ، وكان أصله من تفهنة إحدى القرى الغربية وأبوه طحان ، ومات وهو 
صغري فرباه أخوه مشس الدين حممد ، فلما ترعرع دخل القاهرة ونزل يف كتاب السبيل بالصرغتمشية ، مث صار 

طلبة مث نزل يف طلبة الشيخونية ، فلما نوه به الكلستاين ناب يف القضاء ومحدت سريته عريفا باملكتب ، مث نزل يف ال
، والزم االشتغال وحسن خطه ، وكتب على الفتاوى فأجاد ، وكان حسن األخالق كثري االحتمال شديد السطوة 

  .رمحه اهللا تعاىل  -، إذا غضب ال يطاق وإذا رضي ال يكاد يوجد له نظري 
ف القاضي شهاب الدين بن احملمرة عن قضاء الشامواستقر كمال الدين البارزي وخلع عليه يوم ويف شعبان صر

اجلمعة ثاين شعبان مع استمراره يف كتابة سر الشام ، فلما بلغ الشام توجه إىل بيت املقدس فصام شهر رمضان 
ابن األمانة يف تدريس الشيخونية  هناك وقدم بعد شوال إىل القاهرة ، وكان ملا سار إىل الشام استناب بدر الدين

ومجال الدين ابن اجملرب يف مشيخة الصالحية ، فلما متادت إقامته هناك استنجز مرسوم السلطان باالستقالل ، فلما 
عاد إىل القاهرة استعاد الوظيفتني منهما بإذن السلطان ومل يلتفت إىل شرط الواقف أن من غاب عن وظيفته أزيد 

اج أخرج منها ، وهذا خبالف شرط سعيد السعداء فإن شرط واقفها أن من غاب عن وظيفته من مدة جماورة احل
  .يعود إليها إذا عاد ولو طالت غيبته ، فحجة ابن األمانة قائمة وحجة ابن اجملرب داحضة 

 وفيها وصل من زنوك الصني عدة ومعهم من التحف ما ال يوصف فبيع مبكة ، وفيها أسر محزة بن قرايلك صاحب
آمد ، ساره ناصر الدين أمري ماردين وسجنه ، ألن أباه كان يغري على معاملة مادرين ويكثر الفساد ، فسار قرايلك 

حىت نازل ماردين وحاصرها مدة إىل أن ملكه ، وهرب ناصر الدين أمريها وخلص محزة بن قرا يلك ، 
  .واستمرمتاردين يف يد قرايلك 

ا فوصل يف حادي عشري رجب وخلع عليه يف ثاين عشري رجب ، واستقر ويف رجب قدم نائب الشام أيضا مطلوب
  .أتابك العساكر عوضا عن جار قطلي وخلع على جار قطلي بنيابة الشام عوضه ، وتوجه يف أول شعبان منها 

م وفيها صمم السلطان على السفر إىل البالد الشمالية بسبب قرا يلك وجتهز غالب الناس ومل يبق إال السفر ، فقد
  .قاصد قرا يلك وصحبته مفاتيح قلعة ماردين وكان قد غلب عليها وقتل صاحبها ، ففتر العزم يف هذه السنة 

وفيها أراد السلطان عمل دار العدل كما كانت يف أيام الظاهر برقوق ، فبادروا إىل ترميمها وإصالح ما تشعث 
وفيها اشتد حتجري . رور ومعهم بعض ملوكهم وفيها حج ركب املغاربة وركب التك. منها ، وجلس يوما مث ترك 

السلطان على التجار وألزمهم بعدم بيع بضائعهم إال بإذنه ، مث مجعهم يف رمضان وسأهلم أن يبيعوا عليه مجيع ما 



عندهم من الفلفل بسعر مخسني احلمل ، فشق عليهم ومل جيدوا بدا من املطاوعة وكانوا قد باعوه عليهم من قبل 
ذلك بسعر مثانني ، فذكر له بعضهم ذلك فلم يلتفت إليه ، مث كتب مراسيم وأرسلت الشام واحلجاز السلطان قبل 

واإلسكندرية أن ال يبيع أحد البهار وال يشتريه إال السلطان ، وفيذي القعدة عقد جملس حضره القضاة األربعة 
وكان السبب يف . م دار ابن النقاش وقرقماس احلاجب الكبري بإذن السلطان بسبب ما حكم به نائب احلنفي من هد

ذلك أن علم الدين البلقيين كان سأل ناظر اجليش أن يتنزع له من كاتبه نظر جامع طولون ونظر الناصرية ليسكت 
عن طلب العود للقضاء والسعي فيه ، فرضي كاتبه بذلك وفوض له ذلك وأخذ به توقيعا سلطانيا ، فمن محقه أنه 

ينبغي أن يشكر القاضي الذي أعطاك ، : فسأله عن أمر النظرين فشكر السلطان فقال له هنأ السلطان بعيد الفطر 
أنا ما أعطاين إال السلطان ، وهذا غاية يف احلمق واجلهل ، فإن الواقف شرط النظر للقاضي الشافعي فلو : فقال 

ك واستمر يتحدث فيهما افتياتا واله السلطان لغريه مل تصح واليته ، فلما بلغين ذلك صرحت بعزله ، فما بايل بذل
من غري مباالة ، فال استمر على التحدث يف جامع طولون استخرج من أوراق أخيه حمضرا كان كتبه على ابن 

النقاش يتضمن أن أمني الدين الطرابلسي حيث كان قاضي احلنفية حكم عليه بسد السراب الذي فتحه يف جدار 
بيت الذي بناه من مجلة حرمي اجلامع فيكون له حكم املسجد ، وسأل اجلامع ليستطرق منه إىل الدخول وان ال

القاضي بدر الدين العينتايب أن يأذن ألحذ نوابه أن حيكم بذلك ، فأسند ذلك للقاضي ناصر الدين الشنشي ، 
فحكم وعرض ذلك على السلطان ، فاستعظم الناس هدم البيت املذكور بعد مضي أربعني سنة أو أكثر ، وشاهد 

ك أكابر العلماء واألئمة ، فأمر السلطان بعقد جملس ، فلما اجتمعوا ادعى مدعي على ولد ابن النقاش بأن البيت ذل
يف أيديهم جيب هدمه ، ألنه عمر يف حرمي اجلامعفله حكم املسجد ، وأنه جيب عليهم أجرة املثل عن املدة املاضية يف 

جيب من ريعه ، فأجاب بأن أباه استأذن القاضي جالل الدين  تركة أبيهم إىل أن مات مث يف املدة اليت منذ مات
البلقيين يف استئجار املذكورة فأذن لنائبه القاضي ويل الدين العراقي يف النظر يف ذلك فاستوىف الشروط وأذن لبعض 

وحكم به ، مدة معينة ليبين يف ذلك الزمان ما أراد واتصل ذلك بالعراقي  -العدول يف إجارته فأجره بأجرة معينة 
وذلك مصري منهم إىل أن األرض املذكورة ليست مسجدا ؛ فاتصل ثبوت ذلك بالقاضي املالكي يف اجمللس لكوهنا 

شهادة على اخلط مث اتصل بالشافعي ، فحكم بابقاء البناء املذكور وعدم التعرض هلدمه ، وكان ابن النقاش قد سد 
مث يبين ، فلم يوافقه أحد ، وانفصل اجمللس على ذلك وقصر اإلستطراق املذكور فحاول العلم أن يهدم ما سده 

حكم نائب احلكم بأن الساحة املذكورة الدائرة حول اجلامع من حرمي اجلامع وأن هلا حكم اجلامع على ما بناه فيه 
لسعي مما مل يتقدم به حكم أحد من احلكام ، وحصل للعلم واحلنفي من ذلك حنق زائد ، فأما العلم فبذل جهده يف ا

  .ليعود إىل القضاء فتعذر عليه ذلك ، وأما احلنفي فصار ميتنع من حضور اجملالس معالشافعي وهللا احلمد 
وأدير احململ يف هذه السنة يف ثالث رجب ، ويف هذه السنة منع الناس من السفر يف وسط السنة إىل احلجاز صحبة 

يف اخلامس من مسرى ، وانتهت الزيادة يف هذه السنة ابن املرأة خشية عليهم من هنب العرب ، وكان كسر اخلليج 
إىل أحد وعشرين إصبعا من مثانية عشر ذراعا يف آخر مسرى ، ووصل املبشر يوم اجلمعة خامس عشرى ذي احلجة 

  .، فقطع املسافة يف أربعة عشر يوما ، وهذا أسرع ما مسع يف ذلك 
رعدت السماء وأمطرت مطرا غزيرا ، يف هذه السنة ويف سابع عشر شعبان وهو الثالث والعشرون من برموده أ

تقطع غالب اجلسور اليت عملت للنيل ، فشرق بسبب ذلك كثري من األراضي ، ويف أول رمضان تراءى الناس 
اهلالل فخفى عليهم ، فشهد به إثنان بعد العشاء فثبت ، فلما أصبح السلطان استغرب ذلك لكونه تراءى هو ومن 

ة مرتفع جدا وكانت السماء صاحية ، فاستدعى بالشهود فحضروا عنده ، فامتحنهم بأن فرق معه ومكاهنم بالقلع



بينهم وبأن ألزمهم أن يشريوا إىل اجلهة اليت رأوا اهلالل فيها يف أول ليلة ، ففعلوا فلم خيطئوا فمضى األمر ، واتفق 
لثاين من ذي احلجة ، فتوافق العيدان يف املعىن يف هذه السنة أهنم مل يروا اهلالل ليلة الترائي ، مث ثبت يف اليوم ا

املذكور ، وفيه أكثر السلطان من الركوب إىل الصيد والتنزه حىت ركب يف يوم واحد إىل بيت ناظر اجليشثم إىل 
بيت ناظر اخلاص فحمال له تقادم جليلة ، وفيه استقر الوزير كرمي الدين ابن كاتب املناخات يف كتابة السر مضافا 

رة يف ثالث شوال عوضا عن ابن السفاح ، وكان السلطان أرسل إىل شهاب الدين ابن الكشك قاضي احلنفية للوزا
بدمشق بأن حيضر ويستقر يف كتابة السر ، فأرسل باإلعتذار وبذل ماال على الكف عنه ، فأجيب واستقر كرمي 

لقعدة استقر القاضي عز الدين عبد العزيز الدين ، فباشر قليال مث صرف بعد قليل ملا حضر ابن البارزي ، ويف ذي ا
بن علي البغدادي يف قضاء احلنابلة بدمشق ويف أواخر مجادى األوىل صرف العينايب من احلسبة ، واستقر صالح 

  .الدين بن بدر الدين بن نصر اهللا 
  .ويف شوال قتل نصراين وقع يف حق داود عليه السالم فحبس مدة ليسلم فأصر فقتل 

نة ثارت فتنة عظيمة بني احلنابلة واألشاعرة بدمشق ، وتعصب الشيخ عالء الدين البخارى نزيل ويف هذه الس
دمشق على احلنابلة وبالغ يف احلط على ابن تيمية وصرح بتفكريه ، فتعصب مجاعة من الدماشقة البنتيمية ، وصنف 

اء من أثىن عليه من أهل عصره فمن صاحبنا احلافظ مشس الدين ابن ناصر الدين جزءا يف فضل ابن تيمية وسرد أمس
بعدهم على حروف املعجم مبينا لكالمهم وأرسله إىل القاهرة ، فكتب له عليه غالب املصريني بالتصويت ، وخالفوا 

عالء الدين البخارى يف إطالقه القول بتفكريه وتفكري من أطلق عليه أنه شيخ اإلسالم ، وخرج مرسوم السلطان 
رض على مذهب غريه ومن أظهر شيئا جممعا عليه مسع منه ، وسكن األمر ؛ واستقر على أن كل أحد ال يعت

جارقطلي يف نيابة الشام يف ثامن عشرى رجب ، وفيه ألزم أهل سوق اخليل أن ال يبيعوا ملعم فرسا وال جلندي من 
ع مث شفع فيهم فأعيد أوالد الناس ، مث بطل ذلك عن قرب ، وفيه وقع الفناء يف اخليول ، فأخذت الناس من الربي

  .أكثرها ، وتوجه عدة من األمراء إىل بالد الريف ألخذ اخليول من أيدي الفالحني 
ويف ثالث ربيع اآلخر أمر السلطان بإخراج من يف السجون على الديون واملصاحلة عنهم ، ويف أوهلا اهتم السلطان 

. ، فكثر الزرع وفرح الناس بذلك وتراجع السعر بأمر األسعار وأمر بإخراج البذر من حواصله لألراضي البائرة 
وفيها مات جينوس بن ثاين الفرجنيمتويل قربس الذي كان أسر ، ووصل اخلرب بذلك يف ذي القعدة ، واستقر ولده 

مكانه فبذل الطاعة لصاحب مصر والتزم مبا كان أبوه التزم به وأرسل مع رسل السلطان إليه بذلك أربعة وعشرين 
كان السلطان األشرف جهز إىل جوان ابن جينوس الفرجني متويل قربص رسوال ، فقابله باإلكرام وقبل ألف دينار و

األرض قائما أمام الكتاب وأجاب بالطاعة وأنه نائب عن السلطان ، وجهز املال الذي كان تأخر على والده وجهز 
، فأرسل إليهم أمريا ومعه أربعون  سبعمائة ثوب صوف ملونة ، وسألوا السلطان أن يكون عندهم نائب من جهته

  .مملوكا 
وفيها اشتهر خراب الشرق من بغداد إىل تربيز ، وكثر الغالء حىت بيع الرطل اللحم بنصف دينار ، وأكلوا الكالب 

وفيها أمر القضاة بإحضار مجيع نواهبم إىل السلطان . وامليتات ، مث فشا الوباء يف العراق واجلزيرة وديار بكر 
، ففعلوا ذلك يف أول ذي القعدة ، مث أمروا بتأخري النواب ، فسأهلم السلطان عن النواب فوقع الكالم إىل  ليعرفهم

يستقر للشافعي مخسة عشر وللحنفي عشرة وللمالكي سبعة وللحنبلي مخسة ، فامتثلوا ذلك مث : أن قال السلطان 
نيب الشافعي عز الدين احلنبلي يف قضاء الشام ال يستنب أحد من غري مذهبه بالقاهرة وأما الضواحي فيست: قال 

  ٨٣٥حوادث سنة .عوضا عن نظام الدين ابن مفلح 



  ذكر من مات يف سنة مخس وثالثني ومثامنائة من األعيان
أمحد بن إمساعيل ، األشيطي الشيخ شهاب الدين ، تفقه قليال ، ولزم قريبه الشيخ صدر الدين األبشيطي ، وأدب 

كابر ، وهلج بالسرية النبوية فكتب منها كثريا إىل أن شرع يف مجع كتاب حافل يف ذلك ، وكتب مجاعة من أوالد األ
منه حنوا من ثالثني سفرا حيتوي على سرية ابن إسحاق وما وضع عليهما من كالم السهيلي وغريه وعلى ما احتوت 

ك ، وعىن بضبط األلفاظ الواقعة فيها عليه املغازي للواقدي ، وضم إىل ذلك ما يف السرية للعماد بن كثري وغري ذل
  .؛ ومات يف سلخ شوال وقد جاوز السبعني 

أمحد بن صاحل بن حممد بن حممد بن أيب السفاح ، شهاب الدين ابن السفاح كاتب السر حبلب مث بالديار املصرية ، 
لكتابة يف التوقيع إىل أن وتعاىن ا. ، ومسع من الكمال ابن حبيب ومجاعة من احللبيني ، وحفظ القرآن  ٧٢ولد سنة 

مهر فيه ، وويل نظر اجليش حبلب ، فباشر التوقيع عند يشبك بعد أخيه ناصر الدين ، مث ويل كتابة السر بصفد مث 
حبلب مرتني ،مث قدم القاهرة واستقر يف توقيع السلطان قبل سلطنته ، فلما تسلطن استقر به كاتب السر ابن الكوين 

ب إرادة للراحة منه ، فتوجه إليها بعد أن كان يباشر توقيع الدست مدة ، فلما كان من يف كتابة السر ببلده حبل
وفاة الشريف شهاب الدين كاتب السر ما كان وتبعه أخوه أو بكر شغرت وظيفة كاتب السر وذكر هلا مجاعة ، 

ستقر يف أواخره ، فاقتضى رأي السلطان تقرير هذا فأرسل إليه ، فقدم يف شهر رمضان سنة ثالث من حلب ، وا
وكان قليل الشر غري . واستمر فيها إىل أن وعك يف شهر رمضان هذه السنة فلم يلبث سوى مخسة أيام ومات 

مهاب ضعيف التصرف قليل العلم جدا ، وكان السلطان ميقته يف طول واليته مع استمرار خدمته له ببدنه وماله ، 
هو أخي من : رعب ومات منها ؛ قال القاضي عالء الدين ويقول إنه أزعجه بشئ هدده به فضعف قلبه من ال

 ١٤الرضاعة وكان صديقي وفيه حشمة ومروءة وعصبية وقيام يف حاجة من يقصده ؛ ومات يف ليلة األربعاء 
رمضان عن ثالث وستني ، وعينت بعده للقاضي شهاب الدين ابن الكشك قاضي احلنفية بدمشق فعاد جوابه 

والتزم مبال حيمله بسبب اإلعفاء ، وعني القاضي كمال الدين البارزي ، فإىل أن حيضر  باإلستعفاء فعيب عليه ،
أمحد بن .استقر الوزير كرمي الدين مضافا إىل الوزارة ، واستقر يف األستادارية آقبغا اجلمايل إىل أن قدم مجال الدين 

ي شهاب الدين ، اشتغل كثريا مبصر ، تقي الدين عبد الرمحن بن العالمة مجال الدين بن هشام ، املصري النحو
وفاق يف العربية وغريها ، وكان جييد لعب الشطرنج ، وانصلح . وأخذ عن الشيخ عز الدين ابن مجاعة وغريه 

  .بأخرة ، وسكن دمشق فمات هبا يف رابع مجادى اآلخرة 
، ولد يف شهر رمضان سنة ست أمحد بن عثمان بن حممد بن عبد اهللا ، احلنفي ابن الكلواتاين الشيخ شهاب الدين 

وستني وسبعمائة ، وأجاز له قدميا القاضي عز الدين ابن مجاعة ، وأحب احلديث بعناية صديق أبيه مشس الدين ابن 
الوفاء فسمع وهو مترعرع منه الكثري ، مث طاف على الشيوخ يف سنة تسع وتسعني وسبعمائة وهلم جرا إىل أن 

ينجب ومل ينتقل عن احلد الذي ابتدأ فيه يف الفهم واملعرفة واحلفظ والقراءة درجة مات ، ما فتر وال وىن ولكنه مل 
بل كان شديد احلرص على االشتغال يف احلديث والفقه والعربية والقراآت ، وأعلى من عنده بالسماعناصر الدين 

صحاب أصحاب حممد بن علي احلراوي صاحب الدمياطي ، ومسع من أصحاب ابن الصواف وابن القيم مث من أ
النجيب مث من أصحاب أصحاب الفخر مث من أصحاب ست الوزراء وابن الشحنة والواين والدبوسي واحلنفي مث 
من بعدهم حىت قرأ على أقرانه ومن مسع بعده ، وخرج لنفسه شيئا مل يكمله ، وشرع يف اختصار هتذيب الكمال 

ن تصانيف أقرانه كالقاضي ويل الدين وكاتبه فكتب منه شيئا وتركه ، ونسخ خبطه من تصانيف شيوخنا مث م
وغريمها شيئا كثريا ، وخطه ردئ وفهمه بطئ وحلنه فاشي لكنه كان دينا خريا كثري العبادة ، على وجهه وضاءة 



احلديث ، وكان يف أكثر عمره متقلال من الدنيا حىت كان يتكسب بالشهادة ، مث قرر يف قراءة احلديث يف القلعة 
  .مجادى اآلخرة  ١٤يخ سراج الدين قارئ اهلداية ، ومات يف بأخرة بعد الش

جينوس بن جاكم بن بيدو بن أنطون بن جينوس متملك قربس وصاحب الواقعة مع املسلمني ، هلك واستقر ابنه يف 
  .قربس بعده 

حسنا ، حسني بن عالء الدولة بن أمحد بن أويس ، آخر ملوك العراق من ذرية أويس ، وكان اللنك أسره وأخاه 
ومحلهما إىل مسرقند مث أطلقا ، فساحا يف األرض فقريين جمردين ، فأما حسن فاتصل بالناصر فرج وصار يف خدمته 

وأما حسني فتنقل يف البالد إىل أندخل العراق فوجد شاه حممد بن شاه ولد بن أمحد بن أويس . ومات عنده قدميا 
، فصادفه حسني قد حضره املوت فعهد إليه باململكة  وكان أبوه صاحب البصرة فمات فملك ولده شاه حممد

فاستوىل على البصرة وواسط وغريمها مث حاربه أصبهان شاه بن قرا يوسف ، فانتمى حسني إىل شاه رخ بن اللنك ، 
فتقوى باالنتماء إليه وملك املوصل واربل وتكريت وكانت مع قرا يوسف ، فقوي اصبهان شاه واستنقذ البالد 

إىل أن حاصر حسينا باحللة منذ سبعة أشهر ، مث ظفر به بعد أن أعطاه االمان فقتله  -كل بلد وحيرقه وكان خيرب 
  .خنقا يف ثالث صفر هذه السنة 

، والزم القاضي شرف الدين  ٧٥٣خالد بن قاسم بن حممد ، العاجلي مث احلليب زين الدين ، ولد يف رمضان سنة 
دين ابن اليانونية ، وأحب مقالة ابن تيمية ، وكان من رؤوس القائمني مع بن فياض وولده أمحد ، واخذ عن مشس ال

أمحد بن الربهان على الظاهر ، وهو آخر من مات منهم ، وتنزل باآلثار النبوية ، وكان قد غلب عليه حب املطالب 
  .فمات فلم يظفربطائل ، ونزله املؤيد مبدرسته يف احلنابلة ؛ ومات يف ثالث ذي احلجة 

هللا بن نور الدين حممد بن قطب الدين عبد اهللا بن حسن بن يوسف بن عبد احلميد بن أيب الغيث ، البهنسي عبد ا
، واشتغل ومسع احلديث وقال الشعر وكان  ٧٥٥قطب الدين ، ويقال له أيضا مجال الدين ، ولد يف رجب سنة 

. ل الثمانني ؛ مات يف شهر رمضان موسرا لكنه كان كثري التقتري على نفسه جدا وأصيب يف عقله بأخرة وأكم
  :أنشدين مجال الدين البهنسي لنفسه : قرأت خبط الشيخ تقي الدين املقريزي 

  إذا اخلل قد فاجاك باهلجر فاسطرب
  وسامح له واغفر بنصح وداره
  فإن عاد فاقتله وال تذكر امسه

  فحول طريق القصد عن باب داره
بن هاشم ، التفهين القاضي زين الدين احلنفي ، ولد سنة بضع وستني ، عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن بن علي 

وأنه أسن من  ٤٣وسأل اخاه مشس الدين أحد من ينوب يف احلكم عن النائب هبا عن مولده فذكر أنه ولد سنة 
اهرة القاضي زين الدين بعشرين سنة ، ولست أرتاب يف جمازفتهفي كل ذلك ، ومات أبوه وهو صغري فانتقل إىل الق

وهو شاب ، وتنزل يف مكتب اليتامى مبدرسة صرغتمش ، مث ترقى إىل أن صار عريفا وتنزل يف الطلبة هناك ، والزم 
االشتغال ودار على الشيوخ فمهر يف الفقه والعربية وجاد خطه وشهر امسه وخالط األتراك وصحب بدر الدين 

عن الطرابلسي مث عن ابن العدمي كمال الدين ونوه به  حممود الكلستاين كاتب السر فاشتهر ذكره ، وناب يف احلكم
كمال الدين عند األكابر ، وكان قد تقرر يف طلب الشيخونية كمال الدين مشيختها فصار من أفاضلهم ، وويل 

تدريس الصرغتمشية بعناية ابن العدمي بعد أن تنازع فيها هو والشيخ شرف الدين التباين ، وحصرها التباين مث 
منه ، وتزوج فاطمة بنت شهاب الدين احمللي كبري التجار مبصر مث انتزعها منه ، وسعى يف قضاء احلنفية بعد انتزعها 



موت ناصر الدين ابن العدمي ، وراج أمره مث مل يتم ذلك وويل مشس الدين بن الديري ، مث ملا قرر املؤيد الديري يف 
سنة اثنتني وعشرين فباشره مباشرة حسنة ، وكان حسن مشيخة املؤيدية فوض إليه قضاء احلنفية يف ذي القعدة 

العشرة ، كثري العصبية ألصحابه ، عارفا بأمور الدنيا عارفا مبخالطتهم ، على أنه يقع منه يف بعض األمور جلاج 
شديد يعاب به وال يستطيع أن يتركه ، وصرف عن القضاء يف سنة تسع وعشرين وبالعيين ، مث أعيد يف سنة ثالث 

ني ، مث صرف قبل موته يف مجادى اآلخرة ؛ ومات تاسع شوال ، وقد انتهت إليه رياسة أهل مذهبه ، ويقال إن وثالث
أم ولده دست عليه مسا ، ألن زوجته ملا ماتت ظنت أم ولده أهنا تنفرد به ، فتزوج امرأة وأخرج األمة فحصلتلها 

  .واهللا يساحمه  -غرية ، والعلم عند اهللا تعاىل 
 بكر بن عيسى بن عبد احلميد ، املغريب األصل البصروي زين الدين ، قدم دمشق فاشتغل بالفقه عمر بن أيب

والعربية والقراآت وفاق يف النحو ، وشغل الناس وهو بزي أهل الرب ، وكان قانعا باليسري حسن العقيدة ، موصوفا 
  .آلخرة مجادى ا ٤باخلري والدين ، سليم الباطن ، فارغا من الرياسة ؛ مات يف 

عيسى بن حممد بن عيسى ، األقفهسي شرف الدين أحد نواب احلكم ، تفقه وعرف كثريا من الفروع وكان 
يستحضرها ، وناب يف احلكم مدة طويلة ؛ ومات يف مجادى اآلخرة ، ومل يكن مشكورا ، وأظنه جاوز الثمانني 

البلقيين وقرأ عليه يف تاج األصول ، ورأيت وكان يذكر أنه حضر درس الشيخ مجال الدين األسنوي مث الزم شيخنا 
خطه له بذلك ، وفيه أنه أذن له يف التدريس ، وفيه إحلاق الفتوى خبط شرف الدين نفسه الذي ال خيفي فوق قشط 

، فعاش بعدها ستني سنة ، وكان يذكر أنه ناب يف احلكم يف بعض البالد عن  ٧٥، وكانت إجازة الشيخ له يف سنة 
  .ساحمه اهللا تعاىل  -اعة الربهان ابن مج

حممد بن سعد الدين ، مجال الدين ، ملك احلبشة املسلمني ، قتل يف مجادى اآلخرة ، وكانت واليته بعد فقد أخيه 
منصور يف سنة مثان وعشرين ، وكان شجاعا بطال مدميا جلهاد وكان عنده أمري يقال له حرب جوس ، كان نصرانيا 

يطاق يف القتال ، فهزم احلبشة الكفار مرارا وأنكأ فيهم ، وغزاهم مجال الدين مرة  فأسلم فحسن إسالمه ، وكان ال
ومعه حرب جوسفغنم غنائم عظيمة حىت بيع الرأس الرقيق بربطة ورق ، واهنزم منهم مرة احلطي صاحب احلبشة ، 

، وكان من خري امللوك دينا  ومل يزل مجال الدين على طريقته يف اجلهاد حىت ثار عليه بنو عمه فقتلوه يف هذه السنة
ومعرفة وقوة وديانة ، وكان يصحب الفقهاء والصلحاء ، وينشر العدل يف أعماله حىت يف ولده وأهله ، ومن مجلة 
سعده هاللك احلطي إسحاق بن داود بن سيف أرغد يف أيامه يف سنة ثالث وثالثني ، وأقيم بعده اندراس ، واسلم 

حلبشة ، واستقر بعده يف مملكة املسلمني أخوه شهاب الدين أمحد ويلقب بدالي ، على يد مجال الدين خالئق من ا
  .فأول ما صنع جد حىت وجد قاتل أخيه فاقتص منه 

حممد أبو عبد اهللا بن صاحب املغرب أيب فارس عبد العزيز ، مات وكان ويل عهد أبيه ، وأسف عليه أبوه أسفا 
خالق ، ال يعرف له صبوة إال يف الصيد ، وكان أبوه قد ختلى له عن كثريا ، وكان موصوفا بالشهامة ومكارم األ

امللك غري مرة فيمتنع ويبالغ يف االمتناع ، فقدرت وفاته بطرابلس املغرب بزاويته اليت أنشأها هناك ، وكثر األسف 
كرر ذلك يف إياك والنساء وي: عليه ، ويقال إنه كان مغرما باجلواري ، وكان أبوه يعرف ذلك فكان يقول له 

فقدر أن . اجمللس حىت خيجله وال يرتدع ، وكان حدث له ورم يف ركيتيه ، فكان أبوه خيشى عليه من كثرة اجلماع 
  .وفاته كانت بسبب ذلك فيما يقال 

حممد بن ناصر الدين حممد بن حممد ، احلافظ تاج الدين الكركي ابنالغرابيلي سبط العماد الكركي ، ولد سنة ست 
لقاهرة حيث كان جده المه ونقله أبوه إىل الكرك حيث عمل إمرهتا ، مث حتول به إىل القدس سنة سبع وتسعني با



عشرة ، فاشتغل وحفظ عدة خمتصرات كالكافية البن احلاجب واملختصر األصلي واإلملام واأللفية يف احلديث ، 
أيضا بنظام الدين قاضي العسكر وبابن والزم الشيخ عمر البلخي فبحث عليه يف العضد واملعاين واملنطق ، وخترج 

الديري الكبري ، ومهر يف الفنون إال الشعر ، مث أقبل على احلديث بكليته فسمع الكثري وعرف العايل والنازل ، 
وقيد الوفيات وغريها من الفنون ، وشرع يف شرح على اإلملام ، وذكر يل بعض اصحابه أنه أقبل على احلديث من 

أقبل يل النظر يف التواريخ والعلل ، ومسع الكثري ببلده ، ورحل إىل دمشق ورحل إىل القاهرة سنة مخس وعشرين ، ف
فالزمين إىل أن حرر نسخته من املشتبه غاية التحرير ، واغتبط به الطلبة لدماثة خلقه وحسن وجهه وفعله ، وقدرت 

ذلك ، ووعك إىل إن مات وكان من الكملة  وفاته يف مجادى اآلخرة بعد أن هم باحلج صحبة ابن املرأة فلم يتهيأ له
فصاحة لسان وجرأة ومعرفة وقياما مع أصحابه ومروءة وتوددا وشرف نفس وقناعة باليسريوإظهارا للغين مع قلة 
الشيء ، وقد عرض عليه كثري من الوظائف اجلليلة فامتنع واكتفى مبا كان حيصل له من شيء كان ألبيه ، وكان 

رمحه  -واالجتماع به ملا يبلغهم من مجيل أوصافه ، فيمتنع إال أن يكون الكبري من أهل العلم  األكابر يتمنون رؤيته
  .اهللا تعاىل 

حيىي بن عبد اهللا ، القبطي علم الدين أبوكم ، باشر نظر األسواق مث ويل الوزارة يف دولة الناصر فرج ، مث مخل 
  .ة وقد جاوز السبعني ، وكان إسالمه حسنا رمضان بالقاهر ٢٢إىل أن مات يف  -وحج وجاور مبكة مرة 

  ٨٣٦حوادث سنة 
  سنة ست وثالثني ومثامنائة

يف احملرم حولت السنة اخلراجية على العادة ، وكان أول السنة اخلراجية ثاين يوم احملرم ، وكان أوله يوم اجلمعة 
، وانتهت زيادة النيل إىل مخسة  فأول السنة اخلراجية يوم السبت ، وكان الذهب األشريف حينئذ مبائتني وسبعني

أصابع بعد العشري ، ويف السادس والعشرين منه غضب السلطان على آقبغا اجلمايل األستادار وضربه حبضرته عدة 
مقارع وحنو ثالمثائة عصا على ما قيل ، وأنزل على محار إىل بيت وايل الشرطة وأعيدت االستادراية إىل الوزير ، 

السر ، وكوتب مجال الدين حممد بن ناصر الدين حممد البازري وكان قد استقر  وانفصل من والية كتابة
قاضيالشافعية ليلى كتابة السر ، فوصل يف أول اجلمعة تاسع عشر ربيع األول ، ومل يلبث حىت محل املال الذي قرر 

من مجادى األوىل ، عليه بسبب ذلك ، وخلع عليه يف يوم السبت العشرين منه ، وقرئ تقليده يف يوم اخلميس ثا
فلم يقم إال قليال حىت حترك السلطان للسفر إىل الشام فخرج معه ، واستقر يف قضاء دمشق صهره هباء الدين ابن 
حجي ، وعرضت كتابة السر على شهاب الدين ابن الكشك ، فاعتذر بضعف بصره ، فقرر فيها تاج الدين عبد 

كل عن كاتب سر مصر ابن مزهر ، وكان الشتاء يف هذه السنة الوهاب بن أفتكني وكان أحد املوقعني هبا ويتو
معتدال حبيث مل يقع به برد شديد سوى أسبوع ، وبقيته يشبه مزاجه فصل الربيع يف االعتدال ، ويف هذا الشهر 

أظهر السلطان اجلد يف التوجه إىل بالد الشمال ، وأعلم الناس بذلك فتجهزوا ، ويف حادي عشر مجادى اآلخرة 
  .وهم ألف وسبعمائة  -املماليك السلطانية واألمراء يف سلخ مجادى اآلخرة  -ق على العسكر مث أنفق يف أنف

ويف ربيع األول استقر حميي الدين حيىي بن حسن بن عبد الواسع احليحاين املالكي يف قضاء دمشق عوضا عن 
بغري زينة وال سوق الرماحة وال رمي الشهاب األموي حبكموفاته ، ويف ثاين عشر شهر رجب أدير احململ املكي 

  .النفط ومل يصل احململ إىل مصر على العادة بل رجعوا به من الصليبية 
  .وفيها حج صاحب التكرور يف مجع كثري ، فلما رجع من احلج سار إىل الطور لريكب البحر ، فمات ودفن بالطور 

مشس الدين ابن زهرة شيخ الشافعية بطرابلس ويف رجب كائنة القاضي سراج الدين احلمصي بطرابلس مع الشيخ 



، وذلك أنه بلغه ما وقع بني عالء الدين البخاري واحلنابلة يف أمر الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأن البخاري أفىت بأن 
ابن تيمية كافر وأن من مساه شيخ اإلسالم يكفر ، فاستفىت عليه بعض من مييل البن تيمية من املصريني فاتفقوا على 
ختطئته يف ذلك وكتبوا خطوطهم ، فبلغ ذلك احلمصي فنظم قصيدة تزيد على مائة بيت بوفاق املصريني ، وفيها أن 

كفر القاضي ، فقام أهل طرابلس على : من كفر ابن تيمية هو الذي يكفر ، فبلغ ذلك ابن زهرة فقام عليه فقال 
بعلبك وكاتب أهل الدولة ، فأرسلوه له مرسوما القاضي وأكثرهم حيب ابن زهرة ويتعصب له ، ففر احلمصي إىل 

  .بالكف عنه واستمراره على حاله ، فسكن األمر 
ويف صفر استقر يف نيابة البحرية حسن بك بن سامل الدكري أحد أمراء التركمان ، وخلع عليه وأمر له مبائة قرقل 

ان أسلم خوفامن الوايل ألنه ظفر به مع ومائة قوس ومائة تركاش وثالثني فرسا ، ويف أواخره ضربت رقبة نصراين ك
امرأة مسلمة مث بدا له بعد ثالثة أيام فارتد ، فقتل فأحرقت جثته ، ويف سابع عشر مجادى اآلخرة أعيد دوالت خجا 

  .إىل والية القاهرة 
  ذكر السفرة الشمالية يف يوم اجلمعة تاسع عشر شهر رجب

ن من الريدانية قبل صالة اجلمعة بقدر نصف ساعة ، فصلينا وهو أول يوم نزلت فيه الشمس احلمل رحل السلطا
اجلمعة بالقاهرة وسرنا فبتنا مع العسكر بالعكرشة ، ورحل سحرا فوصل بلبيس قبل الظهر ، ورحل طلوع الفجر 
فنزل احلطارة بعد الظهر ، ورحل نصف الليل فوصل الصاحلية بعد طلوع الشمس يوم االثنني ، مث رحل منها يف 

بتر الوايل مث العقولة مث بتر حبوة مث الغرايب ، : الثالثاء إىل الغرايب فنزهلا بعد العشاء بكثري فقطع أربعة برد ثالثة 
ورحل يوم األربعاء وقت الزوال فوصل قطيا بعد العصر واألثقال بعد املغرب ، وأقام إىل أن رحل منها بكرة اجلمعة 

معن مث املطيلب مث السوادة ، مث رحل قبل طلوع الشمس فوصل  : -فوصل السوادة بعد العشاء ، وهي ثالث برد 
إىل العريش بعد العشاء وهي ثالثة برد الورادة مث برد ويل فبات بالعريش ليلة األحد ورحلفي الثالثة إىل احلروبة مث 

خارج  الزعقة قبل املغرب ، مث رحل بعد نصف الليل أول يوم من شعبان فاجتاز على رفخ مث خان يونس مث نزل
يف موكب عظيم فبات خارجها إىل جهة الشام ، وسلمنا على  -غزة ، مث دخلها وقت العصر سلخ رجب فدخلها 

السلطان يوم الثالثاء وهنأناه بالسالمة وبالشهر ، وكان ثبت عندهم يوم االثنني ، وحصل من اجلند يف زرع الناس 
دل بعد طلوع الشمس ، ونزل مبوضع يقال له السكرية ، فساد كبري ، وأقام هبا ليلة اخلميس فرحل فوصل إىل اجمل

ووقع يف تلك الليلة برد شديد عند السحر أشد من الشتاء املعتاد بعد إن كان يف النهار شديدا إىل الغاية ، ورحل 
بعد املغرب على طريق العوجاء ومل يدخل الرملة واجتاز بسازور ، ورحل قبل طلوع الشمس يوم السبت إىل قاقون 

قبل الفجر ، وهي منزلة  -ي منزلة نزهة لكثرة اخلضرة والنضارة فنزل بعد العصر ، ورحل إىل اللجون ونزل وه
وعرة إىل الغاية فنزلبعد الظهر ، ورحل يوم االثنني أول النهار فنزل ببيسان وهي طريق وعرة بعد املغرب ، ورحل 

القنطرتني وهناك النهر من حبرية طربية ، فوصل  وحصل هلم فيه وحلة عظيمة عند -قبل الفجر إىل جسر أم جامع 
إىل الكرك آخر النهار ليلة العاشر ، وطلع العقبة وهي كثرية الوعر مع اخلضرة يف أرضها فنزل باخلربة الظهر ، 

وبات ليلة احلادي عشر فوصل نائب الشام والقضاة أول النهار وسلموا ، وسار ليلة اجلمعة سحرا إىل العدوانية 
ظهر ، ويف الطريق قنطرة حصل عندها ازدحام شديد ، ورحل ليلة السبت إىل شقحب بعد الظهر والطريق فنزل ال

إليها شديد الوعر جدا ، وفيه خماضات وهي أرض فيحاء خضرة ، ووصل ليلة الرابع عشر قبل الفجر إىل قبة يلبغا 
خل دمشق من أول النهار إىل أن ورم على خان ذي النون والكسوة فبات ليلة النصف واصبح فعمل املوكب ود

وصل اخليام بربزة ، وهبت يف آخر النهار ريح شديدة ، ويف صبيحة يوم الثالثاء سادس عشرة هنينا السلطان 



بالسالمة ، وعقدت جملس اإلمالء بدمشق فاستملي القاضي نور الدين بن سامل ، وحضر احلافظ مشس الدين ابنناصر 
  .الكشك ومجع وافر الدين والقاضي شهاب الدين ابن 

ويف السابع عشر عقد جملس بسبب وقف حكم فيه نائب احلنفي ، فاعترضه الشيخ عالء الدين البخاري وأفىت 
بنقض حكمه ، فاتفق اجلماعة على استمرار احلكم ونفذوه حبضرة الدويدار الكبري ، وامتنع ابن حجي من التنفيذ 

إليه ، وصلينا اجلمعة بالقابون ، ورحل طلوع الفجر العشرين منه حىت يأذن له الشيخ عالء الدين ، فلم يلتفتوا 
فنزل مبرج عذراء ، ورحل بعد صالة الفجر ويف الطريق خماضات ووعر ونزل القطيفة ووصل النبك يف صبيحة 
الثاين والعشرين ، ورحل وقت الظهر إىل مكان عيون القصب ، واجتاز يف هذه الرحلة بقارا وحسيان وكانت 

ملشقة ، ووصل هناك نائب طرابلس ونائب محاة ، ورحل قبل الفجر رابع عشري شعبان إىل محص فنزل شديدة ا
بظاهرها يوم اخلميس ، ورحل منها صبح اجلمعة وزار خالد بن الوليد وأمر ملن فيه مبائة دينار وكان الزحام على 

لوع الشمس يوم السبت ، جسر الرسنت شديدا ونزل الرسنت يف أرض وعرة ورحل سحرا ودخل محاة بعد ط
ورحل بعد صالة الفجر يوم االثنني فنزل العيون نصف الليل ورحل قبل الزوال فنزل تل السلطان وأمطرت السماء 

على الناس مطرا شديدا والقوا شدة حىت نزلوا نصف الليل تل السلطان فبات ليلة اخلميس ، وهنئ السلطان 
مل يروا هالل رمضان ليلة الثالثاء مث تبينأنه ثبت عندهم ورحل يوم  بالشهر ووصل قضاة حلب فسلموا وذكروا أهنم

اخلميس مث نزل قنسرين ليلة اجلمعة ، مث رحل فنزل عني مباركة بعد الظهر يوم اجلمعة ، مث دخل صبيحة السبت 
،  خامس شهر رمضان يف موكب هائل إىل حلب ، فنزل الشافعي عند القاضي الشافعي ، واحلنفي يف منزل وحده

واملالكي واحلنبلي مجيعا يف مدرسة ، وكانت اإلقامة حبلب مخسة عشر يوما ويف أثنائها استقر حمي الدين ابن الشحنة 
يف قضاء احلنفية حبلب ، وكانت الوظيفة شاغرة منذ حتول بأكثر إىل القاهرة ، وحضر إىل السلطان أكابر أمراء 

ويف . .ومن أمراء العرب ، ويف الثامن من شهر رمضان أغار التركمان مثل ابن رمضان وابن قراجا وابن دلغار 
السادس عشر من شهر رمضان تقدم إىل جهة الفرات نائب طرابلس ونائب صفد ونائب محاة ونائب غزة ، وجاء 

اخلرب بان اجلسر عمر وأتقن وأن قرقماس البدوي العاصي أرسل مجاعة ليحرقوه فأمسك منهم أكثر من عشرين 
دهم نائب حلب يف تاسع عشر شهر رمضان ، ورحل السلطان ومجيع العسكر يف ليلة احلادي نفسا وسافر بع

والعشرين من رمضان ، وأذن للقاضيني املالكي واحلنبلي يف اإلقامة حبلب ، وسافر صحبته الشافعي ، وكان احلنفي 
سوما أن يالقيه بالبرية ، ويف استأذنه أن يزور أهله بعينتاب فأذن له ، فلما رحل السلطان من حلب أرسل إليه مر

رابع عشري رمضان أغار قرقماس البدوي على ابن األقرع البدوي فقتله واستاق من ماله حنو مائيت بعري ، وخرج 
نائب الغيبة حبلب يف طلبه فلم يظفر به ، ويف يوم اجلمعة اجتاز السلطان اجلسر املعد على الفرات واجتاز العسكر 

كاملوا إىل بقية يوم األحد لكثرهتم ، فلما كان يوم األحد وقت الظهر أذن السلطان للقاضيني بعده أوال فأوال فلم يت
الشافعي واحلنفي يف الرجوع ، فلما سلم عليه الشافعي خريه بني اإلقامة و بالبرية أو حبلب ، فاختار التوجه صحبة 

ذلك واصحبه أمريا صحبته مخسة من الرماة ،  احلنفي إىل عينتاب ليأكل ضيافته ببلده ، مث توجه إىل حلب ، فأذن يف
وتوجها صحبة األمري فدخال عينتاب قبل العيد بثالثة ايام مث صلينا العيد ، وتوجهت إىل جهة حلب ، وختلف العيين 

ببلده أياما مث وصل إىل حلب يف حادي عشر شوال ،ويف الثامن والعشرين من شوال كسفت الشمس بعد العصر 
الغروب فاجنلت بعد أن صليت باجلماعة باجلامع الكبري صالة الكسوف على الصورة املشروعة واستمرت إىل وقت 

يف السنة النبيوية فما سلمت إال وقد اجنلت ، وغربت الشمس فصلينا املغرب باجلامع وانصرفنا بغري خطبة ، وكنت 
اجنالءها فصعد وعاد بأهنا اجنلت بعد السالم من الصالة أرسلت بعض الشهود ليصعد املنارة ليشاهد الشمس هل مت 



اجنالء تاما ، وذكر أنه صادف يف طلوعه رجال يفجر بشاب يف سلم املنارة ، وتعجبت من جرأته يف مثل تلك احلالة 
؛ أما العسكر فاستمر السلطان حىت وصل الرها فعربوها فوجدها خالية ، واستمر إىل آمد فنازهلا أول يوم وقتل من 

ني أن هبا ولد قرايلك ومجاعة من العسكر وهي يف غاية احلصانة ، فلم يقدر عليها فنصب عليها الفريقني مجاعة وتب
منجنيقا أقام يف عمله مدة ، وتبني أن قرا يلك مقيم جببل بالقرب من آمد ، فتوجه إليه بعض العسكر وأوقع به ساقة 

  العسكر فاهنزم مكبدة ، مث عطف عليهم
ع هبم فاهنزموا وراموا من أمري اجلريدة أن يتبعه فخشوا من كيده فتركوه ، وبلغ ملا عرف بعدهم من اجلريدة فأوق

السلطان ذلك فغضب منه ، ويقال إن نائب الشام كان غضب من تقدم اينال اجلكمي عليه فقصر يف طلبقرا يلك 
ن حصار آمد من مع قدرته عليه لشهامته وفروسيته ، وكل شيء له أجل حمدود ال يتعداه ، وصاروا يف شدة يف زم

كثرة احلر والذباب ووخم األرض من اجليف املقتولة ، وعزت األقوات فوضعوا أيديهم يف الزروع اليت يف ضواحي 
البلد فأفسدوها ، ونقلوا ما هبا من الشؤن فتوسعوا به ، واختذوا أرحية ليطحن هلم غلماهنم فيقتاتوا بذلك ، ودام 

ومل يظفروا بشيء فتراسلوا يف الصلح ، فاستقر األمر على أن خيطب للسلطان األمر مخسة وثالثني يوما إىل أن ملوا 
ببالده ، وأن ال يتعرض ألحد من جهة السلطان وال من معامالت بالده ، وال ميكن أحدا من جهته يقطع طريق 

ابن  التجار وال القوافل وأن يسلم أكثرها فأجاب إىل ذلك وانتظم األمر ، وتوجه القاضي شرف الدين سبط
العجمي كبري موقعي الدست لتحليفه فحلفه ورجع ، وتوجه السلطان بالعساكر إىل الرها فدخلها يف تاسع عشر 

ذي القعدة ، وقرر هبا نائبا اينال األجرود الذي كان نائبا بغزة ، وجعل عنده مائيت مملوك ليحفظها ، وأعطاه تقدمة 
بردى احملمودي بدمشق وقدم إىل حلب ، فتلقيناه بالباب  قانباي البهلوان حبلب ، وأعطى قانباي تقدمة تغرى

وبزاعة يف اليوم األحد رابع عشري ذي القعدة ، ودخل حلب يف ليلة االثنني بغري موكب ، وأقام باملخيم أيضا ، 
واستهل به شهر ذي احلجة ، مث خرج منها يوم السبت السابع منه ، فدخل دمشق يوم اخلميس التاسع عشر منه 

قلعتها ، ونزل اجلند ينهبون الناس وحصل الضرر هبم ولكن مل يفحش ، مث رحل منها يوم السبت الثاين ونزل ب
والعشرين منه ،ويف مستهل ذي احلجة أرسل قرقماس بن نعري ولده إىل السلطان هبدية سنية ، ومن مجلتها فرس كان 

فر به معهما فجهزمها مع الفرس ، فأعجب اشتراه بألف دينار ، ورد على السلطان فرسا سرقه منه تركمانيان فظ
السلطان ذلك وخلع على ولده وأمر بشنق التركمانيني ؛ وذكر الشيخ شهاب الدين أبو بكر بن حممد بن شادي 
احلصين أين يعقوب بن قرايلك أمري خرت برت على معتقد النسيمي املقتول حبلب ، وأنه يرى حترمي معاملة خادم 

أبيه ، وكذا أنكر عليه أخوه علي بك أمري كماخي ، وأن قرا يلك راسل اينال األجرود احلرمني وأرسل ينكر على 
يتهدده ، فأراد قتل رسوله مث شفع فيه وضربه ورده ردا عنيفا ؛ فبلغ ذلك قرا يلك فندب عسكره إىل القتال 

حوهلا وكان قرايلك خرج من  فامتنعوا ، وأنه بلغه أن السلطان أراد العود إىل آمد فأمر بإحراق مجيع املراعي اليت
آمد إىل أرمس وترك بآمد ولده ، فلما زحف العسكر على آمد قتل مراد بك بن قرا يلك بسهم ، ونزل حممود بن 

قرا يلك يف عسكر على جبل مشرف على العسكر فصار يتحدى من خرج ، فندب السلطان سرية فأحضروا 
عدهم من اجلريدة فأوقع هبم فاهنزموا وراموا من أمري اجلريدة أن ملا عرف ب. عشرين رجال منهم فوسطوا جتاه القلعة 

يتبعه فخشوا من كيده فتركوه ، وبلغ السلطان ذلك فغضب منه ، ويقال إن نائب الشام كان غضب من تقدم 
اينال اجلكمي عليه فقصر يف طلب قرا يلك مع قدرته عليه لشهامته وفروسيته ، وكل شيء له أجل حمدود ال يتعداه 

، وصاروا يف شدة يف زمن حصار آمد من كثرة احلر والذباب ووخم األرض من اجليف املقتولة ، وعزت األقوات 
فوضعوا أيديهم يف الزروع اليت يف ضواحي البلد فأفسدوها ، ونقلوا ما هبا من الشؤن فتوسعوا به ، واختذوا أرحية 



ثني يوما إىل أن ملوا ومل يظفروا بشيء فتراسلوا يف ليطحن هلم غلماهنم فيقتاتوا بذلك ، ودام األمر مخسة وثال
الصلح ، فاستقر األمر على أن خيطب للسلطان ببالده ، وأن ال يتعرض ألحد من جهة السلطان وال من معامالت 

بالده ، وال ميكن أحدا من جهته يقطع طريق التجار وال القوافل وأن يسلم أكثرها فأجاب إىل ذلك وانتظم األمر ، 
القاضي شرف الدين سبط ابن العجمي كبري موقعي الدست لتحليفه فحلفه ورجع ، وتوجه السلطان  وتوجه

بالعساكر إىل الرها فدخلها يف تاسع عشر ذي القعدة ، وقرر هبا نائبا اينال األجرود الذي كان نائبا بغزة ، وجعل 
عطى قانباي تقدمة تغرى بردى احملمودي عنده مائيت مملوك ليحفظها ، وأعطاه تقدمة قانباي البهلوان حبلب ، وأ

بدمشق وقدم إىل حلب ، فتلقيناه بالباب وبزاعة يف اليوم األحد رابع عشري ذي القعدة ، ودخل حلب يف ليلة 
االثنني بغري موكب ، وأقام باملخيم أيضا ، واستهل به شهر ذي احلجة ، مث خرج منها يوم السبت السابع منه ، 

التاسع عشر منه ونزل بقلعتها ، ونزل اجلند ينهبون الناس وحصل الضرر هبم ولكن مل فدخل دمشق يوم اخلميس 
يفحش ، مث رحل منها يوم السبت الثاين والعشرين منه ، ويف مستهل ذي احلجة أرسل قرقماس بن نعري ولده إىل 

سرقه منه تركمانيان  السلطان هبدية سنية ، ومن مجلتها فرس كان اشتراه بألف دينار ، ورد على السلطان فرسا
فظفر به معهما فجهزمها مع الفرس ، فأعجب السلطان ذلك وخلع على ولده وأمر بشنق التركمانيني ؛ وذكر 

الشيخ شهاب الدين أبو بكر بن حممد بن شادي احلصين أين يعقوب بن قرايلك أمري خرت برت على معتقد 
حلرمني وأرسل ينكر على أبيه ، وكذا أنكر عليه أخوه علي النسيمي املقتول حبلب ، وأنه يرى حترمي معاملة خادم ا

بك أمري كماخي ، وأن قرا يلك راسل اينال األجرود يتهدده ، فأراد قتل رسوله مث شفع فيه وضربه ورده ردا 
عنيفا ؛ فبلغ ذلك قرا يلك فندب عسكره إىل القتال فامتنعوا ، وأنه بلغه أن السلطان أراد العود إىل آمد فأمر 

حراق مجيع املراعي اليت حوهلا وكان قرايلك خرج من آمد إىل أرمس وترك بآمد ولده ، فلما زحف العسكر على بإ
آمد قتل مراد بك بن قرا يلك بسهم ، ونزل حممود بن قرا يلك يف عسكر على جبل مشرف على العسكر فصار 

  .اه القلعة يتحدى من خرج ، فندب السلطان سرية فأحضروا عشرين رجال منهم فوسطوا جت
وفيها حاصر إسكندر بن قرا يوسف قلعة ساهي وكان صاحبها من نوابه ، فلما رجع إسكندر من حماربته مع شاه 

رخ أرسل إليه النائب ولده ليهنئه بالسالمة ، وكان شابا مجيال فحبسه عنده يرتكب منه الفاحشة فيما قيل ، مث 
على إسكندر فتوجه إليه وحاصره فلم يظفر منه بشيء ، وكان أرسله ألبيه ، فلما أخرب أباه مبا جرى له عصى 

لإلسكندر يف تلك القلعةعدة من النساء فخشي عليهن من أيدي أعاديه حلصانتها ، فنفذ األمري إىل النسوة 
املذكورات فقسمهن بينه بني ولده الذي أفحش فيه اإلسكندر وبني ابن عمه وجعلوهن مبنزلة السراري هلم ، فبلغ 

  .إلسكندر فزاد يف حنقه ذلك ا
ويف ذي احلجة توقف النيل عن العادة ونقص منه عدة أصابع قبل الوفاء واستمر ذلك ستة أيام ، فضج الناس وغال 

  .السعر قليال ، مث وقعت الزيادة وأوىف وكان ما سنذكره يف السنة املقبلة إن شاء اهللا تعاىل 
صاحب الروم على أخيه أرصر بك فأكحله وسجنه مدة طويلة ،  ويف هذه السنة قبض ايدكي بن أيب يزيد بن عثمان

فاتفق أنه مات يف هذه السنة وكان له مملوك خيدمه يف السجن امسه طوغان فدس له جارية يف صورة مملوك فأقامت 
عنده للوطىء حىت اشتملت منه على محل فولدت منه ذكرا مساه سليمان وبنتا فلما مات أخذمها طوغان وأمهما 

هبم من السجن إىل حلب فالقى السلطان ملا عاد من آمد وشكا له حاله ، فأكرمه وجهز األخوين إىل  وهرب
  .القاهرة ورتب له راتبا وأسكنهما القلعة إىل أن جرى هلما ما سيأيت ذكره يف سنة أربعني 

  ذكر احلوادث يف غيبة السلطان األشرف بالقاهرة



: دخل سائل إىل السوق احلاجب يسال فقال له تاجر :أوائل شعبان  قرأت خبط الشريف صالح الدين االسيوطي يف
فخطف من  -يفتح اهللا فتناول من يد التاجر أوراق حساب خطفا وخرج هاربا ، فاتبعه التاجر ليأخذ منه احلساب 

ر هدرا جزار سكينة وضرب هبا التاجر فمات يف احلال وأظهر الفقري التجانن فحمل إىل املارستان ، وذهب دم التاج
.  

ويف رمضان ختاصم أقيماوي وحلام على نصف فضة فخنق أحدمها اآلخر فوقع مغشيا عليه فمات بعد يومني ، 
وختاصم اثنان من املسحرين فضرب أحدمها اآلخر فسقط ميتا ، وطلق عجمي زوجته مث ندم فتبعها يف زقاق فضرهبا 

عليه عبدا أسود فأدخلته يف زي امرأة وقالت  بسكني فماتت ، وتزوج بعض مشاهري البزازين بنت أمري فعشقت
لزوجها إهنا بنت أمري كبري ، فعمل هلا ضيافة وجلست يومها مع ذلك العبد والزوج ال جيسر على دخول البيت 

إكراما هلا ، فلما دخل الليل سألته أن يبيت يف طبقة وحده وتبيت هي مع حوند إكراما هلا ، فقبل ذلك ونامت هي 
كرا فسولت هلا نفسها أن اتفقت معه أن يقتل زوجها فهجم عليه بسكني فضربه فخابت الضربة ، مع حمبوهبا فس

وأما الزوجة فحلفت لزوجها أهنا هي وبنت األمري باتتا . فاستغاث فأمسك العبد وضرب فأقر فأمضى فيه احلكم 
  .تلك الليلة وما علمتا بقصة ذلك العبد أصال ، فصدقها واستمر معها 

ق بيت الربهان احمللي التاجر الذي على شاطئ النيل مبصر ، وكان أعجوبة الدهر يف إتقان اليناء وكثرة وفها احتر
الرخام والزخرفة واملنافع الكثرية من القاعات واألروقة ، فاحترق مجيعه وسلمت املدرسة اليت جبواره وهي من 

ون ألف مثقال ذهبا ، وذلك يف شعبان ، ووقع إنشاء احمللي أيضا ، وكان يقال إن مصروف بيت احمللياملذكور مخس
اجلريق يف مصر والقاهرة يف عدة أماكن لكنها ال يقارب هذا ، وكان سعر القمح بكل دينار أشريف إردب ونصف 

مصري يكون مثنها من الفضة بالوزن ستة دراهم اإلردب ، ومن الفضة الكاملة دون العشرة وهذا يف هناية الرخص 
ل الششماين واحلاج قليل جدا فساروا ركبا واحدا ، ويف غيبة السلطان وقع يف عدة أماكن ، وحج بالناس أينا

  .احلريق ، منها بيت احمللي كما تقدم ، واحترقت غالل كثرية يف اجلرون بناحية شيبني القصر 
الث ويف رابع عشر ذي القعدة خسف القمر ، يف ليلة الثالث عشر من مجادى األوىل خسف القمر كله قدر ث

ساعات ، ويف الثامن عشر مجادى اآلخرة أسفر اسنبغا الطياري إىل جدة لتحصيل املكوس اهلندية ، وأرسل معه سعد 
  .الدين ابن املرأة كاتبا على عادته واسنبغا شادا عليه ، وسافر معه مجاعة لقصد اجملاورة من جتار وغريهم 

ع عليه خلعة استمرار ، وتوجه إىل بالده يف مجادى األوىل وفيها قدم مقبل الرومي نائب صفد وقدم هدية هائلة وخل
  .، وكانت له إىل اآلن يف نيابة صفد حنو عشر سنني 

ويف شهر رمضان منها ذكر يل رفيقنا الفاضل إبراهيم بن حسن ابن عمر البقاعي أنه رأى ي النوم قبل إن ندخل إىل 
راشه واستيقظ مث مل يظهر لنا تعبري ذلك املنام حلب أن السلطان مات وأنه صار يتعجب من كونه مات على ف

وفيها انتزع أصبهانابن قرا يوسف بغداد من مراد بن حممد فبعث أربعني رجال يف زي . والعلم عند اهللا تعاىل 
القلندرية وقرر معهم أن يقتلوا البوابني ويفتحوا له الباب يف يوم معني ففعلوا ففر حممد ، مث استوىل أصبهان على 

  .وهللا األمر  -د فسار فيها أفحش سرية بغدا
  ٨٣٦وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة ست وثالثني ومثامنائة من األعيان
إبراهيم بن حجاج ، األبناسي برهان الدين ، اشتغل كثريا وسكنزاوية مسيه الشيخ برهان الدين األبناسي ، وانتفع 

  .خر الطلبة له ؛ ومات بعد ضعف طويل يف سابع عشري ربيع اآل



أمحد امللك األشرف بن العادل سليمان ابن اجملاهد غازي بن الكمال حممد بن العادل أيب بكر بن األوحد عبد اهللا بن 
املعظم توران شاه بن الصاحل جنم الدين أيوب صاحب مصر ابن الكامل حممد صاحب مصر ابن العادل أيب بكر 

األيويب صاحب حصن كيفا وكان خرج يف  -ان صاحب مصر ابن األمري جنم الدين أيوب بن شادي بن مرو
عسكره ملالقاة السلطان على حصار آمد فاتفق انه نزل لصالة الصبح فوقع به فريق من التركمان فأوقعوا به على 

غرة فقتل ، ووصل بقية أصحابه وولده إىل السلطان ، فقرر ولده يف مملكة أبيه ، وكان فاضال دينا ، له شعر حسن 
 -وانه وهو يشتمل على نوائح يف أبيه وغزل وزهديات ، وغري ذلك ، وكان جوادا حمبا يف العلماء ، وقفت على دي

رمحه اهللا تعاىل واستقر يف مملكته ولده امللك الصاحل خليل وهو على طريقة والده يف حمبة العلماء خصوصا الشافعية ، 
لطان بآمد ، فخلع عليه وكتب عهد أخيه وله نظم أيضا ، وقدم أخوه شرف الدين حيىي بتقدمة أخيه على الس

ولقب بامللك الكامل ، وسار يف بالده سرية حسنة ونشر العدل ، واستوزر القاضي زين الدين عبد الرمحن بن عبد 
اهللا بن اجملري وهو قاضي شافعي عامل حسن السرية ، ووقع من قرا يلك تعرض لإلفساد ببعض بالده فأرسل إليه 

  .واستمر الصلح بينهما  -ه علىأن كال منهما ال يتعرض لبالد اآلخر يهدده ، فخضع له وصاحل
أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن حممد ، األموي القاضي شهاب الدين املالكي ، نشأ بدمشق وتعاطى الشهادة وكتب 

اشهر ، مث أعيد جيدا وخدم الربهان التاديل مث ويل قضاء طرابلس ، مث ويل قضاء دمشق سنة مخس ومثامنائة حنو ثالثة 
سنة ست ومثامنائة فامتنع النائب من إمضاء واليته ، مث ويل من قبل شيخ سنة اثنيت عشرة وانفصل بعد أربعة اشهر 
وهرب مع شيخ إىل بالد الروم وقاسى شدة ، مث ملا تسلطن شيخ واله القضاء بالديار املصرية وذلك يف شهر ربيع 

بأيام ، وكان شيخ يكرهه ويسميه الساحر ولكن كان بعض أهل الدولة اآلخر سنة ست عشرة ، فباشر دون السنة 
يراعيه ، مث استقر يف قضاء الشام سنة إحدى وعشرين وحنو أربعة أشهر مث أعيد يف مجادى اآلخرة سنة أربع 

 وعشرين واستمر إىل أن مات بسبب أن األشرف كان يعتقده ، ألنه بشره وهو يف السجن بأنه سيلي السلطنة فلما
تسلطن اتفق أنه كان حينئذ قاضيا فاستمر به ومل يسمع فيه كالم أحد مع شهرته بسوء سريته واجلهل الزائد ، وكان 

  .متجاهرا بأخذ الرشوة ، وحصل ماال طائال متزق بعده ؛ مات ليلة الثالثاء حادي عشر صفر 
اشتغل يف فن النجوم وعرف كثريا من  أمحد بن غالم اهللا بن أمحد بن حممد ، امليقايت شهاب الدين الكوم الريشي

أبو بكر زين .األحكام وصار حيل الزيج ويكتب التقاومي واشتهر بذلك ؛ مات يف صفر وقد أناف على اخلمسني 
الدين األنبايب الشافعي ، أحد نواب احلكم ، وكان كثري االشتغال ، أخذ عن الشيخ عالء الدين األقفهسي وابن 

  .وكان خريا ؛ مات يف شعبان العماد والبلقيين وغريهم 
  .تاين بك الناصري أحد أمراء العشرات ، رأس نوبة ، ويعرف بالبهلوان ؛ مات يف شوال 

  . -جاين بك احلمزاوي ، ويل نيابة غزة ، قتل هبا يف ذي احلجة 
عد أن كان تغرى بردى احملمودي ، تنقل يف اخلدم إىل أن ويل تقدمة ألف وقرر راس نوبة كبريا ، مث صرف وحبس ب

  .رأس الذين غزوا الفرنج بقربس ، مث أفرج عنه وقرر أمريا بدمشق ؛ ومات يف قتال قرا يلك يف ذي القعدة 
  .سودون ميق الظاهري ، أحد أمراء األلوف مبصر ؛ مات يف آخر شوال 

ة ، قرر فيها حسن بن شرف الدين أيب بكر بن أمحد ، الشيخ بدر الدين القدسي احلنفي وهو يومئذ شيخ الشيخوني
إىل القضاء وكان أوال ينوب عنه ، واشتغل قدميا من سنة مثانني وهلم جرا  ٣٣ملا أعيد التفهين يف رجب سنة 

 -بالقدس مث بدمشق مث بالقاهرة ، وكان فاضال يف العربية وغريها ؛ مات ثالث ربيع اآلخر وكان ذلك يوم اخلميس 
مع املارداين الشيخ سعد الدين ابن الديري فلبس بعض الناس على وقد قاربالسبعني ، واستقر بعده يف تدريس جا



السلطان أنه نزل له ، وكان السلطان أمر بترك النزوالت وعدم إمضائها ، فغضب وأمر بتقرير حمب الدين بن 
الفة الشيخ زاده فيها ، فتامل الناس لسعد الدين ، واعتذر حمب الدين بأنه مل يكن له يف ذلك سعي وال يقدر على خم

السلطان خشية على نفسه ، واستقر يف مشيخة الشيخونية عوضا عن القدسي الشيخ باكري امللطي نقال من قضاء 
حلب ، وتأخر حضوره إىل رجب ، وباشر ، وهو أبو بكر بن إسحاق احلنفي وأصله من ملطية وسكن حلب مدة ، 

  .وهو كثري السكوت ، قليل البضاعة ، حسن اهليئة 
الشيخ زين الدين من أهل جزيرة ابن  -مبهملة والم وثقيلة  -حممد ، القزويين املعروف باحلاليل  عبد الرمحن بن

عمر ، وهو ابن أخت العامل نظام الدين عامل بغداد ، ولد سنة بضع وسبعني ، وأخذ عن أبيه وغريه ، وبرع يف الفقه 
رجع إىل حلب وهو يف سن الكهولة  والقراآت والتفسري ، وحج ، وقدم حلب لطلب زيارة القدس فزار ، مث

وأخذوا عنه مث رجع ؛ فلما وصل إىل بلده مات بعد أربعة اشهر ،  ٣٤وظهرت فضائله ، ودخل القاهرة يف سنة 
واجتمعت به فرأيته عاملا بالفقه واملعاين والبيان : قاله القاضي عالء الدين قال  -وذلك يف سنة ست وثالثني ظنا 

 يف بالدهوكان عاملها ، قرأت خبط عبد الرمحن بن حممد احلاليل الشافعي القزويين أنه والعربية ، وله صيت كبري
يروى البخاري عن قاضي املدينة عن احلجار ومل يسمه ، وأنا أظنه شيخنا زين الدين ابن حسني ، فإنه كان يروي 

س الدين ابن كثري بسماعه له عن احلجار باإلجازة وهو آخر من حدث عنه هبا فيما أعلم وأنه يرويه عن احملدث مش
  . ٨٣١على احلجار ، وكتب خطه يف أواخر سنة 

عبد الوهاب بن أفتكني الذي ويل كتابة السر يف العام املاضي بدمشق ، مات يف آخر السنة ، وقرر السلطان عوضه 
ه بذلك يف أواخر ذي يف كتابه السر بدمشق جنم الدين ابن املدين نقال من نظر اجليش بالشام إليها ، وأرسل توقيع

  .احلجة ، فوصل يف آخر احملرم وباشر ونعم الرجل هو 
عثمان األمري فخر الدين بن األمري ناصر الدين حممد الطحان احلاجب حبلب ، كان مات يف خامس عشر احملرم 

حممد بن  علي بن عمر الكثريي انتزع ظفار من عبد اهللا بن. وأحضر إليها يف سابع عشرة ودفن فيه  -خارج حلب 
  .عمرابن أيب بكر بن عبد الوهاب بن علي بن نزار انطفاري ، واستمر فيها إىل هذه الغاية 

علي بن حممد بن نور الدين بن جالل الدين ، الطنبذي ، انتهت إليه رياسة التجار بالديار املصرية ، وكان كثري 
تاج بغري ربح مرارا ، وكان له بر اجلماعة احلج ، كثري اإلسراف على نفس ، حسن املعاملة ، وشاهدته يقرض احمل

  .صفر وقد جاوز السبعني  ١٤ومروءة يف اجلملة على ما فيه ؛ مات يف ليلة اجلمعة 
  .علي بن يوسف بن عمر بن أنور ، صاحب مقدشوه يف عصرنا ، ويلقب املؤيد بن املظفر بن املنصور 

  .حممد بن جوهر ، املدير يف اجليش ؛ مات حبلب يف رمضان 
اللبان الشيخ مشس الدين الشافعي ، ولد بعد  -حممد بن عبد الرحيم بن أمحد ، املنهاجي املعروف بسبط ابن 

السبعني ، واشتغل قدميا ، وأخذ عن مشايخ العصر كالعز بن مجاعة ومشس الدين بن القطان ، وقرأ على ابن القطان 
، وتعاين نظم الشعر فتمهر فيه ، وله عدة قصائد  صحيح البخاري حبضوري ، وقرأ على ترمجة البخاري يوم اخلتم

ومقاطيع ، ومهر يف الفقه واألصول ، وعمل املواعيد وشغل الناس ، ولزم بأخرة جامع عمرو بن العاص يقرأ فيه 
احلديث واملواعيد ويشغل الناس ، وكان حسناإلدراك واسع املعرفة بالفنون ، حج هذه السنة من البحر فسلم ، 

شهر رجب فجاور إىل زمن إقامة احلج فحج وقضى نسكه ورمى مجرة العقبة مث رجع فمات مبىن قبل  ودخل مكة يف
  .أن يطوف طواف اإلفاضة ، مسعت من نظمه ، وطارحين مرارا ، وكتب عين كثريا 

جة ، وأخذ عن احلاج أيب القاسم بن أيب ح ٧٨٣حممد بن عبد احلق بن إمساعيل ، السبيت أبو عبد اهللا ، ولد سنة 



فحج ، وحضر عندي يف اإلمالء فزار وأوقفين  ٣٢ببلده ، ووصل إىل غرناطة فقرأ باألدب ، وقدم القاهرة سنة 
  .على شرح الربدة له ، وله آداب وفضائل ؛ مات يف صفر 

: تقريبا ، ألنه قال  ١٥٢ولد سنة . حممد بن علي بن موسى ، الشيخ مشس الدين الدمشقي املعروف بابن قديدار 
يف فتنة تنبغا روس رضيعا ،وقرأ القرآن يف صغره ، وحفظ املنهاج والعمدة واأللفية ، وتال بالسبع على مجاعة كتب 

منهم ابن اللبان ، وصحب الشيخ أبا بكر املوصلي والشيخ قطب الدين ، وأقبل على العبادة ، واشتهر من بعد سنة 
معه ، وكان شيخ املؤيد يعظمه ، وأرسله يف سنة مثان  تسعني حىت أن اللنك ملا طرق الشام أرسل من محاه ومحى من

ومثامنائة رسوال عنه إىل الناصر ، فاجتمعنا به بالقاهرة ومصر ومسعنا من فوائده ، وكان سهل العريكة ، لني اجلانب ، 
مبدرسة  متواضعا جدا ، حمبا يف العلماء واحملدثني ، وكان قدم رفيقا له يف ذلك الشيخ شهاب الدين بن حجى فنزال

البلقيين مث مبدرسة احمللى على شاطئ النيل مث رجعا ، وبىن شيخ له زاوية ، وكان يتردد إىل بريوت للمرابطة ، وله 
هبا زاوية فيها سالح كثري ، وكلمته نافذة عند الفرنج ، ويكتب إليهم بسبب املسلمني فيقبلون ما يكتب به ، 

؛ ومات ليلة عيد الفطر ودفن صبيحتها ، وكانت جنازته  وحصل له يف آخر عمره ضعف يف بدنه وثقل مسعه
  .مشهودة ، وصلينا عليه حبلب صالة الغائب 

منكلى بغا احلاجب وهو من مماليك الظاهر ، اشتغل كثريا ، وكتب اخلط احلسن ، وويل حسبة القاهرة يف دولة 
يف حادى عشر  -يف ليلة اخلميس  - املؤيد ، وأرسله الناصر فرجإىل اللنك ، وكان يذاكر بشئ من الفقه ؛ مات

  .ربيع األول 
يوسف مجال الدين بن صاروجا بن عبد اهللا ، املعروف باحلجازي ، تنقلت به األحوال يف اخلدم ، وعمل أستادارا ، 

أيب ، وكثر ذلك حىت صار يقال له : وتقدم يف أواخر دولة الناصر عند الدويدار طوغان ، وكان زوج ابنته ويدعوه 
  .طوغان ، وكان عارفا باألمور  أبو: 

  .خوند والدة عبد العزيز بن برقوق 
  ٨٣٧حوادث سنة 

  سنة سبع وثالثني ومثامنائة
أوهلا الثالثاء بال نزاع ، فإن اهلالل غاب ليلة الثالثاء قبل العشاء بنحو نصف ساعة ، ويف احلساب أوهلا اإلثنني ، 

يف يوم األربعاء الثاين منه ، واستمرت الزيادة إىل يوم وصول ويف أول يوم منها أوىف النيل ، مث كسر اخلليج 
العسكر ، واستهلت وحنن بالطريق إىل غزة ، ورحل السلطان منها يوم اخلميس يوم عاشوراء ، وساق على الطريق 

، اليت توجه فيها ، وأرسل إىل القدس مخسة آالف دينار صدقة ، وكان الوصول إىل بلبيس يوم اجلمعة ثامن عشرة 
ومات ما بني غزة وبلبيس من اجلمال والبغال واحلمري واخليول ماال حيصى كثرة حبيث صارت األرض منتنة الرائحة 

مع شدة احلر ، ووصل إىل خانقاه سرياقوس ليلة السبت ، فأصبح فدخل القاهرة يف موكب عظيمجدا ، وشق 
وبعد يومني وصل احلاج وأخربوا بالرخاء واألمن وأنه  .وزينت له املدينة . القاهرة وأمامه اخلليفة والقضاة واألمراء 

مات منهم يف طريق املدينة خلق كثري من شدة احلر ، وأمطرت السماء مطرا غزيرا ، فنقص النيل نقصا فاحشا 
وكان انتهى إىل سبع عشر إصبعا من مثانية عشر ذراعا ، فبادروا إىل كسر سد األمريية فظهر النقص فيه ، 

  .واهللا املستعان  -ن األراضي ، واستشعر الناس الغالء فبادروا إىل خزن الغالل وانكشف كثري م
مث تراجعت الزيادة إىل أن نودي بإصبع من مثانية عشر ، مث عاد النقص وأظنه لكسر الصلييب ، فنودي يف يوم األحد 

، وبلغ سعر القمح مائة عاشر صفر املوافق لثالث عشر توت بإصبع لتكملة ستة عشر إصبعا من سبعة عشر ذراعا 



ومثانني بعد أن كان بتسعني ، والفول مبائة وعشرة ، والشعري كذلك ، وامتدت األيدي إىل حتصيل الغالل إما 
وهللا األمر ومع ذلك فلطف اهللا بأهل مصر لطفا عظيما كما سيأيت بيانه حبيث  -للمؤنة وإما للتجارة فاشتد اخلطب 
ك لعدم إرتفاع سعره يف طول املدة ، وفيها أرسل يوسف بن حممد بن يوسف أن مجيع من خزن القمح ندم على ذل

ابن حممد بن يوسف بن حممد بن األمحر إىل أيب عبد اهللا حممد بن نصر بن أيب عبد اهللا بن األمحر املعروف باأليسر 
عسكرا ونازل ابن  عسكرا حاصره وهو باملرية ، وكان من شأنه أنه ثار على حممد بن املوال ففر إىل مالقة فجمع

املوال فغلب عليه فقتله ، مث ثار عليه حممد بن يوسف والديوسف املذكور فغلب على غرناطة ، ففر األيسر إىل 
تونس فأقام يف كنف أيب فارس حىت جهز معه عسكرا إىل غرناطة ، فملكها ثالث مرة وقتل حممد بن يوسف ، فثار 

منذ قتل أبوه ، فلما مات أبو فارس توجه إىل صاحب فنشالة عليه يوسف ولده فقتله وكان صحبة أيب فارس 
الفرجني فأمده بعسكر ، وكتب إىل أهل رندة ومالقة وغريها أن يعينوه ، وإىل أهل غرناطة أن يطيعوه ، وهتددهم إن 

ىل خالفوه ، فسار يوسف فملك رندة ودخل غرناطة وفر منه األيسر واستقر فيها ، فلما كان يف هذه السنة جهز إ
  .األيسر عسكرا وهو باملرية 

ويف شعبان طلب من البالد بالوجه البحري خيول ، فوظف على كل بلد فرس واحد ، وعلى البلد الكبري إثنان أو 
يف التاسع  -وفيه  -ثالثة ، وإن مل يوجد فيه خيل أخذ عوض الفرس مخسة آالف ، فكانت مظلمة حادثة ، 

لطان الذي ويل السلطنة بعد أبيه ولقب العزيز وعمره يومئذ حنو تسع والعشرين منه كان ختان يوسف ابن الس
سنني ، أو هو ابن عشر ودخل يف احلادية عشرة ، وخنت معه عدة من أوالد األمراء وغريهم ، وكان مهما حافال ؛ 
ورأيت يف كتاب بعض من يذكراحلوادث أن امرأة طلقت وهي حامل فكتمت محلها وتزوجت ، مث طلقها الزوج 
فتزوجت بثالث مث بعد ذلك أخذها الطلق ووضعت ولدا صورته صورة الضفدع يف قدر الطفل ، فسترها اهللا بأن 

قرأت ذلك خبط الشيخ تقي الدين املقريزي ، وأعيد التاج إىل والية القاهرة عند قدوم السلطان إىل القلعة  -أماته 
ربيع اآلخر ، وانتهت زيادة النيل إىل سبعة عشر ذراعا وعزل دوالت خجا ، مث أعطى والية القليوبية واملنوفية يف 

وسبعة عشر إصبعا ، مث نقص بعد النريوز دفعة واحدة قدر ذراع مث عادت الزيادة إىل أن كاد يكمل السابع عشر ، 
فنقص أيضا قدر مخسة عشر إصبعا ، مث عادت الزيادة يف العشرين من توت فتناهت إىل قدر عشرين إصبعا من 

شر ، مث عاد النقص واستمر وشرقت غالب البالد العالية من الصعيد األعلى فما دونه ، وشرق بعض بالد السابع ع
اجليزة وما واالها ، ومع ذلك لطف اهللا تعاىل باملسلمني يف هذه السنة املباركة لطفا عظيما حبيث أن سعر القمح مع 

ء املغل اجلديد وتناقص السعر ، ويف صفر أعيد آقبغا ارتفاعه قليال مل ينقطع الواصل منه ، واستمر ذلك إىل أن جا
اجلمايل إىل كشف الوجه القبلي ، ويف ليلة السبت تاسع ربيع األول هبت ريح شديدة قلعت كثريا من األشجار 
بدمياط من أصوهلا ، فتساقطت خنيل كثرية وفسدت أشجار املوز ، وفسد كثري من األقصاب ، وأسف كثري من 

ف من ماله ، وشاع أن يف أوائله وقع سراق الفرنج على سبعة مراكبللمغاربة املسلمني ، فأسروا الناس على ما تل
من فيها ، وهنبوا األموال والبضائع ، وأحرقوا ثالثة منها وساروا بأربعة ، ويف ثامن عشر ربيع األول أخرج إقطاع 

م بيته ، فأرسل سودون يف صبيحة ذلك سودون بن عبد الرمحن وكان نائب الشام وأمر بلزو -الكبري  -األمري 
اليوم مجيع ما عنده من اخليل واجلمال والبغال للسلطان ، ومل يقرر يف املارستان أحدا وال يف األتابكبية ، وأضيف 
اإلقطاع إىل الديوان املفرد ، مث أمر بنفيه إىل دمياط يف مجادى اآلخرة ، فاستمر هبا إىل أن مات ، والعجب أنه ولد 

ذا الشهر مولود من جارية ومل يكن له ولد ذكر ، وقيل إهنم تكلموا مع السلطان يف إحضاره إىل القاهرة مث مل له يف 
يتم ذلك ويف يوم اخلميس ثاين عشر شهر ربيع اآلخر نزل السلطان يف عدد يسري فدخل املرستان وقرر أمره ونادى 



ىل باب السلطان وفيه استقر إينال الششماين يف نيابة بأنه الناظر عليهم ، ومن كانت له حاجة أو ظالمة فليحضر إ
يف ثالث عشرى شوال استقر خليل بن شاهني الصفوي يف نظر اإلسكندرية ،  -وفيه  -. صفد حبكم وفاة مقبل 

وكان أبوه يسكن القدس ونشأ ابنه هناك ، مث قدم القاهرة وتزوج أخت خوند جلبان زوج السلطان فعظمت 
  .ية اإلسكندرية مث يف نيابتها حرمته ، وسعىفي حجوب

ويف صفر ألزم الوزير حبمل ما يوفر من العليق يف ديوان الدولة ويف ديوان املفرد ، فكان مجلته سبعني ألف إردب ، 
ويف ربيع األول عملت مكحلة لرمي املنجنيق من حناس وزهنا مائة وعشرون قنطارا باملصري ، ونصبت خارج باب 

  . جهة اجلبل بأحجار زنة بعضها قدر ستمائة رطل القرافة ، ورموا هبا إىل
فتقصفت خنيل كثرية ، وتلفت أشجار املوز وقصب  -وفيه وصل كتب من دمياط بأنه هبت هبا رياح عاصفة 

 -وفزع الناس من شدة الريح حىت خرجوا إىل ظاهر البلد  -، واهندمت عدة دور ،  -السكر من الصقيع 
  .ا ، مث نزل املطر فدام طويال وسقطت صاعقة فأحرقت شيئا كثري

وفيها وقع مبكة سيل عظيم طبق ما بني اجلبلني ، واهندمت مبكة دور كثرية ، ووصل املاء إىل قرب باب الكعبة ، 
وطاف بعض الناس سبحا ، وأقام املاء يوما باحلرم إىل أن صرف ، وفاضت زمزم إىل أن شرع املاء هبا هدرا قرأت 

األيب الزبيدي نزيل مكةملا كان يف ليلة احلادي والعشرين من مجادى األوىل وقع مبكة مطر يف كتاب علي بن إبراهيم 
، فأزيلت  -ماء  -غزير سالت منه األودية وكانت ليلة اجلمعة ، فأصبحوا وقد صار يف املسجد ارتفاع أربعة أذرع 

صف ذراع ، وهتدمت يف تلك الليلة عتبة باب إبراهيم فخرج املاء من املسفلة ، فبقى من الطني يف املسجد حنو ن
دور كثرية ، ومات حتت الردم مجاعة ، وقرأت يف كتاب صاحبنا شهاب الدين اجلرهي أنه تلف له كتب كثرية من 

  .السيل ، وعقب هذا السيل وباء 
ه كما ويف يوم األربعاء رابع عشر مجادى اآلخرة وعك السلطان فاستمر بالقولنج مخسة أيام مث متاثل وعدته فوجدت

به ، مث عدته يف أول يوم من شهر رجب فوجدته متاثل ، مث صلى اجلمعة ثاين شهر رجب وكانوا أرجفوا مبوته 
وحتزبوا أحزابا ، ووجل الناس من إثارة الفتنة ، ويف أوائل شعبان قرئ البخاري يف القلعة على العادة ، وحضر 

ابن احلالج كهلمن أبناء األربعني ادعى أنه يعرف  اهلروي ويقال له -حممد  -شخص عجمي يقال له مشس الدين 
مائة وعشرين علما ، فأظهر بأوا عظيما وشرع يسأل أسئلة مشكلة ، وظهرت منه أمور تدل على إعجاب زائد 
فآل أمره إىل أن وقعت منه أمور أنكرت من جهة املعتقد ، فزجر فخذل بعد ذلك وصار كآحاد الطلبة ، واعتذر 

 -ناس أغراه بذلك ظنا منه أن ينقص من قدر كاتبه ، فأىب اهللا ذلك وحاق املكر السيئ بأهله بعد ذلك أن بعض ال
وهللا احلمد وفيه يف اجلملة ذكاء وعلى ذهنه فوائد كثرية وعنده استعداد ويعرف الطب ، وعدت عليه سقطات ، 

  .فيه وحبث مع سعد الدين بن الديري فلم حيبه ، وقرر من مجلة املشايخ ورتب له ما يك
وفيه استعفى الوزير كرمي الدين من الوزارة وشكا من كثرة املصروف وقلة املتحصل ، فاسترضى بزيادة بلد 

أضيفت له فاستمر ، مث تغيب يف يوم السبت ثالث عشرى رجب بعد أن طلع القلعة ، واستقر يف الوزارة أمني 
بد الغين ابن اهليصم الذي كان ويل نظر اخلاص يف الدين إبراهيم الذي كان ويل نظر الدولة ، وهو ولد جمد الدينع

دولة الناصر فرج ، ولبس اخللعة يف هذا اليوم املذكور ، وهرع الناس للسالم عليه مبنزله ظاهر باب القنطرة 
بالقرب من امليس ، فلما كان يوم الثالثاء استقر ولده وهو صغري السن يف نظر الدولة ، وألبس خلعة لذلك 

ارية ، وتكلموا مع السلطان يف استقرار جانبك مملوك ناظر اجليوش عبد الباسط فيها فأجاب لذلك وشغرت األستاد
وتغيظ السلطان على املباشرين ، وألزم ناظر اخلاص فيما قيل  -، مث بطل ذلك وسعى ناظر اجليش يف إعفائه ، 



فظهر ، وذلك يف السابع والعشرين منه ، فأمر أن ينادي بأمان األستادار ، فبلغه ذلك  -باملباشرة فيها ، واستعفى 
مت يف  -وكان يوما مشهودا  -به  -وطلع إىل السلطان ، فخلع عليه قباء كان عليه ، ونزل إىل داره وفرح الناس 

أنه أحصى من يف اإلسكندرية من احلاكة فوجد فيها مثامنائة نول ، وكان ذلك  ٣٧، ومن حوادث سنة  -. . . . 
بلغوا أربعة عشر ألف نول مبباشرة مجال الدين حممود األستادار ، وحنو هذا أن كتاب اجليش ، ف ٧٩٧وقع يف سنة 

أحصوا قرى مصر قبلها وحتررها ، فبلغت عدهتا ألفني ومائة وسبعني قرية ؛ وقد ذكر بعض القدماء يف أوائل دولة 
لقضاة يف مجادى اآلخرة عوضا عن وفيها أعيد جالل الدين أبو السعادات على ا.الفاطميني أن عدهتا عشرة آالف 

  .اجلمال حممد بن علي الشييب ، ويف رجب سافر الناس صحبة أرنيغا إىل مكة 
املالكي الفرياين املغريب يف قضاء نابلس شافعيا وسافر  -بن أمحد  -ويف ذي القعدة استقر الشيخ مشس الدين حممد 

ل املواعيد بقرى مصر وبدمياط وبالد السواحل ، إليها ، وهو كثري اإلستحضار للتواريخ ، وكان يتعاىن عم
وصحب الناس ، وهو حسن العشرة نزها عفيفا ، وقد حدث حبلب عن أيب اجملالس البطرين وما أظنه مسع منه فإنه 

ذكر لنا أن مولده سنة مثانني ببلده وكان البطرين بتونس ومات بعد سنة تسعني ، ورأيت له عند أصحابنا حبلب 
ل باألولية خمتلفا إىل السلفي وآخر أشد اختالفا منه إىل نصر الوائلي ، وسئلت عنهما فبينت هلم إسنادا للمسلس

فسادمها ، مث وقفت مع مجال الدين ابن السابق احلموي على كراسة كتبها عنه بأسانيده يف الكتب الستة أكثرها 
كتبها له خبطه كلها خمتلفة إال الشئ خمتلق وجلها مركب ، وأوقفين الشيخ تقي الدين املقريزي له على تراجم 

واهللا املستعان مث وقفت على ذلك خبط الفرياين املذكور وهو بضم الفاء وتشديد الراء بعدها ياء آخر  -اليسري 
ويف رمضان ألزم السلطان القاضي بدر الدين ابن األمانة باحلج ألنه ترجم له بأنه من .احلروف وبعد األلف نون 

ال بد أن حتج حجة اإلسالم هذه : ب الثمانني ومل حيج فسأله فقال ؛ حججت وأنا صغري ، فقال املياسري وأنه قار
السنة ، فأجاب وحج ورجع ساملا ، وجرى نظريه للعراقي فمات كما تقدم ، ومن العجب أن ابن األمانة ملا ألزم 

لدي ابنة مساها بريم ، مث ماتت تكره ذلك كثريا ؛ ويف يوم السبت عاشر ذي احلجة يوم عيد األضحى ولد حملمد و
عن قرب بعد أن استهلت السنة ، ويف يوم السبت خامس عشرى ذي احلجة وافق سابع مسرى كسر اخلليج على 

العادة ، وحصل للناس السرور بالوفاء ، وكانت الوقفة مبكة يوم اجلمعة ، وكان احلج كثريا ، وحج جقمق وهو 
  .على الرواحل وصحبته خلق كثري ، فحج ورجع أيضا يف العاشر من احملرم يومئذ أمري سالح يف أواخر ذي القعدة 

ويف هذه السنة كثر فساد الفرنج الكتيالن ، فأخذوا عدة مراكب للتجار وأسروا من فيها ، وباعوهم أسرى ، 
ملا قرئ  وكاتب صاحبهم السلطان ينكرعليه إلزامه للفرنج بشراء بضائعه من الفلفل وغريه ، فمزق السلطان كتابه

  .عنه 
ويف التاسع والعشرين من شعبان ليلة السبت تراءى الناس اهلالل فلم يروه ، وأمجع أهل الفن أنه تغيب مع غيبوبة 

الشمس ، فحضر ولد شهاب الدين أمحد بن قطب الدين حممد بن عمر الشييب فأخرب أنه رأى اهلالل ، وكان 
: بتضمن عدم الرؤية ، وحضرت إىل السلطان فقلت للمحتسب احملتسب حاضرا وكانوا كتبوا الورق على العادة 

استصحب هذا معك ، فتوجه به فذكر أنه صمم على أنه رآه ، فسأل السلطان عنه فأثنوا عليه لكونه يقرب جلليس 
السلطان ويل الدين ابن قاسم ، فأمر بالعمل مبا يقتضيه الشرع ، فحكم احلنبلي مبقتضى شهادته ونودي يف الناس 

صيام ، وذكر أن الناس مبد عدة ثالثني تراءوا اهلالل ليلة اإلثنني فلم يروه ، ومل جيئ أحد من البالد خيرب برؤيته بال
ليلة األحد ، لكن حنن اعتمدنا على حكم احلنبلي وأكملنا العدة ثالثني ومل نتعرض للترائي ومن زعم أن الناس 

تراءى فلم ير شيئا ، واتفق أن غالب اجلهات املتباعدة وكثريا خرجوا للترائي فقد وهم ، وإمنا شاع أن بعض الناس 



  .من املتقاربة عيدوا يوم اإلثنني 
وكان وفاء النيل يف الثامن عشر من ذي احلجة ، وصادف أنه أول يوم من مسرى وكان يف العام املاضي تأخر إىل 

ول العام ويف آخره ، ولكن لزم منه أنه مل العشر األخري منه ، فبسبب ذلك التأخري وهذا اإلسراع وقع الوفاء يف أ
يقع يف العام املقبل وفاء بل تأخر إىل أن دخل العامالذي يليه ، فصار كالعام الوفاء مرتني وخال عن العام الذي يليه 

  .، وهو من النوادر 
تسيري خيله فوقع  وفيها كانت ال ينال األجرود النائب بالرها وقعة مع التركمان ، وسببها أن بعض أتباعه كان يف

فوقع بينهم قتال فقتل بني  -فخرج عليه كمينهم  -بطائفة منهم فثار هبم فقتل منهم ، فخرج إينال جندة له 
الطائفتني مجاعة ودخل إينال املرقب فبلغ ذلك السلطان فكتب إىل نائب حلب قرقماس أن يتوجه بالعسكر إىل 

ن حتققوا نزول قرايلك على الرها أن يتقدموا بعساكرهم إىل اللحاق الرها ، وكتب إىل سائر املمالك الشامية أهنم إ
  .بقرقماس لقتال قرايلك 

  .وفيها أخرب أصبهان بن قرا يوسف بغداد وتشتت أهلها منها ، وأخرب قبل ذلك املوصل 
احبها وفيها جهز السلطان اجلنيد أمري آخور إىل الغرب ملشتري اخليول ، فعاد ومعه كتب من تونس وهدية من ص

  .وخيول جياد اشتراها 
  ٨٣٧وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة سبع وثالثني ومثامنائة من األعيان
العباسي ولد أمري املؤمنني املعتضد ابن املتوكل العباسي ، ومل يكن بقى له  -بن أيب بكر  -إبراهيم بن داود بن حممد 

نهاج واشتغل كثريا ، وخلف أباه ملا سافر خالفة غريه ، وكان رجالحسنا كبري الرئاسة ، قرأ القرآن وحفظ امل
حسنة شكر عليها ، ومات مبرض السل يف ليلة األربعاء ثالث عشر ربيع األول بالقاهرة ومل يكمل الثالثني ، ومل يبق 

  .ألبيه ولد ذكر ، وذكر أنه متام عشرين ولدا ذكرا 
، الدمشقي شهاب الدين احلنفي املعروف بابن  بن أيب العز -بن حممد  -أمحد بن حممود بن أمحد بن إمساعيل 

الكشك ، انتهت إليه رئاسة أهل الشام يف زمانه ، وكا شهما قوي النفس مستحضرا لكثري من األحكام ، ويل 
قضاء احلنفية استقالال مدة مث أضيفت إليه نظر اجليش يف الدولة املؤيدية وبعدها مث صرف عنهما معا ، مث أعيد 

 لكتابة السر بعد موت شهاب الدين ابن السفاح ، فاعتذر لضعف يعتريه وهو عسر البول ، لقضاء الشام وعني
وكانت بينه وبني جنم الدين ابن حجى معاداة فكان كل منهما يبالغ يف اآلخر ، لكن كان ابن الكشك أجود من ابن 

خلميس سبع ربيع األول بالشام ساحمهما اهللا تعاىل عاش ابن الكشك بضعا ومخسني سنة وكانت وفاته ليلة ا -حجى 
إمساعيل بن أيب بكر بن املقرئ عامل البالد اليمنية ، شرف الدين أصله من الشرجة من سواحل اليمن ، وولد سنة .

