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  القسم األول

  سنة أربع وثمانين وثمانمائة

كان عقد قران بنت زين الدين اهلديري على ابن السيد تاج الدين الصليت، برهان الدين إبراهيم، على ... 
أرسل أربع قراريب زجاج أمياه وسكراً، وأباليح مثرة، وشقتني حرير، وعقده موالنا و... مبلغ أشرفية 

الشيخ تقي الدين، خال أبيها، باملشهد، بعد صالة الظهر، وقبل له والده، وكان حاضر العقد جدها 
ألبيها الشيخ شهاب الدين، والشيخ مشس الدين اخلطيب، والشيخ غرس الدين اللدي، والشيخ شهاب 

 الصرييف، ورضي الدين بن الغزي، والشيخ مشس الدين النرييب، والشيخ مشس الدين بن البزة، الدين
  .وفيه ثار هواء كثري، وقطعت األار. وشربوا سكرا

  .ويف يوم االثنني ثالثه، صام النصارى

، قرأه ولبس القاضي جنم الدين بن مفلح احلنبلي خلعته بدمشق وقريء توقيعه باجلامع األموي على العادة
نور الدين حممود بن الباعوين نائب كاتب السر؛ كما قرأ توقيع قاضي احلنفية التاج بن عربشاه املار ذكره 

القاضي اء الدين احلجيين، ومل يلبس النائب اخللعة للقاضي جنم الدين ملعاكسته ألجل بلصة منه بطلب 
 والكالم كثري يف لبس القاضي احلنبلي من مبلغ ومل يركب على العادة، ومل يطلع وردة القضاة من الباب،

  .جهة النائب

ووقع من أيب بكر احلريري املتصوف كالم فاحش يف حق عز الدين الناصري بسبب العذراوية، فضربه مث 
 - أخذه إىل القاضي املالكي، وأراد ضربه، فوقع فيه شفاعة من موالنا الشيخ تقي الدين، فرفع للحبس 

عسكر باملصطبة، ولبس بعض العسكر وطلع إليها، فوقع مطر كثري إىل آخر وفيه أراد النائب عرض ال
  .النهار

  .ويف يوم األحد تاسعة ليالً سافر النائب، وحصل للناس شوطة

وفيه دخل النائب بني الصالتني من جهة العناية، وقدامه حنو األربعني . ويف يوم االثنني عاشره عيد الناس
لى، كبسهم على مكان يسمى احلمراء، شرقي قرية ضمري أو قبليها، رأساً من العرب على رماح من أع

وصادف وقت . وعيد يف ضمري وغنم منهم شيئاً كثرياً؛ مث دخل بعده بساعة حنو األلف مجل غالبها نوق
دخوله جاء من حتت القلعة مجاعة ومعهم وحوش مصادة على محري، ما بني ضباع وأتياس وعنيزات 

 معه عند مدرسة الزجنيلية، وأشار أن يكونوا قدامه، إشارة إىل صيد وحوش الربية وثعالب وغريها، فالتقوا
  .من اآلدميني وغريهم
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 ويف يوم االثنني سابع عشره عرض النائب العسكر، - ويف اليوم السبت خامس عشره كان أو األعجاز 
عرضوا يف سائر وهم ملبسون بالسالح الكامل، يف املصطبة، وذكر أنه مبرسوم من السلطان، وكذلك 

  .بالد السلطان

ويف يوم اجلمعة عشريه شاع بدمشق وفاة أيب ذر بن احلافظ برهان الدين بن القوف، احملدث احلليب، تويف 
 وفيه عقد جملس بالقضاة الثالثة، وحضر القاضي برهان الدين بن املعتمد، بسبب زاوية العدوية، -حبلب 

  .وابن حمرز، ومل يتحرر شيء

ار دمشق، وهو آخر األعجاز، وطلع شيخ اإلسالم تقي الدين إىل زملكا والرشيدية للفرجة وفيه جاءت أ
وولد للقاضي حمي الدين اإلخنائي ولد، شقيق سيدي إبراهيم، كناه بأيب . على زهر اللوز واملشمش

  .الفضل

ه مطالعة ويف يوم االثنني رابع عشريه جاء احلاج حممد الدقي إىل القاضي صالح الدين العدوي، ومع
الشيخ شهاب الدين بن احملوجب بسبب عمارة اجلامع األموي، وشرع يف عمارته مبباشرة األمري يشبك 

  .احلمزاوي، والبداة مبشهد الزيلع

ويف يوم السبت ثاين عشريه كان أول فصل الربيع، ونقلت الشمس للحمل، وكان يوماً مطرياً كثري 
  .اهلواء

  سنة خمس وثمانين وثمانمائة

ت واخلليفة أمري املؤمنني ابن أخ املستنجد باهللا وسلطان مصر والشام وما معهما امللك األشراف أبو استهل
النصر قايتباي اجلركسي، ونائبه بدمشق قانصوة اليحياوي، وقاضيها وكاتب سرها قطب الدين اخليضري 

شهاب الدين املريين الشافعي، وهو مقيم بالقاهرة له مدة، واحلنفي تاج الدين بن عربشاه، واملالكي 
املغريب، واحلنبلي جنم الدين بن مفلح، وناظر اجليش موفق الدين العباسي احلموي، ونائب القلعة عالء 

  .الدين بن شاهني، واحلاجب الكبري يشبك العالي، ودوادار السلطان يلباي األينايل

  .استهلت بيوم االثنني املبارك، وهو رابع عشر آذار من أشهر الروم

    

 ويف يوم -. صل فيه ريح شديدة، وزاد النهر زيادة قوية، والثمار غالبها أزهرت، وخرج بعض الورقوح
األربعاء ثالثه تويف القاضي زين عبد الرمحن الزرعي احلنفي فجأة، وكان رجالً ديناً خرياً، عني نواب 

نفي بطرابلس، وإقامته ا مع القاضي احلنفي، عفيفاً يف مباشرته، متوفقاً يف األمور؛ وويل قاضي القضاة احل
أوالده كثرية، وهو يدعى أنه ابن عم بين قاضي عجلون، وكان كثري الترداد إىل دمشق، وحيب اإلقامة ا 
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أكثر من طرابلس، حصل له جدور من رأسه إىل حلقه، وصلي عليه باجلامع األموي، ودفن مبقربة 
  .الفراديس بالقرب من تربة الناصر بن برقوق

لق مقدم الزبداين ابن العزقي من السجن بسفارة شخص يدعى سيدي عمر بن النرييب التاجر وفيه أط
احلليب، املقيم اآلن بدمشق، وكان يف السجن من حريق اجلامع قد أشرف على القتل، فخلصه اهللا تعاىل 

: املسلمنيوالعمل كثري يف اجلامع األموي، واملعلمون من . على يد هذا الرجل، ألن له دخال يف الدولة

  .عبد الوهاب احلليب وابن العجلونية وحممد بن املؤذن واألعسر والدفيه ابن التازي وأخيه عبد الوهاب

  .ويف يوم اخلميس رابعه ذكر أنه حصل لبعض التفاح الفاطمي والسكري بعض شوطة من اهلواء املتقدم

، فمن قائل إنه توجه إىل اخلربة، وفيه سافر النائب ومجيع اجلند إىل جهة الغرب، واختلفت األقوال فيه
ومن قائل إىل الغور، ومن قائل إىل الغرب، ومن قائل إىل حرب شيخ جبل نابلس ألمر اتفق بينه وبني 

يونس كاشف الرملة، خرق حرمته ووضعه يف زجنري ومشاه إىل لد، وخرق طبلخانته، وأهانه إهانة بالغة، 
  .مث أطلقه بعد ذلك، واهللا أعلم حبقيقة احلال

ويف يوم االثنني ثامنه جاء مجاعة من القاهرة إىل محاة، وأخربوا بأنه جاء مبشر إىل القاهرة من احلجاز 
الشريف يف ثالث عشري احلجة، وأخرب بأن السلطان طيب، ووصل إىل مكة املشرفة، وحج واجتمع 

 إن السلطان ضيف مبحمد بن بركات سلطان مكة املشرفة، وأقبل عليه السلطان وتساملا على األرض؛ مث
حممد بن بركات، وتصدق مبثانية اآلف دينار؛ وهو راجع صحبة احلاج إىل القاهرة، وكتب بأنه ال يالقيه 

  .أحد إىل الربكة

ويف يوم اجلمعة ثاين عشره جاء كتاب من إياس نائب بريوت إىل القاضي صالح الدين العدوي بأن 
 وأخرب بأن صاحب رودس أرسل خيربهم بأن شخصاً من الفرنج جاء يف كريب وهو من أهل قربس،

السلطان ابن عثمان أنزل يف البحر تعمرية حنو اخلمسمائة قطعة، ويف الرب خلقاً كثرياً، ومل يعلم أين 
  .يتوجهون

ويف ليلة السبت ثالث عشره سافر القاضي شهاب الدين بن الفرفور متوجهاً إىل القاهرة، ومعه مشس 
 عبد الرزاق الزرعي، والقاضي عز الدين الكوكاجي، والشيخ عالء الدين بن الدين الكيزاين، وزين الدين

سامل، وركب معه يودعه القاضي تاج الدين بن عربشاه احلنفي، وناظر اجليش املوفق العباسي، وحاجب 
  .احلجاب، وعالء الدين البصروي، ومشس الدين اخلطيب، وحميي الدين اإلخنائي

 الفقراء إىل زقاق القرائيني بني النهرين، وكبسوا مكاناً يعمل فيه البوزة، ويف يوم األحد رابع عشره توجه
فأراقوها وأمسكوا من يعملها نفرين تركمان، فذكرا أن شاد الشراب خاناه أرسل خلف أحدمها إىل 

حلب ليعلمها ألجل املماليك، وله جعلٌ على ذلك يف كل شهر، فكتب عليهما ورقة حبضور موالنا شيخ 
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تقي الدين باملشهد، مع حضور القاضي شهاب الدين الطرابلسي نائب املالكي، ويشبك احلاجب اإلسالم 
الثاين شاد عمارة اجلامع، والشيخ إبراهيم األقباعي، والشيخ أيب الفضل القدسي، والشيخ أيب العباس 

  .البادراي، ونور الدين األزبكي

 البحر العثمانية، وهي أن ابن بداق أرسل إىل ويف يوم األربعاء سابع عشره جاء اخلرب من بريوت بقضية
  .نائب حلب يستأذنه يف الدخول إىل بالدها خوفاً من العثامنة لقصدهم له

ويف يوم اخلميس ثامن عشره ورد كتاب النائب من اخلربة حلاجب احلجاب بأنه وصل كتاب من نائب 
، وأنه واصل يف ساقة احلاج متوجهاً غزة إليه على يد ساع، يذكر فيه أنه القى السلطان إىل عقبة أيلة

للقاهرة، وأمر بدق البشائر، فدقت، ورمي باملكاحل، ونودي بالزينة؛ كل ذلك بواسطة نقيب القلعة 
  .أيدكي محار وهو من مماليك السلطان

ووصل كتاب السيد كمال الدين بن محزة وشهاب الدين بن احملوجب من القاهرة، وفيه تعريض لبعض 
  .لشيخ تقي الدين املنوه بهذلك ملوالنا ا

    

ويف يوم اجلمعة ثاين عشره عقد جملس عند شباك مشهد النائب من اجلامع األموي، بسبب محام بني 
النهرين، من شهاب الدين الرقاوي املتكلم على وقف املنصوري وواضع اليد على احلمام املذكور، حبضور 

  .ين بن املعتمد، وانفصل الس من غري شيءاحلاجب الكبري والقضاة الثالثة والقاضي برهان الد

ويف آخره حصل من ابن احلزيزايت التاجر استطالة على القاضي حميي الدين اإلخنائي باحللبية من اجلامع 
األموي، وكان أبو بكر بن منجك حاضراً، مث اجتمعوا عند مشس الدين اخلطيب، وازداد األمر، فجاؤوا 

موي عند موالنا الشيخ تقي الدين املنوه به، وحصل خباط كثري، وطلب إىل قاعة املشهد من اجلامع األ
  .من ابن احلزيزايت الصلح، واستمروا إىل قريب املغرب، مث انفصل الس عن غري شيء

ويف يوم السبت عشرينه مر شخص على زاوية الشيخ العداس ومعه معجون عبارة عن احلشيشة خملوطة 
ادر النحاس من مجاعة الفقراء، وشخص من جهته، ورميا ما معه وأزااله، بدبس، فقام إليه الشيخ عبد الق

وكتب عليه إشهاد أنه ال يبيعه، فراح الرجل من ساعته للقلعة وشكى، فأرسلوا حنو العشرين نقيباً أو أكثر 
 إىل الثالثني، فاحتملوا عبد القادر إىل القلعة وحبس ا، وكان ذلك وقت الظهر، فأرسل موالنا الشيخ

املنوه به خلف القاضي صالح الدين العدوي بسبب ذلك، وأن خيلص عبد القادر املذكور؛ فركب للقلعة 
واستمر إىل العصر ومل يفد ركوبه شيئاً، مث مر على بيت احلاجب الكبري فركب احلاجب إىل القلعة، فلم 

واستمروا ساعة جيدة، مث يفد ركوبه شيئاً أيضاً، فرجع إىل موالنا الشيخ إىل املشهد وأخرب مبا وقع، 
أمرهم الشيخ أن يركبوا مرة ثانية للقلعة، فركب احلاجب والعدوي وشخص من مماليك السلطان يدعى 
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برد بك من األلوف للقلعة، واستمروا إىل قرب املغرب، وجاؤوا ومل يفد ركوم شيئاً، وأيس من خروج 
 الدين اخلطيب، والسيد مشس الدين احلسيين، عبد القادر من القلعة، واستمر موالنا الشيخ، والشيخ مشس

والقاضي شهاب الدين بن النحاس، ومن معهم من الفقراء، على باب املشهد، واتفقوا أن جيمعوا الغوغاء 
ثاين يوم ويكربون لتخليص عبد القادر؛ فبينما هم كذلك وإذا بعبد القادر قد جاء ومعه عبد القادر مقدم 

 الثاين، ففرح الناس بذلك، وخلصه اهللا تعاىل ال على يد أحد من اخللق، وكان القلعة الكبري، وفرج املقدم
املتوىل حبسه أيديكي النقيب، وهو جلب خليع هزيع، وينقر بنفسه ويرقص بني الناس على باب القلعة يف 

بل وال الزينة اآلمر ا وفوق برج اخلليلية، ويرمي املكاحل، ودار مع الزفة يف الليل، وال شك يف جنونه 
  .فسقه، فمن اهللا تعاىل قضم اجلبابرة

  .ويف يوم األحد حادي عشريه نودي بتقوية الزينة

وفيه جاء ديوان القلعة أبو الفضل موسى إىل موالنا الشيخ، واعتذر عن النقيب بسبب ما وقع منه من 
  .جهة عبد القادر النحاس

  .تمت احلوانيت اليت ما زين أهل ويف يوم االثنني ثاين عشريه نودي بتقوية الزينة أيضاً، وخ

  .وجاء النقيب بنفسه إىل املشهد ليعتذر ملوالنا الشيخ فلم جيده

ويف يوم األربعاء رابع عشريه جاء يكتب احلاج، وفيها أا كانت سنة طيبة، ووردت كتب من القاهرة 
  .بأن السلطان دخلها يف سادس عشر هذا الشهر

ل ولد ولد ملوالنا الشيخ، ولد من زوجته املصرية، ومسي عبد ويف يوم السبت سابع عشريه آخر اللي
  .الرحيم

ويف يوم األحد ثامن عشريه دخل يف آخره بعض سوقة من احلجاج وأخربوا بأم فارقوا احململ من 
  .الزرقاء، وأنه يبيت ليلة االثنني الطيبة

    

على سيدي الشيخ حممد احلسيين، ويف يوم االثنني تاسع عشريه دخل بعض احلجاج، وسلم موالنا الشيخ 
القاضي برهان الدين بن املعتمد، والقاضي حميي الدين اإلخنائي، والشيخ أبو الفضل : ومجاعة منهم

القدسي، والشيخ مشس الدين الكفر سوسي، والشيخ حميي الدين النعيمي، وفرس عليه الشيخ حممد بسبب 
جل الصاحل، وسلم آخر النهار على الربهان ابن كالم بلغه عنه آذى به الشيخ مشس الدين الصفدي الر

الكيال، وأخرب بأمور منها أن الوقفة كانت االثنني، وأن السلطان زار املدينة الشريفة يف الطلعة، وأرسل 
ألمري حاج الشامي أن يتعوق يومني إىل أن يزور ويسافر، مث يدخل الركب الشامي، وحصل هلم بذلك 

 وقف م وسعى ماشياً حافياً، وطاف مع الناس اخلاص والعام، وسافر شدة ودعوا عليه؛ وأن السلطان
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على اهلجن متوجهاً للقاهرة ألجل أمر بلغه كما قيل، واستمر معه صاحب الينبع إىل أسفل العقبة، وأن 
قاضي ركب الشام الشيخ مشس الدين القدسي ذهاباً وإياباً، وأنه فقد من الشاميني يف معان يف العود من 

ر شخص يقال له البازد من أهل حارة خان السلطام، وأن النهر ضعيف بواسطة الربد يف الطلعة، التجا
وأنه أخذ من الشاميني يف الطلعة حنو الثالثني مجالً مبا عليها، وشكى على أمريالركب الشامي للسلطان 

  .غريهاففرس عليه، وأنه أخذ من احلجاج من الزالقات شخص استفكه الشيخ حممد يف العال أو 

ويف يوم الثالثاء سلخه دخل غالب احلجاج ومل يتأخر غري احململ وأمري احلاج، وطلع موالنا الشيخ وسلم 
  .عليه يف القبة

  .ويف يوم األربعاء مستهل صفر منها دخل احململ وأمري احلاج ال غري

ح، فيه املاء كثري وذكر أن النائب حتول من اخلربة إىل مكان يف آخر حوران يدعى عني احلصا، مكان ملي
  .والريب، وغريه، وهو مرتل األعراب 

  .ويف يوم السبت رابعه حصل صقع الورد والكرم واملشمش واألجناص وغريه، وال قوة إال باهللا

ويف مي األحد خامسه جاء هجان من القاهرة للقلعة من جهة البهار بأن العرب شكوا للسلطان على من 
  .بب ذلك، وخصوصاً من خلل يف وزنه ظلمهم، وحصل لناظر اجليش نكد بس

ويف يوم الثالثاء سابعه سافرت الزردخانة للقاهرة من قلعة دمشق على العادة، وسافر عبد الرمحن احلريري 
  .بسبب العمري وفتنته، ورجع من يومه من رأس القبيبات لكون الفرس عرجت 

شاه بالقلعة بني أناس مجالني ووكيل ويف يوم األربعاء ثامنه حصلت حكومة عند القاضي احلنفي ابن عرب
عن وزير ابن عثمان احلاج يف هذه السنة، فتوجه احلق للجمالة على الوكيل املذكور مببلغ أشرفية ذهب 
سبعمائة، وثبت احلق هلم وحكم به؛ وكان ذلك حبضور يشبك حاجب احلجاب، مث ذكر أنه توقف يف 

ضور والعوام، وما ال خري فيه من الكالم السيء، ذلك، ورمبا رجع عن احلكم، فحصل له دلة من احل
وقيل إنه رجم من العوام، وكان الشيخ خري البلعاوي مساعد اجلمالني، وحصل منه للقاضي كالم ال يليق 

  .مواجهته، كل ذلك بواسطة رجوعه عن احلق واحلكم به، فما وسع القاضي إال اهلرب ببغلته 

خاص نائب قلعة صفد قتل بالقرب من بالد غزة، ومسك نائبها ويف يوم اجلمعة عاشره قيل إن ابن البط
  .سبياي، وطلب للقاهرة يف حديد بسببه 

ورحل نائب الشام من حوران إىل املرج، مث وصل يوم تارخيه، وذكر أنه طلب حرميه إىل عنده وراحوا 
  .إليه يف حمفة 

 مساعدته ألناس من جهته، ويف يوم األربعاء خامس عشره حصل حركة من عبد القادر النحاس بسبب
اقتضت أنه أخذ يف مجاعة من النقباء لبيت دوادار النائب يف إهانة بليغة كما ذكر، مث أخذ من هنا لبيت 



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   8 

حاجب احلجاب نائب الغيبة يف زجنري بإهانة أزيد، وما ذاك إال بواسطة موت رضيع الشاكني، أم بأنه 
ه وطلع آخر النهار وشكى للنائب يف املرج على عبد أرجف أمه واستمر يتحرك إىل أن مات، فأخذه أبو

القادر املذكور، فرده النائب إىل نائب الغيبة احلاجب، فبات عبد القادر يف بيت احلاجب يف الترسيم إىل 
  .أن عملت مصلحته ثاين يوم، وأطلق آخر النهار على يد موالنا الشيخ 

لعرب إليها، فنادى بالرجوع إىل حوران واإلقامة وذكر أن النائب ملا رجع من حوران إىل املرج عادت ا
  .شهرين

وذكر أن األمري مقلد، كبري العرب حضر عند النائب، فشتمه وسبه وعنفه تعنيفاً كثرياً وأشرف منه على 
  .التلف، فقام األمراء الكبار على أرجلهم وشفعوا فيه، وأم يتداركون البالد، ومل يتم األمر 

ر اجليش والقاضي احلنبلي بسبب قضية البهار وصار يف األنفس شيء بسبب وفيه وقع كالم بني ناظ
  .ذلك 

    

ويف يوم اجلمعة سابع عشره يف عصره هاج ريح شديد، واستمر إىل ثاين يوم وقت الظهر، وتساقط من 
  .ذلك الثمار وعدة أشجار 

سك ناظر اجليش وأشيع أن السلطان ملا رجع من احلجاز الشريف حصل منه ما كان فيه وأعظم، وم
ما معي شيء واملال يف اجلهات، وما معه إال : املقسي وابن ضرير وطلب منهما ماالً جزيالً، فقاال املقسي

روحه خذها، فأمر بسلخه، فأخذ ومسر على مجل يف القاهرة وسلمهما للوايل، فشفع القاضي كاتب السر 
إيش يقول الناس يف البالد : شفع فيهما، وقالبأن يشنقا أخف عليهما من السلخ، مث إن اخلليفة طلع إليه و

  .إن السلطان أمر بقتل مباشريه على مال، وتلطف به إىل أن صفح عنهما وسجنهما على املال 

ويف يوم األحد تاسع عشره قيل إن اء الدين الباعوين ورضي الدين الغزي كل منهما له بنت صغريه، 
  .زوج كل منهما بنته باآلخر ألمر بينهما 

وقعت قضية بني عبد اهللا الباعوين وابن البانياسي وابن الناعوري والشهاب البقاعي ونقيب القلعة، من و
جهة غيضة من غياض السلطان، اقتضى احلال إىل مسكهم والكالم الوحش لبعضهم، وأخذ اخلشب 

  .والغيضة منهم للسطان واإلشهاد عليهم بذلك 

ف البدوي اخلياري وعربه اقتتلوا مع نائب محاة أزدمر وأمري ويف يوم االثنني عشريه جاءت أخبار بأن سي
  .كبري ا، وأما قتال، واحلاجب على جانبه على خطة 

ويف يوم الثالثاء حادي عشريه يف آخره تويف الشيخ علي احلالق املقيم مبدرسة البادرائية، كان يف خدمة 
ره، والقاضي زين الدين قريبه نازل خبلوة الشيخ حممد احلسيين وموالنا الشيخ تقي الدين املنوه بذك
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بالبادرائية له مدة من أيام القاضي ويل الدين ابن قاضي عجلون عندهم، وخلف ماالً كثرياً حنو اخلمسمائة 
  .دينار ذهباً، وفضة وأثاثاً، وكان يدعي ضيق اليد حىت كان يأخذ الزكاة 

  .لقب بأيب قتيبة وتويف عالء الدين املصري الشافعي املدعو بالغزايل، وب

وفيه فرس النائب على نفيب القلعة وأوهجه بسبب فالحي داريا، كان أمسكهم النائب بسبب فقيه داريا 
املقتول، فأطلعهم من احلبس بغري مشورة، وحبس الشاكني، فشكوا على النقيب للنائب فلم يلتفت إليه، 

يا خرتير يا : وا عليه، فشتمه، وقال لهمث بعد ذلك طلع النقيب للمرج، فهو قاعد وإذا م جاؤوا وشك
كلب واهللا أوسطك، أنت حاكم الشام، حتكم برأيك ؟ إىل غري ذلك من الكلمات، فأكب على رجلي 

امسك الذين أطلقتهم واحبسهم وإال وسطتك؛ مث قال : النائب يقبلهما إىل أن سكت عنه، وقال له
طكم اآلن؛ فما خرجوا إال وهم يتشاهدون مما فعل يا خنازير، الكل منكم، واهللا أوس: للمقدمني بالقلعة

ما بقيت أحكم شيئاً؛ ونادى بذلك : م، ففي احلال نزل النقيب وأطلق املسجونني من السجن، وقال
  .خوفاً من النائب

ويف يوم اخلميس ثالث عشريه شاعت األخبار بأنه حصل للمغل بعض صقعة وغالبها يف القمح يف محى 
  .أطراف البالد

  . فيه أن نائب محاة قتل من أهلها حنو املائتني وذكر

ويف يوم اجلمعة رابع عشريه أشيع بأنه جاء مرسوم السلطان أليدكي نقيب القلعة، أنه يكون شادا على 
  .عمارة اجلامع األموي

ويف يوم الثالثاء حادي عشريه يف آخره جاء النائب من املرج يف أناس قالئل لإلشراف على اجلامع، مث رد 
وذكر أنه عني األمري جاين بك التنمي أحد األلوف إىل محاة ومعه مماليك من األمراء وغريهم، . ىل املرجإ

  .حنو املائتني، يقعدون هناك إىل أن يرد من القاهرة ما يعتمد عليه 

ويف هذه اجلمعة ظهر من الشيخ برهان الدين الناجي، تعصب مع برهان الدين البقاعي ملا نكلم يف اإلمام 
ويف يوم األربعاء ثاين عشريه جاء حممد املزي قريب القاضي . جة اإلسالم الغزايل، وال قوة إال باهللاح

  .احلنبلي، ومعه خلعة االستمرار ملخدومه القاضي احلنبلي 

وباكري البندقدار أحد احلجاب الصغار خبلعة من السلطان البسها، ومعه قصاد يعقوب بن حسن باك 
  .ه ملا كان السلطان باحلجاز الشريفالذين كانوا توجهوا مع

وجاء الشيخ أمحد العجلوين من بريوت، وأخرب بأنه تواترت األخبار مثة بأن السلطان ابن عثمان معسكر 
  .على رودس حياصرها وقد أحاط ا ظفره اهللا ا

  .ألمويوجاء النقيب القلعة مرسوم بأن يكون مشاركاً للقاضي صالح الدين العدوي يف عمارة اجلامع ا
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وحصلت خبطة به بني يشبك احلمزاوي وأيب الفضل املصري ديوان نقيب القلعة، وتطلب صناع العمل 
  .موالنا الشيخ أمتع اهللا حبياته بعد أن بطلوا، فهمدهم

    

مث حصلت خبطة مع حممد األكاوي صيب القاضي حميي الدين اإلخنائي ومجاعة الفقراء ااورين، بسبب 
الطالع الذي كان واصال قبل ذلك للسبيل واملرتفع عند القيمرية، ملا ظهر هذه األيام، املاء املأخوذ من 

  .وأخذ ماءه األحياء واألموات

وحصل بني عبد القادر النحاس وشهاب الدين الرملي خبطة أيضاً، وهي أن الرملي كان ماراً عند مسجد 
: انزل من أسفل، فقال له عبد القادر: ل لهالرأس وإذا بعبد القادر مار على الرصيف، فضايقه الرملي، وقا

  .ما يرتل إال أنت؛ فشكى عليه الرملي للمالكي برسول، وطلبه فجاء إىل املالكي فأصلح بينهما

ويف يوم االثنني سلخه لبس القاضي جنم الدين بن مفلح احلنبلي خلعة من السلطان صوف أخضر بفرو 
ر على السبعة ومسجد القصب، ومعه احلنفي ابن عربشاه مسور باالستمرار، ولبسها من املرج الشامي وم

واملالكي املريين، وقدامهم احلرافيش، فلما أن كانوا جتاه اجلامع اجلديد عثرت بغلة احلنفي فسقط قماشه 
  .عن رأسه حتت أرجل الدواب، وبقي ساعة مكشوف الرأس إىل أن لبسه وهو نازل

  . عمارة اجلامع، ووقع اخلباطوجاء مرسوم لنقيب القلعة أن يكون مشاركاً يف

  .ويف يوم السبت ثاين ربيع األول منهم رحل النائب من املرج إىل عيون احلصا حبوران

  .وجاء السيد كمال الدين بن محزة من القاهرة

  .وسافر جاين بك التنمي مبن معه إىل محاة من املرج

  .ه من القلعةوجاء مرسوم لنقيب القلعة بأنه ال يقرب أبا الفضل املصري وخيرج

ويف يوم األربعاء سادسه تويف املصري املنعم، وكان له مدة بدمشق، وكان صوته حسناً خبيالً به، تويف 
  .باملارستان النوري

ووصل اخلرب بوفاة عمر صيب بدر الدين بن أقطوان وتربيته، غريقاً يف نيل مصر، وكان شاباً يف أول 
  .عمره

مد املعمار، والده كان، أي والده، شيخاً كبرياً عند جلبان نائب وتويف بدمشق اء الدين بن احلاج حم
الشام، مقدماً عنده وفيه إنسانية، وانتشأ هذا الولد يف نعمة مع قراءة القرآن وغريه، وكانت والدته منتمية 

 يف لبيت القاضي برهان الدين قاضي عجلون، فيها اخلري والربكة، فلما تويف والده انفرط أمره إىل أن بقي
باب ابن النابلسي ملا كان بدمشق نقيباً إىل أن نزل سلطام ومات، ذكر أنه وقع يف قضية وحشة، 

  .أمسكه يلباي دوادار السلطان فضربه وحبسه، فمات يف حبسه
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ويف يوم اجلمعة ثامنه فوض القاضي جنم الدين احلنبلي لشخص يدعى الشيخ عالء الدين البغدادي نيابة 
 باملدرسة اجلوزية، وألبسه ما كان عليه، فرجية صوف خمتم أبيض، كان لوالده، وكان احلكم، بعد الصالة

  .ناب لشهاب الدين بن عبادة، وهو من أهل العلم يف مذهبه

ويف يوم االثنني حادي عشره حفر الطالع بالذهبيني وعمل النازل للسبيل واملرتفق الذي ظهر بالقرب من 
ه ثالث أصابع للسبيل واملرتفق، وملن تقلد الباقي فديا، ألن املال القيمرية، ونقر جرف صغري، ويعمل ب

ما أتربع : صلة للسبيل واملرتفق، فلم يوافق حميي الدين اإلخنائي وظهر منه كراهيته لذلك، وقال
  .وشركائي إال بإصبعني ونصف

 الدين اإلخنائي، ويف ليلة الثالثاء ثاين عشره دخل ولد السيد تاج الدين الصليت على بنت القاضي حمىي
  .املتقدم ذكر عقدمها

ويف يوم اخلميس حادي عشريه جاء كتاب مجال الدين يوسف العدوي أنه سريد مرسوم بالقبض على أيب 
  .الفضل املصري ديوان نقيب القلعة، وجتهيزه يف احلديد للقاهرة

من ظلم :  ناظر اجلوايلويف يوم السبت ثالث عشريه نودي مبشاعلي بأقطار املدينة، على عمر بن الصابوين
  .اليهود والنصارى عليه باألبواب الشريفة، ومرسومه إليه بأن يسافر إىل القاهرة

ويف يوم اخلميس ثامن عشريه تويف شهاب الدين أمحد بن دالمة التاجر، كان شاباً حسناً، عنده بعض قدر 
  .وإنسانية وحمامشة، رمحه اهللا

انية أيام، ونزل عند احلاجب الكبري؛ وذكر أنه جاء بسبب وجاء خاصكي من القاهرة على هجن، له مث
  .سيف البدوي؛ لريوح إليه النائب بنفسه وعسكره، وميسكه أي موضع كان 

ويف يوم السبت سلخه ورد كتاب من ابن سليم من بريوت بأن السلطان ابن عثمان له عسكر على 
  .سلمني، وهو مشرف على أخذها رودس ستمائة قطعة، وأم خربوا الربج الذي عمره أسرى امل

  .وذكر أن اجلراد بالغوطة، وهو كثري ببيت فوقا، قرية بالغوطة، ومل يزد شيئاً وهللا احلمد 

ويف يوم الثالثاء ثالث ربيع اآلخر منها، نادى النائب بالتجريدة، والعرض يوم اخلميس ببلدان من 
  .الغوطة 

    

قي الدين املنوه بذكره باملدرسة الشاميه الربانية، وحضر ويف يوم األربعاء رابعه حضر موالنا الشيخ ت
سيدي عبد الرحيم بن القاضي ناظر اجليش موفق الدين بالناصرية اجلوانية ودرس ا، أخذه من العماد 

  .إمساعيل احلنفي 

 ويف يوم اخلميس خامسه وقع الصلح بني القاضي حميي الدين اإلخنائي وابن عم اإلخنائي وابن عم موالنا
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الشيخ تقي الدين، وكان وقع بينهما بسبب الطالع للسبيل واملرتفق املتقدم ذكره، ببيت السيد كمال 
الدين؛ ركب السيد وقاضي القضاة إىل بيت جنم الدين احلنبلي إىل بيت القاضي حميي الدين، وجاء البيت 

 السيد ومعه شهاب الدين بن السيد خمربنا املشار إليه ومعه القاضي عالء الدين البصروي للمشهد، مث جاء
حجي ومشس الدين الواعظ احلنفي والشيخ إبراهيم التاجر آخر النهار إىل مسجد موالنا الشيخ، فقرأ 

  .الشيخ إبراهيم الفاحتة ودعا، مث خرجوا 

ولبس القاضي صالح الدين العدوي خلعة السلطان باالستمرار من االصطبل، وركب مع أهل الس 
  . مشهوداً كلهم، وكان يوماً

. ووصل عبد القادر بن الكاتب وقد ويل ترمجة السلطان عوضاً عن عمر الترمجان، وأودع هذا بالقلعة

  .ودخل النائب ليالً 

ويف يوم االثنني تاسعه حضر السيد كمال الدين بدار السعادة يف إفتاء دار العدل نيابة عن القاضي حمب 
  .الدين ابن قاضي عجلون 

لث عشره ظهر اخلرب بدمشق بوفاة الشيخ اإلمام العامل العالمة سراج الدين العبادي، ويف يوم اجلمعة ثا
  .تويف بالقاهرة فجأة وكان من كبار علماء الشافعية ا، رمحه اهللا

  .ويف يوم السبت رابع عشره سافر النائب إىل جهة محاة، ومعه العسكر مجيعه واألمراء 

سبع شاشات، فتبعهم شخص من املأخوذ منهم الشاشات من وفيه طلع للصاحلية عدة مماليك وخطفوا 
جسر األبيض إىل طواحني األستاذ، فرد عليه واحد منهم وضربه بسيف يف رأسه، فلقه نصفني فمات، 
فحمل للمدرسة وغسل ودفن، مث تبعهم شخص أيضاً من املأخوذ منهم الشاشات إىل قرية دومة وأخذ 

تعال إىل جهة، ذكرها، : الوطاق، فتطلبهم النائب، وقال للشاكيشاشه منهم، مث شكا عليهم للنائب يف 
  .لنفحص عنهم ملا نعرض العسكر ا 

  .ويف يوم اخلميس ثاين عشره نزل نائب صفد بعسكره بالقبة 

ويف يوم اجلمعة عشريه وصل احلاج حممد الطحينة قاصد القاضي صالح الدين العدوي من القاهرة، وعلى 
التدريس ملوالنا الشيخ تقي الدين املنوه بذكره، والنظر للقاضي صالح : الربانيةيده مستندات للشامية 

الدين العدوي؛ نزل عن ذلك حيىي بن حجي مببلغ ذهٍب سلمهم إياه، ودخل يف القضية الشيخ شهاب 
  .الدين بن احملوجب 

  .وفيه دخل نائب صفد ونزل بامليدان األخضر 

الة الغائب؛ وعلى زين العابدين من ذرية سيدي الشيخ عبد وصلي على الشيخ سراج الدين العبادي ص
  .القادر الكيالين، أعاد اهللا من بركته، تويف بالقاهرة أيضاً 
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وجاء اخلرب بأن فريقاً من عرب آل خالد خرجوا على قفٍل عراقي يف برية قرية ضمري، حنو ثالثة آالف 
عهم شخص من مقدمي وادي بردا، مجل كانوا متوجهني إىل دمشق، فأخذوهم عن آخرهم، وكان م

يقال له عبد املنعم بن العزقي، من كبارهم، له مدة قد خرج عن الطاعة فهرب إىل احلسا، والتف على 
  .ابن جرب، فأعطاه حنو ثالثني مجالً، مث أخذت منه وقتله اهللا على يدهم، وهللا احلمد 

ريدانية الدوادار الكبري، ومن معه من األمراء، ومما أخرب به حممد الطحينة أن خميم العسكر املصري فارقه بال
  .وأن ابن كاتب السر ابن مزهر ويل حسبة القاهرة . وعزمهم التوجه للبالد الشامية

ويف يوم األحد ثاين عشريه جاء الشيخ عبد الرمحن احلريري من القاهرة، ومعه مراسيم األمر باملعروف 
  .يضاً والنهي عن املنكر، للنائب، ومعه واحد مطلق أ

وسافر نائب صفد . ويف يوم الثالثاء رابع عشريه لبس عالء الدين بن شاهني نائب القلعة خلعة رضا
وجاء مشس الدين بن . ويف يوم األربعاء خامس عشريه ختمت الدروس بالشامية. متوجهاً للبالد الشامية

  .را ببليسحلو من القاهرة، وأخرب بأنه فرق الدوادار الكبري باخلانقاه، وتاين بك ق

ويف يوم األحد سلخه نودي بإبطال احملرمات مبرسوم السلطان املقدم للحاجب، وهو املطلق، وكانت 
حركة احلاجب مع سيدي حممد بن حممد احلسيين باملشهد حبضور موالنا الشيخ، بسبب اجلمال املأخوذة 

 وانفصل الس على خري بعد من خان ويل اهللا الشيخ تقي الدين احلسيين لسخرة دوادار السلطان الكبري،
  .أن أمسعه سيدي حممد كلمات مبكية، وهو يشبك العالي

    

ويف يوم األربعاء ثالث مجادى األوىل منها، سافر احلاجب وأبو بكر بن عبد القادر وسيدي إبراهيم بن 
الء الدين على ويف يوم اجلمعة خامسه تويف الشيخ اإلمام العالمة ع. منجك وغريهم مللتقى الدوادار الكبري

املرداوي احلنبلي، كان أكرب نواب احلنبلي، ومفيت احلنابلة، وكان ديناً عفيفاً ألف التنقيح، وعليه عمل 
احلنابلة بالشام، وعدة مؤلفات، وقد ذكرته يف كتايب التمتع باإلقران بني تراجم الشيوخ واألقران بأوسع 

  .من هذه الترمجة 

  .اعة الدوادار الكبري، وبعض أمراء منهم تأيت بك قرا ويف يوم السبت سادسه وصل بعض مج

. ويف يوم الثالثاء تاسعه دخل ونزل بالقصر. ويف يوم االثنني ثامنه نزل الدوادار الكبري بالقبة بعد العصر

ودخل الدوادار . ويف يوم األربعاء عاشره دخل برسباي قرا حاجب احلجاب بالقاهرة ونزل املصطبة
ه، ودخل مشهد موالنا الشيخ تقي الدين وشارفه، وكان مشغوالً بالوضوء، فخرج إليه الكبري اجلامع وزار

  .ومل جيتمع به

ويف يوم اجلمعة ثاين عشره أقيمت اجلمعة باجلامع الذي أنشأه األمري مكي حيوط، قبلي مما قرب عاتكة 
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ه أخذه من بيته شرقي الشويكة، على اجلانب الغريب والشمايل من بستان الصاحب، وهو جامع حسن نز
  .وجعله جامعاً، ووقف عليه جهات عديدة؛ وخطب باجلامع املذكور مشس الدين البيضاوي الشافعي 

ويف يوم األحد خامس عشره طلع طلب الدوادار وقت . ويف يوم السبت ثالث عشره سافر تاين بك قرا
واحلاجب وناظر اجليش وابن الغداء متوجهاً للقصري، وطلع هو بباقي العسكر قبيل العصر، ومعه القضاة 

منجك ويونس بن مبارك وابن شاد بك وإمساعيل احلنفي؛ وألبس احلاجب خلعة بطرفني على عادة 
  .السلطان، ولناظر اجليش وابن منجك وابن املبارك وابن شاد بك وإمساعيل احلنفي

ده، وأخذه مع ويف يوم االثنني سادس عشره دخل نائب القلعة وصالح الدين العدوي خبلعتني من عن
  .احملتسب برددار، وجعل مكانه مملوكاً من مجاعته نيابة عنه 

ويف يوم الثالثاء سابع عشره قيل إن قاضي مصر الشافعي وقاضيها املالكي، أعادمها السلطان بعد أن كان 
  .احنرف عليهما بسبب ما

 اخلاص بالقاهرة، وابن ويف يوم السبت حادي عشريه شاعت األخبار بأن السلطان شنق ابن املقسي ناظر
وفيه خرب بيوت بنات اخلطا حبارة البغيل، بني جامع . البقري شيخ بالد مصر، على مال جتمد عليهما

التوبة وجامع اجلديد، بعد أن اشتريت القيسارية من ابن الصقر التاجر مببلغ أشرفية ثالثني، مث انتقلت 
لى بإشارة ابن الدواداري الشرابدار وابن اخلياطة بنات اخلطا إىل جوار املدرسة اليونسية بالشرف األع

  .الوايل، بعد أن نقلوا الناس من بيوم أسكنوهن

ويف يوم االثنني ثالث عشريه تويف تقي الدين أبو بكر البقاعي، الساكن جوار مدرسة الصابونية الشافعي، 
 وفيه اجتمع -  ومات ا وكان كبري الطائفة البقاعيني الساكنني هناك، ومستشارهم، ذكر أنه متخول

 وذكر عن ابن رمضان الشاهد خبارج - خلق كثري بسبب اخلمارات وغريها باملشهد من اجلامع األموي 
باب اجلابية كالم يف حق الطائفة الفقراء، فأحضر للمشهد، وأنكر بعد أن عنف بكالم كثري، فتاب 

 العباسي خلعةً لالستمرار، وطلب إىل  ويف يوم اجلمعة سادس عشريه لبس املوفق-واستغفر ما وقع منه 
  .عند الدوادار الكبري إىل محص، وأن يأخذ معه ديوان اجليش ويسافر به يوم تارخيه بعد اخللعة 

ويف يوم االثنني سلخه جاء قاصد البن دالمة الزين عبد . ولبس احلاجب خلعة لالستمرار ونيابة الغيبة
  .بن أخته ابن اجلفيين بسبب تركة أمهالرمحن من القاهرة، شكت عليه مجاعة منهم ا

 وعقد - ويف يوم الثالثاء مستهل مجادى اآلخر منها، سافر نقيب القلعة لإلشراف على خان وادي التيم 
عقد رضي الدين بن الغزي الشافعي على بنت املرحوم شيخ اإلسالم زين الدين خطاب البكر، من بنت 

بيت أمها بنت عالء الدين احلنفي، حبضور موالنا الشيخ تقي علي بن الدقيق احلمصي، ويف الثالثة عشرة، ب
الدين املنوه به وشيخنا شيخ اإلسالم زين الدين بن العيين؛ ويل تزوجيها ابن عم أبيها زوج أختها ألبيها 
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  .ناصر الدين حممد معه على مذهب احلنفية، على مبلغ ذهب مائة ومخسني 

سباين من القاهرة نائب احلنفي، وبيده عدة وظائف كانت بيد ويف يوم اخلميس ثالثه دخل زين الدين احل
السبكية وجامع جديد وتربة الزجنيلية وغري ذلك مع : بدر الدين ابن قاضي أذرعات، امللقب بضفدع

  .اجلوهرية، ووظائف ابن السرادسة باملارستان النوري، مببلغ ذهب إليه به 

    

 الصاحلي الكاتب، كان خيط اخلط املنسوب، وكان ديناً، ويف يوم اجلمعة رابعه تويف شهاب الدين أمحد
أشقر قصرياً، مث انتقل إىل سويقة ساروجا؛ وممن كتب عليه هناك مشائخ اإلسالم جنم الدين وتقي الدين 

  .وأخومها القاضي زين الدين بنو قاضي عجلون وغريهم

ة الغرب، وإىل قناة األحد القريبة ويف يوم السبت خامسه وصل املاء للسبيل والرتفق عند القيمرية من جه
للقيمرية من جهة الشرق، اليت يرتل إليها يف درج، أخذ املاء من الطالع عن الذهبيني، وقدر ذلك ثالثة 

  .أصابع، أثاب اهللا تعاىل الساعي يف ذلك الثواب اجلزيل 

ر، ليسلما البالد ويف ليلة األحد سادسه سافر حاجب احلجاب وابن شادبك األستادرار إىل برج بين عام
  .البن طراباي عوضاً عن أبيه املقتول، بإشارة دوادار السلطان الكبري

ويف يوم االثنني رابع عشره فوض قاضي احلنفية تاج الدين بن عربشاه لعمي اجلمال بن طولون الصاحلي 
فتاء دار العدل نيابة القضاء، بواسطة شيخ العالمة زين الدين بن العيين الصاحلي، مث استنابه يف حضور إ

  .الشريف، مث نزل له عنه 

ويف هذا اليوم صيح عند احملراب املالكية باجلامع األموي على شهاب الدين أمحد العجرموشي البقاعي 
املؤذن املعروف بزمكحل القوال، وكان رئيس املؤذنني جبامع بين أمية، ذا صوت حسن، يضرب به املثل، 

 ويف يوم االثنني سادسه - مجاعة الشيخ تقي الدين األذرعي، فتويف وكان يقرأ املوالد الشريفة، وهو من
 ولبس عبد القادر بن -دخل عمر بن الصابوين من القاهرة، ولبس خلعة نظر اجلوايل، وله مدة بالقاهرة 

  .الكاتب نصف الترمجة

  .اء ويف يوم الثالثاء سابعه فوض قاضي احلنفية التاج، ألمني الدين بن احلسباين نيابة القض

ويف يوم السبت ثامن عشره تويف الشيخ برهان الدين البقاعي الشافعي، وكان له مدة سنني مقيم بالقاهرة 
مث جاء إىل دمشق، ونزل عند القاضي صالح الدين العدوي، وتلقاه موالنا الشيخ تقي الدين املنوه بذكره 

لدين حركة، مث وقع بينهما وانتشا والسيد كمال الدين وغريمها إىل القنيطرة؛ مث حصل من الشيخ تقي ا
شرور كثرية، وآخر األمر صنف سباً يف حجة اإلسالم الغزايل فازداد األمر وتواىل، ودفن باحلمرية يف 

  .التربة اددة؛ وقد أطلت ترمجته يف غري ما موضع من التعليقات
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ربة عمه، وكان والده تاجراً ويف يوم األربعاء ثاين عشريه تويف عمر بن الصابوين ناظر اجلوايل، ودفن بت
وصحت األخبار بأن األمري أزدمر األينايل، الذي كان مع السلطان مبكة . بالدهشة، وكان حيفظ القرآن

املشرفة، طلبه وسط السنة، فأنزل يف البحر إىل أن وصل لبالد الصعيد إىل قوص، مث ادعى عليه عند 
ويف يوم اجلمعة رابع عشريه .  فضربت وهللا احلمدقضاا، وأقيمت عليه البينة بشيء يقتضي ضرب عنقه،

 ويف ليلة األحد سادس عشريه -وصل ناظر اجليش املوفق من حلب، ومعه أخوه كمال الدين املالكي 
  .جاء شهاب الدين بن احملوجب من القاهرة

ه شيء ويف يوم اجلمعة مستهل شعبان منها، حصل رعد وبرق، مث نزل مطر مث برد، وتزايد إىل أن نزل في
 ويف يوم السبت -قدر بيض احلمام، أو بندق الطني، حنو عشر درج رمل، وكان يف أوائل تشرين األول 

ثانيه تويف مهتار السلطان، جاء بسبب عمل خيمة للسلطان، وابن املالح احلداد، أبو صهر الشيخ عالء 
األحد ثالثه وصل اخلرب من ويف يوم : الدين البصروي، وهو أخو برهان الدين املالح الفقيه، كما يقال

حلب بأن الدوادار الكبري يشبك طلب من أهلها مشاة لتذهب إىل قلعة ماردين، اليت فيها مال املتوىف 
حسن باك والد يعقوب باك، حسبما أشار عليه اخلواجا ابن الصوا املشرقي، ومن ذرية متر وكيل السلطان 

فلم يسهل عليهم ذلك، فلما رجع ابن الصوا من تشييع بتلك الناحية مث أشار عليه بأن يأخذ منهم ماالً 
إيش كنت أنا، روحوا : الزردخانة ووصل إىل حلب، ثار أهلها للشر و ارادوا قتال الروادار، فقال

للخواجا ابن الصوا، فلما مسعوا ذلك ذهبوا إليه ليقتلوه فهرب، فأدركوه يف حارة الكالسة، فجروه 
  .وه، وأراح اهللا العباد والبالد منهبرجليه إىل حتت قلعة حلب، فأحرق

ويف يوم األربعاء سابعه وصل حمب الدين األسلمي من جهة حلب، معتقل عليه إىل دمشق، بعد ضرب 
  .وإهانة، ومسك دواداره حممد يوم تارخيه، ورسم عليه يف دار النيابة

لتجار، طلع عليه قطاع الطريق وذكر الشيخ أبو الفضل بن اإلمام النائب العريب، أنه ملا كان مبرتلة عيون ا
  .أخذو له خرجاً فيه مجيع ملكه، من قماش ومال غريه ذلك، نعوذ باهللا من زوال النعم

    

ويف يوم اخلميس سابعه نودي على الفضة العتيقة من القايتبايية واخلشقدمية واألينالية واليلباييه والتمر 
 وتعتمد املائة العتق حنو أربعة دراهم، وإىل عشرة، بغاوية بطالة، وضربوا فضة جديدة، والعتق بامليزان،

  .ورجم العوام املنادي 

ويف يوم السيت تاسعه كان ختان سيدي حممد بن موالنا الشيخ تقي الدين املنوه به، وابن عمه أيب اليمن، 
ارة  ويف يوم الثالثاء ثاين عشره ابتدئ بعم- وابن ناصر الدين شاد عرطوز، بالبحرة بعد عشاء اآلخرة 

  .درب الصاحلية من جهة الشبلية من جسر طاحون السمرية حتت طاحونة عني الكرش 
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ويف يوم اجلمعة خامس عشره تويف الشيخ الصاحل العامل العالمة املقرئ غرس الدين خليل اللدي الشافعي، 
 أربعة األشعري االعتقاد بعد أن توضأ لصالة الصبح وأراد أن يصلي، فتويف قبل الصالة بعد أن انقطع

 ويف يوم االثنني ثامن -أيام، وكانت جنازته مشهودة، ودفن مبقربة باب الصغري، رمحه اهللا رمحة واسعة 
ويف يوم -عشره أسلم شخص يهودي عطار، يدعى عبد احلق، حانوته جتاه باب دار الطعم العتيقة 

  .ديناألربعاء عشريه كانت وليمة عرس عبد الرحيم بن املوفق على بنت عمه كمال ال

ويف يوم اخلميس حادي عشريه جاء قرابة العدول باحلوطة على تركة عمر بن الصابوين؛ ومعه مرسوم 
بعزل احلموي احلنفي ونقيب األشراف السيد إبراهيم واحملتسب يونس الربددار املصري، وأن خيتاروا من 

  .يصلح

املنوه به وابن عمه القاضي حمب ويف يوم اخلميس ثاين عشريه حصل مطاولة بني موالنا الشيخ تقي الدين 
الدين وعالء الدين البصروي، ببيت السيد كمال الدين، بعد املغرب، وكان مشس الدين اخلطيب وشهاب 

الدين احلمرواي حاضرين، وانفصل الس عن فساد، مث ثاين يوم قبل الظهر حصل الصلح ببيت السيد، 
  .وجاء البصروي إىل عند موالنا الشيخ للبيت 

 جلس نقيب القلعة البن سكر بعد أن مسكه من مدرسة النورية حبضور القاضي احلنفي ا، مث وفيه
  .ووصل كتاب زين الدين بن دالمة بأنه ويل نظر اجلوايل. ضربه

  .ويف يوم السبت مستهل رمضان منها، كان رؤية اهلالل ليلته رفيعاً جداً

ك واملشايخ بالربعات الشريفات واألعالم باجلامع ويف يوم االثنني ثالثه اجتمع القضاة والفقهاء والتر
األموي، والشيخ حممد احلسيين والشيخ إبراهيم األقباعي والشيخ خليل الصمادي واخلاص والعام، أما 

احلاجب ونائب القلعة : الفقهاء واملشائخ فجلسوا عن يسار حمراب الصحابة، وأما القضاة والترك
 املذكور وحدهم، وقريئ القرآن العزيز وأديرت الربعات، وذكروا وحاجب ثاين وناظر اجليش، باحملراب

ملن يهدى ؟ فأهدى للسلطان؛ مث قرئ املرسوم بعزل السيد إبراهيم من نقابة : اهللا تعاىل مث ذكر ذلك
األشراف واحملتسب من حسبة دمشق، وأن خيتاروا أحداً يصلح، أما األشراف فاختاروا السيد عالء الدين 

راف، فلم يقبل ومل حيضر؛ وأما احملتسب فأحالوا األمر إىل السلطان، وانفصل الس على بن نقيب األش
ذلك إىل قرب الظهر، وكان القارئ للمرسوم اخلطيب النابيت، على كرسي، وكان صالح الدين الوكيل 

  .ونقيب القلعة غائبني بالبقاع ألجل تركة مقدم ألف

لغاية، وال يف كانون ما يأيت مثله، نسأل اهللا العافية، ويف يوم وحصل يف هذه األيام برد شديد وزمت إىل ا
األربعاء خامسه تويف بدر الدين بن الزهري الشافعي، كان من نواب القاضي الشافعي، وكان ممن يشتغل 

  .على الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة، وهو من ذرية العلماء لكن مل يكن عاملاً، رمحه اهللا تعاىل
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عة سابعه صلي على شخص تويف بالقدس الشريف كان صاحلاً، يدعى أبا طاهر، رمحه اهللا ويف يوم اجلم
  .تعاىل

ويف يوم السبت ثامنه اسفيض بدمشق وفاة شهاب الدين أمحد املشهور بزعبوب الشافعي، تويف بكفر 
يف إمام الشامية هذه كنا، كان كتابه التنبيه حيفظه، وأراد الكتابة بالشامية الربانية فداركته املنية، وفيه تو

شهاب الدين أمحد، وكان قد كف بصره يف آخر عمره، وكان شاهداً على باا قدمياً، وكان مشاركاً يف 
  .عدة أشياء، رمحهما اهللا تعاىل

    

ويف يوم االثنني رابع عشريه شاعت األخبار بأن العسكر انكسر كسرة فظيعة وقتل أناس كبار، أخرب 
كبري الشام؛ مث تبني أنه قتل الدوادار الكبري يشبك الظاهري، قتله األمري بياندر، بذلك مملوك شادبك أمري 

وأخذ رأسه معه، مع مجاعة من النواب، منهم قانصوه اليحياوي نائب الشام، ومنهم جاين باك أملاس 
 نائب صفد، إىل يعقوب باك بن حسن باك بن قرا أيلوك مبدينة تربيز، مث أفلت نائب الشام هذا فدخل

  .حلب يف رجب سنة ست، فعزل من الشام ونفي إىل بيت املقدس

  .ويف يوم األربعاء سادس عشريه كان آخر تشرين الثاين

ويف يوم اخلميس سابع عشريه دخل زين الدين بن عبد الرمحن بن دالمة ناظر اجلوايل خبلعة، بعد أن نزل 
لنائب، وأخرب بأخبار مزعجة عن ويف يوم السبت تاسع عشريه وصل مملوك من مماليك ا. بتربة تنم
  .وختم على موجود النائب، ورفع جند دواداره، وحممد دوادار الدوادار، للقلعة. العسكر

ويف يوم األحد مستهل شوال منها، عيد الناس، وكانوا صلوا التراويح يف ليلته، ومل ير الناس اهلالل إىل 
 جاءا إىل عند عالء الدين البصروي من أهل قرب رق واحدة، وإذا هم يكربون يف املآذن، وذكر أن اثنني

  .عاتكة، وهو يف صالة التراويح باجلامع األموي، وشهدا بأما رأياه ومجاعة من كفر سوسيا

وفيه هلك النجم السامري الطبايعي وله مدة يف ذلك، وكان قد تقدم فيه، وله مدة ضعيف؛ ورؤيت له 
  .لعلم عند اهللا، وأعقب ولدا جنيباً يف الطب مقامات حسنة تدل على أنه ختم له خبري، وا

ويف يوم االثنني ثانيه نزل السراق على حممد بن املزلق، وجرحوا بوابه، ومل جيدوه يف البيت، وأخذوا 
  .صندوقاً فيه أشياء كثرية جليلة

 وفيه دخل شادبك أمري كبري الشام، من جهة حلب، ويف أناس قالئل جداً، على هيئة زرية، وهو ضعيف

  .وفيه جاء مرسوم بأنه عني أربع مقدمني، وترك معهم، عونة للعسكر . يف حمفة

ويف يوم السبت سابعه دخل احلاج احلليب بكرة النهار، وأمريهم يوسف احلمزاوي، وهو ركب مليح، 
  .كان زمام بنت احلمزاوي نائب الشام
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ات الفوقانية، وميدان احلصا الذي ويف يوم األحد ثامنه، كان حدث قبله بنحو مخسة أيام، إن أهل القبيب
عند جامع منجك، وقع بينهم بسبب قيس ومين دعوى جاهلية، واقتتلوا وحصل بينهم جراح، وقتل من 

القبيبات على ما ذكر ثالثة أنفار، فطلع احلاجب الكبري إليهم بسبب ذلك، وكبس على أهل القبيبات 
 بعضهم باملقارع، وهرب الغرماء إىل جهة ومسك منهم حنو العشرة أنفس فأكثر، وضرم وبالغ من

  .داريا، وجرح من مماليك احلاجب مجاعة، وهم إىل اآلن حمبوسون عنده، وال قوة إال باهللا 

ويف يوم االثنني تاسعه كان أول فصل الشتاء؛ ويف آخره وصل األمري جاين بك األبح أحد األلوف وأخرب 
متراز : صاحب ديوان اجليش، ومعه أمراء من الشامبأمور كثرية، وصل معه حمب الدين بن الفرفور 

التمربغاوي، وابن شاهني حاجب ثالث، وكسباي وغريهم، وأخرب احملب بأمور، منها أن الباش ضربت 
رقبته بعد أن مسك على هيئة بشعة، وحشى سلخة الرأس تبنا، ومعه رأس ابن بداق، وأرسال لتوريز البن 

ب السلطان، ونائب طرابلس بردبك املعمار، مل يعلم له خرب حسن باك، ومسك نائب حلب ازدمر قري
وال أثر، وتاين بك قرا أحد املقدمني مبصر أسر، وكذا برسباي قرا حاجب احلجاب، وبرد بك أحد 

  .األلوف بدمشق، وأينال اخلسيف األمري الكبري حبلب 

مع سيدي علي بن القاري ويف يوم الثالثاء عاشره دخل احلجاج احلمويون، وسافر الشيخ علي الدقاق 
  .التاجر إىل احلجاز الشريف على درب املصري

  .وسقط شخص من الصناع من سقف مشهد الزيلع، فمات من ساعته

ويف يوم األربعاء حادي عشره جاء قاصد كاتب السر من القاهرة وأخرب بوفاة قاضي القضاة مشس الدين 
 الزمان، يتكلم كلمة احلق ولو على السلطان؛ األمشاطي احلنفي، وكان من قضاة العدل بالنسبة هلذا

وعلى يد هذا القاصد مرسوم السلطان بأن يسافر القاضي شرف الدين بن عيد احلنفي مكرماً للقاهرة، 
  .ويعطى مثن مركوب وغريه

  .وجاء الشيخ حممد بن احلصين من القاهرة أيضاً، وكان له اجتماع كثري بالترك الكبار

ره صلي على القاضي مشس الدين حممد األمشاطي احلنفي، باجلامع األموي ويف يوم اجلمعة ثالث عش
  .غائبة

  .وفيه توىل احملب بن القصيف قضاء احلنفية، عوضاً عن التاج بن عربشاه 

    

ويف يوم األحد خامس عشره سافر احلاج الشامي ونزل القبة، وأمريهم يلباي دوادار السلطان بدمشق، 
 من احللبيني وغريهم كثرية، وقاضيهم مشس الدين الكفرسوسي الشافعي، وهو قليل جداً، لكن الغرب

ومعهم من الشاميني عماد الدين إمساعيل النابلسي األنصاري، وبرهان الدين السوبيين، ومشس الدين بن 
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  .اجلهيين، وإبراهيم بن الوراق، وشهاب الدين بن الصايغ؛ ويف كانون األول مثانية عشر يوماً

ني سادس عشره دخل شخص من العسكر يسمى قانصوه الشامي مقدم املماليك بالقاهرة، ويف يوم االثن
  .أفرج عنه القرا أيلوكية؛ وجاء قانصوه دوادار الدوادار هارباً منهم

  .واللحم قليل جداً وال يوجد

إليهم وأشيع بأنه جاء مرسوم بأنه عني أمري كبري أزبك وثالثة مقدمني معه، بأن يرتلوا إىل حلب ويضموا 
  .مماليك السلطان املنكسرة، و من سلم من العسكر يعود إىل حلب

ويف يوم السبت حادي عشرة توفيت بنت السيد كمال الدين املالكي، زوجة السيد عبد الرحيم، بعد أن 
  .دخل ا وهي بكر

ه، وأنه من ويف يوم االثنني ثالث عشريه جاء اخلرب بأن تاين بك قرا جاء حللب، وما ذاك إال أنه مل نفس
  .أبناء العرب، وأنه خطيب، وكان رجالً مستعرباً

  .وفيه نودي على الدراهم العتق بطالة، فلم تسمع العامة وأرادوا ضرب املنادي

ويف يوم اجلمعة سابع عشريه نودي على الفضة قبيل الصالة بإشارة موالنا الشيخ املنوه به، بعد أن اجتمع 
ين الوكيل بالبادرائية، ووقع االتفاق بأن الفضة العتق واجلدد وزن كل به نائب القلعة والقاضي صالح الد

اثين عشر درمهاً ونصف درهم بأشريف ذهب؛ ومشى احلال على هذا بعد أن كان اخللق يف غاية الضيق 
واحلصر، وغلقت احلوانيق بسبب ذلك، وتقطعت األسباب؛ واللحم يف غاية الشحتة، وال يوجد إال بعسر 

  .الرطل بأربعة والفتح مببلغ مائة ومخسني:  غاية الوحاشةشديد، وهو يف

ويف يوم السبت ثامن عشريه دخل رضي الدين بن الغزي على بنت املرحوم الشيخ زين الدين خطاب من 
  .بنت الدقيق

  .ويف يوم االثنني سلخه سافر القاضي شرف الدين بن عيد للقاهرة

الرمحن اخلليلي من مجاعة القاضي شهاب الدين ويف يوم األحد سادسه ذي القعدة جاء كتاب عبد 
  .املريين، وفيه أن تاج الدين بن عربشاه عزل وويل حمب الدين بن القصيف بثالثة آالف ذهباً 

ويف يوم األربعاء تاسعه، بعد حضور موالنا الشيخ تقي الدين املنوه به الشامية الربانية، ركب إىل مخارة 
  . احلمدالدوادار الكبري و أزاهلا، وهللا

  .ويف يوم األحد ثالث عشره تويف مجعة الشاهد بباب جامع التوبة

ويف يوم االثنني رابع عشره دخل مماليك السلطان متوجهني ثانياً للبالد الشامية، وفارقوا أمري كبري يف 
  .غزة

ابن ويف يوم األربعاء سادس عشره نزل موالنا الشيخ تقي الدين للموىل السيد كمال الدين بن محزة، 
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أخته، عن نصف نظر الركنية الشافعية، ونصف تدريسها، ونصف تدريس الفلكية، وأمضى ذلك؛ 
ورغب عن ثلث إعادة الدرس بالشامية الربانية للمشار إليه قبيل تارخيه، وقرر فيه الصالح بن العدوي، 

 هلا للمشار إليه وبذلك عن ذلك كله ذهباً ثالمثائة ومخسني، دفع ذلك باحلضرة واملعاينة، بعد التمليك
النازل، وثبت ذلك، وحكم فيه قاضي القضاة جنم الدين احلنبلي بشهادة الشهابني ابن طوق وابن 

  .الصميدي 

  .ويف يوم السبت تاسع عشره ثار ريح عظيم، واستمر إىل نصف الليل 

لوف ووصل األمري أحد املقدمني من القاهرة ويسمى وردبش، وغضب السلطان على أمري من مقدمي األ
بالقاهرة يدعى خاير بك بن حديد، بسبب ندبه لكفالة الشام، فلم يفعل، فأرسله لقلعة الصبيبة، مث حترر 

  .أنه جاء صحبة أزبك للتجريدة، ووصل خاير بك إىل قلعة دمشق ليالً 

  .ويف يوم االثنني حادي عشريه نزل أمري كبري أزبك قبة يلبغا 

ل بالقصر، وسافر وردبش إىل جهة حلب، ونودي أن نائب الشام ويف يوم الثالثاء ثاين عشريه دخل ونز
  .قانصوه اليحياوي مستمر يف كفالته عن إذن أمري كبري، وأطلق بعض مباشريه 

األستادار وابن اخلياطة : ويف يوم األربعاء ثالث عشريه ألبس أمري كبري املذكور مباشري هذا الكافل خلعا
  .اخلزانة الربددار وحمب الدين األسلمي كاتب 

ويف يوم اخلميس رابع عشريه دخل األمري أزبك للجامع األموي، ودخل إىل عند موالنا الشيخ للمشهد؛ 
  .مث أرسل خلفه إىل القصر، واستشاره فيمن يوىل حمتسباً، وأم خيتارونه من املتعممني 

  .ويف يوم االثنني سادس عشريه سافر األمري الكبري أزبك ونزل باملصطبة 

    

  . يوم األحد سابع عشريه سافر من املصطبة بعد صالة الصبح ويف

ويف كتب شهاب الدين العذاري بالشامية الربانية على أربعني مسألة على العادة، وهي بالنسبة إليه ال بأس 
  .ا 

  .ويف يوم اجلمعة مستهل ذي احلجة منها، كان أول شباط 

ى يف القاهرة عند القاضي قطب الدين اخليضري يف ويف يوم اخلميس ثامنه ذكر أن رضي الدين الغزي سع
نيابة القضاء يف دمشق مببلغ ذهب تسعمائة، دفع شيئاً، وكتب عليه الباقي إىل املغل حبجة، وأرسل إىل 

  .القاضي سراج الدين يفوض إليه 

  .ويف يوم اخلميس عاشره عيد الناس عيد األضحى 

 عيد لبس قضاء احلنفية كذلك بالقاهرة، وأن له اثنني وجاءت األخبار بأن القاضي شرف الدين موسى بن
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  .وعشرين يوماً قد لبس 

ويف يوم األربعاء خامس عشره وصل بداق، أخو سوار املتوىل مكانه، يف احلديد مع مماليك السلطان 
  .حمتقظاً عليه، وأدخلوه القلعة 

جاب يشبك العالي، وسيدي ويف وم اجلمعة رابع عشريه بعد صالا، ركب موالنا الشيخ، وحاجب احل
حممد بن الشيخ حمب الدين احلسيين، والشيخ إبراهيم بن الشيخة أمحد األقباعي، وغريهم من الفقراء، 

إلزالة اخلمور واملنكرات، فأراقوا مخراً كثرياً، ومن مجلة ذلك مخارة عند بيت األمري قرقماس التنمي، أحد 
رسة األسدية، وذكر أا ببيته، فلما توجهوا إىل بيته حولوها، األمراء املقدمني، حبارة القصر، جبوار املد

فلما رجعوا عند جامع تنكز فعنفوه، فأنكر أا مل تكن له، فقيل له أا ملماليكك وغلمانك ومجاعتك، 
وأفضى احلال بعد يومني إىل أنه جاء هو واألمري جاين بك التنمي أحد املقدمني، والقاضي صالح الدين 

  .لقاضي حمب الدين، وعالء الدين البصري، وتاب واستغفر العدوي، وا

ويف يوم األحد سادس عشريه وقع موسى العلماوي، وهو شاب شافعي املذهب من أهل القرآن، يف حق 
ما خيرج من هذا املكان ولو حارب العزة؛ فرفع أمره للقاضي املالكي : اهللا تعاىل، طولب بشيء، فقال
اطي، فأمر حببسه والتضييق عليه يف سجن الدير، فبلغ القاضي برهان الدين نائب احلكم مشس الدين املطم

بن املعتمد نائب احلكم الشافعي فحكم بإسالمه، فاستشاط قاضي القضاة املالكي شهاب الدين املريين 
وأمر بالتضييق عليه يف السجن أكثر ما كان، إىل أن أطلق يف يوم الثالثاء ثامن عشريه بواسطة موالنا 

يخ، وكان الرسول لقاضي القضاة املالكي شهاب الدين احلمراوي، وكان يف السجن يف قيد وغل الش
  .تلك الليلة 

ويف آخر هذه السنة بلغين أن املدرستني اللتني ببنائهما أمر السلطان ملا حج، انتهتا، ومها مدرسة مبكة 
 باملدينة الشريفة لصق احلرم النبوي املشرفة لصق احلرم الشريف بني بايب الرمحة والسالم، مبنارة، وأخرى

بني بايب الرمحة والسالم أيضاً، ورتب فيهما تعاليم للطلبة؛ وملا كان حج، كان معه أخو احملدث مشس 
  .الدين السخاوي، فكتب مجيع ما يقع للسلطان يف سفره، ليدون ذلك أخوه 

  سنة ست وثمانين وثمانمائة

 للقاهرة، ومل يأت إىل اآلن خرب زوجها، وودعها خرجت زوجة القاضي شرف الدين بن عيد... 
ويف يوم اجلمعة بعد صالا ثاين ! القاضي حمب الدين بن القصيف راكباً أمام مجل احملارة إىل خارج البلد 

عشريه صلى باجلامع األموي غائبة على الشمس القدسي املتقدم ذكره، بعد أن خطب شيخنا سراج 
  .ملقصورة اجلديد، بعد فراغ اجلامع املذكور من عمارته، بعد حريقة النارالدين بن الصرييف أعلى منرب ا
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ويف يوم الثالثاء سادس عشريه دخل احململ الشريف من القبة، وأمريهم يلباي دوادار السلطان بدمشق 
  .كما قدمنا، وهو من الشجعان لكنه يف غاية من الظلم؛ وجاور مشس الدين حممد الكفرسوسي الشافعي 

ل القاضي قطب الدين اخليضري، وهو يومئٍذ مبصر، عن وظيفة قضاء الشافعية، وتوالها مكانه وفيه عز
صالح الدين حممد بن عبد القادر العدوي البقاعي؛ وعزل موفق الدين العباسي عن نظر جيش دمشق، 

  .وتوالها عنه شهاب الدين أمحد بن اخليضري يف كتابة السر عوضاً عن والده

من عشريه ذكر أنه يف بالد الروم، بالد ابن عثمان، حصل خسف يف ثالث مدن ويف يوم اخلميس ثا
  .وقرى، وقيل يف مخسة، نسأل اهللا العفو والعافية، وهذا من أشراط الساعة 

ويف يوم اجلمعة تاسع عشريه متت عمارة اجلامع األموي من كل وجه، وخطب الشيخ سراج الدين بن 
وهي أول خطبة، خطب على منربه يف مكانه املعتاد بعد : طوقالصرييف؛ قال الشيخ شهاب الدين بن 

  .العمارة، انتهى 

    

وقد قدمنا أنه خطب قبل ذلك مرة، وعليه مشى الشيخ حميي الدين النعيمي يف ذيله وهذا هو الصواب، 
وحضر القضاة، واحلاجب الكبري، والدوادار الكبري، ونائب القلعة، وناظر اجليش، وقرئت ختمة شريفة 

  .لسلطان باجلامع األموي بعد الصالة ل

  .ويف يوم األحد مستهل صفر اخلري منها، كان أول نيسان

وحصل اجتماعية باملشهد من هذا اجلامع، بسبب يلباي أمري احلاج وما حصل منه يف الطريق من ظلم 
ة  وفيه عزل صالح الدين العدوي عن قضاء الشافعي-احلجاج، خصوصاً الغرب، من جهة املواريث 

  .بدمش، وتوالها عنه شهاب الدين بن الفرفور، وذلك مضافاً لنظر اجليش

  .ويف يوم االثنني ثانيه دخل متسلم نائب الشام قجماس، ويدعى شادبك اخلزندار

وحصل . واجتمع موالنا الشيخ تقي الدين والشيخ حممد بن احلصين باجلامع، بسبب يلباي واحلجاج
  .للكرم صقعة

رب إىل دمشق بأن القاضي شرف الدين بن عيد احلنفي مبصر، تويف إىل رمحة اهللا وفيه ذكر أنه وصل اخل
تعاىل، ومعه شخص آخر، بواسطة الزلزلة كما قدمنا، سقطت شرافة من مدرسة الصاحلني عليهما فماتا 

  .معا، وقيل معهما أربعة أيضاً

  .وفيه قبض على موفق الدين ناظر اجليش ورفع للقلعة

دسه صلي على القاضي شرف الدين بن عيد باجلامع األموي صالة الغيبة، وكان ديناً ويف يوم اجلمعة سا
خرياً، وله مدة يف نيابة احلكم بدمشق، مث ملا جاء السلطان للبالد الشمالية، ودخل دمشق يف العود، 
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حداً يصلح، تكلموا يف والية الشيخ زين الدين بن العيين، فوىل كرهاً مث امتنع، فرسم السلطان أن ينظروا أ
مث ويل شرف الدين هذا؛ وكان أبوه شاهداً من سكان طواحني األستاذ، وكان مركزه بباب الزجنيلية، 

أخل العني، ومل يكن من املعتربين، حنفي املذهب، ونشأ ولده هذا على قراءة وخري إىل أن فضل، وسبب 
ى مذهب أيب حنيفة، وكان عزمه أن حتنفه أنه أسره تيمور، واستمر يف تلك البالد إىل أن كرب واشتغل عل

يشتغل على مذهب الشافعي، مث إنه الزم الشيخ يوسف املغريب احلنفي، وكان قرأ عليه القرآن، فاشتغل 
عليه يف مذهب أيب حنيفة، وكان يروح معه إىل طاحون داخل باب السالمة، يكتب عليها، فيقرأ عليه 

على علماء احلنفية كالشيخ قوام الدين، مث ويل نيابة هناك إىل أن تويف، ودخل اجلامع األموي واشتغل 
  .القضاء، وآل آمره إىل ما آل رمحه اهللا تعاىل

وفيه تويف الشيخ علي الفحام املغريب، كان حانوته جتاه مسجد الرأس، وذلك من داخل باب الفراديس، 
  .يبيع ا احلطب والفحم وغري ذلك، وكان شيخاً صاحلاً رمحه اهللا تعاىل

يوم السبت سابعه دخل إىل دمشق من القاهرة أمري مقدم ألف، متوجهاً إىل حلب، ويدعى تاين بك ويف 
  .اجلمايل

وسرق يف ليلته ثالثة حوانيت لتجار النصارى، جوار خان السلطان، مشايل النقلية من جهة الفواخرة، 
ى السراق إىل حارة وكان ذلك قبل أن تقفل األسواق ودوران زفة القلعة، واستمر الصوت عاقداً عل

  .الشويكة، وتبعهم حاجب احلجاب مث رجع، وخرجوا مجاعةً على الصوت فضربوا شخصاً فجرح

  .وفيه تويف يف املارستان النوري أبو بكر بن اخلابوري، وهو من ذرية ابن منيح، من األصالء ذوي البيوت

  .لبويف يوم االثنني تاسعه سافر تاين بك اجلمايل بك اجلمايل إىل جهة ح

ويف يوم األربعاء حادي عشره ورد كتابان من القاهرة من مجال الدين العدوي قريب الصالحي، ومن 
القاضي قطب الدين اخليضري، للبدر بن الصاحب، بوالية صالح الدين العدوي قضاء الشافعية بدمشق، 

أيضاً؛ وذكر أم وشهاب الدين بن الفرفور نظر اجليش ا، وجنم الدين بن اخليضري كتابة السر ا 
لبسوا يف يوم واحد، وقد قدمنا ذكره، بعد أن كانت وظيفة القضاء انتظمت البن الفرفور، وطلع 

وليت هذا القضاء؛ يعين الصالحي، وهذا نظر اجليش، يعين ابن الفرفور، فتمنع : ليلبسها، فقال السلطان
 فلبسها بكرٍه؛ وهذا كتابة السر، بعض شيء، فأكره على لبسها، وتغري السلطان من متنعه، هكذا قيل،

  .يعين اخليضري، فسبحان الفعال ملا يريد

  .وفيه جاء اخلرب مبوت أيب بكر بن عبد الباسط، وهو أكرب أوالده

ويف يوم اجلمعة ثالث عشره صلي على الشيخ العامل احملدث جنم الدين حممد املدعو عمر بن فهد املكي 
املشرفة، وله رحالت يف طلب احلديث ملصر ودمشق وحلب صالة الغائب، وهو من بيت كبري مبكة 
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  .وغريها، وترمجته طويلة ذكرا يف غري هذا املوضع 

    

فيه تويف برهان الدين إبراهيم اآلمدي الصاحلي احلنفي، كان من أكابر الناس، وبيده وظيفة استيفاء 
  .األوقاف، وكان فيه إنسانية لصحبته للكبار

ه جاء كتاب السيد إبراهيم بن عجالن من القاهرة بأن ابن الفرفور ويل قضاء ويف يوم األحد خامس عشر
الشافعية بدمشق، عن صالح الدين العدوي، مضافاً لنظر اجليش، ووكالة السلطان، ونظر القلعة، باثنني 

وثالثني ألف دينار؛ وكان صالح الدين ذهب لبيت الدوادار ومعه عشرة آالف دينار، فلم ميض له، 
  .ليه بسبب ذلك، هكذا قيلورسم ع

ويف يوم اخلميس تاسع عشره طلع موالنا الشيخ تقي الدين لعمارة جسر ابن شواش، الراكب على ر 
  .بردى بالوادي الفوقاين، ومعلم وفعلة وقنبايلة وشواة، وغريهم حنو العشرين نفساً

امعنا كيت وكيت، فقرئ وجاء مرسوم للحاجب من القاهرة بسبب القاضي احلنبلي، وفيه أنه اتصل مبس
عليه، مث بعد ذلك طلب منه ألفا دينار، إما أن يقوم ا، أو يودع بالقلعة، أو يضمن عليه، فطلبه ورسم 

عليه ترسيم حشمة؛ فطلب احلنبلي شهاب الدين بن احملوجب، ومشس الدين الواعظ احلنفي، واتفق احلال 
ب بن الصميدي، ومشس الدين احلداد، على أن يضمن عليه، فضمنه مشس الدين املذكور والشها

  .والرجيحي قريبه، وغريهم، على ذلك، وتوزعوها، وطلع إىل بيته بعد العصر

وفيه جاء مرسوم آخر للسيد عالء الدين بن نقيب األشراف، أن حيضر للقاهرة، طيب القلب منشرح 
  .الصدر، وذكر أنه ألجل وظيفة قضاء احلنفية بالقاهرة

لدين البقاعي، الشاهد بالشامية؛ وتقي الدين أبو بكر بن املدين، أحد أصالء الصاحلية وفيه قيل تويف تقي ا
  .وكان والده كاتب السر بدمشق

وفيه جاء اخلرب بأن صالح الدين العدوي على ما هو عليه من الوكالة ونظر القلعة، وابن الفرفور على 
  .القضاء ونظر اجليش، بستة وعشرين ألفاً

  .ور الدين احللي الشافعي للقاهرةوفيه سافر الشيخ ن

  .ويف يوم األحد ثاين عشريه انتهت عمارة جسر ابن شواش

وجاء مبشر النائب بأنه وصل للرملة؛ ومبشر القاضي بن الفرفور، وهو يونس مملوك القطيب احلليب، بقضاء 
، والثبوت، القضاء، ونظر اجليش، ومضافاما؛ وكتاب للشيخ سراج الدين بن الصرييف بسماع الدعوى

واخلطابة؛ والقاضي احلنفي بالتقرير، ونظر املارستان، وغريه نيابة؛ وحملب الدين بن الفرفور قريبه، نيابة 
ونزل الكافلي .  ويف يوم السبت ثامن عشريه جاء اء الدين بن الباعوين من القاهرة- نظر اجليش 
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  .ويف يوم األحد تاسع عشريه نزل الكافلي القبة . بالكسوة

 يوم االثنني مستهل ربيع األول منها، دخل نائب الشام قجماس اإلسحاقي الظاهري، ومعه جنم الدين ويف
  .بن اخليضري كاتب السر، استعالء ال خبلعة

  .وسلم موالنا الشيخ تقي الدين على الكافلي، يف املبيت يف دار النيابة 

  .ويف يوم الثالثاء ثانيه كان أول أيار

اي دوادار السلطان باملسجد الذي بدار النيابة ألجل قضية احلجاج، ونودي يف ورسم الكافلي على يلب
  .البلد من ظلم عليه مبلك األمراء

ويف يوم األربعاء ثالثه تويف الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن عثمان بن بنت سيدي الشيخ أمحد األقباعي 
رمحه اهللا تعاىل، وكان أقباعياً من الصرخدي عمر، ودفن إىل جانب جده الشيخ أمحد من جهة القبلة، 

حني كان أمرد، ومن حياة جده يعاين األوراد واألذكار، وكان له كل ليلة سبت وقت جيتمع عنده 
اخلاص والعام من علماء وقضاة وغريهم، وكان ذخائر زمانه، وقد أدركه الشيب بعض شيء، رمحه اهللا 

  .تعاىل

وا إىل يوم السبت، وأطلق آخر النهار، واختلفت األقوال ورفع يف الدوادار قصص كثرية فلم تفد، ووعد
يف سبب أمره، فقيل إن حاجب احلجاب كفله كفالة وجه؛ والظاهر أم محوه من جهة ابن الناعوري 

  .وإرثه، وقصدهم أكله ال غري

م ابن املعتمد، والبصروي، واإلخنائي، على عاد: وجاء من القاضي الشافعي كتب جلماعة النواب، مثل
  .يف التولية

  .ويف يوم السبت سادسه خنت القاضي حميي الدين اإلخنائي ولده سيدي إبراهيم خفية، ومل يعلم به أحد 

  .ويف يوم األحد سابعه لبس زين الدين عمر بن السنوسي من الكافلي خلعة باحلسبة

    

ما كتبه احلموي احلنفي وورد كتب من القاهرة من اء الدين بن العيين، وأيب البقا بن اجليعان بسبب 
على يد خاص مهتار السلطان، من مرافعات الناس، وكتاب سيدي حيىي بن حجي أيضاً للشيخ اء الدين 
بن العيين بسبب ذلك أيضاً وغريه، وأن ابن الفرفور أضيف إليه الوكالة، ونظر القلعة، ووكالة بيت املال، 

  .حجي عن كاتب السربثالثني ألف دينار، كل ذلك أخربه شهاب الدين بن 

وورد خرب من القدس الشريف أن مجاعة من نصارى احلبش، حنو ثالثة آالف نفس، دخلوا القدس لزيارة 
القيامة، وأن كبريهم بشاش أبيض كبري، وأنه جلس على كرسي من ذهب نصب له ا، وملا دخل رفعت 

ذان؛ فلم يسمع اآلذان؛ أذياله جواكني من ذهب، وأنه أمر بضرب الناقوس، فوافق ضربه وقت اآل
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وملخص القضية أن كل ذلك فيه إظهار دين النصرانية، يف تلك األماكن الشريفة، واألوطان املعظمة، 
يا لإلسالم؛ وأنكر ذلك، فضربه النصارى : فسمع شخص من املسلمني ثابت اإلميان، فاستغاث

 السوء مما حل باإلسالم واملسلمني، إنا باألسلحة، وقيل إنه مات رمحه اهللا، وأراح البالد والعباد من حكام
  .هللا وإنا إليه راجعون 

ويف هذه األيام أشيع بدمشق عن قاضيني من األربعة إشاعة فاحشة، ولعلها تكون كذباً، فال حول وال 
  .قوة إال باهللا، وال جزى اهللا خرياً من ابتكرها، وعمل قماش، مسي القاضي فوق 

لسيد كمال الدين، الذي كان يفيت بدار العدل، أن القاضي حميي ويف يوم اخلميس حادي عشره حصل ل
الدين، وحضر معه القاضي برهان الدين بن املعتمد يف اإلفتاء املشار إليه، الرتول له عنه من موالنا الشيخ 

  .تقي الدين، وجلس حتته

 بطرف الصاحلية ووضع يف حمراب اجلامع األموي عامودين رخام أبيض منهرين، أخذا من مدرسة البهائية
من جهة الغرب، وهي حتت نظر ابن عربشاه، بواسطة أيدكي نقيب القلعة، فأنكر الشيخ عز الدين بن 

  .احلمراء احلنفي عليهم، ومل يسمع له، فال حول وال قوة إال باهللا

ويف يوم األحد حادي عشريه حصل حريق وقت الغداء الكبري، طلعت النار من الطبقة الكبرية الراكبة 
  .وويل يونس الرددار احلسبة . لى الفرن حول محام سامة، وتداركوها وطفئتع

ويف يوم اخلميس خامس عشريه ويل عبد القادر، أخو أيب بكر الدوادار، احلسبة من جهة نائب الشام، 
  .وعمل النائب املولد الشريف. كان يف أيام أخيه متوليها

 بك اجللباين خلعة أستادار السلطان باإلقرار، ونيابة ويف يوم االثنني تاسع عشريه لبس إبراهيم بن شاد
  .الصلت وعجلون 

يف يوم الثالثاء سلخه تويف حممد بن ... وألبس القاضي برهان الدين بن املعتمد من نائب الشام خلعة 
وطلع إىل جامع يلبغا، واستمر به إىل أن صلى املغرب مث ... حسني بن الشجاع الذهيب فجأة بعد 

  ...و داخل يف العتبة وسقط مغشياً عليه فه... خرج 

  .ويف يوم األربعاء مستهل ربيع اآلخر منها، كان حراً شديداً 

  .ويف يوم اجلمعة ثالثه كان أول حزيران 

  .ويف يوم السبت رابعه تواترت األخبار بوفاة السلطان حممد بن عثمان سلطان الروم 

 املرج بسبب خيل أخذت للنائب حنو ستني فرساً، ويف ليلته ركب النائب واحلاجب وباقي العسكر إىل
  .ومل يصح ركوب النائب 

وفيه أجلس الشمس بن البانياسي، ابن بنت الشيخ داود الصاحلي، امللقب بشواحيط، على السجادة من 
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  .بدر الدين حسن بن برهان، وحضر الشيخ مشس الدين خطيب السقيفة، والشيخ إبراهيم األقباعي 

  .اسعه دخل جاين بك الطويل، الذي كان ممسوكاً عند ابن حسن باك بتوريز ويف يوم اخلميس ت

  .وجاء حممد املزين من القاهرة وخفف عن أستاذه النجم بن مفلح احلنبلي ألف دينار

وكان وليمة كتاب صدر الدين بن مشس الدين ابن خطيب السقيفة، على بنت زوجة والده، وحضر مجع 
ناجي مولداً، وكان ذلك بالصاحلية ببيت أمها، بالقرب من بيت شهاب الدين كثري، وقرأ الشيخ إبراهيم ال

  .بن دالمة، أسفل زقاق اخلواجا إبراهيم من جهة الشرق 

    

ويف يوم االثنني ثالث عشره لبس القاضي جنم الدين احلنبلي خلعة االستمرار، وابن اجلمل معلمة دار 
مع ذلك، يف الشهر املاضي؛ مث فوض القاضي جنم الضرب، وابن شاد بك نيابة عجلون والصلت وما 

الدين نيابة حمليي الدين بن القادر الرجيحي ويعرف والده بابن النميس، كان أميناً على طاحون الكنيسة، 
جوار السيد ابن شرحبيل، وخولة بنت األزور، رضي اهللا عنهما، وهو قريبه من جهة النساء، وكان والده 

اه والد هذا القاضي الربهان، وصلى به بالقرآن العزيز، وأقرأه كتباً يف مذهب من خدام الشيخ رسالن ورب
  .اإلمام أمحد رضي اهللا عنه

ويف يوم األربعاء ثاين عشريه كرب الناس يف املآذن على ابن شاد بك بسبب عدم السكر، وسعره الرطل 
  .بأربعة عشر، فطرحه بثمانية وعشرين

باي دوادار السلطان من القلعة، بسبب مرسوم جاء إليه، بسبب ويف يوم اخلميس ثالث عشريه طلب يل
  .من ظلمه وقهره فليتقدم: ابن الناعوري وغريه؛ ونودي عليه بدمشق

وشكى على ابن شاد بك أهل سوق الطواقيني وسوق جقمق بسبب السكر، وأشار النائب أن يكون 
  . مصمم على مخسة عشر بثالثة وعشرين درمهاً فلم يذعن أحد، وموالنا الشيخ تقي الدين

ويف يوم الثالثاء ثامن عشريه سافر الشيخ أمحد الدهينايت بسبب طرح السكر، ومعه كتب من موالنا 
الشيخ لكاتب السر ابن مزهر، والشيخ زكريا، والبن الصابوين، ولقطب الدين اخليضري، وإلمام 

ه ولسيدي حيىي بن حجي، ولشمس السلطان الكركي، والبن اجليعان نائب كاتب السر، وأيب البقاء أخي
الدين بن الزمن، وابن الفيض، واملهمندار، والشيخ علي اجلربيت؛ ومن سيدي الشيخ حممد بن احلسيين 

  .لكاتب السر، وابن الصابوين، والشيخ زكريا، وأوالد الشيخ كمال الدين إمام الكاملية

  .ين بكلفتهويف يوم األربعاء تاسع عشريه انفصلت قضية السكر باثنني وعشر

وفيه ورد كتاب كاتب السر وقطب الدين اخليضري بأن حيرر ما ذكر عن القاضيني مما قيل يف حقهما من 
  .الفاحشة، وال قوة إال باهللا 
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ويف يوم االثنني رابع مجادى األوىل منها، لبس يلباي، بعد أن أفرج عنه، خلعة االستمرار بالدوادارية، قيل 
  .ؤخر عذاب النار، وانتقام العزيز اجلبار، من األشرار لعباده األخيارعلى عشرة آالف دينار، وامل

وأشيع يف هذه األيام أن سيف البدوي أمري الشام العاصي جهز له السلطان خلعة إىل نائب الشام، 
فجهزها له إىل نائب محاة على يد شخص من كرباء محاة، يدعى احلاج علي بن العبيس كبري األكراد 

يف قضيتها، وثب إليه شخص فضربه يف بطنه، فقتله، وأراح اهللا البالد والعباد منه، . . .حبماة، فلما
  .ظنا منهم أنه برأيه وعلمه، ويظهر أنه مظلوم. .. ويظهر

باجلامع األموي، ومنع النساء كما فعله نائب الشام برد بك البشمقدار، وهي . .. وفيه كملت عمارة
  .سنته رمحه اهللا تعاىل 

  .ميس سابعه وصل مجاعة من بلدان طرسوس أسرىويف يوم اخل

ويف يوم اجلمعة ثامنه بدئ باستخراج دراهم من التجار، وأهل اخلري، لألسرى، باجلامع األموي، مث 
  .وفيه وصل القاضي صالح الدين لداريا. بالبادرائية، مث بالقيمرية الكربى

عة بوظائفه على العادة؛ ولبس جاين ويف يوم االثني حادي عشره دخل الصالحي من القاهرة، ولبس خل
بك التنمي خلعة أمرة احلج؛ وكتب نقيب القلعة أيدكي حمضرين بسبب عمارة اجلامع األموي واألسواق، 

  .وكتب النائب والقضاة، وأرسل إىل موالنا الشيخ فلم يكتب فيهما شيئاً 

ن البصروي بسبب قضية يف ويف يوم اخلميس رابع عشره حصل بني سراج الدين بن الصرييف وعالء الدي
مدرسة اخلضرية قيل الظهر، ظهر فيها كائن بينهما يف بواطنهم، أدى ذلك لشتم وسب ولعن، وأمر 

  .سراج الدين مملوكه أن يأيت بعصاه، وضرب البصروي

يا : ويف يوم اجلمعة خامس عشره خطب السراج بن الصريف على عادته، وبكى واستغاث م من قوله
وين، انصروين، إىل غري ذلك، وبقي للناس ضجيج وحنيب، فلما فرغت الصالة أشاع الناس عباد اهللا أغيث

أن الصالة ما صحت، وأن يعيدوها ظهراً، وأرسلوا يستفتون موالنا الشيخ يف ذلك، فأشار بالصلح، فلم 
 يرضوا، ومل جيتمعا به، مث اجتمعا مبلك األمراء وشكيا، فأشار بالصلح، ورجح جانب الشيخ سراج

  .الدين

ويف ليلة السبت بعد العشاء سادس عشره جاء مجاعة من بيت حاجب احلجاب، وقبضوا على القاضي 
  .شهاب الدين أمحد بن يونس، قاضي صفد، من بيت ابن قياس، ورفع للقلعة 

    

ويف يوم االثنني ثامن عشره قيل إن زين الدين سلطان، ديوان جاين بك حاجب احلجاب بالشام كان، 
  .لقاهرة تويف با
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ويف يوم اجلمعة ثاين عشريه دخل دمشق األمري حممد جم الشهري باجلمجمة ابن السلطان مراد بن حممد 
. بن حممد بن عثمان أخو أيب يزيد، سلطان الروم يومئذ، ألبيه، بعد وفاة أبيه يف هذه السنة، فاراً من أخيه

ف قايتباي يف احلضور بني يديه، ودخل إىل حلب يف مائة نفس بعد أن طلب اإلذن من امللك األشر
فربزت املراسيم بإكرامه فدخل دمشق مكرماً، مث دخل محام احلاجب بصاحليتها حبضوري، وقيل يل إنه 

  .كان نائب طوقات 

ويف يوم السبت ثالث عشريه أفرج صفد شهاب الدين بن يونس وطلب لصفد؛ وتويف من كان عنده 
  .ووصل السيد إبراهيم للقبة .  تعاىلوهو مشس الدين حممد بن قياس، رمحة اهللا

ويف يوم االثنني خامس عشريه دخل السيد إبراهيم وألبس طرحة خضراء بنيابة السادة األشراف بدمشق، 
وقرئ له مرسوم بدار النيابة بالوصية به، وأن يقرأ له توقيعه باجلامع األموي، وهذا من العزيز، فإن العادة 

  .اة القضاة، ومل يركبوا معه من اجلامع لبيته ما يقرأ توقيع باجلامع إال لقض

ويف يوم الثالثاء سادس عشريه وصل مرسوم بطلب نقيب القلعة حمتفظاً عليه، وكتب حمضر أعلى القلعة 
  .شكا عليه عودة النابلسي اللييب للسلطان ... بأنه 

  .ويف يوم السبت سلخه سافر نقيب القلعة هذا للقاهرة 

ادى اآلخرة منها، تويف الشيخ شهاب الدين العجلوين الكبة، رمحه اهللا، وكان ويف يوم األحد مستهل مج
  .رجالً مباركاً ديناً من أهل القرآن، وانتشأ له ولد ال بأس به 

ويف يوم األربعاء رابعه وصل أمري آخور نائب الشام قانصوه اليحياوي، ومعه كتب سفه من توريز إىل 
  . من النواب وغريهم؛ وهو أول آب مجاعة األتراك، بأنه أطلق ومن معه

ويف يوم الثالثاء سابعه وصل الشيخ أمحد الدهينايت، وفارق القاضي شهاب الدين بن الفرفور من سدود، 
واحد للنائب بسبب طرح السكر، بأن جيمع السماسرة أرباب اخلربة : وعلى يد الشيخ أمحد ثالثة مراسيم

  .سعره؛ ومرسوم لشاد بك كذلك، والبنه إبراهيم مثله ويقام مثنه ويعطى ثالثة دراهم زيادة على 

ووقف النائب والقضاة على ر داعية على السلسلة بني باب توما ودباغة الفراء وأقيمت البينة ألهل داعية 
بأن الذي فتحه أهل املنيحة حق أهل داعية، فأمر بسده، وإذا بشخص يقال له حممد اخلليلي املؤذن الفراء 

داعية حقهم من مكان فوق بيت طربس األقباعي كان يسمى الزينيب، وهذه الدار بتركة يشهد بأن أهل 
حيدر كان يسدونه ويفتحه أهل املنيحة، فأمر النائب بفتحه مبعد ما سدوه وساعد القاضي جنم الدين 

بشيء، احلنبلي، وأخرج من كمه كتاباً بأن يف زمن بين أمية شكا أهل البالد قلة املاء، فأمر لنهر يزيد 
  .ولبقية األر بشيء، ولنهر داعية بشيء وهذا شيء ال عربة به يف الشرع؛ وانفصل ادلس على هذا 

مث يف آخر النهار وقفوا للنائب بدار النيابة، وحضر احلنبلي املذكور واملالكي، ومل يدركهم احلنفي، 
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 بأن يسد وحيضر هؤالء بينة؛ وتقاولوا؛ وساعد القاضي برهان الدين بن القطب احلنفي، فأشار النائب
وهؤالء بينة، وينظر يف البينتني؛ وممن شهد ألهل داعية الشيخ إبراهيم األقباعي، واملعلم القابوين احلريري، 
ومشس الدين نقيب األقباعي، والفقيه الدباغ، وغريهم؛ والذي يظهر أن احلق مترجح يف جهة أهل داعية، 

  . كبري أزبك والكافلي غري أن املنيحة والبالط هلم جاه أمري

ويف يوم االثنني تاسعه سافر اجلماعة مللتقى القاضي الشافعي ابن الفرفور، ووصلوا لسعسع، ومل يتأخر 
  .أحد سوى موالنا الشيخ ثبته اهللا تعاىل، ورجع املالقون إال اخلطيب والبصروي؛ ونزل يوم اجلمعة القبة 

 باخللعة ونزل النيابة، مث ركب للجامع األموي، وقرئ ويف يوم السبت رابع عشره دخل القاضي الشافعي
توقيعه على العادة، قرأه حافظ الدين، وما فيه زيادة، وإمنا هو على عادة من تقدمه، ومعه نظر اجليش 

أيضاً؛ ومل يرتل معه أحد من الترك للجامع لقراءة التوقيع، مث ركب إىل بيته، وركب معه اجلماعة، ومد 
، مث سلم عليه موالنا الشيخ ببيته بعد ذلك؛ وطبخت املدة ببيت ابن سليم جتاه بيته ابن مدة ببيته بالبحرة

سليم جتاه بيته، خلف حائط خالوي البادرائية الغريب، فتعلقت النار باألكانني، وحفر طاقة، فعدت خللوة 
  .زين الدين بن قداح، وطفئت النار وهللا احلمد، وهو املسلم 

  .ه كان أول السنبلة يف دمشق ويف يوم األحد خامس عشر

    

أن الرعية : ويف يوم االثنني سادس عشره قدم ابن شاد بك مرسوم السلطان بسبب السكر الطرح، ومما فيه
رفعت إلينا أنه طرح السكر مببلغ ثالثني درمهاً الرطل، وحصل هلم الضرر الزائد، ومرسومنا بأن جيمع 

احليف على الرعية والديوان؛ وهذا بالنسبة من السلطان املعلمني والسماسرة، ويقوم حبيث ال حيصل 
  .ينسبونين إىل مساعدة الرعية؛ يعين ابن شاد بك : إنصاف، وقال الكافلي يف الس

ويف يوم األربعاء ثالث عشره سافر األسرى الذين من طرابلس مسلحني منفكني جمبوري اخلاطر، أدام اهللا 
ربكة علومه وأثاب املعطني الثواب اجلزيل؛ وسافر معهم الشيخ عبد النفع ملن كان السبب يف ذلك، ونفع ب

الرمحن احلمصاين قاصد موالنا الشيخ إىل طرابلس، واألمري أزبك الظاهري أحد األمراء بطرابلس، وهو 
  .إنسان مليح فيه اخلري بالنسبة إىل أبناء جنسه 

ن معمار السلطان اجلليب، يف القاهرة، يف ويف يوم اخلميس ثاين عشره تويف معمار السلطان ابن الزفيك اب
حبس املقشرة، بعد ضربه بالعصي واملقارع من السلطان، بسبب اخلان الذي عمره السلطان بوادي 

  .التيم 

ووصل من القاهرة، من القاضي قطب الدين اخليضري، مطالعة ملوالنا الشيخ جواب مطالعته بسبب 
  .لطان مصمم على ابن شاد بك السكر، وأنه ساعد غاية املساعدة، وأن الس
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وجاء من عماد الدين إمساعيل الناصري كتب بأنه مستمر على وظائفه املأخوذة عن القاضي عالء الدين 
  .بن قاضي عجلون، وأنه ويل نظر اجلوايل، وترشح لقضاء احلنفية 

ت ابن مجاعة من وفيه فوض قاضي القضاة ابن الفرفور النيابة حمليي الدين بن أمحد بن غازي، وهو من بي
  .جهة النساء، وعنده طلب علم، ووالده من التجار، قدسي األصل؛ وذكر أنه ببذل مال 

ويف يوم اجلمعة عشريه تويف البستاين جبنة القاضي حميي الدين داخل املدينة، وذكر أن أخاً للسيد تاج 
اصى عليه، فأرسل لدار الدين الصليت ضربه فمات؛ وشكوا للنائب فغضب وجاء أخوه ملوالنا الشيخ وتو

 ويف يوم السبت حادي عشريه مات يونس املصري برددار النيابة، - . النيابة، فردوهم إىل الشرع الشريف
 وفيه قضية السكر، وانفصل احلال فيه عن -. كان قد ويل احلسبة مث اآلن استدار النيابة، كان من األشرار

ري والصالحي العدوي، ومل يتكلم القضاءة بشيء، الرطل بستة عشر درمهاً كلفة، وساعد النجم اخليض
  .بل احلنفي ساعد للدولة

ويف يوم اجلمعة سابع عشريه كان السيد كمال الدين جبرود، وخطب ا، وكان مع القاضي برهان الدين 
  .بن املعتمد والشهاب بن طوق، مث خطب باجلمعة الثانية

مة ومجاعته من دمشق قاصدين القدس، مث مصر، ويف ليلة الثالثاء ثالث رجب منها، خرج حممد اجلمج
مث احلجاز، فحج يف هذه السنة، مث جهزه السلطان وأيده بأمور على أخيه على أن يأخذ امللك منه، فخرج 

من مصر، وترك أمه وولده ا ونزل إىل أخيه، فلما علم به أرسل له عسكراً فكسره، ففر إىل بالد 
رمهم ليضبطوا أخاه يف بالدهم وال ميكنوه من اخلروج منها، وهذا كان الفرنج، فأرسل هلم أخوه ماالً وأك

السبب يف معاداة ملك الروم لسلطان مصر، ومع أن ملك احلبشة أرسل له هدية هلا قيمة كثرية، منها 
سنجق بقصبة ماس يساوي جمموعها ثالثني ألف دينار، فغار منها سلطان مصر، فأهداها له؛ ومل يهنئه 

  .لك، ومات أخوه ومل يرسل يعزيه يف موته فتأكدت العداوةبامللك قبل ذ

ويف يوم الثالثاء تاسعه شاعت وفاة الشيخ عبد الرمحن اخلليلي، كان من مجاعة األخصاصيني، مباركاً، 
  .حيب أهل اخلري والفقراء، مقيماً اخلانقاه السميساطي، رمحه اهللا تعاىل

ت القاضي حمب الدين بن قاضي عجلون، زوجة ابن دالمة ويف يوم اجلمعة ثاين عشرة توفيت أم اهلنا بن
ناظر اجلوايل، نفساء، ولدت بنتاً، وهلا منه بنت أخرى، وختم على حوائجها قبل وفاا، وهي تنظر 

وتشاهد ذلك، وحضر جنازا اخلاص والعام من الفقهاء والترك، ودفنت عند أخوا أشقائها، عند بتربة 
 وما مقلد، أمري العرب األموي، وقاضي أذرعات، الساكن - . م، بعد العصرالفراديس أهلها من جهة األ

  .حبارة باب املصلى
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 ويف يوم السبت - . ويف يوم اجلمعة ثامن عشره فوض القاضي الشافعي لبهاء الدين بن الباعوين نيابته
القاضي أن السلطان عزل :  وفيه حتدث بأمور حدثت بالقاهرة، منها- . عشريه كان أول اخلريف

الشافعي ويل الدين األسيوطي، وويل الشيخ زكريا غيباً بعد احللف عليه، وعزل املالكي، ورسم على 
كاتب السر ابن مزهر إىل آخر النهار، فطلع ولده إىل السلطان، فتدخل، فرتال وقد ألبس خلعة الرضا؛ 

  .عمارته اليت بناها فهدمتومسك مهتارة رمضان وصادره، ودل أمامه الربهان بن الكركي، وأمر دم 

ويف يوم اجلمعة سادس عشريه توىل عماد الدين إمساعيل الناصري قضاء احلنفية بدمشق، عوضاً عن قاضي 
  .القضاة احملب بن القصيف

وفيه تقدم شخص من األمراء األربعينات يدعى متراز، مملوك متربغا السلطان، كان مبرتفقات بناها عند 
سويقة ساروجا، أحدث ذلك يف الطريق ألجل قبة مبحراب بناها هناك، وكان حدرة ملك، آخر اآلخذة ل

  .عزمه أن يبىن فوقها طبقة، فأمره موالنا الشيخ دم ذلك، وأن ذلك ال جيوز، فهدم 

وتكلم مع ابن شاد بك يف طرح السكر، الذي أسود كالقطارة من طبخه ثانية، وأن يعمل كل رطل 
  .بعد استيالء الناس عليه، فحطت املسألة على هذا بأحد عشر درمهاً ودرهم كلفة، 

وفيه جاء قاصد من جهة كاتب السر، بأن السلطان رضي عليه وألبسه خلعة االستمرار، وكان يوماً 
  .مشهوداً، وبوالية القاضي املالكي ابن تقي وقضية رمضان مل تصح، وأن العسكر السلطاين يشيت حبلب 

ا فوض لشهاب الدين بن احلمصي، رئيس املؤذنني باجلامع األموي، وخطب قاضي القضاة الشافعي وقبله
  .نيابة القضاء ببذل 

وفيه تويف أمحد بن بركة احلريري، خبلوته باخلاتونية اليت عند جامع تنكز، كان عامياً ويعاين النظم، وهو 
 جانب من أهل مسجد القصب، وكان أبوه صريفاً هناك، جيلس عند باب اخلوخة على ختت صغري، إىل

  .اإلمام، جتاه الفرن

ويف ليلة السبت الذي يليه نزل السراق على سوق التجار، الذي يلي خان السلطان حتت القلعة، جتاه 
  .النقلية، وهذه ثاين مرة، وكان وايل املدينة هناك وجرحوا فرسه

  .وفيه خربت املصطبة اددة لصيق حائط الرماية من جهة الغرب، بإشارة موالنا الشيخ

  .وجاء مرسوم يطلب السراج بن الصرييف والعالء البصروي، بسبب ما وقع بينهما من التشاجر 

وفيه تعرض لتبطيل اخلطبة وصالة اجلمعة، ملا وقع يف اخلطبة من اخلباط من الشيخ سراج الدين، من قطع 
  .املواالة فيها بالكالم األجنيب 

  .على يد دواداره من مصرويف يوم االثنني تاسع عشريه لبس النائب خلعة أتت 

  .ويف هذا الشهر أخربوا سوق باب الربيد ليعاد أحسن ما كان، على كيفية غري األوىل 
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ويف يوم األربعاء مستهل شعبان منها، دخل نقيب القلعة أيدكي خبلعة االستمرار، وسري النائب والقضاة 
  .لبه والتضييق عليه إىل جهة القبة، ودخل معه، وامستر القضاة معه للقلعة، وذلك بعد ط

ويف يوم اجلمعة ثالثه خطب قاضي القضاة الشافعي ووقع بعض خلل يف اخلطبة، ويف القراءة يف سورة 
  " .وجوه يومئٍذ ناعمةٌ " الغاشية يف 

ويف يوم االثنني سادسه دخل برد بك مملوك السلطان، من األمراء املطلقني، ومعه أحد األلوف بدمشق، 
  .ر مللتقاه وطلع النائب والعسك

ويف يوم األربعاء ثامنه فوض القاضي الشافعي لشخص محوي، كان بوابا بالبادرائية، مث تعاطى الشهادة 
عند شرف الدين بن عيد نائب احلنفي، وكان أبوه خبازاً يدعى عثمان، نيابة القضاء ببذل مال، وال قوة 

  .إال باهللا 

بعضهم وسلم بعضهم، وذلك بسبب هدم سوق وسقط حبس الدم بباب الربيد على احملابيس، فمات 
  .باب الربيد، وهدم الناحية الشمالية بسوق باب الربيد 

ويف ليلة ثالث عشر رمضان منها، نزلت صاعقة على هالل املئذنة جتاه احلجرة النبوية، مث على سطح 
فاحترق، املسجد، فاحترق غالب احلرم، وصعدت الرأس إىل الريس، وكان من أهل العلم، باملئذنة 

  .واحترق يف احلرم عامل آخر خرج من بيته لطلب ولده 

    

ويف يوم االثنني ثالث ذي القعدة منها، لبس نائب الشام تشريفاً آخر باالستمرار، أمحر، على يد دواداره، 
ألجل ما قيل من إعادة قانصوه اليحياوي إىل نيابة الشام؛ وورد على يده مرسوم بالقبض على األمري 

شاد بك اجللباين واحلوطة على ماله، ملا بلغه عنه أنه ملا أتى راجعاً من كسرة بياندر، وقتل الدوادار الكبري 
يشبك، دخل دمشق بطبل وزمر على عادة املنصورين، فقرئ املرسوم وقبض عليه بدار السعادة واحتيط 

  .على ماله، وحبس بقاعة اخلرندار بدار السعادة، مث استمر حنو شهرين 

  .ع عشري ذي القعدة منها، فوض قاضي القضاة لشهاب الدين الرملي نيابة قضاء الشافعية عنه ويف راب

ويف يوم االثنني رابع شوال منها، أذن العصر باجلامع األموي مرتني، : قلت، قال الشهاب احلمصي
  ويف يوم السبت سادس عشره ورد مرسوم السلطان باإلفراج- وصليت العصر مرتني، وكان يوم غيم 

