
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البداية والنهاية
  

  االمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن آثير بن ضوء بن آثير ، القرشي الدمشقي الشافعي
  

  هـ 774هـ والمتوفي  700وريا عام المولود في س
  

  الجزء الرابع عشر



 

  وستمائة ثم دخلت سنة ثمان وتسعين 

ه     بالد المنصور الجين ونائب وتمر،       استهلت والخليفة الحاآم العباسي وسلطان ال دين منك ه سيف ال بمصر مملوآ
   . ي، والمالكي والحنبلي آما تقدموالحنفي حسام الدين الراز وقاضي الشافعية الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد،

التي قبلها، والوزير تقي الدين توبة،  ونائب الشام سيف الدين قبجق المنصوري، وقضاة الشام هم المذآورون في
   . والخطيب بدر الدين بن جماعة

ذي أصاب بعضهم، فجاء      ولما آان في أثناء المحرم رجعت طائفة من الجيش من بالد سيس، بسبب   المرض ال
م، وأن       د الشديد له د والوعي ى          آتاب السلطان بالعتب األآي ه صحبة نائب السلطنة قبجق إل الجيش يخرج جميع

ذر أو   أخر بع ن ت انق لم اك، ونصب مش دين قبجق وصحبته     هن يف ال ر س لطنة األمي ب الس رج نائ ره، فخ غي
ة،      للفرجة على األطالب على ما جرت به العادة، فبرز نائب الجيوش، وخرج أهل البلد ة عظيم السلطنة في أبه

   . له العامة وآانوا يحبونه فدعت

دين قبجق، وجماعة من      واستمر الجيش سائرين قاصدين بالد سيس، فلما وصلوا إلى حمص بلغ األمير سيف ال
منكوتمر فيهم، وعلموا أن السلطان ال يخالفه لمحبته له، فاتفق  األمراء، أن السلطان قد تغّلت خاطره بسبب سعي

ي           عة منهم على الدخولجما م قبجق وبزل يمن أطاعهم، وه اقوا من حمص ف إلى بالد التتر والنجاة بأنفسهم، فس
   . السلحدار واأليلي، واستمروا ذاهبين وبكتمر

ى قبجق    وام عل ع       فرجع آثير من الجيش إلى دمشق، وتخبطت األمور وتأسفت الع ك في ربي لحسن سيرته، وذل
     .  وإنا إليه راجعوناآلخر من هذه السنة، فإنا هللا

  ذآر مقتل المنصور الجين وعود الملك إلى محمد بن قالوون

وأخبروا بقتل السلطان الملك المنصور   لما آان يوم السبت التاسع عشر ربيع اآلخر، وصل جماعة من البريدية،
د األم    الجين ونائبه سيف الدين منكوتمر، وأن ذلك آان ى ي دين آرجي     ليلة الجمعة حادي عشرة، عل ر سيف ال ي

ه يتحدثان،      األشرفي، ومن وافقه من األمراء، وذلك بحضور القاضي حسام الدين الحنفي، وهو جالس في خدمت
ى السلطان بسرعة            وقبل ادروا إل يهم فب وا عل د دخل م يشعرا إال وق ان بالشطرنج، فل ة     آانا يلعب ة الجمع رة ليل جه

ك       وألقى على مزبلة، فقتلوه، وقتل نائبه صبرًا، صبيحة يوم الجمعة، تاذهم المل ن أس ادة اب ى إع واتفق األمراء عل
   . الناصر محمد بن قالوون

ى نائب         فأرسلوا وراءه، وآان بالكرك ونادوا له بالقاهرة، وخطب له على ه، وجاءت الكتب إل ل قدوم ابر قب المن
ة  م ي       الشام قبجق فوجدوه قد فر خوفًا من غائل ة فل ه البريدي د     الجين، فسارت إلي المغول عن د لحق ب درآوه إال وق

   . أعمال ماردين وتفارط الحال وال قوة إال باهللا رأس العين، من

دين      وآان الذي شمر العزم وراءهم، وساق ليردهم األمير سيف الدين بلبان، م ال ة عل وقام بأعباء البلد نائب القلع
دين  واحتاطوا على ما آان له اختص أرجواش، واألمير سيف الدين جاعان، اص بتلك الدولة، وآان منهم جمال ال

   . محتسب البلد، وناظر المارستان يوسف الرومي،

دين     ى سيف ال ر،        ثم أطلق بعد مدة وأعيد إلى وظائفه، واحتيط أيضًا عل ي الب دين الجين، وال ام ال جاعان، وحس
أيام، وآرجي الذي تولى  طغجي، وآان قد ناب عن الناصر أربعة وأدخال القلعة، وقتل بمصر األمير سيف الدين

   . على المزابل قتل الجين فقتال، وألقيا

ل الصورة،        ان جمي أملون صورة طغجي، وآ رهم يت ك       وجعل الناس من العامة وغي ال والمل دالل والم د ال م بع ث
   . نائبه منكوتمر، ودفن الباقون في مضاجعهم هنالك وارتهم هناك قبور، فدفن السلطان الجين وعند رجليه

ادى   وجا ع جم ًا مشهودًا، ودقت       ءت البشائر بدخول الملك الناصر إلى مصر، يوم السبت راب ان يوم ى، وآ األول
ة،      ى القلع ة إل ابر الدول ابر           البشائر ودخل القضاة وأآ ى المن ه عل دين أرجواش، وخطب ل م ال ع بحضرة عل وبوي



 

 قد رآب وشق القاهرة، وعليه خلعة العلماء والقضاة واألمراء، وجاء الخبر بأنه بدمشق وغيرها، بحضرة أآابر
   . الخليفة، والجيش معه مشاة، فضربت البشائر أيضًا

ال    وجاءت مراسيمه فقرئت على السدة، وفيها الرفق بالرعايا واألمر ر جم باإلحسان إليهم، فدعوا له، وقدم األمي
دار  فدخلها يوم األربعاء، قبل العصر ثاني  الدين آقوش األفرم، نائبًا على دمشق، عشرين جمادى األولى، فنزل ب

ا جاء   السعادة على ى صالة    العادة، وفرح الناس بقدومه، وأشعلوا له الشموع، وآذلك يوم الجمعة أشعلوا له لم إل
   . الجمعة بالمقصورة

ه،        ا علي ا آان ى م ادا إل ر، وع ي الب تادار       وبعد أيام أفرج عن جاعان والجين وال دين األس ام ال ر حس واستقر األمي
سالر نائبًا بمصر، وأخرج األعسر في رمضان من الحبس، وولي  ابكًا للعساآر المصرية، واألمير سيف الدينأت

اه              الوزارة بمصر، وأخرج قرا ا مات صاحب حم م لم ة الصبيبة، ث نقر المنصوري من الحبس، وأعطي نياب س
   . نقل قرا سنقر إليها الملك المظفر

للشيخ تقي الدين بن تيمية، قام عليه جماعة  عد خروج قبجق من البلد محنةوآان قد وقع في أواخر دولة الجين، ب
دة           من الفقهاء، وأرادوا إحضاره إلى مجلس د في العقي ودي في البل م يحضر، فن ي، فل دين الحنف القاضي جالل ال

ذين   يطلب عنها أهل حماه، المسماة بالحموية، فانتصر له األمير سيف الدين جاعان، وأرسل  التي آان قد سأله ال
   . الباقون قاموا عنده، فاختفى آثير منهم، وضرب جماعة ممن نادى على العقيدة، فسكت

ٍق   }   : عادته، وفسر في قوله تعالى فلما آان يوم الجمعة، عمل الشيخ تقي الدين الميعاد بالجامع على َوِإنََّك َلَعلى ُخُل
يمٍ  م  [   { َعِظ م اجتمع بالقاض    ، ] 4  : القل وا في           ث ده جماعة من الفضالء وبحث وم السبت واجتمع عن دين ي ام ال  ي إم

د تمهدت     الحموية، وناقشوه في أماآن فيها، فأجاب عنها بما أسكتهم بعد آالم آثير، ثم ذهب دين وق الشيخ تقي ال
   . حسنًا ومقصده صالحًا وسكنت األحوال، وآان القاضي إمام الدين معتقده األمور،

ى مشيخته الشيخ عالء       م الدين سنجر الدويدار رواقه داخل باب الفرج مدرسةوقف عل  : وفيها ودار حديث، وول
   . وعمل لهم ضيافة، وأفرج عن قرا سنقر الدين بن العطار، وحضر عنده القضاة واألعيان،

دين              ذي جدده ناصر ال ان ال تح مشهد عثم وم السبت حادي عشر شوال ف اظر الجامع،       وفي ي د السالم ن ن عب ب
   . راتبًا وحاآى به مشهد علي بن الحسين زين العابدين وأضاف إليه مقصورة الخدم من شماليه، وجعل له إمامًا

ام، وعزل عن قضاء مصر،        وفي العشر األولى من ذي الحجة عاد القاضي حسام الدين الرازي إلى قضاء الش
   . وعزل ولده عن قضاء الشام

   . المستعان ف بقصد التتر بالد الشام، وباهللافي ذي القعدة آثرت األراجي  : وفيها

   : من األعيان 

  الشيخ نظام الدين 

د السالم الحصري        ن عب د ب ن أحم ود ب امن المحرم،       أحمد بن الشيخ جمال الدين محم ة ث ي، مدرس النوري الحنف
ه،  فاضًال، ناب في الحكم في وقت ودفن في تاسعه يوم الجمعة في مقابر الصوفية، آان ، ودّرس بالنورية بعد أبي

   . الدين بن الصدر سليمان بن النقيب ثم دّرس بعده الشيخ شمس

  المفسر الشيخ العالم الزاهد

، الحنفي، ولد في النصف  حسن بن الحسين البلخي، ثم المقدسي جمال الدين أبو عبد اهللا بن محمد بن سليمان بن 
دة بالجامع األزهر، ودرس في       سنة إحدى عشرة وستمائة بالقدس من شعبان ام م اهرة، وأق بعض   ، واشتغل بالق

ه   المدارس هناك، ثم انتقل إلى القدس فاستوطنه إلى أن مات في المحرم منها، وآان شيخًا فاضًال في التفسير، ول
ه خمسين مصنفًا من التفسير،         ر جمع في ل آبي ه بالقدس الشريف        فيه مصنف حاف اس يقصدون زيارت ان الن وآ

   . آون بهويتبر



 

  بالقدس الشيخ أبو يعقوب المغربي المقيم 

ي        ان الشيخ تق ه      آان الناس يجتمعون به، وهو منقطع بالمسجد األقصى، وآ ول في ة يق ن تيمي دين ب ى     : ال هو عل
   . هذه السنة طريقة ابن عربي وابن سبعين، توفي في المحرم من

  التقي توبة الوزير 

ي،      تقي الدين توبة بن علي ة الربعي التكريت ن توب ة        بن مهاجر بن شجاع ب وم عرف تمائة ي د سنة عشرين وس ول
ادى اآلخرة،          بعرفة، وتنقل بالخدم إلى أن صار وزيرًا بدمشق مرات  اني جم ة الخميس ث وفي ليل ى ت دة، حت عدي

ه غدوة بالجامع وسوق   اه دار الحديث األشرفية بالسفح، وحضر    وصّلي علي ه تج ن بتربت ل، ودف ه الخي جنازت
   . الخزانة وباشر بعده نظر الدواوين فخر الدين بن الشيرجي، وأخذ أمين الدين بن الهالل نظر القضاة واألعيان،

  األمير الكبير

وفي في    آان من أآابر شمس الدين بيسرى،  األمراء المتقدمين في خدمة الملوك، من زمن قالوون وهلم جرا، ت
  . ء بالجامع األموي، وحضره نائب السلطنة األفرم والقضاة واألعيانمصر، وعمل له عزا السجن بقلعة

  السلطان الملك المظفر 

ن     اه ب ن شاهنش ا       تقي الدين محمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر ب ن ملوآه اه، واب وب صاحب حم أي
   . الجمعة ذي القعدة، ودفن ليلة آابرًا عن آابر، توفي يوم الخميس الحادي والعشرين من

  الملك األوحد

ن برباطه        القدس نجم الدين يوسف بن الملك داود بن المعظم ناظر  دة، ودف ع ذي القع اء راب ة الثالث ه ليل ، توفي ب
ًا وفضيلة       عند باب وك دين اء المل ار أبن انًا   حطة عن سبعين سنة، وحضر جنازته خلق آثير، وآان من خي وإحس

    . إلى الضعفاء

  ي شهاب الدين يوسفالقاض 

ة، ومدّرس        ن النحاس أحد رؤساء الحنفي دين ب المزة       ابن الصالح محب ال تانه ب وفي ببس ة، ت ة والظاهري الزنجاني
   . بالزنجانية القاضي جالل الدين بن حسام الدين ثالث عشر ذي الحجة، ودّرس بعده

  الصاحب نصر الدين أبو الغنائم 

ن ه   الم ب ان       سالم بن محمد بن س ي، آ ن صصرى التغلب وظ ب ن محف ة اهللا ب ه القاضي نجم        ب اًال من أخي أحسن ح
   . ولي نظر الدواوين ونظر الخزانة الدين، وقد سمع الحديث وأسمعه، آان صدرًا معظمًا،

ومات، توفي يوم الجمعة ثامن وعشرين   ثم ترك المناصب وحج وجاور بمكة، ثم قدم دمشق فأقام بها دون السنة
   . بتربتهم بسفح قاسيون، وعمل عزاؤه بالصاحبية وصّلي عليه بعد الجمعة بالجامع، ودفن ذي الحجة،

  ياقوت بن عبد اهللا 

     . أبو الدر المستعصمي الكاتب، لقبه جمال الدين، وأصله رومي

ه    عليه ببغداد، توفي بها  آان فاضًال مليح الخط مشهورًا بذلك، آتب ختمًا حسانًا، وآتب الناس نة، ول ذه الس في ه
   : تاريخه عنه شعر رائق، فمنه ما أورده البرزالي في

  إلى محياك يا سمعي ويا بصري* تجدد الشمس شوقي آلما طعلت 



 

  إذ طيب ذآراك في ظلماته يسري* وأسهر الليل في أنس بال ونس 

  فلست محتسبًا ماضيه من عمري* وآل يوم مضى ال أراك به 

  ألن ذآرك نور القلب والبصر* في خلدي  ليلي نهار إذا ما درت

  وستمائة ثم دخلت سنة تسع وتسعين 

ا، ونائب       آانت وقعة قازان، وذلك أن هذه السنة استهلت والخليفة  : وفيها ي قبله ذآوران في الت والسلطان هما الم
وقد تواترت األخبار بقصد  وسائر الحكام هم المذآورون في التي قبلها، مصر سالر، ونائب الشام آقوش األفرم،

الخيل من   الشام، وقد خاف الناس من ذلك خوفًا شديدًا، وجفل الناس من بالد حلب وحماه، وبلغ آري التتار بالد
   . حماه إلى دمشق نحو المائتي درهم

   . من مصر قاصدًا الشام فلما آان يوم الثالثاء ثاني المحرم ضربت البشائر بسبب خروج السلطان

ى دمشق في مطر        فلما  ع األول دخل السلطان إل امن ربي ذا خرج        آان يوم الجمعة ث ر، ومع ه شديد ووحل آثي
دخل        الناس لتلقيه، وآان قد أقام بغزة قريبًا من شهرين، ذلك وجاء ف أ ل ام، فتهي ى الش وذلك لما بلغه قدوم التتار إل

ان وقت       دمشق فنزل بالطارمة، ة، وآ ه األدعي رت ل د، وآث د     وزينت له البل تأل البل اًال صعبًا، وام من   ًا شديدًا، وح
ال واقترضوا            ة وطالب العم ر الدول م، وجلس األعسر وزي ازحين عن بالده افلين الن وال     الج ام وأم وال األيت أم

   . األسرى ألجل تقوية الجيش

م يتخلف أحد من الجيوش، وخرج معه   وخرج السلطان بالجيش من دمشق يوم األحد سابع عشر ربيع األول ولم
تغاثوا         خلق آثير من المتطوعة، وأخذ الناس في الدعاء ره، وتضرعوا واس وت في الصلوات بالجامع وغي والقن

   . باألدعية وابتهلوا إلى اهللا

  وقعة قازان 

   . لما وصل السلطان إلى وادي الخزندار عند وادي سلمية

فالتقوا معهم فكسروا المسلمين، وولى السلطان  ألول،فالتقى التتر هناك يوم األربعاء السابع والعشرين من ربيع ا
   . هاربًا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ة    د في المعرآ د صبروا       وقتل جماعة من األمراء وغيرهم ومن العوام خلق آثير، وفق ة، وق قاضي قضاة الحنفي
د       فولى المسلمون ال يلوى  وأبلوا بالء حسنًا، ولكن آان أمر اهللا قدرًا مقدورًا، ة بع م آانت العاقب ى أحد، ث أحد عل

ه رجعت      ر إن ين، غي ك للمتق ى دمشق، وأهل             ذل نهم عل ر م از آثي ديار المصرية، واجت ا لل ى أعقابه العساآر عل
در،     دمشق في خوف لموا للقضاء والق تكانوا واستس اذا يجدي    شديد على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ثم إنهم اس وم

   . الحذر إذا نزل القدر

ة محصنة والغالء       لسلطان في طائفة من الجيش على ناحية بعلبك والبقاع، وأبوابورجع ا ة، والقلع دمشق مغلق
دين     شديد والحال ضيق وفرج اهللا قريب، وقد هرب جماعة ام ال من أعيان البلد وغيرهم إلى مصر، آالقاضي إم

ن     الزواوي، وتاج الدين الشيرازي، وعلم الدين الصو  الشافعي، وقاضي المالكية دين ب ال ال ر، وجم ي الب  ابي وال
يس         د شاغرًا ل وام، وبقي البل رهم من التجار والع اآم سوى نائب      النحاس والي المدينة، والمحتسب وغي يهم ح ف

   . القلعة

وا    وفي ليلة األحد ثاني ربيع األول آسر المحبوسون بحبس باب الصغير ة، وتفرق الحبس وخرجوا منه على حمي
اً  وا     في البلد، وآانوا قريب ائتي رجل، فنهب اب            من م ال الب ة فكسروا أقف اب الجابي ى ب ه، وجاؤوا إل دروا علي ا ق م

م، وعاثت الحرافشة في ظاهر           البراني، وخرجوا منه إلى ى رده در أحد عل بر البلد، فتفرقوا حيث شاؤوا ال يق
د  اعوا ذل            البل رًا، وب يئًا آثي بابيك ش واب والش وا من األب اتين وقلع واب البس أرخص فكسروا أب ذا    ك ب ان، ه األثم

   . وسلطان التتار قد قصد دمشق بعد الوقعة



 

وا           ي، واتفق ة في مشهد عل ن تيمي دين ب ي ال د والشيخ تق ه، وأخذ        فاجتمع أعيان البل ازان لتلقي ى ق ى المسير إل عل
ه الشيخ ت     األمان منه ألهل دمشق، فتوجهوا يوم االثنين ثالث ك، وآلم د النب دين   ربيع اآلخر فاجتمعوا به عن قي ال

   . مصلحة عظيمة، عاد نفعها على المسلمين وهللا الحمد آالمًا قويًا شديدًا فيه

واب   ا، وخطب الخطيب        ودخل المسلمون ليلتئذ من جهة قازان فنزلوا بالبدرانية، وغلقت أب اب توم د سوى ب البل
ه،  ر إسماع      بالجامع يوم الجمعة، ولم يذآر سلطانًا في خطبت دم األمي د الصالة ق ه جماعة من الرسل     وبع يل ومع

   . الطرن فنزلوا ببستان الظاهر عند

ر شيء من       وحضر الفرمان باألمان وطيف به في البلد، وقرئ يوم السبت ثامن الشهر  ة، ونث بمقصورة الخطاب
   . الذهب والفضة

وال  ة       وفي ثاني يوم من المناداة باألمان طلبت الخيول والسالح واألم اس من جه د الن أة عن ة، وجلس   المخب الدول
دين قبجق المنصوري       ديوان االستخالص إذ ذاك بالمدرسة القيمرية، دم سيف ال وفي يوم االثنين عاشر الشهر ق

   . جيش التتر وآثر العيث في ظاهر البلد فنزل في الميدان، واقترب

ك  ليسلمها إلى التتر ف وقتل جماعة وغلت األسعار بالبلد جدًا، وأرسل قبجق إلى نائب القلعة امتنع أرجواش من ذل
ا        أشد االمتناع، فجمع له قبجق أعيان البلد يهم وبه ليمها إل رك تس ى ت فكلموه أيضًا فلم يجبهم إلى ذلك، وصمم عل

   . عين تطرف

و    ك، ل ه ذل لمهم         فإن الشيخ تقي الدين بن تيمية أرسل إلى نائب القلعة يقول ل ا إال حجر واحد، فال تس ق فيه م يب ل
ه      ان في ذلك مصلحة عظيمة ألهلذلك إن استطعت، وآ ذي جعل ل ال الشام، فإن اهللا حفظ لهم هذا الحصن والمعق

   . ال تزال دار إيمان وسنة، حتى ينزل بها عيسى ابن مريم اهللا حرزًا ألهل الشام التي

ا      ى مصر، آم ه سالر إل ة،       وفي يوم دخول قبجق إلى دمشق، دخل السلطان ونائب ى القلع ذلك إل ة ب جاءت البطاق
   : األمر آما يقال ودقت البشائر بها، فقوي جأش الناس بعض قوة، ولكن

  قلل الجبال ودونهن حتوف* آيف السبيل إلى سعاد ودونها 

  والكف صفر والطريق مخوف* الرجل حافية ومالي مرآب 

ه  بحضور المغول بالمقصورة، ودع وفي يوم الجمعة رابع عشر ربيع اآلخر، خطب لقازان على منبر دمشق ي ل
ة     ا مرسوم بنياب رئ عليه أظهر           على السدة بعد الصالة وق ذلك، ف ؤه ب ان فهن ه األعي ام، وذهب إلي ى الش قبجق عل

   . التتر الكرامة وأنه في تعب عظيم مع

   . الكبيرة ونزل شيخ المشايخ محمود بن علي الشيباني بالمدرسة العادلية

ار و          ع اآلخر شرعت التت وم السبت النصف من ربي الصالحية ومسجد األسدية     صاحب سيس في نهب    وفي ي
ة الكرج واألرمن         ومسجد خاتون ودار الحديث األشرفية بها، واحترق جامع التوبة ذا من جه ان ه ة، وآ بالعقيبي

   . اهللا من النصارى الذين هم مع التتار قبحهم

ة فاحتاطت به التتار فحماه منهم شيخ رباط الحنابل وسبوا من أهلها خلقًا آثيرًا وجمًا غفيرًا، وجاء أآثر الناس إلى
ات المشايخ               الشيوخ المذآور، وأعطى في الساآن رًا من بن ًا آثي ه خلق بوا من ه فس وا علي م أقحم ه صورة ث ال ل م

   . هللا وإنا إليه راجعون وأوالدهم، فإنا

ًا من الرجال        وا خلق ى قتل ادى األول اني جم ال قاضي    وأسروا من النساء آ    ولما نكب دير الحنابلة في ث رًا، ون ثي
وا   م قتل ة            القضاة تقي الدين أذى آثير، ويقال إنه وًا من أربع ة، وأسروا نح ًا من أربعمائ من أهل الصالحية قريب

ب ير، ونهبت آت اع وهي   آالف أس زوري، وآانت تب ن الب ة اب اط الناصري والضيائية، وخزان رة من الرب آثي
   . ا بالصالحيةعليها الوقفية، وفعلوا بالمزة مثل ما فعلو مكتوب



 

داريا ففتحوه        نهم في الجامع ب اس م بوا نساءهم        وآذلك بداريا وبغيرها، وتحصن الن ًا وس نهم خلق وا م رًا وقتل قس
   . وأوالدهم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

د      وخرج الشيخ ابن تيمية في جماعة من أصحابه يوم الخميس، العشرين من اد بع ر وع ك التت ربيع اآلخر إلى مل
ا     ين ولم يتفق اجتماعه به، حجبه عنه الوزير سعديوم ودي، والتزم ن يه الدين والرشيد مشير الدولة المسلماني اب

   . أن التتر لم يحصل لكثير منهم شيء إلى اآلن، وال بد لهم من شيء له بقضاء الشغل، وذآرا له

افوا           ذلك وخ اس ل انزعج الن دون دخول دمشق ف ر يري د أن التت ا    خوف  واشتهر بالبل ًا شديدًا، وأرادوا الخروج منه
م فرضت       والهرب على وجوههم، وأين الفرار والت حين مناص، رس، ث وق العشرة آالف ف وقد أخذ من البلد ف

   . أهل األسواق آل سوق بحسبه من المال، فال قوة إال باهللا أموال آثيرة على البلد موزعة على

ا          وا به انيق بالجامع ليرم ر في عمل مج ة من صحن الجامع،    وشرع التت ار في       القلع زل التت ه ون وغلقت أبواب
ة،     مشاهده يحرسون أخشاب المجانيق، وينهبون ما حوله من ة من األبني األسواق، وأحرق أرجوان ما حول القلع

ة   آدار الحديث األشرفية وغير ذلك، إلى حد العادلية الكبيرة، وأحرق دار السعادة لئال يتمكنوا من محاصرة القلع
   . اليها، ولزم الناس منازلهم لئال يسخروا في طم الخندقأع من

ه أحد     ه       وآانت الطرقات ال يرى بها أحد إال القليل، والجامع ال يصلي في ة ال يتكامل في وم الجمع إال اليسير، وي
ود سريعًا،            الصف األول وما بعده إال بجهد جهيد، ومن خرج م يع م ث اب زيه ه في ضرورة يخرج بثي من منزل

ه     أنه ال يعود إلى أهله،ويظن  ا إلي ا هللا وإن  وأهل البلد قد أذاقهم اهللا لباس الجوع والخوف بما آانوا يصنعون، فإن
   . راجعون

وال    والمصادرات والتراسيم والعقوبات عمالة في أآابر أهل البلد ليًال ونهارًا، حتى أخذ منهم شيء آثير من األم
بصيانة الجامع وتوفير أوقافه وصرف ما آان يؤخذ بخزائن السالح   واألوقاف، آالجامع وغيره، ثم جاء مرسوم

   . المرسوم بعد صالة الجمعة بالجامع في تاسع عشر جمادى األولى وإلى الحجاز، وقرئ ذلك

د   وفي ذلك اليوم توجه السلطان قازان وترك نوابه بالشام في ستين ألف مقاتل نحو بالد العراق، وجاء آتابه إنا ق
وفي عزمنا العود إليها في زمن الخريف، والدخول إلى الديار المصرية  نا بالشام في ستين ألف مقاتل،ترآنا نواب

   . أعجزتهم القلعة أن يصلوا إلى حجر منها وفتحها، وقد

م    وخرج سيف الدين قبجق لتوديع قطلوشاه نائب قازان، وسار وراءه وضربت رحيلهم، ول البشائر بالقلعة فرحًا ل
ة تح القلع روج  تف ن خ وم م اني ي واش ث ل أرج ات    ، وأرس اب المنجنيق روا أخش امع فكس ى الج ة إل ق القعلي قبج

ى          المنصوبة به، وعادوا إلى القلعة رًا إل التتر قه وذون ب انوا يل م جماعة ممن آ سريعًا سالمين، واستصحبوا معه
   . العلوي المرتضي منهم الشريف القمي، وهو شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم القلعة،

ام        وجاءت الرسل من قبجق إلى دمشق فنادوا بها طيبوا أنفسكم وافتحوا  دا لتلقي سلطان الش وا غ اآينكم وتهيئ دآ
د      سيف الدين قبجق، فخرج الناس إلى أماآنهم دمار، وانفك رؤساء البل فأشرفوا عليها فرأوا ما بها من الفساد وال

     . رًابعدما ذاقوا شيئًا آثي من التراسيم

ة آالف ألف       ذآر لي الشيخ وجيه الدين بن المنجا  : قال الشيخ علم الدين البرزالي ازان ثالث ة ق ى خزان أنه حمل إل
يم   وزراء، وأن شيخ          وستمائة ألف درهم، سوى ما تمحق من التراس راء وال ره من األم ا أخذ غي ل، وم والبراطي

انون        ألف درهم، واألصيل بن المشايخ حصل له نحو ستمائة ف، والصفي السخاوي ثم ة أل النصير الطوسي مائ
   . ألفًا

رين    امس عش ر خ د الظه يس بع وم الخم ى دمشق ي دين قبجق إل يف ال اد س ي   وع ه األلبك ى ومع ادى األول جم
زل         ى رأسه عصابة، فن للة، وعل ه السيوف مس ين يدي د    وجماعة، وب ودي بالبل د جاء       : بالقصر ون ائبكم قبجق ق ن

د بلغت            واعملوا معاشكم وال فافتحوا دآاآينكم ة، ق ة الغالء والقل ان واألسعار في غاي ذا الزم يغرر أحد بنفسه ه
األربعين،  أربعمائة، واللحم بنحو العشرة، والخبز آل رطل بدرهمين ونصف، والعشرة الدقيق بنحو الغرارة إلى

   . والجبن األوقية بدرهم، والبيض آل خمسة بدرهم



 

راهم وأمر        شهر، ولما آان في أواخر الشهر نادى قبجق ثم فرج عنهم في أواخر ال ى ق اس إل د أن يخرج الن بالبل
ى          جماعة وانضاف إليه خلق من األجناد، وآثرت ة وعل ائر بالقلع أنه ودقت البش ه، وعظم ش ى باب األراجيف عل

   . جمادى اآلخرة باب قبجق يوم الجمعة رابع

ألف فارس نحو خربة اللصوص، ومشى  ديه، وجهز نحوًا منورآب قبجق بالعصائب في البلد والشاويشية بين ي
   : العالية النافذة، وصار آما قال الشاعر مشي الملوك في الواليات وتأمير األمراء والمراسيم

  أن تنقِّري خال لِك الجو فبيضي واصِفري ونقِّري ماشئت* يا لك من قنبرة بمعمري 

ارة    نات وغيرها، وجعلت دار ابنثم إنه ضمن الخمارات ومواضع الزنا من الحا ا خم جرادة خارج من باب توم
واًال أخر من      وحانة أيضًا، وصار له على ذلك في آل يوم ألف درهم، وهي التي دمرته ومحقت آثاره، وأخذ أم

   . أوقاف المدارس وغيرها

رة،     وخرب ومعه طائفة ورجع بوالي من جهة األغوار، وقد عاث في األرض فسادًا، ونهب البالد ر آثي من التت
ة أخرى،         وقد خربوا قرى آثيرة، وقتلوا من أهلها وسبوا خلقًا والي من دمشق أيضًا جباي ى لب من أطفالها، وجب

ة     وخرج طائفة من القلعة فقتلوا ك وأخذوا طائف طائفة من التتر ونهبوهم، وقتل جماعة من المسلمين في غبون ذل
   . يلوذ بالتتر ممن آان

وا   ورسم قبجق لخطيب  ة فيتكلم دخلوا القلع ه        البلد وجماعة من األعيان أن ي دخلوا علي ا في المصالحة ف مع نائبه
ك     يوم االثنين ثاني عشر جمادى اآلخرة، فكلموه وبالغوا معه فلم يجب إلى ذلك، وقد أجاد وأحسن وأرجل في ذل

   . بيض اهللا وجهه

ة    اصحة وفي ثامن رجب طلب قبجق القضاة واألعيان فحلَّفهم على المن ة المحمودي ازان    -للدول ي ق وا   -يعن فحلف
   . له

اجتمع    والي ف يم ب ه من أسارى          وفي هذا اليوم خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مخ ان مع اك من آ ه في فك ب
م      المسلمين، فاستنقذ آثيرًا منهم من أيديهم، وأقام ان دمشق، ث عنده ثالثة أيام ثم عاد، ثم راح إليه جماعة من أعي

 عند باب شرقي وأخذ ثيابهم وعمائمهم ورجعوا في شر حالة، ثم بعث في طلبهم فاختفى دوا من عنده فشلحواعا
أن  ة     أآثرهم وتغيبوا عنه، ونودي بالجامع بعد الصالة ثالث رجب من جهة نائب القلعة ب العساآر المصرية قادم

   . إلى الشام

ر وا    نهم، وساروا من      نشمروا عن دمشق   وفي عشية يوم السبت رحل بوالي وأصحابه من التت د أراح اهللا م وق
د أزاح اهللا          على عقبة دمر فعاثوا في تلك النواحي فسادًا، ولم يأت نهم أحد، وق د م ابع الشهر وفي حواشي البل س

ر أحد،                عز وجل شرهم عن العباد ام من التت ق بالش م يب ات ول د أمنت الطرق اس ق ادى قبجق في الن بالد، ون وال
وم   وصلى  ة الحرب من السيوف والقسي             قبجق ي يهم ألم ه جماعة عل ة عاشر رجب بالمقصورة، ومع  الجمع

   . والتراآيش فيها النشاب، وأمنت البالد

ة من     يهم طائف ى       وخرج الناس للفرجة في غيض السفرجل على عادتهم، فعاثت عل وا إل م رجع ا رأوه ر، فلم التت
   . ألقى نفسه في النهر منالبلد هاربين مسرعين، ونهب بعض الناس بعضًا، ومنهم 

ثم أنه خرج منها في جماعة من رؤسائها  وإنما آانت هذه الطائفة مجتازين ليس لهم قرار، وتقلق قبجق من البلد،
ام في تاسع         وأعيانها منهم عز الدين ابن القالنسي ليتلقوا ى الش الجيش المصري، وذلك أن جيش مصر خرج إل

   . رجب، وجاءت البريدية بذلك

   : ي البلد ليس به أحد، ونادى أرجواش في البلدوبق

وا       دآم من األسلحة، وال تهمل ان عن ا آ ى       احفظوا األسوار وأخرجوا م تن أحد إال عل واب، وال يبي األسوار واألب
دور    السور، ومن بات في داره شنق، فاجتمع الناس ة ي على األسوار لحفظ البالد، وآان الشيخ تقي الدين بن تيمي

   . يحرض الناس على الصبر والقتال، ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط ى األسوارآل ليلة عل



 

رح             ة بدمشق لصاحب مصر فف دت الخطب ابع عشر رجب أعي ة س وم الجمع ان يخطب      وفي ي ذلك، وآ اس ب الن
   . لقازان بدمشق وغيرها من بالد الشام مائة يوم سواء

ي ال    ه   وفي بكرة يوم الجمعة المذآور دار الشيخ تق ة رحم ن تيمي ات،      دين ب ارات والحان ى الخم اهللا وأصحابه عل
وا    روف وأراق ققوا الظ ور وش ة الخم روا آني ذه      فكس ذة له ات المتخ ل الحان ن أه ة م زروا جماع ور، وع الخم

   . الفواحش، ففرح الناس بذلك

رج م    ونودي يوم السبت ثامن عشر رجب بأن تزين البلد لقدوم العساآر اب الف تح ب اب    المصرية، وف ى ب ضافًا إل
اب النصر،           النصر يوم األحد تاسع عشر رجب، ففرح الناس دخلون إال من ب وا ي م يكون م ل ذلك وانفرجوا ألنه ب

 نائب دمشق جمال الدين آقوش األفرم يوم السبت عاشر شعبان، وثاني يوم دخل بقية وقدم الجيش الشامي صحبة
   . تجمل وري، وسيف الدين قطلبك فيشمس الدين قراسنقر المنص  : العساآر وفيهم األميران

دين      ه دّرس القاضي جالل ال ه قاضي        وفي هذا اليوم فتح باب العريش، وفي ة عوضًا عن أخي ي باألميني القزوين
      . القضاة إمام الدين توفي بمصر

دين سالر، وفي خد      وفي يوم االثنين والثالثاء واألربعاء تكامل دخول العساآر صحبة نائب    ه  مصر سيف ال مت
ًا          الملك العادل آتبغا، وسيف الدين الطراخي في تجمل د خرج عازم ان السلطان ق وا في المرج، وآ باهر، ونزل

   . ثم عاد إلى مصر على المجيء فوصل إلى الصالحية،

ى   ة       وفي يوم الخميس النصف من شعبان أعيد القاضي بدر الدين بن جماعة إل قضاة القضاة بدمشق مع الخطاب
ة نظر    ين، ولبس معه في هذا اليوم أمين الدينبعد إمام الد العجمي خلعة الحسبة، وفي يوم سابع عشرة لبس خلع

دين الشيرازي   وزير              الدواوين تاج ال اب ال دواوين في ب بس أقبجاشد ال ن الشيرجي، ول دين ب عوضًا عن فخر ال
   . سنقر األعسر شمس الدين

ال    ية البر، بعد ماوباشر األمير عز الدين أيبك الدويدار النجيبي وال جعل من أمراء الطبلخانة، ودّرس الشيخ آم
   . جالل الدين القزويني، يوم األحد الحادي والعشرين من شعبان الدين ابن الزملكاني بأم الصالح عوضًا عن

ري عوضاً      ن الصفي الحري دين ب وم        وفي هذا اليوم ولي قضاء الحنفية شمس ال د ي دين الرومي، فق ام ال عن حس
   . ثالث رمضان آة في ثاني رمضان ورفعت الستائر عن القلعة فيالمعر

األخضر وعنده القضاة واألمراء يوم  وفي مستهل رمضان جلس األمير سيف الدين سالر بدار العدل في الميدان
ة،     السبت، وفي السبت اآلخر خلع على عز الدين اهدًا في الخزان القالنسي خلعة سنية، وجعل ولده عماد الدين ش

   . سالر بالعساآر إلى مصر، وانصرفت العساآر الشامية إلى مواضعها وبلدانها وفي هذا اليوم رجع

   . البصراوي الحنفي بالمدينة المقدمية وفي يوم االثنين عاشر رمضان درس علي بن الصفي بن أبي القاسم

ة وسمر آخرون وآحل     وشنق م عرفت جماعة ممن آان يلوذ بالتتر ويؤذي المسلمين،  : وفي شوال فيها نهم طائف
   . بعضه وقطعت ألسن وجرت أمور آثيرة

ن      وفي منتصف شوال درس بالدولعية قاضي القضاة جمال الدين الزرعي نائب دين ب ال ال الحكم عوضًا عن جم
   . الباجريقي

دين آقوش   ال       وفي يوم الجمعة العشرين منه رآب نائب السلطنة جمال ال ى جب رم في جيش دمشق إل الجرد   األف
ة،         وآسروان، وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه ك الناحي ال أهل تل ة لقت خلق آثير من المتطوعة والحوارن

دهم   تهم وعقائ وا حين              بسب فساد ني ر، وهرب ا آسرهم التت ه العساآر لم املوا ب انوا ع ا آ رهم وضاللهم، وم وآف
   . ولهم وقتلوا آثيرًا منهمببالدهم وثبوا عليهم ونهبوهم، وأخذوا أسلحتهم وخي اجتازوا

ة         ن تيمي دين ب ي ال ى الشيخ تق نهم الصواب،       فلما وصلوا إلى بالدهم جاء رؤساؤهم إل ر م ين للكثي تتابهم، وب فاس
وال الجيش،        وحصل بذلك خير آثير، وانتصار آبير على أولئك انوا أخذوه من أم ا آ المفسدين، والتزموا برد م



 

دخلون       يحملونه وقرر عليهم أمواًال آثيرة ك ي ل ذل وا قب م يكون ا إلى بيت المال، وأقطعت أراضيهم وضياعهم، ول
     . ورسوله طاعة الجند وال يلتزمون أحكام الملة، وال يدينون دين الحق، وال يحرمون ما حرم اهللا في

   . ربالشموع إلى طريق بعلبك وسط النها وعاد نائب السلطنة يوم األحد ثالث عشر ذي القعدة، وتلقاه الناس

بالدآاآين، وأن يتعلم الناس الرمي فعملت  وفي يوم األربعاء سادس عشرة نودي في البلد أن يعلق الناس األسلحة
د، وعلقت  ن البل رة م اآن آثي ي أم ي   اإلماجات ف ل اإلماجات ف م قاضي القضاة بعم واق، ورس لحة باألس األس

   . حضر، وباهللا المستعان الرمي ويستعدوا لقتال العدو إن المدارس، وأن يتعلم الفقهاء

دة استعرض نائب السلطنة أهل األسواق       ى آل سوق        وفي الحادي والعشرين من ذي القع ه، وجعل عل ين يدي ب
   . مقدمًا وحوله أهل سوقه

بالعدد والتجمل الحسن، وآان يومًا  وفي الخميس رابع عشرينه عرضت األشراف مع نقيبهم نظام الملك الحسيني
   . مشهودًا

و بكر      ا آان من الحوادث في هذه السنة أن جدد إمام راتب عند رأس قبرومم دين أب زآريا، وهو الفقيه شرف ال
ه    الحموي، وحضر عنده يوم عاشوراء القاضي إمام الدين الشافعي، وحسام الدين الحنفي وجماعة، ولم تطل مدت

   .  الحمدإلى بلده وبطلت هذه الوظيفة إلى اآلن وهللا إال شهورًا، ثم عاد الحموي

   : من األعيان 

  الفضائل القاضي حسام الدين أبو 

ن الحسن أنوشروان      د ب اخر أحم دة        الحسن بن القاضي تاج الدين أبي المف ة م ي قضاء ملطي ي، ول رازي الحنف ال
ام،      عشرين سنة، ثم قدم دمشق فوليها مدة، ثم انتقل دين بالش ده جالل ال دة، وول ى     إلى مصر فوليها م م صار إل ث

د   الشام فعاد إلى الحكم م ففق  بها، ثم لما خرج الجيش إلى لقاء قازان بوادي الخزندار عند وادي سلمية خرج معه
   . من الصف ولم يدر ما خبره، وقد قارب السبعين

الد  ن ب ده بإقسيس م ن، ومول م حس ه نظ ًا، ل ًا رئيس ان فاضًال بارع ين   وآ نة إحدى وثالث رم س ي المح روم ف ال
م         تمائة، فقد يوم األربعاء الرابع والعشرين منوس راء، ث ذ عدة من مشاهير األم ل يومئ ربيع األول منها، وقد قت

   . الدين الحريري ولي بعده القضاء شمس

  القاضي اإلمام العالي 

ي حفص عمر    الرحمن بن الشيخ إمام الدين  إمام الدين أبو المعالي عمر بن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد أب
     . بن أحمد بن محمد القزويني الشافعي

ن    قدم دمشق هو وأخوه جالل الدين فقررا في مدارس، ثم انتزع إمام الدين دين ب قضاء القضاة بدمشق من بدر ال
ل األذى،   جماعة آما تقدم في سنة سبع وسبعين، وناب عنه أخوه، وآان جميل األخالق آثير اإلحسان رئيسًا، قلي

ة          زف قدوم التتارولما أ القرب من قب ن ب وفي ودف ا سوى أسبوع وت م به  سافر إلى مصر، فلما وصل إليها لم يق
ا            ى م ن جماعة، مضافًا إل دين ب در ال ى ب نة، وصار المنصب إل ة     الشافعي عن ست وأربعين س ده من الخطاب بي

   . وغيرها، ودرس أخوه بعده باألمينية

  المسند المعمر الرحلة 

ن شرف الد ع         ين أحمد بن هبة اهللا بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا ب د سنة أرب ن عساآر الدمشقي، ول الحسن ب
   . عشر جمادى األولى عن خمس وثمانين سنة عشرة وستمائة، وسمع الحديث وروى، توفي خامس

  الخطيب اإلمام العالم



 

ن          د ب ن محم د ب الي محم و المع دين أب ي القضاعي  الفضل النهروا  موفق ال م خطب       ن اه، ث الحموي، خطيب حم
ام         بدمشق عوضًا عن دم دمشق ع م ق ده، ث ى بل اد إل ازان   الفاروثي، ودّرس بالغزالية ثم عزل بابن جماعة، وع ق

    . فمات بها

  الصدر شمس الدين 

ان من          انم، وآ ابن غ ي المقدسي المعروف ب ن عل ل ب رهم    محمد بن سليمان بن حماي اس وأآث ان الن مروءة،   أعي
د الصدر عالء     ودرس بالعصرونية، توفي وقد جاوز الثمانين، آان من الكتاب المشهورين المشكورين، وهو وال

   . الدين بن غانم

  الشيخ جمال الدين أبو محمد 

ازان         عبد الرحيم بن عمر بن عثمان الباجريقي الشافعي، أقام مدة بالموصل ام ق دم دمشق ع م ق ي، ث يشتغل ويفت
ة عن     ات بها، وآان قد أقام بها مدة آذلك، ودرسفم ة نياب بالقليجية والدولعية، وناب في الخطابة ودّرس بالغزالي

   . قليل الكالم مجموعًا عن الناس الشمس األيكي، وآان

ا    وهو والد الشمس محمد المنسوب إلى الزندقة واالنحالل، وله أتباع ى م ينسبون إلى ما ينسب إليه، ويعكفون عل
ه        ان يعكف عليه، وقد حدث جمال الدينآ ر، ول ن األثي المذآور بجامع األصول عن بعض أصحاب مصنفات اب

   . سبحانه أعلم نظم ونثر حسن، واهللا

  النبوية ثم دخلت سنة سبعمائة من الهجرة 

ا  التي قبلها، غير ال استهلت والخليفة والسلطان ونواب البالد والحكام بها هم المذآورون في شافعي والحنفي، ولم
افهم بدمشق،          آان ثالث المحرم جلس المستخرج الستخالص أجرة      اس وأوق ع أمالك الن ة أشهر عن جمي أربع

   . خبطة قوية وشق ذلك على الناس جدًا فهرب أآثر الناس من البلد، وجرت

ذلك  على دخول مصر، ف وفي مستهل صفر وردت األخبار بقصد التتر بالد الشام، وأنهم عازمون انزعج الناس ل
ابهم،  ولهم وألب ى ضعفهم، وطاشت عق رك   وازدادوا ضعفًا عل الد مصر والك ى ب رب إل ي اله اس ف وشرع الن

ار بخمسمائة، وبيعت       والشوبك والحصون المنيعة، فبلغت الحمارة ألف والحم إلى مصر خمسمائة وبيع الجمل ب
لدين بن تيمية في ثاني صفر بمجلسه في الجامع،   بأرخص األثمان، وجلس الشيخ تقي ا األمتعة والثياب والغالت

ك، ونهى عن اإلسراع في               وحرض  واردة في ذل ات واألحاديث ال م اآلي ال، وساق له ى القت اس عل رار،   الن الف
   . ورغب في إنفاق األموال في الذب عن المسلمين وبالدهم وأموالهم

راً   ان خي ابع         ، وأوجب وأن ما ينفق في أجرة الهرب إذا أنفق في سبيل اهللا آ رة، وت ذه الك ًا في ه ر حتم اد التت جه
اس عن السير وسكن جأشهم،           المجالس في ذلك، ونودي في البالد ال يسافر ة فتوقف الن أحد إال بمرسوم وورق

د خرج جماعة من              وتحدث الناس بخروج السلطان  ان ق ائر لخروجه، لكن آ اهرة بالعساآر ودقت البش من الق
   . جماعة ، وبيت ابن فضل اهللا، وابن منجا، وابن سويد، وابن الزملكاني، وابنآبيت ابن صصرى بيوتات دمشق

د        أنهم ق ر ب ر، وجاء الخب أمر التت د أن        وفي أول ربيع اآلخر قوي األرجاف ب ودي في البل رة ون ى البي وصلوا إل
ض نحو خمسة المرج بذلك، فاستعرضوا في أثناء الشهر فعر تخرج العامة مع العسكر، وجاء مرسوم النائب من

ة       آالف من العامة بالعدة ه أئم ا، واتبع  واألسلحة على قدر طاقتهم، وقنت الخطيب ابن جماعة في الصلوات آله
   . المساجد، وأشاع المرجفون بأن التتر قد وصلوا إلى حلب

اس           وب الن د يتطييب قل ودي في البل اه، ون ى حم ر إل ل     وأن نائب حلب تقهق ى معايشهم، وأن الس الهم عل طان وإقب
واقي      والعساآر واصلة، وأبطل ديوان المستخرج وأقيموا، ه وبقيت ب روا ب ولكن آانوا قد استخرجوا أآثر مما أم

     . فعفى عما بقي، ولم يرد ما سلف على الناس الذين قد اختفوا

جع  جاءت األخبار بأن سلطان مصر ر ال جرم أن عواقب هذه األفعال خسر ونكر، وأن أصحابها ال يفلحون، ثم
ر          ام، فكث ا قاصدًا الش د أن خرج منه ى مصر بع دًا إل دًا، وصار         عائ رت األمطار ج الخوف واشتد الحال، وآث



 

ا       بالطرقات من األوحال والسيول ما يحول ا، فإن ذهاب فيه بين المرء وبين ما يريده من االنتشار في األرض وال
   . راجعون هللا وإنا إليه

اًال       ًا وثق اس خفاف ر من الن م،   وخرج آثي أهليهم وأوالده ون ب وا         يتحمل ون، وجعل انوا يعلم و آ م ل ر له ة خي والمدين
رة         يحملون الصغار في الوحل الشديد والمشقة ة العلف مع آث دواب من قل على الدواب والرقاب، وقد ضعفت ال

   . الشديد والجوع وقلة الشيء فال حول وال قوة إال باهللا األمطار والزلق والبرد

ي    لى والناس على خطة صعبة من الخوف، وتأخر السلطانواستهل جمادى األو واقترب العدو، وخرج الشيخ تق
وى        الدين بن تيمية رحمه اهللا تعالى في مستهل هذا الشهر تهم وق ام في المرج فثب وآان يوم السبت إلى نائب الش

ِه    َوَمْن َعاَقَب .  .  }   : النصر والظفر على األعداء، وتال قوله تعالى جأشهم وطيب قلوبهم، ووعدهم َب ِب ِبِمْثِل َما ُعوِق
   .  ] 60  : الحج [   { اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر ُثمَّ ُبِغَي َعَلْيِه َلَيْنُصَرنَُّه اللَُّه ِإنَّ

أله النائب       د س ى دمشق، وق اد إل ى مصر        وبات عند العسكر ليلة األحد، ثم ع د إل ى البري راء أن يرآب عل واألم
د           ان على المجيء، فساق وراء السلطان، يستحث السلط ه إال وق م يدرآ ى الساحل فل د وصل إل ان السلطان ق وآ

   . استحثهم على تجهيز العساآر إلى الشام إن آان لهم به حاجة دخل القاهرة وتفارط الحال، ولكنه

ن،   سلطانًا يحوطه ويحميه إن آنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له  : وقال لهم فيما قال ويستغله في زمن األم
   . الشام ولم يزل بهم حتى جردت العساآر إلى

ه         لو قدر أنكم لستم حكام الشام وال ملوآه واستنصرآم  : ثم قال لهم تم حكام يكم النصر، فكيف وأن ه وجب عل أهل
ى  وسالطينه وهم رعاياآم وأنتم مسؤولون عنهم، ام،   وقّوى جأشهم وضمن لهم النصر هذه الكرة، فخرجوا إل الش

والهم،    فلما تواصلت العساآر إلى يهم وأم م   الشام فرح الناس فرحًا شديدًا بعد أن آانوا قد يئسوا من أنفسهم وأهل ث
   . قويت األراجيف بوصول التتر، وتحقق عود السلطان إلى مصر

دان، ورهق   بدمشق، فتصايح النساء    ونادى ابن النحاس متولي البلد في الناس من قدر على السفر فال يقعد والول
زاالً   وا زل م إال اهللا عز وجل،          الناس ذلة عظيمة وخمدة، وزلزل وا أن ال ناصر له شديدًا، وغلقت األسواق وتيقن

د عزم           وأن نائب الشام لما ه اآلن وق ر، فكيف ب اء جيش التت ى التق و عل م يق  آان فيه قوة مع السلطان عام أول ل
     ؟ على الهرب

ى      ما بقي أهل دم  : ويقولون اس إل ر من الن دو، ودخل آثي أهليهم من       شق إال طعمة الع ار والمغر ب راري والقف الب
ه        اس من آانت نيت ودي في الن ق           الكبار والصغار، ون م يب ر، ول رب وصول التت د اقت الجيش فق اد فليلحق ب الجه

   . القليل بدمشق من أآابرها إال

إلى مصر، وجاءت األخبار بوصول  هم بيوتهموسافر ابن جماعة والحريري وابن صصرى وابن منجا، وقد سبق
ة،         التتر إلى سرقين وخرج الشيخ زين الدين الفارقي، ن تيمي دين ب وام، وشرف ال ن ق ي، واب والشيخ إبراهيم الرق

 السلطنة األفرم فقووا عزمه على مالقاة العدو، واجتمعوا بمهنا أمير العرب فحرضوه على وابن خبارة إلى نائب
ة المرج،     هم بالسمع والطاعة، وقويت نياتهم على ذلك، وخرج طلب سالر من دمشق   قتال العدو فأجاب ى ناحي إل

   . واستعدوا للحرب والقتال بنيات صادقة

ام    ورجع الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في السابع د، وأق والعشرين من جمادى األولى على البري
ى    ثهم عل ام يح ة          الجه  بقلعة مصر ثمانية أي ان الدول وزير وأعي د اجتمع بالسلطان وال دو، وق ى الع اد والخروج إل

   . الحال الخروج، وقد غلت األسعار بدمشق جدًا، حتى بيع خاروفان بخمسمائة درهم، واشتد فأجبروه إلى

ة عددهم، فطابت النفوس      ثم جاءت األخبار بأن ملك التتار قد خاض الفرات راجعًا عامه ذلك لضعف جيشه وقل
   . مستبشرين لك، وسكن الناس وعادوا إلى منازلهم منشرحين آمنينلذ

ادى اآلخرة         ام في جم ى الش ار إل دم وصول التت اد نائب        ولما جاءت األخبار بع يهم وع اس إل تراجعت أنفس الن
اس    السلطنة إلى دمشق، وآان مخيمًا في المرج من مدة أربعة أشهر متتابعة، وهو من أعظم الرباط، وتراجع الن

   : لى أوطانهمإ



 

ال   م        وآان الشيخ زين الدين الفارقي قد دّرس بالناصرية لغيبة مدرسها آم ًا، ث الكرك هارب ن الشريشني ب دين ب ال
   . الزآي بالدولعية عوضًا عن جمال الدين الزرعي لغيبته عاد إليها في رمضان، وفي أواخر الشهر درس ابن

 الكلمة على عزلهم عن الجهات، وأخذوا ذمة وألزموا بها واتفقتوفي يوم االثنين قرئت شروط الذمة على أهل ال
زم النصارى   الحمر، فحصل         بالصغار، ونودي بذلك في البلد وأل ود بالصفر، والسامرة ب زرق، واليه ائم ال بالعم

   . المسلمين بذلك خير آثير وتميزوا عن

أقبجا في نيابة القلعة، وأن يرآب  ينوفي عاشر رمضان جاء المرسوم بالمشارآة بين أرجواش واألمير سيف الد
   . فامتنع أرجواش من ذلك آل واحد منهما يومًا، ويكون اآلخر بالقلعة يومًا،

اهرة،       وفي شوال دّرس باإلقبالية الشيخ شهاب الدين بن المجد عوضًا عن عالء   ه بالق م إقامت وي بحك دين القون ال
ة، بالقاضي جالل     شمس وفي يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة، عزل الدين بن الحريري عن قضاء الحنفي

ى دين عل ام ال ن حس دين ب نقر األعسر ونائب   ال دين س وزير شمس ال ن ال اق م ك باتف ه، وذل دة أبي ه وقاع قاعدت
   . األفرم السلطان

     . إلى مصر وصلت رسل ملك التتار إلى دمشق فأنزلوا بالقلعة، ثم ساروا  : وفيها

   : من األعيان 

  الشيخ حسن الكردي 

ان      ه، وآ م من ورد علي ه ويطع ا احتضر اغتسل وأخذ من        المقيم بالشاغور في بستان له يأآل من غلت زار فلم ي
   . يوم االثنين الرابع جمادى األولى، وقد جاوز المائة سنة شعره واستقبل القبلة ورآع رآعات، ثم توفي رحمه اهللا

  التفليسي جوهر الطواشي صفي الدين 

ق صالحاً        ان حسن الخل ًا،       المحدث، اعتنى بسماع الحديث وتحصيل األجزاء، وآ ًا زآي ين الجانب رجًال حامي ل
   . ووقف أجزاءه التي ملكها على المحدثين

  األمير عز الدين 

ان     ولي دمشق، آ ي مت رة ف     محمد بن أبي الهيجاء بن محمد الهيدباني األربل ه فضائل آثي واريخ والشعر   لدي ي الت
   . فعرف به، فيقال درب ابن أبي الهيجاء وربما جمع شيئًا في ذلك، وآان يسكن بدرب سعور

ي   وهو أول منزل نزلناه حين قدمنا دمشق في سنة ست وسبعمائة، ختم اهللا لي بخير في عافية آمين، توفي ابن أب
   . سن المحاضرةمشكور السيرة ح الهيجاء في طريق مصر وله ثمانون سنة، وآان

  الشريفي األمير جمال الدين آقوش 

   . وحرمة والي الوالة بالبالد القبلية، توفي في شوال وآانت له هيبة وسطوة

  ثم دخلت سنة إحدى وسبعمائة 

دين سالر        ر سيف ال ا، واألمي ي قبله رم، وف      استهلت والحكام هم المذآورون في الت ام، ونائب دمشق األف ي بالش
وتوالها األمير سيف الدين استدمر، وعزل عن وزارة مصر     أولها عزل األمير قطلبك عن نيابة البالد الساحلية

دين       شمس الدين األعسر، وتولي سيف ر سيف ال ة األمي الدين أقجبا المنصوري نيابة غزة، وجعل عوضه بالقلع
   . السيجري، وهو من الرحبة بهادر

ر   اهم نائب السلطنة       وفي صفر رجعت رسل ملك التت ى دمشق فتلق ة، وفي نصف      من مصر إل والجيش والعام
دين السمرقندي      صفر ولي تدريس النورية الشيخ صدر الدين علي البصراوي ي ال الحنفي، عوضًا عن الشيخ ول



 

ا     ام ودّرس به ا ستة أي ار الصالحين            وإنما آان وليه ان من آب وفي وآ ليمان، ت ي الصدر س د بن ة دروس بع أربع
 رآعة، وفي يوم األربعاء تاسع عشر ربيع األول جلس قاضي القضاة وخطيب الخطباء بدر ل يوم مائةيصلي آ

   . الدين بن جماعة بالخانقاه الشمساطية شيخ الشيوخ بها عن طلب الصوفية له بذلك

م تجتم       ورغبتهم فيه، وذلك بعد وفاة الشيخ يوسف بن حمويه الحموي، وفرحت   ه ول ه، وجلس حول ع الصوفية ب
ا اجتمعت ا أنه ه، وال بلغن ره قبل ذه المناصب لغي ذا ه ا ه ى زمانن ده إل د بع ى أح يخة   : إل ة ومش القضاء والخطاب

   . الشيوخ

ه القاضي       وفي يوم االثنين الرابع والعشرين من ربيع األول قتل الفتح أحمد بن م في ديار المصرية، حك الثقفي بال
ده       ا ثبت عن الكي بم وف الم ن مخل ات، ومعارضة         زين الدين ب ات المحكم من تنقيصه للشريعة واستهزائه باآلي

عنه أنه آان يحل المحرمات من اللواط والخمر وغير ذلك، لمن آان يجتمع فيه  المشتبهات بعضها ببعض، يذآر
ة في       من الفسقة ة جميل ه اشتغال وهيئ ه    من الترك وغيرهم من الجهلة، هذا وقد آان له فضيلة ول الظاهر، وبزت

   . جيدةولبسته 

ين القصرين استغاث بالقاضي      ة ب ال       ولما أوقف عند شباك دار الحديث الكاملي د فق ق العي ن دقي دين ب ي ال ا    : تق م
والي أن يضرب       أعرف منك الفضيلة، ولكن  : فقال  ؟ تعرف مني أمر القاضي لل دين، ف حكمك إلى القاضي زين ال

   . ذا جزاء من طعن في اهللا ورسولهفي البلد، ونودي عليه ه عنقه، فضرب عنقه وطيف برأسه

ه         وفي وسط شهر ربيع األول ورد آتاب من بالد  : قال البرزالي في تاريخه ه أن ر في ة قاضيها يخب اه من جه حم
ار   رد آب ارب          وقع في هذه األيام ببارين من عمل حماه ب ات وعق ة شتى، سباع وحي ات مختلف ى صور حيوان عل

ه         هموطيور ومعز ونساء، ورجال في أوساط ل ثبوت م نق ة، ث د قاضي الناحي حوائص، وأن ذلك ثبت بمحضر عن
   . إلى قاضي حماه

واب    ي الحويرالي ب ه اعترف        وفي يوم الثالثاء عاشر ربيع اآلخر شنق الشيخ عل ك أن ا، وذل ى بابه ة عل الظاهري
   . بقتل الشيخ زين الدين السمرقندي

در      ن جماعة ت دين ب در ال ن        يس الناصرية وفي النصف منه حضر القاضي ب دين ب ال ال ة عوضًا عن آم الجواني
     . بدمشق، فانتزعها من يد ابن الشريشي الشريشي، وذلك أنه ثبت محضر أنها لقاضي الشافعية

ى      وفي يوم الثالثاء التاسع والعشرين من جمادى األولى قدم الصدر عالء ن القالنسي عل دين ب الدين بن شرف ال
ه،       ن وأيامًا، وقد حبسأهله من التتر بعد أسر سنتي ى أهل نهم ورجع إل مدة ثم لطف اهللا به وتلطف حتى تخلص م

   . ففرحوا به

أمر اهللا العباسي،      وفي سادس جمادى اآلخرة قدم البريد من القاهرة، وأخبر بوفاة أمير اآم ب ة الح المؤمنين الخليف
م      الربيع سليمان، ولقب بالمست وأن ولده ولي الخالفة من بعده، وهو أبو اس آله ه الن ه حضر جنازت كفي باهللا، وأن

د بالقضاء     مشاة، ودفن د تقلي دين    بالقرب من الست نفيسة، وله أربعون سنة في الخالفة، وقدم مع البري لشمس ال
دين    الحريري الحنفي، ونظر الدواوين لشرف الدين بن مزهر، واستمرت الخاتونية الجوانية بيد القاضي جالل ال

   . نائب السلطنةبن حسام الدين بإذن 

رحم         اهللا وت ة المستكفي ب ادى اآلخرة خطب للخليف دت       وفي يوم الجمعة تاسع جم ده بجامع دمشق وأعي ى وال عل
   . بها يوم األربعاء الرابع عشر من جمادى اآلخرة الناصرية إلى ابن الشريشي، وعزل عنها ابن جماعة ودّرس

د        لثمار وجرد األشجار وفي شوال قدم إلى الشام جراد عظيم أآل الزرع وا م يعه ل العصى، ول ى صارت مث حت
ود، فأحضروا         مثل هذا، وفي هذا الشهر عقد مجلس لليهود الخيابرة الهم من اليه ة أسوة أمث أداء الجزي وألزموا ب

   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوضع الجزية عنهم آتابًا معهم يزعمون أنه من

وا أن  اء تبين ه الفقه ا وقف علي اظ فلم ن األلف ه م ا في ل لم ذوب مفتع ة، واللحن  ه مك واريخ المحبط ة، والت الرآيك
ى أداء        الفاحش، وحاققهم عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية، ابوا إل ذوب، فأن ه مزور مك ذبهم، وأن وبين لهم خطأهم وآ

   . تستعاد منهم الشؤون الماضية الجزية، وخافوا من أن



 

عام خيبر، وقد توفي سعد قبل ذلك بنحو من  فرأيت فيها شهادة سعد بن معاذوقد وقفت أنا على هذا الكتاب   : قلت
ه         وآتب علي بن طالب وهذا لحن  : سنتين، وفيه ند إلي ا أس م النحو إنم ي، ألن عل ؤمنين عل ال يصدر عن أمير الم

ام القاضي ا   من طريق أبي األسود ارودي، الدؤلي عنه، وقد جمعت فيه جزءًا مفردًا، وذآرت ما جرى فيه أي  لم
وبينوا خطأه وهللا  وآتاب أصحابنا في ذلك العصر، وقد ذآره في الحاوي وصاحب الشامل في آتابه وغير واحد،

   . الحمد والمنة

ق   وفي هذا الشهر ثار جماعة من الحسدة على الشيخ تقي الدين بن تيمية وشكوا منه أنه يقيم الحدود ويعزر ويحل
   . ذلك، وّبين خطأهم، ثم سكنت األمور ن يشكو منهرؤوس الصبيان، وتكلم هو أيضًا فيم

اآن من   ا المسلمون وهللا       وفي ذي القعدة ضربت البشائر بقلعة دمشق أيامًا بسبب فتح أم وة، ففتحه الد سيس عن ب
   . الحمد

   . وفيه قدم عز الدين بن ميسر على نظر الدواوين عوضًا عن ابن مزهر

ان   وفي يوم الثالثاء رابع ذي الحجة حضر لموا       عبد السيد بن المهذب دّي ه أوالده فأس دل ومع ى دار الع ود إل اليه
ذ          آلهم، فأآرمهم نائب السلطنة وأمر أن يرآب     ى داره، وعمل ليلتئ ات إل دبادب تضرب والبوق ه ال ة وخلف بخلع

ة حضرها القضاة     ة عظيم د آله             ختم وم العي ود، وخرجوا ي رة من اليه ه جماعة آبي ى يدي لم عل اء، وأس م والعلم
   . المسلمين، وأآرمهم الناس إآرامًا زائدًا يكبرون مع

افروا           ة، وس وا بالقلع ابع عشر ذي الحجة فنزل ار في س ك التت د        وقدمت رسل مل ام وبع ة أي د ثالث اهرة بع ى الق إل
الجيش من بالد سيس، وقد فتحوا جانبًا منها، فخرج نائب  مسيرهم بيومين مات أرجواس، وبعد موته بيومين قدم

   . الناس للفرجة على العادة وفرحوا، بقدومهم ونصرهم طنة والجيش لتلقيهم، وخرجالسل

   : من األعيان 

  اهللا أمير المؤمنين الخليفة الحاآم بأمر 

دادي     اهللا الهاشمي العباسي البغ ة في        أبو العباس أحمد بن المسترشد ب ة الظاهري ة بالدول ع بالخالف المصري، بوي
نة إح تكملأول س تمائة، فاس تين وس ادى  دى وس امن عشر جم ة ث ة الجمع وفي ليل ة، وت ي الخالف نة ف ين س أربع

   . صالة العصر بسوق الخيل، وحضر جنازته األعيان والدولة آلهم مشاة األولى، وصّلي عليه وقت

   . وآان قد عهد بالخالفة إلى ولده المذآور أبي الربيع سليمان

  المؤمنين ابن الحاآم بأمر اهللا العباسيخالفة المستكفي باهللا أمير 

نة،     لما عهد إليه آتب تقليده بذلك وقرئ بحضرة السلطان والدولة يوم األحد ذه الس العشرين من ذي الحجة من ه
   . وسارت بذلك البريدية إلى جميع البالد اإلسالمية وخطب له على المنابر بالبالد المصرية والشامية،

   : وتوفي فيها

  األمير عز الدين 

ه،    أيبك بن عبد اهللا النجيبي الدويدار والي دمشق، واحد أمراء الطبلخانة بها، وآان مشكور السيرة، ولم تطل مدت
   . ربيع األول ودفن بقاسيون، توفي يوم الثالثاء سادس عشر

  الحسن الشيخ اإلمام العالم شرف الدين أبو 

عبد اهللا محمد بن الشيخ أبي الحسن أحمد بن عبد  المة الحافظ الفقيه تقي الدين أبيعلي بن الشيخ اإلمام العالم الع
د      اهللا بن عيسى بن أحمد بن محمد ه، ول ن الشيخ الفقي اليونيني البعلبكي، وآان أآبر من أخيه الشيخ قطب الدين ب

   . عامًال آثير الخشوع بدًاالدين سنة إحدى وعشرين وستمائة، فأسمعه أبوه الكثير واشتغل وتفقه، وآان عا شرف



 

ى       دخل عليه إنسان وهو بخزانة الكتب فجعل يضربه بعصا في رأسه ثم بسكين وفي إل م ت ًا، ث فبقي متمرضًا أيام
ودفن بباب بطحا، وتأسف الناس عليه لعلمه وعمله وحفظه   رحمة اهللا يوم الخميس حادي عشر رمضان ببعلبك،

   . وحسن سمته ومرؤءته تغمده اهللا برحمتهوتواضعه  األحاديث، وتودده إلى الناس

  الصدر ضياء الدين 

ذي            دين موسى ال د القاضي قطب ال ن شيخ السالمية وال ن الحسين ب ام        أحمد ب د نظر الجيش بالش ا بع ولى فيه ت
   . ودفن بقاسيون، وعمل عزاؤه بالرواحية وبمصر أيضًا، توفي يوم الثالثاء عشرين ذي القعدة

  المجاهد ير الكبير المرابطاألم 

هيبة وهمة وشهامة وقصد صالح، قدر اهللا  علم الدين أرجواش بن عبد اهللا المنصوري، نائب القلعة بالشام آان ذا
الشام أيام قازان، وعصت عليهم القلعة ومنعها اهللا منهم على يدي  على يديه حفظ معقل المسلمين لما ملكت التتار

امية،  التزم أ هذا الرجل، فإنه ه    ن ال يسلمها إليهم ما دام بها عين تطرف، واقتدت بها بقية القالع الش وآانت وفات
وم   ه وحضر نائب       بالقلعة ليلة السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة، وأخرج منها ضحوة ي السبت فصّلي علي

   . بتربته رحمه اهللا السلطنة فمن دونه جنازته، ثم حمل إلى سفح قاسيون ودفن

  المصري األبرقوهي المسند المعمر 

الي  ن          هو الشيخ الجليل المسند الرحلة، بقية السلف شهاب الدين أبو المع د ب ن المؤي د ب ن محم ن إسحاق ب د ب أحم
الد شيراز في رجب أو            علي بن إسماعيل بن أبي طالب، األبرقوهي أبرقوه من ب د ب م المصري، ول داني ث الهم

تمائة،   شعبان سنة خمس عشرة  ه مشيخات،           وس رين، وخرجت ل ى المشايخ المكث ر من الحديث عل وسمع الكثي
     : توفي وفيها . حسنًا لطيفًا مطيقًا، توفي بمكة بعد خروج الحجيج بأربعة أيام رحمه اهللا وآان شيخًا

  صاحب مكة 

ان    صاحب مكة منذ أ الشريف أبو نمى محمد بن األمير أبي سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني نة، وآ ين س ربع
   . حليمًا وقورًا ذا رأي وسياسة وعقل ومروءة

   . عفا اهللا عنه، واهللا سبحانه أعلم ولد آاتبه إسماعيل بن عمر بن آثير القرشي المصري الشافعي  : وفيها

  ثم دخلت سنة اثنتين وسبعمائة من الهجرة

وم األربع     ا، وفي ي اني استهلت والحكام هم المذآورون في التي قبله القرب من       اء ث رة أرواد ب صفر فتحت جزي
ى أهل السواحل،         اآن عل ديار المصرية في البحر         أنطرسوس، وآانت من أضر األم ا المراآب من ال فجاءته

ًا من             وأردفها جيوش طرابلس، ففتحت وهللا الحمد ين وأسروا قريب ًا من ألف ا قريب وا من أهله ار، وقتل نصف النه
   . فتح السواحل، وأراح اهللا المسلمين من شر أهلهامن تمام  خمسمائة، وآان فتحها

أخبر          ى دمشق ف د إل ق       وفي يوم الخميس السابع عشر من شهر صفر وصل البري ن دقي اة قاضي القضاة اب بوف
ه      العيد، ومعه آتاب من السلطان إلى قاضي القضاة ابن ى قرب رام يستدعيه إل جماعة، فيه تعظيم له واحترام وإآ

ى  ليباشر وظيفة القض رم وأهل الحل              اء بمصر عل ه نائب السلطنة األف ا خرج خرج مع ذلك، ولم أ ل ه فتهي عادت
ى       والعقد، وأعيان ن جماعة إل ا وصل اب ات، ولم مصر   الناس ليودعوه، وستأتي ترجمة ابن دقيق العيد في الوفي

   . أآرمه السلطان إآرامًا زائدًا

م، و      ة آالف دره ة تساوي ثالث م بمصر   وخلع عليه خلعة صوف وبغل ع األول،      باشر الحك ع ربي وم السبت راب ي
الد مصر،  ع األول قاصدين ب ي أواخر ربي ار ف يخة دار  ووصلت رسل التت زاري مش دين الف وباشر شرف ال

د   الحديث الظاهرية يوم الخميس ثامن ربيع اآلخر عوضًا عن شرف الدين الناسخ، وهو أبو حفص عمر بن محم
   . وفي بها عن سبعين سنة، وآان فيه بر ومعروف وأخالق حسنة، رحمه اهللات بن حسن بن خواجا إمام الفارسي،



 

ة حادي عشر        وذآر الشيخ شرف الدين المذآور درسًا مفيدًا وحضر عنده جماعة من   وم الجمع ان، وفي ي األعي
ن      دين ب ى          جمادى األولى خلع على قاضي القضاة نجم ال ن جماعة، وعل ام عوضًا عن اب صصرى بقضاء الش

الدين بيبرس العالوي بشد الدواوين وهنأهم الناس، وحضر نائب السلطنة     ي بالخطابة، وعلى األمير رآنالفارق
الي        واألعيان م جلس في الشباك الكم د الصالة ث رئ   المقصورة لسماع الخطبة، وقرئ تقليد ابن صصرى بع وق

   . تقليده مرة ثانية

دين        يه أن الشيخ تقيوفي جمادى األولى وقع بيد نائب السلطنة آتاب مزور ف ة والقاضي شمس ال ن تيمي دين ب ال
اب     ذين بب راء والخواص ال ة        بن الحريري وجماعة من األم دون تولي اتبوهم، ويري ر ويك السلطنة يناصحون التت

ال         قبجق على الشام، وأن الشيخ آمال ذلك آم رم، وآ دين األف ال ال ر جم أحوال األمي الدين بن الزملكاني يعلمهم ب
   . عطارال الدين بن

ذي        فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أن هذا مفتعل، ففحص عن واضعه فإذا اورًا بالبيت ال ان مج ر آ هو فقي
وري، وآخر         ه اليعف ال ل ان مجاور محراب الصحابة، يق روفين بالشر          آ ا مع اري، وآان د الغن ه أحم ال ل ه يق مع

ك،       الكتاب، فتحقق نائب السلطنة  والفضول، ووجد معهما مسودة هذا د ذل م وسطا بع ًا، ث رًا عنيف ذلك فعزرا تعزي
   . الكاتب الذي آتب لهما هذا الكتاب، وهو التاج المناديلي وقطعت يد

دار        ان الجوآن دين بلب ر سيف ال ل األمي ى انتق ة عوضًا عن        وفي أواخر جمادى األول ة القلع ى نياب المنصوري إل
   . أرجواش

  عجيبة من عجائب البحر 

وم          قرأت في بعض الكتب    : دين البرزالي في تاريخهقال الشيخ علم ال اريخ ي ان بت ا آ ه لم اهرة أن واردة من الق ال
الد         الخميس رابع جمادى اآلخرة ظهرت دابة من ين ب ة، ب ى أرض المنوفي ل إل البحر عجيبة الخلقة من بحر الني

   . والراهب منية مسعود واصطباري

ل،   لونها لون الجاموس بال شعر،     : وهذه صفتها أذن الجم ا آ ا        وآذانه ة، يغطي فرجه ل الناق ا مث ا وفرجه وعيناه
مكة،  ذنب الس ه آ بر ونصف طرف ه ش ل   ذنب طول فتاها مث ا وش ًا، وفمه يس المحشو تبن ظ التل ل غل ا مث ورقبته

   . اثنان من فوق واثنان من أسفل، طول آل واحد دون الشبر في عرض أصبعين الكربال، ولها أربعة أنياب

باطنها إلى األرض شبران ونصف  ن وأربعون ضرسًا وسن مثل بيادق الشطرنج، وطول يديها منوفي فمها ثما
ودور حافرها مثل السكرجة بأربعة أظافير مثل أظافير  ومن رآبتها إلى حافرها مثل بطن الثعبان، أصفر مجعد،

   . ونصف، وطولها من فمها إلى ذنبها خمسة عشر قدمًا الجمل، وعرض ظهرها مقدار ذراعين

ا تعمل      وفي بطنها ثالثة آروش، ولحمها أحمر وزفر مثل السمك، وطعمه آلحم ة أصابع م الجمل، وغلظه أربع
ين         فيه السيوف، وحمل جلدها على خمسة جمال في مقدار ى ب د جمل وأحضروه إل ى جمل بع ساعة من ثقله عل

     . وأقاموه بين يديه واهللا أعلم يدي السلطان بالقلعة وحشوه تبنًا

الناس لذلك واشتد خوفهم جدًا، وقنت   وفي شهر رجب قويت األخبار بعزم التتار على دخول بالد الشام، فانزعج
ة،   الخطيب في الصلوات وقرئ البخاري، وشرع الناس في الجفل إلى الديار المصرية والكرك والحصون المنيع

   . إبانها فاشتد لذلك الخوف وتأخر مجيء العساآر المصرية عن

   . الدين سليمان شهر رجب باشر نجم الدين بن أبي الطيب نظر الخزانة عوضًا عن أمينوفي 

ال    وفي يوم السبت ثالث شعبان باشر مشيخة الشيوخ بعد ابن جماعة القاضي ان جم ناصر الدين عبد السالم، وآ
   . الدين الزرعي يسد الوظيفة إلى هذا التاريخ

بخروج السلطان بالعساآر من مصر   ئر بالقلعة وعلى أبواب األمراءوفي يوم السبت عاشر شعبان ضربت البشا
وقعة عرض وذلك أنه التقى جماعة من أمراء اإلسالم فيهم  لمناجزة التتار المخذولين، وفي هذا اليوم بعينه آانت

   . وغرلو العادلي، وآل منهم سيف من سيوف الدين في ألف وخمسمائة فارس استدمر و بهادرأخي وآجكن



 

دًا،    وآ ًا        ان التتار في سبعة آالف فاقتتلوا وصبر المسلمون صبرًا جي نهم خلق وا م ر، فقتل فنصرهم اهللا وخذل التت
وغنم المسلمون منهم غنائم، وعادوا سالمين لم يفقد منهم إال القليل ممن  وأسروا آخرين، وولوا عند ذلك مدبرين،

ذلك،     أآرمه اهللا ة ب دمت األ   بالشهادة، ووقعت البطاق م ق وم       ث ان ي وم الخميس نصف شعبان، وآ خميس   سارى ي
   . النصارى

  أوائل وقعة شقحب 

ر رآن          يهم األمي رة من جيش المصريين ف ة آبي دمت طائف ر      وفي ثامن عشر ق نكير، واألمي دين بيبرس الجاش ال
تادار المنصوري،   ده         حسام الدين الجين المعروف باالس دمت بع م ق دين آراي المنصوري، ث ر سيف ال م واألمي

   . سالح، وأيبك الخزندار فقويت القلوب واطمأن آثير من الناس طائفة أخرى فيهم بدر الدين أمير

ر       واحي وتقهق ك الن اه وحمص وتل ى      ولكن الناس في جفل عظيم من بالد حلب وحم الجيش الحلبي والحموي إل
   . األحد خامس شعبان حمص، ثم خافوا أن يدهمهم التتر فجاؤوا فنزلوا المرج يوم

ًا شديدًا،     ووصل التتار إلى حمص وبعلبك وعاثوا في تلك األراضي فسادًا، وقلق افوا خوف الناس قلقًا عظيمًا، وخ
ة   اس    واختبط البلد لتأخر قدوم السلطان ببقي ال الن اء          : الجيش، وق ام مع هؤالء المصريين بلق ة لجيش الش ال طاق

   . ة مرحلةوإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحل التتار لكثرتهم،

دان   ذآور بالمي د الم وم األح راء ي اجتمع األم األراجيف ف اس ب جعوا   وتحدث الن دو، وش اء الع ى لق الفوا عل وتح
ه، فسكن        د أن ال يرحل أحد من ودي بالبل اء          أنفسهم، ون وا جماعة من الفقه اس وجلس القضاة بالجامع وحلف الن

     . والعامة على القتال

ه   مية إلى العسكر الواصل من حماه فاجتمعوتوجه الشيخ تقي الدين بن تي بهم في القطيعة فأعلمهم بما تحالف علي
راء          األمراء والناس من لقاء العدو، فأجابوا إلى ة يحلف لألم ن تيمي دين ب ي ال ان الشيخ تق ذلك وحلفوا معهم، وآ

   . تعليقًا شاء اهللا تحقيقًا القل إن شاء اهللا، فيقول إن   : الكرة منصورون، فيقول له األمراء والناس إنكم في هذه

   .  ] 60  : الحج [   } ُبِغَي َعَلْيِه َلَيْنُصَرنَُّه اللَُّه ُثمَّ {   : وآان يتأول في ذلك أشياء من آتاب اهللا منها قوله تعالى

إنهم        و، ف ل ه ر من أي قبي ال هؤالء التت ى اإل      وقد تكلم الناس في آيفية قت اة عل ام،  يظهرون اإلسالم وليسوا بغ م
   . خالفوه فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم

دين    ي ال ي          : فقال الشيخ تق ى عل ذين خرجوا عل األمر      هؤالء من جنس الخوارج ال م أحق ب ة، ورأوا أنه ومعاوي
ه من           منهما، وهؤالء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من   م متلبسون ب ا ه ى المسلمين م ون عل لمين، ويعيب المس

   . بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة، فتفطن العلماء والناس لذلك لم، وهم متلبسونالمعاصي والظ

ار        إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف   : وآان يقول للناس ال التت اس في قت اقتلوني، فتشجع الن ف
   . وقويت قلوبهم ونياتهم وهللا الحمد

امية فخيمت   ولما آان يوم الرابع والعشرين من شعبان خرجت ال   ة الكسوة،       عساآر الش ى الجسورة من ناحي عل
اه         ومعهم القضاة، فصار الناس فيهم فريقين فريق يقولون ه مي إن المرج في ال ف اروا موضعًا للقت إنما ساروا ليخت

   . القتال آثيرة فال يستطيعون معها

   . إنما ساروا لتلك الجهة ليهربوا وليلحقوا بالسلطان  : وقال فريق

   . هربهم، وقد وصلت التتار إلى قارة آانت ليلة الخميس ساروا إلى ناحية الكسوة فقويت ظنون الناس فيفلما 

ة      وقيل إنهم وصلوا إلى القطيعة، فانزعج الناس لذلك شديدًا ولم يبق حول القرى والحواضر أحد، وامتألت القلع
وم الخميس       وخرج الشيخ تق   والبلد وازدحمت المنازل والطرقات، واضطرب الناس ة صبيحة ي ن تيمي دين ب ي ال

اب النصر   ا             من الشهر المذآور من ب وا إنم ه، فظن ال بنفسه ومن مع رة، وصحبته جماعة ليشهد القت بمشقة آبي



 

د     خرج هاربًا فحصل رد    ؟ اللوم من بعض الناس وقالوا أنت منعتنا من الجفل وهاأنت هارب من البل م ي يهم   فل عل
   . وبقي البلد ليس فيه حاآم

ل       وجلس اللصوص والحرافيش فيه وفي بساتين الناس يخربون وينتهبون ما ه، ويقطعون المشمش قب دروا علي ق
   . أوانه والباقالء والقمح وسائر الخضراوات

يس   وحيل بين الناس وبين خبر الجيش، وانقطعت الطرق إلى الكسوة وظهرت الوحشة على البلد والحواضر، ول
ى  ر الصعود إل اس شغل غي ًاللن آذن ينظرون يمين ون الم ارة يقول وة فت ة الكس ى ناحي ماًال، وإل رة   : وش ا غب رأين

ا     ؟ ويتعجبون من الجيش مع آثرتهم وجودة عدتهم وعددهم، أين ذهبوا فيخافون أن تكون من التتر، درون م فال ي
وم الخميس     ل،اهللا بهم، فانقطعت اآلمال وألح الناس في الدعاء واالبتهال وفي الصلوات وفي آل حا فعل ك ي وذل

     . التاسع والعشرين من شعبان

ًا،    ك قريب ا جاء       وآان الناس في خوف ورعب ال يعبر عنه، لكن آان الفرج من ذل رهم ال يفلحون، آم ولكن أآث
   : في حديث أبي رزين

   .  )  ) يضحك يعلم أن فرجكم قريب عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل (  ( 

ي أحد        اس المرقب دين إي ر فخر ال ر، هو أن        فلما آان آخر هذا اليوم وصل األمي اس بخي راء دمشق، فبشر الن أم
ر،     السلطان قد وصل وقت اجتمعت العساآر المصرية والشامية، وقد أرسلني أآشف هل طرق البلد أحد من التت

 عرجوا من دمشق إلى ناحية العساآر المصرية، ولميطرقها أحد منهم، وذلك أن التتار  فوجد األمر آما يحب لم
   . يشتغلوا بالبلد، وقد قالوا إن غلبنا فإن البلد لنا، وإن غلبنا فال حاجة لنا به

اس        أن الن د وصل، فاطم ة       ونودي بالبلد في تطييب الخواطر، وأن السلطان ق وبهم، وأثبت الشهر ليل وسكنت قل
اس         السماء آانت   الجمعة القاضي تقي الدين الحنبلي، فإن راويح واستبشر الن ل وصليت الت ة فعلقت القنادي مغيم
   . يوم الجمعة في هم شديد وخوف أآيد، ألنهم ال يعلمون ما خبر الناس بشهر رمضان وبرآته، وأصبح الناس

در  القلعة ثم عاد سريعًا إلى العسكر فبينما هم آذلك إذ جاء األمير سيف الدين غرلو العادلي فاجتمع بنائب ، ولم ي
   . والخوض أحد ما أخبر به، ووقع الناس في األراجيف

  صفة وقعة شقحب 

ة      أصبح الناس يوم السبت على ما آانوا عليه من الخوف وضيق األمر، فرأوا رة من ناحي من المآذن سوادًا وغب
ذا         ة في ه ون أن الوقع ى الظن دو، فغلب عل ى اهللا عز وجل با      العسكر والع ابتهلوا إل وم، ف دعاء في المساجد    الي ل

ك الوقت      والبلد، وطلع النساء والصغار ع في ذل على األسطحة وآشفوا رؤوسهم وضج البلد ضجة عظيمة، ووق
ة       مطر عظيم غزير، ة بالجامع تتضمن أن في الساعة الثاني من   ثم سكن الناس، فلما آان بعد الظهر قرئت بطاق

طلب الدعاء من الناس  السلطان في مرج الصفر، وفيهانهار السبت هذا اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية مع 
   . واألمر بحفظ القلعة

ار   اس        والتحرز على األسوار فدعا الناس في المآذن والبلد، وانقضى النه ائًال، وأصبح الن ًا ه ًا مزعج ان يوم وآ
اس      ر، وخرج الن م شيء من المكاس         يوم األحد يتحدثون بكسر التت وا ومعه ة الكسوة فرجع ى ناحي م  إل ب، ومعه

ا         رؤوس من رؤوس التتر، وصارت اس لم ة، ولكن الن ى اتضحت جمل يًال حت آسرة التتار تقوى وتتزايد قليًال قل
القلعة يخبر  شدة الخوف وآثرة التتر ال يصدقون، فلما آان بعد الظهر قرئ آتاب السلطان إلى متولي عندهم من

     . فيه باجتماع الجيش ظهر يوم السبت بشقحب وبالكسوة

رم      دين آقوش األف ال ال ة       ثم جاءت بطاقة بعد العصر من نائب السلطان جم ة مضمونها أن الوقع ى نائب القلع إل
ارًا   آانت من العصر يوم السبت إلى الساعة الثانية من يوم األحد، وأن السيف آان يعمل في رقاب التتر ليًال ونه

روا   وا وف م هرب م ي   وأنه ه ل تالل، وأن ال وال د استقرت   واعتصموا بالجب اس وق ل، فأمسى الن نهم إال القلي لم م  س
ة من أول      ائر بالقلع ارك، ودقت البش ودي     خواطرهم وتباشروا لهذا الفتح العظيم والنصر المب ذآور ون ار الم النه

   . وشرعوا في الخروج بعد الظهر بإخراج الجفال من القلعة ألجل نزول السلطان بها،



 

   . الناس بالنصر اس من الكسوة إلى دمشق فبشرواوفي يوم االثنين رابع الشهر رجع الن

ففرح الناس به ودعوا له وهنؤه بما يسر اهللا   وفيه دخل الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاد،
ى دمشق فسار         على يديه من الخير، وذلك أنه ندبه ى السير إل العسكر الشامي أن يسير إلى السلطان يستحثه عل

   . المجيء إلى دمشق بعد أن آاد يرجع إلى مصر ثه علىإليه فح

ه الشيخ   فجاء هو وإياه جميعًا فسأله السلطان أن يقف معه في معرآة القتال، السنة أن يقف الرجل تحت       : فقال ل
معهم، وحرض السلطان على القتال، وبشره بالنصر وجعل يحلف    راية قومه، ونحن من جيش الشام ال نقف إال

ول إن    : إنكم منصورون عليهم في هذه المرة، فيقول له األمراء  ال إله إال هوباهللا اهللا شاء اهللا   قل إن شاء اهللا، فيق
   . تحقيقًا ال تعليقًا

ده      وأفتى الناس بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضًا، وآان يدور على ه في ي األجناد واألمراء فيأآل من شيء مع
   : أفضل فيأآل الناس، وآان يتأول في الشاميين قوله صلى اهللا عليه وسلم لى القتالليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا ع

م (  (  وى لك دًا، والفطر أق دو غ وا الع م مالق يهم )  ) إنك زم عل عيد   ، فع ي س ي حديث أب ا ف تح آم ام الف ي الفطر ع ف
   . الخدري

ا اصطفت      ًا       الع وآان الخليفة أبو الربيع سليمان في صحبة السلطان، ولم ال ثبت السلطان ثبات تحم القت ساآر وال
وبايع اهللا تعالى في ذلك الموقف وجرت خطوب عظيمة، وقتل جماعة  عظيمًا، وأمر بجواده فقيد حتى ال يهرب،

راء  راء             من سادات األم ة من األم تاذ دار السلطان، وثماني دين الجين الرومي أس ام ال ر حس نهم األمي ذ، م  يومئ
راء،      ين بن الملك السعيد الكامل بن السعيد بن الصالح إسماعيل، المقدمين معه، وصالح الد ار األم ق من آب وخل

   . المسلمون عليهم وهللا الحمد والمنة ثم نزل النصر على المسلمين قريب العصر يومئذ، واستظهر

اط   ام، فأح ال واآلآ ول والجب ام التل ى اقتح ر إل أ التت ل لج اء اللي ا ج ن فلم ونهم م لمون يحرس م المس رب،  به اله
     . ما ال يعلم عدده إال اهللا عز وجل ويرمونهم عن قوس واحدة إلى وقت الفجر، فقتلوا منهم

ة  نهم جماع تحم م م اق اقهم، ث ال فتضرب أعن ي الحب م ف ون به وا يجيئ انوا  وجعل م آ ل، ث نهم قلي ا م ة فنج الهزيم
رات  يتساقطون في األودية والمهالك، ثم بعد ذلك غرق ذلك عن       منهم جماعة في الف بسبب الظالم، وآشف اهللا ب

   . وهللا الحمد والمنة المسلمين غمة عظيمة شديدة،

وزينت البلد، وفرح آل واحد من أهل   ودخل السلطان إلى دمشق يوم الثالثاء خامس رمضان وبين يديه الخليفة،
ا     األبلق والميدان، ثم تحول إلى القلع الجمعة والسبت واألحد، فنزل السلطان في القصر وم الخميس وصّلى به ة ي

وب     الجمعة وخلع على نواب أس وطابت قل  البالد وأمرهم بالرجوع إلى بالدهم، واستقرت الخواطر، وذهب الي
   . الناس

الدين أيدغدي أمير علم، وعزل صارم   وعزل السلطان ابن النحاس عن والية المدينة، وجعل مكانة األمير عالء
ى     ية البر وجعلالدين إبراهيم وإلى الخاص عن وال اد السلطان إل مكانه األمير حسام الدين الجين الصغير، ثم ع

   . الثالثاء ثالث شوال بعد أن صام رمضان وعّيد بدمشق الديار المصرية يوم

ه في        وطلب الصوفية من نائب دمشق األفرم أن يولي عليهم مشيخة الشيوخ للشيخ   أذن ل دي، ف دين الهن صفي ال
اء        سادس شوال عوضًا عن ناصر الدينالمباشرة يوم الجمعة  وم الثالث اهرة ي بن عبد السالم، ودخل السلطان الق

   . مشهودًا، وزينت القاهرة ثالث عشرين شوال، وآان يومًا

ا       جاءت زلزلة عظيمة يوم الخميس بكرة الثالث والعشرين من ذي  : وفيها ان جمهوره نة، وآ ذه الس الحجة من ه
م إال اهللا،      سببها البحار فكسرتبالديار المصرية وتالطمت ب ر ال يعلمه ق آثي المراآب وتهدمت الدور، ومات خل

بالد         وشققت الحيطان ولم ير ائر ال ك أخف من س ان ذل ة لكن آ  مثلها في هذه األعصار، وآان منها بالشام طائف
   . غيرها

ام   الكي إم اة      محراب ال  وفي ذي الحجة باشر الشيخ أبو الوليد بن الحاج اإلشبيلي الم د وف ة بجامع دمشق بع مالكي
   . الشيخ شمس الدين محمد الصنهاجي



 

   : من األعيان 

  ابن دقيق العيد 

ق الشيخ اإلمام العالم العالم وم السبت        ة الحافظ قاضي القضاة تقي الدين ابن دقي د ي د القشيري المصري، ول العي
ر      وستمائة، بساحل مدينة الخامس والعشرين من شعبان سنة خمس وعشرين ينبع من أرض الحجاز، سمع الكثي

وصنف فيه إسنادًا ومتنًا مصنفات عديدة، فريدة مفيدة، وانتهت إليه رياسة العلم  ورحل في طلب الحديث، وخرج
   . زمانه، وفاق أقرانه ورحل إليه الطلبة ودّرس في أماآن آثيرة في

تمائة، ومشيخة      ه       دار ثم ولي قضاء الديار المصرية في سنة خمس وتسعين وس د اجتمع ب ة، وق الحديث الكاملي
ه    الشيخ تقي الدين بن تيمية، فقال له تقي الدين بن وم من ك العل ك،        : دقيق العيد لما رأى تل ق مثل ي يخل ا أظن بق م

ة             وآان وقورًا قليل وم الجمع وفي ي ق، ت ه شعر رائ ة، ول ة نزاه وم في ديان ر العل د آثي حادي   الكالم غزير الفوائ
ه نائب         عشر شهر صفر، وص    ل، وحضر جنازت ذآور بسوق الخي ة الم وم الجمع ه ي راء،    ّلي علي السلطنة واألم

   . ودفن بالقرافة الصغرى رحمه اهللا

  الشيخ برهان الدين اإلسكندري 

وم     إبراهيم بن فالح بن محمد بن حاتم، سمع الحديث وآان دينًا فاضًال، وفي ي تمائة، وت ولد سنة ست وثالثين وس
   . سنة عشرين شوال عن خمس وستينالثالثاء رابع و

   : وبعد شهور بسواء آانت وفاة

  الصدر جمال الدين بن العطار 

ن      ود ب تح محم ي الف ن أب ان         آاتب الدرج منذ أربعين سنة، أبو العباس أحمد ب ن فتي ن سالمة ب وحش أسد ب ي ال أب
ه      بتربة لهم تحت الكهف ب   الشيباني، آان من خيار الناس وأحسنهم تقية، ودفن اس علي سفح قاسيون، وتأسف الن

   . إلحسانه إليهم رحمه اهللا

  الملك العادل زين الدين آتبغا 

ل   اط        توفي بحماه نائبًا عليها بعد صرخد يوم الجمعة يوم عيد األضحى ونق ي الرب ه بسفح قاسيون غرب ى تربت إل
ى وظائف      شبابيك وبوابة ومأذنة، و الناصري، يقال لها العادلية، وهي تربة مليحة ذات اف دارة عل ا أوق ه عليه ل

   . ذلك، وآان من آبار األمراء المنصورية من قراءة وأذان وإمامة وغير

ك        زع المل م انت ن المنصور، ث ل ب م         وقد ملك البالد بعد مقتل األشرف خلي ة دمشق، ث ه الجين وجلس في قلع من
وون، فاستنابه بحماه حتى آانت وفاته الملك الناصر بن قال تحول إلى صرخد، وآان بها إلى أن قتل الجين وأخذ

   . الملوك وأعد لهم وأآثرهم برًا، وآان من خيار األمراء والنواب رحمه اهللا آما ذآرنا، وآان من خيار

  ثم دخلت سنة ثالث وسبعمائة 

   . استهلت والحكام هم المذآورون في التي قبلها

ن الشريشي نظارة ال     دين ب ع   وفي صفر تولي الشيخ آمال ال ه وباشره مباشرة مشكورة،      جامع األموي وخل علي
   . وساوى بين الناس وعزل نفسه في رجب منها

   . بها وفي شهر صفر تولى الشيخ شمس الدين الذهبي خطابة آفر بطنا وأقام

ان نائب السلطنة    ور،        ولما توفي الشيخ زين الدين الفارقي في هذه السنة آ اء يكشف بعض األم واحي البلق في ن
ين    فلم  ارقي فع ي وظائف الف ه ف وا مع دم تكلم ة ودار     ا ق امية البراني زاري، وعين الش دين الف ة لشرف ال الخطاب

ه الناصرية للشيخ               الحديث للشيخ آمال الدين ة، وأخذ من ن تيمي دين ب ي ال ك بإشارة الشيخ تق ن الشريشي، وذل ب



 

اس     رف الدين اإلمامةالدين بن الزملكاني ورسم بكتابة التواقيع بذلك، وباشر الشيخ ش آمال رح الن ة، وف والخطاب
   . به لحسن قراءته وطيب صوته وجودة سيرته

صحبة الشيخ صدر الدين بن الوآيل،  فلما آان بكرة يوم االثنين ثاني عشرين ربيع األول وصل البريد من مصر
ارقي      ع جهات الف ه بجمي اج        وقد سبقه مرسوم السلطان ل دريس، ف ده من الت ا بي ى م تمع بنائب السلطنة   مضافًا إل

 الجامع ففتح له باب دار الخطابة فنزلها وجاءه الناس يهنئونه، وحضر عنده القراء بالقصر، وخرج من عنده إلى
ألم من صالته       اس الت أظهر الن ومين ف ه     والمؤذنون، وصلى بالناس العصر وباشر اإلمامة ي ه، وسعوا في وخطابت

   . الحديث لى التداريس ودارإلى نائب السلطنة فمنعه من الخطابة وأقره ع

الجمعة سابع عشر جمادى األولى، وخلع  وجاء توقيع سلطاني للشيخ شرف الدين الفزاري بالخطابة، فخطب يوم
ل،    عليه بطرحة، وفرح الناس به، وأخذ الشيخ آمال ن الوآي الدين بن الزملكاني تدريس الشامية البرانية من يد اب

ى   وباشرها في مستهل    ادى األول ا          جم ين، وأظنهم تيه األوليت ل مع مدرس ن الوآي د اب  واستقرت دار الحديث بي
   . العذراوية والشامية الجوانية

ة    ى نياب دين        ووصل البريد في ثاني عشر جمادى األولى بإعادة السنجري إل ر سيف ال ا األمي ة نائبه ة وتولي القلع
   . الحموي، توفي الجوآندراني نيابة حمص عوضًا عن عز الدين

ان من دمشق وساروا      ي يوم السبت ثاني عشر رمضان قدمت ثالثة آالف فارس من مصر، وأضيفوف إليها ألف
يهم    وأخذوا معهم نائب حمص الجوآندراني ووصلوا إلى حماه فصحبهم نائبها األمير سيف الدين قبجق، وجاء إل

   . افترقوا فرقتينقراسنقر نائب حلب وانفصلوا آلهم عنها و استدمر نائب طرابلس، وانضاف إليهم

رى     ة األخ روم، والفرق ة ال ة، وقلع ة ملطي ى ناحي ق إل ارت صحبة قبج ة س وا   فرق ى دخل نقر حت صحبة قراس
   . بعد حصار طويل الدربندات وحاصروا تل حمدون فتسلموه عنوة في ثالث ذي القعدة

ا     نهر جيه  فدقت البشائر بدمشق لذلك، ووقع مع صاحب سيس على أن يكون للمسلمين من الد م ى حلب وب ان إل
ووقعت الهدنة على ذلك، وذلك بعد أن قتل خلق من أمراء  رواء النهر إلى ناحيتهم لهم، وأن يعجلوا حمل سنتين،

ادت ائهم، وع ن ورؤس اآر المصرية صحبة    األرم م توجهت العس دين منصورين، ث ى دمشق مؤي اآر إل العس
     . إلى مصر مقدمهم أمير سالح

   . ن موت قازان وتولية أخيه خربنداوفي أواخر السنة آا

ع    ك في راب عشر شوال أو حادي عشرة أو ثالث       وهو ملك التتار قازان واسمه محمود بن أرغون بن أبغا، وذل
ك       عشرة، بالقرب من همدان، ونقل إلى تربته بيبرين بمكان ام في المل يسمى الشام، ويقال إنه مات مسمومًا، وق

ك           غون،بعده أخوه خربندا محمد بن أر ابر العراق وخراسان وتل ى من ه عل دين، وخطب ل اث ال ولقبوه الملك غي
   . البالد

دين سالر نائب مصر وفي صحبته أربعون          ر سيف ال راء،     وحج في هذه السنة األمي ع أوالد األم رًا، وجمي أمي
   . يخيمكانه بالبرآة ناصر الدين محمد الش وحج معهم وزير مصر األمير عز الدين البغدادي، وتولى

اق           ر رآب المصريين الحاج إب دًا، وأمي ة ج ة عظيم دين       وخرج سالر في أبه رك الشيخ صفي ال الحسامي، وت
ة     مشيخة الشيوخ فوليها القاضي عبد الكريم بن قاضي وم الجمع اه ي القضاة محي الدين بن الزآي، وحضر الخانق

ي، والصاحب ابن ميسر، والمحتسب   عنده ابن صصرى وعز الدين القالنس الحادي عشر من ذي القعدة وحضر
   . وجماعة

ا،   وفي ذي القعدة وصل من التتر مقدم آبير قد هرب منهم إلى بالد اإلسالم وهو األمير بدر الدين جنكي بن الباب
الجامع، وتوجهوا إلى مصر، فأآرم وأعطى إمرة ألف، وآان  وفي صحبته نحو من عشرة، فحضروا الجمعة في

ا  د، وآ بالد آم ه ب ة      ن يناصحمقام ي الدول أنه ف م ش ذا عظ ر، فله ورات التت ى ع ه عل ه ويطلع لطان ويكاتب الس
   . الناصرية

 



 

   . قازان ملك التتر من األعيان 

  إسحاق الشيخ القدورة العابد أبو 

ريم       د الك ن عب د ب ن محم الي ب الد        أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن مع ان أصله من ب ي، آ الرقي الحنبل
تمائة،  الشرق،  ين وس دم دمشق          ومولده بالرقة في سنة سبع وأربع يئًا من الحديث، وق واشتغل وحصل وسمع ش

   . بأهله إلى جانب الطهارة بالجامع فسكن بالمئذنة الشرقية في أسفلها

ادة، خشن    ر العب ر        وآان معظمًا عند الخاص والعام، فصيح العبارة آثي العيش حسن المجالسة لطيف الكالم آثي
اً    التالو الم، عارف راد الع ه          ة، قوي التوجه من أف ه مصنفات وخطب، ول ه واألصلين، ول بالتفسير والحديث والفق

   . شعر حسن

ونقل إلى تربة الشيخ أبي عمر بالسفح،  توفي بمنزلة ليلة الجمعة خامس عشر المحرم وصّلي عليه عقيب الجمعة
   . وآانت جنازته حافلة رحمه اهللا وأآرم مثواه

   . بتربته بميدان الحصا عند النهر الشهر توفي األمير زين الدين قراجا أستاذ دار األفرم ودفن وفي هذا

  السالم والشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد 

ا  اك أسارى         عرف بابن الحبلى، آان من خيار الناس يتردد إلى عكا أيامًا حين م رنج، في فك دي الف آانت في أي
   . وأدخله الجنة برحمته  خيرًا وعتقه من النارالمسلمين، جزاه اهللا

  الخطيب ضياء الدين 

ن             د الوهاب ب رج عب ي الف دين أب ال ال ن الخطيب جم رحمن ب د ال د عب ل السلمي        أبو محم ن عقي د ب ن أحم ي ب عل
ي،    خطيب بعلبك نحوًا من ستين سنة، هو ووالده، ولد سنة أربع رد عن القزوين  عشرة وستمائة وسمع الكثير وتف

   . العدول، توفي ليلة االثنين ثالث صفر، ودفن بباب سطحا وآان رجًال جيدًا حسن القراءة من آبار

  الشيخ زين الدين الفارقي 

ارقي           د الف و محم ن الحسن، أب ن فهر ب د اهللا ب ن عب ين        عبد اهللا بن مروان ب د سنة ثالث وثالث افعية، ول شيخ الش
تغل ود  ر، واش ديث الكثي مع الح تمائة، وس دةوس هامة   رس بع ة وش ه هم ت ل ة، وآان دة طويل ى م دارس، وأفت م

   . وهو الذي عمر دار الحديث بعد خرابها بيد قازان وصرامة، وآان يباشر األوقاف جيدًا،

ه        ه، وآانت مع ى حين وفات ووي إل د الن ة الجامع      وقد باشرها سبعا وعشرين سنة من بع ة وخطاب امية البراني الش
انتقل إلى دار الخطابة وتوفي بها يوم الجمعة بعد العصر،   ه الخطابة قبل وفاته، وقداألموي تسعة أشهر، باشر ب

ة شمس             وصّلي عليه ضحوة السبت، صلى  ل قاضي الحنفي ة وبسوق الخي اب الخطاب د ب ن صصرى عن ه اب علي
   . وعند جامع الصالحية قاضي الحنابلة تقي الدين سليمان الدين بن الحريري،

الخطابة شرف الدين الفزاري ومشيخه دار   لي تربة الشيخ أبي عمر رحمه اهللا، وباشر بعدهودفن بتربة أهله شما
     . الزملكاني وقد تقدم ذلك الحديث ابن الوآيل، والشامية البرانية ابن

  الحموي األمير الكبير عز الدين أيبك 

ة   ناب بدمشق مدة، ثم عزل عنها إلى صرخد، ثم نقل قبل موته بشهر إلى وم العشرين      نياب ا ي وفي به حمص، وت
ه    من ربيع اآلخر، ونقل إلى تربته بالسفح غربي زاوية ال ل ابن قوام، وإليه ينسب الحمام بمسجد القصب الذي يق

   . نيابته حمام الحموي، عمره في أيام

 



 

  الوزير فتح الدين 

ن صقر      ن نصر ب د ب ن القيسراني،    القرشي   أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن أحمد بن خالد بن محم المخزومي اب
   . رياسة ووزارة، ولي وزارة دمشق مدة ثم أقام بمصر موقعًا مدة آان شيخًا جليًال أدبيًا شاعرًا مجودًا من بيت

م في الصحيحين، وأورد     وآان له اعتناء بعلوم الحديث وسماعه، وله مصنف في أسماء الصحابة الذين خرج له
اللفظ    رين موقوفينشيئًا من أحاديثهم في مجلدين آبي بالمدرسة الناصرية بدمشق، وآان له مذاآرة جيدة محررة ب

ه     د خرج عن ى، وق ة               والمعن وم الجمع اهرة في ي وفي بالق وفي من شيوخه، ت دمياطي، وهو آخر من ت الحافظ ال
   . والعشرين من ربيع اآلخرة، وأصلهم من قيسارية الشام الحادي

دين الشهيد،   وآان جده موفق الدين أبو البقاء خال ور ال ة         د وزيرًا لن ه آتاب ين، ل دين المتقن اب المجي ان من الكت وآ
د     جيدة محررة جدًا، توفي في أيام صالح ن صقر ول الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمائة، وأبوه محمد بن نصر ب

ل  بعكة قبل أخذ ى حلب     الفرنج لها سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، فلما أخذت بعد السبعين وأربعمائة انتق م إل أهله
   . بالنجوم وعلم الهيئة وغير ذلك وآانوا بها، وآان شاعرًا مطبقًا له ديوان مشهور، وآان له معرفة جيدة

  التاريخ ترجمة والد ابن آثير مؤلف هذا 

ا  ن              : وفيه ر ب ن آثي و حفص عمر ب دين أب د وهو الخطيب شهاب ال وفي الوال ن درع        ت ن ضو ب ر ب ن آثي ضو ب
ك     حصلة، وهم ينتسبون إلى الشرف وبأيديهم نسب، القرشي من بني ه ذل وقف على بعضها شيخنا المزي فأعجب

ين       : وابتهج به، فصار يكتب في نسبي بسبب ذلك ا وب ي بصرى، بينه القرشي، من قرية يقال لها الشرآوين غرب
   . سنة أربعين وستمائة أذرعات، ولد بها في حدود

ي  واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقب ي       ة ببصرى، فقرأ البداية في مذهب أب ة، وحفظ جمل الزجاجي، وعن حنيف
ان       ى آ ة، وحفظ أشعار العرب حت ائق الرائق في المدح والمراثي          بالنحو والعربية واللغ د الف ول الشعر الجي يق

اس  بصرى بمنزل الناقة شمالي البلد حيث يزار، وهو المبرك المشهور عند ال وقليل من الهجاء، وقرر بمدارس ن
   . بصحة ذلك واهللا أعلم

النووي والشيخ تقي الدين الفزاري، وآان  ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى وتمذهب للشافعي، وأخذ عن
ى           يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العالمة م تحول إل نة، ث ي عشرة س وًا من ثنت ا نح ابن الزملكاني، فأقام به

   . الوالدة، فأقاما بها مدة طويلة في خير وآفاية وتالوة آثيرةالتي منها  خطابة مجيدل القرية

بالد    وآان يخطب جيدًا، وله مقول عند الناس، ولكالمه وقع لديانته وفصاحته وحالوته، وآان يؤثر اإلقامة في ال
   . ولعياله، وقد ولد له عدة أوالد من الوالدة ومن أخرى قبلها لما يرى فيها من الرفق ووجود الحالل له

د        اب، وعب د الوه دة عب م من الوال س، ث ا        أآبرهم إسماعيل ثم يونس وإدري م أن د، وأخوات عدة، ث ز، ومحم العزي
رأ          أصغرهم، وسميت باسم األخ إسماعيل ألنه آان قد ده وق ى وال رآن عل د أن حفظ الق ا بع قدم دمشق فاشتغل به

اج ا   ) التنبيه (  مقدمة في النحو، وحفظ زاري وحصل    وشرحه على العالمة ت دين الف ة  المنتخب في أصول    ( ل   ) الفق
دًا       قاله لي شيخنا ابن الزملكاني، ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث ه وج د علي ات، فوجد الوال أيامًا وم

   . آثيرًا، ورثاه بأبيات آثيرة

إسماعيل، فرحم اهللا من سلف وأصغرهم  فلما ولدت له أنا بعد ذلك سماني باسمه، فأآبر أوالده إسماعيل وآخرهم
ن       وختم بخير لمن بقي، توفي والدي في شهر جمادى ة، ودف دل القري ة مجي األولى سنة ثالث وسبعمائة، في قري

   . الزيتون وآنت إذ ذاك صغيرًا ابن ثالث سنين أو نحوها ال أدرآه إال آالحلم بمقبرتها الشمالية عند

دين  ثم تحولنا من بعده في سنة سبع وسبعمائة  ال ال ا         إلى دمشق صحبة آم قيقًا، وبن ا ش ان لن د آ اب، وق د الوه عب
ى سنة     ه إل أخرت وفات ا يسر،             رفيقًا شفوقًا، وقد ت ه م الى من م فيسر اهللا تع ه في العل ى يدي خمسين، فاشتغلت عل

   . واهللا أعلم وسهل منه ما تعسر

ي ع        ا أخبرن ه فيم ي في معجم دين البرازل م ال ه وقد قال شيخنا الحافظ عل ن سعد المقدسي        ن د ب دين محم شمس ال
ه في       مخرجه له، ومن خط المحدث شمس الدين بن سعد هذا نقلت، ي مثل وآذلك وقفت على خط الحافظ البرزال



 

ال بصرى رجل            قال  : السفينة الثانية من السفن الكبار ة من أعم ة وهي قري ر القرشي خطيب القري عمر بن آثي
   . للغز وله همة وقوةآثيرًا من ا فاضل له نظم جيد ويحفظ

   . آتبت عنه من شعره بحضور شيخنا تاج الدين الفزاري

و   وتوفي في جمادى األولى سنة ثالث وسبعمائة بمجيدل القرية من عمل بصرى، أنشدنا الخطيب شهاب الدين أب
   : في منتصف شعبان من سنة سبع وثمانين وستمائة حفص عمر بن آثير القرشي خطيب القرية بها لنفسه

  أخا آلف حلف الصبابة موجدا* نأى النوم عن جفني فبت مسهدًا 

  فمن ولهي خلت الكواآب رآدا* سمير الثريا والنجوم مدلها 

   فما ضرآم لو آنتم لي عودا* طريحًا على فرش الصبابة واألسى 

  أرى النار من تلقائها لي أبردا* تقلبني أيدي الغرام بلوعٍة 

  سعير غرام بات في القلب موقدا* اجٍز ومزق صبري بعد جيران ح

  يقل فزادته الدموع توقدا* فأمطرته دمعي لعل زفيره 

  على النأي من بعد األحبة صعدا* فبت بليل نابغي وال أرى 

  عليَّ إلى أن خلته قد تخلدا* فيالك من ليل تباعد فجره 

  بأهيف معسول المراشف أغيدا* غرامًا ووجدًا ال يحد أقله 

  بطرة شعر حالك اللون أسودا* عة آالبدر زان جمالها له طل

  ويشهر من جفنيه سيفًا مهندا* يهز من القدر الرشيق مثقفًا 

  وضوء ثناياه فنيت تجلدا* وفي ورد خديه وآس عذاره 

  وأضحى له رب الجمال موحدا* غدا آل حسٍن دونه متقاصرا 

  ًا وال يداسباك، فلم تملك لسان* إذا مارنا واهتز عند لقائه 

  وتقسم قد أمسيت في الحسن أوحدا* وتسجد إجالًال له وآرامًة 

  فأسلم من إجالله وتشهدا* ورب أخي آفٍر تأمل حسنه 

  وأصبح يهوى بعد بغٍض محمدا* وأنكر عيسى والصليب ومريمًا 

   ؟ فؤادي، أما للصد عندك من فدا* أيا آعبة الحسن التي طاف حولها 

  وقد آنت ال أرضى بوصلك سرمدا* لك طارٍق قنعت بطيٍف من خيا

  وحسبك من شوٍق تجاوز واعتدا* فقد شفني شوٌق تجاوز حده 

  بفضلك يا رب المالحة والندا* سألتك إال ما مررت بحينا 



 

  ويسكن قلٌب مذ هجرت فما هدا* لعل جفوني أن تغيض دموعها 

  العدا لما صدك الواشون عني وال* غلطت بهجراني ولو آنت صابيًا 

   . وعدتها ثالثة وعشرون بيتًا واهللا يغفر له ما صنع من الشعر

  ثم دخلت سنة أربع وسبعمائة 

ع األول    استهلت والخليفة والسلطان والحكام والمباشرون هم المذآورون في التي قبلها، وفي يوم األحد ثالث ربي
د أن جدده من       بيبرس الجاشنكير ال   حضرت الدروس والوظائف التي أنشأها األمير اآم بع منصوري بجامع الح

   . على ديار مصر في آخر سنة ثنتين وسبعمائة خرابه بالزلزلة التي طرأت

دين    و        وجعل القضاة األربعة هم المدرسين للمذاهب، وشيخ الحديث سعد ال دين أب ر ال الحارثي، وشيخ النحو أثي
   . خ إفادة العلوم الشيخ عالء الدين القونويالشطنوفي، وشي حيان، وشيخ القراءات السبع الشيخ نور الدين

ر       ة مع األمي دين بيبرس الحجوبي ر، وصارا حاجبين       وفي جمادى اآلخرة باشر األمير رآن ال دين بكتم سيف ال
   (   . آبيرين في دمشق

اً    بس دلق ان يل د إب       وفي رجب أحضر إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ آ دًا يسمى المجاه عًا ج رًا متس راهيم آبي
ق         القطان، فأمر الشيخ بتقطيع ذلك الدلق يئًا وأمر بحل ه ش دعوا في م ي ى ل فتناهبه الناس من آل جانب وقطعوه حت

نة،       رأسه، وآان ذا ه المخالف للس ى فم تتابه   شعر، وقلم أظفاره وآانوا طواًال جدًا، وحف شاربه المسبل عل واس
   . وغيرها  يجوز من المحرماتمن آالم الفحش وأآل ما يغير العقل من الحشيشة وما ال

ه   وبعده استحضر الشيخ محمد الخباز البالسي فاستتابه أيضًا عن أآل المحرمات ومخالطة أهل الذمة، وآتب علي
   . في غيرها بما العلم له به مكتوبًا أن ال يتكلم في تعبير المنامات وال

ى مسج     ة إل ن تيمي ارنج وفي هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين ب م حجارون بقطع       د الن وأمر أصحابه ومعه
ا        ا، فقطعه ذر له زار وين وط ت اك بنهر قل أزاح عن      صخرة آانت هن ا، ف ا ومن الشرك به لمين منه وأراح المس

   . المسلمين شبهة آان شرها عظيمًا

ذا  وأتباعه، فحسد على ذلك وعودي وبهذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له العداوة، وآذلك بكالمه بابن عربي ، ومع ه
م ينقطع في             لم تأخذه في اهللا لومة الئم، وال بالى، ولم ه ل ه الحبس مع أن الوا من ا ن ر م روه، وأآث يصلوا إليه بمك

ى     بحث ال بمصر وال يأتي، وإل ا س اه آم اب   بالشام، ولم يتوجه لهم عليه ما يشين وإنما أخذوه وحبسوه بالج اهللا إي
   . الخلق وعليه حسابهم

دما جددت     ي القضاة نجم الدين بن صصرى بالمدرسة العادليةوفي رجب جلس قاض الكبيرة وعملت التخوت بع
ة         د وقع ا بع م به م يكن أحد يحك دين          عمارة المدرسة، ول ان ال ا، وجاء المرسوم للشيخ بره ازان بسبب خرابه ق

ل       الفزاري بوآالة بيت المال فلم ة فقب اني بنظر الخزان ن الزملك ه بطرحة،    يقبل، وللشيخ آمال الدين ب ع علي وخل
   . اهللا يوم الجمعة، وهاتان الوظيفتان آانتا مع نجم الدين بن أبي الطيب توفي إلى رحمة وحضر بها

ة النصف وأخذوا خطوط        د ليل ل الوقي ي تبطي وا مع نائب     وفي شعبان سعى جماعة ف ك، وتكلم ي ذل اء ف العلم
   . يضًاالنصف أ السلطنة فلم يتفق ذلك، بل أشعلوا وصليت صالة ليلة

ة بيت         ن الشريشي من مصر بوآال دين ب ال ال ابع      وفي خامس رمضان وصل الشيخ آم ة س بس الخلع ال، ول الم
   . رمضان، وحضر عند ابن صصرى بالشباك الكمالي

ى أن مات في     وفي سابع شوال عزل وزير مصر ناصر الدين بن الشيخي وقطع إقطاعه ورسم عليه وعوقب إل
   . وخلع عليه ة سعد الدين محمد بن محمد بن عطاءذي القعدة، وتولى الوزار



 

ال    د       وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة حكم قاضي القضاة جم ل الشمس محم زواوي بقت دين ال ال
ر    بن جمال الدين بن عبد الرحمن الباجريقي، وإراقة دمه وإن تاب وإن أسلم، بعد إثبات محضر عليه يتضمن آف

ى     ر، وآان ممن شهدالباجريقي المذآو اجريقي إل فيه عليه الشيخ مجد الدين التونسي النحوي الشافعي، فهرب الب
     . فمكث بها مدة سنين ثم جاء بعد موت الحاآم المذآور آما سيأتي بالد الشرق

ة من     ل طائف وا      وفي ذي القعدة آان نائب السلطنة في الصيد فقصدهم في اللي راء، فقتل اتلهم األم من  األعراب فق
ال  ه  العرب نحو النصف، وتوغل في العرب األمير يق العرب، فضربه واحد          : ل ارًا ب ادرتمر احتق دين به سيف ال

ه             منهم برمح فقتله، فكرت ذي قتل ه هو ال وا أن نهم زعم دًا م ًا أيضًا، وأخذوا واح نهم خلق وا م  األمراء عليهم فقتل
   . فصلب تحت القلعة، ودفن األمير المذآور بقبر الست

اء     وف ب، وجماعة من العلم ن النقي اوى الصادرة من الشيخ عالء        ي ذي القعدة تكلم الشيخ شمس الدين ب في الفت
   . والقوصية، وأنها مخالفة لمذهب الشافعي الدين بن العطار شيخ دار الحديث النورية

اه    : وفيها ه وأبق م     تخبيط آثير، فتوهم من ذلك وراح إلى الحنفي فحقن دم ه، ث ى وظائف ك نائب السلطنة     عل غ ذل بل
   . اصطلحوا، ورسم نائب السلطنة أن ال تثار الفتن بين الفقهاء فأنكر على المنكرين عليه، ورسم عليهم ثم

ن            ة م ه جماع ة، ومع ن تيمي دين ب ي ال يخ تق ب الش ة رآ تهل ذي الحج ي مس رد     وف ل الج ى جب حابه إل أص
وهم بشرائع اإلسالم، ورجع      ستتابواوالكسروانيين ومعه نقيب األشراف زين الدين بن عدنان فا خلقا منهم وألزم

   . مؤيدًا منصورًا

   : من األعيان 

  الرفاعي الشيخ تاج الدين بن شمس الدين بن 

   . ودفن هناك عند سلفة بالبطائح شيخ األحمدية بأم عبيدة من مدة مديدة، وعنه تكتب إجازات الفقراء،

  الصدر نجم الدين بن عمر 

ن  ابن أبي الق ال،         اسم بن عبد المنعم بن محمد بن الحسن بن أبي الكتائب ب ل بيت الم ب، وآي ي الطي ن أب د ب محم
د           وناظر الخزانة، وقد ولي في وقت نظر المارستان دًا، وق ان مشكور السيرة رجًال جي ك، وآ ر ذل وري وغي الن

   . سمع الحديث وروى أيضًا

   . الصغير ودفن بتربتهم بباب توفي ليلة الثالثاء الخامس عشر من جمادى اآلخرة،

  ثم دخلت سنة خمس وسبعمائة 

م     ك الناصر، والمباشرون ه ر أن       استهلت والخليفة المستكفي والسلطان المل ا مضى، وجاء الخب ذآورون فيم الم
   . خلقًا من األعيان وغيرهم، وآثر النوح ببالد حلب بسبب ذلك جماعة من التتر آمنوا لجيش حلب وقتلوا منهم

ه    ي مستهل المحرم حكم جالل الدين القزويني أخو قاضي القضاة إماموف الدين نيابة عن ابن صصرى، وفي ثاني
ة في             خرج نائب السلطنة بمن بقي من الجيوش الشامية، ن تيمي ة من الجيش مع اب ه طائف ين يدي دم ب ان تق وقد آ

   . بالد الجرد والرفض والتيامنة ثاني المحرم، فساروا إلى

نهم ومن        ب السلطنة األفرم بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم، فنصرهم اهللافخرج نائ رًا م ًا آثي ادوا خلق يهم وأب عل
ن       فرقتهم الضالة، ووطئوا أراضي آثيرة من صنع بالدهم، وعاد نائب السلطنة إلى دمشق في صحبته الشيخ اب

   . تيمية والجيش

اً   وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير آثير، وأبان د امتألت        الشيخ علم زوة، وق ذه الغ وشجاعة في ه
   . قلوب أعدائه حسدًا له وغمًا



 

ن القاضي     و بكر اب اقي        وفي مستهل جمادى األولى، قدم القاضي أمين الدين أب ن الرف د العظيم ب دين عب ه ال وجي
   . عن عز الدين بن مبشر من القاهرة على نظر الدواوين بدمشق، عوضا المصري

  الثالثة يخ تقي الدين بن تيمية مع األحمدية وآيف عقدت له المجالسما جرى للش

األحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر األبلق،  وفي يوم السبت تاسع جمادى األولى حضر جماعة آثيرة من الفقراء
دين إ       وحضر الشيخ تقي الدين بن تيمية فسألوا من ي ال راء، أن يكف الشيخ تق ه  نائب السلطنة بحضرة األم مارت

اب والسنة،        : حالهم، فقال لهم الشيخ عنهم، وأن يسلم لهم دخل تحت الكت وًال   هذا ما يمكن، وال بد لكل أحد أن ي ق
   . وفعًال ومن خرج عنهما وجب اإلنكار عليه

ا في      ي يتعاطونه ال الشيخ    فأرادوا أن يفعلوا شيئًا من أحوالهم الشيطانية الت ك أحوال شيطاني     : سماعاتهم، فق ة تل
ام وليغسل          باطلة، وأآثر أحوالهم من باب الحيل ى الحم دخل أوال إل ار فلي دخل الن نهم أن ي والبهتان، ومن أراد م

و فرض      جسده غسًال ان صادقًا، ول ار إن آ دًا من    جيدًا، ويدلكه بالخل واألشنان، ثم يدخل بعد ذلك إلى الن أن أح
دل ع  ك ال ي إن ذل ل، ف د أن يغتس ار بع دع دخل الن ل الب ىأه ى صالحه وال عل وال  ل ن أح ه م ل حال ه؛ ب آرامت
   . الظن بخالف ذلك الدجاجلة المخالفة للشريعة إذا آان صاحبها على السنة، فما

   . التتر ليست تنفق عند الشرع نحن أحوالنا إنما تنفق عند  : فابتدر شيخ المنيبع الشيخ صالح وقال

م يخلعون األطواق     ليهم من آل أحد، ثمفضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة، وآثر اإلنكار ع اتفق الحال على أنه
   . ضربت عنقه الحديد من رقابهم، وأن من خرج عن الكتاب والسنة

ول        وصنف الشيخ جزءًا في طريقة األحمدية، وبين فيه أحوالهم ومسالكهم ا في طريقتهم من مقب وتخيالتهم، وم
   . د بدعتهم وهللا الحمد والمنةأخم ومردود بالكتاب، وأظهر اهللا السنة على يديه

د، وعز           ن معب دين ب ي جالل ال ع عل ذا الشهر خل دين بكتمر       وفي العشر األوسط من ه دين خطاب، وسيف ال ال
     . بها وسلموا لهم جبل الجرد والكسروان والبقاع مملوك بكتاش الحسامي باألمرة ولبس التشاريف، ورآبوا

اس ل وم الخميس ثالث رجب خرج الن ي ي زة، ونصبواوف ى سطح الم قاء إل رًا، وخرج نائب  الستس اك منب هن
ان     راء، وآ اء والفق م         السلطنة، وجميع الناس من القضاة والعلم قوا فل ة، فاستس ة بليغ ة عظيم ائًال وخطب مشهدًا ه

   . يسقوا يومهم ذلك

  أول المجالس الثالثة لشيخ اإلسالم ابن تيمية

امن رجب حضر القضاة و  ين ث وم االثن ي ي يوف يخ تق يهم الش اء، وف لطنة   العلم ب الس د نائ ة عن ن تيمي دين ب ال
ى المجلس      بالقصر، وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين الواسطية، وحصل بحث في أماآن منها، وأخرت مواضع إل

   . الثاني

يخ صفي الدين الهندي، وتكلم مع الش   فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصالة ثاني عشر الشهر المذآور وحضر الشيخ
اني      تقي الدين آالمًا آثيرًا، ولكن ساقيته الطمت ن الزملك دين ب ال ال بحرًا، ثم اصطلحوا على أن يكون الشيخ آم

اني       هو الذي يحاققه من ن الزملك دين ب ال ال  غير مسامحة، فتناظرا في ذلك، وشكر الناس من فضائل الشيخ آم
   . م معهوجودة ذهنه وحسن بحثه حيث قاوم ابن تيمية في البحث، وتكل

مكّرمًا، وبلغني أن العامة حملوا له الشمع من    ثم انفصل الحال على قبول العقيدة، وعاد الشيخ إلى منزله معظمًا
اب     باب النصر إلى القصاعين على جاري ذه االجتماعات آت عادتهم في أمثال هذه األشياء، وآان الحامل على ه

وف، والشيخ نصر المنبجي شيخ        في ذلك، آان الباعث على إرساله ورد من السلطان ن مخل ة اب  قاضي المالكي
   . الجاشنكير وغيرهما من أعدائه

دين      وذلك أن الشيخ تقي الدين بن تيمية آان يتكلم في المنبجي وينسبه إلى ي ال ان للشيخ تق اعتقاد ابن عربي، وآ
ه    الدولة، وانفراده باألمر بالمعروف وال من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند اس ل نهي عن المنكر، وطاعة الن

ة     ومحبتهم له ر وتشويش بسبب غيب نائب   وآثرة أتباعه وقيامه في الحق وعلمه وعمله، ثم وقع بدمشق خبط آثي



 

الدين المزي الحافظ  السلطنة، وطلب القاضي جماعة من أصحاب الشيخ وعزر بعضهم، ثم اتفق أن الشيخ جمال
اد البخاري بسبب      ) أفعال العباد (  قرأ فصًال بالرد على الجهمية من آتاب للبخاري تحت قبة النسر بعد قراءة ميع

   . االستسقاء

ان     ن صصرى، وآ عدو الشيخ فسجن المزي،      فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه إلى القاضي الشافعي اب
ى القصر فوج    فبلغ الشيخ تقي الدين فتألم لذلك وذهب إلى السجن فأخرجه منه ك،   بنفسه، وراح إل د القاضي هنال

أمر         فتقاوال بسبب الشيخ جمال الدين المزي، ى السجن وإال عزل نفسه، ف ده إل د أن يعي فحلف ابن صصرى ال ب
   . تطييبًا لقلب القاضي فحبسه عنده في القوصية أيامًا ثم أطلقه النائب بإعادته

ه وحق       ا جرى في حق دين م ذلك      أصحا  ولما قدم نائب السلطنة ذآر له الشيخ تقي ال ألم النائب ل ه، فت به في غيبت
د،   ه، فسكنت            ونادى في البلد أن ال يتكلم أحد في العقائ ه، ورتبت داره وحانوت ه ودم ك حل مال ى تل اد إل ومن ع

   . األمور

     . المجالس الثالثة من المناظرات وقد رأيت فصًال من آالم الشيخ تقي الدين في آيفية ما وقع في هذه

ى ثم عقد المجلس الثا ذا       لث في يوم سابع شعبان بالقصر واجتمع الجماعة عل ذآورة، وفي ه دة الم الرضى بالعقي
من بعض الحاضرين في المجلس المذآور، وهو من  اليوم عزل ابن صصرى نفسه عن الحكم بسبب آالم سمعه

اء  م ج اني، ث ن الزملك دين ب ال ال يخ آم ا   الش ه إع عبان في ن ش رين م ادس والعش ي الس لطان ف اب الس ن آت دة اب
   . بإشارة المنبجي صصرى إلى القضاء، وذلك

د  ى          وفي الكتاب إنا آنا سمعنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين بن تيمية، وق ه عل ه من المجالس، وأن د ل ا عق ا م بلغن
ين          مذهب السلف وإنما أردنا بذلك براءة ساحته مما وم االثن اب آخر في خامس رمضان ي نسب إليه، ثم جاء آت

للشيخ تقي الدين بن تيمية في أيام جاغان، والقاضي إمام الدين القزويني وأن يحمل  عن ما آان وقع وفيه الكشف
وبكوا  والقاضي ابن صصرى إلى مصر، فتوجها على البريد نحو مصر، وخرج مع الشيخ خلق من أصحابه هو

   : مصر، وقال له وخافوا عليه من أعدائه، وأشار عليه نائب السلطنة ابن األفرم بترك الذهاب إلى

ك، وأصلح القضايا        ا أآاتب السلطان في ذل ك،     . أن امتنع الشيخ من ذل ه لمصر مصلحة        ف ه أن في توجه وذآر ل
   . آبيرة، ومصالح آثيرة

ين دمشق       فلما توجه لمصر ازدحم الناس لوداعه ورؤيته حتى انتشروا من باب داره ا ب إلى قرب الجسورة، فيم
   . ومزاحم متغال فيه وحزين، ومتفرج ومتنزه، والكسوة، وهم فيما بين باٍك

اً             ا مجلس ي جامعه دين غزة فعمل ف ي ال وم السبت دخل الشيخ تق ان ي اهرة       فال آ ى الق ًا إل م دخال مع ًا، ث عظيم
ين وم االثن دخال مصر ي ة، ف ه متعلق ه وب وب مع وم  والقل ا ي ا دخاله ل إنهم اني والعشرين من رمضان، وقي الث

   . الخميس

ى     يوم الجمعة بعد الصالة عقد للشيخ مجلس بالقلعة اجتمع فيهفلما آان  تكلم عل ة، وأراد أن ي القضاة وأآابر الدول
وانتدب له الشمس ابن عدنان خصمًا احتسابًا، وادعى عليه عند ابن مخلوف  عادته فلم يتمكن من البحث والكالم،

   . بحرف وصوت إن اهللا فوق العرش حقيقة، وأن اهللا يتكلم  : يقول المالكي أنه

   . أجب ما جئنا بك لتخطب  : له فسأله القاضي جوابه فأخذ الشيخ في حمد اهللا والثناء عليه، فقيل

   ؟ ومن الحاآم في   : فقال

   . القاضي المالكي  : فقيل له

   ؟ آيف تحكم في وأنت خصمي   : فقال له الشيخ

ه وحبس مًا علي يم مرس زعج وأق ديدًا، وان ًا، فغضب غضبًا ش رج أيام ي ب ى الحبس  ف د إل ة العي ه ليل ل من م نق ث
   . الدين عبد الرحمن المعروف بالجب، هو وأخوه شرف الدين عبد اهللا وزين



 

الجاشنكير حاآم مصر، وعاد إلى دمشق يوم  وأما ابن صصرى فإنه جدد له توقيع بالقضاء بإشارة المنبجي شيخ
لنفوس منه نافرة، وقرئ تقليده بالجامع وبعده قرئ آتاب فيه الحط وا الجمعة سادس ذي القعدة والقلوب له ماقتة،

ي    ى الشيخ تق ه             عل زم أهل مذهب امية، وأل بالد الش ذلك في ال ادي ب دة، وأن ين ه في العقي دين ومخالفت ه،   ال بمخالفت
   . وآذلك وقع بمصر

رة من ة آثي نكير وشيخه نصر المنبجي، وساعدهم جماع ه جاش ام علي راء ق اء والفق رة الفقه تن آثي ، وجرت ف
ل      منتشرة، نعوذ باهللا من الفتن، وحصل للحنابلة ان قلي ك أن قاضيهم آ بالديار المصرية إهانة عظيمة آثيرة، وذل

   . وهو شرف الدين الحراني، فلذلك نال أصحابهم ما نالهم، وصارت حالهم حالهم العلم مزجى البضاعة،

تأذن   وفي شهر رمضان جاء آتاب من مقدم الخدام بالحرم وي يس ل الحرم         النب ة من قنادي ع طائف السلطان في بي
الذي عند المطهرة، فرسم له بذلك، وآان في جملة القناديل قنديالن  النبوي لينفق ذلك ببناء مئذنة عند باب السالم

ك       من ذهب زنتهما ألف ة فشق ذل دينار، فباع ذلك وشرع في بنائها وولي سراج الدين عمر قضاءها مع الخطاب
   . الروافض على

ن     وفي يوم الخميس ثاني عشر ذي القعدة وصل البريد من مصر بتولية القضاء راهيم ب ن إب لشمس الدين محمد ب
دين         داود األذرعي الحنفي قضاء الحنفية، عوضًا عن شمس ان ال ة الشيخ بره زوًال وبتولي ن الحسيني مع الدين ب

زاري  ة دمشق، عوضًا عن ع     بن الشيخ تاج الدين الف ع         خطاب ة اهللا، وخل ى رحم وفي إل دين ت ه الشيخ شرف ال م
اس     عليهما بذلك ة حسنة حضرها الن  وباشرا في يوم الجمعة ثالث عشر الشهر وخطب الشيخ برهان الدين خطب
   . واألعيان

دريس    ى ت اءه عل ه،         ثم بعد خمسة أيام عزل نفسه عن الخطابة وآثر بق ا طلبت لتؤخذ من ه أنه ة حين بلغ البادرائي
ب،    صب الخطابة شاغرًا ونائب الخطيبفبقي من اس خطي يصلي بالناس ويخطب، ودخل عيد األضحى وليس للن

   . فجاء المرسوم بإلزامه بذلك وقد آاتب نائب السلطنة في ذلك

ه  ه واستمراره      : وفي ه وآفايت ا بأهليت دريس      لعلمن ده من ت ا بي ى م ن        عل دين ب ال ال ة، فباشرها القيسي جم البادرائي
وباشرها في صفر من السنة اآلتية بتوقيع سلطاني، فعزل الفزاري نفسه عن  في البادرائية فأخذها الرحبي، سعى
ا،   بيته، فراسله نائب السلطنة بذلك، فصمم على العزل وأنه ال يعود إليها أبدًا، وذآر الخطابة ولزم أنه عجز عنه

اً       ا توقيع ه به ه مدرسته وآتب ل ى       فلما تحقق نائب السلطنة ذلك أعاد إلي ع عل بالعشر األول من ذي الحجة، وخل
   . ابن الزملكاني شمس الدين بن الخطيري بنظر الخزانة عوضًا عن

   . وحج بالناس األمير شرف الدين حسن بن حيدر

   : من األعيان 

  الرحبي الشيخ عيسى بن الشيخ سيف الدين 

ي بالشرق الش            زاويتهم الت ن ب ونس القيسي ودف ن الشيخ ي ن سابق ب وم       مالياب ة ي ة والعزي ي الوراق بدمشق غرب
   . الثالثاء سابع المحرم

  الملك األوحد

ن ناصر       الزاه ابن الملك تقي الدين شادي بن الملك  دين شيرآوه ب د أسد ال ك المجاه  ر مجير الدين داود بن المل
اء            ار األربع ل الجرد في آخر نه وفي بجب ن شادي، ت دين شيرآوه ب اني  الدين محمد بن أسد ال ه من     ث صفر، ول

ار     ن خي ان م فح، وآ ربتهم بالس ى ت ل إل نة فنق ون س بع وخمس ر س وك    العم د المل ًا عن ة، معظم وك والدول المل
   . ولديه فضائل واألمراء، وآان يحفظ القرآن وله معرفة بعلوم،

 

 



 

  الصدر عالء الدين 

ع   فاضًال با علي بن معالي األنصاري الحراني الحاسب، يعرف بابن الزريز، وآان رعًا في صناعة الحساب انتف
ن   أة ودف دين           به جماعة، توفي في آخر هذه السنة فج د أخذت الحساب عن الحاضري عن عالء ال بقاسيون، وق

   . الطيوري عنه

  الخطيب شرف الدين أبو العباس 

ة أخو      ام العالم زاري، الشيخ اإلم اج      أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الف افعية ت ة شيخ الش د   العالم دين عب ال
ر،  ديث الكثي مع الح ين وس نة ثالث د س رحمن، ول ن   ال ابن الصالح واب ك العصر آ ي ذل ايخ ف ى المش ع عل وانتف

راد         السخاوي وغيرهما، وتفقه وأفتى راءات وإي ة والق ة واللغ تاذًا في العربي ان أس وناظر وبرع وساد أقرانه، وآ
   . النبوية، والتردد إلى المشايخ للقراءة عليهم األحاديث

وبالرباط الناصري مدة، ثم تحول عنه  وآان فصيح العبارة حلو المحاضرة، ال تمل مجالسته، وقد دّرس بالطبية،
وم    إلى خطابة جامع جراح، ثم انتقل إلى خطابة جامع وفي ي دمشق بعد الفارقي في سنة ثالث ولم يزل به حتى ت

ة،  شوال، عن خمس وسبعين سنة، وصّلي  األربعاء عشية التاسع من عليه صبيحة يوم الخميس على باب الخطاب
   . أبيه وأخيه بباب الصغير رحمهم اهللا، وولي الخطابة ابن أخيه ودفن عند

  الدمياطي شيخنا العالمة برهان الدين الحافظ الكبير 

د   و محم ن         وهو الشيخ اإلمام العالم الحافظ شيخ المحدثين شرف الدين أب ي الحسن ب ن أب ن خلف ب د المؤمن ب  عب
ه مع     -أعني صناعة الحديث وعلم اللغة  -الفن  شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي، حامل لواء هذا في زمان

ناد    و اإلس در، وعل ر السن والق ردد       آب آليف وانتشار التصانيف، وت ة، وحسن الت ة، وجودة الدراي رة الرواي وآث
   . من سائر اآلفاق، ومولده في آخر سنة ثالث عشرة وستمائة الطلبة إليه

على المشايخ ورحل وطاف وحصل وجمع  وقد آان أول سماعه في سنة ثنتين وثالثين باإلسكندرية، سمع الكثير
ه     فأوعى، ولكن ما منع وال بخل، بل بذل وصّنف ونشر اس ب ع الن العلم، وولي المناصب بالديار المصرية، وانتف

ايخه  ام والحجاز وا     آثيرًا، وجمع معجمًا لمش يهم بالش ذين لق ى ألف        ال دون عل ار مصر يزي رة والعراق ودي لجزي
   . شيخ، وهو مجلدان وثالثمائة

ام         وله األربعون المتباينة اإلسناد وغيرها، وله آتاب في الصالة الوسطى دًا، ومصنف في صيام ستة أي د ج مفي
اب  عقيب الصلوا    ) الذآر والتسبيح ( وله آتاب  من شوال أفاد فيه وأجاد، وجمع ما لم يسبق إليه، التسلي   ( ت، وآت

ى أن        ) يقدم من اإلفراط في االغتباط بثواب من زل في إسماع الحديث إل م ي  ، وغير ذلك من الفوائد الحسان، ول
وم     األحد عاشر ذي    أدرآته وفاته وهو صائم في مجلس اإلمالء غشي عليه فحمل إلى منزله فمات من ساعته ي

   ) 14/46  : ص/ج (   . جدًا رحمه اهللا تعالى نصر وآانت جنازته حافلةالقعدة بالقاهرة، ودفن من الغد بمقابر باب ال

  ثم دخلت سنة ست وسبعمائة 

ن   دين ب ل، وفي         استهلت والحكام هم المذآرون في التي قبلها والشيخ تقي ال ة الجب ة مسجون بالجب من قلع تيمي
ة       ة الخطاب د بتولي اء جاء البري وم األربع ام الكال     ي دين إم ذلك       للشيخ شمس ال ئ ب ع األول، وهن ك في ربي سة وذل

ه            فأظهر التكره لذلك ا حضر أذن ل ة نائب السلطنة في الصيد، فلم ه مباشرة لغيب  والضعف عنه، ولم يحصل ل
   . وخطب بها يومئذ فباشر يوم الجمعة العشرين من الشهر، فأول صالة صالها الصبح يوم الجمعة، ثم خلع عليه

م عن القاضي     وفي يوم األربعاء ثامن عشر ربي  ة الحك ن         ع األول باشر نياب د المحسن ب ن عب د ب دين أحم نجم ال
ديم الهجرة     حسن المعروف بالدمشقي عوضًا عن تاج الدين بن صالح رًا ق بن تامر بن خان الجعبري، وآان معم

ا ول           آثير الفضائل، دينًا ورعًا، جيد تمائة، فلم م في سنة سبع وخمسين وس ي الحك د ول ن  المعاشرة، وآان ق ي اب
   . نيابته صصرى آره

تجديد توقيع القاضي شمس الدين األزرعي   وفي يوم األحد العشرين من ربيع اآلخر قدم البريد من القاهرة ومعه
ن   اس           الحنفي، فظن الناس أنه بوالية القضاء الب ة، واجتمع الن ى الظاهري د إل وه مع البري ذهبوا ليهنئ ري ف الحري



 

ه      العادة فشر لقراءة التقليد على ه أن ين ل ى االسم تب ه    ع الشيخ علم الدين البرزالي في قراءته فلما وصل إل يس ل ل
ى األزرعي، وحصلت آسرة           دي إل اس مع البري ام الن ارئ وق ري     وأنه لألزرعي، فبطل الق ى الحري دة عل وخم

   . والحضارين

اني    ن الزملك دين ب اهرة،   ووصل مع البريدي أيضًا آتاب فيه طلب الشيخ آمال ال ى الق ك وخاف      إل وهم من ذل فت
ى أعفي من     أصحابه عليه سبب انتسابه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية، فتلطف به نائب السلطنة، ودارى عنه حت

   . الحمد الحضور إلى مصر، وهللا

ونهم     وفي يوم الخميس تاسع جمادى األولى دخل الشيخ ابن براق إلى دمشق م محلقي ذق وبصحبته مائة فقير آله
   . رؤوسهم قرون لبابيد بهم عكس ما وردت به السنة، علىموفري شوار

الحنابلة، ثم توجهوا نحو القدس    ومعه أجراس وآعاب وجواآين خشب، فنزلوا بالمنيبع وحضروا الجمعة برواق
م            فزاروا، ثم استأذنوا في الدخول إلى الديار المصرية ا رمضان ث ى دمشق فصاموا به ادوا إل م، فع ؤذن له م ي فل

الد الشرق،    انشمروا   ى ب ين إل رى              راجع ًا من بعض ق راق رومي ان شيخهم ب د آ وًال، وق م يجدوا بدمشق قب إذ ل
   . األربعين دوقات من أبناء

فهرب منه وترآه، فحظي عنده وأعطاه   وقد آانت له منزلة عند قازان ومكانة، وذلك أنه سلط عليه نمرًا فزجره
رك صالة          ومن في يوم واحد ثالثين ألفًا ففرقها آلها فأحبه، م صالة، ومن ت م ال يقطعون له طريقة أصحابه أنه

ه زي المسخرة،     ضربوه أربعين جلدة، وآان يزعم رى أن أن طريقه الذي سلكه إنما سلكه ليخرب على نفسه، وي
م       وأن هذا هو ا نحك ك، ونحن إنم ارة ذل بالظاهر، واهللا   الذي يليق بالدنيا، والمقصود إنما هو الباطن والقلب وعم

   . لم بالسرائرأع

د        وفي يوم األربعاء سادس جمادى اآلخرة حضر مدرس النجيبية بهاء الدين ن عب د ب دين أحم ال ال ن آم يوسف ب
الطوسي توفي، وحضر عنده ابن صصرى وجماعة من     العزيز العجمي الحلبي، عوضًا عن الشيخ ضياء الدين

ذ     الرغائب في النصف بجامع الفضالء، وفي هذه السنة صليت صالة ة من ن تيمي دمشق بعد أن آانت قد أبطلها اب
   . أربع سنين

ع  ذ،        ولما آانت ليلة النصف حضر الحاجب رآن الدين بيبرس العالئي ومن ى الجامع ليلتئ اس من الوصول إل الن
ا أراد صيانة الجامع من اللغو          وغلقت أبوابه فبات آثير من الناس في الطرقات ر، وإنم اس أذى آثي وحصل للن

   . والتخليطوالرفث 

الباجريقي، وأثبت عنده محضرًا بعداوة  وفي سابع عشر رمضان حكم القاضي تقي الدين الحنبلي بحقن دم محمد
داوة ناصر     ما بينه وبين الشهود الستة الذين شهدوا عليه ذه الع عند المالكي، حين حكم بإراقة دمه، وممن شهد به

   . نان، وقطب الدين بن شيخ السالمية وغيرهموزين الدين بن الشريف عد الدين بن عبد السالم

ك في آخر       باشر آمال الدين بن الزملكاني نظر ديوان ملك األمراء عوضًا  : وفيها ي، وذل دين الحنف عن شهاب ال
   . العدل رمضان، وخلع عليه بطيلسان وخلعة، وحضر بها دار

دين سالر نائب مصر الق       ر سيف ال اء فالقضاة       ضاة وفي ليلة عيد الفطر أحضر األمي ة وجماعة من الفقه الثالث
والجزري والنمراوي، وتكلموا في إخراج الشيخ تقي الدين بن تيمية  الشافعي والمالكي والحنفي، والفقهاء الباجي

لوا      من الحبس، فاشترط دة وأرس الرجوع عن بعض العقي  بعض الحاضرين عليه شروطًا بذلك، منها أنه يلتزم ب
   . عه في ذلك، فامتنع من الحضور وصممإليه ليحضر ليتكلموا م

يهم           م يلتفت إل ى عدم الحضور، ول رات، فصمم عل ه ست م يهم       وتكررت الرسل إلي يئًا، فطال عل دهم ش م يع ول
   . المجلس فتفرقوا وانصرفوا غير مأجورين

اس ويخطب   الدين القزويني أن يصلي ب وفي يوم األربعاء ثاني شوال أذن نائب السلطنة األفرم للقاضي جالل الن
ام  ة واستمر          بجامع دمشق عوضًا عن الشيخ شمس الدين إم ذ وخطب الجمع وفي، فصلى الظهر يومئ الكالسة ت

دة حضر نائب السلطنة والقضاة           باإلمامة والخطابة حتى وصل اهرة، وفي مستهل ذي القع توقيعه بذلك من الق
   . واألعيان وشكرت خطبته واألمراء



 

اط       بناء الجامع الذي ابتناه وعمره األمير جمالوفي مستهل ذي القعدة آمل  د الرب رم عن الدين نائب السلطنة األف
وم  ي،           الناصري بالصالحية، ورتب فيه خطيبًا يخطب ي ن العز الحنف د ب دين محم ة وهو القاضي شمس ال الجمع

لطنة والقضاة وشكرت    ي سماطًا       وحضر نائب الس دين الحنف د الصاحب شهاب ال ه، وم ة الخطيب ب د خطب بع
ان والحسن،    الصالة بالجامع المذآور وهو الذي آان الساعي في عمارته، والمستحث عليها، فجاء في غاية اإلتق

   . اهللا منهم تقبل

ا   وفي ثالث ذي القعدة استناب ابن صصرى القاضي صدر الدين سليمان بن هالل بن شبل الجعبري خطيب داري
ي، ب دين القزوين م، عوضًا عن جالل ال ي الحك ة التاسع  سببف وم الجمع ي ي م، وف ة عن الحك تغاله بالخطاب اش