مخس وستني وسبعمائة بأبيات حسني ، وسكن زبيد ، ومهر يف الفقه والعربية واألدب ، ومجع كتابا يف الفقه مساه 
أربعة علوم غري الفقه ، خيرج من رموز يف املنت عجيب الوضع ، اجتمعت به يف سنة  عنوان الشرف ، يشتمل على

مثامنائة مث يف سنة ست ومثامنائة ، ويف كل مرة حيصل يل منه الود الزائد واإلقبال ، وتنقلت به األحوال ، وويل إمرة 
وكان يتشوف لوالية القضاء بتلك بعض البالد يف دولة األشرف ، ونالته من الناصر جائحة تارة وإقبال أخرى ، 

ومن نظمه بديعية التزم أن تكون يف كل بيت تورية مع التورية باسم النوع البديعي ، وله . البالد فلم يتفق له 
 -خمتصر  -مسائل وفضائل ، وعمل مرة ما يتفرع من اخلالف يف مسألة املاء املشمس فبلغت آالفا ، وله شرح 

  .بضع عشرة ، وأمسع كثريا من شعره مبكة رمحه اهللا تعاىل  احلاوي يف جملدين ، وحج سنة



آقبغا اجلمايل الذي كان عمل األستادرية الكربى غري مرة ، ويف اآلخر واله السلطان كشف البحرية فتوجه إىل 
هناك فأغار على بعضالعرب ، فتجمعوا عليه وذهب دمه هدرا ، وكان أهوج مقداما غشوما ، وهو من مماليك 

اجلمايل ، وخرج الوزير األستادار عبد الكرمي ابن كاتب املناخات بعسكر فجمع العرب وأمنهم وأحضرهم كمشبغا 
  .ربيع اآلخر  ٢١إىل السلطان يف 

أبو بكر بن علي بن حجة ، احلموي احلنفي ، الشيخ األديب الفاضل ، شاعر الشام ، تقي الدين األزراري ، كان 
ان خيضب باحلمرة ، مث تعاىن النظم فتولع أوال باألزجال واملواليا ومهر يف ذلك يف ابتداء أمره يعقد األزرار ، وك

وفاق أهل عصره ، مث نظم القصائد ومدح أعيان أهل بلده ، ودخل الشام فمدح برهان الدين ابن مجاعة قبل 
لقاهرة فدل التسعني بقصيدة كافية أعجبته ، فطاف هبا على نبهاء عصره فقرظوها له ، ودخل بسبب ذلك إىل ا

  :على القاضي فخر الدين بن مكانس ومدحه وطارح ولده وكتب له على القصيدة ، ومن نظمه 
  سرنا وليل شعره ينسدل
  وقد غدا بنومنا مسفرا
  فقال صبح ثغره مبتسما

  عند الصباح حيمد القوم السرى
  :ومنه 

  يف سويدا مقلة احلب نادى جفنه
  وهو يقنص لألسود صيدا

  لسويداء رجالال تقولوا ما يف ا
  فأنا اليوم من رجال السويدا

واجتمعت به إذ ذاك ، مث عاد مرة أخرى فتأكدت الصحبة ، وملا رجعفي األول صادف احلريق الكائن بدمشق ملا 
كان الظاهر حياصر دمشق بعد أن خرج من الكرك وكان أمرا مهوال ، فعمل فيه رسالة وكاتب هبا ابن مكانس وهي 

ميدح أمراءها وقضاهتا ، وله قصيدة يف عالء الدين ابن أيب البقاء قاضي دمشق ، ومدح أمني  طويلة ، وأقام حبماة
الدين احلمصي كاتب السر حينئذ وغريه ودخل القاهرة ، مث نوه به القاضي ناصر الدين البارزي يف الدولة املؤيدية 

ملوصلي وشرحها يف ثالث جملدات ، فعظم أمره وشاع ذكره ، وكان نظم قصيدة بديعية على طريقة شيخه املعز ا
ومجع جماميع أخرى خمترعة وله يف املؤيد غرر القصائد وقرر يف ديوان اإلنشاء منشئ الديوان ، وعمل يف طول 

الدولة املؤيدية من إنشائه جملدين يف الوقائع ، ودخل مع املؤيد بالد الروم ، فلما انقضت الدولة املؤيدية رق حاله 
ة فأقام هبا على خري إىل أن مات يف اخلامس والعشرين من شعبان ، مسعت من نظمه كثريا ، فرجع إىل بلده محا

ومسعت عليه معظم شرحه على بديعيته ومجلة من إنشائه ، ولقيته حبماة سنة ست وثالثني ذهابا وإيابا ، وبيننا مودة 
و بكر املقيم ببوالق ، أحد من كان يعتقد ، أب. رمحه اهللا تعاىل  -واهللا املسؤول إن يرمحه ونعم الرجل كان  -أكيدة 

وكان مقيما باحلسينية ظاهر القاهرة مث حتول إىل بوالق وبنيت له زاوية ، فاتفق أنه أمر بأن يبىن له هبا قرب فبىن ، 
 -وكان يف الغالب مثال  -فلما انتهت عمارته ضعف فمات فدفن فيه يف احملرم ، وحيكى عنه كرامات ، ومكاشفات 

قطلي نائب الشام ، تنقل يف اخلدم إىل أن ويل نيابة محاة يف الدولة املؤيدية مث نقل إىل نيابة حلب عوضا عن جار .
تاين بك البجاسي واستقر البجاسي يف نيابة دمشق فكان دخوله إىل حلب يف شوال سنة ست وعشرين ، مث نقل إىل 

لعساكر هبا مث نقل إىل نيابة دمشق بعد عزل سودون من القاهرة يف سنة ثالث وثالثني فأمر تقدمة ، مث قرر أتابك ا



يف شهر رجب ،  -ليلة اإلثنني يف تاسع عشر  -عبد الرمحن ، فكانت مدة واليته هلا قدر سنة واحدة إىل أن مات 
وكان شهما مسرفا على نفسه ، حيب العدل واإلنصاف ومل خيلف ولدا ، واستقر بعده يف نيابة الشام قصروه نائب 

قال منها ، واستقر عوضه يف نيابة حلب قرقماس احلاجب الكبري ، واستقر عوضه يف احلجوبية يشبك املشد حلب ن
، ومن االتفاق أن رفيقا يل رأى ملا كنا يف سفرة آمد قبل أن ندخل حلبا وذلك يف رمضان أن الناس اجتمعوا فطلبوا 

قال بل يؤم هبم قرقماس ، ففي احلال حضر قرقماس من يؤم هبم فرأوا رجال ينسب إىل الصالح فسألوه أن يؤم هبم ف
فتقدم فصلى هبم ، فوليها بعد ذلك بدون السنة ، ونفى سودون من عبد الرمحن الذي كان نائب الشام إىل دمياط 
بعد أن كان بذل يف نيابة الشام ستينألف دينار يعجل نصفها وجيهز ويرسل نصفها بعد الوالية فلم جيب ، واستقر 

مرته األمري الكبري إينال اجلكمي أمري سالح ، واستقر عوضه آقبغا التمرازي أمري سالح وكان أمري عوضه يف إ
جملس ، واستقر عوضه أمري جملس جقمق أمري آخور ، واستقر عوضه أمري آخور تغرى برمش الذي كان نائب 

ماتت أم تغرى برمش املذكور الغيبة يف سفر الشام ، كل ذلك يف يوم اخلميس سلخ رجب ، ويف الثالث من شعبان 
. ، وكان اجلمع يف جنازهتا حافال ومنع ابنها أكابر الناس من املشي يف جنازهتا وركب وركبوا إىل مصلى املؤمين 
رمبثة بن حممد بن عجالن ، احلسين الذي كان ويل إمرة مكة ، وكان خرج يف طائفة من العسكر للوقيعة ببين 

  .م من مكة ، فقتل يف املعركة إبراهيم على حنو من مثانية أيا
عبد اهللا بن عبد اهللا العفيف املعروف باألشريف كان مملوكا روميااشتراه أرغون الفاخوري ورباه ، فتعلم اخلط 

فأعجبه ، فاشتراه من أرغون مث أعتقه ، مث  -التاجر  -وحذق اللسان العريب وتعاىن اخلدم ، فرآه الربهان احمللى 
اتصل املذكور بامللك األشرف إمساعيل صاحب اليمن ، فعظم عنده جدا وفوض إليه أمر  تنقلت به األحوال حىت

املتاجر بعدن ، وصار يكتب خبطه األشريف واشتهر هبا ، فشرق به احمللى وتولدت بينهما العداوة ، وكان يباشر 
حلال يف ذلك بينه وبني بصرامة وشهامة وبعض عسف مع معرفة تامة ، فلم يزل على ذلك من سنة مثامنائة يتنقل ا

نور الدين ابن مجيع إىل أن مات األشريف وتوىل ولده الناصر ومات ابن مجيع ، وحتول العفيف األشريف إىل مكة 
فسكنها حنوا من عشر سنني ، مث حتول إىل القاهرة فقطنها ، واستقام أمره إىل أن قدر أنه خرج يف جتارة إىل جهة 

ج وقعوا باملركب الذي هو فيه فانتبهوا ما معه ، واستمر يف األسر حنوا من أربع طرابلس فأسر من طائفة من الفرن
  .سنني إىل أن مات يف هذه السنة يف ربيع اآلخر 

 ٦٤عبد اهللا مجال الدين بن الشيخ مشس الدين حممد بن حممد ، العراقي احلليب األصل نزيل القاهرة ، ولد سنة 
ئها ، وترىب هو بعد موته عند الشيخ شهاب الدين األذرعي ، وحصل له تقريبا حبلب ، وكان أبوه من صدورعلما

وظائف أبيه ، مث تعلق بعد أن كرب بوالية احلكم فناب يف عدة بالد وويل قضاء بعض البالد على غري مذهبه ، ومل 
نة يكن متحريا وكان يعرف الشروط ، ويستكثر من شراء الكتب مع عدم فراغه لالشتغال ، وقدم القاهرة س

إحدى وعشرين فقطنها إىل أن مات ، ويف هذه السنة قيل للسلطان إنه مل حيج ، فأرسل إليه يف العشر األخري من 
شوال ، فسأله عن ذلك فاعترف ، فأمره أن حيج يف هذه السنة ، فبادر إىل اإلجابة وأظهر الفرح بذلك ، فنزل يف 

على ما بلغنا ، ومل أعرف له مساعا  -ذاهبا  -غارة نبط احلال فتجهز وتوجه صحبة الركب األول ، فقدرت وفاته مب
  . -عفا اهللا عنه  -يف احلديث وال حدث ، وكان مبغضا للناس بغري سبب غالبا 

قرأت . . . . عبد اهللا بن مسعود ، التونسي املكي الشيخ اجلليل املعروف بابن القرشية أخذ عن والده وذكر أنه 
زة أبا عبد اهللا بن عرفة وقاضي اجلماعة أبا العباس أمحد بن حممد بن جعدة أخذ خبطه أن من شيوخه شيخنا باإلجا

عن حممد بن عبد السالم شارح ابن احلاجب ، ومنهمأبو القاسم أمحد بن أيب العباس الغربيين ، أخذ عن أيب جعفر بن 



حباية ، وحدث باحلديث الزبري وعن ابن عربون وابن هارون ، ومنهم أبو العباس أمحد بن أدريس الزواوي شيخ 
املسلسل باألولية ومصافحة املعمر ، ومنهم أبو عبد اهللا بن مرزوق ، ومنهم أبو احلسن حممد بن أيب العباس أمحد 

األنصاري البطرين ، وذكر أنه قرأ عليه القراآت ومسع عليه كثريا من احلديث وألبسه خرقة التصوف ، ومنهم أبو 
  .البلنسي ، أخذ عن الوادياشي وعن أيب عبد اهللا بن هزال العباس أمحد بن مسعود بن غالب 

عبد العزيز السلطان أبو فارس بن أيب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن حيىي بن إبراهيم بن حيىي بن عبد الواحد 
بن عمر اهلنتاين احلفصي صاحب تونس ، مات وهو قاصد إىل تلمسان وقد مضى كثري من أخباره يف احلوادث ، 
قرأت خبط صاحبنا أيب عبد اهللا حممد ابن عبد احلق اهلنيت فيما كتب من سريته أنه بلغه أنه كان ال ينام منالليل إال 

قليال حىت حزر مقدار ما ينامه بالليل أربع ساعات ال يزيد قط بل رمبا نقصت ، وليس له شغل إال النظر يف مصاحل 
عة ويكثر من الذكر ويقرب أهل اخلري ، وقد أبطل كثريا من ملكه ، وكان يؤذن بنفسه ويؤم بالناس يف اجلما

املفاسد والتركاس بتونس منها العيالة وهو مكان يباع فيه اخلمر للفرنج وحيصل منه يف السنة شئ كثري وكان ألكثر 
فدعا  -بالسوق  -وشكى إليه قلة القمح  -ل وأخرج احملسس بولده ، قا -اجليش عليه رواتب فأبطله وعوضهم 

أريد بيع هذا بسعر دينار ونصف ، فاسترخصوه ، فأمر ببيعه بذلك : جتاره فعرض عليهم قمحا من عنده وقال 
السعر وأن ال يشتري أحد من غريه بفوق ذلك ، فاحتاجوا أن يبيعوا بذلك القدر فترك هو البيع فبلغه أهنم زادوا 

اع ما عنده بسعر دينار واحد ، وتقدم إىل خازنه أنه إن وجد القمح بالسوق ال يبيع من عنده شيئا قليال فأمر بأن يب
وإال باع بسعر دينار فاضطروا إىل أن باعوا ، فكانت تلك من أحسن احليل يف متشية حال الناس ، ومل يكنببالده 

افظا على عمارة الطرق حىت أمنت القوافل كلها شئ من املكوس ولكنه كان يبالغ يف أخذ الزكاة والعشر ، وكان حم
وذكر أنه حضر حماكمة مع منازع له يف بستان إىل القاضي فحكم عليه ، فقبل احلكم . يف أيامه يف مجيع بالده 

وكانت . وأنصف الغرمي ، وكان إذا مر يف األسواق يسلم ، وال يلبس احلرير وال جيلس عليه وال يتختم بالذهب 
وإىل مجاعة من الصلحاء بالقاهرة وغريها مستمرة ، وما سافر قط مع كثرة أسفاره إال قدم بني  صدقاته إىل احلرمني

إال  -علي وال ليلة  -واهللا ال أعلم يوما مير : يديه صدقات للزوايا وكذلك إذا عاد ، وكتب إليه ابن عرفة مرة 
ذي احلجة عن ست وسبعني  ١٤؛ مات يف وأنا داع لكم خبري الدنيا واآلخرة فإنكم عماد الدين ونصرة املسلمني 

سنة بعد أن خطب له بفاس وتلمسان وما واالمها من املدن والقرى إحدى وأربعني سنة وأزيد ، وقام من بعده 
  .حفيده املنتصر أبو عبد اهللا حممد بن األمني أيب عبد اهللا حممد ابن أيب فارس 

د العزيز بناألمانة ، مات يف سابع عشرى مجادى األوىل ، عبد العزيز عز الدين بن القاضي بدر الدين حممد بن عب
  .وكان شابا صاحلا عفيفا فاضال ، اشتغل كثريا ودرس وعمل املواعيد باجلامع األزهر 

علي بن حسني ابن عروة املشرقي مث الدمشقي احلنبلي أبو احلسن ابن زكنون ، ولد قبل الستني وكان يف ابتداء 
حيىي بن يوسف الرحيب ويوسف الصرييف وحممد بن حممد بن داود وغريهم ، وكان يذكر أمره مجاال ، ومسع علي بن 

أنه مسع من ابن احملب مث أقبل على العبادة واإلشتغال فربع ، وأقبل على مسند أمحد فرتبه على األبواب ، ونقل يف 
قطعا يف مسجد يعرف كل باب ما يتعلق بشرحه من كتاب املغىن وغريه ، وفرغ يف جملدات كثرية ، وكان من

مبسجد القدم خارج دمشق ، وكان يقرئ األطفال مث انقطع ويصلي اجلمعة باجلامع األموي ويقرأ عليه بعد الصالة 
يف الشرح ، وثار بينه وبني الشافعية شر كبري بسبب اإلعتقاد ، وكان زاهدا عابدا قانتا خريا ال يقبل ألحد شيئا ، 

  .يف ثاين عشر مجادى اآلخرة ، وكانت جنازته حافلة  وال يأكل إال من كسب يده ؛ تويف
عمر بن علي بن حجى ، الشيخ احلنفي البسطامي ، أصله من العجم ، وصحب بعض الفقراء ، ودخل القدس 



فالزم الشيخ عبد اهللا البسطامي فعرف به ، وأخذ عن الشيخ حممد القرمي ، مث قدم مصر وسكن بقرب اللؤلؤة 
ساكنا ، يعتقدون الناس فيه ، وله مدد من عقار ميلكه ويستأجره ، وكان قد أقعد وهو مع بالعارض ، وكان خريا 

ذلك مالزم الصالةوالذكر ، وقل أن ترد رسائله ؛ مات يف حادي عشر ذي احلجة وقد قارب التسعني ، ومسعت 
  .بعض الناس يذكر أنه جاوز املائة وليس كما يظن 

ططر ، ويل نظر األوقاف يف أيام األشرف مدة ، وباشر بعنف شديد مث النت قطلو بغا حجى البانقوسي محو الظاهر 
  .صفر  ٢٥عريكته ، مث انفصل ومات يف يوم السبت 

أحد موقعي احلكم ، كان حسن اخلط  -بالعني والسني املهملتني  -حممد بن أمحد ، املالكي فتح الدين ابن النعاس 
اجليش عبد الباسط وكان يتلمذ إلبن وفاء وتقدم يف الصالة عليه بإشارة  عارفا بالوثائق ، وويل اخلطابة مبدرسة ناظر

  .ومل يتفق يل حضورها . ناظر اجليش حبضور القاضي احلنبلي وغريه من األعيان 
املارديين احلليب احلنفي الشيخ بدر الدين ، اشتغل ببلده مدة ولقى أكابر . حممد بن أيب بكر بن حممد بن سالمة 

عدة خمتصرات ومهر يف الفنون وشغل الناس ، وقدم إىل حلب مرارا فاشتغل هبامث درس يف أماكن املشايخ وحفظ 
وأقام هبا مدة عشر سنني مث رجع ، وملا غلب قرايلك على ماردين نقله إىل آمد فأقام مدة ، مث أفرج عنه فرجع عنه 

عشر سنني فانقطع ، مث خف عنه إىل حلب فقطنها ، ودرس يف عدة مدارس ، مث حصل له فاجل قبل موته بنحو 
وصار ثقيل احلركة ، وكان حسن النظم واملذاكرة ، اجتمعت به يف حلب ، وذكر يل أن مولده سنة مخس ومخسني 

، وكان فقيها فاضال صاحب فنون من العربية  ٨٣٧ومدحين بقصيدة رائية وأجبته عنها ، ومات ثاىن صفر سنة 
اعة ، وقد ذكرت له ترمجة حسنة يف معجمي ومات وله اثنتان ومثانون سنة واملعاين والبيان ، وأخذ عن شرحيا ومج

  .ومل خيلف حبلب بعده مثله 
حممد ابن أيب بكر بن حممد السمنودي املقرئ تاج الدين الشهري بابن مترية ، ولد قبل الثمانني بيسري ، وكان أبوه 

يانة وتعاىن القراآت فمهرفيها ، والزم الشيخ فخر تاجرا بزازا ، فنشأ هو حمبا يف اإلشتغال مع حسن الصورة والص
الدين باجلامع األزهر والشيخ كمال الدين الدمريي ، وويل خطابة جامع بشتاك ، وأخذ أيضا عن الشيخ خليل 

  .املشبب ، مات يوم اجلمعة عاشر صفر 
  .حممد بن عبد اهللا السلمي الشيخ بدر الدين ، مات يف تاسع عشر ذي احلجة 

علي بن حممد بن أيب بكر ، قاضي مكة مجال الدين القرشي العبدري املكي الشييب أبو احملاسن ، ولد يف حممد بن 
، ومسع على برهان الدين ابن صديق وغريه ، وله إجازة من النشاورى واحلافظ العراقي وحنومها ،  ٧٧٩رمضان 

ى حياة احليوان مساه طيب احلياة ، ومن نظمه وتعاىن األدب والنظر يف التواريخ ، وصنف أشياء لطيفة ، منها ذيل عل
  :قوله يف القاضي جالل الدين ملا أعيد إىل القضاء بعد اهلروي يف سنة إثنتني وعشرين 

  عود اإلمام لدى األنام كعيدهم
  بل عودة ال عيد عاد مثاهلأجلى جالل الدين عنا غمة

  زالت بعون اهللا جل جالله
يل قضاء مكة بعد صرف أيب السعادات يف سنة ثالثني فباشره ، فحمدت ، مث و ٢٧ووىل سدانة البيت يف سنة 

  .سريته وأضيف إليه نظر احلرم ، ومل يكن يعاب إال مبا يرمى به من تناول لنب اخلشخاش 
وويل قضاء مكة سنة ثالثني ومجع جماميع كثرية ، منها  ٢٨ويل حجاجة البيت سنة : قال القاضي تقي الدين الشهيب 

احلاوي وطيب احلياة خمتصر حياة احليوان مع زوائد ، وكان رحل إىل شرياز وبغداد ، وكتب خبطه تعليق على 



  .حوادث زمانه ؛ مات ليلة اجلمعة ثامن عشرى ربيع األول عن حنو من سبعني سنة 
، ونشأ  ، ويل أبوه القضاء مدة لطيفة ، كما تقدم ذكره يف سنة ست ومثامنائة -بدر الدين  -حممد بن علي احلكري 

ابنه هذا نشأة حسنة واشتغل كثريا مث ناب يف احلكم مدة ، وكان مجيل الصورة حسن املعاشرةمتواضعا ، فاشتغل 
ومهر وحبث املقنع واملستوعب على القاضي احلنبلي ، وكتب خبطه كثريا ؛ ومات يف أول شهر ربيع األول ، طلعت 

مشس الدين ،  -باخلاء املعجمة  -حممد بن قطلبك الكماخي  له مجرة يف قفاه فمات هبا ، وعاش ثالثا ومخسني سنة
  .أحد نواب احلنفي ؛ مات يف اخلامس من مجادى اآلخرة ، وكان مذموم السرية 

حممد بن حممد بن حممد بن القماح ، التونسي احملدث هبا أبو عبد اهللا ، مسع من أيب عبد اهللا بن عرفة ومجاعة وحج 
ن موسى خامتة من كان عنده حديث السلفي بالعلو بالسماع املتصل بالقاهرة من فسمع من شيخنا تاج الدين اب

شيخنا حافظ العصر زين الدين العراقي ومن مسند القاهرة برهان الدين السامي ومجاعة ، ورجع إىل بالده فعىن 
لبالد ، وقد ويل باحلديث واشتهر به وكاتبين مرارا مبكاتبات تدل على شدة عنايته بذلك ولكن بقدر طاقته يف ا

قضاء بعض اجلهات باملغرب ، وحدث باإلجازة العامة عن البطرين األندلسي مسند تونس وخامتة أصحاب ابن 
الزبري باإلجازة وعن غريه من املشارقة وحدث بالكثري ؛ مات يف أواخر شهر ربيع اآلخر ، كتبإيل بوفاته الشيخ عبد 

  .رمحه اهللا تعاىل  -بشر مسح األخالق حمبا للحديث وأهله كان حسن ال: الرمحن الربشكي من تونس وقال 
حممد بن شفشيل ، مشس الدين احلليب ، أحد الفقهاء هبا ، اشتغل كثريا وفضل ، مسعت من نظمه حبلب ، وكتب 

  .عين كثريا ؛ مات يف مجادى األوىل 
ا ، فنشأ هو حمبا يف العلم فمهر يف كان أبوه تاجر. . حممد بن الفخر ، املصري ناصر الدين املعروف بابن النيدي 

العربية ، وصاهر شيخنا العراقي على ابنته ، مث ماتت معه فتزوج بركة بنت الشيخ ويل الدين أخي زوجته األوىل 
حممد بن .ومات وهي يف عصمته وخلف ولدين وكان معروفا بكثرة املال فلم يظهر له شيء وله بضع وستون سنة 

ين أبو املظفر ويلقب بكاس ، وكان سبب متلكه هلا أن أباه كان كافرا فثار على شهاب فندو ملك بنجالة جالل الد
الدين مملوك سيف الدين محزة بن غياث الدين أعظم شاه بن إسكندر شاه بن مشس الدين ، فغلبه على بنجالة وأسره 

الم ، وجدد ما خربه أبوه من ، وكان أبو املظفر قد اسلم فثار على أبيه واستملك منه البالد ، وأقام شعار اإلس
املساجد ، وراسل صاحب مصر هبدية ، واستدعى بعهد من اخلليفة وكانت هداياه متواصلة بالشيخ عالء الدين 
البخاري نزيل مصر مث دمشق ، وعمر مبكة مدرسة هائلة ، وكانت وفاته يف شهر ربيع اآلخر ، واقيم بعده ولده 

  .سنة املظفر أمحد شاه وهو ابن أربع عشرة 
حممد الدمشقي املعروف بابن تيمية ناصر الدين ، وكان يتعاىن التجارة مث أتصل بكاتب السر فتح اهللا وبشمس 

الدين بن الصاحب وسافر يف التجارة هلما ، وويل قضاء اإلسكندرية مدة ، وكان عارفا بالطب ، ودعاويه يف الفنون 
مقبل بن عبد اهللا الرومي الذي كان دويدارا عند .لسبعني أكثر من علمه ؛ مات يف تاسع شهر رمضان وقد جاوز ا

موت املؤيد ، وفر إىل الشام فرقا من ططر ، مث أمنه واستعان به على جقمق الذي كان نائب الشام مث استقر يف 
النيابة بصفد فباشرها مدة طويلة وحسنت سريته فيها ومسعته ، وكان فارسا بطال عارفا بالسياسة ؛ مات بصفد يف 

ربيع األول ، واستقر يف نيابتها بعده اينال الششماين وكان قريب العهد من اجملئ من إمرة احلاج  ٢٩يوم اجلمعة 
فلله األمر وقدم مجاعة من املقادسة واخلليلية يشكون من نائبها أركماس اجللباين  -وهم يشكون من جوره ووهنه 

مده أنه حبس القاضي مشس الدين البصروي وهو يومئذ جلميع الطوائف ، ومما أعت -أنواعا من الظلم واألذية 
قاضي الشافعية وزعم أنه استنقذه من العوام لئال يرمجوه وحجر على املياه اليت لبيت املقدس فختم على اآلبار ومنع 



وهو إىل غري ذلك ، فلما علم السلطان بسريته أمر بعزله وقرر غريه يف اإلمرة  -الناس من االستفاء منها إال بثمن 
  ٨٣٨حوادث سنة .تغرى برمش الذي ناب عن السلطان يف الغيبة  -أخو 

  سنة مثان وثالثني ومثامنائة
كان أوهلا يوم اخلميس ، فيها كائنة مشس الدين حممد املعروف بابن االدمي اجلوهري ، كان أحد طلبة العلم واشتغل 

، فاتفق أنه حضر جملس جوهر اخلازندار فأراد أن كثريا ، وتنزل يف بعض املدارس ، مث ترك فلزم التسبب بالبضاعة 
أنت سئلت هلذه الوظيفة ويوسف عليه السالم سأل فيها فأنظر كم بني السائل واملسؤل وأعاد : يطريه ، فقال له 

فشاع ذلك عنه فبادر إىل احلنفي واعترف فحقن دمه وحكم له . فانظركم بني املقامني : ذلك مرة أخرى ، فقال 
لى اإلسالم ، ونفذ ذلك ، وبلغ ذلك الشيخ يونس االلواحي فثار كعادته فاستشكى واستكثر من باستمراره ع

واستمر ابن األدمي على حالته وتنصل من : قلت . االستفتاء على ذلك ، فبلغ اخلازندار فشق عليه وتوعد يونس 
  .ذلك ، وتامل ملا نسب إليه من ذلك ومن غريه 

لدين البكري إىل قضاء الفيوم عوضا عن رجب بن العماد الفيومي ، مث صرف وفيها أعيد ناصر الدين بن عز ا
  .وأعيد رجب بعناية جوهر اخلازندار 

وفيها يف احملرم قدم السيد الشريف تاج الدين بن عبد اهللا احلسيين الشريازي رسوال من قبل السلطان شاه رخ بن 
ت احلرام ، وكانت اهلدية مثانني ثوبا من احلرير تيمور وقدم هديةلالشرف ، وسأل أن يؤذن له يف كسوة البي

االطلس وألف قطعة فريوزج ، وتاريخ كتابه يف ذي احلجة سنة ست وثالثني ، ولقيت السيد املذكور فوجدته 
فاضال متواضعا ، ذكر يل انه تزوج بنت السيد الشريف اجلرجاين صاحب التصانيف وأن السيد الشريف املذكور 

القاهرة ، وأخذ عن أكمل الدين وغريه ، وأقام باخلانقاه السعيدية أربع سنني ، مث خرج إىل بالد ذكر له انه اشتغل ب
الروم مث حلق ببالد العجم ورأس هناك ، وكان قدومه من جهة احلجاز فحج ووصل مع احلجاج ، مث عقد املوكب 

هو كهل من أبناء الثالثني وله وأحضر الرسول املذكور ومعه ولده وذكر أنه رزقه من بنت الشريف اجلرجاين و
فضيلة أيضا ، مث يف اثناء صفر أحضر الرسول والقضاة املصرية ودار بينهم كالم يتعلق بالرسالة املذكورة ، وانفصل 
اجمللس على أن السلطان اعتذر من اإلجابة خشية أن يتطرق إىل ذلك غريه من امللوك ، وقنع الرسول هبذا اجلواب ، 

الذي كان دويدار صغريا مث صار مهمندار السلطان رسوال من قبل سلطان مصر هبدية وجواب ، مث جهز معه أقطوه 
وسافروا من طريق الشام ، وأظهر السلطان بعد ذلك حنقا على القضاة يف عدم مبالغتهم يف الرد على الرسول فيما 

جابوا ، وتواردت أجوبتهم على احتج به على تعني غجابة مرسله وكانوا استفتوا على ذلك أهل العلم بالقاهرةفأ
املنع ، ومنهم من أجاب من قبل أن يسال بل كتب السؤال واجلواب خبطه معا ، فمن عجيب ذلك أن بعضهم 

كتب ال جيوز ذلك ملا فيه من تعطيل الوقف ، وكتب اآلخر ال جيوز لسلطان مصر اإلجابة لذلك ملا فيه من االفتيات 
الستدالالت الواهية ، كل ذلك زعموا لطلب مرضاة السلطان ، فقدر اهللا إىل غري ذلك من ا -على سلطان مصر 

تعاىل أنه مل يعجبه شيء مما كتبوا به أمجعني ، ومل أعرج يف جوايب إال على ما تقدم من أن ذلك يفضي إىل تسليط غريه 
البلقيين يف  فينخرق السياج وترتفع اخلصومة ، وملا شاع غضب السلطان من القضاة حترك صاحل -لطلب ذلك 

مشس الدين بن القاضي زين الدين التفهين الذي كان أبوه يف وظيفة القضاء  -العود إىل القضاء ، وذكر القاضي 
 -بالقاهرة أن يستقر يف وظيفة أبيه ، فيقال إنه مال إىل ذلك وسعى أو سعى له فيه ، ومل ينربم لواحد منهما أمر 

  .تار واألمر بيد اهللا تعاىل يفعل ما يشاء وخي
فبدأ فيه يف نصف الشهر . ويف احملرم شرع األمري سودون احملمدي يف عمل سقف الكعبة بأمر امللك األشرف 



وعمله سقفا جديدا ، فشرع فيه أوائل شهر ربيع األول منها ، وهدم منارة باب السويقة وعمرها جديدة فوجد 
  .فيها ماال 

بن القاضي جنم الدينابن حجي عن قضاء الشام ، وقرر شهاب  ويف أوائل صفر صرف هباء الدين أبو البقاء حممد
الدين ابن احملمرة عودا على قدر التمس منه أن يدفع للسفر بذلك مخسمائة دينار ، فامتنع وصمم ، فغضب 

السلطان وأمر بنفيه إىل القدس بطاال أو مكة قاضيا ، فأجاب إىل مكة واستمهل إىل رجب أو شوال ، فسعى حينئذ 
الدين عمر بن موسى بن حسن احلمصي الذي كان نائب احلكم باسيوط من الصعيد مث ويل قضاء طرابلس لسراج 

، فأجيب ساعيه مبال جزيل وأرسل إليه خلعته وصرف مشس الدين حممد بن شهاب الدين بن الكشك عن قضاء 
أيضا ويف وسط صفر  احلنفية بدمشق أيضا ، وقرر مشس الدين الصفدي على مال جزيل ، وتوجهت خلعة الصفدي

قصر الوزير املستقر عن قرب وهو امني الدين إبراهيم بن جمد الدين عبد الغين ابن اهليصم الذي ناظر الدولة وكان 
أبوه ناظر اخلاص ومن قبل يف الديوان املفرد فقصر يف جتهيز املرتبات السلطانية ، فهجم مجاعة من املماليك اجللب 

ها ، مث توجهوا إىل منزل االستادار وهو كرمي الدين عبد الكرمي بن تاج الدين عبد على داره فنهبوا ما وجدوا في
ناظر اجليوش زين الدين عبد الباسط  -الوهاب بن كاتب املناخات فنهبوا ما وجدوا فيه أيضا ، مث توجهوا إىل منزل 

دار فشكيا حاهلما ، مث أراد ناظر بن خليل فأفحشوا يف هنب ما قدروا عليه منها ، فلما أصبحوا بكر الوزير واألستا
اجليش أن حيضر بني يدي السلطان فمنعه وراسله بأن يتوجه إىل اإلسكندرية حىت تنكسر شوكة املماليك ، فصعب 

ذلك عليه وراسل السلطان يستعفيه ، فأعفاه وأمره باحلضور فحضر ، واستقر احلال على أنه يتكفل بأمر 
ه وستمر االستادار على حاله ، مث بعد يومني استقر جانبك دويدار ناظر اجليش يف الوزيرويسعفه يف مجع ما حيتاج إلي

وهو سعد الدين  -فأمر السلطان ناظر الدولة . وظيفة االستادراية وقبض على االستادر وصودر واستتر الوزير 
أصبح ألزمه السلطان  إبراهيم بن كرمي الدين عبد الكرمي بن سعد الدين كاتب حكم يف الكالم يف الوزارة ، فلما

  .بأن يستقر وزيرا 
فامتنع فأمر بضربه ، وضرب ضربا مربحا ، وتوجه إىل منزله ملزوما بتكفية الوزارة ، وكان ذلك يوم الثالثاء ثالث 

عشر صفر ، فصار ينظر يف أمور الوزارة إىل أن استقر أخوه مجال الدين يوسف فباشر بشدة وعسف ، واستقر 
طارة يف نظر الدولة وألزمه بسد األمور ، مث يف يوم األربعاء ضرب االستادار ضربا مربحا وعصر قبطي يقال له ابن ق

  .وألزم خبمسني ألف دينار ، فشرع يف بيع دوره ودواليبه وقماش أهله وعرض مماليكه وجواريه للبيع 
ليج فتق فنفذ إىل ناحية وانتهت زيادة النيل يف سابع عشري توت إىل عشرين ذراعا ونصف ذراع ، وانفتق من اخل

  .شربا ومنية الشريج ، فغرق من ذلك شيء كثري ، وبقي الناس أياما يف شدة 
وصرف وايل الشرطة عمر أخو التاج الشويكي عن واليته وأعيددوالت خجا الذي كان استقر يف سنة ست 

  .وثالثني وصرفه نائب الغيبة ، فأعيد وباشر سد املقطع املذكور 
قدم أرغون شاه من الشام وهو الذي كان ويل الوزارة قبل ذلك بالقاهرة ، واستقر عوض احلمصي ويف ربيع اآلخر 

  .بطرابلس ولد قاضيها شهاب الدين وهو صدر الدين حممد بن أمحد بن حممد النويري ببذل ثالمثائة دينار 
 بسبب أن أباه نزع ابن ويف ربيع اآلخر قبض قرقماش نائب حلب على ولد ناصر الدين ابن صدر الباز التركماين

أخيه من نيابة مرعش وكان السلطان قرره فيها ، فانتمى إىل نائب حلب فكاتب فيه ، فأذن له أن يسري إىل مرعش 
ويقرره يف نيابته وخيرج من عائده ، فتوجه لذلك فوقع بينهم مناوشة ، فكسرهم وقبض على ابن ناصر الدين 

  .بذلك ، فعاد إليه اجلواب عن ذلك  املذكور ومجاعة وأحضرهم إىل حلب وكاتب



ويف مجادى األوىل أول يوم منه أمر السلطان القضاة بقراءة كتب االوقاف باملدارس الكبار واخلوانق وأتباع شرط 
الواقفني فيها وشدد يف ذلك ، فلما كان يوم األربعاء رابعه اجتمعوا بالشيخونية وقرئ كتاب الوقف فقال هلم 

فانفصلوا على ذلك ، مث حضر املشايخ والطلبة . بشرط الواقف ليعمل بالشرط وينفذ تصرفه  يقام ناظر: الشافعي 
فقال للشيخ . احلال يتوقف على ناظر يتكلم : فقالوا ؟ ما فعلتم : يوم الثالثاء حاديعشره عند السلطان ، فقال هلم 

فحضروا يوم األربعاء وقرئ شرط وكذلك كاتب السر ، فأمر كاتب السر يف الكالم معه ، : أنت ناظر فقال : 
الواقف فتكلموا أوال يف البيوت فوجدوا الشرط أن يسكنها العزاب ، فوجد من املترددين حنو العشرين ، فأمر أن 

خيرج من املتزوجني بعددهم ويسكن املترددون ووعدوا بأن حيضر لكتابة ذلك من يوثق له فلم حيضر أحد ، 
رئ كتاب وقف الناصري ، فترددوا فيمن يستحق النظر هل هو الشافعي أو وحضروا يوم العشرين بالصاحلية فق

املالكي ونزل إىل الشيخونية مجدار فأخرب الشيخ وهو يف احلضور أن السلطان رسم أن كل أحد على حاله فسروا 
لناس بذلك وقرؤا للسلطان ، مث تبني للسلطان أن الذي قام يف ذلك كان فيه هوى وتعصب ، وأشري عليه بترك ا

على حاهلم ، وأن الذي يصل إليهم من املعاليم هو من مجلة أموال املسلمني وهم مستحقون إىل غري ذلك من 
  االعتذارات إىل أن أمر بترك ذلك ومخدت الكائنة واستمر االمر على ما كان

نبك الذي كان وفيه استقر جا. يف احملرم قدمت هدية قرا يلك وفيها دراهم مكتوب عليها سكة السلطان األشرف 
نائبا باإلسكندرية حاجبا عوضا عن بردبك اإلمساعيلي حبكم نقله إىل دمياط ، ونودي يوم النوروز بزيادة إصبعني 

  .فصار على أربع عشرة إصبعا من الذراع العشرين وال حيفظ مثل ذلك فيما مضى 
يستمر رمضان وقد قدمت بسبب  وفيه استمر إسكندر بن قرا يوسف على قلعة شاهني وكاناألمري هبا من قبل أن

عصيانه عليه ، وهي على مسرية يومني من تربيز فاستمر فيها إىل اآلن ، فحاصرها إىل أن نفد زاده ومات يف احلصار 
  .، فملكها اإلسكندر واستنقل نساءه هبا 

ى يف أن يقرر يف وفيها رفع داود الكيالين التاجر عن قاضي مكة أمورا عظيمة من الظلم واألحكام الباطلة ، وسع
نظر احلرم عوضه على مال بذله فأجيب ، فراجع أمري مكة وذم داود املذكور وذكر أنه أمر سودون احملمدي الذي 

جهز من القاهرة لترميم البيت واحلرم أن ينظر يف ذلك إىل أن يعود املرسوم من القاهرة ، فأجيب بتقرير سودون 
  .املذكور يف ذلك 

جتهز من مصر لقبض املكوس اهلندية جبدة يف البحر وبطل السفر من الرب ، وكان للناس وفيها استقر سفر الذي 
فرح كبري ألن كثريا من املسلمني حيبون اجملاورة مبكة فكان السفر يف هذه األيام حيصل هلم به صيام رمضان مبكة 

ة مرسوم بأن ال يؤخذ من والعمرة واجملاورة ويف غضون ذلك حيصل للكثري منهم املكاسب ، وجدد يف هذه السن
جتار اهلند إال العشر من كل شئ معهم بضاعة من غري تكليف للدرهم الفرد ، فإن وجد منهم مصري أو شامي 
يؤخذ منه اخلمس عقوبة هلم على خمالفة األمر ، وإن وجد ميين أخذ مجيع ماله ، واتفق أن قرئ هذا املرسوم جتاه 

  .لطان يف ذلك حىت أمر بالتسوية بني اجلميع بعد ذلك احلجر األسود ، مث راجع أمري مكة الس
ويف ليلة التاسع والعشرين من صفر سقط صيب لعبد الرمحن بنفريوز عمره ست سنني من منزهلم الذي على اخلليج 

الناصري يف املاء فغرق ، فتتبعوه يف املاء فلم يقدروا عليه ، فبعد يومني وجدوه يف بركة يف آخر اخلليج فدفنوه ، 
فلما كان بعد ذلك ظهروا على أن جارية هلم سوداء غضبت من أمه فألقته يف املاء وهو نائم ، فتحيلوا عليها حىت 

أقرت كيفية ذلك ، فرفعوا األمر إىل بعض نواب املالكي فحكم بتغريقها يف املكان الذي ألقت فيه الصيب ، فألقوها 
وانتهت زيادة . اتت ، وذلك يف تاسع عشرى الشهر املذكور موثقة بالكتاف ، فتخبطت يف املاء قليال وانغمست فم



النيل على ما زعم القياس إىل عشرين ذراعا ونصف واحلس ال يقبل ذلك بل مل يكمل العشرين ولكن الري كان 
  .عاما يف مجيع البالد العالية 

اغل الناس بزرع الربسيم على شهر ربيع األول أوله الثالثاء املوافق لثامن بابة ، ونقص النيل حنو الذراع ، وتش
العادة ، وفيه ادعى على وايل الشرطة عند املالكي بأنه ضرب شخصا حىت مات ، فأجاب بأنه أتى به إليه وهو 

سكران فضربه احلد وما زاد عليه وأقيمت البينة بذلك ، فدرأ عنه القتل ، وبلغ السلطان ذلك فأنكره ، واتفق أن 
  .وطاح دم ذلك القتيل أولياء املقتول أبرؤا الوايل 

استقر يوسف بن كرمي الدين عبد الكرميابن سعد الدين بن كاتب جكم يف الوزارة وخلع  -منه  -ويف أول يوم 
خلعه الرضا واستقر يف نظر اخلاص ، واستمر  -إبراهيم  -عليه ، وهرع الناس للسالم عليه ، وخلع على أخيه 

. وكل ما ميلكه للبيع ، واستقرت مصادرته على عشرين ألف دينار األستادار يف املصادرة فعرض مجيع عقاراته 
فسلم للتاج أستادار الصحبة على املال املذكور ، فأقام يف منزله حىت أورد حنو أربعة ألف دينار ؛ وعمل املولد 

  .السلطاين يوم اخلميس الثالث منه 
  .، وتوجه أبوه لإلغارة على الرها  وفيه أغار ولد قرايلك على معاملة ملطية ودوركي وهنب شيئا كثريا

ويف أواخر مجادى اآلخرة استقر تاج الدين عبد الوهاب بن اخلطري ابن نصر اهللا القبطي ناظر اإلصطبل يف الوزارة 
بعد القبض على مجال الدين يوسف ابن كرمي الدين ابن كاتب جكم ومصادرته ، وكان يوسف قد استعفى بسبب 

ف ، فأعفاه السلطان ولكنه قبض عليه وعلى أخيه ناظر اخلاص وصادرمها على مال قلة املتحصل وكثرة املصرو
يقال إنه ثالثون ألف دينار ، مث خلع يف صبيحة ذلك اليوم يوم اإلثنني السابع عشرى مجادى اآلخرة على ناظر 

م يف ذلك يوم اخلاص مستمرا ، وأمر اخلطري أن يتكلم يف الوزارة بغري والية إىل أن يرى من يتكلم ، فتكل
األحدويوم األثنني ، مث خلع عليه يوم الثالثاء بالوزارة ، وشرع ناظر اخلاص وأخوه يف بيع أمالكهم ورزقهم من 

أراضي وعقار ، مث خفف عنهما من مال املصادرة حنو النصف ، واستمر ناظر اخلاص ، واستقر أبو احلسن بن تاج 
  .الدين يف نظر اإلصطبل عوض والده 

  دثمن احلوا
فيها تولية دوالت خجا كشف منفلوط واستقرار عالء الدين علي ابن حممد ابن الطبالوي الذي كان واليا يف األيام 

  .الناصرية فرج وبعدها يف الوالية ، وكان له مدة طويلة خامال ، فاستقر يف سابع عشر مجادى األوىل 
بائي احلمزاوي يف نيابة محاة نقال من إمرته بالقاهرة ، وفيها استقر جلبان نائبا بطرابلس نقال من محاة ، واستقر قان

  .واستقر خجا سودون عوضا عن قانبائي ، وأضيف إقطاع سودون خجا للوزير تقوية له 
ويف هذا الشهر جدد سودون احملمدي سقف الكعبة وأتقنه ، ومحل إليه من الرخام من القاهرة ملرمة احلجر 

  .وشاذروان البيت 
ة بني األمراء وبني عرب هوارة فقتل منهمجماعة ، فعني السلطان يوم السبت أول يوم من مجادى وفيها كانت الوقع

اآلخرة وهو السادس من كانون الثاين كرمي الدين الذي كان أستادارا ووزير كاتب املناخات فتوجه لكشف الوجه 
كان كاشفا قبله ودويدارا يف  القبلي وألبس خلعة بزي األمراء وفرح الناس بذلك ، وصحبه حممد الصغري الذي

خدمته ، وأمر على الدم ويل الكشف القبلي أيضا والوجه البحري مرة أخرى ، واستمر ناظر اخلاص رأس نوبة بني 
يديه فتوجه إىل الصعيد فأصلح أحوال العرب ورجع ، والسبب يف ذلك أن تغري برمش أمري آخور خرج يف 

الكاشف وامسع حممد الصغري مبقدار من املال عن السرحة ، فبلغ ذلك أكابر السرحة اليت جرت هبا العادة فالتزم له 



العرب فتحالفوا على أن ال يعطوا أحد شيئا ووقع بينهم تناوش ، فراسل أمري آخور السلطان ، فجرد له مجاعة من 
  .أكابر األمراء فتوجهوا يف هذه السنة وكان ما سيأيت 

ن دلغادر على ابن عمه محزة أمري مرعش فأخرجه واستقر هبا بغري تولية من وفيها وثب فياض بن ناصر الدين حممد ب
السلطان ، فتوجهاألمري قرقماس نائب حلب فقبض على فياض املذكور ووالها البن عمه محزة بك بن علي بن بك 

يه ، وجهز بن دلغادر ، فبلغ ذلك ناصر لدين بك والد فياض املذكور وهو يومئذ أمري األبلستني وقيصرية فشق عل
  .قرقماس فياضا املذكور إىل القاهرة فسجن بالقلعة 

فبعث ناصر الدين زوجته خدجية والدة فياض تشفع يف ولدها وجهز معها هدية ومفاتيح قيصرية وأن يكون زوجها 
ناصر الدين بك نائبا عن السلطان فيها ، فوصلت حلب يف رمضان فوصلت القاهرة يف آخر شوال ، فقبلت هديتها 

فرج عن ولدها وأعطي نيابة مرعش ، واستقر أبوه على حاله بقيصريه ، وكان إبراهيم بن قرمان راسل السلطان وأ
أن يعطيه قيصرية على أن حيمل كل سنة عشرة آالف دينار وغريها ، فأمره قرقماس نائب حلب أن يتجهز إىل 

ثناء ذلك جلأ محزة إىل ابن عمه سليمان بن أخذها ويسلمها البن قرمان ، فوقع لصاحبها ما ذكر فبطل ذلك ، ويف أ
ناصر الدين بك واجتمع جانبك الصويف الذي كان أمريا مبصر وسجن باإلسكندرية وهرب من أول الدولة 

األشرفية بعد أن اختفى ثالث عشرة سنة واستمرار السلطان يف التنقيب عليه ، فجز داوداره وحممد بن كند غدي 
ك ابن دلغادر باألبلستني فحلفاه على أنه إذا قدم عنده جانبك الصويف ال يسلمه وال ابن رمضان إىل ناصر الدين ب

خيذله ، مث اجتمع جانبكبسليمان بن دلغار فتلقاه هو وأمراؤه وأمراء قلماس بن كبك وحممد ابن قطلبك ونزلوا 
كركر فقواهم مث نازلوا قلعة مبلطية فجاء إليهم ناصر الدين بك مث توجهوا مجيعا إىل حممد بن قرا يلك وهو بقلعة 

ديركي وضايقوا أهلها باحلصار وجاء قاصد شاه رخ إىل قرا يلك يأمره باملسري إىل قتاإلسكندر بن قرا يوسف فترك 
جايب بك الصويف ومن معه بدوركي وتوجه جبماعته إىل ملطية فحاصرها فمشى عليه إسكندر وأغار على أرزن 

فأقام هبا مث خرج إىل ارقنني فلما كان يف صفر سنة تسع وثالثني التقى إسكندر  الروم فأخذها ففر قرا يلك إىل آمد
بن قرا يوسف وقرا يلك على أرزن الروم ، فخرج على قرا يلك كمني إلسكندر فهزمه ، فلما كاد يؤخذ رمى 

ه بذلك ، فأرسل بنفسه يف خندق املدينة فغرق ، فطلع به أوالده بعد ذلك فدفنوه هناك ، فجاء إىل اسكندر من عرف
من أخرجه من قربه بعد ثالثة أيام وحز رأسه ورأس اثنني من أوالده ، وثالثة من ألزامه وأرسلهم إىل القاهرة 

فنصبت على باب زوبلة ، وذلك يف ربيع األول وزينت القاهرة فرحا بذلك ، وأكرم السلطان قصاد اإلسكندر 
تب سليمان بن دلغادر إىل جانبك الصويف بأنه معه معينا له وأعطاهم ماال وقماشا بقدر عشرة آالف دينار ، وك

على مقاصده ، فاغتر بذلك فاجتمعا مبلطية ، فبالغ يف إكرامه واملناصحة له ، وأقاما على ذلك مدة ، مث خرجا يوما 
ن للصيدوالتنزه فأبعدا يف ذلك ، وكان جانبك قد رتب فرسانه ومجاعته على حصار ديركي ، فقبض أصحاب سليما
على جانبك وقيدوه ، وسرى به سليمان على الدمس ليلة كاملة حىت صبح األبلستني فسجنه ، وراسل السلطان 

  .امللك األشرف يعلمه بالقبض عليه 
وفيها جرد أربعة أمراء من األلوف إىل عرب البحرية ، والسبب يف ذاك أن وكانت طائفة من عرب لبيد قحلت 

أهلها ، فمكنوهم من التوجه إىل عرب حمارب بالوجه القبلي ، فنزلوا يف األراضي بالدهم فدخلوا البحرية وصاحلوا 
فلم ميكنهم الكائف من  -بكاف ومثناة ومهملة مصغر  -اليت بارت من الزرع وطلع فيها مرعى يقال له الكتيح 

نهبوا منهم كثري من الرعي فيه إال ببذل مال ، فأنفقوا من ذلك ووقع بينهم قتال ، فكان ذلك سبب بعث األمراء ف
  .مجاهلم وفروا من أيديهم ، فرجع األمراء يف شعبان 



ويف رمضان الوافق لربمودة من أشهر القبط عند دخول فصل الصيف وقع مبصر مطر غزير دلفت منه البيوت وجاء 
أرض وقرأت خبط الشيخ تقي الدين املقريزي ورأيت يف كتاب ورد من . سيل عظيمبحيث أقام بالصحراء أياما 

ويف أول رجب أي سنة مثان وثالثني غزا األمري خري الدين أخو السلطان مدالي بن سعد الدين بالدا : احلبشة فيه 
للقرم فتح سبعة أبواب من أبواب احلطى وانتصر عليهم ، وقتل أمريا من ألزام احلطى وحرق بالدهم ، وأخذ من 

وا ومعهم من الذهب والفضة والزرد والدروع والوصفان املال غنيمة شيئا كثريا وقتل منهم عددا كثريا ، ورجع
كثري ، ومل يسوقوا شيئا من اإلبل والبقر والغنم وال العجائز والشيوخ بل جعلوا عليهم عالمات ، وخربوا ست 

  .كنائس وعدة قرى ورد ألف بنت من املسلمني ، ووصفوا خري الدين بعدل كثري والرخاء عندهم كثري 
  .مث اتفقوا على صيب صغري وسلطاهنم مدالي عادل خري . قع اخللف بعده وفيها مات احلطى وو

  .وفيها وقع الوباء يف بالد املسلمني والكفار فمات به خلق كثري جدا ، ويف شوال منها خرج خري الدين أيضا غازيا 
س األول ، وصار وفيها يف شعبان راجت الفلوس اليت ضرهبا السلطان عن كل درهم مثانية عددا منها وأبطل الفلو

الرطل من هذه حبساب سبعة وعشرين درمها ومن القدمية بثمانية عشر ، فكانت تؤخذ من الباعة وحتمل لدار 
وفيها نقل .الضرب لتضرب جديدة ومتشي األمر على ذلك ولكنها قليلة لعدم االعتناء بكثرهتا لقلة املتحصل منها 

لب ، ونقل احلاجب طوغان إىل إمرة مائة بدمشق ، وقرر يوسف قانصوه النورزي من نيابة طرسوس إىل احلجوبية حب
  .ابن فلدوا يف نيابة طرسوس 

ويف ربيع األول استقر سراج الدين عمر بن موسى احلمصي يف قضاء حلب نقال من قضاء طرابلس عوضا عن هباء 
بن عمر بن علي بن مهنا بن  الدين ابن حجي ، ويقال إنه بذل ثالثة آالف دينار ، واستقر مشس الدين حممد بن علي

أمحد الصفدي يف قضاء دمشق عوضا عن مشس الدين بن الكشك ، وشرط عليه بذل ألفي دينار ، فلما وصل إليه 
التوقيع واخللعة امتنع ورحل إىل القاهرة مستعفيا ، وكان قد أقام يف قضاء طرابلس مدة طويلة ، مث ويل قضاء 

مث صرفوأعيد ابن الكشك ، فلما رحل السلطان إىل جهة حلب قرره دمشق عوضا عن شهاب الدين ابن الكشك 
ملا رجع يف عدة بالد نزعها من نواب ابن الكشك واستمر ابن الكشك يف القضاء ، فلما مات ابن الكشك أمل أن 

فدي يعود فقدم عليه ولد ابن الكشك على مال كثري بذله واستقر هذه املدة اللطيفة مث صرف ، فلما امتنع ابن الص
من الوالية بالشرط املذكور واستعفى أعفي ورجع إىل دمشق من فوره على ما بيده من املدارس واستمر ابن 

، وذكر أنه مسع  ٧٧٥الكشك مث ألزم ابن الصفدي بالتوجه إىل صفد فسار إليها فيما قيل ، ولد يف ذي القعدة سنة 
ى منه وقرأه عليه كامال صاحبنا البقاعي مث ظهر بطالن موطأ القعنيب على ابن حبيب الكمال قرأ عليه ابن فهد منتف

  .هلما ورجعا عن روايته الشتباهه عليهما 
وفيه ثار مشس الدين اهلروي على القاضي علم الدين صاحل ، وادعىأن بيده وظائف كثرية بغري شروط الواقفني ، 

ذلك ، مث عمل ناظر اجليش مولده يف فتعصب له ناظر اجليش ودافع عنه ، واستمر على ما بيده واندفع اهلروي ب
  .واهللا املستعان  -السابع والعشرين من الشهر أرسل إليه فأصلح بينهما 

شهر ربيع اآلخر أوله األربعاء بالرؤية ، يف أوائله منع الوايل السقائني من امللء من اخلليج احلاكمي مث الناصري ، 
دة ما انتفع أهل البلد باخللجان حنو املائة يوم ، ويف الرابع منه ونقص املاء إىل أن صار يف مقدار الوفاء ، فكانت م

ويف أوله وصلت البنادقة وهم جتار القطائع من الفرنج الذي يسموهنا القطائع . وقعت زلزلة لطيفة وزالت بسرعة 
ه بنحو الشهرين فتأخروا عن عادهتم حنو العشرين يوما ومل يصلوا يف العام املاضي ، وعجلوا عن عادهتم يف الذي قبل

، ومل حيفظ ذلك فيما مضى بل الذي متادى عليه حاهلم أهنم يصلون يف أول العشر الثاين من بابةويرجعون يف أوائل 



هاتور ، فألزم السلطان التجار بعدم البيع إىل أن يباع ما يتعلق به ، وطلب من الفرنج أن يشتروا منه الفلفل مبائة 
ضوا مع نائب اإلسكندرية إىل أن يشتروا منه ثالمثائة مجل بسعر كل مجل مبائة ، وعشرين كل مجل ، فامتنعوا وترا

ومشوا ومل يشتروا من املسلمني مجال واحدا ، وكسدت بضائع التجار واشتد أسفهم وشق عليهم ذلك مشقة 
  .واألمر بيد اهللا  -شديدة 

وسرح السلطان يف هذا اليوم ورجع  أمطرت السماء وقت العصر ، -ووافق ثاين عشر هاتور  -ويف السادس منه 
وقد صاد ، ويف أواخر امشري يف العشر األخري من رجب وقع برد شديد ، وحصل املطر أياما وسر الناس بذلك ، 

ومتادى الربد حنوا من عشرة أيام أشد مما كان يف طوبة وكهيك ، مث عاد فراح الوقت كما كان ، ويف اجلملة من حنو 
  .بردا من فصل الشتاء يف هذه السنة  ثالثني سنة ما عهد أقل

ويف نصف شوال أعيد التاج الوايل إىل والية القاهرة وعزل ابن الطبالوي ، وفيه قطعت إصبع عبد القدوس بن 
وفيه اهتم السلطان بأمر اجلسور وأمر بإتقاهنا ، وندبلذلك مترباي الدوادار الثاين . اجليعان ملا تكرر منه من التزوير 

  .تهدا يف ذلك ، مث ضاق بالوزير احلال يف املصروف فاستعفى وكان ما سنذكره والوزير فاج
وفيها نازل اصبهان بن قرا يوسف صاحب بغداد املوصل فراسل صاحبها رمال قرا يلك ، فأمده بودله حممود يف 

ف فارس ، فنزل مائيت فارس ، فأنزهلم عنده كاملسجونني فراسل حممود أباه ، فأمده بأخيه حممد بن قرايلك يف أل
على املوصل ومل ميكن من رؤية أخيه ، وكان قرا يلك برأي العني فتوجه على نصيبني ، فبلغه إن إسكندر بن قرا 

  .يوسف قصد حماربته بعد فراره من شاه رخ ملك الشرق 
ه غالب ويف التاسع عشر من مجادى اآلخرة سافر تغري برمش أمري آخور إىل سرحة الصعيد يف جتمل كبري ونزل مع

األمراء فودعوه ووقع له مع عرب الصعيد وقعة قتل فيها من أصحابه مجاعة ، وبعث يطلب جندة ، فأمر متراز رأس 
نوبة بالتوجه إليه ، وأمر كل أمري مقدم أن يرسل معه عشرين مملوكاص وتكمل له من غري املقدمني ثالمثائة ، وسافر 

سلطان القاضي الشافعي إذا حضر اجمللس لسماع احلديث إن حيضر ويف أول شعبان أمر ال.يف سابع مجادى اآلخرة 
  .صحبته فلقة وعصى ، ومن تعدي يف كالمه أو أساء األدب أدب وأكد يف ذلك 

لو كان : ويف رمضان أمر السلطان بترك أكثر اخللع اليت قررت ملن حيضر مساع احلديث ، مث شفع فيهم وقيل له 
بد وقد قضوا املدة كلها تصرف هلم هذا العام مث يعلموا ويقطعوا فيما يستقبل ،  هذا قبل أن حيضروا ، فإن كان وال

  .فأمر بالصرف هلم 
ويف أواخر رمضان حضر عند السلطان شريف من الشام ومعه أوراق خبط الشيخ عالء الدين البخاري فيما يتعلق 

تصدى لتتبعهم وكشف عورهتم ، وأنه بالنسيمي وشيخه فضل اهللا ، وأن بالشام ومصر مجاعة على عقيدته ، وأنه 
وجد بالقاهرة شخصا منهم ، فقرئ كتاب الشيخ عالء الدين فأمر السلطان بإحضار الرجل وما يف بيته من ورق 

ففعل ذلك ، وهذه هي الطائفة املبتدعة املعروفة باحلروفية مث بالنسيمية ، فلما كان يف رابع شوالعقد جملس بالقصر 
لكتب وبعضها من كالم شيخه وهي باللسان الفارسي فقرأ من أول واحد منها شيئا عند السلطان وأحضرت ا

يسريا وفسره بالعريب وهي مقالة مركبة من قول املشبهة واالحتادية ، فقرأ الشافعي خط الشيخ عالء الدين وفيه أن 
وجهه سا آخر سبعة ،  شعر أجفانه األربعة وحاجباه ورأسه ، وأن يف: شعر اإلنسان يف وجهه ورأسه سبعة شهور 

وفيه أن اإلهلية انتقلت من اهللا . فذلك عدد حروف املعجم وحنو من هذا . وأن عقد أصابعه يف اليدين أربعة عشر 
آلدم ومن آدم آلخر إىل أن انتقلت لفضل اهللا وكالما من هذا حاصله إن اهللا هو احلروف ؛ مث أحضر الرجل فسئل 

بثالثني درمها وال يعتقد شيئا مما فيها وأعلن بالشهادتني والتربئ من كل دين عنها فقيل إنه شراها من حصن كيفا 



خيالف دين اإلسالم وصرح بكفر من صنف هذه الكتب وشيخه أو يعتقد ما فيها ، فقال له الشافعي إن كنت 
  .صادقا فاحرق هذه الكتب بيدك 

هل على إمث إذا أخرجت هذا : ل السلطان فامتثل ذلك بعد أن حاد عن اجلواب وباشر إحراق ذلك بنفسه ، مث سأ
ال ، فنودي من عرف من أهل مذهب النسيمي ووجد عنده شيء من كتبه وأحضره : فقال ؟ ومثاله من بالدي 

للسلطان كان له مائة دينار ، مث أمر فنودي أن خيرج مجيع العجم من القاهرة والقلعة بأسرهم وال يتأخر منهم إىل 
ويف يوم األحد ثاين عشر شعبان أشيع موت زين الدين عبد الرمحن بن الشيخ شهاب . ذلك ثالثة أيام ،مث مل يتم 

واشتغل على أبيه وغريه ، ومسع من الصدر ابن  ٧٥٥الدين أمحد بن محدان األذرعي ، وكان مولده يف احملرم سنة 
كثري من شيوخ ذلك العصر غنوم جزءا من اخللعيات سنة بضع وستني بسماعه من العراقي أنا ابن عماد ، ومسع ال

، وأجاز له مجاعة تفرد بالرواية عنهم لكين ال أعلم أنه حدث . . . حبلب وغريها ، وقدم مع أبيه دمشق فأمسعه من 
عنهم بشيء غري جزء أو جزءين مث ظهر أنه مل ميت إذ ذاك ، فذكر يل ابن فهد أنه توجه إليه هو وغريه من الرحالة 

هذه السنة فمات بعد وصوهلم إليه بقليل ، وكان قدومه القاهرة سنة بضع عشرة كالبقاعي وابن اإلمام يف 
فاستوطنها وويل نيابة احلكم ، مث ويل قضاء دمنهور الوحش والبحرية فاستقرت قدمه هبا بعد منازعات ، وأقام على 

حسنة ، وله نظم  ذلك بغري منازعة أكثر من عشر سنني ، وكان فاضال يستحضر أشياء يف الفقه ويذاكر بأشياء
  .حسن ومدحي قدميا وحديثا ، واستهل شهر رمضان اخلميس ووافق برمهات 

وفيها وصلت هدية نائب الشام وفيها مائة ومخسون فرسا وعشرة قطرة مجال وألف ثوب بعلبكي ومثلها بطان 
نعل مخسني  ومخسون قباء مسور ووشقوعشرة آالف دينار ونعاال خيل من ذهب ومسامري فضة ، قيل إن يف كل

  .دينارا ، وقيل إن جمموع قيمتها ثالثني ألف دينار ، وكان قدومهم سابع عشر ذي احلجة 
ويف سادس شهر رمضان هبت ريح شديدة باردة وتراب كثري عم القاهرة وسقط عدة من الدور ، ويف الثالث عشر 

ل الشمس برج الثور ، مث متادى وذلك عند حلو. منه أمطرت ليال ، ومتادى ذلك يف أول النهار مع رعد وبرق 
املطر ذلك اليوم كله لكن بغري توايل حىت توحلت األرض كلها ووكفت البيوت ، مث أمطرت صبيحة ذلك اليوم 

واألمر هللا وحده وهبت ريح شديدة  -بعد الفجر مطرا غزيرا جدا حىت وكفت البيوت وفسدت األمتعة والزروع 
  .النهار مث اجنلت عن قرب  وقت العصر من اليوم املاضي حىت انتصف

يف كشف الوجه القبلي ، وصرف كرمي الدين ودخل القاهرة ، ويف آخر يوم من رمضان خطبت . . وفيه استقر 
جبامع عمر بن العاص ، قايضت الشيخ مشس الدين حممد بن حيىي مبا كان معي من خطابة جامع األزهر مبا معه من 

كهة يف هذه السنة غري ناجب بسبب كثرة املاء ولفقده يف البساتني ، مث نصف خطابة جامع عمرو ، وكان أكثر الفا
تأخر املطر يف الشتاء كله فكان الورد قليال وكذا املشمش والليمون حىت بيعت الليمونةالواحدة بنصف درهم ، 

شمس وأمطت يف عشي يوم اجلمعة سابع شوال قبل املغرب مطرا خفيفا ، ووافق ذلك احلادي عشر من بشنس وال
يومئذ يف أواخر برج الثور ، وأمطرت أيضا يوم السبت بعد أن هبت ريح عاصف بتراب مث اجنلت ، واستمر الربد 

يف طريف النهار شديدا بنحو ما كان يف فصل الشتاء أو دونه يسريا ولكن يف وسط النهار ويف جوف الليل يقع فيهما 
ال املذكور فتأخر عن العام املاضي حنو عشرين يوما ، بعض احلر ، وتأخر لبس الصوف إىل يوم اجلمعة سابع شو

  .وزاد النيل يف غري أوانه يف اول العشر الثالث من بشنس ، وتعجل بنحو عشرين يوما ، وغرقت بعض األمتعة 
ويف الثامن عشر من شوال طيف باحململ وخرج إىل بركة اجلب وأمريهم متربائي الدوادار الثاين وأمري األول 

ح الدين بن الصاحب بدر الدين بن نصر اهللا ، ورحلوا من الربكة احلادي والعشرين منه ، ويف أواخر احملتسب صال



بشنس من األشهر القبطية زاد النيل قبل أوان عادته زيادة عظيمة ، وغرق غالب ما زرع من املقاث البطيخ 
دت الزيادة يف أوائل بؤنة ، وكل والسمسم وغريه يف اجلزائر وفسد للناس شيء كثري من البطيخ وحنوه ، مث عا

فلما كان الثاين عشر من بؤنة وهو أول وقت املعتادزاد أيضا . ذلك قبل الوقت الذي جرت فيه العادة بالزيادة 
حبيث بلغت الزيادة يف املدة املذكورة حنو ستة أذرع مث نقص حنو ذراع ونصف ، مث ملا كان يف اخلامس والعشرين 

جرت فيه العادة بابتداء القياس وجد املاء قد بلغ إىل أحد عشر ذراعا وعشرة أصابع وقد  من بؤنة وهو اليوم الذي
كان قد بلغ ثالثة عشر ذراعا لكن نقص يف أول العشر األخري ، وهذا شيء مل يعهد مثله مبصر ، وأكثر ما وصل إىل 

زاد يف اليوم السادس والعشرين يوم اخلامس والعشرين إىل عشرة أذرع ولكنها مل تفتح زيادهتا قبل األوان ، و
إصبعني ، ويف الذي بعده إصبعني مث ثالثة ، مث توقف عن الزيادة من ثامن عشري بؤنة إىل رابع أبيب ، مث زاد فيه 

إصبعا وإصبعا مث إصبعني ومتادى ، وكان نقص سبعة عشر إصبعا ، وحترك سعر القمح فازداد كل يوم شيئا إىل أن 
بعد إن كان مبائة ومثانني ، ويف آخر يوم من احملرم وهو اليوم الثاين من أيام النسىء كانت وصل إىل مائتني ومخسني 

الزيادة مخسة أصابع فانتهى إىل تسعة عشر ذراعا وأربعة أصابع ، وصادف أنه كان يف العام املاضي يف مثل هذا 
تفاق ، ويف أول ذي القعدة وصل اخلرب اليوم من أيام النسيم كان انتهى إىل هذا القدر سواء ، وهذا من عجائب اال

من شرياز من شاه رخ بأنه جهز إىل مكة كسوة للكعبة وهي اليت كانعقد اجمللس بسببها يف أوائل هذه السنة 
وجهزت الرسل باألجوبة ، فجهز هو الكسوة من قبل أن يعود عليه اجلواب وانزعج السلطان وكان من سيأيت 

  .ذكره 
ذي القعدة كسرت عدة جرار تزيد على املائتني من اخلمور فيها كبار تسع الواحدة حنو ويف الرابع والعشرين من 

القطار ، وذكر أهنا لشخص يقال له أبو بكر بن الشاطر مسسار القماش اإلسكندراين ، وكان لكسرها يف وسط 
فاستعان بأناس من  والسبب فيه أنه عثر عليه يف بعض احلواصل بساحل بوالق. البحر رجة واجتمع فيه خلق كثري 

  .اجلند 
فهجموا على الذين عثروا عليهم فضربوهم ، فهربوا فحولوا مجيع ذلك إىل مركب واحندروا هبم إىل قرب شربا ، 

فتمكنوا منهم وأخذوا اجلرار ، فرجعوا بأهايل الساحل فكسروها وكان يوما . فتوجه إليهم الوايل فقبض عليهم 
  .مشهودا 

نواحي الزبداين فتنة ، فقتل خطيب اجلامع ومجاعة حنو الستة عشر نفسا ، واهتم بذلك زين  وفيها وقع بني مجاعة من
الدين بن صادر االستادارفبلغ السلطان ذلك فأرسل يستدعيه ويأمره أن حيضر معه بتقدمة ، فبادر إىل احلضور ، 

فالقاه إىل بليس فقتله ومحل رأسه  فلما وصل إىل قطيا جهز السلطان عمر الوايل وأمره أن يقتله حال اجتماعه به ،
إىل السلطان ، وهو عبد الرمحن بن حممد بن صادر ، ويل األستادارية يف املستأجرات واحلمامات السلطانية ، وكان 

وفيه . أستادار جقمق دويدار امللك املؤيد بالقاهرة ، وتنقلت به االحوال بعده إىل أن مات عن حنو من سبعني سنة 
م على املبشرين بالوجه فقتلوا منهم اثنني وسلم املبشر وهو بريم خجا القرشي ، فدخل يف الثامن خرج عرب بين ال

والعشرين من ذي احلجة وليس معه شيء من الكتب ، وذكر أنه هنب هلم أشياء وأنه كان معه نفائس حصلها فجاء 
ة على مشيخة الصاحلية بالقدس ، مسلوبا ، ويف يوم الثالثاء ثاين عشر ذي احلجة خرج شهاب الدين ابن احملمر

فصادف قدوم عز الدين القدسي فالتقيا باخلانقاه الناصرية ، ودخل عز الدين يوم األربعاء ثالث عشر ذي احلجة 
القاهرة ، واستمر هبا على نيابة القضاء فقط ، وصرف عز الدين الناعوري عن قضاء محص وأضيف ذلك إىل قاضي 

  ٨٣٨وفيات سنة .الشام 



  مات يف سنة مثان وثالثني ومثامنائة من األعيان ذكر من
أمحد بن عبد اخلالق بن عبد العزيز ، االسيوطي شهاب الدين ، مسع من أبيه ومن عبد الرمحن بن القارئ وأجاز له ، 
وكان يواظب التكسب بالشهادة يف جامع ظاهر الوراقني ، وكتب يف االستدعاآت بأخرة وحدث به ومسع الفضالء 

  . ثاين عشر ربيع اآلخر ، ومات يف
أمحد شاه بن أمحد بن حسن شاه بن هبمن سلطان كلربكة شهاب الدين أبو املغازي ، أقام يف مملكته أربع عشرة سنة 

  .وكان خريا ، له مآثر مبكة ، واستقر بعده ابنه ظفر شاه وامسه محيد أيضا 
ة ثاين عشر رجب وقد جاوز الثمانني ، وكان من أمحد بن عمر ، البلبيسي البزاز شهاب الدين ، مات يف يوم اجلمع

خيار التجار ثقة ودينا وأمانة وصدق هلجة ، وله عدة جماورات مبكة ، ومسع احلديث الكثري وأجنب أوالدا رمحه اهللا 
إبراهيم السلطان أمري زه ابن القان معني الدين شاه رخ ابن الطاغية تيمور خان صاحب شرياز ، كتب اخلط .تعاىل 
  .سوب قارب ياقوت ، ومات يف رمضان ، ووجد عليه أبوه وأهل شرياز املن

أمحد بن ناصر الدين حممد بن أيب بكر بن رسالن بن نصري ، البلقيين شهاب الدين ، ابن أخي شيخنا سراج الدين ، 
اضي مات يف السادس والعشرين من رجب بعلة السل ، ولد سنة ست وتسعني ، وملا ترعرع كان بان عم أبيه الق

ودربه أبوه يف توقيع احلكم ، واشتغل يف . جالل الدين قاضيا وقد استناب أباه فتعلم القرآن ، وحفظ كتبا 
القراآت والعربية ، وكان حسن الصوت بالقرآن ، أم باملدرسة امللكية بالقرب من مشهد احلسني ، ووقع يف احلكم 

السر مث ابن مزهر ، فأثرى وصارت له وجاهة وحصل ، مث ناب يف القضاء بأخرة ، وخدم ابن الكويز وهو كاتب 
أمحد بن حممد ، ناصر الدين املعروف ابن أمية . جهات ، مث مترض أكثر من سنة ، ودفن عند أبيه مبقابر الصوفية 

احلكم ، وكان ينوب يف احلكم مبصر وعدة بالد من البهنساوية ، وكان له مدة منقطعا مبرض عرض له فاجل فانقطع 
  . . .املاجري املصمودي الشيخ  -أمحد بن حممد .بسببه 

أمحد احلنبلي شهاب الدين احلليب املعروف باخلازوق ، ويل قضاء احلنابلة هبا مرارا ، ويف سنة مخس صرف وتقرر ابن 
الرسام ، فدخل القاهرة ليعود إىل القضاء فتعذر ذلك مدة إىل أن قرر ، فلما وصل لدمشق ضعف فتوصل إىل حلب 

  .فدخلها مريضا ، فاستمر على ذلك إىل أن مات بعد دخوله حلب بقليل  يف حمفة
املؤذن مبكة ، يكىن أبا . إمساعيل بن علي بن حممد بن داود بن مشس بن عبد اهللا بن رستم ، البيضاوي الزمزمي 

وأمحد ابن الطاهر ويلقب جمد الدين ، ولد سنة ست وستني ، وأجاز له صالح الدين ابن أيب عمر وعمر بن أميلة 
النجم وحسن بن مقبل وآخرون ، وكان يتعاىن النظم ، وله نظم مقبول ومدائح نبوية من غري اشتغال باآللة ، مث 
أخذ العروض عن الشيخ جنم الدين املرجاين ومهر ، وكان فاضال ، ورحل إىل القاهرة فسمع من بعض شيوخنا ، 

مالزما خلدمة قبة العباس ، وله مساع من قدماء املكيني ، وكان قليل الشر مشتغال بنفسه وعياله مشكور السرية 
النشاوري  ٧٨٧، وأجاز يل يف سنة  ٧٧٧وحدث بشيءيسري ، مسعت من نظمه ، وأخوه إبراهيم ولد سنة 

والشهاب ابن ظهرية وآخرون ، واشتغل يف عدة فنون ، وأخذ عن أخيه حسني علم الفرائض واحلساب فمهر فيهما 
.  