عن األمري خري بك حديد من قلعة دمشق، وأن يعطى من القلعة املذكورة ألف دينار، وجيهز إىل احلجاز 
وفيه ورد اخلرب بأن السلطان رسم بنفي قانصوه اليحياوي . الشريف، ويرجع إىل القاهرة معزوزاً مكرماً

ك، مث رفع إىل القدس إىل القدس الشريف، فقرئ عليه املرسوم يف الطريق، وهو يف خدمة األمري أزب
  .الشريف 
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ويف يوم األحد ثالث ذي القعدة منها، تويف برهان الدين إبراهيم املؤذن باجلامع األموي، الشهري باجلرن 
 ويف ورد اخلرب حبريق احلرم الشريف، على ساكنه أفضل -األسود، وكان كثري اخلطب يف أعراض اخللق 

فئ يف النار، وال قوة إال باهللا؛ وأرسل السلطان أخذ مجاعة من الصالة والسالم، وذكر أم رأوا الطيور تط
الصناع الذين عمروا اجلامع األموي، منهم حممد الكفيت، الذي شال أوتار اجلامع األموي يف عمارته، 

  .وسبب حريقه صاعقة نزلت من السماء، وسيأيت ذلك

  سنة سبع وثمانين وثمانمائة

أخ املستنجد باهللا، وسلطان مصر والشام وما مع ذلك امللك أبو النصر استهلت واخلليفة أمري املؤمنني ابن 
  .قايتنباي؛ ونائبه بدمشق قجماس اإلسحاقي الظاهري

ويف يوم اجلمعة رابع احملرم منها، تويف فجأة القاضي حمىي الدين الزرعي الطرابلسي احلنفي، ودفن مبقربة 
ء خامس عشره تويف فجأة، فيما قيل الشيخ الفاضل  ويف يوم الثالثا- باب الفراديس، وكان من األخيار 

مشس الدين حممد بن أمحد احلمصي الشافعي الشاهد، وكان من األجواد وأعيان املوقعني بدمشق، ودفن 
  .مبقربة باب الصغري

  .ويف يوم اخلميس سابع عشره سافر من دمشق إىل محاة يشبك حاجب احلجاب، وكان على نيابة محاة

حادي عشريه دخل إىل دمشق سيباي حاجب احلجاب اجلديد، عوضاً عن يشبك املتقدم ويف يوم االثنني 
ذكره، الذي راح إىل محاة نائباً هلا؛ وكان سيباي املذكور نائب غزة، وراح عوضه إىل غزة نائب الكرك، 

  .وأعطيت الكرك جلاين بك الذي كان نائباً بصفد 

ري كان شادبك، وجعل عليه مال وغريه، وخرج إىل بيته ويف يوم الثالثاء ثاين عشريه أطلق األمري الكب
  .بطاالً بشفاعة النائب، فإن كلمته ال ترد عند السلطان 

ويف يوم اخلميس رابع عشريه دخل إىل دمشق األمري الكبري اجلديد جامت، الذي كان نائب محاة، وهو 
  .هود مملوك نائب جدة، عوضاً عن شاد بك اجللباين املتقدم، وكان له يوم مش

ويف يوم السبت سادس عشريه دخل احلاج الشامي إىل دمشق، وأخرب الثقات منهم أن سبب احلريق الذي 
وقع باحلرم الشريف، أن شخصاً من األخيار يدعى مشس الدين؛ رئيس الؤذنني، قد رأى قبل وقوع 

سبحانه فيها ذلك، كان هذا احلريق بليلتني ما يدل عليه، وأخرب به القاضي، فلما كان الليلة اليت أراد اهللا 
الرجل املتقدم ذكره يسبح يف املئذنة ليالً يف رمضان، وإذا بصاعقة وقعت، فاحترق الرجل املذكور الذي 

رأى املنام، واحترق احلرم النبوي بأمجعه، ومل يسلم منه شيء إال قبة الزيت والضريح الشريف، وما 
  .الصقه ال غري 
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يا فالن أراد اهللا وقوع البالء : النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم وهو يقولمث أخرب أيضاً أن شخصاً رأى 
بأميت فتلقيته بنفسي عنهم؛ وكما قال فإن األماكن املالصقة للحرم مل حيترق منها شيء، حىت أن بعضهم 

ا إليه ذكر طيوراً كانت ترد النار، وكتب بذلك حمضر باملشاهدة؛ فانظر يا أخي هذا األمر فإنا هللا وإن
بكايف أوىل العقول، يف احلادث مبسجد الرسول، : راجعون؛ ومن أحسن ما نظم يف ذلك القصيدة املسماة

يف كراسة؛ وذكر أم شرعوا يف تعديله قبل دخول احلاج حني وردت املراسيم بعمارته، وأن يكون املشد 
ويلة؛ واستمر منفياً مبكة، هذا عمارته ط: خري بك حديد الذي كان حمبوساُ بقلعة دمشق، فأىب، وقال

  .فواحزناه عليه فإن ذلك يدل على سوء طويته، واهللا يعلم املفسد من املصلح 

وأصلح بينه وبني ابن سكر، بسبب قضية . إبراهيم نقيب األشراف من الترسيم... ويف يوم تارخيه أطلق 
  .ة العبد احلبشي الذي ادعى عليه أنه اختلسه مائيت أشريف، وعزله عن النقاب

ويف يوم اخلميس خامس عشر صفر منها، دخل إىل دمشق قاضي القضاة عماد الدين احلنفي، وقرأ توقيعه 
  .نائبه يف احلكم القاضي مشس الدين احلليب، وهذه مل تكن عادته، بأن نائبه يقرأ التوقيع 

من األشرف ويف يوم األربعاء ثامن عشريه دخل إىل دمشق السلطان اجلمجمة بن عثمان، وقد حصل له 
قايتباي غاية اإلكرام، وجهزه إىل احلج، وتكلف عليه األموال الكثرية، وحج حجة عظيمة مل حيجها أحد 

من امللوك، وأعطاه العطايا، وقدم له ما يصلح للملوك، وجهزه إىل دمشق، وقيل إن السلطان ساع يف 
  .ملشهورين بأحكام األمور الدنيويةمن ا...  ويف يوم اجلمعة سلخه تويف العماد -الصلح بينه وبني أخيه 

الشهايب بن عجالن .... ويف ييوم اخلميس سادس ربيع األول منها، لبس من قبل السلطان خلعة نقابة 
 ويف يوم اجلمعة سابعه سافر من دمشق السلطان اجلمجمة بن -وكان لبس قبلها خلعة من قبل النائب 

 ويف يوم اخلميس ثالث عشره تويف الشيخ اإلمام العامل -  عثمان إىل البالد احللبية، وعزمه دخول أنطاكية
قيل فجأة، ومولده سنة عشر ومثامنائة، وتفقه بالشيخ عيسى ... العالمة الشيخ قاسم التركماين احلنفي 

ودفن مبقربة باب الصغري ... البغدادي، وأفىت مدة مث ترك ذلك تورعاً، وكانت وفاته مبرتله جوار املدرسة 
  .ارخيه دخل إىل دمشق، خبلعة من قبل السلطان، املقر الشمسي بن املزلق، وهي خلعة رضا ويف يوم ت-

ربيع اآلخر منها، تويف القاضي برهان الدين إبراهيم بن عصرون، مباشر اجلامع األموي، وكان .... ويف 
سب عشره طلب رجل من بعلبك إىل دمشق، يدعي التعرف ن... من ظرفاء الناس، ودفن بسفح قاسيون 

إليه ألفاظ كفر صريح، فوضع يف حبس الدم بدمشق، مث أحضره كاتب السر وضربه بالسياط وأشهره، مث 
 ويف يوم الثالثاء رابع - . حبسه إىل أن يعقد له جملس، فوقع بني القضاة بسببه، فحكم بإسالمه وأطلق

 وترصيص بقية اجلملونات إن عشريه ورد مرسوم السلطان بعمارة املنارة الغربية احملترقة باجلامع األموي،
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  .وجد رصاص، كل ذلك من مال السلطان

ويف يوم اخلميس ثالث مجادى األوىل منها، بلغين أن يف يوم األربعاء خامس عشر الشهر قبله، وهو أول 
فصل الصيف، ويوم ختم الدرس بالشامية الربانية، كتب شيخنا مشس الدين الكفرسوسي على أربعني 

  .هلا إياه شيخنا تقي الدين بن قاضي عجلونمسألة بالشامية، سأ

ويف يوم اخلميس هذا تويف األمري الكبري بدمشق شاد بك اجللباين وكان يدعي العلم، وكان قبل ذلك يعد 
من اجلبابرة، مث لينه ما وقع كما قدمنا، وختم على حواصله ودفن بتربته عند القنوات باملدرسة اليت 

  .عمرها

د إبراهيم نقيب األشراف كان، وكان من أمره أنه سافر إىل القاهرة ليشكو ويف هذا اليوم وصل السي
حاله إىل السلطان، فأرسله يف احلديد هو وابن عمه إىل ملك األمراء قجماس نائب دمشق، قلما قدم 

صادف أن هذا النائب يف حوران، فذهب إليه، فرق عليه وأمر بشيل احلديد من رقبته، ووجهه إىل بيته، 
  .ن يعطي األشراف حقوقهم، واهللا غالب على أمرهوأمره أ

    

ويف يوم اجلمعة ثامن عشره تويف، قيل فجأة، الشيخ الفاضل املفنن، عني املوقعني بدمشق، زين الدين عبد 
الرمحن بن حممد بن األسدي الشهري بابن اجلاموس الشافعي، وكان ينظم الشعر احلسن، وله فضيلة تامة، 

 ويف - . وهلا ملسموعاته، وصلي عليه باجلامع األموي، ودفن مبقربة باب الصغريةومجع تذكرة تعرض يف أ
  .يوم الثالثاء ثاين عشريه تويف اخلواجا برهان الدين الوراق؛ وسليمان داللة األمالك

ويف يوم االثنني خامس مجادى اآلخرة منها، تويف فجأة فيما قيل، الشيخ الفاضل تقي الدين ابن اخلياطة، 
 ويف يوم االثنني - ضي القضاة احلنفي، وصلى عليه جبامع منجك، ودفن مبقربة باب الفراديس نقيب قا

سادس عشريه وصل إىل دمشق مغلباي الصغري اخلاصكي من قبل السلطان، وعلى يده مراسيم وخلعة 
  .ألمري العرب ابن عم سيف، ألنه قتل ابن عمه سيفا، وكان سيف هذا قتل نائب محاة، وحصل منه أمور

ويف يوم اجلمعة مستهل رجب منها، فرغت عمارة الصاغة اجلديدة وقف اجلامع األموي، اليت كانت 
 ويف يوم الثالثاء خامسه تويف، قيل -. حرقت قبل تارخيه مع حريق اجلامع، وعمرت من مال اجلامع

ة تاسع عشريه  ويف يوم اجلمع-. فجأة، الشيخ العامل الفاضل تقي الدين البقاعي احلنبلي، قاضي الفسوخ
تويف كذلك الشيخ الصاحل املعمر حممد األقباعي، املؤذن باجلامع األموي، وكان من الصاحلني، ودفن 

  .مبقربة باب الفراديس

ويف يوم اجلمعة سادس شعبان منها، وصل إىل دمشق من القاهرة قاضي القضاة حمب الدين بن القصيف 
سراج الدين بن الصرييف، وأقضى القضاة فخر الدين احلنفي املعزول، وشيخنا العالمة أقضى القضاة 
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احلموي الشافعيان، وكانوا سافروا من دمشق إىل القاهرة بسبب ما وقع هلم من قاضي القضاة عماد 
الدين إمساعيل احلنفي، املتويل أمر نظر جامع تنكز، وما اختلق عليهم األعادي؛ فعند ذلك ملا وصلوا إىل 

ن السلطان، وأنعم على قاضي القضاة حمب الدين بن القصيف بوظيفة نظر القاهرة حصل هلم اإلكرام م
  .مدرسة القصاعني وتدريسها، عوضاً عن العالمة قاسم احلنفي

ويف يوم األحد ثامنه تويف العامل الفاضل تقي الدين بن برهان الدين املغريب احلكيم، رئيس األطباء بدمشق، 
 تامة، وكان اشتغل يف أول أمره على مذهب اإلمام الشافعي ودفن مبقربة باب الصغري، وكان له فضيلة

وحفظ كتاب املنهاج مث رجع واشتغل على مذهب اإلمام مالك وحفظ خمتصر الشيخ خليل، مث اشتغل 
بعد موت والده طبيباً وبرع، وصار يعاجل األكابر، وكان من مجلة من يعاجلهم ملك األمراء بدمشق 

ه إىل أن أشرف على العافية، فدخل عليه وقت آذان الفجر إىل دار قجماس، حصل له ببدنه ضعف فعاجل
كان على بعض محى، وشرع : يا موالنا ملك األمراء كيف منتم الليلة ؟ فقال النائب له: السعادة، فقال

النائب حيادث احلكيم إىل أن طال النائب مع احلكيم الكالم، فبقي النائب حيادث احلكيم واحلكيم ال يرد 
انظروا إيش أمر احلكيم ؟ فاضطرب احلكيم، فحرك فإذا هو قد مات، فانظر : فقال لبعض مجاعتهعليه، 

أمر هذه الدنيا، كيف جاء هذا احلكيم من بيته على رجليه ورجع إليه يف نعش، فسبحان احلي الذي ال 
  .ميوت

 ويف يوم السبت رابع .ويف عشية يوم اخلميس ثاين عشره تويف الفخر بن البريويت احلريري، معلم السلطان
عشره تويف الشيخ علي اذوب، املقيم بباب اجلامع األموي وكان كثري التالوة للقرآن، وذكر عنه 

 ويف يوم الثالثاء سابع عشره تويف فجأة الشيخ الصاحل العابد الزاهد الفضل إبراهيم ابن -. مكاشفات
 ويف ثاين عشري شعبان املذكور تويف -.  رسالنالشيخ الصاحل ويل اهللا أمحد األقباعي، ودفن بتربة الشيخ

  .الشيخ الرباين عالء الدين علي احمللي، بثغر رشيد، ومل يصلّ عليه بدمشق صالة الغائب

ويف يوم االثنني مستهل رمضان منها، وقع بني القضاة ونائب الشام قجماس، بسبب ر القنوات ور 
الم وربعات، وركب النائب والقضاة إىل مقسم املاء، بانياس، وكان يف دار النائب عيطة مهولة، وأع

وهدم ما كان بين يف ر القنوات، ونقص عما كان البناء، مث أعيد أقل ما بين أوالً، وكان يف هذه الواقعة 
 ويف يوم السبت ثالث عشره تويف الشيخ األجل -. أغراض القضاة متخالفة، واهللا يعلم املفسد من املصلح

  .مشس الدين الغزويل، ودفن مبقربة باب الفراديسالصاحل املبارك 

    

ويف يوم األربعاء رابع عشريه مسك نائب الشام مجاعة من مدرسة أيب عمر، اليت بصاحلية دمشق، 
وضرم باملقارع وأشهرهم يف جنازير، وذلك بعد أن كبس املدرسة فهربوا منه للجبل، فمسك منهم 
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سبب ذلك أن صبياً، يقال له ابن موسك، ختم يف جامع بعض أنفس، مث وضع اجلميع يف احلبس، و
احلنابلة الذي يف الصاحلية، فلما فرغ الصيب من اخلتم، قامت العامة على عادم خيطفون الشمع، فقام 
شخص من املدارسة ليضرب، فجاء الضرب على القناديل فكسرهم فانكب الزيت على خلعة الصيب، 

، وهو القاضي جنم الدين بن مفلح، هؤالء من املدارسة مناحيس، فشكوا للنائب، فحصل من قال للنائب
  .فوقع ما تقدم، وال حول وال قوة إال باهللا

ويف سابع شوال منها، تويف القاضي صالح الدين بن كبك، قاضي ثغر دمياط والصعيد، ومل يصلّ عليه 
  .بدمشق صالة الغائب

مة، احلرب البحر الفهامة، جامع أشتات الفضائل، مشس ويف يوم اجلمعة رابع عشريه تويف اإلمام العامل العال
الدين حممد بن حامد الصفدي، وكان كثري الذكر والعبادة، وله مواعيظ، وله يد يف سائر العلوم، حىت يف 
علم امليقات ووضع اآلالت والبسائط وغريها، وتويف مبدينة صفد، وكان يتهم حبب ابن عريب وهو قليل 

  .ة مثان ومثامنائة، وصلي عليه باجلامع األمحر جوار مرتله وكانت له جنازة حافلةالتفوه به، ومولده سن

. ويف يوم السبت ثالث ذي القعدة منها، تويف التقي بن األيدوين، وحيكى عنه حكايات من جهة البخل

ويف يوم األربعاء رابع عشره تويف الشيخ مشس الدين الزحلي، املؤذن باجلامع األموي، وحيكي عنه 
 ويف خامس عشريه وقع سيل عظيم مبكة املشرفة - . كايات من جهة الكرم، ودفنا مبقربة باب الصغريح

حىت هدم عواميد املطاف، ووجد يف احلرم أكثر من سبعني رجالً ماتوا بالغرق، وخرب حنو ثالمثائة بيت، 
  .وبلغ السيل سبعة أذرع على ما أخرب بذلك قاضي القضاة حمب الدين احلنفي

م اخلميس رابع عشر ذي احلجة منها، توىل األمري آقربدي أستادار السلطان بدمشق، عوضاً عن ويف يو
األمري إبراهيم بن شاد بك اجللبايت، وكان أقربدي املذكور له سنني يف حبس القلعة بدمشق، فورد املرسوم 

مري إبراهيم املذكور من باإلفراج عنه يوم األربعاء ثالث عشره، ولبس ثاين يوم؛ مث بعد ذلك بأيام هرب األ
دمشق ليالً إىل عند العرب، وأخذ عياله ونساءه، فأصبح أرباب الدولة واحلكام ليطالبوه فلم جيدوا أحداً، 

فسافر ملك األمراء قجماس وحاجب احلجاب وأركان الدولة وغريهم، فلم جيدوه ومل يعرفوا خرباً شافياً، 
  . العجموالعامة تقول إنه سافر إىل بالد حسن باك يف

  سنة ثمان وثمانين وثمانمائة

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني ابن أخ املستنجد باهللا يوسف العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع ذلك 
  .امللك األشراف قايتباي، ونائبه بدمشق قجماس اإلسحاقي الظاهري

اين بدمشق، عوضاً عن يشبك ويف يوم اخلميس سادس احملرم منها، توىل األمري يونس بن مبارك حاجب ث
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  .احلمزاوي

ويف يوم اخلميس ثالث عشره تويف األمري صارم الدين إبراهيم ابن األمري ناصر الدين حممد بن إبراهيم بن 
  .منجك، ودفن بتربته يف جامع منجك بالقبيبات، وحج بالركب الثاين ثالث مرات

خ الصوابية العجمي، وخرج يف جنازته القضاة ويف يوم الثالثاء رابع عشريه تويف الشيخ أمحد بن شاه شي
ونائب الشام وغريهم، وكان من مبتدأ أمره أنه جاء من بالد العجم، وانقطع يف هذا املكان الذي يدعى 

اليوم بالصوابية، وهي تربة بسفح جبل قاسيون حتت قبة سيار، فزوجه قاضي القضاة عماد الدين الباعوين 
عمر له األتراك يف املكان املذكور، وكان يقيم الوقت يف كل أربعاء بليلتها، جاريته، مث أقبل عليه الناس و

  .ويهرع الناس إليه، ودفن فوق الصوابية

ويف يوم االثنني تاسع عشريه قدم احلجاج، وأخربوا بعمارة احلرم النبوي، على ساكنه أفضل الصالة 
عظيمة، عمره السلطان قايتباي من ماله، والسالم، الذي تقدم الكالم على حريقه، وأنه عمر اآلن عمارة 

وكان مشد العمارة اخلواجا مشس الدين بن الزمن، لكنه مل يكمل، وأخربوا أيضاً أن سبب تأخريهم إىل 
اليوم الذي قدموا فيه أنه حصل عليهم يف احلسا مشقة عظيمة، مل يعهد مثلها، بسب الثلج الذي نزل 

هب للناس أموال ال تعد وال حتصى، فنسأل اهللا اللطف بنا وم عليهم، وأنه قتل به خلق كثري ومجال، وذ
  .وباملسلمني

    

ويف يوم اخلميس رابع عشرين صفر ورد مرسوم السلطان بطلب قاضي القضاة جنم الدين بن مفلح، 
وشيخنا أقضى القضاة ناصر الدين بن زريق احلنبليني، وإحضارمها إىل الديار املصرية، بسبب شكوى أهل 

  .أيب عمر الذين ضربوا باملقارع، وتقدمت اإلشارة إليهممدرسة 

وطلب اخلواجا بدر . وورد فيه أيضاً مرسوم السلطان بطلب أقضى القضاة برهان الدين بن القطب احلنفي
الدين حسن بن اجلارة، بسبب شكوى سيدي أيب بكر من الديوان عليهما؛ والطلب هلذه اجلماعة يف غيبة 

  .ر يف عمارة قناة الرحبة، واهللا حيسن العافيةنائب الشام، فإنه مساف

وفيه تويف سيدي حممد دوادار ملك األمراء قانصوه اليحاوي، وهو الذين عمر اخلزائن للمؤذنني باجلوامع، 
  .وخصوصاً اجلامع األموي، وكانت وفاته مبصر

. قناة الرحبة وغريهاويف يوم االثنني ثالث عشر ربيع األول منها، دخل نائب الشام إىل دمشق من عمارة 

 ويف يوم السبت ثامن عشره سافر إىل القاهرة قاضي القضاة جنم الدين مفلح بالطلب املتقدم، وصحبته -
 وفيه، والصحيح يف رابع عشره، تويف العالمة جنم الدين سيدي - . أقضى القضاة برهان الدين بن القطب

الدين عمر بن حجي الشافعي، وصلي عليه صالة حيىي ابن قاضي القضاة اء الدين بن قاضي القضاة جنم 
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  .الغيبة باجلامع األموي بدمشق

وفيه تويف بدمشق أتابك العساكر ا، األمري جامن، وكان من مماليك األمري جاين بك الظاهري خشقدم، 
 احملرم ويل نيابة عني تاب، مث نيابة البرية، مث نيابة محاة، مث األمرة الكربى بدمشق، وقدمها يف رابع عشر

  .سنة سبع ومثانني، واستمر إىل أن مات، ودفن مبقربة األمري خشكلدي البيهقي مبقربة الصوفية

ويف يوم اخلميس سابع ربيع اآلخر منها، قدم إىل دمشق سلطان خراسان، وهو من أوالد مترلنك، ومعه 
سلطان امللك مجع كثري، ونزل يف القصر، وكان قبل ذلك قد حج وزار بيت املقدس، وحضر على ال

 ويف يوم االثنني ثامن عشره -األشرف قايتباي، وحصل له منه اإلكرام الزائد، وأوصى به يف سائر البالد 
 وفيه جاء إىل دمشق جراد -تويف األمري جامن بدمشق، وكان له فضيلة، وكان يكتب كتابة عظيمة 

  .عظيم

ري سالح، وهو ابن أخت السلطان ويف مستهل مجادى األوىل منها، خرج من مصر متراز الظاهري أم
قايتباي، وصحبته أزبك الصغري خازندار الظاهري أحد مقدمي األلوف، للذهاب إىل دوالت أخي سوار 

  .الغادري

ويف يوم اخلميس ثالث عشره تويف سيدي األمري أبو بكر بن األمري صارم الدين بن منجك، وكان بني 
اهرة، وألبسه السلطان عوض والده، فدخل إىل دمشق وفاته ووالده أربعة أشهر، وكان سافر من الق

 ويف يوم األربعاء سادس عشريه تويف اخلواجا مشس الدين أمحد بن حسن، - خبلعة، وقعد أياماً ومرض 
ودفن مبقربة باب الصغري بدمشق، وكان كثري الصدقات واملعروف، خصوصاً يف السر، ويعطي ملن يعمر 

  .... ويقول له الرصفات والقناطر والسبل وغريها،

  سنة تسع وثمانين وثمانمائة

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا عبد العزيز بن يعقوب؛ وسلطان مصر والشام وما معهما 
  .امللك قايتباي، ونائبه بدمشق قجماس اإلسحاقي الظاهري 

ى أحسن حالة، وعمر على ويف احملرم منها، وصل احلاج وأخربوا بأن احلرم النبوي كملت عمارته عل
  .الضريح الشريف النبوي قبة، على سكنها أفضل الصالة والسالم

ويف يوم األحد ثالث عشرين صفر منها، كرب العامة على املآذن باجلامع األموي على حاجب احلجاب 
  .بدمشق سيباي، بسبب ضربه لرجل من مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ظلماً على ما ذكر

الثالثاء مستهل ربيع اآلخر منها، تويف الفاضل مشس الدين حممد بن الكاتب، ودفن مبقربة باب ويف يوم 
  .الصغري
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ويف يوم اخلميس سادس عشر مجادى األوىل منها، تويف الشيخ بدر الدين بن البطيخي، ودفن مبقربة باب 
ابن قاضي القضاة عماد ويف يوم اجلمعة سابع عشره تويف فجأة القاضي مجال الدين عبد اهللا . الصغري

  .الدين يوسف الباعوين الشافعي، ودفن بتربتهم بالسفح

 ويف -ويف يوم السبت تاسعه مجادى اآلخرة تويف الشيخ أبو السعد املوقع، ودفن مبقربة باب الفراديس 
امع يوم اجلمعة تويف، قيل فجأة، الشيخ أمني الدين حممد بن حممد بن محدان، رئيس السادة املؤذنني باجل

  .األموي، ودفن بسفح قاسيون

    

ويف يوم الثالثاء تاسع عشره مجادى اآلخرة دخل إىل دمشق األمري متراز أمري سالح الظاهري، ابن أخت 
كان خال السلطان وهو رأس باشي العساكر، وصحبته األمري : السلطان قايتباي، وقال الشهاب احلمصي

ل الفقيه واألمري مغلباي وغريهم من األمراء، ومن مماليك أزبك الصغري اخلزندار الظاهري واألمري أينا
السلطان ما يزيد على األلف، متوجهني إىل عدو السلطان املخذول أخي سوار املسمى علي دولة، وأصله 

دوالت، ابين سليمان ناصر الدين ابن ذو الغادر، وقتاله، وأخذ مدينة أدنة من أيب يزيد بن عثمان، وقد 
قية هذه العساكر، ونائب الشام قجماس، وبقية النواب ينتظروم إىل أن يصلوا إليهم، تقدمهم إىل حلب ب

  .ويتوجهوا بأمجعهم إىل علي دولة، اللهم أصلح أحوال املسلمني

ويف هذا اليوم أمر األمري متراز املذكور بإشهار املنادة أن سعر الدارهم اجلديدة الوازنة نصف سعر العتيقة 
ويف . يف من اخلمسني إىل اثنني ومخسني، بعد أن ذهب للناس يف ذلك أموال كثريةالناقصة، وأن األشر

هذا اليوم بلغين أنه يف سابع هذا الشهر، فوض القاضي شهاب الدين ابن الفرفور لقريبنا تقي الدين أيب 
  .بكر بن أمحد األخن، الشهري بابن قاضي زرع، نيابة القضاء

دين بن الفرفور، قاضي قضاة الشافعية بدمشق، وويل مكان ويف سابع عشريه عزل القاضي شهاب ال
قاضي القضاة مشس الدين حممد بن بدر الدين حسن بن مشس الدين حممد بن املزلق األنصاري الشافعي، 

  .واستمر نظر اجليش بيد قاضي القضاة شهاب الدين بن الفرفور

ضي الشافعية، ومل يكن وصل إليه ويف يوم السبت مستهل رجب منها، فوض شهاب الدين بن الفرفور قا
خرب عزله، لشهاب الدين أمحد العذاري احلليب الدمشقي نيابة القضاء مببلغ مثانني أشرفياً؛ وأعاد احلموي 

 ويف يوم الثالثاء رابعه شاع كذباً بني الناس أن السلطان قايتباي مات، وكان يومئٍذ األمري - . بعد عزله
 مث - . أرض برزة، مل يسافروا، فتشوشوا لذلك، مث يف سادسه سافروامتراز ومن معه مبصطبة السلطان ب

  .أعيدت الدارهم اجلديدة الوازنة إىل ما كانت عليه العتيقة

ويف يوم األحد تاسعه تويف الشيخ املسلك شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن األخصاصي، فجأة، 
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ويف يوم اجلمعة رابع عشره تويف القاضي اء . تعوالصحيح أنه مل يتوف فجأة، ولذا ذكرته يف كتايب التم
  .الدين بن الفرفور ديوان اجليش، ودفن مبقربة الشيخ رسالن، وكان له جنازة حافلة

ويف يوم الثالثاء ثامن عشره وصل اخلرب من مصر إىل الشمس بن املزلق بدمشق بأن السلطان قايتباي واله 
يه لبس خلعة القضاء بدمشق قاضي القضاة مشس الدين بن ويف يوم اخلميس عشر. قضاء الشافعية بدمشق

املزلق، من اصطبل دار السعادة، من حضرة نائب الغيبة احلاجب الكبري سيباي، مث دخل من باب الفرج 
  .إىل اجلامع األموي، فقرأ توقيعه شيخنا العالمة أقضى القضاة سراج الدين بن الصرييف الشافعي

ن منها، تويف األمري جاين بك التنمي، أحد مقدمي األلوف بدمشق، وكان ويف يوم االثنني مستهلّ شعبا
ويف يوم اجلمعة ثاين عشره صلي غائبة . أمري احلاج الشامي، ودفن بقبة القلندرية، ويف تربة باب الصغري

باجلامع األموي على شيخ اإلسالم مشس الدين حممد بن حممد بن عبد املنعم اجلوجري، والعالمة نور 
 ويف يوم االثنني سلخه لبس خلعة -.  السنهوري املالكي، والشيخ شهاب الدين املشهدي، املصرينيالدين

  .أمرة احلاج بدمشق األمري علي شاهني نائب القلعة، عوضاً عن األمري جاين بك املتويف املذكور

من ماء ويف يوم األحد سادس رمضان منها، وردت مراسيم السلطان بالكشف على السامرة مبا أخذوه 
ر ثورا بدمشق والترسيم عليهم ومحلهم إىل القاهرة، فركب أركان الدولة إىل ماء النهر فوجدوا هناك، 

  .كان باحلمام وخرب، فاشتروا املاء، وأخذوا زائداً على حقهم 

ويف يوم الثالثاء ثامنه سافر إىل القاهرة قاضي القضاة شهاب الدين بن الفرفور، ألنه طلب احلضور 
  . ويف يوم السبت ثاين عشره-.  إىل ذلكفأجيب

  سنة تسعين وثمانمائة

    

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا عبد العزيزي بن يعقوب العباسي؛ وسلطان مصر والشام 
وما معهما امللك األشرف أبو النصر قايتباي اجلركسي الظاهري، وهو الثالث واألربعون من امللوك 

األيوبيني؛ ونائبه بدمشق قجماس اإلسحاقي الظاهري، وهو واصل ومعه يلباي دوادار التركية بعد 
السلطان، وهو الذي ثبت معه يف الوقعة، وسودون والطويل وبقية العكسر تأخر يف حلب، وحترر أن 

من الشافعية مشس الدين املزلق، ومن احلنفية عماد الدين : عسكر الروم متفق مع علي دوالت، والقضاة
اعيل الناصري، ومن املالكية برهان الدين أمحد املريين، ومن احلنابلة النجم بن مفلح، واألتابكي مبصر إمس

  .أزبك الظاهري

. ويف مستهلها رجع نائب الشام قجماس إىل دمشق من وقعة علي دوالت، وزينت دمشق يومئٍذ لدخوله
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ع بعض سوق املارستان، والرابع حول ويف منتصف ليلة اجلمعة رابعه احترق الفرن الذي حتت القلعة، م
ويف يوم اجلمعة حادي عشره كرب السواد األعظم، ومحلوا األعالم باجلامع األموي على النائب . الفرن

قجماس، بسبب سالخوره لقبضه السيد الشريف املنتسب لسيدي الشيخ عبد القادر الكيالين، ملا أمر 
الناس النائب املذكور بالتأييد هلم يف األمر باملعروف باملعروف وى عن املنكر وحرق احلشيش، فأرضى 

  .والنهي عن املنكر، وأنه معهم يف ذلك

ويف يوم الثالثاء خامس عشره ورد مرسوم شريف من مصر بأن يرمى على أكابر دمشق، وعني به 
  .مجاعة، كل واحد منهم على قدره، شعرياً عدة مخسة آالف غرارة، بثمنه، من املال الذي بالقلعة

ويف مستهل صفر يوم األربعاء منها، نادى نائب الشام قجماس باجتماع اجليش بالسالح يف دار السعادة، 
فظن الناس أنه يكبس العرب، مث بعد ساعة من اجتماعهم بالسالح تبني أنه يريد كبس أهل الشاغور، 

 يف قبض املناحيس، وإن فراجعه القضاة يف ذلك، فأرسلهم إليهم، فذهبوا مث أتوه بأكابرهم، فأكد عليهم
  .مل يفعلوا خيرب الشاغور

ويف يوم الثالثاء رابع عشر صفر شاع بدمشق أن احلاجب الكبري سيباي انفصل منها، وويل نيابة محاة، 
ويف ليلة الثالثاء هجم . وأن يلباي دوادار السلطان بدمشق، توىل حاجباً كبرياً مكان سيباي املذكور

الدين بن القونصي، أحد مشائخنا باإلجازة يف الصاحلية، وذحبوه وسريته اليت احلرامية على اخلواجا مشس 
ويف هذه الليلة هجم . كان حيبها، وأخذوا ماله، ويقال إن طواشيه بشري هو الفاعل مع مجاعة لذلك

  .فساحلرامية على ابن احلوارين األقباعي، حبارة األقباعية، وأخذوا ماله ومال مجاعة معه، وقتلوا ثالثة أن

ويف يوم اجلمعة مستهل ربيع األول لبس يلباي دوادار السلطان بدمشق كان، تشريف الكربى من 
. وأعاد مكبس الفاكهة بدار البطيخ، ويف ليلة األحد ثالثه احترق نصف سوق الشاغور. احلجوبية بدمشق

  .وفيه صلب النائب قجماس مجاعة باملشنقة، وقطع أيديهم

ترق سوق القبيبات، لصيق جامع كرمي الدين، وقد كان احترق يف يوم اجلمعة ويف ليلة االثنني رابعه اح
ويف يوم اجلمعة سابعه لبس نائب الشام . بعد العصر والناس يف الصالة عاشر مجادى اآلخرة، سنة مخسني

ويف سداس عشره سافر األمري سيباي من دمشق لنيابة محاة، نقالً من . قجماس تشريفاً باالستمرار
  .ة الكربى بدمشق إليهااحلجوبي

ويف يوم السبت مستهل ربيع اآلخر منها، أمر نائب الشام قجماس بإطالق األمري بداغ، بضم الباء 
املوحدة أوله وبالغني املعجمة آخره، ابن سليمان الغادري، أخي سوار وعلي دوالت وعبد الرزاق، ومن 

خيه علي دوالت، فأطلق، فأهدى له سجن قلعة دمشق، بغري إذن من السلطان، للذهاب معه لقتال أ
  .أركان الدولة ما حيتاج إليه، خيالً وماالً وقماشاً وزاداً



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   45 

ويف ثامن ربيع اآلخر منها، خرج نائب الشام قجماس من دمشق إىل مصطبة السلطان جمرداً سائراً لقتال 
اً معه؛ فلما صار علي دوالت، وسافر معه أمراء دمشق، ومل يترك أحداً غري دواداره أزبك، وأخذ بداغ

  .اجلميع باملصطبة املذكورة رد بداغاً إىل القلعة كما كان، وأخذ منه مجيع ما كان أجازه به وهو وغريه

ويف عاشره دخل جاين بك نائب كرك الشوبك دمشق، دوا دار ألستاذه السلطان قايتباي ا، مبادراً 
 ليتجهز للسفر خلفه لقتال علي دوالت، للسالم على نائب الشام قجماس باملصطبة، فسلم عليه مث رجع

  .إىل أن يصل مرسومه والتشريف بالدوادارية

    

ويف يوم الثالثاء ثامن عشره، بعد العصر، هبت ريح شديدة من جهة املزة على باب اجلابية ومسجد 
ربعاء، الذبان والقبيبات، فكسرت شجراً كثرياً، مث سكنت، مث ثارت أيضاً يف أثناء الليل، وهي ليلة األ

فخربت بيوتاً كثرية، وشجراً كثرياً أيضاً، وسقطت شجرة جوز على بيت بقرية ببيال، فيه رجالن أخوان، 
ويف يوم اجلمعة حادي عشرينه صلي باجلامع األموي على قاضي بلد . فوقع عليهما البيت فماتا ليلتها

اي قرا الظاهري، يف مدة مثانبة وفيه دخل دمشق عجال، رأس نوبة النوب مبصر، برسب. اجلليل، ومل أعرفه
  .أيام، ومل يعلم أحداً ما جاء ألجله، وهو قاصد البالد الشمالية

ويف بعد عشاء ليلة اخلميس سابع عشري ربيع اآلخر منها، هجم احلرامية بنشاب وغريه، على سوق 
على سوق جقمق، داخل باب اجلابية، وأخذوا للنصارى وغريهم، عدة سبع حوانيت قماشاً وغريه، مث 

البزورية وأخذوا حانوت ناصر الدين الصرييف على باب القشر ثامن عشريه صلي باجلامع األموي غائبه 
  .قاضي القضاة الشافعية بالقاهرة كان، العالمة أيب السعادات البلقيين، وترجم بأن فيه طيش شديد

األلوف مبصر، تاين بك ويف يوم الثالثاء ثاين مجادى األوىل منها، دخل دمشق من مصر أحد مقدمي 
اجلمايل الظاهري، وأحد مقدمي األلوف ا أيضاً أزبك الصغري من خازندار الظاهري، ومجاعة آخرون، 

ويف هذا اليوم، وهو سابع عشر أيار، جرى على ألسنة الناس أن املشمش احلموي . قاصدين علي دوالت
ويف . ، فسبحان من هذا من بعض قدرتهيسقط من قبة شجره، وقد سبق أوانه بأيام مع برد هذه األيام

ثالثه دخل من مصر إىل دمشق باش العسكر املصري قبل الظهر، فوقع بدمشق مطر عظيم وبرد كبار، 
ويف يوم األحد سابعه دخل دمشق رجل جراد عظيمة، مث ذهبت يف يومها فلم يعلم . أعظمها حنو األوقية

  .أين ذهبت مث رجعت

ويف . ج من دمشق باش العسكر املصري مبن معه قاصدين علي دوالتويف يوم اخلميس حادي عشره خر
يوم اجلمعة تاسع عشر مجادى األوىل منها، صلي باجلامع األموي غائبة على القاضي سعد الدين احلنفي 

العجمي، مث الدمشقي مث القدسي، إمام الصخرة املقرئ، تويف بالقدس الشريف؛ وعلى حافظ الدين املوقع 
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ر النجمي بن اخليضري، تويف حبلب يف ثاين عشر الشهر املذكور، ودفن يف مكان مث نائب كاتب الس
  .أخرج من قربه ودفن بتربة ابن السفاح

ويف هذا اليوم تعصب مجاعة على شيخنا احملب أيب الفضل بن اإلمام، شيخ مدرسة اخلواجا مشس الدين بن 
 يومئٍذ أن القاضي فخر الدين عثمان النحاس، ويعرف أيضاً بابن اجلايب الصفدي، وشاع يف الناس

احلموي، مث الدمشقي، نائب قاضي القضاة املزلقي الشافعي، نادى عليه باملنع من اإلفتاء والتدريس 
والوعظ بإذن القاضي املزلقي يف ذلك، فصاح أبو الفضل املشار إليه يف مكانه، داخل مقصورة اجلامع 

  . جملس صالته على باب اخلطابة، أن منعه تعصب عليهاألموي، وأمسع قاضي القضاة املزلقي وهو يف

فلما مسع املزلقي ذلك أنكر على فخر الدين نائبه، وطلبه من بيته قرب اجلرن األسود، فحضر ومعه أخو 
صهره، كان، قاضي القضاة حمب الدين بن القصيف، ودخال بيت اخلطابة، وحصل منهما كالم ال طائل 

ضل سعى يف إنقاذ رجل من ديوانه من مة وقع فيها بكالم صيب صغري، سب حتته، وإمنا موجبه أن أبا الف
لفخر الدين املذكور مث وشى بينهما واش بالنميمة، أوغر صدور كل من أيب الفضل وقاضي القضاة حمب 

  .الدين بن القصيف وأخيه وفخر الدين املذكور ومن يلوذ م

ر الدين وأيب الفضل إىل بيت اخلطابة، فامتنع أبو فلما كان بعد صالة العصر طلب املزلقي كال من فخ
الفضل من احلضور، وكان غفلة منه، وإذا لو حضر ال نتصر وظهر الكذب من الوشاة بينهم، فخرج 

قاضي القضاة املزلقي من بيت اخلطابة وذهب معه مجاعة، منهم فخر الدين املذكور، فعرش بعض الناس 
مرورهم على حمراب احلنفية إىل أن خرجوا من باب الزيادة، فندم على املزلقي وعلى فخر الدين يف حال 

أبو الفضل وأمر بكتب ورقة ليذهب ا إىل بيت املزلقي يذكر فيها أموراً، وطال الكالم يف ذلك، فامجتع 
شيخنا احمليوي النعيمي بقاضي القضاة حمب الدين بن القصيف، فذكر له أن فالناً وشاة الواشي، إن مث هلم 

  .هم وأليب الفضل وعليهوعلي

    

ويف يوم اخلميس خامس عشرينه وصل اخلرب إىل دمشق على يد مملوك اخلواجا ابن احلزمي بأن قاضي 
القضاة الشهايب بن الفرفور أعيد إىل قضاء الشافعية، وعزل قاضي القضاة الشمس املزلقي، وأن اء الدين 

  .بن مجال الدين بن الباعوين واصل بذلك إىل دمشق

يف يوم اجلمعة سادس عشرينه حضر الشمس املزلقي إىل اجلامع، وصلى على عادته، ودخل بيت اخلطابة و
بعد أن خطب عنه سراج الدين بن الصرييف، وذكر يف خطبته فضل طلحة رضي اهللا عنه؛ وبعد صالة 

، وسرد اجلمعة صعد أبو الفضل على الكرسي العايل جتاه حمراب احلنفية، واجتمع يف جملسه جم غفري
أحاديث كثرية عن ظهر قلبه يف حترمي الغيبة والنميمة، ويف فضل العلماء وأهل اخلري، مث أظهر العتب على 
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املزلقي، واحلال أنه بريء مما أى عنه وأظهر أن فخر الدين املذكور من تالمذته، ممن أحسن إليه وأقامه، 
  .دخل املقصورة فحوم له مجاعة ووشوا لهوأظهر أنه رجل فقري، وذكر أشياء يطول ذكرها؛ وملا نزل و

ويف حال صعود أيب الفضل هذا للكرسي صاح العوام ورفعوا أصوام، واجتمعوا على األمري أزبك نائب 
الغيبة بسبب الشاب البالصي، رأس نوبة، الشهري بالقدسي، ليسلمه هلم ليحرقوه، فجاء األمري أزبك إىل 

زلقي يف ذلك، وقد تكالب العوام ورفعوا أصوام على باب بيت اخلطابة ليستشري قاضي القضاة امل
  .اخلطابة، فأرضاهم ووعدهم بقتله، مث خرج من بيت اخلطابة وذهب إىل بيته من باب الزيادة

وشاع يف هذا اليوم بني الناس، أن أبا يزيد بن عثمان أخذ من مملكة سلطاننا بالداً كثرية، وأن قصده 
  .الزحف على هذه اململكة 

يف يوم السبت سابع عشرين مجادى األوىل هذه، دخل اء الدين الباعوين، املوعود بدخوله دمشق، و
ومعه من قاضي القضاة ابن الفرفور للقاضي حمب الدين ابن قاضي عجلون، أن يتوىل أمر اخلطابة والعرض 

زله السلطان عن القضاء والتفويض جلماعة خمصوصة نيابة عنه؛ وأخرب اء الدين املذكور أن املزلقي ملا ع
بدمشق عوضه كتابة السر ا، وعزل جنم الدين اخليضري منها، وأن املزلقي جيلس فيها بدار العدل فوق 

القاضي احلنفي؛ فركب نائب القلعة ابن شاهني ونائب الغيبة أزبك وغريمها إىل املزلقي وعرضا عليه 
  .ذلك، فامتنع من الدخول يف ذلك 

 مجادى اآلخرة منها، خطب القاضي حمب الدين ابن قاضي عجلون عن قاضي ويف يوم اجلمعة رابع
 ويف بكرة هذا اليوم قام أهل قرية املزة وكربوا على مملوك -القضاة الشهايب بن الفرفور، ومدح الناس له 

أظهروا السلطان دواداره بدمشق، ونزلوا إىل املدينة إىل بيته، مث كربوا عليه باجلامع قبل الصالة وبعدها، و
 ويف يوم اخلميس عاشره وصل من مصر ململوك السلطان - التظلم منه، فخفض عنهم بعض ذلك 

ودواداره بدمشق، وامسه جاين بك الطويل، تشريف باستقراره يف الدوادارية املذكورة، وأن يلحق العسكر 
لقلعة علي بن لقتال علي دوالت، واحلال أنه مل يكن بقي يف دمشق من أرباب الدولة غريه، ونائب ا

  .شاهني املتأهب ألمرة احلاج، ونائب الغيبة أزبك دوادار النائب 

وقد زحفت العربان على البالد، وعلى نواحي دمشق وأطرافها، فخرج إليهم نائب الغيبة املذكور، فلم 
ل يقدر على العاصني منهم، فالتجأ إليهم الطائعون منهم خوفاً من العاصني، فأخذ ماهلم ومواشيهم ودخ
به دمشق؛ فثاين يوم بعد صالة اجلمعة باجلامع األموي حضر فيه مجاعة من العربان الطائعني، أصحاب 
البوش املأخوذ، ونساؤهم وأوالدهم، حىت دخل نساؤهم مقصورة اجلامع األموي، واستغاثوا وأظهروا 

راموا على الناس يف التظلم من العرب العاصيني من جنسهم، مث من نائب الغيبة املذكور ألجل بوشهم، وت
  . .. .رد بوشهم
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  سنة إحدى وتسعين وثمانمائة

ويف ثاين عشره خطب باجلامع األموي نيابةً الشيخ سراج الدين الصرييف، وانقطع حمب الدين بن ... 
  . ويف رابع عشره طلع القمر مكسوفاً، واستمر بعد العشاء حنو أربعني درجة -قاضي عجلون 

 منها، أطلق ابن العدوي من القلعة، بعد أن أورد عشرة آالف دينار مما ويف ثامن عشري ربيع األول
عنده، وأعطى اخلاصكي ألفاً، وتكلف أربعة أخرى، مث توجه بعدها إىل مصر، واستدان مثانية وعشرين 

  .ألف دينار 

، ويف تاسع عشر ذي القعدة منها، وصل مرسوم بأن حممد بن شاهني ويل نيابة القلعة، عوضاً عن أبيه
  .بعشرة آالف دينار 

ويف يوم العيد من ذي احلجة منها، صلى النائب باملصلى، وخطب القاضي الشافعي به، وحضر املالكي 
  .واحلنبلي، وأركان الدولة على العادة

    

  سنة اثنين وتسعين وثمانمائة

الشام وما معهما استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا عبد العزيز بن يعقوب؛ وسلطان مصر و
احلنفي زين : امللك األشرف أبو النصر قايتباي؛ ونائبه بدمشق قجماس اإلسحاقي الظاهري؛ والقضاة ا

الدين عبد الرمحن بن أمحد احلسباين، والشافعي شهاب الدين بن الفرفور، واملالكي شهاب الدين املريين، 
وك السلطان؛ واحلاجب الكبري يلباي األينايل؛ واحلنبلي جنم الدين بن مفلح؛ واألمري الكبري جامن ممل

واحلاجب الثاين أمحد بن شاهني؛ ودوادار السلطان جاين بك الطويل؛ ونائب القلعة حممد بن شاهني؛ 
ونقيبها األيدكي؛ ودوادار النائب طراباي مملوكه؛ وكاتب السر أمني الدين احلسباين؛ وناظر اجليش 

  .زانة احملب األسلمي؛ واحملتسب عبد القادر القاضي الشافعي املذكور؛ وكاتب اخل

ويف يوم اجلمعة ثالث احملرم منها، صلي باجلامع األموي غائبة على قاضي القضاة العالمة برهان الدين بن 
  .ظهرية املكي تويف ا يف سادس ذي القعدة من السنة املاضية 

بنت ابن قرمان قاصدين مصر، وقيل إن ويف يوم السبت عاشره دخل إىل دمشق من البالد الشمالية أوالد 
معهم صنجقاً من صناجق أيب يزيد بن عثمان، وأم ظهروا عليه وعلى مجاعته، وإم أتوا إىل السلطان 

يطلبون منه تدارك البالد، وإم يكفونه أمر ابن عثمان، وقيل هربوا من ابن عمهم الذي ببالدهم، لكوم 
  .عسكر ابن عثمان ركبوا مع عسكر سلطاننا عليه وعلى 
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ويف يوم السبت حادي عشره لبس النائب خلعة جاءته من مصر، بطرازين مذهبني، من أوائل القبيبات، 
ألنه كان يوماً مطرياً عقب أيام مثلجة، فحصل عليه وعلى الترك والقضاة مشقة من كثرة الوحل والربد، 

، مع املطر الشديد والوحل واإلهانة وخرج اليهود يف سبتهم ملالقاته إىل عند أبواب مصلى العيدين
  .الشديدة من األعوام ضرباً وشتماً، ودخل املدينة يسوق الناس عجالً 

ويف يوم االثنني سابع عشريه فوض نائب الشام نيابة صفد حلاجب احلجاب يلباي مببلغ عشرين ألف 
اً حبلب، وهو رفيق جاين بك دينار، عوضاً عن نائبها مملوك السلطان أينال اخلسيف، الذي كان أمرياً كبري

الطويل دوادار السلطان يومئٍذ بدمشق، فإنه قد استقر يف مشدية شراب خاناة املقام الشريف مبصر، وكان 
السلطان رسم لنائب الشام بشنقه بسبب تسببه ملوت نائب قلعة صفد، مث ساحمه وذلك مبقتضى مرسوم 

سودون الطويل الذي يف احلج : يه باملبلغ املذكور منشريف إليه أن يقرر يف نيابتها من يقع اختياره عل
الشريف، ومن يونس، ومن يلباي حاجب احلجاب، فإن وقع االختيار فيها على يلباي املذكور، ودخل 

فيها، يقرر يف احلجوبية مكان من يقع اختياره عليه من الغائبني، مببلغ عشرة آالف دينار، لكوم قد 
 تبني أن أينال اخلسيف املذكور استقر يف احلجوبية الكربى بدمشق، وأن نقصوا فعلهم يف التجريدة؛ مث

مملوك السلطان جاين بك قد استقر يف احلجوبية الثانية بدمشق أيضاً، ويف أمرة ميسرة اليت كانت بيد 
  .يوسف بن جلبان، وأطلق ابن جلبان املذكور من املقشرة على ستة آالف دينار 

، عقب الصالة، خرج يلباي من دمشق إىل نيابة صفد خروجاً حافالً، وخرج ويف يوم اجلمعة رابع عشريه
  .نائب الشام لوداعه 

ويف يوم اخلميس سلخه دخل الوفد الشريف من احلجاز إىل دمشق، بعد مشقة حصلت هلم من محل 
  .وادي قرية من أرض حوران، وأخربوا أن احلجة كانت طيبة 

ن مصر إىل دمشق نائب قلعتها حممد بن علي بن شاهني، ويف يوم اخلميس سابع صفر منها، دخل م
  .املتوىف والده يف رمضان من السنة املاضية 

ويف يوم االثنني ثامن عشره خرج النائب وأرباب الدولة والقضاة واملشاة بالعدد إىل قبة يلبغا، ملالقاة 
جت، مث دخل دمشق حسن بك بن هرسك صهر أيب يزيد بن عثمان ملك الروم، فأمطرت السماء مث أثل

  .والنائب قدامه خدمة له، وقد اشتد الثلج، فحصل للناس شدة بذلك 

وكان قبل ذلك بنحو نصف شهر ورد على النائب مطالعة األمري قانصوه مخسمائة متسلم حسن املذكور، 
  .بأن املقام الشريف عفى عنه وأطلقه، وأن خيرج إليه بعسكر دمشق ويالقى باإلكرام الوافر 

م تاسع عشره دخل حسن املذكور إىل اجلامع األموي، وصلى فيه عند حمراب احلنفية، ويف ويف يو
  .املقصورة، وشرقي حمراب املالكية، وتصدق على الفقراء 
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ويف يوم اخلميس حادي عشريه خلع النائب عليه خلعة محراء معظمة وخرج يف خدمته لوداعه لسفره إىل 
  .ا يف خدمته بالده، والقضاء سلموا عليه ومل خيرجو

    

ويف يوم االثنني رابع عشر ربيع اآلخر منها، دخل من مصر إىل دمشق حاجب احلجاب أينال اخلسيف 
األشريف وتلقاه أرباب الدولة باحتفال عظيم، على ميينه نائب الشام، وقدامه رفيقه دوادار السلطان جاين 

بوة وألزم مالكها العمارة، وزعم أن ذلك بك الطويل، كالمها من مماليك السلطان؛ مث شرع يف عمارة الر
  .مبرسوم شريف 

ويف أوائل ربيع اآلخر أراد القاضي الشافعي أن ينقض حكم نائب احلنفي، كمال الدين بن سلطان، يف 
تزويج صغرية، فانتصر له الشيخ عز الدين بن احلمراء، وحصل بينهم شر، واستمروا يف ذلك مدة يف عدة 

  .جمالس 

 وصل يوسف بن حلبان، بعد إفراج السلطان عنه من املقشرة، إىل دمشق، بعد شفاعة ويف هذه األيام
النائب فيه على ستة آالف دينار، ورسم عليه باملدرسة العذراوية خلف دار السعادة، حىت باع غالب 

  .أمالكه يف ذلك 

قضاء، عن قاضي ويف يوم األحد ثاين عشر مجادى األوىل منها، توىل شهاب الدين بن الصاحب نيابة ال
  .القضاة الفرفوري، وقد تقدم أنه كان قاضي ركب الشامي يف السنة املتقدمة، وعجب الناس لذلك

ويف يوم االثنني ثالث عشره دخل من مصر إىل دمشق مملوك السلطان تاين بك األشريف، حاجباً ثانياً وأمري 
  .ميسرة 

ضي القضاة الشافعي نيابة القضاء أيضاً لعفيف ويف يوم الثالثاء ثالث عشر مجادى اآلخرة منها، فوض قا
  .الدين شعيب العزاوي، وعجب الناس لذلك أيضاً 

ويف يوم اخلميس خامس عشره دخل من مصر إىل دمشق نقيب قلعتها حممد بن سكر عوضاً عن مملوك 
  .السلطان األيدكي األشريف 

مد بن أيوب، الذي كان نائب ويف يوم اخلميس ثاين عشريه دخل من مصر إىل دمشق ناصر الدين حم
القدس، أستاداراً لألغراض السلطانية بدمشق عوضاً عن محزة الشعث، الذي توىل بعد آقربدي املقتول، 

  .وذلك بعد حبس ناصر الدين بالقاهرة ومصادرته ا، مث اعتقل محزة املنفصل بقلعة دمشق 

السرجية بدمشق مطلب مكنوز، فحضر ويف آخر هذا الشهر زعم مغريب أن ببستان األعجام مبحلة باب 
  .احلاجب الكبري أينال اخلسيف وهرع الناس إليه، مث حط األمر فظهر أنه كذب كثري 

ويف يوم االثنني رابع رجب منها، لبس مملوك السلطان، وأحد مقدمي األلوف بدمشق، برد بك األشريف، 
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  .تشريف أمرة الوفد الشامي من حضرة النائب 

ادي عشره خرج النائب من دمشق إىل سطح املزة، قاصداً البالد الصفدية للحساب بني ويف يوم االثنني ح
  .املنفصل وبني نائبها املستجد يلباي ... نائبها 

... ويف هذا اليوم عزل النائب من احلسبة ناصر الدين حممد بن الغالم، وأعاد احلسبة إىل عبد القادر أخي 

ن مصر وغرم ماالً، هو وقطب الدين اجلندي والعمري، للمقام برد بك، كان قبل هذه األيام قد وصل م
  .الشريف، بعد ديد من السلطان بسبب قتل أنسباي مملوك جاين بك الطويل املتقدم ذكره 

ويف عشية يوم األحد رابع عشريه دخلت من مصر إىل دمشق قاصدة بالدها، أم حممد جم، املتقدم ذكرها 
  .ودخل معها خلق كثري يف سنة ست ومثانني ومثامنائة، 

ويف هذا الشهر قدم رجل من بالد حسن باك، وأظهر مستندات ثابتة من ذرية واقف اخلانقاة الكججانية 
بالشرف األعلى، وأراد أخذها بشرط الواقف، بعد أن تأنق فيها قاضي القضاة الشافعي شهاب الدين بن 

 إمساعيل الناصري الذي أخذها عن قاضي احلنفية الفرفور، وغرم عليها ماالً كثرياً، وكان قد استرتل عنها
  .عالء الدين بن قاضي عجلون 

  .ويف عشية يوم السبت سابع شعبان منها، رجع النائب إىل دمشق من البالد الصفدية 

ويف يوم الثالثاء سابع عشره فوض القاضي الشافعي للشاب حمب الدين بن أيوب نيابة القضاء، وعجب 
  .الناس لذلك 

 اخلميس تاسع عشره وصل اخلرب من مصر إىل دمشق بعزل القاضي الشافعي من نظر اجليش ويف يوم
بدمشق، وتولية احمليوي عبد القادر بن حممد الغزي ناظر اجلوايل يومئٍذ؛ وأن العالمة قطب الدين اخليضري 

ملذكور، مث تبني توىل قاضي القضاة بالقاهرة مكان العالمة زكريا، وأنه وضع يف الترسيم يف ثاين شعبان ا
أنه على وظيفته، وأن مجاعته صادرهم السلطان بالترسيم عليهم، لكنه امتنع من اخلطبة بالسلطان، 

  .فخطب عوضه قطب الدين املذكور 

ويف هذه األيام بلغنا وفاة مطلقته بنت اخلليفة املستنجد باهللا يوسف؛ ووفاة فتح الدين البلقيين، وكان 
ضاء مصر بنحو عشرة آالف دينار، فمات ومل يوهلا؛ ووفاة القاضي بدر سعى على الشيخ زكريا يف ق

  .الدين بن قاضي القضاة علم الدين البلقيين نائب زكريا

    

وفيها دخل من مصر إىل دمشق، أمني الدين ابن قاضي احلنفية زين الدين احلسباين، معزوالً من كتابة 
ابن قاضي عجلون شرقي جريون، نائباً عن والده يف السر بدمشق، ونزل مبرتل قاضي القضاة عالء الدين 

 وفيها نقص اجلانب القبلي من جامع البزوري مبحلة قرب عاتكة، -. العرض وغريه، واستمر والده يف مصر
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ووسع إىل جهة القبلة حنو مخسة أذرع، وجعل له ثالث حنايا على عمودي حجر، قرب احملراب القدمي، 
بان من هذه السنة، مائة وأربعون سنة، وكانت توسعته من مال احلاج الذي تارخيه إىل هذا الشهر شع

علي بن املالح البغدادي حبارة رستم املتوىف سنة إحدى وتسعني وثامنائة، السنة قبلها، يف ثالث رمضاا، 
ومن مال رجل يقال له ابن عبد السالم، نذر له مائة دينار، وقام على صرفها على اجلامع املذكور شيخ 

 الدهشة أمحد، امللقب حبامت، من حارة رستم املذكورة، وجرى بني أهل احمللة شرور يف كيفية سوق
  .التوسعة والبناء، حىت حضر إليه غالب أكابر دمشق

ويف ليلة الثالثاء تاسع رمضان منها، دخل من مصر إىل دمشق دوادار رابع مبصر، وامسه جان بالط، قيل 
لة خال النائب قجماس، فجلس له يف وسط اإلصطبل، لتوعكه من إنه ساٍق خاص، وتلقاه أرباب الدو

حيث قدم من البالد الصفدية كما تقدم، فقرئ ما معه باالصطبل، وملخص أمره أنه جاء ليصادر أهل 
البالد الشامية، كغزة والقدس وصفد ومحاة وطرابلس وحلب، قيل إن السلطان جعل تسفريه حنو أربعني 

هل، شكله حسن، وكان مما أتى على يديه قبل رمضان لبيت املقدس، مرسوم ألف دينار وهو شاب، أو ك
شريف، وفرس كنبوش، ونفقة وافرة، لقانصوه اليحياوي، وأن يتوجه إىل القاهرة، فامتثل ذلك، لكن 
طلب إذناً من السلطان باملهلة عليه ليصوم رمضان ببيت املقدس، فأجيب، مث صلى العيد ببيت املقدس 

  .ال إىل القاهرةوتوجه يف احل

 -. ويف يوم اخلميس حادي عشره لبس احمليوي الغزي ناظر اجلوايل، خلعة وظيفة نظر اجليش الدمشقية

ويف ليلة االثنني ثاين عشريه سافر اخلاصكي املتقدم ذكره من دمشق إىل البالد الشمالية بعد أن فعل 
و كان فقرياً، وعلى كل تربة، وعلى بدمشق من الظلم ما ال يعرب عنه، وأخذ على كل مسجد ماالً، ول

كل مدرسة كذلك، ومل ينظر يف أمورها ومصاحلها بل يف مصلحة نفسه، ومصلحة السلطان وال قوة إال 
ويف يوم الثالثاء ثالث عشريه وصلت سراً اخلواجا ابن الشاغوري . باهللا، مث مرض حبماة مرضاً شديداً

 نائب صفد يلباي، ميتة يف سحلية يف حمفة، من صفد إىل زوجة الشهايب بن الربهاين النابلسي، مث زوجة
  .مقابر باب الصغري، عن صيب للشهايب املذكور، وعن آخر صغري وبنت من نائب صفد املذكور

ويف يوم األربعاء كان عيد الفطر، واستمر قجماس النائب مريضاً مل يركب، بل شاع عند الناس أنه على 
 بالصاحلية، وأتى به ليلة االثنني قبل العيد بيومني يف حمفة إىل اصطبل خطة، وكان مقيماً ببيت ابن دالمة

ويف عصر يوم اخلميس ثاين العيد تويف باإلصطبل املذكور، ودفن . دار السعادة، وعيد به وهو على خطة
بالتربة اليت أنشأها داخل باب النصر، غروب الشمس من اليوم املذكور، ويف جواز هذه التربة خانقاة 

رين وشيخ هلم، وأوقاف داره، وعدة أيام كفالته الشام ست سنني ومثانية شهور، وكان قد صاحل جماو
 ويف ثاين يوم، يوم اجلمعة، تويف -. اخلاصكي املتقدم ذكره على بقية األوقاف الدمشقية بألف ومائة دينار
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  .بواب مقصورة األموي حممود

ق األمري بداق أخو سوار، ورمى احلبل الذي نزل ويف يوم االثنني سادس شوال منها، هرب من قلعة دمش
وفيه تويف بالقاهرة قاضي قضاة حلب جالل الدين أبو البقا بن الشحنة الشافعي، وقد . إىل اخلندق منه

ويف يوم الثالثاء سابعه اجتمع أهل ميدان احلصى، ونزلوا إىل اجلامع بأعالم وذكر اهللا . عزل باحلسفاوي
بغري حق، ... راهيم التاجي، يشتكون على احلاجب أينال اخلسيف نائب الغيبة تعاىل، وصحبتهم الشيخ إب

وأم يطلبونه إىل اجلامع األموي فلم حيضر، وتعلل عليهم بأنه يف شغل السلطان ألجل حتصيل غرميه 
  .بداق، وختبطت دمشق، وعند اهللا حسن العاقبة

    

مريهم ولد نائب حلب، ومعه أمه، يف جتميل ويف يوم اخلميس تاسعه دخل الوفد احلليب إىل دمشق، وأ
ويف يوم اجلمعة سابع عشره دخل دمشق مجاعة من مجاعة اهلارب بداق ممسوكني، . عظيم، وثقل كثري

وفيه دخل من مصر إىل دمشق األمري . مسكهم نائب محص وأرسلهم إىل دمشق، فضرم نائب الغيبة
ٍف حسن من السلطان، وعلى يديه مكاتبات ماس فرج، من أمراء يعقوب باك بن حسن باك، بتشري

: جواباً ألستاذه يعقوب باك يف سؤاله للسلطان بالعطف على سلطان الروم أيب يزيد بن عثمان، مضموا

إن أراد أبو يزيد ذلك فليسلم إلينا بالدنا، أدنه وطرسوس وقرمان، وإن أراد احملاربة فأنا أنزل إليه بالعسكر 
  .بنفسي

املذكور خرج أوائل الوفد احلليب إىل قبة يلبغا، والكسوة، وخان ذي النون، وفيهم مفيت ويف عشية اجلمعة 
ويف بكرة يوم السبت ثامن عشره خرج أمريهم ابن نائب حلب، . حلب العالمة عثمان الكردي ومجاعته

 ومجاعته ودواداريته صحبته، وأمه يف حمفة حافلة، وصحبتها حنو عشرة روايا، مث خرج أمري الوفد الشامي،
كعدة مجاعة األمري احلليب حنو األربعني مملوكاً، مث خرج احململ، وخلع نائب الغيبة على األمريين بقية 

يلبغا، وقدم أمري الوفد الشامي برد بك أمري ميسرة وقاضي الركب الشامي شهاب الدين الرملي نائب 
  .الشهايب بن الفرفور

ن بن املرحوم بدر الدين أخي قاضي القضاة الشافعي ويف يوم االثنني عشريه لبس الشاب بدر الدي
الفرفوري وظيفة كتابة السر بدمشق، بعد شغورها مدة عن أمني الدين بن احلسباين، ولبس معه عمه 

  .خلعة االستمرار يف قضاء الشافعية

وفيه ورد مرسوم شريف بأن ال يثقل على مماليك املرحوم قجماس، وال يشوش عليهم أحد، وكان 
ب أراد أن يعتقل مترباي دوادار قجماس بالقلعة فامتنع من ذلك مترباي واعتضد باملماليك احلاج

املذكورة، واستمر بتربة أستاذه، وكان قجماس قد أوصى وأرسل وصيته إىل السلطان، وأخربه فيها جبميع 
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ماس ماله بالقاهرة وبدمشق، فلما خرج قاصده من القاهرة وتوجه إىل دمشق، رأي سيف أستاذه قج
صحبة حاجب ثاين تاين بك األشريف، فرجع صحبته وطلب من السلطان مرسوماً، فخرج له املرسوم 

  .املذكور

وفيه ورد اخلرب بأن قانصوه دوادار ثاين األلفي، قد عينه السلطان للخروج وللحوطة على تركة قجماس 
ملزيريبة إىل دمشق، وأخربوا  ويف يوم اخلميس ثاين عشريه دخل مجاعة من سوقة ا-. املذكور، وأنه واصل

ويف ليلة اجلمعة ويومها . بغلو األسعار ا لكثرة احلاج، وخراب البالد، ورجع مجاعة من احلج ألجل ذلك
  .وقع املطر اجلديد بدمشق، وهو رابع عشريه

وفيه صلى قاصد يعقوب باك باجلامع األموي، ومعه نقباء جيش دمشق، واملهمندار ومجاعته، وصعد 
لعروس، وجلس بالبارز الوسطاين، ومعه اجلماعة املذكورون، مث نزلوا معه وطاف جوانب اجلامع، منارة ا

وجريون، مث عاد وخرج من باب الربيد، مث سافر إىل بالده جبماعته يوم السبت أو األحد، وقد كان 
اليكه مبصر حادثه الريس مشس التيزيين، فوجده يشكر قايتباي على إحسانه لكنه يستعجزه لكونه يدع مم

  .وغريها يظلمون الناس ولكثرة خراب البالد بسبب الظلم، فاهللا حيسن العاقبة

ويف بكرة يوم اخلميس سلخه دخل من مصر إىل دمشق دوادار ثاين قانصوه األلفي األشريف، للحوطة على 
 ستة تركة النائب قجماس، وصحبته تاين بك حاحب ثاين الذي سافر بسيف النائب املذكور، وصل به يف

أيام، فإنه سافر به ليلة اجلمعة يوم الوفاة، ووصل إىل القاهرة يوم األربعاء، ودخال دمشق يف جتمل حافل 
من : بتشريفني حافلني، ونزل للحوطة بدار السعادة كالنائب، مث أمر يف احلال بإشهار النداء يف البلد بأن

به املرسوم الشريف، مث قرئت املراسيم، وفيها قهر، من ظلم، فعليه باألمري الدوادار األلفي، حسبما ورد 
  .يوضع مباشرو املتوىف قجماس بالقلعة، ففي احلال قبض عليهم، ووضعوا بالقلعة يف اليوم املذكور عجالً

    

ويف يوم الثالثاء خامس ذي القعدة منها، أمر قانصوه األلفي، بدار السعادة مبسك القاضي شهاب الدين 
ليه، فبات ا ليلة أو ليلتني، وطلب منه ماالً وسبت ذلك أن فالحي القاضي بن الفرفور، والترسيم ع

املذكور ببلد كفر حونة اجتمعوا بفالح األمري خري بك أمري عشرين بدمشق، وعصوه عليه عندهم يف 
أوائل هذه السنة، فأتى إليه عندهم ليأخذه، فهاش الفالح على أستاذه خري بك املذكور، ورماه بسهم 

فرحل أهل البلد وخربت بسبب ذلك، فأراد القاضي أن يزيل عنهم اخلوف وراضى عنهم مبال، مث فقتله، 
  .يف هذه األيام مسك بسبب ذلك ليأخذوا منه ماالً، وجرى ما جرى

ويف يوم اجلمعة ثامنه صلي باجلامع األموي غائبة على قاضي القضاة الشافعية حبلب، جالل الدين أيب البقا 
وم اجلمعة بعد الصالة، خامس عشره، صلوا مرتني باجلامع األموي على ثالثة أنفس ويف ي. بن الشحنة
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حاضرين أحدهم احلموي، كان هو وأخوه املرحوم مجال الدين يوسف، املتويف يف صفر من هذه السنة، 
  .خبدمة قاضي القضاة عماد الدين الباعوين، من مجلة شهوده

إهدام املسجد الذي على باب جريون، على يسرة املار ويف يوم األحد سابع عشره ورد مرسوم شريف ب
إىل جهة باب توما، جوار بيت قاضي القضاة عالء الدين بن قاضي عجلون، الذي ذكره مجاعة من 

العلماء، منهم العالمة أبو شامة، ومنهم عالء الدين بن العطار ملا حدث به من البدع من طائفة الروافض؛ 
ثر الكالم بسببه، فأزيل جداره يف هذا اليوم، وانتصر أهل السنة على ويف هذه السنة واليت قبلها ك

  .امليتدعني حبمد اهللا

وفيه ورد مرسوم بأن يورد مجاعة القلعة للمقام الشريف مبلغ عشرة آالف دينار، ثلثها على ابن سكر 
بعضهم مربحاً، نقيبها ونائبها حممد بن شاهني، والثلث على البحرية، والثلث على مجاعة القلعة، وضرب 

وهو تاين بك وآخرين معه، واستمروا يف شدة بالغة، وموجب ذلك كوم فرطوا يف التحفظ على بداق 
ويف يوم اخلميس حادي عشريه استقر األمري جاين بك دوادار السلطان . أخي سوار حىت هرب كما تقدم

  .يف وظيفة اجلوايل

عشر ذي احلجة منها، أظهر جاين بك الطويل، ويف ثاين يوم عيد األضحى، وهو يوم الثالثاء حادي 
دوادار السلطان بدمشق، ما كان يف قلبه يف البغضاء لتمرباي دوادار قجماس، ظناً منه أنه مترباي قاتل 

مملوكه أنسباي كما تقدم، ووقع بني مماليكه ومماليك قجماس يف اليوم املذكور الضرب الشديد فغضب 
لتمرباي ومماليك قجماس، وأراد العود إىل مصر غضباً، فرمى عليه األلفي احلواط على جاين بك محية 

  .أرباب الدولة وراضوه، فكاتب يف ذلك للسلطان

ويف يوم االثنني سابع عشره، وهو ثالث كانون األجرد العشرون من برج القوس، أعيد واستقر يف نيابة 
ويف . ان قجماس اإلسحاقيالشام قانصوه اليحياوي، ولبس ذلك من حضرة السلطان بقلعة مصر، مك

تاسع عشره غال سعر القمح والشعري، وبرز مرسوم احلواط باملناداة بدمشق، بأن ال يبيع حاضر جلالب 
قمحاً وال شعرياً، فتخبطت دمشق؛ وأمس زادت األسعار وصغر قطع اخلبز، وطلبه الناس، وبيعت غرارة 

يتعاىن ... لعوام عبد القادر احملتسب، لكونه القمح بأربعمائة وعشرين، والشعري مبائة وسبعني، ورجم ا
  .صناعة الطحانة واخلبازة، ويتاجر يف القمح، ويأخذ املشاهرة من كل صناعة

ويف يوم السبت ثاين عشريه ركب احلواط ومناٍد ينادي بأن من له حانوت يفتحه ويبيع وإال شنق، فإن 
 عشريه وصل اخلاصكي جان بالط راجعاً من ويف يوم األحد ثالث. اخلبز تغري وخف، وله أيام وهو قليل

  .البالد الشمالية، ونزل ببيت ابن منجك شرقي األموي، الذي كان محام الصحن قدمياً

ويف يوم االثنني رابع عشريه دخل من مصر إىل دمشق قاضي القضاة احلنفية زين الدين عبد الرمحن 
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سلمه مجيع اجلهات اليت كانت بيد احلسباين، وصحبته مملوك شاب خاصكي من أقارب السلطان، لي
قاضي القضاة عالء الدين ابن قاضي عجلون، وتلقاه القضاة على العادة، ونائب الغيبة أينال اخلسيف، 

واألمري الكبري جامن، ونائب القلعة حممد بن علي بن شاهني، وأما احلواط فخرج يسلم عليه يف القبة قبل 
ألن فيها شيئاً حتت تكلمه، وقرئ توقيعه باجلامع األموي، قرأه ذلك، فلم جيده ألنه بات بقرية صحنايا، 

  .نائبه اء الدين احلجيين، ونزل ببيت املستويف جوار اجلامع

    

ويف يوم األربعاء سادس عشريه، اجتمع فقراء دمشق، وذهبوا إىل احلواط، بسبب قضية حصلت هلم من 
ويف . ان وغريها، فنادى بإبطال احملرمات يف احلالوايل النبيطون، وذكروا مخارة احلاجب ودوادار السلط

ليلة اجلمعة ثامن عشريه نزل احلرامية على بيت الضياء باجلسر األبيض بالصاحلية، وجرحوه وأرادوا قتله 
  .وولده

  .ورأيت يف تاريخ العالي البصروي

ويف حادي . ويف رابع عشر صفر منها، قبيل الفجر، كسف القمر، واستمر مكسوفاً إىل طلوع الشمس
عشريه فوض القاضي املالكي نيابة احلكم لشهاب الدين بن النحاس بشفاعة النائب، وكان له مدة 

. وفيه توىل أينال اخلسيف احلجوبية الكربى بدمشق، عوضاً عن يلباي، وتوىل يلباي نيابة صفد. معزوالً

لوايل إىل بعض اخلدام بالقلعة، وفيه جاء اخلرب بأن شهاب الدين بن بري نقل من الترسيم مبصر من بيت ا
  .وله ثالث سنني

ويف يوم األحد مستهل ربيع األول منها، جاء اخلرب بعزل ابن احلسباين من كتابة السر وأطلق من الترسيم 
بعد غرامة، ووالده معوق فيه بسبب تتمة املبلغ الذي عليه من جهة قضاء احلنيفة، وغرميه عماد الدين 

  . بيت الوايل، بسبب املال الذي عليهاحلنفي املنفصل مبصر يف

ويوم الثالثاء مستهل ربيع اآلخر منها، وصل أينال اخلسيف، من عتقاء السلطان، إىل دمشق متولياً 
  .احلجوبية الكربى، وذهب يلباي إىل صفد

ويف ثامن عشر مجادى األوىل فوض القاضي الشافعي حمليي الدين الناصري، أخي عماد الدين احلنفي، 
 على مذهب أيب حنيفة، بإشارة النائب، ومنع من احلكم كمال الدين بن سلطان احلنفي، مث بعد ليحكم

  .أيام رضى وأذن له

ويف رجب منها، ضرب أينال اخلسيف احلاجب الكبري مشس الدين املعري، من طلبة الشافعية، بسبب 
وفيه ورد اخلرب . مامدرسة تغري برمش، والنجم حممد بن القاضي مشس الدين بن مزلق، ورسم عليه

بعزل القاضي الشافعي من نظر اجليش، وتولية عبد القادر الغزي نظر اجليش، الذي هو اآلن ناظر اجلوايل؛ 
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  .وبتولية بدر الدين ابن أخي القاضي الشافعي نظر اجلوايل

 ومعه ويف رمضان، وكان مستهله االثنني منها، وصل األمري جان بالط األشريف، ونزل بالقصر بامليدان،
ديوان عبد القادر القصروي من مجاعة بيت ابن اجليعان، ومعه مرسوم بالتحريز على األوقاف، فوضعوا 
. عليها أزيد من أربعة آالف دينار، فعرضوها باملدرسة البادرائية حبضور القضاة الثالثة والشيخ تقي الدين

وصل اخلرب بتولية القاضي بدر ويف سادس عشريه . ويف ثاين عشريه سافر األمري جان بالط إىل حلب
الدين ابن أخي القاضي الشافعي كتابة السر؛ وأعيد نظر اجلوايل إىل عبد القادر الغزي مضافاً إىل نظر 

  .اجليش، وهذا على خطة

ويف سابع شوال منها، هرب بداق الغادري من القلعة وهو أخو سوار، وله حنو سنتني أو سنة حمبوس 
ويف تاسعه . احلارس من ناحية باب احلديد، وحصل ألهل القلعة اضطراببالقلعة، وواطأه على ذلك 

وصل كتاب من األمري جان بالط إىل حاجب احلجاب، بأن يرفع حمب الدين األسلمي كاتب خزانة 
النائب وعبد اللطيف ديوانه إىل القلعة، فرفع، وغيب السيد املوقع، وأما دوادار النائب ومجاعته، فقعدوا 

  . أستاذهم قجماس، وامتنعوا من الذهاب إىل القلعةبتربة النائب

ويف عاشره وضعوا حممد بن شاهني نائب القلعة، وحممد بن سكر نقيبها، يف جامع القلعة، فرمسا عليهما 
 ويف سادس عشره حضر عبد بداق وواحد من خدمه مرمساً عليها عليهما، مسكا حبمص -. بسبب بداق

لعة أقام عند قراكز بسويقة ساروجا يومني، مث ذهب، فرفعوا قراكز إىل فضربا، فأقرا أنه ملا خرج من الق
ويف . ويف رابع عشره تويف عبد القادر الغزي ناظر اجليش بدمشق. القلعة بعد أن احتاطوا على موجوده

خامس عشره مات عبد القادر بن الكاتب ترمجان السلطان، وكان عدوا للذي ذكر قبله من جهة نظر 
  .تهاجليش ومتعلقا

ويف خامس عشر ذي القعدة منها، سافر القاضي رضي الدين الغزي إىل مصر، وكذا القاضي عز الدين 
  .الكوكاجي احلنبلي قاصداً للقاضي الشافعي

ويف سادس عشر ذي احلجة منها، سافر القاضي اء الدين الباعوين إىل مصر، ومعه زوجته املصرية، 
  .ه يف أمر البيمارستان النوري خائفا من القاضي رضى الدين أن يدق علي

  سنة ثالث وتسعين وثمانمائة

    

ويف يوم اجلمعة سلخه صلى النائب باجلامع األموي صالة اجلمعة، مث ملا خرج نودي على بابه ..... 
الغريب من جهة باب الربيد، بأن سكان وقف اجلامع ال يعطون أحدا من املستحقني شيئا، ومن كان له 
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  .ألمراءشيء فليطالب ملك ا

ويف يوم االثنني ثالث ربيع اآلخر منها، لبس األيدكي تشريف نيابة القلعة من بني يدي النائب، بإذن املقام 
الشريف، على مخسة آالف دينار معجلة، ومخسة مؤخرة، وجلس مكان نائب القلعة ورسم على املعزول 

 بأن رجال أهل الذمة، إذا دخلوا ويف هذه األيام نودي بدمشق. ابن شاهني حىت يؤدي مخسة آالف دينار
  .احلمام، جيعلون يف أوساطهم حبال، ويف أوساط نسائهم جرسا

ويف يوم األحد سادس عشره خرجت سرية كبرية من عند النائب، جندة ألمري األمراء جانباي املرابط 
ة، وقد  ويف يوم الثالثاء ثاين عشره دخل دمشق عدة كثرية من العرب، قيل عرب سعيد-. حوايل زرع

أحيط م قتالً وقطعاً وضرباً وربطاً، فشنق مجاعة منهم وقطع رؤوس مجاعة، ودخل معهم مجال كثرية 
  .أخذها النائب

ويف يوم اجلمعة رابع عشره وقع كاشف حوران بالطائفة املشهورة يثم، بعد أن أكرمهم النائب، وكتب 
ت له، وقتل منهم حنو الثالثني رجالً، وشق هلم مرسوماً، فأظهروا املرسوم للكاشف املذكور فلم يلتف

بطون نساء حوامل، وقتل صبيانا كثرية، وأخذ أغنامهم وبقرهم وإناثهم، وفعل فيهم أفعاالً ال تصدر من 
  .أهل احلرب، فال قوة إال باهللا، فإن هؤالء قيل إم سوقة العرب

ن بن عبد السالم الصفوري أربعني ويف يوم الثالثاء ثامن عشره كتب تقي الدين قاضي عجلون لعبد الرمح
  .مسألة، وكتب عليها عشية اليوم املذكور

وثاين يوم وهو يوم األربعاء، ملا حضرنا الشامية على العادة، بلغنا ذلك، وأن عبد الرمحن يقرأ ما كتبه 
دين على األربعني املذكورة، فحضر عالء الدين البصروي وولده واجلماعة على العادة، فلما حضر تقي ال

بالكراسة اليت كتب فيها عبد الرمحن املذكور، وأخذ الكراس من تقي الدين، وشرع يف قراءة املسائل 
املذكورة، واالجوبة اليت كتبها، فضبط عليه يف ذلك أماكن، وختم بنحو ثالث مسائل خطأ أيضا ردت 

  .عليه يف الس

هذه اخلساسة : لشيخ تقي الدين، وقالواهللا أعلم، صاح شديدا عبد الرمحن اخلصال نقيب ا: وملا قال
بالسور، وأشار إىل جهة الكاتب، فاشتغل احلاضرون بصياحه، مث تبني أن اخلساسة منعهم تقي الدين أن 

يبيعوا اخلس على قين دمشق، لتشويشهم على الناس، فحضروا بباب الشامية ليدبر هلم أمراً، فتفرق الطلبة 
روي وولده وآخرون، ألجل التدبري املذكور، وألجل أناس آخرين من الشامية، واستمر تقي الدين والبص

جربهم أينال اخلسيف على استئجار محام الربوة الذي عمره بالظلم، ليتشفعوا بأهل العلم يف إزالة هذه 
  .املظلمة عنهم، قال ذلك شيخنا احمليوي النعيمي يف ذيله 

ي املالكية بسبب محايته على فالحني من ويف يوم السبت ثاين عشريه حتدى احلاجب اخلسيف على قاض
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القرعون، فيها حصة وقف املالكية، وجاؤوا إىل عند القاضي املذكور، فأرسل اخلسيف مماليكه باللبس 
الكامل إىل بيته ليقبضوا عليهم، فامتنع املالكي املذكور من احلكم بسبب ذلك، إىل أن تالفاه النائب 

  .واعتذر إليهم اخلسيف

ثاء خامس عشريه نودي من قبل النائب على الفلوس، كل أوقية بدرهم وربع، وكل زنة ويف يوم الثال
  .أربعني بدرهم، وكانت قد كثرت قبل ذلك مع وقوف حال الناس

الفقهاء باملدرسة الشامية احلضور ا، وكان قد حضر تاج الدين بن زهرة، وجلس عن ميني ... ويف يوم 
  .املدرس تقي الدين 

قاضي احلنفية زين الدين احلسباين بالقلعة، على دين ألمري آخور كبري، فاعتقل ا  ... ويف يوم اخلميس
  .النائب باخلانقاه الكججانية من أول اليوم إىل آخره ... أياماً، مث 

  .باجلامع األموي، ومل ينتصر له أحد من احلنفية، فال قوة إال باهللا ... وفيه جترأ مشس الدين بن 

    

على إذهاب ... قبيحة شنيعة فحبسها يف بيته وحجر عليها، فتركها زوجها وذهب إىل بيته ... ويف ليلة 
فأدخلوه أو اقتلوه، فجاء مجاعة منهم مملوك حممود بن ... روحه، وأرسلت صبياً صغرياً وراء أصحاا 

ينوا تز... مث كتفت نفسها وأظهرت ... إن أمانتهم عليه، وجلست على ركبة فوق ... قاضي أذرعات 
شرع النائب ودواداره يف استحضار عرفاء احلارات ألجل استخالص ... النائب فأمر ... من األخت 

مال من الناس، كما فعل النائب قجماس قبله، ونادى هلم بأن ال حيتمي عليهم أحد، وعوتب يف ذلك، 
ن بالده شيء كما فعل من قبلي على جاري العادة؛ وبعض الناس عذره لكونه مل يدخل إليه م: فقال

  .لكونه توىل جريداً قبل إدراك املغل، وأخذ احلواط على تركة قجماس غالب ما هو يرمسه 

ويف يوم االثنني سادس عشره دخل من مصر إىل دمشق متراز القجماسي، كان أمري آخور قجماس النائب 
وأما ابن سكر املعزول املتوىف، وخرج القضاة إىل ملتقاه إىل خارج دمشق، ودخل البساً خللعة النقابة؛ 

  .فرسم عليه مع ابن شاهني نائب القلعة مبقام أيب الدرداء 

  .وفيه وصل نور الدين بن العصيايت احلمصي من القدس، راجعاً إىل محص 

ويف يوم اخلميس تاسع عشره خرج النائب من دار العدل بالشاش والقماش، وخلفه حنو مخسمائة ملبس 
  .د الشمالية لقتال أيب يزيد ملك الروم، مث نزل على املصطبة بالعدد الكاملة، قاصداً البال

ويف يوم اجلمعة عشرينه صلي باجلامع األموي عقب اجلمعة على امرأة حاضرة، وعلى غائبني أحدمها 
الشيخ برهان الدين األنصاري، تويف ببلد اخلليل، والثاين العامل العالمة املفيت حبماة ابن الدنيق، تويف حبماة 

  .شر الثمانني، وتوىل بآخر عمره نيابة القضاء ا يف ع



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   60 

بنحو تسعة أشرفية، ... ويف ليلة األحد ثاين عشريه سافر النائب من املصطبة إىل البالد الشمالية؛ واحلال 
واخلبز املاوي معاددة كل أربعة مخس أواق بدرهم، واملفروك بنحو ثالثة الرطل، واألرز بنحو مخسة، 

  . وحال الناس متوقف والدبس بنحو ثالثة،

  .ويف يوم االثنني ثالث عشريه أخذ السيد إبراهيم نقيب األشراف من القلعة إىل مصر يف احلديد 

وفيه قبض على القاضي احلنفي الزين احلسباين، ووضع بالقلعة مبرسوم السلطان، ألجل مال يف جهته 
  .مصر للحاجب الثاين بدمشق، وأن يدفعه وهو يف الترسيم وإال جهز إىل 

ويف يوم اجلمعة بعد صالا سابع عشريه صلي غائبة باجلامع األموي على الشيخ العالمة مشس الدين بن 
  .قاسم الشافعي املصري، تويف بالقاهرة 

ويف بكرة يوم األحد تاسع عشريه، وصل من مصر إىل قبة يلبغا خاصكي من مماليك السلطان، امسه قائم 
منهم ماالً، بواسطة أمحد بن صبح الذي كان السلطانة قد أهانه يف الدهشة، ليصادر الناس ويستخلص 

السنة قبلها، مث سافر مع األلفي احلواط فتوجه للسلطان مبصادرة أهل دمشق، فسبق ابن صبح املذكور 
الدهشة إىل دمشق بنحو مخسة أيام، وكان قد فارقه من املنية، فغيب وتوارى عند ذلك أعيان دمشق، 

ون، فإن النائب قد أخذ من غالب الناس على أمالكهم ماالً وشوش على غالبهم وهم لعمري معذور
  .بذلك، ألن حال الناس متوقف من غالء القمح والشعري واألرز

ويف بكرة يوم االثنني سلخه، دخل من مصر إىل دمشق قائم الدهشة املتقدم ذكره، يف جتمل كثري وحفلة 
؛ ... يف بيت عمره جندر الدوادار جوار بيت أيب طالب زائدة، وهو شاب أشقر ذو قامة حسنة، وسكن

ودخل معه دمشق احملب األسلمي، ونزل اجلماعة كلهم باإلصطبل وقرئت املراسيم، مث لبس احملب خلعة 
نظر قلعة دمشق منه، وخرج من باب السالمة، مث دخل من باب توما إىل بيته، واجلماعة معه، ما خال 

  .وصالح الدين العدوي مغيب إىل اآلن...  قدامه الشافعي، واملغاين واملكاحل

    

خبلعة خضراء بفرو، ... ويف بكرة يوم الثالثاء مستهل مجادى اآلخرة منها، رجع من مصر إىل دمشق 
طريق مصر، .... وقد شكا على غرميه املعزول منها السيد إبراهيم، مث أمره السلطان بالرجوع إىل دمشق 

مجاعة من مجاعة عدوهم ابن باكلوا ... م، ودق الزامر، ونزل باإلصطبل ودخل الفقراء قدامه باألعال
بعد أن أخذ منهم مال، وطرد ابن باكلوا، مث .... ، مث حضروا ...بقرية دمر فاقتتلوا وقتل مجاعة من 

عشية هذا اليوم قبض أمحد ... الشافعي خلعة وسافر دواداره القدسي مبحفة إىل كاتب السر ... حصل 
ويف هذا اليوم أعاد ..... القلوب ... باختياره وترتيبه صناعة ليظهر ... وحبس بالقلعة بن صبح 
ما وقع، وال قوة إال باهللا، لكنه له يد يف ... أخرب عذرها ... وكل أوالده أمني الدين ببيت ... السلطان 
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ة، قدم علينا دمشق الصناعة والتوريق وخط حسن، وهو خفيف الروح، ميالده سنة اثنني وثالثني ومثامنائ
  .أول هذه السنة

ويف بكرة يوم اخلميس عاشره لبس األيدكي املتقدم ذكره تشريفاً سلطانياً بنيابة القلعة، على حكم ما 
وفيه استقر تقي الدين عبد الرحيم بن موفق الدين العباسي ناظر اجليش يف كتابة سر . ألبسه نائب الشام

ويف يوم اخلميس عاشره فوض قامن دهشة أمره . قاضي الشافعيدمشق عوضاً عن بدر الدين ابن أخي ال
  .احلاج جلان بالط، وألبسه خلعة، ونظر اجلوايل البن أرغون شاه، وألبسه خلعة

وفيه دخل أول املماليك السلطانية . وفيه سافر العسكر الشامي إىل جهة حلب، منهم األمري الكبري جامن
ودي ا باالحتفاظ على األوالد والنساء منهم، فإم قد قتلوا من مصر إىل دمشق قاصدين ابن عثمان، ون
  .يف مرة ثالثة أنفس وعاثوا يف الطريق وغريه

ويف هذا اليوم فوض قاضي القضاة . ويف ليلة االثنني رابع عشره ذبح رجل طباخ مبحلة جسر الزالبية
  .ن ابن أخيه يف كتابة السرالفرفوري إىل مجال الدين بن خطيب محام الورد، وكان قبل ذلك قد ناب ع

ويف يوم السيت تاسع عشره عرض مشاه أهل الشاغور باالصطبل واجتمع خلق كثري للتفرج عليهم، مث 
خرجوا ومروا على حارة املزابل فتقاتل زعر احلارتني، وقتل حنو العشرة وجترح مجاعات، وغلقت 

  .، هذا مع وقوف احلالاألسواق، وذلك كله من خفة جندر الدوادار، وال قوة إال باهللا

ويف بكرة يوم االثنني حادي عشريه بلغنا أن مقدم الزبداين، ووادي بردى، عز الدين بن العزقي، هجم 
هو ومجاعته على املقدم حممد بن باكلوا يف بيت من قرية دمر، فقتله، وقتل معه مجاعة آخرين، وبت 

ن ابن باكلوا ترك التقدمة، لكن ملا جاء النائب بالد كثرية، وسيب حرمي كثرية، وال قوة إال باهللا، وكا
خدمه ابن العزقي فرسم عليه، ووعده بالتقدمة، فلما سافر النائب إىل التجريدة العثمانية عهد إىل دواداره 

جندر بأن يوليه إذا كمل املال الذي عليه، فكمل مبلغ ألفي دينار، فلما ورد كتاب األمري الكبري أزبك 
وصية بابن باكلوا أرسل الدوادر جندر إىل ابن باكلوا وخلع عليه، فخرج إىل البالد، أتابك العسكر بالت

وعصى عز الدين املذكور وتتبع ابن باكلوا إىل أن قتله، بعد أن حرق ابن باكلوا قرية الصبورة لكون 
  .أهلها من جهة ابن العزقي

ويف هذه األيام قيل إن الشافعي ألبس . وفيه لبس احملب األسلمي خلعة نظر اجلوايل، وعزل ابن أرغون شاه
شعيباً خلعة نيابة احلرمني، وزف وركب قدامة ابن خطيب محام الورد والكوكاجي وغريها، وأنه التزم أن 

وفيها شاع . يستخرج مائة ألف درهم، تصرف للحرمني، والتزم له القاضي يف مقابلة ذلك مبائة دينار
طني الصفدي نيابة احلكم، وهو يف األصطبل يف الترسيم إىل أيضاً بدمشق أن احلنفي احلسباين فوض لف

  .اآلن قبل عزله
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وجرت قضية مبيدان احلصى، وهي أن إبراهيم بن شبل وابن السيد أيب النجا وابن سليمان التاجر، وهذان 
أمردان، وابن اجلرموش علي، على سد فيه، وصدر الدين بن املوصلي وهذان واألول حمششون، اجتمعوا 

ر وصبية، قيل وكان االجتماع ألجل ابن سليمان، وأن الصبية طلعت من عندهم، ومل يعطوها على مخ
  .شيئاً، وأخذوا هلا شيئاً، فعلم بذلك دمارة العواين فلبلب وفتح فمه وقال

    

ويف يوم األربعاء مستهل رجب منها، خرج أتابك العساكر أزبك الظاهري باش العسكر املصري من 
ويف يوم اخلميس ثاين رجب املذكور أطلع .  إىل ابن عثمان ومل يترك وراءه منهم أحداًالقاهرة، متوجهاً

القاضي الشافعي على مسطور بيد امرأة من ذرية قرأ بغا، مكتوب بشهود القدس، فيه على املرحوم 
ثبوت بغزة إمساعيل بن عبد اهللا العاتكي املشهور بالكفيت، من سنة سبعني، مببلغ حنو ثالمثائة دينار، وهو م

وأتت به إىل دمشق، فعرضه القاضي الشافعي ومل يتفقد أحواله، مث قامت بينة عند بعض من فوض إليه 
نيابة احلكم وهو عفيف الدين شعيب، فأثبته ونفذه، واحلال أنه مل يكن فيه حكم، وكان الصواب أن 

  .يوصله فقط

ي يف ذلك، وقيل له إن إمساعيل مل يدخل فلما أدعت به على ورثة إمساعيل املذكور روجع القاضي الشافع
القدس يف سنة سبعني، وإنه كان مقيماً بدمشق وإن اسم أبيه غري ما مسته يف املسطور، فلم يزل اجلماعة 

ا إىل أن ظهر أنه زور، فأخذ وقطع وصوحلت على ستة وعشرين أشرفياً، ولوال أن معها من مماليك 
ئاً، وكان القاضي الشافعي أوقع ا فعالً؛ وقد نشأ يف هذه األيام السلطان مجاعة مجعت هلا ملا أعطيت شي

  .التزوير بدمشق، وال قوة إال باهللا

وفيه رجع القاضي كاتب السر ابن مزهر من قرية الفند، قريبة من نابلس، إىل مصر، بعد أن جهز أمر 
 املذكور، ويف يوم اجلمعة ثالثه املشاة للتجريدة العثمانية، هو والدواودار الكبري آقربدي وختلف الدوادار

بعد الصالة قبض إبراهيم املقبلي أحد املعدلني املشهورين بكثرة املال، قبضه اخلاصكي قامن دهشة وأهانه 
إهانة بالغة، وقبض معه شخصاً يعرف بابن حسني الرافضي، قيل إنه ترمجان الفرنج وعنده كانون ذهب، 

، فضربه اخلاصكي ضرباً مربحاً ووعده باملقارع، وكان ممن وأهانه، وكان صحبة إبراهيم أمحد بن صبح
ضربه بيده بإشارة اخلاصكي ابن رمضان املوصلي بقرب عاتكة وناصر الدين بن احلزيزايت اجلندي، مث أعاده 

مزجنراً إىل القلعة، وطلب من إبراهيم ماالً كثرياً، قيل ألنه كتب البن صبح كتاباً خبطه بشكوى على 
  .كوراخلاصكي املذ

ويف يوم الثالثاء سابعة حرق العوام شخصاً أتى مبرسوم شريف، بأن يشارك السماسرة من كل ستة 
دراهم درمهني، ومينعهم من التفتيش على القمح، بعد هروبه واستجارته بضريح زكريا باجلامع األموي، 
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، فحرق وبعد أن ضربه شخص بسكني باجلامع فأدماه، وبعد أن سحب إىل شرقي جريون باخلراب
  .هنالك

ويف ليلة اخلميس تاسعه سافر القاضي الشافعي للسالم على القاضي كاتب السر ابن مزهر يف بالد نابلس، 
ومل يعلم بسفره منها، وأقام سراج الدين مقامه يف العرض واإلمضاء والتقرير، وظن بعض الناس فيه إنه 

ل دمشق من مصر أحد مقدمي األلوف، ويف يوم اجلمعة سابع عشره دخ. إمنا غيب عن العسكر املصري
  .وزردكاش املقام الشريف، يشبك اجلمايل الظاهري دخوالً مهماً

ويف يوم السبت ثامن عشره دخل دمشق، أيضاً منها، أمري آخور املقام الشريف قانصوه مخسمائة 
عيل األشريف، وهو صهر أتابكي العساكر أزبك الظاهري، وصحبته قاضي احلنيفة عماد الدين إمسا

ويف يوم االثنني العشرين منه . الناصري املعاد إىل القضاء يف ثامن مجادى اآلخرة كما تقدم، خبلعة بيضاء
دخل إىل دمشق أيضاً منها، األمري أزبك اخلزندار أحد مقدمي األلوف، وأما أتابك العساكر فسافر على 

  .طريق وادي التيم، وصحبته تاين بك اجلمايل

ي عشريه بلغنا أن دوادار نائب حلب هرب من قلعة إياس، وكان هرب قبله أهلها ويف يوم الثالثاء حاد
منها ملا أراد ان يسد باا مجيعه، وكان سد منه حنو نصفه، فهرب هلروم إىل عند نائب دمشق، ومل خيربه 

ا، وكان فيها بأنه تركها مفتوحة إال بعد أيام فتداركها، فوجد العثمانيون سبقوه إليها فملكوا مجيع ما فيه
  .من كل نوع ما ال ميكن حصره

ويف يوم اخلميس ثالث عشريه دخل دمشق أيضاً منها، األمري سالح متراز ابن أخت السلطان، وصحبته 
ويف يوم اجلمعة رابع عشريه دخل دمشق أيضاً منه، أمري جملس . راس نوبة النوب تغري بردي ططر

 بك قرا، ودخل معهما ثقل األمري الكبري أزبك األتابك، برسباي قرا الظاهري، وأحد مقدمي األلوف تاين
  .وأما ما هو فقد علمت أنه ذهب على وادي التيم عجالً

    

ويف هذه األيام، يف غيبة القاضي الشافعي، وجد باجلامع األموي ورقات، فيها نظم، هجي فيه القاضي 
وظن بعضهم أنه نظم قطب الدين ابن املذكور ونوابه واحداً بعد واحد، وهو حنو األربعةعشر نائباً، 

القاضي كمال الدين ابن سلطان الديوان، وهو شاب طالب علم على مذهبنا يف حدود احلديثة العشرين، 
ألنه سعى عنده يف وظيفة من وظائف املرحوم مفيت احلنيفة ابن العيين فلم يقرره فيها، فأطلق لسانه فيه 

  .الكفر: مات، منهاويف نوابه، منهم اخلطيب ابن الصرييف بكل

  .ويف يوم االثنني رابع شعبان منها، لبس أحد األلوف برد بك خلعة أمرة احلج

  .وفيه دخل خاصكي القود أمري آخور
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وفيه شاع بدمشق وفاة الشيخ بدر الدين بن زهرة بطرابلس، وصلي عليه غائبة باجلامع األموي يوم 
  .اجلمعة ثامنه

ي الشافعي من سفره، الذي كان فيه ألجل القاضي كاتب السر ويف يوم السبت سادس عشره قدم القاض
 وفيه جاء مجاعة من العسكر وأخربوا أنه ذهب على -. ابن مزهر، فلم يدركه، مث مر على بالده تفقدها

  .جرائد اخليل إىل جهة علي دوالت، وأرسل بركهم إىل حلب، وضربوا بعض املكارية واملشاة

 أوائل املشاة، ومعهم ابن إمساعيل شيخ بالد نابلس، وأوائل ويف يوم اخلميس حادي عشريه هجم
العسكر، إىل داخل باب امللك، من طريق دلوا عليه، فخرج عليهم من خلفهم كمني ابن عثمان من البحر 
وغريه، وذهب خلفهم جانب عظيم من العسكر، وأخذوهم وسطا، وقتلوا منهم خلقاً كثرياً، وغرق من 

  .شد الشون، ونائب محاة سيبايالفريقني آخرون، منهم م

ويف يوم اجلمعة عقب الصالة تاسع عشريه اجتمع قاضي القضاة احلنابلة، وفضالء الشافعية، عند القاضي 
: الشافعي، وطلب القاضي مشس الدين احلليب، أحد نواب احلنفية، وكلمه الشافعي يف احلكم للنفس، فقال

ه، وحصل له إهانة ودلة ومشاتة بعض أبناء جنسه فيه، مذهيب يل أن أحكم لنفسي، فوقع به، وأمر حببس
  .وكان قبل ذلك معجباً بكثرة العلم

ويف هذا اليوم حتدث بعض الناس أن هالل شعبان كان أوله اخلميس، وأسند رؤيته إىل رجال، وأخرب 
يلة السبت بذلك القاضي برهان الدين بن املعتمد، ومل يثبت بطريقة، وأخرب املؤقتون بأن هالل رمضان ل

هذه على حنو مثان درج، مث ثبت عليه أن أول شعبان يوم اخلميس، مث أشعلت قناديل اجلوامع يف هذه 
  .الليلة، وأصبح الناس صياماً

وقد رخص حينئٍذ البطيخ األصفر حبيث أن رطله بنحو ربع درهم، وقريب منه األخضر، والعنب الداراين 
، واخلبز بنحو درهم ونصف، أو ربع، واملعروك بدرمهني إال بنحو نصف، ومثله الزيين والدراق النرييب

  .ربعاً، والغرارة رأس سعره مائتان وعشرون درمهاً، والزيت القنطار خبمسمائة

ويف يوم اجلمعة سابع رمضان منها، قبل عصرها دقت البشائر بقلعة دمشق، وشاع أن عسكر ابن عثمان 
  .انكسر شاليشه بباب امللك، وفرح الناس بذلك

ويف يوم السبت ثامنه انكسر نائب الشام ورجع، واحناز إىل حتت صنجق نائب حلب، وشاعت كسرم، 
  .وهرب ابن إمساعيل شيخ جبل نابلس، وابن احلنش، وأستادار الغور

  .ويف يوم االثنني عاشره هجم العسكر القبلي على عسكر ابن عثمان، وقتلوا منهم خلقا، وانتصروا عليهم

ني سابع عشره وصل اخلرب إىل دمشق، ودقت البشائر بقلعتها، وشاع بني الناس ذلك، وأن ويف يوم االثن
  .عسكرنا انتصر مرة ثانية على عسكر ابن عثمان 
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ويف يوم األربعاء تاسع عشره وصل إىل دمشق رؤوس مجاعات من عسكر ابن عثمان مقطعة، ثالثني 
  .ا، وكان يوماً عظيماًرأساً، وصنجق من صنجاقه، وتلقاها الناس وهرعوا إليه

ويف صحبة يوم اخلميس العشرين منه، زينت دمشق زينة عظيمة ألجل النصرة، وكان ذلك بأمر دوادار 
النائب جندر، وهو خفة منه وقلة عقل، وكان القياس احلسن أن يأمر باجتماع أهل اخلري والعلماء 

وللعسكر بالنصر والتأييد يف هذا العشر باجلامع، وأن يقرؤوا األنعام، وخيتم البخاري، ويدعى للسلطان 
  .الشريف

ويف يوم الثالثاء ثاين شوال سافر قاضي القضاة كان، مشس الدين بن بدر الدين املزلقي األنصاري إىل 
  .مصر مطلوباً

    

ويف يوم االثنني سابعه حترك عرب بالد حوران، جانباي املرواي أمري البالد، وعامر مقلد، وخاف جالبة 
 ويف يوم السبت ثالث عشره طرد األمري جانباي البدوي أمري آل مري لعامر بن مقلد عن -. همالقمح من

حوران وتبعه، والتقى اجلمعان بأرض املرج من غوطة دمشق، فانكسر عامر بن مقلد، وهرب إىل عند آل 
ه خيالً علي باملرج املذكور، فخرج آل علي بأمريهم حبر على جناباي فقتلوا منه مجاعة، وأخذوا من

وكسروه، وردوه إىل حوران مكسوراً، بعد أن طلبوا من نائب الغيبة جندرة جندة هلم على رد جانباي 
  .عنهم، فخرجت النجدة فلم تر أحداً، فقدموا جلندر من اخليل اليت أخذوها من جانباي ورجع

أمريهم جان ويف يوم اخلميس ثامن عشر شوال املذكور خرج احلاج من دمشق إىل احلجاز الشريف، و
بالط الذي حج م سنة إحدى وتسعني ومثامنائة، وقاضيهم السيد كرمي الدين بن صدر الدين بن 

  .عجالن، استقر به الشافعي مث واله

وفيه ورد مراسيم شريفة بإعادة الزيين عبد الرمحن احلسباين إىل قضاء احلنفية بدمشق، والترسيم على 
ب األسلمي نظر جيش دمشق، عوضاً عن موفق الدين العباسي العمادي إمساعيل الناصري، وتولية احمل

املتوىف، وأخرب احلسباين بذلك يف منام رآه صبيحة سابع عشرين رمضان، وهو أن السلطان فوض إليه وإىل 
  .احملب يف ورقة، مث جاءت املراسيم بتوليتهما بذلك يف اليوم املذكور، وهو عجب

اصكي قامن دهشة، املتقدم ذكره، بدمشق، بعد ظلمه الكثري ويف ليلة اجلمعة تاسع عشره تويف اخل
  .ومصادرته ا، أحلقه اهللا بغرمية ابن صبح العواين، املتويف يف يوم اجلمعة عاشر رجب منها

وفيه شاع بدمشق بأن عرب اجلورة، بأرض اجلورة الرملية، خرجوا على الشمس املزلقي فسلبوه ثيابه 
  ...وأخذوا 



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   66 

  ثمانمائةسنة أربع وتسعين و

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا عبد العزيز بن يعقوب؛ وسلطان مصر والشام وما مع 
احلنفي زين الدين : ذلك امللك األشرف أبو النصر قايتباي؛ ونائبه بدمشق فانصوة اليحياوي، والقضاة ا

دين املريين، واحلنبلي جنم الدين بن احلسباين، والشافعي شهاب الدين بن الفرفور، واملالكي شهاب ال
مفلح، واألمري الكبري قامن مملوك السلطان؛ واحلاجب الكبري أينال اخلسيف، واحلاجب الثاين مملوك 

؛ ونائب القلعة مملوك السلطان األيدكي؛ ونقيبها األمري ...السلطان تاين بك األشريف، ودوادار السلطان 
ر؛ وكاتب السر الزيين العباسي احلموي، وناظر اجليش املتشرف متاز القجماسي؛ ودوادار النائب جند

باإلسالم حمب الدين؛ ونائب دمشق قانصوه مقيم على أدنة بعد أخذها، وبيد القاضي الشافعي مشيخة 
  .الشيوخ، ونظر املارستان، واحلرمني، وخطابة األموي

، فصدمته دابة فسقط، ووطأته دابة ويف يوم عاشوراء خرج كرت الكفر من كنيسة مرمي باخلراب إىل السكة
وبلغين أن ابن قطني شيخ سوق اجلوخيني : أخرى خلفها فمات، قال شيخنا احمليوي النعيمي يف ذيلة

واخللعيني، وهو شاب كان من سنني عرض املنهاج وعدة كتب على اخلليفة، وعلى مجاعات، كان قد 
وخ، ويسميه حالة البيع مبلوالً، ومل يكن إال عزر بعض أهل الذمة من اجلوخيني ألجل تدليسه يف بيع اجل

نصف بل، فوشى الذمي إىل الكرت، فأراد أن يشوش عليه من جهة السلطان، فذهب الشيخ املذكور إىل 
ضريح نور الدين الشهيد ودعا عليه عنده ونذر على نفسه، إن جناه اهللا منه أن يصلح قبته، فوقع له ما 

  .وقع ومات

ع عشر احملرم منها، وصل النائب إىل دمشق، وفرح الناس بدخوله لعله يزيل الظلم، ويف يوم الثالثاء تاس
  .فلم يغري شيئاً مما فعله مملوكه جندر

ويف يوم الثالثاء سادس عشريه وصلت الكتب من الوفد الشريف، وأخربوا فيها بأا حجة طيبة، وأن 
  .الوقفة كانت اجلمعة

كيل بيت املال القاضي صالح الدين العدوي، وعلى ناظر ويف يوم اخلميس ثامن عشريه قبض على و
  .اجليش حمب الدين املساليت، بالقلعة

  .ويف يوم األحد مستهل صفر منها، وصل إىل دمشق حجاج بيته

ويف يوم الثالثاء عاشره دخل دمشق من حلب أوائل اجللبان الذين كانوا يف قتال عسكر ابن عثمان، مث 
  .اب الناس ونسائهم وأوالدهم وغري ذلك، وال قوة إال باهللاتزايدوا، وحصل تشويش يف دو