دم قاضي   دة ق ن ذي القع رين م ي       والعش دين الحنف في ال يخ ص ن الش ي ب ن عل و الحس دين أب در ال اة ص القض
ة         البصراوي إلى دمشق من دريس النوري ده من ت ا بي  القاهرة متوليًا قضاء الحنفية عوضًا عن األزرعي، مع م

   . س لتلقيه وهنأوهوالمقدمية وخرج النا

   . من جامع بني أمية وحكم بالنورية وقرئ تقليده بالمقصورة الكندية في الزاوية الشرقية،

ي  دين        وفي ذي الحجة ولي األمير عز الدين بن صبرة على البالد القبلية وال ال ال ر جم والة، عوضًا عن األمي ال
ن    وجاء آ آقوش الرستمي، بحكم واليته شد الدواوين بدمشق، دين ب تاب من السلطان بوالية وآالته للرئيس عز ال

   . عمه شرف الدين، فكره ذلك حمزة القالنسي عوضًا عن ابن

دين من الحبس         وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة أخبر نائب السلطنة بوصول  ي ال اب من الشيخ تق آت
اس    الجب، فأرسل في طلبه فجيء به  : الذي يقال له ى الن رئ عل ه         فق ى علم ه وعل ي علي فجعل يشكر الشيخ ويثن

ه في السجن من التوجه           : وقال وديانته وشجاعته وزهده، ا هو علي ى م ما رأيت مثله، وإذا هو آتاب مشتمل عل
ات السلطانية وال من الكسوة وال من       إلى ا، وال   اهللا، وأنه لم يقبل من أحد شيئًا ال من النفق اإلدرارات وال غيره

   . لكتدنس بشيء من ذ

ي         ه طلب أخوا الشيخ تق ابع والعشرين من دين من        وفي هذا الشهر يوم الخميس الس ن ال دين وزي دين شرف ال ال
دين     الحبس إلى مجلس نائب السلطان سالر، وحضر ابن مخلوف المالكي وطال بينهم آالم آثير فظهر شرف ال

اضع اّدعى فيها دعاوى باطلة، وآان الكالم والدليل والمعرفة، وخطأه في مو بالحجة على القاضي المالكي بالنقل
   . العرش ومسألة الكالم، وفي مسألة النزول في مسألة

ن   وفي يوم الجمعة ثاني عشرين ذي الحجة وصل على البريد من مصر نصر الدين محمد بن الشيخ فخر الدين ب
د  أخي قاضي القضاة البصراوي، وزوج ابنته على الحسبة ع    بدمشق عوضًا عن جمال ال ين يوسف العجمي وخل

ة   عليه بطيلسان ولبس الخلعة ودار بها في البلد في مستهل سنة سبع وسبعمائة، وفي هذه السنة عمر في حرم مك
   . بنحو مائة ألف

   . وحج بالناس من الشام األمير رآن الدين بيبرس المجنون

   : من األعيان 

  القاضي تاج الدين 

     . الناصرية لجعدي الشافعي نائب الحكم بدمشق ومفيدصالح بن أحمد بن حامد بن علي ا

تمائة،    ان حسن الشكل        آان ثقة دينًا عدًال مرضيًا زاهدًا، حكم من سنة سبع وخمسين وس وم، وآ ه فضائل وعل ل
   . ودفن بالسفح وناب في الحكم بعده نجم الدين الدمشقي والهيئة، توفي في ربيع األول عن ست وسبعين سنة،

  ياء الدين الطوسيالشيخ ض 

آان   ) ابن الحاجب ( ، ومختصر  ) الحاوي (  أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن علي الشافعي مدرس النجيبية شارح
اد في الناصرية       ًا، وأع يخًا فاضًال بارع ام تاسع عشر من             ش ه من الحم د مرجع اء بع وم األربع وفي ي أيضًا، ت



 

ى، وصّلي ادى األول ا جم يس ظ وم الخم ه ي راء  علي ن األم ة م لطنة وجماع اب النصر، وحضر نائب الس هر ب
   . ودفن بالصوفية، ودّرس بعده بالمدرسة بهاء الدين بن العجمي واألعيان،

  الطيبي الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد بن سعد 

   . المعروف بابن السوابلي، والسوابل الطاسات

   . المذآور رًا توفي في هذا الشهرآان معظمًا ببالد الشرق جدًا، آان تاجرًا آبي

  الرجيحي الشيخ الجليل سيف الدين 

ه سادس رجب       امهم، صّلي علي ي       ابن سابق بن هالل بن يونس شيخ اليونسية بمق ى داره الت د إل م أعي بالجامع ث
دفن       ة ف ين الدول دار أم ا، وتعرف ب ان والقضاة         سكنها داخل باب توم ر من األعي ق آثي ه خل ا، وحضر جنازت  به

واًال   واألمراء، وآانت له حرمة آبيرة عند الدولة وعند طائفته، وآان ضخم الهامة جدًا محلوق الشعر، وخلف أم
   . وأوالدًا

  األمير فارس الدين الروادي 

أنت   : وسلم قبل وفاته بأيام وهو يقول له توفي في العشر األخير من رمضان، وآان قد رأى النبي صلى اهللا عليه
   . الدين الجين أو نحو هذا، وهو من أمراء حساممغفور لك، 

  الدين الشيخ العابد خطيب دمشق شمس 

ادة،       شمس الدين محمد بن الشيخ أحمد بن عثمان الخالطي إمام الكالسة، آان ر العب نًا بهي المنظر آثي شيخًا حس
ًا بدمشق بالجامع من     من أربعين سنة ثم طلب إلى  عليه سكون ووقار، باشر إمامة الكالسة قريبًا أن يكون خطيب

   . فباشرها ستة أشهر ونصف أحسن مباشرة غير سؤال منه وال طلب،

دار     وآان حسن الصوت طيب النغمة عارفًا بصناعة الموسيقى، مع ديانة أة ب وفي فج وعبادة، وقد سمع الحديث ت
ه       وستين سنة، وصّلي عليه بالجا الخطابة يوم األربعاء ثامن شوال عن ثنتين م صّلي علي اس، ث تأل بالن د ام مع وق

   . اهللا نائب السلطنة واألمراء والعامة، وقد غلقت األسواق ثم حمل إلى سفح قاسيون رحمه بسوق الخيل وحضر

  وسبعمائة ثم دخلت سنة سبع 

ن  ل بمصر،        استهلت والحكام هم المذآورون في التي قبلها، والشيخ تقي الدين ب ة الجب ل في قلع ة معتق وفي  تيمي
ك الناصر الغضب   ل المحرم أظهر السلطان المل ة   أوائ ع من العالم نكير وامتن ن سالر والجاش ر اب ى األمي عل

زم ا، ول ة وتحصن فيه ق القلع ة  وأغل راء وحوصرت القلع ة من األم ا جماع ع عليهم ا، واجتم ران بيوتهم األمي
    . وغلقت األسواق وجرت خبطة عظيمة،

   . قلوب ر وسكنت الشرور على دخن، وتنافرثم راسلوا السلطان فتأآدت األمو

   . دخن وقوي األميران أآثر مما آانا قبل ذلك ورآب السلطان ووقع الصلح على

ر         ك التت ك أن مل يالن، وذل ين أهل آ ر وب ين التت م       وفي المحرم وقعت الحرب ب وا في بالده نهم أن يجعل طلب م
ًا مع     طريقًا إلى عسكره فامتنعوا من ذلك، فأرسل ملك التتر ين ألف خربندا جيشًا آثيفًا ستين ألفًا من المقاتلة، أربع

ًا من البحر     قطلوشاه وعشرين ألفًا يهم خليج  مع جوبان، فأمهلهم أهل آيالن حتى توسطوا بالدهم، ثم أرسلوا عل
   . منهم إال القليل ورموهم بالنفط فغرق آثير منهم واحترق آخرون، وقتلوا بأيديهم طائفة آثيرة، فلم يفلت

ه    وآان فيمن قتل أمير التتر الكبير قطلوشاه، فاشتد غضب خربندا على أهل اه فإن آيالن، ولكنه فرح بقتل قطلوش
   . بعده بوالي آان يريد قتل خربندا فكفى أمره عنهم، ثم قتل



 

ى أهل     دم إل ا تق الة فقتل      ثم إن ملك التتر أرسل الشيخ براق الذي قدم الشام فيم ه رس بلغهم عن يالن ي وه وأراحوا  آ
دع أن         الناس منه، وبالدهم من أحصن البالد وأطيبها ة ال يستطيع مبت رهم حنابل م أهل سنة وأآث ال تستطاع، وه

   . يسكن بين أظهرهم

ة في دار     وفي يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ن تيمي بالشيخ تقي الدين ب
ى عدم الخروج      بينهما الكالم ثماألوحدي من قلعة الجبل، وطال  تفرقا قبل الصالة، والشيخ تقي الدين مصمم عل

     . من السجن

ى         فلما آان يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع األول جاء األمير حسام ك العرب إل ن عيسى مل ا ب دين مهن ال
اجتمع   إليه، فلما خرج أقسم عليه  السجن بنفسه وأقسم على الشيخ تقي الدين ليخرجن ليأتين معه إلى دار سالر، ف

   . سالر وجرت بينهم بحوث آثيرة به بعض الفقهاء بدار

دين      ي ال ات الشيخ تق ى المغرب وب وا إل م اجتمع نهم الصالة، ث م فرقت بي وم األحد    ث وا ي م اجتمع د سالر، ث عن
   . ير، أآثر من آل يومالقضاة بل اجتمع من الفقهاء خلق آث بمرسوم السلطان جميع النهار، ولم يحضر أحد من

ن           دين اب اجي، وفخر ال دين الت ع، وعالء ال ن رف دين ب راوي،        منهم الفقيه نجم ال دين النم ي سعد، وعز ال بنت أب
وا اء وطلب ة من الفقه دنان وجماع ن ع دين ب المرض، وبعضهم  وشمس ال ذار، بعضهم ب ذروا بأع القضاة فاعت

ل عذرهم    عليه من ا بغيره، لمعرفتهم بما ابن تيمية منطوي ه، فقب لعلوم واألدلة، وأن أحدًا من الحاضرين ال يطيق
   . ولم يكلفهم الحضور بعد أن رسم السلطان بحضورهم أو بفصل المجلس على خير نائب السلطنة

د أن           ا يري دين مهن ام ال ر حس د نائب السلطنة وجاء األمي ى        وبات الشيخ عن ه إل دين مع ي ال يستصحب الشيخ تق
   . الناس فضله وعلمه، وينتفع الناس به ويشتغلوا عليه إقامة الشيخ بمصر عنده ليرىدمشق، فأشار سالر ب

   . وآتب الشيخ آتابًا إلى الشام يتضمن ما وقع له من األمور

ى        وفي شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي  : قال البرزالي ره إل ي وغي ن عرب وه في اب الدين وآلم
ه      في ذلك إلى القاضي الدولة، فردوا األمر م يثبت علي ياء فل الشافعي، فعقد له مجلس واّدعى عليه ابن عطاء بأش
ه       منها شيء، لكنه ارة، ولكن يتوسل ب ى العب تغاثة بمعن ه    قال ال يستغاث إال باهللا، ال يستغاث بالنبي اس ويتشفع ب

   . ين بن جماعة أن هذا فيه قلة أدبالد ليس عليه في هذا شيء ورأى القاضي بدر  : إلى اهللا فبعض الحاضرين قال

م إن          : القاضي  فحضرت رسالة إلى القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة، فقال ه، ث ال لمثل ا يق ه م د قلت ل ق
ى   ه          الدولة خيروه بين أشياء إما أن يسير إل دخل علي ار الحبس ف دمشق أو اإلسكندرية بشروط أو الحبس، فاخت

ل             دمشق   جماعة في السفر إلى رًا لخواطرهم، فرآب خي اروا جب ا اخت ى م ا شرط، فأجاب أصحابه إل ًا م ملتزم
د قاضي              البريد ردوه وحضر عن دًا آخر ف د بري ه من الغ لوا خلف م أرس ن    ليلة الثامن عشر من شوال ث القضاة اب

   . جماعة وعنده جماعة من الفقهاء

دين التونسي      : إن الدولة ما ترضى إال بالحبس، فقال القاضي  : فقال له بعضهم وفيه مصلحة له واستناب شمس ال
الحبس      ه ب م علي ه أن يحك الكي وأذن ل ال   الم امتنع وق الكي            : ف زواوي الم دين ال ور ال أذن لن ه شيء، ف ا ثبت علي م

ور    : الشيخ توقفهم في حبسه قال فتحير، فلما رأى ال ن دين   أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة، فق ال
   . الحبس يكون في موضع يصلح لمثله فقيل له الدولة ما ترضى إال بمسمى  : الزواوي

ده      فأرسل إلى حبس القضاة في المكان الذي آان فيه تقي الدين ابن بنت ه أن يكون عن األعز حين سجن، وأذن ل
ل ا      من يخدمه، وآان ذلك آله بإشارة نصر المنبجي ى عق د استحوذ عل ان ق لجاشنكير  لوجاهته في الدولة، فإنه آ

د،   ا بع تفتي ويقصده              الذي تسلطن فيم ه، واستمر الشيخ في الحبس يس ة، والسلطان مقهور مع ره من الدول وغي
ان   . ويزورونه الناس ا      وتأتيه الفتاوى المشكلة التي ال يستطيعها الفقهاء من األمراء وأعي ا بم اس، فيكتب عليه الن

   . يحير العقول من الكتاب والسنة

اع      مجلس بالصالحية بعد ذلك آله، ونزل الشيخ بالقاهرة بدار ثم عقد للشيخ ى االجتم اس عل ابن شقير، وأآب الن
   . به ليًال ونهارًا



 

وان           اني نظر دي ن الزملك دين ب ال ال المارستان عوضًا عن يوسف العجمي       وفي سادس رجب باشر الشيخ آم
دين      م ال ه نج دة فأخذها من بًا بدمشق م ان محتس وفي، وآ ن البصرا  ت ان العجمي   ب تة أشهر، وآ ذا بس ل ه وي قب

   . موصوفًا باألمانة

ا بدعة وصين             ة النصف لكونه ة النصف من شعبان أبطلت صالة ليل الجامع من الغوغاء والرعاع،      وفي ليل
   . وحصل بذلك خير آثير وهللا الحمد والمنة

ة       ع بنظر الخزان ه توقي دين البصراوي ومع ري    عوضًا ع   وفي رمضان قدم الصدر نجم ال دين الخطي ن شمس ال
ع في أواخر رمضان مطر      م يمطروا،          مضافًا إلى ما بيده من الحسبة، ووق دة ل م م اس له ان الن وي شديد، وآ ق

رة المطر، فصلوا بالجامع،         فاستبشروا بذلك، ورخصت األسعار، ولم يمكن ى المصلى من آث الناس الخروج إل
   . أمير الحج عامئذ سيف الدين بلبان البدري التتريبالمقصورة، وخرج المحمل، و وحضر نائب السلطنة فصلى

   . حج القاضي شرف الدين البارزي من حماه  : وفيها

رن  م         وفي ذي الحجة وقع حريق عظيم بالقرب من الظاهرية مبدؤه من الف ة، ث رن العوتي ه ف ال ل ذي يق ا ال تجاهه
   . لطف اهللا وآف شرها وشررها

د،   وفي هذه السنة آان قدومنا  : قلت اة الوال ذي        من بصرى إلى دمشق بعد وف درب سعور ال ا سكنا ب ان أول م وآ
   . الطوريين، ونسأل اهللا حسن العاقبة والخاتمة آمين يقال له درب ابن أبي الهيجاء بالصاغة العتيقة عند

   : من األعيان 

  األمير رآن الدين بيبرس 

ك      ة في أيام الملكالعجمي الصالحي، المعروف بالجالق، آان رأس الجمداري ره المل وب وأم دين أي الصالح نجم ال
   . الظاهر

ى     آان من أآابر الدولة آثير األموال، توفي بالرملة ألنه آان في قسم ل إل ى، ونق إقطاعه في نصف جمادى األول
   . القدس فدفن به

  الشيخ صالح األحمدي الرفاعي 

نائب التتر نزل عنده، وهو الذي قال للشيخ  لما جاء قطلوشاهشيخ المينبع، آان التتر يكرمونه لما قدموا دمشق، و
   . حالنا إال عند التتر، وأما عند الشرع فال نحن ما ينفق  : تقي الدين بن تيمية بالقصر

  ثم دخلت سنة ثمان وسبعمائة 

د      استهلت والحكام هم المذآورون في التي قبلها، والشيخ تقي الدين قد اس ق ه    أخرج من الحبس، والن وا علي عكف
   . زيارة وتعلمًا واستفتاء وغير ذلك

ك           ن المل دين خضر ب ر نجم ال رج عن األمي ع األول أف رج وسكن دار       وفي مستهل ربي أخرج من الب الظاهر، ف
   . هذه السنة األفرم بالقاهرة، ثم آانت وفاته في خامس رجب من

د   ن ال راء زي ك األم وان مل ولى نظر دي ى ت ادى األول ر جم ي أواخ ن   ينوف ًا عن اب دنان عوض ن ع الشريف ب
ه نظر الجامع أيضًا عوضًا عن        ن الدمشقي نظر          الزملكاني، ثم أضيف إلي دين ب ولى نجم ال ري، وت ن الخطي اب

   . هالل األيتام عوضًا عن نجم الدين بن

   . وسافر إلى مصر وفي رمضان عزل الصاحب أمين الدين الرفاقي عن نظر الدواوين بدمشق



 

ال، وصمم  عز  : وفيها ى العزل وعرض       ل آمال الدين بن الشريشي نفسه عن وآالة بيت الم ى االستمرار عل عل
وم عاشوراء      عليه العود فلم يقبل، وحملت إليه الخلعة لما خلع على ى ي زوًال إل المباشرين فلم يلبسها، واستمر مع

   . تقليده وخلع عليه في الدولة الجديدة من السنة اآلتية، فجدد

الحج، وذلك في السادس والعشرين من     خرج الملك الناصر محمد بن قالوون من الديار المصرية قاصدًا  : وفيها
   . ولما اجتاز بالكرك عدل إليها فنصب له الجسر رمضان، وخرج معه جماعة من األمراء لتوديعه فردهم،

نهم    آان ورا فلما توسطه آسر به فسلم من آان أمامه وقفز به الفرس فسلم، وسقط من ءه وآانوا خمسين فمات م
وهم أن    أربعة وتهشم أآثرهم في الوادي الذي تحت الجسر، وبقي نائب الكرك األمير جمال الدين آقوش خجًال يت

ع            يكون هذا يظنه السلطان عن ع الموق م يق ًا فل ة عشر ألف ا أربع قصد، وآان قد عمل للسلطان ضيافة عزم عليه
ى مصر          السلطان بهم وما جرى له وأل الشتغال ه في االنصراف إل ى النائب وأذن ل ع عل م خل افر،   صحابه ث فس

   . واشتغل السلطان بتدبير المملكة في الكرك وحدها

فذآرت له ما آانوا فيه من ضيق  وآان يحضر دار العدل ويباشر األمور بنفسه، وقدمت عليه زوجته من مصر،
     . الحال وقلة النفقات

  ابن تيمية لدين بيبرس الجاشنكير بشيخ المنبجي عدوذآر سلطنة الملك المظفر رآن ا

ى  ديار المصرية يتضمن عزل نفسه عن        لما استقر الملك الناصر بالكرك وعزم على اإلقامة بها آتب آتابًا إل ال
قضاة الشام وبويع األمير رآن الدين بيبرس الجاشنكير في     المملكة، فأثبت ذلك على القضاة بمصر، ثم نفذ على

ان    في الثالث والعشرينالسلطنة  ا أعي من شوال يوم السبت بعد العصر، بدار األمير سيف الدين سالر، اجتمع به
ه،        الدولة ين يدي ة ومشوا ب ى القلع ر، ورآب إل ى    من األمراء وغيرهم وبايعوه وخاطبوه بالملك المظف وجلس عل

   . سرير الملكة بالقلعة

   . لبلدانودقت البشائر وسارت البريدية بذلك إلى سائر ا

اجتمع      ى دمشق، ف دادي إل دين البغ راء      وفي مستهل ذي القعدة وصل األمير عز ال بنائب السلطنة والقضاة واألم
ه      واألعيان بالقصر األبلق فقرأ عليهم آتاب الناصر إلى ه، فأثبت ك وأعرض عن أهل مصر، وأنه قد نزل عن المل

يم        ليس أحد يت  : وقال القضاة وامتنع الحنبلي من إثباته ه، فعزل وأق ا ترآ ه مضطهد م وال أن رك الملك مختارًا، ول
   . المملكة واستحلفهم للسلطان الملك المظفر، وآتبت العالمة على القلعة، وألقابه على محال غيره،

راء   ى األم ه   ودقت البشائر وزينت البلد، ولما قرئ آتاب الملك الناصر عل اس       : بالقصر، وفي د صحبت الن ي ق إن
ر رآن         م اخترت المقام بالكرك، تباآى جماعةعشر سنين ث ان األمي ولى مك المكرهين، وت ايعوا آ راء وب من األم

ر   الدين بيبرس الجاشنكير األمير سيف الدين بن علي، ومكان ترعكي سيف الدين بنخاص، ومكان بنخاص األمي
   . آقوش الذي آان نائب الكرك جمال الدين

ع     بدمشق وغيرها، وحضر نائب وخطب للمظفر يوم الجمعة على المنابر السلطنة األفرم والقضاة، وجاءت الخل
ن فضل اهللا        وتقليد نائب السلطنة في تاسع عشر ذي القعدة، دين ب ي ال وقرأ تقليد النائب آاتب السر القاضي محي

   . وعليهم الخلع آلهم بالقصر بحضرة األمراء،

ة ورآب المظفر بالخلعة السوداء الخليفية، والعمامة الم ابع ذي         دورة والدول وم السبت س ع ي يهم الخل ه عل ين يدي ب
إنه من   : تقليد السلطان من جهة الخليفة في آيس أطلس أسود، وأوله القعدة، والصاحب ضياء الدين النساي حامل

ان              سليمان وإنه بسم  ة، وآ ائتي خلع ة وم اهرة قريب ألف خلع ع في الق ه خل ال إن رحيم، ويق رحمن ال ًا   اهللا ال يوم
   ) 14/55  : ص/ج (   . نعمته سريعًا ودًا، وفرح بنفسه أيامًا يسيرة، وآذا شيخه المنبجي، ثم أزال اهللا عنهمامشه

   . تدريس الشريفية خطب ابن جماعة بالقلعة وباشر الشيخ عالء الدين القونوي  : وفيها

  

 



 

   : من األعيان

  الشيخ الصالح عثمان الحلبوني 

ومكث مدة ال يأآل الخبز، واجتمع عليه  م مدة بقرية حلبون وغيرها من تلك الناحية،أصله من صعيد مصر، فأقا
رارة في أواخر         ة ب وفي بقري دين وت ام والقضاة          جماعة من المري ه نائب الش ا وحضر جنازت ن به المحرم، ودف

   . وجماعة من األعيان

  الشيخ الصالح 

ان   م مسجد عطية،أبو الحسن علي بن محمد بن آثير الحراني الحنبلي إما ويعرف بابن المقري روى الحديث وآ
   . فقيهًا بمدارس الحنابلة

ر         وفي بدمشق في العشر األخي تمائة، وت ين وس ع وثالث ن بسفح قاسيون،       ولد بحران سنة أرب من رمضان، ودف
   . بدمشق رحمهما اهللا وتوفي قبله الشيخ زين الدين الحراني بغزة، وعمل عزاؤه

  ن الدينالسيد الشريف زي 

ة       علي الحسن بن محمد بن عدنان الحسيني نقيب األشراف، آان فاضالً  أبو ًا، يعرف طريق ًا فصيحًا متكلم بارع
ل نظر الجامع        االعتزال ويباحث اإلمامية، ويناظر على ذلك بحضرة ه بقلي ل وفات القضاة وغيرهم، وقد باشر قب

   . خمس وخمسين سنة، ودفن بتربتهم بباب الصغيرالخامس من ذي القعدة عن  ونظر ديوان األفرم، توفي يوم

  الشيخ الجليل ظهير الدين 

دين     أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن أبي الفضل بن منعة البغدادي، شيخ ه عفيف ال الحرم الشريف بمكة بعد عم
داد   ام ببغ ه،          منصور بن منعة، وقد سمع الحديث وأق اة عم د وف ة، بع ى مك م سار إل ة، ث دة طويل ولى مشيخة    م فت

   . الحرم إلى أن توفي

  ثم دخلت سنة تسع وسبعمائة 

ر رآن      استهلت وخليفة الوقت المستكفي أمير المؤمنين بن الحاآم بأمر اهللا ك المظف بالد المل العباسي، وسلطان ال
م  األمير سيف الدين سالر، وبالشام آقوش األفرم، وقضاة مصر وا الدين بيبرس الجاشنكير، ونائبه بمصر لشام ه

   . التي قبلها المذآورون في

ى  ه دار       وفي ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي الدين بن تيمية من القاهرة إل دم، فأدخل ر مق اإلسكندرية صحبة أمي
ان   السلطان وأنزله في برج منها فسيح متسع األآناف، فكان الناس يدخلون عليه ويتشغلون في سائر العلوم، ثم آ

   . ت ويعمل المواعيد على عادته في الجامعالجمعا بعد ذلك يحضر

ه       وآان دخوله إلى اإلسكندرية يوم األحد، وبعد عشرة أيام وصل خبره إلى افوا علي ألم وخ ه ت دمشق فحصل علي
وذلك أنهم لم يمكنوا أحدًا من أصحابه أن يخرج معه إلى  غائلة الجاشنكير وشيخه المنبجي، فتضاعف له الدعاء،

   . وذلك أنه تمكن منه عدوه نصر المنبجي له الصدور، اإلسكندرية، فضاقت

ال من الجاشنكير ومن        ان ين دين آ ي ال ول     وآان سبب عداوته له أن الشيخ تق زالت    : شيخه نصر المنبجي، ويق
تكلم ه، وي رب انقضاء أجل ته، وق ه وانتهت رياس ى  أيام يروه إل أرادوا أن يس ه، ف ي وأبتاع ن عرب ي اب ا وف فيهم

منه  أحدًا من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة، فما زاد ذلك الناس إال محبة فيه وقربًا يئة المنفي لعلاإلسكندرية آه
   . وانتفاعًا به واشتغاًال عليه، وحنوًا وآرامة له

إن أعداء اهللا قصدوا     إن األخ الكريم قد نزل بالثغر  : وجاء آتاب من أخيه يقول فيه المحروس على نية الرباط، ف
   . اإلسالم وأهله أمروًا يكيدونه بها ويكيدونبذلك 



 

عليهم مقاصدهم الخبيثة وانعكست من  وآانت تلك آرامة في حقنا، وظنوا أن ذلك يؤدي إلى هالك الشيخ فانقلبت
د اهللا     وا عن ا زال دمًا          آل الوجوه، وأصبحوا وأمسوا وم ارفين سود الوجوه يتقطعون حسرات ون اس الع د الن وعن

اب اهللا             انقلب أهلعلى ما فعلوا، و ه وفي آل وقت ينشر من آت رمين ل ه مك ين علي ى األخ مقبل الثغر أجمعين إل
   . رسوله ما تقر به أعين المؤمنين وسنة

بعينية       وذلك شجى في حلوق األعداء واتفق أنه وجد باإلسكندرية إبليس قد باض رق الس ا ف رخ وأضل به فيها وف
جموعهم شذر مذر، وهتك أستارهم وفضحهم، واستتاب جماعة   ، وشتتوالعربية فمزق اهللا بقدومه عليهم شملهم

ٍت            آثيرة منهم، وتوب رئيسًا من ه، ومف ر وقاض وفقي ؤمنين وخواصهم من أمي ة الم د عام رؤسائهم واستقر عن
   . المجتهدين وشيخ وجماعة

ة والصغار      ال، مع الذل ة الشيخ   -إال من شذ من األغمار الجه ه    محب ل آالم ه وقوب ره     وتعظيم ى أم والرجوع إل
داء اهللا ى أع ا عل ة اهللا به ت آلم ه، فعل اس   ونهي امع الن ي مج اهرًا، ف ًا وظ رًا وباطن رًا وجه وا س وله، ولعن ورس

 وصار ذلك عند نصر المنبجي المقيم المقعد، ونزل به من الخوف والذل ما ال يعبر عنه، بأسمائهم الخاصة بهم،
   . وذآر آالمًا آثيرًا

ة أشهر       والمقصود أن الش  ام بثغر اإلسكندرية ثماني دين أق ي ال باآان        يخ تق ه ش يح نظيف ل رج متسع مل ًا بب   : مقيم
ة      ى جه ة البحر، واآلخر إل ان            أحدهما إلى جه ابر واألعي ه األآ ردد إلي اء، ويت ه من ش دخل علي ان ي ة، وآ المدين

     . عليه وستفيدون منه، وهو في أطيب عيش وأشرح صدر والفقهاء، ويقرؤون

اني عن نظر        وفي ن الزملك دين ب ال ال ة        آخر ربيع األول عزل الشيخ آم ن تيمي ى اب ه إل المارستان بسبب انتمائ
   . بن الخطيري بإشارة المنبجي، وباشره شمس الدين عبدا لقادر

ود مسعود    وفي يوم الثالثاء ثالث ربيع اآلخر ولي قضاء الحنابلة بمصر الشيخ اإلمام الحافظ سعد الدين أبو محم
د     ن أحمد ابن مسعود بن زين الدين الحارثي،ب د عب ي محم شيخ الحديث بمصر، بعد وفاة القاضي شرف الدين أب

   . عبد اهللا بن نصر بن أبي بكر الحراني الغني بن يحيى بن محمد بن

ات السواحلية بإبطال الخمور وتخريب الحان     وفي جمادى األولى برزت المراسيم السلطانية المظفرية إلى البالد
   . فرحًا شديدًا ونفي أهلها، ففعل ذلك وفرح المسلمون بذلك

دين        وفي مستهل جمادى اآلخرة وصل بريد بتولية قضاء الحنابلة بدمشق للشيخ ن شريف ال د ب دين أحم شهاب ال
ن           حسن بن الحافظ جمال الدين أبي موسى عبد اهللا بن ليمان ب د الغني المقدسي، عوضًا عن التقي س الحافظ عب

د              بسبب تكلمه في نزول الملك حمزة ار، وق يس بمخت ذلك، ل ه مضطهدًا ب زل عن ا ن ه إنم ك، وإن الناصر عن المل
   . صدق فيما قال

ر سيف     دواوين لألمي دين بكتمر الحاجب، عوضًا عن       وفي عشرين جمادى اآلخرة وصل البريد بوالية شد ال ال
دين  ن   الرستمي فلم يقبل، وبنظر الخزانة لألمير عز ال د ب ود المعروف          أحم ن محم د ب ن أحم د ب دين محم ن ال زي

   . عنها البصراوي محتسب البلد بابن القالنسي، فباشرهما وعزل

ه       وفي هذا الشهر باشر قاضي القضاة ابن جماعة مشيخة سعيد السعداء ه، ورضوا من بالقاهرة بطلب الصوفية ل
اروا    الشيخ آريم الدي بالحضور عندهم في الجمعة مرة واحدة، وعزل عنها ا الشهود، فث ن األيكي، ألنه عزل منه

ه               عليه وآتبوا في حقه محاضر  ان يعامل ب ا آ ر م نهم، وعومل بنظي دين، فرسم بصرفه ع ياء قادحة في ال بأش
فجعل اهللا   جملة ذلك قيامه على شيخ اإلسالم ابن تيمية وافتراؤه عليه الكذب، مع جهله وقلة ورعه،  الناس، ومن

   . صحابه وأصدقائه جزاء وفاقًاله هذا الخزي على يدي أ

ا،             ى داخله ا إل اس من ظاهره ل الن ر الخوف بدمشق وانتق ك      وفي شهر رجب آث ك أن السلطان المل وسبب ذل
راء        الناصر محمد بن قالوون رآب من الكرك قاصدًا دمشق يطلب األه جماعة من األم د م ك، وق عوده إلى المل

   . ة من أمراء المصريينجماع وآاتبوه في الباطن وناصحوه، وقفز إليه



 

اهرة، وأن يكون مع الجم           ى الق رم إل اس بسفر نائب دمشق األف تح       وتحدث الن م تف اس ول ر، فاضطرب الن الغفي
ك      أبواب البلد إلى ارتفاع النهار، وتخبطت األمور ة للمل فاجتمع القضاة وآثير من األمراء بالقصر وجددوا البيع

   . المظفر

ار السبت غلقت     اب   وفي آخر نه اس بب د العصر وازدحم الن د بع واب البل يم،    أب م تعب عظ النصر وحصل له
بوصول الملك الناصر إلى الخمان، فانزعج نائب الشام  وازدحم البلد بأهل القرى وآثر الناس بالبلد، وجاء البريد

     . من دخول البلد لذلك وأظهر أنه يريد قتاله ومنعه

دين بكتمر حاجب        المجنون، وبيبرس العلمي، ورآب وقفز إليه األميران رآن الدين بيبرس  ر سيف ال ه األمي إلي
ادرا يشير        الحجاب يشير عليه بالرجوع، ويخبره بأنه ال طاقة دين به ر سيف ال ه األمي له بقتال المصريين، ولحق

ى       اد إل م ع ك، ث ل ذل ه بمث ى              علي اد إل د ع ك الناصر ق ر أن السلطان المل اء خامس رجب وأخب وم الثالث دمشق ي
   . الناس ورجع نائب السلطنة إلى القصر، وتراجع بعض الناس إلى مساآنهم، واستقروا بها الكرك، فسكن

ك وزاول        ى المل الوون إل ك المنصور ق ن المل د ب ر الجاشنكير بيبرس      صفة عود الملك الناصر محم ة المظف دول
  وخذالنه وخذالن شيخه نصر المنبجي االتحادي الحلولي

دين قطلوبك        عبان جاء الخبر بقدوم الملك الناصر إلى دمشق، لما آان ثالث عشر ش ران سيف ال ه األمي فساق إلي
ى المجيء    ا، واضطرب نائب دمشق ورآب في جماعة من أتباعه           والحاج بهادر إلى الكرك، وحضاه عل إليه

   . ابن صبح صاحب شقيف أرنون على الهجن في سادس عشر شعبان ومعه

ة،        اإلقامات الالئقة به، والعصائب والكوسات،  وهيئت بدمشق أبهة السلطنة و ة عظيم ورآب من الكرك في أبه
ون في        ه المؤذن ا ل رم، ودع ى األف ان إل ه           وأرسل األم دعاء ل ابع عشر شعبان، وصبح بال ين س ة االثن ة ليل المئذن

اس    والسرور بذآره، ونودي في ة    الناس باألمان، وأن يفتحوا دآاآينهم ويأمنوا في أوطانهم، وشرع الن في الزين
   . البلد البشائر ونام الناس في األسطحة ليلة الثالثاء ليتفرجوا على السلطان حين يدخل ودقت

   . وخرج القضاة، واألمراء واألعيان لتلقيه

ر     ن آثي ه اب ال آاتب اء وسط         : ق وم الثالث ه ي يمن شاهد دخول د          وآنت ف ه من عن ة، وبسط ل ة عظيم ار في أبه النه
ه، والجد        الملك وبسطت الشقاق الحرير المصلى وعليه أبهة تحت أقدام فرسه، آلما جاوز شقة طويت من ورائ

ًا،   على رأسه واألمراء السلحدارية عن يمينه وشماله، وبين يديه، والناس يدعون له ويضجون بذلك ضجيجًا عالي
   . يومًا مشهودًا وآان

ي      دين البرزال م ال ال الشيخ عل ذ       : ق ى السلطان يومئ ان عل ة وآ ذي حمل        عمام ان ال راء، وآ ة حم بيضاء، وآارث
   . خلعة معظمة مذهبة بفرو فاخم الغاشية على رأس السلطان الحاج بهادر وعليه

ر سيف   ه،       ولما وصل إلى القلعة نصب له الجسر ونزل إليها نائبها األمي ين يدي ل األرض ب دين السنجري، فقب ال
ا، وسار بفرسه        زل ههن ي اآلن ال أن ه إن وم            فأشار إلي ه ي ه، فخطب ل ين يدي راء ب ق واألم ة القصر األبل ى جه إل

     . الجمعة

دين       ال ال ر جم ًا       وفي بكرة يوم السبت الثاني والعشرين من الشهر وصل األمي رم نائب دمشق مطيع آقوش األف
ه السلطان       ه، فترجل ل ين يدي ل األرض ب رح         للسلطان، فقب ه، وف ى عادت ة عل ه في مباشرة النياب ه وأذن ل  وأآرم

دين استدمر              الناس بطاعة األفرم له، ووصل ر سيف ال اه، واألمي دين قبجق نائب حم ر سيف ال ه أيضًا األمي إلي
ا             نائب طرابلس   ا السلطان آم ا، وتلقاهم اس لتلقيهم ع والعشرين من شعبان، وخرج الن ين الراب وم االثن تلقى   ي

   . األفرم

ى السلطان    ده إلى تقيوفي هذا اليوم رسم السلطان بتقليد قضاء الحنابلة وعو الدين سليمان، وهنأه الناس وجاء إل
ة  ى الجوزي ه ومضى إل لم علي ى القصر فس دان وحضر   إل ة بالمي ة الثاني هر وأقيمت الجمع ة أش ا ثالث م به فحك

   . جانبه، وأآابر األمراء والدولة وآثير من العامة السلطان والقضاة إلى



 

وم الخميس       اسنقر المنصوري نائب حلب   وفي هذا اليوم وصل إلى السلطان األمير قر ز السلطان ي وخرج دهلي
   . الجمعة خامس رمضان بالميدان أيضًا رابع رمضان ومعه القضاة والقراء وقت العصر، وأقيمت

دين الحنفي قاضي     ثم خرج السلطان من دمشق يوم الثالثاء تاسع رمضان، وفي صحبته ابن صصرى وصدر ال
دي   ن    العساآر، والخطيب جالل ال دين ب ال ال ام        ن، والشيخ آم وان الجيش وجيش الش اني، والموقعون ودي الزملك

ة              بكماله قد اجتمعوا عليه من سائر مدنه ا في أبه ى غزة دخله ا انتهى السلطان إل ه، فلم ه وأمرائ وا ب ه بن وأقاليم
   . عظيمة

أخبروه أن المل   وتلقاه األمير سيف الدين بهادر هو وجماعة من أمراء المصريين، ع نفسه من      ف د خل ر ق ك المظف
ذلك       المملكة، ثم تواتر قدوم األمراء من مصر إلى اميين واستبشروا ب وب الش السلطان وأخبروه بذلك، فطابت قل

   . البريد بصورة الناصري ودقت البشائر وتأخر مجيء

ى   المعروف بالمقضاي ف واتفق في يوم هذا العيد أنه خرج نائب الخطيب الشيخ تقي الدين الجزري ي السناجق إل
د الشيخ مجد         تناب في البل ادة، واس ى الع ى المصّلى وجدوا خطيب          المصّلى عل ا وصلوا إل دين التونسي، فلم ال

م خطب،      المصّلى قد شرع في الصالة فنصبت دين المقضاي ث السناجق في صحن المصّلى وصلى بينهما تقي ال
   . ان يومئذ، ولم يتفق مثل هذا فيما نعلمداخل المصّلى، فعقد فيه صالتان وخطبت وآذلك فعل ابن حسان

افر        وآان دخول السلطان الملك الناصر إلى قلعة الجبل آخر يوم عيد الفطر  نة، ورسم لسالر أن يس ذه الس من ه
بكتمر الجوآندار الذي آان نائب صفد، وبالشام األمير قراسنقر   إلى الشوبك، واستناب بمصر األمير سيف الدين

العشرين من شوال، واستوزر الصاحب فخر الدين الخليلي بعدها بيومين، وباشر القاضي  المنصوري، وذلك في
وفي     الدين آاتب الممالك نظر الجيوش بمصر بعد بهاء الدين عبد اهللا بن أحمد بن علي بن فخر ي، ت ر الحل المظف

   . ليلة الجمعة عاشر شوال، وآان من صدور المصريين وأعيان الكبار

ر       ن الحديث، وصرف األمير جمال الدين آقوش األفرم إلىوقد روى شيئًا م ى دمشق األمي دم إل نيابة صرخد وق
دواوين، د ال ة ش ة الجمداري ا رأس نوب دين آتبغ ن ال ا،  زي دين أقجب تادارية عوضًا عن سيف ال تاذ دار االس وأس

   . عظيمة وتغيرت الدولة وانقلبت قلبة

ي     السلطان إلى مصر يوم عيدولما دخل   : قال الشيخ علم الدين البرزالي الفطر لم يكن له دأب إال طلب الشيخ تق
اً     ززًا مكرم وم أو             الدين بن تيمية من اإلسكندرية مع د وصوله بي وم من شوال بع اني ي ه في ث بجًال، فوجه إلي م

 نه،الدين على السلطان في يوم ثامن الشهر وخرج مع الشيخ خلق من اإلسكندرية يودعو يومين، فقدم الشيخ تقي
   . واجتمع بالسلطان يوم الجمعة فأآرمه وتلقاه ومشى إليه في مجلس حفل

القاهرة وسكن بالقرب من مشهد الحسين،   فيه قضاة المصريين والشاميين، وأصلح بينه وبينهم، ونزل الشيخ إلى
ه ويتنص       والناس يترددون إليه، واألمراء والجند وآثير ذر إلي نهم من يعت ه،    من الفقهاء والقضاة م ع من ا وق ل مم

   . من أذاني أنا حاللت آل  : فقال

ا     وقد أخبرني القاضي جمال الدين بن القالنسي بتفاصيل هذا  : قلت ه مم ه وإآرام المجلس وما وقع فيه من تعظيم
والحاضرين من األمراء، وآذلك أخبرني بذلك قاضي القضاة منصور     حصل له من الشكر والمدح من السلطان

ان             ولكن الدين الحنفي،  ا آ ان إذ ذاك قاضي العساآر، وآالهم ه آ ك أن ر تفصيًال، وذل ن القالنسي أآث ار اب  أخب
   . حاضرًا هذا المجلس

ى طرف      ذآر لي أن السلطان لما قدم عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية نهض ه إل قائمًا للشيخ أول ما رآه، ومشى ل
بقة فيها شباك إلى بستان فجلسا ساعة يتحدثان، ثم جاء ويد ساعة إلى ط اإليوان واعتنقا هناك هنيهة، ثم أخذ معه

ي        الشيخ في يد ن الخليل وزير،   السلطان، فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصر، وعن يساره اب ال
   . وتحته ابن صصرى

ى     دي السلطان عل ين ي وزي     ثم صدر الدين علي الحنفي وجلس الشيخ تقي الدين ب م ال ه، وتكل ر في  طرف طراحت
ادة           إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البيض بالعالئم، نة، زي ة ألف في آل س ديوان بسبع مائ وا لل وأنهم قد التزم

ن     على الحالية، فسكت الناس تهم اب ام من جمل  وآان فيهم قضاة مصر والشام وآبار العلماء من أهل مصر والش
   . الزملكاني



 

اء وال من القضاة،         طان إلى جنب ابن الزملكاني،وأنا في مجلس السل  : قال ابن القالنسي تكلم أحد من العلم م ي فل
م مع               ما تقولون يستفتيهم  : فقال لهم السلطان ه وتكل ى رآبتي دين عل ي ال ى الشيخ تق تكلم أحد، فجث م ي ك، فل في ذل
ع صوته والسلطان      السلطان في ذلك اه بكالم غليظ ورد على الوزير ما قاله ردًا عنيفًا، وجعل يرف ويسكته   يتالف

  . بترفق وتؤدة وتوقير

بقريب منه، وبالغ في التشنيع على من يوافق    وبالغ الشيخ في الكالم، وقال ما ال يستطيع أحد أن يقوم بمثله، وال
ة ألجل حطام             حاشاك أن يكون   : وقال للسلطان . في ذلك ه أهل الذم ك تنصر في ة المل أول مجلس جلسته في أبه

 نعمة اهللا عليك إذ رد ملكك إليك، وآبت عدوك ونصرك على أعدائك فذآر أن الجاشنكير هو اذآرالدنيا الفانية، ف
ان      : الذي جدد عليهم ذلك، فقال ا آ ه إنم ك، فأعجب السلطان      والذي فعله الجاشنكير آان من مراسيمك ألن ًا ل نائب

   . ذلك واستمر بهم على، ذلك وجرت فصول يطول ذآرها

ي     م بالشيخ من جميع الحاضرين، ودينه وزينته وقيامهوقد آان السلطان أعل بالحق وشجاعته، وسمعت الشيخ تق
تفتى     الدين يذآر ما آان بينه وبين السلطان من الكالم لما ه، وأن السلطان اس انفردا في ذلك الشباك الذي جلسا في

ل بعض القضاة     اوى بعضهم بع          الشيخ في قت ه فت ه، وأخرج ل وا في انوا تكلم ا آ ة     بسبب م ك ومبايع ه من المل زل
   . وأنهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضًا، وأخذ يحثه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم الجاشنكير،

الجاشنكير، ففهم الشيخ مراد السلطان فأخذ في   وإنما آان حنقه عليهم بسبب ما آانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة
ه      : منهم بسوء، وقال له أحدًا تعظيم القضاة والعلماء، وينكر أن ينال ال ل ثلهم، فق دهم م   : إذا قتلت هؤالء ال تجد بع

ا   من آذاني فهو في حل، ومن آذى اهللا  : قد آذوك وأرادوا قتلك مرارًا، فقال الشيخ إنهم ورسوله فاهللا ينتقم منه، وأن
   . وصفح ال أنتصر لنفسي، وما زال به حتى حلم عنهم السلطان

ول وآان قاضي الم  : قال ن      : الكية ابن مخلوف يق ل اب ا مث ا رأين ا          م در علين ه وق در علي م نق ه فل ة حرضنا علي تيمي
   . اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى بث العلم ونشره فصفح عنا وحاجج عنا، ثم إن الشيخ بعد

بهم   تفتونه ويجي ول   وأقبلت الخلق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويس ة والق ا     بالكتاب ذرون مم اء يعت ، وجاء الفقه
ره       قد جعلت الكل  : وقع منهم في حقه فقال م اهللا وخي ه من نع في حل، وبعث الشيخ آتابًا إلى أهله يذآر ما هو في

دري              الكثير، ويطلب ه ي دين المزي، فإن ال ال ك بجم ى ذل تعينوا عل ه ويس ي ل م الت آيف   منهم جملة من آتب العل
   . لتي أشار إليهايستخرج له ما يريده من الكتب ا

د    والحق آل ماله في علو وازدياد وانتصار،  : وقال في هذا الكتاب والباطل في انخفاض وسفول واضمحالل، وق
ه عز    أذل اهللا رقاب الخصوم، وطلب أآابرهم من السلم من يطول وصفه، وقد اشترطنا عليهم من الشروط ما في

   . فيه قمع الباطل والبدعة اإلسالم والسنة، وما

ى    ى يظهر إل م         وقد دخلوا تحت ذلك آله وامتنعنا من قبول ذلك منهم، حت د، ول ول وال عه م بق ق له م نث ل، فل الفع
وًال، ويظهر من عز اإلسالم والسنة للخاصة         نجبهم إلى مطلوبهم حتى يصير المشروط معموًال، والمذآور مفع

طويًال يتضمن ما جرى له مع السلطان في قمع      التي تمحو سيئاتهم، وذآر آالمًا والعامة ما يكون من الحسنات
   ) 14/62  : ص/ج (   . والنصارى وذلهم، وترآهم على ما هم عليه من الذلة والصغار واهللا سبحانه أعلم اليهود

رًا،   ين أهل         وفي شوال أمسك السلطان جماعة من األمراء قريبًا من عشرين أمي ع ب وفي سادس عشر شوال وق
القرب من السوداء،           فقتل منهم مقتلة عظيمة جدًا، قتلحوران من قيس ويمن  ريقين نحو من ألف نفس ب من الف

ى             وهم يسمونها السويداء، ووقعة نهم إل ر م ى دخل آثي يس حت وا من ق ى يمن فهرب السويداء، وآانت الكسرة عل
ائبة        دمشق في أسوأ زروع س ة وال رى خالي ة، وبقيت الق ا  . حال وأضعفه، وهربت قيس خوفًا من الدول ا   فإن هللا وإن
   . إليه راجعون

دين قبجق المنصوري        ر سيف ال دم األمي دة ق ه        وفي يوم األربعاء سادس القع زل القصر ومع ى حلب فن ًا عل نائب
من األمراء واألجناد، واجتاز األمير سيف الدين بهادر  جماعة من أمراء المصريين، ثم سافر إلى حلب بمن معه

دين استدمر، ووصل جماعة           نائب  بدمشق ذاهبًا إلى طرابلس ر سيف ال ًا والفتوحات السواحلية عوضًا عن األمي
   . قد سافر مع السلطان إلى مصر في ذي القعدة ممن آان



 

ى القاضي       قاضي قضاة الحنفية صدر الدين، ومحيي الدين بن فضل اهللا  : منهم ًا إل وغيرهما، فقمت وجلست يوم
ة   : لي صدر الدين الحنفي بعد مجيئه من مصر فقال ي وهو يضحك       : قلت   ؟ أتحب ابن تيمي ال ل م، فق د    : نع واهللا لق

   . مليحًا، وذآر لي قريبًا مما ذآر ابن القالنسي، لكن سياق ابن القالنسي أتم أحببت شيئًا

  مقتل الجاشنكيري 

ًا  قراسنقر المنصوري من م آان قد فر الخبيث في جماعة من أصحابه، فلما خرج األمير سيف الدين صر متوجه
في سابع ذي القعدة ضرب حلقة ألجل الصيد، فوقع في وسطها  إلى نيابة الشام عوضًا من األفرم، فلما آان بغزة

دين     الجاشنكير في ثالثمائة من أصحابه فأحيط بهم، وتفرق عنه أصحابه فأمسكوه ورجع معه قراسنقر وسيف ال
   . الهجن بهادر على

تد  ى عسكرهم ودخل      فلما آان بالخطارة تلقاهم اس ا إل نهم ورجع ه       مر فتسلمن م ى السلطان فعاتب ه، استدمر عل ب
م       ة ول ن بالقراف ل ودف ه، قت د ب ة ودخل           والمه، وآان آخر العه ل شر قتل ل قت ه، ب ه شيخه المنبجي وال أموال ينفع

ن صصرى،          قراسنقر دمشق يوم االثنين ان في صحبته اب زل بالقصر، وآ دة فن  الخامس والعشرين من ذي القع
     . والشاميين الزملكاني، وابن القالنسي، وعالء الدين بن غانم، وخلق من األمراء المصريين وابن

اني            وم الخميس الث بلهم ي د وصل ق ي ق دين القزوين ان الخطيب جالل ال وم       وآ والعشرين من الشهر، وخطب ي
و ة األخرى وه وم الجمع ان ي ا آ ه، فلم ى عادت ة عل ن الش الجمع امع دمشق التاسع والعشرون م هر خطب بج

ر     القاضي بدر الدين محمد بن عثمان بن يوسف ى المنب ده عل بن حداد الحنبلي عن إذن نائب السلطنة، وقرئ تقلي
د الصالة بحضرة    ة             بع نية، واستمر يباشر اإلمام ة س ك خلع ه عقيب ذل ع علي ان، وخل ابر واألعي  القضاة واألآ

د الخطيب    وم      والخطابة اثنين وأربعين يومًا، ثم أعي دين بمرسوم سلطاني وباشر ي اني عشر     جالل ال الخميس ث
   . المحرم من السنة اآلتية

ن     وفي ذي الحجة درس آمال الدين بن الشيرازي بالمدرسة الشامية دين ب ال ال البرانية، انتزعها من يد الشيخ آم
   . ذلك الزملكاني، وذلك أن استدمر ساعده على

ي       رفض في بالده، وأمر الخطباء أوًالأظهر ملك التتر خربندا ال  : وفيها ن أب ي ب تهم إال عل أن ال يذآروا في خطب
ديدًا          طالب رضي اهللا عنه وأهل بيته، ولما وصل خطيب اءًا ش ه بكى بك ذا الموضع من خطبت ى ه بالد األزج إل

ى ال    وبكى الناس معه ونزل ولم اس وظهر عل ك   يتمكن من إتمام الخطبة، فأقيم من أتمها عنه وصلى بالن اس بتل ن
   . من أهل السنة أهل البدعة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون البالد

   . ولم يحج فيها أحد من أهل الشام بسبب تخبيط الدولة وآثرة االختالف

   : من األعيان 

  الخطيب ناصر الدين أبو الهدى 

د باشر نظر       خطيب العقي  أحمد بن الخطيب بدر الدين يحيى بن الشيخ عز الدين بن عبد السالم  ا، وق داره به ة ب ب
ده    الجامع األموي وغير ذلك، توفي يوم األربعاء د وال النصف من المحرم، وصّلي عليه بجامع العقيبة، ودفن عن

د روى    اب الصغير، وق ده نائب السلطنة والقضاة             بب دين وحضر عن در ال ده ب د وال ة بع  الحديث وباشر الخطاب
   . واألعيان

  قاضي الحنابلة بمصر 

د بحران سنة     ف الدين أبو محمد عبد الغني بن يحيى بن محمد بن عبد اهللا بن نصرشر بن أبي بكر الحراني، ول
دم مصر        تمائة، وسمع الحديث وق ين وس ه          خمس وأربع م أضيف إلي دريس الصالحية ث ة وت فباشر نظر الخزان

ع ا   القضاء، وآان مشكور السيرة آثير ده     المكارم توفي ليلة الجمعة رابع عشر ربي ي بع ة؛ وول ن بالقراف ألول دف
   . الحارثي آما تقدم سعد الدين

 



 

  الشيخ نجم الدين 

يس  ان رئ ي، آ ؤذن النجيب ر المصري المعروف بم ن مظف ليمان ب ن س وب ب امع دمشق ونقيب  أي ؤذنين بج الم
ادى  من خمسين سنة إلى أن توفي في مستهل ج الخطباء، وآان حسن الشكل رفيع الصوت، واستمر بذلك نحوًا م

   . األولى

   : وفي هذا الشهر توفي

  المنصوري األمير شمس الدين سنقر األعسر 

مرات، وله دار وبستان بدمشق مشهوران   تولى الوزارة بمصر مع شد الدواوين معًا، وباشر شد الدواوين بالشام
   . توفي بمصر به، وآان فيه نهضة وله همة عالية وأموال آثيرة،

  الرسيمي آقوش بن عبد اهللا األمير جمال الدين 

وم األحد        شاد الدواوين بدمشق، وآان قبل ذلك والي الوالة بالجهة القبلية بعد وفي ي ه سطوة ت الشريفي، وآانت ل
   . التي بناها تجاه قبة الشيخ رسالن، وآان فيه آفاية وخبرة تاسع عشر جمادى األولى ودفن ضحوة بالقبة

   . وباشر بعده شد الدواوين أقبجا

   : وفي شعبان أو في رجب توفي

  التاج أحمد بن سعيد الدولة 

نكير       د الجاش ة عن ه مكان ت ل ة، وآان فير الدول ان س لمانيًا وآ ان مس يخ     وآ ي ش ر المنبج حبته لنص بب ص بس
   . تولى وظيفته ابن أخته آريم الدين الكبير الجاشنكير، وقد عرضت عليه الوزارة فلم يقبل، ولما توفي

   ب الدينالشيخ شها 

ؤذنين بالجامع   تمائة،       أحمد بن محمد بن أبي المكرم بن نصر األصبهاني رئيس الم ين وس د سنة اثنت األموي، ول
ان        وسمع الحديث وباشر وظيفة األذان من سنة خمس دة، وآ اء خامس ذي القع ة الثالث وفي ليل وأربعين إلى أن ت

   . أعلم رجًال جيدًا واهللا سبحانه

  سبعمائةثم دخلت سنة عشر و 

ي،   ليمان العباس ع س و الربي اهللا أب تكفي ب ت المس ة الوق تهلت وخليف ن   اس د ب ك الناصر محم بالد المل لطان ال وس
ة       ن تيمي دين ب ي ال الوون، والشيخ تق دين           المنصور ق ر سيف ال ًا، ونائب مصر األمي ًا مكرم يم بمصر معظم مق

ا، سو     بكتمر أمير خزندار، وقضاته هم ي قبله وزير       المذآورون في الت دين الحارثي، وال ه سعد ال ي فإن ى الحنبل
المنصوري، وقضاة  الدين الخليلي، وناظر الجيوش فخر الدين آاتب المماليك، ونائب الشام قراسنقر بمصر فخر

   . بصرخد دمشق هم هم، ونائب حلب قبجق، ونائب طرابلس الحاج بهادر واألفرم

امية        بي الدرين وآيل بيت وفي محرم منها باشر الشيخ أمين الدين سالم بن أ دريس الش ام ت ام مسجد هش ال إم الم
ن موسى       ليمان ب دين س ل          الجوانية، والشيخ صدر ال ن الوآي ا من اب ا انتزعه ة، آالهم دريس العذراوي الكردي ت

ى    بسبب إقامته بمصر، وآان قد ع سلطاني إل  وفد إلى المظفر فألزمه رواتب النتمائه إلى المنبجي، ثم عاد بتوقي
   . ه، فأقام بهما شهرًا أو سبعة وعشرين يومًامدرستي

ين  الم،    : ثم استعادهما منه ورجعنا إلى المدرسين األول ين س دين        األم والصدر الكردي، ورجع الخطيب جالل ال
ا   دين نظر الجامع           إلى الخطابة في سابع عشر المحرم، وعزل عنه ن الحداد، وباشر الصاحب شمس ال در ب الب

ن صصرى في نظر الجامع،            طبة يومواألسرى واألوقاف قا دين ب ه شرف ال ه وأضيف إلي االثنين، ثم خلع علي
   . مستقًال به قبلهما وآان ناظره



 

   . إليها بعد سبعة أيام وفي يوم عاشوراء قدم استدمر إلى دمشق متوليًا نيابة حماه، وسافر

ري، ووقعت منازعة      ا وفي المحرم باشر بدر الدين بن الحداد نظر المارستان عوضًا عن شمس  ن الخطي دين ب ل
ل محضرًا يتضمن      بين صدر الدين بن المرحل وبين الصدر سليمان الكردي ى الوآي بسبب العذراوية، وآتبوا إل

ى   ات عل ي،             من القبائح والفضائح والكفري ليمان الحنبل دين س ي ال ى القاضي تق ل إل ن الوآي ادر اب ل، فب ن الوآي اب
   . سقاط التعزير عنه والحكم بعدالته واستحقاقه إلى المناصبوحقن دمه، وحكم بإ فحكم بإسالمه

ة           ه المدرستان العذراوي ي، ولكن خرجت عن وة من الحنبل ذه هف ة      وآانت ه امية الجواني ليمان الكردي، والش لس
   . األشرفية لألمين سالم، ولم يبق معه سوى دار الحديث

ن ع       د ب نجم محم ان البصراوي  وفي ليلة االثنين السابع من صفر وصل ال ام،       ثم وزارة بالش ًا ال من مصر متولي
المنصبين بالجامع، ونزال بدرب سفون الذي يقال له درب  ومعه توقيع بالحسبة ألخيه فخر الدين سليمان، فباشرا

ن          ابن أبي الهيجاء، ثم انتقل د ب دين أحم ة لعز ال د، واستمر نظر الخزان اب البري  الوزير إلى دار األعسر عند ب
   . أخي الشيخ جالل الدينالقالنسي 

ان    وفي مستهل ربيع األول باشر القاضي جمال الدين الزرعي قضاء القضاة بمصر عوضًا عن ابن جماعة، وآ
   . وأعيدت إلى الكريم األيكي، وأخذت منه الخطابة أيضًا قد أخذ منه قبل ذلك في ذي الحجة مشيخة الشيوخ،

الديار المصرية، فسار في العشرين من       لدين بن الحريري لقضاءوجاء البريد إلى الشام بطلب القاضي شمس ا
دم     ا ق ه، فلم دريس         ربيع األول وخرج معه جماعة لتوديع ة وت ه وواله قضاء الحنفي ه وعظم ى السلطان أآرم عل

   . الحاآم، وعزل عن ذلك القاضي شمس الدين السروجي فمكث أيامًا ثم مات الناصرية والصالحية، وجامع

   . أميرًا الشهر مسك من دمشق سبعة أمراء ومن القاهرة أربعة عشر وفي نصف هذا

ه        وفي ربيع اآلخر اهتم السلطان بطلب األمير سيف الدين سالر فحضر هو   م استخلص من ه، ث ه فعاتب بنفسه إلي
وان واألمالك واألسلحة والممالي       أمواله وحواصله في مدة شهر، ثم قتل بعد ذلك فوجد وال والحي ك معه من األم

   . والرباع شيئًا آثيرًا والبغال والحمير أيضًا

ة        وأما الجواهر والذهب والفضة فشيء ال يحد وال يوصف في آثرته، وحاصل تأثر لنفسه طائف د اس ه ق األمر أن
ة         آبيرة من بيت المال وأموال المسلمين تجري إليه، ى الدول ًا إل ًا محبب ر العطاء آريم ك آثي ويقال إنه آان مع ذل

   . واهللا أعلم والرعية

ن        وقد باشر نيابة السلطنة بمصر من سنة ثمان وتسعين إلى أن قتل يوم ذا الشهر، ودف ع عشرين ه اء راب األربع
   . بتربته ليلة الخميس بالقرافة، سامحه اهللا

ة         ن المعز الحنفي بالظاهري دين ب ري،       وفي ربيع اآلخر درس القاضي شمس ال دين الحري عوضًا عن شمس ال
   . القضاة واألعيان ه خاله الصدر علي قاضي قضاة الحنفية وبقيةوحضر عند

بعض     دم دمشق ل د ق ى الشيخ صدر         وفي هذا الشهر آان األمير سيف الدين استدمر ق و عل ه حن ان ل أشغاله، وآ
افر استدمر،    الدين بن الوآيل، فاستنجز له مرسومًا بنظر دار الحديث وتدريس العذراوية، فلم يباشر ذلك حتى س

   . يومين آائنة بدار ابن درباس الصالحية اتفق أنه وقعت له بعدف

ك   وذآر أنه وجد عنده شيء من المنكرات، واجتمع عليه جماعة من أهل الصالحية مع الحنابلة وغيرهم، وبلغ ذل
ه دار الحديث األشرفية وبقي        نائب السلطنة فكاتب فيه، فورد الجواب بعزله ة، فخرجت عن عن المناصب الديني

   . لذلك بدمشق وليس بيده وظيفة

على الجامع، ثم واله تدريسًا هناك وأحسن  فلما آان في آخر رمضان سافر إلى حلب فقرر له نائبها استدمر شيئًا
نيابة حلب في جمادى اآلخرة عوضًا عن سيف الدين قبجق توفي، وباشر  إليه، وآان األمير استدمر قد انتقل إلى

ن         األمير  مملكة حماه بعده اه ب ن شاهنش دين عمر ب ي ال ن تق ود ب ن محم  عماد الدين إسماعيل بن األفضل علي ب
     . بهادر أيوب، وانتقل جمال الدين آقوش األفرم من صرخد إلى نيابة طرابلس عوضًا عن الحاج



 

اني             ن الزملك دين اب ال ال وم الخميس سادس عشر شعبان باشر الشيخ آم مشيخة دار الحديث األشرفية     وفي ي
ا سوى        ًا عن ابن الوآيل، وأخذ في التفسير والحديث والفقه،عوض م يستمر به م ل نة، ث فذآر من ذلك دروسًا حس

   . الدين بن الشريشي فباشرها يوم األحد ثالث شهر رمضان خمسة عشر يومًا حتى انتزعها منه آمال

ى الرآنين المؤخرين تحت قبة المؤذنين إل وفي شعبان رسم قراسنقر نائب الشام بتوسعة المقصورة، فأخرت سدة
   . ثم أذن في دخولهم النسر، ومنعت الجنائز من دخول الجامع أيامًا

روم      ة ال ًا في قلع ان نائب دواوين عوضًا عن        وفي خامس رمضان قدم فخر الدين إياس الذي آ اد ال ى دمشق ش إل
   . زين الدين آتبغا المنصوري

ن إسم         ي ب دين عل وي مشيخة  وفي شوال باشر الشيخ عالء ال ديار المصرية عوضًا عن       اعيل القون الشيوخ بال
نية،      الشيخ آريم الدين عبد الكريم بن الحسين األيكي ة س وي خلع ى القون توفي، وآان له تحرير وهمة، وخلع عل

   . وحضر سعيد السعداء بها

نجم   خلعة الوزراء بالش وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة خلع على الصاحب عز الدين القالنسي ام عوضًا عن ال
   . الوزارة البصراوي بحكم إقطاعه إمرة عشرة وإعراضه عن

   . الزملكاني إلى تدريس الشامية البرانية وفي يوم األربعاء سادس عشر ذي القعدة عاد الشيخ آمال الدين بن

ة   ى الجامع األ    وفي هذا اليوم لبس تقي الدين بن الصاحب شمس الدين بن السلعوس خلع موي، ومسك   النظر عل
ودخل إلى مصر، وآذلك مسك نائب البيرة سيف الدين  األمير سيف الدين استدمر نائب حلب في ثاني ذي الحجة

   . ضرغام بعده بليال

   : من األعيان 

  العباس قاضي القضاة شمس الدين أبو 

ي، شارح        ي السروجي الحنف د الغن ن عب ة  ( أحمد بن إبراهيم ب ًا ف    ، ) الهداي ان بارع م     آ ي الحك وم شتى، وول ي عل
يس    وم الخم وفي ي ام، ت ه بأي ل موت زل قب دة وع ه     بمصر م افعي ول رب الش ن بق ر ودف ع اآلخ ر ربي اني عش ث

في علم الكالم، أضحك فيها على نفسه، وقد رد عليه الشيخ تقي الدين  اعتراضات على الشيخ تقي الدين بن تيمية
   . حجته في مجلدات، وأبطل

   . توًال آما تقدموفيها توفي سالر مق

  الصاحب أمين الدولة 

     . بهادر نائب طرابلس مات بها أبو بكر بن الوجيه عبد العظيم بن يوسف المعروف بابن الرقاقي، والحاج

د    واألمير سيف الدين قبجق نائب حلب مات بها ودفن بتربته بحماه، ثاني جمادى اآلخرة وآان شهمًا شجاعًا، وق
   . التتر خوفًا من الجين، ثم جاء مع التتر أيام الجين، ثم قفز إلىولي نيابة دمشق في 

ه      م تنقلت ب ازان، ث ام ق ده         وآان على يديه فرج المسلمين آما ذآرنا ع ا بع م وليه ب، ث ى أن مات بحل األحوال إل
   . استدمر ومات أيضًا في آخر السنة

   : وفيها توفي

  األيكي الشيخ آريم الدين بن الحسين 

ابن     شيخ ال رة عن المشيخة ب ابع       شيوخ بمصر، آان له صلة باألمراء، وقد عزل م ة السبت س وفي ليل جماعة، ت
   . الدين القونوي آما تقدم شوال بخانقاه سعيد السعداء، وتوالها بعدة الشيخ عالء



 

  الفقيه عز الدين عبد الجليل 

   . في الدنيا بسببه رتفعالنمراوي الشافعي، آان فاضًال بارعًا، وقد صحب سالر نائب مصر وا

  ابن الرفعة

وم        ، وله ) التنبيه ( هو اإلمام العالمة نجم الدين أحمد بن محمد شارح  ًا في عل ًا فاضًال وإمام ان فقيه غير ذلك، وآ
   . آثيرة رحمهم اهللا

  وسبعمائة ثم دخلت سنة إحدى عشرة 

ه استهلت والحكام هم المذآورون في التي قبلها غير الوزير بمص رًا،        ر فإن دين بكتمر وزي ولى سيف ال عزل وت
ى           والنجم البصراوي عزل أيضًا بعز الدين القالنسي، ة عل ن تيمي ة طرابلس بإشارة اب ى نياب رم إل ل األف وقد انتق

اه    ذلك، ونائب حم د مات نائب حلب استدمر وهي               السلطان ب ى قاعدة أسالفه، وق دين عل اد ال د عم ك المؤي المل
وإحضار  وأرغون الدوادار الناصري قد وصل إلى دمشق لتسفير قراسنقر منها إلى حلب نائب فيها، شاغرة عن

     . سيف الدين آراي إلى نيابة دمشق

المنصوري من دمشق في ثالث المحرم  وغالب العساآر بحلب واألعراب محدقة بأطراف البالد، فخرج قراسنقر
ره بحلب وجاء المرسوم       لتوديعه في جميع حواصله وحاشيته وأتباعه، وخرج الجيش ه أرغون لتقري ، وسار مع

ده            إلى نائب القلعة األمير سيف ب، فحضر عن ه نائ ى أن يأتي تكلم في أمور دمشق إل الدين بهادر السنجري أن ي
   . والموقعون وباشر النيابة الوزير

ن         ا الب دة منه ات عدي ي والي ى أن ول وزير إل دين    وقويت شوآته وقويت شوآة ال اد ال ه عم نظر األسرار،  أخي
   . المنصوري إلى دمشق نائبًا عليها واستمر في يده، وقدم نائب السلطنة سيف الدين آراي

دوا      ه وأوق اس لتلقي ة      وفي يوم الخميس الحادي عشرين من المحرم خرج الن دت مقصورة الخطاب الشموع، وأعي
بس  ة    إلى مكانها رابع عشرين المحرم، وانفرج الناس ول نجم البصراوي خلع وم الخميس ثالث عشر       ال رة ي اإلم

ر            صفر على قاعدة الوزراء بالطرحة، ر عشرة بأقطاع يضاهي إقطاع آب ار وهو أمي دمين الكب ورآب مع المق
   . الطبلخانات

ع من    وفي يوم األربعاء سابع عشر ربيع األول جلس القضاة األربعة بالجامع إلنفاذ أمر الشهود بسبب تزوير وق
   . بذلك، فلم يكن منه آبير شيء، ولم يتغير حال ب السلطنة فغضب وأمربعضهم، فاطلع عليه نائ

ن    د ب ن محم دواودين       وفي هذا اليوم ولي الشريف نقيب األشراف أمين الدين جعفر ب دين عدنان نظر ال ي ال محي
   . الزآي إلى مشيخة الشيوخ عوضًا عن شهاب الدين الواسطي، وأعيد تقي الدين بن

دين النسائي  وفيه ولي ابن جماعة  ام بجامع       تدريس الناصرية بالقاهرة، وضياء ال اد الع افعي، والميع دريس الش ت
   . طولون، ونظر األحباس أيضًا

   . الحاجب في ربيع اآلخر وولي الوزارة بمصر أمين الملك أبو سعيد عوضًا عن سيف الدين بكتمر

ن القالنسي بدمش دين اب وزير عز ال ى ال يط عل ذا الشهر احت ي ه ان نائب  ق، ورسموف دة شهرين، وآ ه م علي
ع   السلطنة آثير الحنق عليه، ثم أفرج عنه وأعيد بدر الدين بن جماعة إلى الحكم بديار مصر في حادي عشر ربي

ديث دريس دار الح ع ت ر، م ن    اآلخ ر م ال آثي ه إقب ل ل ون والصالحية والناصرية، وجع امع طول ة، وج الكاملي
   . السلطان

دين ا  اآم، ورسم        واستقر جمال ال دريس جامع الح ى قضاء العسكر وت ين       لزرعي عل ه أن يجلس مع القضاة ب ل
   . الحنفي والحنبلي بدار العدل عند السلطان



 

ع   وفي مستهل جمادى األولى أشهد القاضي نجم الدين الدمشقي نائب ابن صصرى على نفسه بالحكم ببطالن البي
ل،     الم في الملك الذي اشتراه ابن القالنسي من ترآة دون ثمن المث ه ب نصوري في الرمثا والثوجة والفصالية لكون

     . ونفذه بقية الحكام

دين   وأحضر ابن القالنسي إلى دار السعادة واّدعى عليه بريع ذلك، ورسم عليه بها، ثم حكم قاضي القضاة تقي ال
   . ه الحنبليالدمشقي، ثم نفذ بقية الحكام ما حكم ب الحنبلي بصحة هذا البيع وبنقض ما حكم به

ى األمالك    وفي هذا الشهر قرر على أهل دمشق ألف وخمسمائة فارس لكل فارس خمسمائة درهم، وضربت عل
ى  اس          واألوقاف، فتألم الناس من ذلك تألمًا عظيمًا وسعى إل ى القضاة واجتمع الن دين فسعى إل الخطيب جالل ال

ين ثالث عشر الشهر،       وم االثن رة ي اع،    بك وا باالجتم وي       واحتفل ر النب اني واألث م المصحف العثم وأخرجوا معه
ب، وضرب            والسناجق تم القاضي والخطي يهم وش يظ عل م آراي تغ ا رآه مجد   الخليفية، ووقفوا في الموآب فلم

رًا،       ك آثي اس من ذل ألم الن ة، فت ام      الدين التونسي ورسم عليهم ثم أطلقهم بضمان وآفال ه اهللا إال عشرة أي م يمهل فل
ر عن         فعزل وحبس، ففرح الناس بذلك فرحًا فجاءة األمر فجأة ك الخب ه ذل دين بلغ ي ال شديدًا، ويقال إن الشيخ تق

ذلك     أخبر السلطان ب ام ف دين              أهل الش ر سيف ال دم األمي وره فمسكه شر مسكة، وصفة مسكه أن تق فبعث من ف
ادى األو    أرغون الدوادار ى   فنزل في القصر، فلما آان يوم الخميس الثالث والعشرين من جم ع عل ى خل ر   ل األمي

د السماط،      ة، وحضر الموآب وم راء وحمل      سيف الدين آراي خلعة سنية، فلبسها وقبل العتب د بحضرة األم فقي
   . المجنون على البريد إلى الكرك صحبة غرلو العادلي، وبيبرس

ه   الظهر ثم عاد إلى دار وخرج عز الدين القالنسي من الترسيم من دار السعادة، فصلى في الجامع دت ل ه وقد أوق
ر       الشموع ودعا له الناس، ثم رجع إلى دار الحديث دم األمي ى ق ًا، حت األشرفية فجلس فيها نحوًا من عشرين يوم

   . جمال الدين نائب الكرك

دوادار    وفي هذا الشهر مسك نائب صفت األمير سيف الدين بكتمر أمير خزندار، وعوض عنه بالكرك بيبرس ال
ب، وبكتمر          زة، وعوض عنه بالجاولي، المنصوري، ومسك نائب غ اجتمع في حبس الكرك استدمر نائب حل ف

   . نائب صفت، وقلطنمز نائب غزة وبنحاص نائب مصر، وآراي نائب دمشق، وقطلوبك

ة دمشق    ى نياب ع عشر        وقدم جمال الدين آقوش المنصوري الذي آان نائب الكرك عل اء راب وم األربع ا في ي إليه
صحبته الخطيري لتقريره في النيابة، وقد باشر نيابة الكرك   لناس وأشعلت له الشموع، وفيربيع اآلخر، وتلقاه ا

   . سنة تسع وسبعمائة وله بها آثار حسنة، وخرج عز الدين بن القالنسي لتلقي النائب من سنة تسعين وستمائة إلى

ى السدة بحضرة النائب والقضاة          اب السلطان عل ة آت وم الجمع ان،  وقريء ي ى      واألعي ه األمر باإلحسان إل وفي
   . أيام آراي، فكثرت األدعية للسلطان وفرح الناس الرعية وإطالق البواقي التي آانت قد فرضت عليهم

ادراص    دين به وم         وفي يوم االثنين التاسع عشر خلع على األمير سيف ال ا ي ة وسار إليه ل العتب ة صفت فقب بنياب
     . الثالثاء

ك   بن أبي الفوارس خلعة نظر الدواوين بدمشق، وفيه لبس الصدر بدر الدين مشارآًا للشريف ابن عدنان وبعد ذل
   . السلطان على ما آان عليه، وأنه أعفي عن الوزارة لكراهته لذلك بيومين قدم تقليد عز الدين بن القالنسي وآالة

   . وفي رجب باشر ابن السلعوس نظر األوقاف عوضًا عن شمس الدين عدنان

أطلق المحبوسين   وفي شعبا ة في       ن رآب نائب السلطنة بنفسه إلى أبواب السجون ف ه األدعي بنفسه، فتضاعفت ل
   . األسواق وغيرها

اجتمع    اب يتضمن        وفي هذا اليوم قدم الصاحب عز الدين بن القالنسي من مصر ف ه آت ه ومع ع علي بالنائب وخل
ه بدمشق، وأن السلطان      ونظر الخاص  احترامه وإآرامه واستمراره على وآالة السلطان، ا ثبت علي واإلنكار لم

دين      لم يعلم بذلك وال وآل فيه، ر سيف ال وآان المساعد له على ذلك آريم الدين ناظر الخاص السلطاني، واألمي
   . الدوادار أرغون

   . وردهم المالكي وفي شعبان منع ابن صصرى الشهود والعقاد من جهته، وامتنع غيرهم أيضًا



 

ا    ة       وفي رمضان ج ا المنصوري حجوبي دين آتبغ ن ال ة زي د بتولي ات       ء البري دين ملتوب در ال ر ب الحجاب، واألمي
   . عليهما معًا القرماني شد الدواوين عوضًا عن طوغان، وخلع

اد      رآب بهادر السنجري نائب قلعة دمشق على البريد إلى مصر  : وفيها م ع دري، ث ان الب وتوالها سيف الدين بلب
ي آخر ا نجري ف رة،الس ة البي ى نياب ار عل ن قصاد   لنه ة م ى جماع يط عل د احت ه ق ر بأن اء الخب ا وج ار إليه فس

   . ابن العقاب وابن البدر، وخلص عبيدة وجاء سالمًا المسلمين ببغداد، فقتل منهم

   . بهادراص وخرج المحمل في شوال وأمير الحاج األمير عالء الدين طيبغا أخو

ه     أن األمير قراسنقر رجع من طريق الحجازوفي آخر ذي القعدة جاء الخبر ب را، وأن ة زي بعد أن وصل إلى برآ
جماعة من خواصه، ثم سار من هناك إلى التتر بعد ذلك  لحق بمهنا بن عيسى فاستجار به خائفًا على نفسه ومعه

   . آله، وصحبه األفرم والزردآش

ة       ة آالفوفي العشرين من ذي القعدة وصل األمير سيف الدين أرغون في خمس    ى ناحي وا إل ى دمشق وتوجه إل
   . حمص، وتلك النواحي

تمراً     ع بقضاء       وفي سابع ذي الحجة وصل الشيخ آمال الدين بن الشريشي من مصر مس ه ومع توقي ى وآالت عل
   . العسكر الشامي، وخلع عليه في يوم عرفة

بالد   المصرية وفي هذا اليوم وصلت ثالثة آالف عليهم سيف الدين ملي من الديار فتوجهوا وراء أصحابهم إلى ال
   . الشمالية

ع           ه توقي اهرة ومع دين الكاشنغري من الق اه       وفي آخر الشهر وصل شهاب ال زل في الخانق بمشيخة الشيوخ، فن
   . عنها وباشرها بحضرة القضاة واألعيان، وانفصل ابن الزآي

بمصر، وعزل عنها شرف الدين بن فضل اهللا،  وفيه باشر الصدر عالء الدين بن تاج الدين بن األثير آتابة السر
وم أيضًا واهللا       إلى آتابة السر بدمشق عوضًا عن أخيه محيي ة الدست بمعل ى آتاب الدين، واستمر محيي الدين عل

     . أعلم

   : من األعيان 

  الدين الشيخ الرئيس بدر 

من ساللة سعد بن معاذ السويدي،  ،محمد بن رئيس األطباء أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن طرخان األنصاري
ة      من سويداء حوران، سمع الحديث وبرع في الطب، توفي في ن في ترب بلية، ودف ربيع األول ببستانه بقرب الش

   . له في قبة فيها عن ستين سنة

  األربلي الشيخ شعبان بن أبي بكر بن عمر 

راء، وآانت    ير، آانشيخ الحلبية بجامع بني أمية، آان صالحًا مبارآًا فيه خير آث آثير العبادة وإيجاد الراحة للفق
ه بالجامع       دًا، صّلي علي ة ج ه حافل ه سبع             جنازت ن بالصوفية ول وم السبت تاسع عشرين رجب ودف د ظهر ي بع

   . من الحديث، وخرجت له مشيخة حضرها األآابر رحمه اهللا وثمانون سنة، وروى شيئًا

  إبراهيم الشيخ ناصر الدين يحيى بن 

وًا من       ا اني نح ادم المصحف العثم اني، خ ز العثم ة        بن محمد بن عبد العزي د الجمع ه بع نة، وصّلي علي ين س ثالث
ًا وستين           سابع رمضان ودفن بالصوفية، وآان لنائب السلطنة   غ خمس اد، وبل ه افتق اد ووصله من ه اعتق رم في األف

   . سنة

  الشيخ الصالح الجليل القدوة



 

راهيم  أبو عبد اهللا محمد بن الشي  دوة إب د اهللا األموي     خ الق ن الشيخ عب وفي في العشرين من رمضان بسفح       ب ، ت
ده          قاسيون، د وال ن عن م دف ري، ث ه بالجامع المظف ه وصّلي علي ق   وحضر األمراء والقضاة والصدور جنازت وغل

ده        ان عن ة، وآ فاعة مقبول اس وش د الن ة عن ودد،    يومئذ سوق الصالحية له، وآانت له وجاه ه ت وجمع   فضيلة وفي
   . اهللا أجزاء في أخبار جيدة، وسمع الحديث وقارب السبعين رحمه

  ابن الوحيد الكاتب 

ن يوسف الزرعي         ن شريف ب د ب د اهللا محم و عب ًا       هو الصدر شرف الدين أب ان موقع د، آ ابن الوحي المعروف ب
ه،       بالقاهرة وله معرفة باإلنشاء وبلغ الغاية في  اس ب ع الن ه، وانتف ة في زمان دامًا شجاعًا،      الكتاب ان فاضًال مق وآ

   . المنصوري بمصر سادس عشر شوال توفي بالمرستان

  األمير ناصر الدين 

ان،    محمد بن عماد الدين حسن بن النسائي أحد أمراء الطبلخانات، وهو حاآم ن بلب البندق، ولي ذلك بعد سيف دي
   . توفي في العشرين األخر من رمضان

  التميمي الداري 

د        عيد الفطر ودفن بالقرافة الصغرى، وقد ولي الوزارة بمصر،  توفي يوم زوًال، وق ًا، مات مع رًا آافي ان خبي وآ
   . سمع الحديث وسمع عليه بعض الطلبة

   . وبنخاص في السجن بقلعة الكرك وفي ذي القعدة جاء الخبر إلى دمشق بوفاة األمير الكبير استدمر

  القاضي اإلمام العالمة الحافظ

في   الحاآم بمصر، سمع الحديث وجمع وخرج وصنف، وآانت له يد طولى الحنبلي لدين مسعود الحارثيسعد ا 
اد، وحسن   الى،     هذه الصناعة واألسانيد والمتون، وشرح قطعة من سنن أبي داود فأجاد وأف ه اهللا تع ناد رحم اإلس

   . واهللا أعلم

   وسبعمائة ثم دخلت سنة اثنتي عشرة 

ا، وفي خامس المحرم توجه     استهلت والحكام هم ال دين ازدمر الزردآاش       مذآورون في التي قبله ر عز ال األمي
وا  ى لحق أجمعهم حت اروا ب رم، وس ى األف ه إل ران مع انوا   وأمي لطان وآ اتبوا الس ا، وآ د مهن و عن نقر وه بقراس

نقر    آالمستجيرين من الرمضاء بالنار، رم وقراس والزردآاش  وجاء البريد في صفر باالحتياط على حواصل األف
     . بهم، وقطع خبز مهنا وجعل مكانه في اإلمرة أخاه محمدًا وجميع ما يتعلق

اس من             د الن د حصل عن بالد الشمالية، وق م وغم      وعادت العساآر صحبة أرغون من ال قراسنقر وأصحابه ه
از بدمشق فخرج         ة حلب فاجت ى نياب ه، وحضر الس      وحزن، وقدم سودي من مصر عل اس والجيش لتلقي ماط الن

م في           وقرئ المنشور بطلب جمال الدين نائب دمشق إلى مصر،  ى مصر وتكل د إل ى البري فرآب من ساعته عل
   . نيابته لغيبة الجين

ولى   وطلب في هذا اليوم قطب الدين موسى شيخ السالمية ناظر الجيش إلى مصر، فرآب في آخر النهار إليها فت
ه،        تببها نظر الجيش عوضًا عن فخر الدين الكاتب آا رة من ه الكثي ه ومصادرته وأخذ أموال المماليك بحكم عزل

   . في عاشر ربيع األول

ن عمر       وفي الحادي عشر منه باشر الحكم للحنابلة بمصر القاضي تقي الدين أحمد د اهللا ب ن عب بن المعز عمر ب
ألمير سيف الدين تمر العماد أول قضاة الحنابلة، وقدم ا بن عوض المقدسي، وهو ابن بنت الشيخ شمس الدين بن

   . األفرم بحكم هربه إلى التتر على نيابة طرابلس عوضًا عن



 

ون وطوغان       ي نائب حمص وبيبرس المجن راء      وفي ربيع اآلخر مسك بيبرس العالئ وجماعة آخرون من األم
   . ستة في نهار واحد وسيروا إلى الكرك معتقلين بها

دين بيب       : وفيه ر رآن ال دوادار المنصوري،  مسك نائب مصر األمي دوادار، ومسك       رس ال ده أرغون ال ي بع وول
راء آخرون       نائب الشام جمال الدين نائب الكرك وشمس الدين سنقر الكمالي حاجب الحجاب بمصر، وخمسة أم

   . هناك وحبسوا آلهم بقلعة الكرك، في برج

   . بي الفوارس ودار الشريف القبانيابن أ وقع حريق داخل باب السالمية احترق فيه دور آثيرة منها دار  : وفيه

  نيابة تنكز على الشام 

ى      في يوم الخميس العشرين من ربيع اآلخر دخل األمير سيف الدين تنكز بن ًا عل الكي الناصري نائب عبد اهللا الم
ي،  مماليك السلطان منهم الحاج أرقطاي على حيز بيبرس العال  دمشق بعد مسك نائب الكرك، ومعه جماعة من ئ

وم         وخرج الناس لتلقيه وفرحوا ك الي ان ذل رح عظيم، وآ ه مصر ف به آثيرًا، ونزل بدار السعادة ووقع عند قدوم
   . الرابع والعشرين من آب يوم

توقيع البن صصرى بإعادة قضاء  وحضر يوم الجمعة الخطبة بالمقصورة وأشعلت له الشموع في طريقه، وجاء
ه من قضاة       ال يشارآه أحد فيالعسكر إليه، وأن ينظر األوقاف ف ادة من تقدم االستنابة في البالد الشامية على ع

   . الشافعية

ه بمصر،      وجاء مرسوم لشمس الدين أبي طالب بن حميد بنظر الجيش عوضا عن ابن شيخ م إقامت السالمية بحك
افر  ناظر الجيش وجعل ابن حميد بوظي ثم بعد أيام وصل الصدر معين الدين هبة اهللا بن خشيش فة ابن البدر، وس

ه مع        ابن البدر على نظر جيش طرابلس، ى وظيفت دين آاتب المماليك إل وتولى أرغون نيابة مصر وعاد فخر ال
     . الدين بن شيخ السالمية مباشرًا معه استمرار قطب

ى    ان      وفي هذا الشهر قام الشيخ محمد بن قوام ومعه جماعة من الصالحين عل ذي آ ي ال ن زهرة المغرب تكلم   اب ي
تهانته  دل           بالكالسة وآتبوا عليه محضرا يتضمن اس ى دار الع م، فأحضر إل تكلم في أهل العل ه ي بالمصحف، وأن

ه         فاستسلم وحقن دمه وعزر رأس ووجه ه وظاهره، وهو مكشوف ال د باطن تعزيرًا بليغًا عنيفًا وطيف به في البل
   . بغير معرفة وظهره مضروب، ينادي عليه هذا جزاء من يتكلم في العلم مقلوب

   . إلى ما آان عليه ثم حبس وأطلق فهرب إلى القاهرة، ثم عاد على البريد في شعبان ورجع

   . قدم بهادراص من نيابة صعد إلى دمشق وهنأه الناس  : وفيها

ال وال           : وفيها ولي أحد بم ى دمشق أن ال ي اب من السلطان إل دم آت ة من ال         ق ى والي ك يفضي إل إن ذل برشوة ف
رأه  ي ان            ستحق الوالية، وإلى والية غير األهل، فق ؤذن، وآ ن حبيب الم ه اب ه عن ى السدة وبلغ اني عل ن الزملك اب

   . بن تيمية رحمه اهللا سبب ذلك الشيخ تقي الدين

إلى الشام، فانزعج الناس من   وفي رجب وشعبان حصل للناس خوف بدمشق بسبب أن التتر قد تحرآوا للمجيء
وا في   ذلك وخافوا، وتحول  د، وازدحم رت األراجيف         آثير منهم إلى البل ك في شهر رمضان وآث واب، وذل األب

   . واشتهر بأن ذلك بإشارة قراسنقر وذويه فاهللا أعلم بأنهم قد وصلوا إلى الرحبة، وآذلك جرى

ع      ل يتب ه، ب ي أحد علي م الشرع       وفي رمضان جاء آتاب السلطان أن من قتل ال يجن ه بحك ى يقتص من ل حت  القات
دة بحضرة نائب ى الس اني عل ن الزملك رأه اب ذلك  الشريف، فق ة، هو أمر ب ن تيمي ببه اب ن تنكز وس لطنة اب الس

   . وبالكتاب األول قبله

اتلهم           ًا وق ة فحاصروها عشرين يوم ى الرحب ر إل دين موسى       وفي أول رمضان وصل التت در ال ر ب ا األمي نائبه
رشيد الدولة بأن ينزلوا إلى خدمة السلطان خربندا ويهدوا  ها فأشاراألزدآشي خمسة أيام قتاًال عظيمًا، ومنعهم من

و،     ه العف ون من ة ويطلب اليج             له هدي ل، وعشرة أب ه خمسة رؤوس خي دوا ل دين إسحاق وأه زل القاضي نجم ال فن
   . ورجع إلى بالده سكر، فقبل ذلك



 

وا            م رجع ا ث ا وخرب أآثره وا منه د أجل اه وحمص ق الد حلب وحم ا   وآانت ب ر عن      إليه وا رجوع التت ا تحقق لم
د وذآر    الرحبة، وطابت األخبار وسكنت النفوس ودقت البشائر وترآت األئمة القنوت، وخطب الخطيب يوم العي

   . الناس بهذه النعمة

نهم، وأشار        ر م يد      وآان سبب رجوع التتر قلة العلف وغالء األسعار وموت آثي الرجوع الرش ى سلطانهم ب عل
   . وجوبان

ر، وخرج الرآب في       شوال دقت البشائر بدمشق بسبب خروج السلطان من مصر ألجل      وفي ثامن  اة التت مالق
ان   نصف شوال وأميرهم حسام الدين الجين الصغير، الذي آان والي البر وقدمت العساآر المصرية أرساًال، وآ

ه دمشق ثالث    ة وزين         قدوم السلطان ودخول زل القلع ه ون اس لدخول ل الن د وضربت   عشرين شوال، واحتف ت البل
   . بعد ليلتئذ إلى القصر، وصلى الجمعة بالجامع بالمقصورة، وخلع على الخطيب البشائر، ثم انتقل

اء        وم الثالث ك ي ين المل ره أم دم وزي ين، وق دم صحبة السلطان       وجلس في دار العدل يوم االثن عشرين الشهر، وق
اس       و العب دين أب ي ال ة تق الم العالم د   الشيخ اإلمام الع دة،         أحم اء مستهل ذي القع وم األربع ى دمشق ي ة إل ن تيمي ب

نين، بع س ا س ه عنه ه   وآانت غيبت ه وسروا بقدوم ر لتلقي ق آثي ن أصحابه، وخرج خل ة م واه وجماع ه أخ ومع
   . واستبشروا به حتى خرج خلق من السناء أيضًا لرؤيته وعافيته ورؤيته،

ة الغز      ه بني ا تحقق  وقد آان السلطان صحبه معه من مصر فخرج مع ى       اة، فلم وا إل ر رجع زاة وأن التت عدم الغ
ه   ام ب الد السواد وزرع، ووصل          بالدهم فارق الجيش من غزة وزار القدس وأق ون وب ى عجل افر عل م س ًا، ث أيام

رًا من              دمشق في أول يوم من ذي القعدة، ين أمي ى الحجاز الشريف في أربع د توجه إل دخلها فوجد السلطان ق ف
   . ي ذي القعدةالخميس ثان خواصه يوم

م،      ثم إن الشيخ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره بها لم يزل مالزمًا وم، ونشر العل ائر العل الشتغال الناس في س
ي   وتصنيف الكتب، وإفتاء الناس بالكالم والكتابة المطولة، واالجتهاد في األحكام الشرعية ففي بعض األحكام يفت

ه   ا أدى إلي ة     بم ة أئم اده من موافق م وبخالف المشهور في          اجته ي بخالفه ة، وفي بعضها يفت ذاهب األربع  الم
اده، واستدل             ه اجته ا أدى إلي ا بم ى فيه دة أفت دات عدي رة مجل ارات آثي ه اختي ذاهبهم، ول اب      م ك من الكت ى ذل عل

   . والسنة وأقوال الصحابة والسلف

   . مشقبد فلما سار السلطان إلى الحج فرق العساآر والجيوش بالشام وترك أرغون

ا   وفي يوم الجمعة لبس الشيخ آمال الدين الزملكاني خلعة وآالة بيت المال عوضًا عن ابن الشريشي، وحضر به
ب   د، وطل ي البل لطان ف ر الس م وزي باك وتكل ن     الش ة م ان جماع ارع وأه رة وصادر وضرب بالمق واًال آثي أم

   . الدين الرؤساء، منهم ابن فضل اهللا محيي

ان   ن بن جهبل لتدريس الصالحية بالمقدس عوضًا عن نجموفيه عين شهاب الدي الدين داود الكردي توفي، وقد آ
   . القدس بعد عيد األضحى مدرسًا بها من نحو ثالثين سنة، فسافر ابن جهبل إلى

ك ثالث          : وفيها ه في المل ان ل ًا       مات ملك القفجاق المسمى طغطاي خان، وآ ره ثماني ان عم نة، وآ وعشرون س
ين  ي  وثالث ر ف ن التت ى دي جاعًا عل همًا ش ان ش نة، وآ اء   س مة والحكم م المجس ب، يعظ ادة األصنام والكواآ عب

   . جميع الطوائف واألطباء ويكرم المسلمين أآثر من

دة من     : وعددهم، ويقال آان جيشه هائًال ال يجسر أحد على قتاله لكثرة جيشه وقوتهم وعددهم إنه جرد مرة تجري
ك من      دًا فبلغت التجريدةآل عشرة من جيشه واح ام في المل مائتي ألف وخمسين ألفًا، توفي في رمضان منها وق

رة وعلت        بعده ابن أخيه أزبك راء الكف ًا من أم ل خلق بالده، وقت الشرائع   خان، وآان مسلمًا فأظهر دين اإلسالم ب
   . المحمدية على سائر الشرائع هناك وهللا الحمد والمنة على اإلسالم والسنة

 

 



 

   : من األعيان 

  الملك المنصور صاحب ماردين 

ك  ن المل ر قرارسالن ب ك المظف ن المل ازي ب تح غ و الف دين أب م ال و نج ك  وه ن المل ازي ب دين غ م ال عيد نج الس
اردين من         المنصور ناصر الدين أرتق بن غازي بن المني بن ق األرتقي أصحاب م ن أرت تمرتاش بن غازي ب

ًا من أن يمسه لغوب       خًا حسنًا مهيبًاعدة سنين، آان شي ة، خوف آامل الخلقة بدينًا سمينًا إذا رآب يكون خلفه محف
   . فيها فيرآب

ًا      توفي في تاسع ربيع اآلخر ودفن بمدرسته تحت القلعة، وقد بلغ من العمر ك قريب فوق السبعين، ومكث في المل
   . سبعة عشر يومًا، ثم ملك أخوه المنصور العادل فمكث من عشرين سنة، وقام من بعده في الملك ولده

   : وفيها مات

  الشيخي األمير سيف الدين قطلوبك 

  آان من أمراء دمشق الكبار

  الشيخ الصالح 

ي  ارئ       نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن عل د الثعلبي الدمشقي، ق ن حمي ب
الليثي وجعفر الهمداني وابن الشيرازي وخلق، وقد خرج  دها، روى عن ابن الزبيدي وابنالحديث بالقاهرة ومسن

دين  ع اآلخر،              له اإلمام العالمة تقي ال اء تاسع عشر ربي رة الثالث وفي بك ان رجًال صالحًا ت السبكي مشيخة، وآ
   . جنازته حافلة وآانت

  األمير الكبير الملك المظفر 

ان     شهاب الدين غازي بن  ن المعظم، سمع الحديث وآ اني       الملك الناصر داود ب وفي بمصر ث رجًال متواضعًا ت
   . عشر رجب، ودفن بالقاهرة

  قاضي القضاة

ي     داود بن خازم األزرعي الحنفي   شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن  ى وول ان فاضًال درس وأفت ، آ
ام         الحنفية بدمشق سنة ثم عزل واستمر    قضاء ى مصر فأق افر إل م س دة ث بلية م دريس الش ى ت بسعيد السعداء    عل

   . خمسة أيام، وتوفي يوم األربعاء ثاني عشرين رجب فاهللا أعلم

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ثالث عشرة 

األمير سيف الدين تجليس يوم السبت مستهل  استهلت والحكام هم هم، والسلطان في الحجاز لم يقدم بعد، وقد قدم
ائر             رم من الحجاز وأخبر بسالمة السلطانالمح دقت البش بالد، ف ارب ال د ق ه ق ة، أن ة النبوي ه من المدين ه فارق وأن

الثالثاء حادي عشر  ثم جاء البريد فأخبر بدخوله إلى الكرك ثاني المحرم يوم األحد، فلما آان يوم فرحًا بسالمته،
د    ادة، وق ى الع ه  المحرم دخل دمشق وقد خرج الناس لتلقيه عل د          رأيت ة ق فته ورق ى ش ذه الحجة عل ه من ه مرجع

   . ألصقها عليها

دان    فنزل بالقصر وصلى الجمعة رابع عشر المحرم بمقصورة الخطابة، وآذلك الجمعة التي تليها ولعب في المي
ي نظر       وم األحد حادي          بالكرة يوم السبت النصف من المحرم، وول ال ي دين غبري دواوين للصاحب شمس ال ال

   . الدين إياس األعسري عوضًا عن القرماني رم وشد الدواوين لفخرعشر المح



 

ى            ع عل ره، وخل ى وزي ا وعل ع عليهم ة وخل ة الرحب ى نياب اني إل افر القرم ى الفخر آاتب       وس ن صصرى وعل اب
ن     دين ب ى شرف ال ن         المماليك، وآان مع السلطان في الحج، وول دين اب ديوان وباشر فخر ال ة ال صصرى حجاب

   . بن عليم نظر األوقاف، والمنكورسي شد األوقاف نظر الجامع، وباشر بهاء الدين شيخ السالمية

ابع  ين        وتوجه السلطان راجعًا إلى الديار المصرية بكرة الخميس الس دمت الجيوش ب والعشرين من المحرم، وتق
   . يديه ومعه

ا الشيخ صدر     ى مهن دين ا  وفي أواخر صفر اجتاز على البريد في الرسلية إل ر      ال ا واألمي ن مهن ل وموسى ب لوآي
   . عاد الطنبغا وابن الوآيل إلى القاهرة عالء الدين الطنبغا فاجتمعوا به في تدمر، ثم

دين     وفي جمادى اآلخرة مسك أمين الملك وجماعة من الكبار معه وصودروا در ال بأموال آثيرة، وأقيم عوضه ب
   . بن الترآماني الذي آان والي الخزانة

ى الكرك،     وفي رجب آم ة تحمل إل دان       لت أربعة مناجيق واحد لقلعة دمشق، وثالث اب المي ى ب اثنين عل ورمى ب
     . النهر الذي عمله سودي نائب حلب بها وحضر نائب السلطنة تنكز والعامة، وفي شعبان تكامل حفر

ه    ذراعين وعمق ذراعين،  وآان طوله من نهر الساجور إلى نهر قويق أربعين ألف ذراع في عرض وغرم علي
   . أحدًا ثالثمائة ألف درهم، وعمل بالعدل ولم يظلم فيه

اي    دين بلب اه في       وفي يوم السبت ثامن شوال خرج الرآب من دمشق وأميره سيف ال ري، وحج صاحب حم التت
   . هذه السنة وخلق من الروم والغرباء

دين           وم السبت السادس والعشرين من ذي الحجة وصل القاضي قطب ال ن شيخ السالمية من      م وفي ي وسى اب
ين          ك، وراح مع ل ذل ان قب ا آ امية آم ى نظر الجيوش الش ى مصر في رمضان         مصر عل ن الخشيش إل دين ب ال

اظر     د وصول ن ال، وبع ة        صحبة الصاحب شمس الدين بن غبري ائر بمقتضى إزال ومين وصلت البش الجيوش بي
   . ذلك أربعة أشهر اإلقطاعات لما رآه السلطان بعد نظره في

   : من األعيان 

  الشيخ اإلمام المحدث

وزي     فخر الدين أبو عمرو عفان بن محمد بن عثمان بن  ن داود الت د ب ن محم وم األحد حادي      أبي بكر ب ة ي بمك
رأ صحيح       ربيع اآلخر، وقد ا، وق ار وغيره رأ الكتب الكب  سمع الكثير، وأجازه خلق يزيدون على ألف شيخ، وق

   . حمه اهللالبخاري أآثر من ثالثين مرة ر

  عز الدين محمد بن العدل 

ين       شهاب الدين أحمد بن عمر بن إلياس الرهاوي، آان يباشر استيفاء ان من أخصاء أم ك، وآ األوقاف وغير ذل
ل        ذا وهو معتق ى ه د فمرض فمات بالمدرسة         الملك، فلما مسك بمصر أرسل إل ى البري ة ليحضر عل بالعذراوي

د سمع من         رالعذراوية ليلة الخميس التاسع عش ان ق نة، وآ ون س من جمادى اآلخرة، وله من العمر خمس وثالث
   . ودفن من الغد بباب الصغير، وترك من بعده ولدين ذآرين جمال الدين محمد، وعز الدين ابن طبرزد الكندي،

  الشيخ الكبير المقرئ 

رئ     بالمقصاي   شمس الدين المقصاي، هو أبو بكر بن عمر بن السبع الجزري المعروف ان يق نائب الخطيب وآ
ام ه إلم واذ، ول ا من الش بع وغيره القراءات الس اس ب ادي  الن ة السبت ح وفي ليل اد، ت ه ورع واجته النحو، وفي ب

     . بسفح قاسيون تجاه الرباط الناصري، وقد جاوز الثمانين رحمه اهللا عشرين جمادى اآلخرة، ودفن من الغد

 



 

  ثم دخلت سنة أربع عشرة وسبعمائة 

اد       هلت والحكام هم هم في التي قبلها إال الوزير أمين الملك فمكانهاست ع المحرم ع اني وفي راب بدر الدين الترآم
   . الدواوين وتلقاه أصحابه الصاحب شمس الدين غبريال من مصر على نظر

يتضمن   السلطنة والقضاة واألمراء وفي عاشر المحرم يوم الجمعة قرئ آتاب السلطان على السدة بحضرة نائب
ر   ى آخ تمائة إل عين وس ان وتس نة ثم ن س واقي م إطالق الب ة   ب بعمائة، فتضاعفت األدعي رة وس الث عش نة ث س

   . القالنسي ومبلغه صدر الدين بن صبح المؤذن للسلطان، وآان القارئ جمال الدين بن

راج عن المسجونين، وأن          ه اإلف ة األخرى مرسوم آخر في حد إال نصف   ال يؤخذ من آل وا    ثم قرئ في الجمع
ين         درهم، ومرسوم آخر فيه إطالق السخر في الغصب وغيره عن  ه أم ه عن اني وبلغ ن الزملك رأه اب الفالحين، ق

   . الدين محمد بن مؤذن النجيبي

ي         دين عل ور ال ه ن ه الفقي ين يدي ى ب اه         وفي المحرم استحضر السلطان إل راء فنف ه األم ه شفع في ّم بقتل البكري وه
ى،     الفتوى والعلم، وآانومنعه من الكالم في  ة فهرب واختف قد هرب لما طلب من جهة الشيخ تقي الدين بن تيمي
ك    لما ظفر به السلطان اآلن وأراد قتله شفع فيه األمراء فنفاه ومنعه من الكالم  وشفع فيه أيضًا، ثم وى، وذل والفت

   . وغيره الجترائه وتسرعه على التكفير والقتل والجهل الحامل له على هذا

ه       وفي يوم الجمعة مستهل صفر قرأ ابن الزملكاني آتابًا سلطانيًا على السدة بحضرة نائب السلطان القاضي وفي
   . وغير ذلك، فدعا الناس للسلطان األمر بإبطال ضمان القواسير وضمان النبيذ

لمساجد، وأن ال  ونهوهم عن الجلوس في ا    وفي أواخر ربيع األول اجتمع القضاة بالجامع للنظر في أمر الشهود
دًا      يكون أحد منهم في مرآزين، وأن ال يتولوا ثبات ابوا أح ى أداء الشهادة، وأن ال يغت الكتب وال يأخذوا أجرًا عل

م يقطع أحد               وأن يتناصفوا في   اعهم، ول م يتفق اجتم ة فل ذلك وتواعدوا ثالث ة ل رة ثاني م جلسوا م من   المعيشة، ث
   . مرآزه

ن صصرى  وفي يوم األربعاء الخامس وا ه        لعشرين منه عقد مجلس في دار اب ن بضيان وأنكر علي دين ب در ال لب
راء      رك اإلق التزم بت راءات ف م  %شيء من الق ة ث ين الظهر            بالكلي ه فجلس ب أذن ل راء ف ام في اإلق د أي تأذن بع اس

   . على العادة والعصر بالجامع وصارت له حلقة

دين سو     ر سيف ال ه  وفي منتصف رجب توفي نائب حلب األمي ن بتربت ا       دي ودف دين الطنبغ ه عالء ال ي مكان وول
   . الصالحي الحاجب بمصر، قبل هذه النيابة

د     ة األشراف بع وفي في        وفي تاسع شعبان خلع على الشريف شرف الدين عدنان بنقاب ر ت دين جعف ين ال ده أم وال
   . الشهر الماضي

تم           ن رس اه ب ن ملكش اج ب دين دوب ك شمس ال ن المل ه المشهورة بسفح      صاحب وفي خامس شوال دف يالن بتربت آ
وم السبت سادس عشرين رمضان        قاسيون، وآان قد قصد الحج في هذا العام، فلما آان ه ي بغباغب أدرآته منيت

ن في        ه ودف ى دمشق وصلي علي د            فحمل إل ه وتممت وجاءت حسنة وهي مشهورة عن ة، اشتريت ل ذه الترب ه
   . لكة آيالن خمسة وعشرين سنة، وعمر أربعًا وخسمين سنةالمظفري، وآان له في مم المكارية شرقي الجامع

ره         ك وخرج الرآب في ثالث شوال وأمي نقر اإلبراهيمي،      وأوصى أن يحج عنه جماعة ففعل ذل دين س سيف ال
   . وقاضيه محيي الدين قاضي الزبداني

ن الحداد من    اهرة متول  وفي يوم الخميس سابع ذي القعدة قدم القاضي بدر الدين ب ه      الق ع علي ًا حسبة دمشق فخل ي
دمها رشوة          عوضًا عن فخر الدين سليمان البصراوي، عزل ة ليشتري خيال للسلطان يق ى البري فسافر سريعًا إل

د   على المنصب المذآور، ا عن  فاتفق موته في البرية في سابع عشر الشهر المذآور، وحمل إلى بصرى فدفن به
   . آريم األخالق حسن الشكل أجداده في ثامن ذي القعدة، وآان شابًا حسنًا

   . الدين بلباي البدري وفي أواخره مسك نائب صفد بلبان طوباي المنصوري وسجن وتولى مكانه سيف



 

بن معبد البعلبكي، عوضًا عن شرف     وفي سادس ذي الحجة تولي والية البر األمير عالء الدين علي بن محمود
ه      وصل الدين عيسى بن البرآاسي، وفي يوم عيد األضحى رج عن د أف األمير عالء الدين بن صبح من مصر وق

   . فسلم عليه األمراء

ة       وفي هذا الشهر أعيد أمين الملك إلى نظر النظار بمصر وخلع على الصاحب دين النسائي بنظر الخزان اء ال به
   . عوضًا عن سعد الدين حسن بن األقفاصي

ا تنكز نائب     ية بالمسير إلى حلبوردت البريدية بأمر السلطان للجيوش الشام  : وفيه وأن يكون مقدم العساآر آله
دين           الشام، وقدم من مصر ستة آالف مقاتل عليهم در ال يس وب يهم تجل وبكري، وف دين بكتمر األب ر سيف ال األمي

ام       الوزيري، وآتشلي وابن دي نائب الش ين ي ة ب بالد الحلبي  طيبرس وشاطي وابن سالر وغيرهم، فتقدموا إلى ال
   . تنكز

   : وممن توفي فيها من األعيان 

  سودي نائب حلب في رجب 

ه  ان مشكور السيرة        ودفن بتربته، وهو الذي آان السبب في إجراء نهر إليها، غرم علي م، وآ ة ألف دره ثالثمائ
   . حميد الطريقة رحمه اهللا

     : وفي شعبان توفي

  الصاحب شرف الدين 

   . ابته رحمه اهللايعقوب بن مزهر وآان بارًا بأهله وقر

  إسماعيل والشيخ رشيد أبو الفداء 

اء            ان من أعالم الفقه م، آ ابن المعل د القرشي الحنفي المعروف ب و محم د       أب وم شتى وفوائ ه عل ين، ولدي والمفتي
د دّرس        اس، وق د وانقطاع عن الن ده زه د، وعن ا،            وفرائ ام به ى مصر فأق ده وسار إل ا لول م ترآه دة ث ة م بالبلخي

يقبل، وقد جاوز السبعين من العمر، توفي سحر يوم األربعاء خامس رجب ودفن  قضاء دمشق فلم وعرض عليه
   . رحمه اهللا تعالى بالقرافة

   : وفي شوال توفي

  الشيخ سليمان الترآماني 

ان ال يتحاشى من       الموله الذي آان يجلس على مصطبته بالعلبيين، وآان قبل ذلك مقيمًا د، وآ اب البري بطهارة ب
دة قاعدة الهمج            النجاسات وال يتقيها، وال يصلي الصلوات وال ه عقي ه في اس من الهمج ل ان بعض الن يأتيها، وآ

اب        الرعاع الذين هم أتباع ن بب ه رجل صالح، ودف آل ناعق من المولهين والمجانين، ويزعمون أنه يكاشف وأن
   . في يوم آثير الثلج الصغير

   : وفي يوم عرفة توفيت

  الناسكة لصالحة العابدةالشيخة ا 

ة بظاهر         د البغدادي ن محم تح ب ي الف ن أب اس ب ر، وآانت من        أم زينب فاطمة بنت عب ق آثي اهرة، وشهدها خل الق
ردان،          العالمات الفاضالت، تأمر بالمعروف وتنهي عن اتهم النساء والم ة في مواخ ى األحمدي وم عل ر، وتق المنك

   . تفعل من ذلك ما ال تقدر عليه الرجالالبدع وغيرهم، و وتنكر أحوالهم وأصول أهل



 

ي    وقد آانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستفادت منه ذلك دين يثن وغيره، وقد سمعت الشيخ تقي ال
ا   عليها ويصفها بالفضيلة والعلم، ويذآر عنها أنها آانت تستحضر آثيرًا من المغنى أو أآثره، وأنه آان يستعد له

   . وحسن سؤاالتها وسرعة فهمها، وهي التي خّتمت نساء آثيرًا القرآن من آثرة مسائلها

دين المزي، وهي           ال ال ة       منهن أم زوجتي عائشة بنت صديق، زوجة الشيخ جم ا زوجتي أم رأت ابنته ي أق الت
     . الرحيم زينب رحمهن اهللا وأآرمهن برحمته وجنته آمين

  وسبعمائة ثم دخلت سنة خمس عشرة 

   . ام في البالد هم المذآورون في التي قبلهااستهلت والحك

  فتح ملطية

ا    في يوم االثنين مستهل المحرم خرج سيف الدين تنكز في الجيوش قاصدًا ى راياته ملطية وخرجت األطالب عل
ه قاضي          وأبرزوا ما عندهم من العدد وآالت الحرب، وآان ن صصرى ألن يومًا مشهودًا، وخرج مع الجيش اب

   . فساروا حتى دخلوا حلب في الحادي عشر من الشهر قضاة الشامية، العساآر وقاضي

محاصرتها في الحادي والعشرين من       ومنها وصلوا في السادس عشر إلى بالد الروم إلى ملطية، فشرعوا في  
أمنوا    المحرم، وقد حصنت ومنعت وغلقت أبوابها، فلما رأوا ان ف آثرة الجيش نزل متوليها وقاضيها وطلبوا األم

األرمن خلقًا ومن النصارى وأسروا ذرية آثيرة، وتعدى ذلك إلى بعض المسلمين    المسلمين ودخلوها، فقتلوا من
   . شيئًا آثيرًا وغنموا

اب       وأخذت أموال آثير من المسلمين ورجعوا عنها بعد ثالثة أيام يوم ى عين ت األربعاء رابع عشرين المحرم إل
   . ائرإلى مرج دابق، وزينت دمشق ودقت البش

   . وفي أول صفر رحل نائب ملطية متوجهًا إلى السلطان

ق من المسلمين من             ه خل دين ومع ار      وفي نصف الشهر وصل قاضيها الشريف شمس ال رة نه ا، وفي بك أهله
الشامية والمصرية، وخرج الناس للفرجة  الجمعة سادس عشر ربيع األول دخل تنكز دمشق وفي خدمته الجيوش

   . ترحلوا إلى القاهرة ، وأقام المصريون قليًال، ثمعليهم على العادة

ا   وقد آانت ملطية إقطاعًا للجوبان أطلقها له ملك التتر فاستناب بها رجًال آرديًا فتعدى وأساء وظلم، وآاتب أهله
د ذ          السلطان الناصر وأحبوا أن يكونوا من ا بع ا جاءه وا فيه ا فعل وا م ا وأخذوها وفعل ك  رعيته، فلما ساروا إليه ل

   . فعمرها ورد إليها خلقًا من األرمن وغيرهم الجوبان

ك        وفي التاسع عشر من هذا الشهر وصل إلينا الخبر بمسك بكتمر الحاجب ان ذل ا، وآ قير وغيرهم د غدي ش وأي
ى وا عل م اتفق ك أنه ذا الشهر، وذل وم الخميس مستهل ه والهم  ي ى أم يط عل ر فمسكهم واحت ه الخب لطان فبلغ الس

     . وحواصلهم

ة      وظهر لبكتمر أموال آثيرة وأمتعة وأخشاب وحواصل آثيرة وقدم مجليس من ى ناحي از بدمشق إل القاهرة فاجت
ر سيف    طرابلس، ثم قدم سريعًا ومعه األمير سيف الدين تمير نائب طرابلس تحت الحوطة، ومسك بدمشق األمي

ادراص المنصوري فحمل األول    ه في ن      الدين به اهرة، وجعل مكان ى الق اني      إل ناي، وحمل الث ة طرابلس آس ياب
   . له وحزن الناس عليه ودعوا

ن مبشر           دين ب دم عز ال ع اآلخر ق اف      وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من ربي اظر األوق بًا ون دمشق محتس
   . األوقاف وانصرف ابن الحداد عن الحسبة، وبهاء الدين عن نظر

ع    ى وق ة مسجد   وفي ليلة االثنين ثالث عشر جمادى األول ق قبال ه        حري رق في اب الصغير، احت الشنباشي داخل ب
   . دآاآين ودور وأموال وأمتعة



 

ة الشريف شمس          ادى اآلخرة دّرس قاضي ملطي اء سادس عشر جم ة     وفي يوم األربع دين بالمدرسة الخاتوني ال
وخلق حسن،  عنده األعيان، وهو رجل له فضيلة  البرانية، عوضًا عن قاضي القضاة الحنفي البصروي، وحضر

   . عشرين سنة آان قاضيًا بملطية وخطيبًا بها نحوًا من

   . واستمر ابن مبشر ناظر األوقاف وفي يوم الخميس رابع جمادى اآلخرة أعيد ابن الحداد إلى الحبسة

   . عن الشيخ صفي الدين الهندي وفي يوم األربعاء تاسع جمادى اآلخرة درس ابن صصرى باألتابكية عوضًا

ا    وم األربعاء اآلخر حضر ابن الزمكاني درس الظاهرية الجوانيةوفي ي ه آم عوضًا عن الهندي أيضًا بحكم وفات
   . ستأتي ترجمته

   . إلى اإلمرة وفي أواخر رجب أخرج األمير آقوش نائب الكرك من سجن القاهرة وأعيد

ادوا      ب وفي شعبان توجه خمسة آالف من بالد حلب فأغاروا على بالد آمد، وفتحوا بوا وع وا وس رة، وقتل دانًا آثي ل
   . آالف رأس وآسور سالمين، وخمسوا ما سبوا فبلغ سهم الخمس أربعة

ر، وجاء في      وفي أواخر رمضان وصل قراسنقر المنصوري إلى بغداد ومعه زوجته الخاتون ك التت بنت أبغا مل
أذن     خدمته خربندا واستأذنه في الغارة على أطراف بالد م ي ة        المسلمين فل داوي من جه ه رجل ف ه، ووثب علي ل

   . الفداوي صاحب مصر فلم يقدر عليه وقتل

اإلمام فخر الدين محمد بن علي المصري  وفي يوم األربعاء سادس عشر رمضان دّرس بالعادلية الصغيرة الفقيه
ده    المعروف بابن آاتب قطلوبك، بمقتضى نزول مدرسها ا، وحضر عن القضاة   آمال الدين بن الزملكاني له عنه

   . الزملكاني أيضًا واألعيان والخطيب وابن

ذلك      وفي هذا الشهر آملت عمارة القيسارية المعروفة بالدهشة عند الوراقين زت ب واللبادين وسكنها التجار، فتمي
   . الدين أوقاف الجامع، وذلك بمباشرة الصاحب شمس

رك ا        ه بالعظائم من ت د الزوسي شهد علي ل أحم امن شوال قت ات وفي ث تهانته   لواجب واستحالل المحرمات واس
   . أسلم، فاعتقل ثم قتل وتنقيصه بالكتاب والسنة، فحكم المالكي بإراقة دمه وإن

     . قاضي ملطية وفي هذا اليوم آان خروج الرآب الشامي وأميره سيف الدين طقتمر وقاضيه

   . وصهره فخر الدين المصري نكزوحج فيه قاضي حماه وحلب وماردين ومحيي الدين آاتب ملك األمراء ت

   : من األعيان 

  شرف الدين أبو عبد اهللا 

ن     محمد بن العدل عماد الدين محمد بن أبي الفضل محمد بن أبي الفتح نصر زة ب ن حم اهللا بن المظفر بن أسعد ب
   . ر الخاصالقالنسي، ولد سنة ست وأربعين وستمائة، وباشر نظ أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقي ابن

ة،   واًال جم ن         وقد شهد قبل ذلك في القيمة ثم ترآها، وقد ترك أوالدًا وأم اني عشر صفر ودف ة السبت ث وفي ليل ت
   . بقاسيون

  الشيخ صفي الدين الهندي 

تكلم،    تمائة،        أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحيم بن محمد األرموي الشافعي الم ين وس ع وأربع د سنة أرب د بالهن ول
م    ل على جده ألمه، وآان فاضًال، وخرج منواشتغ دهلي في رجب سنة سبع وستين فحج وجاور بمكة أشهرًا، ث

   . المظفر أربعمائة دينار دخل اليمن فأعطاه ملكها



 

ق             ى طري روم عل ى ال افر إل م س نين، ث ع س ا أرب ام به ة        ثم دخل مصر فأق ام إحدى عشرة سنة بقوني ة فأق إنطاآي
ارية  ًا وبقيس يواس خمس ع بالقاضيوبس نة، واجتم نة خمس   س ي س ى دمشق ف دم إل م ق ه، ث دين فأآرم سراج ال

ا واستوطنها ودّرس   ة وصنف في األصول والكالم،          وثمانين فأقام به ة واألتابكي ة والظاهري ة والدولعي بالرواحي
   . واإلفتاء وتصدى لالشتغال

ة       وفي ليل ر وصلة، ت ه ب ان في ابر       الث ووقف آتبه بدار الحديث األشرفية، وآ ن بمق اء تاسع عشرين صفر ودف الث
ة ه سوى الظاهري ه وقت موت ن مع م يك ن   الصوفية، ول ذ اب اني، وأخ ن الزملك ا اب ده فيه دّرس بع ات، ف ا م وبه

   . صصرى األتابكية

  القاضي المسند المعمر الرحلة 

ي عمر المقدسي            ن الشيخ أب ن عمر ب د ب ن أحم زة ب ن حم اآم ب   تقي الدين سليمان ب ي الح د في    الحنبل دمشق، ول
م وحدث،      نصف رجب سنة ثمان وعشرين وستمائة، وسمع الحديث الكثير ي الحك رع، وول وقرأ بنفسه وتفقه وب

   . مروءة وآان من خيار الناس وأحسنهم خلقًا وأآثرهم

ه ومات عقيب صالة       توفي فجأة بعد مرجعه من البلد وحكمه بالجوزية، فلما صار إلى منزله رت حال بالدير تغي
ر        غرب ليلة االثنين حادي عشرين ذي القعدة، ودفنالم ر وجم غفي ق آثي ه خل من الغد بتربة جده، وحضر جنازت

   . رحمه اهللا

  الحريري الشيخ علي بن الشيخ علي 

   . جمادى األولى آان مقدمًا في طائفته، مات أبوه وعمره سنتان، توفي في قرية نسر في

  الحكيم الفاضل البارع

 المتشرف باإلسالم، ثم قرأ القرآن جميعه ألنه يحيى الطبيب الكحال بد السيد بن المهذب إسحاق بنبهاء الدين ع 
ى نفسه        ًا عل ان مبارآ رهم، وآ ه وغي ل     أسلم على بصيرة، وأسلم على يديه خلق آثير من قوم ان قب يهم، وآ وعل

لم       اآلخرة ود  ذلك ديان اليهود، فهداه اهللا تعالى، وتوفي يوم األحد سادس جمادى ه بسفح قاسيون، أس ن من يوم ف
بطالن دينهم وما هم عليه وما بدلوه من آتابهم وحرفوه من الكلم عن  على يدي شيخ اإلسالم ابن تيمية لما بين له

   . اهللا مواضعه رحمه

  ثم دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة 

   . وفي في السنة الماضيةفإنه ت استهلت وحكام البالد هم المذآورون في التي قبلها غير الحنبلي بدمشق

ة       االت السلطانية بمصر بمقتضى إزال ة المث ى السلطان،       وفي المحرم تكملت تفرق اد، وعرض الجيش عل األجن
   . والشامية وأبطل، السلطان المكس بسائر البالد القبلية

وا       : وفيه د، وترافع افعية بسبب العقائ ة والش دا     وقعت فتنة بين الحنابل ى دمشق فحضروا ب د نائب    إل ر السعادة عن
ك    السلطنة تنكز فأصلح بينهم، وانفصل الحال على ريقين، وذل خير من غير محاققه وال تشويش على أحد من الف

   . المحرم يوم الثالثاء سادس عشر

ن     وفي يوم األحد سادس عشر صفر قرئ تقليد قاضي القضاة شمس الدين أبو ك ب ن مال عبد اهللا محمد بن مسلم ب
اريخ       لي، بقضاء الحنابلة والنظر بأوقافهممزروع الحنب ه اهللا، وت ه رحم م وفات ليمان بحك عوضًا عن تقي الدين س

ه      التقليد من سادس ذي الحجة، ه وعلي م مشوا مع وقرئ بالجامع األموي بحضور القضاة والصاحب واألعيان، ث
ادة    د إلى الجوزية فحكمدار السعادة فسلم على النائب وراح إلى الصالحية، ثم نزل من الغ الخلعة إلى ى ع بها عل

   . من تقدمه، واستناب بعد أيام الشيخ شرف الدين بن الحافظ

ن الشريشي من مصر            دين ب ال ال ابع صفر وصل الشيخ آم ين س ود       وفي يوم االثن ع بع ه توقي د ومع ى البري عل
   . عليه الوآالة إليه، فخلع عليه وسلم على النائب والخلعة



 

ان   لوزير عز الدين بن القالنسي واعتقل بالعذراويةوفي هذا الشهر مسك ا وصودر بخمسين ألفًا ثم أطلق له ما آ
   . أخذ منه وانفصل من ديوان نظر الخاص

ك   وفي ربيع اآلخر وصل من مصر فضل بن عيسى وأجري له والبن أخيه موسى بن مهنا إقطاعات صيدا، وذل
   . خربندا بسبب دخول منها إلى بالد التتر واجتماعهم بملكهم

ن صصرى مشيخة الشيوخ     بالسميساطية بسؤال الصوفية     وفي يوم االثنين سادس عشر جمادى األولى باشر اب
هذا اليوم عوضًا عن الشريف شهاب الدين أبي  وطلبهم له من نائب السلطنة، فحضرها وحضر عنده األعيان في

ن الحسين    بن عبد الرحيم بن عب القاسم محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا د الكريم بن محمد بن علي بن الحسن ب
   . جعفر الصادق، وهو الكاشنغر، توفي عن ثالث وستين سنة ودفن بالصوفية بن يحيى بن موسى بن

وان   وفي جمادى اآلخرة باشر بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين يحيى الحنفي المعروف بابن علية وهو ناظر دي
د      عوضًا عن شمس النائب بالشام نظر الدواوين وفي، وق الدين محمد بن عبد القادر الخطيري الحاسب الكاسب ت

 الجهات الكبار، مثل نظر الخزانة ونظر الجامع ونظر المارستان وغير ذلك، واستمر نظر  آان مباشرًا عدة من
   . المارستان من يومئذ بأيدي ديوان نائب السلطنة من آان، وصارت عادة مستمرة

ة طرابلس     وفي رجب نقل ص ى نياب دين قرطاي إل دين       احب حمص األمير شهاب ال ر سيف ال عوضًا عن األمي
دين طقطاي     الترآستاني بحكم وفاته، وولي األمير سيف الدين إرقطاي نيابة حمص، وتولى نيابة الكرك سيف ال

   . الناصري عوضًا عن سيف الدين تيبغا

ن        شمس الدين الدمشقيوفي يوم األربعاء عاشر رجب درس بالنجيبية القاضي  دين يوسف ب اء ال عوضًا عن به
ي، سبط الصاحب       ن الظاهري العجمي الحلب ه          جمال الدين أحمد ب د خال ن عن وفي ودف ديم، ت ن الع دين ب ال ال آم

   . ووالده بتربة العديم

ى الحراني أخو       دين يحي ن عز ال ة بمصر      وفي آواخر شعبان وصل القاضي شمس الدين ب قاضي قضاة الحنابل
ن         ف الدين عبد الغني، إلى دمشق متوليًا نظر األوقاف بهاشر د ب ن محم د ب دين أحم عوضًا عن الصاحب عز ال

ا وبمصر، والحسبة وباإلسكندرية         أحمد بن مبشر، توفي في مستهل رجب بدمشق، دواوين به وقد باشر نظر ال
   . لثمانين ودفن بقاسيونفي آخر وقت سوى نظر األوقاف بدمشق، وقد قارب ا وغير ذلك، ولم يكن بقي معه

د دار الطراز      وفي آخر شوال خرج الرآب الشامي وأميرهم سيف الدين أرغون السلحدار  الناصري الساآن عن
ابن جماعة، وقد زار القدس الشريف في هذه السنة  بدمشق، وحج من مصر سيف الدين الدوادار وقاضي القضاة

   . آان قد رأس وعظم شأنهاهللا، و بعد وفاة ولده الخطيب جمال الدين عبد

   . عشرين يومًا وفي ذي القعدة سار األمير سيف الدين تنكز إلى زيارة القدس فغاب

ان      : وفيه د آ رم       وصل األمير سيف الدين بكتمر الحاجب إلى دمشق من مصر وق أطلق وأآ تقًال في السجن ف مع
ل الق  وولي نيابة صفد فسار إليها بعد ما قضى أشغاله بدمشق،  ي من قضاء صفد        ونق دين القزوين ام ال اضي حس

ة قضاء  دت والي رابلس، وأعي ى قضاء ط دين     إل ن صصرى شرف ال ا اب ولى فيه ى قاضي دمشق ف صفد إل
     . ذلك الهاوندي، وآان متوليًا طرابلس قبل

ة عوضًا ع     ووصل مع بكتمر الحاجب الطواشي ظهير الدين مختار المعروف بالزرعي، ة بالقلع ن متوليًا الخزان
   . الطواشي ظهير الدين مختار البلستين توفي

محمد بن أرغون بن أبغا بن هوالآو قان  وفي هذا الشهر أعني ذا القعدة وصلت األخبار بموت ملك التتر خربندا
   . وأذربيجان والبالد األرمينية وديار بكر ملك العراق وخراسان وعراق العجم والروم

ي،  توفي في السابع والعشرين من رمضا ة الت د جاوز         ن ودفن بتربته بالمدني ا السلطانية، وق ال له ي يق أها الت أنش
   . ومحبًا للهو واللعب والعمائر، وأظهر الرفض الثالثين من العمر وآان موصوفًا بالكرم



 

عنده الشيخ جمال الدين بن مطهر الحلي،  أقام سنة على السنة ثم تحول إلى الرفض أقام شعائره في بالده وحظي
د    يذ نصير الدين الطوسي، وأقطعه عدة بالد،تلم نة، وق ولم يزل على هذا المذهب الفاسد إلى أن مات في هذه الس

   . ومصائب عظام، فأراح اهللا منه العباد والبالد جرت في أيامه فتن آبار

، واستمر في والممالك له األمير جوبان وقام في الملك بعده ولده أبو سعيد وله إحدى عشرة سنة، ومدبر الجيوش
ه  ه مسمومًا، ولعب           الوزارة على شاه التبريزي، وأخذ أهل دولت ل أبي م بقت ان ممن أتهمه ل األعي بالمصادرة وقت

ة بالترضي عن الشيخين         آثير من الناس به في ة الخطب أمر بإقام نة، ف ة الس  أول دولته ثم عدل إلى العدل وإقام
   . أوًال ثم عثمان ثم علي رضي اهللا عنهم

ين أهل    ففرح ا ان ب ذي آ داد       لناس بذلك وسكنت بذلك الفتن والشرور والقتال ال راة وأصبهان وبغ بالد وبه ك ال تل
دا           وإربل وساوه وغير ذلك، وآان صاحب مكة األمير ر خربن ك التت د قصد مل ي نمي الحسني، ق ن أب خميصة ب

ن، فلما مات خربندا بطل ذلك الروافض هناك وجهزوا معه جيشًا آثيفًا من خراسا لينصره على أهل مكة فساعده
   . وعاد خميصة خائبًا خاسئًا بالكلية،

د جمع              دي، وق ه الدلقن ال ل ر يق روافض من التت ار ال ر من آب ا       وفي صحبته أمي يم به رة ليق واًال آثي لخميصة أم
جماعة  عيسى أخو مهنا، وقد آان في بالد التتر أيضًا ومعه الرفض في بالد الحجاز، فوقع بهما األمير محمد بن

   . معهما، ونهب ما آان معهما من األموال وحضرت الرجال من العرب، فقهرهما ومن آان

دولته، وغسل ذلك ذنبه عنده، فاستدعى   وبلغت أخبار ذلك إلى الدولة اإلسالمية فرضي عنه الملك الناصر وأهل
ه      فأآرمه نائب الشام، فلما وصل إلى به السلطان إلى حضرته فحضر سامعًا مطيعًا م إن ه أيضًا، ث السلطان أآرم

ي   دي،               استفتى الشيخ تق ي أخذت من الدلقن وال الت أله عن األم ه السلطان يس ذلك أرسل إلي ة، وآ ن تيمي دين ب  ال
اد            دة لعن ا آانت مع لمين، ألنه ى المس ا عل ود نفعه ي يع الحق ونصرة أهل     فأفتاهم أنها تصرف في المصالح الت

   . البدعة على السنة

   : من األعيان 

   . مدرس النجيبية عز الدين المبشر، والشهاب الكاشنغيري شيخ الشيوخ والبهاء العجمي

ل     قتل خطيب المزة قتله رجل جبلي ضربه بفأس اللحام في رأسه في  : وفيها ات، وأخذ القات السوق فبقي أيامًا وم
   . ك وقد جاوز الستينثالث عشر ربيع اآلخر ودفن هنا فشنق في السوق الذي قتل فيه، وذلك يوم األحد

  الشرف صالح بن محمد بن عربشاه 

رب،            ابر الني ن بمق ادى اآلخرة ودف داني، مات في جم ي بكر الهم ن أب راءة وحسن       اب ان مشهورًا بطيب الق وآ
   . السيرة، وقد سمع الحديث وروى جزءًا

  الكندية ابن عرفة صاحب التذآرة 

بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة اهللا  عالء الدين علي بن المظفر الشيخ اإلمام المقرئ المحدث النحوي األديب
ًا      الكندي اإلسكندراني، ثم الدمشقي، سمع الحديث راءات السبع، وحصل علوم على أزيد من مائتي شيخ وقرأ الق

ا أ   جيدة، ونظم الشعر الحسن ة أآثره ات الرائق الفائق، وجمع آتابًا في نحو من خمسين مجلدًا، فيه علوم جم  دبي
   . سماها التذآرة الكندية

ي        دًا وخدم في عدة خدم، وول دة       وقفها بالسميساطية وآتب حسنًا وحسب جي مشيخة دار الحديث النفيسية في م
دة، وأسمع    وفي          عشر سنين وقرأ صحيح البخاري مرات عدي ة، وت ن تيمي وذ بشيخ اإلسالم اب ان يل الحديث، وآ

   . سابع عشر رجب، ودفن بالمزة عن ست وسبعين سنةاألربعاء  ببستان عند قبة المسجد ليلة

 

 



 

  الطواشي ظهير الدين مختار 

ه بصوت    البكنسي الخزندار بالقلعة وأحد أمراء الطبلخانات بدمشق، آان زآيًا خبيرًا فاضًال، يحفظ القرآن ويؤدي
ان        طيب، ووقف مكتبًا لأليتام على باب قلعة ة، وآ م الكسوة و الجامكي رح    دمشق، ورتب له نهم بنفسه ويف يمتح

 باب الجابية ووقف عليها القريتين وبنى عندها مسجدًا حسنًا ووقفه بإمام وهي من أوائل بهم، وعمل تربة خارج
ن       ان حس ه اهللا، وآ عبان رحم ر ش يس عاش وم الخم ي ي ا ف ن به ط، ودف ذلك الخ رب ب ن الت ل م ا عم كل  م الش

   . دولة سامحه اهللاواألخالق، عليه سكينة ووقار وهيبة وله وجاهة في ال

   . وولي بعده الخزانة سميه ظهير الدين مختار الزرعي 

  األمير بدر الدين 

دل      محمد بن الوزيري، آان من األمراء المقدمين، ولديه فضيلة ومعرفة دار الع وخبرة، وقد ناب عن السلطان ب
المدرسين، ثم نقل إلى دمشق فمات  األوقاف وفيما يتعلق بالقضاة و مرة بمصر، وآان حاجب الميسرة، وتكلم في

   . شعبان، ودفن بميدان الحصى فوق خان النجيبي، وخلف ترآة عظيمة بها في سادس عشر

  الشيخة الصالحة 

ره،  نة، وآانت من       ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا، راوية صحيح البخاري وغي جاوزت التسعين س
   . بتربتهم فوق جامع المظفري بقاسيون عبان ودفنتالصالحات، توفيت ليلة الخميس ثامن عشر ش

  القاضي محب الدين 

وه        تنابه أب د، اس ق العي ن دقي دين ب ي ال أمر اهللا،        أبو الحسن ابن قاضي القضاة تق اآم ب ة الح ه وزوجه بابن في أيام
ارب الستين     ودّرس بالكهارية ورأس بعد أبيه، وآانت د ق د   وفاته يوم االثنين تاسع عشر رمضان، وق ن عن ، ودف

   . أبيه بالقرافة

  الشيخة الصالحة

دوس           ن عب ي ب ن عل رحمن ب د ال نعم بنت عب ة  ست الم وق         الحراني ة عمرت ف ن تيمي دين ب ي ال دة الشيخ تق ، وال
اء العشرين من شوال ودفنت بالصوفية وحضر            السبعين سنة، وم األربع ط، توفيت ي ًا ق ا   ولم ترزق بنت جنازته

   . اهللاخلق آثير وجم غفير رحمها 

  محمد الشيخ نجم الدين موسى بن علي بن 

الكتابة في زمانه ال سيما في المزوج  الجيلي ثم الدمشقي، الكاتب الفاضل المعروف بابن البصيص، شيخ صناعة
   . والمثلث

   . وقد أقام يكتب الناس خمسين سنة، وأنا ممن آتب عليه أثابه اهللا

ه        يدًا، توفي يوم الثالثاء عاشر ذي وآان شيخًا حسنًا بهي المنظر يشعر ج اب الصغير ول ابر الب ن بمق دة ودف القع
   . خمس وستون سنة

  الشيخ تقي الدين الموصلي 

ه     أبو بكر بن أبي الكرم شيخ القراءة عند محراب الصحابة، وشيخ ميعاد بن اس ب ع الن عامر مدة طويلة، وقد انتف
راءات،        ين والق نة، في التلق وًا من خمسين س ا          و نح ذلك ويجمع تصديقات يقوله ان يقصد ل رًا، وآ ًا آثي تم خلق خ

اب     الصبيان ليالي ختمهم، وقد ن بب دة، ودف  سمع الحديث وآان خيرًا دينًا، توفي ليلة الثالثاء سابع عشر ذي القع
   . الصغير رحمه اهللا



 

  الشيخ الصالح الزاهد المقري 

ن الحس   وب  أبو عبد اهللا محمد بن الخطيب سالمة بن سالم ب ن ينب اليني، أحد الصلحاء المشهورين بجامع       ن ب الم
ى   دمشق، سمع الحديث وأقرأ الناس نحوًا من خمسين سنة، وآان يفصح األوالد في الحروف الصعبة، وآان مبتل

   . فمه من آثرة ما يسيل منه من الريال وغيره وقد جاوز الثمانين بأربع سنين في فمه يحمل طاسة تحت

دالوي، وحضر       ارمية يوم األحد ثاني عشر ذي القعدة، ودفن ببابتوفي بالمدرسة الص القرب من القن الصغير ب
   . اهللا تعالى جنازته خلق آثير جدًا نحوًا من عشرة آالف رحمه

  الشيخ الصدر ابن الوآيل 

المعروف   الدين عمر بن مكي بن عبد الصمد  هو العالمة أبو عبد اهللا محمد بن الشيخ اإلمام مفتي المسلمين زين
افعية في      ل شيخ الش ابن الوآي ة          بابن المرحل وب رة االشتغال والمطالع ه بالفضيلة وآث ه، وأشهرهم في وقت زمان

   . بالعلوم العديدة والتحصيل واالفتنان

ان  ه          وقد أجاد معرفة المذهب واألصلين، ولم يكن بالنحو بذاك القوي، وآ رأ من ه ق ر، مع أن ه اللحن الكثي ع من يق
رة،   المفصل لل ه محفوظات آثي تمائة، وسمع الحديث           زمخشري، وآانت ل د في شوال سنة خمس وستين وس ول

ى  لم             على المشايخ، من ذلك مسند أحمد عل رة من صحيح مس ة آبي ه قطع رئ علي تة، وق ن عالن، والكتب الس اب
   . األربلي والعامري والمزي بدار الحديث عن األمير

وعلم الكالم، وليس ذلك بعلم، وعلوم  ن علوم آثيرة، من الطب والفلسفةوآان يتكلم على الحديث بكالم مجموع م
ه            األوائل، وآان يكثر من ذلك، وآان يقول الشعر ان ل ة، وآ ياء لطيف ى أش وان مجموع مشتمل عل ه دي دًا، ول جي

   . وآخرون يحسدونه ويبغضونه، وآانوا يتكلمون فيه بأشياء ويرمونه بالعظائم أصحاب يحسدونه ويحبونه،

ا يتعاطاه من     اء فيم داوة       وقد آان مسرفًا على نفسه قد ألقى جلباب الحي ان ينصب الع واحش، وآ اذورات والف الق
ي      للشيخ ابن تيمية ويناظره في آثير من المحافل اهرة ويثن العلوم الب دين ب والمجالس، وآان يعترف للشيخ تقي ال

   . ن طائفتهعن مذهبه وناحيته وهواه، وينافح ع عليه، ولكنه آان يجاحف

ه وفضائله ويشهد             ى علوم ه وعل ي علي ة يثن ن تيمي ان شيخ اإلسالم اب د آ ه        وق ه عن أفعال ل ل ه باإلسالم إذا قي ل
نفسه متبعًا مراد الشيطان منه، يميل إلى الشهوة والمحاضرة، ولم  آان مخلطًا على  : وأعماله القبيحة، وآان يقول

   . يتكلم فيه هذا أو ما هو في معناهبعض أصحابه ممن يحسده و يكن آما يقول فيه

ي في      وقد دّرس بعدة مدارس بمصر والشام، ودرس بدمشق بالشاميتين والعذراوية ودار الحديث األشرفية، وول
ق       ام الخل م ق دم، ث ا تق م خالط نائب            وقت الخطابة أيامًا يسيرة آم ا، ث رق منبره م ي ده، ول ا من ي ه وأخرجوه علي

ال    ورالسلطنة األفرم فجرت له أم ى االنتق ال يمكن ذآرها وال يحسبن من القبائح ثم آل به الحال على أن عزم عل
   . دمشق إلى حلب الستحوازه على قلب نائبها، فأقام بها ودّرس من

ا بمشهد     ثم تردد في الرسلية بين السلطان ومهنا صحبة أرغون والطنبغا، ثم استقر به المنزل بمصر ودّرس فيه
ن من          بها بكرة نهار األربعاء الحسين إلى أن توفي اآم، ودف ًا من جامع الح داره قريب رابع عشرين ذي الحجة ب
ه دمشق صّلي        يومه قريبًا من الشيخ ا بلغت وفات ة، ولم  محمد بن أبي جمرة بتربة القاضي ناظر الجيش بالقراف

دين،      عليه بجامعها صالة الغائب بعد الجمعة ثالث المحرم من السنة اآلتية، ورثاه جماعة انم عالء ال ن غ منهم اب
   . والقجقازي، والصفدي، ألنهم آانوا من عشرائه

   : وفي يوم عرفة توفي

  الفوعي الشيخ عماد الدين إسماعيل 

ان       وآيل قجليس، وهو الذي بنى له الباشورة على باب الصغير بالبرانية ة، وآ ه نهضة وآفاي الغربية، وآانت في
ه استحضر     رفض، اتفق أن ه بنفسه فجعل يضربه           ه نائب السلطنة  من بيت ال ام النائب إلي ه، وق ين يدي فضربه ب



 

ه دار           بالمهاميز في وجهه فرفع من بين ه بسفح قاسيون ول ن من يوم ة، ودف وم عرف يديه وهو تالف فمات في ي
   . الفراديس ظاهر باب

  وسبعمائة ثم دخلت سنة سبع عشرة 

   . استهلت والحكام هم المذآورون في التي قبلها

راء تنكز نائب             ك األم أه مل ذي أنش ارة الجامع ال اه حكر        وفي صفر شرع في عم اب النصر تج ام ظاهر ب الش
ه         السماق على نهر بانياس بدمشق وتردد القضاة والعلماء ا قال ى م ا عل تقر الحال في أمره في تحرير قبلته، فاس

ه، وش      الشيخ تقي الدين بن تيمية في أمر السلطان، ومساعدته      يوم األحد الخامس والعشرين من ه ب رعوا في بنائ
    . ذلك لنائبه في

ك في     وفي صفر هذا جاء سيل عظيم بمدينة بعلبك أهلك خلقًا آثيرًا من الناس، رة، وذل وخرب دورًا وعمائر آثي
   . يوم الثالثاء سابع وعشرين صفر

ية، ثم جاءهم بعده سيل هائل األود وملخص ذلك أنه قبل ذلك جاءهم رعد وبرق عظيم معهما برد ومطر، فسالت
ًا   خسف من سور البلد من جهة الشمال شرق مقدار أربعين ذراعًا، مع أن سمك الحائط خمسة أذرع، وحمل برج

ين           صحيحًا ومعه من جانبيه مدينتين، ر في األرض نحو خمسمائة ذراع سعة ثالث ى مر فحف فحمله آما هو حت
   . ذراعًا

ا     ال يمر على شيء إال أتلفه، ودخل وحمل السيل ذلك إلى غربي البلد، أتلف م ا ف المدينة على حين غفلة من أهله
ع       يزيد على ثلثها، ودخل الجامع فارتفع فيه ه وأتلف جمي ي فأخرب على قامة ونصف، ثم قوي على حائطه الغرب

   . والمصاحف وأتلف شيئًا آثيرًا من رباغ الجامع ما فيه الحواصل والكتب

   . إليه راجعون ثير من الرجال والنساء واألطفال، فإنا هللا وإناوهلك تحت الهدم خلق آ

ان من        وغرق في الجامع الشيخ علي بن محمد بن الشيخ علي الحريري هو وجماعة   ال آ راء، ويق ه من الفق مع
 وأربعون نفسًا سوى الغرباء، وجملة الدور التي خربها جملة من هلك في هذه الكائنة من أهل بعلبك مائة وأربعة

تانًا، ومن    والحوانيت التي أتلفها نحو من ستمائة دار وحانوت، وجملة البساتين التي جرف أشجارها عشرون بس
   . جدًا ثمانية سوى الجامع واألمينية وأما األماآن التي دخلها وأتلف ما فيها ولم تخرب فكثير الطوحين

ر أيضًا،    وغرق وفي هذه السنة زاد النيل زيادة عظيمة لم يسمع بمثلها من مدد، بالدًا آثيرة، وهلك فيها ناس آثي
   . آثير، فإنا هللا وإنا إليه راجعون وغرق منية السبرج فهلك الناس فيها شيء

   . وعادوا سالمين وفي مستهل ربيع اآلخر منها أغار جيش حلب على مدينة آمد فنهبوا وسبوا

و        لشام من مصر وفي يوم السبت تاسع وعشرين منه قدم قاضي المالكية إلى ا دين أب ة فخر ال ام العالم وهو اإلم
اإلسكندري المالكي، على قضاء دمشق عوضًا عن قاضي      العباس أحمد بن سالمة بن أحمد بن أحمد بن سالمة

وم            القضاة جمال الدين الزواوي لضعفه اني ي ده بالجامع ث رئ تقلي ان، وق اه القضاة واألعي تداد مرضه، فالتق واش
   . األولى اني عشر الشهر، وقدم نائبه الفقيه نور الدين السخاوي دّرس بالجامع في جمادىمؤرخ بث وصوله، وهو

ه،    ه وصرامته وديانت ه ونزاهت ائله وعلوم كرت فض ان، وش ده األعي وفي    وحضر عن ام ت عة أي ك بتس د ذل وبع
   . الزواوي المعزول، وقد باشر القضاء بدمشق ثالثين سنة

القاهرة وأآرمه السلطان، وآان سجنه  لدين بهادرآص من سجن الكرك وحمل إلىأفرج عن األمير سيف ا  : وفيها
   . بينهما بملطية بها مطاوعة إلشارة نائب الشام بسبب ما آان وقع

     . المنصوري وخرج المحمل في يوم الخميس تاسع شوال، وأمير الحج سيف الدين آجكني



 

ال  وممن حج قاضي القضاة نجم الدين ابن صصرى وابن أ دين وآم ن الشيرازي والقاضي      خيه شرف ال دين ب ال
   . جالل الدين الحنفي والشيخ شرف الدين بن تيمية وخلق

ن الشيخ   اة       وفي سادس هذا الشهر درس بالجاروضية القاضي جالل الدين محمد ب د وف دين الشريشي بع ال ال آم
ة     التاسع عشر    الشيخ شرف الدين بن أبي سالم، وحضر عنده األعيان، وفي اني بالعذراوي ن الزملك ه درس اب من

ا       عوضًا عن ابن سالم، وفيه، درس الشيخ اة أخيهم د وف ذلك بع ه ب شرف الدين بن تيمية بالحنبلية عن إذن أخيه ل
   . الدين قاسم بن محمد ابن خالد ألمهما بدر

درس          دين ال ي ال ى الحج، وحضر الشيخ تق دين إل ده خل     ثم سافر الشيخ شرف ال ر من   بنفسه، وحضر عن ق آثي
ا من       األعيان وغيرهم حتى عاد أخوه، وبعد عوده أيضًا، وجاءت واحش آله األخبار بأنه قد أبطلت الخمور والف

مكوس آثيرة عن الناس هنالك، وبنيت بقرى النصيرية في آل قرية  بالد السواحل وطرابلس وغيرها، ووضعت
   . والمنة مسجد وهللا الحمد

ود    الشيخ اإلمام ن والعشرين من شوال وصلوفي بكرة نهار الثالثاء الثام دين محم العالمة شيخ الكتاب شهاب ال
د الوهاب      بن سليمان الحلبي على البريد من مصر إلى دمشق دين عب متوليًا آتابة السر بها، عوضًا عن شرف ال

   . اهللا بن فضل اهللا توفي إلى رحمة

عليها الصاحب شمس الدين غبريال  مالكية وقد وقفوفي ذي القعدة يوم األحد درس بالصمصامية التي جددت لل
م  الكي، وحضر           درسًا، ودرس بها فقهاء، وعين تدريسها لنائب الحك د البصير الم ن عب ى ب دين عل ور ال ه ن الفقي

ه درس             عنده القضاة واألعيان وممن حضر   ه من إسكندرية، وفي ان يعرف ة، وآ ن تيمي دين ب ي ال ده الشيخ تق عن
 ل الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد الكحال، ورتب في رياسة الطب عوضًا عن       جما بالدخوارية الشيخ

   . أمين الدين سليمان الطبيب، بمرسوم نائب السلطنة تنكز، واختاره لذلك

خلق من الجفال من الغال قاصدين بالد  واتفق انه في هذا الشهر تجمع جماعة من التجار بماردين وانضاف إليهم
وهم عن     ا آانوا بمرحلتين من رأس العينالشام، حتى إذ لحقهم ستون فارسًا من التتار فمالوا عليهم بالنشاب وقتل

ل هؤالء   آخرهم، ولم يبق منهم ال واحد    ؟ سوى صبيانهم نحو سبعين صبيًا، فقالوا من يقت ا بشرط     : فق نهم أن أن  م
ة    من التجار تنفلوني بمال من الغنيمة، فقتلهم آلهم عن آخرهم، وآان جملة من قتل الن ثالثمائ ستمائة، ومن الجف