بن عبد اهللا بن اهلليس ، رفيقي زكي الدين املهجمي األصل مث املصري ، ولد بعد السبعني بيسري ،  أبو بكر بن أمحد
ونشأ يف حال بزة وترفه ، مث اشتغل بالعلم بعد أن جاوز العشرين والزم الشيوخ ، ومسع معي من عوايل شيوخي 

فأكثر جدا ، وأجاز له عامة من أخذت مثل الربهان الشامي وابن الشيخة وابن أيب اجملد وبنت األذرعي وغريهم 
  .عنه يف الرحلة الشامية ، ورافقين يف االشتغال على األبناسي والبلقيين والعراقي وغريهم 



مث دخل اليمن يف سنة مثامنائة فاستمر باملهم وبعدن إىل أن عاد من قريب فسكن مصر ، مث ضعف بالذرب واختل 
ملارستان املنصوري ، فأقام به حنو شهرين ومات ، وصليت عليه ودفنته ومث منه جريانه فنقلوه إىل ا -عقله جدا 

  .بالتربة الركنية بيربس يف سلخ احملرم 
  .باين سنقر بن شاه رخ بن تيمور صاحب مملكة كرمان ، مات يف ذي احلجة 

س الشامية اجلوانية أبو بكر الشيخ تقي الدين اللوبياين الفقيه الشافعي ، أحد الفضالء الشافعية بدمشق فباشر تدري
،  ٤٥حسني بن علي بن سبع ، املالكي شرف الدين وبدر الدين البوصريي ، ولد سنة .وغريها ، ومات يف شوال 

ومسع على احملب اخلالطي أكثر الدار قطين أنا الدمياطي وصفة التصوف البن طاهر خال من أول الزهد إىل آخر 
غالب األدب املفرد للبخاري ، وعرض على مغلطاي شيئا من الكتاب ، ومسع أيضا على عز الدين بن مجاعة 

حمفوظه وأجاز له ، وكان من الطلبة بالشيخونية ، وحدث ، مسع منه رضوان وابن فهد والبقاعي وغريهم ، واجاز 
  .البين حممد ومن معه ، ومات يف ربيع األول 

  . طرباي الظاهر نائب طرابلس ، وهبا مات يف يوم السبت ثالث رجب فجأة
وكان يتجر يف الزيت مث يف الرب جيلبه ويبيعه ، وأجنب ابنه إبراهيم صاحبنا ، وذكر أن . . خضر بن أمحد ، اصله من 

  .مولده سنة سبع وأربعني فبلغ التسعني وكان عجز بأخرة وانقطع فآواه ولده إىل أن مات 
ب وقعت بينه وبني أمري املدينة مانع بن زهري بن سليمان بن زبان بن منصور بن مجاز بن شيحة احلسين ،قتل يف حر

علي بن عطية بن منصور بن مجاز يف شهر رجب ، وقتل معه مجع من بين حسني ، منهم ابن عزيز بن هيازع الذي 
  .كان أبوه أمري املدينة ، وكان زهري فاتكا يقطع الطريق ومعه مجاعة ، كما تقدم يف حوادث سنة أربع وثالثني 

حمللي مجال الدين أحد موقعي احلكم ، وقد ناب يف احلكم يف بعض اجلهات ويف بعض النواحي عبد اهللا بن سلمان ا
  .بالقاهرة قليال ، مات يف يوم االثنني ثاين عشر رجب 

عبد الرمحن بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن حممد بن سليمان بن محزة املقدسي زين الدين ، ولد يف رمضان سنة 
شهر  ١٤من ابن احملب وابن عوض وابن داود وابن الذهيب وابن العز ، مات فجأة يف ، وأمسعه عمه الكثري  ٧٨٩

ربيع اآلخر ، فمن مسموعه على ابن العز السادس من مسند أنس من املختارة للضياء والثاين والسبعني منها ، ومسع 
  .بن محزة على ابن داود الثاين من أمايل احملاملي رواية ابن أيب عمر ابن مهدي أنا سليمان ا

عبد الرمحن بن جنم الدين عمر بن عبد الرمحن بن حسني بن حييىابن عبد احملسن ، املسند زين الدين أبو زيد القبايب 
  .، وأجاز له أبو الفتح امليدومي وجل شيوخ شيخنا  ٤٩شعبان سنة  ١٣مث املقدسي احلنبلي ، ولد يف 

لدين ابن أيب عمر وابن أميلة وصالح الدين العالئي وناصر العراقي ، ومسع من الشيخ تقي الدين السبكي وصالح ا
الدين التونسي والتباين وابن رافع وأمحد بن النجم إمساعيل واخلالطي وابن مجاعة ومغلطائي وابن نباتة والرساوي 
ة وحسن بن هبل ، وشيوخه بالسماع واإلجازة حنو املائة ومخسني نفسا خرجت له عنهم مشيخة ، وأجاز يل غري مر

، مات يف سابع شهر ربيع اآلخر ببيت املقدس ، وقد أكثر عنه الرحالة وقصد لذلك ، وبلغ سبعني سنة إال قليال ، 
  .وتفرد بأكثر مشاخيه 

عبد الواحد بن إبراهيم بن أمحد بن أيب بكر بن عبد الوهاب ، الفوي األصل مث املكي العالمة النحوي جالل الدين 
ي ، ولد يف مجادى اآلخرة سنة مثانني مبكة ، وأمسع على النشاوري واألميوطي والشهاب أبو احملامد الشهري باملرشد

بن ظهرية وغريهم ، ورحل إىل القاهرة فسمع هبا من بعضشيوخنا ، ومهر يف العربية ، وقرأ األصول واملعاين والفقه 
  .عليه  شعبان ، وكثر األسف ٢٤، وكان نعم الرجل مروءة وصيانة ؛ ومات يف يوم اجلمعة 



علي بن طيبغا بن حاجي بك ، التركماين الشيخ عالء الدين العينتايب احلنفي ، كان فاضال وقورا ، مهر يف الفنون ، 
وقرره السلطان األشرف مدرسا وخطيبا بالتربة اليت أنشأها بالصحراء ؛ مات يف طريق احلجاز ودفن بالقرب من 

  .الينبع 
 ٧٥٤لي مث املدين الشيخ نور الدين ، كان مولده يف مجادى األوىل سنة علي بن حممد بن موسى بن منصور ، احمل

باملدينة ، ومسع علي ابن حبيب وابن خليل وابن القارئ وأيب البقاء السبكي وغريهم ، وأجاز له ابن أميلة وابن هبل 
  .حلجاز أسند منه ومات يوم مات يف الثالث من شوال وليس ببالد ا: وابن أيب عمر ، وحدث باليسري وأجاز لنا 

عمر البسطامي املقيم بالعارض بسفح املقطم ، كان كثري الذكر مستمرا عليه ال يفتر عنه لسانه ، وحتكى عنه 
  .كرامات ، وللناس فيه اعتقاد وعمر حنو التسعني 

  .تقدم يف اليت قبلها فيحرر . . . . 
وأجاز هلا أكثر . . . غازي احلنبلي ، ولدت يف  فاطمة بنت خليل بن أمحد بن أيب الفتح املقدسية مث القاهريةزوج

شيوخ القباين الذين ذكروا قبل ، وخرجت هلا مشيخة اضفتها إىل مشيخة القباين ، وحدثت بأخرة ، مسع منها 
  .الطلبة ؛ وماتت يف أول يوم من مجادى األوىل وقد تفردت عن بعضهم 

ر ملك الغرب عم أبيه احلسني ، وكان فاضال ذكيا شاطرا ، حممد بن املنصور بن أيب فارس بن عبد العزيز بن املنتص
  .حيفظ املذهب وكثريا من معاين احلديث ، وكحل 

حممد بن عبد اهللا بن عبد القادر ، الشيخ جنم الدين الواسطي السكاكيين ، يقال إنه قرأ على العاقويل ومهر يف 
، وله شرح على منهاج البيضاوي ، ونظم بقية القراآت القراآت والنظم والفقه ، يقال إنه أقرأ احلاوي ثالثني مرة 

العشر وتكملة للشاطيب على طريقته حىت يغلب على سامعه انه نظم الشاطبيومخس الربدة وبانت سعاد ؛ مات مبكة 
  .يف سادس عشري شهر ربيع اآلخر 

من التحدث يف املتجر السلطاين حممد بن علي ، مجال الدين التوريزي التاجر ، تنقلت به االحوال ، وتوىل ببالد الي
ومل يعد إليها ، ومات يف هذه السنة مبكة ،  ٢٤بعدن مث صرف ، وكان تسحب من القاهرة من ديون ركبته يف سنة 

  .وهو أخو على املذكور قبل بسنتني املقتول سنة أربع وثالثني 
أول ليلة الثاين عشر من شوال ،  حممد بن حممد بن عمر ، تقي الدين بن شيخنا سراج الدين البلقيين ؛ مات يف

ودفن صبيحة ذلك اليوم األربعاء على أبيه وجده ، وكان مولده سنة تسع ومثانني مات أبوه وهو طفل فرباه جده ، 
وحفظ القرآن وصلى بالناس وهو صغري له حنو عشر سنني ، ودرس يف املنهاج ، والزم الشيخ كمال الدين الدمريي 

لنغمة ، ونشا يف إمالق ، وملا ويل عمه القضاء نبه قليال ، وويل بأخرة نيابة احلكم مبنية وغريه ، وكان ذكيا حسن ا
األمراء وغريها من الضواحي ، ودرسبعد موت عمه جالل الدين يف الفقه جبامع طولون ، ومتول مبالزمة ناظر 

وسريته مشهورة . يسرية  اجليوش عبد الباسط ، وحصل وظائف وإقطاعات ورزقا ، وصار كثري املال جدا يف مدة
وسبب تقدمه عند املذكور مشهور ، وتقدم يف الصالة عليه عمه علم الدين وله حنو اخلمسني ، وخلف ولدا كبريا 

وآخر صغريا وابنتان ، وقد حدث عن جده بشيء يسري ، قرأ بعض الطلبة عليه كتاب اجلمعة للنسائي بسماعه من 
  .جده أنا إمساعيل البلقيين بسنده 

مد ناصر الدين بن الشريازي نقيب اجليوش ، مات يف يوم الثالثاء رابع عشر شهر ربيع اآلخر عن بضع ومخسني حم
  .سنة ، وكان تام القامة كثري املداراة حمببا إىل الناس لكنه كان مسرفا ، وله يف هذه الوظيفة مدة طويلة 

، وكانت . . . . را يباشر يف عدة جهات تقي الدين بن اجليعان أخو كاتب ديوان اجليش ، وكان ساكنا وقو



  .جنازته حافلة ، وكثر التاسف عليه 
  .عماد الدين السرميين موقع الدست بدمشق ، وكان فاضال ذكيا ، مات يف شوال وقد بلغ األربعني أو قارهبا 

  ٨٣٩حوادث سنة .بغرز إبرة  -ال رحم اهللا فيه  -احلطي ملك احلبشة الكافر 
  امنائةسنة تسع وثالثني ومث

وبلغت زيادة النيل فيه إىل دون مخسة عشر ذراعا . استهلت باخلميس ، ووافق ذلك رابع مسري من شهري القبط 
مث وقع الوفاء وكسر اخللج يف يوم االثنني خامس احملرم ووافق ثامن مسري ، وكان نظري ذلك يف العام املاضي يف . 

اصابع ، وباشر ذلك ولد السلطان ، وكان يوما مشهودا ،  السابع عشر أربعة -سابع مسري ، وزاد من الذراع 
  .فلله احلمد  -وسر الناس بذلك ، وتباشروا باحنطاط السعر 

. واستمرت الزيادة بعد ذلك إىل أن كان يف آخر يوم من مسري قد انتهى إىل تسعة عشر ذراعا سوى إصبع واحد 
  .فاهللا احملمود على كل حال  -اضية ومل يعهد مثل هذا فيما مضى من السنني سوى يف السنة امل

وفيه وصل إىل حلب رسل من قبل جانبك الصويف ، فبلغ السلطان ذلك فجهز لنائبها بقتلهم فقتلوا ، مث تبني أن 
يف السنة املاضية ، وكان النريوز يوم الثالثاء ، خامس صفر ، وكانت السنة القبطية كبيسا ومل  -ذلك كان يف آخر 
ي السلطان عن ذلك وبلغت زيادة النيل فيه تسعة عشر ذراعا ومثانية عشر إصبعا ، وساوى العام يلعب أحد فيه لنه

املاضي يف ذلك وزاد ثالثة أصابع مث زاد يف أول يوم من توت إصبعني ، ويف الثاين إصبعا ، وكان يف العام املاضي قد 
جليزية اليت كان من شأهنا أن تروى من ستة نقص يف أول يوم من توت أربعة أصابعومع ذلك فلم ترو عدة بالد من ا

واألمر هللا مث يسر اهللا أن زاد حىت ويف قدر العام املاضي ومل يكن أحد يظن ذلك ، وانتهت  -عشر لفساد اجلسور 
زيادة النيل يف أول يوم من بابة إىل عشرين إصبعا ، ورئي شهر ربيع األول ليلة السبت ، وثبت ذلك فلم ينقص منه 

ع من شهر ربيع اآلخر سوى قدر ذراع ، ودخل هاتور من األشهر القبطية وهو على ثباته ، وتأخر زمان إىل الراب
  .الزرع عن العادة ، وضج الناس من ذلك ، وغال السعر يف القمح وغريه إىل أن بلغ القمح حنو الدينار مث تناقص 

يف السنة املاضية ، ووصل أمحد بن شاه رخ وفيها استدعى شاه رخ قرا يلك وأمره بقتال إسكندر فكان ما حكيناه 
جندة لقرا يلك ، فلقوا إسكندر على ميافارقني ، فقتل من الفريقني مجع جم ، واهنزم إسكندر إىل بالد الروم ، 

فوصل إىل أفشر وكاتب صاحب مصر فقام متوليها خبدمته ، ودل عليه أمحد بن شاه رخ ، فسار يف طلبه فتبعه 
يف  -توقات من بالد الروم ، فأرسل صاحبها يستأذن ملك الروم مراد بن حممد بن عثمان العسكر فاهنزم ودخل 

، فأرسل إليه هدية مبا قيمته عشرة آالف ديناروأمر بإكرامه ، فإىل أن يصل إليه ذلك جرى على عادته من  -أمره 
اج إسكندر من بالده ، فسار الفساد والنهب ، فشق ذلك على متوىل توقات وراسل صاحبه ، فأمر برد اهلدية وإخر

إىل جهة بالد القرانية ، وراسل شاه رخ ملوك الروم وجهز هلم خلعا وأمرهم بطرد اسكندر وملك أمحد بن شاه رخ 
ملك الروم وتزوج بنت قرايلك ، وملا وصل اخلرب للسلطان شرع يف التجهيز للسفر وعرض أجناد احللقة ، ويف 

شرف الدين أيب بكر بن سليمان احلليب سبط ابن العجمي كبري املوقعني  الثالث من شهر ربيع األول خلع على
ونائب كتابة السر بكتابة السر حبلب ، وقرر ولده مكانه يف جهاته ، وهو معني الدين عبد اللطيف ، وجهز إىل 

غائلة  -كاتب السر هبا زين الدين عمر بن السفاح باحلضور ، ألن كاتب السر ابن السفاح حبلب كتب حيذر من 
قرقماس وأنه يريد اخلروج عن الطاعة ، ففطن قرقماس فراسل يطلب احلضور ، وصادف توجه النجاب بطلبه  -

فسبق قاصده ، فعرف السلطان براءته مما رمى به وأذن له يف اجملئ ، وحنق على ابن السفاح وعزله من كتابة السر 
ف الدين ، واتفق قدوم قرقماس على اهلجن يف أربعة وأمره بالقدوم ، مث شفع فيه أن يستمر بطاال ، وتوجه شر



  .عشر يوما يف سادس ربيع األول ، فلما قدم أكرم 
وعني . ويف صبيحة وصوله خلع أمري سالح مكان جقمق ، وخلع علىإينال اجلكمي األمري الكبري بنيابة حلب 

ويف ، فتنصل وكان ما سيأيت ، مث جقمق الذي كان أمري سالح يف وظيفته ، وعوتب قرقماس بأنه راسل جانبك الص
وخلع على جقمق  -سافر إينال اجلكمي وشرف الدين يف الرابع عشر من شهر ربيع األول إىل مدينة حلب ، 

، والعجب  -يف السادس عشر منه  -يف السابع منه ، وخلع عليه أيضا بنظر املارستان  -مكان اجلكمي قبل ذلك 
هذا الشهر ، وحضر املولد السلطاين يف الثالث عشر منه وجلس رأس امليمنة أنه بعد ثالث سنني ويل السلطنة يف 

وجلس قرقماس رأس امليسرة ، مث جاء ولد السلطان فجلس فوقه وكان السرور طافحا على جقمق وقرقماس 
  .مكتئب 

ه قريبا إىل ويف حادى عشر ربيع اآلخر وصل اخلرب مبوت قصروه نائب الشام ، فقرر مكانه إينال اجلكمي الذي توج
حلب ، وتوجه القاصد إليه بنقله عن حلب إىل دمشق ، وقرر تغرى برمش أمري آخور التركماين نائبا حبلب ، فسار 

يف أول الشهر إىل جهة حلب وخرج يف حبمل زائد ، وقرر عوضه جامن أخو السلطان األشرف من أمه أمري آخور 
تغرى بردى املؤذى تقدمة ، وورد كتاب صاحب حصن  ، وأمر -أيضا  -،وخلع عليه يف سابع مجادى األوىل 

كيفا خيرب فيه مبنازلة شاه رخ تربيز وإذعان إسكندر بن قرا يوسف له ، مث ظهر أن إسكندر انكسر ودخل شاه رخ 
تربيز ونزل من رساع يشىت فيها ، وأرسل عسكرا مع ولده إبراهيم يتبع إسكندر فدخل اسكندر بالد صاحب 

إلقامة هبا ، فأجابه األشرف لذلك ، فأرسل إليه هدية وآثره جبملة من املال ، وورد كتاب نائب مصر واستأذنه يف ا
ملطية خيرب فيه بإمساك جانبك الصويف ، وتارخيه ثامن عشر ربيع األول ، مث أحضرت رأس عثمان بن قرايلك وولده 

وم آخرين من التركمان حرب فسقط عن وقع بينه وبني ق -وذكر نائب ملطية يف كتابه أنه  -وعلقتا بباب زويلة 
فعرف ، وكوتب السلطان فأمر السلطان بإحضار رأسه  -فلم يشعر به إال بعد يومني  -فغرق  -فرسه يف املعركة 

،فأرسلت إليه هدية وأمر ، ووصل قاصد ابن دلغادر خيرب بإمساك جانبك  -كثرية  -وشرح نائب ملطية أمورا  -
ين يوسف بن عبد اهللا الكركي قريب ابن الكويز الذي كان ويل كتابة السر بعد ، ووصل مجال الد -الصويف  -

موته قدر نصف سنة ختام سنة ست وعشرين وأوائل سنة سبع وعشرين ، مث صرف وويل أخريا نظر اجليش بالشام 
 أن خلع فاستمر فيه ، مث صرف مث أعيد مدة فوصل مطلوبا يف أول يوم من شهر ربيع اآلخر فتوعك ، واستمر إىل

عليه يوم السبت سادس مجادى األوىل بكتابة سر الشام وصرف من نظر اجليش ، فاستقر فيها هباء الدين بن حجى 
وكان وليها مرة قبل هذه ، ويف أواخر شهر ربيع اآلخر غال سعر القمح فتزايد وقل اخلبز من احلوانيت فضجت 

فمشى احلال قليال وتزايد السعر إىل أن بلغ القمح أربعمائة منها ،  -والبيع  -العامة ، فأمر السطان بفتح الشؤن 
والفول مائتني والشعري مائة وسبعني ، وسكن احلال بوجود ذلك وبيع الرغيف الذي زنته نصف رطل بدرهم 

مبائة وعشرة ، وهذا كله والري قد مشل األرض قبلها وحبررهنا  -ويسمى عندهم بطه  -ونصف قنطار من الدقيق 
وفيها وقع الطاعون بربصا فدام أربعة أشهر ، وفيه .ان فيه تقصري اللهم الطف بعبادك يا رب العاملني فكيف لو ك

قبض على جانبك الصويف وقد تقدم ذكر ظهوره يف السنة املاضية فاتفق أنه توجه هو قرمش األعور وابن سالمش 
ما حوهلا ، مث توجه حممد إىل أبيه بأمر شاه  وابن قطلبك إىل حممد بن قرايلك فقواهم ، فنازلوا قلعة دوركي وهنبوا

رخ لقتال إسكندر ، وتوجه جانبك ومن معه إىل ملطية فحاصروها ، فأظهر له سليمان بن ناصر الدين بن دلغادر 
أنه معه ، فكتب إليه أن يقدم عليه ، فقدم يف مائة ومخسني فارسا ، فتلقاه جانبك فأظهر له املناصحة حىت اطمأن إليه 

غدر به وقبض عليه وتوجه له ليال حىت دخل األبلستني ، وكتب إىل نائب حلب يعلمه بأنه قبض عليه يف سابع ، مث 



عشر ربيع األول ويقر يف مقابلته مخسة آالف دينار ، فجهز نائب حلب كتابه إىل السلطان مبصر ، وجهز ناصر 
وخيرب جنبك ليتخذ عنده يداكي يطلق  -ك الدين قاصده إىل ولده سليمان أن يرسل إىل صاحب مصر باإلعالم بذل

ولده فياضا ومل يكن بلغه إطالقه ، ففي غضون ذلك وصلت إليه خدجية وابنها فياض ، وأرسل جانبك كتابا إىل 
يلبان نائب درنده يستميله ، فقبض على قاصده وسجنه وأرسلبكتابه إىل األشرف ، فتحقق غدر ابن دلغادر ، ووقع 

وكثر القال والقيل ال سيما ممن يتعصب له ، وكان ناصر الدين قبل ذلك نازله تغري  اإلرجاف بأمر جانبك ،
فكانت غيبته . وهنب العسكر من بقي هبا . برمش نائب حلب ، ففر منه فأمر أهل األبلستني بالرحيل منها وأحرقها 

  .مخسني يوما 
ليه جبميع نساء إسكندر بن قرايوسف ، ويف شوال رجع شاه رخ إىل الشرق ، واستناب بتربيز شاه جهان وأنعم ع

ووجد مع جانبك بعد القبض عليه كتاب شاه رخ حيرضه على أخذ البالد الشامية ويعده بأنه يرسل إليه ولده أمحد 
  .جندة له بالعساكر ، فقلق صاحب مصر من ذلك وكتب إىل نواب الشام باالستعداد 

اخرجوا كلكم ، من قدر على فرس : على السلطان فقال ويف ربيع اآلخر نودي بعرض أجناد احللقة ، فعرضوا 
ركب فرسا ، ومن قدر على محار ركب محارا ، ويف سابع عشره ورد األمري شاهني األيدكاري وصحبته قصاد 
 -إسكندر بن قرا يوسف ومعهم راس قرا يلك ورأس ولديه ، فأمر السلطان بالرؤوس فطيف هبا وزينت القاهرة 

ويف آخر الشهر سابع عشر منه جتهز شاذ بك راس .ب زويلة ومحل إىل اإلسكندر مال وعلقت الرؤوس على با
جانبك الصويف  -نوبة مبال وفرس وسرج ذهب وكنبوش مزركش إىل سليمان بن دلغادر وابنه ناصر الدين ليسلما 

ذلك ، فشق على بأهنما أخذا املال وأطلقا جانبك ، قدم شاذ بك يف حادي عشر رجب ب -، فجاء اخلرب بعد قليل 
السلطان وكاتب أهل البالد بالشام ونادى يف العسكر بالتجهيز للسفر ، وكاتب ملك الروم أن يتأهب للترافق معه 

على قتال شاه رخ ، مث جهز السلطان مجاعة من األمراء وهم األمري األتابك جقمق الذي ويل السلطنة بعده والد 
وقرا قجا  -لقلعة تنبك وتغري بردى البكلمشي املعروف باملؤذي يدار أركماس احلاجب الكبري ويشبك ونائب ا

الذي صار أمري آخور وتاين بك نائب القلعة وتغري برمش الذي صار دويدار كبريا ، وخجا سودون -احلسين 
وألف فارس من مماليكه وألف فارس من جند احللقة ، وأنفق فيهم سبعة عشر ألف دينار ، وتوجهوا إىل حلب 

أمريها تري برمش وساروا مجيعا ، وقبض على مملوك البن دلغادر توجه من جهتهم ليكشف حال أهل فالتقوا ب
 -حلب فدهلم على جانبك الصويف أنه مقيم باألبلستني ، فتوجهوا ففر منهم جانبك ، وهجموا البلد فاحتملوا 

ين بك ومن معه على أن يكبسوه وهنبوا ما فيها وعادوا إىل حلب ، وختلف عنهم خجا سودون بعينتاب ، فاجتمع جا
فالقاهم فوقعت بينهم حماربة شديدة اجنات عن أخذ قرمش األعور ومجاعة معه ، وفر جانبك وسجن قرمش ومن 

  .أسر معه بقلعة حلب ، مث جهزت رأس قرمش بعد قتله إىل القاهرة 
الصويف ، فأكرمه السلطان  ويف رابع عشري رمضان قدم اسلماس بن كبك التركماين إىل القاهرة مراغما جلانبك

ويف هذه .وخلع عليه وجهزه إىل بالده ، وقرر شاذ بك يف نيابة الرها عوضا عن أينال االجرود وأمر بإحضار أينال 
السنة أكثر السلطان من النزول إىل الصيد ، ونزل غري مرة إىل الضواحي ، ومنها إىل جامع عمرو فصلى ركعتني ، 

  .ري ذلك وإىل خليج الزعفران مرة وغ
ويف ثالث عشري ربيع اآلخر رسم بعقد جملس بالقضاة ليتشاوروا يف مجع املال لقتال اللنك ، مث أعفوا من ذلك 
وأشار السلطان بأن من ينسب إىل الغىن جيهز ما يقدر عليه من املقاتلة ، وقرر على القاضي الشافعي مخسة عشر 

  .وعلى احلنفي عشرة وحنو ذلك 



اآلخر شاع أن شاه رخ قاصد البالد الشامية ، فنودي يف أجناد احللقة بالعرض فعرضوا عند  ويف أواخر شهر ربيع
  .الدويدار الكبري ، وحصل هلم مشقات كبرية خصوصا لصعاليكهم ، واستمر التشديد عليهم 

القادر  وفيه خلع علي ويل الدين حممد بن تقي الدين أيب القاسم بن عبد الرمحن ابن عبد اهللا بن حممد بن عبد
الششيين نزيل احمللة ندمي السلطان ناظر احلرمني عوضا عن سودون احملمدي وشيخ اخلدام باملدينة عوضا عن بشري 

التنمي ، مث خلع على الصاحب كرمي الدين ابن الصاحب تاج الدين ابن كاتب املناخات بالنظر علي الكارم جبدة ، 
بشادية جدةعوضا عن نكار ،  -جا الثاين أخو الطنبغا الصغري وشرع يف التجهيز صحبة ابن قاسم ، وخلع على يلخ

وخرجوا وصحبتهم مجاعة لقصد العمرة واجملاورة وهو الركب الرحيب يف حنو أربعمائة مجل ، وساروا يف يوم الثالثاء 
كار رابع عشر مجادى اآلخرة ، ووصل نكار إىل القاهرة حمتفظا به ، ويقال إنه أهني وصودر على مال ، وكان ن

  .املذكور توجه إىل جدة فلم ينجع كما جنع من قبله ، فسخط عليه لسوء تصرفه 
ويف مجادى األوىل وصل اخلرب من اقطوه الذي كان توجه رسوال إىل شاه رخ بأنه وصل إىل حلب وصحبته رسل من 

  .يأيت شاه رخ ، فأجيب باإلذن هلم يف اجملئ ، فلما كان يف مجادى اآلخرة وصل اقطوه ساملا كما س
ويف ذي احلجة وصلت هدية ملك بنجالة إىل السلطان فغرق املركب ، وقام الصاحب كرمي الدين ومن معه إىل أن 

استخرجوا الشاشات من البحر وأصلحوها بالقصار وجهزوها وفات ما عدا ذلك ، وكان أصلها أن السلطان جهز 
جواب اهلدية بتحف كثرية ، فاتفق أن الريح ألقتهم  هدية إىل ملك بنجالة فمات ، فأرسل ولده أمحد بن أيب املظفر

جبزيرة قرب ديبة ، فمات الطواشي الذي من جهة السلطان ، فاحتاط صاحب ديبةعلى موجوده وترك اهلدية ، 
فوصلت إىل جدة فغرقت دون ذلك ، فبلغ السلطان فشق عليه وأمر بالقبض على كل من وصل مكة من بنجالة ، 

  .هلم حىت أفتكوها بغرامة ما فسد من اهلدية فقبض عليهم وعلى أموا
ودخل فصل الشتاء يف يوم األربعاء السابع عشر من كيهك وقد اشتد الربد بالديار املصرية جدا كاشد ما عهد يف 

وسط الشتاء ، وكان برد ذلك يف الثالث والعشرين من مجادى األوىل ، وكان ابتداء شدة الربد يف يوم العشرين منه 
ل الشمس عن القوس بثالثة ايام ، وتزايد الربد مع عدم اهلواء والسحب وما جرت به العادة يف الشتاء قبل انفصا

  .مبصر بل اهلواء غري مزعج اهلبوب مع شدة برده ، وأكثر ما هتب من جهة الشرق عن يسار القبلة 
فجمع منه شيء كثري جدا حبيث ويف احلادي والعشرين من كيهك صار املاء الذي يف الربك وبقايا اخللجان جليدا ، 

صار أصحاب املزايل جيمعونه فيبيعونه ، والناس يتسارعون إىل شرائه والتناول منه ويظنون أنه من مجلة الثلج ، 
وكثر ذلك جدا حبيث مل يسمع ينظري ذلك يف هذه األعصار ، وكان األمر يف العام املاضي قبل هذه األيام بالعكس 

  .فسبحان من له امللك  -د البتة من استمرار احلر وعدم الرب
ويف السادس عشر منه صرف خليل نائب اإلسكندرية عن اإلمرة والنظر ، وذكر لنا خليل بن شاهني املذكور أنه 
يف واليته أبطل ما كامنقررا على الباعة جلهة احلسبة وهو يف كل شهر ثالثون ألفا حيمل إىل ديوان النيابة ، ونقش 

لى أبواب البلد ، وأنه وجد ابن الصفري الناظر على الثغر أخذ ما باجملانيق اليت بقاعة ذلك يف رخامات جعلت ع
السالح من الرصاص فعمر به محاما له ، فطالع بذلك السلطان فأمر بانتزاعه منه فانتزع ، وعمر باجملانيق كما كانت 

القاعة من العدد فكان شيئا كثريا ، وجدد هبا واحدا كبريا ووضعه على برج يقال له الضرغام ، ووصف لنا ما ب
وأمرا مهوال حىت أنه قيل إنه يف بعض الكائنات احتيج إىل أخذ ورق منها فأخرجت منها مخسة آالف فلم يؤثر يف 

  .كثرهتا 
ويف العشرين منه استقر سرور املغريب ناظرا وقاضيا بالثغر ولبس اخللعة بذلك ، وبلغين أنه عوتب فقال إن اجلمع 



ز ألن الذي ينظر عليه ليس مكسا بل هو زكاة األموال من املسلمني ، وما يؤخذ من الكفار ليس مبكس بينهما جائ
، مث بعد يوم أهني وضرب على ما بلغين ، مث قرر اقباي اليشبكي الدويدار يف إمرة اإلسكندرية ، مث قرر خليل 

  .ب فيها أخاه فصرف املذكور يف نظر دار الضرب بالقاهرة عوضا عن ابن قاسم وكان قد استنا
أو يف شهر رجب وصل أقطوه الدويدار الذي كان رسوال إىل  -ويف يوم الثالثاء سابع عشري مجادى اآلخرة منها 

شاه رخ ابن مترلنك وصحبته رسل منه ، فاجتمع بالسلطان يف يومه مث وصل الرسل يوم األربعاء وانزلوا بالقاهرة ، 
املكوس والتحذير من أمر إسكندر ابن قرا يوسف  -ما يصنع مبكة من اخذ مث أخذ منهم الكتاب فقرئ وفيه إنكار

واإلذن له يف دخول هذه البالد وأن خيطب له مبصر وتضرب السكة بامسه والتغليط يف ذلك والتهديد ، وصحبة 
 -أمر الرسول خلعة بنيابة مصر وتاج ، مث راسله القاصد بان معه كالما مشافهة ، فأحضر يوم السبت فأداه ، ف

بضربه وضرب رفيقه ، فضربا ضربا مربحا وغمسا يف ماء الربكة يف شدة الربد ولكن بثياهبما حىت كادا يهلكان غما 
، مث أمر بإخراجهما فأعيدا إىل املكان الذي أنزال فيه ، مث أمر بنفيهما إىل مكة يف البحر ، فحجا وتوجها إىل العراق 

احللبية بالعساكر ، وكاتب األشرف بن عثمان أن يكون عونا على شاه رخ ، وعزم السلطان على السفر إىل البالد 
، وجهز املراسيم إىل بالد الشام بتجهيز اإلقامات ، وكتب إىل مجيع املدن الكبار بتجهز العساكر واستخدام جند 

  .فاهللا خيتم خبري  -من كل بلد 
يركبوا يف صوفيتهم بغري رماحة وأن يالقوا احململ وفيها أدير احململ على خالف العادة ، وأمر مشايخ اخلوانق أن 

  .من اجلامع اجلديد إىل الرميلة ويرجع القضاة من هناك 
وفيها وقعت بقرب عسفان بني سرية من أمري مكة وبني بعض العرب من بطون حرب ، فتحيل عليهم العرب 

قتل الشريف ميلب بنعلي بن مبارك بن  وأظهروا اهلزمية فرجعوا عليهم وقتلوا منهم مقتلة واهنزم من بقي ، وممن
  .رميثة ، وغنموا منهم اثنني وثالثني فرسا ومجلة من السالح 

ويف يوم اخلميس السابع من شهر رجب استقر شيخ الشيوخ حمب الدين حممد بن الشيخ شرف الدين عثمان 
  .ارزي املعروف بابن األشقر يف كتابة السر الشريف عوضا عن القاضي كمال الدين ابن الب

واستقر ولده شهاب الدين أمحد يف مشيخة الشيوخ بسرياقوس عوضا عن والده وباشر ، وهرع الناس للسالم عليه 
فركب هو مسرعا فطاف على كرباء الدولة فسلم عليهم ورجع ونظر يف األمور ، ورجع من يسلم عليه يتوجع 

  .للمنفصل على العادة 
ألف عوضا عن جانبك املؤيدي ملوته ، ونقل حسن ناظر القدس على ويف رمضان نقل قانصوه إىل دمشق بتقدمة 

  .إمرة قانصوه بدمشق 
  .ويف مجادى اآلخرة صرف أمني الدين القسطالين عن قضاء املالكية مبكة وأعيد أبو عبد اهللا النويري 
نم منهم غنيمة ويف رجب أوقع تغري برمش نائب حلب بالتركمان مبدينة مرعش ، فقتل منهم مجاعة وأسر مجاعة وغ

  .كثرية ، ورجع إىل حلب ساملا 
وفيها يف اخلامس من مجادى اآلخرة استقر مجال الدين ابن الصفي الكركي كاتب سر دمشق عوضا عن حيىي بن 

املدين حبكم عزله ، واستقر هباء الدين بن حجي يف نظر اجليش عوضا عن مجال الدين ، واستقرالشريف بدر الدين 
  . . .د اجلعفري يف قضاء احلنفية بدمشق عوضا عن الشريف حممد بن علي بن أمح

  .وفيها نازل اسكندر بن قرا يوسف أرزن الروم فأخذها ، وفر منه قرا يلك إىل آمد بعد ليلة إىل أرقنني 
وفيها وقع بني طوائف من اإلفرنج حروب هائلة ، وأجند املنتصر صاحب تونس بعض الطوائف وكانت أمه منهم ، 



  .صرة هلم على الباقني فكانت الن
ومنعهم من دخول تونس ، فانتمى إليهم  -وفيها حصر العرب مدينة تونس ، وكان املنتصر ضيق عليهم ومن معهم 

ابن عمه زكرياء بن حممد بن أيب العباس وأمه بنت أيب فارس ، وكان املنتصر مريضا فأجند عثمان أخو املنتصر أخاه ، 
  .وكانت بينهم مقتلة عظيمة 

ها عزل مجال الدين يوسف بن أيب أصيبعة من نظر اجليش حبلب ، وأضيف لزين الدين ابن السفاح كاتب السر وفي
.  

ويف ذي احلجة خرجت طائفة من العرب من غزة على مبشري احلاج ففتكوا هبم وسلبوهم ، فمشوا حىت وقعوا 
حج يف هذه السنةأمري ديبه و بالد على بعض ذوي الدول من جهينة ، فآووهم وكسوهم ومحلوهم إىل القاهرة ، و

  .اهلند ، وامسه حسن بن أيب بكر بن حسن الشهري بابن بدر ويلقب الناصر 
وفيها وقع الوباء ببالد كرمان و فشا الطاعون هبراة حىت مسعت اقطعوه الذي كان رسوال إىل شاه رخ ملك الشرق 

وتوجه شاه رخ يف مجع عظيم لقتال . ئة ألف إنه مسع وهو عند شاه رخ أن عدة من مات هبراة مثامنا -يقول 
اسكندر بن قرا يوسف ، والسبب يف ذلك أن اسكندر كان نازل قلعة مشاخي من بلد شروان وقاتل صاحبها خليل 
ابن إبراهيم الدربندي مدة ، فاغتنم غيبة اسكندر يف الصيد فهجم على عسكره فقتل منهم ناسا واسر ولد اسكندر 

ث باالبن إىل شاه رخ فسريه إىل مسرقند ، ووقف خليل بنت اسكندر وزوجته يف اخلرابات مع وابنته وزوجته ، فبع
البغايا ، فلما عاد اسكندر غلب على مشاخي حىت خرهبا وهنب ما هبا من األموال وأفحش يف القتل والسيب ، فهرب 

ما يف البغايا ، وألزم واحدة خليل واستنجد بشاه رخ فخرج يف نصرته ، وظفر اسكندر ببنت خليل وامرأته فوقفه
منهما أن متكن مخسني رجال يزين هبا جزاءما فعل خليل ، وكان خروج شاه رخ يف ربيع األول فنزل على قزوين يف 

رجب ، وأمر فريوز شاه أمري األتراك أن يتوجه إىل البالد ما بني قزوين إىل السلطانية إىل تربيز وسائر العراقني 
من البالد وزراعة ما تعطل من األرض وغراس البساتني وحط اخلراج عمن زرع إىل مخس وينادي بعمارة ما خرب 

  .سنني وإعانة الزراع والفالحني بالبذر واملال 
مث أرسل شاه رخ ولده أمحد إىل ديار  -فلما بلغ آهبان بن قرا يوسف خربه راسل شاه رخ بأنه يف طاعته فكف عنه 

اغ وجد يف عمارة تربيز ، واظهر العدل إىل أن كان ما سنذكر يف السنة املقبلة بكر يف ذي احلجة ، وأقام على قرا ب
.  

ويف هذا الشهر نزلت الشمس برج احلمل يف يوم األحد ثالث عشري شعبان يف النصف من برمهات من أشهر 
من أشهر القبط ، وانقضى فصل الشتاء والربد أشد ما كان كنحو الذي كان يف طوبة من اشهر القبط وهو كانون 

الروم ، مث بعد ثالثة أيام هجم احلر دفعة واحدة فدام على ذلك سبعة أيام ، مث عاد الربد على احلال واستمر يف 
  .رمضان إال أنه يف العشر األخري منه تناقص ووقع بعض احلر 

رج آخرهم يوم ويف يوم اخلميس سادس عشري شعبان برز األمراء مبقدمة العسكر اجملرد إىل حلب إىل الريدانية وخ
اجلمعة ، وهم سبعة أمراء فيهم األتابك والدويدار الكبري واحلاجب الكبري فتوجهوا ، فلما استهلشهر رمضان بيوم 

  .أشيع خروج بقية العسكر مع السلطان مث فتر العزم 
.  . .ويف شهر رجب اجتمعت طائفة من عرب بين حرب ومنازهلم حول عسفان بعد أن كانوا يفرقون يف أعمال 

  .فنهبوا غنما لبعض أهل مكة ، فقبض ابن عجالن على الغنم وردها ألصحاهبا وأنكر عليهم 
فاعتذروا بأهنم اتفقوا مع والده حسن بن عجالن إن ال حرج عليهم من قبله فيما يفعلونه يف غري احلرم ، فأنكر 



حسن ووزيره سليمان وميلب بن ذلك وأمر بالغارة عليهم ، فخرج إليهم طائفة من أهل مكة منهم أخوه علي بن 
علي بن مبارك بن رميثة وخرج أرنبغا مقدم املماليك املقيمني مبكة من قبل سلطان مصر ومعه عشرون مملوكا ، 

وذلك يف الثالث عشري من شهر رجب ، فأوقعوا هبم فقتلوا منهم طائفة واهنزم الباقون واستاقوا إبال كثرية 
عض من اهنزم يف مضيق فأخذوهم على غرة ، فقتل ميلب وفر أرنبغا وقتل واشتغل من طلب النهب ، فكمن هلم ب

من أهل مكة حنو الثالثني ومن الترك مثانية أنفس وهنب مجيع ما معهم ودخلوا مكة يف أسوأ حال ، وفاز العرب 
البهار بالغنيمة وتوجهوا إىل بالدهم فصادفهم وصول الوزير وويل الدين بن قاسم ويلخجا الذي قرر شادا على 

جبدة ، فبلغهم طرف من الفضة فأخذوا حذرهم ، فمروا مبكان الوقعة فدفنوا بعض القتلى وتوجهوا خائفني فلم 
يلقوا أحدا ودخلوا مكة ساملني يف أول يوم من شعبان ، فتوجه أرنبغا ومن بقي معهمن الترك إىل القاهرة ، فدخلوها 

نه وصل إىل مكة ناس من التجار ومعهم بضائع من قبل شاه رخ يف أوائل العشر الثاين من شهر رمضان ، وذكروا أ
ابن اللنك أمر بيعها مبكة وتفرقتها فيها صدقة على من عينه من أهل مكة ، وان املتكلم على البضائع من قبل 

سلطان مصر أساء عشرهتم وأخذ منهم عشور ما معهم وكاتب السلطان يستأذنه يف متكينهم من بيع ما أحضروه 
  .رقته ومن تف

ويف السابع من شهر رمضان قرر خليل الذي كان نائب اإلسكندرية يف الوزارة وصرف تاج الدين اخلطري وكان قد 
أظهر العجز ، فاتفق أن حلم املماليك االجالب تأخر فرمجوه فسعى يف االستعفاء فأناط السلطان األمر بناظر اجليش 

، فتغيظ السلطان فتالىف ناظراجليش األمر وآل  -مث عجز وقصر  ، فتروي يف األمر مث قرر هذا ، فباشر دون الشهر
إىل أن صرف خليل عن الوزارة ، وتكلم ناظر اجليش يف ذلك إىل أن يصل كرمي الدين ابن كاتب املناخات  -األمر 

 من جدة ، فأقام ناظر الدولة يتصرف ويراجعه ، واستمر احلال إىل أن قدم كرمي الدين ، واستهل شوال يوم -
فإن العادة جرت أن يكون ذلك يف ثامن  -األربعاء ، فلبس السلطان األبيض ، وذلك قبل العادة القدمية بأسبوعني 

  .بشنس فوقع هذا يف الثالث والعشرين من برمودة 
ويف ليلة السبت ثاين ذي القعدة ولد علي بن حممد ابن كاتبه ، أنشأه اهللا صاحلا يف دينه ودنياه ، وأمطرت يف 

هذا اليوم بعد طلوع الشمس واستمر يف طول النهار أحيانا ، وذلك يف رابع عشري بشنس ، وكان تقدم  صبيحة
وفيه نودي . قبل ذلك مسوم حارة يف معظم النهار يف اجلمعة اليت قبلها ويف الليل واضر ذلك بكثري من اخلضراوات 

وبة إىل احلجاز ، الن التجار يستفيدون فيها مبنع ضرب أواين الفضة وآالهتا ، وشدد على من حيمل الدراهم املضر
وفيه استقر مشس الدين الصفدي يف قضاء احلنفية بدمشق على .لرغبة اهلنود يف الفضة فلذلك قلت بأيدي الناس 

  .مال حيمله ، وكان قدم القاهرة ليخف عنه فزيد عليه 
الصوف وخصوصا يف الليل ويف  ويف ليلة السبت خامس عشري الشهر هبت هواء باردة حبيث عاود الناس لبس

  .أوائل النهار ، وذلك عند انفصال فصل الربيع ودخول فصل الصيف 
  .ذي احلجة بالسبت وكنا تراءيناه فتعسرت رؤيته مث ثبت يف اليوم الثاين  -واستهل شهر 

  .ا ويف يوم اخلميس سادس ذي احلجة نودي على البحر ، وكانت القاعدة يومئذ سته أذرع وستة عشر إصبع
  .وفيها وصل محزة بك بن علي بن دلغادر فوقف بني يدي السلطان ، فقبض عليه وسجن 

وفيها وقعت بني خجا سودون ومن معه من جيش حلبوبني قرمش ومن معه من اتباع جانبك الصويف بعينتاب وقعة 
  . - كبرية أمسك فيها قرمش ومجاعة ممن فر إىل جانبك ، وسر السلطان بذلك ملا وصل إليه اخلرب

وفيها على ما قرأت خبط الشيخ تقي الدين املقريزي أنه بلغه يف جماورته مبكة هذه السنة أن أندراس احلطي صاحب 



مملكة احلبشة الكفرة مات يف الطاعون العظيم الذي وقع يف بالد احلبشة حىت مات بسببه من ال حيصى من املسلمني 
هاب الدين أمحد امللقب بدالي ملك املسلمني باحلبشة ، فغنم والنصارى ، وأقيم بعده ولد له صغري ، فغزاهم ش

وسىب وفتح عدة قرى ، واستنقذ الباين وهي بلدة من بالد املسلمني كان العدو غلب عليها ، فأنزل هبا ألف بيت 
  .وهللا احلمد  -من املسلمني ، وأقام أخاه خري الدين يف بلد ركله ، ونشر العدل وأمنت الطريق يف زمانه 

 هذه السنة فشا الوباء يف بالد اليمن سهلها وجبلها إىل صعدة وصنعاء ، ويف مقابلها من بالد بربر واحلبشة ويف
  ٨٣٩وفيات سنة .والزنج 

  ذكر من مات يف سنة تسع وثالثني ومثامنائة من األعيان
دا ، مات يف إبراهيم أمري زاه بن شاه رخ صاحب شرياز ، وكان قد ملك البصرة ، وكان فاضال حسن احلظ ج

  .رمضان 
أمحد بن شاه رخ ملك الشرق ، مات يف شعبان بعد أن رجع من بالد اجلزيرة وأرزن الروم فحزن عليه أبوه ، واتفق 

أنه مات له يف هذه السنة ثالثة أوالد كانوا ملوك الشرق بشرياز وكرمان ، وهذا كان أعهدهم ، ويقال له أمحد 
  .جوكي 

ي مث الشريازي الشيخ مهام الدين ، قرأ على الشريف اجلرجاين ، قرأ عليه املصباح يف أمحد بن عبد العزيز ، الشبك
شرح املفتاح ، وقدم مبكة فنزل يف رباط اشت ، فاتفق أنه كان يقرئ يف بيته فسقط هبم البيت إىل طبقة سفلى فلم 

سن التقرير قليل يصب أحد منهم بشيء وخرجوا ميشون ، فلما برزوا سقط السقفالذي كان فوقهم وكان ح
التكلف مع لطف العبارة وكثرة الورع عارفا بالسلوك على طريق كبار الصوفية ، وكان حيذر من مقالة ابن العريب 

  .وينفر عنها ، مات يف خامس عشري شهر رمضان 
، خادم أمحد بن حممد بن علي بن إمساعيل بن علي بن حممد بن حممد ، الزاهدي اخلباز املعمر العابد شهاب الدين 

، وامسع من زينب بنت الكمال وغريها فقرؤا عليه بإجازهتا  ٧٣٩ضريح الشيخ رسالن لدمشق ، ذكر أنه ولد سنة 
  .ومل يظهر له مساع ؛ ومات يف تاسع مجادى األوىل وله مائة سنة وسنتان 

هود ، قليل الشر ، وله إمساعيل بن عبد اخلالق ، األسيوطي جمد الدين ابن الشيخ ، كان وقورا ، مالزما حانوت الش
  .مساع وحضور وإجازة من عبد الرمحن بن القارئ ؛ مات يف ثاين احملرم 

تاج بن .بايب سنقر بن شاه رخ صاحب كرمان ، مات يف ذي احلجة ، وكان ويل عهد أبيه ، وفيه شجاعة موصوفة 
املعروف  -مكان ظاهر دمشق  بالشني املعجمة والكاف مصغر نسبة إىل الشويكة -سينا بن عبد اهللا ، الشويكي 

بالتاج الوايل ، وقدميا كان يعاين خدمة األكابر يف احلاجة ، وذكر يل أنه كان خيدم الشيخ شهاب الدين ابن اجلايب 
بدمشق ، ذكر يل مرارا ما يدل على أن مولده كان بعد اخلمسني ، واتصل بامللك املؤيد قبل سلطنته بعد أن اتصل 

شي فخدمه وراح عليه ، فلما استقر يف امللك بالقاهرة واله الشرطة فباشرها ، وفوض إليه يف باألمري الطنبغا القرم
احلسبة ، فكان يف مباشرته ذلك الغالء املفرط ، مث يف أواخر الدولة صرف عنها واستقر استادار  -أثناء واليته أمر 

احنطاط منزلة وهو مستمر على الوالية الصحبة ، ويف مرض موت املؤيد أعيد ، وحصل له يف أوائل دولة األشرف 
مث خدم األشراف فراج عليه أيضا واستقر معه مضافا إىل الوالية املهمدارية وأستادار الصحبة وشاد الدواوين 

واحلجوبية ونظر األوقاف العامة وغري ذلك ، فأما الشرطة فكان الذي يباشرها عنه غالبا أخوه عمر ، مث يف اآلخر 
رف واستقر غريه مث صرف مرة أخرة وأعيد ابن الطبالوي ، مث صرف ومات وهو على هذه صار كاملستبد مث ص

بعسر البول يف آخر يوم العشرين من احملرم ، وبلغين أنه كان لقي منه شدائد ، وكان  -الوظائف كلها ، مات بعلة 



هذه القاضية ، وكان  يعتريه قبل هذا حبيث أنه شق مرة فخرجت حصاة كبريةوأفاق دهرا ، مث عاوده مث كانت
يقول ، وتنقل عنه كلمات كفر خملوطة مبجون ال ينطق هبا من قبله  -حسن الفكاهة ، ذرب اللسان ال يبايل مبا 

مرضا نفعه فإنه كان كثري الصدقة والرب املستمر ، ومل يتعرض السلطان ملاله . . . ذرة من إميان ، فإن كان  -دون 
  .يها مخسة آالف دينار ، مث أعفيت من ذلك باعتناء أهل الدولة وترافع أخوه عمر وزوجته وقرر عل

جلبان خوند اجلركسية زوج السلطان ووالدة ولده يوسف الذي قرر أمريا كبريا وهو مراهق ، وكانت من جواريه 
فأعتقها وتزوجها وحظيت عنده ، وحجت سنة أربع وثالثني ، فكانت يف عظمة زائدة مفرطة ، وماتت بعلة الصرع 

 يوم اخلميس ثاين شوال ، وقد أقدم السلطان من أهلها عددا كثريا أحضرهم من بالد اجلركس وأقطعهم وخوهلم يف
  .، وخلفت من األمتعة واملالبس والنقد شيئا كثريا جدا يقال يقرب من سبعني ألف دينار 

ان أخوه ملا مات يف العام املاضي احلسني اإلمام العالمة املفيت األمري ابن أمري املسلمني أيب فارس ، احلفصي ، وك
استقر ولده يف اململكة ، مث أراد احلسني الثورة فظفر به فقتله وقتل أخوين له ، وعظمت املصيبة بقتل احلسني ، 

  .ذكر يل ذلك صاحبنا الشيخعبد الرمحن الربشكي رمحه اهللا تعاىل  -وكان فاضال مناظرا ذكيا 
لطان مث صرف عنها ، واستقر زماما إىل أن مات ، وخلف ماال جزيال خشقدم اخلصي الظاهري كان خازندار الس

يقارب مائة ألف دينار ، منه غالل خمزونة قومت بستة عشر ألف دينار ، وصار للسلطان من تركته مال كثري ، 
يف وصل مثنها قدر عشرين ألف دينار ، وكان مرضه بالقولنج : وكذا من تركة خوند زوجة يلبغا الناصري ، وقيل 

أوائل السنة فتعاىف ، مث انتكس مرارا إىل أن مات ، وكان شهما حيب الصيد ، وفيه عصبية وخلقه سيء إىل الغاية ، 
واتفق أنه كان أنشأ مكانا بالقرب من األخفاقيني جيعله مدرسة ، وعجل ببناء صهريج ، وابتدأ يف عمل سبيل لسقي 

زي بسبب إثبات وقفية داره يف مرض موته إهانة من جهة املاء تكمل يف مدة ضعفه ، وجرت لشمس الدين الرا
  .السلطان واستقر جوهر الالال زماما بعد موت خشقدم مضافا لوظيفته 

األزهري الشيخ مات يف شوال ، وكان خريا دينا سليم الباطن ، ولكثري من  -سعد بن حممد بن جابر العجلوين مث 
  .بيده إمامة املدرسة الطيربسية اجملاورة للجامع األزهر  الناس فيه اعتقاد ، وذكر عنه كرامات ، وكانت

صاحل بن حممد بن موسى املغريب الزواوي الشيخ صاحل كان خريا ذاكرا لكثري من الفقه مالزما حلضور جمالس العلم 
 ، وجاور باملدينةالشريفة مدة وحصلت له جذبة ، وقدم القاهرة وسكن بتربة الظاهر بالصحراء ، وحسن ظن كثري

من الناس فيه ، مث سكن القاهرة وتنزل يدرس احلديث باملؤيدية ورتب له يف اجلوايل ، ودخل يف وصايا كثرية لكن مل 
نسمع عنه سوءا يف تصرفه وكان يصل إليه من سلطان املغرب كل سنة مبلغ ، وكان شهما يقوم يف احلق عند 

ولدت : دي ، ومولده تقريبا سنة ستني ، رأيت خبطه وأجاز ألوال. . . الظلمة وال يبايل هبم ، وذكر انه مسع من 
  .أوان الستني وسبعمائة ، ومات يف ليلة األربعاء ثامن عشري رجب 

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد بن الفخر ، املصري مث الدمشقي زين الدين ، واسم الفخر حممد بن علي ، تفقه 
مع على الكمال ابن حبيب سنن ابن ماجة ، وعلى ابن احملب فس. قليال ، وامسعه أبوه الكثري من مشايخ عصره 

جزء العايل أنا احلجاز وعشرة احلداد أنا إبراهيم بن صاحل ، وعلي الصالح بن أيب عمر مسند عائشة من مسند أمحد 
، عبد الرمحن بن علي بن حممد ، احلليب احلنفي الشريف ركن الدين املعروف بالدخان .، ومات يف مجادى اآلخرة 

اشتغل بدمشق وناب يف احلكم مدة مث ويل القضاء استقالال بعد موت ابن الكشك ، وكان ماهرا يف فروع مذهبه ، 
  .احملرم  ٧مات يف ليلة األحد 

عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد ، العدناين الشهري بالربشكي صاحبنا احملدث الرحال الفاضل زين 



وعن مجاعة ، ورحل إىل املشرق قدميا سنة ست عشرة فحج ، ومحل عن املشايخ .  . .الدين ، أخذ ببالده عن 
  .وأجاز له الشيخ برهان الدين الشامي قدميا ، وكان حسن األخالق لطيف اجملالسة كرمي الطباع رمحه اهللا تعاىل 

قيس ، احلراين األصل  عبد العزيز بن بدر الدين حممد بن حممد بن علي بن أمحد بن عبد اهللا ابن عمر بن حياة بن
عز الدين أبو العز ويدعى حممدا ، كان كثري العبادة مالزما للصالة يف الليل ، وله اشتغال . . . . الدمشقي نزيل 

عبد امللك بن .مجادى األوىل  ١٣مات يف . بالعلم وتصانيف ونظم ونثر ، ويذكر عنه كرامات وكالم يف الرقائق 
زيل حلب ويعرف بالشيخ عبيد ، ولد يف حدود سنة سبعني ، واشتغل بالفقه والعربية ، املىن البايب ن -علي بن أيب 

والقراآت وكان حفظ املنهاج ، واشتغل على الشيخ بريو والقاضي شرف الدين األنصاري ومشس الدين النابلسي ، 
يكن صينا ، مات يف وكان يشغل يف اجلامع الكبري حبلب ، وأخذ عنه مجع جم ، وناب يف اخلطابة باجلامع ، ومل 

مجادى اآلخرة ، وكانت جنازته حافلة جدا ، وعاش ستني سنة وقد تقدم يف العربية والقراآت وشغل الناس كثريا ، 
  .وناب يف اخلطابة واإلمامة باجلامع مدة إىل أن مات 

عز اإلمام رضي الدين عبد الويل بن حممد بن احلسن ، اخلوالين اإلمام ويل الدين ، ولد بغرب من التغلن ، والزم بت
ابن اخلياط واإلمام مجال الدين حممد بن عمر العوادي والفقيه أمحد بن عبد اهللا احلرازيوالفقيه وحيد الدين عبد 

الرمحن بن أيب بكر الزوفري وقرأ عليهم الفقه ، والزم الشيخ جمد الدين الشريازي وأخذ عنه النحو واللغة ، وجاور 
  . أن صار مفيت تعز مع ابن اخلياط ، ومات بالطاعون أيضا معه مبكة وبالطائف ومهر إىل

عثمان بن قطلبك بن طرغلي ، التركماين املعروف بقرايلوك ، كان أبوه من أمراء التركمان بديار بكر وتأمر هو 
ه بعده ، وكان شجاعا أهوج ، وله مع الترك والعرب وقائع ، وملا طرق اللنك البالد انتمى إليه ، ودخل يف طاعت

فاستنابه يف بالده ، وحضر معه فتح البالد الشامية ، ووقعت له وقعة مع جكم ملا ويل السلطنة حبلب فقتل جكم يف 
الوقعة وقوي قرا يلك واستوىل على ماردين وقتل صاحبها وهو آخر أهل بيته ، وكان بينه وبني حديثه بن سيف بن 

ة ، فنصر قرا يلك هذا فكبس حديثة بالقرب من شيزر ، فضل أمري العرب ، وكانتبينه وبني محيد بن نعري عداو
فكاتب امللك املؤيد قرا يوسف يف الغارة على قرا يلك وسار املؤيد من مصر ، فلما بلغ ذلك قرا يلك ترامى على 

املؤيد وانتمى إليه فأرس إىل قرا يوسف فشفع فيه فرجع عنه ، مث صار قرا يلك يغري على بالد قرا يوسف فخنق منه 
كبسه ، ففر منه إىل حلب فتبعه ، فجفل أهل حلب من قرا يوسف وفروا على وجوههم إىل الشام مث إىل مصر ، مث و

كبس قرا يلك على بريم النائب بأرننكان فقتله ، واتفقت وفاة قرا يوسف مث املؤيد ، وغلب قرا يوسف على 
 يومئذ نائب طرابلس انكسر فيها برسبائي ، أرزنكان ، وكانت له وقعة مع برسبايت قبل أن يلي السلطنة وبرسبايت

وبسبب هذه الوقعة غزا برسبائي يف سلطنته آمد ، وكانت له وقعة أخرى مع برهان الدين قاضي سيواس قتل فيها 
الربهان ، واستمر قرا يلك أمريا مدة وملك الديار ديار بكر ، وشرع يف إيواء من هرب من السلطان األشرف 

فتوجهوا جلهة آمد ، فكبس هابيل بن قرا يلك وهي يف طاعة السلطان فأخذها عنوة  ٣٢ة فجهز له عسكرا يف سن
مث غزا امللك األشرف آمد ففر  ٣٣واستباحها ، فوصل العسكر فأسروه ، مث جهز للقاهرة فاتفق موته بالطاعونسنة 

لى حاله يف هنب القوافل قرا يلك واستمر األشرف حياصر آمد ، مث رجع إىل الديار املصرية واستمر قرا يلك ع
وقطع الطريق ، مث إن قرا يلك جهز من هنب التركمان الذين حول حلب فتجهز له األشرف نفسه فلم يتم له أمر 
وأذعن للصلح ، مث اتفق أن إسكندر بن قرا يوسف فر من مروان شاه ولد اللنك فبلغ خربه قرا يلك فتبعه ، فلما 

زم قرا يلوك فوقع يف خندق البلد وهي ارزن الروم ، فنزل إليه مجاعة من تالقوا كسره إسكندر كسرة شنيعة واهن
جهته فاحتملوه وديل من بالقلعة هلم اجلبال فربطوه ورفعوه ، فمات يف العشر األخري من صفر يف هذه السنة وقد 



: صحبه ، قال بلغ التسعني أو زاد عليها وذكر يل الشيخ بدر الدين بن سالمة أنه ملا استوىل على ماردين است
فوجدته يف عيشة شظة إىل الغاية ويف غالب زمانه مشتغل بالشر ، وتفرق أوالده بعدة بالد وانكسرت شوكتهم جدا 

  .، فجهز ولده علي بك ينتمي إىل سلطان مصر ويلتزم أن يكون من جهته 
قيم ولده بعده فمات عن علي بن صالح بن علي بن حممد بن علي بن أمحد بن احلسني احلسين إمام الزيدية مات وأ

قرب بعد شهر ، فقام بقصر صنعاء عبد بن عبيد اإلمام يقال له سنقر وأراد إن جيعلها مملكة بالشوكة ، فأنف 
جد صالح  -الزيدية من ذلك وثاروا عليه وأقاموا مهدي بن حيىي ابن محزة قريب اإلمام ، وجده مزة هو أخو حممد 

يد امللك الظاهر تسأله أن يرسل أمريا على صنعاء ، ومل يتحقق ذلك إىل اآلن ،ويقال إن أم اإلمام راسلت صاحب زب
.  

فريوز قطب الدين فريوز شاه بن هتمتم بن جردن شاه بن طغلق ابن طبق شاه صاحب هرمز والبحرين واحلسا 
  .والقطيف 

 آخور يف أول دولته ، مث قصروه نائب الشام كان من بقايا مماليك الظاهر برقوق ، تقدم يف دولة األشرف وويل أمري
، مث نقل لنيابة دمشق بعد موت جارقطلي  ٣٧واله نيابة طرابلس ، مث نقل إىل حلب يف سنة ثالثني فاستمر إىل سنة 

  .يف ثالث ربيع اآلخر  -يف شعبان منها ، وكان عاقال فاستمر إىل أن مات ليلة األربعاء 
  .مرة املدينة ، فظفر به قوم هلم عليه ثأر فقتلوه قبل أن يدخلها كبيش بن مجاز احلسيين كان قصد القاهرة ليتوىل إ

أمري املدينة النبوية ماتفتنازع العجل بن عجالن وعلي بن مانع يف اإلمرة مث  -مانع بن علي بن عطية بن منصور 
  .استقرت اإلمرة لوميان بن مانع عوض أبيه ، وكان قتله يف مجادى اآلخرة 

بن أيب بكر ، الفوي األصل املكي مجال الدين بن عبد الوهاب بن أمحد ، أبو احملامد  حممد بن إبراهيم بن أمحد
املرشدي ، ولد يف ربيع األول سنة سبعني وسبعمائة ، وامسع على النشاوري وأيب الفضل النويري واألميوطي 

وقرأ األلفية على احلافظ  وغريهم ، ورحل إىل القاهرة فسمع هبا الكثري ، وطلب بنفسه فسمع على التقي ابن حامت ،
زين الدين العراقي وأذن له ، وله إجازة من مسندي الشام كالصالح ابن أيب عمر وابن أميلة وغريمها ، وخرج له 

الشيخ خليل األقفهسي أربعني واجلمال بن موسى فهرستا ، وصحب اجملد الشريازي وحفظ عنه من اللغة شيئا 
مراسالته ، ومات يف حادي عشري شهر رمضان وقد قارب السبعني ، ومل  كثريا وصار يتعاىن ذلك يف كالمه ويف

حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن األمانة ، .يتأخر يف مكة من له املعرفة بالفقه والنحو مع الديانة والصيانة نظريه 
، فذكر يل أنه قرأ  األبياري مث القاهري القاضي بدر الدين ، ولد يف حدود الستني وقدم القاهرة مع أبيه واشتغل

على الشيخ عبد اخلالق األسيوطي وأن األسيوطي أخربه أن الشيخ سراج الدين البلقيين قرأ على األسيوطي يف مبتدأ 
أمره وكان األسيوطي قد عمر ، وهو والد إمساعيل وأمحد املقدم ذكرمها قريبا ، ومسع الشيخ بدر الدين املذكور من 

لكومي وبطبقتيهما وأكثر عن شيوخنا ، والزم الشيخ سراج الدين البلقيين وابن عبد اهللا الباجي ومن السراج ا
امللقن والعراقي ، واشتغل يف الفقه واحلديث والعربية ومهر ، وسكن املدرسة الصاحلية ووقع فيها يل احلكام مدة مث 

ل ، ودرس للمحدثني يف ناب عن القضاة ، واستمر إىل أن كان كثري النواب يف آخر عمره ، وحج قبل موته بقلي
املنصورية ، وويل عدة وظائف ، ودرس بالكهارية ، وتصدى للفتيا ولالشتغال بالفقه وغريه ، وأضيف إليه قضاء 

اجليزة مدة وغريها ، وكان قليل الشر حسن احملاضرة واملذاكرة ، يستحضر كثريا من أخبار القضاة الذين أدركهم 
ضر معنا مساع احلديث بالقلعة يوم األحد إىل العصر ورجع إىل بيته فأقام يوم وما جرياهتم ، وله نوادر ظريفة ، ح

أجد غما ، فلم يلبث أن مات فجأة وقد : االثنني وهو طيب إىل أن دخل الليل فصلى العشاء ودخل الفراش فقال 



هذا به سكتة ويب :  رمحه اهللا تعاىل واتفقأن بعض الناس شكك أهله وأوالده يف موته ، وقال هلم -قارب الثمانني 
أن ختتربوا أمره لئال تدفنوه حيا ، فأحضروا طبيبا فجسه وأمر بفصده ، فامتنع الفاصد حىت اجتمع ثالثة من األطباء 
وقالوا إن ذلك ال يضر ففصد فخرج منه دم كثري ، مث فصد يف الذراع اآلخر فخرج منه دم كثري أيضا ، فترك إىل 

، فاتفقوا على موته ، ودفن ثامن عشر شعبان ضحى يوم األربعاء ، وخلف أربعة أن أمسى مث إىل أن اصبح فأروح 
  .أوالد ذكور 

حممد بن أيب بكر بن حممد بن اخلياط ، احلافظ اجلليل املفيت حافظ البالد اليمنية مجال الدين ابن اإلمام رضي الدين ، 
دين العلوي يف احلديث ، فما مضى إال اليسري وتفقه بأبيه وغريه حىت مهر ، والزم الشيخ نفيس ال. . . ولد سنة 

حىت فاق عليه حىت كان ال جياريه يف شيء ، وخترج بالشيخ تقي الدين الفاسي ، وأخذ عن القاضي جمد الدين 
إىل الليث ابن الليث واملاء ابن الغيث ، ودرس مجال الدين بتعز : الشريازي واغتبط به حىت كان يكاتبه فيقول 

إليه رياسة العلم باحلديث هناك ، وأخذ عن الشيخ مشس الدين اجلزري ملا دخل اليمن بأخرة ، وأفىت ، وانتهت 
  .ومات بالطاعون يف هذه السنة 

حممد بن عمر بن أيب بكر تاج الدين ابن الشرابيشي ، مات يف يوماألحد تاسع عشر مجادى اآلخرة ودفن يوم 
لكثري من الشيخ هباء الدين ابن خليل ، ورأيت قراءته عليه يف االثنني العشرين منه وقد أسن وتغري عقله ، مسع ا

صحيح البخاري سنة سبعني وبلغ بضعا ومثانني سنة ، وطلب الفقع وكتب الكثري خبطه احلسن املتقن ، والزم شيخنا 
ابن امللقن ، وأكثر عن شيخنا العراقي ، ومسع الكثري من أصحاب أصحاب السبط والطبقة ومن أصحاب أصحاب 

ودار على الشيوخ ومسع معي كثريا ومل ميهر ولكن كان يستحضر شيئا كثريا من الفوائد  -حملب مث أصحاب الفخر 
الفقهية واحلديثية ، وكان يعلق الفوائد اليت يسمعها يف جمالس املشايخ واألئمة حىت حصل من ذلك مجلة كثرية ، مث 

، ألهنم كانوا يسرقون اجمللدات مفرقات من عدة كتب قد  تسلط عليه بعض أهله فمزقوا كتبه بالبيع متزيقا بالغا
أتقنها وحررها فيبيعوهنا تفاريق وكذلك الكتب اليت مل جتلد يبيعوهنا كراريس بالرطل ، وضاعت كراريسه وفوائده ، 

يف  وقد تصدى لألمساع ، وأكثر عنه الطلبة من بعد سنة ثالث ومثامنائة إىل أن مات رمحه اهللا تعاىل ، وأجاز يل
  .استدعاء أوالدي غري مرة 

صفر بتونس ، ومل يهن يف أيام ملكه لطول مرضه  ٢١حممد بن حممد بن أيب فارس ، املنتصر أبو عبد اهللا ، مات يف 
وكثرة الفنت ، واستقربعده شقيقه عثمان فقبض على اهلاليل القائد وفتك ف أقاربه بالقتل ، فخرج عليه عمه أبو 

  .احلسن صاحب جباية 
 بن حيىي بن أمحد بن حسن ، القبايب مشس الدين أبو زكريا املصري ، ولد يف أواخر سنة ستني أو يف أول اليت حيىي

قبلها ، وقدم القاهرة فاشتغل هبا وحفظ التنبيه واأللفية وخمتصر ابن احلاجب ، وحضر دروس البلقيين وابن امللقن 
ي ، والزم عز الدين بن مجاعة يف قراءة املختصر وحمب واألبناسي وغريهم ، واشتغل يف علم احلديث على العراق

الدين بن هشام يف العربية ، وطاف على الشيوخ يف الدروس ، مث ارحتل إىل دمشق وهو فاضل ، فأثىن شهاب الدين 
الزهري ، قرأ عليه نصف املختصر وأذن له ، وتكلم على الناس باجلامع ، وسكن بعد الفتنة العظمى بيت روحاء 

هبا ، ودخل مصر حني دخل إليها مع الشاميني ، مث عاد فالزم عمل امليعاد ، وكان فصيحا مفوها فاجتمع عليه فأقام 
العامة وانتفوا به ، وقرأ صحيح البخاري عند نوروز ، مث ناب يف احلكم عن ابن حجي سنة إحدى عشرةومثامنائة 

عف فتزايد إىل أن أضر وهو مستمر على احلكم ، واستمر يف ذلك ، ومل يكن يف أحكامه حممودا ، وكان يف بصره ض
وكان يؤخذ بيده فيعلم بالقلم ويكتب عنه الفتوى مث يكتب هو امسه ، وكان فصيحا ذكيا مشاركا يف عدة فنون ، 

ا



جيد الذهن ، لني العريكة ، سهل االنقياد ، قليل احلسد مع املروءة والعصبية ، وقد أقبل يف أواخر عمره على إقراء 
فدرس يف املنهاج والتنبيه واحلاوي باجلامع حال لكل منها يف أشهر قليلة من غري مطالعة ، وكان قد درس الفقه 

بالرواحية ، وناب يف تدريس الشامية الربانية ، اجتمع يف ذي احلجة سنة ست وثالثني بالعادلية الصغرى ، وذكر أنه 
احملب ، ومسعت عليه جزء اخللفاء ، من حديثه ومسع  قرأ على شيوخنا العراقي والبلقيين وغريمها ، ومسع من ابن

  .أبقاه اهللا تعاىل  -على شيئا ومات يف صفر ، نقلت غالب ترمجته من كتاب القاضي تقي الدين األسدي إيل 
طاهر بن عبد اهللا ، املراكشي الشيخ املغريب نزيل مكة ، مات هبا يف شوال ، وكان قرا على عبد العزيز احللفاوي 

  ٨٤٠حوادث سنة .اكش وغريه ، وكان خريا دينا صاحلا قاضي مر
  سنة أربعني ومثامنائة

استهلت ليلة االثنني ، ووصل شاه رخ إىل السلطانية فنزهلا وعزم على اإلقامة هبا حىت يبلغ غرضه من اسكندر بن 
لى التاج اخلطري قرا يوسف ، ويف عاشر احملرم أعيد ألجناد احللقة ما كان أخذ منهم بسبب التجريدة ، وقبض ع

  .وصرف من أستادراية ولد السلطان ، وقرر عوضه يف الوزارة ناظر اخلاص 
ويف حادي عشرية طرق مينا اإلسكندرية ثالثة أغربة من الكتيالن وأخذوا مركبني ، فخرج إليهم آقباي النائب 

مع مركب الكتيالن فاهنزم  فراماهم حىت استعاد أحد املركبني ، وأحرق الفرنج األخرى ، وحتارب مركب للجنوية
  .الكتيالن 

إىل قتاله وهو ابن  -وفيها حصر أبو احلسن بن أيب فارس صاحب جباية قسطنطينية ، فخرج صاحب تونس عثمان 
أخيه ، ويف الثامن عشر منه أو يف النيل وكسر اخلليج وصادف التاسع عشر من مسري ، وباشر ذلك يوسف بن 

فعلقتا بباب زويلة ، مث أمر السلطان أن تلقيا يف  -وكمشغبا الظاهري  -ر السلطان ، ووصل رأس قرمش األعو
بعينتاب ، وكان مجعا عسكرا وكبسا العسكر  -السراب احلاكمي ، وكان قبض عليهما بيد خجا سودون املؤيدي 

ف ويف هذه السنة رخص العسل النحل إىل أن بيع بتسعمائة القنطار وعادته أل. -املصري فكسروا وأسروا 
ومخسمائة ، وكانت مجيع الغالل وأصناف املطعومات والفواكه رخيصة ، وجاء الزرع يف غاية اخلصب والنماء يف 
الزرع بالغ جدا ، واستمر وقوع الفناء يف عسكر اللنكية فرجعوا إىل بالدهم ، ووصل احلاج فشكوا من أمريهم 

من التجار يف اليوم الثالث عشر من ذي احلجة ماال كثريا فلم ينجع ذلك ، ومن مجلة قبائحه اليت حكوها أنه طلب 
جيىب منهم فامتنعوا ، فرحل بالناس يف آخر احلادى عشر ليفوت عليهم البيع مبىن يف الثامن عشر والثالث عشر ، 

  .فكانت من أفحش الفعالت فإنه فوت عليهم املبيت والرمي 
يس ، ويف شهر ربيع األول قام الشيخ ناصر الدين حممد واستهل صفر ليلة األربعاء ، واستهل ربيع األول ليلة اخلم

بن علي الطبناوي يف هدم الدير الذي يف حبرى ، وحضر املولد النبوي ، وأخرج حمضرا يتضمن أن النصارى حيجون 
إليه يف كل سنة ، وجيتمع عنده من النصارى واملسلمني للفرجة والتجارة من ال حيصى حىت صاروا يضاهون بذلك 

وقف بعرفة ، وأفىت العلماء هبدم ذلك الدير وإزالة تلك العادة ، ففوض السلطان األمر للقاضي املالكي فلم أهل امل
  .وهللا احلمد  -يتفق أنه يقوم يف ذلك حق القيام حىت كانذلك يف السنة املقبلة فهدم 

ة من سنة آمد ، فلما وفيه هرب سليمان بن عثمان مع مجاعة من الروم والتركمان يف غراب وكان مقيما بالقلع
عرف السلطان ذلك شق عليه فأرسل يف آثارهم فأتى هبم ، فحبس الصيب وقطع أيدي قوم وقتل آخرين ، وكان 
السبب يف ذلك أن سليمان هذا وهو ابن أرخن بك بن حممد بن عثمان كان عمه مراد صاحب برصا قبض على 

وغان يقوم خبدمته ، فأدخل إليه جارية وهو يف السجن والده أرخن بك وكحله وسجنه ، وكان له مملوك يقال له ط



فحملت منه ، فلما مات أرخن يف السجن فر اململوك طوغان هذا بسليمان وأخته شاه زاده إىل حلب ، فلما قدم 
السلطان إليها وقف هبما إليه وأخربه خربمها ، فأكرمهما مث صحبهما معه إىل القاهرة ، فأمر بسليمان أن ميشي يف 

ولده يوسف ، وأقامت أخته يف القلعة لتكرب ويتزوجها السلطان أو ولده ، فلما كانت ليلة خامس ربيع  خدمة
األول فر سليمان وأخته ومن انضم إليهما فركبا حبر النيل وتوجها إىل جهة رشيد لينزال يف مركب إىل بالد الروم ، 

وعدهتم مخسة وستونرجال ، فوسط طوغان  فبلغ السلطان فأرسل يف آثارهم فقبض عليهم وعلى من يف املركب
مملوك سليمان ومثانية من مماليك السلطان صحبوهم وقد قطعت أيدي الباقني وال ذنب هلم البتة ألهنم جتار رافقهم 
أولئك ، فلما جاء الذين أرسلهم السلطان يف طلب املتسحبني خشى التجار على أنفسهم فدافعوا عنها من غري أن 

هنم قصدوا اإلستيالء عليهم وهنبهم فظنوا أهنم حرامية ، فلما دافعوا عن أنفسهم وقع احلرب بينهم يعلموا اخلرب لكو
  .فغلبوهم وأسروهم وكان ما كان 

ابن كاتب املناخات  -كرمي الدين ابن الصاحب تاج الدين  -الصاحب  -ويف السادس من شهر ربيع األول استقر 
ة حسنة وفرح الناس به ، واستقر معه أمني الدين ابن اهليصم ناظر الدولة يف الوزارة على قاعدته ، فباشر مباشر -

على عادته ، وكانت الوزارة منذ صرف عنها خليل بن شاهني مل يستقر فيها أحد بل عذق أمرها بناظر اجليش ، 
لها فأقام ناظر الدولة عنه متحدثا وأحال مصروف كل جهة على متحصل جهة من اجلهات وكل جهة مل يف متحص

  .هبا أكملها من عنده ، فاستمر احلال على ذلك إىل أن قدم 
وفيه نودي مبنع لبس الزموط احلمر وعملها وهي اليت يلبسها العرب ويسموه الشاشبة فنودي بذلك ، فوقف له 

مجاعة ممن اشترى الصوف لذلك فصمم على املنع ، مث رفع له بعض الغلمان من اهلجانة وغريهم فأغلظ هلم القول 
واستمر على املنع ونودي أن ال حيمل أحدا سالحا ، وفيه وصل العسكر اجملرد إىل األبلستني فوصلوا إىل جتاه 

وفيه قتل جاسوس وجد معه كتب من جانبك .  -يف تاسع عشره جانبك ومن معه فقدموا  -سيواسفوجدوا 
إلصالح شعور اللحى ، وثب رجل  الصاحلية -املدرسة  -وفيه وقع بني اهلنود الذين يقيمون بظاهر . الصويف 

هندي على رجلني فقتلهما قدام الصاحلية ، وذلك أنه تقاتل مع واحد فقتله مث مر برجل يصلح شاربه فضرب الذي 
فمات هو والقاتل فصاروا أربعة فقبض عليه  -فحمل إىل بيته  -يصلح يف كتفه فوقع ميتا وحصل للرجل فزع 

  .أن ال يبقى أحد من اهلنود بالقاهرة فقطعت يده مث قتل ، ونودي بعد غد 
وفيه عني خليل الذي أمر باإلسكندرية أن يكون شادا على املكوس جبدة وأمريا على املماليك اجملردين مبكة وأمر 

  .ابن املرأة بالسفر ، وسافر خليل ومن معه من الرب ونودي للناس بالسفر صحبتهم 
عشر منه مجع اخلازندار اجلزارين وأشهد عليهم أن ال يشتروا اللحم  واستهل ربيع اآلخر ليلة اجلمعة ، ففي السادس

  .إال من ذبائح السلطان ، فصاريذبح هلم كل يوم ما حيصل عند السلطان من الغنم احملضر من البالد 
وقد تقدم  -ويف اخلامس من ربيع اآلخر فقد سليمان بن أرخن بن كرجى بن أيب يزيد بن عثمان وأخته شاه زاده 

عنهما يف سنة ست وثالثني ، فكان مملوكهما الذي أحضرمها اتفق معهما أن يسري هبما إىل بالدمها وواطئوا على  خرب
ذلك مجاعة من جتار الروم ، فأخذمها طوغان فتوجه هبما إىل الغراب فتوجهوا إىل رشيد ، فلما عرف األشرف 

قاصد السلطان ، فحبسوا بالريح فاتفق أن الريح بالقصة كاتب نواب البالد بطلبهما ، فحارهبم شاد رشيد حبضرة 
هبت عاصفة فصادف وصول نائب اإلسكندرية فقبض عليهم ، وجهز مجيع من يف الغراب من التجار وغريهم ، مث 
أمر بقطع أيدي بقية التجار وهم حنو اخلمسني ، وأدب سليمان بالضرب حتت رجليه ، ونظر إىل أخته فاستحسنها 

  .امللك الظاهر جقمق  -بعده  -وابتكرها ، وقد تزوجها فعقد عقده عليها  -



واستهل مجادى األوىل ليلة السبت ، فيه قدمت رسل مراد بن حممد بن أبا يزيد بن عثمان ملك الروم هبدية ، ويف 
سابع عشرة قدم األمراء الذين جردوا حللب ، فهرع الناس للسالم عليهم مث طلعوا القلعة فخلع عليهم ، ويف 

قدم األمراء اجملردون إىل البحرية وصحبتهم األمري حسن بك بن سامل البلوى التركماين وحممد بن بكارابن  صبيحة
رحاب وقد دخل يف الطاعة ، وفيه رفعت يد القاضي احلنفي من وقف الطرخي ، وأمر أن حياسب على متحصله 

  .وأن يتحدث فيها جوهر اخلازندار ، مث بطل ذلك وأعيدت للقاضي 
ودي من له ظالمة فليحضر إىل باب السلطان يف يومي الثالثاء والسبت ، وأمر القضاة أن حيضروا جملس وفيه ن

  .احلكم يف املظامل ، فحضروا يوما واحدا مث بطل ذلك 
ناب يف اإلسكندرية ومعه حنو  -كان  -ويف سابع مجادى األوىل خرج الركب احلجازي وأمريهم خليل الذي 

يقيم هبم مبكة عوضا عن الذي كان فيها وخرج معه عدد كثري من احلاج والتجار ، ورحلوا السبعني من املماليك ل
  .من خليج الزاعفران يف التاسع منه 

وفيهم جقمق األمري األمري الكبري الذي ويل السلطنة  -الذين كانوا حبلب  -ويف اخلامس عشر منه وصل األمراء 
  .ظاهري ، وتأخر منهم خجا سودون فلم حيضر بعد هذا بسنتني والدويدار الكبري أركماس ال

ويف يوم السبت تاسع عشر منه حضر القضاة األربعة بأمر السلطان جملس احلكم وتكلم الشافعي معه يف عدة 
حكومات بني حكم الشرع فيها ، مث ملا فرغوا أمرهم السلطان أن يبطلوا الوكالء من أبواهبم فأجابواباإلمتثال ، مث 

احليلة يف ذلك سائغة عندي وعند احلنفي : الشافعي  -له  -يعاملون بالربا وما احلكم فيهم ، فقال  تكلموا يف الذين
كان السلطان أمر قبل السفر بعشرين : فليفوض أمرهم إىل املالكي واحلنبلي ، مث سأل عن النواب فقال له الشافعي 

ال يعطي الرسول إال ثلثني وانصرفوا ، مث مل يعد  وهم اآلن أربعون لكن كل اثنني يف نوبة مث سأل من الرسل وأمر أن
  .يطلبهم إىل جملس حكم بعد أن كان شاع أنه أمر أن يواظبوه كل سبت وثالثاء ، فبطل ذلك 

واستهل مجادى اآلخرة ليلة االثنني ، فيه أرسل ناصر الدين بن دلغادر ولده سليمان إىل مراد بن عثمان صاحب 
قيصرية ونازل صاحب أماسية وهو من  -بن قرمان ، وكان ابن قرمان قد أخذ منه  الروم يستنجد به على إبراهيم

حاشية ابن عثمان ، فجهز مع سليمان عسكرا وندب معه صاحب توقات وأمره مبحصارة قيصرية ويسلمها البن 
فكتب  دلغادر ، وجهز عيسى أخا إبراهيم على عسكر آخر ليغري على بالد أخيه إبراهيم ، فبلغ ذلك صاحب مصر

  .إىل أمراء الطاعة من التركمان مبعاونة إبراهيم بن قرمان 
ويف يوم اجلمعة خامس مجادى اآلخرة أرسل القاضي املالكيورقة إىل كاتب السر يستعفي من القضاء ، فقرأها على 

لك ولد دون الذي تعني ، فلما بلغ ذ -السلطان فأعفاه وأمره إن يعني قاضيا غريه ويستمر مبعاليم القضاء له 
القاضي قام وقعد وسعى عند علي باي اخلازندار وأنكر أن يكون أبوه كتب الورقة ، فبلغ ذلك كاتب السر فصعب 
عليه نسبتهم إياه إىل الكذب ، وأخرج الورقة فوجدوها خبطه الذي ال يرتاب فيه ، ومع ذلك فاعتىن هبم على باي ، 

خلاطر اخلازندار املذكور فإنه كان يومئذ من أقرب الناس  ومل يستطع كاتب السر يوسع يف القضية كالما رعاية
منزلة عند السلطان ، فاستقر احلال على أنه حتيل للسلطان أن يعيد والية املالكي فأجاهبم لذلك ، واستمر يف القضاء 

  .كما سيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل  -بعد ذلك إىل أن مات يف رمضان سنة اثنتني 
وال حول  -أن بيع مبائة وأربعني إىل مائة ، فأمر السلطان بشراء القمح وحزره فغال السعر  وفيه رخص القمح إىل

  .وال قوة إال باهللا 
 -وفيه قدم شرف الدين ابن األشقر من حلب ، فلما كان يف الثالث من شعبان استقر ولده تقي الدين عبد اللطيف 



وفيهتوجه الوزير وناظر اجليش . لكاتب السر على عادته يف كتابة السر حبلب وخلع عليه ، واستمر والده نائبا 
وأينال األجرود ويشبك احلاجب حلفر خليج اإلسكندرية مث عادوا وقد قرروا األمر ، وفوض السلطان آلقبغا 

التمرازي أن يباشر حفره فتوجه ، وجهز معه املال الذي جبوه من البالد بسبب ذلك ومائيت قطعة من اجلراريف 
  .وستمائة رأس بقر واملقلقات 

واستهل شهر رجب ليلة الثالثاء يف أواخره وهو العاشر من أمشري والطالع سعد بلع ، هبت الريح املريسية شديدة 
الربد اليابس مع شعث ، فكان الربد أشد ما وقع يف هذا الفصل ، ودام ذلك إىل آخر الشهر ، ومضى طوبة معتدال 

العادة املعهودة ، ومل يزل الربد شديدا إىل يوم نزلت الشمس احلوت وهو ليس فيه برد شديد أصال ، وهذا خبالف 
كان الطالع سعد السعود ، فوقع املطر وهبت الريح  -الذي يليه  -سابع عشر أمشري فخف قليال ، مث يف اليوم 

لبلد كثرية وصلح الباردة ودام املطر ليلة األربعاء ويف يومها ويف ليلة اخلميس ، مث صحت يف صبيحة عن أوحال يف ا
ويف رجب توجه  -وفيه استقر خليل بن شاهني الذي كان أمري اإلسكندرية أمري احلاج .وهللا احلمد  -الزرع 

ويف يوم اجلمعة ثاين شعبان توجه . جانبك الدويدار والقاضي عبد الباسط إىل شربار اخليام فهدما الكنيسة احملدثة 
ق وسار معه من حاشيته مجع جم ، وتأخر أهله وصغار ولده مبنزهلم القاضي كمال الدين البارزي إىل قضاء دمش

بالقاهرة ، ونزل عن قضاء دمياط جلوهر اخلازندار ، وكان ابن قاسم قد نزل له عنه وتعوض عنه يف مقابلة مخسني 
اإلمضاء ، ألف درهم فيما قيل ، فسأله جوهر أن ينزل له عنه فلم يسعه إال اإلجابة وال وسع القاضي الشافعي إال 

وسار جوهر يف ذلك أحسن من سرية ابن قاسم وصار يكتب على الكتب اليت حيتاج إليها إىل دمياط الداعي جوهر 
  .احلنفي ، ومل يل القضاء خصى قبله 

. . ويف يوم األحد الرابع من شعبان ابتدئ بقراءة البخارى بالقلعة على العادة وحضر اجلماعة كلهم ، وكان األمري 
ألعيان من اجلماعة على حدة ومن عداهم على حدة ليقل اللغط ، مث بدا للسلطان أن حيضروا اجلميع يفرد ا. 