  .وفيه عزل النائب مملوكه جندر من الدوادارية، ووالها غريه
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ويف يوم االثنني سادس عشره لبس النائب وأوالده األربعة خلعاً من قبة يلبغا، ودخل أوالده قدامه، قدام 
خلمسة املذكورة حرير أمحر بفرو قاقم هيئة واحدة، القضاة، وكان يوماً مشهوداً، والعجب أن اخللع ا

  .حبيث قيل إم من شقة واحدة، وحبيث يقال إن األوالد كانوا حاضرين تفصيل خلعهم بالقاهرة

ويف يوم الثالثاء سابع عشره بعث النائب سرية، فيهم دواداره جندر، على الصاحلية للقبض إىل مقدم 
 عليهم وعلى الدوادار، فضربه أحدهم بسيف فرمى رقبته، وأتوا الزبداين عز الدين بن العزقي، فهاش

برأسه وثيابه إىل النائب، فنودي عليه وعلق يف املشنقة، وفرح غالب الناس بذلك لكونه كان ظاملاً، وهو 
الذي قتل يف العام املاضي املتقدم ابن باكلوا، واستمرت جثته ملقاة بالصاحلية إىل أن خرج النائب للسالم 

ابن أخت السلطان األمري متراز، وقد دخل يومئٍذ دمشق من البالد الشمالية من التجريدة، وأطلع على 
  .النائب على اجلثة املذكورة فأمر بأن تعلق يف شجرة توت بالقرب من اليغمورية

ويف صبحة هذا اليوم، بعد الفجر، سافر األمري قانصوه مخسمائة من دمشق إىل مصر، وقد مكث بدمشق 
أيام، ودخل متراز املذكور، مث أزبك اخلزندار، وسافروا واحداً بعد واحد، بعد وقوع ثلج بدمشق ثالثة 

وشدة برد، وشدة ظلم من اجللبان، وفارقوا الباش األتابك أزبك الظاهري يف قارا، مث دخل دمشق يوم 
رب الصحابة من االثنني رابع عشريه وصلى اجلمعة باألموي، دخل من باب الربيد إىل الصحن، مث إىل حم

باب جب اهلريشة، وصلى اجلمعة مث خرج منه إىل الصحن، وخرج من باب النفطيني والطربادارية، ودعا 
له اجلم الغفري من الناس، وفرق عليهم الدراهم عند اجلقمقية، مث سافر بكرة يوم السبت تاسع عشريه ومل 

  .ب وأوالده قدامهيتخلف بعده من األمراء أحد، وكان يوماً حافالً، خرج النائ

ويف هذه األيام ورد مرسوم شريف بالقبض على الشريف حممد الذي استسلمه الشافعي، فحبس بالقلعة، 
فلما وصل األمري األتابك أزبك ضمنه مجاعة، وأخرج ليذهب معه إىل مصر فهرب، مث يف ليلة السبت 

  .خامس ربيع األول اآليت أعيد إىل القلعة بعد أن قبض عليه

 األحد سلخ صفر نادى النائب يف دمشق باالحتراس على الدواب واألوالد والنساء، من املماليك ويف يوم
ويف هذه األيام وصل دوادار السلطان الكبري . املنقطعة خلف الباش يف طريق البالد احللبية، مشاة وعراة

  .آقربدي إىل بالد الغور، وخرج إليه من دمشق هدايا أرباب الدولة

ني خامس عشر ربيع األول منها، لبس نائب القلعة األيدكي خلعة مبرسوم من السلطان، ويف يوم االثن
ويف يوم اخلميس خامس عشريه جاءت زيادة . وركب معه أرباب املناصب بدمشق، وكان موكباً حافالً

رة على ر بردى حىت دخل املاء إىل سوق اخللعيني وقيسارية الفواخرة وخان الظاهر، وبقي حتت القلعة حب
ويف يوم اجلمعة سادس عشريه أمر النائب بإحراق كل شيء بين حتت القلعة، وأن ال يبقى شيء . واحدة
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  .ما مينع الركب

فيه تويل مشس الدين الكفر سوسي نصف تدريس ونظر ااهدية باخلواصني، واسترتل عن ذلك أخي 
، عن تصدير اجلامع وعن صحابة املتوىف زين الدين عمر بن الكازروين البعلبكي املعروف بالطرابلسي

احلرمني؛ وتوىل القاضي عفيف الدين شعيب العزي نصف تدريس الظاهرية اجلوانية، عن الزيين عبد 
  .الرحيم العباسي، كاتب السر يومئٍذ بدمشق

ويف يوم السبت سابع عشريه سافر النجمي اخليضري إىل مصر، وخرج لوداعه صهره قاضي القضاة 
ي، وهو الذي سفره عجالً ملا مسع من بعضهم أن والده قطب الدين مات بالقاهرة، شهاب الدين الفرفور

مث تبني عقب سفره أنه كذب، وإمنا كان حيصل له توعك، مث أخذ يف العافية، ودخل مصر ليلة األحد ثاين 
مث قضى عشر ربيع اآلخر، فوجد والده مستغرقاً ومل يفق عليه تلك الليلة وال يومها، وال ليلة االثنني، 

  .بكرته

ويف يوم السبت رابع ربيع اآلخر منها، غضب النائب على جندر املعزول من الدوادارية، لكونه جترأ 
حبضرته على الداودار اجلديد، فوضعه النائب يف زجنري ثقيل، مث أمر به إىل سجن الدم حافياً مكشوف 

  .الرأس، فبات ليلة واحدة، مث شفع فيه فخلع عيه، وأخرج معزوالً

ويف يوم االثنني سابع عشريه سافر الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون إىل مصر مطلوباً، بسبب الشاب 
ويف هذه األيام حدث برد كثري، . املتصوف العمري، الذي جعله السلطان حجة يف طلبه وطلب غريه

  .تلف منه تفاح كثري، ومشمش، وغري ذلك، وحصل لألطفال منه سعال كثري

    

ثاء ثامن عشريه أخرج قاضي احلنفية زين الدين احلسباين من الترسيم من بيت األمري الكبري ويف يوم الثال
جامن، ألجل دين عليه وقدره ألف دينار، وقد بقي عليه حنو مائتني ومخسني ديناراً، ضمنها عنه مجاعته، 

 النائب عليه، وقال وطلب منه أن خيلع عليه، فخلع عليه وجاء باخللعة البسها ليسلم على النائب، فتجاهل
كنت يف بيت األمري : يف أين كنت، ومل حتضر املواكب ؟ قال: السلطان، فقال: من والك ؟ فقال: له

: من خلع عليك ؟ قال: األمري الكبري يرسم على قاضي القضاة احلنفية ؟ فقال: الكبري مرمساً علي، فقال

ج من عنده إىل الصاحلية، مث أخذت اخللعة منه هو؛ ولبس خلعة األمري الكبري، مث توعده على ما قيل، فخر
  .حىت يعطي املباشرين، وقيل إنه ركب بسرج مغرق، وال قوة إال باهللا

ويف يوم األحد ثالث مجادى األوىل منها، سافر القاضي الشافعي إىل بالد إقطاعه، وأقام سراج الدين 
حلي، أحد املعدلني من مجاعة قاضي ويف يوم اخلميس سابعه ظهر على شهاب الدين اهلديري الصا. عوضه

احلنفية، كتاب تزوير خبطه على القاضي برهان الدين بن املعتمد، مث أثبته زوراً على مشس الدين احلليب، مث 
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نفذه على أمني الدين ابن قاضي احلنفية، وظهر الزور ببيت حمب الدين بن القصيف، وأراد بعضهم أن 
 شهاب الدين أمحد بن أمحد بن عبد اهللا األجدع األنف، فتحرر جيعل التزوير يف جانب قاضي جهة عسال

  .أنه تزوير اهلديري املذكور، فمنعوه

وفيه وصل إىل دمشق . ويف يوم األحد عاشره حترك اهلواء، ودخل دمشق رجل جراد، خاف الناس عاقبها
األيام أمر النائب ويف هذه . خاصكي باحلوطة على تركة الشيخ قطب الدين اخليضري، املتقدم ذكر وفاته

بعمل فرس من خشب، فشاع بني الناس بأنه ورد عليه مرسوم شريف بسلخ حممد بن شاهني، الذين كان 
نائب القلعة ملا هرب منها بداغ أخو سوار، لكونه معتقالً عليه يف القلعة، وأن ابن سكر، الذي كان 

ملذكور ذلك تودع من حرميه وأوالده نقيبها إذا ذاك، صلبه السلطان على باب زويلة، فلما بلغ حممد ا
  .وأيقن باهلالك، فبلغ النائب ذلك، فأمر بتطييب قلبه وتأوه له

ويف بكرة يوم االثنني ثامن عشره خرج النائب، بعد خروج يرقه وثقله ومجيع ما حيتاج إليه، حىت البندق 
سني بغري خوذ بل شاشاً، الرصاص، من دمشق إىل بالد حوران، وخرج قدامة أوالده الثالثة الكبار، ملب

ومعهم أرماح، ويف رأس كل شاش ريشة نعام كبرية، وكان إىل جانب النائب، املالكي عن ميينه، 
واحلنبلي عن يساره، والشافعي كان مسافراً، واحلنفي مل خيرج، وكان خروجاً حافالً ألجل العرب 

رساً ملغل حوران منهم، مث ملا رجع العصاة، نصرة ألمري آل مري جانباي العدوي على عامر بن مقلد، وح
  .الناس من توديعه، خلع على مملوكه اخلزندار نيابة الغيبة، ونودي له بذلك

ويف ليلة األربعاء عشرينه مسك اخلواجا ابن الزقيق مع ابنة خطا على ما قيل، فغرمه نائب الغيبة حنو 
  .مخسمائة دينار

ر الناصري احلنفي امللقب بكبش العجم، أخو قاضي ويف يوم الثالثاء سادس عشريه شاع بدمشق بأن حض
  .احلنفية املعزول املسجون بالقلعة إمساعيل، بأنه جن وزجنر يف احلديد، نسأل اهللا السالمة

ويف يوم اجلمعة . ويف يوم اخلميس ثامن عشريه سافر مجاعة قطب الدين اخليضري إىل مصر مطلوبني
  .ائبة على العالمة بدر الدين بن الغرس احلنفي تويف مبصرسلخه، عقب اجلمعة باجلامع األموي، صلوا غ

ويف يوم السبت مستهل مجادى اآلخرة، نودي بدمشق بن جهات قطب الدين اخليضري هلا احلماية 
. وفيه دخل مجاعة من الترك قيل إم من أوائل عسكر التجريدة البن عثمان من مصر. والرعاية واألمان

ويف يوم اخلميس ثالث عشره دخل من مصر إىل دمشق . بدمشق وبلدااويف هذه األيام عاد اجلراد 
  .حممود مملوك ابن املغريب، البساً تشريفاً مبعلمية السلطان

ويف يوم االثنني سابع عشره دخل إىل دمشق نائب البرية الشريف يونس، وصحبته دوادار السلطان حبلب 
ويف هذه األيام شاع بدمشق ونواحيها . ن بدمشقأركماس، واألول حاجب كبري، والثاين دوادار السلطا
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من مل يتحن باحلناء أصيب؛ واشتهر ذلك يف الناس وحتىن غالبهم، : أن كبري اجلان قال المرأة يف النوم
ويف يوم اخلميس عشرينه ورد مرسوم شريف مبحاسبة أهل املارستان النوري، . ونفقت احلناء بسبب ذلك

  . وعلى ابن شعبان، وعلى عبد القادر بن عثمانفرسم على حميي الدين اإلخنائي،

    

ويف يوم السبت ثاين عشريه رجع قاضي القضاة شهاب الدين بن الفرفور، من سفره إىل إقطاعه، إىل 
ويف يوم الثالثاء يف ليلة خامس عشرينه نقب احلرامية على السيد حممد بن أيب . دمشق، وسلم الناس عليه

 وأخذوا غالب القماش الذي ميلكه، والذي استعاره، وهو نائم مع العروس النجا، القريب العهد بالعرس،
يف يوم األربعاء سادس عشريه دخل . بصحن الدار، من جهة ر قليط، قبلي تربة تنم، مبيدان احلصى

  .النائب من حوران إىل دمشق

سطحة، يف أيار، فبلَّ ويف أواخر ليلة السبت تاسع عشريه وقع مطر كثري شديد، بغتة والناس نيام فوق األ
الفرش واللحف واملخاد، وهرب الناس من حتته، واستمرت السماء مغيمة متطر وقتاً، وتصحو وقتاً، إىل 

ويف هذه األيام ورد مرسوم بطلب مجاعة من كبار املعدلني بدمشق، بسبب تركة، . بعد طلوع الشمس
ي ابن األربلي، فأرجعها اخلاصكي من منهم احملب بن سامل املصري، مث الدمشقي، ومنهم نقيب الشافع

وشاع بدمشق أن السلطان سلخ وكليه حبلب ابن الديوان، . الطريق، وأخذ منهما حنو مخسمائة دينار
  .وسلخ قبله ابنه وهو ينظر إليه، فماتا وطيف ما مبصر، وحزن املصريون عليهما

ر املصري، األمري قانصوه ويف بكرة األحد ثامن رجب منها، دخل من مصر إىل دمشق، باش العسك
الشامي، مدخالً حافالً، بثقل كثرية، للتجريدة على ابن عثمان، وكان تقدمه غالب العسكر إىل حلب، 

ووقع ا فتنة يف هذه األيام بسبب املماليك السلطانية، فأخرجوهم إىل ظاهر حلب، ومل ميكنوهم من 
  .الرتول ا

ل جامع اجلوزة قبلي محام إسرائيل، إىل قبيل عمارة السلطان ويف ليلة األحد املذكورة احترق أماكن حو
ويف ثاين ليلة االثنني زحفت النار على عمارة السلطان، مث على سوق . اجلديدة بنحو مخسني ذراعاً

مسجد القصب، إىل أن وصلت إىل شرقي خان البقسماط، غريب دار األطعمة طوالً، وعرضا إىل آخر 
بن منجك، واحترق خلق كثري، ألن الناس غالبهم نيام فوق األسطحة، ومل سويقة القاضي، قدام جامع ا

  .يفق إال والنار من حتته

ويف بكرة يوم اخلميس حادي عشره سافر األمري قانصوه الشامي من دمشق إىل حلب، وقد أطلع على 
ويف يوم .  باهللاأهوال احلريق وما احترق فيه من مماليك السلطان واخليل والنساء واألطفال، وال قوة إال
وفيه شاع . اجلمعة ثاين عشره عقب صالة اجلمعة، خلع على األمري برد بك أمري ميسرة بأمرة احلاج
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بدمشق أنه وقع حبلب أيضاً حريق كبري على وفق ما وقع بدمشق، وتبني أنه احترق مبصر العتيقة جانب 
  .كبري

رة، دخلن بيت امرأة من عقربا وأخذن ويف يوم الثالثاء سلخه قطع أيدي نسوة ثالثة من نساء النو
موجودها، فقام الصوت عليهن، فلحقهم أهل البلد وأتوا ن إىل أستاذهم النائب، فقطعهن بعد أن روجع 

  .فيهن، قيل، إمنا قطعهن إنكاًء ومحقاً على حاميهن دوادار السلطان

دري، وصحبته أمري كبري ويف يوم األحد خامس شعبان منها، دخل دمشق قاصد األمري على دوالت الغا
من أمراء أيب يزيد بن عثمان، امسه إسكندر، ممسوكاً مزجنراً، وهو راكب، وعلى رأسه، على عادة بالده، 
طرطور بدائر ذهب كثري، وصحبته صناجق منكوسة، ودخلوا به دار السعادة، مث خرجوا به، وقد وضع 

ر، ورجعو إىل امليدان األخضر ونزلوا عنه احلديد، وهو مرسم عليه، وقد خلع على القاصد املذكو
  .بالقصر، مث استراحوا وسافروا إىل مصر

ويف يوم اجلمعة عاشره مرت على أشجار قرية املزة رجل جراد كثرية يف ساعة واحدة، رعت أوراق التني 
 ويف يوم السبت حادي عشره سافر إىل. والقنبيط وغري ذلك، مث سافرت إىل جهة القبلة يف اليوم املذكور

مصر مطلوباً قاض القضاة جنم الدين بن مفلح، والشاب أمني الدين بن عبادة، الذي تويف والده، 
  .وصحبتهما مجاعة مطلوبني

ويف هذه األيام كملت حماسن اجلامع الذي وسع مبحلة قرب عاتكة، املعروف جبامع البزوري، وجاء يف 
صل إىل املسجد، وجعلت لوضوء املصليني، وفيه أوصلت القناة جبرفها داخل باب سوق الب. غاية احلسن
  .وكثر نفعها

    

ويف يوم األربعاء نصفه كملت املئذنة اليت جبامع األمري على بن حيوط، وكان مات حني ابتدأ فيها، 
. فكملها احلاج عبد القادر بن احلالق األجرود، احلريري مبحلة اجلامع املذكور، وجاءت يف غاية احلسن

 معلم السلطان حممد بن العطار املعمار يف عمارة تربة اليحياوي النائب، خارج باب ويف هذا اليوم ابتدأ
اجلابية، بعد أن كانت خاناً موقوفاً على تربة داخل باب الصغري، وكان هذا اخلان يعرف خبان املقادسة، 

  .وخبان اجلورة، وخرج باألساس حنو ذراعني، وال قوة إال باهللا

نائب صفد على األمري علي بن عبد اهللا وايل بانياس كان، وأخذ موجوده ويف هذه األيام قبض يلباي 
وأرسله حمفوظاً عليه إىل النائب، فدخل مسمراً مشهوراً ينادي عليه بالعصيان، فأمر النائب بضرب عنقه 

  .ساعة وصوله، قرب باب االصطبل، بكرة يوم األحد سادس عشريه

ثالث عشر من برج األسد، مطرت السماء بعض مطر، مث أصبح ويف ليلة االثنني ثامن عشريه، وهي ليلة ال
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ماء دمشق كماء احلريرة من الزيادة يف شدة البياض والنحافة، فطهرت النجاسات الكلبية من دمشق 
وغريها، وهللا احلمد على التطهري من ذلك يف أوائل دخول رمضان، ولعله أن يطهرنا فيه من الذنوب، إنه 

ويف يوم اجلمعة خامس عشريه صلوا يف اجلامع . ه وقع ببالد قدس ثلج ومطر كثريجواد كرمي؛ مث بلغنا أن
  .األموي غائبة على الشيخ مجال الدين الكوراين، مات بالروم

ويف يوم اخلميس مستهل رمضان منها، تعدى دوادار السلطان أركماس بدمشق، وهو أستاذ املزة غربيها، 
ويف عشيته رجع من مصر إىل دمشق .  وضربه باملقارععلى مجاعة، منهم شريف من أقارب احلصين،

ويف بكرا يوم اجلمعة اجتمع الناس وكربوا على الدوادار املذكور مبنارة . السيد حممد بن احملب احلصين
  .اجلامع األموي إىل بعد الصالة

أخرج على ويف يوم السبت ثالثه وصل من مصر إىل دمشق خاصكي امسه يلباي، وتلقاه أرباب الدولة، مث 
يديه مرسوماً شريفاً بأن يصادر ورثة ابن علوان املتوىف، فرسم على زوجته وابنه منها الطفل، وعلى أيب 

بكر الطواقي، وآخر ما صادرهم به حنو ثالثة آالف دينار، مث صادر أيضاً دوادار القاضي الشافعي 
  .ومجاعته

قاضي احلنفية بدمشق زين الدين احلسباين، ويف يوم االثنني رابع شوال منها، ورد مرسوم شريف، بعزل 
وأن خيتار احلنفية قاضياً غريه، فيوليه نائب السلطنة على مبلغ، وأن يلتزم للحنفية بأداء معاليمهم، فاختاروا 
العمادي إمساعيل الناصري، فواله النائب، مث سافر احلسباين املذكور إىل مصر للسعي عليه يف احلال، فيما 

ويف هذه األيام . إال باهللا، على أن بعض احلنفية ندم عليه، وأنه كان أوىل من العماديبلغين، وال قوة 
  .احترق حاصل اخلواجا عيسى القاري حبارة احلاجب، وذهب له مغل كثرية وحب وغري ذلك

ويف يوم األحد رابع عشريه رجع الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون من مصر إىل دمشق، وقد تكلف 
  .وال قوة إال باهللامشاق كثرية، 

ويف يوم الثالثاء سادس عشره أقرت امرأة حبضرة النائب، أن نائب بعلبك فعل ا الفاحشة، بعد أن كان 
ادعى أا أخته، وبعد أن أخذها من دمشق إىل بيته ببعلبك ملا طلقها زوجها، وترك أوالدها عند أبيهم 

واجهه مبا فعل حبضرة النائب بدار العدل، فأمر املطلق، فطلبه نائب دمشق من بعلبك ماشياً، فقابله و
  .بإخصائه، فأخصي

ويف يوم الثالثاء حادي عشر ذي القعدة منها، محل رجل أعجمي يف ظهره، كما حتمل عصي القبان، 
مجالً معقالً على باب، وعلى جنيب الباب رجالن، ومل يزل ينقلهم من سلسلة إىل سلسلة وهو على علو، 

عنده حاملهم على وسط ظهره، مث ردهم إىل األرض، وذلك حتت قلعة دمشق، ومحل إىل أن صار اجلميع 
  .قبل ذلك بأيام حجراً كبرياً، وضرب على صدره النحاس مبرازب كبار حبضرة النائب، وله عجائب أخر
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ويف يوم األربعاء ثاين عشره حضر العامل مفيت حلب ابن السيويف باملدرسة الشامية الربانية، متربكاً 
ويف يوم األحد سادس . حلضور عن يسار املدرس تقي الدين ابن قاضي عجلون، وكان مطلوباً إىل مصربا

عشره ركب حممد بن عياش، الركاب، فرساً يغلها بأجرة، وكان قد شرب اخلمر، فسقط على األرض، 
ليلة املذكورة ويف ال. فداس الفرس يف رأسه فقتله يف طريق املزة، جتاه بستان النوروزي، فوق محام الفلك

قتل سكراناً علي بن خريش املعمار، بالقرب من الباب احلجر، يف طريق كفر سوسياً، وكال الرجلني 
  .املذكورين جمرمان مؤذيان، فانتقم اهللا منهما

    

ويف يوم األربعاء تاسع عشره حضر يف نصف تدريس الظاهرية اجلوانية القاضي عفيف الدين شعيب، 
ويف هذه األيام خرج من دمشق ". ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً : " س يف قوله تعاىلباإليوان القبلي، ودر

قفل إىل مصر، فخرج عليهم األمري املعزول عن بالده قراجا، وأعطيت البالد البن عمه، وأراد بهم فربز 
 فمات، إليه من القفل أربعة أنفس من جتار القفل بالقسي والنشاب، فرماه أحدهم بسهم فأصاب مذحبه

فهاش مجاعته عليهم، فقتلوا األربعة التجار، وأرادوا ب القفل فاستغاثوا فأغاثهم األمري، فلما رأى ابن 
  .عمه قتل مل يسهل به ذلك فنهبهم، وال قوة إال باهللا

ويف صبيحته . ويف ليلة الثالثاء خامس من عشريه سافر القاضي الشافعي إىل بالده وإقطاعه ليدور عليها
 دمشق، ودخلها، القاضي جنم الدين احلنبلي، وتلقاه النائب على العادة بتلق حسٍن، بعد أن طلب رجع إىل

ويف يوم األربعاء سادس عشرينه ختم . إىل مصر، وحصل له من السلطان بعض ضيق، وال قوة إال باهللا
 العايل ببيت ويف يوم اخلميس سابع عشرينه سقط رجل طيان من السطح. حضور الدرس بالشامية الربانية

األمري فارس، الذي كان ساكنه احلاجب الثاين أمحد بن شاهني بالسويقة احملروقة، فوصل إىل األرض وقد 
حتطم جسده، فلم يلبث أن مات، وتعلق على مجاعته دوادار السلطان بدمشق، فسعى فيه احلاجب 

  .املذكور

ن سويدان، ضبطت عليه أمور منكرة ويف يوم األحد سلخه أمر النائب بضرب عنق رجل أزعر، يعرف باب
وفيه ويل النائب مقلد بن عز الدين بن العزقي، مقدمة وادي بردى وما واالها، مكان . من القتل وغريه

أبيه املقتول لعصيانه املتقدم ذكره، وهذا االبن طفل، وقد حضر ضرب رقبة ابن سويدان املتقدم باالصطبل 
  .السلطاين

حلجة منها، دخل دمشق من مصر ناصر الدين حممد بن شكم، بعد أن طلب ويف يوم الثالثاء ثاين ذي ا
إىل مصر وضيق عليه، بسبب تفريطه يف وظيفة نقابة القلعة الدمشقية، حىت تسرب منها األمري بداغ أخو 
سوار؛ وأراد أن ميثل به فتحيل يف اخلالص من ذلك بالسعاية يف مجاعة بدمشق، فورد على يديه مراسيم 
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ويف هذه األيام شاع بدمشق وفاة . م، وأن خاصكي السلطان، وهو خازنداره، واصل عقبهيف مصادر
  .السلطان حممد بن بركات سلطان مكة، وأن قايتباي أرسل إىل مكة سرية حيفطوا

ويف يوم األحد سابعه دخل من مصر إىل دمشق خاصكي ملصادرة الناس، قيل إنه خازندار السلطان، 
لعادة، مث أخرج على يديه مرسوماً شريفاً بإعتقال نائب القاضي الشافعي يف احلكم وتلقاه النائب على ا

واخلطابة والعرض، إذا غاب سراج الدين بن الصرييف، بسعاية جنم الدين بن اخليضري فيه، يف مصر، 
بسبب دخوله يف وصية عمه مسند، وأنه وضع يده على حنو عشرين ألف دينار، مث ضمنه مجاعة وأخرج 

أيام، مث أخرج اخلاصكي مرسوماً أيضاً باعتقال مفيت دار العدل السيد كمال الدين بن محزة، بسبب بعد 
تركة محية القاضي حمب الدين ابن قاضي علجون، فوضع يف قلعة دمشق مع سراج الدين يف اليوم 

  .املذكور

 وسافر على قرية جنها، ويف ليلة االثنني ثامنه ركب النائب بعكسره، ومل يركب معه بقية أرباب الدولة،
وسبقه النذير إىل عامر بن مقلد املراوي، فركب عامر وحده وفرق للنائب بوش اجلمال ليأخذه ا، 
فأخلى النائب للبوش حىت جاوزه، مث زحف بعسكره بعد العصر يوم العيد شرقي صرخد على عامر 

 دمشق من أثاثهم وأمتعتهم فكسره بعد جهد عظيم، وجنا عامر بنفسه وأهله وباقي بوشه، ودخل إىل
شيء كثري، كسباً مع املماليك، مث دخل النائب إىل دمشق وقت العصر يوم اخلميس أول أيام التشريق، 

وتلقاه أرباب الدولة، ودخل قدامه رؤوس كثرية على روؤس الرماح ينادي عليها، ومن اجلمال حنو 
  .ألفني، ومن الغنم مثلها، وال قوة إال باهللا

يوم األحد حادي عشريه احترقت قيسارية الفرنج، املعرفة بابن دالمة، اليت هي شرقي ويف صبيحة 
ويف يوم اجلمعة . قيسارية ابن املزلق، اليت علي باا الساعات، قبلي العشر، وخرب ما حوهلا من النار

اعة منها، سادس عشرينه أرسل دوادار السلطان بدمشق، وهو أستاذ املزة، إليها مجاعة بتها، وقبضت مج
  .بسبب عدم مصاحلة أستاداره ا عبد القادر بن الشرياجي، الساكن يومئٍذ غريب سوق صاروجا

    : وقال الشيخ عالء الدين البصروي يف ذيله 

ويف يوم األحد مستهل صفر منها، وصل احلاج الشامي؛ ووصل من احلجاز الشيخ أبو الفضل حمب الدين 
افعية؛ وجاء أيضاً السيد عالء الدين بن نقيب األشراف، وتوجه من بن اإلمام الصفدي، من قدماء الش
  .ناحية الكرك إىل القدس الشريف 

ويف ثامن عشره وصل متراز، ونزل بالصاحلية عند القاضي كمال الدين بن محام الورد، ووضع القاضي 
ملا سافر سلمة لألمري عبد الرحيم بن موفق الدين العباسي بالقلعة، على سبعة آالف دينار على أبيه، مث 

  .الكبري بدمشق جامن فأطلقه 
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ويف ربيع اآلخر منها، وقع حبوش دار النيابة حجر ملفوف خبرقة، يف طرفها قصة ذكر فيها شعيب نائب 
القاضي الشافعي وما يفعله يف األحكام وغريها من الظلم والبلص، وحكى فيها ما وقع له يف سنة مثان 

النائب للقاضي الشافعي، فعزله؛ ويف خامس عشره أعيد بشفاعة حملب ناظر وسبعني ومثامنائة، فدفعها 
  .اجليش 

ويف سابع مجادى األوىل منها، سافر السيد كمال الدين بن محزة إىل احلمة، مث وصل إىل هنا يف سادس 
  .عشره 

يخ تقي ويف خامس عشره اجتمع الشيخ علي الدقاق والشيخ أبو الفضل املقدسي بالنائب يف معارضة الش
  .الدين من جهة باب جريون، فأجاما مبا خاب سعيهما عمد مساعه 

ويف ثالث عشريه وصل من مصر الشيخ شهاب الدين بن احملوجب الشافعي، ورأى الشيخ تقي الدين بن 
  .قاضي عجلون بغزة 

ن القاضي حمي الدي: ويف ثامن عشري مجادى اآلخرة ورد مرسوم بتجهيز مباشري املارستان النوري
اإلخنائي نائب الناظر، وعبد القادر العدوي العامل، وحممد بن شعبان املشارف، بسبب أن أمحد شيخ 

سوق املارستان شكا عليهم بأن فائض وقفه يف سبع سنني عشرون ألف دينار، أكلها املذكورون؛ 
  .واملرسوم إىل النائب والقاضي الشافعي على يد عبد كاتب السر ابن مزهر 

يه عرض السيد جنم الدين بن السيد برهان الدين بن السيد حممد احلسين كتاب احلاوي يف ويف ثالث عشر
  .الفقه وكتاب الكافية يف النحو 

  .ويف ليلة رابع رجب منها، حصل حريق عند مسجد القصب، عظيم، واحترق فيه حنو عشرين مسجداً 

ال، وصلوا صالة العيد بني الظهر ويف مستهل شوال منها، يوم اجلمعة، شهدوا برؤية اهلالل بعد الزو
  .والعصر، وخطب القاضي الشافعي 

  ...ويف ثامن عشره سافر احلاج الشامي، وأمريهم، برد بك الظاهري أحد املقدمني بدمشق، وقاضيه 

  سنة خمس وتسعين وثمانمائة

شام وما مع استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا عبد العزيز بن يعقوب؛ وسلطان مصر وال
ذلك امللك األشرف أبو النصر قايتباي؛ ونائبه بدمشق قانصوه اليحياوي؛ والقضاة؛ احلنفي عماد الدين 

امساعيل الناصري، والشافعي شهاب الدين بن الفرفور، واملالكي شهاب الدين املريين، واحلنبلي جنم الدين 
بري الشريف يونس امللكي؛ واحلاجب الثاين بن مفلح؛ واألمري الكبري جامن مملوك السلطان؛ واحلاجب الك

مملوك السلطان تاين بك األشريف؛ ودوادار السلطان أركماس امللكي؛ ونائب القلعة مملوك السلطان 
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األيدكي؛ ونقيبها األمري متراز القجماسي؛ ودوادار النائب اخلازندار؛ وكاتب السر الزيين العباسي؛ وناظر 
دين؛ ومع القاضي اخلطابة باجلامع األموي، ومشيخة شيخ الشيوخ، اجليش املتشرف باإلسالم حمب ال
  .ونظر املارستان، ونظر احلرمني 

  .ويف يوم الثالثاء ثامن احملرم منها، رجع القاضي الشافعي من سفره املتقدم، إىل دمشق 

اغ بن ذي ويف بكرة يوم اخلميس، يوم عاشوراء، دخل من البالد الشمالية قاصد ابن حسن باك باألمري بد
الغادر، الذي هرب من سنني من قلعة دمشق، شفع فيه يعقوب باك بن حسن باك املذكور، فخلع عليه 

  .النائب وأكرمه وأنزله حبارة القصر 

وفيه اعتقل على الزيين السيد عبد الرحيم العباسي، كاتب السر بدمشق يومئٍذ، ووضع مبسجد القلعة عند 
  .مث بعد أيام أفرج عنه : سلطنة على ما قيلالسيد كمال الدين، من جهة مال ال

  .ويف يوم االثنني سابعه اعتقل على ناصر الدين بن سكر يف قلعة دمشق، على مال كثري للسلطة وغريها 

    

ويف بكرة يوم األربعاء سادس عشره دخل من مصر إىل دمشق ابن شعبان سلطان احلرافيش، وهم 
 بني يديه، واألعالم الصفر عليه، مث أوصلوه إىل بيته، مث واألوباش حوله، والصفاقات والطبول تضرب

رجعوا إىل تلقي زوجته، أيضاً بالصفاقات والطبول، وخرج إليها حنو مائيت امرأة خبرق صفر ملفوفة على 
عصائبهن وهن ركوب حوهلا، إىل أن وصلت إىل بيتها، وال قوة إال باهللا؛ قيل إن السلطان ألقى الشر 

  .نه ماالً بعد أن عرض عليه اإلهانة، مث أصلح بينه وبني زوجته بينهما حىت أخذ م

  .ويف يوم السبت بعد الظهر تاسع عشره، دخلت كتب وفد اهللا من احلجاز إىل دمشق 

ويف وقت العشاء ليلة االثنني احلادي والعشرين منه، هجم احلرامية بغتة على بيت ديوان نائب السلطنة 
  .ا ماالً كثرياً على ما قيل صدقة السامري، فحارم، وأخذو

ويف يوم اجلمعة بعد العصر خامس عشرينه هجم مماليك دوادار السلطان بدمشق، على باب قاضي 
املالكية شهاب الدين املريين، وأخذوا خصماً كان حمبوساً من عند املالكي، هو من فالحي سودون 

  .الطويل أحد األلوف، فاختبطت دمشق لذلك

ين عشريه دخل الوفد الشريف إىل دمشق، يف أطيب عيش وأوفر بضاعة، وأكثرها وهللا ويف يوم الثالثاء ثا
احلمد؛ وأخربوا أن الوقفة كانت يوم الثالثاء؛ وتبني أن الذي شاع بدمشق من موت السلطان بركات، 

  .كذب ليس له أصل 

  . لذلك ويف يوم اخلميس ثاين صفر لبس النائب خلعة محراء بفرو على العادة، واحتفل الناس

ويف يوم األحد خامسه حضر الشامية الربانية، مدرساً يف ثلث تدريسها، السراج الصرييف، نزل له عنه تقي 
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يا أيها الذين آمنوا : " الدين ابن قاضي عجلون يف ذي احلجة من السنة قبلها، ودرس يف قوله تعاىل
  .وأطعم الناس بعد الدرس معموالً" استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم 

ويف يوم اجلمعة بعد الصالة عاشره، وعظ جتاه حمراب احلنفية مشس الدين بن عبية القدسي مث الدمشقي، مث 
ذكر اهللا مع مجاعة اجلالسني حول كرسي وعظه، فأطال، فرمى رجل نفسه وسط احللقة، مث قام واقفاً 

 يف اجلامع، فوقع يرقص مكشوف الرأس، وينط ويقعد معهم، وهو يف حال ذكره ينظر لكل من يقربه
نظره على رجل من طلبة العلم الفقراء وهو شيخ كبري، فخرج من احللقة إليه وقبض خبناقه وهو جالس، 

يضحك : وضربه بيده مث قام عنه، وأخذ عصا بقربه وضربه، فصاح الناس عليه، فرجع عنه وهو يقول
عمامته وجلس، فدخل إليه رجل يقال علي وأنا أذكر اهللا متوحداً؛ فلما رأى الناس قد أنكروا عليه لبس 

له زين الدين عمر بن العالف، وهو من طلبة العلم وأخرجه بيده وذهب به مع مجاعة إىل بعض نواب 
قد اقتص : القاضي الشافعي، فاستعجل املضروب وضرب الضارب بالعصا مثل ضربته، فقال القاضي هلم

ل الواعظ املذكور يف هذا اليوم جملسه مراءاة منه، مث خلعه منهم، ومل يعذره على ما صدر منه، وأطا
  .للناس 

ويف يوم السبت حادي عشره لبس النائب خلعة آقبغاوي، وفوقه كاملية خضراء بفرو، من قبة يلبغا، 
ودخل دمشق وقدامه مملوكه جندر خملوعاً عليه، وعلى اثنني آخرين، بطراز، واحتفل الناس هلم، وكان 

لعة اجلمال اليت بها من العرب، وأرسل منها إىل السلطان مع جندر يوماً مشهوداً؛ وسبب هذا اخل
  .املذكور 

ويف يوم األحد ثاين عشره درس السراج الصرييف بالشامية الربانية الدرس الثاين، وابتدأ من كتاب البيع، 
  .ومل حيضر معه أحد من األكابر غري الطلبة 

الربانية، حضر مشس الدين الكفرسوسي مدرساً يف ويف يوم األحد سادس عشرينه، بعد حضور الشامية 
نصف تدريس ونظر املدرسة ااهدية ا، جتاه القواسني، وحضر معه السراج الصرييف، ودرس يف قوله 

مث حضر أيضاً بالكالسة نيابة عن مدرسها وابن مدرسها " ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم : " تعاىل
سها كاد يبطل، فإنه من لدن الشيخ خطاب نائبهم مل يقم ا درس؛ رضي الدين الغزي، وكان تدري

وكان السبب يف إقامته يومئٍذ االمري سودون الطويل، ودرس فيها من قواعد العالي ملا علم من أن الشيخ 
  .خطاب كان يدرس فيها هنا 

    

مونه أن القاضي شهاب ويف يوم االثنني رابع ربيع األول منها، قرئ بدار العدل مرسوم على النائب، مض
الدين بن الفرفور طلب احلضور إىل املقام الشريف فأذن له، وأن يكون نظره على جهاته، مث قيل أن 
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السبب أنه كان يف حياة صهره قطب الدين اخليضري طلب أن يوليه املقام الشريف نظر ديوان اإلنشاء 
 بن مزهر املتويل جديداً، فأخرج بدر مبصر، بعشرين ألف دينار، فأطلع السلطان على ذلك لبدر الدين

الدين على القاضي قوائم بنحو العشرين ألف لوالده املتوىف عليه، ووجهها للسلطان، فأرسل السلطان 
  .أخربه، فاستأذن يف احلضور، فأذن له 

ويف هذه األيام ورد مرسوم شريف بعزل قضاة بعلبك، إىل النائب والقاضي الشافعي، مث قيل إن السبب 
ذلك أن بعض قصاد القاضي املذكور مر ببعلبك، فلم يضيفوه ضيافة تليق به يف دعة، وهو شهاب يف 

  .الدين الكوكاجي نائب احلنبلي

ويف يوم األربعاء ثالث عشره حضر عفيف الدين شعيب العابري، عقيب احلضور يف الظاهرية يف تدريس 
، حنو عشر كلمات، "يتوكل على اهللا فهو حسبه ومن : " املدرسة اإلقبالية الشافعية، ودرس يف قوله تعاىل

  .مث ختم وقدم للحاضرين معموالً، وأقراصاً، ومل حيضر معه إال أناس قالئل، وال قوة إال باهللا

ويف يوم األحد سابع عشره حضر القاضي رضي الدين الغزي يف تدريس الكالسة، وترك استنابة مشس 
شافعي، والشيخ مشس الدين ابن خطيب السقيفة، الدين الكفرسوسي، وحضر معه قاضي القضاة ال

اآلية، وأطعم معموالً كثرياً " وهللا على الناس حج البيت : " واجلماعة على العادة، ودرس يف قوله تعاىل
  .على ما قيل 

ويف آخر هذا الشهر كملت الزوائد اليت جددت جبامع اجلوزة، خارج باب الفراديس، بعد احتراق شيء 
ي باجلانب القبلي من العمودين إىل الطريق السلطاين اثنا عشر ذراعاً بالبخاري، ومن منه، والزوائد ه

شرقي هذه مخسة أذرع ونصف بالبخاري أيضاً، ومن مشايل هذه اخلمسة ثالثة أذرع بالبخاري أيضاً، 
اشترى ذلك وعمره احلاجب الكبري الشريف يونس، وساعده الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، ومن 

ي الربكة جتاه الباب القدمي قطعة أرض اثنا عشر ذراعاً بالبخاري أيضاً شرقاً بغرب، اشتراها من ماله شرق
احلاج شرف الدين موسى بن حممد التاجر املكفنايت، وعمر على يديه أيضاً إيوان، وفتح له باب إىل 

  .اري أيضاً الطريق السلطاين من مال أهل اخلري، طوله قبلة بشام ثالثة عشر ذراعاً بالبخ

ويف هذا الشهر شرع القاضي الشافعي يتملك ويستحكر حوانيت سوق البزورية، مث شرع يف هدمه 
  .ليعمره أحسن ما كان

ويف يوم األحد خامس عشريه قبض على جارية سوداء، فخرج من عندها حوائج للناس، سرقتهم خفية، 
   .حنو مائة قطعة حناس وغري ذلك، فقطعت يدها وصربت على األمل

ويف بكرة هذا اليوم، باصطبل دار السعادة، حبضرة النائب، اجتمع على قاضي احلنفية العمادي مجاعة 
  .حبضور القضاة، ونقضوا حكمه يف محام سقبا، قيل إنه ارتشى عليه 
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وفيه أخرب شهاب الدين بن حجي األطروش أن قرين العمادي هذا، وهو احلسباين، يف أسوأ حال مبصر، 
  .ض حاشية السلطان، وال قوة إال باهللا بسبب دين لبع

  .ويف ليلة األحد مستهل ربيع الثاين منها، احترقت سويقة تاين بك ميق حبكر السماقي 

ويف يوم اجلمعة خامسه لبس القاضي احلنفية العمادي خلعة من السلطان، كما واله النائب، وقرئ تقليده 
  .باجلامع وفيه املراء كثري 

عه نودي بدمشق من جهة النائب بالتجريدة، فاغتم الناس لذلك لشدة وقوف احلال ويف يوم االثنني تاس
  .لقلة املطر، فإنه مل يقع مطر من أواخر األصم إىل اآلن، والقمح قد حترك سعره 

ويف عشية يوم السبت رابع عشره، وهو سادس آذار، غيمت السماء، واستبشر الناس باملطر، مث وقع بعد 
  .رعوا منه يف جيب دراهم املشاة من احلارات املغرب مطر جيد، وش

وفيه دخل إىل دمشق أوائل الترك من العسكر املصري، وتسلطوا على أذى الناس من أخذ دوام وغريه؛ 
  .ومشى املدرس إىل الشامية الربانية، وغالب األكابر، خوفاً على دوام منهم 

ن من اعتقاله جبامع القلعة، وهرع الناس إليه ويف يوم األربعاء ثامن عشره أفرج عن السيد كمال الدي
  .يهنئونه 

ويف هذه األيام قد دخل إىل دمشق خلق كثري من أهل محاة، هربوا من نائبهم أينال اخلسيف؛ وأما أهل 
حلب فتفرقوا يف البلدان من قبل هذه السنة وإىل اآلن، خوفاً على حرميهم من العساكر الواردة إليهم، 

  .نهم وفسد نساء كثٍري م

    

ويف يوم الثالثاء رابع عشريه أصبح رجل كان يبيع الصابون، وقد شنق نفسه يف بيته يف حبل وهو ميت، 
لكون بعض الظلمة طرح صابوناً؛ فذهبت زوجته إىل أبيه وأخربته بذلك، فأتى إليه وأنزله وغطاه، وذهب 

سله حىت تنظر فيه احلكام، فذهب أبوه، ال أغ: إىل املغسل ليغسله، فلما رأى عليه آثار اخلنق امتنع، وقال
وهو ممن يقال عنه إنه ذو مال، إىل ملك األمراء خوفاً من دوادار السلطان لشهرته بالظلم، فأخربه بذلك، 

أنت كنت السبب يف قتله لكونه طلب منك ماالً ليستعني به يف وفاء مثن الصابون املطرح : فقال له
أن أخذ منه مائة دينار، مث أذن له يف دفنه، فلما كان يف صبحة املقابر فأبيت؛ مث أمر بشنقه فروجع فيه إىل 

أتى مجاعة من جهة دوادار السلطان إليه ومحلوه إىل بيت أستاذهم، فمددوه إىل أن أخذوا منه مخسة 
  .وعشرين ديناراً 

املزلق، وكان النائب قبل ذلك بنحو مخسة أيام قد طلب القاضي مشس الدين بن القاضي بدر الدين بن 
ما جرى ذا عادة، فإن أوقافنا غالبها على فقراء وقرب؛ فغضب : وطلب منه عدة أربعني ماشياً، فقال له
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قم من وجهي؛ مث أمر به إىل : عليه النائب وهم أن يوقع فيه بنفسه بعد أن قام نصف قيام لذلك، مث قال له
السلطان، فلم تزل األكابر به إىل أن خرج، القلعة، مث ندم وأمر بإخراجه، فلم خيرج إال أن جييء مرسوم 

  .على أن يعمل النائب مصلحة، وال قوة إال باهللا 

ويف يوم األربعاء خامس عشريه ضرب دوادار السلطان رجالً مجاالً حىت مات؛ وسببه أن مجاعة من جتار 
ما خرج م إىل األرمن قدموا دمشق، وأرادوا السفر إىل مصر حبرير معهم، فاكتروا مع هذا اجلمال، فل

قرب سعسع قطعت هلم راحلة وذهب م منها شيء، فرجعوا وشكوا عليه وأدركوه ليقر، فلم يقر 
ومات، فذهبت دنياهم وبقت عليهم التبعات، فال قوة إال باهللا؛ ووقف أهل امليت به يف نعش للنائب، فلم 

ويف هذا اليوم دعي يف الشامية . يأخذ بأيديهم لكون الدوادار من مماليك السلطان، وهو رجل جبار فاجر
  .لبطالة الدروس 

ويف يوم الثالثاء مستهل مجادى األوىل منها، عزر قاضي احلنفية العمادي حملمد الكازروين، وأهانه وسجنه 
بسجن باب الربيد، وهو لعمري أقل جزائه، فإنه أعرج حنس خمتصر فاض، يتوكل ويأخذ من اجلانبني، 

  .تارك للصالة 

 الشهر وقد امتألت دمشق من العسكر املصري، واملماليك اجللبان، حىت غلقت حوانيت واستهل هذا
كثرية، ومل جيسر أحد أن يركب محاراً، فضالً عن غريه، حىت القضاة ترى أبوام مغلقةً إال اخلوخة، 

اس، خوفاً على دوام ومنازهلم، حىت إن قاضي الشافعية دخل محام منصور، وترك ثيابه على عادة الن
واستعمل صانعاً، فدخل مملوك، فأمر الصانع أن حيلق رأسه ويدلكه ويغسله وأطال املكث، مث خرج 

فادعى أنه جبيبه مائة دينار سرقت، فلم يزل باحلاضرين حىت أخذ منهم ثلثمائة درهم، هذا بعد كلفة يف 
  .احلمام، وال قوة إال باهللا 

  .شاة، حنو مخسني رجالً ويف يوم األربعاء ثانيه عرض أهل باب املصلى م

ويف يوم السبت خامسه نودي بدمشق بأن من كان له على األجناد وأهل احللقة واملستخربين دين فال 
  .يطالب به، وذهب للناس يف ذلك مال كثري، ووقف حال الناس زيادة على ما هم فيه 

ي، وعمي القاضي ويف يوم السبت خامسه جاء مرسوم شريف يف مشس الدين بن الشيخ عيسى البغداد
مجال الدين بن طولون مفيت دار العدل، فرفعا إىل القلعة، مث بعد يومني أو ثالثة أفرج عن ابن طولون، مث 

  .عن اآلخر 

ويف يوم اخلميس ثامنه وصل اخلرب إىل دمشق بأن السلطان ويل متربغا الترمجان، املتشرف باإلسالم، نظر 
 يوسف األسلمي، وكالمها مبصر، وسبب ذلك أن حمب جيش دمشق، عوضاً عن حمب الدين سالمة بن

الدين املذكور كان قد صال وطال، وهان الفرنج، بسبب ار السلطان، وضرب شخصاً منهم بالقلعة، 
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فاشتكوا عليه للسلطان بأن أخذ منهم عشرة آالف دينار، وأباحوا أخذها منه للسلطان، وأم يزيدون 
الشخص املذكور متربغا، فإنه كان فرجنياً منهم، مث أسلم، ودخل عند السلطان عليها مثلها ويويل عليهم 

  .النائب املتوىف قجماس؛ فأجام السلطان إىل توليه بعد أن أدركهم أمر البحر من جهة ابن عثمان 

ويف يوم األربعاء عاشره ويل النائب احلسبة لنائب بعلبك، الذي كان خصاه على فاحشة وقعت منه كما 
ويف يوم اخلميس حادي عشره عرض املشاة القيسية من مجيع احلارات، وخرجوا . ونسمر، وامسه ي

  .ملبسني من حارة الشاغور، وهم حنو ثالثة آالف، وكان يوماً مشهوداً 

    

ويف يوم السبت ثالث عشره سافر تقي الدين بن قاضي عجلون إىل احلجة، وقيل إن عزمه السفر إىل 
  .حلجاز، بعد بيع كتب كثرية كانت عنده القدس، مث إىل الطور مث إىل ا

إبراهيم العجلوين، على باب العادلية الصغرى، فمر عليه بغل : ويف هذه األيام جلس بعض شهود العمائر
اطعمنا مما : عليه شيء من املال وليس خلفه أحد، فأدخله إىل اصطبل العادلية، فرآه شخص، فقال له

  .لنائب فضربه، فأقر بذهب فأخذ منه أطعمك اهللا، فأنكر، فرفع إىل دوادار ا

ويف يوم االثنني خامس عشره دخل من مصر إىل دمشق أوىل املقدمني زردكاش السلطان، وامسه يشبك 
اجلمايل، والقاه النائب وأرباب الدولة، وورد على يده مرسوم بأن يقبض من القلعة مائة ألف دينار، فلم 

   .يوجد يف الصندوق غري ثالثة ومثانني ألفاً

ويف يوم األربعاء سابع عشره دخل من مصر إىل دمشق أحد األلوف قانصوه األلفي، وأمري آخور كبري 
  .قانصوه مخسمائة، طلب األول أوالً، وطلب الثاين ثانياً دخوالً حافالً 

ويف يوم اجلمعة تاسع عشره دخل املذكوران إىل اجلامع األموي قبل الصالة، وتركعا يف املكان الذي 
فيه القاضي الشافعي، خارج باب بيت اخلطابة، ومعهما أمري، مث بعد ساعة فرش للنائب يف حمراب جيلس 

احلنابلة، مث جاء ومجاعته فصلوا حتية املسجد؛ فلما سلم من صالته استدعى مملوكه جندر وحدثه، فجاء 
ن جاء وجلس عن إىل قانصوه مخسمائة فحدثه، مث عاد إىل أستاذه، فقام مبفرده ومشى خلف جندر إىل أ

يساره قانصوه مخسمائة، مث صعد الشافعي وخطب خطبة يف املعين، مث اجتمعوا بعد الصالة واجتمع الترك 
حوهلم، مث مشى املذكوران وخلفهما النائب ومعه األمري الثالث، وامسه قانصوه أيضاً، وخرجوا من باب 

  .الربيد

  .ىل البالد الشمالية ويف هذا اليوم خرج من دمشق يشبك اجلمايل متوجهاً إ

  .وفيه شاع أن ابن عثمان أرسل بالصلح، وأن مفاتيح القالع واصلة 

ويف يوم السبت عشريه دخل من مصر أمري جملس تاين بك اجلمايل، وأحد األلوف تاين بك الوايل، 
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  .وتالقامها النائب على العادة ودخل طلبهما قدامهما

األمري ملغباي األعور األشريف، بطلب واحد، والقاه ويف يوم األحد حادي عشرينه دخل إىل دمشق 
  .النائب على العادة، وهو أحد األلوف 

ويف يوم االثنني ثاين عشرينه دخل إىل دمشق أيضاً عدة أ مراء، األول دوادار السلطان الثاين شاد بك فرج 
قرا األينايل حاجب امللكي األشريف، والثاين أزدمر املسرطن الظاهري أحد األلوف، والثالث تاين بك 

احلجاب، والرابع أزبك من خازندار الظاهري رأس نوبة النوب، واخلامس متراز الظاهري ابن أخت 
السلطان أمري سالح، والسادس قيت امللكي األشريف الوايل مبصر، السابع باش العساكر املنصورة وأتابكها 

فالً، ونزل اجلميع مبصطبة السلطان أمري كبري أزبك، ونزل اجلميع مبصطة السلطان، وكان يوماً حا
  .والقاهم النائب ومن تقدمهم من أمراء املصريني، خال يشبك اجلمايل فإنه سافر إىل حلب

ودخل قاصد يقال إنه من عند ابن عثمان . وفيه نودي أن النائب يرحل إىل املهم الشريف من الغد
شق نائب غزة آقباي، ومعه خلق كثري، ويف يوم الثالثاء ثالث عشريه دخل إىل دم. بالصلح كما تقدم

ونزل يف امليدان األخضر؛ ويف حال دخوله كان النائب قد اصطف جيشه ملبسني على باب دار السعادة 
إىل جسر الزالبية، مث خرج النائب بأوالده وقد ألبسهم لبساً كامالً عليهم وعلى خيوهلم، وكبقية 

ان، وتنم احلاجب الثاين، وعدم أربعون ملبساً، اثنان عسكره، وخرج قدامه طلباً أركماس دوادار السلط
  .وعشرون لألول، ومثانية عشر للثاين، وبني يديه املشاة بالعدة الكاملة، وكان يوماً حافالً

وقيل أن الباش اللمصري أزبك أرجع دواداره الثاين إىل دمشق من املصطبة، بأن يتجهز للرسالة إىل 
بما جاء القاصد على لسانه، وفرجع إىل امليدان يتجهز لذلك، مث سافر السلطان يعلمه بقضية الصلح حس

 ويف هذه األيام حصل يف دمشق ونواحيها من املفاسد والظلم ما ال حيصى كثرة، منها رعت - . إىل مصر
أغنامهم وخيوهلم بساتني الناس وزروعهم، ومنها فكت عمائرهم وخلعت أبوام ألجل احلطب، ومنها 

، وقد اجتمع ا من الغرباء من حلب ومحاة ومصر وغريها خلق كثري، وحتسن سعر سرقة ما جيدون
  .القمح لقلة الظهور خوفاً منها، ووقف حال خلق من الناس، ولكن باع عليهم التجار وغريهم

    

ويف يوم اجلمعة سادس عشريه نزل الباش من مصطبة السلطان وصلى شرقي مصحف عثمان باجلامع، 
مث بعد الصالة قرأ . لشيخ علي الدقاق، وخطب القاضي الشافعي بنفسه كاجلمعة قبلهاوصلى عن ميينه ا

  .بني يديه بعض قراء املصريني، مث دعوا، مث خرج من اجلامع، وذهب إىل وليمة الشيخ علي املذكور

ويف يوم االثنني تاسع عشرينه دخل من مصر إىل دمشق الترمجان املتشرف باإلسالم متربغا القجماسي، 
ويف هذه األيام قيل إن كاتب . متوليا نظر جيش دمشق عوضاً عن املتشرف باإلسالم حمب لدين سالمة
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سر دمشق، زين الدين عبد الرحيم العباسي احلموي، واله السلطان قضاء الشافعية ببلدة محاة، وأن حمب 
  .الدين سالمة ويل عوضه كاتب سر دمشق

 سقط بيت راكب على النهر، جوار سيدي الشيخ رسالن، ويف ليلة اجلمعة رابع مجادى اآلخرة منها،
ويف يومها عقب صالة صلوا غائبة على رجلني، أحدمها قاضي . على عريس وعروسته، فأصبحا ميتني

املالكية باملدينة النبوية السخاوي املصري الفركاح؛ وثانيهما الشيخ العامل عبد الكرمي بن أيب الوفاء، إمام 
  .املسجد األقصى

كرة يوم األربعاء تاسعه ضرب نائب الغيبة، احلاجب الكبري، رقبة بدوي، قيل إنه شيخ ضرير، عند يف ب
مقابر اليهود والنصارى، وقيل إن سبب ذلك ابن القواس عدو العرب وقامعهم، وأوصى قبل قتله لبعض 

  .الناس أن يغسله ويصلّي عليه ويدفنه، فلم يفعل

لصالة والناس يف الدعاء، استغاث رجل صاحل يعرف بيوسف ويف يوم اجلمعة حادي عشره، بعد ا
وا إسالماه، وأين الغرية اإلسالمية : البهلول، من ميدان احلصى، شرقي مقصورة اجلامع األموي، وقال

وهذا اخلاصكي، يعين قرقماس، الذي يصادر الناس، مث فرغ من الدعاء، مث جاء إىل جتاه باب اخلطابة 
مجاعة الشيخ فرج من باب السالمة، واستغاث اخللق على باب اخلطابة، وقد واستغاث أيضاً، فعضده 

كان صلّى هناك إىل جانب الشافعي احلاجب الكبري، وأمري احلاج، وخازندار النائب، واحملتسب؛ مث دخلوا 
مع القاضي إىل بيت اخلطابة، فصربوا على العوام ساعة حىت ملوا أمر االستغاثة على اخلاصكي، ومل يكن 
عندهم، بل ملا مسع أول االستغاثة، وكان قد صلّى شرقي اجلامع، أسرع يف اخلروج إىل الدهشة، مث إىل 

  .مرتله بيت إبراهيم بن منجك جوار اجلامع

مث خرج احلاجب ومن معه من بيت اخلطابة وخشى من العوام وأرسل عرف اخلاصكي، وأن العوام 
شيخ فرج، شيخ اجلماعة الذين استغاثوا، ووقع به حبضرة كبرية يريدون أن يوقعوا فيه قتالً، فبعث وراء ال

التجار عيسى القاري، فشفع فيه، فعارضه اخلاصكي وأراد أن يوقع بالقاري أيضاً، وصال وجال؛ فاجتمع 
اخللق بكرة يوم السبت ثاين يوم، وأنزلوا الشيخ إبراهيم الناجي راكبا من ميدان احلصى، وكربوا معه إىل 

كبري على اخلاصكي، وكان على ما قيل قد خاف على قماشه ونقله، فأرسله إىل القلعة بإشارة اجلامع للت
احلاجب، على ما قيل، مث كرب اخللق على باب اخلاصكي، فخرج عليهم املماليك بالنشاب، وحصل شر 

  .كبري

سر دمشق ويف يوم االثنني رابع عشره دخل من مصر إىل دمشق حمب الدين سالمة، وهو متولّ كتابة 
ومستمر على نظر القلعة واجلوايل، والقاه نائب الغيبة احلاجب الكبري يونس، وكان على ميينه، والقضاة 

ويف هذه األيام شاع بدمشق أن شخصاً ذكر أن خبان اخليال، الذي بزقاق . األربعة، وكانوا على يساره
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كيل السلطان صالح الدين املعاصري، غريب جامع حسان، مطلب ذهب، فحضر اخلاصكي قرقماس، وو
  .العدوي، ونائب الغيبة، فحفر فلم يظهر شيء، فطمر كما كان

ويف يوم الثالثاء خامس عشره دخل من مصر إىل دمشق األمري خضر بك، وقد استقر يف أستادارية الغور، 
  .عوضاً عن الكردي، والقاه نائب الغيبة، والقضاة، خال احلنبلي، وكاتب السر ونائب القلعة 

ويف هذا اليوم غار العرب اخلالدية، من بني حلب ومحاة، وهو حنو مائتني، على مغل كثري أتى من حلب 
وقد تبعوهم إىل أن حاوزوا حسية إىل جهة دمشق، فقتلوا مجاعة وأخذوا نساء وجوارا، حنو أربع عشره، 

رب بذلك، واشتهر يوم ومجاالً كثرية، وبضائع وأمواالً جلماعة من جتار دمشق كعيسى القاري؛ ووصل اخل
اجلمعة ثامن عشره، وسبب ذلك، أن قانصوه مخسمائة قبض على كبريهم قرقماس البدوي، وال قوة إال 

  .باهللا 

ويف يوم اجلمعة املذكور وصل اخلرب من حلب إىل دمشق بأن مجاعة من املشاة الدمشقية قتلوا مملوكاً، 
  .فقبض عليه وقتلوا 

    

مشق ولد العجمي، الذي قدم يف عشر الثمانني ومثامنائة إىل دمشق، ووعظ جتاه ويف هذه األيام قدم إىل د
حمراب املالكية، وحضره األكابر كالشيخ زين الدين خطاب، وكان على وعظه أة الوقار والوجل، لكنه 
خلط يف مسائل، منها أن السماوات أكثر من سبع، وأن يف املالئكة من يسمى جربيل كصاحب الوحي 

سالم، وذكر ولده املذكور أن والده املشار إليه تويف ببيت املقدس سنة أحدى ومثانني، وهو دون عليه ال
التمييز، وأنه طالب علم يعظ كأبيه، وأنه اشتغل على الشيخ كمال الدين ابن أيب شريف املقدسي، وأن 

 فلما ذكر أنه ولد عمره ذه السنة مخس وسبعون سنة، مث إن هذا الولد اجتمع بالشيخ إبراهيم الناجي،
ليس بأيب، وإمنا أيب الشيخ خري الدين، فإن كان : العجمي شط على أبيه، وذكر عنه أنه رافضي، فقال

صادقاً فوالده كان من أهل السنة والفضل والصالح، وكان يعظ على كرسي جتاه حمراب احلنفية، وكان 
  .بتدئني باجلامع مدة طويلة من شدة وجده يف وعظه يقوم واقفاً على الكرسي، وكان يدرس امل

ويف بعد العشاء من ليلة اخلميس سلخه، هجم احلرامية على سوق التجار احملجر، قبلي سوق اخللعيني، 
وجتاه سوق اخليل، ورموا بالنشاب جماورة جهارا مع وجود العسس باملدينة، وإتيام إليهم مع وايل املدينة 

وا أطايب القماش، وما قدروا عليه من النقد، وقتل من ابن نصف حبة، وفتحوا أحد عشر دكاناً وأخذ
العسس مجاعة، منهم أخو سودون شيخ خان القبيبات، وركب نائب الغيبة وأتى إليهم البساً زردية، و 

وقع يف ترسه حنو ست رميات نشاب، ورمبا خدش بدنه، وقتل من مماليكه ثالثة، وجرح آخرون، 
  .، وعدم مخسة وعشرون خيالة، والباقي مشاةوخرجت احلرامية من غريب جامع يلبغا
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ويف يوم السبت ثالث رجب منها، مزح حممد املعصراين القدسي السمسار الداعلي، وقال عن اخلضريي 
حممد املنيحي ملا قال، إن اللحم على عجني ال حيتاج إىل سريج هذا كفر، فاستعاذ شيخنا احمليوي النعيمي 

هذا الكالم أيضاً : هذا كفر يف مذهب األكالني؛ فقيل له: ذكور، وقالمن هذه الكلمة، فتدارك حممد امل
أنا ما قلت كفر باهللا، ال، وأخذ يقول أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً : يقتضي الكفر، فقال

  .رسول اهللا

ملنفصل ويف يوم االحد حادي عشره ورد اخلرب من مصر بالقبض على قاضي احلنفية العمادي، وأن يعطي ا
وفيه شاع بدمشق أنه ورد مرسوم شريف يطالب مجاعة ممن قام على .الزيين احلسباين أربعة آالف دينار 

قرقماس اخلاصكي، الذي كربوا عليه باجلامع وجرى ما جرى، مث إنه بعث مجاعة إىل العزقية فقتلوا منهم 
ويف يوم اخلميس خامس . كوجرحوا فرجعوا خمذولني مكسوري احلرمة، وخوف من العمل باملرسوم فتر

عشره أمر نائب الغيبة بشنق مجاعة، فشنقوا، وهم من قرية بيت سابر اتفقوا على قتل أستادار األمري 
  .خضر بك أستادار الغور، فقتلوه ا، فمسكوا وأقروا بذلك

عن ويف يوم االثنني ثاين شعبان لبس األمري جاين بك األشريف أمرة احلاج على عادته، وكان تأخره 
ويف يوم األحد ثاين عشريه انقض كوكب يف جهة مشايل دمشق، . التجريدة البن عثمان ألجل ذلك

  .أضاءت منه الدنيا، كما تضيء بالقمر

ويف يوم االثنني ثالث عشرينه سافر إىل مصر اجلبار الظامل الغاشم قرقماس اخلاصكي، الذي جرى له ما 
  . والقضاة، وغريهمجرى، وخرج لوداعه نائب الغيبة، واخلازندار،

ويف هذه . وفيه نودي عن نائب الغيبة بإبطال الفرجة بالربوة، بعد احتفال الناس ا قبل دخول رمضان
األيام كبس شيخ الرافضة بسكيك، وهجم على كبري احلشارية وقتله، مث هجم احلشارية على أهل سكيك 

ويف ثامن عشريه دخل إىل دمشق، . سبوا حرميهموقتلوا منهم حنو مثانني رجالً، وبوا أقوام وأمواهلم، و
  .راجعا من مكة، السيد عالء الدين ابن نقيب االشراف 

ويف ليلة االثنني سلخه يأ الناس بدمشق لصوم الغد، وعملوا االقراص املشبك والبسيس وغري ذلك، 
 هالل رمضان حينئذ رؤية: وعلقت القناديل املشعولة بعد املغرب، خال اجلامع األموي، وقال املؤقتون

عسرة، فإنه يف جهة اجلنوب ومكثه على ست درج، فحضر القضاة باجلامع على العادة، فلم يره أحد، 
فأنكروا على من شعل القناديل كأهل جامع يلبغا، فبلغهم، فأطفوها، مث أتى رجل وشهد أن أول شعبان 

ل رمضان بعد املغرب من هذه الليلة السبت، وأنه رأى هالله ليلة السبت، وجاء آخر وشهد أنه رأى هال
  .وزكى، فحكم بقبول شهادته، وأعيدت القناديل، وأصبح الناس صياما حبمد اهللا تعاىل 
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ويف بكرة يوم السبت سادس رمضان منها، أحضرت حمفة محراء على مجال إىل عند مسجد الذبان، 
 ركاب على خيل متقلدي وأركب فيها حممد بن اخلواجا عيسى القارى وهو ضعيف، ومعه أخوته

  .السيوف، وذهب اجلميع إىل مصر، بسبب تركة أبيهم املتوىف قريباً 

  .ويف يوم األحد رابع عشره دخل املنفصل من كتابة السر بدمشق، الزيين العباسي، إىل دمشق من مصر

ويف بكرة يوم االثنني خامس عشره دخل من مصر إىل دمشق خاصكي امسه قنبك، وهو شاب أشقر، 
لعة بطراز ذهب طويل، وتلقاه نائب الغيبة والقضاة، وأتى على يديه مرسوم مبصادرة أهل الذمة، وال خب

  .قوة إال باهللا 

ويف يوم األحد حادي عشريه رجع بإذن النائب مجاعة من املشاة الذين ذهبوا من دمشق مع العسكر، 
  .بز بنحو عشرين وأخربوا بأمور، منها أن الغالء كان مقيماً معهم، وبيع الرطل اخل

ويف هذا الشهر صلى بالقرآن مجاعة أوالد منهم ولد عيسى البلقاوي بالقبيبات، ومنهم ولد بدر الدين 
  .حسن البقاعي جبامع فراج، ومنهم ابن البغادرة بالباب الصغري 

عتمد، ويف يوم الثالثاء سابع شوال منها، شاع يف البلد أنه ورد مرسوم شريف بطلب برهان الدين بن امل
ورضي الدين الغزي، إىل مصر، بسبب ما قيل عن رضي الدين هذا أنه ثبت عليه بالشهادة قاضي اجلبة، 

املقطوع األنف، أن برهان الدين املذكور وجد يف بيٍت مبلغ مخسة آالف دينار، وقيل مخسني ألف دينار، 
  .مث سافر الرضي أواخر اخلميس تاسعه

ليب، وهم على ما قيل حنو أربعة آالف مجل، خبلق كثري، خرجوا من ويف يوم اخلميس هذا دخل احلاج احل
حلب ومعاملتها هاجني من الفنت وظلم العسكر، الذي خرب بالد ابن عثمان، وفسق يف نسائها، وقتل 

خالئق منها، وحرقها؛ وإمنا فعلوا ذلك آلجل ما فعل هو بقاصدهم األمري ماماي، فإنه حبسه يف مطمورة، 
  .ع إىل حلب و إىل بالدهممث قصدوا الرجو

ويف يوم الثالثاء رابع عشره سافر القاضي برهان الدين بن املعتمد إىل مصر مطلوباً، وسفر نائب الغيبة معه 
  .مجاعة حيفظونه، فاهللا حيسن العاقبة

ويف السبت ثامن عشره سافر الوفد إىل مكة، وكانت الدراهم قلت جداً، خالف األشرفية والفلوس، 
ابيص، ولكن األسعار رخيصة؛ ومن أغرب ما وقع أن عياشة صهرة جعفر املصري، من مجاعة وغالبها قر

احلاجب الكبري، أكترت خبمسني أشرفياً يف شقة، وابنتها مقابلتها، وركبت فيها وتوجهت إىل قبة يلبغا، 
 أن أنا أركب مكانك وأكتب علي اخلمسني األشريف إىل: أنا أرجع، فقالت هلا امرأة: فحمت، فقالت

أرجع من احلجاز، ففعلت ورجعت إىل طبقتها، فنظرت من طاقتها، فوقعت، فوقصت عنقها فماتت، 
  .فسبحان املقدر رجعت إىل حفرا



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   87 

. ويف ليلة األحد سادس عشريه سافر قنبك اخلاصكي راجعاً إىل مصر يف حمفة، بعد أن صادر أهل الذمة

شق احلاجب الكبري حبلب، وأخرب أن السلطان عتب ويف ليلة الثالثاء ثامن عشريه دخل من مصر إىل دم
  .على العسكر حيث جاؤوا ومل يعملوا شيئاً، بل غلثوا اخلواطر بينه وبني ابن عثمان بال فائدة

ويف يوم الثالثاء ثاين عشر ذي القعدة منها، دخل النائب إىل دمشق راجعاً من التجريدة من جهة املزة، مث 
ويف . ريون وضيقو على الناس، وخبأ الناس دوام وتعطلت مصاحل الناسدخل اجللبان الدمشقيون واملص

يوم اجلمعة خامس عشره صلى النائب مبصلى العيدين يف املقصورة، ومعه أوالده األربعة يف أناس قالئل، 
  .جاء من جهة باب الصغري، مث خرج إىل املرج

 احلاجب الكبري يونس بأن يفوض ويف يوم اجلمعة ثاين عشريه، قبل الصالة، وصل مرسوم شريف إىل
قضاء احلنفية، عوضاً عن العمادي الناصري، ملن خيتار، من برهان الدين بن القطب، أو احمليي بن 

القصيف؛ وكان السبب يف ذلك أن احمليب استعان باحلاجب املذكور يف السعي له، وأن يكاتب له بذلك 
، فأما ابن القطب فأىب واعتذر بأنه عاجز ضعيف، على ثالثة آالف دينار، ففعل، فورد املرسوم املذكور

  .وأما احمليب فإنه استشهد جبماعة واستكتبهم يف أنه ال بأس به وقدم ذلك للحاجب

مث يف يوم الثالثاء سادس عشرينه فوض إليه احلاجب، ولبس تشريفة بطرحة، من االصطبل إىل بيته، 
ان النائب إذ ذاك باملرج، خرج منها ليغيب من وركب معه احلاجب وقاضي احلنابلة النجم بن مفلح، وك

ويف يوم األربعاء سابع عشرينه دخل دمشق من . جلبان السلطان الراجعني من التجريدة، وذم يف سريته
  .البالد الشمالية من التجريدة األمري قانصوه مخسمائة؛ ويف ثانيه دخل قانصوه الشامي

    

األمري قانصوه مخسمائة من دمشق إىل مصر، وسافر مع بعض ويف يوم األحد ثاين ذي احلجة منها، سافر 
مث يف يوم الثالثاء رابعه دخل األمري الكبري األتابك أزبك الظاهري من حلب إىل دمشق، ونزل . األمراء

ويف يوم اجلمعة سافر األمري الكبري األتابك، ومل . بالقصر، وتقدمه يشبك اجلمايل واألمري أزبك اخلازندار
 يوم، يوم عرفة، وكان يشبك وأزبك اخلزندار تقدماه يوم اخلميس، سافر أوالً يشبك، مث بعده ميكث لثاين

  .بساعة سافر اآلخر، وكان راح على وادي التيم مجاعة من األمراء واملماليك

ويف يوم األربعاء، آخر أيام التشريق، دخل جنم الدين بن اخليضري إىل دمشق من مصر، وأخرب عن أمر 
ويف يوم اخلميس ثامن عشريه أطلق . ن بن املعتمد، أنه تأخر بعد زواجه، وال قوة إال باهللابرهان الدي

شعيب، وابن محدان املؤذن، واحملب بن سامل، : اجلماعة املعتقل عليهم بالقلعة، املطلوبني إىل مصر، وهم
  .وابن األربلي، ضمنهم القاضي الشافعي ليتجهزوا للسفر معه إىل مصر

م وصل اخلرب إىل دمشق بأن السلطان خنت ولده حممد، وأمر بضبط ما يدخل إليه من املال ويف هذه األيا
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هدية، فإذا هو يقرب من مخسني ألف دينار، وأن السلطان طرد قاصد نائب الشام وغوش على أستاذه 
ألجل استعجاله بالرجوع من املهم الشريف وأراد أمن يوقع به فأخرج، وأنه طلب األتابك أزبك من 

لطريق على هجن، فدخل مصر قبل بقية األمراء، وأنه قطع أيدي مجاعة من املماليك، لكوم أرادوا ا
الوقوع بدواداره آقربدي، وأمره باخلروج إىل بالد نابلس والغور، ويف حجة إصالح العشري ا، وإمنا 

  .أخرجه ليسكن الشر، وينتقم ألجله

 اجلابية، النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، وأنه أشار ويف هذه السنة رأى عبد الوهاب احلريري، بباب
وفها نقض محام . إليه أن يبىن مئذنة ملسجد البصل، فشرع يف بنائها لصيق املسجد، مع قرا ملئذنة أخرى

الزين الذي كشف القاضي الشافعي عليه، وعلى ما حوله، شرقي كنيسة مرمي، بدرب احلجر وهذا احلمام 
يخ، عمارة رجل سامري بعد خرابه من زمن اخلوارزمية، مث دثر ومل يقرب إىل أن كشف له ذكر يف التار

  .عنه القاضي املذكور، مث باعه للفلك

ويف أواخر مجادى األوىل منها، وصل قاصد أرسله الشيخ : وقال الشيخ عالء الدين البصروي يف ذيله
د امسه أبو بكر، فذكر القاصد أن شيخه عرب، عامل بالد الروم، ليس يف بالد الروم أعلم منه، والقاص

والعلماء وأرباب الوجوه ليسوا راضني بفعل ابن عثمان ومعاداته ألهل هذه البالد، وأن الضرورة حصلت 
: هلم، فإن الكفار طغوا حيث رأوا املسلمني يقاتل بعضهم بعضاً، وأشاروا بالصلح، فأجابه أزبك واألمراء

سلطان، وأنت أذهب إىل السلطان، فإن رسم بالصلح فيكون وحنن وإنا حنن متوجهون حيث رسم لنا ال
  .هناك جمتمعون عليه؛ مث توجه القاصد إىل مصر، وسار أزبك والعساكر إىل حنو حلب جمدين

  .ويف مجادى اآلخرة منها، وصل عتيق قجماس، متربغا، متوليا نظر اجليش، ولبس خلعة

 أن جيهز الشيخ فرج وستة أنفس من أهل يف خامس عشر رجب منها، وصل جواب قضية اخلاصكي
القيببات، بعد أن تطلب أهل احلارتني ويسألوا عن سبب قيامهم على اخلاصكي؛ فقريء حبضرة القضاة 

وأركان الدولة، واتفقوا على أن الكالم يف هذا حيرك فتنة أخرى، فسكن يف احلال، وفيه جاء السراق إىل 
 باألسلحة، وأخذوا أموال التجار، وخرج إليهم مجاعة احلاجب سوق التجار الذي حتت القلعة أول الليل

وفيه قتل دواد اخلاصكي فرقة من التركمان، ودوادار السلطان علي األعور . الكبري، وقتل منهم واحد
  .مجاعة وادي التيم

ويف تاسع عشريه تويف احلاج . ويف ثاين شعبان منها، لبس األمري برد بك األشريف خلعة بأمرة احلاج
عيسى القاري كبري التجار بدمشق، كان فيه خري للفقراء وإحسان، وكان يضبط زكوته وخيرجها، وابتلى 

آخر عمره باالحنياز إىل السلطان، وام يف مال البهار الذي أرسل إليه السلطان أن يشارك األمناء عليه 
ماً، ومات يف عشر فورد فيه مرسوم، فحصل له دلة بسبب ذلك، فكانت سبب انقطاعه أحد عشر يو
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  .الثمانني، ودفن مبقربة باب الصغري، بعد أن صلى عليه باجلامع األموي القاضي الشافعي

    

ويف يوم األربعاء مستهل شوال منها، ثبت ببعلبك الرؤيا ليلة الثالثاء، فظن بعض الناس أن مطلعهما 
زين الدين الطرابلسي، متفق، أي ببعلبك ودمشق، مث حترر اختالفهما؛ حكى ذلك شخص عن الشيخ 

إن مطلعهما خمتلف، : كان عامل بعلبك، وسئل شيخنا مشس الدين التربيزي املؤقت باجلامع األموي، فقال
وخطب للعيد باجلامع األموي القاضي الشافعي، خبالف العيد اآليت فإنه خطب الشيخ سراج الدين بن 

  .الصرييف حلصول بعض توعك له

قاضي رضي الدين الغزي الشافعي، أثبت على القاضي برهان الدين بن ويف ثامنه ورد مرسوم بأن ال
املعتمد الشافعي، مخسني ألف دينار، للخزائن الشريفة، ورسم يطلبهما فتوجه الرضوي تاسعه، والربهاين 

ثالث عشره وكان أصل هذا أنه حصل بينهما اختالف يف حدود أرضني متالصقتني، إحدامها للمارستان، 
أجداد القاضي برهان الدين، ففي أثناء اختالفهما احتد الرضوي وكتب للقاضي اء واألخرى وقف 

  .الدين الباعوين رسالة، ذكر فيها اخلمسني ألف دينار، فيقال إنه أطلع عليها غريه، واتصل اخلرب باملصريني

أحد نواب ويف ثامن عشره سافر احلاج الشامي، وأمريهم برد بك، وقاضيهم تقي الدين ابن قاضي زرع، 
ويف ثالث عشريه وصل . القاضي الشافعي، وحج يف هذه السنة اجلمال العقرباين، والشهاب اخلريي

مرسوم يطلب القاضي كمال الدين بن خطيب محام الورد، والقاضي شعيب نائيب القاضي الشافعي، 
مصي نور الدين، ودواداره حممد، ونقيبه ابن األربلي نور الدين، وحممد بن سامل حمب الدين، وعلي احل

وفيه طلب العز . الشاهدين ببابه، وباستعجال القاضي الشافعي بالسفر، وكان حصل له محى عوقته عنه
  .بن محدان نائب القاضي احلنفي مع آخرين من مجاعته، فضمنهم القاضي الشافعي وسافروا معه

  سنة ست وتسعين وثمانمائة

 يعقوب العباسي املتوكل على اهللا؛ وسلطان مصر والشام وما استهلت واخلليفة أمري املؤمنني عبد العزيز بن
احلنفي حمب الدين : مع ذلك امللك األشرف أبو النصر قايتباي؛ ونائبه بدمشق قانصوه اليحياوي؛ والقضاة

بن القصيف، والشافعي شهاب الدين بن الفرفور، واملالكي شهاب الدين املريين، واحلنبلي جنم الدين بن 
 الكبري جامن مملوك السلطان، واحلاجب الكبري يونس الشريف؛ واحلاجب الثاين تنم مملوك مفلح؛ واألمري

السلطان؛ ودوادار السلطان أركماس امللكي؛ ونائب القلعة مملوك السلطان األيدكي؛ ونقيبها األمري متراز 
 اجليش متربغا القجماسي، ودوادار النائب اخلازندار كرتباي؛ وكاتب السر حمب الدين األسلمي؛وناظر

الترمجان األسلمي؛ وبيد القاضي الشافعي خطابة األموي، ومشيخة الشيوخ، ونظر املارستان النوري، 
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  .ونظر احلرمني

ويف يوم اخلميس خامس احملرم منها، شكت بنت اخلواجا مشس الدين بن علوان الشويكي إىل النائب على 
كر إىل اآلن وقام معها مجاعة إىل أن طلقها النائب زوجها بدر الدين حسن بن أيدكي بأنه عنني، وأا ب

ويف يوم تاسوعاء قبض على رجل حرامي بالقصاعني، . منه، بعد أن أخذ منها حنو مائة وعشرين أشرفيا
  .وأقر على عمالت كثرية، فلم ميهله النائب وشنقه يف احلال، وأنكر عليه ذلك

ج كثري، واستمر إىل نصف النهار، فحصل يف ويف ليلة األحد خامس عشره وقع بدمشق وما حوهلا ثل
األسطحة حنو ذارع، وتكسر بذلك كثري يف األشجار، سيما أشجار الزيتون، وكان احلطب قد غال سعره 

وبلغ قنطار اليابس منه إىل حنو الثالثني درمهاً، فرخص سعره من يومئٍذ، واستمر الثلج يف بعض الطرق 
  .مبدينة زرع، و إىل مدينة محاةوغريها حنو عشرين يوماً، وكان آخره 

ويف يوم السبت حادي عشريه دخل إىل دمشق كتب احلجاج، وفيها أن الوقفة كانت يوم األحد، وأن 
العسل والسمن كان يف الطلعة رخيصاً، كل رطل منهما خبمسة دراهم، وأن الشاش واإلزار كثري، وأن 

، وأم جاءهم سيل عظيم ا ذهب فيه أموال القماش األزرق قليل، وأم أقاموا مبكة اثين عشر يوماً
كثرية، وأن تقي الدين بن قاضي زرع أتى معهم، وهو قاضي الركب، وأم صلوا عند النيب صلى اهللا 

عليه وسلم، اجلمعة يف الذهاب واإلياب، وأن سعر التمر املباع من الثمانية دراهم إىل اخلمسة عشر، وأن 
  .، وأن أمري الركب كان ظاملاًاجلوز اهلندي كل ثالثني بأشريف

    

ويف ليلة االثنني ثالث عشريه غضب النائب على مملوك اخلازندار، وأحاط على موجوده، وأخرجه يف 
ويف بكرة يوم اجلمعة ثامن عشريه . الزجنري وغبا به، ينادي عليه، هذا جزاء من خيون أستاذه، واعتقله

 لتلقي احململ وتبعه أرباب الدولة والناس على العادة، وكان خرج نقيب القلعة متراز جبماعتها على العادة،
  .وحالً شديداً، فلم يدخل احململ إىل وقت العصر وغالب العوام مل يصل اجلمعة، وال قوة إال باهللا

ويف يوم اخلميس ثالث صفر منها، سافر القاضي الشافعي بعد تكرر طلبه إىل مصر، وخرج لوداعه غالب 
ويف بكرة يوم اخلميس عاشره لبس نائب السلطنة خلعة محراء مبقلب على العادة، . الفقهاء على العادة

وكذا أوالده األربعة، على يد قاصده من مصر، وكان اللبس من القبة، ومعهم القضاة الثالثة وأرباب 
الدولة على العادة، ويف يوم األربعاء دخل إىل دمشق من بالد يعقوب، باك بن حسن باك قاصده، 

ه هدايا سنية للسلطان، وصحبته بنت عم يعقوب، طلبها السلطان منه ألجل ابن عمها الذي عنده وصحبت
  .مبصر، ليزوجه ا

ويف يوم اجلمعة تاسع عشره بعد صالا باجلامع األموي، نودي بالسدة بالصالة غائبة على أربعة أنفس 
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برهان الدين اللقاين، وميالده سنة ست قاضي املالكية كان، الفقيه العامل : من العلماء املصريني، منهم
وعشرين ومثامنائة؛ ومنهم خصمه يف القضاء العالمة املفنت ابن تقي، تويف بعد خصمه بنحو سبعة عشر 
يوماً؛ ومنه الشيخ العامل الربهاين شيخ خانقاه سعيد السعداء، زين الدين عبد الرمحن السنتاوي، ميالده 

ة، ومنهم الشيخ العامل زين الدين سنان العجمي احلنفي شيخ تربة يشبك تقريباً سنة أربع وعشرين ومثامنائ
 ووقع املطر، ويف يوم االثنني سابع عشريه وقع بدمشق وخبوارجها -الدوادار، وكثر الترحم عليهم حيئنٍذ 

ت مطر، واستمر متراسالً ليالً واراً، ووقع منه طباق كثرية وجدران كثرية أيضاً، وجاءت الزيادة إىل حت
  .القلعة

ووصل حدها إىل مصاطب محام الكحال، ومست املاء الذي يف جوف القناة قبلي مسجد املؤيد، وذلك يف 
ويف يوم السبت حادي عشره لبس قاضي احلنفية حمب الدين بن . يوم اخلميس مستهل ربيع األول منها

 عشر مجادى اآلخرة القصيف خلعة جاءته من مصر، على حكم تفويض احلاجب الكبري، مث عزل يف ثاين
منها، فمدة واليته ثالثة شهور؛ وورد مرسوم بالقبض على ابن القطب، فاعتقل جبامع القلعة إىل أن توىل 

  .يف يوم العزل املذكور

ويف ليلة األربعاء ثاين عشريه نقب حبس دوادار السلطان، الذي غريب جامع التوبة بشمال، وخرج منه 
ويف هذه األيام . وهو غائب يف الغور عند دوادار السلطان مبصر آقربديمجاعة كثرية، غالبهم مظلومون، 

شاع بدمشق أن األمري ماماي، الذي قبض عليه ملك الروم أبو يزيد بن عثمان وطمره، أطلقه وأرسل معه 
وفيها أحدث دوادار السلطان، وهو الناظر على جامع يلبغا، على علو بابه . مجاعة بالصلح وهم واصلون

إىل حتت القلعة، مكتباً لأليتام، وزعم أن أمه اليت توفيت يف هذه السنة، ودفنها يف التربة اليت اخلارج 
  .أنشأها لصيق النحاسية، خارج باب الفراديس، أوصت بذلك

ويف يوم اجلمعة سادس عشر ربيع اآلخر منها، عقب الصالة باجلامع األموي، صلي غائبة على الشيخ 
ويف يوم االثنني تاسع عشره وصل قاصد النائب . بن قاسم، تويف ببلده باخلليلالعامل املقرئ عالء الدين 

من مصر وعلى يديه خلعة بطراز ألستاذه، فلبسها من القبة على العادة، وصحبته أرباب الدولة، والقضاة 
ك، ويف يوم اجلمعة ثالث عشريه قامت البينة على رجل من كر. الثالثة، ما خال الشافعي فإنه غائب مبصر

توجه ماشياً، منكرة يف حق أيب بكر وعمر، فضرب بالسياط يف بيت قاضي املالكية شهاب الدين املريين 
  .وطيف به بدمشق، مث سجن

وفيه شاع أن . ويف هذا الشهر ورد مرسوم شريف للحاجب بالكشف عن املدارس، فشرع يكشف
بيته، وأخرب رجل من بالده أنه ملا سلطان العجم يعقوب باك بن حسن باك تويف قتال، مع مجاعة من أهل 

. توىل كان عمره ست عشرة سنة، وأن له متولياً حنو اثنيت عشرة سنة، فعاش حينئٍذ مثانية وعشرين سنة
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جيمع بينهما، مث مل يتم له : باجلامع األموي، فعورض فقال" مسع اهللا ملن محده " وفيه أمر النائب بإبطال 
 باجلامع املذكور، ملا قيل إم يدخلون النساء وأهل الذمة، ولعمري وفيه رسم أن ال جيلس الشهود. ذلك

  .لقد أجاد يف ذلك، سيما دركات باب الربيد

    

وفيه . ويف يوم األربعاء خامس مجادى األوىل منها، كشف احلاجب والقضاة جامع كفر سوسيا واملزة
م اجلمعة سابعه ورد خاصكي من ويف يو. وصل املاء إىل محام كفر سوسيا، الذي اشتراه محيصة وجدده

مصر، على يديه مرسوم بالفصل بني األمري الكبري وبني دوادار السلطان يف شر وقع بينهما قبل ذلك، 
مث يف . وعلى يديه مرسوم مبصادرة من مع الدوادار، فقبض مجاعات ووضعهم بالقلعة، واختبطت دمشق

خلاصكي، فدخل احلاجب الكبري ورطن على يوم األحد تاسعه غوش العمري القواس بالقلعة حبضرة ا
  .اخلاصكي حىت كاد يقع به، مث أمر املقبوض عليهم باخلروج إىل منازهلم فخرجوا

ويف هذه األيام ورد كتاب اخلاصكي ماماي الذي كانت مقبوضاً عليه عند أيب يزيد بن عثمان من 
أبا يزيد كان عزم على سلخ طرسوس إىل دمشق، تارخيه حادي عشر ربيع اآلخر، وملخص ما فيه، أن 

ماماي املذكور، وأن خيوزق بقية اخلاصكية، فدخل الليل فسمعنا به قلبة، فظننا أنه أتى أمر اهللا، فلما 
أصبحنا استحضرنا إليه، فحضرنا وحنن على وجل فتلقانا ملتقى حسناً، فعجبنا لذلك، فأخربنا أنه قد 

ت أماكن، وعصفت الريح، حىت أنه كاد يهلك، خسف مبكان له، ونزل صاعقة على آلة حربه، وزلزل
إنه كان كافراً وقد أسلم : فلما رأى ذلك ذلك سلم ألمر السلطان وأكرمنا وسلمنا مفاتيح القالع، وقال

وهو مملوك السلطان، وقد أرسل معنا قاضياً ومجاعة خاصكية من مجاعته يف الرسلية إىل السلطان، وحنن 
  .واصلون

ره نودي بدمشق بإظهار الزينة لقدوم قاصد السلطان ماماي، ومن معه، من ويف يوم السبت خامس عش
البالد العثمانية، وتزايدت خال القلعة، فإا مل تزين ألن آلة احلرب قد ختم عليها يف احلواصل، ومل يكن 
، عادة أن تزين إال مبرسوم شريف، ومل يرد هلم، وحصل على التجار والسوقة مشقة باملبيت يف حوانيتهم

  .مع كثرة اخلمر والفساد وبنات اخلطا وخروج النساء للفرجة، وال قوة إال باهللا

ويف يوم اجلمعة حادي عشريه وصل القاصد املذكور، ومن معهم، إىل مصطبة السلطان، ونودي باخلروج 
، إليهم من كل بلد وحارة بالعدة وآلة احلرب، فلما كان الثلث من ليلة السبت ثاين عشريه، هرع الناس

وأطلق البارود بالقلعة، وجاءت العشران من كل جانب وتلقوهم، وكان يوماً حافالً، استمروا إىل قريب 
الظهر حىت وصل إىل جتاه القصر بامليدان، وكان النائب واخلاصكي ماماي نائبه يف مرتله، وقاضي الرسلية 

 عشريه رفعت الزينة من قاسم بن يكن خلفهما مصموداً، وفرح الناس بذلك، ويف يوم االثنني خامس



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   93 

ويف يوم اخلميس ثامن عشريه سافر اخلاصكي ماماي وقاضي برصة يف الرسلية، ومن معهما، . دمشق
  .وخرج لوداعهم نائب السلطنة واحلاجب الكبري وأرباب الدولة

ويف ليلة االثنني سادس عشر مجادى اآلخرة منها، شاع بني أهل دمشق أن األرض تزلزلت عقيب صالة 
  .ب، وأن القمر خسف، ومل حيس بذلك مجاعات، منهم شيخنا احمليوي النعيمياملغر

ويف يوم اجلمعة العشرين منه، عقب صالة اجلمعة، صعد شخص على الكرسي جتاه حمراب احلنفية، الذي 
بسم اهللا الرمحن " يعظ عليه شهاب الدين بن عبية، وحضر ابن عبية هذا يسمع كالمه، فتكلم على 

اء الفاحتة، ونقل عن الشيخ شهاب الدين بن العماد وتقي الدين احلصين وغريمها، فسئل عنه وأمس" الرحيم 
. فقيل هذا من نابلس يعرف بابن مكية، مل يكن له شيخ سوى أنه اشتغل يسرياً على مشس الدين بن حامد

  .لشمسويف بكرة يوم األحد ثاين عشرينه، وهو أول أيار، تزلزلت األرض بدمشق أيضاً قبل طلوع ا

ويف يوم الثالثاء ثامنه وصل من مصر إىل بيته بالصاحلية القاضي مجال الدين بن خطيب محام الورد، صهر 
ويف يوم اخلميس عاشره، وهو يوم املوسم، لبس برهان الدين ابن . ابن أخي القاضي الشافعي، متولياً مبصر

دينار، وذلك بعد أن مكث معتقالً القطب قضاء احلنفية عوضاً عن احملب بن القصيف، على مبلغ ألفي 
عليه جبامع قلعة دمشق مدة حنو تسعة شهور، وقرأ توقيعه صاحبه القاضي مشس الدين احلليب باجلامع على 

  .العادة، وتارخيه ثاين عشره مجادى اآلخر منها

    

ارية الغور، ويف يوم االثنني رابع عشره دخل من مصر األمري تاين بك مملوك السلطان وقد فوض إليه استاد
وصحبته أحد األلوف بدمشق قايتباي على إقطاع سودون الطويل، وتلقامها النائب والقاضي اجلديد 

ويف يوم االثنني حادي . وأرباب الدولة، ونزل األول ببيت ابن منجك، والثاين جوار املدرسة اآلمدية
م األمحدية، ودخل عشريه وصل من مصر إىل أوائل عمران دمشق القاضي شعيب، وأرسل وراء أعال

  .دمشق على هيئة مهولة، وكان وصل قبله احملب بن سامل واألربلي ومجاعة ممن طلبوا إىل مصر

ويف يوم االثنني خامس شعبان منها، دخل من مصر إىل دمشق دوادار السلطان، بعد أن كان طلبه 
 وأخذ له منه ستمائة دينار، السلطان أستاذه، ونصر غرماءه عليهم، منهم عبد القادر بن السرياجي املزي،

وأخذ لنفسه منه حنو مخسة عشر ألف دينار على ما قيل، وكان تقدمه عبد القادر املذكور بأيام إىل املزة، 
شعبان املعمم، وشعبان : وأومل ألهلها وليمة، ودخل مع الدوادار املذكور غرماء عبد القادر املذكور وهم

ثالثاء رابع عشره وصل البدري بن أخي القاضي الشافعي من ويف يوم ال. الريس، ويوسف بن الدارايت
  .مصر إىل دمشق

ويف يوم األربعاء ثالث عشر رمضان منها، وقت الغداء، خرج من أوائل مقابر باب الصغري جنم كبري، 
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ويف يوم األحد سابع عشره رجع من مصر . وجرى جرياً شديداً إىل جهة القبلة، وله هدير كهدير البعري
صة، قاصد ملك الروم أيب يزيد بن عثمان، وصحبته مجاعة كانوا يف االعتقال مبصر، منهم قاضي بر

الطواشي األبيض الذي كان مسك يف البالد احللبية وأرسل إىل مصر، ودخلوا يف هذا اليوم خملوعاً عليهم 
رات، وقد أفطر بإكراٍم حافٍل، وتلقاهم النائب وأرباب الدولة على العادة، وعشران البالد، ومشاة احلا

  .منهم خلق كثري، وكان يوماً حافالً

ويف هذه األيام وصل املنفصل عن قضاء احلنفية زين الدين احلسباين إىل غزة، فرفسه فرس وهو راكب، 
ويف يوم االثنني خامس . فانكسرت رجله، فحمل إىل دمشق، فوصلها أيام العيد، واستمر يف شدة منها

مري غزة، وناظر وقف السلطان، جان بالط، قاصداً من السلطان إىل عشريه دخل من مصر إىل دمشق، أ
  .أيب يزيد بن عثمان، ومعه حتف، وكان قاصد ابن عثمان إىل اآلن بدمشق

وصلى يف هذا الشهر مجاعة من الصبيان، منهم ابن الشاهد خبان السلطان البقاعي، ومنهم ابن مؤدب 
هم ولد شيخنا احمليوي النعيمي وامسه تقي الدين أبو بكر، األطفال بقرب عاتكة أيب بكر بن انون، ومن

  .ختم جبامع البزوري، ومنهم ولدان من بيت املوصلي

ويف هذه األيام وردت األخبار من حلب بأن العوام حصروا نائبها أزدمر، وقتل من مجاعته حنو اثين عشر 
لوف، يشبك من حيدر، كان خصماً رجالً، ومن العوام حنو مائة؛ ومن مصر بأن وايل القاهرة، وأحد األ

اذهب إىل محاة مكانه وهو جييء مكانك، ومن صفد بأن : ألينال اخلسيف نائب محاة، فقال السلطان
نائبها يلباي عزل واستقر من مصر عوضه أزدمر املسرطن وهو أستاذ آقربدي دوادار السلطان يومئٍذ، 

ويف . ثاء عاشره دخل احلاج احلليب من حلب إىل دمشقويف يوم الثال. وهبه للسلطان ملا بلغه أنه من قرابته
يوم الثالثاء سابع عشره سافر قاصداً السلطان جان بالط إىل ابن عثمان، وكان تقدمه قاضي برصة قاصد 

  .ابن عثمان

ومل أرهم تأخروا مثل : ويف يوم اخلميس تاسع عشره سافر احلاج من دمشق؛ قال شيخنا احمليوي النعميم
ويف يوم اخلميس سادس عشرينه رجع الناس من املزيريب، وأخربوا بالرخص املفرط يف كل . هذه السنة

ويف هذه األيام لبس أحد مقدمي األلوف، قايتباي، خلعة بنيابة كرك الشوبك، مع املقدمة . شيء
  .املذكورة بدمشق

ئب، وقدامه ويف يوم االثنني ثامن ذي القعدة منها، دخل من مصر إىل دمشق خاصكي على ميني النا
وفيه شاع بدمشق أن شخصاً اشترى بيتاً احتاج إىل تزويق . بريدين بعالمتني صفر، يبشر بوفاء النيل

ثنياته، فأتى هلا مبعمارية وشارطهم على عملها، وأعطاهم املفتاح وذهب إىل شغله، فهم يف عملها، وحفر 
ها عدة أربعمائة دينار وعشرة مكان وضعها، سقط عليهم من مكان احلفر قشر جوزة هندية، فإذا في
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  .دنانري فتخاصموا عليها، فعلم ا النائب، فأخذها منهم وأعطاهم عشره أشرفية

    

ويف يوم اخلميس حادي عشره دخل من مصر إىل دمشق األمري كسباي، قيل إنه من أقارب السلطان، قد 
 هذه األيام ورد مرسوم شريف بطلب ويف. فوض إليه أمرة أربعني، وهو اإلقطاع الذي لألمري متراز املتوىف

السيد كمال الدين بن محزة إىل مصر، فوجد قد سافر إىل احلجاز، فرد احلاجب الكبري اجلواب بذلك، مث 
  .سافر إىل مصر

ويف يوم اجلمعة بعد الصالة سادس عشرينه سافر األمري الكبري إىل مصر، وودعه األكابر بدمشق، مطلوباً 
ويف ليلة األحد ثامن عشريه وجد شاب أمرد قد قتل ومحل ورمي يف خشخاشة . صرليوىل أمرياً آخوراً مب

مبقربة الباب الصغري، فأخذ وغسل وكفن بوزره، مث صلي عليه مث دفن، ومل يعرف من أين هو وال من 
  .ويف هذه الليلة نقب خان احلصين من املصلى، وأخذ من داخله مال كثري. قتله

جة منها، سافر وكيل السلطان بدمشق صالح الدين العدوي إىل مصر ويف ليلة السبت رابع ذي احل
ويف هذه األيام أرسل النائب سرية بالقبض على نائب محص املعروف باحلليق بن أصالن بك . مطلوباً

 ويف يوم االثنني -الغادري، فقبض عليه بغتة وأيت به ووضع يف قلعة دمشق، يف يوم األحد خامسه 
  .من مصر نائب محص اجلديدسادسه، دخل إىل دمشق 

ويف يوم اخلميس، يوم عرفة، دخل من مصر إىل دمشق اخلاصكي ماماي قاصداً نائب حلب أزدمر 
ويف يوم االثنني، آخر أيام . الطويل، ليصلح بينه وبني أهلها، وكان إىل جانب النائب حالة دخوله
ه اجلديد الذي كان محام الصحن التشريق، توفيت زوجة املرحوم إبراهيم بن منجك، وكان قد وقف بيت

ويف هذه . عليها، مث من بعدها على اجلامعني احلصوي والقصيب، ودفنت عنده يف التربة باجلامع احلصوي
األيام ورد إىل دمشق مجاعات من بالد املغرب من مقاتلة غرناظة، بعياهلم وأوالدهم، الستيالء الفرنج 

  .على بالدهم

ويف يوم اخلميس ثالث صفر سافر القاضي الشافعي إىل مصر : ي يف ذيلهوقال الشيخ عالء الدين البصرو
كما قدمنا، ومعه من طلب من مجاعته ومجاعة القاضي احلنفي، وتوجه معه البدري حممد بن أخيه، 
والشيخ حممد التونسي، من فضالء املالكية، مث حلقه شهاب الدين بن بري، ويف ثامن عشريه اجتمع 

لطان وحصل له إقبال عليه، ومن أركان الدولة، ونزله مبرتل قريب من جامع القاضي الشافعي بالس
األزهر، عينه له السلطان، يعرف ببيت مثقال، وكان قبل طلوعه إىل القلعة جهز له السلطان مساطاً لتربته 

  .وفرساً، ورفع الترسيم عن ابن بري

  .عتمد من الترسيم ألجلهويف سابعه أطلق الربهان امل. ويف ربيع األول منها، قدم هديته
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: ويف ربيع اآلخر منها، أمر النائب أن املبلغ باجلامع األموي إذا رفع اإلمام رأسه من الركوع، أن يقول

ربنا لك : مسع اهللا ملن محده، متعلقاً بأن كل مأموم عند أيب حنيفة يقول: ربنا لك احلمد، وال يقول
ربنا لك احلمد، ذكر :  محده، ذكر الرفع، وقولمسع اهللا ملن: احلمد، ومذهب الشافعي، بأن قول

االنتصاب لالعتدال، روى فعل األمرين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، البخاري ومسلم، وأما حديثهما 
ربنا لك احلمد، فال دليل هلم فيه، فإنا نقول ذلك مع قول ما : مسع اهللا ملن محده، فقولوا: إذا قال اإلمام

 باألحاديث كلها، قلت يعكر على ذلك التعقيب املستفاد من إلغاء، مث حصل ورد يف حديث غريه، عمالً
من الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون حترك مع أنه كان متضعفاً، واجتمع بالنائب يف مجاعة، وحضر 

معهم الشيخ برهان الدين الناجي، وحط احلال على أن احملراب املختص بالشافعية، يعمل فيه مبذهب 
  .واملختص باحلنفية، يعمل فيه مبذهب أيب حنيفة، وانفصل احلال على هذاالشافعي، 

ويف مجادى األوىل منها، عاد من الروم قاصد السلطان بسبب الصلح، وامسه ماماي، ومعه الشيخ بدر 
  .الدين بن مجعة من أعيان العلماء الفضالء مبصر

احلنفية، وفوض للقاضي مشس الدين ويف عاشر رجب منها، لبس القاضي برهان الدين بن القطب قضاء 
احلليب، والقاضي حميي الدين الناصري، والقاضي اء الدين احلجيين، والقاضي كمال الدين بن سلطان، 
والقاضي مشس الدين الغزي، وعمي القاضي مجال الدين بن طولون، وشرط على اجلميع أن ال حيكموا 

  .إال بالتورية

س الدين الغزي احلنفي عند القاضي حمب الدين بن القصيف، يف ويف شعبان منها، اجتمع القاضي مش
إن هذا : بستان، ونزل واغتسل يف النهر الذي يف البستان حبضرة اجلماعة، فقال ابن القطب مستخلفه

  .الفعل على هذه الكيفية مسقط للمروء

  .ويف رمضان منها، عزل ابن القطب نائبه كمال الدين بن سلطان

    

ال منها، سافر احلاج وأمريه برد بك الظاهري، وقاضي الركب شهاب الدين ويف تاسع عشر شو
  .احلمصي، رئيس املؤذنني باجلامع األموي

ويف ذي القعدة منها، يف تاسع عشره، سافر احلاجب الكبري يونس إىل مصر، وخرج عليه قطاع الطريق 
سادس عشريه سافر األتابكي ويف . قريب املالحة وأخذوا ما معه من املال، يقال عشرة آالف دينار

  .بدمشق، جامن مصبغة، إىل مصر متولياً تقدمة ا

ويف يوم عرفة تويف . ويف ثالث ذي احلجة منها، سافر القاضي صالح الدين العدوي إىل مصر مطلوباً
قاضي القضاة شهاب الدين أمحد املريين املالكي، وصلي عليه باجلامع األموي عقب صالة اجلمعة، ودفن 
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ة باب الصغري، قريب جامع جراح، وكان له اشتغال لكن مع وقوف ذهنه، وكان سليم اخلاطر أول مبقرب
، وختللها والية القاضي كمال الدين العباسي يف نصف مجادى 876ما توىل القضاء يف عشري احملرم سنة 

 باب القضاء،  وقد بلغ الثمانني، وكان عفيفاً يف885، مث عزل يف مجادى األوىل سنة 879األوىل سنة 
وفيه تويف الشيخ حممد التونسي املالكي، وكان عاملاً بفقه املالكية، وبالقراءات . مل يقل عنه إنه ارتشى قط

  .والنحو وغريها، سريع اإلدراك، حسن التصور

  سنة سبع وتسعين وثمانمائة

وسلطان مصر والشام وما استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا عبد العزيز بن يعقوب العباسي؛ 
احلنفي برهان الدين بن : مع امللك األشرف أبو النصر قايتباي؛ ونائبه بدمشق قانصوه اليحياوي؛ والقضاة

القطب، والشافعي شهاب الدين بن الفرفور، وهو مبصر مقيماً، واملالكي وظيفته شاغرة، ويف أثنائها كما 
لي جنم الدين بن مفلح، واألمري الكبري جامن، وهو مقيم سيأيت توىل مشس الدين الطولقي التاجر، واحلنب

مبصر؛ واحلاجب الكبري الشريف يونس، وهو مقيم ا أيضاً؛ واحلاجب الثاين تنم؛ ودوادار السلطان 
أركماس امللكي؛ ونائب القلعة مملوك السلطان األيدكي، ونقيبها األمري متراز القجماسي؛ ودوادار النائب 

  .ب السر حمب الدين األسلمي؛ وناظر اجليش متربغا الترمجان األسلميمملوكه جندر، وكات

ويف يوم اجلمعة ثاين احملرم منها، ورد كتاب من برصة، أرسله اخلواجا مشس الدين حممد بن حسن 
الطواقي األربلي مث العاتكي الدمشقي، فيها أنه وصل إىل برصة يوم عيد الفطر، وأنه ليلته احترق ا ألف 

ويف يوم . ه وجد ا وباء بالطاعون، ولكنه يف أواخر شوال من السنة املاضية نقص عنهمبيت، وأن
اخلميس منه، أفرج عن نائب محص احلليق من قلعة دمشق، وخلع عليه استادارية الغور، وخرج من دار 

 السعادة ا، وهي خلعة معظمة، وذلك مبقتضى مرسوم شريف، قيل إنه كان غضب عليه السلطان وعزله

عن نيابة محص، وقبض عليه لتأخر قوده، فلما وصل قوده بعث باإلفراج عنه، وأن يفوض إليه لنائب 
  .االستادارية املذكورة، ففعل

ويف يوم اجلمعة سادس عشره واخلطيب على منرب املصلى، وجم غفري بالشمس يف املصلى، وإذا قد رأوا 
ىل طرده وضربه، فرجع من اجلهة الشمالية إىل الغربية، جارياً بطرفه الشرقي إىل جهة القبلة، فهرع الناس إ

  .مث اصطيد، وذحبه رجل غريب، وقد أقيمت صالة اجلمعة بعد أن ارتج املصلى من الغوغاء

ويف يوم االثنني تاسع عشره اجتمع أرباب صناعة القماش احلريري من كل حارة بدمشق، ومحلوا أعالم 
 اخلاصكي الذي ورد من مصر ملصادرم، على كل نول حرير اجلوامع، وكربوا جتاه دار السعادة على

يأخذ شيئاً معلوماً، فلم يأخذ النائب بيدهم، ورسم له منهم بنحو مخسة عشر ألف درهم، يرمي على كل 
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  .حارة بشيء معلوم، وال قوة إال باهللا

ثاء سابع عشريه ويف بكرة يو الثال. ويف بكرة يوم اخلميس ثاين عشريه، دخل دمشق كتب الوفد الشريف
دخل أوائل احلاج، وحينئٍذ لبس النائب خلعة محراء بفرو، من القبة على العادة، ودخل دمشق ومعه 

ويف يوم اجلمعة سلخه عقب الصالة كرب باجلامع األموي . أرباب الدولة، مث فيه دخل احململ بعد الظهر
ملزة مراراً وضرم، ومل يعترب مبا جرى له أهل قرية املزة وغريهم، على دوادار السلطان لكثرة ظلمه ألهل ا

  .مبصر بسببهم، وال قوة إال باهللا

    

ويف يوم اجلمعة سابعه سافر جندر دوادار النائب، وصحبته نائب بعلبك املخصي، وصحبتهما صدقة 
يف و. وتوىل الدوادارية األمري قطش مضافاً ملا معه من احلسبة. السامري ديوان النائب، مطلوبني إىل مصر

يوم الثالثاء تاسع عشره سافر قاضي احلنفية برهان الدين بن القطب، وحلقه املنفصل عن نيابة صفد األمري 
وفيه . يلباي للحساب بينه وبني نائبها املتصل ا أزدمر املسرطن، وقد بشر يلباي املذكور باألمرة الكربى

  .هور باحلليقخرج من دمشق إىل الغور أستاداره املنفصل عن نيابة محص، املش

ويف يوم اخلميس بعد ظهره، سابع عشريه، صدر ولد املرحوم مشس الدين بن خطيب السقيفة، ولقبه 
صدر الدين، يف تصدير والده باجلامع األموي ملا تويف، وحضره الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون، 