   . من المسلمين، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

الجميع سوى رجل واحد ترآماني،  وردموا بهم خمس صهاريج هناك حتى امتألت بهم رحمهم اهللا، ولم يسلم من
ا رأى وشاهد من     اس بم ؤلم ال     هرب وجاء إلى رأس العين فأخبر الن ع الم ذا األمر الفظي لم    ه د متس ع، فاجته وجي

ر  م             ديار بكر سوياي في طلب أولئك التت ين، ال جمع اهللا به نهم سوى رجل ق م م يب م عن آخرهم، ول ى أهلكه حت
   . آمين يا رب العالمين . مرحبًا وال أهًال شمًال وال بهم

  جبلة صفة خروج المهدي الضال بأرض 

د    وفي هذه السنة خرجت النصيرية عن الطاعة وآان من بينهم أمر       رجل سموه محم ائم ب ن الحسن المهدي الق ب
ّدعي      اهللا، وتارة يّدعي علي بن أبي طالب فاطر السماوات ارة ي رًا، وت وًا آبي واألرض، تعالى اهللا عما يقولون عل

ى     أنه محمد بن عبد اهللا ذا الرجل عل صاحب البالد، وخرج يكفر المسلمين وأن النصيرية على الحق، واحتوى ه
ى     آبار النصيرية الضالل، وعين لكل إنسان منهم تقدمه ألف، وبالدًا آثيرة آثير من عقول وا عل ات، وحمل ونياب

اب      مدينة جبلة فدخلوها وقتلوا خلقًا من أهلها، وخرجوا منها يقولون د، وال ب ي، وال حجاب إال محم ال إله إال عل
   . إال سلمان

لطا  د وا إسالماه، وا س يخين، وصاح أهل البل ّبوا الش راه،وس د،   ناه، وا أمي ذ ناصر وال منج م يومئ ن له م يك فل
ذا         ى اهللا عز وجل، فجمع ه وا يبكون ويتضرعون إل ى أصحابه وأتباعه         وجعل وال فقسمها عل ك األم الضال تل

   . قبحهم اهللا أجمعين

   . نفر لملكنا البالد آلها وقال لهم لم يبق للمسلمين ذآر وال دولة، ولو لم يبق معي سوى عشرة



 

أصحابه بخراب المساجد واتخاذها خمارات،  دى في تلك البالد إن المقاسمة بالعشر ال غير ليرغب فيه، وأمرونا
ل   : وآانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين    ى           ق ى ويميت حت ذي يحي دي، ال ي، واسجد آللهك المه ه إال عل ال إل

   . فرمان، وتجهزوا وعملوا أمرًا عظيمًا جدًا يحقن دمك، ويكتب لك

اً         رًا، وجم ًا آثي نهم خلق وا م وهم وقتل يهم العساآر فهزم وم         فجردت إل ل المهدي أضلهم وهو يكون ي رًا، وقت غفي
ْيَطانٍ         َوِمَن }   : تعالى القيامة مقدمهم إلى عذاب السعير، آما قال لَّ َش ُع ُآ ٍم َوَيتَِّب ِر ِعْل ِه ِبَغْي ي اللَّ اِدُل ِف  النَّاِس َمْن ُيَج

   .  ] 4-3  : الحج [  ذلك بما قدمت يداك اآلية  { * َوَيْهِديِه ِإَلى َعَذاِب السَِّعيِر  َعَلْيِه َأنَُّه َمْن َتَولَّاُه َفَأنَُّه ُيِضلُُّه ُآِتَب* َمِريٍد 

م         حج األمير حسام الدين مهنا وولده سليمان في ستة آالف،   : وفيها ة آالف، ول ن عيسى في أربع د ب وأخوه محم
   . وقد آان في المصريين قجليس وغيره واهللا أعلم د من المصريين وال الشاميين،يجتمع مهنا بأح

     : وممن توفي بها من األعيان 

  الشيخ الصالح

د اهللا     ن عب د ب زه  أبو الحسن علي بن محم نًا نسخ       المنت ان فاضًال، وآتب حس ه  ( آ دة  ( و  ) التنبي ك،     ) العم ر ذل وغي
د    وآان الناس ينتفعون به ويقاب ه عن ه، ويجلسون إلي ه في الجامع،       لون عليه ذلك ويصححون علي ان ل صندوق آ

   . في العمدة وغيره توفي ليلة االثنين سادس محرم ودفن بالصوفية، وقد صححت عليه

  الشيخ شهاب الدين الرومي 

راب    ة، وأم بمح ي، درس بالعيني ن المراغ راهيم ب ن إب د ب ن محم د ب ة بمقصورتهم الغربي  أحم ان الحنفي ة إذ آ
ؤم        ان ي ة، وآ ولى مشيخة الخاتوني اك، وت يح،          محرابهم هن نًا بصوت مل رأ حس ان يق رم، وآ بنائب السلطان األف

ى         وآانت له مكانة عنده، وربما راح أها بالشرق الشمالي عل ي أنش ه الت ه زاويت إليه األفرم ماشيًا حتى يدخل علي
   . بوظائفه م ولداه عماد الدين وشرف الدينالكبير، ولما توفي بالمحرم ودفن بالصوفية قا الميدان

  الشيخ الصالح العدل

ة اهللا          ن نعم ا ب ي الوف ن أب ان ب دين عثم بالوة أدى        األعزازي  قمر ال ر المروءة وال ال آثي روة من الم ان ذا ث ، آ
ا مات صاحبها مجرداً      األمانة د م اة وهو  في الغز   في ستين ألف دينار وجواهر ال يعلم بها إال اهللا عز وجل، بع

ه   ا أثاب ى أهله ا إل ا فأداه ه إياه زة، أودع ب غ دين الجراحي نائ ث   عز ال اء الثال وم الثالث ات ي ا م ذا لم اهللا، وله
ل        والعشرين من ربيع اآلخر حضر جنازته خلق ال ا قب وا في مثله م يجتمع م ل يعلمهم إال اهللا تعالى، حتى قيل إنه

   . الصغير رحمه اهللا ذلك، ودفن بباب

  ةقاضي القضا

ن    ليمان ب زواوي   جمال الدين أبو عبد اهللا محمد بن س انين         يوسف ال ة بدمشق، من سنة سبع وثم قاضي المالكي
م          وستمائة، قدم د السالم، ث ن عب دين ب نهم الشيخ عز ال ايخها م دم   مصر من المغرب واشتغل بها وأخذ عن مش ق

   . وستمائة سنة تسع وعشرين دمشق قاضيًا في سنة سبع وثمانين وستمائة، وآان مولده تقريبًا في

ة،       ارة النوري ه وجدد عم لم   ( وحدث   وأقام شعار مذهب مالك وعمر الصمصامية في أيام أ   ( و  ) بصحيح مس موط
ك  ك، و        ) مال ى عن مال ن يحي ى ب اب  ( عن يحي فا  آت ًا عن           ) الش ه بعشرين يوم ل وفات اض، وعزل قب للقاضي عي

م       ره حيث ل ذا من خي ادى         يمت قاضياً   القضاء، وه وم الخميس التاسع من جم وفي بالمدرسة الصمصامية ي ، ت
ه           اآلخرة، وصّلي اس جنازت ارنج وحضر الن اه مسجد الن اب الصغير تج ابر ب ن بمق وا   عليه بعد الجمعة ودف وأثن

   . عليه خيرًا، وقد جاوز الثمانين آمالك رحمه اهللا

   . ولم يبلغ إلى سبعة عشر من عمره على مقتضى مذهبه أيضًا

  القاضي الصدر الرئيس



 

بن جمال الدين فضل اهللا بن الحلي القرشي العدوي المعمري،   الوهاب رئيس الكتاب شرف الدين أبو محمد عبد 
م          ولد ى آتب اإلنشاء بمصر، ث ه حت ى    سنة تسع وعشرين وستمائة وسمع الحديث وخدم وارتفعت منزلت ل إل نق

امن رمضان، و        وفي في ث ى أن ت ارب    آتابة السر بدمشق إل د ق ن بقاسيون، وق ع بحواسه      دف التسعين، وهو ممت
   . تيمية وفي الصلحاء رحمه اهللا وقواه، وآانت له عقيدة حسنة في العلماء، وال سيما في ابن

   . وجمال الدين بن نباتة وقد رثاه الشهاب محمود آاتب السر بعده بدمشق، وعالء الدين بن غانم

  الفقيه اإلمام العالم المناظر

ام شر  دين   ف الدين أبو عبد اهللا الحسين بن اإلم ال ال د سنة           آم افعي، ول ن سالم الدمشقي الش ن إسحاق ب ي ب عل
ة        ثالث اد بالظاهري ة، وأع ة والعذراوي رع وحصل ودرس بالجاروخي دار    وسبعين وستمائة، واشتغل وب ى ب وأفت

وفي    وح العدل، وآان واسع الصدر آثير الهمة آريم النفس مشكورًا في فهمه وخطه ه، ت فظه وفصاحته ومناظرت
   . فوفته عنه زوجته بنت زويزان تقبل اهللا منها وأحسن إليها في رابع عشرين رمضان وترك أوالدًا ودينًا آثيرًا،

  الصاحب أنيس الملوك

 ولد سنة ثمان وثالثين وستمائة، واشتغل باألدب فحصل على جانب  األربلي بدر الدين عبد الرحمن بن إبراهيم 
     . منه وارتزق عند الملوك بهجيد 

   : فمن رقيق شعره ما أورده الشيخ علم الدين في ترجمته قوله

  ـبه خد من أهو ودمعي* ومدامة حمراء تشـ

  ز علي من نظري وسمعي* يسعى بها قمر أعز 

   : وقوله في مغنية

  طوع العناق مريضة األجفان* وعزيزة هيفاء ناعمة الصبا 

  ـورقاء تسجع فوق غصن البان* كأنها الـ غنت وماس قومها ف

  الصدر الرئيس شرف الدين محمد بن جمال الدين إبراهيم

دين              اء ال ن الحافظ به الم ب دين س ين ال ن أم رحمن ب د ال دين عب ن شرف ال ن        اب وظ ب ن محف ة اهللا ب ن هب الحسن ب
ة وهو      اعتراه مرض ولم يزل به حتى صصرى، ذهب إلى الحجاز الشريف، فلما آانوا ببردى وفي بمك ات، ت م

   . بهذه الموتة محرم ملٍب، فشهد الناس جنازته وغبطوه

وم    ن ضحى ي ه اهللا       وآانت وفاته يوم الجمعة آخر النهار سابع ذي الحجة ودف اب الحجون رحم رة بب السبت بمقب
   . تعالى وأآرم مثواه

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ثمان عشرة 

د       لنواب والقضاة سوى المالكي بدمشقالخليفة والسلطان هما هما، وآذلك ا ن سالمة بع دين ب فإنه العالمة فخر ال
   . القاضي جمال الدين الزواوي رحمه اهللا

الد الشرق سنجار والموصل        رة وب الد الجزي واحي بغالء      ووصلت األخبار في المحرم من ب ك الن اردين وتل وم
ار، وعدم     وا  عظيم وفناء شديد، وقلة األمطار، وخوف التت نعم،      األق ات، وزوال ال ة النفق ت وغالء األسعار، وقل

   . ما وجدوه من الجمادات والحيوانات والميتات وحلول النقم، بحيث إنهم أآلوا



 

ل من        ًا وأق د بخمسين درهم ع الول اليهم، فبي انوا ال يشترون من        وباعوا حتى أوالدهم وأه ر آ ى إن آثي ك، حت ذل
ا  ه            أوالد المسلمين، وآانت المرأة تصرح بأنه ه من يطعم ه ويحصل ل ع بثمن دها لتنتف ا ول نصرانية ليشترى منه

     . الهالك، فإنا هللا وإنا إليه راجعون فيعيش، وتأمن عليه من

د ترحلت    ى       ووقعت أحوال صعبة يطول ذآرها، وتنبو األسماع عن وصفها، وق ة إل ة قريب األربعمائ نهم فرق م
ة           صحبتناحية مراغة فسقط عليهم ثلج أهلكهم عن آخرهم، و ى عقب وا إل ا انته ار، فلم ة من التت نهم فرق ة م طائف

ز             صعدها التتار ثم منعوهم أن اهللا العزي وة إال ب اتوا عن آخرهم، فال حول وال ق م فم وا به ئال يتكلف  يصعدوها ل
   . الحكيم

ا    وفي بكرة االثنين السابع من صفر قدم القاضي آريم الدين عبد الكريم ل الخ ة اهللا وآي ص السلطاني  بن العلم هب
ه         بالبالد جميعها، قدم إلى دمشق فنزل بدار ال ل ذي يق ات، ال اء جامع القبيب السعادة وأقام بها أربعة أيام وأمر ببن

   . سفره الدين، وراح لزيارة بيت المقدس، وتصدق بصدقات آثيرة وافرة، وشرع ببناء جامع بعد جامع آريم

رًا    لى ذوق ترآمان فأهلكتوفي ثاني صفر جاءت ريح شديدة ببالد طرابلس ع لهم آثيرًا من األمتعة، وقتلت أمي
   . ابنيه وجاريته وأحد عشر نفسًا، وقتلت جماًال آثيرة وغيرها منهم يقال له طرالي وزوجته وابنتيه وابني

ك          وآسرت األمتعة واألثاث وآانت ترفع البعير في الهواء مقدار عشرة  د ذل م سقط بع ًا، ث ه مقطع م تلقي اح ث أرم
ا ال           مطر شديد وبرد عظيم بحيث أتلف زروعًا آثيرة ى أنه ة، حت ة وعشرين قري دة نحو من أربع رى عدي في ق

   . ترد بدارها

ين     وفي صفر أخرج األمير سيف الدين طغاي الحاصلي إلى نيابة صفد فأقيم بها شهرين ثم مسك، والصاحب أم
   . الدين إلى نظر األوقاف بطرابلس على معلوم وافر

لم بالشيخ        لشيخ علم الدين وفي يوم الخميس منتصف ربيع األول اجتمع قاضي قال ا ن مس دين ب القضاة شمس ال
ل الشيخ نصيحته       اإلمام العالمة تقي الدين بن تيمية، وأشار عليه في الطالق، فقب ترك اإلفتاء في مسألة الحلف ب

   . رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المفتيين وأجاب إلى ما أشار به،

ع          ه من اب من السلطان في ى بكت ادى األول ألة         ثم ورد البريد في مستهل جم اء في مس دين من اإلفت ي ال الشيخ تق
ل            الحلف بالطالق وانعقد بذلك مجلس، وانفصل الحال ان قب د، وآ ه في البل ودي ب ه السلطان، ون ا رسم ب على م

ي     قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ي جماعة من المفتي ه أن ينصح الشيخ في       ابن مسلم الحنبل الوا ل ار، وق ن الكب
   . وشر اإلفتاء في مسألة الطالق، فعلم الشيخ نصيحته، وأنه إنما قصد بذلك ترك ثوران فتنة ترك

   . الدين القرماني نيابة حمص وفي عاشره جاء البريد إلى صفد بمسك سيف الدين طغاي، وتولية بدر

ن عالي     وفي هذا الشهر آان مقتل رشيد الدولة فضل   ر ب ي الخي ن أب ًا عطارًا،       اهللا ب ان أصله يهودي داني، آ الهم
ولى مناصب       فتقدم بالطب وشملته السعادة حتى آان عند خربندا ه، وت ه وآلمت الجزء الذي ال يتجزأ، وعلت رتبت

   . واألمالك والسعادة ما ال يحد وال يوصف، وآان قد أظهر اإلسالم الوزراء، وحصل له من األموال

ه  وآانت  انين من       لديه فضائل جمة، وقد فسر القرآن وصنف آتبًا آثيرة، وآان ل غ الثم ة، وبل روة عظيم أوالد وث
بالد        العمر، وآانت له يد جيدة يوم الرحبة، فإنه ار عن ال ك التت صانع عن المسلمين وأتقن القضية في رجوع مل

   . عشرة آما تقدم الشامية، سنة ثنتي

ى    وآان يناصح اإلسالم، ولكن ق وه عل اس واتهم ذا، وال       د نال منه خلق آثير من الن وا في تفسيره ه دين وتكلم ال
   . وال عمل صالح شك أنه آان مخبطًا مخلطًا، وليس لديه علم نافع،

  ؟ أنت سقيت السلطان خربندا سماً   : وقال له ولما تولى أبو سعيد المملكة عزله وبقي مدة خامًال ثم استدعاه جوبان
ى      نا آنت في غاية الحقارةأ  : فقال له د إل زة، فكيف أعم والذلة، فصرت في أيامه وأيام أبيه في غاية العظمة والع
ده    فأحضرت األطباء فذآروا صورة مرض خربندا وصفته، وأن الرشيد أشار  ؟ والحالة هذه سقيه ا عن بإسهاله لم

   . ك على وجه أنه أخطأ في الطببذل في باطنه من الحواصل، فانطلق باطنه نحوًا من سبعين مجلسًا، فمات



 

ى حواصله     : فقال يط عل رًا، وقطعت أعضاؤه        فأنت إذًا قتلته، فقتله وولده إبراهيم واحت يئًا آثي ه، فبلغت ش وأموال
ى       ودي عل دة، ون ى بل ا إل م           وحمل آل جزء منه ه اهللا، ث دل آالم اهللا لعن ذي ب ذا رأس اليهودي ال ز ه رأسه بتبري

   . م عليه علي شاهالقائ أحرقت جثته، وآان

دين      تولى قضاء المالكية بمصر تقي -أعني جمادى األولى  -وفي هذا الشهر  ن ال الدين األخنائي عوضًا عن زي
   . الحكم ثالث وثالثون سنة بن مخلوف توفي عن أربع وثمانين سنة، وله في

   . ة بمرسوم السلطاناإلمر وفي يوم الخميس عاشر رجب لبس صالح الدين يوسف بن الملك األوحد خلعة

   . البلد ليدخلها فمنعه الخندق وفي آخر رجب جاء سيل عظيم بظاهر حمص خرب شيئًا آثيرًا، وجاء إلى

ه عاشر شعبان، وخطب       وفي شعبان تكامل بناء الجامع الذي عمره تنكز ظاهر باب النصر، وأقيمت  ة في الجمع
ى الحنفي        ن يحي ن داود ب ي ب دين عل ون       ا فيه الشيخ نجم ال لمعروف بالفقجازي، من مشاهير الفضالء ذوي الفن

   . والقضاة واألعيان والقراء والمنشدون وآان يومًا مشهودًا المتعددة، وحضر نائب السلطنة

ريم        أه آ ذي أنش ات ال ا خطب بجامع القبيب ه القضاة        وفي يوم الجمعة التي يليه ل السلطان، وحضر في دين وآي ال
ي،      مس الدين محمد بنواألعيان، وخطب فيه الشيخ ش رزين الحراني األسدي الحنبل عبد الواحد بن يوسف بن ال
   . الزهادة والعبادة والنسك والتوجه وطيب الصوت وحسن السمت وهو من الصالحين الكبار، ذوي

ه،       وفي حادي عشر رمضان خرج الشيخ شمس الدين بن النقيب إلى حمص حاآمًا ًا في ولى مرغوب ًا م ا مطلوب به
     . لناس لتوديعهوخرج ا

ر عالء       وفي هذا الشهر حصل سيل عظيم بسلمية ومثله بالشوبك، وخرج المحمل في ر الرآب األمي شوال وأمي
   . الخليل الحاآم بحلب الدين بن معبد والي البر، وقاضيه زين الدين ابن قاضي

   : األعيان وممن حج في هذه السنة من 

   . وولده وبدر الدين بن العطار الشريشي فزاري وآمال الدين بنالشيخ برهان الدين ال 

اس          دين إي ر فخر ال ل األمي ى        وفي الحادي والعشرين من ذي الحجة انتق دواوين بدمشق إل األعسري من شد ال
   . طرابلس أميرًا

ذي        ة في الجامع ال دين     وفي يوم الجمعة السابع عشر ذي الحجة أقيمت الجمع أه الصاحب شمس ال ال   أنش غبري
   . بن األزور بالقرب من محلة القساطلة ناظر الدواوين بدمشق خارج باب شرقي، إلى جانب ضرار

اني، وهو       دمري المعروف بالنيرب ن الت د ب ادة      وخطب فيه الشيخ شمس الدين محم ار الصالحين ذوي العب من آب
   . وجماعة من القضاة واألعيانالصاحب المذآور  والزهادة، وهو من أصحاب شيخ اإلسالم ابن يتيمة، وحضره

ن           د ب دين محم ين والعشرين من ذي الحجة باشر الشيخ شمس ال ذهبي المحدث الحافظ      وفي يوم االثن ان ال عثم
ه في مشيختها      بتربة أم الصالح عوضًا عن آمال الدين بن الشريشي توفي ان ل بطريق الحجاز في شوال، وقد آ

   . عة من القضاةجما ثالث وثالثون سنة، وحضر عند الذهبي

الحنبلي من بعلبك وحوقق على منام رآه  وفي يوم الثالثاء صبيحة هذا الدرس أحضر الفقيه زين الدين بن عبيدان
ه بخطه    زعم أنه رآه بين النائم واليقظان، وفيه تخليط وتخبيط وآالم آثير ال يصدر عن مستقيم المزاج، آان آتب

وى    فاستسلمه القاضي وبعثه لي بعض أصحابه، الشافعي وحقن دمه وعزره، ونودي عليه في البلد ومنع من الفت
   . األنكحة ثم أطلق وعقود

راء      ن بضحان مشيخة اإلق د ب ة أم الصالح عوضًا عن الشيخ       وفي يوم األربعاء بكرة باشر بدر الدين محم بترب
ل ذ  مجد الدين التونسي، توفي وحضر عنده األعيان راء     الفضالء، وقد حضرته يومئذ، وقب ك باشر مشيخة اإلق ل

   . الشيخ محمد بن خروف الموصلي باألشرفية عوضًا عنه أيضًا



 

و الحجاج        وفي يوم الخميس ثالث عشرين ذي الحجة باشر الشيخ اإلمام العالمة دنا أب الحافظ الحجة شيخنا ومفي
زي ن يوسف الم رحمن ب د ال ن الزآي عب ال يوسف ب يخة دار الحديث األشرفية عوضًا عن آم ن  مش دين ب ال

ه             الشريشي، ولم يحضر عنده آبير ا أحد قبل م يتوله ه ل ذلك، مع أن ه ل اس من واليت أحد، لما في نفوس بعض الن
   . منه أحق بها

ه أنس واهللا       إذا لم يحضروا عنده فإنه ال يوحشه  ؟ وال أحفظ منه، وما عليه منهم دهم عن ده، وبع إال حضورهم عن
   . أعلم

   : من األعيان 

  الشيخ الصالح العباد الناسك

 الورع الزاهد القدوة بقية السلف وقدوة الخلف

ن         بن السيد أبو عبد اهللا محمد بن الشيخ الصالح عمر  ي ب ن عل وام ب ن ق ي بكر ب القدوة الناسك الكبير العارف أب
   . خمسين وستمائة ببالس، وسمع من أصحاب ابن طبرزد قوام البالسي، ولد سنة

الوقار عليه سيما العبادة والخير، وآان يوم  يخًا جليًال بشوش الوجه حسن السمت، مقصدًا لكل أحد، آثيروآان ش
ي               قازان في جملة من آان مع الشيخ تقي ازان، فحكى عن آالم شيخ اإلسالم تق م مع ق ا تكل ة لم ن تيمي دين ب ال

ون        : وشجاعته وجرأته عليه، وأنه قال لترجمانه قل للقان الدين لقازان لم ومعك مؤذن زعم أنك مس وقاض   أنت ت
اذا    ى م ا عل ا     ؟ وإمام وشيخ على ما بلغنا فغزوتنا وبلغت بالدن وك وجدك هلك الد       وأب ا غزوا ب افرين، وم ا آ وآان
   . وفيت اإلسالم، بل عاهدوا قومنا، وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما

ة وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبوالي أمور ونوب، قام اب  : قال م يخش إال        ن تيمي ال الحق ول ا هللا، وق ا آله فيه
اً     . اهللا عز وجل ى الجماعة طعام ه       قال وقرب إل ل ل ة فقي ن تيمي ه إال اب أآلوا من ال   ؟ أال تأآل   : ف آيف آآل من      : فق
ال         طعامكم وآله اس، ق تم من أشجار الن ا قطع وه بم اس وطبختم ازان    : مما نهبتم من أغنام الن م إن ق ه    ث طلب من

ك         اللهم إن آان هذا عبدك محمود إنما يقاتل لتكون  : عاء فقال في دعائهالد ه ل دين آل ا وليكون ال آلمتك هي العلي
ذل            فانصره وأيده وملكه البالد والعباد، وإن آان ا ولي ه هي العلي دنيا ولتكون آلمت ًا لل اء وسمعة وطلب ام ري إنما ق

   . وقازان يؤمن على دعائه، ويرفع يديه  : الفأخذ له وزلزله ودمره واقطع دابره ق اإلسالم وأهله

   . فجعلنا نجمع ثيابنا خوفًا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله  : قال

ن صصرى     : قال دين ب ره  فلما خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة نجم ال ك نفسك،       : وغي ا وتهل آدت أن تهلكن
   . حبكمأص وأنا واهللا ال  : واهللا ال نصحبك من هنا، فقال

راء من      فانطلقنا عصبة وتأخر هو في خاصة نفسه ومعه جماعة من أصحابه،  : قال ه الخواقين واألم فتسامعت ب
ى دمشق إال        أصحاب قازان فأتوه يتبرآون بدعائه، وهو سائر إلى ا وصل إل ال واهللا م ه، ق دمشق، وينظرون إلي

ا   في نحو ثالثمائة فارس في رآابه، و أن يصحبوه فخرج        وآنت أنا من جملة من آ ذين أب ا أولئك ال ه، وأم ن مع
   . التتر فشلحوهم عن آخرهم، هذا الكالم أو نحوه عليهم جماعة من

   . وقد سمعت هذه الحكاية من جماعة غيره، وقد تقدم ذلك

اني والعشرين من صفر      ين الث ة االثن وام ليل ن ق د ب وفي الشيخ محم ي الصالحية    ت م غرب ة به ة المعروف بالزاوي
ة            لناصرية والعادلية، وصّلي عليه بها ودفن بهاوا ان في جمل ر، وآ ر وجم غفي ق آثي ه خل ه ودفن وحضر جنازت

 تيمية، ألنه آان يحبه آثيرًا، ولم يكن للشيخ محمد مرتب على الدولة وال غيرهم، وال الجمع الشيخ تقي الدين بن
ه   لزاويته مرتب وال وقف، وقد عرض عليه ذلك غير مرة فلم يقبل، وآ  ان لدي زار، وآ ة،     ان ي م وفضائل جم عل

ه        دة وطويت ان حسن العقي ة، وآ ة تام ه معرف ار السلف،       وآان فهمه صحيحًا وآانت ل ًا للحديث وآث صحيحة محب
ة        آثير التالوة والجمعية على اهللا عز وجل، وقد صنف ل الرحم راه بواب ل ث ه اهللا وب دة، رحم جزءًا فيه أخبار جي

     . آمين



 

  ديب البارع الشاعر المجيدالشيخ الصالح األ

ن     بن تمام بن حسان البلي تقي الدين أبو محمد عبد اهللا بن الشيخ أحمد  د ب ثم الصالحي الحنبلي، أخو الشيخ محم
ق،              تمام، ان حسن الشكل والخل تمائة وسمع الحديث، وصحب الفضالء، وآ ين وس د سنة خمس وثالث طيب   ول

سبعين وبالتقي الحوراني، وأخذ    ثير المفاآهة، أقام مدة بالحجاز واجتمع بابنالنفس مليح المجاورة والمجالسة، آ
ه    النحو عن ابن مالك وابنه بدر الدين وصحبه مدة، وقد ي علي صحبه الشهاب محمود مدة خمسين سنة، وآان يثن

وفي   دنيا، ت د أورد ال          بالزهد والفراغ من ال ن بالسفح، وق ع اآلخر ودف ة السبت الثالث من ربي دين    ليل م ال شيخ عل
   : فمن ذلك قوله  : في ترجمته قطعة من شعره البرزالي

  لكم في خافق منه سكون* أسكان المعاهد من فؤادي 

  فيحلو والحديث له شجون* أآرر فيكم أبدًا حديثي 

  فتنثره المحاجر والجفون* وأنظمه عقيقًا من دموعي 

  وفيكم آل قافية تهون* وأبتكر المعاني في هواآم 

  وسر هواآم سر مصون* وأسئل عنكم البكاء سرًا 

  شمائل من معاطفكم تبين* وأغتبق النسيم ألن فيه 

   ؟ وآم لي في الغرام بكم فنون* فكم لي في محبتكم غرام 

  قاضي القضاة زين الدين

ن خلف      نعم ب ن م الكي   علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم ب ويري الم ديار المصري    الن اآم بال ع   الح ة، سنة أرب
ه    وثالثين وستمائة، وسمع الحديث واشتغل وحصل، وولي الحكم بعد ابن شاش سنة خمس وثمانين، وطالت أيام

اء    هذا العام، وآان غزير المروءة واالحتمال واإلحسان إلى الفقهاء والشهود، ومن يقصده، إلى ة األربع توفي ليل
   . بعده بمصر تقي الدين األخنائي المالكي تولى الحكمحادي عشر جمادى اآلخرة، ودفن بسفح المقطم بمصر، و

  الشيخ إبراهيم بن أبي العالء 

المسمارية، ويقصد للختمات لصيت  المقري الصيت المشهور المعروف بابن شعالن، وآان رجًال جيدًا في شهود
     . اآلخرة ودفن بسفح قاسيون صوته، توفي يوم الجمعة وهو آهل ثالث عشر جمادى

  الشيخ اإلمام العالم الزاهد

د      ن محم د ب د اهللا   أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحم ن عب ي            ب ن أب راهيم ب ن إب ن خلف ب د ب ر أحم ي جعف ن أب ب
   . الحاج النجيبي القرطبي ثم اإلشبيلي، ولد بإشبيلية سنة ثمان وثالثين وستمائة عيسى بن

والهم   ضاء بمدينة قرطبة، فلما أخذهاوقد آان أهله بيت العلم والخطابة والق الفرنج انتقلوا إلى إشبيلية وتمحقت أم
ده القاضي  ر ج ن األحم بهم، وصادر اب ين    وآت دى وأربع نة إح ي س ده ف وه وج ات أب ار، وم ف دين رين أل بعش

م حج   ن البخار              وسمتائة، ونشأ يتيمًا ث انين، وسمع من اب ع وثم تقام بدمشق من سنة أرب ام فاس ى الش ل إل ي وأقب
   . وآتب بيده نحوًا من مائة مجلد، إعانة لولديه أبي عمر وأبي عبد اهللا على االشتغال وغيره،

امن عشر    ن        ثم آانت وفاته بالمدرسة الصالحية يوم الجمعة وقت األذان ث د العصر ودف ه بع رجب، وصلي علي
   . آثير عند القندالوي، بباب الصغير بدمشق، وحضر جنازته خلق

 



 

  آمال الدين ابن الشريشي الشيخ 

ن د ب ن أحم د ب ن محم ي بكر ب ن أب دين ب ال ال ة جم ام العالم ن اإلم د اب وايلي  احم ن سحمان البكري ال د ب محم
رًا          الشريشي، آان أبوه مالكيًا آما تقدم، واشتغل هو في  ان خبي رة، وآ ًا آثي رع وحصل علوم مذهب الشافعي فب

ار،   وآتب الطبا بالكتابة مع ذلك، وسمع الحديث ق بنفسه، وأفتى ودرس وناظر وباشر بعدة مدارس ومناصب آب
توفي، وناب  مشيخة دار الحديث بتربة أم الصالح بعد والده من سنة خمس وثمانين وستمائة إلى أن أول ما باشر

   . في الحكم عن ابن جماعة

رات،  امع م ال وقضاء العسكر ونظر الج ة بيت الم ي وآال ك وول رك ذل م ت ام ث ة ودرس ودرس بالش ية البراني
ن جماعة     ده اب ا وباشر مشيخة         بالناصرية عشرين سنة، ثم انتزعها من ي تعادها منهم ارقي، فاس دين الف ن ال وزي

ولي من        الرباط الناصري بقاسيون مدة، ا ي ان مشكور السيرة فيم ومشيخة دار الحديث األشرفية ثمان سنين، وآ
من هذه السنة،  رج بأهله فأدرآته منيته بالحسا في سلخ شوالآلها، وقد عزم في هذه السنة على الحج فخ الجهات

ي،       ن القالنس دين ب ال ال ة جم ده الوآال ولى بع ه اهللا، وت اك رحم ن هن ن    ودف دين ب ال ال رية آم ودرس بالناص
دين   ال ال افظ جم رفية الح ديث األش دار الح يرازي، وب ذهبي،    الش دين ال يخ شمس ال الح الش أم الص زي، وب الم

   . ري ولده جمال الدينوبالرباط النصا

  الشهاب المقري 

ده   ان عن ا يناسب        أحمد بن أبي بكر بن أحمد البغدادي نقيب األشراف المتعممين، آ ًا مم رًا ونظم ة نث فضائل جم
ل، ويحضر المجالس        الوقائع وما يحضر فيه من التهاني والتعازي، ويعرف الموسيقى والشعبذة، وضرب الرم

   : والبسط، ثم انقطع عن ذلك آله لكبر سنه وهو مما يقال فيه وفي أمثاله والمسكر واللعبالمشتملة على اللهو 

  وجدتها توبة إفالس* ذهبت عن توبته سائًال 

اب الصغير      وآان مولده بدمشق سنة ثالث وثالثين وستمائة، وتوفي ليلة السبت خامس ابر ب ن بمق ذي القعدة ودف
   . اهللا سنة، سامحه في قبر أعده لنفسه عن خمس وثمانين

  قاضي القضاة فخر الدين 

الكي،        أبو العباس أحمد بن تاج الدين أبي الخير سالمة بن زين الدين أبي ن سالم اإلسكندري الم د ب اس أحم العب
آثيرة، وولي نيابة الحكم في اإلسكندرية فحمدت سيرته وديانته  ولد سنة إحدى وسبعين وستمائة، وبرع في علوم

   . متهوصرا

ن       رها أحس ية فباش نة الماض ي الس ة ف ام للمالكي اء الش ى قض دم عل م ق وفي     ث ى أن ت فًا، إل نة ونص رة س مباش
ق      بالصمصامية بكرة األربعاء مستهل ذي الحجة، ودفن إلى ه خل جانب القندالوي بباب الصغير، وحضر جنازت

   . اهللا تعالى آثير، وشكره الناس وأثنوا عليه رحمه

  تسع عشرة وسبعمائةثم دخلت سنة 

ة مستهل محرم        ا، وفي ليل ي قبله ببها        استهلت والحكام هم المذآورون في الت ح شديدة بدمشق سقط بس هبت ري
   . شيء من الجدران، واقتلعت أشجارًا آثيرة

ن القالنسي    دين ب ن        وفي يوم الثالثاء سادس عشرين المحرم خلع على جمال ال ال عوضًا عن اب ة بيت الم بوآال
   . شيالشري

ن صصرى   ن الشريشي أيضًا،       وفي يوم األربعاء الخامس من صفر درس بالناصرية الجوانية اب عوضًا عن اب
   . وحضر عنده الناس على العادة

ي عوضًا عن فخر          دين آقوش الرحب ال ال دواوين جم ولي       وفي عاشره باشر شد ال ان آقوش مت اس، وآ دين إي ال
   . الدين طرقش الساآن بالعقبية األمير علم دمشق من سنة سبع وسبعمائة، وولي مكانه



 

قاء،    ى االستس اس        وفي هذا اليوم نودي بالبلد بصوم الناس ألجل الخروج إل أ الن راءة البخاري وتهي وشرع في ق
ان   ودعوا عقيب الصلوات وبعد الخطب، وابتهلوا إلى اهللا في االستسقاء، فلما آان يوم السبت منتصف صفر، وآ

رج أ  ان، خ ابع نيس د س ل البل ون       ه اة يبك راء مش لطنة واألم ب الس رج نائ دم، وخ جد الق د مس ى عن رمتهم إل ب
   . ويتضرعون

اس القاضي صدر       ًا، وخطب بالن اس       واجتمع الناس هنالك وآان مشهدًا عظيم ري وأمن الن ليمان الجعف دين س ال
اني جاءهم       وم الث اس من الي ه ورأ    على دعائه، فلما أصبح الن إذن اهللا ورحمت وتهم،    الغيث ب ه ال بحولهم وال بق فت

   . البالد آلها وهللا الحمد والمنة، وحده ال شريك له ففرح الناس فرحًا شديدًا وعم

   . وتحسين ما فيه وفي أواخر الشهر شرعوا بإصالح رخام الجامع وترميمه وحلى أبوابه

ن صصرى   بتوقيع سلطان وفي رابع عشر ربيع اآلخر درس بالناصرية الجوانية ابن الشيرازي ي، وأخذها من اب
   . وباشرها إلى أن مات

ن شيخ السالمية فخر           ى باشر اب ادى األول اظر الجيش الحسبة       وفي يوم الخميس سادس عشر جم دين أخو ن ال
   . الجامع بدًال عن ابن شيخ السالمية، وخلع على آل منهما بدمشق عوضًا عن ابن الحداد، وباشر ابن الحداد نظر

د     ء خامس جمادى اآلخرة قدم من مصر إلى دمشق قاضيوفي بكرة الثالثا د اهللا محم و عب القضاة شرف الدين أب
زآي الدين ظافر الهمداني المالكي، على قضاء المالكية بالشام،  إلى قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن الشيخ

آخر ر      عوضًا عن ابن سالمة ذا مؤرخ ب د ه ة   توفي، وآان بينهما ستة أشهر، ولكن تقلي بس الخلع ع األول، ول  بي
   . وقرئ تقليده بالجامع

ويرة       ن ن دين ب در ال ة القاضي ب نة،       وفي هذا الشهر دّرس بالخاتونية البراني ره خمس وعشرون س ي، وعم الحنف
   . عوضًا عن القاضي شمس الدين محمد قاضي ملطية توفي

راً            يئًا آثي ى دمشق سيل عظيم أتلف ش اب       ،وفي يوم السبت خامس رمضان وصل إل ى دخل من ب ع حت وارتف
وا من      ه، وانتقل اس ل زعج الن ع          الفرج، ووصل إلى العقبية وان ان مطرًا وق ه ألن أصله آ م تطل مدت اآنهم، ول أم

   . بأرض وابل السوق والحسينية

ي،          دين الرحب ال ال د موت جم دواوين بع دين       وفي هذا اليوم باشر طرقشي شد ال ة صارم ال ة المدين وباشر والي
د     ولما آان يوم الثالثاء . ر، وخلع عليهماالجوآندا اء عن ان الفقه التاسع والعشرين من رمضان اجتمع القضاة وأعي

ا             نائب السلطنة بدار ة من الفتي ن تيمي دين ب ي ال ع الشيخ تق اب من السلطان يتضمن من  السعادة وقرئ عليهم آت
   . بمسألة الطالق، وانفصل المجلس على تأآيد المنع من ذلك

د      م الجمعة تاسع شوال خطب القاضي صدر الدين الداراني عوضًا عنوفي يو ن عب دين ب بدر الدين بن ناصر ال
ي    السالم، بجامع جراح، وآان فيه خطيبًا قبله فتواله ا الت بدر الدين حسن العقرباني واستمر ولده في خطابة داري

   . آانت بيد أبيه من بعده

رهم         وم السبت عشرة خرج الرآب وأمي ر      وفي ي دين أيبك المنصوري أمي دين       عز ال ا صدر ال م، وحج فيه عل
دين  دين الدمشقي وهو قاضي         قاضي القضاة الحنفي، وبرهان الدين بن عبد الحق، وشرف ال ة، ونجم ال ن تيمي ب

الكي          الرآب، ورضي الدين المنطيقي، وشمس الدين بن ن رشيق الم د اهللا ب ات، وعب ز خطيب جامع القبيب الزري
   . وغيرهم

ه جمع        : يهاوف الوون ومع ن ق د ب دين        حج سلطان اإلسالم الملك الناصر محم ريم ال ه آ راء، ووآيل ر من األم آثي
ن  اد           وفخر الدين آاتب المماليك، وآاتب السر اب ك عم اه المل ن جماعة، وصاحب حم ر، وقاضي القضاة اب األثي

   . ق آثير من األعيانغبريال، في خدمة السلطان وآان في خدمته خل الدين، والصاحب شمس الدين

د      : وفيها ان ق ا سعيد آ ان وعجز عن مسكه،        آانت وقعة عظيمة بين التتار بسبب أن ملكهم أب ًا بجوب ضاق ذرع
ى  ة،          فانتدب له جماعة من األمراء عن أمره، منهم أبو يحي ابر الدول رهم من أآ اق وقرشي وغي ه، ودقم خال أبي

   . فأنهى إليه ما آان منهمالسلطان  وأرادوا آبس جوبان فهرب وجاء إلى



 

ف، ورآب السلطان      وفي صحبته الوزير علي شاه، ولم يزل بالسلطان حتى رضي عن جوبان وأمده بجيش آثي
يهم    م ف وًا من           معه أيضًا والتقوا مع أولئك فكسروهم وأسروهم، وتحك ذه السنة نح ى آخر ه نهم إل ل م ان فقت جوب

   . أربعين أميرًا

   : من األعيان 

  المقري شهاب الدينالشيخ  

د        ي، ول ري الحنف در الكف ن ب زارة ب ن ف تمائة،        أبو عبد اهللا الحسين بن سليمان ب ين وس ًا في سنة سبع وثالث تقريب
ه السبع        وسمع الحديث وقرأ بنفسه آتاب الترمذي، وقرأ ه، وجمع علي اس علي القراءات وتفرد بها مدة يشتغل الن

   . أآثر من عشرين طالبًا

ه     وآان يعرف ال نة، ول رة وآانت مجالسته حس ر من       نحو واألدب وفنونًا آثي ة أآث رة، درس بالطرخاني د آثي فوائ
دة   ره، وانقطع في            أربعين سنة، وناب في الحكم عن األذرعي م ًا أضر في آخر عم رًا مبارآ ان خي ه، وآ واليت

 ولى، وصّلي عليه بعد الظهروالذآر وإقراء القرآن إلى أن توفي ثالث عشر جمادى األ بيته، مواظبًا على التالوة
   . يومئذ بجامع دمشق، ودفن بقاسيون رحمه اهللا

   : وفي هذا الشهر جاء الخبر بموت

  الشيخ اإلمام تاج الدين 

زي الشافعي المعروف باألفضلي،     داد في        عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد التبري د رجوعه من الحج ببغ بع
آان   : ينكر على رشيد الدولة ويحط عليه، ولما قتل قال فقيهًا مبارآًا، وآانالعشر األول من صفر، وآان صالحًا 

يئًا،    قتله أنفع من قتل مائة ألف  نصراني، وآان رشيد الدولة يريد أن يترّضاه فلم يقبل، وآان ال يقبل من أحد ش
   . ولما توفي دفن بتربة الشونيزي، وآان قد قارب الستين رحمه اهللا

  المصري د بن مفضل بن فضل اهللامحيي الدين محم 

اً      ان مشكور السيرة محبب اف، آ رة        آاتب ملك األمراء، ومستوفي األوق ة آثي رم وخدم ه آ اء والصلحاء، في للعلم
نة،     للناس، توفي في رابع عشرين من جمادى األولى، ودفن بتربة ابن هالل بسفح قاسيون وله ست وأربعون س

   . النحاس الدين بن وباشر بعده في وظيفته أمين

  العادلي األمير الكبير غرلو بن عبد اهللا 

اب بدمشق عن     د ن وًا من        آان من أآابر الدولة ومن األمراء المقدمين األلوف، وق ا نح ادل آتبغ ك الع تاذه المل أس
تمائة، وأول     وفي في           ثالثة أشهر في سنة خمس وسبعين وس ى أن ت رًا إل رًا آبي سنة ست وتسعين، واستمر أمي

وم الخميس   سابع جما ى ي ان شهمًا شجاعًا ناصحًا            دى األول ري بقاسيون، وآ ه بشمالي جامع المظف ن بتربت ودف
   . مات في عشر الستين لإلسالم وأهله،

  األمير جمال الدين أقوش 

ان      ل، وآ رى إرب ع من نائب       الرحبي المنصوري، والي دمشق مدة طويلة، آان أصله من ق نصرانيًا فسبي وبي
ل         ل إلى الملك المنصور فأعتقه وأمره،الرحبة، ثم انتق م انتق وًا من إحدى عشرة سنة ث وتولى الوالية بدمشق نح

   . أشهر، وآان محبوبًا إلى العامة مدة واليته إلى شد الدواوين مدة أربعة

  الخطيب صالح الدين 

د،   ان خطيب جامع     يوسف بن محمد بن عبد اللطيف بن المعتزل الحموي، له تصانيف وفوائ السوق األسفل   وآ
     . بحماه، وسمع من ابن طبرزد، توفي في جمادى اآلخرة



 

  العالمة فخر الدين أبو عمرو 

ي      عثمان بن علي بن يحيى بن هبة اهللا بن إبراهيم بن المسلم بن علي ابن بنت أب األنصاري الشافعي المعروف ب
ا     ان من بقاي م با     سعد المصري، سمع الحديث وآ اب في الحك اء، ون اد جامع       العلم ه في ميع ّي مكان اهرة، وول لق

ه    طولون الشيخ عالء  الدين القونوي شيخ الشيوخ، وفي ميعاد الجامع األزهر شمس الدين بن عالن، آانت وفات
   . ليلة األحد الرابع والعشرين من جمادى اآلخرة، ودفن بمصر وله من العمر سبعون سنة

  الشيخ الصالح العابد

ن عمر  أبو الفتح نصر بن سليما  ى        المنبجي  ن ب ا إال إل ا وال يخرج منه زار فيه ينية ي ة بالحس ه زاوي ة،   ، ل الجمع
ادى اآلخرة،             د العصر السادس والعشرين من جم اء بع وم الثالث وفي ي ه      سمع الحديث، ت د بزاويت ن من الغ ودف

   . المذآورة رحمه اهللا

  الشيخ الصالح المعمر الرحلة 

ارك عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أح ي الجيش المقدسي        مد بن إسماعيل بن عطاف بن مب ن أب ي ب ن عل ب
د سمع        ره، وق م، راوي صحيح البخاري وغي دين          الصالح المطع م ال ه الشيخ عل ر من مشايخ عدة وترجم الكثي

ذآور بالجامع     البرزالي في تاريخه توفي ليلة السبت وم الم رابع عشر ذي الحجة، وصّلي عليه بعد الظهر في الي
   . بالساحة بالقرب من تربة المولهين، وله أربع وسبعون سنة رحمه اهللا تعالى ي، ودفنالمظفر

  ثم دخلت سنة عشرين وسبعمائة 

اهرة         استهلت وحكام البالد هم المذآورون في التي قبلها، وآان السلطان في   ى الق اد إل ذه السنة في الحج، وع ه
ر       ورجع  يوم السبت ثاني عشر المحرم، ودقت البشائر، ام وصحبته األمي ق الش ى طري دين عل الصاحب شمس ال

  . صاحب حماه مع السلطان إلى القاهرة ناصر الدين الخازندار، وعاد

الي    وأنعم عليه السلطان ولقب بالملك المؤيد، ورسم أن يخطب له على ام الع منابرها وأعمالها، وأن يخطب بالمق
   . يه عمه المنصورما آان عل المولوي السلطاني الملكي المؤيدي، على

   . من عشرين ألفًا عمر ابن المرجاني شهاب الدين مسجد الخيف وأنفق عليه نحوًا  : وفيها

   . وفي المحرم استقال أمين الدين من نظر طرابلس وأقام بالقدس

دم مع قاض     وفي آخر صفر باشر نيابة الحكم المالكي القاضي شمس الدين محمد بن د ق ي أحمد القفصي، وآان ق
   . القضاة شرف الدين من مصر

ال   ًا       وفي يوم االثنين الخامس والعشرين من ربيع األول ضربت عنق شخص يق ان غالم د اهللا الرومي وآ ه عب ل
ين    لبعض التجار، وآان قد لزم الجامع، ثم اّدعى النبوة واستتيب فلم يرجع فضربت عنقه وآان أشقر أزرق العين

   . له ذلك، واضطرب عقله في نفس األمر وهو في نفسه شيطان إنسي حسن جاهًال، وآان قد خالطه شيطان

ي     رأة الت ى الم ات         وفي يوم االثنين ثاني ربيع اآلخر عقد عقُد السلطان عل الد القبجاق، وهي من بن دمت من ب ق
   . وآاتب السر وآريم الدين وجماعة األمراء الملوك، وخلع على القاضي بدر الدين بن جماعة

ا  ان من           ووصلت العس الد سيس وغرق في بحر جاه ى ب ذا الشهر إل عساآر طرابلس نحو من ألف       آر في ه
ام في    ى الش الد         فارس، وجاءت مراسيم السلطان في هذا اليوم إل ا وإخراجهم من ب ار آل مهن ى أخب اط عل االحتي

   . لعدم قدوم والدهم مهنا على السلطان اإلسالم، وذلك لغضب السلطان عليهم

ة الشيخ محي       وفي يوم األربع ى درس بالرآني ادى األول ع عشرين جم ه       اء راب دين األسمر الحنفي وأخذت من ال
دريس جامع    ذي          الجوهرية لشمس الدين البرقي األعرج، وت دين الطرسوسي، ال ي ال ن محي دين ب اد ال ة لعم القلع



 

ود، ول   ولي قضاء الحنفية بعد هذا، وأخذ ال،     من البرقي إمامة مسجد نور الدين له بحارة اليه ن الكي دين ب اد ال عم
   . الربوة الشيخ محمد الصبيبي وإمامة

وًا من عشرين          أرض حلب نح م نائب حلب       وفي جمادى اآلخرة اجتمعت الجيوش اإلسالمية ب يهم آله ًا، عل ألف
   . الطنبغا وفيهم نائب طرابلس شهاب الدين قرطبة

لم اهللا      م خاضوافدخلوا بالد األرمن من إسكندرونة ففتحوا الثغر ثم تل حمدان ث م س نهم جماعة، ث جاهان فغرق م
اتين    من وصلوا إلى سيس فحاصروها وضيقوا على أهلها وأحرقوا دار الملك التي في البلد، وقطعوا أشجار البس

   . واألغنام وآذلك فعلوا بطرسوس، وخربوا الضياع واألماآن وأحرقوا الزروع وساقوا األبقار والجواميس

اقوا       هر المذآور فلم يغرق منهم أحد، وأخرجوا بعدثم رجعوا فخاضوا الن م وس ا وأوالده من بالده رجوعهم مهن
غ الجيوش موت         م بل ة، ث ة وحديث ى عان ه إل الده            خلف ى ب ارات عل نوا الغ د، فش ده من بع ام ول صاحب سيس وقي

   . في المرة الرابعة فإنه قتل منهم جماعة وتابعوها وغنموا وأسروا إال

وا   ت وقعة عظيمة ببالد المغرب بين المسلمين والفرنجوفي هذه السنة آان فنصر اهللا المسلمين على أعدائهم، فقتل
وا        منهم خمسين ألفًا وأسروا خمسة آالف، وآان رنج، وغنم وك اإلف ًا من مل في جملة القتلى خمسة وعشرين ملك

   . األموال شيئًا آثيرًا من

ين وخمسمائة    ذهب والفضة، وإنمايقال آان من جملة ما غنموا سبعون قنطارًا من ال آان جيش اإلسالم يومئذ ألف
   . قتيًال، وهذا من غريب ما وقع وعجيب ما سمع فارس غير الرماة، ولم يقتل منهم سوى إحدى عشر

الدين بن تيمية بحضرة نائب السلطنة،   وفي يوم الخميس ثاني عشرين رجب عقد مجلس بدار السعادة للشيخ تقي
م           والمفتيون من المذاهب، وحضر  وحضر فيه القضاة ألة الطالق، ث اء بمس ى اإلفت ود إل ى الع اتبوه عل الشيخ وع

 خمسة أشهر وثمانية عشر يومًا، ثم ورد مرسوم من السلطان بإخراجه يوم االثنين يوم حبس في القلعة فبقي فيها
   . عاشوراء من سنة إحدى وعشرين آما سيأتي إن شاء اهللا تعالى

در      ة أيام أضيف شد األوقاف إلى األمير عالء الدين بنوبعد ذلك بأربع ر وعزل ب ة الب معبد إلى ما بيده من والي
   . الدين المنكورسي عن الشام

ى  دخول        وفي آخر شعبان مسك األمير عالء الدين الجاولي نائب غزة وحمل إل د ال ه يري م أن ه اته اإلسكندرية ألن
   . وآان له بر وإحسان وأوقاف، وقد بنى بغزة جامعًا حسنًا مليحًا ،إلى دار اليمن، واحتيط على حواصله وأمواله

ات، وأظهر   ك       وفي هذا الشهر أراق ملك التتر أبو سعيد الخمور وأبطل الحان ا، وذل ى الرعاي دل واإلحسان إل الع
ا       أنه أصابهم برد عظيم وجاءهم سيل هائل فلجؤوا إلى ابوا وأن لموا فت ه فس وا إلي وا  اهللا عز وجل، وابتهل بوا وعمل

   . الخير عقيب ذلك

الدين بخمسة وأربعين ألفًا وأجراه في   وفي العشر األول من شوال جرى الماء بالنهر الكريمي الذي اشتراه آريم
اس، وحصل    ه الن ه األشجار و           جدول إلى جامعه بالقبيبات فعاش ب ة، ونصبت علي ك الناحي ى أهل تل ه أنس إل ب

اه     ر تج ر وعمل            ا البساتين، وعمل حوض آبي دواب، وهو حوض آبي اس وال ه الن لجامع من الغرب يشرب من
   . آثير، ورفق زائد أثابه اهللا مطهرة، وحصل بذلك نفع

ن األوحد،         دين ب ك صالح ال ره المل ا الحاجب،       وخرج الرآب في حادي عشر شوال وأمي دين آتبغ ن ال ه زي وفي
ن    وقاض وآمال الدين الزملكاني، والقاضي شمس الدين بن المعز، دين اب ي حماه شرف الدين البازري، وقطب ال

   . وعالء الدين بن غانم، ونور الدين السخاوي، وهو قاضي الرآب شيخ السالمية وبدر الدين بن العطار،

دين        ة ومجد ال ري، وقاضي الحنابل ن الحري ة اب الكي،      ومن المصريين قاضي الحنفي حرمي والشرف عيسى الم
   . الجيبغا غربي دار الطعم ودخله الناس ارة الحمام الذي عمرهوفيه آملت عم . وهو قاضي الرآب

ر الخواجه مجد      ك التت د مل اقوت        وفي أواخر ذي الحجة وصل إلى دمشق من عن ن ي د ب ن محم دين إسماعيل ب ال
ك   ين المسلمين          السالمي، وفي صحبته هدايا وتحف لصاحب مصر من مل ا جاء ليصلح ب ه إنم ر، وأشهر أن التت



 

 وقف الناس بعرفات موقفًا  : وفيها . بدار السعادة يومًا واحدًا، ثم سار إلى مصر اه الجند والدولة، ونزلوالتتر، فتلق
رة   ه       عظيمًا لم يعهد مثله، أتوه من جميع أقطار األرض، وآان مع العراقيين محامل آثي ا علي وم م ا محمل ق منه

   . من الذهب والآللئ بألف ألف دينار مصرية، وهذا أمر عجيب

   : من األعيان 

  الشيخ إبراهيم الدهستاني 

ين داد أربع ر بغ ره حين أخذت التت ذآر أن عم ان ي ر، وآ د أسن وعم ان ق و  وآ ة ه ان يحضر الجمع نة، وآ س
د سوق          وأصحابه تحت قبة النسر، إلى أن توفي ليلة الجمعة السابع ي عن ه الت ع اآلخر بزاويت والعشرين من ربي

   . مائة وأربع سنين، آما قال، فاهللا أعلم ن العمرالخيل بدمشق، ودفن بها وله م

  الشيخ محمد بن محمود بن علي 

وفي    الشحام المقرئ شيخ ميعاد ابن عامر، آان شيخًا حسنًا بهيًا مواظبًا ة ت على تالوة القرآن إلى أن توفي في ليل
   . اهللا الدهستاني المذآور أو قبله بليلة رحمهما

  اللغوي ئغالشيخ شمس الدين بن الصا 

ًا   هو أبو عبد اهللا محمد بن حسين بن سباع بن أبي بكر الجذامي المصري األصل، ثم انتقل إلى دمشق، ولد تقريب
تمائة بمصر، وسمع الحديث      ين وس م العروض          سنة خمس وأربع ر، وعل النظم والنث ًا ب ًا فاضًال بارع ان أديب وآ

   . رح مقصورة بن دريداختصر صحاح الجوهري، وش والبديع والنحو واللغة، وقد

والصنائع، وآان حسن األخالق لطيف المحاورة      وله قصيدة تائية تشتمل على ألفي بيت فأآثر، ذآر فيها العلوم
ن   والمحضارة، وآان يسكن بين درب الحبالين والفراش عند بستان القط توفي بداره يوم االثنين ثالث شعبان ودف

    . بباب الصغير

  وسبعمائة وعشرينثم دخلت سنة إحدى  

   . استهلت وحكام البالد هم المذآورون في التي قبلها

د درس      وفي أول يوم منها فتح حمام الزيت الذي في رأس درب الحجر، جدد عمارته ان ق ا آ د م رجل ساوي بع
   . جيد متسع ودثر من زمان الخوارزمية من نحو ثمانين سنة، وهو حمام

   . صناديق وتحف ودقيق لك التتار أبي سعيد إلى السلطانوفي سادس المحرم وصلت هدية من م

ة بمرسوم       ة من القلع ن تيمي دين ب دة       وفي يوم عاشوراء خرج الشيخ تقي ال ى داره، وآانت م السلطان وتوجه إل
   . اهللا إقامته خمسة أشهر وثمانية عشر يومًا رحمه

ل ال          دين وآي ريم ال ى دمشق القاضي آ ع اآلخر وصل إل دم قاضي       سلطان وفي رابع ربي دار السعادة وق زل ب فن
اظر  و ن ي بمصر وه اآم الحنبل ن عوض الح دين ب ي ال ي  القضاة تق رة الت ة الكبي زل بالعادلي ة أيضًا، فن الخزان

   . جاء في بعض أشغال السلطان وزار القدس  : إلى مصر للشافعية، فأقام بها أيامًا، ثم توجه

ا       ريبًا من الميدان وآان فيوفي هذا الشهر آان السلطان قد حفر برآة ق دمها، فلم والي به أمر ال جوارها آنيسة ف
ائس بمصر        ى الكن رهم عل ذلك وسأل          هدمت تسلط الحرافيش وغي انزعج السلطان ل ه ف دروا، علي ا ق دمون م يه

   . يعزر  : فقالوا  ؟ منهم القضاة ماذا يجب على من تعاطى ذلك

ا عاقب من      وصلب وحرم وحزن وعاقب، فأخرج جماعة من السجون ممن وجب عليه قتل فقطع ه إنم موهمًا أن
   . آانوا قد اختفوا أيامًا تعاطي تخريب ذلك، فسكن الناس وأمنت النصارى وظهروا بعد ما



 

ار   : وفيه ة         ثارت الحرامية ببغداد ونهبوا سوق الثالثاء وقت الظهر، فث ًا من مائ نهم قريب وا م م وقتل اس وراءه الن
   . وأسروا آخرين

ي ومن خطه نقلت     قال  دين البرزال اء     : الشيخ علم ال وم األربع ى خرج القضاة        وفي ي ادى األول السادس من جم
ة      ى قبل وا عل ابون ووقف ى الق ل السلطان           واألعيان والمفتيون إل دين وآي ريم ال ه القاضي آ ذي أمر ببنائ الجامع ال

   . دمشق قبلته واتفقوا على أن تكون مثل قبلة جامع بالمكان المذآور، وحرروا

ار، بدمشق،    : وفيه ان        وقعت مراجعة من األمير جوبان أحد المقدمين الكب ز، فمسك جوب ين نائب السلطنة تنك وب
   . فعوتب في ذلك، ثم أعطي خبزًا يليق به ورفع إلى القلعة ليلتان، ثم حول إلى القاهرة

دور         اهرة في ال ق عظيم في الق ع حري وم وق ة،      وذآر علم الدين أن في هذا الي اآن المليحة المرتفع الحسنة واألم
إذا هو من         وبعض المساجد، وحصل للناس مشقة عظيمة من ذلك، فوا عن القضية ف م آش وقنتوا في الصلوات ث

اء    قبل النصارى بسبب ما آان أحرق من آنائسهم وهدم، فقتل السلطان بعضهم وألزم النصارى أن يلبسوا الزرق
فسكن   لوا األجراس في الحمامات، وأن ال يستخدموا في شيء من الجهات،وثيابهم آلها، وأن يحم على رؤوسهم

     . األمر وبطل الحريق

ازار وزوج الخواطىء     و سعيد الب ك أشد       وفي جمادى اآلخرة خرب ملك التتار أب وأراق الخمور وعاقب في ذل
   . وسامحه العقوبة، وفرح المسلمون بذلك ودعوا له رحمه اهللا

   . الشيخ علي المناخلي جمادى اآلخرة أقيمت الجمعة بجامع القصب، وخطب به وفي الثالث عشر من

أه تنكز             ذي أنش ام ال تح الحم ادى اآلخرة ف وم الخميس تاسع عشر جم وم        وفي ي ه، وأآري في آل ي اه جامع تج
   . بأربعين درهمًا لحسنه وآثرة ضوئه ورخامه

اليهود بعد إثبات آونها محدثة وجاءت  تي تجاه حارةوفي يوم السبت تاسع عشر رجب خربت آنيسة القرائيين ال
   . المراسيم السلطانية بذلك

ار،          ك التت ي سعيد مل ى أب دايا من السلطان إل ذت اله دين السالمي،       وفي أواخر رجب نف ا مجد ال صحبة الخواج
   . وفيها خمسون جمًال وخيول وحمار عتابي

ابون وشهدها  وفي منتصف رمضان أقيمت الجمعة بالجامع الكريمي  ذ القضاة والصاحب وجماعة من       بالق يومئ
   . األعيان

ازاني، مدّرس    وقدم دمشق الشيخ قوام الدين أمير آاتب ابن  : قال الشيخ علم الدين األمير العميد عمر األآفاني الق
هرًا ثم مر رمضان، وقد حج في هذه السنة وتوجه إلى مصر وأقام بها أش مشهد اإلمام أبي حنيفة ببغداد، في أول

   . إلى بغداد فنزل بالخاتونية الحنفية، وهو ذو فنون وبحث وأدب وفقه بدمشق متوجهًا

زة   دين حم ره شمس ال وال وأمي ر ش ين عاش وم االثن امي ي دين   وخرج الرآب الش م ال اني، وقاضيه نج الترآم
   . الدمشقي

دم من مص       : وفيها ه، وق دين بيبرس الحاجب       رحج تنكز نائب الشام وفي صحبته جماعة من أهل ر رآن ال األمي
   . لينوب عنه إلى أن يرجع، فنزل بالنجيبية البرانية

ي،      الخطيب جالل الدين القزويني، وعز الدين حمزة بن  : وممن حج فيها دين الحنف القالنسي، وابن العز شمس ال
اء      ي، وبه دين الحنف ام ال ن حس دين البرزال       وجالل الدين ب م ال ة، وعل ن علي دين ب ة    ال ن جماعة بزاوي ي ودّرس اب

ع    الشافعي يوم األربعاء ثامن عشر شوال عوضًا عن شهاب الدين أحمد بن محمد األنصاري لسوء تصرفه، وخل
رة           على ابن ه شموع آثي ة وأشعلت ل ة الجمع ه جمعي أ ب ا نش ة م رح   جماعة، وحضر عنده من األعيان والعام وف

   . الناس بزوال المعزول



 

دين السبكي       وفي يوم األحد سادس عشر شوال ذآر  : نقلت قال البرزالي ومن خطه ي ال ة تق ام العالم الدرس اإلم
ن  وي، وروى في          المحدث بالمدرسة الهكارية عوضًا عن اب نهم القون ده جماعة م األنصاري أيضًا، وحضر عن

   . بالخيار، عن قاضي القضاة ابن جماعة الدرس حديث المتبايعين

ولى   وفي شوال عزل عالء الدين ب اف، وت ة بحوران       ن معبد عن والية البر وشد األوق البالد القبلي والة ب ة ال والي
ة          عوضًا عن بكتمر لسفره إلى الحجاز، وباشر أخوه دين الطرقشي والي م ال ر عل اف، واألمي دين شد األوق بدر ال

ال عوضًا عن ن          البر مع شد الدواوين، وتوجه ة بيت الم ًا وآال ى حلب متولي دين أخي    ابن األنصاري إل اصر ال
     . يعقوب ناظر حلب، بحكم والية التاج المذآور نظر الكرك شرف الدين

بالد الروم في قيسارية في جيش آثيف  وفي يوم عيد الفطر آرب األمير تمرتاش بن جوبان نائب أبي سعيد على
لنائب حلب الطنبغا فقتل وسبى وحرق وخرب، وآان قد أرسل  من التتار والترآمان والقرمان، ودخل بالد سيس

   . عونًا له على ذلك، فلم يمكنه ذلك بغير مرسوم السلطان ليجهز له جيوشًا ليكونون

   : من األعيان 

  الشيخ الصالح المقري 

ي القرشي المخزومي       بقية السلف عفيف الدين أبو محمد عبد اهللا بن عبد الحق بن عبد اهللا ن عل بن عبد الواحد ب
ة       كة، أقام فيه أزيد منالدالصي شيخ الحرم بم ة الجمع ه ليل ابًا، وآانت وفات ستين سنة، يقرئ الناس القرآن احتس
   . بمكة، وله أزيد من تسعين سنة رحمه اهللا الرابع عشر من محرم

  اهللا الشيخ الفاضل شمس الدين أبو عبد 

روف  وه الصالحي المع داني، أب م الهم ي القاس ن أب ر ب ي بك ن أب د ب كاآيني، و محم ين بالس نة خمس وثالث د س ل
ه الفخر       وستمائة بالصالحية، وقرأ بالروايات، واشتغل في مقدمة في النحو، ونظم قويًا وسمع الحديث، وخرج ل

ي شيخ الشيعة، وصحب عدنان             ابن البعلبكي جزءًا عن ي صالح الحل ى أب رأ عل شيوخه، ثم دخل في التشيع فق
   . سنين األمير منصور بن حماد فأقام عنده نحوًا من سبعأوالده، وطلبه أمير المدينة النبوية  وقرأ عليه

الشيخ تقي الدين بن تيمية، وآل فيه عنه  ثم عاد إلى دمشق وقد ضعف وثقل سمعه، وله سؤال في الخبر أجابه به
دم دمشق   غيره، وظهر له بعد موته آتاب فيه انتصار  لليهود وأهل األديان الفاسدة فغسله تقي الدين السبكي لما ق

   . بخطه، ولما مات لم يشهد جنازته القاضي شمس الدين بن مسلم قاضيًا، وآان

از     ه قيم ل ابن ؤمنين عائشة       توفي يوم الجمعة سادس عشر صفر، ودفن بسفح قاسيون، وقت ه أمهات الم ى قذف عل
   . وغيرها رضي اهللا عنهن وقبح قاذفهن

د األصبهاني،    الشيخ نجم وفي يوم الجمعة مستهل رمضان صّلي بدمشق على غائبين وهم الدين عبد اهللا بن محم
ة   ة النبوي ا،            توفي بمكة، وعلى جماعة توفوا بالمدين ة به ن فرحون مدرس المالكي ي القاسم ب ن أب د اهللا ب نهم عب م

     . والشيخ حسن المغربي السقا والشيخ يحيى الكردي،

  الدين الشيخ اإلمام العالم عالء 

بشوش الوجه متواضعًا حسن الصوت   ري، إمام مشهد علي من جامع دمشق، آانعلي بن سعيد بن سالم األنصا
ي     بالقراءة مالزمًا إلقراء الكتاب العزيز بالجامع، ن عل د ب وآان يؤم نائب السلطنة ولده العالمة، بهاء الدين محم

   . دمشق مدرس األمينية، ومحتسب

   . توفي ليلة االثنين رابع رمضان ودفن بسفح قاسيون

 

 



 

  األمير حاجب الحجاب 

د      زين الدين آتبغا المنصوري، حاجب دمشق، آان من خيار األمراء وأآثرهم تم والمواعي راء، يحب الخ برًا للفق
ان            والمواليد وسماع الحديث، ويلزم أهله ويحسن  رًا، وآ ة آثي ن يتيم اس اب ي العب ًا لشيخنا أب ان مالزم يهم، وآ إل

ق   هار ثامن عشر شوال، ودفن من الغد بتربته قبلي القبيبات، وشهدهيوم الجمعة آخر الن يحج ويتصدق، توفي خل
   . آثير وأثنوا عليه رحمه اهللا

ن        والشيخ بهاء الدين بن المقدسي والشيخ سعد الدين أبي زآريا يحيى د ب دين محم د الشيخ شمس ال المقدسي، وال
   . سعد المحدث المشهور

رئ  وسيف الدين الناسخ المنادي على الكتب، وا ه،        لشيخ أحمد الحرام المق ى التنبي ان يكرر عل ائز، وآ ى الجن عل
   . بحسن ويسأل عن أشياء منا ما هو حسن ومنها ما ليس

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين 

ر    ي الب د        استهلت وأرباب الواليات هم المذآورون في التي قبلها، سوى وال دين طرقشي، وق م ال ه عل بدمشق فإن
   . وديانته وأمانته إلى والية حوران لشهامته وصرامته صرف ابن معبد

دم تنكز من         ة بدمشق، وقى اهللا شرها، وق ة عظيم اء حادي عشر       وفي المحرم حصلت زلزل ة الثالث الحجاز ليل
   . المحرم، وآانت مدة غيبته ثالثة أشهر

دم مغلطاي   بيومين لئال وقدم ليًال لئال يتكلف أحد لقدومه، وسافر نائب الغيبة عنه قبله  يكلفه بهدية وال غيرها، وق
وم    عبد الواحد الجحدار أحد األمراء بمصر بخلعة سنية من السلطان لتنكز فلبسها وقبل العتبة على العادة، وفي ي

ز،           األربعاء ة، وهو خطيب جامع تنك ة للحنيف دين القفجازي بالظاهري وحضر   سادس صفر درس الشيخ نجم ال
   .  ] 58  : النساء [   { َأْن ُتَؤدُّوا اْلَأَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُآْم }   : س في قوله تعالىعنده القضاة واألعيان، ودر

اد        وذلك بعد وفاة القاضي شمس الدين بن العز الحنفي، توفي مرجعه من ة القضاء عم ده نياب ولى بع الحجاز، وت
تنيبه      وبالدين الطرسوسي، وهو زوج ابنته، وآان ين ده، مس م بع ي الحك عنه في حال غيبته، فاستمر بعده، ثم ول

     . فيها

دم       : وفيه ع األول ق ا، وفي ربي ن         قدم الخوارزمي حاجبًا عوضًا عن آتبغ دين مسعود ب وام ال ى دمشق الشيخ ق إل
دين     ن الشيخ شرف ال ردد        الشيخ برهان الدين محمد ب زل بالقصاعين وت ي، فن اني الحنف د الكرم ة   محم ه الطلب إلي

ده مشارآة         ودخل إلى نائب السلطنة ان عن ه، وآ د اجتمعت ب واجتمع به وهو شاب مولده سنة إحدى وسبعين وق
دة          في د م م صار بع ه وجده مصنفات، ث ى مصر    الفروع واألصول ودعواه أوسع من محصوله، وآانت ألبي إل

   . ومات بها آما سيأتي

ن، وفي ربيع األول تكامل فتح إياس ومعاملته ا في        ا وانتزاعها من أيدي األرم ه وبينه رج األطلس وبين وأخذ الب
إذن اهللا       ة، ونصف فأخذه المسلمون ب د والرصاص، وعرض         البحر رمي ة بالحدي ه مطلي وه، وآانت أبواب وخرب

ار،  ا بالنج ر ذراع ة عش وره ثالث ر     س يهم الح وى عل واره فق دًا، وحاصروا آ رة ج ائم آثي لمون غن نم المس وغ
المين             سم والذباب، فر وا س دها وأقبل انيق وأخذوا حدي م من المج ان معه ا آ وا م ودهم فحرق انمين،   السلطان بع غ

   . وآان معهم خلق آثير من المتطوعين

اس، ولكن حصل        وفي يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى األولى آمل بسط داخل ى الن الجامع فاتسع عل
رادة، ومن      اسحرج بحمل األمتعة على خالف العادة، فإن الن اب الب آانوا يمرون وسط الرواق ويخرجون من ب

اب  ى الب ي إل تمر يمش اء اس ا      ش دخول إليه د ال ن أح وى المقصورة ال يمك ًا س ن ممنوع م يك ه، ول ر بنعلي اآلخ
ن مراحل          بالمداسات، اظره اب ل بسطه بإشارة ن أمر نائب السلطة بتكمي ادى   وفي   . بخالف باقي الرواقات، ف جم

   . العساآر من بالد سيس ومقدمهم أقوش نائب الكركاآلخرة رجعت 

م         ة الحك ل نياب ن جهب ن إسماعيل ب دين ب ي ال ن صصرى عوضًا عن       وفي آخر رجب باشر القاضي محي عن اب
   . عنها الداراني الجعفري، واستغنى الداراني بخطبة جامع العقبية



 

ع         ه وخل ة السلطان فأآرم ى خدم ه،  وفي ثالث رجب رآب نائب السلطنة إل ه       علي رح ب اد في أول شعبان فف وع
   . الناس

   . جوار داره شمالي الشامية البرانية وفي رجب آملت عمارة الحمام الذي بناه األمير عالء الدين بن صبيح

ة الناصر،       وفي يوم االثنين تاسع شعبان عقد األمير سيف الدين أبو بكر بن أرغون ى ابن ده عل نائب السلطنة عق
ذا ال  ي ه تن ف ين وخ راء ب ن أوالد األم ة م وم جماع ى رؤوس    ي رت الفضة عل ًا، ونث ماطًا عظيم د س ه، وم يدي

ًا مشهودًا، ورسم      ان يوم رين، وآ ة، وعوض          المطه أآوالت بمك وم وضع المكس عن الم ذا الي ي ه السلطان ف
     . بلد الصعيد صاحبها عن ذلك بإقطاع في

يم    وفي أواخر رمضان آملت عمارة الحمام الذي بناه بهاء ن عل دين ب القرب من        ال ة من قاسيون ب اق الماجي بزق
   . سكنه، وانتفع به أهل تلك الناحية ومن جاورهم

اب        وخرج الرآب الشامي يوم الخميس ثامن شوال وأميره سيف الدين بلبطي ان سكنه داخل ب ة، وآ نائب الرحب
   . النقيب قاضي حمص الجابية بدرب ابن صبرة، وقاضيه شمس الدين بن

   : األعيان من 

  الحنفي القاضي شمس الدين بن العز 

ن    أبو عبد اهللا محمد بن الشيخ شرف الدين أبي البرآات محمد بن الشيخ عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز ب
ون      وهيب بن عطاء بن جبير بن آابن بن وهيب األذرعي تهم وفضالئهم في فن الحنفي، أحد مشايخ الحنفية وأئم

   . نحوًا من عشرين سنة عددة، حكم نيابةمن العلوم مت

ر  ريم األخالق آثي ة آ د الطريق يرة، جي ود الس ام محم ديد األحك ان س ى أصحابه  وآ ان إل ر والصلة واإلحس الب
ن خطب     و أول م دة، وه رم م امع األف ي ج رهم، وخطب ف ة    وغي ة والقليجي ة واليغموري ه ودرس بالمعظمي ب

   . باإلفتاء، وآان آبيرًا معظمًا مهيبًا لناسوالظاهرية، وآان ناظر أوقافها، وأذن ل

رم،     توفي بعد مرجعه من الحج بأيام قالئل، يوم الخميس سلخ المحرم، وصّلي عليه يومئذ بعد الظهر بجامع األف
   . حافلة، وشهد له الناس بالخير وغبطوه لهذه الموتة رحمه اهللا ودفن عند المعظمية عند أقاربه، وآانت جنازته

ة      ودرس بع  ة والقليجي ي المعظمي دين الفقجازي، وف م ال ة نج دين،     ده في الظاهري ه عالء ال رم ابن ة األف والخطاب
   . الطرسوسي، مدرس القلعة وباشر بعده نيابة الحكم القاضي عماد الدين

  إسحاق الشيخ اإلمام العالم أبو 

ي         ن أب راهيم ب ن إب د ب ن محم راهيم ب ري       ب بقية السلف رضي الدين أبو إسحاق إب راهيم الطب ن إب د ب ن محم كر ب
نة، سمع        ر من خمسين س ام أآث ام المق ه           المكي الشافعي، إم م يكن ل ا ول واردين إليه ده وال الحديث من شيوخ بل

   . طويلة، ويذآر أنه اختصر شرح السنة للبغوي رحلة، وآان يفتي الناس من مدة

     . من أئمة المشايخ غد، وآانتوفي يوم السبت بعد الظهر ثامن ربيع األول بمكة، ودفن من ال

  شيخنا العالمة الزاهد رآن الدين

، نائب الخطابة، ومدرس بن سليمان بن حماد البجلي الشافعي بقية السلف رآن الدين أبو يحيى زآريا بن يوسف 
ة  رائض              الطيبي ان يشتغل في الف ة، آ ده الطلب ا عن ة لالشتغال بالجامع، يحضر به ه حلق ا  واألسدية، ول ، وغيره

سبعين سنة، ودفن قريبًا من شيخه  مواظبًا على ذلك، توفي يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى األولى عن
   . تاج الدين الفزاري رحمهما اهللا

  نصير الدين



 

ي طالب         أبو محمد عبد اهللا بن وجيه الدين أبي عبد  ن أب ي ب ن عل د ب ن محم ي ب ن       اهللا عل الي اب ن مع ن سويد ب ب
ام   أبي محمد بن ه،    بكر الربعي التغلبي التكريتي أحد صدور دمشق، قدم أبوه قبله إليها وعظم في أي الظاهر وقبل

ة رة والنعم وال الكثي م األم تمائة، وله ي حدود خمسين وس ده ف ان مول وم الخميس عشرين  وآ وفي ي ة، ت الباذخ
   . رجب، ودفن بتربتهم بسفح قاسيون رحمه اهللا

   : توفي وفي يوم األحد حادي عشر شوال

  شمس الدين محمد بن المغربي 

اآن   التاجر السفار، باني خان الصنمين الذي على جادة الطريق للسبيل رحمه اهللا وتقبل منه، وهو في أحسن األم
   . وأنفعها

  الشيخ الجليل نجم الدين 

ود المصر    نجم الدين أبو عبد اهللا الحسين بن محمد بن إسماعيل القرشي المعروف ابن عنق ة    ب ه وجاه ي، آانت ل
   . شوال، ودفن بزاويته، وقام بعده فيها ابن أخيه وإقدام على الدولة، توفي بكرة الجمعة ثالث عشرين

  شمس الدين محمد بن الحسن 

تمائة     ابن الشيخ الفقيه محيي الدين أبو الهدى أحمد بن الشيخ شهاب الدين أبي شامة، ولد سنة ثالث وخمسين وس
ى ا وه عل تغلفأسمعه أب رآن واش رأ الق ايخ وق بع  لمش دارس والس تالوة ويحضر الم ر ال ان ينسخ ويكث ه وآ بالفق

   . شوال، ودفن عند والده بمقابر باب الفراديس الكبير، توفي في سابع عشرين

  الشيخ العابد جالل الدين

دين          ن ال ن زي راهيم ب و إسحاق إب دين أب ن   جالل ال د ب ي        محم د العقيل ن محم ود ب ن محم د ب ابن   أحم المعروف ب
رة،   القالنسي، ولد ر م وسمع   سنة أربع وخمسين وستمائة، وسمع على ابن عبد الدائم جزء ابن عرفة، ورواه غي

ى      على غيره أيضًا، واشتغل بصناعة الكتابة واإلنشاء ثم انقطع وترك ذلك آله وأقبل ادة، وبن ادة والزه ى العب عل
   . له األمراء بمصر زاوية وترددوا إليه

وه،        فيه بشاشة وفصاحة، وآان ثقيل السمع، ثم انتقل إلى القدس وقدموآان  اس وأآرم ه الن اجتمع ب رة ف دمشق م
ة األحد   ه اهللا، وهو خال          وحدث بها ثم عاد إلى القدس وتوفي بها ليل املي رحم ابر م ن بمق دة، ودف ثالث ذي القع

   . لالقالنسي، وهذا خال الصاحب تقي الدين بن مراح المحتسب عز الدين بن

  الشيخ اإلمام قطب الدين

نباطي  ادر الس د الق ن عب د الصمد ب ن عب د ب ز ودّرس المصري محم اب التعجي ، اختصر الروضة وصنف آت
 الحكم بمصر، وآان من أعيان الفقهاء، توفي يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة عن سبعين   بالفاضلية وناب في

دين ال  دريس الفاضلية ضياء ال ده ت نة، وحضر بع ده س اهرة وحضر عن م بالق ب الحك ادي، نائ ة،  من ن جماع اب
   . واألعيان واهللا أعلم

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ثالث وعشرين 

ي          ذآورون في الت م الم ام ه انون األصم، والحك ر بدمشق هو        استهلت بيوم األحد في آ ي الب ر أن وال ا، غي قبله
   . ر من السنة الماضيةفي صف األمير عالء الدين علي بن الحسن المرواني، باشرها

   . عوضًا عن صارم الدين الجوآنداري وفي صفر من هذه السنة باشر والية المدينة األمير شهاب الدين بن يرق

فزينت القاهرة وأشعلت الشموع    وفي صفر عوفي القاضي آريم الدين وآيل السلطان من مرض آان قد أصابه،
   . من صدقته وجمع الفقراء بالمارستان المنصوري ليأخذوا



 

ة   ام العّالم ع األول، ودّرس اإلم لخ ربي ي س ام ف ن الزح ات بعضهم م افعي   فم بكي الش دين الس ي ال ّدث تق المح
ده عالء     بالمنصورية بالقاهرة عوضًا عن القاضي جمال الدين الزرعي، بمقتضى انتقاله إلى دمشق، وحضر عن

زل   عوضًا عن النجم ابن  الدين شيخ الشيوخ القونوي الشافعي ى، فن صصرى، في يوم الجمعة رابع جمادى األول
   . على القضاة ومشيخة الشيوخ وقضاء العساآر وتدريس العادلية والغزالية واألتابكية العادلية وقد قدم

ن   ة اهللا ب غ من         وفي يوم األحد مسك القاضي آريم الدين بن عبد الكريم بن هب د بل ان ق ل السلطان وآ الشديد وآي
ه وحواصله، ورسم         ة عند السلطان ما لم يصل إليهالمنزلة والمكان ى أموال يط عل ار واحت وزراء الكب غيره من ال

ه بشيء من              عليه عند نائب السلطنة، ثم م علي ى الشوبك وأنع ي إل م نف ة، ث ي بالقراف ه الت رسم له أن يكون بتربت
   . ثم أذن له باإلقامة بالقدس الشريف برباطه المال،

في البرج، وفرح العامة بذلك ودعوا   دين الصغير ناظر الدواوين، وأخذت أمواله وحبسومسك ابن أخيه آريم ال
   . للسلطان سبب مسكهما، ثم أخرج إلى صفد

ه       ع علي وزارة بمصر وخل ولّي ال د اهللا ف ك عب ين المل دس أم ذلك     وطلب من الق ة ب رح العام دء، وف ى ب عودًا عل
ال وأشعلوا له الشموع، وطلب الصاحب بدر الدين غبر وال           ي م خّول أم رة، ث وال آثي ه أم من دمشق فرآب ومع

   . مكرمًا آريم الدين الكبير، وعاد إلى دمشق

امية عوضًا عن      ن شيخ السالمية عزل       وقدم القاضي معين الدين بن الحشيشي على نظر الجيوش الش القطب ب
   . إلى منزله مصروفًا عنها أذن له في االنصراف عنها، ورسم عليه في العذراوية نحوًا من عشرين يومًا ثم

   . وفي جمادى األولى عزل طرقشي عن شد الدواوين وتوالها األمير بكتمر

ام عوضًا    وفي ثاني جمادى اآلخرة باشر ابن جهبل نيابة الحكم عن الزرعي، وآان قد باشر قبلها بأيام نظر األيت
   . عن ابن هالل

   . وآان بها إلى أن توفي إلى نيابة اإلسكندرية، وفي شعبان أعيد الطرقشي إلى الشد وسافر بكتمر

و،              ن هوالآ ا ب ك أبغ يهم بنت المل دم جماعة من حجاج الشرق وف ازان      وفي رمضان ق ة ق وأخت أرغون وعم
وم   وخربندا، فأآرمت وأنزلت بالقصر األبلق، وأجريت عليها اإلقامات والنفقات إلى أوان الحج، وخرج الرآب ي

ن         يره قطلجااالثنين ثامن شوال وأم دين قاضي القضاة اب األيوبكري، الذي بالقصاعين وقاضي الرآب شمس ال
   . مسلم الحنبلي

الوافي، وفخر الدين البعلبكي، وجماعة،    وحج معهم جمال الدين المزي، وعماد الدين بن الشيرجي، وأمين الدين
   . الدين بن نجيح وفوض الكالم في ذلك إلى شرف الدين بن سعد

   . رني شهاب الدين الظاهريآذا أخب

دين       ومن المصريين قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وولده عز الدين وفخر ك، وشمس ال دين آاتب الممالي ال
   . الفارسي الحارثي، وشهاب الدين األذرعي، وعالء الدين

د      بعد زآي الدين وفي شوال باشر تقي الدين السبكي مشيخة دار الحديث الظاهرية بالقاهرة ه عب ال ل ادي ويق المن
انتزعت من السبكي لفتح الدين بن سيد الناس اليعمري، باشرها في    العظيم بن الحافظ شرف الدين الدمياطي، ثم

   . ذي القعدة

ن شيخ السالمية      دين اب ى نظر الجيش مصاحبًا       وفي يوم الخميس مستهل ذي الحجة خلع على قطب ال د إل وأعي
   . الدين بالنظر وحده وعزل ابن حشيش بعد مدة مديدة استقل قطبلمعين الدين بن الحشيشي، ثم 

 

 



 

   : من األعيان 

  الفوطي اإلمام المؤرخ آمال الدين 

ي   ن أب دادي، المعروف      أبو الفضل عبد الرزاق أحمد بن محمد بن أحمد بن الفوطي عمر ب يباني البغ الي الش المع
ين    د سنة اثنت م تخلص من           وأرب بابن الفوطي، وهو جده ألمه، ول ار ث ة التت داد، وأسر في واقع تمائة ببغ ين وس ع

دًا، وآخر في نحو             األسر، فكان مشارفًا على ًا في خمس وخمسين مجل د صنف تاريخ الكتب بالمستنصرية، وق
وفي ثالث المحرم    عشرين، وله  مصنفات آثيرة، وشعر حسن، وقد سمع الحسن من محيي الدين بن الجوزي، ت

   . ودفن بالشونيزية

  صصرى قاضي القضاة نجم الدين بن 

دين     ين ال دل أم ن الع ي         أبو العباس أحمد بن العدل عماد الدين بن محمد ب دين أب اء ال ن الحافظ المحدث به الم ب س
ن      ن الحسن ب وظ ب ن محف ن صصرى             المواهب بن هبة اهللا ب د ب ن محم د ب ن أحم ن الحسن ب د ب ن محم الحسن ب

   . بالشام، ولد في ذي القعدة سنة خمس وخمسين وستمائةالقضاة  التغلبي الربعي الشافعي قاضي

ه      وسمع الحديث واشتغل وحصل وآتب عن القاضي شمس الدين بن خلكان وفيات ه، وتفق ان، وسمعها علي األعي
ارة، ودرذس       بالشيخ تاج الدين الفزاري، وعلى أخيه شرف الدين في د في اإلنشاء وحسن العب النحو، وآان له ي

   . وثمانين، وباألمينية سنة تسعين، وبالغزالية سنة أربع وتسعين يرة سنة ثنتينبالعادلية الصغ

ام سنة      ولى قضاء الش م ت ن جماعة حين        وتولى قضاء العساآر في دولة العادل آتبغا، ث د اب بعمائة، بع ين وس ثنت
   . طلب لقضاء مصر، بعد ابن دقيق العيد

ة   دريس العادلي ع ت يوخ م يخة الش ه مش م أضيف إلي ة،ث ة واألتابكي ا   والغزالي لخ منه ة انس ا مناصب دنيوي وآله
ل من حبيب     وانسلخت منه، ومضى عنها وترآها لغيره، وأآبر أمنيته بعد وفاته أنه لم يكن توالها وهي متاع قلي

   . وقورًا آريمًا جميل األخالق، معظمًا عند السلطان والدولة مفارق، وقد آان رئيسًا محتشمًا

ه    نه بالسهم ليلة الخميس سادس عشر ربيع األول وصّليتوفي فجأة ببستا عليه بالجامع المظفري، وحضر جنازت
     . جنازته حافلة ودفن بتربتهم عند الرآنية نائب السلطنة والقضاة واألمراء واألعيان، وآانت

  عالء الدين علي بن محمد 

ا    ة الدمشقي الش رأ        فعي،ابن عثمان بن أحمد بن أبي المنى بن محمد بن نحل تمائة وق ان وخمسين وس د سنة ثم ول
ودّرس بالدولعية والرآنية، وناظر بيت المال، وابتنى دارًا حسنة إلى  ، والزم الشيخ زين الدين الفارقي ) المحرر ( 

ة،       جانب الرآنية، ن جمل دين ب ال ال ة القاضي جم ة   ومات وترآها في ربيع األول، ودّرس بعده بالدولعي وبالرآني
   . الدين الخراساني القاضي رآن

   : وفي ربيع األول قتل

  الشيخ ضياء الدين 

ى       افر من دمشق إل ه فس وي       عبد اهللا الزربندي النحوي، آان قد اضطرب عقل اهرة فأشار شيخ الشيوخ القون الق
ة   ى القلع وه          فأودع بالمارستان فلم يوافق ثم دخل إل ى السلطان وظن ل نصرانيًا، فحمل إل ده سيف مسلول فقت  وبي

   . وآنت ممن اشتغل عليه في النحو جاسوسًا فأمر بشنقه فشنق،

  الشيخ الصالح المقري الفاضل 

زي الفوارسي    ي العزي ة، سمع من خطيب        شهاب الدين أحمد بن الطبيب بن عبيد اهللا الحل ابن الحلبي المعروف ب
ن     وآانت وفاته في ربيع األول مرداو ابن عبد الدائم، واشتغل وحصل وأقرأ الناس، نة، ودف عن ثمان وسبعين س

   . بالسفح



 

  شهاب الدين أحمد بن محمد 

اجر،          وال والبضائع والمت رة األم اجر المشهور بكث ذرعي الت ة ال ن قطني ازان         اب ه في سنة ق اة مال ل بلغت زآ قي
ع اآلخر من          وفي في ربي ار، وت تانه المسمى          خمسة وعشرين ألف دين اب بس ي بب ه الت ن بتربت نة، ودف ذه الس ه

   . القابون، وهي تربة هائلة، وآانت له أمالك مرفع عند ثورا، في طريقبال

  القاضي اإلمام جمال الدين 

الشيخ تاج الدين الفزاري، قدم من بعلبك  أبو بكر بن عباس بن عبد اهللا الخابوري، قاضي بعلبك، وأآبر أصحاب
ا     ليلتقي بالقاضي الذرعي فمات بالمدرسة   ة السبت الس ة ليل ه من       البادرائي ن بقاسيون، ول ى ودف ادى األول بع جم

   . أضغاث حلم العمر سبعون سنة

  الدين الشيخ المعمر المسن جمال 

تمائة،   ين وس ى عن         عمر بن إلياس بن الرشيد البعلبكي التاجر، ولد سنة ثنت ادى األول اني عشر جم وفي في ث وت
   . مائة وعشرين سنة، ودفن بمطحا رحمه اهللا

  القرافي دث صفي الدينالشيخ اإلمام المح 

ن  د سنة       صفي الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر بن محمد الحسني بن يحيى ب الحسين األرموي، الصوفي، ول
رأ     ) النهاية ( الكثير، وذيل على  ست وأربعين وستمائة، وسمع الكثير ورحل وطلب وآتب د ق البن األثير، وآان ق

   . منها طرفًا جيدًااللغة فحصل  واشتغل في  ) التنبيه ( 

ق  ان يفي ه السوداء، وآ بعين وغلبت علي بع وس نة س ي س ه ف م اضطرب عقل ذاآر  ث ان في ي بعض األحي ا ف منه
في جمادى اآلخرة من هذه السنة في المارستان  صحيحًا ثم يعترضه المرض المذآور، ولم يزل آذلك حتى توفي

   . النوري، ودفن بباب الصغير

  الخاتون المصونة 

ن       خات وب ب ن أي ي بكر ب ن أب ادل ب افور،       ون بنت الملك الصالح إسماعيل ابن الع دار آ دارها، وتعرف ب شادي ب
ا         يس في طبقته ط، ول زوج ق م تت ة، ول وم           وآانت رئيسة محترم ذا الحين، توفيت ي ا في ه وب غيره ي أي من بن

   . بتربة أم الصالح رحمهما اهللا الخميس الحادي والعشرين من شعبان، ودفنت

  الدين يخنا الجليل المعمر الرحلة بهاءش 

اج        بهاء الدين أبو القاسم ابن الشيخ بدر الدين أبي غالب المظفر بن نجم ام ت ن اإلم ود اب اء محم ي الثن الدين بن أب
ن الحسن   ن عساآر الدمشقي الطبيب            األمناء أبي الفضل أحمد بن محمد ب ن الحسين ب د اهللا ب ن عب ة اهللا ب ن هب ب

ه الحافظ       ة تسعالمعمر، ولد سن د خرج ل ايخ، وق وعشرين وستمائة، سمع حضورًا وسماعًا على الكثير من المش
العالئي عوالي من  الدين البرزالي مشيخة سمعناها عليه في سنة وفاته، وآذلك خرج له الحافظ صالح الدين علم

ى خمسمائة وسبعين     مجلدات تشتمل حديثه، وآتب له المحدث المفيد ناصر الدين بن طغربك مشيخة في سبع عل
     . وغيرهم شيخًا، سماعًا وإجازة وقرئت عليه فسمعها الحافظ

دًا بحذف المكررات،     : قال البرزالي ومن األجزاء خمسمائة وخمسين جزء       وقد قرأت عليه ثالثًا وعشرين مجل
   . بالمكررات

ال ظ     : ق ان يحف رة، وآ ر أج اس بغي الج الن ان يع تغل بالطب، وآ د اش ان ق ات   وآ ث والحكاي ن األحادي رًا م آثي
ره     واألشعار، وله نظم وخدم من عدة جهات الكتابة، ثم ترك ذلك ولزم بيته، وإسماع الحديث وتفرد في آخر عم

ي والمزي       في أشياء آثيرة، وآان سهًال في التسميع، ووقف آخر عمره داره دار حديث، وخص الحافظ البرزال
   . ين وقت الظهر خامس وعشرين شعبان، ودفن بقاسيون رحمه اهللاوآانت وفاته يوم االثن بشيء من بره،



 

  الوزير ثم األمير نجم الدين 

دين    حمد بن الشيخ فخر الدين عثمان بن أبي القاسم البصراوي الحنفي، درس ببصرى بعد عمه القاضي صدر ال
ا    الوزارة، ثم سأل اإلقالة  الحنفي، ثم ولي الحسبة بدمشق ونظر الخزانة، ثم ولي ة عشرة عنه منها فعوض بإمري

امن      بإقطاع هائل، وعومل في ذلك وم الخميس ث معاملة الوزراء في حرمته ولبسته، حتى آانت وفاته ببصرى ي
ى          عشرين ر الصدقة واإلحسان إل ًا آثي ًا نهاب دحًا وهاب ًا مم ان آريم واًال     شعبان، ودفن هناك، وآ رك أم اس، ت الن

   . منازله قت أمواله، ونكحت نساؤه وسكنتوأوالدًا ثم تفانوا آلهم بعده وتفر

  الجوآندار األمير صارم الدين بن قراسنقر 

ه بستة أشهر،              ل موت ا قب م عزل عنه ة ث ي بدمشق والي م ول ه       مشد الخاص، ث ن بتربت وفي تاسع رمضان ودف ت
   . لنفسه المشرفة المبيضة شرقي مسجد النارنج آان قد أعدها

  الشيخ أحمد األعقف الحريري 

وأربعين وستمائة، واشتغل في صباه على  شهاب الدين أحمد بن حامد بن سعيد التنوخي الحريري، ولد سنة أربع
ن إسرائيل،      الشيخ تاج الدين الفزاري في التنبيه، ثم صحب دين ب الحريرية وخدمهم ولزم مصاحبة الشيخ نجم ال

 لناس، حسن األخالق، توفي يوم األحد ثالثمرة، وآان مليح الشكل آثير التودد إلى ا وسمع الحديث، وحج غير
   . عشرين رمضان بزاويته بالمزة، ودفن بمقبرة المزة، وآانت جنازته حافلة

وفي ببعلبك في     وفي يوم الجمعة ثامن عشرين رمضان صّلي بدمشق على غائب وهو الشيخ هارون المقدسي، ت
   : وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة توفي الفقراء، العشر األخير من رمضان، وآان صالحًا مشهورًا عند

  الشيخ المقري أبو عبد اهللا 

دس،   ازة       محمد بن إبراهيم بن يوسف بن غصن األنصاري القصري ثم السبتي بالق ه جن املي، وآانت ل ن بم ودف
ة         حافلة حضرها آريم الدين والناس مشاة، ولد سنة ثالث ًا أحمر اللحي يخًا مهيب ان ش تمائة، وآ من  وخمسين وس

الكي      الحناء، اجتمعت به وبحثت معه في ان م ه، وآ ارة زرت هذه السنة حين زرت القدس الشريف، وهي أول زي
   . شريح الموطأ في ثمانية أشهر، وأخذ النحو عن أبي الربيع شارح المجمل للزجاجي من طريق المذهب، قد قرأ

  شيخنا األصيل شمس الدين 

ن    الدين أبي الفضل محمد بن شمسشمس الدين أبو نصر بن محمد بن عماد  ة اهللا ب الدين أبي نصر محمد بن هب
في شوال سنة تسع وعشرين وستمائة، وسمع الكثير وأسمع   محمد بن يحيى بن بندار بن مميل الشيرازي، مولده

نًا             وأفاد في علية شيخنا المزي يخًا حس ان ش ه اهللا وآ ه عدة أجزاء بنفسه أثاب رأ علي ه، ق ده اهللا برحمت راً تغم  خي
دنس    مبارآًا متواضعًا، يذهب الربعات والمصاحف، له في ذلك يد طولى، ولم يتدنس بشيء من   ات، وال ت الوالي

ا      بشيء من وظائف المدارس وال الشهادات، إلى أن توفي في يوم عرفة ه بجامعه زة، وصّلي علي ببستانه من الم
   . ودفن بتربتها رحمه اهللا

  الشيخ العابد أبو بكر 

ان فاضًال،        ر بن أيوب بن سعد الذرعي الحنبلي، قيم الجوزية، آان رجًالأبو بك ف، وآ ل التكل دًا قلي صالحًا متعب
ة األحد تاسع عشر ذي الحجة بالمدرسة            وقد سمع شيئَا من دالئل النبوة عن أة ليل وفي فج امري، ت الرشيدي الع

اس      عليه بعد الظهر بالجامع، ودفن بباب الصغير وآانت   الجوزية، وصّلي ه الن ى علي ة، وأثن ه حافل رًا   جنازت خي
   . الكثيرة النافعة الكافية رحمه اهللا، وهو والد العالمة شمس الدين محمد بن قيم الجوزية صاحب المصنفات

  الدين األمير عالء الدين بن شرف 

ده       ان وال ات، آ راء الطبلخان أ     محمود بن إسماعيل بن معبد البعلبكي أحد أم اجرًا ببعلبك فنش ذا واتصل    ت ده ه ول
ة وباشر   ة            بالدولة، علت منزلته، حتى أعطي طبلخان ى والي م صرف إل اف ث د بدمشق مع شد األوق ة البري والي



 

وآان سبط البدن عبله، فسأل أن يقال فأجيب فأقام ببستانه بالمزة إلى أن توفي  الوالة بحوران، فاعترضه مرض،
ن      في خامس اك، ودف ه هن نهم،       عشرين ذي الحجة، وصّلي علي راء وأحس ار األم ان من خي زة، آ رة الم مع   بمقب

   . ديانة وخير سامحه اهللا

   : وفي هذا اليوم توفي

  الحراني الفقيه الناسك شرف الدين 

ن     شرف الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن سعد اهللا بن عبد األحد بن د الواحد ب سعد اهللا بن عبد القاهر بن عب
ا     ي، المعروف ب وفي  عمر الحران ه في            بن النجيح، ت ة فغسل وصّلي علي ى المدين الم، فحمل إل ي س في وادي بن
   . قبر عقيل، فغبطه الناس في هذه الموتة وهذا القبر، رحمه اهللا الروضة ودفن بالبقيع شرقي

ده       ة، فمات بع لم قاضي الحنابل ن مس ثالث سنين        وآان ممن غبطه الشيخ شمس الدين ب ده ب ك بع ده وذل ن عن ودف
   . ا اهللارحمهم

ي        ن أب دين ب ذآور شرف ال د الم دين محم ة،       وجاء يوم حضر جنازة الشيخ شرف ال ك بجمع ل ذل العز الحنفي قب
   . المذآور بتلك الموتة فرزق مثلها بالمدينة مرجعه من الحج بعد انفصاله عن مكة بمرحلتين، فغبط الميت

ي ا        د صحب شيخنا العالم تق ذا ق ن  وقد آان شرف الدين بن نجيح ه دين ب ار        ل واطن آب ه في م ان مع ة، وآ تيمي
ا إال األبطال الخلص       دام عليه ه وخواص         صعبة ال يستطيع اإلق ر خدام ان من أآب ه، وآ الخواص، وسجن مع

   . مرات، وآلما له في ازدياد محبة فيه وصبرًا على أذى أعدائه أصحابه، ينال فيه األذى وأوذي بسببه

ل     وقد آان هذا الرجل في نفسه وعند ال د العق دًا مشكور السيرة جي ذا       ناس جي د، وله ة والزه م، عظيم الديان والفه
البقيع     آانت عاقبته هذه الموتة عقيب الحج، وصّلي عليه ن ب لم، ودف بروضة مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

 ب عمل صالح  النبوية، فختم له بصالح عمله، وقد آان آثير من السلف يتمنى أن يموت عقي بقيع الفرقد بالمدينة
   . يعمله، وآانت له جنازة حافلة رحمه اهللا تعالى، واهللا سبحانه أعلم

  وسبعمائة ثم دخلت سنة أربع وعشرين 

ا       ي قبله ذآورون في الت م الم ام ه ة المستكفي    : استهلت والحك أمر اهللا         الخليف اآم ب ن الح ليمان ب ع س و الربي اهللا أب ب
ك، وقضاته بمصر       العباسي، وسلطان البالد الملك الناصر، ين المل ره أم ونائبه بمصر سيف الدين أرغون ووزي

ذرعي، والحنفي الصدر     هم المذآورون في التي دين ال  قبلها، ونائبه بالشام تنكز، وقضاة الشام الشافعي جمال ال
     . علي البصراوي، والمالكي شرف الدين الهمداني

القزويني، ووآيل بيت المال جمال الدين بن  جالل الدينوالحنبلي شمس الدين بن مسلم، وخطيب الجامع األموي 
م    القالنسي، ومحتسب البلد فخر الدين بن شيخ دواوين عل السالمية، وناظر الدواوين شمس الدين غبريال ومشد ال

ن الخشيش، وآاتب السر شهاب               الدين طرقشي، وناظر دين ب ين ال ن شيخ السالمية، ومع دين ب الجيش قطب ال
اظر  محمود، و الدين ة عز    نقيب األشراف شرف الدين بن عدنان، وناظر الجامع بدر الدين بن الحداد، ون الخزان

   . الدين برق الدين بن القالنسي، ووالي البر عالء الدين بن المرواني، ووالي دمشق شهاب

ن القالنسي الحسبة عوضًا عن             دين ب ع األول باشر عز ال ن شيخ السالمية مع نظ      وفي خامس عشر ربي ر اب
ه       الخزانة، وفي هذا الشهر حمل آريم الدين وآيل السلطان من م أخذت من ل ث القدس إلى الديار المصرية، فاعتق

ى  ريم              أموال وذخائر آثيرة، ثم نفي إل ه، وطلب آ ه من عيال ه ولمن مع ات سلطانية ل ه نفق الصعيد وأجري علي
   . وصودر بأموال جمة الدين الصغير

بالمقصورة من الجامع األموي بحضرة نائب  من ربيع اآلخر قرئ آتاب السلطانوفي يوم الجمعة الحادي عشر 
ة   د          السلطنة والقضاة، يتضمن إطالق مكس الغل دم البري ة للسلطان، وق رت األدعي ه، فكث ام المحروس جميع بالش

   . الجمعة خامس عشرين ربيع اآلخر بعزل قاضي الشافعية الذرعي إلى نائب الشام يوم



 

ام    ك ف ه ذل د العزل خمسة        فبلغ ة بع ام بالعادلي م، وأق ة،         تنع بنفسه من الحك ى األتابكي ا إل ل منه م انتق ًا ث عشر يوم
دريس    دين           واستمرت بيده مشيخة الشيوخ وت ان ال د بره ام الزاه ة، واستدعى نائب السلطان شيخنا اإلم األتابكي

ده   الفزاري، فعرض ان     عليه القضاء فامتنع فألح عليه بكل ممكن فأبى وخرج من عن ره األعي ى   فأرسل في أث إل
   . اهللا خيرًا عن مروءته مدرسته فدخلوا عليه بكل حيلة فامتنع من قبول الوالية، وصمم أشد التصميم جزاه

ذا           ام، وفي ه ه قضاء الش أخبر بتوليت د ف ة جاء البري وم الجمع ن         فلما آان ي ليمان ب دين س ي ال ى تق ع عل وم خل الي
در     الدين بن الحدادمراجل بنظر الجامع عوضًا عن بدر  توفي، وأخذ من ابن مراجل نظر المارستان الصغير لب

اء، فصلى الخطيب صالة             الدين بن العطار، وخسف القمر   د العش ادى اآلخرة بع ة الخميس للنصف من جم ليل
م أصبح فصلى     : سور الكسوف بأربع اس   ق، واقتربت، والوقعة، والقيامة، ثم صلى العشاء ثم خطب بعدها ث بالن

القضاء، ثم آّر راجعًا إلى الشام  لصبح، ثم رآب على البريد إلى مصر فرزق من السلطان فتواله وواله بعد أياما
وتدريس العادلية والغزالية، فباشر ذلك آله، وأخذت منه  فدخل دمشق في خامس رجب على القضاء مع الخطابة

ال     ا جم دّرس فيه ة ف ة بيت ا       األميني ن القالنسي، مع وآال دين ب ه قضاء العساآر وخوطب       ال ال، وأضيف إلي لم
     . القضاة جالل الدين القزويني بقاضي

ة       قدم ملك التكرور إلى القاهرة بسبب الحج في خامس عشرين رجب،       : وفيها ه من المغارب ة ومع زل بالقراف فن
ال،         والخدم نحو من عشرين ألفًا، ومعهم ذهب آثير بحيث  ين في آل مثق ذهب درهم زل سعر ال ه ن ه    إن ال ل ويق

   . شاب جميل الصورة، له مملكة متسعة مسيرة ثالث سنين الملك األشرف موسى بن أبي بكر، وهو

ق وعساآر،      ده خل ك تحت ي ى        ويذآر أن تحت يده أربعة وعشرين ملكًا، آل مل لم عل ل ليس ة الجب ا دخل قلع ولم
ين       السلطان، ولم يمكن م السلطان أمر بتقبيل األرض فامتنع من ذلك، فأآرمه ى خرج من ب ن الجلوس أيضًا حت

   . بزناري أطلس أصفر، وهيئت له هجن وآالت آثيرة تليق بمثله يدي السلطان وأحضر له حصان أشهب

ار،       وأرسل هو إلى السلطان أيضًا بهدايا آثيرة من جملتها أربعون ألف ى النائب بنحو عشرة آالف دين دينار، إل
   . وتحف آثيرة

ى        النيل بمصر زيادة عظيمة، لم ير مثلها من نحو  وفي شعبان ورمضان زاد  ا ومكث عل د منه ة سنة أو أزي مائ
   . ولكن آان نفعه أعظم من ضره األراضي نحو ثالثة أشهر ونصف، وغرق أقصابًا آثيرة،

ي     دين القزوين ن        وفي يوم الخميس ثامن عشر شعبان استناب القاضي جالل ال ا يوسف ب م، وهم ائبين في الحك ن
ي القضاء    إبراهيم ب د ول راهيم            ن جملة المحجي الصالحي، وق ن إب ي ب ن عل د ب يأتي، ومحم ا س ك آم د ذل ا بع فيم

جاء البريد ومعه تقليد قضاء حلب للشيخ آمال الدين بن الزملكاني، فاستدعاه   المصري، وحكما يومئذ، ومن الغد
   . السلطنة وفاوضه في ذلك فامتنع نائب

ب،      جاء البريد في ثاني عشر رمضانفراجعه النائب ثم راجع السلطان ف بالد حل بإمضاء الوالية فشرع للتأهب ل
   . يوم الخميس رابع عشر شوال وتمادى في ذلك حتى آان خروجه إليها في بكرة

بالد،     ودخل حلب يوم الثالثاء سادس عشرين شوال فأآرم إآرامًا زائدًا، ودّرس ك ال بها وألقى علومًا أآبر من تل
ال          بفنونه وفوائده، وحصل ألهلوحصل لهم الشرف  ا ق ا أحسن م ة، وم ة الفائق ى دروسه األنيق الشام األسف عل

   : الحناط في قصيدة له مطولة أولها قوله الشاعر وهو شمس الدين محمد

  وتباشرت بقدومك الشهباء* أسفت لفقدك جلق الفيحاء 

وزار   ى وفي ثاني عشر رمضان عزل أمين الملك عن وزارة مصر وأضيفت ال دين مغلطاي      ة إل ر عالء ال األمي
   . الحمالي، أستاذ دار السلطان

ا  ريم       وفي أواخر رمضان طلب الصاحب شمس الدين غبريال إلى القاهرة فولي به دواوين عوضًا عن آ نظر ال
   . شوال، فنزل بدار العدل من القصاعين الدين الصغير، وقدم آريم الدين المذآور إلى دمشق في

الخمور وأحرق الحشيشة وأمسك الشطار،   قديدار والية مصر، وهو شهم سفاك للدماء، فأراق وولى سيف الدين
   . الرجل مالزمًا البن تيمية مدة مقامه بمصر واستقامت به أحوال القاهرة ومصر، وآان هذا



 

ك، و      وفي رمضان قدم إلى مصر الشيخ نجم الدين عبد الرحيم بن الشحام  الد السلطان أزب ده  الموصلي من ب عن
دين    فنون من علم الطب وغيره، ومعه آتاب بالوصية به ال ال فأعطي تدريس الظاهرية البرانية نزل له عنها جم

   . مستهل ذي الحجة، ثم دّرس بالجاروضية بن القالنسي، فباشرها في

   . الدين الظاهري ثم خرج الرآب في تاسع شوال وأميره آوآنجبار المحمدي، وقاضيه شهاب

ى الحجوممن خرج  دين قرطاي  : إل زاري، وشهاب ال دين الف ان ال الناصري نائب طرابلس، وصاروحا  بره
   . وشهرى وغيرهم

ان       اء بمدرسته الناصرية، آ ون،        وفي نصف شوال زاد السلطان في عدة الفقه ون ثالث ا من آل مذهب ثالث فيه
   . الجوامك أيضًا فزادهم إلى أربعة وخمسين من آل مذهب، وزادهم في

د شنق  وف ه         ي الثالث والعشرين منه وجد آريم الدين الكبير وآيل السلطان ق ا علي د أغلقه ه ق ة ل نفسه داخل خزان
ه قفص       : من داخل ان تحت رجلي ل وآ تأتي          ربط حلقه في حب ة أسوان، وس ه فمات في مدين دفع القفص برجلي ف
   . ترجمته

د   وفي سابع عشر ذي القعدة زينت دمشق بسبب عافية السلطان من  ان ق ى الموت، وفي       مرض آ ه عل أشفى من
عوضًا عن ابن الزملكاني، سافر على قضاء حلب،  ذي القعدة دّرس جمال الدين بن القالنسي بالظاهرية الجوانية

ر         وحضر عنده القاضي القزويني، وجاء آتاب ه أن األمي ذآر في ن حسان ي ولى شمس ب صادق من بغداد إلى الم
أبى     حسينا جوبان أعطى األمير محمد ه وأقسم ف ألح علي اع، ف  ه قدحًا فيه خمر ليشربه، فامتنع من ذلك أشد االمتن

   . أشد اإلباء

ذلك،         : فقال إن لم تشربها وإال آلفتك أن تحمل ثالثين تومانًا،  : فقال له ه حجة ب نعم أحمل وال أشربها، فكتب علي
ربح     بكتي، فاستقرض منه ذلك ا  : له وخرج من عنده إلى أمير آخر يقال أبى أن يقرضه إال ب ًا ف لمال ثالثين تومان

إن رسمت    المال الذي طلبته من  : توامين، فاتفقا على ذلك، فبعث بكتي إلى جوبان يقول له عشرة حسيناه عندي ف
   . حملته إلى الخزانة الشريفة، وإن رسمت تفرقه على الجيش

نعم،   : قال  ؟ تومانًا وال تشرب قدحًا من خمر ربعينتزن أ  : فأرسل جوبان إلى محمد حسيناه فأحضره عنده فقال له
عليه، وحظي عنده وحكمه في أموره آلها، وواله واليات آتابه، وحصل  فأعجبه ذلك منه ومزق الحجة المكتوبة

   . عن آثير مما آان يتعاطاه، رحم اهللا حسيناه لجوبان إقالع ورجوع

   . الحرب بينهم شهورًا لوف من أهلها، واستمرتوفي هذه السنة آانت فتنة بأصبهان قتل بسببها أ

   . األقوات آان غالء مفرط بدمشق، بلغت الغرارة مائتين وعشرين، وقلت  : وفيها

اس،        ولوال أن اهللا أقام للناس من يحمل لهم الغلة من مصر الشتد الغالء ر الن ان مات أآث ك، فك وزاد أضعاف ذل
دمت الغالت ورخصت األسعار       لىواستمر ذلك مدة شهور من هذه السنة، وإ ى ق أثناء سنة خمس وعشرين، حت

     . وهللا الحمد والمنة

   : من األعيان 

   : توفي في مستهل المحرم

  الحنفي بدر الدين بن ممدوح بن أحمد 

ة       قاضي قلعة الروم بالحجاز الشريف، وقد آان عبدًا صالحًا، حج مرات    ا أحرم من قلع دة، وربم روم أو  عدي ال
ن نجيح    حرم بيت المقدس، وصّلي عليه بدمشق صالة الغائب، وعلى شرف الدين بن العز، وعلى شرف الدين ب

ن نجيح صاحب        توفوا في أقل من نصف شهر آلهم م غبطوا اب ك أنه بطريق الحجاز بعد فراغهم من الحج، وذل
   . عقيب عملهم الصالح بعد الحجبن تيمية بتلك الموتة آما تقدم، فرزقوها فماتوا  الشيخ تقي الدين



 

  الحجة الكبيرة خوندا بنت مكية 

ا          م هجره ك األشرف ث ه المل د آانت زوجة أخي ة، وآانت       زوجة الملك الناصر، وق ا من القلع الناصر وأخرجه
   . جنازتها حافلة، ودفنت بتربتها التي أنشأتها

  الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش 

ا    ه اللب ال ل وًا من        ويق اس بالجامع نح رئ الن ان يق ه، آ يئًا من         د ويعرف بالمؤل ه ش رأت علي د ق نة، وق ين س أربع
راء والحروف       د ال م الصغار عق ان يعل ي          القراءات، وآ دنيا ال يقتن تقلًال من ال ان م ا، وآ الراء ونحوه ة آ والمتقن

د جاوز     خزانة، إنما آان يأآل في السوق وينام في الجامع، ت   شيئًا، وليس له بيت وال  وفي في مستهل صفر وق
   . السبعين، ودفن في باب الفراديس رحمه اهللا

   : وفي هذا اليوم توفي بمصر

  الشيخ أيوب السعودي 

   . وقد قارب المائة، أدرك الشيخ أبا السعود وآانت جنازته مشهودة

ي     حي ودفن بتربة شيخه بالقرافة وآتب عنه قاضي القضاة تقي الدين السبكي في و بكر الرحب اته، وذآر الشيخ أب
   . اهللا أنه لم ير مثل جنازته بالقاهرة منذ سكنها رحمه

  الدين الشيخ اإلمام الزاهد نور 

رة      أبو الحسن علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري الشافعي، له تصانيف، ى وزي ند الشافعي عل وقرأ مس
   . بنت المنجا، ثم إنه أقام بمصر

ا   ن في جملة من ينكر على شيخ اإلسالم ابن تيمية، أراد بعضوقد آا الدولة قتله فهرب واختفى عنده آما تقدم لم
ة أرادت    آان ابن تيمية مقيمًا بمصر، وما مثاله إال مثال ساقية ضعيفة آدرة الطمت بحرًا عظيمًا صافيًا، أو رمل

يئاً        أضحك العقالء عليه، وقد أراد السلطان قتله ف زوال جبل، وقد رة ش م أنكر م راء، ث ه بعض األم ى   شفع في عل
ا    ال له دة يق وم        : الدولة فنفى من القاهرة إلى بل وفي ي ى ت ا حت ان به روط، فك ن       دي ع اآلخر، ودف ابع ربي ين س االثن

ه أنت ال      بالقرافة، وآانت جنازته مشهورة غير مشهودة، وآان ول ل ة، ويق شيخه ينكر عليه إنكاره على ابن تيمي
   . كلمتحسن أن تت

  الشيخ محمد الباجريقي 

ان        الذي تنسب إليه الفرقة الضالة الباجريقية، والمشهور عنهم إنكار د آ ه، وتقدست أسماؤه وق الصانع جل جالل
الموصلي رجًال صالحًا من علماء الشافعية، ودرس في أماآن بدمشق،  والده جمال الدين بن عبد الرحيم بن عمر

 فقهاء واشتغل بعض شيء ثم أقبل على السلوك والزم جماعة يعتقدونه ويزورونه ويرزقونهال ونشأ ولده هذا بين
   . ممن هو على طريقه، وآخرون ال يفهمونه

ن     ثم حكم القاضي المالكي بإراقة دمه فهرب إلى الشرق، ثم إنه أثبت ي بحق م الحنبل عداوة بينه وبين الشهود فحك
ارة          تدمه فأقام بالقانون مدة سنين حتى آان القرب من مغ ن ب ع اآلخر، ودف وفاته ليلة األربعاء سادس عشر ربي

   . في قبة في أعلى ذيل الجبل تحت المغارة، وله من العمر ستون سنة الدم بسفح قاسيون

  شيخنا القاضي أبو زآريا 

ن     ل ب ن خلي يباني الش    محي الدين أبو زآريا يحيى بن الفاضل جمال الدين إسحاق ب ارس الش ى   ف افعي اشتغل عل
زرع    م ب ي الحك ي، وول ن المقدس واوي والزم اب ي      الن امع، ودرس ف ي الج تغل ف ق يش ام بدمش م ق ا، ث وغيره

ه           الصارمية وأعاد في مدارس عدة إلى أن انين رحم ارب الثم د ق ن بقاسيون، وق ع اآلخر ودف توفي في سلخ ربي
   . قطني وغيره وخرج له الذهبي شيئًا وسمعنا عليه الدار اهللا، وسمع آثيرًا،



 

  الفقيه الكبير الصدر اإلمام العالم الخطيب بالجامع

ي       بدر الدين أبو عبد اهللا محمد بن عثمان بن  ن الحداد اآلمدي الحنبل د ب ن محم ، سمع الحديث واشتغل    يوسف ب
دان          وحفظ ن حم ان اب د آ نين، وق دة س ه في م ي   المحرر في مذهب أحمد وبرع على ابن حمدان وشرحه علي يثن

نقر  ر قراس ة األمي زم خدم ة ول تغل بالكتاب م اش ه، ث ه وذآائ ى ذهن رًا وعل ه آثي اف  علي واله نظر األوق ب، ف بحل
   . وخطابة حلب بجامعها األعظم

ين   ا اثن دين         ثم لما صار إلى دمشق واله خطابة األموي فاستمر خطيبًا فيه ا جالل ال د إليه م أعي ًا، ث ين يوم وأربع
ة     المارستان والحسبةالقزويني، ثم ولي نظر  وفي ليل م ت ونظر الجامع األموي، وعين لقضاء الحنابلة في وقت، ث
   . اآلخرة ودفن بباب الصغير رحمه اهللا األربعاء سابع جمادى

  الكاتب المفيد قطب الدين 

د             ز، وال دين آاتب تنك ي ال ن فضل اهللا المصري، أخو محي ن مفضل ب د ب ان خب     أحم دين آ م ال رًا  الصاحب عل ي
وفي   بالكتابة وقد ولي استيفاء األوقاف بعد أخيه، وآان أسن من أخيه، وهو الذي عّلمه صناعة الكتابة وغيرها، ت

   . عزاؤه بالسميساطية، وآان مباشر أوقافها ليلة االثنين ثاني رجب وعمل

  األمير الكبير ملك العرب

يح الشكل          مهنا، توفي بسلمية يوم  أخو محمد بن عيسى بن مهنا  ان مل د جاوز الستين آ ابع رجب، وق السبت س
   . عامًال عارفًا رحمه اهللا حسن السيرة

   : وفي هذا الشهر وصل الخبر إلى دمشق بموت

  التبريزي الوزير الكبير علي شاه بن أبي بكر 

ن    ه دي يًال في ر، وحمل إ   وزير أبي سعيد بعد قتل سعد الدين الساوي، وآان شيخًا جل ا في      وخي دفن به ز ف ى تبري ل
   . الشهر الماضي رحمه اهللا

  األمير سيف الدين بكتمر 

ك،    من ذلك مدرسة بالصلب، وله  : والي الوالة صاحب األوقاف في بلدان شتى ر ذل درس بمدرسة أبي عمر وغي
   . اهللا توفي باإلسكندرية، وهو نائبها خامس رمضان رحمه

  شرف الدين أبو عبد اهللا 

ي، أخو قاضي     محمد ابن الشيخ اإلمام العالمة زين الدين بن المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي الحنبل
رم   القضاة عالء الدين، سمع الحديث ودرس وأفتى، وصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية، وآان فيه دين ومودة وآ

 ولده في سنة خمس وسبعين وستمائة، ودفن بتربتهمتوفي ليلة االثنين رابع شوال، وآان م وقضاء حقوق آثيرة،
   . بالصالحية

  الشيخ حسن الكردي الموله 

م بشيء من          ا تكل ًا، وربم اذورات، ويمشي حافي ات،       آان يخالط النجاسات والق م المغيب ي تشبه عل ذيانات الت اله
   . لوالضالالت، مات في شوا وللناس فيه اعتقاد آما هو المعروف من أهل العمى

  السلطان آريم الدين الذي آان وآيل 

دم           وال والتق ه من األم لماني، حصل ل ة اهللا المس م هب ن العل ريم ب م        عبد الك ا ل د السلطان م رة عن ة الخطي والمكان
اه          يحصل لغيره في دولة األتراك، وقد وقف الجامعين ذي تج ر ال ات والحوض الكبي بدمشق أحدهما جامع القبيب



 

 بخمسين ألفًا فانتفع به الناس انتفاعًا آثيرًا، ووجدوا رفقا، والثاني الجامع الذي واشترى له نهر ماءباب الجامع، 
   . بالقابون

صودر ونفي إلى الشوبك، ثم إلى القدس،  وله صدقات آثيرة تقبل اهللا منه وعفا عنه، وقد مسك في آخر عمره ثم
ة    ه بمدين ل بعمامت ان حسن          أسوا  ثم الصعيد فخنق نفسه آما قي د آ ك في الثالث والعشرين من شوال، وق ن، وذل

   . بعد موته ذخائر آثيرة سامحه اهللا الشكل تام القامة، ووجد له

  الشيخ اإلمام العالم عالء الدين

وم     شيخ علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطار،  د ي دار الحديث النورية، ومدرس القوصية بالجامع، ول
ه       رعيد الفط واوي والزم دين الن ي ال ى الشيخ محي ى   سنة أربع وخمسين وستمائة، وسمع الحديث واشتغل عل حت

   . آان يقال له مختصر النواوي

ة من سنة           اميع وتخاريج، وباشر مشيخة النوري د ومج ه مصنفات وفوائ دة        ول نة، م ذه الس ى ه ع وتسعين إل أرب
ولى الغوصية         ةثالثين سنة، توفي يوم االثنين منها مستهل ذي الحج ي، وت دين البرزال م ال ة عل ده النوري فولي بع

   . عليه بالجامع، ودفن بقاسيون رحمه اهللا، واهللا سبحانه أعلم شهاب الدين بن حرز اهللا وصّلي

  ثم دخلت سنة خمس وعشرين وسبعمائة

     . األربعاء استهلت وحكام البالد هم المذآورون في التي قبلها، وأولها يوم

ا وفي خا ود األصبهاني          : مس صفر منه دين محم ى دمشق الشيخ شمس ال دم إل ارة       ق ه من الحج وزي د مرجع بع
م      شرح مختصر  : القدس الشريف وهو رجل فاضل له مصنفات منها ك، ث ر ذل د وغي ابن الحاجب، وشرح التجري

د    يرًا بع ه تفس ى دمشق أ        إنه شرح الحاجبية أيضًا وجمع ل دم إل ا ق ى مصر، ولم ه    صيرورته إل رم واشتغل علي آ
ن     الطلبة، وآان حظيًا عند دين ب ي ال  القاضي جالل الدين القزويني، ثم إنه ترك الكل وصار يتردد إلى الشيخ تق

ي   ى مصر      تيمية وسمع عليه من مصنفاته ورده على أهل الكالم، والزمه مدة فلما مات الشيخ تق دين تحول إل ال
    . وجمع التفسير

ر من      ن تجريدة نحو خمسة آالف إلى اليمن لخروجوفي ربيع األول جرد السلطا ق آثي عمه عليه، وصحبتهم خل
   . الحجاج، منهم الشيخ فخر الدين النويري

ة،    منع شهاب الدين بن مري البعلبكي من الكالم على الناس بمصر،  : وفيها ن تيمي على طريقة الشيخ تقي الدين ب
م  ال وعزره القاضي المالكي بسبب االستغاثة، وحضر مذآور بين يدي السلطان وأثنى عليه جماعة من األمراء، ث

 ببالد الخليل، ثم انتزح إلى بالد الشرق وأقام بسنجار وماردين ومعاملتهما يتكلم ويعظ سفر إلى الشام بأهله فنزل
   . الناس إلى أن مات رحمه اهللا آما سنذآره

   . واألمراء وفي ربيع اآلخر عاد نائب الشام من مصر وقد أآرمه السلطان

   . أربع أصابع، وتغير أيامًا وفي جمادى األولى وقع بمصر مطر لم يسمع بمثله بحيث زاد النيل بسببه

ا      : وفيه اس به داد وانحصر الن ل         زادت دجلة ببغداد حتى غرقت ما حول بغ ا، وبقيت مث تح أبوابه م تف ام ل ستة أي
ر من   ه إال اهللا، وودع أهل       الفالحين   السفينة في وسط البحر، وغرق خلق آثي ا ال يعمل اس م رهم، وتلف للن وغي

ى            البلد بعضهم بعضًا، ى رؤوسهم في شدة الشوق في أنفسهم حت وا المصاحف عل الى وحمل  ولجأوا إلى اهللا تع
اقص، وتراجع     اء وتن ه       القضاة واألعيان، وآان وقتًا عجيبًا، ثم لطف اهللا بهم فغيض الم انوا علي ا آ ى م اس إل الن

   . الجائرة وغير الجائرةمن أمورهم 

   . وإلى عشرة سنين ال يرجع ما غرق وذآر بعضهم انه غرق بالجانب الغربي نحو من ستة آالف وستمائة بيت،

أها          ي أنش اه سرياقوس الت تح السلطان خانق ادى اآلخرة ف ل جم ة،        وفي أوائ دها محل ى عن ًا وبن ا خليج وساق إليه
   . واألمراء وغيرهم وحضر السلطان بها ومعه القضاة واألعيان



 

ن جماعة عشرين       ووليها مجد الدين األقصرائي، وعمل السلطان بها وليمة آبيرة، وسمع على قاضي القضاة اب
نهم  ى          حديثًا بقراءة ولده عز الدين بحضرة الدولة م ع عل رهم، وخل وي وغي ب، وشيخ الشيوخ القون أرغون النائ

 جلس مكرمًا، وخلع أيضًا على والده ابن جماعة وعلى المالكي وشيخثناء زائدًا، وأ القارئ عز الدين وأثنوا عليه
   . الشيوخ، وعلى مجد الدين األقصرائي شيخ الخانقاه المذآورة، وغيرهم

اني الدمشقي،       وفي يوم األربعاء رابع عشر رجب درس بقبة المنصورية في الحديث الشيخ    ن الكت دين ب ن ال زي
   . فقيهًا جيدًا، وأما الحديث فليس من فنه وال من شغله ده الناس، وآانبإشارة نائب الكرك وأرغون، وحضر عن

ة، وآانت      وفي أواخر رجب قدم الشيخ زين الدين بن عبد اهللا بن المرحل من مصر امية البراني دريس الش على ت
   . بها في خامس شعبان وحضر القاضي الشافعي وجماعة بيد ابن الزملكاني فانتقل إلى قضاء حلب، فدّرس

ال    وفي سلخ رجب قدم القاضي عز الدين بن بدر الدين بن جماعة من مصر ومعه ولده، وفي صحبته الشيخ جم
فقرأ بنفسه وقرأ الناس له واعتنوا بأمره، وسمعنا معهم  الدين الدمياطي وجماعة من الطلبة بسبب سماع الحديث،

   . نفع بهماهللا بما قرأوا وبما سمعوا، و وبقراءته شيئًا آثيرًا، نفعهم

اني   وفي يوم األربعاء ثاني عشر شوال درس الشيخ شمس الدين بن األصبهاني، بالرواحية بعد ذهاب ابن الزملك
ام إذا         إلى حلب، وحضر عنده القضاة واألعيان، وآان فيهم ذ بحث في الع ة، وجرى يومئ ن تيمي شيخ اإلسالم اب

ًا أبهت  ووقع إنتشار وطال الكال خص، وفي االستثناء بعد النفي  م في ذلك المجلس، وتكلم الشيخ تقي الدين آالم
   . الحاضرين

ا ثبت دقت             د، فلم وم العي ى قريب الظهر ي د الفطر إل وت عي أخر ثب د        وت د من الغ ائر وصلى الخطيب العي البش
   . الناس على المؤذنين وسجن بعضهم بالجامع، ولم يخرج الناس إلى المصلى، وتغضب

ره و   ي عاش ب ف رج الرآ ب     وخ ي الرآ ل، وف ك الطوي ن أيب دين ب الح ال ره ص د،    أمي ن أوح دين ب الح ال ص
   . والمنكورسي، وقاضيه شهاب الدين الظاهر

ا       وفي سابع عشره درس بالرباط الناصري بقاسيون حسام الدين القزويني ان قاضي طرابلس، قايضه به الذي آ
ه   قد جاء تو جمال الدين بن الشريشني إلى تدريس المسرورية، وآان قيعه بالعذراوية والظاهرية فوقف في طريق

   . ابن جملة والفخر المصري قاضي القضاة جمال الدين ونائباه

را     وعقد له ولكمال الدين بن الشيرازي مجلسًا، ومعه توقيع بالشامية م يظه ا ل البرانية، فعطل األمر عليهما ألنهم
   . لشامية البن المرحل آما ذآرناالمدرستان العذراوية وا استحقاهما في ذلك المجلس، فصارت

وم وحضر     وعظم القزويني بالمسرورية فقايض منها البن الشريشي إلى الرباط ذا الي الناصري، فدّرس به في ه
   . الشريشي بالمسرورية وحضر عنده الناس أيضًا عنده القاضي جالل الدين، ودّرس بعده ابن

نهم      : وفيه د م د فق ان    عادت التجريدة اليمنية وق ر من الغلم ق آثي دين        خل ر رآن ال دمهم الكبي رهم، فحبس مق وغي
   . بيبرس لسوء سيرته فيهم

   : من األعيان 

  الشيخ إبراهيم الصباح 

ة ًا بالمئذن ان مشهورًا بالصالح مقيم ي، آ ر البعلبك ن مني راهيم ب و إب تهل  وه اء مس ة األربع وفي ليل الشرقية، ت
ًا لمجلس         نازته حافلة،المحرم ودفن بالباب الصغير، وآانت ج ان مالزم ى رؤوس األصابع، وآ اس عل ه الن حمل

   . الشيخ تقي الدين بن تيمية

 

 



 

  إبراهيم الموله 

م يكن من أهل      الذي يقال له القميني إلقامته بالقمامين خارج باب شرقي، وربما آاشف بعض العوام، ومع هذا ل
اذورات، وجمع النساء     وضر الصالة، وقد استتابه الشيخ تقي الدين بن تيمية به على ترك الصلوات ومخالطة الق

   . النجسة والرجال حوله في األماآن

   . توفي آهًال في هذا الشهر

  الشيخ عفيف الدين 

رأس،        ام مسجد ال م الدمشقي، إم ن الصالح        محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصقلي ث آخر من حدث عن اب
   . منها، توفي في صفرببعض سنن البيهقي، سمعنا عليه شيئًا 

  الشيخ الصالح العابد الزاهد الناسك

ان من           الجزري عبد اهللا بن موسى بن أحمد  ي بكر من جامع دمشق، آ ة أب ًا بزاوي ان مقيم ذي آ الصالحين   ، ال
     . الكبار مبارآًا خيرًا، عليه سكينة ووقار

لمجالس الشيخ تقي الدين بن تيمية، وآان  مينوآانت له مطالعة آثيرة، وله فهم جيد وعقل جيد، وآان من المالز
   . عنها آبار الفقهاء ينقل من آالمه أشياء آثيرة ويفهمها يعجز

   . الصغير وآانت جنازته حافلة محمودة توفي يوم االثنين سادس عشرين صفر، وصّلي عليه بالجامع ودفن بباب

  الشيخ الصالح الكبير المعمر

د      المصري، الشافعي الصائغ المقري الرجل الصالح تقي الدين بن  و عب راء وهو أب ، آخر من بقي من مشايخ الق
ة وآانت                 اهللا محمد ن بالقراف وفي في صفر ودف ن مكي، ت الم ب ن س ي ب ن عل د الخالق ب ن عب د ب ه   بن أحم جنازت

ره و     حافلة، قارب التسعين ولم يبق له منها سوى سنة واحدة، وقد قرأ عليه غير واحد  حسن  وهو ممن طال عم
   . عمله

  الشيخ اإلمام صدر الدين

ن موسى         ام ب ن تم ي ب ن عل ى ب رع في األصول       األنصاري السبكي ا   أبو زآريا يحي افعي، سمع الحديث وب لش
   . بالسيفية وباشرها بعده ابن أخيه تقي الدين السبكي الذي تولى قضاء الشام فيما بعد والفقه، ودّرس

ي   ر الش ة شيخ    الشهاب محمود هو الصدر الكبي الم العالم ام الع د القاضي         خ اإلم م يكن بع ذي ل صناعة اإلنشاء ال
ة،     الفاضل مثله في صنعة اإلنشاء، وله خصائص ليست ة الحسنة البليغ للفاضل من آثرة النظم والقصائد المطول

   . محمود بن سلمان بن فهد الحلبي ثم الدمشقي فهو شهاب الدين أبو الثنا

ة واألدب ولد سنة أربع وأربعين وست ًا       مائه بحلب، وسمع الحديث وعني باللغ ر الفضائل بارع ان آثي والشعر وآ
ك آتب   وًا من            في علم اإلنشاء نظمًا ونثرًا، وله في ذل وان اإلنشاء نح د مكث في دي ة، وق ومصنفات حسنة فائق

   . خمسين سنة

ة السبت      وفي ليل ى أن ت اني  ثم ولي آتابة السر بدمشق نحوًا من ثمان سنين إل ه قرب       ث عشرين شعبان في منزل
بالجامع ودفن بتربة له أنشأها بالقرب من اليغمورية وقد  باب النطفانيين وهي دار القاضي الفاضل، وصّلي عليه

    . جاوز الثمانين رحمه اهللا

  

 



 

  شيخنا عفيف الدين األمدي 

م الدمش   عفيف الدين إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل األمدي، قي الحنفي شيخ دار الحديث    ث
     . الظاهرية

نهم         رين، م ى جماعة آثي تمائة، وسمع الحديث عل ين وس ن        ولد في حدود األربع دين ب ل ومجد ال ن خلي يوسف ب
اني عشرين       تيمية، وآان شيخًا حسنًا بهي المنظر سهل اإلسماع يحب ين ث ة االثن وفي ليل الرواية ولديه فضيلة، ت

   . فخر الدين ناظر الجيوش والجامع و والدرمضان، ودفن بقاسيون، وه

   . التجار األمناء وقبله بيوم توفي الصدر معين الدين يوسف بن زغيب الرحبي أحد آبار

   .  .  . وفي رمضان توفي

  البدر العوام 

وم، وطيب األخالق،     ه جماعة من التجار في        وهو محمد بن علي البابا الحلبي، وآان فردًا في الع ع ب بحر  انتف
ه غطس فاستخرج        اليمن آان معهم فغرق بهم المرآب، فلجأوا إلى صخرة م إن ة عشر، ث في البحر، وآانوا ثالث

   . أفلسوا وآادوا أن يهلكوا لهم أمواًال من قرار البحر بعد أن

اً      رات، وعاش ثمان ان يسمع      وآان فيه ديانة وصيانة، وقد قرأ القرآن وحج عشر م ه اهللا، وآ انين سنة رحم  وثم
   . الشيخ تقي الدين بن تيمية آثيرًا

   : وفيه توفي

  األمشاطي الشهاب أحمد بن عثمان 

ان     ق، وآ دوبيت والباللي ا وال ذه الصناعة مات في عشر         األديب في األزجال والموشحات والموالي تاذ أهل ه أس
   . الستين

  القاضي اإلمام العالم الزاهد

المعروف بخطيب داريا، ولد سنة   خصيب الجعفري الشافعي الح بنصدر الدين سليمان بن هالل بن شبل بن ف 
نصر بن  وستمائة، بقرية بسرا من عمل السواد، وقدم مع والده فقرأ بالصالحية القرآن على الشيخ ثنتين وأربعين

   . الفزاري عبيد، وسمع الحديث وتفقه على الشيخ محيي الدين النووي، والشيخ تاج الدين

ام وال    يا وأعاد بالناصرية، وتولى نيابة القضاء البن صصرىوتولى خطابة دار نعم بحم مدة، وآان متزهدًا ال يت
ر،  اس في سنة تسع عشرة            آتان وال غيره، ولم يغير ما اعتاده في الب ذي استسقى بالن ان متواضعًا، وهو ال وآ

   . فسقوا آما ذآرنا

ذه     باء، ثم وليوآان يذآر له نسبًا إلى جعفر الطيار، بينه وبينه عشرة آ ال ه م وق خطابة العقيبية فترك نيابة الحك
امن ذي       ة الخميس ث وفي ليل ى أن ت ه اهللا،         تكتفي إل ه مشهورة رحم اب الصغير، وآانت جنازت ن بب دة، ودف القع

   . شهاب الدين وتولى بعده الخطابة ولده

  أحمد بن صبيح المؤذن 

د اهللا التفليسي موالهم       أبو عبد اهللا محمدالرئيس بالعروس بجامع دمشق مع البرهان بدر الدين  ن عب بن صبيح ب
ًا،     المقري المؤذن، آان مع أحسن الناس صوتًا في تمائة تقريب زمانه، وأطيبهم نغمة، ولد سنة ثنتين وخمسين وس

ان رجالً    وسمع الحديث في سنة  سبع وخمسين، وممن سمع عليه ابن عبد الدائم وغيره من المشايخ، وحّدث وآ
نًا،  دين             حس رأة فخر ال دين التفليسي، ام امة بنت آامل ال رأة اسمها ش ولى الم وه م الكرخي، وباشر مشارفة     أب



 

ه بجامع       الجامع وقراءة المصحف، وأذن عند نائب السلطنة مدة، وتوفي في الطواويس، وصّلي علي ذي الحجة ب
   . العقيبية، ودفن بمقابر باب الفراديس

  خطاب باني خان خطاب 

   . لكسوة وغباغبالذي بين ا

آبيرًا له ثروة من المال آبيرة، وأمالك   األمير الكبير عز الدين خطاب بن محمود بن رتقش العراقي، آان شيخًا
ي            وأموال، وله حمام بحكر السماق، وقد عمر ا يل ة الكتف المصري، مم ى ناحي ه إل د موت ه بع الخان المشهور ب

ن          وقد حصل لكثير من ال غباغب، وهو برج الصفر، ع اآلخر ودف ة سبع عشرة ربي وفي ليل ق، ت ه رف مسافرين ب
   : وفي ذي القعدة منها توفي رجل آخر اسمه . بسفح قاسيون، رحمه اهللا تعالى بتربته

  الدين رآن الدين خطاب بن الصاحب آمال 

ر وصد     أحمد ابن أخت ابن خطاب الرومي السيواسي، له خانقاه ببلده بسيواس، رة وب اف آثي وفي  عليها أوق قة، ت
   . من جعفر وأصحابه بمؤتة رحمه اهللا وهو ذاهب إلى الحجاز الشريف بالكرك، ودفن بالقرب

   : وفي العشر األخير من ذي القعدة توفي

  بدر الدين أبو عبد اهللا 

ن  يباني المعروف       محمد بن آمال الدين أحمد بن أبي الفتح بن أبي الوحش أسد بن سالمة ب ان الش ن فتي ليمان ب س
تمائة، وسمع الحديث       ب  د سنة سبعين وس ه ونظم         ابن العطار، ول ر، وآتب الخط المنسوب واشتغل بالتنبي الكثي

الجيش ونظر األشراف، وآانت له حظوة في أيام األفرم، ثم حصل له خمول  الشعر، وولي آتابه الدرج، ثم نظر
      . اهللا فح قاسيون بتربتهم رحمهمترفًا منعمًا له ثروة ورياسة وتواضع وحسن سيرة، ودفن بس قليل، وآان

  القاضي محيي الدين

ي قضاء الكرك        الحارثي أبو محمد بن الحسن بن محمد بن عمار بن فتوح  م ول ة، ث دة طويل داني م ، قاضي الزب
د سمع الحديث واشتغل،        وبها مات في تمائة، وق ين وس  العشرين من ذي الحجة، وآان مولده سنة خمس وأربع

   . الظاهرية رحمه اهللا ق متواضعًا، وهو والد الشيخ جمال الدين بن قاضي الزبداني مدرسوآان حسن األخال

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ست وعشرين 

ا، سوى آاتب سر دمشق شهاب       ي       استهلت والحكام هم المذآورون في التي قبله وفي، وول ه ت ود فإن دين محم ال
   . المنصب من بعده ولده الصدر شمس الدين

   . إلى دهشة سوق علي تحول التجار في قماش النساء المخيط من الدهشة التي للجامع  : وفيها

ة الشيخ    اة العفيف         وفي يوم األربعاء ثمان المحرم باشر مشيخة الحديث الظاهري د وف ل بع ن جهب دين ب شهاب ال
   . واختار دمشق، وحضر عنده القضاة واألعيان إسحاق وترك تدريس الصالحية بالقدس الشريف،

ان أحدهما    وفي أولها فتح الحمام الذي بناه األمير سيف الدين جوبان بجوار داره بالقرب من دار الجالق، وله باب
   . إلى جهة مسجد الوزير، وحصل به نفع

د             ى البري ال من مصر عل دم الصاحب غبري اني صفر ق ين ث وم االثن ى       وفي ي دواوين بدمشق عل ًا نظر ال متولي
   . به الكريم الصغير، وفرح الناسعادته، وانفصل عنها 



 

ن    ق ناصر ب ن        وفي يوم الثالثاء حادي عشرين ربيع األول بكرة ضربت عن ن إسماعيل ب ي الفضل ب الشرف أب
تهتاره    تهانته واس ره واس ان، والشمس         الهيثي بسوق الخيل على آف ن خلك النجم ب ة آ ات اهللا، وصحبته الزنادق بآي

   . دادي، وآل فيهم إنحالل وزندقة مشهور بها بين الناسالبغ محمد الباجريقي، وابن المعمار

دين اإلسالم،        وربما زاد هذا المذآور المضروب   : قال الشيخ علم الدين الرزالي الكفر والتالعب ب يهم ب العنق عل
   . واالستهانة بالنبوة والقرآن

   . وحضر قتله العلماء واألآابر وأعيان الدولة  : قال

رأ   ) التنبيه ( لرجل في أول أمره قد حفظ وآان هذا ا  : قال ان يق م،         ، وآ ة وفه ده نباه تم بصوت حسن، وعن في الخ
ه انسلخ    م إن ة وأهل           وآان منزًال في المدارس والترب، ث زًا لإلسالم وذًال للزنادق ه ع ان قتل ه، وآ ك جميع من ذل

   . البدع

ه     وقد شهدت قتله، وآان شيخنا أبو العباس بن تيمية حاضرًا  : قلت ان يصدر من يومئذ، وقد أتاه وقرعه على ما آ
   . ذلك قبل قتله، ثم ضربت عنقه وأنا شاهد

وا في     ة دمشق فجعل اب الصغير من        وفي شهر ربيع األول رسم في إخراج الكالب من مدين ة ب دق من جه الخن
     . في أمرهم أيامًا وألزم أصحاب الدآاآين بذلك، وشددوا ناحية باب شرقي، الذآور على حدة واإلناث على حده،

ة مشيخة          د البادراني دين المقدسي معي ي الشيخ عالء ال ع األول ول افر      وفي ربي الصالحية بالقدس الشريف، وس
   . إليها

ر    ال، وأق ا طين اني بدمشق       وفي جمادى اآلخرة عزل قرطاي عن والية طرابلس ووليه ز القرم ى خب قرطاي عل
   . بحكم سجن القرماني بقلعة دمشق

ن       وفي يوم االثنين عند العصر سادس عشر شعبان اعتقل  : البرزالي قال دين ب ي ال ة تق الم العالم الشيخ اإلمام الع
السلطنة تنكز مشدًا األوقاف، وابن الخطيري أحد الحجاب بدمشق،    تيمية بقلعة دمشق، حضر إليه من جهة نائب

ال     السلطان ورد بذلك، وأحضرا معهما مرآوبًا ل وأخبراه أن مرسوم ذلك، وق رح ب   : يرآبه، وأظهر السرور والف
ى  ه      أنا آنت منتظرًا لذلك، وهذا فيه خير آثير ومصلحة آبيرة، ورآبوا جميعًا من داره إل ة، وأخليت ل اب القلع ب

ا           قاعة وأجرى إليها الماء ورسم له باإلقامة فيها، وأقام معه ه م إذن السلطان، ورسم ل ه ب دين يخدم ن ال أخوه زي
   . هيقوم بكفايت

الكتاب السلطاني الوارد باعتقاله ومنعه  وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذآور قرئ بجامع دمشق  : قال البرزالي
يهم الصالة    من الفتيا، وهذه الواقعة سببها فتيا وجدت بخطه في السفر وإعمال المطي إلى زيارة قبور األنبياء عل

   . الصالحين والسالم، وقبور

ي        األربعاء منتصف شعبان أمر قاضي القضاة الشافعي في    وفي يوم   : قال حبس جماعة من أصحاب الشيخ تق
ه          ك بمرسوم نائب السلطنة وإذن م، وذل دين في سجن الحك رهم، وعزر          ال ا تقتضيه الشريعة في أم ه، فيم ه في ل

ه حبس          جماعة منهم على دواب ونودي عليهم ثم ة فإن يم الجوزي ن ق د ب دين محم ة،   أطلقوا، سوى شمس ال بالقلع
   . وسكتت القضية

ى        : قال اء إل ه أجريت عين م ا       وفي أول رمضان وصلت األخبار إلى دمشق أن اس به ع الن ة شرفها اهللا وانتف مك
ة،           انتفاعًا عظيمًا، وهذه العين تعرف قديمًا بعين ى نفس مك ى دخلت إل دة حت الد بعي ان من ب باذان، أجراها جوب

م، واستقى الناس منها فقيرهم وغنيهم وضعيفهم وشريفهم، آلهم فيها سواء، إبراهي ووصلت إلى عند الصفا وباب
دها   . أهل مكة بذلك رفقا آثيرًا وهللا الحمد والمنة وارتفق ا وتجدي ذه السنة      وآانوا قد شرعوا في حفره ل ه في أوائ

د يبس   إلى العشر األخر من جمادى األولى، واتفق أن في هذه السنة آانت ل    اآلبار التي بمكة ق ا، وق ل ماؤه ت وق
يم       ماء زمزم أيضًا، فلوال أن اهللا تعالى لطف ا يق ر مم ك آثي ا، أو هل بالناس بإجراء هذه القناة لنزح عن مكة أهله

   . بها



 

د عن الوصف،           ا رفق عظيم زائ م به ام الموسم فحصل له ك في سنة إحدى        وأما الحجيج في أي اهدنا ذل ا ش آم
   . وثالثين عام حججنا

ع،    لطان إلى نائبه بمكة بإخراج الزيديين من المسجدوجاء آتاب الس ام وال مجتم الحرام، وأن ال يكون لهم فيه إم
   . ففعل ذلك

دين  هاب ال ة ش امية الجواني عبان دّرس بالش ع ش اء راب وم الثالث ي ي ده القاضي  وف ل، وحضر عن ن جهب د ب أحم
د         سالم بن أب القزويني الشافعي وجماعة عوضًا عن الشيخ أمين الدين م بع وفي، ث ام ت ن هش ام مسجد اب در إم ي ال

   . الشافعي فباشرها في عشرين رمضان أيام جاء توقيع بوالية القاضي

ذ     ان، وحج عامئ دين جوب لم       وفي عاشر شوال خرج الرآب الشامي وأميره سيف ال ن مس دين ب القاضي شمس ال
ن قاضي القضاة جالل      دين اب دين القزو  قاضي قضاة الحنابلة، وبدر ال ق       ال دايا وأمور تتعل ه تحف وه ي، ومع ين