وينصتوا لسماع احلديث ، ففعلوا ومل يتكلم أحد إال أن الشافعي رد على القارئ مواضع من األسانيد أمساء يبدهلا 
منه فيذلك ، وكان . . الدين البلقيين بسعى القاضي علم  -الثاين  -أو حيرفها من سبق اللسان ، وحضر يف اجمللس 

يظن أن األمر على العادة ليشغب كعادته فوجدهم ألزموا السكوت ، فلما كان يف اجمللس الثالث وقع يف الليل مطر 
  .غزير فكري الوحل يف الطرقات 

قراجا شاد الشر وفيه استقر أينال األجرود أمري صفد عوضا عن يونس وأن يقيم يونس بطاال بالقدس ، واستقر 
خباناة يف إمرة إينال ، واستقر إينال اخلازندار شاد الشرخباناة ، واستقر على باى خازندارا عوضا عن إينال ، وهذان 

وكان هلما  -اجلاه واحلرمة الوافرة  -فصار هلما  -الشابان نشأ عند السلطان نشأة حسنة فأحبهما وقرهبما وموهلما 
  .بعده ما سنذكره يف احلوادث 

ويف شعبان نودي بأن جيتمع الذين قطعت أيديهم من الذين كانوا رفقة سليمان ولد ابن عثمان ، فاجتمعوا ظنا منهم 
أنه ينفق فيهم توسعة على رمضان ، فجعل كل إثنني يف قرمة خشب وأنزلوا يف مركب إىل البحر لينفوا إىل بالد 

  .وهللا األمر  -الروم ، فكثر ضجيجهم ودعاءهم 
من جهة ابن عثمان ومن جهة جانبك الصويف فعزم السلطان على السفر ،  -جاءت أخبار  -ر رمضان ويف عاش

واستهل رمضان ليلةاجلمعة بعد أن ترأوه فلم يتحدث أحد برؤيته ، وأوقد غالب أهل البلد املنائر بغري رؤية فنودي 
ثة أنفس من املماليك ذكروا أهنم رأوا اهلالل هلم بإطفائها ، فأصبح الناس فأفطر الكثري منهم ، مث أرسل السلطان ثال

  .، فلما مسع الناس بذلك بادروا ، فما تعاىل النهار حىت ثبت عند ثالثة من احلكام ونودي باإلمساك ، واستمر الربد 



أثناء ويف يوم اإلثنني الرابع منه نزلت الشمس احلمل ، واستمرت األيام رطبة ويأيت احلر أحيانا يف أثناء النهار ويف 
مشورة بسبب التوجه إىل البالد الشمالية من أجل ابن دلغادر وجانبك الصويف  -جملس  -ويف عاشره عقد . الليل 

وشاع بأن ابن عثمان قصد نصرهتم ، فاستقر األمر على أن يتوجه نواب الشام جندة إلبن قرمان إبراهيم ويطالعوا مبا 
  .جتدد 

ن ختم البخارى على العادة ، وكان عالء الدين الرومي سعى يف مشيخة ويف يوم األربعاء العشرين من شهر رمضا
الشيخونية عوضا عن باكري وأحلوا على السلطان يف أمره ، فامتنع وقال إنه كثري الشر وال حيتملهأهل الشيخونية ، 

ة ، وعند احلنفي وأمر أن يرتب له يف اجلهات السلطانية مرتبات ، وعند القاضي الشافعي يف األوقاف ألفا ومخسمائ
النصف من ذلك ، فلم يقنع بذلك وشرع يف احلط على شيخنا فأكثر فوقع منه قبيل جملس اخلتم أن حبث يف شئ 

فتكلم باكري ، فرد عليه مث بالغ إىل أن كفره ، فرد عليه الشافعي ووافقه اجلماعة ووافقهم السلطان ، فسكت 
ىل السلطان ليجيب عنها الشافعي ، فأحضرها بعض الدويدارية الرومي على مضض مث شرع يف كتابة أسئلة ودسها إ

يطلب اجلواب ، فذهب ومل يعد ، فذكر الشافعي للحاضرين أن أول : وقال له  -فسلمها للشافعي فقرأها  -
أهل اجمللس ال يعلم معىن قال رسول اهللا ، وكالما آخر فيه عجرفة وحلن  -أعلم  -الورق مقسما بأميان عظيمة أن 

  .مجع من مسع ذلك على ذمه ، فأ
مث يف يوم اجلمعة الثاين والعشرين من شهر رمضان أمر السلطان بعقد جملس بسبب منازعة إبراهيم السفارى مع 

جهة احلرمني يف جزيرةقاو من الصعيد وكانت بيد مستحقي احلرمني وشرف الدين السفارى مستأجرها منهم ، مث 
بيه وسأل يف كتابة حمضر فسطر مث بطل ، فلما كان يف سنة ست وثالثني بعد ادعى يف سنة أربع ومثانني أهنا وقف أ

موت شرف الدين قام إبراهيم هذا وهو صهره فأكمل احملضر املذكور عند املالكي قبل السفر إىل آمد وثبت ، فلما 
املاضية سأل  عاد العسكر قام املستأجر على األمراء إىل أن استمرت يف يد مستحقي الوقف فلما كان يف السنة

إبراهيم السفاري عقد جملس فرسم له عند كاتب السر فحضر القضاة األربعة ، فحكم احلنفي بإبقاء الوقف يف يد 
مستحقي احلرمني وبإلغاء ما خيالف ذلك ، فلما كان يف شهر رجب هذه السنة أحضر إبراهيم حمضرا من الصعيد 

لسفارى الكبري من بيت املال ووقفها على ذريته ، فنفذ ذلك فيه حكم قاضي هو بأن اجلزيرة املذكورة اشتراها ا
احلنفي وضمنه حكما بناه على حكم املالكي األول ، فقام يف نقض ذلك زمام الدور السلطانية جوهر نيابة عن ناظر 

ا احلرمني ، وأوصل القصة بالسلطان ، وأوضح له تناقض احلنفي يف املسألة ، فرسم بعقد جملس عنده فعقد ، فلم
تبني له احلال قطع املستند الذي بيد إبراهيم حبضرة احلنفي وغريه وأبقى اجلزيرة املذكورة بيد مستحقي احلرمني ، 

فلما انقضى اجمللس طلب باكري من السلطان اإلذن للشافعي أن يأخذ له حقه من عالء الدين الرومي ، فأذن له 
لطي شيخ الشيخونية عالء الدين علي بن موسى الرومي ويف يوم السبت طلب شرف الدين أبو بكر بن إسحاق امل.

جمللس احلكم وادعى عليه أنه كفره مبجلس احلديث حبضرة السلطان والعلماء يف يوم االثنني ثامن عشرة ونسب أنه 
الوجوب واإلجياب متحدان بالذات خمتلفان باالعتبار ، فأنكر الرومي ذلك فخرج امللطي على البيان ، مث : قال 

لس حبضرة السلطان يف القصر يوم االثنني خامس عشريه ، فتنازعا قليال فقام احلنفي فأصلح بينهما ، وذكر عقد جم
أن ذلك بإشارة السلطان ، وانفصل األمر على ذلك ، فرفع الرومي إىل السلطان أن الرسل الذي طلبوه إىل اشرع 

حنو من مائيت نفر من العامة يصيحون عليه  أنزلوه عن فرسه وجروه على األرض وقطعوا فرجيته وأحضروه وحوله
يا رافضي كفرت ، فأمر بإحضارهم ، فأحضر منهم اثنان فضربا حبضرته مث أطلقا ، وانفصل األمر على ذلك ، 

وذلك يوم األربعاء سابع عشرية ، وافتتح القاضي علم الدين البلقيين بالسعي ، فدس احلمصي الذي صرف عن 



هرة ليسعى يف العود فكتب قصة يطلب فيها تولية قضاء الشافعية مبصر وكتابة السر هبا قضاء الشام وحضر إىل القا
إذا وعد هذا ببذل : فقال بعض من رتب يف القول ؟ ألي معىن عزل عن الشام : أو نظر اجليش بالشام ، فقال قائل 

طان لذلك ، مث بدا له فترك الكثري فغريه يبذل ذلك ويستقر وهو أمحق منه ، وهو كان صاحب الوظيفة فأصغى السل
ويف أول شوال جدد الساعي للقاضي علم الدين السؤال ، فأمر السلطان .القول يف ذلك حىت انسلخ شهر رمضان 

بعض اخلاصكية أن يتكلم مع كاتبه يف بذل شيء ، فامتنع ، فلما كان يف يوم اخلميس خامسه صرف كاتبه عن 
 ، ويف يوم السبت السابع منه رسم بعقد جملس بعلماء احلنفية بسبب القضاء واستقر القاضي علم الدين البلقيين

شرط الشيخونية ، فأحضرت أربعة كتب وهي اهلداية والبزدوي واملفتاح والكشاف ، وذكر السلطان للجماعة أن 
يا : ال بعض الفقهاء قال له إنه مل يبق أحد يعرف يقرر هذه الكتب ، فوقع بينهم الكالم وبدر القاضي الشافعي فق

يقرر هذه  -موالنا السلطان هؤالء اجلماعة هم أعيان العلماء ، وليس يف الدنيا مثلهم ، وما منم إال من يعرف 
الكتب ، فمن ادعى خالف ذلك فليحضر حىت نسمع كالمه ونرده عليه ، فأعجب السلطان ذلك ، وانفصل 

ظهر منه الرجوع عن ذلك ظهر للسلطان أنه تكلم اجمللس على أن القائل هو احلنفي ، فلما مل جيب عن ذلك كلمة و
  .يعرض ألجل الرومي ، ففصل األمر وانقضى اجمللس 

ويف يوم األربعاء توجه القاضي املستقر إىل مصر على العادة ، وكان استقر يف نقابة احلكم بشخص يقال له حسن 
ات ، مث اتصل بالقاضياملستقر ، فلما األميوطي وكان رسوال يف احلكم ، فنقم عليه شيء فصار يتوكل يف احملاكم

كان هذا اليوم طلع إىل القلعة ومعه شيء من الذهب املوعود به فخلع عليه قباء بطراز ، فاستمر البسه وهو راكب 
وفيه نزلت صاعقة حبدة فأتلفت شيئا . قدام القاضي من مصر إىل القاهرة يف الشارع ، وتعجب الناس من ذلك 

ك حنو املائة نفس ، وتلف لبعض التجار مال كثري ، ومن العجائب أن البضاعة املتعلقة كثريا ، ووقع حريق وهل
بالسلطان ساملة ، ويقال إن غالب األبنية املتجددة يف جدة احترقت واحترق أيضا مركبان مبا فيهما من البضاعة ، 

مكة ، ويف العشر األخري منه  ووقعت وقعة بني القواد وجانبك شاد جدة فجرح عدة ، مث أصلح بينهم من كان أمري
موافقا ألوائل بشنس من اشهر القبط زاد النيل زيادة كثرية وشاهدت املقياس واعتربته فوجدت املاء يف نصف 

  .الذراع الثامن هذا وقد بقي لألمد املعتاد أكثر من أربعني يوما 
ع يف بركة اجلب خالئق حبيث أهنم ويف السابع عشر منه طيف باحململ وخرج احلاج ويف الظن أهنم قليل ، فاجتم

األول ولد الدويدار الكبري وأمري احململ غرس الدين خليل الذي كان أمري اإلسكندرية ، . صاروا ثالثة ركوب 
ويف ثالث عشري شوال قتل . وتوجه مجع كثري من الركبني صحبة مجاعة من اخلاصكية ، وسافر األول يوم األحد 

  .تد فعرض عليه اإلسالم فامتنع فقتل شخص كان نصرانيا فأسلم مث ار
ويف آخر شوال أحضرشخص ثالث شعرات ذكر أن تاجرا أوصى أن يدفع ذلك للسلطان ومات حبلب فاستدعى 

السلطان وأراد أن يبين هلا زاوية ويتركها فيها لتزار كما يزار اآلثار اليت  -النائب والقضاة وسلمها هلم ، ففرح هبا 
  . .مبصر مث 

ذي القعدة باالثنني ، وفيه اصطلح ابن عثمان وابن قرمان ، وعاد نائب حلب من مرعش ، ووقع  - واستهل شهر
بني محزة ابن قرايلكو صاحب ماردين وبني أصبهان بن قرا يوسف حرب اهنزم فيها أصبهان ومن معه وأقام شخصا 

  . -بالقلعة فواله 
فلم يقبل القاضي شهادهتم ورددهم وبني القاضي احلنفي ، ويف يوم األربعاء شهد مجاعة برؤية اهلالل تلك الليلة ، 

فبلغ السلطان ذلك فذكر إن اثنني من املماليك أخربا السلطان بذلك وأنه ارتقب اهلالل ليلة اخلميس فغاب قبل 



على بطالن شهادةمن شهد برؤيته ليلة األربعاء ، وقوي عندهم ذلك أن أهل التقومي  -العشاء ، فاستدلوا بذلك 
قوا على أن رؤيته يوم األربعاء غري ممكنة يف العادة ألنه تغيب على حنو ثلث ساعة ، واستمر احلال على ذلك إىل أطب

أن ضحي مجاعة من الناس يوم اجلمعة اعتمادا على من رأى ليلة األربعاء ، وانتشر األمر وكثر عدد من ينسب إىل 
لى من شهد ويتهم من اهتم الذين مل يقبلوا الشهادة املذكور الرؤية ، وامتنع مجاعة من صيام يوم اجلمعة اعتمادا ع

بأهنم فعلوا ذلك حماباة للسلطان ملا جرت العادة من نظريهم خبطبتني يف يوم ، فنقض عليهم بأن القاضي ويل الدين 
اآلن ، العراقي خطب يف شوال سنة وهي ول سنة تقرر فيها األشرف يف السلطنة مث مل يزل مستقيما يف مملكته إىل 

واهللا املستعان ، وعيد مجاعة يوم اجلمعة وصلوا يف بيوهتم العيد ، وأفطر مجهور  -وكثرت الشناعة بسبب ذلك 
الناس يوم اجلمعة خشية أن يكون هو يوم العيد ، واتفق أهل الشام والقدس وما حوهلما على أن أول ذي احلجة 

  ٨٤٠وفيات سنة .األربعاء  -يوم 
  بعني ومثامنائة من األعيانذكر من مات يف سنة أر

إبراهيم بن عبد الكرمي الكردي احلليب ، دخل بالد العجم وأخذ عن الشريف اجلرجاين وغريه وأقام مبكة ، فكان 
حسن اخللق كثري البشر بالطلبة ، انتفعوا به كثريا يف عدة فنون وجلها املعاين والبيان ، وكان يقررها تقريرا واضحا 

  .، مات يف آخر احملرم 
أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عمر بن عثمان البوصريي الشيخ شهاب الدين نزيل القاهرة ، 

، واشتغل قليال وسكن القاهرة ، والزم شيخنا العراقي على كرب فسمع نه الكثري ، مث  ٧٦٢ولد يف احملرم سنة 
ى الكاشف ، ومسع على الكثري من التصانيف وغريها ، الزمين يف حياة شيخنا فكتب عين لسان امليزان والنكت عل
على نسخ الفردوس ومسند الفردوس وعلق بذهنه من  -مث أكب على نسخ الكتب احلديثية ويف األجزاء ، وكتب 

أحاديثهما أشياء كثرية وكان يذاكر هبا ، واشتغل يف النحو قليال على بدر الدين القدسي ، ومل يكن يشارك يف شيء 
ومجعأشياء ، منها زوائد سنن ابن ماجة . من الفقه ، وكان كثري السكون والعبادة والتالوة مع حدة اخللق منه وال 

على الكتب األصول الستة ، وعمل زوائد املسانيد العشرة وزائد السنن الكبري للبيهقي ، ومجع من مسند الفردوس 
نذري ومل يبيضه ومساه حتفة احلبيب للحبيب وغريه أحاديث ، وأراد أن يذيل هبا على الترغيب والترهيب للم

بالزوائد يف الترغيب والترهيب ، ومل يزل مكبا على االشتغال والنسخ إىل أن مات يف ليلة الثامن عشري احملرم 
  .مبدرسة السلطان حسن بالرميلة وله مثان وسبعون سنة 

بابن احملمرة شيخ الصالحية شهاب أمحد بن صالح بن حممد بن حممد بن عثمان بن علي بن السمسار املعروف 
، وحفظ القرآن صغريا والعمدة واملنهاج وكان ذكيا ، والزمالشيخ سراج الدين  ٧٦٧الدين ، ولد يف صفر سنة 

البلقيين والشيخ زين الدين العراقي ، ودار على الشيوخ وقتا ، وكتب بعض الطباق ، مث تشاغل باجللوس يف رحبة 
انقاه الصالحية والزم الساملي فقرأ له بنفسه على مجع من الشيوخ عدة من الكتب ، ومسع العيد وتقرر يف املخبز باخل

قدميا من عبد اهللا بن علي الباجي وتقي الدين ابن حامت وحنومها ، مث أكثر عن شيوخنا الربهان الشامي وابن أيب اجملد 
اقتىن ماال وعقارا ، وكان كثري الدربة يف ، مث استنابه القاضي جالل الدين يف احلكم ، فأقبل على ذلك بكليته و

احلكم حسن التجمل جدا ، فاتفق أن امللك األشرف قرر هباء الدين بن حجي يف قضاء الشام بعد قتل أبيه فسار 
سرية سيئة ، فاتصل ذلك بالسلطان فعرض ذلك على القاضي علم الدين البلقيين فاستعفى ، فذكر شهاب الدين 

، فتوجه وسار سرية حسنة ، فلم يزل على ذلك حىت وقع  ٣٢له فقرره وذلك يف سنة للسلطان فعرفه حبسن شك
مث مل . بينه وبني كاتب السر القاضي كمال الدين بدمشق البارزي فسعى عليه فاستقر يف القضاء وعاد إىل القاهرة 



الدين بالقاهرة إىل أن ينشب القاضي كمال الدين أن نقل إىل كتابة السر من دمشق إىل القاهرة ، واستمر شهاب 
فباشرها إىل  ٣٨شغرت مشيخة الصالحية فصرف الشيخ عز الدين القدسي عنها ، فسار إليها يف ذي احلجة سنة 

شهر ربيع اآلخر ، قال القاضي تقي الدينالشهيب ناب يف القضاء مدة ودخل يف قضايا  ٤ -أن مات يف يوم السبت 
ا ماال ، وصار يتجر بعد أن كان مقال يتكسب من شهادة املخبز كبار وفصلها ، وويل بعض البالد فحصل منه

باخلانقاه الصالحية ، وملا ويل قضاء دمشق سار سرية مرضية حبسب الوقت ، ومل يعدم من يفتري عليه إال أنه كان 
ما  ال يبحث عن القضايا الباطلة ، وكان ال يتوىل احلكم بنفسه وال يفصل شيئا وال ينكر على -متساهال حبيث 

  .يصدر من نوابه مع اطالعه على حاهلم 
تقريبا جبياد  ٧٧١املكي الشاعر املعروف باحلجازي أبو العباس ، ذكر يل أنه ولد سنة  -أمحد بن حممد بن رمضان 

مكة ، فولع باألدب وقدم الديار املصرية يف سنة ست ومثانني وسبعمائة صحبة زكي الدين اخلرويب وتردد ، مث 
وتكسب مبدح األعيان ، فكان ينشد قصائد جيدة منسجمة غالبها يف املديح ، فما أدري مبدح  استقر بالقاهرة

األعيان أكان ينظم حقيقة أو كان ظفر بديوان شاعر من احلجزيني فكان يتصرف فيه وإمنا ترددت فيه لوقوعي يف 
واهللا يعفو  -زحاف أو كسر بعض القصائد على إصالح يف بعض األبيات عند املخلص أو اسم املمدوح فيكون فيه 

  عنه وأظنه
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لتاريخ: كتاب  ا لعمر يف  ا بناء  لغمر بأ ا ء  نبا   إ
لعسقالين : املؤلف  ا بن حجر  بن علي  أمحد  لفضل  ا لدين أيب  ا  شهاب 

  .فاهللا أعلم  -خمطئا يف سنة مولده فإنه كان اشتد به اهلرم وظهر عليه جدا 
الدين املناوي ،  نسبة إىل باب والبزاغة ، وكان يصحب القاضي صدر -بباء موحدة  -أمحد البايب شهاب الدين 

  .وتقدم يف واليته القضاء مث ويل تدريس الشريفية بالقرب من اجلودرية وسكن هبا إىل أن مات وقد جاوز الثمانني 
أرغون شاه النوروزي ، وكان ويل أستادارية السلطان بدمشق ، وويل الوزارة مبصر مث األستادراية ، مث أعيد إىل 

  .رجب دمشق على إمرة ؛ مات يف حادي عشر 
أقباي اليشبكي ، كان من مماليك يشبك واستقر بعد ذلك دويدار صغريا وويل نيابة اإلسكندرية يف العام املاضي 

ذي  ٢١وكان متواضعا بشوشا كثري احلرص على التحصيل ومل حيمد يف واليته املذكورة ، ومات فييوم السبت 
دين بن الكويز يف نيابة اإلسكندرية فاستقر يوم زين الدين عبد الرمحن ابن علم ال -القعدة ، واستقر عوضه 

  . -وسافر يوم اخلميس . . . اخلميس ثالث 
  .بردبك اإلمساعيلي ، من مماليك الظاهر برقوق أحد األمراء العشرات ، مات يف مجادى األوىل 

لدين حممد بن على ناصر ا ٧٩بن عتوق بن أيب بكر السوهائي زكي الدين الشاهد مبصر ، مسع يف سنة  -أبو بكر 
اخليل للدمياطي بسماعه جلميعه منه ، ومات يف  -قطعة من كتاب  -علي بن يوسف بن إدريس احلراوي الطربدار 

. . . .  
محزة بك بن علي بك بن ناصر الدين ابن دلغادر ، مات مسجونابقلعة اجلبل يف ليلة اخلميس السابع والعشرين من 

  .مجادى األوىل  -
، اجلنائي الشيخ سليم ، واصله من عسقالن ويقال له ، األزهري ، لسكناه جبامع األزهر ، سليم بن عبد الرمحن 

وهو أحد من كان يعتقد بالقاهرة ، وكان شهما ، جاوز الستني بأربع ، وحج مرات ، وكانت جنازته مشهودة ، 
  .ومات أخوه الشيخ علي اجلناين قبله بقليل وكان خريا وأظنه جاوز الثمانني 

وحضرت على جدها فتح الدين القالنسي  ٦١ست العيش بنت القاضي عالء الدين احلنبلي ، ولدت سنة عائشة 
ومسعت من القاضي عز الدين ابن مجاعة والقاضي موفق الدين احلنبلي جزءين من  -أكثر الغيالنيات وغريها 

لدمياطي ، وهلا أجازة من حديث أيب احلسن بن بشران ومن ناصر الدين احلراوي اجلزء األول من فضل اخليل ل
حمب الدين اخلالطيومجاعة من الشاميني واملصريني ، أكثر عنها الطلبة بأخرة ، وكانت خرية وتكتب خطا جيدا ، 

  .وهي والدة القاضي عز الدين ابن قاضي املسلمني برهان الدين إبراهيم بن نصر اهللا احلنبلي 
روزي األصل زين الدين ابن اخلراط نزيل القاهرة ، األديب الشاعر عبد الرمحن بن حممد بن سليمان بن عبد اهللا ، امل

، وقدم مع والده إىل حلب فنشأ هبا ،  ٧٧، موقع الدست ، اشتغل على أبيه وغريه حبلب ، ولد حبماة يف سنة 
واشتغل بالفقه مث تولع باألدب واشتهر ، وأكثر من مدح األكابر من أهل حلب ، ومدح حكم بقصائد طنانة 

جازه واختص به ونادمه ، مث بعد إقامته مبصر مدح ملوكها ورؤساءها وقدم أخوه مشس الدين حممد إىل القاهرة فأ
صحبة القاضي ناصر الدين ابن البارزي فسعى ألخيه يف كتابة السر بطرابلس فوليها ، مث قدم الديار املصرية فقطنها 

حجة ، وكانت بيده وظائف تلقاها عن أبيه فاستمرت معه ،  وقرر فيكتابة اإلنشاء ، مث ويل وظيفة اإلنشاء بعد ابن
وويل قضاء الباب بعد والده فاستمر معه إىل أن مات ، واعتراه يف آخر عمره احنراف بعد أن كان يف غاية اللطافة 



دا ، والكياسة ، مسعت من نظمه وصار حىت بلغز يف النعام نثرا من إنشائه فأجبته ، وكان كثري النفور من الناس ج
  .وقد تقدم ذكر أبيه  -بلغين أنه قارب السبعني مات يف ليلة الثالثاء ثاين احملرم 

عبد الرمحن القاضي نور الدين بن الشيخ جالل الدين نصر اهللا ، البغدادي أخو قاضي القضاة حمب الدين ، كان 
حريرا حبانوت على باب القصر ،  ينوب يف احلكم عن اخيه ، وناب قبل ذلك على ابن املغلي ، وكان يف ابتداء أمره

مث جلس يف الشهور إىل أن ناب عن أخيه فحكم فيه ، مث ويل قضاء صفد استقالال فأقام هبا سبع سنني ، مث حج يف 
، فأقام هبا ينوب عن أخيه إىل أن مات  ٣٩وجاور سنة مثان ، ورجع إىل القاهرة يف أول سنة  ٣٧أواخر شعبان سنة 

بان ، وكان اجلمع يف جنازته وافرا ، ومل اصل عليه ألنه أخرج وقت صالة اجلمعة وأنا يف يوم اجلمعة تاسع شع
، وقدم مع أبيه بعد التسعني وهو أصغر اإلخوة ، وله مساع  ٧٨٣صليتفي جامع القلعة بالسلطان ، ومولده يف سنة 

هللا يعفو عنه وأجاز له يف وا -من بعض شيوخنا ، وكان حسن املودة كثري البشاشة ، ويف كثري من أحكامه مقال 
، وذكر يل أخوه أنه مسع  ٧٨٦استدعاء خبط أخيه القاضي حمب الدين ابن احملب ومجاعة من شيوخ الشام يف سنة 

  .معه على تقي الدين ابن حامت كتاب الشفاء ، ومل خيلف ولدا ، وقرأت خبط أخيه أنه مات له ثالثة عشر ولدا 
وويل قضاء حلب . . . ومسع من . . ين املعروف بابن الكركي حبلب ومولده عبد الرمحن احلليب القاضي تاج الد

من شهر رمضان ، وكان  ٢٢مدة مث نزل عن ذلك ، واستمرت بيده جهات قليلة يتبلغ منها إىل أن مات يف يوم 
 -دي يسكن القاهرة مدة وناب عين مث حج وتوجه ، ولفقيته حبلب ما توجهت إليها صحبة السلطان ، وأجاز ألوال

  .رمحه اهللا 
علي بن حممد بن علي بن حممد بن علي بن منصور بن حجاج بن يوسف احلسين العلوي الشريف صاحب صنعاء 

اإلمام املنصور جناح الدين أبو احلسن ابن اإلمام صالح الدين أقام يف اإلمامة بعد أبيه ستا وأربعني سنة 
استقر بعده ابنه الناصر صالح الدين حممد فمات بعد صفر ، و ٧وأشهرابصنعاء وصعدة وعدة حصون ، ومات يف 

مثان وعشرين يوما ، فاجتمع الزيدية على رجل يقال له صالح بن علي بن حممد بن أيب القاسم وبايعوه ولقبوه 
  .باملهدي واجلميع زيدية 

  .قرقماس بن عذراء بن نعري بن حيار بن مهنا 
بنصر جانبك الصويف إىل أن أخذ يف هذه السنة كما قدمنا يف  كمشبغا الظاهري أمري عشرة ، وهو أيضا ممن قام

  . -احلوادث 
  . -عبد الوهاب تاج الدين بن احلافظ عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري ، مات يف ثاين ذي القعدة بدمشق 

  .عيسى بن قرمان ، قتل يف حماربته مع أخيه إبراهيم 
، وتنقلت به األحوال وتامر ، مث كان مع تنبك البجاسي ملا خامر  قرمش األعور ، كان من مماليك الظاهر برقوق

على السلطان ، مث ظهر مع جانبك الصويف يف السنة املاضية ، فلما كان العسكر اجملرد حبلب وصل خجا سودونإىل 
 فحملت رأسه إىل القاهرة فطيف هبا ،. عينتاب فطرقه قرمش فكانت بينهما وقعة قبض فيها على قرمش فقتل 

  .ووصل العسكر اجملرد إىل سيواس فلم يظفروا جبانبك وال بابن دلغادر بل اهنزما أمامهم إىل بالد الروم 
قصروه وكان من مماليك الظاهر برقوق ، وتنقلت به األحوال إىل أن استقر يف إمرة آخور الكبري يف أول دولة 

إىل نيابة حلب سنة ثالثني ، فلما كانت سفرة  األشرف ، مث نقل إىل نيابة طرابلس يف سنة مخس وعشرين ، مث نقل
آمد وعاد األشرف إىل القاهرة واله نيابة دمشق ، ونقل منها جار قطلي إىل القاهرة ، ونقل قصروه إىل حلب يف 

  .فسار فيها سرية حسنة ، وعمر قبة كبرية يف مقام األنصاري ووقف عليها وقفا  -شعبان سنة سبع وثالثني 



حممد بن .حممود القاضي مشس الدين احلنفي املعروف بابن الكشك ، مات معزوال عن القضاء حممد بن أمحد بن 
إمساعيل بن أمحد الضيب الشافعي صاحبنا الشيخ مشس الدين ، كان خطيبا جبامع يونس بالقرب من قنطرة السباع 

أكثر تصانيفي ، منها أطراف بني مصر والقاهرة ، وكان دينا خريا مقبال على شأنه الزمين حنو ثالثني سنة وكتب 
املسند ، وما كمل من شرح البخاري وهو أحد عشر سفرا ، واملشتبه ولسان امليزان ، وكتب األمايل وهي يف قدر 

أربع جملدات خبطه ، وختريج الرافعي وعدة تصانيف ، وكتب لنفسه من تصانيف غريي ، واشتغل بالعربية ، ومل 
ن متقلال من الدنيا قانعا باليسري صابرا قانتا قليل الكالم ، كثر الثناء عليه من يكن له هنمة يف غري الكتابة ، وكا

  .رمحه اهللا  -جريانه ، مات يف يوم الثالثاء ثاين عشر رمضان وتأسفوا عليه 
حممد بن حممد بن أمحد ، املناوي األصل الشيخ مشس الدين اجلوهري املعروف بابن الريقي ، مات يف يوم اخلميس 

وال ، وكان قد حصلت له ثروة من قبل بعض حواشي الناصر فرج من النساء ، واكثر من القراءة على خامس ش
الشيخ برهان الدين البيجوري فقرأ عليه الروضة ويف الرافعيالكبري ويف الرافعي الصغري وغري ذلك ، والزم دروس 

  .انت جنازته مشهودة القاضي ويل الدين العراقي ، وكان كثري التالوة واإلحسان للطلبة ، وك
حممد بن حممد بن علي بن أدريس ين أمحد بن حممد بن عمر بن علي بن أيب بكر بن عبد الرمحن ، جمد الدين أبو 

. التعزي الشافعي ، ولد يف أول شوال سنة ست ومثامنائة  -نسبة إىل نيب علي بن بلي بن وائل  -الطاهر العلوي 
نظم الشعر ، وأحب طلب احلديث فاخذ عن اجلمال بن اخلياط بتعز ، وحضر وقرأ القرآن وشدا شيئا من العربية و

عند الشيخ جمد الدين الشريازي وأجاز له ، وحج سنة تسع وثالثني فسمع مبكة ، مث قدم القاهرة فأكثر على 
ى اآلخرة ، السماع ليال وهنارا وكتب خبطه كثريا ، مث بغته املوت فتوعك أياما ، ومات يوم اجلمعة تاسع عشر مجاد

  .وكان ينظم سريعا 
كذا خبطه ، ونشأ مع أبيه وحفظ  - ٧٧٤حممد بن موسى بن عمر بن عطية ، اللقائي األزهري املالكي ، ولد سنة 

القرآن وقرأ به يف اجلوقوكان حسن الصوت ، مث طلب احلديث وقتا وكتب أمساء السامعني واعتمدوا عليه يف ذلك 
ين خني ويل نظر اجليش ، مث بفتح اهللا حني ويل كتابة السر فالزمه إىل أن استقر ، مث اتصل بشرف الدين الدمامي

البارزي خدمه والزمه إىل أن غلب أيضا عليه ، واستقر  -شاهد ديوانه وغلب عليه ، مث ملا زالت دولته واستقر ابن 
ه وباشر يف عدة جهات ، وكان يف ديوانه ال يقطع أمرا دونه إىل أن مات ، فخدم ابنه وابن الكويز ، مث انفصل عن

كثري التودد واإلحسان للفقراء واحملبة يف أهل اخلري والصالح ، مات يوم االثنني خامس شعبان مبنزلة جوار جامع 
األزهر ، وكانت جنازته حافلة ، صلوا عليه باجلامع األزهر ، وكان اجلمع كثريا ، مث مشوا إىل مصلى باب النصر 

  .مباشري الدولة ناظر اجليش فمن دونه  فصليت عليه ، وحضر مجيع
حممد بن يوسف بن أيب بكر بن صالح ، القاضي مشس الدين احلالوي الدمشقي ، وكان يذكر أن أصلهم من حلب 

وأهنم نسبوا إىل املدرسة احلالوية هبا ، وكان كثري من الناس يذكرون أن أباه كان يبيع احللوى الناطف يف طبق ، 
، وكان للناس فيه اعتقاد فنشأ ولده بني الطلبة ، وامسعه من مجاعة من الشيوخ ، وكان  ٧٦٥وولد له هذا يف سنة 

يذكر أنه مسع من احلافظ عماد الدين ابن كثري وابن أميلة وحنومها من أهل ذاكالعصر ، فوجد مساعه من ابن كشك 
ابن غراب ، وعمل التوقيع  لبعض الصحيح وحدث به ، مث قدم القاهرة وتوصل إىل خدمة األمري يشبك ، وصحب

عند يشبك ، وويل نظر األحباس مدة واحلسبة غري مرة ، مث ويل وكالة بيت املال سنة سبع وعشرين بعد موت ابن 
التباين إىل أن مات ، وكان قد مرض مرضا طويال حنو اخلمسة أشهر ، أصابه فاجل فبطل نصفه ، وتنقلت به 

دس شوال ، وكان كثري اجملازفة يف النقل ، واستقر بعده يف وكالة بيت املال األمراض إىل أن مات يف ليلة اجلمعة سا



  :القاضي نور الدين مفلح ناظر املارستان وفيه قيل 
  إن احلالوي مل يصحب أخا ثقة

  إال حما شؤمه منه حماسنهم
  السعد والفخر والطوخي الزمهم
  فأصحبوا ال ترى إال مساكنهم

  :فخر الدين وبدر الدين الطوخي ، فزاد عليهم املصنف رمحة اهللا يعين سعد الدين ابن غراب وأخاه 
  وابن الكويز وعن قرب أخوه ثوى
  والبدر والنجم رب اجعله ثامنهم

حممد بن شاه .يعين صالح الدين ابن الكويز وأخاه علم الدين وبدر الدين بن حمب الدين املشري والنجم ابن حجي 
لرومي ، كان ذكيا ، وحج يف سنة بضع وثالثني ودخل القاهرة ، مث رجع بن الشيخ مشس الدين الفناري احلنفي ا

  .إىل بالد ابن قرمان فمات 
حممد املغريب األندلسي النحوي الشيخ مشس الدين الذي ويل قضاء محاة وأقام هبا مدة ، مث توجه إىل الروم فاقام هبا 

عارفا بعدة علوم خصوصا العربية ، وقد قرأ يف وأقبل الناس عليه ، وكان شعلة نار يف الذكاء كثري االستحضار 
  .علوم احلديث على وكان حسن الفهم ، مات يف شعبان بربصا من بالد الروم 

حممد املعروف بالبلدي .بن الشيخ عبد القادر الكيالين ، الشيخ مشس الدين مات يف رابع صفر . . . حممد بن 
مبكة ، وكان خيدم الفقراء ويبالغ يف ذلك بنفسه ، وكان  الشيخ مشس الدين ، كان خريا وبيده نظر املارستان

  .دأهباملشي بني الناس لإلصالح بينهم وتأليف قلوهبم فأملوا لفقده ، وكانت وفاته يف يوم اخلميس سلخ ربيع األول 
موسى بن أمحد بن موسى بن عبد اهللا بن سليمان ، الشافعي الشيخ شرف الدين السبكي ، مات يف سابع عشر ذي 

القعدة ، وكان متصديا لشغل الطلبة بالفقه مجيه هناره ، وأقام على ذلك حنو العشرين سنة ومل خيلف بعده يف ذلك 
  .نظريه ، وأظنه بلغ السبعني وكان سناطا 

بفتح اجليم والراء اخلفيفة ، مات وله دون  -نعمة اهللا بن الشيخ شرف الدين حممد بن عبد الرحيم ، اجلرهي 
ولد بشرياز ومسع الكثري وحبب إليه الطلب ومسع من أبيه ومجاعة مبكة ، مث قدم القاهرة فأكثر عين  الثالثني سنة ،

وعن الشيوخ وفهم وحصل كثريا من تصانيفي ومهر فيها ، وكتب اخلط احلسن وعرف العربية ، مث بلغه أن أباه 
دين إىل مكة فغرق نعمة اهللا يف هنر احلسا ماتفي العام املاضي فتوجه يف البحر فوصل إىل البالد ورجع هو وأخوه قاص

وجنا أخوه ، فلما وصل إىل اليمن ركب البحر إىل جدة ، فاتفق وقوع احلريق هبا فاحترق مع من احترق لكنه عاش 
وفقد رجليه معا فإهنما احترقا ، وعاش هو لعمره وذلك يف شوال منها ، وكانت وفاة نعمة اهللا يف رجب أو شعبان 

  ٨٤١ة حوادث سن.ظنا 
  سنة إحدى وأربعني ومثامنائة
مل ير اهلالل ليلة اجلمعة إال أن شخصا يقال له العاملي يقرأ املواعيد ذكر أنه رآه ومل : قرأت خبط القاضي احلنبلي 

  . . .يوجد من يوافقه ، ويف يوم اجلمعة صلى جبامع احلاكم بعد الصالة على ميت 
يوم اجلمعة ، وكان قدوم اهلجان بذلك بعد العصر يوم اخلميس قبل  فرقت كتب احلجاج ، وفيها أن الوقفة -وفيه 

  .ذلك ، ومل حيضر املبشر على العادة خشية من العرب الذين يقطعون الطريق 
ويف يوم االثنني استقر سراج الدين عمر احلمصي يف قضاء طرابلس وخلع عليه ، وركب معه القاضي الشافعي 



بيت ناظر اجليش ، فأنذر  -مجاعة من املماليك األشرفية اجللبان وقصدوا هنب  ويف العاشر منه ثار.وناظر اجليش 
فيه وهم دون  -هبم فاحترز وحتول من بركة الرطلي ونقل أمتعته ، فهجموا منزله بربكة الرطلي فنهبوا ما وجدوا 

تفيني ، قراسلهم ، وخشي الوزير من النهب فاختفى ، مث صارا حيضران مع املوكب ويرجعان خم -املائة ورجعوا 
  .السلطان باملنع مما فعلوه ، فلم جييبوا وراموا أن يزاد جوامكهم واللحم ؛ مث سكنت القضية 

وفيه وصل بدوي فأخرب أن احلاج حصل هلم يف الذهاب عطش ومات منهم كثري من اجلمال ومل حيضر معه من 
إىل أن وصل يف السادس عشر مجاعة سبقوا من كتبهم إال اليسري ، فحصل جلماعة ممن له معرفة من احلاج اضطراب 

العيون فذكروا أن بين الم خرجوا على شاهني الذي كان توجه لعمارة البئر بالعيون فقتلوه وهنبوا اإلقامة اجملهزة من 
القاهرة وأن احلجاج خبري ، مث وصل من سطح العقبة مجاعة يف يوم العشرين فأخربوا أن الركب األول يدخل يوم 

  .أن احململ يتأخر بسبب احترازهم من العرب السبت و
ويف سابع عشر صفر وقع لعز الدين بن القاضي مجال الدينالبساطي تغيظ على بعض العامة فعزره فشكاه للسلطان ، 
فتعصب أمري آخور الصغري فأدب العامي فضربه ضربا مربحا ، فحمله أخوه على مجال الدين وزعم أنه أشرف على 

  .ر إىل أن أمر السلطان بضرب البساطي فضرب ضربا مربحا ، وشق ذلك على غالب الناس املوت ، فآل األم
ويف يوم األربعاء ثالث عشري ربيع األول نودي على النيل مبا كان نقص وهو إصبعان ، مث نودي يوم اخلميس 

هر القبطية ، بإصبع تكملة أربع عشرة من أحد وعشرين ذراعا ، وكان ذلك موافقا لتاسع عشري توت من األش
وانتهت الزيادة يف سلخه إىل مخسة أصابع من أحد وعشرين ذراعا ، واستمر ثابتا مدة ، واشتد احلر حنو العشرة 

أيام إىل أن طلع جنم السماك يوم السبت رابع عشر ربيع اآلخر املوافق لبابة من األشهر القبطية فهبت اهلواء الباردة 
  .وسكن احلر 

ليمن سنقر موىل علي بن صالح ملكها الذي انتقل بالوفاة ، فعصى سنقر املذكور على وفيها غلب على صنعاء ا
اإلمام الذي استقر بعد على ابن صالح بصعدة ، فسار الغمام حملاربة سنقر املذكور كما سيأيت بيانه يف السنة اليت 

  .بعدها وآل األمر إىل أن اململكة صارت لسنقر وصريها ملكا 
احلبشة يذكر فيه أن البطرك الذي عندهم من قبل البطرك الساكن مبصر مات ويلتمس من  وفيها ورد كتب صاحب

السلطان أن يأمر البطركأن جيهز إليهم من عنده بدله ويذكر فيه مودة وحمبة وتوصية مبن مبصر وأعماهلا من 
را حضر عندمها مجاعة من النصارى ، فتقدم األمر إىل البطرك بذلك فبعث نصرانيا يسمى خماييل ، ومن قبل أن يساف

احلبشى نصارى فشكوا أهنم كانوا يف دير وأن قطاع الطريق نزلوا عليهم فقتلوا منهم ثالثة وهرب من بقي ، 
وسألوا يف ترميم كنيسة كانت قدمية ببساتني الوزير وتركها أهلها من أجل ختريبها ، فرفعوا قصة إىل السلطان فأذن 

ضي احلنفي وهو حينئذ بدر الدين العيين فكتب لبعض من ينوب عنه بالتوجه لتلك يف ذلك ، ورفعوا أمرهم إىل القا
ما سأذكره  ٨٤٤اجلهة وإعادة الكنيسة على ما كانت عليه بأنقاضها من غري مزيد على ذلك ففعل ، فكان يف سنة 

.  
، فما زال  -يلك ويف شهر ربيع اآلخر قبض على جانبك الصويف بعد أن كان حتول عند مرزابك إىل جهة ابن قرا

يكاتبه يف أمره إىل أن اتفقا على مخسة آالف دينارليقبض عليه ، فبلغ ذلك جانبك  -تغري برمش النائب حبلب 
فجرح يف املعركة وقبض عليه ، وكوتب النائب فجهز املال ومعه سرية حتمله إىل  -ففر مبن معه فتبعوه  -الصويف 

ثاين يوم القبض عليه ، فوصلت السرية فقبض املال وحز رأسه  حلب وكاتب السلطان يف ذلك ، فاتفقت وفاته
هبا يف القاهرة واستقرت النفوس ،  -وجهزت إىل حلب مث إىل القاهرة ، ووصلوا هبا أول مجادى األوىل ، وطيف 



د واألمر كله بي -وحصل ملن كان يهوى هواه ما ال مزيد عليه من احلزن ، وبطلت امللحمة وتبني كذب من افتراها 
  .اهللا تعاىل 

ويف يوم اخلميس سابع عشرة رفع مجاعة أن نور الدين بن سامل أحد نواب الشافعي حكم عليه يف قضية ، فطلبه 
فأجاب بأن ذلك ليس شرطا ، فعارضه ؟ مل مل يكتب أمساؤهم يف احلكم : السلطان فحضر ، فسأله عن الشهود 

هني إهانة صعبة ، فخرج وهو مكسور اخلاطر لكونه بعض من حضر ، فأمر بضربه فضرب حبضرته وأخذ شاشه وأ
  .مظلوما ، وكثر التأسف عليه ،ومل يكن إال اليسري حىت وعك السلطان ومتادى أمره إىل أن مات كما سيأيت مفصال 

وفيها وقع الطاعون يف نصف الشتاء يف البالد الشامية فكثر حبماة وحلب ومحص ، مث حتول إىل دمشق يف أواخر 
حنو العشرين ، مث بلغ يف  -خل الديار املصرية يف أوائل شهر رمضان ، فكان يف ابتدائه ميوت يف اليوم الشتاء ود

آخره حنو الثمانني ، مث بلغ يف أول شوال إىل املائة ، مث بلغ املائتني يف العشر األول منه ، ويف العشر اآلخر من شهر 
فهدم دير املغطس وهو دير روماين من قبل اإلسالم  رمضان توجه جكم خنت السلطان بإذنه إىل الوجه البحري

لكنهم يبالغون يف تعظيمه وخيصون له يوما معينا كالعيد ، جيتمع فيه من مجيع أقطار اإلقليممشاة وركبانا ، 
ويتشبهون باحلجاج ، وجيتمع حوله من الباعة ما جرت به العادة يف املواسم الكبار ، ويعلنون فيه بسب أكابر 

كالصحابة خصوصا خالد بن الوليد ، وقد تقدم يف حوادث شهر ربيع األول من السنة املاضية قيام الشيخ املسلمني 
ناصر الدين الطنباوي يف أمره وسعيه يف هدمه فلم يتفق ، فقيض اهللا يف هذا الشهر هذا الرجل وهو جركسي قريب 

ها ، فقام فيها إىل أن أذن السلطان للقضاة العهد باإلسالم لكن إسالمه قوي ، فعرفه بعض الصلحاء بالقضية ففهم
قد بالغ يف تثبيت مقتضيات هدمه وأشرف على احلكم ، فدسوا  -باحلكم هبدمه بعد إن كان املالكي يف تلك املرة 

عليه من أخافه بأن للسلطان غرضا يف ترك هدمه وإبقائه مغلقا ، فجنب وركن ملن زعم له أن السلطان حكم بإغالقه 
  .وهللا احلمد  -اهللا يف هذا الوقت هدمه إىل إن يسر 

ويف أواخر شهر رمضان سأل السلطان من حيضر جملس احلديث عن سبب الطاعون ، فذكر له بعضهم فشو الزنا ، 
فأمر مبنع النساء هن اخلروج من بيوهتن إال العجائز واجلواري لقضاء احلوائج الاليت ال بد هلن منها وشدد يف ذلك 

ابن نصر اهللا  -رين من شهر رمضان صرف كاتب السر صالح الدين بن الصاحب بدر الدين ويف الثامن والعش.
وفيه أخرج الشيخ . عن احلسبة ، واستقر دوالت خجا الذي كان ويل الشرطة يف سنة ست وثالثني يف سفرة آمد 

جدا بعد العصر ، جاء من ويف هذا اليوم ظهر جراد كثري . سرور املغريب من القاهرة بأمر السلطان إىل اإلسكندرية 
قبل املشرق ، حىت كاد النهار يظلم ، فدام ساعة وسار حنو املغرب ، فلم يبق له أثر من قبل املغرب ، مث يف اليوم 

  .الذي يليه وقع نظري ذلك يف وقته مث انقضى أمره 
عد أن كن البطرك ويف أواخر شهر رمضان كتب مرسوم بإضافة املواريث احلشرية من النصارى إىل بيت املال ب

  .يتناوهلا مبراسيم يقررها له الكتاب من قدمي الزمان ، وكلما أبطلوه أعادوها مرارا 
شوال ، أوله اخلميس ، يف أوله اشتد الربد جدا حبيث أنه كان أشد مما كان يف فصل الشتاء وعاد الناس إىل لبس 

جلامع احلاكمي بعد اجلمعة على مخسة أنفس مجلة ، الفراء وحنوها ، وفشا الطاعون فزاد على املائة ، وصلينا يف ا
  .وهللا األمر  -يف نواحي اجلامع الطولوين مث يف الصليبة مث فشا يف القاهرة  -وكان أول ما بدا اشتد 

  .مث بلغ املائتني يف العشر األول منه كل يوم ، مث يف العشر األوسطإىل ثالمثائة 
  .لديار املصرية على عادته ويف السادس منه استقر كاتبه يف احلكم با

ويف النصف منه توجهت ليلى لزيارة أهلها حبلب ، فأكملت يف عصميت مخس سنني سواء ووقعت الفرقة ، وعادت 



  .يف رجب مث أعيدت إىل العصمة 
. . ويف العاشر منه عاود السلطان ضعفه بالقولنج وسوء املزاج وفساد املعدة ، فانقطع عن املوكب واخلدمة إىل 

ير احململ يف يوم االثنني تاسع عشرة وأمريهم آقبغا التركماين ، وأبطل مجاعة من الناس السفر الشتغاهلم وأد
بالطاعون ، وكان فطر النصارى يف الثامن عشر ، وأمطرت يف التاسع عشر مطرا خفيفا ، مث كثر يف الليل وأرعدت 

نزول الشمس الثور ،وأصبحت املدينة مألى  اليوم الثالث من -وأبرقت ونزل املاء كأفواه القرب ، وهو يف 
  .بالوحل ونزل املاء ، وقد تقدم نظري هذا يف مثل هذا اليوم من سنة ست وعشرين ومثامنائة 

وفيه أمر بكسر أواين اخلمر ، فأخربين احملتسب دوالت خجا أنه كسر يف يوم واحد ثالثة وستني ألف جرة وأنه سئل 
يستطع خمالفة األمر لشدة فحص السلطان على ذلك ، ويف آخره توجه العسكر  مبال جزيل اإلعفاء من ذلك ، فلم
  .املصري من حلب إىل جهة الروم 

ويف يوم السبت الرابع والعشرين منه غضب السلطان على رئيسي الطب مشس الدين أيب الربكات بن عفيف بن 
يلي الهتامهإيامها أهنما غلطا عليه فيما امللكي األسلمي وزين الدين خضر اإلسرائ -وهبة بن يوحنا بن وفا حلب 

من األدوية ، فأمر بتوسيطهما فوسطا باحلوش ، وذكر أن ابن العفيف استلم وتشهد ، وأن اآلخر مانع  -وصفاه له 
  .عن نفسه وعاجل وسأل أن يفدي نفسه خبمسة آالف دينار ، فلم جيب ، وقتال 

  .وعد ذلك من األعاجيب  -امها وراحاه من وزن الذهب ويف صبيحة يوم األحد سلمت جثتهما ألهلهما ، فدفن
وفيه غضب على عمر وايل الشرطة وصودر على مال مث أعيد ، واشتد بالسلطان الضعف لعدم تناول الغذاء 

وساءت أخالقه ، وصار يأمر بأشياء فيها ضرر لبعض من يلوذ به فيظهر املأمور االمتثال وال يفعل ، واتفق أن ناظر 
،  -عبد الباسط انقطع يوما بسبب ظلوع يف ذراعه مث عويف وركب وفرح الناس  -اضي زين الدين اجليوش الق

ضعيفا منقطعا من يوم اجلمعة ومل يظهر فيه الطاعون إال أن مرضه  -واستمر كاتب السر صالح الدين بن نصر اهللا 
ليفة والقضاة واألمراءواخلاصكية فلما كان يوم الثالثاء الرابع من ذي القعدة طلب السلطان اخل. شديد احلدة 

واملماليك السلطانية واألجناد ، وعهد السلطان بالسلطنة لولده وكتب عهده ، ولقب امللك العزيز مجال الدين 
، وأشهد السلطان على نفسه بذلك برضا أهل اململكة وإمضاء اخلليفة ، واشهد على نفسه أنه جعل  -يوسف 

وكتب له بذلك ورقة مفردة ، وشهد فيها على السلطان  -ة ولده يوسف جقمق نظام مملك -األمري الكبري 
لكل شخص ثالثون دينارا وأنفض  -بالتفويض وعلى اخلليفة باإلمضاء ، وانفق على املماليك السلطانية فجعل 

يه اجمللس ، وخلع على نور الدين اإلمام السويفي بوظيفة احلسبة عوضا عن دوالت خجا ، وهرع الناس للسالم عل
.  

ويف الرابع من ذي القعدة تناقص الربد وتزايد احلر وخف املوت من ضواحي القاهرة إال من اجلهة البحرية والشرقية 
فتزايد فيهما كما كان يف الغربية والقبلية فيقال جاوزوا األلف يف كل يوم ومعظمهم أطفال ورقيق من مجيع 

  .األجناس 
النقص فصار ينقص يف كل يوم حنو األربعني واخلمسني والثالثني ، ويف النصف من ذي القعدة بدأ الطاعون يف 

ومتادى على ذلك إىل أنكان يف العشرين منه ، فكانت عدة االموات مبصلى باب النصر مائة بعد أن كانت بلغت 
تناقص اخلمسمائة ، مث تناقص إىل ستني يف ثاين عشري ذي القعدة وكانت بلغت مبصلى املؤمين حنو الثالمثائة ، مث 

  .ذلك إىل ثالثني 
ويف العاشر من ذي القعدة ناول العسكر املصري االبلستني ، مث توجهوا إىل مدينة اقشر فنازلوها وأمريها سامل بن 



معدا لقطاع الطري ، وتوجه  -احلسن وكان يقطع الطريق على التجار ، فهدموا بعض قالعها وكان هذا املكان 
  .قرروا هبا نائبا  -هر بعد أن العسكر املصري منها يف أواخر الش

ويف السادس والعشرين من ذي القعدة هبت ريح شديدة ، وأثارت ترابا كثريا حبيث مألت البيوت والشوارع ، 
  .ودامت من الليل إىل آخر النهار 

ويف العشر األخري من ذي احلجة وكان أوله االثنني قصد العسكر املصري أرزن الروم ، فأرسل إليهم صاحبها 
عقوب بك بن قرا يلك ولده وزوجته وقضاة بلده يبذل الطاعة وصحبتهم دراهم مضروبة باسم األشرف من ذلك ي

قبل إن يصل لكنهم حني مروا فدخلوا البلد فزينوها هلمونزلوا باملرج وأتتهم الضيافة ، واستقر يعقوب نائبا هبا نائبا 
  .يلك ، ورحل العسكر منها يف أول يوم من احملرم من قبل السلطان هو وابن أخيه جهانكري بن علي بك بن قرا

  ٨٤١وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة إحدى وأربعني ومثامنائة من األعيان

إبراهيم بن عبد الكرمي بن بركة الكاتب سعد الدين بن كرمي الدين ابن سعد الدين املعروف بابن كاتب جكم ، 
ومل يبلغ الثالثني ، وكان استقر يف نظر اخلاص السلطاين ووكالة ربيع األول  -مات يف ليلة اجلمعة ثامن عشر شهر 

السلطان اخلاص عقب موت والده فباشرها إىل أن مات ، وكان علته مرض السل ، وعرض له يف أثناء ذلك قولنج 
 ، واهتم طبيبه بأنه دس عليه مسا ، وكانت جنازته حافلة ، صلى عليه بالزميلة ونزل -وحصل له صرع ومل يكثر 

السلطان وكثر الثناء عليه ، وكان قليالألذى ، كثري البذل ، طلق الوجه ، نادرة يف طائفته ، واستقر بعده يف 
  .وظيفته أخوه مجال الدين يوسف يوم السبت ، وهرع الناس للسالم عليه 

، وللجهة به مجال أمحد بن صاحل شهاب الدين الشطنويف العامل مبودع احلكم بالقاهرة ، وكان جييد الكتابة والضبط 
، . . وهللا األمر ، ذكر يل ولده مشس الدين حممد وهو من النجباء أن مولد والده يف  -، فتالشى األمر بعده جدا 

  .وذكر يل غريه أنه جاوز الثمانني ، مات يف ليلة اجلمعة حادي عشري ذي القعدة 
الواعظ وكان قد انتهت إليه رياسة الفن ومل  أمحد بن حممد بن عبد الرمحن شهاب الدين املادح املعروف بالقرداح

يكن يف مصر والشام من يدانيه يف هذا الوقت ، فإنه كان طيب النغمة ، عارفا باملوسيقى ، جييد األعمال ويتقنها ، 
وكان يعمل . وال ينشد غالبا إال معربا ، ومهر يف علم امليقات ، وكان ينظم نظما وسطا ، مسعت منه ومدحين مرارا 

حلانوينقل كثريا منها إىل ما ينظمه ، فإذا اشتهر وكثر العمل به حتول إىل غريه ، وهو أحد مفاخر الديار املصرية األ
ومل خيلف بعده مثله ، ذكر يل أن مولده سنة مثانني ، وكان قد أسرع إليه الشيب واهلرم ، وخلف كتبا كثرية تزيد 

  .رثته على ألف جملد ، وخلف ماال جزيال خفي غالبه على و
أركماس دويدار األمري الكبري ، وكان خدم دويدار عند بيبغا املظفري قبل أن يلي وظيفة األمري الكيب ، مث خدم 
عند يشبك األعرج الساقي بعد أن كان أمريا كبريا ، وكان حسن السياسة ، عارفا باألمور ، مشكور السرية ، 

  .جي ، ومات يف احملرم قطلوبغا ح -قليل الشر ، وويل نظر األوقاف بعد موت 
برسباي السلطان امللك األشرف ، مات يف عصر يوم السبت بعد أن أقام أكثر من عشرين يوما ملقى على قفاه ال 

حراك به إال فيبعض األحيان حيرك بده كالعابث أو ينطق مبا ال يفهم ، وصار جيرع السويق وحنوه باملسعط ، فال 
وكان قبل ذلك قد أفرط به اإلسهال حىت احنطت قوته ، مث عرض له الصرع  ينزل إىل جوفه من ذلك إال اليسري ،

فأقام يف أول مرة زمانا طويال حبيث أرجف مبوته مث أفاق منه خمتبال ، مث عاوده بعد سبعة أيام فازداد احنطاطا ، 
رعة يرجف مبوته واستمر يعاوده حىت يئس منه كل من حوله من النساء والرجال واألطباء ، ويف كل نوبة من الص



ويتهيا الناس لذلك مث يتحرك ، وكان يف غضون ذلك يف أوائل ذي احلجة خرج وجلس على لسانه مع بعض 
احلاشية يأمرهم أن حيلفوا لويل العهد ولده يوسف امللك العزيز ، قكان أول من حلف ممن حضر متربائي الدويدار مث 

على اإلميان لويل العهد ولنظام امللك فعرضوهم طبقة بعد طبقة إىل إينال املشد مث على باي اخلازندار ، مث تواردوا 
أن تعاىل النهار جدا ، مث انصرفوا واصبحوا على ذلك فأرسل كل قاض نائبا من عنده حضر التحليف ، واملباشر 
 للتحليف القاضي شرف الدين سبط ابن العجمي نائب كاتب السر ، فاستوعبوا يف يومني آخرين من بقي ، وكان

من تأخر األمراء عن الصالة باجلامع مث اجتماعهم وصالهتم يوم اخلميس اخلامس من هذا الشهر وهم على حذر ، مث 
اجتمعوا لصالة العيد ، وخلع ويل العهد على األمري الكبري جرت له عادة باخللع ، مث اجتمعوا لصالة اجلمعة ثاين 

الثالث عشر من ذي احلجة مات السلطان قبل العصر ، عشر الشهر وقد اطمأنت نفوسهم ، فلما كان يوم الست 
فاجتمعوا بعد العصر بباب الستارة ، وجلس ويل العهد وطلب القضاة واألمراءواجلند ، فاجتمعوا كلهم فعقدوا له 
البيعة بالسلطنة ، ولقب امللك العزيز كما تقدم ، مث ألبس خلعة اخلالفة وأركب الفرس ورفعت على رأسه القبة ، 

االمري الكبري بالغاشية إىل أن دخل القصر الكبري فأجلس على الكرسي وجلس حوله اخلليفة والقضاة ، مث  ومشى
وقف مجيع االمراء وأهل الدولة من املباشرين وغريهم ، وقرأ كاتب السر عنوان التقليد ، وادعى كاتب السر عند 

الده وسأل احلكم بذلك فاستوفيت فيه شروط الشافعي عن السلطان إن اخلليفة فوض إليه السلطنة على قاعدة و
واجلند  -احلكم وحكم ونفذه القضاة ، وركب السلطان إىل داخل الدور ، وخرج اخلليفة والقضاة واألمراء 

أمجعني إىل باب القلعة ؛ وأخرج األشرف يف التابوت فوضع على املصطبة الكربى ، وتقدم الشافعي للصالة عليه ، 
وجهوا به إىل تربته اليت أنشأها بالصحراء فدفن هبا قبل أن تغرب الشمس ، ومل يتوجه معه من فلما أكملوا الصالة ت

حاشيته إال عدديسري ، وكثر ترحم العامة عليه ، وبالغوا يف سب اخلازندار ملا رواه يف اجلنازة ورموه بكل سوء ، 
وجدنا عددا يسريا من اجلند وبعض فبات بالتربة ورجع إىل القلعة فدخلها أول ما فتحت ، وحضرنا الصبحة ف

الفقهاء ، فلما ختم وانصرفنا اجتمع األمراء ورؤساء الدولة عند السلطان وقرروا أمور من يسافر خبلع النواب 
بالبالد ، فلما كان يوم االثنني النصف من الشهر شرعوا يف جتهيز القصاد إىل البالد لتحليف أمرائها واإلذن لألمراء 

، وكان برسباي خيدم دقماق الذي مات أخريا حبماة ، ودقماق كان من مماليك الظاهر . . جوع اجملردين يف الر
برقوق ، فيقال إنه الذي أعتق برسباي ، مث صار برسباي من أتباع نوروز ، ومن قبل ذلك كان مع جكم ، مث صار 

اعتقله عند نائب دمشق ، فلما مع شيخ بعد قتل الناصر وحضر معه إىل مصر فواله نيابة طرابلس ، مث غضب منه ف
دخل ططر الشام بعد املؤيد استصحبه إىل القاهرة وقرره دويدارا كريا فباشر ، وسلطنته يف ربيع اآلخر سنة مخس 

  .وقرنه بولده فكانا يركبان مجيعا إىل أن ماتا بالطاعون سنة ثالثني  -وعشرون ، وأكرم الصاحل حممد بن ططر 
لسعد يف حركاته ما ال يوصف حبيث أنه مل يقم أحد إال وقتل من غري أن جيهز له عسكرا واتفق يف أيام سلطنته من ا

بلقيس بنت بدر الدين .وقد سبق خربها يف احلوادث  -أو يباشر له حربا ، وفتحت يف أيامه قربس وأسر ملكها 
ذكرها ، وهي لسان أهل حممد بن شيخنا سراج الدين البلقيين ، ماتت يف ذي القعدة ، وكانت هلا شهرة تغين عن 

بيتها ، وسلكت أكثر من عشرين سنة طريق التصوف ، ولبست اخلرقة من مجاعة وتسمت بالشيخة ووقع يف ذلك 
  .وباهللا املستعان وأظنها جاوزت الستني  -أضحوكات 

ة مبلوي وكان أبو بكر بن عبد اهللا بن أيوب بن أمحد ، امللوي املصري الشاذيل الشيخ زين الدين ، وجلده أيوب زاوي
، وصحب الفقراء وتلمذ للشيخ حسن احليار مث الزم صاحبه صالح الدين  ٧٦٢معتقدا ، واما هذا فولد سنة 

العالئي ، وصار يتكلم على الناس بزاوية احليار بقنظرة املوسكي ويفسر القرآن برأيه على قاعدة شيخه ، فضبطوا 



الكالم إال أن قرا من تفسري البغوي وشبهه واجتمع يب بسبب  عليه اشياء ورفع إىل القاضي جالل الدين فمنعه من
كذبت قوم : ذلك فوجدته حسن السمت إال أنه عرى عن العلم ، وكان فيما ذكر يل هو أنه رأي أن يف قوله تعاىل 

يليق  ال ، ال: بل لعاد ، قال : هود املرسلني إذ قال هلم أخوهم هود ، إن الضمري يف قوله أخوهم للمرسلني ، قلت 
واذكر أخا عاو ، فسكت ،وله نظائر لذلك : فقد قال يف اآلية األخرى : بالنيب أن يوصف بأنه أخو الكفرة ، قلت 

إال إنه كان كثري الذكر والعبادة ، يتكسب يف التجارة يف الغزل ، وجلماعة من الناس فيه اعتقاد كبري ، مات يف ليلة 
ه حافلة ، وهو أخو مشس الدين رئيس األذان جبامع ابن طولون الذي اجلمعة اخلامس من ذي احلجة ، وكانت جنازت

  .يقال له املسجل 
  .ربيع اآلخر ، واختلف يف قتله  ١٥جاين بك الصويف الظهري صاحب احلوادث والوقائع ، مات يف يوم اجلمعة 

  .ندر جدة شادا جاين بك السيفي أحد أمراء الطبلخاناة املعروف بالتور ، مات مبكة يف شعبان وكان ويل ب
  .مجادى اآلخرة  ٢٣متراز املؤيدي نائب صفد مث غزة ، مات حمبوسا بسجن اإلسكندرية يف 

  .ذي احلجة  ٢إسكندر بن قرا يوسف صاحب تربيز ، مات منفيا عن بالده مذبوحا ذحبه ابنه يف 
القعدة ، ومولده يف شعبان  أمحد بن قرطائي الشهايب سبط بكتمر الساقي ، مات يف الطاعون ليلة االثنني عاشر ذي

  :، وكان ناظما حسن النظم حلو احملاضرة جيد املذاكرة مشسا جدا ، ومن نظمه  ٧٨٦سنة 
  حىت العذر وافاه من بعدهجر بوصلي

  وقال صف يل عذارى فقلت ناحب علي
سودون بن عبد .دوالت جا الذي استقر يف احلسبة وكان وايل القاهرة ، مات يوم األحد ثاين ذي القعدة بالطاعون 

الرمحن نائب الشام مث أتابك العساكر ، مات بطاال بثغر دمياط يف يوم السبت العشرين من احملرم ومل خيلف مثله ، 
  . -آق بردا البجاسي نائب غزة ، مات يف خامس احملرم 

الدين ، ويل أبوه  عبد الرحيم بن حممد بن أيب بكر ، الطرابلسي القاضي تاج الدين أبو حممد ابن قاضي القضاة مشس
قضاء احلنفية وناب عن أخيه أمني الدين يف احلكم ، واستمر ينوب عمن ويل بعده إال ابن العدمي وولده فإنه مل ينب 
عنهما رعاية ألخيه ، وويل إفتاء دار العدل ، وكان يصمم يف األحكام وال يتساهل كغريه ، وأقعد يف أواخر عمره 

فحجب ، وأقام على ذلك حنو سنتني إىل أن مات ليلة الثاين والعشرين من احملرم وحصلت له رعشة يف بدنه مث فلج 
، وكان مسع ن ابن مناع الدمشقي بعض األجزاء احلديثية بسماعه ن عيسى املطعم ، ومسع عنا على الربهان الشامي 

  .وغريه ، وحدث قليال قبل موته ، وكتب يف االستدعاآت 
بن حممد ، الزنكلواين الشيخ عبد امللك الرجل الصاحل ، وكان يسكن بدار جماور عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا 

جامع عمرو بن العاص ويؤدب األطفال ويكثر من تالوة القرآن والصيام ، ويذكر عنه مكاشفات كثريى ، ومات 
لدين الزنكلوين أحد يف ليلة الرابع والعشرين من مجادى األوىل ومل جياوز الستني فيما قيل ، وهو ابن خال برهان ا

جبوار مشهد الست زينب خارج باب النصر ، وكان صاحلا وللناس فيه اعتقاد . . نواب احلكم ، ويف ذلك اليوم 
علي بن حممد بن عبد الرمحن ، نور الدين الصهرجي ، مات يف شوال عن حنو السبعني ، وهو من قدماء الطلبة .

  .هادة الشافعية ، وكان مشهورا باخلري ويتكسب بالش
علي بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد ، البخاري العجمي عالمة الوقت عالء الدين ، 

ببالد العجم ، ونشأ ببخارى فتفقه بأبيه وعمه العال عبد الرمحن ، وأخذ األدبيات والعقليات  ٧٧٩مولده يف سنة 
ىل األقطار واجتهد يف األخذ عن العالء حىت برع يف املعقول عن الشيخ سعد الدين التفتازاين وغريه ، ورحل إ



واملنقول واملفهوم واملنظوم واللغة العربية وصار إمام عصره ، وتوجه إىل اهلند فاستوطنه مدة ، وعظم أمره عند 
،  ملوكه إىل الغاية ملا شاهدوه من غزير علمه وزهده وورعه ، مث قدم مكة فأقام هبا ، ودخل مصر فاستوطنها

وتصدر لإلقراء هبا فأخذ عنه غالب من أدركناه من مذهب وانتفعوا به علما وجاها وماال ، ونال عظمة بالقاهرة مع 
عدم تردد إىل أحد من أعياهنا حىت وال السلطان والكل حيضر إليه ، وكان مالزما لإلشغال واألمر باملعروف والنهي 

ه ، وآل أمره إىل أن توجه إىل الشام فسار إليها بعد أن سأله عن املنكر والقيام بذات اهللا مع ضعف كان يعتري
السلطان يف اإلقامة مبصر مرارا فلم يقبل ، وسار إليها فأقام هبا حىت مات يف رمضان ، ومل خيلف بعده مثله ملا اشتمل 

وملا  عليه من العلم والورع والزهد والتحري يف مأكله ومشربه وعدم قبوله العطاء من السلطان وغريه ،
  .سافرالسلطان إىل آمد ركب إليه وزاره أول ما دخل دمشق 

ذي القعدة عن حنو  ٢٢علي بن مفلح ، احلنفي نور الدين ناظر املارستان ووكيل بيت املال ، مات يوم اجلمعة 
الطلبة السبعني ، وكان عارفا بصحبة الرؤساء كثري اخلدمة هلم ، كثري التودد ألصحابه واإلعانة هلم ، وفيه لبعض 

  .خري وبر ، وكان قد ويل مشيخة اجلامع اجلديد مبصر مدة 
علي بن موسى بن إبراهيم ، الرومي احلنفي العالمة عالء الدين ، خترج بالشريف اجلرجاين والتفتازاين إىل أن برع 

اجلملة وتصدر لإلقراء ودخل مصر ، فاستقر يف مشيخة األشرفية اجلديدة وجرت له مع علماء مصر مناظرات ، وب
فكان عاملا حمققا ، عارفا باجلدل ، إماما يف املعقول ، بارعا يف علوم كثرية ، إال إن يستخف بكثري من علماء مصر ، 

  . -من رمضان  ٢٠مات يف يوم األحد 
  .علي بن موسى بن إبراهيم ، الشيخ عالء الدين الرومي صاحب الوقائع املشهورة يف هذه السنة 

الباهي ، الشيخ تاج الدين النويري ، نزيل مصر بالنخالني منها ، وكان خيدم الشيخ زين حممد بن أمحد بن حممد 
الدين البوشي اجملذوب ، مث انقطع يف منزله وصار يظهر منه بعض اخلوارق ، وللناس فيه اعتقاد زائد ، وأضر 

مضان ، وأظنه بلغ السبعني أو قبلموته مبدة ، وصار مكانه من مجيع جوانبه بناال وهو مستمر فيه إىل أن مات يف ر
  .دوهنا 
ولد شهاب الدين البنهاوي التاجر ، مات يف ذي القعدة ، واستوىل املتحدث عليه على موجود أبيه ، ولعله  -حممد 

يزيد على عشرين ألف دينار ، فقام اثنان فادعيا أهنما ولدا عمه عصبة ، فصاحلهما على شيء وصاحل ناظر اخلاص 
موع ذلك ال جييء قدر الثلث من املوجود ، وكان املخرب بذلك من باشر عرض املوجود وبيعه على شيء آخر ، وجم

وضبطه ، ومع ذلك فلم يلتفت املذكور لذلك وركب طرف اإلنكار ، وإن الذي خصه هو الذي استوىل عليه من 
  .غري زيادة 

، مات بالطاعون ،  -ار املصرية حممد صالح الدين بن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر اهللا كاتب السر بالدي
، واتفق احنطاط السلطان  -مترض مخسة أيام ، وويل أبوه يف يوم اخلميس وظيفته وهرع الناس للسالم عليه وباشر 

يف املرض إىل أن ثقل فيه وكان ما تقدم ، وكان صالح الدين أوال يلقب غرس الدين وامسه خليل ، مث غريه أبوه 
فهما يقظا فتعلم اخلط املنسوب واحلساب ، وويل شاد املارستان  -ر ، ونشأ صالح الدين فيالدولة املؤيدية واستم

واحلجوبية يف الدولة الناصرية فرج ، وويل إمرة طبلخاناة يف الدولة املؤيدية ، وويل ندمي األشرف مث كتابة السر عن 
الكربى مرتني يف أيام ططر وأيام األشرف أبيه وظائفه كلها كنظر اجليش ونظر اخلاص والوزارة ، وويل األستادارية 

وباشر عن أبيه يف وظائفه كنظر اجليش ونظر اخلاص والوزارة نيابة ، وويل إمرة طبلخناة ، مث ويل  -مث استعفى 
األستادارية بتقدمة ألف مث استعفى ، مث نادم السلطان بعد ابن قاسم فواله احلسبة مث كتابة السر ، فلم يقم هبا إال 



مات يف ليلة ؟ عفا اهللا تعاىل عنه  -نة ، وكان كثري البشاشة وحالوة اللسان وينسب إىل التزيد يف القول دون الس
األربعاء خامس ذي القعدة بالطاعون ، ومولده يف رمضان سنة تسعني وسبعمائة ، وعاش إحدى ومخسني سنة رمحه 

  . -اهللا 
كبري املوقعني بديوان اإلنشاء ، ولد يف ليلة اجلمعة مخس  حممد بن احلسن بن حممد ، الفاقوسي الرئيسي ناصر الدين

وكان قدمي اهلجرة ، وباشر الوظائف الكبار ، ووقع عن القضاة أوال  -وعشرين صفر سنة سبعمائةوثالث وستني 
 مث يف الدرج مث يف الدست ، مث ويل نظر الديوان اخلاص خباص السلطان وديوان املشاجرات والذخرية السلطانية مدة
، وعلت منزلته يف الدولة الناصرية ، مث احنطت يف الدولة املؤيدية ولكنه يتماسك ، مث احنطت يف الدولة األشرفية ، 

وانقطع عن اخلدمة يف أواخر عمره ، وكان رئيسا جليال ، مسع احلديث الكثري وحدث بأخرة ، وله حكايات يف 
وكذلك إنشاءه ، وخطه أجود من إنشائه ، مات يف  ضيق العطن مع مساحة نفس وصدقة ، وكان ينظم نظما وسطا

  .رمحه اهللا تعاىل  -يوم الثالثاء سابع عشري شوال 
  .ذكر وانثيان ، فدفن البنتني يف يومه ودفن الصيب صبيحة هذا اليوم : وفيه مات لألمري الكبري ثالثة أوالد 

  .وفيه مات للقاضي احلنفي بنت أخرى 
وب بن يوسف بن أيب شديد ، احلليب مشس الدين ابن أخي الرئيس سليمان بن داود حممد بن اخلضر بن داود بن يعق

األديب الشهري بابن املصري ، ولد حبلب قبل السبعني ، وأمسع على الكمال بن حبيب والظهريابن العجمي وعمر 
نة ، وقدم القاهرة بن أيدغمش وغريهم ونشأ هبا ، وتكسب بالشهادة مث بالتوقيع ، وكانت له فضيلة ويرجع إىل ديا

بعد اللنك فأقام هبا دهرا ، وعمل التوقيع عند مجال الدين مث يف ديوان اإلنشاء عند ناظر اجليش ، مث حتول إىل بيت 
املقدس واستقر شيخ املدرسة الباسطية به ، ومات هناك وله نيف وسبعون سنة ، ومسع مين وكتب يف اإلمالء ومن 

، ومن كتايب يف الصحابة ، وأجاز يل يف استدعاء أوالدي ، وطارحين بأبيات  شرح البخاري ، وقرأ على املقدمة
واستقر بنوه يف ؟ واهللا يرمحه  -وهو يف بيت املقدس فأجبته ، وأنشدين لغزا لغريه يف املسك وسألين جوابه ، ففعلت 

  .جهاته اليت بالقاهرة 
نسبة إىل طبنا من عمل  -ملوحدة وختفيف النون بفتح املهملة وا -حممد بن عمر بن حممد ناصر الدين الطبناوي 

، وكان أبوه مذكورا يقال له ركن الدين ، فنشأ يف حمبة الفقراء وتقدم فيهم ،  ٧٥٣سخا ، ذكر يل أنه ولد سنة 
يف هدم الدير املعروف باملغطس وأنه قام يف  -وكان مطاعا عند األمراء واألكابر ، وقد ذكرت قصته يف احلوادث 

األمر هبدمه بعد أنكان انطاع لذلك لكنه أمر بإغالقه ، مث قدر أنه  -ربعني فاتفق من خذل السلطان عن ذلك سنة أ
أذن هبدمه يف هذه السنة ، فبادر الشيخ وأعوانه إىل ذلك فهدم ، وقدم الشيخ القاهرة مرارا وله أتباع ، وهو على 

تماعي األخري به يف أول ذي احلجة من هذه السنة ، طريقة حسنة من العبادة والتوجه والرغبة يف اخلري ، وكان اج
  .وذكروا أن والدته كانت من الصاحلات ويؤثر عنها كرامات وهلا شهرة يف تلك البالد 

حممد بن عمر ، امليموين الشافعي الشيخ مشس الدين بن الشيخ سراج الدين ، ولد يف حدود السبعني ، واشتغل 
ملعروفة باخلشابية ومات وهو صغري ، وتنزل يف الوظائف مث ترك وسلك طريق بالفقه ، وكان أبوه نقيب الزاوية ا

الفقر وجلس يف زاوية ، مث ترك ذلك وأكثر احلج وكان يدمي التالوة ووقعت له مع القاضي احلنفي كائنة ذكرت يف 
  .ولنج باملارستان حوادث سنة تسع وعشرين ، وجنا منها بعد إن حكم بإراقة دمه ، وعاش إىل هذه الغاية فمات بالق

حممد بن حممد بن حممد ، الشيخ عالء الدين البخاري احلنفي ، كان من أهل الدين والورع وله قبول عند الدولة ، 
وأقام مبصر مدة طويلة ، وتلمذ له مجاعة ، وكان يتقن فن املعاين والبيان ويذكر أنه أخذه عن الشيخ سعد الدين ، 



تفعوا به كثريا ، مث حتول إىل دمشق فاغتبطوا به ، وكان كثري االمر باملعروف ، مات ويقرر الفقه على املذهبني ، وان
: وبلغين أنه قارب السبعني ، قرأت خبط الشريف تاج الدين عبد الوهاب الدمشقي ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ رمحه اهللا -بدمشق 

  .ملزة با ٨٤١رمضان سنة  ٢٣مات شيخنا عالء الدين البخاري نزيل دمشق صبيحة يوم اخلميس 
الشام  -أحد نواب احلكم احلنفي ، وكان سار مع كاتب  -بفتح املهملة وتشديد امليم  -مشس الدين العماري 

سودون من عبد الرمحن إماما فناب يف احلكم بالشام ، ورجع بعد إن انفصل املذكور ، ومل يكن باحملمود عفا اهللا 
  .تعاىل عنه 

املعروف بابن بنت امللكي شرف الدين صاحب ديوان اجليش ، مات يف ذي  حيىي بن سعد اهللا بن عبد اهللا ، الكاتب
  . -القعدة بالطاعون ومل يكمل اخلمسني ، واستقر أخوه عبد الغين يف وظيفته مشاركا ألوالده 

  ٨٤٢حوادث سنة 
  سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة

  .ن أوله الثالثاء بعد ستة أيام أرخوه على عادة العدد يوم األربعاء ، مث تبني أ -شهر اهللا احملرم 
ويف يوم السبت خامسه استقر أينال الشاد دويدار عوض مترباي ، واستقر مترباي من األمراء املقدمني ، واستقر بعد 

على باي شادا عوضا عن اينال ، واستقر جكم خال السلطان خازندار عوضا عن هلي باي ، واستقر يف -ذلك 
ابن الشيخة شاهد القيمة ، وعينت وظيفة نظر املارستان لويل الدين السنطي مث حملب وكالة بيت املال شهاب الدين 

الدين بن األشقر مث لسراج الدين العبادي فقيه امللك العزيز ، مث مل تتم لواحد منهما إىل أن ، استقرت البن األشقر 
.  