إن ويل اهللا الذي : " والشيخ شهاب الدين احملوجب، والقاضي الرملي، وآخرون؛ ودرس يف قوله تعاىل
  .يكفي هذا، وسقى احلاضرين سكراً: ، وتكلم عليها يسرياً على قدره، مث قال تقي الدين"نزل الكتاب 

ويف بكرة يوم الثالثاء ثالث ربيع األول منها، رجع إىل دمشق األمري جان بالط، قاصد السلطان يف 
أنفار معه، باخللع واملماليك واجلواري واجلمال الصلح إىل أيب يزيد بن عثمان، وقد أنعم عليه، وعلى ستة 

والقماش احلرير والذهب وغري ذلك، وأنه راٍض مبا أراده السلطان منه، وكانت غيبته حنو مخسة شهور، 
  .وقد حصل للناس أمن يف أوطام، وهللا احلمد؛ وتلقاه أرباب الدولة على العادة

مشق، مسافراً إىل مصر، وخلع عليه النائب خلعة ويف يوم األحد ثامنه خرج جان بالط املذكور من د
ويف يوم اخلميس ثاين عشره لبس . محراء بفرو مسور خاص؛ مث وصل إىل مصر يف ثاين عشرين الشهر

األمري يلباي املؤيدي، أحد الباقني من مماليك امللك املؤيد، ولد السلطان أينال األجرود، املنفصل عن نيابة 
وض املنفصل عنها جامن الذي توىل يف الشهر قبله وظيفة أمري آخور مبصر، صفد، أتابك عساكر دمشق، ع
  .بعد سفره من دمشق، كما تقدم

ويف هذا اليوم وهو ثاين عشره األصم، جاء األمري الشرقي قاسم بن الصارمي إبراهيم بن منجك، إىل تربة 
بته مجاعة منهم أقضى القضاة عم جده األمري أيب املعايل عمر بن األمري أيب اجلود منجك الركين، وصح
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نور الدين بن منعة احلنفي، ومعمهما شاهدان، أحدمها العامل مشس الدين الصباغ احلنفي، واآلخر أحد 
املعدلني العكاري، ومنهم مشس الدين الطييب النابلسي، ومعمار الوقف املعامل أبو بكر أجري عبد الوهاب، 

 احملراب بالتربة املذكورة، على يسار األمري يلباي، وعن وحضر شيخنا احمليوي النعيمي، وجلس على ميني
  .ميينه القاضي املذكور

أن احلاجب الثاين يلزم األمري املذكور : مث برز الشيخ حممد بن عصفور الشاكي على األمري مبرسوم يتضمن
وين، فورد بإخراج كتاب وقف التربة املذكورة والعمل مبا فيه، طلبه يوسف مملوك ناظر اخلاص بن الصاب

على يد عبد الرمحن األخفايف، فأبرز األمري كتاب وقف أمضاه لواقف عامله عبد الرزاق، والد الديوان 
شهاب الدين بن عبد الرزاق، وهو املورق، وشهد معه على الواقف عتيقة يلبغا املنجكي، ورجل آخر 

ا، وذكر فيه أن لإلمام كاتب امسه سليمان، فعدد فيه جهات مرسومة على باب التربة فوق العتبة العلي
الغيبة يف كل شهر مبلغ مخسة وأربعني درمهاً، وللبواب املقيم املؤذن مبلغ ستني درمهاً، ولعشر قراء 

يقرؤون كل يوم جمتمعني أو فرادى حزباً واحداً، يف كل شهر مبلغ مائة ومخسني درمهاً، ولعشر أيام، 
شهر مبلغ مائة ومخسني درمهاً، ويف تفرقة خبز على بشرط أال جياوز أحدهم مكثه أربع سنني، يف كل 

  .باب التربة كل شهر ثلثمائة درهم

    

ويصرف يف السنة لأليتام املذكورين كسوة مبلغ مخسمائة درهم، ومبلغ مخسني درمهاً أيضاً يف مثن حرب 
م ويقرئهم وأقالم ودوى، وأن جيلس هلم مؤدم، وهو اآلن الشاكي على األمري، ومن صحوة النهار يؤد

ويكتبهم على العادة مث يقرأ م قبيل العصر جمتمعني ما تيسر من القرآن، مث يهديه إىل الواقف وأخيه 
إبراهيم، مث املسلمني، وشرطه أن يكو، رجالً مسلماً حافظاً لكتاب اهللا ديناً غري متهم، وله يف كل شهر 

نحو واللغة، فصيح اللسان، يقرأ يف كل سنة مبلغ أربعني درمهاً، ويصرف لرجل مسلم عامل باحلديث وال
يف رجب مث شعبان مث رمضان صحيح البخاري مجيعه، ويف السنة التالية صحيح مسلم، وخيم يوم سابع 

وعشرين منه، ويصرف يف يوم العيدين يف مثن نقل يفرقه الناظر مبلغ عشرين درمهاً، ويصرف يف املومسني 
صرف يف عيد األضحى كل سنة يف مثن أضحية مبلغ مائة ومخسني يف مثن حلوى مبلٍغ مخسني درمهاً، وي

درمهاً، ويصرف يف مثن زيت، برسم التنوير، يف كل شهر مبلغ مخسة عشر درمهاً، ويصرف لرجل يأيت يف 
  .كل شهر مبلغ عشرين درمهاً، ولرجل يكون عامالً حيصل ريع الوقف يف كل شهر مبلغ ثالثني درمهاً

فاألرشد من أوالد الوقف، إن كان، مث األرشد فاألرشد من أوالد أخيه إبراهيم، وأن يكن النظر لألرشد 
مث أوالدهم، وأوالد أوالدهم، فإن مل يوجد أحد منهم يكون خلطيب املسلمني، مث حلاكمهم، وشهد 
الشهود على الواقف مرتني، األوىل يف سنة ثالث وتسعني وسبعمائة، والثانية يف سنة سبع وتسعني 
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، وأدوا على عز الدين بن العز معتوق بن الكشك احلنفي، وشهدوا أيضاً بامللك واحليازة بذيل وسبعمائة
  .الكتاب يف رسم شهادم، ومل حيكم القاضي بصحة ذلك

وتريبنا ذلك لوجوه، األول كون ذلك يف الوارث للواقف، وأنه عمل ذلك يف حياته : قال شيخنا النعيمي
كر يف التربة سوى قاعتني، وا أربع قاعات، الثالث مل يذكر أخلية إن صح ذلك، والثاين كونه مل يذ

التربة الثنيتني املعروفتني داخلها، الرابع جعل حدها من القبلة قليط وإمنا هو غربيها، اخلامس جعل حدها 
من الشرق مسجد الذبان، وإمنا مسجد البص، ومسجد الذبان مشايل السكة، السادس مل يذكر احلاصلني 

املعصرة، ومها بناء الواقف، السابع مل يذكر نصف سوق اهلواء، وال البستان باحملاجية، وال السوق جوار 
باملنيبع، والفرن ا، الثامن مل يذكر مثن احلصر وال البسط وال القناديل، وال أجرة الشاوي وال ااورين 

تعرض خلالء التربة، وال مينع منه وال شيخهم؛ ويف اليوم املذكور حكم القاضي املذكور مبنع محدان من ال
  .الدخول ألحد

ويف هذه األيام أتى رجل يعرف بابن الذئب، من قرية داريا، من مصر، وعلى يديه مرسوم إىل نائب 
السلطنة، بأخذ حقه ممن قتل ولده وهو خطيب داريا، ومجاعة آخرون عاصون، فنادى النائب ألهل داريا 

رون، فبيتهم ابن الذئب املذكور، وأتى ليلة اخلميس تاسع عشره وأعلم باألمان، حبيث أمن اجلماعة املذكو
م النائب فأرسل سرية بالليل وأمسكهم، وقطع رأس اخلطيب املذكور، وولده ثالثة رؤوس آخرين، 

هذا جزاء من يقتل اليت حرم اهللا : وقبض مجاعة، وعلقوا الرؤوس يف رقام ودخلوا م ينادي عليهم
  .لوا إىل النائب أمر بصلب املقبوض عليهم ويتوسيط مجاعة منهم، وال قوة إال باهللاويعصي، فلما وص

وفيه ورد مرسوم شريف إىل نقيب قلعة دمشق بأن يأخذ من كل مذهب قاضياًَ وشهوداً معتربين، وأن 
 ا يأخذ معمار السلطان واحلجارين، وأن يسافروا إىل قرية كفر دانس، وأن حيفروا يف جبل هناك مغارة

مطلب، وكان ذهب دفن اجلاهلية، فيعطى مخسه للفقراء والباقي حيمل بعد ضبطه ويوضع بقلعة دمشق، 
وإن مل يوجد شيء يف ذلك فال يغرم أحد من الذين سعوا يف ذلك، وال يتعرض هلم، فسافر اجلماعة 

، ومدة غيبتهم املذكورون يوم السبت حادي عشريه، مث بعد أيام رجعوا، ومل يروا شيئاً بعد تعب شديد
  .أربعة أيام، وال قوة إال باهللا

وفيها ورد من مصر كتاب بأن وظيفة قضاء املالكية قد خرجت باسم مشس الدين الطولقي املالكي، 
التاجر يف حانوت يومئٍذ بدمشق، وأن تقليده أخذه قاضي الشافعية شهاب الدين بن الفرفور، الذي هو 

وم اخلميس سادس عشرينه وصل األمري ماماي من حلب إىل ويف ي. اآلن مبصر، وهو السبب يف ذلك
  .دمشق، بعد أن أصلح بني أهل حلب ونائبهم
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ويف يوم السبت رابع ربيع اآلخر منها، شاع بدمشق موت أزدمر نائب حلب؛ وأن أزبك الظاهري، 
 دمشق بأن ويف يوم االثنني رابع عشره وصل اخلرب إىل. أتابك مصر، أمره السلطان بالذهاب إىل مكة

احلاجب الكبري ا، الذي سافر إىل مصر يف السنة املاضية، خرج من مصر يوم اجلمعة رابع الشهر؛ وأن 
  .برهان الدين بن املعتمد توىل نيابة تدريس األتابكية بالصاحلية، وتدريس الشامية اجلوانية

ته دوادار النائب ويف يوم اخلميس خامس عشريه رجع من مصر احلاجب الكبري بدمشق يونس، وصحب
كان، جندر، خملوعا عليهما، وصحبتهما خلعة للنائب؛ وكان يوماً شديد الوحل، فيه بعض ثلج أتى ليالً، 

  .مث ذاب، وجدت املزاريب حال دخوهلم

ويف يوم السبت تاسع عشر مجادى األوىل منها، تكلم املعمارية بدمشق يف ميل مئذنة جامع حسان، وأا 
ويف هذه األيام نقض . ى جهة الشرق، فخاف الناس، فنقضت يف يوم االثنني بعدهآيلة إىل السقوط عل

ويف يوم االثنني سابع عشريه دخل راجعاً من مصر إىل دمشق . أيضاً محام قصيعة، قبلي املئذنة املذكورة
خل القاضي الشافعي، وصحبته برهان الدين بن املعتمد، وتلقامها أرباب الدولة والناس على العادة، ود

خبلعة محراء، وعليها فروة مسور، وكان يوماً مشهوداً، ومدة غيبته سنة وأربعة شهور إال ستة أيام، ومدة 
  .غيبة برهان الدين سنة وسبعة شهور وثالثة عشر يوماً

ويف يوم اخلميس مستهل مجادى اآلخرة منها، لبس قاضي املالكية مشس الدين حممد الطولقي، التاجر 
بسوق جتار خان السلطان، حتت القلعة، وقريء توقيعه على العادة جتاه حمراب بسوق جقمق مث كان 

ويف ثاين يوم وهو يوم . احلنفية، أتى بتوقيعه على يد القاضي الشافعي، وتارخيه مستهل ربيع األول منها
اجلمعة حضر الشافعي إىل باب اخلطابة باجلامع، ومل يكن معه أحد من املعتربين بل وحده، فرأى 

دات القضاة احلنفي واملالكي مث احلنبلي إىل جانب سجادته، فدخل بيت اخلطاب ليخطب، فلما سجا
قربت الصالة أتى احلنفي مث احلنبلي، وأبطأ املالكي اجلديد فأتى ومعه مجاعة قالئل، منهم الطرابلسي، 

 اجلمعة وصهر املريين، وهو مطيلس، خلفهما، فدخل وجلس حتت احلنفي فوق احلنبلي، ومل يصل سنة
  ...على 

  سنة تسعة وتسعين وثمانمائة

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا عبد العزيز بن يعقوب، وسلطان مصر والشام امللك 
احلنفي وظيفته شاغرة، مث وليها : األشرف أبو النصر قايتباي، ونائبه بدمشق قانصوة اليحياوي؛ والقضاة

 حمب الدين ابن القصيف، والشافعي شهاب الدين بن الفرفور، واملالكي يف أثناء هذه السنة كما سيأيت
مشس الدين الطولقي، واحلنبلي جنم الدين بن مفلح؛ واألمري الكبري يلباي؛ واحلاجب الكبري الشريف يونس، 
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واحلاجب الثاين تنم؛ ودوادار السلطان أركماس، ونائب القلعة برد بك، مث وليها خيشباي؛ ونقيبها 
وه الفاجر؛ وكاتب السر حمب الدين األسلمي؛ وناظر اجليش متربغا الترمجان األسلمي؛ ودوادار قانص

  .النائب قطش

ويف يوم السبت مستهلها خلع بنيابة القلعة لألمري برد بك أحد مماليك السلطان، فدخل القلعة متضعفاً 
ويف يوم . الث هذا الشهر احملرمعلى نية أن يلبس تشريفه إذ طاب بعد أيام، فقضى حنبه عشية االثنني ث

االثنني عاشوراء، أمر النائب بتوسيط نصراين امسه إسحاق اللحام، ألجل أنه قتل زوجته اليت كانت ترضع 
  .ولده منها، لكوا فرضت عليه فرضاً دراهم؛ فوسط على باب بيتها حبارة النصارى

 دمشق، وأخربوا عن احلاج بغالء ويف صبيحة يوم السبت ثاين عشريه دخلت كتب الوفد الشريف إىل
كثري، وعطش شديد، وموت الظهر، وأن الركب احلليب سافر على طريق راشدة، فوجد ماًء كثرياً، 

اجلمعة والسبت، وأن الشاش واإلزار كثري؛ مث دخل : خبالف الركب الشامي، وأن الوقفة كانت يف يومني
  .الوفد الشريف يوم السبت تاسع عشرينه

    

يوم األربعاء ثالث صفر منها، رئي الشاب العطار يوسف بن الوصواص العاتكي مقتوالً عند ويف صبيحة 
ويف يوم األربعاء عاشره قتل األزعر علي بن بلغان، رفيق صيور الشاغوري، سلط . القصر الظاهري

على أن النائب عليه من قتله، فذهب أخو املقتول إىل وايل الشاغور ابن العماد فقتله، وكبست الشاغور، 
ميسك صيور مماليك النائب، فلم يقدروا عليه، فخافت امرأة من الشاغور هلا بنت قد آن دخلوها على 
زوجها، فهربت من الشاغور جبهازها إىل عند أخت هلا بالسويقة احملروقة، مرعوبة، فسقطت على باب 

  .أختها فماتت يف احلال، فهذه ثالثة أنفس جبريرة صيور أيضاً

س حادي عشره اجتمع اجلم الغفري باجلامع األموي، ومنعوا آذان الظهر والعصر إال على ويف يوم اخلمي
باب املئذنة بالرواق؛ وكربوا على دوادار السلطان، لكونه مسك اثنني من مجاعة الشيخ مبارك، لكوم 

نواب ويف يوم األحد حادي عشرينه شاع بدمشق موت مجاعة من . منعوا احلمارين من ايء إىل دمشق
اململكة، منهم أزدمر نائب حلب، بعد تسحب ولده املطلوب إىل مصر، ومنهم أزدمر املسرطن نائب 

  .صفد

ويف يوم االثنني سابع ربيع األول منها، سافر نائب الشام واألمري الكبري ودوادار السلطان، حمرضون 
ويف يوم السبت ثاين عشره . اللقبض على ابن ساعد وابن إمساعيل، مبعاملة عجلون، لعصياما، وإرجافهم

سافر القاصد باجلماعة املزيني الذين باحلبس، من جهة قتل الزيين عبد القادر بن الشرياجي املتقدم ذكره، 
مث يف اليوم رجع بأكربهم، وهو شعبان، لكونه على خطة املوت كما قيل، مث بعد يومني من . وذكرهم
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  . من رقام وهربواسفرهم شاع بدمشق أن مجاعة منهم فكوا الزجنري

ويف هذه األيام خرج من مصر ورجع إىل دمشق قاصد ابن عثمان، ومعه من اهلدايا والتحف على كثرة 
أنواعها، من خيل ورقيق ومعادن وجواهر وسالح وغري ذلك، ودخل دمشق مدخالً عظيماً مع غيبة 

يوماً كثري الوحل، ودخل من ويف يوم االثنني سابع عشرينه، وهو سادس كانون الثاين، وكان . النائب
مصر إىل دمشق نائب قلعتها اجلديد عوضاً عن األيدكي املطلوب إىل مصر، املصادر من مدة، وهي 

ويف عشية يوم األربعاء سلخه رجع النائب إىل دمشق مع أناس قالئل، . شاغرة، واسم هذا اجلديد خيشباي
 يف بالد حوران ودمشق، فإنه أتى من يوم وقد كاد أن ميوت، وقيل إنه سقط عن فرسه من كثرة الثلج

  .اخلميس املار، واستمر إىل اآلن ماكثاً

ويف ليلة اخلميس ثامن ربيع اآلخر منها هلك يف احلبس شعبان احلوراين، مث املزي، أكرب الشاغرين، مث 
إلجرام ظاهرة، املباشرين، لقتل الزيين بن الشرياجي، وأخذ من احلبس إىل املزة ودفن ا، وكان عليه آثار ا

بعد أن كان يف أوائل أمره قرأ شيئاً من القرآن باملدرسة املنجكية، مث أقرأ الصغار باملزة، مث صار من 
أعياا، ومن على أهلها عند أستاذها، ورافع بن الشرياجي إىل مصر، مث رجع واستمر حيط عليه، حىت 

  .هجم عليه مع مجاعة بيت ابن الرجيحي، فقتله كما تقدم

 يوم الثالثاء ثالث عشره سافر إىل مصر مطلوباً ابن الرجيحي الذي قتل ابن الشرياجي ببيته، ليشهد ويف
ويف هذه األيام استقر أينال نائب . على القاتلني رفقاء شعبان الذي هلك بدمشق، وهم أخذوا إىل مصر

  .طرابلس يف نيابة حلب، وآقباي نائب غزة استقر يف نيابة صفد

بني دوادار السلطان واحلاجب الثاين بدمشق، الساكنني يومئذ بالسكة اآلخذة من الشامية وفيه وقعت فتنة 
الكربى إىل جامع التوبة، وقتل وجرح مجاعات، واستمر يف ذلك أياماً، وطلب الدوادار من النائب أن 

يف هذه و. يرسم له جبماعة ميسكوه ويصعد به إىل القلعة، فأىب النائب ذلك حىت يأيت مرسوم السلطان
األيام تضاعف وقوف حال الناس بسبب كثرة وقوع الثلج واجلليد من أول األصم إىل آخره، حىت وصل 
الثلج إىل مصر على ما قيل، ومات دواب كثرية، وغال سعر اللحم حىت صار رطله خبمسة دراهم، وسعر 

  .القمح حىت صارت الغرارة بنحو األربعمائة

األوىل منها، قرئت املراسيم اليت وردت من مصر بعزل دوادار ويف يوم األربعاء رابع عشر مجادى 
السلطان وتوليته أمرة احلج، وأن األمري ميسرة أمري احلج برد بك يكون مكانه بالدوادارية، زيادة على 

أمرة امليسرة، وأن احلاجب الثاين، معزوالً منها، باقياً على أمرة بيده؛ ووردت األخبار بأن السلطان أمر 
لقاضي حمي الدين بن الرجيحي باملقارع، فشق ثيابه لذلك، فشفع فيه كاتب السر، وضرب أخو بضرب ا

  .شعبان باملقارع
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ويف يوم اخلميس خامس مجادى اآلخرة منها، لبس دوادار السلطان املعزول أمرة احلاج، وأمري احلاج 
 كاتب سرها احملب ويف بكرة يوم االثنني سادس عشره دخل من مصر إىل دمشق. املعزول مكانه

  .األسلمي، وهو ناظر القلعة، خملوعاً عليه، والقاه النائب واجلماعة على العادة

ويف يوم االثنني ثامن رجب منها، دخل من مصر إىل دمشق حاجب ثاين، عوضاً عن تنم املعزول، وتلقاه 
ف خلعة بقضاء احلنيفة، وفيه لبس القاضي حمب الدين بن القصي. أرباب الدولة على العادة، وامسه برسباي

ويف ليلة الثالثاء تاسعه . مشس الدين بن الشيخ عيسى، ومنهم عز الدين بن محالن: وفوض جلماعة منهم
قدم من صفد العالمة حمب الدين أبو الفضل بن اإلمام، ونزل ببيت محيه مشس الدين بن كامل، وسلم 

  .لكعليه من فر من دمشق ألجله القاضي الشافعي، فرضى عليه لذ

ويف ليلة اخلميس ثامن عشره، قريب وقت ثلث الليل، احترق مربع باب اجلابية ومشاليها وشرقيها إىل 
الباب، وذهب فيه للناس أموال كثرية، وغالبها بت قبل وصول احلريق إليه، سيما احلريرية والشماعني 

، بعد أن كانت غرارته وصلت ويف هذ األيام هبط سعر القمح إىل ثالمثائة ومخسني. واحلبالني واحلدادين
وفيها نزل صانع محام بيدمر، أمحد القزيزايت، إىل املاء الذي بقدرة احلمام ليسد العيب . إىل اخلمسمائة

  .الذي ا على عادته، فمات وتعلق الظلمة على معلم احلمام

 الشريف، ماماي، ويف يوم الثالثاء مستهل شعبان منها، دخل من مصر إىل دمشق الدوادار الثاين للمقام
ماراً يف الرسلية إىل ابن عثمان، وأثىن عليه الناس يف سفره، فإنه مل يأخذ من التجار شيئاًُ وال مكن اخلفر 

ويف ليلة . منهم، ونزل بالقصر، وكان معه حتف كثرية، منها أربع خيول خاصات مل ير الراؤون مثلهم
حوله قبلي التربة اليت باحلدرة، مبحلة القربيني، األربعاء ثانيه وقت العشاء احترق الفرن وما فوقه و

  .فأدركت وأطفئت

ويف يوم اخلميس سابع عشره أسلم صدقة السامري، الذي كان دخل يف مظامل الناس بدمشق، مث صودر 
وحبس بالقلعة، فلما أسلم يومئذ أخرج منها، وخلع عليه أرباب الدولة، وحكم بإسالمه القاضي 

، مث عاد باختياره إىل القلعة حىت يأيت جواب السلطان، مث يف ثاين يوم أتى إىل الشافعي، وحصل له إكرام
اجلامع األموي إىل عند بيت اخلطابة فصلى ركعتني، مث جلس إىل أن جاء الشافعي فقام له، مث صلى 

  .اجلمعة خلف ظهره، مث رجع إىل القلعة

ن شهور لالنتقام من احلاجب الثاين ويف يوم اجلمعة ثاين رمضان تويف اململوك الذي أتى من مصر م
املعزول، بسبب كونه ام بقتل أخيه الذي كان من مجاعة دوادار السلطان املعزول، وام احلاجب الثاين 

بأنه سبب موته، فإما قبل ذلك ختاصما يف مكان، وأراد هذا اململوك قتله، فرد احلاجب الثاين عن نفسه، 
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يف يومئٍذ، وذهب النائب وصلى عليه مع أرباب الدولة، خال فأصاب طرف زنده فورم مث سرى وتو
احلاجب الكبري فإنه أتى إىل اجلامع األموي متأخراً، وصلى إىل جانب القاضي الشافعي، وكان إىل جانبه 

  .اآلخر القاضي احلنفي

مؤذنني، مث ملا سلم اخلطيب سراج الدين قال املرضى عن أخباره وهو إبراهيم السوبيين، أحد العدول، لل
الصالة غائبة على غائبني، ومل يدر من مها، فصلى الناس على ما صلى عليه اإلمام، وامتنع القاضي 

الشافعي ومن معه لكوم مل يعلموا على من صلي، وكانت العادة أن يصلي باجلامع األموي على غائب 
م، أتيا للحج فماتا يف الطريق إال بإذن القاضي الشافعي، مث تبني أن الرجلني الغائبني شخصان من األروا

  .قبل الدخول إىل دمشق

مث يف أخر هذا اليوم قبض أمري احلاج أركماس الشيخ مبارك تلميذ العداس، ورجالً آخر، وبعث ما إىل 
إن كان لك سر فأظهره، حنقاً عليه : دار السعادة، فضرما النائب، وأمر حببسهما، وقال الشيخ مبارك

  .ة اخلمر جلبة، فسمع القاضي الشافعي مبسكه، فأرسل وأخرجه من احلبسلكونه كان مينع جالب

    

مث يف يوم السبت رابعه أتى مجاعة من القابون إىل حبس باب الربيد، فكسروه وأخرجوا منه رفيق الشيخ 
مبارك، وهرب من يف احلبس، فجاءت إليهم مماليك النائب من دار السعادة بالسالح، فقتلوا مجاعات 

ن أهل الصاحلية، وندرة، وغريهم، أكثر من مائة ومخسني، عند باب الربيد، وباب العنربانني، منهم وم
وعند قرب زكريا عليه السالم باجلامع األموي، وختبطت دمشق، وامتنع القضاة من احلضور بيوم االثنني 

اخليضري من مصر بدار العدل، وال قوة إال باهللا، ويف عشية يوم اجلمعة سادس عشره وصل جنم الدين بن 
  .إىل دمشق، وتوعك

ويف يوم األحد رابع . ويف يوم االثنني ثامن عشر شوال منها، خرج احلاج من دمشق، وأمريهم أركماس
  .عشريه رجعت املزيربية منه، وأخربوا بالرخاء واخلري الكثري

هرية، اليت مبقربة باب ويف يوم األحد مستهل ذي القعدة منها، حفر يف الزاوية القلندرية، جوار القبة الظا
الصغري، قبلي بالل رضي اهللا عنه، عن ناووس حجر، فإذا هو مكتوب عليه اسم فاطمة بنت أمحد بن 

احلسني بن علي بن أيب طالب و، قد أحكم بناؤه عليها، وجبوارها نصيبة عليها مكتوب إنه قرب احلافظ ثقة 
ويف ليلة السبت . نة إحدى وسبعني ومخسمائةالدين أيب القاسم علي بن العساكر، مؤرخ الشام، تويف س
ويف ثاين ليلة، ليلة األحد تاسع عشريه، . ثامن عشريه احترق املسمط وما حوله بني العقيبة والعلبيني

  .احترق حوانيت جتاه محام جكارة، الذي جبانب خندق السور

ملالكية، مبرسوم شريف ويف يوم االثنني مستهل ذي احلجة منها، قبض على مشس الدين الطولقي قاضي ا
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ورد من مصر على يد مملوك، ووضع بالقلعة، مث سافروا به صبحة يوم االثنني ثامنه بعمامة صغرية وقد 
ويف يوم السبت آخر . اصفر وجهه، وقدامه مجاعة وخلفه مماليك، وجبانب فرسه ماشيان عن ميينه ومشاله

  .، خبلعة بطراز، وتلقاه النائب على العادةأيام التشريق، دخل من مصر إىل دمشق خاصكي، مبشر النيل

مث يف يوم االثنني خامس عشره دخل من مصر إىل دمشق خاصكي حواط على تركة نائب محاة خبلعة 
ويف هذه األيام اعتىن النائب بنقل املشنقة إىل جانب مئذنة . بطراز، وتلقاه النائب على العادة أيضاً

علوها وعلوه، حبيث قارنت املئذنة املذكورة، وشنق ا مجاعة، الشحم، ونصبها على التل الذي هناك مع 
  .وكثر الدعاء عليه بسبب ذلك، ورؤيت من مصلى العيدين مع بعده، ورؤيت من حملة قرب عاتكة أيضاً

ويف يوم اخلميس خامس عشر مجادى األوىل منها، منعت زين الدين : وقال الشهاب احلمصي يف ذيله
اءة باجلامع األموي، ومن غريه، وأمرت بشيل كرسيه من اجلامع األموي، الصفوري، احملدث من القر

نزهة االس وذكر يف أحاديث موضوعة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث : وسببه أنه مجع كتاباً مساه
أحضر الكتاب املذكور وذكر أنه تاب ورجع عن األحاديث املوضوعة فيه، وأنه ال يعود لذلك، واهللا يعلم 

  .فسد من املصلحامل

ويف يوم الثالثاء عاشر مجادى اآلخرة منها، اجتمع أهل الصاحلية وصنعوا ضيافة عظيمة حضرها خلق، 
وسبب ذلك أشياء، منها عزل دوادار السلطان أركماس عنهم، ومنها عزل الوايل الذي واله أركماس 

، ومنها أم قتلوا شخصاً من هذا عليهم، وكان عبداً هندياً البن التونسي، وكان جدد مظامل عظيمة
أعوان الظلمة، فعمل عليهم النائب مصلحة مخسمائة دينار، فوقفوا لقاضي القضاة بن الفرفور، فمنع 

وفيه قتل اخلواجا مشس الدين بن التونسي ببالد بعلبك، . النائب من ذلك، وغوش عليه يف دار العدل
  .. .ونقل إىل 

  سنة تسعمائة

ملؤمنني املتوكل على اهللا عبد العزيز بن يعقوب العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما استهلت واخلليفة أمري ا
احلنفي حمب الدين : مع ذلك امللك األشرف أبو النصر قايتباي؛ ونائبه بدمشق قانصوه اليحياوي؛ والقضاة

صر بن القصيف، والشافعي شهاب الدين بن الفرفور، واملالكي مشس الدين الطولقي، وقد سافر إىل م
مطلوباً، واحلنبلي جنم الدين بن مفلح؛ واألمري الكبري األتابكي يلباي؛ واحلاجب الكبري الشرقي يونس؛ 

واحلاجب الثاين تنم؛ ودوادار السلطان برد بك؛ وكاتب السر حمب الدين األسلمي؛ وناظر اجليش متربغا 
  .لفاجر؛ ودوادار النائب قطش القجماسي وهو كاتب اخلزانة؛ ونائب القلعة خيشباي؛ ونقيبها قانصوه ا
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ويف يوم األربعاء ثامن احملرم منها، ورد مرسوم شريف بطلب مجاعات، منهم كاتب السر األسلمي 
لشكوى نصارى السلطان عليه، وعلى من حضره من شهود دمشق وغريهم، وهم الربهان السوبيين، وهو 

اب بن القصيف؛ وابن شهال، ونقيب الشافعي املورق يف القضية املشتكي بسببها، والزيتوين، وعبد الوه
  .ابن سليم، ونور الدين احلمصي، وشهاب الدين احلمراوي 

ويف يوم االثنني ثالث عشره قدم هجان من الوفد على يده كتب من أمري احلاج أركماس، وخلع عليه 
  .النائب 

 وشاع موت حمب الدين ويف يوم األربعاء تاسع عشرينه وصلت كتب احلاج وأخربوا أن العرب عوقوهم؛
بن سامل أحد عدول دمشق الكبار، مبكة، له بعض اشتغال وذكاء، وكان نقيب قاضي القضاة البلقيين، 

  .تويف يف شعبان 

مث ورد اخلرب يوم الثالثني منه بأن احلاج ملا خرج من العقبة، قبل وصوله إىل معان، قبض العرب عليه 
هللا، فكابر وبرز حبرميه ومجاعته عن احلاج، فطمع فيه، مث اشترى وعلى أكابره، وأما أمري الركب، قاتله ا

احلاج نفسه مبال كبري، مث ملا وصلوا إىل احلسا ب املال واحلرمي، ومل يدخل إىل دمشق محل من احلاج، 
ومات نساء كثري برداً وجوعاً، وكذلك األطفال، وذهب مجاعة منهم إىل الشوبك، ومل نسمع مبثل ما 

  .وال قوة إال باهللا جرى عليهم، 

ويف هذه األيام انتقل قاضي احلنابلة جنم الدين بن مفلح من دار احلديث األشرفية بالصاحلية إىل املدينة، 
  .وسكن يف بيت سودون، حبارة األفتريس، شرقي املدرسة الركنية الشافعية، داخل باب الفراديس 

حارة احلمزاوية غريب حارة اللبانة، ومعهم سلم، ويف ليلة اجلمعة ثامن صفر منها نزل احلرامية من زقاق 
إىل درا شيخنا احمليوي النعيمي، فأخذوا جهاز زوجته فاطمة بنت مجعة، ومل يفتحوا باباً، وال قوة إال 

  .باهللا

. ويف ليلة السبت تاسعه دخل من البالد الرومية إىل دمشق قاصد السلطان ماماي، خفية، ليالً يف حمفة

  .وت قاضي احلنابلة حبلب التاذيف وفيه شاع بدمشق م

ويف يوم اجلمعة خامس عشره سافر إىل مصر القاصد املذكور وخرج معه خلق كثري، منهم ثالثة نواب 
  .الشهاب احلمصي، والفخر احلموي، والكمال بن خطيب محام الورد، قاصداً للقاضي : للشافعي

فعي ببيت اخلطابة، ودخل عليه مجاعة ويف يوم اجلمعة ثاين عشريه بعد صالا، جلس القاضي الشا
يسألونه شيئاً يوفون به الدين الذي عليهم من مجال حجتهم، ولكسوم وجوعهم، ملا أخذوا مع الركب، 
فأعطاهم مائة درهم؛ مث حضر القاضي الربهاين بن املعتمد، فسأله هلم فوضع يده يف جيبه وأطال ذلك، مث 

هي اثنا عشر : كم هي ؟ فقالوا: يدهم، فسأهلم القاضي الشافعيأخرج هلم اثين عشر درمهاً فوضعها يف 
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  .درمهاً، فضحك بسبب ذلك غضباً عليه، مث كم عليه فزادهم مثلها، وال قوة إال باهللا 

  .ويف يوم السبت ثالث عشرينه فوض القاضي الشافعي نيابة احلكم بدمشق، لشيخنا حميي الدين النعيمي

وفيه ودع اخلاصكي الذي كان أتى . ألول منها، لبس النائب خلعة الشتاءويف يوم االثنني تاسع ربيع ا
  .على حوطة نائب محاة 

ويف ليلة السبت ثالث عشر ربيع اآلخر منها، قتل مبيدان احلصى أمحد بن العواين املشهور بدمارة، الذي 
  .مات من سنني، ومشت الناس بقتله كما مشتوا مبوت أبيه، وال قوة إال باهللا 

يوم اخلميس ثاين مجادى األوىل منها، دخل من حلب إىل دمشق األمري قرقماس التنمي، باألمر ويف 
الشريف حاجباً كبرياً هلا، عوض يونس املتويف، وتلقاه الناس على العادة إىل املصطبة، وقد شاع يف الناس 

  .أنه رجل عاقل، اللهم اعط املسلمني خريه 

 من مصر إىل دمشق األمري أركماس، الذي كان سبباً لنهب احلاج ويف بكرة يوم االثنني ثالث عشره دخل
  .كما مر، مث طلب إىل مصر فصودر، مث عاد على أمرة امليسرة كما كان، ودخل يومئذ دمشق، قاتله اهللا 

ويف بكرة يوم اخلميس سادس عشره حضر النائب بدار العدل مع القضاة وأرباب الدولة على العادة، 
بن قاضي زرع، التاجر بسوق جقمق، وهو رجل عنده كرب، على احلاجب الكبري، فشكى عبد الرمحن ا

لكونه طلبه ملشيخة سوق جقمق فامتنع، مث شم منه رائحة مخر فضربه ضرباً مربحاً، فغوش الناس على 
احلاجب والنائب، فأظهر احلاجب حقاً على النائب، فأشار يف كالمه إىل القضاة، فقام القاضي الشافعي 

أنت مطالب : وتكلم كالماً بليغاً يف حق احلاجب، وأظهر يف كالمه العتب على النائب، وقالوغوش 
  .بردعه، وكلنا لك تبع يف احلق 

    

ويف هذه األيام ورد من مصر مرسوم بطلب مجاعة شكا عليه املعلم أمحد، مستأجر سوق املارستان، بأم 
شهاب : ارستان، وشهدو وحكم عليهم حاكمانقد تعصبوا عليه مع القاضي الشافعي، الناظر على امل

الدين الرملي نائب الشافعي، وحميي الدين الرجيحي نائب احلنبلي، فطلب الرملي، وشهاب الدين 
الشارعي املصري املالكي، وشهاب الدين احلمراوي الدمشقي الشافعي، والعماد املوقع، والزيتوين، 

  .اء الدين الباعوين، وصالح الدين العدوي، ومجاعته جنم الدين القطيب، و: ومجاعة املارستان، وهم

ويف يوم السبت ثالث مجادى اآلخرة منها، ورد مرسوم شريف جبعل رطل دمشق كرطل مصر، واألوقية 
كأوقية مصر، ألن الذهب الذي أخذ من دمشق مع ماماي اخلاصكي ملا أتى عند ابن عثمان وأخذه معه 

  .بذلك، وأكل احملتسب بسبب ذلك ماالً كثرياً كصنج مصر، فنودي بدمشق ... ووزن 

  .ويف يوم اخلمبيس ثامنه سافر صالح الدين العدوي إىل مصر 



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   109 

وبعد الصالة يوم اجلمعة تاسعه صلى الناس باجلامع األموي غائبة على العالمة جالل الدين السيوطي، 
ذكور عقيب اجلمعة خامس عشر تويف مبصر، ورأيت خبط شيخنا احمليوي النعيمي أنه صلى عليه باجلامع امل

  .سنة إحدى وتسعمائة، وميالده يف رجب سنة تسع وأربعني ومثامنائة

ويف يوم االثنني ثاين عشره دخل دمشق ب إبل بين مدجل من العرب، قريب ألف ناقة ومحل وفصالن 
، مث وضعوا يف صغار، جتأر بصوا األمهات على أوالدها، وأوالدها على أمهاا، حىت حزن الناس عليهم

خان اجلورة، وفارقوا بني الفصالن وأمهام باألكل والبيع، فزادوا يف اجلأر إىل اهللا، حىت مسعت من مكان 
  .بعيد، وال قوة إال باهللا، ودخل معهم عدة رؤوس مقطعة من العرب املذكورين 

 األيام تواترت األخبار ويف هذه. ويف يوم السبت مستهل رجب منها، حترك سعر القمح، وال قوة إال باهللا
ودخل إىل دمشق من . بأن بالد ابن عثمان خمبطة، وأن بين األصفر زحفوا على بالده، وهو يف شدة منهم

وأتى لتلقيه أكابر . حلب نائب قلعتها األمري كرتباي من أقارب الدوادار الكبري مبصر، ليكون نائب صفد
  .ريه صفد، مث سافر من دمشق إليها يوم االثنني رابع عش

ويف بكرة يوم اخلميس سابع عشريه سافر القاضي الشافعي من دمشق إىل مصر، وخلع عليه النائب خلعة 
  .بيضاء مبقلب مسور 

ويف يوم اجلمعة سابع عشرين شعبان منها، وجد صيب مميز مذبوحاً خبرابة على مكان محام قصيفة، مبحلة 
   .قصر حجاج، وصودر أهل احمللة بسببه، وأبواه معروفان

ويف غداة يوم اجلمعة تاسع عشر رمضان منها، ب مجاعة نائب القلعة سوق السالح، وشرع حيصن 
القلعة بآالت احلصار، فتخبطت دمشق وكثر الكالم واختلفت الظنون، حىت قطع غالب الناس مبوت 

تجدد سلطان، السلطان، وأنه ورد إىل نائب القلعة املذكورة مكاتبة املصريني بوفاة السلطان، وأنه مل ي
واشتهر هذا الظن، بل نطق به مجاعات، واستمر إىل بعد صالة اجلمعة، مث ظهر أن سبب ذلك أنه وقع 
بينه وبني قطج دوادار النائب ألجل بعض الناس، فأصلح بينهما النائب وخلع عليهما، فدل ذلك على 

  .سخافة عقل نائب القلعة وقلة حرمة النائب وال قوة إال باهللا 

ة األحد حادي عشرينه سافر قطج إىل مصر، سفره أستاذه النائب، وكان قد طلبه السلطان قبل ويف ليل
  .هذه القضية، فسافر ليعرضها على السلطان، وينظر ماذا طلب بسببه 

ويف يوم الثالثاء نادى النائب بالزينة، كما فعل مبصر وغريها لعافية السلطان ونزوله إىل احلوش، فزينت 
وف احلال، وكثرة األراجيف واحلزن ملا جرى على أهل محاة من نائبها آقباي، واجتماع دمشق غصباً لوق

نائب حلب وطرابلس ومحص ا، وضرب نائبها فيهم بالسيف، وب احلرمي وسبيهم وقتل الصغار، 
وذهب يف ر العاصي خلق كثري غرقاً، وحصل بسبب الزينة فساد كثري من عدة أنواع، يف مثل هذا 
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  .باً بالليل، وال قوة إال باهللالعسر، 

وبني العشاءين ليلة الثالثني منه، وقع حريق حتت طارمة القلعة، حىت وصلت النار إىل مسجد النحلة، 
  .واحترق جسر الزالبية واحلديد، ومجيع ما بينهما 

يكمل ويف يوم اجلمعة ثالث شوال منها، خطب الشيخ سراج الدين بن الصرييف على منرب األموي، فلم 
اخلطبة حىت حصل له قولنج منعه من الرتول إىل املنرب، فأشار إىل بعض الناس أن يصلي بالناس، فصلى 

م، وسراج الدين مستمر على املنرب مل يصل، مث بعد الصالة أنزل مغمى عليه إىل قدام بيت اخلطابة؛ مث 
  .حتامل إىل بيته 

    

  .ن حاشية القاضي الشافعي، حنو عشره ويف هذه األيام ورد كتاب من مصر بطلب مجاعة م

ويف يوم السبت خامس . ويف بكرة يوم السبت ثامن عشره سافر وفد اهللا من دمشق، وأمريهم يلباي
عشريه سافر الشيخ عالء الدين البصروي مطلوباً إىل مصر، لتحقيق ما كتبه من التصنيف يف القاضي 

ر السلطان، وقيل إن السلطان أوقف على املصنف، الشافعي، وكاتب معه األمري الكبري للبدري كاتب س
  .فطلب ليحاققه وجيد به، وال قوة إال باهللا

ويف يوم األربعاء سادس ذي القعدة منها، رجع اجلماعة الذين طلبوا إىل مصر، من مجاعة القاضي 
وا مع صيب الشافعي، بعد أن متادوا يف السفر ليأيت جواب القاضي، فلم يأت إال وهو قد سافروا، مث رجع

  .كمال الدين ابن خطيب محام الورد، القاصد إلبهم بعدم السفر

ويف بكرة يوم االثنني حادي عشره دخل مملوك النائب، دواداره قطج، من مصر وصحبته خلعة بطراز 
ألستاذه، وأخرى له، وتلقاه أرباب الدولة على العادة، بعد أن نصب خيمة بالقبق، قرب مسجد القدم، 

ئب القلعة إليه وإمنا خرج غوغاء الزعر إنكاء لنائب القلعة، وكان احلاجب الكبري ضعيفاً، فلم ومل خيرج نا
  .يلبس اخللعة املذكورة لنائب القلعة، إذ العادة أن احلاجب إذا غاب يلبس له حنقاً عليه 

، أخذها ويف يوم االثنني خامس عشريه ورد مرسوم يف شيخنا احمليوي النعيمي، بسبب وظيفة ابنه التقي
  .خاله البن محدان، فطلب إىل دار العدل، مث دفع إىل الشرع فظهر احلق بيده 

ويف يوم االثنني مستهل ذي احلجة وصل اخلرب من مصر إىل دمشق، بأن الدوادار الكبري آقربدي دخل من 
سمائة، سفره من البالد القبلية إىل مصر أواخر ذي القعدة، وأن األمري قانصوه األلفي، والشامي، ومخ

حتاملوا ودخلوا على األمري الكبري أزبك الظاهري، وأقاموا للركوب على آقربداي، فركب معهم، فرفع 
من كان يطيع اهللا ورسوله، فليأت إىل علم السلطان، : السلطان علمه عند باب القصر ونادى مناديه

 وكذلك يشبك اجلمايل، فاحناز غالب اجلماعة إليه، وهرب القراصنة، فوضع أزبك منديالً يف رقبته،
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ودخال إىل السلطان طائعني، فوضعا يف احلديد بالقاعة؛ ورسم السلطان بأن من مر عليه من املذكورين 
  .اهلاربني ومل ميسكه فهو غرمي املقام الشريف، وأرسل بذلك إىل مجيع النواب، فاهللا حيسن العاقبة 

  .ى الشيخ الصاحل علي اجلربيت، تويف مبصر ويف يوم اجلمعة رابع عشره، بعد الصالة، صلوا غائبة عل

ويف يوم اجلمعة حادي عشريه صلوا غائبة باجلامع األموي على رجلني، أحدمها الشيخ شهاب الدين أمحد 
بن أمحد بن األقيطع الربلسي، وترجم بالعلم والدين، والثاين الشيخ الصاحل الويل اذوب نعمة، تويف 

  .بصفد 

ية من عند النائب إىل قرية األشرفية وبالسر، شكا عليهم الديارنة، فقتل منهم ويف هذه األيام خرجت سر
خلق كثري، وبت أمواهلم، وهتكت حرميهم، وكانت فتنة عظيمة، وقبض على أهل قرية صحنايا، مث 

  .أطلقوا 

 له مبصر ويف هذه األيام أيضاً نفي أتابك العساكر املصرية، أزبك، إىل مكة املشرفة بطاالً، بعد أن وقع
  ... .خبطة كبرية، وقام عليه مماليك السلطان؛ واستقر مكانه باألمرة الكربى متراز الشمسي 

  سنة إحدى وتسعمائة

  .ليعلم السلطان من يرفع رأسه للسلطنة، وأنه خمتف مل ميت... 

موي، ويف يوم العيد الكبري، يوم اجلمعة عاشره، صلى النائب اجلمعة حتت اخلطيب مبقصورة اجلامع األ
  .وهو خالف العادة فإن العادة ال يصلي فيها إال السلطان 

ويف ليلة األحد ثاين عشره قدم بدر الدين ابن أخي القاضي الشافعي من الدورة يف بالد عمه، وبشر بأن 
  .عمه ويل نظر اجليش بدمشق 

لقب بالناصر، وأن ويف اليوم املذكور وصلت اهلجانة إىل دمشق، بأن حممد ابن السلطان قاتباي تسلطن و
قانصوه مخسمائة توىل األمرة الكربى، وأن جان بالط دوادار كبرياً، فدقت البشائر، ونودي بالزينة على 

  .العادة، فلم يزينوا سوى القلعة خلوف الناس على أمواهلم 

ته ويف بكرة يوم االثنني ثالث عشره قرئت املراسيم حبضرة أرباب الدولة بدمشق، بأن كل أحد على عاد
  .يف واليته

ويف ليلة األربعاء خامس عشره أصبح األمري عساف نائب بريوت وصيدا وتلك املعاملة، مقطوع الرأس 
مرمياً على مصطبة مبحلة العنابة، وكان النائب على ما قيل حامالً منه يف الباطن، واستأذن منه مراراً يف 

  .لى املناحيس ببالده الرجوع إىل بلده فلم يأذن له، وتأسف الناس عليه حلرمته ع
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ويف يوم الثالثاء سابع عشرينه بعد أن كان أطلق قانصوه األلفي من قلعة صفد، مث سافر إىل دمشق، مث 
أنا طائع : القاهرة، احتال نائب صفد على نائب قلعتها وعلى اخلاصكي الذي أتى إليهما من مصر، وقال

 مجعا عليه العشري لقبضه، مث خرج منها على محية غري عاص، حىت اجتمعوا يف مكانه وقتلهما، وكانا قد
  .عاصياً 

  .ويف هذه األيام كثر القتل يف دمشق، سيما يف البالصية، وأهل الزعارة، وقلت حرمة النائب 

وفيها وردت األخبار من مصر بتولية للسيد عبد الرحيم العباسي كتابة سر دمشق، وأنه أعطى األمري 
  .لة مستكثرة مبصر، حىت سعى له يف هذه الوظيفة ماماي قاعتني له يساويان مج

ويف هذه السنة أشيع اخلرب بتحريك بين : قال شيخنا احملدث مجال الدين بن املربد الصاحلي يف تارخيه 
األصفر، وأم يف مراكب كثرية حنو األربعني، وأن ملكهم شاب، فسألين السيد نور الدين بن نقيب 

الواردة فيهم، فخرجت له جزءاً يف ذكرهم، وخيف من ظهورهم على األشراف أن أخرج له األحاديث 
طرابلس، فأرسل نائب الشام قانصوه اليحياوي سألين عن مكان خروجهم، فقلت له يف احلديث بني عكا 

  .وصور 

  سنة اثنتين وتسعمائة

 مصر والشام وما استلهت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا عبد العزيز بن يعقوب العباسي؛ وسلطان
احلنفي : مع ذلك امللك الناصر أبو السعادات حممد بن قايتباي؛ ونائبه بدمشق قانصوه اليحياوي؛ والقضاة

حمب الدين بن القصيف، والشافعي شهاب الدين بن الفرفور، وهو مبصر إىل اآلن، واملالكي مشس الدين 
األتابك يلباي؛ واحلاجب الكبري قرقماس التنمي؛ األندلسي، واحلنبلي جنم الدين بن مفلح؛ واألمري الكبري 

واحلاجب الثاين تنم؛ ودوادار النائب قطج؛ وسلطان مكة حممد بن بركات؛ وملك الروم أبا يزيد بن 
  .عثمان؛ وصاحب العجم يعقوب بن حسن بك، وهو على بغداد وغريها 

ي مملوك قجماس، ناظر اجليش، أدخل ويف يوم األربعاء سادس احملرم منها، قبض على األمري متربغا الفرجن
  .الربج يف القلعة 

  .ويف بكرة يوم السبت تاسعه خرج من دمشق األمري برد بك، دوادار السلطان ا، نائباً لصفد 

ويف يوم اخلميس حادي عشرينه لبس النائب من القبة خلعة السلطان اجلديد، مث خرج عقب خلعها إىل 
  .مث رجع آخر النهار القبة وأرسل مجاعة لتلقي احلاج، 

وفيه ورد توقيع شريف بعزل حمب الدين بن القصيف من قضاء احلنفية، وتولية بدر الدين بن أخي 
القاضي الشافعي؛ وفوض للعالي احلنفي قاضي طرابلس كان، وحكم له يف شراء بيت اخلواجا مشس 
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دين حسن بثالثني ألفاً، قبل غرامته الدين بن النحاس مبيعاً حكيماً، لكونه كان وقفاً باعه له ولده بدر ال
ويف يوم السبت رابع عشريه، وهو أول تشرين . أضعاف ذلك، وأول شيء حكم به هذه القاذورة القبيحة
  .األول، سافر األمري متربغا املتقدم ذكره من القلعة إىل مصر

ويف يوم اخلميس .... ويف يوم االثنني ثالث صفر منها، دخل من مصر إىل دمشق نقيب قلعتها األمري 
سادسه دخل من مصر إىل دمشق األمري خيشباي املعزول عن نيابة القلعة، وقد يلّ أمره امليسرة بدمشق، 

  .وتلقاه أرباب الدولة، النائب فمن دونه

ويف بكرة يوم االثنني عاشره دخل من مصر إىل دمشق أركماس، الذي كان دوادار السلطان بدمشق، 
، وصحبته القاضي زين الدين عبد الرحيم بن املوفق العباسي، وصحبتهما خلعة وقد فوض إليه نيابة محاة

مث يف يوم اخلميس . البن أخي القاضي الشافعي بقضاء احلنفية، وتلقامها النائب وأرباب الدولة على العادة
 على ثالث عشره لبس بدر الدين ابن أخي القاضي الشافعي خلعته بقضاء احلنفية، وقريء توقيعه باجلامع

العادة، وتارخيه خامس عشر احملرم منها، قرأه الشريف اجلعفري املوقّع نائب كاتب السر، وصحف فيه 
  .كثرياً

    

ويف صبحة يوم اجلمعة خامس ربيع األول منها، احترق حوانيت األخصاصيني والطباق فوقها، خرجت 
ىل دمشق قاضي املالكية مشس ويف بكرة يوم االثنني ثامنه دخل من مصر إ. النار من حانوت إخصاصي

الدين الطولقي، عوضا عن مشس الدين األندلسي، وتلقاه، وناظر اجليش الذي أتى صحبته من مصر، 
اخلواجا زين الدين بن النرييب، أرباب الدولة، النائب فمن دونه، يف اليوم املذكور، ولكن دخل النائب 

اجب واألمراء والطولقي املذكور مع ناظر اجليش مهما إىل دمشق عجالً، ومع إبطال القلعة، مث ذهب احل
إىل بيته، مث رجع الناس مع الطولقي إىل اجلامع، وقرأ توقيعه القاضي اء الدين احلجيين نائب احلنفي، 

  .وتارخيه يف خامس عشرين احملرم

  .ويف يوم السبت ثالث عشره احترقت الطبقة وما حوهلا بسوق الدهيناتية 

ين منه، دخل من مصر إىل دمشق خاصكي لكشف القالع، وتلقاه النائب فمن ويف يوم السبت العشر
  .دونه 

ويف بكرة االثني ثاين عشريه وصل مشد النائب أزدمر، الذي كان نائباً عنه يف القلعة، مث أرسله إىل مصر 
ليه، مبائة ألف دينار مما يف الصندوق بالقلعة بطلب السلطان اجلديد، فأوصلها إىل السلطان، فخلع ع

وأرسل صحبته خلعة محراء مسور خاص ألستاذه النائب؛ وقيل إنه أرسل يطلب من السلطان عجلون 
  .وصيدا والصلت والرملة، حسبما كانت العادة بذلك، فأجابه إىل ذلك 
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ويف هذه األيام شاع بدمشق أن احلاجب الكبري بدمشق، قرقماس، عزل عنها ووليها عنه األمري متربغا 
كان ناظر اجليش بدمشق، وحبس وأطلق، بعد أن أشيع عنه أن ويل دوادارية السلطان الفرجني الذي 

  .بدمشق، فلم يصح 

وشاع أن السلطان فوض الدوادارية املذكورة إىل أمري ميسرة حبلب، جان بالط، فأتى إىل دمشق يف هذه 
  .األيام 

ب الدين بن أخي القاضي ويف يوم اجلمعة سادس عشريه فوض املالكي لنقيبه اجلاهل املتحرك، شها
شعيب، لكونه له عليه مال أقرضه إياه، فاتفق معه على الرباءة من الدين وتوليته، مث اتفق معه على أن يأيت 
بأحد من األكابر يشفع فيه، فذهب إىل شخص ال عقل له امسه برسباي انون ناظر اجلوايل، فشفع فيه، 

  .ت، وال قوة إال باهللا ففوض إليه ليقول ملن يعاتبه يف ذلك إىل غصب

ويف بكرة يوم اخلميس ثاين ربيع اآلخر منها، دخل من مصر إىل دمشق نائب قلعتها، وهو شيخ امسه قاين 
  .بك، وتلقاه أرباب الدولة، النائب فمن دونه، على العادة 

فرجني، وتلقاه ويف بكرة يوم االثنني ثالث عشره دخل من مصر إىل دمشق حاجباً كبرياً ا األمري متربغا ال
  .النائب فمن دونه على العادة، خملوعاً عليه بأمحر بسمور، وكان مدخالً حافالً 

ويف ليلة اخلميس خامس عشر مجادى األوىل منها، خسف القمر شيئاً يسرياً قبل العشاء، مث تكامل خسفه 
  .بعدها، واستمر إىل قرب ربع الليل 

دة اخلوف من آقربدي الدوادار الكبري املعزول، فإنه وأصبح الناس يف شدة من قطع طريق مصر، من ش
ظهر من حنو شهر يف غزة بعد اختفائه من حني وفاة السلطان قايتباي، وشاع يف دمشق أن نائب غزة 
آقباي أيت به حمموالً خمتفياً من مصر، فلما ظهر قيل إن السلطان اجلديد بعث له األمان، فاجتمع عليه 

ن العصاة، وبقي له شوكة، مث تسحب يف أواخر مجادى األوىل ومر على صفد مماليكه ومجاعته وغريهم م
مث على البالد الغربية، فقيل إن نائب طرابلس عصي وأنه قاصده، وكذا شاع بدمشق عصيان أينال الفقيه 
نائب حلب، فأرسل نائب الشام دواداره ومجاعة من األمراء للوقوف يف وجهه، فخرجوا إليه على بعلبك 

  . مجادى األوىل املذكور يف سلخ

أنه يف يوم اجلمعة خامس : ويف مي الثالثاء حادي عشر مجادى اآلخرة منها، ورد مرسوم سلطاين، مضمونه
مجادى اآلخرة حصل بالرميلة وقعة بني مجاعة السلطان ومجاعة قانصوه مخسمائة وتاين بك اجلمايل، 

يل أحد عشر أمرياً معهما، ومل يعلم خرب وحصل لقانصوه بندقة وجرح تاين بك، مث ويل االثنان وو
قانصوه، هل مات أو ال؛ وطلب فيه من نائب الشام بأن يبعث له مجيع املماليك املنفية بسرعة، وأن يبعث 

وراء الدوادار آقربدي اهلارب، فحصل آلقربدي السعد حينئٍذ، وما أظن يسلم له ذلك لكثرة مبغضيه 
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  .وحميب قانصوه 

ع بدمشق أن قانصوه مخسمائة كان تسلطن ستة أيام بباب السلطة، ولقب بامللك عشرينه شا... ويف ثا
األشرف، مث طرد بعد أن أصابته بندقة، وأن الدوادار آقربدي رجع من البالد الشمالية ووصل إىل غزة، 

  .وأن قانصوه املذكور كبسه بغتة بأرض الزعقاء، مث حصره خبان يونس، وقتل من الفريقني خلق كثري 

    

مث استهل رجب باألحد، وفيه توترات األخبار بدمشق بأن قانصوه مخسمائة انكسر ورجع خمتفياً ومل يبق 
  .معه أحد، وقيل قتل؛ مث سارى آقربدي إىل مصر منصوراً 

مث ورد مرسوم بالقبض على نائب قلعة دمشق ونقيبها اللذين مها من عصبية قانصوه مخسمائة، وهو كان 
طلبهما النائب إىل دار السعادة يف حجة شيء، مث غمز مجاعته بالقبض عليهما السبب يف واليتهما، ف
  .وتسلم القلعة، ففعلوا 

ويف ليلة اخلميس تاسع عشره حتلق مجاعة من مماليك احلاجب الكبري متربغاً، ولبسوا لبس النساء وتلقوا 
لذي شرقي داره، الذي هو بسرييت قاضي القضاة كان، مشس الدين بن البدري املزلقي، من باب احلمام ا

جوار قناة الشنباشي، وأتوا معهما ودخل اجلميع بعد املغرب إىل بيتهما، واختفوا يف جانب من البيت، 
فلما كان أواخر الليل أشارتا إىل سيدمها ومكنوهم من قتله، فضربوه بالسكاكني يف جانبه األمين واأليسر 

ا معهما على البوابني فأرادوا قتلهما، ففتحا وخرجوا ويف رأسه، ومكنوهم من أخذ املال ألفني، وخرجت
مجيعاً باملال؛ وظن الناس يف النائب أنه أشار جلماعة جريان املقتول، منهم وايل الرب املخصي، ودواداره 

قطج، ولغط الناس يف ذلك، وغضب لذلك، فأراد اهللا براءته، فجاء نصراين من حارة النصارى من جريان 
بغا، الذي يقال عنه إن أصله فرجنياً، وأخرب خلال األسياد، أن أمري آخور احلاجب احلاجب الكبري متر

املذكور وأستاداره دخلوا إىل مكان كذا ومعهم نساء صفتهم كذا وكذا، ففي احلال أعلم النائب، فبعث 
كور، قطج دواداره إليهم، فكبسوا، فأتى بإحدى اجلاريتني وهي السرية الكربى اخلاص، وأمري آخور املذ

  .والدوادار أيضاً، ماشيني، ومعهم بعض املال، وهرب اخلازندار بالسرية األخرى ببعض املال 

فلما كان بكرة يوم الثالثاء سابع يوم من القتلة، رابع عشرين رجب، أمر النائب بأن يؤتى م من بيت 
لسرية بلبسها اخلاص، وهي قطج القريب إىل دار املقتول مزجنرين، على اهليئة اليت دخلوا ا اجلابية وا

طاقية بلؤلؤ، وحلق خاص مذهب، وقمجون أمحر، فوقه كرب خاص أبيض، مث أخذت الطاقية وألبست 
فأغمى عليها قرب دار السعادة، فأدخلوا على النائب وهو يف االصطبل، ففي احلال أمر . طرطور املساخر

كور، فمات الرجالن، واستمرت السرية بتخوزقهم على أوتاد ممدودة جبانب اخلندق جتاه االصطبل املذ
حية وهي خموزقة، حتادث الناس وحيادثوا إىل وقت العصر، فأمر النائب بتخزيقها ثانياً فماتت، وكان 
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  .يوماً مهوالً 

مث يف يوم األربعاء خامس عشرينه قبض على السرية األخرى، وهي الصغرى، فرئيت حبلى فأمر النائب 
ها، فعريت بالوادي األخضر قبلي الوراقة العزية، وثقلت حبجارة وألقيت يف ذاك ألجله بتغريقها ال بتخزيق

  .املاء العميق بربدى، عند جسر طوغان، من فوقه 

ويف يوم األربعاء ثاين شعبان منها، سافر قاضي احلنفية بدر الدين بن أخي القاضي الشافعي إىل جزين 
  .وبالدها، وخرج يف أة هائلة 

حد سادسه أرسل النائب مجاعة من مماليكه إىل بيت ناظر اجليش، وكيل السلطان ويف بكرة يوم األ
اجلديد، ابن النرييب، فهرب من بيته إىل بيت جاره عبد النيب، فقبضوه وأتوا به ماشياً حافياً، وأدخلوه إىل 

  .القلعة 

كبري آقربدي دخل مصر؛ ويف هذه األيام نادى النائب بتدريب اجلارات، وتواترت األخبار بأن الدوادار ال
وأن قرقماس الذي كان حاجباً بدمشق ويل نيابة غزة؛ وأن أركماس الذي ويل نيابة محاة عزل عنها؛ وأن 

قانصوه مخسمائة هو اآلن بدمشق خمتفياً يعلم به النائب، وألجله أمر بتدريب احلارات، وقيل ألجل 
  .التضييق على احلرامية لكثرم حينئٍذ 

عماد الدين املوقع، وعز : اء ثالث عشرينه وصل من مصر مجاعة القاضي الشافعي، وهمويف يوم األربع
الدين، وابن عم قاضي القضاة، وعلى أيديهم كتب البن أخيه قاضي احلنفية، وشاع أن فيها عزل نائبه 

  .شهاب الدين الرملي لكونه يتراجع ويطلق هجوه 

    

ا دخل مصر، زينت له وآلقباي، مصر، عشرين يوماً، وأن وفيه شاع بدمشق أن الدوادار الكبري آقربدي مل
الدوادار مستمر على وظيفته، وآقباي توىل رأس نوبة النوب، وأنه قد تعني لقلعة دمشق نائب من جهة 
الدوادار، وجهزوا معه مجاعة معه اخلاصكية ليأخذوها من النائب ويسلموها لنائبها اآليت معهم، وقلق 

رجل فيه عقل وثبات، وأكد ذلك أن األمري الكبري متراز أرسل يقول للنائب، إن النائب من ذلك، ولكنه 
آقربدي ومجاعته ساعون يف هالك القراصنة، أنا وأنت وتاين بك اجلمايل، وقد دفع بعض األمراء يف نيابة 

نادى الشام مبلغ تسعني ألف دينار، فبهذا االعتبار زاد وقوف حال الناس وظنوا أن هذه التداريب اليت 
  .النائب بعمارا على احلارات ما هي إال ألمر كمنه منهم 

ويف يوم األربعاء ثامن رمضان منها، وصل اخلرب من حلب بأن نائبها ب فيها وحرق، وحصل خبطة 
  .عظيمة 

ويف يوم اخلميس تاسعه شاع بدمشق أن السلطان عزل قضاة مصر األربعة، وبعث إىل القدس ألخذ 
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  . شريف، ليوليه مكان الشيخ زكريا؛ وأنه ويل كتابة السر البن اجليعان كمال الدين بن أيب

ويف ليلة األربعاء خامس عشره ورد من مصر اخلرب بأن الدوادار آقربدي ومجاعته، كآقباي، تآمروا على 
السلطان وأرادوا سقيه أو مسكه، فأخربه بذلك نائب طرابلس األعور، الذي كان من حزم، وكذلك 

برد بك، فركب اجللبان عليهم وكانت وقعة عظيمة، ونصب آقربدي ومجاعته املكاحل على نائب صفد 
  .القلعة، وحاصروا السلطان ومجاعته 

مث يف خامس يوم من رمضان املذكور تسحب آقربدي ومجاعته، ومل يعلم خربهم، وخربت بيوم 
  .وبت، ودقت البشائر بذلك يف دمشق 

س قاضي احلنابلة جنم الدين بن مفلح خلعة العود، بعد تولية ابن قدامة ويف يوم األحد سابع عشرينه لب
  .مكانه مبصر

ويف بكرة يوم اخلميس سلخه، وهو آخر حزيران، خرج القلعيون بغري أمر، لتلقي نائب القلعة ونقيبها 
ن، فامتنع اآلتيني من مصر، فورد مرسوم باستمرار النقيب املعزول، فعوق اجلديد بتربة تنم لرياجع السلطا

نائب القلعة ألجله من الدخول إىل دمشق، ورجع القلعية، مث ورجع نائب القلعة ورجع القلعية وأدخلوه، 
  .وبقي النقيب اجلديد بالتربة 

  .وفيه لبس القاضي مشس الدين بن يوسف األندلسي املعزول، قضاء املالكية، وعزل مشس الدين الطولقي 

  . وهم يف وجل من فصل الطاعون، وقد مات مجاعة، فاهللا يلطف ويف يوم اجلمعة كان عيد أهل دمشق

ويف هذه األيام وقع القاضي املالكي اجلديد بابن أخي شعيب، وضربه وأركبه محاراً مقلوباً، وكشف 
  .رأسه وجرسه 

ويف االثنني حادي عشر شوال منها، ورد خاصكي من مصر صحبته خلعة للنائب، فلم خيرج إليه لوجع 
، فدخل واخللعة بني يديه مطوية على جنيب، وشاع بني الناس أنه أتى على تركة ابن املزلق رجله وضعفه

  .املقتول، وعلى تركة ابن املعتمد، وعلى كشف األوقاف 

ويف هذه األيام هرب الشيخ حممد بن احلصين ليلة الثالثاء إىل قرية احلنارة من الوباء؛ مث هرب السيد عالء 
على عادته إىل الرب منه، فضعف يف قرية غرابة، مث اختار االنتقال إىل املزة الدين بن نقيب األشراف 

شرقيها فمات ا، ودفن جوار الشيخ عالء الدين البخاري، فلم يغنه احلذر، وكان عمره يف عشر 
  .األربعني، كذا أخرب شهاب الدين بن بري 

م دوادار السلطان بدمشق جان بالط الذي ويف يوم الثالثاء تاسع عشره سافر وفد اهللا إىل احلجاز، وأمريه
  .أتى من حلب 

ويف يوم السبت ثالث عشرينه تويف النائب وكان الوفد باملزيريب؛ وكان قد توىل جديداً عامر بن مقلد، 
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وولده، وولد عدوه جانباي، بقلعة دمشق، كما أشار به النائب قبل وفاته، فحصل بدمشق خبطة من 
عفوه، فتصدى احلاجب الكبري متربغا هلم، وقتل مجاعة وقطع أيدي آخرين، زعرها على النقباء ومن استض

  .فسكنوا، ونادى باألمان، فاطمأن الناس، وخرج وظهر عن شجاعة وخيولية؛ أعانه اهللا على اخلري 

  .ويف يوم األحد رابع عشرينه رجع بعض املزيريبية، وأخربوا بوقوف احلال من كثرة اخلوف والوباء

    

لشيخ األمرد خضر بن عالء الدين املعري، الشاهد بسويقة املصالة، ففتش على من عاشره، وفيه فقد ا
فوجدوه ولد حممود بن دكر، من ميدان احلصى، جوار الشيخ شهاب الدين بن احملوجب، فأرادوا سؤاله 

هاب عنه فاختبأ عند النساء، ووجدوه جمروحاً يف يده وغريها، فحرر عليه، فأقر سراً، فقال للشيخ ش
إنا كنا ذهبنا إىل الغيضة قرب الربوة، فبينما أنا وهو إذ وجل علينا مغربيان ورجل أزعر، : الدين املذكور

يقال له ابن النيات من الشاغور، فأرادوا جيرحوين فهربت منهم، ومل أعلم ما فعلوا مع رفيقي خضر 
  .املذكور 

جدوه مقتوالً مذبوحاً ومضروباً ومفعوالً فيه فذهب أبو خضر، ومجاعة أخر معه، إىل الغيضة املذكورة، فو
الفاحشة، قد أكل ابن آوى إحدى رجليه، وعليه ثيابه احلسان املثمنة مل يؤخذ منها شيء، ومعه دراهم 

حنو ستني درمهاً باقية، وآلة الشرب باقية، فحمل، وأيت به إىل حملته وهو يف أسوأ حال من املثلة واالنتفاخ 
  .غيبة بدفنه، وقبض على رفيقه وعلى والده حممود وحبساً والننت، فأمر نائب ال

ويف هذه األيام وجدت أعيان حرام قد سرقها رجل قوال وقارئ األعشار حتت الكراسي الواعظية، وهو 
مؤذن مبأذنة الشامية، أصله من طرابلس، وكان ضيفاً، لكن اإلجرام ظاهر خبلوته بالشامية، من سكر نبات 

، وغالبه من زوج أخت امرأته جماورة السكري، فوضع يف زجنري، ومحلوا على وثياب حرير وغري ذلك
رأسه طبلية فيها من ذلك، ومحل قدامه عدة طبايل، وخرج على أسوأ حال؛ وشاع عند العوام أن احلرام 
قد وجد عند الفقهاء، الذين يعرفون ما قال اهللا ورسوله، فكاد بعضهم يستحل ذلك، وبعضهم يبالغ يف 

  .يقول إمام الشامية الرجل الصاحل شهاب الدين البقاعي، وال قوة إال باهللا ذلك، و

وفيها ورد كتاب من القاضي الشافعي بعزل شعيب من القضاء، فلم يسلم هو العزل وأعاده شهاب الدين 
  .الرملي إليه ومل يصح 

ريه، على اخلاصكي ويف يوم االربعاء رابع ذي القعدة منها، كرب الناس بدمشق، على مآذن اجلامع وغ
الذي جاء من مصر، وعلى يديه خلعة النائب املتويف، وجاء على كشف األوقاف، وامسه تنم اجلردون، 
وإمنا صار خاصكياً مبصر قريباُ ألجل ظلمه للناس وأخذ أموال األوقاف بلصاً؛ وهذا أول ظلم وقع يف 

  .زمن هذا السلطان اجلديد
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ر يلباي األمري الكبري بدمشق، كان سافر إىل الداودار الكبري ملا ويف يوم اخلميس ثاين عشره دخل من مص
رجع من جفلته إىل غزة، مث إىل مصر، فلما جفل اجلفلة الثانية إىل الصعيد، رجع هذا إىل دمشق على 
عادته، وكان عاداه النائب املتوىف لكونه سافر لنصرة الداودار الكبري، وأخذه له على ما قيل حاصالً 

فشكاه إىل السلطان، فلم يفده إىل طلب قطج ومجاعته، فأنعم عليهم إكراماً للنائب أستاذهم، شعرياًَ، 
فرجعوا خبلعة سنية للنائب، فلم يصلوا دمشق حىت مات النائب، فعادوا ا إىل مصر، فاطمأن هذا األمري 

  .يلباي، وأتى إىل دمشق يومئٍذ

 باجلامع األموي، على ثالثة أنفس منهم احملدث ويف يوم اجلمعة ثالث عشره صلي غائبة، عقيب صالا
العالمة مشس الدين السخاوي، تويف مبكة، ويف ليلة االثنني سادس عشره شاع بدمشق أن املنجمني قالوا 

إن الوباء يرتفع حينئٍذ، فرجع الشيخ حممد بن احلصين، الذي قد كان هرب منه بولده وأهله إىل قرية 
بد الوهاب، مث تويف ليلة اخلميس تاسع عشره عن حنو عشرين سنة، اخليارة، فتوعك ولده وامسه ع
  .ووضعوا اجلثة يف القرب طراحة

ويف يوم السبت حادي عشريه وردت األخبار من مصر إىل دمشق، بأن أبا البقاء بن اجليعان، قصده رجل 
ه، وقال ملتف يف برنس حال خروجه من احلمام، وطعنه بسكني فقتله، واتفق الناس أنه مسلط علي

  .بعضهم سلطه كاتب السر ابن مزهر

ويف يوم األحد ثاين عشريه رجع إىل دمشق دوادار النائب املتوىف قطج، ومعه الوايل املخصي وغريمها، 
ردهم اخلاصكي الذي أتى على احلوطة على مال أستاذهم، وهو اآلن بائت على قبة يلبغا، وقيل أنه من 

ثنني ثالث عشرينه وخرج لتلقيه نقيب القلعة، والقضاة، ومجاعة أقارب السلطان، مث دخل بكرة يوم اال
وأما نائب الغيبة احلاجب الكبري فلم خيرج، ألن زوجته توفيت، وخرج يف رقبته خراج، . النائب املتوىف

ويف هذا اليوم طاشت الزعر وطغى . بل شيع بدمشق موته، وكان على احلواط خلعة خضراء بطراز
  . عند دخول الليل، وكثر ظلم احملتسباحلرامية، وعرى مجاعة

    

وبعد ظهر يوم اخلميس سادس . ويف يوم األربعاء خامس عشرينه ختم حضور الدرس بالشامية الكبرية
عشريه ثار الشريرين، غوغاء ميدان احلصى وغوغاء الشاغور، مبحلة قبور الباب الصغري ومسجد الذبان، 

فاً من النهب، مث ركب األمري الكبري ففرق بني من وقتل مجاعة وجرح آخرون، وغلقت األسواق خو
  .تأخر منهم يف القتال

ويف عشية هذا اليوم ثار السحاب من شرقي دمشق، ومشى إىل جهة الغرب إىل أن أظلمت الدنيا، 
وخشى الناس املطر لكثرة الوخم والسموم، واستمر إىل آخر الليل، فكثر الرجم بالنجوم، فتكشطت 
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ويف يوم اجلمعة سابع عشريه صلوا ....  ورجم بنحو عشرين جنماً يف حنو ساعة السماء من السحاب،
  .باجلامع األموي غائبة على أيب البقاء بن اجليعان املقتول وعلى القاضي احلنبلي مبصر، السعدي

ويف بكرة يوم األحد تاسع عشريه، وهو الثالثون من متوز، وجد أمحد بن حممد الربهان، املعروف بابن 
ين، بنهر بانياس من قبل القربيني، قرب باب سر القلعة، مقتوالً؛ كان باملرجة يتفرج، فقتل مث طرح يف املغ

النهر املذكور، فحمله إىل هذا املكان، فرأوه أهل هذه احمللة، فأخرجوه عند باب السر، فعرف، فحمل إىل 
ويف هذا اليوم اجتمع . فوق املائةبيته، حبارة البقارة، فغسل ودفن؛ وخلف ثياباً عاتكية مقصورة مدقوقة 

األمري يلبايب، األتابكي بدمشق، وقضاا، مبدرسة ابن املزلق، وأصلحوا بني أهل الشاغور وميدان احلصى، 
  .وشرطوا عليهم شروطاً، ومن قتل بينهم هدر دمه

ان ناظر ويف يوم االثنني ثاين ذي احلجة منها، دخل من مصر إىل دمشق اخلواجا ابن النرييب، الذي ك
اجليش بدمشق، وأهانه النائب املتوىف، فسافر إىل مصر، فتوىل نظر اجليش والقلعة ووكالة بيت املال عن 

  .الصالح العدوي، مث دخل يف هذا اليوم

ويف يوم السبت، آخر أيام التشريق، اجتمع غوغاء أهل دمشق مبحلة القطائع؛ غريب ميدان احلصى، ويف 
ذكور لزعر الشاغور، واملزابل وغريها، وقام فيها من أكابرهم، على ما قيل، وليمة عملها زعر امليدان امل

الشهاب بن احملوجب، والسيد إبراهيم، والقاضي تقي الدين بن قاضي زرع، وكانت مبال كبري، وغالبة 
أخذ من احملاجني واملستورين على وجه احلياء والقهر، فألجل إذا مل حيصل هلم سعد يف مرادهم من إظهار 

  .العظمة واألة عند عملها، فنهبت مث تفرق اجلميع، وقد ضحك على اجلميع

ويف يوم اجلمعة تاسع عشره عقب صالا باجلامع األموي، اجتمع القضاة واخلاصكي احلواط، وامسه 
آقباي، عند باب اخلطابة، واجلم الغفري من الناس، وقرأوا ربعات وختموها وأهدوها يف صحائف 

عفائه عنهم عما رسم به أوالً على يد اخلاصكي، الذي جاء خبلعة النائب املتوىف، من السلطان، ألجل إ
  .الكشف على األوقاف ومصادرة أهلها، حىت املارستان، وكثر الدعاء له بسبب ذلك 

ويف هذه األيام قام أهل ميدان احلصى، من رجل من أهل الشويكة، امسه عبد القادر التاجر األجرود، يف 
جد الذي قد كان عمر ووسع سنة، فأتوا بالقاضي نور الدين بن منعة احلنفي، وحكم دم توسعة املس

اخلالء والسلخ اللذين كانا يف عمرها مشس الدين بن كامل يف السنة املذكورة، وأذن احلنفي يف أن جيعل 
اب على مكاما مضافاً إىل املسجد املذكور، فهدما، وشرع عبد القادر يف عمارة ذلك، وجعل احملر

أساس جدار اخلالء، فدخل السلخ يف املسجد زيادة وما سامته من الغرب، قدام احلمام البيدمري، وقيل 
  .اخلان الشرمري، فأضافوا هذه القسمة إىل هذه الزيادة املذكورة

ويف هذه السنة، عقب موت النائب قانصوه اليحايوي، : قال شيخنا احملدث مجال الدين بن املربد الصاحلي
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ى بعض الفقهاء للزعر بأنه جيوز قتل أعوان الظلمة، فصار من قلبه من أحد شيء إما يقتله أو يغريهم أغر
ويعطيهم دراهم فيقتلونه، وحيتجون بأنه عواين، حصل بذلك فساد كثري؛ وقتل يف هذه األيام عندنا يف 

شكمي احلمصاين، وأمحد بن عبد الرمحن بن زريعة، وأبو بكر بن قبيعة، وال: الصاحلية حنو الثالثني، منهم
كديش، وأمحد الكفروري، ووايل الصاحلية بشري الطواشي عتيق الشمسي بن القونصي، ويف املدينة حنو 

قاضي محص كان، قدم دمشق فربطل عليه أعداؤه للشواغرة فقتلوه بسوق البزوريني؛ فسئلت : املائة منهم
و الكراسة، ويف الثانية مبطول حنو الثالثني كراساً عن هذه املسألة مرتني فأجبت يف األوىل جبواب خمتصر حن

  .الذعر يف أحوال الزعر، وحمطمهما عدم اجلواز، وأنه ال جيوز ألحد إغراؤهم: وسيمته

  سنة ثالث وتسعمائة

    

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا عبد العزيز بن يعقوب العباسي وسلطان مصر والشام وما 
لك الناصر أبو السعادات حممد بن قايتباي، وهو شاب أمرد، قيل بالغ، حمصور من شدة مع ذلك امل

واحلاجب : االختالف مبصر؛ ونائبه بدمشق فكان قانصوه اليحياوي، واآلن مل نتحرر من هو أيضاً
 احلنفي بدر الدين ابن أخي القاضي الشافعي، والشافعي شهاب: وهو غائب مبصر؛ والقضاة ا... الثاين 

الدين بن الفرفور، وهو غائب مبصر أيضاً، واملالكي مشس الدين األندلسي، واحلنبلي جنم الدين بن مفلح، 
وكاتب السر عبد الرحيم بن املوفق العباسي؛ وناظر اجليش زين الدين عمر بن النرييب، وهو ناظر القلعة، 

 ونظر القلعة عن صالح الدين ووكيل السلطان وناظر األسرى، ووقف السلطان، والترمجة، أخذ الوكالة
العدوي، والباقي عن متربغا القجماسي؛ ونائب القلعة جاين بك؛ وصاحب مكة السيد حممد بن عجالن؛ 

وصاحب الروم حممد بن بايزيد؛ وصاحب العرب حممد ين يوسف، وقد اتفق يف هذه األعوام أربعة 
  .سالطني، كل منهم امسه حممد كما ذكرنا 

ستهلها، مل يكن بدمشق من حيكم غري آقباي احلواط، دوادار خال السلطان، وهو غر ويف يوم الثالثاء م
بقواعد األمور، وطريق مصر خميف، ولذا قل املخرب عن أهلها؛ وثارت زعر دمشق، وزحف زعر القبيبات 

  .على أهل ميدان احلصى ومل حيصل للوليمة اليت تقدم ذكرها نتيجة

صر جناب صحبته كتب ومراسيم، واشتهر بدمشق أن الدوادار آقربدي ويف ليلة األربعاء تاسعه ورد من م
حصر يف بيته بعد ما جاء من البالد القبلية، وقتل من مجاعته ومجاعة السلطان مجاعات، وأن مماليك 

النائب اليحياوي الذي مات ملا دخلوا مصر أنعم عليهم، فقاتلوا قتاالً شديداً، مث اتفق قانصوه األلفي، 
ألمحر، وخال السلطان خيشى، واليحياوية، وطلبوا الدوادار فهرب منهم، وتبعوه إىل خان وكرتباي ا



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   122 

يونس، الذي كان قد حصل له به النصرة يف تلك املرة كما تقدم؛ مث أرسلوا إىل مشائخ اليلدان 
  .بالتحريض على قتاله

لذي كان شفيع اليحياوي وورد مرسوم إىل اخلراط آقباي بأن يقبض على نائب القلعة اجلديد ونقيبها، ا
قبل موته يف استمراره ا، ورد النقيب الذي كان أتى صحبة نائبها اجلديد، فلما قرأ احلواط املرسوم 

أرسل إىل نائب القلعة بأن يدق البشائر عشية، فلم يفعل، ولعله مل يسهل به ما وقع يف حق الدوادار، مث 
قلعة ليسلم على احلواط، فأمر بالترسيم عليه، وأخربه دقت البشائر صبحة يوم األربعاء مث أتى نائب ال

باملرسوم، مث أرسل طلب نقيبها أيضاً، فامتنع، فأكد الطلب عليه، فلما حضر قرأ عليهما املرسوم، قامتثال، 
فرسم عليهما وأخرجهما من القلعة، ووضع يف القلعة نائب البرية دوالت باي، قيل وطلب أيضاً األمري 

يه لكونه من جهة الدوادار، وحتقق الناس أن أمر الدوادار آل أمره إىل اهلوان به لقلة حمبيه الكبري لريسم عل
  .يف مجيع البالد، لكثرة ظلمه أيام حكمه

ويف ليلة السبت ثاين عشره ثارت زعر ميدان احلصى، وزحفت على أهل الشاغور، وكان الوقعة مبحلة 
اخلوف من الوباء، وقلة احلكام، وكثرة الظلم، وقوة مسجد الذبان، وارجتف الناس فوق ما هم فيه من 

األخبار املخوفة، واستمر اهلواش بينهم إىل قريب ثلث الليل، مث أصبحوا كذلك، والبشائر اليت تقدم 
ذكرها تدق، مث كثر الشر بينهم وزحف أهل الشاغور على السويقة احملروقة بالنشاب واهلدم إىل قريب 

ذين بدمشق، كاحلواط وأمري كبري، فحالوا بينهم، وبعد ثالثة أيام صاحلوا الظهر، فجاءت خيل الترك ال
  .بينهم وسكن الشر بعض سكون

ويف هذه األيام احتاج الناس إىل تتميم البوابات والتدريبات اليت كان النائب املتوىف أمر برمسها، فلما مات 
اء اخلرب بقتل أتابك العساكر املصرية متراز، بطل االهتمام ا، واآلن شرع الناس يف إمتام أمرها، سيما ملا ج

وهروب نائب غزة قرقماس، الذي كان حاجباً بدمشق، إىل الرملة، وأخذ نائب صفد برد بك، الذي 
  .كان دوادار السلطان بدمشق، قلعة صفد من نائبها باحليلة، ليتقوى ا على قتال الدوادار

    

وادار، ومجيع العشري الطائع للسلطان، على مكان خيرج منه واجتمع شيخ بالد نابلس ابن إمساعيل عدو الد
الدوادار من غزة ليحصروه للقتال، وقد اجتمع على الدوادار بغزة العصاة وقطعوا طريق مصر، وكان أول 

دخوله غزة ضعيفاً، ولو ثبت نائبها كان ظفر به، وكفى الناس شره وحتدث الناس أنه على عدم ثباته 
بدمشق حان بالط، الذي كان أمري احلاج بدمشق، وهو جمروح، ومن عليه أن كان وفيها رجع إىل بيته 

  .حامالً صنجق الدوادار، فطلب ورفع إىل القلعة

ويف يوم اجلمعة ثامن عشره ورد مرسوم شريف على احلواط بالقبض على اخلاصكي، الذي كان أتى 
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وفيه شاع أنه رسم . فع إىل القلعةبالقلعة للنائب يف حال ضعفه وأظهر أنه كاشف األوقاف، فمسك ور
بأن يبعث وراء أركماس نائب محاة، والسواري نائب محص، ليحضروا إىل دمشق ليقفو ايف وجه 

  .الدوادار 

ويف يوم األحد عشرينه نودي بدمشق باحلجوبية الكربى لتنم، الذي كان أرسل نائباً للكرك يف أيام 
 جان بالط دوادار السلطان بدمشق فيها، بعد أن كان عزل السلطان املتوىف، مث رجع إىل دمشق واستنابه

عنها وخرج أمرياً للحاج؛ وهو رجل فاجر عدو نائب محاة، ومها من حزب الدوادار، فعجب الناس من 
  .ذلك، فإنه قد اشتهر يف دمشق وغريها، أن كل من كان من حزب الدوادار ممقوت عند مجاعة السلطان 

ه اشتهر بدمشق أن كاشف الرملة أتى إىل دمشق بغتة، وأخرب أن الدوادار ويف يوم األربعاء ثالث عشري
نادى يوم االثنني احلادي والعشرين بالرحيل من غزة، وأن العشران مل يقفوا يف وجهه لعدم املرسوم 

  .السلطاين 

القلعة وفيه ركب احلواط، واألمري الكبري، وتنم الذي نودي له باحلجوبية، واخلاصكي الذي كان رفع إىل 
يف يوم اجلمعة املار، وذهبوا إىل أهل ميدان احلصى ليحضوا عرض الزعر واخليالة ا، فعرضوا عليهم 

جمارام ختويفاً للدوادار املتقدم، فإن احلواط قد خاف من عاقبته، وألجل هذا ذهب إىل عندهم استجالباً 
  . إليه، مث منح مشائخهم خلعاً هلم، وكان القياس أن ميكث يف األصطبل السلطاين أو غريه ويأتون

ويف يوم اخلميس رابع عشرينه دخل إىل دمشق نائب محاة ونائب محص، املطلوبان ليقفا يف وجه 
  .الدوادار 

وفيه ضرب أخو أمحد بن شدود امرأة بسكني عدة ضربات، وقتل الزعر شخصاً يف سطح مسجد 
  .القصب 

نائب حلب أينال الفقيه، استقر يف نيابة الشام، وأنه ويف يوم األحد سابع عشرينه تواترت األخبار بأن 
  .يستمر حبلب حىت يأيت متسلمها 

ويف يوم الثالثاء تاسع عشريه دخلت كتب احلاج؛ ووقع بدمشق مطر وهو أول مطر وقع ا، وذلك بعد 
  .مضي عيد الزبيب باثين عشر يوماً 

 متسلم النائب اجلديد أينال، وفرح به ويف بكرة يوم اخلميس مستهل صفر، أو ثانية منها، دخل دمشق
ويف يوم اجلمعة ثانيه أو ثالثه دخل غالب . الناس لكثرة فساد الزعر وبغيهم، وقلة حرمة احلواط وغريه

  .ويف ثانيه دخل احململ إىل دمشق . الوفد

جامن ويف عشية هذا اليوم تواترت األخبار بأن الدوادار املطرود من مصر، ومعه مجاعة من األمراء، ك
نائب قلعتها، وكالظريف واليها، وكتنبك قرا أحد املقدمني ا، وكآقباي نائب غزة كان، وصلوا إىل 
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بالد الغور، وصحبتهم كرمي الدين بن عجالن، وحممود األذرعي، مث إىل أربد يف حنو ثلثمائة، خيال 
 بعض، ومل ينمم غالب ملبسني، وقلعة دمشق حينئٍذ حمصنة بالرجال وآلة احلرب، فماج الناس بعضهم يف

أهل دمشق من الليل إال قليالً، لشدة رفع أصوام على جوانب القلعة، مث نقل غالب األكابر إنائهم 
  .وأمواهلم إىل داخل املدينة، خوفاً من عشري يأيت، ومن منافقي غوغاء احلارات 

الدوادار املذكور ويف يوم األحد خامسه رجع الكشاف الذين أرسلوا من دمشق، وأخربوا بأن أمر 
ومجاعته متراخ، مل يلتف العشري عليهم، لكوم مظهرين الطاعة للسلطان، فقوي قلوب ترك دمشق 

كاحلواط، وأركماس نائب محاة، وإبراهيم بك نائب محص، اللذين طلبا إىل دمشق خوفاً عليهما، وكذا 
م بأن ال ينتقل أحد من مرتله، وإن متسلم النائب اجلديد أينال الفقيه الذي أتى من حلب؛ ونودي يف اليو

  .خالف ينهب، فكف الناس عن النقلة 

أمحد بن شدود، وهو من أهل . .. وقبضوا على صيب ابن. .. وفيه هجم وايل دمشق ومجاعة املتسلم على
الريب، وذهبوا به إىل املتسلم، فأمر بتوسيطه، فوسط جتاه اصطبل دار السعادة، مث إن أهله أخذوه وبيتوه 

هم إىل وقت الغداء من يوم االثنني سادسه، فحمل إىل خان جقمق وغسل وصلي عليه ودفن عند عند
  .أبيه

    

  .ويف هذه الساعة خرج احلواط يف مجاعة إىل قبة يلبغا، واستعوض جيش دمشق هناك، مث رجع اجلميع

  .مث يف بكرة يوم الثالثاء فعل ذلك، فاطمأن الناس قليالً

عه نادى احلاط بأن املرسوم الشريف ورد، بأن الدوادار آقربدي عاص، وروحه ويف بكرة يوم اخلميس تاس
  .للسلطان وماله لغريه

  .ويف يوم اجلمعة عاشره قيل إن الدوادار والعاصني معه ترحلوا إىل حوايل قرية الصنمني 

ب النصر والفرج  ويف هذه األيام أمر بسد أبواب املدينة إال با- ويف يوم األحد ثاين عشره حتقق نزوله ا 
  .الصغري، وشرعوا يف جتديد باب آخر خارج باب الصغري 

ويف يوم الثالثاء رابع عشره شاع بدمشق وصول النائب أينال الفقيه من حلب إىل بعض بالد دمشق، 
  .وأتت عشران البالد مطلوبني إىل دمشق

  .ية الغزالنيةويف صبحة يوم األربعاء خامس عشره حتقق نزول العصاة مبرج دمشق حوايل قر

ويف يوم اخلميس سادس عشره دخل برد بك نائب صفد إىل دمشق جبماعته، ومعه عشري كثري، حبيث أن 
الناس استكربوا ذلك على العصاة، وظنوا أن النائب اجلديد خيامر مع العصاة مث حتقق وصوله إىل محص، 

  .فزاد ظنهم أنه خمامر
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 إىل عند أستاذه النائب اجلديد أينال، وظهر عصياما ويف صبحة يوم األحد سادس عشريه هرب املتسلم
وخمامرما مع العصاة، ونودي عليهما ذلك بدمشق يف يوم املذكور، والتقى النائب اجلديد والعصاة على 

قرية عذراً، وقيل إن الدوادار تنازل وتواضع مع النائب املذكور، وقيل إنه بشره بالسلطنة سراً وأخفيا 
حنن طائعون اهللا ورسوله والسلطان، فانتقل الناس ورحل : الطاعة مكراً وتقية بقوهلماالعصيان، وأظهر 

  .غالبهم إىل داخل املدينة، وخالفوا املنادى املتقدمة لشدة اخلوف، فامتألت املدينة من اخللق

دى ويف يوم االثنني سابع عشريه نصب الصنجق السلطاين على طارمة القلعة، واجتمع الطائعون حتته فتع
مملوك على آخر مثله، فهرب منه، فقلد كل من العسكر اآلخر ومل يعلموا األمر، فهرب العسكر مجيعه 

  .وظنوا أن العصاة قد أتو بغتة، مث تبني األمر فتعجب الناس لذلك

ويف يوم الثالثاء ثامن عشريه قيل اجتمع الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون، وشهاب الدين احملوجب، 
املصطبة، فأجاب النائب بالطاعة وأنه مع الدوادار، وأن الدوادار أمري سالح السلطان مبصر، بالعصاة على 

وأنه أتى املرسوم الشريف بذلك، وأما املرسوم الذي أظهره احلواط إمنا أتى من خال السلطان دواداره، ال 
 السلطان يف أمره، فمهما منه، وأنا نائب الشام وال بد من دخوهلا، والدوادار معي وأنزله بالقصر، وأراجع

  .رسم امتثلت أمره

ويف بكرة يوم األربعاء تاسع عشريه تصاىف العصاة والطائعون، وذهب النائب من املصطبة إىل الصاحلية، 
فخرج عليه مجاعة منها، فقتل منهم حنو اخلميس رجالً، وقتل من مجاعته بعضهم، وأسر مجاعة ملبسني، 

 فلما ركب أينال الظريف من املصطبة جندة للنائب، هرب الطائعون وكان الطائعون من أهل الصاحلية،
  .إىل دمشق، وأهل الصاحلية إىل داخل التداريب احملدثة ا، ورجع العاصون إىل املصطبة

ويف يوم اخلميس سلخه قيل ورد مرسوم شريف بعزل النائب املذكور، وتولية جان بالط، الذي كان عني 
يه، يف نيابة الشام؛ وأن يلباي األمري الكبري بدمشق فوض إليه نيابة طرابلس؛ لنيابة حلب بدل أينال الفق

وأن نائبها نقل إىل نيابة حلب، ونودي بذلك يف دمشق؛ وأن من أحب من مماليك السلطان الذين هم من 
ن العصاة أن يأيت إىل حتت علم السلطان ويأخذ له جامكية، فليفعل، وأن من أراد من األمراء، العصاة أ

يأيت إىل عندنا وله األمان، فليفعل، أو أراد الذهاب إىل القدس، فليفعل، ويشاور عليه السلطان، وأن نائب 
القلعة يومئٍذ، الذي كان نائب البرية، جعل رأس العسكر الطائعني، وأن احلواط جلس مكانه يف نيابة 

ن الركوب على العصاة غداً، يوم القلعة، وعرض العسكر الطائع عليه بامليدان يوم اخلميس املذكور، وأ
  .اجلمعة، مستهل الشهر اجلديد 

ويف بكرة يوم اجلمعة مستهل ربيع األول منها، أراد الباش املذكور أن يركب بالعسكر ويهجم على 
  .العصاة باملصطبة، فوقع املطر، فعوقوا عن ذلك 
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، مث تفرقوا من املطر أيضاً، مث ويف بكرة يوم السبت ثانيه ركب جيش دمشق كله، والعشري مجيعة، ووقفوا
أتاهم رجل من السعادة وأظهر هلم أنه أتى من مصر مبراسيم شريفة، فظهر أنه من عند العصاة مزور، 

  .فقطع لسانه ويده، نودي عليه بذلك 

    

 ويف يوم الثالثاء خامسه، وهو أول تشرين الثاين، ورد اخلرب من طرابلس بوفاة نائبها أينال، الذي قيل عنه

  .إنه استقر يف نيابة حلب، كما تقدم ذكره، وإنه لو عاش كان خيامر مع العصاة 

ويف بكرة يوم اخلميس سابعه محل العصاة من املصطبة أثقاهلم وموجودهم، فشاع ذلك يف دمشق، فظن 
ها، أهلها أم يريدون الذهاب إىل طرابلس ألخذ مال نائبها أينال املتوىف، أو أم يرتلون إىل البحر من

فساروا حنو الغوطة، وأتوا على قرية بيت اآلبار، مث على قرية البويظة، فخرج مجاعة من جند دمشق 
وكشفوا قبليها ورجعوا بعد العصر، ومعمار السلطان ومجاعة املعمارية يومئٍذ يعمرون يف أساس سور 

ها من األماكن اليت خياف برأس القبيبات القبلي، كما فعلوا يف حملة العنابة، ومقابر باب الصغري، وغري
منها، فهم كذلك وإذا بأوائل العصاة قد أقبل بغتة عجالً، فوقف مجاعة من أهل القبيبات يف وجوههم، 
فقتلوا سريعاً، مث تالحق العصاة وهرب املعمارية، وملك العصاة أوائل العمران، مث تالحقوا حىت وصلوا 

ئعني إىل داخل املدينة، وآخرون إىل القلعة، وازداد إىل عند رأس حملة قصر حجاج، فخرب مجاعة من الطا
  .لكم األمان منا وال تدخلوا بيننا : خوف الناس، وأرادوا العوام البطش فاستأمنهم العصاة، وقالوا هلم

مث دخل الليل ونزل العصاة مبيدان احلصى، فالدوادار عند السيد إبراهيم، والنائب املعزول يف زاوية ابن 
  .را عند الشهاب بن احملوجب، ووايل مصر بتربة تنم عجالن، وتنبك ق

ويف بكرة يوم اجلمعة ثامنه ركب الدوادار وأينال املعزول من نيابة دمشق، وتنبك قرا، وولده، وآقباي 
نائب غزة كان، وجامن مصبغة، وقنبك نائب إسكندرية، ومعهم مجاعة من مشائخ العشري، ومشاة كثرية، 

ل احلرب تدق ووقع القتال من حملة مسجد الذبان، إىل حملة اجلامع ومماليك أجالب ملبسة، وطب
  .الصابوين، واستمروا 

ومل تصل اجلمعة يف غالب اجلوامع، مث تفرقوا قبل العصر بعد قتل مجاعة من الفريقني، وظهرت الذلة على 
ا التدريب الذي العصاة من املكحلة اليت ركبت على السور جتاه تربة العجمي، وأرادوا العصاة أن حيرقو

عمل عن خان اهلجانة، قرب تربة اليحياوي، من طريق قصر حجاج، فلم يقدروا على ذلك من كثرة 
الرمى عليهم من املكاحل البندقية، والكفية، والنشاب وغري ذلك، فذهب العصاة املذكورون إىل ناحية 

 ومن غريهم، وجرح آخرون، الشاغور وحرقوا مكاناً قريب زاوية املغاربة، وقتل مجاعة من الفريقني
  .واستمر شاليش العصاة إىل آخر ار اجلمعة بغري صالة 
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ويف يوم السبت تاسعه أتى شاليشهم كذلك ومعهم مكحلة بندقية مهولة، أصاب يومئٍذ منها دي دوشن 
  .فماتت ... بنتا لبنت عمر احلبال ابن عمر ابن ... ابن 

  .يات كثرية وفيه شرع العصاة يف عمل مكاحل كبار، وجنو

ويف يوم األحد عاشره رتب نائب صفد برد بك على باب شرقي، وأركماس نائب محاة على باب 
الصغري، وعلى كل جانب منه أمري حيرسونه، فباتوا يصوتون ويطلقون املكاحل، حىت أسهروا الناس، 

  .الليل وبعضهم يفحش يف حق الدوادار وغريه من العصاة بصوت عاٍل، يف مكان عاٍل، يف هدوء 

وفيه احترق جانب من سشوق املزار بالشاغور، ومقشر القنب، وبت املدرسة الترابية احلصنية، وأخذت 
  .الكتب اليت ا، خبط الشيخ تقي الدين احلصين، وخط غريه، حىت قيل أا حنو ألف جملدة 

نار، على بارية ويف يوم االثنني حادي عشره رمى رجل من غوغاء مشاة الطائعني عودي حطب، فيهما 
مشايل أول مجلون السويقة جوار بيت شيخنا احمليوي النعيمي، فاستغاث بعض الناس وعارضه، فانطلق 

الرامي وب ميزان فلوس ليحىي التوايت املغريب، وهرب به إىل املعصرة، جتاه خان السبيل، فتتبعه رجل إىل 
ع رأسه، فأصبح يوم الثالثاء مقطوع أن دخل مقربة األشراف، جوار مسجد الذبان، فقبض عليه وقط

  .الرأس، فأعلم به أهله فأتوا وأخذوه 

وفيه أجلأ شيخنا املذكور أن يأيت أكابر الطائعني ويشفع يف عدم األمر بإحراق سوق حملته، ففعل، وقبلوا 
إمنا حنرق بيوت من نعرف عصيانه، يعنون السيد إبراهيم : إمنا حنرق بدمشق: شفاعته، ونودي بدمشق

  .حنوه و

    

ويف يوم الثالثاء ثالث عشره تزايد اخلوف من احلريق من غوغاء الزعر النهاب، فانتقل شيخنا املذكور من 
مرتله إىل بيت حسني البغدادي جبواره، إلمكان اهلروب منه إىل حارة قناة الربيدي، مث انتقل منه إىل بيت 

 األربعاء ثالث عشره، وقد أيس من سالمتة مرتله اخلواجا ابن عرب مبحلة القناة املذكورة، ونام فيه ليلة
  .وحملته 

ويف يوم اخلميس رابع عشره أتى إىل دمشق رجل هجان، من مجاعة نائب محص إبراهيم باك، وظاخرب 
  .خبروج جيش من مصر لكثرة طلب ذلك من الطائعني بدمشق، فخلع عليه 

نجك حبجارة مكينة، ومرام، فاشتد خوف وفيه بىن باب النصر من تربة ادر آص، إىل تربة فرج بن م
الناس، وتقطعت األسباب، وفصل بني احلارات بتداريب مسدودة، وبعضها خبوخة يدخل منها مبشقة 

شديدة، واستمر العصاة مبيدان احلصى، وشاليشهم بالبندقيات عند باب املصلى، وشاليش الطائعني عند 
 يف السماء من شدة صوت املكاحل، وكل أهل حارة اجلامع الصابوين، حتىانزعج من ذلك اخللق والطري
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  .خائفون من احلريق أو النهب أو منهما مجيعاً، وطمع يف ذلك أهل الزعارة 

ويف يوم السبت سادس عشره أتى عشري كثري من الروافض إىل عند العصاة، فلم جيدوا هلم موضعاً مبيدان 
 وغلمام وجواريهم، فتوزع العشري املذكور يف احلصى لكثرة الترك فيه، وسكناهم يف دور الناس خبيلهم

  .أطراف امليدان املذكرور، وإىل حملة باب املصلى 

ويف هذه األيام شرع العصاة يف عمل سالمل كبار طوال، وجنويات، زحافات، ويف زعمهم أخذ املدينة 
ن مراسيم على والقلعة، ويظهرون للناس أن السلطان من جهتهم، وإمنا مييله خاله ومجاعته، وخيرجو

مرادهم، عليهم عالئم السلطان؛ والطائعون يظهرون أنه قد خرج من مصر جيش كثري من نائب الشام 
جان بالط، وأن العشري كان أتى إليهم مث رجع إىل بالده ينتظر قدوم اجليش وجان بالط املذكور ليدخل 

  .معهما 

وأذنه، ملا قيل عنه أنه ساع أتى إىل ويف يوم األحد سابع عشره قطع لعصاوة يد شاب مغريب ولسانه 
  .الطائعني، كما فعل الطائعون بذلك املغريب الذي تقدم ذكره

ويف عشية يوم الثالثاء تاسع عشره ركب العصاة واستمروا يف القتال عند مسجد الذبان مع الطائعني، 
عني، فعجزوا وحرقوا جانباً من قرب قصر حجاج، قرب باب اجلابية، ليدخلوا بغتة إىل أذى الطائ

ورجعوا، ونادوا بأن يستمر اجليش واملشاة إىل ثاين يوم، ورجوا أن يدخلوا املدينة، فأتاهم مطر شديد، 
واستمر إىل ليلة اخلميس حادي عشريه، فلم ينالوا خرياً، وقتل مجاعة وجرح آخرون، وب املشاة يف 

  .احلريق أموال الناس 

ة أيضاً الترب والبيوت اليت شرقي الطريق، غريب املقربة، شرقي فإن يف ليلة األربعاء عشرينه حرق العصا
  .اجلامع الصابوين، وبيوتاً كثرية أيضاً غربيه 

وفيها أخذ مشاعلية العصاة أبواب حوانيت السويقة احملروقة، وجعلوا مجلونه كناً هلم من املطر، وقام 
ألبواب حطباً للمشاعل ولدفايهم، واستمروا الدوادار قبليها، والنائب أينال الفقيه شرقيها، وجعلوا تلك ا

إىل أن طلع الفجر، فهموا بالقتال أيضاً يف يوم األربعاء املذكورة ليأخذوا املدينة كما رجوا، فقوي املطر 
دوادار نائب محاة كان، واستادار الغوركان، ودخال إىل : عليهم فكبتوا خامر منهم مجاعة إىل الطائعني

  .لفريقني بالبندقيات والكفيات ليالً واراً عند اجلامع الصابوين القلعة؛ واستمر شاليش ا

مسع الطائعون أن النائب املعزول يريد أن يسكن يف بيت فارس بالسويقة احملروقة، ومل يعلم نائب القلعة أنه 
 حتت نظره، فأمر بإحراقه، فحرق احلوش والداير واالصطبل، وكان فيه لألمري علي باك، خازندار النائب

  .اليحياوي املتوىف، تنب وشعري كثري، فنهبه العصاة

  .ويف يوم السبت ثالث عشريه سدت اخلوخات اليت بقيت إىل باب اجلابية، ومل يتركوا خوخة نافذة 
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ويف صبحة يوم األحد رابع عشرينه ركب العصاة، وذهب الدوادار جبماعته إىل الباب الشرقي من أبواب 
روه، وأتى النائب جبماعته إىل حملة مسجد الذبان، واستمروا يف القتال املدينة، ومعهم السالمل، وحاص

واملكاحل ترمى إىل املغرب، وجاع العسكر يف اليوم املذكور أشد جوع، وشرع بعضهم ينهب البيوت، 
وقتل مجاعة وجرح آخرون، سيما من مجاعة الدوادار، عند الباب الشرقي، من مجاعة نائب صفد املوكل 

  .اً مهوالً مل ير مثله به، وكان يوم

ويف هذه األيام مسعنا أن األمري الكبري مبصر أزبك الظاهري املنفي إىل مكة، طلب إىل مصر ودخلها، 
  .وفوض إليه األمرية الكربى على عادته 

    

ويف صبحة يوم االثنني خامس عشرينه ركب العصاة أيضاً وأتوا إىل الطائعني من جهة قصر حجاج، 
ة والطائعون عليهم، فردوهم على أعقام، وقتل منهم وجرح مجاعات كثرية، فعادوا إىل فخرج أهل املدين

جهة ميدان اجلامع الصابوين، فلم ينالوا أيضاً مراداً، مث عادوا، أو غالبهم إىل جهة قصر حجاج أيضاً، 
 العصاة، سيما فعاينوا القهر البليغ، مث أشاع بعضهم عن بعض اليحياوية الطائعني أنه طلب الصلح، فطمع

  .الدوادار، وأمسعه الطائعون من السور كالماً سيئاً، مث رجعوا إىل القتال بعد املغرب، مث تفرقوا 

ويف صبحة يوم الثالثاء سادس عشريه أتت الطبلخاناه إىل قبالة الطائعني، مث رجعت وترك القتال وأمن 
ن يرسل إليهم برد بك نائب صفد، بعض الناس، مث أرسل العصاة إىل القلعة رسوالً للصلح بشرط أ

  .وأركماس نائب محاة، فقتله الطائعون قتالً شنيعاً 

ويف صبحة يوم األربعاء سابع عشريه ركب العصاة أيضاً، وأتوا يف أمر شنيع مهلك، وداوروا الطائعني من 
اً، جهات عديدة، ومن جهة قصر حجاج، ومن امليدان، وغري ذلك، فكبت منهم خلق كثري قتالً وجرح
ونزل نائب القلعة منها بنفسه واستوحى العوام، وقاتلوا قتاالً شديداً حىت ظهرت النصرة للطائعني، مث 

  .رجع العصاة بعد املغرب مكبوتني مغلوبني

ويف يوم اخلميس ثامن عشريه ركب الطائعون، وقد ألبس األمري الكبري يلباي نيابة الغيبة، وحضر اجلميع 
ضر من العصاة أحد؛ وشاع بدمشق أن الدوادار شرع يف عمل مكحلة كبرية واستعدوا للقتال، فلم حي

حتمل على عجلة جترها البغال، ونادى الطائعون باألمن واألمان للناس كافة، سيما أهل ميدان احلصى، 
والقبيبات، وأن من أتى منهم إىل عندنا أكرم، ومل يؤاخذ مبا مضى، ومن تأخر عن ذلك فال يلومن إال 

  .نفسه 

  .يف يوم اجلمعة تاسع عشريه استعد الطائعون أيضاً للقتال، فلم حيضر أحد من العصاة و

  .ويف يوم السبت سلخه كذلك
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وفيه أرسل الطائعون على لسان القضاة والعلماء، مع قاصدين هلم، مراسيم شريفة سلطانية بتولية نيابة 
ال تقاتل فقد عزلت، وإن كنت عاصياً الشام لكرتباي األمحر، وأنك يا أينال الفقيه إن كنت طائعاً ف

  .فأعلمنا حىت ننظر، كذا قيل 

ويف يوم األحد مستهل ربيع اآلخر منها، دقت البشائر لعزل أينال الفقيه، وتولية كرتباي األمحر، فأشاع 
العصاة بأن السلطان رضي على أينال الفقيه املعزول، وأن خلعته واصلة، وأن كرتباي عزل عنها، واهللا 

  .بصحة ذلك أعلم 

وقد جرت عادة العصاة أم يناقضون ما أشاعه الطائعون، حىت ال يذهب عنهم غوغاء الزعر، ومشائخ 
العشري، ويظهرون القوة وشدة البأس حىت أشاع بعضهم أم أرسلوا يطلبون علي دوالت أخا سوار 