ه بنت السلطان، وحج فخر       باألمير سيف الدين أرغون نائب مصر، فإنه حج في هذه السنة ومعه أوالده وزوجت
   . السالمية، وصدر الدين المالكي، وفخر الدين البعلبكي وغيره الدين ابن شيخ

دي        ان ال ة بره دة دّرس بالحنبلي اء عاشر القع وم األربع ن  وفي ي د ب دًال عن شيخ        ن أحم ي، ب هالل الزرعي الحنبل
ر من أصحاب الشيخ       اإلسالم ابن تيمية، وحضر عنده القاضي الشافعي ى آثي وجماعة من الفقهاء وشق ذلك عل

ياء   تقي الدين، وآان ابن الخطيري الحاجب قد دخل على الشيخ تقي الدين قبل هذا اليوم فاجتمع به وسأله عن أش
   . نائب السلطنة بأمر

دين مشد   ه في        ثم يوم الخميس دخل القاضي جمال الدين بن جملة وناصر ال اف، وسأاله عن مضمون قول األوق
وب     : الشافعية بدمشق مسألة الزيارة، فكتب ذلك في درج وآتب تحته قاضي قابلت الجواب عن هذا السؤال المكت

 لنبي صلى اهللا عليه وسلم، وقبور األنبياء صلواتوإنما المحز جعله زيارة قبر ا  : قال على خط ابن تيمية إلى أن
   . اهللا وسالمه عليهم معصية باإلجماع مقطوعًا بها

ألة           ذه المس ى ه ه عل إن جواب ى شيخ اإلسالم، ف ذا التحريف عل اء        فانظر اآلن ه ور األنبي ارة قب ع زي ه من يس في ل
ار     والصالحين، وإنما فيه ذآر قولين في شد الرحل ى مجرد زي ر شد       والسفر إل ور من غي ارة القب ور، وزي ة القب

ل          رحل إليها مسألة، وشد الرحل ة عن شد رحل، ب ارة الخالي ع الزي م يمن لمجرد الزيارة مسألة أخرى، والشيخ ل
   . ويندب إليها، وآتبه ومناسكه تشهد بذلك يستحبها

ا،    معصية، وال ح ولم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذه الوجه في الفتيا، وال قال إنها ع منه ى المن كى اإلجماع عل
   : وال هو جاهل قول الرسول

 َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن } يخفى عليه شيء، وال يخفى عليه خافية،  ، واهللا سبحانه ال )  ) زوروا القبور فإنها تذآرآم اآلخرة (  ( 
   .  ] 227  : الشعراء [   { َظَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن

دين الطرابلسي      حد رابع القعدة فتحت المدرسة الحمصية تجاه الشاميةوفي يوم األ ي ال ا محي الجوانية، ودّرس به
   . القاضي الشافعي قاضي هكار، وتلقب بأبي رباح، وحضر عنده

ن     وفي ذي القعدة سافر القاضي جمال الدين الزرعي من األتابكية إلى مصر، دين ب ي ال ونزل عن تدريسها لمحي
   . جهبل

م مات بالمدرسة       ي ثاني عشر ذي الحجة درس بالنجيبية ابن قاضي الزبداني عوضًا عنوف الدمشقي نائب الحك
   . المذآورة

 

 

 



 

   : من األعيان 

  ابن المطهر الشيعي جمال الدين 

روافض     ه التصانيف      أبو منصور حسن بن يوسف بن مطهر الحلبي العراقي الشيعي، شيخ ال واحي، ول ك الن بتل
رة،  دًا، وعدتها        الكثي ة وعشرين مجل ى مائ د عل ال تزي ه والنحو واألصول         يق خمسة وخمسون مصنفًا، في الفق

   . وصغار والفلسفة والرفض وغير ذلك من آبار

ه       وأشهرها بين الطلبة شرح ابن الحاجب في أصول الفقه، وليس بذاك دين في أصول الفق ه مجل الفائق، ورأيت ل
   . فإنها مشتملة على نقل آثير وتوجيه جيد  بأس بهاعلى طريقة المحصول واألحكام، فال

در آيف يتوجه، إذ خرج       ، خبط فيه في ) منهاج االستقامة في إثبات اإلمامة ( وله آتاب  م ي المعقول والمنقول، ول
   . عن االستقامة

ا      الدين أبو العباس بن تيم وقد انتدب في الرد عليه الشيخ اإلمام العّالمة شيخ اإلسالم تقي ى فيه دات أت ة في مجل ي
   . الحسنة، وهو آتاب حافل بما يبهر العقول من األشياء المليحة

ان   ولد ابن المطهر الذي لم تطهر خالئقه ولم يتطهر من دنس الرفض ليلة الجمعة سابع عشرين رمضان سنة ثم
ة عشرين محرم من       ة الجمع وفي ليل دا      وأربعين وستمائة، ت تغاله ببغ ان اش نة، وآ ذه الس بالد،    ه ا من ال د وغيره

ى ى نصير الطوسي، وعل تغل عل دًا   واش اد ج ر وس ن المطه ده اب دا حظي عن ك خربن رفض المل ا ت ره، ولم غي
   . آثيرة وأقطعه بالدًا

  الشمس الكاتب 

ه            اس علي ان يجلس ليكتب الن ن أسد الحراني المعروف بالنجار، آ د ب ع       محم وفي في ربي ة، ت بالمدرسة القليجي
   . ب الصغيراآلخر ودفن ببا

  العز حسن بن أحمد بن زفر 

والتاريخ، وآان مقيمًا بدويرة حمد صوفيا بها،  األربلي ثم الدمشقي، آان يعرف طرفًا صالحًا من النحو والحديث
ادى اآلخرة        وآان حسن المجالسة أثنى عليه البرزالي في نقله وحسن معرفته، مات بالمارستان الصغير في جم

   . ثالث وستين سنة نودفن بباب الصغير ع

  الدر الشيخ اإلمام أمين الدين سالم بن أبي 

ام مسجد      عبد الرحمن بن عبد اهللا الدمشقي الشافعي مدرس الشامية الجوانية، رًا وهو إم أخذها من ابن الوآيل قه
ده في         ان مول ه، آ ام، ومحدث الكرسي ب ن هش ه          اب ى علي تمائة، واشتغل وحصل وأثن ين وس سنة خمس وأربع

وفي          نووي وغيره، وأعاد وأفتى ودّرس،ال ه مروءة وعصبية لمن يقصده، ت ان في ات، وآ وآان خبيرًا بالمحاآم
   . الصغير في شعبان ودفن بباب

  الشيخ حماد 

ة بجامع      وهو الشيخ الصالح العابد الزاهد حماد الحلبي القطان، آان آثير ى اإلقام ًا عل التالوة والصلوات، مواظب
د جاوز      بالزاوية الغربيةالتوبة بالعقيبة  ه، مات وق الشمالية، يقرئ القرآن ويكثر الصيام ويتردد الناس إلى زيارت

ه   السبعين ه    سنة على هذا القدم، توفي ليلة االثنين عشرين شعبان ودفن بباب الصغير، وآانت جنازت ة رحم حافل
    . اهللا

  

  



 

  الشيخ قطب الدين اليونيني 

ن   وهو الشيخ اإلمام العالم بقية  تح موسى اب ر شيخ اإلسالم        السلف، قطب الدين أبو الف ه الحافظ الكبي الشيخ الفقي
   . عيسى بن أحمد بن محمد البعلبكي اليونيني الحنبلي أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن

ده     ر وأحضره وال مع الكثي ق، وس دار الفضل بدمش تمائة ب ين وس نة أربع د س ه وبحث  ول تجاز ل ايخ واس  المش
مرتبًا أفاد فيه وأجاد بعبارة حسنة سهلة، بإنصاف وستر،  للسبط، وذّيل عليها ذيًال حسنًا  ) مرآة الزمان ( واختصر 

   . فائقة رائقة وأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء

الخميس ثالث عشر شوال، ودفن بباب سطحا   وآان آثير التالوة حسن الهيئة متقلًال في ملبسه ومأآله، توفي ليلة
   . ند أخيه الشيخ شرف الدين رحمهما اهللاع

  قاضي القضاة ابن مسلم 

ر  ن جعف زروع ب ن م ك ب ن مال لم ب ن مس د ب د اهللا محم و عب دين أب تين  شمس ال نة س د س ي، ول الصالحي الحنبل
     . وستين، فنشأ يتيمًا فقيرًا ال مال له سنة ثمان -وآان من الصالحين  -وستمائة، ومات أبوه 

ره،       ثم اشتغل وح تغال، فطار ذآ ادة واالش ر وانتصب لإلف ليمان سنة خمس        صل وسمع الكثي ا مات التقي س فلم
م مباشرة، وخرجت    ذه السنة خرج للحج           عشرة ولي قضاء الحنابلة، فباشره أت ا آانت ه رة، فلم ه تخاريج آثي ل

ة      ورد المدين ق ف اآنها رسول اهللا أفضل الصالة والسالم، ي         فمرض في الطري ى س ة عل ين الثالث   النبوي وم االثن
   . ذلك ذي القعدة فزار قبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وصلى في مسجده وآان باألشواق إلى والعشرين من

الثالثاء وصّلي عليه في مسجد رسول اهللا     وآان قد تمنى ذلك لما مات ابن نجيح، فمات في عشية ذلك اليوم يوم
ه           قيعصلى اهللا عليه وسلم بالروضة، ودفن بالب د غبطه بموت ان ق ذي آ ن نجيح، ال دين اب إلى جانب قبر شرف ال

ل  ن التقي               هناك سنة حج هو وهو قب دين ب ده القضاء عز ال ي بع م اهللا، وول ل رحمه ر عقي ذه الحجة شرقي قب ه
   . سليمان

  القاضي نجم الدين 

د سنة تسع          افعي، ول الي الدمشقي الش ن مع ن حسن ب ين   أحمد بن عبد المحسن ب دين     وأربع اج ال ى ت واشتغل عل
م عن    الفزاري وحصل وبرع وولي اإلعادة ثم الحكم بالقدس، ثم عاد إلى دمشق فدرس بالنجيبية، وناب في الحك

ه العصر بالجامع،         ابن صصرى مدة، توفي بالنجيبية دة، وصّلي علي امن عشرين ذي القع المذآورة يوم األحد ث
   . الصغير ودفن بباب

  ابن قاضي شهبة 

د  الشيخ افعي،        اإلمام العالم شيخ الطلبة ومفيدهم آمال الدين أبو محمد عب ن ذؤيب األسدي الشهبي الش الوهاب ب
تمائة،      ه           ولد بحوران في سنة ثالث وخمسين وس زاري، والزم دين الف اج ال ى الشيخ ت دم دمشق واشتغل عل وق

ًا   وتخرج به، وآذلك الزم أخاه الشيخ شرف الدين،  وانتفع به، وأعاد بحلقته، ان بارع وأخذ عنه النحو واللغة، وآ
   . الفقه والنحو، له حلقة يشتغل فيها تجاه محراب الحنابلة في

تقلًال من      وآان يعتكف جميع شهر رمضان، ولم يتزوج قط، وآان حسن الهيئة والشيبة، بس م حسن العيش والمل
ان ممن       وتصدير بالجامع، ول الدنيا، له معلوم يقوم بكفايته من إعادات وفقاهات ه آ ى، مع أن م يدّرس قط وال أفت

   . ولكنه آان يتورع عن ذلك يصلح أن يأذن في اإلفتاء،

ر    د سمع الكثي وفي بالمدرسة          : وق ك، ت ر ذل د وغي ام أحم ند لإلم ة   سمع المس ه     -المجاهدي ا آانت إقامت ة   -وبه ليل
   . ر باب الصغيرصالة الظهر، ودفن بمقاب الثالثاء حادي عشرين ذي الحجة، وصّلي عليه بعد

   : وفيها آانت وفاة



 

  الشرف يعقوب بن فارس الجعبري 

الشيخ تقي الدين بن تيمية والقاضي  التاجر بفرجة ابن عمود، وآان يحفظ القرآن ويؤم بمسجد القصب، ويصحب
ه المفضل المحص     نجم الدين الدمشقي، وقد حصل أمواًال وأمالآًا ل الزآي  وثروة، وهو والد صاحبنا الشيخ الفقي

   . الولد عمر إن شاء اهللا بدر الدين محمد، خال

   : وفيها توفي

  الصيرفي الحاج أبو بكر بن تيمراز 

ه انكسر في آخر      ره اهللا      آانت له أموال آثيرة ودائرة ومكارم وبر وصدقات، ولكن اد أن ينكشف فجب ره، وآ عم
   . بالوفاة رحمه اهللا

  وسبعمائة ثم دخلت سنة سبع وعشرين 

ام  ا ة والحك واب والقضاة      : ستهلت بيوم الجمع ة والسلطان والن ا        الخليف ي قبله ذآورون في الت م الم والمباشرون ه
   . سوى الحنبلي آما تقدم

ه      وفي العشر من المحرم دخل مصر أرغون نائب مصر فمسك في حادي عشر وحبس،           ًا وبعث ق أيام م أطل ث
داره المجاورة     ة ثاني عشرينالسلطان إلى نائب حلب فاجتاز بدمشق بكرة الجمع المحرم، فأنزله نائب السلطنة ب

آان قبله بيوم قد سافر من دمشق الجاي الدوادار إلى مصر، وصحبته    لجامعه، فبات بها ثم سافر إلى حلب، وقد
   . الطنبغا معزوًال عنها إلى حجوبية الحجاب بمصر نائب حلب عالء الدين

زة       ول قرئ تقليد قاضي الحنابلة عزوفي يوم الجمعة التاسع عشر ربيع األ ن حم ليمان ب ن التقي س الدين محمد ب
   . بحضرة القضاة واألعيان، وحكم وقرئ قبل ذلك بالصالحية المقدسي، عوضًا عن ابن مسلم بمقصورة الخطابة

بها إلى القضاة بطرابلس، ونقل الذي  وفي أواخر هذا الشهر وصل البريد بتولية ابن النقيب الحاآم بحمص قضاء
   . الزرعي حمص نائبًا عن قاضي دمشق، وهو ناصر بن محمود

   . تكريم من السلطان وفي سادس عشر ربيع اآلخر عاد تنكز من مصر إلى الشام، وقد حصل له

   . وفي ربيع األول حصلت زلزلة بالشام وقى اهللا شرها

الدين الزرعي، وحضر عنده جماعة  برهانوفي يوم الخميس مستهل جمادى األولى باشر نيابة الحنبلي القاضي 
   . من القضاة

ي      د بطلب القاضي القزوين دخلها في       وفي يوم الجمعة منتصف جمادى اآلخرة جاء البري ى مصر، ف الشافعي إل
والصالحية ودار الحديث الكاملية، عوضًا عن  مستهل رجب فخلع عليه بقضاء قضاة مصر مع تدريس الناصرية

م وعشرة      ألجل آبر سنه وضعفبدر الدين بن جماعة  ه ألف دره نفسه، وضرر عينيه، فجبروا خاطره فرتب ل
   . تدريس زاوية الشافعي أرادب قمح في الشهر، مع

دين     وأرسل ولده بدر الدين إلى دمشق خطيبًا باألموي، وعلى تدريس الشامية ده جالل ال البرانية، على قاعدة وال
   . ثامن عشرين وحضر عنده األعيان رجب القزويني في ذلك، فخلع عليه في أواخر

ى بنت     ًا مشهودًا،      وفي رجب آان عرس األمير سيف الدين قوصون الساقي الناصري، عل ان وقت السلطان، وآ
   . خلع على األمراء واألآابر

ان  الساقي، على بنت تنكز نائب الشام،  وفي صبيحة هذه الليلة عقد األمير شهاب الدين أحمد بن األمير بكتمر وآ
   . الحريري، وخلع عليه وأدخلت في ذي الحجة من هذه السنة في آلفة آثيرة السلطان وآيل أبيها تنكز والعقاد ابن



 

ك أن رجًال من    د تخاصم هو ورجل       وفي رجب جرت فتنة آبيرة باإلسكندرية في سابع رجب، وذل المسلمين ق
ع           ل، فرف اب البحر فضرب أحدهما اآلخر بنع ى ب رنج، عل د         ا من الف د بع اب البل ق ب أمر بغل والي ف ى ال ألمر إل

   . وعبيدًا ظاهر البلد، وقد أغلقت الباب قبل وقته إن لنا أمواًال  : العصر، فقال له الناس

ائم     ة        ففتحه فخرج الناس في زحمة عظيمة، فقتل منهم نحو عشرة ونهبت عم ك ليل ان ذل ك، وآ ر ذل اب وغي وثي
   . فأحرقوها وثالث دور لبعض الظلمة ر الواليالجمعة فلما أصبح الناس ذهبوا إلى دا

غ نائب السلطنة        وجرت أحوال صعبة، ونهبت أموال، وآسرت العامة باب سجن الوالي فخرج  ه، فبل ه من في من
   . بوضع السيف في البلد وتخريبه فاعتقد النائب أنه السجن الذي فيه األمراء، فأمر

وزير طيب   ل ال لطان فأرس غ الس ر بل م إن الخب ريعًا فضرب ث الي س ا الجم ه   غ وصادر، وضرب القاضي ونائب
اء           وعزلهم، وأهان خلقًا من األآابر وصادرهم بأموال آثيرة ولى القضاء به م ت د، ث م أعي ولي ث دًا، وعزل المت ج

افعي   ائي الش دين األخن م ال دين عل اه،      ال الكي ونائب كندرية الم اة اإلس زل قض د، وع ا بع ق فيم ولى دمش ذي ت ال
   . أعناقهم وأهينوا، وضرب ابن السني غير مرة سل فيووضعت السال

ن         ى دمشق قاضي قضاة حلب اب ام بدمشق       وفي يوم السبت عشرين شعبان وصل إل د فأق ى البري اني عل الزملك
اهرة          أربعة أيام ثم سار إلى مصر ليتولى قضاء قضاة ى الق ل وصوله إل ه قب اتفق موت الشام بحضرة السلطان، ف

   .  ] 54  : سبأ [   { َآاُنوا ِفي َشكٍّ ُمِريٍب َوَبْيَن َما َيْشَتُهوَن َآَما ُفِعَل ِبَأْشَياِعِهْم ِمْن َقْبُل ِإنَُّهْم ْمَوِحيَل َبْيَنُه } 

الكي مشيخة      دين الم ة سادس عشرين شعبان باشر صدر ال وم الجمع ى قضاء قضاة    وفي ي الشيوخ مضافًا إل
   . انفصال الزرعي عنها إلى مصر بذلك بعدالمالكية، وحضر الناس عنده، وقرئ تقليده 

د        وفي نصف رمضان وصل قاضي الحنفية بدمشق لقضاء القضاة عماد الدين أبي ن عب د ب ن أحم ي ب الحسن عل
دين    رئ        الواحد الطرسوسي، الذي آان نائبًا لقاضي القضاة صدر ال ده بالمنصب، وق ه بع ي البصروي، فخلف عل

ة مع القضاء،         الحكم،تقليده بالجامع، وخلع عليه وباشر  ز، ودرس بالنوري ن الع دين اب اد ال واستناب القاضي عم
     . وشكرت سيرته

أنزلوا بالمدرسة   وان       وفي رمضان قدم جماعة من األسارى مع تجار الفرنج ف تفكوا من دي رة، واس ة الكبي العادلي
   . آان السبب في ذلك األسرى بنحو من ستين ألفًا، وآثرت األدعية لمن

د    امن شوال خرج الرآب الشامي إلى الحجاز وأميره سيف الدين بالبانوفي ث دين محم المحمدي، وقاضيه بدر ال
   . بن محمد قاضي حران

ة        وفي شوال وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين ابن قاضي القضاة  ن الصائغ والخلع دين ب ن عز ال اب
ا           ليهمعه، فامتنع من ذلك أشد االمتناع، وصمم، وألح ع اظ، فلم ر مزاجه واغت اؤه وتغي ر بك ل وآث م يقب ة فل الدول

   . السلطان في ذلك أصر على ذلك راجع تنكز

ا من مصر       فلما آان شهر ذي القعدة اشتهر تولية عالء الدين علي بن إسماعيل ام، فسار إليه القونوي قضاء الش
ة ورآب مع      عشرين ذي القعدة، فاجتم وزار القدس ودخل دمشق يوم االثنين سابع بس الخلع ع بنائب السلطنة ول

   . العادلية الحجاب والدولة إلى

ي    فقرئ تقليده بها وحكم بها على العادة، وفرح الناس به وبحسن سمته ودده، وول وطيب لفظه ومالحة شمائله وت
   . الصوفي شيخ سرياقوس بعده مشيخة الشيوخ بمصر مجد الدين األقصرائي

ة السر عوضًا عن       ن ذي القعدة لبس القاضي محيي الدين بن فضلوفي يوم السبت ثالث عشري ة بكتاب اهللا الخلع
   . آتابة الدست ابن الشهاب محمود، واستمر ولده شرف الدين في

   . الدين البازري وفي هذه السنة تولى قضاء حلب عوضًا عن ابن الزملكاني القاضي فخر



 

ي حائطه  وفي العشر األول من ذي الحجة آمل ترخيم الجام ه        ع األموي أعن ى نظر إلي الشمالي، وجاء تنكز حت
   . فأعجبه ذلك، وشكر ناظره تقي الدين بن مراجل

ر     وفي يوم األضحى جاء سيل عظيم إلى مدينة بلبيس فهرب أهلها منها م ي ا، ول وتعطلت الصالة واألضاحي فيه
   . ها، فإنا اهللا وإنا إليه راجعونمن حواضرها وبساتين مثله من مدة سنين متطاولة، وخرب شيئًا آثيرًا

   : من األعيان 

  األمير أبو يحيى 

   . المغربي، أمير بالد المغرب زآريا بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد أبي حفص الهنتاني الجياني

وك       ان مل ة، وآ ه والعربي رأ الفق تمائة، وق ه من بيت        ولد بتونس قبل سنة خمسين وس ه، ألن ه وتكرم ونس تعظم ت
   . لملك واإلمرة والوزارةا

ان   بعمائة، وآ دامًا، وهو أول من أبطل ذآر        ثم بايعه أهل تونس على الملك في سنة إحدى عشرة وس شجاعًا مق
     . الهنتاني آان من أخص أصحاب ابن التومرت ابن التومرت من الخطبة، مع أن جده أبا حفص

   . ه اهللاتوفي في المحرم من هذه السنة بمدينة اإلسكندرية رحم

  الشيخ الصالح ضياء الدين 

ابن      ضياء الدين أبو الفدا إسماعيل بن رضي الدين أبي الفضل المسلم بن الحسن بن نصر الدمشقي، المعروف ب
اب المشهورين        وه وجده من الكت ان هو وأب تالوة والصالة والصيام         الحموي، آ ر ال ان هو آثي المشكورين، وآ

   . لفقراء واألغنياءا والبر والصدقة واإلحسان إلى

ي            ه البرزال ر وخرج ل تمائة وسمع الحديث الكثي ين وس د سنة خمس وثالث ان من       ول ه، وآ مشيخة سمعناها علي
اب الصغير،        صدور أهل دمشق، توفي يوم الجمعة رابع عشر صفر، وصّلي ن بب وم السبت، ودف عليه ضحوة ي

   . وحج وجاور وأقام بالقدس مدة

ه مات وله ثنتان وسبعون س ه      نة رحمه اهللا، وقد ذآر والده أنه حين ولد ل إذا قول اءل ف تح المصحف يتف ُد   }   : ف اْلَحْم
   . ، فسماه إسماعيل ] 39  : إبراهيم [   { ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِللَِّه الَِّذي َوَهَب ِلي َعَلى اْلِكَبِر

   . تعالى اهللاثم ولد له آخر فسماه إسحاق، وهذا من االتفاق الحسن رحمهم 

  الشيخ علي المحارفي 

ام       ل البسوق، وأق ة إي رة وجاور        علي بن أحمد بن هوس الهاللي، أصل جده من قري دس، وحج هو م ده بالق وال
ة ويصلح الرصفان        بمكة سنة ثم حج، وآان رجًال صالحًا مشهورًا، ويعرف ان يحرف األزق ه آ بالمحارفي، ألن

   . هللا تعالى

ار، وعواقب      والذآر جهرة، وآان عليه هيبة ووقار، ويتكلموآان يكثر التهليل  آالمًا فيه تخويف وتحذير من الن
ة الشيخ    الردى، وآان مالزمًا لمجالس ابن تيمية، وآانت وفاته يوم الثالثاء ثالث عشرين ربيع األول، ودفن بترب

   . بالسفح، وآانت جنازته حافلة جدًا رحمه اهللا موفق الدين

  ناصر الدين الملك الكامل 

ن السلطان         ك ب د المل دين عب تح ال ك السعيد ف ن        أبو المعالي محمد بن المل ي الجيش اب ك الصالح إسماعيل أب المل
ابر       وب أحد أآ ن أي ي بكر ب ة وحسن            الملك العادل أب اء وفطن د ذآ ان من محاسن البل وك، آ اء المل راء وأبن األم

ًا من       يسرد آثيرًا من الكالم بم عشرة ولطافة آالم، بحيث ان رئيس ه، وآ ة فهم ه وحذاق وة ذهن  نزلة األمثال من ق



 

ه ظهر الخميس بصحن           ى، وصّلي علي ادى األول اء عشرين جم الجامع تحت    أجواد الناس، توفي عشية األربع
   . النسر

ر  أم الصالح سامحه اهللا، وآان له سماع آث  ثم أرادوا دفنه عند جده ألمه الملك الكامل فلم يتيسر ذلك فدفن بتربة ي
وقام ولده األمير صالح الدين مكانه في إمرة الطبلخانة، وجعل أخوه    سمعنا عليه منه، وآان يحفظ تاريخًا جيدًا،

   . الخلع السلطانية بذلك في عشرته ولبسا

  الشيخ اإلمام نجم الدين 

ان       ان من أعي ولي، آ افعية، وشرح    أحمد بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزومي القم وشرح    ) وسيط ال ( الش
ان    ) الحاجبية (  ولى           في مجلدين، ودّرس وحكم بمصر، وآ د ت ا، وق ان مشكور السيرة فيه ا أيضًا، وآ بًا به محتس

 عقيل، والحسبة ناصر الدين بن قار السبقوق، توفي في رجب وقد جاوز الثمانين، ودفن بعده الحكم نجم الدين بن
   . بالقرافة رحمه اهللا

  لقاسمالشيخ الصالح أبو ا 

وفي      ى شاطئ      عبد الرحمن بن موسى بن خلف الحزامي، أحد مشاهير الصالحين بمصر، ت بالروضة وحمل إل
ن  ان ممن         النيل، وصّلي عليه وحمل على الرؤوس واألصابع، ودفن عند اب انين، وآ ارب الثم د ق زة، وق ي حم أب

   . يقصد إلى الزيارة رحمه اهللا

  القاضي عز الدين 

ار      د بن عثمان بن عيسى بن عمر بن الخضر الهكاريعبد العزيز بن أحم ان من خي ة، آ الشافعي، قاضي المحل
   . يقال إنه استنبط فيه ألف حكم القضاة، وله تصنيف على حديث المجامع في رمضان،

   . المزي لشيخنا  ) التهذيب ( توفي في رمضان، وقد آان حصل آتبًا جيدة منها 

  نيالزملكا الشيخ آمال الدين بن 

وإفتاء ومناظرة، ويقال في نسبة السماآي نسبة     شيخ الشافعية بالشام وغيرها، انتهت إليه رياسة المذهب تدريسًا
     . أعلم إلى أبي دجانة سماك بن خرشة واهللا

واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري، وفي  ولد ليلة االثنين ثامن شوال سنة ست وستين وستمائة، وسمع الكثير
اد        ول على القاضي بهاء الدين بن الزآي،األص رع وحصل وس رهم، وب ك وغي ن مل وفي النحو على بدر الدين ب

ه، وحاز      ه من أهل مذهب اد              أقران ه الرق ذي أسهره ومنع م ال اد في تحصيل العل ه الوق يهم بذهن قصب السبق عل
   . هي أشهى من آل شيء معتاد، وخطه الذي هو أنضر من أزاهير الوهاد وعبارته التي

ك     وقد دّرس بعدة مدارس بدمشق، وباشر عدة جهات آبار، آنظر الخزانة ونظر وان المل وري ودي المارستان الن
   . السعيد، ووآالة بيت المال

   . وله تعاليق مفيدة واختيارات حميدة سديدة ومناظرات سعيدة

ى ا  للنووي، ومجلد في الرد  ) المنهاج ( ومما علقه قطعة آبيرة من شرح  ألة        عل ة في مس ن تيمي دين ب ي ال لشيخ تق
ه،        الطالق وغير ذلك، وأما دروسه في المحافل فلم ى من عبارت ا وال أحل اس درس أحسن منه أسمع أحدًا من الن

   . احترازاته، وصحة ذهنه وقوة قريحته وحسن نظمه وحسن تقريره، وجودة

ة       ة والرواحي ة الجواني ة والعذراوي امية البراني د دّرس بالش ا        وال وق نهن حقه ان يعطي آل واحدة م مسرورية، فك
رة         بحيث آان يكاد ينسخ بكل واحد من تلك دروس وآث داد ال ه تع الدروس ما قبله من حسنه وفصاحته، وال يهيل

   . آلما آان الجمع أآثر والفضالء أآبر آان الدرس أنضر وأبهر وأحلى وأنصح وأفصح لفقهاء والفضالء، بل



 

ة      ثم لما انتقل إلى قضاء حلب ه معامل دة عامل دارس العدي ا،       وما معه من الم ع أهله ا، وأوسع بالفضيلة جمي مثله
   . وسمعوا من العلوم ما لم يسمعوا هم وال آباؤهم

المنية قبل وصوله إليها، فمرض وهو سائر  ثم طلب إلى الديار المصرية ليولى الشامية دار السنة النبوية فعاجلته
م عقب     ام، ث ائر الشهوات           المرض بحراق  على البريد تسعة أي ين س ه وب ذات، وحال بين اذم الل ام فقبضه ه الحم

   . بالنيات واإلرادات، واألعمال

ة إذا رجع    ومن آانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وآان من نيته الخبيث
اء     ابن تيمية فدعا علي إلى الشام متوليًا أن يؤذي شيخ اإلسالم وم األربع ه فلم يبلغ أمله ومراده، فتوفي في سحر ي

ة الشافعي             سادس عشر شهر ة الخميس جوار قب ة ليل ن بالقراف اهرة ودف ى الق يس، وحمل إل ة بلب  رمضان بمدين
   . تغمدها اهللا برحمته

  الحاج علي المؤذن المشهور بالجامع األموي

اس،   ن خيار المؤذنين،الحاج علي بن فرج بن أبي الفضل الكتاني، آان أبوه م فيه صالح ودين وله قبول عند الن
رم، وحج    ة           وآان حسن الصوت جهوره، وفيه تودد وخدم وآ وفي ليل ره، ت ي عمر وغي رة وسمع من أب ر م غي

   . ودفن بباب الصغيرة األربعاء ثالث القعدة وصّلي عليه غدوة،

   : وفي ذي القعدة توفي

  الشيخ فضل بن الشيخ الرجيحي التونسي

   . وأجلس أخوه يوسف مكانه بالزاوية

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ثمان وعشرين 

ه        في ذي القعدة منها آانت وفاة شيخ اإلسالم أبي العباس أحمد بن تيمية ة وفات تأتي ترجم ا س قدس اهللا روحه آم
   . في الوفيات إن شاء اهللا تعالى

اء    . مصر وقاضي حلب قبلها سوى نائب استهلت هذه السنة وحكام البالد هم المذآورون في التي وم األربع وفي ي
افظ  يخ الح ة صاحب حمص الش رم ّدرس بحلق اني المح افظ   ث يخنا الح ا ش ه عنه زل ل ي، ن دين العالئ صالح ال

   . واألعيان، وذآر درسًا حسنًا مفيدًا المزي، وحضر عنده الفقهاء والقضاة

مشيخة الشيوخ بالسمساطية عوضًا عن   ء الدين القونويوفي يوم الجمعة رابع المحرم حضر قاضي القضاة عال
   . والصوفية على العادة القاضي المالكي شرف الدين، وحضر عنده الفقهاء

اني        وفي يوم األحد ثامن عشر صفر دّرس بالمسرورية تقي الدين عبد الرحمن ن الزملك دين ب ال ال ن الشيخ آم ب
   . قضاء حمص، وحضر الناس عنده وترحموا على والده ه إلىعوضًا عن جمال الدين بن الشريشي بحكم انتقال

الد      ر صاحب ب ر الكبي ان،      وفي يوم األحد خامس عشرين صفر وصل إلى دمشق األمي ن جوب اش اب روم تمرت ال
   . شاب حسن الصورة تام الشكل مليح الوجه قاصدًا إلى مصر، فخرج نائب السلطنة والجيش إلى تلقيه، وهو

دًا،       لسلطان بمصر أآرمه وأعطاه تقدمة ألف، وفرق أصحابهولما انتهى إلى ا ًا زائ وا إآرام راء وأآرم ى األم عل
ا رمشتق في شوال من          وآان سبب قدومه إلى مصر أن صاحب العراق الملك اه جواج ل أخ د قت أبا سعيد آان ق

ان    ده جوب ّم وال ان           السنة الماضية، فه ك، وآ تمكن من ذل م ي ي سعيد فل ة السلطان أب دبر   بمحارب ان إذ ذاك م جوب
   . تمرتاش هذا عند ذلك من السلطان ففر هاربًا بدمه إلى السلطان الناصر بمصر الممالك، فخاف

ديار المصرية ى ال ز إل دين تنك ام سيف ال ع األول توجه نائب الش ي ربي ه  وف ه واحترم لطان فأآرم ارة الس لزي
ن  القرب م ي ب وس الت فرة دار الفل ذه الس ي ه ترى ف زوريي واش ان سوق  الب د آ رقيها، وق ة، وهي ش ن والجوزي

   . فاشترى هذه الدار وعمرها دارًا هائلة ليس بدمشق دار أحسن منها البزورية اليوم يسمى سوق القمح،



 

رآن وحديث في         ه دار ق ا وجعل ام سويد تلقاءه دم حم ا       وسماها دار الذهب، وه ة الحسن أيضًا، ووقف عليه غاي
موضعه، واجتاز برجوعه من مصر بالقدس الشريف       آما سيأتي تفصيله فيأماآن ورتب فيه المشايخ والطلبة 

   . حديث أيضًا به، وخانقاه آما يأتي بيانه وزاره وأمر ببناء حمام به، وبناء دار

ا ر بعمارته ي أم دس الت ى الق اة إل ع األول وصلت القن ي آخر ربي ام  وف ك، فق ز قطلب دين تنك دها سيف ال وتجدي
ة            النواحي، وفرح المسلمون بعمارتها مع والة تلك  ه برآ ى شط المسجد األقصى، وعمل ب ى إل ا ودخلت حت به

   . واألقصى، وآان ابتداء عملها من شوال من السنة الماضية هائلة، وهي مرخمة ما بين الصخرة

   . طهارة ما يلي باب بني شيبة وفي هذه المدة عمر سقوف شرافات المسجد الحرام وإيوانه، وعمرت بمكة

   . توما، وله بابان وفي هذا الشهر آملت عمارة الحمام الذي بسوق باب  : البرزالي قال

ة   ادة، فوجدوا        وفي ربيع اآلخر نقض الترخيم الذي بحائط جامع دمشق القبلي من جه اب الزي ي ب ا يل الغرب مم
ره، وحضر تنكز بنفسه        ًا فخيف من أم اتفق رأ      الحائط متجافي رة، ف اب الخب ه القضاة وأرب ى نقضه    ومع م عل يه

   . وإصالحه

تأذنه       وذلك يوم الجمعة بعد الصالة سابع عشرين ربيع اآلخر وآتب نائب ذلك ويس ه ب ى السلطان يعلم السلطنة إل
ى، وشرعوا     في عمارته، فجاء المرسوم باإلذن بذلك، ادى األول فشرع في نقضه يوم الجمعة خامس عشرين جم

وعمل محراب فيما بين الزيادة ومقصورة الخطابة يضاهي محراب  جمادى اآلخرة،  في عمارته يوم األحد تاسع
   . الصحابة

د         ثم جدوا والزموا في عمارته، وتبرع آثير من الناس بالعمل فيه من سائر وم أزي ه آل ي ان يعمل في اس، فك الن
ي ا   من مائة رجل، حتى آملت عمارة الجدار وأعيدت ة تق دين  طاقاته وسقوفه في العشرين من رجب وذلك بهم ل

   . بن مراجل

ا       وهذا من العجب فإنه نقض الجدار وما يسامته من السقف، وأعيد في مدة رغ فيم ه يف ى أحد أن عمل ال يتخيل إل
د           يقارب هذه المدة جزمًا، وساعدهم على سرعة  ي عن ة الت ادة حجارة وجدوها في أساس الصومعة الغربي اإلع

الشماليتين  ومعة آما في الغربية والشرقية القبلتين منه، فأبيدتزاوية من هذا المعبد ص الغزالية، وقد آان في آل
ة        ة الغربي ذه المئذن وف من السنين سوى أس ه ر العون       قديمًا ولم يبق منهما من مدة أل الشمالية، فكانت من أآب

   . على إعادة هذا الجدار سريعًا

   . بات على الجامع شيئًا مع هذه العمارةالمرت ومن العجب أن ناظر الجامع ابن مراجل لم ينقص أحدًا من أرباب

القرايين واتصل            ق عظيم ب ع حري ى وق ادى األول ة السبت خامس جم احين، واحترقت القيسارية     وفي ليل بالرم
   . والجوخ واألقمشة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون والمسجد الذي هناك، وهلك للناس شيء آثير من الفرا

ة بمصر،     ة صّلي على القاضي شمس الدين بنوفي يوم الجمعة عاشره بعد الصال الحريري قاضي قضاة الحنفي
     . وصّلي عليه صالة الغائب بدمشق

ري،   وفي هذا اليوم قدم البريد يطلب برهان الدين بن عبد الحق الحنفي إلى مصر ليلي القضاء بها بعد ابن الحري
ى،   فخرج مسافرًا إليها، ودخل مصرفي خامس عشرين    ادى األول ه       جم واله القضاء وأآرم واجتمع بالسلطان ف

ع جهات      وخلع عليه وأعطاه بغلة بزناري، ه بجمي وحكم بالمدرسة الصالحية بحضرة القضاة والحجاب، ورسم ل
   . ابن الحريري

دواة       وفي يوم االثنين تاسع جمادى اآلخرة أخرج ما آان عند الشيخ تقي الدين ة من الكتب واألوراق وال ن تيمي ب
   . في مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة ومنع من الكتب والمطالعة، وحملت آتبهوالقلم، 

راريس،          : قال البرزالي ع عشرة ربطة آ دًا، وأرب ا       وآانت نحو ستين مجل ا وتفرقوه اء فيه فنظر القضاة والفقه
ه الشيخ     التقي ابن االخنائي المالكي بينهم، وآان سبب ذلك أنه أجاب لما آان رد عليه رد علي في مسألة الزيارة ف



 

د   وأعلمه أنه قليل البضاعة في العلم، فطلع االخنائي إلى السلطان، وشكاه فرسم السلطان  تقي الدين واستجهله عن
   . ذلك بإخراج ما عنده من ذلك وآان ما آان، آما ذآرنا

ال       ه جم ان أخي د  وفي أواخره رسم لعالء الدين بن القالنسي في الدست، مك وقيرًا لخاطره عن المباشرة،     ال ين ت
   . وخلع عليهما بذلك وأن يكون معلومة على قضاء العساآر والوآالة،

ة الحنفي    ة الثالث ي        وفي يوم الثالثاء ثالث عشرين رجب رسم لألئم ي بالصالة في الحائط القبل الكي والحنبل والم
الكي  بين الزيادة والمقصورة لإل من األموي، فعين المحراب الجديد الذي مام الحنفي، وعين محراب الصحابة للم

بالكالسة،  مقصورة الخضر الذي آان يصلي فيه المالكي للحنبلي، وعوض إمام محراب الصحابة وعين محراب
   . بهم وآان قبل ذلك في حال العمارة قد بلغ محراب الحنفية من المقصورة المعروفة

ث الغ رواق الثال ي ال م ف ة من خلفه ينومحراب الحنابل ا ب ي وآان ك المحاريب وعوضوا  رب دة، فنقلت تل األعم
   . األمر آذلك بالمحاريب المستقرة بالحائط القبلي واستقر

إلى السلطان الناصر بمصر وجماعة      وفي العشرين من شعبان مسك األمير تمرتاش بن جوبان الذي أتى هاربًا
ى        أظهر موت   من أصحابه، وحبسوا بقلعة مصر، فلما آان ثاني شوال ه السلطان وأرسل رأسه إل ه قتل ال إن ه، يق

   . ملك التتار أبي سعيد صاحب العراق ابن خربندا

ان        دين عثم ره فخر ال ؤ الحلبي أحد        وفي يوم االثنين ثاني شوال خرج الرآب الشامي وأمي دين لؤل ن شمس ال ب
   . التقي سليمان أمراء دمشق، وقاضيه قاضي قضاة الحنابلة عز الدين بن

ر         : وممن حج   ر قبجق، واألمي بمقدار، واألمي دين الش ام ال ر حس ن         األمي دين ب ي، وتقي ال ن النجيب دين ب ام ال حس
ل     ا جهب ن الصائغ، وابن دين          السلعوس، وبدر الدين ب ي، وشهاب ال دين البرزال م ال والفخر المصري، والشيخ عل

   . الطاهري

ًا ببعلب      ان حاآم ذي آ وطي ال ة عن شيخه قاضي القضاة عالء        ك بدمشق وقبل ذلك بيوم حكم القضاي المنفل نياب
ى      الدين القونوي، وآان مشكور السيرة تألم أهل بعلبك ه عل وي بسبب عزم لفقده، فحكم بدمشق عوضًا عن القون

واب           الحج، ثم لما رجع الفخر من الحج   م أيضًا، فصاروا ثالث ن وطي يحك م واستمر المنفل ى الحك اد إل ن    : ع اب
   . المنفلوطيالمصري، و جملة، والفخر

ى حين     وسافر ابن الحشيشي في ثاني عشرين شوال إلى القاهرة لينوب عن القاضي فخر الدين آاتب المماليك إل
واستمر هناك، واستقل قطب الدين ابن شيخ السالمية  رجوعه من الحجاز، فلما وصل ولي حجابة ديوان الجيش،

   . بنظر الجيش بدمشق على عادته

   . فباشره شهرًا ويومين وعزل عنه مين الملك بالديار المصرية وولي نظر الدواوينوفي شوال خلع على أ

  بن تيمية وفاة شيخ اإلسالم أبي العباس تقي الدين أحمد 

العشرين من ذي العقدة توفي الشيخ اإلمام العالم العلم  وفي ليلة االثنين  : قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه
ام            الحافظ الزاهد العالمة الفقيه ن شيخنا اإلم د اب اس أحم و العب دين أب ي ال دوة شيخ اإلسالم تق  العابد المجاهد الق

ن       العالمة المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم د السالم ب ي البرآات عب أب
بن عبد اهللا بن تيمية الحراني ثم الدمشقي،  بن علي عبد اهللا بن أبي القاسم محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر

ه، وجلس            بقلعة دمشق بالقاعة التي آان دخول علي م في ال ة، وأذن له ى القلع ر إل محبوسًا بها، وحضر جمع آثي
م حضر جماعة من     جماعة عنده ن    قبل الغسل وقرؤا القرآن وتبرآوا برؤيته وتقبيله، ثم انصرفوا، ث النساء ففعل

   . واقتصروا على من يغسلهمثل ذلك ثم انصرفن 

ى الجامع   تأل الجامع أيضًا وصحته والكالسة       فلما فرغ من غسله أخرج ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إل وام
ار أو نحو     وباب البريد وباب الساعات إلى باب اللبادين والغوارة، وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النه

 احتاطوا بها يحفظونها من الناس من شدة الزحام، وصّلي عليه أوًال بالقلعة، والجند قد ذلك ووضعت في الجامع،
   . صالة الظهر تقدم في الصالة عليه أوًال الشيخ محمد بن تمام، ثم صّلي عليه بالجامع األموي عقيب



 

ا  ضاقت الرحاب واألزقة واألسوا  وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقدم ذآره، ثم تزياد الجمع إلى أن ق بأهله
ام        ومن فيها، ثم حمل بعد أن صّلي عليه على الرؤوس د واشتد الزح اب البري ه من ب واألصابع، وخرج النعش ب

      . والترحم عليه والثناء والدعاء له وعلت األصوات بالبكاء والنحيب

ائم ال   أرجل الناس وقباقيبه وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم، وذهبت النعال من ل وعم م ومنادي
ى      يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة، ارة يقف حت أخر، وت وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يت

خرج  الناس من الجامع من أبوابه آلها وهي شديدة الزحام، آل باب أشد زحمة من اآلخر، ثم تمر الناس، وخرج
ذي    : األبواب األربعة زحام فيها، لكن آان معظم الزحام منالناس من أبواب البلد جميعها من شدة ال باب الفرج ال

   . وباب الجابية أخرجت منه الجنازة، وباب الفراديس، وباب النصر،

اك أخوه     وعظم األمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وآثر الناس، ووضعت الجنازة هناك ه هن وتقدم للصالة علي
د اهللا    الصالة حمل إلى مقبرة زين الدين عبد الرحمن، فلما قضيت دين عب الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف ال

   . رحمهما اهللا

البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى  وآان دفنه قبل العصر بيسير، وذلك من آثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل
دعاء     إال من هو عاجز عن الحضور،   وغيرهم، وأغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور رحم وال مع الت

ى           له، وأنه لو قدر ما تخلف، وحضر نساء ر الالتي آن عل رأة، غي آثيرات بحيث حزرن بخمسة عشر ألف ام
   . يترحمن ويبكين عليه فيما قيل األسطحة وغيرهن، الجميع

الذي فضل  مائتي ألف، وشرب جماعة الماء وأما الرجال فحزروا بستين ألفًا إلى مائة ألف إلى أآثر من ذلك إلى
ه           من غسله، واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل ان في عنق ذي آ ق ال ه الزئب ان في ذي آ به، ودفع في الخيط ال

   . درهمًا، وقيل إن الطاقية التي آانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهمًا بسبب القمل مائة وخمسون

ى     ثيرةوحصل في الجنازة ضجيج وبكاء آثير، وتضرع وختمت له ختمات آ اس إل ردد الن بالصالحية وبالبلد، وت
ده   ون عن اه جماعة بقصائد           قبره أيامًا آثيرة ليًال ونهارًا يبيت رة، ورث ه منامات صالحة آثي ة ل ويصبحون، ورؤي

   . جمة

ى دمشق،      وآان مولده يوم االثنين عاشر ربيع األول بحران سنة إحدى وستين ه إل ده وأهل وستمائة، وقدم مع وال
ي، والشيخ        ، فسمع الحديث من ابن عبد الدائموهو صغير ن الحنبل دان، والشيخ شمس ب وابن أبي اليسر وابن عب

دين      شمس الدين بن عطاء ال ال ن عساآر، والشيخ جم  الحنفي، والشيخ جمال الدين بن الصيرفي، ومجد الدين ب
ي بكر الي             ن أب ن عالن واب ر، واب ي الخي ن أب داد، واب ن المق دادي، والنجيب ب ودي، البغ رحيم،     ه د ال ال عب والكم

ق   رأ بنفسه        والفخر علي وابن شيبان والشرف بن القواس، وزينب بنت مكي، وخل نهم الحديث، وق ر سمع م آثي
م          الكثير وطلب الحديث وآتب الطباق واإلثبات والزم يئًا إال حفظه، ث ل أن سمع ش نين، وق دة س السماع بنفسه م

ان            آثير المحفوظ اشتغل بالعلوم، وآان ذآيًا ه آ ال إن ه، فيق ًا بالفق ه، عارف ق ب ا يتعل ًا في التفسير وم  فصار إمام
اختالف    ًا ب ان عالم ًا في األصول      أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين آانوا في زمانه وغيره، وآ اء، عالم العلم

ه     والفروع والنحو واللغة، وغير ذلك من العلوم النقلية م مع ن     والعقلية، وما قطع في مجلس وال تكل فاضل في ف
ين  من الفنون إال ظن أن ذلك الفن  فنه، ورآه عارفًا به متقنًا له، وأما الحديث فكان حامل رايته حافظًا له مميزًا ب

روع، آمل     صحيحه وسقيه، عارفًا برجاله متضلعًا من ذلك، وله تصانيف آثيرة وتعاليق مفيدة في  األصول والف
ه أ  رة   منها جملة وبيضت وآتبت عنه وقرئت علي ة آبي ى         و بعضها، وجمل م تبّيض إل ا ول ة آمله ا وجمل م يكمله ل

   . اآلن

ل القاضي           اء عصره، مث ه وفضائله جماعة من علم ى علوم ه وعل ن       وأثنى علي د، واب ق العي ن دقي الخويي، واب
ري   ن الحري ي قاضي قضاة مصر اب اس، والقاضي الحنف ن   النح دت بخط اب رهم، ووج اني وغي ن الزملك واب

د الطولي في حسن التصنيف وجودة            اجتمعت فيه شروط  : ه قالالزملكاني أن ه الي ا، وأن ل ى وجهه اد عل االجته
  والتقسيم والتدين، وآتب على تصنيف له هذه األبيات العبارة والترتيب

  وصفاته جلت عن الحصر* ماذا يقول الواصفون له 

  هو بيننا أعجوبة الدهر* هو حجة هللا قاهرة 



 

  أنوارها أربت على الفجر* هرة هو آية في الخلق ظا

ي         ان بين نة، وآ ين س ذ نحو الثالث ره يومئ ان عم ودة وصحبة من الصغر، وسماع        وهذا الثناء عليه، وآ ه م وبين
ة    الحديث والطلب من نحو سنة، وله فضائل آثيرة، اء والدول وأسماء مصنفاته وسيرته وما جرى بينه وبين الفقه

   . جميعها هذا الموضع، وهذا الكتابيحتمل ذآر  وحبسه مرات وأحواله ال

ا وصلنا    ولما مات آنت غائبًا عن دمشق بطريق الحجاز، ثم بلغنا خبر موته بعد وفاته بأآثر من خمسين يومًا لم
   . تعالى إلى تبوك، وحصل التأسف لفقده رحمه اهللا

   . هذا لفظه في هذا الموضع من تاريخه

داد   ه الترجمة جنازة أبي بكر بن أبيثم ذآر الشيخ علم الدين بعد إيراد هذ داود وعظمها، وجنازة اإلمام أحمد ببغ
ول     : الصابوني وشهرتها، وقال اإلمام أبو عثمان رحمن السيوفي يق تح       : سمعت أبا عبد ال ي الف ازة أب حضرت جن

سمعت أبا سهل   : قالو الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدار قطني فلما بلغ إلى ذلك الجمع العظيم أقبل علينا القواس
ول سمعت    ل يق ول   بن زياد القطان يقول سمعت عبد اهللا بن أحمد بن حنب ي يق نكم        : أب ا وبي دع بينن وا ألهل الب قول

د     : الجنائز، قال ازة أحم ذلك،             وال شك أن جن اعهم ل ده واجتم رة أهل بل ة، بسبب آث ة عظيم ل آانت هائل ن حنب ب
   . الدولة آانت تحبه وتعظيمهم له، وأن

ا ال          دة دمشق، وأهله وفي ببل ه اهللا ت ة رحم ن تيمي دين اب ي ال نهم        والشيخ تق رة، ولك ذ آث داد حينئ يعشرون أهل بغ
م سلطان  و جمعه ًا ل ه اجتماع وا لجنازت ي   اجتمع ا ف ي اجتمعوه رة الت ذه الكث وا ه ا بلغ وان حاصر لم اهر، ودي ق

   . جنازته، وانتهوا إليها

ياء       سًا من جهة السلطان، وآثير منهذا مع أن الرجل مات بالقلعة محبو اس أش ه للن ذآرون عن راء ي الفقهاء والفق
     . وهذه آانت جنازته . فضًال عن أهل اإلسالم آثيرة، مما ينفر منها طباع أهل األديان

ك مؤذن      : قال ذآر ذل ذآور، ف ه الحراس         وقد اتفق موته في سحر ليلة االثنين الم م ب ا وتكل ارة به ى المن ة عل القلع
ى   على األبرجة، فما أصبح الناس إال وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم واألمر الجسيم، فبادر الناس على الفور إل

يئًا   القلعة من آل مكان أمكنهم المجيء منه، حتى من الغوطة والمرج، ولم يطبخ أهل األسواق   االجتماع حول ش
   . العادة ئل النهار علىوال فتحوا آثيرًا من الدآاآين التي من شأنها أن تفتح أوا

ماذا يصنعون، وجاء الصاحب شمس  وآان نائب السلطنة تنكز قد ذهب يتصيد في بعض األمكنة، فحارت الدولة
تح   ده، وف س عن ه، وجل زاه في ة فع ب القلع ال نائ دين غبري ن الخواص واألصحاب   ال دخل م ن ي ة لم اب القلع ب

د والصالحية،     من أخص واألحباب، فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق اء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البل
ي         فجلسوا عنده يبكون اك مع شيخنا الحافظ أب يمن حضر هن  ويثنون على، مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وآنت ف

ة  د     الحجاج المزي رحمه اهللا، وآشفت عن وجه الشيخ ونظرت إليه وقبلته، وعلى رأسه عمام بعذب مغروزة وق
   . مما فارقناهعاله الشيب أآثر 

ذ        رأ هو والشيخ من ه ق رحمن أن د ال ة وشرعا في        وأخبر الحاضرين أخوه زين الدين عب انين ختم ة ثم دخل القلع
 ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليكٍ * اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَهٍر  ِإنَّ {  الساعة الحادية والثمانين، فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت

   .  ] 55 -54  : القمر [   { ِدٍرُمْقَت

ه     -الزرعي الضرير  فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخيران عبد اهللا بن المحب وعبد اهللا ان الشيخ رحم وآ
   . حتى ختموا القرآن وأنا حاضر أسمع وأرى فابتدآ من أول سورة الرحمن -اهللا يحب قراءتهما 

ساعد في غسله، منهم شيخنا الحافظ  د هناك ولم يدعوا عنده إال منثم شرعوا في غسل الشيخ وخرجت إلى مسج
اس      المزي وجماعة من آبار الصالحين األخيار، أهل العلم ة وضج الن واإليمان، فما فرغ منه حتى امتألت القلع

وا   ة، ثموالترحم، ثم ساروا به إلى الجامع فسلكوا طريق العمادية على العادلية الكبير بالبكاء والثناء والدعاء عطف
   . على ثلث الناطفانيين



 

دي    وذلك أن سويقة باب البريد آانت قد هدمت لتصلح، ودخلوا بالجنازة إلى ين ي الجامع األموي، والخالئق فيه ب
ا ال يحصى      ا وشمالها م الى، فصرخ صارخ وصاح صائح       الجنازة وخلفها وعن يمينه ذا    : عدتهم إال اهللا تع هك

ا         تباآىتكون جنائز أئمة السنة، ف ائز مم الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ، ووضع الشيخ في موضع الجن
   . يلي المقصورة

ة   وجلس الناس من آثرتهم وزحمتهم على غير صفوف، بل مرصوصين رصًا ال يتمكن أحد من السجود إال بكلف
ل أذان       ك قب ة واألسواق، وذل رى األزق اس من آل       جو الجامع، وب ل، وجاء الن ق   الظهر بقلي وي خل ان، وق مك

رغ من           الصيام ألنهم ال يتفرغون في هذا ا ف رة ال تحد وال توصف، فلم اس آث ر الن اليوم ألآل وال لشرب، وآث
ا فرغوا من الصالة خرج نائب الخطيب              أذان الظهر ادة، فلم ى السدة خالف الع ه عل ة   أقيمت الصالة عقب لغيب

     . ن الخراطالخطيب بمصر فصلى عليه إمامًا، وهو الشيخ عالء الدي

اس من تعجل       ثم خرج الناس من آل مكان من أبواب الجامع والبلد آما ذآرنا، ل، ومن الن واجتمعوا بسوق الخي
ابر الصوفية،    ى مق اء             بعد أن صلى في الجامع إل ه آل واحد بنفسه، وفي ثن ل في مخافت اء وتهلي اس في بك والن

   . بكين ويدعين ويقلن هذا العالماألسطحة من هناك إلى المقبرة ي وتأسف، والنساء فوق

رين، وآانت     وبالجملة آان يومًا مشهودًا لم يعهد مثله بدمشق إال أن يكون في زمن اس آثي بني أمية حين آان الن
ًا من أذان    ه قريب ازة،           دار الخالفة، ثم دفن عند أخي د، وال يمكن أحد حصر من حضر الجن ى التحدي العصر عل

ن ارة عم ه عب ك أن ل من  وتقريب ذل اس إال القلي م يتخلف من الن د وحواضره ول ه الحضور من أهل البل أمكن
ة     والمخدرات، وما علمت أحدًا من أهل العلم إال النفر اليسير تخلف عن الحضور في الصغار م ثالث ه، وه جنازت
   . وهم ابن جملة، والصدر، والقفجاري  : أنفس

ى   وهؤالء آانوا قد اشتهروا بمعاداته فاختفوا من ال  ًا عل اس خوف وا         ن ى خرجوا قتل وا مت م علم أنفسهم، بحيث إنه
ذلك جماعة من       وأهلكهم الناس، وتردد شيخنا اإلمام ة وآ ام الثالث العالمة برهان الدين الفزاري إلى قبره في األي

   . رحمه اهللا الشافعية، وآان برهان الدين الفزاري يأتي راآبًا على حماره وعليه الجاللة والوقار علماء

   . آثيرة وقصائد مطولة جدًا وعملت له ختمات آثيرة، ورؤية له منامات صالحة عجيبة، ورثي بأشعار

ة       وقد أفردت له تراجم آثيرة، وصنف في ذلك جماعة من الفضالء وغيرهم، ك ترجم وسألخص من مجموع ذل
ه المت    وجيزة في ذآر مناقبه وفضائله وشجاعته وآرمه ونصحه ه وعلوم ه وعبادت رة المجودة    وزهادت نوعة الكثي

اب والسنة     وصفاته الكبار والصغار، التي احتوت على غالب العلوم ومفرداته في االختيارات التي نصرها بالكت
   . بها وأفتى

ى صوابه آنقطة في بحر       وبالجملة آان رحمه اهللا من آبار العلماء وممن يخطئ ويصيب ولكن خطأه بالنسبة إل
   :  ) البخاري صحيح ( آما في لجي، وخطأه أيضًا مغفور له 

   . فهو مأجور  )  ) أجر إذا اجتهد الحاآم فأصاب فله أجرًا وإذا اجتهد فأخطأ فله (  ( 

   . القبر آل أحد يؤخذ من قوله ويترك إال صاحب هذا  : وقال اإلمام مالك بن أنس

ذهب     ه من دار ال ي       داخل  وفي سادس عشرين ذي القعدة نقل تنكز حواصله وأموال دار الت ى ال راديس إل اب الف ب
ذهب، وعزل   ه          أنشأها، وتعرف بدار فلوس، فسميت دار ال ي مكان ن عيسى، وول د ب دين محم داره ناصر ال خزن

   . مملوآه أباجي

ا        وفي ثاني عشرين القعدة جاء إلى مدينة عجلون سيل عظيم من أول النهار دم من جامعه ى وقت العصر، فه إل
ة     شيئًا آثيرًا، وغرق سبعةوأسواقها ورباعها ودورها  وال والغالت واألمتع نفر وهلك للناس شيء آثير من األم

    . ألف درهم واهللا أعلم، وإنا هللا وإنا إليه راجعون والمواشي ما يقارب قيمته ألف

زم القاضي الشافعي الشيخ عالء      ائر       وفي يوم األحد ثامن عشر ذي الحجة أل وي جماعة الشهود بس دين القون ال
ك         اآز أن يرسلوا في عمائمهم العذبات ليتميزواالمر م تضرروا من ذل ًا ث ك أيام وا ذل بذلك عن عوام الناس، ففعل

   . من استمر بها فأرخص لهم في ترآها، ومنهم



 

الم           ام الع رج عن الشيخ اإلم اء عشرين ذي الحجة أف وم الثالث يم         وفي ي ن ق دين ب د اهللا شمس ال ي عب ة أب العّالم
بعد اعتقال الشيخ تقي الدين بأيام من شعبان سنة ست وعشرين إلى هذا  قًال بالقلعة أيضًا، منالجوزية، وآان معت

نقر، والجين المنصوري،    الحين، وجاء وأحضروا   الخبر بأن السلطان أفرج عن الجاولي واألمير فرج بن قراس
   . بعد العيد بين يديه، وخلع عليهم

ه ر جو   : وفي ر الكبي وت األمي ر بم عيد وصل الخب ي س لطان أب ب الس ان نائ نقر   ب اة قراس بالد، ووف ك ال ى تل عل
   . المنصوري أيضًا آالهما في ذي القعدة من هذه السنة

د غرم       ى المسجد الحرام، وق ة        وجوبان هذا هو الذي ساق القناة الواصلة إل ه ترب رة، ول ة آثي واًال جزيل ا أم عليه
ام           حسنة، بالمدينة النبوية، ومدرسة مشهورة، وله آثار ك في أي ر الممال د دب ة وق ة عالي ه هم وآان جيد اإلسالم ل

   . على السداد، ثم أراد أبو سعيد مسكة فتخلص من ذلك آما ذآرنا أبي سعيد مدة طويلة

آواه      ثم إن أبا سعيد قتل ابنه خواجا دمشق في السنة الماضية ففر ابنه ى سلطان مصر، ف اآلخر تمرتاش هاربًا إل
ده     ل بين الملكين فيشهرًا ثم ترددت الرس وه بع وفي أب قتله فقتله صاحب مصر فيما قيل وأرسل برأسه إليه، ثم ت

   . أعلم بالسرائر بقليل، واهللا

ان من     ام، وآ ن        وأما قراسنقر المنصوري فهو من جملة آبار أمراء مصر والش ل ب ل األشرف خلي ة من قت جمل
ى  ر هو             المنصور آما تقدم، ثم ولي نيابة مصر مدة، ثم صار إل ى التت ر إل م ف ب، ث ة حل ى نياب م إل ة دمشق ث نياب

م       واألفرم والزرآاشي فآواهم ملك زوج قراسنقر بنت هوالآو ث التتار خربندا وأآرمهم وأقطعهم بالدًا آثيرة، وت
   . أعلم وفاته بمراغة بلده التي آان حاآمًا بها في هذه السنة، وله نحو تسعين سنة واهللا آانت

   : من األعيان 

الحوادث وسنفرد له ترجمة على حدة إن شاء اهللا  يخ اإلسالم العالمة تقي الدين ابن تيمية آما تقدم ذآر ذلك فيش
   . تعالى

  الشريف العالم عز الدين 

وي الحسيني          د المحسن العل ن عب د ب ن أحم راهيم ب افعي، سمع      عز الدين أبو إسحاق إب العراقي اإلسكندري الش
ه            ) اإليضاح ( في الفقه، و  ) الوجيز ( الكثير وحفظ  غ تسعين سنة وعقل دنيا وبل تقلًال من ال دًا م ان زاه في النحو، وآ

ت  ه ثاب ه وذهن ن      وعلم رم، ودف امس المح ة خ وم الجمع وفي ي تمائة، وت ين وس ان وثالث نة ثم د س يقظ، ول  مت
     . باإلسكندرية بين المادين رحمه اهللا

  الشمس محمد بن عيسى التكريدي 

   . آالمنفذ لما يأمر به وينهى عنه شهامة وحزامة، وآان يكون بين يدي الشيخ تقي الدين بن تيميةآانت فيه 

وفي في الخامس        ويرسله األمراء وغيرهم في األمور المهمة، وله معرفة وفهم بتبليغ م الوجوه ت ى أت رسالته عل
   . رحمه اهللا تعالى من صفر بالقبيبات، ودفن عند الجامع الكريمي

  يخ أبو بكر الصالحاليالش 

د سنة ثالث              ان الصالحي، ول ن عم ن معن ب ن محسن ب ن شرف ب ر      أبو بكر ب تمائة، وسمع الكثي وخمسين وس
ان        صحبة الشيخ تقي الدين بن تيمية والمزي، وآان ممن يحب ا، وآ ادم لهم ا آالخ ان معهم دين، وآ الشيخ تقي ال

   . بأوده والصدقات ما يقوم فقيرًا ذا عيال يتناول من الزآاة

اليق وتصانيف في     ه تع ادة       وأقام في آخر عمره بحمص، وآان فصيحًا مفوهًا، ل ه عب ان ل ا، وآ األصول وغيره
   . الجمعة إلى العصر من حفظه وفيه خير وصالح، وآان يتكلم على الناس بعد صالة



 

ل    فصيحها متو وقد اجتمعت بأمره صحبة شيخنا المزي حين قدم من حمص فكان قوي العبارة ه مي العلم، ل سطًا ب
   . وغير ذلك، وآان يكثر ذآر الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى التصوف والكالم في األحوال واألعمال والقلوب

ان الشيخ      د آ نة، وق ذه الس ه،       توفي بحمص في الثاني والعشرين من صفر من ه ى اإلحسان إلي اس عل يحض الن
   . وآان يعطيه ويرفده

  يابن الدواليبي البغداد 

عبد اهللا محمد بن عبد المحسن ابن أبي الحسين  الشيخ الصالح العالم العابد الرحلة المسند المعمر عفيف الدين أبو
   . المعروف بابن الدواليبي، شيخ دار الحديث المستنصرية بن عبد الغفار البغدادي األرجي الحنبلي

ان    ، ولهولد في ربيع األول سنة ثمان وثالثين وستمائة، وسمع الكثير ي، وآ إجازات عالية، واشتغل بحفظ الخرق
وم        فاضًال في النحو وغيره، وله شعر حسن، وآان وفي ي راق، وت ة الع رجًال صالحًا جاوز التسعين وصار رحل

يمن أجاز من              الخميس رابع جمادى األولى د أجازني ف ه اهللا، وق ابر الشهداء رحم د مق ام أحم رة اإلم ن بمقب ودف
   . لحمدبغداد وهللا ا مشايخ

  الحريري قاضي القضاة شمس الدين ابن 

     . الوهاب األنصاري الحنفي أبو عبد اهللا محمد بن صفي الدين أبي عمر وعثمان بن أبي الحسن عبد

رة بدمشق،    ، وآان ) الهداية ( ولد سنة ثالث وخسمين، وسمع الحديث واشتغل وقرأ  فقيهًا جيدًا، ودّرس بأماآن آثي
ل من           ها، ثم خطب إلى قضاءثم ولي القضاء ب وظ العرض، ال يقب ة محف دة طويل ا م الديار المصرية فاستمر به

   ؟ في الحكم لومة الئم، وآان يقول إن لم يكن ابن تيمية شيخ اإلسالم فمن أحد هدية وال تأخذه

   ؟ أتحب الشيخ تقي الدين  : وقال لبعض أصحابه

   . ليحًاواهللا لقد أحببت شيئًا م  : نعم، قال  : قال

ن       توفي رحمه اهللا يوم السبت رابع جمادى اآلخرة ودفن بالقرافة، وآان قد دين ب ان ال عين لمنصبه القاضي بره
   . فأحضر فباشر الحكم بعده وجميع جهاته عبد الحق فنفذت وصيته بذلك، وأرسل إليه إلى دمشق

  الشيخ اإلمام العالم المقري 

ن ال     د ب اس أحم و العب ن      شهاب الدين أب د ب دين محم ي ال ام تق ارة المقدسي         شيخ اإلم ن جب ولي ب د ال ن عب ارة ب جب
رز          المرداوي الحنبلي، شارح الشاطبية، ولد سنة تسع  راءات فب ن الق ي بف ر وعن تمائة، وسمع الكثي ين وس وأربع

ع رجب  أقام بمصر مدة واشتغل بها على الفزاري في أصول الفقه، وتوفي بالقدس راب فيه، وانتفع الناس به، وقد
   . اهللا، آان يعد من الصلحاء األخيار، سمع عن خطيب مردا وغيره رحمه

  ابن العاقولي البغدادي 

ي   ن عل م         الشيخ اإلمام العّالمة جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن محمد ب اقولي ث ن تائب الواسطي الع اد ب ن حم ب
ة   دة طويل وًا من أربع    البغدادي الشافعي، مدّرس المستنصرية م اف وعين لقضاء       نح نة، وباشر نظر األوق ين س

   . القضاة في وقت

تمائة، وسمع الحديث            ين وس ان وثالث ة األحد عاشر رجب سنة ثم د ليل ى من سنة سبع        ول رع واشتغل وأفت وب
ة في         وخمسين إلى أن مات، وذلك مدة إحدى وسبعين سنة، وهذا ه وجاه نفس ل وي ال ان ق دًا، وآ شيء غريب ج

   . وقصده بة عن الناس بسعيهالدولة، فكم آشف آر

ى شيخ وعشرة     توفي ليلة األربعاء رابع عشرين شوال، وقد جاوز التسعين سنة، ودفن بداره، وآان قد وقفها عل
   . أمالآه آلها صبيان يسمعون القرآن ويحفظونه، ووقف عليها



 

   . الدين تقبل اهللا منه ورحمه، ودّرس بعده بالمستنصرية قاضي القضاة قطب

  السالمي شيخ الصالح شمس الدينال 

م، وال      شمس الدين محمد بن داود بن محمد بن ساب، السالمي البغدادي، أحد ذوي ام بأهل العل ر ت اليسار، وله ب
      . سيما أصحاب الشيخ تقي الدين

دي       وقد وقف آتبًا آثيرة، وحج مرات، وتوفي ليلة األحد رابع عشرين ذي ي ال اة الشيخ تق د وف دة بع ة  القع ن بأربع
   . بباب الصغير رحمه اهللا وأآرم مثواه أيام، وصّلي عليه بعد صالة الجمعة ودفن

الوالد خطيبها، وهي مجيدل القرية سنة ثالث  وفي هذه الليلة توفيت الوالدة مريم بنت فرج بن علي من قرية آان
ر الشيخ     وسبعين وستمائة، وصّلي عليها بعد الجمعة ا اهللا      ودفنت بالصوفية شرقي قب ة رحمه ن تيمي دين ب ي ال تق

   . تعالى

  ثم دخلت سنة تسع وعشرين وسبعمائة

ر أن قطب          ا، غي ي قبله م المباشرون في الت اآم ه ة والح ن شيخ السالمية اشتغل بنظر        استهلت والخليف دين اب ال
   . الجيش

ده         ن فضل اهللا آاتب سر دمشق وول دين ب ي ال دين،    وفي المحرم طلب القاضي محي ن    شهاب ال دين ب وشرف ال
ة     شمس الدين بن الشهاب محمود إلى مصر على البريد، فباشر ذآور آتاب دين الم القاضي الصدر الكبير محيي ال

ن   دين ب دين             السر بها عوضًا عن عالء ال ل شرف ال دين، وأقب ده شهاب ال ده ول ام عن راه، وأق ر لمرض اعت األثي
   . فضل اهللا دمشق على آتابة السر عوضًا عن ابن الشهاب محمود إلى

ل، فعمر         : وفيه ى القدس والخلي اظرًا عل اف ن راء       ذهب ناصر الدين مشد األوق ك األم رة لمل ارات آثي ك عم هنال
ي بكر        تنكز، وفتح في األقصى شباآين عن يمين المحراب ن أب د ب ن محم دين داود ب وشماله وجاء األمير نجم ال

   . لى شدها بدمشقمن شد الدواوين بحمص إ بن محمد بن يوسف بن الزيبق

وبسط الجامع جميعه، وصلى الناس  وفي الحادي والعشرين من صفر آمل ترخيم الحائط القبلي من جامع دمشق
   . أيامًا مغلقًا وذلك في مباشرة تقي الدين بن مراجل الجمعة به من الغد، وفتح باب الزيادة، وآان له

دي   ى دمشق   وفي ربيع اآلخر قدم من مصر أوالد األمير شمس ال اب       ن قراسنقر إل يهم داخل ب فسكنوا في دار أب
ا مات في          الفراديس، في دهليز المقدمية، وأعيدت عليهم أمالآهم يهم، وآانت تحت الحوطة، فلم المخلفة عن أب

   . أآثرها تلك البالد أفرج عنها أو

ة ا  وفي يوم الجمعة آخر شهر ربيع اآلخر أنزل األمير جوبان وولده من قلعة ان مصبران     المدين ا ميت ة وهم لنبوي
دفن         في توابيتهما، فصّلي عليهما بالمسجد النبوي، ثم ان أن ي راد جوب ان م دفنا بالبقيع عن مرسوم السلطان، وآ

   . ذلك في مدرسته فلم يمكن من

بالسي  رحمه اهللا، وعلى القاضي نجم الدين ال وفي هذا اليوم صّلي بالمدينة النبوية على الشيخ تقي الدين بن تيمية
   . المصري صالة الغائب

ة عوضًا     وفي يوم االثنين منتصف جمادى اآلخرة دّرس القاضي شهاب الدين أحمد بن جهبل بالمدرسة البادرائي
دين        عن شيخنا برهان الدين الفزاري توفي إلى رحمة اهللا ه الحافظ شمس ال تعالى، وأخذ مشيخة دار الحديث من

الكي،           س  الذهبي، وحضرها في يوم األربعاء ي الم دين المالت ال ال ا للشيخ جم ة بطن زل عن خطاب ابع عشرة، ون
     . الجمعة تاسع عشره فخطب بها يوم

ى دمشق      دين أرغون إل اه نائب       وفي أواخر هذا الشهر قدم نائب حلب األمير سيف ال اب السلطان، فتلق قاصدًا ب
ة         فغاب نحوًا  دمشق وأنزله بداره التي عند جامعه، ثم سار نحو مصر ى نياب ًا إل اد راجع م ع ًا، ث ين يوم من أربع

   . حلب



 

ولي نظر      وفي عاشر رجب طلب الصاحب تقي الدين بن عمر بن الوزير شمس الدين بن ى مصر ف السلعوس إل
   . الدواوين بها حتى مات عن قريب

دين بلطي، وقاضيه شهاب        ره سيف ال دين القيمري وفي ا    وخرج الرآب يوم السبت تاسع شوال وأمي لحجاج  ال
ة        ز، وفي خدمتها الطواشي شبل الدول راء تنك ن أخي         زوجة ملك األم دين اب الكي، وصالح ال دين الم وصدر ال

   . والشيخ علي المغربي، والشيخ عبد اهللا الضرير وجماعة الصاحب تقي الدين توبة، وأخوه شرف الدين،

ليم ب   ة       نوفي بكرة األربعاء ثالث شوال جلس القاضي ضياء الدين علي بن س رة نياب ة الكبي م بالعادلي ة للحك ربيع
وي، وعوضًا عن الفخر        ه تاسع عشر           عن قاضي القضاة القون ك وإعراضه عن ه عن ذل م نزول المصري بحك

   . رمضان من هذه السنة

ر جامع           ى منب ة صعد إل د أذان الجمع دة بع ة سادس ذي القع وم الجمع اآم بمصر شخص من مماليك       وفي ي الح
ك      ى، فادعى أنه المهدي وسجع سجعاتالجاولي يقال له أرص أنزل في شرخيبة، وذل يسيرة على رأي الكهان، ف

   . قبل حضور الخطيب بالجامع المذآور

وسعت الطرقات واألسواق داخل دمشق     وفي ذي القعدة وما قبله وما بعده من أواخر هذه السنة وأوائل األخرى
ر    ة، وخارج       وب  وخارجها، مثل سوق السالح والرصيف والسوق الكبي ى الزنجبيلي د ومسجد القصب إل اب البري

ز،              باب الجباية إلى مسجد الدبان، وغير أمر تنك ك ب اس، وذل ي آانت تضيق عن سلوك الن اآن الت ك من األم ذل
   . القنوات، واستراح الناس من ترتيش الماء عليهم بالنجاسات وأمر بإصالح

اب الصغير       فقتل منهم شيء آثيرثم في العشر األخير من ذي الحجة رسم بقتل الكالب  وا خارج ب م جمع جدًا، ث
نهم    ذآور م ين ال دوا، وآانت الجيف        مما يلي باب آيسان في الخندق، وفرق ب وا سريعًا، وال يتوال اث ليموت واإلن

   . الناس من النجاسة من الماء والكالب، وتوسعت لهم الطرقات والميتات تنقل إليهم فاستراح

الكي      عشر ذي الحجة حضر مشيخة الشيوخ بالسمساطية قاضي    وفي يوم الجمعة ثاني  دين الم القضاة شرف ال
   . بالسبحة بها وحضره األعيان وأعيد إلى ما آان عليه بعد وفاة قاضي القضاة القونوي الشافعي، وقرئ تقليده

   : من األعيان 

  اإلمام العالم نجم الدين

 ، ولد سنة ستين ) التنبيه ( ، شارح الحسن بن عقيل البالسي الشافعي ينجم الدين أبو عبد اهللا محمد بن عقيل بن أب 
ق      ن دقي ا والزم اب رع فيه م، فب ه في      وستمائة، وسمع الحديث واشتغل بالفقه وغيره من فنون العل اب عن د ون العي

   . بالفضيلة والديانة ومالزمة االشتغال الحكم، ودرس بالمغربية والطيبرسية وجامع مصر، وآان مشهورًا

   . حافلة، رحمه اهللا توفي ليلة الخميس رابع عشر المحرم ودفن بالقرافة، وآانت جنازته

  األمير سيف الدين قطلوبك التشنكير الرومي

اة       ذي عمر القن ت، وهو ال ع        آان من أآابر األمراء وولي الحجوبية في وق ابع ربي ين س وم االثن وفي ي دس، ت بالق
   . مشهورة حسنة، وحضر جنازته بسوق الخيل النائب واألمراء راديس، وهياألول ودفن بتربته شمال باب الف

  محدث اليمن

ن    ي الحسين ب د أب ه زبي ن فقي د ب دين أحم ذحجي  شرف ال رهم، منصور الشماخي الم ين وغي ، روى عن المكي
 حديث والفقهأو أزيد، وآان رحلة تلك البالد ومفيدها الخير، وآان فاضًال في صناعة ال وبلغت شيوخه خمسمائة

    . وغير ذلك، توفي في ربيع األول من هذه السنة

 



 

  نجم الدين أبو الحسن 

لم  ه       علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد أبو محمد بن المس أحد رؤساء دمشق المشهورين، ل
ر وح       بيت آبير ونسب عريق، ورياسة باذخة وآرم زائد، باشر  دة، وسمع الكثي ام م ه   نظر األيت ّدث، وآانت لدي

رة،     روة الكثي ه الث د، ول ع             فضائل وفوائ ين ضحوة خامس ربي وم االثن تمائة، ومات ي ين وس د سنة تسع وأربع ول
ى           اآلخر، وصّلي عليه ده، وآتب عل ران عن ة أعدها لنفسه، وقب ن بسفح قاسيون بترب  بعد الظهر باألموي، ودف

 اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر َعَلى َأْنُفِسِهْم َلا َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا ُقْل َيا }   : قبره
     . وغيره  ) الموطأ ( ، وسمعنا عليه  ] 53  : الزمر [ اآلية   { الرَِّحيُم

  األمير بكتمر الحاجب 

ة     صاحب الحمام المشهور خارج باب النصر ابر الصوفية من ناحي اهرة      في طريق مق ه بالق دان، آانت وفات المي
   . جانب داره هناك في عشرين ربيع اآلخر، ودفن بمدرسته التي أنشأها إلى

  الشيخ شرف الدين عيسى بن محمد بن قراجا بن سليمان

   : شعره قوله السهروردي الصوفي الواعظ، له شعر ومعرفة باأللحان واألنغام، ومن

  فحلها سيبطل اإلبل والبانا* شراك يا سعد هذا الحي قد بانا ب

  حتى شربنا آؤوس الموت أحيانا* منازل ما وردنا طيب منزلها 

  فمنذوا في نسيم القرب أحيانا* متنا غرامًا وشوقًا في المسير لها 

   . توفي في ربيع اآلخر

  الفزاري شيخنا العالمة برهان الدين 

ه، شيخ      هو الشيخ اإلمام ال د أهل ه ومفي ان        عالم العالمة شيخ المذهب وعلم ة السلف بره رق بقي ي الف اإلسالم مفت
ي           الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ العالمة ري المفت ام المق ن الشيخ اإلم رحمن اب د ال د عب ي محم تاج الدين أب

   . إسحاق إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري المصري الشافعي برهان الدين أبي

ه    ى أبي ه،        ولد في ربيع األول سنة ستين وستمائة، وسمع الحديث واشتغل عل اد أقران رع وس ه وب اد في حلقت وأع
ة المذهب          ه في دراي ه من أهل مذهب ائر أهل زمان دريس           وس ه في الت ان في منصب أبي م آ ره، ث ه وتحري ونقل

   . األموي فانتفع به المسلمون بالبادرائية، وأشغل الطلبة بالجامع

د         وق ة بع ه باشر الخطاب ك أن ا، فمن ذل ار فأباه م        د عرضت عليه المناصب الكب دة ث دين م ة شرف ال ه العالم عم
ه قضاء قضاة      ة، وعرض علي ه بنفسه           ترآها وعاد إلى البادرائي ام علي ح نائب الش ن صصرى وأل د اب ام بع الش

ى     وأعوانه من الدولة فلم يقبل، وصمم بًال عل ان مق ه      وامتنع أشد االمتناع، وآ تغرقًا أوقات ه مس ًا بزمان أنه عارف ش
   . صحيح مسلم وغيره االشتغال والعبادة ليًال ونهارًا، آثير المطالعة وإسماع الحديث، وقد سمعنا عليه في

ى    ر عل ه  ( وآان يدرس بالمدرسة المذآورة، وله تعليق آثي ه           ، ) التنبي ره، ول يس يوجد في غي ا ل د م ه من الفوائ في
   . الفقه، وله مصنفات في غير ذلك آبار ن الحاجب في أصولتعليق على مختصر اب

ه        وبالجملة فلم أر شافعيًا من مشايخنا مثله، وآان حسن الشكل عليه ار، حسن األخالق، في ة والوق اء والجالل البه
انه        د وإحس ه زائ ًا، وآرم ود قريب م يع ة           حدث ث ه وجامكي يئًا ويصرف مرتب ي ش ان ال يقتن ر، وآ ة آثي ى الطلب إل

   . رسته في مصالحهمد



 

رة وفي بك ذا، ت ه ه ى عام تمائة إل بعين وس نة س ة من س د دّرس بالبادرائي ى  وق ادى األول ابع جم ة س وم الجمع ي
ل، وآانت    بالمدرسة المذآورة، وصّلي عليه عقب الجمعة بالجامع وحملت جنازته على الرؤوس وأطراف األنام

   . ه اهللا تعالىبباب الصغير رحم حافلة، ودفن عند أبيه وعمه وذويه

  الشيخ اإلمام العالم الزاهد الورع

في دمشق  ، ولد سنة ثمان وأربعين وستمائة، وقرأ القراءات وسمع الحديثالحنبلي مجد الدين إسماعيل الحراني 
ه،       حين انتقل مع أهله إليها سنة إحدى وسبعين، واشتغل على الشيخ شمس الدين بن ع ب ه وانتف ر، والزم ي عم أب

ا       الفقه وصحة النقل وآثرة الصمت عما ال يعنيه، وبرع في ه ال ينقطع عنه ه ووظائف ى جهات ولم يزل مواظبًا عل
   . ليلة األحد تاسع جمادى األولى ودفن بباب الصغير رحمه اهللا تعالى إال من عذر شرعي، إلى أن توفي

   : وفي هذا الحين توفي

  اهللا الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد 

   . ناظر الدواوين بحلب، ثم انتقل إلى نظرها بطرابلسالذي آان 

رم وإحسان، وهو      ه آ ر، وفي دين آاتب السر        توفي بحماه، وآان محبًا للعلماء وأهل الخي د القاضي ناصر ال وال
امية        بدمشق، وقاضي العساآر الحلبية ومشيخة الشيوخ   ب، والناصرية والش بالسمساطية، ومدرس األسدية بحل

    . الجوانية بدمشق

  القاضي معين الدين 

اظر الجيش بمصر      هبة اهللا بن علم الدين مسعود بن أبي المعالي عبد اهللا بن أبي الفضل بن الخشيشي الكاتب ون
ة مستقالً    دة طويل ذلك           في بعض األحيان، ثم بدمشق م رًا ب ان خبي ن شيخ السالمية، وآ دين اب ارآًا لقطب ال ومش

   . في العربية واألدب والحساب وله نظم جيد، وفيه تودد وتواضعيد جيدة  يحفظه على ذهنه، وآانت له

     . توفي بمصر في نصف جمادى اآلخرة ودفن بتربة الفخر آاتب المماليك

  القونوي قاضي القضاة عالء الدين 

ة       عالء الدين القونوي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي ة قوني د بمدين افعي، ول زي الش في  التبري
ازداد     سنة ثمان وستين وستمائة تقريبًا واشتغل هناك، وقد دمشق سنة ثالث وتسعين، وهو معدود من الفضالء ف

ا في عدة    بها اشتغاًال، وسمع  الحديث وتصدر لالشتغال بجامعها ودّرس باإلقبالية، ثم سافر إلى مصر فدّرس به
زل يشتغل      م ي ا وبدمشق، ول ى أن     مدارس آبار، وولي مشيخة الشيوخ به ة إل ع الطلب ا وينف دم دمشق قاضيًا     به ق

ان يحرز    ره، وآ ا النحو والتصريف       عليها في سنة سبع وعشرين، وله تصانيف في الفقه وغي رة منه ًا آثي علوم
نة،         ) بكشاف ( واألصالن والفقه، وله معرفة جيدة  ر وأوصاف حس ه إنصاف آثي الزمخشري، وفهم الحديث، وفي

مشيخة سمعناها عليه، وآان يتواضع لشيخنا المزي آثيرًا، توفي ببستانه بالسهم  له وتعظيم ألهل العلم، وخرجت
   . بعد العصر رابع عشر ذي القعدة، وصّلي عليه من الغد، ودفن بسفح قاسيون سامحه اهللا يوم سبت

  الحسامي األمير حسام الدين الجين المنصور 

م نيا  ة    ويعرف بالجين الصغير، ولي البر بدمشق مدة، ث م نياب ة غزة ث ن        ب دة، ودف ا مات في ذي القع رة، وبه البي
وتُ  } فلم يتفق دفنه بها  هناك، وآان ابتني تربة لزوجته ظاهر باب شرقي ان  [   { َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُم   : لقم

34 [  .   

  الصاحب عز الدين أبو يعلى 



 

ر حمزة بن مؤيد الدين أبي المعالي أسعد بن عز ال ن         دين أبي غالب المظف الي ب ي المع دين أب د ال وزير مؤي ن ال اب
علي بن محمد التميمي الدمشقي بن القالنسي، أحد رؤساء دمشق     أسعد بن العميد أبي يعلى بن حمزة بن أسد بن

   . وأربعين وستمائة، وسمع الحديث من جماعة، ورواه وسمعنا عليه الكبار، ولد سنة تسع

ة وأصا ة باذخ ه رياس ن ول ه م اج إلي ا يحت ة لم ة آافي رة وأمالك هائل ه صناعة  لة آثي زل مع م ي دنيا ول ور ال أم
بالوزارة في سنة عشرة آما تقدم، ثم عزل، وقد صودر في بعض  للوظائف إلى أن ألزم بوآالة بيت السلطان، ثم

   . على الخواص والكبار، وله إحسان إلى الفقراء والمحتاجين األحيان، وآانت له مكارم

وغيرهم إلى أن توفي ببستانه ليلة السبت سادس   لم يزل معظمًا وجيهًا عند الدولة من النواب والملوك واألمراءو
بتربته بسفح قاسيون، وله في الصالحية رباط حسن بمئذنة، وفيه دار حديث   الحجة، وصّلي عليه من الغد، ودفن

   . رحمه اهللا وبر وصدقة

  ثم دخلت سنة ثالثون وسبعمائة 

ا سوى       ا التي قبله ذآورون ب م الم البالد ه ام ب ع         ستهلت باألربعاء والحك ه في راب ي مكان وفي وول ه ت الشافعي فإن
   . عيسى بن بدران السبكي االخنائي الشافعي المحرم منها علم الدين محمد بن أبي بكر بن

ة     القدس وحضر   وقدم دمشق في الرابع والعشرين منه صحبة نائب السلطنة تنكز، وقد زار دريس التنكزي ه ت مع
   . التي أنشأها بها

ا  تناب        ولما قدم دمشق نزل بالعادلية الكبيرة على العادة، ودّرس به م اس وطي، ث ة المنفل ة، واستمر بنياب وبالغزالي
دين    زين الدين بن المرحل، وفي صفر باشر شرف الدين محمود بن الخطيري شد األوقاف وانفصل عنها نجم ال

   . نابلس يةبن الزيبق إلى وال

رخيم الجانب الشرقي من األموي نسبة الجانب         ن مراجل النائب       وفي ربيع اآلخر شرع بت ي، وشاور اب الغرب
   . القبلي، فرسما له بذلك والقاضي على جمع الفصوص من سائر الجامع في الحائط

لذي أنشأ ذلك األمير جمال بمصر، وآان ا وفي يوم الجمعة أقيمت الجمعة في إيوان الشافعية بالمدرسة الصالحية
   . ذلك الدين نائب الكرك، بعد أن استفتى العلماء في

ي       وفي ربيع اآلخر تولى القضاء بحلب شمس الدين بن النقيب عوضًا عن فخر     وفي، وول ازري، ت ن الب دين ب ال
   . النقيب شمس الدين بن مجد البعلبكي قضاء طرابلس عوضًا عن ابن

   . جميل عوضًا عن المنفلوطي توفي ر نيابة الحكم عن االخنائي محيي الدين بنوفي آخر جمادى األولى باش

دين مغلطاي الناصري مدرسة       وزير عالء ال ا صوفية أيضًا،       وفي هذا الشهر وقف األمير ال ة وفيه ى الحنفي عل
   . الفقهاء ودّرس بها القاضي عالء الدين بن الترآماني، وسكنها

عافية السلطان من وقعة انصدعت منها  د المصرية والشامية ودقت البشائر بسببوفي جمادى اآلخرة زينت البال
   . الحبوس يده، وخلع على األمراء واألطباء بمصر، وأطلقت

ه بعض          ون من رنج يطلب ى السلطان رسل من الف دم عل م     وفي جمادى اآلخرة ق ال له بالد الساحلية فق وال أن    : ال ل
   . خاسئين إلى بالدهمالرسل ال تقتل لقتلتكم، ثم سيرهم 

ة بمحرابهم    وفي يوم األحد سادس رجب حضر الدرس الذي أنشأه القاضي فخر الدين آاتب المماليك على الحنفي
د الحق    بجامع دمشق، ودّرس به الشيخ شهاب الدين ابن قاضي الحصين، أخو قاضي القضاة برهان الدين بن عب

   . بالديار المصرية

ده القضاة واألعي ه صالحوحضر عن ن أخي د اب ى عن ده إل ا  ان، وانصرفوا من عن ة، دّرس به دين بالجوهري ال
     . عوضًا عن حموه شمس الدين بن الزآي نزل له عنها



 

دين ألماس الحاجب     اهرة بالشارع، وخطب      وفي آخر رجب خطب بالجامع الذي أنشأه األمير سيف ال ظاهر الق
ة حادي عشر رمضان وحضر السلطان         الحية،بالجامع الذي أنشأه قوصون بين جامع طولون والص وم الجمع ي

نية،       وأعيان األمراء الخطبة، خطب به يومئذ قاضي ة س ه خلع ع علي افعي، وخل القضاة جالل الدين القزويني الش
   . الدين بن شكري واستقل في خطابته بدر

لبان البيري، وقاضيه  المرساوي صهر ب وخرج الرآب الشامي يوم السبت حادي عشر شوال وأميره سيف الدين
   . ثم تولى قضاء القضاة آما سيأتي شهاب الدين ابن المجد عبد اهللا مدّرس اإلقبالية،

ذه السنة    ي        : وممن حج في ه ي، والشمس األردبيل ن المنطيق دين ب ن       رضي ال دين ب ة، وصفي ال شيخ الجاروخي
د  ر   الحريري، وشمس الدين ابن خطيب بيروذ، والشيخ محم اني وغي ى      النيرب وا إل ا قضوا مناسكهم رجع هم، فلم

ى       مكة لطواف الوداع، فبينما هم في وا عل د حطم دهم، ق سماع الخطبة إذ سمعوا جلبة الخيل من بني حسن وعبي
   . الحرام، فثار إلى قتالهم األتراك فاقتتلوا فقتل أمير من الطبلخانات بمصر الناس في المسجد

له الباجي، وجماعة من الرجال والنساء     ملوك له، وأمير عشيرة يقاليقال له سيف الدين جخدار وابنه خليل، وم
ادوا         ونهبت أموال آثيرة، ووقعت خبطة عظيمة في ا آ ار الزاهر، وم ازلهم بأبي ى من اس إل المسجد، وتهارب الن

   . الجمعة إال بعد جهد، فإنا هللا وإنا إليه راجعون يصلون إليها وما أآملت

آروا راجعين وتبعهم العبيد حتى وصلوا إلى  الرجعة إلى مكة لألخذ بالثأر منهم، ثمواجتمعت األمراء آلهم على 
اس عن المسجد     مخيم الحجيج، وآادوا ينهبون الناس عامة جهرة، وصار أهل البيت في آخر الزمان يصدون الن

وال  الحرام، وبنو األتراك هم الى   الذين ينصرون اإلسالم وأهله ويكفون األذية عنهم بأنفسهم وأم ال تع ا ق   : هم، آم
   .  ] 34  : األنفال [   { َأْوِلَياُؤُه ِإلَّا اْلُمتَُّقوَن ِإْن } 

   : من األعيان 

  عالء الدين بن األثير 

ر الحلبي      ن األثي د ب ن محم ة        آاتب السر بمصر، علي بن أحمد بن سعيد ب ه حرم م المصري، آانت ل األصل، ث
ة وباشرها          لطان، حتى ضربهووجاهة وأموال وثروة ومكانة عند الس انعزل عن الوظيف ره ف الج في آخر عم الف

     . ابن فضل اهللا في حياته

  الوزير العالم أبو القاسم 

ن  اطي األندلسي، م ن سهل األزدي الغرن د ب ن محم ن سهل ب د ب ن محم د ب بالد  محم مة ب ة والحش بيت الرياس
ه   المغرب، قدم علينا إلى دمشق في جمادى األولى سنة أربع صحيح   ( وعشرين، وهو بعزم الحج، سمعت بقراءت

   . الدين بن العسقالني، قراءة صحيحة في تسعة مجالس على الشيخ نجم  ) مسلم

ه فضائل     ت ل رم، وآان رين المح اني عش ي ث اهرة ف ي الق ه ف ت وفات م آان اريخ   ث و والت ه والنح ي الفق رة ف آثي
اً  ب  واألصول، وآان عالي الهمة شريف النفس محترم ِل هو          ب م ي زلهم، ول وك ويع ولي المل ه ي دًا، بحيث إن الده ج

   . وإنما آان يلقب بالوزير مجازًا مباشرة شيء وال أهل بيته،

  شيخنا الصالح العابد الناسك الخاشع

ي الحسن     شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن الشيخ الصالح  دين أب ن غيالن البعلبكي       العابد شرف ال ن حسين ب ب
رآن طرفي            إما الحنبلي، رئ الق ان يق ة، سمع الحديث وأسمعه، وآ دار البطيخ العتيق ار،   م مسجد الساللين ب النه

   . وعليه ختمت القرآن في سنة أحد عشر وسبعمائة

وم السبت سادس صفر        وفي ي ار، ت اد األخي اب       وآان من الصالحين الكبار، والعب ن بب ه بالجامع ودف وصّلي علي
   . الصغير، وآانت جنازته حافلة

   . آثار غريبة ومشهورة آانت وفاة والي القاهرة القديدار وله -أعني صفر -وفي هذا الشهر 



 

  بهادرآص األمير الكبير

روة،   رأس ميمنة الشام، سيف الدين بهادرآص المنصوري أآبر أمراء دمشق، وممن طال عمره في الحشمة والث
   .  ] 14  : آل عمران [ اآلية   { الشََّهَواِت ُحبُّ ُزيَِّن ِللنَّاِس } وهو ممن اجتمعت فيه اآلية الكريمة 

ة   وفي ليل ة، وهي         وقد آان محببًا إلى العامة، وله بر وصدقة وإحسان، ت اب الجابي ه خارج ب ن بتربت اء ودف الثالث
   . مشهورة أيضًا

  الحجار ابن الشحنة 

ن          الشيخ الكبير المسند المعمر الرحلة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ي ب ن عل ن حسن ب ة ب ن نعم أبي طالب ب
تمائة     بيان الديرمقرني، ثم الصالحي الحجار المعروف ين وس بابن الشحنة، سمع البخاري علي الزبيدي سنة ثالث

رئ البخاري             بقاسيون، وإنما ظهر سماعه ه، فق روا السماع علي ذلك المحدثون وأآث رح ب بعمائة فف سنة ست وس
   . من ستين مرة وغيره عليه نحوًا

خمسمائة جزء باإلجازات والسماع، وسماعه من  وسمعنا عليه بدار الحديث األشرفية في أيام الشتويات نحوًا من
دة          الزبيدي وابن التي، وله إجازة من بغداد د مكث م ندين، وق والي المس يخًا من الع ون ش فيها مائة وثمانية وثالث

 يط في آخر عمره، واستقرت عليه جامكيته لما اشتغل نحوًا من خمس وعشرين سنة، ثم آان يخ مقدم الحجارين
   . بإسماع الحديث

ده،        ة بي ه وألبسه الخلع ع علي ك الناصر، وخل ديار المصرية        وقد سمع عليه السلطان المل ه من أهل ال وسمع علي
ًا ب        والشامية أمم ال يحصون آثرة، وانتفع الناس بذلك، ليم الصدر ممتع نًا بهي المنظر س يخًا حس حواسه  وآان ش

تمائة وأسمعه     وقواه، فإنه عاش مائة سنة ين وس محققًا، وزاد عليها، ألنه سمع البخاري من الزبيدي في سنة ثالث
   . في سنة ثالثين وسبعمائة في تاسع صفر بجامع دمشق، وسمعنا عليه يومئذ وهللا الحمد هو

اة       ويقال إنه أدرك موت المعظم عيسى بن العادل لما توفي، والناس يسمعهم د آانت وف يقولون مات المعظم، وق
يوم االثنين خامس عشرين صفر من هذه السنة، وصّلي  المعظم في سنة أربع وعشرين وستمائة، وتوفي الحجار

   . بتربة له عند زاوية الدومي، بجوار جامع األفرم عليه بالمظفري يوم الثالثاء ودفن

   . وآانت جنازته حافلة رحمه اهللا

  الرحمن ين بن عبد الرحيم بن عبدالشيخ نجم الد 

ام      افر وأق م س ده ث دم         أبي نصر المحصل المعروف بابن الشحام، اشتغل ببل م ق ل، ث ة إرب ة سراي من مملك بمدين
م       دمشق في سنة أربع وعشرين فدّرس بالظاهرية اط القصر، ث ه مشيخة رب البرانية ثم بالجاروخية، وأضيف إلي

   . األردبيلي، توفي في ربيع األول وآان يعرف طرفًا من الفقه والطبنور الدين  نزل عن ذلك لزوج ابنته

  الشيخ إبراهيم الهدمة 

ل، في       ين القدس والخلي ام ب ام، وأق ا وغرسها      أصله آردي من بالد المشرق، فقدم الش ًا فأحياه أرض آانت موات
بلغ مائة سنة، وتزوج في آخر  عنه آرامات صالحة، وقد وزرع فيها أنواعًا، وآان يقصد للزيارة، ويحكي الناس

   . في جمادى اآلخرة رحمه اهللا عمره ورزق أوالدًا صالحين، توفي

   : المحترمة الست صاحبة التربة بباب الخواصين الخوندة المعظمة المحجبة

  ستيته بنت األمير سيف الدين 

ذهب، وصّلي       دار ال ز، توفيت ب ام تنك ا ب  آرآاي المنصوري، زوجة نائب الش الجامع ثالث رجب، ودفنت     عليه
   . مسجد وإلى جانبها رباط للنساء ومكتب لأليتام بالتربة التي أمرت بإنشائها بباب الخواصين، وفيها



 

   . في العام الماضي رحمها اهللا وفيها صدقات وبر وصالت، وقراء عليها، آل ذلك أمرت به، وآانت قد حجت

  قاضي قضاة طرابلس 

ابن المجد     شمس الدين محمد بن عيسى  ود البعلبكي المعروف ب ون        بن محم رع في فن ده وب افعي، اشتغل ببل الش
ام   آثيرة، وأقام بدمشق مدة يدّرس بالقوصية وبالجامع، ويؤم بمدرسة أم الصالح، ثم انتقل إلى قضاء طرابلس فأق

م  ثم توفي في سادس رمضان وتوالها بعده ولده تقي الدين وهو أحد الفضالء ا   بها أربعة أشهر،  لمشهورين، ول
   . تطل مدته حتى عزل عنها وأخرج منها

  الشيخ الصالح

ي القاسم الحوراني، شيخ       ن أب ان        عبد اهللا بن أبي القاسم بن يوسف ب تهم بحوران، آ ه مرجع زاوي ائفتهم وإلي ط
ى أصحاب يخدمونه، وبلغ السبعين سنة، وخرج لتوديع بعض أهله إل  عنده تفقه بعض شيء، وزهادة ويزار، وله

   . الحجاز فأدرآه الموت هناك، فمات في أول ذي القعدة ناحية الكرك من ناحية

  الشيخ حسن بن علي 

ى        ابن أحمد األنصاري الضرير آان بفرد عين أوًال ثم عمي جملة، وآان م انقطع إل تالوة ث ر ال رآن ويكث يقرأ الق
ه        ويستمع ويتواجد، ولكثير من المنارة الشرقية، وآان يحضر السماعات ك، ولمجاورت ى ذل اد عل ه اعتق اس في الن

رة    ة            في الجامع وآث وم السبت في العشر األول من ذي الحجة بالمئذن وفي ي ه وصالته واهللا يسامحه، ت  تالوت
   . الشرقية، وصّلي عليه بالجامع، ودفن بباب الصغير

  محيي الدين أبو الثناء محمود 

ن   ابن الصدر شرف الدين القالنسي، توفي في ذي الح  تانه، ودف ربتهم بسفح قاسيون وهو جد الصدر        جة ببس بت
   . رؤساء جالل الدين بن القالنسي، وأخيه عالء، وهم ثالثتهم

  الشاب الرئيس

ذا الشاب في        ابن شيخ السالمية صالح الدين يوسف بن القاضي قطب الدين موسى  أ ه وه، نش اظر الجيش أب ، ن
ة وحشمة   اع باألصحاب،     نعم ه وعشرة واجتم وم السبت تاسع عشرين ذي الحجة فاستراح من         وترف وفي ي  ت

فح، وتأسف  اه الناصرية بالس ربتهم تج ن بت ه، ودف اًال علي ن وب م تك رته إن ل مته وعش ه  حش واه ومعارف ه أب علي
   . وأصحابه سامحه اهللا

  وسبعمائة ثم دخلت سنة إحدى وثالثين 

ا م         د ذآرن ا، وق ي قبله ذآورون في الت م الم ان من  استهلت والحكام ه ل من         ا آ ه قت ى الحجاج، وأن ة إل د مك عبي
م            المصريين أميران، فلما بلغ الخبر السلطان عظم ًا، ث ال أيام ا يق ى السماط فيم ع من األآل عل ك، وامتن عليه ذل

دين        جرد ستمائة فارس وقيل ر سيف ال دمًا آخر، فجرد األمي  ألفًا، واألول أصح، وأرسل إلى الشام أن يجرد مق
   . ليالجي بغا العاد

ة ليجتمع مع المصريين،      وخرج من دمشق يوم دخلها الرآب في سادس عشرين المحرم، وأمر أن يسير إلى إيل
   . وأن يسيروا جميعًا إلى الحجاز

ب، وخرج       ة حل ى مدين راء       وفي يوم األربعاء تاسع صفر وصل نهر الساجور إل ه األم نائب حلب أرغون ومع
ر ذآر         يتلقون هذا النهر، مشاة إليه في تهليل وتكبير وتحميد، تكلم بغي رهم أن ي الي وال غي ولم يكن أحد من المع

   . اهللا تعالى



 

ى نقب         وفرح الناس بوصوله إليهم فرحًا شديدًا، وآانوا قد وسعوا في تحصيله   ا إل اجوا فيه دة احت اآن بعي من أم
ى   اطر عل د جه      الجبال، وفيها صخور ضخام وعقدوا له قن ا وصل إال بع ة، وم ه     األودي د، وأمر شديد، فلل د جهي

   . الحمد وحده ال شريك له

   . وحين رجع نائب حلب أرغون مرض مرضًا شديدًا ومات رحمه اهللا

   . يضيق الطرقات وفي سابع صفر وسع تنكز الطرقات بالشام ظاهر باب الجابية، وخرب آل ما

وان      ظروفي ثاني ربيع األول لبس عالء الدين القالنسي خلعة سنية لمباشرة ن راء، ودي ك األم وان مل الدواوين دي
   . العادل إلى حجابة الديوان الكبير نظر المارستان، عوضًا عن ابن العادل، ورجع ابن

األموي عوضًا عن ابن مراجل عزل عنه ال  وفي يوم ثاني ربيع األول لبس عماد الدين بن الشيرازي خلعة نظر
   . نظر األسرى بدًال عن ابن الشيرازي إلى بدل عنه، وباشر جمال الدين بن القويرة

ن  ي        وفي يوم الخميس آخر ربيع األول لبس القاضي شرف الدين بن عبد اهللا ب ن الحافظ أب دين حسن اب شرف ال
قضاء الحنابلة عوضًا عن عز الدين بن التقي سليمان، توفي  موسى عبد اهللا ابن الحافظ عبد الغني المقدسي خلعة

ى  ررحمه اهللا، ورآب من دا  السعادة إلى الجامع، فقرئ تقليده تحت النسر بحضرة القضاة واألعيان، ثم ذهب إل
دين      الجوزية، فحكم بها ثم إلى الصالحية وهو البس الخلعة، واستناب يومئذ ابن أخيه النقي ن شهاب ال د اهللا ب عب

   . أحمد

إلى بالد حلب نائبًا عليها، عوضًا عن   وفي سلخ ربيع اآلخر اجتاز األمير عالء الدين الطنبغا بدمشق وهو ذاهب
   . والجيش أرغون، توفي إلى رحمة اهللا، وقد تلقاه النائب

ة    وفي مستهل جمادى األولى حضر األمير الشريف رميثة بن أبي نمي إلى مكة، فقرئ تقليده بإمرة مكة من جه
ه ه وبايع ع علي دة، وخل راء المجردون من مصر والش السلطان، صحبة التجري ان األم د آ ة، وق ام داخل الكعب

ي  ة ف ى مك د إل ن الصالة    وصول التجاري ر م ر آثي م خي ى، وحصل له اب المعل اموا بب ع األول، فأق ابع ربي س
   . األسعار رخيصة معهم والطواف، وآانت

در   ن ب ة السلطان ونظر        وفي يوم السبت سابع ربيع اآلخر خلع على القاضي عز الدين ب ن جماعة بوآال دين ب ال
   . عن التاج ابن إسحاق عبد الوهاب، توفي ودفن بالقرافة لون ونظر الناصرية، وهنأه الناس عوضًاجامع طو

الصارمية وهو صغير بعد وفاة النجم هاشم  وفي هذا الشهر تولى عماد الدين ابن قاضي القضاة االخنائي تدريس
   . بيهرجب وحضر عنده الناس خدمة أل بن عبد اهللا البعلبكي الشافعي، وحضرها في

ر       دة من الحجاز صحبة األمي ا، وآانت       وفي حادي عشرين جمادى اآلخرة رجعت التجري دين الجي بغ سيف ال
داً     ة شهرًا واح اموا بمك نهم رعب شديد، وخوف          غيبتهم خمسة أشهر وأيامًا وأق دًا وحصل للعرب م ًا واح ويوم

   . مروا، ومنهم من أقام هناك ليحجأخاه رميثة وصّلوا وطافوا واعت أآيد، وعزلوا عن مكة عطية، وولوا

   . ابن الصاين توفي وفي ثاني رجب خلع على ابن أبي الطيب بنظر ديوان بيت المال عوضًا عن

واألغصان، وألقى بعض الحيطان      وفي أوائل شعبان حصل بدمشق هواء شديد مزعج آسر آثيرًا من األشجار 
و     ان ي ا آ إذن اهللا، فلم ام، وآسر بعض           موالجدران، وسكن بعد ساعة ب دار بيض الحم ار مق رد آب تاسعه سقط ب

   . جامات الحمام

أها            ل أنش ى شاطئ الني ة عل ذا خطب بالمدرسة المعزي ر       وفي شهر شعبان ه ر، أمي دين طغزدم ر سيف ال األمي
   . الفرات الحنفي مجلس الناصري، وآان الخطيب عز الدين عبد الرحيم بن

الفاآهاني المالكي، نزل عند القاضي  عمر بن علي بن سالم الملحي ابن وفي نصف رمضان قدم الشيخ تاج الدين
ى    ى          الشافعي، وسمع عليه شيئًا من مصنفاته، وخرج إل ل وصوله إل اميين، وزار القدس قب ذ مع الش الحج عامئ

   . دمشق



 

ة     وفي هذا الشهر وطأ سوق الخيل ورآبت في حصبات آثيرة، وعمل فيه نحو من   ة نفس في أربع ام   أربعمائ أي
   . آثيرة، وملقات حتى ساووه وأصلحوه، وقد آان قبل ذلك يكون فيه مياه

     . السقوف أصلح سوق الدقيق داخل باب الجابية إلى الثابتية وسقف عليه  : وفيه

   . أمير علم، وقاضيه شهاب الدين الظاهري وخرج الرآب الشامي يوم االثنين ثامن شوال وأميره عز الدين أيبك،

ة، والفخر       : فيه حج وممن ن جمل و النسر، واب الكي، وشرف      شهاب الدين بن جهبل، وأب المصري، والصدر الم
ام المشهد، وجالل         ن إم اء اب ي، والبه وي الحنف دين الكف دين الكردي،         ال ام، وشمس ال اظر األيت الي ن دين األعي ال

دين   يم         وفخر الدين البعلبكي، ومجد ال ن ق دين اب ي المجد، وشمس ال ن أب ن خطيب      اب دين اب ة، وشمس ال الجوزي
آثير،  قاسم العلجوني، وتاج الدين ابن الفاآهاني، والشيخ عمر السالوي، وآاتبه إسماعيل بن بيرة، وشرف الدين

   . وآخرون من سائر المذاهب

ه     : حتى آان الشيخ بدر الدين يقول ة فقي ذا أربعمائ اه، ودار حديث، و     اجتمع في رآبنا ه دارس وخانق ع م د  وأرب ق
دين      آان معنا من المتفتيين ثالثة عشر نفسًا، وآان ي ال ة تق في المصريين جماعة من الفقهاء منهم قاضي المالكي

 النويري، وشمس الدين بن الحارثي، ومجد الدين األقصرائي، وشيخ الشيوخ الشيخ محمد األخنائي، وفخر الدين
   . المرشدي

   . ان من المشاهيروفي رآب العراق الشيخ أحمد السروجي أشد، وآ

رًا       وفي الشاميين الشيخ علي الواسطي صحبة ابن المرجاني، وأمير المصريين ان وزي ذي آ الي ال مغلطاي الجم
د        وك وق ين تب ا بع ان إذ ذاك مريضًا، ومررن ت، وآ ال         في وق نة، وصينت من دوس الجم ذه الس أصلحت في ه

وآانت وقفة الجمعة ومطرنا بالطواف، وآانت سنة  والصفاء والطيب،  والجمالين، وصار ماؤها في غاية الحسن
   . مرخصة آمنة

ر           ه أآث ان في خدمت ر، وآ ة جعب ة قلع ة      وفي نصف ذي الحجة رجع تنكز من ناحي الجيش الشامي، وأظهر أبه
   . عظيمة في تلك النواحي

م    بجميع جهات أخيه جمال وفي سادس عشر ذي الحجة وصل توقيع القاضي عالء الدين بن القالنسي دين بحك ال
الكبار ما لم يجتمع لغيره من الرؤساء في هذه األعصار، فمن    وفاته مضافًا إلى جهاته، فاجتمع له من المناصب

   : ذلك

راء،        ك األم ة مل ة الدست، ووآال تان، ونظر الحرمين،      وآالة بيت المال، وقضاء العسكر، وآتاب ونظر البمارس
   . والعصرونية وغير ذلك انتهى اهريةونظر ديوان السعيد، وتدريس األمينية والظ

   : من األعيان 

  قاضي القضاة عز الدين المقدسي 

ي          عز الدين أبو عبد اهللا بن محمد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن ن الشيخ أب ن عمر ب د ب ن أحم زة ب حم
   . عمر المقدسي الحنبلي

لم        الده واستنابهولد سنة خمس وستين وستمائة، وسمع الحديث واشتغل على و ن مس ي اب ا ول ه، فلم ام واليت في أي
   . بالجبل ويأوي إلى بيته لزم بيته يحضر درس الجوزية ودار الحديث األشرفية

نين،          ع س وًا من أرب ده نح ة بع ي قضاء الحنابل لم ول ودد وقضاء لحوائج        فلما توفي ابن مس ه تواضع وت ان في وآ
ربتهم          ر، وآانالناس، وآانت وفاته يوم األربعاء تاسع صف ن بت ه، ودف اس جنازت ذا شهد الن رًا، ومع ه يومًا مطي

   . شرف الدين ابن الحافظ، وقد قارب الثمانين رحمهم اهللا، وولي بعده نائبه

   : وفي نصف صفر توفي



 

  األمير سيف الدين قجليس 

   . سيف النعمة، وقد آان سمع على الحجار و وزيره بالقدس الشريف

ة      في األمير الكبير سيف الدين أرغون بن عبد اهللاوفي منتصف صفر تو ى نياب د عمل عل الدويدار الناصري، وق
ابع عشر           مصر مدة طويلة، ثم غضب عليه السلطان فأرسله ا في س وفي به م ت دة ث ا م إلى نيابة حلب، فمكث به

   . ريعةاشتراها بحلب، وقد آان عنده فهم وفقه، وفيه ديانة وأتباع للش ربيع األول، ودفن بتربة

اء   ى الشيخ        وقد سمع البخاري على الحجار وآتبه جميعه بخطه، وأذن له بعض العلم ل إل ان يمي اء، وآ في اإلفت
   . الخمسين سنة، وآان يكره اللهو رحمه اهللا تقي الدين بن تيمية وهو بمصر، توفي ولم يكمل

د،   آذ ولما خرج يلتقي نهر الساجور خرج في ذل ومسكنة، وخرج معه األمراء ل وتحمي لك مشاة في تكبير وتهلي
   . اهللا ومنع المغاني ومن اللهو واللعب في ذلك رحمه

  القاضي ضياء الدين

دة        األزرعي الشافعي   أبو الحسن علي بن سليم بن ربيع بن سليمان  رة م دارس آثي ة األقضية بم ل في والي ، تنق
ان       وحكم بطرابلس وعجلون وزرع وغيرها، وحكم بدمشق نيا  ستين سنة، وًا من شهر، وآ وي نح ة عن القون  ب

   . عنده فضيلة وله نظر آثير

ت، وتصحيحها في ألف        ) التنبيه ( نظم  ا وأزجال        في نحو ست عشرة ألف بي دائح وموالي ه م ت، ول ة بي وثالثمائ
ه اهللا، ول    وغير ذلك، ثم آانت وفاته بالرملة يوم ه الجمعة ثالث عشرين ربيع األول عن خمس وثمانين سنة رحم

      . عبد الرزاق أحد الفضالء، وهو ممن جمع بين علمي الشريعة والطبيعة عدة أوالد منهم

  المغربي أبو دبوس عثمان بن سعيد 

ه، فقصد مصر        ا من ه جماعة فانتزعوه ان       تملك في وقت بالد قابس، ثم تغلب علي ا، وآ ا وأقطع إقطاع ام به فأق
ادى         ، وآانيرآب مع الجند في زي المغاربة متقلدًا سيفًا وفي في جم ى أن ت ة إل ى الخدم حسن الهيئة يواظب عل

   . األولى

  اإلمام العالمة ضيا الدين أبو العباس

د       ن عب د الصمد ب ن عب نباطي الشافعي    أحمد بن قطب الدين محمد ب ادر الس م     الق امية ونائب الحك ، مدّرس الحس
ا   بمصر، وأعاد ده ناصر     في أماآن آثيرة، وتفقه على والده، توفي في جم امية بع ولى الحس دين   دى اآلخرة وت ال

   . التبريزي

  الكارمي الصدر الكبير تاج الدين 

ة   المعروف بابن الرهايلي، آان أآبر تجار دمشق الكارمية وبمصر، توفي في جمادى اآلخرة، يقال إنه خلف مائ
   . ألف دينار غير البضائع واألثاث واألمالك

  اإلمام العّالمة فخر الدين

اه         المارداني الترآماني عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان بن  ذا الجامع وألق دين ه الحنفي شرح فخر ال
فصيحًا حسن  في مائة آراس، توفي في رجب وله إحدى وسبعون سنة، آان شجاعًا عالمًا فاضًال، وقورًا دروسًا

  . المفاآهة، وله نظم حسن، وولي بعده المنصورية ولده تاج الدين

 

  



 

  الدين تقي الدين عمر ابن الوزير شمس 

م  ه السلطان في         محمد بن عثمان بن السلعوس، آان صغيرًا لما مات أبوه تحت العقوبة، ث م طلب أ في الخدم ث نش
   . آخر وقت فواله نظر الدواوين بمصر

ى    عنده وقد اضطرب حال فباشره يومًا واحدًا وحضر بين يدي السلطان يوم الخميس، ثم خرج من ا وصل إل ه فم
ن العاص،          منزله إال في محفة، ومات بكرة يوم السبت سادس ه بجامع عمرو ب دة، وصّلي علي عشرين ذي القع

   . جنازته حافلة ودفن عند والده بالقرافة، وآانت

  جمال الدين أبو العباس 

ن    أحمد بن شرف الدين بن جمال الدين محمد بن أبي الفتح نصر اهللا بن أسد زة ب د      بن حم ن محم ي ب ن عل أسد ب
ل     ا حفظ        التميمي الدمشقي بن القالنسي، قاضي العساآر ووآي ة وغيره ال ومدّرس األميني ه  ( بيت الم م    ) التنبي ث

ان    ) المحرر  (  م والرئاسة،             للرافعي، وآ دم لطلب العل زاري، وتق دين الف اج ال ى الشيخ ت يستحضره، واشتغل عل
   . جهات آبارًا وباشر

ة      ودّرس بأماآن و ه بالرياسة والبيت والمناصب الديني ه تواضع وحسن سمت        تفرد في وقت ان في ة، وآ والدنيوي
ا حاضر       وتودد وإحسان وبر بأهل العلم والفقراء ك وأن والصالحين، وهو ممن أذن له في اإلفتاء وآتب إنشاء ذل

   . وأجاد، وأحسن التعبير وعظم في عيني على البديهة فأفاد

د      توفي يوم االثنين ثام ربتهم بالسفح، وق ن بت دة، ودف ى جماعة من المشايخ        ن عشرين ذي القع سمع الحديث عل
   . رحمه اهللا وخرج له فخر الدين البعلبكي مشيخة سمعناها عليه

  وسبعمائة ثم دخلت سنة اثنتي وثالثين 

ا ننكز    مسبك الفوالذ جّوا باب استهلت وحكام البالد هم هم، وفي أولها فتحت القيسارية التي آانت الصغير حوله
   . قيسارية ببرآة

القالنسي عوضًا عن أخيه جمال الدين، وذآر   وفي يوم األربعاء ذآر الدرس باألمينية والظاهرية عالء الدين بن
دهما جماعة من         ابن أخيه أمين الدين محمد بن جمال الدين ه، وحضر عن ه عم ا ل الدرس في العصرونية، ترآه

   . األعيان

   . وهلك للناس أشياء آثيرة حرم جاء إلى حمص سيل عظيم غرق بسببه خلق آثير وجم غفير،وفي تاسع الم

   . عروسين فهلكن جميعًا وممن مات فيه نحو مائتي امرأة بحمام النائب، آن مجتمعات على عروس أو

د خان     وفي صفر أمر تنكز ببياض الجدران المقابلة لسوق الخيل إلى باب رم   الفراديس، وأمر بتجدي الظاهر، فغ
   . عليه نحوًا من سبعين ألفًا

   . باب شرقي وفي هذا الشهر وصل تابوت الجين الصغير من البيرة فدفن بتربته خارج

دين        وفي تاسع ربيع اآلخر حضر الدرس بالقيمازية عماد الدين الطرسوسي الحنفي عوضًا عن الشيخ رضي ال
   . المنطيقي، توفي وحضر عنده القضاة واألعيان

حماه وواله السلطان الملك الناصر   وفي أول ربيع اآلخر خلع على الملك األفضل محمد بن الملك المؤيد صاحب
   . والشبابة والغاشية أمامه مكان أبيه بحكم وفاته، ورآب بمصر بالعصائب

دين األصفهاني شارح المختصر افر الشيخ شمس ال ذا الشهر س ي نصف ه ديا وف ى ال ة إل دّرس الرواحي ر وم
   . القاهرة المصرية على خيل البريد، وفارق دمشق وأهلها واستوطن



 

ًا       وفي يوم الجمعة تاسع جمادى اآلخرة خطب بالجامع الذي أنشأه األمير ه خطيب ك، واستقر في دين آل مل سيف ال
   . نور الدين علي بن شبيب الحنبلي

أتلف     ىأرسل السلطان جماعة من األمراء إلى الصعيد فأحاطوا عل  : وفيه ق ف ستمائة رجل ممن آان يقطع الطري
   . بعضهم

   . عن الطرقشي وفي جمادى اآلخرة تولى شد الدواوين بدمشق نور الدين بن الخشاب عوضًا

ا بقضاء    وفي يوم األربعاء حادي عشر رجب خلع على قاضي القضاة عالء الدين بن الشيخ زين الدين بن المنج
   . تقليده بالجامع، وحضر القضاة واألعيان الحافظ، وقرئ الحنابلة عوضًا عن شرف الدين بن

   . وفي اليوم الثاني استناب برهان الدين الزرعي

عن فخر الدين آاتب المماليك   وفي رجب باشر شمس الدين موسى بن التاج إسحاق نظر الجيوش بمصر عوضًا
ن في شعبان عزل هو وأخوه العلم ناظر بطرحة، فلما آا توفي، وباشر ألنشو مكانه في نظر الخاص، وخلع عليه

عظيمًا، وتولى نظر الجيش المكين بن قروينة، ونظر الدواوين أخوه شمس    الدواوين وصودروا وضربوا ضربًا
   . قرونية الدين بن

ك  دين        وفي شعبان آان عرس أنوك، ويقال آان اسمه محمد بن السلطان المل ر سيف ال ى بنت األمي الناصر، عل
ر     ، وآان جهازها بألف ألف دينار، وذبحبكتمر الساقي ل والبق دجاج واإلوز والخي في هذا العرس من األغنام وال

ه     نحو من عشرين ألفًا، وحملت ة آالف قنطار، قال حلوى بنحو ثمانية عشر ألف قنطار، وحمل له من الشمع ثالث
   . أبو بكر، وآان هذا العرس ليلة الجمعة حادي عشر شعبان الشيخ

ة السر           وفي شعبان ن فضل اهللا من آتاب دين ب ذا حّول القاضي محي ال ل        ه ام، ونق ة السر بالش ى آتاب بمصر إل
ى     ود إل ن الشهاب محم ة في          شرف الدين بن شمس الدين ب امية البراني ة بالش ة السر بمصر، وأقيمت الجمع آتاب

المغربي وذلك بإشارة  القضاة واألمراء، وخطب بها الشيخ زين الدين عبد النور  خامس عشر شعبان، وحضرها
   . حسام الدين اليشمقدار الحاجب بالشام، ثم خطب عنه آمال الدين بن الزآي األمير

   . الحصا، ففعل ذلك أمر نائب السلطنة بتبييض البيوت من سوق الخيل إلى ميدان  : وفيه

ي عشر يو   زادت الفرات زيادة عظيمة لم يسمع بمثلها، واستمرت نحوًا من   : وفيه واًال     اثن ة أم ًا، فأتلفت بالرحب م
رة           آثيرة، وآسرت الجسر الذي عند دير بسر، وغلت  م انكسر م اك فشرعوا في إصالح الجسر، ث األسعار هن

   . ثانية

ن الشريشي،    وفي يوم السبت تاسع شوال خرج الرآب الشامي وأميره سيف الدين أوزان، وقاضيه جمال الدين ب
   . وهو قاضي حمص اآلن

ن       وحج السلطا دين ب ي وعز ال ي،      ن في هذه السنة وصحبته قاضي القضاة القزوين دين الحنبل جماعة، وموفق ال
   . وسبعون أميرًا

ال      دين غبري ى الصاحب عز ال م عل ة الخميس حادي عشرين شوال رس ة،   وفي ليل ة الجواني بالمدرسة النجيبي
   . ةالسنة اآلتي وصودر وأخذت منه أموال آثيرة، وأفرج عنه في المحرم من

   : من األعيان 

  محمد الشيخ عبد الرحمن بن أبي محمد بن 

ة الجامع          ادة ومالزم ادة والزه ذي، أحد المشاهير بالعب ن سلطان القرام ه       اب ذآر، ول تالوة وال رة ال األموي، وآث
توفي في مستهل المحرم عن خمس أوست وثمانين سنة، ودفن  أصحاب يجلسون إليه، وله مع هذا ثروة وأمالك،

   . الحديث واشتغل بالعلم ثم ترك ذلك واشتغل بالعبادة إلى أن مات باب الصغير، وآان قد سمعب



 

  الملك المؤيد صاحب حماه 

ر   ك المظف ك المنصور        عماد الدين إسماعيل بن الملك األفضل نور الدين علي بن المل ن المل ود ب دين محم ي ال تق
دين عمر     ي ال ر تق وم            ناصر الدين محمد بن الملك المظف رة في عل ه فضائل آثي وب، آانت ل ن أي اه ب ن شاهنش ب

ا      متعددة من الفقه والهيئة والطب دة منه ه مصنفات عدي ل   ( وغير ذلك، ول اريخ حاف ه       ) ت رين، ول دين آبي في مجل
بني أيوب، ولي ملك  وغير ذلك، وآان يجب العلماء ويشارآهم في فنون آثيرة، وآان من فضالء  ) الحاوي (  نظم

ه        حماه من ك الناصر يكرم ان المل ذا الحين، وآ ى ه ده األفضل       سنة إحدى وعشرين إل ده ول ي بع ه، وول ويعظم
   . ودفن ضحوة عند والديه بظاهر حماه علي، توفي في سحر يوم الخميس ثامن عشرين المحرم،

  السعدي القاضي اإلمام تاج الدين 

   . سنان بن عبد اهللا السعدي الفقيه الشافعي بن عوض بنتاج الدين أبو القاسم عبد الغفار بن محمد بن عبد الكافي 

ر،      رأ بنفسه الكثي دات، وق ًا        سمع الكثير وخرج لنفسه معجمًا في ثالث مجل ًا عارف ان متقن د، وآ وآتب الخط الجي
وًا من     اب في وقت عن              بهذا الفن، يقال إنه آتب بخطه نح ذا ن ًا، ومع ه افعيًا مفتي ان ش د آ د، وق خمسمائة مجل

ين            ضي الحنبلي، ووليالقا ع األول عن ثنت وفي بمصر في مستهل ربي مشيخة الحديث بالمدرسة الصاحبية، وت
   . سنة، رحمه اهللا وثمانين

  الشيخ رضي الدين بن سليمان 

   . بدمشق المنطقي الحنفي، أصله من أب آرم، من بالد قونية، وأقام بحماه ثم

انين     الجدل، واشتغل عليه جماعةودرس بالقيمازية، وآان فاضًال في المنطق و تًا وثم في ذلك، وبلغ من العمر س
ادس     ة س ة الجمع وفي ليل رات، ت بع م ج س نة، وح ن     س د الصالة، ودف ه بع ّلي علي ع األول، وص رين ربي عش

   . بالصوفية

   : وفي ربيع األول توفي

  اإلمام عالء الدين طيبغا 

   . ودفن بتربته بالصالحية

   . ين زوالق، ودفن بتربته أيضًاوآذلك األمير سيف الد

  محمد قاضي القضاة شرف الدين أبو 

تمائة، وباشر         عبد اهللا بن الحسن بن عبد اهللا بن الحافظ عبد الغني المقدسي ين وس د سنة ست وأربع ي، ول الحنبل
ي القضاء في       م ول دة، ث لم م ادى األو          نيابة ابن مس أة في مستهل جم ه فج م آانت وفات ة   السنة الماضية، ث ى ليل ل

   . بتربة الشيخ أبي عمر الخميس ودفن من الغد

  الشيخ ياقوت الحبشي 

ان       الشاذلي اإلسكندراني، بلغ الثمانين، وآان له اتباع، وأصحاب منهم شمس افعي، وآ ه الش ان الفقي ن اللب الدين ب
   . ته حافلة جدًابصحتها وآذبها، توفي في جماد وآانت جناز يعظمه ويطريه وينسب إليه مبالغات اهللا أعلم

  النقيب ناصح الدين 

ده       محمد بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدمشقي، نقيب المتعممين، ان بع م آ ري، ث تتلمذ أوًال للشهاب المق
ذلك، ومع     في المحافل العزاء والهناء، وآان يعرف هذا اس ل الفن جيدًا، وآان آثير الطلب من الناس، ويطلبه الن

   . آثيرة، توفي أواخر رجب ديونهذا مات وعليه 



 

  المماليك القاضي فخر الدين آاتب 

ر     وهو محمد بن فضل اهللا ناظر الجيوش بمصر، أصله قبطي فأسلم وحسن رة، وب اف آثي إسالمه، وآانت له أوق
ه تنسب           ًا معظمًا، حصل ' وإحسان إلى أهل العلم، وآان صد د جاوز السبعين وإلي ر، وق له من السلطان حظ واف
   . في نصف رجب واحتيط على أمواله وأمالآه بعد وفاته رحمه اهللا الفخرية بالقدس الشريف، توفي

  الناصري األمير سيف الدين الجاي الدويدار الملكي 

وفي      آان فقيهًا حنفيًا فاضًال، آتب بخطه ربعة وحصل آتبًا آثيرة معتبرة، م، ت ى أهل العل وآان آثير اإلحسان إل
   . اهللا في سلخ رجب رحمه

  الطبيب الماهر الحاذق الفاضل

ان   يس  أمين الدين سليمان بن داود بن سليمان، آ ن           رئ دين ب ال ال م عزل بجم دة، ث اء بدمشق ومدرسهم م األطب
ن   الكحال مدة قبل موته ألمر تعصب عليه فيه نائب السلطنة، توفي يوم السبت سادس عشرين الشهاب شوال ودف
   . بالقبيبات

  م العالم المقري شيخ القراءالشيخ اإلما

ن     ر ب ن عم راهيم ب حاق إب و إس دين أب ان ال ري  بره ل الجعب ن خلي راهيم ب افعي، صاحب  إب ي الش م الخليل ، ث
م       المصنفات داد، ث ر، واشتغل ببغ ة جعب تمائة بقلع دم دمشق    الكثيرة في القراءات وغيرها، ولد سنة أربعين وس ق

ن    الناس، وشرح الشاطبية وسمع الحديث،وأقام ببلد الخليل نحو أربعين سنة يقرئ  وآانت له إجازة من يوسف ب
اً  راءات نظم ة والعروض والق افظ، وصنف بالعربي ل الح هورين بالفضائل  خلي ايخ المش ن المش ان م رًا وآ ونث

ة ة والعف ر والديان ل تحت  والرياسة والخي د الخلي ن ببل وم األحد خامس شهر رمضان، ودف وفي ي والصيانة، ت
   . ثنتان وتسعون سنة رحمه اهللا وله الزيتونة،

  قاضي القضاة علم الدين

دران  أبو عبد اهللا محمد بن القاضي شمس الدين أبي  ائي السعدي المصري       بكر بن عيسى بن ب ة األخن ن رحم ب
اً    الشافعي ًا للفضائل، معظم ر إل   الحاآم بدمشق وأعمالها، آان عفيفًا نزهًا ذآيًا سار العبارة محب ا آثي سماع  ألهله

ة     الحديث في العادلية الكبيرة، توفي يوم الجمعة ثالث عشر ذي اه ترب ه تج القعدة، ودفن بسفح قاسيون عند زوجت
   . العادل آتبغا من ناحية الجبل

  قطب الدين موسى 

ه امية، آانت ل اظر الجيوش الش ن شيخ السالمية ن ن الحسين اب د ب ن أحم ه فضائل  اب رة، ول وال آثي روة وأم ث
المهمات، توفي يوم الثالثاء ثاني ذي الحجة وقد جاوز   وآرم وإحسان إلى أهل الخير، وآان مقصدًا فيوأفضال 

   . الناصرية بقاسيون، وهو والد الشيخ اإلمام العّالمة عز الدين حمزة مدّرس الحنبلية السبعين، ودفن بتربته تجاه

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ثالث وثالثين 

دين        والحاآم هم المذآورون في التي قبلها، وليساستهلت يوم األربعاء  اد ال ة عم اٍض، وقاضي الحنفي افعية ق للش
ي   الطرسوسي، وقاضي المالكية شرف الدين الهمداني، وقاضي الحنابلة عالء الدين بن المنجا، وآاتب السر محي

   . اهللا، وناظر الجامع عماد الدين بن الشيرازي الدين بن فضل

اقتراب   وفي ثاني المحرم قد ائر وزينت        م البشير بسالمة السلطان من الحجاز وب دقت البش بالد، ف ى ال وصوله إل
   . البلد



 

د أن   وأخبر البشير بوفاة األمير سيف الدين بكتمر الساقي وولده شهاب الدين أحمد وهما راجعان في الطريق، بع
ة، ووجد   ابنه بثالثة أيام بع الوالد أوًال، ثم من بعده  : حجا قريبًا من مصر يون القصب، ثم نقال إلى تربتهما بالقراف

   . ينضبط األموال والجواهر والآللي والقماش واألمتعة والحواصل شيء آثير، ال يكاد ينحصر وال لبكتمر من

ى مصر            ال في المحرم، وطلب في صفر إل دين غبري د،      وأفرج عن الصاحب شمس ال ل البري ى خي فتوجه عل
     . المال وأخذت منهم أموال آثيرة لبيت واحتيط على أهله بعد مسيره

دواوين بدمشق عوضاً    ام       وفي أواخر صفر قدم الصاحب أمين الملك على نظر ال ة أي ده بأربع ال، وبع عن غبري
   . وفاة قطب الدين ابن شيخ السالمية قدم القاضي فخر الدين بن الحلي على نظر الجيش بعد

ة    ة خلع دار    وفي نصف ربيع األول لبس ابن جمل افعية بدمشق ب ى الجامع وهي        القضاء للش م جاء إل السعادة، ث
األعيان، ودّرس بالعادلية والغزالية يوم األربعاء ثاني عشر   عليه، وذهب إلى العادلية وقرىء تقليده بها بحضرة

   . الشهر المذآور

زل  وفي يوم االثنين رابع عشرينه حضر ابن أخيه جمال الدين محمود إعادة د       القيمرية ن تنابه بع م اس ا، ث ه عنه ل
ده            ذلك في المجلس، وخرج إلى العادلية فحكم بها، تناب بع ه، واس ة بيوم ك، عزل عن النياب د ذل م يستمر بع ثم ل

   . شمس الدين محمد بن يوسف الحسباني، وله همة وعنده نزاهة وخبرة باألحكام جمال الدين إبراهيم بن

نيابة غزة وتولى نائب غزة حمص،     ابلس وعزل عنها طينال إلىوفي ربيع األول ولي شهاب قرطاي نيابة طر
ربيع اآلخر أعيد القاضي محيي الدين بن فضل اهللا وولده  وحصل للذي جاء بتقاليدهم مائة ألف درهم منهم، وفي

   . الدين بن الشهاب محمود إلى آتابة سر الشام آما آان إلى آتابة سر مصر، ورجع شرف

دين عدنان        لي نقابة األشراف عماد الدين موسى الحسيني  وفي منتصف هذا الشهر و ه شرف ال عوضًا عن أخي
   . الدبان توفي في الشهر الماضي ودفن بتربتهم عند مسجد

   . القضاء وفيه دّرس الفخر المصري بالدولعية عوضًا عن ابن جملة بحكم واليته

ي  ن شريف   وفي خامس عشرين رجب دّرس بالبادرائية القاضي عالء الدين عل د، عوضًا      ب ابن الوحي ويعرف ب
واألعيان، وآنت إذ ذاك بالقدس أنا والشيخ شمس    عن ابن جهبل توفي في الشهر الماضي، وحضر عنده القضاة

يها وال    الدين بن عبد الهادي وآخرون، وفيه رسم اع قس السلطان الملك الناصر بالمنع من رمي البندق، وأن ال تب
ذلك   بندق أوالد الناس، وأن الغالب على من تعاناه اللواط والفسق وقلةإلفساد رماة ال تعمل، وذلك الدين، ونودي ب

   . في البالد المصرية والشامية

ى        : قال البرزالي ين إل ليم المنجم ادهم       وفي نصف شعبان أمر السلطان بتس اهرة فضربوا وحبسوا إلفس ي الق وال
ة،    ة تحت العقوب ة   حال النساء، فمات منهم أربع و بكر          ثالث ذلك الشيخ أب ي ب من المسلمين ونصراني، وآتب إل

   . الرحبي

دين   وفي أول رمضان وصل البريد بتولية األمير فخر الدين بن الشمس لؤلؤ والية البر بدمشق بعد وفاة شهاب ال
بالد الحجاز فقتلت        بن المرواني، ووصل آتاب من مكة إلى دمشق في ا وقعت صواعق ب رمضان يذآر فيه أنه

   . وأمطار آثيرة جدًا ة متفرقين في أماآن شتى،جماع

ل قضاء         ن جمي دين ب ي ال ة القاضي محي ن      وجاء البريد في رابع رمضان بتولي ا، ودّرس اب ذهب إليه طرابلس ف
   . إقامته بمصر المجد عبد اهللا بالرواحية عوضًا عن األصبهاني بحكم

د سجنهما سنة       دين موسى بنوفي آخر رمضان أفرج عن الصاحب عالء الدين وأخيه شمس ال اج إسحاق بع الت
   . ونصفًا

د       ن معب دين ب در ال ره ب ن منصور       وخرج الرآب الشامي يوم الخميس عاشر شوال وأمي دين اب وقاضيه عالء ال
دين       ز، وفي الحجاج صدر ال ن         مدّرس الحنفية بمدرسة تنك دين اب ي ال ري، ومحي دين الظهي الكي، وشهاب ال الم

   . األعقف وآخرون



 

   . جميل تولى قضاء طرابلس ي يوم األحد ثالث عشره دّرس باألتابكية ابن جملة عوضًا عن ابنوف

ل بدمشق      وفي يوم األحد عشرينه حكم القاضي شمس الدين محمد بن آامل التدرمي، ه الخلي الذي آان في خطاب
   . نيابة عن ابن جملة، وفرح الناس بدينه وفضيلته

ه ضربًا       اره ناصر الدين محمد، وآان عنده بمكانةوفي ذي القعدة مسك تنكز دواد ين يدي دًا، وضربه ب عظيمة ج
   . مبرحًا، واستخلص منه أمواًال آثيرة

الدين بن مقلد حاجب العرب، وقطع    ثم حبسه بالقلعة ثم نفاه إلى القدس، وضرب جماعة من أصحابه منهم عالء
ذه       مق لسانه مرتين، ومات وتغيرت الدولة وجاءت دولة أخرى ان سميره وعشيره في ه ذي آ دمها عنده حمزة ال

   . الدوادار ناصر الدين وذويه ومن يليه المدة األخيرة، وانزاحت النعمة عن

أرسله السلطان مرصعًا من السبط األحمر   وفي يوم الثالثاء ثامن عشرين ذي القعدة رّآب على الكعبة باب حديد
ق، وهو      آأنه آبنوس، مرآب عليه صفائح من فضة زنتها اب العتي ع الب خمسة وثالثون ألفًا وثالثمائة وآسر، وقل

درهمين، ألجل      من خشب الساج، وعليه م ب ا آل دره  صفائح تسلمها بنو شيبة، وآان زنتها ستين رطًال فباعوه
     . التبرك

ذلك         ا ب ئال يحصل رب ذهب ل ا بال ان ينبغي أن يبيعوه ق      - وهذا خطأ وهو ربا وآ اب العتي رك خشب الب داخل  وت
   . اهللا يا ولي يا علي اغفر ليوسف بن عمر بن علي  : عليها الكعبة، وعليه اسم صاحب اليمن في الفردتين، واحدة

   : من األعيان 

  علي الشيخ العالم تقي الدين محمود 

مشيخة   خمسين سنة، يقرأ لهم الحديث وقد ولي ابن محمود بن مقبل الدقوقي أبو الثناء البغدادي محدث بغداد منذ
   . بارعًا، وآان يعظ ويتكلم في األعزية واألهنية الحديث بالمستنصرية، وآان ضابطًا محصًال

ه قريب        وفي في المحرم ول ه اهللا، ت الده رحم ر،        وآان فردًا في زمانه وب ق آثي ه خل نة، وشهد جنازت السبعين س
ا         واحدًا، وله قصيدتان رثا ب ودفن بتربة اإلمام أحمد، ولم يخلف درهمًا ة آتب بهم ن تيمي دين ب ي ال ا الشيخ تق هم

   . البرزالي رحمه اهللا تعالى إلى الشيخ الحافظ

  الشيخ اإلمام العالم عز القضاة

اإلسكندري، أحد الفضالء المشهورين،  محمد بن المنير المالكي فخر الدين أبو محمد عبد الواحد بن منصور بن 
د         في ست مجلدات، وقصائد في رسول اهللا  له تفسير ان، وق ان وآ ه في آ نة، ول لم حس ه وس سمع    صلى اهللا علي

   . اهللا الكثير وروى، توفي في جماد األولى عن ثنتين وثمانين سنة، ودفن باإلسكندرية رحمه

  ابن جماعة قاضي القضاة 

ام           ن الشيخ اإلم د ب د اهللا محم و عب دين أب در ال ن سعد       العالم شيخ اإلسالم ب راهيم ب ي إسحاق إب د أب ن   الزاه اهللا ب
تمائة    جماعة بن حازم بن صخر الكناني الحموي ين وس األصل، ولد ليلة السبت رابع ربيع اآلخر سنة تسع وثالث

   . واشتغل بالعلم، وحصل علومًا متعددة، وتقدم وساد أقرانه بحماه، وسمع الحديث

ل  م نق دس الشريف، ث ة بالق م والخطاب ي الحك م ول ة، ث دريس القيمري ى وباشر ت ه إل ام  من ي األي قضاء مصر ف
ة مشيخة الشيوخ        األشرفية، ثم باشر تداريس آباريها في ذلك الوقت، ثم ولي ه الخطاب ه مع قضاء الشام وجمع ل

ل   ة، آ دة طويل ا م ة وغيره دريس العادلي ه      وت ف األذى، ول ورع، وآ يانة وال ة والص ة والديان ع الرياس ذا م ه
   . النافعة التصانيف الفائقة

ديار     ن يخطب بها في طيب صوت فيها وفي قراءته في المحرابوجمع له خطبًا آا ى قضاء ال وغيره، ثم نقل إل
   . فلم يزل حاآمًا بها إلى أن أضر وآبر وضعفت أحواله المصرية بعد وفاة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد،



 

وفي    الرواتب الك فاستقال فأقيل وتولي مكانه القزويني، وبقيت معه بعض الجهات ورتبت له ى أن ت داّرة إل ثيرة ال
جمادى األولى، وقد أآمل أربعًا وتسعين سنة وشهرًا وأيامًا، وصّلي  ليلة االثنين بعد عشاء اآلخرة حادي عشرين

   . الظهر بالجامع الناصري بمصر، ودفن بالقرافة، وآانت جنازته حافلة هائلة رحمه اهللا عليه من الغد قبل

  لمينالشيخ اإلمام الفاضل مفتي المس

دين     شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محيي الدين  اج ال ن ت ى ب ل         يحي ن جهب ن نصر اهللا ب ن طاهر ب إسماعيل ب
تمائة واشتغل              الحلبي  د سنة سبعين وس اء، ول ان الفقه ان من أعي افعي، آ م الدمشقي الش زم    األصل ث العلم ول ب

   . المشايخ والزم الشيخ الصدر بن الوآيل

يخة دار ودرس بالصالحية بال ى دمشق فباشر مش ا وتحول إل م ترآه دس، ث ي  ق م ول دة، ث ة م الحديث الظاهري
وفي    مشيخة البادرائية فترك الظاهرية وأقام بتدريس ا، ت البادرائية إلى أن مات، ولم يأخذ معلومًا من واحدة منهم

   . حافلة آانت جنازتهالعصر تاسع جمادى اآلخرة، وصّلي عليه بعد الصالة ودفن بالصوفية، و يوم الخميس بعد

  تاج الدين عبد الرحمن بن أيوب 

   . في رجب وقد جاوز الثمانين مغسل الموتى في سنة ستين وستمائة، يقال إنه غسل ستين ألف ميت، وتوفي

  الشيخ فخر الدين أبو محمد 

ان مباشراً     افعي، آ اب    عبد اهللا بن محمد بن عبد العظيم بن السقطي الش ة، ون اب      شهادة الخزان د ب م عن في الحك
   . النصر ودفن بالقرافة

  اإلمام الفاضل مجموع الفضائل

ان لطيف      البكري شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب  ه، آ ، نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي اهللا عن
ده    المعاني ه ويجل ع النسخة    ناسخًا مطيقًا يكتب في اليوم ثالث آراريس، وآتب البخاري ثماني مرات ويقابل ويبي

ه      من ذلك بألف ونحوه، وقد جمع تاريخًا في ثالثين مجلدًا، وآان ينسخه ف، وذآر أن ل ويبيعه أيضًا بأزيد من أل
ًا سماه    م األدب    ( آتاب وم            ) منتهى األرب في عل وفي ي ه، ت ادرًا في وقت ان ن ة آ دًا أيضًا، وبالجمل ين مجل في ثالث

   . رحمه اهللا الجمعة عشرين رمضان

  يخ الصالح الزاهد الناسكالش

تالوة والحج،   الواسطي الكثير الحج علي بن الحسن بن أحمد  ال   المشهور بالخير والصالح، وآثرة العبادة وال يق
امن عشرين ذي    إنه حج أزيد من أربعين حجة، وآانت عليه مهابة ولديه فضيلة، توفي وهو محرم يوم الثالثاء ث

   . هللالقعدة، وقد قارب الثمانين رحمه ا

  الرحمن األمير عز الدين إبراهيم بن عبد 

ه            رًا الشد في بعض الجهات السلطانية، ول ان مباش واس، آ ن الق د ب ا      ابن أحم ة الصغيرة، فلم دار حسنة بالعقبي
افعي،     جاءت الوفاة أوصى أن تجعل مدرسة، ووقف عليها دين الكردي الش أوقافًا، وجعل تدريسها للشيخ عماد ال

   . ذي الحجة ربعاء عشرينتوفي يوم األ

  ثم دخلت سنة أربع وثالثين وسبعمائة

   . استهلت بيوم األحد وحكام البالد هم المذآورون في التي قبلها

ة،        ة البراني ة بالخاتوني ع األول أقيمت الجمع اني ربي ة ث دين النجار المؤذن        وفي يوم الجمع ا شمس ال وخطب به
   . بونالمؤقت باألموي، وترك خطابة جامع القا



 

ى القدس     دمري إل د الت م        وفي مستهل هذا الشهر سافر األمير شمس الدين محم ة الحك ه، وعزل عن نياب ًا ب حاآم
   . بدمشق

در     ن قاضي القضاة ب ع        وفي ثالثه قدم من مصر زين الدين عبد الرحيم اب دس، فخل ة الق ن جماعة بخطاب دين ب ال
   . عليه من دمشق ثم سافر إليها

ود    ول باشر األمير ناصر الدين بن بكتاش الحسامي شدوفي آخر ربيع األ دين محم األوقاف عوضًا عن شرف ال
   . عن أخيه بدر الدين مسعود بن الخطيري، سافر بأهله إلى مصر أميرًا نيابة بها

رين     دواوين والمباش ائر ال ي، وس ن القالنس دين ب الء ال زل القاضي ع ز    وع راء تنك ك األم اب مل ي ب ذين ف ال
ا     وصودروا  م، واستدعي من غزة ناظره دين يوسف صهر السني المستوفي، فباشر         بمائتي ألف دره ال ال جم

   . أيضًا على العادة نظر ديوان النائب ونظر المارستان النوري

ه  ده      وفي شهر ربيع األول أمر تنكز بإصالح باب توما فشرع فيه فرفع باب ه وحدي عشرة أذرع، وجددت حجارت
   . الجدران ثم تناقص الوقت حصل بدمشق سيل خّرب بعضفي أسرع وقت، وفي هذا 

دين آقوش نائب الكرك        ال ال ا عوضًا عن        وفي أوائل ربيع اآلخر قدم من مصر جم ى طرابلس نائبه ازًا إل مجت
   . قرطاي توفي

ال عو  وفي جمادى األولى طلب القاضي شهاب الدين ابن المجد عبد اهللا إلى دار ضًا  السعادة فولي وآالة بيت الم
   . وهنأه الناس عن ابن القالنسي، ووصل تقليده من مصر بذلك،

الدواوين بدمشق، وقد شغر منصبه شهورًا بعد  طلب األمير نجم الدين بن الزيبق من والية نابلس فولي شد  : وفيه
   . ابن الخشاب

دين    وفي رمضان خطب الشيخ بدر الدين أبو اليسر بن الصائغ بالقدس عوضًا عن ن ال ن جماعة إلعراضه    زي ب
   . عنها واختياره العود إلى بلده

  قضية القاضي ابن جملة 

راء   لما آان في العشر األخير من رمضان وقع بين القاضي ابن جملة وبين ان   -الشيخ الظهير شيخ ملك األم وآ
ي     فوقع -هو السفير في تولية ابن جملة القضاء  ه وب دم   بينهما منافسة ومحاققة في أمور آانت بين دوادار المتق ن ال

ه، وتفاصال من دار السعادة في          ذآره ناصر الدين، ه اآلخر علي ا حلف ب  فحلف آل واحد منهما على خالف م
   . المسجد