دمرداش ، مث استقر عالء الدين ابن ويف يوم السبت خامسه استقر يف والية القاهرة واحد من اخلاصكية يقال له 
  .الطبالوي يف شهر ربيع األول 

ويف يوم السبت الرابع عشر من احملرم استقر الشيخ سعد الدين شيخ املؤيدية يف قضاء احلنفية عوضا عن القاضي 
أن ناظر بدر الدين العيين حبكم عزله وركب الناس معه ، ومل يركب معه أحد من األمراء وال من املباشرين إال 

اجليش وكاتب السر وناظر اخلاص واألستادار حلقوه باملها مرتني ومل يسريوا معه بل وقفوا معه عند األشرفية حىت 
قرب منهم مث توجهوا أمامه فوقفوا عند الصاحلية على العادة ودخل القضاة ،وتوجه ناظر اجليش ومن معه ، ورجع 

ملنفصل ، وحصل للمنفصل قهر عظيم ألنه مل يكن يظن أن ذلك يقع املستقر إىل منزله ، وهرع الناس للسالم على ا
، ووقع يف هذا اليوم لناظر اجليش إساءة من مملوك من مماليك السلطان مث تكرر ذلك ، وصار ال يركب إال مع 

واخنرقت تلك احلرمة واتضعت تلك الكلمة وجرى بني جوهر اخلازندار مع بعض  -مجاعة حيمونه من معرهتم 
ية كالم أغلظ له فيه ، ونسبه إىل انه كان السبب يف تلك املظامل ، واحنطت منزلته جدا وعظم قدر جوهر اخلاصك

الزمام ، ومل يتأثر اخلازندار ملا قيل فيه ومشى على طريقته ، وتسلط كثريمن اجلند على ناظر اجليش وكرروا اإلساءة 
  .وهللا االمر  - كان عليها يف زمن األشرف عورض عليه بالقول والفعل والتهديد ، وكلما رام تلك الصفة اليت

ويف أوله تصدى األمري الكبري نظام اململكة للحكم بني الناس يف كل يوم وبسط العدل ، ومل مينع أحدا طلب الشرع 
من التوجه حيث أراد من احلكام سواء كان نائبا أو مستقال ، واستقر عنده شهاب الدينابن العطار دويدار وكان 

  .رباي الدويدار ، وهو مشكور السرية كثري التودد والعقل عند مت
وفيها خرج على احلاج عرب بلي فأخذوا حنوا من ألفي مجل كانت مع العرب من جهينة وغريها ، فمنها كثري من 
 احلاج العزاوي والشامي ومعهم الكثري من هبار املصريني ومن أمتعتهم وهداياهم وذلك عند الوجه ، فأخذوا اجلمال



ورموا ركاهبا وأخذوا نفائس ما معهم ، فتوصل الكثري منهم حفاة عراة إىل بئر األزمل فمات الكثري منهم هناك ، 
وسئل أمري الركب آقبغا التركماين أين قيم باألزمل حىت بتكامل الذين سلموا من املوت ، فامتنع ورحل من أول 

مات أكثرهم فكانت قصة شنيعة ، وتوصل بعضهم إىل النهار فهلك الذين وصلوا بعدهم ومل جيدوا من يرفدهم و
عيون القصب فركب البحر من جزيرة عينون ودخل احلاج أوال فأوال ، فأول من وصل الترك الذين كانوا مبكة يف 

العام املاضي ومعهم مجع كثري يف احلادي والعشرين ، ووصل قبلهم طائفة يف السابع عشر تقدموا من املويلجة ، 
تقدموا من خنل يف الثاين والعشرين ، ودخل الركب األول يف الثالث والعشرين واحململ يف الرابع ووصل مجاعة 

والعشرين ، وانطلقت ألسنتهم بذم أمري الركب وأنه كان السبب فيما صنع عرب بلي لكونه أرسل أحد الرئيسني 
ال أن يعاقب ، مث تبني أن العرب مبشرا ، وزجنر اآلخر فغضب قومه وفعلوا ما فعلوا ومل يعاتب أمري الركب فض

الذين محلوا البهار سلموا ، ووصل معهم مجع كثري من احلجاج وذكرواأن بقيتهم ركبوا البحر وأنه مل ميت منهم إال 
  .القليل 

وفيه استقر كل من عبد الرزاق الطرابلسي وسراج الدين العبادي إماما للسلطان فصاروا مخسة ، وكان عبد 
  .السلطنة  الرزاق إمامه قبل

  .وفيه توجه مجاعة لتلقيد أمراء البالد على ما كانوا عليه 
وفيه استقر فارس اخلادم الرومي شيخ اخلدام باملدينة الشريفة عوضا عن ويل الدين بن قاسم ، وتوجه من جهة 

  .البحر إىل الينبع ليسري منها إىل املدينة 
ن أرزنكان يف أول يوم من احملرم ، ووصلوا مدينة حلب يف ويف آخره وصل اخلرب من العسكر املصري أهنم رجعوا م

أن مل يبق يف اجلهة اليت قصدوها أحدا  -، وجهزوا القاصد بأخبارهم وتوجههم إىل جهة حلب بعد  -اخلامس 
  .عاصيا ، وكل ذلك قبل أن يبلغهم خرب موت السلطان 

فنهبه ورجع إىل جهة ملطية خارجا عن تغري برمش على ثقل بعض األمراء اجملردين  -وفيه وثب نائب حلب 
الطاعة ، ووصل اخلربمن بقية األمراء بذلك إىل القاهرة يف الثالث من صفر ، مث تبني فساد النقل املذكور واستمرار 

  .املذكور على الطاعة 
ه بالسب مث أوله اخلميس ، نزل ناظر اجليش من القلعة فالقاه مجاعة من املماليك حنو العشرة ، فأساءوا علي -صفر 

سل أحدهم الدبوس وقصد ليضربه ، فالقاه عنه األستادار وهو مملوكه جاين بك ، فاجتمع من املماليك آخرون 
وتكاثروا ، فدكس فرس جلهة القلعة ونزل عنه ودخل اجلامع فتفرقوا ، مث توجه إليه الوزير وغريه فأخذوه معهم إىل 

صل له به القهر العظيم ولكنه تدارك ذلك ، وألبس خلعة بيته فأقام به ، وحصل بذلك من كسر حرمته ما ح
  .صبيحة يوم اجلمعة ونزل إىل بيته وهرع الناس للسالم عليه 

ويف ليلة اجلمعة ثاين صفر أمطرت السماء مطرا غزيرا غري كثري فنزل البحر ، وكان له من يوم السبت السادس 
إصبعني تطمينا للناس فلم يناد يوم اجلمعة بشيء ، فلما كان  والعشرين من احملرم ما زاد شيئا إمنا ينادي بإصبع أو

بعد دخول الشهر زاد قليال ، ومتادى ذلك إىل الرابع عشر من صفر املوافق للثالث عشر من مسري ، فكان يف 
 صبيحته يف العاماملاضي قطع البحر واوىف وزاد من الذراع السابع عشر ، وكان انتهاءه يف مثل هذا اليوم من هذا

العام إىل ثالثة عشر ذراعا وعشرين إصبعا ، فالنقص بينهما ذراعان وربع ذراع ، مث من اهللا بوفاء النيل يوم االثنني 
سادس عشري صفر ، وقطع البحر يف صبيحته على العادة ، وكان يف العام املاضي يف هذا اليوم مثانية عشر ذراعا 

  .سواء 



قمق واالمراء وغريهم أن املماليك اجللب قصدوا الفتك هبم بغتة ، ومث ويف يوم اخلميس نصف الشهر بلغ األتابك ج
عليهم بعضهم فلبسوا السالح وحذروا ، وراسل األتابك السلطان يف ذلك والتمس أن جيهز إليه رؤوسهم وهم 
م أربعة مساهم منهم جكم خال السلطان ، فترددت الرسل يف ذلك فلم يقع اإلجابة ، وأرسل إىل القضاة وأشهده

ومن حضر أنه باق على بيعته يف طاعة السلطان ولكنه يلتمس من مماليك السلطان أن يقفوا عند اليمني اليت حلفوها 
يف حياة األشرف أهنم يكونون بعده يف طاعة ولده واألتابك نظام امللك ، مث أرسل السلطان إىل القضاة يف يوم 

ا ذكر ، وتكرر ذلك فلم تقع اإلجابة ونشبت احلرب بني اجلمعة ، فراسل األتابك يسأله عن مراده فعادوا له مب
الطائفتني ، فعمد األكابر إىل األتابك فتحول معهم إىل بيت نوروز ، مث ملا وقع التزامي دخل أولئك املدرسة 

اء احلسينية بالرملة وعلوا على سطحها ونصبوا اجملانيق ورمواالسهام ، وحصروا املماليك باإلصطبل ، وبادروا إىل امل
الذي يصل إىل القلعة يف القناة اليت متد من النيل فقطعوها فباتوا يف ضيق ، فأعاد السلطان املراسلة إىل أن حصلت 
اإلجابة إىل ما طلبه األتابك ، وجهزوا له األربعة فحبسهم ، ونزع الطائفتان السالح ورجعوا إىل بيت األتابك ، 

اجلند أمجع على أهنم يف طاعة السلطان واألتابك على األربعة  فأحضر القضاة يف يوم األحد وشرعوا يف حتليف
وجهزهم للسلطان ، وجهز أربعة أنفس كانوا رؤساء يف مقابلة أولئك فخلع السلطان عليهم ، واستمر احلال على 

ذلك إىل يوم اخلميس ، فصعدوا اجلميع إىل خدمة السلطان وسكن االتابك باإلصطبل ، فلما اصبح يوم اجلمعة 
تمع عدد من املماليك اجللب ونازعوا االتابك يف ذلك ، وأنكروا سكناه اإلصطبل ونسبوه إىل أنه يروم السلطنة اج

فتنصل من ذلك ، واتفق أنه مل يصل اجلمعة مع السلطان من الطائفتني إال النادر ، ومل جيتمعوا يف اخلدمة يوم السبت 
  .فأمسك منهم اثنان وضربا وجرسا ، فسكن شرهم قليال  وال االحد وال االثنني ، فكثر تأذي العامة باجللب

شهر ربيع األول أوله السبت ، يف الرابع منه دخل يشبك احلاجب الكبري ضعيفا يف حمفة فنزل يف بيته أول النهار 
  .وهرع الناس للسالم عليه ، فأقام أياما يسرية مث تعاىف 

فخرج إليهم األمري الكبري ، فوقفوا مجيعا حتت القلعة ، ويف خامسه دخل سائر األمراء فبادروا إىل اإلصطبل ، 
يشاهدهم وقبل بقية األمراء واحدا بعد واحد ، فأمر  -وتقدم األمري الكبريفقبل األرض والسلطان يف القصر 

  .للقادمني باخللع فخلع عليهم ، ونزلوا إىل بيوهتم وهرع الناس للسالم عليهم 
األمراء القادمني وغريهم ، منهم جامن أمري آخور ، وجكم والثالثة الذين ويف يوم اخلميس قبض على مجاعة من 

ومتام مثانية  -كانوا قبضوا معه وعلى باي وخيشباي وأينال ومقدم املماليك ونائبه وتاين بك اجلقمقي نائب القلعة 
يوم السبت يف القيود  وسفروهم إىل اإلسكندرية ، وأنزلوا صبيحة -عشر نفسا منهم تاين بك اجلقمقي نائب القلعة 

، استقر متر باي نائب اإلسكندرية وسافر  -إىل شاطئ النيل ، فأنزلوا يف املراكب حيث أمر هبم إىل اإلسكندرية 
ويف التاسع عشر منه .على الرب وتاين بك يف نيابة القلعة كما كان أوال ، ووكل بالزمام وباخلازندار مث أفرج عنهما 

مراء فلما اجتمعوا بالقاعة داخل األصطبل عند األمري الكبري نظام امللك قال األمري مجع اخلليفة والقضاة واأل
قرقماس للجماعة إن مجاعة األمراء اجتمع رأيهم على تقرير األمري النظام يف السلطنة لعجز مللك العزيز عن ترتيب 

م هذا وأشهدكم أنين خلعت امللك اململكة ويترتب على ذلك الفساد الذي ال خفاء به ، فأجابه اخلليفة بأنين أعل
العزيز من السلطنة وصريت األمري الكبري جقمق يف السلطنة ، وبايعه يف احلال وألبس اخللعة وصعد إىل القصر 

وبايعه األمراء ، ومحل األمري قرقماس القبة وخلع عليه على العادة ، وقدم للخليفة الفرس  -وجلس على الكرسي 
جع إىل منزله ، مث صعد القضاة فسلموا على السلطان ، وقررهم يف وظائفهم وتوجه وركب ور -واخللعة ، ولبس 

  .فكان ما سنذكره  -كل إىل بيته 



ويف صبيحة يوم األربعاء املذكور أمطرت السماء مطرا خفيفا ، وكان النيل بلغ تسعة عشر إصبعا من تسعة عشر 
ين والعشرين من ربيع األول وهو السادس عشر من توت ذراعا ، فلما كان عند الثلث األخري من ليلة السبت الثا

  .نقصا فاحشا ، وأمطرت السماءبرعد وبرق ، وظهر النقص ظهروا بينا  -نقص يوم اجلمعة 
ويف يوم اخلميس خلع على الدويدار الكبري على عادته ، وكذا أينال الدويدار الثاين وهو الذي يباشر لعجز الكبري 

كمشي يف احلجوبية الكربى وهو املعروف باملؤذي ، واستقر يشبك أمري سالح بدل ، واستقر تغري بردى الب -
آقبغا التمرازي ، واستقر آقبغا التمرازي أمري جملس بدل قرقماس ، واستقر قرقماس أتابك العساكر ، واستقر متراز 

م جوهر وسجن بالربج ، قراقجا احلسين ، وخلع على امجيع ، ووكل بالزما -أمري آخور ، واستقر بدله راس نوبة 
واستقر عوضه فريوز الذي كان ساقيا وغضب عليه األشرف ، مث خلع على جوهر اخلازندار على عادته وصعدت 

من بيتهم باخلراطني إىل القلعة يف حمفة عند  -ليلة اجلمعة مغل بنت البازري زوج السلطان وقد صارت خوند 
سني من الطواشية ومجع كثري على احلمري من النساء ، غروب الشمس وحوهلا املشاعل والشموع حنو من مخ

واستقرت خوند الكربى ، وأسكن امللك العزيز بالقاعة الرببرية ، ووكل به حنو مخسني نفسا ، فلما كان بعد أيام 
أفرج عنه واستقر داخل الدور وقرر له ما يكفيه ، مث أفرج عن جوهر الزمام ونزل إىل بيته وهو ضعيف ، وشرع 

  .ع موجوده ليويف مال املصادرة يف بي
  .ويف ليلة اجلمعة االمثن والعشرين منه عمل املولد النبوي وحضراالمراء واألعيان والقراء على العادة 

وفيه ثقل مسع القاضي موفق الدين الناشري قاضي األقضية بزبيد من بالد اليمن وضعفت قوته ، فقرر الظاهر 
حممد ابن الفقيه العامل شهاب الدين أمحد بن حممد الناشري ، وهو اآلن كبري  أخيه أبا املظفر -صاحبها عوضه ولد 

  . ٧٥٤البيت وعمه يف األحياء ، وهو املشار إليه يف الفقه ، وقد قارب التسعني فإن مولده سنة 
تابة شهر ربيع اآلخر استهل بيوم األحد ، ويف يوم الثالثاء خلع على القاضي حمب الدين بن األشقر الذي ويل ك

  .السر بنظر املارستان عوضا عن ابن مفلح حبكم وفاته 
ويف يوم األربعاء رابعه ثار مجع من اجلند وطلبوا زيادة يف النفقة يف جامكية الشهرية فلم يلتفت إليهم ، فاجتمعوا إىل 

صعدوا إىل  قرقماس فما زالوا به حىت ركب معهم ومل يركب معه من االمراء إال القليل ، وعظم األمراء واجلند
القلعة ، ووقع بينهم الترامي بالنشاب وقتل مجاعة من الفريقني ، ويف آخر النهار اهنزم قرقماس ومن معه فنهب بيته 

، ونودي ملن أحضره بأمرة وخلعة ، ورجع مجاعة ممن كان معه إلىالطاعة قبل اهلزمية ، وكان السلطان عزل وايل 
الزعر فبالغوا يف القتال مع مجعة السلطان إىل أن متت اهلزمية ، وفرق  الشرطة وويل علي بن الطبالوي ، فجمع له

  .السلطان فيهم مجلة من الذهب والفضة رماها من أعلى املكان فتناهبوها وجدوا يف القتال 
ويف صبيحة اخلميس قبض على قرقماس وأرسل إىل اإلسكندرية ، وتتبع مجاعة ممن كان معه فسجن بعض ونفي 

  .بعض 
 -عزلت نفسي ، فقال له : اسع منه قرئ تقليد السلطان بالقصر وجرى كالم يتعلق بالقضاة فقال الشافعي ويف الت

أعدتك ، فقبل وخلع عليه وعلى رفقته ، ورسم بإعادة األوقاف اليت خرجت عن الشافعي ، وهي وقف : السلطان 
قف األسرى يف واليته ، فأعيدت بتوقيع جديد قراقوش يف والية العراقي ووقف تنبغا التركماين يف والية البلقيين وو

.  
ويف السابع عشر منه استقر القاضي كمال الدين البارزي يف كتابة السر بالقاهرة عوضا عن الصاحب بدر الدين بن 

مث ورد اخلرب . نصر اهللا ، واستقر برهان الدين الباعوين يف قضاء الشافعية بدمشق عوضا عن القاضي كمال الدين 



  فقرر.مجادى األوىل أن الباعوين امتنع من قبول الوالية ،صفحة فارغة  يف أوائل
ويف يوم السبت الثاين والعشرين منه استقر تنم .القاضي تقي الدين بن قاضي شهبة ، وسار القاصد خبلعته وتقليده 

  .الذي كان خازندارا صغريا يف وظيفة احلسبة عوضا عن نور الدين السويفي 
لقضاة بالتوجه إىل الكنيسة املعلقة والكنيسة املعروفة بشنودة وكشفتا ، وهدم من املعلقة أشياء وفيه أمر السلطان ا

جددت ما بني شبابيك خمروطة وكتيبات مطعمة ودقيسيات ، وألزموا بتكملة هدم البناء اجملدد الزائد عما سبق هلم 
  .من حكم نائب احلنفي بترميمه 

ناول مال املوتى احلشرية من النصارى ، فادعى أن معه مرسوما من السلطان وفيه ادعى على بطرك النصارى بأنه يت
، فاستفىت السلطان القضاة ، فاتفقوا على أنه من أموال بيت املال ، فخلع على فتح الدين احملرقي بنظر سعيد 

ه ممن تناوله السعداء والنظر على الترك احلشرية من أهل الذمة وشرع يف استخالص ذلك وبطلب ما سبق الستعادت
  .وحلق النصارى من ذلك شدة شديدة 

وفيه نازل اإلمام صاحب صعدة بعساكره صنعاء ، فقاتل املتغلب عليها وهو سنقر التركي ، وكان سنقر قد حتكم 
يف البالد بالشوكة وأقام هذا اإلمام وزوجه بنتا لعلي بن صالح ، فبلغ سنقرا أنه يريدالقبض عليه وبادر هو فقبض 

جنه ، فتحيل إىل أن خلص من حمبسه بصنعاء ، وتوجه إىل صعدة فجمع العسكر ونازل سنقرا ، فقوي عليه وس
عليه سنقر مبن أطاعه من أهل الشوكة ، فانكسر األمام وحتصن بقلعة يقال هلا تلي ، فلما بلغ ذلك زوجته استولت 

منه عسكرا ليسلمه صنعاء ويكون على صعدة وأطاعها أهلها ، مث كاتب سنقر امللك الظاهر صاحب زبيد يطلب 
هو أحد األمراء ، فبادر الظاهر لذلك وأرسل أمريين ، فلما وصال مبن معهما إىل دماء وبلغهما موت الظاهر رجعوا 

  .، وذلك يف رجب 
أوله الثالثاء ، حضرنا للتهنئة عند السلطان يوم االثنني سلخ الشهر املاضي ، فسأل السلطان أن  -مجادى األوىل 

د على نفسه مبا فوض يل من الوالية واألنظار وغريها ، فأشهد على نفسه بذلك حبضرة القضاة ، وشكوت إليه يشه
بعد ذلك ما انتزعه مين امللك األشرف ووهب بعضه أو أكثره للقاضي علم الدين صاحل بن البلقيين ، فرسم بعقد 

  .اد النصف وتركت له النصف حبضرته ، فتوسط ناظر اجليوش بيين وبينه إىل أن أع -جملس بذلك 
ويف أوائله طلع الشيخ حسن العجمي لتهنئة السلطان بالشهرومعه مجاعة على العادة ، فأمر بالقبض عليه وضرب 

حبضرته ضربا مربحا وأمر بنفيه ، ونودي عليه جزاء من يقتين كتب الكفر ويدور هبا وشهر يف البلد ، وحبس حمبس 
الكي أنه وقع يف حق اجلناب الرفيع ، فشهد عليه امام التربة اجلديدة االشرفية ، اجلرائم ، مث ادعى عليه عند امل

فسجن لتكمل البينة ، وقرر يف زاويته مشس الدين الكافياجي ، وتعجب الناس من كون الذي شهد عليه والذي 
  .أخذ مكانه منسوبني إىل الذي كان يقرره ويهديه 

ن كتاب الوزير بسبب مال صار يف جهته ، فقدر أنه اصبح ميتا بعد العشر األوسط منه ضرب كاتب م -ويف أول 
الضرب فاستغاث أهله ، فأمر السلطان بإحضار املقدم ، فضرب حبضرته باملقارع وأرسله إىل القاضي املالكي ، فعفا 

 وفيه قدم شخص من حلب بسبب احلروفية ، وجنزت.بعض أولياء امليت عن الدم وبقي حق ال فحبس بسبب ذلك 
  . ٨٢١وقد نبهت على ذلك يف حوادث سنة  -له مراسيم بالقيام عليهم 

ويف الرابع والعشرين منه شكا حسني بن حسن األميوطي نقيب ابن البلقيين ، ونسب إليه أمور وكان الذي قام يف 
هد عليه فيه أمره ويل الدين بن تقي الدين البلقيين وساعده ابن عم أبيه قاسم وتبعهما مجاعة ، وكتب فيه حمضر ش

بأمور معضلة بعضها يقتضي الزندقة واالستهزاء بالشريعة وأهلها وغري ذلك من ارتكاب كبائر من لواط وشرب 



مخر ، فبلغه ذلك فاستجار بعبد الرمحن بن الكويز فسعى له ، مث قبض عليه بعض األعوان ومجع من الشرط وذلك 
قوم فرفعوا أمرهم ثانيا ، فأمر السلطان الوايل ونقيب اجليش يف أول الليل ، ففر إىل بيت ابن الكويز ، فأصبح ال

ثاين شعبان فشفع فيه األمري تنم  -باجلد يف طلبه ، فلم يقدروا عليه واستمر يف تواريه إىل أن كان يف يوم األربعاء 
قن دمه احملتسب واألمري دوالت باي أمري آخور عند ناظر اجليش ، فتكلم معيفي مساع الدعوى عليه واحلكم حب

فأجبتهم ، فامن على نفسه وظهر ومل يقع له وال عليه حكم إىل إن وقع من القبض على ناظر اجليش يف أواخر السنة 
ما وقع ، فتحرك حسن املذكور وساعده ويل الدين السفطي وكيل بيت املال وجليس السلطان ، فأوقفه للسلطان 

ه وأن الذين كتبوا يف حقه رجع أكثرهم ، وأظهر خطوط وادعى أن ويل الدين البلقيين تعصب عليه جباهه ومال
بعضهم بذلك ، فأمر السلطان أن يعقد له جملس بالقضاة والعلماء ويفصل األمر بينهم ، فوقع ذلك يف احملرم كما 

  .سيايت بيانه إن شاء اهللا تعاىل 
  .أوله يوم األربعاء بالرؤية  -مجادى اآلخرة 

النقاش من اخلطابة جبامع ابن طولون ، وقر فيها برهان الدين ابن املليق ، وذكر أنه يف الثالث منه عزل السلطان ابن 
  .كان يصلي خلفه أحيانا وهو أمري فال يفصح يف اخلطبة وال يف القراءة يف الصالة 

م وفيه حكم هباء الدين األخنائي حبضرة مستنبيه القاضي املالكي بقتل خبشباي االشريف حدا لكونه لعن أجداد حسا
، وكان  eأنا شريف ، جدي احلسني بن فاطمة بنت رسول اهللا : الدين بن حريز قاضي منفلوط بعد أن قال له 

سبق له أنه ادعى عليه عند بعض الشافعية بأنه شتم ناسا فيهم أشراف ، وحكم ذلك النائب الشافعي بقبول توبته 
كم السابقة وذكر أهنا ال متنع من مساع هذه وحقن دمه ، فلما ادعى احلسام بذلك عند املالكي طلب صورة احل

وفيه أشيع موت الشيخ عز .الدعوى وفوضها لنائبه املذكور ، فسمع البينة على الغائب وحكم وبقي له احلجة 
. عبد السالم بن داود ابن عثمان املقدسي شيخ الصالحية ببيت املقدس ، فعني شهاب الدين أمحد ابن  -الدين ابن 

حيىي بن العطار الذي  -راين عوضه بشرط ثبوت موته ، فلما كان بعد قليل حضر شرف الدين التربيزي الكو. 
كان استقر يف مشيخة خانقاه ناظر اجليش عوضا عن هباء الدين ابن املصري إىل القاهرة فأخرب أن ضعف عز الدين 

  .ال يقتضي املوت وأنه فارقه يف قيد احلياة 
ول كيهك وهو أول األربعينية عند املصريني فوقع فيه مطر يسري وكذلك يف ويف التاسع من مجادى اآلخرة كان أ

  .الليل ، مث أرعدت وأبرقت يف يوم اجلمعة ووقع املطر الغزير ، وتواتر وانتفع به أصحاب الزرع انتفاعا جيدا 
ظيفة القضاء وفيه استقر يف قضاء الشام القاضي تقي الدين أبو بكر بن قاضي شهبة ، وكان ناظر اجليش عني لو

برهان الدين الباعوين وجهزت له اخللعة والتوقيع فجاء كتاب النائب يذكر أنه امتنع واصر على االمتناع فجهز 
  .توقيع املذكور 

وفيه حضرنا عند السلطان بسبب حماكمة فذكر أنه بلغه أن الشيخ زين الدين أبا هريرة ابن النقاش بين بيته الذي 
لوين من داخل السور الذي للجامع يغري حق وأهنم حكموا قدمياهبدمه ، وكان السلطان اجلامع الطو -جبوار جدار 

أمر أوال أن يتوجه القضاة األربعة إىل اجلامع ويكشفوا حال البيت املذكور ، فكشفوه وأعادوا له اجلواب بأنه حكم 
وجدوها قد سدت وبيضت ، فقال على أوالده بسد الباب الذي فتحه يف جدار اجلامع وكذلك املناور اليت فوقه ، ف

يف هذا اليوم ما ذكر فقلت له إن كان ثبت عند موالنا السلطان فليحكم هبدمه وحنن ننفذ حكمه فتوقف ، فبلغ 
البلقيين وكان وقع بني أخيه القاضي جالل الدين وبني ابن النقاش منازعة بسبب نظر  -ذلك علم الدين صاحل 

حكمت بفسقك وعزلتك من : ل ابن النقاش على اجلالل فغضب وقال وقف يف جملس األمري الكبري فاستطا



وظائفك لكونك بنيت بيتك يف رحاب اجلامع ، فلم يلبث أن أعاده بعد ثالثة أيام ولكن سطر ذلك اجمللس وبقي 
 عندهم ، فتوجه البلقنيين إىل العيين واجتمعا بالسلطان وتنصحا له بذلك ، فأصغى هلما وأعجبه ، فلما كان عند

إىل أن كان ما  -احملضر املذكور فعرفته أنه ال يفيد وكان تارخيه سنة مخس ومثامنائة فسكنا  -التهنئة برجب أظهر يل 
  .نذكره 

أوله اجلمعة ، مث ثبت أنه رئي ليلة اخلميس وأدير احململ يف النصف منه وكان حافال واجلمع  -رجب الفرد احلرام 
  .وافر 

عقد جملس بالقصر وادعى فيه نور الدين ابن آقربص نائب احلكم بطريق الوكالة عن ويف يوم االثنني اخلامس منه 
السلطان عند القاضي املالكي على منصوب عن قرقماس حبكم غيبته باإلسكندريةبالسجن بأنه بايع السلطان وحلف 

وجب ما شهدت فيه له مث خرج عليه وشق العصا وشهر السالح وقتل بسببه مجاعة ، فقامت البينة وحكم القاضي مب
جيوز للسلطان قتله ، فضبطوا عليه هذا اجلواب وجهز بريدي إىل اإلسكندرية بقتله بعد : ، فسئل عن موجبه فقال 

أن ، يقرأ عليه احملضر ويعذر له ، فقرئ عليه فاعترف مبا شهدت به البينة فقتل وكان قدم مع اجملهزين إىل قرا يلك 
مث أرسل إليه : ، مث خرج يف العسكر إىل دفع قرا يلك فأقام بالبرية  ٣٧ النيابة سنة البالد احللبية ، مث يف ٣٢يف سنة 

فلما وصل إىل . محزة بك بن علي بك بن دلغادر يطلب منه جندة على عمه وهو مبرعش فوصل إليه يف طائفة 
بأمر السلطان إىل  مرعش جاءه فياض بن ناصر الدين بك ومعه أمريان من التركمان فجهز إىل القاهرة ، مث خرج

، مث  ٣٨تسلم قيسارية من ناصر الدين بك بن دلغادر ، مث وصالخلرب بتأخري ذلك فرجع إىل حلب يف رمضان سنة 
شاع ظهور جانبك الصويف فجاء األمر بتوجه قرقماس إىل مصر ، فحضر واستقر أمري سالح ، واستقر أينال 

وواله إمرة مرعش ، وكان قرقماس الشعباين من مماليك  اجلكمي يف نيابة حلب بعده ، وأطلق السلطان فياضا
الناصر فرج ، مث تنقلت به األحوال واستقر دويدار صغريا يف أوائل دولة األشرف ، مث ويل إمرة مكة شريكا حلسن 
 بن عجالن ، مث عاد إىل القاهرة وويل احلجوبية الكربى وباشرها بشهامة وصرامة ، وكان مهيبا ومييل إىل الفقهاء

وجيالسهم ويطالع كتب العلم ، مث ويل إمرة حلب بعد رجوع السلطان من آمد ، مث صرف عنها واستقر بالقاهرة 
أمري جملس ، مث اتفق أن األشرف مات وهو مع اجملردين يف البالد الشمالية ، فلما عادوا كان القائم يف سلطنة امللك 

هته ، مث مل يلبث أن ثار الظاهر ومعه املماليك األشرفية ، وخلع العزيز وحبس األمراء الذين من ج -الظاهر جقمق 
فحاربه األمراء الذين كانوا بدولة الظاهر ، فانكسر وجرح مجاعة وقتل مجاعة ، مث احضروا يف اليوم الثالث فأرسلوا 

  .وكان ما تقدم  -إىل اإلسكندرية 
السلطان ، مث انقطع وصار حيضر أحيانا  ويف الرابع من رجب حضر اجلماعة لقراءة البخاري بالقصر وحضر معهم

بن حسن البقاعي قارئا عوضاعن نور الدين  -وشرط عليهم عدم اللغط ، واستقر برهان الدين إبراهيم بن عمر 
  .السويفي إمام امللك األشرف ، واستحسنوا قراءته وفصاحته 

يب هريرة ابن النقاش اجملاور جلامع ابن أوله السبت ، يف الثاين منه عقد جملس بسبب بيت الشيخ أ -شعبان املكرم 
طولون ، وأحضر ولداه وادعى عليهما ويل الدين السفطي بطريق الوكالة عن السلطان وعن الناظر ، فأجاباه بأن 
والدمها استأجر املكان املذكور وحكم باإلجارة القاضي ويل الدين العراقي ، وأظهرا بذلك مثبوتا ، فحضر اجمللس 

: حكم هبدمه ، فسئل عن ذلك فقال  ٣٥لدين الشنشي نائب احلكم وذكروا عنه أنه كان يف سنة املذكور ناصر ا
أنت تقدم لك : الذي ثبت عندي أن األرض املذكورة من رحاب اجلامع وأنه ال جيوز فيها البناء ، فسألته يف اجمللس 

س على أن القاضي املالكي ينظر يف ال ، فأعرض السلطان عنه وانفصل اجملل: قال ؟ حكم بعدم بناء ابن النقاش 



اإلجارة ويعمل فيها ما يقتضيه مذهبه ، فادعى عليهما السفطي صبيحة ذلك اليوم إن اإلجارة اليت بيدمها انقضت 
وأن الناظر خيتار اهلدم فحكم املالكي هبدم الدار املذكورة ، وكان ابن النقاش وقف الدار املذكورة على صهريج بناه 

املالكي بطالن الوقف بانقضاء اإلجارة ومكنهما من نقل األنقاض ومتلكها وتسوية األرض ، مث  جماورها ، فحكم
توجه املالكي بأمر السلطان صبيحة اليوم ملذكور فحضر هدم الدار املذكورة ، وذلك يف صبيحة يوم األربعاء 

راء حبلب وأن ميلك القلعة نائب حلب وأراد القبض على األم -وفيه عصى تغري برمش التركماين .خامس شعبان 
، ففطنوا له فحاربوه ، وأغلقوا القلعة ، فحاصرهم فيها ، وجاء اخلرب بذلك إىل السلطان يف احلادي عشر من 

رمضان ، فأمر بتقليد نائب طرابلس النيابة حبلب ، وأرسل إليه تقليده وخلعته مع هجان ، وأمره باملسري بالعسكر 
، وكتب إىل احلاجب حبلب وكان قد فر من حلب إىل محاة بنيابة محاة ، وأمر  إىل حلب والقبض على تغري برمش

، فواىف كتابه يف آخر  -نائب محاة أن يتحول إىل نيابة طرابلس ، واستشعر من نائب الشام اينال اجلكمي العصيان 
النواب فما أطاعه أحد اليوم املذكور مبا يدل على استمراره على الطاعة فاطمأن لذلك ، مث أظهر العصيان وكاتب 

وواطا بعض أهل القلعة ورشاهم جبملة من املال ، ففطن هبم نائب القلعة فقبض عليهم وقتلهم ، وهرب واحد منهم 
فأعلمه ، فاستغاث أهل القلعة بالعوام وسألوهم النصر ، فانتحوا واجتمعوا ورمجوا من حياصر القلعة باحلجارة ، 

ريموا على القلعة منه ، فهزموهم وهجموا على دار العدل ، ففر النائب ال يلوي وخربوا املكان الذي صعدة رماته ل
على شيء ، وهنبواما وجدوا ومل يصل معه سوى مائة فارس ، فخرج من باب أنطاكية ليس معه إال ما هو البسه ، 

و يف ذهابه إىل وأخذ له وألتباعه من األموال ما يفوق الوصف ، وظهرت له ودائع كثرية فاستخرجت ، واستمر ه
أن وصل شيزر فنزل على علي بن صقل سر التركماين ، فآواه ومجع له مجعا وتوجهوا إىل طرابلس ، وكان نائبها 
جلبان استشعر من تغري برمش أنه يشاققه فأخلى له طرابلس ، وتوجه إىل الرملة ، فدخل تغري برمش طرابلس 

كمي بدمشق فحاصروا محاة ، وانضم إليهم مجع من التركمان وتوجه قاصدا أينال اجل. وأخذ منها أمواال وخيوال 
وحاصروها يف العشرين  -مع علي يار ومجعمن األعزاب العزية ، مث أمجع رأيهم على الرجوع إىل حلب فنازلوها 

من شوال فاستعدوا للحصار ، وجد تغري برمش ومن معه يف حصار أهل حلب وجدوا هم يف مدافعته وعاش من 
مجاعة ، مث حاصر املدينة من  -ى فانتهبوها ، ويف غالب األيام يستظهر أهل حلب ويقتلوا من عدوهم معه يف القر

جهة امليدان سواء ولكن خربت أماكن وأحرقت بانقوسا ، فلم يزالوا كذلك إىل أن خرج أهل حلب فصدقوا 
على عينتاب وأسكن هبا مجاعة من احلملة فاهنزموا واستمروا إىل جهة الشمال فنزلوا مرج دابق ، وكان قد استوىل 

مماليكه وأتباعه ، وبلغ أهلها هزميته من احللبيني فوثبوا على من عندهم فانتزعوا منهم القلعة واملدينة وأخرجوهم ، 
فلم يفجأهم إال اخلرب باهنزام اينال اجلكمي ومن معه فاجتمعوا على محاة ، فلما اصبحوا يقتتلوا اجنفل العرب 

لوا واستمر تغري برمش ومن معه ، فلما تراءى اجلمعان اهنزم تغري برمش ومن معه فاحتووا ورح -والتركمان 
،واستمرت هزميتهم إىل صهيون مث إىل الشغر ومل يبق معهم سوى مائيت نفر أو أقل مث  -على وطاقهم وهنبوا أثقاهلم 

م وهجموا عليهم فأسروهم ، وصادف استمروا إىل أنطاكية ، فاجتمع عليهم مجع من الفالحني ورموا عليهم بالسها
وصول اخلرب إىل العسكر السلطاين وهم على خان طوغان خارج حلب ، فطلبوا املأسورين فأحضروهم إىل  -ذلك 

األمري قطج فقيدهم ، واجتمع هو وبقية العسكر يف حلب يف العشر األخري من ذي القعدة ، وكاتبوا السلطان يف 
وصل اخلرب ، يأمر بقتلهم ، فقتلوا تغري برمش وابن صقل اشر يف سابع عشر ذي ف -العشر األخري من ذي القعدة 

احلجة ، مث ظهر لتغري برمش مال آخر غري ما كان أخذ له ملا هرب أوال ، فقيل إن مجلة ما أخذ له من العني خاصة 
وكان أبوه من  من أوالد التركمان ببهنسا ، -أكثر من سبعني ألف دينار ؛ وكان اصل تغرب برمش وأقاربه 



العظمى باللنكية مات  -املصري فولد له حسن خجا وحسني بك ، فلما وقعت احملنة  -األجناد يقال له أمحد بن 
أبوهم ، وفر حسني فدخل حلب وهو مراهق ، وحني بلوغه فاستخدمه بعضاألمراء مث انتقل بعده إىل األمري طوخ 

فلما قتل طوخ يف وقعة شيخ مع نوروز بدمشق اتصل تغري  وكان يسمي نفسه ملا تقرر يف اخلدمة تغري برمش ،
برمش خبدمة جقمق الدويدار واستمر عنده إىل أن رجعوا إىل القاهرة ، مث كان يف خدمته ملا ويل نيابة دمشق فكان 
دويدار عنده ، فلما أمسك جقمق األمري برسباي الذي ويل بعد ذلك السلطنة قام تغري برمش بأمره وخدمه وهو 

فرعى له ذلك وملا صار سلطانا استدعى به من الشام فأمره مث  -االعتقال وواصله بالرب وكثرة اخلدمة واإلحسان يف 
  ، ٣٢نقله فصار أمري آخور كبريا ، وكان جرده إىل حلب يف سنة 

ما كان ، وملا فكان من أمره  -مث قرره يف نيابة حلب ملا نقل أينال اجلكمي إىل نيابة الشام فقدمها سنة تسع وثالثني 
جهز األشرف األمراء ومنهم جقمق الذي تسلطن بعد ذلك إىل األبلستني إلخراج ناصر الدين ابن دلغادر وهو 

نزح  -وقدم هبا القاهرة فلما أحس هبم  -الذي صاهره جقمق بعد السلطنة على ابنته اليت كانت زوج األشرف 
اسل نائب حلب املذكور االشرف بأن جيهز إليه عسكراألخذ عن البالد وعادوا إىل حلب مث توجهوا إىل مصر ، مث ر

طرابلس وصفد ومحاة فاجتمعوا  -ارزنكان وما يليها من القالع ، فجهز مثانية أمراء مع نواب الشام دمشق 
فافتتحوها يف السنة املقبلة ورجعوا إىل حلب ، فبلغهم وفاة األشرف فوقعت الوحشة وتوجه األمراء إىل بالدهم 

صريون إليها ، فلما تسلطن الظاهر جقمق وصلت اخللعة من جهته إىل نائب حلب والكمني يف نفسه منه ووصل امل
قرره يف نيابة حلب ملا نقل أينال اجلكمي إىل نيابة . فلبسها وأظهر الطاعة ، مث أخذ يف العصيان وطمع يف اململكة  -

ا جهز األشرف األمراء ومنهم جقمق الذي تسلطن فكان من أمره ما كان ، ومل -الشام فقدمها سنة تسع وثالثني 
بعد ذلك إىل األبلستني إلخراج ناصر الدين ابن دلغادر وهو الذي صاهره جقمق بعد السلطنة على ابنته اليت كانت 

نزح عن البالد وعادوا إىل حلب مث توجهوا إىل مصر ، مث  -وقدم هبا القاهرة فلما أحس هبم  -زوج األشرف 
املذكور االشرف بأن جيهز إليه عسكرا ألخذ ارزنكان وما يليها من القالع ، فجهز مثانية أمراء  راسل نائب حلب

طرابلس وصفد ومحاة فاجتمعوا فافتتحوها يف السنة املقبلة ورجعوا إىل حلب ، فبلغهم  -مع نواب الشام دمشق 
ا ، فلما تسلطن الظاهر جقمق وفاة األشرف فوقعت الوحشة وتوجه األمراء إىل بالدهم ووصل املصريون إليه

فلبسها وأظهر الطاعة ، مث أخذ يف العصيان وطمع  -وصلت اخللعة من جهته إىل نائب حلب والكمني يف نفسه منه 
  .يف اململكة 

  .وفيه جاء اخلرب بقتل بن جنقر التركماين ، وكان فاتكا يقطع الطرقات بني دمشق وحلب ، وفرح الناس بذلك 
اعيل صاحب اليمن يف مجاعة من جنده ، وأسرع يف سفك دمائهم وجرى يف أمر التجار وفيه فتك األشرف إمس

  .والباعة يف البالد اليت حتت نظره على سرية اجلور والظلم الفاحش من فتح املصادرة وحنو ذلك 
العشاء بنحو  -وتراءى الناس اهلالل ليلة األحد وكانت بالعدد الثالثني من شعبان فلم يروه ، فلما كان بعد صالة 

نائب  -ثلث ساعة حضر كتاب من نائب احلكم وهو احملب البكري أنه ثبت عنده فنودي بالصيام ، وصل كتاب 
احلكم من بلبيس يف أول النهار مبثل ذلك ، ويف أثناء النهار من نائب احلكم مبنوف العليا كذلك ، وكثر بعد ذلك 

وفيه صرف معني الدين بن .يث يف أول يوم يف شهر رمضان وحضر السلطان مساع احلد. من خيرب برؤيته ويعتذر 
شرف الدين موقع الدست ونائب كاتب السر عن كتابة السر حبلب وأذن له يف الرجوع إىل القاهرة ، واستقر فيها 
زين الدين عمر بن السفاح نقال من نظر اجليش ، واستقر يف نظر اجليش سراج الدين عمر احلمصي الذي كان ويل 

بدمشق يف أيام األشرف بعد طرابلس ، وكان أوال ينوب يف احلكم بأسيوط من الصعيد وسريته مشهورة  القضاء



  .غري مشكورة مث صرف عن ذلك 
عصى نائب الشام أينال اجلكمي وقبض على احلاجب الكبري بدمشق وحصر القلعة  -ويف العشر األول من رمضان 

قرقماس القتلة الشنيعة ، وكان قبل ذلك وصل إليه كتاب من تغري مبن فيها وأظهر اإلنكار على السلطان يف قتله 
برمش انه عصى هجم على احلاجب ليقبضه ففر منه إىل محاة فحصر القلعة ورام االستيالء عليها ، فأظهر نائب 

 -وجهز كتابه إىل السلطان مكرا منه و  -نائب حلب حني قرأ كتابه وعابه  -الشام اإلنكار على تغري برمش 
اعا ، فلما حضر عنده األمراء ليشاورهم على التوجه إىل حلب لقبض على النائب هبا ظنوا ذلك علىظاهره خد

 -نائب القلعة فعصى عليهم ، وكان  -، وبلغ ذلك  -فقبض عليهم وسجنهم  -فحضروا بغري أهبة منه وحماربته 
، وكل ذلك يف  -ن قصده وخالفه ملا قبض على األمراء أطلق من وافقه على مراده وجلفه وسجن من امتنع ع

، وقبض على  -املقبوض عليهم مجلة مستكثرة  -رمضان ، مث مجع من أموال األمراء  -العشر األول من شهر 
مجاعة من التجار األكابر وأخذ منهم أمواال اقترضها ، وشرع يف استخدام العساكر ، وفر منه يونس أحد األمراء 

  .كما سيأيت ذكره  -فاقتضت اآلراء جلهة األمري الكبري  -يابة وتشاوروا يف القاهرة يف أمر الن
ويف يوم االثنني ثالث عشري رمضان استقر األمري الكبري آقبغا التمرازي يف نيابة الشام وخلع عليه بالقصر ، وعني 

وصل اخلرب بأن  ، مث -مجاعة من األمراء واجلند للمسري إىل قتال نائب الشام كان أينال اجلكمي اخلارج عن الطاعة 
الذي كان يف طرابلس تركها ملا وصل تغري برمش نائب حلب إليها ، وجاء فيمن أطاعه إىل الرملة فكاتبه السلطان 

ويف ليلة االثنني من شهر رمضان تراءى األنس اهلالل على .يستحثه على الوصول بالعساكر لتمهيد البالد الشامية 
املنصورية فلم يروا شيئا وأصبحوا صائمني ، فشاع أن العزيز يوسف ابن العادة وحضر القضاة األربعة باملدرسة 

هرب من قاعة حمبسه من القلعة وهرب معه الطواشي الذي كان خيدمه واجلارية ، وقلق السلطان بسبب  -برسباي 
الليل فخشي على نفسه فوزع قماشه وتسحب ب -ذلك واهتم به مجاعة من مماليك أبيه ، فبلغ ذلك اينال األشريف 

وبات مجاعة من األمراء ملتبسني بالرميلة ، وشاع أن الفتنة تقع يوم العيد ، فصلى السلطان العيد بالقصر الكبري ، 
،  -وحضر األمراء كلهم فصلى بعضهم باجلامع وبعضهم بالقصر ، وخطبت هبم بعد الصالة على منرب لطيف 

  .إىل منازهلم وخلع على من له من عادة من األمراء والقضاة وانصرفوا 
شوال أوله الثالثاء ، يف يوم السبت خامسه استعفى أركماس الظاهري الدويدار الكبريمن اخلدمة وكرر ذلك ، 

  .فأعفاه السلطان فطرد الشرطة من بابه وخرج أقطاعه 
ثاين فلما كان يف يوم اخلميس عاشره استقر تغري بردى احلاجب يف وظيفته ، وأمر اسنبغا الطياري الدويدار ال

مناإلصطبل على إمرته ، وقرر  -تقدمة ، وقرر يف وظيفته رأس نوبة كبريا ، وأخرج متراز من وظيفة األمري آخور 
شاهني يف وظيفة دوالت باي ، وقرر سيدي حممد ولد السلطان يف إمرة قراجا بعد القبض على قراجا وحبسه 

بري نائب الشام آقبغا التمرازي وقرا قجا احلسين ومتربائي باإلسكندرية ، وخرج األمراء إىل الريدانية وهم األمري الك
الظاهري ومن انضم إليهم من اجلند ، وبقيت وظيفة األمري الكبري شاغرة مث عينت ليشبك أمري سالح ، وجاء اخلرب 

 بأن األمراء بالشام تسحبوا من الشام هربا من النائب ووصلوا إىل الرملة وكاتبوا بذلك واستحثوا على حضور
العساكر إليهم ، وكان السبب يف ذلك أهنم ندموا على طواعية نائب الشام فاجتمعوا وحاربوه وحارهبم فكسرهم ، 

وفر أينال الششماي إىل القلعة فتحصن هبا ، وخرج الباقون إىل الرملة ، واغتنم هباء الدين ابن حجي كاتب السر 
 إىل الرملة ، مث قدم القاهرة يف اليوم العشرين من إذ ذاك الفصة فخرج من دمشق مسرعا على اخليل إىل صفد مث

  .شوال 



ويف هذا اليوم وصل طوغان وكان قد توجه إىل الصعيد إلفساد اجلند االشرفية على السلطان ، فأعلمهم بأن امللك 
وا العزيز خلص وأن اجلند اجتمعوا عليه ، ووصلت إليهم كتب نائب الشام بأنه واصل ، وأطمعهم بأهنم إذا توجه

إىل القاهرة لوايف نائب الشام بعساكره وينضم إليهم بقيتهم املقيمني بالقاهرة فأصغوا إىل ذلك ، مث ظهر هلم خالف 
ذلك وأن العزيز هرب ومل يعرف له مكان فرجعوا عما مهوا به ، وقبض يشبكعلى طوغان املذكور وجهزه يف 

طان قبل ذلك قبض على قانباي اليوسفي ألنه قيل له إنه مركب مقيدا ، فوصل إىل القلعة يف هذا اليوم ، وكان السل
صديق طوغان ، فضربه فلم يقر بكبري أمر فسجنه حىت وصل طوغان ، فعصرا مجيعا فأقرأ بالواقعة ، وأن قانباي 
كان رأسا يف هذه الفتنة ، وأنه هو الذي أطمع السلطان العزيز وأعلمه خبرب النواب ، وانه مل يصل القاهرة حىت 

قوا اجلميع على العصيان ، وذكر طوغان أنه فارق العزيز بنواحي الشهداء بغلس ، مث ظهر كذبه وأنه أقام مبشهد اتف
ذي النون ثالثة أيام ومبصر يف قاعة بني املطابخ بنواحي سوق شنودة سبعة عشر يوما ، فلما بلغه خرب إمساك 

  .طوغان وإحضاره خرج 
  .ول من بركة اجلب ويف يوم الثالثاء عشريه رحل الركب األ

رحل الركب مع أمري احململ تنبك أحد األمراء املقدمني وقد استقر يف احلجوبية  -ويف يوم األربعاء ثاين عشر منه 
الكربى قبل سفره ، وكان احلاج كثريا جدا حىت كانوا مخسة ، ركوب األول واحململ والتكادرة واملغاربة والينابعة 

.  
شوال لبس السلطان األبيضووافق نصف برمودة من أشهر القبط فسبق العادة قبل ويف يوم اجلمعة خامس عشري 

شهر ، واستمر الربد يف أول النهار بقوة وابتدأ املوت بالطاعون ، ويف هذا اليوم قبض على أينال اجلكمي نائب 
رحل من غزة يف الشام وأصعد إىل القلعة بدمشق مقيدا ، وكان السبب يف ذلك أن نائب الشام آقبغا التمرازي 

النصف من شوال ، مث تالحق به األمراء واجتمعوا مجيعا يوم األربعاء ثالث عشري شوال باخلربة ، واجتمعوا 
بالنواب الذي كانوا مقيمني بالرملة وتقدم نائب الشام ومن معه من النواب ، وتأخر بقية األمراء ومن معهم من 

 - ميلني فالتقوا بأينال اجلكمي ومن معه ، فحمل عليهم أينال اجلكمي  املماليك السلطانية ، ومل يكن بينهم إال قدر
مبن معه فقتل صرغتمش دوادار جلبان ووقع طوخ نائب غزة عن فرسه وقتل مجاعة ، ومتت عليه الكسرة حىت وقع 

صادف سنجق نائب الشام وكان قاصدا نائب الشام وصل إىل األمراء واملماليك السلطانية قبل أن يلحقوا به ، ف
فألقوا كثريا من اجلند الذي كانوا  -حلوقهم به ما وقع ملن كان معه من اهلزمية ، فرجع هبم ومحل على أينالومن معه 

وقبضوا على ولد قانصوه النوروزي وكان من الشجعان املشهورة ، واهنزم أينال اجلكمي  -مع أينال اجلكمي 
انبك دويدار برسباي احلاجب أدرك أينال اجلكمي وهو ومتزق مجعه ونزل العسكر كله يف شقحب ، واتفق أن ج

منهزم وقد أصابته يف بدنه عدة جراحات وضعف من كثرة ما سال منه من الدم ، فالتجأ إىل ضيعة فنزل يف بستان 
منها ، فهجم عليه فقبض عليه واركبه فرسه وهو ال يستطيع الدفع عن نفسه وساقه إىل أن أدخله قلعة دمشق ، 

فطلبوا ودخلوا الشام يوم  -لعسكر وهم نزول بشقحب يوم اخلميس فاعلمهم اخلرب ، ففرحوا واطمأنوا ورجع إىل ا
  .وجهزوا املبشر إىل السلطان باخلرب . اجلمعة خامس عشري شوال يف أهبة عظيمة 

ووسط طوغان بعد أن ضرب ضربا : قرأت هذا الفصل من كتاب بعض املماليك السلطانية إىل بعض أصدقائه 
فاقر أن اركماس الدويدار الكبري كان معهم وقانباي اليوسفي وخرمان ، فضربقانباي وخرمان ضربا  -حا مرب

وذكر يل ويل الدين السفطي أن السلطان أرسله إىل ابن الديري يستفتيه يف أمر طوغان وما ظهر منه من . مربحا 
أمر بتوسيطه لذلك ؛ مث اشتد اخلطب على كثري الفساد ، فأفىت جبواز قتله وأرسل له معه النقل يف عدة مواضع ، ف



من الناس ممن اهتم بإخفاء امللك العزيز فكبست بيوهتم وهنب بعضها ، وكان منهم ناظر الدولة أمني الدين بن 
اهليصم ، فلما كان يف ليلة األحد السادس والعشرين من شوال ظفر بامللك العزيز ومعه جندي وأخذا ماشيني 

ان فيه من شدة ما وقع من الطلب وذلك بني العشاءين ، فأحضرا إىل اإلصطبل وطلع هبما ولد قاصدين مكانا يأوي
  .السلطان إليه ، فأكرمه وبيته عنده ، وهرع الناس لتهنئة السلطان بالظفر به 

  .مث تبني أن العزيز كان أوى إىل شخص من مماليك أبيه فعمل عليه احليلة حىت أطلعه للسلطان ليحظى بذلك عنده 
  . -ويف السابع والعشرين من شوال أحضر أينال األشريف 

ابن العطار إىل اإلسكندرية بسبب ما يتعلق  -فقيد وأرسل إىل السجن باإلسكندرية ، وتوجه شهاب الدين أمحد 
  . -بالبهار السلطاين وبيعه 

، مث ظهر  -ينال اجلكمي ويف سلخ شوال ورد اخلرب بقتل أينال اجلرود نائب صفد يف معركة وقعت لنائب الشام أ
أن ذلك كذمبن بعض االشرفية ، وحتقق أن اجلكمي خرج عن دمشق وأن العساكر الظاهرية رحلوا بأمر السلطان 

  . -من الرملة يف النصف من شوال قاصدين نائب الشام ، وترك الشام وعصى حنو تدمر 
عاء ، واستقر جوهر اخلازندار زماما عوض واستهل شهر ذي القعدة يوم اخلميس وحتدث الناس برؤيته ليلة األرب

، ويف أول يوم منه استقر هباء الدين بن حجي يف قضاء الشام مضافا لكتابة السر ولبس اخللعة  -فريوز الساقي 
  .بذلك ، وسافر يوم اجلمعة رابع عشري الشهر املذكور 

  . -ويف الثاين منه صلى يف اجلامع احلاكمي على ثالثة أنفس ماتوا بالطاعون 
ويف الثامن منه طلب القاضي هباء الدين بن القاضي عز الدين عبد العزيز بن مظفر البلقيين إىل حضرة السلطان 
بسبب جارية أفسدها عبده فغابت عن سيدهتا قدر سبعة أيام مث وجدهتا سيدهتا فتسلمتها بشاهدين منه مث هرب 

بالدويدار الصغري فطلبه ليوفق بينهما ، فتعاظم فأوصل األمر العبد ، فاهتم هباء الدين بسيدة اجلارية ، فاتصل األمر 
بالسلطانونسب املذكور إىل أمور معضلة وأنه هو الذي أفسد اجلارية املذكورة إىل غري ذلك من القبائح ، فلما 

فشفع فيه ناظر اجليش فبطح وضرب حنوا من مائة عصا وسلم  -وصل أمر بتجريده وضربه باملقارع ، فجرد 
ار الكبري ، وأمر أن يصادره على مال ، فتسلمه إىل نزله وأهانه واستكتبه خطه بثالثة آالف دينار ، مث شفع للدويد

فيه إىل أن احنطت إىل ألف واحدة وأنعم هبا على الدويدار ، وكان مما أهني به أن أركب محارا ويف عنقه باشه 
يعة وكثرت القالة فيه مع ذلك ، وبلغين أنه مع وهو مكبوب على وجهه إىل الدويدار وكانت كائنة شن -وخنزير 

هذه الشدة يف بأو عظيم ورقاعة مفرطة وأصر على عدم اإلعطاء وكرر هتديده ، فلما طال عليه ذلك أذعن لبذل 
األلف دينار ، فبذهلا وبذل معها أشياء أخر وخلص بعد سبعة أيام وعزل من نيابة احلكم ، وكنت كلمت السلطان 

واهللا لوال أنت لكنت حرقته بالنار ملا صنع وكأهنم قرروا عنده أنه كان هو املفسد : ة اجلمعة فقال يف أمره بعد صال
واهللا يأخذ حبق من افترى عليه ورماه هبذا البالء حىت متت عليه هذه احملنة ، وبلغين أن قريبه مل ينفعه يف -للجارية 

  .وال قوة إال باهللا  -هذه الكائنة بشئ 
وصلت بطاقة بالوقعة بني إينال اجلكمي والعسكر املصري وأنه اهنزم ، وهرع الناس لتهنئة السلطان  ويف التاسع منه

وحصل عند املتعصبني لألشرفية قلق كبري وهم عظيم هبذه  -وقد شرحتها قبل يف حوادث الشهر املاضي  -بذلك 
  .الكائنة 

ى برمش الذي كان نائب حلب وبني العسكر ويف السابع عشر من ذي القعدة كانت الوقعة يوم اجلمعة بني تغر
وكانوا بعد أن أمسكوا إينال اجلكمي توجهوا إىل محاة وهبا نائب محاة وقد مجع هبا مجعا مجا ، فكانت . املصري 



الكسرة عليهم وهنب هو ومن معه ، وفر هو إىل أن التجأ بقلعة شيزر ، ووصل اخلرب بذلك يف اخلامس والعشرين 
  .منه يوم السبت 

يف العشرين من ذي القعدة وهو التاسع من بشنس من أشهر القبط والرابع من أيار من أشهر الروم فشا املوت و
 -بالطاعون بالقاهرة بعد أن كان فشا يف قرى مصر البحرية وكثر باإلسكندرية وتروجة والبحرية والغربية ومنوف 

مث وصل يف العشرين من ذي القعدة يف اليوم  -ثني ، واحمللة وعدة قرى ، ووصل يف اليوم بالقاهرة إىل ثال -العليا 
فما دوهنا مث رجع إليها ، وأكثره يف  -والثالثني والعشرين  -، مث تناقص إىل األربعني -إىل اخلمسني مث إىل الستني 

  .الرقيق واألطفال مث تناقص إىل العشرين يف أول ذي احلجة 
وطيف هبا على رمح ، واتفق  -نائب الشام  -ينال اجلكمي ويف السابع والعشرين من ذي القعدة وصلت رأس أ

قبل هذا بيسري أن ذكرنا وقعة بني العسكر املصري وتغرى برمش نائب حلب ومن انضم معه بالقرب من محاة ، 
وأسره هو ومن معه ووصل اخلرب  -فكبسه  -فانكسر النائب وهرب إىل اجلبل األقرع ، فظفر به بعض التركمان 

يوم من ذي احلجة يوم اجلمعة ، وفرح الناس بذلك حلصول األمن ورفع احلرب والطمأنينة يف  بذلك يف أول
وتوجه العسكر املصري لتمهيد أمور البالد الشامية ، وكان من أمره أنه يف شهر رمضان حاصر  -الطرقات ، 

سباي احلاجب وفارس نائب القلعة القلعة وأظهر العصيان لكنه مل يقطع اخلطبة باسم الظاهر وهبا قانباي البهلوان وبر
واختلف عليهم التركمان ، مث استشعر نائب القلعة بأن أهل القلعة وافقوا النائب على العصيان فقبض عليهم وقتل 

بعضهم واسترجع منهم املال الذي رشاهم به النائب يف احلصار حىت استغاث أهل القلعة بالعوام من جرياهنم ، 
باحلجارة ، فتسامع بقية أهل البلد فاجتمعوا وساعدوا فانكسر مجاعة النائب ، وبلغه اخلرب فاجتمعواورمجوا املقاتلة 

  .فركب جريدة وخرج من البلد ومل يصحبه أحد بفرش وال فرس وال خيمة وليس معه سوى ثياب بدنه 
نائب حلب وقرأت كتابا كتبه إىل القاضي عالء الدين بن خطيب الناصرية من حلب يذكر فيه قصة تغرى برمش 

ملخصه أنه أظهر العصيان يف يوم اجلمعة الثامن عشر من شعبان وحاصر القلعة ليملكها ، فامتنع عليه نائبها فأحل 
عليهم باحلصار إىل يوم الثالثاء عاشر شهر رمضان ، فركب أهل حلب عليه ونزل األمري حطيط نائب القلعة ومن 

ع بينهم قتال شديد ساعة من هنار أفضى فيه األمر إىل خذالن تغرى معه وساعدهم من بالبلد من اجلند والعامة ، فوق
برمش ، فخرج من حلب على جرائد اخليل يف حنو مائة فارس ، واستمر يف هزميته حىت دخل شيزر فنزل على طور 

أياما على ابن صقيل سر فجمع مجعا من التركمان والعرب وسار إىل طرابلس ففر منه نائبها ، ودخلها هو فأقام هبا 
واستخرج من أهلها ماال كثريا ، مث رجع ومعه ابن صقل سز وعلي يار التركماين وأمري العرب ، ونزل بامليدان 

ظاهر حلب وأعلن بالدعاء للملك العزيز بن األشرف وكاتب أهل حلب بالدخول معه ، فأعلنوا مبخالفته وقفلوا 
واستحضر آالت احلصار من مكاحل وسالمل وغريها ، دونه األبواب وصمموا على طاعة امللك الظاهر ، فحاصرهم 

واشتد اخلطب يوم الثالثاء ثاين عشرى شوال ، فحصل من مجاعته من الفساد ما ال يعرب عنه ، فأحرقوا الزروع 
وأخربوا القرى من شيزر إىل حلب ، ونودي بقتاله ونشبت بينهم احلرب فقتل من الطائفتني مجاعة ، ويف مجيع ذلك 

هرين عليه ، واستمر على ذلك إىل يوم األحد رابعذي القعدة ، فرحل عن حلب بعد أن أيس من الظفر كانوا مستظ
هبا ، وخرج أهلها يف أثره فنهبوا آالت احلصار ، وسار هو إىل أن نزل مرج دابق ، فأقام به إىل يوم اجلمعة تاسع 

زل من اجلهة القبلية ، مث بلغه طروق العسكر ذي القعدة وعاد إىل ناحية حلب فرمى شرفها يوم السبت ومل يقاتل ون
املصري فرحل يوم األحد إىل ناحية محاة ، فالتقى العسكران بقرب الرفاعي ، فلم يلبث أن انكسر هو وابن صقل 
سز ففر إىل اجلهة الغربية ، واهنزمت العرب إىل اجلهة الشرقية ، وذلك يف السادس عشر من ذي القعدة ، مث توجه 



س واستمر إىل الشغر مث إىل اجلبل األقرع فنزل على ابن حنوص التركماين وكان معه ، فأضافه مث باطن إىل جهة بال
عليه الفالحني بتلك النواحي وأمسكوه وأمسكوا معه طور غلى ومجاعة فوصلوا إىل حلب وأدخل طور على مجل ، 

  . -انتهى ملخصا  -ة وذلك يف يوم اخلميس ثاين عشر ذي القعدة ، فأودع هو وتغرى برمش بالقلع
وقرأت خبطه أيضا أن النائب املذكور يف هذه الكائنة ظهر منه من سوء الطوية ما ال يعرب عنه ، وأنه ومن معه 

أفسدوا من الزروع ودورهم شيئا كثريا بالتحريق وغريه حبيث أنه أفحش يف غالب ما حوهلا من القرى وأنه ملا كسر 
من املواشي ما ال يدخل حتت احلصر حبيث بيع اجلمل بثالثني درمها والشاة  الكسرة األخرية غنم العسكر املصري

  .خبمسة دراهم 
وفيه أن املذكور ملا نزل اجلبل األقرع بات ليله وتوجه بكرة األحد تاسع عشر ذي القعدة قاصدا أنطاكية فوصل إىل 

كوا عليهماملضايق إىل أن قبضوا عليهم دربند هناك ، فاجتمع عليه وعلى من معه مجاعة من الفالحني فقاتلوهم فأمس
فسلبوا مجيع من معه وتركوهم ، وأما النائب وطور غلى بن صقل سز فإهنم راسلوا أهل حلب ، فبادر قطبح األمري 

الكبري حبلب واحلاجب ونائب محاة فتسلمومها من الذين أسرومها ورحلوا إىل حلب فوصلوا يف ثالث عشر ذي 
األمر من السلطان بقتلهما ، فضربت عنق تغرى برمش حبضرة نائب القلعة ووسط  القعدة ، فسجن إىل أن وصل

  .طور غلى حتت القلعة وذلك يف السابع عشر من ذي احلجة 
  .ومن خطه أن اخلطبة حبلب استمرت يف طول هذه الفتنة باسم امللك الظاهر 

البلقيين إىل  -صاحل  -علم الدين  يف أوائل هذا الشهر شكا القاضي -احلرام أوله اجلمعة  -شهر ذي احلجة 
السلطان أن امللك األشرف كان قد أنعم عليه بألفي دينار ، وأنه بعد موت األشرف استعيد منه أحد األلفني فأنعم 

عليه بإعادهتما له فلما قضهما استأذنه أن حيضر عنده يف كل أسبوع يوم األحد ويعمل حبضرته ميعادا فأذن له ، 
ر منه ميعادا على طريقته يف مدرسة والده فلم يعجبه ، فلما حضر يف األحد الذي يليه منع من فعمل يف السابع عش

ذلك فرجع خائبا ، وكان يف أثناء ذلك قد أظهر زهوا عظيما وهرع إليه ناس ممن يؤثر واليته وظنوا أن اإلذن يف 
يوم اخلميس ثامن عشرى ذي احلجة  ويف صبيحة. -وهللا األمر  -ذلك يوصله إىل الغرض ، فاحنزم ما أملوه وبطل 

قبض على ناظر اجليش عبد الباسط ابن خليل بن يعقوب الشامي ، وكان قد عظم قدره يف دولة األشرف جدا 
حبيث صار هو مدبر اململكة ، مث ملا مات األشرف قام يف سلطنة ولده ، مث صار بعض اخلاصكية يذمه وقاموا عليه 

 أن تغريت الدولة ، مث حظى عند امللك الظاهر واستمر على طريقته يف مرارا ليؤذوه وهو ينتصف منهم إىل
اإلستبداد باألمور وخمالفة امللك فيما يرومه ، فلم حيتمل له ذلك واحتاط به ملا طلع إىل اخلدمة ، وأحاطوا على 

عه منهم القائم منزله فقبضوا على ولده وبعض حرميه وأصعدوا إىل القلعة ليقرروا على أحواله ، وفر غالب أتبا
، وبرز فخر الدين التوريزي له ساعة القبض عليه فادعى  -وقبض على بعضهم  -بأموره شرف الدين ابن الربهان 

، ويقال إنه ذكر له أنه كاتب نواب الشام  -له  -عليه أنه يستحق يف ذمته ثالثني ألف دينار فأنكر فرسم عليه 
  .حلوش السلطاين الذين عصوا ، فأنكر ذلك فعوق يف قاعة يف ا

 -ويف يوم اجلمعة جعل أربعة من أتباعه يف الربج وهم موسى بن الربهان كاتبه وموفق الدين كاتب اجليش وإبراهيم 
كاتب البابوولد القاضي أذرعات ويقال له ضفدع وجعل ولده يف طبقة واألستادار جانبك عند أستاذه  -الصغري 

فقرر على موسى عشرة آالف دينار ، وعلى موفق الدين مخسة آالف  وأرغون دويداره معه مث طلب منهم املال ،
دينار ، وأطلق إبراهيم الكاتب وضفدع بعد أيام ، مث أحضر الشريف حسن اإلسكندراين من اإلسكندرية بسبب أنه 

ار بن العط -أمحد  -تاجر لناظر اجليش فعوق يف الربج أيضا ، مث أطلق موسى وموفق الدين وسلما لشهاب الدين 



الدويدار فشرعا يف بذل املال ؛ وشرع ناظر اجليش يف بيع موجوده وباع على السلطان ما يف ملكه من الفلفل وهو 
ألف مجل بأربعني ألف دينار ، ومحل من النقد قريبا منها ، وباع أشياء كثرية من نفائسه ، ومن نوادر ما حيكى أن 

مجاعة منهم أنه شاع وهم بالينبع يوم اخلميس ثامن عشر ذي احلجة  احلاج ملا قدموا يف العشر األخري من احملرم أخرب
. وممن أخربين بذلك القاضي ظهري الدين الطرابلسي  -أن السلطان فبض على ناظر اجليش وهو اليوم املذكور بعينه 

  ٨٤٢وفيات سنة . . . .
  ذكر من مات يف سنة إثنتني وأربعني ومثامنائة من األعيان

محد الدمريي املالكي شهاب الدين ابن تقى الديناملعروف بان تقىوكانت أمه أخت القاضي تاج أمحد بن حممد بن أ
أمحد ابن أخت هبرام ، وكذلك : الدين هبرام فكان ينسب إليها وال ينسب ألبيه ، ويكتب خبطه يف الفتاوى وغريها 
مد يف شهادته الشهاب املذكور ، يسجل عليه وال يذكر أبوه ، وسألت مرارا عن سبب ذلك فقيل يل إنه كان ال حي

وكان فاضال مستخضرا للفقه واألصول والعربية واملعاين والبيان وغريها ، مشاركا يف مجيع ذلك ، فصيحا عارفا 
بالشروط واألحكام ، جيد اخلط ، قوي الفهم ، ولكنه كان زرى اهليئة مع ما ينسب إليه من كثرة املال ، وخلف 

عني للقضاء مرارا فلم يتفق ، مات يف الثاين عشر من ربيع األول ، وما أظنه بلغ الستني ولدين ذكرين وأنثى ، وقد 
، وأول ما ناب يف احلكم يف سنة أربع ومثامنائة ، وكان يف صباه آية يف سرعة احلفظ  ٧٨٤، مث قيل يل إنه ولد سنة 

  .ثة بغري درس واشتهر عنه ذلك حبيث أنه كان حيفظ الورقة الواحدة من خمتصر ابن احلاجب من مرتني أو ثال
أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد القاضي علم الدين بن القاضي تاج الدين ابن القاضي علم الدين بن 

، مات يف ليلة األربعاء خامس عشرى رمضان  -املالكي  -القاضي كمال الدين بن القاضي برهان الدين األخنايت 
اضي املالكي ورام والية القضاء فلم يتفق له ، وكان ضعفه عقب وفاة البساطي ، مطعونا وكان من أعيان نواب الق

واستقر ابن التنسي وقد ثقل هو يف الضعف ، ومولده قبيل التسعني فجاز اخلمسني ، وكان يتعانىاألدب ويتولع 
  .بالنظم ، وصحب تقى الدين ابن حجة مدة 

  . -تقدم ذكره يف احلوادث  -تغرى برمش نائب حلب 
  . -تقدم ذكره يف احلوادث  -إينال اجلكمي نائب الشام 

جوهر الالال عتيق أمحد بن جلبان وكان قبله لعمر بن هبادر ، مث اتصل خبدمة امللك األشرف وهو أمري فتنقل معه ، 
 -مث تقرر زماما بعد موت حسن قدم مضافا للوظيفة األخرى  -وقرره الال ولده حممد األكرب مث ولده يوسف ، 

ما تسلطن العزيز فخم أمره ومشخت نفسه وظن أن األمور تدور عليه ، فانعكس عليه األمر وقبض عليه يف أول فل
الدولة الظاهرية وسجن بالربج ، مث أفرج عنه وهو ضعيف مبرض القولنج مث حصل له الصرع إىل أن مات يف 

  .ا احلادى والعشرين من مجادى األوىل ، وعمر مدرسة حسنة باملصنع ودفن هب
  .حسن بن حممد بن أمحد بن علي بن حجر ، مات يف صبيحة األحد ثالث عشرى شعبان وله دون السنة 

الكشكلي الكركي بدر الدين ، مات يف الرابع والعشرين من ذي احلجة بالقاهرة ، وكان قد باشر . . حسن بن 
داود بن علي بن هباء الدين الكيالين .كورا نظر القدس واخلليل مدة يف أيام املؤيد وغريه ، وكان عارفا باملباشرة مش

التاجر باإلسكندرية شرف الدين ، مات يف الرابع من ذي القعدة وأوصى على أوالده ولده الكبري عليا فمات بعده 
بأيام قالئل ، وكان على هذا قد وىل قضاء جدة ومل يكن باملتصون ، وما أظنه أكمل الثالثني ، وأما أبوه قمن أبناء 

  . ، وكان وجيها يف التجار ، وقد رأس يف بعض السنني يف سلطنة األشرف جبدة السبعني
عبد اهللا امللك الظاهر بن امللك األشرف إمساعيل ، صاحب اليمن ، مات يف سلخ شهر رجب ، واستقر ولده 



  .إمساعيل بن الظاهر وبه حينئذ حنو العشرين 
شلقامي ، وهو أسن من بقى من الفقهاء الشافعية ، وذكر يل الشيخ نور الدين ال -بن حممد  -علي بن عبد الرمحن 

أنه حضر درس الشيخ مجال الدين األسنائي وكان من أعيان الشهود ، وله فضيلة ونظم ، مات راجعا من احلج 
بالقرب من السويس ، وكان خرج من احلجاج فقوى عليه الضعف فعجز عن ركوب احملارة ، فركب البحر من 

بع وعجز عن التوجه صحبة احلاج ، فأقام حىت رجعوا فعاد معهم يف الرب ، فمات قبل دخول السويس إىل الين
  .أو يف حدودها  ٧٤٩القاهرة وقد بلغ إثنتني وتسعني سنة ، فإنه ذكر يل أن مولده يف الطاعون الكبري سنة 

ا بالكتب وأمثاهنا وكان أبوه علي بن عبد الكرمي نور الدين الكتىن ، مات وقد قارب السبعني أو جاوزها وكان عارف
آخر من بقي بسوق الكتب وما رأيت مثله يف اإلحسان إىل الطلبة وأما ولده هذافما سلك طريق أبيه بل تشاغل 

  .غالبا بغري الكتب ، وقد ناب يف احلكم مرة ، وترك وتعلل عدة سنني 
لفقيه العامل الفاضل موفق الدين ، ولد الزبيدي ا -بضم القاف وسكون املهملة بعدها راء  -علي بن حممد بن قحر 

مات يف  -واشتغل بالفقه فمهر فيه ، وتقدم إىل أن صار مفيت زبيد وفقيهها واملرجوع إليه يف ذلك ،  ٧٥٨سنة 
  . -الثاين من شوال 

  . -تقدم يف احلوادث  -قرقماس الشعباين 
ن حممد بن علي البساطي املالكي القاضي حممد بن أمحد بن عثمان بن نعيم بن مقدم بن حممد بن حسن بن غامن ب

مشس الدين ، وكان يكتب خبطه الطائي ، وظهر أهنا نسبة لبعض قرى بساط ، مات بعد العصر يوم اخلميس الثاين 
عشر من شهر رمضان ، أصابه صرع فغشى عليه فصرخوا عليه مث حترك ، فأمرهم الطبيب أن ال يشرعوا يف جهازه 

نازته ، وكانت له مدة طويلة يتمرض بالقولنج يثور به فينقطع أياما مث يسكن عنه فيفيق ، مث أصبح ميتا فأخرجت ج
، وكان يف أوائل رجب قد نصل وركب وتصرف وحكم وحضر جملس السلطان مث انقطع قليال ، مث عوىف وركب 

عد العصر ، أول يوم من رمضان إىل القلعة وحضر مساع احلديث وسلم على السلطامنع اجلماعة عقب الفراغ ب
وفرح السلطان بعافيته ، وحضر معنا جملسا بالصاحلية بأمر السلطان يوم الثالثاء ثالث شهر رمضان وهو يف عافية 
تامة وقد صام ، واستمر متماسكا يكتب على الفتاوى ويسمع الدعاوى ويعلم على القصص وغريها للنواب إىل 

سنة ستني . . . . النهار فقضى ، وكان مولده يف مجادى صبيحة يوم اخلميس وإىل أن ثار عليه الوجع يف آخر 
أشهر وأياما ، وكان يف شبيبته نابغة يف الطلبة واشتهر أمره وبعد صيته . . وسبعمائة فأكمل إثنتني ومثانني سنة و 

وال  واشتغل يف فنون ، وذكر يل أنه مسع احلديث على عبد الرمحن ابن البغدادي وغريه ومل يكثر بل مل يطلب أصال
اشتغل له ، وكان عارفا بفنون املعقول والعربية واملعاين والبيان واألصلني وصنف فيهما تصانيف ويف الفقه أيضا ، 
ووىل تدريس الفقه بالشيخونية ودام فيه أكثر من ثالثني سنة ، مث قايض هبا التدريس بالظاهرية الربقوقية وناب يف 

ي وغريه مدة وكان حبالة هينة من قلة الشئ ، مث نوه به األمري ططر احلكم عن ابن عمه مجال الدين يوسف البساط
فذكره عند امللك املؤيد فواله مشيخة التربة الظاهرية عقب موت حاجى فقيه سنة تسع عشرة مث واله القضاء عقب 

قية مدة املؤيد وفاة مجال الدين األقفهسى يف مجادى األوىل سنة ثالث وعشرين ، فأقام فيه حنو عشرين سنة متوالية ب
وولده والظاهر ططر وولده واألشرف برسباي وولده وهذه القطعة من سلطنة الظاهر ، ورافقه األشرف برسباي 

وولده وهذه القطيعة من سلطنة الظاهر ،ورافقه من القضاة مخسة من الشافعية وهم البلقيين والعراقي وصاحل وكاتبه 
ري والتفهىي وابن الديري ، ومن احلنابلة ثالثة وهم ابن املغلى واحملب واهلروي ، ومن احلنفية أربعة وهم ابن الدي

، وجاور يف مكة سنة كاملة يف دولة  -غريه  -البغدادي وعز الدين القدسي ، ويف هؤالء من صرف وعاد 



،  -ث يف احلواد -األشرف وهو على واليته ، وعني ابن تقى مرة للوالية يف كائنة عالء الدين البخارى املذكورة 
فلم يتم له أمر واستعفى يف السنة املاضية ، مث ندم واستمر به األشرف بعناية على باي اخلازندار ، وكانت وفاته يف 

الليل وصلى عليه وقت ربع النهار مبصلى باب النصر ، ودفن بتربة بين مجاعة بالقرب من تربة سعيد السعداء ، 
ا ، وعني السلطان للقضاء بعده الشيخ عبادة الزرزاري ، وسعى وأمطرت السماء بعد الفراغ من دفنه مطرا غزير

ولد امليت يف وظائفه اليت كانت معه قبل أن يلي القضاء ، فأجيب إىل بعضها كمشيخة التربة الظاهرية بالصحراء ، 
لع على ودعى عبادة إىل تولية احلكم فامتنع وتغيب ، فلما كان يوم السبت اخلامس والعشرين من الشهر املذكور خ

القاضي بدر الدين بن القاضي ناصر الدين بن التنسي ، وركب القضاة معه واملباشرونعلى العادة إىل الصاحلية 
  .واستقر يف الوظيفة 

الكتامي بضم الكاف وختفيف املثناة نسبة إىل حارة كتامة من القاهرة ، مشس الدين ،  -املالكي  -حممد بن أيب بكر 
ات يف الثاين والعشرين من ذي القعدة ، وكان نقيب احلسبة عند القاضي بدر الدين مات فجأة على ما قيل ، م

العيين ، مث صار نقيب احلكم عنده إىل أن عزل ، فاستمر يتردد إليه وهو معزول إىل أن أدركه املوت ، وكان قد 
  .تعاىل عنه عفا اهللا  -خلف ماال كثريا : شارف الثمانني وهو جلد ، ويكثر تالوة القرآن ، ويقال 

حممد بن زين بن عبد اهللا مشس الدين بن زين الدين ، املرساوي األصل اجلرائحي املعروف بابن الديفي التباين ، 
اشتغل يف علم اجلراحة وحتول إىل الديار املصرية قدميا فسكن التبانة ، وتقدم يف صناعته واستقر يف الرياسة ، وطعن 

  .ري وكان يدعى أنه جاوز املائة ، وقرائن احلال تشعر أهنا من الدعوى احملال يف السن ويف شعر حليته السواد الكث
بفتح الكاف وتشديد املوحدة الثقيلة بعدها نون ، مجال الدين ، مات بعدن من بالد اليمن  -حممد بن سعيد بن كنب 

ة ختللها والية القاضي وكان قاضيها يف السابع من رمضان ، وكان فاضال ، ويل القضاء بعدن حنوا من أربعني سن
عيسى اليافعي مددا مفرقة ، وكان مجال الدين فاضال مشاركا يف علوم كثرية ، واسف الناس عليه ملا كان فيه من 

حممد بن القاضي هباء الدين .املداراة وخفض اجلناح ولني اجلانب واإلصالح بني اخلصوم ، ولعله قارب الثمانني 
حلجة يف احلمام ، وكان أبوه قد ويل احلسبة مرارا ووكالة بيت املال والكسوة ، الربجي بدر الدين ، مات يف ذي ا

وصاهر البلقيين مث ولده بدر الدين ، وصارت له وجاهة مث مخل ، مث نبه قليال يف دولة املؤيد بعناية ططر ، فجعله 
امال ، مث مات بعد بيسري ، وكان بدر ناظر العمارة باملدرسة املؤيدية ، وعظم ملا تسلطن ، مث ملا مل تطل مدته استمر خ

الدين هذا قد تزوج بنت بدر الدين البلقيين مث فارقها ، وكان كثري الصلف ، وباشر يف عدة جهات ، وكان يلقب 
مصغر ، لقبه بذلك ناصر الدين بن كليب وكان جارهم ، وكان قد جاوز اخلمسني  -مبهملة وزاي وقاف  -بعزيق 

.  
شرف الدين ابن نور الدين ، كان قد استقر يف وظيفة أبيه  -الصنعاين األصل العدين  موسى بن علي بن مجيع ،

بعدن وهي الرياسة على التجار يف املتجر السلطاين ، وكان حاذقا عارفا باملباشرة والكتابة فصيحا لسنا ، وقد قدم 
  .، مات يف شعبان القاهرة يف وسط الدولة الناصرية من حنو ثالثني سنة أو أكثر ، ومل يكن صينا 

األشرف إمساعيل ، صاحب هتامة اليمن ، مات يف يوم  -حيىي امللك الظاهر بن امللك الناصر أمحد بن عبد امللك 
اخلميسسلخ رجب ، وأقيم بعده ولده األشرف إمساعيل يف يوم اجلمعة مستهل شعبان منها ليال ، فقتل أكابر أهل 

األتراك ، وعدة من رؤساء اجلند وعدة من األجناد الذين يدعون الدولة فمنهم برقوق وكان كبري املماليك 
عن الطاعة  -بالعني املهملة والزاي  -السقاليب حىت أضعف اململكة ، وأثر ذلك حىت خرجت األعزاب العازبة 

  .وضعف أمر تلك البالد جدا 



املغريب ، . . . ف الدين يعقوب بن حيىي املغريب املالكي ، قاضي املالكية بدمشق ، حميي الدين ، مات وقرر بعده شر
  .وكتب توقيعه يف ذي احلجة 