  .نهم، وهو دليل اإلكبات ليستعينوا به يف القتال، حتنيقاً وإرهاباً وزوراً، وقد كثر الكذب منهم وع

  .ويف يوم السبت سابعه حرق الطائعون مكتب ومسجد املدرسة املزلقية مبحلة مسجد الذبان 

ويف يوم االثنني تاسعه اتقع الفريقان بالنشاب والبندق الرصاص وغري ذلك، وتزايد احلرب، واشتد القتال، 
  .وقتل مجاعة وجرح آخرون، مث ولوا بعد املغرب 

ربعاء حادي عشره وصلت النار إىل املئذنة البصية، مبحلة مسجد الذبان، فسقطت بعد العصر ويف يوم األ
وتباشرت الناس يومئذ بقرب دخول العسكر املصري إىل دمشق، مع شدة اخلوف يف كل حارة بدمشق 

  .من احلريق والنهب، وتعاظم األوباش من الزعر وغريهم، مليل الترك إليهم جلعلهم مشاة هلم 

هذه األيام شاع بدمشق أن العصاة عملوا ألنفسهم بقسماطا كثرياً، وحزموه يف زواملة، وحزموا ويف 
  .حطباً كثرياً، وهم ينقلون اخليل على هيئة املتأهبني للرحيل 

ويف ليلة يوم األحد خامس عشره رحل غالب أهل ميدان احلصى، والقبيبات، إىل حملة قرب عاتكة، 
  .والشويكة وغريمها 

ن العصاة مولون وكان طلب منهم أهل امليدان، والقبيبات، أن يتلبثوا هلم حىت ينقلوا حوائجهم وشاع أ
  .ويوزعوها، خوفاً من النهب من الطائعني، والعشري الذي عندهم، وأهل الشاغور وغريهم

راق وفيه حرق الطائعون من أهل القلعة والشاغور بيت املنويف الطباخ، وبيت زقزوق جبواره، وأرادوا إح
  .السويقة احملروقة، فلطف اهللا وتركوها 

مث يف آخر هذا اليوم ركب العصاة من أواخر مقابر باب الصغري، وبعضهم من الطريق السلطاين، ومهوا 
بإحراق حملة قصر حجاج، من عند بيت فارس، فطفيت النار، واستمروا يف القتال إىل بعد العشاء، مث 

  .ولوا
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س عشره نادي العصاة بلبس العدة الكاملة، وأن أحداً ال خيرج من بيته، وأن ويف بكرة يوم االثنني ساد
اليوم يوم الزحف على املدينة، وركب معهم ابن القواس، وكانت ركبة مهولة مل يركبوا مثلها، وأتو 

مبكاحل كبار وصغار، ونصبوها مبقابر باب الصغري، ووطئوا على مقابر األولياء، واستمروا إىل قرب ثلث 
ليل، مث كبتوا وانقلبوا خائبني بسالملهم الطوال، بعد أن حرقوا جامع جراح ليلتئذ، ليلة الثالثاء سابع ال

عشره، مث اختفى أمرهم يف اليوم املذكور، وأخربهم الكشاف بقرب العسكر املصري، مع نائب الشام 
، وابن اجلبوسي، كرتباي األمحر، ومع جان بالط نائب حلب، ومعهم مشايخ البلدان، كابن إمساعيل

وغريهم، ونائب غزة قراجا، فهرب العصاة يف الثلث األول من ليلة اخلميس تاسع عشره، وتركوا غالب 
أثقاهلم، وبعض حوائجهم، ومواعينهم فيها الطعام، واللحم الضأن معلق مل يطبخ وتركوا 

  . .. . .كوسام

زعر بالشاغور، لكونه تآمر على مجاعة من إىل املرج، مث رجع وقطع يد صهر الشريف قريش كبري ال.. .. 
  .املشاة، فهرب من حلب 

  .ويف بكرة يوم االثنني ثاين عشريه خرج وفد اهللا من دمشق، وأمريهم دولتباي 

ويف ظهر يوم األحد سابع عشريه رجع املزيريبة، وأخربوا بالرخص وقلة احلاج، وأن العرب كثري، وأن 
  . مع الوفد ابن ساعد له يد بيضاء يف عمل اخلري

ويف يوم اخلميس مستهل ذي القعدة منها، وسط النائب رجلني من زعر دمشق، أحدمها من زقاق الربكة، 
يعرف بابن الفكيك، لقتله رجالً مغربياً، والثاين من حملة الشاغور، يعرف بربكات، لكونه من املراقي 

  .الدماء، وهللا احلمد 

 مري، مهنا بن عامر بن مقلد، وجانباي، وقسم البالد بينهما، ويف هذه األيام صاحل النائب بني أمريي آل
مع النائب واحدة، ومع مهنا واحدة، ومع جانباي : وأشهد عليهما القضاة، وكتب بذلك ثالث نسخ

  .واحدة، وخلع عليهما 

ويف يوم اخلميس ثامنه خرج النائب إىل املرج، ومعه أهبة السفر، وأمر أمراء دمشق وجندها باتباعه، 
تضجر مجاعة منهم من إقطاعهم ألجل اخلسائر الكثرية، وضرب النائب مجاعة من اجلوامعة، وصادرهم، و

وهرب بعضهم، وطلب أن خيرج معه إىل مقصده من كل نوع من الصنائع صناع، كاملعمارية والنجارين 
  .واخلراطني واحلجارين والفامية واألساكفة، ومل يعلم أحد مبقصده 

اشره انتقل من املرج إىل قريب عقبة شحرور، قبلي دمشق، وليس معه من املماليك إال مث يف ليلة السبت ع
  .حنو السبعني، وإمنا استخدم مشاة كثرية جبامكية

ويف يوم األحد حادي عشره شاع بدمشق أن الوفد أخذ العرب منه جانباً باللجون وهو حماصر، وأن 
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ه، وأن السلطان امللك الناصر وخاله، دواداره، خمتلفان، الدوادار مقيم جبماعة قليلة بالبرية مل يقطع رأس
وإىل اآلن مل تأت خلعة النائب كرتباي، بل أرسلوا من مصر نائباً لقلعة دمشق فرده النائب من تربة تنم 

  .بباب دمشق، ومل ميكنه من الدخول، والناس يف هرب من وقوع فتنة، فاهللا حيسن العاقبة 

شره سافر النائب إىل الكسوة، وخلع نيابة الغيبة على مترباي القجماسي ويف بكرة يوم اخلميس خامس ع
املشهور بأيب قورة، دواداره يومئذ عوض دولتباي الذي سافر أمرياً للوفد، ودخل أبو قورة املذكور خبلعة 

  .محراء بني القضاة األربعة يف أة 

ملناكر مطلقاً على اختالف أنواعها، وأن ويف يوم اجلمعة سادس عشره نادى نائب الغيبة باألمان وإبطال ا
  .ال حيمل أحد سكيناً وال ما يعتاده أهل الزعارة، وقد أصاب يف ذلك، أيده اهللا تعاىل 

وشاع هذه األيام أن السيد إبراهيم نقيب األشراف قد أهانه جان بالط نائب حلب، وضربة باملقارع 
يقي كرمي الدين بن عجالن يف متكني العصاة مراراً، وأشاع بعضهم موته، وموت حممود األردعي، رف

وإطماعهم يف دمشق، حىت خرب غالبها، وب األموال اليت ال ميكن وصفها، وقتل خلق كثري، وال قوة 
  .إال باهللا 

ويف هذه األيام رجع شهاب الدين بن احملوجب إىل مسجد قرب مرتله، فسكنه ليعمر مرتله، وشاع 
ائفة األمري مشلب، أحد أمراء بين الم، الذين أخذوا احلاج مراراً، وأخذ بدمشق أن النائب قد أغار على ط

  .منهم ماالً كثرياً 

ويف يوم االثنني ثالث ذي احلجة منها، أعيد الشهاب الرملي إىل نيابة القضاء، بعد جهد جهيد، وتراٍم 
حللف الشهاب بن على مجاعة منهم السيد عالء الدين بن نقيب األشراف، وخلع عليه القاضي الشافعي 

  .بري عليه أن خيلع عليه، وأن يفوض إليه، فأبر قسمه

    

ويف يوم الثالثاء، رابعه دخل من مصر إىل دمشق خاصكي، وتلقاه القضاة الكبار على العادة، مبراسيم 
  .شريفه بأن ال جيحف على اليهود يف أخذ اجلزية بل باملعروف 

 صخرة، وأنه يريد يبين هناك قلعة وأن ابن ساعد شيخ تلك ويف هذه األيام شاع بدمشق أن النائب ببالد
البالد مل حيضر عليه، وإمنا أرسل له ابنه وماالً كثرياً، فلم يرض النائب إال حبضوره؛ وبعث إىل دمشق 
يطلب زيادة معمارية وجنارين وفامية وغري ذلك، فهرب غالب الصنايعية، وزاد وقوف احلال من ظلم 

حلاجب الكبري من عند النائب وأتى إىل دمشق متضعفاً، وأخرب بكثرة الضيق يف الرب نائب الغيبة، وهرب ا
  .من النائب، وإخالء غالب القرى هرباً منه 

وفيها وصل قصاد علي دوالت ونائب حلب وغريمها، ومعهم هدايا للسلطان ألجل الدوادار والشفاعية 
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  .إىل دمشق ليستأذنوه يف السفر إىل مصر منه والصلح، ونزلوا بالقصر، وهم منتظرون رجوع النائب 

وفيها كملت العمارة الزيادة الثانية يف املسجد غريب مصلى العيدين، لضيق خان الشومر واخلالء احملدث 
  .شرقية يف طريق املسلمني، بنامها عبد القادر احلريري األجرود من الشويكة 

  .وفيها تويف اخلليفة عبد العزيز وويل ولده مكانه مبصر 

وأحد املعدلني نور الدين بن أمحد اإلربلي مبكة جماوراً؛ والقاضي الوزيري املالكي مبصر أيضاً، وصلي عليه 
: غائبة باجلامع األموي عقب صالة اجلمعة تاسع عشريه قال شيخنا احملدث مجال الدين بن املربد الصاحلي 

ه السنة، بعد أن كسر األر اليت وقد أرسل الدوادار آقربي وهو مبيدان احلصى حياصر دمشق يف هذ" 
تدخل إىل املدينة، من بانياس والقنوات وشبههما إىل أهل الصاحلية، يتوعدهم مرات بالكبس والقتل 

إىل كل واقف عليه من أهل الصاحلية، : واحلرق والنهب، وهم يف أراجيف منه، مث كتب كتاباً يقول فيه
 نعلمكم به أنكم قد نزلتم إلينا وقاتلتمونا، فإن كنتم من قضاا وعلمائها ومشائخها وأكابرها، الذي

تريدون أن نكف عنكم فليرتل إلينا منكم مائة نفس يقاتلون معنا كما قاتلتمونا، وإال فال تلومون إال 
أنفسكم، على أنا طلبنا منكم وضع ما معنا من النساء والنقل عندكم، وحنن باملصطبة ملا وقع احلصار من 

  ".، فأبيتم وعفونا عنكم تلك املرة جهة العنابة أوالً

فسألوين أهل الصاحلية يف الذهاب إليه فامتنعت، وقال كل من ندب لذلك إن ذهب ذهبنا معه؛ مث " 
صرب اخلمول على : سألين بعضهم أن أكتب له جواب ما أرسل به، فكتبت جواباً مطوالً ذكرته يف كتايب

: وأرسلته مع قاصد إىل عند أينال الفقيه نائب حلب، فقال لهمن بلغ أذاه إىل الصاحلني من أولياء اهللا، 

وإن أقمت بينة أن أكثر من مائة : ال واهللا، فقال: أنتم منكم أكثر من مائتني يقاتلونا، فقال له القاصد
  ".وأنتم يف عسكركم أكثر من مائة منا يقاتلون معكم، فسكت : منكم يقاتلوننا أضربك، فقال

حلصار وهذه الفنت من أجود الناس وأقلهم شراً، ويبلغنا عنه الكالم اجليد واألمر وكان نائب حلب يف ا" 
الطيب والكف عن الشر جهده، خبالف الدوادار آقربدي ومن معه من املصريني، وكان أشد الناس عليهم 

إمنا نائب القلعة فإنه بذل نفسه ومجيع أموال القلعة وعددها؛ وكان غريه من األتراك ال يغنون شيئاً، 
هؤالء العلوق : يلبسون ويدورون داخل البلد، وال خيرج أحد منهم إىل الدوادار ومجاعته، وهو يقول

  ".املخابثة، ما أحد منهم يقدر يواجهين أو يفتح عينه يف عيين 

ومل يسعف نائب القلعة غري العوام، خصوصاً أهل الشاغور، فإم برزوا للدوادار عن شر كثري وأذاقوه " 
الزائد، وعضدم مماليك نائب الشام املتوىف قانصوه اليحياوي، حىت بلغين عن الدوادار أنه قال؛ ما البالء 

كنت أظن أن أحداً من العوام يقدر على القتال هكذا، وكانوا يظهرون على سور دمشق ويسبونه 
  ".وينكبت منه ويوخبونه وينادون عليه، يا غراب، لكونه أمسر، ما فاعل ما صانع، وهو يتأمل من ذلك، 
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ومل يتمكن من البلد بشيء، مع أنه التف عليه من املقدمني شيخ بالد نابلس حسن بن إمساعيل، ونائب " 
بعلبك ابن احلرفوش، ومقدم الزبداين، وغريه ابن باكلوا، وكبري املرج خالد الغزالين، ومقدم التيامنة ابن 

وكان هؤالء الذين معه يفسدون ويقطعون الطرقات، بشارة، وباجلملة فكان أكثر من معه طائفة اليمينة 
وأكثر منهم فساداً وقطعاً للطرقات نائب غزة آقباي، فكانوا يأخذون أموال الناس ودوام وحصل منهم 
األذى العام، وخصوصاً ابن باكلوا منهم، حىت قتل بقرية دمر رئيسها وكبريها ابن مرجوح، وكان يطعم 

  ".جيد غري أنه من حزب القيسة الطعام على الطريق وهو رجل 

قيل وباحلصار قتل تنم احلاجب الثاين بدمشق مع أنه كان يتهم أنه يف الباطن من حلف الدوادارية، " 
واألصح أنه مل يعلم قاتله، مث إين رأيت يف ليلة االثنني رؤيا تدل على ذهاب هذه الشدة، وحكيتها للطلبة 

  . وأمره قد انفصل ال يأيت يوم اجلمعة إال: يف الدرس، وقلت

ففي يوم اخلميس أصبح الناس وقد ذهبوا وخلوا غالب ما هلم، وحىت الطعام يف القدور، فتغنم الناس من 
ذلك، وال سيما نائب محاة والصواحلة،، وب ميدان احلصى، وأحرقت أماكن منه، وأظهروا خبايا 

ا، ظهرت يف هذه النهبة من كثرة ألهله، حىت يقال إن خبايا كانت من زمن اللنك ما عرف أحد مكا
  .فحص الناس 

مث بعد أربعة أيام قدم كرتباي األمحر على نيابة دمشق، وجان بالط على نيابة حلب، ومعهما مجاعة من 
. مماليك السلطان، فأقاموا بدمشق مدة مث توجه جان بالط إىل جهة حلب، وتأخر بعده كرتباي قليالً

  .ى كالم حمدثنا انته" واستخدم خالئق وذهب خلفه 

  سنة أربع وتسعمائة

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع 
احلنفي : ذلك امللك الناصر أبو السعادات حممد بن قايتباي؛ ونائبه بدمشق كرتباي األمحر؛ والقضاة ا

 والشافعي شهاب الدين بن الفرفور، واملالكي مشس الدين الطولقي، بدر الدين ابن أخي القاضي الشافعي،
واحلنبلي جنم الدين بن مفلح، وأشيع عزله بابن قدامة ومل يصح ملساعدة النائب له؛ واألمري الكبري قانصوه 

. .. ؛ ونائب القلعة األيدكي، واله النائب يف السنة املاضية؛ ونقيبها. ..اليحياوي؛ واحلاجب الثاين

اتب السر حمب الدين األسلمي؛ وناظر اجليش اخلواجا زين الدين حممد النرييب، وهو ناظر اجلوايل؛ وك
وناظر القلعة ووكيل السلطان واحملتسب ابن احلنبلية؛ ودوادار السلطان جان بالط؛ وصاحب مكة 
حممد الشريف بركات بن حممد بن عجالن؛ وصاحب الروم حممد بن بايزيد بن عثمان وصاحب املغرب 
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  .بن يوسف 

ويف يوم االثنني ثاين حمرمها، عاد النائب من بالد ابن ساعد عجالً إىل دمشق، وتريب بعض الناس من 
عجلته، مث شرع يف مصادرة الناس يف أمواهلم ويف عبيدهم، ومجع عبيداً كثرية، وعلمهم الرمي باملبندقيات 

كبري، وألبسهم األقباع واجلوخ احلمر، والكفيات والسبقيات بالبارود، وجعلهم طبقات، لكل طبقة 
  .وصاروا يشار إليهم بدمشق، وبطل غالب النقباء وأهل الزعارة 

ويف يوم الثالثاء، يوم عاشوراء، لبس النائب خلعة خضراء بطراز خاص، وكان يوماً حافالً بعد أن استبطأ 
  .الناس 

اشني النائب، جاء ليتسلم منه ويف يوم االثنني سادس عشره دخل من مصر إىل دمشق خاصكي من خشد
قلعة دمشق ليولوا فيها بعد ذلك نائباً، وتلقاه النائب والقضاة، فدخل على العادة خبلعة بطراز خاص، مث 
مل يسلمه القلعة ويف يوم األربعاء خامس عشريه، وهو عيد الزبيب، مجع النائب باالسطبل مجيع من له 

مر عليه أن ال يستنيب أحد يف وظيفته، وأن يباشرهم بنفسه، وظيفة باجلامع األموي، وآخر ما انتهى األ
 وفيه أطلق املقبوض عليهم من أكابر الصاحلية من -وأن يسوي بني املؤذنني واملباشرين يف املعلوم، 

  ".كفر فجة " املناحيس 

    

  ويف عشية يوم-. ويف يوم اخلميس سادس عشريه وصلت كتب احلاج إىل دمشق، وأخربوا باألمور

 ،السبت ثامن عشريه، بعد العشاء، بعث النائب وراء الشيخ شهاب الدين بن احملوجب، وايل الرب
وأستداره ابن اخلياطة، ومشاة كثرية حنو الثالثني، فأخرجوه من داره قرب ثلث الليل وأركبوه، واملشاة 

عد، مث أودعه يف حوله، فكاد ينقطع خوفاً، فلما وصل هدده وأضمر له شراً ألجل مكاتبته ابن سا
القجماسية مرسماً عليه، فبات ليلتأذ، فلما حضر القضاة والفقهاء واملستحقون يف اجلامع األموي، ألجل 
حترير أرباب وظائفه، وفرغوا من ذلك، شفع فيه القاضي الشافعي، فشفعه فيه باجلهد، وأتى به إىل بيته، 

  .مث حتدثا وانصرفا

قاضي الشافعي تدريس الغزالية باجلامع األموي عند باب اخلطابة، ويف يوم األحد تاسع عشريه حضر ال
  .للمحلّي " املنهاج " وشرع يف شرع 

ويف آخر ليلة الثالثاء تاسع صفر منها، وهو خامس عشرين أيلول، أرعدت السماء وأبرقت، مث وقع املطر 
ل كرك نوح، وأتى مبشائخه  ويف يوم األربعاء عاشره كبس النائب أه- . اجلديد، مث انقطع واستمر الربق

  . ويف يوم اإلثنني خامس عشره خرج النائب إىل بالد ابن ساعد أيضاً- . وقتل منهم مجاعة

ويف يوم اجلمعة ثالث ربيع األول منها، رجع من سفره بعد أن ب غور هدمي، عند قصر شبيب بالقرب 



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   136 

أطلقهم بالقبيبات، مث حصل له توعك من الزرقاء، وأخذ منهم غنماً كثرياً وجواراً، وأتى حبرميهم، مث 
 ويف أثنائه قدمت خلعة القاضي احلنبلي جنم الدين بن مفلح، على يد صبية عثمان من - . عقب سفره هذا

مصر، بعد عزل من أخذ منه وهو اء الدين بن قدامة مبصر، فأذن النائب يف إلباسها بكرة يوم اإلثنني 
  .نه قصدرابعه، فلبسها، وعنده األطباء، وقيل إ

ويف يوم األربعاء ثامنه أمر خزنداره ومجاعته بتفرقة ألفي دينار على الفقراء واملساكني، فأتوا إىل اجلامع 
 وزاد أمله يوم اخلميس تاسعه، واستمر إىل أواخر ليلة اجلمعة - . األموي، فارتج اجلامع من كثرة األصوات

لعشران كابن إمساعيل، واجليوشي، وغريمها يف عاشره، فأفصد فشاع موته سريعاً بدمشق، فسافر مشائخ ا
احلال إىل بالدهم؛ وخاف الناس بدمشق من الغوغاء، وكان قبل موته قد قمعهم، وهرب غالب الزعر منه 

إىل البلدان واختفوا؛ وكان قد عزل قبل موته احلاجب الكبري واستمر معزوالً؛ ومل يكن بدمشق حينئٍذ 
ووقف على باب احلبس، وضبط دمشق بعض الضبط، واطمأن حاكم إال دوادار السلطان، فركب 

  .الناس

ويف بكرة يوم األحد، صح أن أول الشهر املذكور الثالثاء، فيكون يوم األحد هذا ثالث عشره؛ ودخل 
من مصر إىل دمشق احلاجب الكبري اجلديد قانصوه بن سلطان شركس، وهو شاب، سعى يف توليته 

املتوىف، بعد أن عزل احلاجب قانصوه اليحياوي، وتلقاه القضاة ودوادار احلجوبية وهو مبصر نائب الشام 
السلطان الذي ضبط بدمشق؛ وختم على موجود النائب؛ فلما أن قرئ توقيع احلاجب املذكور، زعم أنه 

هو نائب الغيبة على عادة احلجاب، فنازعه دوادار السلطان، ووقع بينهما، مث جلس دوادار السلطان 
  . لنفسه بنيابة الغيبة يف اليوم املذكور للحكم ونادى

ابن الطيان : ويف عشاء ليلة األربعاء سادس عشره، وهو سلخ تشرين األول، وقع ثالثة من الزعر الغوغاء
عبد الوهاب، وابن كسار اخلطيب، واملعبيوي، بالشريف حممد بن أمحد بن حممد الكلزي الوهراين، 

بنفسه إىل باب زاوية ابن احلصين، فلحقوه فأفصلوه عنده، قيل كان فقتلوه بالسويقة احملروقة، مث حتامل 
امهم يف ب بيته مع أمحد بن شدود الذي وسط يف العام املاضي، وشكى عليهم دونه؛ فوضع هذا 
املقتول بقية الليلة املذكورة يف املسجد بباب خان السبيل، مث أتى نائب الغيبة وقبض على ابن شرباش 

 أمحد بن شاهني احلاجب الثالث، لكونه كان يستخدمهم عنده، وعلى آخرين، مث أتى أخي زوجة األمري
إليه أيضاً شيخا املغاربة جبماعة املغاربة، ومحلوه، بعد أن كتبوا له حمضراً، إىل زاوية املغاربة، وغسلوه ا 

  .ودفن عند صفة الشهداء، كل ذلك حبضرة ولده أمحد البالغ، لكنه غري رشيد 

  . اليوم وجد رجل مذبوح حبارة العجالنة ويف هذا

ويف ليلة اخلميس سابع عشره شنق نائب الغيبة رجالً من ارمني الزعر، مبحلة جامع حسان، يعرف 
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  .بربكات بن أيب اخلري، دالل اجلوار، ومعه آخر 

    

لغيبة ويف بكرة يوم اخلميس رابع عشريه لبس دوادار السلطان بدمشق، الذي نادى لنفسه بنيابة ا
وباشرها، خلعة جاءته بنيابة الغيبة من نائب حلب جان بالط، فلبسها من املصطبة، ودخل ا دمشق 

مدخالً حسناً؛ وتواترت األخبار بأن نائب محاة دولتباي ذهب إىل حلب، نصرة لنائب حلب، وخوفاً من 
 حيالن، ومعه علي دوالت الدوادار آقربدي، وأنه قرب من حلب، أتى من البرية إىل عينتاب، مث منها إىل

  .وبقية العصاة

ويف عشية يوم الثالثاء تاسع عشريه دقت البشائر بدمشق، ونودي بالزينة ا أسبوعاً؛ وشاع أن السلطان 
امللك الناصر حممد بن قايتباي قد قتله الدوادار الثاين طومان باي، بإشارة خال السلطان املذكور قانصوه، 

 رابع ربيع األول املذكور؛ وأن قانصوه املذكور تسلطن يوم السبت تاسع وهم يف الصيد، يوم االثنني
عشره، ولقب بالظاهر؛ وأن طومان باي دواداره الكبري، وأنه عني لنيابة حلب قصروه؛ وأن نائب حلب 

  .جان بالط، الذي هو اآلن حمصور من الدوادار آقربدي وعلي دوالت ومن معهم، يأيت إىل الشام نائباً

ة يوم األربعاء سابع ربيع اآلخر منها، احترق سوق الشيخي، بشرقي خان الليمون، إىل مشايل ويف صبح
سوق اخلضر، وقبلي حارة السعاة، غريب حارة البغيل، ومل ينهب ما فيه من القماش وغريه شيء، بل 

  .احترق اجلميع، وافتقر من سكانه مجاعات من األغنياء، أما الفقراء فكادوا أن يهلكوا 

ن أمس هذا اليوم آخر أيام الزينة اليت حصل فيها من الفساد شيء كثري سيما يف النساء واملردان، مع وكا
  .اخلمر واحلشيش وغري ذلك 

وفيه شاع أن مصر خمبطة، وأن السلطان اجلديد، امللقب بالظاهر، متزلزل؛ وأن نائب حلب ومن معه 
  .حمصورون حبلب من الدوادار آقربدي وعلي دوالت 

ذه األيام أخرب القاضي الشافعي، أن السلطان امللك األشرف قايتباي، وجد له مال عني، مبلغ ثالثة ويف ه
  .آالف ألف وأربعمائة ألف دينار، وأن ولده امللك الناصر حممد أذهبها 

ويف يوم السبت عشره دخل من مصر إىل دمشق متسلم نائب قلعتها، وهو حاجب ثاين أيضاً، عوض 
ذي سافر إىل مصر بسيف كرتباي، ووىل هناك مبصر أمرة أربعني، وأتى هذا بدله، احلاجب الثاين ال

  .ودخل يف أة حافلة 

وفيه شاع بدمشق أن أهل حلب يف ضيق من حماصرة الدوادار آقربدي ومن معه، وأنه غر م ملا مسع بقتل 
لما مسعوا برحيله بغتة السلطان حممد بن عمه، فأظهر هلم اهلروب وترك غالب ثقله ليغريهم بالنهب، ف

ظنوا أنه فعل كما فعل يف ميدان احلصى بدمشق، ملا مسع مبجيء كرتباي والعشران معه، فزحفوا خلفه، 
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  .واشتغل غالبهم بالنهب فرد عليهم بغتة، فقتل خلق كثري، وقبض على آخرين 

 أستادار ويف يوم األحد ثامن عشره دخل من مصر إىل دمشق احلواط على تركة كرتباي، وصحبته
  .السلطان، وصحبتهما أخو كرتباي، مدخالً حافالً 

  .ويف يوم الثالثاء عشريه قتل يف الصاحلية رجالن 

  .ويف هذه األيام رد القاضي شعيب من محاة إىل دمشق، وأعاده القاضي الشافعي قاضياً 

صحبته أمراؤها، ويف يوم األربعاء حادي عشريه وصل من طرابلس إىل املصطبة بغتة نائبها أركماس، و
  .واملنفيون ا، مبرسوم شريف، ليقيمون بدمشق إىل أن يأتيهم ما يعتمدون عليه 

ويف بكرة يوم اخلميس شاع بدمشق، وتواترت األخبار احملاصرة الدوادار آقربدي ألهل حلب، وأم يف 
  .مشقة شديدة منه مع الغالء، وأنه خيشى عليهم من تسليم حلب له 

معة ثالث عشريه دخل من صفد نائبها برد بك، مبرسوم شريف، وأراد أن يرتل بدار ويف بكرة يوم اجل
  .السعادة واصطبلها والقصر، فلم ميكن، فرتل يف بيته 

  .وفيه رجع قاضي احلنفية بدر الدين بن الفرفوري من كفرجون إىل دمشق 

    

ديد آقباي، وهو كان ويف بكرة يوم األحد خامس عشريه دخل من مصر إىل دمشق نائب قلعتها اجل
احلواط على تركة اليحياوي، وأحد من قام يف منع الدوادار آقربدي من دخول دمشق، مث سافر إىل مصر 
بعد هروب الدوادار؛ ويف دخوله لبس أركماس خلعة أتت إليه باالستمرار على نيابته بطرابلس، فلبسها 

إىل دار السعادة؛ فلم يرتل نائب طرابلس من قبة يلبغا مع دخول نائب القلعة املذكور، إىل أن وصال 
ووقف إىل أن لبس نائب القلعة خلعته من حضرة نائب الغيبة، وهو حاجب احلجاب ابن سلطان 

شركس، الذي أعيد إىل نيابة الغيبة، بعدما منعه منها دوادار السلطن بدمشق جان بالط، بإتيان خلعة من 
ار السعادة على عادة نواب الغيبة، مث خرج نائب القلعة مصر إىل احلاجب املذكور ا، فجلس يومئٍذ بد

خبلعته من دار السعادة، والقضاة واألمراء معه، مث سار نائب طرابلس معهم إىل عند باب الفرج، ففارقهم 
  .نائب طرابلس إىل بيته، ودخل اجلماعة مع نائب القلعة 

ا خلفه الزعر بإشارة احلاجب فلم مث يف هذه الساعة هرب حمب الدين األسلمي كاتب سر دمشق، وعد
يلحقوه وجنا بنفسه، وكان قد عرس جديداً على بنت ابن املزلق البكر، من حنو عشرة أيام، ومل يقدر على 

  .أخذ وجهها 

ويف بكرة بوم اخلميس تاسع عشريه دخل مصر إىل دمشق قصروه نائب حلب اجلديد، عوضاً عن جان 
لدوادار آقربدي، وصحبته أمري ميسرة بدمشق، خملوعاً عليهما، بالط، الذي هو اآلن حبلب حماصر من ا
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وتلقامها أرباب الدولة، والقضاة، ونائب طرابلس، ونائب صفد، وكاتب السر حمب الدين األسلمي 
  .اهلارب كما تقدم، ونزل اإلصطبل، بعد أن انتقل احلواط منه إىل دار السعادة 

  .ئبه شهاب الدين الرملي، فعزله مرة ثانية ويف هذه االيام غضب القاضي الشافعي على نا

ويف يوم السبت سادس عشر مجادى األوىل منها، دخل إىل دمشق نائب غزة قراجا، ونزل على املصطبة، 
وأرباب الدولة مجيعهم ا؛ قصروه نائب حلب، وأركماس نائب طرابلس، وبرد بك نائب صفد، 

يبة أليب قورة القجماسي، ومل يبق بدمشق، من الترك واحلاجب الكبري بدمشق، وقد استناب يف نيابة الغ
إال هو، ونائب القلعة، وقد قيل إن احلرية دخلت عليهم لكثرة اخللق من الدوادار آقربدي، الذي هو 

  .حماصر حلب من مدة، وإىل اآلن 

 ويف يوم اخلميس حادي عشريه فوض القاضي الشافعي نيابة القضاة حملمد ولد الشيخ التقي بن قاضي

  .عجلون، وخلع عليه خلعة خضراء، صوف بفرو مسور 

ويف يوم احلمعة، بعد صالا، تاسع عشريه، دخل من مصر إىل دمشق خاصكي، ماراً إىل البالد احللبية، 
إن كان األمري : قيل معه خلعة لألمري علي دوالت، الذي هو اآلن صحبة الدوادار أقربدي، وإنه يقول له

لعة ويقبض على الدوادار املذكور، وإن كان عاصياً يظهر عصيانه، وتلقاه يومئٍذ علي طائعاً يلبس هذه اخل
  .بدمشق من أرباب الدولة، والقلعية، واحلرافيش على غري العادة 

ويف يوم األحد ثامن مجادى اآلخرة منها، دخل من مصر إىل دمشق باش العساكر تنبك اجلمايل، 
  .لرماح باش املماليك وصحبته األمري آخور بباب السلسلة قنبك ا

ويف هذه األيام قد امتألت دمشق من املماليك املصرية، وكثر فسادهم، وامتنع أرباب الدواب من 
  .إخراجها من البيوت، وانقطع اجللب من دمشق، وهجموا على بيوت كثرية 

ا، وأن ويف هذه األيام شاع بدمشق أن الدودار آقربدي واهلعصاة معه قد هربوا من حماصرة حلب وولو
األمري علي دوالت قد انقلب عليهم لعلمه بأن السلطان اجلديد أشد عداوة للدوادار املذكور، ظاهراً 

وباطناً، خبالف السلطان املقتول، وأن تنبك قرا خامر عليهم، وقرر يف نيابة البرية بشفاعة أتابك العساكر 
  .أزبك 

السلطانية على باشهم الصغري أمري آخور، وهم ويف بكرة يوم اجلمعة ثالث عشره ركب املماليك املصرية 
  .بدمشق، ألجل أخذ اجلامكية 

    

ويف عقب صالة اجلمعة شاع بدمشق أن متسلم جان بالط أتى من حلب، ليتسلم ألستاذه دمشق، 
حسب ما رسم له ا السلطان امللك الناصر حممد املقتول، بعد عزله من حلب وتوليتها لقصروه ومسافرته 
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 ونزل باملصطبة، وأن املماليك املصرية عارضوه يف تسليم دمشق ألستاذه جان بالط، إال مبرسوم لنيابتها،
شريف من السلطان اجلديد مللك الظاهر قانصوه وكادوا أن يقتلوه، فهرب منهم وحتصن يف مكان، 
وسبب ذلك على كما قيل أن املتسلم املذكور تعرض يف طريقه لبعض من ينتسب إىل باشهم قنبك 

لرماح، فأتوا إىل أستاذهم وشكوا إليه، فأرسل املماليك يعارضونه، مث دخل القاضي الشافعي يف الصلح ا
بينهم خوفاً من فتنة تقع، فخرج إىل املصطبة ومعه بقية القضاة األربعة، عشية السبت رابع عشره والطف 

  .اجلميع حىت اصطلحوا 

 دمشق ومعه القضاة، وقنبك الرماح واملماليك، ويف بكرة األحد خامس عشره دخل املتسلم املذكور إىل
  .على العادة خرباً ملا وقع 

ويف بكرة يوم الثالثاء سابع عشره دخل من مصر إىل دمشق احلاجب الثاين مبصر، وصحبته عدة سبع 
بغال، وقيل مثان، عليها ماال يف صناديق صغار طوال، قيل يف كل محل عشرون ألف دينار، وقيل يف كل 

أرسله السلطان ليصرف على العساكر املرسلني إىل الدوادار اهلارب ومن معه، وقيل إن هذا صندوق، 
املال اطلع عليه السلطان اجلديد يف خمبأة يف بيت قايتباي، كان ادخره البنه الناصر حممد، وقيل إمنا مال 

كان غالب أكابرهم يف الدوادار آقربديب ظفر به يف بيته، وكان أرساله لطفاً من اهللا بأهل دمشق، وإال 
  .املصادرة؛ وتلقاه القضاة املصريون على العادة 

  .ويف عشية هذا اليوم وصل النائب اجلديد جان بالط من حلب، إىل مصطبة السلطان بدمشق 

ويف يوم األربعاء ثامن عشره كان األمري خري الرملي، ابن عم قاضي القضاة اخليضري، جالساً بسوق 
 مملوك، كان أجرياًَ للشوخيايت، بقرب سوق البزورية، مث خدم يف فتنةالدوادار إىل جقمق، وأتاه رجل أصله

أن صار على هيئة املماليك السلطانية، فضرب خرياً املذكور، فظن أنه يلعب معه، فإذا هو سكران، 
فحاضنه، فأخرج اململوك سكيناً فضرقه ا يف بطنه، فقتله، فمسك ووضع بالقلعة، مث شكىعليه لباش 

  .املماليك قنبك الرماح، فأخر أمره ليحكم فيه ملك األمراء اجلديد 

مث استمر النائب اجلديد ليدخل أول رجب، وقيل لرياجع السلطان اجلديد وخيرج له تقليده بدمشق، وقيل 
  .ليتوجه العسكر املصري الذي بدمشق إىل حلب 

الصاحلية، مث نزل منها إىل أن أتى إىل ويف بعض هذه األيام ركب النائب املذكور من املصطبة وأتى على 
زيارة تنبك اجلمايل الباش الكبري، وهو نازل ببيت برد بك نائب صفد، الذي جوار بيت شاد بك، 
  .اجللباين، فسلم عليه لكونه كان خرج إليه للسالم عليه إىل املصطبة، مع بقية العسكر املصري وغريه 

ثر يف ليلة اجلمعة، واستمر والنالئب اجلديد باملصطبة إىل ويف يوم اخلميس سادس عشريه وقع ثلج، مث ك
  .يوم االثنني سلخه 
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ويف هذه األيام وقع النائب املذكور يف املصطبة، باألمري أيب يزيد، من خواص النائب كرتباي املتوىف، 
  .وضربه وصادره 

لقضاة، إىل النائب ويف صبحة يوم الثالثاء مستهل رجب منها، خرج الباشان املصريان، واألمراء، وا
باملصطبة، واستمالوه يف دخول دمشق، إىل أن يأيت له التقليد واخللعة من مصر، من السلطان اجلديد، 

  .فدخل إىل دمشق يف اليوم املذكور، بتخفيفة من غري تطليب 

 ويف عقيب صالة اجلمعة ثامن عشره صلى النائب جان بالط جبامع يلبغا، وأرباب الدولة معه، واخلاصكي

خري بك، الذي كان امللك الناصر سريه لسلطان الروم أيب يزيد بن عثمان بأرمغان وهدايا سنية، ليخطب 
له بنته كما مر، واآلن قد رجع وأراد السفر إىل مصر، فخلع عليه النائب، وكرب لوداعه يف اليوم 

  .املذكور

 كرتباي معهم أيضاً راجعاً، وسافرت صحبته زوجة النائب كرتباي املتوىف، راجعة إىل مصر، قيل وأخو
وأخرج كرتباي من الفسقية بتربة قجماس، ووضع يف سحلية، وكذلك ولده الذي توىف يف غيبة والده يف 
بالد ابن ساعد، وكذبلك أخته، اليت كانت زوجة من أقامه هو نائب قلعة دمشق، املتوفاة، كل منهما يف 

ل كبري إىل مصر، ليدفنوا يف ترب هناك أنشأها سحلية أيضاً، وأخذوا صحبة خري بك املذكور، مع قف
  .ويف هذه األيام فشت املعاصي واخلمور وال قوة إال باهللا -كرتباي املذكور 

    

ويف ليلة األحد عشريه ختم وايل الرب على حوانيت خارج باب اجلابية، واحتج بوضع قناديل، على كل 
ائب، فرسم يعود املال إىل أربابه، وفك اخلتوم، حانووت قنديل، وأخذ على ذلك كله، فشكى عليه إىل الن

  .ونودي بوضع القناديل املذكورة، وأن ال حيمل أحد سالحاً، وال منكراً، بالليل 

ويف ليلة يوم اخلميس رابع عشريه سافر الباش الثاين املصري، قنبك الرماح، من دمشق إىل حلب، بعد أن 
منها لكثرة فسادهم وشرهم؛ وتأخر الباش الكبري تنبك تقدمه مجاعة من الغز، وفرح أهل دمشق بسفرهم 

  .اجلمايل جبماعته، مث حلقه 

ويف يوم اجلمعة خامس عشريه ظهرت املعايش، وكثري من البضائع، وتيسر اللحم، فظهرت اخلرفان اليت 
  .أخفيت خوفاً من الغز الذين سافروا 

ا يزيد بن عثمان ملك الروم قد حترك، ويف يوم األحد واالثنني سابع وثامن عشريه شاع بدمشق أن أب
وهم بايء واملشي على هذه البالد، ألجل من قتل امللك الناصر حممد بن قايتباي، قيل لكوهه صاهره 

وأراد تزوجيه بابنته، وقيل بابنة أخيه اجلمجمة، اليت هي من مدة سنني مبصر، مع أم اجلمجمة اليت توفيت، 
استفىت على من قتله، وتوىل مكانه، وما أظن هذا الشيوع صحيحاً، وال كابنها اجلمجمة، وإن ابن عثمان 
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  .قوة إال باهللا 

ويف يوم الثالثاء تاسع عشربه جاء مبشر من مصرال خبروج خلعة النائب اجلديد، فطاف على القضاة، 
  .واألمراء، وأخذ من بشارته ماالً كثرياً 

شعبان منها، فخرج أرباب الدولة، والقضاة ودقت البشائر إىل صبحة يوم اخلميس متسهل أو ثاين 
األربعة، والنائب، والعبيد البارودية مشاة بني يديه، والقلعية قبلهم، واحلرافيش قبلهم، ولبس من قبة يلبغا 

على العادة، ودخل يف أة حافلة، وعليه خلعة خضراء بسمور خاص، بشاش بطراز خاص، وقدامه 
  .خاصكي خبلعة بطراز 

 اجلمعة ثانيه أو ثالثه سافر من دمشق إىل بلده بيت املقدس، الشيخ برهان الدين، أخوا ويف عشية يوم
العالمة كمال الدين بن أيب شريف، وقد أتى إىل دمشق مراراً، مث إىل حلب، مث إىل مصر، مث إىل بلده، 

 حلب، بعد أن وأكرمه يف هذه املرة القاضي الشافعي قوالً وفعالً، وأنزله ببيت السيد تاج الدين قاضي
كان نزل خبلوة باخلانقاة السيمساطية، وأراد الربهان املذكور أن يتزوج من بنات دمشق، فلم يتيسر له، 
فأرتاد التسري فلم يتيسر له إال بسمراء، وهو منور الوجه، كثري الفضيلة، وسافر صحبته العالمة عالء 

  .الدين البصروي الدمشقي، ومجاعة

  .ب يف اجلامع األموي، وأقد له بباب الربيد الشموع والسرج الكثريةويف هذا اليوم صلى النائ

ويف يوم االثنني سادسه لبس النائب خلعة، وذلك بعد أن ودع احلواط إىل قبة يلبغا، وخرج أرباب الدولة 
على العادة، مث رجع من وداعه وهو البسها، وقيل أن احلواط خلعها عليه، كما خلع هو عليه، وقيل خلع 

  .القطاعات، وقيل خلعة االستمرارنظر ا

ويف هذه األيام اتفق موت اثنني من أكابر القلعية، أحدمها ديواا عبد القادر، والثاين أحد مقدميها ابن 
  .سكر

ويف يوم اخلميس ثالث عشريه سافر النائب إىل حوران، واحناز على العرب، وكسب منهم إبال كثري، مث 
ريه، وكان القاضي الشافغي حينئذ باخلانقاه الكججانية بالشرف عاد إىل دمشق يوم األحد سادس عش

  .األعلى

ويف ليلة السبت خامس عشريه فقد الرجل ارم األزعر املشهور بابن الطييب احلوراين األصل احلصوي، 
قرب العشاء بدمشق، مث وجد مطروحاً يف ر األنباط، شرقي جامع نصر الدين حممد بن منجك، مبيدان 

  .وأراح اهللا منه العباد والبالد، واهللا احلمداحلصى، 

  .مث يف يوم االثنني سابع عشريه قبض على غرمائه وهم ثالثة، فشنقوا، بعد أن تبني أم قاتلون لغريه أيضاً

ويف يوم الثالثاء ثامن عشريه دخل إىل دمشق وزير امللك املرحوم حممد بن عثمان، وصحبته ملكة يف ثقل 
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النائب، فمن دونه، ومشاة دمشق، وزعرها، بإشارةالنائب، :  وتلقاه أرباب الدولةكبري، قاصداً احلج،
  .إرهاباً للعدو، ودخل من املصطبة يف أة حافلة

ويف هذه األيام قبض النائب على مقدم البقاع ناصر الدين بن احلنش، وكان حضر معه إليه أيضاً مقدم 
اجليوسي، وغريهم من مقدمي البالد مث قبض على خليل نابلس خليل بن إمساعيل، وخليل بن شبانة، وابن 

بن إمساعيل وبقية املقدمني ومجاعام، وطلب من كل واحد من املقدمني ومجاعته وبالده، ومائة ألف 
  .دينار

    

ويف يوم اخلميس سلخه شكا مجاعة من القبيبات للنائب، يف رجوعه عليهم يف املوكب، الفقر والعجز عن 
مال، اليت طرحها عليهم من كسب عرب آل مرى، فوقف يف موكبه واستدعى منهم القيام بثمن اجل

مجاعة، واستعدى باملشاعلية وغريهم، وأمر بضرم ضرباً مربحاً، وهو حاضر قابض على فرسه إىل أن 
  .فرغ منهم، مث ألزمهم مبال كثري عن اجلمال اليت طرحها عليهم، وال قوة إال باهللا

شيخ القبيبات وويل مكانه ابن الدشاري، وطرح بقية اجلمال والنوق وأوالدهم مث عزل النائب لسودون 
على أهل دمشق، فالكبار على أهل احلارات كل واحد بأضعاف مثنه، والصغار على الطباخني وحنوهم، 
وهي جتأر إىل اهللا من اجلوع والعطش والفراق، وعدا كثرية، قيل ألفني، وهذا شيء مل يعهد مثله، فاهللا 

  .ريح املسلمني منه ومن أمثالهي

ويف عشية اليوم املذكور تراءى الناس اهلالل على العادة، فرأوه خفيفاً جداً، فعلموا أن أول رمضان 
  .اجلمعة، وتبني كذب من شهد، وردت شهادته، فأصبح الناس صياماً

شافعي، وقد أفلته ويف يوم األحد ثالث رمضان منها، أتى املقدم ناصر الدين بن احلنش إىل القاضي ال
النائب على حنو عشرين ألف دينار، فسلم على القاضي، مث خرج وركب، مث غاب جبماعته ساعة، مث أتى 

ودخل إىل القاضي املذكور، ويف وجهه حديث كثري كاملتحري، فأخربه أن النائب ويل على بالده أخاه 
 خرج املقدم ناصر الدين من عند حسنا، وخرج حسن املذكور، ومعه مماليك النائب ليسلم البالد، مث

القاضي املذكور، وهرب، مث خرج على املماليك جبماعته وعشريه، وكادوا يزحفون إىل دمشق، على ما 
  .قيل، فرجع املماليك خائبني آيسني من تسليم البالد، فلما بلغ النائب ذلك غضب

ارم إبراهيم بن عطا، أحد ويف يوم األربعاء سادسه قبض جان بالط، دوادار السلطان بدمشق، على 
زعر الصاحلية املفسدين،، وز عليه امرأة من القبيبات، وكان خمتفياً هناك، وأتى به إىل النائب، فأمر بأن 
يشنكل ليقر مبا ب يف وقعة الدوادار من القبيبات، فوعد، وهو معلق بشجرة قرب دار السعادة، مببلغ 

سفر يف آخر النهار املذكور، إىل حصار بالد ابن احلنش، وهو مائة دينار ويطلق، فلما أراد النائب ال
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خيشى من أهل الصاحلية يف هذه : راكب جتاه دار السعادة، قال له جان بالط دوادار السلطان املذكور
اهلرجة أن يأتوا ويرتلوا هذا املشنكل من الشجرة وتذهب احلرمة، فأمر بإنزاله وتقريعه وشنقه، ففعل معه 

  .انه والنائب راكب على فرسه ذلك، فشنق مك

إن سافرت وتركت املقدمني ابن إمساعيل،، وابن شبانة، وابن اجليوسي يف : مث قال له جان بالط املذكور
غري القلعة خيشى عليهم من اهلروب، أو فتنة تقع بسببهم، فأمر بنقلهم إىل القلعة، ألجل املال املرتب 

بالده جماورة لبالد ابن احلنش، فرفعوا إىل القلعة، ورفع عليهم، وأكد االحتراس على ابن معن، لكون 
معهم ناظر اجليش اخلواجا ابن النرييب، مث سافر النائب إىل بالد ابن احلنش، وأهل دمشق يومئذ يف ضيق 

  .ووقوف حال بسبب ذلك وغريه 

الناصري، غريب ويف حال سفره عدا مملوك له ليلحقه، فصدمت فرسه صبياً مميزاً كان مع أبيه على اجلسر 
التغرورمشية، فسقط يف ر بردى يف قوة محله، فلم يدركه أحد، وال ميتاً، ومل يعلم أين ذهب، وكأنه مل 

  .يكن يف ساعة واحدة وال قوة إال باهللا 

ويف عشية يوم اخلميس سابعه شاع بدمشق أن النائب حرق بيت ابن احلنش بقرية قرب إلياس، وب 
البقاع، مث شاع ا بعد ذلك أن النائب دخل بريوت، وأخذ من الفرنج عدة العسكر مجيع ما وجدوه ب

أحجار فضة، تزيد على مخسني حجراً، وعدة مخسة عشر جوخ رفيع، وختم على بضائعهم، يعد تقوميها 
بأضعاف مثنها، ليأخذ عشرها بأزيد من العادة، وأن الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون ذهب إىل عنده 

سه وحادثه، وال قوة إال باهللا، مث شاع ا بعد ذلك أنه دخل صيدا وشوش على قاضيها، ببريوت، وجال
وأمره أن يضبط له جهات ابن احلنش اهلارب، مث شاع بعد ذلك ا أنه أتى إىل دير زيتون وهو مفطر مل 

  .يصم، بل قيل ويشرب اخلمر 

ي الشافعي دوادار الناصري بعدة أمحال ويف يوم األربعاء عشرينه، وهو أول أيام شهر الورد، بعث القاض
  .بغالية هدايا، من قراصيا وسكر وحتف سنية إىل دير زينون للنائب 

  .ويف هذه األيام خلع بأمرة احلاج على أيب قورة القجماسي 

    

ويف السبت ثالث عشريه أتى مهمندار النائب إىل بيت القاضي الشافعي، ومعه عدة نقباء من مجاعته، 
شافعي، مث خرج لريكب، وإذا بالشهاب بن بري قد أتى من شرقي بيت الشافعي داخل واجتمع بال

البوابة، فقبض مجاعة املهمندار عليه قبضاً منيعاً شنيعاً، ونزل املهمندار وساعد على قبضه، وذهبوا إىل 
سيخ وضيق باب املدرسة البادرائية، وأوصلوه إىل دوادار النائب، واحتفظوا عليه، قيل ووضع يف زجنري و

عليه، وأظهروا أن ذلك مبرسوم؛ وظن الناس أن النائب يريد مصادرته يف ماله، بإشارة بعض السعادة 
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  .كابن مصطى 

ويف بكرة يوم األحد رابع عشريه وصل النائب إىل دمشق، ودخل دار السعادة على حني غفلة، فركب 
ه، وظن الناس أن القاضي الشافعي ال يرحع القضاة الكبار، وذهبوا للسالم عليه والتهنئه بالسالمة من سفر

إىل بيته إال بابن بري املذكور، وأنه خيصه مما هو فيه، فكلم الناس فيه، فأظهر له مرسوماً بالشكوى عليه، 
  .وأنه يقبض وحيرز فرجع الشافعي والقضاة، ومل يفلت 

ر قدامه ظاهراً، وفيه اخلمر؛ ويف هذا اليوم شاع أن مهتارا دخل مع مجاعة النائب إىل دمشق، ووعاء اخلم
وأن ابن قاضي القضاة ابن املزلق احملبوس مبسجد امللك األشرف، بدار السعادة، حبس الفرنح عنده يف 

املسجد املذكور من مدة، وهم يشربون اخلمر يف رمضان بالقرب منه، وتأوه له الناس ألمور، منها عجزه 
  .عما صودر به 

عمارة واسعة، إيوان وغريه، باصطبل دارالسعادة، وأضاف إليها أمالك ويف هذه األيام شرع النائب يف 
  .الناس اليت حوله، كحارة املغاين وغريها 

وفيها أخرج ابن إمساعيل، وابن شبانة، وغريمها من املقدمني، من القلعة، وأعيدوا إىل االصطبل يف 
  .جنازير 

اضي الشافعي بولده ويل الدين حممد، وبدر ويف عقب اجلمعة تاسع عشريه، وهو ثاين عشر أيار، حضر الق
الدين احلنفي ابن أخيه بولديه، والقاضي احلنبلي بأوالده الثالثة، وأطفال كثرية، منهم ولدا شيخنا حميي 
الدين النعيمي، وحميي الدين حيىي، وحمب الدين عبد اهللا، وخلق كثري، بدار احلديث األشرفية الدمشقية، 

منهم العالمة أبو الفضل ابن اإلمام، والعالمة أبو الفتح املقرئ، واحملدث مجال لإلمساع على عدة مشائخ، 
الدين بن عبد اهلادي، وأصعد ويل الدين املذكور وقرأ احلديث املسلسل باألولية، وأول ثالثي يف 

البخاري، مث مخسة أحاديث من تتم الكتب الستة، من كل منها حديث، مث أنزل، وأحضر عدة كتب حنو 
  .عني السب

وكنت عينت لقراءة أبعاض منها، ففي الس اعتراين محى مثلثة، وكان له حنو السنتني تأيت إيل، وكان 
يوم اجلمعة هذا نوبتها، فأصعد عوضي الشيخ مجال الدين العسكري احلنبلي، فمسك عليه القاضي جنم 

 الكرسي وأقرأ ما قصد من الدين بن اخليضري بعض حلن فأنزل؛ مث أمرين القاضي الشافعي بالصعود على
فامتثلت ما أمرين : لعل بربكة احلديث تذهب عنك هذه احلمى، فكان األمر كما قال: الكتب، وقال يل

به، مث أنزلت، وصعد الشيخ مشس الدين اخلطيب املصري احلنفي فدعا، مث أنشد الريس ابن النحاس 
الس الشيخ مشس الدين اخلطيب قصيدة، مدحاً يف القاضي الشافعي وأهل احلديث، وكتب مسودة 

  .املذكور وبعض الشهود 
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ويف ليلة السبت سلخه حضر الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون، من بريوت إىل دمشق، والناس يف 
قالقل من جهة رؤية اهلالل، وشاع بدمشق أن بعض الغوغاء رآه ليلة السبت هذه، وأقبل مجاعات، مع 

 ليلتئذ؛ مث رئي ليلة األحد على عادة ابن ليلة، فصلى الناس العيد يوم قوم املؤقتني ألنه ال ميكن رؤيته
األحد بدمشق ومصر وغالب البالد؛ وصلى النائب العيد مبقصورة اجلامع األموي، وخطب القاضي 

الشافعي املشهور باخلليفيت خطبة جامعة وجيزة، وملا فرغ من صالا خلع عليه النائب باملقصورة خلعة 
  .، وخرج معه إىل باب الربيد، مث رجع إىل بيت اخلطابة خضراء بسمور

وحينئذ أخرب بأن اء الدين بن قدامة الدمشقي، الذي كان قد سعى على جنم الدين بن مفلح احلنبلي يف 
قضاء احلنابلة بدمشق، وتوالها، مث عزل عنها، قبل إتيانه إىل دمشق، قد توىل قضاء احلنابلة مبصر، عوضاً 

م الدين املذكور؛ مث أصر النائب، عند ذهابه، للحنفي واملالكي احلاضرين فيها، واحلنبلي عن القاضي جن
  .الغائب عنه ببيته، أن يذهبوا إىل دار السعادة ليلبسوا خلعهم، فذهبوا 

  .ويف يوم الثالثاء ثالث شوال منها، نادى مناٍد من قبل النائب، بإبطال احملرمات، وحرض على ذلك 

    

  .ن املقدمني خليل بن إمساعيل، وخليل بن شبانة، وابن اجليوسي، وغريهم، على مال كثري وفيه أفرج ع

  .ويف هذه األيام أفلت شهاب الدين بن بري من النائب على مال، بعد أن ضربه مربحاً 

ويف يوم اخلميس ثاين عشره رجع عالء الدين البصروي من القدس إىل دمشق، وصحبته مجاعة من أهل 
  .دمشق 

 هذه األيام أخرب مجاعة من حلب، أتوا، بأن الباش الكبري تنبك اجلمايل، وباش املماليك الرماح، ويف
وآقربدي الدوادار العاصي، ومجاعته، كل منهم طلب الصلح، وأم ساعون يف أن يعطى طرابلس بتعلقاا 

  .طرخانا، ويعزل عنها نائبها اجلديد ا، الذي كان نائب محاة، دولتباي 

كرة يوم اخلميس تاسع عشره، وهو الثالثون من أيار، خرج الوفد من دمشق إىل قبة يلبغا، متوجهاً ويف ب
إىل احلجاز، وأمري الركب مترباي القجماسي، الشهري بأيب قورة، وهو حج ثقيل من األروام واحللبيني 

  .والشاميني 

  .ويف هذا اليوم اتفق خروج الوفد من مصر، كما نقل 

شاع بدمشق أن الدوادار آقربدي دخل إىل ميدان حلب، قبل يوم االثنني تاسعه، وهو ويف هذه األيام 
مفكك أزرار قماشه على هيئة املسلم نفسه طائعاً، وقيل إن الباش الرماح وهبه غالب موجوده، خياماً 

 ببيت وخيالً ومجاالً ومماليكاً وذهباً عيناً، ووافقه على ذلك نائب حلب قصروه وغريه، مث انتقل وسكن
أزدمر، قيل من فمه، وقيل غري ذلك، وهذا من العجب الذي هو عمل على غري القياس، واهللا حيسن 
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  .عواقب األمور 

ويف يوم اخلميس سابع عشريه دخل املزيريبة، وقد أخذت العرب مجاعة منهم؛ ووصل إىل النائب كتاب 
النائب بعسكره يف اليوم املذكور من أمري احلاج، بإن مل تدركونا إال أخذنا من كثرة العرب، فخرج 

  .إليهم 

ويف يوم األحد تاسع عشريه حلق النائب مجاعة، منهم نائب طرابلس املعزول دولتباي، الذي كان نائب 
محاة، ومن قبل ذلك كان نائب قلعة دمشق يف حصار الدوادار هلا، ومنهم جان بالط دوادار السلطان 

شركس، وأخذوا معهم بنت أمري بين الم مسلم، اليت كانت بدمشق، ومنهم احلاجب الكبري ابن سلطان 
  .استؤمرت لتسلم ألبيها ويتسلم احلاج 

وفيه ورد اخلرب أن احلاج سار من املزيريبة، ومل ينله أذى، وأن النائب مل يدركه، مث إن النائب تطلب 
  .العرب، اليت أخذت السرقة، الراجعني إىل دمشق

  .دة منها، رجع النائب إىل دمشق ويف ليلة الثالثاء ثامن ذي القع

ويف يوم اخلميس عاشره وصل اخلرب من حلب إىل دمشق، بوفاة الدوادار آقربي العاصي حبلب، تويف يوم 
اخلميس ثالثه، وخلع النائب على املبشر، ودقت البشائر، وذلك بعد أن دخل متسلمه إىل طرابلس، 

  . كمل سعد السلطان وفقه اهللا تعاىل للخري وجعلت له طرخانا، فسبحان القاهر فوق عباده؛ وبذلك

وفيه أخرب رجل مصري أن السلطان كان يف أوائل رمضان ندب األمري الكري األتابك أزبك، للخروج إىل 
البالد احللبية لقتال العصاة، الدوادار آقربدي ومجاعته، فادعى الفقر، وأنه إن خرج ما خيرج إال للصلح، 

؛ مث بعد أيام يسرية توعك، فظن الناس أن ابنه حيىي سحره، واستمر إىل أن فخلع عليه بذلك، وفرح الناس
  .تويف 

ويف يوم األربعاء ثالث عشريه وقعت فتنة بالشاغور من املماليك السلطانية، وعضدهم دوادار السلطان 
وا بدمشق، بسبب أم قبضوا على السيد قريش كبري الزعر ا، فخلصه منهم بقية زعر الشاغور، فأرسل
إىل دوادار السلطان، جان بالط املذكور، أن ميدهم مبماليكه، ففعل مث حضر هو بنفسه وأراد إحراق 

  .الشاغور، فأخليت وما حوهلا 

وفيه مرض نائب القلعة يومئذ وهو األمري آقباي احلواط على تركة اليحياوي، وهو من أكرب من قام على 
  .ق الدوادار آقربدي ومجاعته وحاصرهم ومنعهم دمش

ويف بكرة يوم اخلميس رابع عشريه لبس النائب جلان بالط دوادار السلطان بدمشق، خلعة محراء مبقلب 
  .مسور خاص، من القبة، ودخل دمشق ومعه القضاة وأرباب الدولة على العادة، وهي خلعة استمرار 

ري تنبك اجلمايل، وبقية وفيه رجع من حلب إىل دمشق الباش الثاين أمري آخور الرماح؛ مث تبعه الباش الكب
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  .مجاعته 

    

ويف ليلة يوم اجلمعة خامس عشريه تويف األمري آقباي احلواط على تركة اليحياوي، الذي كان من أكرب 
القائمني على الدوادار آقربدي، مث توىل نيابة قلعة دمشق، قيل مسقياً، فما متع بعد موت عدوه بسوى 

فاته بادر ودخل القلعة وخاف عليها أن تؤخذ، وجهز آقباي، مث عشرين يوماً؛ فلما بلغ الباش الثاين و
أخرج قبل الصالة إىل اجلامع األموي، فصلى عليه خطيبه سراج الدين بن الصرييف بعد صالا، وذهب 

الباش الثاين مع املذكور إىل تربته، ومل حيضره النائب وشاع أن النائب مطلوب إىل مصر، قيل ليوىل األمرة 
  .م يرض بذلكالكربى، فل

ويف عشية يوم الثالثاء تاسع عشريه خرج من دمشق إىل مصر غالب العسكر املصري، صحبته الباش 
الثاين الرماح، ومل يتأخر منهم إال الباش الكبري تنبك اجلمايل ومجاعته، وحطوا على داريا، قيل فوصل 

اع أن علي دوالت الغادري مات اخلرب حينئذ من صفد بوفاة نائبها املوىل جديداً يلباي األينايل؛ وش
  .ببالده 

ويف بكرة يوم اخلميس ثاين احلجة منها، سافر من دمشق، راجعاً إىل مصر، الباش الكبري تنبك اجلمايل، 
  .وخرج النائب لوداعه على العادة

ن وشاع يف هذه األيام عزل قاضي املالكية مشس الدين الطولقي، وأن املنفصل عنه قد أعيد إليها، وهو اآل
مبصر، ومل ميتنع عن احلكم، خبالف قاضي احلنابلة جنم الدين بن مفلح، فإنه أشيع عزله بالقاضي اء الدين 

  .بن قدامة، الذي توىل قضاء احلنابلة مبصر قريباً، فإنه امتنع من احلكم 

 ويف يوم اجلمعة ثالثه أشيع بدمشق أن متسلم نائب حلب قصروه، واصل عن قريب، ليتسلم له دمشق،

  .وأن نائبها يسافر إىل دمشق 

  .ويف هذه األيام قل ركوب النائب واجتماعه بالناس، قيل لضعف حصل له، وقيل غري ذلك 

ويف يوم اخلميس سادس عشره ظهر النائب للناس، وحكم يف رجل أزعر من الصاحلية بأن خيوزق وكذا 
  .يف بنت خطا جارية بيضاء، امسها جان سوار بأن ختوزق 

ضرباً مربحاً، مث دخل من فر . األحد تاسع عشره ضرب مجاعة، منهم رجالً يعرف بابن بيدمرمث يف يوم 
  .مارتزفر 

  .وفيه اغتاض القاضي الشافعي على نائبه فخر الدين احلموي وعزله، قيل وعزل نائبه شعبياً أيضاً 

شرف األعلى، مدة ويف يوم األربعاء سادس عشريه مد القاضي الشافعي مدةً للنائب يف الكججانية بال
  . .. .مفتخرة، وقدم له أشياء وأقام
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  سنة خمس وتسعمائة

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع 
ذلك امللك الظاهر أبو سعيد قانصوه خال امللك الناصر كان، املعرف بيخشى؛ ونائبه بدمشق جان بالط، 

احلنفي بدر الدين بن أخي القاضي :  على طريقة غري مرضية، وتكلم الناس بعزله؛ والقضاة اوهو
الشافعي، والشافعي شهاب الدين بن الفرفور، واملالكي وظيفته شاغرة، ولكن يتعاطى احلكم بإشارة 

يف أثناء السنة النائب مشس الدين الطولقي، واحلنبلي وظيفته شاغرة أيضاً من جنم الدين مفلح، مث وليها 
  .؛ ودوادار السلطان جان بالط . ..كما يأيت على عادته؛ واحلاجب الكبري

ويف يوم اخلميس مستهلها وصل من مصر إىل قبة يلبغا خاصكيان، أحدمها متراز الزردكاش، واآلخر تنم 
ابكية مبصر؛ النجمي، األول أتى لتسفري جان بالط النائب، وإخباره بعزله من كفالة دمشق، وتوليته األت

والثاين أتى لتقليد قصروه نائب حلب كفالة دمشق؛ وفرح الناس بعزل النائب فرحاً شديداً لكثرة ظلمه 
  .وجرأته وقلة مباالته باألكابر 

  .وفيه قتل رجل أزعر بالصيا، من رؤوس النوب خبان السلطان، قرب باب السرجية 

 دمشق، خملوعاً عليهما بأخضر وطراز خاص، ويف يوم السبت ثالثه دخل اخلاصكيان، املذكوران إىل
وتلقاها النائب املعزول، وأرباب الدولة على العادة، مث ملا نزال باصطبل قرئت املراسيم الشريفة مبا تقدم 

ذكره، واإلنكار على أركماس املعزول من نيابة طرابلس، وعلى نائب صفد املعزول منها برد بك، وعلى 
 حجوبية دمشق، لعدم سفرهم، ملا عزلوا، إىل األبواب الشريفة، وتطلبهم قرقماش اليحياوي املعزول من

أيضاً؛ وملا قرئت املراسيم املذكورة امتنع املالكي مشس الدين الطولقي املعزول، ألنه إمنا كان حيكم بإذن 
مع النائب له باحلكم، وأنه يراجع له وللقاضي احلنبلي جنم الدين بن مفلح، وعزم املالكي على السفر 

  .النائب املعزول إىل مصر 

  .ويف ليلة األحد رابعه تسلم حاجب دمشق نيابة الغيبة، وطافها بالعسس ليالً، وبطل حكم النائب 

    

ويف يوم اجلمعة تاسعه، بعد صالا، بشباك الكاملية، أخرب القاضي الشافعي، أن اخلاصكي تنم املتقدم 
 وترك ثقله ا، وكلفته كل يوم مبلغ أشرفياً على ذكره سافر إىل حلب لتقليد قصروه كفالة دمشق،

  .السادة القضاة، فتعجب احلاضرون من ذلك، ومنهم مؤقت النائب املعزول عبد العال، وال قوة إال باهللا

ويف يوم االثنني ثاين عشره خرج النائب املعزول من دمشق، ومعه خلق كثرية، وصحبته مشس الدين 
ق كثري، واستخدم عبيداً كثرية، وهو خائف من السلطان، وقيل إنه وصل الطولقي املالكي املعزول، وخل
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له باألمس من مصر قاصدان باالستعجال، وخرج القضاة للسالم عليه آخر النهار، ورجعوا فوافق 
وودعوه، مث رجعوا إىل دمشق، وتكلم الناس أن الزردكاش إمنا تبعه كاملرسم عليه ليمسكه بوادي عارة 

ائخ تلك البالد، سيما وقد قتل أحد مشائخها خليل بن إمساعيل وغريه، مث إن النائب مع نائب غزة ومش
  .ومن معه رحلوا ثاين يوم بعد العصر، بعد أن خربوا وبوا شيئاً كثرياً 

ويف بكرة األربعاء حادي عشره وصل متسلم النائب اجلديد قصروه، وامسه مسيد، إىل دمشق؛ أتى على 
ا صلى الصبح يومئٍذ، مث مر على الصاحلية إىل مصطبة السلطان، وفصل له بعلبك، مث على دمر، و

القاضي الشافعي قماشاً، وركب لتلقيه بعد عصر اليوم املذكور، ومعه ابن أخيه احلنفي، وابن مفلح 
  .احلنبلي، وأما املالكي ابن يوسف األندلسي فإنه سافر لتلقي النائب 

سلم املذكور إىل دمشق، خبلعة من أستاذه، وأمر باملناداة باألمان ويف يوم اخلميس ثاين عشريه دخل املت
وإبطال احملرمات على العادة، وخلع عليه القاضي الشافعي خلعة بفوى بفرو مسور وسالرى، بنحو مائة 
دينار مجيعهم، مث القاضي احلنفي أخرى، مث نائب القلعة أخرى، مث احلاجب أخرى، وعدم أربع خلع، 

عادة، وأتى صحبته من حلب إىل دمشق نقيب األشراف بدمشق قبل الفتنة الدوادارية، وذا جرت ال
  .السيد إبراهيم بن السيد حممد 

ويف يوم اجلمعة ثالث عشريه صلى املتسلم مبقصورة اجلامع األموي، والعادة أنه ال يدخلها حاكم سياسي 
  .لصالة إال السلطان كما أخرب بذلك العالمة بدر الدين األسدي 

ويف يوم األحد خامس عشريه، وهو أول السنة الرومية أخرب القاضي الشافعي بعزل القاضي ناظر اخلاص 
والكسوة الشريفة، نور الدين علي بن أمحد بن الصابوين الدمشقي مث املصري، وبتولية ذلك الرملي، وأن 

كان قد أشيع بدمشق موته قانصوه الذي كان حاجباً بدمشق، توىل نيابة صفد، وأن نائبها يلباي، الذي 
ومل يصح، توىل نيابة طرابلس، وأن نائبها دولتباي، الذي كان نائب البرية، مث نائب قلعة دمشق، مث نائب 

 ويف يوم اخلميس ثامن عشريه دخلت كتب الوفد الشريف إىل دمشق، وأخربوا -محاة، توىل نيابة حلب 
  .نت حجة مشقة أن الوقفة كانت يف يومي اخلميس واجلمعة، وأا كا

ويف يوم االثنني رابع صفر منها، دخل الوفد الشريف إىل دمشق، وحط النائب اجلديد قصروه، الذي أتى 
  .من نيابة حلب، على املصطبة

ويف يوم الثالثاء خامسه دخل النائب املذكور دخوالً حافالً، وصحبته مجاعة من األمراء الذين كانوا مع 
لب ودفن ا بتربة النائب أزدمر، مث خشى عليه من نائب حلب اجلديد آقربدي الدودار، الذي مات حب

دولتباي عدوه أن ينبشه من قربه وحيرقه، فأتى به صحبته من سحلية، مث سري النائب حتت قلعة دمشق 
سبع مرات على العادة، وصحبته احلاجب، وخواص نفسه، ووقف العصاة قدام تربة تغري ورمش، 



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   151 

ديد، وأتى إىل باب السر، ونزل فصلى على العادة، مث ركب ودخل دار ودخل من جسر من باب اجل
  .العدل

ويف بكرة يوم اخلميس سابعه ركب القضاة األربعة إىل دار السعادة، ليلبسوا، خلعهم على العادة، فإن 
العادة أن كل نائب جديد خيلع عليهم عقب دخوله كفالته، فلم خيرج من مبيته ألحد، وقيل إنه ما هو 

  .، وقيل ليقبض اهلدايا مث يفضل منها اخللعطيب

ويف هذه األيام أمر النائب بشنق ابن اخلنش؛ الذي قد كان سعى على ابن عمه ناصر الدين عند النائب 
املعزول، وأخذ منه البالد، وكان السبب يف بها، وهتك حرميها، وحريق زرعها وقتل كثري من أهلها؛ 

ويف عقب .  ويف يوم اجلمعة ثامنه لبس القضاة خلعهم املذكورةفلما شنق عاد ناصر الدين بن عمه،
  .الصالة باجلامع األموي صلي غائبة على ثالثة أنفس ماتوا مبكة، منهم الشيخ عبد املعطي

    

ويف بعد العشاء ليلة االثنني حادي عشره خرجت النار من دكان باحلصرية، خارج باب الفرج، فاحترق 
من الزقاق قبلي صفة اخلضر حىت حاصل اخلشابني، حىت وصلت النار إىل ر مجيع احلوانيت اليت حدها 

بردى، وامتدت إىل جهة الغرب إىل قدام خان الليمون، وبت األسواق اليت بقرا، وهي حوانيت التجار 
شرقي اخلان وغربيه، وحوانيت اخلضريني شرقي احلريق، وقيسارية الدهانني غربيه، وما سلم من من 

  .ت بقية الصف القبلي من النقلية، وذهب للناس فيه مال كثري ال ميكن حصرهاحلواني

ويف صبحة يوم االثنني املذكور أوكب النائب وطلب زعر أهل الشاغور وأنه مير يف موكبه على حارم، 
عتواً فأخذوا أموال خلق، وشعلوا له، وزينوا من عند زاوية املغاربة، إىل حارة القراونة، وعتا هؤالء الزعر 

كثرياً، وكبريهم رجل يزعم أنه شريف يعرف بقريش مسك بعد أيام باألمان، وقام يف جانبه احلاجب 
الكبري، فأوصله دودار النائب إىل النائب، فضربه بالسياط، مث املفارق، مث شنقه عند سوق اخليل، إنكاء 

  .ار آقربدي إىل مصرويف هذا اليوم سافروا بالسحلية اليت ا الدود. للحاجب لكونه من جهته

  .وفيه لبس مشس الدين بن يوسف املالكي خلعته، اليت أتت له من مصر، بعزل الطولقي

ويف يوم اخلميس رابع عشره لبس جنم الدين بن مفلح احلنبلي خلعته، اليت أتت له من مصر، بعزل اء 
  .املستجد املستعار الدين بن قدامة، وويل قضاء احلنابلة مبصر، كما جرى له يف ما تقدم، فهو ك

ويف يوم االثنني ثامن عشره لبس القاضي الشافعي خلعة جاءته من مصر على يد الرسول بدر الدين بن 
  .عدوس، وهي أول خلعة خلعها عليه هذا السلطان، ولوا أخضر بسمور خاص 

 أقر، أنه قتل وفيه عقب خروج القضاة أمر النائب بتوسيط الشاب ابن الشريازي املزي، لكونه أقر، بأنه
أخا شعبان، الذي كان قد أعان على قتل أبيه عبد القادر بن الشريازي كما تقدم، وكان قد أخذ دية 
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  .والده منه ومن غريه 

ويف صبح ليلة اجلمعة ثاين عشريه احترق الطباخ جبريون شرقي الشادر، وأنه خرجت النار من حاصل 
النهب، وكان ذلك لطفاً من اهللا، لكونه اراً، وكان خشب اجلامع، فأخلى الذهبية والدهشة خوفاً من 

  .أول الليل هواء، فلو كان فيه حال اهلواء، الحترق اجلامع وما حوله 

ويف ليلة اخلميس سادسه خرج النائب من دمشق بعسكر كثري إىل بين صخر، حىت جاوز أربد، فقتل 
ة، غنماً، وإبالً، وبقراً، مث رجع إىل أربد منهم حنو العشرين، وقبض مجاعة، وأخذ منهم كسباً، دواب كثري

  .يوم األحد ثاين عشره، مث أرسل مبشراً، فدقت البشائر بدمشق يوم الثالثاء سابع عشره 

  .ويف عشية يوم األربعاء خامس عشريه، رجع النائب إىل دمشق 

 السلطانية؛ قيل ويف يوم السبت ثامن عشريه جاء خاصكي من مصر وكان يوماً مطرياً، مث قرئت املراسيم
بأن يعطى النائب ما أخذه قرضاً من النائب املتوىف كرتباي، وما أخذه من مال املتوىف آقربدي الدوادار 
حبلب؛ وبأن يذهب تنبك قرا، وبقية مجاعة الدوادار إىل القدس؛ فصعب على النائب ذلك، حىت أنه مل 

طان، قيل فأقر بأا من طوماي باي يركب يوم االثنني، وكذب اخلاصكي يف كون املراسيم من السل
  .الدوادار، فأمره بالرجوع إىل مصر ومراجعة السلطان يف ذلك

ويف ليلة اجلمعة رابع ربيع الثاين سافر اخلاصكي املذكور على اهلجن عجالً، قيل غضباً على النائب، وقيل 
  .لرياجع السلطان يف املراسيم 

الناس، مارين إىل مصر، وخطفوا أمواهلم، وقطعوا ويف يوم السبت خامسه تعدى مماليك حلب على 
  .عصب حممود مملوك حممد بن احلصين، وكادوا يقتلوا أستاذه 

ويف يوم االثنني سابعه دخل كاتب السر جمد الدين سالمة من مصر إىل دمشق بالوظيفة املذكورة، 
  .خل على العادة وصحبته ولده بوظيفة نظر األسوار، وتلقاه النائب من تربة تنم احلسيين، ود

ويف بكرة اخلميس رابع عشريه رجع إىل دمشق اخلاصكي، الذي سافر على اهلجن ملراجعة السلطان يف 
  .أمر املراسيم، اليت أنكرها النائب، وألبسه خلعة الشتاء، ودخل ا دمشق على العادة 

ئبة على الشيخ الشرايب، ويف يوم اجلمعة ثاين مجادى األوىل منها، بعد صالا، صلي باجلامع ألموي غا
  .مات حبلب 

    

ويف ليليت االثنني والثالثاء خامس وسادس مجادى هذه، خرج من دمشق مجاعة من العصاة، الذين قاموا 
مع النائب من حلب، منفيني إىل القدس الشريف، منهم تنبك قرا، وولده، ومنهم آقباي نائب غزة كان؛ 

دمشق، وأما قنبك نائب إسكندرية، فقد قيل إنه رسم له بالعود وأما جامن مصبغة فقيل أمر بلزوم بيته ب



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   153 

إىل حلب، فامتنع خوفاً من نائبها دولتباي عدو الدوادارية، فاستشفع باملراجعة ليؤمر به إىل املرقب أو 
  .غريه 

  .ويف يوم اخلميس ثاين عشريه دخل من مصر خاصكي كبري، للكشف على األوقاف 

ى اآلخرة منها، اجتمع أهل حملة مسجد القصب، وكربوا على بعض حاشية ويف يوم األربعاء سادس مجاد
النائب، لكوم رموا عليهم رمية كثرية، ألجل قتيل وجد بتلك احمللة، فلما بلغ النائب ذلك أخرج هلم 

مجاعة ملبسني، وأمر بتوسيط رجل من تلك احمللة كان ممسوكاً عنده فوسط مظلوماً، وكان حصول فتنة، 
احلاجب الكبري ودوادار السلطان حاضرين، بل مسافرين، فذهب القاضي الشافعي، ومعه ومل يكن 

  .احلنبلي، فاجتمعا بالنائب، وحفظاه، فنادى باألمان، فسكن اخلوف 

والناس يومئٍذ يف ضيق كثري من أمر اخلاصكي، وانتصب ألخذ أموال األوقاف، حبجة هذا اخلاصكي، 
 بن أمحد القرعوين، وزادا على ظلم من تقدم، وضوعف املأخوذ بسبب الدوادار الثاين للنائب، وعبد اهللا

خط بعض من مات، فإنه أضاف الكلفة إىل املأخوذ ومل يفردها، فأفردوا كلفة ثانة، على كل مخسة 
أشرفية أشريف، ومن أمر الرمية على أهل حملة مصلى العيدين، لكونه رجل من الزعر ضرب رجالً شريراً، 

  ... .يلة اللبان يعرف خبدا الف

إىل نائب الشام، فرمبا ينعم عليه ا أيضاً، فدخل معهم يف اليوم ملذكور يف أة حافلة، ومل خترج الناس ...
والصبيان يف هذا اليوم، خوفاً من املناداة اليت أمر النائب ا؛ ونزل الباش بقصر السلطان امللك الظار 

  .باملرجة 

النائب مهمندار، الذي كان حبسه عقيب خلعة أتت على يديه من مصر، ويف عشية اليوم املذكور ضرب 
ضرباً مربحاً، قيل ام بشيء من األشياء املضرة نقلت إليه عنه؛ مث أمر بقلبه فصلب وقت الغروب، وله 

  .حرمي وأوالد صغار، ولكن قيل عنه إنه جريء، قليل احلساب للعواقب 

رب املوقع مجال الدين بن كرمي الدين، أن سامري النائب ويف يوم األحد مستهل ذي احلجة منها، أخ
أخربه، أن النائب قصروه نفقته كل يوم ألف دينار، ومن الشعري ثالثون غرارة، ومن اللحم عشرون 

  .قنطاراً، ومن الدجاج عدة مائة، ومن األوز عشرون، ومن اخلرفان اهلميس عشره، وأنه على كرٍم كثري 

وكب النائب يف امليدان األخضر، ومعه الباش بعسكره املصري على العادة؛ مث أتوا ويف يوم االثنني ثانيه أ
إىل املقعد اجلديد باالصطبل وحضر القضاة، وأحضر كتاباً، وأظهر أنه من السلطان امللك األشرف 

قانصوه مخسائة، وأنه حي باق، ونودي له بالسلطنة، وفرح احلاضرون وختلقوا، ودقت البشائر لذلك، 
يت أن السلطان جان بالط تسلطن مبصر يف هذا اليوم، ورمبا يكون يف هذه الساعة، وهو من وسيأ

العجائب؛ وخلع النائب قصروه يف هذه الساعة على قانصوه اليحياوي نائب صفد، وعلى خري بك بنيابة 
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  .غزة 

طبة موالنا ويف يوم اجلمعة سادسه حضر النائب خطبة اجلمعة، وقد أخليت له املقصورة، وعني يف اخل
السلطان امللك األشرف، يعين قانصوه مخسمائة، والنائب يسمع، فلما فرغ من الصالة، بلغين أن بعض 

  .أنت شيخ يقتدى بك يف الدين، وتقلد يف الكذب : املماليك املصرية هدد اخلطيب، وقال له

ة أيام عنها، وأخرب مث عقيب الصالة بعد وصول النائب مرتله، شاع بدمشق أنه أتى من مصر أمري له ست
أن طومان باي الدودار الكبري دخل من الصعيد إىل مصر بعسكر كثري، وتلقاه منها خلق كثري، فحاصر 
قلعة مصر، وقبض على قنبك الرماح ، وعلى ططر الذي ويل الدوادارية مكانه، وعلى مجاعة أخر، وأن 

 يف احلضور إىل مصر، وأنه قتل خلق األمري الكبري جان بالط نزل إليه طائعاً؛ وأرسل يستحث النائب
  .كثري 

ويف يوم األحد ثامنه شاع بدمشق أن السلطان امللك الظاهر املنتصب، اختفى من قلعة مصر، قيل خرج 
  .منها يف زي امرأة وتسحب، فاهللا حيسن العاقبة 

أخرج معه وفيه سافر خري بك نائب غزة الذي خلع عليه النائب، مع نائب صفد، وخرج الناس لوداعه، و
    مجاعة من املماليك إعانة له 

ويف يوم الثالثاء عاشره، وهو عالشر متوز، عيد الناس؛ وخرج النائب إىل املصلى يف أة حفلة على العادة، 
وخطب على منرب املصلى القاضي الشافعي، وخطب للملك األشرف، فلما فرغ من اخلطبة خلع عليه 

رقي خلعة أخرى محراء صوف؛ مث خرج النائب على العادة إىل خلعة محراء مبقلب مسور خاص، وعلى امل
  .املنحر، وحنو أضحية كثرية، مث ركب والقضاة والباش واألمراء املصرية ورجع على العادة 

ويف ليلة األربعاء حادي عشره رجع إىل دمشق دوادار النائب، الذي كان خرج بالعسكر إىل غزة، وقد 
  .ال أة، بل خفية ليالً تفرق مجاعته عنه بغري صنجق، و

ويف هذه األربعاء شاع أيضاً بدمشق، أن السلطان قانصوه الظاهر خلع نفسه حبضرة تنبك اجلمايل وغريه، 
ملا مسع بأن طومان باي الدوادار الكبري قبض على قنبك الرماح، وعلى ثالثة أخر معه، مث دخل احلرمي 

غراً عدة أيام؛ وأن جان بالط، األمري الكبري مبصر، وخرج معه احلرمي يف زي امرأة، واستمر امللك شا
تسلطن ولقب باألشرف، كما قد خطب بذلك على منابر دمشق لقانصوه مخسمائة، وأن تسلطنه كان 

  .يوم االثنني ثاين ذي احلجة هذه 

 مث اختلفوا بدمشق فيمن توىل األمرة الكربى مبصر، فقيل الدوادار الكبري طومان باي، وقيل بل بعثوا

خيريوا نائب الشام قصروه، يف أن يستمر يف نيابة الشام، ويلبس خلعة بعثت له، وبني أن يسافر إىل مصر 
ويتوىل األمرة الكربى؛ وقيل بل ولوا األمرة الكربى تنبك اجلمايل، وأن طومان باي أبقى على الدوادارية 
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 جان بالط ال يقيم يف امللك كثرياً، على عادته، وأضيف إليه وظائف أخر؛ مث إن أرباب التقومي أخربوا بأن
بل إن طالت مدته فإىل نصف سنة؛ وملا بلغ نائب الشام توليته، مل يرض به سلطاناً، وأنه ال يطيعه بل 

  .يسافر إىل مصر خللعه 

ويف أواخر ليلة الثالثاء رابع عشريه دخل األمري قصروه الصغري من مصر إىل دمشق خفية، خبلعة نائب 
  .فلم يلبسها، فرجع ا الشام قصروه، 

  .ويف يوم اجلمعة سادس عشريه دخل من محاة نائبها خيشباي إىل دمشق 

ويف يوم اجلمعة سابع عشريه، عقيب الصالة، سافر من دمشق إىل مصر األمري سيباي، الباش الذي أتى 
افر إليها من غزة إىل دمشق، وقد أنعم عليه السلطان اجلديد جان بالط باحلجوبية الكربى مبصر، فس

يومئٍذ، وخرج النائب لوداعه، وقد خلع عليه خلعة محراء بسمور خاص، وسافر معه خلق كثري من 
  .املصريني وغريهم، وكان قد سبقه غالب املماليك املصرية 

  سنة ست وتسعمائة

  .يف احلديد، وذلك يف يوم السبت تاسع عشر مجادى اآلخرة ... 

العادل إىل قصر القلعة، وأحضر القضاة واخلليفة أمري املؤمنني، وفيه، بعد عصره، طلع السلطان امللك 
وقرئت عليهم مبايعته بدمشق، فأمضاها له اجلميع، ودقت لبشائر وقبلت له األرض؛ فلما علم أهل دمشق 
ذلك دقت بشائرها أيضاً، وفرحوا بذلك فرحاً كثرياً وكثر الدعاء له، لبغضهم جلان بالط، خلبث طويته، 

ل امللك العادل، مث نودي بالزينة بدمشق، واستمرت البشائر والزينة بدمشق، سبعة أيام، مث ورجاًء لعد
  .رفعا بكرة يوم األحد رابع رجب منها 

ويف مستهله يوم اخلميس، نودي بدمشق عند نائب الغيبة احلاجب الكبري مغلباي، عن دودار النائب 
 اخلمارات واملناكر، ففرح الناس بذلك، إال أن السوقة مترباي، باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإبطال

أمروا بالزينة، وهم مشغولون باملبيت باألسواق، مع الربد الشديد، وطول اليل، وكثرة احلرامية بدمشق، 
  .لغيبة نائبها 

ويف يوم االثنني خامسه وصل من مصر إىل دمشق دوادار األتابكي قصروه ألخذ احلرمي، وخلع عليه 
غلباي، بعد أن أخربه باألمور اليت وقعت مبصر، مث شرع الدودار يف أسباب السفر باحلرمي، ومجع النائب م

األموال املتعلقة م، وحزم األمحال، وقد تعاظم األتابكي يومئٍذ مبصر، واستخدم خلقاً كثرياً، وحدثته 
  .نفسه بالقبض على السلطان العادل، وضبط عليه كالم يفهم ذلك 
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لسلطان على ما قيل عنه، وبلغه أنه بعث مجاعة خفية إىل دمشق بالتوصية بضبط القلعة؛ فأرسل ونقل إىل ا
السلطان أيضاً خفية نائباً هلا، وهو األمري دولتباي اليحياوي، املعروف خبال األسياد، وبقبض مجاعة 

 دمشق يف قصروه اليت بدمشق، وأمر قاصده بالسفر سريعاً قبل وصول قاصد قصروه، فستر ووصل إىل
ليلة األحد حادي عشره، وهو سلخ كانون الثاين، وعلى يديه مراسيم شريفة بالقبض على مغلباي 

احلاجب الذي واله قصروه، واستمر فيها ويف نيابة الغيبة إىل يومئٍذ وعلى دوادار قصروه الذي أتى من 
ابن حسن، املعروف بأيب مصر ألخذ احلرمي، وعلى عبد القادر احلموي، واملعروف بأيب النائب، وعلى 

النائب، الذي هو اآلن مبصر، فلما قبض عليهم كثر الكالم بدمشق، فمن قائل مات قصروه من جرح 
أصابه يف حماصرة قلعة مصر مع العادل، ومن قائل سقياً، ومن قائل قبض عليه السلطان، وفرح أهل 

  .دمشق وكثر الدعاء للعادل 

مصر إىل دمشق القاصد الذي أرسله قصروه باملطالعات بضبط ويف يوم األربعاء رابع عشره وصل من 
  .القلعة، وفد سبقه قاصد السلطان، فقبض مجاعته 

ويف يوم األحد ثامن عشره وردت املطالعات واملراسيم الشريفة إىل دمشق، بأن تقرأ على األمراء املقبوض 
ه إىل مكة املشرفة بطاالً، مرمساً عليه، عليهم بالقلعة، بأنا قد رمسنا بعد القبض على األمري قصروه، بتسفري

وصحبته مجاعة منهم خيشباي نائب محاة كان، ومنهم مغلباي السمني، وفالن وفالن، وعد حنو عشرة 
  .أمراء، وأنكم تكون صدوركم منشرحة ملا يأيت عليكم إن شاء اهللا تعاىل 

خنق، بعد إخراج األشرف جان بالط ويف يوم الثالثاء عشرينه ورد اخلرب إىل دمشق بأن األتابكي قصروه 
إىل اإلسكندرية بثالثة أيام، وأنه غسل وكفن وصلية عليه، ودفن يف تربة قجماس، وأقام حرمي قصروه 

جاء قصروه إىل وروه؛ مث أرسل إىل اإلسكندرية أيضاً، فخنق األشرف : بدمشق عراة، فكان كما يقال
؛ فتذكرت ما أنطق اهللا به لسان شيخي حميي الدين أيضاً، ومل يصدق بذلك حىت أيت إليه برأسه، فرآه

  ".كأما يساقون إىل املوت وهم ينظرون " النعيمي يوم خروج مجاعة العسكر 

ويف يوم األحد خامس عشريه شاع بدمشق أنه ورد جناب من مصر، له عنها مدة أحد عشر يوماً، وأخرب 
يء إىل كفالتهبأن نائب الشام دولتباي، أخا العادل، قد عزم علي ا.  

ويف بكرة يوم الثالثاء سابع عشريه دخل من مصر إىل دمشق األمري أزدمر اليحاوي، وقد ويل أمرة 
  .املسرية

ويف بكرة يوم األربعاء سادس شعبان منها، ورد اخلرب من مصر إىل دمشق بعزل قاضي املالكية الشمسي 
  . الشهر املاضيبن يوسف، وإعادة الشمسىي الطولقي بتاريخ خامس عشري رجب،

ويف بكرة يوم اخلميس سابعه دخل من مصر إىل دمشق األمري برسباي انون، وهو البس خلعة احلجوبية 
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  .الثانية بدمشق، وتلقاه ناس قالئل؛ مث خلع خلعة على أمحد بن شاهني احلاجب الثالث

مري دوادار سكني ويف بكرة يوم االثنني حادي عاشره، وهو أول آذار، دخل من مصر إىل دمشق، األ
مبصر، مارا إىل البالد الشمالية ليكشف على قالعها، وتقليد نواحيها، وخرج لتلقيه أرباب الوظائف على 

العادة، منهم دوادار النائب أيب قورة، وخرج معه زعر الشاغور، وأظهروا ألهل ميدان احلصى عناداً 
وي، فهاشوا بسبب ذلك، ومنعوا أهل امليدان كثرياً، فاقتتلوا وقتل من أهل الشاغور رجل يقال له الكسا

  .من االنتشار يف أسبام، وظهر قلة حرمة الدوادار، وطمع أهل الزعارة لرذالته، وغيبة النائب

ويف يوم األحد سابع عشره سافر إىل مصر الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، وصحبته ولده النجمي، 
  .بعد أن انقلب عليهم القاضي الشافعي

 قبض على أحد ارمني مبحلة قرب عاتكة، يقال له املزاوي، ووعد مبال، فلم يفده وشنق يف عشيته، وفيه
  .وأراح اهللا منه العباد والبالد

ويف يوم األحد رابع عشريه وصل إىل دمشق من الرملة مبشر، بأن نائب الشام دولتباي وصل من مصر 
  .لفواكه واحلالوات واملعمول غري ذلك إىل الرملة، فتهيأ أهل الواليات بدمشق لتلقيه با

ويف هذه األيام سافر الشمسي بن يوسف، املعزول عن قضاء املالكية بدمشق، إىل مصر ليسعى على غرميه 
  .الشمسي الطولقي 

ويف يوم االثنني خامس عشريه رجع من مصر إىل دمشق العالمة السيد كمال الدين بن محزة، وصحب 
ه منها، وهم مخس بنات، وله ولد ذكر من زوجته بنت الصالح العدوي، معه زوجته املصرية، وأوالد

  .وأما زوجته الثالثة، فليس له منها ولد

    

ويف يوم اخلميس سادس رمضان منها، دخل نائب الشام إىل دمشق بعسكر قليل، وقد شاع بدمشق أنه 
وعما قليل يرجع إىل مصر؛ وكان قد أنعم عليه باألتابكية مبصر مضافة لنيابة الشام، وأنه استناب فيها، 

قبل دخوله قد هجم عرب طريق احلاج على بعض مجالة وأخذوا منها شيئاً، فرجع عليهم وتبعهم على ما 
قيل إىل بالد احلسا، ودخل إىل القدس، مث أتى ودخل دمشق يف اليوم املذكور؛ ودخل صحبته األمري برد 

، وقد أنعم عليه بأتابكية دمشق، بعد عزل القرناص بك الذي عزله عن نيابة طرابلس قبل ذهابه إليها
  .قرقماس منها 

وملا كان النائب بقبة يلبغا، وخرج دوادار السلطان قانصوه الفاجر لتلقيه والسالم عليه، جلس فوق أمري 
ميسرة، فنهاه النائب، فقلل أدبه، فأمر باعتقاله، فأخرج من القبة مرمساً عليه إىل القلعة، ورسم باعتقال 
املعلم أمحد األقرع، الذي له بعض تكلم يف املارستان النوري، بعد أن كان هو اعتقل على مجاعة من 
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أرباب وظائفه، منها القاضي الرضي الغزي، والنجم، اخليضري، والزيين عبد القادر العدوي، فأمر النائب 
  .بفكهم من االعتقال، وأكرم النجم اخليضري، وهو دليل على قلة دينه 

خل دمشق مل يطلب، وعليه خلعة خضراء بطراز حافل، وعلى ميينه الشافعي خبلعة صفراء مبقلب وملا د
مسور خاص، كان قد بعث إىل دوادار ليعملها لنفسه، فآثر ا الشافعي، وهي بكمني صغريين، فلما 

نان، وإبطال استقر بدار السعادة، أمر املناداة حسب املرسوم الشريف من املقام الشريف وباألمان واالطمئ
  .املشاة من بيوت احلكام، وأن ال حيمل أحد سكينا 

  .ويف يوم اجلمعة سابعه صلي صالا جبامع تربة العجمي باحلدرة الذي هو حمل احلشرية 

ويف يوم الثالثاء حادي عشره ذهب رجل دين بفرس له إىل فسيل له ببستان، جوار ضريح الشيخ سراج، 
فتبعه عدو له ومعه مجاعة، فضربوه بالسكاكني وقتلوه، وأخذوا فرسه، مبحلة املزاز، من أرض بثنية، 

وأرادوا دفنه خبشخاشة هناك، فلم ميكنهم ذلك من اخلوف؛ مث بعد أيام رمى استادار النائب عبد العزيز 
احلليب على أهل تلك احمللة، وأهل كفر سوسيا ماالً كثرياً، وأخذ من بعض التجار، الذي له بستان هناك، 

 مائة دينار، ومل يلتفت إىل ما رسم به السلطان، حينئذ العادل، ألهل دمشق، من أنه إذا قتل قتيل حنو
مبحلة ال يغرم أهلها بسببه، بل يتبع الغرمي؛ ونقش ذلك يف مجيع حارات دمشق على احليطان احلجر؛ مث 

  .بري منهم بعد أيام قبض على اثنني من غرماء القتيل، وهرب الثالث بالفرس، وهو عدوه الك

ويف بكرة يوم االثنني سابع عشره دخل من مصر إىل دمشق األمري يلباي العاديل، نقيباً لقلعة دمشق، يف 
  .أة حافلة، مل يدخلها نائب الشام 

ويف يوم األربعاء تاسع عشره أمر النائب بإشهار النداء للحاج، بأن ما لكم أمري إىل احلجاز إال ملك 
 على خروجه لذلك، وصادر اخلواجا ناظر اجليش بدمشق ابن النرييب، الذي كان األمراء، وأظهر النفقة

يف العام املاضي أمري احلج، وكان قد عني أيضاً هلذه السنة، وأخذ بركه، وب مال زوجه قصروه جبوار 
ضبط مرتل ابن النرييب املذكور، وصار أيضاً ارم، الذي كان قد أقامه قصروه يف حال عصيانه ديواناً ل

  .أموال املصريني بدمشق، ابن شنتمر، وغريه

ويف هذه األيام شاع بدمشق أن مصر خمبطة، وأن الغوري اختفى، ومعه تنبك اجلمايل، وقنبك الرماح، 
وأن السلطان قد أهلك خلقاً كثرياً تغريقاً وخنقاً، وهو يتبع اجلماعة اجلانبالطية من مجيع البالد، وأن 

  .، ألنه ظهر منه بعض خمالفة للسلطان نائب حلب أركماس عزل منها

ويف ليلة اجلمعة حادي عشريه ختم الطفل، الثماين السن، زين العابدين، ابن أحد عدول دمشق، شيخنا 
مشس الدين اخلطيب املصري، وخطب على باب مقصورة اجلامع األموي، حتت نسره، وخلع عليه 

بعض مجاعتهم، مث مشيت أنا والشيخ حمب الدين مجاعة، ومل حيضر أحد من القضاة األربعة، بل أرسلوا 
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بن هشام، ومجاعات كثرية من األفاضل، قدامه، وطفنا دورة دمشق ليالً، خرجنا من الباب الصغري 
بالشاغور، ودخلنا من باب الفراديس، وكان مرورنا على دار السعادة، وذكر لنا والده أن هذه عادة 

 هذا الولد جبميع القرآن، وإمنا صلى بربعه، وعاد أوالد الشاميني املصريني إذا ختم الولد عندهم، ومل يصل
  .أن يصلوا بالقرآن كله 

    

ويف يوم اخلميس عشريه، وهو مخيس البيض، قبض فيه على مملوك أصله افرجني من بالد طرابلس، كان 
راديس، ضبط خدم مع أينال الفقيه نائب الشام، املمنوع من دخوهلا، وهو سائر داخل بأيب الفرج والف

عليه أنه قتل مجاعة وأخفاهم، وأخذ أمواهلم، وعرى مجاعة من النساء، وأخذ األساور من أيديهن جماهرة 
عند باب املرستان النوري، وأنه كان يأكل بقائم فجوره، فأمر النائب بقطع يده ورجله، ففعل به ذلك 

جر، وسحبوه حياً بدمائه الكثرية على عند باب املارستان املذكورة، فهجم العوام عليه وضربوه باخلنا
الطرقات إىل عند املشنقة باخلراب وحرقوه بالنار؛ فبلغ النائب ذلك، فأمر بالركوب على العوام، فركبت 
مماليكه وبطشوا يف كل من رأوه يف طريقهم، وعرى مجاعات وذهب مال كثري للناس، وغلقت األسواق، 

  .وصفح عن آخرين، وكان يوماً مهوالً ورفع مجاعات إىل النائب، فصادر بعضهم، 

  .ويف يوم السبت ثاين عشريه شاع بدمشق عزل نائب حلب أركماس، بنائب غزة األمري قانصوه رحله 

وفيه نودي بدمشق أن األمري يلباي األينايل، الذي كان نائب طرابلس، وصادره قصروه يف حال عصيانه، 
ن دمشق، قد واله السلطان دوادارية السلطان بدمشق، وأخذ موجوده، الذي هو اآلن مبصر بعد وصوله م

عوضاً عن قانصوه الفاجر، وواله أيضاً وظيفة نظر اجليش، عوضاً عن اخلواجا بن النرييب، وواله أيضاً 
وظيفة عداد الغنم، ووظيفة النظر على وقف امللك األشرف قايتباي بالشام، فهن أربع وظائف؛ مث يف آخر 

بأن وظيفة نظر اجليش حملب الدين األسلمي، ال لألمري يلباي املذكور، وهذا من النهار املذكور نودي 
  .العجائب

ويف يوم األحد ثالث عشريه اشتهر بدمشق وفاة نور الدين بن الصابوين، ناظر اخلواص الشريفة مبصر، يف 
دين بن اجلعيان أوائل رمضان، وأنه توىل مكانه فيها عالء الدين ابن اإلمام، وأن السلطان عزل صالح ال

من كتابة السر اليت وليها قريباً عن ابن مزهر زين الدين، وتوالها ابن أجا احلنفي احلليب؛ وأن وظيفة كتابة 
اخلزانة الشريفة، اليت هي من قدمي مع بيت اجليعان إىل اآلن، عزل عنها صالح الدين املذكور، وتوالها أبو 

  .لسلطان املنصور ديوان آقربدي كان، مث ديوان هذا ا

وأن ابن يوسف قاضي املالكية بدمشق، الذي كان قد عزل عنها يف خامس عشري رجب منها، بشمس 
الدين الطولقي، قد أعيد إليها، وعزل الطولقي منها، وذلك يف تاسع عشر رمضان، وأنه مل يعط للسلطان 
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وخنتصر الفاحتة أيضاً، وأنه : السرشيئاً غري قراءة الفاحتة على قاعدة قراء املغاربة، وأن السلطان قال لكاتب 
أرسل ليستناب يف احلكم عنه الشهاب الطرابلسي، وأنه تصاحل مع شيخ املالكية عبد النيب، الذي كان 

  .سافر للشكوى عليه 

ويف يوم االثنني ثامن شوال منها، دخل من مصر إىل دمشق األمري يلباي األينايل املؤيدي، باألربعة 
  .وتلقاه النائب وأرباب الدولة على العادة وظائف املتقدم ذكرها، 

ويف صبحة يوم اجلمعة ثاين عشره، وهو آخر نيسان، دخل مجاعة من مصر بغتة، بسرعة إىل دمشق، 
وصحبتهم مملوك مبراسيم شريفة، ومطالعات باألخبار، بأن السلطان العادل حوصر يوم سابع عشري 

الغوري، وأن العادل فقد، وأنه يوم العيد بويع بالسلطنة رمضان، مث طلع األمري الدوادار الكبري قانصوه 
  .بعده لفقده، وأنه لقب بالسلطان امللك األشرف 

وصحبتهم أيضاً مرسومان شريفان، أحدمها ألهل القلعة باحلرص عليها، وحتصينها، وإطالق األمراء 
وم الثاين مللك األمراء املقبوض عليهم ا، وأن يستمروا بدمشق حىت يرد عليهم ما يعتمدونه؛ واملرس

دولتباي، ففي احلال أظهر الذلة، وال قوة إال باهللا، وطلبوا منه احلضور إىل القلعة، فوعدهم إىل غد، فلما 
انتصف الليل ركب يف مجاعة وذهب، فلم يعلم حقيقة خربه؛ وقيل إن نائب القلعة دولتباي اليحياوي، 

 دار السعادة لضبط موجوده، فلم ميكنا، والناس اآلن يف واحلاجب الكبري برد بك تفاح، أرادا اهلجم على
  .حرية وتأسف على العادل لعدم العلم حبقيقة حاله

وورد مرسوم شريف أيضاً بإبقاء أركماس نائب حلب ا، وعزل قانصوه رحله الذاهب إليها؛ مث ورد 
  .اخلرب من محاة بأن نائبها سيباي قبض على قانصوه رحله مبرسوم شريف 

ذه األيام قبض األمراء، الذين أطلقوا من حبس القلعة، على نقيبها يلباي، الذي تقدم ذكر دخوله ويف ه
  .إىل دمشق قريباً، وصادروه وأخرجوه منها 

    

وفيها وجد الرجل الصاحل خطاب بن عمر الشويكي األمسر احلنبلي املقرئ خبلوته بالضيائية، جوار اجلامع 
 يف حبل قد اشتراه من حانوت بالصاحلية بنصف درهم، ومل يعلم حاله املظفري، بسفح قاسيون، مشنوقاً

يف ذلك، هل هو ألجل شيء فاته، أو عرض له يبس يف دماغه، وقد كان من شهور عرض له ضعف 
بدن، وذهب إىل مرستان الصاحلية القيمري، وعويف وقد كان أظهر لرجل بالضيائية، أن معه ماالً، عدده 

. بعمائة وثالثة عشر أشرفياً، وأا تكون عنده وديعة إىل أن تأيت زوجته من ااورةمن الذهب األشرفية أر

وأن له ابن عم وأخا، فأىب الرجل قبول الوديعة بغري شهود، وهذا الرجل يعرف بابن مكنا، وهو رجل 
  .صاحل 
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 بثالثني أشرفيا، فاختار القاضي حميي الدين الرجيحي وأوصى إليه ولزاويته بعشرين أشرفيا، وأن حيج عنه
ولشهود الوصية بعشرة أشرفية، وخلتمات شريفة بكذا، والباقي يرصد لقدوم الغائبني، فأرصدت حتت يد 

الشافعي، مث طلب األمري يلباي دوادار السلطان بدمشق القاضي الرجيحي، ورسم عليه وعلى شهود 
ألطفال باملدرسة السعدية، الوصية، وطلب املال منهم أياماً وزين الدين خطاب هذا كمان يقرئ ا

املشهورة مبدرسة اخلواجا إبراهيم، باجلسر األبيض، وكان على خري، يقرأ يف بعض األيام ختمتني، ويلزم 
  .حضور درس الشيخ شهاب الدين بن سلم يوم السبت والثالثاء، ولكن األعمال باخلواتيم 

 رأس قصر حجاج، وضرب يوسف بن عبد ويف ليلة يوم السبت عشرينه ثار حممد النجار األزعر، يف حملة
الوهاب الطيان، أحد الثالثة الذين قتلوا الشريف الوهراين الشاهد باحمللة املذكورة، فتحامل إىل بيته 
بالشويكة، ومات بعد ساعة مث يف غدوة اليوم أتى رفيقه يوسف بن الكسار باحلطب، وأراد إحراق 

، فهاش خبنجره وأتى إىل علي بن احلبال اللحام حانوت النجارة اليت للضارب، فمنعه أهل السوق
  .بالسويقة احملروقة، ومل يكن له يد يف قتل رفيقه، فضربه خبنجره يف رقبته، فهرب ومات بعد ساعة 

مث أتى الوايل وختم على حوانيت السويقة احملروقة، مث ذهب إىل املضروب أوال فمر على أحد زعر 
ستان، ويف الزقاق بيت اخلواجا ابن املاجوري، فدخل الوايل جبماعته الشويكة، فهرب إىل زقاق ينفذ إىل ب

إىل الزقاق، وهجموا على حرمي ابن املاجوري، وبوا له غالب موجوده، وخرجوا وختموا على باب 
  .البستان عجزاً عن حتصيل اهلارب، وأمر بدفن املقتولني يف اليوم املذكور 

يي الدين النعميي ومعه رفيقه أمحد املعتوه، ويف صبحة يوم ويوسف بن الطيان هو الذي عارض شيخنا حم
اجلمعة حادي عشر رمضان من السنة املاضية، وأخذا شاشه، وأرادا إعدامه، فسلمه اهللا منهما، ومها 
ورفيقهما اهلارب اللحام من حني قتلوا الشريف املذكور قد جتربوا على السرقة والتجين يف البساتني، 

والسفر إىل صفد وطرابلس وغريمها يف بيع ما أخذوه، وعرف ذلك أهل احلارات وب دواب الناس، 
حبيث أم صاروا يف غنية بعد فقر، وهم يف هيئة جمرمة من لبس األبشات بالكمام الكبار، لتستر البوالد 

  .الذي حاملوه خوفاً من أعدائهم 

أشاعوا عجزه، وكان قد عزم كثري من ويف هذه األيام كثر الكالم عن السلطان اجلديد قانصوه الغوري، و
الناس على احلج، مث أراد بعضهم ترك ذلك، وتردد بعضهم، وقوي عزم بعضهم، بواسطة قيام نائب الغيبة 

  .برد بك تفاح، وإقامته مترباي القجماسي املشهور بأيب قوره يف أمرة احلج، يف ثالث عشر شوال 

اً، والدبس بأكثر من ثلثمائة القنطار؛ وبلغين أن الزرع وفيها غال القمح إىل قريب كل كيل بثالثني درمه
  .غري املسقي تلف يف مجيع البالد احلورانية 

ويف يوم االثنني ثاين عشريه خرج الوفد من دمشق إىل احلجاز، وأمريهم مترباي القجماسي، وخرج معه 
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  .حج كثري من األروام واحللبيني والدمشقيني وغريهم 

هل ذي القعدة منها، ورد مرسوم شريف إىل دمشق، بأن األمراء الذين أطلقوا من ويف يوم الثالثاء مست
حبس القلعة يأتون إىل مصر، وكان قد انضم إليهم مجاعة أخر من املنفيني، وقد ساملوا وعاطوا بدمشق، 

سلطة ومجيعهم بالقلعة؛ وبلغ ما حيتاجون إليه من الشعري يف كل يوم مثانية عشر غرارة، وبقي هلم كلمة و
  .الجتماعهم، سيما األمري آزدمر، وقرقماس الذي كان توىل نيابة حلب 

ويف يوم السبت ثاين عشره سافر إىل مصر هذه اجلماعة بعد أن حصل منهم شر كثري، من أخذ الدواب، 
  .وتسخريها، وغري ذلك 

    

 الذي بناه قايتباي ويف هذه األيام شاع بدمشق استقرار األمري قانصوه الربجي، ألنه كان نائب الربج
باإلسكندرية، وكان قد نفاه امللك العادل إىل مكة، واحلال أنه كان السبب يف تسليم قلعة مصر له؛ 