ك عن مرسوم         فلما رجع القاضي إلى منزله بالعادلية أرسل إليه الشيخ الظهير ليحكم ه المصلحة، وذل ا في ه بم في
رأي            وإظهارًا النائب، وآأنه آان خديعة في الباطن ادي ال ه القاضي ب در ب ه في الظاهر، فب لنصرة القاضي علي

م خرج من       ه، ث ين يدي زره ب ابع               فع اء س وم األربع ار ي ى حم د عل ه البل ة فطافوا ب ن جمل لمه أعوان اب ده فتس عن
   . رمضان، وضربوه ضربًا عنيفًا عشرين

   . لكونه في الصيام ناس لههذا جزاء من يكذب ويفتات على الشرع، فتألم ال  : ونادوا عليه

ر صائم،          وم سبع وعشرين، وهو شيخ آبي ال  وفي العشر األخير من رمضان، وي ين       : فيق ذ ألف ه ضرب يومئ إن
استفتى على القاضي المذآور وداروا على المشايخ بسبب    ومائة وإحدى وسبعين درة واهللا أعلم، فما أمسى حتى

   . ذلك عن مرسوم النائب

وم تا   ان ي دار         فلما آ ه ب ين يدي د نائب السلطنة ب ان       سع عشرين رمضان عق افًال بالقضاة وأعي ًا ح السعادة مجلس
ة       المفتيين من سائر المذاهب، وأحضر ابن جملة ن جمل أذنوا الب م ي ه، ول قاضي الشافعية والمجلس قد احتفل بأهل

   . الظهير محفة التي فيها الشيخقائمًا ثم أجلس بعد ساعة جيدة في طرف الحلقة، إلى جانب ال في الجلوس، بل قام



 

العقوبة، وأفاض الحاضرون في ذلك، وانتشر  وادعى عليه عند بقية القضاة أنه حكم فيه لنفسه، واعتدى عليه في
م     الكالم وفهموا من نفس النائب الحط على ابن ى حك جملة، والميل عنه بعد أن آان إليه، فما انفصل المجلس حت

ة     المالكي القاضي شرف الدين ة بالعذراوي ن جمل بفسقه وعزله وسجنه، فانفض المجلس على ذلك، ورسم على اب
   . نقل إلى القلعة جزاء وفاقًا والحمد هللا وحده ثم

دًا،         ام جي ان يباشر األحك ًا وآ ة        وآان له في القضاء سنة ونصف إال أيام ه نزاه ه، وفي ة ب اف المتعلق ذا األوق وآ
آل        ء، وفيهوتمييز األوقاف بين الفقهاء والفقرا ا ف ة وتعدى فيه ذه الواقع صرامة وشهامة وإقدام، لكنه أخطأ في ه

   . أمره إلى هذا

   . ابن حيان المصري وخرج الرآب يوم االثنين عاشر شوال وأميره الجي بغا وقاضيه مجد الدين

ن          دين اب ة نجم ال ة الحنفي ع عشرينه درس باإلقبالي ين راب وم االثن اد ال     وفي ي دين الطرسوسي  قاضي القضاة عم
د  ن محم ان ب ن عثم د ب دين محم ًا عن شمس ال ي عوض ابن  الحنف ن العجمي الحبطي، ويعرف ب األصبهاني ب

   . الحنبلي

ن          وآان فاضًال دينًا متقشفًا آثير الوسوسة في الماء جدًا، وأما ه اب ن الحنفي فإن دين ب ه وهو نجم ال المدّرس مكان
اه      والفهم، و خمس عشرة سنة، وهو في النباهة م أب حسن االشتغال والشكل والوقار، بحيث غبط الحاضرون آله

   . آل أمره أن تولى قضاء القضاة في حياة أبيه، نزل له عنه وحمدت سيرته وأحكامه على ذلك، ولهذا

ذه   وفي ه ًا       وفي هذا الشهر أثبت محضر في حق الصاحب شمس الدين غبريال المت ان يشتري أمالآ ه آ السنة أن
اد    ويوقفها ويتصرف فيها تصرف المّالك لنفسه،من بيت المال  ه عم وشهد بذلك آمال الدين الشيرازي وابن أخي

ن  ن مراجل،              الدين وعالء الدين القالنسي واب دين ب ا، وتقي ال ن المنج دين ب دين القالنسي، وعز ال اد ال ه عم خال
وامتنع المحتسب  ذه بقية القضاة،بن الغويرة، وأثبت على القاضي برهان الدين الزرعي الحنبلي ونف وآمال الدين

ًا من        ة قريب ه بالعذراوي بة،         عز الدين بن القالنسي من الشهادة فرسم علي ه وعزل عن الحس رج عن م أف شهر، ث
   . واستمر على نظر الخزانة

ال         وفي يوم األحد ثامن عشرين ذي القعدة حملت خلعة القضاء إلى الشيخ ل بيت الم ن المجد وآي دين ب شهاب ال
ذ رئيومئ عادة، وق ى دار الس ها ورآب إل ته   ، فلبس ى مدرس م رجع إل لطنة والقضاة ث ب الس ده بحضرة نائ تقلي

 وحكم بين خصمين، وآتب على أوراق السائلين، ودّرس بالعادلية والغزالية واألتابكيتين اإلقبالية فقرئ بها أيضًا
   . مع تدريس اإلقبالية عوضًا عن ابن جملة

ن عيسى وفي صحبته صاحب      وفي يوم الجمعة حضر األ ا ب ا تنكز      مير حسام الدين مهن اه األفضل، فتلقاهم حم
ى مصر،          ا إل م توجه د النائب ث ة عن ا، وصّليا الجمع ن         وأآرمهم ا ب رم السلطان مهن راء وأآ ان األم ا أعي فتلقاهم

ه،  من الذهب والفضة والقماش، وأقطعه عدة قرى ورسم له بالعو عيسى وأطلق له أمواًال جزيلة آثيرة، د إلى أهل
   . بذلك ففرح الناس

   . وخلع عليه وعلى أصحابه مائة وسبعين خلعة وآان جميع ما أنعم به عليه السلطان قيمة مائة ألف دينار،  : قالوا

ن المجد       وفي يوم األحد سادس ذي الحجة حضر درس الرواحية الفخر المصري عوضاً    عن قاضي القضاة اب
     . يان الفضالءوحضر عنده القضاة األربعة وأع

دين       وفي يوم عرفة خلع على نجم الدين بن أبي الطيب بوآالة بيت المال، اد ال ى عم ن المجد، وعل عوضًا عن اب
   . القالنسي وخرج الثالثة من دار السعادة بالطرحات بن الشيرازي بالحسبة عوضًا عن عز الدين بن

 

 

 



 

   : من األعيان 

  الشيخ األجل التاجر بدر الدين 

ان        س، وآ دين إدري ق النقيب شجاع ال د اهللا عتي أة         بدر الدين لؤلؤ بن عب نًا يتجر في الجوخ، مات فج رجًال حس
ر وصدقة ومعروف، وسبع      عصر يوم الخميس خامس محرم، وخّلف أوالدًا وثروة، ودفن بباب الصغير، وله ب

   . بمسجد ابن هشام

  الصدر أمين الدين 

ن يوسف   محمد بن فخر الدين أحمد بن إب د ب ي العيش األنصاري الدمشقي       راهيم بن عبد الرحمن بن محم ن أب ب
ه بجامع    باني المسجد المشهور بالربوة، على حافة بردى، والطهارة الحجارة إلى جانبه، والسوق الذي هناك، ول

   . النيرب ميعاد

ابر       ان من أآ ه، وآ رة    التجار ذ  ولد سنة ثمان وخسمين وستمائة، وسمع البخاري وحدث ب وفي بك وي اليسار، ت
   . الجمعة سادس المحرم ودفن بتربته بقاسيون رحمه اهللا

  الخطيب اإلمام العالم

د         ،عماد الدين أبو حفص عمر الخطيب  ن عب ر ب ن جعف ي ب ن عل راهيم ب ظهير الدين عبد الرحيم بن يحيى بن إب
دة        اهللا بن الحسن ابلس م دس، وقاضي ن ة       القرشي الزهري النابلسي، خطيب الق ين خطاب ه ب م جمع ل ة، ث  طويل

   . القدس وقضائها، وله اشتغال وفي فضيلة

ة،   ) صحيح مسلم ( وشرح  ن        في مجلدات، وآان سريع الحفظ سريع الكتاب اء عاشر المحرم، ودف ة الثالث وفي ليل ت
   . بمامال رحمه اهللا

  الصدر شمس الدين 

ه         ) المنسوب  (  محمد بن إسماعيل بن حماد التاجر بقيسارية الشرب، آتب    ي التجار ألمانت اس، وول ه الن ع ب وانتف
   . توفي تاسع صفر عن نحو ستين سنة وديانته، وآانت له معرفة ومطالعة في الكتب،

     . ودفن بقاسيون رحمه اهللا

  جمال الدين قاضي القضاة الزرعي 

ن           ن عمر ب الم ب ن س دين عمر ب ن الخطيب مجد ال ا  هو أبو الربيع سليمان ب د سنة     عثم افعي، ول ن األذرعي الش
ذلك،       خمس وأربعين وستمائة بأذرعات، واشتغل بدمشق فحّصل، الزرعي ل دة فعرف ب زرع م وناب في الحكم ب

   . المغرب وإنما هو من أذرعات وأصله من بالد

ة   ي        ثم ناب بدمشق ثم انتقل إلى مصر فناب في الحكم بها، ثم استقل بوالي نة، ول وًا من س ا نح قضاء  القضاء به
م عزل           نة، ث وًا من س دة مع مشيخة الشيوخ نح ام م دريس           الش وًا من سنة مع ت ى مشيخة الشيوخ نح وبقي عل

   . التدريس وقضاء العسكر األتابكية، ثم تحول إلى مصر فولي بها

ه       ثم توفي بها يوم األحد سادس صفر وقد قارب السبعين رحمه اهللا، وقد ي مشيخة سمعناها علي ه البرزال خرج ل
   . هو بدمشق عن اثنين وعشرين شيخًاو

  الشيخ اإلمام العالم الزاهد

، أحد فضالء الحنابلة، ومن صنف في  عبيدان البعلبكي الحنبلي زين الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمود بن 
ه     الحديث د وقعت ل رة، وق ة في    والفقه والتصوف وأعمال القلوب وغير ذلك، آان فاضًال له أعمال آثي ام  آائن أي



 

االت       الظاهر أنه أصيب في عقله أو زوال فكره، أو قد عمل على الرياضة فاحترق رأى خي ه من الجوع، ف باطن
   . فكري فاسد ال حقيقة لها فاعتقد أنها أمر خارجي، وإنما هو خيال

تين،  ب،      وآانت وفاته في نصف صفر ببعلبك، ودفن بباب سطحا ولم يكمل الس ه بدمشق صالة الغائ  وصّلي علي
   . وعلى القاضي الزرعي معًا

  األمير شهاب الدين 

ة         وم الجمع وفي بطرابلس ي ر وصالت، ت اف وصدقات، وب اك       نائب طرابلس له أوق ن هن امن عشر صفر ودف ث
   . رحمه اهللا

  الشيخ عبد اهللا بن يوسف بن أبي بكر االسعردي الموقت

ه لسوء       ه، بارعًاآان فاضًال في صناعة الميقات وعلم االصطرالب وما جرى مجرا ع ب ه ال ينف ر أن في ذلك، غي
اب        أخالقه وشراستها، ثم إنه ضعف بصره فسقط من قيسارية ن بب ع األول، ودف بحسى عشية السبت عاشر ربي

     . الصغير

  األمير سيف الدين بلبان 

ه فصول         دمين بدمشق، وجرت ل ان من المق د      طرفا بن عبد اهللا الناصري، آ وفي ب م ت ا، ث د  يطول ذآره اره عن
ودفن بتربة اتخذها إلى جانب داره، ووقف عليها مقرئين،  مئذنة فيروز ليلة األربعاء حادي عشرين ربيع األول،

   . ومؤذن وبنى عندها مسجدًا بإمام

  شمس الدين محمد بن يحيى بن محمد بن قاضي حران

   . ، وتولى مكانه عماد الدين الشيرازيبقاسيون ناظر األوقاف بدمشق، مات الليلة التي مات فيها الذي قبله، ودفن

  الشيخ اإلمام ذو الفنون 

د سنة     تاج الدين أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن عبد اهللا اللخمي اني، ول اإلسكندراني، المعروف بابن الفاآه
ره،  أربع وخسمين وستمائة، وسمع الحديث ه   واشتغل بالفقه على مذهب مالك، وبرع وتقدم بمعرفة النحو وغي ول

   . متفرقة مصنفات في أشياء

ه، وحج      قدم دمشق في سنة إحدى وثالثين وسبعمائة في أيام االخنائي، فأنزله في ه ومع دار السعادة وسمعنا علي
بالده، توفي ليلة الجمعة سابع جمادى األولى، وصّلي عليه  من دمشق عامئذ وسمع عليه في الطريق، ورجع إلى

   . موته بدمشق حين بلغهم خبر

  أيمن الشيخ الصالح العابد الناسك 

عشر نفسًا آلهم اسمه محمد، وقد جاور  أمين الدين أيمن بن محمد، وآان يذآر أن اسمه محمد بن محمد إلى سبع
   . ثامن ربيع األول، ودفن بالبقيع وصّلي عليها بدمشق صالة الغائب بالمدينة مدة سنين إلى أن توفي ليلة الخميس

  الحموي ين القبانيالشيخ نجم الد 

رى أشمون          ة من ق ابي، قري ى اللخمي القب ن يحي زار        عبد الرحمن بن الحسن ب ة ب اه في زاوي ام بحم ان، أق الرم
بالمعروف وناهيًا عن المنكر، حسن الطريقة إلى أن توفي بها آخر  ويلتمس دعاؤه، وآان عابدًا ورعًا زاهدًا آمرًا

   . ن سنةعشر رجب، عن ست وستي نهار االثنين رابع

ده فضيلة،          ان عن اه، آ ن شمالي حم دًا، ودف ة ج ة هائل ن        وآانت جنازته حافل د ب ام أحم ى مذهب اإلم واشتغل عل
   . حنبل، وله آالم حسن يؤثر عنه رحمه اهللا



 

  الشيخ فتح الدين بن سيد الناس 

ي     عمرو محمد بن  الحافظ العالمة البارع، فتح الدين بن أبي الفتح محمد بن اإلمام أبي ام الحافظ الخطيب أب اإلم
ن  د ب ن محم د اهللا ب ن عب د ب ن أحم د ب ر محم م   بك بيلي ث ري األندلسي اإلش اس الربعي اليعم يد الن ن س ى ب يحي

   . من ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وستمائة المصري، ولد في العشر األول

ره،     سنة تسع وسمع الكثير وأجاز له الرواية عنهم جماعات من المشايخ، ودخل دمشق دي وغي ين فسمع من الكن
واريخ          واشتغل بالعلم فبرع وساد أقرانه في علوم شتى من م السير والت ة، وعل ه والنحو من العربي الحديث والفق

   . وغير ذلك من الفنون

ة حسنة من أول            دين، وشرح قطع د جمع سيرة حسنة في مجل دًا بخطه      ) الترمذي  جامع  ( وق ا مجل ، رأيت منه
لم من   الحسن، وقد حرر  م يس ق،          وحبر وأفاد وأجاد، ول ر المواف ائق، والنث ه الشعر الرائق الف اد، ول بعض االنتق

الموضوعة    ) العقيدة السالفية ( الترصيف والتصنيف، وجودة البديهة، وحسن الطوية، وله  والبالغة التامة، وحسن
   . في أشياء أخر سامحه اهللا فيها أدبعلى اآلي واألخبار واآلثار واالقتفاء باآلثار النبوية، ويذآر عنه سوء 

ان شيخ الحديث           لم ِحسان، وآ ه وس دائح في رسول اهللا صلى اهللا علي ة بمصر، وخطب بجامع      وله م بالظاهري
   . الخندق

وفي   ولم يكن في مصر في مجموعة مثله في حفظ األسانيد والمتون والعلل والفقه والملح واألشعار والحكايات، ت
ه    فجأة يوم السبت ح رة            ادي عشر شعبان، وصّلي علي ي جم ن أب د اب ن عن ة، ودف ه حافل د، وآانت جنازت من الغ

   . رحمه اهللا

  القاضي مجد الدين بن حرمي 

ال، ومدّرس            ل بيت الم افعي، وآي امري الفاقوسي الش ن يوسف الع ن قاسم ب ة       اب ه هم ره، آانت ل الشافعي وغي
ك يحفظ ويشغل ويشتغل،          اني ذي        ويلقي  ونهضة، وعلت سنه وهو مع ذل وفي ث ى أن ت دروس من حفظه إل ال

   . الحجة

بن عقيل، والوآالة نجم الدين األسعردي   وولي تدريس الشافعي بعده شمس الدين بن القماح، والقطبية بهاء الدين
   . المحتسب، وهو آان وآيل بيت الظاهر

  وسبعمائة ثم دخلت سنة خمس وثالثين 

دين       ون في التي قبلها، وناظر الجامع عزاستهلت وحكام البالد هم المذآور اد ال ا، والمحتسب عم ن المنج الدين ب
   . الشيرازي وغيرهم

دين     وفي مستهل المحرم يوم الخميس دّرس بأم الصالح الشيخ خطيب تبرور عوضًا عن قاضي القضاة شهاب ال
   . بن المجد، وحضر عنده القضاة واألعيان

    . والجيش، وعاد إلى أهله في عز وعافية من عند السلطان فتلقاه النائب وفي سادس المحرم رجع مهنا بن عيسى

   . العتيق أمر السلطان بعمارة جامع القلعة وتوسيعه، وعمارة جامع مصر  : وفيه 

ر آاتب           ن األثي دين ب اد ال ن عم د ب دين محم ال ال ن الشهاب        وقدم إلى دمشق القاضي جم ا عوضًا عن اب سر به
   . محمود

   . هذا الشهر والذي بعده موت آثير في الناس بالخانوقووقع في 

دواوين، وصودر        ق مشد ال ن الزيب دين ب واله      وفي ربيع األول مسك األمير نجم ال ه وحواصله، وت وبيعت خيول
   . الزآاة بعده سيف الدين تمر مملوك بكتمر الحاجب، وهو مشد



 

ذي ت    : وفيه زة ال د تنكز   آملت عمارة حمام األمير شمس الدين حم م وقعت        مكن عن دوادار، ث دين ال د ناصر ال بع
ه         الشناعة عليه بسبب ظلمه في عمارة هذا الحمام ين يدي ه، وضربه ب اس من ك وانتصف للن فقابله النائب على ذل

ا، وعزل            وضربه بالبندق بيده في ه فيه ة فغرق رة طبري ى بحي ه إل م نقل ة ث م أودعه القلع  وجهه، وسائر جسده، ث
ال     األمير جمال الد ا طيغ ك، وراح إليه دم نائب الكرك     ين نائب الكرك عن نيابة طرابلس حسب سؤاله في ذل وق

ا        إلى دمشق وقد رسم له باإلقامة في سلخد، فلما تلقاه نائب السلطنة يفه به زل في دار السعادة وأخذ س والجيش ن
   . اإلسكندرية ثم آان آخر العهد به ونقل إلى القلعة، ثم نقل إلى صفد ثم إلى

ر بكتمر الحاجب الحسامي       ى دار األمي يط عل ر        وفي جمادى األولى احت ا شيء آثي اهرة، ونبشت وأخذ منه بالق
   . جدًا، وآان جد أوالده نائب الكرك المذآور

اف        وفي يوم السبت تاسع جمادى اآلخرة باشر حسام الدين أبو بكر ابن ي شد األوق دين أيبك النجيب األمير عز ال
   . المتولي وهنأه الناس ش، اعتقل، وخلع علىعوضًا عن ابن بكتا

اني،        ة المصحف العثم ى خزان د عل ق الستر الجدي ة أذرع       وفي منتصف هذا الشهر عّل ه ثماني وهو من خز طول
   . وعمل في مدة سنة ونصف وعرضه أربعة أذرع ونصف، غرم عليه أربعة آالف وخمسمائة،

   . وقاضيه شهاب الدين الظاهري ره عالء الدين المرسي،وخرج الرآب الشامي يوم الخميس تاسع شوال وأمي

ة وطرسوس       رجع جيش حلب إليها وآانوا عشرة آالف سوى من تبعهم من  : وفيه الد أذن انوا في ب الترآمان، وآ
ار     وإياس، وقد خربوا وقتلوا خلقًا آثيرًا، ولم ل الكف ان قت يعدم منهم سوى رجل واحد غرق بنهر جاهان، ولكن آ

   . المسلمين نحوًا من ألف رجل، يوم عيد الفطر فإنا هللا وإنا إليه راجعون عندهم منمن آان 

رة، وأمالك        : وفيه ه أسواق آثي احترق من اه ف ذلك       وقع حريق عظيم بحم وال ال تحصر، وآ اف، وهلكت أم وأوق
     . لذلك احترق أآثر مدينة إنطاآية، فتألم المسلمون

اب  وفي ذي الحجة خرب المسجد الذي آ ين ب أمر       ان في الطريق بين باب النصر وب م القضاة ب ة، عن حك الجابي
   . األول نائب السلطنة، وبني غربيه مسجد حسن أحسن وأنفع من

   : وتوفي فيها من األعيان 

  دمشق الشيخ الصالح المعمر رئيس المؤذنين بجامع 

د سنة           واني، ول د ال ن محم د ب ن أحم د ب ن محم تمائة، وسمع الحديث،      ثالث برهان الدين إبراهيم ب ين وس وأربع
اب الصغير،          وروى، وآان حسن الصوت والشكل، محببًا إلى العوام، ن بب وم الخميس سادس صفر ودف وفي ي ت

ين ده أم ة ول ي الرياس ده ف ن بع ام م ًا   وق ين يوم ده ببضع وأربع وفي بع د، وت واني المحدث المفي د ال دين محم ال
   . رحمهما اهللا

  جود المحررالكاتب المطبق الم

ان        محمد بن عبد الرحيم بهاء الدين محمود ابن خطيب بعلبك محيي الدين  د سنة ثم د الوهاب السلمي، ول بن عب
ة  وثمانين ان    وستمائة، واعتنى بهذه الصناعة فبرع فيها، وتقدم على أهل زمانه قاطبة في النسخ وبقي الم، وآ األق

األول، ودفن بتربة الشيخ أبي عمر  ، توفي في سلخ ربيعحسن الشكل طيب األخالق، طيب الصوت حسن التودد
   . رحمه اهللا

  عالء الدين السنجاري 

ن        ي ب انيين شمالي األموي بدمشق، عل اب الناطف ان أحد التجار        واقف دار القرآن عند ب ود آ ن محم إسماعيل ب
ادى اآلخرة،      توفي بالقاهرة ليلة الخميس الصدق األخيار، ذوي اليسار المسارعين إلى الخيرات، ثالث عشر جم

   . بن الحريري ودفن عند قبر القاضي شمس الدين



 

  العدل نجم الدين التاجر 

ا     عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الرحمن الرحبي باني التربة المشهورة بالمزة، وقد جعل لها مسجدًا ووقف عليه
واًال   أبناء جنسه، عدل مر أوقافًا داّرة، وصدقات هناك، وآان من أخيار رك أوالدًا وأم ضى عند جميع الحكام، وت

ة، ة، ودارًا هائل ه  جم ن بتربت رة ودف ادى اآلخ رين جم ابع عش اء س وم األربع ه ي ان وفات المزة، وآ اتين ب  وبس
     . المذآورة بالمزة رحمه اهللا

  الدين الشيخ اإلمام الحافظ قطب 

ور        بن علي بنأبو محمد عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم  د الن ن عب د الصمد ب ن عب عبد الحق ب
دثين اهير المح د مش م المصري، أح ي األصل ث ه وشرحه  الحلب ه وتدوين ظ الحديث وروايت ائمين بحف ا، والق به

ع  نة أرب د س ه، ول اطبية  والكالم علي رأ الش ات، وسمع الحديث وق رآن بالرواي رأ الق ب، وق تمائة بحل تين وس وس
   . لحديثوبرع في فن ا واأللفية،

ى       وآان حنفي المذهب وآتب آثيرًا وصنف شرحًا ألآثر البخاري، وجمع م عل ا، وتكل م يكملهم تاريخًا لمصر ول
   . لنفسه أربعين حديثًا متباينة اإلسناد السيرة التي جمعها الحافظ عبد الغني وخرج

ى أن توفي يوم األحد سلخ رجب،    واالشتغال، إل وآان حسن األخالق مطرحًا للكلفة طاهر اللسان آثير المطالعة
   . المنبجي، وخلف تسعة أوالد رحمه اهللا ودفن من الغد مستهل شعبان عند خاله نصر

  محمد القاضي اإلمام زين الدين أبو 

دين السبكي      عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف السبكي، قاضي المحلة، ووالده ي ال العالمة قاضي القضاة تق
ه ناصرية بنت         ابن األنماطي وابن خطيبالشافعي، سمع من  ه زوجت وفي تاسع شعبان، وتبعت المزة، وحدث وت

يئًا من سنن         القاضي جمال الدين إبراهيم ن الصابوني ش بن الحسين السبكي، ودفنت بالقرافة، وقد سمعت من اب
   . وآذلك ابنتها محمدية، وقد توفيت قبلها النسائي،

  تاج الدين علي بن إبراهيم 

افعية ومدّرسهم في عدة      عبد الكريم المصري، ويعرف بكاتب قطلبك، وهو والد العالمة فخرابن  الدين شيخ الش
ة   ة والكتاب اء ثالث عشر           مدارس، ووالده هذا لم يزل في الخدم ة الثالث ة الصغيرة ليل ده بالعادلي وفي عن ى أن ت إل

   . الغد بالجامع، ودفن بباب الصغير شعبان، وصّلي عليه من

  يخ الصالح عبد الكافيالش 

ده في سنة      ويعرف بعبيد بن أبي الرجال بن حسين بن سلطان بن خليفة المنيني، ي األزرق، مول ويعرف بابن أب
ثم أقام بقرية منين، وآان مشهورًا بالصالح وقرئ عليه شيء من   أربع وأربعين وستمائة بقريته من بالد بعلبك،

   . التسعين الحديث وجاوز

  بن عبد الحق الشيخ محمد 

ان       ابن شعبان بن علي األنصاري، المعروف بالسياح، له زاوية بسفح قاسيون ه، آ الوادي الشمالي، مشهورة ب ب
وفي     قد بلغ التسعين، وسمع الحديث وأسمعه، آانت له معرفة باألمور وعنده بعض مكاشفة، وهو رجل حسن، ت

   . أواخر شوال من هذه السنة

  األمير سلطان العرب 

د       ام الدين مهنا بن عيسى بن مهنا، أمير العرب بالشام، وهم يزعمونحس ن خال ى ب ن يحي ر ب أنهم من ساللة جعف
   . أخت الرشيد فاهللا أعلم البرمكي، من ذرية الولد الذي جاء من العباسة



 

راق،    ام ومصر والع زًا ل     وقد آان آبير القدر محترمًا عند الملوك آلهم، بالش رًا متحي ًا خي ان دين لحق، وخلف   وآ
   . عالية أوالدًا وورثة وأمواًال آثيرة، وقد بلغ سنًا

وله عندهم منزلة وحرمة وإآرام، يسمعون   وآان يحب الشيخ تقي الدين بن تيمية حبًا زائدًا، هو وذريته وعربه،
ر      اهم أن َيغي ذي نه ه، وهو ال ك مصنف            قوله ويمتثلون ه في ذل ك حرام، ول ى بعض، وعرفهم أن ذل بعضهم عل

   . ليلج

   . رحمه اهللا وآانت وفاة مهنا هذا ببالد سلمية في ثامن عشر ذي القعدة، ودفن هناك

  الشيخ الزاهد فضل العلجوني 

دنيا        فضل بن عيسى بن قنديل العجلوني الحنبلي المقيم بالمسمارية، أصله من    تقلًال من ال ان م الد حبراحي، آ ب
ل        صيلبس ثيابًا طواًال وعمامة هائلة، وهي بأرخ ان ال يقب ذلك، وآ ا وُيقصد ل ر الرؤي األثمان، وآان يعرف تعبي

د الهني من العيش الخشن         من أحد شيئًا، وقد عرضت ل رضي بالرغي عليه وظائف بجوامك آثيرة فلم يقبلها، ب
ة  إلى أن ا اهللا،   توفي في ذي الحجة، وله نحو تسعين سنة، ودفن بالقرب من قبر الشيخ تقي الدين بن تيمي رحمهم

   . وآانت جنازته حافلة جدًا

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ست وثالثين 

   . استهلت بيوم الجمعة والحكام هم المذآورون في التي قبلها

   . فغابوا شهرًا وخمسة أيام وعادوا سالمين وفي أول يوم منها رآب تنكز إلى قلعة جعبر ومعه الجيش والمناجنيق

ولى مشيختها       أنشأها سيف الدين قوصون الناصري وفي ثامن صفر فتحت الخانقاه التي  ة، وت اب القراف خارج ب
   . الشيخ شمس الدين األصبهاني المتكلم

ن       وفي عاشر صفر خرج ابن جملة من السجن بالقلعة وجاءت األخبار بموت ملك دا ب ن خربن ي سعيد ب التتار أب
ز خان، في         ن جنكي ولى ب ن ت ن هوالآو ب وم الخميس    أرغون بن أبغا ب دار السلطنة       ي ع اآلخر ب اني عشر ربي ث

ان       بقراباغ، وهي منزلهم في الشتاء، ثم د آ ه، وق ة أبي نقل إلى تربته بمدينته التي أنشأها قريبًا من السلطانية مدين
   . خيار ملوك التتار وأحسنهم طريقة وأثبتهم على السنة وأقومهم بها من

وا     ة أبيه، ثم من بعدهوقد عز أهل السنة بزمانه وذلت الرافضة، بخالف دول وا فتفرق ل اختلف لم يقم للتتار قائمة، ب
   . بعده باألمر ارتكاوون من ذرية أبغا، ولم يستمر له األمر إال قليًال شذر مذر إلى زماننا هذا، وآان القائم من

در  ي عوضًا عن آ     وفي يوم األربعاء عاشر جمادى األولى دّرس بالناصرية الجوانية ب دين األردبيل دين   ال ال ال م
   . بن الشيرازي توفي، وحضر عنده القضاة

ه و    : وفي دين أب يف ال ري س ام المق يخ اإلم ة الش ة البراني دين   دّرس بالظاهري در ال ن ب ًا ع ري عوض ر الحري بك
ر عوضًا       األردبيلي، ترآها لما حصلت له الناصرية الجوانية، ن آثي ه إسماعيل ب وبعده بيوم درس بالنجيبية آاتب

   . قاضي الزبداني ترآها حين تعين له تدريس الظاهرية الجوانية جمال الدين ابنعن الشيخ 

ه الحاضرون   ك        وحضر عنده القضاة واألعيان آان درسًا حافًال أثنى علي ان ذل ه، وآ ه وترتيب وا من جمع وتعجب
   . مسألة ربا الفضل وانساق الكالم إلى  ] 28  : فاطر [   { ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنََّما َيْخَشى اللََّه }   : في تفسير قوله تعالى

ن قاضي       ذآورة اب ة الم درس بالظاهري ن        وفي يوم األحد رابع عشره ذآر ال دين ب داني عوضًا عن عالء ال الزب
   . يومًا مطيرًا القالنسي توفي، وحضر عنده القضاة واألعيان، وآان

رمضان، وتوجه خلق آثير في رجب   اشتد ذلك إلى شهروفي أول جمادى اآلخرة وقع غالء شديد بديار مصر و
جماعة، وفخر الدين النويري وحسن السالمي، وأبو الفتح  إلى مكة نحوًا من ألفين وخمسمائة، منهم عز الدين بن

   . السالمي، وخلق



 

ه باشورة ورسم باستمرار        رج وعمل علي اب الف د العشاء اآلخرة       وفي رجب آملت عمارة جسر ب ى بع فتحه إل
     . آبقية سائر األبواب، وآان قبل ذلك يغلق من المغرب

ه   وفي سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين بن خيلخان تجاه باب آيسان من القبلة، وخطب في
   . الجوزية الشيخ اإلمام العالمة شمس الدين ابن قيم

الدين أحمد بن مفضل، عوضًا عن     ن محمد بن قطبوفي ثاني شعبان باشر آتابة السر بدمشق القاضي علم الدي
   . آمال الدين ابن األثير، عزل وراح إلى مصر

دين     وفي يوم األربعاء رابع رمضان ذآر الدرس باألمينية الشيخ بهاء الدين ابن إمام المشهد عوضًا عن عالء ال
   . بن القالنسي

ة   وفي العشرين منه خلع على الصدر نجم الدين بن أبي الطيب ة بيت         بنظر الخزان ده من وآال ا بي ى م مضافًا إل
   . المال، بعد وفاة ابن القالنسي بشهور

   . وخرج الرآب الشامي يوم االثنين ثامن شوال وأميره قطلودمر الخليلي

ه  ل، والفخر المصري،          : وممن حج في ن جهب دين ب ي ال ن العز       قاضي طرابلس محي داني، واب ن قاضي الزب واب
ة،    الحنفي، وابن يم الجوزي ن ق ة          غانم، والسخاوي، واب ار بوقع ي، وجاءت األخب وه الحنف ن البرب دين ب وناصر ال

اوون        جرت بين التتار قتل فيها خلق ه، وهو موسى آ د أقام ان ق آثير منهم، وانتصر على باشا وسلطانه الذي آ
رة طو   على ة، وضربت  ارباآاوون وأصحابه، فقتل هو ووزيره ابن رشيد الدولة، وجرت خطوب آثي ائر   يل البش

   . بدمشق

ا بسب             ن المنج دين ب اظر الجامع الشيخ عز ال ى ن ع عل دة خل رواق الشمالي       وفي ذي القع ه البطائن في ال إآمال
   . والغربي والشرقي، ولم يكن قبل ذلك له بطائن

دين        م ال بلية القاضي نج درس بالش ر ال ة ذآ ابع الحج اء س وم األربع ي ي اد    وف اة عم ن قاضي القض دين اب ال
ده       نة، وحضر عن ن سبع عشرة س ه،        الطرسوسي الحنفي، وهو اب ان، وشكروا من فضله ونباهت القضاة واألعي

   . وفرحوا ألبيه فيه

ي    : وفيها رين، وول دين يوسف       عزل ابن النقيب عن قضاء حلب ووليها ابن خطيب جب اهرة ضياء ال الحسبة بالق
   . السلطان هبن أبي بكر بن محمد خطيب بيت األبار، خلع علي

ه، وأن   ان         وفي ذي القعدة رسم السلطان باعتقال الخليفة المستكفي وأهل ا آ رهم آم آل أم اع، ف وا من االجتم يمنع
     . أيام الظاهر والمنصور

   : من األعيان 

  السلطان أبو سعيد ابن خربندا 

   . وآان آخر من اجتمع شمل التتار عليه، ثم تفرقوا من بعده

  نيجيالشيخ البند 

دم           دنيجي الصوفي، ق ن عيسى البن دود ب ن مم د ب ن محم ي ب ًا        شمس الدين عل رًا راوي داد شيخنا آبي ا من بغ علين
ان     ) الترمذي ( و  ) صحيح مسلم ( ألشياء آثيرة، فيها  تمائة، وآ وغير ذلك، وعنده فوائد، ولد سنة أربع وأربعين وس

   . وآان موته بدمشق رابع المحرم محدثًا فأسمعه أشياء آثيرة على مشايخ عدة، والده

  قاضي قضاة بغداد



 

ن الفضل           ن عمر ب د ب و الفضائل محم دين أب األحوس     قطب ال زي الشافعي المعروف ب يئًا من    التبري ، سمع ش
رة            الحديث واشتغل   ون آثي ًا في فن ان بارع ان، وآ اني والبي ة والمع ه واألصول والمنطق والعربي ودّرس  بالفق

   . اقوليبالمستنصرية بعد الع

متواضعًا يكتب حسنًا أيضًا، توفي في   وفي مدارس آبار، وآان حسن الخلق آثير الخير على الفقراء والضعفاء،
   . اهللا آخر المحرم ودفن بتربة له عند داره ببغداد رحمه

  األمير صارم الدين 

اريخ،      آانت له مط إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أبي الزهر، المعروف بالمغزال، ده شيء من الت ة وعن الع
ة وقت      وم الجمع وفي ي ا ت ام            ويحاضر جيدًا، ولم د حم ه عن ة ل ن بترب الصالة السادس والعشرين من المحرم دف

   . العديم

  الخازن األمير عالء الدين مغلطاي 

ر وصدقا   نائب القلعة وصاحب التربة تجاه الجامع المظفري من الغرب، آان رجًال وفي  جيدًا، له أوقاف وب ت، ت
   . المذآورة يوم الجمعة بكرة عاشر صفر، ودفن بتربته

  القاضي آمال الدين 

ه        أحمد بن محمد بن محمد بن عبد اهللا بن هبة اهللا بن الشيرازي الدمشقي،  بعين، وسمع الحديث وتفق د سنة س ول
دين      ن ال يخ زي زاري، والش دين الف اج ال يخ ت ى الش ر   عل ظ مختص ارقي، وحف ي ( الف ت    ) المزن ي وق ودّرس ف

   . البرانية بالبادرائية، وفي وقت بالشامية

ر       ثم ولي تدريس الناصرية الجوانية مدة سنين إلى حين وفاته، وآان صدرًا آبيرًا، ذآر لقضاء قضاة دمشق غي
   . ودفن بتربتهم بسفح قاسيون رحمه اهللا مرة، وآان حسن المباشرة والشكل، توفي في ثالث صفر

  لديناألمير ناصر ا 

ك الصالح إسماعيل    ى         محمد بن الملك المسعود جالل الدين عبد اهللا بن المل د اعتن نًا ق يخًا مس ان ش ادل، آ ن الع ب
د      ) بصحيح البخاري   (  م جي ه فه ة السبت خامس           يختصره، ول وفي ليل ا ت زة وبه ان يسكن الم ه فضيلة، وآ ولدي

   . حمه اهللاوسبعون سنة، ودفن بتربتهم بالمزة ر عشرين صفر، وله أربع

  عالء الدين 

ال،          ل بيت الم ن القالنسي قاضي العسكر ووآي د ب دين محم ة      علي بن شرف ال ع الدست، ومدّرس األميني وموق
ا سوى         لبها آله م س ك من المناصب، ث ر ذل رة         والظاهرية وغي وفي بك ى حين أن ت زوًال إل التدريسين، وبقي مع

   . بتربتهم السبت خامس وعشرين صفر، ودفن

  الدين الدين أحمد بن الشيخ زينعز  

ق    ي، محتسب دمش ابن القالنس رف ب ي، ويع ود العقيل ن محم د ب ن أحم د ب ود   محم ان محم ة، آ اظر الخزان ون
   . االثنين تاسع عشر جمادى األولى ودفن بقاسيون المباشرة، ثم عزل الحسبة واستمر بالخزانة إلى أن توفي يوم

  الحمصي أحمدالشيخ علي بن أبي المجد بن شرف بن  

اليق     وان شعر وتع ه دي ان        ثم الدمشقي مؤذن البربوة خمسًا وأربعين سنة، ول ا، وآ ا ينكر أمره رة مم ياء آثي وأش
   . محلوًال في دينه، توفي جمادى األولى أيضًا

  األمير شهاب الدين بن برق 



 

   . يه الناسوأثنى عل متولي دمشق، شهد جنازته خلق آثير، توفي ثاني شعبان ودفن بالصالحية

  لؤلؤ األمير فخر الدين ابن الشمس 

ان شيخاً      ع شعبان، وآ وفي راب ه         متولي البر، آان مشكورًا أيضًا، ت ن بتربت ا ودف تانه ببيت لهي وفي ببس رًا، ت آبي
   . هناك وترك ذرية آثيرة رحمه اهللا

  عماد الدين إسماعيل 

   . بن خالد بن صغير بن القيسراني محمد بن أحمدابن شرف الدين محمد بن الوزير فتح الدين عبد اهللا بن 

راء والصالحين،      ى الفق ًا إل اس محبب م        أحد آتاب الدست، وآان من خيار الن رة، وآتب بمصر ث ه مروءة آثي وفي
ه   صار إلى حلب آاتب سرها، ثم انتقل إلى دمشق فأقام بها إلى أن مات ليلة األحد ثالث عشر القعدة، وصّلي علي

د بجامع   ن   من الغ وهي              دمشق، ودف ى األبرق يئًا من الحديث عل د سمع ش نة، وق بالصوفية عن خمس وستين س
   . وغيره

   . الشريف وفي ذي القعدة توفي شهاب الدين ابن القديسة المحدث بطريق الحجاز

البتي،      ل       وفي ذي الحجة توفي الشمس محمد المؤذن المعروف بالنجار ويعرف ب تكلم وينشد في المحاف ان ي وآ
   . هللا سبحانه أعلموا

  وسبعمائة ثم دخلت سنة سبع وثالثين 

ه السلطان         د اعتقل اهللا ق ة المستكفي ب ة والخليف وم الجمع اس،        استهلت بي اع بالن ه من االجتم ك الناصر، ومنع المل
ا، سوى آاتب السر        ونائب الشام تنكز بن عبد اهللا الناصري، ي قبله والقضاة والمباشرون هم المذآورون في الت

ام             إنه علم الدين بنف ة حس ي المدين نكير، ووال ن شنش ن قطلوبك ب دين ب در ال ر ب ر األمي ي الب دين   القطب، ووال ال
   . طرقطاي الجوآنداري

   . وقيل إنه قتل وفي أول يوم منها يوم الجمعة وصلت األخبار بأن علي باشا آسر جيشه،

رة حصلت   ووصلت آتب الحجاج في الثاني والعشرين من المحرم تصف مشقة     ال      آثي للحجاج من موت الجم
   . إليه راجعون، والحمد هللا على آل حال وإلقاء األحمال ومشي آثير من النساء والرجال، فإنا هللا وإنا

وزير نجم      وفي آخر المحرم قدم إلى دمشق القاضي حسام الدين حسن بن محمد الغوري ان وال داد، وآ قاضي بغ
ى   دي، وشرف الدينالدين محمود بن علي بن شروان الكر عثمان بن حسن البلدي فأقاموا ثالثة أيام ثم توجهوا إل

ن ام م ول ت م قب ر  مصر فحصل له اني وأّم توزر الث يأتي، واس ا س ة آم ى الحنفي لطان، فاستقضى األول عل الس
   . الثالث

ان  ى     وفي يوم عاشوراء أحضر شمس الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين بن اللب ه الشافعي إل م   الفقي مجلس الحك
دين األصبهاني،    الجاللي، وحضر معه شهاب الدين بن فضل اهللا مجد الدين األقصرائي شيخ الشيوخ، وشهاب ال

ن           فاّدعى عليه بأشياء منكرة من الحلول ه بحق م علي أقر ببعضها فحك ك، ف ر ذل واالتحاد والغلو في القرمطة وغي
ع من الك      دمه ثم توسط في ه، ومن ه جهات راء        أمره وأبقيت علي ام في صفه جماعة من األم اس، وق ى الن  الم عل

   . واألعيان

   . وفي صفر احترق بقصر حجاج حريق عظيم أتلف دورًا ودآاآين عديدة

   . وفي ربيع األول ولد للسلطان ولد فدقت البشائر وزينت البلد أيامًا

جامع آريم الدين طبلخاناه، وهو  تجاه وفي منتصف ربيع اآلخر أمر األمير صارم الدين إبراهيم الحاجب الساآن
   . مقاصد حسنة صالحة، وهو في نفسه رجل جيد من آبار أصحاب الشيخ تقي الدين رحمه اهللا، وله



 

   . ربيع اآلخر ولزم بيته أفرج عن الخليفة المستكفي وأطلق من البرج في حادي عشرين  : وفيه

أحدهما أنشأه األمير عز الدين أيدمر  امعين بمصر،وفي يوم الجمعة عشرين جمادى اآلخرة أقيمت الجمعة في ج
يومًا رحمه اهللا، والثاني أنشأته امرأة يقال لها الست حدق دادة    بن عبد اهللا الخطيري، ومات بعد ذلك باثني عشر

   . قنطرة السباع السلطان الناصر عند

م بدمشق إلى قضاء طرابلس، الحك وفي شعبان سافر القاضي شهاب الدين أحمد بن شرف بن منصور النائب في
   . البعلبكي وناب بعده الشيخ شهاب الدين أحمد بن النقيب

ه  ى             : وفي ال بمصر، وعل ة بيت الم ن جماعة بوآال دين ب ى عز ال ع عل ار        خل ن خطيب بيت األب دين اب ضياء ال
   . وغيره بالحسبة بالقاهرة، مع ما بيده من نظر األوقاف

   . بطبلخاناه ثم عاد إلى القدس أمر األمير ناظر القدس  : وفيه

اجتمع   وفي عاشر رمضان قدمت من مصر مقدمتان ألفان إلى دمشق سائرة إلى بالد سيس، وفيهم عالء الدين، ف
   . الحديث وغيره به أهل العلم وهو من أفاضل الحنفية، وله مصنفات في

ادر قبجق، وقاض        ره به ين عاشر شوال وأمي دين الطرابلسي مدّرس      يةوخرج الرآب الشامي يوم االثن ي ال محي
دين     اد ال ال        الحمصية، وفي الرآب تقي الدين شيخ الشيوخ، وعم دين الطرسوسي، وجم ن الشيرازي، ونجم ال ب

يم          الدين المرداوي، وصاحبه شمس الدين بن د المق ن القيسراني، والشيخ خال الكي والشرف ب مفلح، والصدر الم
   . محمود وجمال الدين بن الشهاب عند دار الطعم،

د،      وفي ذي القعدة وصلت األخبار بأن الجيش تسلموا من بالد سيس سبع قالع، ر وهللا الحم ر آثي م خي وحصل له
   . وفرح المسلمون بذلك

   . آانت وقعة هائلة بين التتار انتصر فيها الشيخ وذووه  : وفيه

الد        و نفي السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون الخليفة وأهله  : وفيها ى ب ة نفس إل ًا من مائ انوا قريب ذويه، وآ
   . فإنا هللا وإنا إليه راجعون قوص، ورتب لهم هناك ما يقوم بمصالحهم،

   : من األعيان 

  الشيخ عالء الدين بن غانم 

ي المقدسي أحد              ن عل ل ب ن حمائ ليمان ب ن س د ب ن محم ي ب و الحسن عل ار المشهورين بالفضائل وحسن      أب الكب
ر،          األدب واألشعار والمروءة التامة،الترسل، وآثرة  تمائة، وسمع الحديث الكثي ده سنة إحدى وخمسين وس مول
ى الخاص        ، ) التنبيه ( وحفظ القرآن و ر اإلحسان إل ان آثي  وباشر الجهات، وقصده الناس في األمور المهمات وآ

   . والعام

ن توفي مرجعه في الحج في منزلة تبوك يوم الخميس ثالث عشر المحرم، و     ه أخوه       دف م تبع ه اهللا، ث اك رحم هن
     . بسنة، وآان فاضًال أيضًا بارعًا آثير الدعابة شهاب الدين أحمد في شهر رمضان، وآان أصغر منه سنًا

  الشرف محمود الحريري 

   . المؤذن بالجامع األموي، بنى حمامًا بالنيرب، ومات في آخر المحرم

  الشيخ الصالح العابد 

ك         ناصر الدين محم ن مال ن ماجد ب ن شداد ب ن معضاد ب راهيم ب د سنة       د بن الشيخ إب م المصري، ول ري ث الجعب
ياء        وغيره،  ) صحيح مسلم ( خمسين وستمائة بقلعة جعبر، وسمع  م ويستحضر أش اس ويعظه ى الن تكلم عل وآان ي



 

د    وعبادة، توفي في الرابع والعشرين من المحرم، و    آثيرة من التفسير وغيره، آان فيه صالح زاويتهم عن ن ب دف
   . النصر والده خارج باب

  الحنفي الشيخ شهاب الدين عبد الحق 

ابن        ين ويعرف ب ن قاضي الحنفي ن يوسف ب ي، شيخ المذهب       أحمد بن علي بن أحمد بن علي ب د الحق الحنف عب
   . توفي في ربيع األول ومدّرس الحنفية وغيرها، وآان بارعًا فاضًال دينًا،

  نالشيخ عماد الدي 

ة المقدسي           ن نعم نعم ب د الم ن عب رحمن ب د ال ن عب ي ب د شيخ        إبراهيم بن عل الم العاب ام الع ي اإلم النابلسي الحنبل
   . توفي في ربيع األول الحنابلة بها وفقيههم من مدة طويلة،

  الشيخ اإلمام العابد الناسك

د         ن المحب عب د ب ن أحم د اهللا ب دين عب ي بكر      محب ال ن أب د ب ن أحم د        م اهللا ب ن عب د ب ن أحم راهيم ب ن إب د ب حم
ع           الرحمن بن اق وانتف رأ بنفسه، وآتب الطب ر وق ي، سمع الكثي ه،    إسماعيل بن منصور المقدسي الحنبل اس ب الن

ه صوت        ره، ول ه      وآانت له مجالس وعظ من الكتاب والسنة في الجامع األموي وغي دًا، وعلي القراءة ج طيب ب
   . روح وسكينة ووقار

دين    وآانت مواعيده مف ي ال وم         يدة ينتفع بها الناس، وآان شيخ اإلسالم تق وفي ي ه، ت ه ويحب قراءت ة يحب ن تيمي ب
ة،   ه حافل غ           االثنين سابع ربيع األول، وآانت جنازت الى، وبل ه اهللا تع ر، رحم ه بخي اس ل ن بقاسيون وشهد الن ودف

     . خمسًا وخسمين سنة

  المحدث البارع المحصل المفيد المخرج المجيد

ان        الصيرفي الدين محمد بن طغربل بن عبد اهللاناصر   رأ بنفسه، وآ ر وق أبوه، الخوارزمي األصل، سمع الكثي
الشأن، رحل فأدرآته  القراءة، وقرأ الكتب الكبار والصغار، وجمع وخرج شيئًا آثيرًا، وآان بارعًا في هذا سريع

   . ة رحمه اهللاطيب منيته بحماه يوم السبت ثاني ربيع األول، ودفن من الغد بمقابر

  شيخنا اإلمام العالم العابد

دين    شمس الدين أبو محمد عبد اهللا بن العفيف محمد  ي ال ة المقدسي         بن الشيخ تق ن نعم نعم ب د الم ن عب يوسف ب
   . الحنبلي، إمام مسجد الحنابلة بها، ولد سنة سبع وأربعين وستمائة النابلسي

ادة حسن الصوت،    ار وسحن     وسمع الكثير وآان آثير العب اء والوق ه البه ام       علي ه ع رأت علي الشكل والسمت، ق
رًا من    دين          ثالث وثالثين وسبعمائة مرجعنا من القدس آثي ال ال د صاحبنا الشيخ جم د، وهو وال األجزاء والفوائ

ع اآلخر    يوسف أحد مفتية الحنابلة وغيرهم، والمشهورين بالخير والصالح، توفي يوم الخميس ثاني عشرين ربي
   . ناك رحمه اهللاه ودفن

  المجد الشيخ محمد بن عبد اهللا بن 

ارة، ويضيف    اس للزي ات        إبراهيم المرشدي المقيم بمنية مرشد، يقصده الن راتبهم وينفق نفق ى حسب م اس عل الن
   . يبدو للناس، واهللا أعلم بحاله آثيرة جدًا، ولم يكن يأخذ من أحد شيئًا فيما

في الفقه، ثم انقطع بمنية مرشد    ) التنبيه (  هرة مدة واشتغل بها، ويقال إنه قرأوأصله من قرية دهروط، وأقام بالقا
إذا دخل القاهرة يزدحم عليه الناس، ثم آانت وفاته يوم الخميس ثامن  واشتهر أمره في الناس وحج مرات، وآان

    . بزاويته، وصّلي عليه بالقاهرة ودمشق وغيرها رمضان ودفن

 



 

  األمير أسد الدين 

تمائة، وسمع        بد القادر بن المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل،ع ين وس ين وأربع د سنة ثنت ول
وب            الكثير وأسمع، وآان يأتي آل سنة من مصر إلى ي أي ده من بن ق من بع م يب رم أهل الحديث، ول دمشق ويك

   . في سلخ رمضان رحمه اهللا أعال سنًا منه، توفي بالرملة

  الح الفاضلالشيخ الص

 إمام مسجد هناك، ومذّآر الناس في آل جمعة، ولديه فضائل، وفي  الحكري حسن بن إبراهيم بن حسن الحاآي 
   . رحمه اهللا تعالى آالمه نفع آثير إلى أن توفي في العشرين من شوال، ولم ير الناس مثل جنازته بديار مصر

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ثمان وثالثين 

ه     استهلت بيوم  ه أهل بالد قوص، ومع بالد       األربعاء والخليفة المستكفي منفي ب ه، وسلطان ال وذ ب وذووه، ومن يل
بالد          الملك الناصر محمد بن الملك المنصور، وال نائب   ز، وقضاة ال ه بدمشق تنك ر، ونائب ديار مصر وال وزي ب

   . المذآورون في التي قبلها ونوابها ومباشروها هم

ن   وفي ثالث ربيع األول رسم ي داود ب اء        السلطان بتسفير علي ومحمد ابن ن العاضد آخر خلف ن داود ب ليمان ب س
   . الفاطميين إلى الفيوم يقيمون به

ن القطب   ة السر وضرب وصودر،       وفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع اآلخر عزل القاضي علم الدين ب عن آتاب
ة الصغيرة       الدول ونكب بسببه القاضي فخر الدين المصري، وعزل عن مدرسته  ة، والعادلي ن جمل ة وأخذها اب عي

   . بالعذراوية مائة يوم، وأخذ شيء من ماله باشرها ابن النقيب، ورسم عليه

ح شديدة   در        وفي ليلة األحد ثالث عشرين ربيع األول بعد المغرب هبت ري رد بق رق وب ا رعد وب بمصر وأعقبه
   . ك البالدبتل الجوز، وهذا شيء لم يشاهدوا مثله من أعصار متطاولة

ه     وفي عاشر جمادى األولى استهل الغيث بمكة من أول الليل، فلما انتصف ر مثل م ي الليل جاء سيل عظيم هائل ل
ثالثين أو أآثر، وغرق جماعة وآسر أبواب المسجد، ودخل الكعبة  من دهر طويل، فّخرب دورًا آثيرة نحوًا من

   . يم حكاه الشيخ عفيف الدين الطبريذراع أو أآثر، وجرى أمر عظ وارتفع فيها نحوًا من

دين عن قضاء مصر،        ر موت      وفي سابع عشرين من جمادى األولى عزل القاضي جالل ال واتفق وصول خب
   . الشام فسار إليها راجعًا عودًا على بدء قاضي الشام ابن المجد بعد أن عزل بيسير، فواله السلطان قضاء

ده       لحق قاضي الحنفية، وعزل قاضيثم عزل السلطان برهان الدين بن عبد ا ى ول دين، ورسم عل ي ال الحنابلة تق
اً   ادى            صدر الدين بأداء ديون الناس إليهم، وآانت قريب ين تاسع عشر جم وم االثن ان ي ا آ ف، فلم ة أل من ثالثمائ

للقضاء  بخمسة أيام طلب السلطان أعيان الفقهاء إلى بين يديه فسألهم عن من يصلح  اآلخرة بعد سفر جالل الدين
   . فوقع االختيار على القاضي عز الدين بن جماعة بمصر

ن   ا من        فواله في الساعة الراهنة، وولى قضاء الحنفية لحسام الدين حسن ب داد، وخرج د الغوري قاضي بغ محم
ة لصاحبه         بين يديه إلى المدرسة الصالحية، وعليهما الخلع، ن جماعة من دار الحديث الكاملي دين ب ونزل عز ال

   . بسنده، وتكلم عليه .  )  ) إنما األعمال بالنيات (  ( فدّرس فيها وأورد حديث  يخ عماد الدين الدمياطي،الش

     . بتوليته وعزل أآثر نواب الحكم واستمر بعضهم، واستمر بالمنادي الذي أشار

الم موفق   و محم    ولما آان يوم خامس عشرين منه ولي قضاء الحنابلة اإلمام الع دين أب ن     ال د ب ن محم د اهللا ب د عب
   . من القضاة سوى االخنائي المالكي عبد الملك المقدسي عوضًا عن المعزول، ولم يبق

ن  رآن ودار حديث،      وفي رمضان فتحت الصبابية التي أنشأها شمس الدين بن تقي الدين ب اجر دار ق الصباب الت
   . وقد آانت خربة شنيعة قبل ذلك



 

ا       لي ابن القاضي محيي الدين بن فضل اهللاوفي رمضان باشر عالء الدين ع ه آم اة أبي د وف آتابة السر بمصر بع
ورسم لهما أن يحضرا مجلس السلطان، وذهب أخوه شهاب       سيأتي ترجمته، وخلع عليه وعلى أخيه بدر الدين،

   . الدين إلى الحج

يئاً   وفي هذا الشهر سقط بالجانب الغربي من مصر َبَرد آالبيض وآالرمان، أتلف ش ي      ف ك البرزال رًا، ذآر ذل آثي
   .  ) الشهاب الدمياطي ( ونقله من آتاب 

ة المنصورية بمشيخة الحديث شهاب       ن       وفي ثالث عشرين رمضان دّرس بالقب دين العسجدي عوضًا عن زي ال
ا بالحجة بالشيخ     الدين الكناني توفي، فأورد حديثًا من مسند الشافعي  بروايته عن الجاولي بسنده، ثم صرف عنه

ان             أثير الدين أبي حيان، فساق ان، وآ ده القضاة واألعي ا للسلطان وحضر عن ر ودع ن الزبي حديثًا عن شيخه اب
   . حافًال مجلسًا

ن  ال       وفي ذي القعدة حضر تدريس الشامية البرانية قاضي القضاة شمس الدين ب النقيب عوضًا عن القاضي جم
   . األعيان، وآان مجلسًا حافًالو الدين بن جملة توفي، وحضر خلق آثير من الفقهاء

ن       رحيم اب د ال دين عب اج ال ي       وفي ثاني ذي الحجة دّرس بالعادلية الصغيرة ت دين القزوين قاضي القضاة جالل ال
   . الشامية البرانية، وحضر عنده القضاة واألعيان عوضًا عن الشيخ شمس الدين بن النقيب بحكم واليته

هر دّرس القاضي صدر ا  ذا الش ي ه دين وف الل ال ن القاضي ج دين ب دين   ل در ال ب ب وه الخطي ة، وأخ باألتابكي
   . بالغزالية والعادلية نيابة عن أبيه

   . انتهى واهللا أعلم

   : من األعيان 

  عيسى بن الترآماني األمير الكبير بدر الدين محمد بن فخر الدين 

وفي      رًا إلىباني جامع المقياس بديار مصر في أيام وزارته بها، ثم عزل أمي ى أن ت ى مصر إل الشام، ثم رجع إل
   . مشكورًا رحمه اهللا، انتهى بها في خامس ربيع اآلخر، وتوفي بالحسينية، وآان

  قاضي القضاة شهاب الدين 

افعية       محمد بن المجد بن عبد اهللا بن الحسين بن علي الرازي األربلي األصل،  افعي، قاضي الش م الدمشقي الش ث
   . بدمشق

ة      نة ثنتين وستين وستمائة، واشتغل وبرع وحصل وأفتى سنة ثالث ولد س م الرواحي ة ث وتسعين، ودّرس باإلقبالي
م     ال، ث ة بيت الم ى           وتربة أم الصالح، وولي وآال ادى األول وفي بمستهل جم ى أن ت ام إل صار قاضي قضاة الش

   . بمقابر باب الصغير رحمه اهللا بالمدرسة العادلية، ودفن

  العالم ابن المرحلالشيخ اإلمام 

ن      ن الشيخ زي د اهللا ب د الصمد        زين الدين محمد بن عب ن عب ن مكي ب دين عمر ب امية      ال ن المرحل مدّرس الش ب
ًا أصولياً            البرانية ًا فقيه ان فاضًال بارع ك بمشهد الحسين، وآ ل ذل ان قب اظرًا، حسن    والعذراوية بدمشق، وآ من

   . األخنائي فحمدت سيرته ت بدمشق عن علم الدينالشكل طيب األخالق دينًا صينًا، وناب في وق

د مسجد           د عن ن من الغ اء تاسع عشر رجب، ودف ة األربع اك، وحضر        وآانت وفاته ليل م هن ة له ديان في ترب ال
دين           جنازته القاضي جالل الدين، وآان قد قدم من الديار ان ال ده القاضي بره دم بع ط، وق ان فق ه يوم المصرية ل

   . وأوالده أيضًا ، هو وأهلهعبد الحق بخمسة أيام



 

وم     وباشر بعده تدريس الشامية البرانية قاضي القضاة جمال الدين بن جملة، ك ي ثم آانت وفاته بعده بشهور، وذل
   . الخميس رابع عشر ذي القعدة

   : وهذه ترجمته في تاريخ الشيخ علم الدين البرزالي

  الصالحي قاضي القضاة جمال الدين 

ن يوسف الصالحي الشافعي       و المحاسن يوسف بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن همام بنجمال الدين أب حسين ب
ن بسفح       المحجي والده، بالمدرسة السرورية وصّلي عليه عقيب ع عشر ذي الحجة، ودف الظهر يوم الخميس راب

   . وثمانين وستمائة قاسيون، ومولده في أوائل سنة ثنتين

ه      وحّدث وآان رجًال فاضًال في فنون، اشتغل  وسمع من ابن البخاري وغيره، اد ودّرس، ول ى وأع وحّصل وأفت
رة،       ة واف ة وحرم ة عالي د وهم ي القضاء         فضائل جمة ومباحث وفوائ وق، وول ودد وإحسان وقضاء للحق ه ت وفي

ر        بدمشق نيابة واستقالًال، ودّرس بمدارس ق آثي ه خل ة، وحضر جنازت امية البراني ّدرس الش  آبار، ومات وهو م
     . اهللا من األعيان رحمه

  البارزي شيخ اإلسالم قاضي القضاة ابن 

رحيم        د ال دين عب ن قاضي القضاة نجم ال ي الطاهر        شرف الدين أبو القاسم هبة اهللا ب دين أب ن القاضي شمس ال ب
ه، صاحب الحموي، المعروف بابن البارزي قاضي القضاة بحما إبراهيم بن هبة اهللا بن مسلم بن هبة اهللا الجهيني

   . الفنون العديدة التصانيف الكثيرة المفيدة في

ر وحّصل            تمائة، وسمع الكثي ين وس د في خامس رمضان سنة خمس وأربع ا       ول ًا جم رة، وصنف آتب ًا آثي فنون
اد ر المحاضرة حسن االعتق ان حسن األخالق آثي رة، وآ اس، وأذن  آثي د الن ًا عن ان معظم ي الصالحين، وآ ف

   . عمره وهو يحكم مع ذلك مدة اإلفتاء، وعمي في آخرلجماعة من البلد في 

راهيم، وهو في             ن إب رحيم ب د ال دين عب ده نجم ال زل عن المنصب لحفي ك ال يقطع نظره عن المنصب،       ثم ن ذل
د         دة بع اء العشرين من ذي القع ة األربع ه ليل ة،         وآانت وفات ه فريضة وال نافل م تفت وتر، فل أن صلى العشاء وال

   . نقيرين، وله من العمر ثالث وتسعون سنة لغد ودفن بعقبةوصّلي عليه من ا

  الشيخ اإلمام العالم

ة    ب، شارح    شهاب الدين أحمد بن البرهان شيخ الحنفي ر   ( بحل ًا عن      ، ) الجامع الكبي ان رجًال صالحًا منقطع  وآ
امن والعشرين من رجب، وآانت  ة الث ة الجمع ه ليل ه، وآانت وفات اس ب ع الن اس، وانتف هالن ة  ل ة بالعربي معرف

   . والقراءات، ومشارآات في علوم أخر رحمه اهللا، واهللا أعلم

  السر القاضي محيي الدين بن فضل اهللا آاتب 

د في حادي عشر شوال       هو أبو المعالي يحيى بن فضل اهللا بن المحلي بن دعجان بن خلف العدوي العمري، ول
   . وأسمعه سنة خمس وأربعين وستمائة بالكرك، وسمع الحديث

ده،     دين وبع ه شرف ال ديار المصرية،       وآان صدرًا آبيرًا معظمًا في الدولة في حياة أخي ام وبال وآتب السر بالش
ده عالء          وآانت وفاته ليلة األربعاء تاسع رمضان بديار ده ول ولى المنصب بع ة وت د بالقراف مصر، ودفن من الغ

   . منصبالثالثة المعينين لهذا ال الدين، وهو أصغر أوالده

  الكتاني الشيخ اإلمام العالمة ابن 

ونس   زين الدين بن الكتاني، شيخ الشافعية بديار مصر، وهو أبو حفص عمر بن أبي الحزم بن عبد الرحمن بن ي
   . خمسين وستمائة الدمشقي األصل، ولد بالقاهرة في حدود سنة ثالث



 

دين        األقضيةواشتغل بدمشق ثم رحل إلى مصر واستوطنها وتولى بها بعض  ي ال اب عن الشيخ تق م ن بالحكر، ث
ًا         بن دقيق العيد فحمدت سيرته، ودّرس بمدارس آبار، ان بارع ة المنصورية، وآ ي مشيخة دار الحديث بالقب ول

   . جدًا، غير أنه آان سيئ األخالق منقبضًا عن الناس، لم يتزوج قط فاضًال، عنده فوائد آثيرة

  ) الروضة ( وله فوائد وفرائد وزوائد على  أآل الطيبات ويلبس اللين من الثياب،وآان حسن الشكل بهي المنظر، ي
ن   وغيرها، وآان فيه استهتار لبعض العلماء فاهللا يسامحه، وآانت وفاته يوم الثالثاء المنتصف من رمضان، ودف

   . انتهى بالقرافة رحمه اهللا

  القويع الشيخ اإلمام العالمة ابن 

ن القر   دين ب ن          رآن ال ن يوسف ب رحمن ب د ال ن عب د ب د اهللا محم و عب ع أب ل الوسي        ي د الجلي ن عب رحمن ب د ال عب
اء، ممن جمع      الهاشمي الجعفري التونسي المالكي، المعروف بابن ادة األذآي القويع، آان من أعيان الفضالء وس

   . األخروية الدينية الشرعية الطيبة الفنون الكثيرة والعلوم

ا     وآان مدّرسًا بالمنكود ابع عشر من ذي        مرية، وله وظيفة في المارستان المنصوري، وبه رة الس وفي في بك ت
   . الحجة، وترك ماًال وأثاثًا ورثه بيت المال

ي        وهذا آخر ما أرخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في آتابه الذي دين أب اريخ الشيخ شهاب ال ى ت ذيل به عل
اء           لىشامة المقدسي، وقد ذيلت على تاريخه إ وم األربع اء من تاريخه في ي ان فراغي من االنتق زماننا هذا، وآ

   . اآلخرة من سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، أحسن اهللا خاتمتها آمين العشرين من جمادى

   . والمنة وإلى هنا انتهى ما آتبته من لدن خلق آدم إلى زماننا هذا وهللا الحمد

   : وما أحسن ما قال الحريري

  فجّل من ال عيب فيِه وعال* عيبًا فسد الخلال وإن تجد 

   . آمين آتبه إسماعيل بن آثير بن صنو القرشي الشافعي عفا اهللا تعالى عنه

  وسبعمائة ثم دخلت سنة تسع وثالثين 

والديار الشامية وما واالها والحرمين الشريفين   استهلت وسلطان اإلسالم والمسلمين بالديار المصرية وما واالها
   . قالوون، وال نائب له وال وزير أيضًا بمصر، وقضاة مصر لملك الناصر محمد بن الملك المنصورا

ا الحنفي       أما الشافعي فقاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة صدر الدين محمد ن جماعة، وأم راهيم ب بن إب
د،   ن محم دين      فقاضي القضاة حسام الدين الغوري، حسن ب الكي فتقي ال ا الم ي فموفق     وأم ا الحنبل ائي، وأم األخن

ي الشافعي المعزول            الدين بن نجا المقدسي، ونائب دين القزوين دين تنكز وقضاته جالل ال ر سيف ال الشام األمي
ن   المصرية، والحنفي عماد الدين الطرسوسي، والمالكي شرف الدين الهمداني، والحنبلي عالء عن الديار الدين ب

    . المنجا التنوخي

ال دار الحديث السكرية وباشر مشيخة الحديث        ومما حدث  ذه السنة إآم ام الحافظ مؤرخ       في ه ا الشيخ اإلم به
رر   ذهبي، وق ة آل          اإلسالم محمد بن شمس الدين محمد بن أحمد ال ة وجامكي نهم جراي دثًا لكل م ون مح ا ثالث فيه

   . شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز

راء        ون نفرًا يقرأون القرآنوقرر للشيخ ثالثون رطل خبز، وقرر فيها ثالث لكل عشرة شيخ، ولكل واحد من الق
ارئ حديث     ام وق ا إم ز،         نظير ما للمحدثين، ورتب له ان أواق خب ًا وثم ارئ الحديث عشرون درهم واب، ولق ون

   . شكاالتها وبنائها، وهي نجاه دار الذهب التي أنشأها الواقف األمير تنكز وجاءت في غاية الحسن في



 

اب       منها سوق القشاشيين بباب الفرج، طوله عشرون  : عدة أماآنووقف عليها  ًا، سماه في آت ذراعًا شرقًا وغرب
ه تغلب            ، وبندر زيدين، وحمام بحمص وهو ) الوقف (  ا أخر، ولكن ا حصصًا في قراي ديم، ووقف عليه ام الق الحم

   . وبندر زيدين، وحمام حمص على ما عدا القشاشيين،

ا  دم القاضي     : وفيه افي السبكي الشافعي من         ق د الك ن عب ي ب دين عل ي ال ى دمشق       تق ًا عل ديار المصرية حاآم ال
ادة        وأعمالها، وفرح الناس به، ودخل الناس يسلمون عليه ى ع رة عل ة الكبي زل بالعادلي ه، ون لعلمه وديانته وأمانت

   . واألتابكية من تقدمه، ودّرس بالغزالية

دين أ  ه      واستناب ابن عمه القاضي بهاء ال ن عم تناب اب م اس اء، ث و البق اة         ب د وف ام بع ه الش تح، وآانت واليت ا الف أب
رحيم  ذه            قاضي القضاة جالل الدين محمد بن عبد ال ات من ه ه في الوفي يأتي بيان ا س ى م افعي، عل ي الش القزوين

   . السنة

   : وسبعمائة من األعيان في المحرم سنة تسع وثالثين 

  الدين العالمة قاضي القضاة فخر 

ًا صنف شرح     عثمان بن الزين علي بن عثمان الحلبي، ابن خطيب جبرين الشافعي، ولي قضاء حلب وآان إمام
البن الساعاتي، وله فوائد غزيرة ومصنفات جليلة، تولى حلب    ) البديع ( في الفقه، وشرح   ) مختصر ابن الحاجب ( 

   . الكمال وله بضع وسبعون سنة ثم طلبه السلطان فمات هو وولده بعد عزل الشيخ ابن النقيب،

   : وممن توفي فيها

  الرحمن قاضي القضاة جالل الدين محمد بن عبد 

درس      دمشق،القزويني الشافعي، قدم هو وأخوه أيام التتر من بالدهم إلى  تمائة ف د التسعين وس وهما فاضالن، بع
د     إمام الدين في تربة أم الصالح وأعاد جالل ة عن دين بالبادرائي دين شيخ         ال اج ال ن الشيخ ت دين ب ان ال الشيخ بره

    . الشافعية

افعية بدمشق،       دين قضاء الش ام ال ي إم ن          ثم تقلبت بهم األحوال إلى أن ول دين ب در ال د القاضي ب ه من ي زع ل انت
ى القضاء، وخلت      جماعة، ثم هرب سنة قازان إلى الديار المصرية مع الناس فمات هنالك، وأعيد ابن جماعة إل

   . وسبعمائة، فوليها جالل الدين المذآور البلد سنة ثالثخطابة 

الديار المصرية سنة سبع وعشرين بعد أن  ثم ولي القضاء بدمشق سنة خمس وعشرين مع الخطابة، ثم انتقل إلى
ه       عجز قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بسبب ين تعصب علي ان وثالث الضرر في عينيه فلما آان في سنة ثم

ن       ملك الناصر بسببالسلطان ال دين ب أمور يطول شرحها، ونفاه إلى الشام، واتفق موت قاضي القضاة شهاب ال
   . اهللا آما تقدم المجد عبد

ذي هو خطيب دمشق،        فواله السلطان قضاء الشام عودًا على بدء، فاستناب ولده بدر الدين ة القضاء ال على نياب
ه          بالصوفي آانت وفاته في أواخر هذه السنة، ودفن رًا، ول ي آثي ان، ويفت اني والبي د طولى في المع ه ي ة، وآانت ل

ره   للسكاآي، وآان مجموع الفضائل، مات وآان  ) المفتاح ( المعاني مصنف مشهور اختصر فيه  مصنفات في عم
   . قريبًا من السبعين أو جاوزها

   : رابع ذي الحجة يوم األحد

  البرزالي الشيخ اإلمام الحافظ ابن 

امة سنة       لم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن البرزالي مؤرخ الشام الشافعي،ع ي ش ن أب ولد سنة وفاة الشيخ اب
   . خمس وستين وستمائة



 

د    ه ومول نة،        وقد آتب تاريخًا ذيل به على الشيخ شهاب الدين، من حين وفات ذه الس وفي في ه ى أن ت ي إل البرزال
   . الناس على نعشه وهم يبكون حوله، وآان يومًا مشهودًا وحمله وهو محرم، فغسل وآفن ولم يستر رأسه،

ن سعد     دين ب رًا،        وسمع الكثير أزيد من ألف شيخ، وخرج له المحدث شمس ال يئًا آثي رأ ش ا، وق م يكمله مشيخة ل
ق حسن،          ه خط حسن، وخل ان ل رًا وآ يئًا آثي م، سمعت          وأسمع ش ايخه أهل العل د القضاة ومش وهو مشكور عن

   . البرزالي نقر في حجر نقل  : ابن تيمية يقولالعالمة 

اتوا   ه أوالد م ة البخاري في        وآان أصحابه من آل الطوائف يحبونه ويكرمونه، وآان ل ه فاطم ه، وآتبت ابنت قبل
ى  دًا           ثالثة عشر مجلدًا فقابله لها، آان يقرأ فيه عل ى صارت نسختها أصًال معتم ة، حت الحافظ المزي تحت القب

   . ناسيكتب منها ال

دار       نية، وب دار الحديث الس ه ب ره       وآان شيخ حديث بالنورية وفيها وقف آتب الحديث القوصية وفي الجامع وغي
   . الناس، متوددًا إليهم، توفي عن أربع وسبعين سنة رحمه اهللا وعلى آراسي الحديث، وآان متواضعًا محببًا إلى

  المؤرخ شمس الدين 

ي   جمع تاريخًا حافًال، آتب فيه أشياء يستفيد محمد بن إبراهيم الجوزي، منها الحافظ آالمزي، والذهبي، والبرزال
ان شيخاً   د الشيخ            يكتبون عنه ويعتمدون على نقله، وآ ل سمعه وضعف خطه، وهو وال انين، وثق د جاوز الثم ق

   . الدين ناصر الدين محمد وأخوه مجد

  ثم دخلت سنة أربعين وسبعمائة 

ذ   ه وقضاته       استهلت ه ك الناصر، ووالت ا إال الشافعي       ه السنة وسلطان المسلمين المل ي قبله ذآورون في الت الم
   . السبكي بالشام فتوفي القزويني وتولى العالمة

اًال    ومما وقع الحوادث العظيمة الهائلة أن جماعة من رؤوس النصارى اجتمعوا نهم م في آنيستهم وجمعوا من بي
ي واآلخر عازر           ين قدما عليها من بالدجزيًال فدفعوه إلى راهب نفط، اسم أحدهما مالن روم، يحسنان صنعة ال ال
 وتلطفا حتى عماله ال يظهر تأثيره ال بعد أربع ساعات وأآثر من ذلك، فوضعا في شقوق فعمال آحطًا من نفط،

أحد بهما، وهما في   دآاآين التجار في سوق الرجال عند الدهشة في عدة دآاآين من آخر النهار، بحيث ال يشعر
   . زي المسلمين

ك  ة        فلما آان في أثناء الليل لم يشعر الناس إال والنار قد عملت في تل ات المأذن ى تعلقت في درابزين دآاآين حت ال
ت ذآور، وأحرق ة للسوق الم وف،  الشرقية المتجه راء األل راء أم ز واألم لطنة تنك اء نائب الس ات، وج درابزين

   . نارًا، واحترسوا عن الجامع فلم ينله شيء من الحريق وهللا الحمد والمنة وصعدوا المنارة وهي تشعل

دل        ي ت ا واحترقت السقاالت الت ا تفجرت أحجاره ا بحجارة جدد،        وأما المئذنة فإنه د بناؤه الساللم فهدمت وأعي
يأتي الكالم ع         وهي المنارة الشرقية التي جاء في الحديث ا س ريم آم ن م ا عيسى اب زل عليه زول    أنه ين ه في ن لي

   . والبلد محاصر بالدجال عيسى عليه السالم

ى          ة الجامع من المغرب إل ى ناحي دوا إل ال عم د لي ا من       والمقصود أن النصارى بع ا فيه ا، وبم القيسارية بكماله
   . األقواس والعدد، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ة      لمدارس،وتطاير شرر النار إلى ما حول القيسارية من الدور والمساآن وا واحترق جانب من المدرسة األميني
ا         إلى جانب المدرسة المذآورة وما آان مقصودهم إال ين م نهم وب لمين، فحال اهللا بي د المس ى معب وصول النار إل

   . واألمراء وحالوا بين الحريق والمسجد، جزاهم اهللا خيرًا يرومون، وجاء نائب السلطنة

ذا من      م أمر بمسك رؤوس النصارى    ولما تحقق نائب السلطنة أن ه وًا من ستين رجًال،        فعله نهم نح فأمسك م
ال،   فأخذوا بالمصادرات والضرب والعقوبات وأنواع المثالت، ثم بعد ذلك صلب منهم أزيد من عشرة على الجم

نهم اهللا    وطاف بهم في أرجاء البالد ادًا لع  ،وجعلوا يتماوتون واحدًا بعد واحد، ثم أحرقوا بالنار حتى صاروا رم
   . انتهى واهللا أعلم



 

  سبب مسك تنكز

من صفد مسرعًا ورآب جيش دمشق        لما آان يوم الثالثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة جاء األمير طشتمر
ى دار  ان          ملبسًا، ودخل نائب السلطنة من قصره مسرعًا إل اب النصر، وآ ى ب وا عل السعادة، وجاء الجيش فوقف

   . ذلك فيأراد أن يلبس ويقابل فعذلوه 

ًا، فخرج بال       : وقالوا امعًا مطيع ه          المصلحة الخروج إلى السلطان س د التف علي ى ظاهر البل رز إل ا ب سالح، فلم
الكسوة، فلما آان عند قبة يلبغا نزلوا وقيدوه وخصاياه من قصره،    الفخري وغيره، وأخذوه وذهبوا به إلى ناحية

   . انمقيد وساروا به إلى السلط ثم رآب البريد وهو

بعض،   أقر ب وه         فلما وصل أمر بمسيره إلى اإلسكندرية، وسألوا عن ودائعه ف م قتل اقي، ث ر بالب ى أق م عوقب حت ث
رج           ودفنوه باإلسكندرية، ثم نقلوه إلى تربته بدمشق  ًا عفيف الف ادًال مهيب ان ع تين، وآ د جاوز الس ه اهللا، وق رحم

   ) 14/219  : ص/ج (   . يانة فرحمه اهللا، وبل بالرحمة ثراهفي غاية الرخص واألمن والص واليد، والناس في أيامه

امع     ون، وج ابلس وعجل امع بن فد، وج تان بص ك مرس ن ذل رة م اف آثي ه أوق دس   ول ديث بالق ق، ودار ح بدمش
   . المسجد األقصى، وفتح شباآًا في المسجد ودمشق، ومدرسة وخانقاه بالقدس، ورباط وسوق موقوف على

   . علمانتهى واهللا تعالى أ

   : من األعيان 

  أمير المؤمنين المستكفي باهللا 

ي             ي عل ن أب د ب اس أحم ن العب أمر اهللا ب اآم ب ن الح ليمان ب ع س و الربي ر          أب ن أمي ي ب ن عل ي بكر ب ن أب الحسن ب
تما       المؤمنين المسترشد باهللا الهاشمي العباسي، انين وس ده سنة ثالث وثم د، مول ئة أو في  البغدادي األصل والمول

   . التي قبلها

ده       اة وال د وف ه عن األمر وخطب ل ا        وقرأ واشتغل قليًال، وعهد إليه أبوه ب ع م بعمائة، وفوض جمي سنة إحدى وس
   . الناصر، وسار إلى غزو التتر فشهد مصاف شقحب يتعلق به من الحل والعقد إلى السلطان الملك

آبراء الجيش مشاة، ولما أعرض  مع السلطان، وجميع ودخل دمشق في شعبان سنة اثنتين وسبعمائة وهو راآب
ن راء م تمس األم الكرك ال زل ب ر وانع لطان عن األم ك  الس د المل ك، فقل نهض بالمل تكفي أن يسلطن من ي المس

   . وعقد له اللواء وألبسه خلعة السلطنة المظفر رآن الدين بيبرس الجاشنكير

ى     ثم عاد الناصر إلى مصر وعذر الخليفة في فعله،  ه وسيره إل م غضب علي ذه السنة في        ث وفي في ه قوص فت
 . قوص في مستهل شعبان

  ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمائة

ك     ن المل د ب م       استهلت يوم األربعاء وسلطان المسلمين الملك الناصر محم الوون، وقضاته بمصر ه المنصور ق
ا ال   المذآورون في التي قبلها، وليس في دمشق نائب سلطنة،     دين طشتمر       وإنم ر سيف ال ذي يسد األمور األمي

بالقبض على األمير سيف الدين تنكز، ثم جاء المرسوم بالرجوع إلى صفد   الملقب بالحمص األخضر، الذي جاء
   . النهار وتوجه إلى بلده، وحواصل األمير تنكز تحت الحوطة آما هي فرآب من آخر

ذآو     ديار   وفي صبيحة يوم السبت رابع المحرم من السنة الم دم من ال ر سيف       رة ق راء األمي المصرية خمسة أم
   . الدويدار وبنعرا وبطا الدين بشتك الناصري ومعه برصبغا الحاجب، وطاشار

القليل، وإنما جاء لتجديد البيعة إلى السلطان لما  فنزل بشتاك بالقصر األبلق والميادين، وليس معه من مماليكه إال
راء  األة بعض األم ن مم وا م ز   ل توهم دين تنك يف ال ر س ى حواصل األمي ة عل ام المنفصل، وللحوط ب الش نائ

   . الشام وتجهيزها للديار المصرية المنفصل عن نيابة



 

راء       وفي صبيحة يوم االثنين سادسه دخل األمير عالء الدين الطنبغا إلى اس وبشتك واألم اه الن ًا، وتلق دمشق نائب
   . لشريفة، ورجعوا معه إلى دار السعادة، وقرئ تقليدهالعتبة ا المصريون، ونزلوا إلى عتبته فقبلوا

ران            ران آبي دمين أمي راء المق ين ثالث عشرة مسك من األم وم االثن ا الحجي،       وفي ي ادلي، وطنبغ ا الع الجي بغ
   . ورفعا إلى القلعة المنصورة واحتيط على حواصلهما

   . وأوالده إلى الديار المصرية لهوفي يوم الثالثاء تحملوا بيت ملك األمراء سيف الدين تنكز وأه

دين     ر عالء ال دين بشتك        وفي يوم األربعاء خامس عشرة رآب نائب السلطنة األمي ر سيف ال ه األمي ا ومع طنبغ
ل       الناصري، الحاجة رقطية، وسيف الدين قطلوبغا وا بسوق الخي دمين واجتمع راء المق الفخري وجماعة من األم

   . ين تنكز وهما جغاي وطغايسيف الد واستدعوا بمملوآي األمير

   . تجاسر على السلطان الناصر هذا جزاء من  : فأمر بتوسيطهما فوسطا وعلقا على الخشب ونودي عليهما

ر    اة األمي ت وف هر آان ذا الش ن ه رين م ادي والعش اء الح وم الثالث ي ي ة    وف ام بقلع ب الش ز نائ دين تنك يف ال س
رًا، وطال حزنهم           األصح، إسكندرية، قيل مخنوقًا وقيل مسمومًا وهو   ه آثي اس علي ك، وتأسف الن ر ذل ل غي وقي

ى حريم المسلمين ومحارم اإلسالم،           عليه، وفي آل وقت يتذآرون ما رة عل ة والصيانة والغي آان منه من الهيب
   . على ذوي الحاجات وغيرهم، ويشتد تأسفهم عليه رحمه اهللا ومن إقامته

ه اهللا شيخنا الحافظ    وقد أخبر القاضي أمين الدين بن القال ه اهللا أن        نسي رحم ر رحم ن آثي دين ب اد ال ة عم العالم
وم   األمير سيف الدين تنكز مسك يوم الثالثاء، ودخل مصر يوم الثالثاء، ودخل اإلسكندرية يوم الثالثاء، وتوفي ي

اء وصّلي   القرب من             الثالث ا في الثالث والعشرين من المحرم ب ن بمقبرته ه باإلسكندرية، ودف ر علي اري   قب القب
   . وآانت له جنازة جيدة

رزة    وفي يوم الخميس سابع شهر صفر قدم األمير سيف الدين طشتمر الذي مسك تنكز إلى دمشق فنزل بوطأة ب
   . عوضًا عن الطنبغا المنفصل عنها بجيشه ومن معه، ثم توجه إلى حلب المحروسة نائبًا بها

الشيخ الصالح العابد الناسك القدوة الشيخ   نودي في البلد بجنازةوفي صبيحة يوم الخميس ثالث عشر ربيع األول 
اس        ذهب الن وفي بالصالحية، ف ام ت ن تم د ب ى صالة           محم اس عل ري، واجتمع الن ى الجامع المظف ه إل ى جنازت إل

   . عن أن يسعهم، وصّلى الناس في الطرقات وأرجاء الصالحية الظهر فضاق الجامع المذآور

رة من حضرها من      ًا لم يشهد الناس جنازة بعد جنازة الشيخ تقيوآان الجمع آثيرًا جد الدين بن تيمية مثلها، لكث
   . واألعيان واألمراء وجمهور الناس يقاربون عشرين ألفًا الناس رجاًال ونساء، وفيهم القضاة

د صالة الظهر    المصرية، فصّلى عليه الشيخ ب  وانتظر الناس نائب السلطنة فاشتغل بكتاب ورد عليه من الديار ع
   . بين تربة الموفق وبين تربة الشيخ أبي عمر رحمهم اهللا وإيانا بالجامع المظفري، ودفن عند أخيه في تربة

راهيم     وفي أول شهر جمادى األولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إب
ا بالجامع        ال بن صديق زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين ذا الشهر وصّلي عليه اء مستهل ه مزي عشية يوم الثالث

   . ودفنت بمقابر الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم اهللا صبيحة يوم األربعاء

ا           ا وإقرائه ا وتالوته رة عبادته ا لكث ر في نساء زمانه ة النظي رآن العظيم بفصاحة وبالغة وأداء      آانت عديم الق
ده، وختمت       صحيح، يعجز   ر من الرجال عن تجوي ا           آثي تفعن به ق وان ا من النساء خل رأ عليه رًا، وق نساء آثي

 الدنيا، وتقللها منها، مع طول العمر بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة اهللا صالة  وبصالحها ودينها وزهدها في
   . وتالوة

ا طب   ه له ا لحب اد يخالفه ًا، ال يك ا مطيع نًا إليه يخ محس ان الش ًاوآ ور   ع ا، ون دس روحه ا اهللا وق رعًا فرحمه وش
   . مضجعها بالرحمة آمين



 

دين     وفي يوم األربعاء الحادي والعشرين منه دّرس بمدرسة الشيخ أبي عمر ام شمس ال بسفح قاسيون الشيخ اإلم
ي، ادي المقدسي الحنبل د اله ن عب د ب ن أحم د ب دين  محم ان ال دريس البكتمري عوضًا عن القاضي بره ي الت ف

ار     ال ده المقادسة وآب رة المطر والوحل            زرعي، وحضر عن ة من الحضور لكث تمكن أهل المدين م ي ة، ول الحنابل
   . يومئذ

ر من           امع األموي في العشر األخي ارة الشرقية في الج ارة المن ا     وتكامل عم اس بناءه رمضان، واستحسن الن
   . لحمدمثلها وهللا ا وإتقانها، وذآر بعضهم أنه لم يبن في اإلسالم منارة

ن سمعان       ووقع لكثير من الناس في غالب ظنونهم أنها المنارة البيضاء الشرقية واس ب التي ذآرت في حديث الن
رواة،        في نزول عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء في ى بعض ال شرقي دمشق، فلعل لفظ الحديث انقلب عل

ارة مشهور     وإنما آان على المنارة الشرقية  ذه المن ة، واهللا سبحانه      بدمشق، وه ا الغربي ا أخته ة بالشرقية بمقابلته
   . أعلم وتعالى

عادة دار الس دل ب ي دار الع د مجلس ف اء سلخ شهر شوال عق وم الثالث ي ي ع القضاة  وف ذ واجتم وحضرته يومئ
مثلها اهللا تعالى، واّدعي عليه بعظائم من القول لم يؤثر  واألعيان على العادة وأحضر يومئذ عثمان الدآاآي قبحه

ياء أخر من            عن الحالج وال عن ابن أبي ه اهللا، وأش ة لعن دعوى اإللهي ة ب ه البّين لقماني، وقامت علي دافر الس  الغ
     . لعائن اهللا التنقيص باألنبياء ومخالطته أرباب الريب من الباجريقية وغيرهم من االتحادية عليهم

اّدعى أن      وتضمن ذلك ووقع منه في المجلس من إساءة األدب على القاضي الحنبلي ة أيضًا، ف تكفيره من المالكي
   . مقيدًا مغلوًال مقبوحًا، أمكن اهللا منه بقوته وتأييده له دوافع وقوادح في بعض الشهود، فرد إلى السجن

ان  يم       ثم لما آان يوم الثالثاء الحادي والعشرين من ذي القعدة أحضر عثم ى دار السعادة وأق ذآور إل دآاآي الم ال
م،   ن يدي األمراء والقضاة وسئل عنإلى بي القوادح في الشهود فعجز فلم يقدر، وعجز عن ذلك فتوجه عليه الحك

ه وإن     فسئل القاضي ة دم م بإراق م حك اب، فأخذ    المالكي الحكم عليه فحمد اهللا وأثنى عليه وصلى على رسوله ث ت
   . على مذهب االتحادية يكونهذا جزاء من   : المذآور فضربت رقبته بدمشق بسوق الخيل، ونودي عليه

افظ،     وآان يومًا مشهودًا بدار السعادة، حضر خلق من األعيان والمشايخ، دين المزي الح وحضر شيخنا جمال ال
ذا      وشيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي، وتكلما وحرضا ذآور باالستفاضة، وآ ة الم في القضية جدًا، وشهدا بزندق

ذوا      تقي ا الشيخ زين الدين أخو الشيخ م نف ي، وه الكي والحنفي والحنبل ة الم  لدين بن تيمية، وخرجا القضاة الثالث
   . حكمه في المجلس فحضورا قتل المذآور وآنت مباشرًا لجميع ذلك من أوله إلى آخره

رين      رج عن األمي دة أف ا والجي        وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من ذي القع ا حج ا طنبغ ة وهم ين بالقلع العقيل
   . تأخروا بالقلعة، وفرح الناس بذلك ذلك أفرج عن خزاندارية تنكز الذينبغا، وآ

  قالوون ذآر وفاة الملك الناصر محمد بن 

ى دمشق       دم إل ا الفخري       في صبيحة يوم األربعاء السابع والعشرين من ذي الحجة ق دين قطلوبغ ر سيف ال األمي
ك الناصر،       قدومه عل فخرج نائب السلطنة وعامة األمراء لتلقيه، وآان اة السلطان المل أخبر بوف د، ف ى خيل البري

   . آخره آانت وفاته يوم األربعاء

على ولده أنوك، وآان قبل موته أخذ العهد  وأنه صّلي عليه ليلة الجمعة بعد العشاء ودفن مع أبيه الملك المنصور
   . المنصور البنه سيف الدين أبي بكر ولقبه بالملك

ي   فلما دفن السلطان يلية  د ول ان ق دين الجاولي، ورجل        الجمعة حضره من األمراء قليل، وآ م ال ر عل ه األمي علي
ن     آخر منسوب إلى الصالح يقال له الشيخ عمر بن ة، ودف محمد بن إبراهيم الجعبري، وشخص آخر من الجباري

   .  يتخبط الناسعهده دفنه، ولم يخرج من القلعة ليلتئذ عن مشورة األمراء لئال آما ذآرنا ولم يحضر ولده ولي

د       وصّلى عليه القاضي عز الدين بن جماعة إمامًا، والجاولي وايدغمش ن حام دين ب اء ال وأمير آخر والقاضي به
   . سيف الدنيا والدين أبو المعالي أبو بكر على سرير المملكة ابن قاضي دمشق السبكي، وجلس الملك المنصور



 

ن    رين م ادي والعش يس الح وم الخم ي صبيحة ي ين وف دى وأربع نة إح ة س يش   ذي الحج ه الج بعمائة، بايع وس
األبلق وبايع الناس للملك المنصور بن الناصر   المصري، وقدم الفخري ألخذ البيعة من الشاميين، ونزل بالقصر

   . بن المنصور

ك ا  ودقت البشائر بالقلعة المنصورة بدمشق صبيحة يوم الخميس الثامن د،  والعشرين منه، وفرح الناس بالمل لجدي
   . رحمه اهللا وترحموا على الملك ودعوا له وتأسفوا عليه

  وسبعمائة ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 

و    استهلت بيوم األحد وسلطان اإلسالم بالديار المصرية والبالد الشامية دين أب وما واالها الملك المنصور سيف ال
ن السلطا   بكر بن الملك السلطان الناصر ناصر الدين الوون الصالحي،       محمد ب دين ق ك المنصور سيف ال ن المل

 الدين طنبغا وقضاة الشام ومصر هم المذآورون في التي قبلها، وآذا المباشرون سوى ونائب الشام األمير عالء
   . الوالة

   : شهر اهللا المحرم

  والية الخليفة الحاآم بأمر اهللا 

بس     سم أحمد بنوفي هذا اليوم بويع بالخالفة أمير المؤمنين أبو القا ليمان العباسي ول المستكفي باهللا أبي الربيع س
ى ك المنصور عل ع المل واد،  السواد وجلس م ا الس ا وعليهم ة سوداء أيضًا، فجلس ة، وألبسه خلع سرير المملك

ذ ة يومئ المعروف والنهي عن   وخطب الخليف ر ب واعظ واألم ن الم ياء م ى أش تملة عل ة فصيحة مش ة بليغ خطب
   . المنكر

ًا مشهودًا،          وخلع ان يوم ان، وآ راء واألعي ى جماعة من األم ذ عل وه          يومئ ه أب د إلي د عه ذا ق و القاسم ه ان أب وآ
ى     ك، وول اهللا،            بالخالفة، ولكن لم يمكنه الناصر من ذل ه الواثق ب ع، ولقب ي الربي ن أخي أب راهيم اب ا إسحاق إب أب

ا  واحدة فعزله المنصور وقرر أبا القاسم ه وخطب به بالقاهرة جمعة اهللا آم  ذا، وأمضى العهد ولقبه المستنصر ب
   . ذآرنا

دين بشتك الناصري آخر      ة        وفي يوم األحد ثامن المحرم مسك األمير سيف ال ده بنياب د آتب تقلي ان ق ار، وآ النه
ى          م دخل عل ه، ث رز ثقل ذلك وب ه ب ع علي ام وخل ًا          الش ه وأجلسه وأحضر طعام ك المنصور ليودعه فرحب ب المل

   . تذهب وتترآني وحدي  : وقال لملك على فراقه،وأآًال، وتأسف ا

يفه من       ثم قام لتوديعه وذهب بشتك من بين يديه ثماني خطوات أو نحوها، ثم ر فقطع أحدهم س تقدم إليه ثالثة نف
در         وسطه بسكين، ووضع اآلخر يده على فمه وآتفه م ي م غيب ول ه بحضرة السلطان، ث اآلخر، وقيدوه وذلك آل

     . اذهبوا أنتم فائتوا بمرآوب األمير غدًا، فهو بائت عند السلطان  : لمماليكه ، ثم قالواأحد إلى أين صار

راء  ى       وأصبح السلطان وجلس على سرير المملكة وأمر بمسك جماعة من األم اطوا عل ار، واحت وتسعة من الكب
   . ة ألف دينارالذهب ألف ألف دينار، وسبعمائ حواصله وأمواله وأمالآه، فيقال إنه وجد عنده من

  المزي وفاة شيخنا الحافظ أبي الحجاج 

   . وإسماع الحديث تمرض أيامًا يسيرة مرضًا ال يشغله عن شهود الجماعة، وحضور الدروس،

ى قريب وقت الصالة،     ذهب       فلما آان يوم الجمعة حادي عشر صفر أسمع الحديث إل ه ليتوضأ وي م دخل منزل ث
ى حضور الصالة،      ظيم، ظن أنه قولنج، وماللصالة فاعترضه في باطنه مغص ع در عل آان إال طاعون، فلم يق

م             فلما فرغنا من الصالة أخبرت بأنه منقطع، وة األل د رعدة شديدة من ق إذا هو يرتع ه ف دخلت علي ه ف فذهبت إلي
ألته  ه من المرض الشديد، وصلى                الذي هو فيه، فس ا حصل ل ي بم م أخبرن د اهللا، ث ه فجعل يكرر الحم عن حال

ذا الحال    الظهر ه ه د من     بنفسه، ودخل إلى الطهارة وتوضأ على البرآة، وهو في قوة الوجع ثم اتصل ب ى الغ إل
   . يوم السبت



 

زوجتي أنه لما أذن الظهر تغير ذهنه قليًال،  فلما آان وقت الظهر لم أآن حاضره إذ ذاك، لكن أخبرتنا بنته زينب
ى       : لوقا يا أبة أذن الظهر، فذآر اهللا  : فقالت ة الكرسي حت رأ آي أريد أن أصلي فتيمم وصلى ثم اضطجع فجعل يق

م يمكن              جعل ال يفيض اني عشر صفر، فل وم السبت ث ه اهللا ي ين الصالتين، رحم م قبضت روحه ب  بها لسانه ث
   . تجهيزه تلك الليلة

ن           وم، غسل وآف ك الي وم األحد ثالث عشر صفر صبيحة ذل ه با   فلما آان من الغد ي لجامع األموي،   وصّلي علي
رة، وخرج        ق ال يحصون آث ان وخالئ اب النصر، وخرج نائب السلطنة         وحضر القضاة واألعي ه من ب بجنازت

وان       ه دي ا ومع دين طنبغ ر عالء ال ه           األمي راء، فصلوا علي رهم من األم السلطان، والصاحب وآاتب السر وغي
   . و الذي صّلى عليه بالجامع األمويعليه القاضي تقي الدين السبكي الشافعي، وه خارج باب النصر، أمهم

رأة          ه الم ى جانب زوجت اك إل دفن هن ابر الصوفية ف ى مق ن       ثم ذهب به إل اب اهللا، عائشة ب الصالحة الحافظة لكت
   . بن تيمية رحمهم اهللا أجمعين إبراهيم بن صديق، غربي قبر الشيخ تقي الدين

  آائنة غريبة جدًا 

ه قدم يوم األربعاء الثالثين من صف ن         ر أمير من الديار المصرية ومع دين آجك ب ك األشرف عالء ال ة للمل البيع
ه المنصور،      د عزل أخي ك بع ا من شرب             الملك الناصر، وذل ه تعاطاه ي ذآر أن ال الت ه من األفع ا صدر عن لم

   . وتعاطي ما ال يليق به، ومعاشرة الخاصكية من المردان وغيرهم المسكر وغشيان المنكرات،

اد  فتماأل على  ى الفس ي        خلعه آبار األمراء لما رأوا األمر تفاقم إل أمر اهللا أب اآم ب ة الح العريض فأحضروا الخليف
ا نسب    ه م راء            الربيع سليمان فأثبت بين يدي ه األم ه وخلع ذ خلع ذآور من األمور فحينئ ك المنصور الم ى المل إل

ه  واستبدلوا مكانه أخاه هذا المذآور، وسيروه إذ ذاك إ الكبار وغيرهم، ة،   لى قوص مضيقًا عليه ومع إخوة ل ثالث
     . وقيل أآثر

دين       ر سيف ال ه األمي اب ل قوصون الناصري، واستمرت األمور      وأجلسوا الملك األشرف هذا على السرير، ون
وم    على السداد وجاءت إلى الشام راء ي ه األم ائر عشية الخميس مستهل         فبايع ذآور، وضربت البش اء الم األربع

   . الجمعة بحضرة نائب السلطنة والقضاة واألمراء ب له بدمشق يومربيع األول وخط

قاضي القضاة تقي الدين السبكي عوضًا    وفي يوم األربعاء سابع عشر ربيع األول حضر بدار الحديث األشرفية
   . الحديث النورية عوضًا عن ابنه رحمه اهللا عن شيخنا الحافظ جمال الدين المزي، ومشيخة دار

دين طشتمر      وفي شهر ج ر سيف ال ائم في       مادى األولى اشتهر أن نائب حلب األمي الحمص األخضر ق الملقب ب
   . يستخدم لذلك ويجمع الجموع فاهللا أعلم نصرة ابن السلطان األمير أحمد الذي بالكرك، وأنه

ا         دين قطلوبغ ر سيف ال ه وصلت الجيوش صحبة األمي ى الكرك في طلب       وفي العشر الثاني من ن  الفخري إل اب
   . السلطان األمير أحمد

ذي صحبة        وفي هذا الشهر آثر الكالم في أمر األمير أحمد بن الناصر الذي الكرك، بسبب محاصرة الجيش ال ب
ر سيف  ب األمي ب حل تهر أن نائ ه، واش ب أوالد   الفخري ل ائم بجن الحمص األخضر ق ب ب تمر الملق دين طش ال

ه          المصرية إلى  السلطان الذين أخرجوا من الديار د، ليصرف عن ر أحم ة عن األمي ام بالمدافع الصعيد، وفي القي
   . حصاره وعزم بالذهاب إلى الكرك لنصرة أحمد ابن أستاذه الجيش، وترك

ا    ه عم اه ومدافعت تم         وتهيأ له نائب الشام بدمشق، ونادى في الجيش لملتق ة وشق العصا، واه ة الفتن د من إقام يري
ة،         قهم فيالجند لذلك، وتأهبوا واستعدوا، ولح وا أن تكون فتن ك وتخوف اس بسبب ذل زعج الن ذلك آلفة آثيرة، وان

   . بينهم أن تقوم العشيرات في الجبال وحوران، وتتعطل مصالح الزراعات وغير ذلك وحسبوا إن وقع قتال

ت      ثم قدم من حلب صاحب السلطان في الرسلية إلى نائب دمشق األمير عالء  افهة، فاس ا ومع مش دين الطنبغ مع ال
ذهبا  ى            لها فبعث معه صاحب الميسرة أمان الساقي، ف ا إل ادى اآلخرة وتوجه ا في أواخر جم م رجع ى حلب ث إل

ى   الديار المصرية، واشتهر أن األمر على ما هو عليه حتى توافق على ما ذآر من رجوع أوالد الملك الناصر إل
   . المنصور، وأن يخلي عن محاصرة الكرك مصر، ما عدا



 

دمر، وفي صبيحة      األخير من جمادى األولى توفي مظفر الدين موسى بن مهنا ملكوفي العشر  ن بت العرب ودف
وفي        وع الشمس ت د طل ادى اآلخرة عن اني جم دين          يوم الثالثاء ث ن القاضي جالل ال د ب دين محم در ال الخطيب ب

ة     الديار المصرية آما قدمنا، فخطب جمعة واحدة و  القزويني بدار الخطابة بعد رجوعه من ى ليل اس إل صلى بالن
   . الجمعة األخرى

ع،         ة جم ادة ثالث ى الع رحيم عل د ال دين عب اج ال ذ،       ثم مرض فخطب عنه أخوه ت وفي يومئ ى أن ت وهو مريض إل
اه       ه وحسن ملتق ه للظهر        وتأسف الناس عليه لحسن شكله وصباحة وجه اس للصالة علي وتواضعه، واجتمع الن

قاضي القضاة تقي الدين السبكي، وخرج به الناس إلى الصوفية،   لجامعفتأخر تجهيزه إلى العصر فصلى عليه با
    . جدًا، فدفن عند أبيه بالتربة التي أنشأها الخطيب بدر الدين هناك رحمه اهللا وآانت جنازته حافلة

ر عالء  لطنة األمي ب الس د الصالة خرج نائ امس الشهر بع ة خ وم الجمع ي ي ع الجيش  وف ا وجمي دين الطنبغ ال
ر سيف      قاصدي ى نائب حلب األمي ن           ن للبالد الحلبية للقبض عل ام مع اب ا أظهر من القي دين طشتمر، ألجل م ال

رك، ي الك ذي ف د ال ر أحم لطان األمي هدًا   الس ًا مش ان يوم ر الوحل، وآ ديد المطر آثي وم ش ي ي اس ف وخرج الن
   . العقابة عصيبًا، أحسن اهللا

دين من     ين بزيادة أذآار علىوأمر القاضي تقي الدين السبكي الخطيب المؤذن در ال الذي آان سنه فيهم الخطيب ب
اً    ر ثالث ل الكثي ك      التسبيح والتحميد والتهلي ل ذل زادهم السبكي قب ين، ف م أنت        : وثالث ًا، الله استغفر اهللا العظيم ثالث

   . ومنك السالم تبارآت ياذا الجالل واإلآرام السالم

ا في     لم   ( ثم أثبت م د صال    ) صحيح مس م   : تي الصبح والمغرب  بع بعًا، أعوذ بكلمات اهللا        الله ار س ا من الن أجرن
ل     انوا قب ًا، وآ ق ثالث ى            التامات من شر ما خل ليم عل ة والتس ة الجمع ة ليل أذين اآلي د الت د زادوا بع ك السنوات ق تل

نة، و         رسول اهللا صلى ة حس ه الجماعة بطريق د علي م يعي ردًا ث رئيس منف ك  اهللا عليه وسلم، يبتدئ ال ببًا   صار ذل س
   . الجتماع الناس في صحن الجامع الستماع ذلك

بسبب ذلك الفصل، وتأخرت الصالة  وآلما آان المتبدىء حسن الصوت آانت الجماعة أآثر اجتماعًا، ولكن طال
   . عن أول وقتها انتهى

  آائنة غريبة جدًا 

ا الفخر   دين قطلوبغ ر سيف ال زل األمي ية السبت ن ة األحد عش دان  يوفي ليل ين الجسورة ومي بظاهر دمشق ب
د    الحصى باألطالب الذين جاؤوا معه من البالد المصرية ر أحم لمحاصرة الكرك للقبض على ابن السلطان األمي

ام      بن الناصر، فمكثوا على الثنية ذه األي ب، ومضت ه محاصرين مضيقين عليه إلى أن توجه نائب الشام إلى حل
   . د جاء الفخري وجموعهفما درى الناس إال وق المذآورة،

ه  وا        وقد بايعوا األمير أحمد وسموه الناصر بن النصار وخلعوا بيعة أخي دين آجك واعتل ك األشرف عالء ال المل
بالد       بصغره، وذآروا أن أتابكة األمير سيف الدين ًا ب ا خنق ي السلطان فقتلهم قوصون الناصري قد عدى على ابن

الوا       من تولى ذلك،  جهز إليهما  : الصعيد ك، ق ر بسبب ذل   : وهما الملك المنصور أبو بكر ورمضان، فتنكر األمي
   . هذا يريد أن يجتاح هذا البيت ليتمكن هو من أخذ المملكة

دين طشتمر نائب     فحموا لذلك وبايعوا ابن أستاذهم وجاؤوا في الذهاب خلف الجيش ليكونوا عونًا لألمير سيف ال
إلى هذا، ولما نزلوا بظاهر دمشق خرج إليهم من بدمشق من    اء يستميلونهمحلب ومن معه، وقد آتبوا إلى األمر

ان الصباح خرج              األآابر والقضاة والمباشرين، ا آ رهم فلم ن سمندار، وغي ة، واب ي المدين ر، ووال ي الب ل وال مث
ك من بعض              أهالي دمشق ر من ذل ل أآث و الحجاج، ب دوم السالطين، ودخل ادتهم في ق ى ع  عن بكرة أبيهم، عل

   . الوجوه

ة السلطنة       وخرج القضاة والصاحب واألعيان والوالة وغيرهم، ودخل األمير سيف ا في دست نياب الدين قطلوبغ
ه محدق     التي فوضها إليه الملك الناصر الجديد وعن يمينه الشافعي، وعن شماله الحنفي على العادة، والجيش آل

دعاء    والبوقات والنشابة السلطان به في الحديد، والعقارات اس في ال ق، والن  ية والسناجق الخليفية والسلطانية تخف
اآلخر الذي ذهب إلى  والثناء للفخري، وهم في غاية االستبشار والفرح، وربما نال بعض جهلة الناس من النائب

   . حلب، ودخلت األطالب بعده على ترتيبهم



 

ث       ين، وبع ان الج ن خ ًا م ق قريب رقي دمش زل ش هودًا، فن ًا مش ان يوم يوآ اة    ف ى القض م عل وم فرس ذا الي ه
ذلك   والصاحب، وأخذ من أموال األيتام وغيرها خمسمائة ألف، وعوضهم عن ذلك بقرية من بيت المال، وآتب ب

دم،     سجالت، واستخدم جيدًا، وانضاف إليه من األمراء الذين آانوا قد تخلفوا بدمشق جماعة منهم تمر الساقي مق
   . المعظم، وابن البلدي وغيرهم وابن الكامل، وابن وابن قراسنقر،

ام  ن الناصر، وأق ك الناصر ب ع مباشري دمشق للمل م م ؤالء آله ايع ه ين، وخرج  وب ان الج ى خ الفخري عل
د      المتعيشون بالصنائع إلى عندهم وضربت البشائر بالقلعة ودي بالبل صبيحة يوم الثالثاء سادس عشر الشهر، ون

ر  النا إن سلطانكم الملك الناصر أحمد بن صر محمد بن قالوون، ونائبكم سيف الدين قطلوبغا الفخري، وفرح آثي
دًا، ورجع        من الناس اًال وجن ه رج ك، واستخدموا ل ر    بذلك، وانضاف إليه نائب صفد وبايعه نائب بعلب ه األمي إلي

   . سيف الدين سنجر الجمقدار رأس الميمنة بدمشق

دم الفخري رجع        لطنبغا، بسبب مرض وآان قد تأخر في السفر عن تائب دمشق عالء الدين ا ا ق ه، فلم عرض ل
ك         إليه وبايع الناصر بن الناصر، ثم آاتب نائب حماه ى ذل ه إل ك المنصور، فأجاب اب بمصر للمل تغردمر الذي ن

   . السابع والعشرين من الشهر المذآور، في تجمل عظيم وخزائن آثيرة، وثقل هائل وقدم على العسكر يوم السبت

قبل الظهر، وفي صبيحة يوم االثنين  م األحد الثامن والعشرين من الشهر المذآور آسفت الشمسوفي صبيحة يو
دم نائب غزة       ادى اآلخرة، ق ين،           التاسع والعشرين من جم نقر في جيش غزة، وهو قريب من ألف ر آق س األمي

رًا،  فدخلوا دمشق وقت الفجر وغدوا إلى وصار في قريب من      معسكر الفخري، فانضافوا إليهم ففرحوا بهم آثي
   . أو يزيدون خمسة آالف مقاتل

طلبها منهم الفخري، يقوي بها جيشه   استهل شهر رجب الفرد والجماعة من أآابر التجار مطلوبون بسبب أموال
نهم ألف ألف     ذي أراده م ر           الذي معه، ومبلغ ذلك ال ع أمالك األمي ن الناصر ببي ه مرسوم الناصر ب م، ومع دره

ة          إتابك الملك سيف الدين قوصون، ه عن مبايع ام، بسبب إبائ ي بالش ن الناصر الت األشرف عالء الدين آجك، اب
ال قوصون         أحمد بن اع للتجار من أمالك الخاص، ويجعل م من   الناصر، فأشار على الفخري من أشار بأن يب

وأفرج عنهم بعد  لطف اهللا الخاص، فرسم بذلك، وأن يباع للتجار قرية دوية قومت بألف ألف وخمسمائة ألف، ثم
     . ليلتين أو ثالث، وتعوضوا عن ذلك بحواصل قوصون

اع    واستمر الفخري بمن معه ومن أضيف إليه من األمراء واألجناد مقيمين بثنية العقاب، واستخدم من رجال البق
ا         جماعة آثيرة أآثر من ألف راٍم، وأميرهم يحفظ دين طنبغ ر عالء ال دوم األمي واه الطرق، وأزف ق ه   أف بمن مع

   . الحلبيين وطائفة الطرابلسيين وتأهب هؤالء لهم من عساآر دمشق، وجمهور

طالئعه فالتقت بطالئع الفخري، ولم يكن  فلما آان الحادي من الشهر اشتهر أن الطنبغا وصل إلى القسطل وبعث
اء        بينهم قتال وهللا الحمد والمنة وأرسل الفخري وابهم وجماعة من الفقه ى القضاة ون فخرجوا ورجع الشافعي    إل

ره، وأن      من أثناء الطريق، فلما  وصلوا أمرهم بالسعي بينه وبين الطنبغا في الصلح، وأن يوافق الفخري في أم
   . يبايع الناصر بن الناصر، فأبى فردهم إليه غير مرة، وآل ذلك يمتنع عليهم

ق   دفلما آان يوم االثنين رابع عشرة عند العصر جاء بريد إلى متولي البل عند العصر من جهة الفخري يأمره بغل
   . توجهوا وتواقفوا للقتال، فإنا هللا وإنا أليه راجعون أبواب البلد، فغلقت األبواب، وذلك ألن العساآر

الجيوش       وذلك أن الطنبغا لما علم أن جماعة قطلوبغا على ثنية العقاب دار ة المعيصرة، وجاء ب الذروة من ناحي
ه    األمير سيف الدينمن هناك، فاستدار له  قطلوبغا الفخري بجماعته إلى ناحيته، ووقف له في طريقه، وحال بين
اس بعضهم من        وبين الوصول إلى  البلد، وانزعج الناس انزعاجًا عظيمًا، وغلقت القياسر واألسواق وخاف الن

   . بعض أن يكون نهب

ه أوالده ونو      ن بكباشي ومع دين ب ه فرآب متولي البلد األمير ناصر ال اس        اب د وسكن الن ة، فسار في البل والرجال
ا         ودعوا له، فلما آان قريب المغرب فتح لهم باب ى م اب عل د، فجرت في الب الجابية ليدخل من هو من أهل البل

ات المسلمون مهمومون    قيل زحمة عظيمة، وتسخط  الجند على الناس في هذه الليلة، واتفق أنها ليلة الميالد، وب
ة،         بسبب العسكر واختالف اب الجابي اء سوى ب وم الثالث ة في ي د مغلق واب البل ا هو      هم فأصبحت أب ى م واألمر عل

   . عليه



 

واتفق أمراء دمشق وجمهورهم الذين هم معه  فلما آان عشية هذا اليوم تقارب الجيشان واجتمع الطنبغا وأمراؤه،
لوا في وجه       لمًا وال يس اتلوا مس ى أن ال يق ان     عل يفًا، وآ رارًا        الفخري وأصحابه س ه م وا إلي د ذهب ام ق قضاة الش

   . إال االستمرار على ما هو عليه، وقويت نفسه عليه انتهى للصلح، فيأبى عليهم

   . واهللا سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

  عجيبة من عجائب الدهر 

ة      فبات الناس متقابلين في هذه الليلة وليس بين الجيشين إال مقدار ة، وآانت ليل ين أو ثالث ا أصبح    ميل رة، فم مطي
ا ة الطنبغ ن جماع د ذهب م ان،   الصبح إال وق راء واألعي ن األم اء وم اد الحلف ن أجن ر م ق آثي ى الفخري خل إل

وي نفسه         وطلعت الشمس وارتفعت دده ويتوعده ويق ى الفخري يته راء إل  قليًال فنفذ الطنبغا القضاة وبعض األم
   . عليه

ى الفخري،        الميمنة والميسرة ومن فما ساروا عنه قليًال إال ساقت العساآر من رين إل القلب، ومن آل جانب مقف
   . بأيديهم من األطعمة وعلف الدواب، وآثرة ما معهم من الكلف وذلك لما هم فيه من ضيق العيش وقلة ما

ت، وتطايبت    ة المق ى         فرأوا أن هذا حال يطول عليهم، ومقتوا أمرهم غاي د عل وب أولئك مع أهل البل وبهم وقل قل
شيئًا، فبايعوا على المخامرة عليه، فلم يبق معه سوى حاشيته في  اهته لقوة نفسه فيما ال يجدي عليه وال عليهمآر

ر سيف             أقل من ساعة واحدة، ًا من حيث جاء وصحبته األمي ًا هارب ذه الصفة آر راجع فلما رأى الحال على ه
   . رقطبة نائب طرابلس، وأميران آخران الدين

الناس فرحًا شديدًا جدًا، الرجال والنساء    األمراء، وجاءت البشارة إلى دمشق قبل الظهر ففرحوالتقت العساآر و
ائر  لوا في طلب من هرب، وجلس الفخري           والولدان، حتى من النوبة له، ودقت البش ة المنصورة، فأرس بالقلع

   . األمراء على أمره الذي جاء له، فحلفوا له هنالك بقية اليوم يحلف

زل القصر          ودخل دمشق رة، فن ة واف ة، وحرم ة عظيم وم الخميس في أبه ر تغردمر      عشية ي زل األمي ق ون األبل
ى          بالميدان الكبير، ونزل عمارى بدار السعادة وأخرجوا  دًا عل وه مش ة، وجعل تقًال بالقلع ان مع ذي آ الموساوي ال

ر    حوطات حواصل الطنبغا وآان قد نهم األمي دين السمقدار،    تغضب الفخري على جماعة من األمراء م ام ال حس
   . أنه صاحب لعالء الدين الطنبغا أمير حاجب بسبب

ذهب مع ذاك وال     : فتوسط في األمر فلما وقع ما وقع هرب فيمن هرب، ولكن لم يأت الفخري، بل دخل البلد لم ي
و مهموم جدًا، البار إلى الفخري، وقيل بل رسم عليه حين جاء وه جاء مع هذا، ثم إنه استدرك ما فاته فرجع من

   . األمان، وآان معهم آاتب السر القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا ثم إنه أعطي منديل

ة،       ثم أفرج عنهم، ومنهم األمير سيف الدين حفطية آان شديد الحنق عليه، ى الحجوبي اده إل ه وأع فأطلقه من يوم
ذه   للقاضي عالء الدين  وأظهر مكارم أخالق عظيمة، ورياسة آبيرة، وآان بن المنجا قاضي قضاة الحنابلة في ه

ه،              الكائنة سعى مشكور، ومراجعة ه، وخاطر بنفسه مع ه من ى خيف علي ا، حت دين الطنبغ ر عالء ال رة لألمي آبي
   . مقصده وسلمه منه، وآبت عدوه وهللا الحمد والمنة فأنجح اهللا

ن الصائغ عوضًا عن        وفي يوم السبت السادس والعشرين منه قلد قضاء العساآر المنصورة الشيخ  دين ب فخر ال
ك         ان مع النائب المنفصل، وذل ذي آ ي، ال رح          القاضي الحنف ال الفخري، وف ا بقت اءه الطنبغ ه إفت وا علي م نقم أنه

د          بواليته أصحاب الشيخ تقي الدين ه فوائ ديمًا، وأخذ عن بن تيمية رحمه اهللا، وذلك ألنه من أخص من صحبه ق
     . وعلومًا آثيرة

الناصر بن الناصر من الكرك وأخبره  ربعاء سلخ رجب آخر النهار قدم األمير قماري من عند الملكوفي يوم األ
ر       ذلك وأخب رح ب ا، فف رهم وأمر الطنبغ ه          بما جرى من أم ذلك واستعدوا ل اس ب رح الن دوم السلطان فف اري بق قم

   . أرباب األموال والذمة بالجزية بآالت المملكة وآثرت مطالبته

ى    جب من هذه السنة رآب الفخري في دست النيابة بالموآبوفي مستهل ر ه، وإل المنصور، وهو أول رآوبه في
   . الناس للفخري يومئذ، وآان يومًا مشهودًا جانبه قماري وعلى قماري خلعة هائلة، وآثر دعاء



 

ن           ار اب ى الكرك بأخب وف إل دمين األل وم خرج جماعة من المق ا جرى    وفي هذا الي ن   : السلطان بم ر،  م هم تغردم
   . وغيرهم وإقبغا عبد الواحد وهو الساقي، وميكلي بغا

ي آانت       وفي يوم السبت ثالثه استدعى الفخري القاضي الشافعي وألح عليه في م الت لة الحك إحضار الكتب في س
ه   ة رحم ن تيمي دين ب ي ال يخ تق د الش ن عن ذت م ي،    أخ دين القزوين ام جالل ال ي أي ة المنصورة ف ن القلع اهللا م

د ف د جه ي       أحضرها القاضي بع ه ف ري بالقصر وأذن ل ه الفخ ها من ه، فقبض ه من ى نفس اف عل ة، وخ ومدافع
ا   االنصراف من ذه فيه ق    عنده، وهو متغضب عليه، وربما هّم بعزله لممانعته إياها، وربما قال قائل ه آالم يتعل

   . آان الشيخ أعلم باهللا وبرسوله منكم  : بمسألة الزيارة، فقال الفخري

د           دين عب ن ال أخي الشيخ زي ه واستدعي ب د       واستبشر الفخري بإحضارها إلي دين عب رحمن، وبالشيخ شمس ال ال
فهنأهما بإحضاره الكتب، وبّيت الكتب تلك الليلة في خزانته  الرحمن بن قيم الجوزية وآان له سعي مشكور فيها،

ن  دين أخو الشيخ صالة المغرب بالقصر، و       للتبرك وصلى به الشيخ زي ه      ال دًا لمحبت ًا زائ ه الفخري إآرام أآرم
   . رحمه اهللا الشيخ

ديار المصرية،    وفي يوم األحد رابعه دقت البشائر بالقلعة وفي باب الميدان لقدوم بشير بالقبض على قوصون بال
   . بذلك واجتمع الناس لذلك واستبشر آثير منهم

ن الناصر     وا وأقبل جماعة من األمراء إلى الكرك لطاعة الناصر ب د الكرك،       ، واجتمع اميين عن راء الش مع األم
آلها مكيدة ليقبضوه ويسلموه إلى قوصون، وطلب منهم أن  وطلبوا منه أن ينزل إليهم فأبى وتوهم أن هذه األمور

   . دمشق ينظر في أمره وردهم إلى

ار  ة التج ن جماع ذ الفخري م دها أخ ا بع ا وم ا قبله ام وم ذه األي ي ه ا وف ا زآ نة، باألسواق وغيره والهم س ة أم
ي      فتحصل من ذلك زيادة على مائة ألف وسبعة آالف، ة الت ى الجزي ادة عل وصودر أهل الذمة بقريب من ذلك زي

   . وتعجيًال أخذت منهم عن ثالث سنين سلفًا

ات      ثم نودي في البلد يوم االثنين الحادي والعشرين من الشهر مناداة ع الظالمات والطلب صادرة من الفخري برف
نهم بعض    اط ما تبقى من الزآاة والمصادرة، غيروإسق أنهم احتاطوا على جماعة من المشاة المكثرين ليشتروا م

رة             أمالك الخاص، والبرهان ذي وجده في طمي ال ال ى طلب الم ة عل بن بشارة الحنفي تحت المصادرة والعقوب
   . فيما ذآر عنه واهللا أعلم وجدها

الذين توجهوا نحو الكرك لطلب السلطان      بعد الصالة دخل األمراء الستة وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين منه
ذا الشهر،     يهم في ه اجتمعوا          أن يقدم إلى دمشق فأبى عل يهم، ف وا، وخرج الفخري لتلق ًا آخر فرجع ووعدهم وقت

يه   قبلي جامع القبيبات د، وعل دة الكريمي، ودخلوا آلهم إلى دمشق في جمع آثير من األتراك األمراء والجن  م خم
     . لعدم قدوم السلطان أيده اهللا

ى     بهم إل راء يطل ي      وفي يوم األحد قدم البريد خلف قماري وغيره من األم الكرك، واشتهر أن السلطان رأى النب
   . بالنزول من الكرك وقبول المملكة، فانشرح الناس لذلك صلى اهللا عليه وسلم في المنام وهو يأمره

ي ب      ن أب وفي الشيخ عمر ب اء التاسع       وت وم األربع ن اليثمي البسطي ي ر       كر ب ان رجًال صالحًا آثي والعشرين، آ
والحديث، له همة وصولة على الفقراء المتشبهين بالصالحين   التالوة والصالة والصدقة، وحضور مجالس الذآر

   . وليسوا منهم

ن   ي مختصر المشيخة، والزم   البخار  سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن البخاري وغيره وقرأت عليه عن اب
   . به، ودفن بمقابر باب الصغير مجالس الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه اهللا، وانتفع

ودي في الجيش         د ن ان ق ة، آ وم الجمع ه ي ابع       آن  : وفي شهر رمضان المعظم أول ل لملتقى السلطان في س الرحي
دم في عاشر الشهر      السلطان ب الشهر، ثم تأخر ذلك إلى بعد العشر، ثم جاء آتاب من د وق تأخر ذلك إلى بعد العي

وة          عالء الدين بن تقي الدين وري، ومشيخة الرب الحنفي، ومع والية من السلطان الناصر بنظر البيمارستان الن
   . على الجهات السلطانية ومرتب



 

ذلك   السلطان أيده اهللا تعالى،  وآان قد قدم قبله القاضي شهاب الدين بن البارزي بقضاء حمص من اس ب ففرح الن
   . وولى ووّقع وهللا الحمد حيث تكلم السلطان في المملكة وباشر وأمر

ى       وفي يوم األربعاء ثالث عشره دخل األمير سيف الدين طشتمر الملقب ة إل بالد الحلبي بالحمص األخضر من ال
الناس وفرحوا بقدومه  بكماله، ودخل في أبهة حسنة ودعا له دمشق المحروسة، وتلقاه الفخري واألمراء والجيش

   . من بين يدي الطنبغا حين قصده إلى حلب آما تقدم ذآره بعد شتاته في البالد وهربه

ى غزة لنظرة          السلطان حين يخرج من      وفي يوم الخميس رابع عشرة خرجت الجيوش من دمشق قاصدين إل
   . الكسوة فبرزا إلى تغردمر واقبغا عبد الواحد  : الكرك السعيد، فخرج يومئذ مقدمان

م  امهم       فلما آان يوم السبت خرج الفخري ومعه طشتمر وجمهور األمراء، ولم يق يج لمق ده بدمشق إال من احت بع
ة، وقاضي        ة، وخرج مع القضاة األربع ق        لمهمات المملك وقعين والمصاحب وآاتب الجيش وخل العساآر والم

   . آثير

ليلة األحد الرابع والعشرين من رمضان، وصّلي   لملقب بالقصيدةا  .  . وتوفي الشيخ الصالح العابد الناسك أحمد بن
   . من قبر الشيخ جمال الدين المزي، تغمدهما اهللا برحمته عليه بجامع شكر، ودفن بالصوفية قريبًا

اس       وآان فيه صالح آثير، ومواظبة على الصالة في جماعة، وأمر بمعروف ونهي  د الن عن منكر مشكورًا عن
ه أحوال مشهورة     كثر من خدمة المرضى بالمارستان وغيره،بالخير، وآان ي وفيه إيثار وقناعة وتزهد آثير، ول
   . رحمه اهللا وإيانا

دين         ك الناصر شهاب ال ذآور أن السلطان المل د خرج من الكرك المحروس       واشتهر في أواخر الشهر الم أحم
ديار    ى ال م ت   صحبة جماعة من العرب واألتراك قاصدًا إل امن        المصرية، ث ين ث وم االثن ا في ي حرر خروجه منه

   . المصرية بعد أيام عشر الشهر المذآور فدخل الديار

الديار المصرية، وبعث يستحثهم أيضًا،    هذا والجيش صامدون إليه، فلما تحقق دخوله مصر حثوا في السير إلى
دم       ى يق ك حت ى سرير المل ه ا     واشتهر أنه لم يجلس عل راء الشاميون صحبة نائب ا     األم دين قطلوبغ ر سيف ال ألمي

   . البشائر بالقالع الشامية وال غيرها فيما بلغنا الفخري، ولهذا لم تدق

ين عاشر شوال     وم االثن ك الناصر       وجاءت الكتب واألخبار من الديار المصرية بأن ي ان إجالس السلطان المل آ
أمر اهللا   شهاب الدين أحمد على سرير المملكة، صعد هو والخليفة اآم ب وق        الح ن المستكفي ف د ب اس أحم و العب أب

ع األشرف      المنبر، وهما البسان السواد، ة، وخل والقضاة تحتهما على درج المنبر بحسب منازلهم، فخطب الخليف
ة مصر، والفخري دمشق،      آجك وولى دغمش   هذا الناصر، وآان يومًا مشهودًا، وأظهر واليته لطشتمر نياب وأي

   . حلب فاهللا أعلم

ين مستهل ذي      بدمشق ليلة الجمعة الحادي والعشرين من الشهر المذآور، ودقت البشائر وم االثن ى ي واستمرت إل
   . واحتفل الناس بالزينة القعدة، وزينت البلد يوم األحد ثالث عشرين منه،

رؤوس     ك أحد ال دين المل ى دمشق في طلب        وفي يوم الخميس المذآور دخل األمير سيف ال المشهورة بمصر إل
بعد الصالة ورد البريد من الديار المصرية فأخبر أن طشتمر   اه حرسها اهللا تعالى، فلما آان يوم الجمعةنيابة حم

   . الناس من هذه الكائنة آثيرًا الحمص األخضر مسك، فتعجب

رزة     يم بوطأة ب ره وخ ذلك        فخرج من بدمشق من أعيان األمراء أمير الحج وغي أخبره ب ر ف ى الحج أمي وخرج إل
ك، ورآب     مرسوم السلطان أن ينوب بدمشق حتى يأتيوأمروه عن  ى ذل المرسوم بما يعتمد أمير الحج فأجاب إل

   . منه في الموآب يوم السبت السادس

ر،         وأما الفخري فإنه لما تنسم هذا الخبر وتحققه وهو بالزعقة فّر في  ه قريب من ستين أو أآث ة من مماليك طائف
اءه الطل  ًا وج وقًا حثيث اق س احترق وس نف ارس، صحبة    ب م ف ف ن أل و م ي نح ديار المصرية ف ن ال ه م ورائ

ه،           الطنبغا المارداني،  : األميرين در علي م يق ده فل ه نائب غزة في جن ويبلغا التحناوي، ففاتهما وسبق واعترض ل
   . عليه العشيرات ينهبوه فلم يقدروا عليه إال في شيء يسير فسلطوا



 

نائب حلب راجيًا منه أن ينصره وأن  ا يزعم األمير سيف الدين إيدغمشوقتل منهم خلقًا، وقصد نحو صاحبه فيم
د       يوافقه على ما قام بنفسه، فلما وصل أآرمه وأنزله، ى البري ده ورده عل ه وقي وبات عنده، فلما أصبح قبض علي

     . التراسيم من األمراء وغيرهم إلى الديار المصرية، ومعه

دة       ين سلخ ذي القع وم االثن ان ي ا آ ك الناصر شهاب      ولم ن        خرج السلطان المل د ب ن الناصر محم د ب دين أحم ال
إلى الكرك المحروس، ومعه أموال جزيلة، وحواصل  المنصور من الديار المصرية في طائفة من الجيش قاصدًا

   . وأشياء آثيرة

ًا،     ة ممرض ي محف تمر ف ة وصحبته طش ن ذي الحج اء م وم الثالث دخلها ي اعتقال  ف دًا، ف ري مقي الكرك  والفخ ب
ا  اب ونحوه ن أخش لطان آالت م ب الس الكرك،   المحروس، وطل ات ب ا إلصالح مهم دادين وصناع ونحوه وح

   . إليه وطلب أشياء آثيرة من دمشق، فحملت

أن  دين بيبرس األحمدي النائب        ولما آان يوم األحد السابع والعشرين من ذي الحجة ورد الخبر ب ر رآن ال األمي
ه وخد   ه ومن أطاعه، وخرج    بصفد رآب في مماليك ه، وذآر أن نائب غزة           م ارًا بنفسه من القبض علي ا ف منه

   . ورد عليه من الكرك، فهرب األحمدي بسبب ذلك قصده ليقبض عليه بمرسوم السلطان

ذلك،      راء ل زعج األم ا نائب ان ك        ولما وصل الخبر إلى دمشق وليس به دار السعادة، وضربوا في ذل وا ب واجتمع
   . ليصدوه عن الذهاب إلى البرية ى ناحية بعلبك أميرًامشورة ثم جردوا إل

وال مانع من خالصة، فرآبوا آلهم ونادى  فلما أصبح الصباح من يوم االثنين جاء الخبر بأنه في نواحي الكسوة،
وا الرسل          من تأخر من الجند عن هذا النفير  : المنادي ة الكسوة وبعث شنق، واستوثقوا في الخروج وقصدوا ناحي

يس       يه، فذآر اعتذارًا فيإل وم حار، ول خروجه وتخلص منهم، وذهب يوم ذلك، ورجعوا وقد آانوا ملبسين في ي
   . األزواد ما يكفيهم سوى يومهم ذلك معهم من

فرجعوا في اليوم الثاني وهو في صحبتهم،   فلما آانت ليلة الثالثاء رآب األمراء في طلبه من ناحية ثنية العقاب،
امًال من الشعير       التي بناها تنكز رحمه اهللا، ونزل في القصور ًا آ ه مرتب في طريق داريا، فأقام بها، وأجروا علي
   . إليه مثله، ومعه مماليكه وخدمه والغنم وما يحتاج

رئ            ة السلطان فق اب من جه اء سادس المحرم ورد آت وم الثالث ان ي ا آ دار السعادة يتضمن       فلم راء ب ى األم عل
   . الملك الناصر وابنه الملك المنصور ح عنه لتقدم خدمة على السلطانإآرامه واحترامه والصف

دين       ر رآن ال ى األمي اب إل ن الحاجب ألمش        ولما آان يوم األربعاء سابع المحرم جاء آت ة اب بيبرس نائب الغيب
وم      دي، فرآب الجيش ملبسين ي ى األحم القبض عل لوه     ب ل وراس وا بسوق الخي ي    -الخميس وأوآب د رآب ف وق

فكان جوابه أن ال أسمع وال أطيع إال لمن هو ملك الديار المصرية، فأما من هو  - ليكه بالعدد وأظهر االمتناعمما
   . بالكرك ويصدر عنه ما يقال عنه من األفاعيل التي قد سارت بها الرآبان، فال مقيم

   . قصره ورجع هو إلى فلما بلغ األمراء هذا توقفوا في أمره وسكنوا ورجعوا إلى منازلهم،

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ثالث وأربعين 

دين       ك الناصر ناصر ال الوون،       استهلت هذه السنة المبارآة وسلطان المسلمين المل ك المنصور ق ن المل د ب محم
ر          وهو مقيم بالكرك، قد حاز الحواصل السلطانية من قلعة ديار المصرية األمي ه ال ة الكرك، ونائب ى قلع ل إل الجب

ذآورون في السنة الماضية،         نقر السالري،سيف الدين آقس م الم ديار المصرية ه الذي آان نائبًا بغزة، وقضاة ال
     . القاضي الحنفي سوى

دين بيبرس       ر رآن ال ر أن األمي ذ غي تنابه الفخري بدمشق       وأما دمشق فليس لها نائب إلى حينئ ان اس الحاجب آ
دين الملقب بحالوة،        و نائب غيبته، فهو الذي يسد األمور مع الحاجب ألمش،      ر سيف ال دار، واألمي تمر المهمن

دين ر ناصر ال ر، واألمي ي الب لطانية،   وال ور الس غال واألم ذين يسدون األش د، هؤالء ال ولي البل اس مت ن رآب ب
م   ن القاضي جالل               والقضاة ه رحيم ب د ال دين عب اج ال د ت ة، وخطيب البل ا في السنة الخالي ذين ذآرناه دين   ال ال

   . ب السر القاضي شهاب الدين بن فضل اهللالقزويني، وآات



 

ا، وآتب السلطان واردة     واستهلت هذه السنة واألمير رآن الدين بيبرس األحمدي نازل بقصر تنكز بطريق داري
ره ويسوفون      في آل وقت باالحتياط عليه والقبض، وأن يمسك ويرسل ون في أم إلى الكرك، هذا واألمراء يتوان

ى         ت، وحينًاالمراسيم، وقتًا بعد وق ى مسكه تطرف إل ه، ومت بعد حين، ويحملهم على ذلك أن األحمدي ال ذنب ل
د      غيره، مع أن اع مع األراذل واألطراف ببل الكرك،   السلطان يبلغهم عنه أحوال ال نرضيهم من اللعب واالجتم

ى الحريم من        ا عل لبه لم ا وس لبه أهلهم اب وال  مع قتله الفخري وطشتمر قتًال فظيعًا وس ي، وإخراجهم في    الثي حل
   . أسوأ حال من الكرك، وتقريبه النصارى وحضورهم عنده

م يصل       ره، فل وا أحدهم يكشف أم ا رجع        فحمل األمراء هذه الصفات على أن بعث ًا، فلم ًا خائف ه، ورجع هارب إلي
اتفق    وأخبر األمراء انزعجوا وتشوشوا آثيرًا، نهم، ف ى أن  واجتمعوا بسوق الخيل مرارًا وضربوا مشورة بي وا عل

ذا الحال    يخلعوه، فكتبوا إلى  المصريين بذلك، وأعلموا نائب حلب أيدغمش ونواب البالد، وبقوا متوهمين من ه
   . آثيرًا ومترددين

ه  الوا ال سمع ل اطن، وق ي الب م ف يس معه ي الظاهر ول ن يصانع ف نهم م ديار  وم ى ال ى يرجع إل وال طاعة حت
   . يعيبهم ويعنفهم في ذلك، فلم يفد اء آتابه إليهمالمصرية، ويجلس على سرير المملكة، وج

ى    ه إل اقم       ورآب األحمدي في الموآب ورآبوا عن يمينه وشماله وراحوا إلي ه وخدموه، وتف لموا علي القصر، فس
ًا من      ة خوف ًا عظيم وا هموم ه المصريون         األمر وعظم الخطب، وحمل ديار المصرية فيلف علي ى ال ذهب إل أن ي

   . فاهللا هو المسؤول أن يحسن العاقبة حمل الناس همهمفيتلف الشاميين، ف

ة  ر         فلما آان يوم األحد السادس والعشرين من المحرم ورد مقدم البريدي م خب م بلغه ه ل ه آتب المصريين بأن ومع
حصل عند الشاميين، فبادروا إلى ما آانوا عزموا عليه، ولكن   الشاميين آان عندهم من أمر السلطان أضعاف ما

   . أن يخالفوهم فيه ويتقدموا في صحبة السلطان لقتالهم خوفًا من الشاميين ترددوا

د           وا الناصر أحم ى عزمهم فخلع اميين صمموا عل ة الش أنوا من جه ك الصالح       فلما أطم اه المل يهم أخ وا عل وملك
ه اهللا   وم        إسماعيل بن الناصر محمد بن المنصور، جعل ى السرير ي لمين، وأجلسوه عل ى المس ًا عل اء   مبارآ الثالث

     . وجاء آتابه مسلمًا على أمراء الشام ومقدميه العشرين من المحرم المذآور،

ذلك     وجاءت آتب األمراء على األمراء بالسالم واألخبار بذلك ففرح المسلمون ة ب وأمراء الشام والخاصة والعام
ة المنصورة      ائر بالقلع ز      فرحًا شديدًا، ودقت البش د ف زيين البل ذ، ورسم بت ابع     يومئ اء الس اس صبيحة الثالث ين الن

ن    والعشرين منه، ولما آان دين إسماعيل ب  يوم الجمعة سلخ المحرم خطب بدمشق للملك الصالح عماد الدنيا وال
   . الناصر بن المنصور

وب      وفي يوم الخميس سادس صفر دّرس بالصدرية صاحبنا اإلمام العّالمة شمس ن أي ي بكر ب الدين محمد بن أب
   . المنجا الذي نزل له عنها، وجماعة من الفضالء م الجوزية، وحضر عنده الشيخ عز الدين بنالذرعي إما

ى        وفي يوم االثنين سادس عشر صفر دخل األمير سيف الدين تغردمر من   ًا إل ى دمشق ذاهب ديار المصرية إل ال
   . نيابة حلب المحروسة، فنزل بالقابون

الزاهد عبد اهللا بن أبي الوليد المقري المالكي،  شيخ اإلمام العالم العاملوفي يوم الثالثاء ثامن عشر صفر توفي ال
   . بالجامع األموي بمحراب الصحابة إمام المالكية، هو وأخوه أبو عمرو،

ا            ه رحمهم د أبي ن عن ه بالمصلى ودف ة السحف، وصّلي علي وفي ببستان بقي اب الصغير، وحضر      ت ابر ب اهللا بمق
   . مجمعًا على ديانته وجاللته رحمه اهللا والقضاة، وآان رجًال صالحًاجنازته األعيان والفقهاء 

ابون        وفي يوم الخميس العشرين من صفر دخل األمير إيدغمش نائب السلطنة  ة الق ا من ناحي بدمشق ودخل إليه
ة   النيابة، واحتفل الناس له وأشعلوا الشموع، وخرج أ   قادمًا من حلب، وتلقاه الجيش بكماله، وعليه خلعة هل الذم

   . له ومعهم الشموع، وآان يومًا مشهودًا من اليهود والنصارى يدعون

ه   وصلى يوم الجمعة بالمقصورة، من الجامع األموي، ومعه األمراء والقضاة وقرئ تقليده هناك على السدة وعلي
   . وعليه خلعة أيضًا خلعته، ومعه األمير سيف الدين ملكتم الرحولي،



 

ة       لخامس والعشرين من صفر دخل األمير علم الدينوفي يوم الثالثاء ا ى نياب ًا إل الجاولي دمشق المحروسة ذاهب
ان      حماه المحروسة، وتلقاه نائب السلطنة ابون، وخرج القضاة واألعي واألمراء إلى مسجد القدم، وراح فنزل بالق

ًا حس     إليه، وسمع ه ترتيب ل، ورتب ه، وشرحه  عليه من مسند الشافعي فإنه يرويه، وله فيه عم ه    نًا ورأيت أيضًا، ول
   . أوقاف على الشافعية وغيرهم

ان بسبب القاضي      وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين منه عقد مجلس بعد الصالة بالشباك الكمالي من مشهد عثم
اتفق   فخر الدين المصري، وصدر الدين عبد الكريم بن القاضي جالل الدين القزويني، بسبب العادلية الصغيرة، ف

     . الدين عن تدريسها، ونزل فخر الدين عن مائة وخمسين على الجامع الحال على أن نزل صدر

دين المصري ودرس            ذآور حضر القاضي فخر ال وم األحد سلخ الشهر الم ة الصغيرة وحضر     وفي ي بالعادلي
   .  ] 65  : يوسف [   { َناُردَّْت ِإَلْي َهِذِه ِبَضاَعُتَنا }   : الناس عنده على العادة، وأخذ في قوله تعالى

ام   وفي آخر شهر ربيع األول جاء المرسوم من الديار المصرية بأن يخرج تجريدة من دمشق بصحبة األمير حس
ن     ه اب ذي تحصن في ي           الدين السمقدار لحصار الكرك ال وال الت ده من األم ا عن ى م د، واستحوذ عل السلطان أحم

نجنيق من القلعة إلى قبل جامع القبيبات، فنصب هناك وخرج الناس وبرز الم أخذها من الخزائن من ديار مصر،
   . ورمي به ومن نيتهم أن يستصحبوه معهم للحصار للتفرج عليه

ا    دين الطنبغ ه        وفي يوم األربعاء ثاني ربيع اآلخر قدم األمير عالء ال ى قاعدت ديار المصرية عل ارداني من ال الم
   . وعادته

دين      وفي يوم الخميس عاشره دخل  ران رآن ال ران الكبي ى دمشق األمي م       إل بيبرس األحمدي من طرابلس، وعل
األحمدي عن يمينه والجاولي عن    : مكتفين لنائب السلطنة الدين الجاولي من حماه سحرًا، وحضرا الموآب ووقفا

م      د، ث زال ظاهر البل ه وقا           يساره، ون ى عادت ديار المصرية عل ى ال ام يسيرة توجه األحمدي إل د أي ه رأس  بع عدت
ن    مشورة، دين مسعود ب رة     وتوجه الجاولي إلى غزة المحروسة نائبًا عليها، وآان األمير بدر ال ى إم ر عل الخطي

   . الطبلخانات بدمشق

ة        ى مدين دة من دمشق سحرًا إل ن       وفي يوم الخميس رابع عشره خرجت التجري دين ب ر شهاب ال الكرك، واألمي
انيق   ر  صبح والي الوالة بحوران مشد المج ر          ، وخرج األمي ي الب ادر الشمس الملقب بحالوة وال دين به سيف ال

   . بدمشق إلى والية الوالة بحوران

اب افعي بسبب آت ين النائب والقاضي الش ع ب امن عشره وق ة ث وم الجمع ي ي ه  وف ديار المصرية في ورد من ال
ة    ع بالخطاب ه التوقي ى الق    الوصايا بالقاضي السبكي المذآور ومع ه مضافًا إل ديار المصرية،      ل ة من ال ضاء وخلع

دم     فتغيظ عليه النائب ألجل أوالد ك، فتق الجالل، ألنهم عندهم عائلة آثيرة وهم فقراء، وقد نهاه عن السعي في ذل
   . يومئذ أن ال يصلي عنده في الشباك الكمالي، فنهض من هناك وصلى في الغزالية إليه

ًا   يف الدين أريغا زوجوفي يوم األحد العشرين منه دخل دمشق األمير س ابنة السلطان الملك الناصر مجتازًا ذاهب
   . ونجائب وجنائب، وعدة وسرك آامل إلى طرابلس نائبًا بها، في تجمل وأبهة

ة غزة المحروسة        وفي يوم الخميس الرابع والعشرين منه دخل األمير بدر الدين ابن زوًال عن نياب ري مع الخطي
   . نائب السلطنة، ونزل في داره وراح الناس للسالم عليه موآب وسير معفأصبح يوم الخميس فرآب في ال

   . الصالح لمرض أصابه، ثم شفى منه وفي يوم الثالثاء ثالث عشر صفر زينت البلد لعافية السلطان الملك

ديار    د من ال دي       وفي يوم الجمعة السادس عشرينه قبل العصر ورد البري ي ال ن المصرية بطلب قاضي القضاة تق
   . عليه ولتوديعه، وذلك بعد ما أرجف الناس به آثيرًا السبكي إليها حاآمها بها، فذهب الناس للسالم

ى        ام إل ال األيت ه من م ا دفع ه بم وى       واشتهر أنه سينعقد له مجلس للدعوى علي ى الفخري، وآتبت فت ا وإل الطنبغ
دين     يكتب لهم أحد عليه بذلك في تغريمه، وداروا بها على المفتيين فلم ام ال ن حس فيها غير القاضي جالل الدين ب

ى             الحنفي، رأيت خطه عليها ا من التشويش عل ا فيه ا فامتنعت، لم اء عليه د الصالة، وسئلت في اإلفت  وحده بع
   . الحاآم



 

ه   وفي أول مرسوم نائب السلطان أن يتأمل المفتون هذا السؤال ويفتوا بما يقتضيه حكم الشرع الشريف، وآانوا ل
ديار    في نية ى ال ه إل راء           عجيبة ففرج اهللا عنه بطلب ة األحد، وخرج الكب د ليل ا صحبة البري المصرية، فسار إليه

   . خدمته واألعيان لتوديعه، وفي

ا     استهل جمادى اآلخرة والتجريدة عمالة إلى الكرك والجيش المجردون من دون، ولم الحلقة قريب من ألف ويزي
عالء الدين أيدغمش نائب السلطنة بالشام المحروس في دار وحده  مات األمير آان يوم الثالثاء رابعه بعد الظهر

   . عليه وآشفوا أمره وأحصروا وخشوا أن يكون اعتراه سكتة، ويقال إنه شفى فاهللا أعلم في دار السعادة، فدخلوا

وا للصالة        اس اجتمع ا أصبح الن ًا، فلم د احتياط ه خارج     فانتظروا به إلى الغ ه فصّلي علي اب النصر حيث     علي ب
ة،      ى نحو القبل ه إل وا ب ى جانب جامع           يصّلى على الجنائز، وذهب ال إل ة غبري دفن في ترب ه أن ي ورام بعض أهل

دفن   ك، ف ذ،               القبيبات، فلم يمكن ذل د الظهر من يومئ ى بع ه إال إل أ دفن م يتهي ق، ول ة الطري ى حاف ي الجامع عل قبل
   . هعنده ختمة ليلة الجمعة رحمه اهللا وسامح وعملوا

خرجت طائفة منهم فقتل منهم خلق  واشتهر في أوائل هذا الشهر أن الحصار عمال على الكرك، وأن أهل الكرك
ى أن      آثير، وقتل من الجيش واحد في الحصار، فنزل القاضي وجماعة ومعهم شيء من الجوهر، وتراضوا عل

   . يسلموا البلد

انيق واس    د   فلما أصبح أهل الحصن تحصنوا ونصبوا المج ان بع ا آ ق الجيش فكسروا       تعدوا فلم وا منجني ام رم أي
   . المقدمين، وجرت أمور فظيعة، فاهللا يحسن العاقبة السهم الذي له، وعجزوا عن نقله فحرقوه برأي أمراء

أن جماعة من رجال الكرك خرجوا    ثم وقعت في أواخر هذا الشهر بين الجيش وأهل الكرك وقعة أخرى، وذلك
وا من أهل الكرك       بالنشاب فخرج الجيش لهم من الخيام إلى الجيش ورموهم ورجعوا مشاة ملبسين بالسالح فقتل

و بكر        جماعة من النصارى وغيرهم، وجرح من دين أب ر سيف ال العسكر خلق، وقتل واحد أو اثنان وأسر األمي
   . أمير العرب، وأسر آخرون فاعتقلوا بالكرك، وجرت أمور منكرة بن بهادرآص، وقتل