خيشباي األشريف ، ضربت عنقه يف الثامن من ذي احلجة ، أخرج من السجن ، وادعى عليه بأنه سب شريفا من 
أهل منفلوط ، وهو حسام الدين حممد بن حريز قاضيها ، وثبت ذلك عليه بالقاهرة ، واتصل بقاضي اإلسكندرية 

ر إليه فأنكر ، مث حلف أنه مل يفعل فقيل له إناإلنكار ال يفيد بعد قبول الشهادة ، فاستسلم للقتل ، فشهدوا فاعذ
  .عليه بعدم الدافع وضربت عنقه 

يوسف ولد كاتب السر ، مات يف الرابع والعشرين من ذي احلجة وقد راهق ، ومل يكن له اآلن ولد ذكر غريه ، 
  .ازته حافلة جدا واشتد أسفه عليه ، وكانت جن

يونس بن حسني بن علي الواحي نزيل القاهرة الشيخ شرف الدين ، مسع من عبد الرمحن بن القارئ وناصر الدين 
، وعرض العمدة على الشيخ مجال الدين األسنوي ،  ٧٥٧الطربدار وغريمها وحدث ، وكان يذكر أن مولده سنة 
مر باملعروف ويشدد يف ذلك مع قصوره يف العلم ، ويتخيل والزم الشيخ سراج الدين البلقيين ، وكان حيب األ

الشيء أحيانا فيلح يف كونه ال جيوز ، أنكري قدميا كون ملك املوت ميوت واستفىت القدماء ، وكان مسع يف ميعاد 
فصار الشيخ وآل بيته ميقتونه من ذلك الوقت ، ومسع اخلطيب يذكر يف خطبة  -الشيخ سراج الدين شيئا من ذلك 

منذ أسلم ، يقع يف ذهن العامي أن : ال تقل : جلمعة يف ذكر عمر أنه منذ أسلم فر الشيطان منه ، فأنكر عليهوقال ا
إىل : يف ذلك نقصا لعمر ، واستفىت يف ذلك فبالغ ، ومسع مدرسا يذكر مسألة الصرف وقول أيب سعيد البن عباس 

ن ذلك واستفىت ، واجتمع عنده من الفتاوي من هذا فاشتد إنكاره ونزه ابن عباس ع؟ مىت تؤكل الناس الربا 
اجلنس مالو جلد جلاء يف مخس جملدات ، ومجع لنفسه جماميع مفيدة لكنه كان عريا من العربية فيقع له اللحن 

واهللا  -وال يعدم يف طول عمره عاميا يتسلط عليه وخصوصا ممن جياوره . الفاحش ، وكان كثري االبتهال والتوجه 
  .رمحه اهللا  -وقد حدث يف آخر عمره واستحلى ذلك وأعجب به وحرص عليه ؟ يعفو عنه 

خوند بنت امللك املؤيد زوج قرقماس الشعباين ، ماتت يف التاسع عشر من مجادى األوىل ، وكانت نفساء عن سقط 
نني ، أسقطته عند كائنة زوجها ، فاستمرت يف الضعف إىل أن ماتت ، ومل ختلف سوى ولد ذكر له حنو سبع س

  .واسندت وصيتها لزوجها 
  ٨٤٣حوادث سنة 

  سنة ثالث وأربعني ومثامنائة
، ويف ليلة السبت تراءوا هالل احملرم فلم يظهر مع  -أوله األحد ، العشرين من بونة من أشهر القبط  -احملرم 

ركب الناس معه الصحو الشديد ، فلما كان صبيحة هذا اليوم استقر القاضي حمب الدين بن األشقر ناظر اجليشو
وكان اجلمع وافرا ، واستقر معه حممد بن أيب الفرج عبد الرزاق أخو فخر الدين يف األستادارية ، فركب معه 

  .فوصله إىل منزله برأس حارة زويلة ، وتوجه إىل منزله بقرب قنطرة سنقر ، وتوجه غالب الناس معه 
وقد تقدم أنه ضربت  -بالقاهرة مث علقا بباب زويلة ويف هذا اليوم وصل رأس تغري برمش ورفيقه ونودي عليهما 

بقلعة حلب ، وقدم مبشر احلاج وأخرب أهنم وقفوا يوم السبت ، وأن  -عنقه يف سابع عشر ذي احلجة من احلالية 
بعض الناس حتدث برؤية اهلالل ليلة اجلمعة ومل يثبت ذلك ، لكن سار الركب من مكة فباتوا بعرفات ليلة اجلمعة 

  .ا احتياط
ويف هذا اليوم نقلت الشمس من برج السرطان ، وهو أول يوم من الصيف ، ومن يومئذ نقص النهار وأخذ الليل 



  .منه ، وهذا اليوم هو أطول أيام السنة وأقصر لياليها 
كالة ويف يوم االثنني ثاين احملرم استقر الشيخ ويل الدين السفطي شيخ املدرسة اجلمالية يف نظر الكسوة مضافة إىل و

  .بيت املال ، وركب الناس معه أيضا 
ويف الثالث منه أمر عبد الباسط ناظر اجليش دويدارهبإحضار ما يف منزله من الذهب ، فكان ثالثني ألف دينار 
فاستقلها السلطان ، فاستأذنه ناظر اجليش املذكور يف بيع موجوده فأذن له ، وشرعوا يف بيع مجيع ما عنده من 

مصادرته يف اليوم العاشر إىل مائة ألف دينار وثالثني ألف دينار والطلب مستمر ، وقيل إنه احلواصل ، فوصلت 
طلب منه ألف ألف دينار ، وإن بعض الوسائط أنزهلا إىل مخسمائة ألف دينار ، ومل يثبت ذلك وصودر كاتبه على 

لى عشرة آالف دينار ، فباع ع -عشرة آالف دينار ، مث خفف عنه منها اخلمس ، واألستادار جانب بك مملوكه 
دوره واثاثه وشرع يف وزهنا وضمن عليهم وأطلقوهم ، مث أطلق ضفدع وإبراهيم الكاتب بغري شيء ، وكثرت 

إن يف ذلك لعربة ألويل  -األمتعة واملالبس الفاخرة بأيدي الناس من كثرة من يبيع ذلك من حواشي املشار إليه 
  .األبصار 

واهللا يعلم  -منادميه صاروا مالزمني لكاتب السر طمعا يف استمرار جهاهتم وجاههم  ومن أعجب ما يذكر أن مجيع
خائنة األعني وما ختفي الصدور وأحضر الشريف بدر الدين حسن اإلسكندراين التاجر ، وكان يتوكل عن ناظر 

ليه شيء يسري وأطلق اجليش يف بيع النبهار من اإلسكندرية يف هيئة شنيعة ، فحبس بالربج وحوسب إىل إن استقر ع
،مث ملا كان بعد ذلك تقرر على عبد الباسط ثالمثائة ألف دينار ، وكان السلطان ألزمه بستمائة ، مث خبمسمائة مث 

بأربعمائة ، فتكلموا معه يف ذلك فأظهر العجز عن ذلك ، وقرروا مع السلطان أن يكون ثالمثائة وأعلموه بذلك ، 
ن رضي بذلك ، وتغيظ عليهم وعليه وأمر حببسه يف الربج ، فحبس يف برج مظلم مث شاوروا السلطان فأنكر أن يكو

وضيق عليه ، فأقام إىل أن قلب اهللا قلبه وأمر بإخراجه منه ، وتسلمه نائب القلعة فأنزله يف غرفة علية وهي أعلى 
  .بناء يف القلعة ، فأقام هباأكثر من شهر إىل أن افرج عنه 

  .كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل  -بيع اآلخر وتوجه إىل مكة يف أثناء ر
  .ويف التاسع عشر منه وصل سابق احلاج وذكر أنه فارقهم من عيون القصب وأهنم خبري 

  .وفيه ابتدأت الزيادة يف النيل 
 ويف يوم اجلمعة سادسه رفع أمني النيل اخلرب بأنه يومئذ كان على أربعة أذرع وعشرة أصابع ، فزاد على العام

املاضي يف النقص مخسة وأربعني إصبعا ، واستمرت الزيادة فكان يف أبيب وهو يوم اجلمعة العشرين من احملرم أنقص 
من العام الذي قبله بأحد وستني إصبعا ، فلم يزل يزيد حىت كان يف العشرين من صفر أزيد من الذي قبله بأربعة 

  .فسبحان القادر  -تسعني إصبعا 
منه خلع على نور الدين ابن آقربص أحد نواب احلكم بوظيفة نظر البيوت عوضا عن ناظر  ويف السادس والعشرين

  .اجليش ، وكانتاخللعة جبة مسور 
ويف يوم السبت الثامن والعشرين منه وصل يشبك احلاجب الكبري وخلع عليه ، واستقر أتابك العساكر ، وهرع 

الدويدار ، ودخل العسكر الذين  -يه أركماس الظاهري الناس للسالم عليه ، ونزل ببيت بركة وهو الذي كان ف
ويف هذا اليوم عقد جملس بسبب حسن األميوطي الذي عمل نقابة احلكم يف العام املاضي . كانوا يف الصعيد 

البلقيين وادعى عليه بأمور معضلة ، فسمع الدعوى عليه بعضها القاضي الشافعي  -للقاضي علم الدين صاحل 
حلنفي ، وأمر احلنفي حببسه ليتبني ما ادعاه من الطعن يف الشهود ، واجتمع بسبب ذلك من ال وبعضها القاضي ا



حيصى عدده من الناس ، وحصل له ملا أرسل إىل احلبس من اإلهانة والصفع مال ال يزيد عليه ، ولو الذب اجليش 
  .عنه لقتل على ما قيل 

ثاء عزر حسن األميوط نقيب البلقيين يف جملس احلنفي ، أوله يوم االثنني ، ويف صبيحة الثال -شهر صفر األغر 
فضرب على ظهره جمردا حنوا من أربعني ، وأهني يف أثناء ذلك إهانة عظيمة وأعيد إىل احلبس ، واجتمع من الناس 

 فادعى عليه ثانيا -من ال يعد كثرة ، ولوال وايل الشرطة لقتلوه ، مث حبس مث أحضر يوم السبت إىل جملس احلكم 
ومل يقع ما كان يظن ، وأعيد إىل احلبس مث أفرج عنهفي احلال ، وسكنت القضية بعد أن كان يظن أنه يراق دمه  -

  .ال حمالة 
ويف أواخر يوم اخلميس رابعه املوافق لثاين عشري أبيب أمطرت السماء مطرا غزيرا بعد صالة العصر ، ودامت حنو 

. . من . . وقد وقع نظري ذلك يف سنة تسع وأربعني فأمطرت يف ساعة وأوحلت األرض داخل القاهرة وحوهلا ، 
فوافق مجادى األوىل فأمطرت من بعد العصر إىل قرب العشاء فكان أكثر من ذلك ، فاستغرب الناس ذلك ونسوا 

  .وقوعه قبل ذلك بست سنني 
فقرر يف نيابة صفد عوضا  ويف يوم اجلمعة وصل العسكر الذي كان جهز إىل الشام ، ودخل قبلهم قانباي البهلوان

،  -عن إينال األجرود ، وصل إينال املذكور بعد اسبوع واستقر مقدما على عادته بعد أن خلع عليه ثالث عشره 
  .وواجه أمراء العسكر السلطان يوم السبت سادسه ، وخلع عليهم وهرع الناس للسالم عليهم 

إىل الربج الذي كان حبس فيه أوال أتابعه وهو يف  -عة ويف يوم اخلميس أهني عبد الباسط وحول من حمبسه بالقا
رفاهية ، فعاد إىل ضيق وحصر وشدد عليه يف التهديد وطلب املال ، وكان هو يظن أهنإذا بادر بدفع املال يفرج عنه 

 ، وذكر أنه محل مجيع ما عنده من النقد مث عرض مجيع ما عنده من أصناف املتاجر للبيع فاشتريت للسلطان ، مث
مث عرض مجيع ما عنده من الثياب الصوف واحلرير  -عرض مجيع ما عندهم اجلواهر واحللي وبيع للسلطان أيضا 

واملخمل واملذهب واملطرز فاشترى ايضا للسلطان ، مث عرض مجيع ما عنده من األثاث فبيع باألمثان الغالية تارة 
، ومع ذلك فلم جيتمع من ذلك إال حنو مائيت ألف وبالرخيصة أخرى ، وحصل جلماعته يف أثناء ذلك منافع كثرية 

فلم يزل حيطها إىل  -دينار ، وأصر السلطان على طلب مخسمائة ألف دينار بعد أن كان طلب منه ألف ألف دينار 
أن صارت على النصف ولكن املطلوب منه حط على أنه ال يقدر إال على ما ذكر ، لكن بقي له العقار فكأنه شرع 

واحلكم هللا مث آل األمر إىل أن غضب منه فأمر بسجنه يف  -حل األوقاف ليباع ما ميكن بيعه من العقار  يف احليلة يف
وتقرر مال . وسلم لنائب القلعة فأسكنه عنده يف طبقة عليا نرية  -مث أفرج عنه . الربج املظلم فأقام فيه مدة 

 -يقدر عليه من النقد والبضائع واالمتعة  املصادرة على مائيت ألف دينار ومخسني ألف دينار ، فاستوعب ما
وأخر كثريا مما وقفه وباع بعضه أنقاضا فلم يكمل املائتني ، فاخذ  -والديون والغالل ، وباع ما مل يوفقهمن العقار 

 -يف اإلستدانة وسؤال املعارف ومن سبقت له إليه يد ، فكان جهد ذلك أن كمل املائتني يف العاشر من ربيع األول 
  .ان ما سنذكره مث ك

ويف يوم االثنني خامس عشره رسم السلطان أن يرسل امللك العزيز يوسف ابن األشرف إىل اإلسكندرية على طريق 
الرب وصحبته اسنبغا الطيارى أحد األمراء املقدمني ليودعه السجن هبا وأمر بتحويل األمراء املسجونني هناك إىل قلعة 

العزيز واستمر حتويل األمراء ، وأقام قانباي البهلوان الذي تقرر يف إمره صفد وغريها ، مث بطل العزم عن سجن 
صفد بسرياقوس إىل أن حيضروا ويتوجه هبم صحبته إىل أن يسجنهم بقلعة صفد وبغريها كقلعة املرقب والصبيبة ، 

  .مث وصلوا وسلموا وتوجه كل إىل مقصده ، وذلك يف أول ربيع األول 



صفر كسر اخلليج احلاكمي على العادة ، ونودي على النيل بالوفاء ستة عشر ذراعا ويف يوم اخلميس ثامن عشر 
وزيادة إصبعني ، مث نودي عليه يف صبيحة اجلمعة بعشرة ، فصار على ستة عشر ذراعا ونصف ذراع ، وكان يف 

وهللا احلمد  -ارتفع ، واحنل سعر الغالل بعد أن كان  -مثل هذا اليوم من العام املاضي على ثالثة عشر ذراعاوربع 
، وزاد املاء يف ثالثة أيام متوالية بعد يوم الوفاء اثنني وثالثني إصبعا ، وهو شيء مل يعهد قبل هذه السنة ، مث زاد 

فبلغت زيادته عن العام املاضي أربعة أذرع وتسعة  -سبعة يف اليوم الثالث من يوم الوفاء وستة يف اليوم الرابع 
النيل يف العاشر من مسري تكمل مثانية عشر ذراعا ينقص إصبعا واحدا ، واستمرت أصابع ، وما مسع قط أن 

املناداة بالزيادة إىل يوم اخلميس الثاين من شهر ربيع اآلخر فزاد أصابع من العشرين ، فاستراب أكثر الناس بذلك ، 
 عالمة العشرين ، فتوجه مجاعته إىل -ألن الذين اعتادوا معرفة ذلك ممن له دار تطل على النيل مل يصل املاء عنده 

فشاهدوا املقياس فظهر هلم كذب القياس ، مث اقتضى الرأي عدم التوسع يف ذلك لئال يضطرب العامة إذا تبني أن 
الزيادة دون ما ذكر فال يؤمن أن حيدث من ذلك غالء يف السعر ، واستشعر القياس بذلك فصار ينادي كل يوم 

بأكثر من ذلك ، وكان آخر يوم من مسري يوم األحد ثاين عشر ربيع األول انتهى بإصبع مع أن الزيادة مستمرة 
  .إىل تسعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا 

ويف ليلة السبت حادي عشر ربيع األول حول امللك العزيز من القلعة إىل ساحل بوالق فأنزل يف احلراقة الصغرى ، 
ى عادة من تقدمه كولد امللك الناصر فرجثم ولد امللك املؤيد ، ومعه من يتوكل به إىل اإلسكندرية ، فسجن هبا عل

وعمل املولد السلطاين يف يوم األحد الثاين عشر منه وكان حافال ، وفرع وقت العشاء سواء ، وخرج الناس 
ك وعني عدة من املمالي. ونودي بالسفر إىل مكة يف الرجبية . وهللا احلمد  -واالسواق مفتحة والليلة مقمرة جدا 

لإلقامة مبكة واملدينة ، أما مكة فلحفظ البضائع الواردة من اهلند من عبيد مكة وسفهائها ، وأما املدينة فلقمع 
  .الرافضة الذين تسلطوا على أهل السنة هبا 

احلمصي الذي كان قاضي طرابلس مث دمشق ، وكان قد  -ويف هذا الشهر قبض على سراج الدين عمر بن موسى 
الم بلغه عن السلطان من جهة انتمائه إىل أينال اجلكمي فأقام بقرية من طرابلس ، فبلغ ذلك تسحب من دمشق بك

النائب فمسكه وأرسل وقيده بقيد ثقيل وسجنه وكاتب فيه ، فشفع فيه بعض األمراء بالقاهرة فأذن يف إطالقه ، 
، وكان أول توت أول . . ر معهم وأمريهم وممن ساف. . وتوجه القاصد بذلك ، وكان سفر الرجبية من القاهرة يف 

السنة الشمسية يوم السبت ثامن عشر شهر ربيع األول ، ابتدأ السلطان يف احلكم بني الناس باإلسطبل على العادة 
ونودي بذلك ، فكان أول شيء أمر به أن ينفي عز الدين البساطي املالكي وناصر الدين الشنشي احلنفي وولده إىل 

أن ال حيبس  -وأمر السلطان القضاة األربعة . فيه ومل يتم ذلك للبساطي واستمر الشنش  قوصن مث بلغين أنه شفع
أحد من نواهبم أحدا إال بعد مراجعةمستنيبه ، وكسر سد األمريية وغريها يف هذا اليوم ، فنقص البحر حنو نصف 

لخ تسعة أصابع ، وانتهت الزيادة ذراع بعد أن ، كان نودي عليه يوم اجلمعة بإكمال العشرين ذراعا ، مث زاد إىل س
يوم اجلمعة ثامن شهر ربيع اآلخر إىل أحد عشر إصبعا من أحد وعشرين ذراعا ، واحلق أنه مل يكمل العشرين وأن 

  .االفتراء من أمني البحر 
د وفيه وقع بني املطوعة يف البحر من أهل دمياط وبني الفرنج وقعة بساحل صيدا ، قتل فيها كبريهم اجملاهد عب

الرمحن ، وأسر املسلمون بعد أن قتل منهم مجاعة ، وأخذت هلم ثالثة مراكب ، وأسف املسلمون على ذلك أسفا 
  .شديدا 

ويف أواخر شهر ربيع األول وردت مطالعة نائب الشام يشكو فيها من القاضيني الشافعي واحلنفي ، فأمر السلطان 



من كتاب السر بدمشق ومن قضاء الشافعية ، واستقر يف قضاء ابن حجي  -بعزهلما معا ، فعزل القاضي هباء الدين 
الشافعية مشس الدين الوناي ، وقرر يف يوم اخلميس سابع شهر ربيع اآلخر ، ويف كتابة السر شهاب الدين العجلوين 

 معا ، مث الذي كانيوقع عند األمري الدويدار الكبري ، وكان عني هلا زين الدين بن السفاح بل قيل له البس الوظيفتني
وأمر السلطان بنقل هباء الدين من دمشق إىل القدس . استقر يف نظر اجليش فقط ، وصرف مجال الدين الكركي 

فسكنها بطاال ، مث تكلم له يف تدريس الصالحية فرسم له هبا ، وصرف الشيخ عز الدين القدسي وتوجه القاصد 
م إىل القاهرة واستمر القدسي يف وظيفته فقدم ابن بذلك إىل دمشق ، مث بطل ذلك وكتب إىل ابن حجي بالقدو

حجي يف رجب مث خلع عليه بنظر اجليش وسافر يف أول رمضان ، وصرف زين الدين بن السفاح وأعيد إىل نظر 
اجليش حبلب ، واستقر يف قضاء احلنفية بدمشق بعض املصريني ، وصرف القاضي مشس الدين حممد بن علي 

ر الصفدي ، واستقر يف قضاء احلنفية حبلب عز الدين عبد العزيز بن عبد الرمحن بن الصفدي مث تأخر ذلك واستم
  .إبراهيم بن العدمي ، مث بطل وأخر لبس اخللعة واستمر ابن الشحنة 

أوله اجلمعة بالرؤية موافق لثالث عشر توت ، وأرخ يف بعض البالد كدمياط بيوم اخلميس ،  -شهر ربيع اآلخر 
بع شهر ربيع اآلخر وصل القاضي عالء الدين ابن خطيب الناصرية احلليب من حلب إىل القاهرة ويف يوم االثنني را

من أجل السعي يف العود إىل وظيفة القضاء ، فأقام إىل شعبان مث خلع عليه وسافر يف أثنائه إىل بالده على وظيفته 
  .فوصل يف أواخر رمضان ،مث مل يلبث أن مات 

وهي جبة مسور ، وأذن  -أفرج عن زين الدين عبد الباسط ، وخلع عليه خلعة رضا  ويف يوم االثنني حادي عشره
له يف السفر إىل مكة ، فرجع خبلعته إىل تربته بالصحراء بالقرب من تربة قجماس ليقيم هبا إىل إن يرحل بعد أيام ، مث 

نضم إليه مجع كثري من الناس ، حتول إىل طرف املرج من جهة بركة اجلب ليتجهز منها إىل مكة بأهله وعياله ، وا
  .وتوجهوا إىل مكة يف ليلة االثنني الثامن عشر من هذا الشهر 

  .ويف يوم السبت تاسعه أذن للشنشي وولده بالعود إىل القاهرة وتوجه إليهما القاصد بذلك 
راين أن هو ويف يوم األربعاء سادس شهر ربيع اآلخر ادعى مجاعة من اجملاهدين ومن انضم إليهم على شخص نص

الذي كان السبب يف قتل اجملاهدين وأنه كاتب الفرنج بقضيتهم حىت استعدوا هلم ودل على عوراهتم ، وأقيم بذلك 
البينة عند بعض نواب احلكم بدمياط مالكي املذهب ، وثبت ذلك عليه فحكم بقتله وأمر بسجنه لرياجع السلطان 

دي أعوان احلكم ومحلوه إىل ظاهر البلد فقتلوه بني الكنائس ، فاجتمع عليه مجع ال حيصون كثرة فنزعوه من أي
وحرقوه ، ومدوا أيديهم إىل الكنائسفهدوموها وهنبوا ما فيها ، وكان النائب بالثغر ركب مبن حضر من القضاة 

وغريهم لينزعوا النصارين منهم ، فوجدوا األمر قد اشتد فكاتب السلطان بذلك ، فأمر بإحضار القضاة والنائب 
فسأهلم فأخربوه جبلية احلال ، وأخرج بعض الناس حمضرا بأن النصراين املذكور أسلم قبل قتله ، فتغيظ على قاتليه 

وأمر حببس كبارهم ، مث أذن يف إطالقهم يف اليوم الثاين وأمر بعزل النائب والقضاة ، فاستقر يف النيابة حممد الصغري 
على حاله ، وأمر يف االقتصار يف النواب  -اضي ، واستمر القاضي الذي كان وليها يف العام امل -معلم النشاب 

  .على ثالثة فقط 
ويف يوم االثنني حادي عشره أمر السلطان أن يستقر للقاضي الشافعي من النواب أربعة وللحنفي اثنان وللمالكي 

بسعي تاين بك  كذلك وللحنبلي كذلك ، وعقد يف هذا اليوم جملس حبضرته بسبب احلوانيت اليت نازع فيها
البجاسي ، وحضره قاضي حلب املنفصل عالء الدين ابن خطيب الناصرية وذكر الصورة مفصلة ، ومع ذلك أمر 
السلطان القاضي الشافعي أن ينشئ الدعوة يف ذلك وحيرر األمر فيها ، مث أذن السلطان أن يستقر للشافعي ست 



ع النواب يف رقاع وأحضرها حلضرة السلطان ، أنفس ولكل من رفقته ثالثة ، فكتب الشافعي أمساء مجي
فتناواللسلطان منها ستة فاستقر هبم ومنع غريهم ، مث أذن بعد سبعة أيام يف زيادة اثنني ، مث أمر باستبدال ثالثة من 
ع الستة بثالثة أمري منهم لطعن بعض جلسائه يف الثالثة األولني ، فانتهى أمره يف يوم الثالثاء سادس عشري شهر ربي

  .اآلخر إىل مثانية وللحنفي أربعة ، واستقر املالكي على ثالثة واحلنبلي كذلك 
ويف هذا الشهر مات آقبغا التمرازي نائب الشام ، ووصل اخلرب يف يوم األحد رابع عشر الشهر املذكور ، فقرر يف 

 برسباي الذي كان وقع نيابة دمشق جلبان نائب حلب ، وقرر نائب طرابلس يف نيابة حلب ، وقرر احلاجب الكبري
بينه وبني النائب ما وقع يف نيابة طرابلس ، وقرر يف احلجوبية نائب غزة ، توجه دوالت باي الدويدار الثاين يف 

  .تقليد نائب حلب يف يوم الثالثاء 
بة أوله السبت ، يف أول يوم منه نودي بالسفر يف رجب ملن أراد التوجه إىل احلجاز صح -مجادى األوىل  -شهر 

وتوجه قبل ذلك األمري حممد  -املماليك اجملهزة إىل مكة ، وكان ما حذا للمناداة األوىل ، فتحرك مجاعة لذلك منهم 
،وصحبته عسكر من الترك والعرب لدفع قبيلة بلي املفسدين يف طريق احلجاز ،  -بن علي ابن إينال أمري شكار 

  .اروا ، فقبضوا عليهم واستمروا إىل أن دخلوا بالد بلي فظفروا بطائفة منهم بسطح العقبة رجعوا بعد أن امت
ويف يوم الثالثاء الرابع منه املوافق خلامس عشر بابه والعاشر من تشرين األول أمطرت السماء يف أول الليل قليال مث 

ر ، مث أرعدت ومل يكثر املطر إال من بعد الظهر فاستمر إىل بعد العصر وتزلقت األرض ، وأخذ النيل يف يف أول النها
االهنباط ، مث مل يظهر اثر ذلك بل ثبت غلى أن انقضت بابه ، واستمر البحر إىل أن نزلت الشمس برج اجلوزاء ، 

  .مث كان ما سنذكره  -ومل يتغري مزاج احلر 
 عشري مجادى األوىل لبس السلطان الصوف ووافق التاسع من هاتور وهو اخلامس من تشرين ويف يوم اجلمعة ثاين

  .الثاين ، وتأخرت عنعادة االشرف حنوا من عشرين يوما ، وأظن سبب ذلك استمرار احلر 
عنده واستهل مجادى اآلخرة واألمر على ذلك ، ويف هذا اليوم أمر السلطان جبمع اليهود من مراكزهم ، فاجتمعوا 
يف احلوش فشرط عليهم مشافهة أن ال يؤخروا عندهم صداق امرأة وال طالقها بل يدفع هلا يف احلال ، وأن ال 
. يشهدوا على يهودي وال نصراين يف مرض خموف بوقف وال وصية إال بإذن من القاضي والناظر على املواريث 

ن العادة ، واهنبط النيل فكان يف نصف هاتور يف واستمر احلر إىل أن نقلت الشمس إىل برج القوس فتأخر الربد ع
مخسة عشر ذراعا وافرة ؛ ووصل رسول شاه رخ ابن اللنك إىل القاهرة ومعه مجاعة ، فأقام أكثرهم بالشام ووصل 

  . .إىل مصر ، ومضمون رسالته التهنئة بالسلطنة  -هو ببعض مجاعته 
ج أمري احململ فضرب خيامه مقابل خليج الزعفران ، مث أوله الثالثاء ، يف أول يوم منه خر -شهر رجب األصم 

؛ ووصل  -خرج احلاج وهم كثري ورحلوا من مث يف يوم االثنني فنزلوا مقابل املرج ورحلوا ليلة السبت خامسه 
 ويف اليوم الرابع عشر منه أدير احململ.اخلرب بعدهم بقليل بأن العسكر الذين توجهوا إىل العرب بأهنم غلبوا عليهم 

  .وكان حافال 
ويف يوم االثنني سابع شهر رجب دخل فصل الشتاء ، واشتد الربد على العادة بعد أن كان احلر متادى إىل يوم 

وتأخر املطر بعد نزول املطرة األوىل املنبه عليها ، مث امطرت مطرا يسريا مرة بعد مرة ، وتسلطت  -اخلميس ثالثه 
فغال بسبب ذلك حىت كانت قيمته قدر العام املاضي مرة ونصف أو أزيد  الدودة على الربسيم فأكلت منه األكثر ،

  .، مث توالت األمطار وحصل النفع هبا 
ويف يوم االثنني حادي عشر منه دخل أمحد بن إينال وصحبته مجاعة من عرب بلي ، قبض عليهم فأمر بتسمريهم 



حلاج وهنبوا منه أمواال عظيمة ، وهلك بسبب قطعوا الطريق على ا ٤١وتوسيطهم ، وهم الذين كانوا يف آخر سنة 
ذلك خالئق من النساء واألطفال والرجال باجلوع والعطشن وحصل للناس بذلك سرور كثري ، لكن قيل إن كثريا 

  .والعلم عند اهللا تعاىل  -منهم مل يكن منهم وإمنا أخذوهم بغتة ومل حيصل طائل 
  .أوله اخلميس  -شعبان املكرم 

أوله اجلمعة ، يف الثاين والعشرين منه وصلت اجلمال الذين محلت احلجاج  -ظم قدره وحرمته شهر رمضان املع
الرجبية ، وذكروا أهنمفارقوهم وهم خبري وقد احنط السعر قليال وكان احلمل الدقيق بلغ ثالثة عشر دينارا فنقص 

  .عة دينار ، وكان شاع بالقاهرة أنه بلغ العشرين أو زاد ، فظهر كذب تلك اإلشا
ويف التاسع منه ثار العامة بدمشق على النائب هبا ، فهجموا عليه دار السعادة ففتحوا الطبلخلناة فضربوها ، 

فتجمعوا ، وكان السبب يف ذلك إن شخصا يقال له عبد الرزاق خدم برددارا عند النائب فاحتكر اللحم وصار هو 
لسعر البخس ويبيع بالربح املفرط ، فقل اجلالب بسبب الذي يتوىل الذبيحة ، فغال اللحم وصار يشتري الغنم با

ذلك فاشتد اخلطب حىت كان اللحم يباع بدرمهني ونصف فبلغ مثانية ، فنادى النائب باجلند فأمسكوا منهم مجاعة 
وسجنوهم ، فهجم الباقون السجن وكسورا بابه وأطلقوا أصحاهبم ، وكان النائب قبل ذلك ملا شكوا إليه عزل 

ونادى بإسقاط املكس عن الغنم ، فاحنط السعر إىل أربعة ومخسة فلم يقنعهم ذلك ، فكاتب يف ذلك فوصل الربددار 
اخلرب بذلك يف الثالث والعشرين من رمضان ، فأمر السلطان جبمع األمراء والقضاة يوم األحد صبيحة الرابع 

هذا ال : الثلث فأنكر املالكي ذلك وقال والعشرين فاشتوروا فقيل للمالكي إن عندهم قوال بقتل الثلث الستصالح 
هذا ملخص ما حكاه هو يل  -كثرة احللم عنهم : قال ؟ فما السبب يف جترئ هؤالء : يعرف يف املذهب العشر قال 

، فإنين ركبت فما وصلت حىت انقض اجمللس ، وكذلك احلنبلي ما أدرك اجمللس ، وسألتاحلنفي فقال ما أجبت 
هؤالء بغاة ، : مت أن املعول كان على املالكي ، وذكر يل احلنفي أن بعض األمراء قال بشيء ألجل غيبتكم ، ففه

ال ، ما هؤالء بغاة وإمنا أساءوا األدب ، وينبغي أن نعرف البادي منهم بذلك فنعاقبه مبا يرتدع به : فقلت له : قال 
واإلنكار عليهم فيما فعلوا ، وكتب توقيع غريه ؛ فلما كان يوم االثنني كتب مرسوم قرئ على املنرب بتهديد العامة 

القاضي تقي الدين بن قاضي شهبة بعوده إىل القضاء وبعزل القاضي مشس الدين الونائي ، الن النائب بعث يشكو 
وحنو ذلك ، وعني للسفر بذلك الشريف احلموي املوقع بعناية كاتب السر  -إمنا تسلط العامة علينا به : منه ويقول 

احلاج بيومني ، وكان الونائي قد جتهز إىل احلج فاسترم ، واستقر ابن قاضي شهبة ، وهي الوالية  فوصل قبل سفر
  .الثانية 
شوال املبارك أوله السبت بالرؤية الصحيحة ، وصادف تاسع برمهات ورابع آذار ، وقع يف أول يوم منه  -شهر 

قلعة واشتدت الظلمة منه وقت العصر إىل أن ريح باردة ، وأثارت غبارا شديدا حبيث كان يتصاعد إىل أعلى ال
أمطرت شيئا يسريا ، فسكن واستمر الربد الشديد حبيث أنه كان يضاهي ما كان يف أول الشتاء أو أشد منه ، 
ويف .واستمر إىل فرغ برمهات وعاد مزاج فصل الربيع على العادة ، ويف الثاين منه نقلت الشمس إىل برج احلمل 

أخزاهم اهللا  -كان عيد النصارى  -العشرين منه املوافق ألول يوم من برمودة من أشهر القبط يوم األحد الثالث و
.  

ويف النصف منه تنازلت أسعار الغالل واحنطت إىل قدر النصف حبيث بيع ما كان بلغ ثالمثائة مبائة ومخسني واقل من 
  .ذلك 
مد بن حممد بن عبد اهللا بن خيضر بن سليمان رحل إىل القاهرة طالب حديث الفاضل البارع قطب الدين حم -وفيه 



بن داود بن فالح بن ضميدة البلقاوي ويعرف اآلن باخليضري نسبة جلد أبيه ، فسمع الكثري وكتب كتبا كثرية 
وأجزاء ، وجد وحصل يف مدة لطيفة شيئا كثريا ، وتوجه صحبة احلاج املصري لقضاء الفرض ، وكتب عين يف مدة 

من اإلصابة بتمييز الصحابة وقرأه وعارض به معي وأتقنه ، ونسخ أيضا تعجيل املنفعة يف رجال  يسرية اجمللد األول
األربعة وقرأه كله وأتقنه ، ومسع عدة أجزاء ، وكتب عدة جمالس من االمايل ؛ وخطه مليح وفهمه جيد ، 

  .وحماضراته تدل على كثرة استحضاره 
لدين بك بن خليل بن قراجا بن دلغادر ، وجلس له السلطان يف ويف يوم الثالثاء خامس عشر شوال وصل ناصر ا

إيوان القصر الكبريجلوسا عاما ، وأمر األمراء الكرباء بتلقيه فتلقوه ظاهر القاهرة ودخلوا به من البلد إىل أن 
انني ، أطلعوه القلعة فدخل ومعه أوالده ، فخدم وخلع عليه وأنزل يف بيت نوروز ، وهو شيخ كبري يقال بلغ الثم

، وكان دخل القاهرة يف دولة امللك  ٧٢٧وتغلب على لونه السمرة الشديدة ، وتقدم خربه يف حوادث سنة 
الظاهر مرة قبلها ، مث صاهره السلطان وتزوج ابنته ، وسافر بعده إىل بالده بعد أن ، بولغ يف إكرامه واإلنعامات 

  .عليه 
: ن ابن حسني اغتيل فوجد لعبه ، قتله شريف من الرافضة ، وقيل وورد اخلرب بأن أبا الفضل ابن شيخنا زين الدي

إن سبب ذلك أن احلسين كان له دين على القاتل فلما مات أوصى أبا الفضل ، فطالب أبو الفضل مبال حماجيزه ، 
وكان فمطله فأحل عليه فاغتاله ، وصار أهل املدينة يف خوف شديد ، ومل يبق أحد جيسر أن خيرج من بيته سحرا ، 

سليمان أمري املدينة غائباوله نائب امسه حيدر بن عزيز فخرج يف مجاعة لتحصيل القاتل ، وكان تسحب هو ومجاعة 
  .وكان ما سنذكره يف السنة املقبلة  -من عشريته ، فما ظفروا بأحد منهم 

كان قد سار مع ويف أواخر شوال مر صاحبنا القاضي حمب الدين بن أيب احلسن البكري املصري نائب احلكم و
الرجبية إىل مكة ، فرأى وهو يطوف بالبيت بعض الصناع من املرمخني حياول قلع لوح رخام من احلجر وهو يف غاية 

الثبات ليلصقه على كيفية أخرى فأنكر عليه ، فتوجه املذكور إىل شاد العمارة سودون احملمدي فذكر له ذلك ، 
لعل هذا هو الذي كاتب فينا ، فأمر بإحضاره فأهانه : عي ، فقال فسال عنه فقيل له إنه نائب احلكم عن الشاف

إنه بريء مما اهتمته به وإنه كان حني : وضربه حتت رجليه عصيات ، مث أراد أن يركبه محارا ويطوف به فقيل له 
 غيظا مبا ورود الكتاب مقيما بالقاهرة ، فندم على ذلك ولقيه يف الطواف فاستحله ؛ وكان احملب املذكور قد امتأل

أصابه بغري جرم وكظم ، فما لبث إن حم واستمر موعوكا إىل أن قدم احلج فتوجه مع الركب املصري فمات 
وقد ذكرت ذلك يف ترمجته فيما سيأيت ، وختم له خبري ولعله مات  -باليبنع بعد أن رجع من زيارة املدينة النبوية 

ستيقظة على سطح كأن عمود نور أقبل من حنو املدينة إىل شهيدا ؛ ورأت امرأة من أهل الصدق ليلة دفنه وهي م
أن غاب يف قرب املذكور ، فأيقظت زوجها وأخرى من أقارهبا ، فشاهدوا ما شاهدت وأخربوا به ، وفيه ورد اخلرب 
 بأنه خرج على احلاج بعد أن انفصلوا من املدينة ريح حارة وأعقبها مسوم أضعفتاألبدان وأهلكت اجلمال ومات منها
من بين آدم عدد كثري ، منهم القاضي حمب الدين حممد بن أيب احلسن البكري نائب احلكم ، وكان عارفا باألحكام 

متثبتا يف القضايا ، وقورا عاقال ، كثري االحتمال ، مشاركا يف الفقه ومل يشتغل يف غريه وقد درس يف املدرسة 
جه إىل احلجاز يف الرجبية فجاور مث رجع ، وذكر يل من اخلروبية بشاطئ النيل حنوا من عشر سنني ، وكان قد تو

أثق به من أنه كان كثري الطواف وأنه واظب على مخسني أسبوعا يف كل يوم ، وهو من قدماء معارفنا وأهل 
فاهللا يعظم أجرنا فيه ويبدلنا به خري منه وقد غبطته مبا اتفق له من حسن اخلامتة باحلج واجملاورة  -االختصاص بنا 

يارة احلضرة الشريفة النبوية واملوت عقب ذلك يف الغربة ، وكانت وفاته بالينبع وصلى عليه هناك ودفن به ، وز



  .وقد جاوز السبعني بسنتني 
يوم الثالثاء مستهل ذي احلجة بالرؤية ، فيه استقر نور  -شهر ذي احلجة احلرام اختتام السنة أوله الثالثاء بالرؤية 

ابن تاج الدين عد الوهاب  -آقربس يف نظر األوقاف عوضا عن تقي الدين بن عبد الرمحن  الدين علي بن أمحد ابن
وكان تقي الدين استقر فيها بعد صالح الدين ابن  -بن نصر اهللا ابن أخي الصاحب بدر الدين  -ابن ناصر الدين 

ف ، مث توجه للعافية عمه ، وكان عمه الصاحب بدر الدين إذ ذاك موعوكا فبلغه ذلك فشق عليه وشغله الضع
  .واستمر نور الدين يف الوظيفة 

ويف الثامن من ذي احلجة ورد اخلرب مبوت أقبغا التركماين فيمحبسه بسجن الكرك ، وكان أحد األمراء الكبار يف 
الدولة األشرفية ، وويل النظر على اخلانقاه الناصرية بسرياقوس ؛ فذكر بعض الكرباء إن السلطان أمر كاتب السر 

أن يكتب إىل نائب الكرك بأن يطلقه ، ويشترط عليه أنه ال يعود إىل شرب املسكر وأنه مىت عاد نفي إىل قربس ؛ 
  .فشرع كاتب السر يف كتابة السر بذلك ، فوصل اخلرب مبوته قبل أن يفرغ الكتاب 

الوقفة كانت مبكة يوم ويف يوم الثالثاء التاسع والعشرين منه وصل املبشر بسالمة احلاج ومعه من األخبار أن 
األربعاء ، وأن السعر يف األقوات كان ارتفع فكان احلمل من الدقيق خبمسة عشر شخصا واإلردب من الشعري 
 -بتسعة ، وكان اجلمع كثريا جدا ، ومل يدخل مكة من واصل اهلدايا إال القليل ، وكان األرز والشاشات يف غاية 

  .يف السابع والعرين من ذي القعدة  -، وأن الركب األول وصل مكة  رخص خبالف ما عدا ذلك من اللبان وحنوه
ويف هذه السنة ثار توران شاه هبمس بن توران شاه على أخيه سيف الدين صاحب هرمز وما معها فانتزع منه 

ا ، ملك الشرق مستغيثا به فأمده بعسكر فسارإىل فرغان فنازهل -اململكة ، ففر سيف الدين إىل شاه رخ ابن اللنك 
  .فسار إليه أخوه فتحاربا إىل إن تصاحلا على أن يكون ملك القلعة لسيف الدين هي وما حوهلا وافترقا 

  ٨٤٣وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة ثالث وأربعني ومثامنائة من األعيان

احلكم يف أمحد الدمريي أحد نواب احلكم شهاب الدين كان فاضال يستحضر كثريا من املسائل الفقهية ، وناب يف 
بعض النواحي وبالقاهرة ، ومرض مدة طويلة بوجع الظهر مث باإلسهال ، ومات يف احلادي والعشرين من صفر ، 

  .وأظنه جاوز الستني 
 -نسبة إىل بلدة بالوجه البحري ويعرف بال لثاين  -بكسر النون وسكون الفاء بعدها حتتانية مثناة  -أمحد النفيائي 

ن مشاهري الطلبة عند قدماء املشايخ ، مث نزل يف فقاهة املؤيدية وتكسب بالشهادة مدة الشيخ شهاب الدين ،كان م
  .إىل أن مات 

  .تقدم يف احلوادث  -آقبغا التمرازي ، نائب الشام 
  . -آقبغا التركماين ، كذلك وأنه مات يف حمبسه بالكرك 

اهللا البسطامي ، وكان له اشتغال بالفقه  أبو بكر احلليب ، نزيل بيت املقدس الشيخ أبو بكر ، تلمذ للشيخ عبد
  .واحلديث ، مث أقبل على العبادة وجاور بيت املقدس ، وكف بصره بأخرة 

الدويدار الكبري ، كان غشوما عارفا بأفانني الظلم ، صرف عن وظيفته قبل  -سودون دويدار اركماس الظاهري 
ذه خدم يف املماليك السلطانية ، وكان بصدد أن موت األشرف ، وأصيب برمد أفسد عينه ، وملا قبض على أستا

  .تقدم ففجئه املوت ، وأحاط ناظر اخلاص على موجوده وهو شيء كثري ، مات يف ذي القعدة 
عبد اللطيف بن حممد بن األمانة تقي الدين بن القاضي بدر الدين ، درس يف احلديث باملنصورية ، ويف الفقه 



ا ، ومات وهو شاب يف يوم األحد ثامن عشري ذي القعدة وكان مشكور السرية باملدرسة الكهارية مكان أبيه أيام
  .على صغر سنه 

، ومسع من أمحد بن عبد  ٧٤٤علي بن حممد الطائي خطيب الناصرية القاضي عالء الدين ، كان مولدهفي سنة 
ومات يف احلادي . . العزيز بن املرحل وهو أقدم شيخ له ومن عمر بن ايدغمش خامتة أصحاب إبراهيم بن خليل 

  .عشر من شوال 
قطج األمري ، مات يف العشر األوسط من رمضان ، وكان قد ويل إمرة بعض البالد الشامية ، وحضر إىل القاهرة 

  .مصروفا فأقام دون الشهر 
عي ، حممد بن أمحد تاج الدين األنصاري التفهيين سبط القاضي جمد الديناحلنفي البلبيسي ، أحد نواب احلكم الشاف

  .مات يوم األحد تاسع عشري احملرم بعد أن مرض مرضا طويال ، ومل جياوز الستني 
  .تقدم ذكره يف احلوادث  -حممد بن أيب احلسن القاضي حمب الدين البكري 

وية حممد بن عبد اهللا الشيخ مجال الدين الكازروين ، املدين جاء اخلرب بوفاته وقد انتهت إليه رياسة العلم باملدينة النب
ومل يبق هناك من يقاربه ، وكان ويل قضاء املدينة واخلطابة من مدة مث صرف ، ودخل القاهرة مرارا ومولده يف سنة 

  .نقلته من خطه . . 
هكذا  -حممد بن حيىي بن علي بن حممد بن أيب زكريا املقرئ الشيخ مشس الدين الصاحلي صاحلية مصر بالشرقية 

الدين أمحد أهنم ينسبون إىل قرية يقال هلا منية أم صاحل بناحية مليح من الغربية  كنت أظن ، مث ذكر يل أخوه شهاب
على مجاعة ، وذكر يل  -وإىل حارة الصاحلية بالربقية داخل القاهرة ، ولد قبل الستني ، عين بالقراآت فأتقن السبع 

كما تقدم يف تقييد وفاة ابن  أهنرحل إىل دمشق وقرأ على ابن اللبان ، وطعن يف ذلك بأن سنه تصغر عن ذلك ،
حبكم نزوله له عند  -اللبان ، واشتغل بالفقه وتوىل تدريس الفقه بالظاهرية الربقوقية عوضا عن الشيخ أوحد الدين 

مببلغ كثري من الذهب ، وكان اتصل باألمري قطلوبغا الكركي فقرره إماما بالقصر ، واشتهر يف ذلك مدة وناب 
أم قطلوبغا املذكور ، مث ويل شيخ القراآت باملدرسة املؤيدية ملا فتحت ، وما علمته تزوج جباهه يف احلكم أحيانا و

 -وكان مولعا باملطالب ، ينفق ما يتحصل له فيها مع التقتري على نفسه ، وكف بصره يف أواخر عمره واختل ذهنه 
كاتب السر ، وعمل له إجالسا حضرناه عفا اهللا عنه واستقر يف تدريس الظاهرية شهاب الدين أمحد الكوراين بعناية 

، وخلع عليه جنده مستحسنة ، وكان املستنزل ألخيه شهاب الدين عن وظائفه وأمضى ذلك النظار ، وباشرها يف 
حياته مث نوزع يف املؤيدية ، وعقد له جملس بسبب أن شرط الواقف إذا وقع نزول أن ال يقرر النازل وال املنزول له 

.  
الدين املوقع ، ناب يف احلكم قليال ووقع عند بعض األمراء ؛ ومات يف شهر رجب وأظنه بلغ  حممد الدجوي ناصر

  ٨٤٤حوادث سنة .اخلمسني 
  سنة أربع وأربعني ومثامنائة

  .استهلت يوم اخلميس موافقا للثامن من بونة من شهور القبط 
الفرج وحبس بالربج ، مث تسلمه الوزير  ويف يوم السبت الثالث منه قبض على األستادار ناصر الدين حممد ابن أيب

  .بعد أيام على مال صودر عليه ، واستقر يف وظيفته مملوك يقال له طوغان ، وخلع عليه وباشر 
ويف يوم االثنني الثاين عشر منه ووافق التاسع عشر من بونة وهو أول يوم من فصل الصيف ، وكان اهلواء باردا 

نهار حبيث وجد من الربد كأيام أوائل الربيع ، فلما قرب الظهر اشتد احلر جدا وقت السحر واستمر إىل إن تعاىل ال



  .كما يف كل يوم 
وخلع على القاضي سراج الدين عمر بن موسى احلمصي ، واستقر يف قضاء الشام على عادته بعد أن سعى السعي 

  .لعشرين من احملرم احلثيث وأجيب باملنع مرارا ، فلم يزل يتلطف يل أن أجيب ، وتوجه يف اليوم ا
قبض على ابن القف  -وكذا أعيد قاضي صفد عالء الدين بن حامد وصرف الزهري وتوجه يف هذا الشهر ، وفيه 

ناظر اجليشبصفد لشكوى نائب صفد منه ، وأخرب قائس النيل يف اليوم اخلامس والعشرين من بونة وهو الثامن عشر 
أذرع وأربعة أصابع ، ونودي عليه يف العشرين منه بثالثة اصابع ، من احملرم إن النيل بلغ يف القياس إىل ستة 

  .واستمرت الزيادة 
ويف يوم الثالثاء سابع عشري احملرم رفع إىل السلطان أن رجال مات وأوصى إىل رجل فضم القاضي الشافعي إليه 

وحبسهما بالقلعة ، مث سأل  آخر وأن التركة وقع فيها تفريط ، فطلبهما وطلب نائب احلكم الذي اثبت أهلية اآلخر
الوصي فذكر يف القصة أمورا تغري السلطان منها لظنه صدق الوصي والواقع أنه مشهور بالكذب والبهتان ، وقد 

امتأل غيظا فضم اآلخر معه حىت أنه مل يتمكن مما كان يروم أن يفعله فنسب إىل املذكور أمورا معضلة ، فظن 
على القاضي وأرسل إليه أن ال خيطب به يوم اجلمعة ، وعني شخصا من  السلطان أن ذلك بعلم القاضي فتغيظ

نواب احلكم يقال له برهان الدين ابن امليلق ، فخطب به يوم اجلمعة أول صفر ، وطلب من يفوض إليه احلكم 
عاد فذكر له مجاعة ، فاختار القاضي مشس الدين الونائي الذي كان ويل قضاء الشام وانفصل منه يف شوال وحج و

  .مث كان ما سنذكره  -إىل القاهرة فدخلها يف يوم اجلمعة ثالث عشري احملرم 
ابن  -أوله اجلمعة ، ذكرنا أن ابن امليلق خطب وذكروه فيمن توىل القضاء وبلغ ذلك صاحل  -شهر صفر األغر 

السبت ، مث يف  البلقيين فضاق صدره وعيل صربه واشتد سعيه ، فلم جيب لشيء وتعينالونائي وفصلت خلعته يوم
أثناء يوم السبت طلب السلطان شهود التركة وفوض لنائب القلعة أن يباشر احملاسبة بني الوصي ورفيقه حبضرة 

الشهود وحبضرة شخص يقال له مجال الدين عبد اهللا احلليب التاجر ، وكان هو الذي وصل الوصي حىت ذكر 
ملشاححة إىل أن ظهر لنائب الغيبة دغل الوصي وتزيده يف للسلطان ما ذكر ، وكررت احملاسبة ووقعت احملاققة وا

القول وافتراءه ما كان افترى ، فدخل باحملاسبة إىل السلطان وظهرت براءة القاضي والذي أقامه ، وذلك وقت 
أذان املغرب ؛ فلما كان صبيحة األحد أمر بإطالق نائب احلكم والذي أقامه القاضي ، واتفق أن كلمه ولده األمري 

الونائي ،  -اصر الدين حممد فيما يتعلق بالقاضي وجرب خاطره فيما وقع فيه من االفتراء ، فأذن له فبطل أمر ن
  .وفصلت للقاضي جبة مسور ولبسها صبيحة االثنني وكان يوما مشهودا 

 ظهر أنه ويف أوائله وصل عبد الباسط إىل القدس ساملا ، وكان أرجف بأنه اصيب مجيع من معه ومل يسلم غريه ، مث
شاش وأشياء كثرية من حتف اهلند واليمن  -مل يكن لذلك صحة ، ووصلت هديته إىل السلطان بعد أيام فيها مائة 

  .، فقبلها وخلع على قاصده  -واحلبشة 
للرابع من مسري أوىف النيل ستة عشر ذراعا وإصبعني ،  -ويف يوم األربعاء السابع والعشرين منه وهو املوافق 

يج يف صبيحة يوم اخلميس ، وباشر ذلك األمري ناصر الدين حممد ولد السلطان ،وصحبته حاجب وكسر اخلل
احلجاب ومجع يسري ، وكان يوما مشهودا ، وكانت الزيادة يف هذه السنة من العجائب ، فإنه ابتدئ يف العشرين 

انية مث زاد اثين عشر إصبعا ، مث من احملرم فكان يزيد قليال قليال إىل يوم السبت السادس عشر من صفر ، فزاد مث
زاد يف مخسة أيام مثانني إصبعا ، يف يوم ثالثني ، ويف يوم عشرين ، ويف ثالثة أيام كل يوم عشرة ، ويف يوم سبعة 

  .عشر أيضا ، فنودي مخسة يوم الوفاء مخسة عشر تعليق الستة عشر وإصبعني فوقها 



ال الدين بن مجاعة ، رفع فيه إىل السلطان أنه زور عليه مرسوما وفيها كائنة إبراهيم ابن خطيب القدس وقاضيه مج
، وجرى لصهره قاضي احلنفية ابن  -مبرتب ، فأحضر إىل القدس وصرف أبوه عن القضاء وحوقق على ذلك 

  .الديري من البؤس وتغري اخلاطر ما ال يعرب عنه ، وبالغ السلطان يف اإلنكار على كاتب السر بسبب ذلك 
اء تاسعه عقد جملس بالصاحلية بسبب شخص قرميامسه علي ابن أخي قطلو خجا ، حضره القضاة الثالثة ويف األربع

بكالم فاحش ، وأن بعض  eوغاب احلنبلي لضعفه ، وكان املذكور رفع أمره إىل السلطان أنه وقع يف حق نبينا 
نفي نائب احلكم ، فأنكر السلطان عليه العوام أنكر عليه فكثر اللغط ، فخلصه منهم شهاب الدين ابن عبيد اهللا احل

ذلك يف يوم األحد أول يوم ن الشهر عند التهنئة ، فاعتذر بأنه خشي عليه من العوام أن يقتلوه ، فأكد السلطان 
عليه يف حتصيله ، مث اتفق أن بعض احلجاب قبض عليه وهو ذاهب إىل جهة الشام ، فرده من اخلانقاه السرياقوسية 

ان فأمر بعقد جملس بالقضاة األربعة ، فشهد ثالثة عند ابن عبيد اهللا املذكور عليه مبا يقتضي فأحضر عند السلط
: أول النهار  eاالستهتار بالدين والتنقيص للرسول ، وشهد أحدهم أنه قال عند كثرة صالة املصلني على النيب 

كذا وكذا ،  -وحممدكم نبيكم  تصلوا: يقول  -بأمنا . . فالن معرض ، وشهد آخر أنه مسعه يقول ملن صلى 
يا خنازير كل دينكم باطل : وذكر لفظة بالتركي فاحشة ، وشهد آخر أنه مسعه خياطب مجاعة من املسلمني مبا نصه 

، مث حضر القضاة عند السلطان بسببها ، عادوا له ما جرى ، فأمر احلنفي أن يتعاطى احلكم يف ذلك بنفسه بعد أن 
ل من عدة كتب للحنفية أن توبة الزنديق ال تقبل ، فطلب القاضي تكثري الشهود ، أحضر جلساء السلطان النق

قد بلغه أن الذين يشهدون عليه بنحو ذلك كثري ، فتوجه إىل منزله وأحضر املذكور فادعى عليه أن  -وكانالقاضي 
يتكلم بكلمات تؤدي وبالسب يف الصحابة وينظر إىل السماء و eله مدة طويلة مير بالشوارع ويصرح بسب النيب 

إىل الزندقة ، فأنكر فشهد عليه شاهدان أنه قال لفظا بالتركي يقتضي سب البارئ سبحانه السب الفاحش ، وزاد 
أبو بكر سكم وحممدكم ، وشهد : ترض عن أيب بكر ، فقال : أحدمها أنه سب أبا بكر ، وشهد آخر أنه قيل له 
ما معي إال : كلب ، وشهد آخر أنه طلب منه شيئا فقال : عنه  آخر أنه مسعه مرارا يصرح بسب أيب بكر ويقول

شك الشاهد ، وشهد آخر أنه مسعه  -هاهتم فهم عندي خري ن أربعني نبيا أو أربعني ألف نيب : أربعة أفلس ، فقال 
ر يشري إىل املاسء ويقول بلفظ غري عريب ما يقتضي السب الصريح ، مث أعيدت شهادة الذين شهدوا أمس ، فاعذ

ال اعرف أحدا منهم والبيين وبني أحد منهم عداوة ، مث حضر شاهد آخر فشهد عليه أنه : إىل املدعي عليه فقال 
مسع منه لفظا فاحشا بغري العريب مدلوله سب البارئ مبا هو أشنع وأبشع مما تقدم ؛ فعند ذلك أمر به إىل السجن 

أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن ، نطق هبا بالتاء املثناة  ربنا ظلمنا: فسمعه شاهدان من الناس يتلو قوله تعاىل 
املفتوحة بدل النون ، وحضر شاهد آخر يف صبيحة يوماألربعاء حادي عشره فشهد أنه مسعه يسب البارئ وغالب 

حش ؛ فسئل املسلمني سبا فاحشا بغري اللسان العريب ، وانه يعرف اللغة اليت نطق هبا ، ومدلول األلفاظ السب الفا
حينئذ القاضي احلكم فيه فتأمل مجيع ما قامت به البينة فرأى أهنا ال تصدر من صحيح اإلميان بل من غري متمسك 

مبلة من امللل وأنه بذلك يستحق إراقة دمه وعد قبول توبته ، فأمر بإراقة دمه هدرا عاملا باخلالف ، فلما تكامل ذلك 
اليت كان يعلن فيها مبا تقدم ذكر ، فلما وصل الرميلة أمر السلطان بضرب أركبه مجال وأمر أن يطوف به الشوارع 

  .عنقه هناك فضربت 
ويف يوم الثالثاء ثالث عشري شهر ربيع اآلخر تأخر القاضي كمال الدين كاتب السر عن اخلدمة بسبب تغيظ 

غيبتها ، مث حضرت إىل  السلطان عليه يف يوم االثنني من أجل امرأة تظلمت من وقف عليها بدمشق استبدل يف
دمشق بعد مدة طويلة فرفعت األمر ألحد نواب احلكم فحكم هلا باسترجاعه ، فأمر السلطان كاتب السر أن يكتب 



هلا بتسليم الوقف ، فتأمل ما بيدها فوجده ال نيفذ تسليهما ذلك فتباطأ يف كتابة املرسوم ، فلما سأله عن سبب 
وراسل يستعفي ، مث يف يوم األربعاء خلع  -ليه وانزعج عليه ، فنزل داره ليس معها حق ، فغضبع: البطوء قال 

، فاجتمع  ٨٤٤عليه جبة وركب معه مجاعة واستمر ، وكان ذلك يوم األربعاء رابع عشري شهر ربيع األول سنة 
ملا فيه من  فيه مخس أربعا آت والثمامنائة يشتمل على أربع مائتني وهي آخر أربعاء يف الشهر ؛ وإمنا ذكرت ذلك

  .الرد على من يتعاىن التشاؤم 
أوله الثالثاء ، يف يوم االثنني السابع منه أعيد القاضي بدر الدين العينتايب إىل وظيفيته احلسبة  -شهر ربيع اآلخر 

عوضا عن األمري تنم وركب يف مجع كثري ، فأظهر العوام الفرح به ، ونودي من جهته بإبطال ما أحدث على الباعة 
  .اجلمع وغريها ، فكثر الدعاء له من 

ويف يوم السبت سادس عشرين وصل رسول ملك الشرق شاه رخ ابن اللنك ، وكان اخلرب بوصوله وصل قبل 
ذلك ، وأنزل يف بيت مجال الدين األستادار بني القصرين ، وزينب البلد لذلك زينة عامة يف مجيع احلارات ، وبالغوا 

مث أحضر الرسول يوم االثنني وقرئ الكتاب الواصل صحبته بالقصر الكبري مبحضر  يف ذلك أعظم من زينة احململ ،
من االمراء والقضاة واملباشرين ، وحمصله اجلواب عن الكتاب الواصل إليه والسرور به وقبول اهلدية وجتهيز هدية 

 أمرهم السلطانبعد صحبة الرسول املذكور ، وعرضت يف القصر على رؤوس أربعني من احلمالني يف األقفاص ، مث
ذلك برفع الزينة بعد أن كان أشيع أهنا تقيم شهرا وأكثر ، والسبب يف رفعها ما اشتهر من املفاسد اليت تقع يف 

  .احلوانيت وغريها يف الليل 
ويف هذا الشهر نازل إينال احلسين الذي كان أمري املدينة ومعه مجع كثري من العربان املدينة ، فخرج إليه أمريها 

كان قصد إينال هنب املدينة فخذل واهنزم ورجع : ليمان ومعه مجع قليل ، فحصل النصر للفئة القليلة ، وقيل س
  .سليمان منصورا 

  .أوله الثالثاء بالرؤية ، ووافق الشهر القبطي بابة  -شهر مجادى األوىل 
  .حضرها كبار األمراء واملباشرين بغزة وكانت له جنازة حافلة  -ويف الثامن منه مات ولد الرسول الذي مات أبوه 

ويف ليلة اجلمعة قرئت عند قربه ختمة واحتفل السلطان بسبب ذلك ، مث حضر الرسول الذي بقي ، وعمل له 
ضيافة حافلة وخلع عليه خلعة هائلة ، وذلك يف الثاين عشر ، وأمر األمراء أن يضيفوه كل يوم واحدا بعد واحد ، 

  .لسلطان فبدأ األمري الكبري مث ولد ا
ويف يوم الثالثاء الثاين والعشرين منه قدم اجملاهدون من حبر الفرنج وكانوا أرسلوا على رودس وراسلوا صاحبها 

بكتاب من السلطان ، فجاءهم من أنذرهم أن الفرنج أرادوا أن يبيتوهم ، فخرجوا من الساحل فأحاطوا هبم 
م ، فسارواكما هم إىل أن مروا على بعض سواحل البلد فقاتلوهم إىل الليل ، فهبت ريح شديدة ومطر فأفرجت هل

فرأوا يف طرفها معصرة قصب سكر ، فنزلوا عليها ، فنهبوا ما فيها وأسروا من وجدوه من املزارعني وغريهم ، 
ورضوا هبذه الغنيمة التافهة ، وجنوا بأنفسهم بعد أن قتل منهم حنو األربعني وجرح مجاعة ، ومل يظفروا مبا خرجوا 

  .وهللا اإلرادة يفعل ما يشاء وينصر من يشاء  -سببه ب
ويف هذا الشهر بطوله كان احلر مستمرا ، ووافق شهر بابة من أشهر القبط ، ومل يعهد ذلك حىت كان احلر فيه اشد 

توت ، وثبت النيل ثباتا عظيما ، فلم ينقص يف طول هذا الشهر سوى حنو الذراع مث  -مما كان يف الذي قبله وهو 
وأواخره دخل . ذ يف النقص ، واستمر احلر يف هاتور ، فلم يكن فيه من أوله إىل آخره الربد املعهود إال اليسري اخ

كيهك يوم األحد ثاين رجب واألمر على حاله إال أنه يف صبيحته وقع برد وليس بالشديد وظهر الزرع ، مث وقع 



س واستمر ، مث تزايد هبوب الريح املريسية واشتد الربد يف أول يوم من فصل الربد وهو عند نزول الشمس القو
. التأذي هبا حىت وقع يف أوائل طوبة الذي يسمى الصقيع ، فأفسد كثريا من الزروع كالقصب والفول والربسيم 
فلما كان يف الرابع عشر من شعبان وهو الثالث عشر من طوبة وقع مطر رقيق من طلوع الفجر إىل آخر النهار 

  .وحل فوقع الزلق وال
ويف الثاين منه أحضر .أوله اجلمعة ، يف أوله شرع النيل يف النقص ، وشرع الناس يف الزرع  -مجادى اآلخرة 

شهاب الدين أمحد بن يوسف الكوراين جملس السلطان حبضرة القاضي احلنفي واحملتسب ، فعزز بالضرب حتت 
ي فضرب مخسة وسبعني عصا ، وأمر بنفيه رجليه بعد أن كان السلطان أمر أن يضرب عريانا فشفع فيه احلنف

فأخرج يف احلال إىل التربة ، وكان السبب يف ذلك أن شخصا يقال له محيد الدين ابن تاج الدين الفرغناين قدم من 
دمشق يطلب وظيفة بدمشق ، فكتب له السلطان هبا فتوجه إىل دمشق ، فوقف يف طريقه القاضي احلنفي وهو مشس 

اخطا ، فذكر للسلطان أن احلنفي وقع يف حق أمهات املؤمنني وقص قصة شنيعة فبدر الدين الصفدي فرجع س
الكوراين باإلنكار عليه ، وهذا الكوراين كان قدم علينا من حنوعشر سنني طالب علم وهو يف غاية القلة ، فقرأ علي 

بالد العجم فاستقرأه  البخاري ودار على بعض الشيوخ ، وتردد إىل كاتب السر البارزي فاتفق حضور كتاب من
إياه ، فأجاد يف تعريبه فقربه إىل السلطان فقرر له راتبا ، وترقى بعد ذلك إىل أن صار يف هذه الدولة عينا لكاتب 

من أول النهار إىل قرب الظهر ال ينقطع ، وعظم قدره  -السر عند السلطان ، فصار جيالس السلطان يف كل يوم 
  .هم وثقل يف نفس األمر على السلطان وهو مطبوع على االحتمال يف أعني الناس على العادة بالو

أنت محار ما تفهم : فلما أنكر على محيد الدين اتفق حضورمها عند كاتب السر فتقاوال يف ذلك فقال له محيد الدين 
يد اهللا ، فأجابه بان احلمار أنت وأبوك وأجدادك وأسالفك وكان يف اجمللس مجاعة ، منهم بدر الدين حممود بن عب

وكان قد سعى يف قضاء دمشق عقب إينال اجلكمي ، وغضب السلطان على القضاة الذين وافقوه على اخلالف ، 
ومنهم الصفدي فعزل الشافعي لذلك وويل هباء الدين ابن حجي ، فطمع ابن عبيد اهللا أن يعزل الصفدي فسعى يف 

فبادر محيد الدين بالشكوى إىل السلطان واستشهد بابن ذلك فتوقفوا يف قضيته ، وبالغ فيها الكوراين املذكور ، 
  .بأن الكوراين قال له ، ومل يذكر ما بدا به محيد الدين  -عبيد اهللا ، فشهد له 

وكان تاج الدين والد هذا يدعى أنه من ذرية اإلمام أيب حنيفةوأملى لنفسه نسبا إىل يوسف بن أيب حنيفة ، يعرف 
تلفقه ، فكتبه عنه الشيخ تقي الدين املقريزي ، فطلب السلطان شاهدا آخر فأحضروا من له أدىن ممارسة باألخبار 

آخر فلم يشهد بشيء فسكنت القضية ، وصعد الكوراين على عادته فبالغ يف التنصل ، فدار محيد الدين على أعيان 
يته ، وكان مرة استأذن له هذا الرجل قد سب أبا حنيفة ألنه من أساليف وهو يعرف أنين من ذر: احلنفية فقال هلم 

إىل غري ذلك ، فتعصبوا له ودار معه ابن عبيد اهللا ، فدبروا  -إن ابن أيب حنيفة بالباب : على السلطان فقال له 
أمرهم إىل أن ظهر هلم أن يكيدوه بقاصد ملك الشرق فاجتمعوا به ، فوجدوا فقهيه يف غاية احلنق من الكوراين ، 

قدموا فحصلت له منه إساءة مث ملا أضافهم السلطان عنده بدت من الكوراين يف حقه  ألنه كان اجتمع به أول ما
إساءة أخرى ، فانتصف هو منه حبضرة السلطان إدالال عليه لكونه يف ضيافته ، وما استطاع الكوراين بنتصف 

سلطان فشنع على فانضاف حقد هذا الفقيه على الكوراين إىل ما عنده من شدة العصبية للحنفية ، فطلع إىل ال
الكوراين ، وكان فيما قال إن اخلرب إذا وصل إىل ملك الشرق مع شدة اعتقاده يف أيب حنيفة يتغري خاطره وينسبكم 
إىل التعصب على اإلمام ، فحرك عنده ساكنا كامنا فأمر بطلبه يف احلال وأمر بسجنه يف الربج ، وأرسل إىل القضاة 

صبيحة الثالثاء الثامن والعشرين من مجادى االوىل ، فآل األمرإىل أن وقعت  أن يعقدوا له جملسا ، فاجتمعوا يف



الدعوى عليه عند القاضي احلنفي ، فأمر بنزوله معه إىل منزله فانزل ماشيا ، فشهد عليه ابن عبيد اهللا وانضاف إليه 
در الدين بن األمانة ، ب -بدر الدين حممد ابن حسن التنسي وهو من الشهود بالقاهرة ، وهو ابن أخت القاضي 

وهو مشهور بالتجوز يف شهادة الزور ، ولكن كان كاتب السر قربه وأدناه وسافر به معه إىل دمشق ، فحصل به 
، فكانت له يف بابه حركات كثرية ، والناس منه يف حنق شديد  -مقاصد كثرية ومتول هو جباه كاتب السر وعاد 

من الكوراين كمني فذهب وشهد عليه ، فأرسل كاتب السر يعلم احلنفي  القضاة ومن دوهنم ، فاتفق أنه كان عنده
أن القضاة ال تقبل التنسي ، فاتفق حضور بعض األطباء وهو ابن أخت مشس الدين ابن عفيف الذي قتله االشرف 

يف أواخر عمره فذكر أنه كان دخل لكاتب السر يف ضرورة فسمع الكائنة فشهد هبا ، فاجتمعوا يوم السبت 
  .ملذكور وكان ما كان ا

  .وفيه قدم نائب الشام جلبان وقدم تقدمة كبرية مع مثانني مجاال 
وخلع عليه مرارا ، وأعيد إىل بلده على وظيفته ، فسار قبله بأيام قاضي الشام احلنفي مطلوبا بسبب ما نقل عنه 

على النساء يف ليلة  e طواف النيب محيد الدين املذكور يف كائنة الكوراين ، فإنه نقل عنه أنه سئل عن احلكمة يف
واحدة ، فأجاب بأنه فعل ذلك ليعفهن عن الزنا ،فاستبشع هذا اللفظ وغضب السلطان وأمر بإحضاره ، فوصل 

إليه الربيدي فأغرمه مائيت دينار وتكلف شيئا آخر حىت وصل وشفع له نائب الشام ومجاعة أن يسلم على السلطان 
بكتابة الواقعة وأن كل من مسعها يكتب خطه مبا مسع ، فامتنع السلطان من اإلذن له  وكان أمر أن يكتب إىل الشام

  .وصمم على أنه ال يأذن له إال إذا عاد اجلواب وظهرت براءة ساحته 
أوله السبت ، يف التاسع عشر منه عقد جملس حبضرة السلطان وادعى محيد الدين النعماين  -رجب الفرد احلرام 
لدين الصفدي حممد بن علي بن عمر قاضي احلنفية بدمشق أنه قال يف جملس من اجملالس أنا ما على القاضي مشس ا

اتقيد مبذهب أيب حنيفة بل أحكم تارة مبذهب الشافعي وتارة مبذهب مالك وتارة مبذهب أمحد ، وأن علماء مذهبه 
 أتبع مقالة أيب يوسف تارة ومقالة أفتوا بأن هذا تالعب وأن احلكم بذلك ال يصح ، فأجاب بأنين ما أردت إال أنين

هذا اجلواب ال يطابق الدعوى وانتصرت للصفدي وقلت له : حممد تارة وغريمها من علماء املذهب ؛ فقال املدعي 
بل يطابق إذا أراد أن الرواية اليت عن أيب يوسف توافقمذهب الشافعي مثال والرواية عن حممد توافق مذهب :  -

من ذلك أنه خيرج عن مذهب احلنفية ، والقاضي الذي يوليه السلطان يف هذه األزمان على مالك مثال ، فال يلزم 
قاعدة ن تقدمه ومن تقدم كانوا منهم العامل املتأهل للترجيح وهذه طريقته وغريه املقلد الصرف ، والصفدي املذكور 

لو ثبت : ل السلطان على طريق التنزل من أهل العلم فال ينكر عليه أن يعمل مبا رجح عنده ، وكثر اللغط إىل أن قا
  .عليه شيء ما كان جيب عليه أكثر من التعزير وقد عزز بإحضاره من دمشق إىل هنا ؛ وانفصل اجمللس على ذلك 

ويف العشر الوسط صرح السلطان بعزل احلمصي عن قضاء دمشق وعني الونائي ، فتوقف وذكر أنه شرع يف 
تمه يف آخر رمضان فاجيب ، مث طلب إعادة ما خرج منوظائف القاضي تدريس كتاب وسأل املهلة إىل أن خي

الشافعي فأجيب ، مث استشعر بان ذلك ال يتم فاستعفى وأقام ، وأدير احململ يف الثالث عشر من الشهر وكان حافال 
  .وأبطل النفط الذي كان يعمل بالرميلة . 