ولقانصوه هذا ثالثة أخوة خضر بك الذي ويل نيابة القدس، وخري بك الذي حبسه العادل بقلعة دمشق، 
  .وه إىل حلب واستمر معزوالً وجان بالط الذين كان دوادارا للسلطان بدمشق، مث هرب من قصر

ويف بكرة يوم االثنني رابع عشره نودي بدمشق أن األمري جان بالط املذكور يكون نائب الغيبة ا، عن 
  .أخيه قانصوه الربجي 

  .ويف هذه األيام قطعت الطرق من كثرة العرب من املفارجة 

اة بدمشق لألجناد واألمراء وأهل اجلهاد، ويف بكرة يوم اخلميس سابع عشره أمر نائب الغيبة بإشهار املناد
أن تأهبوا للجهاد يف سبيل اهللا، وذلك ألجل العرب الذين خارج دمشق، ويف أطرافها، وتقطعت الطرق 

  .بسببهم، ووقف حال الناس من كثرة الظلم، مث بعد أيام رحل العرب عن الطرق، وقل شرهم 

 بأن مجاعة كبسوا بيت العادل طومان باي، الذي كان ويف يوم األربعاء ثالث عشريه ورد اخلرب إىل دمشق
  .يسكنه قدمياً، فقبضوه، وقطع رأسه، وعلق على قلعة مصر 

ويف ليلة اخلميس رابع عشريه قبضت امرأة من حملة الشويكة على خصيان حرامي، فقبض ورفع إىل نائب 
  .بيت إميا الغيبة، فعذب بالكلس واملاء والضرب، إىل أن مات، ومل يقر، وأصله من 

ويف اليوم املذكور دخل من مصر إىل دمشق خاصكي صحبته خلعة جلان بالط املذكور، بنيابة الغيبة 
بدمشق، إىل أن يأيت أخوه قانصوه الربجي من مكة؛ وقد أنعم السلطان مبماليك دولتباي املنفصل على 

  .النائب اآليت املذكور، فردوا قبل وصوهلم إىل مصر 

 النائب املنفصل قد ظهر يف بالد محص، وأنه كان قد أرسل إىل السلطان امللك وفيه شاع بدمشق أن
األشرف قانصوه الغوري يسأل من صدقاته، أن يكون مبكة أو بالقدس بطاالً، فأجيب إىل ذلك؛ وكان ملا 
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 جاءه اخلرب بفقد السلطان العادل أخيه، تأهب للهروب، فأعتق مماليكه، وأخذ ما يقدر على أخذه، وأودع

ما ال يقدر على أخذه عند خواصه بدمشق، مث ملا ورد املرسوم إليه وأمر أن يقرأه يف القلعة، ضيعه إىل 
  .الليل، وتسحب، ومل يظهر أمره إىل هذه األيام 

  .وفيها عزل احلاجب الكبري بدمشق؛ برد بك تفاح، الذي واله العادل 

لعة دمشق، والربع فوقه من شرقي املدرسة ويف ليلة اجلمعة خامس عشربه احترق سوق النحاسني، حتت ق
  .التغرورمشية، إىل آخر جسر الزالبية ومل يصل لعمارة القاضي الشافعي 

ويف بكر يوم االثنني ثامن عشره دخل من مصر إىل دمشق نقيب قلعتها اجلديد، عوضاً عن يلباي، الذي 
  .كان أرسله العادل 

ي من مصر إىل دمشق، بالبشارة بقطع رأس امللك ويف يوم األحد رابع ذي احلجة منها، وصل خاصك
العادل طومان باي، يف يوم االثنني رابع عشر ذي القعدة، وصحبته مرسوم شريف بتصديق بشارته، 

وأخرب بعض احلجازيني اآلتني من مصر صحبة اخلاصكي املذكور، أن الذي أجلأ طومان باي على هربه 
صر، أن قانصوه مخسمائة ظهر، وكربوا لذلك فرحاً وقت من القلعة يف رمضان، أن بعض الناس أظهر مب

املغرب، فرتل من القلعة مجيع من يأكل السماط، ومل يبق مع العادل أحد، فهرب خوفاً من باب آخر 
للقلعة، واختفى، فتحيل عليه مجاعة وتوصلوا إليه، وحسنوا له أن يعود إىل امللك، فظهر لبعضهم، فهجم 

أين جان بالط ؟ :  أرزمك خازندار جان بالط، وبيده السيف مصلتا، فقال لهعليه مجاعة، منهم األمري
فعلم أنه مقتول، فهرب إىل فوق جدار ورمى بنفسه، فرتل إليه املذكور وقطع رأسه، وأتوا به إىل األشرف 

  .الغوري فعلقه على قلعة مصر 

حي باق، وهو مقيم بربج يسبك وأخرب هذا البعض من احلجازيني أن امللك الظاهر قانصوه، خال الناصر، 
الدوادار باإلسكندرية، وقد كان أشيع أن العادل أرسل قتله؛ وقبل هذا اخلاصكي خبمسة أيام، دخل من 

مصر إىل دمشق، األمري قانصوه الفاجر، الذي كان نائب صفد، حاجباً كبرياً بدمشق، عوضاً عن برد بك 
  .تفاح، الذي كان العادل واله 

    

م وصل كتاب من مصر إىل دمشق من ابن اخلشاب الطرابلسي، املعروف مبصر بصيب متراز، ويف هذه األيا
خيرب فيه بأن القاضي عالء الدين بن موسى احلموي احلنفي، الذي سافر إىل مصر بعد عزله من نيابة 

، احلنفي بدمشق، قد ويل قضاء طرابلس مستقالً، وأن نقيب األشراف بدمشق كان، املعروف ا بالزهري
ومبصر بان حسيب اهللا؛ استقر يف قضاء الشافعية بطرابلس أيضاً، ويف كتابة سرها أيضاً، واحلالة أنه رجل 

  .جاهل، فال قوة إال باهللا 
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مث بعد ثالثة أيام أظهر السيد إبراهيم، الذي كان نقيب األشراف قبله، مرسوماً شريفاً من هذا السلطان 
تندات شرعية، تشهد له بأنه من ذرية ابن جين، وأنه الناظر على األشرف، بأنه قد أى إليه أن معه مس

وقفه، ووقف غريه من األشراف، وأن الزهري املذكور، احلاضر يومئٍذ بدمشق، وضع يده على ذلك بغري 
طريق شرعي، والسؤال يف عزله، واالستقرار يف ذلك على مقتضى شرط الواقف، فأجيب إىل ذلك، 

  .واملرسوم لكل واقف عليه 

ويف هذه األيام رجع من مصر إىل دمشق النجمي ابن الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، واستقر والده 
  .مبصر، وقد سعى عند السلطان يف قضاء الشافعية يف دمشق، فلم يسمع له 

ويف بكرة يوم اخلميس ثامنه دخل من مصر إىل دمشق، قاضي املالكية الشمسي األندلسي، الشهري بابن 
ضاً عن خصمه الطولقي، وصحبته خلعة للقاضي الشافعي، وتلقاه نائب الغيبة واحلاجب يوسف، عو

الكبري إىل تربة تنبك احلسين مبيدان احلصى، قبل طلوع الشمس، ودخلوا به قبل طلوعها سرعة؛ وقد مر 
  .أنه توىل يوم تاسع عشر رمضان 

ري، نائباً لصفد، وخرج لوداعه نائب ويف يوم االثنني ثاين عشره خرج من دمشق األمري سودون الدوادا
  .الغيبة، واحلاجب الكبري 

ويف بكرة يوم اخلميس لبس القاضي الشافعي خلعته، اليت أتت على يد القاضي املالكي ابن يوسف، مث ملا 
  .نزل بيته خلعها على ابن يوسف 

 مع آقربدي ويف هذه األيام ورد مرسوم من مصر إىل دمشق بطلب األمري جامن مصبغة، الذي عصى
  .الدوادار، وله مدة منفي بدمشق، ليوىل وظيفة رأس نوبة النوب مبصر 

ويف يوم االثنني سادس عشريه لبس األمري دولتباي، نائب قلعة دمشق، املشهور خبال األسياد، خلعة 
  .لالستمرار 

ليها عبد القادر وفيه وصل اخلرب من مصر بعزل قاضي الشافعية الشيخ زكريا يف تاسع هذا الشهر، وأعيد إ
  .بن النقيب 

ويف هذه السنة ابتدئ حبمامني جديدين يف دمشق، أحدمها للقاضي الشافعي شرقي املدرسة املسمارية، 
  .واآلخر لزوجة تقي الدين بن قاضي عجلون، جتاه املدرسة الطيبة، وفرغ منها سريعاً، ودخل إليهما 

  سنة سبع وتسعمائة

أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع استهلت واخلليفة أمري املؤمنني 
ذلك امللك األشرف أبو النصر قانصوه الغوري؛ ونائبه بدمشق، اآليت إىل كفالته من مكة مع احلاج، 
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احلنفي بدر الدين ابن أخي القاضي الشافعي، : قانصوه الربجي، ونائب عنه أخوه جان بالط؛ والقضاة ا
 شهاب الدين بن الفرفور، واملالكي مشس الدين بن يوسف األندلسي، واحلنبلي جنم الدين بن والشافعي

مفلح، وهو منقطع يف بيته، من بقايا توعك حصل له يف السنة املاضية يف شواهلا، من طلوع يف نقرة قفاه؛ 
 الثاين برسباي، واألمري الكبري األتابك برد بك نائب صفد؛ واحلاجب الكبري قانصوه الفاجر؛ واحلاجب

وهو شيخ كبري؛ واحلاجب الثالث شهاب الدين أمحد بن شاهني؛ ودوادار السلطان يلباي األينايل، وهو 
ناظر اجليش، ووكيل السلطان، وأمري التركمان، وناظر األسرى، ومتكلم على وقف السلطان قايتباي، 

 خال األسياد؛ ونقيبها، وأمري ميسرة وكاتب السر حمب الدين األسلمي؛ ونائب القلعة دولتباي اليحياوي،
  .أزدمر األشقر اليحياوي؛ وأستادار السلطان متراز القجماسي 

ويف يوم السبت ثامن حمرمها، وهو آخر متوز، لبس األمري يلباي األينايل، وهو اآلن دوادار السلطان 
  .بدمشق، خلعة باالستمرار، وبنظر وقف قايتباي، وكان قد حتدث بعزله عنه

    

 هذه األيام شاع بدمشق أن للربهان بن أيب شريف، توىل قضاء الشافعية مبصر، يف تاسع عشر ذي ويف
احلجة، عوض عبد القادر بن النقيب، الذي أعيد إليها يوم عرفة، عوض الشيخ زكريا، بعد أن شاع 

 خلوته، بدمشق طلب القاضي الشافعي ألجل توليتها، وأن عبد القادر املذكور نفي إىل الواح، وكبست
فوجد فيها من املال مبلغ مثانية وعشرين ألف دينار، وأن كاتب اخلزانة أبو املنصور، الذي توالها قريباً 

عن صالح الدين بن اجلعيان أنزل عن فرسه وذبح جهرة، لكونه من جهة عبد القادر املذكور، وقد يكون 
  .محية البن اجليعان املذكور

ألمري ابن القواس، فنهبه مجاالً وغنماً وأثاثاً وغري ذلك، حبيث أنه وفيها أرسل نائب الغيبة إىل زوق ا
  .أفقرهم

ويف يوم عاشوراء اجتمع مجاعة من أوباش األعجام والقلندرية، وأظهروا قاعدة الروافض من إدماء الوجوه 
م ؟ هل البدعة على من قام عليه: وغري ذلك، فقام عليهم بعض الناس، وترافعوا إىل نائب الغيبة فنظر

  .ووقع به، وال قوة إال باهللا

ويف هذه األيام هجم العرب على أطراف دمشق فنهبت مغالً كثرية، وخربت بالداً كثرية، فقيل إن ابن 
القواس أغراهم، لكون نائب الغيبة ب رزقه، وقبض على أخيه ووضعه بقلعة دمشق؛ وقيل إن ابن 

 الذي كان يف وجههم، وأخذوا ما أخذوا، القواس، ملا هرب وسكن ببالد صفد، أعداؤه من العرب
  .وخربوا ما خربوا

ويف يوم اخلميس ثالث عشره خرج من دمشق سرية كثرية، ومعهم نائب الغيبة، وابن احلنش، وجندمها، 
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وكبسوا على العرب قرب اهليجانة، وقتلوا منهم خلقاً، وبوا منهم شيئاً كثرياً، نساًء وأوالداً ومجاالً 
، ورجعوا إىل دمشق، ويف يوم السبت خامس عشره أمر نائب الغيبة بالتأهب ملالقاة وغنماً غري ذلك

احلاج، وملالقاة أخيه نائب دمشق، ورسم بأن يؤخذ من كل حارة مجاعة من املشاة، أن تأخذ جامكيتهم 
من حارام على أمالك الناس، فصادر غوغاء احلارات الناس على حسب أغراضهم، فتضرر أهل احلارات 

ن ذلك، وشكوا إىل نائب الغيبة، فوضع على كل حارة مخسني أشرفياً، فصرفت للمشاة حنو األربعني، م
  .فاحتاجوا فوقها حنو مثلها، وتضرر مجاعات

ويف يوم السبت ثاين عشريه خرج من دمشق نائب الغيبة وأرباب الدولة، وابن احلنش، وجنده، والزعر، 
 احلاج الغزاوي، وفرقت منهم فرقة، قيل ملالقاة احلاج، وقيل لكبس ملالقاة النائب اجلديد اآليت على طريق

  .من بقي من العرب الذين هربوا، ومكثوا بقرية الصنمني 

  .ويف هذا اليوم ورد بدوي من احلاج يبشر بسالمته، وقد فارقه من األخيضر 

إىل مصر، تزوج ا ويف هذه األيام وصل اخلرب إىل دمشق بأن تقي الدين بن قاضي عجلون، الذي سافر 
قريباً، مث سافر منها مث وصل إىل صفد، وصحبته خاصكي على يديه خلعة لنائب صفد، وأن يصل معه إىل 

  .بريوت، لينظر إىل الربج الذي جدده ا، لريسم له السلطان بوقف وعدد 

عساكر قيت ويف يوم األحد ثالث عشريه ورد اخلرب من مصر، بأن السلطان أراد أن يقبض على أتابك ال
الرجيب، فهرب، فقبض عى الدوادار الكبري، وعلى أرزمك، ومجاعته الذين قتلوا العادل، وعلى مملوك 

آقربدي، الذي كان أقامه قصروه على حسبة دمشق يف أيامه، وهو رجل فاجر، مث أمر بتغريقهم مجيعهم، 
ق، ويف احلجوبية األمري خاير بك أخو وأنه ويل يف الدوادارية األمري أزدمر، الذي أطلق قريباً من قلعة دمش

  .نائب الشام، واستمرت األتابكية شاغرة هلروب قيت منها، مث ورد اخلرب بأنه أعيد، وخلع عليه 

  .ويف يوم الثالثاء خامس عشريه وصل تقي الدين، قاضي عجلون إىل دمشق، راجعاً من مصر 

  .ويف هذه األيام قد استبطئوا كتب احلاج 

ألربعاء ثاثل صفر منها، دخل إىل دمشق وفد اهللا، وأثنوا، على أمريهم ثناًء حسناً، وأم ويف بكرة يوم ا
عوقوا قريب الزرقاء أربعة أيام يف الرجعة، وأن الوقفة كانت اجلمعة، وأن أمراء احلرمني خمتلفون، وأا 

  .كانت حجة طيبة 

 األمري ابن القواس، املمسوك بالقلعة، وفيه بعث نائب الغيبة من الكسوة، عقب مفارقة احلاج، بشنق أخي
نكاية ألخيه، لكونه مل يطعه، فأخرج وشنق باملشنقة اليت نقلت من اخلراب إىل حملة بني النهرين، وقد 
كانوا أرادوا نقلها إىل املرجة، فمنعهم القاضي الشافعي لكوا تبقى قدام الكججانية، اليت حتت نظره، 

خبراب وادي العجم وغريه من كثرة العرب، الذي كانوا حمجوبني عن وهي مرتهه؛ فعلم الناس حينئٍذ 
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  .هذه البالد من ابن القواس، وال قوة إال باهللا 

    

  .ويف يوم األبعاء حادي عشره كان أول أيلول 

ويف يوم الثالثاء مستهل ربيع األول منها، دخل نائب الشام اجلديد، قانصوه الربجي، إىل دمشق، بعد أن 
يئه من مكة، بغزة مث استمر مدة بالرملة، مث ملا وصل إىل قرب دمشق عرج وذهب إىل نكث، عقب جم

قلعة الصبيبة، ليقبض عل األمري ابن القواس، الذي جعله نائيب الغيبة عاصياً، فحاصر القلعة عدة أيام، فلم 
باألمان، ووضع ا يقدر عليهم، وتيقن أن ابن القواس ليس ا، وإمنا ا حرميه، فلم يزل إىل أن أخذها 

  .نائباً، وأرسل ابن القواس إليه من يرضيه عنه باملال 

فرجع النائب وخيم على قبة يلبغا عدة أيام، ليدخل يف أول هذا الشهر، فدخل يف اليوم املذكور، وتلقاه 
 وبقية الناس على العادة، وخرج لتلقيه أيضاً زعر الصلحية، بكبريهم ارم الذي يدعى باجلاموس، راكباً،

زعر الصاحلية حوله بالعدة الكاملة، فمروا على ميدان احلصى وتعدوا على أهلها وجرحوا مجاعة، فلما 
من أمركم باخلروج إىل مالقايت ؟ فسكتوا، فأمر : رجعوا قدام النائب، ونزل إىل مرتلة طلبهم وقال

اعته، وذهب إىل بيته بتوسيط كبريهم اجلاموس املذكور، فوسط يف احلال، وأخذت العدد اليت مع مج
فنهب، واطلع عندها على حوائج، يكون وما يكون سرقها، وأراح اهللا منه العباد والبالد، وقيل إن مجاعة 

نائب الغيبة حتيلوا على قبضه باستدعائه مع مجاعة زعر الصاحلية للخروج ملالقاة النائب، فلما فرغوا 
  .غمزوا عليه النائب 

ة أوكب النائب إىل قبة يلبغا لتلقي اخلاصكي املبشر بالنيل، ودخل به إىل ويف صبحة يوم األربعاء ثاني
دمشق؛ مث ويل عبد العزيز االستادارية، وشرط عليه كل يوم ماالً كبرياً، فرمى على أهل ميدان احلصى 
  .قريب ألف دينار، وعلى أهل الصاحلية حنو مخسمائة؛ ونادى مناٍد من قبله بأن البالصية والزعر بطالة 

ويف يوم اجلمعة رابعة صلى النائب اجلمعة مبقصورة اجلامع األموي، وخلع على القاضي الشافعي خلعة 
  .بعد الصالة، فخرج معه إىل باب اجلامع 

ويف ثلث ليلة األحد األول، سادسه، أرسل النائب سرية لنهب أهل بيت إميا، ألجل ما بلغه أن ابن 
فنهبوها وبوا معها بلد كفر حور، حىت عروا على النساء، القواس وقع يف يد جانباي، فخلصوه منه، 

  .وقبضوا على مجاعة 

ويف يوم اخلمس عاشره وصل من مصر إىل دمشق خاصكي لكشف األوقاف، وتلقاه النائب وأرباب 
  .الدولة على العادة، ونزل بالقصر 

، فلم يرض إال ويف يوم األحد ثالث عشره حضر باالصطبل عند النائب، وحضرت القضاة وراجعوه
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بالعمل بالقائمة اليت خبط الشارعي، وحضرت القضاة وراجعوه فلم يرض إال بالعمل بالقائمة اليت خبط 
  .الشارعي، وفيها مخسة آالف دينار، وافترقوا على ذلك 

ويف هذه األيام شاع أن أركماس نائب حلب عصي، محية لصهره دولتباي املنفصل من دمشق، وأن 
فصل عن محص قد انضم إليهما، وأنه خيشى على السلطان منهم، مث مل يصح ذلك، وإمنا إبراهيم باك املن

  .صح عزله، وأنه أتى إىل محص مكث ا أياماً يضرب الطبلخاناة ا، وكأنه غري معزول 

ويف يوم السبت ثالث ربيع اآلخر منها، وهو ثالث عشرين تشرين األول، ختمت سنن أيب داود عل 
ن بن الصرييف مبحل ااورة احلنفية، قرب مقصورة اخلضر، باجلامع األموي، وحضر الشيخ سراج الدي

شيخنا حميي الدين النعيمي، وشيخنا مشس الدين اخلطيب املصري احلنفي، وفرق املسمع علينا علباً كثرية 
ين فوق العشره، حالوة صابونية ودراهم يف قراطيس، وأعطاين منهم واحدة، وذلك يف عدة أربعة وعشر
جملساً، كعدد مساعة له مع والده، بقراءة القطب اخليضري على السند زين الدين بن الطحان كاتب 

  .اجلرايد بسوق جقمق كان، باجلامع أيضاً 

ويف هذه األيام دخل من مصر إىل دمشق اخلواجا زين الدين بن النرييب على نظر األسوار، ووكالة 
 مبصادرة أهل دمشق، على مال كبري التزمه للمقام السلطان، ووظائف أخرى، قيل وصحبته مرسوم

  .الشريف 

    

وفيها وقع الشر بني عبد الرحيم بن الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون، وبني أخيه النجمي حممد، فجاء 
عبد الرحيم إىل بيت القاضي الشافعي وأخرب عن أخيه بأمور قبيحة، منها أنه يركب إىل بعض املواضع 

استقيين، فيسقيه من الكراز، ومنه أن النائب أينال : غالمه خلفه، فلما يعطش يقول لهوكراز اخلمر مع 
الفقيه، الذي مل ميكن من الدخول إىل دمشق، أودع عنده ماالً ذهباً قدره عشرة آالف دينار؛ وقام معه 

مع عدو أخيه القاضي املالكي ابن يوسف، وولده، وأراد إثبات قوله يف حق أخيه، واتصل ذلك مبس
النائب؛ وسيأيت يف شوال منها أنه ورد مرسوم شريف بأن يكتب ما تكلم به حبضرم، مث يطلبا، وال 

  .ميكن أبومها من السفر معهما 

ويف يوم الثالثاء ثالث عشره اجتمع النجمي حممد، والقاضي املالكي ابن يوسف، يف بيت شهاب الدين 
ليمة، وجاء يف اليوم املذكور إىل القاضي الشافعي احملوجب وأصلح بينهما، مث شرع النجمي يف عمل و

  .وترقرق له يف العفو عنه، ويف أن حيضر عنده يف الوليمة 

ويف بكرة يوم األربعاء رابع عشره ركب القضاة للسالم على أركماس الواصل إىل بيته من حلب معزوالً 
  .منها؛ مث ملا قاموا من عنده أتوا إىل بيت النجمي حلضور الوليمة 
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  .ويف ليلة اخلميس خامس عشره دخل من مصر إىل دمشق حرمي النائب وأمه، يف أة حافلة 

وحينئٍذ تويف حممد الضعيف، بالتصغري، اخلويل، وكان حريصاً على اخلري ويذكر بالصالة على باب 
  .املساجد، ويركب يف الغنم على محارة 

يأخذ محل تنب من رجل جتاه خان احلصين، ويف يوم السبت سابع عشره كرب مجاعة على مملوك أراد أن 
  .فذهب وشكى إىل النائب ودواداره، فرمى على احلارة مائيت دينار 

ويف هذه األيام جعل على حرة باب املصلى مثلها، وعلى ميدان احلصى حنو ألف دينار، وعلى القراونة 
يتني، على أنه ب معز بعض والشاغور مثلها، وهو من حني دخل إىل يومئٍذ مل ختل حارة من رمية أو رم

  .البالد، فطرحت بأضعاف أمثاا؛ وال قوة إال باهللا 

وفيه شاع بدمشق أن دوادار السلطان كان مبصر، مصرباي، الذي غضب عليه السلطان، وأشيع تغريقه، 
أنه مل يغرق وسجن باإلسكندرية، وقد برد قيده، والشباك الذي على البحر وهرب إىل مصر، وهو خمتف 

 اراً، ويظهر ليالً، ويدور على أحبابه، وأن السلطان خائف منهم؛ وشاع أن السلطان صادر مجاعات ا
  .يف أمواهلم بسبب مساكنهم، وأنه أوقع ببعض نواب القاضي الشافعي ضرباً مربحاً 

ويف يوم االثنني تاسع عشره شكا للنائب بعض عمال بيت ابن منجك، ببعض بالدهم، على قاسم بن 
هيم بن منجك، وهو أرشدهم اآلن، واملتكلم على أوقافهم، فطلبه النائب فرئي ضعيفاً، فطلب خصمه إبرا

إىل النائب إحضاره، وأكد عليه يف ذلك، فأحضر، وحادثه النائب فسقط ميتاً، فأخرج إىل بيته وغسل 
، وابن أٍخ امسه وكفن ومحل إىل تربتهم، مبحلة جسر الفجل، فدفن عند أبيه وجده؛ وخلف أخاً امسه أمحد

  .عبد القادر، وهو أرشد منهما، يشتغل بالعلم، لكنه ينسب إىل البخل 

ويف هذه األيام وصل اخلرب إىل دمشق، بأن دولتباي، املنفصل عن نيابتها، املطرد يف البالد، قد أنعم عليه 
املارستان بنيابة طرابلس، وأن النجمي اخليضري، والرضي الغزي شكا عليهما أمحد، اجلايب بسوق 

النوري، يف مصر، وساعده مشس الدين الصفدي هناك؛ وبأن يعتقل بدر الدين بن الباسويف مبرسوم 
  .شريف، لكونه كتب وصية لبعضهم 

  .ويف يوم اجلمعة مستهل مجادى األوىل منها، رضي النائب على األمري ابن القواس، وخلع عليه 

  . وأخذوا موجودهم يف يوم السبت ثانيه ب مجاعة النائب بلد دمر،

ويف يوم اخلميس رابع عشره اجتمع أهل حارة ميدان احلصى، وأهل حارة الشاغور، مبصلى العيدين، 
  .واصطلحوا، وحتالفوا على نائب الشام ومجاعته، لكثرة ظلمهم 

    

ا وفيه وقع أهل الشاغور ببعض مجاعته، وأرادوا قتله فبلغه، فأخرج إليهم مجاعة من املماليك، فأرادو
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الوقوع م، فخرج إليهم قاضي املالكية ابن يوسف، ومجاعة من األعيان، فأمسعوهم القبيح ومهوا بالوقوع 
م مث وقعوا ببعض املماليك، مث علت كلمة الزعر والعوام، وطمعوا يف النائب، فأرسل إليهم نائب القلعة 

نا األستادار عبد العزيز، وابن الفقهاعي، مل نرجع عنه إال أن يدفع إلي: خيفضهم، فلم يلتفتوا إليه، وقالوا
وأخا جوهر نقيب احملتسب؛ وباتوا على ذلك، وكان جان بالط أخو النائب غائبا يف ب بعض البالد، 

فبلغه اخلرب، فأتى ليالً وأراد االنتقام، فبلغه علو كلمة الزعر والعوام، وأم قتلوا مجاعة من املماليك، 
جتمعوا بالعدد، مث مل يصلّ غالبهم اجلمعة، وطلبوا شر الترك، ودربوا احلارات وأصبحوا يوم اجلمعة وقد ا

ورجعوا على الترك، فلبسوا وخرجوا إليهم، فوقع الطعن بينهم، إىل أن جرح من الترك مجاعات، وقتل 
  .كثري منهم

ط من مث يف يوم السبت اجتمعوا أيضاً، فتبين خوف النائب منهم، وظهر عجزه، فخرج أخوه جان بال
غريب دمشق، وأتى إىل القبيبات من طريق قينية، وظن خلوها، وأم حاضرون الوقعة، وأنه ينهبها، فخرج 
إليه مجاعات منها وأرادوا قبضه، فهرب، وقد زاد شر العوام من كثرة ما حصل عليهم من الظلم، فأرادوا 

 إليهم مجاعة، منهم نائب القلعة، اهلجم على النائب وعلى أخيه، ففرق الليل بينهم؛ فأرسل النائب
واحلجاب الثالثة، والقضاة األربعة، وشيخ اإلسالم تقي الدين، إىل مصلّى العيدين، فاجتمعوا بأكابرهم 
وأجابوهم إىل ما سألوا من ترك املشاهرة، والرمي على املساكني، وترك الظلم، وقتل البالصية، فرضوا 

  .ئٍذ بعض العوام ببعض البالصية، فقتله وحرقه، وعلت شوكتهمبذلك، مث ركبوا من املصلّى، ووقع حين

ويف ليلة يوم االثنني خامس عشريه أمر النائب نائب بعلبك ابن بيدمر، فأصبح مشنوقاً، وكان الناس فيه 
 ويف هذا اليوم أمر النائب بإشهار املناداة بتقوى اهللا تعاىل، وال ظلم وال عدوان، واحملتسب -. صنفان

  .عشرين مملوكاً خلف املنادي راكبنيومعه حنو 

ويف يوم األربعاء رابع مجادى اآلخرة منها، بعث النائب وراء كبري زعر الشاغور، املشهور بابن الطباخ، 
وطايبه وعاتبه، وخلع عليه قشر جوخ، وشرط على نفسه أنه مل يبق يرمي دية مقتول على غري من ال 

لناس بعد أن كانوا تريبوا من النائب وغدره، وتريب هو جتب عليه، ووقع الصلح على ذلك، واطمأن ا
أيضاً منهم بأن يبطشوا يف أخيه جان بالط، أو حنوه من الظلمة، وأيضاً فإنه تعطل عليهم أمور البلص، ومل 

  .يبق بالصي يذهب إىل شغل هلم، فما وسعهم إال املداراة

ان بالط، إىل مصر، قيل مطلوباً، وقيل غري ويف يوم اجلمعة سادسه، بعد صالا، سافر أخو النائب، ج
ذلك، قابله اهللا، فكم خرب من بلد وب من أموال، وما كان سبب هذه سواه، فلما رجع دوادار 

  .النائب من توديعه، أضافه زعر مصلّى العيدين به يف آخر النهار املذكور

لسيوف والسيور، أن ال يبيعوا ويف يوم االثنني سادس عشره كتب النائب على جتّار القسي والنشاب وا
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منها شيئاً إال للترك فقط، وأخذ القسامة ووضعها يف جيبه، فتريب الناس من ذلك، سيما وقد أعاد 
  .البالصي ابن الفقهاعي على عادته، وهو أحد من كانت الفتنة بسببه، وطلب العوام من النائب قتله

وادار النائب وليمة حافلة، حضرها غالب أهل دمشق، ويف يوم الثالثاء سابع عشره أومل أهل الصاحلية لد
 -. حبيث غلقت أسواق كثرية، كما أومل له زعر ميدان احلصى، مث القبيبات، مث الشاغور، مث باب املصلّى

ويف يوم األربعاء خامس عشريه بت قرية املزة، بسبب كلب طلبه بعض أعوان أستاذها دوادار السلطان، 
 إعطائه وختاصما، فأمر أستاذها بطلبه، فإن امتنع فاقطعوا رأسه وأتوا به، فامتنع صاحب الكلب من

فذهبوا وأتوا برأسه إىل الدوادار املذكور، بعد أن قتل واحد عن مجاعته، فاستعان بالنائب يف بها، فأعانه 
استوىل  وفيه شاع بدمشق أن رجالً، يقال له إمساعيل بن حيدر الصويف، -. وبعث مجاعة فنهبوا وفسدوا

  .على بالد مترلنك وغريها، وهو ماش على البالد، وال قوة إال باهللا

    

 ويف هذه -. ويف يوم االثنني مستهل رجب منها، لبس النائب خلعة الشتاء خضراء بفاوى، أئته من مصر
 ويف -. األيام شاع بدمشق عزل قاضي احلنفية بدر الدين بن الفرفور، وإعادة حمب الدين بن القصيف

يلة األربعاء ثالثه جاء مجاعة من عشري ابن احلنش إىل امليدان األخضر، فتريب أهل احلارات من غدر ل
  .النائب هلم ويئوا لقتاله

ويف بكرة يوم اخلميس رابعه لبس النائب خلعة أيضاً، محراء بسمور على العادة، جاءته على يدي أزبك 
 تلك اخلضراء، لكن تأخر النصراين ا، حىت ألبس نائب النصراين، وهذه اخللعة كانت قد أخرجت له قبل

صفد خلعته، مث أتى إىل دمشق فألبسها للنائب من قبة يلبغا على العادة، ومل خيرج الناس للفرجة عليه على 
العادة، وبلغه أم تريبوا من العشري، وأم قد مسعوا أيضاً بأنه قد خرج من مصر خاصكي لطرح مال 

بأنه ال : فإن مسعوا وإال أمر بالركوب عليهم بالعشران، فلما مسع ذلك أمر بإشهار النداءعلى أهل دمشق، 
  .ظلم وال عدوان، واملاضي ال يعاد، واطمأن الناس بذلك

ويف بكرة يوم االثنني ثامنه لبس حمب الدين بن القصيف خلعة قضاء احلنفية، وقريء توقيعه باجلامع على 
  .ادى اآلخرة منهاالعادة، وتارخيه رابع عشر مج

ويف يوم الثالثاء تاسعه أتى النائب إىل محام القاضي الشافعي اجلديد، وعمارته جوار املسمارية، وأضافه 
  .هناك ضيافة هائلة

ويف هذه األيام سقط قاضي احلنفية اآلن، حمب الدين بن القصيف، عن قبقابه فأنقلت رجله، ومل يكمل 
 إلمام النائب الشريف شهاب الدين بن البخاري املكي األشقر، إمام عشرين يوماً من توليته، مث فوض

  .احلنفي باحلرم املكي، وقد أتى إىل دمشق صحبة النائب منها



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   172 

ويف بكرة يوم االثنني ثاين عشريه، وهو آخر كانون الثاين، لبس النائب خلعة أخرى، جاء ا خاصكي، 
ا شكا حممد اخلباز، املشهور بالشاطر، على قاتل امسه سيباي دوادار سكني، من مصر، ويف حال مروره 

ولده حممد باملسجد وهو جالس جبنبه معه سكني، فقبض عليه دوادار النائب يف احلال، وظن الناس أن 
  .النائب يأمر بتوسيطه، فما كان إال أنه دفعه إىل الشرع، فعلم الشاكي العجز، فصفح عن القاتل 

ئ املرسوم الذي أتى على يد اخلاصكي املذكور، فإذا فيه رمية على أهل ويف يوم الثالثاء ثالث عشريه قر
دمشق ظلماً، حنو مائة ألف دينار، فنفر الناس من ذلك، فلم يزالوا إىل جعلت ثالثني ألف دينار، فلم 

  .يلتفت الناس إىل ذلك، وامتنعوا عن الطاعة 

ئب، الذي أهلب اخللق ظلماً، إىل احلمام، ويف صبحة االثنني تاسع عشريه خرج ابن الفقهاعي برددار النا
  .فخرج مجاعة فقتلوه عدماً، وسر الناس بقتله لكثرة ظلمه، وهللا احلمد 

ويف هذه األيام كثرت مراحعة الناس للنائب فصمم على الثالثني ألف دينار، فأخلى الناس منازهلم، 
ار على مجيع دمشق، وعزلت حوانيت دمشق، وغلقت األسواق، فحط األمر على عشرين ألف دين

  .وحاراا، وأهل الذمة 

  .ويف يوم األربعاء مستهل شعبان منها، سافر قاضي املالكية مشس الدين بن يوسف، إىل دمشق 

وفيه ورد مرسوم شريف بأن حيضر األمري أركماس، املنفصل عن نيابة حلب، ويسمع املرسوم؛ إن شاء 
 يرى املرسوم إلشارة بينه وبني السلطان، فأمر النائب بالقلعة، وإن شاء عن نائب الشام، فأىب إال أن

بالقبض عليه، فهرب من بيته، فأرسل احلاجب الكبري ونائب القلعة ودوادار السلطان إىل بيته يف صبحة 
يوم اخلميس تاسعه، فلم يصلوا إىل بيته إال حبريق الباب الغريب، ودخلوا بيته، فأخذوا اخليل والسالح 

  .غلق األسواق وتكالب الناس على النائب وأكثروا الدعاء عليه واألثاث؛ وذلك مع 

مث يف يوم السبت واألحد ثاين عشره رجع غالب الناس، أو بعضهم، إىل منازهلم وحوانيتهم على ختوف 
  .من النائب، وظنوا أنه ترك طلب املال الذي كان رماه عليهم 

  .، الذي رمي على احلارات ويف يوم اخلميس سادس عشره ابتدئ يف جيب املال املذكور

    

ويف يوم السبت خامس عشريه هجم وايل الرب، ابن احلنبلية جبماعة النائب على بيت السيد إبراهيم، 
قد علمت ما فعل معي : وقبضوه، فعراه النائب للضرب باملقارع فرأى أثر ضرب مقارع، فسأله، فقال

 دخل ولده، فأمر بأن يلبس ويضرب ابنه، جان بالط، يعين السلطان األشرف، ملا كان نائب حلب، مث
فضرب حبضرته وهو ينظر والوايل يقرره على احلرامية السحيمية، مث أخرجا من دار العدل إىل حبس الدم 
يف اجلديد بكشف الطاقية فقط، حافيني، قد أخذ قماشهما وأخذ عليهما من السجان ثالمثائة درهم، بعد 
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  .أن ب بيته، وهتكت حرميه 

ثاين يوم طلب إىل دارالعدل، وأحضرت احلرامية، فربأوها، وانزعج له الناس خوفاً من جترئ النائب مث يف 
  .على غريه، وفرح مجاعات من إطالق لساما فيهم 

وذكروا أن الساعي يف ذلك كرمي الدين بن عجالن، ويظهر أنه يشفع فيه عند النائيب، مث شفع يف الكبري 
  . يف آخر يوم االثنني سابع عشريه، واستمر ولده أياماً، مث أطلق قاضي القضاة الشافعي، فأطلق

ويف بعد العصر بثالث درج، يوم اجلمعة ثاين رمضان منها، وهو حادي عشر آذار، نقلت الشمس إىل 
برج احلمل؛ وشاع بدمشق أن السلطان على قبض األمري مصر باي الذي تسرب من اإلسكندرية، وأظهر 

ه، فظهر هلم باألزبكية وأظهر الصنجق، ولعبوا به إىل أن قبض، وقتل معه وألجله مجاعة هلم أم سلطنو
  .مجاعة 

ويف هذه األيام فوض قاضي احلنفية حمب الدين بن القصيف لشيخنا العالمة مشس الدين بن رمضان، شيخ 
  .القجماسية، جوار دار العدل، وما كنت أظنه يقبل، وال قوة إال باهللا 

عة تاسع عشريه رئي اهلالل بدمشق، فشهدوا به، فكرب الناس قريب ثلث الليل، فأصبح ويف عشية يوم اجلم
  .العيد، وصلى النائب باجلامع األموي، وخلع على القاضي الشافعي خلعة بيضاء 

ويف يوم األربعاء واخلميس، السادس والسابع من شوال منها، وهو الثالث عشر والرابع عشر من نيسان، 
 منه اللوز واملشمش والتفاح واجلوز والسفرجل والدراقن واخلوخ والعنب، قيل حصل برد شديد صقع

والشعري وبعض القمح، وذلك عقب الظلم الذي حصل مبصادرة الناس يف استخراج املال على أنفسهم 
  .وأمالكهم، ووقوف احلال 

يوطي املالكي ويف يوم اخلميس املذكور اجتمع الفقهاء من املذاهب على حكم القاضي مشس الدين اخل
بدار العدل، حبضرة النائب، لكونه استند فيه إىل إبقاء أحفاد يهودية أسلمت على الكفر، اعتماداً على 
مؤلف ألفه الشهاب التلمساين ومساه احلسام يف الرد على عاملي الشام، عين بدر الدين بن قاضي شهبة 

شهبة املذكور يف ورقات مساها االنتقام، مث وزين الدين خطاب وأقراما، واحلال أنه رد عليه ابن قاضي 
  .نقضوا احلكم املذكور 

وملا فرغ من الس أعطى النائب مرسوم شريف يتضمن طلب ولدي الشيخ التقوى بن قاضي عجلون، 
ومها النجمي حممد والزيين عبد الرحيم، ألخذ الكالم الذي أخذ تكلم به عبد الرحيم، وبلغه قاضي 

  .لسلطان، وأن يكتب بذلك حمضر ويرسل صحبتهما املالكية ابن يوسف ل

ويف يوم االثنني حادي عشره خرج النائب إىل بالد حوران، فرتل عند قبة يلبغا وصحبته ابن جان باي 
أمري آل مري، واستمر ا، ومعه العسكر والعشري، إىل عشية يوم األربعاء ثالث عشره، مث بدا له فسافر 
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  .إىل املرجة ليجلس هناك 

  .يف صبيحة يوم اخلميس رابع عشره رجع ثقله إىل دمشق مث 

  .ويف يوم االثنني املذكور سافر النجمي بن تقي الدين بن قاضي عجلون إىل مصر مطوباً 

ويف يوم اخلميس رابع عشره دخل إىل دمشق من مصر مجاعة من اخلاصكية، منفيني مقبوض عليهم، 
  .عة ونفى آخرين وسجنوا بالقلعة، وأخربوا أن السلطان قتل مجا

ويف يوم السبت سادس عشره أرسل النائب من املرج سرية من عسكره بوا قرية جرود، بعد أن 
  .اجتاحتكهم الصقعة فأصبحوا فقراء، ال ماالً وال أثاثاً وال مغالً 

  .ويف يوم االثنني ثامن عشره سافر عبد الرحيم بن تقي الدين ابن قاضي عجلون إىل مصر، تابعاً ألخيه 

    

وفيه بلغ النائب أن جان باي كسره أعداؤه، فأرسل النائب من املرج إىل دمشق، بأن مجيع العسكر يالقيه 
إىل الكسوة، غداة يوم الثالثاء تاسع عشره، وأن يعرضوا عليه هناك، وكان شاع خروج احلاج يوم 

مث أرسل املطر شديداً حبيث الثالثاء املذكور؛ فلما كان بعد آذان الصبح، أرعدت شديداً من جهة الغرب، 
أن الشخص قطع بأن ال عرض وال خروج حجاج، مث تسحب السحاب إىل جهة الشمال، وطلعت 

الشمس، ففرح الناس، واحلمد هللا، وكان يوماً عجباً، فسبحان من هذه قدرته؛ لكن النائب مل يتغري من 
  .املرج، ومل يفعل ما نادى له 

  .لنائب من املرج إىل أرض شقحب ويف يوم السبت ثالث عشريه انتقل ا

ويف يوم الثالثاء سادس عشريه دخل من مصر إىل دمشق األمري خري بك، حاجب ثاين، عوضاً عن 
برسباي انون، وتلقاه القضاة الثالثة، فإن املالكي يومئٍذ مبصر، ودوادار النائب أبو قورة، وهذا األمري 

 مل ميكن من دخول دمشق، لكون الدوادار آقربدي انضم كان متسلماً لنائب الشام أينال الفقيه، الذي
إليه، وكان هذا الرجل بعد أن تسلم دمشق له وحكم ا أياماً هرب، وهو الذي أمر بتوسيط الفاسق 

  .أمحد بن شدود صيب حممد بن احلصين، مث رجع هذا األمري إىل القلعة يف أوائل ذي احلجة مبرسوم شريف 

لقعدة منها، جاء جناعة من احلجاج وأخربوا بأن رحل من أذرعات، وأن ويف يوم األحد مستهل ذي ا
  .اخلري كثري وهم داعون ألمري العرب جانباي، وأنه على الديل، والنائب على الفوار 

  .ويف يوم السبت سابعه قبل اهللا أحد أكابر البالصية املتجربين، أمني الدين بن اخلياطة 

  .النائب من غيبته بالبالد القبلية ويف صبيحة االثنني سادس عشره دخل 

كرمي الدين بن عجالن، وأخوه، وعمر الطرية، : ويف ليلة األحد ثاين عشريه اجتمع ارمون األربعة
والقباين، عند احلاجب الثاين خري بك على املعصية، فقبض النائب عليهم ووسط الطرية نصفني، مث علق 
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  .، وشنق ابين عجالن، وفرح الناس بذلك لكثرة شرهم برجليه، وسبقه اآلخر، وكذلك فعل بالقباين

ويف يوم الثالثاء رابع عشريه، فرض النائب على غالب حارات دمشق ماالً لنفسه، بعد أن بعد أن فرغ 
  .من مال السلطان املفترض عليها 

  .ويف يوم األحد تاسع عشريه دخل من حوران إىل دمشق رجل يعرف بابن رزيق، مسمرا 

الثاء ثاين ذي احلجة منها، سافر سيباي اخلاصكي، الذي جاء باستخالص املال الذي رماه ويف يوم الث
  .السلطان على أهل دمشق 

ويف يوم اخلميس حادي عشره ذهب حممد بن خروب العدميي، أخو عامر، جبماعته، ومعهم أعالم، ومناٍد 
موع الكلمة فبمجرد وصوله قام عليه من قبل النائب، أنه املتكلم على زاوية الرفاعية، مبيدان احلصى، مس

إمنا وليته نائباً عن الطفل الصغري، ولد : نساء املتويف، وأتوا إىل املدينة، فلم يؤخذ هلم بيد، وقال الشافعي
  .كرمي الدين بن عجالن، يف حياته، ومستقالً بعد وفاته 

صر، منها إىل دمشق، وأخرب أنه ويف هذه األيام أتى قاضي املالكية الشمس الطولقي املعزول، الذي كان مب
اصطلح مع خصمه الشمس األندلسي، وأنه قد واله نائباً له، فلم يسمح له باحلكم حىت واله القاضي 

  .الشافعي، لكونه واله يف غري حمل واليته، واستمر الشمس األندلسي مبصر 

ن مصر بوفاة ناظر اخلاص اجلديد الذي ويل النوري، الصابوين، وهو املشهور مبصر وفيها وصل اخلرب م
والشام بالصفدي، وإمنا هو ولد املرحوم القاضي مجال الدين املرداوي النابلسي، أحد حمدثي طلبة احلنابلة، 

شهاب وكان من الدين على جانٍب كبري، وأفىت وكان حيفظ الفروع البن املفلح، مث فوض له القاضي 
الدين بن عبادة، وقد تعلق ولده على الظلم، بعد أن كان ال يعبأ به، فتوىل جابياً على بعض األوقاف، مث 

  .قضاء صفد، مث ترقى إىل أن ويل نظر اخلاص، مث تويف فجأة بالوهج، يف رابع ذي احلجة املذكور 

  .عة، وهي للقاضي الشافعي ويف نصفه يوم السبت سافر النائب، وب يف مروره قرية يعفور، وقتل مجا

ويف عشية يوم الثالثاء ثالث عشريه قبض دوادار النائب مترباي القجماسي، على كبري زعر ميدان احلصى، 
عند باب خوخة اخلاتونية، جوار جامع تنكز، وأتى م إىل عند باب االصطبل، ... ابن األستاذ، ومعه 

، وحصل بني الفريقني كر وفر، وأخلى مجاعات من جتاه دار العدل، فوسطهم، فهرع زعر احلارات إليه
  .ميدان احلصى 

    

فدربوا احلارات، خوفاً . .. ويف هذه األيام اشتد خوف زعر احلارات األكابر كإمساعيل القرواين وأيب بكر
من النائب، الغائب يومئٍذ جبسر زينون، أنه إذا جاء يعمل معهم كما عمل دواداره مع ابن االستاذ، سيما 

  .نه مسع أم قد هاشوا على دواداره بسببه وأ
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. .. يف ليلة األحد ثامن عشريه مات حممد الطباخ، املعروف باجلرمية، فجأة، وكان من ارمني العتاة

النصريي الطباخ، الذي ضربه اجلان باخلالء حني بال قائماً، ومل ينطق بعدها إىل أن مات يوم األربعاء 
حملمد هذا، فاستأجر حممد هذا دكان علي، وكأنه فرح بذلك، فما . .. اسابع عشري مجادى األوىل منه

  .أمهل عشرين يوماً حىت حلقه، واهللا على كل شيء قدير 

ويف هذه السنة جدد حبمام الذهب الصغري إيوان غريب، حصل به سعة، وبشرقي داخله خالء، وبيض 
  .وزخرف فازدادت حماسنه 

  سنة ثمان وتسعمائة

 أمري املؤمنني أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع استهلت واخلليفة
ذلك امللك األشرف أبو النصر قانصوه الغوري؛ ونائبه بدمشق قانصوه الربجي، وهو اآلن غائب جبسر 

 احلنفي : ازيرتن من البقاع؛ ونائب الغيبة عنه دواداره مترباي القجماسي، املشهور بأيب قورة؛ والقضاة
حمب الدين القصيف، والشافعي حمب الدين بن الفرفور، واملالكي مشس الدين بن يوسف األندلسي، وهو 

اآلن غائب مبصر، واحلنبلي جنم الدين بن مفلح؛ واألمري الكبري األتابكي يلباي األينايل؛ وكاتب السر حمب 
تادار السلطان، سعد الديار الذكري، الدين األسلمي، وهو مقيم بالقاهرة؛ والوكيل عن السلطان، وأس

  . .. .وليها عن مترباي القجماسي؛ ونائب القلعة دولتباي اليحياوي، خال األسياد؛ ونقيبها

ويف يوم األربعاء مستهل حمرمها، سافر نائب قلعة دمشق، دولتباي خال األسياد، مطلوباً إىل مصر، 
والزيين، اللذين رسم عليهما ألجل ما وقع منهما، وصحبته التقي ابن قاضي عجلون، جندة لولديه النجمي 

  .بإغراء املالكي مشس الدين بن يوسف األندلسي 

  .ويف يوم الثالثاء حادي عشريه، وهو أول آب، بط بطن الصغري، ولد حممد احلامض، بالشاغور بسكني 

 يعلم بسفره ووصل من النجمي بن الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون، كتاب إىل أبيه إىل دمشق، ومل
إليه، فوقع يف يد النائب، فرأى فيه احلط على غالب املصريني والشاميني، منهم النائب وأخوه الذي مبصر، 

  .والشافعي بدمشق قاضي القضاة، فأوصله إليه، فأخذه وتأمله، فرأى عجائب وغرائب 

 الغوغاء عليهم؛ ويف عشية يوم األحد سادس عشريه قبض مجاعة النائب على أحد زعر الشاغور، فثار
واحلال أن النائب كان رجع إىل دمشق، فذهب إليهم بعض مماليكه فرموه بعدة، فحمل إىل أستاذه، 

فخرج مجاعة من العبيد السودان واملماليك إىل قرب الشاغور، وأطلقوا النار فيما قدروا عليه، فهرب زعر 
الكبري وتبعهم جبماعة أخر إىل الشاغور، فقصدهم مجاعات من زعر احلارات، فخرج عليهم احلاجب 

حارة مسجد الذبان، فهربوا منهم، فشرع املماليك األجالب يف كسر أبواب الدور واحلوانيت وب ما 
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فيها، وأطلقت النار يف زرب القصب، يف السويقة احملروقة، وبت بيوت كثرية هناك أيضاً، من حينئٍذ إىل 
ا الشاغور وما حوله، وأطفئت النار من الزرب املذكور، بعد املغرب، مث نودي للناس باألمان، ما عد

واستمرت توقد يف شرق الشاغور وما حوله، حىت مات يف بائكة خان هناك سبع مجال باحلريق، وب 
  .ما يف السوق وغالب الشاغور 

مث يف صبيحة يوم االثنني سابع عشريه ركب مجاعة النائب وغريه، وأكملوا حريق ما مل حيترق من 
اغور، واتسع أمر النهب، مث نودي برد ما أخذ، وهيهات، لكن عورض مجاعة فيما معهم من احلوائج الش

  .الظاهرة، وأخذ منهم ووضع يف أماكن لريد على أربابه، فرد البعض

  .وفيه أرسل النائب وراء أيب بكر بن املبارك، وطيب قلبه، مث رجع 

    

دمشق بأن جازان، أخا بركات سلطان مكة، خادعه أمري ويف يوم األحد رابع صفر منها، ورد اخلرب إىل 
احلاج املصري إىل أن دخل مكة، فلم ينله مراده، فرجع إىل احلاج الشامي وطلب منهم ماالً كثرياً، فلم 

يقدروا عليهم، فنهبهم قبل وصوهلم إىل مكة؛ وأن املصري ماكث مبكة ينتظر نصر السلطان؛ وأن 
إىل مكة، وإىل نابلس، وإىل الشام؛ فتأهبوا وبوا ما :  إىل ثالث جهاتالسلطان عني مجاعات من العسكر

وجدوه من دابة مبصر وغريها مما حيتاجونه، مث أبوا أن يسافروا إال بالسلطان معهم، فأىب ذلك، وتوقف 
  .احلال يف التجريدة إىل الشام؛ وأن الركب الشامي أزدمر قصد السلطان إعدامه، فشفع فيه 

يس تاسع عشريه دخل من مصر إىل دمشق األمري برد بك دوادار الغوري بعد السلطنة، ويف يوم اخلم
وقبله أتى، قيل نائباً لقلعة دمشق، لكونه من خواصه، وصحبته خلعة للنائب محراء بسمور خاص، ودخال 

  .خملوعاً عليهما يف موكب حافل 

عه إىل حلب، جتريدة للبالد، ألجل ما ويف هذه األيام رمى النائب على الناس ماالً، ألجل مشاة خترج م
  .قيل من أمر اخلارجي إمساعيل شاه الصويف، مع وقوف احلال وقلة معاشهم من كثرة الظلم

  .وفيها تزايدت مهة القاضي الشافعي يف السفر إىل مصر، ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً 

كي، وصحبته خلعة لنائب ويف يوم اخلميس سابع عشريه ربيع األول دخل من مصر إىل دمشق خاص
القلعة برد بك، الذي دخل من مصر قريباً، وتلقاه احلاجب وبقية أرباب الدولة، ومل يركب النائب لكونه 

  .شرب شربة

  .وقبلها يف يوم األحد ثاين عشريه احتقن

  .ويف يوم اخلميس هذا خرج خام القاضي الشافعي من دمشق إىل القبيبات

للعافية، ونودي بدمشق ونودي بدمشق بالزينة لذلك؛ وملا قيل إن السلطان ويف هذه األيام توجه النائب 
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جاءه ولد، وسيأيت أن هذا الولد خطب له والده ابنة النائب سيباي؛ واستمرت الزينة، مع تضجر الناس 
  .هلا، سبعة أيام، ملبيتهم عن حرميهم يف األسواق

  .من أهل الشاغور، فقطع رأسه ويف يوم اجلمعة ثامن عشريه قبض النائب على أزعر شريف 

ويف يوم االثنني مستهل ربيع اآلخر منها، خرج القاضي الشافعي خبلعة السفر إىل خان املنصور، عند 
  .القبق، خارج القبيبات، واستمر إىل ليلة األربعاء ثالثه مث سافر

وسف، باسم جد ويف يوم اجلمعة بعد صالا ولد للقاضي هذا من سرية حبشية ولد، مسي حمب الدين ي
ويف يوم األحد سابعه وصل من مصر إىل دمشق األمري . أبيه، وكان لقب أوالً مجال الدين، مث غري

دولتباي اليحياوي، خال األسياد، متولياً أمرة املسرية، منفصالً من نيابة القلعة، ومعه خلق من احلجاج 
  .الشاميني املتخلفني مبصر، وغريهم 

ريه شاع بدمشق أن األمري قاسم بك بن حسن بك العجمي، قتل اخلارجي ويف يوم الثالثاء ثالث عش
  .إمساعيل شاه الصويف، وكتب بذلك، وأرسل إىل السلطان مبصر، ومل يصح ذلك

ويف بكرة يوم السبت سابع عشريه دخل إىل دمشق قاصد سلطان الروم بايزيد بن عثمان، وتلقاه أرباب 
  .بلق بامليدانالدولة، وزعر احلارات، ونزل بالقصر األ

ويف يوم اجلمعة رابع مجادى األوىل منها، رجع من مصر إىل دمشق الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، 
  .وصحبته ولداه اللذان تقدم ذكرمها

ويف يوم االثنني سابعه أتى من مصر إىل دمشق بصيب صغري، قريب التمييز، من أوالد النائب فخرج 
تمييز، وخرج معه لذلك احلاجب الكبري، ودوادار النائب، وبقية أرباب ملالقاته أخ له من أبيه بلغ ال

الدولة، وكادت عمامته أن تسقط عند مصلى العيدين، فأصلحها له أخوه بعد أن وقف، ووقف عسكر 
أبيه حبضور احلاجب وبقية األمراء؛ وإىل اآلن مل يركب النائب، لوجع رجليه، بعد أن أدهن بالضبع الذي 

زيت، مث أطلق النائب احملابيس، ونادي باألمان، وترك الظلم، وأصرف مجاعة من العبيد، قلي له يف ال
  .والغريب، وغريهم الذين كان هلم عليه جامكية للركوب معه 

ويف يوم الثالثاء ثاين عشريه وردت مطالعات القاضي الشافعي، بأنه دخل مصر يوم اجلمعة سادس 
، وأنه اجتمع بالسلطان بالقلعة يوم االثنني تاسع عشريه، وأكرمه عشري ربيع اآلخر، وكان يوماً مشهوداً

إكراماً زائداً، وخلع عليه خلعة بيضاء بسمور طرش، مبقلب ديايل ، وأنه رسم له بأن يرتل مبرتل املقر 
  .الشهايب سيدي أمحد بن العيين، بالقرب من اجلامع األزهر

خل من مصر إىل دمشق دوادار السلطان، طراباي، ويف بكرة يوم اخلميس مستهل مجادى اآلخرة منها، د
  .وانفصل من قبله منها
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ويف يوم السبت، وهو سلخ األمرد، ومستهل رجب منها، نودي بدمشق بإمتام عمارة البوابات اليت مل 
  .تتم، واالهتمام بذلك

ام العالمة احملدث ويف يوم اجلمعة عقب صالا باجلامع األموي، سابعه، صلى الناس غائبة على الشيخ اإلم
  .شيخ السنة، عثما، الدميي املصري الضرير، وأكثر الناس الترحم عليه

  .وفيه شاع موت الكذاب على األكابر كثرياً، عالء الدين بن الوجيه

  .ويف يوم اجلمعة حادي عشريه ركب النائب وزار الشيخ رسالن وغريه من األولياء والصاحلني

 منها، وردت املراسيم الشريفة بأن جيىب على السكاكر دراهم، ألجل ويف يوم اخلميس تاسع عشر شعبان
  .ضرر العرب بأرض احلجاز

ويف بكرة يوم االثنني ثالث عشريه دخل من مصر إىل دمشق قاصد سلطان الروم، وتلقاه النائب إىل تربة 
هب، والنائب البس تنم، وبقية أرباب الدولة معه، ودخل دخوالً حافالً على يسار النائب، خبلعة بطراز ذ

  .خلعة محراء بسمور خاص

ويف ليلة األربعاء خامس عشريه أرسل النائب دواداره، أباقورة، ملراجعة السلطان يف املال املطلوب من 
  .السكاكر، ألجل ضرر العرب بأرض احلجاز 

ولتباي ويف يوم االثنني النصف من رمضان منها، خرج من دمشق أمري ميسرة، املشهور خبال األسياد، د
اليحياوي، ومعه مجاعة ابن عمته نائب الشام، قانصوه الربجي، بأمره، وأن يأخذوا معهم ابن القواس 

جبماعته إىل أوائل الغور، ليأيت بأغنام وخيل طائفة العرب بين صخر، فذهبوا بعد أن سخروا دواب الناس، 
 أخرى منهم بأرض أربد، ومل يرجعوا فنهبوا بين صخر وأخذوا شيئاً كثرياً؛ مث أرادوا الذهاب إىل طائفة

من الطريق اليت أتوا منها، فانقلب عليهم املنهزمون بالنشاب، فأصيب مجاعات كثرية، وهرب األتباع، 
وأصيب دولتباي املذكور، وذلك مع وجع النائب وشغل باله، من جهة مراجعة السلطان يف أمر التجريدة 

  .إىل مكة

ولتباي، ابن أخي أم النائب، الذي تعدى على مال بين صخر ويف يوم األحد حادي عشريه أدخل د
وقتلوه، مصربا يف سحلية، قد أننت، ودفن، من غري غسل وال صالة عليه، يف تربة اليحاوي خارج باب 

  .اجلابية، مشايل جامع حسان

ة إىل وفيه اشتهر أن األمري أبو قورة أرسل من مصر قاصده، بأن السلطان رسم بأن خترج من دمشق جتريد
مكة من أموال النائب واألمراء، ال من مال الناس، فشرع بعض املباشرين يرسل وراء من ذكر له أن عنده 

  .بعض غىن ليقترض منه، فاحنفل مجاعات من املتسترين عن أهلهم 
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  .ويف يوم اجلمعة سادس عشريه وصل إىل دمشق األمري أبو قورة املذكور 

  .ئب على الظامل الغاشم جانبك خازنداره، مث أطلقه يوم االثنني ويف يوم السبت سابع عشريه قبض النا

ويف هذه األيام اشتهر بدمشق أن بقرية قطنا عني ماء تربئ من العاهات، فهرع الناس من الغوغاء إىل 
السفر إليها، رجاالً ونساًء، يغتسلون يف مائها البارد، عراة وغري ذلك، وحصل بذلك جلماعات كثرية 

  .، وال قوة إال باهللا منهم ضرر كثري

ويف يوم السبت خامس عشرين شوال منها، برز خام النائب إىل خارج دمشق، للسفر إىل عرب 
  .احلجاز 

  .وفيه فرغ احلمام، الذي شرع قاضي احلنفية يومئذ، حمب الدين بن القصيف، يف بنائه 

غالب الناس بدمشق أنه ويف عشية يوم األحد سادس عشريه تويف األمري نائب القلعة برد بك، وظن 
مسقي، فلما حضر النائب ثاين يوم باجلامع األموي للصالة عليه، أرسل بعض األطباء للكشف عليه، 

أمسقي هو أم ال ؟ مع شاهدين، فأخرب األطباء أنه غري مسقي، فكتب ذلك، وأرسل خيرب املقام الشريف؛ 
  .ن مث صلي عليه باجلامع، ودفن بتربة النائب، جوار الشيخ رسال

  .وفيه رجع الشيخ تقي الدين بن عجلون، من عجلون إىل دمشق 

ويف يوم األحد عاشر ذي القعدة، حضر الشيخ التقي، املذكور، بالشامية الكبرية، بعد أن كان أعلم 
  .باحلضور يوم األربعاء سادسه، وملا حضر جاء خرب ابنته، أا توفيت 

فمن دونه من األمراء بالعدة الكاملة، وقد فرح الناس ويف بكرة يوم ااخلميس رابع عشره خرج النائب 
  .بذلك عسى اهللا أن يلهمه التوبة وأقام بقبة يلبغا إىل اخلميس اآليت، وقد أفسدوا زروعاً كثريةً 

ويف هذه األيام تواترت األخبار بأن الدودار الكبري أزدمر خرج من مصر، وأنه وصل إىل الرملة، وأن 
  .لطان، ليصفى له وقته ويأمن روعه غالب األمراء وزعها الس

    

ويف يوم األحد ثالث ذي احلجة منها، وصل قانصوه اليحياوي، الذي كان حاجباً بدمشق، مث نائباً 
بصفد، وقد فوض إليه نيابة محاة، وصحبته مجاعة، منهم شيخنا القاضي اء الدين بن الباعوين، والعالمة 

؛ وشيخنا القاضي اء الدين بن حمفة، موجوعاً باحلب الفارسي، أبو الفتح بن أيب الفتح املصري املؤقت
الذي خرج بعد هذه األزمان بغالب الناس، وقد حصل له قهر بسبب أخذ السلطان منه نظر املدرسة 

العادلية الصغرى، ألخذ بعض وقفها، وهو بلد برقوم بالد حلب؛ وابن أيب الفتح يف حمارة، ومعه آالته 
 الدين بن سامل، وابن شهال، وناصر الدين أستادار القاضي الشافعي، والكوكاجي الكثرية؛ ومنه اء

  .احلنبلي 
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  .ويف هذه األيام رجع ثقل أمراء الذين سافروا مع النائب

ويف بكرة يوم السبت سادس عشره دقت البشائر بدمشق وشاع أن الدوادار مبصر أزدمر وصل إىل 
  .بيسان، وأن النائب اجتمع به وخلع عليه 

  . .. .ويف يوم الثالثاء تاسع عشره، وهوأول فصل الصيف، حصل اختالف شديد

  سنة تسع وتسعمائة

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع 
ي، وهو غائب عند ذلك امللك األشرف أبو النصر قانصوه الغوري؛ ونائبه بدمشق قانصوه الربجي احملمد

احلنفي حمب الدين بن : الدوادار الكبري أزدمر بالغور؛ ونائب الغيبة عنه ا دواداره جانبك؛ والقضاة ا
القصيف، والشافعي شهاب الدين بن الفرفور، وهو مقيم مبصر، واملالكي مشس الدين بن يوسف 

دين الطولقي، واحلنبلي جنم الدين بن األندلسي، وهو مقيم مبصر أيضاً، ونائب عنه بدمشق غرميه مشس ال
  .مفلح، واألمري الكبري أتابك برد بك؛ ودوادار السلطان طراباي 

ويف يوم االثنني ثاين احملرم منها، دخل النائب إىل دمشق راجعاً من سفرته، وهو البس خلعته اليت خلعها 
ر السلطان بدمشق، بل متارضا؛ عليه الدوادار ببيسان كما تقدم؛ ومل يالقه احلاجب الكبري وال دوادا

وكان قبل دخوله بيوم نودي بدمشق بالزينة، بعد دق البشائر أياماً، مث بعد دخوله نودي بزيادة احلرص 
  .على دوام الزينة، مث روجع النائب فيها، فرفعت 

  .وفيه تويف األمري أبو طرب جوار محام الراهب، جوار جامع التوبة 

 إىل دمشق مبشر، له عن مصر مثانية أيام، بأن األمري الكبري قيت الرجيب ويف يوم عاشوراء ورد من مصر
قبض على سلطان مكة بركات، وأتى به إىل مصر يف احلديد، وصحبته األمري سبع كبري الينبع؛ ونودي 

  .بدمشق بالبشارة، ودقت البشائر، ونودي بالزينة وفرح الناس 

  .حلنبلي، أم أوالده اخلمسة، فحضرها النائب فمن دونه وفيه توفيت زوجة القاضي جنم الدين بن مفلح ا

ويف يوم اجلمعة ثالث عشره قبض النائب على مجاعة من أمراء دمشق، منهم طراباي دوادار السلطان، 
  .وبرد بك أتابك دمشق، لكوم خرجوا معه، مث رجعوا 

حلة السوايلة، ووضع على ويف هذه األيام سقط صيب صغري يف جرف قناة اخلواجا املوحوم ابن كامل، مب
  .تلك احمللة وما جاورها حنو مائيت دينار 

ويف عشية اخلميس تاسع عشره نودي عن النائب بدمشق بأن اخلبز اخلاص الرطل بدرمهني إال ربعاً، وما 
دونه بذرة بدرهم وربع، وما دونه بدرهم، مث أصبح اخلبازون على عادة بيعهم، ومل يلتفتوا إىل املناداة، 
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  .ال أن الغرارة القمح بنحو املائتني، وبرطلوا احملتسب فسكت عنهم، وال قوة إال باهللا واحل

ويف هذه األيام عزل النائب دواداره جانبك الفرجني، وويل فيها احملتسب، ونودي بدمشق أن الزعارة 
  .ا لذلك بطالة، وأن أحداً ال حيمل سالحاً، ويلف قرعانياً، وال يقلب ثيابه على كتفه فلم يلتفتو

ويف ليلة اجلمعة سابع عشره خنق بن السورين، قرب باب اجلابية، الشاب امللتحي حممد بن القاضي 
الشمسي بن الوعظ، الشهري بابن الشوحية مبخزن عصيانه، وكذلك كانت وفاة أبيه مهولة، نسأل اهللا 

  .السالمة يف الدارين 

سمور، جاءته من مصر، وأتى بزعر احلارات ويف بكرة يوم االثنني سلخه لبس النائب خلعة محراء ب
ليمشوا بالسالح قدامه، وقد نادى قريباً بأن أحداً ال يتعاىن الزعارة وال حيمل سالحاً، وال قوة إال باهللا؛ 
وصحبة هذه اخللعة جاءت خلعة لقاضي احلنفية بدر الدين بن أخي القاضي الشافعي، مع عبد القادر بن 

  .الشبق 

ثامن صفر خرج النائب من دمشق بغتة بغلس بالعدة الكاملة، ونودي بعده بدمشق بأن ويف يوم الثالثاء 
  .يلحقه كل من ياكل من إقطاع السلطان، وخرج إىل جهة القبلة 

    

ويومئذ وصل من مصر إىل قبة يلبغا مجاعة من اخلاصكية، صحبة األمري أزبك اخلازندار، مارين يف الرسلية 
  .مث رجع النائب إىل ملك الروم ابن عثمان؛ 

ويف بكرة يوم األربعاء تاسعه دخل إىل دمشق األمري أزبك املذكور، واخلاصكية معه، وعدم عشرة؛ 
وصحبته خلق من التجار املصريني، وغريهم، ومعهم بضائع كثرية، ومل يكلفهم أي شيء من الغرائم، 

  .م، البن عثمان ومعه أربعة رؤوس من اخليل احلاص، صحبتهم أمحال زرع الربسيم لعلفه

ويف يوم اخلميس عاشره دخل من مصر إىل دمشق ولد النائب، خملوعاً عليه أمرة األربعني، وصحبته خلعة 
بطراز مذهب لوالده، فلبسها، ودخال خملوعاً عليهما دخوالً حافالً، وملا استقرا بدار العدل، ألبس القاضي 

ليت جاءت من مصر، وانفصل احمليب من القصيف، احلنفي بدر الدين بن أخي القاضي الفرفوري، خلعته ا
  .وقرئ توقيعه باجلامع على العادة، وتارخيه عاشر حمرم املاضي 

ويف هذه األيام اتصل شيخنا القاضي حميي الدين النعيمي حمضر قدمي، بأن القبة واملصنع املعروفني بإنشاء 
تفر يف اجلبل، داخلني يف احلدود املعروفة السيفي طقز دمر الناصري، كافل اململكة الشامية، واملقر احمل

بالسبع قاعات بسطح املزة؛ ورأيت يف التاريخ أنه توىل دمشق بعد عالء الدين أيدغمش الناصري، نقالً 
من حلب، ودخلها يف نصف رجب سنة ثالث وأربعني وسبعمائة، مث جهزه امللك الكامل إىل مصر، 

أيضاً، ودخل دمشق بكرة يوم السبت ثاين عشر مجادى وتوىل بعده يلبغا اليحياوي، نقالً من حلب 
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  .األوىل سنة ست وأربعني وسبعمائة 

ويف هذه األيام وضع النائب دواداره جانبك الفرجني يف احلديد، وأرسله إىل قلعة بانياس، بعد أن أخذ 
ت خوفاً، فما ماله الكثري املودع عند الرجل املغريب يف حال اختفائه، فلما ظهر خاف املغريب منه، فما

  .أمهل حىت حلق به موتاً 

ويف يوم السبت ثالث ربيع األول منها، تويف الدوادار الثاين للنائب وكان عنده عدة من جمرمي الوعر؛ 
وهكذا قبله بأيام تويف صدقة السامري، وكان عنده أيضاُ عدة من جمرمي الزعر؛ وكا منهما أراد أن يتوىل 

  . البالد والعباد منهما مكان جانبك الفرجني، فأراح اهللا

  .ويف يوم األحد رابعه حضر الدرس بالشامية الربانية حضور إعالم 

  .ويف هذه األيام سافر النائب ومجاعته وأقام على عذرا وضمري وحرستا ومنني 

  .ويف يوم الثالثاء حادي عشريه رجع النائب من منني إىل دمشق، وقد نقه ولده من مرض عرض له 

س ثالث عشريه أمر النائب جبمع الفقراء والقراء ليقرأوا القرآن وصحيح البخاري، حتت قبة ويف يوم اخلمي
النسر باجلامع األموي، وحضر هناك، وعن ميينه الشيخ تقي الدين قاضي عجلون، وعن يساره قاضي 

شافعي، مث احلنفية البدري الفرفوري، وحتته قاضي احلنابلة جنم الدين بن مفلح، ومل حيضر أحد من نواب ال
  .مد هلم بصحن اجلامع مدة هائلة حنو ألفي صحن أخذت من القاشانيني ظلماً 

ويف هذه األيام توجه بعض حفاري مقربة الباب الصغري لألمري نائب القلعة، يف حفر مقابر مجاعات لصيق 
  .القلندرية، ونقل عظامهم وجعلها بتربة له 

  .درس بالشامية الربانية ويف يوم األحد رابع عشرين ربيع اآلخر دعا امل

  .وفيه مات أحد ارمني األقدمني من زعر دمشق بباب اجلابية، املشهور بالغزال، وهللا احلمد 

ويف هذه األيام ذهب رجل بعشائه إىل بيته، فأغمي عليه، فأسند ظهره إىل جدار وجلس، فخرجت روحه 
يأيت له بطبيب فمات فجأة، فأخرجا فجاة، فحمل إىل بيته فشرع ولده يف جتهيزه، فدخل إىل بيت ل

  .للصالة عليهما معاً، وهو اتفاق غريب 

وفيها تويف األستاذ إبراهيم بن صالح القواس مبحلة ميدان احلصى فجأة، وكان أخوه قد تويف قبله من 
  .سنني، فجأة أيضاً 

 وغطوه بشيء، اجعلو أحدنا كامليت،: وفيها مر مجاعة بالربية فخرج عليهم العرب فقال بعضهم لبعض
فإذا وصولوا إلينا نقول هذا ميت وحنن نريد غسله وتكفينه ودفنه؛ فلما وصل العرب إليهم قالوا ذلك 

  .هلم، فهربوا وتركوهم تفاؤالً، فلما أبعدوا وجدوا عنه رفقته فوجدوه ميتاً حقيقية، وهو أمر عجيب 

مشايل جامع جراح، لصيق تربة يزيد بن وفيها حسن بعض ارمني لألمري خيشباي بأن يعمر التربة اليت 
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  .معاوية، اليت ا قرب اإلمام اخلرقي، صاحب املختصر املشهور عند احلنابلة، وأن جيعلها لتربة له وجلماعته 

    

ويف ليلة األربعاء رابع مجادى األوىل منها، تويف الطفل الكيس، املرافق سيدي منصور بن النائب، مطعوناً، 
تى صحبته والده إىل اجلامع األموي وصليا بالشباك الكمايل، وقد استحاله الناس وكان يوم اجلمعة أ

وحسن يف أعينهم؛ وأخرج به من العمارة باالصطبل، وصلى عليه بباب دار السعادة، ومل يدخلوا به إىل 
 دار السور، ألنه فأل على السلطان، وذهبوا على باب اجلابية، على الشاغور، إىل تربة النائب، قرب

الشيخ رسالن؛ وفد خطف على مجيع ما على رؤوس احلمالني من اخلبز والزبيب وامللح من عند باب 
احلابية، وحزن الناس عليه؛ فلما رجع النائب من جنازته نادى بإبطال احملرمات، على باب الربيد، 

  .وأطراف الطرق، وكانت األسواق مغلقة ألجل موت الولد املذكور، ومحده الناس على ذلك 

ويف هذه األيام تواترت األخبار بأن أزدمر دوادار السلطان، الذي وصل من مصر إىل مدينة أربد، وأقام 
  .خارج مصر مدة، قد دخل إىل مصر دخوالً حافالً، وخلع عليه 

ويف عقب صالة اجلمعة ثالث عشره صلى الناس باجلامع األموي غائبة على الشيخ العامل الزاهد شهاب 
  .كاملية، تويف بالقدس؛ مث صلي بعده على حاضرة خارج املقصورة لدين بن إمام ال

ويف ليلة األحد خامس عشره وقع احلريق يف سوق الفراء اخلشنة، واتصل إىل سوق اخللعيني، اللذين جددا 
  .بباب احلديد، أحد أبواب القلعة، وب ما سلم من احلريق، وذهب مال كثري وأثاث 

آلخرة منها، أدخل مسمراً إىل دمشق، سليمان بن حافظ، العاق الذي ويف يوم األحد مستهل مجادى ا
  .الذي قتل األمري دولتباي، خال أسياد، املتقدم ذكره يف املاضية، مث سلخ وحشي تبناً وطيف به 

ويف هذه األيام اشتهر بأن النائب أمر باملناداة بدمشق، بأن يتهيأ الناس ألمر احلج، وأن املائب هو الذي 
  .بنفسه يسفرهم 

  .وفيها تزايد الطاعون 

وفيها كثر املطر والربد، واستمر إىل ليلة السبت حادي عشريه، مث جاءت زيادات كثرية حىت غرق 
طواحني كثرية، وذهب ما فيها، وكذلك حوانيت كثرية، من حتت القلعة إىل قرب دار الفراديس، 

ز وغال لقلة الطحن، واجلملة فلم ير يف وفاضت عني دار البطيخ، وخربت بيوت وطباق كثرية، وفقد اخلب
  .هذه األيام مثلها قط 

وفيها ورد اخلرب من مصر إىل دمشق بأن القاضي الشافعي عزل تقي الدين بن زهري ، الشهري بابن قاضي 
  .زرع، عن نيابة القضاء ألمر أوجب ذلك عنده 

شراف، وبني شهاب الدين ويف يوم الثالثاء مستهل رجب منها، حصل بني السيد إبراهيم نقيب األ



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   185 

الرملي، قلقلة، فشكا عليه إىل النائب، فغضب عليه وأمسعه كالماً غليظاَ، ملا رأى من حتربه، ووضع يف 
  .الترسيم إىل أن شفع فيه قاضي احلنابلة جنم الدين بن مفلح، ومفيت دار العدل كمال الدين بن محزة 

 دمت بيوت كثرية، وانقطعت األسباب واستمر املطر من هذا اليوم إىل ثاين عشره، حىت.  

ويف يوم اخلميس سادس عشره دخل من مصر إىل دمشق عدة خاصكية، صحبة أحدهم خلعة الشتاء 
  .للنائب، فلبسها من املصطبة، اليت مقابل مسجد القدم 

ويف أواخر هذا الشهر أخرب شخص أن رحياً أتت بقرية سخنني، فقلعت زيتوناً كثياً حنو ألفني أصل، 
واقتلعت فارساً من سرج فرسه، ورمت به إىل األرض، فتعلق بأصل شجرة مقطوعة، ورمت رفيقاَ له 

ماشياً فمات، وأا أخذت الكلب معهما وطارت بذلك كله يف السماء، قيل حىت ألقته يف حبرية طربية، 
  .وأن مجاعة رأوا ذلك 

حبس القلعة حببال دليت، فلما تعاىل ويف ليلة يوم اخلميس مستهل شعبان منها، هرب مجاعة أمراء من 
  .النهار دل عليهم، فأيت م 

  .ويف هذه األيام صودر الربددار ابن األقفايل، ونائبه البعين، وغريمها من مجاعة النائب 

يف صبحة يوم اخلميس ثاين عشريه دخل من مصر إىل دمشق اخلواجا زين الدين بن النرييب، خملوعاًَ عليه 
بته مشد النائب، وعلى يديه خلعة للنائب بنفسجية مبقلب مسور، فدخل الثالثة خبلعهم بأمرة احلاج؛ وصح

  .إىل دمشق على العادة 

  .ويف يوم السبت مستهل رمضان منها، أدير حململ على العادة القدمية، خارج سور دمشق 

الده رابع صفر سنة ويف يوم األربعاء ثاين عشريه فجع شيخنا حميي الدين النعيمي بولده بدر الدين، ومي
  .مخس وتسعمائة؛ ويف يوم اجلمعة ثامن عشريه بابنته حليمة، وكان عمرها أربع سنني 

  .ويف يوم اخلميس رابع شوال منها، أدير احململ بدمشق مرة ثانية 

  .ويف يوم السبت عشريه نودي بدمشق باحلجوبية الكربى لقانصوه اجلمل املصري 

    

  . خرج وفد اهللا من دمشق، وأمريهم اخلواجا زين الدين بن النيربي ويف يوم االثنني ثاين عشريه

ويف هذه األيام وردت األخبار من مصر بعزل القاضي مشس الدين الطولقي املالكي، ومنعه من احلكم 
والشهادة؛ وأن خصمه يف القضاء مشس الدين بن يوسف األندلسي مل يعلم أين هو، واشتهر بدمشق أنه 

 خنق، وقد مر أن الطولقي هذا إمنا أذن له القاضي الشافعي يف احلكم بدمشق، وأما غرق، وبعضهم يقول
نائب املالكي مشس الدين بن اخليوطي فإمنا كان أذن له احلنبلي، وهو مستمر يف احلكم، والقاضي احلنبلي 

  .شاع بدمشق عزله ببهاء الدين بن قدامة، واستمر ممتنعا إىل اآلن 
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ائب على سراج اليدن بن الصرييف فتراضاه، مث منع مشس الدين ابن اخليوطي، ويف هذه األيام غضب الن
فاملذهبان احلنبلي واملالكي شاغران، والشافعي غائب مبصر، وعوضه سراج الدين املذكور، واحلنفي 

سيتعني يف بيع األوقاف بعز الدين بن محدان، وبتاج الدين حممد بن القصيف، وألجل ذلك فوض إليهما 
  .مي مجال الدين بن طولون خبالف ع

ويف يوم الثالثاء أول ذي القعدة منها، عرض على السلطان ويل الدين بن قاضي القضاة املنهاج وغريه، 
  .وخلع عليه 

ويف بكرة يوم األربعاء ثانيه سافر النائب بعسكر دمشق، وصحبتهم مجيع آلة احلرب واحلصار، وحطوا 
  .لبقاع، ومل يبق بدمشق غري دوادار النائب باملرج، مث بعد يوميات سافر إىل أرض ا

ويف هذه األيام ويل النائب مجاعات يف كثري من بلدان ناصر الدين بن احلنش، بعد أن حرق بيته يف قرية 
  .مشغرا، وهرب من النائب ومل يلقه، وبسبب ذلك خربت بلدان كثرية 

ن أهل املزة على أحد عرفائها، يوسف ويف يوم اجلمعة، يوم العيد، عاشر ذي احلجة منها، اتفق مجاعة م
بن الداراين، فأوقعوا فيه ضرباً بالسكاكني يف بعض البساتني، مث سحب على وجهه ورمي قرب مزار 

  .قصيبان، الذي يفتل عليه الصوف، قبلي املزة؛ ورمي بسببه على أهلها مال 

قاع، وإخراج ناصر الدين بن ويف ليلة اجلمعة سابع عشره دخل ملك األمراء إىل دمشق، راجعاً من الب
  .احلنش منها 

ويف يوم االثنني عشرينه جاء اخلرب أن الزيين عبد القادر ابن شيخ اإلسالم بدر الدين بن قاضي شهبة، 
خرج عليه مجاعة بني املنينة وسيدي شعيب عليه السالم، وقتلوه وأخذوا ما معه، ودفن عند سيدي 

  .شعيب 

بت على شيخنا احمليوي النعيمي تقرير السراج بن الصرييف، لشهاب الدين ويف يوم الثالثاء حادي عشريه ث
بن السويدي، يف نظر وقف احلافظ بن عساكر، عن الزيين املقتول، لكونه مزوجاً بامرأة من ذرية الواقف 

  .املذكور 

وفيه ثبت عليه نزول الرضي عبد الرمحن بن حممد، للسراج بن الصرييف املذكور، عن قراءة صحيح 
  .البخاري، وقف احلاج علي بن فطيس، الكائن داخل باب اجلابية 

ويف هذه األيام نودي بدمشق على أعالم الناس بالسفر إىل تلقي احلاج، الذي أشيع عنه بدمشق أخبار 
خمتلفة، ورمي على احلارات مال ألجل مشاة، والناس يف قلق، ووقوف حال، من كثرة اخلوف يف غالب 

  .م، ومن ارتفاع سعر القمح وغلو اخلبز الطرقات، وكثرة الظل
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وفيها ورد املرسوم السلطاين إىل دمشق بعزل األمري قايتباي، الذي ويل أمري ميسرة، لتحريه على األمري 
  .طراباي دوادار السلطان بدمشق، وكان قايتباي املذكور أحد املنفيني من مصر 

  سنة عشر وتسعمائة

الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع استهلت واخلليفة أمري املؤمنني أبو 
ذلك امللك األشرف قانصوه الغوري؛ ونائبه بدمشق قانصوه الربجي احملمدي، وقد كان عني لنيابتها 

احلنفي البدري الفرفوري، والشافعي عمه شهاب الدين بن : سودون العجمي ومل يتم ذلك؛ والقضاة ا
 كان الشمس بن يوسف األندلسي، وهو مفقود بالديار املصرية، واحلنبلي جنم الدين بن الفرفور، واملالكي

مفلح، انفصل بالقاضي اء الدين بن قدامة، وهو بتربة تنم مبيدان احلصى، بعد توعك حصل له يف سفره؛ 
  .وكاتب السر حمب الدين األسلمي. .. واحلاجب الكبري قانصوه اجلمل؛ واحلاجب الثاين

رة يوم االثنني رابع احملرم منها، خرج النائب إىل املوكب، وتلقى قاضي احلنابلة اجلديد اء الدين ويف بك
بن عز الدين قدامة، مث دخل معه إىل االصطبل، ونزل، وقرئت مطالعاته، مث لبس خلعته وركب إىل اجلامع 

  .وقرئ توقيعه، وتارخيه يف مستهل مجادى األوىل من املاضية

    

الب وظائف احلنابلة، وعزل من فيها، وقد حصل له وهم وخور من حني دخل االصطبل، وفيه شغر غ
فلم يستطع اخلروج من اجلامع، ودخل بيت اخلطابة وهو ضعيف؛ مث دخل عليه مجاعات منهم الشيخ تقي 

  .الدين بن قاضي عجلون

وأن يعمل بعرض مث فوض لشيخ احلنابلة يومئذ شهاب الدين العسكري، بعد بعض متنع من العسكري، 
وبغريه، فأجابه إىل ذلك؛ مث فوض البن أخيه كمال الدين بعد متنع منه، مث دخل عليه فواله، وهو شاب 

عار من العلم، مث ذهب قاضي القضاة املذكور من اجلامع إىل الصاحلية، وهو ضعيف، وسكن ببيت عالء 
  .الدين املرداوي قرب بيت ابن أخيه، واملدرسة العمرية

اخلميس سابعه فوض احلنبلي اجلديد للشيخ برهان الدين بن قاضي القضاة نظام الدين بن مفلح، ويف يوم 
وهو من أهل العلم يف مذهبه، أذن له العسكري املذكور باإلفتاء، لكن علم بعالمة تدل على قلة بضاعته 

  .احلمد هللا الذي بربهانه أفلح: يف العلم، حيث كتب

ي على سدة األموي يف الصالة غائبة على العالمة شهاب الدين أمحد ويف عقب صالة اجلمعة ثامنه نود
  .الشهري بشقري املغريب املالكي النحوي، تويف بالقاهرة من حنو شهر

ويف بكرة يوم السبت تاسوعاء خرج من دمشق كافلها قانصوه احملمدي، بعسكر دمشق، بالعدة الكاملة 
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ف عليهم من العرب، ومل ير قدامه من القضاة غري قاضي والسالح اللبوس، إىل تلقي الوفد، من أجل اخلو
  .احلنفية البدري الفرفوري

ويف يوم األربعاء ثالث عشره اتقع مشائخ البقاع، وقتل منهم خلق كثري، وقتل األمري جانبك الفرجني 
  .األصل، الذي كان دواداراً للنائب، قتله املقدم ناصر الدين بن احلنش

، وهو سلخ حزيران، تويف اخلاصكي، الذي أتى قريباً ألجل مصادرة ويف يوم األحد سابع عشره
  .األوقاف، بعد أن أخذ غالبها، مث شرع نائب القلعة يف استخراج الباقي 

ويف يوم الثانني ثاين صفر اخلري منها، وصلت كتب احلاج إىل دمشق، وأخربوا بأن الوقفة كانت اجلمعة؛ 
 املصري من وقوف عرفة، مث مسح هلم بشرط أال ميكثوا يف مكة وأن سلطان مكة بركات منع أوالً الوفد

  .إال إىل اليوم الثالث، وأنه كان معه عرب كثري، فاشتروا مقايضة من جتار الوقد شيئاً كثرياً 

ويف يوم األحد ثامنه دخل إىل دمشق احململ، والنائب، وعن ميينه أمري الوفد، وعن يساره احلاجب الكبري؛ 
ن نائب القدس كانت له بيضاء يف تلقي الوفد، ووصل عسكره وعسكر النائب إىل وأخرب احلاجب أ

  .قريب معان، وحصل للوفد بذلك فرح عظيم، وأن النائب أقام باحلسا إىل أن وصل إليه الوفد 

ويف هذه األيام ضرب احملب األسلمي كاتب السر، ويوسف ناظر اجلوايل، ضرما خاصكي جاء من 
  .وشن، على مال للسلطان، ومها حمبوسان بالقلعة مصر، امسه متراز اجل

ويف يوم الثالثاء سابع عشره أتى من مصر خلعة للنائب محراء بسمور خاص، فلبسها ودخل ا على 
  .العادة، مث أحس بأمل يف بدنه، فتفي ليلة اليوم العاشر من لبسها 

كي، ببيت خطابة اجلامع األموي، أتى ويف يوم األربعاء ثامن عشره تويف احلنبلي ابن عم ابن ظهرية امل
  .صحبته مجاعة من علماء املدينة، النبوية ليعرض حمفوظاته على احلنابلة، وغريهم 

  .يوسف ناظر اجلوايل، وأحد الدونة ابن سنتمر : وفيه تويف رجالن جمرمان فاسقان

بك الفرجني دوادار النائب؛ ويف هذه األيام هم النائب بالتجريدة إىل ناصر الدين بن احلنش، الذي قتل جان
مث أحس النائب بتأثري السقم، فبعث مملوكه دواداره، وخرج صحبته احلاجب، وخرج معهما مشاة من 

كل حارة، كل واحد معلومة مخسون درمهاً، وسافروا ليلة االثنني ثالث عشريه، مث أخذ النائب يف 
  .الضعف، فحق ومنع الناس من الدخول إليه 

وض قاضي احلنفية لعالء الدين بن احملب بن القصيف، بعد أن نزل له عن نظر القصاعني ويف هذه األيام ف
  .وتدريسها، اللذين تلقامها عن أبيه قاضي القضاة احملب 

ويف أواخر ليلة اخلميس سادس عشريه، وهو ثامن آب، تويف النائب وهو يف عشره اخلمسني، فأصبح 
  .هلم، وإغراء حاشيته على أخذ أمواهلم، وال قوة إال باهللا الناس وقل الترحم عليه، إلظهاره الديانة 
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ويف بكرة اليوم املذكور جهز وصلى عليه، وخرج ابنه ووالدته يف جنازته، ودفن قرب الشيخ رسالن يف 
  .تربته 

ويف يوم اجلمعة سابع عشريه رجع احلاجب الكبري، ودوادار النائب، واملشاة، ونودي للحاجب بنيابة 
  .الغيبة 

    

ويف يوم السبت ثامن عشريه تويف اخلاصكي متراز اجلوشن، الذي عذب ناظر اجلوايل يوسف، وكاتب 
السر األسلمي، بعد أن كاتب إىل مصر يسأل أن يستقر حواطاً على تركة النائب، فلم ميهل بعدها مدة 

  .يومني 

  .يت السنجاري وفيه قتل العواين مبحلة ميدان احلصى، حممد شاه بن قاسم احلالق، واشتهر بب

  .ويف هذه األيام خلع نائب الغيبة على مجاعة من مشائخ احلارات 

ويف ليلة األربعاء، بعد عشائها، ثالث ربيع األول منها، أتى مجاعة من الغوغاء إىل زاوية اخلوارزمية، حتت 
اكني يف كهف جربيل باجلبل، فأخذ اثنان منهم يف طعن شيخنا حممد العجمي، الشهري بالطواقي، بالسك

مواضع كثرية، مث ذبح، فقامت األصوات، فذهبوا عنه خوفاً، فضمته زوجته وابنتاه إىل جانب من الزاوية، 
وذهبوا عنه إىل أقرب بيت إىل الزاوية، فعاد الغوغاء إليه فأخذوا رأسه، قيل وقلبه أيضاً، ورموا جثته بالبئر 

  .ه، مث رأوه بالبئر فأخرج وغسل وكفن ودفن بالزاوية بالزاوية؛ فلما طلع النهار جاء الناس إليه، فلم جيدو

فكثر األمر والكالم فيه، فنودي من قبل دوادار السلطان، باألمان، وأن ال يتكلم أحد فيما ال يعنيه، فغلب 
على ظن الناس أن قتله كان بإشارة الدوادار املذكور، فإن املقتول كان النائب يكرهه، وكان يتكلم يف 

صرهم، ويراجع الدوادار وغريه، فلما مات النائب طمع فيه وسلط عليه هذه الغوغاء من املظلومني وين
الزعر، وخرج احلشدية إىل موجوده من مؤن بيته، فأخذوه وتركوا زوجته وابنتيه؛ وقرر السراج بن 

  .الصرييف نائب الشافعي يف نظر الزوية البن البقاعي، ووقفها محام العني، شرقي الشامية الربانية 

  .ويف يوم اخلميس رابعه كان عيد اجلوزة 

  .ويف مات الظامل السمسار الشهري بأخي جوهر، تنقب للمحتسب، وتعاون للظلمة مراراً 

  .ويف يوم السبت سادسه سافر قاضي احلنابلة املنفصل جنم الدين بن مفلح 

يدان احلصى، ليسعى يف ويف عشية اخلميس حادي عشره ذهب أكرب أعوان الظلمة، حمد بن األقفايل، إىل م
ترتيب مال على أهل احمللة، لكوم قتلوا أحد العوانية، حممد شاه بن قاسم احلالق املتقدم، فلما رجع 
وصار قرب املزار املشهور بصهيب الرومي، خرج عليه وعلى من معه مجاعة، فضربوه بالسكاكني مث 

ملصلى، مث محل يف نعش إىل قرب نصف السيف فأعدموه، ومشاة أخر ممن معه، مث سحب إىل قرب باب ا
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املصلى فاخنرق النعش به، فسقط، مث سحب وأدخل به من أحد أبواب املصلى إىل أن وضع بنهري قليط 
شرقي املصلى، مث سحب ووضع بني املقابر بعد العشاء، مث أتى مجاعة من أعوانه فحملوه ليالً يف نعش 

  .وأتوا به بيته 

شره غسل وكفن ومحل على أعناق احلمالني، فرمجه العوام، وكانت ساعة فلما أصبح يوم اجلمعة ثاين ع
مهولة، وقيل إنه سقط، ورجعوا به ودفن يف مقربة مرج الدحداح، يف قرب يدخل فيه ماء قليط، وال قوة 
إال باهللا؛ مث حصل بني الناس وبني نائب الغيب قالقل كثرية، وهم أن يكبس على أهل امليدان، وحتصل 

  .رة للشر والنهب، مث خفض على نائب الغيبة نائب قلعة دمشق أهل الزعا

ويف يوم األحد رابع عشره وقع نائب الغيبة برجلني تاجرين بسوق جقمق، أحدمها ابن املوقع، وضرما 
مربحاً باملقارع، لكوما دعوا ألهل الزعارة؛ مث يف عشيته نودي من قبل نائب قلعة دمشق باألمان، وأن 

  . بن األقفايل من بعض الكالب املقتول حممد

ويف يوم األربعاء سابع عشره وقع نائب الغيبة بشاب شريف، وهو ابن السيد أمحد الصواف، من حارة 
العبسيني، فوسطه من غري جرم، فثار عليه الغوغاء وهجموا على حارة العبيد، الذين كانوا تسلطوا على 

، فقتلوا مجاعة منهم، وبوا ما يف بيوم، وبيوت من الناس بالبلص والنهب، وميشون قدام النائب وغريه
حوهلم، قرب بيت نائب الغيبة احلاجب، وكادوا أن يقعوا به، فنادى نائب القلعة للناس باألمان، وأن 

احلاجب بطال، وأن دوادار السلطان يتكلم يف نيابة الغيبة، إىل أن يأيت من مصر أمر يعتمد عليه، فهمد 
  .الغوغاء ورجعوا 

يف بكرة يوم اخلميس ثامن عشره أتى من مصر هجان صحبته مراسيم ومكاتبات، قرئت بقلعة دمشق، و
وفيها اإلنكار على أفعال النائب املتوىف، فيما كان بلغنا عنه من األجحاف بالناس، وأن فالن مبصر هو 

  .احلواط يأيت قريباً، أنه مل يتعني إىل اآلن نائب، والوصية بالناس 

رب أن القاضي الشافعي، شهاب الدين بن الفرفور، توىل قضاء مصر أيضاً يف رابع شهر ربيع، وفيه جاء اخل
  .مضافاًَ لقضاء الشام 

    

  .مث يف عشيته مر مرج دوادار احلاجب بأطراف البلد، فثار أهل الزعارة، وهجموا بالزحف على احلاجب 

ا املدينة وما حوهلا، وأرادوا إبطال اجلمعات ويف يوم اجلمعة عاشر ربيع اآلخر منها، ثارت الغوغاء وقفلو
  .من اجلوامع 

  .ويف هذه األيام تويف الرجل الشريف الشمسي حممد بن سرار الشاغوري، مث العاتكي، بصاحلية دمشق 

ويف يوم اجلمعة سابع عشره بعد صالا، صلى غائبة باجلامع األموي على الشيخ الصاحل اخلاشع الناسك 



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   191 

  .ينة الرملة، كان نفعه متعدياً، وكان كثري القرى بزاويته جبلجولية للغراباء حممد الغزاوي، مبد

ويف يوم اخلميس ثالث عشريه نودي بدمشق بإبطال املفارد القرمانية والعثمانية لكثرا، وقلة األنصاف، 
  .واملفارد الدمشقية 

هو أول مطر هذه ويف يوم السبت خامس عشريه، وهو خامس تشرين ألول، وقع بعض مطر دمشق، و
  .السنة 

ويف يوم اخلميس مستهل مجادى األوىل منها، نبش النائب املتوىف من حنو شهرين، قانصوه الربجي، من 
  .قربه وأوالده املتوفني، وصربوا، وسافر حرميه وأمه معهم إىل مصر يف قفل كبري 

األرحيي على باب داره، وهو آت ويف قبيل عشاء اآلخرة من ليلة الثالثاء سادسه قتل إبراهيم بن أمحد بن 
  ...من السوق تبعه مجاعة من الزعر 

ويف ليلة االثنني هجم مجاعة من احلرامية على قيسارية القواسني، وقتلوا بواا عثمن بن الصغرية، وأخذوا 
  .من حانوت واحد حنو ثالثني قوساً 

دمشق للنائب اجلديد سودون ويف يوم االثنني املذكور دخل من مصر إىل دمشق األمري قلج، متسلم 
العجمي املصري، وهو من أنيته، وصحبته قاضي املالكية الشمسي الطولقي، بعد شغور الوظيفة عن نائب 

  .له مدة 

ويف ليلة السبت سابع عشره احترق جانبا الطريق، احلوانيت والطباق، من قبلي مسجد الرأس، إىل عند 
  .الدخلة، اليت يدخل منها إىل املقدسة 

ع يف هذه األيام بدمشق أن سيباي نائب حلب عرض عراضة عريضة، وأراد استخدام مشاة مبال وشا
كبري من الناس، ووافقه بعض مشائخ احلارات، ومل يوافق باقيهم، وأظهر أنه جيرد على ابن رمضان، ويف 

لذي الباطن خالف ذلك، ملا مسع أنه عزل وطلب إىل مصر ليكون أمري جملس، عوض سودون العجمي، ا
عني لنيابة الشام، وأن نائب حلب هو خري بك حاجب احلجاب مبصر، وذهب متسلمه حبلب، حىت شاع 

بدمشق عصيان سيباي املذكور، وأنه مل يسلم حلب للمتسلم املذكور، وشاع أيضاً عصيان نائب 
  .طرابلس دولتباي، الذي عاد إليها قريباً، وكذلك جامن نائب محاة، واهللا أعلم 

ميس ثامن عشريه ورد مرسوم شريف بتحليف األمراء بقلعة دمشق، بأن يكونوا على جهة ويف يوم اخل
السلطان وعمده، فأطاع مجاعة ودخلوا القلعة وحلفوا، وختلف مجاعة، منهم أركماس، الذي كان غائباً 

ابة، مث ملا عن دمشق مدة، وكان النائب املتوىف حرق بيته، مث ملا تويف النائب شاع بدمشق بأنه سعى يف الني
شاع تولية سودون العجمي دخل هو دمشق وتضاعف؛ وممن ختلف عن دخول القلعة واحللف أيضاً 

األمري جامن مصبغة، واألمري قايتباي، واألمري خيشباي، فتريب غالب الناس، وانتقل مجاعة من األمراء من 



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   192 

  .خاج املدينة وسكن داخلها، فازداد تريبهم 

ى اآلخرة منها، نودي بدمشق من قبل املتسلم بأن األمراء واملستقطعني، يف يوم ويف يوم االثنني ثالث مجاد
األربعاء اآليت، يعرضون بآلة احلرب الكاملة؛ وشاع بأن نائب القلعة ودوادار السلطان بدمشق، وكذا 

 عل بقية املباشرين، شرعوا يف بناء سور بأبواب بأواخر العمائر، آخر القبيبات، فوقف حال الناس زيادة
ما هم فيه، ومل يصح إال اآلن أن النائب اجلديد خرج من مصر ألجل االختالف بيت الترك، فاهللا حيسن 

  .العواقب 

وفيه حض قاضي احلنفية واملالكية واملتسلم وغريهم باملصلى، وحلفوا الغوغاء من أكابر الزعر بأم من 
  .مجاعة السلطان، بشرط أن يوضع يف كل حارة أمني 

  . بأن أحداً ال ينتقل من بيته وفيه نودي

  .وفيه نودي أيضاً ان املعمارية النجارين واحلجارين، كلهم يبيتون بالقلعة 

وفيه شاع بأن املخذول دولتباي نائب طرابلس، وصل إىل محص وأنه قبض على صهره نائبها، وأنه توجه 
  .صر، والناس يف شدة بعسكر حنو ألف نفس إىل محاة، وإىل اآلن مل يصح خروج نائب الشام من م

ويف ليلة اخلميس سادسه وصل من محاة نائبها جامن، هارباً بنفسه إىل دمشق، وهو يبكي على بناته بكاًء 
  .لعلمي بفسق دولتباي؛ مث رفع إىل قلعة دمشق : شديداً، قال

    

بالد، وكان له ويف اليوم املذكور وسط بالسيف أحد ارمني صيور بن حممود، وأراح اهللا منه العباد وال
مدة مستخفياً، فوقع يف يد بعض الغوغاء فحصروه وجرحوه وأرادوا قتله، فقبض عليه األمري قلج متسلم 

  .دمشق، فكثرت الشكاوى عليه، فأمر بتوسيطه فوسط 

ويف يوم االثنني عاشره اتفق رأي املباشرين أن تعرض املشاة من كل حارة، وكذلك اجلند، إرهاباً للعدو، 
هم غوغاء ميدان احلصى والقبيبات بامليدان األخضر، وازداد طغيان زعرهم، وعلموا العجز من فعرض علي

  .أرباب الدولة 

ويف يوم اخلميس ثالث عشره قام بالشاغور أزعرهم أبو طاقية، ومجع زعر الغوغاء وما حوهلا من القرى، 
ا هلم الطعام، وساعده األمري وزعر بقية حارات دمشق، وأخذوا من أموال الناس شيئاً كثرياً، وأوملو

أركماس الذي أتى إىل دمشق قريباً، معزوالً، مل يعط مناه من تولية نيابة الشام، وأعاره شيئاً كثرياً من آلة 
احلرب، مث خرجوا أطالباً أطالباً، بترتيب يعجز عنه أرباب الدولة، حىت عرضوا بامليدان األخضر، فاستقل 

طاقية ومجاع أخر، مث رجعوا وقد شاطوا وعاطوا يف طلب نفقام من الترك بأنفسهم، وخلع على أيب 
  .الناس، ومل يبق للترك عندهم حرمة، فال قوة إال باهللا 
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ويف يوم األحد سادس عشره ركب األمري قلج متسلم دمشق وألبس مجاعته، وخرج معه مشاة أرسلهم له 
مان، وترك محل السالح، وأن ال يتعدى ابن احلنش، ودار م حول دمشق، وبني يديه مناد ينادي باأل

أحد على أحد، ودد أهل دمشق بأن العدل ال يعجبهم، وتوعد ارمني ملا رأى من أكابرهم الغوغاء يف 
العرض، وأخذ أموال الناس بالصدم تارة، والقهر أخرى، فخافوا حينئذ، واطمأن الناس بعض الشيء، 

  .هللا أعلم بصحة ذلك سيما وشاع بدمشق خروج النائب من مصر، وا

ويف يوم االحد ثالث عشريه، وهو أول كانون األول، تواترت األخبار بأن نائب حلب سيباي املعزول 
  .منها، حياصر قلعتها، وأن دولتباي حبماة قد استخدم خلقاً كثرياً، فوجل أهل دمشق ووقف حاهلم 

ا، بأن نواب السلطان لدمشق وحلب ويف يوم االثنني رابع عشريه أشاع نائب القلعة واملتسلم وغريمه
وطرابلس، وعسكر السلطان مبصر، خرج اجلميع منها قاصدين كفاالم، ودقت البشائر بذلك بدمشق، 

  .وكبست اخلمامري 

ويف ليلة الثالثاء خامس عشريه هجم احلرامية على سوق املارستان اخللعيني، وأخذوا من حانوت واحد 
  .دينار ماالً عيناً وقماشاً بنحو ألف 

وفيها احترق حانوت بسوق قصر حجاج، قبلي النخلة، مشايل خان ابن احلارة، وتدارك الناس النار فلم 
  .حيترق غريه 

ويف يوم اخلميس سادس عشريه ورد مرسوم شريف بعزل املتسلم املتقدم ذكره، وأن يرجع إىل مصر؛ 
ن كان قد انعم عليه ا، فلما بلغه وشاع تولية سيباي املنفصل عن حلف كفالة دمشق، وقيل أن السلطا

حماصرة قلعة حلب عزله؛ وأن قيت الرجيب اختفى من مصر؛ وأن األتابكية الكربى عينت لسودون 
  .العجمي، املنفصل متسلمه عن دمشق 

  .وفيه نودي بنيابة الغيبة للحاجب بدمشق، قانصوه اجلمل 

ين بن أمحد بن بري، وأخرب أن القاضي ويف يوم الثالثاء تالسع رجب منها، وصل من مصر شهاب الد
  .الشافعي فوض لتقي الدين بن قاضي زرع 

  .ويف ليلة السبت ثالث عشره سافر املتسلم املذكور إىل مصر 

ويف يوم السبت ثالث عشره دخل من مصر إىل دمشق خري بك، أخو قانصوه الربجي، واشتخر بأنه نائب 
ب غزة جبماعته؛ وخل صحبتهز قاضي احلنابلة بدمشق حلب؛ ودخل صحبته نائب القدس جبماعته، ونائ

  .النجمي بن مفلح 

وكان متسلم سيباي، املنفصل عن نيابة حلب، قد وصل إىل مصطبة السلطان، فأصبح يوم األحد رابع 
عشره دخل دمشق عل عادة أمثاله، فلما استقر باصطبل السلطان، وذهب عنه احلاجب الكبري قانصوه 
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 إىل قصر السلطان، إىل عند خري بك، هاش مماليكه احلاضرون، وحضرت طائفة من اجلمل وغريه، وذهبوا
عند خري بك وسلوا السيوف، وضربوا يف حاشية املتسلم، وبوا ثقلهم، ودخل طائفة منها إىل املتسلم 

  .عقب جلوسه حبضرة القضاة، وخرجوا به إىل قصر السلطان إىل عند خري بك 

 احلرب، ونائبها طومان باي بالشباك ناظر له؛ مث بعد ساعة، وقد أتى به كان ذلك والقلعة حمصنة بآلة
مجاعة من الترك وهو راكب على هيبته، فدخلوا إىل القلعة من باب الفرج بإشارة نائبها هلم بذلك، مث 

  .نودي باألمان، وأن أي من ظلم أو قهر فعليه مبلك األمراء خري بك 

    

 صالا باجلامع األموي، صلي غائبة على قاضي املالكية بصفد، الشيخ ويف يوم اجلمعة رابع عشريه، عقب
العامل مجال الدين عبد اهللا السبيت، وأخرب أحد ولديه الزيين عبد القادر، احلاضر بدمشق، وأن ميالده سنة 

  .إحدى وأربعني ومثامنائة، وأن وفاته بصفد يوم األربعاء ثامن عشره 

  .األحد ال االثنني ويف هذه األيام صح أن أول رجب 

ويف يوم األربعاء خامس عشريه وردت األخبار مبصر بالقبض على أتابك العساكر قيت الرجيب، وحبس 
باإلسكندرية، ومعه ابن سلطان جركس، وبالقبض على أخيه طراباي دوادار السلطان بدمشق، العامل 

لك وخري بك نائب حلب نازل على قتل الشيخ الطواقي، فرفع إىل قلعة دمشق؛ فنودي له بذلك؛ كل ذ
بقصر السلطان، وحوله نائبا القدس وغزة، ومعهما نائب صفد، ونائب محاة اهلارب من دولتباي، 

  .وطرابلس شاغرة 

ويف هذه األيام اشتهر تولية قانصوه روح لو نائب غزة، الذي أتى صحبة خري بك نائب حلب، نيابة 
  .صفد، وسودون الدوادراي نيابة حلب طرابلس؛ وتولية خيشباي املعزول بدمشق نيابة 

ويف بكرة يوم االثنني سلخه لبس األمري أركماس، من قبلي خارج دمشق، خلعة خضراء، بكمني مذهب 
خاص، وكلوتة بطرفني خاص، على كنبوش خاص، بتقليد كفالة الشام، بعد عزل سودون العجمي، 

لب األمري خري بك، أخي النائب حبضور نائب ح. أرسلت اخللعة إليه من مصر، وهو حاضر بدمشق
املتوىف بدمشق قنصوه الربجي، وركب معه عن ميينه، ودخل دمشق على العادة، لكنه كان بوماً بارداً 

برتول بعض مطر خملوط ببعض ثلج، وسري حتت قلعة دمشق على العادة، مث أتى باب السر وصلى على 
وم الشريف بإبطال احملرمات، ولو كانت جسره على العادة، مث دخل االصطبل، مث نادى حسب املرس

  .ألي أمري كان، بتهديد شديد، وأن ال حيمل أحد سالحاً، وفرح الناس ذه املناداة 

ويف يوم اجلمعة رابع شعبان منه، سافر من دمشق خري بك نائب حلب إليها، ومعه مجاعة من زعر 
  .احلارات 
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  .بيص النحاس من الفلوس، مث أكذ املناداة يف هذا اليوم وكان يف مستهله، يوم الثالثاء، نادى بإبطال القرا

  .ويف يوم االثنني سابعه ضرب املائب اجلديد مجاعة من زعر احلارات باملقارع وأشهرهم بدمشق 