ا،   ثم ب رادهم منه الوا م زاد،         عدها تعرض العسكر راجعين إلى بالدهم لم ين ة ال رد الشديد وقل م الب م رقه ك أنه وذل
وانين،      وحاصروا أولئك شديدًا بال فائدة فإن البلد اك في آ ة هن بريد متطاولة ومجانيق، ويشق على الجيش اإلقام

   . حملوه معهم آسر، فرجعوا ليتأهبوا لذلك والمنجنيق الذي

ديار      دم من ال ه ق ن         ولما آان في يوم األربعاء الخامس والعشرين من دين ب در ال د القاضي ب ى البري المصرية عل
ه       ى السر عوضًا عن أخي ًا عل ه           فضل اهللا آاتب ى حواصل أخي اط عل اب باالحتي ه آت دين، ومع القاضي شهاب ال

حتيط على أموالهما وأخرج من في القاضي عماد الدين ابن الشيرازي المحتسب، فا شهاب الدين، وعلى حواصل
ى دار   من الحرم، وضربت األخشاب على األبواب، ورسم على المحتسب بالعذراوية، فسأل أن يحول ديارهما إل

   . الحديث األشرفية فحول إليها

دين        ر سيف ال د خرج ليلتقي األمي ان ق ة        وأما القاضي شهاب الدين، فك ده بنياب ذي جاء تقلي تغردمر الحموي، ال
م         شام بدمشق وآان بحلب، وجاء هذا األمر وهوال ه ليصادر هو والمحتسب، ول ق، فرسم برجعت في أثناء الطري

   . يدر الناس ما ذنبهما

دين       ي ال ار رجع قاضي القضاء تق ى القضاء،       وفي يوم األحد ثامن شهر رجب آخر النه ى دمشق عل السبكي إل
   . عليه مومعه تقليد بالخطابة أيضًا، وذهب الناس إليه للسال

راء       ودخل نائب السلطنة األمير سيف الدين تغردمر الحموي بعد العصر الخامس  اه األم ب، فتلق عشرينه من حل
وأحبوه لبغضهم النائب الذي آان قبله، وهو عالء الدين أيدغمش  إلى طريق القابون، ودعا له الناس دعاء آثيرًا،

   . آب صبيحة يوم االثنينبدار السعادة وحضر المو سامحه اهللا تعالى، فنزل

دين     اج ال بهم ت يهم خطي م يلتفت         واجتمع طائفة من العامة وسألوه أن ال يغير عل دين، فل ن جالل ال رحيم اب د ال عب
دين   ي ال د القاضي تق ى تقلي ل عمل عل يهم، ب ذلك   إل ا سمعوا ب وام لم ر الع ة، وأآث بس الخلع ة ول السبكي الخطاب

ي      حلقًا حلق الغوغاء، وصاروا يجتمعون ن الجالل، ولكن بق ع اب ًا بعد الصلوات ويكثرون الفرحة في ذلك، لما من
   . لم يباشر السبكي في المحراب هذا



 

م     واشتهر عن العوام آالم آثير وتوعدوا السبكي بالسفاهة عليه إن خطب، ك فل وضاق بذلك ذرعًا، ونهوا عن ذل
   . عة ألولي األمر، ولو أمر عليكم عبد حبشيالسمع والطا الواجب عليكم  : ينتهوا، وقيل لهم ولكثير منهم

أن   ة ب ن الجالل،        فلم يرعووا، فلما آان يوم الجمعة العشرين منه اشتهر بين العام ة الب زل عن الخطاب القاضي ن
ن الجالل          ففرح العوام بذلك وحشدوا في الجامع، وجاء نائب ه، وخطب اب راء مع ى المقوصرة واألم السلطنة إل

   . وأآثروا من الكالم والهرج الناس بذلكعلى العادة، وفرح 

وا في           ًا، وتكلف ه ردًا بليغ يهم الخطيب حين صعد ردوا علي لم عل ا س را بغضة القاضي السبكي،       ولم ك وأظه ذل
اس فرحى        وتجاهروا بذلك، وأسمعوه آالمًا آثيرًا، ولما قضيت ى السدة، وخرج الن ة عل الصالة قرئ تقليد النياب

     . واجتمعوا عليه يسلمون ويدعون له عليهم،بخطيبهم، لكونه استمر 

د الحق    ن عب ة بمرسوم سلطاني      وفي يوم األربعاء ثالث شعبان دّرس القاضي برهان الدين ب بالمدرسة العذراوي
ه       بتوليته وعزل القفجاري، وعقد لهما مجلس يوم دين لحاجت ان ال الثالثاء بدار العدل، فرجح جانب القاضي بره

   . هوآونه ال وظيفة ل

المسندين المكثرين الصالحين، مات عن  وفي يوم الجمعة خامسه توفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن الجزري أحد
   . الجمعة بالجامع المظفري ودفن بالرواحية خمس وتسعين سنة رحمه اهللا، وصّلي عليه يوم

ن        الناسك وفي يوم األربعاء السابع عشر منه توفي الشيخ اإلمام العالم العابد د ب دين محم الصالح الشيخ شمس ال
ي الجامع           الزرير خطيب الجامع الكريمي بالقبيبات، ن قبل ذآور، ودف ذ بالجامع الم د الظهر يومئ ه بع وصّلي علي

   . الطريق من الشرق رحمه اهللا المذآور، إلى جانب

د، وأحضر        ع أي ه رأسان وأرب د ل ودًا ول دي نا    واشتهر في أوائل رمضان أن مول ين ي ى ب ئب السلطنة، وذهب    إل
ه في جماعة من           الناس للنظر إليه في محلة ظاهر باب الفراديس، يقال يمن ذهب إلي وزير، وآنت ف لها حكى ال

وه     الفقهاء يوم الخميس ثالث الشهر ه سعادة     -المذآور بعد العصر، فأحضره أب وهو رجل من أهل      -واسم أبي
ا   د اشتبكت أفخاذهما بعضهما ببعض، ورآب آل واحد  إليه فإذا هما ولدان مستقالن، فكل ق الجبل، فنظرت منهم

الوا أحدهما ذآر اآلخر         ان، فق ا ميت ة واحدة وهم ان حال      ودخل في اآلخر والتحمت فصارت جث ا ميت ى وهم أنث
   . رؤيتي إليهما

   . محضر جماعة من الشهود وقالوا إنه تأخر موت أحدهما عن اآلخر بيومين أو نحوهما، وآتب بذلك

اء الكامل صالح        وفي هذ م أبن راء وه ة من األم ى أربع اث       ا اليوم احتيط عل ات، وغي ر طبلخان د، أمي دين محم ال
ان         الدين محمد أمير عشرة، وعالء الدين علي، وابن ن بلب ل ب دين خلي ات أيضًا، وصالح ال أيبك الطويل طبلخان

   . طرنا طبلخانات أيضًا

دوا    بن الناصر الذي فيوذلك بسبب أنهم اتهموا على مماألة الملك أحمد  الهم، فقي الكرك، ومكاتبته، واهللا أعلم بح
ر      وحملوا إلى القلعة المنصورة من باب ا الكبي اث من بابه اليسر مقابل باب دار السعادة الثالث الطبلخانات والغي

   . في األماآن وفرق بينهم

ة            ن الجالل خلع بس الخطيب ب وم الخميس خمس عشرة ول تقرا  وخرج المحمل ي وم،     اس ذا الي ة في ه ر الخطاب
   . ورآب بها مع القضاة على عادة الخطباء

دان األخضر وطول          اب المي ى ب ر عل ق الكبي ًا، وطول       وفي هذا الشهر نصب المنجني ة عشر ذراع ه ثماني أآتاف
ورمي به في يوم السبت حجرًا زنته ستين رطًال، فبلغ  سهمه سبعة وعشرون ذراعًا، وخرج الناس للفرجة عليه،

ه الحاج        لى مقابلة القصر من الميدانإ ه عمل ه، وأن الكبير، وذآر معلم المجانيق أنه ليس في حصون اإلسالم مثل
   . الصالحي ليكون بالكرك، فقدر اهللا أنه خرج ليحاصر به الكرك، فاهللا يحسن العاقبة محمد

ر،      مباشرًا وفي أواخره أيضًا مسك أربعة أمراء، وهم أقبغا عبد الواحد الذي آان ك الناصر الكبي تدارية للمل االس
اس وعزل          فصودر في أيام ابنه المنصور، وأخرج إلى ه الن ر مرضية، وذم الشام فناب بحمص فسار سيرة غي

ن             عنها وأعطي تقدمة ألف بدمشق، د ب األة السلطان أحم م بمم ام اته ذه األي ان في ه ا آ ة، فلم وجعل رأس الميمن



 

م   القلعة ومعه األمير سيف الدين بلو، واألمير سيف الدينالذي بالكرك، فمسك وحمل إلى  الناصر سالمش، وآله
   . بطبلخانات فرفعوا إلى القلعة المنصورة، فاهللا يحسن العاقبة

ة دمشق بمرسوم سلطاني مجدد          ارزي،      وفي هذا الشهر خرج قضاء حمص عن نياب دين الب للقاضي شهاب ال
ة، واستخرج      لقضاة تقيوذلك بعد مناقشة آثيرة وقعت بينه وبين قاضي ا ه بعض الدول الدين السبكي، وانتصر ل

   . له المرسوم المذآور

ن    دين ب ة        وفيه أيضًا أفرد قضاء القدس الشريف أيضًا باسم القاضي شمس ال دة طويل ان مباشرها م ذي آ الم ال س
   . الوقت غزة، ثم أعيد إليها مستقًال بها في هذا قبل ذلك نيابة، ثم عزل عنها وبقي مقيمًا ببلده

ه        وفي هذا الشهر رجع القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا من الديار المصرية ان ل ذي آ ع بالمرتب ال ه توقي ومع
   . بسفح قاسيون شرقي الصالحية بقرب حمام النحاس أوًال آل شهر ألف درهم، وأقام بعمارته التي أنشأها

ر صارم       كرك علىوفي صبيحة مستهل ذي القعدة خرج المنجنيق قاصدًا إلى ال ال والعجل، وصحبته األمي الجم
ييره          الدين إبراهيم المسبقي، أمير حاجب، آان في ولى تس ه يحوطه ويحفظه ويت دم علي الدولة السكرية، هو المق

ز ه وأصحابه، وتجه د     بطلب اهر البل ى ظ الهم إل رزت أثق از، وب م الجه أهبوا أت رك، وت ى الك ذهاب إل يش لل الج
   . سن العاقبةالخيام فاهللا يح وضربت

ه       وفي يوم االثنين رابعه توفي الطواشي شبل الدولة آافور السكري، ودفن اء خامسه في تربت وم الثالث صبيحة ي
ة    اه ترب ة تج دبان           التي أنشأها قديمًا ظاهر باب الجابي ل مسجد ال ان قبي ة، آ دين الخازن بالقلع ر ال الطواشي ظهي

ه صالح   للصاحب تقي الدين  رحمه اهللا، وآان قديمًا ي أخي  توبة التكريتي، ثم اشتراه تنكز بعد مدة طويلة من ابن
   . الدين وشرف الدين بمبلغ جيد وعوضهما إقطاعًا بزيادة على ما آان بأيديهما

ه      د تعصب علي لطنة، وق واب الس ي حصلها من أب ه الت ة في أموال ك رغب ي وقت   وذل ه اهللا ف تاذه تنكز رحم أس
   . أمواًال جزيلة وأوقافًا رحمه اهللا بعد ذلك، ولما مات ترك وصودر وجرت عليه فصول، ثم سلم

ر       وخرجت التجريدة يوم األربعاء سادسه والمقدم عليها األمير بدر الدين دم آخر وهو األمي ه مق بن الخطير ومع
   . عالء الدين بن قراسنقر

ن  رج ال  وفي يوم السبت سلخ هذا الشهر توفي الشاب الحسن شهاب الدين أحمد ب ان     ف ة العروس، وآ مؤذن بمئذن
ادة في حسن الصوت      شهيرًا بحسن الصوت ذا حظوة عظيمة عند أهل البلد، وآان رحمه اهللا آما في النفس وزي

ى      الرخيم المطرب، وليس في القراء ه عل وال في المؤذنين قريب منه وال من يدانيه في وقته، وآان في آخر وقت
ه   اس، وإقبال على شأن نفسه فرحمه اهللا، وأآرم مثواه، وصّلي وعمل صالح، وانقطاع عن الن طريقة حسنة، علي

   . بعد الظهر يومئذ ودفن عند أخيه بمقبرة الصوفية

ذلك،      وفي يوم الخميس خامس ذي الحجة توفي الشيخ بدر الدين بن نصحان شيخ د الشهير ب القراء السبع في البل
   . راديس رحمه اهللالف وصّلي عليه بالجامع بعد الظهر يومئذ، ودفن بباب

ن نصحان         وفي يوم األحد تاسعه وهو يوم عرفة حضر اإلقراء بتربة أم الصالح  دين ب در ال عوضًا عن الشيخ ب
ي،  ب البعلبك ن النقي د ب دين أحم هاب ال ان    القاضي ش ن الفضالء وبعض القضاة، وآ ة م ده جماع وحضر عن

راءات واإل   حضوره بغتة، وآان متمرضًا، فألقى الى    شيئًا من الق ه تع د قول َبنَّ   }   : عراب عن ا َيْحَس ُروا    َوَل ِذيَن َآَف الَّ
   .  ] 178  : آل عمران [   { َأنََّما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ِلَأْنُفِسِهْم

ز الشعير     وفي أواخر هذا الشهر غال السعر جدًا وقل الخبز وازدحم الناس على ع خب األفران زحمة عظيمة، وبي
ز آل       لنقارة، وبلغت الغرارةالمخلوط بالزيوان وا ع الخب ى بي دًا حت بمائة وستة وثمانين درهمًا، وتقلص السعر ج

   . بيسير، ودونه بحسب طيبه ورداءته، فإنا هللا وإنا إليه راجعون رطل بدرهم، وفوق ذلك

ر من األسباب واألحوال، ولكن لطف         ال، وضعف آثي و     وآثر السؤال وجاع العي اس مترقب إن الن ن اهللا عظيم ف
د        دة، وق دة سنين عدي ه من م بالد في حصاد الشعير           مغًال هائًال لم يسمع بمثل ر من ال ه، وشرع آثي رب أوان اقت



 

وادر      ول وب رة الف اآم             وبعض القمح مع آث اده، وهو الح ك، ولكن لطف اهللا بعب ر ذل ان غي ك لك وال ذل وت، فل الت
   . لما يريد ال إله إال هو المتصرف الفعال

  أربعين وسبعمائةثم دخلت سنة أربع و

دين  دين        استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين الملك الناصر عماد الدنيا وال ك الناصر ناصر ال ن المل إسماعيل ب
الوون        دين ق ك المنصور سيف ال ن المل د ب نقر          محم دين آقس ر سيف ال ديار المصرية األمي ه بال الصالحي، ونائب

 الماضي، ونائبه بدمشق األمير سيف الدين تغردمر الحموي،  المتقدم ذآرهم في العام السالري، وقضاته هم هم
   . ووالية المدينة وقضاته هم المتقدم ذآرهم، وآذلك الصاحب والخطيب وناظر الجامع ولخزانة ومشد األوقاف

في أمره، والمنجنيق منصوب   استهلت والجيوش المصرية والشامية محيطة بحصن الكرك محاصرون ويبالغون
   . أيضًا تخرج إليها الحصار آثيرة، وقد رسم بتجريدة من مصر والشاموأنواع آالت 

ى دمشق واستمرت        دة من الكرك إل ى الكرك      وفي يوم الخميس عاشر صفر دخلت التجري دة عل دة الجدي التجري
ى      ألفان من مصر وألفان من الشام، والمنجنيق منقوض موضوع ة عل عند الجيش خارج الكرك، واألمور متوقف

   . حصار بعد رجوع األحمدي إلى مصروبرد ال

دين الخشاب     اد ال بالكوشك في درب السيرجي جوار      وفي يوم السبت ثاني ربيع األول توفي السيد الشريف عم
   . بمقابر باب الصغير المدرسة العزية، وصّلي عليه ضًحى بالجامع األموي، ودفن

ه،   من واظبوآان رجًال شهمًا آثير العبادة والمحبة للسنة وأهلها، م الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه اهللا وانتفع ب
ى   ه عل ى صيدنايا مع             وآان من جملة أنصاره وأعوان ه إل ذي بعث ر، وهو ال المعروف والنهي عن المنك األمر ب

وث    ه             بعض القسيسين فل وة إيمان ة لق ة اإلهان ا غاي ك، وأهانه ا هنال ي يعظمونه ة الت ذرة وضرب اللحم ده بالع  ي
   . اهللا وإيانا وشجاعته رحمه

ال،        ل بيت الم دواوين ووآي اف ومباشرو الجامع      وفي يوم الخميس سابعه اجتمع الصاحب ومشد ال ومشد األوق
السارية عند باب مشهد علي تحت تلك الصخرة التي آانت  ومعهم العمالين بالقول والمعاول، يحفرون إلى جانب

   . فونًا فشاوروا نائب السلطنة فأمرهم بالحفرزعم أن هناك ماًال مد هناك، وذلك عن قول رجل جاهل،

م    واجتمع الناس والعامة فأمرهم فأخرجوا وأغلقت أبواب الجامع آلها ًا فل ليتمكنوا من الحفر، ثم حفروا ثانيًا وثالث
راب المحض،   يئًا إال الت ره،       يجدوا ش ه والتعجب من أم اس للنظر إلي د وقصده الن ر في البل ذا الحفي واشتهر ه

   . على أن حبس هذا الزاعم لهذا المحال، وطم الحفير آما آان الحال وانفصل

ى دمشق     وفي يوم االثنين ثامن عشر ربيع األول قدم قاضي حلب ناصر الدين بن ازًا إل الخشاب على البريد مجت
ن أيبك  المحدث البارع الفاضل الحافظ شمس الدين محمد بن علي ب فنزل بالعادلية الكبيرة، وأخبر أنه صلى على

د    السروجي المصري يوم ان ق الجمعة ثامن هذا الشهر بحلب رحمه اهللا، ومولده سنة خمس عشرة وسبعمائة، وآ
   . طرفًا جيدًا في علم الحديث، وحفظ أسماء الرجال، وجمع وخرج أتقن

ه سوق           رق ب ق عظيم بسفح قاسيون احت ع حري ع اآلخر وق القرب من جامع       وفي مستهل ربي ذي ب الصالحية ال
ه     المظفري، وآانت جملة الدآاآين التي احترقت قريبًا من ر من ان أآب مائة وعشرين دآانًا، ولم ير حريق من زم

   . راجعون وال أعظم، فإنا هللا وإنا إليه

واذن الجامع،        وفي يوم الجمعة سادسه رسم بأن يذآر بالصالة يوم الجمعة في سائر ذآر في م ا ي د آم مواذن البل
   . ففعل ذلك

دين السبكي قاضي قضاة    وفي  وان السلطان      يوم الثالثاء عاشره طلب من القاضي تقي ال افعية أن يقرض دي الش
ك     امتنع من ذل ده، ف دواوين وبعض حاشية نائب          شيئًا من أموال الغياب التي تحت ي اد ال رًا، فجاء ش ًا آثي امتناع

ه   وأخذوا منه خمسين ألف درهم قهرًا، ودف السلطنة ففتحوا مخزن األيتام أخر ل عوها إلى بعض العرب عما آان ت
   . الديوان السلطاني، ووقع أمر آثير لم يعهد مثله في



 

وم        وفي يوم األربعاء عاشر جمادى األولى توفي صاحبنا الشيخ اإلمام ون العل ارع في فن د الب ة الناق العالم العّالم
دين        اد ال ن الشيخ عم د ب دين محم ادي المقدسي ال      شمس ال د اله ن عب د ب ه، وأسكنه     أحم ده اهللا برحمت ي، تغم حنبل

د ضعفه        بحبوحة جنته، مرض ه إسهال، وتزاي رط ب ره وأف اقم أم  قريبًا من ثالثة أشهر بقرحة وحمى سل، ثم تف
   . إلى أن توفي يومئذ قبل أذان العصر

ال  ه أن ق ر آالم ده أن آخ أخبرني وال ه إال اهللا  : ف هد أن ال إل ول اهللا الله  أش دًا رس هد أن محم ن وأش ي م م اجعلن
   . التوابين واجعلني من المتطهرين

د      ه قضاة البل ري وحضر جنازت وم الخميس بالجامع المظف ه ي راء    فصّلي علي اء واألم اس من العلم ان الن وأعي
ن            والتجار والعامة، وآانت جنازته حافلة مليحة،  ر السيف اب ى جانب قب ن بالروضة إل ور، ودف ا ضوء ون عليه

   . لىالمجد رحمهما اهللا تعا

ين، وحصل من       غ األربع م يبل بعمائة فل ار،       وآان مولده في رجب سنة خمس وس ه الشيوخ الكب ا ال يبلغ وم م العل
دة     وتفنن في الحديث والنحو والتصريف والفقه اليق مفي اميع وتع والتفسير واألصلين والتاريخ والقراءات وله مج

حسن   عارفًا بالجرح والتعديل، بصيرًا بعلل الحديث،  جيدًا ألسماء الرجال، وطرق الحديث، آثيرة، وآان حافظًا
اب             اع الكت ة السلف، واتب ى طريق تقيمًا عل ذهن مس ذاآرة صحيح ال د الم ه، جي م ل ى فعل      الفه ابرًا عل والسنة، مث

   . الخيرات

ام        ة صاحبنا الشيخ اإلم اء سلخه دّرس بمحراب الحنابل ن القاضي شرف        وفي يوم الثالث دين ب ة شرف ال العّالم
اء عوضًا عن القاضيا ة الثالث ي حلق ي ف دين الحنبل ده القضاء  ل ه اهللا، وحضر عن افظ رحم ن الح دين ب ي ال تق

الى    والفضالء، وآان درسًا حسنًا أخذ  ه تع انِ     }   : في قول ْدِل َواْلِإْحَس ْأُمُر ِباْلَع َه َي ى    ] 90  : النحل  [   { ِإنَّ اللَّ ، وخرج إل
   . مسألة تفضيل بعض األوالد

مقدمان من األمراء، وهما األمير شهاب  ي يوم الخميس ثاني شهر جمادى األولى خرجت التجريدة إلى الكركوف
   . أبهة عظيمة وتجمل وجيوش وبقارات، وإزعاج آثيرة سيف الدين قالوون، في الدين بن صبح، واألمير

ن   ه       الشيخ  وفي صبيحة يوم االثنين الحادي والعشرين منه قتل بسوق الخيل حسن ب ا ظهر من ى م السكاآيني عل
د     ه عن ى          من الرفض الدال على الكفر المحض، شهد علي دل عل رة ت الكي بشهادات آثي دين الم القاضي شرف ال

   . آفره، وأنه رافضي جلد

ؤمنين عائشة         ّي الم ه أم ا، وقذف ر الشيخين رضي اهللا عنهم ا، وزعم أن      فمن ذلك تكفي وحفصة رضي اهللا عنهم
د    محمد، وإنما آان مرسًال إلى جبريل غلط فأوحى إلى علي، وغير ذلك من األقوال الباطلة القبيحة قبحه اهللا، وق

   . فعل

دًا،           د السكاآيني يعرف مذهب الرافضة والشيعة جي ده الشيخ محم ان وال ى مذهب أهل        وآ ئلة عل ه أس وآانت ل
ر واحد     العالمة شيخ اإلسالم بن الخير، ونظم في ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا اإلمام يتيمة رحمه اهللا، وذآر غي

   . السكاآيني ما مات حتى رجع عن مذهبه، وصار إلى قول أهل السنة فاهللا أعلم من أصحاب الشيخ أن

   . السنة وأخبرت أن ولده حسنًا هذا القبيح آان قد أراد قتل أبيه لما أظهر

دين تنكز ن         ر سيف ال دن األمي ى        ائب وفي ليلة االثنين خامس شهر رجب وصل ب ي إل ه الت ى تربت ان إل ام آ الش
ل من          اب النصر بدمشق، نق أه ظاهر ب ذي أنش ه ال ر،       جانب جامع د ثالث سنين ونصف أو أآث اإلسكندرية بع

دفن بمدرسته بالقدس          بشفاعة ابنته زوجة الناصر عند ولده السلطان  ك وأرادوا أن ي أذن في ذل ك الصالح، ف المل
   . ه بدمشق وعملت له الختم وحضر القضاة واألعيان رحمه اهللابه إلى تربت الشريف، فلم يمكن، فجيء

ر صالح            وفي صاحبنا األمي ارك ت اء حادي عشر شعبان المب وم الثالث ن أخي       وفي ي ي اب دين يوسف التكريت ال
ة بالقصاعين،     وزير، بمنزل ة ال ة وآالم          الصاحب تقي الدين بن توب اء وفطن ين، ذا ذآ اء األربع ابًا من أبن ان ش آ

إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه اهللا، وألصحابه خصوصًا، ولكل من يراه  جيدة، وآان آثير المحبة وبصيرة
     . العلم عمومًا من أهل



 

ربتهم بسفح        ن بت راء والصالحين، ودف ة الفق وم السبت       وآان فيه إيثار وإحسان ومحب ه اهللا، وفي ي قاسيون رحم
م يشعر         ة بدمشق ل ه جاءت زلزل ر  الخامس عشر من ا آثي واترت        به م ت ة، ث د والمن ا وهللا الحم اس لخفته من الن

الد حلب    ر من              األخبار بأنها شعثت في ب ب، وآثي ة حل راج بقلع ى سقط بعض األب ران حت رًا من العم يئًا آثي ش
ا إال   ومشاهدها وجدرانها، وأما في القالع حولها فكثير جدًا، وذآروا أن مدينة منبج لم يبق دورها ومساجدها منه

   . قليل، وأن عامة السكانين بها هلكوا تحت الردم رحمهم اهللال

دمان  ر       وفي أواخر شهر شوال خرجت التجاريد إلى الكرك وهما أميران مق نقر، واألمي دين فراس ر عالء ال األمي
دًا،      الحاج بيدمر، واشتهر في هذه األيام أن أمر دهم ج الكرك قد ضعف وتفاقم عليهم األمر وضاقت األرزاق عن

ى              نزل منها جماعات من  و ه، فسيروا من الصبح إل ن الناصر مخامرين علي د ب ر أحم ائها وخاصية األمي رؤس
د قلت         قالوون د ق د أحم روا أن الحواصل عن ديار المصرية، وأخب اهللا    وصحبتهم مقدمون من الحلقة إلى ال دًا ف ج

   . المسؤول أن يحسن العاقبة

د الحق     ذي الحجة توفي القاضي وفي ليلة األربعاء الثامن والعشرين من شهر ن عب اإلمام العّالمة برهان الدين ب
   . مدة طويلة، بعد ابن الحريري شيخ الحنفية وقاضي القضاة بالديار المصرية

وم األحد       ثم عزل وأقام بدمشق ودّرس في أيام تغردمر بالعذراوية لولده القاضي درس ي ا ال ذآر به أمين الدين، ف
ة  ان     قبل وفاة والده بثالث ان موت بره ام، وآ ق الصالحية،         أي تانه من أراضي األرزة بطري ه اهللا ببس دين رحم ال

ه     ودفن من الغد بسفح قاسيون ري، وحضر جنازت بمقبرة الشيخ أبي عمر رحمه اهللا، وصّلي عليه بالجامع المظف
   . واألعيان واألآبار رحمه اهللا القضاة

  وسبعمائة ثم دخلت سنة خمس وأربعين 

ق         استهلت   ا يتعل امية وم ديار الش ديار المصرية وال ذه السنة وسلطان ال ن        ه ن إسماعيل ب ك الصالح ب ذلك المل ب
قالوون، وقضاته بالديار المصرية والشامية هم المذآورون في   السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور

ه  ره، ون         السنة المتقدمة، ونائب دم ذآ ره المتق دين ووزي دين،     بمصر الحاج سيف ال ين ال اظر الخاص القاضي مك
   . الجيوش القاضي علم الدين ابن القطب، والمحتسب المتقدم وناظر

النجيبي، ووآيل بيت المال القاضي عالء    وشاد الدواوين علم الدين الناصري، وشاد األوقاف األمير حسام الدين
دين    ي ال ة      الدين شرنوخ، وناظر الخزانة القاضي تق ب، وبقي ي الطي ن أب رهم،     ب دم ذآ المباشرين وأنظارهم المتق

ن القالنسي، والقاضي شهاب           وآاتب السر القاضي بدر دين ب ين ال الدين بن فضل اهللا آاتب السر، والقاضي أم
   . شرنوخ بن القيسراني، والقاضي شرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب محمود والقاضي عالء الدين الدين

د    شهر المحرم أول السبت استهل وال ا البل ة الكرك، وأم دين        حصار واقع بقلع ر سيف ال ه األمي تنيب في فأخذ واس
د    قبليه، قدم إليها من الديار المصرية، والتجاريد من الديار المصرية ومن دمشق محيطون بالقلعة، والناصر أحم

   . التسليم، ومن اإلجابة إلى اإلنابة بن الناصر ممتنع من

ق     ومن الدخول في طاعة أخيه، وقد ت ل خل ك، من الجيوش       فاقمت األمور وطالت الحروب، وقت ر بسبب ذل آثي
   . ومن أهل الكرك، وقد توجهت القضية إلى خير إن شاء اهللا

ل         وقبل ذلك بأيام يسيرة هرب من قلعة الكرك األمير سيف الدين أبو بكر ان أسر في أوائ ذي آ ادرآص ال ن به ب
ه،        آانحصار الكرك، وجماعة من مماليك الناصر أحمد،  ه ويحب ى ب ان يعتن ذي آ د، ال اتهمهم بقتل الشهيب أحم

   . من عنده وسالمته من يده واستبشر الجيوش بنزول أبي بكر

ى         ة مسلطة عل انيق الثالث ذا والمج ًا، وه ديار المصرية معظم ى ال يًال      وجهز إل ا ل د تضرب عليه ة من البل القلع
إن سورها ال   ر ولكن مع          ي  ونهارًا، وتدمر في بنائها من داخل، ف م ذآر أن الحصار فت ة، ث ه شيء بالكلي ؤثر في

 القلعة ميرة وال شيء مما يستعينون به على المقام فيها، فاهللا المسؤول أن يحسن   االحتياط على أن ال يدخل إلى
   . العاقبة



 

د مسرعًا من            دم البري اء الخامس والعشرين من صفر ق وم األربع ة، وأن ب     وفي ي تح القلع أخبر بف ا  الكرك ف ابه
ديار          أحرق، وأن جماعة األمير أحمد بن الناصر ى ال د إل ى البري دًا وسير عل د مقي استغاثوا باألمان، وخرج أحم

   . االثنين بعدا لظهر الثالث والعشرين من هذا الشهر، وهللا عاقبة األمور المصرية، وذلك يوم

ك الصالح     وفي صبيحة يوم الجمعة رابع ربيع األول دقت البشائر بالقلعة، وزينت البلد عن مرسوم السلطان المل
ه،       ة علي اع الكلم د، واجتم تح البل د الظهر            سرورًا بف ا بع ابعه، فرسم برفعه ين س وم االثن ى ي ة إل واستمرت الزين

يس          فتشوش آثير من ده، ول م عن ذين ه راء ال ه األم ره وبايع د ظهر أم  العوام، وأرجف بعض الناس بأن أحمد ق
ة، ودخلت األطالب     ذلك حقيق ع األول         ل وم األحد ثالث عشر ربي وش،    من الكرك صبيحة ي ات والجي بالطبلخان
   . واشتهر إعدام أحمد بن الناصر

ان النحوي، شيخ      وفي يوم الجمعة حادي عشر ربيع األول صّلي بالجامع األموي على الشيخ ي حي أمين الدين أب
   . خمسة أشهرتسعين سنة و البالد المصرية من مدة طويلة، وآانت وفاته بمصر عن

ه      ثم اشتهر في ربيع اآلخر قتل السلطان أحمد وحز رأسه وقطع يديه، ودفن ى أخي جثته بالكرك، وحمل رأسه إل
ذلك، ودخل الشيخ      الملك الصالح إسماعيل، وحضر بين يديه في الرابع اس ب والعشرين من هذا الشهر، ففرح الن

ك  لطان المل ى الس د الزرعي عل ه أش أحم ب من الم ومكوسات وإطالق  الصالح فطل ل المظ ن تبطي رة م ياء آثي
   . الدين بن بكتاش، وإطالق أمراء محبوسين بقلعة دمشق وغير ذلك طبلخانات لألمير ناصر

ا بضع   ع         فأجابه إلى جميع ذلك، وآان جملة المراسيم التي أجيب فيه ان آخر شهر ربي ا آ ين مرسومًا، فلم وثالث
ألها الش       ي س يم الت دمت المراس د اآلخر ق رج عن           يخ أحم ا، وأف ر منه ا، أو آثي ك الصالح، فأمضيت آله من المل

ا   صالح الدين بن الملك الكامل، واألمير سيف الدين بلو، في يوم الخميس سلخ هذا الشهر ثم روجع في آثير منه
   . حالها وتوقف

ة للحنفية ومسجدًا، قديمة فجعلت مدرس وفي هذا الشهر عملت منارة خارج باب الفرج وفتحت مدرسة آانت دارًا
ان،     وعملت طهارة عامة، ومصلى للناس، وآل ذلك منسوب ر حاجب آ إلى األمير سيف الدين تقطم الخليلي أمي

   . اليوم بالقصاعين وهو الذي جدد الدار المعروفة به

ليمان الج    وفي ليلة االثنين عاشر جمادى اآلخرة توفي صاحبنا المحدث تقي الدين دين س ري  محمد بن صدر ال عب
   . عبد اهللا، وجمال الدين إبراهيم وغيرهم زوج بنت الشيخ جمال الدين المزي، والد شرف الدين

ده فضيلة   ا، وعن اعات وغيره اهدًا تحت الس دارس، وش ًا بالم ان فقيه ن   وآ يء م ديث وش راءة الح ي ق دة ف جي
ده     وتوفي في الليلة المذآور العربية، وله نظم مستحسن، انقطع يومين وبعض الثالث ل، وآنت عن ة في وسط اللي

   . وحدثني وضاحكني، وآان خفيف الروح رحمه اهللا وقت العشاء اآلخرة ليلتئذ،

ى       ثم توفي في بقية ليلته رحمه اهللا، وآان أشهدني عليه بالتوبة من جميع ه عازم عل ما يسخط اهللا عز وجل، وأن
   . فن بمقابر باب الصغير عند أبويه رحمهم اهللاالثنين، ود ترك الشهود أيضًا رحمه اهللا، صّلي عليه ظهر يوم

ن العز     دين ب اد ال اب       وفي يوم الجمعة ثاني عشرين شهر رجب خطب القاضي عم الحنفي بجامع تنكز خارج ب
دين      النصر عن نزول الشيخ نجم الدين علي بن داود القفجاري له ر سيف ال عن ذلك، وأيضًا نائب السلطنة األمي

   . المذآور يومئذ ي الجامعتغردمر وحضوره عنده ف

الدين أبو العباس أحمد ابن قاضي القضاة   وفي يوم الجمعة تاسع عشرين رجب توفي القاضي اإلمام العالم جالل
د     ه بع ي، وصّلي علي ن          حسام الدين الرومي الحنف ان ودف ة بمسجد دمشق، وحضره القضاة واألعي صالة الجمع

ة في        الزردآاش بالمدرسة التي أنشأها إلى جانب ي قضاء قضاة الحنفي د ول قريبًا في الخاتونية الجوانية، وآان ق
     . والية أبيه الديار المصرية أيام

اموا     ه فأق ام مع أبي ك المنصور الجين         وآان مولده سنة إحدى وخمسين وستمائة، وقدم الش ي المل ا ول م لم ا، ث به
دراس من          الشام، ثم إ ولى أباه قضاء الديار المصرية، وولده هذا قضاء ى ثالث م ك واستمر عل د ذل ه عزل بع ن

م       خيار مدارس الحنفية ثم حصل له ذاآر في العل ان ي واه، وآ صمم في آخر عمره، وآان ممتعًا بحواسه سواه وق
   . وغير ذلك



 

دين          وفي الشيخ نجم ال ع والعشرين من شعبان ت اء الراب ن داود القفجاري خطيب جامع       وفي يوم األربع ي ب عل
ه       تنكز، ومدّرس ل وفات ا قب زل عنه د ن ة، وق ه           الظاهري ي، وصّلي علي ن العز الحنف دين ب اد ال ل للقاضي عم بقلي

د      بالجامع المذآور بعد صالة ن الشيرجي عن رة اب الظهر يومئذ، وعند باب النصر، وعند جامع جراح ودفن بمقب
   . النحو والتصريف نهاية فيوحضره القضاة واألعيان، وآان أستاذًا في النحو وله علوم أخر، لكن آان  والده،

د اهللا           د الناسك الشيخ عب وفي الشيخ الصالح العاب وم ت ذا الي د الظهر        وفي ه ه بع الضرير الزرعي، وصّلي علي
ه اهللا،        بالجامع األموي وبباب النصر وعند مقابر ة رحم ن تيمي دين اب ي ال الصوفية، ودفن بها قريبًا من الشيخ تق

م العشر         التالوة حسنها وصحي وآان آثير وم به ل ويق اس من دهر طوي رئ الن ادة، يق ر من    حها، آثير العب األخي
   . رمضان، في محراب الحنابلة بالجامع األموي رحمه اهللا

الم   ام الع ن         وفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان المعظم توفي الشيخ اإلم و عمر ب ورع أب د ال د الزاه العامل العاب
للمالكية، وصّلي عليه بعد الصالة وحضر جنازته خلق آثير وجم   ابة الذيأبي الوليد المالكي إمام محراب الصح

ى جانب           غفير، وتأسف الناس عليه ه، إل ه وأخي ر أبي ى جانب قب ن إل رة، ودف وعلى صالحه وفتاويه النافعة الكثي
ر  ه في المحراب             قب ي مكان ه اهللا، وول اريخ رحم ًا من مسجد الت الكي قريب دالوي الم ي الغن ده، وهو    أب ل  ول طف

   . صغير، فاستنيب له إلى حين صالحيته، جبره اهللا ورحم أباه

من مدة طويلة، وآان الناس محتاجين  وفي صبيحة ليلة الثالثاء سادس رمضان وقع ثلج عظيم لم ير مثله بدمشق
وه عن األسط     إلى مطر، فلله الحمد والمنة، وتكاثف الثلج على ره ونقل حة األسطحة، وتراآم حتى أعيى الناس أم

اس، فعوض اهللا   إلى األزقة يحمل، ثم نودي  باألمر بإزالته من الطرقات فإنه سدها وتعطلت معايش آثير من الن
   . راجعون الضعفاء بعملهم في الثلج، ولحق الناس آلفة آبيرة وغرامة آثيرة، فإنا هللا وإنا إليه

ى  وي عل امع األم ن رمضان صّلي بالج ث والعشرين م ة الثال وم الجمع ي ي دين  وف ر عالء ال و األمي نائب وه
   . الجاولي، وقد تقدم شيء من ترجمته رحمه اهللا

من الوصول إلى المصّلى، وال خرج   وفي أول شوال يوم عيد الفطر وقع فيه ثلج عظيم بحيث لم يتمكن الخطيب
اس   السعادة، وحضر الخطيب فصّلى بهم العيد بها،  نائب السلطنة، بل اجتمع األمراء والقضاة بدار وآثير من الن

   . صلوا العيد في البيوت

ي  ة دّرس قاضي القضاة تق ن ذي الحج ادي والعشرين م د الح وم األح ي ي امية  وف افعي بالش بكي الش دين الس ال
ه اهللا،  ب رحم ن النقي دين اب يخ شمس ال ة عن الش ن   البراني ق م راء وخل ان واألم ده القضاة واألعي وحضر عن

رْ  }   : الفضالء، وأخذ في قوله تعالى تَ            َقاَل َربِّ اْغِف َك َأْن ِدي ِإنَّ ْن َبْع ٍد ِم ي ِلَأَح ا َيْنَبِغ ًا َل ي ُمْلك ْب ِل ي َوَه ابُ  ِل   { اْلَوهَّ
   . وما بعدها  ] 35  : ص [ 

ة من     وفي ذي الحجة استفتي في قتل آالب البلد فكتب جماعة من أهل البلد في وم الجمع ذلك، فرسم بإخراجهم ي
تن   شرين منه، لكن إلى الخندق ظاهرالبلد الخامس والع باب الصغير، وآان األولى قتلهم بالكلية وإحراقهم لئال تن

ك،      بريحهم على ما أفتى به ام ذل ة للمصلحة، إذا رأى اإلم دة معين  اإلمام مالك بن أنس من جواز قتل الكالب ببل
   . الكالب وذبح الحمام طبته بقتلوال يعارض ذلك النهي عن قتل الكالب، ولهذا آان عثمان بن عفان يأمر في خ

  ثم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمائة 

امية      ديار المصرية والش ك        استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين بال ك المل ال ذل ة وأعم بالد الحلبي والحرمين وال
   . رون أيضًاالمنصور، وقضاته بالديار المصرية والشامية هم المذآو الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر بن

المزة    ذي ب اء        وفي يوم الجمعة سادس عشر محرم آملت عمارة الجامع ال ر به أه األمي ذي جدده وأنش ة ال الفوقاني
ل اهللا من           الدين المرجاني، الذي بنى والده مسجد الخيف   ه روح وانشراح، تقب ى وهو جامع حسن متسع في بمن

ا الخطيب     بجمع آثير وجم غفير من أهل بانيه، وعقدت فيه الجمعة  -المزة، ومن حضر من أهل البلد، وآنت أن
   . وهللا الحمد والمنة -الشيخ عماد الدين المصنف تغمده اهللا برحمته  يعني

ه   ووقع آالم وبحث في اشتراط المحلل في المسابقة، وآان سببه أن الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صنف في
   . تقي الدين بن تيمية في ذلك الشيخ مصنفًا من قبل ذلك، ونصر فيه ما ذهب إليه



 

ن       دين ب ي ال ى الشيخ تق زوه إل ه وهو         ثم صار يفتى به جماعة من الترك وال يع ه قول د أن د من اعتق ة، فاعتق تيمي
ك، وانفصل          مخالف لألئمة األربعة، فحصل عليه إنكار في افعي، وحصل آالم في ذل ه القاضي الش ذلك، وطلب

   . الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور الحال على أن أظهر الشيخ شمس

  وفاة الملك الصالح إسماعيل 

دين إسماعيل       في يوم األربعاء ثالث شهر ربيع اآلخر من هذه السنة أظهر موت السلطان اد ال ك الصالح عم المل
وح   باألمر إلى أخيه ألبويه الملك الكامل سيف ا ابن الناصر بن المنصور آخر النهار، وآان قد عهد ي الفت لدين أب

ى سرير     ى دمشق عشية               شعبان، فجلس عل ر إل دم الخب م ق ًا مشهودًا، ث ان يوم ه، وآ وم الخميس رابع ة ي المملك
   . ليلة الجمعة الثاني عشر منه الخميس

ة      وآان البريد قد انقطع عن الشام نحو عشرين يومًا للشغل بمرض السلطان، زا للبيع دين مع فقدم األمير سيف ال
ك ال  ان       للمل ا آ ه، فلم ه الجيش لتلقي ل، فرآب علي ة          كام دمين وبقي ة من النائب والمق ة أخذت البيع صبيحة الجمع

ك     د للسلطان المل راء والجن ك             األم ذ للمل اء يومئ د وخطب الخطب ن البل ائر وزي دار السعادة، ودقت البش الكامل ب
   . جعله اهللا وجهًا مبارآًا على المسلمين الكامل،

ن قاضي القضاة        نين الثاني والعشرين من ربيع اآلخر دّرس القاضيوفي صبيحة يوم االث دين حسين اب ال ال جم
ذلك،         تقي الدين السبكي الشافعي بالمدرسة الشامية ه مرسومًا سلطانيًا ب ا، واستخرج ل وه عنه البرانية، نزل له أب

 ي الحنفي، وأخذ في الدرسواألعيان وجماعة من األمراء والفقهاء، وجلس بين أبيه والقاض فحضر عنده القضاة
ْؤِمِنينَ  اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َآِثيٍر ِمْن ِعَباِدِه َوَلَقْد آَتْيَنا َداُوَد َوُسَلْيَماَن ِعْلمًا َوَقاَلا }   : في قوله تعالى ات    { اْلُم اآلي

   .  ] 15  : النمل [ 

درس بك       تكلم في ال دين الم ارة وبشاعة،   وتكلم الشريف مجد ال ه نك د       الم في تنيب بع ه الحاضرون، فاس فشنع علي
ديار       ى ال د طلب إل م بإسالمه، وق دين تغردمر وهو          انقضاء الدرس وحك ر سيف ال المصرية نائب دمشق األمي

دين            متمرض، انقطع عن الجمعة بسبب المرض ر سيف ال ا األمي ى حلب لمجيء نائبه ذهب إل د ي رات، والبري م
   . أن الحاج أرقطيه تعين لنيابة حلب وذآريلبغا لنيابة دمشق، 

دين    ر سيف ال ه       وفي يوم الجمعة رابع جمادى األولى خرجت أثقال األمي ه وموالي ه وهجن تغردمر النائب وخيول
وأبهة هائلة جدًا، وخرجت المحافل والكحارات والمحفات لنسائه  وحواصله وطبلخاناته وأوالده في تجمل عظيم،

   . عجيبة، هذا آله وهو بدار السعادة وبناته وأهله في هيبة

دين    ر سيف ال ة        فلما آان من وقت السحر في يوم السبت خامسه خرج األمي ى الكسوة في محف تغردمر بنفسه إل
ذ   ا طلعت الشمس من يومئ ا   لمرضه مصحوبًا بالسالمة، فلم دين يلبغ ر سيف ال تاذ دار األمي دم من حلب أس ق

     . الناس بهم، وذهب الناس للتهنئة والتودد إليهم البحتاوي فتسلم دار السعادة، وفرح

دين      ولما آان يوم السبت الثاني عشر من جمادى األولى خرج الجيش بكماله ر سيف ال لتلقي نائب السلطنة األمي
   . السر، وقبل العتبه على العادة ثم مشى إلى دار السعادة يلبغا فدخل في تجمل عظيم، ثم جاء فنزل عند باب

ه في  وفي ع ة عشر رجًال وأضاف       شية يوم االثنين رابع عشرة قطع نائب السلطنة ممن وجب قطع الحبس ثالث
من جناياتهم، وصلب ثالثة بالمسامير ممن وجب قتله،  إلى قطع اليد قطع الرجل من آل منهم، لما بلغه أنه تكرر

   . وأهل الشرور، والعيث والفساد ففرح الناس بذلك لقمعه المفسدين

ديار المصرية      ر في العشر األوسط من جمادى اآلخرة وفاة األمير سيف الدينواشته ى ال تغردمر بعد وصلوه إل
وذآر أنه رسم على ولده وأستاذ داره، وطلب منهم مال جزيل،  بأيام، وآان ذلك ليلة الخميس مستهل هذا الشهر،

   . فاهللا أعلم

ا،    بن العز الحنفيوفي يوم االثنين ثاني عشره توفي القاضي عالء الدين  ن به نائب الحكم ببستانه بالصالحية ودف
إياها من عمه القاضي عماد الدين إسماعيل، آما قدمنا، ولم يدرس  وذلك بعد عود المدرسة الظاهرية إليه، وأخذه

   . واحدًا، وهو متمرض، ثم عاد إلى الصالحية فتمادى به مرضه إلى أن مات رحمه اهللا فيها إال يومًا



 

آثير من البلد، ووقع مطر عظيم   لرآب إلى الحجاز الشريف يوم السبت حادي عشر شوال، وخرج ناسوخرج ا
داً       يًال ج ان قل ة أن المطر آ ذا           جدًا، ففرح الناس به من جه ع ه ا وق انون األصم، فلم في شهر رمضان، وهو آ

د والمن       استبشروا به وخافوا على الحجاج ضرره،   ابع وهللا الحم داول المطر وتت م ت ة، لكن ترحل الحجاج في     ث
   . آثير، واهللا المسلم والمعين والحامي أوحال آثيرة وزلق

وقهم  ين الصمين فع ديد ب يهم مطر ش ع عل ين وق يج ذاهب تقل الحج ا اس م  ولم ى زرع فل املوا إل م تح ا، ث ًا به أيام
م من الشدة    منهم وأآثرهم، وذآروا أشياء عظيمة حصل يصلوها إال بعد جهد جهيد وأمر شديد، ورجع آثير ت له

   . ومنهم من آان تقدم إلى أرض بصرى، فحصل لهم رفق بذلك واهللا المستعان وقوة األمطار وآثرة األوحال،

ين زرع والصميين        ا ب اة فيم ر الحاج سيف        وقيل إن نساء آثيرة من المخدرات مشين حف ان أمي ك، وآ د ذل وبع
   . ينة بعلبك يومئذ واهللا المستعان، انتهىبمد الدين ملك آص وقاضيه شهاب الدين بن الشجرة الحاآم

  وسبعمائة ثم دخلت سنة سبع وأربعين 

امية والحرمين         ديار المصرية والش بالد بال ذه السنة وسلطان ال دين        استهلت ه ك الكامل سيف ال ك المل ر ذل وغي
ذآورون  قالوون، وليس له بمصر نائب، وقضاة مصر ه شعبان بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور م الم

   . األمير سيف الدين يلبغا اليحياوي، وقضاة دمشق هم المذآورون في التي قبلها في التي قبلها، ونائب دمشق

دين، واستقل        إال أن قاضي القضاة عماد الدين بن إسماعيل الحنفي نزل عن القضاء  ده قاضي القضاة نجم ال لول
      . الريحانية تدريس بالوالية وتدريس النورية، وبقي والده على

ن الشيخ       وفي يوم الجمعة السادس عشر من المحرم من هذه السنة توفي الشيخ تقي د ب الدين الشيخ الصالح محم
ان        محمد بن قوام بزاويتهم بالسفح، وُصّلي عليه ة وحضره القضاة واألعي ن بالزاوي م دف الجمعة بجامع األفرم، ث

   . وعشرون يومًا، وهذا أشد من ذلكوبين أخيه ستة أشهر  وخلق آثير، وآان بينه

ا   دين يلبغ رج وضمنت        وفتحت في أول السنة القيسارية التي أنشأها األمير سيف ال اب الف نائب السلطنة ظاهر ب
بعة آالف آل شهر، اهرًا بنحو من س ا  ضمانًا ب ة ومسجد، وظاهره ي وسطها برآ ارة ف ارية تج ا قيس وداخله

   . دآاآين وأعاليها بيوت للسكن

رآن      عقد مجلس بمشهد عثمان  : ي صبيحة يوم االثنين ثاني عشر ربيع األولوف رأ الق ان يق اني، وآ للنور الخراس
رائض     ياء من ف اس أش ة            في جامع تنكز، ويعلم الن م في بعض األئم ه تكل ه أن ه في الوضوء والصالة، ادُّعي علي

ياء    من العقائد ويطلق عبارات زائدة على ما األربعة، وأنه تكلم في شيء بعض أش ورد به الحديث، وشهد عليه ب
   . فاقتضى الحال أن عّزر في هذا اليوم، وطيف به في البلد، ثم رد إلى السجن معتقًال متعددة،

ا      ن مهن د ب ر أحم ه األمي فع في ه ش رين من اني عش يس الث وم الخم ان ي ا آ لطنة    فلم ب الس د نائ رب عن ك الع مل
   . لهفاستحضره بين يديه وأطلقه إلى أهله وعيا

ى صّلى نائب السلطنة       ادى األول اوي       ولما آان تاريخ يوم الجمعة ثالث عشر جم ا اليحي دين يلبغ ر سيف ال األمي
   . وصّلى عنده القاضي الشافعي والمالكي وآبار األمراء الناصري بجامع تنكز ظاهر دمشق برا باب النصر،

ا انصرف من الصالة      السالح ولما أقيمت الصالة صّلى وقعد بعض ممالكيه عن الصالة ومعه حراسة له، ثم لم
   . نهض النائب إلى دار السعادة اجتمع باألمراء المذآورين وتشاوروا طويًال، ثم

دم وخرج        فلما آان آخر النهار برز بخدمه ومماليكه وحشمه ووطاقه وسالحه ي مسجد الق زل قبل وحواصله، ون
   . تفق طلوع القمر خاسفًاوا الجند واألمراء في آخر النهار وانزعج الناس،

ول       راآيس بالنشاب والخي ه الت اب وعلي ر،       ثم خرج الجيش ملبسًا تحت الثي ا الخب اس م دري الن ات، وال ي والجناب
ال أموت إال   : صفد قد رآب إليه ليقبض عليه، فانزعج لذلك وقال وآان سبب ذلك أن نائب السلطنة بلغه أن نائب

   . على فراشي على ظهر أفراسي، ال



 

ا    وخرج الجند واألمراء خوفًا من أن يفوتهم بالفرار، فنزلوا يمنة ويسرة، فلم يذهب من تلك المنزلة بل استمر به
األمراء جماعة   ك الكامل              يعمل النيابة ويجتمع ب ع المل رأي، وهو خل ه من ال ا هو في ى م تميلهم إل رادى، ويس وف

   . ًال ال تليق بمثلهمن مسك األمراء بغير سبب، ويفعل أفعا شعبان ألنه يكثر

ن الناصر لحسن    تلهم في         وذآروا أمورًا آثيرة، وأن يولوا أخاه أمير حاجبي ب زل يف م ي ه، ول ل فعل شكالته وجمي
   . عليه، وسلموا له ما يدعيه، وتابعوا على ما أشار إليه وبايعوه الذروة والغارب حتى أجابوه إلى ذلك، ووافقوه

   . الدمشقيون وآثير من المصريين د يستميلهم إلى ما ماأل عليهثم شرع في البعث إلى نواب البال

ان      ن آ رج بعض م ة، وأخ ة الكلي ور العام ي األم ي التصرف ف ًا ف رع أيض ة   وش ه بالقلع ل اعتقل ك الكام المل
   . إلى من أقلعه منشورة، وعزل وولّى وأخذ وأعطى المنصورة، ورد إليه إقطاعه بعد ما بعث الملك الكامل

يهم غالل الحواصل       وطلب ال اع عل امن عشرة ليب اء ث م        تجار يوم األربع ا في الحال، ث دفعوا أثمانه السلطانية في
يم            يذهبوا فيتسلموها من البالد البرانية، وحضر ه وهو مخ ذا آل ادة، وه راء والس ادة واألم ى الع ده القضاة عل عن

   . يحصره بلد وال يحويه سور بالمكان المذآور، ال

ديار المصرية من     رابع جمادى اآلخرة خرجت تجريدة نحو عشرة طليعة لتلقيوفي يوم الخميس  من يقدم من ال
يصدقهم النائب، وربما عاقب بعضهم، ثم رفعهم إلى القلعة،  األمراء وغيرهم، ببقاء األمر على ما آان عليه، فلم

ان    باختالف المصريين وما بين قائل السلطان الكامل قائم ا وأهل دمشق ما بين مصدق ا آ ى م لصورة مستمر عل
   . والتجاريد المصرية واصلة قريبًا، وال بد من وقوع خبطة عظيمة عليه،

   . العاقبة وتشوشت أذهان الناس وأحوالهم بسبب ذلك، واهللا المسؤول أن يحسن

ذيب، ونائب السلطنة وخواصه        ين تصديق وتك ا ب ة من        وحاصل القضية أن العامة م ى ثق راء عل ار األم من آب
ر حاجي،       نفسهم، وأن األمراء على خالف شديد في الديار المصريةأ ه أمي ين أخي بين السلطان الكامل شعبان وب

   . والجمهور مع أخيه أمير حاجي

ه     ثم جاءت األخبار إلى النائب بأن التجاريد المصرية خرجت تقصد الشام م إن ر، ث ومن فيه من الجند لتوطد األم
ي اللي  راء ف ى مصرتراجعت رؤوس األم لطان،    ل إل ى الس م عل الىء له و مم ن ه وانهم مم ى إخ وا إل واجتمع

ده،         فاجتمعوا ودعوا إلى سلطنة ة تأيي ى ني اقي النفوس متجاهرة عل أمير حاجي وضربت الطبلخانات وصارت ب
     . عليه السلطان الكامل، وعّدوا عليه مساويه، وقتل بعض األمراء، وفر الكامل وأنصاره فاحتيط ونابذوا

ى         و ر حاجي فأجلسوه عل ه واستظهر أيضًا أمي ي زوج ابنت ر،      خرج أرغون العالئ ك المظف وه بالمل السرير ولقب
   . وبعث إلى نائب القلعة فامتنع من ضربها وجاءت األخبار إلى النائب بذلك، فضربت البشائر عنده،

د، وتقلص وجود      الناس وآان قد طلب إلى الوطاق فامتنع من الحضور، وأغلق باب القلعة، فانزعج بط البل واخت
ى  رة          الخير، وحصنت القلعة ودعوا للكامل بكرة وعشية عل ادتهم في آث ى ع الجيش عل ة ب ادة، وأرجف العام الع

   . فصولهم، فحصل لبعضهم أذية

ه     فلما آان يوم االثنين ثامن الشهر قدم نائب حماه إلى دمشق مطيعًا م أجريت ل لنائب السلطنة في تجمل وأبهة، ث
   . ة أمثالهعاد

وم  ذا الي را حاجب    : وفي ه دين بيغ ر سيف ال دوم األمي ة بق ة   وقعت بطاق ديار المصرية ألجل البيع الحجاب بال
وأمر بتزيين البلد، فزين الناس وليسوا منشرحين، وأآثرهم يظن  للسلطان الملك المظفر، فدقت البشائر بالوطاق،

   . ة قريبًاالتجاريد المصرية واصل أن هذا مكر وخديعة، وأن

بابها، فال يفتح إال الخوخة البرانية والجوانية،  وامتنع نائب القلعة من دق البشائر وبالغ في تحصين القلعة، وغلق
ذا      : العامة، يقولون وهذا الصنيع هو الذي يشوش خواطر ى ه ع عل لو آان ثم شيء له صحة آان نائب القلعة يطل

   . الوطاق قبل



 

ى         فلما آان يوم الثالثاء را إل دين بيغ ر سيف ال دم األمي زوال، ق د ال د        بع ه تقلي وه، ومع وه وعظم د تلق الوطاق، وق
   . يلبغا نائب السلطنة، وآتاب إلى األمراء بالسالم النيابة من المظفر إلى األمير سيف الدين

   . ففرحوا بذلك وبايعوه وانضمت الكلمة وهللا الحمد

ه     ورآب بيغرا إلى القلعة فترجل وسل سيفه  ة فبايع ى نائب القلع د        ودخل إل ة بع ائر في القلع سريعًا، ودقت البش
م        اس، ث ر، وطابت أنفس الن ه الخب رح          المغرب، حين بلغ د وف ة في البل ة وزادت الزين ة في الزين أصبحت القلع

   . الناس

ه في تجمل   البلد واألطالب بين يدي  فلما آان يوم الخميس حادي عشر الشهر دخل نائب السلطنة من الوطاق إلى
التوراة، وأشعلت الشموع،        وطبلخانات على عادة العرض، وقد خرج أهل البلد إلى ة ب الفرجة، وخرج أهل الذم

   . وآان يومًا مشهودًا

إذا هو    وقد صلى في شهر رمضان من هذه السنة بالشامية البرانية صبي عمره ست سنين، وقد رأيته وامتحنته ف
   . رب ما يكونيجيد الحفظ واألداء، وهذا من أغ

ة في خان        وفي العشر األول من هذا الشهر فرغ من بناء الحمامين الذي بناهما القرب من الثابتي نائب السلطنة ب
   . والقرب وغير ذلك السلطان العتيق، وما حولها من الرباع

ة ع  وفي يوم األحد حادي عشره اجتمع نائب السلطنة والقضاة األربعة ووآيل تقين،    بيت المال والدول ل المس د ت ن
   . البقعة جامعًا بقدر جامع تنكز من أجل أن نائب السلطنة قد عزم على بناء هذه

   . فاشتوروا هنالك، ثم انفصل الحال على أن يعمل واهللا ولي التوفيق

رحمن         د ال دين عب ن ال ى الشيخ زي دة صّلي عل دين        وفي يوم الخميس ثالث ذي القع ي ال ة، أخو الشيخ تق ن تيمي ب
   . هما اهللا تعالىرحم

د          ان ق ا، وآ اني بقطن ي القطن وفي الشيخ عل اني عشرة ت ه        وفي يوم السبت ث نين، واتبع ذه الس ره في ه اشتهر أم
ابر      جماعة من الفالحين والشباب المنتمين إلى طريقة ره، وقصده األآ أحمد ابن الرفاعي، وعظم أمره وسار ذآ

   . للزيارة مرات

نقم       ة أمثاله، وله أصحاب يظهرون إشارة باطلة،وآان يقيم السماعات على عاد ان ي ا آ ذا مم ة، وه وأحواًال مفتعل
   . وإن آان يقرهم على ذلك فهو مثلهم، واهللا سبحانه وتعالى أعلم عليه بسببه، فإنه إن لم يكن يعلم بحالهم فجاهل،

اه تحت     األمراء  اهتم ملك -أعني ذي الحجة من العيد وما بعده  -وفي أواخر هذا الشهر  ذي بن في بناء الجامع ال
   . من أبنية، وعملت العجل وأخذت أحجار آثيرة من أرجاء البلد القلعة وآان تل المستقين، وهدم ما آان هناك

ا     وأآثر ما أخذت األحجار من الرحبة التي للمصريين، من تحت المئذنة اب، وتيسر منه التي في رأس عقبة الكت
   . وحمل على الجمال وغيرها من جبل قاسيونأحجار آثيرة، واألحجار أيضًا 

ا      قد بلغت -أعني سنة سبع وأربعين وسبعمائة  -وآان سلخ هذه السنة  ا، وربم ا دونه ائتين فم غرارة القمح إلى م
   . راجعون بيعت بأآثر من ذلك، فإنا هللا وإنا إليه

   وسبعمائة ثم دخلت سنة ثمان وأربعين 

ك        د المصرية والشامية والحرمين وغير ذلكاستهلت هذه السنة وسلطان البال ن المل ر حاجي ب ر أمي ك المظف المل
انوا في     الناصر محمد بن قالوون، ونائبه بالديار المصرية ذين آ األمير سيف الدين أرقطية، وقضاة مصر هم ال

ذآور         الماضية بأعيانهم، ونائبه م الم ام ه ا الناصري، وقضاة الش دين يلبغ ي   بالشام المحروسة سيف ال ون في الت
دين، فباشر         قبلها ده قاضي القضاة نجم ال زل لول ه،     بأعيانهم، غير أن القاضي عماد الدين الحنفي ن اة أبي في حي

   . وحاجب الحجاب فخر الدين إياس



 

ل،     واستهلت هذه السنة ونائب السلطنة في همة عالية في عمارة الجامع الذي ي سوق الخي قد شرع في بنائه غرب
   . ان يعرف بالتل المستقينبالمكان الذي آ

ه بالجامع،       وفي ثالث المحرم توفي قاضي القضاة شرف الدين محمد بن أبي بكر الكي، وصّلي علي داني الم الهم
ه  ه           ودفن بتربته بميدان الحصا، وتأسف الناس علي اس رحم ر من الن ى آثي انه إل ه وإحس ه وأخالق لرياسته وديانت

   . اهللا

ان     شرين من المحرم وصل تقليد قضاء المالكيةوفي يوم األحد الرابع والع ذي آ للقاضي جمال الدين المسالتي ال
   . آخر النهار نائبًا للقاضي شرف الدين قبله، وخلع عليه من

دة     ل، أعم ا         وفي شهر ربيع األول أخذوا لبناء الجامع المجدد بسوق الخي ون م د يعلق د، فظاهر البل رة من البل آثي
م يأخذ     اء ث ه من البن ه   فوق ه ويقيمون بدل ان بسوق           ون ذي آ ود ال ة، وأخذوا من درب الصيقل وأخذوا العم دعام
   . الدخلة على رأسه مثل الكرة فيها حديد العلبيين الذي في تلك

   . داروا بالدابة ينحل أراقيها أنه آان فيه طلسم لعسر بول الحيوان إذا  : وقد ذآر الحافظ ابن عساآر

ذا           والعشرين من ربيع األول من هذه السنة فلما آان يوم األحد السابع ه في ه ان ل ا آ د م وه، من موضعه بع قلع
   . أعلم الموضع نحوًا من أربعة آالف سنة واهللا

ى األخشاب       ين عل دود في سوق العلبي ذآور من السوق        وقد رأيته في هذا اليوم وهو مم ى الجامع الم ليجروه إل
   . إله إال اهللا ، فالالكبير، ويخرجوا به من باب الجابية الكبير

أه النائب وجفت       ذي أنش اء الجامع ال ي آانت تحت جداره حين        وفي أواخر شهر ربيع األخر ارتفع بن ين الت الع
   . أسسوه وهللا الحمد

راء آالحجازي وآقسنقر      وفي سلخ ربيع اآلخر وردت األخبار من الديار المصرية بمسك جماعة من  ان األم أعي
ة     ، فتحرك الجند بالشام ووقعتالناصري، ومن لف لفهما د في حرآ خبطة، ثم استهل شهر جمادى األولى والجن

ى أن     شديدة، ونائب السلطنة يستدعي د هؤالء عل األمراء إلى دار السعادة بسبب ما وقع بالديار المصرية، وتعاه
   . أحد، وأن يكونوا يدًا واحدة ال يؤذي

   . واحترز لنفسه، وآذلك حاشيته ادة إلى القصر األبلقوفي هذا اليوم تحول ملك األمراء من دار السع

ى             ديار المصرية عل ر من ال دم أمي ه ق ع عشر من اء الراب وم األربع ه        وفي ي اب من السلطان في ه آت د ومع البري
   . عليه بحضرة األمراء بالقصر األبلق، فتغمم لذلك وساءه التصريح بعزل ملك األمراء يلبغا نائب الشام، فقرئ

ديار         وفيه ط ة ال ولّي نياب د لي ى البري ديار المصرية عل ى ال ه إل أظهر        لب ه، ف ة ل ك خديع المصرية، والظاهر أن ذل
وليني           : المصرية أبدًا، وقال االمتناع، وأنه ال يذهب إلى الديار ة دمشق في ّي والي د استكثر عل ان السلطان ق إن آ

   . البالد شاء، فأنا راٍض بها أي

رآب فخيم قريبًا من الجسورة في  صبح من الغد وهو يوم الخميس وهو خامس عشره،ورد الجواب بذلك، ولما أ
   . الموضع الذي خيم فيه عام أول

   . الخيام هنالك على عادتهم عام أول وفي الشهر أيضًا آما تقدم، فبات ليلة الجمعة وأمر األمراء بنصب

ة وأحضروا        الفلما آان يوم الجمعة سادس عشره بعد الصالة ما شعر الناس إ وا تحت القلع د اجتمع راء، ق واألم
م          من القلعة سنجقين سلطانيين أصفرين، وضربوا     م تحت السنجق السلطاني، ول اجتمعوا آله ًا، ف ول حربي الطب

 وذويه آابنيه وإخوته وحاشيته، واألمير سيف الدين قالوون أحد مقدمي األلوف وخبره يتأخر منهم سوى النائب
   . بعد النيابةأآبر أخبار األمراء 



 

ك   ل،        فبعث إليه األمراء أن هلم إلى السمع والطاعة للسلطان، فامتنع من ذل م يقب ه فل نهم وبين وتكررت الرسل بي
   . ألمة الحرب فساروا إليه في الطبلخانات والبوقات ملبسين

رار رجل    واجههم هرب هو ومن مع فلما انتهوا إليه وجدوه قد رآب خيوله ملبسًا واستعد للهرب، فلما روا ف ه وف
غبارًا، وأقبل العامة وترآمان القبيبات، فانتهبوا ما بقي في معسكره من     واحد، وساق الجند وراءه فلم يكتنفوا له

ه وألصحابه     الشعير دم ل ًا، فع ا     واألغنام والخيام، حتى جعلوا يقطعون الخيام واألطناب قطعًا قطع ة م من األمتع
ًا شهاب    ه والمسير وراءه الحاجب الكبير الذييساوي ألف ألف درهم، وانتدب لطلب قدم من الديار المصرية قريب

   . األشرفية ثم عدل إلى ناحية القريتين الدين بن صبح، أحد مقدمي األلوف فسار على طريق

زل القصر     ولما آان يوم األحد، قدم األمير فخر الدين إياس نائب صفد فيها م جاء فن  فتلقاه األمراء والمقدمون، ث
انبرا نحو    ورآب من آخر النهار في الجحافل، ولم يترك أحدًا من الجند بدمشق إال رآب معه وساق وراء يلبغا ف

   . البرية

ى سار نحو        ه حت وا يكفون ا زال ب، وم د ضعف       فجعلت األعراب يعترضونه من آل جان ا وق اه، فخرج نائبه حم
يفه وسيوف       األعدا أمره جدًا، هو وآل ومن معه من آثرة السوق ومصاولة ده وأخذ س ُألقَي بي ب، ف ء من آل جان

   . بالسيوف إلى الديار المصرية من معه واعتقلوا بحماه، وبعث

ادين   وجاء الخبر إلى دمشق صبيحة يوم األربعاء رابع عشر هذا الشهر، فضربت البشائر بالقلعة وعلى باب المي
ا    على العادة، وأحدقت العساآر بحماه من آل جانب اس بجيش         ينتظرون م ام إي أنه، وق ه السلطان من ش رسم ب

وم الخميس التاسع والعشرين      دمشق على حمص، وآذلك جيش طرابلس، ثم دخلت العساآر راجعة إلى دمشق ي
   . من الشهر

ه        ون ب راء الموآل ه األم وه وحول د         وقدم يلبغا وهو مقيد على آديش هو وأب ه بع دخلوا ب ود، ف ه من الجن ومن مع
ا غلقت    عشاء اآلخرة فاجتا د م ى          زوا به فم السبعة بع روا عل م م ات، ث األسواق، وطفئت السرج، وغلقت الطاق

ين نحو    الشيخ رسالن والباب الشرقي على باب الصغير، ثم من عند مسجد الديان على المصّلى، واستمروا ذاهب
   . المصرية الديار

ذين   ى حواصلهم       خ وتواترت البريدية من السلطان بما رسم به في أمره وأصحابه ال اط عل ه من االحتي رجوا مع
  . وأموالهم وأمالآهم وغير ذلك

ادى اآلخرة،       اء ثالث جم وم األربع رة،         وقدم البريد من الديار المصرية ي اقون وغب ين ق ا ب ا فيم ل يلبغ أخبر بقت ف
ن سرد األمراء الثالثة الذين خرجوا من مصر وحاآم الوزير اب وأخذت رؤوسهما إلى السلطان وآذلك قتل بغبرة

فأخرجهم  طغيتمر وبيدمر البدري، أحد المقدمين، آان قد نقم عليه السلطان مماألة يلبغا، ابن البغدادي، والدوادار
   . من مصر مسلوبين جميع أموالهم وسيرهم إلى الشام

ل   ا        فلما آانوا بغزة لحقهم البريد بقتلهم حيث وجدهم، وآذلك رسم بقت ق، فلم اه من الطري ا حيث التق انفصل  يلبغ
   . فحمة فخنقه ثم احتز رأسه وذهب به إلى السلطان البريد من غزة التقى يلبغا في طريق وادي

بيت المملكة، فتسلم مصاغًا وجواهر  وقدم أميران من الديار المصرية بالحوطة على حوصال يلبغا وطواشي من
ى    ه عل ان وقف د ش      نفيسة جدًا، ورسم ببيع أمالآه وما آ ان ق ذي آ د      الجامع ال ان ق ل، وآ ه بسوق الخي رع بعمارت

ة           اشتهر أنه وقف عليه القيسارية اب الجابي امين المتجاورين ظاهر ب رج، والحم اب الف أها ظاهر ب التي آان أنش
   . أعلم السلطان العتيق، وخصصا في قرايا أخرى آان قد استشهد على نفسه بذلك قبل ذلك فاهللا غربي خان

   . فال يدري على أي صفة هلكوا لوا إلى الديار المصرية وعدم خبرهم،ثم طلب بقية أصحابه من حماه فحم

ذه السنة       ادى اآلخرة من ه اه        وفي صبيحة يوم الثالثاء الثامن عشر من جم دين أرغون ش ر سيف ال دخل األمي
اس الحاج   دمشق المحروسة نائبًا عليها، وآان قدومه من حلب، ب، انفصل عنها وتوجه إليها األمير فخر الدين إي

  وعليه خلعة وعمامة بطرفين، وهو قريب الشكل فدخلها أرغون شاه في أبهة

   . من تنكز رحمه اهللا فنزل دار السعادة وحكم بها، وفيه صرامة وشهامة



 

بالجامع األموي وظاهر باب النصر، وحضر  وفي يوم الخميس الثالث والعشرين منه صّلي على األمير قراسنقر
   . بميدان الحصا بالقرب من جامع الكريمي ء، ودفن بتربتهالقضاة واألعيان واألمرا

ا    اس لم ة         وعملت ليلة النصف على العادة من إشعال القناديل ولم يشعل الن أخر المطر وقل ه من الغالء وت م في ه
ائر   ر، وس ة   الغلة، آل رطل إال وقية بدرهم، وهو متغي ياء غالي ه         . األش ة ونصف، ومثل والزيت آل رطل بأربع

يس شيء قريب           ج والصابون واألرزالشير ذا النحو، ول ى ه ائر األطعمات عل ة، وس والعنبريس آل رطل بثالث
   . اللحم بدرهمين وربع، ونحو ذلك الحال سوى

ة        ون القمح للمؤن دة ويجلب اآن البعي ردون من األم دهم القمح        وغالب أهل حوران ي ع عن دار من دمشق، وبي والب
   . واهللا هو المأمول المسئول م في جهد شديد،المغربل آل مد بأربعة دراهم، وه

ا القدس    وإذا سافر أحد يشق عليه تحصيل الماء لنفسه ولفرسه ودابته، ألن المياه التي في الدرب آلها نفذت، وأم
   . فأشد حاًال وأبلغ في ذلك

ّن اهللا سبحانه   د والم    ولما آان العشر األخير من شعبان من هذه السنة م ه الحم الى ول اده بإرسال     وتع ى عب ة عل ن
اد ى العب ذي أحي دارك ال دران،   الغيث المت ة والغ ي األودي اء ف ود الم انهم لوج ى أوط اس إل بالد، وتراجع الن وال

   . زرع بعد أن لم يكن فيها قطرة وامتألت برآة

بالد    اء عم ال ي هال       وجاءت بذلك البشائر إلى نائب السلطنة، وذآر أن الم ل بن ى جب ثلج عل ا، وأن ال ر،  آله ل آثي
وج  ة،           وأما الجبال التي حول دمشق فعليها ثل د والمن رج شديد وهللا الحم وب وحصل ف دًا، واطمأنت القل رة ج آثي

   . من تشرين الثاني وذلك في آخر يوم بقي

دين   ي بالصالحية، وهو خطيب       وفي يوم الثالثاء الحادي والعشرين من رمضان توفي الشيخ عز ال د الحنبل محم
ه اهللا      وآان من الصالحين المشهورين رحمه الجامع المظفري، نهم، فلقن د دف اهللا، وآان آثيرًا ما يلقن األموات بع

   . في الحياة الدنيا وفي اآلخرة حجته وثبته بالقول الثابت

  الناصر مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن 

السلطان الملك المظفر حاجي بن بقتل  وفي العشر األخير من رمضان جاء البريد من نائب غزة إلى نائب دمشق
ل في الحال          الناصر محمد، وقع بينه وبين األمراء فتحيزوا عنه ة فقت ة قليل يهم في طائف إلى قبة النصر فخرج إل

   . قطع قطعًا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون  : ويقال وسحب إلى مقبرة هناك،

ن السلطان     ير للبيعةولما آان يوم الجمعة آخر النهار ورد من الديار المصرية أم ألخيه السلطان الناصر حسن ب
ة          الناصر محمد بن قالوون، فدقت البشائر في د في السعة الراهن ه وهللا الحم د بكمال ن البل القلعة المنصورة، وزي

ة،       من أمكن من الناس، ى انتظام الكلم د عل ه وهللا الحم د بكمال اع   وما أصبح صباح يوم السبت إال زين البل واجتم
   . األلفة

اس نائب    دين إي اجتمع بالنائب في        وفي يوم الثالثاء العشرين من شوال قدم األمير فخر ال ه، ف ًا علي حلب محتاط
د أمضى      : ويقال دار السعادة، ثم ُأدخل القلعة مضيقًا عليه، ه فق إنه قد فوض أمره إلى نائب دمشق، فمهما فعل في

در المنصورة نحوًا من جمعة، ثم أر له، فأقام بالقلعة ا فعل    آب على البريد ليسار به إلى الديار المصرية، فلم ي م
   . به

مؤرخ اإلسالم وشيخ المحدثين شمس الدين أبو  وفي ليلة االثنين ثالث شهر ذي القعدة، توفي الشيخ الحافظ الكبير
ن    الصالح، وصّلي عليه يوم االثنين صالة الظهر في جامع    عبد اهللا محمد بن عثمان الذهبي بتربة أم دمشق ودف

   . به شيوخ الحديث وحفاظه رحمه اهللا بباب الصغير، وقد ختم

دين        وفي يوم األحد سادس عشر ذي القعدة حضرت تربة أم الصالح رحم اهللا ا عوضًا عن الشيخ شمس ال واقفه
   . وآان درسًا مشهودًا وهللا الحمد والمنة الذهبي، وحضر جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة،



 

الرحمن بن آعب بن مالك، عن أبيه أن  عن الشافعي، عن مالك، عن الزهري، عن عبد  : ت فيه حديث أحمدأورد
   : رسول صلى اهللا عليه وسلم قال

   .  )  ) يوم يبعثه إنما نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة حتى يرجعه إلى جسده (  ( 

نهم، وسمر    اعة انتهبوا شيئًاوفي يوم األربعاء تاسع عشره أمر نائب السلطنة بجم من الباعة فقطعوا أحد عشر م
   . أعلم عشرة تسميرًا تعزيرًا وتأديبًا انتهى واهللا

  وسبعمائة ثم دخلت سنة تسع وأربعين 

دين حسن     ديار       استهلت وسلطان البالد المصرية والشامية الملك الناصر ناصر ال ه بال ك المنصور ونائب ن المل ب
ائي        الدين يلبغا، ووزيره منجك، المصرية األمير سيف دين األخن ن جماعة الشافعي وتقي ال وقضاته عز الدين ب

   . الترآماني الحنفي، وموفق الدين المقدسي الحنبلي المالكي، وعالء الدين بن

ن فضل اهللا العمري،    ر       وآاتب سره القاضي عالء الدين بن محيي الدين ب ام المحروس بدمشق األمي ونائب الش
د ابسيف ال اه الناصري، وحاجب الحج ماعيلي، والقضاة بدمشق قاضي   ين أرغون ش ر اإلس ر طيردم األمي

افعي،  دين المسالتي            القضاة تقي الدين السبكي الش ي، وقاضي القضاة جالل ال دين الحنف وقاضي القضاة نجم ال
   . القضاة عالء الدين بن منجا الحنبلي المالكي، وقاضي

ا أيضًا، مع       ن الحلبي الشافعي، وهو قاضي العساآروآاتب سره القاضي ناصر الدي ّدرس األسدية به بحلب، وم
وع    ار بوق واترت األخب ل            إقامته بدمشق المحروسة، وت رم أمر هائ الد الق ذآر عن ب بالد، ف بالء في أطراف ال ال

   . وموتان فيهم آثير

   . و يقارب ذلكأآثرهم أ إن أهل قبرص مات  : ثم ذآر أنه انتقل إلى بالد الفرنج حتى قيل

ه     وآذلك وقع بغزة أمر عظيم، وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب دمشق ى مثل أنه مات من يوم عاشوراء إل
ذه       من شهر صفر نحو من بضعة عشر ألفًا، وقرئ البخاري ع األول في ه ابع ربي في يوم الجمعة بعد الصالة س

   . ذلك المقرؤن، ودعا الناس برفع الوباء عن البالد الناس، وقر أربعة بعد السنة، وحضر القضاة وجماعة من

ا من           ذا المرض في السواحل، وغيره ول ه م من حل ا بلغه افون      وذلك أن الناس لم بالد يتوهمون ويخ أرجاء ال
     . جماعة من أهلها بهذا الداء وقوعه بمدينة دمشق، حماها اهللا وسلمها مع أنه قد مات

ة    الناس بمحراب الصحابة وقرأوا متوزعيناجتمع   : وفي صبحية يوم تاسعه رة وثالثمائ سورة نوح ثالثة آالف م
   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرشده إلى قراءة ذلك آذلك وثالثة وستين مرة، عن رؤيا رجل أنه رأى رسول

ة،    آثر الموت في الناس بأمراض الطواعين وزاد  : وفي هذا الشهر أيضًا ى المائ ا   األموات آل يوم عل ا هللا وإن فإن
   . إليه راجعون

   . بالنظر إلى آثرة أهل البلد قليل وإذا وقع في أهل بيت ال يكاد يخرج منه حتى يموت أآثرهم، ولكنه

يما    ر، وال س ٌم غفي ر من         وقد توفي في هذه األيام من هذا الشهر خلٌق آثير وج يهن أآث إن الموت ف اء، ف من النس
ة         في القنوت بسائرالرجال بكثير آثير، وشرع الخطيب  ة الجمع اء من المغرب ليل ع الوب دعاء برف الصلوات وال

   . السنة، وحصل للناس بذلك خضوع وخشوع وتضرع وإنابة سادس شهر ربيع اآلخر من هذه

   . فإنا هللا وإنا إليه راجعون وآثرت األموات في هذا الشهر جدًا، وزادوا على المائتين في آل يوم،

دًا     منهم، وتعطلت مصالح الناس، وتأخرت الموتى عنوتضاعف عدد الموتى  وتى ج إخراجهم، وزاد ضمان الم
دًا، فرسم نائب السلطنة بإبطال ضمان         فتضرر الناس وال سيما الصعاليك، فإنه يؤخذ على ر ج الميت شيٌء آثي

نعوش آثيرة  ونودي بإبطال ذلك في يوم االثنين سادس عشر ربيع اآلخر، ووقف النعوش والمغسلين والحمالين،
   . البلد واتسع الناس بذلك، ولكن آثرت الموتى، فاهللا المستعان في أرجاء



 

اس    د أن يصوم الن ع        وفي يوم االثنين الثالث والعشرين منه نودي في البل وم الراب ام وأن يخرجوا في الي ة أي ثالث
ام    إلى اهللا ويسألونه في رفع الوبا وهو يوم الجمعة إلى عند مسجد القدم يتضرعون اس ون ر الن ء عنهم، فصام أآث

   . وأحيوا الليل آما يفعلون في شهر رمضان الناس في الجامع،

وم    اس ي رج الن ه خ رين من ابع والعش ة الس وم الجمع اس ي ا أصبح الن ود   فلم ق، واليه ٍج عمي ل ف ن آ ة م الجمع
ضاة من بعد صالة الصبح، والفقراء واألمراء والكبراء والق والنصارى والسامرة، والشيوخ والعجائز والصبيان،

   . تعالى حتى تعالى النهار جدًا، وآان يومًا مشهودًا فما زالوا هنالك يدعون اهللا

ى    ادى األول ى        : وفي يوم الخميس عاشر جم د صالة الظهر عل ة واحدة،       صلى الخطيب بع ًا جمل ستة عشر ميت
ا      آثيرًا، ربما ي فتهول الناس من ذلك وانذعروا، وآان الوباء يومئٍذ ا هللا وإن د وحواضره، فإن ة بالبل قارب الثالثمائ

   . إليه راجعون

   . نفسًا رحمهم اهللا وصلى بعد صالة على خمسة عشر ميتًا بجامع دمشق، وصلى على إحدى عشر

د        وفي يوم االثنين الحادي والعشرين منه رسم نائب السلطنة بقتل الكالب رة بأرجاء البل د آانت آثي د، وق من البل
أثناء الليل، أما تنجيسها األماآن فكثير، قد عم االبتالء به وشق   الطرقات في رت الناس وقطعت عليهموربما ض

   . االحتراز منه

   . نسخ ذلك وقد جمعت جزءًا من األحاديث الواردة في قتلهم، واختالف األئمة في

ن وهب  ونص ما وقد آان عمر رضي اهللا عنه يأمر في خطبته بذبح الحمام وقتل الكالب، ى    : لك في رواية اب عل
   . ذلك للمصلحة جواز قتل آالب بلدة بعينها، إذا أذن اإلمام في

ن          رحمن ب د ال دين عب ن ال وفي زي ه ت امن والعشرين من دار الحديث       وفي يوم االثنين الث شيخنا الحافظ المزي، ب
   . والده النورية وهو شيخها، ودفن بمقابر الصوفية على

ة ممن      ى اآلخرة قوي الموت وتزايد وباهللا المستعان، وماتوفي منتصف شهر جماد خالئق من الخاصة والعام
   . المستعان نعرفهم وغيرهم رحمهم اهللا وأدخلهم جنته، وباهللا

ا هللا         ة ميت فإن د من مائ ى أزي وتى ال       وآان يصلي في أآثر األيام في الجامع عل ون، وبعض الم ه راجع ا إلي وإن
   . فال يعلم عدد من يموت بها إال اهللا عز وجل رحمهم اهللا آمين ما حول البلد وأرجائهايؤتى بهم إلى الجامع، وأ

ن   دين ب وفي الصدر شمس ال ه ت رين من ابع والعش ين الس وم االثن ي ي ة   وف ّفارباتي المدرس اجر الس الصباب الت
ة،      القرب من الظاهري رآن ب رة، وآانت       الصابية، التي هي دار ق ة الكبي ي العادلي ة من     وهي قبل ة بره ذه البقع ه

ًا      الزمان خربة شنيعة، فعمرها ا أوقاف ره عليه هذا الرجل وجعلها دار قرآن ودار حديث للحنابلة، ووقف هو وغي
   . رحمه اهللا تعالى جيدة

ن        : غائب وفي يوم الجمعة ثامن شهر رجب صّلي بعد الجمعة بالجامع األموي على دين اب ى القاضي عالء ال عل
بعض      ّلي على إحدى وأربعين نفسًا جملةقاضي شهبة، ثم ص ل خرجوا ب واحدة، فلم يتسع داخل الجامع لصفهم ب

اب السر، وخرج    رة            الموتى إلى ظاهر ب ًا مشهودًا، وعب ان وقت اك، وآ م هن يهم آله الخطيب والنقيب فصلى عل
   . وإنا إليه راجعون عظيمة، فإنا هللا

مى    اجر المس وفي الت وم ت ذا الي ي ه دون،  : وف ة  بافري ى المدرس ذي بن ة     ال اه ترب ة تج اب الجابي اهر ب ي بظ الت
ا داراً       ة، وجعله ا من حجارة ملون ادرآص، حائطه ان مشهورًا         به دة، وآ ًا جي ا أوقاف رآن العظيم ووقف عليه للق

   . مثواه مشكورًا رحمه اهللا وأآرم

ي أحد أصحاب الشيخ        ي المغرب ى الشيخ عل دي   وفي يوم السبت ثالث رجب صّلي عل ي ال ة بالجامع    تق ن تيمي ن ب
دنيا     األفرمي بسفح قاسيون، ودفن بالسفح رحمه اهللا، وآانت له ذه ال عبادة وزهادة وتقشف وورع ولم يتول في ه

رك      وظيفة بالكلية ولم يكن له مال؛ بل اني التصوف، وت ان يع آان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليًال قليًال، وآ
   . وثالثة أوالد رحمه اهللا زوجة



 

ي، بالجامع     في صبيحة يوم األربعاء سابع رجب صّلي على القاضي زين الدين بنو النجيح نائب القاضي الحنبل
ي  كورًا ف ان مش يون، وآ فح قاس ن بس ري، ودف ن   المظف ان م ادة، وآ ة وعب رة، وديان ه فضائل آثي القضاء، لدي

ة، ن تيمي دين ب ي ال يخ تق افعي  أصحاب الش ين القاضي الش ه وب ع بين د وق ان ق م  وآ ور، ث اجرات بسبب أم مش
   . ذلك اصطلحا فيما بعد

ح       ا ري ا حوله ديدًا اصفر       وفي يوم االثنين ثاني عشره بعد أذان الظهر حصل بدمشق وم ارًا ش ارت غب شديدة أث
اس في          دنيا، وبقي الن ى أظلمت ال م اسود حت ه ث ع ساعة يستجيرون اهللا ويستغفرون         الجو من وًا من رب ك نح ذل

ه من الطاعون،          يه من شدة الموتويبكون، مع ما هم ف م في ا ه ام م الذريع، ورجا الناس أن هذا الحال يكون خت
   . إال شدة، وباهللا المستعان فلم يزدد األمر

ه     وبلغ المصلى عليهم في الجامع األموي إلى نحو المائة وخمسين، وأآثر م إلي ؤتى به من ذلك، خارجًا عمن ال ي
ر      الذمة، وأمامن أرجاء البلد وممن يموت من أهل  ًا في آثي غ ألف حواضر البلد وما حولها فأمر آثير، يقال إنه بل

   . وإنا إليه راجعون من األيام، فإنا هللا

ن  ان يحدث في الجامع        وصّلي بعد الظهر من هذا اليوم بالجامع المظفري على الشيخ إبراهيم ب ذي آ المحب، ال
ن بسفح      هاألموي وجامع تنكز، وآان مجلسه آثير الجمع لصالح ة، ودف د النافع وحسن ما آان يؤديه من المواعي

   . اهللا قاسيون، وآانت جنازته حافلة رحمه

ى   وعملت المواعيد بالجامع األموي ليلة سبع وعشرين من رجب، يقولون ليلة المعراج، ولم يجتمع الناس فيه عل
   . بمرضاهم وموتاهم العادة لكثرة من مات منهم، ولشغل آثير من الناس

ادتهم   واتفق في هذه الليلة أنه تأخر جماعة من الناس في الخيم ظاهر البلد فجاؤوا ليدخلوا من باب النصر على ع
ائز،          في ذلك، فكأنه اجتمع خلق منهم بين البابين ى الجن ذا الحين عل اس في ه ك الن ا يهل فهلك آثير منهم آنحو م

   . فخرج فوجدهم فأمر بجمعهم فانزعج نائب السلطنة

ل، وسمر        ا أصبح الناس أمر بتسميرهم، ثم عفا عنهم وضرب متولي البلد ضربًافلم ه في اللي شديدًا، وسمر نائب
   . عشاء اآلخرة، ثم تسمح لهم في ذلك البواب بباب النصر، وأمر أن ال يمشي أحد بعد

   . ه راجعونفإنا هللا وإنا إلي واستهل شهر شعبان والفناء في الناس آثير جدًا، وربما أنتنت البلد،

   . بالمطرزيين، يوم الخميس ثالث عشر شعبان وتوفي الشيخ شمس الدين بن الصالح مدّرس القيمرية الكبيرة

رة،     ة آثي ى جماع د الصالة عل ّلي بع عبان ُص ر ش ع عش ة راب وم الجمع ي ي ن   وف دين ب اد ال نهم القاضي عم م
ي        ابر رؤساء دمشق، وول ان من أآ د، وآ ات نظر       نظ  الشيرازي، محتسب البل دة، وفي بعض األوق ر الجامع م

   . قاسيون األوقاف، وجمع له في وقت بينهما، ودفن بسفح

ب،   دار النائ ه         وفي العشر األخير من شهر شوال توفي األمير قرابغا دوي أ ل د أنش ي حكر السماق، وق داره غرب ب
د داره، وعمل ل   إلى جانبها تربة ومسجدًا، وهو الذي أنشأ ًا، وضمنت      السويقة المجددة عن ابين شرقيًا وغربي ا ب ه

   . جاهه، ثم بارت وهجرت لقلة الحاجة إليها بقيمة آثيرة بسبب

دًا، أخذه       وحضر األمراء والقضاة واألآابر جنازته، ودفن بتربته هناك، وترك رة ج ة وحواصل آثي أمواًال جزيل
     . مخدومة نائب السلطنة

ن القاضي جالل        خطيب الجامع، الخطيب تاجوفي يوم الثالثاء سابع شهر ذي القعدة توفي  رحيم اب د ال دين عب ال
دار       ي، ب رحيم القزوين د ال ن عب د ب اس من الطاعون،           الدين محم ا أصاب الن ومين وأصابه م ة، مرض ي الخطاب

   . جواريه وأوالده، وتبعه أخوه بعد يومين صدر الدين عبد الكريم وآذلك عامة أهل بيته من

در   لدين بعد الظهر يومئذ عند باب الخطابة ودفنوصّلي على الخطيب تاج ا بتربتهم بالصوفية عند أبيه وأخويه ب
   . اهللا الدين محمد، وجمال الدين عبد اهللا رحمهم



 

ى       وفي يوم الخميس تاسعه اجتمع القضاة وآثير من الفقهاء المفتيين عند ة، فطلب إل نائب السلطنة بسبب الخطاب
ن مح دين ب ال ال يخ جم ةالمجلس الش ن جمل ود ب ان   م ده وظائف آ ن ي لطنة، وانتزعت م ا نائب الس واله إياه ف
ة           يباشرها، ففرقت على الناس فولى اس بقي وزع الن ة، وت ة البراني دريس الظاهري اء ت و البق دين أب القاضي بهاء ال

ار        جهاته، رة نه ه في بك ع علي م خل ر، ث ة، و  ولم يبق بيده سوى الخطابة، وصلى بالناس يومئذ الظه صلى  الجمع
   . بالناس يومئذ وخطبهم على قاعدة الخطباء

ن فضل اهللا             دين ب وفي القاضي شهاب ال وم السبت، ت ان ي ه، وآ وم عرف ديار      وفي ي آاتب األسرار الشريفة بال
يباشر شيئًا من ذلك من رياسة وسعادة وأموال جزيلة،  المصرية، والبالد الشامية، ثم عزل عن ذلك ومات وليس

   . دارًا هائلة بسفح قاسيون بالقرب من الرآنية شرقيها ليس بالسفح مثلها يرة، وعمَّروأمالك ومرتبات آث

ه،      ارات سعيدة،       وقد انتهت إليه رياسة اإلنشاء، وآان يشبه بالقاضي الفاضل في زمان دة بعب ه مصنفات عدي ول
ظ،   د الحف ل األخالق، يحب       وآان حسن المذاآرة، سريع االستحضار، جي راء،   فصيح اللسان، جمي اء والفق العلم

ه             ولم يجاوز الخمسين، توفي بدارهم ن بالسفح مع أبي ه بالجامع األموي، ودف راديس، وصّلي علي اب الف داخل ب
   . من اليغمورية سامحه اهللا وغفر له وأخيه بالقرب

ي، آاتب مصنفات       ن رشيق المغرب د اهللا ب ان       وفي هذا اليوم توفي الشيخ عب ة، آ ن تيمي ة اب أبصر  شيخنا العالم
ًا      بخط الشيخ منه، إذا عزب شيء منه على الشيخ ه، دين أس ب ة ال ب استخرجه أبو عبد اهللا هذا، وآان سريع الكتاب

   . التالوة، حسن الصالة، له عيال وعليه ديون رحمه اهللا وغفر له آمين عابدًا آثير

  ثم دخلت سنة خمسين وسبعمائة 

ك    استهلت هذه السنة وسلطان البالد المصرية وا  ر ذل امية والحرمين وغي ن        لش ك الناصر حسن ب بالد المل من ال
دير         ديار المصرية وم الوون، ونائب ال ن ق د ب ديار         الناصر محم ا، وقضاة ال دين يلبغ ه، واألتابك سيف ال ممالك

قبلها، ونائب الشام األمير سيف الدين أرغون شاه الناصري، وقضاة دمشق هم  المصرية هم المذآورون في التي
   . في التي قبلها، وآذلك أرباب الوظائف سوى الخطيب وسوى المحتسب رونالمذآو

غ    وفي هذه السنة وهللا الحمد تقصار أمر الطاعون جدًا، ونزل ديوان د أن بل المواريث إلى العشرين وما حولها بع
   . تقدم ولكن لم يرتفع بالكلية الخمسمائة في أثناء سنة تسع وأربعين، ثم

بن الثقة هو وابنه وأخوه في ساعة واحدة    اء رابع شهر المحرم توفي الفقيه شهاب الدين أحمدفإن في يوم األربع
   . قبر واحد رحمهم اهللا تعالى بهذا المرض، وُصّلي عليهم جميعًا، ودفنوا في

د الناسك ال    وفي يوم األربعاء الخامس والعشرين من المحرم توفي صاحبنا الشيخ د الزاه خاشع  اإلمام العالم العاب
ه          ناصر الدين محمد بن محمد بن محمد بن عبد ه اهللا لدي ان رحم ة آ افعي، مدّرس العمادي ن الصائغ الش القادر ب

 وخلق حسن، جاوز طريقة السلف الصالح، وفيه عبادة آثيرة وتالوة وقيام ليل وسكون حسن، فضائل آثيرة على
   . األربعين بنحو من ثالث سنين، رحمه اهللا وأآرم مثواه

ع المحدث مشيخة دار           وف  ن راف دين ب ي ال اء ثالث صفر باشر تق وم األربع ده      ي ي ة، وحضر عن الحديث النوري
   . أعلم جماعة من الفضالء والقضاة واألعيان، انتهى واهللا تعالى

  مسك نائب السلطنة أرغون شاه

ر  وفي ليلة الخميس الثالث والعشرين من ربيع األول ُمسك نائب السلطنة اه،      بدمشق األمي دين أرغون ش سيف ال
ا           وآان قد انتقل إلى القصر األبلق بأهله، فما شعر  دين ألجي بغ ر سيف ال ل إال ونائب طرابلس األمي بوسط اللي

ه من دخل وهو         المظفري الناصري، رآب إليه ه ودخل علي في طائفة من األمراء األلوف وغيرهم، فأحاطوا ب
   . يدوه ورسموا عليهنائم، فخرج إليهم فقبضوا عليه وق مع جواريه

ذلك واجتمعت     اس ب دين       وأصبح الناس أآثرهم ال يشعر بشيء مما وقع، فتحدث الن ر سيف ال ى األمي راك إل األت
يًال، وأمسى         ألجي بغا المذآور، ونزل بظاهر البلد، واحتيط على زًا وأصبح ذل ات عزي اه، فب حواصل أرغون ش



 

ك      أحاط به الفقر و علينا نائب السلطنة فأصبح وقد ك المل ده األمر مال نْ    }   : المسكنة فسبحان من بي َك َم ْؤِتي اْلُمْل  ُت
   .  ] 26 : آل عمران [   { َمْن َتَشاُء َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ

َنا   َأَو َأِمَن َأْهُل* َيُهْم َبْأُسَنا َبَياتًا َوُهْم َناِئُموَن َأْن َيْأِت َأَفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى }   : وهذا آما قال اهللا تعالى اْلُقَرى َأْن َيْأِتَيُهْم َبْأُس
     .  ] 99- 97 : األعراف [   { اْلَخاِسُروَن َمْكَر اللَِّه َفَلا َيْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإلَّا اْلَقْوُم َأَفَأِمُنوا* ُضًحى َوُهْم َيْلَعُبوَن 

الى       لما آان ليلة الجمعة الرابع والعشرين من ربيع األول أصبح مذبوحًاثم  اهللا تع ح نفسه ف ه ذب فأثبت محضر بأن
   . أعلم

  آائنة عجيبة غريبة جدًا 

ين جيش دمشق        ثم لما آان يوم الثالثاء الثامن والعشرين من ربيع األول سنة خمسين   ع اختالف ب بعمائة وق وس
اه     ي بغا، نائب طرابلس،وبين األمير سيف الدين ألج دين أرغون ش الذي جاء فأمسك نائب دمشق األمير سيف ال

ه  يس وقتل ة الخم ه وحواصله،     الناصري، ليل تخلص أموال دان األخضر يس ام بالمي دم، وأق ا تق ة آم ة الجمع ليل
نهم، فاتهموه في م فأنكر عليه األمراء الكبار، وأمروه أن يحمل األموال إلى قلعة السلطان فلم يقبل ويجمعها عنده

   . أمره، وشكوا في الكتاب على يده من األمر بمسكه وقتله

م   ول     ورآبوا ملبسين تحت القلعة وأبواب الميادين، ورآب هو في أصحابه وه ل يق ة، وقائ ا     : في دون المائ م م ه
رئين،    يحملون على الجيش حمل المستقتلين، إنما يدافعهم بين السبعين إلى الثمانين والتسعين، جعلوا ة المتب مدافع

   . بقتلهم وال قتالهم، فلهذا ولى أآثرهم منهزمين وليس معهم مرسوم

ر سيف    ر الكبي ادلي، فقطعت       فخرج جماعة الجيش حتى بعض األمراء المقدمين، وهو األمي ا الع دين ألجي بغ ال
   . الحلقة والمستخدمين يده اليمنى، وقد قارب التسعين، وقتل آخرون من أجناد

م ان اهث ول أرغون ش ري من خي ا المظف ذ ألجي بغ ى أن أخ م  فصل الحال عل ا أراد، ث ي إسطبله م المرتبطة ف
ه       ه، ومع ى عقبي زة صاغرًا عل ة الم اه، واستمر          انصرف من ناحي ا من حواصل أرغون ش ي جمعه وال الت األم

ًا،     ذاهبًا، ولم يتبعه أحد من الجيش، ان حاجب ذي آ ام      وصحبته األمير فخر الدين إياس، ال اب في حلب في الع ون
   . فذهبا بمن معهما إلى طرابلس الماضي،

ة، وأن        وآتب أمراء الشام إلى السلطان يعلمونه بما وقع، فجاء البريد بأنه ع بالكلي ا وق م بم د السلطان عل ليس عن
م  األمر ألربعة آالف من الجيش الشامي أن يسيروا وراءه ليمسك     الكتاب الذي جاء على يديه مفتعل، وجاء وه، ث

   . مقدمًا على الجميع، فخرجوا في العشر األول من ربيع اآلخر أضيف نائب صفد

ة وهو      وفي يوم األربعاء سادس ربيع اآلخر خرجت العساآر في طلب سيف الدين ادلي في المعرآ ألجي بغا الع
   . أحد أمراء األلوف المقدمين

ى من يقرب        د عل ودي بالبل ابعه ن ة الخميس س اد   ولما آانت ليل ا من األجن د،       ه أخر أحد عن الخروج بالغ أن ال يت
ة عن      د نياب تنيب في البل دار          فأصبحوا في سرعة عظيمة واس م ب ر، فحك دين الخطي در ال ر ب النائب الراتب األمي

   . السعادة على عادة النواب

م    طلب ألجي بغا المظفري، وفي ليلة السبت بين العشاءين سادس عشره دخل الجيش الذين خرجوا في وهو معه
ذي   أسير ذليل حقير، وآذلك الفخر إياس الحاجب مأسور معهم، فأودعا في القلعة مهانين من جسر باب النصر ال

ك بحضور    ًا شديدًا، وهللا             تجاه دار السعادة، وذل ذلك فرح اس ب رح الن ة، فف ر نائب الغيب دين الخطي در ال ر ب األمي
   . والمنة الحمد

ا       ر منه خرجا من القلعة إلى سوق الخيلفلما آان يوم االثنين الثامن عش فوسطا بحضرة الجيش، وعلقت جثتهم
   . فدفنا بمقابر المسلمين على الخشب ليراهما الناس، فمكثا أيامًا ثم ُأنزال



 

ه،        وفي أوائل شهر جمادى اآلخرة جاء الخبر بموت نائب حلب سيف الدين اس بموت ر من الن رح آثي اه فف قطلبش
د ذآر       مدينة حماه في زمن الطاعون،وذلك لسوء أعماله في  ا ول ان فيه ة وإن آ وذآر أنه آان يحتاط على الترآ

   . جهرة، حتى حصل له منها شيء آثير أو غيره، ويأخذ من أموال الناس

اه، وخرج    ثم نقل إلى حلب بعد نائبها األمير سيف الدين أرقطيه الذي آان عين لنيابة دمشق بعد موت أرغون ش
من حلب فمات بتلك المنزلة، فلما صار قطلبشاه إلى حلب لم يقم بها  ما هو إال أن برز منزلة واحدةالناس لتلقيه ف
   . مات، ولم ينتفع بتلك األموال التي جمعها ال في دنياه وال في أخراه إال يسيرًا حتى

ر سيف          ادى اآلخرة دخل األمي تمش الناصري     ولما آان يوم الخميس الحادي عشر من جم دين أي ديار   ال من ال
ى     ه الجيش عل ين يدي بس الحياصة والسيف، وُأعطي         المصرية إلى دمشق نائبًا عليها، وب ة ول ل العتب ادة، فّقب الع

   . تقليده ومنشوره هنالك

رح    م، وف ام        ثم وقف في الموآب على عادة النواب، ورجع إلى دار السعادة وحك ه، وهو حسن الشكل ت اس ب الن
   . ونصف مستقل قريبًا من شهرين الخلقة، وآان الشام بال نائب

وأوالد آل أبو بكر اعتقلهم في القلعة لمماألتهم  القاسمي  : وفي يوم دخوله حبس أربعة أمراء من الطبلخانات، وهم
   . نائب الشام ألجي بغا المظفري، على أرغون شاه

ن  دين ب م ال م القاضي نج رة حك ادى اآلخ ين خامس عشر جم وم االثن ي ي دين الطرسوسي القاضي عم وف اد ال
   . الحنفي، وذلك بتوقيع سلطاني وخلعة من الديار المصرية

ين قاضي القضاة      ين الشيخ       وفي يوم الثالثاء سادس عشر جمادى اآلخرة حصل الصلح ب دين السبكي وب ي ال تق
دين       ر سيف ال دي األمي ى ي ة، عل ك العرب، في بستان قاضي القضاة،         شمس الدين بن قيم الجوزي ن فضل مل  ب

   . الطالق وآان قد نقم عليه إآثاره من الفتيا بمسألة

ه    نقلت جثة األمير سيف الدين  : وفي يوم الجمعة السادس والعشرين منه ى تربت أرغون شاه من مقابر الصوفية إل
التربة والمسجد الذي قبلها، وذلك أنه عاجلته المنية على يدي ألجي  التي أنشأها تحت الطارمة، وشرع في تكميل

ن     إتمامهما، وحين قتلوه ذبحًا ودفنوه ليًال في مقابر الصوفية، قريبًا من قبر الشيخ بغا المظفري قبل دين اب ي ال تق
   . الصالح، ثم حول إلى تربته في الليلة المذآورة

ل الوقت بقريب من     اس في الجامع       وفي يوم السبت تاسع عشر رجب أذن المؤذنون للفجر قب ساعة، فصلى الن
م، وأقيمت    لى عادتهم في ترتيب األئمة، ثم رأوا الوقتاألموي ع باقيًا فأعاد الخطيب الفجر بعد صالة األئمة آله

   . يتفق مثله الصالة ثانيًا وهذا شيء لم

ا  ه      وفي يوم الخميس ثامن شهر شعبان توفي قاضي القضاة عالء الدين بن منج ّلي علي ي بالمسمارية، وُص الحنبل
   . بسفح قاسيون رحمه اهللا ثم بظاهر باب النصر، ودفنالظهر بالجامع األموي، 

المرداوي من الصالحية إلى دار السعادة، وآان  وفي يوم االثنين رمضان بكرة النهار استدعي الشيخ جمال الدين
ى     تقليد القضاء لمذهبه قد وصل إليه قبل د عل اقين، وأري ذلك بأيام، فأحضرت الخلعة بين يدي النائب والقضاة الب

الغ   الوالية فامتنع فألحوا عليه فصمم وبالغ في االمتناع، وخرج وهو مغضب فراح إلى بسها وقبولل الصالحية فب
   . الناس في تعظيمه

د الظهر فحضر       ه بع وا إلي م بعث ل         وبقي القضاة يوم ذلك في دار السعادة، ث ى قب ه حت وا ب م يزال من الصالحية فل
ه      يده بعدولبس الخلعة وخرج إلى الجامع، فقرئ تقل ه لديانت اس، وفرحوا ب العصر، واجتمع معه القضاة وهنأه الن

   . وأمانته وصيانته وفضيلته

ي   ح الحنبل ن مفل د ب دين محم ه شمس ال م الفقي ام حك وم بأي ذا الي د ه دين   وبع ال ال ة عن قاضي القضاة جم نياب
   . المرداوي المقدسي، وابن مفلح زوج ابنته



 

ر من ذي القع      د     وفي العشر األخي ام المحدث المفي ه اإلم دين األيجي الملكي مشيخة دار       دة حضر الفقي ين ال أم
ال، وحضر         الحديث بالمدرسة الناصرية الجوانية، نزل له ل بيت الم ن القالنسي، وآي دين ب عنها الصدر أمين ال

   . عنده األآابر واألعيان

ذي       ةوفي أواخر هذه السنة تكامل بناء التربة التي تحت الطارمة المنسوب اه، ال دين أرغون ش إلى األمير سيف ال
ره،     آان نائب السلطنة بدمشق، وآذلك القبلي منها، ره وآب وصلى فيها الناس، وآان قبل ذلك مسجدًا صغيرًا فعم

   . اهللا منه انتهى وجاء آأنه جامع تقبل

  ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وسبعمائة

ن الناص    الوون،   استهلت وسلطان الشام ومصر الناصر حسن ب ن ق د ب دين       ر محم ر سيف ال ه بمصر األمي ونائب
من المقدمين بديار مصر، وقضاة مصر وآاتب السر   يلبغا وأخوه سيف الدين منجك الوزير، والمشارون جماعة

ونائب الشام األمير سيف الدين أرتيمش الناصري، والقضاة هم القضاة سوى    هم الذين آانوا في السنة الماضية،
   . لشيخ جمال الدين يوسف المرداويا الحنبلي فإنه

وأضيف إليهم شرف الدين عبد الوهاب بن  وآاتب السر، وشيخ الشيوخ تاج الدين، وآاتب الدست هم المتقدمون،
اظر      القاضي عالء الدين بن شمرنوخ، والمحتسب القاضي اف الشريف، ون اد األوق عماد الدين بن العزفور، وش

   . طيب البلد جمال الدين محمود بن جملة رحمه اهللاوخ الجامع فخر الدين بن العفيف،

اب        ة نائب السلطان عن آت د من جه ديار المصرية أن ال      وفي يوم السبت عاشر المحرم نودي بالبل اءه من ال ج
رد       ام الطوال العرض، وال اُلب بس النساء األآم ة، وال األقمشة         تل اب الثمين يئًا من اللباسات والثي ر، وال ش الحري

ل  وبلغنا أنهمالقصار،  ك        : بالديار المصرية شددوا في ذلك جدًا، حتى قي وا بعض النساء بسبب ذل م غرق اهللا   إنه ف
   . أعلم

ا، وآانت قاعة     وجددت وأآملت في أول هذه السنة دار قرآن قبلي تربة امرأة تنكز، بمحلة باب الخواصين حوله
   . أحد الكبار األجواد، تقبل اهللا منهحمزة، وهو  صورة مدرسة الطواشي صفي الدين عنبر، مولى ابن

ي   ة الت ان       وفي يوم األحد خامس شهر جمادى األولى فتحت المدرسة الطيباني دين طيب ر سيف ال آانت دارًا لألمي
   . الصالح، اشتريت من ثلثه الذي وصى به بالقرب من الشامية الجوانية، بينها وبين أم

ق   ا،    وُفتحت مدرسة وحّول لها شباك إلى الطري ة منه وم الشيخ         في ضفتها القبلي ذا الي ا في ه درس به وحضر ال
الدين بن الزملكاني بوصية الواقف له بذلك، وحضر عنده قاضي  عماد الدين بن شرف الدين ابن عم الشيخ آمال

الى  القضاة السبكي والمالكي هُ    }   : وجماعة من األعيان، وأخذ في قوله تع َتِح اللَّ ا َيْف نْ   َم اِس ِم َك     ِللنَّ ا ُمْمِس ٍة َفَل َرْحَم
   .  ] 2 : فاطر [  اآلية  { َلَها

ى السدة في جامع      واتفق في ليلة األحد السادس والعشرين من جمادى األولى أنه لم يحضر أحد من المؤذنين عل
دار           دمشق وقت إقامة الصالة للمغرب سوى مؤذن واحد، ره مق م يجيء أحد غي ه الصالة فل يم مع فانتظر من يق

   . الصالة وحده أو أزيد منها، فأقام هو درجة

وا  ذا أمر غريب من عدة        فلما أحرم اإلمام بالصالة تالحق المؤذنون في أثناء الصالة حتى بلغ دون العشرة، وه
   . أخبر خلق من المشايخ أنهم لم يروا نظير هذه الكائنة ثالثين مؤذن أو أآثر، لم يحضر سوى مؤذن واحد، وقد

م في دار      سابع عشر جمادى اآلخرة اجتمع القضاة بمشهد عثمان، وفي يوم االثنين د حك ي ق وآان الفاضل الحنبل
ا،      ي عمر يلبغ اف          المعتمد المالصقة لمدرسة الشيخ أب ا أوق رآن، ووقف عليه ى دار الق ًا، لتضاف إل وآانت وقف

م فتح     للفقراء، فمنعه الشافعي من الوا   ذلك، من أجل أنه يؤول أمرها أن تكون دار حديث ث ًا آخر وق ذه   : وا باب  ه
م   الدار لم يستهدم جميعها، وما صادف الحكم محًال، ألن مذهب اإلمام أحمد أن الوقف يباع إذا استهدم بالكلية، ول

ا     ًا آم ا وقف ى         يبق ما ينتفع به، فحكم القاضي الحنفي بإثباته الكي، وانفصل الحال عل ذه الشافعي والم ت، ونف آان
   . عجيبة أشياءذلك، وجرت أمور طويلة و



 

ا     وفي يوم األربعاء السابع والعشرين من جمادى اآلخرة أصبح بواب ال له ي يق ة    : المدرسة المستجدة الت الطيباني
ذبوحًا،  ى فاعل              إلى جانب أم الصالح مقتوًال م ع عل م يطل ذآورة ول وال من المدرسة الم ده أم د أخذت من عن وق

   . مه اهللارجًال صالحًا مشكورًا رح ذلك، وآان البواب

  الجوزية ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم 

ن       وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء توفي صاحبنا الشيخ د ب دين محم ة شمس ال اإلمام العالم
د بالجامع األموي،     أبي بكر بن أيوب الزرعي، إمام الجوزية، وابن قيمها، وصّلي عليه بعد صالة الظهر من الغ

   . الباب الصغير رحمه اهللا والدته بمقابرودفن عند 

رع          العلم، وب تمائة، وسمع الحديث، واشتغل ب د في سنة إحدى وتسعين وس م     ول يما عل ددة، ال س وم متع ي عل ف
    . التفسير والحديث واألصلين

ا  ولما عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي ت الشيخ  عشرة وسبعمائة الزمه إلى أن م
يًال            فأخذ عنه علمًا جمًا، مع ما سلف له من رة الطلب ل رة، مع آث ون آثي ه في فن دًا في باب االشتغال، فصار فري

   . االبتهال ونهارًا، وآثرة

ه، وال     دًا وال يؤذي ودد ال يحسد أح ى أحد، وآنت من        وآان حسن القراءة والخلق، آثير الت د عل تعيبه وال يحق يس
ة في       ب الناس إليه، وال أعرف فيأصحب الناس له، وأح ه طريق ه، وآانت ل هذا العالم في زماننا أآثر عبادة من
زع        الصالة يطيلها جدًا ويمد ان، فال يرجع وال ين رآوعها وسجودها، ويلومه آثير من أصحابه في بعض األحي

   . رحمه اهللا عن ذلك

يئاً وله من التصانيف الكبار والصغار شيٌء آثير، وآتب بخطه الحسن    أ        ش ا ال يتهي ى من الكتب م رًا، واقتن آثي
ف، ره تحصيل عشره من آتب السلف والخل ه،  لغي وره وأحوال ي مجموعه وأم ل النصير ف ان قلي ة آ وبالجمل

   . الصالحة، سامحه اهللا ورحمه والغالب عليه الخير واألخالق

ي  دين   وقد آان متصديًا لإلفتاء بمسألة الطالق التي اختارها الشيخ تق ببها فصول يطول       ال ة، وجرت بس ن تيمي ب
ان    بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره، وقد آانت جنازته حافلة رحمه اهللا، شهدها القضاة واألعي

   . اهللا الخاصة والعامة، وتزاحم الناس على حمل نعشه، وآمل له من العمر ستون سنة رحمه والصالحون من

دين       وفي يوم االثنين ثاني عشر شهر درس بالصدرية شرف ال ة       شعبان ذآر ال ام العالم ن الشيخ اإلم د اهللا ب عب
ه،        شمس الدين بن قيم الجوزية عوضًا عن أبيه رحمه م وأهل ًا صالحًا في فضل العل اهللا فأفاد وأجاد، وسرد طرف

   . أعلم انتهى واهللا تعالى

د بجامع دمشق في      سنة ومن العجائب والغرائب التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مائتي وأآثر، أنه بطل الوقي
   . واحد على عادة لياليه في سائر السنة وهللا الحمد والمنة ليلة النصف من شعبان، فلم يزد في وقيده قنديل

ببها        وفرح أهل العلم بذلك، وأهل الديانة، وشكروا اهللا تعالى على تبطيل د بس ان يتول ي آ نعاء، الت هذه البدعة الش
تيجار بالجامع  شرور آثير ك            ة بالبلد، واالس ن المل ك الناصر حسن ب ك بمرسوم السلطان المل ان ذل األموي، وآ

   . خلد اهللا ملكه، وشيد أرآانه النصار محمد بن قالوون

ًا في      وآان الساعي لذلك بالديار المصرية األمير حسام الدين أبو بكر بن ان مقيم د آ النجيبي بيض اهللا وجهه، وق
دين      ديار المصرية، وقد آنت رأيتهذا الحين بال ال ال ة، والشيخ آم عنده فتيا عليها خط الشيخ تقي الدين بن تيمي
   . وغيرهما في إبطال هذه البدعة، فأنفذ اهللا ذلك واهللا الحمد والمنة بن الزملكاني،

ا ه     وقد آانت هذه البدعة قد استقرت بين أظهر الناس من نحو سنة خمسين ى زمانن ة وإل م سعى   وأربعمائ ذا، وآ
ك إال في          فيها من فقيه، وقاٍض، ومفٍت، وعالم، وعابد، م ييسر اهللا ذل رهم ول د، ونائب سلطنة وغي وأمير، وزاه

ذا   عامنا هذا، والمسؤول من د   اهللا إطالة عمر هذا السلطان، ليعلم الجهلة الذين استقر في أذهانهم إذا أبطل ه الوقي
   . الوهم والخيال حقيقة له وال دليل عليه إال مجردفي عام يموت سلطان الوقت، وآان هذا ال 



 

دارس، وهو       وفي مستهل شهر رمضان اتفق أمر غريب لم يتفق مثله من مدة متطاولة، اء والم ق بالفقه ا يتعل فيم
ة بالصالحية،          أنه آان قد توفي ابن الناصح الحنبلي بالصالحية،  ي للحنابل دريس الضاحية الت ده نصف ت ان بي وآ

ة بدمشق، فاستنجز مرسومًا            خر للشيخ شرفوالنصف اآل ي شيخ الحنابل دين الحنبل ن القاضي شرف ال الدين اب
   . اآلخر بالنصف

ي،        ا الحنبل ن المنج دين ب ال        وآانت بيده والية متقدمة من القاضي عالء ال ك قاضي القضاة جم فعارضه في ذل
وم،       بن مفلح، و الدين المرداوي الحنبلي، وولى فيها نائبه شمس الدين ذا الي دّرس بها قاضي القضاة في صدر ه

ه صورة الحال،           فدخل القضاة الثالثة الباقون وا إلي ى نائب السلطنة، وأنه ذآور إل دين الم ومعهم الشيخ شرف ال
   . بالتدريس فرسم له

ذآورة،  ة الم ى المدرس ه إل ي خدمت ذآورون وبعض الحجاب ف ان،  فرآب القضاة الم ع الفضالء واألعي واجتم
   . الناس لشيخ شرف الدين المذآور، وبث فضائل آثيرة، وفرحودرس ا

ديار       ام نائب ال ذا الع ر سيف       وفي شوال آان في جملة من توجه إلى الحج في ه ا األمي دبر ممالكه المصرية وم
ه        الدين يلبغا الناصري، ومعه جماعة من األمراء، ى أخي راء عل فلما استقل الناس ذاهبين نهض جماعة من األم

دين منجك، وهو    األمير ه            سيف ال تهم، وإلي اب الحوائج في دول تادارية، وهو ب تاذ دار االس ة، وأس ر المملك وزي
   . بذلك الحاجات بالذهب والهدايا، فأمسكوه وجاءت البريدية إلى الشام في أواخر هذا الشهر يرحل ذوو

ة      ابر الدول ى     المصر  وبعد أيام يسيرة وصل األمير سيف الدين شيخون، وهو من أآ يم، فأدخل إل ية تحت الترس
   . اإلسكندرية فاهللا أعلم قلعة دمشق، ثم أخذ منها بعد ليلة فذهب به إلى

ا    وجاء البريد باالحتياط على ديوانه وديوان منجك بالشام وأيس من سالمتهما، وآذلك وردت األخبار بمسك يلبغ
لطان،  ى الس يفه إل ق، وأرسل س اء الطري ي أثن ديار ف ن ال ر م دم أمي ى  وق ة إل راء بالطاع ف األم المصرية فحل

ه من           السلطان، وآذلك سار إلى حلب ديار المصرية، وحصل ل ى ال ًا إل اد راجع م ع فحلف من بها من األمراء ث
   . آثير من النواب واألمراء األموال شيٌء

ران         ران الكبي دة مسك األمي وم الخميس العشرين من ذي القع دمان   وفي ي اميان المق ن   شهاب ال    : الش د ب دين أحم
ك آص، من دار السعادة بحضرة نائب       ا          صبح، ومل ة المنصورة، سير بهم ى القلع ا إل راء ورفع السلطنة واألم

ى     أن السلطان              ماشيين من دار السعادة إل ر ب ا، وجاء الخب دا وسجنا به ة دار الحديث، وقي ة من ناحي اب القلع ب
أعصار متقادمة،  ليه خلعة سنية، لم يسمع بمثلها منبالديار المصرية القاضي علم الدين زينور، وخلع ع استوزر

ة      وباشر وخلع على األمراء والمقدمين، وآذلك خلع على األمير سيف الدين ى مباشرة الدويداري د إل طسبغا وأعي
   . بالديار المصرية، وجعل مقدمًا

ن مشد             د ب دين أحم ل شهر ذي الحجة اشتهر أن نائب صفد، شهاب ال ديار    الشربخانات   وفي أوائ ى ال طلب إل
رة     المصرية فامتنع من إجابة الداعي، ونقض العهد، وحصن ياء آثي قلعتها، وحصل فيها عددًا ومددًا، وادخر أش

اع  ه،               بسبب اإلقامة بها واالمتن ع جيش دمشق إلي أن يرآب هو وجمي ى نائب دمشق ب ة إل ا، فجاءت البريدي فيه
دا لنائب السلطنة        لذلك وتأهبوا، ثم خرجت األطالب على ر فتجهز الجيش ا بعض ب رز منه ا ب ا، فلم ردهم   اياته ف

   . إليه وآان له خبرة عظيمة، ثم استقر الحال على تجريد أربعة مقدمين بأربعة آالف

ه اختلف            ك أن ى وذل ة بمن ة غريب اني عشره وقعت آائن وم الخميس ث راء المصريون والشاميون مع      وفي ي األم
اقتتلوا    د، ف اًال شديداً  صاحب اليمن الملك المجاه ة عن أسر صاحب           قت م انجلت الوقع ًا من وادي محسر، ث قريب

     . إلى مصر، آذلك جاءت بها آتب الحجاج، وهم أخبروا بذلك اليمن الملك المجاهد فحمل مقيدًا

ة ر ذي الحج ي أواخ تهر ف ون   : واش دين أرغ ر سيف ال ب األمي ب حل ه   أن نائ ا بمماليك د خرج عنه املي، ق الك
ا        م الجيش الحلبي رده، فلم يستطيعوا ذلك،وأصحابه، فرا ا هللا وإن ل جماعة فإن رة، وقت وجرح منهم جراحات آثي
   . إليه راجعون

ى دمشق،      واستمر ذاهبًا وآان في أمله فيما ذآر أن يتلقى سيف الدين يلبغا في ه إل دم مع أثناء طريق الحجاز فيتق
ه القطاع   يهجم علي وإن آان نائب دمشق قد اشتغل في حصار صفد أن ها بغتة فيأخذها، فلما سار بمن معه وأخذت

ه،         من آل جانب ونهبت حواصله أبى علي ا ف ه نائبه اه ليهرب از بحم ه، فاجت وبقي تجريدة في نفر يسير من مماليك



 

ا  اه بعض                فلم ه نائب حمص وتلق دم ب ى السلطان بنفسه، فق ى المسير إل از بحمص وطن نفسه عل الحجاب   اجت
دار السعادة      ودخل يوم الجمعة بعد الصالة سابع عشرين الشهر، وهو في وبعض مقدمين األلوف،  زل ب ة، فن أبه

   . انتهى . في بعض قاعات الدويدارية

  وسبعمائة ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين 

ديار المصرية والحرمين       امية وال بالد الش اليم        استهلت هذه السنة وسلطان ال ذلك من األق ا يلحق ب الشريفين و م
ه         ن، الملك الناصر حسن بن السلطان، الملكوالبلدا الوون الصالحي، ونائب ك المنصور ق ن السلطان المل محمد ب

ا أروش   بالديار المصرية األمير سيف الدين يلبغا الملقب بحارس الطير، وهو عوضًا عن األمير سيف الدين يلبغ
راء بقصد الحج الشريف،     الذي ه السلطان في    راح إلى بالد الحجاز، ومعه جماعة من األم ه وأمسك    فعزل غيبت

ف، مصطفى     دم أل تاذ دار ومق ى      على شيخون واعتقله، وأخذ منجك الوزير، وهو أس ه وول ه، واعتاض عن أموال
ى          ور، واسترجع إل ن زين دين ب م ال وزارة القاضي عل بغا        مكانه في ال دين طس ر سيف ال ة األمي ة الدويداري وظيف

   . عزل إلى أن أعيد في أواخر السنة آما تقدم ذالناصري، وآان أميرًا بالشام، مقيمًا من

   . وأما آاتب السر بمصر وقضاتها فهم المذآورون في التي قبلها

دد      واستهلت هذه السنة ونائب صفد قد حصن القلعة وأعد فيها عدتها وما ذخائر والع ينبغي لها من األطعمات وال
ديار المصرية ودمشق وطرابلس        العساآر والرجال، وقد نابذ المملكة وحارب، وقد قصدته من آل جانب من ال

راز              وغيرها، واألخبار قد ضمنت عن ره، ونائب دمشق في احت ا يكون من أم بالد الحجاز م ه ب يلبغا ومن مع
   . راجعون إلى بالد الشام فيدهمها بمن معه، والقلوب وجلة من ذلك، فإنا هللا وإنا إليه وخوف من أن يأتي

ين صاحب       وفيها ورد الخبر أن ص ه وب ع بين ذه السنة فوق ه أراد أن      احب اليمن حج في ه ة عجالن بسبب أن مك
راء       ى أم ك إل ة، فاشتكى عجالن ذل زالر        يولي عليها أخاه بعيث دين ب ر سيف ال رهم إذ ذاك األمي المصريين وآبي

د أمسكوا   م، فصبروا ح          ومعهم طائفة آثيرة، وق يهم واستخف به وي رأسه عل دوه، فق ا وقي ى قضى   أخاهم يلبغ ت
   . من المناسك الحج وفرغ الناس

الفريقين خلُق آثير، واألآثر من اليمنيين، وآانت  فلما آان يوم النفر األول يوم الخميس تواقفوا هم وهو فقتل من
ة من وادي محسر، وبقي     والهم           الوقعة قريب راك فتنهب األعراب أم ى األت دائرة عل ائفين أن تكون ال الحجيج خ

م يعصمه من     فف وربما قتلوهم، ل، فل ى جب راك   رج اهللا ونصر األتراك على أهل اليمن ولجأ الملك المجاهد إل األت
م       بل أسروه ذليًال حقيرًا، وأخذوه مقيدًا أسيرًا وجاءت عوام الناس إلى وا له م يترآ رًا، ول يئًا آثي اليمنيين فنهبوا ش

   . آثيرًا جليًال وال حقيرًا، وال قليًال وال

ه، وساروا      واحتاط األمراء ع ه وأثقال ه وأمتعت ك وأموال ى صنديد من        لى حواصل المل وا عل ه، وأدل ه وجمال بخيل
ان ذي آ يًال ال م طف ه، واستحضروا معه ه ورجال دوه أيضًا،  رحل ام الماضي وقي ي الع ة ف ة النبوي حاصر المدين

مروا عن تلك البالد إلى آما يستاق األسير في وثاقه مصحوبًا بهمه وحتفه، وانش وجعلوا الغل في عنقه، واستاقوه
   . راجعين، وقد فعلوا فعلة تذآر بعدهم إلى حين ديارهم

اء الثالث والعشرين من           وم الثالث ى دمشق ي ادة المستمرة، والقاعدة       ودخل الرآب الشامي إل ى الع المحرم، عل
   . المستقرة

ر       أن األمي رة ب ة صفد مخب اء مدين ن مشد الشرنجاتاه،      شهاب ا  وفي هذا اليوم قدمت البريدية من تلق د ب دين أحم ل
ى استحوز   ة          الذي آان قد تمرد بها وطغى وبغى حت ا أطعم ة، ومأله ل الفرسان والرجال ببها وقت ا وقطع س عليه

اره وسكن شراره          وأسلحة، ومماليكه ورجاله، وس، وخمدت ن ك النف ا أروش خضعت تل فعندما تحقق مسك يلبغ
ة      وحار بثاره، ى التوب اب إل راره، وأن ى السالمة والخالص، وخشع والت حين       ووضح ق الع، ورغب إل  واإلق

   . مناص

ه     وأرسل سيفه إلى السلطان، ثم توجه بنفسه على البريد إلى حضرة الملك الناصر، واهللا المسؤول أن يحسن علي
   . وأن يقبل بقلبه إليه



 

دين  امل   وفي يوم األحد خامس صفر قدم من الديار المصرية األمير سيف ال ب،     أرغون الك ة حل ى نياب ادًا إل ي مع
ام      وفي صحبته األمير سيف الدين طشبغا الدوادار اه نائب الش ام، فتلق بالديار المصرية، وهو زوج ابنة نائب الش

دار   : طشبغا الدوادار عند زوجته بدار منجى في محلة مسجد القصب التي آانت تعرف وأعيان األمراء، ونزل  ب
     . حلب الماضية، وتوجها في الليلة الثانية من قدومها إلىحنين بن حندر، وقد جددت في السنة 

وا       ة وطلب ع األول اجتمع القضاة الثالث دار        وفي يوم األربعاء رابع عشر ربي ق ب ا يتعل ه فيم وا مع ي ليتكلم الحنبل
ر، ي عم يخ أب ة الش وار مدرس ي بج د الت رآن   المعتم ى دار الق ا وإضافتها إل دم بابه ا وه نقض وقفه م ب ي حك الت

ا جاء مرسوم         مذآورة، وجاء مرسومال ك، فلم ه من ذل د أراد منع  السلطان يوفق ذلك، وآان القاضي الشافعي ق
   . حتى يجيء نائب السلطنة  : السلطان اجتمعوا لذلك، فلم يحضر القاضي الحنبلي، قال

دين     ولد -ولما آان يوم الخميس خامس عشر ربيع األول حضر القاضي حسين  ي ال  -السبكي   قاضي القضاة تق
ه          عن أبيه مشيخة دار الحديث األشرفية وقرئ عليه شيء د أن ه بعض المحدثين، وشاع في البل آان قد خرجه ل

ك     وا في ذل ا، وتكلم ة               نزل له عنه ه عن الغزالي زل ل ه ن ك، وذآر بعضهم أن ول في ذل رًا، وانتشر الق ًا آثي آالم
   . واستخلفه في ذلك، فاهللا أعلم والعادلية،

ق عظيم  وفي سحر لي ر، واحترقت       لة الخميس خامس شهر جمادى اآلخرة وقع حري الجوانيين في السوق الكبي ب
ل،      اجليين، وفرجة الغرابي واخرة والمن اآين الف ك          دآ د، وصارت تل ى قريب درب العمي م إل ى، ث ى درب القل وإل

   . وإنا إليه راجعون الناحية دآًا بلقعًا، فإنا هللا

المتولي والقاضي الشافعي والحجاب، وشرع    إلى هناك ورسم بطفي النار، وجاء وجاء نائب السلطنة بعد األذان
شيئًا آثيرًا، ولم يفقد فيما بلغنا أحد من الناس، ولكن هلك للناس شيٌء  الناس في طفي النار، ولو ترآوها ألحرقت

ق    آثير من ذا الحري ا يساوي  المتاع واألثاث واألمالك وغير ذلك، واحترق للجامع من الرباع في ه ة ألف    م مائ
   . واهللا أعلم . انتهى . درهم

  آائنة غريبة جدًا 

وع        وفي يوم األحد خامس عشر جمادى األولى استسلم للقاضي الحنبلي جماعة نهم ن د صدر م ان ق ود آ من اليه
نهم صفة     وا رجًال م ام الم        استهزاء باإلسالم وأهله، فإنهم حمل ل المسلمين أم ون آتهلي ى نعش ويهلل يت  ميت عل

   .  ] 4-1  : اإلخالص [   { َأَحٌد َوَلْم َيُكْن َلُه ُآُفوًا* َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد * اللَُّه الصََّمُد  * ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد }   : ويقرأون

ي فاقتضى الحال      فسمع بهم من ِبحارتهم من المسلمين، فأخذوهم إلى ولي األمر نائب ى الحنبل السلطنة فدفعهم إل
ع       ة، وتب نهم ثالث ذ م لم يومئ ة آخرون فأخذهم            استسالمهم فأس اني ثماني وم الث لم في الي ال، وأس ة أطف أحدهم ثالث

ى   المسلمون وطافوا بهم م إل الجامع   في األسواق يهللون ويكبرون، وأعطاهم أهل األسواق شيئًا آثيرًا وراحوا به
يئًا، و   م ش م في ضجيج    فصلوا ثم أخذوهم إلى دار السعادة فاستطلقوا له وا وه ًا      رجع ان يوم ديس، وآ ل وتق وتهلي

    . واهللا أعلم . انتهى . مشهودًا وهللا الحمد والمنة

  محمد بن الملك المنصور قالوون الصالحي الملك الناصر مملكة السلطان الملك الصالح صالح الدين بن 

زل السلطان الملك الناصر حسن   بع في العشر األوسط من شهر رجب الفرد وردت البريدية من الديار المصرية
ه،     راء علي الوون الختالف األم ك           بن الناصر بن ق ه صالحة بنت مل ك الصالح، وأم ه المل ى أخي اعهم عل واجتم

ان نائب   ذي آ راء تنكز ال دقت      األم ف، ف راء للحل نة، وجاءت األم ع عشرة س ن أرب ة، وهو اب دة طويل ام م الش
   . البلد على العادة البشائر، وزين

انوا         : وقيل ذين آ راء ال ق ورجعت األم ل   إن الملك الناصر حسن خن ا،      : بإسكندرية مث شيخون ومنجك وغيرهم
ديار المصرية            أرسلوا إلى يلبغا فجيء به من الكرك، وآان ى ال اد إل ا ع ه من الحج، فلم ا من مرجع مسجونًا به

   . إلى الديار الحجازية الملك المجاهد الذي آان مسجونًا في الكرك فأخرج وعاد شفع في صاحب اليمن

ر            ة السلطان حين مسك معارضة أمي انوا من ناحي ذين آ راء ال ا األم ا،      وأم ا الفخري وغيرهم أخوروميكلي بغ
ابع عشر من شهر        فاحتيط عليهم وأرسلوا إلى اإلسكندرية، وخطب للملك ة الس وم الجمع الصالح بجامع دمشق ي

   . اء له بالمقصورة على العادةوالقضاة للدع رجب وحضر نائب السلطنة واألمراء



 

ن رجب ر م اء العشر األخي ي أثن تمش  : وف دين أي لطنة سيف ال ديار  عزل نائب الس ى ال ًا إل عن دمشق مطلوب
   . المصرية فسار إليها يوم الخميس

ديار ال       قدم األمير سيف الدين أرغون  : وفي يوم االثنين حادي عشر شعبان ى ال ًا عل ان نائب ذي آ املي ال ة  الك حلبي
ى          من هناك، فدخل دمشق في هذا اليوم في ه إل اب الوظائف لتلقي دمون وأرب راء والمق ة، وخرج األم أبهة عظيم

   . من وصل إلى حلب وحماه وحمص أثناء الطريق، منهم

ه لصرامته   ين        وجرى في هذا اليوم عجائب لم تر من دهور، واستبشر الناس ب ان من ل ا آ ه، وم وشهامته وحدت
   . رخاوته، فنزل دار السعادة على العادةالذي قبله و

ل     : وفي يوم السبت ل قي دة        : وقف في موآب هائ ه من م ر مثل م ي ه ل رج         إن اب الف ة ب ى ناحي ا سير إل ة، ولم طويل
ال     ر يق ر آبي ى أمي ه  اشتكى إليه ثالث نسوة عل أنزل وأوقف معهن في            : ل ه عن فرسه ف أمر بإنزال اين، ف الطرخ

   . الحكومة

ذي واستمر ب ه، حسب مرسوم السلطان الناصر حسن        طالن الوقيد في الجامع األموي في هذا العام أيضًا آال قبل
   . وهذا شيء لم يعهد مثله من نحو ثالثمائة سنة،وهللا الحمد والمنة رحمه اهللا، ففرح أهل الخير بذلك فرحًا شديدًا،

سكرانًا فلينزله عن فرسه وليأخذ ثيابه، ومن  جنديًا من وجد  : ونودي في البلد في هذا اليوم والذي بعده عن النائب
ارين والعصارين، ورخصت      أحضره من الجند إلى دار السعادة فله ى الخم خبزه، ففرح الناس بذلك واحتجر عل

ادت اب، وج ل     األعت درهمين ونصف وأق ة ونصفًا، فصار ب ل رطل أربع غ آ ان بل د أن آ م بع از واللح األخب
وصحة   النائب، وصار له صيت حسن، وذآر جميل في الناس بالعدل وجودة القصدالمعايش من هيبة  وأصلحت

   . الفهم وقوة العدل واإلدراك

ان      وصل األمير أحمد بن شاد  : وفي يوم االثنين ثامن عشر شعبان الشريخاناه الذي آان قد عصى في صفد، وآ
ة وأعط    من أمره ما آان، فاعتقل باإلسكندرية ثم ذه الدول وم        أخرج في ه ذا الي دخل دمشق في ه اه، ف ة حم ي نياب

ين     سائرًا إلى حماه، ى دار السعادة ورحل ب  فرآب مع النائب مع الموآب، وسير عن يمينه، ونزل في خدمته إل
   . يديه

الذي آان نائبًا بالديار المصرية، ثم مسك   دخل األمير سيف الدين يلبغا  : وفي يوم الخميس الحادي والعشرين منه
الدولة وأعطى نيابة حلب، فتلقاه نائب السلطنة وأنزل دار السعادة حين  وأودع الكرك، ثم أخرج في هذهبالحجاز 
   . أضافه

   . ونزل وطاقه بوطأة برزة وضربت له خيمة بالميدان األخضر

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ثالث وخمسين 

امية والحرم        بالد الش ديار المصرية وال ك الصالح        يناستهلت هذه السنة وسلطان ال ك المل ع ذل ا يتب الشريفين وم
د         ك الناصر محم ن السلطان المل دين، صالح ب ه          صالح ال دعى ل ذي ي ة ال الوون، والخليف ك المنصور ق ن المل ب

   . المصرية األمير سيف الدين قبالي، وقضاة مصرهم المذآورون في التي قبلها المعتضد بأمر اهللا، ونائب الديار

ن زن    وزير القاضي اب ة، فال       وال دبرون المملك ذين ي وا األمر ال ور، وأول م لصغر       ب تصدر األمور إال عن آرائه
ر سيف    سيف  : السلطان المذآور جماعة من أعيانهم ثالثة الدين شيخون، وطاز وحر عيمش، ونائب دمشق األمي

   . هم المذآورون في التي قبلها الدين أرغون الكاملي، وقضاتها

ا أروش، ونائب طرابلس    ونائب البالد الحلبية األم دين يلبغ اه        ير سيف ال دين بكلمش، ونائب حم ر سيف ال األمي
ادر    -بعض الحجاج إلى دمشق في تاسع الشهر      األمير شهاب الدين أحمد بن مشد الشريخانة، ووصل ذا ن  -وه

   . سعيد بعد منزلة العالء في المدابغ وأخبروا بموت المؤذن شمس الدين بن

اب    وفي ليلة االثنين سا د ب ق عظيم عن ان       دس عشر صفر في هذه السنة وقع حري ه دآ احترق ب رون شرقيه ف جي
ادر      القفاعي الكبيرة المزخرفة وما حولها، واتسع اتساعًا فظيعًا، واتصل الحريق بالباب األصفر من النحاس، فب



 

ة، بمشهد   عليه من النحاس، ونقلوه من يومه إلى خزانة الحاصل، بمقص  ديوان الجامع إليه فكشطوا ما ورة الحلبي
   . علي

ا         ثم عدوا عليه يكسرون خشبه بالفؤوس الحداد والسواعد الشداد، وإذا هو  ة م ذي في غاي من خشب الصنوبر ال
   . من محاسن البلد ومعالمه يكون من القوة والثبات، وتأسف الناس عليه لكونه آان

   . وله في الوجود ما ينيف عن أربعة آالف سنة انتهى واهللا أعلم

  ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 

ه،        الذي آان هالآه وذهابه وآسره في هذه السنة، وهو باب سر في جامع دمشق  ى من اب أوسع وال أعل ر ب م ي ل
ارزة، من عجائب          فيما يعرف من األبنية في الدنيا، وله علمان من نحاس امير نحاس أصفر أيضًا ب أصفر بمس

   . تم بناؤها وقد الدنيا، ومحاسن دمشق ومعالمها،

ن إرم   وقد ذآرته العرب في أشعارها والناس وهو منسوب إلى ملك يقال له جيرون بن سعد بن عاد بن عوص ب
ره    بن سام بن نوح، وهو الذي بناه، وآان بناؤه له قبل ا ذآ الخليل عليه السالم، بل قبل ثمود وهود أيضًا، على م

   . تاريخه وغيره الحافظ ابن عساآر في

ارد    وآ ى اسم الم ه السالم،       ان فوقه حصن عظيم، وقصر منيف، ويقال بل هو منسوب إل ليمان علي اه لس ذي بن ال
رون، واألول أظهر وأشهر،        ارد جي ك الم ان اسم ذل ى األول  وآ ا          : فعل ة م دد المتطاول اب من الم ذا الب يكون له

   . يقارب خمسة آالف سنة

ه        بل باأليدي العادية عليه،ثم آان انجعاف هذا الباب ال من تلقاء نفسه  ق اتصل إلي ه من شوط حري بسبب ما نال
ين     ة االثن ادر           حريق وقع من جانبه في صبيحة ليل بعمائة فتب السادس عشر من صفر، سنة ثالث وخمسين وس

ذي          ديوان الجامعية ففرقوا شمله ذي هو من خشب الصنوبر، ال ه ال وقضعوا ثمله، وعروا جلده النحاس عن بدن
   . قد فرغ منه يومئذ آأن الصانع

ذا     وقد شاهدت الفؤوس تعمل فيه وال تكاد تحيل فيه إال بمشقة، فسبحان در أهل ه الذي خلق الذين بنوه أوًال، ثم ق
   . المتطاولة، واألمم المتداولة، ولكن لكل أجل آتاب، وال إله إال رب العباد الزمان على أن هدموه بعد هذه المدد

  الخمسة ب وزيادتها على مدة أربعة آالف سنة بل يقارببيان تقدم مدة هذا البا

ا       باب بناء دمشق بسنده عن  : ذآر الحافظ ابن عساآر في أول تاريخه اآم به زة التبلهي الح ن حم القاضي يحيى ب
ال  في الزمن المتقدم، وقد آان هذا القاضي من ي دمشق         : تالميذ ابن عمر واألوزاعي، ق ن عل د اهللا ب تح عب ا ف لم

عليه  هدموا سور دمشق فوجدوا حجرًا مكتوبًا -وانتزعها من أيدي بني أمية وسلبهم ملكهم  يعني -حصارها  بعد
   . باليونانية

ه      وب علي إذا هو مكت م، ف رأه له ابرة من    : فجاء راهب فق ك     ويك أرم الجب رأمك بسوء قصمه اهللا، إذا وهي من
ك من خمسة أعين      د وتل نق  جيرون الغربي من باب البري ة آالف سنة تعيشين        ي د أربع ه، بع ى يدي ض سورك عل

   . أؤمل لك ممن يعوض لك رغدًا، فإذا وهى منك جيرون الشرقي

عبد المطلب، عين بن عين بن عين بن عين  فوجدنا الخمسة أعين عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن  : قال
د         إلى حين إخراب   بن عين، فهذا يقتضي أنه آان بسورها سنينًا نة، وق ة آالف س ي أربع ن عل د اهللا ب د عب ى ي ه عل

ى           آان إخرابه له في سنة اب إل ذا الب ذا يكون له ى ه ر، فعل اريخ الكبي ا في الت وم   ثنتين وثالثين ومائة آما ذآرن ي
   . وعشرين سنة، واهللا أعلم أربعة آالف وستمائة وإحدى -أعني سنة ثنتين وثالثين ومائة  -خرب من هذه السنة 

د ذآ ذي أسس دمشقوق و ال ه السالم ه ًا علي اآر عن بعضهم أن نوح ن عس د مضي  ر اب ك بع د حران وذل بع
ل  رنين عن إشارته،        : الطوفان، وقي ا دمسغس غالم ذي الق ل  بناه ل،         : وقي اد الملقب بدمشيق وهو غالم الخلي ع

ان، ألن محاريب معاب      : وأظهرها غير ذلك من األقوال،  : وقيل اء اليون ى القطب    أنها من بن ة إل  دها آانت موجه
   . الشمالي



 

دهم        ا بع ان فيه م آ ى الشرق، ث ا إل ة        ثم آان بعدهم النصارى فصلوا فيه ى الكعب ة المسلمين فصلوا إل ين أم أجمع
   . المشرفة

اب القمر   أن أبوابها آانت سبعة آل منها يتخذ عنده  : وذآر ابن عساآر وغيره   : عيد لهيكل من الهياآل السبعة، فب
اب     باب انوا يسمونه ب راديس الصغير، ولعطارد    السالمة، وآ ر، وللزهرة      : الف راديس الكبي اب الف ا،     : ب اب توم ب

   . باب آيسان  : باب الجابية الصغير، ولزحل  : باب الجابية، وللمشتري  : الباب الشرقي، وللمريخ  : وللشمس

طرابلس بكلمش، ونائب حلب أمير  فق مع نائبوفي أوائل شهر رجب الفرد اشتهر أن نائب حلب بيبغا أروش ات
ى الخروج عن طاعة السلطان          ن مشد الشريخانة عل د ب ة         أحم ا عضدا الدول ى يمسك شيخون وطاز، وهم حت

   . األمير سيف الدين أرغون الكاملي فأبى عليهم ذلك بالديار المصرية، وبعثوا إلى نائب دمشق وهو

ن ا   ع م ا وق ديار المصرية بم ى ال ب إل ذلك، وآات اس ل زعج الن ر، وان اهللا    ألم ر وب ذا األم ة ه ن غائل افوا م وخ
   . المتسعان

ة أخرى لنائب       ولما آان يوم االثنين ثامن الشهر جمع نائب السلطنة األمراء عنده ق واستحلفهم بيع بالقصر األبل
   . السمع والطاعة واالستمرار على ذلك السلطنة الملك الصالح، فحلفوا واتفقوا على

وهم من   وفي ل ذين جمع دوم         يلة األربعاء سابع عشر رجب جاءت الجبلية ال اب من ق ة العق اع ألجل حفظ ثني البق
وحماه، وآان هؤالء الجبلية قريبًا من أربعة آالف، فحصل بسببهم  العساآر الحلبية، ومن معهم من أهل طرابلس

   . برزة وما جاورهم من الثمار وغيرها ضرر آثير على أهل

ه      وفي يوم الس دين أرغون ومع ة      بت العشرين منه رآب نائب السلطنة سيف ال قية قاصدين ناحي الجيوش الدمش
م نائب وال عسكر، وخلت      الكسوة ليًال يقاتلون المسلمين ولم يبق في البلد من الجند أحد، وأصبح الناس وليس له

   . األمير سيف الدين الجي بغا العادلي الديار منهم، ونائب الغيبة

ى       لناس من البساتين ومن طرف العقيبة وغيرها إلى المدينة،وانتقل ا اليهم إل راء نقلت حواصلهم وأه وأآثر األم
   . راجعون القلعة المنصورة، فإنا هللا وإنا إليه

رى         ل أهل الق اس وانتق زعج الن ه ان ا بمن مع ى        ولما اقترب دخول األمير بيبغ ك إل ه، وسرى ذل ذين في طريق ال
رج،       تين وحواضر البلد، وغلقت أبوابأطراف الصالحية والبسا اب الف اب النصر، وب ة، آب البلد إلى ما يلي القلع

   . وآذا باب الفراديس

م       وخلت أآثر المحال من أهاليهم، ونقلوا حوائجهم وحواصلهم وأنعامهم إلى الين، وبلغه دواب والحم ى ال د عل البل
   . ير والتبن وبعض األنعام لألآلطريقهم من الشع أن أطراف الجيش انتهبوا ما في القرايا في

   . خواطرهم انتهى وربما وقع فساد غير هذا من بعض الجهلة، فخاف الناس آثيرًا وتشوشت

  دخول بيبغا أروش إلى دمشق 

دين    ر سيف ال ى دمشق       ولما آان يوم األربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل األمي ا أروش نائب حلب إل بيبغ
صحبته نائب طرابلس األمير سيف الدين بكلمش، ونائب    العساآر الحلبية وغيرهم وفيالمحروسة بمن معه من 

   . ونائب صفد األمير عالء الدين طيبغا، ملقب برتاق حماه األمير شهاب الدين أحمد،

ل     ه، قي د توجه قبل الد حلب          : وآان ق رة من ب واب قالع آثي ه ن وم، ومع راك        بي ر من األت ا، في عدد آثي وغيره
واب السلطان        والترآ ان ن ل مك ان، فوقف في سوق الخي ه         م دوا مع ذين وف ة، واستعرض الجيوش ال تحت القلع

رًا أو        هنالك، فدخلوا في تجمل آثير، ملبسين، ًا من ستين أمي ات قريب راء الطبلخان وآان عدة من آان معه من أم
   . ينقصون، على ما استفاض عن غير واحد ممن شاهد ذلك يزيدون أو



 