  .عدد قليل مث كثر من يقول إنه رآه أوله الثالثاء يرؤية  -رمضان املعظم قدره وحرمته  -شهر 
أوله اخلميس ، يف الرابع عشر منه توجه القاضي الشافعي ونائب القلعة وهو تغري برمش الفقيه  -شوال املبارك 

إىل الدير الذي نبه عليه يف حوادث شعبان يف ترمجة جوهر وهو بساتني الوزير ملا رفعت إىل السلطان قصة بأنه 
فأمرمها بكشفه وعمل ما يقتضيه حكم الشرع ، فتوجها يف طائفة من الناس فإذا فيه مجاعة  أحدث فيه أبنية مشيدة



من اجليوش ، ووجدوا النصارى قد بالغوا يف حتصينه ، وجددوا أمام الباب حوشا كبريا دوره بذراع العمل من 
، فظهرت معذرهتم يف ثالث جوانب حنو الستني ذراعا باحلجر األبيض ، واعتلوا بأن اللصوص قد هتجم عليه 

من جاورهم أن جاههم اخنفض مبوت  -التشييد ال يف احملدث ، فأمروا بإزالته وإبقاء الترميم ؛ وذكر بعض 
اخلازندار وأن قريبه بعد وفاته تسحب ، فلما كان يوم الثالثاء سابع عشر الشهر املذكور توجهنائب الشافعي 

ور حبضرهتم ، فحضر مجع من أهل تلك القرية وأخربوا أن اجلدار ونائب القلعة بأمر السلطان فهدم احلوش املذك
املستطيل املسامت لكنيسة كان للبستان اجملاور للكنيسة ، وأن البستان ملا خرب وسقطت جدرانه وقلعت اشجاره 

ن بقي أثر اجلدار املذكور ، فادعى النصارى أنه كان جدار احلوش يتعلق بالكنيسة وأقاموا من شهد بذلك ، فأذ
نائب احلنفي يف إعادته بنقضه ، فجددوه كما تقدم ، فظهر أن ال استحقاق هلم فهدم ، وحصل ألهل تلك الناحية 

سرور كثري بذلك ، فإن من كانوا فيه من اجليوش كانوا يستطيلون على من فيه وعلى من مير هبم ، فاخنفضت 
  .وهللا احلمد  -دولتهم واحنطت رتبتهم 
حلب والقاه السلطان باملطعم وخلع عليه ، مث قدم هدية هائلة وقدم كاتب السر هبا  ويف ذي القعدة قدم نائب

  .وكان قدم صحبته تقدمته أيضا 
طرق مجع من الفرنج يف عدة مراكب ساحل الطينة ، فاخذوا مركبني للتجار مبا فيهما  -ويف آخر ذي احلجة احلرام 

  ٨٤٤وفيات سنة .من املراكب وهنبوا ما قدروا عليه  وأسروا من فيهما ، مث طوقوا الساحل فأحرقوا ما فيه
  ذكر من مات يف سنة أربع وأربعني ومثامنائة من األعيان

أمحد بن إمساعيل قطب الدين القلقشندي ، مات يف الثامن من ذي احلجة ، وكان أكرب من بقي من شهود املودع 
ن املباشرة ، وفيه شهامة ، وأجنب عدة أوالد وكان حسن الكتابة متق. . واشتغل . . احلكمي ، مسع احلديث من 

  .منهم ولده عالء الدين وهو أمثلهم طريقة ، قارب الثمانني 
أمحد بن أيب بكر بن رسالن بن نصري بن صاحل ، البلقينني ، املعروف بالعجيمي ، قاضي احمللة الكربى بالغربية ، 

عن أكثر من مثانني سنة ، ذكر يل ولده أوحد الدين  شهاب الدين ، مات يف يوم الثالثاء رابع عشر مجادى األوىل
فأكمل سبعا وسبعني سنة وهو ابن عم الشيخ سراج الدين ، وآخر اإلخوة اخلمسة ،  ٦٧حممد انه ولد يف سنة 

واشتغل هذا يف أول األمر مث تشاغل  -وأجلهم هباء الدينأبو الفتح رسالن ، ومات قبل هذا بأكثر من أربعني سنة 
وتقدم يف احلوادث ما جرى له يف أيام املؤيد ،  -باحمللة  -كم فناب يف عدة قرى ، مث استقر يف نيابة احلكم بنيابة احل

وعزل ابن عمه القاضي جالل الدين بسبب قيام الناس عليه فعزل هو أيضا ، واستمر مث عاد بعد ذلك وويل مرارا 
  .إىل أن مات 

احلنفي أحد نواب احلكم ، مات يف ليلة األربعاء ثالث عشري رمضان  -أمحد بن عبيد اهللا األردبيلي شهاب الدين 
وكان مجيل الصورة فقربه كثري من . ، وكان مولده يف صفر سنة إحدى وتسعني ، واشتغل قليال وتعلم بالتركي 

ت عليه األمراء ، وتنقلت به األحوال إىل أن ويل نيابة احلكم باجلاه مع قلة البضاعة يف الفقه واملصطلح ، وحفظ
عدة أحكام كثرية فاسدة ، وكان مع ذلك يالزم اجللوس مبسجد بظهر اخلانقاه الشيخونية إىل أن مات باإلسهال 

  .الدموي والقولنج والصرع 
أمحد بن عيسى القاضي شهاب الدين املعروف بابن عيسى احلنبلي ، اشتغل قليال ، وتعاين الشهادة عند األمراء وله 

ان ساكنا وقورا متعففا ، وناب يف احلكم مدة ، ومات يف يوم اخلميس الثالث والعشرين شهادة يف األحباس ، وك
أمحد بن نصر اهللا بن حممد بن عمر بن أمحد قاضي احلنابلة حمب الدين أبو .من مجادى األوىل ، وأظنه قارب السبعني 



، وقرأ على  ٧٦٥ر رجب سنة يوسف التستري األصل مث البغدادي ، نزيل القاهرة ، ولد يف السابع عشر من شه
أبيه وغريه ، وأخذ عن الكرماين والسخاوي ، ورأيت إجازة الشيخ مشس الدين حممد بن يوسف ابن علي الكرماين 

  :له واستدعاء سئل فيه أن جييز له ولغريه ، وقد وصفه بالفضيلة مع صغر السن ومتثل فيه بقول الشاعر 
  إن اهلالل إذا رأيت منوه

  بدرا كامال أيقنت أن سيصري
ولقبه شهاب الدين ، وأجاز له إن يروي عنه شرح البخاري والكتب اخلمسة ومشيخة إجازة معينة ، وذلك يف 

، ومسع بدمشق من ابن رجب وابن احملب ، وحبلب من ابن املرحل ، مث رحل إىل القاهرة  ٧٨٢مجادى اآلخرة سنة 
لقاهرة ، وقرر يف درس احلنابلة باملدرسة الظاهرية ، وذلك سنة مثان ومثانني ، فسمع حبلب ودمشق مث قطن ا

الربقوقية أول ما فتحت بعد أن كان درس قبله فيها ألهل احلديث الشيخ زاده العجمي ، وكان حيفظ قطعة كبرية 
من البخاري ويسردها مع فنون كثرية كانصاهر االقصراي ، واجنب ولده الشيخ حمب الدين إمام السلطان اآلن ، 

يخ حمب الدين الشيخني سراج الدين ابن امللقن وسراج الدين البلقيين ، ومسع من عز الدين بن الكويك والزم الش
وغريه ومل ميعن ، والعجب أنه مل يالزم حافظ الدنيا يف وقته شيخنا العراقي وهو املشار إليه يف علم احلديث مع 

حلكم مدة مث وليه استقالال مرتني ، االوىل بعد دعواه أنه حمدث ، وكان بعد يدرس منظومة األلفية ، مث ناب يف ا
موت عالء الدين احلموي وقد تقدم بيان ذلك يف احلوادث مفصال ، وكانت وفاته بعلة القولنج ، وكان يعتريه 

أحيانا ويرتفع ، ويف هذه العلة استمر أكثر من ستني يوما إىل أن مات بعد طلوع الفجر صبيحة يوم األربعاء النصف 
األوىل ، وقد أقام يف الوالية الثانية ثالث عشرة سنة ، ومن االتفاقيات أنين كنت أنظر ليلة األحد ثاين  من مجادى

  :عشر مجادى األوىل يف دمية القصر للباخرزي فمررت يف ترمجة املظفر بن علي أن له هذه األبيات يرثي هبا 
  بالين الزمان وال ذنب يل

  بلى إن بلواه لألنبلي
  صرفه وأعظم ما ساءين

  وفاة أيب يوسف احلنبلي
  سراج العلوم ولكن خبا
  وثوب اجلمال ولكن بلى

وقد التزم فيها النون مث الباء قبل الالم فتعجبت من ذلك ، ووقع يف نفسي أنه ميوت بعد ثالثة أيام بعدد األبيات 
إال يومينواستقر ولده فكان كذلك ، ومات بعد أن صلى الصبح باإلمياء ، فأكمل مثانيا وسبعني سنة وعشرة أشهر 

  .يوسف بعده يف تدريس املنصورية واألشرفية 
أبو بكر بن سليمان سبط ابن العجمي املعروف بابن االشقر شرف الدين ، مات يف يوم األربعاء الثاين من رمضان ، 

ره مجال الدين وتعاين صناعة التوقيع فمهر فيها ، وقدم القاهرة سنة سبع ومثامنائة فقر. . وكان مولده حبلب سنة 
كبريا  -األستادار يف توقيع الدست ، فباشره إىل أن مات ، وكان تزوج ابنة أخيه مشس الدين ، واستقر موقعا 

عنده ، وحصل عدة جهات يف طول املدة منها مشيخات بعدة خانكات وتداريس وأنظار ، وأجنب ولده معني الدين 
يف دولة األشرف واستمر ، مث ويل كتابة السر حبلب يف حياة عبد اللطيف ، وويل شرف الدين نيابة كتابة السر 

األشرف وبعده ، ووليها ولده املذكور ، وكان شرف الدين حسن امللتقى ، بشوش الوجه ، كثري السكون ، قليل 
  . .هي بنت . . الشر والكالم ،حمببا إىل اكثر الناس ، وإمنا قيل له أبن العجمي ألن أمه بنت 



لطواشي احلبشي اخلازندار الزمام بالباب السلطاين ، وكان من عبيد األمري قنقباي اجلركسي ، مث جوهر القنقباي ا
تنقلت به االحوال بعده إىل أن خدم عند علم الدين ابن الكويز فسار عنده سرية حسنة ، النه كان حيب أهل 

إىل أن مات ، فلما أن مات مخل القرآن ويدرس فيه ويقرب أهله ويتدين ويتعفف ، فعظم قدره عند أستاذه بذلك 
، فاستخدمه يف باب السلطان  ٤٢قليال مث اتصل بامللك األشرف بواسطة جوهر الالال الذي تقدم ذكر وفاته سنة 

وقربه منه ، فأنس به ملا فيه من العقل والسكون والتدبري ، فلما مات يف الزمام قرر يف الوظيفة خشقدم الذي كان 
فته جوهر املذكور ، فباشر يف أول أمره مباشرة حسنة وتقرب من الناس جدا وتزامحوا يف وظي -خازندارا وقرر 

على بابه وصار يقضي حاجة من ينتمي إليه فاشتهر بذلك فهرعوا إليه ، مث تقرب إىل السلطان بتحصيل األموال من 
و السبب األعظم يف إطالق فكان يقرهبويتربأ عند الناس من ذلك ويظهر اإلنكار سرا ، وه. وجوه أكثرها ال حتل 

فال  -وحيضر  -أموال التجار ورخص بضاعاهتم وغلبة الفرنج هلم ، حىت صار التاجر يغيب السنة فما فوقها مبصر 
يستطيع أن يبيع محال واحدا من بضاعته وال جيد من يشتريه ويستدين نفقته على نفسه وعياله وعنده ما يساوي 

البالء بقية مدة األشرف حنو العشر سنني ، مث متادى احلال على ذلك بعده ، عشرة آالف دينار ، فبقوا على هذا 
وأضيفت إليه بعد االشرف وظيفة الزمام ، فإن جوهرا الزمام ملا قبض عليه بسبب هرب العزيز قرر عوضه فريوز 

ندارية ، فجمع اجلركسي ، فلما غضب السلطان عليه بسبب هرب العزيز قرر هذا يف وظيفة الزمام مضافة إىل اخلاز
الوظيفتني ولكنه مل يتمكن مما كان يفعله أيام االشرف وصار يف دولة الظاهر خائفا يترقب ويتوقع اإليقاع به ولكن 
زوج السلطان كانت اتصلت به بعد ابن الكويز ، فلما سكنت القلعة وعزل فريوز ساعدت جوهرا هذا ووصفت 

ن يعامل به الناس أيام األشرف وهو أحد من كان ينكر سريته ومع للسلطان سريته ، فقرره مع أنه كان يعرف ما كا
ذلك أغضى عنه إىل أن حصل له يف موضع مباله دمل فآمله وحبس عنه اإلراقة ، مث فتح فتأمل منه شديدا لكنه 
رجب استراح بفتحه من األمل ، مث ربا يف موضع آخر فأقام بذلك حنوالشهرين واشتد به األمر يف العشر األوسط من 

آخر يوم من كيهك من شهور القبط  -وارجف مبوته ، مث كانت وفاته يف ليلة االثنني أول شعبان من اشهر العرب 
وقد جاوز السبعني ، وأنشأ دارا بدرب األتراك بالقرب من اجلامع األزهر ، وكان يف آخر عمره أخذ أماكن عند  -

رسة فلما قرب فراغها مات فدفن هبا ، ويقال إنه كان له باب السر من اجلهة القبلية من جامع األزهر وعمرها مد
قريب من اجليوش فأسكنه يف دير عند بساتني الوزير ، فعمره وصار هو ومن معه يتظاهرون مبا ال يتظاهر به غريهم 

  .واهللا أعلم بسريرته  -جباهه 
هه بعد موت ابن مكنون ، فكان ومن عجائبه أن ويل الدين بن قاصم كان قد ويل قضاء دمياط يف دولة األشرف جبا

يستنيب فيها من يرتشي من املال اجلزيل ويقرر عليه كل شهر مقدارا جيدا فكان جوهر يطلع على ذلك ألنه 
صديقه ، فلما سافر ابن قاسم للمجاورة مبكة نزل عن قضاء دمياط للقاضي كمال الدين البازري ، فباشرها إىل أن 

عن فجرىعلى عادة ابن قاسم ،  -ن ينزل له عن قضاء دمياط فنزل له خرج إىل قضاء دمشق ، فسأل جوهر أ
وانضاف إىل ذلك أنه يستأجر من األوقاف بالنزر اليسري مبا حيصل منه يف السنة أمواال كثرية ، ورأيته إذا عزل نائبا 

وتوسع يف وقرر آخر يكتب خبطه الداعي جوهر احلنفي ، وكذلك إذا سئل يف مرسوم أو كتاب بالوصية بأحد ، 
حتصيل اإلقطاعات واإلرصادات إىل أن قيل إنه وجد بامسه بعد موته حنو مخسني ما بني رزق وإقطاع ومن 

املستأجرات وكان يستأجر القرية خبمسني دينارا وهي تغل قدر املائة أو أزيد ، ويصرف أجرهتا على حساب صرف 
شر درمها وربع درهم ، مث يبيع عليهم بذلك عسال الدينار بأحد عشر وربع درهم وزنا وهو يساوي حينئذ أربعة ع

وقس على ذلك  -يقيمه عليهم بثالثني درمها وهو يساوي عشرين وحنوها ، فال يتحصل هلم من اجلهة حنو العشرين 



إن : ، ومن خالفه يف شيء مما يرومه ال يأمن على نفسه وال ماله ، ويف األحيان ميتنع من صرف األجرة أصال ويقول 
كانت حمال راعا  -ألرض مصرية شرقت مع أنه كان رمبا استأجرها مقيال ومراحا ، وإن كانت شامية يقول كانت ا

كانت يف تلك السنة أو عند األرض مطرا ؛ ويواظب مع ذلك على الصالة والتالوة ، ويقرب أهل القرآن ، 
بدر الدين ، كان مشهورا جبده ، مات حسن بن عبد اهللا بن تقي القباين .ويتصدق يف فقراء احلرمني جبمل من املال 

يف خامس عشري شوال عن سن عالية تقرب من التسعني ، وكان يف بدايته اشتغل وتعاىن القراآت فأتقن السبع ، 
وصاهر الشيخ مشس الدين ابن الصائغ على ابنته وهي خالة الشيخ تقي الدين املقريزي ، وذكر لنا الشيخ تقي 

دين هذا رجل ، وتعلم الوزن بالقبان فاستمر ، وكان خريا كثري التأين ، وكان يؤم بنا يف الدين أنه كان شابا وبدر ال
  .رمضان باملنكومترية 

عبد اهللا بن سعد الدين بن التاج موسى القبطي أمني الدين ، كان أبوه ويل نظر اخلاص يف أيام امللك الظاهر برقوق 
يل الصورة وتولع باألدب ، مث امتحن يف أيام مجال الدين مدة ، وباشر هذا يف غيبته الوظيفة ، وكان شابا مج

األستادار فسلك طريق اجملون ، وصار ينادم األكابر من األمراء واملباشرين ، وحصل بسبب ذلك أمواال وكثرت 
مرتباته وجهاته وصار يكثر احلج ، مث حصل له يف رجليه بلغم إىل أن أقعد فصار حيمل على األيدي ، وكان يتهم 

حبة العبيد السود وله يف ذلك ماجريات وسخف كثري ، وكان طلق الوجه كثري البشاشة والنوادر ؛مات يف الثاين مب
  .من مجادى اآلخرة ، وعاش بضعا وستني سنة 

عبد الرمحن بن حسن بن سويد املصري وجيه الدين بن بدر الدين ، أحد نواب احلكم املالكية ، وكان أبوه زوجه 
لدين القاياين وهو صغري وتزوج أبو أختها ، مث مات القايايت فاحتاط أبوه على تركته بطريق بنت القاضي فخر ا

اإليصاء والتحدث ، وخلص هلم الدار العظمى بشاطئ النيل ، وكان هذا حسن الصورة ، دخل مع والده اليمن 
الذي تقدم ذكر موته ، واشتغل وهو صغري سنة مثامنائة ، مث صار يسافر به معه ويقربه أكثر من أخيه األكرب حممد 

وكان بدر . هذا قليال وصار أنبه من أخيه مع بأو زائد فيهما ، ليس له سبب إال دناءة أصل جدمها والد بدر الدين 
الدين يف غاية التضاع لكنه حصل له مال طائل فصار إىل ولديه فعظمت أنفسهما وانتسبا إىل كنانة ، فقال يل بعض 

ا من منية كنانة بالقللوبية فإن أكثر أهلها نصارى ، وكان القائل يعتمد على قول الشيخ لعل أصلهم: املصريني 
والعلم عند اهللا  -مشس الدين الغماري أنه رأى سويدا وهوبالعمامة الزرقاء يبيع الفراريج والقفص على رأسه 

الكبري يف دولة األشرف فكان ورأس وجيه الدين بعد أبيه وصار املشار إليه مبصر ، والزم يشبك األعرج االمري 
يتقوى به يف أموره ، مث الزم جوهر اخلازندار األشريف فعظم أمره وتقوى به يف أمور كثرية ، وكان ابتداء ضعفه يف 

ربيع األول فانتقل من مرض إىل مرض إىل أن غلب عليه الزحري مث حبس اإلراقة ، فلما قوي الربد اشتد به مث 
ليلة السادس من شعبان ، وصلى عليه جبامع عمرو ؛ وتقدم يف الصالة عليه القاضي  احنلت قواه إىل أن مات يف

املالكي ، يف ساعة دفنه حضر من ختم على حواصله يف منزله وغريه من جهة السلطان ، ألن بعض أتباع اخلازندار 
  .رافع فيه على ما قيل ، مث أطلق ولده وفك اخلتم على منزله صبيحة ذلك اليوم 

احلسن بن عمر نور الدين التلواين ، مات يف آخر يوم االثنني اخلامس ولعشرين من ذي القعة ، وبيده علي بن 
يومئذ تدريسالصالحية جبوار قبة الشافعي ومشيخة الرباط بالبيربسية ، وكان أصله من بالد املغرب ، وسكن احلسن 

هبا ، مث انتقل إىل تلوانة وعرف بالنسبة إليها ، حزوان من قرى املنوفية فولد له على هذا بعد ستني وسبعمائة فنشأ 
وقدم القاهرة فطلب العلم ، والزم البلقيين حىت أذن له بالتدريس والفتوى ، وتصدى لذلك قدميا يف حياة مشاخيه ، 

اشتغل قدميا ، وكان جهوري الصوت ، مشهور الصيت ، قليل التحقيق ، كثري  -فاخذ عنه مجاعة ، ومارس العربية 



مكرما للطلبة حبيث كان الفيومي يسميه وزير الطلبة ،  -وى ، حسن البشر ، صحيح البنية ، قويا دينا خريا الدع
وحدث ، وأمسع البخاري مدة باجلامع األزهر ، . وقد مسع الكثري من شيوخنا كان أيب اجملد والشامي وأنظارمها 

  .ودرس بعدة أماكن ، وناهز الثمانني أو جاوزها 
الشيخ نور الدين البنيب ، كان حسن السمت سليم الفطرة ، خطب باجلامع األزهر مدة نيابة عين ، علي املالكي 

قاسم البشتكي ، مات يف أول شهر رجب بأرض .صفحة فارغة .واغتبطوا به ؛ مات يف سادس عشري ذي احلجة 
نت امللك األشرف شعبان تبين من عمل غزة ، وكان له فيها أرض خراجية فأقام هبا وكانت له وجاهة ، وتزوج ب

قدميا ورأس ، وكان حيب أهل العلم ويقرهبم واشتغل ، مث حصلت له حظوة يف دولة امللك املؤيد ، وويل نظر اجلوايل 
ابن البارزي ، وكانت عنده وسوسة وخفة ، مث  -فباشرها حبرمة وشهامة ، مث حط عليه كاتب السر ناصر الدين 

عده تنقلت به االحوال ، ومل حيظ يف دولة األشرف بطائل ، وركبه الدين فتوجه غضب عليه املؤيد وضربه ، مث من ب
إىل أرضه املذكورة ورافقنا يف السفر إىل حلبثم إىل البرية ، مث رجع معنا حلب بإذن األشرف ، وذلك آخر عهدي 

  .به إىل أن مات غريبا وقد جاوز الستني 
اخليار ، مات مبطونا يف يوم السبت سلخ مجادى اآلخرة ،  وكان من -قجق اجلركسي نائب القلعة كان جركسيا 

  .واستقر بعده صاحبنا تغري برمش الفقيه احملدث الفاضل 
، ومات ي ليلة  ٧٦٢حممد بن إبراهيم بن عبد الرحيم احلريري صالح الدين املشهور بابن مطيع ، مولده سنة 

ثمانني وزاد عليها ، وكان أبوه حريريا فمات وهو السبت بعد أذان املغرب ثاين عشر شهر ربيع اآلخر فأكمل ال
صغري ، فتزوج شهاب الدين بن مطيع أمه فنسب إليه واشتهر به ، وترك صناعة أبيه بعد أن كان أتقنها ، وتنزل يف 

املدارس والزم حلق أهل العلم ، ومسع من صالح الدين البلبيسي وجنم الدين ابن زين وابن حديدة وابن الشيخة 
لقن والسويداوي وغريهم ، ومسع معنا من بعض شيوخنا ، وكان يذكر أنه مسع من الزيتاوي ببيتاملقدس ومل وابن امل

يكن له ثبت وال وجد امسه ي الطباق اليت فيها أمساء من أخذ عن الزيتاوي ، وكان لطيف العشرة ، وهو أحد 
اصابه فاجل من حنو مخس سنني أو أكثر ودام  الصوفية خبانقاه السلطان صالح الدين املعروفة بسعيد السعداء ، وقد

  .به حنو العام مث عويف منه ، مث صارت األمراض تعتاده إىل أن مات بإسهال أصابه يف آخر علته 
أو سنة مثان ،  ٧٧٧حممد بن أمحد بن حممد التنسي القاضي مشس الدين بن قاضي القضاة ناصر الدين ، مولده 

لة أوصيائه ، واشتغل وتقدم ، وكان لطيف املزاج مع شراشة خلق ، وناب يف ونشأ يف حجر السعادة وكان من مج
احلكم مدة طويلة ، وحكم يف بعض اجملالس مدة ، وكان قد أتلف ما خلف له أبوه وفسدت حاله ، مث صلح حاله 

يل عدم القبول وتوجه قليال وعني لقضاء املالكية بالشام فلم يتم ، وملا استقر أخوه يف القضاء استنابه ، فأظهر بعد قل
مع الرجبية إىل مكة ، فأقام هبا إىل أن قدم مع احلاج يف أول السنة ، فأصابه ذرب فطال به إىل أن مات يف يوم 

املالكي الشيخ  -حممد بن عمار بن حممد بن أمحد .السبت من شهر ربيع اآلخر ، وكان اجلمع يف جنازته متوفرا 
ولد يف حدود الستني ، واشتغل قدميا ولقي املشايخ ، ومسع من كثري من شيوخنا ،  اإلمام العامل العالمة مشس الدين ،

وقرأ بنفسه ومل يكثر ، ومسع معي بالقاهرة واإلسكندرية وكان صاحب فنون ، وقد مجع جماميع كثرية ، وشرح 
بن العاص  العمدة ، وكتب على التسهيل ، واختصر كثريا من الكتب املطولة ، وسكن مصر جبوار جامع عمرو

وانتفع به املصريون وسكن الشيخ أيب عبد اهللا اجلربيت بالقرافة مدة ، وكان حسن احملاضرة حمبا يف الصاحلني حسن 
املعتقد ، وكان ملا ويل تدريس املسلمية مبصر يف سنة ثالث ومثامنائة بعد موت مشس الدين ابن مكني نوزع فيه بأن 

ربعني ، فأثبت حمضرا بأن سنه إذ ذاك مخس وأربعون سنة ، فعلى هذا شرط الواقف أن يكون املدرس يف حدود األ



؛ ومات يف ليلة السبت الرابع عشري من ذي احلجة ، فيكون أكمل ستا ومثانني سنة ،  ٧٥٨يكون مولده سنة 
  ٨٤٥حوادث سنة .وكان قد عرض له عرق جذام ، واستحكم به واشتد قرب وفاته 

  ستة مخس وأربعني ومثامنائة
يوم االثنني ، وهو الرابع من بونة من أشهر القبط ، وقد زاد النيل خبالف ما جرت به العادة حبيث  -رم أوله احمل

بين املنجا ، واهتم السلطان بأمره  -، وانقطع جسر حبر  -كانت الزيادة بعد ما تناهى النقص أكثر من ذراعني 
ن منه ، فغرقت كثري من األمقنة اليت يف اجلزائر وحصل وبأمر بقية اجلسور ، واستمرت الزيادة يف النيل إىل الثام

  .ألصحاهبا جوائح 
ويف الثالث منه ولد لألمري الكبري يشبك ولد من بنت امللك الظاهر ططر ، ومل يولد له ولد قبله ، فسر به وأفرط 

هر ، فاشتد السادس عشر من الش -هو وأهله فيما صنعوا من الوليمة ألجله ، فلم ينشب أن مات يوم السبت 
  .أسفهم عليه وحزهنم لكنه هو جتلد ، وكان السلطان ملا بلغه سرورهم به أعطاه إمرة وأرسل إليه خيال ورقيقا 

ويف اخلامس عشر منه قدم ثالثة مشايخ من دمشق ، ومهعبد الرمحن بن قريح الطحان وناظر الصاحبية ، وعلي بن 
بعناية تغري برمش نائب القلعة ، الهنم كانوا انفردوا برواية إمساعيل بن بردس ، وكان السلطان طلبهم من دمشق 

املسند احلنبلي بالسماع العايل عن أصحاب الفخر ، وعند بعضهم سنن أيب داود والترمذي ومشيخة الفخر ، 
فجهزوا وأخرجوا يف ثالث عشري ذي احلجة ووصلوا يف تارخيه ، فأنزهلم نائب القلعة عنده ، وقرئ عليهم عنده يف 

رج القلعة ، مث قرئ عليهم بالبيربسية وعند سيدي حممد ولد السلطان بالفور داخل القلعة أيضا ، وهرع الناس إىل ب
  .السماع عليهم 

  .ويف السادس عشر ظفر جبماعة من الفرنج من ناحية رشيد قبض عليهم وأحضروا إىل القاهرة 
د اليت أنشأها مبصر بالقرب من محام أمري جندار يف الثامن منه عقد جملس بسبب مدرسة ابن السوي -صفر األغر 

بظهر فندقالكارم الصغري ، وكان وقفها مسجدا وجعل فيها مدرسا ، فعمد ولده عبد الرمحن إىل املدرس فأبطله ، 
وادعى أن أباه اسند إليه النظر وأنه اقتضى رأيه أن جيعل فيها خطبة ، فاستؤذن امللك األشرف يف إقامة اخلطبة فأذن 

واتصل ذلك بالقاضي احلنفي وهو يومئذ بدر الدين العيين فأثبت اإلذن وحكم مبوجبه ، فأقيمت هبا خطبة ، واختذ ، 
هلا منربا فوضعه جبانب احملراب ودكة للمؤذنني ، واستمر احلال إىل هذه الغاية ، فلما مرض مرض موته أسند النظر 

لنظر ألوالده بعده ، فأحضر كتاب الوقف فوجد فيه أنه شرط لولده ، فنازعه اآلن أخوه أمحد وادعى أن أباه شرط ا
النظر لنفسه ومن بعده لولديه حممد وعبد الرمحن ومن بعدمها ألوالدمها وأوالد أوالدمها إىل آخره وجعل لنفسه أن 

 انه اسند إليه النظر -يوصي بذلك ملن شاء بعد موته ، فأثبت عبد الرمحن فصال يف هامش كتاب الوقف يتضمن 
وفيه ملحق بني السطرين وجعل له أن يسند ملن شاء ، وأوصل الفصل بالقاضي بدر الدين العيين ضمن كتاب 

الوقف ، فأشهد عليه أنه ثبت عنده مضمون كتاب الوقف ومضمون ما هبامشه من الفصول وحكم بصحة الوقف 
ف خاصة دون ما تضمنه فصل هذا الذي تضمنه تسجيله ، فروجع يف ذلك ، فذكر أنه مل حيكم إال بصحة الوق

اإلسناد ، وقع البحث يف أن اإلسناد يساوي الوصية أو يزيد عليها ، مث ذكر شهود الفصل أهنم مل يتحملوا الشهادة 
بامللحق وال أدوها عند احلاكم ،ووافقهم احلاكم على ذلك مع قوله إن حكمه مل يالق الفصل املذكور أصال ، 

له أن اإلسناد املذكور من الواقف لعبد الرمحن ، وإن قلنا بصحته بناء على أن وكانت الدعوى عند كاتبه فاجته 
املراد به الوصية إليه على وفق ما جعله لنفسه لكن قوله إنه جعل لعبد الرمحن أن ، يسند مل يدخل يف اجلعل املذكور 

  .، وعلى تقدير دخوله فلم يتصل حباكم وال حكم به 



لبينة العادلة بأن الواقف املذكور وقف مكانه املذكور مدرسة وعني هلا مدرسا مساه فلما اتصل به ذلك قامت عنده ا
، وأن ولده هو الذي خالف شرطه وأبدل املدرس باخلطبة ، فسئل احلكم مبا ثبت عنده من ذلك فحكم بتبطيل 

اتصل به الوقف اخلطبة من املكان املذكور وتقرير املدرس على وفق شرط الواقف ، وأكد ذلك أن احلاكم الذي 
وحكم به ذكر أن حكمه بصحة إقامة اخلطبة بناه على أن الواقف هو الذي شرط ذلك ، فلما وضح له أنه شرط 

غري ذلك مل يتناوله احلكم وصرح برجوعه منه ، فأزيل املنرب وبطلب اخلطبة يوم اجلمعة عاشره ، فلما كان يف الرابع 
جملس قبل ذلك بيوم ، وأظهروا حكما سابقا حكم به العينني بإقامة والعشرين من صفر أعيدت اخلطبة بعد أن عقد 

اخلطبة هبا ، فادعوا أنه سابق على حكم الشافعي باإلبطال وأن احلكم السابق يرفع اخلالف ، فنازعهم الشافعي يف 
ا أزيل ، ففك ختمه ذلك ، فأمر السلطان ابتداء بإقامة اخلطبة ، فأرسل الشافعي إىل اخلزانة اليت وضع فيها املنرب مل

 ٤٥قرأت يف جمموع لطيف خبط بعض أصحابنا يف يوم االثنني تاسع ربيع اآلخر سنة .عنها فأعادوا املنرب وصلوا هبا 
ورد من النائب بثغر دمياط ثالثة نفر من السلمني ، أخرب يف مكاتبته بأهنم كانوا يف مركب بالبحر فخرج عليهم 

من قتلوا وأسروا الثالثة وأن النائب اشتراهم مبائة وستني دينارا ، فقال هلم  الفرنج فقاتلوهم فاختلسوهم وقتلوا
خلص منهم القدر : مث سلمهم لوايل الشرطة وقال له ؟ ومل مل تقاتلوا حىت تقتلوا ؟ مل أسلمتم أنفسكم : السلطان 

  .وما مسع بأعجب من هذا احلكم يف مثل هذا  -الذي وزنه عنهم النائب ورده إليه ، قال 
  .أوله يوم اخلميس بالرؤية  -شهر ربيع األول 

ويف يوم اجلمعة الثاين من الشهر كسر اخلليج مبصر ، وباشر التخليق سيدي حممد بن السلطان ومعه احلاجب الكبري 
ومجاعة ، وذلك يف السابع والعشرين من أبيب ، ومل يعهد نظري ذلك فيما مضى ، ونودي بالوفاء وزيادة إصبعني ، 

العادة املستمرة أن النيل إذا احترق كانت عالمة لبلوغه الغاية تلك السنة وبالعكس ، فلم حيترق يف هذه وكانت 
السنة بل كان قارب الوفاء قبل دخوله بونة ، فلما دخل بونة تناقص ، وعند استحقاق النداء عليه كان بلغ زيادة 

وما ، وأسرع ما أدركناه أنه أوىف يف التاسع على عشرة اذرع ، وزاد مترسال فأكمل الستة يف أحد وثالثني ي
ويف يوم السبت ثالثه استقر يف .واألمور كلها هللا يفعل ما يشاء  -والعشرين من أبيب ، واستغرب الشيوخ ذلك 

احلسبة الشيخ على اخلراساين بالقاهرة مضافة ملصر وصرف بدر الدين العيين ، فكانت مدة تكلمه يف احلسبة يف 
ن السنة ، ألنه استقر يف ربيع اآلخر سابع يوم فنقصت السنة شهرا وعشرة أيام ، وانتهت زيادة هذه الوالية دو

النيل إىل تعليق العشرين ذراعا ، وهبط يف أواخر توت بسرعة ، وبادروا إىل الزرع ، وهبت ريح بادرة حنو أسبوع 
ة القدمية وذلك يف العشرين من بابة ، ، مث عاد مزاج فصل اخلريف على العادة ، ولبس السلطان الصوف قبل العاد

  .وصادف تلك الليلة أن أمطرت وهبت الريح الباردة يومني وعاد احلر يف أثناء الليل ويف أثناء النهار 
أوله الثالثاء ، فيه سار علي بن حسن بن عجالن بن رميثة املكي احلسين أمريا على مكة عوضا  -مجادى اآلخرة 

بته يشبك الصويف أحد األمراء ليقيم مبكة عوضا عن سودون احملمدي ، وصحبته عن أخيه أيب الربكات ، وصح
  .االجناد على العادة ، وسافر معهم نويس قليل 

ابن الكويز يف  -ويف يوم اخلميس تاسع شهر رجب استقر األمري زين الدين عبد الرمحن القاضي علم الدين 
سريعا ، واستقر زين الدين حيىي قريب بن أيب الفرج ناظر  األستادارية الكربى ، وصرف قيز طوغان مث أفرج عنه

  .والتزم بالتكفية  -الديوان املفرد على حاله 
ويف يوم االثنني سابع عشر منه استقر األمري شهاب الدين أمحدابن علي بن إينال يف إمرة اإلسكندرية ، وصرف 

من اإلسكندرية فتوجه يف أواخر شعبان ، وقدم  سنبغا الطياري حبسب سؤاله ، ومل يسافر حىت بلغه خروج الطياري



الطياري يف ثامن عشر شهر رمضان ، واستمر على إمرته بتقدمة ألف ، وحضر من اإلسكندرية يف رجب الرماة 
ومعهم صفة قلعة من خشب فقدموها للسلطان ، ورموا عليها حبضرته بقوس الرجل فخرج منها صورة شخص 

فضرب رقبته بالسهم ؛ فأمر السلطان بأن خيلع عليهم وكتب هلم جبامكية بسيف وترس فرمى عليه عبد صغري 
وصرفهم إىل بلدهم ، وحضر برسباي نائب طرابلس فتلقاه السلطان ونزل ببيت لزوجته جبوار كاتب السر ، وكان 

  .قبل ذلك حاجب احلجاب بدمشق ، وقدم تقدمته للسلطان على مائتني وأربعني مجاال 
ة شهاب الدين القدسي وهو أمحد بن عبد اهللا ابن حممد العسقالين األصل املقدسي ، اشتغل ويف هذه السنة واقع

بالقدس كثريا وكان فيه فرط زكاء ، وتعاين الكالم على العامة فمهر يف ذلك ، واجتمع عليه خلق كثري ، مث قدم 
القاضي املالكي من اجتماع النساء القاهرة فكان جيتمع يف جملسه مجع كثري خصوصا النساء ، فتعصبعليه قوم فمنعه 

فمنعه املالكي من . . عنده ، وكان اتفق أنه حكى حكاية عن اإلمام مالك فنسبه بعض أهل مذهبه إىل تنقيصه 
الكالم مجلة ، مث شفعوا فيه فأذن له ، مث اتفق أنه توجه إىل احلج فجاور سنة أربع وأربعني وعقد اجمللس للوعظ 

وحضر جملسه بعض اخلاصة والتف عليه مجاعة من أهل اليمن ، تعصب عليه القاضيان كعادته ، فاحبه العامة 
هو من : احلنفي وهذا ملخصها فقال يف حقه  -الشافعي واملالكي لكالم بلغهما عنه ، فقرأت كائنته خبط القاضي 

املسجد فاجتمع عليه الفضالء األذكياء ، وانتفع به الناس ، واشتغل عليه الطلبة ، وكتب على الفتوى ، ووعظ ب
العوام وبعض اخلواص ، واستمر يف العام املاضي مث يف هذا العام إىل حتمل عليه بعض الفقهاء مبكة ، فعلموا عليه 
حمضرا ونسبوه إىل أمور ، وشهد عليه هبا بعض حاشيتهم وهو ينكر ذلك ، وحمصل ما أثبتوه عليه أشياء ، أدناها 

قال كذا وقصده كذا وحنو ذلك مما ال يطلع : هدوا عليه بأفعال قلبية كقوهلم توجب التعزيز وأعالها الكفر ، وش
عليه إال اهللا ؛ مث أمر القاضي املالكي حببسه فحبس ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة إىل أن فاتته صالة اجلمعة ، فعقد له 

وى على القاضي املالكي يل دع:الشريف أبو الربكات جملسا حضره سودون احملمدي ومجاعة ، فأحضر فبدر أن قال 
يا شيخ حنس وأمر بكشف راسه وتعزيره ، وأشهد على : ، فأخذه الشافعي وتله بلحيته حبضور اجلميع وقال له 

نفسه أنه منعه من اجللوس على الكرسي باملسجد احلرام ؛ وانفصل اجمللس على ذلك ولوال أن الشريف لطف 
  .قضيته لكان األمر أشد من ذلك 

تدريس على عادته فمنعه الشافعي من التدريس ومن الكتابة على الفتوى ، وحكم هو ونفذ املالكي ، مث إنه جلس لل
  .وشهد احلاشية ، فحصل له بذلك مشقة زائدة وعزم على التوجه إىل القاهرة إلهناء حاله إىل السلطان 

ة علي بن حسن فنقل واتفق قدوم املذكور يوم اخلميس ثاين عشري رمضان وكان سبقه قاصد صاحب مك: قلت 
عنه أن الشريف املخلوع تعصب له لكونه كان يذكر له أن عليا مقدم على أيب بكر وأنه ملا قدم علي بن حسن واليا 

أنا رجل سين وأبو الربكات زيدي ، وأهنى ما : على مكة اجتمع به بناء على أنه يروج عنده بذلك فجبهه وقال له 
ر الذي كتبه املالكي والشافعي فيه ، فتغيظ السلطان منه على ما بلغين ، فلما اتفق له إىل السلطان ، وأحضر احملض

كان يوم اجلمعة استشار املذكور بعض خواص السلطان ، فأشار إليه أن ال حيدث أمرا ألن السلطان يف أول كل 
شهر . . يف قضية يكون مغمور الفكر مبا يلقى إليه ابتداء إىل أن يتجلى له األمر بعد ، فسكت على مضض مث

أوله األحد وترؤه ليلة السبت وكانت رؤيته ممكنة لكن كان الغيم مطبقا ومضى  -رمضان املعظم قدره وحرمته 
أكثر النهار ومل يتحدث أحد برؤيته ، ومتادى األمر على ذلك إىل العشر الثاين ، فشاع أن بعض أهل الضواحي 

وتب حاكمها ، فاجاب بأنه شهد برؤيته شاهدان من العدول صاموا يوم السبت ، مث كثر اخلرب عن أهل احمللة فك
وآخران مستوران ، وحتدث برؤيته مجاعة كثريون وحكم به بعض نواب احلكم ، فلما تكامل ذلك اتصل ببعض 



فحكم بتحرمي صوم يوم االثنني الذي هو بالعدد يكون ثالثني من رمضان وبوجوب قضاء  -نواب احلنبلي القاضي 
قاعدهتم يف أن اهلالل إذا رئي ببلد وجب على بقية البالد صومه وقضاءه على من كان أفطره ،  يوم السبت على

يف صوم اليوم الذي يلي الليلة اليت يكون غيمها مطبقا ولوال ذلك  -وكانوا هم صاموا يوم السبت على قاعدهتم 
ع جم ، فكان العيد يوم االثنني بغري شك فلما كانت ليلة االثنني تراءى الناس اهلالل فرآه مج. ألمكنت رؤية اهلالل 

  .، فلم ميكن احلنابلة صيامه 
فادعى تقي التاجر  -األربعاء يف يوم السبت رابعه عقد جملس حبضرة القضاة  -ذي القعدة احلرام أوله  -شهر 

قي فيها علىربهان الدين بن ظهري شاهد عثمان ولد السلطان أنه ظلمه ، فإنه كان اشترى حصة من مطبخ سكر لت
  .األكثر فوقع بينهما منازعة بسبب ذلك 

والنحاس الذي يطبخ فيه السكر واجلوز والبنا . من اجلدر  -فأشهد تقي على نفسه أنه ملك ولد السلطان حصته 
وكتب بينه وبينابن ظهري مباراة وثبت ، واستثىن يف املباراة قدرة كبرية ختتص بتقي فادعى تقي ، مث إن تقي ادعى  -

ال تسمع دعوى من : ابن ظهري حوهلا يف غيبته بغري وجه شرعي ، فادعى بذلك بني يدي احلنفي فقال احلنفي  -بأن 
فأذن السلطان ألحد أئمة القصر يف الدعوى على تقي عن ولده ، فأمر السلطان أن . أمراء ولو كان وكيال 

كل ما يدعي علي : السلطان فقال  فخشي تقي على نفسه من غيظ. يتوجهوا إىل جملس القاضي فأعيدت الدعوى 
لولد السلطان أنا أملكه لولد السلطان ، فبادر من أعلم السلطان أن احلق غلب على تقي ، فظن صحة ذلك فأرسل 

فظن القاضي أن . إىل القاضي أن ال ميكن تقي من التصرف وال من التوجه من جملس احلكم حىت يزن املال 
بالرسالة ، فصار يكاتب معارفه بالورق إىل إن حصل املال يف عدة أيام وهو يف السلطان يريد مصادرة تقي فأخربه 

  .صورة الترسيم يف جملس القاضي ، مث كتب عليه يف 
ملا وصل احلاج إىل مدينة الينبع كان الدقيق يف أول النهار كل محل بسبعة دنانري ، فارتفع : قرأت خبط من أثق به 

ستة عشر ، وكان العليق أربع ويبات بدينار فوصل إىل ويبتني ، ووصل احلمل الظهر إىل اثين عشر مث العصرإىل 
الفول الصحيح إىل عشرة ، وكان البقسماط رخيصا فوصل إىل ستني درمها كل عشرة ، وكاد اجلمالة أن يهربوا ، 

. وآخرا فقدر وصول اخلرب بوصول املراكب إىل الساحل ، فتراجع السعر إىل أن صار وسطا بعد ما كان أوال 
ولزم من ذلك أن أقاموا بالينبع أربعة أيام ، وملا . وتوجه خلق كثري من الركب إىل الساحل فأحضر الدقيق والعليق 

وكان مع . وصلوا إىل منزلة بدر ومل جيدوا هبا عليقا بيع النوى كل ويبة بثلث أفلوري والبقسماط بسبعني العشرة 
  .ذلك اللحم واللنب والبطيخ كثريا 

شعبان بواب دار الضرب قبل رابغ بيوم ، وكان وصول الركب إىل مكة سحر يوم اخلميس ، ومل يروا اهلالل ومات 
ومتادوا على أن الوقفة تكون يوم السبت ، . تلك الليلة لكثرة الغيم ، وسألوا أهل مكة فلم خيرب أحد منهم برؤيته 

إىل عرفة ليدركوا الوقوف ليلة السبت احتياطا وأشار عليهم القاضي الشافعي أن خيرجوا يوم اخلميس ويسريوا 
فبينا هم على ذلك إذ دخل الركب الشامي فأخربوا برؤية اهلالل ليلة اخلميس وانه ثبت . ويقفوا يوم السبت أيضا 

عند قاضيهم ، فبنوا على ذلك ووقفوا يوم اجلمعة ونفروا ليلة السبت على العادة ، وذكر أنه وجد مبكة رخاء 
ووصلت إىل جدة عدة مراكب وأسرعوا تفريغها ، فكان يدخل إىل مكة كل يوم مخسمائة مجل ، وبيع : كثريا ؛قال 

  .واألرز البريمي من افلوري إىل ثالثة  -الشاش اخلنبيسين بافلورين ونصف إىل ثالثة 
  .السروي شيء كثري إىل الغاية  -ووصل إىل مكة من اللؤلؤ والعقيق مع : قال 
ثاين من ذي احلجة ازدحم الناس فمات أربعة عشر نفسا ، مث دخل الركب الغزاوي مث الشامي مث ويف اليوم ال: قال 



احلليب مث الكركي مث الصفدي مث البغدادي مث التركماين إىل أن امتألت بيوت مكة وشعاهبا وجباهلا وامتدوا إىل مىن ؛ 
هنبها ، ومل يظهر صحة ذلك ، ووصل وملا وصلوا إىل عرفات أرجف مرجف بأن السيد بركات هجم جدة و: قال 

قاسم أخو بركات حاجا فأمنه الشريف علي ومل حيدث منه سوء مع أنه أشجعهم وأفرسهم ، وندب أخاه الذي يقال 
له سيف ليأخذ مجاعة ويتوجه إىل حراسة جدة ، مث اتفق أخاه الذي يقال له سيف ليأخذ مجاعة ويتوجه إىل حراسة 

حيفظ احلاج مبىن وعرقة ، وتأخر هو عن اخلروج مع احلاج ليلة التاسع ، فلما كان بعد جدة ، مث اتفق معه على إن 
عصر عرفه ثارت غربة عظيمة مث ظهر خلق كثري فرسان وغريهم ، فظن الناس أنه بركات جاء يف مجعه لينهبهم ، 

كان قد تغيب عنه مبكة ، فانكشف الغبار فإذا هو علي ومن معه ، أدركوا الوقوف بعرفة ، وصحبته أخوه إبراهيم و
فلما وجده اعتذر بأنه قيل له إنه عزم على إمساكه ، فتنصل من ذلكواستصحبه معه فحصلت الطمأنينة للناس ، 

  .ونزلوا مىن صبيحة اليوم العاشر ، وجتهز املبشر يف ذلك اليوم فدخل القاهرة ليلة األحد خامس عشري ذي احلجة 
ألن احلر كان اشتد من يومني ووافق السابع عشر من برمودة ، . ان البياض ويف الثاين من ذي احلجة لبس السلط
  .فتقدم قبل عادة القيظ بعشرين يوما 

من ذي احلجة توجه القاضيان الشافعي واحلنفي واحملتسب ومجاعة إىل كنيسة اليهود الكائنة  -ويف الرابع عشر 
به أن يكون قريب العهد بالتجديد ، فتشاوروا يف بقصر الشمع مبصر ، فوجدوا فيها منربا ثالث عشرة درجة يش

: أمره فهم يف أثناء ذلك ظهر يف الدرجة اليت يقف عليها اخلطيب أو يقعد كتابة يلوح أثرها ، فقال هلم الشافعي 
تأملوا هذه الكتابة ، فتداوهلا مجاعة منهم حىت تبني أهنا حممد وهي ظاهرة وأمحد وهي خفية ، فاقتضى الرأي إزالة 

ملنرب املذكور فصورت دعوى ، وحكم نور الدين بن آقربس نائب احلكم وناظر األوقاف بإزالته وتأخر احملتسب ا
لذلك وافترقوا ، مث قام الشيخ امني الدين حيىي ابن األقصرائي يف كشف كنائس اليهود والنصارى فأبطلت عدة 

لكيني ، وجد فيها دعائم باحلجر العصالنحيت مثل كنائس ، ختم على أبواهبا إىل أن يتضح أمرها ، فمنها واحدة للم
األعمدة ، فادعوا أهنا كانت ذات أعمدة رخام فاحترقت يف سنة ثالث وسبعمائة ، وأخرجوا هلا حمضرا ثبت على 

  . .القاضي جالل الدين القزويين وأذن يف مرمتها فرموها باحلجارة وهي دون الرخام 
املؤيدي ، واستقر يف  -الذي كان دويدارا عند طوغان أمري آخور الكبري  ويف التاسع والعشرين منه استقر سودون

آخر دولة االشرف أمري شوي فاستقر اآلن يف نظر أوقاف املساجد واجلوامع والزوايا بالوجهني القبلي والبحري ، 
وسودون أمري نور الدين بن آقربس وشرف الدين أبو بكر املصارع ، : فصار نظار األوقاف األهلية ثالثة أنفس 

  .شوي 
  ٨٤٥وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة مخس وأربعني ومثامنائة من األعيان
أمحد بن علي بن عبد القادر بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن متيم بن عبد الصمد الشيخ تقي الدين املقريزي ، 

لقضاة وويل التوقيع يف ديوان واصلهم من بعلبك مث حتوألبوه إىل القاهرة وويل هبا بعض واليات من متعلقات ا
اإلنشاء ، وكان مولد تقي الدين يف سنة ست وستني وسبعمائة ، ونشأ نشأة حسنة ، وحفظ كتابا يف مذهب أيب 

حنيفة تبعا جلده ألمه الشيخ مشس الدين بن الصائغ األديب املشهور ، مث ملا ترعرع وجاوز العشرين ومات أبوه سنة 
احلديث فواظب على ذلك حىت كان يتهم مبذهب ابن حزم ولكنه كان  -أحب إتباع ست ومثانني حتول شافعيا ، و

ال يعرف به ، ونظر يف عدة فنون ، وأولع بالتاريخ فجمع منه شيئا كثريا وصنف فيه كتبا ، ومسع من شيوخنا وممن 
وكان إماما بارعا  قبلهم قليال كالطربدار وحدث ببعض مسموعاته ، وكان لكثرة ولعه بالتارخييحفظ كثريا منه ،



حسن الصحبة ،  -مفننا متقنا ضابطا دينا خريا ، حمبا ألهل السنة مييل إىل احلديث والعمل به حىت نسب إىل الظاهر 
حلو احملاضرة ، وحج كثريا واور مرات ، وقد رأيت بعض املكيني قرأ عليه شيئا من تصانيفه فكتب يف أوله نسبه 

ن القائم بن املهدي عبيد اهللا القائم باملغرب قبل الثالمثائة ، واملعز هو الذي بنيت له إىل متيم ابن املعز بن املنصور ب
فاهللا أعلم ، مث إنه كشط ما كتبه ذلك املكي من أول اجمللد ، وكان يف  -القاهرة وهو أول من ملك من العبيديني 

د القادر خبط الشيخ تقي الدين بن تصانيفه ال يتجاوز يف نسبه عبد الصمد بن متيم ، ووقفت على ترمجة جده عب
من أين له ذلك وذكر يل ناصر الدين : رافع وقد نسبه أنصاريا فذكرت ذلك له ، فأنكر ذلك على ابن رافع وقال 

أخوه أنه حبث عن مستند أخيه تقي الدين يف االنتساب إىل العبيديني ، ذكر له أنه دخل مع والده جامع احلاكم 
يا ولدي هذا جامع جدك ؛ مات الشيخ تقي الدين يف يوم اخلميس سابع : اجلامع فقال له وهو معه يف وسط 

  .عشري شهر رمضان 
شهاب الدين ، اشتغل  -بضم املهملة وتشديد الراء بعد األلف موحدة  -أمحد بن يوسف اخلطيب امللقب درابة 

يع الدست ، وكان سليم الباطن قليال وجلس مع الشهوددهرا طويال ، وعمل توقيع احلكم مث توقيع الدرج مث توق
  .قليل الشر ، وفيه غفلة ؛ مات يف رجب وقد قارب التسعني 

داود بن حممد أمري املؤمنني املعتضد باهللا أبو الفتح بن أمري املؤمنني أيب عبد اهللا املتوكل على اهللا ، مات يف يوم األحد 
باخلالفة ألخيه شقيقه سليمان ولقب باملستكفي رابع شهر ربيع األول وقد قارب التسعني بعد مرض طويل ، وعهد 

  . -باهللا 
  .احملرم وكان قد أمر حبماة يف الدولة االشرفية  ٢طيبغا مملوك الصاحب بدر الدين ابن نصر اهللا ، مات يف 

،  عبد اهللا بن حممد بن اجلالل نائب احلكم مجال الدين الزيتوين الشافعي أخذ عن شيخنا رهان الدين األبناسي وغريه
واشتغل كثريا وتقدم ومهر ونظم الشعر املقبول اجليد وأفاد ، وناب يف احلكم وتصدر وكان قليل الشر كثري 

  .بتقدمي السني ؛ مات يف يوم اخلميس سادس عشر رجب  -السكون والكالم فاضال ، أظنه قارب السبعني 
الصوفية ويصحب الفقراء مث دخل مع  عبد اهللا بن حممد مجال الدين الربلسي ، اشتغل قليال وكان يتعاىن بزي

، مث منع من ذلك لكائنة جرت له ألن الشافعي ملا منعه ناب عند  -الفقهاء ، وناب يف احلكمقليال يف بعض البالد 
احلنفي ، فعني عليه قضية تتعلق بكنيسة اليهود ، فحكم فيها حبكم يلزم نقض حكم سابق على حكمه من قاضي 

غلي احلنبلي ، فأنكر عليه وقوبل على ذلك وصرف عن نيابة احلكم واستمر إىل أن مات يف القضاة عالء الدين بن امل
  .بتقدمي املثناة  -رجب ، وأظنه مات يف عشر التسعني 

اإلسكندراين قاضي اإلسكندرية ، وليها أكثر من ثالثني سنة  -عبد اهللا بن حممد مجال الدين ابن الدماميين املخزومي 
عة يف العلم لكنه كثري البذل ضخم الرياسة ، سخي النفس ، أفىن ماال كثريا يف قيام صورته يف ، وكان قليل البضا

املنصب ودفع من يعارضه فيه وركبه الدين ، مث حتصل له إرث أو أمر من األمور اليت حيصل حتت يده هبا مال من 
أن املعروف بسرور املغرب قام يف أي جهة كانت ساغت أم مل تسغ فيوشك أن يبذرها يف ذلك ، وآخر ما اتفق له 

عزله إىل أن عزل بشمس الدين ابن عامر أحد نواب احلكم من القاضي مشس الدين البساطي ، وامتنعالقاضي بدر 
التنسي من استنابته فحسن الشيخ سرور للسلطان تولية ابن عامر فواله ، فدخل إىل اإلسكندرية  -الدين بن 

لدين قبله فقدم القاهرة وهو موعوك فتوسل بكل وسيلة إىل أن أعيد إىل منصبه ، وباشر القضاء هبا ، وخرج مجال ا
وصرف ابن عامر فاستمر خامال ، وأداروا احليلة يف إفساد صورة الشيخ سرور إىل أن متت ، ونفي إىل املغرب بأمر 

ىل بالد املغرب فوصل السلطان ، مث شفع به فأمر بإعادته ، فصادف أنه كان أنزل يف مركب إفرجني ليسافر به إ



الربيدي مساء ، ففهموا أنه جاء يف إطالقه فغالطوه بقراءة الكتاب إىل أن يصبح ودسوا إىل الفرجني فأقلع مبركبه 
ليال ، فلما أصبحوا وقرئ الكتاب أمر بإصعاده ، فقيل سافر يف املركب ، ورجع الربيدي واستمر سفر الشيخ 

سه بل استمر متعلال ، واشيع موته مرارا إىل أن حتقق ذلك يف هذا الشهر ذي ، فلم ينتفع القاضي بعده بنف -سرور 
القعدة ، أظنه جاوز الستني ، وعني للقضاء بعده الشيخ شهاب الدين التلمساين ، فوليه وتوجه فباشره ، وحتفظ 

رك مجال الدين بعده مبباشرته إىل أن شاعت سريته املستحسنة واستمر ، وانطفأت تلك اجلمرة كأنه مل تكن ، ومل يت
من خيلفه من أهل بيته ، وانقطع خرب الشيخ سرور فقيل إن اإلفرجني اغتاله فلحق الظامل باملظلوم فكانا كما قال اهللا 

عبد الرمحن بن علي الشيخ زين الدين ابن الصائغ كاتب اخلط املنسوب ، تعلم .تعاىل ضعف الطالب واملطلوب 
الومسي ، فأتقن قلم النسخ حىت فاق فيه على شيخه ، وأحب طريقة ابن  اخلط املنسوب من الشيخ نور الدين

العفيف فسلكها ، واستفاد فيها من شيخنا الزفتاوي وصارت له طريقة منتزعة من طريقة ابن العفيف وغازي ، 
يف وكان الومسي كتب على غازي وغازي كتب اوال على ابن أيب رقيبة شيخ شيخنا الزفتاوي وهو تلميذ ابن العف
، مث حتول غازي عن طريقة ابن العفيف إىل طريقة ولدها بينها وبني طريقة الزكي العجمي ، فاق أهل زمانه يف 

حسن اخلط ونبغ يف عصره شيخنا الزفتاوي لكنه مل حتصل له نباهة لسكناه بالفسطاط ، ومهر عبد الرمحن وشيخنا 
كتب ، وقرر مكتبا يف عدة مدارس ، وانتفع وكذا شيخه ، وصرح كثري بتفضيله عليه ، ونسخ عدة مصاحف و

أهل العصر به وحصل له يف آخر عمره اجنماع بسبب ضعف ، فانقطع إىل أن مات يف نصف شوال يف عشر 
  .الثمانني 

بقاف  -عبد الرمحن بن يوسف بن أمحد بن سليمان بن داود بن سليمان زين الدين أبو حممد وأبو الفرج ابن قريج 
، واعتىن به أبوه فامسعه على صالح  ١٦٤ابن الطحاناحلنبلي الصاحلي املسند ، مولده يف سنة  -وراء وجيم مصغر 

الدين ابن أيب عمر املسند ، وعلي عمر بن أميلة جامع الترمذي والسنن أليب داود ومشيخة الفخر ابن البخاري 
من جزء األنصاري وصحيح مسلم وعمل اليوم والليلى البن السين كما ذكر وعلى زينب بنت قاسم ما يف املشيخة 

أنا علي بن يعيش وغريه ، وقرأ بنفسه على :  ٧٧٧كما ذكر على البدر حممد بن علي بن عيسى بن قواليح سنة 
أنا ابن الليب ، ومجيع : أنا املطعم وحيىي بن سعد واحلجار مساعا والتقى سليمان بن محزة إجازة : ابن احملب حرسي 

أنا أبو بكر بن عبد الدائم أنا : أنا ابن الزراد ، وكتاب اليقني البن أيب الدنيا : لسكري فوائد الكنجروديات ختريج ا
أنا : حممد بن إبراهيم بن سليمان اإلربلي مساعا ونصر بن عبد الرزاق اجليلي وخليل بن أمحد اجلوسقي أجازة قالوا 

ع من لفظه كثريا ، ومسع على أيب اهلول علي أنا إسحاق اآلمدي ، ومس: شهدة ، وكتاب األربعني الصوفية أليب نعيم 
أنا التقي سليمانابن محزة نبأنا الشهاب عمر السهروردي أنا هبة اهللا : بن عمر اجلزري كتاب الذكر البن أيب الدنيا 

الشبلي ، وقرأ على أمحد بن العماد وأيب بكر بن العز شيخنا باإلجازة ، وحممد بن الرشيد وعبد الرمحن ابن السبط 
أنا العماد أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب اجلرائدي وحيىي بن سعد قاال أنا عبد : اب التوكل البن أيب الدنيا قاال كت

الرمحن ابن مكي ، وعلي ابن أيب بكر بن يوسف بن عبد القادر اخلليلي جزءا يف فضل ركعيت الفجر وغري ذلك من 
ازي احلجازي أنا حيىي بن حممد القرشي أنا عبد الصمد بن حممد أنا حممد بن غ: أمايل القاضي أيب عبد اهللا احملاملي 

األنصاري أنا عبد الكرمي بن اخلضر السلمي أنا اخلطيب بسنده ؛ مات بقلعة اجلبل يف يوم االثنني بعد العصر السابع 
  . والعشرين من صفر بعد أن مترض أياما يسرية ، وأمسع يف قدمته سنن أيب داود وقطعة كبرية من املسند

عبد الرحيم بن حممد بن أيب بكر الرومي احلنفي نائب احلكم زين الدين ، اشتغل قليال ، وتنزل يف املدارس ، وناب 
  .يف احلكم مدة ؛ ومات يف رجب وقارب السبعني أوأكملها 



لم وهو بكسر الواو وسكون املثناة من حنت بعدها معجمة ، وكان قد طلب الع -علي بن حممد نور الدين الويشي 
فاشتغل كثريا ونسخ خبطهاحلسن شيئا كثريا ، مث تعاين الشهادة يف القيمة فدخل يف مداخل عجيبة واشتهر 

حممد بن عبد الرمحن بن أيب أمامة أبو أمامة بن . واهللا سبحانه عفو غفور مات يف ذي القعدة  -بالشهادات الباطلة 
يوم الثالثاء سادس عشري شعبان وقد قارب السبعني ،  أيب هريرة الدكايل األصل املعروف بابن النقاش ، مات يف

اشتغل قليال وهو شاب ، مث صار خيالط األمراء يف تلك الفنت اليت كانت بعد وفاة برقوق فجرت له خطوب ، وقد 
خطب نيابة عن أبيه باجلامع الطولوين ، وحج مرارا وجاور ، ومتشيخ بعد وفاة والده ومل ينجب وأصابه الفاجل يف 

  .ل هذا العام إىل أن مات به ، ودفن إىل جانب والده أوائ
حممد بن علي مشس الدين أبو شامة الشامي ، كان يزعم أنه أنصاري وويل نيابة احلكم بدمشق مث ناب يف احلكم 

وقد تقدم منا يف احلوادث ، وكان مخل يف آخر دولة األشرف  -بالقاهرة ، وكان كثري السكون مع إقدام وجرأة 
حممد بن عمر مشس الدين . ة ، مث ظهر يف دولة الظاهر وويل وكالة بيت املال بدمشق ، ومات هبا وتغيب مد

الدجناوي ، مات يف أول شوال بالقاهرة وكان تعاىن األدب فمهر ، واشتغل يف الفقه والعربية ، وقرره شرف 
د شعره ، ومات يف هذا الشهر بعد الدينيحىي بن العطار يف خزانة الكتب باملؤيدية ، وكان خفيف ذات اليد ، وجا

توعك يسري ، وذكر ألصحابه أنه رأى يف املنام أنه يؤم بناس كثرية وأنه قرأ سورة نوح ووصل إىل قوله تعاىل إن 
هذا دليل أنين أموت يف هذا : أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر فاستيقظ وجال فقص املنام على بعض أصحابه وقال 

  .ا أظنه بلغ األربعني الضعف ، فكان كما قال ، وم
حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق بن عيسى بن عبد املنع ابن عمران بن حجاج األنصاري السفطي 

على شاطئ النيل ؛ مات يف شوال ، وكان  -الشيخ ضياء الدين بن شيخنا ناصر الدين شيخ اآلثار النبوية بالقرب 
  .وويل املشيخة بعد أبيه فأقام فيها بضعا وثالثني سنة  خريا فاضال مشهورا باخلري والديانة ،

حممد بن حممود بن حممد البالسي مث القاهرة مشس الدين ، مات يف ليلة األربعاء الثاين والعشرين من صفر وقد بلغ 
من ، كان صاهر شيخنا ابن امللقن قدميا على ابنته ، وحصل وظائف  ٧٥٤التسعني وزاد عليها ألن مولده كان سنة 

مباشرات وأطالب وشهادات ، وكان أحد الرؤساء بالقاهرة ، وناب يف احلكم يف عدة بالد ، وكان حسن اخلط 
قليل العلم ، ومسع الكثري من شيخنا وغريه ، واستجاز له شيخنا يف شوال سنة سبعني وسبعمائة مجاعة من مسندي 

الدين بن أيب عمر وأمحد بن حممد املهندس وحسن الشام ، منهم عمر بن أميلةوأمحد بن إمساعيل بن السيف وصالح 
بن أمحد بن هالل وزينب بنت القاسم ، وهؤالء من أصحاب الفخر وآخرون ، وحدث يف أواخر عمره ملا ظهرت 

  .هذه اإلجازة وعن غريهم ، ومترض يف آخر عمره مدة ، ومات صحيح البصر والسمع واألسنان 
وويل كتابة السر يف إمرة نوروز بالشام ، وتوىل قضاء القدس يف دولة  حممد البصروي ناصر الدين ، مات بغزة ،

  .، وعزل منها يف دولة الظاهر ، وكان قليل البضاعة من اعلم ، وفيه حشمة ورياسة  ٣٥األشرف سنة 
حممد الربلس موقع الدست ناصر الدين ، مات يف مجادى اآلخرة ، كان يوقع عن اخلليفة وعن ناظر اخلاص ، وكان 

  .أربعني سنة . . فأقام يف ذلك . . ستقراره يف التوقيع سنة ا
  ٨٤٦حوادث سنة 

  سنة ست وأربعني ومثامنائة
أمره السلطان وايل الشرطة بإصالح الطرقات ، فأساء  -الثاين منه  -أوله السبت ، يف يوم االحد  -شهر اهللا احملرم 

ما أمامه ، واوجع كثريا منهم بالضرب املؤمل ،  التصرف يف ذلك فإنه ألزم كل من له حانوت أو بيت أن ينظف



كل من حضر الوعيد فشرع يف قطعما أمام داره أو حانوته ، وغاب كثري منهم فصارت الطرقات  -فبادر إىل ذلك 
مجيعا موعرة وقاسى الناس من ذلك شدة شديدة خصوصا من ميشي بالليل وهو ضعيف البصر ، مث أبطل ذلك يف 

  .مر بعض الطرق بغري إصالح اليوم الثاين ، واست
ويف أول يوم منه ختم على كنيسة النصارى امللكيني ، ألنه وجد داخلها أعمدة كدان من احلجارة املنحوتة وأكناف 

جدد فزعموا أن معهم مستندا بذلك ، فلما أبطأوا بإحضاره ختموا عليها ومنعوا من دخوهلا ، وكشف يف حارة 
ليهود وكانوا جيتمعون عنده لالشتغال بأمور دينهم فمات فجعلها حمبسة لذلك زويلة عن دار كانت لبعض أكابر ا

فصارت يف حكم الكنيسة ، فرفع عنهم أهنم أحدثوا كنيسة ، فأكد عليهم عدم االجتماع فيها وأن تسكن باألجرة 
واشهد على أو ملن يستحق سكناها ، وفوض األمر فيها لبعض نواب احلنفي فحكم بانتزاعها من أيدي اليهود ، 

الكثري منهم بعد أن ثبت عنده أهنا إن أحدثت كنيسة أن ال حق هلم يف رقبتها ، فحكم هبا لبيت املال ، فنودي عليها 
  .يف يوم األربعاء ثاين عشره 

ويف اخلامس منه عزر القاضي احلنفي ثالثة من يهود كنيسة مصر الذي ظهر فيها اللوح املكتتب فيه حممد وأمحد الن 
بت عنده أهنم كانوا يصعدون على املنرب ، فمات واحد منهم وأسلم آخر وعاش آخرموعوكا مث مات ، مث مجاعة ث

تتبعوا سائر الكنائس وحكم بأهنا من احلجارة اجلديدة لكوهنا حمدثة وليس هلم اإلعادة إال باملثل أو دونه ، وفعل 
من اإلهانة والتعزير ما ال يزيد عليه ، وأظهر وحصل على مجيع الطوائف من أهل الذمة  -ذلك جبميع ما بالبلدين 

امللكية حمضرا يتضمن اإلذن هلم عمارهتا بعد احلريق الكائن يف سنة ثالثني وسبعمائة من القاضي جالل الدين 
، فوقع يف ذلك نزاع كثري ، وانفصل  ٣٤القزويين قاضي الديار املصرية يف الدولة الناصرية ، وتاريخ احملضر سنة 

ى أن كل ما حكم فيه نائب الشافعي يكمله على مقتضى مذهبه ، وما عدا ذلك يتوىل احلكم فيه القاضي احلال عل
  .املالكي بنفسه 

ويف اخلامس من احملرم ادعى عند القاضي صدر الدين ابن روق على طائفة من اليهود القرائن بأن حبارة زويلة دارا 
القبلي إىل : هود وسكىن هلم فأحدثوها كنيسة ، هلا حدود أربعة تعرف بدار ابن مشخ كانت مرصدة لتعليم أطفال الي

خربة فاصلة بينها وبني دار تعرف بأوالد اجلايل ، والبحري إىل دار حبري يف ملك بو سعيد النصراين ، والشرقي إىل 
بشهادة من أعلم سكن إبراهيم العالف ، والغريب بعضه إىل دار مشوال النافذ وفيه الباب ؛ فأشهد عليه انه ثبتعنده 

له مضمون احملضر املذكور ، وحكم مبوجب ما قامت به البينة يف تارخيه وكان نص شهادة من أعلم له ، شهد 
شهد عندي بذلك ، ومثله عبد : مبضمونه عبد الرزاق بن حممد بن شعيب الشهري باجلنيدي ، كتب خبطه وأعلم له 

شهد بذلك ، ومثله جالل الدين حممد بن علي بن : علم له اهللا بن يوسف بن ناصر الشريف النقلي وكتب عنه وأ
عبد الوهاب ابن القماط ، ومثله داود بن عبد الكرمي وزادوا أن الدار املذكورة تسمى دار ابن مشخ وليست 

تعرف بدار ابن مشخ واهنا كانت معدة لتعليم  -بكنيسة قدميا ، وشهد علي بن حممد التوصويف أن الدار املذكورة 
بن قضاة وأهنا ليست بكنيسة قدميا وإهنا كانت  -شهد بذلك و حممد بن أيب بكر بن حممد : ال وأعلم له األطف

شهد عندي بذلك ، وشهد مبثل ذلك حنو عدد املذكورين ، مث : معدة لتعليم أطفال اليهود وكتب عنه وأعلم له 
ين يف السادس من احملرم ، مث ادعى اتصل ذلك بأفضل الدين حممود بن سراج الدين القرمي ونفذ حكم صدر الد

عند نور الدين ابن الربقي على مجاعة من اليهود أن الدار املذكورة أعاله كانت مرصدة لتعليم أطفال اليهود 
القرايني ومسكنا هلم مث اختذوها كنيسة عن قريب وأهنا مستحقة لبيت املال املعمور مبقتضى أن ابن مشخ هلك ومل 

ال أسفل من ذلك وال عاصبا وال من حيجب بيت املالعن استحقاقها سفال وعلوا ، أن رئيس يعقب ومل يترك ولدا و



اليهود القرايني ومشاخيهم يتداولون وضع أيديهم على الدار املذكورة خلفا عن سلف بغري طريق شرعي ، وطالبهم 
م وجدوها على هذا الوجه برفع أيديهم وتسليمها ملن يستحقها ، فسئلوا فأجابوا بأن هذه الدار بأيديهم وأهن

وتلقوها عن آبائهم وأجدادهم ، وبني املدعي املذكور ما ادعاه فذكر املدعي أن الذي تضمنه احملضر املذكور ثبت 
أوال على صدر الدين وحكم مبوجبه ونفذه أفضل الدين ، أعذر فيه جلمع كثري من اليهود القرايني ، فكلف املدعي 

  .بنور الدين الربقي ما اتصل بأفضل الدين من الثبوت والتنفيد  املذكور أن يثبت ذلك ، فاتصل
واإلعذار واإلقرار ، وثبت عنده بطريق شرعي أن ابن مشخ هلك ومل يترك ولدا وال اسفل من ذلك وال عاصبا وال 

ك من حيجب بيت املال عن استحقاق هذه الدار سفال وعلوا وثبت عنده مجيع ذلك ثبوتا شرعيا ، فلما تكامل ذل
سأل املدعي املذكور احلاكم املذكور اإلشهاد على نفسه بثبوت ذلك واحلكم باستحقاق بيت املال هلذه الدار سفال 

وعلوا ومجيع ما اشتملت عليه من املنافع واملرافق واحلقوق ، وعلى املعذر إليهم برفع أيديهم عن الدار املذكورة 
وتروى فيه والتمس من املدعي عليهم حجة  -تعاىل ونظر يف ذلك سفال وعلوا وتسليمها لبيت املال ، فاستخار اهللا 

يدفعون هبا ما ثبت بأعاليه أو كتابا قدميا يشهد هلم مبلك أو وقف ، فاعترفوا بأن ال حجة هلم تدفع ذلك ومل يكن 
ر من عندهم كتاب بذلك ، فأعاد املدعياملذكور السؤال املذكور ، فراجع احلاكم املذكور فيه مستنيبه ومن حض

أهل العلم ، وأجاب السائل إىل سؤاله وأشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده الثبوت الشرعي ، وحكم مبا سأله 
حكما صحيحا شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية ، وأشهد عليه بذلك يف يوم اجلمعة السابع من  -احلكم به فيه 

  .احملرم سنة تارخيه 
استقر القاضي بدر الدين حممود بن أمحد العينتايب يف احلسبة عوضا عن ويف يوم اخلميس السابع والعشرين من شوال 

الشيخ نور الدين اخلراساين ، وعزل افضل الدين الذي كان اخلراساين استنابه يف غيبته ، وكان قبل ذلك خصيصا 
  .الدين عند القاضي بدر الدين العيين وواله اخلطابة مبدرسته واستنابه ، فنقم عليه االنضمام للشيخ نور 

ويف هذا اليوم بعد استقرار القاضي ناصر الدين ابن املخلطة فيتدريس املالكية باملدرسة األشرفية نازعه ولد الشيخ 
عبادة مبساعدة مجاعة من األكابر ، ومتسكوا بقول الواقف بان من كان له ولد وهو أهل التدريس هبا فال يقدم عليه 

يوجد يف شرط الواقف ما مينع التشريك ، وقبل ذلك نوزع القاضي مشس الدين غريه ، فاستقر الولدان مجيعا ألنه مل 
ابن عامر املالكي يف تدريس الشيخونية يعد أن استقر فيها وعمل إجالسا ، فنوزع بان شرط الواقف أنه ال يقدم 

ضل فاألفضل على من كان متأهال للتدريس من طلبة املكان ، فإن مل يكن فيهم أهل قرر من غريهم ، يقدم األف
واألمثل فاألمثل ، وكان أحد النظار قرر ابن عامر واآلخر قرر الشيخ حيىي العجيسي ، فاتفقوا على أن الشيخ حيىي 

أفضل من ابن عامر ، فصرف ابن عامر وقرر الشيخ حيىي ، وأشار بعض احلاضرين بأن يعوض ابن عامر وظيفة 
ة بوظيفته باجلمالية له ووقع التراضي ، مث غضب القاضي من خفيفة من وظائف الشيخ حيىي ، فتربع قاضي املالكي

ابن عامر من كالم واجهه به فتعصب له ناظر اجلمالية فامتنع من إمضاء النزول ، ومل يظفر ابن املخلطة وال ابن 
  .عامر بشيء 

تنازعتا يف نظر ويف يوم االثنني اخلامس عشر من ذي القعدة صرف كاتبه عن القضاء بسبب امرأتني من أهل الشام 
مخس سنني وشهرا وعشرة أيام وقف والدمها ، فشرك احلمصي وهو يومئذ قاضي الشافعية بدمشق بينهما مث بعده 

الونائي بقليل ، فحكم للكربى وألغى احلكم للصغرى ،فعقد هلما جملس حبضرة السلطان وتعصب األكابر للصغرى 
تبه أن يستوعب الصورة ويستمر هبما على االشتراك ، فلما ، فوجد حكم الونائي ال يالقي حكم احلمصي فأمر كا

تأملت وجدت حكم الونائي ال ينقض ، فاعتل عليه وكيل الصغرى بأنه اسنده إىل ما ثبت عنده من تبذيرها 



وسفهها ومل يفسر التبذير والسفه فال يقدح فيها ، الحتمال أن يكون من شهد بذلك يعتقد ما ليس بسفه سفها وما 
ذير تبذيرا ، وأخرج فتاوى مجاعة من الشافعية بذلك ، فتوقفت عن مراده ملا تأملت يف آخر حكم الونائي ليس بتب

فسر عندي بقادح وقد دخل يف هذا الكالم كان مقبوال : لو جاء فقال : بعد اعتبار ما جيب اعتباره شرعا فقلت 
فأبلغوا السلطان أن هذا الكالم تعصب للونائي منه ، فاستشاط الوكيل وتوسلت موكلته إىل مجع كثري من األكابر ، 

، فصرح بعزل االثنني ، فلما بلغ كاتبه ذلك أقام مبنزله ال جيتمع بأحد ، فلما كان ضحى يوم اخلميس حضر إليه 
احلمصي رسوال من السلطان على لسان الشيخ مشس الدين الرومي أحد جلساء السلطان فأمره باالجتماع 

فقص عليه القصة مفصلة ، فعذره واعتذر إليه وقرره يف الوظيفة ، وكان قد صمم على  -بالسلطان ، فاجتمع به 
عدم القبول من أول يوم ، فاجتمع به القاضي املاضي املالكي وبلغه عن اجلماعة ما يقتضي التخويف والتهديدإذا 

املستعان ؛ مث أحلوا عليه يف واهللا  -استمر على اإلعراض مبا خيشى منه على املال والد والعرض ، فقبل على ذلك 
فوجد حكم الونائي منذ سنني وجاز أن يصري السفيه فيها رشيدا ، فالتمس  -التشريك بني املرأتني يف النظر ، فتأمل 

منهم بينة تشهد باستواء املرأتني يف صفة الرشد اآلن ليقع التشريك بينهما مع بقاء حجة الغائبة ، فاقيمت عند بعض 
  .واهللا املستعان  -ذلك يف ثاين ذي احلجة منها النواب ، وقضى ب

ويف الثامن والعشرين من ذي القعدة قدم القاضي هباء الدين ابن حجي من الشام ، وهرع الناس للسالم عليه ، مث 
استقر يف نظر اجليش صبيحة ذلك اليوم وهو يوم االثنني تاسع عشري شهر ذي احلجة ، وظهر بعد ذلك انه كان 

  .لشهر ، ألنه اشتهر أن مجع من الناس رأوا هالل ذي القعدة ليلة األحد آخر يوم من ا
  .واستهل ذو احلجة يوم الثالثاء بالرؤية 

  .ففي احلادي عشر منه لبس السلطان البياض 
ويف اخلامس عشر منه وصل علي بن حسن بن عجالن أمري مكة من الطور وكان السلطان أرسل بالقبض عليه ، 

وجهز يف البحر إىل الطور ومعه أخوه إبراهيم ، فوصال مقيدين فسجنا بربج القلعة ، وكان  فقبض يف ذي القعدة
أخومها أبو القاسم قد استقر يف اإلمرة وتوجه صحبة احلاج ، وكان شرط عليه أن يبطل النزلة وهي أن عادة 

ق يستنزل ببعضهم فيمنع أكابرهم أن يستجري هبم الغريب ويسمونه نزيال ، فغلب ذلك عليهم حىت صار منعليه ح
من يطالبه حىت باحلق ، وكثر البالء بذلك وافرطوا فيه فرفع ذلك للسلطان ، فشرط على هذا األمري إن يبطل ذلك 

  .مجلة ويعاقب من فعله ، وكتب عليه بذلك التزام وحكم عليه به 
  ٨٤٦وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة ست وأربعني ومثامنائة من األعيان
بالتصغري ، ولد  -الشيخ مشس الدين بن فهيد املصري املشهور بابن املغرييب  -مد شهاب الدين بن حممد أمحد بن حم

من أمة سوداء بعد الستني ، ونشأ يف حجر أبيه ، وزوجه بنت األمري أيب بكر بن هبادر ، وكان بزي الترك ، ومل 
، وينفق عليهم مبعرفة لساهنم واالنتساب إىل الفقراء يشتغل بعلم وال متيز يف شيء إال أنه كان كثري املعاشرة للجند 

، وويل يف سلطنة امللك الظاهر جقمق مشيخة الدسوقية ، وكثرت فيه الشكوى ، وكان ممن يأكل الدنيا بالدين ، 
بس وال يتوقى من ميني حيلفها فيما ال قيمة له مع إظهار حتري الصدق والديانة البالغة ، وكان يتوسع يف املآكل واملال
من غري مادة ، فال يزال عليه الدين ويشكو الضيق ؛ مات بعلة الدرب يف ليلة الثامن من شهر ذي احلجة بعد 

حسن بن نصر اهللا بن حسن بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الكرمي البصروي األصل مث الفوي .ضعف ستة أشهر 
ها ، ولد يف ليلة الثالثاء ثالث ربيع األول سنة ، كاتب سر مصر وناظر جيشها وخاصها ووزيرها وأستادارها ومشري



سبعمائة وست وستني بفوة ونشأ هبا ، مث حتول إىل اإلسكندرية فباشر هبا عدة جهات ، مث عاد إىل فوة فويل نظرها ، 
خلاص مث مث عاد إىل اإلسكندرية فويل نظرها ، مث حتول إىل القاهرة فترقى بعناية يشبك الكبري يف دولة الناصر ، فويل ا

الوزارة مث نظر اجليش إىل أن جاءت الدولة املؤيدية ، فخرجت عنه اجليش وتوىل اخلاص مث الوزارة ، وصودر مرارا 
من غري إهانة ، مث ويل اخلاص بعد انقضاء الدولة املؤيدية يف زمن الظاهر ططر ، واستمر يف دولة الصاحل حممد بن 

دارا ، وصرف عن اخلاص بالقاضي كرمي الدين بن عبد الكرمي ابن ططر مث يف دولة األشرف إىل أن استقر أستا
، وعزل عن االستادارية ، وصودر هو وولده صالح ، وأخذ  ٨٢٨كاتب جكم يف أوائل مجادى األوىل سنة 

األشرف منهما ستني ألف دينار ، واستمر بطاال يف منزله ، مث ويل األستادارية بعد سنني مرة ثانية فلم تطل مدته 
ا وعزل ، مث ويل األستادارية بعد سنني مرة ثانية فلم تطل مدته فيها وعزل ، وويل آقبغا اجلمايل األستادارية فيه

عوضا عنه ، ولزم داره سنني إىل أن ويل كتابة السربعد موت ولده صالح الدين فباشرها يسريا ، وعزله جقمق 
ن شيخا طواال ضخما جهوري الصوت حسن الشكالة بصهره الكمال البارزي ، ولزم البدر بيته إىل أن مات ، وكا

مدور اللحية كرميا واسع النفس على الطعام فاضال ، وطالت ايامه يف السعادة هو وولده فصارا رؤساء مصر ، 
وكان ال يسلم كل قليل من مصادره مع إنعامه وفضلهعلى أعيان الدولة ، وكان عنده بادرة خلق سيء مع حدة 

، مات يف هذه السنة بعد أن أقام ضعيفا حنو السنتني مبرض يقال له احلمق والنسيان اختلط مزاج وصياح يف كالمه 
  . -منه ذهنه ، وحجب يف منزله إىل أن مات يف ليلة األربعاء سابع ربيع اآلخر 

وتقرر خاصكيا ، وويل إمرة غزة مث ويل األستادارية الكربى يف  -أيتمش اخلضري كان من مماليك الظاهر برقوق 
دولة األشرف ، وتنقلت به األحوال وأصيب يف جسده ببياض فكان يستره حبمرة ، وكان قارئا للقرآن ، حمبا يف 

محلته ، كثري الرب هلم ، مع شر فيه وبذاءة لسان وارتكاب أمور فيما يتعلق باملال ، سقط عليه جدار فغطاه ، فأخرج 
  .السبت العشرين من شهر رجب منه مغشيا عليه ، فعاش بعده قليال ومات يف آخر ليلة 

يف مجادى اآلخرة وهو يومئذ الدويدار  -تغر بردى البكلمشي امللقب باملؤذي ، مات يوم الثالثاء خامس عشر 
الكبري ، وكان شهما شجاعا ، عارفا باالمور ، فصيحا بالعربية ، كثري اجلمع للدنيا ، وعمر يف واليته الدويدارية 

خطبة ، ووقف عليها أوقافاغالبها مغتصبة ، وسر أكثر الناس مبوته لثقل وطاته عليهم ،  مدرسة بالصليبة ، عمل فيها
  .وأظنه قارب السبعني 

عبادة بن علي الزرزاي املالكي الشيخ العامل العالمة املفنن زين الدين ، مسع الكثري من شيوخنا ورافقنا يف السماع 
أخرة ، وعني للقضاء بعد موت القاضي مشس الدين البساطي مدة ومهر يف الفقه وغريه ، وصار رئيس املالكية ب

فامتنع ، فأحل عليه فأصر مث تغيب إىل أن ويل غريه ، وواله امللك األشرف التدريس مبدرسته اليت جبوار الوراقني أول 
ن قبل تدريس املالكية هبا إىل أن مات ، وويل قبل موته بقليل تدريس الشيخونية بعد ابن تقي ، وكا -ما فتحت 

موته مبدة قد انقطع إىل اهللا تعاىل ، وأعرض عن االجتماع بالناس وأقبل على شأنه ، وامتنع من اإلفتاء إال باللفظ 
  .أحيانا ، مات يف رمضان وجاوز السبعني 

عبد اهللا السنباطي الواعظ مجال الدين ، مات يف رمضان بعد مرض طويل وقد جاوز السبعني ، وكان يتكلم على 
الشيخ سراج الدين البلقيين ، يقرأ عليه من كالمه وكالم  -اجلامع األزهرمن حنو سبعني سنة ، والزم جملس الناس ب

غريه ، واشتهر ذكره وحظي حظوة عظيمة ، وكان مع ذلك يشتغل بالعلم ويستحضر يف الفقه ، وقد ناب يف 
  .احلكم عن القاضي جالل الدين وغريه 
خ أبو ذر احلنبلي ، مسع من أيب عبد اهللا البياين صحيح مسلم وحدث به عنه عبد الرمحن بن حممد الزركشي الشي



مرارا ، وتفرد عنه بالرواية بالديار املصرية بل كان يف هذا الوقت مسند مصر ، مات يف ليلة األربعاء ثامن عشر 
به ، فقرر يف تدريس ومخسني وسبعمائة ، وكان يدري الفقه على مذه. . صفر فنزل الناس مبوته درجة ، ومولده يف 

املدرسة االشرفية اجلديدة ، وباشر يف تدريس الشيخونية بعد موت القاضي حمب الدين احلنبلي البغدادي ، وكان 
  .صحيح البدن ضعيف البصر وقد ناهز التسعني 

س وحصل عبد العزيز بن علي بن عبد احملمود البكري املقدسي البغدادي احلنبليالقاضي عز الدين ، ويل قضاء القد
بينه وبني اخلطيب بالقدس وهو حينئذ القاضي برهان الدين الباعوين فقام على الباعوين فقدر أن الباعوين ويل قضاء 

الشام ، فتوجه عز الدين إىل بغداد فأقام هبا وويل القضاء هبا مث عاد إىل القدس ، فلما دخل اهلروي القدس وقع 
، فاتفق دخول اهلروي القاهرة وويل قضاء الشافعية هبا ، فقام عليه عز  بينهما فتحول عز الدين إىل القاهرة بأهله

الدين إىل أن عزل ، مث ويل تدريس احلنابلة باملؤيدية أول ما فتحت ، مث ويل قضاء الشام فأقام مدة مث عاد ، مث ويل 
كثري الدهاء واملكر واحليل القضاء بالديار املصرية مرة ثانية ، مث أعيد إىل قضاء دمشق ، وكان عجبا يف بين آدم 

ونقل عنه أشياء مضحكة ؛ مات بدمشق يف شوال مفصوال عن احلكم ، وكان اختصر املغين وضمإليه مسائل من 
  .املنتقى البن تيمية من خمتصرات احلنابلة 

 ببعلبك ٧٦٢علي بن إمساعيل بن حممد بن بردس بن نصر بن بردس بن رسالن البعلي عالء الدين ، مولده سنة 
ونشا هبا وقرأ القرآن ، ورحل به والده إىل دمشق وامسعه جامع الترمذي وسنن أيب داود ومشيخة الفخر على أيب 

حفص عمر بن أميلة ، وأمسعه على الصالح ابن أيب عمر الشمائل للترمذي ومسند ابن عباس من مسند اإلمام أمحد 
 ٧٧٢ى يوسف بن عبد اهللا ابن حامت بن احلبال سنة ومسند أهل البيت فيما أظن ، ومسع مسند اإلمام الشافعي عل

أنا ابن الزبيدي وأخوه أبو علي احلسن وعبد : أنا أبو احلسن اليونيين والتاج عبد اخلالق ابن علوان ، قال اليونيين 
السالم ابن عبد الرمحن بن سكينة وحممد بن سعد بن اخلازن وأبو هريرة حممد ابن الوسطاين وآخرون إجازة ؛ ح 

أنا املوفق بن قدامة إجازة نا أبو زرعة أنا أبو احلسن الكرخي بسنده ، وله مسموعات آخر : قال ابن علوان و
ببعلبك على شيوخها وفيهم كثرة ، وهو شيخ صاحل خري مؤذن جبامع بعلبك ، مات بعد أن رجع إىل بالده يف أول 

أمسع الكثري ، مث رجعفمات وبقي من الثالثة واحد سنة ست وأربعني ، وكان قدم القاهرة كما تقدم وأقام هبا مدة و
  .وهو ناظر الصاحبية 

حممد بك بن دلغادر األمري ناصر الدين صاحب األبلستني ومحو امللك الظاهر جقمق ، مات يف أوائل مجادى اآلخرة 
  . -باألبلستني ، وقيل إنه قتل على فراشه ، وكان كثري الشرور والعصيان على امللوك 

مر بن علي الطنبدي القاضي مجال الدين املعروف بابن عرب ، مات يف ليلة اخلميس الثامن من شهر حممد بن ع
رمضان وهو يف عشر املائة ، ولد بعد اخلمسني بيسري ، واشتغل وقرأ القرآن وحفظ التنبيه ، مث وقع على القضاة 

فأداها بعد سبعني سنة وزيادة ، مث ويل  ٧٣وهو يف العشرين ، رأيت خطه يف الشهادة على أيب البقاء السبكي سنة 
حسبة القاهرة ووكالة بيت املال غري مرة ، وأذن له يف احلكم نيابة عن القاضي الشافعي ، مث اقتصر على النيابة بعد 
الثمامنائة واستمر ، وجرت له خطوب ، وانقطع باخرة يف منزله مع صحة عقله وقوة جسده ، وكانت أكثر إقامته 

إىل أن كان يف هذه السنة فإنه سقط من مكان  -زيرة الفيل ، مث توالت عليه األمراض وتنصل ببستان له جب
فانكسرت ساقه ، فحمل يف حمفة من جزيرة الفيل إىل القاهرة ، فأقام حنو أربعة أشهر ومات ، وهو أقدم من بقي من 

  .طلبة العلم ونواب القضاة الشافعية 
زين بن مشس الدين الدمريياملالكي ، كان جده ناظر املارستان وويل احلسبة  حممد بن حممد بن حممد بدر الدين ين



وكذا والده واستمر هو يف مشارفته ، وكان مشكور السرية كثري احلياء والتودد للناس ، مات يف رمضان وكثر 
  .الثناء عليه ومل يبلغ اخلمسني 

املعروف بالعجمي ، وكان رفيق الذي قبله حممد بن حممد بن بدير زوج أخت الذي قبله بدر الدين العباسي 
  .باملارستان مشكور السرية أيضا حمببا إىل الناس ، وكثر التأسف عليهما ، مات يف شوال 

  ٨٤٧حوادث سنة 
  سنة سبع وأربعني ومثامنائة

ي يف قضاء احملرم ، أوله األربعاء بالرؤية يف اليوم التاسع منه استقر سراج الدين عمر بن موسى احلمص -شهر اهللا 
الشافعية بطرابلس ، وأضيف إليه نظر اجليش بعد أن أقام بالقاهرة مثانية اشهر وأزيد يسعى يف قضاء الشافعية 

بدمشق ، فحضر الونائي قاضيها يف الثالث والعشرين من ذي احلجة ، فحصل للحمصي ياس من قضاء دمشق 
شهر ربيع األول عمل املولد السلطاين ، وكان ويف يوم األحد تاسع عشر .فسعى يف طرابلس إىل أن خلع عليه 

خمتصرا يف كل أحواله حبيث أن عدد القراء احنط من ثالثني إىل عشرة وكذلك الوعاظ ، وفرغ بني العشائني ، 
  .وتوجه الناس إىل منازهلم ساملني من عبث املماليك 

الفرنج برودس ، ومقدمهم مترباي راس ربيع األول توجه العسكر اجملهز لقتال  -ويف يوم االثنني سابع عشر شهر 
نوبة الكبري وإينال العالئي الدوادار الكبري ، ومعهم ألف ومخسمائة مقاتل ، ومعهم مجع كثري من املطوعة ، فتوجهوا 

  .إىل دمياط ليجتمع هبا املراكب اليت جهزت من الشامات وغريها 
دة يف العشر األول ظاهرة ، ونودي يف يوم منه ويف هذا العشر من هذا الشهر توقف النيل بعد إن كانت الزيا

ويف من شهر ربيع اآلخر . . ويف ليلة اخلميس . . فكانت مدة التوقف  -واهللا املستعان فيما كان  -بثالثني إصبعا 
وساروا ، وقذفهم الريح إىل أن . . العساكر إىل دمياطللغزو ، وكان ركوهبم يف البحر يف  -توجهت مراكب 
، فلما كان يف السابع من مجادى اآلخرة فتحوا بلدا يف جزيرة يف . . وتوجهوا منها يف . . رابلس اجتمعوا يف ط

بفتح القاف وسكون املعجمة وكسر املثناة من فوق وسكون املثناة من حتت بعدها  -وسط البحر تسمى القشتيل 
  .الم 

ة وأثبتها يف هذا التعليق خبطه منذ توجهوا من وقد شرح يل صاحبنا العالمة إبراهيم بن عمر بن احلسن البقاعي الوقع
دمياط إىل أن توجهواإىل جهة الديار املصرية ليكون قصتها متوالية ، وهذا اوان سفر اجليش املنصور من داخل فم 

جعلها اهللا دار إسالم  -البحر امللح كان يوم األحد رابع عشر شهر ربيع اآلخر قاصدا اللمسون من جزيرة قربس 
  .الدين آمني إىل يوم 

وكان يف املراكب واحد بطيء السري ، فكان الناس يتقدمونه حلكم اهلواء مث يرجعون بسببه ، فتاهوا عن طريقهم 
فأشرفوا على جبال صيدا وكان قد قل ماء بعضهم ، فأرسوا على ساحل بريوت ليلة االثنني ثاين عشري الشهر ، 

بلس يف تلك الليلة ، ووجدنا العسكر الشامي قد توجه من وتاه مترباي يف مخسة عشر مركبا فأرسوا على طرا
بريوت إىل قربس يف مخسة عشر مركبا يوم اخلميس ثامن عشر الشهر ، مث رحلنا عن بريوت يوم األربعاء رابع 