ويف يوم الثالثاء خامس عشره دخل إىل دمشق عدة رؤوس مجاعة من احملاربني، كانوا مكروا جبماعة قلعة 
  .قبض عليهم األمري يونس بن القواس، وأرسلهم إىل دمشق الصبيبة، وسبوا حرميهم، ف

ويف يوم اجلمعة خامس عشريه نودي بدمشق بإبطال مشاهرة احملتسب، وفرح بذلك الناس، ودعوا 
  .للنائب 

ويف ليلة األربعاء مستهل رمضان منها، خنق رجل صاحل، د جعل بواباً للقيسارية، اليت من أيام قريبة أخذ 
 وضرب بواا، وصودر ناظرها قطب الدين بن سلطان، وهي قيسارية اخلواجا ابن منهما مال كثري،

الرسام جوار الطربية، فأصبح ميتاً، والقيسارية املذكورة مفتوحة، وقد أخذ منها أيضاً مال كثري، ومل 
  .يسلم منها إال خمازن يسرية، وصودر أهل احمللة مبال كثري أيضاً 

قب صالا، صلي غائبة باجلامع األموي، على الشيخ العامل العالمة ويف بكرة يوم اجلمعة ثالثه، ع
  .األوزاعي، تويف مبصر 

ويف بكرة يوم االثنني سادسه لبس أركماس نائب الشام خلعة، كاملية محراء بسمور خاص، ولبس معه 
  .أيضاً نائب قلعة دمشق كومان باي، ودخال دمشق مجيعاً على العادة 

نائب ماالً كثرياً على أهل احلارات، من أول حوانيت بياعني حلم البقر، ومحام ويف هذه األيام رمى ال
االنسر، خارج باب اجلابية، إىل زقاق املعاصرة، وقناة الربيدي، إىل جامع الصابوين، مث إىل خان خلق، مث 

حملة إل مزار سيدي ركب، مث من املنجكية، قبلي مسجد الذبان، غريب خان اجلواميس عرضاً، إىل آخر 
  .باب املصلى، ألجل رجلني مراقي الدم شرعاً قتالً قبل واليته 

ويف يوم اخلميس ثالث عشريه أمر النائب برجلني أزعرين جمرمني قاتلني، مع مجاعة أخر، كلهم من 
الصاحلية، قتلوا ابن اجلاموس القباقيب من ايام، مث أتنوا إىل أبيه الذي توعدهم، وهو على باب دكانه يبيع 

اقيب بعمارة السلطان، وبقية أوالده عنده، فهرب من قاتلي ولده املذكورين، فتبعوه حبضرة اجلم القب
الغفري من أهل السوق فدقوه بالسيوف؛ فلم يزل النائب يتتبعهم إىل أن وقع ذين دون رفاقهما، فأمر 

  .بتخوزقهما يف أدبارمها خبوازيق غالظ يف اليوم املذكور 

    

ر قل اللحم والقمح، وكان النائب قد أمر بإشهار املناداة، أن من كان عنده قمح ويف أواخر هذا الشه
فليبعه، وإال ب بعد ثالثة أيام، فمسك الناس أيديهم وتومهوا الغالء، مث أرسل اهللا رمحته باملطر، فكثر إىل 

  .يوم اجلمعة يوم العيد 
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  .لى حاله مث يف صبحة السبت مستهل شوال منها، سقط مطر وثلج، وسعرها ع

وفيه نادى النائب بإبطال اخلمارات، وأن أهل الذمة ال يتجاهرون باخلمر، وأم حيفرون هلم حفراً يف 
  .حوانيتهم جيلسون فيها 

  .ويف يوم اخلميس سابعه أدير احململ بدمشق، على العادة 

لسلطان اجلديد ويف بكرة مي األحد عاشره سلم شيخنا حميي الدين النعيمي على دولتباي، الدوادار ل
  .بدمشق، ووعظه على عادته 

أهداها يل فالن، فقبض، فاعترف : ويف يوم الثالثاء ثاين عشره عرفت قطعة قماش مع رجل، فسئل، فقال
بأخذ شيء من احلرام، فهدد، فأقر على مجاعات وسرقات كثرية، وأن كبريهم رجل يدعى بالعطيمة 

ببعض جوار النائب، وميشي قدامه، فأمر النائب بنشر األقباعي، يسكن عند البادرائية، وهو متزوج 
القماش على حبال اخليام حبوش االصطبل، وأمر بإشهار املناداة بأن أياً ممن سرق له شيء وعرفه يقم من 

  .يشهد ويأخذ، فعرف مجاعات بعض قماشهم، فسلمه له النائب 

  .ويف يوم اخلميس رابع عشره كان مخيس البيض 

  . من البالد الشمالية طوائف كثرية، على قصد احلج، من كثرة الظلم يف بالهم وفيه ورد إىل دمشق

ويف يوم السبت سادس عشره ورد مرسوم شريف بعزل أيب قورة من أمرة احلج الشامي بعد أن توىل قريباً 
فيها، بعد أن عزل األمري قايتباي اخلاصكي، أمري ميسرة كان، ألنه كان قد عني ألمرة احلج من أول 

  ... .جب، فورد هذا املرسوم يف هذا اليوم بإعادته ر

  سنة إحدى عشرة وتسعمائة

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع 
احلنفي البدري : ذلك األشرف أو النصر قانصوه الغوري؛ ونائبه بدمشق أركماس؛ والقضاة ا

، والشافعي عمه شهاب الدين بن الفرفور، وهو قاضي مصر أيضاً، ومقيم ا، واملالكي الفرفوري
الشمسي الطولقي، واحلنبلي جنم الدين بن مفلح؛ واألمري الكبري األتابكي برد بك؛ واحلاجب الكبري 

  .قانصوه اجلمل؛ واحلاجب الثاين طقطباي

 األموي ائبة على الشيخ إبراهيم القيب، تويف ويف بعد صالة اجلمعة ثالث من حمرم منها، صلي باحلامع
ويف عشية هذا اليوم أمر النائب بتوسط أحد . بالرملة، وترجم بالصالح؛ وصلى معه على حاضرين

ويف هذه األيام كثر الضرر على . ارمني، شيخ حارة باب اجلابية السمكري، فأراح اهللا منه العباد والبالد
ل يدعى الشرف، وحضرها ابن الكاتب الترمجان؛ وبسبب رمى ماٍل املسلمني بدمشق، بسب دائرة رج



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   197 

أمالك املسلمني بأجرة شهرين على كل ملك، بسب مشاة خيرجون يذبون عن احلجاج، حىت أن بعض 
  .املسلمني دعا على احلجاج بأن ال يرجعوا من كثرة ما حصل عليهم من الظلم، وال قوة إال باهللا

ويف . قاضي احلنابلة لولده، شرف الدين أيب حممد عبد اهللا، نيابة القضاءويف يوم اجلمعة عاشوراء، فوض 
. يوم الثالثاء حادي عشريه خرج النائب بالعساكر واملشاة البارودية على أة عجيبة، ونزل قرب قبة يلبغا

 .ويف يوم اخلميس ثالث عشريه أمر باملناداة بأن ال يتأخر أحد، وأن من مل خيرج، خيرج إقطاعه عنه

  .وخرج إليه احلاجب الكبري، فخلع عليه بنيابة الغيبة، فرجع ودخل دمشق

ويف يوم اجلمعة رابع عشريه دخل إىل دمشق من البالد السوارية مطلوباً إىل مصر، بعد أن شفع فيه، األمري 
سيباي املنفصل عن نيابة حلب، قيل بعد عصيانه فيها، مث اإلنعام عليه بنيابة دمشق، وبعث متسلمه 

تسلمها، مث وصل من مصر إىل دمشق األمري خري بك، أخو قانصوه الربجي املتوىف، مارأً، فقبض على ف
املتسلم املذكور، فلما مسع سيباي املذكور هرب إىل البالد السوارية، وهرب معه مجاعة أمراء من حلب، 

ة جملس، فأرسل متسلمه فاستمروا إىل أن شفع فيها مجاعة من أمراء مصر وغريهم، فأنعم عليه بوظيفة أمر
إىل مصر، مث دخل إىل دمشق يف اليوم املذكور، ومعه مجاعات ونزل بامليدان، مث ركب وأتى إىل قلعة 

  .دمشق طائعاً، وصحبته اثنان فقط، فسلم على مجاعة، مث نزل

    

د بن ويف يوم اجلمعة بعد صالا، ثاين صفر منها، أنكر شيخنا احمليوي النعيمي على مشس الدين حمم
. املبيض القدسي، وأصله محصي، رفع الصوت يف املساجد، فاستند إىل بعض األحاديث، وأوله شيخنا

ويف يوم األحد رابعه سافر األمري سيباي، املنفصل عن نيابة حلب، مث نيابة دمشق قبل دخوهلا، وودعه يف 
  .سفره إىل مصر نائب الغيبة ومجاعة

واملشاة مبحلة الفوار انتصروا على عرب مهنا بن مقلد، مث ويف هذه األيام شاع بدمشق أن النائب 
ومل يصح عن الوفد خرب، ومل يعلم أين هم، إال . أنكسروا وعال عليهم العرب، وقتل مجاعات من الفريقني

  .أنه شاع أم مقيمون بالفالء، مث شاع أن نائب القدس أخذهم على طريق وادي ابن سامل

لت كتب الوفد بأم يف مشقات كثرية، وأم أقاموا مبكة ستة عشر ويف يوم االثنني تاسع عشره وص
يوماً، وباملدينة سبعة أيام، وبالفالء ثالثة عشر يوماً، وأم هبت عليهم ريح شديدة بوداي الغنائم، مات 

وفيه ورد مرسوم شريف على يد بعض أعوان الظلمة، مبصادرة مجاعات من . يف خلق كثري، وكذا خبليص
  .والقضاة وغري ذلكالفقهاء 

ويف يوم السبت رابع عشريه دخل الوفد إىل دمشق، وأخربوا أن أمري بين الم، مسلم، وأمراء أخر، جعلوا 
ويف . هلم جعالً إىل أن وصلوهم إىل احلسا فتلقاهم نائب القدس وجانباي، فأوصلوهم إىل عند نائب الشام
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  .يوم اجلمعة سلخة، كان أول آب

بيع األول منها، سافر قانصوه اجلمل، املنفصل من احلجوبية الكربى بدمشق، إىل ويف يوم األحد ثاين ر
ويف هذه األيام . نيابة صفد بعد عزل خيشباي منها، من غري تطويل فيها، فإنه أقام مثة حنو أربعة أشهر

جهته قبض دوادار النائب على عبد القادر بن قرنبع البالصي، ومن جهة خازن احلارة، الذي ال مرأة من 
فيه استحقاق، وكان وكان أخذ للجباية منه شيئاً فشكا عليه له، فصادره وأخذ منه حنو مائة وثالثني 

  .ديناراً، وباع يف ذلك حانوتيه وطبقيته خبمسة وسبعني ديناراً 

ويف يوم الثالثاء حادي عشره تويف الرجل الشرير حمب الدين بن شهال، عن ولدين رجلني، أحدمها أسود 
ة سوداء، وكان هو وولداه املذكوران قد شاطرا زائداً من حني ويل هذا النائب، ومل أدخله يف من جاري

  .نظر اجلامع عامل الناس بضغائن قلبه، وفوت معاليم كثرية فيما ال فائدة فيه، بتحسني ذلك للنائب

لسن، وأشهرمها وفيه خنت النائب ابنه النحو العشاري السن، وابن ابنته ابن دولتباي النحو السباعي ا
ويف ليلة اجلمعة رابع عشره اخنسف القمر بعد عشائها، واستمر ىل حنو نصف الليل، . بدمشق وفرح ما

  .ويف هذا اليوم كان عيد اجلوزة. فاجنلى

ويف هذه األيام قد غال سعر القمح النقطاع اجللب من بالد حوران، بسب ختريب النائب لبالد كثرية، 
يوخها، ملا خرج ليلقى الوفد، وصل الرطل اخلبز من ثالثة إىل درمهني، وال قوة وب مغلها، ومعاداة ش

  .إال باهللا

وفيها . ويف هذه األيام رئي مطروح يف حملة القيمرية الكبرية، فطرح على مجيع اخلراب مال، فضج الناس
  .شنق رجل نفسه قرب قناة العوين، فطرح على األهل احمللة أيضاً مال، فضج الناس أيضاً

ويف ليلة األحد مستهل ربيع الثاين منها، أصبح رجل مقتوالً بزقاق املزرعة الزويزانية، فعرفه أهله، وأن 
ويف هذا اليوم شنق النائب . رجلني أتيا إليه ليبيعاه قمحاً، فلما وصال إىل املكان املذكور قتاله، وأخذا ماله

  .م األربعاء رابعه حضرت الشامية الربانيةويف يو. شاباً من ميدان احلصى، رئي معه سكني وهو سكران

ويف هذه األيام خرج النائب بعسكره، وجلس بسطح املزة، ليسافر إىل جندة ناصر الدين بن احلنش، غري 
عدوه، نائب بريوت، بعد أن أرسل للنائب ب موجوده، حىت الصابون الذي يف مصابنه، وطرحه على 

ويف هذه . ادسه أتى النائب من املزة وصلى باألموي، مث رجعمث يف يوم اجلمعة س. أهل األسواق بدمشق
األيام دقت البشائر بدمشق، وأشهر بأن السلطان قد عني لنائب الشام خلعة، وقيل إن ذلك حيلة يف إقامة 

  .احلرمة على من زعم أن السلطان أكرم سيباي الواصل إىل مصر، وأنه يريد إعادته إىل نيابة دمشق

وورد اخلرب من مصر بأن سيباي واله . ين عشره سافر النائب إىل بالد ابن احلنشويف يوم اخلميس ثا
السلطان أمري سالح مبصر؛ وأن قانصوه روح لو توىل األمرة الكربى بدمشق، عوض برد بك املتوىف؛ وأن 
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  .قايتباي اخلاصكي، الذي كان بدمشق أمري ميسرة، وقد واله السلطان نيابة الكرك

    

 قد كثرت الرميات واملصادرات على الناس يف كل حملة، حبيث ضجوا من ذلك، ووقف ويف هذه األيام
حال الناس، وشاط الزعر، ومل يشاركوا يف رمية على األسواف، اليت قد صار غالبها من حتت أيديهم 

يباع هلم فيها، وهم يف أكل وشرب وب وفساد، ويف نساء املسلمني ودمائهم وأمواهلم، حىت أن فيهم 
  .عة قد مسنوا، وال ميشون إال وعلى أوساطهم اخلناجر الطوال املذهبةمجا

ويف ليلة األحد رابع عشره، وهو عيد اجلوزة، سرق اثنان من حانوت حلمام بقصر حجاج، رأسني من 
اللحم وغريمها، فرئي ذلك معهما قرب باب اجلابية، فقبض عليهما، فضرما دوادار لنائب ضرباً مربحاً، 

ويف يوم اخلميس سادس عشريه دخل . دمشق، مث شنقهما على باب احلانوت الذي سرقا منهوأشهرمها ب
من مصر إىل دمشق قلعتها، يف أة، وركب مع دوادار النائب، ومفيت دار العدل السيد كمال الدين بن 

  .محزة، وقاضي املالكية، وقاضي احلنابلة

 يف مصادرة مجاعة من دمشق، املغربل، وأتبع إىل ويف هذا اليوم أرصد العواين ارم، الذي كان السبب
ويف يوم اجلمعة سابع عشريه وصل احلاجب اجلديد، جان بردي الغزايل، من . زقاق اجلاورخية فقتل

حلب إىل دمشق، مث سافر إىل النائب وهو على اجلسر بالبقاع، وسلم عليه، وأتى معه إىل املزة ليلبس 
  .صوه اجلملخلعته باحلجوبية الكربى، مكان قان

ويف يوم اخلميس ثالث مجادى األوىل منها، لبس النائب خلعة االستمرار من قبة يلبغا ودخل دمشق راجعاً 
ويف يوم الثالثاء سادس عشره، وهو رابع عشر تشرين األول، وقع بدمشق املطر اجلديد، جعله . من البقاع
ولقي، قاضي املالكية، وتولية خري الدين ويف هذه األيام شاع بدمشق عزل مشس الدين الط. اهللا مباركاً

  .الغزي مكانه، وهو يكابر وحيكم مع كثرة ارتشائه على األحكام الباطلة، وال قوة إال باهللا

وفيها وصل قطب الدين أبو اليمن حممد، حفيد قاض القضاة قطب الدين اخليضري، إىل دمشق راجعاً، 
ويف يوم االثنني ثاين عشريه دخل من غزة إىل . صروقد فوض إليه نيابة القضاة من القاضي الشافعي مب

دمشق، قاضي املالكية اجلديد، خري الدين أبو اخلري حممد بن جربيل الغزي، بغري خلعة، وتلقاه النائب، 
والقاضي احلنفي، والقاضي احلنبلي، ومفيت دار العدل السيد كمال الدين بن السيد محزة، وأرباب 

مث ركب وركب اجلماعة معه . دار العدل، وقرئ مرسومه، مث لبس تشريفهالوظائف، على العادة، ودخل 
  .على العادة، وقرئ تقليده باجلامع على العادة، وفيه جتمل كثري وتارخيه ثتامن عشر ربيع اآلخر منها

ويف يوم االثنني سادس مجادى اآلخرة منها، شنق النائب الرجل ارم أحد أعوان الظلمة، ابن املقصايت 
ويف يوم اخلميس سلخه . امي، شكت عليه زوجته الشريفة، وأظهرت عنده عدة احلرب والسرقةاحلم
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شاع بدمشق أن القاضي الشافعي مبصر تويف، فظن الناس أنه العالمة زكريا، الذي توالها مث عمي وعزل 
  .عنها؛ وبعضهم ظن أنه الربهان بن أيب شريف، الذي توالها بعده

 منها، صح أنه شهاب الدبن بن الفرفور، الذي توالها عن الربهاين املذكور، مث يف ليلة السبت ثاين رجب
مجيعاً بينها وبني قضاء الشام، وكان قد نقد من مرضه، وجع الكبد، مث انعكس ومات، ودفن يف تربة 

كاتب السر ابن أجا بالقرافة، مث وصلت كتب لده ويل الدين حممد أن والده تويف يوم اخلميس ثاين 
  .آلخرة، وأن يف يوم اخلميس تاسعه لبس التشريف املبارك بقضاء الشافعية بدمشقمجادى ا

وأخرب القاصد أنه خرج من مصر يوم اخلميس خامس عشره، وأن نواب والده على حاهلم؛ ومسك عن 
احلكم شيخنا احمليوي النعيمي لكن ويل الدين فوض يف غري حمل واليته، وأما بقية النواب فاستمروا على 

وفيه شاع وفاة صاحب التصانيف الكثرية جالل الدين السيوطي مبصر، ويف يوم األربعاء . كام الباطلةاألح
  .سادسه مات أحد الشهود املتهمني بباب اجلابية، ابن رمضان وترك ولدا يشهد مثله

 يف ويف هذه األيام اعتقل قاضي احلنفية البدري ابن أخي اللقاضي الشافعي املتوىف؛ على مال وجد عليه
  .دفتر عمه، مبرسوم شريف، ووضع جبامع القلعة 

ويف يوم اجلمعة ثامنه، عقب صالا باجلامع، وبعد الدعاء، نودي بالصالة غائبة على القاضي الشافعي بن 
  .الفرفور وكثر الترحم عليه 

    

 ويف عقب صالة اجلمعة باجلامع األموي، خامس عشره، صلي غائبة على شيخ اإلسالم جالل الدين

السيوطي، تويف مبصر، وله مصنفات كثرية، وهو ممن بورك له يف علمه، مع شدة الدين وصالبته، وميالده 
  .يف رجب سنة تسع وأربعني ومثامنائة، أخذ العلم عن علم الدين صاحل البلقيين، والكافيجي، والشمين 

  .فوري ويف يوم اجلمعة ثاين عشره شعبان منها، أفرج عن قاضي احلنفية البدري الفر

  .ويف هذه األيام دخل من مصر إىل دمشق احلاجب الثاين عوض طقطباي 

  .وفيها عزل النائب البن الدمشقية من األستادرية، ووالها لدواداره الكبري 

  .وفيها أرسل النائب سرية، فنهبوا قرية بيت سابر 

  .وفيها أعيد القاضي احلنفي البدري الفرفوري إىل الترسيم بالقلعة 

م االثنني رابع عشره، سلخ األربعني، حصل بدار السعادة بني احلاجب جانربدي، ودوادار السلطان ويف يو
دولتباي، وبني النائب كلمات، توبيخاً له على تسليطه أربعة أشخاص على الناس يف الظلم، وعلى 

ابتني قرب جامع تطعيمه أهل الزعارة، منهم أبو طاقية أزعر الشاغور؛ وقد شرع يف هذه األيام يف بناء بو
جراح؛ وتفرق احلاجب ومن معه عن النائب، وقد أعلموه أم كاتبوا إىل مصر يعلمون السلطان، فخاف 
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من ذلك، مث سعى القضاة وغريهم يف الصلح، فأصبح يوم الثالثاء خامس عشريه فخلع على احلاجب 
ويف هذا اليوم . بتني املذكورتنياملذكور، وعلى نائب القلعة طومان باي، فسكنت الفتنة مث بطل عمل البوا

وصل إىل القاضي جنم الدين بن الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون، من سفره إىل حلب مث إىل 
  .طرابلس 

وفيه وصل من حلب إىل دمشق حميي الدين عبد القادر بن يونس قاضي احلنفية حبلب وقد سعى يف قضاء 
ة باجلرن األسود، ووضع يده على جهات احلنفية، احلنفية بدمشق، وسكن يف بيت املسلماين ابن زباط

  .واستخرج منها مجلة 

مث يف يوم اخلميس ثامن عشريه وردت مطالعات بأن خلعة البدري الفرفوري واصلة، فادعى ابن يونس 
  .املذكور أا واصلة لنفسه ال للبدري، وأن ابن عمه الذي بصفد سعى يف قضاء الشافعية بدمشق 

  .ل النائب للشريف الذي كان واله احلسبة، ووالها لألشقر بن حمب الدين بن شهال ويف هذه األيام عز

ويف يوم األحد أتى مجاعة من حملة قصر عاتكة، ومعهم رجالن يشهدان برؤية اهلالل، إىل القاضي سراج 
نائب ويف هذه األيام أمر ال. الدين بن الصرييف، فأثبت أن اليوم املذكور أول رمضان، فنودي باإلمساك

بعمل درابزين خشب طوال، يف مينة الداخل من باب الزيارة، أحد أبواب اجلامع األموي، ومن لصيقه إىل 
آخر ااز املوصل إىل الصحن، ونقر يف العواميد، وجعل يف الداربزين ثالثة أبواب يدخل منها، ومل يرض 

 تضيق الناس به، وليس له أة يف القلوب، ا أحد ممن يرجع إليه يف الدين، ومل يكن اجلامع حمتاجاً إليه بل
  .وذلك من مال وقف اجلامع

ويف يوم األربعاء حادي عشره تويف الرجل املتمصلح النساج يف القطن قرب املقابر احلمريية، الشيخ علي 
بن اخلبازة البغدادي، وكان كل مجعة جيمع مجاعة عليه قرب ضريح زكريا باجلامع األموي، ويذكر م 

وفيه تويف اخلواجا مبيدان احلصى عالء الدين علي بن قربان . لصوت، واهللا أعلم بنيته يف ذلكبرفع ا
ويف يوم اخلميس ثاين عشره تويف أحد . احلوارين، وكان قد صدور بثالثة آالف دينار فحصل له قهر

  .املوهلني اذوبني، املشهور بعويدات، كان غالب إقامته مبحلة ميدان احلصى

ربعاء ثامن عشره وصل من مصر دوادار القاضي الشافعي حممد، وفوض إىل شيخنا احمليوي ويف يوم األ
النعيمي نيابة القضاء، يف يوم اجلمعة عشريه، مبقتضى مرسوم شريف، فيه اإلذن من السلطان للقاضي 

اللؤلؤي، الفرفوري أن يفوض لنوابه بدمشق وهو مبصر، وتارخيه حادي عشري شعبان منها؛ وقد كان 
شيخنا امتنع من احلكم من وقت أن بلغه وفاة والد القاضي املذكور، لكنه فوض لنوابه مبصر من غري إذن 
السلطان، ومل ميتنع أحد من النواب غريه، وكاتب بعضهم فيه، فعذره القاضي املذكور، والعلماء عنده، 

  .وأرسل يقول له إنه سيأتيك ما يسرك 
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ا، وكان العيد، شاع بدمشق أن وقع مبصر أمر عجيب، وهو أن شاباً ويف يوم الثالثاء مستهل شوال منه
متصوفاً متمصلحاً، امسه حممد بن سالمة النابلسي الدمشقي، من ميدان احلصى، الذي سافر من سنني إىل 
بالد الروم، مث أتى إىل دمشق فتمصلح وأشهر نفسه، مث سافر إىل مصر، وصحب مجاعة من املتمصلحني 

تمصلح، وشاع ذكره، إىل أن أراد اهللا إظهار ما هو عليه، فصحب بعض املردان كعادته وأشهر نفسه بال
  .بدمشق وغريها 

فلما قرب شهر رمضان املاضي، أيت به يف زي بنت، يف نقاب وجلباب مدلوك وخمطوط، إىل بعض مراكز 
عض اجلريان، فخاف الشهود مبصر، ويطلب أن يعقد نكاحه عليها، فأجيب إىل ذلك؛ مث بعد أيام من عليه ب

الشهود، فأعلموا األمري طراباي رأس نوبة النوب، فطلبه وتفقد أمره، فوجدوه صبياً يف زي بنت، فادعى 
أنه خنثى، فكشف عليه النساء، فلم يروه إال ذكراً، ومل يفحصوا بأمره، فجرح حتت خمرج الذكر وزعم 

  .فرأوه زوراً . .. أنه حيض، فكشف

ربه باملقارع، وإشهاره مبصر على ثور، مث أعيد عليه الضرب، وبعث به إىل املقشرة فأمر األمري املذكور بض
مثله، فإنا هللا وأنا إليه راجعون؛ فزاد الناس يف قلة اعتقادهم يف املتمصلحني، وقد . .. إىل أن مات، وهذا

ظهره سلب، فاهللا صرح احملققون من أهل الطريقة، أنه جيب على الويل كتمان سره، إذا كان صادقاً، فإنه أ
  .يصلح لنا سرنا وعالنيتنا 

ويف ليلة اجلمعة حادي عشره احترق جانب عظيم من السوق املعروف بعمارة اإلخنائي، غريب مشال باب 
  .الفراديس، وقف مدرسة أيب عمر وغريها 

ويف يوم األربعاء سادس عشره، وحادي عشره آذار، نقلت الشمس إىل برج احلمل، وهو أول فصل 
  .يع الرب

  .ويف يوم اجلمعة ثامن عشره صادر النائب لشمس الدين الطولقي، قاضي املالكية املعزول، على أخذ مال 

  .ويف يوم السبت ثاين عشره سافر الوفد الشريف إىل احلجاز، وأمريهم أزدمر اليحياوي 

بدمشق، ومن ويف بكرة يوم األربعاء سلخه نودي بدمشق، من قبل جان بردي الغزايل، احلاجب الكبري 
قبل نائب قلعتها طومان باي، بأن ما لكم نائب إال األمري سيباي أمري سالح مبصر، الذي كان توىل نيابة 

دمشق، مث عزل وطرد، مث رضي عليه وطلب إىل مصر وويل أمرة السالح؛ وحني املناداة ظن الناس يف 
ع بعضهم أنه أخذ يف زجنري إىل النائب أركماس املعزول أنه مغضوب عليه من كثرة بغضهم له، بل أشا

القلعة؛ مث نودي باألمان، وأن ال حيمل أحد سالحاً؛ مث تباشر الناس بالرخاء بعد الغالء؛ مث بعد ثالثة أيام 
  .أبيع الكيل القمح بأربعني، ووجد اللحم بعد أن كان عزيزاً 
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ري سيباي بنيابة الشام، يوم ويف يوم األربعاء سابع ذي القعدة منها، وردت األخبار بأنه خلع على األم
  .اخلميس سابع عشر شوال، قبل وصول القود والزردخانة اليت أرسلها النائب املعزول 

ويف يوم االثنني ثاين عشره دخل من مصر إىل دمشق األمري أردبش متسلم دمشق لنائب الشام سيباي، 
إال أن خيرج أركماس : حيكمفتلقاه أرباب الوظائف على العادة، وعليه خلعة بطراز خاص، وأىب أن 

النائب املعزول من دمشق، وإن مل خيرج وإال دخلت إىل القلعة، وأرسل أعرف أستاذي، واملقام 
  .الشريف 

فذهب إليه مجاعة فترقرق هلم يف أن يصرب عليه مدة، فأىب ذلك، فذهب إليه وعرف بذلك، فامتثل خوفاً 
ه يف مجاعة يسرية على جرائد اخليل، ومر على دار من الرمي عليه من القلعة، وركب يف احلال من بيت

السعادة يف الشارع األعظم، والناس ينظرون إليه، وقلوب غالبهم تلعنه، ونزل قريب قبة يلبغا؛ فلما علم 
املتسلم ذلك أمر بإشهار املنادات باألمان، وأن ال ظلم و العدوان، وأن ال حيمل أحد من الزعر سالحاً، 

  .ففرح الناس بذلك 

وكان القياس أن خيتفي أركماس يف خروجه من دمشق قبل وصول املتسلم، أو يف يومئذ يف طريق آخر، 
والذي يظهر ذلك عناداً منه ألعدائه، فإنه مل يصدق أن السلطان عزله، أو أنه إذا وصلت زردخانته إليه 

  .يعيده، وقيل عنه إنه مترقب ذلك، وقد استخدم خدامة كثرية 

  .لث ذي احلجة منها، تويف رئيس املتعممني األديب الصيداوي ويف ليلة األحد ثا

    

ويف بكرة يوم عرفة اجتمع مجاعات من القبيباي وغريها، وأتوا بأعالم، وهم يذكرون اهللا، إىل اجلامع 
األموي، وصعدوا املئذنة، وكربوا على املتسلم الغائب يومئذ كاحلاجب، عن دمشق، وذلك ألجل 

ى احلارات من جهة القتلى، وقصدهم أن يقابل ذوو اجلرائم جبرائمهم، فأخرج هلم الرميات والغرامات عل
نائب القلعة واحلاجب الثاين من حبس من أهل احلارات، ونودي بترك هذه العادة، وأا بطالة، وفرح 

  .الناس بذلك 

فرفوري على عادته، ويف يوم األربعاء، آخر أيام التشريق، ورد اخلرب من مصر بأن قاضي احلنفية البدري ال
مل يعزله السلطان، ونودي له بدمشق، واستمر هو يف القلعة مل خيرج، وكان ابتداء سجنه فيها يف شهر 
رجب من هذا السنة؛ وأما خصمه ابن يونس، الذي أتى من حلب، وحكم، وفوض جلماعة، واستوىل 

يوان قلعة دمشق، وقد آن وقت على اجلهات، وتسلف منها، فله مدة أيام قد سافر صحبة تاج الدين بن د
  .وصوهلما إىل القاهرة يومئٍذ؛ وأما النائب املعزول، فقد دخلها من أيام، ومل يأت له خرب 

ويف هذه األيام قبض على مجاعة قاضي الشافعية ويل الدين، منهم دواداره، ودوادار أبيه من قبله، ناصر 
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 الناس، مبرسوم شريف؛ وأما أستادار أبيه الدين حممد، وهدد بالقلعة، ووضع ليضرب على مال لبعض
القدسي ناصر الدين حممد، فصودر على مال مبصر؛ وأما الشهاب بن بري، فهرب من مصر، كما هرب 

من دمشق خوفاً من املصادرة؛ وأما الشريف الربهاين الصليت، فصودر أيضاً على مال مبصر، بعد أن 
اب أمحد بن الشراحيي والزيين خضر شاهد وقف ختاصم مع الشهاب بن بري قبل هروبه؛ وأما الشه

احلرمني، فورد فيهما مرسوم شريف من مصر بالقبض عليهما، فسجنا بالقلعة، وطلب منهما مال، قيل 
  .طلب من األول مخسة آالف دينار ومن الثاين ألف دينار، وال قوة إال باهللا 

 الصليت نيابة احلكم بدمشق، فكملت النواب وفيها ورد اخلرب بأن قاضي الشافعية ويل الدين فوض للربهاين
  .عشرة، وال قوة إال باهللا 

ويف ليلة اجلمعة ثامن عشريه فتحت أبواب السيد كمال الدين بن محزة، وأخذ له أثاث وغريه مبال كثري، 
على ما قيل، مع حصانة مرتله، وظن الناس أن ذلك مبعاملة أحد من املرتل، مث قبض على مجاعة، ورد 

  .عض ذلك عليه ب

ويف هذه األيام وردت األخبار بأن أركماس النائب املعزول وصل إىل مصر، وأن السلطان خلع عليه 
وأكرمه، وأن سيباي النائب اجلديد خرج من مصر، وأنه واصل إىل كفالته، وصحبته قفل كبري، وأنه أخذ 

  .من كل مجل يف القفل أشرفني، وعشرة جلماعته 

  .من الزعر، من أهل الصاحلية، وأراح منهم العباد والبالد، وشكر على ذلك وفيها قبض املتسلم مجاعة 

ويف هذا العام وقعت نادرة لطيفة، وهو أن الشيخ مجال الدين السلموين الشاعر، هجا القاضي معني الدين 
  .بن مشس، وكيل بيت املال مبصر هجواً فاحشاً، من مجلة ذلك هذا البيت 

  ركب ياقوتاً على فص خاتمهي  فاقت على كل حرفة وحرفته

فلما بلغ معني الدين ذلك، شكا السلموين إىل السلطان، يعين الغوري، فقال له إن وجب عليه شيء 
بالشرع أدبه، فرتل شك السلموين يف احلديد، وأتى به إىل بيت قاضي القضاة احلنفي عبد الرب بن الشحنة، 

محار، وهو مكشوف الرأس؛ وقد ورد يف بعض وادعى عليه، فضربه عبد الرب وعزره، وأشهره على 
األخبار أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، أول من عاقب على اهلجاء؛ وقد قال بعض 

  : شعراء العصر يف واقعة السلموين بيتني مها 

  من حاكم الشرع توبيخ وتعزيز  قد هجا شخصاً فحل به وشاعر

 ه شاعر بالهجو مشهورل تباً  وجازوه بفعلته فأشهروه
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فلما بلغ السلطان ما فعله معني الدين بن مشس بالسلموين، شق ذلك عليه، ووكل به، وأمر بقطع لسان، 
السلطان رسم يل بأن أشهر السلموين؛ ومل يكن السلطان رسم بذلك، واستمر ابن مشس يف : فإنه قال

  .ي عليه وألبسه خلعة الترسيم مدة طويلة حىت أرضى السلطان مبال له صورة، حىت رض

  : مث إن السلموين هجا عبد الرب بقصيدة مطلعها 

 ال وعبد البر قاضي قضاتها ولم  فشا الزور في مصر وفي جنباتها

  .وهي مطولة 

    

والذي حكى يل هذه النادرة أخربين بوفاة العالمة جالل الدين السيوطي، بأا يوم اخلميس تاسع مجادى 
وقال هو عبد الرمحن بن أيب بكر األسيوطي، وكان بارعاً يف احلديث وغريه من األوىل من هذه السنة، 

العلوم، بلغت عدة مصنفاته حنو الستمائة، وكان يف درجة اتهدين يف العلم والعمل، وكان مولده يف 
، وملا مات دفن جبوار خانقاه قوصون، خارج باب القرافة، قيل ملا غسل أخذ 849مجادى اآلخرة سنة 

اسل قميصه وقبعه، فاشترى بعض الناس قميصه من الغاسل خبمسة دنانري للتربك به، وابتاع قبعه الذي الغ
  : كان على رأسه بثالثة دنانري لذلك؛ ورثاه عبد الباسط بن خليل احلنفي بقوله 

 العصر إمام الوجود مجتده  جالل الدين غيث الورى مات

  يعودومرشد الضال لنفع  السنة مهدي الهدى وحافظ

 قلوب انفطري بالوقود ويا  عيون أنهملي بعده فيا

 حق أن ترعد فيك الرعود بل  دنياي إذ حق ذا واظلمي

 للقائم فيك القعود وحق  للضوء بأن ينطفي وحق

 البيض أن تبقى سود ولليالي  للنور بأن يختفي وحق

 حق أن كال بنفس يجود بل  للناس بأن يحزنوا وحق

  تطوى السماء طياً كيوم الوعود   وأنلألجيال خراً وحق

 إذ عم المصاب الوجود تميد  يغور الماء واألرض أن وأن

 نار اشتعال الكبود وأورثت  جلت فحلت بنا مصيبته

 حل دار الخلود نعيماً  اهللا عليها وأواله صبرنا

 بالرحمة بن اللحود والغيث  منه بوبل الرضى وعمه
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ن منها، خرج خارجي يف الصعيد، زعم أنه من خلفاء الصويف، وتكلم وأخربين يف سابع عشري شعبا
بكفريات، وطعن يف القرآن واحلديث، فطلب إىل مصر، وحكم شيخنا الشيخ مشس الدين اخلطيب 

  .املصري احلنفي بسفك دمه، فجر، ورميت رقبته، مث أتبعه باثنني من مجاعته 

  سنة اثنتي عشرة وتسعمائة

املؤمنني أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع استهلت واخلليفة أمري 
ذلك امللك األشرف أبو النصر قانصوه الغوري؛ ونائبه بدمشق سيباي، ومل يدخل الشام بل هو يف 

احلنفي البدري الفرفوري، وهو بقلعة دمشق على إكمال ما عليه من املال، : الطريق؛ والقضاة ا
ويل الدين بن الفرفور، ابن عمه، وهو مبصر إىل اآلن، واملالكي خري الدين الغزي، وقد اشترى والشافعي 

حصة من بيت املرحوم شهاد الدين بن حجي وسكن به يف هذه األيام، واحلنبلي جنم الدين بن مفلح؛ 
النائب اجلديد؛ واحلاجب الكبري جان بردي الغزايل؛ ودوادار السلطان دولتباي اليلبايب، وقد سافر ليلقى 

  .ونائب القلعة طومان باي

ويف يوم االثنني تاسوعاء، وهو أول حزيران، وصل من مصر النائب اجلديد سيباي، ونزل جتاه قبة من 
جهة الغرب، ونودي بالزينة بدمشق وحاراا، وهرع األكابر للسالم عليه؛ واستمر هناك إىل يوم اخلميس 

عته؛ وهي بطراز مذهب، ودخل دمشق، وتلقاه أرباب الوظائف ثاين عشره فلبس على مصطبة القبق خل
  .على العادة، ودخل مدخالً حسناً

ويف يوم اجلمعة أخليت له مقصورة اجلامع األموي فصلى اجلمعة ا، وخلع على اخلطيب سراج الدين بن 
اس إليه كثرة الصرييف، ونائب املرقي برهان الدين السوبيين، وهرع الناس للتفرج عليه، وشكا بعض الن

  .اخلمر، وقلة اخلبز، فلم يلتفت إىل ذلك

ويف يوم االثنني سادس عشر حمرمها أوكب النائب بناعورة كبرية، على غري العادة، ومر على باب كيسان 
وزينت له الشاغور، وشكا إليه بدار العدل رجل من زوجته اليت طلقها وله منها ابنتان، وأا مل ترده إال 

: فأمر خازنداره بأن يعطيه مخسة، وأن يعطيه بعض األغوات تتمة اخلمسة عشر، مث قال لهبعشره أشرفية، 

ويف . هذه العشره هلا، واخلمسة انفقها على عيالك، وكلما احتجت نعطيك؛ فاستحسن الناس ذلك منه
  .هذا اليوم رفعت الزينة من دمشق

    

. ع، للقبض على مقدمها ناصر الدين بن احلنشويف يوم اجلمعة سابع عشريه سافر النائب الكبري إىل البقا

ويف يوم السبت ثامن عريه وصل قاضي القضاة الشافعي ويل الدين بن الفرفور، ونزل قرب قرية يف 
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مسجد القدم، كما نزل والده هنا يف هذا اليوم، ملا وصل من مصر يف سنة ثالث وتسعمائة، ثامن عشري 
  . عن دمشق، واآلن النائب سيباي غائباً عنهارمضان منها، وكان النائب كرتباي غائباً

ويف يوم الثالثاء مستهل صفر اخلري، دخل قاضي القضاة الشافعي ويل الدين أبو السعد حممد بن الفرفور، 
وميالده سنة مخس وتسعني ومثامنائة، ويف ربيعها األول، وتلقاه القاضي املالكي، والقاضيب احلنبلي، وأما 

  .آلن بقلعة دمشق، وتلقاه أيضاً نائب القلعة، وخازندار النائبابن عمه احلنفي فإىل ا

ويف يوم األربعاء ثانية رتب القاضي الشافعي نوابه يف احلضور عنده يف األيام، فجعل األحد لشهاب الدين 
، العزازي، واالثنني لشهاب الدين الرملي، والثالثاء أليب اليمن بن اخليضري، واألربعاء حمليي الدين النعيمي
واخلميس لتقي الدين أبن قاضي زرع واجلمعة لرضي الدين الغزي، والسبت لربهان الدين الصليت؛ وأما 

النجمي ابن الشبيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، وحميي الدين اإلخنائي، وكمال الدين ابن خطيب محام 
  .غريهم لهالورد، وسراج الدين بن الصرييف فبغري نوبة، فجعله لنواب أحد عشر، وسييأيت 

ويف يوم اجلمعة رابعه دخل اجلامع، وصحبته القاضي املالكي، ونواب احلكم العزيز، وصلى اجلمعة جتاه 
  .باب اخلطابة، واملالكي عن ميينه والشيخ شهاب الدين بن احملوجب عن يساره، مث حضر القاضي احلنبلي

مث بيت اخلطابة، ولبس السواد، مث ويف يوم اجلمعة حادي عشره دخل القاضي الشافعي إىل باب اجلامع، 
خرج فخطب للجمعة خطبة بليغة وجيزة، مث صلى اجلمعة وقرأ قراءة حسنة، فلما فرغ دخل بيت 

اخلطابة، وخلع على املرقي، وقلع السواد، مث خرج إىل اخلانقاه السميساطية باجلماعة املذكورين، وقرئ 
عزيز " إىل قوله " يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا وإن : " بني يديه يف تفسري القرآن، يف قوله تعاىل

 مث خلع على القارئ مث عاد إىل بيت اخلطابة، مث يف احلال رجع إىل مرتله، ومر على اخلانقاه " حكيم
  .املذكورة، وظهرت فصاحته وجسارته، وقوة جأشه

لبص، شرقي التربة الركنية ويف بكرة يوم السبت ثاين عشره زار قرب أمه بالتربة اخليضرية، قبلي مسج ا
ويف هذه األيام دخل األمراء بني النائب وبني مقدم البقاع ناصر الدين بن . املنجكية، مبحلة مسجد الذبان

احلنش يف الصلح، على مال معني للنائب عليه، مع عدم حضوره عليه؛ مث عزم على الرجوع، وسبقة 
ىل دمشق، ليتجهزوا إىل قتال عرب حوران ومن معهم، احلاجب الكبري، ودوادار السلطان، وبقية األمراء إ

  .ونصر طائفة منهم على األخرى

ونودي بذلك يف يوم االثنني خامس ربيع األول منها، وضربت القلعية بأطراف القلعة بالبارود، فخرج 
ويف عشية يوم الثالثاء سادسه رجع النائب إىل . العسكر بالعدة الكاملة، وهم فرق، مجاعات وأفراد

دمشق؛ ورحل عقبه من بريوت إىل دمشق الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، مث ركب قضاة القضاة 
وسلموا على النائب قبيل العشاء، مث ركب النائب من دار السعادة يف النصف األول من هذه الليلة، وهي 
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والطبل احلريب بني ليلة األربعاء سابعه، ومعه بقية العسكر، ومر على باب اجلابية، مث مصلى العيدين، 
  .يديه، وملا مسع العرب املطوبون ذلك، هربوا عن الطائفة الطائعة

ويف يوم األربعاء املذكور سلم القاضي الشافعي على الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون يف بيته، وصاحل 
ع النائب إىل بني ابنه وبني شهاب الدين الرملي، ويف ليلة اجلمعة وقت العشاء عاشره، وهو سلخ متوز، رج

  .دمشق واملشاعل قدامه تضيء

ويف عشية يوم األحد حادي عشره خرج القضاة للسالم على كرتباي اخلاصكي، الذي أتى من مصر 
لقبض ما على القاضي احلنفي البدري الفرفوري، وابن عمه القاضي الشافعي، والكشف على نائب 

وجب يف مرتله، فشفع اجلميع يف جالل الدين القلعة، ونقيبها؛ مث رجعوا فدخلوا على الشهاب بن احمل
  .حممد بن البصروي عند القاضي الشافعي، ففوض إليه حينئذ بعد االمتناع الكلي

    

ويف بكرة يوم االثنني ثاين عشره دخل من مصر إىل دمشق، اخلاصكي املتقدم ذكره، وخرج النائب لتلقيه 
لشافعي، اهتماماً لقاضيهم ويل الدين ليلبس تشريفه، إىل جهة قبة يلبغا، وخرج القضاة الثالثة، ونواب ا

الذي جاء صحبته، وليقرأ توقيعه، فلبسه بدار السعادة على العادة، وأتى على باب سر القلعة، مث باب 
احلديد، مث دخل من باب الفراديس، إىل اجلامع، وصحبته نائب القلعة، واحلجاب، وجلس مبحراب 

عه السراج الصرييف، وهو توقيع مهم فيه وصايا عديدة، منها االهتمام بأمر احلنفية على العادة، وقرأ توقي
الشهود، وضبط أمورهم، واألوقاف وغري ذلك، وتارخيه سابع مجادى اآلخرة من السنة املاضية؛ وأما 

  .قاضي احلنفية البدري الفرفوري، فهو على وظيفته، لكنه مستمر بالقلعة

ان، وأن ال يشوش أحد على جالب، وأن البالصية اددين بطالة، وفيه نودي بدمشق باألمان واالطمئن
  .ومن كان له صناعة فليذهب إليها

  .ويف يوم األربعاء رابع عشره هاش نقيب القلعة على مجاعة ا، من جهة نائبها، بسيف، وأراد قتل نائبها

شاش وقماش خملوعاً ويف يوم األربعاء خامس عشره رجع األمري ابن علي دولة من مصر إىل دمشق، ب
ويف هذه األيام تبني أن القاضي احلنفي البدري الفرفوري معزول، وأن املنفصل عنها . عليه، قاصاً بالده

  .ابن يونس هو قاضي احلنفية، وأنه عن قريب يأيت من مصر إىل دمشق

ن احلمراوي، ويف يوم األربعاء حادي عشريه وقع شر بني القاضي املالكي، وبني كبري الشهود شهاب الدي
فأغلظ عليه املالكي، مث جاء املالكي إىل عند القاضي الشافعي وأظهر احملبة له، فأمر القاضي الشافعي 

احلمراوي ان يقوم ويقبل بيد املالكي فأىب، مث جاء السيد كمال الدين بن محزة وخفض القضية، مثر رجع 
ع من الشهادة، ومن التكلم بني الناس، فبلغ املالكي إىل بيته وأمر باملناداة على احلمراوي، بأنه ممنو
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القاضي الشافعي، ففي احلال فوض نيابة احلكم احلمراوي، كاإلنكاء للمالكي، لكونه أغلظ للحمراوي 
حىت يف حضرته، ولكونه فارقهم على ضغني، فشاط املالكي وكاد أن يسافر، فركب احلمراوي إىل 

  .لح، وهم ساعون يف الصلحالشهاب احملوجب وقاضي احلنابلة النجم بن مف

ويف يوم اجلمعة مستهل ربيع اآلخر منها أتى رجل أعجمي من بالده، وقد أثبت أنه شريف، وأنه من 
ذرية سيدي أمحد الرفاعي، فدل على زاوية السيوفية بالصاحلية املوقوف عليها، وعلى ذرية السيويف 

ا شاغر، ليس هلا ناظر، فأخرج له مربعة شيخها، قرية الفيجة وقرية دير مقرن، إلتنهى للسلطانت أ
: باستقراره يف النظر واملشيخة ا، وأتى بذلك إىل النائب حبضرة القضاة ومفتية دار العدل، فقال الشافعي

  .يرجع إىل كتاب الوقف فيعمل مبا تضمنه

 نظارها واحلال أن سيدي أمحد بن الرفاعي ومل يكن له عقب، ومل يكن شريفاً، وليست بشاغرة، بل أحد
عمي العالمة مجال الدين بن طولون احلنفي الصاحلي، مفيت دار العدل الشريف، وهو حاضر وعنده 

كتاب الوقف؛ فلم يساعد القاضي الشافعي أحد من احلاضرين، بل اتفق احلال على أن النائب يأيت إىل 
لرجل األعجمي ومجاعته، الزاوية وينظر يف أحواهلا، فأتى وحده إليها، ومل يعلم أحداً، فأكرمه هذا ا

  .وأظهروا أن ناظرها مقصر، وأنه قد خرب ما جبوارها من العمارة، وأنه من مجلتها

واحلال أا عامرة واخلراب إىل جانبها بتربة بناها امللك الناصر يوسف، بنيت قبلها بدهر وأما هذه الزاوية 
ائب، العواين عبد اهللا بن القوعوين، فبنيت يف أيام ابن قالوون، ومساعد على ذلك، مراعاة خلاطر الن

واستمر هذا األعجمي فيها واستوىل على الوقف املذكور باليد، وأظهر االنتصار، وأراد أن يغتصب 
  .كتاب الوقف من عمي ابن طولون املذكور، فلم يطلع من يده

بن حيىي بن ويف ليلة السبت سادس عشره فوض القاضي الشافعي لربهان الدين إبراهيم بن حميي الدين 
أمحد بن ماط الزرعي، الذي اشتهر باإلخنائي، وهو شاب عار من الفضل، وال قوة إال باهللا، وصارت 

ويف يوم األحد رابع عشريه تويف الربهاين األكتع أحد الشهود . مجلة نواب الشافعي به أربعة عشر نائباً
  .بباب مسجد البوق، كان يكتب بشماله

ه، وهو آخر حضور الشامية الربانية، قرأ أخونا الشاب الصاحل جنم الدين بن ويف يوم األربعاء سابع عشري
شكم الصاحلي، ما كتبه باألمس، عند ضريح الواقفة، على األربعني مسألة اليت سأله عنها مدرسها الشيخ 

  .تقي الدين ابن قاضي عجلون، فظهر عن استحضار حسن، وفضيلة تامة، فاهللا جيعله من العلماء العاملني

    

ويف يوم الثالثاء رابع مجادى األوىل منها، دخل من مصر إىل دمشق قاضي احلنفية ا زين الدين بن 
يونس، عوضاً عن البدري الفرفوري؛ وقرأ توقيعه بعض اجلهلة حميي الدبن بن شعبان الغزاوي، فلم يفهم 
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البدري املنفصل وقد تقدم غالب احلاضرين ما فيه، وال علم تارخيه؛ وحصل له عقيب ذلك قلبه، واستمر 
  .أنه فيها من رجب من املاضية

ويف هذه األيام . ويف ليلة األربعاء خامسه سافر القاضي الشافعي إىل قسم بيت سراً، مث أتى يف ثاين عشره
توكأ مؤذن مئذنة مسجد قناة الشنباشي، داخل باب الصغري، على الدرابزين، فسقط ا إىل أسفل، 

  .فمات

ني سابع عشره دخل من مصر، راجعاً، تاج الدين، ديوان القلعة، وابن ديواا، وتلقاه أرباب ويف يوم االثن
الوظائف على العادة، بعد أن صودر مبال كبري، وكان سبب ذلك حمب الدين األسلمي؛ وملا كان يف 

شة يف الطريق قبل وصوله دمشق بلغه عن زوجته، بنت العالمة زين الدين بن العيين، أا أحدثت فاح
غيبته، مع األمري طومان باي نائب القلعة، طلقها ثالثاً، وردت إىل أهلها، وال قوة إال باهللا؛ وهي كانت 
قبله زوجة عمي القاضي مجال الدين بن طولون، وتعاديا ألجلها، مث خطبت عند تاج الدين، فلما غاب 

  .خانته

افرون صحبة النائب إىل كرك الشوبك، وفيه نودي من قبل النائب أن على كل حارة عشرين ماشياً، يس
  .حسبما رسم به املقام الشريف؛ فشرع عرفاء احلارات يف جباية مال هلم، وتوقف حال الناس

مث قرئت املراسيم بعزل نائب القلعة طومانباي، ونقيبها، اللذين ختاصما فيما مضى؛ وكان أتى خاصكي 
عوضهما، حىت يأيت إليه ما يعتمده، فانتقال من بالكشف عليهما، فرسم له بأن يستمر بالقلعة حيرسها 

  .القلعة

ويف . ويف يوم الثالثاء ثامن عشره وقع املطر اجلديد بدمشق قليالً، وبنواحي سنني كثرياً، جعله اهللا مباركاً
يوم اخلميس عشريه فوض القاضي الشافعي إىل صدر الدين بن أمحد بن املوصلي نيابة القضاء، وال قوة إال 

  .باهللا

ويف بكرة يوم السبت ثاين عشريه خرج النائب جبماعة من دمشق، فسافر إىل بالد حوران، ونزل عند قبة 
وفيه فوض القاضي الشافعي نيابة القضاة لشهاب الدين بن احلداد، الشهري بابن املالح، فصارت . يلبغا

  .عدة نوابه ستة عشر نائباً، مث سافر القاضي الشافعي إىل بعلبك

حد ثالث عشريه استناب النائب دواداره الكبري أردبش يف نيابة الغيبة، وخلع عليه هناك، ويف يوم األ
  .وعلى أستاداره، ودخال دمشق، مث سافر النائب

ويف اليوم املذكور وصل إىل دمشق األمري دولتباي، أخو السلطان العادل طومان باي، الذي ويل دمشق 
ا إىل الروم، مث شفع فيه ملكها ورجع إليها، مث رحل منها وهرب منها، مث ويل بعدها طرابلس، وهرب منه

  .إىل محاة وب نائبها، مث رحل منها إىل مرعش إىل علي دوالت وشفع فيه، مث نزل اآلن مرتلة القصري
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ويف ليلة االثنني رابع عشريه نزل بامليدان األخضر، مث سافر يف اليوم املذكور من دمشق األمري دولتباي 
مث يف بكرة يوم الثالثاء خامس عشريه سافر األمري . ان، مث احلاجب الكبري جان بردي الغزايلدوادار السلط

ويف يوم اخلميس سابع عشريه فوض القاضي احلنفي . الكبري برد بك تفاح، بطلب مل ير مثله لألمراء
 قوة إال الزيين بن يونس، لشمس الدين بن رجب البهنسي، الذي كان نقيب احلكم، نيابة القضاء، وال

  .باهللا

ويف بكرة يوم األحد سابع أو االثنني ثامن مجادى اآلخرة منها، سافر من دمشق األمري دولتايب، أخو 
السلطان العادل طومانباي، إىل مصر، وصحبته خلق كثري، منهم طومان باي نائب القلعة، وقيبها، 

  .إىل صرخدمطلوبني، والنائب مقيم حينئٍذ قرب مدينة أربد من حوران، مث ذهب 

ويف يوم االثنني ثاين عشريه دخل . ويف هذه األيام تويف الرجل الصاحل، خادم ضريح سيدي سعد بن عبادة
النائب راجعاً من بالد حوران، وتلقاه الناس على العادة، وذهب املال الذي جيب ألجل املشاة، وهو مال 

  .كبري، وال قوة إال باهللا

بس األمري دولتباي دوادار السلطان بدمشق، خلعة االستمرار، من بني ويف يوم االثنني سابع رجب منها، ل
  .يدي النائب بدرا العدل إىل مرتلة، وركب أرباب الدولة معه إىل مرتله على العادة

    

ويف ليلة األحد ثالث عشره قبض الوايل على ارم ابن خريص احلرامي، مث أراد عبد الوهاب وابن املسحر 
مث .  فيه، فذهبوا إىل دار السعادة لذلك، فقبض عليهم ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالًواألصفر أن يشفعواً

بعد أيام شرط عليهم ماالً حنو أربعمائة دينار، مث أطلقهم وأمر أن ينادي هلم باستماع الكلمة وعدم 
  .املعارضة، وال قوة إال باهللا

وفيه سافر حرمي . من البقاع وغريهاويف يوم السبت حادي عشر شعبان منها، رجع القاضي الشافعي 
النائب أركماس، املنفصل املطلوب إىل مصر، وسافر معهم النائب اجلديد شهاب الدين بن املالح، حبرميه 

معه، لكونه إمام أركماس املذكور؛ وكان سفر ابنه عوضه، واستمر هو بدمشق نائباً للقاضي الشافعي 
ائدة، اختار اللحوق بولده ليكونا مبصر، والحتمال ترقي فلما رأى أنه غري نافق بدمشق، وعلى غري ف

  .أركماس املذكور

ويف بكرة يوم األربعاء سادس رمضان منها، قيل فوض القاضي الشافعي حمليي الدبن بن حممد بن اإلمام، 
والده جبامع املزاز بأواخر الشاغور، نيابة القضاء، مث مل يصح ذلك؛ وكان حيىي يكتب يف رسم شهادته 

ىي بن اإلمام، حىت يوهم أن أباه كان إماماً يف العلم، اللؤلؤي، كما قرأ ولده منه أيضاً على السراج بن حي
  .الصرييف؛ وقد نسب هو وولده إىل الزور مراراً، مها من شهود باب الصغري
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 فيه إال ويف هذه األيام منع القاضي الشافعي نوابه أن يسمعوا دعوى أحداً، أو يثبتوا مكتوباً، أو حيكموا
ببابه، ومل يعلم مراده بذلك، واستمر األمر على ذلك؛ مث طلب منهم أن يستقرضوا له ماالً إىل البيدر، مث 

  .أذن هلم يف احلكم يف بيوم يف كل واقعة، وكان السبب يف هذا اإلذن نائب القلعة طومانباي

ناس للبسها على العادة، ويف يوم ويف يوم االثنني ثامن عشر، لبس النائب خلعة جاءته من مصر، وخرج ال
اخلميس حادي عشريه دخل من مصر، راجعاً إىل دمشق، نائب القلعة طومان باي املنفصل عنها، مث أعيد 

  .إليها اآلن، وصحبته نقيبها، وتلقاه النائب والقضاة على العادة

ض يف أن أوله اخلميس ال ويف يوم اجلمعة تاسع عشريه تكلم النائب يف أمر العيد، ورأى الناس أن له الغر
اجلمعة، فرتبوا رجالً شهد أن أوله اخلميس، وأن العدة قد كملت، وثبت على اإلخنائي حبضرة القاضي 
الشافعي، ونودي بذلك يف دمشق؛ مث إن مجاعة تراءوا اهلالل ليلة السبت فلم ير، وعيد الناس ومل يكن 

  .اء اآلخرة، فال قوة إال باهللاعيداً، مث رئي ليلة األحد رفيعاً ومل يثبت إىل العش

ويف يوم الثالثاء رابع شوال منها، خرج النائب على اللحم، وجعل على كل رأس خيرج من السلخ 
درمهني، روبع درهم ملن خيتم عليه باخلتم؛ فزاد وقوف احلال الكائن من كثرة الظلم، فأهلم اهللا احلاجب 

  .ك فراجعه النائب يف ذلك، فراجعه وبطل ذلكالكبري، جان بردي الغزايل، مراجعة النائب يف ذل

ويف يوم األحد حادي عشريه أمر النائب بفتح قبة عائشة، غريب صحن اجلامع األموي، ففتحت وصعد 
ويف يوم االثنني . إليها بنفسه، ونائبه يف النظر على اجلامع املذكور، ومل يوجد فيها سوى مصاحف عتيقة

 ابن الدمشقي، أستادار النائب أركماس، لكونه رأس الزغلية، رابع عشريه قبض على أحد ارمني،
  .وضرب ووضع بقلعة دمشق، ومعه مجاعة؛ وقد كثر الزغل يف هذه األيام، وال قوة إال باهللا

ويف يوم الثالثاء خامس عشريه سافر النائب إىل حنو القصري، وأراد القضاة واألربعة اللحوق به ألجل 
ويف آخر الربع األول من ليلة اجلعة ثامن عشريه، وهو ثاين عشر آذار، . الوقوف على قسمة ما هناك

ويف . نقلت الشمس إىل برج احلمل، وهو أول السنة الشمسية الرومية، تكمله ألف سنة ومثامنائة عشر سنة
  .صحبته وصل الشيخ تقي الدين من صفد إىل دمشق

نفية البدري الفرفوري املنفصل، من السجن ويف يوم االثنني مستهل ذي القعدة منها، أفرج عن قاضي احل
بالقلعة، بعد مدة حنو السنة وأربعة شهور، لسفر أمه إىل مصر وشفاعة األمري الكبري مبصر فيه ألجلها، 

ويف صبيحة يوم اخلميس رابعه رئي . على سبعة آالف دينار، أوىف منها أربعة وضمن عليه على ثالثة
  .عيب، مشنوقاً بدهليز سكنهم، وهو ابن أخت حممد بن احلصينالشاب ويل الدين حممد ابن القاضي ش

    

وفيه سافر اخلاصكي، الذي كان أتى ألجل قضييت نائب القلعة ونقيبها، وتسلم القلعة بعدها إىل أن أتيا 
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من مصر على عادما، وكان أتى أيضاً ألجل استيقاء مال على القاضي الشافعي وتكلف عليه حنو سبعة 
ويف هذه األيام شرع يف عمارة احلمام داخل باب توما، . منها ثلثمائة تسفريه وغري ذلكآالف دينار، 

  .وكان خراباً، وأظنه الذي ذكره احلافظ ابن كثري يف تارخيه

وفيها ورد من محاة إىل صاحلية دمشق، صويف شرقي مغريب، يقال له علي بن ميمون، فهرع الناس إليه 
صار يعمل ا ميعاداً ويرشد، وممن صعد إليه شيخنا عبد النيب شيخ للتربك به، ونزل حبارة السكة، و

املالكية، وشيخنا مشس الدين بن رمضان شيخ احلنفية، وتسلكا على يديه وخلق من الفضالء، وتنقل من 
أماكن، إىل أن تويف يف حادي عشره مجادى اآلخرة سنة سبع عشره وتسعمائة بقرية تل معوشي، من 

  . يوم األحد ثامن عشره ختم الدرس بالشامية الربانيةويف. معلملة بريوت

ويف يوم األربعاء مستهل ذي احلجة منها، فوض القاضي احلنفي لعالء الدين بن الفيقي، وهو رجل أمسر 
ويف يوم االثنني حادي عشريه شاع بدمشق أن . جاهل لكن قيل عنه إنه كثري املال، وال قوة إال باهللا

فرفوري، الذي كان معتقالً بقلعة دمشق، بشر بعوده إىل الوظيفة، وعزل الزيين بن قاضي احلنفية البدري ال
  .يونس، وقد امشأزت النفوس من جتاهره بأخذ الرشوة، ورضوا بالبدري املذكور، ولستخاروه عليه

ويف ليلة األربعاء سلخه دخلت زوجة املتوىف شهاب الدين بن احملوجب، على موقع النائب اآلن، حمب 
 حممد بن الرضي الشويكي، وهو رجل أقر حسناً وجاهاً من زوجها، ولكنه أصغر سناً، وهذا وجه الدين

ميلها إليه، واحلال أا مل تبلغ مثان شهور يف الرملة، وهي يف عينه من النعمة، وأدخلته على ولديها، ويف 
وخرجت بسببه عن حيز مرتله، وغريت ألجله حمل كتبية املتوىف، وفرحت به وفرقت على مجاعته ماالً، 

  .العقل ألجل شهرا، وال قوة إال باهللا

  سنة ثالث عشرة وتسعمائة

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي، وسلطان مصر والشام وما مع 
بدر الدين ابن احلنفي : ذلك امللك األشرف أبو النصر قانصوه الغوري؛ ونائبه بدمشق سيباي؛ والقضاة ا

أخي القاضي الشافعي، وهو إىل اآلن مل يلبس خلعته، والشافعي ويل الدين بن الفرفور، واملالكي خري 
الدين بن الغزي، واحلنبلي جنم الدين بن مفلح؛ واحلاجب الكبري جان بدري الغزايل؛ ونائب القلعة 

  .دولتباي

 قيسارية القواسني، وأخذوا شيئاً كثرياً؛ وعلى ويف يوم الثالثاء سادس احملرم منها، هجم احلرامية على
 وفيه سبق من القفل املصري مجاعة، حنو مائة بغل وأكديش، -حانوت باخللعيني وانتقوا خاص قماشه 

وعليها أرباا، من جب يوسف، فلما وصلوا إىل مرج برغوث، خرج عليهم مجاهة من العرب، 
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؛ وقد اشتهر عند ارمني وقطاع الطريق وغريهم، طمع فأخذوهم وما معهم من البضائع واملال والنساء
  .النائب يف املال منهم فقط، من غري مقابلة، وهذا الذي جرأ هؤالء الفعال، وال قوة إال باهللا

ويف يوم االثنني ثاين عشره دخل من مصر إىل دمشق أمري ميسرة أصالن، وتلقاه النائب والقضاة على 
  .العادة، مث قرئت مطالعاته 

فيه لبس قاضي احلنفية البدري الفرفوري خلعته، اليت جاءت إليه من مصر، وخرج إىل اجلامع على و
العادة، وجلس مبحراب احلنفية، وبقية األربعة، وقرأ توقيعه أحد العدول حمب الدين بركات بن سقط، 

  .وتارخيه مستهل ذي احلجة من املاضية 

ن مصر إىل القدس، وهرب أهلها منه لكثرة مجاعته، وصادر ويف هذه األيام وصل أزدمر الدوادار الكبري م
  .بعضهم 

ويف يوم االثنني تاسع عشره ركب النائب واحلاجب الكبري، وأراقوا اخلمور، وأبطلوا اخلمارات؛ ونودي 
  .بدمشق بأن ال حيمل أحد سكيناً، وفرح الناس بذلك لكثرة الزعر ومحلهم اخلناجر املهولة، وهللا احلمد 

األربعاء ثامن عشريه عرض عسكر دمشق من املقطعني، ورمي على احلارات مال ألجل التجريدة ويف يوم 
  .لعرب كرك الشوبك 

  .ويف يوم الثالثاء رابع صفر منها، خرج النائب جبماعته من دمشق، ألجل التجريدة املذكورة 

هم حنو املائتني، ومل ينج منهم ويف هذه األيام تواترت األخبار أن مركباً يف البحر باألباحة، غرق بأهله، و
  .إال القليل 

ويف عشية يوم االثنني مستهل ربيع األول منها، اختلفوا يف صفر هل هو ناقص أم تام، وحط األمر على 
  .ما ذكرنا 

    

  .ويف ليلة األحد سابعه قطعت رأس األزعر ابن األستاذ 

ي الدين النعيمي، وأن يلزم بيته، فأجابه ويف صبيحة يوم السبت بعث القاضي الشافعي لنائبه، شيخنا حمي
بالسمع والطاعة، ومحد اهللا؛ وقد كان القاضي الشافعي أرسل إليه يف وقت العشاء من ليلة األحد سادس 
شوال من املاضية مشرفته، يف أن يقترض له مائة أشريف من أصحابه، حيلة عليه، مع علمه أنه مل حيصل له 

نظر وال استئجار بلد، ومل يقبل ألحد هيئة، ففي احلال أنكر ذلك، وأعلمه بالقضاء فائدة من حنو توليته، 
  .بعدم قدرته على االقتراض، فلما رأى اجلد، سكت إىل هذه األيام، عزله 

ويف يوم األحد حادي عشريه، وهو أول آب، وصل اخلرب من مصر إىل دمشق، أن السيد إبراهيم بن 
بدمشق، تويف يف خامس الشهر، وأنه جعل النظر على أوالده السيد حممد، وهو يومئٍذ نقيب األشراف 
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للقاضي كاتب السر بدمشق ابن أجا، وتقلد أموراً يف حياته، وبعد موته، وهو من بيت بين اجلن، وميالده 
  .سنة مثان وأربعني ومثامنائة 

 ما رموا على ويف هذه األيام أراد مجاعة النائب أن يطرحوا على احلارات شعرياً للنائب، زيادة على
احلارات من املصادرات، فسعى نائب القلعة يف إبطال ذلك، كل ذلك والنائب وأزدمر الدوادر الكبري 
مبصر، وبقية أمراء دمشق، مقيمون بأرض حوران، بعد أن ب أهل الرب وصودروا وعمل فيهم ما ال 

  .حيل 

  .إىل احلجاز، انتصر على عدوه مث نودي بدمشق بالزينة، قيل وسببها أن جند السلطان، الذي بعثه 

ويف يوم األحد ثامن عشريه سافر القاضي الشافعي، وابن عمه القاضي احلنفي، للسالم على الدوادار 
  .أزدمر والنائب 

  .ويف يوم الثالثاء سابع ربيع اآلخر منها، راجعاً إىل دمشق 

  .ويف يوم اخلميس تاسعه رجع النائب ومن معه إىل دمشق 

السبت حادي عشره خرج النائب وأرباب الوظائف وغريهم، إىل قرب قبة يلبغا، وألبس ويف بكرة يوم 
  .النائب خلعته اليت جاءت يف غيبته من مصر، وكذلك القاضي ويل الدين الشافعي، مث دخل على العادة 

ال ويف يوم االثنني ثالث عشره رفعت الزينة، بعد فساد كثري، وتعب شديد ألرباب األسواق، وال قوة إ
  .باهللا 

ويف يوم اجلمعة سابع عشره، عقب الصالة، صلي باجلامع األموي غائبة على العامل العالمة، على ما قيل، 
  .عبد الرحيم الوردي، من حملة الوردة 

ويف هذه األيام شاع بدمشق أن اخلارجي الصويف قد خرج على األمري علي دوالت وقاتله، وأنه قرب من 
 الرميات على احلارات، ومما يرميه احملتسب على أرباب املعاشات، ومن حلب، فزاد وقوف احلال من

كثرة ما يأخذ زعر كل حارة من حوانيت الناس، ويقيمون فيها من حتت أيديهم من يبيع هلم، وحيمونه 
  .من هذه الرميات 

دة ويف يوم اخلميس مستهل مجادى األوىل منها، رمى النائب على أهل احلارات، مشاة ألجل التجري
  .للصويف 

ويف يوم السبت ثالثه أمر النائب بأن تعرض مشاة القبيبات وميدان احلصى واملصلى والسويقة احملروقة، 
  .فعرضوا عليه باملرجة؛ مث يف ثاين يوم عرض الشواغرة والصواحلة 

  .ويف هذه االيام شاع بدمشق أن اهللا قد أهلك من أهلك احلرث والنسل، دوادار السلطان مبصر أزدمر 

ويف ليلة اجلمعة أول مجادى اآلخر منها، نزل مجاعة على الناصري حممد بن جان بقرية بابيال وقتلوه، 
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  .ومسى القاتل نفسه ميل، فعرف حينئٍذ، وهو من مجاعته قدمياً، مث تغري عليه 

ويف برز النائب إىل مصطبة السلطان، وخرج معه القضاة ودوادار السلطان بدمشق، على نية السفر 
  .والتجريدة للخارجي الصويف، مث سافر يوم اخلميس سابعه 

  .ويف يوم اجلمعة سلخه رجع القاضي الشافعي من سفره إىل دمشق، وقد كان توجه مع النائب 

ويف يوم االثنني ثالث رجب منها، أتى الشهاب بن بري إىل شيخنا احمليوي النعيمي، وبشره بأن القاضي 
 باالجتماع به من كل بد بقدومه، فاجتمع به يوم الثالثاء، فسلم عليه، الشافعي فوض إليه، وأشار عليه

وبعده ألزمه حبضور النوبة يوم األربعاء غداً، فتأخر عن ايء يوم األربعاء، فأرسل قاصده إليه، فأتى إليه 
 وعنده دواداره تقي اليدن بن طالوا، وأخوه عالء الدين، واستاداره، ناصر الدين القدسي، فتلقوه

بالترحيب، وسأله القاضي الشافعي عن سبب اإلبطاء، فأظهر أن السبب عدم إرادته لذلك، فألزمه 
  .باملباشرة، وفوض إليه، وباشر 

ويف أواخر هذا الشهر قد كثر قتل األنفس، لغيبة نائب دمشق عنها، ورميات األموال من دوادراه نائب 
  .تكلم أحد من األكابر الغيبة على الناس بسبب ذلك، وقد ضاع األمر، ومل ي

    

ويف ليلة الثالثاء حادي عشر رجب منها، أتى مجاعة إىل الشاب علي بن عبد القادر بن قرنبع، أحد 
  .العرفاء، وضربوه بالسكاكني، وتركوه ميتاً على باب أبيه، مبحلة قصر حجاج 

 الكبري، ودوادار ويف هذه األيام رجع من عند النائب حبلب مجاعة من أرباب الدولة، منهم األمري
  .السلطان 

ويف يوم اخلميس عشريه دخل من مصر إىل دمشق حمب الدين األسلمي، ملوت ولده الرجل، ومعه عدة 
  .وظائف، منها كتابة السر، ونظر اجليش، وعداد التركمان، ونظر القلعة 

 بوا ما قدروا، ويف هذه األيام كثر جلب املماليك اجلراكسة من بالدهم إىل مصر، وكلما مروا بدمشق
  .فتغلق األسواق، فيقفون يف الطرق يأخذون عمائم وشدود، وغالبهم كبار بذقون 

ويف يوم اخلميس سابع عشريه فوض القاضي الشافعي نيابة إمامة اجلامع األموي، بعد عزل القاضي 
فعي املعروف شهاب الدين أمحد الرملي السبعي الشافعي، للغريب شهاب الدين أمحد الرملي السبعي الشا

بابن املالح، وقد وافق للمعزول يف لقبه وامسه وبلده وفضيلته ومذهبه؛ وهنا نكتة، وهي أن الشيخ غرس 
  .الدين اللدي، الذي أخذ عنه املعزول ملا تويف كان سنه قريباً من سن هذين 

ى الربج ويف يوم السبت تاسع عشريه مجع طومانباي، نائب قلعة دمشق، مجيع املعمارية، وأشرف عل
الشمايل الشرقي جوار الطاحون وباب الفرج، فحضره القضاة األربعة فرأوه قد قرب سقوطه، فأمرهم 
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  .باحلضور يف يوم اجلمعة اآليت

ويف عصر يوم الثالثاء ثاين شعبان منها، دخل النائب سيباي إىل دمشق، من بالد بعلبك والبقاع، وبعد 
 ويف يوم األحد حادي عشريه أعيد القاضي - . إىل حلبرجوعه من جتريدة الصويف، اليت وصل فيها 

  .احلنفي البدري الفرفوري إىل االعتقال بالقلعة، على ثالثة آالف دينار، وخصمه ابن يونس مبصر

ويف يوم اخلميس خامس عشريه أصلح النائب بني القاضي الشافعي والقاضي املالكي، ألجل الوقفة 
 بن قاضي زرع، ملا حكم يف حوالٍة بشهادة بعض الفسقة، واحلال أا والقلقلة، اليت كان سببها تقي الدين

ال تسمى حوالة، لكون احملال به غري مستقر، ألنه غرامة يف مظلمة، وشرع مياري وجيادل بالباطل، 
وخالفه كل اجلماعة إال القاضي الشافعي، ألجل الفائدة الدنيوية، فدافع عنه؛ فلم يرجع النائب وال 

قوله، بل أيد املالكي، وأصلح النائب بينهما، فما وسعه إال أن أخذه معه من دار العدل إىل القضاة إىل 
  .بيته، وخلع عليه، وعلى نائبه الشمسي املوصلي، وشرع يلوم ابن قاضي زرع

ويف يوم السبت سابع عشريه تويف األبله املبارك ابن اخلطاب الشويكي، كان أول أمره حائكاً جميداً، مث 
 ويف يوم األحد تاسع عشريه أعاد -.  تولّه وتزايد عليه، ودفن باحلمريية، وجعل على قربه إشارةحصل له

القاضي الشافعي، القاضي شهاب الدين الرملي إىل إمامة اجلامع األموي، بعد عزل شهاب الدين بن 
  .املالح منها، وال قوة إال باهللا

ثالثة، خال احلنفي، فإنه بالقلعة كما مر ذكره، إىل دار ويف يوم األربعاء ثاين رمضان منها، ذهب القضاة ال
العدل، ومعهم السيد كمال الدين مفتيها من الشافعية، فرسم النائب هلم دم ما بناه كامت السر حمب 
الدين األسلمي، قبلي قبة الشيخ رسالن، من حيطان، على مقابر املسلمني، ونبش قبور مجاعة، فرجع 

ت أخر إىل املكان املذكور، وهدموه، وقد غرم عليه مجلة، وحصل عنده قهر، وهو القضاة ومعهم مجاعا
  .ناٍو للشر ملن كان السبب يف ذلك

ويف يوم اجلمعة رابعه أتى النائب إىل اجلامع، وصلّى بالشباك الكمايل على العادة، فذهب القضاة الثالثة، 
ه بسالرية، درجاً طويالً، مكتوباً خبط هذا والسيد كمال الدين، إىل عنده، فأخرج النائب هلم من جيب

الشريف املغريب، الذي أتى إىل الصاحلية، وفيه آيات من القرآن، وأحاديث من السنة، يف التحذير من 
  .الظلم، وللترك وحنوهم

مث انتقل إىل الفقهاء والقضاة، فحذّرهم من أكل مال األوقاف، مث حرض على االستسقاء وذكر ما يتعلّق 
ومن نقل ذلك من السلف حبيث أن النائب ذرف دمعه؛ فهم يف أثناء قراءة ذلك وقع املطر، لكون بذلك، 

النائب يرى اإلقالع عن الظلم، وكذلك بعض احلاضرين، فاعتقد الناس صالح الكاتب املذكور، وزاد 
  .فيه من كان يعتقد، حبيث خيشى على الكاتب العجب بنفسه
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ه هو شيخ األسالم تقي الدين بن قاضي علجون، بل قيل يل إنه صرح واحلال أن جلّ قصده وبيت قصيد
به يف الكتابة املذكورة، وحطّ عليه كعادته، لكنهم مل يقرأوه احتراماً وخوفاً من عاقبة ذلك، وبلغين ممن 
 أثق به أنه صرح بأنه فاسق، وال خالف أنه حطّ عليه بكلمات ال ينبغي أن يقوهلا ويلّ اهللا، إذ شرطه أن

يكون حمفوظاً من الزلل، كما أن شرط النيب أن يكون معصوماً من اخللل، وحجة الكاتب املذكور أن 
  .تقي الدين هذا ال ينهى عن املنكر، وأنه يأكل األوقاف احلرام، منها مكان يف الصاحلية يعرف بالسيفية

 غفري أن مشس الدين الكفرسوسي ذهب إليه إىل الصاحلية جبم لس مجيعه يف وبلغين من جمغفري، فكان ا
 م حنو املائتني؛ مث ذهب إليه مرة ثانية جبمالغفري، قيل إ غيبته، ويقول عنه إنه شقي الدين حبضرة اجلم

كثري، أكثر من املرة األوىل، فكان جملسه معه كذلك، وكان الكفرسوسي هو السبب يف هذين السني، 
يي الدين النعيمي عنه إنه رجل متذوكر، يعتقد مذهب ابن وكان حبضور حممد بن عراق؛ قال شيخنا حم

  .عريب، وإنه يعلم ذلك منه ألمور يطول ذكرها، انتهى

ويف يوم االثنني رابع عشره اتفق مجاعة من أوباش الشويكة، وحملّة، قرب عاتكة، على فتح حوانيت سوقها، 
  .فغار منهم فقتلوه، مث بعد يومني عرفوا، فمسكوا

عة ثاين شوال منها، سافر السيد كمال الدين إىل مصر، خوفاً من مرسوم يأيت فيه، بسبب ويف يوم اجلم
  .حمب الدين الدين كاتب السر، حيث هدم ما بناه على ولده عند الشيخ رسالن

ويف يوم السبت عاشره حضر القاضي الشافعي العادلية الكربى، وجرح على شهود املراكز؛ وكان السبب 
  .املصري، وخصمه عبد القادر بن شعبان، حيث تنازعا على مركز مسجد العجمييف ذلك املفيت 

وتلقّاهم النائب، وأرباب الوظائف، وغريهم، .... ويف يوم السبت سابع عشره دخل من مصر إىل دمشق 
 وهم حنو اخلمسني نفراً، واملتعين فيهم اثنان، ومجيعهم بعمائم بيض بوسطها طناطري محر بارزة طويلة، حنو

  .الذراع

ويف يوم الثالثاء ثاين عشريه قطع ماء ر املنيقبة، وحضره النائب، وهرع الناس إىل ذلك، حبيث خلت 
 ويف يوم االثنني سادس عشريه، وهو أول آذار، لبس النائب خلعة محراء بسمور خاص، - . أسواق دمشق

  .جاءته من مصر، وكان يوماً مطرياً

 منها، أتى ساع من مصر، ومعه كتب يف بعضها وفاة أيب الطيب بن ويف يوم األربعاء سادس ذي القعدة
  .البادرائي السيويف، من مجاعة شاد بك اجللباين كان؛ وبوفاة شهاب الدين بن كركي الصاحلي احلنفي

ويف يوم اخلميس سابعه بلغ نائب قلعة دمشق أن مبوضع من ر بانياس، مشايل الطريق اآلخذ إىل املزة، 
درية، رئي تراب فيه بعض زئبق، إذا معك به النحاس صار ظاهره كالفضة البيضاء؛ فركب وشرقي القلن
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إليه وصحبته مجاعة من جهة النائب، فأزيح التراب املذكور من مكانه لريوا مطلباً، فلم يروا شيئاً فأخذ 
لدراهم كثري من الناس من التراب، ومعكوا به خوامت من حناس فصارت كالفضة، وكذلك يف الفلوس وا

  .الزغل، كما شاهدنا ذلك

ويف يوم األحد عاشره ورد مرسوم سلطاين، بطلب حمب الدين األسلمي، ومن تعصب عليه يف نبش 
املقربة، اليت هدم ما بناه فيها عند الشيخ رسالن؛ فقبض مجاعة منهم؛ جنم الدين ابن الشيخ تقي الدين 

، ألوجل ابن عمه القاضي برهان الدين الذي هرب، وشهاب الدين الرملي، وبرهان الدين الصليت القصري
ونور الدين بن القباقيب، أحد خدام الشيخ رسالن، قيل إنه هو الذي أجلأ حمب الدين املذكور إىل فعل ما 

  .فعله؛ وبات اجلميع بالقلعة

ب نائب مث يف ثاين يوم، يوم االثنني، ضمنهم حمب الدين، وأطلقوا للتأهب إىل السفر إىل مصر، مث كت
القلعة يعلم روب برهان الدين املذكور، والظاهر أنه إمنا هرب إىل مصر خوفاً من الترسيم واخلسارة، 

  .وأن الباقني واصلون إىل األبواب الشريفة، استحثهم يف ذلك 

    

ه يف ويف يوم الثالثاء ثاين عشره أظهر النائب قصة، فيها أن السيد علي بن ميمون املغريب، الذي أطلق لسان
الشيخ تقي الدين، كما تقدم ذكره، يشتكي فيها على القاضي الشافعي، بسبب النصرية الربانية، غريب 

الصاحلية، اليت حتت نظره، وأا خراب، وأطلق لسانه فيه أيضاً؛ فركب النائب والقاضي الشافعي، وذهبا 
ون، وولده جنم الدين، واجتمعوا إىل الناصرية املذكورة، مث حلقهم إليها الشيخ تقي الدين بن قاضي عجل

كلهم مع مجاعة آخرين بالناصرية هذه، وطلبوا السيد الشاكي، فاعتل حبضور الشيخ تقي الدين يف الس 
يف عدم حضوره، فعلم الشيخ تقي الدين ذلك، فرجع هو ومجاعته؛ وأما النائب والقاضي الشافعي فذهبا 

يف تأديبه بالقول وديده، وذكره مبا وقع منه، مث تلطف إىل الشاكي يف مرتله، وأخذ القاضي الشافعي 
  .فيها النائب، ورجع اجلميع، واهللا حيسن حال املسلمني

ويف يوم السبت سادس عشره ورد مرسوم من قاضي بريوت ابن الزهري، على لسان السلطان، بقبض 
ار الشافعي؛ وكان النائب القطيب التاجر، والصليت القصري، والقباقيب خادم الشيخ رسالن، وحممد دواد

  .سافر إىل اخلربة، على عادة النواب الدمشقية 

ويف يوم االثنني خامس عشريه دخل من دمشق إىل مصر، قاضي احلنفية بدمشق، الزيين بن يونس، بعد 
عزل البدري الفرفوري، وصحبته نقيب األشراف اجلديد، حسام الدين ابن السيد إبراهيم؛ وقد مر أن 

ويف مبصر، فسافر ولده هذا، فقرر ملكانه؛ وصحبتهما دوادار سكني أحد اخلاصكية؛ والده هذا ت
وصحبتهم قاضي بريوت ابن الزهري، املعروف بابن األسلمي؛ وقرئ توقيع ابن يونس، وتارخيه سابع 
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شوال من هذه السنة، وشرع ابن الزهري يف عذاب املقبوضون، الذين ورد املرسوم املتقدم فيهم، حىت 
  .ا مبا يرمى على كل واحد منهم تراضو

ويف يوم االثنني تاسع ذي احلجة، يوم عرفة، سافر من دمشق الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون، بولده 
النجمي، إىل مصر، لريد عنه حملب الدين األسلمي من جهة هدم التربة، جوار الشيخ رسالن، وصحبتهما 

  .الشهايب الرملي مطلوباً 

امن عشره رجع النائب إىل دمشق من اخلربة، وكان قبل رجوعه بأيام جاءه نذير من ويف ليلة األربعاء ث
مجاعة ابن ساعد، يعلمه بأن عرب آل قين باملكان الفالين، فركب يف احلال إليهم وتالحقه العسكر، 

  .فلحقوا آخرهم بعد رحيلهم، فقتلوا منهم مجاعات، وأخذوا منهم مجاالً

ريه حضر النائب، والقضاة، بتربة النائب قانصوه الربجي، مبحلة الشيخ ويف بكرة يوم اخلميس سادس عش
رسالن، ألجل الكشف على ما أحدثه وجترأ عليه احملب األسلمي، وهدمه السيد الكمايل، وقاضي املالكية 

يومئٍذ بدمشق خري الدين وقاضي احلنابلة يومئٍذ ا جنم الدين، لورود املراسيم بتحرير ذلك، بعد أن 
ع السيد الكمايل بالسلطان، قبل وصول الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون، وولده النجمي، اجتم

  .وغريمها إىل مصر 

فلما تكامل حضور الس بالتربة املذكورة، وكان منهم احمليوي النعيمي، فخطر بباله أن أحاديث نبوية 
ا موالنا ملك األمراء، نفع اهللا بكم ي: ترشد إىل قول احلق، فالتفت إىل النائب، قبل أن يتكلم أحد، وقال

اإلسالم واملسلمني، وأنت السلطان احلاضر، واحلاضر يرى ما ال يرى الغائب، روينا عن رسول اهللا صلى 
، وعنه أنه قال صلى اهللا "ال مينعن أحدكم مهابة الناس أن يقوم باحلق إذا علمه : " اهللا عليه وسلم أنه قال

، وقال صلى اهللا عليه "على ضاللة، فإن اجتمعت فعليكم بالسواد األعظم أميت ال جتتمع : " عليه وسلم
انصر : " ، وقال صلى اهللا عليه وسلم"من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه : " وسلم

، وقال "تأخذ على يدي الظامل : " قالوا، ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظاملاً، قال" أخاك ظاملاً أو مظلوماً 
  " .قل احلق ولو كان مراً : " صلى اهللا عليه وسلم

فالتفت النائب إىل القاضي الشافعي وتساراً مث افتتح الكالم فيما جاؤوا ألجله، وقرئت املراسيم، وفيها أن 
املطالعات اختلفت علينا، يعين السلطان، بسبب ما هدم؛ مث أخذوا يف الكالم يف ذلك، وطال وجترأ احملب 

 املذكور، بقلة األدب، مع املالكي يف ذلك، وطال، وجترأ احملب األسلمي املذكور، بقلة األدب، األسلمي
اسكت أنت حىت أتكلم عنك؛ فظهر التعصب منه ومن : مع املالكي خري الدين، إىل أن قال له النائب

  .القاضي الشافعي 
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ون الذين جاؤوا من مصر بسبب مث قام اجلميع للكشف، وصحبتهم املعمارية كابن العطار، واملهندس
وا ديناه وا إسالماه، هدموا مايل؛ مث رجع : ذلك، فزاد املتجرئ احملب املذكور يف قلة األدب، وقوله

  .اجلميع إىل مكام بالتربة، وشهد املعمارية ومن معهم من املهندسني واحلفارين زورا 

 بالشهادة على شهادة املعمارية ومن وأراد النائب والقاضي الشافعي أخذ خطوط من حضر يف الس،
معهم، فقام املالكي من الس حرداً، وتبعه شيخ املالكية عبد النيب، فزاد املتجرئ احملب، وعضده قاضي 

بريوت ابن األعمى الزهري، فظهر ظلمة الس، فقام احمليوي النعيمي، فطلب، فاحتج باخلالء، فتبعه 
خلف احللقة، مث كتب مجاعة كاربين، مث قاموا وأشرفوا على مجاعة بالترسيم عليه، مث رجع وجلس 

  .املقابر، فأنزل اهللا املطر، فتفرق الناس، ومل يصلوا إىل منازهلم إال بشدة 

ويف يوم السبت ثامن عشريه جاء اخلرب إىل النائب بأن العرب طاشت وهاشت، ألجل ما أخذه النائب من 
  .أمواهلم، فسافر إليهم 

م كانت واقعة اخلطباء مبصر، وهي أنه كانت العادة أن خيطب للسلطان قاضي مصر، وكان ويف هذا العا
قاضيها يف هذا العام اجلمال إبراهيم القلقشندي الشافعي، وكان شيخاً مسناً، فاختشى السلطان من أنه 

ه وأمره خيرج منه ريح على املنرب، فيستحي أن يعيد الوضوء، وقد يصلي بغريه حياء، فكره الصالة خلف
  .باالستراحة، وأن يستنيب، فاستناب نائب الشهاب احلمصي الدمشقي الشافعي، فضعف 

فطلع قاضي القضاة عبد الرب بن الشحنة وباس األرض للسلطان، وكان قصده أن يستمر دائماً يف اخلطابة، 
لسلطان، وملا ويبطل الشافعي، فأذن له، فخطب يف أواخر رجب منها، بعد أن لبس سواداً، فلم يعجب ا

خرج من بيت اخلطابة علق طرف الطرحة السوداء فوقع شاشه عن رأسه، فأخذه املرقي وألبسه أياه؛ 
  .يا ملك الدوري، انصر عبدك األشرف الغوري؛ فأنكر العلماء عليه ذلك: وبالغ يف ألقاب السلطان وقال

 رقي املنرب وقع وقام، مث طلع فوقع مث خطب بعده يف اجلمعة اليت تليها الربهان الدمريي املالكي، فلما
أيضاً، فطلع له رجل عضده إىل أن صار أعلى املنرب، فلما شرع يف اخلطبة قعد، مث قام، مث قعد، مث قام، مث 

قعد، ومل نعلم خطبته، ومل يعرف ما قال، ونزل وصلّى فغوش السلطان واألمراء عليه؛ مث خطب بعده 
شيين احلنبلي، وأجاد يف اخلطبة األوىل، والثانية أطال فيها، وساق قاضي القضاة شهاب الدين أمحد الشي

فيها الوعظ ونزل فصلّى، فسها عن الفاحتة، وقرأ السورة فقطع رجل الصالة ونبهه على قراءة الفاحتة 
  .فقرأها

مث خطب العالمة كمال الدين الطويل الشافعي، مث العالء مشس الدين الغزي خطيب مدرسة السلطان؛ مث 
خطب القاضي شرف الدين حيىي الربديين الشافعي، ونسي اجللوس بني اخلطبتني؛ مث العامل حمب الدين 
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احملرقي، خطيب اجلامع األزهر، مث الشيخ حيىي الرشيدي، خطيب األزبكية، مث القاضي فخر الدين الطويل 
  .ه أن ال يعودنقيب الشافعي، مث قاضي القضاة اجلمال إبراهيم القلقشندي الشافعي، وشرط علي

  سنة أربع عشرة وتسعمائة

استهلّت واخلليفة أمري املؤمنني أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع 
احلنفي حميي الدين : ذلك امللك األشرف أبو النصر قانصوه الغوري؛ ونائبه بدمشق سيباي؛ والقضاة ا

الفرفور، واملالكي خري الدين الغريب، واحلنبلي جنم الدين بن مفلح؛ بن يونس، والشافعي ويل الدين بن 
وكاتب السر وناظر اجليش حمب الدين األسلمي؛ ودوادار السلطان دولتباي األينايل؛ واحلاجب الكبري 

  ....جان بردي الغزايل؛ واحلاجب الثاين 

    

 ويف يوم األحد -. رب يف السنة املاضيةويف يوم السبت خامس احملرم منها، رجع النائب من سفره إىل الع
سادسه حضر النائب، والقضاة األربعة، والعلماء، ونواب القضاة، واألمري الكبري، ودوادار السلطان، 

ونائب القلعة، واخلاصكي، بتربة النائب قانصوه الربجي مبجلّة الشيخ رسالن، فلما أخذ كل أحد جملسه 
نا ملك األمراء أيد اهللا بكم اإلسالم واملسلمني، روينا عن رسول اهللا يا موال: قال احمليوي النعيمي للنائب

ما اختذ اهللا من نيب، وال استخلف من خليفة، إال له بطانتان، بطانة تأمره : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
من : " موقال عليه السال" باخلري وحتضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وحتضه عليه، واملعصوم من عصم اهللا 

 بعضه بعضا : " وقال عليه السالم" أحدث يف أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد
وقال سيدنا " تركتكم على بيضاء نقية، عرفها من عرفها، وجهلها من جهلها : " وقال عليه السالم" 

  ".الرجوع إىل احلق أوىل من التمادي يف الباطل " عمر 

 يف أمر اجلدار، واتفق احلال على كتابة من قال بقدم اجلدار، ومن قال حبدوثه، قال شيخنا مث شرعوا
واحلق عندي أنه حمدث يف مقربة مسبلة فيهدم، سواء طال عهده أو جتدد، ولكن : احمليوي النعيمي يف ذيله

  .األمراء خمتلفة، انتهى؛ وانفض الس على ذلك

، سقط خبلوته باملدرسة الشامية ...دلني بدمشق، حمب الدين بركات بن ويف هذه األيام وجد أن أحد املع
الربانية مقتوالً، وفيه حنو العشرين ضربة بالسكني، وقد انتفخ وفاحت رائحته على جريانه، ومل يعلم من 

 وفيها قبض اخلاصكي املتقدم ذكره على سفيهه وفاجره املتجريء بسببه، قاضي بريوت، الذي -. قتله
عه ملصادرة مجاعة، فقلبه اهللا عليه وقبض عليه يف قيد وزجنري، وطلب شهوداً يف ضبط موجوده، يف ورد م

بيته وعند زوجته، وفرح بذلك من يعرفه، ومن مل يعرفه، لفجوره وجترؤه وهللا احلمد، وبلغين أن القبض 
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  .عليه كان يوم األربعاء ثاين هذا الشهر

شق قفل إىل مصر، وقد محل كاتب السر وناظر اجليش احملب ويف يوم األربعاء حادي عشره خرج من دم
األسلمي، اآلالت اليت كان عمر ا اجلدار الذي أفىت دمه السيد الكمايل، مفيت دار العدل، فهدمه 

قاضي املالكية بدمشق خري الدين، وجترأ عليهما بذلك كاتب السر املذكور، وكاتب يف ذلك مجيع من 
عوى الشريف، فورد املرسوم بتحرير ذلك للنائب والقضاة، والذي حطّ عليه األمر أنكر اهلدم بغري د

  .حكاية كالم منكري القدم، وحكاية كالم من أثبته

ومحل هذه اآلالت على عدة اثين عشر مجالً، وأرسلها إىل مصر، ليقف للمقام الشريف ا، وتشخص 
ادم، عظام املوتى، اليت أخرجت من حتت اجلدار، يف قدامه، وقد كان مجع قاضي املالكية خري الدين، اهل

  .علب وختم عليها، وختم النائب عليها معه، وسافر بإذن النائب له يف يوم اجلمعة ثالثه إىل مصر

ويف هذه األيام سافر النائب من دمشق إىل مرج الغوطة، وقد كتب يف حماضر الفريقني خطّه، وكذا مجيع 
 ويف يوم االثنني رابع عشره أتى إىل باب القاضي الشافعي -. شار إليه اأرباب الوظائف وغريهم، ممن ي

حمضر كالم من أثبت القدم ليكتب عليه، وكان القاضي الشافعي راكباً، فأتى قاضي احلنابلة إىل الباب 
 املذكور ماشياً عجالً، فأخذه من يدي الشهاب احلمراوي، والشهاب ابن املؤيد، حبضرة احمليوي النعيمي،

  .مث قام يف احلال فظن أنه حدث من السلطان، أو النائب، شيء، واتصل به، ففعل ذلك

 احملب مث أتى القاضي الشافعي، فأخرب مبا وقع، فغضب من ذلك، وصعب عليه، مث بلغ كاتب السر
األسلمي، وهو يف مهّة السفر والركوب، فصعب عليه، وأرسل يعلم النائب بذلك، والذي ظهر أن سبب 

احلنبلي ذلك، أنه بعد أن كتب خطّه يف احملضر املذكور، ندم على الكتابة، فأرسل النائب خلفه فعل 
  .وأخذه منه، ومسع من قاضي بريوت حبضرة النائب كالماً فيه غلظة

 ويف -. ويف هذه األيام شرع اخلاصكي يف استخالص بقية املال، الذي كان رمي بسبب اخلارجي الصويف
عشره، وهو سادس عشر أيار، أبيع املشمش احلموي الرطل بدرهم، وهذه قاعدة أن يوم الثالثاء خامس 

  .هذا املشمش يسقط يف سادس عشر أيار

    

ويف يوم اخلميس سابع عشره ورد من صفد إىل الصاحلية دمشق املتصوف ابن حبيب، الذي اشتهر عنه 
 من معتقدي ذلك، وتلقّاه خلق من اعتقاد عقيدة ابن عريب، مث أتى إىل تربة ابن عريب وصحبته مجاعة

الرعاع وتربكوا به، فزار قرب ابن عريب وصرح باإلنكار على من ينكر عليه، وذكر كلمات ال يليق 
  .ذكرها

مث يف يوم اجلمعة دخل إىل اجلامع األموي من باب الربيد، وتلقاه اجلم الغفري، وهو البس على رأسه مئزراً 
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: سر، ومل يسنن هلا، مث قام ورجع من حيث أتى؛ قال احليوي النعيميأخضر، وصلى اجلمعة حتت قبة الن

ومل أر عليه نور أهل السنة، وكنت، حال دخوله ورؤييت له، أقرأ يف جمموع خبط شيخنا شيخ اإلسالم 
يا عائشة، إن : " شهاب الدين بن قرا، يف حديث عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة

ينهم وكانوا شيعاً، هم أصحاب البدع وأصحاب األهواء، ليس م توبة، وأنا منهم بريء الذين فرقوا د
  .؛ أخرجه الطرباين من حديث عمر "وهم مين براء 

وإمنا تقدماه إىل دمشق، بعد السفر إليه، ورجوعه، عبد النيب املغريب خللق دمشق عن األشعري تقي الدين 
ن السيد محزة، الختالفهما واختالف علماء دمشق، بن قاضي عجلون، واألشعري كمال الدين ب

وقضاا، بسبب اختالفهما، يف أمر اجلدار جوار الشيخ رسالن، وسفر غالب الفريقني إىل مصر، فلذلك 
  .طمع املبتدعون، وال قوة إال باهللا 

ار بيت ويف يوم اخلميس رابع عشريه ذهب النائب إىل زيارته، يف البيت الذي أنزله فيه عبد النيب جو
فرقة عليه، وهم اهل السنة الذين أراد اهللا م : القاري، مث هاجت دمشق، وصار الناس يف أمره ثالث فرق

  .وفرقة معه وأكثروا الكذب إلقامة شعاره وتبجيله؛ وفرقة تقول هو موله، ليس له عقل : خرياً

ذي أتى منه اجلمعة املاضي، ويف يوم اجلمعة خامس عشريه دخل أيضاً إىل اجلامع األموي، من املوضع ال
نربأ إىل اهللا : ومر على احمليوي النعيمي، ومعه أناس قالئل، حنو أربعة أنفس، فلم ميلك نفسه وقال جهراً ؟

من املبتدعني، فسمعته، فصرخت مسفهاً له، وأنه مسع عنه كالماً من حنو سنتني، وأنه يعتقد مذهب ابن 
  .عريب

ة ابن عريب، وأنه يعمل عنده وقتاً، فأرسل خلفي العالمة برهان بن ويف آخر هذا النهار صعد إىل زيار
اذهب الليلة إىل تربة العريب، واحضر ما يقع هناك من ابن حبيب ومجاعته؛ فامتثلت أمره، : عون، وقال يل

  .فلم أره زاد على الزيارة والذكر 

ق، فشق يف سوقها، ومعه ويف يوم السبت سادس عشريه ذهب إىل الربوة؛ وكانت إذ ذاك مالنة باخلل
  .الرعاع، وهو يعمل بالكف والشباب، وال قوة إال باهللا 

ويف يوم االثنني سادس صفر منها، خرج من دمشق، مسافراً إىل مصر، القاضي الشافعي، بعد أن خلع 
؛ مث حصل للقاضي املذكور بعد أيام محى، .عليه النائب، خلعة محراء بسمور، عقيب رجوعه من املرج

  .وفصد، وهم بالرجوع إىل مرتله فحقن 

ويف يوم اجلمعة عاشره جاء رجل ببضعة كتب، منها كتاب الفصوص، فأخذته أنا ومجاعة وغسلناه يف 
  .بركة الكالسة 

ويف يوم السبت حادي عشره خرج النائب، وأرباب الوظائف، من دمشق إىل جتريدة عرب كرك 



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   225 

  .ا خرج ملصادرة األمري حممد بن ساعد الشوبك، بعد أن رمى على احلارات ماالً، وقيل إمن

ويف ليلة االثنني سادس عشره رجع القاضي الشافعي إىل مرتله، مث إىل والده جوار املسمارية، وهو 
  .ضعيف، لكنه أقبل على العافية؛ ويف صبحة يوم األربعاء خامس عشره تزفر 

دين بن قاضي عجلون، وأخرب أن ويف ليلته وصل سوار احلمامي، املسافر إىل مصر صحبة الشيخ تقي ال
الشيخ قبل وصوله إىل مصر تضاعف، ودخل إىل مصر ومل يالقه أحد، مث نزل هو ومن معه بالناصرية، مث 

يف احلال ذهب ولده النجمي، والشهاب الرملي، إىل كاتب السر فسلما مث رجعا، مث بعد ظهر اليوم ذهب 
، ففي احلال جاءه قاصد ابن موسى وأخذه إىل الرملي إىل احمللي، الذي يعضده، فسلم عليه ورجع

  .الترسيم 

مث قبل املغرب أتى القاضي شهاب الدين احلمصي، إىل الشيخ تقي الدين وولده، وجيء بالعشاء فأكلوا؛ 
ففي أثنائه جاء قاصد ابن موسى وأخذ ولد الشيخ، ومل يتم عشاءه حبضرة والده، وذهب به إىل الترسيم 

 السيد إبراهيم الصليت، مث غلظ على الصليت، ورفع إىل القلعة، وطلب منه عشرة أسوة بالرملي وحطا عند
آالف دينار، وأن املصريني ترمجوا قاضي املالكية خري الدين قبل دخوله مصر، ومل يترمجوا الشيخ تقي 

  .الدين، بل أنكروا عليه يف فتواه، يف الواقعة احليطية 

    

شق، من قبل نائب الغيبة اخلزندار، أن على كل حارة مجاعة من ويف يوم اخلميس ثالث عشريه نودي بدم
الزعر، خيرجون مدداً مللك األمراء ببالد حوران، إىل قتال العرب، وان تكون كلفتهم من مال عرفاء 

  .احلارات، ال على الناس؛ فعرضوا يوم السبت خامس عشريه، مث يف يوم اخلميس سافروا 

ل منها، وهو سلخ حزيران، اشتهر بدمشق بأنه رسم على السيد كمال ويف يوم اجلمعة مستهل ربيع األو
الدين بن محزة، وعلى قاضي املالكية بدمشق خري الدين، وأنه ملا أحضر على السلطان سأله ما السبب هلذا 

حظوظ النفس، وضغائن يف : االختالف، فأنطقه اهللا بشيء كان سبباً لنصر احملب األسلمي، فقال
يف هذا اجلواب كفاية، فكيف تكون األحكام الشرعية باحلظوظ والضغائن ؟ : سلطانالقلوب؛ فقال ال

  .فجعل ذلك حجة له، بعد أن كان جانبه مترمجاً، وال قوة إال باهللا 

وفيها اشتهر أن إبراهيم بن علي بن سبيل، كبري السفارة بدرب احلجاز، تويف باحلبس مبصر، ألنه كان، 
  .ب يف تعطيل طريق احلج الشامي، واستمر أبو قورة باحلبس هو وأبو قورة القجماسي، السب

ويف يوم األحد سابع عشره ضرب نائب الغيبة لرجل أزعر من العرمي باملقارع ضرباً مربحاً، وأشهره يف 
البلد، وأمر أن ال حيمل أحد خنجراً، وأشهره يف البلد، وأمر أن ال حيمل أحد خنجراً؛ ففي تلك احلال 

 فالح، وعليه بشت مطيلس، حىت ال يعرف، وقبض عبد القادر ينب قرنبع، ورماه أتى شخص يف صورة
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  .من أعلى املصطبة، وضربه باخلنجر، فقتله، مث هرب، وقيل أنه هو الذي قتل ولده 

ويف يوم اخلميس خام ربيع اآلخر منها، دخل النائب من غيبته يف البالد القبلية، بعد أن وفق بني طوائف 
  . خلعة جاءته من مصر العرب، وهو البس

ويف يوم اخلميس تاسع عشره سافر القاضي الشافعي إىل مصر، وقد تسلف على مغل الشامية الربانية، 
  .والغزالية، والناصريتني، والتقوية، ووقف أرغون شاه، واهللا بصري مبا يعملون 

  .د ويل نيابة غزة ويف يوم االثنني ثالث عشريه سافر دولتباي األينايل، دوادار السلطان كان، وق

  .وفيه شاع عزل القاضي الشافعي جنم الدين بن الشيخ تقي اليدن بن قاضي عجلون 

ويف يوم االثنني مستهل مجادى األوىل منها، دخل من مصر إىل دمشق، احملب األسلمي، خبلعة السفر على 
  .العادة، وقد تصور يف ذهنه قمع أهل احلق، وانتصاره على من عانده 

ميس رابعه لبس خلعة السلطان بدار العدل، وقرئت مطالعته، وفيها اإلطراء الزاائد له، وتوهية ويف وم اخل
جانب قاضي املالكية خري الدين، والسيد كمال الدين، وكذكلك قاضي احلنابلة جنم الدين، وال قوة إال 

، وقيل إنه صرح للنائب باهللا؛ مث زعم أنه السبب يف خلعة النائب اليت لبسها من سفره، ودقت هلا البشائر
  .بأنه وفر عليه ألف دينار 

ويف يوم اخلميس حادي عشره تويف الشيخ املبارك حسن اجلناين السعدي، وكان النساء وغالب العوام 
يعتقدون أنه يشفي من اجلنون، وأنه غريزة يف أصله وفصله، انتقل من بلده بيت جن، وسقف تربة النائب 

دمشق، وسكن ا؛ ودفن قبلي احلصن، جوار شهاب الدين بن قرا، عن عدة أينال اجلكمي، بأواخر قبلي 
  .أوالد 

ويف يوم اجلمعة تاسع عشره قتل اهللا رجالً أزعر، كان يدعى املهتدي، ويل مشيخة ميدان احلصى، واملشي 
  .قدام النائب، وأراح اهللا منه العباد والبالد 

ورد اخلرب من مصر، بأن النجمي بن الشيخ تقي الدين بن ويف يوم الثالثاء رابع عشر مجادى اآلخرة منها، 
قاضي عجلون، فوض إليه السلطان قضاء الشافعية بدمشق، وعزل ويل الدين بن الفرفور يوم األربعاء 

  .ثامن عشري مجادى األوىل منها؛ ويف يوم اخلميس سابع مجادى اآلخرة منها، لبس خلعة القضاء

ا، خرج من مصر إىل اخلانكاه مع والده تقي الدين، وميالده سابع عشر ويف يوم األربعاء عاشر شعبان منه
  .شوال سنة أربع وسبعني ومثامنائة، كذا قال القاضي جنم الدين أنه وجده خبط جدة تاج الدين األموي 

ويف ليلة اجلمعة سابع عشر مجادى اآلخرة منها، وقع املطر اجلديد الكثري بدمشق، مث بعد صالة اجلمعة، 
  .سلخه فرغ املعمارية من إعادة الربج الشمايل الصغري، غريب باب احلديد ويف 

ويف يوم اخلميس ثامن عشري شعبان منها، دخل دمشق من مصر قاضي القضاة الشافعي جنم الدين بن 
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الشيخ تقي الدين، وتلقاه أرباب الوظائف، وكان يوماً مطرياً، سيما وقت دخوله، وقرأ توقيعه العالمة 
  .ن القاري تقي الدي

    

ويف يوم السبت مستهل رمضان منها، دخل من مصر إىل دمشق نائب قلعتها، وتلقاه أرباب الوظائف 
  . .. .وغريهم، وكان دخوله حافالً

  سنة خمس عشرة وتسعمائة

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع 
احلنفي الزيين بن : ك األشرف أبو النصر قانصوه الغوري، ونائبه بدمشق سيباي والقضاة اذلك املل

يونس، والشافعي النجمي أبو الفضل حممد بن الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون، واملالكي خري الدين 
تفاح؛ الغزي، واحلنبلي النجمي بن مفلح، ومها يف الترسيم مبصر، واألمري الكرب األتابك برد بك 

  .واحلاجب الكبري جان بردي الغزايل، ومعه نيابة القدس، وكرك الشوبك

ويف يوم السبت ثالث عشره شاع . ويف يوم السبت ثاين حمرمها، خرج النائب من دمشق إىل اخلربة
بدمشق تويل خيشباي نائب صفد حجوبية دمشق، عوضاً عن جان بردي الغزايل، لغيبته يف نيابة القدس 

  .وغريها

 يوم األربعاء رابع صفر منها، ذهب مجاعة من الصاحلية برجل إىل عند القاضي الشافعي، وقالوا عنه ويف
ويف يوم السبت حادي . إنه اقترف أخته شقيقته أربع مرات، وكاد زوجها أن خيرج عقله، فأمر حببسه