ة ثم سار قري ان        بًا من الزوال للمخيم الذي ضرب له قبل مسجد القدم عند قب ك، وآ ذي هنال د الجدول ال ا، عن يلبغ
ه         يومًا مشهودًا هائًال، لما عاين الناس من آثرة اس صاحب دمشق في ذهاب ر من الن الجيوش والعدد، وعذر آثي

   . بمن معه لئال يقابل هؤالء

   . الح المسلمينفنسأل اهللا أن يجمع قلوبهم على ما فيه ص

ه     اجي يطلب من دين إب ه        وقد أرسل إلى نائب القلعة وهو األمير سيف ال امتنع علي ده، ف ي عن حواصل أرغون الت
ا  وق           أيضًا، وقد حصن القلعة وسترها وأرصد فيه ا ف د به انيق ليبع ا بعض المج دد، وهيأنه اة والع الرجال والرم

   . بابين منها ويغلقوا األسواق، وجعل يغلق أبواب البلد إال بابًا أو البلد أن ال يفتحوا الدآاآين األبرجة، وأمر أهل

م يرعوون عن           رة من الشر، ث ياء آثي وا بأش ه، وهم ال      واشتد حنق العسكر علي ر أن إقب لم، غي اس واهللا المس الن
ا     اوروه من القراي ا ج اثوا فيم د ع ه ق أآلون    العسكر وأطراف ا ي زروع فيأخذون م روم وال اتين والك وتأآل والبس

   . وإنا إليه راجعون دوابهم، وأآثر من ذلك فإنا هللا

ٍف ال       ونهبت قرايا آثيرة وفجروا بنساء وبنات، وعظم الخطب، وأما التجار ومن أآثرهم مخت ال ف رة م ذآر بكث ي
   . عاقبتهم يظهر لما يخشى من المصادرة، نسأل اهللا أن يحسن

د من خوف شديد، وأه          ا والحواضر في   واستهل شهر شعبان وأهل البل م      ل القراي ارهم ودوابه اثهم وأبق ة أث نقل
رة من          وأبنائهم ونسائهم، وأآثر أبواب البلد مغلقة سوى بابي أمور آثي وم نسمع ب ة، وفي آل ي الفراديس والجابي

انتقل آثير من أهل الصالحية أو أآثرهم، وآذلك من أهل العقبية وسائر حواضر   النهب للقرايا والحواضر، حتى
م، فال   ،البلد وة    فنزلوا عند معارفهم وأصحابهم، ومنهم من نزل على قارعة الطريق بنسائهم وأوالده حول وال ق

   . إال باهللا العلي العظيم

م     إن هذا الوقت آان  : وقال آثير من المشايخ الذين أدرآوا زمن قازان اس من ورائه أصعب من ذلك لما ترك الن
   . سنتهم هم فيمن الغالت والثمار التي هي عمدة قوت

يهم    وأما أهل البلد ففي قلق شديد أيضًا لما يبلغهم عنهم من الفجور بالنساء، ويجعلون يدعون عقيب الصلوات عل
وأتباعهم ونائب القلعة األمير سيف الدين إباجي في آل وقت يسكن     يصرحون بأسمائهم ويعنون بأسماء أمرائهم

الد      عزمهم ويبشرهم بخروج العس جأش الناس ويقوي ى ب اآر المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إل
   . حيث الجيش الدمشقي، ليجيئوا آلهم في خدمته وبين يديه غزة

ق     ات فتقل ار وتبطل الرواي وم وساعة في تجمل         وتدق البشائر فيفرح الناس ثم تسكن األخب ويخرجون في آل ي
   . عظيم ووعد وهيآت حسنة

ة         تعالى وقد ترجل األمراء بين يديه من حينثم جاء السلطان أيده اهللا  ى داخل القلع دبان إل د مسجد ال ه عن بسط ل
فرس أصيلة مؤدبة معلمة المشي على القوس ال تحيد عنه، وهو   المنصورة، وهو البس قباء أحمر له قيمته على

   . مراء األآابرعليه بهاء المملكة والرياسة، والخز فوق رأسه يحمله بعض األ حسن الصورة مقبول الطلعة،

ًا شديدًا،    وآلما عاينه من عاينه من الناس يبتلهون بالدعاء بأصوات عالية، والنساء بالزغرطة، وفرح الناس فرح
     . جعله اهللا مبارآًا على المسلمين وآان يومًا مشهودًا، وأمرًا حميدًا،

ن  ليمان         فنزل بالقلعة المنصورة، وقد قدم معه الخليفة المعتضد أبو الفتح ب ع س ي الربي اهللا أب ي بكر المستكفي ب أب
د،   اس أحم ة في             بن الحاآم بأمر اهللا أبي العب زل بالمدرسة الدماغي ة اليسار، ون ه من ناحي ى جانب ًا إل ان راآب وآ

وم   ذا الي اة                أواخر ه ه من البغ ا ومن مع دمهم طاز وشيخون في طلب بيبغ ام، ومق راء مع نائب الش ائر األم  س
   . المفسدين

ه         م الجمعة ثانيه حضر السلطان أيده اهللا إلى الجامع األموي وفي يو ذي يصّلي في ة بالمشهد ال ه الجمع وصّلى في
 والمحبة له ذاهبًا وآيبًا تقبل اهللا منه، وآذلك فعل الجمعة األخرى وهي تاسع نواب السلطان أيده اهللا، فكثر الدعاء

   . الشهر



 

ي    د الدين بن آثير المصنفوفي يوم السبت عاشره اجتمعنا يقول الشيخ عما اهللا أب رحمه اهللا، بالخليفة المعتضد ب
   . الربيع سليمان بن الحاآم بأمر اهللا أبي العباس أحمد الفتح بن أبي بكر بن المستكفي باهللا أبي

ل عن     وسلمنا عليه وهو نازل بالمدرسة الدماغية، داخل باب الفرج وقرأت عنده ن حنب جزءًا فيه ما رواه أحمد ب
ن البخاري،          مد بن إدريس الشافعي في مسنده، وذلك عن الشيخمح ن الضيا الحموي بسماعه من اب دين ب عز ال

ه          وزينب بنت مكي عن أحمد بن الحصين د عن أبي ن أحم د اهللا ب ك عن عب ن مال عن ابن المذهب عن أبي بكر ب
   . عبارة رحم اهللا سلفهأنه شاب حسن الشكل مليح الكالم متواضع جيد الفهم حلو ال فذآرهما، والمقصود

   . أصحاب بيبغا وفي رابع عشره قدم البريد من بالد حلب بسيوف األمراء الممسوآين من

القصر األبلق في أبهة المملكة، ولم  وفي يوم الخميس خامس عشره نزل السلطان الملك الصالح من الطارمة إلى
   . ر المذآورالصالة بالقص يحضر يوم الجمعة إلى الصالة، بل اقتصر على

د     وفي يوم الجمعة باآر النهار دخل األمير سيف الدين شيخون وطار بمن ب، وق الد حل معهما من العساآر من ب
ادر   الد زلغ د أسر جماعة من            فات تدارك بيبغا وأصحابه لدخولهم ب ل، وق م القلي م، وه ي معه اني بمن بق الترآم

ه،     انوا مع ذين آ راء ال ود والسالسل      األم م في القي ى السلطان وهو        وه دخال عل ذآورين، ف رين الم صحبة األمي
   . األبلق فسلما عليه وقّبال األرض وهنآه بالعيد بالقصر

بالقرب من الظاهرية البرانية، ونزل  ونزل طاز بدار أيتمش بالشرق الشمالي، ونزل شيخون بدار إياس الحاجب
   . بقية الجيش في أرجاء البلد

بس     ن فأقام بحلب نائبًا عن سؤاله إلى ماوأما األمير سيف الدين أرغو ة، ول اب هائل ذآر، وخوطب في تقليده بألق
   . هناك إلبًا على بيبغا وأصحابه لشدة ما بينهما من العداوة خلعة سنية، وعظم تعظيمًا زائدًا، ليكون

د الفطر بالم   ثم صّلى السلطان بمن معه من المصريين ومن انضاف إليهم من الشاميين دان األخضر،   صالة عي ي
اوي المصري، قاضي         دين المن اج ال م القاضي ت ع        وخطب به ه، وخل العسكر المصري بمرسوم السلطان وذوي

   . أعلم انتهى واهللا سبحانه وتعالى . عليه

  بيبغا قتل األمراء السبعة من أصحاب 

ى             ل العصر رآب السلطان من القصر إل ين ثالث شوال قب وم االثن ى رأس    وفي ي ة وعل ر   الطارم ة والطي ه القب
الطارمة ووقف الجيش بين يديه تحت القلعة وأحضروا األمراء  يحملهما األمير بدر الدين بن الخطير، فجلس في

نهم    : حلب، فجعلوا يوقفون األمير منهم ثم يشاورون عليه فمنهم الذين قدموا بهم من بالد ه، وم  من   : من يشفع في
ى   نائب صفد برناق وشفع  : نات ومقدما ألف، منهمخمس طبلخا  : يؤمر بتوسيطه، فوّسط سبعة في الباقين فردوا إل
   . السجن، وآانوا خمسة آخرين

اد       وفي يوم األربعاء خامسه مسك جماعة من أمراء دمشق سبعة وتحولت دول   أمر جماعة من األجن رة، وت آثي
   . وغيرهم انتهى

  مصر خروج السلطان من دمشق متوجهًا إلى بالد 

ة بالجامع األموي،      الجمعة سابع شوال رآب السلطان في جيشه من القصر األبلقوفي يوم  قاصدًا لصالة الجمع
ه   يش بكمال اب النصر ترجل الج ى ب ى إل ا انته ل فصّلى    فلم ر الوح اٍت آثي وم ش ي ي ك ف اة، وذل ه مش ين يدي ب

ة األ         بالمقصورة إلى جانب المصحف ل بقي ه في الصف األول أحد، ب يس مع اني، ول ه صفوف،    العثم راء خلف م
   . الخطيب فسمع خطبة

اف، وخرج السلطان      إطالق أعشار األوق اب النصر، فرآب        ولما فرغ من الصالة قرئ آتاب ب ه من ب بمن مع
   . المنصورة، مصحوبين بالسالمة والعافية المستمرة الجيش واستقل ذاهبًا نحو الكسوة بمن معه من العساآر



 

ن وخرج السلطان وليس بدمشق نائب س تكلم في األمور نائب         لطنة، وبها األمير بدر الدين ب ذي ي ر هو ال الخطي
ا          غيبة، حتى يقدم إليها نائبها ويتعين لها، المًا، ودخله ديار المصرية س ى ال ار بوصول السلطان إل وجاءت األخب

ة ن           في أبهة عظيمة في بس خلع م ول راء آله ى األم ع عل ًا مشهودًا، وخل ان يوم دة، وآ ام  أواخر ذي القع ة الش  ياب
     . الصاحب موفق الدين األمير عالء الدين المارداني، ومسك األمير علم الدين بن زنبور وتولية الوزارة

ى دمشق     وفي صبيحة يوم السبت خامس ذي الحجة دخل األمير عالء الدين علي الجمدار من الديار المصرية إل
تولياً      ل مس ة، وموآب حاف ة هائل ة ب  المحروسة في أبه ة          نياب د ترب ادة، فوقف عن ى الع راء عل ه األم ين يدي ا، وب ه

اً  بهادرآص حتى استعرض عليه  الجيش فلحقهم، فدخل دار السعادة فنزلها على عادة النواب قبله، جعله اهللا وجه
   . مبارآًا على المسلمين

دين مغلطاي        ر عز ال دم دوادار السلطان األمي ديار المصرية    وفي يوم السبت ثالث عشره ق زل القصر    من ال فن
   . الجيوش نحو بيبغا وأصحابه انتهى واهللا تعالى أعلم األبلق، ومن عزمه الذهاب إلى البالد الحلبية ليجهز

  وسبعمائة ثم دخلت سنة أربع وخمسين 

امية          بالد الش ديار المصرية وال ذه السنة وسلطان اإلسالم بال ا والحرمين       استهلت ه ا وااله ة وم ة الحلبي والمملك
ن      الشريفي  دين صالح ب ك الصالح صالح ال الوون الصالحي،          ن المل ك المنصور ق ن المل د ب ك الناصر محم المل

دين شيخون،     ونائبه بالديار المصرية األمير سيف الدين قبالي، والمشار إليهم في تدبير المملكة األمراء سيف ال
   . الدين طاز، وسيف الدين صرغتمش الناصري وسيف

ذآورون في السنة الماضية، ونائب      وقضاة القضاة وآاتب الس م الم دين أرغون       ر هناك ه ر سيف ال حلب األمي
ا في رجب من السنة       الكاملي، ألجل مقاتلة أولئك األمراء الثالثة بيبغا وأمير أحمد وبكلمش الذين فعلوا ما ذآرن

    . الماضية

ه            م إن اني، ث ادر الترآم ارة زلغ الد البلبيسين في خف ى ب أوا إل م لج ال ع  ث ه من صاحب مصر       احت يهم من خوف ل
ة، ونائب طرابلس        وأسلمهم إلى قبضة نائب حلب المذآور، ففرح المسلمون د والمن ًا شديدًا، وهللا الحم بذلك فرح

تنيب في طرابلس حين           األمير سيف الدين أيتمش الذي ى اس ه األحوال حت ا، تقلبت ب آان نائب دمشق آما ذآرن
   . بدمشق آما تقدم آان السلطان

ا     واسته ة بيبغ راء الثالث أن األم ار ب د حصلوا في قبضة         لت هذه السنة وقد تواترت األخب د ق ر أحم وبكلمش وأمي
رح المسلمون      نائب حلب األمير سيف الدين أرغون، وهم مسجونون د ف يهم، وق بالقلعة بها، ينتظر ما يرسم به ف

   . بذلك فرحًا شديدًا

ة،   األمير عز الدين مغلطايوفي يوم السبت سابع عشر المحرم وصل إلى دمشق  الدويدار عائدًا من البالد الحلبي
د    وفي صحبته رأس بيبغا الباغي أمكن اهللا منه بعد ر أحم وصول صاحبيه بكلمش الذي آان نائبًا بطرابلس، وأمي

   . رؤوسهما بحلب بين يدي نائبها سيف الدين أرغون الكاملي، وسيرت إلى مصر الذي آان نائب حماه فقطعت

ه        ا وصل بيبغا بعدهما فعل به آفعلهما جهرة بعد العصر بسوق الخيلولم دي نائب السلطنة والجيش برمت ين ي ب
     . وسر المسلمون آلهم وهللا الحمد والمنة والعامة على األحاجير يتفرجون ويفرحون بمصرعه،

ه  بمحلة الش وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع األول أقيمت جمعة جديدة اغور بمسجد هناك يقال ل
ن   د اهللا ب ك آالم             مسجد المزار، وخطب فيه جمال الدين عب ع في ذل م وق ة، ث يم الجوزي ن ق دين ب الشيخ شمس ال

امعهم ومصاحف     فأفضى الحال أن أهل المحلة ذهبوا إلى سوق الخيل يوم موآبه، وحملوا سناجق خليفتين من ج
ك في  إلى نائب السلطنة وسألوا منه أن ت واشتملوا ع     الساعة  ستمر الخطبة عندهم، فأجابهم إلى ذل م وق ة، ث الراهن

   . خطوب طويلة بعد ذلك نزاع في جواز ذلك، ثم حكم القاضي الحنبلي لهم باالستمرار، وجرت

أها   وفي يوم األحد سابع ربيع اآلخر توفي األمير الكبير سيف الدين ألجي بغا العادلي، ودفن بتربته التي آان أنش
تعرف به، وآان له في اإلمرة قريبًا من ستين سنة، وقد آان أصابه في    ظاهر باب الجابية، وهي مشهورة قديمًا

أن  وقضيته ضربة أصابت يده اليمنى، واستمر مع ذلك على إمرته وتقدمته محترمًا معظمًا إلى نوبة أرغون شاه
   . توفي رحمه اهللا تعالى عليه



 

  ذآر أمر غريب جدًا 

ذا هو        ئة األمير ناصر الدين بن األقوس بنيابة بعلبك وجدتلما ذهبت لتهن ي من حضر أن ه ذآر ل هنالك شابًا ف
ره         ان أم د آ ر، وق ه ذآ م ظهر ل ى ث ك،           الذي آان أنث ر ذل اس بدمشق وغي ين الن بالد طرابلس، وشاع ب اشتهر ب

    . وتحدث الناس به

ألته بحضرة من         ّي وس ة استدعيته إل ة ترآي ه   حضر، فلما رأيته وعليه قبع ان أمرك     : فقلت ل فاستحيى    ؟ آيف آ
ال  دة     : وعاله خجل يشبه النساء، فق رأة م ّي،         آنت ام درون عل ة أزواج ال يق نة، وزوجوني بثالث خمس عشرة س
   . غريب فغارت ثدياي وصغرت، وجعل النوم يعتريني ليًال ونهارًا وآلهم يطلق ثم اعترضني حال

  ؟ وأنثيان، فسألته أهو آبير أم صغير  قليًال، ويتزايد حتى برز شبه ذآر ثم جعل يخرج من محل الفرج شيء قليل
   . احتلم مرتين منذ حصل له ذلك  : فقال  ؟ هل احتلم فاستحيى ثم ذآر أنه صغير بقدر األصبع، فسألته

ه يحسن صنعة  ر أن ي، وذآ ى حين أخبرن تة أشهر إل ن س ًا م ه قريب ان ل ز  وآ زل والتطري ا من الغ اء آله النس
فقال عبد اهللا،   ؟ واليوم  : نفيسة، فقلت  : فقال  ؟ صفة النساء والزرآاش وغير ذلك، فقلت له ما آان اسمك وأنت على

ه  وذآر أنه لما حصل إن   : له هذا الحال آتمه عن أهله حتى عن أبيه، ثم عزموا على تزويجه على رابع فقال ألم
   . األمر ما صفته آيت وآيت

دم دمشق ووقف        ذلك أعلموا به نائب السلطنة هناك، وآتب بذلك فلما اطلع أهله على ره، فق محضرًا واشتهر أم
ده           بين يدي نائب السلطنة بدمشق، فسأله فأخبره آما ن األقوس عن ن ب دين آحل ي، فأخذه الحاجب سيف ال أخبرن

اد، وهو شاب    اء، فسبح          وألبسه ثياب األجن ة النس ه أنوث يته وحديث ه وسمته ومش ى وجه ا   حسن، عل ال لم ان الفع
   . لم يقع مثله في العالم إال قليًال جدًا يشاء، فهذا أمر

يالً     غ ظهر قل ا بل ه        وعندي أن ذآره آان غائرًا في جوزة طير فأفرخا ثم لم وا أن وره فتبين ى تكامل ظه يًال، حت قل
   . ختان القمر، فهذا يوجد آثيرًا واهللا أعلم آان ذآرًا، وذآر لي أن ذآره برز مختونًا فسمى

ه    وفي يوم الثالثاء خامس شهر رجب قدم األمير عز الدين بقطية الدويدار من الديار الحلبية وخبر عما اتفق علي
تلك الحصون وعساآر خلف بن زلغادر الترآماني، الذي آان أعان  العساآر الحلبية من ذهابهم مع نائبهم ونواب

   . على السلطان بيبغا وذويه على خروجه

ه وحواصله، وأسروا       دمشق وآان من أمره ما تقدم بسطه في السنة الماضية،     وقدم معه إلى وا أموال م نهب وأنه
ر      خلقًا من بنيه وذويه وحريمه، وأن الجيش أخذ ة وغي دواب واألمتع ق وال شيئًا آثيرًا من األغنام واألبقار والرقي

ده، وراسل السلطا         ذلك، وأنه لجأ إلى ه عن ه واعتقل اط علي ا فاحت ن أرطن اس براحة الجيش     اب رح الن أمره فف  ن ب
   . الحلبي وسالمته بعدما قاسوا شديدًا وتعبًا آثيرًا

ى        وفي يوم األربعاء ثالث عشره آان قدوم األمراء الذين آانوا مسجونين  دن عود السلطان إل باإلسكندرية من ل
ا أو األة بيبغ م بمم ان اته ديار المصرية، ممن آ ك ال دين مل األمير سيف ال ه، آ ي  خدمت دين عل أجي، وعالء ال

   . معهم السيمقدار، وساطلمس الجاللي ومن

ولي   افعية       وفي أول شهر رمضان اتفق أن جماعة من المفتيين أفتوا بأحد ق ان ألصحابنا الش ا وجه اء، وهم العلم
ائس،  ك            وهو جواز استعادة ما استهدم من الكن رعهم في ذل دين السبكي فق ي ال يهم قاضي القضاة تق فتعصب عل

   .  ) الدسائس في الكنائس ( في ذلك مصنفًا يتضمن المنع من ذلك سماه  نعهم من اإلفتاء، وصنفوم

ك     وفي خامس شهر رمضان قدم باألمير أبو الغادر الترآماني الذي آان ى تل مؤازرًا لبيبغا في العام الماضي عل
   . ة المنصورة في هذا اليومبين يدي النائب ثم أودع القلع األفاعيل القبيحة، وهو مضيق عليه، فأحضر

 

 



 

  وسبعمائة ثم دخلت سنة خمس وخمسين 

ع  ا من        استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبالد الشامية وما يتب ا واالهم ك والحرمين الشريفين وم ذل
الوون الص    بالد الحجاز وغيرها الملك الصالح صالح الدين الحي، بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور ق

   . الشام وهو ابن بنت تنكز نائب

ره القاضي موفق      وآان في الدولة الناصرية، ونائبه بالديار المصرية األمير سيف الدين قبالي الناصري، ووزي
   . ومنهم قاضي القضاة عز الدين بن جماعة الشافعي الدين، وقضاة مصر هم المذآورون في العام الماضي،

ذه السنة في    اوي       وقد جاور في ه دين المن اج ال ه، وآاتب السر       الحجاز الشريف، والقاضي ت يسد المنصب عن
ة       دبرو المملك دوي، وم ن فضل اهللا الع دين ب دين شيخون، وصرغتمش        القاضي عالء ال ة سيف ال راء الثالث األم

     . الدين مغلطاي الناصري الناصري واألمير الكبير الدوادار عز

دة شهر أو    ودخلت هذه السنة واألمير سيف الد ر عالء       ين شيخون في األحداث من م قريب ونائب دمشق األمي
دين      الدين أمير علي المارداني، وقضاة دمشق هم المذآورون في دواوين الصاحب شمس ال التي قبلها، وناظر ال

ود   موسى بن التاج إسحاق، وآاتب السر القاضي ناصر الدين بن الشرف يعقوب، وخطيب البلد جمال الدين محم
ة   الشيخ عالء الدين األنصاري، قريب الشيخ بهاء الدين بن إمام المشهد، وهو مدّرس  جملة، ومحتسبه بن األميني

   . مكانه أيضًا

باإلسكندرية ثم أفرج عنه، وقد آان قبل  وفي شهر ربيع اآلخر قدم األمير عالء الدين مغلطاي الذي آان مسجونًا
   . عند حمزة أيتمش نائب طرابلس يكونذلك هو الدولة، وأمر بالمسير إلى الشام ل

ًا      وأما منجك الذي آان وزيره بالديار المصرية وآان معتقًال باإلسكندرية ى صفد مقيم مع مغلطاي، فإنه صار إل
   . بطاًال إلى حين يحكم اهللا عز وجل انتهى واهللا أعلم بها بطاًال، آما أن مغلطاي أمر بالمقام بطرابلس

  نادرة من الغرائب 

روافض من      ف از رجل من ال ى اجت ة بجامع دمشق وهو       ي يوم االثنين السادس عشر من جمادى األول أهل الحل
ى        يسب أول من ظلم آل محمد، ويكرر ذلك ال يفتر، ولم يصل مع  ازة الحاضرة، عل ى الجن اس وال صّلى عل الن

ا من الصالة نبه       أن الناس في الصالة، وهو يكرر ذلك ويرفع ا فرغن ه، فلم اس فأخذوه وإذا    صوته ب ه الن ت علي
   . تلك الجنازة حاضر مع الناس قاضي القضاة الشافعي في

لعن اهللا أبا   : الصديق، ثم قال جهرة والناس يسمعون أبو بكر  : فقال  ؟ فجئت إليه واستنطقته من الذي ظلم آل محمد
ده   فأعاد ذلك مرتين فأمر، به الحاآم إلى ال بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد، الكي وجل سجن، ثم استحضره الم

ن      بالسياط، وهو ي ب ين عل ذا اللع ي   مع ذلك يصرح بالسب واللعن والكالم الذي ال يصدر إال عن شقي واسم ه أب
   . الفضل بن محمد بن حسين بن آثير قبحه اهللا وأخزاه

در     القضاة األربعة و ثم لما آان يوم الخميس سابع عشره عقد له مجلس بدار السعادة وحضر ك فق ى هنال طلب إل
ادوا       اهللا أن حكم نائب المالكي بقتله، فأخذ سريعًا د ون ة وطافوا برأسه البل فضرب عنقه تحت القلعة وحرقه العام

الكي  عليه هذا جزء من سب  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد ناظرت هذا الجاهل بدار القاضي الم
ة، قبحه اهللا     ة، وقد تلقى عن أصحاب ابن مطهر أشياء فيوإذا عنده شيء مما يقوله الرافضة الغال ر والزندق الكف

   . وإياهم

   . وورد الكتاب بإلزام أهل الذمة بالشروط العمرية

نائب السلطنة وأمراء األعراب،  وفي يوم الجمعة ثامن عشر رجب الفرد قرئ بجامع دمشق بالمقصورة بحضرة
    . السلطان بإلزام أهل الذمة بالشروط العمرية مة آتابوآبار األمراء، وأهل الحل والعقد والعا

واألمراء وال في شيء من األشياء، وأن ال  منها أن ال يستخدموا في شيء من الدواوين السلطانية  : وزيادات أخر
دخلوا         تزيد عمامة أحدهم عن عشرة أذرع وال يرآبوا األآف عرضًا، وأن ال ي ر ب ال ولكن الحمي ل وال البغ الخي



 

يكن   ال بالعالمات من جرس أوإ بخاتم نحاس أصفر، أو رصاص، وال تدخل نساؤهم مع المسلمات الحمامات، ول
ان أصفر، وأن يكون        لهن حمامات ة من آت ان أزرق، واليهودي  تختص بهن، وأن يكون إزار النصرانية من آت

   . أحد خفيها أسود واآلخر أبيض، وأن يحكم حكم مواريثهم على األحكام الشرعية

ادى اآلخرة،    ة األحد العشرين من جم ة في ليل اب الجابي ات  واحترقت باسورة ب ك األطعم لمون تل وعدم المس
   . البراني والحواصل النافعة من الباب الجواني إلى الباب

دين      ارع شمس ال الم الب ن  -وفي مستهل شهر رمضان عمل الشيخ اإلمام الع اش المصري الشافعي     ب ورد  -النق
ة،    مع األموي تجاه محراب الصحابة، ميعادًادمشق بالجا للوعظ واجتمع عنده خلق من األعيان والفضالء والعام

   . من غير تلعثم وال تخليط وال توقف، وطال ذلك إلى قريب العصر وشكروا آالمه وطالقة عبارته،

ى            ه صّلي بجامع دمشق بالصحن تحت النسر عل وم األحد ثالث د   القاضي  وفي صبيحة ي ال ال ن   آم ين حسين اب
د         قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي، ونائبه، وحضر ي، وقضاة البل دين عل ر عالء ال نائب السلطنة األمي

ة، ن العام ر م ة آثي ان والدول ين   واألعي ادي ب و يه ده قاضي القضاة وه ودة، وحضر وال ه محس ت جنازت وآان
ى نفسه    والكآبة، فصّلى عليه إمامًا، وتأ رجلين، فظهر عليه الحزن سف الناس عليه لسماحة أخالقه وانجماعه عل

   . يتعدى شره إلى غيره ال

دارس        د دّرس في عدة م ان ق ك، وآ ا  وآان يحكم جيدًا نظيف العرض في ذل ة،      : منه ة والعذراوي امية البراني الش
النحو        دة ب ه فضيلة جي ى وتصدر، وآانت لدي ن بسفح قاسيون ف         وأفت ك، ودف ر ذل رائض وغي ه والف ة  والفق ي ترب

   . معروفة لهم رحمهم اهللا

  عودة الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قالوون

وصرغتمش في غيبة طاز في الصيد  وذلك يوم االثنين ثاني شهر شوال اتفق جمهور األمراء مع األمير شيخون
     . صر حسنوإعادة أخيه الملك النا على خلع الملك الصالح صالح بن الناصر، وأمه بنت تنكز،

ام        وآان ذلك يومئذ وألزم الصالح بيته مضيقًا عليه، وسلم إلى أمه خوندة دين تنكز نائب الش ر سيف ال بنت األمي
نتم وأخو   اقي، ووقعت            آان، وقطلبوطاز، وأمسك أخوه س ن بتكتمر الس د ب ن أحم ه عمر ب السلطان الصالح ألم

من   ريد إلى الشام وخبر البيعة إال يوم الخميس الثالث عشر المصرية، ومع هذا فلم يقبل الب خطبة عظيمة بالديار
دار      هذا الشهر، قدم بسببها األمير عز الدين أيدمر الشمسي وبايع النائب بعدما خلع راء ب نية، واألم ة س عليه خلع

نة له الخطيب يوم الجمعة على المنبر بحضرة نائب السلط  السعادة على العادة، ودقت البشائر وزين البلد وخطب
   . والقضاة والدولة

دين منجك          ر سيف ال زل      وفي صبيحة يوم الخميس تاسع عشر شوال دخل دمشق األمي ة طرابلس ون ى نياب عل
   . ثم سار إلى بلده بعد أيام القصر األبلق مع األمير عز الدين أيدمر فأقام أيامًا عديدة

د  ديار المصرية في جماعة       ين طاز وفي صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين منه دخل األمير سيف ال من ال
ات،         من أصحابه مجتازًا إلى نيابة حلب المحروسة، فتلقاه نائب دين بالقبيب ريم ال ى قريب من جامع آ السلطنة إل

ر     وشيعه إلى قريب من باب الفراديس ر األمي ان نظي فسار ونزل بوطأة برزة فبات هنالك، ثم أصبح غاديًا وقد آ
ار   يره إلى بالد حلب، وهو محبب إلى العامة لما له من السعي المشكور في أمور قوي عليه فس شيخون ولكن آب

   . آما تقدم

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ست وخمسين 

ك         استهلت هذه السنة وسلطان اإلسالم والمسلمين السلطان الملك الناصر  ن المل د ب ك الناصر محم ن المل حسن ب
   . نائب وال وزير لمصريةالمنصور قالوون الصالحي، وليس بالديار ا

ي           ر عل ا، ونائب دمشق األمي ي قبله ذآورون في الت م الم ارداني، والقضاة والحاجب والخطيب      وقضاتها ه الم
حلب األمير سيف الدين طاز، ونائب طرابلس منجك، ونائب     وآاتب السر هم المذآورون في التي قبلها، ونائب



 

الدين بن صبح، ونائب حمص األمير ناصر الدين بن األقوس، األمير شهاب  حماه استدمر العمري، ونائب صفد
   . الحاج آامل ونائب بعلبك

ن     وفي يوم االثنين تاسع صفر مسك األمير أرغون الكاملي الذي ناب بدمشق ي ب دين عل مدة ثم بعدها ابن نور ال
ه وس     غازي من قرية اللبوة من الكالم السيء الذي نال ه بكالم ال    به من رسول اهللا صلى اهللا علي لم، وسبه وقذف

ؤمنين وهللا     يليق ذآره، فقتل لعنه وم م  اهللا يومئذ بعد أذان العصر بسوق الخيل وحرقه الناس وشفى اهللا صدور ق
   . الحمد والمنة

ه     وفي صبيحة يوم األحد رابع عشر شعبان دّرس القاضي بهاء الدين أبو زل ل ة ن البقاء السبكي بالمدرسة القيمري
ه  ن عم ا اب دعنه دين عب اج ال ده القضاة   قاضي القضاة ت بكي وحضر عن ي الس ن قاضي القضاة تق اب اب الوه

   .  ] 9  : الحشر [   { َخَصاَصٌة َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َآاَن ِبِهْم }   : تعالى واألعيان، وأخذ في قوله

دين   ل جمالوصّلي في هذا اليوم بعد الظهر على الشيخ الشاب الفاضل المحص الدين عبد اهللا بن العالمة شمس ال
ابر    ه بمق د أبي دة،           بن قيم الجوزية الحنبلي، ودفن عن وم جي ه عل ة، وآانت لدي ه حافل اب الصغير، وآانت جنازت ب

   . ودّرس وأعاد وناظر وحج مرات عديدة رحمه اهللا وبل بالرحمة ثراه وذهنه حاضر خارق، أفتى

وا ين تاسع عشر ش وم االثن ي ي انينوف ي سوق القط ل ف ق هائ ع حري لطنة  ل وق ه نائب الس ار، وذهب إلي بالنه
إخماده وطفيه، حتى سكن شره وذهب بسببه دآاآين ودور  والحجبة والقضاة حتى اجتهد الفعول والمتبرعون في

   . راجعون آثيرة جدًا، فإنا هللا وإنا إليه

بالماء الكثير الغمر والنار ال تخمد، لكن   ناس يطفونهوقد رأيته من الغد والنار آما هي عمالة والدخان صاعد وال
   . انتهى واهللا أعلم هدمت الجدران وخربت المساآن وانتقل السكان

  وسبعمائة ثم دخلت سنة سبع وخمسين 

ك     استهلت هذه السنة وسلطان البالد بالديار المصرية والشامية والحرمين ن المل وغير ذلك الملك الناصر حسن ب
ى     مد بن الملك المنصور قالوون الصالحي،الناصر مح ة إل دبير المملك وال نائب وال وزير بمصر، وإنما يرجع ت

   . األمير سيف الدين صرغتمش، ثم األمير عز الدين مغلطاي الدوايدار األمير سيف الدين شيخون، ثم

د الوهاب   قاضي القضا وقضاة مصرهم المذآورون في التي قبلها سوى الشافعي فإنه ابن المتوفي ة تاج الدين عب
ر   بن تقي الدين السبكي، ونائب حلب األمير سيف الدين طاز، وطرابلس األمير سيف الدين منجك، وبصغد األمي

دمر   اة ي دين            شهاب الدين بن صبح، وبحم ر ناصر ال ن المعظم، وببعلبك األمي دين ب العمري، وبحمص عالء ال
   . األقوس

وغسل فصوص المقصورة والقبة، وبسط  امل إصالح بالط الجامع األموي،وفي العشر األول من ربيع األول تك
دغمش         بسطًا حسنًا، وبيضت أطباق القناديل، وأضاء حاله دين أي ر عالء ال ك األمي ى ذل جدًا، وآان المستحث عل

     . نائب السلطنة له في ذلك أحد أمراء الطبلخانات، بمرسوم

على األمير سيف الدين براق أمير أرجو   اآلخر من هذه السنة صّلي وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من ربيع
ر           بجامع تنكز، ودفن بمقابر الصوفية، وآان مشكور  ه، من أآب ر وأهل ًا للخي ر الصالة والصدقة محب السيرة آثي

   . تيمية رحمه اهللا تعالى أصحاب الشيخ تقي الدين بن

ه في    بكر آل منهما بعشرةوقد رسم لولديه ناصر الدين محمد وسيف الدين أبي  أرماح، ولناصر الدين بمكان أبي
   . الوظيفة بإسطبل السلطان

رين األخوين     ى األمي ع عل ي        وفي يوم الخميس رابع شهر جمادى األولى خل دين أب د وسيف ال دين محم ناصر ال
   . بأميرين عشرتين بكر ولدي األمير سيف الدين براق رحمه اهللا تعالى،



 

ن       ووقع في هذا الشه ان اب ة، وآ ألة المناقل ة في مس ين الحنابل ة في        ر نزاع ب م بالمناقل ي يحك ل الحنبل قاضي الجب
ا آانت           قرار دار األمير سيف الدين طيدمر اإلسماعيلي  ى م ًا عل ا وقف ى أرض أخرى يجعله حاجب الحجاب إل

   . بطريقة ونفذه القضاة الثالثة الشافعي والحنفي والمالكي قرار داره عليه، ففعل ذلك

ك مجالس،     فغضب القاضي الحنبلي وهو قاضي القضاة جمال الدين المرداوي المقدسي من ذلك، وعقد بسبب ذل
ا هو في حال الضرورة، وحيث ال        وتطاول الكالم فيه، واّدعى آثير منهم أن مذهب اإلمام أحمد في المناقلة إنم

رره الشيخ   المناقلة لمجرد المصلحة والمنفع يمكن االنتفاع بالموقوف، فأما ة الراجحة فال، وامتنعوا من قبول ما ق
   . الدين ابن تيمية في ذلك تقي

ي  ا تجوز للمصلحة      ونقله عن اإلمام أحمد من وجوه آثيرة من طريق ابنيه صالح وحرب وأب رهم، أنه داود وغي
ا في غاية الحسن فرأيته -يعني الشيخ عماد الدين بن آثير  - الراجحة، وصنف في ذلك مسألة مفردة وقفت عليها

   . من اطلع عليها ممن يذوق طعم الفقه أنها مذهب اإلمام أحمد رحمه اهللا واإلفادة، بحيث ال يتخالج

د  فقد احتج أحمد في ذلك في رواية ابنه صالح بما رواه عن يزيد بن عوف،   : عن المسعودي، عن القاسم بن محم
ارين، ويجعل السوق في          أن عمر آتب إلى ابن مسعود أن يحول المسجد الجامع ى موضع سوق التم ة إل بالكوف

   . ذلك مكان المسجد الجامع العتيق، ففعل

ق     فهذا فيه أوضح داللة على ما استدل به فيها من النقل بمجرد المصلحة فإنه ال ضرورة إلى جعل المسجد العتي
ن       سوقًا، على أن اإلسناد فيه انقطاع بين القاسم  ين القاسم واب ين عمر وب ه صاحب       وب د جزم ب مسعود، ولكن ق

   . واضح في ذلك، فعقد المجلس في يوم االثنين الثامن والعشرين من الشهر المذهب، واحتج به وهو ظاهر

ق عظيم      ع حري ى وق ادى األول ببه        وفي ليلة األربعاء الرابع والعشرين من جم ه بس رق في رج احت اب الف ظاهر ب
ر     اي لبنتقياسير آثيرة لطاز ويلبغا، وقيسرية الطوش اس شيء آثي تكز، وأخر آثيرة ودور ودآاآين، وذهب للن

ه              من األمتعة والنحاس والبضائع ا إلي ا هللا وإن وال، فإن ًا عن األم ر خارج اوم ألف ألف وأآث ا يق ك، مم ر ذل  وغي
   . راجعون

   . والربا والزغل وغير ذلك وقد ذآر آثير من الناس أنه آان في هذه القياسير شر آثير من الفسق

دموا في     : اهللا استحوذوا على مدينة صفد وفي السابع والعشرين من جمادى األولى ورد الخبر بأن الفرنج لعنهم ق
وا      ا ونهب ة من أهله وا طائف وم            سبعة مراآب وقتل اس وقت الفجر ي ى الن وا عل رًا وأسروا أيضًا، وهجم يئًا آثي ش

ل        المسلمون خلقًا آثيرًا، وآسروا م الجمعة، وقد قتل منهم رنج في عشية السبت قب راآبهم، وجاء الف  رآبًا من م
ك    العصر، وقدم الوالي وهو جريح مثقل، وأمر نائب السلطنة عند ذلك بتجهيز الجيش إلى تلك الناحية فساروا تل

   . الليلة وهللا الحمد

ن صبح،       دين ب ر شهب ال ووجد  فسبق الجيش الدمشقي،     وتقدمهم حاجب الحجاب وتحدر إليهم نائب صفد األمي
تلقاء صيدا في البحر، وقد أسر المسلمون منهم في  الفرنج قد برزوا بما غنموا من األمتعة واألسارى إلى جزيرة

اك األساري من       المعرآة شيخًا وشابًا من أبناء أشرافهم، وهو الذي عاقهم عن الذهاب، فراسلهم الجيش في إنفك
وان   أيديهم ق       فبادرهم عن آل رأس بخمسمائة فأخذوا من دي م يب ًا، ول ين ألف غ ثالث د    األسارى مبل م وهللا الحم معه
   . أحد

الجريح، وعطش الفرنج عطشًا شديدًا، وأرادوا  واستمر الصبي من الفرنج مع المسلمين، وأسلم ودفع إليهم الشيخ
اء      أن يرووا من نهر هناك فبادرهم الجيش ة الثالث وا ليل منشمرين  إليه فمنعوهم أن ينالوا منه قطرة واحدة، فرحل

   . الغنائم، وبعثت رؤوس جماعة من الفرنج ممن قتل في المعرآة فنصبت على القلعة بدمشق بما معهم من

د أخذوا       رنج، وق ا الف د أحاط به ا       وجاء الخبر في هذا الوقت بأن إيناس ق ة، وفيه م محاصرون القلع ربيض وه ال
   . هللا وإنا إليه راجعونأهلها فإنا  نائب البلد، وذآروا أنهم قتلوا خلقًا آثيرًا من

ة أيضًا أن     وذهب صاحب حلب في جيش آثيف نحوهم واهللا المسئول أن يظفرهم بحوله ين العام وقوته، وشاع ب
   . المستعان اإلسكندرية محاصرة ولم يتحقق ذلك إلى اآلن، وباهللا



 

ى صيدا،  رنج عل ى الف ن قتل دم رؤوس م رة ق ادى اآلخ ع جم وم السبت راب ي ي ًا، وهي بضع و وف ون رأس ثالث
   . فنصبت على شرفات القلعة ففرح المسلمون بذلك وهللا الحمد

ق عظيم   اب الصغير من مطبخ السكر        وفي ليلة األربعاء الثاني والعشرين من جمادى اآلخرة وقع حري داخل ب
لسويقة  المطبخ وما حوله إلى حمام أبي نصر، واتصل با   الذي عند السويقة المالصقة لمسجد الشناشين، فاحترق

ون،           المذآورة وما هنالك من األماآن، ه راجع ا إلي ا هللا وإن رج فإن اب الف ق ظاهر ب فكان قريبًا أو أآثر من الحري
   . العزيز العليم نائب السلطنة وذلك أنه آان وقت صالة العشاء ولكن آان الريح قويًا، وذلك بتقدير وحضر

امن والعشرين    موي أحد مشايخوتوفي الشيخ عز الدين محمد بن إسماعيل بن عمر الح الرواة في ليلة الثالثاء الث
   . بالجامع األموي بعد الظهر ودفن بمقابر باب الصغير من جمادى اآلخرة، وصّلي عليه من الغد

ره،       وآان مولده في ثاني ربيع األول سنة ثمانين وستمائة، فجمع الكثير وتفرد بالرواية عن جماعة في آخر عم
   . رحمه اهللا اع السنن الكبير للبيهقي،وانقطع بموته سم

ي من    ووقع حريق عظيم ليلة الجمعة خامس عشر رجب بمحلة الصالحية من سفح قاسيون، فاحترق السوق القبل
   . فإنا هللا وإنا إليه راجعون . وشماًال جامع الحنابلة بكماله شرقًا وغربًا، وجنوبًا

ل،   الذي أنشأه سيف الدين وفي يوم الجمعة خامس شهر رمضان خطب بالجامع يلبغا الناصري غربي سوق الخي
   . الشيخ ناصر الدين بن الربوة الحنفي وفتح في هذا اليوم وجاء في غاية الحسن والبهاء، وخطب

ة من            دين الشافعي الموصلي، وأظهر والي ه الشيخ شمس ال د نازعه في يم      وآان ق ذآور، ومراس ا الم ه يلبغ واقف
يم     قد قوي عليه ابن الربوة بسبب أنهشريفة سلطانية، ولكن  ي، وهو مق نائب عن الشيخ قوام الدين األتقاني الحنف

ة السوداء         بمصر، ومعه والية من السلطان ذ الخلع بس يومئ وة، فل ن الرب متأخرة عن والية الموصلي، فرسم الب
   . السعادة وجاؤوا بين يديه بالسناجق السود الخليفية من دار

أول       على العادة، وخطب يومئذ خطبة حسنة أآثرها في فضائلوالمؤذنون يكبرون  رأ في المحراب ب رآن، وق الق
القضاة، وآان يومًا مشهودًا، وآنت ممن حضر   سورة طه، وحضر آثير من األمراء والعامة والخاصة، وبعض

   . قريبًا منه

ى    اس إل ه    والعجب أني وقفت في شهر ذي القعدة على آتاب أرسله بعض الن ه    صاحب ل الد طرابلس وفي   : من ب
ة           والمخدوم يعرف الشيخ عماد الدين بما جرى في بالد ى آخر معامل الد طرابلس إل ق من ب السواحل من الحري

ر من          بيروت إلى جميع آسروان، أحرق دب والثعلب والخنزي ل النمور وال ا مث الجبال آلها ومات الوحوش آله
 الحريق عليه أيامًا وهرب الناس إلى جانب البحر من خوفللوحوش موضع يهربون فيه، وبقي  الحريق، ما بقي

الى       إذن اهللا تع أه ب زل المطر أطف ع في     -النار واحترق زيتون آثير، فلما ن ذي وق ي ال ك في ذي     يعن تشرين وذل
بيت من مدخنته فأحرقت جميع ما فيه من  ومن العجب أن ورقة من شجرة وقعت في  : قال -القعدة من هذه السنة 

   . وغالب هذه البالد للدرزية والرافضة والثياب وغير ذلك، ومن حلية حرير آثير،األثاث 

   . العجب نقلته من خط آاتبه محمد بن يلبان إلى صاحبه، وهما عندي بقبان فياهللا

ة مناقشة        وقع بين الشيخ إسماعيل بن العز -يعني ذي القعدة  -وفي هذا الشهر  ين أصحابه من الحنفي الحنفي وب
رد           اعتدائه على بعض الناس في محاآمة، فاقتضىسبب  ل المتم ام آمث ة أي م ثالث ى مجلس الحك ك إحضاره إل ذل

ره        عندهم، فلما لم يحضر فيها حكم م ظهر خب ه، ث عليه القاضي شهاب الدين الكفري نائب الحنفي بإسقاط عدالت
ى            بأنه قصد ه إل م أطلق ه، ث رده فعنف ره من ي ه قاضي    بالد مصر، فأرسل النائب في أث ه، وشفع في القضاة   منزل

  . الحنفي فاستحسن ذلك وهللا الحمد والمنة

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ثمان وخمسين 

ليمان العباسي،      استهلت هذه السنة والخليفة أمير المؤمنين المعتضد باهللا أبو بكر بن ع س ي الربي المستكفي باهللا أب
ك       يتبعها وبال وسلطان اإلسالم بالديار المصرية وما ك المل ر ذل ا والحرمين الشريفين وغي بالد الشامية وما وااله

   . وزير بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قالوون الصالحي ولي له بمصر نائب وال الناصر حسن



 

الدين شيخون وصرغتمش الناصريين، وقضاة     وإنما ترجع األمور إصدارًا وإيرادًا إلى األميرين الكبيرين سيف
ارداني، وقضاة دمشق      لمذآورون في التي قبلها، ونائب الشاممصرهم ا ي الم بدمشق األمير عالء الدين أمير عل

   . قبلها انتهى هم المذآورون في التي

  آائنة غريبة جدًا 

جماعة من مجاوري الجامع بدمشق من        لما آان يوم األربعاء الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة نهدت 
ره،    ي وغي راء     مشهد عل بعهم جماعة من الفق ع الحشيش          وات الخمر وبي ة ب اآن متهم ى أم ة، وجاؤوا إل والمغارب

ى              فكسروا أشياء آثيرة من أواني وا إل م انتقل ره، ث رًا من الحشيش وغي يئًا آثي وا ش ا وأتلف ا فيه وا م الخمر، وأراق
   . ناوشواالسماق وغيرهم فثار عليهم من البارذارية والكالبرية وغيرهم من الرعاع فت حكر

ك        وضربت عليهم ضرابات باأليدي وغيرهم، وربما سل بعض الفساق السيوف     د رسم مل ر، وق ا ذآ يهم آم عل
   . وعونًا على الخمارين والحشاشة، فنصروهم عليهم األمراء لوالي المدينة ووالي البر أن يكونوا عضدًا لهم

دم جماعة من      ير، ولماغير أنه آثر معهم الضجيج ونصبوا راية واجتمع عليهم خلق آث ار تق آان في أواخر النه
د       النقباء والخزاندارية ومعهم جنازير فأخذوا جماعة م في البل ارع وطيف به من مجاوري الجامع وضربوا بالمق

   . يتعرض لما ال يعنيه تحت علم السلطان هذا جزاء من  : ونادوا عليهم

دبوس       العامة على فتعجب الناس من ذلك وأنكروه حتى أنه أنكر اثنان من د أحدهم ب المنادية فضرب بعض الجن
   . هللا وإنا إليه راجعون فقتله وضرب اآلخر فيقال إنه مات أيضًا فإنا

دين  ًا من        وفي شعبان من هذه السنة حكي عن جارية من عتيقات األمير سيف ال ا حملت قريب دار أنه تمر المهمن
ع           يسبعين يومًا ثم شرعت تطرح ما في بطنها فوضعت ف   ة أرب ة ومتفرق ام متتالي ًا في أي ين يوم قرب من أربع

   . يعرف شكل الذآر من األنثى عشرة بنتًا وصبيًا بعدهن قل من

ديار           ك بال دبر الممال دين شيخون م ر سيف ال أن األمي ر ب وك من        وجاء الخب ه ممل ر علي امية ظف المصرية والش
   . جسدهأماآن في  مماليك السلطان فضربه بالسيف ضربات فجرحه في

ه   : ما هو في وجهه، ومنها  : منها ذلك طوائف        ما هو في يده، فحمل إلى منزل ًا، وغضب ل ًا جريح صريعًا طريح
ر     من األمراء حتى قيل إنهم رآبوا ودعوا إلى ه األمي و ب المبارزة فلم يجيء إليهم وعظم الخطب بذلك جدًا واتهم

   . األة منهم فاهللا أعلموغيره، وأن هذا إنما فعل عن مم سيف الدين صرغتمش

  وفاة أرغون الكاملي باني البيمارستان بحلب

أها       آانت وفاته بالقدس الشريف في يوم الخميس السادس والعشرين من شوال من      ة أنش ن بترب نة، ودف ذه الس ه
ا قبحه اهللا في أي    غربي المسجد بشماله، وقد ناب بدمشق مدة بعد حلب، ثم م   جرت الكائنة التي أصلها بيبغ ه، ث ام

باإلسكندرية مدة، ثم أفرج عنه فأقام بالقدس الشريف إلى أن آانت وفاته آما ذآرنا  صار إلى نيابة حلب ثم سجن
   . التاريخ المذآور عّزره الشريف ابن زريك، واهللا أعلم في

  وفاة األمير شيخون 

د  وال ورد الخبر من الديار المصرية بوفاة األمير شيخون ليلة الجمعة السادس عشرين من ذي القعدة ودفن من الغ
يئًا       بتربته، وقد ابتنى مدرسة هائلة وجعل فيها ا ش اه للصوفية، ووقف عليه المذاهب األربعة ودار للحديث وخانق

بالد      آثيرًا، وقرر فيها ائر ال ن في س رة ودواوي المصرية   معاليم وقراءة دارة، وترك أمواًال جزيلة وحواصل آثي
الوالء، والشامية، وخّلف بنات  رون       وزوجة، وورث البقية أوالد السلطان المذآور ب راء آثي ه أم د وفات ومسك بع

ا       بمصر آانوا من حزبه، من أشهرهم عز الدين بقطاي ه أخت السلطان خلف عليه والدوادار وابن قوصون وأم
   . أعلم شيخون بعد قوصون انتهى واهللا

 



 

  ثم دخلت سنة تسع وخمسين وسبعمائة 

ك الناصر        سنة وسلطان اإلسالم بالبالد المصرية والشامية والحرميناستهلت هذه ال ك المل ع ذل ا يتب الشريفين وم
يته بموت    حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قالوون بن عبد اهللا الصالحي، وقد قوي جانبه وحاش

   . سادس عشرين ذي القعدة من السنة الماضية األمير شيخون آما ذآرنا في

اطير المقنطرة    وصا ر من القن ل المسومة       ر إليه من ميراثه من زهرة الحياة شيء آثي ذهب والفضة والخي من ال
ا         واألنعام والحرث، وآذلك من المماليك واألسلحة ذر إحصاؤه ه ا يشق حصره ويتع اجر م والعدة والبرك والمت

   . ضاة هم المذآورون في التي قبلهافيما بلغنا إلى اآلن نائب وال وزير، والق هنا، وليس في الديار المصرية

ري،    وأما دمشق فنائبها وقضاتها هم المذآورون في التي قبلها سوى الحنفي دين الكف فإنه قاضي القضاة شرف ال
   . عوضًا عن نجم الدين الطوسي

دين طاز، وطرابلس    اة استدمر العمري،      توفي في شعبان من السنة الماضية، ونائب حلب سيف ال منجك، وحم
   . برك، وببعلبك ناصر الدين األقوس وصفد شهاب الدين بن صبح، وبحمص صالح الدين خليل بن خاض

ة حلب نصرة لجيش      وفي صبيحة يوم االثنين رابع عشر المحرم خرجت أربعة آالف مع أربع مقدمين إلى ناحي
   . حلب على مسك طاز إن امتنع من السلطنة آما أمر

السلطنة أن يرآب من بقي من الجند في  ن من المحرم نادى المنادي من جهة نائبولما آان يوم الحادي والعشري
ا            الحديد ويوافوه إلى سوق الخيل، فرآب معهم د، لم ر طاز من دخول البل ع األمي اب ليمن ة العق ة ثني قاصدًا ناحي

   . قاصدًا إلى الديار المصرية تحقق مجيئه في جيشه

دورهم        دة من الحواصل والحريم إلىفانزعج الناس لذلك وأخليت دار السعا راء ب ر من األم ة، وتحصن آثي القلع
اس      اب النصر، فاستوحش الن ق ب أبي            داخل البلد، وأغل ا إال ب د آله واب البل م غلقت أب ك بعض الشيء، ث من ذل

 الجابية أيضًا ألجل دخول الحجاج، ودخل المحمل صبيحة يوم الجمعة الثالث والعشرين الفراديس والفرج، وباب
ر     المحرم ولم يشعر به آثير من الناس لشغلهم بما هم فيه من أمر طاز، وأمر العشير      من بحوران، وجاء الخب

   . بمسك األمير سيف الدين طيدمر الحاجب الكبير بأرض حوران

ذهب       دين الحاجب، ف ال ال ر جم د        وسجنه بقلعة صرخد، وجاء سيفه صحبة األمي ة، وق د الثني ى الوطاق عن ه إل ب
      . بشاليش نائب الشام، ولم يكن منهم قتال وهللا الحمد بجنوده إلى باب القطيفة وتالقى شاليشه وصل طاز

سروج إلى السلطان وينسلخ مما هو  ثم تراسل هو والنائب في الصلح على أن يسلم طاز نفسه ويرآب في عشرة
   . وبكل ما يقدر عليه فيه، ويكاتب فيه النائب وتلطفوا بأمره عند السلطان

ه نائب     دين قاضي       فأجاب إلى ذلك وأرسل يطلب من يشهده على وصيته، فأرسل إلي السلطنة القاضي شهاب ال
ده  ر           العسكر، فذهب إليه فأوصى لولده وأم ولده ولوال دين أمي ر عالء ال ى وصيته األمي اظر عل نفسه، وجعل الن

ارداني نائب السلطنة،    ر صرغتمش، ورجع النائب من الثن      علي الم ين العشاءين       ولألمي وم السبت ب ة عشية ي ي
   . والعشرين منه وتضاعفت األدعية له وفرح الناس بذلك فرحًا شديدًا الرابع

مع آثرة من آان معه من الجيوش، وقوة  ودعوا إلى األمير طاز بسبب إجابته إلى السمع والطاعة، وعدم مقاتلته
د   ه، وق ه وذوي ن أخوت ك م ى ذل ان يحرضه عل ن آ ب م ت بنائ ي   اجتمع ر عل دين أمي الء ال ر ع لطنة األمي الس

   . منذ خرج إلى أن رجع المارداني فأخبرني بملخص ما وقع

ة     : قتال، فإنه قال ومضمون آالمه أن اهللا لطف بالمسلمين لطفًا عظيمًا، إذ لم يقع بينهم ى القطيف لما وصل طاز إل
ا    وقد نزلنا نحن بالقرب من خان الجين ًا من مم ه  أرسلت إليه مملوآ ول ل د ورد      : ليكي أق إن المرسوم الشريف ق

   . أصل الفتنة الديار المصرية في عشرة سروج فقط، فإذا جئت هكذا فأهًال وسهًال، وإن لم تفعل فأنت بذهابك إلى

ه  ول    ورآبت ليلة الجمعة طول الليل في الجيش وهو ملبس، فرجع مملوآي ومع ه سريعًا يق ه يسأل أن     : مملوآ إن
سبيل إلى ذلك إال في عشرة سروج آما رسم السلطان، فرجع     ال  : ما خرج يطلبه من مصر، فقلتيدخل بطلبه آ



 

ذي جاء من    ال    وجاءني األمير ال ه فق ى             : مصر بطلب إذا جاوز دمشق إل ه ف دخل في مماليك ه يطلب منك أن ي إن
   . جيشه هناك ورآب هو في عشرة سروج آما رسم الكسوة نزل

ان      ال سبيل إلى أن   : فقلت ه أصًال، وإن آ دخل دمشق ويتجاوز بطلب دي أضعاف        ي ل ورجال وعدة فعن ده خي عن
دار       : قيمته، فقلت يا خوند ال يكون تنسى  : ذلك، فقال لي األمير ا هو إال أن ساق مق ال يقع إال ما تسمع، فرجع فم

اة و    : بعض الجواسيس الذين لنا عندهم فقال رمية سهم وجاء م   ياخوندها قد وصل جيش حم  طرابلس، ومن معه
   . من جيش دمشق الذين آانوا قد خرجوا بسببه، وقد اتفقوا هم وهو

راءوا   : قال وا        فحينئذ رآبت في الجيش وأرسلت طليعتين أمامي وقلت ت روآم فيعلم ى ي ذين جاؤوا حت للجيوش ال
   . أنا قد أحطنا بهم من آل جانب

ان ويجهرون ب   ى أن  فحينئذ جاءت البرد من جهته بطلب األم ة إل ه        اإلجاب رك طلب يرآب في عشرة سروج، ويت
ا   دة          بالقطيفة، وذلك يوم الجمعة، فلما آان الليل رآبت أن ل وخشيت أن تكون مكي والجيش في السالح طول اللي

ا   ك             وخديعة، فجاءتنا الجواسيس فأخبرون د ذل ا عن رًا من سالحهم، فتحققن احهم وآثي ابهم ورم دوا نش د أوق م ق أنه
ه،   ه وإجابت ديار                  طاعت وم السبت وصى ورآب في عشرة سروج وسار نحو ال ا أصبح ي ه، فلم ا رسم ب لكل م

   . وهللا الحمد والمنة المصرية

دي        وفي يوم االثنين الرابع والعشرين من صفر دخل حاجب الحجاب الذي آان ة صرخد مع البري سجن في قلع
اه جماعة من          ديار المصرية، وتلق دم بسبه من ال ذي ق راء وال  ال رة في داره،      األم راء، وتصدق بصدقات آثي كب

اس      ًا شديدًا، وهو والن ه فرح ة ألف             وفرحوا ب ى تقدم ًا عل ًا مكرم ديار المصرية معظم ى ال ه ذاهب إل ون إن يقول
ة المنصورة   ووظائف هناك، فلما تقًال   آان يوم الخميس السابع والعشرين منه لم يفجأ الناس إال وقد دخل القلع مع
   . آان جب الناس من هذه الترحة من تلك الفرحة فما شاء اهللابها مضيقًا عليه، فتع

   . الجامع وفي يوم األربعاء رابع ربيع األول عقد مجلس بسبب الحاجب بالمشهد من

ه        وفي يوم الخميس أحضر الحاجب من القلعة إلى دار الحديث، واجتمع ون من اك بسبب دعاوى يطلب القضاة هن
   . حق بعضهم

ة   ثم لما آان يوم  دم البريدي ة        االثنين تاسعه قدم من الديار المصرية مق أخرج من القلع ذآور ف بطلب الحاجب الم
ديار المصرية          السلطانية وجاء إلى نائب السلطنة فقّبل قدمه، ى ال ه قاصدًا إل ه ورآب من يوم ثم خرج إلى منزل

ه  ا أ          مكرمًا، وخرج بين يدي ذا أغرب م ه، وه دعون ل وام والحرافيش ي ق من الع ه شدة     خل ذا الرجل نالت ّرخ، فه
   . شهر بسبب سجنه بصرخد، ثم أفرج عنه، ثم حبس في قلعة دمشق ثم أفرج عنه، وذلك آله في نحو عظيمة

السلطنة عن دمشق فلم يرآب في الموآب   ثم جاءت األخبار في يوم األحد ثاني عشر جمادى األولى بعزل نائب
ى       قتيوم االثنين، وال حضر في دار العدل، ثم تحق ب، ومجيء نائب حلب إل األخبار بذلك وبذهابه إلى نيابة حل

ره،      دمشق، فتأسف آثير من الناس ذون أوام يته ال ينف عليه لديانته وجوده وحسن معاملته ألهل العلم، ولكن حاش
   . بسبب ذلك فساد عريض وحموا آثيرًا من البالد فتولد

   . إليه راجعون ت فإنا هللا وإنافوقعت الحروب بين أهلها بسبب ذلك، وهاجت العشيرا

ة        وفي صبيحة يوم السبت الخامس والعشرين خرج األمير علي المارداني من ه مستعجًال في أبه دمشق في طلب
   . بوطأة برزة، فخرج الناس للتفرج على طلبه النيابة، قاصدًا إلى حلب المحروسة، وقد ضرب وطاقه

دمر   وفي هذا اليوم بعد خروج النائب بقليل دخل دين طي ى        األمير سيف ال دًا إل ديار المصرية عائ الحاجب من ال
راء         وظيفة الحجوبية في أبهة عظيمة، وتلقاه الناس ك األم ة مل ى خدم ه إل بالشموع، ودعوا له، ثم رآب من يوم

    . انتهى واهللا أعلم . وخلع عليه األمراء، واصطلحا إلى وطأة برزة، فقّبل يده

  

 



 

  جك إلى دمشقدخول نائب السلطنة من 

ادى اآلخرة من ع والعشرين من جم وم الخميس الراب ي صبيحة ي ك ف ان ذل راء  آ ه األم ين يدي ة حلب وب ناحي
   . باب على األسطحة وآان يومًا هائًال والجيش على العادة، وأوقدت الشموع وخرج الناس ومنهم من

ين      الةوفي أواخر شهر رجب برز نائب السلطنة إلى الربوة وأحضر القضاة وو   -األمور ورسم بإحضار المفتي
ة        وآان -وآنت فيمن طلب يومئذ إلى الربوة فرآبت إليها  ازل المبني ى تخريب المن ذ عل نائب السلطنة عزم يومئ

ذي     بالربوة وغلق الحمام من أجل هذه ى النهر ال فيما ذآر أنها بنيت ليقضي فيها، وهذا الحمام أوساخه صائرة إل
وره          الناس، فاتفق يشرب منه ى ت اء المساآن ورد المرتفعات المسلطة عل ى إبق اس،   الحال في آخر األمر عل ون

يومئذ بتضييق أآمام النساء   ويترك ما هو مسلط على بردى، فانكف الناس عن الذهاب إلى الربوة بالكلية، ورسم
   . وأن تزال األجراس والرآب عن الحمير التي للمكارية

ة،       السلطنة يوم الجمعة بعد العصر ليقف  وفي أوائل شهر شعبان رآب نائب  ذي بالرحبي ى الحائط الرومي ال عل
واعتقدوا أن نائب السلطنة أمر بذلك، فغضب من ذلك وتنصل   فخاف أهل األسواق وغلقوا دآاآينهم عن آخرهم،

اب النصر في دار      منه، ثم إنه أمر بهدم الحائط الصناعة  المذآور، وأن ينقل إلى العمارة التي استجدها خارج ب
   . أعلم إلى جانب دار العدل، أمر ببنائها خانًا ونقلت تلك األحجار إليها، انتهى واهللا التي

  عزل القضاة الثالثة بدمشق 

فيها السالم على القضاة  -ورقة  -تذآرة  ولما آان يوم الثالثاء تاسع شعبان قدم من الديار المصرية بريدي ومعه
و        الشافعي المستجدين، وأخبر بعزل القاضي دين أب اء ال افعية القاضي به والحنفي والمالكي، وأنه ولى قضاة الش

يهم   البقا السبكي، م    وقضاء الحنفية الشيخ جمال الدين بن السراج الحنفي، وذهب الناس إلى السالم عل ة له والتهنئ
وم ا   واحتفلوا بذلك، وأخبروا أن القاضي المالكي سيقدم من الديار المصرية، ان ي ابع والعشرين    ولما آ لسبت الس

ه     ديار المصرية ومع ا         من شعبان وصل البريد من ال ي، فلبس ان للقاضي الشافعي والقاضي الحنف دان وخلعت تقلي
د قاضي القضاة           الخلعتين وجاءا من دار رأ تقلي ا في محراب المقصورة، وق السعادة إلى الجامع األموي، وجلس

      . المحراب لدين بن الصارم المحدث على السدة تجاهالدين أبي البقاء الشافعي، الشيخ نور ا بهاء

الدين بن السراج المحدث أيضًا على السدة،   وقرأ تقليد قاضي القضاة جمال الدين بن السراج الحنفي الشيخ عماد
ى             ثم حكما هنالك، ثم جاء أيضًا إلى الغزالية اء، وجلس الحنفي إل و البق دين أب اء ال ا قاضي القضاة به درس به ف

ا قاضي   انبه عن يمينه،ج  وحضرت عنده فأخذ في صيام يوم الشك، ثم جاء معه إلى المدرسة النورية فدرس به
ه أخذ في      روا أن دين، وذآ الى    القضاة جمال الدين المذآور، وحضر عنده قاضي القضاة بهاء ال ه تع ا  } قول ا   َي َأيَُّه

   .  ] 135  : النساء [  ةاآلي { الَِّذيَن آَمُنوا ُآوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط

الى  ثم انصرف بهاء الدين إلى المدرسة العادلية الكبيرة فدرس بها قوله هَ  }   : تع ى      اللَّ اِت ِإَل َؤدُّوا اْلَأَماَن ْأُمُرُآْم َأْن ُت َي
   .  ] 58  : النساء [ اآلية   { َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم

الكي من        امن شهر رمضان دخل القاضي الم ذ       وفي صبيحة يوم األربعاء ث ة يومئ بس الخلع ديار المصرية فل ال
ده  ن           ودخل المقصورة من الجامع األموي وقرئ تقلي دين ب ور ال رأه الشيخ ن ان، ق ك بحضرة القضاة واألعي هنال

ن الشيخ شهاب ا      الصارم المحدث، وهو قاضي د ب دين أحم ن الشيخ شمس       القضاة شرف ال رحمن ب د ال دين عب ل
   . عسكر العراقي البغدادي الدين محمد بن

ة       داد نياب م ببغ ا حك د م رية بع ديار المص توطن ال م اس رارًا ث ام م دم الش وي، ودّرس    ق دين األخ ن قطب ال ع
ى         ل إل م نق دمياط أيضًا ث م ب ه، وحك د أبي ود         بالمستنصرية بع ر الت ة بدمشق، وهو شيخ حسن آثي د قضاء المالكي

   . مشكور في مباشرته عفة ونزاهة وآرم، اهللا يوفقه ويسدده ومسدد العبارة حسن البشر عند اللقاء،

  المصرية مسك األمير طرغتمش أتابك األمراء بالديار 

ذا،  وم        ورد الخبر إلينا بمسكه يوم السبت الخامس والعشرين من رمضان ه ه بحضرة السلطان ي ه قبض علي وأن
ين العشرين من    ه     االثن ة عن قتل م اختلفت الرواي ه، وصودر أصحابه          ه، ث ى حواصله وأموال يط عل ه احت ر أن غي



 

ه           وأتباعه، فكان فيمن ضرب وعصر تحت ار، واشتهر أن ن خطيب بيت األب دين اب المصادرة القاضي ضياء ال
    . مات تحت العقوبة

ان في آخر      دمشق، و وقد آان مقصدًا للواردين إلى الديار المصرية، ال سيما أهل بلدة قد باشر عدة وظائف، وآ
السلطان، وتكلم في أمر الجامع األموي، وغيره فحصل بسبب ذلك  عمره قد فّوض إليه نظر جميع األوقاف ببالد

ببه،      قطع أرزاق جماعات من ك بس ة، فهل الكتبة وغيرهم، وماأل األمير صرغتمش في أمور آثيرة خاصة وعام
   . قارب الثمانين، انتهى وقد

  ة القضاةإعاد 

م الشافعي والحنفي      ة بدمشق، وه ن        وقد آان صرغتمش عزل القضاة الثالث بلهم اب دم، وعزل ق ا تق الكي آم والم
   . السلطان بإعادة القضاة على ما آانوا عليه جماعة وولى ابن عقيل، فلما مسك صرغتمش رسم

ر           م، غي ة من الحك ع القضاة الثالث ى دمشق امتن ذلك إل ر ب ة الهالل       أن ولما ورد الخب د لرؤي ة العي م حضروا ليل ه
وا           بالجامع األموي، ورآبوا مع النائب صبيحة العيد د انتقل ى وجل، وق م عل ادة القضاة، وه ى ع إلى المصّلى عل

ن             من مدارس الحكم فرجع قاضي   ة، ورجع قاضي القضاة اب تانه بالزعيفري ى بس اء الشافعي إل و البق القضاة أب
ألم   تحل قاضي القضاة شرف الدين المالكي إلى الصالحية داخل الصمصامية،   داره بالتعديل، وار السراج إلى وت

   . وقد باشر الحكم جيدًا آثير من الناس بسببه، ألنه قد قدم غريبًا من الديار المصرية وهو فقير ومتدين،

   . لكوأحبابه، وآثير من الناس بذ ثم تبين بآخرة أنه لم يعزل وأنه مستمر آما سنذآره، ففرح أصحابه

د الشافعي قاضي        د وصحبته تقلي دم البري د        فلما آان يوم األحد رابع شوال ق ن السبكي وتقلي دين ب اج ال القضاة ت
ري واستمر        دين الكف ى قضاء          الحنفي قاضي القضاة شرف ال الكي العراقي عل دين الم قاضي القضاة شرف ال

ى دمشق، فحمدت سيرته        آان شافهه بوالية القضاء بالش   المالكية، ألن السلطان تذآر أنه ه إل ين يدي ام، وسيره ب
   . إن شاء اهللا، وفرح الناس له بذلك . سريرته آما حسنت

د         وفي ذي القعدة توفي المحدث شمس الدين محمد بن سعد الحنبلي يوم د بالسفح، وق ن من الغ ه، ودف ين ثالث االثن
حرار، ورواتها من الشيوخ المتأخرين، وقد معرفة جيدة بأسماء األ قارب الستين، وآتب آثيرًا وخّرج، وآانت له

ا سمعه عن آل            آتب للحافظ البرزالي ه م ر، وأثبت ل ديثًا أو أآث قطعة آبيرة من مشايخه، وخرج له عن آل ح
   . ولم يتم حتى توفي البرزالي رحمه اهللا منهم،

ان مسجدًا في     اني، وآ اه   وتوفي بهاء الدين بن المرجاني باني جامع الفوق ة،      األصل فبن ه خطب ًا، وجعل في جامع
   . وسبعمائة، وسمع شيئًا من الحديث وآنت أول من خطب فيه سنة ثمان وأربعين

راء  رة        وبلغنا مقتل األمير سيف الدين بن فضل بن عيسى بن مهنا أحد أم ي إم د ول اد وق األعراب األجواد األنج
ا    عدا عليه بعض بني عم  : آل مهنا غير مرة آما وليها أبوه من قبله ر، لكن لم ه فقتله من غير قصد بقتله، آما ذآ

قالئل ومات  أراد أن يدفع عن نفسه وبنفسه فضربه بالسيف برأسه ففلقه فلم يعش بعده إال أيامًا حمل عليه السيف
   . رحمه اهللا انتهى

  عزل منجك عن دمشق 

ه      ديار المصرية ومع ر من ال د   ولما آان يوم األحد ثاني ذي الحجة قدم أمي ر سيف      تقلي نائب دمشق، وهو األمي
د   ة     - الدين منجك بنيابة صفد المحروسة، فأصبح من الغ وم عرف ى سطح        -وهو ي ل من دار السعادة إل د انتق وق

   . فعمل العيد بسطح المزة المزة قاصدًا إلى صفد المحروسة

   . بزواله عنهم ثم ترحل نحو صفد، وطمع آثير من المفسدين والخمارين وغيرهم وفرحوا

ه           راء وفي ى األم دار السعادة عل اب السلطان ب رئ آت د ق وم العي ارداني       وفي ي ي الم ره عل تنابة أمي التصريح باس
ه    ه وتعظيم ن            عليهم، وعوده إليه واألمر بطاعت دين ب ر شهاب ال دم األمي ه، وق اء علي ه والثن ه والشكر ل واحترام

   . البرانيةبداره بظاهر البلد بالقرب من الشامية  صبح من نيابة صفد ونزل



 

ة     ووصل البريد يوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة بنفي صاحب ى مدين الحجاب طيدمر اإلسماعيلي إل
   . حماة بطاًال من سرجين ال غير واهللا أعلم

  ثم دخلت سنة ستين وسبعمائة 

ك اإلسالمي   استهلت هذه السنة وملك الديار المصرية والشامية وما يتبع ذلك من  ن     الممال ك الناصر حسن ب ة المل
ذآورون في      السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قالوون الصالحي، وقضاته بمصرهم الم

ي       السنة التي قبلها، ونائبه ذآورون في الت م الم ام ه  بدمشق األمير عالء الدين أمير علي المارداني، وقضاة الش
   . قبلها غير المالكي

اء    دين المسالتي بشرف الدين العراقي، وحاجب الحجابفإنه عزل جمال ال األمير شهاب الدين بن صبح، وخطب
   . البلد آانت أآثرها المذآورون

ي      ر عل دين أمي ر عالء ال ة        وفي صبيحة يوم األربعاء ثالث المحرم دخل األمي ى دمشق من نياب نائب السلطنة إل
ق، وحمل        اء الطري ى أثن وه إل ه وتلق اس ب ر          تحلب، ففرح الن يس األمي د، ول ات البل ة الشجوع في طرق ه العمام ل

   . الكبيرة بدمشق عوضًا عن نيابة صفد شهاب الدين بن صبح خلعة الحجابة

الحجة من العال وذآروا أن صاحب  ووردت آتب الحجاج يوم السبت الثالث عشر منه مؤرخة سابع عشرين ذي
تاله، فعدت   ا المدينة النبوية عدا عليه فداويان عند لبسه خلعة لسلطان، وقت دخول المحمل إلى المدينة الشريفة فق

واب       عبيده على الحجيج الذين وا أب د أغلق انوا ق  هم داخل المدينة فنهبوا من أموالهم وقتلوا بعضهم وخرجوا، وآ
     . المدينة دون الجيش فأحرق بعضها

   . ودخل الجيش السلطاني فاستنقذوا الناس من أيدي الظالمين

داويان    المحمل السلطاني إلى دمشق يوم السبت العشرين من هذا الشهر علىودخل  عادته، وبين يدي المحمل الف
و          اللذان قتال صاحب المدينة، وقد ذآرت عنه أمور ه ل ه إن رط، ومن قول رفض المف وه في ال شنيعة بشعة من غل

   . إن صح عنه واهللا أعلمالحجرة، وغير ذلك من عبارات مؤدية لعدم إيمانه  تمكن ألخرج الشيخين من

ن صبح حاجب              دين ب ر شهاب ال اء سادس صفر مسك األمي وم الثالث ران     وفي صبيحة ي داه األمي الحجاب وول
دين      ر ناصر ال ه األمي افر ب ديار المصرية، وفي          وحبسوا في القلعة المنصورة، ثم س ى ال ام إل د أي ن خاربك بع ب

   . ء الطريقفي أثنا رجل ابن صبح قيد، وذآر أنه فك من رجله

د         دين عب ر سيف ال دم نائب طرابلس األمي ه        وفي يوم االثنين ثالث عشر صفر ق افر ب م س ة ث الغني فأدخل القلع
افر من           األمير عالء الدين بن أبي بكر إلى الديار المصرية أن منجك س ر ب ه، وجاء الخب ه مضيقًا علي محتفظًا ب

 نه وبين غزة بريد واحد دخل بمن معه من خدمه التيه فارًا منالسلطان، فلما آان بي صفد على البريد مطلوبًا إلى
   . واهللا أعلم السلطان، وحين وصل الخبر إلى نائب غزة اجتهد في طلبه فأعجزه وتفارط األمر، انتهى

  الشام مسك األمير علي المارداني نائب 

اني والعشرين من رجب، رآب           اء الث وم األربع ه في صبيحة ي ة ملبسين      الجيش  وأصل ذلك أن ى تحت القلع إل
اء األمر          وضربت البشائر في القلعة في ناحية الطارمة، وجاء  ائم بأعب ات من آل جانب والق راء بالطبلخان األم

   . الحاجب، ونائب السلطنة داخل دار السعادة والرسل مرددة بينه وبين الجيش األمير سيف الدين بيدمر

اب        إلى ناحية الديار المصرية، ثم خرج فحمل على سروج يسيرة محتاطًا عليه د ب ام عن واستوحش من أهل الش
ه        ه، لديانت ه وأسفة علي ة ل اس رحم اآى الن راء        النصر، فتب اء والفق ى العلم انه إل ة وإحس ة الرعي ه وأذي ة أذيت وقل

   . والقضاة

راء      ى األم يط عل ه احت رين من ث والعش يس الثال وم الخم بيحة ي ي ص م ف م  ث ة، وه يف   : الثالث ر س دين  األمي ال
دين  دين          طيبفاحجي أحد مقدمي األلوف، واألمير سيف ال ر عالء ال دمين أيضًا، واألمي دوادار أحد المق ا ال فطليخ

   . أمراء الطبلخانات أيدغمش المارداني أحد



 

ماره،       اؤه وس م جلس ذآور وه لطنة الم ب الس ر نائ ن حض ؤالء ممم ان ه اد    وآ وا األجن فارته أعط ذين بس وال
معتقلين بها مع من بها من األمراء، ثم ورد الخبر بأن األمير  دم، فرفعوا إلى القلعة المنصورةوالطبلخانات والتقا

د     ق بع ي رد من الطري ذلك              عل رح ب ل الحال وف ة صفد المحروسة، فتماث د نياب ه بتقلي ه غزة وأرسل إلي مجاوزت
     . وأحبابه أصحابه

ديار المصر     ا بال ه بنيابته وم  وقدم متسلم دمشق الذي خلع علي د أن        ية في ي الخميس سادس عشر شهر رجب بع
ه         م يعف رارًا فل اس األرض م رارًا، وب ك م ا          استعفى من ذل دين استدمر أخو يلبغ ر سيف ال السلطان، وهو األمي

   . وبنته اليوم زوجة السلطان اليحياوي، الذي آان نائب الشام،

زل في دار السعاد            وم الخميس سلخ الشهر فن ى دمشق ي لمه إل دم متس ه      ة،ق ان للسالم علي وراح القضاة واألعي
   . انتهى واهللا أعلم والتودد إليه، وحملت إليه الضيافات والتقادم،

  الشريف آائنة وقعت بقرية حوران فأوقع اهللا بهم بأسًا شديدًا في هذا الشهر

وبني ناشى وهي  ويقال لهم بنو لبسه وذلك أنهم أشهر أهل قرية بحوران وهي خاص لنائب الشام وهم حلبية يمن
إليهم أحد شياطين رويمن العشير وهو عمر المعروف    حصينة منيعة يضوي إليها آل مفسد وقاطع ومارق ولجأ

ل،        بالدنيط، فأعدوا عددًا آثيرة ونهبوا والة المعروف بشنكل منك ي ال درهم وال ليغنموا العشير، وفي هذا الحين ب
   . نيط فأبوا عليه وراموا مقاتلتهليردهم ويهديهم، وطلب منهم عمر الد فجاء إليهم

ده         ى نائب السلطنة ليم نهم وآتب إل أخر ع ر، فت الهم،        وهم جمع آثير وجم غفي ى أمث يهم وعل ه عل ًا ل بجيش عون
وا          فجهز له جماعة من أمراء الطبلخانات والعشراوات دهم تجمع تهم في بل ا بغ اة، فلم ة الرم د الحلق ومائة من جن

   . ة والمقاليع، وحجزوا بينهم وبين البلدبالحجار لقتال العسكر ورموه

وق    نهم ف وا م ي         فعند ذلك رمتهم األتراك بالنبال من آل جانب، فقتل نهم وال ابهم، وأسر م ى أعق روا عل ة، فف المائ
ع  ر بقط ًال، وأم تين رج ن س وًا م والة نح وت    ال ت بي رى، ونهب ؤالء األس اق ه ي أعن ا ف ى وتعليقه رؤوس القتل

   . مماليك نائب السلطنة لم يفقد منها ما يساوي ثالثمائة درهم إلىالفالحين آلهم، وسلمت 

ة   وآر راجعًا إلى بصرى وشيوخ العشيرات معه، فأخبر ابن األمير صالح الدين ابن خاص ترك، وآان من جمل
ا يخصه        اتلوهم بمبسوط م ذين ق ات ال راء الطبلخان ك األسرى من الجرحى أمر           أم ا بعض تل ان إذا أعي ه آ وأن

ق     علي بذبحه وتعليق رأسه علىالمشا نهم وعل بقية األسرى، وفعل هذا بهم غير مرة حتى أنه قطع رأس شاب م
   . شيخ آبير، فإنا هللا وإنا إليه راجعون رأسه على أبيه،

ة من أولئك المأسورين وشنكل آخرين ووسط          اآلخرين وحبس بعضهم في      حتى قدم بهم بصرى فشنكل طائف
ة بصرى، فحصل     القلعة، وعلق الرؤوس على  ذا          أخشاب نصبها حول قلع ه في ه ع مثل م يق ل شديد ل ذلك تنكي ب

آسبت أيديهم وما ربك بظالم للعبيد، وآذلك نولي بعض الظالمين   األوان بأهل حوران، وهذا آله سلط عليهم بما
   . انتهى . يكسبون، فإنا هللا وإنا إليه راجعون بعضًا بما آانوا

  اليحياوي ف الدين استدمردخول نائب السلطة األمير سي 

ر   ًا       في صبيحة يوم االثنين حادي عشر شعبان من هذه السنة آان دخول األمي اوي نائب دين استدمر اليحي سيف ال
ة،       على دمشق من جهة الديار المصرية، وتلقاه الناس ل العتب واحتفلوا له احتفاًال زائدًا وشاهدته حين ترجل لتقبي

   . ر الذي آان حاجب الحجاب وعين لنيابة حلب المحروسةالدين بيدم وبعضده األمير سيف

ارش وصمدة       دها مف ه عن د بسط ل دمر أيضًا         فاستقبل القبلة وسجد عند القبلة، وق ه رآب فتعضده بي م إن ة، ث هائل
   . السعادة على عادة من تقدمه من النواب وسار نحو الموآب فأرآب ثم عاد إلى دار

   . المحروسة يدمر من آخر النهار لنيابة حلبوجاء تقليد األمير سيف الدين ب

و      وفي آخر نهار الثالثاء بعد العصر ورد البريد البشيري وعلى يديه دين أب اء ال مرسوم شريف بنفي القاضي به
اس،         البقاء وأوالده وأهله إلى طرابلس بال وظيفة، ر من الن ه آثي م ل ه، وتغم فشق ذلك عليه وعلى أهليه ومن يلي



 

دين، واشتهر في شوال أن          جمعة وقدوسافر ليلة ال ر عز ال ده الكبي تناب ول ه، فاس  أذن له في االستنابة في جهات
   . األمير سيف الدين منجك الذي آان نائب السلطنة بالشام وهرب ولم يطلع له خبر

اردين في     ة م ه وأر     فلما آان في هذا الوقت ذآر أنه مسك ببلد بحران من مقاطع ه احتفظ علي ر، وأن سل  زي فقي
يظهر لذلك حقيقة وآان الذين رأوه ظنوا أنه هو، فإذا هو  السلطان قراره، وعجب آثير من الناس من ذلك، ثم لم

   . من بعض الوجوه فقير من جملة الفقراء يشبهه

ك العرب،    ا مل خرج عن طاعة السلطان وتوجه نحو        واشتهر في ذي القعدة أن األمير عز الدين فياض بن مهن
وردت ا   ة من      العراق ف أرض الرحب يم السلطانية لمن ب ة         لمراس دمين في أربع ة مق م أربع قية وه العساآر الدمش

ه        آالف، وآذلك جيش حلب وغيره بتطلبه درون علي ا يق ك بكل م وإحضاره إلى بين يدي السلطان، فسعوا في ذل
 لنطاق وتعذروالدخول وراءه إلى البراري، وتفارط الحال وخلص إلى أرض العراق فضاق ا فعجزوا عن لحاقه

   . اللحاق

  وسبعمائة ثم دخلت سنة إحدى وستين 

ن            د ب ك الناصر محم ن المل ك الناصر حسن ب الوون وقضاة      استهلت وسلطان المسلمين المل ك المنصور ق المل
اوي، وآاتب     مصر والشام هم المذآورون في التي قبلها، ونائب الشام ا اليحي األمير سيف الدين استدمر أخو يلبغ

   . القالنسي قاضي أمين الدين بنالسر ال

ي بالقدس      دين العالئ ين ثالث المحرم،       وفي مستهل المحرم جاء الخبر بموت الشيخ صالح ال ة االثن الشريف ليل
   . الظهر وصّلي عليه من الغد بالمسجد األقصى بعد صالة

مدرسًا المدرسة الصالحية،  مقامه بالقدس  ودفن بمقبرة نائب الرحبة، وله من العمر ست وستون سنة، وآان مدة
الي           وشيخًا بدار الحديث السكرية ثالثين سنة، وقد ة الع د طولى بمعرف ه ي صّنف وألف وجمع وخرج، وآانت ل

والفوائد، وله مشارآة قوية في الفقه واللغة والعربية واألدب، وفي آتابته ضعف لكن   والنازل، وتخريج األجزاء
اه السمساطية      صحة وضبط لما يشكل، وله عدة مصنف   مع ى الخانق ا عل ه وقفه ي أن ى     ات، وبلغن د ول بدمشق، وق

   . وآان معه تفويض منه متقدم التاريخ بعده التدريس بالصرخصية الخطيب برهان الدين بن جماعة والنظر بها،

ادر  ة بسبب       وفي يوم الخميس السادس من محرم احتيط على متولي البر ابن به ه بالعذراوي الشيرجي ورسم علي
ة من خصم        ه اتهم بأخذ مطلب من نعمان البلقاء هو وآحلنأن ذه مرافع الحاجب، وقاضي حسان، والظاهر أن ه

   . واهللا أعلم عدو لهم، وأنه لم يكن من هذا شيء

ذآورة،    ثم ظهر على رجل يزور المراسيم الشريفة وأخذ بسببه مدرس الصارمية ألنه آان عنده في المدرسة الم
ك األ     دي مل ين ي ن     وضرب ب ى الشيخ زي ذلك عل راء، وآ ه أن يطلب         م افعي، وذآر عن ي الش د المغرب دين زي ال

ان   مرسومًا لمدرسة األآرية، وضرب أيضًا ورسم عليه في حبس السد، وآذلك حبس األمير شهاب الدين الذي آ
ه ن            متولي البلد، ألنه ع علي ك آاتب السر أطل م ذل ا فه ة، فلم ه مرسومًا شريفًا بالوالي السلطنة   ائب آان قد آتب ل

ة السبت الخامس         م بالسد، وجاءت آتب الحجاج ليل عشر من المحرم وأخبرت      فانفتح عليه الباب وحبسوا آله
   . بالخصب والرخص واألمن وهللا الحمد والمنة

م دخل     ه، ث د        ودخل المحمل بعد المغرب ليلة السبت الحادي والعشرين من رمض وق ده في الطين وال الحجيج بع
ون،    بالد حوران عناء وشدة، ووقعت لقوا من ذلك من ه راجع جماالت آثيرة وسبيت نساء آثيرة، فإنا هللا وإنا إلي

   . وحصل للناس تعب شديد

يم       ذي زور المراس د ال ع والعشرين قطعت ي واسمه السراج عمر القفطي المصري،       ولما آان يوم االثنين الراب
دم ينصب   جمل  وهو شاب آاتب مطيق على ما ذآر، وحمل في قفص على وهو مقطوع اليد، ولم يحسم بعد و ال

د   دين زي ان             منها، وأرآب معه الشيخ زين ال ل، وهو عري ر الجم ة دب ى ناحي ه، إل ى جمل وهو منكوس وجه عل
در    ذلك الب رأس، وآ ه              مكشوف ال ى جمل آخر وعلي دين عل والي شهاب ال ى جمل آخر، وأرآب ال الحمصي عل

م    : محال البلد، ونودي عليهموقباء، وطيف بهم في  تخفيفه صغيرة، وخف  هذا جزاء من يزور على السلطان، ث
ه أخذوا وأشهروا،             ر في حبس السد، ومن ذا التعزي ل ه انوا قب اب الصغير وآ ه     أودعوا حبس الب ا إلي ا هللا وإن فإن

   . راجعون انتهى



 

  بدمشق حوالي سنة مسك منجك وصفة الظهور و عليه وآان مختفيًا 

ى نائب        لما آان يوم الخميس ال  ابع والعشرين من المحرم جاء ناصح إل دين استدمر       س ر سيف ال السلطنة األمي
ة ومن            فأخبره بأن منجك في دار الشرف األعلى، فأرسل من ه بعض الحجب ذي هو في زل ال ك المن ى ذل وره إل ف

ه واحتضنه،        عنده من خواصه، فأحضر إلى بين يديه ه من ورائ دًا، بحيث إن بعضهم رزف ا   محتفظًا عليه ج فلم
ان  واجهه نائب السلطنة صائمًا   أآرمه وتلقاه وأجلسه معه على مقعدته، وتلطف به وسقاه وأضافه، وقد قيل إنه آ

ه             ى السلطان في ليلت له إل ده وأرس ده، وأعطاه من مالبسه وقي أفطر عن ة  -ف ة   ليل د      -الجمع مع جماعة من الجن
   . حسام الدين أمير حاجب  : وبعض األمراء، منهم

ان       ان أرسل نائب السلطنة ولده بسيف منجك من أوائل النهار، وتعجبوقد آ ا آ دًا، وم ذه القضية ج الناس من ه
في بعض البالد النائية، ولم يشعر الناس أنه في وسط دمشق وأنه  يظن آثير من الناس إال أنه قد عدم باعتبار أنه

   . وهيئته ويمشي بين الناس متنكرًا في لبسه وقد ذآر أنه آان يحضر الجمعات بجامع دمشق يمشي بينهم متنكرًا،

ا،        ومع هذا لن يغني حذر من قدر، ولكل أجل آتاب، وأرسل ملك األمراء ان يتنكر به ي آ بالسيف وبمالبسه الت
ه، ورجع     وبعث هو مع جماعة من األمراء الحجبة وغيرهم ًا علي وجيش آثيف إلى الديار المصرية مقيدًا محتفظ

ة            لتحفابن ملك األمراء با وم الجمع راء ي ك األم بس ذل ده، ولحاجب الحجاب، ول ام لوال ع واألنع دايا والخل  واله
ه   واحتفل الناس بالشموع وغيرها، ثم تواترت األخبار بدخول منجك إلى السلطان وعفوه عفه وخلعته الكاملة علي

   . واألموال واألمان وإطالقه له الحسام والخيول المسومة واأللبسة المفتخرة،

صفد، قاصدًا إلى حماة لنيابتها، فنزل  تقديم األمراء واألآابر له من سائر صنوف التحف وقدوم األمير علي منو
   . األحد سابعه القصر األبلق ليلة الخميس رابع صفر وتوجه ليلة

و    وفي يوم الخميس الثامن عشر من صفر قدم القاضي بهاء الدين أبو البقاء د من طرابلس بمرسوم شريف أن يع
اء            إلى دمشق على وظائفه المبقاة عليه، وقد آان ولده ولي ى أثن اس إل ر من الن اه آثي ا، فتلق ه فيه وب عن دين ين ال

ى داره، وفرحوا برجوعه           الطريق، وبرز إليه قاضي ه إل ى تهنئت اس إل تا، وراح الن ى حرس دين إل القضاة تاج ال
   . وطنه إلى

ج عظيم،   ووقع مطر عظيم في أول هذا الشهر، وهو أثناء ا عن        شهر شباط، وثل ي آانت له اتين الت فرويت البس
بكلفة عظيمة ومشقة، ومبلغ آثير، حتى آاد الناس يقتتلون  الماء عدة شهور، وال يحصل ألحد من الناس سقي إال

ك         عليه باأليدي والدبابيس وغير باط، وذل اني، وأول ش انون األول والث ك في شهور آ ذلك من البذل الكثير، وذل
   . األنهار وضعفها ة مياهلقل

م     ذه الشهور، ث رت       وآذلك بالد حوران أآثرهم يروون من أماآن بعيدة في ه ة وآث الى فجرت األودي ّن اهللا تع م
   . والمنة األمطار والثلوج، وغزرت األنهار وهللا الحمد

انو     وتوالت األمطار، فكأنه حصل السيل في هذه السنة من آانون إلى شباط ان شباط هو آ م يسل    فك انون ل ن وآ
   . فيه ميزاب واحد

ي             ى القدس الشريف ليبتن دين منجك إل ر سيف ال ذا الشهر األمي ي      ووصل في ه اه غرب للسلطان مدرسة وخانق
ذهب        اء ال ه بم ذي آتب ل ان ال ى نسخته         المسجد الشريف، وأحضر الفرم اس ووقعت عل ى دمشق وشاهده الن إل

متقدم، خدمة لهذه الدولة والعفو عما مضى من زالته، وذآر سيرته  وفيها تعظيم رائد ومدح وثناء له وشكر على
   . بعبارة حسنة

ة بمرسوم شريف      وفي أوائل شهر ربيع اآلخر رسم على المعلم سنجر مملوك ابن هالل صاحب وال الجزيل األم
ى  يط عل م واحت تمائة ألف دره ه س ب من د وطل ع البري دم م افيين ق اب النط د ب اها عن ي أنش ارة الت ا  العم ليجعله

أن يجعل         مدرسة، ورسم بأن يعمر مكانها مكتب ذلك رسم ب يهم، وآ ة عل ابتهم جاري لأليتام، وأن يوقف عليهم آت
   . مدارس المملكة الكبار، وهذا مقصد جيد في آل مدرسة من

مع  سريعًا، فعاجل بحمل مائتي ألف، وسيرت وسلم المعلم سنجر إلى شاد الدواوين يستخلص منه المبلغ المذآور
   . أمير عشرة إلى الديار المصرية



 

  والدواوين االحتياط على الكتبة 

ر   ن       وفي يوم األربعاء خامس عشر ربيع اآلخر ورد من الديار المصرية أمي ى دواوي اط عل ه مرسوم باالحتي مع
دا      السلطان، بسبب ما أآلوا من األموال المرتبة للناس يهم ب ك فرسم عل ر ذل دل  من الصدقات السلطانية وغي ر الع

ى   البرانية وألزموا بأموال ا، حت  جزيلة آثيرة، بحيث احتاجوا إلى بيع أثاثهم وأقمشتهم وفرشهم وأمتعتهم وغيره
اس          اآى الن يعهن فتب ة ليب ى الدآ ه إل ه فأحضر بنات ة     ذآر أن منهم من لم يكن له شيء يعطي ة ورق وا رحم وانتحب

ذين ال شيء  ألبيهن، ثم أطلق بعضهم وهم الضعفاء منهم والفقراء ا نهم،        ل راء م ى الكب ة عل م، وبقيت الغرام معه
ر بحيث         آالصاحب والمستوفيين، ثم شددت عليهم ال آثي وا الصاحب بم ًا، وألزم المطالبة وضربوا ضربًا مبرح

د   من األمراء واألآابر والتجار بنفسه وبأوراقه، فأسعفوه بمبلغ آثير يقارب ما ألزم به، إنه احتاج إلى أن سأل بع
   . ي ليضرب، ولكن ترك واشتهر أنه قد عين عوضه من الديار المصرية، انتهىأن عر

  موت فياض بن مهنا 

ر من           ذلك آثي ه، فاستبشر ب امن عشر من وم السبت الث ذلك ي ى السلطان مبشرين       ورد الخبر ب اس، وأرسل إل الن
اق والنفاق، وقد ذآرت عن فمات موتة جاهلية بأرض الشق بذلك، ألنه آان قد خرج عن الطاعة وفارق الجماعة،

الناس، واإلفطار في شهر رمضان بال عذر، وأمره أصحابه وذويه بذلك في هذا  هذا أشياء صدرت عنه من ظلم
   . واهللا أعلم . الماضي، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، جاوز السبعين انتهى الشهر

  هالل آائنة عجيبة جدًا هي المعلم سنجر مملوك بن 

د أن   في اليوم الر ي بع م الهالل م،        ابع والعشرين من ربيع اآلخر أطلق المعل تمائة ألف دره ل س ه تكمي استوفوا من
اب النطافيين سروراً    ة            فبات في منزله عند ب د من جه د ورد البري ام وق ى الحم ا أصبح ذهب إل الخالص، ولم ب

   . المصرية باالحتياط على أمواله وحواصله السلطان من الديار

ان، فقصدوا داره        فأقبلت الحجبة ة واألعوان من آل مك اء النقب ه         ونقب ا ورسم علي ا فيه ا بم ا وعليه اطوا به فاحت
زل في        ه، وأخرجت نساؤه من المن ى ولدي ي والجواهر          وعل ة صعبة، وفتشوا النساء وانتزعوا عنهن الحل حال

وال و      والنفائس، واجتمعت العامة ه الشهود بضبط األم الحجج والرهون،   والغوغاء، وحضر بعض القضاة ومع
وم بإسطبل ألف وسبعين           وأحضروا ك، فوجدوا من حاصل الفضة أول ي ة ذل م    المعلم ليستعلموا منه جلي ًا، ث ألف

   . صناديق أخرى لم تفتح، وحواصل لم يصلوا إليها لضيق الوقت

ا في ا      ثم أصبحوا يوم األحد في مثل ذلك، وقد بات الحرس على األبواب ئال يعدى عليه ات   واألسطحة ل ل وب للي
د           هو وأوالده بالقلعة المنصورة محتفظًا ة بع ا أصابه من المصيبة العظيم اس لم ر من الن عليهم، وقد رق له آثي

   . سريعًا التي قبلها

ة        وفي أواخر هذا الشهر توفي األمير ناصر الدين محمد بن الدوادار تاذه، ومنزل د أس ة عن ان ذا مكان السكري، آ
ال من السعادة ف     ه أقصاها،  عالية، ون ه وسجنه،           ي وظيفت ه فضربه وصادره وعزل تاذه علي م قلب اهللا قلب أس ث
اآكهم، ويحمل              ونزل قدره عند الناس، وآل نهم ويح ى أتباعه بفرسه ويشتري م ان يقف عل ه آ ى أن به الحال إل

ة من العز           حاجته معه ه الدويداري ا يكون في ة م ان في غاي د أن آ اه   في سرجه، وصار مثلة بين الناس، بع والج
   . الدنيا إال وضعه والمال والرفعة في الدنيا، وحق على اهللا تعالى أن ال يرفع شيئًا من أمر

ه،         ي وعن ولدي م الهالل رج عن المعل ابع عشره أف ة المنصورة،      وفي صبيحة يوم األحد س ين بالقلع انوا معتقل وآ
      . ثالثمائة ألف وعشرون ألفًا حاصًال في داره، وهو وسلمت إليهم دورهم وحواصلهم، ولكن أخذ ما آان

ا      {   : تعالى وختم على حججه ليعقد لذلك مجلس ليرجع رأس ماله منها عمًال بقوله َواِلُكْم َل ْم ُرُءوُس َأْم ُتْم َفَلُك َوِإْن ُتْب
ا،      ونودي عليه في البلد إنما فعل به ذلك ألنه ال  ] 279  : البقرة [   } ُتْظَلُموَن َتْظِلُموَن َوَلا اة ويعامل بالرب ؤدي الزآ ي

   . والمشاعلية تنادي عيه في أسواق البلد وأرجائها وحاجب السلطان ومتولي البلد، وبقية المتعممين

رح       وفي اليوم الثامن والعشرين منه ورد المرسوم السلطاني الشريف بإطالق اليهم، فف ارهم وأه ى دي دواوين إل ال
   . العقوبة والمصادرة البليغة، ولكن لم يستمر بهم في مباشراتهم من الناس بسبب ذلك لخالصهم مما آانوا فيه



 

دم من        واعظ ق دين المقدسي ال اه محراب الصحابة،       وفي أواخر الشهر تكلم الشيخ شهاب ال ديار المصرية تج ال
   . والمالكي، فتكلم على تفسير آيات من القرآن واجتمع الناس إليه وحضر من قضاة القضاة الشافعي

وة صادعة        وأشا ة حل ة معرب ارات طلق اس      ر إلى أشياء من إشارات الصوفية بعب اد، وودع الن اد وأج وب فأف للقل
ه حسن        بعوده إلى بلده، ولما دعا استنهض الناس للقيام، المجلس فرايت ه ب د اجتمعت ب فقاموا في حال الدعاء، وق

   . فاهللا يصلحه وإيانا آمين الهيئة والكالم والتأدب،

اه اهللا   ادى اآلخرة رآب األمير سيف الدين بيدمر نائب حلب القصدوفي مستهل جم غزو بالد سيس في جيش، لق
   . النصر والتأييد

راء        زل جماعة من أم د ن ة وق ائم        وفي مستهل هذا الشهر أصبح أهل القلع األعراب من أعالي مجلسهم في عم
ان وأمسك الثالث الذي تبقى في السجن،    الزالبية فانطلق اثن وحبال إلى الخندق وخاضوه وخرجوا من عند جسر

   . حتى تدلوا فيها وآأنه آان يمسك لهم الحبال

اه     ه النقيب وأخ ى        فاشتد نكير نائب السلطنة على نائب القلعة، وضرب ابني ة إل ذه الكائن وسجنهما، وآاتب في ه
ا قبض من     السلطان، فرود المرسوم بعزل نائب القلعة وإخراجه وال السلطانية في     منها، وطلبه لمحاسبة م األم

   . عن النقابة ابنه اآلخر عن استدرائه السلطان، فنزلوا من عزهم إلى عزلهم مدة ست سني مباشرته، وعزل ابنه

األمير سيف الدين بيدمر نائب حلب، وقد فتح  وفي يوم االثنين سابع عشره جاء األمير تاج الدين جبريل من عند
م     أذنة،بلدين من بالد سيس، وهما طرسوس و ده اهللا، ث وأرسل مفاتيحهما صحبة جبريل المذآور إلى السلطان أي

   . آثيرة في أسرع مدة، وأيسر آلفة افتتح حصونًا أخر

اب  ى       وخطب القاضي ناصر الدين آاتب السر خطبة بليغة حسنة، وبلغني في آت ة حملت إل واب آنيسة أذن أن أب
   . الديار المصرية في المراآب

ازان،      وهذه هي  : قلت ام ق تمائة،        أبواب الناصرية التي بالسفح، أخذها سيس ع ك في سنة تسع وتسعين وس وذل
   . فاستنفذت وهللا الحمد في هذه السنة

ان شيخ       ذي آ دين هرماس ال ه،       وفي أواخر هذا الشهر بلغنا أن الشيخ قطب ال اب مخدوم السلطان طرد عن جن
ة ظاهر    صياف،وضرب وصودر، وخربت داره إلى األساس، ونفي إلى م فاجتاز بدمشق ونزل بالمدرسة الجليل

ده          باب الفرج، وزرته فيمن سلم عليه، فإذا هو ه فضيلة، وعن دًا، ولدي ًا جي تلفظ معرب ال وي ا يق شيخ حسن عنده م
   . ثم تحول إلى العذراوية . يحسن عاقبته تواضع وتصوف، فاهللا

الحسن بن قاضي الجبل الحنبلي إلى  دين أحمد بنوفي صبيحة يوم السبت سابع شهر رجب توجه الشيخ شرف ال
لتدريس الطائفة الحنبلية بالمدرسة التي أنشاها السلطان بالقاهرة  الديار المصرية مطلوبًا على البريد إلى السلطان

   . أعلم لتوديعه القضاة واألعيان إلى أثناء الطريق، آتب اهللا سالمته، انتهى واهللا تعالى المعزية، وخرج

  اليحياوي نائب السلطنة استدمر مسك 

ى نائب    دين استدمر،       وفي صبيحة يوم األربعاء الخامس والعشرين من رجب قبض عل ر سيف ال السلطنة األمي
ن       أخي يلبغا اليحياوي، عن آتاب ورد من السلطان صحبة دان اب ة مي ًا بناحي ذ راآب الدوادار الصغير، وآان يومئ

ابر    د مق ى عن وه           اليه  بابك، فلما رجع إل ه من الجيش وألزم ر ومن مع ه الحاجب الكبي اط علي ود والنصارى احت
   . ناحية طرابلس بالذهاب إلى

د من أوصله      فذهب من على طريق الشيخ رسالن، ولم يمكن من المسير، إلى دار السعادة، ورسم عليه من الجن
   . ءبيده ملكوت آل شيء، يفعل ما يشا إلى طرابلس مقيمًا بها بطاًال، فسبحان من

للنيابة األمير سيف الدين بيدمر النائب   وبقي البلد بال نائب يحكم فيه الحاجب الكبير عن مرسوم السلطان، وعين
   . بحلب



 

ه      ة دمشق، ورسم ل دمر بنياب ة من جيش حلب        وفي شعبان وصل تقليد األمير سيف الدين بي أن يرآب في طائف
ة الس          ى خدم ا ليحضره إل ن مهن ار ب ر خي ًا         لطان،ويقصد األمي ا عون اة وحمص أن يكون ذلك رسم لنائب حم وآ

   . لألمير سيف الدين بيدمر في ذلك

مناوشات، فأخبرني األمير تاج الدين الدودار  فلما آان يوم الجمعة رابعه التقوا مع خيار عند سلمية، فكانت بينهم
   . عرب وآانوا نحو الثمانمائةأحاطوا بهم من آل جانب، وذلك لكثرة ال أن األعراب -وآان مشاهد الوقعة  -

وا األعراب بالنشاب     م       وآانت الترك من حماة وحمص وحلب مائة وخمسين، فرم رة، ول ة آثي نهم طائف وا م فقتل
   . أنه من العرب بناشج فقتله يقتل من الترك سوى رجل واحد، رماه بعض الترك ظانًا

وا    دائرة، ونهبت أم رك  ثم حجز بينهم الليل، وخرجت الترك من ال ة وجردت       ل من الت ومن العرب، وجرت فتن
   . هناك ينتظر ورودهم أمراء عدة من دمشق لتدارك الحال، وأقام نائب السلطنة

ديار المصرية        ا من ال ن مهن ن موسى ب ى األعراب، وفي صحبته       وقدم األمير عمر الملقب بمصمع ب رًا عل أمي
مع بالقصر األبلق، ونزل األمير رملة بالتوزية على مص األمير بدر الدين بن جماز أميران على األعراب، فنزل

دة دمشق ومن يكون            عادته ثم توجها إلى ناحية خيار يهم من تجري بمن معها من عرب الطاعة ممن أضيف إل
   . وحمص لتحصيل األمير خيار، وإحضاره إلى الخدمة الشريفة فاهللا تعالى يحسن العاقبة معهم من جيش حماة

  األمير سيف الدين بيدمر إلى دمشقدخول نائب السلطنة 

ة السبت،     وذلك صبيحة يوم السبت التاسع عشر من شعبان، أقبل بجيشه من ناحية حلب رزة ليل وقد بات بوطأة ب
ة،     وتلقاه الناس إلى حماة ودونها، وجرت له وقعة مع ة عظيم العرب آما ذآرنا، فلما آان هذا اليوم دخل في أبه

   . على العادة، ومشى إلى دار السعادة وتجمل حافل، فقّبل العتبة

رح    ة، وف ره       ثم أقبلت جنائبه في لبوس هائلة باهرة، وعدد آثير وعدد ثمين ه لشهامته وصرامته وأم المسلمون ب
   . ويسدده بالمعروف ونهيه عن المنكر، واهللا تعالى يؤيده

ات وعزل        ة بجامع القبيب دين قاضي     عن  وفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان خطبت الحنابل ه القاضي شهاب ال
   . آان مختصرًا بالحنابلة منذ ُعين إلى هذا الحين العسكر الحنبلي، بمرسوم نائب السلطان ألنه آان يعرف أنه

ه     وفي يوم الجمعة السادس عشر منه قتل عثمان بن محمد المعروف بابن ا شهد علي دبادب الدقاق بالحديد على م
اآم      لكذب، أنه آانبه جماعة ال يمكن تواطؤهم على ا ى الح ع إل لم، فرف يكثر من شتم الرسول صلى اهللا عليه وس

   . التجابن، ثم استقر أمره على أن قتل قبحه اهللا وأبعده وال رحمه المالكي وادعى عليه فأظهر

ذي   ة ال ه من          وفي يوم االثنين السادس والعشرين منه قتل محمد المدعو زبال ا صدر من ى م د عل ن معب ار الب بهت
آفرية، وذآر عنه أنه آان يكثر الصالة والصيام، ومع هذا يصدر  ب النبي صلى اهللا عليه وسلم، ودعواه أشياءس

لم، فضربت           منه أحوال بشعة في حق ه وس ي صلى اهللا علي ؤمنين، وفي حق النب أبي بكر وعمر وعائشة أم الم
   . أيضًا في هذا اليوم في سوق الخيل وهللا الحمد والمنة عنقه

ن    وفي ث دين ب ر ناصر ال قراسنقر وقاضي الحجيج الشيخ      الث عشر شوال خرج المحمل السلطاني وأميره األمي
   . شمس الدين محمد بن سند المحدث، أحد المفتيين

ه   وفي أواخر شهر شوال أخذ رجل يقال له حسن، آان خياطًا بمحلة الشاغور، ومن شأنه أن ينتصر لفرعون لعن
ِذي      }   : يونس حين أدرآه الغرق قال إلسالم ويحتج بأنه في سورةاهللا، ويزعم أنه مات على ا ا الَّ َه ِإلَّ ا ِإَل آَمْنُت َأنَُّه َل

ه   وال يفهم  ] 90  : يونس [   { ِإْسَراِئيَل َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِميَن آَمَنْت ِبِه َبُنو ى قول نَ       }   : معن َت ِم ُل َوُآْن ْيَت َقْب ْد َعَص آَن َوَق  آْل
ِدينَ  ونس  [   { اْلُمْفِس ه    ] 91  : ي ى قول الَ    }   : وال معن ُه َنَك َذُه اللَّ ُأوَلى   َفَأَخ آِخَرِة َواْل ه    ] 25  : النازعات  [   { اْل ى قول   : وال معن

يالً  َفَأَخْذَناُه }  ات       ] 16  : المزمل  [   { َأْخذًا َوِب ك من اآلي ر ذل ى غي ر        إل ى أن فرعون أآف ة عل رة الدال واألحاديث الكثي
   . والنصارى والمسلمين الكافرين آما هو مجمع عليه بين اليهود



 

ى  وفي صبيحة يوم الجمعة سادس القعدة قدم البريد بطلب نائب   ريم وتعظيم،       السلطنة إل ديار المصرية في تك ال
وان      على عادة تنكز، فتوجه النائب إلى الديار المصرية ة تصلح لإلي دايا معظم وقد استصحب معه تحفًا سنية وه

   . الشريف

   . واألمراء لتوديعه في صبيحة السبت رابع عشره، خرج ومعه القضاة واألعيان من الحجبة

ى قاضي القضاة      وفي أوائل ذي الحجة و ى       رد آتاب من نائب السلطنة بخطه إل دين الشافعي يستدعيه إل اج ال ت
عامله به السلطان من اإلحسان واإلآرام واالحترام واإلطالق   القدس الشريف، وزيارة قبر الخليل، ويذآر فيه ما

الصالة رابعه على ستة  والمال والغالت، فتوجه نحوه قاضي القضاة يوم الجمعة بعد  واألنعام من الخيل والتحف
   . بستانه خيل البريد، ومعه تحف وما يناسب من الهدايا، وعاد عشية يوم الجمعة ثامن عشره إلى من

ددة، من   ك،         ووقع في هذا الشهر والذي قبله سيول آثيرة جدًا في أماآن متع ة بعلب اره في مدين اهدنا آث ا ش ك م ذل
   . آثيرة متعددة عندهم، وبقي آثار سيحه على أماآن آثيرة أتلف شيئًا آثيرًا من األشجار، واخترق أماآن

ه قاضي     دًا، وغرق في ار،       من ذلك سيل وقع بأرض جعلوص أتلف شيئًا آثيرًا ج ة، ومع بعض األخي ك الناحي تل
   . يستطيعوا دفعه وال منعه، فهلكوا آانوا وقوفًا على أآمة فدهمهم أمر عظيم، ولم

   . واألغنام واألعناب وغيرها مال فهلك به شيء آثير من األشجارومن ذلك سيل وقع بناحية حسة ج

   . ونساء وأطفاًال وغنمًا وإبًال ومن ذلك سيل بأرض حلب هلك به خلق آثير من الترآمان وغيرهم، رجاًال

م       قرأته من آتاب من شاهد ذلك عيانًا، وذآر أنه سقط عليهم برد وزنت  بعمائة دره ا س ه فبلغت زنته  الواحدة من
   . وفيه ما هو أآبر من ذلك وأصغر، انتهى

ك محرم    ن حازم        األمر بإلزام القلندرية بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم وذل اه اب ا حك اع حسب م باإلجم
   . وإنما ذآره بعض الفقهاء بالكراهية

اء خامس عشر         وم الثالث ى دمشق في ي ده اهللا إل إلزامهم   ورد آتاب من السلطان أي زي المسلمين    ذي الحجة، ب ب
دع،      وترك زي األعاجم والمجوس، فال يمكن أحد منهم من زي المبت ذا ال رك ه الدخول إلى بالد السلطان حتى يت

ن ال نع، وم اس المستش ل   واللب رك أآ ؤمروا بت ق أن ي ان الالئ ًا، وآ راره قلع ع ق زر شرعًا، ويقل ذلك يع زم ب يلت
   . ا، آما أفتى بذلك بعض الفقهاءالخسيسة، وإقامة الحد عليهم بأآلها وسكره الحشيشة

   . صبيحة يوم األربعاء وهللا الحمد والمنة والمقصود أنهم نودي عليهم بذلك في جميع أرجاء البلد ونواحيه في

اء خامس ذي    وبلغنا في هذا الشهر وفاة الشيخ الصالح الشيخ أحمد بن موسى الزرعي بمدينة جبراص يوم الثالث
ة،   باألمر بالمعروف والنهي الحجة، وآان من المبتلين عن المنكر، والقيام في مصالح الناس عند السلطان والدول
   . والعام، رحمه اهللا وله وجاهة عند الخاص

رًا،   اه السلطان         واألمير سيف الدين آحلن بن األقوس، الذي آان حاجبًا بدمشق وأمي ه، ونف ك آل م عزل عن ذل ث
   . إلى طرابلس فمات هناك

ديار  وقدم نائب ال انًا         سلطنة األمير سيف الدين بيدمر عائدًا من ال ًا وإحس ي من السلطان إآرام د لق المصرية، وق
الشريف فأقام به يوم عرفة والنحر، ثم سلك على طريق غابة أرصوف يصطاد  زائدًا، فاجتاز في طريقه بالقدس

ه في    منعه عن ذلك، فأسرع السير فدخل دمشق من صبيحة يوم االثن بها فأصابه وعك  ين الحادي والعشرين من
هذا، فدخل وعليه قباء معظم  أبهة هائلة، ورياسة طائلة، وتزايد وخرج العامة للتفرج عليه والنظر إليه في مجيئه

ة والنظر       ومطرز، وبين يديه ما جرت به العادة من الحوفية ى الرعي ه اإلحسان إل والشاليشية وغيرهم، ومن نيت
   . لى طريقة تنكز رحمه اهللا، انتهى واهللا أعلمع في أحوال األوقاف وإصالحها

  



 

  ثم دخلت سنة اثنتين وستين وسبعمائة

امية  ديار المصرية والش لطان اإلسالم بال ة وس نة المبارآ ذه الس تهلت ه ك  اس ع ذل ا يتب ريفين وم والحرمين الش
د          ك النصار محم ن المل ك الناصر حسن ب ه المل الوون الصال      ويلتحق ب ك المنصور ق ن المل ه   ب حي، وال نائب ل

ام          بالديار المصرية، وقضاته بها هم ن الخصيب، ونائب الش ره القاضي اب ام الماضي، ووزي المذآورون في الع
م   بدمشق األمير  سيف الدين بيدمر الخوارزمي، والقضاة والخطيب وبقية األشراف وناظر الجيش والمحتسب ه

   . المذآورون في العام الماضي

ة و  ن القالنسي،       والوزير ابن قروين دين ب ين ال دين        آاتب السر القاضي أم ال القاضي صالح ال ل بيت الم ووآي
   . الصفدي وهو أحد موقعي الدست األربعة

ن فضل اهللا، وحاجب الحجاب اليوسفي،           دين ب ر ناصر ال اف األمي اد األوق ديار المصرية       وش ى ال د توجه إل وق
   . النقباء ابن الشجاعي نقيبليكون بها أمير جنهار، ومتولي البلد ناصر الدين، و

ا   اة منه ب حم ى نائ ر عل دم األمي رم ق ادس المح ين س وم االثن ي صبيحة ي ديار   وف ى ال ازًا إل دخل دمشق مجت ف
   . دويداره يلبغا الذي جدد فيها مساآن آثيرة بالقصاعين المصرية ونزل في القصر األبلق ثم تحول إلى دار

   . تاسعه، فسار إلى الديار المصرية بها إلى صبيحة يوم الخميس وتردد الناس إليه للسالم عليه، فأقام

ة الشاغور        اط من محل ن الخي الكي من       وفي يوم األحد تاسع عشر المحرم أحضر حسن ب م الم ى مجلس الحك إل
ه أوًال       السجن، وناظر في إيمان فرعون وادعى عليه بدعاوي النتصاره  ك باعتراف ه اهللا، وصدق ذل لفرعون لعن

ًا، وهو  ثم بمنا ام في             ظرته في ذلك ثانيًا وثالث ا ق نه، وإنم يًال وال يحس يم دل ر جاهل عامي ذا نص ال يق شيخ آبي
أس اهللا، وعاين     مخيلته شبهة يحتج ه ورأى ب ه   عليها بقوله إخبارًا عن فرعون حين أدرآه الغرق، وأحيط ب عذاب

   .  ] 90  : يونس [   { ِإْسَراِئيَل َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِميَن ا الَِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنوآَمْنُت َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّ } األليم، فقال حين الغرق إذًا 

ةً      * آْلآَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُآْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن }   : قال اهللا تعالى َك آَي ْن َخْلَف وَن ِلَم َدِنَك ِلَتُك ونس  [   { َفاْلَيْوَم ُنَنجِّيَك ِبَب   : ي
91 [  .   

ذه     ة ه الى     فاعتقد هذا العامي أن هذا اإليمان الذي صدر من فرعون والحال ال تع د ق ه، وق َنا    }   : ينفع ا َرَأْوا َبْأَس َفَلمَّ
 ْوا َبْأَسَنا ُسنََّة اللَِّه الَِّتي َقْد َخَلْت ِفيِإيَماُنُهْم َلمَّا َرَأ َفَلْم َيُك َيْنَفُعُهْم* َوَآَفْرَنا ِبَما ُآنَّا ِبِه ُمْشِرِآيَن  َقاُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوْحَدُه

   ) 14/316  : ص/ج (   .  ] 86-84  : غافر [   { ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُروَن

لُّ آيَ   * ُيْؤِمُنوَن  ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َآِلَمُة َربَِّك َلا } وقال تعالى  اءْتُهْم ُآ َذابَ   َوَلْو َج َرُوا اْلَع ى َي َأِليمَ  ٍة َحتَّ د     { اْل ال ق ق
   .  ] 97-96  : يونس [ أجيبت دعوتكما اآلية 

ر،       ثم حضر في يوم آخر وهو مصمم على ضالله فضرب بالسياط، فأظهر التوبة ى السجن في زنجي د إل ثم أعي
   . م أطلقفنودي عليه في البلد ث ثم أحضر يومًا ثالثًا وهو يستهل بالتوبة فيما يظهر

السحاب، فلما ظهر وقت العشاء وقد أخذ في  وفي ليلة الثالثاء الرابع عشر طلع القمر خاسفًا آله ولكن آان تحت
س،       الجالء صّلى الخطيب صالة الكسوف قبل وت وفي األخرى بسورة ي العشاء، وقرأ في األولى بسورة العنكب

   . نزل بعد العشاء ثم صعد المنبر فخطب ثم

ام    ب الحجاج يخبرون بالرخص واألمن، واستمرت زيادة الماء من أولوقدمت آت ذه األي ذي الحجة وقبلها إلى ه
اء من           من آخر هذا الشهر واألمر على حاله، وهذا شيء لم ه جاء م ببه أن ة الشيوخ، وس ه عام ر ب يعهد آما أخب

   . النهر بعض الجبال انهال في طريق

اء ا    وم الثالث ل     ودخل المحمل السلطاني ي ر الحاج شرآتمر       لحادي والعشرين من المحرم قب ر، ومسك أمي الظه
الى،     ة شرفها اهللا تع ًا بمك ى           المارداني الذي آان مقيم دة مع الحجاج إل ا عادت التجري اد، فلم ا من األوغ وحماه

ا أن           دمشق صحبة القراسنقر من ساعة د، وبلغن ى البري ديار المصرية عل ى ال د وسير إل وصوله إلى دمشق، فقي



 

ل من حواشيهم            ألمير سندا ن قراسنقر وآبسهم وقت ذين ساروا صحبة اب د السلطان ال وأخذ   أمير مكة غرر بجن
   . وإنا إليه راجعون خيولهم، وأنهم ساروا جرائد بغير شيء مسلوبين إلى الديار المصرية، فإنا هللا

ديار المصرية       ذي بال اء ال ر الفن واتر خب ل     بسبب آثي   وفي أول شوال اشتهر فيه وت تنقعات من فيض الني رة المس
دًا، وغلت            عندهم، على خالف المعتاد، فبلغنا أنه يموت من   ر ج ا المرض فكثي ين، فأم وق األلف وم ف ا آل ي أهله

د وحصل        األسعار لقلة من يتعاطى ى ظاهر البل رز السلطان إل األشغال، وغال السكر واألمياه والفاآهة جدًا، وتب
   . هللاتشويش أيضًا، ثم عوفي بحمد ا له

ن الحجاف رسول صاحب ديار المصرية اب دم من ال ع اآلخر ق ي ثالث ربي لطان،  وف ة بنت الس راق لخطب الع
داد، وأعطاهم         ة بغ ك بشرط أن يصدقها مملك ى ذل ابهم إل ع         فأج م من التحف والخل ق له تحقًا سلطانيًا، وأطل مس

ة من بيت     واألموال شيئًا آثيرًا، ورسم الرسول   ال لتو  بمشترى قري د أن يتخذها       الم ي يري اه الت ى الخانق قف عل
   . الطواويس، وقد خرج لتلقيه نائب الغيبة وهو حاجب الحجاب، والدولة واألعيان بدمشق قريبًا من

ًا ورد من حلب بخط         ع اآلخر آتاب ابع شهر ربي دين العراقي من        وقرأت في يوم األحد س دل شمس ال ه الع الفقي
ه          ب السلطنة في  أهلها، ذآر فيه أنه آان في حضرة نائ ع األول وأن ابع عشر من ربي ين الس وم االثن دل ي دار الع

إذا         أحضر رجل قد ولد له ولد عاش اب، ف ه وشاهده الحاضرون، وشاهده آاتب الكت ساعة ومات، وأحضره مع
   . على آل آتف رأس بوجه مستدير، والوجهان إلى ناحية واحدة فسبحان الخالق العليم هو شكل سوي له

بمصر، وآانت مستجدة على صفة غريبة،  نه في هذا الشهر سقطت المنارة التي بنيت للمدرسة السلطانيةوبلغنا أ
رًا من        وذلك أنها منارتان على أصل واحد فوق قبو الباب ًا آثي ا سقطت أهلكت خلق الذي للمدرسة المذآورة، فلم

   . ن الصبيان فيما ذآر شيء سوى ستةوالصبيان الذين في مكتب المدرسة، ولم ينج م الصناع بالمدرسة والمارة

   . هللا وإنا إليه راجعون وآان جملة من هلك بسببها نحو بإسطبل نفس، وقيل أآثر وقيل أقل، فإنا

ى الغيضة إلصالحها         دمر إل دين بي ر سيف ال ة        وخرج نائب السلطنة األمي ا من األشجار والمؤذي ا فيه ة م وإزال
راء وأصحابه،      من الشهر،والدغل يوم االثنين التاسع والعشرين  وآان سلخه، وخرج معه جميع الجيش من األم

ق من فالحي       وأجناد الحلقة برمتهم لم يتأخر يهم خل منهم أحد، وآلهم يعملون فيها بأنفسهم وغلمانهم، وأحضر إل
   . والغش والغوطة وغير ذلك، ورجع يوم السبت خامس الشهر الداخل وقد نظفوها من الغل والدغل المرج

رأة      اتفقت آائنة غريبة لبعض السؤال، وهو أنه اجتمع جماعة منهم قبلو ة ام الفجر ليأخذوا خبزًا من صدقة ترب
ًا شديدًا، وأخذوا      ملك األمراء تنكز عند باب الخواصين، وه خنق فتضاربوا فيما بينهم فعمدوا إلى رجل منهم فخنق

   . فيه نحو من أربعة آالف درهم منه جرابًا

م       ذهبوا على حمية، وأفاق هو من الغشي فلم يجدهم، واشتكىوشيء الذهب و ر به م يظف د فل ولي البل أمره إلى مت
م أخذوا   ارين          إلى اآلن، وقد أخبرني الذي أخذوا منه أنه ة ودين م بندقي ة، وألف دره م معامل ة آالف دره ه ثالث من

   . وزنهما ثالثة دنانير

   . آذا قال لي إن آان صادقًا

د   سبت خامس جمادى األولى طلب قاضي القضاة شرف الدينوفي صبيحة يوم ال الحنفي للشيخ علي بن البنا، وق
على األرض شيء من الوعظيات وما أشبهها من صدره،   آان يتكلم في الجامع األموي على العوام، وهو جالس

ه قاضي الق   فكأنه تعرض في غضون آالمه ألبي ضاة شرف   حنيفة رحمه اهللا، فأحضر فاستتيب من ذلك، ومنع
   . الكالم على الناس وسجنه، وبلغني أنه حكم بإسالمه وأطلقه من يومه الدين الكفري من

ات       وهذا المذآور ابن البنا عنده زهادة وتعسف، وهو مصري يسمع الحديث  تكلم بشيء من الوعظي رؤه، وي ويق
ه قريب    والرقائق، وضرب أمثال، وقد مال إليه آثير من ا أضحك     العوام واستحلوه، وآالم ومهم، وربم ى مفه إل

ياء           في آالمه، وحاضرته وهو مطبوع ى بعض األش ه في شطحته إل ا ذآر عن قريب إلى الفهم، ولكنه أشار فيم
   . أن تذآر، واهللا الموفق التي ال تنبغي



 

انتهى  القاضي المذآور فيقال إن المذآور تعنت  ثم إنه جلس للناس في يوم الثالثاء ثامنه فتكلم على عادته فتطلبه
   . واهللا أعلم

  محمد سلطنة الملك المنصور صالح الدين 

ة       ابن الملك المظفر حاجي بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور د اهللا الصالحي وزوال دول ن عب الوون ب ق
   . بن الملك المنصور قالوون عمه الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد

يهم في    لما آثر طمعه وتزايد شرهه، وسا ه، وضيق عل ات      ءت سيرته إلى رعيت ى البناي ابهم، وبن معايشهم وأآس
ى     ا، واستحوذ عل ر منه ا           الجبارة التي ال يحتاج إلى آثي ه قراي ه، واشترى من ال وأموال ر من أمالك بيت الم آثي

والة وال   آثيرة ومدنًا أيضًا ورساتيق، اء وال  وشق ذلك على الناس جدًا، ولم يتجاسر أحد من القضاة وال ال  العلم
ه         ا هو المصلحة ل ه بم ه، وال النصيحة ل ه     الصلحاء على اإلنكار عليه، وال الهجوم علي تقم اهللا من لمين، ان وللمس

   . عليه فسلط عليه جنده وقلب قلوب رعيته من الخاصة والعامة

اء   إلى خاصته، فقلت األ  لما قطع من أرزاقهم ومعاليمهم وجوامكهم وأخبازهم، وأضاف ذلك جميعه راء واألجن م
ك        والمقدمون والكتاب والموقعون، ومس الناس الضرر د ذل م، فعن وذ به م ومن يل وتعدى على جوامكهم وأوالده

   . أحد خواصه وهو األمير الكبير سيف الدين يلبغا الخاصكي قدر اهللا تعالى هالآه على يد

في جيش، وتالقيا في ظاهر القاهرة  هووذلك أنه أراد السلطان مسكه فاعتد لذلك، ورآب السلطان لمسكه فرآب 
ى      حيث آانوا نزوًال في الوطاقات، فهزم السلطان بعد أ السلطان إل ة، ولج آل حساب، وقد قتل من الفريقين طائف

ل            قلعة الجبل، آال وال وزر، الهرب في اللي م ب ة، فه دقًا بالقلع ه مح ات الجيش بكمال در، فب ولن ينجي حذر من ق
   . ليهرب إلى الكرك هجن آان قد اعتدها على

اء       فلما برز مسك واعتقل ودخل به إلى دار يلبغا الخاصكي المذآور، وآان وم األربع ك في ي ه، وذل آخر العهد ب
ا الخاصكي،        تاسع جمادى األولى من هذه السنة، وصارت الدولة دين يلبغ ر سيف ال ى األمي والمشورة متناهية إل

   . لبيعة للملك المنصور صالح الدين محمد بن المظفر حاجيالكلمة وانعقدت ا فاتفقت اآلراء واجتمعت

ع     وخطب الخطباء وضربت السكة، وسارت البريدية للبيعة باسمه الشريف، هذا ل أرب وهو ابن ثنتي عشرة، وقي
د       ست عشرة، ورسم في عود  : عشرة، ومن الناس من قال ده الناصر محم ام وال األمور إلى ما آانت عليه في أي

ا،      ، وأن يبطل جميع مابن قالوون ان قطعه ي آ آان أخذه الملك الناصر حسن، وأن تعاد المرتبات والجوامك الت
   . بإحضار طاز وطاشتمر القاسمي من سجن إسكندرية إلى بين يديه ليكونا أتابكًا وأمر

وم   أمراء الطبلخانات بمصر وجاء الخبر إلى دمشق صحبة األمير سيف الدين بزالرشاد التربخاناة أحد صبيحة ي
ة      ائر بالقلع ه،         األربعاء سادس عشر الشهر، فضربت البش د بكمال ن البل وابهم، وزي ى أب راء عل ات األم وطلبلخان

د       وأخذت البيعة له صبيحة يومه راء والجن ر األم رح أآث ل، وف بدار السعادة وخلع عن نائب السلطنة تشريف هائ
   . وهللا األمر، وله الحكم والعامة

نْ       ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء }   : قال تعالى ِذلُّ َم اُء َوُت ْن َتَش زُّ َم اُء َوُتِع اءُ  َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَش   { َتَش
   .  ] 26  : آل عمران [ اآلية 

   : ووجد على حجر بالحميرية فقرئت للمأمون فإذا مكتوب

  دارت نجوم السماء في الفلك* ر وال ما اختلف الليل والنها

  قد زال سلطانه إلى ملك* إال لنقل النعيم من ملك 

  ليس بفاٍن وال بمشترك* وملك ذي العرش دائم أبدًا 



 

بس        وروي عن سليمان بن عبد الملك بن مروان أنه خرج يومًا لصالة الجمعة، د ل نه، وق ق حس ان سوي الخل وآ
ى صرحة           ، وينظر في أعطافهحلة خضراء، وهو شاب ممتلئ شبابًا غ إل م بل ك من نفسه، فل ه ذل ولباسه، فأعجب
   : حظاياه فأنشدته الدار تلقته جنية في صورة جارية من

  غير أن ال حياة لإلنساِن* أنت نعم لو آنت تبقى 

  ـب يذآر غير أنك فاِن* ليس فيما علمت فيك عيـ 

ان     اس، وآ ى       جهوري الصوت يسمع    فصعد المنبر الذي في جامع دمشق وخطب الن ائم عل أهل الجامع وهو ق
ل   معه أه م يس ى ل يًال حت يًال قل ر، فضعف صوته قل ه    المنب ى منزل ل إل ن الصالة حم رغ م ا ف المقصورة، فلم

ك       دت تل ي تب ة الت ك الجاري ال     فاستحضر تل ى صورتها، وق ة عل ين      : الجني ا    : فقالت   ؟ آيف أنشدتيني تينك البيت م
   . شيئًا أنشدتك

   . اهللا أآبر نعيت واهللا إلي نفسي  : لفقا

   . اهللا فأوصى أن يكون الخليفة من بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز رحمه

ان    ذي آ ان بطرابلس       وقدم نائب طرابلس المعزول عليًال واألمير سيف الدين استدمر ال ا مقيم نائب دمشق وآان
   . خال دار السعادة فلم يحتفل بهما نائب السلطنةفد جميعًا، في صبيحة يوم السبت السادس والعشرين منه،

ه،   وتكامل في هذا الشهر تجديد الرواق غربي باب الناطفانيين إصالحًا بدرابزيناته وتبييضًا لجدرانه ومحراب في
ه    درابزينات، ووقف في ًا فقصه          وجعل له شبابيك في ال روا أن شخصًا رأى منام د المغرب، وذآ رآن بع راءة ق ق

   . بإصالحه لسلطنة فأمرعلى نائب ا

ا      نهض بناء المدرسة التي إلى جانب هذا المكان من الشباك، وقد  : وفيه ن هالل، فلم دين ب آان أسسها أوًال علم ال
ى السلطان،    بابيك من شرقها،           صودر أخذت منه وجعلت مضافة إل ا خمسة ش وا له وق األساسات وجعل وا ف فبن

األجر، وجاءت   ة، وجعلوا حائطها بالحجارة البيض والسود،وبرآة وعراقي وبابًا قبليًا، ومحرابًا  وآملوا عاليها ب
تم        م ي ام فل ًا لأليت أن تجعل مكتب ا      في غاية الحسن، وقد آان السلطان الناصر حسن قد رسم ب ل آم ى قت ا حت أمره

   . ذآرنا

ة تقصد   د م    واشتهر في هذا الشهر أن بقرة آانت تجيء من ناحية باب الجابي ة ق م، وهي في     جراء لكلب اتت أمه
يهم فتنسطح         ة، فتجيء إل ريم في خراب ة آنيسة م ا           ناحي ذا منه ا، تكرر ه قها فترضع أولئك الجراء منه ى ش عل

   . التقي نور الدين أحمد بن المقصوص بمشاهدته ذلك مرارًا، وأخبرني في المحدث المفيد

ة نائب السلطنة       اٍد من جه ادى من د أن النساء       وفي العشر األوسط من جمادى اآلخرة ن الى في البل حرسه اهللا تع
ائر    د         يمشين في تستر ويلبسن أزرهن إلى أسفل من س ك وهللا الحم امتثلن ذل دًا، ف ة وال ي ابهم، وال يظهرن زين ثي

   . والمنة

واب       وقدم أمير العرب جبار بن مهنا في أبهة هائلة، وتلقاه نائب السلطنة ى األب ق، وهو قاصد إل إلى أثناء الطري
   . ةالشريف

ة غزة       دار من نياب دين تمر المهمن ة       وفي أواخر رجب قدم األمير سيف ال ى مقدم حاجب الحجاب بدمشق، وعل
   . مكس الحداية والخزل المرددن الحلب والطبابي رأس الميمنة، وأطلق نائب السلطنة مكوسات آثيرة، مثل

ا يؤخذ من     م، وم ة        وأبطل ما آان يؤخذ من المحتسبين زيادة على نصف دره وتى آل ميت بثالث أجرة عدة الم
بلة ال   دًا،           ونصف، وجعل العدة التي في القيسارية للحاجة مس ذا حسن ج ت، وه ى أحد في تغسيل مي تنحجر عل

به، وبيع مثل بقية الناس من غير طرحان فرخص على الناس في هذه  وآذلك منع التحجر في بيع البلح المختص
   . بعشرة، وما حولها إنه بيع القنطار السنة جدًا، حتى قيل



 

زل  رم        وفي شهر شعبان قدم األمير جبار بن مهنا من الديار المصرية فن اه نائب السلطنة وأآ ق وتلق القصر األبل
ة        آل منهما اآلخر، ثم ترحل بعد أيام قالئل، وم الجمع وقدم األمراء الذين آانوا بحبس اإلسكندرية في صبيحة ي

صبح وسيف الدين طيدمر الحاجب، وطيبرف ومقدم ألف، وعمرشاه، وهذا  شهاب الدين بن سابعه، وفيهم األمير
   . مضرة بالمسلمين السلطنة األمير سيف الدين بيدمر أعزه اهللا يبطل المكوسات شيئًا بعد شيء مما فيه ونائب

     . انتهى وبلغني عنه أن من عزمه أن يبطل جميع ذلك إن أمكنه اهللا من ذلك، آمين

  عجيب عة غريبة وإتقانتنبيه على واق 

ى  دين        نائب السلطنة األمير سيف الدين بيدمر فيما بلغنا في نفسه عتب عل ر سيف ال ديار المصرية األمي أتابك ال
   . يلبغا الحاصكي مدبر الدولة بها

وة      ا ق ام، وفي نفس نائبن بعض       وقد توسم وتوهم منه أنه يسعى في صرفه عن الش ه ب وصرامة شديدة، فتنسم من
ى طاعة السلطان،     اآلبا ه ال يسمع وال          ء عن طاعة يلبغا، مع استمراره عل ا أن ل يلبغ ه إن اتفق عزل من قب وأن
   . يطيع

ة المنصورة    اق        فعمل أعماًال واتفق في غضون هذا الحال موت نائب القلع دين برن ر سيف ال بدمشق وهو األمي
لم القل   الناصري، فأرسل نائب السلطنة من أصحابه وحاشيته ا، وطلب        من يتس ا، ودخل هو بنفسه إليه ة برمته ع

ا     األمير زين الدين زبالة الذي ه فيه دار مع  آان فقيهًا ثم نائبها وهو من أخبر الناس بها وبخطاتها وحواصلها، ف
   . فيها ولها وأراه حصونها وبروجها ومفاتحها وأغالقها ودورها وقصورها وعددها وبرآتها، وما هو معد

ذي هو       التفاق في هذا الحال، حيث لم يتفق ذلك ألحد منوتعجب الناس من هذا ا اب ال تح الب ط، وف النواب قبله ق
ا وينظر       تجاه دار السعادة وجعل نائب السلطنة يدخل منه ه يكشف أمره إلى القلعة ويخرج بخدمه وحشمه وأبهت

   . في مصالحها أيده اهللا

ى ال       ادة ولما آان يوم السبت خامس عشر شعبان رآب في الموآب عل دين استدمر       ع ر سيف ال واستدعى األمي
   . ال يرآب وال يراه أحد، فأحضره إليه ورآب معه الذي آان نائب الشام، وهو في منزله آالمعتقل فيه،

ا       طبترق، وهو أحد  : وآذلك األمراء الذين قدموا من الديار المصرية ان، وأم دمر الحاجب، آ وف وطي أمراء األل
راء بسوق     انا قد سافرا يومابن صبح وعمرشاه فإنهما آ ع األم الجمعة عشية النهار، والمقصود أنه سيرهم وجمي

   . الخيل

ى     ونزل بهم آلهم إلى دار السعادة فتعاهدوا وتعاقدوا واتفقوا على أن يكونوا آلهم آتفًا واحدًا، وعصبة واحدة عل
   . أو قتله، وأن من قاتلهم قاتلوهسواهم ممن أراد عزل أحد منهم  مخالفة من أرادهم بسوء وأنهم يد على من

م لنائب     وأن السلطان هو ابن أستاذهم الملك المنصور بن حاجي بن الناصر بن المنصور قالوون، فطاوعوا آله
ه في    السلطنة على ما أراد من ذلك، وحلفوا له وخرجوا من عنده على هذا الحلف، وقام نائب السلطنة على عادت

   . المسؤول من اهللا حسن العاقبةو عظمة هائلة، وأبهة آثيرة،

ذي  راء المكس ال ك األم عبان أبطل مل د سادس عشر ش وم األح ي صبيحة ي ح وأبطل مكس  وف ذ من المل يؤخ
اء، ال، وال رجل لنس رأة لرج ي ام راح، وأبطل أن ال تغن ة  األف ا يكون من المصلحة العظيم ة م ي غاي ذا ف وه

   . الشامل نفعها

ة،    شرع نائب السلطنة سيف الدين بيدمر في وفي يوم الثالثاء ثامن عشره روج القلع نصف مجانيق على أعالي ب
   . نصب آخر في أرضها عند البحرة فنصبت أربع مجانيق من جهاتها األربع، وبلغني أنه

ًا من       ثم نصب آخر وآخر حتى شاهد الناس ستة مجانيق على ظهور األبرجة، وأخرج ة وأسكنها خلق ا القلعي منه
يئًا        لترآمان وغيرهم من الرجال األنجاد، ونقلاألآراد وا ة وآالت الحرب ش ة واألمتع إليها من الغالت واألطعم

   . حوصر فيها بما يحتاج إليه من جميع ما يرصد من القالع، بما يفوت الحصر آثيرًا، واستعد للحصار إن



 

نهم من    أآثر ولما شاهد أهل البساتين المجانيق قد نصبت في القلعة انزعجوا وانتقل د، وم هم من البساتين إلى البل
   . وأمتعتهم، والعاقبة إلى خير إن شاء اهللا تعالى أودع عند أهل البلد نفائس أموالهم

اً    : وجاءتني فتيا صورتها ه وثب         ما تقول السادة العلماء في ملك اشترى غالم م إن ه، ث ه وأعطاه وقدم فأحسن إلي
ه، على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته م ه            ن دم علي بالد ليق واب ال ى بعض ن ة، وأرسل إل وتصرف في المملك

   ؟ وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيدًا أم ال  ؟ منه ليقتله، فهل له االمتناع

   . أفتونا مأجورين  ؟ وهل يثاب الساعي في خالص حق ورثة الملك المقتول من القصاص والمال

ه في         إن آان مراده خالص ذمته فيما  : جهة األمير فقلت للذي جاءني بها من م بينت و أعل الى فه ين اهللا تع ه وب بين
ى        الذي يقصده، وال يسعى في تحصيل حق معين إذا ؤخر الطلب إل ك، في ى ذل ترتب على ذلك مفسدة راجحة عل

 ء عليه، فال بد أن يكتبمراده بهذا االستفتاء أن يتقوى بها في جمع الدولة واألمرا وقت إمكانه بطريقة، وإن آان
   . للصواب عليها آبار القضاة والمشايخ أوًال، ثم بعد ذلك بقية المفتيين بطريقه واهللا الموفق

ل     ى قي ام، حت راء الش واب السلطنة سبعة عشر        هذا وقد اجتمع على األمير نائب السلطنة جميع أم يهم من ن إن ف
   . معه إلى دار السعادة، ويمد لهم األسمطة ويأآل معهم نأميرًا، وآلهم يحضر معه المواآب الهائلة، وينزلو

د أظهر           يم ببيت المقدس ق ر منجك الطرجاقسي المق أن األمي ر ب ه       وجاء الخب ة لنائب السلطنة، فأرسل ل الموافق
ى   جبريل ثم عاد فأخبر بالموافقة، وأنه قد استحوذ إلى غزة ونائبه، وقد جمع وحشد واستخدم طوائف، ومسك عل

   . إال أن يفتش ما معه، الحتمال إيصال آتب من ها هنا إلى ها هنا فال يدع أحدًا يمر الجادة

اج أحد       ومع هذا آله فالمعدلة ثابتة جدًا، واألمن حاصل هناك، فال يخاف أحده ذلك بدمشق وضواحيها، ال يه وآ
   . وهللا الحمد وال يتعدى أحد على أحد، وال ينهب أحد ألحد شيئًا

ا        ل البساتين توهموا ورآبوا إلى المدينة وتحولوا، وأودعغير أن بعض أه اموا به دهم، وأق ا عن ائس م بعضهم نف
   . على رؤوس قالل األبراج التي للقلعة على وجل، ذلك لما رأوا المجانيق الستة منصوبة

اً      وا مكتوب م وآتب راء آله ة واألم نهم آاتب السر، أ     ثم أحضر نائب السلطنة القضاة األربع م راضون   سطره بي نه
ه وال   م ال يريدون ذلك،           بالسلطان آارهون ليلبغا، وأنه يهم القضاة ب ة، وشهد عل ى تصرفه في المملك ون عل يوافق

وك ع ممل وب م لوا المكت ى نائب  وأرس ديار المصرية، وأرسل منجك إل ا بال ر يلبغ ل، نظي ا الطوي ر طيبغ لألمي
   . يينيستحثه في الحضور إليه في الجيش ليناجزوا المصر السلطنة

ليلة السبت التاسع والعشرين من شعبان    فعين نائب الشام من الجيش طائفة يبرزون بين يديه، وخرجت التجريدة
ي من         صحبة استدمر الذي آان نائب الشام مددًا لألمير اس أن نائب السلطنة بمن بق ذآر الن منجك في ألفين، وي

   . الف، ليلة الثالثاء الثامن من رمضان آما سيأتيخرجت أخرى بعدها ثالثة آ الجيش يذهبون على إثرهم، ثم

اء       وم الثالث ا في ي ذه        وتوفي الشيخ الحافظ عالء الدين مغلطاي المصري به ع والعشرين من شعبان من ه الراب
   . وصنف وجمع، وآانت عنده آتب آثيرة رحمه اهللا السنة، ودفن من الغد بالريدانية، وقد آتب الكثير

اب النصر       وفي مستهل رمضان أح دل ظاهر ب ى دار الع د       ضر جماعة من التجار إل يهم من القن اع شيء عل ليب
ك        امتنعوا من ذل ا، ف دير، فضرب         والفوالذ والزجاج مما هو في حواصل يلبغ ى تق نهم عل تعادته م ًا من اس خوف

وم ال  بعضهم، منهم شهاب الدين بن الصواف بين يدي رج   الحاجب، وشاد الدواوين، ثم أفرج عنهم في الي اني فف ث
   . اهللا بذلك

ة، ودخل      وخرجت التجريدة ليلة الثالثاء بعد العشاء صحبة ثالثة مقدمين منهم ن طرغي م اب عراق ثم ابن صبح ث
ى دمشق    ان إل راء          نائب طرابلس األمير سيف الدين توم ك األم اه مل اء عاشر رمضان، فتلق وم األربع صبيحة ي

   . سيف الدين بيدمر إلى األقصر

ذا        في أبهة عظيمة، فنزل تومان في القصر األبلق، وبرز من معه ودخال معا ا، ه ة يلبغ د قب ى عن من الجيوش إل
   . شديدًا ونائب السلطنة في غاية التحفظ والقلعة منصوب عليها المجانيق، وقد ملئت حرسًا



 

قية من تقدمه من غزة ليتوافى هو وب ولما أصبح يوم الخميس صمم تومان تمر على ملك األمراء في الرحيل إلى
   . أمرًا آان مفعوًال الجيش الشامي، ومنجك ومن معه هنالك، ليقضي اهللا

د        فأجابه إلى ذلك وأمر بتقدم السبق بين يديه في هذا اليوم، فخرج السبق   ذي عن ا المسلوك ال ة بابه وأغلقت القلع
   . يحسن العاقبة دار الحديث، فاستوحش الناس من ذلك، واهللا

  غزة مراء بيدمر من دمشق إلىخروج ملك األ 

لطنة، ونائب      اني عشر من رمضان نائب الس ة بالمقصورة الث ي    صلى الجمع ة ف ا بالخطب م اجتمع طرابلس، ث
م           مقصورة الخطابة، ثم راح لدار السعادة ثم خرج طلبه في د العصر، وخرج معه ا ذآر بع ى م ل عل تجمل هائ

ات    ى دار السعادة فب ى أن  فاستعرضهم ثم عاد إل م رآب خلف الجيش هو ونائب طرابلس،           إل صّلى الصبح، ث
   . من األمراء وبقية الحلقة، وسلمهم اهللا وخرج عامة من بقي من الجيش

اب   وم السبت       وآذلك خرج القضاة، وآذا آاتب السر ووآيل بيت المال وغيرهم من آت اس ي الدست، وأصبح الن
ر س          ة األمي د بدمشق، سوى نائب الغيب ر،         يفوليس أحد من الجن ي الب ه وال اني، وقريب زة الترآم ن حم دين ب ال

ن    دين صدقة ب انيق           ومتولي البلد األمير بدر ال ا، والمج ى حاله ة عل واب القضاة والقلع د ون أوحد، ومحتسب البل
   . منصوبة آما هي

آلهم في أثناء النهار هو وتومان تمر، وهم  ولما آان صبح يوم األحد رجع القضاة بكرة ثم رجع ملك األمراء في
ا خائف من اآلخر         ة، وآل منهم بس وأسلحة تام ى القصر         ل ذا دار السعادة وراح اآلخر إل دخل ه أن يمكسه، ف

   . األبلق

ا       ان نائب السلطنة بدمشق، وهم دم        ولما آان بعد العصر قدم منجك واستدمر آ ان ق د آسرهما من آ والن ق مغل
   . له على المصريين على منجك من العساآر التي جهزها بيدمر إلى منجك وقوة

ة من       : بالمهمندار، قال لمنجك وآان ذلك على يدي األمير سيف الدين تمر حاجب الحجاب ويعرف ا في خدم آلن
ا          بمصر، ونحن ال نطيعك على نصرة بيدمر، ان معهم زم منجك وذهب تمر ومنجك ومن آ فتقاوال ثم تقاتال فه

   . آابن صبح وطيدمر

ان تمر  ولما أصبح الصباح من يوم ا راء دمشق عين        الثنين خامس عشر لم يوجد لتوم رق وال أحد من أم وطبت
راء           وال أثر، قد ذهبوا آلهم إلى طاعة صاحب مصر، ولم ن قراسنقر من األم ا سوى اب ق بدمشق من أمرائه يب