عشري الشهر والريح قليل جدا ، فأرسينا على املالحة من أرض قربس يوم األحد ثاين عشريه ، وواىف هبا فيه من 
ب إىل طرابلس فكان ذلك من غرائب االتفاق ، مث رحلنا يوم الثالثاء مستهل مجادى األوىل ، واستبطأنا كان ذه

الشاميون وكانوا على اللمسون فالقونا بني املالحة واللمسون فأرسينا هنالك ، وقد مت عدد املراكب مثانني ما بني 
قوارب ، مث سرنا ليلة األربعاء ثانيه فأرسينا على أغربة ومحاالت ومربعات وزوارق وساللري سوى ما يبتعها من ال



اللمسون فيآخر هنارها ، فوجدنا أمريها قد رحل بأهلها وأمتعتهم ، فحكم اصحاب األغراض الدنيوية ، وهم غالب 
الناس عليهم بنقض العهد ، وأفتاهم بذلك من تسمي باسم الطلب ممن مل يرسخ قدمه يف العلوم الدينية ، ومل تطل 

ته للسنة النبوية ، وال اتسعت معارفه يف األحوال احلربية والسياسات الشرعية ، وتشبثوا مبا ال متسك فيه ، ممارس
فاشتد األذى وعظم اخلطب ، فسعوا يف تلك األراضي بالفساد وهنبوا ما وجدوه يف بعض البالد ، وحرقوا وقتلوا ، 

أضلهم حىت قطعت حججهم ، وذكرت أنا حتققنا فنهيت من قدرت عليه وبالغت يف الزجر ، وحبثت مع بعض من 
هلم عهدا فال نزيله إال بتحقق نقضه وان عذرهم يف اهلرب اخلوف من املفسدين ، وما يف قوله تعاىل يا أيها الذين 

اآلية من اإلشارة إىل التأين ، وعلى ذلك فإهنم لعمري مل يرجعوا بقلوهبم ، مث  -آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
يستعينهم يف دية العامريني اللذين قتلهما عمرو بن أمية  -إليهم  eرت قصة يهود بين النضري يف ذهاب النيب ذك

إىل بعض جدرهم ، وعزمهم على أن يطرحوا عليه صخرة ليقتلوه  eالضمري رضي اهللا عنه خطا ، وجلوسه 
لقتال بل خريهم بينه وبني املسري من بالده إىل وإخبار اهللا تعاىل له بذلك ، وأنه مع حتققه لنقضهم مل يبادر إليهم با

آخر القصة ؛ فبينما حنن على ذلك إذ جاءت رسل صاحب قربس يف آخر يوم اخلميس خترب بان ضيافته تالقي 
،وأهنم باقون على عهدهم سامعون مطيعون مسرورون مبسرينا إىل رودس  -العسكر يف الباف بإشباع املوحدة 

ويف ذلك اليوم رأى بعض املسلمني . وا عن هرب القرى اجملاورة بنحو اعتذاري عنهم لكثرة أذاهم له ، واعتذر
مركبني أشرفوا علينا من بعد حبيث رأوا مراكبنا مث ذهبوا فقصدوا املسري إليهم ، فلم يكن يف األغربة من يصلح 

ة السبت خامس الشهر لذلك من النوتية وال من اجلند ليفرقهم يف تلك األراضي ، مث رحلنا من اللمسون ليل
فأرسينا على اللمسون عصر يومها ، مث سرنا يوم االثنني باملقاذيف وتفرقت املراكب لعدم الريح وعدم املقاذيف يف 
بعضها فأرسينا على الرأس األبيض يف ذلك اليوم ، مث سرنا منه ليلة الثالثاء خامس عشر الشهر مع معاكسة اهلواء 

نها فارسينا قريبا من ذلك املنزل ، مث سرنا صبيحة يوم األربعاء سادس عشره وجر أصحاب املقاذيف العريني ع
فأرسينا على قرية قريبة من الباف ، فجاءت رسل صاحب قربس فأخربوا عن مقدار الضيافة وشكوا ما فعل يف 

غضب لعدم جميء بالدهم وتوجعوا ، وظهر منهم اخلداع إما ملا فعل ببالدهم أو لغري ذلك ، فاستقل أمرينا هديتهم و
ملكهم وإحضارهم ملا بقي عندهم من املال ، واعتذروا عما فعل يف بالدهم بأنه فعل بعض األتباع بغري علمه على 

أهنم معذورون لعدم املبادرة باللقاء وإحضار الضيافة واإلخبار بالطاعة ، فرحل ليلة اخلميس سابع عشره معرجا عن 
أرسينا على رأس الصندفاين ، مث رحلنا صبح يوم اجلمعة ثامن عشر الشهر مع البافلئال يأخذ هديتهم ، فتعديناها و

عدم الريح ، فاستمرينا ندور يف البحر وحنن حبيث نرى اجلبال إىل أن قصدنا الرب فأرسينا به ليلة األحد يف هذه 
تركية ليلة اخلميس رابع عشري املنزلة فاستقينا ، مث رحلنا يوم األحد العشرين منه فنزلنا على مدينة العاليا من بر ال
بنحو عشر درج رجفت منها  -الشهر ، وحصلت هناك زلزلة عظيمة قبل غروب مشس يوم اجلمعة خامس عشره 

  األرض ثالث رجفات ، مث سرنا عنها يوم االثنني ثامن عشري اشهر ، فأرسينا على مدينة
 -ذلك اليوم فأرسينا على آغو ليلة اخلميس ثانيه  أنطاليا ليلة األربعاء مستهل مجادى اآلخرة ، مث سرنا عنها ضحى

أحدمها مل يقعوا : الجتماع الناس ، وكان قد حصل هلم ريح عاصف فرقهم وضعضع بعضهم ، فاجتمعوا إال اثنني 
له على خرب والثاين أخربوا انه يف أنطاكيا يصلح خلال حصل يف غرابه ، فأمر يشبك الفقيه بالرجوع ملساعدته ، 

األحد خامس الشهر ، وسار األمري باجليش حنو رودس ، فرجعنا إىل أنطاكيا يف ذلك اليوم ، فلما أصلح  فرجع ليلة
املركب سرنا ليلة الثالثاء سابع الشهر فلحقنا بعض العسكر عند رأس الشالدون فأرسينامجيعا على منزلة فنيكة ، مث 

از القيقبون ومعهم بتخاص وكان مر على املراكب ليال سرنا منها تلك الليلة فلحقنا مجيع العسكر يف بكرهتا عند جم



فلم يرها وظنهم تقدموا ، فلما قرب من القيقبون وجدوا أربعة من مراكب الفرنج فطلبوه فرجع ونذر هبم 
التركمان ، فاجتمعوا يف الرب فتركوه ورجعوا ، فعلم أن اجليش وراءه فاستمر راجعا حىت نام يف فنيكة ، وبلغ األمري 

ويف هذا اليوم أرسلنا بالقيقيون ، ووجدوا هنالك امرأة جالسة على  -فأرسل يف أمره جندة فوجدوه يف فنيكة خربه 
إهنا كان تسحر جيش املسلمني مث هداها اهللا تعاىل إىل اإلسالم فأسلمت ، : اجلبل ، فأحضروها إىل أمري فقالت 

مث سرنا يف أواخر ليلة  -شراك كيدهم ومكرهم فأبطل اهللا تعاىل باطل سحرهم ، وأوقعهم يف حبائل كفرهم وأ
اجلمعة عاشر الشهر فأرسينا ضحى يومها مبنزلة إينوا ، مث سرنا منها يف أوائل ليلة السبت حادي عشره فأرسينا يف 

أواخرها على قشتيل الروج ، وهو حصن منيع على جبل رفيع يف طرف جزيرة تقرب مساحتها من مساحة القاهرة 
 القرافة ومن تربة برقوق إىل بوالق فشارفه بعض شبان املسلمني فصعد إليهم بعض األكابر فتلطف من احلسينية إىل

هبم حىت ردهم ، فظن الفرنج اهنم خافوا فرموا عليهم مبكحلة وهزأوا هبم ، فأثر الكالم يف الناس فكلم بعضهم 
اهللا تعاىل ألمر قدره وقضاه ، وارتضاه يف األمري يف قتاهلم فمنع منه وأقلع للسفر ، مث أكثرواعليه يف ذلك فرده 

سالف االزل فأمضاه ، فوثب الناس إليهم وثوب اآلساد ، ومسحوا بأرواحهم مساح االجواد ، ووقع قائم الزحف ، 
وقام قاعد احلتف ، وتقدمت األبطال ، ومتيزت فحول الرجال ، وعملت املعاول يف السور ، وبان هنالك الرجل 

ناس بالنبال ، وتراموا باجلنادل اخلفاف والثقال ، فطارت رسل السهام ، مبر شراب احلمام ، الصبور ، وتراشق ال
وهللا در املقاليع فلقد  -ودارت على الربايا ، كؤوس املنايا ، وألقوا بالدرق واحلنويات ، والدروع الداوديات 

مهم بدروع احلديد وكانوا هم يعدون وهللا أصحاهبا فلقد كان األقوياء يسترون بعض أجسا -كانت كأهنا املناجيق 
مجيع أبداهنم حديدا ، ويرمون رميا شديدا ، مث أحجموا عن جماورة السور إىل جدار احلصن وهبت ريح الصبا من 
حني قتاهلم إىل ظهر يوم االثنني ثاين عشر الشهر ، فكان ذلك من آيات القول احملمدي نصرت بالصبا ويف ذلك 

بؤس ، وقامت احلرب على ساق ، وكلت من النظر االحداق ، اشتكت إىل أبداهنا اليوم حطم الناس واشتد ال
األعناق ، واستداروا باحلصن من غالب اجلوانب ، وكثر يف رمينا الصائب ؛ فحمي الوطيس ، وخذل إبليس 
أخطأت كثريا سهامهم ومكاحلهم ، وأصيبت دروعهم ومقاتلهم ، وحينئذ استدارت الريح دبورا فكانت من 

مات إهالكهم ، وأهلكتعاد بالدبور ، وهدت مكحلتنا عند ذلك ناحية من اجلدار ، وأضرم بسهم خطاي من عال
حتته نار ؛ وكان ذلك من بديع اآليات ، وعظيم العنايات ، وما زالت تقلله تقليال ، وهتدمه قليال قليال ، إىل أن 

يلة األربعاء مستهل مجادى اآلخرة ، مث سرنا عنها ا ل. هدمت منه جانبا كبريا ، وكان يوما على الكافرين عسريا 
الجتماع الناس ، وكان قد حصل هلم ريح عاصف فرقهم  -ضحى ذلك اليوم فأرسينا على آغو ليلة اخلميس ثانيه 

أحدمها مل يقعوا له على خرب والثاين أخربوا انه يف أنطاكيا يصلح خلال : وضعضع بعضهم ، فاجتمعوا إال اثنني 
به ، فأمر يشبك الفقيه بالرجوع ملساعدته ، فرجع ليلة األحد خامس الشهر ، وسار األمري باجليش حنو حصل يف غرا

رودس ، فرجعنا إىل أنطاكيا يف ذلك اليوم ، فلما أصلح املركب سرنا ليلة الثالثاء سابع الشهر فلحقنا بعض 
منها تلك الليلة فلحقنا مجيع العسكر يف العسكر عند رأس الشالدون فأرسينا مجيعا على منزلة فنيكة ، مث سرنا 

بكرهتا عند جماز القيقبون ومعهم بتخاص وكان مر على املراكب ليال فلم يرها وظنهم تقدموا ، فلما قرب من 
القيقبون وجدوا أربعة من مراكب الفرنج فطلبوه فرجع ونذر هبم التركمان ، فاجتمعوا يف الرب فتركوه ورجعوا ، 

 -ه فاستمر راجعا حىت نام يف فنيكة ، وبلغ األمري خربه فأرسل يف أمره جندة فوجدوه يف فنيكة فعلم أن اجليش وراء
إهنا كان : ويف هذا اليوم أرسلنا بالقيقيون ، ووجدوا هنالك امرأة جالسة على اجلبل ، فأحضروها إىل أمري فقالت 

ل اهللا تعاىل باطل سحرهم ، وأوقعهم يف حبائل تسحر جيش املسلمني مث هداها اهللا تعاىل إىل اإلسالم فأسلمت ، فأبط



مث سرنا يف أواخر ليلة اجلمعة عاشر الشهر فأرسينا ضحى يومها مبنزلة إينوا ،  -كفرهم وأشراك كيدهم ومكرهم 
مث سرنا منها يف أوائل ليلة السبت حادي عشره فأرسينا يف أواخرها على قشتيل الروج ، وهو حصن منيع على 

جزيرة تقرب مساحتها من مساحة القاهرة من احلسينية إىل القرافة ومن تربة برقوق إىل بوالق  جبل رفيع يف طرف
فشارفه بعض شبان املسلمني فصعد إليهم بعض األكابر فتلطف هبم حىت ردهم ، فظن الفرنج اهنم خافوا فرموا 

م فمنع منه وأقلع للسفر ، مث أكثروا عليهم مبكحلة وهزأوا هبم ، فأثر الكالم يف الناس فكلم بعضهم األمري يف قتاهل
عليه يف ذلك فرده اهللا تعاىل ألمر قدره وقضاه ، وارتضاه يف سالف االزل فأمضاه ، فوثب الناس إليهم وثوب 

اآلساد ، ومسحوا بأرواحهم مساح االجواد ، ووقع قائم الزحف ، وقام قاعد احلتف ، وتقدمت األبطال ، ومتيزت 
عاول يف السور ، وبان هنالك الرجل الصبور ، وتراشق الناس بالنبال ، وتراموا فحول الرجال ، وعملت امل

باجلنادل اخلفاف والثقال ، فطارت رسل السهام ، مبر شراب احلمام ، ودارت على الربايا ، كؤوس املنايا ، وألقوا 
وهللا أصحاهبا فلقد كان  -جيق وهللا در املقاليع فلقد كانت كأهنا املنا -بالدرق واحلنويات ، والدروع الداوديات 

األقوياء يسترون بعض أجسامهم بدروع احلديد وكانوا هم يعدون مجيع أبداهنم حديدا ، ويرمون رميا شديدا ، مث 
أحجموا عن جماورة السور إىل جدار احلصن وهبت ريح الصبا من حني قتاهلم إىل ظهر يوم االثنني ثاين عشر الشهر 

احملمدي نصرت بالصبا ويف ذلك اليوم حطم الناس واشتد البؤس ، وقامت احلرب ، فكان ذلك من آيات القول 
على ساق ، وكلت من النظر االحداق ، اشتكت إىل أبداهنا األعناق ، واستداروا باحلصن من غالب اجلوانب ، 
هم وكثر يف رمينا الصائب ؛ فحمي الوطيس ، وخذل إبليس أخطأت كثريا سهامهم ومكاحلهم ، وأصيبت دروع

ومقاتلهم ، وحينئذ استدارت الريح دبورا فكانت من عالمات إهالكهم ، وأهلكت عاد بالدبور ، وهدت مكحلتنا 
عند ذلك ناحية من اجلدار ، وأضرم بسهم خطاي من حتته نار ؛ وكان ذلك من بديع اآليات ، وعظيم العنايات ، 

  .منه جانبا كبريا ، وكان يوما على الكافرين عسريا  وما زالت تقلله تقليال ، وهتدمه قليال قليال ، إىل أن هدمت
قص على يوم السبت سادس عشري مجادى األوىل أنه رأى يف املنام أن  -وكان األمري سودون قراقاش املؤيدي 

فقلت : ارم الذي وراءك فهو األهم ، قال : فهززت الذي يليين ألرميه ، فقال : احلصار يف مكان له سوران ، قال 
 -ميك مث أرميه ؛ فكان تأويل ذلك أنه كان منزله وقت حصار هذا احلصن قرب الربج األخري الذي يلي بل أر: 

: وقالوا  -فيه الباب ، فاشرف من هناك بعض الفرنج ضحى يوم اخلميس سادس عشر الشهر أعين مجادى اآلخرة 
كم ، فإن أخذمتوها فنحن يف قد كان قصدكم إىل رودس فنريد أن تذهبوا إليها قبل أن تنهك أنفسكم وأموال

قبضتكم ، أو أعطونا سلورة حىت نذهب إليهم ، فإن رضوا سلمنا لكمفعلنا ؛ فلم يرد األمري هلم جوابا إال رمي 
املكحلة واملنجنيق ، وكان قد هنانا يف ذلك الوقت ونادى مناديه وهم يسمعون باملنع من كالمهم إال بإذنه ، وكنا 

هم ، ووضعوا يف اجلميع التراب وأغصان الدفلي وورقها ، فأنتنت املياه وقلت ، وجدناهم قد طموا بعض آبار
فذهب مجاعة من املسلمني إىل بر التركية لالستقاء ، فوجدوا هناك ثالثة رجال فأتوا هبم يف عصر هذا اليوم ، 

فضرهبم فأصروا على ذلك  إهنم هربوا من بالد التركمان قاصدين إىل القشتيل ،: فسأهلم األمري عن أمرهم ، فقالوا 
إهنم مماليك لبعض الروم ومسي كل واحد منهم مالكه وكان قد أصيب خلق ممن دنا إىل احلصن باحلجارة : وقالوا 

والنبل وضاع منا يف أحجارهم سهام كثرية ، فمنع األمري من الدنو إليهم وجعل جل القتال على املدفع واملنجنق ، 
ل يوم األحد إىل أواخر يوم االثنني مطرا متصال ومنه ما هو شديد جدا مع برق مث أمطرت علينا السماء من أوائ

ساطع ورعد صادع مث استمر اجلو يف غالب األوقات مغلسا واملطر يتعاهد األرض واهلواء عاصف فشق ذلك على 
بت خامس عشري الناس إلتيانه هلم على غفلة لكنه أغناهم عن االستقاء من بر التركية ، مث صحت السماء يوم الس



الشهر ومحيت الشمس فاتفقت فيه كثرة إصابة املكحلة واملنجنيق وتواردمها على مكان واحد من اجلدار فأوهناه 
وهنا شنيعا وأسرعنا إىل إفساده إسراعا ذريعا ، فخاف الكفار من الدنو إىل ذلك املكان ، فاتفق أن قاربه اثنان من 

وجاء الفرنج . بعهما الناس وأسرعإليهم النقابون وستروهم باألتراس املسلمني فعلما ذلك فالصقا اجلدار وتا
وأكثروا من رمي احلجارة ، فيسر اهللا تعاىل نقبه ، وتالحق الناس باحلنويات وجدوا يف األمر ، وكانت القتلى مع 

وضاق  ذلك قليال ، وجاء الليل فأرخى ستره وأسبل سرباله فكانت حجارهتم تنزل على غرة فغلبت السالمة ،
النقب على احلجارين فستر هلم بابه باالخشاب فأوسعوا ، وجد اجلد عند الصباح وعظم اهلد ملا دعا داعي الفالح ، 

وحم األمر وجاء النصر ، ودقت فينا البشائر ، وشقت منهم بعد اجلدر املرائر فقذف اهللا يف قلوب الذين كفروا 
مأواهم النار وبئس مثوى الظاملني ، فطلبوا األمان عند الشروق ، الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا و

فكفوا عنهم النبل ودلوا كبريهم إلينا حببل ، فوقع الصلح على أن يكفوا عنهم القتل ، وعن أهلهم ويتركوا 
ستني ، حصنهم مبا فيه ، فكان ذلك من األلطاف اخلفية واآليات النبوية ، وكانت عدهتم حنو مائة ومخسني ورحاهلم 

واهللا أعلم بعدة قتالهم فقد سئل اثنان حبضوري مفترقني فاختلف كالمهما اختالفا كثريا ، وقتل منا أكثر من ثالثني 
عليه ، ونكست تلك األعالم وانتصبت رايات اإلسالم ،  -وجرح كثري ، فصعد املسلمون إليه وعلوا أكثرهم 

الذعر السلطاين ، ومحد وهللا احلمد األمر الشيطاين ، وكان وكسرت الصلبان ، وعلت كلمة اإلميان ، وزعق هنالك 
يوما علينا مطريا ، وعلىالكافرين عبوسا قمطريرا ، مث شرعنا يف هدم املكان صبح يوم االثنني سابع عشري شهر ، 

فلم يفرغ إال وقد ساوت جدرانه األرض ، من طوهلا والعرض ، وسارع إليه اخلراب ، وصار ماوى الثعالب 
اب ، ومل يبق يف تلك اجلزيرة ديار ، وال نافخ نار ، ولقد صعدت احلصن فرأيت من صعوبته ما يزيد على والذئ

الوصف ، وكثر محدي هللا تعاىل على ما ألقى يف قلوهبم من الرعب ، فإهنم لو ثبتوا لزاد التعب ، ومل نقدر عليه بنقب 
حيقق بقيته ، واتفق رأي األمراء أن يشتوا يف بالد  منام األمري سودون أن -وال مكحلة ، واملرجو ممن حقق بعض 

الروم يف بلدة يقال هلا مكري حىت يريد اهللا ما يريد فهو املرجو فضله يف تيسري األمور ، مث مل يوافقهم الريح الشرقي 
قربس ، واستمر الغريب ، وخافوا من هروب من يف املراكب من النواتية وغريهم ، فاقتضى رأيهم أن ينزلوا جبزيرة 

  فساروا
ضحى يوم األحد ثالث شهر رجب ، فاصبحوا مبنزلة فنيكة وقد تفرقت املراكب لظلمة الليل وقلة الريح ، فأقاموا 

هبا يومني مث سافروا ، فقويت الريح فأرسوا باجلانب الغريب من رأس الشالدون يف منزلة يقال هلا قرابالق وقد تفرقت 
إىل أن هبتالريح فاجتمعوا إال مركب األمري إينال الدويدار ، وهو كبريهم ، املراكب حبيث مل يعلم أحد خرب أحد 

فأرسلوا من يعرف خربهم يف مركب لطيف فلم يعد اخلرب عنه ، مث ظهر إنه ارسى مبن معه يف القيقبون من عدم 
شاميني فارس نائب الريح ، فتوجهت االغربة بأمر أمري البحر إليه وكان غرابنا فيها ، فسرنا بعد أن دفن أمري ال

القلعة وكان جرح يف القشتيل يف جبينه جراحة أزالت عقله ، فلما كنا يف أثناء الطريق آخر هذا اليوم أرسلت علينا 
السماء من أفواهها عيون املاء ، واجتمعت ظلمة الليل إىل سواد ذلك العماء ، فأرسينا هنالك ، وقد خفنا أن حتيط 

نا لذلك ، فلم يصبح يوم األحد عاشره إال وقد شابت رؤوس اجلبال فاكتست عمائم بنا املهالك ، وأن حتبط أعمال
الثلج البيض ، وعادت وجوه الرجال من شباب الربد يف الطويل العريض ، مث ابيض السحاب فشابت منه ناصية 

بشيبني ، وأغرقتنا البحر ، وعاد اسوداده واخضراره فائقا بياض النحر ، فضربتنا األهواء من بياض اجلبال والبحر 
األنواء من ماء الغمام واملوج بشيبني ، وبلينا من قرص الذباب ورقص الغراب ، بأليم العذاب ، فعلمت أنه ال يريح 

من هذه العموم ، ويزيح ما تواىل من جيوش الغموم ، إال األعمال الصاحلة ، واألقوال الراحبة ، ومل أستحضر فيما 



جئ إىل ظله وارجتيه ، وفهمت من حديث كعب بن عجرة وغريه أن أسرع الدعاء يف سلف يل منها ا أرتضيه ، فألت
القبول ، واشده إنقاذا من شدة الشدائد الصالة على الرسول ، فلزمتها ليال وهنارا ، عشيا وإبكارا وأرسينا ليلة 

يها من األهوال ما رأينا ، ومنعنا اهلواء منجوازها وهو صعب العريكة ، فبتنا بليلة رأينا ف -االثنني على فنيكة 
وقاسينا من شديد األحوال الذي قاسينا ، ريح تكاد والعياذ باهللا أن تقلب الغراب ، وصيب ال ينجي منه ستر وال 

من الكرب ومثريها البحر الزخار ، فضاقت  -ثياب ، وبرق يكاد سنا برقه يذهب باألبصار ، وأمواج ما مينعها كرب 
القلوب من خافضني رافعني ، ليل سواده أشد من سواد الغراب ، وغراب أعظم يف  الصدور من جامعني ، وطارت

تقلبه من الطائر النقاب ، مث اجنلت الشمس وطاب الوقت ، وابتدانا يف اجتناء مثرة الصالت من الفوز والنجاة ، 
ملكان األول ، واجتمعت فسرنا يف آخر ليلة األربعاء ثالث عشر الشهر حنو القيقبون حىت أدركنا بقية اجليش يف ا

يوم األحد ثالث . واهللا املستعان  -اآلراء على العود إىل الديار املصرية خوفا من هيجان البحر وعدم موافقة الرياح 
شهر رجب ، فاصبحوا مبنزلة فنيكة وقد تفرقت املراكب لظلمة الليل وقلة الريح ، فأقاموا هبا يومني مث سافروا ، 

جلانب الغريب من رأس الشالدون يف منزلة يقال هلا قرابالق وقد تفرقت املراكب حبيث مل يعلم فقويت الريح فأرسوا با
أحد خرب أحد إىل أن هبت الريح فاجتمعوا إال مركب األمري إينال الدويدار ، وهو كبريهم ، فأرسلوا من يعرف 

قبون من عدم الريح ، فتوجهت خربهم يف مركب لطيف فلم يعد اخلرب عنه ، مث ظهر إنه ارسى مبن معه يف القي
االغربة بأمر أمري البحر إليه وكان غرابنا فيها ، فسرنا بعد أن دفن أمري الشاميني فارس نائب القلعة وكان جرح يف 
القشتيل يف جبينه جراحة أزالت عقله ، فلما كنا يف أثناء الطريق آخر هذا اليوم أرسلت علينا السماء من أفواهها 

تمعت ظلمة الليل إىل سواد ذلك العماء ، فأرسينا هنالك ، وقد خفنا أن حتيط بنا املهالك ، وأن عيون املاء ، واج
حتبط أعمالنا لذلك ، فلم يصبح يوم األحد عاشره إال وقد شابت رؤوس اجلبال فاكتست عمائم الثلج البيض ، 

ت منه ناصية البحر ، وعاد وعادت وجوه الرجال من شباب الربد يف الطويل العريض ، مث ابيض السحاب فشاب
اسوداده واخضراره فائقا بياض النحر ، فضربتنا األهواء من بياض اجلبال والبحر بشيبني ، وأغرقتنا األنواء من ماء 

الغمام واملوج بشيبني ، وبلينا من قرص الذباب ورقص الغراب ، بأليم العذاب ، فعلمت أنه ال يريح من هذه 
جيوش الغموم ، إال األعمال الصاحلة ، واألقوال الراحبة ، ومل أستحضر فيما سلف يل  العموم ، ويزيح ما تواىل من

منها ا أرتضيه ، فألتجئ إىل ظله وارجتيه ، وفهمت من حديث كعب بن عجرة وغريه أن أسرع الدعاء يف القبول ، 
بكارا وأرسينا ليلة االثنني على واشده إنقاذا من شدة الشدائد الصالة على الرسول ، فلزمتها ليال وهنارا ، عشيا وإ

ومنعنا اهلواء من جوازها وهو صعب العريكة ، فبتنا بليلة رأينا فيها من األهوال ما رأينا ، وقاسينا من  -فنيكة 
شديد األحوال الذي قاسينا ، ريح تكاد والعياذ باهللا أن تقلب الغراب ، وصيب ال ينجي منه ستر وال ثياب ، وبرق 

من الكرب ومثريها البحر الزخار ، فضاقت الصدور من  -ذهب باألبصار ، وأمواج ما مينعها كرب يكاد سنا برقه ي
جامعني ، وطارت القلوب من خافضني رافعني ، ليل سواده أشد من سواد الغراب ، وغراب أعظم يف تقلبه من 

من الفوز والنجاة ، فسرنا يف الطائر النقاب ، مث اجنلت الشمس وطاب الوقت ، وابتدانا يف اجتناء مثرة الصالت 
آخر ليلة األربعاء ثالث عشر الشهر حنو القيقبون حىت أدركنا بقية اجليش يف املكان األول ، واجتمعت اآلراء على 

  .واهللا املستعان  -العود إىل الديار املصرية خوفا من هيجان البحر وعدم موافقة الرياح 
ألربعاء التاسع عشر من شهر رجب ، ووصل اخلرب بذلك إىل القاهرة واتفق وصول أوهلم إىل ساحل دمياط يف يوم ا

  يف يوم اجلمعة
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لتاريخ: كتاب  ا لعمر يف  ا بناء  لغمر بأ ا ء  نبا   إ
لعسقالين : املؤلف  ا بن حجر  بن علي  أمحد  لفضل  ا لدين أيب  ا  شهاب 

بعد الصالة ، مث وصل سودون احملمدي مبشرا بقدومهم فاجتمع بالسلطان يف يوم االحد الثاين والعشرين منه ، مث 
ياط كما تقدم ، ومنهم من جرته إىل اإلسكندرية ، ونزل تالحق بقية العسكر ، فمنهم من جرته الريح إىل ساحل دم

أكثرهم بساحل رشيد ، مث دخلوا حبر النيل فاستقبلهم الريح املريسية ، فما تكامل جميئهم إال يف يوم األربعاء حادي 
  .ميس عشر شعبان ، فركبوا مجيعا ومعهم األسرى والغنيمة إىل القلعة ، وخلع عليهم ، واجتمعوا بالسلطان يوم اخل

  من احلوادث بعد سفر الغزاة
يف أواخر مجادى اآلخرة قدم زين الدين عبد الباسط الذي كان ناظر اجليش ومدبر اململكة يف سلطنة األشرف بعد 
أن استأذن يف القدوم إىل السلطان زائرا ، فأذن له فقدم ، وهرع الناس إىل تلقيه وبالغوا يف ذلك ملا ظنوا من عوده 

ه ، فلما اجتمع بالسلطان خلع عليه وعلى أوالده الثالثة ، فزينت هلم البلد وأظهروا من الفرح به ما إىل ما كان علي
مل يكن يف البال حىت أطبق أكثر الناس على أهنم ما رأوا مثل ذلك اليوم من كثرة استبشار الناس به ، وهرع الناس 

ياما مث استأذن يف الزيارة فأذن له ، فحصل له بسط بعد للسالم عليه وأرجفوا بواليته وتنافسوا يف ذلك ، فأقام أ
زائد وابتهاج وعاد بغري شيء ، مث تكرر ذلك إىل أن أظهر أنه ال أرب يف والية من الواليات وإمنا يريد أن 

يشتيبالقاهرة ويصيف بالشام ، فسكت عنه ، مث بدا له أن يستأذن يف الرجوع فأذن له فودع ، وسار قبل أن يستهل 
حصل ألصحاب الوظائف طمأنينة زائدة بعد قلق كثري ، ألن كال منهم ما كان يدري ما يؤل أمره معه ، رجب ، و

  .إمرة  -وأعطى السلطان لولده الكبري بالشام 
وفيه رافع ولد القاضي شهاب الدين ابن الرسام الذي كان قاضيا حبماة مث حبلب ، وكان ولده هذا يتقاضى اإلشغال 

ل إىل التعرف بالسلطان ملا كان يف السفرة األخرية من دولة األشرف حبلب ، مث إنه حضر بباب والده ، مث توص
ورافع يف كاتب السر حبلب وهو زين الدين عمر بن شهاب الدين بن السفاح ويف نائب القلعة ووايل القلعة ومباشر 

ا هبا وخرج ملا خلع امللك العزيز القلعة أهنم استولوا على احلواصل السلطانية يف إمرة تغري برمش الذي كان نائب
وآل أمره إىل القتل كما تقدم ، فاحضر األربعة مع الربيدية وحبسوا بالربج ، مث أذن لنائب القلعة تغري برمش 

الفقيه يف حماسبتهم ، فتقرر عليهم مخسة وعشرين ألف دينار وأطلقوا ليحصلوها ، واستقر الذي رافع فيهم يف نظر 
يعا ، وسافر ومعه زوجته ألف بنت القاضي علم الدين صاحل ابن شيخنا البلقيين ، فلما كان اجليش وكتابة السر مج

  ٨٤٧وفيات سنة . .بعد سفره بعشرة أيام أعيدت كتابة السر البن السفاح وأذن له يف السفر 
  ذكر من مات يف سنة سبع وأربعني ومثامنائة من األعيان

  .ن خواص األشرف ازبك جحا مات مسجونا بقلعة صفد ، وكان م
حسن بن عثمان بن األشقر بدر الدين أخو ناظر اجليوش حمب الدين ، وكان قد باشر نظر املرستان نيابة عن أخيه ، 

مث ملا تواله يف زمن الظاهر جقمق مات يف صفر ومل يكمل الستني ، وتاسف عليه أخوه كثريا ، وكان قائما بأمور 
  .أخيه كلها 

كان يتعاىن التوقيع يف ديوان اإلنشاء ، واشتغل كثريا  -اإلسكندراين األصل نور الدين  بصال. . علي بن أمحد بن 
يف عدة فنون ومل يكن باملاهر ، ومسع من أيب الفرج ابن الشيخة والشيخ سراج الدين بنامللقن وغريمها ومن قبل ذلك 

اإلمالء عندي حنوا من عشرين سنة ، كتب خبطه كثريا من تصانيف شيخنا املذكور ، وحدث باليسري والزم جمالس 



  .، مات ف آخر يوم األربعاء ثالث عشري رجب أظنه أكمل السبعني 
خليل السخاوي غرس الدين ناظر احلرمني القدس واخلليل ، كان عاميا ورقاه الظاهر جقمق حىت عد من األعيان ، 

  .نه عاريا ومل تطل مدته حىت مات ليلة العشرين من مجادى األوىل وكان يتدين مع كو
صدقة احملرقي فتح الدين ناظر اجلوايل ، كان ممن رقاه جقمق على عاميته ؛ مات يف ليلة اخلميس سلخ شوال ودفن 

  .ظاهر باب احلديد 
فارس أمري السرية اليت خرجت من دمشق يف الغزاة إىل رودس فأصابه جراحة ، فتضعف منها إىل أن مات يف البحر 

  . -رسالة برهان الدين  وقد ذكر يف -بعد أن رجعوا 
حممد ناصر الدين أبو املعايل بن السلطان الظاهر جقمق ، مات يف السبت سحر الثاين عشر من ذي احلجة ، وكان 

، وقرأ القرآن واشتغل بالعلم وحفظ كتبا ومهر يف مدةيسرية ، ونشا يف معاشرة  ٨١٦مولده يف شهر رجب سنة 
الديري قبل أن يلي القضاء ، وتردد إىل كاتبه ، وأخذ عن مشس الدين  أهل العلم ، والزم الشيخ سعد الدين بن

الكافياجي الرومي وغريه ، وكان حمبا يف العلم والعلماء ، وويل اإلمرة بعد سلطنة أبيه بقليل ، وجلس راس امليسرة 
ابه السل ، فصار وسكن الغور بالقلعة ، ووعك يف أثناء السنة قدر شهر مث عويف ، مث انتكس يف أوائل شوال وأص

بنقص كل يوم ، مث انقطعت عنه شهوة األكل وخرج إىل النزهة يف الربيع وهو بتلك احلال فما رجع إال وهو كما 
به ، وطرأ عليه اإلسهال واستحكم به السل ، وهو مع ذلك حيضر املوكب إىل أن صلى صالة العيد ونزل إىل بيته 

 يتهيأ له أن يوصي ، وخلف بنتني وثالث نسوة ووالديه ، وكان بالرميلة فضحى ورجع واستمر إىل أن مات ، مل
حنفيا لكثرة من يعاشره ، ويالزم الشافعية ، وكان كثري الرب والبشر ، قليل األذى ، كثري اإلنكار على ما ال يليق 

شهيدا ، فمات  -بالشرع ، غال أنه كان منجمعا عن الكالم مع والده ، وكان يكظم غيظه إىل أن قدرت وفاته 
فمنعهم أبوه من االعتماد على ذلك ، ومنهم من يزعم أنه سقى ؛ ومل يثبت شيء من ذلك ، ودفن بقرب القلعة 

وكان من أقرانه ، وكانت سرية اآلخر مشكورة ، ومات وله . . بالتربة اليت أنشأها قانباي اجلركسي لولده حممد 
باسي ، وهو ابن اخلليفة السلطان املستعني باهللا أمري املؤمنني حيىي بن العباس بن حممد بن أيب بكر الع.دون الثالثني 

بن املتوكل بن املعتضد ، مات بعدالظهر الثاين عشر من احملرم ، وأخرجت جنازته صبيحة الثالث عشر ، ودفن 
ح بالصحراء يف حوش اختذه لنفسه فدفن فيه أوالده ، ومل خيلف غري بنتني ، ومل يبلغ األربعني ، وكان قد ترش

للخالفة ملا مات عمه املعتضد داود وادعى أن والده عهد إليه ، فلم يتم له ذلك ، وكان من خيار الناس ، مشكور 
  .رمحه اهللا ومل خيلف ذكرا وخلف ماال جزيال فيما قيل  -السرية ، سليما مما يعاب 

مس عشر شهر رجب ، وكان فاضال الشيخ مجال الدين ، مات يف ليلة اجلمعة خا. . مجال الدين بن اجملرب التزمنيت 
، ودار على الشيوخ ، ودرس يف أماكن ، وناب يف احلكم عن القاضي علم الدين ابن شيخنا  -اشتغل كثريا 

  .البلقيين وكان صديقه ، وأظنه جاوز السبعني 
بأسيوط  جالل الدين بن شرف الدين عبد الوهاب ، الشريف اجلعفري الزيين األسيوطي ، مدرس املدرسة الشريفية

  .، واملدرسة املذكورة إنشاء ابن عم أبيه زين الدين بن الناظر االسيوطي ، وكان قد ويل احلك هبا مدة 
  ٨٤٨حوادث سنة 

  سنة مثاين وأربعني ومثامنائة
استهل احملرم منها يوم االثنني وقد تزايد الطاعون ، وبلغ عدد األموات يف كل يوم زيادة على عشرين ومائة ممن 

املواريثوقيل إنه يزيد على املائتني ، وأكثر من ميوت األطفال والرقيق ، مث تزايد واشتد اشتعاله إىل أن  يضبط يف



  .دخل احلاج فتزايد أيضا ، ومات من أطفاهلم ورقيقهم عدد جم ، ويقال إنه جاوز األلف يف كل يوم 
الكبري ، وكان خرج قبله باثين عشر يوما ويف يوم االثنني ثاين عشري الشهر خرج أمري اجملاهدين إينال الدويدار 

  .طائفة كبرية تقدموا إىل إحضار املراكب من دمياط إىل اإلسكندرية 
ويف يوم اجلمعة الثالث من صفر بعد صالة اجلمعة والشمس يف اجلوزاء أمطرت السماء مطرا يسريا بغري رعد ، 

  .تحدثون أن الوباء قد تناقص عما كان تقدمته ريح عاصف بتراب منتشر ، فسكن يف احلال واصبح الناس ي
ويف ليلة األحد خامس صفر وجدت وجعا حتت إبطي األمين ونغزة مؤملة فنمت على ذلك ، فلما كان يف النهار زاد 

واألمر على حاله ، فلما كان العاشر برزت حتت إبطي كاخلوخة اللطيفة ، مث  -األمل قليال ،ومنت القائلة وانتبهت 
وهللا احلمد وتناقص املوت إىل أن احنط ما  -يال قليال إىل العشر األخري منه فذهبت كأن مل تكن أخذت يف خلفة قل

  .بني العشرين والثالثني 
أوله اخلميس بالرؤية الواضحة ، ووافق الرابع والعشرين من بونة ، ويف يوم اجلمعة اخترب  -شهر ربيع األول 

  .القياس مكان املاء 
  .شر بالنيل ويف يوم السبت دار من يب

وله احلمد وفيه ارتفع  -وصل هجان من احلجاز خيرب برخص األسعار مبكة  -ويف يوم األحد نودي بالزيادة وقد 
  . -الطاعون نادرا مث ارتفع مجلة 

ويف يوم الثالثاء أواخر الشهر سقط اجلدار على ولد سعد الدين إبراهيم الذي كان أبوه ناظر اخلاص وكذا جده 
فمات ، وكان قد طعن جبنبني مث خلص وأفاق فبغته املوت باهلدم ، وكان قد قارب  -كاتب جكم املعروف بابن 

  .البلوغ ، وخرجت له جنازة حافلة 
شهر ربيع اآلخر يوم اجلمعة بالرؤية ، يف يوم األحد ثالث شهر ربيع اآلخر حضر إيل بعض الدويدارية من عند 

عن العزل ، مث مل نلبث إال ساعة أو دوهنا فحضر الشيخ مشس الدين وهي كناية  -السلطان يأمرين أن ألزم البيت 
مل أرد بذلك العزل ، وسأل أن ابكر إىل القلعة : الرومي جليس السلطان فذكر أن السلطان ندم علىذلك وقال 

صبيحة ذلك اليوم أللبس خلعة الرضا ، وكان السبب يف ذلك أن بعض نواب احلكم أثبت شيئا فاستراب السلطان 
به فأحضره وأحضر بعض الشهود فاختلف كالم من حضر من الشهود ، فتغيظ وبطش بنائب احلكم وأمر بسجنه 

وعزل القاضي الكبري ، مث أعيد القاضي يف يومه وأمر باإلفراج عن النائب ، فحصل يل حنق فالتزمت أنين ال 
؛ وذلك يف يوم اخلميس سلخ الشهر ، أستنيب إال عشرة وال أعيد أحدا من غريهم إال بإذن مشافهة من السلطان 

وأوضحت للسلطان عذر النائب فيما أثبته ، فأظهر القبول حبضرة قاضي القضاة احلنفي والشيخ مشس الدين 
الونائي ، واخرباه أنه مل خيطئ يف احلكم ، ومع ذلك بقي عنده من ذلك بقايا ، مث حصل اجتماع آخر وتأكد قبول 

  .ورضي عليه وكساه فرجية وأذن يف عوده لنيابة احلكم العذر ، مث حضر عنده النائب 
ونودي فيه بزيادة عشرين إصبعا ، وكان يف يوم االثنني قبله نودي  -ويف التاسع منه كسر اخلليج يف يوم الثالثاء 

عهد بعشرين إصبعا ، قبله يف يوم األحد بعشرين إصبعا مث نودي يف صبيحة األربعاء بتكملة سبعة عشر ذراعا ، ومل ي
  .قط أنه نودي يوم الوفاء بزيادة عشرينإصبع ، منها إصبعان تكملة الوفاء ومثانية عشر زيادة أول يوم منه 

ويف رابع عشري شهري ربيع اآلخر وصل الغزاة إىل ساحل رودس ، فتحصن أهلها يف قلعتهم فوجدوها يف غاية 
ع من مجادى األوىل فيه شرح قصتهم يف الذهاب احلصانة ، فوصل كتاب صاحبنا برهان الدين البقاعي مؤرخ بالساب

  .وقد ضممته إىل هذا التعليق كما فعلت يف غزاة قشتيل  -إىل أن حاصروا القلعة 



مث وصل كتاب الشريف الكردي مؤرخ بالتاسع من مجادى األوىل املذكور ، وفيه أنه أصيب من املسلمني خلق كثري 
وأن أكثرهم حصل هلم الفشل واخلور بسبب من أصيب . ملراكب مما رماهم الفرنج من أعلى احلصن وكسر من ا

منهم وأهنم يف ضيق ، فجهز السلطان إليهم مددا ، وقد فتحت رودس يف خالفة معاوية على يد جنادة بن أيب أمية ، 
ية عليهم وأمر معاوية مجاعة من املسلمني باإلقامة فيها ، فأقاموا إىل أن ويل يزيد اخلالفة فأذن هلم يف القفول خش

ففعلوا وتركوها ، مث كانت تغري بعد ذلك ؛ وبعد توجه املدد وصل اخلرب برجوع العسكر كله بسبب ختاذهلم ، 
من هجوم الشتاء ، فاتفق أكثرهم على . . وخشي أن  -مث الترمجان ومعه طائفة . . بالرمي عليهم مث . . وأصيب

اال ، فكان آخر من وصل كبريهم وهو الدويدار الكبري الرجوع فلم يسعه إال موافقتهم ، فتوجهوا ووصلوا أرس
  .إينال العالئي فوصل يف آخر مجادى اآلخرة منها 

ويف أوائل رجب سافر احلاج الرجيب وصحبتهم صاحبنا الشيخ برهان الدين السوبيين قاضيا على مكة ، ويف سابع 
الدين أبا السعادات أن خيرج من مكة ، ذي القعدة أمر أمري مكة أبو القاسم بن حسن بن عجالن القاضي جالل 

فتوجه إىل جدة فأقام هبا إىل أن تكلم التاجر بدر الدين حسن بن الطاهر مع الشريف يف أمره فأذن له يف الرجوع ، 
فلم ينشب أن قدم أمري الركب مترباي وصحبته مرسوم سلطاين بأن أبا السعادات ال يقيم مبكة بل خيرج إىل املدينة 

وتراءى الناس اهلالل ليلة اخلميس فلم يتحدث أحد برؤيته ، فوقفوا . يم هبا ، فتجهز مع الركب األول الشريفة فيق
يوم اجلمعة وكان اجلمع كثريا جدا ، وأمطرت السماء ذلك اليوممن وقت زوال الشمس إىل أن غربت مطرا غزيرا 

: ك ، وتضاعف الرعد والربق ، ويقال جدا ، وتواىل حبيث ابتلت أمتعتهم حىت أشرف من ال خيمة له على اهلال
قاضي املسلمني  -كانت هناك صواعق أهلكت رجالن وامرأة وبعريان قرأت ذلك خبط القاضي نور الدين علي بن 

  .اخلطيب أيب اليمن النويري 
وامع شهر ذي احلجة استهل بيوم اخلميس بعد أن تراءى الناس اهلالل ليلة األربعاء على العادة بعدة أما كن من اجل

إنه رأى ، فإذا حوقق أنكر ، فبحث عن السبب يف : وغريها فلم خيرب أحد برؤيته إال شذوذا ، يقول الواحد منهم 
العيد يوم اجلمعة يلزم أن خيطب له مرتني وقد جرب أن  -ذلك فاعتذروا بأنه شاع بينهم أن السلطان إذا اتفق يوم 

السلطان ذلك بعد أيام فأنكره وأظهر احلنق على من ينسب ذلك إذا وقع يكون فيه خوف على السلطان ، فبلغ 
ذكر أنه رآه ومل  -إليه ذلك ، فقيل له فإن أمحد بن نوروز ، وهو أحد من يلوذ به من خواصه املعروف بشاد الغنم 

لشافعي خيرب القاضي بذلك ، فاستدعاه فاعترف أنه رآه ليلة األربعاء ومعه مجاعة ، فأرسله مع احملتسب إىل القاضي ا
فأدى عنده شهادته ، فلما شاع ذلك نودي يف البلد من رأى هالل ذي احلجة ليلة األربعاءفليؤد شهادته بذلك عند 
القاضي الشافعي ، فسارع غالب من كان شاع عنه دعواه الرؤية يف تلك الليلة إىل الشهادة بذلك ، فلما استوفيت 

على ذلك وصلوا العيد يوم اجلمعة ؛ فلما كان يف يوم السبت  شروط ذلك نودي بأن العيد يوم اجلمعة ، فاعتمدوا
اخلامس والعشرين من ذي احلجة وصل املبشر بسالمة احلاج يف آخر ذلك اليوم ، وأخرب أن كل من حضر املوقف 

يس من اآلفاق مل ينقل عن أحد منهم أنه رأى اهلالل ليلة األربعاء بل استوفوا العدة واستهلوا ذا احلجة بيوم اخلم
، واستمر األمر بينهم على ذلك وأنه فارقهم آخر النهار يوم السبت ، فقطع املسافة  -ووقفوا بعرفات يوم اجلمعة 

  .وهللا احلمد على ذلك  -يف أربعة عشر يوما ، ووصف السنة باألمن واليمن والرخاء مع كثرة اخلالئق 
جبال : املغريب إىل جهة اجلبال املقدسة ويقال هلا ويف هذه السنة توجه الشيخ مشس الدين حممد بن أمحد الفرياين 

محيدة ، وعندها عرب ،فنزل عند بعض العشري ودعا إىل نفسه أنه املهدي ، وقيل ادعى أنه القحاطاين ، فانضم إليه 
مجاعة من العرب فاستغواهم ووعدهم ومأل آذاهنم باملواعيد ، فشاع خربه يف آخر السنة فكوتب نائب القدس خيربه 



حث عن قضيته إىل أن أطلع أن ابن عبد القادر شيخ العرب يعرفه فاستدعى به فأنكر أن يكون أطلع على مراده فب
، وإمنا وصل إليه شيخ معه عدة مجال يشبه أن تكون كتبا علمية ، وأنه سئل أن يرسل معه من جيريه إىل أن يصل إىل 

أوصلوه إىل جهة مقصده وفارقوه ومل يعرفوا مقصوده من تلك اجلهة لضرورات عرضت له ، فأرسل معه ناسا 
املطلوب عنه ؛ فكاتب نائب القدس بذلك ووصف الرجل مبا دل على أنه الفرياين املذكور ، وهذا الرجل قدم 
القاهرة قدميا وصحب كاتب السر ابن البارزي يف حياة والده ، وأكثر التردد إىل الشيخ تقي الدين املقريزي ، 

ى الريف األدىن يعمل املواعيد ويذكر الناس ، وكان يستحضر من التاريخ واالخبار املاضية وواظب اجلوالن يف قر
شيئا كثريا ولكنه كان خيلط يف غالبها ويدعي معرفة احلديث النبوي ورجال احلديث ، ويبالغ يف ذلك عند من 

دهرا طويال ، مث صحب يستجهله ، ويقصر يف املذاكرة عند من يعرف أنه من أهل الفن ، وراج أمره يف ذلك 
األمري زين الدين عبد الرمحن بن الكويز وانقطع إليه مدة مث فارقه ، وكان قبل ذلك حتول عن مذهب مالك وادعى 

أنه يقلد الشافعي ، وويل قضاء نابلس بعنايةالقاضي كمال الدين مث صرف عنها ، فانقطع إىل ابن الكويز وهجر 
ائب القدس بأن جيهز إليه من يقبض عليه ويرسله إىل القاهرة ، وكان بروز الكمال إىل أن بدا ما ذكر ؛ وكوتب ن

  .األمر بذلك يف العشر األخري من هذا الشهر 
  ٨٤٨وفيات سنة 

  ذكر من مات يف سنة مثان وأربعني ومثامنائة من األعيان
مات  -د النون مع املد بكسر املهملة وتشدي -الفاضل شهاب الدين احلسيين مسكنا الشهري باحلناوي . . أمحد بن 

يف ليلة اجلمعة الثامن والعشرين من مجادى األوىل ، وكان مالكي املذهب ، مسع من مجاعة قبلنا ومسع معنا من 
شيوخنا ، وقرأ بنفسه وطلب وقتا ، وويل نيابة احلكم ، ودرس يف أماكن ، منها يف املنكومترية ، وويل مشيخة 

 تربته بطرف الصحراء ، وكان من الصوفية البيربسية ، وكان وقورا ساكناقليل خانقاه نور الدين الطنبدي التاجر يف
الكالم كثري الفضل ، انتفع به مجاعة يف العربية وغريها ، وقد جاوز الثمانني بيقني لكن يشك يف الزيادة فقيل ست 

  .وقيل أكثر 
ار بكر ، مات يف أوائل رجب ، محزة بك بن قرا يلك وامسه عثمان بن طور غلي صاحب ماردين وغريها من دي

  .وكان قبيح السرية 
  .طوخ األبو بكري نائب غزة ، قتل هبا بيد العربان الطاغية يف أواخر ذي احلجة 

شعبان ، ومل يكن به  ٢٤فريوز بن عبد اهللا اجلركسي الرومي الطواشي الساقي الزمام ، مات بطاال يف يوم األربعاء 
  . -بأس بالنسبة لرفقائه 

رحيم بن علي احلموي الواعظ املعروف بابن األدمي الشيخ زين الدين ، تعاىن عمل املواعيد فربع فيها عبد ال
واشتهر وأثرى ، وقدم إىل القاهرة يف اجلفل بعد رحيل اللنكية فاستوطنها إىل أن مات يف الثاين من ذي القعدة ، 

ى حاله يف قراءة املواعيد والكالم يف وويل يف غضون ذلك خطابة املسجد األقصى ، مث صرف عنه واستمر عل
اجملالس املعدة لذلك واشتهر امسه وطار صيته ، وكان غالبا ال يقرأ إال من الكتاب مع نغمة طيبة وأداء صحيح ، 
فلما أنشأ االشرف مدرسته قرر فيها خطيبا ، وكان يقرأ صحيح البخاري يف شهر رمضان يف عدة أماكن إىل أن 

يوم موته امليعاد يف موضعني ، وقد جاوز الثمانني وترك أوالدا ، أحدهم شيخ يقرب من مات فجأة بعد أن عمل 
حممد بن أمحد بن كميل املنصوري الفقيه الفاضل الشاعر مشس الدين ، اشتغل كثريا وحفظ احلاوي ، وكان .الستني 

جنتمع يف السري ونتذاكر يف  ، حججنا مجيعا وكنا ٢٤يستحضر ونظم الشعر ففاق األقران ، وأول ما عرفته يف سنة 



مث كان يتناوب نيابة احلكم باملنصورة هو وابن عمه مشس الدين حممد بن خلف بن كميل ، ويتعاهد السفر . الفنون 
للقاهرة يف كل سنة مرة أو مرتني ومدح امللك املؤيد ملا رجع من سفرة نوروز بقصيدة طنانة ، وله مدائح نبوية 

األعيان ، ومل يكن يتكسب بذلك وإمنا ميدح لتحصيل جاه املمدوح يف الدفع عنه أو  مفلقة وقصائد يف مجاعة من
املساعدة له ، مث استقل بقضاء املنصورة وضم إليه سلمون ، مث زدته منية بين سلسيل فباشر ذلك كله ، وكان 

ين عشر شعبان كان قد توجه مشكور السرية ، ونشأ له ولد امسه أمحد فنبغ واغتبط به ، فلما كان يف ليلة االثنني ثا
إىل سلمون ألمر يتعلق به فنزل املسجد ، وله فيه خلوة فوقها طبقة وللطبقة سطح جماور املئذذنة ، فاتفق هبوب ريح 

عاصف يف تلك الليلة واشتد يف آخرها ويف آول النهار فصلى املذكور الصبح ودخل خلوته اليت كان ينام فيها ، 
وقع على سطح الطبقة فنزل به إىل سطح اخللوة فنزل اجلميع على اخللوةو ومشس فقصف الريح نصف املئددنة ف

الدينقاعد فيها ، وذلك ملا تعاىل النهار ومل يشعر بشيء من ذلك حىت نزل اجلميع عليه فارتدم املكان به فمات غما ، 
صلبا عليه ومل خيدش شيئا وجاء اخلرب إىل ولده فتوجه من املنصورة مسرعا فوصل إليه فنبش عنه ، فوجد اخلشب م

  .واهللا املستعان  -من جسمه ، بل تبني أنه مات غما لعجزه عن التخلص من الردم املذكور 
  ٨٤٩حوادث سنة 

  سنة تسع وأربعني ومثامنائة
توجه من يالقي احلاج إىل عقبة إيلياء ، وصحبتهم أنواع  -احملرم يوم اجلمعة ، ففي أول يوم منه  -استهل شهر اهللا 

  .املأكوالت والعلف على العادة من 
، وأن  -وفيه أسلم مجيع األساري الذين كان ملك الروم جهزهم إىل سلطان مصر ، وذكروا أهنم من بين األصفر 

ملكهم قتل يف املعركة ، وأن عسكرهم كان أضعاف عسكر ابن عثمان ، وأن النصر الذي حصل ما كان على 
يف التجهيز ألخذ بالد السواحل من املسلمني والتوصل إىل االستيالء على  اخلاطر ؛ وذلك أن الكفار كانت هلم مدة

بيت املقدس ، فاجتمع منهم من مجيع أمصارهم من يستطيع القتال ، ومل يشكوا هم وال ملك املسلمني يف اخذ 
املسلمني السواحل وانكسار عساكر املسلمني ، ففتح اهللا للمسلمني بالنصر بأن ملك الكفار ملا رأى قلة عسكر 

طمع فيهم فحمل بنفسه وكان شجاعا بطال ، فقتل من املسلمني عدةأنفس ورجع ، مث محل ثانيا فصنع ذلك ، مث 
محل ثالثا فاستقبلوه بالسهام فأصابه سهم فسقط ، فنزل فارس من املسلمني فحز رأسه وسار به إىل ملك املسلمني ، 

فاهنزموا بغري قتال وتبعهم املسلمون فبادروهم أسرا وقتال ،  فنصب رأسه على رمح ونادى يف الكفار بقتل ملكهم ،
وصادفهم يف تلك احلالة اجتماع عدة من الوحوش الكاسرة على مجاعة من الغزالن اجتمعت يف مكان ، فثار بني 

ي أحد الفريقني غربة عظيمة وظنها الكفار جندة من بالد املسلمني من مصر أو غريها ، فاشتد رعبهم واهنزموا ال يلو
ن على أحد ، واشتد الغبار فقتل بعضهم بعضا وكفى اهللا املؤمنني القتال ؛ وجهز ملكهم بعض األسرى إىل سلطا

  .مصر ، فسلمهم لألمري الزردكاش فحسن هلم اإلسالم فأسلموا ، ففرقهم السلطان على األمراء 
ويف ليلة اجلمعة الثامن من احملرم سقطت املنارة اليت باملدرسة ، الفخرية القدمية يف سويقة الصاحب ، واملدرسة 

وكانت مالت قليال فحذر السكان بالربع  عثمان بعد الستمائة ، -قدمية جدا من إنشاء فخر الدين بن  -الفخرية 
الذي جياورها من سقوطها وهو موقوف عليها فتهاونوا يف ذلك ، فسقطت بالعرض على واجهة املدرسة ووجه 

الربع ، فنزل بعض على بعض وهلك يف الردم مجاعة ، فاجتمع الوايل واحلاجب واستخرجوا كثريا ، فالقليل أحياء 
و ظهر والنادر منهم ، واألكثر من مات ، فبلغ السلطان ذلكفتغيظ منه وطلب ولكن كل مصاب بيد أو رجل أ

الناظر على املدرسة ، وهو نور الدين القليويب أمني احلكم أحد نواب احلكم فتغيظ عليه ، وظن أنه ينوب يف ذلك 



الغطاء أن القاضي عن القاضي الشافعي فبسط لسانه يف القاضي إنكارا عليه يف التفريط يف مثل ذلك ، مث انكشف 
ليس له يف ذلك والية وال نيابة ، وال عرف بشيء من ذلك مذ ويل وإىل تارخيه ، وملا بلغ ذلك بعض الناس بسط 
لسانه وقال ما شاء ، مث تبني خبالف ما ظنوا وخاب ما أملوا وكفى اهللا القتال ؛ مث إن بعضهم أغرى السلطان بأن 

وحنو ذلك ، فغضب زيادة على الغضب األول  -لسلطان إىل الظلم واجلور إن فالنا ينجح بكذا وينسب ا: قال له 
، وراسله بأن ، ينعزل عن احلكم ، وأن يغرم دية املوتى ، وذلك يوم االثنني حادي عشره ، فلما كان يوم اخلميس 

اء فأجاب طلب الشيخ مشس الدين حممد بن علي القايايت إىل القلعة فاجتمع بالسلطان ، وأمره أن يتقلد القض
باشتراط أمور أجابه إليها ، وأشار بأن يلبس اخللعة والتشريف ، فامتنع وتقلد ورجع ، واركبه كاتب السر بغلته 
وهو بثيابه البيض ، ودخل الصاحلية وصحبته مجاعة املباشرين والدويدار الكبري والثاين ورجعوا ، وخرج هو من 

ه مباشرة يف املودع واألوقاف ، وهرع الناس للسالم عليه وعلى الصاحلية إىل منزله باجلامع األزهر وطلب من ل
  .وهللا احلمد على ذلك  -املنفصل 

أوله االثنني ، يف السابع منه نقلت الشمس السرطان ودخل فصل الصيف ، وفيه عمل املولد  -ربيع األول 
لسر الكمال البارزي خلعة ويف الثالث عشر منه خلع على كاتب ا.السلطاين باحلوش على العادة وحضر القضاة 

استمرار ، وكان وقع له يوم األربعاء تغيظ من السلطان فطلب اإلعفاء ، مث وقع التراضي وخلع عليه ، وركب 
  .الناس معه وهرع الباقون للسالم عليه 

ن ويف يوم االثنني ثاين شهر ربيع اآلخر استقر الشيخ ويل الدين السفطي يف نظر املارستان املنصوري عوضا ع
القاضي حمب الدين ابن األشقر ، ولبس خلعة ونزل وليس مسعه كبري أحد ، واعتذر بأنه تعمد ذلك حياء من ابن 

األشقر ، مث أرجف بان السلطان يريد أن خيرج نظر اجليش أيضا بسعي مجاعة ، فاقتضى احلال استمراره فخلع عليه 
  .على العادة وأظهر الناس السرور به  يوم اخلميس خامس الشهر خلعة استمرار ، فركب معه اجلماعة

ويف يوم الثالثاء سافر برهان الدين السوبيين إىل قضاء حلب عوضا عن القاضي سراج الدين احلمصي ، وقدم 
احلمصي يف العام املاضي فاجتمع بالسلطان فتغيظ عليه وأهانه بالقول والتهديد ، مث قدم هدية نفيسة فسكن احلال ، 

لع للتهنئة فأظهر له اإلعراض ، فبادر فحلف أنه ال يسعى يف القضاء بوجه من الوجوه ، ولزم وملا استهل الشهر ط
  .بيته لكنه يكثر االجتماع باألكابر على عادته 

ويف يوم األحد العشرين من شهر ربيع اآلخر املوافق للثاين منمسري آخر الشهور القبطية أمطرت السماء مطرا 
مغيب الشفق ، وكانت ظلمة وريح باردة ، وهذا  -األرض ، ودام ذلك إىل وقت يسريا بعد العصر حبيث ابتلت 

  .من املستغربات وقد تقدم قريب من ذلك يف حوادث سنة ثالث وأربعني يف رابع ربيع األول 
ويف هذا الشهر عزل نائب حلب جلبان ، وقرر عوضه نائب محاة ، قرر عوضا عن نائب محاة شادي بك أحد أمراء 

، وقرر الشهاب أمحد حفيد إينال  -قرر دوالت باي الدويدار الثاين يف إمرة شادي بك : بالقاهرة ، ويقال  املقدمني
اليوسفي دويدارا نائبا ، وخلع على شادي بك ، وجهز يونس البواب مسفرا لنائب محاة حيمله إىل حلب ويتوجه 

قلعة شاهني أحد أتباع السلطان حيث كان وكان السبب يف عزل نائب حلب أن نائب ال. . نائب حلب بطاال إىل 
أمريا أرسل يشكو منه أنه تعصب عليه مع القاضي احلنبلي عالء الدين ابن مفلح ، وأن ابن مفلح ادعى أن شاهني 

امتنع من الشرع وأنه وقع يف أمر يقتضي الكفر وكتب عليه بذلك حمضرا وراسلوه لينزل فسمع الدعوى عليه 
صل كتاب نائب حلب وقرينه احملضر املكتتب ، فغضب السلطان مننائب حلب وعزله فامتنع وكاتب وتظلم ، فو

واهللا  -وعزل القاضي ، وشيع أنه أبطل قاضي احلنابلة من حلب ، فإن ثبت ذلك فلعله يسع غريها من البالد 



  .املستعان 
  . .ن عبيد اهللا ويف ربيع األول قدم األمري تغري برمش نائب القلعة ومعه رفيقه القاضي بدر الدين ب

ويف ليلة اإلثنني حادي عشره كان املولد النبوي باحلوش على العادة وتغيظ السلطان فيه على القاضي احلنفي بسبب 
من األمور املنكرة ، وتوجه تغري برمش وابن  -تأخريه احلكم يف الصارم إبراهيم بن رمضان بسبب ما وقع فيه 

احلال عقد جملس بسببه فعقد بعد أيام ، فلم يثبت عليه ما يتحتم به القتل ،  بسببها ، فاقتضى -عبيد اهللا إىل بالده 
  .فأمر بتعزيره ، فأعيد إىل السجن فمات بعد أسبوع 

استهل بالرؤية الفاشية ، ففي صبيحته حضر القضاة عند السلطان للتهنئة بالشهر ، فأمر الشافعي  -مجادى األوىل 
سبب كنيسة للمكيني ، فرفع ابن آقربس ناظر األوقافللسلطان أن جدارها ب -أن يتوجه مع كاتب السر إىل مصر 

عال على مسجد جياورها وأنه جيب هدمه ، وكن السبب يف ذلك أن برد دار ابن آقربس تسلط على بطرك امللكية 
 وكان قريب العهد باالستقرار فيها فقرر عوض الذي مات يف السنة املاضية وطمع فيه ، فرفع البطرك أمره

للسلطان بقصة أعطاها لكاتب السر ، فبادر ابن آقربس محية ملن هو من جهته فذكر ذلك ، فأمر بالكشف فتوجهوا 
إهنم رأوا اجلدار الذي من جهة املسجد مائال ، فحكم نائب الشافعي هبدمه خشية أن يسقط على املسجد : ، فقيل 

الكنيسة أصال ، وكان احلنفي املنفصل حاضرا  ، وانفصل اجمللس على ذلك ، وكان السلطان يظن انه جيب هدم
ما يهدم إال بشرط أن تكون حادثه ، فإن كان املسجد قدميا وجب هدم ا يعلو عليه ، فقال : فتغيظ عليه لكونه قال 

  .أو حنو هذا من القول  -فلما كنت حاكما مل ال فعلت ذلك بل كنت تفعل عكسه : له 
يج احلاكمي ، ونزل عثمان ولد السلطان على العادة وصحبته االمراء إىل ويف يوم اجلمعة ثاين الشهر كسر اخلل

املقياس ، فركبوا معه وصحبتهم كاتب السر وبقية املباشرين ومل جتر العادة بركوهبم ، ونزل بعضهم إىل احلراقة من 
عادته واجلماعة صحته  شباك املقياس ، وامتنع شاد الشر خباناة قانباي اجلركسي من إنزال ابن السلطان من هناك بل

من الرب واحدار احلراقة إليه ، فركب إىل اخلليج فكسر حبضرته ، وركبوا معه إىل القلعة على العادة ، وكل ذلك 
قبل صالة اجلمعة ، وزاد أربعة من سبعة عشر ، وكان يف العام املاضي يف هذا اليوم وافت تكملة الذراع السابع 

  .عشر 
الثالثاء بالعدد ، فلما كان النصف منهذكر بعض نواب احلكم باجليزة أن اثنني شهدا واتفق أن شعبان كان أوله 

  .عنده برؤيته ليلة االثنني ، فثبت وصام من أراد صيام النصف يوم االثنني 
ويسر اهللا أن هالل رمضان رئي ليلة الثالثاء وغاب قبل العشاء بثلث ساعة ، فلما كان أول يوم من رمضان شاع 

أن اثنني من أهل قليوب رأيا هالل رمضان ليلة الثالثاء ، واستنكر كل من مسع ذلك صحة هذا ، مث  بني الناس
  .اعتمد القاضي الشافعي يف حترير هذا اخلرب ، فأرسل عونا من أعوانه إىل قليوب فأحضر الرجلني 

أمطرت السماء مطرا خفيفا  -وهي ليلة التاسع من طوبة واخلامس من كانون الثاين  -ويف ليلة األحد رابع شوال 
فدام حبيث أزلق األرض ، مث عاد يف النهار مث عاد يف ليلة االثنني حىت صارت األرض كالربك مث عاد يف صبيحة 

االثنني ، مث كان يف ليلة الثالثاء مث عاد يف صبيحة الثالثاء ، فتعطلت معايش غالب الناس ، وقل أن وقع مثل ذلك 
  .ثة أيام بلياليها يف هذه البالد إن ميطر ثال

  ٨٤٩وفيات سنة 
  ذكر من مات يف سنة تسع وأربعني ومثامنائة من األعيان

أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل الذهيب ابن ناظر الصاحبية الصاحلي احلنبلي العدل شهاب الدين ابن املسند 



جزء أيب اجلهم أبا احلجار ، ومسع على  ومسع علي حممد بن الرشيد عبد الرمحن املقدسي٧٦٦زين الدين ، ولد سنة 
والده شيخنا من السفينة البغدادية للسلفي أنا ابن أيب الثابت أنا مكي بن عالن أنا السلفي ، ومسع علي أمحد بن 

حممد بن إبراهيم بن غنائم ابن املهندس احلنفي مجيع رسالة احلسن البصري إىل عبد الرمحن الزيادي يرغبه يف املقام 
أنا احلجار أنبأنا جعفر أنا السلفي ، ومسع علي الشهاب أمحد بن : لى العماد أيب بكر بن يوسف احلنبلي قاال مبكة وع

املعز السادس من حديث أنس من املختارة للضياء حبضوره يف الثالثة على التقي سليمان واجلزء الثاين من املختارة 
، وذكر يل شيخنا اإلمام احملدث احلافظ أبو عبد اهللا وغري ذلك  -وهو األول من مسند عمر بإجازته من التقى 

يعين زين الدين ابن ناظر  -ذكر يل والده : حممد بن أيب بكر عبد اهللا بن ناصر الدين رمحه اهللا غري مرة أنه قال 
مجيع مسند  -يعين أمحد املذكور  -ما فرحت بشيء أعظم من أين أحضرت ولدي هذا : أنه قال  -الصاحبية 

أمحد علي البدر أمحد بن حممد بن حممود بن الرقاق ابن اجلوخي أنا زينب بنت مكي أنا حنبل ؛ قال شيخنا  -اإلمام 
وكان شيخنا زين الدين ابن ناظر الصاحبية من الثقات ، قدم القاهرة فحدث هبا باملسند وغريه ، : ابن ناصر الدين 

  .مث رجع إىل بلده فمات يف هذه السنة 
محد احمللي األصل مث القاهري شهاب الديناملعروف بابن النسخة ، شاهد القيمة ، مات يف يوم أمحد بن حممد نب أ

األحد ثاين عشري صفر وهو من أبناء الستني أو يزيد عليها وكان غاية يف إبطال األوقاف وتصيريها ملكا بضروب 
 ذلك مع انه كان يتمذهب ملالك من احليل ، وله يف ذلك مهارة وشهر هبا ، ومهر يف ذلك حبيث فاق أهل عصره يف

، وكانت له مروءة وعصبية ومداراة لكنه كان تقدم يف صناعته على أمر عظيم ، وحصل له رواج عظيم يف دولة 
امللك األشرف ، وشهد يف القيمة أزيد من ثالثني سنة ، وهي وظيفة والده من قبله ، مات بذات اجلنب ، وأمره 

وتعاىل وقد ويل وكالة بيت املال يف أول دولة امللك العزيز ، مث أخرجت عنه يف  وأمره إىل اهللا سبحانه -مشهور 
  .أول دولة امللك الظاهر 

عبد الرمحن بن عثمان الترمجان التاجر اإلسكندراين مجال الدين ، مات يف رمضان ، وكان قدم من اإلسكندرية وهو 
ان من العارفني بأمور املتجر ، ومات له ابن امسه مدعوك فمرض مدة ، مث نصل ودخل احلمام مث انتكس ومات ، وك

  .حممد ، وصاهر يف بيت ابن األشقر 
فاطمة بنت القاضي كرمي الدين عبد الكرمي بن أمحد بن عبد العزيز إحدى االخوات اخلمس ، مات أبوهن يف ربيع 

ن غري امهن ، وانس األول سسنة سبع ومثامنائة ، وخلف خدجية وشقيقتها آمنة وشقيقتهما فاطمة ، وفرج م
أصغرهن وهي والدة أوالد مسطرها ، فاول من مات منهن فاطمة وهي اصغر أوالد منها ، ماتت يف الثالث 

كزل العجمي األمري ، مات يوم اخلميس ثالث عشر ربيع .والعشرين من مجادى اآلخرة وقد أكملت سبعني سنة 
ويل وظيفة احلجوبية الكربى مدة ، وول إمرة احلاج مرارا ، األول ، وكان أحد األمراء يف الدولة الناصرية فرج ، و

بطل شقه مث بطل فمه وأدلع لسانه حىت نزل حنكه إىل قرب صدره ، مث أفاق أخرس ال  ٣٢وأصابه فاجل يف سنة 
يستطيع النطق أصال ، وال املشي ، ومتادى به ذلك حنو سبع عشرة سنة حىت مات وقد بلغ السبعني ، وكان من 

  .والعارفني بالرمح ، وساق احململ مرارا ، وكان فيه مروءة وعصبية  الفرسان
قانباي اجلكمي صاحب احلجاب ، احترق بيته فمات وهو على هيئة غري مرضية يف أواخر السنة ، ومل يكن فيه 

  .أهلية ، وعيب على الظاهر تقدمة يف احلجوبية 
، وحفظ القرآن والتنبيه  ٧٦٢مشس الدين ، ولد سنة حممد بن أمحد بن عمر النحريري املعروف بالسعودي الشيخ 

وغريه ، وكان أبوه من أهل البالد ، ونشأ هوطالبا للعلم ، وجلس مؤدبا لألوالد مدة ، مث قدم القاهرة يف حدود 



التسعني فاجلس مع الشهود ، والزم شيخنا البلقيين الكبري وخدمه ، وصار جيمع له أجرة أمالكه هو مع ذلك 
الد وخرج من حتت يده مجاعة فضالء ، وكان كثري املذاكرة ، وحج فأخذ عن مجاعة هناك ، ومل ميعن يف يؤدب األو

ذلك ألنه مل يكن من أهل الفن وال صحب من يدر به ، مث دخل بيت املقدس فاتفق أنه مسع من شيخنا 
قشندي وغريمها ، وممن تعلم باإلجازةشهاب الدين بن احلافظ صالح الدين العالئي ومن ابن خاله مشس الدين القل

عليه صاحبنا برهان الدين بن خضر وجالل الدين بن نور الدين بن شيخنا سراج الدين ابن امللقن نائب احلكم ، 
وأدب قبله ولده أمحد ومجعا كثريا من أوالد الكرباء ، مث حصل له مرض أشفى منه ، فلما عويف عمي فصار يقرئ 

حىت مله أهله ونقلوه إىل املرستان ، وقل ما دخل املرستان ذو ذرب إال وهو مكفوف ، وحصل له مرض الدرب 
وخيرج ميتا ، فقدرت حياة هذا وعاد إىل منزله ، فعاش بعدها أكثر من عشرين سنة ، وتنوعت عليه يف آخر عمره 

من رمضان وقد  األمراض حىت ثقل مسعه جدا وأقعد ، ولسانه ال يفتر عن التالوة إىل أن مات فجأة يف العشر االخري
  .أكمل ستا ومثانني سنة 

حممد بن إمساعيل بن حممد بن أمحد الونائي مث القرايف القاضي مشس الدين ، كان أبوه شاهدا فشغله بالعلم ، وأخذ 
عن الشيخ مشس الدين الربماوي وظيفته ، واشتهر بالفضيلة ، مث تزوج إىل الشيخ نور الدين التلواين ، وصحب 

ن ، ونزل يف بعض املدارس طالبا مث تدريسا ، مث فوض له شهاب الدين ابن احملمرة تدريس مجاعة من االعيا
الشيخونية ملا انتقل إىل تدريس الصالحية ببيت املقدس ، فمات ابن احملمرة فاستقل هبا ، مث وليقضاء دمشق مرتني ، 

ها سنة ونيفا ، مث ضعف فامتد ضعفه مث رجع فسعى يف تدريس الصالحية جبوار الشافعي فتركتها له اختيارا فباشر
  . ٧٨٨سنة  - -حنو الشهرين إىل أن مات يف يوم الثالثاء سابع عشر صفر ، ومولده يف شعبان 

مث انتقل إىل القاهرة وطلب احلكم وحفظ التنبيه وعدة خمتصرات ، وأقبل على االشتغال والزم علماء عصره من 
تكسب بالشهادة ، وويل مشيخة السكرية بالقرافة ، وكان معدودا من سنة سبع إىل أن برع يف الفقه والعربية ، و
  . -أئمة العلماء الذين مجعوا املعقول واملنقول 

قاضي القضاة زين الدين ، مات يف الثامن  -حممد بن عبد الرمحن بن علي التفهين احلنفي القاضي مشس الدين ابن 
ومهر ، وكان صحيح الذهن ، حسن احملفوظ ، كثري األدب  من شهر رمضانوكان مولده قبل القرن ، واشتغل كثريا

والتواضع ، عارفا بأمور دنياه ، مالكا لزمام أمره ، ويل يف حياة والده قضاء العسكر وإفتاء دار العدل وتدريس 
يس احلديث بالشيخونية ، وويل بعد وفاة والده تدريس الفقه هبا ومشيخة البهائية الرسالنية مبنشة املهراين وتدر

القانبيهية بالرميلة ، وحصلت له حمنة من جهة الدويدار تغري بردى املؤذى مع تقدم اعترافه بإحسان والده له ، 
  .ومرض مرضا طويال إىل أن قدرت وفاته يف التاريخ املذكور 

وكان حممد بن عمر الغمري الشيخ حممد ، مات يف يوم الثالثاء آخر يوم من شعبان باحمللة الكربى بالغربية ، 
مذكورا بالصالح واخلري ، وللناس فيه اعتقاد ، وعمر يف وسط سوق أمري جيوش جامعا ، فعاب عليه أهل العلم 
ذلك وأنا كنت ممن راسله بترك إقامة اجلمعة ، فلم يقبل واعتذر بان الفقراء طلبوا منه ذلك وعجل بالصالة فيه 

وق املذكور يقال له بليبل تربع من ماله بعمارة املئذنة ، مبجرد فراغ اجلهة القبلية ، واتفق أن شخصا من أهل الس
حممد بن حممد بن أمحد مشس الدين ابن أمني الدين بن شهاب الدين .ومات الشيخ وغالب اجلامع مل يكمل عمارته 

املنهاجي ، وأبوه سبط الشيخ مشس الدين بن اللبان ، ولد سنة سبعني وحفظ القرآن والتنبيه ، ومات أبوه وكان 
متموال ، وله أيضا نسبة بالتاجر الكبري برهان الدين احمللي فسعى هذا يف حسبة مصر فوليها مرتني أو ثالثا ، مث 

توصل إىل أن استنابه القاضي جالل الدين يف احلكم مبصر ، فصار حيكم بني اخلصمني مع اجلهل املفرط وجيلس يف 



  فع وينخفض إىل أن مات غري مقتر ولكنه سود عليهدكاكني الشهود ويتعاىن التجارة واملعاملة ، فكان يرت
يشبك السودوين األمري الكبري سيف الدين املعروف باملشد أتابك العساكر مبصر ، مات يف يوم اخلميس ثالث 

شعبان بعد مرض طويل ، واستقر بعده إينال العالئي ، وكان عاقال ساكنا حشما عريا إال من رمي النشاب على 
  . -ينسب إىل طمع وعدم دين عيوب يف رميه ، و

  ٨٥٠حوادث سنة 
  سنة مخسني ومثامنائة

  .استهلت بالثالثاء بال خالف 
ويف يوم اخلميس الثالث منه استقر خليل بن شاهني الذي كان نائب ملطية يف نيابة القدس عوضا عن طوغان ، 

  .قي ، ولبس كل منهما خلعة واستقر برهان الدينابن الديري يف نظر اجلوايل عوضا عن ابن فتح الدين احملر
ويف اخلامس منه قتل الفيل بأن رمي بالسهام حىت أصيب يف عينيه مث متكنوا منه حىت قتلوه ، وكان أمر السلطان 

  .بقتل الفيل بسبب أنه كان قد هجم على سائسه فربك عليه حىت مات حتته 
كيل بيت املال وبيده قصة رفعت للسلطان ويف الثاين عشر منه حضر نقيب اجليش إىل الشيخ ويل الدين السفطي و

باسم أيب اخلري النحاس أن له دعوى شرعية عليه ، وأن السلطان أمره أن يتوجه مع غرميه إىل قاضي الشرع ، 
فادعى عليه بأنه وضع يده له على  -الشافعي ، فدخل معه إىل الشافعي : من ختتار من القضاة قال : فأجاب وقال 

بأنه استامها منه ليشتريها للمدرسة اجلمالية وأهنا معلقة يف اجلمالية وأذن له يف أخذها ،  ثريا مكفتة ، فاعترف
وتوجه إىل منزله ، فشاع بني الناس أن السلطان منعه من الوصول إليه فكثرت األقاويل ، ففي آخر النهار حضر 

بح ركب ، فلما تالقيا التزمه وأمر له إليه من أخربه عن السلطان أنه مل مينعه وأنه يصل إليه مىت شاء ، فلما أص
بكاملية مسور فلبسها يف صبيحة ذلك اليوم ، وصادف أنه اليوم الرابع عشر من الشهر ، وفرح الناس به بغضا يف 
غرميه ، وركب معه مجيع املباشرين والقضاة وبياض الناس وكان يوما مشهود وكان وصول احلاج يف أول العشر 

الركب األول يف آخر يوم االثنني حادي عشري الشهر ، وتكاملوا إىل أن أصبحوا يوم الثالث منالشهر ، فدخل 
الثالثاء بالقاهرة ، ووصل بعدهم احململ على العادة يف يوم الثالثاء ودخلوا القاهرة يوم األربعاء وكان أول من 

ارقهم من ليلة الثالثاء ، وكان وصل منهم بعض األجناد دخل يف يوم اجلمعة ثاين عشر الشهر املذكور ، وأخرب أنه ف
وصول الركب األول إىل الربكة يف يوم الثالثاء ثاين عشري احملرم وقت الظهر مث مل ميض الليل حىت دخل ركب 

وسلموا مجيعا على السلطان ومعهم قاض القضاة احلنبلي ، وتكاملوا آخر  -احململ ، ودخلوا مجيعا يوم األربعاء 
  . -النهار 

 -ثنني الثامن والعشرين من احملرم مات القاضي مشس الدين حممد بن علي بن حممد بن يعقوب ويف أول يوم اال
. . القايايت قاضي القضاة الشافعية وقد أكمل يف الوالية سنة ونصف شهر ، النه قرر يف يوم األربعاء ثاين عشر 

ضرت ، فامتنع من لبسها تورعا مث وفوض إليه ذلك جهرا يوم اخلميس ، ونزل إىل الصاحلية بغري خلعة بعد أن أح
باشر القضاء بنزاهة وعفة ، ومل يأذن ألحد من النواب إال لعدد قليل ، ويتثبت يف األحكام جدا ويف مجيع أموره ، 

فلما كان يوم اجلمعة الثامن عشر مناحملرم خطب بالقلعة ورجع إىل منزله ومات عازما على التوجه إىل مالقاة احلاج 
سبت فوعك يف بقية النهار ، وأصبح ولداه فتوجها وتأخر هو ليقع له نشاط ، فدخل احلاج يوم فتهيأوا يوم ال

األربعاء ثالث عشري الشهر ، وعاد ولداه فوجداه كما به ، واشتد أمله باحلمى وصار يشكو حبمى الكبد ، وواظبه 
إىل أن مات يف أول ليلة االثنني ، األطباء ، وقل أن يتناول ما وصف له ، فلما كان يوم اجلمعة اشتد به اخلطب 



ودفن يف صبيحتهابعد أن محل تابوته من جوار اجلامع األزهر إىل مصلى املؤمين حتت القلعة بالرميلة من أجل أن 
السلطان أمر أن حيضر إىل هناك ليصلي هو عليه ، فحضر اجلمع وكان وافرا جدا ، فتقدم يف الصالة عليه اخلليفة 

وا من جهة الصحراء إىل التربة الصالحية املعدة ألهل سعيد السعداء فدفن هبا ، وشغر بإذن السلطان ، ورجع
. منصب القضاء إىل أن كان يوم االثنني خامس عشري الشهر ، استقر كاتبه على قاعدته ، مث بعد ذلك بيسري قدم

عدة وظائف ، فلم يلبث أن ابن تاج الدين البغدادي احلنفي من دمشق وبيده يومئذ احلسبة ووكالة بيت املال و. 
  .مات ، فأسف السلطان عليه وأمرهم بالصالة عليه باملصلى املذكور ونزل فصلى عليه ، ودفن بالقرافة 

ويف احملرم مات الشيخ برهان الدين إبراهيم بن رضوان احلليب الشافعي ، كان ممن اشتغل ومهر ومتيز ونزل يف 
احلكم ، مث صحب ولد السلطان الظاهر جقمق فاختص به ملا أقام مع  املدارس حبلب ،وويل بعض التداريس وناب يف

والده حبلب يف أواخر دولة االشرف ، مث قدم عليه القاهرة فالزم ولده حىت استقر به إماما ، وكان ممن مرضه يف 
مات  ضعفه الذي مات به وقررت له جباهه وظائف ، وندبه السلطان يف الرسلية إىل حلب يف بعض املهمات فلما

ولد السلطان رقت حاله واستعيد منه التدريس الذي كان استقر فيه حبلب جباهه ، فاستعاده الذي نزعه منه ، مث 
توجه إىل احلج يف العام املاضي ، فسقط عن اجلمل فانكسر منه شيء مث تداوى ، فلما رجع سقط مرة أخرى ، 

  .واهللا أعلم بسريرته  -إىل شيء يستقبح ذكره فدخل القاهرة مع الركب وهو سامل إىل أن مات ، وكان ينسب 
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