   . واستدمر المتقدمين، وسوى بيدمر ومنجك

ة، فيحصل       خوف شديد من  والقلعة قد هيئت والمجانيق منصوبة على حالها، والناس في  ى القلع دمر إل دخول بي
   . الناس، واهللا يحسن العاقبة بعد ذلك عند قدوم الجيش المصري حصار وتعب ومشقة على

اه السلطان      ولما آان في أثناء نهار االثنين سادس عشره دقت البشائر في القلعة د نف وأظهر أن يلبغا الخاصكي ق
   . العشاء في صبيحة يوم الثالثاء أيضًا عدإلى الشام، ثم ضربت وقت الغرب ثم ب

دمر واستدمر ملبسين،     ودون،        وفي آل ذلك يرآب األمراء الثالثة منجك وبي م يع د، ث ى خارج البل ويخرجون إل
د          ذب، ولكن ق ين مصدق ومك ا ب ال م ا يق اس فيم ه           والن ا إلي ا هللا وإن ئ الحصار فإن ة وتهي ى تستير القلع شرع إل

   . راجعون

ين أن  م تب ة   ث تائر القلع ل س ي عم اهتم ف ا، ف ة له ائر ال حقيق ذه البش ام    ه ا، األغن ار إليه زلط واألحج ل ال وحم
أن الرآاب الشريف    دا           والحواصل، وقد وردت األخبار ب د ع ع جيش مصر ق ا في جمي السلطاني وصحبته يلبغ

   . غزة

لي البلد وتوجهوا تلقاء حماة ونقباؤه ومتو فعند ذلك خرج الصاحب وآاتب السر والقاضي الشافعي وناظر الجيش
ا سوى المحتسب وبعض القضاة،         لتلقي األمير على الذي قد جاءه تقليد اآم فيه دمشق، وبقي البلد شاغرًا عن ح

   . راعي لهم والناس آغنم ال



 

ا      ى أحد فيم دو أحد عل دمر ومنجك واستدمر في        ومع هذا األحوال صالحة واألمور ساآنة، ال يع ذا وبي ا، ه بلغن
تم في            القلعة وتحصيل العدد واألقوات فيها، تحصين و آن درآكم الموت ول وا ي ا تكون ره أينم ى أم واهللا غالب عل

   . تعمل فوق األبرجة بروج مشيدة الستائر

ده منجك     وصلى األمير بيدمر صالة الجمعة تاسع عشر الشهر في الشباك الكمالي، في مشهد عثمان، وصّلى عن
   . الحجبة وال النقباء وليس هناك أحد من إلى جانبه داخل موضع القضاة،

ل،   د إال القلي ن الجن ة، وال م رين بالكلي ن المباش د م د أح ي البل يس ف لطان،   ول ة الس ى ناحي افروا إل د س م ق وآله
ى     ر عل اة لتلقي األمي م يحضر الصالة            والمباشرون إلى ناحية حم ة ول ى القلع اد إل م ع ام المحروس، ث نائب الش

   . منقطعًا أو قد صّلى في القلعة اناستدمر، ألنه قيل آ

اء     ة السلطان من أبن تعلم       وفي يوم السبت العشرين من الشهر وصل البريد من جه ى نائب دمشق يس الرسول إل
ده من استحوذ    ا، وادخار اآلالت واألطعمات        طاعته أو مخالفته، وبعث عليه فيما اعتم ة ويخطب فيه ى القلع عل

   . عليها، وآيف تصرف في األموال السلطانية تصرف الملك والملوك فيها، وعدم المجانيق والستائر

وأنه لم يدخلها، وأن أبوابها مفتوحة، وهي    فتنصل ملك األمراء من ذلك، وذآر أنه إنما أرصد في القلعة جنادتها
   . قلعة السلطان

ة    ا    -وإنما له غريم بينه وبينه الشرع والقضاة األربع ذلك يلبغ ي ب دي    وآتب الج   - يعن له صحبة البري واب وأرس
   . صحبته األمير صارم الدين أحد أمراء العشرات من يوم ذلك وهو آتكلدي مملوك بقطبة الدويدار، وأرسل في

إلى قريب الظهر، وليس ثم مفتوح سوى   وفي يوم االثنين الثاني والعشرين من رمضان تصبح أبواب البلد مغلقة
   . فإنا هللا وإنا إليه راجعون د وانزعاج،باب النصر والفرج، والناس في حصر شدي

   . ولكن قد اقترب وصول السلطان والعساآر المنصورة

ر سيف   د        وفي صبيحة األربعاء أصبح الحال آما آان وأزيد، ونزل األمي ا، وامت ة يلبغ ا الخاصكي بقب دين يلبغ ال
ذآورة في     ة الم ى القب أ      طلبه من سيف داريا إل نة، وت ة حس ة، وهيئ ة عظيم أخره عن     أبه خر الرآاب الشريف بت

   . هذا اليوم إلى القلعة وتحصن بها الصميين بعد، ودخل بيدمر في

باب النصر والفرج، وضاق النطاق  وفي يوم الخميس الخامس والعشرين منه استمرت األبواب آلها مغلقة سوى
   . السعادة من القنوات الداخل إليها وإلى دار وانحصر الناس جدًا، وقطع المصريون نهر بانياس والفرع

رك     واحتاجوا لذلك أن يقطعوا القنوات ليسدوا الفرع المذآور، فانزعج أهل وتهم من ب البلد لذلك ومألوا ما في بي
   . المدراس، وبيعت القربة بدرهم، والحق بنصف

ذلك، وأصبح الصبا    ثم أرسلت القنوات وقت العصر من يومئذ وهللا الحمد والمنة، فانشرح ة   الناس ل وم الجمع ح ي
   . بعد طلوع الشمس بزمان واألبواب مغلقة ولم يفتح باب النصر والفرج إلى

ن       فأرسل يلبغا من جهته أربعة أمراء وهم األمير زين الدين زبالة الذي دين ب ك صالح ال ة، والمل آان نائب القلع
البلد وآسروا أقفال أبواب البلد،  جهة بيدمر، وأمير آخر، فدخلوا الكامل، والشيخ علي الذي آان نائب الرحبة من

     . فلما رأى بيدمر ذلك أرسل مفاتيح البلد إليهم انتهى وفتحوا األبواب،

  عقبة سجورا وصول السلطان الملك المنصور إلى المصطبة غربي 

د المصطبة      آان ذلك في يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر رمضان في جحافل عظيمة زل عن ال، فن آالجب
ن المنصور         الم ل ب ك األشرف خلي ه المل ى عم ابنت ده         نسوبة إل ل ي بالد لتقبي واب ال راء ون الوون، وجاءت األم ق

   . واألرض بين يديه



 

د عين ارداني، وق دين الم ر عالء ال اة، وهو األمي ب، ونائب حم ذلك،  آنائب حل ده ب ة دمشق، وآتب بتقلي لنياب
   . وأرسل إليه وهو بحماة

ا      علي المرداني سابع والعشرين منه خلع على األمير عالء الدينفلما آان يوم السبت ال د إليه ة دمشق، وأعي بنياب
ة          عودًا على بدء، ثم هذه الكرة الثالثة، وقّبل ذا والقلع ه، ه د لتهنئت ه، وخرج أهل البل يد السلطان ورآب عن يمين

 من معه من األعوان بها، ولسان وقد دخلها ليلة الجمعة واحتمى بها، هو ومنجك واستدمر و محصنة بيد بيدمر،
   .  ] 78  : النساء [   { ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة َأْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِرُآُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُآْنُتْم ِفي }   : حال القدر يقول

ه      دمر وذوي ى بي لوا إل اة وأرس اة القض ب قض د طل وم األح ان ي ا آ ور    ولم يء ميس ى ش الحوه عل ة ليص بالقلع
   . أعلم ه، وآان ما ستذآره انتهى واهللا تعالىيشترطون

  ذلك سبب خروج بيدمر من القلعة وصفة 

م  ه أرسل قضاة القضاة ومعه امن والعشرين من د الث وم األح ان ي ا آ ل  لم ن قاضي الجب دين اب يخ شرف ال الش
ي، قاضي    دي الحنف دمر ومن       الحنبلي، والشيخ سراج الدين الهن ى بي ة، إل وا    العسكر المصري للحنفي ه ليتكلم مع

يشترطون قبل أن يشرعوا في الحصار والمجانيق التي قد استدعى بها من صفد  معهم في الصلح لينزلوا على ما
   . وبعلبك

ه القضاة          ا اجتمع ب اعين نحو من ستة آالف راٍم فلم روه عن السلطان       واحضر من رجال النق م وأخب ومن معه
دس، وطلب أن         ن أناب إلىوأعيان األمراء بأنهم قد آتبوا له أمانًا إ ه ببيت المق المصالحة، فطلب أن يكون بأهل

   . ليسترزق هنالك يعطى منجك آذا بناحية بالد سيس

ر       وطلب استدمر أن يكون بشمقدارا لألمير سيف الدين يلبغا الخاصكي فرجع  م األمي ى السلطان ومعه القضاة إل
ى        واألمر  زين الدين جبريل الحاجب آان، فأخبروا السلطان  راء عل ع السلطان واألم ه، وخل أجيبوا إلي ذلك، ف اء ب

ة      ًا فرجع في خدم ل خلع م،             جبري ك آله اتوا هنال ة وب دخلوا القلع وبكري، ف ن األي تبغا ب ر اس م األمي القضاة ومعه
   . األمير بيدمر بأهله وأثاثه إلى داره بالمطرزين وانتقل

را       ه خرج األم ين التاسع والعشرين من وم االثن ا أصبح ي ة من فلم دخل القضاة     ء الثالث ل، ف م جبري ة ومعه القلع
   . استبغا بن األيوبكري انتهى وسلموا القلعة بما فيها من الحواصل إلى األمير

  قالوون إلى دمشق في جيشه وأمرائه دخول السلطان محمد بن الملك أمير حاج بن الملك محمد ابن الملك

ذه السنة    لما آان صبيحة يوم االثنين التاسع والعشرين م    ى الوطاق الشريف،       ن رمضان من ه رجع القضاة إل
األمان من جهة السلطان ومن معهم وذويهم، فدخل القضاة  وفي صحبتهم األمراء الذين آانوا بالقلعة، وقد أعطوا

   . وُحجب األمراء المذآورون

راء ا األم ورين، وأم ين مجب ة وانصرفوا راجع ى القضاة األربع ع عل إنه فخل ذآورون ف ل الم ى خي وا عل م أرآب
ئال        ضعيفة، وخلف آل واحد منهم وساقي أخذ بوسطه قبل، وفي ر مسلول ل اقية خنجر آبي يد آل واحد من الوس

الطريق من        يستنقذه منه أحد فيقتله بها، فدخل اس ب د أحدق الن تهم، وق جهرة بين الناس ليروهم ذلتهم التي قد لبس
   . آل جانب

م      اس، اهللا أعل ر من الن ة     فقام آثي اربون المائ د يق م ق دتهم، إال أنه اس منظرًا        بع رأى الن ا، ف دون عليه ألف أو يزي
ر      فظيعًا، فدخل بهم الوساقية إلى الميدان م ستة نف ك وه واب     : األخضر الذي فيه القصر، فاجلسوا هنال ة الن الثالث

   . اجعوناستدمر وسادس، وظن آل منهم أن يفعل بهم فاقرة، فإنا هللا وإنا إليه ر وجبريل وابن

اح،     وأرسلت الجيوش داخلة إلى دمشق أطالبًا في تجمل عظيم، ولبس الحرب ول وأسلحة ورم بنهر النصر وخي
زمن،       د العصر ب ه بع ك آل ر          ثم دخل السلطان في آخر ذل ة والطب از بخاري، والقب واع المالبس قب ه من أن وعلي

ه، والبسط        الدين تومان تمر، الذي آان نائب  يحملهما على رأسه األمير سيف ين يدي اة ب راء مش طرابلس، واألم
   . فرسه، والبشائر تضرب خلفه فدخل القلعة المنصورة المنصورية ال البدرية تحت قدمي



 

ة، وجلس     ورأى ما قد أرصد بها من المجانيق واألسلحة، فاشتد حنقه على بيدمر زل الطارم وأصحابه آثيرًا، ون
ه   بينعلى سرير المملكة ووقف األمراء والنواب  يديه، ورجع الحق إلى نصابه، وقد آان بين دخوله ودخول عم

   . رمضان، وهذا في التاسع والعشرين منه، وقد قيل إنه سلخه واهللا أعلم الصالح صالح في أول يوم من

   . وشرع الناس في الزينة

ذين         يهم ال راء المغضوب عل ل األم اء سلخ الشهر نق وه من    ضّل سعيهم فيم    وفي صبيحة يوم الثالث انوا أبرم ا آ
ا   ي أبراجه أنزلوا ف ة ف ى القلع لمين إل اآمين،   ضمير سوء للمس ين ح ا آمن انوا به ا آ د م نهم، بع ًا بي انين مفرق مه

     . خائفين، فجاروا بعد ما آانوا رؤساء، وأصبحوا بعد عزهم أذالء أصبحوا معتقلين مهانين

نهم   ونقبت أصحاب هؤالء ونودي عليهم في البلد، ووعد من دل ع   ى أحد م رة بحسب       ل ة إم ل، ووالي ال جزي بم
لم         ذلك، ورسم في هذا اليوم على الرئيس أمين الدين ابن م، وس ه ألف ألف دره القالنسي آاتب السر، وطلب من

القلعة، وقد أعيد إليها وُأعطي تقدمة ابن قراسنقر، وأمره أن يعاقبه إلى أن يزن  إلى األمير زين الدين زبالة نائب
   . المبلغ هذا

ام عظيم         ه خ د، ضرب ل دان األخضر صالة العي اج       وصّلى السلطان وأمراؤه بالمي ًا القاضي ت ه خطيب وصلى ب
   . الدين الساوي الشافعي، قاضي العسكر المنصورة للشافعية

م سماطاً           د له اب المدرسة، وم ة من ب راء مع السلطان للقلع م         ودخل األم ى دوره وا إل م رجع ه ث وا من ائًال أآل ه
   . السلطان األمير على نائب دمشق، وخلع عليه خلعة هائلة م، وحمل الطبر في هذا اليوم على رأسوقصوره

دم         م ق ان نائب طرابلس، ث ذي آ ان تمر ال ى         وفي هذا اليوم مسك األمير توم ل إل م قف ه، ث ان مع دمر، فك ى بي عل
   . المصريين واعتذر إليهم فعذروه فيما يبدو للناس

حمص، فصغروه وحقروه، ثم لما استمر   لى رأس السلطان يوم الدخول، ثم ولوه نيابةودخل وهو حامل الخبز ع
م      ذاهبًا إليها فكان عند القابون أرسلوا إليه دمر، ث فأمسكوه وردوه، وطلب منه المائة ألف التي آان قبضها من بي

   . حمص ردوه إلى نيابة

وخاصكية ملكوا عليهم حسين الناصر،   طواشيةوفي يوم الخميس اشتهر الخبر بأن طائفة من الجيش بمصر من 
ذه        ثم اختلفوا فيما بينهم واقتتلوا، وأن األمر قد أ اهللا شر ه ه، وأطف تقًال في ان مع انفصل ورد حسين للمحل الذي آ

   . الحمد الطائفة وهللا

ة السر             ة آتاب وب خلع ن يعق دين ب بس القاضي ناصر ال وم ل ذا الي تين،    وفي آخر ه ومشيخة  الشريفية، والمدرس
ا   الشيوخ عوضًا عن الرئيس عالء الدين بن القالنسي، عزل وصودر، وراح الناس لتهنئته بالعود إلى وظيفته آم

   . آان

نهم          اميين م راء الش ة ثالث شوال مسك جماعة من األم ام      وفي صبيحة يوم الجمع دين وحس ان صالح ال الحاجب
زة           الدين والمهمندار ابن أخي الحاجب الكبير، تمر، وناصر  ن حم ل، واب ن الكام دين ب ك صالح ال ن المل دين ب ال

ا    ا طيبغ ر وتمر حاجب الحجاب،           والطرخاني واثنان أخوان وهم ات، وأخرجوا خي م طبلخان ر وبلجات، آله زف
   . لقاربي أحد أمراء مصر وآذلك الحجوبية أيضًا

منصورة، منهم عمر بن موسى بن بالقلعة ال وفي يوم الثالثاء سابع شوال مسك ستة عشر أميرًا من أمراء العرب
روا أن سبب           مهنا الملقب المصمع، الذي آان أمير العرب في ا وآخرون، وذآ ن مهن ن فضل ب ل ب ت، ومعيق وق

يئًا من      ذلك أن طائفة من آل فضل عرضوا ه ش لألمير سيف الدين األحمدي الذي استاقوه على حلب، وأخذوا من
   . وآادت الحرب تقع بينهم بعض األمتعة،

على البريد مقيدين في األغالل أيضًا   في ليلة الخميس بعد المغرب حمل تسعة عشر أميرًا من األتراك والعربو
دمر، ومنجك،    نهم بي دين أيضًا،          إلى الديار المصرية، م ام ال دين الحاجب، وحس ل، وصالح ال واستدمر، وجبري

   . وبلجك وغيرهم



 

وآلي         ارس ملبسين بالسالح مت ائتي ف م نحو من م م   ومعه م، وساروا به روا      ن بحفظه ديار المصرية، وأم نحو ال
ة،     جماعة من البطالين منهم أوالد القوش، وأطلق الرئيس أمين يم بالقلع الدين بن القالنسي من المصادرة والترس

   . إلى منزله، وهنأه الناس بعد ما وزن بعض ما طلب منه، وصار

  خروج السلطان من دمشق قاصدًا مصر 

اس في        الجمعة عاشر شهر شوال خرج طلب يلبغا الخاصكي صبيحته في   ولما آان يوم  ر الن م ي تجمل عظيم ل
وم، وحضر     هذه المدد مثله، من نجائب وجنائب ومماليك وعظمة هائلة، ه بي وآانت عامة األطالب قد تقدمت قبل

راء ا  السلطان إلى الجامع األموي قبل أذان لمصريين، ونائب   الظهر، فصلى في مشهد عثمان و ومن معه من أم
    . الشام

   )  .  .  . يتبع ( 

   .  .  .   .  .  . بالديار المصرية والشامية استهلت هذه السنة المبارآة وسلطان اإلسالم  :  ) 1  .  .  . تابع ( 

د    وخرج من فوره من باب النصر ذهبًا نحو الكسوة والناس في الطرقات ة ق واألسطحة على العادة، وآانت الزين
   . إلى هذا اليوم، فاستمرت نحو العشرة أيام قي أآثرها في الصاغة والخواصين وباب البريدب

دين    وفي يوم السبت حادي عشر شوال خلع على الشيخ عالء الدين األنصاري اد ال بإعادة الحسبة إليه وعزل عم
   . البيري شوال على العادة، واألمير مصطفى بن السيرجي، وخرج المحمل يوم الخميس سادس عشر

ر        م طشتمر وف راء بدمشق، وه ة أم ة أربع دمي       وتوفي يوم الخميس ويوم الجمع وروز أحد مق ل، ون ا الفي وطيبغ
ف، وحاجب      دم أل ان مق د آ ه           األلوف، وتمر المهمندار، وق م تعصب علي ت، ث ة غزة في وق الحجاب وعمل نياب

   . المصريون فعزلوه عن اإلمرة

م      أن توفي يوم الجمعة، ودفن يوم السبتوآان مريضًا فاستمر مريضًا إلى  ه ل أها بالصوفية، لكن بتربته التي أنش
   . بنائها فوق قبور المسلمين رحمه اهللا يدفن فيها بل على بابها آأنه مودع أو ندم على

بالقبيبات، وقد ناب ببعلبك وبحمص،   وتوفي األمير ناصر الدين بن القوش يوم االثنين العشرين من شوال ودفن
   . بلدان شتى قطع خبره هو وأخوه آحلن ونفوا عن البلد إلى ثم

ا لبث         ات، فلم ارًا بطبلخان يهم أخب اد عل ا وأع ر يلبغ ى        ثم رضي عنهم األمي وفي إل ى ت يرًا حت دين إال يس ناصر ال
رة   ه ببعلبك جامع وحم            رحمة اهللا تعالى، وقد أثر آثارًا حسنة آثي افع، ول يح ن ة خان مل ة الرمان د عقب ا عن ام منه

   . العمر ست وخمسون سنة وخان وغير ذلك، وله من

قاضي القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء  وفي يوم األحد السادس والعشرين منه دّرس القاضي نور الدين محمد بن
ه       الشافعي بالمدرسة األتابكية، نزل له عنها ان، وأخذ في قول والده بتوقيع سلطاني، وحضر عنده القضاة واألعي

   .  ] 197  : البقرة [   { َمْعُلوَماٌت اْلَحجُّ َأْشُهٌر }   : تعالى

ان النابلسي           ن عثم د ب دين أحم وم دّرس القاضي نجم ال ذا الي ابن الجابي بالمدرسة       وفي ه الشافعي المعروف ب
   . بن القالنسي في مصادراته العصرونية استنزل له عنها القاضي أمين الدين

ي    وفي صبيحة يوم االثني دين        ن التاسع والعشرين من شوال دّرس القاضي ول اء ال ن القاضي به د اهللا ب دين عب ال
ا          أبي البقاء بالمدرستين الرواحية ثم القيمرية، ده فيهم ع سلطاني، وحضر عن ذآور بتوقي ده الم ا وال نزل له عنهم

   . القضاة واألعيان

د      كردي علىوفي صبيحة يوم الخميس سلخ شوال شهر الشيخ أسد ابن الشيخ ال ه في حواضر البل جمل وطيف ب
   . ثواب السلطان هذا جزاء من يخامر على السلطان ويفسد  : ونودي عليه



 

ذلك،         ه ب ودي علي د ون ه في البل ار وطيف ب ال        ثم أنزل عن الجمل وحمل على حم ه م زم السجن وطلب من م أل ث
   . ن هو المتسلم للقلعة في أيامهوأنصاره، وآا جزيل وقد آان المذآور من أعوان بيدمر المتقدم ذآره

تح بقضاء العسكر      وفي صبيحة يوم االثنين حادي عشر ذي القعدة خلع على قاضي القضاة بدر ي الف الدين بن أب
ده من    الذي آان متوفرًا عن عالء الدين بن شمرنوخ، وهنأه الناس بذلك ورآب البغلة بالزناري مضافًا إلى ما بي

   . نيابة الحكم والتدريس

ى قاضي      ة بالصالحية إل دريس الرآني ي،       وفي يوم االثنين ثامن عشره أعيد ت ري الحنف دين الكف القضاة شرف ال
ه      استرجعها بمرسوم شريف سلطاني، من يد القاضي عماد اس إلي ري، وذهب الن الدين بن العز، وخلع على الكف

   . للتهنئة بالمدرسة المذآورة

ي        تن ب وع ف م    وفي شهر ذي الحجة أشتهر وق ون، وأنه ة عجل ي       ن الفالحين بناحي ريقين اليمن ل من الف وا فقت اقتتل
   . دمرت وخربت، وقطع أشجارها ودمرت بالكلية والقيسي طائفة، وأن عين حيتا التي هي شرقي عجلون

أنكر       وفي صبيحة يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة لم تفتح أبواب وع الشمس، ف د طل ا بع دمشق إلى م
ى     لك، وآان سببه االحتياط على أمير يقال لهالناس ذ ه حت احتيط علي آسبغا، آان يريد الهرب إلى بالد الشرق، ف
     . أمسكوه

الدين طاز من القدس فنزل بالقصر األبلق،  وفي ليلة األربعاء السادس والعشرين من ذي الحجة قدم األمير سيف
   . لق آما ذآرنا، ونزل ببيت المقدس مدةباإلسكندرية، فأط وقد عمي من الكحل حين آان مسجونًا

ر     الد السلطان، غي زل        ثم جاءه تقليد بأنه يكون ظرخانًا ينزل حيث شاء من ب ار مصر، فجاء فن دخل دي ه ال ي أن
اتهم  ه      - بالقصر األبلق، وجاء الناس إليه على طبق يئًا،       -نائب السلطنة فمن دون ه وهو ال يبصر ش يسلمون علي

   . يستكري له دارًا بدمشق يسكنها ي أووهو على عزم أن يشتر

   . انتهى واهللا سبحانه وتعالى أعلم

  ثم دخلت سنة ثالث وستين وسبعمائة 

امية والحرمين الشريفين      ديار المصرية والش ك اإلسالمية       استهلت هذه السنة وسلطان ال ا من الممال ا واالهم وم
ظفر أمير حاج بن الملك المنصور قالوون، وهو شاب   الم السلطان الملك المنصور صالح الدين محمد بن الملك

ذآورون         دون العشرين، ومدبر الممالك بين م الم ديار المصرية طشتمر، وقضاتها ه يديه األمير يلبغا، ونائب ال
   . قبلها في التي

م   عالء الدين المارداني، وقضاته  والوزير سيف الدين قزوينه، وهو مريض مدنف ونائب الشام بدمشق األمير ه
ا في    المذآورون في التي قبلها، وآذلك الخطيب، ووآيل بيت المال، والمحتسب عالء الدين األنصاري، عاد إليه

   . قماري، والذي يليه السليماني وآخر من مصر أيضًا السنة المنفصلة، وحاجب الحجاب

امع  اظر الج ي، ون وب الحلب ن يعق د ب دين محم ب السر القاضي ناصر ال ي وآات ن مراجل  القاضي تق دين ب ال
ة صفد المحروسة مع       وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي أنه جدد في أول هذه السنة قاضي حنفي بمدين

   . وصفد قاضيان شافعي وحنفي الشافعي، فصار في آل من حماة وطرابلس

رير بالرعب، وأخذ من وقد أوطأ بالد ف وفي ثاني المحرم قدم نائب السلطنة بعد غيبة نحو من خمسة عشر يومًا،
د اشتهر   ك           مقدميهم طائفة فأودعهم الحبس، وآان ق ألته عن ذل ون، فس بالد عجل ه قصد العشيرات المواسين ب أن

دهم            حين سلمت عليه فأخبرني أنه دة عن وا، وأن التجري د اصطلحوا واتفق ر، وأن العشيرات ق ة فري د ناحي م يتع ل
   . هناك

رك   رك فهزمهم الترك وقتلوا منهموقد آبس األعراب من حرم الت  : قال خلقًا آثيرًا، ثم ظهر للعرب آمين فلجأ الت
ر             إلى وادي صرح فحصروهم هنالك، ثم ولت  نهم أمي ا جرح م رك أحد، وإنم ل من الت م يقت رارًا ول األعراب ف

     . األعراب فوق الخمسين نفسًا واحد فقط، وقتل من



 

اني والعشرين من ا      وم األحد الث م        لمحرم، ودخل المحمل   وقدم الحجاج ي اء، ول د العش ين بع ة االثن السلطاني ليل
رد الشديد،              يحتفل لدخوله آما جرت به العادة، وذلك لشدة ا من الب ى هن ز إل ة من بري ال الرآب في الرجع ا ن م

   . منهم بسبب ذلك نحو المائة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون بحيث إنه قد قيل إنه مات

د     ولكن أخبروا برخص آثير ة، وق بالد       وآمن، وبموت نفسة أخي عجالن صاحب مك ك ال ه أهل تل استبشر بموت
   . لبغية على أخيه عجالن العادل فيهم انتهى واهللا أعلم

  منام غريب جدًا 

بعمائة الشيخ محي     في ليلة االثنين الثاني والعشرين من المحرم -يعني المصنف  -ورأيت  سنة ثالث وستين وس
   ؟ الشيخ لم ال أدخلت في شرحك المهذب شيئًا من مصنفات ابن حزم  يا سيدي  : اهللا فقلت له الدين النووي رحمه

   . إنه ال يحبه  : فقال ما معناه

د    أنت معذور فيه فإنه جمع بين طرفي النقيضين في أصوله  : فقلت له وفروعه، أما هو في الفروع فظاهري جام
م   طةيابس، وفي األصول تول مائع قرمطة القرام وهرس الهرائسة، ورفعت بها صوتي حتى سمعت وأنا نائم، ث

   . النخيل بل هي أردأ شكًال منه، ال ينتفع بها في استغالل وال رعي أشرت له إلى أرض خضرا ء تشبه

   . هذه أرض ابن حزم التي زرعها  : فقلت له

   . أنظر هل ترى فيها شجرًا مثمرًا أو شيئا ينتفع به  : قال

   . إنما تصلح للجلوس عليها في ضوء القمر  : فقلت

دما أشرت     ان حاضرنا عن ى األرض      فهذا حاصل ما رأيته، ووقع في خلدي أن ابن حزم آ دين إل للشيخ محي ال
   . المنسوبة البن حزم، وهو ساآت ال يتكلم

حسبة إليه بسبب بن الشيرجي بعود ال وفي يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر خلع على القاضي عماد الدين
   . بالمرض المدنف، وهنأه الناس على العادة ضعف عالء الدين األنصاري عن القيام بها لشغله

دين األنصاري     ة، وصّلي      وفي يوم السادس والعشرين من صفر توفي الشيخ عالء ال ذآور بالمدرسة األميني الم
د جاوز     الصغير خلف محراب  عليه الظهر بالجامع األموي، ودفن بمقابر باب ك، وق ة هنال جامع جراح، في ترب

ه،    األربعين سنة، ودّرس في ة سامحه اهللا ورحم  األمينية وفي الحسبة مرتين وترك أوالدًا صغارًا وأمواًال جزيل
   . وولّي المدرسة بعده قاضي القضاة تاج الدين بن السبكي بمرسوم آريم شريف

راهيم       مالكية األخنائيوفي العشر األخير من صفر بلغنا وفاة قاضي قضاة ال دين إب ان ال ه بره ة أخي بمصر وتولي
ائي الشافعي   ى الحسبة بمصر مشكور            ابن قاضي القضاة علم الدين األخن ان عل د آ ه، وق ان أخي وه قاضيًا مك أب

   . الخزانة آما آان أخوه السيرة فيها، وأضيف إليه نظر

القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب  ر قاضيوفي صبيحة يوم األحد رابع شهر ربيع األول آان ابتداء حضو
ة عوضًا عن الشيخ عالء       بن قاضي القضاة تقي الدين بن الحسن بن عبد الكافي السبكي الشافعي تدريس األميني

   . وفاته رحمه اهللا آما ذآرنا الدين المحتسب، بحكم

ا  وحضر عنده خلق من العلماء واألمراء والفقهاء والعامة، وآان درسًا الى    ح ه تع ُدوَن   }   : فًال، أخذ في قول َأْم َيْحُس
   . اآلية وما بعدها  ] 54  : النساء [   { َفْضِلِه النَّاَس َعَلى َما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن

ة  ج         فاستنبط أشياء حسنة، وذآر ضربًا من العلوم بعبارة طلقة جاري ثم وال تلجل ر تلع ك من غي معسولة، أخذ، ذل
ابر       وال تكلف فأجاد وأفاد، وشكره الخاصة ال بعض األآ ى ق رهم حت م يسمع      : والعامة من الحاضرين وغي ه ل إن

   . درسًا مثله



 

م       مس والعشرين منه توفي الصدر برهان الدين بنوفي يوم االثنين الخا ؤ الحوضي، في داره بالقصاعين ول لؤل
د     ه من الغ اب النصر،            يمرض إال يومًا واحدًا، وصّلي علي ه من ب ر، وخرجوا ب د صالة الظه بجامع دمشق بع

   . فصّلى عليه إمامًا خارج باب النصر فخرج نائب السلطنة األمير علي

اس،   مقابرهم بباب الصغير، فدفن عند أبيه رحمه اهللا،ثم ذهبوا به فدفنوه ب آان رحمه اهللا فيه مروءة وقيام مع الن
واب    د ن ول عن ى سماع           وله وجاهة عند الدولة وقب ر، ويواظب عل اء وأهل الخي رهم، ويحب العلم السلطنة وغي

   . وآان له مال وثروة ومعروف، قارب الثمانين رحمه اهللا مواعيد الحديث والخير،

ن  و د ب ًا       جاء البريد من الديار المصرية فأخبر بموت الشيخ شمس الدين محم ان واعظ ا، وآ اش المصري به النق
د  ى            باهرًا، وفصيحًا ماهرًا، ونحويًا شاعرًا، له ي ى نسج الكالم، ودخول عل درة عل ددة، وق ون متع طولى في فن

   . من أبناء األربعين رحمه اهللا الدولة وتحصيل األموال، وهو

ذي       وأخ دادي، ال الكي البغ دين الم م عزل        بر البريد بوالية قاضي القضاة شرف ال ة، ث ام للمالكي ان قاضيًا بالش آ
   . يكفيه ويفضل عنه، ففرح بذلك من يحبه بنظر الخزانة بمصر، فإنه رتب له معلوم وافر

دين      ين ال رئيس أم وفي ال ن الصدر جم     وفي يوم األحد السابع عشر من ربيع اآلخر ت د ب ن    محم د ب دين أحم ال ال
   . من رؤساء البلد وآبرائها الرئيس شرف الدين محمد بن القالنسي، أحد من بقي

ى   ذا عل دة،        وقد آان باشر مباشرات آبار آأبيه وعمه عالء الدين، ولكن فاق ه ال م ة الم ه باشر وآال أسالفه فإن
ان      مشيخة الشيوخ وتدريس وولي قضاء العساآر أيضًا، ثم ولي آتابة السر مع ة، وآ امية الجواني الناصرية والش

   . سنة ست وثالثين قد دّرس في العصرونية من قبل

ار، وصودر    اع        ثم لما قدم السلطان في السنة الماضية عزل عن مناصبه الكب ف، فب ائتي أل ارب م ر يق غ آثي بمبل
و     آثيرًا من أمالآه وما بقي بيده من وظائفه شيء، ذا، فت ه ه ى يوم د تشوش     وبقي خامًال مدة إل ان ق ة، وآ في بغت

 وصّلي عليه العصر بجامع دمشق، وخرجوا به من باب الناطفانيين إلى تربتهم التي بسفح قليًال لم يشعر به أحد،
   . قاسيون رحمه اهللا

ن          دين ب ال ال ى القاضي جم ع عل امن عشره، خل ين ث ري       وفي صبيحة يوم االثن دين الكف قاضي القضاة شرف ال
   . الحنفي

بس        بيه شريكًا في القضاء ولقب في التوقيع الوارد صحبة البريدوجعل مع أ ة السلطان قاضي القضاة فل من جه
ة      الخلعة بدار السعادة وجاء ومعه قاضي القضاة تاج الدين السبكي إلى النورية فقعد في المسجد ووضعت الربع

   . ية له مع أبيهدرسًا، وجاءت الناس للتهنئة بما حصل من الوال فقرئت وقرئ القرآن ولم يكن

ام     وفي صبيحة يوم الثالثاء توفي الشيخ الصالح العابد الناسك الجامع فتح ارقي، إم دين الف الدين بن الشيخ زين ال
   . ومؤذن في الجامع دار الحديث األشرفية، وخازن األثر بها،

اع             رة وانجم الوة وصالة آثي ر وصيانة وت ه تسعون سنة في خي د أتت علي اس، ص    وق ه صبيحة   عن الن ّلي علي
   . اهللا يومئذ، وخرج به من باب النصر إلى نحو الصالحية رحمه

ا      د وهو قرابغ ى ورد البري ادى األول د       وفي صبيحة يوم االثنين عاشر جم ه تقلي ام الصغير ومع دوادار نائب الش
زو       بقضاء قضاة الحنفية للشيخ جمال الدين يوسف بن ري، بمقتضى ن دين الكف ه   قاضي القضاة شرف ال ه ل ل أبي

   . السعادة وأجلس تحت المالكي عن ذلك، ولبس الخلعة بدار

دين      رأه شمس ال ك، ق ده هنال تناب       ثم جاؤوا إلى المقصورة من الجامع وقرئ تقلي بة، واس ن السبكي نائب الحس ب
دّرس ب     اثنين من أصحابهم وهما شمس الدين بن منصور، وبدر ة ف ى النوري ه إل ا  الدين بن الخراش، ثم جاء مع ه

   . انتهى واهللا أعلم ولم يحضره والده بشيء من ذلك

  



 

  موت الخليفة المعتضد باهللا

الخميس، أخبرني بذلك قاضي القضاة    آان ذلك في العشر األوسط من جمادى األولى بالقاهرة، وصّلي عليه يوم
   . رحمهما اهللا تاج الدين الشافعي، عن آتاب أخيه الشيخ بهاء الدين

  على اهللا خالفة المتوآل 

ن المعتضد       د ب د اهللا محم و عب ى اهللا أب ي          ثم بويع بعده ولده المتوآل عل اهللا أب ن المستكفي ب تح ب ي الف ي بكر أب أب
   . العباس أحمد رحم هللا أسالفه الربيع سليمان بن الحاآم بأمر اهللا أبي

ة          ه صناجق خليفي ديار المصرية ومع ى توجه الرسول من ال ع وتحف    وسلطاني  وفي جمادى األول د وخل ة وتقالي
   . فيهما لصاحبي الموصل وسنجار من جهة صاحب مصر ليخطب له

اآم بدمشق لقاضيهما     ي        وولّى قاضي القضاة تاج الدين الشافعي السبكي الح ا أخبرن دين، حسب م ه تقلي من جهت
   . فيما أعلم واهللا أعلموهذا أمر غريب لم يقع مثله فيما تقدم  بذلك، وأرسال مع ما أرسل به السلطان إلى البلدين،

ونقباء النقباء، وآاتب السر وذووه، ومن   وفي جمادى اآلخرة خرج نائب السلطنة إلى مرج الفسولة ومعه حجبته
أمير على البريد فأسرعوا األوبة فدخلوا في صبيحة األحد الحادي    عزمهم اإلقامة مدة، فقدم من الديار المصرية

   . نة فحضر الموآب على العادة وخلع على األمير سيف الدين يلبغا الصالحينائب السلط والعشرين منه، وأصبح

ن،  ى الصدر        وجاء النص من الديار المصرية بخلعة دوادار عوضًا عن سيف الدين آحل وم عل ذا الي ع في ه وخل
ا     دم به ذا ال        شمس الدين بن مرقي بتوقيع الدست، وجهات أخر، ق ر في ه ديار المصرية، فانتشر الخب وم  من ال ي

وم،       بإجالس قاضي القضاة شمس الدين الكفري ذا الي م يحضر في ه الحنفي، فوق قاضي القضاة المالكية، لكن ل
   . بإجالس المالكي فوقه وذلك بعد ما قد أمر

ح    ن مفل د ب ي، نائب مشيخة قاضي       وفي ثاني رجب توفي القاضي اإلمام العالم شمس الدين محم المقدسي الحنبل
ي،  القضاة جمال الدين  ان         يوسف بن محمد المقدسي الحنبل اث، وآ ا سبعة أوالد ذآور وإن ه منه ه، ول وزوج ابنت

   . آثيرة، وال سيما علم الفروع بارعًا فاضًال متفننًا في علوم

اب        ا آت رة منه د، وجمع مصنفات آثي ام أحم ع  (  آان غاية في نقل مذهب اإلم ا        ) المقن دًا آم ين مجل وًا من ثالث نح
دين،           ه قاضي القضاة جمال الدين،أخبرني بذلك عن ة مجل ن تيمي دين ب ام الشيخ مجد ال ى محفوظة أحك وعلق عل

   . والتعليقات رحمه اهللا وله غير ذلك من الفوائد

اني            وم الخميس ث د الظهر من ي ه بع نة، وصّلي علي ن      توفي عن نحو خمسين س ري، ودف الشهر بالجامع المظف
   . القضاة آلهم، وخلق من األعيان رحمه اهللا وأآرم مثواه حافلة حضرهابمقبرة الشيخ الموفق، وآانت له جنازة 

ى النائب      وفي صبيحة يوم السبت رابع رجب ضرب نائب السلطنة جماعة من أهل قبر اءوا األدب عل ة أس عاتك
صين،  الفقراء أن يأخذ ذلك الجامع ويجعله زاوية للرقا ومماليكه، بسبب جامع للخطبة جدد بناحيتهم، فأراد بعض

   . جامعًا قد نصب فيه منبر فحكم القاضي الحنبلي بجعله

ا   وقد قدم شيخ الفقراء على يديه مرسوم شريف بتسليمه إليه، فأنفت أنفس أهله تلك الناحية من عوده زاوية بعد م
ارع        آان جامعًا، وأعظموا ذلك، فتكلم بعضهم بكالم نهم وضربهم بالمق ة م  سيئ، فاستحضر نائب السلطنة طائف

   . بين يديه

اد     ذلك، وحدد ميع ارًا ل ة النسر         ونودي عليهم في البلد، فأراد بعض العامة إنك د المغرب تحت قب رأ بع حديث يق
   . أوالد القاضي عماد الدين بن الشيرازي على الكرسي الذي يقرأ عليه المصحف، رتبه أحد

غفير، وقرأ في السيرة النبوية من خطي،  موحدث فيه الشيخ عماد الدين بن السراج، واجتمع عنده خلق آثير وج
   . وذلك في العشر األول من هذا الشهر



 

  أعجوبة من العجائب 

ظ       ه يحف زعم أن ان ي ز وخراس الد تبري ن ب ي م اب عجم اري ( وحضر ش لمًا ( و  ) البخ انيد  ( و  ) مس امع المس   ) ج
   . في فنون أخر للزمخشري وغير ذلك من محاضيرها،  ) الكشاف ( و

اب الكالسة من أول       فلما آان يوم األربعاء سلخ شهر رجب قرأ في الجامع األموي بالحائط د ب ه، عن الشمالي من
ه             إلى أثناء آتاب العلم منه،  ) صحيح البخاري (  ر أن دًا، غي أدى جي دي، ف ه من نسخة بي ل علي ا أقاب من حفظه وأن

   . حيانلعجم فيه، وربما لحن أيضًا في بعض األ يصحف بعضًا الكلمات

نهم      واجتمع خلق آثير من العامة والخاصة وجماعة من المحدثين، فأعجب ذلك ال آخرون م رين، وق جماعة آثي
   . إن سرد بقية الكتاب على هذا المنوال لعظيم جدًا

ذآور، وحضر   قاضي القضاة الشافعي وجماعة من       فاجتمعنا في اليوم الثاني وهو مستهل شعبان في المكان الم
ر  الفضالء ادة غي ث،           ، واجتمع العامة محدقين فقرأ على الع ه بعض األحادي وم، وسقط علي أول ي م يطول آ ه ل أن

   . وصحف ولحن في بعض األلفاظ

ون من        ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي فقرأ بحضرتهما أيضًا بعض الشيء،    ه متعجب ون ب ة محتف ذا والعام ه
الدي إال     : له بالسماع على اإلجازة، وقال ابتيأمره، ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه، وفرح بكت أنا ما خرجت من ب

ه القضاة         إلى القصد إليك، وأن د آارم ة وق ة الجمع ى مصر ليل  تجيزني، وذآرك في بالدنا مشهور، ثم رجع إل
   . واألعيان بشيء من الدراهم يقارب األلف

  عزل األمير علي عن نيابة دمشق 

ي        ورد البريد من الديار المصرية وعلى في يوم األحد حادي عشر شعبان ر عل ه مرسوم شريف بعزل األمي يدي
ة        عن نيابة دمشق، فأحضر األمراء إلى دار السعادة ه خلع ع علي يهم بحضوره، وخل وقرئ المرسوم الشريف عل

بالد          وردت مع البريد، ورسم له بقرية ب، وأن يكون في أي ال ى سبيل الرات الد طرابلس عل دومة وأخرى في ب
   . القدس أو الحجاز شاء من دمشق أو

نزوله في دار الخليلي بالقصاعين التي جددها  فانتقل من يومه من دار السعادة وبباقي أصحابه ومماليكه، واستقر
   . هائلة، وراح الناس للتأسف عليه والحزن له انتهى وزاد فيها دويداره يلبغا، وهي دار

  المصرية ب بن السبكي الشافعي إلى الديارطلب قاضي القضاة تاج الدين عبد الوها

بعمائة، فأرسل      ورد البريد بطلبه من آخر نهار األحد بعد العصر الحادي عشر من شعبان سنة ثالث وستين وس
   . من يومه، فاستنظرهم إلى الغد فأمهل إليه حاجب الحجاب قماري وهو نائب الغيبة أن يسافر

ه الشيخ به       ة أخي ر بوالي د ورد الخب ام     وق ن السبكي بقضاء الش دين ب دين، وأرسل        اء ال اج ال ه ت عوضًا عن أخي
   . والسير يستنيب ابن أختهما قاضي القضاة تاج الدين في التأهب

ًا    وجاء الناس إليه ليودعوه ويستوحشون له، ورآب من بستانه بعد العصر يوم االثنين ثاني عشر شعبان، متوجه
ه على البريد إلى الديار المصرية، وبي اء            ن يدي و البق دين أب اء ال ى قاضي القضاة به ان، حت قضاة القضاة واألعي

دنيا      السبكي، حتى ردهم ة في ال واآلخرة،   قريبًا من الجسورة ومنهم من جاوزها واهللا المسؤول في حسن الخاتم
   . انتهى واهللا سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

  أعجوبة أخرى غريبة 

افعية     ن من شعبان دعيت إلى بستان الشيخلما آان يوم الثالثاء العشري العالمة آمال الدين بن الشريشي شيخ الش
ة صالح          وحضر جماعة األعيان منهم الشيخ العالمة ام العالم افعي، والشيخ اإلم ن الموصلي الش دين ب شمس ال

   . المال الدين الصفدي، وآيل بيت



 

افعي، والش  دين الموصلي الش ة شمس ال ام العالم يخ اإلم اموالش وب   يخ اإلم ن يعق د ب دين محم د ال ة مج العالم
ن     الشيرازي من ذرية الشيخ أبي إسحق الفيروزابادي، من دين ب أئمة اللغويين، والخطيب اإلمام العالمة صدر ال

   . البلغاء الفضالء، والشيخ اإلمام العالمة نور الدين علي بن الصارم أحد القراء المحدثين العز الحنفي أحد البلغاء

اب       وأح دًا من آت ين مجل ًا وأربع ة    ) المنتهى  ( ضروا نيف د        في اللغ للتميمي البرمكي، وقف الناصرية وحضر ول
ده من      الشيخ آمال الدين بن الشريشي، وهو العالمة دًا بي ا مجل بدر الدين محمد، واجتمعنا آلنا عليه، وأخذ آل من

وت الشعر المستشهد عليه     تلك المجلدات، ثم ه بكالم       أخذنا نسأله عن بي تكلم علي ا وي ًال منه ا، فينشر آ ين   ا به مب
ا        ه منه ة وال يشذ عن ع شواهد اللغ ذا من      مفيد، فجزم الحاضرون والسامعون أنه يحفظ جمي اذ، وه ل الش إال القلي

  . أعجب العجائب، وأبلغ األعراب

  تشتمر دخول نائب السلطنة سيف الدين 

ه     ن يديه والجيش بكماله،وذلك في أوائل رمضان يوم السبت ضحى والحجبة بي ل فأرآب في فتقدم إلى سوق الخي
   . دار السعادة والناس بين يديه ثم جاء ونزل عند باب السر، وقّبل العتبة ثم مشى إلى

ة،        وآان أول شيء حكم فيه أن أمر بصلب الذي آان قتل باألمس والي ى صالة الجمع الصالحية، وهو ذاهب إل
ى      آخر وجرح آخرين ثم هرب فتبعه الناس فقتل منهم ى حمل إل ه عل ثم تكاثروا عليه فمسك، ولما صلب طافوا ب
رًا من   الصالحية فمات هناك بعد أيام،  وقاسى أمرًا شديدًا من العقوبات، وقد ظهر بعد ذلك على أنه قتل خلقًا آثي

   . الناس قبحه اهللا

  القضاة تاج الدين بن عبد الوهاب يقدوم قاضي القضاة بهاء الدين أحمد بن تقي الدين عوضًا عن أخيه قاض

م مشى    ه، ث ى         قدم يوم الثالثاء قبل العصر فبدأ بملك األمراء فسلم علي م مشى إل اك ث ى دار الحديث فصّلى هن إل
اس         المدرسة الرآنية فنزل بها عن ابن أخيه قاضي تح، قاضي العساآر، وذهب الن ي الف ن أب القضاة بدر الدين ب

ده           للسالم عليه وهو يكره من ة بل ى مفارق ه تأسف عل ه تواضع وتقشف، ويظهر علي يلقبه بقاضي القضاة، وعلي
   . وولده وأهله، واهللا المسؤول المأمول أن يحسن العاقبة ووطنه

ك   ن        وخرج المحمل السلطاني يوم الخميس ثامن عشر شوال، وأمير الحاج المل ك الكامل ب ن المل دين ب صالح ال
ا          الشيخ بهاء الدين بنالسعيد العادل الكبير، وقاضيه  م بم ع الحك ذا الشهر وق ة ببعلبك وفي ه سبع مدّرس األميني
   . المدرسة التقوية إليهم، وأذن القضاة األربعة إليهم بحضرة ملك األمراء في ذلك يخص المجاهدين من وقف

ن        د ب دين محم وفي القاضي ناصر ال دة ت وب آاتب السر، و    وفي ليلة األحد ثالث شهر ذي القع شيخ الشيوخ   يعق
   . ومدّرس األسدية بحلب ومدّرس الناصرية الجوانية والشامية الجوانية بدمشق،

الشيخ آمال الدين الزملكاني قضاء حلب،  وقد باشر آتابة السر بحلب أيضًا، وقضاء العساآر وأفتى بزمان والية
بعمائة،  أذن له هنالك في حدود سنة سبع وعشرين رأ    وسبعمائة، ومولده سنة سبع وس د ق ه  ( وق مختصر   ( و  ) التنبي

ا    في األصول، وفي العربية، وآان عنده نباهة وممارسة للعلم، وفيه جودة طباع وإحسان  ) ابن الحاجب بحسب م
   . يقدر عليه، وليس يتوسم منه سوء

ه    ه      وفيه ديانة وعفة حلف لي في وقت باأليمان المغلظة أنه لم يمكن قط من واط وال خطر ل م   فاحشة الل ك، ول ذل
   . وأآرم مثواه يزن ولم يشرب مسكرًا وال أآل حشيشة، فرحمه اهللا

اب النصر فخرج نائب             ازة من ب ذ وخرج بالجن د الظهر يومئ ه بع السلطنة من دار السعادة فحضر      صّلي علي
فوا  م بالصوفية وتأس رة له ن بمقب ك، ودف ه هنال ب  الصالة علي اء بطل ن الفقه ة م زاحم جماع وا، وت ه وترحم عي

    . مدارسه انتهى

  ثم دخلت سنة أربع وستين وسبعمائة

امية      ديار المصرية والش اتيق        استهلت هذه السنة وسلطان اإلسالم بال اليم والرس ا من األق ا يتبعهم ة وم والحجازي
ن       د ب دين محم ك المنصور صالح ال ك            المل ن المل د اب ك الناصر محم ن المل ري حاجي ب ك المنصور المظف المل



 

الوون  م              المنصور ق ا، وقضاة مصر ه دين يلبغ ه، وأتابك العساآر سيف ال ين يدي ك ب دير الممال  الصالحي، وم
   . المذآورون في التي قبلها

ة في          دين قاضي الحنابل افعية وموفق ال ن جماعة قاضي الش ر       غير أن اب الحجاز الشريف، ونائب دمشق األمي
دين السبكي،        الشيخ بهاء سيف الدين قشتمر المنصوري، وقاضي قضاة الشافعية ي ال ن قاضي القضاة تق الدين ب

مقيم بمصر، وقاضي قضاة الحنفية الشيخ جمال الدين ابن قاضي القضاة شرف     وأخوه قاضي القضاة تاج الدين
   . الكفري الدين

ى      و ويجمع عل د ويتل ة يتعب ال       آثره والده بالمنصب وأقام على تدريس الرآني ة جم ادة، وقاضي قضاة المالكي العب
ال      الدين ة الشيخ جم د الشيخ          المسالتي، وقاضي قضاة الحنابل ة، ومحتسب البل ن جمل ود ب رداوي محم دين الم ال

   . جمال الدين عبد اهللا بن األثير عماد الدين الشيرجي، وآاتب السر

ه             ان قدوم وب، وآ ن يعق دين ب ديار المصرية عوضًا عن ناصر ال دم من ال اظر       ق وم سلخ السنة الماضية، ون ي
   . القاضي تقي الدين بن مراجل بدر الدين حسن بن النابلسي، وناظر الخزانة الدواوين

ع مطر     ودخل المحمل السلطاني يوم الجمعة الثاني والعشرين من المحرم بعد ان وق العصر خوفًا من المطر، وآ
   . اجعونوغيرها، ومشاطيخ وغير ذلك فإنا هللا وإنا إليه ر شديد قبل أيام، فتلف منه غالت آثيرة بحوران

ى        وفي ليلة األربعاء السابع والعشرين منه بعد عشاء اآلخرة قبل دقة رج إل اب الف ة ب ارس من ناحي القلعة دخل ف
ة    ة، ومن ناحي ئال يمر             ناحية باب القلعة الجواني اب النصر أخرى جددتا ل ة ب لة، ومن ناحي ذآور سلس اب الم الب

   . لمذآور على السلسلة الواحدة فقطعهاالمنصورة، فساق هذا الفارس ا راآب على باب القلعة

   . ثم مر على األخرى فقطعها وخرج من باب النصر ولم يعرف ألنه ملثم

ديار المصرية بطلب         د من ال دم البري وم ق ه بي راء        وفي حادي عشر صفر وقبل ة أحد أم دين زبال ر سيف ال األمي
ان عزل      د آ ًا، وق ة الق   األلوف إلى الديار المصرية مكرم ه         عن نياب د أيضًا ومع دم، وجاء البري ا تق ة بسبب م لع

   . ناس آثير، زيادات على الجامع، ردت إليهم وأقروا على ما بأيديهم من ذلك التواقيع التي آانت بأيدي

د   د بع ا زي ع م د سعى برف ن مراجل ق دين ب ي ال امع الصاحب تق اظر الج ان ن ام  وآ ي أي ت ف ي آان ذآرة الت الت
ديار     الشيخ بهاء الدين بن السبكيصرغتمش، فلم يف ذلك، وتوجه  ى ال قاضي قضاة الشام الشافعي من دمشق إل

     . السنة، وخرج القضاة واألعيان لتوديعه المصرية يوم األحد سادس عشر صفر من هذه

بس           د ل دين ق اج ال اه قاضي القضاة ت ان أخ ه ب د توديع ديار المصرية، وهو       وقد آان أخبرنا عن ة القضاء بال خلع
   . لنا أن أخاه آاره للشام الشام عند وصوله إلى ديار مصر، وذآر متوجه إلى

ا            ع عشره لنفسه فيم ة راب ة الجمع دين الصفدي ليل ه من        وأنشدني القاضي صالح ال ي في يدي عكس عن المتنب
   : قصيدته وهو قوله

  فأيسُر ما يمر به الوصوُل* إذا اعتاد الفتى خوَض المنايا 

   : وقال

  آأن لها دخوًال في البرايا* ا نحوًال دخول دمشق يكسبن

  فأيسر ما يمر به المنايـا* إذا اعتاد الغريب الخوض فيها 

   . وهذا شعر قوي، وعكس جلي، لفظًا ومعنًى



 

الدقاقي جوار الجامع، سبب تكامل      وفي ليلة الجمعة الحادي والعشرين من صفر عملت خيمة حافلة بالمارستان
ار مضيئة،        باللبن، حتى قناطره تجديده قريب السقف مبنيًا ات آب ه قمري األربع بالحجارة البلق، وجعل في أعالي

   . حسنًا زاد في أعماقه أضعاف ما آان، وبيضه جميعه بالجص الحسن المليح وفتق في قبلته إيوانًا

ة  وأحسن جزاءه آمين، وحضر ا وجددت فيه خزائن ومصالح، وفرش ولحف جدد، وأشياء حسنة، فأثابه اهللا لخيم
ا    جماعات من الناس من الخواص والعوام، ولما آانت ه م الجمعة األخرى دخله نائب السلطنة بعد الصالة فأعجب

   . بما آانت عليه حاله قبل هذه العمارة، فاستجاد ذلك من صنيع الناظر شاهده من العمارات، وأخبره

دء      اروفي أول ربيع اآلخر قدم قاضي القضاة تاج الدين السبكي من الدي ى ب ام عودًا عل المصرية على قضاء الش
   . نائب السلطنة بدار السعادة يوم الثالثاء رابع عشره فبدأ بالسالم على

العادلية قبل الزوال، ثم جاءه الناس من الخاص    ثم ذهب إلى دار األمير علي بالقصاعين فسلم عليه، ثم جاء إلى
   . ويترحب بهم وهو يتودد والعام يسلمون عليه ويهنونه بالعود،

ة        ثم لما آان صبح يوم الخميس سادس عشره لبس الخلعة بدار السعادة ثم ى العادلي ة البسها إل ة هائل جاء في أبه
   . وهنأه الناس والشعراء والمداح فقرئ تقليده بها بحضرة القضاة واألعيان

ذلك      بقي م وأخبر قاضي القضاة تاج الدين بموت حسين بن الملك الناصر، ولم يكن رح ب ه لصلبه سواه، فف ن بني
   . حدة وارتكاب أمور منكرة آثير من األمراء وآبار الدولة، لما آان فيه من

الشيرجي، وقد آان اتفق له من األمر أنه قلد  وأخبر بموت القاضي فخر الدين سليمان بن القاضي عماد الدين بن
     . عفهباختياره لكبره وض حسبة دمشق عوضًا عن أبيه، نزل له عنها

الى،   وخلع عليه بالديار المصرية، ولم يبق إال أن يرآب على البريد فتمرض يومًا وثانيًا وتوفي إلى رحمة اهللا تع
   . وعزاه الناس فيه ووجدته صابرًا محتسبًا باآيًا مسترجعًا موجعًا انتهى فتألم والده بسبب ذلك تألمًا عظيمًا،

  نمالغ بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس 

ذا     مع والية سعد الدين ماجد بن التاج إسحاق من الديار المصرية على نظر ة ه اس بوالي الدواوين قبله، ففرح الن
ان          وقدومه، وبعزل األول وانصرافه عن البلد فرحًا نم، وآ شديدًا، ومع مرسوم شريف بوضع نصف مكس الغ

   . درهمين وربع درهم عبرته أربعة دراهم ونصف، فصار إلى

ع اآلخر،  وقد  د        نودي بذلك في البلد يوم االثنين العشرين من شهر ربي ًا شديدًا، وهللا الحم ذلك فرح اس ب رح الن فف
   . والمنة

ر الجلب برخص      ه يكث ك أن ديوان       وتضاعفت أدعيتهم لمن آان السبب في ذلك، وذل اس، ويأخذ ال ى الن اللحم عل
ديوان السلطاني في     وفو نظيرًا ما آان يأخذ قبل ذلك، وقدر اهللا تعالى قدوم ا ال د وقفول بتجائر متعددة، وأخذ منه

   . مراآب آثيرة فأخذ منها في العشر أضعاف ما أطلق من المكس، وهللا الحمد والمنة الزآاة والوآالة، وقدم

   . ثم قرئ على الناس في يوم الجمعة بعد صالة الجمعة قبل العصر

ه      الدين بن الصفدي بداروفي يوم االثنين العشرين منه ضرب الفقيه شمس  اه الطواويس، فإن السعادة بسبب خانق
   . هو شيخ الشيوخ جاء في جماعة منهم يتظلمون من آاتب السر الذي

تكلم        يهم، ف ه مشقة عل ا في بطح        وقد تكلم معهم فيما يتعلق بشرط الواقف مم ظ، ف ه غل ذآور بكالم في الصفدي الم
   . الثالثة فضرب ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرج بعد ليلتين أو ثالثة ليضرب فشفع فيه، ثم تكلم فشفع فيه، ثم بطح

بمدارسه، وحضر درس الناصرية     وفي صبيحة يوم األحد السادس والعشرين منه دّرس قاضي القضاة الشافعي
القاضي ناصر الدين آاتب السر، وحضر عنده جماعة  الجوانية بمقتضى شرط الواقف الذي أثبته أخوه بعد موت



 

  { َفْتحًا ُمِبينًا ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك }   : سورة الفتح، قرئ عليه من تفسير والده في قوله ن األعيان وبعض القضاة، وأخذ فيم
   .  ] 1  : سورة الفتح [ 

د     وفي مستهل جمادى األولى يوم الجمعة بعد صالة الفجر مع اإلمام الكبير دين محم صّلي على القاضي قطب ال
زوجته قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي، فتمرض  لحاآم بحمص، جاء إلى دمشق لتلقي أخيبن الحسن ا

ل   من مدة ثم آانت وفاته بدمشق، فصّلي عليه بالجامع آما ذآرنا، وخارج باب الفرج، ثم صعدوا به إلى سفح جب
     . وقد جاوز الثمانين بسنتين، وقد حدث وروى شيئًا يسيرًا رحمه اهللا قاسيون،

والشيخ شهاب الدين األذرعي، والشيخ زين  وفي يوم األحد ثالثه قدم قاضيا الحنفية والحنابلة بحلب والخطيب بها
   . الدين الباريني وآخرون معهم

ال   و آم افعي، وه اتهم الش م وقاضي قض ة وه ة اإلقبالي وا بالمدرس ديار   فنزل ى ال ون إل دين المصري مطلوب ال
ه المصرية، فتحرر ما ذآروه ع ذآرون في المواقف الشريفة          ن قاضيهم وما نقموه علي ا ي يئة فيم من السيرة الس

   . يوم السبت عاشره بمصر، وتوجهوا إلى الديار المصرية

ل،   وفي يوم الخميس قدم األمير زين الدين زبالة نائب القلعة من الديار المصرية على البريد في تجمل عظيم هائ
ة           الطريق، ونزل وتلقاه الناس بالشموع في أثناء ى نياب العود إل ه ب ه وتهنئت اس للسالم علي ذهب، وراح الن دار ال ب

   . متعددة وهذه ثالث مرة وليها ألنه مشكور السيرة فيها، وله فيها سعي محمود في أوقات القلعة، على عادته،

السر وجماعة من     الشافعي والحنفي وآاتب وفي يوم الخميس الحادي والعشرين صّلى نائب السلطنة والقاضيان
اب      رئ آت ان بالمقصورة، وق راء واألعي درهمين،           األم ى آل رأس ب نم إل ى السدة بوضع مكس الغ السلطان عل

   . ولمن آان السبب في ذلك فتضاعفت األدعية لولي األمر،

  العجائب غريبة من الغرائب وعجيبة من 

ل من نهر      ، بحيثوقد آثرت المياه في هذا الشهر وزادت األنهار زيادة آثيرة جدًا إنه فاض الماء في سوق الخي
ه          بردى حتى عم جميع العرصة المعروفة بموقف الموآب،  ك، ورآبت في ه المراآب بالكل ه أجريت في بحيث إن

ا    المارة من جانب إلى جانب، واستمر ذلك اك، وربم جمعًا متعددة، وامتنع نائب السلطنة والجيش من الوقوف هن
ه وال      بعض األ وقف نائب السلطنة د مثل م يعه ذا أمر ل ه   يام تحت الطارمة تجاه باب اإلسطبل السلطاني، وه رأيت

   . غمرها الماء قط في مدة عمري، وقد سقطت بسبب ذلك بنايات ودور آثيرة، وتعطلت طواحين آثيرة

دين       وفي الصدر شمس ال ى ت ادى األول دين       وفي ليلة الثالثاء العشرين من جم ن الشيخ عز ال رحمن ب د ال ن   عب ب
   . دمشق بعد صالة الظهر، ودفن بالسفح منجى التنوخي بعد العشاء اآلخرة، وصّلي عليه بجامع

وي        د القون ن أحم د ب دين محم ا، وصّلي       وفي صبيحة هذا اليوم توفي الشيخ ناصر ال ي، خطيب جامع يلبغ الحنف
دين    باشر عوضه الخطابة واإلمام عليه عقيب صالة الظهر أيضًا، ودفن بالصوفية، وقد ال ال ة قاضي القضاة آم

   . الكفري الحنفي

ن       دين ب ن القاضي شرف ال دين ب ن الشهاب       وفي عصر هذا اليوم توفي القاضي عالء ال دين ب القاضي شمس ال
   . األربعاء ودفن بالسفح محمود الحلبي، أحد موقعي الدست بدمشق، وصّلي عليه يوم

ا عوضًا عن     لقضاة جمال الدينوفي يوم الجمعة الثالث والعشرين منه خطب قاضي ا الكفري الحنفي بجامع يلبغ
دين قشتمر، وصلى      الشيخ ناصر الدين بن القونوي رحمه اهللا تعالى، وحضر عنده نائب السلطنة األمير سيف ال

ان             معه قاضي القضاة تاج الدين ان، وآ راء واألعي ق من األم ه، وحضر خل ي من ي القبل الشافعي بالشباك الغرب
   . ًا، وخطب ابن نباتة بأداء حسن وفصاحة بليغة، هذا مع علم أن آل مرآب صعبمشهود يومًا

دين القاضي           ادى اآلخرة توجه الشيخ شرف ال ديار المصرية      وفي يوم السبت خامس عشر جم ى ال ي إل الحنبل
   . ويستحثه في القدوم عليه بطلب األمير سيف الدين يلبغا في آتاب آتبه إليه يستدعيه



 

ان سكارى من سطٍح بحارة      وفي يوم الث ودي،       الثاء ثاني شهر رجب سقط اثن لم واآلخر يه ود، أحدهما مس اليه
   . وانكسرت يده لعنه اهللا، وحمل إلى نائب السلطنة فلم يحر جوابًا فمات المسلم من ساعته وانقلعت عين اليهودي

ه من           ا بلغ ارب غزة لم ا ق د م ل بع ن قاضي الجب ا  ورجع الشيخ شرف الدين ب ى     الوب اد إل ديار المصرية فع ء بال
اء والطاعون بمصر،      القدس الشريف، ثم رجع إلى وطنه فأصاب السنة، وقد وردت آتب آثيرة تخبر بشدة الوب

دين             وأنه يضبط من أهلها في النهار نحو  اج ال دي قاضي القضاة ت ون آول ه مات جماعة ممن يعرف ف، وأن األل
   . ه أجمعين، فإنا هللا وإنا إليه راجعونالحكم ابن الفرات، وأهل بيت المناوي، وآاتب

ن  دين السبكي المصري       وجاء الخبر في أواخر شهر رجب بموت جماعة بمصر منهم أبو حاتم اب اء ال الشيخ به
ه        بمصر، وهو شاب لم يستكمل العشرين، وقد دّرس بعدة اس علي ده وتأسف الن ده وال جهات بمصر وخطب، ففق

اج ا    دين وعزوا فيه عمه قاضي القضاة ت ر بموت قاضي القضاة           ل افعية بدمشق، وجاء الخب السبكي قاضي الش
تمكن من           شهاب الدين أحمد الرباجي دة لي م عزل فقصد مصر واستوطنها م رتين ث المالكي، آان بحلب وليها م

   . العودة فأدرآته منيته في هذه السنة من الفناء وولدان له معه أيضًا السعي في

راء    وفي يوم السبت سادس شعبان دمر ألجل األعراب       توجه نائب السلطنة في صحبة جمهور األم ة ت ى ناحي إل
د دمر           نهم، وق ه م ا، ومن التف علي ن مهن ار ب رًا من أشجارها،         من أصحاب خي وا آثي دمر وحرق د ت بعضهم بل

ن وا م رًا، وخرج يئًا آثي وا ش ا وانتهب ة ورعوه م والحيلول ك أمالآه اتهم وتمل ك بسبب قطع إقطاع ة، وذل  الطاع
   . عليهم

اط، أحد    فرآب نائب السلطنة بمن معه آما ذآرنا، لطردهم عن تلك الناحية، وفي صحبتهم األمير حمزة بن الخي
ل  ا الخاصكي،            أمراء الطبلخانات، وقد آان حاجبًا لخيار قب ر يلبغ ر الكبي د األمي ه عن ه وألب علي ك، فرجع عن ذل

ره   ره وآب ه    ووعده إن هو أم ار وأن يأتي ره بخي ه مرسوم           أن يظف ى دمشق ومع دم إل ك، فق ه ذل برأسه، ففعل مع
   . الجيش معه إلى خيار وأصحابه برآوب

دي نائب      ين ي وه       فساروا آما ذآرنا، فوصلوا إلى تدمر، وهربت األعراب من ب م يواجه ًا وشماًال، ول ام يمين الش
م   اط، ث وا الجيش فقت     هيبة له، ولكنهم يتحرفون على حمزة بن الخي م بيت ا أنه ة وجرحوا آخرين      بلغن ه طائف وا من ل

   . إليه راجعون وأسروا آخرين، فإنا هللا وإنا

  سلطنة الملك األشرف ناصر الدين 

  عشر شعبان خامس شعبان بن حسين بن الملك النصر محمد بن قالوون في يوم الثالثاء

ديار     - وستين وسبعمائة أعني سنة أربع -لما آان عشية السبت تاسع عشر شعبان من هذه السنة  ر من ال قدم أمي
د       المصرية فنزل بالقصر األبلق، وأخبر بزوال ك الناصر محم ن المل مملكة الملك المنصور بن المظفر حاجي ب

   . واعتقل بن قالوون، ومسك

ه من          الوون، ول ن المنصور ق ن حسين الناصر ب دقت      وبويع للملك األشرف شعبان ب العمر قريب العشرين، ف
   . الزينة صورة، وأصبح الناس يوم األحد فيالبشائر بالقلعة المن

اء الخامس       وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين والصاحب سعد الدين ماجد ناظر وم الثالث ان ي ا آ الدواوين، أنه لم
ك المنصور وأودع     ى سرير           عشر من شعبان عزل المل دين شعبان عل ك األشرف ناصر ال ه وأجلس المل منزل

   . الملك، وبويع لذلك

د   ب، فصار غدراناً           وق ر، وجرت المزاري وم ومطر آثي ذا الي ع رعد في ه ك في خامس       وق ات، وذل في الطرق
د     حزيران، فتعجب الناس من ذلك، هذا وقد وقع وباء في مصر في ود، وق أول شعبان، فتزايد وجمهوره في اليه

   . المستعان وصلوا إلى الخمسين في آل يوم وباهللا

تهر  ابعه اش ين س وم االثن ي ي راب اعترضوا   وف أن األع يش ب ن الج ر ع ة   الخب ى الرحب دة القاصدين إل التجري
د        د سار البري وا وجرحوا، وق نهم ونهب وا م ة          وواقفوهم وقتل د ألجل البيع ى البل دموا إل راء ليق خلف النائب واألم

    . للسلطان الجديد



 

م جاء     من ا جعله اهللا مبارآًا على المسلمين، ثم قدم جماعة من األمراء المنهزمين ة، ث ألعراب في أسوأ حال وذل
ى العسكر   ات،           البريد من الديار المصرية بردهم إل أنواع العقوب دمر، متوعدين ب ى ت ذي مع نائب السلطنة عل ال

   . وقطع اإلقطاعات

نهم       وفي شهر رمضان تفاقم الحال بسبب الطاعون فإنا هللا وإنا إليه راجعون، د م د فق ه ق ود لعل وجمهوره في اليه
خبيثة، آما أخبرني بذلك القاضي صالح الدين الصفدي   هل شعبان إلى مستهل رمضان نحو األلف نسمةمن مست

   . في شهر رمضان جدًا، وعدة العدة من المسلمين والذمة بالثمانين وآيل بيت المال، ثم آثر ذلك فيهم

اق المعروف   بدر الدين  وفي يوم السبت حادي عشره صلينا بعد الظهر على الشيخ المعمر الصدر محمد بن الرق
وًا من      بابن الجوجي، وعلى الشيخ صالح الدين محمد بن شاآر دًا نح ًا مفي الليثي، تفرد في صناعته وجمع تاريخ

   . ويفيد رحمه اهللا وسامحه، انتهى عشر مجلدات، وآان يحفظ ويذاآر

  تاج الدين بعده وفاة الخطيب جمال الدين محمود بن جمله ومباشرة 

اج     ته يوم االثنين بعد الظهر قريبًا من العصر، فصلى بالناسآانت وفا بالمحراب صالة العصر قاضي القضاة ت
ه      الدين السبكي الشافعي عوضًا عنه، وصّلى بالناس دة من قول آخر المائ رأ ب هُ    }   : الصبح أيضًا، وق ُع اللَّ ْوَم َيْجَم  َي
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د    ثم لما طلعت ال دين عن ال ال ان الجمع في       شمس وزال وقت الكراهة صلى على الخطيب جم ة، وآ اب الخطاب ب
ه  د، وخرج مع اب البري ن ب ه م رًا، وخرج بجنازت امع آثي ه  الج د حضر جنازت رهم، وق وام وغي ن الع ة م طائف

   . بالصالحية على ما ذآر جم غفير وخلق آثير

نهم جماعة   ونال قاضي القضاة الشافعي من بعض الجهلة إساءة وا، وحضر هو بنفسه صالة       أدب، فأخذ م وأدب
رهم،        الظهر يومئذ، وآذا باشر الظهر والعصر في بقية األيام، ان وغي اء واألعي ل من الفقه يأتي للجامع في محف

ى       ذهابًا وإيابًا، وخطب عنه يوم دين من المباشرة، حت اج ال الجمعة الشيخ جمال الدين بن قاضي القضاة، ومنع ت
   . لتشريفا يأتي

د     ن عب د ب دين أحم ب،      وفي يوم االثنين بعد العصر صّلي على الشيخ شهاب ال ابن النقي اهللا البعلبكي، المعروف ب
بارعًا في القراءات والنحو والتصريف والعربية، وله يد في  ودفن بالصوفية وقد قارب السبعين وجاوزها، وآان

ة األشرفية الشيخ    مكانه مشيخة اإلقراء بأم الفقه وغير ذلك، ووّلي  الصالح شمس الدين محمد بن اللبان، وبالترب
انوا    أمين الدين عبد الوهاب بن السالر، وقدم نائب السلطنة من ناحية الرحبة وتدمر وفي ذين آ صحبته الجيش ال

   . األربعاء سادس شوال معه بسبب محاربته إلى أوالد مهنا وذويهم من األعراب في يوم

ه       شره توفي الشيخ صالح الدين خليل بن أيبك، وآيل بيت وفي ليلة األحد عا ع الدست، وصّلي علي ال، وموق الم
ب  د آت ن بالصوفية، وق امع، ودف د بالج ة،   صبيحة األح عار الفائق ه األش ة واألدب، ول اريخ واللغ ن الت ر م الكثي

   . وصنف وأّلف، وآتب ما يقارب مئين من المجلدات والفنون المتنوعة، وجمع

وا     وفي يوم  دار السعادة وآتب ان ب ة قاضي القضاة       السبت عاشره جمع القضاة واألعي خطوطهم بالرضى بخطاب
   . السلطنة في ذلك تاج الدين السبكي بالجامع األموي، وآاتب نائب

دين قشتمر عن     ى       وفي يوم األحد حادي عشره استقر عزل نائب السلطنة سيف ال ة دمشق وأمر بالمسير إل نياب
   . وبرز هو إلى سطح المزة ذاهبًا إلى ناحية صفد ل أهله بدار طيبغا حجي من الشرق األعلى،نيابة صفد فأنز

   . شوال وخرج المحمل صحبة الحجيج وهم جم غفير وخلق آثير يوم الخميس رابع عشر

و  اج        وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال توفي القاضي أمين الدين أب ن أخي قاضي القضاة ت ان اب حي
   . مطلقًا وفي القضاة والتدريس في غيبته فعاجلته المنية الدين المسالتي المالكي، وزوج ابنته ونائبه في الحكم

ر من       ين النساء وآثي ه اشتهر ب ه       ومن غريب ما وقع في أواخر هذا الشهر أن ه أن ًا في وام أن رجًال رأى منام الع
   . د ضرار خارج باب شرقيعند مسج رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم عند شجرة توتة



 

ام، وال    فتبادر النساء إلى تخليق تلك التوتة، وأخذوا أوراقها لالستشفاء من ك المن الوباء، ولكن لم يظهر صدق ذل
   . يصح عمن يرويه

الدين السبكي خطبة بليغة فصيحة   وفي يوم الجمعة سابع شهر ذي القعدة خطب بجامع دمشق قاضي القضاة تاج
وام  أداها أداء حس د الموعظة           نًا، وقد آان يحس من طائفة من الع ل ضجوا عن نهم ب تكلم أحد م م ي أن يشوشوا فل

   . وأداؤه وتبليغه ومهابته، واستمر يخطب هو بنفسه وغيرها، وأعجبهم الخطيب وخطبته

ن مراجل       ليمان ب دين س ي ال ره، و     وفي يوم الثالثاء ثامن عشره توفي الصاحب تق اظر الجامع األموي وغي د  ن ق
ي         ز، وعمر الجانب الغرب ام تنك ًا          باشر نظر الجامع في أي ق محراب ه، وفت ه آل ي، وآمل رخام من الحائط القبل

   . ومحرابًا للحنابلة فيه أيضًا في غربيه للحنفية في الحائط القبلي،

ة أنشأها مشكورة مشهورة، ودفن بترب وأثر أشياء آثيرة فيه، وآانت له همة وينسب إلى أمانة وصرامة ومباشرة
   . الثمانين تجاه داره بالقبيبات رحمه اهللا، وقد جاوز

اب  د الوه دين عب اء ال يخ به وفي الش ره ت اء تاسع عش وم األربع ي ي ام مسجد درب  وف األخميمي المصري، إم
   . الحجر، وصّلي عليه بعد العصر بالجامع األموي

راء ا   بعض الفق ة ودفن بقصر ابن الحالج عند الطيوريين بزاوية ل ه،          لخزن د في أصول الفق ه ي ان ل د آ اك، وق هن
   . مقبولة وغير مقبولة، انتهى وصنف في الكالم آتابًا مشتمًال على أشياء

  دخول نائب السلطنة منكلي بغا 

ا         في يوم الخميس السابع والعشرين من ذي القعدة دخل نائب السلطنة منكلي ًا عليه ى دمشق نائب ا من حلب إل بغ
ناله من التعب في مصابرة األعراب، فنزل دار السعادة  كنه مستمرض في بدنه بسبب ما آانفي تجمل هائل، ول

   . على العادة

دين   اج ال ة بجامع دمشق،       وفي يوم االثنين مستهل ذي الحجة خلع على قاضي القضاة ت السبكي الشافعي للخطاب
بس   يوم الثالثاء ثانيه واستمر على ما آان عليه يخطب بنفسه آل جمعة وفي قدم القاضي فتح الدين بن الشهيد ول

   . لتهنئته الخلعة وراح الناس

ن الشهيد آاتب السر مشيخة         دين ب تح ال ده القضاة      وفي يوم الخميس حضر القاضي ف السميساطية، وحضر عن
ل        واألعيان بعد الظهر، وخلع عليه لذلك أيضًا، وحضر فيها ى وآي وم عل ذا الي ع في ه ادة، وخل  من الغد على الع

   . الرهاوي وعلى الشيخ شهاب الدين الزهري بفتيا دار العدل، انتهى بيت المال الشيخ جمال الدين بن

  ثم دخلت سنة خمس وستين وسبعمائة 

ذلك الملك األشرف ناصر الدين شعبان  استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين وما يتبع
   . المنصور و قالوون الصالحي ك الناصر محمد بنبن سيدي حسين بن السلطان المل

الملك سيف الدين يلبغا الخاصكي، وقضاة  وهو في عمر عشر سنين، ومدبر الممالك بين يديه األمير الكبير نظام
ا،  مصر هم دين            المذآورون في السنة التي قبله ر سيف ال ة، ونائب دمشق األمي ن قزوين دين ب ا فخر ال ووزيره

   . مشكور السيرة ي، وهومنكلي بغا الشمس

م   وقضاتها هم المذآورون في السنة التي قبلها، وناظر الدواوين بها الصاحب سعد الدين ماجد، وناظر الجيش عل
   . بن الشهيد، ووآيل بيت المال القاضي جمال الدين بن الرهاوي الدين داود، وآاتب السر القاضي فتح الدين

   . الحمد ود في الناس، إال أنه خف وقّل وهللاستهلت هذه السنة وداء الفناء موج



 

إلى الديار المصرية مطلوبًا من جهة  -السبكي  وآان بهاء الدين أبو البقاء -وفي يوم السبت توجه قاضي القضاة 
وم    األمير يلبغا وفي الكتاب إجابته له إلى ا ي مسائل، وتوجه بعده قاضي القضاة تاج الدين الحاآم بدمشق وخطيبه

   . عشر من المحرم، على خيل البريد ن الرابعاالثني

ى    ًا إل ي، مطلوب ذلك توجه الشيخ       وتوجه بعدهما الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل الحنبل ديار المصرية، وآ ال
   . زين الدين المنفلوطي مطلوبًا

دين العطار     ه فضي     وتوفي في العشر األوسط من المحرم صاحبنا الشيخ شمس ال ان لدي افعي، آ تغال،  الش لة واش
ًا ان إمام دة، وآ د جي ق بخطه فوائ م وعل ه فه امع دمشق، ومصدرًا  ول ن الحسين بج ي ب بالسجن من مشهد عل

   . مدرسة الحديث الوادعية، وجاوز الخمسين بسنوات، ولم يتزوج قط بالجامع، وفقيهًا بالمدارس، وله

ذه         م،وقدم الرآب الشامي إلى دمشق في اليوم الرابع والعشرين من المحر  ر به ون في آل خي م شاآرون مثن وه
   . السنة أمنًا ورخصًا وهللا الحمد

عماد الدين إسماعيل بن خليفة الشافعي،  وفي يوم األحد حادي عشر صفر دّرس بالمدرسة الفتحية صاحبنا الشيخ
الى  وحضر عنده جماعة من األعيان والفضالء، وأخذ ُهوِر عِ   }   : في قوله تع دََّة الشُّ رَ    ِإنَّ ِع ا َعَش ِه اْثَن َد اللَّ ْهراً  ْن   { َش
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إلزامهم             ة ب ى أهل الذم د عل ودي في البل وم الخميس خامس عشره ن ائم، وأن ال     وفي ي بالصغار وتصغير العم
ل        وا الخي ال، وأن ال يرآب العرض، وأن      يستخدموا في شيء من األعم األآف ب ر ب ون الحمي ال، ويرآب وال البغ

رح    رقابهم ورقاب نسائهم في يكون في الحمامات أجراس، وأن يكون أحد النعلين أسود مخالفًا للون األخرى، فف
   . المسلمون ودعوا لآلمر بذلك بذلك

ديار      ن ال دين م اج ال اة ت دم قاضي القض ع األول ق ث ربي د ثال وم األح ي ي اة   وف ى القض تمرًا عل المصرية مس
   . والسالم والخطابة، فتلقاه الناس وهنئوه بالعود

ة لنظر       بس القاضي الصاحب البهنسي الخلع اس، وباشر       وفي يوم الخميس سابعه ل أه الن دواوين بدمشق، وهن ال
     . السبيل بصرامة واستعمل في غالب الجهات من أبناء

ديار المصري    وفي يوم االثنين حادي عشره رآب قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفتح ى ال ة على خيل البريد إل
   . خاله قاضي القضاة تاج الدين، ونزوله عن ذلك لتولية قضاء قضاة الشافعية بدمشق، عن رضا من

اب       وفي يوم الخميس خامس ربيع األول احترقت الباسورة التي ظاهر باب ال حجارة الب ى الجسر، ون الفرج عل
   . القلعة وغيرهم السلطنة والحاجب الكبير، ونائب شيء من حريقها فاتسعت، وقد حضر طفيها نائب

ك  اء        وفي صبيحة هذا اليوم زاد النهر زيادة عظيمة سبب آثرة األمطار وذل اني، ورآب الم انون الث ل آ في أوائ
راديس،        اب الف ى ظاهر ب ه، ووصل إل ل بكمال د جامع          سوق الخي ذي عن واحي، وآسر جسر الخشب ال ك الن وتل

   . فكسره أيضًا يلبغا، وجاء فصدم به جسر الزالبية

ده    في يوم الخميس ثاني عشره صرف حاجب الحجاب قماري عن المباشرة بدارو السعادة، وأخذت القضاة من ي
ر  ذلك آثي اس، واستبشر ب ن الن ل م ي أق ى داره ف ام   وانصرف إل ى األحك ات عل ان يفت ا آ رة م اس، لكث ن الن م

   . الشرعية

اء    يةوفي أواخره اشتهر موت القاضي تاج الدين المناوي بديار مصر ووال ي البق قاضي القضاة بهاء الدين بن أب
   . السلطان أيضًا، ورتب له مع ذلك آفايته السبكي مكانه بقضاء العساآر بها، ووآالة

دل مع    اء دار الع ن قاضي القضاة         وتولى في هذه األيام الشيخ سراج الدين البلقيني إفت د ب دين أحم اء ال الشيخ به
دين    لقضاءالسبكي بالشام، وقد ولّي هو أيضًا ا اج ال بالشام آما تقدم، ثم عاد إلى مصر موفرًا مكرمًا وعاد أخوه ت

ن          إلى الشام، دين ب ه الشيخ شمس ال ال ل يخًا يق دل الحنفي ش الصائغ، وهو    وآذلك ولوا مع البلقيني إفتاء دار الع
   . مفتي حنفي أيضًا



 

ن        د ب دين محم ور ال وفي الشيخ ن ع األول ت ل        ا وفي يوم االثنين سابع ربي روايتهم بسفح جب وام ب ي بكر ق لشيخ أب
   . قاسيون، وغدا الناس إلى جنازته

افعي، دّرس بالناصرية     اء بمذهب الش اط        وقد آان من العلماء الفضالء الفقه ه، وبالرب د أبي دة سنين بع ة م البراني
ا   المدارس، ونزل عندنا بالمدرسة النجيبية، وآان يحب   الدويداري داخل باب الفرج، وآان يحضر السنة ويفهمه

   . جيدًا رحمه اهللا

دين الشافعي مشيخة         اج ال ّي قاضي القضاة ت ى ول ي فتحت      وفي مستهل جمادى األول دار الحديث بالمدرسة الت
د    دين عب ال ال ر           بدرب القبلي، وآانت دارًا لوافقها جم تاذًا لألمي ان أس ذي آ دمري، ال ن عيسى الت د ب ن محم اهللا ب

   . طاز

ا درس للحن  راهيم        وجعل فيه دين إب ان ال م الشيخ بره ة، وجعل المدرس له درس       ابل ة، وحضر ال يم الجوزي ن ق ب
   . بسطها وحضر عنده بعض الحنابلة بالدرس، ثم جرت أمور يطول

أله     نهم يس ًال م تفرد آ درس واس ة بال هود الحنابل لطنة ش ب الس اب    واستحضر نائ ي أصل الكت هد ف ف ش  -آي
ه في          ا في الشهادات فضبط ذلكالذي أثبتوا عليهم، فاضطرو -المحضر ا شهدوا ب رة لم ة آبي ه مخالف يهم، وفي عل

اس،        ر من الن يهم آثي دمري            أصل المحضر، وشنع عل دين الت ال ال ى جم رة لبيت طاز عل ون آثي م ظهرت دي ث
   . المالكي أن يحكم بإبطال ما حكم به الحنبلي، فتوقف في ذلك الواقف، وطلب من القاضي

اد  ين الح وم االثن ي ي لطان بصرف وف اب الس رئ آت ه، ق رين من ة   ي والعش واب القضاة األربع ن أب وآالء م ال
   . فصرفوا

ه،     وفي شهر جمادى اآلخرة توفي الشيخ شمس الدين شيخ الحنابلة بالصالحية وم الخميس ثامن ويعرف بالبيري ي
   . وقد قارب الثمانين صّلي عليه بالجامع المظفري بعد العصر ودفن بالسفح،

ه القضاة    وفي الر ل اجتمع في ين، وطلبت       ابع عشر منه عقد بدار السعادة مجلس حاف ة وجماعة من المفتي األربع
ة الواقف        ة وقراب م بسبب المدرسة التدمري ي في          فحضرت معه ث، فوقف الحنبل يهم الثل ه وقف عل ودعواهم أن

   . أمرهم ودافعهم عن ذلك أشد الدفاع

ر م        راآم    وفي العشر األول من رجب وجد جراد آثي د وت م تزاي ببه، وسد       نتشر، ث اقم األمر بس وتضاعف وتف
يئاً    اس          األرض آثرة وعاث يمينًا وشماًال، وأفسد ش اني والزروعات النفيسة، وأتلف للن روم والمق رًا من الك آثي

   . وإنا إليه راجعون شيئًا آثيرًا، فإنا هللا

ة       باب وفي يوم االثنين ثالث شعبان توجه القضاة ووآيل بيت المال إلى ه ومن ني ى هيئت ه وعل آيسان فوقفوا علي
   . نائب السلطنة فتحه ليتفرج الناس به

      . فإنا هللا وإنا إليه راجعون وعدم للناس غالت آثيرة وأشياء من أنواع الزروع بسبب آثرة الجراد،

  سنة فتح باب آيسان بعد غلقه نحوًا من مائتي 

اب آيسان، وشرع الصناع      شعبان اجتمع نائب السلطنةوفي يوم األربعاء السادس والعشرين من  والقضاة عند ب
ك، واستهل          في فتحه عن مرسوم السلطان الوارد من الديار المصرية، وأمر نائب السلطنة وإذن القضاة في ذل

   . رمضان وهم في العمل فيه

ن ح   وفي العشر األخير من شعبان توفي الشريف شمس الدين محمد بن علي بن زة الحسيني المحّدث    الحسن ب م
رأ وسمع ي الحديث ق ة، وف ياء مهم ل، المؤلف ألش ع وآتب أسماء رجال  المحّص د ( وجم ام أحم ند اإلم ،  ) بمس

ن عساآر،     واختصر آتابًا في أسماء الرجال مفيدًا، ووّلي مشيخة الحديث التي وقفها في داره بهاء الدين القاسم ب
   . شهر رمضان باب توما، وختمت البخاريات في آخر داخل



 

ن الشيخ        ووقع بين الشيخ عماد الدين بن السراج قارئ البخاري عند محراب دين ب در ال ين الشيخ ب الصحابة، وب
ن     جمال الدين الشريشي، وتهاترا على رؤوس ر، فحكى اب األشهاد بسبب لفظة يبتز بمعنى يدخر، وفي نسخة يتي

ن        المزي أن الصواب يبتز من قول ال السراج عن الحافظ أ اب أن منازعه خط ك، فك ز، وصدق في ذل  عرب عزب
   . المزي

ده الشيخ       ام وال م ق القول ث ه ب ى         فانتصر اآلخر للحافظ المزي، فقاد من ه فكشف رأسه عل دين المشار إلي ال ال جم
إليه، وتدافعوا إلى القاضي الشافعي فانتصر للحافظ المزي، وجرت    طريقة الصوفية، فكأن ابن السراج لم يلتفت

   . مرة وعزم أولئك على آتب محضر على ابن السراج، ثم انطفأت تلك الشرور ، ثم اصلطحوا غيرأمور

ا جاوزت        ة، وربم دة المائ ا وهو        وآثر الموت في أثناء شهر رمضان وقاربت الع ل منه ا آانت أق ة، وربم المائ
   . وإنا إليه راجعون الغالب، ومات جماعة من األصحاب والمعارف، فإنا هللا

رًا من       وآثر  يئًا آثي ببه، وأتلف ش ار والخضراوات، وغلت      الجراد في البساتين وعظم الخطب بس الغالت والثم
ك وتكامل      األسعار وقلت الثمار، وارتفعت قيم األشياء فبيع د من ذل الدبس بما فوق المائتين القنطار، والرز بأزي

ق ا  فتح باب آيسان وسموه د من عشرة أذرع     الباب القبلي، ووضع الجسر منه إلى الطري الكة، وعرضه أزي  لس
   . بالنجاري ألجل عمل الباسورة جنبتيه، ودخلت المارة عليه من المشاة والرآبان

رهم   وجاء في غاية الحسن، وسلك الناس في حارات اليهود، وانكشف دخلهم وأمن الناس من دخنهم وغشهم ومك
   . وخبثهم، وانفرج الناس بهذا الباب المبارك

بالد ورعى الخضروات         واستهل شوا   رًا من ال يئًا آثي د أتلف ش ام في       ل والجراد ق واألشجار، وأوسع أهل الش
ر الضجيج      اء وآث رًا من األصحاب واألصدقاء، فالن         الفساد، وغلت األسعار، واستمر الفن دنا آثي اء، وفق والبك

     . مات

   . وقد تناقص الفناء في هذه المدة وقّل الوقع وتناقص للخمسين

ى العشرين         وفي  دد إل زل الع د، ون اء وهللا الحم دة تقاصر الفن ل        شهر ذي القع ه دخل بالفي ا، وفي رابع ا حوله فم
اس للنظر     والزرافة إلى مدينة دمشق من القاهرة، فأنزل في الميدان األخضر قريبًا من القصر األبلق، وذهب الن

   . إليهما على العادة

ابن الخضري،     ل الدين عبد الصمد بن خليلوفي يوم الجمعة تاسعه صّلي على الشيخ جما البغدادي، المعروف ب
   . رحمه اهللا انتهى محدث بغداد وواعظها، آان من أهل السنة والجماعة

  الشام تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق منذ فتوح 

ع والعشرين من ذي    ذه السنة      اتفق ذلك في يوم الجمعة الثالث، ثم تبين أنه الراب دة من ه ذي جدد    القع بالجامع ال
البالغة قبلي مسجد درب الحجر، داخل باب آيسان المجدد فتحه     بناءه نائب الشام سيف الدين منكلي بغا، بدرب

ن عساآر مسجد            في هذا الحين آما تقدم، اريخ اب ا هو في ت ة بمسجد الشاذوري، وإنم د العام  وهو معروف عن
   . الشهرزوري

ادم عه   ه أحد      وآان المسجد رث الهيئة قد تق دة دهر، وهجر فال يدخل ه        ده م ل، فوسعه من قبلي اس إال قلي من الن
مالية مبلطة، ه صرحة ش دًا، وجعل ل قفه جدي ادة،  وس ى الع ه عل داخل بأبواب ع، وال ة الجوام ى هيئ ات عل ورواق

   . جناحان شرقي وغربي، بأعمدة وقناطر وداخل ذلك رواق آبير له

ا      الخمسمائة، وعملت مسجدًا، فلموقد آان قديمًا آنيسة فأخذت منهم قبل  ا آمل آم يزل آذلك إلى هذا الحين، فلم
   . منبر مستعمل آذلك ذآرنا وسيق إليه الماء من القنوات، ووضع فيه

ارة          ى ح اب آيسان وانعطف عل د من ب لطنة ودخل البل ذ رآب نائب الس امع     فيومئ ى الج ى انتهى إل ود حت اليه
ان وخاصة  المذآور، وقد استكف الناس عنده من ق ن          ضاة وأعي دين ب ه الشيخ صدر ال د عين لخطابت ة، وق وعام
   . الحنفية بالجامع األموي منصور الحنفي، مدّرس الناجية وإمام



 

عرض له، وقيل لغير ذلك من حصر أو  فلما أذن األذان األول تعذر عليه الخروج من بيت الخطابة، قيل لمرض
   . الحنفي الكفري، خدمة لنائب السلطنة الديننحوه، فخطب الناس يومئذ قاضي القضاة جمال 

   . والمنة واستهل شهر ذي الحجة وقد رفع اهللا الوباء عن دمشق وله الحمد

   . المعتاد، انتهى وأهل البلد يموتون على العادة وال يمرض أحد بتلك العلة، ولكن المرض

  وسبعمائة ثم دخلت سنة ست وستين 

م، ودخل المحمل        لملك األشرف ناصر الدين شعبان، والدولةاستهلت هذه السنة والسلطان ا م ه ام ه بمصر والش
وذآروا أنهم نالهم في الرجعة شدة شديدة من الغالء وموت     السلطاني صبيحة يوم االثنين الرابع والعشرين منه،

تح،   مع الرآب ممن خرج من الديار المصرية قاضي القضاة بدر الدين بن الجمال وهرب الجمالين، وقدم أبي الف
     . بعده التقليد بقضاء القضاة مع خالد تاج الدين يحكم فيما يحكم فيه مستقًال معه ومنفردًا وقد سبقه

ا      وفي شهر اهللا المحرم رسم نائب السلطنة بتخريب قريتين من وادي التيم ك أنهم ا، وسبب ذل وهم مشغرا وتلبتاث
دان ي األرض، والبل دان ف ا مفس ي واأل عاصيان وأهلهم رة ال يرتق ة آثي ا إال بكلف رض حصينان ال يصل إليهم

    . إليهما إال فارس فارس

اآم    م الح ا حك ك صالح       فخربتا وعمر بدلهما في أسفل الوادي، بحث يصل إليهم أخبرني المل والطلب بسهولة، ف
   . حمار عدة أيامفارس، ونقل نقضها إلى أسفل الوادي خمسمائة  الدين ابن الكامل أن بلدة تلبتاثا عمل فيها ألف

الدين يوسف بن قاضي القضاة شرف   وفي يوم الجمعة سادس صفر بعد الصالة صّلي على قاضي القضاة جمال
د مرض قريب        الدين أحمد بن أقضى القضاة ابن الحسين المزي الحنفي، ذآورة بع ة الم ة الجمع وآانت وفاته ليل

   . السنين من شهر، وقد جاوز األربعين بثالث من

ية،     ولّي ا، وأحضر مشيخة النفيس ة،      قضاء قضاة الحنفية، وخطب بجامع يلبغ دارس الحنفي اآن من م ودّرس بأم
   . بحضرة نائب السلطنة وهو أول من خطب بالجامع المستجد داخل باب آيسان

داد، وقاضي     وفي صفر آانت وفاة الشيخ جمال الدين عمر بن القاضي عبد الحي بن إدريس الحنبلي محتسب بغ
ين    ال ى ضرب ب روافض حت ه سريعًا          حنابلة بها، فتعصبت عليه ال ًا، آانت سبب موت وزارة ضربًا مبرح دي ال ي

   . رحمه اهللا

ر، من   رهم       وآان من القائمين بالحق اآلمرين بالمعروف والناهين عن المنك روافض وغي ى ال رين عل ر المنك أآب
   . من أهل البدع رحمه اهللا، وبل بالرحمة ثراه

ن  وفي يوم األ ديب ب ده قاضي القضاة       ربعاء تاسع صفر حضر مشيخة النفيسية الشيخ شمس ال ند، وحضر عن س
اب     (  ( الصامت  تاج الدين وجماعة من األعيان، وأورد حديث عبادة بن رأ بفاتحة الكت م يق نده    )  ) ال صالة لمن ل أس

   . إليه عن قاضي القضاة المشار

ب ق ديار المصرية بطل ن ال د م اء البري ىوج دين إل اج ال ال،  اضي القضاة ت ى الجم ه عل ه قبل ير أهل اك، فس هن
ى أن    وخرجوا يوم الجمعة حادي عشر ربيع األول جماعة من دهم إل أهل بيتهم لزيارة أهاليهم هناك، فأقام هو بع

   . ورآب على البريد قدم نائب السلطنة من الرحبة

دين  وفي يوم االثنين خامس عشر جمادى اآلخرة رجع قاضي القض   اج ال ى       اة ت ديار المصرية عل السبكي من ال
   . واهللا أعلم . للسالم عليه وتهنئته بالسالمة انتهى البريد وتلقاه الناس إلى أثناء الطريق، واحتفلوا

  

  



 

  قتل الرافض الخبيث

راهيم الشيرازي، وهو       وفي يوم الخميس سابع عشره أول النهار وجد رجل بالجامع األموي اسمه ن إب ود ب محم
تتابه عن          لقاضييسب الشيخين ويصرح بلعنتهما، فرفع إلى ا دين المسالتي فاس ال ال الكي قاضي القضاة جم الم

   . ال إله إال اهللا علي ولي اهللا  : قال ذلك وأحضر الضراب فأول ضربة

ة فأوسعوه ضرباً     ه العام ك، فجعل القاضي        ولما ضرب الثانية لعن أبا بكر وعمر، فالتهم اد يهل ًا بحيث آ مبرح
ك حمل      : ويعلن الصحابة، وقال لرافضي يسبيستكفهم عنه فلم يستطع ذلك، فجعل ا د ذل آانوا على الضالل، فعن

 بأنهم آانوا على الضاللة، فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه، فأخذ إلى  : قوله إلى نائب السلطنة وشهد عليه
   . ظهر البلد فضربت عنقه وأحرقته العامة قبحه اهللا

ي  وآان ممن يقرأ بمدرسة أبي عمر، ثم ظه ا زال        ر عليه الرفض فسجنه الحنبل ك، وم ع ذل م ينف ًا، فل ين يوم أربع
هذا أظهر مذهبه في الجامع، وآان سبب قتله قبحه اهللا آما  يصرح في آل موطن يأمر فيه بالسب حتى آان يومه

   . بقتله في سنة خمس وخسمين قبح من آان قبله، وقتل

  استنابه ولي الدين ابن أبي البقاء السبكي

امن عشره     -آخر هذا اليوم وفي  م أقضى القضاة    -أعني يوم الخميس ث اء        حك ن قاضي القضاة به دين ب ي ال ول
نيابة عن قاضي القضاة تاج الدين مع استنابة أقضى القضاة شمس     الدين بن أبي البقاء بالمدرسة العادلية الكبيرة

   . الدين العزي

ع        ضاة بدر الدين بنوأقضى القضاة بدر الدين بن وهيبة، وأما قاضي الق ه بتوقي و نائب أيضًا، ولكن تح فه أبي الف
   . الدين شريف أنه يحكم مستقًال مع قاضي القضاة تاج

ر  م         وفي يوم االثنين الثاني والعشرين منه استحضر نائب السلطنة األمي د ونق ولي البل اوي مت ن الع دين ب ناصر ال
دين  أآتافه  عليه أشياء، وأمر بضربه فضرب بين يديه على ضربًا ليس بمبرح، ثم عزله واستدعى باألمير علم ال

   . العشراوات ابن األمير صفي الدين بن أبي القاسم البصراوي، أحد أمراء الطبلخانات سليمان أحد األمراء

الكبار، وهو ابن الشيخ فخر الدين عثمان  آان قد ولي شد الدواوين ونظر القدس والخليل وغير ذلك من الواليات
   . الحنفي شيخ صفي الدين أبي القاسم التميميبن ال

فواله البلد على تكره منه، فألزمه بها وخلع  وبأيديهم تدريس األمينية التي ببصرى والحكيمية أزيد من مائة سنة،
   . السيرة وشكر سعيه لديانته وأمانته وعفته، وفرح الناس وهللا الحمد عليه، وقد آان وليها قبل ذلك فأحسن

  جماعة نفسه اضي القضاة بهاء الدين السبكي قضاء مصر بعد عزل عز الدين بنوالية ق

دين      ورد الخبر مع البريد من الديار المصرية بأن قاضي القضاة عز الدين در ال عبد العزيز ابن قاضي القضاة ب
ين    وم االثن ك، فبعث األ          بن جماعة عزل نفسه عن القضاء ي ى ذل ذا الشهر، وصمم عل ر  السادس عشر من ه مي

 يسترضونه فلم يقبل، فرآب إليه بنفسه ومع القضاة واألعيان فتلطفوا به فلم يقبل وصمم الكبير يلبغا إليه األمراء
   . على االنعزال

   . فعين لنا من يصلح بعدك  : فقال له األمير الكبير

وا من             : قال م ول ولى رجل واحد، ث ه ال يت ر أن يئًا غي م ش ول لك أخبرني   وال أق ئتم، ف دين      ش اج ال قاضي القضاة ت
ال   ه ق ين      : السبكي أن ل، فع ن عقي وا اب ل          ال تول اء فقي ا البق دين أب اء ال ر قاضي القضاة به ر الكبي ه أظهر     : األمي إن

اء    قبل ولبس الخلعة وباشر يوم االثنين الثالث والعشرين من جمادى اآلخرة قاضي القضاة االمتناع، ثم الشيخ به
   . البقاء الدين السبكي قضاء العساآر الذي آان بيد أبي الدين بن قاضي القضاة تقي

   . المرواحي البغدادي وفي يوم االثنين سابع رجب توفي الشيخ علي المراوحي خادم الشيخ أسد



 

ى      دخل عل ر، وي المعروف وينهى عن المنك أمر ب رة وي ه مروءة آثي ان في ل    وآ والة فتقب ى ال واب ويرسل إل الن
دة            لناس، وفيه بر وصدقة وإحسان  رسالته، وله قبول عند ا ل م ه تعل ه في د يتجر ل ال جي ده م ى المحاويج، وبي إل

   . اليوم فصّلي عليه الظهر بالجامع، ثم حمل إلى سفح قاسيون رحمه اهللا طويلة ثم آانت وفاته في هذا

ان ن    وفي صبيحة يوم الثالثاء السابع والعشرين من شعبان قدم األمير سيف ذي آ دمر ال زل    الدين بي ام فن ائب الش
ه              بداره عند مئذنة فيروز، وذهب الناس للسالم  د رسم ل دار السعادة، وق ى نائب السلطنة ب لم عل ا س د م ه بع علي

ة ألف    انتين وتقدم دًا،              بطبلخ ًا زائ راء إآرام ك األم ه مل ام، وأآرم الد الش ى أقصى ب والة من غزة إل ة ال  ووالي
   . واليةوفرحت العامة بذلك فرحًا شديدًا بعوده إلى ال

ن       وختمت البخاريات بالجامع األموي وغيره في عدة أماآن من ذلك ستة دين اب اد ال ى الشيخ عم مواعيد تقرأ عل
رة     ام بك ن هش د            آثير في اليوم، أولها بمسجد اب ة، وبع م بالمدرسة النوري م تحت النسر، ث وع الشمس، ث ل طل قب

ى     بالمدرسة العزية، ثم بالكوشك أل الظهر بجامع تنكز، ثم ن السلعوس، إل وزير اب  م الزوجة الست أسماء بنت ال
   . أذان العصر

ى قريب            ة القضاعين إل ي بمحل ر عل راء أمي ك األم دار مل د العصر ب رأ    ثم من بع لم   ( الغروب، ويق   ) صحيح مس
   . هلوقبل النورية، واهللا المسئول وهو المعين الميسر المس بمحراب الحنابلة داخل باب الزيارة بعد قبة النسر

م  ذا في السنين الماضية،        وقد قرئ في هذه الهيئة في عدة أماآن أخر من دور األمراء وغيرهم، ول ل ه د مث يعه
     . فلله الحمد والمنة

ي  ي من أب دين عل ور ال وفي الشيخ ن اء عاشر شوال ت وم الثالث م الدمشقي  وفي ي اء الكرآي الشوبكي، ث الهيج
رأ      اب، وختمتالشافعي، آان معنا في المقري والكت اف، وق أنا وهو في سنة إحدى عشرة، ونشأ في صيانة وعف

   . للسبع، ولم يكمل عليه ختمة على الشيخ بدر الدين بن سيحان

ل        ) المنهاج ( واشتغل في  ان ينق ر، وآ ه أو أآث رًا من رأ آثي ه        للنووي فق روح تحب ان خفيف ال ه ويستحضر، وآ من
ذلك رح  ه اهللا، الناس لذلك ويرغبون في عشرته ل ًا          م نًا متقن رآن استحضارًا حس ابه في الق ان يستحضر المتش وآ

   . فيه بمشهد ابن هشام عدة سنين، ومهر  ) صحيح البخاري ( الصالة يقوم الليل، وقرأ على  آثير التالوة له، حسن

ة بالجامع        ّي مشيخة الحلبي م ول ارة، ث رأ في عدة آراسي بالحائط      وآان صوته جهوريًا فصيح العب الشمالي،   وق
على قيام العشر األخير في محراب الصحابة مع عدة قراء يبتون  وآان مقبوًال عند الخاصة والعامة، وآان يداوم

   . فيه ويحيون الليل

م  وم          ولما آان في هذه السنة أحيا ليلة العيد وحده بالمحراب المذآور ث د الظهر ي م مات بع ام، ث مرض خمسة أي
ده          لعميد صّلي عليهالثالثاء عاشر شوال بدرب ا ده وال اب الصغير عن ابر الب ن بمق العصر بالجامع األموي، ودف

   . جنازته حافلة وتأسف الناس عليه، رحمه اهللا وبل بالرحمة ثراه في تربة لهم، وآانت

ا      وقد قارب خمسًا وستين سنة، وترك بنتا سباعية اسمها عائشة، وقد ارك، وحفظه ى تب رآن إل أقرأها شيئًا من الق
   . آمين األربعين النووية جبرها ربها ورحم أباها

ر         رهم األمي اني عشرة، وأمي وم الخميس ث دين      وخرج المحمل الشامي والحجيج ي م ال ن عل ي ب دين عل عالء ال
   . الهاللي، أحد أمراء الطبلخانات

ه   بالمجاورة بالكالسة ف وتوفي الشيخ عبد اهللا الملطي يوم السبت رابع عشرة، وآان مشهورًا ي الجامع األموي، ل
ان           أشياء آثيرة من الطراريح واآلالت الفقرية، اس من آ ة وشكله مزعج، ومن الن ة الحريري ى طريق ويلبس عل

   . يكرهه طبعًا وشرعًا أيضًا يعتقد فيه الصالح، وآنت ممن

ء من عين هناك المشرق ومعهم قماقم ما وفي يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة قدم البريد من ناحية
ى       من خاصيته إنه يتبعه طير يسمى السمرمر أصفر دم الجراد إل أنه إذا ق الريش قريب من شكل الخطاف من ش

م    البلد الذي هو فيه أنه يفنيه ر، ول ا ذآ  ويأآله أآًال سريعًا، فال يلبث الجراد إال قليًال حتى يرحل أو يؤآل على م
   . أشاهد ذلك



 

بالقرب من دار الحجارة، قبلي سوق الدهشة   مل بناء القيسارية التي آانت معمًالوفي المنتصف من ذي الحجة آ
ذي للرجال، وفتحت وأآريت دهشة لقماش       اظر الجامع المعمور           ال راء ن ك األم ه بمرسوم مل ك آل اء، وذل النس

   . رحمه اهللا

م     مال الجامع  وأخبرني الصدر عز الدين الصيرفي المشارف بالجامع أنه غرم عليها من ين ألف دره قريب ثالث
   . انتهى

  والمجلوب طرح مكس القطن المغزول البلدي 

ذلك       وفي أواخر هذا الشهر جاء المرسوم الشريف بطرح مكس القطن المغزول   ودي ب دي والجلب أيضًا، ون البل
   . المسلمون بذلك فرحًا شديدًا وهللا الحمد والمنة في البلد، فكثرت الدعوات لمن أمر بذلك، وفرح

  وسبعمائة ثم دخلت سنة سبع وستين 

ع          ا يتب امية والحرمين الشريفين وم بالد المصرية والش ن        استهلت وسلطان ال ك األشرف ب اليم المل ك من األق ذل
سنين فما فوقها، وأتابك العساآر ومدبر ممالكه األمير  الحسين بن الملك الناصر محمد بن قالوون، وعمره عشر

ا الخاصكي،     دين يلبغ م              سيف ال ة القضاة ه اء السبكي، وبقي و البق دين أب اء ال افعية بمصر به وقاضي قضاة الش
   . في السنة الماضية، ونائب دمشق األمير سيف الدين منكلي بغا المذآورون

ال             ه الشيخ جم ا سوى الحنفي فإن ي قبله ذآورون في الت م الم ة،       وقضاة دمشق ه ن السراج شيخ الحنفي دين ب ال
د قاضي الق    ة بي افعي، وآاتب     والخطاب دين الش اج ال ن الشهيد،          ضاة ت دين ب تح ال السر وشيخ الشيوخ القاضي ف

   . الرهاوي ووآيل بيت المال الشيخ جمال الدين بن

م يشعر       د العصر قريب الغروب، ول ة        ودخل المحمل السلطاني يوم الجمعة بع ك لغيب د، وذل ر أهل البل ذلك أآث ب
ي هي إقطاع      ليكون النائب في السرحة مما يلي ناحية الفرات، آالرد للتجريدة التي تعينت لتخريب الكبيسات الت

   . السلطان أويس ملك العراق انتهى خيار بن مهنا من زمن

  اإلسكندرية استيالء الفرنج لعنهم اهللا على 

ة دمشق  رنج بمدين ى الف يط عل هر اهللا المحرم احت ن ش ر م ي العشر األخي ة  وف ي القلع وس ف ي الحب وا ف وأودع
م،       نصورة، واشتهر أن سبب ذلك أن مدينة اإلسكندريةالم محاصرة بعدة شواين، وذآر أن صاحب قبرص معه

   . مدينة اإلسكندرية حرسها اهللا تعالى وصانها وحماها وأن الجيش المصري صمدوا إلى حراسة

م فيما بلغنا، بعد ذلك بعد اإلسكندرية بأيا وسيأتي تفصيل أمرها في الشهر األتي، فإنه وضح لنا فيه، ومكث القوم
وا   حاصرها أمير من التتار يقال له مامية، واستعان بطائفة من الفرنج ففتحوها قسرًا، وقتلوا من أهلها خلقًا وغنم

   . آثيرًا واستقرت عليها يد مامية ملكًا عليها شيئًا

تانه  الشيخ شمس الد وفي يوم الجمعة سلخ هذا الشهر توفي الشيخ برهان الدين إبراهيم بن ين بن قيم الجوزية ببس
ه       بالمزة، ونقل إلى عند والده بمقابر باب الصغير، فصّلي عليه بعد صالة العصر بجامع جراح، وحضر جنازت

      . من التجار والعامة القضاة واألعيان وخلق

ان  ًا فاضًال في النحو وا     وآانت جنازته حافلة، وقد بلغ من العمر ثمانيًا وأربعين سنة، وآ ون أخر    بارع ه وفن لفق
ة بجامع         على طريقة والده رحمهما اهللا تعالى، وآان ه تصدير بالجامع، وخطاب ة، ول مدّرسًا بالصدرية والتدمري

   . ماًال جزيًال يقارب المائة ألف درهم انتهى ابن صلحان، وترك

ذا    يوم -هذا اليوم  ثم دخل شهر صفر وأوله الجمعة، أخبرني بعض علماء السير أنه اجتمع في الجمعة مستهل ه
ه    الكواآب السبعة سوى المريخ في برجا -الشهر  ريخ فإن العقرب، ولم يتفق مثل هذا من سنين متطاولة، فأما الم

رنج    آان قد سبق إلى برج نهم   القوس فيه ووردت األخبار بما وقع من األمر الفظيع بمدينة اإلسكندرية من الف لع
   . اهللا



 

ًا،        م األربعاء الثاني والعشرين من شهر اهللا   وذلك أنهم وصلوا إليها في يو ًا وال جيش ا نائب م يجدوا به المحرم، فل
ا    وال حافظًا للبحر وال ناصرًا، فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهار بعد ما حرقوا أبوابًا آبيرة منها، وعاثوا في أهله

   . المتعال م هللا العلي الكبيريقتلون الرجال ويأخذون األموال ويأسرون النساء واألطفال، فالحك فسادًا،

صبيحة يوم األربعاء قدم الشاليش المصري،  وأقاموا بها يوم الجمعة والسبت واألحد واالثنين والثالثاء، فلما آان
رًا       فأقلعت الفرنج لعنهم اهللا عنها، وقد أسروا ًا وحري وال ذهب خلقًا آثيرًا يقاومون األربعة آالف، وأخذوا من األم

   . ذلك ما ال يحد وال يوصف وبهارًا وغير

وتحولت الغنائم آلها إلى الشوائن بالبحر، فسمع  وقدم السلطان واألمير الكبير يلبغا ظهر يومئذ، وقد تفارط الحال
اء والشكوى    ل والبك ه            لألسارى من للعوي اد وذرفت ل ا قطع األآب لمين، م ه وبالمس تغاثة ب ى اهللا واالس والجأر إل

   . إنا هللا وإنا إليه راجعوناألسماع، ف العيون وأصم

ك الخطيب           دًا، وذآر ذل ك ج يهم ذل ى أهل دمشق شق عل اآى       ولما بلغت األخبار إل ر فتب ى المنب ة عل وم الجمع ي
   . الناس آثيرًا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

وأن يأخذ   النصارى من الشام جملة واحدة، وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة بمسك
وا من    منهم ربع أموالهم لعمارة ما خرب من اإلسكندرية، ولعمارة مراآب تغزو الفرنج، فأهانوا النصارى وطلب

ة        بيوتهم بعنف ذه الحرآ م تكن ه وا آل مهرب، ول شرعية، وال   وخافوا أن يقتلوا، ولم يفهموا ما يراد بهم، فهرب
   . يجوز اعتمادها شرعًا

د     دس عشر من صفر إلى الميدان األخضر لالجتماعوقد طلبت يوم السبت السا ا بع ان اجتمعن بنائب السلطنة، وآ
ريم     العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة، فرأيت منه ارة آ أنسًا آثيرًا، ورأيته آامل الرأي والفهم، حسن العب

   . هذا ال يجوز اعتماده في النصارى المجالسة، فذآرت له أن

   . مصر أفتى لألمير الكبير بذلكإن بعض فقهاء   : فقال

ومتى آانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا الجزية  هذا مما ال يسوغ شرعًا، وال يجوز ألحد أن يفتي بهذا،  : فقلت له
درهم الواحد      ملتزمين بالذلة والصغار، وأحكام نهم ال رد   -الملة قائمة، ال يجوز أن يؤخذ م ه     -الف ا يبذلون وق م ف

   . مثل هذا ال يخفى على األميرالجزية، و من

   ؟ آيف أصنع وقد ورد المرسوم بذلك وال يمكنني أن أخالفه  : فقال

ووعيد العقاب، وأنه يجوز ذلك وإن  وذآرت له أشياء آثيرة مما ينبغي اعتماده في حق أهل قبرص من اإلرهاب
ا هو الحديث        ائ  : عليهما السالم  لم يفعل ما يتوعدهم به، آما قال سليمان بن داود وني بالسكين أشقه نصفين آم ت

   . يعجبه هذا جدًا مبسوط في الصحيحين، فجعل

ى        ة إل ه مطالع ه آتب ب ذا، وأن فته به د       وذآر أن هذا آان في قلبه وأني آاش ا بع يأتي جوابه ديار المصرية، وس ال
   . هللاإحسان وقبول وإآرام زائد رحمه ا عشرة أيام، فتجيء حتى تقف على الجواب، وظهر منه

د     ه ق ع األول فبشرني أن رسم بعمل الشواني والمراآب لغزو       ثم اجتمعت به في دار السعادة في أوائل شهر ربي
   . الفرنج وهللا الحمد والمنة

بين يديه وهم قريب من أربعمائة فحلفهم  ثم في صبيحة يوم األحد طلب النصارى الذين اجتمعوا في آنيستهم إلى
   . فإنا هللا وإنا إليه راجعون اء الربع من أموالهم،آم أموالهم وألزمهم بأد

ى        وقد أمروا إلى الوالة بإحضار من في معالمتهم، ووالي البر قد خرج إلى راء إل ك، وجردت أم ا بسبب ل القراي
   . وغير ذلك النواحي الستخالص األموال من النصارى في القدس

   . الشافعي إلى القاهرة لدين السبكيوفي أول شهر ربيع األول آان سفر قاضي القضاة تقي ا



 

السعادة وسألته عن جواب المطالعة، فذآر لي  وفي يوم األربعاء خامس ربيع األول اجتمعت بنائب السلطنة بدار
   . الشواني والمراآب لغزو قبرص، وقتال الفرنج وهللا الحمد والمنة أنه جاء المرسوم الشريف السلطاني بعمل

روت، وأن يشرع في        جهيز القطاعين والنشارين من دمشق إلى الغابةوأمر نائب السلطنة بت القرب من بي ي ب الت
وم  اداني         عمل الشواني في آخر يوم من هذا الشهر، وهو ي ا الشريف التع ي وقفه رآن الت ة، وفتحت دار الق الجمع

ومية قاضي القضاة المدرسة البادرائية، وعمل فيها وظيفة حديث وحضر واقفها ي إلى جانب حمام الكلس، شمالي
      . السبكي انتهى واهللا أعلم تاج الدين

  السبكي عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين 

ه قاضي        ولما آان يوم االثنين الرابع والعشرين من ربيع األول عقد مجلس حافل ا رمى ب بدار السعادة بسبب م
   . كي، وآنت ممن طلب إليه فحضرته فيمن حضرالدين السب القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاضي القضاة تقي

غيرهم، بحضرة نائب الشام سيف الدين  وقد اجتمع فيه القضاة الثالثة، وخلق من المذاهب األربعة، وآخرون من
إلى األبواب الشريفة، واستنجز آتابًا إلى نائب السلطنة لجمع     منكلي بغا، وآان قد سافر هو إلى الديار المصرية

   . الناس ليسأل عنههذا المجلس 

عليه خط القاضيين المالكي والحنبلي،  وآان قد آتب فيه محضران متعاآسان أحدهما له واآلخر عليه، وفي الذي
   . ينبو السمع عن استماعه وجماعة آخرين، وفيه عظائم وأشياء منكرة جدًا

   . فيه إال خيرًا رأيت وفي اآلخر خطوط جماعات من المذاهب بالثناء عليه، وفيه خطي بأني ما

اذوا       ولما اجتمعوا أمر نائب السلطنة بأن يمتاز هؤالء عن هؤالء في ة وحدها، وتح المجالس، فصارت آل طائف
ا، وصرح    فيما بينهم، وتأصل عنه نائبه القاضي شمس الدين الغزي، والنائب اآلخر بدر الدين بن وهبة وغيرهم

دائم     الدين الحنبلي بأنه قد ثبت قاضي القضاة جمال نهم ب  عنده ما آتب به خطه فيه، وأجابه بعض الحاضرين م
   . النفوذ

ي ال للحنبل ادر القاضي الغزي فق داوتك لقاضي  : فب د ثبتت ع ول وارتفعت  أنت ق ر الق دين، فكث اج ال القضاة ت
ي،         األصوات وآثر الجدال والمقال، وتكلم قاضي ال الحنبل ا ق الكي أيضًا بنحو م دين الم ال ال فأجيب   القضاة جم

   . بمثل ذلك أيضًا

اس من         وطال المجلس فانفصلوا على مثل ذلك، ولما بلغت الباب أمر نائب ة الن إذا بقي ه، ف السلطنة برجوعي إلي
دين       الطرفين والقضاة الثالثة جلوس، فأشار نائب اج ال ين قاضي القضاة ت ي وأن   -السلطنة بالصلح بينهم وب يعن

الكي            فأشار  -قاال  يرجع القاضيان عما ذلك فالن الم ا أيضًا ب ل وأشرت أن ن قاضي الجب دين اب  الشيخ شرف ال
   . وامتنع الحنبلي، فقمنا واألمر باٍق على ما تقدم

ة    ثم اجتمعنا يوم الجمعة بعد العصر عند نائب السلطنة عن طلبه فتراضوا آيف يكون جواب الكتابات مع مطالع
الديار المصرية، ثم اجتمعنا أيضًا يوم الجمعة بعد الصالة التاسع   نائب السلطنة، ففعل ذلك وسار البريد بذلك إلى

   . بدار السعادة عشر من ربيع اآلخر

ى الصلح    افعية وهو       وحضر القضاة الثالثة وجماعة آخرون، واجتهد نائب السلطنة عل ين القضاة وقاضي الش ب
ان األمر أن سكنت    نهم     بمصر، فحصل خلف وآالم طويل، ثم آ ا سنذآره في       أنفس جماعة م ى م ك عل ى ذل إل

   . الشهر اآلتي

لنظارة الجيش، وأضيف إليه نظر الدواوين إلى  وفي مستهل ربيع اآلخر آانت وفاة المعلم داود الذي آان مباشرًا
   . آخر وقت

ان     ا في علمي، وآ م        فاجتمع له هاتان الوظيفتان ولم يجتمعا ألحد قبله آم اس بنظر الجيش وأعلمه ر الن من أخب
ذا           ماء رجاله، ومواضع اإلقطاعات، وقد آان والدهبأس ده ه لم ول ًا، فأس ًا قرائي ان يهودي وش، وآ ًا لنظار الجي نائب

   . عشر أو نحوها قبل وفاة نفسه بسنوات



 

ذا    وقد آان ظاهره جيدًا واهللا أعلم بسره وسريرته، وقد تمرض قبل وفاته بشهر أو نحوه، حتى آانت وفاته في ه
بعد العصر، ثم حمل إلى تربة له أعدها في بستانه بحوش، وله من  بالجامع األموي تجاه النسراليوم فصّلي عليه 

   . العمر قريب الخمسين

ة       وفي أوائل هذا الشهر ورد المرسوم الشريف السلطاني بالرد على نساء نهن مع الجباي ان أخذ م النصارى ما آ
   . كن األخذ من النساء أفحش وأبلغ في الظلم، واهللا أعلمظلمًا، ول التي آان تقدم أخذها منهن، وإن آان الجميع

ا من الخمر         وفي يوم االثنين الخامس عشر منه أمر نائب السلطنة أعزه اهللا بكبس    ة فوجد فيه اتين أهل الذم بس
وهللا الحمد والمنة، بحيث جرت في األزقة والطرقات، وفاض  المعتصر من الخوابي والحباب فأريقت عن آخرها

   . بمصادرة أهل الذمة الذين وجد عندهم ذلك بمال جزيل، وهم تحت الجباية زا من ذلك، وأمرنهر تو

ن،        وبعد أيام نودي في البلد بأن نساء أهل الذمة ال تدخل الحمامات مع دخل حمامات تختص به ل ت لمات، ب المس
ار عالمات   ومن دخل من أهل الذمة الرجال مع الرجال ا من أجراس      المسلمين يكون في رقاب الكف ون به يعرف

   . وخواتيم ونحو ذلك

يكون أحدهما أبيض واآلخر أصفر أو نحو     وأمر نساء أهل الذمة بأن تلبس المرأة خفيها مخالفين في اللون، بأن
   . ذلك

ع اآلخر    -ولما آان يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر  ين      طلب  -أعني ربي ة وجماعة من المفتي   : القضاة الثالث
دين        احية الشافعي نائباه، وهما القاضي شمسفمن ن ال ال ة، والشيخ جم ن وهب دين ب الدين الغزي والقاضي بدر ال

 والمصنف الشيخ عماد الدين بن آثير، والشيخ بدر الدين حسن الزرعي، والشيخ تقي الدين ابن قاضي الزبداني،
   . الفارقي

ي،    لحنبلي، والشيخومن الجانب اآلخر قاضيا القضاة جمال الدين المالكي وا ل الحنبل شرف الدين ابن قاضي الجب
   . بن حمزة بن شيخ السالمية الحنبلي، وعماد الدين الحنائي والشيخ جمال الدين ابن الشريشي، والشيخ عز الدين

وان دار السعادة،    ان،        فاجتمعت مع نائب السلطنة بالقاعة التي في صدر إي وجلس نائب السلطنة في صدر المك
رك   : حوله، فكان أول ما قالوجلسنا  ا،         آنا نحن الت اء فيصلحون بينن ا واختصمنا نجيء بالعلم ا إذا اختلفن وغيرن

   ؟ العلماء واختصموا فيمن يصلح بينهم فصرنا نحن إذا اختلفت

وال      ك األق ره من تل دم ذآ ك األوراق       وشرع في تأنيب من شنع على الشافعي بما تق ي آتبت في تل ل الت واألفاعي
بالصلح بين القضاة بعضهم من بضع فصمم بعضهم وامتنع، وجرت  ا، وأن هذا يشّفي األعداء بنا، وأشاروغيره

أما سمعتم قول   : فيما بينهم، ثم حصل بحث في مسائل ثم قال نائب السلطنة أخيرًا مناقشات من بعض الحاضرين
   .  ] 95  : المائدة [   } اللَُّه َعمَّا َسَلَف َعَفا }   : تعالى اهللا

إلى الديار المصرية، ثم خرجنا على  فالنت القلوب عند ذلك وأمر آاتب السر أن يكتب مضمون ذلك في مطالعة
   ) 14/362  : ص/ج (   . ذلك انتهى واهللا أعلم

  دمشق عودة قاضي القضاة السبكي إلى 

ة     دم من ناحي ى ق د    في يوم األربعاء التاسع والعشرين من جمادى األول ى      الكسوة وق ان إل اه جماعة من األعي تلق
ن          الصمين وما فوقها، فلما وصل إلى الكسوة آثر دين ب ال ال ة الشيخ جم ا قاضي قضاة الحنفي الناس جدًا وقاربه

اس         السراج، فلما أشرف من اء، والن ى مع النس رة وأشعلت الشموع حت عقبة شحورا تلقاه خالئق ال يحصون آث
   . عظيم في سرور

والمؤذنون يكبرون، والناس في سرور عظيم،    الجسورة تلقته الخالئق الخليفيين مع الجوامع،فلما آان قريبًا من 
دخل دار    ولما قرب باب النصر وقع مطر عظيم والناس ه، ف معه ال تسعهم الطرقات، يدعون له ويفرحون بقدوم

   . اء أآثر من العامةالسلطنة، ثم دخل الجامع بعد العصر ومعه شموع آثيرة، والرؤس السعادة وسلم على نائب



 

د استدعى نائب      ولما آان يوم الجمعة ثاني شهر جمادى اآلخرة رآب قاضي القضاة السبكي إلى دار السعادة وق
دخلوا دار         السلطنة بالقاضيين المالكي والحنبلي، فأصلح بينهم، ى الجامع، ف تهم يتماشون إل ده ثالث وخرج من عن

   . عيوضيفهما الشاف الخطابة فاجتمعوا هناك،

إلى دار المالكي، فاجتمعوا هنالك وضيفهم   ثم حضرا خطبته الحافلة البليغة الفصيحة، ثم خرجوا ثالثتهم من جوا
   . للصواب واهللا الموفق . المالكي هنالك ما تيسر

ديار          يم الشريفة السلطانية من ال ذا الشهر وردت المراس ل ه ر من إقطاعه        وفي أوائ أن يجعل لألمي المصرية ب
د،         صف خاصًا له، وفي النصف اآلخر يكون ألجناده،الن ر وهللا الحم د، وعدل آثي ذا رفق عظيم بالجن فحصل به

   . السبق والرمي بالنشاب، وأن يكونوا مستعدين متى استنفروا نفروا وأن يتجهز األجناد ويحرصوا على

الى         ال اهللا تع ا ق رنج آم ال الف أهبوا لقت ذلك وت دُّو  }   : فاستعدوا ل مْ َوَأِع ِل         ا َلُه اِط اْلَخْي ْن ِرَب وٍَّة َوِم ْن ُق َتَطْعُتْم ِم ا اْس َم
   .  ] 60 : األنفال [ اآلية   { اللَِّه َوَعُدوَُّآْم ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ

   .  )  ) أال إن القوة الرمي (  (   : وثبت في الحديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال على المنبر

   .  )  ) إلي ارموا وارآبوا وأن ترموا أحب (  (   : آلخروفي الحديث ا

ي       وفي يوم االثنين بعد الظهر عقد مجلس بدار السعادة للكشف على قاضي رداوي الحنبل دين الم ال ال القضاة جم
ع         بمقتضى مرسوم شريف ورد من الديار المصرية بذلك، ر من شهود مجلسه من بي ده آثي وذلك بسبب ما يعتم

   . وإثبات إعسارات أيضًا آذلك وغير ذلك انتهى ستوف فيها شرائط المذهب،أوقاف لم ي

  المصرية الوقعة بين األمراء بالديار 

ر           ر الكبي أن األمي ر ب ادى اآلخرة ورد الخب ر من جم ه جماعة من        وفي العشر األخي ا الخاصكي خرج علي يلبغ
ل جماعة وجرح    إليهم إلى  األمراء مع األمير سيف الدين طيبغا الطويل، فبرز قبة القصر فالتقوا معه هنالك، فقت

ى   ق من             آخرين، وانفصل الحال عل دار، وخل ل وهو جريح، ومسك أرغون السعردي الدوي ا الطوي مسك طيبغ
   . والطبلخانات أمراء األلوف

   . ونصره وهللا الحمد والمنة وجرت خبطة عظيمة استمر فيها األمير الكبير يلبغا على عزه وتأييده

ان نائب      وفي ذي آ دمر ال دين بي ديار المصرية بطلب       ثاني رجب يوم السبت توجه األمير سيف ال ى ال دمشق إل
   . وفتح قبرص إن شاء اهللا، انتهى واهللا تعالى أعلم األمير يلبغا ليؤآد أمره في دخول البحر لقتال الفرنج

  مما يتعلق بأمر بغداد 

ا        دادي أحد رؤس رحمن البغ د ال ي الشيخ عب داد وأصحاب التجارات،   أخبرن دين العطار      ء بغ  -والشيخ شهاب ال
دادي أيضًا    د أن   -السمسار في الشرب بغ داد بع د الطواشي          أن بغ ك العراق وخراسان من ي تعادها أويس مل اس

وزير، فأحضره السلطان          مرجان، واستحضره فأآرمه وأطلق له، د أخو ال ر أحم ة من األمي فاتفقا أن أصل الفتن
   . وضربه بسكين في آرشه فشقه إلى بين يديه

ذ  ة، وأخ ذلك نصرة عظيم نة ل ل الس ه، فانتصر أه راء فقتل ر بعض األم أحرقوه  وأم اب األزج ف ل ب بته أه خش
اري      دين األنب ال ال ل الشيخ جم ده سريعًا         وسكنت األمور وتشفوا بمقت ه اهللا بع وزير الرافضي فأهلك ه ال ذي قتل ال

   . انتهى

  حاتم الشافعي ن عبد العزيز بنوفاة قاضي القضاة عز الدي 

اة            ديار المصرية بوف اب من ال دم آت ن        وفي العشر األول من شهر شعبان ق د اب دين محم در ال قاضي القضاة ب
وفي   جماعة بمكة شرفها اهللا، في العاشر من جمادى اآلخرة ودفن في الحادي عشر في باب المعلي وذآروا أنه ت

   . وهو يقرأ القرآن



 

ي صاحب ال ول  وأخبرن ان يق ه آ الى أن ه اهللا تع ي حفظ دين الرحب ي ال يخ محي رًا ش ا   : آثي وت وأن تهي أن أم أش
ة،       : تمناه معزول، وأن تكون وفاتي بأحد الحرمين، فأعطاه اهللا ما ى مك اجر إل عزل نفسه في السنة الماضية، وه

   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم قدم المدينة لزيارة رسول

     . بالرحمة ثراه ت وفاته بها في الوقت المذآور فرحمه اهللا وبلثم عاد إلى مكة وآان

ة،     وقد آان مولده في سنة أربع وتسعين، فتوفي عن ثالث وسبعين سنة، وقد ة هائل دنيا ورفع نال العز عزًا في ال
رغ       م عزل نفسه وتف ار، ث داريس آب ه         ومناصب وت ا قلت ه م ال ل الحرمين الشريفين، فيق ادة والمجاورة ب في   للعب

   : بعض المراثي

  تزودت له من خيار الزاد* فكأنك قد ُأعلمت بالموت حتى 

ل،  ايعوه      وحضر عندي في يوم الثالثاء تاسع شوال البترك بشارة الملقب بميخائي ام ب ة بالش ي أن المطارن وأخبرن
ه ال تكون   بإنطاآية، فذآرت له أن هذا أمر مبتدع في دن  على أن جعلوه بترآًا بدمشق عوضًا عن البترك يهم، فإن

   . القسطنطينية باإلسكندرية وبالقدس وبإنطاآية وبرومية، فنقل بترك رومية إلى استنبول وهي البتارآة إال أربعة

   . أعظم من ذلك وقد أنكر عليهم آثير منهم إذ ذاك، فهذا الذي ابتدعوه في هذا الوقت

بالشام الشريف ألجل أنه أمره نائب السلطنة    ه في المقاملكن اعتذر بأنه في الحقيقة هو عن إنطاآية، وإنما أذن ل
ى صاحب      تهم إل ة بسبب             أن يكتب عنه وعن أهل مل ال والجناي م من الخزي والنك ا حل به ه م ذآر ل رص، ي قب

   . اإلسكندرية عدوان صاحب قبرص على مدينة

   . المكتوب إليهم أيضًااهللا ولعن  وأحضر لي الكتب إليه وإلى ملك استنبول وقرأها علّي من لفظه لعنه

م     ة، وه رنج      وقد تكلمت معه في دينهم ونصوص ما يعتقده آل من الطوائف الثالث نهم اإلف ة وم ة واليعقوبي الملكي
   . حاصله أنه حمار من أآفر الكفار لعنه اهللا والقبط والنسطورية، فإذا هو يفهم بعض الشيء، ولكن

تعادة السلطان أويس      ا اس ك العراق     وفي هذا الشهر بلغن ن الشيخ حسن مل د الطواشي       اب داد من ي وخراسان لبغ
فجاء إليه في جحافل آثيرة فهرب مرجان ودخل أويس    مرجان الذي آان نائبه عليهما، وامتنع من طاعة أويس،

   . يومًا مشهودًا إلى بغداد دخوًال هائًال، وآان

ر      ن بيدمروفي يوم السبت السابع والعشرين من شعبان قدم األمير سيف الدي د أمي ى البري من الديار المصرية عل
ا           مائة مقدم ألف، وعلى نيابة يلبغا في جميع ارة البحر وعمل المراآب، فلم ى إم ا، وعل ه بدمشق وغيره دواوين

اء        قدم أمر بجمع جميع وم األربع روت لقطع األخشاب، فسيروا ي زيهم لبي  النشارين والنجارين والحدادين وتجه
   . على اللحاق بهم إلى هنالك وباهللا المستعان ثاني رمضان وهو عازم

وا آل من     ك، وجعل ه       ثم أتبعوا بآخرين من نجارين وحدادين وعتالين وغير ذل ر ينزلون وجدوه من رآاب الحمي
الهم،      ويرآبوا إلى ناحية البقاع، وسخروا لهم من الصناع اآى عوائلهم وأطف ة وتب وغيرهم، وجرت خطبة عظيم

   . وآان من الالئق أن يسلفوه حتى يترآوه إلى أوالدهم أجورهم، ولم يسلفوا شيئًا من

ن قاضي  دين اب ي ال ا عن تق امع يلبغ ي بج دين المقدسي الحنف ان ال ري،  وخطب بره دين الكف القضاة شرف ال
ك    ا، وشق ذل تدمر أخي يلبغ وم   بمرسوم شريف ومرسوم نائب صفد اس ك ي اعتهم، وذل ى جده وجم ه وعل علي

   . آثير رمضان، هذا وحضر عنده خلقالجمعة الرابع من 

ة،       وفي يوم الخميس الرابع والعشرين منه قرئ تقليد قاضي القضاة شرف ل لقضاء الحنابل ن قاضي الجب الدين ب
ا          عوضًا عن قاضي القضاة جمال الدين المرداوي، بتها لهم دم نس ه أيضًا، بسبب أمور تق الكي مع عزل هو والم

   . وحضر عنده الشافعي والحنفي الحنابلة، وقرئ التقليد بمحراب

يهم       م يخرج إل ة، فل ارة الغربي د         وآان المالكي معتكفًا بالقاعة من المن اه، وق رأي قاضي حم ه معزول أيضًا ب ألن
   . وقعت شرور وتخبيط بالصالحية وغيرها



 

دم  سري الدين إسماعيل الم وفي صبيحة يوم األربعاء الثالثين من شهر رمضان خلع على قاضي القضاة الكي، ق
ة، عوضًا عن قاضي القضاة        ى قضاء المالكي رئ         من حماه عل دين المسالتي، عزل عن المنصب، وق ال ال جم

   . عنده القضاة واألعيان تقليده بمقصورة المالكية من الجامع، وحضر

بينه وبين سامعًا مطيعًا، بعد أن جرت  وفي صبيحة يوم األربعاء سابع شوال قدم األمير حيار بن مهنا إلى دمشق
ذا        الجيوش حروب متطاولة، آل ذلك ليطأ البساط، دم ه ه ق ك آل د ذل ل، فبع فأبى خوفًا من المسك والحبس أو القت

   . المصرية ليصطلح مع األمير الكبير يلبغا، فتلقاه الحجبة والمهمندارية والخلق اليوم قاصدًا الديار

ى        ب حماه عمرشاهوخرج الناس للفرجة، فنزل القصر األبلق، وقدم معه نائ وم إل اني ي ه ث ه، وخرج مع فنزل مع
   . الديار المصرية

اء قاضي       وأقرأني القاضي ولي الدين عبد اهللا وآيل بيت المال آتاب والده قاضي ي البق ن أب دين ب القضاة بهاء ال
ر    ديار المصرية، أن األمي ه سبعة مدرسين          قضاة الشافعية بال ون في ن طول ًا بجامع اب ر جدد درس ة،   الكبي للحنفي

ى         وجعل لك فقيه منهم في وا إل ة انتقل ر الحنفي ه أن جماعة من غي  الشهر أربعين درهمًا، وأردب قمح، وذآر في
   . مذهب أبي حنيفة لينزلوا في هذا الدرس

  درس التفسير بالجامع األموي 

ي    وفي صبيحة يوم األربعاء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستين   بعمائة، حضر الش ة الشيخ   وس خ العالم
ه اهللا   عماد الدين بن آثير درس التفسير الذي أنشأه ملك األمراء نائب السلطنة األمير سيف الدين منكلي بغا رحم

   . الذي جددها في حال نظره عليه أثابه اهللا تعالى من أوقاف الجامع

ًا لكل طالب في الشهر      د عشرون،    عشرة د  وجعل من الطلبة من سائر المذاهب خمسة عشر طالب م، وللمعي راه
ه  ين دعوت انون، وتصدق ح دّرس ثم رون، وللم ة عش ب الغيب ع القضاة   ولكات درس، فحضر واجتم لحضور ال

   .  .  . مشهودًا وهللا الحمد والمنة، وبه التوفيق والعفة انتهى واألعيان، وأخذ في أول تفسير الفاتحة، وآان يومًا

ن ا    د ب دين أحم ل    قضاة الحنابلة الشيخ شرف ال ن قاضي الجب ن        لحسن ب دين ب دواوين سعد ال اظر ال المقدسي، ون
دين      التاج إسحاق؛ وآاتب السر فتح الدين بن ان ال امية بره الشهيد، وهو شيخ الشيوخ أيضًا، وناظر الجيوش الش

   . انتهى . بيت المال القاضي ولي الدين بن قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء بن الحلي، ووآيل

  المصرية ب السلطنة إلى الديارسفر نائ 

د،  م رآب هو ونائب         لما آانت ليلة الحادي والعشرين قدم طشتمر دويدار يلبغا على البري دار السعادة، ث زل ب فن
ين   السلطنة بعد العشاء األخيرة في المشاعل، والحجبة بين أيديهما والخالئق يدعون لنائبهم، واستمروا آذلك ذاهب

فنزل بدار سنجر   رمه يلبغا وأنعم عليه وسأله أن يكون ببالد حلب، فأجابه إلى ذلك وعادالمصرية فأآ إلى الديار
   . اإلسماعيلي، وارتحل منها إلى حلب

دم النائب المعز        وقد اجتمعت به هنالك وتأسف الناس عليه، وناب في الغيبة األمير سيف  ى أن ق ة، إل دين زبال ال
   . السيفي قشتمر عبد الغني على ما سيأتي

ه   م رحم وم السبت السادس والعشرين      وتوفي القاضي شمس الدين بن منصور الحنفي الذي آان نائب الحك اهللا ي
   . الثمانين من المحرم، ودفن بالباب الصغير، وقد قارب

   . الوزوازة ناظر األوقاف بالصالحية وفي هذا اليوم أو الذي بعده توفي القاضي شهاب الدين أحمد ابن

روت،        وم الجمعة ثالث صفر نودي في البلد أن ال يتخلف أحد من   وفي صبيحة ي ى بي ة عن السفر إل اد الحلق أجن
سطح المزة، وخرج ملك األمراء أمير على آان نائب الشام  فاجتمع الناس لذلك فبادر الناس والجيش ملبسين إلى

   . جماعته ملبسين في هيئة حسن وتجمل هائل من داره داخل باب الجابية في



 

والحجبة إلى بين يديه إلى وطاقه وشاوروه في  لده األمير ناصر الدين محمد وطلبه معه، وقد جاء نائب الغيبةوو
ال ر، فق ر، ولكن  : األم ا أم ا هن ي ه يس ل اس  ل ق من الن ر، وخرج خل اك أم ي هن ال فل إذا حضر الحرب والقت

لى العادة، وحرض الناس على الجهاد، تاج الدين الشافعي بالناس يوم الجمعة ع متبرعين، وخطب قاضي القضاة
   . والمنة جماعة من غلمانه الألمة والخوذ وهو على عزم المسير مع الناس إلى بيروت وهللا الحمد وقد ألبس

أن   ر ب ا هي         ولما آان من آخر النهار رجع الناس إلى منازلهم وقد ورد الخب ي ُرؤيت في البحر إنم المراآب الت
   . ولكن ظهر منهم استعداد عظيم وهللا الحمد ، فطابت قلوب الناس،مراآب تجار ال مراآب قتال

ى   ان إل ه        وفي ليلة األحد خامس صفر قدم باألمير سيف الدين شرشي الذي آ ًا علي آخر وقت نائب حلب محتاط
ى دار السعادة بدمشق، فسير      ى طرابلس بطاًال، وبعث في سرجين           بعد العشاء اآلخرة إل زوًال عن حلب إل مع

   . ألمير عالء الدين بن صبحصحبة ا

الوون،      وبلغنا وفاة الشيخ جمال الدين بن نابتة حامل لواء شعراء زمانه بديار ك المنصور ق مصر بمرستان المل
   . اهللا تعالى وذلك يوم الثالثاء سابع صفر من هذه السنة رحمه

والة      رهم فأرسل ال رهم فمسك     صب  وفي ليلة ثامنه هرب أهل حبس السد من سجنهم وخرج أآث ذ في أث يحة يومئ
   . المنقلب آثير ممن هرب فضربوهم أشد الضرب، وردوهم إلى شر

رنج      دان أن ال يعامل الف ودي بالبل تالن واجتمعت في       وفي يوم األربعاء خامس عشره ن ة والكي ة والحبوب بالبنادق
أخبرن      آخر هذا اليوم باألمير زين الدين زبالة ذهب ف دار ال ازل ب ة الن ره أن صاحب    نائب الغيب دي أخب ي أن البري

   . النجوم أن قبرص مأخوذة، فجهز مرآبين من األسرى الذي عنده من المسلمين إلى يلبغا قبرص رأى في

ان من      ل، وآ رًا قت دًا من األسارى إال       ونادى في بالده أن من آتم مسلمًا صغيرًا أو آبي ه أن ال ال يبقى أح عزم
   . أرسله

جمال الدين المسالتي المالكي الذي  مس عشره قدم من الديار المصرية قاضي القضاةوفي آخر نهار األربعاء خا
ام     ه         آان قاضي المالكية فعزل في أواخر رمضان من الع دخلها لعل ديار المصرية ف م قصد ال  الماضي، فحج ث

ام فجاء ف   يستغيث فلم يصادفه قبول، فاّدعى زل في   عليه بعض الحجاب وحصل له ما يسوءه، ثم خرج إلى الش ن
   . شمالي الجامع التربة الكاملية

   . آثيرة جدًا، فأحسن اهللا عاقبته ثم انتقل إلى منزل ابنته متمرضًا والطالبات والدعاوى والمصالحات عنه

زل بالقصر        وفي يوم األحد بعد العصر دخل األمير سيف الدين طيبغا الطويل من ى دمشق فن القدس الشريف إل
ة      ن أو ثالثة إلى نيابة حماهاألبلق، ورحل بعد يومي ار بتولي حرسها اهللا بتقليد من الديار المصرية، وجاءت األخب

ي  دين منكل يف ال ر س ريم        األمي ريف والتك ن التش ه م ه حصل ل ق وأن ة دمش ن نياب ًا ع ب عوض ة حل ا نياب بغ
   . بديار مصر شيء آثير ومال جزيل وخيول وأقمشة وتحف يشق حصرها والتشاريف

ه في    ر بدمشق األمير سيف الدين اقشتمر عبد الغني، الذي آانوأنه قد استق حاجب الحجاب بمصر، وعوض عن
   . وخلع على الثالثة في يوم واحد الحجوبية األمير عالء الدين طبغا أستاذ دار يلبغا

رنج  دم بري      وفي يوم األحد حادي عشر ربيع األول اشتهر في البلد قضية الف ة اإلسكندرية وق دي من  أيضًا بمدين
ان    ى من آ ي          الديار المصرية بذلك، واحتيط عل ة وأخذت حواصلهم، وأخبرن رنج وسجنوا بالقلع بدمشق من الف

دموا       قاضي القضاة تاج الدين رنج ق ة من الف الشافعي يومئذ أن أصل ذلك أن سبعة مراآب من التجار من البنادق
     . اإلسكندرية فباعوا بها واشتروا إلى

م       مير الكبير يلبغا أن مرآبًا من هذه السبعة إلىوبلغ الخبر إلى األ ول له رنج يق ى الف رص، فأرسل إل   : صاحب قب
ك  ن ذل امتنعوا م ذه المرآب ف لموا ه حونة    أن يس واني مش تة وش ارهم س ي آث راآبهم، فأرسل ف ى م ادروا إل وب

م  والفرنج في البحر فقتل من الفريقين خلق ولكن من الفرنج أآثر بالمقاتلة، فالتقوا هم من   وهربوا فارين بما معه
   . البضائع



 

ده           ه ول ارك ومع ان نائب دمشق أيضًا في جيش مب ذي آ ل، فرجع       فجاء األمير علي ال ه في تجمل هائ ومماليك
   . في أمرها، وعاد سريعًا األمير علي واستمر نائب السلطة حتى وقف على بيروت ونظر

رنج جاؤوا طرابلس غزاة وأخذوا مر       ي أن الف ًا للمسلمين من   وقد بلغن اس ينظرون وال      آب وه، والن ا وحرق المين
روا  رنج آ نعهم؛ وأن الف م وال م تطيعون دفعه ه     يس ا إلي ا هللا وإن لمين، فإن ن المس ة م روا ثالث د أس ين، وق راجع

   . أعلم انتهى واهللا  . راجعون

  مقتل يلبغا األمير الكبير 

ديار    عشر من ربيع جاء الخبر بقتله إلينا بدمشق في ليلة االثنين السابع اآلخر مع أسيرين جاءا على البريد من ال
رت        : ثاني عشر هذا الشهر المصرية، فأخبرا بمقتله في يوم األربعاء ذ، وتغي وه يومئ ى قتل ه حت تماأل عليه مماليك

ام  الدولة ومسك من  أمراء األلوف والطبلخانات جماعة آثيرة، واختبطت األمور جدًا، وجرت أحوال صعبة، وق
ر  ب رح أآث ا     أعباء القضية األمير سيف الدين طيتمر النظامي وقوي جانب السلطان ورشد، وف راء بمصر بم األم

   . وقع

انوا   وقدم نائب السلطنة إلى دمشق من بيروت فأمر بدق البشائر، وزينت البلد ففعل ذلك، وأطلقت الفرنج الذين آ
   . بالقلعة المنصورة فلم يهن ذلك على الناس

   . محمد وآله ما وجد من التاريخ والحمد هللا وحده، وصلواته على نبينا وهذا آخر
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