عمان، وهرب عشريه وصل النائب من اخلربة، وقد دقت بشائر دمشق مدة أيام، لكونه قتل كبار آل ز
  .الباقون، وأخذ حرميهم وإبلهم وأوالدهم؛ ونودي بالزينة، فوضعت بدمشق بكرة يوم األحد ثاين عشريه

ويف يوم االثنني ثالث عشريه دخل النائب دمشق، وتلقاه الناس على العادة، ودمشق مزينة له، وزحف 
ي البدوي، فهرب منهم إىل قرب مجاعة املقتولني من آل زعمان وغريهم، على أمري السلطان، ابن جانبا

  .دمشق، كالقبيبات، وختبط الرب وامنحق زرعه، وال قوة إال باهللا

ويف ليلة األربعاء خامس عشريه سافر النائب إىل املرج ألجل تدويغ الدواب اليت أخذها من العرب، وقد 
 األحد ثامن عشريه رجع ويف ليلة. باع مجاعته بدمشق إبالً كثرية، وغريها، بالرخص، فاهللا حيسن العاقبة

ويف هذه األيام فوض القاضي الشافعي إىل األصيل زين الدين عبد القادر، أحد شهود . النائب إىل دمشق
  .باب توما، امللقب باحلبيصة؛ وهو رجل يشبه املرأة، وليس له اشتغال بالعلم، ويدعي التصنيف

ق راجعاً، قاضي املالكية خري الدين ويف يوم اخلميس عاشر ربيع األول منها، دخل من مصر إىل دمش
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الغزي، مستمراً على وظيفته، وشاع أنه رسم عليه وعلى قاضي احلنابلة، النجمي بن مفلح، والسيد 
الكمايل مجال، وأفرج عنهم بعد أن كان مرمساً عليهم بسبب هدم جدار احملب األسلمي، وأما شهاب 

 عدم وزن مال؛ مث يف أواخر شوال منها شاع بدمشق الدين الرملي فهو مستمر يف املقشرة، لتصميمه على
  .أنه أطلق على مال هني

ويف يوم اجلمعة حادي عشره ضرب النائب ليوسف القصيفي، نسبة إىل قرية قصيفة، من اللجاة، كان 
 مث -  ضرباً مربحاً -فالحاً إىل دمشق، وعمل رسوالً، مث بالصياًَ، مث شاهداً بأبواب الترك فزور مرسوماً 

ويف يوم االثنني رابع عشره سافر القاضي . ف به على محار مكشوف الرأس، ينادي عليه بالتزويرطي
  .احلنفي، الزيين عبد القادر بن يونس، إىل مصر مطلوباً

ويف يوم اخلميس سابع عشره لبس النائب خلعة، وتلقاه الناس على العادة، ودخل وعلى ميينه القاضي 
ويف يوم . ويف يوم األربعاء ثالث عشريه وصل السيد كمال الدين. ملالكيالشافعي، وعلى يساره القاضي ا

  .اخلميس رابع عشريه وصل قاضي احلنابلة، النجمي بن مفلح

ويف يوم الثالثاء عشرين ربيع اآلخر منها، توفيت مستولدة نائب الشام جلبان، ودفنت عند أوالدها، 
 للقاضي الشافعي، فختم على موجودها، وجرى أمور غريب املدرسة الشامية الربانية؛ أوصت بثلث ماهلا

  .كثرية بعد ذلك

ويف ليلة يوم السبت رابع عشريه احترق غالب سوق الرصيف، من جهة القبلة، إىل جدار املسجد، مشايل 
املدرسة ااهدية، وكان قد سقط غالبه يف الثلجة، مث شرعوا يف عمارة ذلك، فاحترق ثانياً قبل وضع 

  .لته وما حول ذلكاألخصاص وتكم

ويف هذا اليوم طلب القاضي الشافعي إىل القلعة، فأعطى مرسوماً شريفاً بطلب تكملة ما عليه، فادعى 
  .العجز عن ذلك، فأمهل

    

ويف يوم االثنني سادس عشريه أتى النائب من مصر خلعة، على يدي مجاعته، وقد خلع عليهم أيضاً، 
ى يديهم مراسيم بإخراب بالد ابن ساعد والقبض عليه، ولبسها من خارج دمشق على العادة؛ وعل

ويف ليلة األربعاء ثامن عشريه . ومرسوم آخر باحلط على مجاعة النائب، وأن مجاعة القلعة شكوا عليه
  .سافر النائب جندة لدواداره، وقد حصره العرب

اضي عجلون إىل بريوت، ويف ليلة اجلمعة مستهل مجادى األوىل، يف ليلتها، سافر الشيخ تقي الدين بن ق
ويف يوم الثالثاء خامسه دقت البشائر بدمشق، ألجل ما قيل إن النائب انتصر . بعد مبيته جبامع التوريزي

ويف هذه األيام أرسل النائب إىل دمشق يطلب سنيحا، جيهز له من . على من حصر دواداره من العرب
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  .مال احلارات، وما أظنه يعلم ذلك

تويف بصفد عبد القادر بن حبيب، كان متجاهراً بطريقة ابن عريب، ويف ليلة  .... ويف يوم السبت تاسعه
ويف يوم االثنني خامس عشريه ورد من مصر خاصكي يبشر . اجلمعة ثاين عشريه رجع النائب إىل دمشق

  .بالنيل، خملوعاً عليه بطراز، فتلقاه النائب على العادة

دخل من مصر إىل دمشق، الدوادار الثاين مبصر، عالّن، ويف يوم اجلمعة خامس مجادى اآلخرة منها، 
ويف . رسوالً من السلطان إىل سلطان الروم، يتراضاه على ولده الذي هو مبصر اآلن، ودخل دخوالً حافالً

ويف عشية اخلميس تاسع عشره اعتقل على القاضي . هذه األيام رمي على احلارات مال ألجل مشاة
  .مال جعله عليه للسلطان حىت واله القضاء، ووالده حينئذ ببريوت الشافعي بالقلعة، على بقية 

ويف ليلة يوم االثنني ساخه سافر النائب سيباي مطلوباً إىل مصر، وكثرت األقوال بسبب ذلك؛ واستمر 
القاضي الشافعي جبامع القلعة، ووالده ببريوت، ومها يدعوان على احملب األسلمي، الذي كان السبب يف 

  . يف االعتقال، بعد أن نصراه بالفتوى على أعدائه، وال قوة إال باهللالتولية، مث

ويف يوم األحد، تاسع عشري رجب، وقع الدوادار نائب الغيبة برهاطة املصري، نائب ناظر املارستان 
ويف يوم األربعاء سلخه نودي بدمشق بالزينة، بعد أن دقت . النوري، ناظر القلعة، وأهانه إهانة بالغة

  .ئر بأن النائب خرج من مصر، وجته إىل كفالته على عادته، وأن بعض الناس فارقه بغزةالبشا

ويف يوم اخلميس أصبح الناس صياماً بدمشق، فإنه قد ثبت أن أول شعبان الثالثاء، وكان قياس القاعدة أن 
ب إىل ويف بكرة يوم السبت ثالثه دخل النائ. يكون أول رمضان اجلمعة فإن رابع رجب كان اجلمعة

دمشق، خملوعاً عليه، راجعاً من سفرته إىل مصر، وتلقّاه القاضي املالكي، والقاضي احلنبلي، وأرباب 
  .الوظائف على العادة، يف أبهة حافلة

ويف ليلة اجلمعة تاسعه عزل النائب تقي الدين القاري من إمامة اجلامع األموي، ووالّها لشهاب الدين بن 
 القاري، مث أطلقه من الترسيم على مال، فولّي القاضي الشافعي البن عمه أيب املالح املقريء، ورسم على

  .اليمن، واستمر إىل بعد العيد الصغري، فأعيد القاري

للفرجة، فأرسل اهللا . ويف يوم السبت ثاين عشري شوال منها هرع الغوغاء إىل الطابق، وقبور أهل الذمة
ما ال يوصف، وكان النائب يف وليمة مرعى حبجرياً، فأسرع عليهم مطراً غزيراً، حىت رأوا يف أنفسهم 

  .الرجوع، ففاز بذلك

ويف يوم األربعاء سابع عشر ذي القعدة منها، خرج من دمشق سرية من املماليك بأمر النائب، وكبسوا 
فقراء قرية جب جنني بالبقاع، وبوا مصاغاً وحليا كثرياً، وكسروا أعالم الزاوية، وربطوا مجاعات من 

شيخها الدسوقي، وذهب من الدبس والربغل والكشك والقمح وغري ذلك شيء كثري، ال ميكن ضبطه، 
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  .لكون شيخ بعض البالد أصله من جب جنني املذكورة، وقد قتل قتيالً بقرية الدمياس، وال قوة إال باهللا

خ تقي الدين بن ويف يوم اخلميس ثامن عشره شاع بدمشق عزل القاضي الشافعي، النجمي ابن الشي
قاضي عجلون، من قضاء الشافعية، وأن العزل كان يف يوم الثالثاء ثاين الشهر املذكور، مث تبين أن أصل 

اإلشاعة كتاب ورد مع فرج خبطّ شهاب الدين الرملي، الذي أطلق من احلبس قريباً، ذكر فيه أن ويل 
؛ فلم يلتفت النجمي إىل ذلك حىت يأيت شيء الدين بن الفرفور والّه السلطان، وخلع عليه يف ثاين الشهر

يعتمد عليه، واستمر يف جامع القلعة يعرض ويقرر، والناس خيوضون له وعليه، وتبين صحة ذلك من 
  .العزل ومن التولية يف التاريخ املذكور 

    

أتت على ويف صبحة يوم االثنني ثاين عشريه لبس النائب خلعة محراء مبقلب مسور خاص، من قريب القبة 
يد خاصكي عليه خلعة بطراز خاص، وكان يوماً مطرياً مطراً خفيفاً، فلم حيتفل الناس على عادم ألجله، 

ويف يوم اخلميس خامس عشره دخل من مصر قاضي احلنفية . وهذه اخللعة تتمة ثالث عشرة خلعة
الً للسلطان إىل بالد بدمشق، الزيين بن يونس، راجعاً على عادته خبلعة، وصحبته يونس العاديل رسو

  .الروم، ليشتري له خشباً برسم املراكب

ويف يوم اجلمعة سادس عشريه خطب باجلامع األموي القاضي شهاب الدين احلمصي، رئيس املؤذنني به، 
نيابة عن القاضي اجلديد الولوي بن الفرفور، وتضاخم لكونه على ما قيل، خطب بالسلطان مرة، ولكونه 

روينا وروينا، ومسي : صر، ولكونه، على ما قيل، أقرأ الولوي املذكور، وقال يف خطبتهويل نيابة احلكم مب
وهو مل يقرأ ذلك على أحد، وأنا يف أول أمره أقرأته أول صحيح : النسائي وغريه؛ قال احمليوي النعيمي

  .البخاري، ولكنه من مجلة املتفقهة، الذين إذا سافروا إىل مصر انصبغوا

ء سادس عشر ذي احلجة منها، فقد أعرف الناس مبعرفة اجلوخ، شهاب الدين الكويس، ويف يوم الثالثا
ويف هذه األيام سافر النائب والعسكر، خال احلاجب الكبري خيشباي، حنو البالد . وهو يف حدود الثمانني

  .الشمالية

فة بتخليص ويف ليلة األحد ثامن عشريه، دخل إىل دمشق ليالً، خاصكي من مصر، صحبته مراسيم شري
جهات القاضي الشافعي؛ حينئذ الولوي بن الفرفور، ممن استوىل عليها، كابن احلنش، وضبط ما يتحصل 

  .منها ليدفع ما عليه للسلطان، وهو معوق لذلك 

وصحبته أيضاً مرسوم من القاضي الشافعي املذكور، بتفويض العرض وغريه إىل سراج الدين بن الصرييف، 
قلبت جفون عينيه وامحرت؛ وأن يفوض للربهاين الصليت الطويل، ففرح بذلك الذي هو من كربه قد ت

  .وقويت مهته، فعرض وفوض للصليت يف اليوم املذكور
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وعزل القاضي تقي الدين القاري من نيابة اإلمامة باجلامع األموي، اليت سود وجهه بسببها عند النائب 
ور، بسبب كسر خاطر شهاب الدين بن املالح، ألجل ناظر اجلامع، وعند ابن طالوا نائبه يف النظر املذك

الغائب مبصر يومئذ، بعد حمنته، وعند من واله . عشرين درمهاً، وسود وجهه عند شهاب الدين الرملي
القضاء وغريه النجمي ابن الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، وعند قاضي احلنفية احمليوي بن يونس، 

زل عنها لصيب يدعى حممد بن السجان، وعند قاضي املالكية خري الدين بسبب املدرسة البلخية، لكونه، ن
  .الغزي

. ويف هذه األيام قطع املاء من اجلامع األموي، ألجل انسداد مصارفه، ورمي على ذي احلقوق ماالً كثرياً

ة، ومشايل ويف هذه السنة جدد النائب مكاناً قبلي دار السعادة واملدرسة العذراويه، وغريب املدرسة الصارمي
حارة الغرباء، وغريب املارستان النوري، وجدد جتاهه قناة وبركة، وساق املاء إليهما، واشتهر بني الناس 

أن رجالً من اجلند امسه أبو بكر بن شعبان الرجيب، باجليم، حسن للنائب ذلك، وأنه رأى يف منامه بعض 
 املكان، فأبرز القرب والعمود وكسامها؛ الصاحلني، يدعي سيدي أمحد عمود، مدفوناً لصيق عمود يف هذا

إمنا : وملا تويف النائب املذكور حما الرجيب املذكور امسه من الطراز باملكان، وجعل امسه موضعه، وقال
  .كتبت اسم النائب حشمة معه، وأوقف عليه قيسارية البهار قبلي قيسارية تنكز، وغري ذلك

  سنة ست عشرة وتسعمائة

 املؤمنني أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع استهلت واخلليفة أمري
ذلك امللك األشرف أبو النصر قانصوه الغوري؛ ونائبه بدمشق سيباي؛ واألمري الكبري األتابك برد بك 

فور، احلنفي احمليوي بن يونس، والشافعي الولوي ابن الفر: تفاح؛ واحلاجب الكبري خيشباي؛ والقضاة ا
وهو مقيم مبصر، واملالكي خري الدين الغزي، واحلنبلي جنم الدين بن مفلح؛ وكاتب السر حمب الدين 

  .األسلمي وهو ناظر اجليش؛ ونائب القلعة مسرباي؛ ودوادار السلطان ا أقطوه

حد ويف بكرة يوم األ. ويف ليلة اخلميس احملرم منها، رجع الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون من بريوت
خامسه رجع النائب إىل دمشق من سفره إىل البالد الشمالية، وكان ذهب جندة لنائب محص، مبقتضى 
مرسوم شريف على عرب الفضل بن نعري، فأخذوهم غروراً وهم طائعون، وأخذوا منهم مجاالً وغنماً 

اماً، وأرسل إىل كثرية وغري ذلك، وقتلوا منهم، ومن أكابرهم، مجاعات، ودقت البشائر بدمشق وغريها أي
  .السلطان منها مجال كثرية

    

ويف يومي اخلميس واجلمعة، تاسعه وعاشره، وأظهر عالء الدين الرملي مرسوماً شريفاً، أرسله القاضي 
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شهاب الدين الرملي بالشكوى على تقي الدين القاري، والقاضي زين الدين عبد الرحيم ابن الشيخ تقي 
سكناها رجالً يدعى ابن اخلشاب، وعلي بن أيوب، ناظر العميان من الدين، من جهة خلوة الكالسة، أ

  .جهة وقف السبع، فرسم على الثالثة بقاعة بدار العدل، مث أطلقوا عشية اجلمعة

ويف يوم االثنني ثالث عشره أمر النائب بإشهار املناداة بإبطال املظامل والرميات على احلارات، وأن ال 
ويف بكرة يوم اجلمعة سابع عشره، سادس عشر نيسان، . الناس بذلكيؤخذ أحد إال مبشتكى، وفرح 

هب اهلواء كثرياً، مث وقع مطر، مث أرعدت، مث قوي املطر، مث زاد الرعد حبيث خاف الناس، ووقعت 
صاعقة على منارة الناصرية، غريب الصاحلية، فخربت رأسها وجانباً منها، وأخذت جانباً من عتبة الشباك 

كان ذلك يف حال قدوم زوار بيت املقدس، الذين سافروا من حنو شهر، حىت كادوا أن الذي حتتها، و
  .يغرقوا برأس القبيبات، مث أصحت ونشفت األرض، وخرج الناس إىل اجلمعة

ويف ليلة السبت ثاين عشره رمى بعض الفساق خرقة فيها نار، يف بيت امرأة غائبة عنه وزوجها غائب 
فاحترقت حوائجها والبيت، ولوال أنه كان أوائل الليل، وكثر الناس، الحترق أيضاً غريب مصلى العيدين، 

  .بيوت كثرية

ويف يوم األحد سادس عشريه نودي بالزينة، ودقت البشائر، واشتهر أن السلطان ولد له ولد ذكر، 
اق، فرتل والعادة أن يهب للمماليك شيئاً معيناً، فنقض عنه، فخرج عليه مجاعات منهم، قيل وبوا األسو

إليهم وقبض مجاعات، فغرق وقتل وخوزق وحبس، فلما انتصر عليهم نودي بالزينة، ألجل ذلك، 
  .وألجل فرحة بالولد

ويف يوم االثنني سابع عشريه لبس األمري عز الدين، ناظر اجلوايل وأحد األلوف، من بني يدي النائب 
يش وكتابة السر، بعد عزل جاره احملب خلعة أتته من مصر، بسعي النائب له يف ذلك، بوظيفة نظر اجل

  .األسلمي، الذي هو اآلن مبصر، عنهما

ويف بكرة يوم األربعاء تاسع عشريه دخل إىل دمشق راجعاً، الدوادار الثاين عالن، من بالد الروم، 
وصحبته عشرة خاصكيه، وقد خلع ابن عثمان على اجلميع، وتلقاه النائب وأرباب الواليات، ونزل 

ويف يوم اخلميس سلخه لبس األمري عز الدين، ناظر اجلوايل، خلعة ثانية، أتته من مصر، .  األخضربامليدان
  .بالترمجة وأستدارية السلطان، تكملة ست وظائف؛ واحملب األسلمي غرميه مبصر إىل اآلن

طان، ويف يوم اجلمعة مستهل صفر، وصل اخلرب إىل دمشق بوفاة أخينا حميي الدين بن كمال الدين بن سل
  .مبكة املشرفة، يف رابع عشر ذي احلجة من السنة املاضية، ومل يكن ببيت ابن سلطان أوىل منه

ويف هذه األيام ورد املرسوم السلطاين بإشهار املناداة بالتهيؤ ألمور احلج يف الركب اآليت، وأن أمري الوفد 
ه من حني بطل خروج الركب أمري ميسرة أصباي بدمشق، ففرح الناس بذلك الندراج أمور الناس، فإن
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ويف يوم الثالثاء خامسه دخل إىل دمشق . الشامي من دمشق وقفت صنائع كثرية، وله أربع سنني قد بطل
حج كثري، أتى صحبة الغزواي، وأخربوا بأن الرخص مبكة كثري، إال أن املاء قليل، وأن الوقفة كانت يوم 

  .األربعاء، وأن القماش األبيض كان قليالً

م السبت تاسعه تويف الرجل الدين التاجر كان، زين الدين خيشى، بعد أن هرب من مرتله حبارة ويف يو
اجلمالني قرب عاتكة، إىل الصاحلية عندنا، من كثرة الرميات والظلم، مث قبل موته بيومني رجع إىل مرتله 

ة، عن بنت متضعفاً، فمات وهو حاضر الذهن، وكان ممن يقضي حوائج املسلمني، ودفن باحلمريي
  .وزوجة

ويف بعد الصالة يوم اجلمعة خامس عشره، سافر الدوادار الثاين عالن من دمشق إىل مصر، راجعاً من عند 
ويف هذه األيام فرض دائرة على القضاة لشهاب الدين بن . ابن عثمان، وخرج لوداعه النائب وخلع عليه

  .املالح الرملي

ي الدين ابن قاضي عجلون، إىل جملس احمليوي بن يونس ويف يوم اجلمعة ثاين عشريه طلب الشيخ تق
  .قاضي احلنفية، الدعوى عليه بألف دينار أصالية، وضماناً، واستهجن الناس ذلك

ويف يوم اخلميس تاسع عشر ربيع األول منها، أتى نائب القلعة راكباً جبماعتها، وبني يديه رجل خمتف يف 
 مالت فرقة من جانب بابه الشرقي، وفرقة إىل بابه الغريب زند حديد، إىل قرب بيت قاضي احلنفية، مث

وهجموا عليه إىل حرميه وأخرجوه، وذهبوا به راكباً إىل القلعة، مث رجع وحده إىل بيته، مث تراضاه حىت 
  .خلع عليه

    

ويف يوم اجلمعة ثامن ربيع اآلخر منها، نودي بدمشق بأن كل من كان من أرباب اإلقطاعات يلحق 
  . وأن يرمى مال على احلارات، ألجل مشاة تلحقه أيضاًالنائب،

ويف يوم االثنني خامس عشره دخل من مصر إىل دمشق، قاضي الشافعية ويل الدين بن الفرفور، وصحبته 
القاضي شهاب الدين الرملي، وأخرب أما خرجا من مصر ثامن ربيع األول، وأما زارا القدس واخلليل، 

  .قيعه يوم ثاين ذي القعدة من املاضية، وتلقاه أردبش الدوادار الكبري نائب الغيبةوأن تولية القاضي يف تو

ويف يوم السبت عشريه دخل من مصر إىل دمشق خاصكي، قيل امسه سودون اخلندي، خبلعة بطراز 
خاص، وصحبته حنو عشرة أنفس خاصكية ووشاقية، خبيل خاص وأة حافلة، قيل أرسله السلطان إىل 

اعيل الصويف، وكان يومئٍذ وقد وصل إىل دمشق من حلب وغريها مجاعة صحبتهم من اخلارجي إمس
  .الفرنج، قيل معهم مكاتبات خمبأة يف عكاكيزهم من الفرنج إىل إمساعيل املذكور

ذهب يل : ويف يوم اخلميس خامس عشريه حتيل هذا اخلاصكي حيلة يف أخذ أموال الناس، بأن قال
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  . وترس، وحنو ذلك، فرمى على أهل احلارات مال بسبب ذلكبامليدان األخضر سيف وبقجة

ويف يوم اجلمعة سادس عشريه صلى هذا اخلاصكي بالشباك الكمايل باجلامع األموي، مكان يصلي 
النائب، مث بعد الصالة دخل إىل قرب زكريا وزاره يف زمحة، مث دخل من باب املقصورة الشرقي، وخرج 

قاضي الشافعي ببيت اخلطابة، مث مر على حمراب احلنفية، مث خرج من باب من باا الغريب، ومل يلتفت لل
ويف هذه األيام وقع النائب يف بالد ابن ساعد، وغريه، باحلرق، . الربيد، وهو يف ضخامة حافلة مبن معه

  .وختريب األمكنة، وإتالف الزروع واملغالت واحليوانات، وقتل منه مجاعات، منهم الدوادار الثاين له

 يوم االثنني تاسع عشريه فوض القاضي الشافعي خلاله حمب الدين بن اخليضري، وابن خاله اآلخر أيب ويف
اليمن، وكان قبل ذلك فوض لشهاب الدين الرملي، ولشيخه الذي بعث من مصر استنابة يف اخلطابة 

باقي منهم فرييد باجلامع، شهاب الدين احلمصي، وللشريف الربهان الصليت، فجملة النواب مخسة، وأما ال
منهم ماالً فامتنعوا من االجتماع به خوفاً من أن حيابيهم يف قبول التفويض، مث يكتب عليهم وصوالت مبا 

  .يريد، على كل واحد، فإن مل يورد ذلك عزله تعزيزاً له

 ويف. ويف يوم اجلمعة رابع مجادى األوىل منها، مل يصل القاضي الشافعي اجلمعة، وهو متضعف يف بيته

يوم الثالثاء دخل النائب إىل دمشق، راجعاً من طوفه على البالد، بعد قتل مجاعات، وب للناس ماالً 
كثرياً، وكان يف غيبته قد أتت له من السلطان خلعة ودقت هلا البشائر بدمشق، دخل يومئٍذ وهو البسها، 

 على العادة؛ مث توعك النائب بسمور خاص، وتلقاه الناس، ومنهم القضاة الثالثة، وختلف الشافعي لضعفه
  .واستمر مل يركب إىل يوم اجلمعة ثالث عشريه، فصلى بالشباك الكمايل باجلامع األموي على العادة

ويف يوم اخلميس عاشره كان عيد اجلوزة، واجلوز قليل، وكذا اللوز والزيتون والعنب الدبسي، يف غالب 
  .النواحي

مطر املعصراين، فراش بوابة ذي اجلوشن، أنه رأس منسر ويف يوم الثالثاء خامس عشره اشتهر عن 
احلرامية، وقبض مجاعة، مث هو أيضاً، ولطخ عرض عريف حارته، أيب بكر بن املبادلة، وغرم بسبب ذلك 

  .ماالً، وخلع عليه يوم اخلميس سابع عشره، مث أعدم مطر املذكور، توسيطاً، ومجاعته

ة اليت خلف القناة والسبيلني، وتعرف تلك احمللة حبارة اجلوزة، ويف يوم األحد عشريه قطعت اجلوزة الكبري
وكانت هذه احمللة تعرف قبل ذلك بزقاق التوتة، لتوتة كانت هناك فقطعت، وكانت هذه اجلوزة صغرية، 

  .فلما كربت يف هذا اليوم قطعها مالكها، خويل النائب، ياسني، وأنكر عليه بعض الغوغاء

ه رجع الدوادار الكبري أردبش من بالد حوران، وقد وقع بعرب زبيدة، ويف يوم السبت سادس عشري
وقتل منهم مجاعة وهرب مجاعات، وسىب من نسائهم وأوالدهم مجاعات، وأما اإلبل والبقر والغنم فأخذ 

  .شيئاً كثرياً
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ئٍذ ويف أواخر هذا الشهر أشيع وفاة املعلم حممد بن سليمان القابوين، وبيده بعض وظائف، فأخذت يوم
وجتهز ألجل إرثه مجاعة احلشرية، ومجاعة نائب القلعة ومجاعة األستادار، وخرجوا إىل القابون فوجدوه 

  .حياً وهو يف احلمام، مث تويف يف يوم الثالثاء سادس عشر شعبان منها، قيل عن أخت

    

ثه أتى ويف صبحة يوم السبت ثال. ويف يوم اخلميس مستهل مجادى اآلخرة منها، كان خامس أيلول
حمموالً بالشريف كرباج البوصيين احلبال باملزة، وهو ابن عم حممد بن احملب احلصين، وهو مقتول ليالً 
بنشاب يف بطنه، ووضع بباب خان احلصين، حتت زاوية ابن عمه، مث محل إىل دار النيابة، فأمر النائب 

  .زةبتجهيزه، ودفن بتربة األشراف غريب مسجد الذبان، وعرف قاتله من امل

ويف يوم اخلميس ثامنه، وهو أول فصل اخلريف، تويف أحد الشهود املعدلني بصاحلية دمشق، برهان الدين 
إبراهيم التسيلي الشافعي، رفيق عز الدين ابن قاضي نابلس احلنبلي، وقد قارب األربعني ظناً، ومها عجيباً 

  .احلال

مني، وبالداً أخرى، وأم أخذوا من البحر وفيه شاع بدمشق أن الفرنج أخذوا طرابلس الغرب من املسل
عدة مراكب فيها مال كثري لبعض املغاربة، وأم أخذوا مراكب فيها خشب، اشتراه يونس العاديل املتقدم 

ذكره، باسم السلطان، وجهزه يف البحر إىل القاهرة، ليعمل مراكب؛ والناس يف شدة من كثرة القتلى 
  .و كل رطل خبمسةبدمشق، وغال اللحم الضاين الذي ه

. ويف يوم االثنني ثاين عشره دخل راجعاً إىل دمشق ومصر، تاج الدين ابن الديوان، بوظيفة عداد الغنم

ويف يوم اخلميس خامس عشره تويف أحد الشهود مبركز باب الصغري، املشهور باجلهل والتزوير وغري 
، بسبب مال ضمنه عن األمري عز الدين ذلك، حيىي ابن إمام جامع املزاز بالشاغور، يف حبس باب الربيد

  .ناظر اجلوايل

وفيه حرج على الفحم أن ال يباع إال يف خان الليمون، . ويف يوم االثنني تاسع عشره وقع املطر اجلديد
  .وال قوة إال باهللا

ويف هذا الشهر كملت عمارة القناة اليت جبانب مسجد شبل الدولة، قبلي قصر حجاج، وقبلي السويقة 
وقة، بعد خراب قنطرا اآلجر، وقنطرة بيت اخلالء، قبليها، بعد أن أخرج إىل مست جدار املسجد احملر

مشاله، وبىن جانباه باحلجارة املنحوتة، وعليت عما كانت قبل ذلك، فوىل النائب ياسني ألجل مصلحة 
  .نفسه، ليأخذ من مائها إىل داره

 مجال الدين بن طولون، أن أمحد األعور، الرسول ويف يوم اجلمعة سابع رجب منها، أخرب عمي العالمة
املغريب الذي يزعم أنه شريف، وأن عبد القادر بن شهبة نزل له عن نظر املدرستني اإلقباليتني، الشافعية 
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واحلنفية، قد باع من وقفهما أماكن منها فدادين من السموقة كل فدان بألف درهم، لبعض من ال خياف 
خان نقيب األشراف، خارج بايب النصر واجلابية، قبلي جامع الطواشي، وهو اهللا، وأن النائب اشترى 

  .وقف

وهذا اخلان هو الذي جرى لبانيه قاضي القضاة شهاب الدين بن نقيب األشراف، مع العالمة الرباين تقي 
ة، الدين احلصين، ما جرى، كما ذكره الشيخ تقي الدين ابن قاضي شهبة يف تارخيه بعد العشرين ومثامنائ

وقد كثر يف هذه األيام بيع األوقاف، بسبب تويل قضاء احلنفية للمحيوي بن يونس، فأسأل اهللا أن يسلط 
  .عليه ما يستحقه

ويف يوم اخلميس خامس شعبان منها، كتب حمضر بالقلعة بأن األمري طراباي، أخا قيت الرجيب، املسجون 
مل اثنني من مجاعة القلعة على سرقة قصدير السلطان، بالربج ا املقيد، قيل بقيدين، قيل ومزجنر أيضاً، عا

  .املخزون حتت برجه، فسرق، فعلم نائبها ونقيبها، فكتب بذلك هذا احملضر، وجهز إىل القاهرة للسلطان

ويف يوم اجلمعة ثالث عشره، عقب صالة اجلمعة باجلامع األموي، نودي بالصالة غائبة بالنية، على الشيخ 
 الياسويف، ومل يذكر احلاضرة، اليت أتت ووضعت قبل الصالة عند جملس بدر الدين العامل بدر الدين بن

املذكور للصالة، فخرج اخلطيب الشهايب بن احلمصي، وأتى إىل املوضع املذكور، وصلى على احلاضر 
  .والغائب وصلى الناس خلفه عليهما، فتعجب، لذلك حكمة من اهللا تعاىل

قدم ابن العزقي إىل دمشق، بعد أن كان شوش على خازندار النائب، ويف يوم السبت رابع عشره أتى امل
فلم يزل به حىت أمنوه وأتوا به إىل عند النائب وأظهر الطاعة، فأضافه اخلازندار يف بيته، فلما أمن قام 

  .اخلازندار وضربه بدبوس يف رأسه، مث ضرب رقبته بالسيف

املباشرون باجلامع األموي، الذي مات منهم الشيخ ويف يوم األحد خامس عشره أتى مجاعة اجلوامعية، 
بدر الدين بن الياسويف، وقد خلع عليهم أربعة آالف دينار، وأخربوا أن املقام الشريف بلغة أن مجاعة 

  .باجلامع املذكور، يستنيبون يف وظائفهم بالرتر اليسري، وآخرون مل يباشروا، يأخذون معاليم

    

فوض القاضي الشافعي لكمال الدين حممد ابن الشيخ أيب الفضل بن اإلمام، ويف يوم الثالثاء سابع عشره 
ويف يوم اخلميس تاسع عشره ورد مرسوم شريف بطلب نائب القلعة بدمشق، . بالنحاسية، نيابة احلكم

  .إىل األبواب الشريفة، لكونه امتنع من ذهابه إىل مكة وتشفع بالنائب بأن يستمر يف وظيفته

 رابع عشريه فوض القاضي الشافعي إىل عالء الدين الرملي، صيب القاضي الشهايب الرملي، ويف يوم الثالثاء
مببلغ مائة أشريف؛ وقبل هذه األيام فوض إليه التكلم على جهات احلرمني، مببلغ ومخسني أشرفياً، فصار 

  .نائبه يف القضاء ويف نظر احلرمني
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ن علي، املوصلي األصل، العاتكي، حبارة رستم، ويف هذه األيام جرت قضية عجيبة، وهي أن إبراهيم ب
الشهري بابن املالح، كان تزوج جبارية حبشية متهمة، وأتت منه بولد، فدفن يف مكان من داره ماالً، قيل 

ألفاً دينار، وهو رجل سفار، فلما عرض له السفر إىل مصر، أسر إىل زوجته املذكورة، أن هنا ماالً 
  .مدفوناً، مث سافر

ت وصوله إىل مقصده مبصر، حتيلت حيلة، فجمعت حوائج يف كارات، ووضعتها ليالً يف مكان فلما علم
غري حرزها، وأحرقت مكاناً قرب املكان املدفون فيه املال الذكور؛ مث صاحت بصوت مهول قرب نصف 

ا الليل، فخرج الناس على صوا، وسألوها عن احلال، فأظهرت أن احلرامية نزلوا علينا، فأخذوا لن
  .حوائج، وأحرقوا هذا املكان

فشرع النائب يف إطفاء احلريق، وأظهرت الكارات، وأن احلرامية مل يقدروا على أخذ اجلميع، فتعلق 
الظلمة على أهل احلارة، وضرب رجل منها باملقارع، وغرموهم ماالً، فلما علم زوجها مبصر ذلك، سافر 

، وأخذوا كذا وكذا، وحرقوا هذا املكان، فظن صدقها وجاء، فأظهرت له ذلك، وأن املال نبشوه احلرامية
  .وكتم ما عنده

مث بعد أيام ظهر له ريبة، فتجسس وحتسس، فرآها ترسل عبده خفية إىل أخذان هلا بالشاغور، فلما جاء 
الليل أظهر هلا أنه نائم وجلس يف مكان مشرف على الطريق والباب، فدق الباب، فردت جارة املكان 

ظ الناس، فهربوا فزادت ريبته فيها، فسأل العبد، فاعترف، وحكى لسيده أم جاؤوا، عليهم، واستيق
  .لقتلك بوعد منها هلم

فقبض عليها، وأتى جبارية كانت عندهم قبل ذلك، فأقرت عليها بأمور، فعلم أا اليت أخذت املال 
، وأا اليت شجعتها وأرادت قتله، فعلم الظلمة ذلك، فأخذت وضربت، وفأقرت على زوجة ابن العقري

  .على ذلك، وأا أخذت من املال كذا وكذا، فطلبها الظلمة وتطلبوا األخذان من الشاغور

ويف يوم االثنني ثامن رمضان منها، سافر نائب القلعة املطلوب إىل مصر، وقد خلع عليه النائب، وسافرت 
ل خصمه املقدم اآلخر، لكون مات من ويف يوم الثالثاء عاشره ب املقدم برغشة خي. مطلقة النائب معه

كان ينصره عليه، وهو دوادار السلطان أقطوه، ورمى مجاعة النائب على أهل الصاحلية واملزة ماالً، وقبض 
  .على مجاعة وصودورا

ويف يوم الثالثاء سابع شوال منها، سافر األمري عز الدين، ناظز اجلوايل وغري ذلك، إىل مصر، وسافر 
 خادم الشيخ رسالن، املشهور بقنينة، وصحبتهما املال على القاضي الشافعي ويل صحبته نور الدين

  .الدين، وقدره اثنا عشر ألف دينار، وقيل هي حنو نصف ما عليه

ويف يوم االثنني ثالث عشره تويف الرسول الشريف األكتع املغريب الصقلي، الشهري بأيب دية، ودفن مبقربة 
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 ورد مرسوم شريف بإبطال بيع األوقاف، تارخيه سابع عشر شعبان منها، ويف هذه األيام. الباب الصغري
  .وقيل إن سببه أن النائب اشترى السيبائية، وقف التقوى على املدرسة التقوية، والربج وغري ذلك

ويف يوم اخلميس سادس عشره لبس النائب خلعة محراء بسمور خاص، من قريب قبة يلبغا، وتلقاه الناس 
ويف هذا األيام تويف الشاهد . تت إليه مع خاصكي، فدخل معه وهو خملوع عليه خلعة بطرازعلى العادة، أ

  .مبركز اخلضريني، مشس الدين احلالوي، املعروف ببيض اللقح، وهو خطيب جامع احلشرة باحلدرة

سدوا ويف يوم اجلمعة رابع عشريه أتى النائب جبماعة من أوالد سيف الدين احلماري، كانوا قد قتلوا وأف
ويف يوم الثالثاء ثامن عشريه خرج النائب بعسكره إىل عند . وبوا بتوسيط بعضهم، وبشنق بعضهم
ويف يوم األربعاء تاسع عشريه فوض القاضي الشافعي للتقوي . القبة، قيل على نية ب بالد ابن ساعد

  .ابن قاضي زرع 

    

عي أيضاً جلالل الدين البصروي، لكن ويف يوم اخلميس مستهل ذي القعدة منها، فوض القاضي الشاف
ويف يوم األحد حادي عشره حضر السيد كمال الدين ابن محزة، مدرساً للمدرسة . بلغين أنه مل حيكم

الشامية الربانية، نيابة عمن توىل تدريسها، وهو الزيين عبد القادر، ناظر اجليش، القصروي املصري، 
  .ودرس يف الرافعي يف كتاب األميان 

ه األيام جدد قرب الشيخ تقي الدين احلصين، بعمارة مهولة ال تليق به، وعمارته األوىل كانت أليق ويف هذ
ويف يوم االثنني تاسع عشره فوض القاضي الشافعي للمحيوي النعيمي، . مبقام األولياء والعلماء الصاحلني

  .بعد متنع زائد منه، وانفض الس إىل أن يستخري اهللا تعاىل

يام وقع القاضي احلنفي، احمليوي بن يونس، بالقاضي شهاب الدين الرملي، بكلمات عجيبة، ويف هذه األ
حبضرة مستخلفة القاضي الشافعي الولوي بن الفرفور، لكونه كان أرسل كتاباً إىل كاتب السر ابن أجا 

ه، مبصر للشكوى عليه، فلفه ابن أجا، وكتب للحنفي كتاباً، ووضع ذلك داخل هذا، وأرسلهما إلي
وانتصر له التقوي ابن قاضي زرع، فوقع به بكلمات أدبه ا، ويف يوم الثالثاء سابع عشريه نزل احلرامية 

  .على امرأة ذي مال، داخل الباب الصغري، فاستغاثت، فقتلوها وأخذوا ماهلا

 األول دخول اليهودي معلّم دار الضرب بدمشق، خبلعة، راكباً وحوله: ويف هذا الشهر اتفق عجبان

مجاعات من املسلمني واملنافقني؛ الثاين أن ابن رجل يعرف بابن سليمان مبحلة قناة الربيدي، شكا على 
أبيه من عند مجاعة النائب وكذب عليه بأنه وجد يف عمارة صطلني ذهب، فوضعوه ليضربوه حبضرة ولده 

وها باملقارع؛ واحلال أن إذا فرغتم منه هاتوا أمي واضرب: بالعصا، فلم يرض بالعصا بل باملقارع، وقال
  .أبويه زوجاه مبال كثري بعد تعبهما عليه، وإنشائه يف كنفهما
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واستهلّ ذو احلجة بالسبت كما قال املؤقّتون، وهو أول آذار، وأهل الصاحلية واملزة يف مشقّة من قلّة املاء، 
املرصد لتعزيل األار مجيعه، لكون املشد أخذ جامكيته وقدرها على العادة مخسون ديناراً، مث أخذ املال 

  .وذهب مع النائب، فتوقّف الرؤساء يف التعزيل لقلّة املصروف، وأخذوا يظلمون الناس

 وفيها كبس مجاعة شباب بالصاحلية -. ويف هذه األيام سقط ابن العقرباين القبيبايت يف ر القنوات، مات
ي الشافعي باحمليوي بن شعبان الغزي، محية  وفيها وقع القاض-. على معصية، ومنهم البدر بن املعتمد

  .لعالء الدين الرملي

ويف اجلمعة سابعه ورد مرسوم إىل نقيب القلعة، يومئذ صنطباي، بالقبض على القاضي احلنفي احمليوي بن 
يونس، على مبلغ سبعة آالف دينار، قيل ومخسمائة، فأرسل إليه قبيل الصالة إىل القلعة، ومل يعلمه، فعلم 

احلال، فأمر مجاعته بأخذ آلة احلبس جبامع القلعة، مث ذهب ودخل القلعة، فقريء عليه املرسوم، مث هو ب
  .أدخل اجلامع وجاءته الناس يسلّونه وهو يف وجل كبري

ويف يوم األحد عرفه تاسعه، وصل راجعاً إىل دمشق، قاصد القاضي الشافعي، وهو نور الدين القنينة، 
عة ألستاذه، ونزل بالبيت الذي كان جدده املرحوم قاضي القضاة الشهايب وصحبته مراسيم شريفة، وخل

  .الفرفوري، غريب محام الكأس، وشرقي الشريفية، وقبلي بيته الكبري، وسلّمنا عليه فيه

ويف يوم االثنني سابع عشره لبس القاضي الشافعي خلعته املذكورة، ولوا أخضر، من رؤوس العمائر 
ن العادة أن يلبسها من حضرة النائب، أو نائبه، من دار العدل، ولكن تغيرت العوائد على غري العادة، فإ

  .خللو الزمان عن كبري يرجع إليه

ويف هذه األيام أوصى الرجل الصاحل مشس الدين حممد بن حممد زيري، بعمارة جامع املسلوت حبارة زقاق 
 وكان قد تدارك جدارة القبلي اخلواجا شهاب الربكة، لولده شهاب الدين أمحد، بعد أن آل إىل اخلراب،
  .الدين بن سليمان، فأمت هذا الرجل عمارته، وصار أعجوبة

وفيها بلغين أن ابن شعبان شيخ غزة من الشافعية، تويف، وأنه صلّي عليه غائبة باجلامع األموي يف تاسع 
يف حملّه؛ وأنه أدير احململ دورة رجب من هذه السنة، وكأين مل أكن حاضراً باجلامع املذكور، فلم أذكره 

دمشق دوراناً عجيباً، وقد شاهدته، لكن سهوت عن تعليقه يف حملّه، وهو حادي عشر رجب املذكور 
  .أعاله

  سنة سبع عشرة وتسعمائة

    

استهلّت واخلليفة أمري املؤمنني أبو الصرب يعقوب بن عبد العزيز العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع 
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احلنفي احمليوي بن : األشرف أبو النصر قانصوه الغوري؛ ونائيه بدمشق سيباي؛ والقضاة اذلك امللك 
يونس، وهو معتقل بالقلعة، والشافعي الولوي بن الفرفور، واملالكي خري الدين الغزي، واحلنبلي جنم الدين 

دوادار أردبش؛ بن مفلح؛ واحلاجب الكبري خيشباي؛ ونائب القلعة صنطباي، بعد مسرباي املعزول؛ و
  .واحلاجب الثاين قايتباي

ويف بكرة يوم السبت سابع احملرم منها، سافر حممد بن احملب احلصين إىل الالذقية، ليعمر قرب جده هناك، 
 ويف ليلة األحد ثامنه خرجت النار من حانوت حتميص القضمانية، -. كما عمر قرب جده برأس القبيبات

 وما قدامها من الشمال، وما خلفها من القبلة، ومل تلحق اجلانب القبلي داخل باب اجلابية، فاحترقت
  .الذي فيه املئذنة اجلركسية، وال ما شرقيه من سوق الغزل، وال سوق املنجدين والفسقار

وفيه كبس بيت األمري عز الدين ناظر اجلوايل، الغائب مبصر، وهرب أخوه من أيدي األعوان، راكباً 
وا عمامته، وقبضوا أخا زوجته، ووضع بالقلعة، بعد أن أشيع بدمشق جميء عز مكشوف الرأس فأخذ

الدين من مصر على وجه مجيل؛ مث ورد أنه وضعه السلطان بالقلعة يف احلديد، وأسلمه البن موسر 
  .الربددار، ونزل به على أعني الناس يف احلديد

اٍض شاهد، وأن يضبط موجوده يف بيته ويف يوم الثالثاء، يوم عاشوراء، رسم بأن يؤخذ من بيت كل ق
وغريه، فضبط ووضع يف خمزن وختم عليه، واستمر أخو زوجته جبامع قلعة دمشق، قرب احمليوي بن 

يونس احلنفي، والنجمي ابن الشيخ تقي الدين، وفيه مجاعة أخر ورد فيهم مرسوم على مال، وال قوة إال 
ش من املزة، وضرب بنشاب ابن احلفرباين، ومات يف ليلة  ويف يوم عاشوراء املذكور، قتل منطا- . باهللا

  .السبت حادي عشريه

 ويف هذه األيام وقع األمري - . ويف ليلة اجلمعة ثالث عشره رجع النائب من سفرته، من بالد حوران
حاجب احلجاب جبالل الدين زريق بن عالء الدين البصروي، لتجرؤه على فتح باب من البيت وقف 

ىل محامه، وعلى فتح باب إىل بيت اخلطابة، ويف عمل جملس كبري له، ويف تقصريه يف إبطال التوريزي، إ
  .األيتام من املكتب، واستغراقه وظائف الوقف لنفسه وأوالده، وغري ذلك

ويف يوم األربعاء خامس عشره وردت كتب من الوفد الشريف؛ وأن الوقفة كانت االثنني، وأن كل 
وز اهلندي والتمر، لكن القماش األزرق أكثر من البياض، وأن بركات، صنف كان موجوداً إال اجل

  .سلطان مكة، أوصلهم إىل قريب عقبة أيلة، وأن مجاعة ماتوا، منهم ابن مقلب مبرتلة قاع البزوة

ويف يوم األحد تاسع عشريه قوي اهلواء قوة كثرية، فكسر أشجاراً كثرية، وعند غروب الشمس زاد قوة 
 النحاس الكبري، الذي فوق النحاس املشبك، الذي برأس العمود الغريب اجلامع األموي، حىت سقط الصحن

الذي وضعه، والشرقي معه، قاضي دمشق حممد، ألجل التنوير ليايل اجلمع، يف شهر رمضان سنة إحدى 
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  .وأربعني وأربعمائة 

، مبقلب مسور خاص، ويف يوم السبت خامس صفر منها، لبس النائب خلعة من قبلي البلد، محراء خاص
  .ودخل ا على العادة 

ويف بكرة يوم االثنني سابعه لبس النائب خلعة محراء خاص، بسمور خاص، ودخل ا على العادة، فلما 
  .نزل ألبسها للقاضي الشافعي 

ويف بكرة يوم الثالثاء ثامنه سافر النائب إىل الصلح مع نائب صفد جان بردي الغزايل، فصاحله ورجع بعد 
  .وميات ي

ويف يوم األربعاء تاسعه فوض القاضي الشافعي إىل بدر الدين بن املعتمد على أربعني غرارة شعري، وال قوة 
  .إال باهللا

ويف يوم اخلميس عاشره فوض إىل مجال الدين يوسف بن محدان بن حسن الدوباين، مث الرحييب 
، وميالده عشية يوم األحد تاسع عشر الدمشقي، على مال، قيل قدره مائتا أشريف، وال قوة إال باهللا

  .مجادى األوىل سنة أربع وسبعني ومثامنائة

ويف ليلة يوم الثالثاء خامس عشره قتل بالصاحلية عبد الكايف بن مجال الدين يوسف احلسباين اجلمال، 
 على كثرة وكان يرافق ولدي القرعوين مجال الدين عبد اهللا وزيد الدين عبد القادر، وقتله املغريب النجار،

  .طرطق فش: كالمه، وترك أخاً جمرماً يقال له

ويف بكرة . ويف يوم األربعاء سادس عشره فوض القاضي الشافعي لكمال الدين بن خطيب محام الورد
يوم اخلميس سابع عشره دخل من مصر إىل دمشق، األمري قان بردي نقيب القلعة، خملوعاً عليه على 

  .وىل نيابتها، ومل يلبس إىل اآلن اخللعةالعادة، عوضا عن صنطباي الذي ت

    

ويف بكرة يوم االثنني حادي عشريه دخل من مصطبة السلطان إىل دمشق قصاد اخلارجي إمساعيل 
ويف يوم اخلميس رابع عشريه ليس نائب القلعة . الصويف، ومعهم رأس بعض املسلمني، إىل السلطان

  .ل نقيبها قان بردي عوضاً عنهصنطباي، خلعته بنيابتها، بعد عزل مسرباي، ودخو

ويف يوم األربعاء مستهل ربيع األول منها، أتى رجل أعجمي مبربعة شريفة بإخراج املدرسة اجلركسية عن 
ويف هذه األيام وردت كتب من طرابلس وغريها، بأن طغيان الفرنج . القاضي الشافعي، ووقع كالم كثري

ويف يوم الثالثاء سابعه فوض القاضي الشافعي . قطعةزاد، وأم وصلوا إىل قريب، ومعهم حنو ستني 
  .للقاضي خبيصة، الذي كان فوض إليه النجمي ابن الشيخ تقي الدين، والمه الناس على ذلك

ويف يوم األربعاء ثامنه سقط النائب عن الفرس، فتأملت يده، وشاع بدمشق موت دولتباي، أخي العادل، 
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م من غيبته إىل بيته؛ وفوض القاضي الشافعي إىل زين الدين بن ووصل تاج الدين بن الديوان عداد الغن
ويف هذه األيام وصل . املزلق، الذي كان فوض إليه النجمي ابن الشيخ تقي الدين، والمه الناس جلهله

نقيب قلعة حلب إىل دمشق، وقد فوض إليه دوارداية السلطان بدمشق، وامسه علي باي من مماليك 
  .السلطان، ولبس خلعته

ويف يوم اجلمعة عاشره دخل إىل دمشق ابن األمري ابن ساعد، كبري الرب، وحوران، وعجلون، وصحبته 
الشيخ حممد الصمادي، بالطبول الصمادية، وتلقاه مجاعة، طالباً من النائب العفو واإلعانة له من السلطان، 

  .وقدم للنائب خيوالً وغريها، فخلع عليه وأكرمه، وأمر األمراء بإكرامه

يف يوم الثالثاء حادي عشريه سافر من دمشق إىل مصر أردبش، الدوادار الكبري للنائب، وخشقدم و
خازنداره، من كثرة الشكاوى عليهما؛ وكان طلب معهما التقوى أبو بكر بن شعبان الرجيب، الدوادار 

  .الثالث للنائب، وموقعه الشويكي، فراجع هلما النائب

د اخلرب من مصر بعزل احلاجب الكبري خيشباي من احلجوبية، لكون ويف يوم األربعاء ثاين عشريه ور
صهره دولتباي مات مبصر، وإمنا كان يكرم ألجله، وإال فهو غري مقبول عند الترك، لكون امسه غالباً 

. لغالب أرباب الوظائف، حىت السلطان، وهو يعرف ذلك من نفسه، ألنه يعرف قاعدة الغالب واملغلوب

ابع عشريه وصل من مصر متسلم احلاجب اجلديد عوضه، برد بك تفاح، الذي كان ويف يوم اجلمعة ر
  .عزل من األمرة الكربى بدمشق

ويف ليلة السبت تاسع ربيع اآلخر منها، تعامل خازندار كيس، الذي للنائب، مع البواب ومجاعة أخر، قد 
مستمر بوجع اليد من السقطة بربكوا بربيكة مع النساء واختفوا، وكثرت القالقل بسبب ذلك؛ والنائب 

  .املتقدمة، مث ظهروا عند نائب صفد جان بردي الغزايل مستجريين به 

ويف هذه األيام شاع بدمشق أن األمري سودون العجمي، الذي كان توىل نيابة دمشق، ومل يدخلها، مث 
 الكبري طومان باي توىل أمرة جملس، قد تعني يومئذ لألمرة الكربى، عوض قرقماس املتوىف؛ وأن الدوادار

  .مبصر، قصد حج بيت اهللا احلرام، وأرسل يستعمل آالته

ويف ليلة اجلمعة خامس عشره . ويف يوم األربعاء ثالث عشره سافر القاضي الشافعي للدورة على بالده
  .سافر تاج الدين بن الديوان، عداد الغنم، من دمشق إىل البالد الشمالية

 حاجب جانباي البدوي تعاون على عرب آل بياض، فأرسلت سرية ويف ليلة السبت سادس عشره أرسل
  .فأخذم، وجابت منهم ماالً كثرياً

ويف يوم االثنني ثامن عشره دخل من مصر إىل دمشق، حاجبها الكبري اجلديد، برد بك تفاح، ومل يتلقاه 
 يف بيت ابن بيغوت، الذي النائب لوجع يده وتلقاه القاضيان املالكي واحلنبلي، وبقية أرباب الدولة، ونزل
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  .كان به خيشباي

ويف يوم الثالثاء تاسع عشره أخرب رجل أتى من مصر، أنه شاهد سودون العجمي خملوعاً عليه باألمرة 
  .الكربى، يف يوم االثنني سابع عشري ربيع األول املذكورة قبله 

ريق بن البصروي، زوج بنته وفيه كتبت ورقة وأوصلت إىل السيد كمال الدين بن محزة، ا أمور ابن ز
من املصرية، وما هو عليه وما أشيع عنه من الفواحش، وكان قد كتب كتابه يف ليلة االثنني تاسع عشر 
رمضان، سنة مخس عشرة وتسعمائة، على مائيت دينار، وكان وكيل السيد يف اإلجياب القاضي برهان 

 والشهود يونس بن شعبان، وبركات بن سقط، الدين اإلخنائي، ووكيل الزوج الشيخ ا الدين بن سامل،
  .وأومل لذلك وقرئ له مولد بقراءة ابن البزة

ويف يوم األربعاء سابع عشريه أفرج النائب عن مجاعة من احملابيس، ألجل عافيته من وجع يده من السقطة 
  .من الفرس

    

بالزينة بدمشق ويف تاليه يوم ويف يوم اخلميس ثامن عشريه جلس تقي الدين يف جملسه على العادة، ونودي 
  .اجلمعة ركب وصلى باجلامع األموي على العادة

ويف يوم األحد مستهل مجادى األول منها، سلم شيخنا حميي الدين النعيمي على النائب، شرقي االصطبل، 
 ما أرخت يف أمر الصويف: عقب لعب مماليكه الصغار بالرمح، واخليل اخلاص تسري قدامه، فقال له النائب

  : أما مسعت قوله يف كتابه إىل السلطان: ما أرخت من أمره شيئاً، فقال: ؟ فقال

  أف على النرجس واآلس  والخنجر ريحاننا السيف

 جمجمة الراس وكاسنا  دماء أعدائنا شرابنا

  : فأجيب على لسان السلطان يف كتابه بقولة

 واإلحسان للناس والجود  والحلم ريحاننا العلم

 شدة القوة والباس مع  دل لكل الورىالع شمسنا

  أف على جمجمة الراس  شرابنا الذكر وكأس التقى

ويف يوم االثنني ثانيه قرئ مرسوم ورد على يد شخص جوخي، كان سافر مع تقي الدين القاري إىل 
 مصر، فاستفىت علماء مصر يف حكم صدر من شهاب الدين الرملي، بشهادة ابن محدان احلنفي، وابن أيب

الفضل، فأفتوا بعدم صحته، وقرر املرسوم على حكم إبطاله، وحصل بسبب ذلك قلقلة على الرملي، يف 
  .دار السعادة يف اليوم املذكور
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ويف يوم اخلميس سادس عشريه رجع من مصر إىل دمشق، قصاد اخلارجي إمساعيل الصويف وقد خلع على 
، مات بقر كثري بالبالد احللبية مضروبة، مث مشى ويف هذه األيام، بل الشهور. كبريهم وتلقاه فمن دونه

إىل أن وصل إىل أطراف دمشق، ورخص حلم البقر، لكثرة بيع البقر، وخوف الناس يف أكله، حىت بيع 
  .الرطل منه بدرهم

ويف يوم اجلمعة سابع عشريه رجع ولد الغزايل، من دمشق إيل أبيه نائب صفد، بعد أن أدى الرسالة من 
يف الشفاعة يف املماليك والبواب، الذين هربوا إىل عنده ليحميهم ويشفع هلم، ففعل، وقد أبيه للنائب، 

  .أكرمه النائب، ومعه مجاعة كثرية

ويف يوم األربعاء ثالث مجادى اآلخرة منها، رجع القاضي الشافعي من الدورة على بالده، وقد غاب 
خوت، بالربوة، على ر يزيد، فهدتاه، مث ويف هذه األيام سقطت صخرة كبرية مشايل الت. مخسني يوماً

  .على ر ثورا، فهدته، وكان أمراً مهوالً على غري القياس

ويف يوم اجلمعة رابع رجب وقع يف ر يزيد : وقال األسدي يف تارخيه، يف سنة ثالث وأربعني ومثامنائة
ون ألفاً، مث حفر له يف حلف جانب كبري، فطر ر ثورا، وانقطع املاء من النهرين وقدر ليزيد بضع وعشر

اجلبل، ودام منقطعاً مدة طويلة، وأما ثورا فإنه استمر حنو مخسة عشر يوماً، مث أطلق منه املاء ليتجه إىل 
  .املدينة، ومل يكن يف اجلسر األبيض إال شيء يسري انتهى

ه املتقدمة، مث بطل ويف يوم اخلميس حادي عشره نودي بدمشق باحلج منها إىل بيت اهللا احلرام، على عادت
ويف ليلة اجلمعة ثاين عشره احترق الربع واحلوانيت حتته، . ذلك يف نصف شعبان منها، وال قوة إال باهللا

  .الذي مشايل اجلامع الربدبكي اجلديد، وشرقي محام العالين، وغريب عمارة اإلخنائي

ادة، ووضع يف مكانه على العادة، ويف يوم اجلمعة املذكور محل صنجق احململ إىل اجلامع األموي على الع
  .وفرح الناس بذلك، وقد علمت أن ذلك مل يتم، وأنه بطل يف نصف شعبان منها

ويف هذه األيام فارق السيد كمال الدين بن محزة ابنته من ابن جالل الدين البصروي، ملا اشتهر يف حملة 
أثبت كل منهم العقد، فالبصروي على التوريزية من عدم التقوى، وعدم الغرية على أوالده وحرميه، وقد 

حنفي لعدم اشتراط الكفاءة، والسيد على شافعي الشتراطها، فلما عاين البصروي الغلوبية وافق على 
  .الفراق، وأخذ ما دفعه وال قوة إال باهللا

مل ويف يوم اجلمعة تاسع عشره، بعد صالا باجلامع األموي، نودي يالسدة بالصالة غائبة على الشيخ العا
السيد عالء الدين بن ميمون املغريب، وقد صح أنه تويف ليلة اخلميس حادي عشره بتل بالقرب من جمدل 

  .معوش، من معاملة بريوت، وبه دفن وأصله من جبل غمارا، بالغني املعجمة، ومن معاملة فاس

ح ذلك، بل ويف ليلة األربعاء رابع عشريه، قيل خسف القمر، ويف بكرة اليوم كسفت الشمس، ومل يص
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ويف يوم اخلميس خامس عشريه دخل من مصر إىل دمشق . عليهما محرة، فشاع اخلسوف والكسوف
  .خاصكي ببشر بالنيل، وتلقاه النائب على العادة

    

ويف يوم اجلمعة سادس عشريه خطب على منرب األموي جالل الدين البصروي، لكون اخلطيب شهاب 
وم أرسله األمري أركماس، املعزول عن نيابة دمشق، من أنه كان الدين احلمصي اعتقل عند احلاجب، مبرس

  .اشترى من قاضي الشافعية، ويل الدين، أماكن خلفها أبوه ملكاً، وكان الشراء مبصر

مث بعد جميئه إىل دمشق أقام ابن املاخوزي وابن الشراجيي ليشهدا على املتوىف أنه وقف جهاته على ولده 
 ال على أخيه من أبيه من احلبشية، فقبل اخلطيب املصري شهادما، وأثبت ويل الدين املذكور، خبصوصه

أركماس املذكور وحيرم أخاه، فورد املرسوم للحاجب مبقابلتهم على ذلك، واتفق .... الوقفية املذكورة 
الدين املصري وفيقه قدمياً ... األمر على سفرهم إىل مصر، مث انفسخ ذلك وأنه كان ثبت عنده بشهادة 

لوقفية يف حياة شهاب الدين والد ويل الدين، وأن القاضي يعطي املال ألركماسي، وكل ذلك بترتيب ا
  .شهاب الدين احلمراوي

ويف يوم اخلميس ثالث رجب منها، ويل نائب الشام وظيفة الدوادارية ليلباي املشد، واخلازاندارية لتنم 
املطلوب أيضاً إليها خشقدم، لورود ... ه احملتسب، مكان الدوادار املطلوب إىل مصر أردبش، ورفيق
وفيه نودي أن النائب خرج بنفسه مع الوفد . املرسوم إىل النائب بتولية غريمها، لكثرة الشكاوى عليهما

  .كما يف املرسوم املذكور... إىل 

سنة ويف يوم السبت حادي عشره أدير احململ حول املدينة على العادة القدمية، كما أدير يف سابع شوال 
ويف ليلة الثالثاء رابع عشره خسف القمر، ملا توسط . بعد مدة طويلة... عشر وتسعمائة، وكان النائب 

  .السماء حنو نصف الليل، خسوفاً كلياً

ويف بكرة يوم اخلميس سادس عشره دخل إىل دمشق األمري األصيل ناصر الدين حممد بن األمري أيب سيف 
بتخفيف الزاي، العجلوين، شيخ البالد وكبري املشائخ، الذي اشتهر مدلل، الشهري بابن ساعد الغزاوي، 

بالدين واخلري عند اخلاص والعام، وفرح الناس بدخوله دمشق، واستبشروا بإصالح شأن احلجاج 
وغريهم، لوقوع الصلح بينه وبني الترك، فلما وصل إىل حضرة النائب رأى السماط قد حضر، فتساملا، 

إين صائم هذه الثالثة شهور، فأحل عليه، فأفطر، فلما فرغ : األكل، فامتنع، وقالوأكرمه النائب وأمره ب
  .السماط ألبسه خلعة سنية، ولولديه، الصغريين اللذين أتيا معه، كل منهما خلعة

مث يف غداة يوم اجلمعة ذهب جبماعته إىل اجلامع، وصلى باملقصورة، وازدحم الناس لرؤيته والدعاء له، 
ويف هذا اليوم شاع .  له احملبة يف قلوب الناس، وملا خرج زاد ازدحامهم مبا ال ميكن وصفهوقد ألقى اهللا
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الساكن مبحلة ... وفاة الرجل احلسن االعتقاد، األشعري العقيدة، عدو املبتدعة، شهاب الدين الثبات 
  .باب السرجية، كان تويف يف أول رجب املذكور

ويف .  سافر النائب والعسكر إىل عرب آل علي، وعرب اجلبلويف يوم اجلمعة رابع عشريه عقب صالا،
يوم الثالثاء ثامن عشريه دقت البشائر بدمشق لنصرته عليهم، وشاع ا أنه ب منهم مجاالً كثرية، 

  .وغنماً، وغري ذلك، مث رجع إىل دمشق يف اليوم املذكور

 منها، وقع بدمشق املطر اجلديد، ويف يوم األربعاء سابع شعبان منها، وهو ثامن عشري تشرين األول
من اخلمسة عشر كل كيل، إىل حنو مخسة ... جعله اهللا مباركاً، وقد أبطأ يف هذه السنة، والقمح قد غال 

  .وعشرين، والفواكة كلها غالية، وال قوة إال باهللا

احلنبلي أن نقيب القاضي ... ويف يوم اجلمعة تاسعه، عقب صالا باألموي، صلى اإلمام واحلاضرون 
  .النجمي بن مفلح، حاضرة عند حمراب احلنفية

وكان أصله ... ويف بكرة يوم االثنني ثاين عشره عزم األمري ناصر الدين بن ساعد إىل ضيافة صنعها له 
من بالده، ومجاعته مبزار سيدي ركاب، جوار شيخنا احمليوي النعيمي، فدخل عليه قبل الضيافة، وقرأ له 

وسيكون : " الدمشقي، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال... فظ بن ناصر الدين حديثاً رآه خبط احلا
؛ مث " ...بعدي فنت شداد، خري الناس فيها مسلمو أهل البوادي الذين ال يندهون من داء املسلمني شيئاً 

  .وأرجو أن تكون منهم، وقرأ له آيات التقوى، وأوصاه بذلك، مث انصرف: قال له

    

يا : مجاعة وأوصاه أنه إذا وقع يف كرب يقول...  الضيافة، وقرأ له حديثاً يف صحيح مسلم وأتاه بعد أكل
محيد الفعال، ذا املن على مجيع خلقه بلطفه، وأنه إذا كان مع اهللا يبشر باخلري واألمن؛ فعطس يف 

ث حبديث مث إذا حتد: امسع، قبل أن يقول شيخنا له ذلك، مث ذكر له احلديث: احلاضرين فقال... احلال 
مث ضيفه بعد ذلك مجاعات، منهم العمادي .... عطس إىل آخره، ففرح واستبشر بالسالمة، مث قرأ الفاحتة 

  .بن الكرم، وسلمت عليه عنده

األخن، بعد ... ويف ليلة السبت سابع عشره أومل جالل الدين بن البصروي وليمة لعرس ابنه، على بنت 
ويف بعد عشاء ليلة . النائب واحلاجب، فمن دوما إىل وليمتهطالق بنت السيد كمال الدين، وعزم 
  .وضربه، وعاونه يف قتله مجاعة آخرون... االثنني تاسع عشره أتى رجل ملثم إىل 

ويف هذا اليوم شاع بدمشق أن احلج بطل بإذن املقام الشريف، لكونه قيل إن اخلارجي إمساعيل 
  .ويلبسها إياه، وزاد وقوف احلال، وال قوة إال باهللالكعبة ثوباً، وإنه يأيت للحج ... الصويف 

النائب، ورفيقه خشقدم ... ويف يوم اخلميس ثاين عشريه دخل من مصر إىل دمشق أردبش املعزول عن 
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كتابة السر، ونظر : الكعزول عن اخلازندارية، ودخل صحبتهما حمب الدين األسلمي خبمس وظائف
معهم خلعة محراء، مبقلب مسور خاص، للنائب، فلبسها على العادة، و... اجليش، والترمجة، ونظر القلعة 

  .والثالثة املذكورون خملوعاً عليهم قدامة 

تقي الدين القاري، وأتى على يديه مرسوم باإلفراج عن القاضي ... ويف هذه األيام رجع إىل دمشق 
  .الشافعي النجمي ابن الشيخ تقي الدين 

  .والباقي ميهل به ... ج عنه من القلعة ويف يوم اجلمعة ثالث عشريه أفر

ويف هذه األيام سافر األمري ابن ساعد إىل بالده، مث ليسافر إىل مصر مع الدوادار الثاين، وصحبتهما نقيب 
  .سادس عشري رمضان اآليت، إىل مصر ... الطلب العالي بن طالوا 

ة غائبة على إمام املسجد األقصى ويف يوم اجلمعة سلخ شعبان منها، نودي بسدة اجلامع األموي بالصال
شرف الدين بن مجال الدين عبد اهللا بن مجاعة، وكان ورد هو وأخوه صحبة أبيهما إىل دمشق، حني 

  .أمسع والدمها ا غالب مسموعاا

ويف ليلة الثالثاء تويف نلصر الدين املشهور بالشرابايت مبيدان احلصى، عن دنيا وأوالد، من غري مرض 
  .نقطع ثالثة أيام، وهو غالب عادة األموات يف هذه األيام طويل، بل ا

ويف يوم األحد سلخه تويف صاحبنا الرجل الصاحل تقي الدين بن انون، النساج يف القطن، عن ولد كبري، 
  .ودفن عند شيخه وشيخنا أيب الفتح اإلسكندري، مبقربة احلمريية 

 دودو، ويعرف بابن سقط، من بيته للصالة، فرتل على ويف بكرة يوم االثنني، يوم العيد، خرج عثمان بن
زوجته الضعيفة رجل من السطح، وضرا يف أماكن، وأخذ ما يف يديها وأذنيها من األساور واحللق، مث 

أتى زوجها فرآها ميتة مضروبة، فجاء بعذ الظلمة ورمى على أهل احمللة دارهم كثرية بسبب ذلك، 
  .ودفنت بالقلندرية 

وم السبت سادس شوال منها، سافر األمري خيشباي املعزول عن حجوبية دمشق، إىل مصر ويف بكرة ي
  .مطلوباً، ليوىل أمرة ألف 

  .ويف يوم األحد سابعه أفرج عن القاضي احلنفي احمليوي بن يونس من القلعة، وله ا عشرة شهور 

رب صرخد، اليت غالب ويف يوم االثنني خامس عشره سافر مجاعة برد بك حاجب دمشق، إىل بلدة ق
أهلها نصارى، لشهوة خلمر، فنهبوا مجيع من فيها، دواباً وإناثاً، وقبض على مجاعة، ودخلوا دمشق يوم 

األربعاء يف اجلنازير مع شدة اجلليد والربد، الذي قل أن يكون وقع مثله يف هذه األزمان، مع كثرة الظلم، 
  .وقلة اللحم، ووقوف احلال 

قت وظائف السراج الصرييف، وأخذها من ال يستحقها ألغراض مملوكه طوغان، ويف هذه األيام تفر
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املرتول له عنها قدمياً، ملا رأى من ظلم القاضي، حىت أخذ مين التعيس احمليوي بن شعبان الغزي، قراءة 
املصحف املؤيدي حتت قبة نسر اجلامع األموي، اليت كان السراج املذكور نزل يل عنها، من حنو سبع 

  .، وقال إا من وقف اجلامع، وإا حتت نظر النائب، فقرره فيها سنني

    

مث أقام بينة زوراً يف معىن الفصل، إا كانت عند املوت بيد السراج، وحكم يف ذلك القاضي احلنفي 
نكاية يل، ولعمي مجال الدين بن طولون، ونفذها القاضي املالكي، مث جاء ليرتع املصحف من يدي، 

مستند الرتول من السراج خبط كبري الشهود شهاب الدين احلمراوي، من املدة املذكورة، فأخرجت له 
وأنا مباشر له، وليس هو من وقف اجلامع، وال حتت نظر النائب، فانبجع وأخذ يسعى علي بالقاضي تاج 

ن اليدن بن الديوان عداد الغنم، فركب إليه القاضي كرمي الدين بن األكرم وعرفه احلق،، فرجع ع
مساعدته، وانتصر يل القاضي حمب الدين ناظر اجليش، فأخذين معه إىل دار السعادة، وأدخلين إىل النائب 

يف بيته، وعرفه احلال، فاحنرف عليه النائب، وأضمر له سوءاً، فبلغ الغيب الغزي ذلك، فجاء إىل بيت 
  .القاضي املالكي وأشهد عليه، أن ال حق له معي يف الوظيفة املذكورة 

خادم شيخي اإلسالم شهاب الدين وأخيه ... يف عشية يوم السبت عشريه ذهب الشيخ الصاحل إبراهيم و
ملا وصل ... برهان اليدن ابين قرا، إىل سوق البزورية، فاشترى فلفالً يسرياً ليبيعه يف حانوته بآخر سويقة 

ية الشيخني إىل قرب جامع جراح سقط فمات فجأة عن غري وارث، ومحل إىل مرتله قرب زاو
املذكورين، وجاءت احلشرية للكشف على موجوده يف حانوته وغريه، فما دفن إىل وقت آذان املغرب 

  ... .ليلة االثنني ثاين عشريه، ودفن عند والدته، حتت املئذنة البصية، شرقي املسجد 

د تقدم ذكر أخيه ويف يوم اجلمعة سادس عشره تويف الرجل الشرير عالء الدين السيسيلي الصاحلي ا، وق
  .برهان الدين 

وفيه صلي باجلامع األموي غائبة على الشيخ العالمة حميي الدين بن جربيل، والد القاضي املالكي 
  .بدمشق 

الثالث أبو كرب الرجيب، واستمر ... وفيه أبيعت كتب الشيخ سراج الدين بن الصرييف بالكالسة واشترها 
  .منها جانب إىل اجلمعة اآلتية فأبيع 

القاضي الشافعي، بسبب مال ابن ... ويف هذه األيام وقعت قلقلة بني القاضي تاج اليدن وكيل السلطان 
  .التمرية على الفرنج 

فجمع له أوالد ... ويف يوم األحد سادس ذي القعدة منها، انتصب السيد كمال الدين إلمساع احلدسث 
ربهان الباعوين، واستغرب مساعه له منهما مجاعة، وقرئ عليه بسماعه له، على ابن الشيخ خليل، وال
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  .احمليوي النعيمي 

ويف يوم االثنني سابعه رجع األمري حممد بن ساعد، وصحبته عالء اليدن بن طالوا، من مصر إىل دمشق، 
  .خملوعاً عليهما، وصحبتهما خلعة للنائب 

  .مبرسوم، وأخرج يوم اجلمعة اآليت ... ويف هذه األيام اعتقل شهاب الدين 

ويف يوم االثنني رابع عشره لبس القاضي تاج الدين أمري التركمان، ووكيل السلطان، خلع جاءته من 
برد بك تفاح بدار السعادة، وأتى ا إىل القلعة، ال إىل بيته، وسبب القلقلة كون تاج ... مصر بعد قلقلة 

لشافعي الشاش والقماش على القاضي ا... الدين مل يلبس زي الترك، بل زي القضاة، ومل يلبس احلاجب 
  .العادة، وقد أعلما بذلك 

بصيلة اخلضريي ... ويف هذه األيام قتل ابن خشقدم الشويكي، ولبم يعلم قاتله، فصودر أهل احمللة، 
بسويقة قرب عاتكة، فقبض، فأقر بأنه دفنه يف خشخاشة، ودفن فيها امرأة، فجعله حتتها وهي فوقه، مبقربة 

أتى به إىل النائب، فأمر بتوسيط ابن بصيلة املذكورة، مث قبض رفيقه احلموي ... ادار احلمريية، فأتى الدو
  .ووسط 

ويف يوم األربعاء سلخه عزل عالء الدين الرملي عن القضاة ونيابته، وقد أثاب اهللا ملن كان السبب يف 
 السنة إىل نيابة القضاء ذلك، كالقاضي ناظر األيتام حينئٍذ، حمب الدين الدسوقي وغريه، مث أعيد يف أواخر

فقط، فحلف بالطالق أن ال يعود إال إىل نيابة القضاء، ونيابة نظر احلرمني معاً، واستحكم القاضي احلنبلي 
  .يف خلعة بسبب ذلك 

    

ويف بكرة يوم اخلميس مستهل ذي احلجة، لبس القاضي الشافعي خلعة جاءته من مصر، لكونه قاصده 
ولك يرض ... آالف دينار اليت عليه، مبلغ ألفني ومخسمائة، وبقي للسلطان أورد للسلطان، من األربعة 

السلطان أن يأخذ املرجان، الذي قد استدانه املشار إليه بنحو ألفي دينار، بل باعه للمباشر الوزة، وجعله 
 دمشق، إمنا أرسلت إىل مصر ألفاً ومخسمائة دينار لألمري أركماس املعزول عن... مما له عليه من الدين 

لقنيتة أن يدفع املرجان للوزة ... لريد عليه م بعته له قدمياً من بالد، والذي يشرط اخليار على أن بيعي غري 
يببيع على احلنابلة، ونعده غريهم، ورسم له ... بيعاً، وخصوصاً بألف دينار، بل للسلطان واحلال أن 

عالء الدين الرملي، ... ليها؛ وكان قد تكلم السلطان مبرسوم شريف بأخذ البالد املذكورة، واستيالئه ع
الذي أعاده إىل نيابة القضاء قريباً، يف دينه ودنياه، كان يتكلم من مرقيه أستاذه شهاب الدين الرملي، 

  .فاجتكع على القاضي الشافعي يف هذه األيام هذه األمور، وال قوة إال باهللا 

ث العشرة، وبآخرها، فصل يف فضل رواة احلديث، مجع ويف هذا اليوم مسعت جزء حتفة الربرة يف األحادي
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 ويف يوم األربعاء سابعه سافر القاضي -. شيخنا احمليوي النعيمي، من لفظه، مبرتله، وكتبت عليه طبقته
  .تاج الدين أمري التركمان إىل البالد الشمالية

أول الشهر يوم األربعاء، ويف بكرة يوم اخلميس ثامنه ثبت على القاضي الشهايب الرملي، كما قيل، أن 
وأن اليوم يوم عرفة، فاختلت قاعدة يوم صومكم يوم حنركم فبادرت إىل صعود مغارة الدم على عاديت، 
وإذا بشيخنا احمليوي النعيمي قد صعد إليها، فصلّى ا الظهر والعصر، وكان معي اجلزء الذي مجعه أبو 

ومسعه حنو العشرين نفساً، وكان قد روي هلم قبل القاسم الطرباين يف فضل يوم عرفة، فقرأته عليه، 
  .حضوري املسلسل باألولية، واملسلسل بقبض اللحية

مث نزلنا منها بعد املغرب وبات شيخنا املذكور يف بيت ابن العم البدري بن قنديل، مث صلّى الصبح والعيد 
ألغنام يف هذا العيد قليلة وأبيع باجلامع اجلديد، مث رجع إىل مرتله وصلى اجلمعة مبصلى العيدين؛ وكانت ا

الرطل واللحم بثمانية، والبقري منه بستة، والناس يف شدة من غالء القمح، فإنه وصلت الغرارة يف خامس 
  .عشر هذا الشهر إىل األربعمائة، وسبب ذلك قالة املطر يف هذا العام، وال قوة إال باهللا

 الدين حممد بن احلنش مقدم البالد البقاعية، ونائب ويف بكرة يوم اخلميس سادس عشره دخل األمري ناصر
صيدا، وتلقاه املباشرون إىل الصاحلية، وأتى إىل النائب وهو يسري بامليدان األخضر، فسلّم عليه طائعاً 

مذعناً، مث أتيا إىل دار السعادة فخلع النائب عليه وعلى مجاعته، مث أمره بالرتول قرب التربة اجللبانية، مث 
  .ه إىل السلطان، كما فعل بابن ساعدكاتب ل

ويف يوم السبت ثامن عشره وصل من مصر مرسوم فيه اإلنكار على احلاجب الكبري بدمشق، برد بك 
تفاح، وعلى القاضي الشافعي، حيث مل يلبسا بالشاش والقماش يوم لبس تاج الدين أمري التركمان 

  .، وخرج هذا املرسوم من ثاين هذا شهرخلعته، وفيه إكرام لتاج الدين، وكلمات مزعجة للشافعي

  سنة ثمان عشرة وتسعمائة

آخر يوم اخلميس خامس عشره وقع بني شهاب الدين الرملي وعالء الدين الرملي كالم كثري، ألجل ... 
كون عالء الدين زوج ابنته بابن شهاب الدين بغري إذنه، واستطرد إىل أمور ال ينبغي ذكرها، وكتب 

ويف بعد صالة اجلمعة ثالث عشريه سافر علي باي، دوادار السلطان . ت إىل مصربذلك حمضر ومطالعا
حسب املرسوم الشريف؛ ويف سلخ رمضاا شاع بدمشق عزله منها، . بدمشق، إىل مصر مطلوباً جبماعته

  .وتولية نقيب القلعة عوضه

ة تصاحل القاضيان ابن ويف يوم االثنني سادس عشريه، حبضرة النائب واملباشرين وغريهم، بدار السعاد
ويف اخلميس سلخه لبس . قاضي علجون، وابن الفرفور، وبعد كالم كثري، على مبلغ مائة ومخسني ديناراً
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  .األمري أصباي، أمري ميسرة، أمرة احلاج، ورسم له مببلغ جيد يأخذه من القلعة، يستعني به

    

لشيخنا احمليوي النعيمي .  األكرمويف يوم األحد ثالث مجادى اآلخرة منها، ضيف الشمسي حممد بن
ببستانه، بآخر قرية بيت اآلهلة، وفطره على تني ماسويف، والقيتهم إىل هنا، مث ذهبنا مجيعاُ إىل املقام بقرية 

لولد الشمسي املذكور، " حتفة الربرة يف األحاديث العشرة " برزة، فزرناه، وأمسع شيخنا املذكور كتابه 
ولولد أخيه الشمسي حممد بن القاضي كرمي الدين، من لفظه، وحضر : حممداخلماسي السن، أيب البقا 

  .الس ابن الصاحب، وابن الزيين خضر، ومجاعات، مث دعا وانصرفنا، وكانت برزة حينئٍذ قليلة املاء

ويف هذه األيام سكنت امرأة غريبة، قيل إا من بلد يافا من بالد صفد، مبحلة السويقة احملروقة، وأخذت 
نتا صغرية، حنو اخلمسن سنني، لبنت جارها، فخنقتها وأخذت ما بأذنيها من احللق، وما بيديها، من ب

األسورة، وما برجليها من اخلالخيل، وأخفتها يف بيتها قتيلة، فأقر عليها ابن صغري عندها، فضربت 
 رقبتها، وقد ازرقت، فأقرت، وظهر معها ما أخذته منها، فأتى ا وحفر بيتها، فإذا هي خمنوقة بسٍري يف

فأمر بشنقها، فشنقت على رأس زقاقها يف يوم األربعاء سادسه، مث جهزت البنت ودفنت، وقد حزن 
الناس عليها حزناً شديداً، مث أنزلت املرأة املذكورة باحلبل الذي علقت فيه، وسحبت كالكلب امليت إىل 

  .جانب ر قليط، مث دفنت، وقيل إا قتلت مخسة أنفس

 هذه األيام شاط مماليك نائب محاة املعزول عنها، الساكن باخلراب، داخل دمشق، وتسلطوا على ويف
وفيها مر مملوك من مماليك النائب بدمشق، على بعض املارة قريب باب القلعة، فقبض . أخذ الشعري وغريه

نيابة الغيبة حىت البس : عليه وأدبه نائب القلعة، فلم يسهل على النائب، وأرسل إىل احلاجب يقول له
وفيها قبض نائب القلعة على عالء الدين الرملي، وزوج ابنته ابن الشهاب الرملي، . أذهب إىل مصر

  .واختفى الشهاب املذكور، مث ظهر بعد أيام، وأطلقهما

ويف يوم االثنني حادي عشره لبس النائب خلعة محراء بسمور خاص، جاءت من مصور على يد خاصكي 
. ر، أرسله السلطان كاملعاتب له على يديه، وامسه تنم، وهو قريب من سن النائب وهيتئههو أنيته إىل مص

ويف يوم اجلمعة خامس عشره نصب الصنجق باجلامع األموي على العادة، إعالماً بالتهيؤ ألمر احلج يف 
ن قد هذه السنة، ال جتماع شروط السفر، من ضبط مشائخ العرب بين الم، واألمراء، وابن ساعد، ولك

  .تعلق الغالء يف غالب البالد

ويف ليلة السبت سلخه خرج عالء الدين علي بن عبد اللطيف بن بطيبط الرملي، صيب شهاب الدين 
الرملي، إىل املدرسة النورية الكبرية، إىل عند الزيين الغزي، مث رجع على الرصيف فخرج عليه مجاعة، 

 شهاب الدين الرملي إىل بيت احملب ناظر اجليش فضربوه بالسيوف وغريها إىل أن تلف، فهرب كبريه
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ليحميه، فأتى إليه أردبش دوادار النائب ومجاعته وأخذوه بإهانة إىل حبس باب الربيد، وب بيته، حىت 
القمح والشعري، وأشيع عنه أمور؛ وكان عالء الدين املقتول قد استأذن النائب يف السفر إىل مصر، فأذن 

ك، فخاف أعداؤه منه، ووقع يف هذه الليلة ما وقع، واستمر شهاب الدين له، فشرع يف التأهب لذل
  .الرملي يف حبس باب الربيد إىل يوم موسم احلالوة، يوم اخلميس ثاين عشر رجب منها، فأفرج عنه

ويف يوم األحد ثامن رجب املذكور، تويف الرجل الذي يزعم أنه من ذرية سيدنا جعفر، الشهري بالدفة 
 الفاخر السفار بالضيائية، قبلي العادلية، من صدمة دابة كان راكبها عند باب حبس باب العييب كان مث

الربيد، وجهز وصلي عليه باجلامع األموي، ودفن باحلمريية، عن أخيه الشاهد مبركز باب السرجية، وكان 
  .طواقييكرهه، وابنه فورثاه رغماً عليه، وعن زوجته، أخت مشس الدين حممد بن حسن بن خمتار ال

ويف هذه األيام ورد كتاب من احمليوي بن الكركية احلريري، من مكة، ذكر فيه وفاة مجاعة منهم ابن 
غنائم من العنابة، ومنهم مشس الدين الطواقي املذكور، مث تبني الكذب عنه، وصح عن األول، وتاريخ 

خلازندار من احلسبة، وأبقى ويف يوم الثالثاء سابع عشره عزل خشقدم ا. الكتاب خامس ربيع اآلخر منها
  .ويف يوم االثنني سادس عشره أدير احململ بدمشق. له اخلازاندارية

    

ويف يوم األربعاء ثامن عشره سافر النائب إىل وادي التيم، والقاضي الشافعي إىل الدورة على بالده، 
ريه، وهو سادس تشرين  ويف ليلة األربعاء خامس عش- واحملب ناظر اجليش إىل الدورة إىل بالده أيضاً 

األول، قريب نصف الليل، وقع بدمشق بعض برق ومطر بل وجه األرض، وهو أول برق ومطر وقع يف 
  .هذه السنة

واستهل شعباا، قال مجاعة بيوم االثنني، وقال احلجيج املؤقت إنه يف ليلة االثنني كان ال ميكن رؤيته، 
ضاً، ويكون أول رمضان األربعاء، قلت ورابع رجب كان وإمنا أوله الثالثاء، ويكون آخره الثالثاء أي

األربعاء، فهو على القاعدة املشهورة أن رابع رجب أول رمضان لكن أخربت أا تكون أو مرة وثاين مرة 
  .كذلك، مث ختتل وكذا القاعدة األخرى يوم صومكم، يوم حنركم، يوم رأس سنتكم ختتل يف الثالثة

ويف هذه األيام شاع بدمشق أن حمب الدين بن .  النائب من دورته إىل دمشقويف يوم الثالثاء ثانيه رجع
اخليضري، من بنت ابن دالمة، توىل مبصر وظيفة نظر اجلوايل، اليت هي حيئٍذ حتت نظر القلعة، بعد عز 

ويف يوم السبت ثاين عشره رجع القاضي الشافعي من الدورة، وكذا حمب الدين ناظر . الدين زوجة أمه
   .اجليش

ويف يوم األحد ثالث عشره حصل لبنت زوجة حممد بن احلصين، من ابن صدقة، حمنة، يف زاوية ابن 
  .احلصين، لصيق مصلى العيدين، بسب تساهلها، وختم بيتها
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ويف يوم الثالثاء خامس عشره أمر النائب بإشهار املناداة بدمشق، باحلماية والرعاية خلانه، الذي جدده 
خبان نقيب األشراف، قبلي حكر السماق، قبلي جامع الطواشي، جبانب اجلرن بعد خرابه، املعروف 

الكبري املدور، مشايل احلدادين، خارج باب اجلابية، وقد استأجره نور الدين بن العسال، ومشس الدين 
  .الزعفراين، وانقلبت البضائع اليت كانت تباع بغريه إليه، ألجل احلماية، وتعطلت خانات كثرية

األحد حادي عشريه، وهو سلخ تشرين األول، أتى باألمري متراز األمسر القجماسي من طرابلس ويف يوم 
  .ميتاً، وقد انفجر بطنه، أتى به ولده، ودفن بالقجماسية

ويف هذه األيام دخل إىل دمشق قصاد بارمغان كثري من ابن أمحد، أخي ملك الروم سليم خان، وهو 
لوا باجلامع األموي اجلمعة، وداروا فيه، ويف يوم الثالثاء ثالث حبلب ليستأذن يف االمتثال مبصر، وص

وفيها ثبت أن أول شعبان هذا بالرؤية االثنني، وأن وفاته الثالثاء، فصام الناس . عشريه سافروا إىل مصر
  .األربعاء

ن الدين ويف يوم اجلمعة ثالث رمضان منها، بعد صالا باجلامع األموي، صلي غائبة على الشيخ العامل زي
عبد احلق بن العالمة مشس الدين البالطنسي، تويف حبماة يوم األربعاء سابع شعبان املتقدم، وميالده سنة 

ويف هذه األيام عزل النائب مشد شرخبانته، شكم األشقر، وفوضها ليلباي . ست ومخسني ومثامنائة
  .املعزول عن دواداريته، وعوض شكم برأس نوبة كبرية

ويف . بعه رئي غريب جامع جراح رجل مقتول بال رأس، مث رئي رأسه يف حملة الغزيويف يوم السبت را
ويف يوم األربعاء ثامنه وصل . هذه األيام سافر النائب إىل خارج دمشق، كوادي العجم، والغوطة، واملرج

قد بيض احملب بن اخليضري من مصر، وقد توىل نظر اجلوايل ونزل مبرتل جده ألمه ابن دالمة بالصاحلية، و
  .ويف يوم األحد ثاين عشره رجع النائب إىل دمشق. له قبل وصوله

ويف بكرة يوم االثنني ثالث عشره أتى احملب بن اخليضري، الذي استقر يف نظر اجلوايل إىل اإلصطبل مع 
القضاة، فشرع مماليك النائب يف اللعب بالرمح، وطولوا يف ذلك، حبيث علم العقالء بأا دلة له، أو 

مر يريده، مث أذن يف إلباسه اخللعة اليت جاءت صحبته، وخرج ا من اإلصطبل، مث حلقه أخوه النجمي، أل
  .ونادى املشاعلي، مث حلقه القضاة األربعة، مث احملب ناظر اجليش، وذهبوا معه إىل الصاحلية

.  حتت القلعة على العادةويف ليلة االثنني عشريه سري أمري الوفد أصباي، أمري ميسرة، من حنو قبة يلبغا إىل

. ويف يوم االثنني سابع عشريه ختم على الزيين عبد القادر اين شيخنا العالمة شهاب الدين العسكري

صحيح البخاري، وقد قرأه علي يف مخسة جمالس، باملدرسة احلاجبية بالصاحلية، وحضر هذا الس خلق، 
 مع أهل اجلنة، وأجاز، وكان يف الس أطفال ومنهم شيخنا احمليوي النعيمي، وأوله باب كالم الرب

  .كثرية ذكرم يف الطبقة
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ويف يوم اخلميس سلخه أمر النائب بإشهار املناداة بأن ال خيرج النساء للفرجة ال إىل االخصاصية، وال إىل 
  .غريها، وعند أهل التقومي، أن اليوم يوم العيد الصغري، ومل يعيد الناس إال يوم اجلمعة

يوم األحد ثالثه، وهو أول األربعني، نودي يف احلارات باجلباية ألصباي أمري الوفد الشامي فإنه فقري ويف 
  .وغالء

ويف يوم األربعاء سادسه دخل من حلب إىل دمشق، ماراً إىل مصر، بإذن السلطان له يف ذلك، ابن أمحد 
مطرياً، وكان ابتداؤه من يوم األحد أخي سليم خان، فتلقاه النائب، وأنزله عنده باإلصطبل؛ وكان يوماً 

ثالثه واستمر إىل يوم السبت سادس عشره، فأثلجت ثلجاً خفيفاً، فأصبحت الدنيا جملدة، مث استمرت 
صاحية مع اجلليد؛ وكان قد عزم أمري احلاج أن يسافر باحململ من دمشق فتعوق، مث اتفق احلال على يوم 

جلليد على حاله؛ واعلم أن احململ هذا قد ترك خروجه من سنة الثالثاء تاسع عشره، فخرج احململ فيه وا
  .إحدى عشرة وتسعمائة، مث خرج يف هذا اليوم

ويف هذه األيام شاع بدمشق عزل قان بردي نقيب قلعة دمشق، وتوليته وظيفة دوادار السلطان ا، 
ه، واجلليد على حاله وسكن ببيت ابن بيغوت، مكان علي باي املعزول منها، ويف يوم السبت ثالث عشري

أبيع الكيل القمح بنحو الستني، واللحم بثمانية؛ وقد جبيت احلارات حنو ألفي دينار، حبجة إعانة أمري 
  .الوفد

ويف يوم الثالثاء ثالث عشريه خلع النائب على مملوكه خشقدم، املعزول عن مشدية الشرخباناه، خلعة 
  .ية املذكورة، بعد عزله عن الدوادارية الكربىبرس نوبة كبري، وأعاد مملوكه يلباي إىل املشد

ويف يوم اخلميس سادس ذي القعدة منها، غمز مجاعة من املزة ألستاذهم دوادار السلطان قان بردي، على 
ثالثة أنفس منها، من بقية ارمني، فقبض عليهم من حتت القلعة مث غمز أيضاً على اثنني يف املزة، فكبس 

ويف هذه األيام . د النائب يف إعدام اخلمسة مببلغ مائة دينار، فوسط اخلمسةعليهما وقبضا، وسعى عن
  .فوض النائب أمر احلسبة، ململوكه طقطباي اجلديد، بعد عزل خشقدم اخلازندار

ويف يوم اخلميس عشريه دخل دمشق نقيب قلعتها اجلديد، مكان قان بردي، الذي توىل دوادارية 
ويف يوم السلطان تاسع عشريه لبس النائب خلعة محراء خاص، . ايالسلطان، واسم هذا اجلديد علي ب

  .جاءته من مصر، مث سافر يف اليوم املذكور إىل تدمر، وجعل أستاداره، اخلشن، نائب الغيبة

ويف عشية يوم االثنني خامس عشر ذي احلجة منها، عاد النائب إىل دمشق من غيبته ببالد تدمر، بعد أن 
 يوم اخلميس ثامن عشره أومل احمليب ناظر اجليش بدمشق، لولد ولده منصور بن ويف. بهم وقتل نائبها

إبراهيم، على ابنة حيىي بن عمة تاج الدين أمري التركمان، وهي بنت بنت تاج الدين أيضاً، وحضر الوليمة 
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  .النائب فمن دونه، وحكى عن جهازها أشياء خارقة للعادة، وأدخل عليها ليلة السبت

وفيها نودي عن . يام سافر قاضي القضاة النجمي ابن قاضي عجلون، املعزول، إىل مصرويف هذه األ
النائب بدمشق، بأن مشائخ احلارت بطالة، وكذا رؤوس النوب، والنقباء، إال دار السعادة، وال يذهب 

  .اهللالنقيب منهم إال بشاكي؛ ومشاهرة احلسبة بطالة، وأن احلواصل اليت فيها القمح تفتح وتباع بسعر 

ويف ليلة األحد حادي عشريه نزل احلرامية على دكان ابن الكركية، قبلي صهيب، مبيدان احلصى، 
ويف ليلة االثنني ثاين عشريه قبض أحد احلرامية الكبار مسلم، بتشديد الالم، . وأخذوا قماشاً كثرياً

  .احلموي، مث العاتكي، قبض عليه شيخ ميدان احلصى

 للنائب غلو اخلبز، فاجتمع مجاعة من املباشرين، واتفق رأيهم على أن جيعلوه ويف هذا اليوم شكا العوام
كل رطل بأربعة، واحلال أن الغرارة القمح خبمسمائة، وهيهات أن حيصل ذلك، فقد باعوا قمح القلعة 

العتيقة كل كيل خبمسة وستني، ودرمهان محولة، وهو ينقص مخسة أمداد، وال قوة إال باهللا، فأصبح يوم 
  .لثالثاء مل يوجد اخلبز بدمشق، وهاج الناس بعضهم يف بعضا

ويف وقت عصر يوم االثنني تاسع عشريه خسفت الشمس على ثالثة عشر درجة، فأظلمت الدنيا، وأشعل 
بعض السوقة يف حانوته السرج مع وجود الغيم حينئذ، وبعد صالة اجلمعة باجلامع األموي خطب به 

ويف يوم . الليلة وقع بدمشق املطر، وفرح الناس به لقلته بدمشقوصلي صالة الكسوف، مث يف تلك 
  .الثالثاء آخر السنة، وقت العصر، أثلجت واستمرت إىل آخر الليل

    

ويف هذه األيام اشتريت احلصة املاء اليت كانت خمتصة ببيت قاضي القضاة اء الدين أيب البقاء حممد ابن 
ان لصيق املدرسة الظاهرية باملنيبع وفك، فلما اشتريت نزلت قاضي القضاء جنم الدين بن حجي، الذي ك

على ر قنية على ر الكرميي مث على املاء اآليت إىل القبة البيضاء، مث جددت له قصاطل وأيت به إىل زاوية 
 املذكورة بالشارع قبلي القبة احلمراء على يسار املاء إىل القبة البيضاء، وحصل به اخلري؛ ويف هذه السنة

  ...جدد 

  سنة تسع عشرة وتسعمائة

ويف يوم األحد حادي عشره شهر رجب نودي بأمرة احلج . اجلمعة مبقصور اجلامع األموي.... 
للحاجب الكبري صنطباي بدل أمري ميسرة الذي كان عني هلا، ويف يوم االثنني ثاين عشره، وهو ثاين عشر 

  .ه النائب ومجاعة لوداعهأيلول، سافر اخلاصكي آقباي الطويل من دمشق وسافر مع

. ويف يوم األربعاء رابع عشرمها كان عيد الزبيب، وقد أشاع بعض الكهان أنه يدل ذلك على موت كبري
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ويف يوم اخلميس خامس عشرمها كان موسم احلالوة، وهي قليلة كاسدة، كل رطل بعشرة، مل تشتر إال 
  .ألجل األطفال، وقد خرج من بعض البيوت عدة أطفال طعناً

ويف يوم . وفيه دخل من مصر إىل دمشق خاصكي يبشر بوفاء النيل، والنائب إىل اآلن غائب عن دمشق
ويف بكرة يوم االثنني تاسع . السبت سابع عشره رجع النائب إىل دمشق، من غيبته يف وداع اخلاصكي

ه النائب عشرمها دخل من مصر إىل دمشق نقيب قلعتها، امسه علي باي، كاسم نائبها اجلديد، وتلقا
  .والقضاة على العادة

ويف يوم اخلميس ثاين عشريه لبس صنطباي، احلاجب الكبري بدمشق، خلعة ا جاءته من مصر، ونائب 
قلعة دمشق علي باي، الذي توىل عوضه يف النيابة املذكورة، وخرجا من دار النيابة، األول إىل مرتلة ببيت 

  . إىل القلعةابن بيغوت، شرقي الشامية الربانية، والثاين

ويف اليوم املذكور، بعد ظهره، . ويف يوم االثنني سادس عشريهما حضرا دار النيابة، فخلع عليهما النائب
ويف بكرة يوم اخلميس تاسع . وقع مطر بدمشق ونواحيها، جرى منه امليزاب، وهو أول مطر وقع

دة، وذه اخللعة كمل عشريهما لبس النائب خلعة جاءته من مصر، محراء بسمور، ودخل على العا
ويف هذه األيام رمى النائب على أهل حمليت قرب عاتكة، والشويكة، حنو . للنائب عدة أربع وعشرين خلعة

ويف يوم اخلميس سادس عشره ورد مرسوم بتولية أمرة احلاج الشامي . أربعمائة دينار، وصودروا
  .لصنطباي احلاكم اجلديد بدمشق

شهر شعبان طافوا باحململ حول دمشق على العادة، على غري الترتيب الذي ويف يوم الثالثاء ثامن عشره 
  .عهد

ويف يوم اجلمعة ثامن عشريه عقب صالة اجلمعة، ببيت خطابة اجلامع األموي، ثبت عند القاضي الشافعي 
 بالبينة أن أول شعبان اجلمعة، فيكون أول رمضان األحد ال االثنني كما كان اعتقاد الناس؛ وهذا الذي

أن رابع رجب يكون أول الصيام، وقد كان اللحم الرطل خبمسة ونصف، فبعد : ثبت موافق لقاعدة
  .دخول رمضان نودي عليه خبمسة، فزاد قلة، ومثله الدبس واألرز

ويف هذه األيام تويف أطفال كثرية، ال يكادون يضبطون، وفيها جاءت امرأة وطالبت عبد الوهاب 
فه عليها، فذهبت وأتت ببدوي من عرب اليسار، فتماساكا، مث هرب، األعرج، أخانا، برد حقها، فس

فبلغ النائب، فرمى على أهل احمللة مبلغ مائة ومخسني أشرفياً، وحضر أستاداره، ومجاعة من عرب اليسار، 
  .وشرعوا يف استخالص ذلك، وثاين يوم حضر عبد الوهاب فلم يكلموه

 من اهليجانة إىل دمشق ونواحيها، أمحال مجال كثرية من ويف يوم االثنني سادس عشر رمضان منها، أتى
امللح، بعضه كالبالط، وهو حلو، وبعضه ناعم، ظاهر املرارة، من عني قدرها حنو فدان من األرض، 
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كانت من زمن مترلنك وبطلت وانقطع ماؤها، ويف هذه األيام ظهرت، وأتى جلب اللنب احلمصي إىل 
طاره بنحو الستمائة، ورطله خبمسة ونصف، وهو دليل على كثرة دمشق أيضاً، عدة أمحال، وبيع قن

  .اخلصب يف هذه السنة

ويف بكرة يوم االثنني ثامن شوال منها، جاءت إىل النائب خلعة على يدي مملوكه ودواداره الثاين، مترباي، 
ة يف هذا اليوم، الذي سافر ألمري قراجا، الذي شفع النائب فيه، وقبل السلطان شفاعته، فلبس النائب اخللع

  .ودخل ا إىل دمشق على العادة، بالقضاة، خال القاضي احلنبلي ألنه متوعك

    

ويف يوم اجلمعة ثاين عشره قبض على شهاب الدين بن املؤيد، الذي اشتهر بدالل أوقاف املدارس، فكم 
ض على رفيقه جنم وفيه قب. من وقف أبطله، بعدما ورد من السلطان املنع جلميع األوقاف، مبرسوم شريف

ويف يوم السبت العشرين منه . الدين بن الزهريي احلنفي، فهرب، مث ضمن القاضي الشافعي لألول وأطلقه
  .خرج الوفد إىل احلجاز، وأمريهم احلاجب الكبري صنطباي

ويف يوم اخلميس . ويف يوم األربعاء مستهل ذي القعدة منها، رجع سوقة املزيريب وأخربوا بالرخص
ره أمر النائب بإشهار التقى بصيام ثالثة أيام، والتوبة واخلروج إىل الصحراء، وزيارة املزارات، سادس عش

قد كثر الظلم فلو أبطلتموه كان حسناً، فلم يسهل على النائب : ليتقطع الوباء، فقال القاضي الشافعي
اة بعض املتمصلحني، ابن محزة، ذلك، وأمسعه ما يكره، وال قوة إال باهللا، والذي أجلأ النائب إىل هذه املناد

  .زعم أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه، وأنه أشار بذلك

مث يف يوم األحد تاسع عشره نودي أن ال يفتح أحد حانوته، إال اخلباز والطباخ، وأن خيرج العلماء 
والقضاة الثالثة، وأما احلنبلي والصلحاء بالتهليل والتكبري إىل سطح املزة، ليدعوا اهللا تعاىل، فخرج النائب 

فإنه تويف، والسيد كمال الدين واملشائخ، باألعالم والربعات، بكرة يوم االثنني عشرينه، فلما وصل 
النائب مد له أهل املزة مدة، مث حضر املشائخ وقرأوا يف الربعات، والصاحلون يذكرون اهللا تعاىل، مث 

راجعاً، فرجع مجاعة ممن يشار إليهم خلفه، واستمر الباقون ركب النائب يف أثناء ذلك وذهب إىل الربوة 
ولبس هلم قائد، وكان العادة أن جيتمع الكل يف صالة العصر، مث يدعو اإلمام م دعاء الئقاً باحلال، مث 

  .ينصرفوا إىل بيوم

ف احلنفية، ويف يوم مستهل ذي احلجة منها، ورد مرسوم إىل النائب بعزل احمليوي بن يونس احلنفي من وق
تسلم : وأن يسلم للمحيب ناظر اجليش، على مبلغ ثالثة آالف دينار، فقال احمليب لصهره القاضي الشافعي

أنت اجلهات وباشروا مبعرفتك، وأنا أزن املال املذكور، مث نودي بدمشق بالعزل املذكور، وبالتسليم 
  .للمحيب ناظر اجليش
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الناس؛ وبعد فجره وقع مطر جرى منه امليزاب، وقد كثر ويف يوم األحد عاشره، وهو خامس شباط، عيد 
ويف يوم األربعاء عشرينه سافر النائب إىل عرب زبيد، . الطعن يف الناس، سيما األطفال، سيما يف البنات

ويف بكرة يوم االثنني خامس عشرينه لبس النائب خلعة من خارج . مث رجع إىل دمشق خامس عشرينه
دة، وسببها أن السلطان كان طلب منه تزويج ابنته ستيته بابنه، فأجابه وهي البلد، ودخل ا على العا

  .غائبة يف احلجاز

  سنة إحدى وعشرين وتسعمائة

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا أبو عبد اهللا حممد بن املار ذكره العباسي، وسلطان مصر 
: وه الغوري؛ ونائبه بدمشق سيباي، والقضاة اوالشام وما مع ذلك امللك األشرف أبو النصر قانص

احلنفي احمليوي بن يونس، والشافعي الولوي بن الفرفور، واملالكي خري الدين الغزي، واحلنبلي شرف 
الدين بن مفلح، واحلاجب الكبري صنطباي؛ واحلاجب الثاين الناصري حممد بن يلباي، وكاتب السر حمب 

  . وناظر القلعة؛ ونائب القلعة علي باي، ونقيبها علي باي أيضاًالدين األسلمي، وهو ناظر اجليش،

ويف يوم األحد . ويف يوم اخلميس مستهل احملرم منها، عزل أمري آخور كبري بدمشق، وتوىل مكانه تنم
رابعه تويف إلياس الرومي الفقري املرتعش، معتوق زين الدين خضر من حنو عشرين سنة، فكان يبيع مثر 

ح واملشمش فيكسب حنو الدرمهني أو الثالثة، وتزوج بعجوز وطلقها، وكل من يراه يعطف الزبيب والتفا
  .عليه لظهور الفقر عليه

ففي اليوم املذكور جاءت احلشرية إليه، فخرج معه مال كبري، ذهباً وفضة وفلوساً، حبيث يقطع الشخص 
ة أوالد فقراء، وله وهلم الوالء، مث أن مثله ال يقدر على مجعه، واحلال أن ابن معتقه غائب مبصر، وله عد

  .استقر حاله أنه كان خيون معتقه، مث بعده يظهر الفقر مكراً، قابله اهللا تعاىل

ويف هذه األيام قل املطر بدمشق وأطرافها؛ وكثر الغنم واستمر سعره كل رطل بسبعة؛ وارتفع سعر 
ميس ثامنه هجم مجاعة من احلارة ويف يوم اخل. احلب، وكثر تضرر الناس من اجلند الراجعني من حلب

ويف . القبلية، من قرية داريا الكربى، على ابين بابية من احلارة الشمالية، وقتلومها وختبطت البلد وما حوهلا
  .عقب صالة اجلمعة تاسعه صلى اإلمام باجلامع األموي على التاجر بدر الدين بن قريع

    

 للنائب، أن يضع يده على محام ملك األمراء بيدمر، وأنه ويف هذه األيام حسن حممد بن حممد البوصيين،
وقف يف أيتام، وجيعلهم مبدرسته فوضع يده عليه، وشهد بذلك شهود باب الصغري املزورون، وسيظهر 

كتاب وقفه الذي فيه قرية مرتبني والطواحني بدمشق وغريها، وفيه شطر أن يكون األيتام حبانوت لصيق 
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 جزء معلوم منه ألكله، اللهم اظهر احلق، واخف شهود الزور، وستكتب باب احلمام، هلم ولشيخهم
  .شهادم ويسألون

وفيها دخل من حلب إىل دمشق األمري أبرك واألمري الناشف؛ مث يف يوم االثنني سادس عشريه سافر إىل 
ليوم ويف بعد العصر من ا. مصر، وخلع النائب على األمري أبرك، وخرج لوداعه بالقضاة على العادة

  .املذكور، نقلت الشمس إىل برج احلمل

ويف يوم األربعاء ثامن عشريه وصلت كتب الوفد الشريف إىل دمشق، وتارخيها ثاين عشر احملرم، وأن 
  .الوقوف بعرفة كان يوم اخلميس، الذي فيه كان عيد أهل الشام

 الوفد املصري أشياء ويف يوم األربعاء خامس صفر منها، دخل الوفد الشريف إىل دمشق، وأخربوا عن
أن زوجة السلطان، ومعها ابنها حممد، كان معها سبع حمفات بعجالت؛ وكان مع كاتب السر ابن : منها

أجا حمفتان، إحدامها مقصصة من جوخ، واألخرى حرير برصافياٍت من ذهب، وخالخيل من ذهب، مث 
  .فشاهدمحمفات أخر، عدة اجلميع مخس عشرة حمفة؛ وكنت يف هذا العام حاجاًَ 

ويف يوم اجلمعة ثامنه سافر أمري آخور السلطان من دمشق، الرماح، وهو الباش على العسكر، إىل رأس 
العمائر يف أة حافلة، وخرج لوداعه ملك األمراء، بعد أن خلع عليه على العادة، وكان الناس يف حصر 

 ومل حيصل للناس منهم خري، وضيق بسبب عدم اجللب إىل دمشق، خوفاً من تسخري اجلمال وغري ذلك،
  .وال لإلسالم نفع، بل ضرر من اجلبايات الكثرية، والفسق وختريب كل مكان نزلوا فيه

ويف بعد ظهر يوم األحد عاشره، وهو خامس عشري آذار، وقع رعد قوي ومطر مزعج بدمشق 
 عبد الكرمي املتجند ويف يوم االثنني حادي عشره تويف. ونواحيها، حبيث أنه خشى منه الضرر، وهللا احلمد

املزهري، ينتمي إىل مجاعة املرحوم كاتب السر ابن مزهر، عن أخت وجارية وبعض قرابة، فعاقبهم 
األستادار إىل أن أظهر ما معه، وهو ما ينيف على ألف دينار، غري القماش واألثاث، ودفن مبقابر باب 

  .الصغري

اجعاً إىل مصر، رأس نوبة النوب مبصر سودون ويف بكرة يوم الثالثاء ثاين عشره سافر من دمشق، ر
الدواداري، وقد خلع عليه ملك األمراء خلعة خضراء، وخرج معه لوداعه على العادة، والباش إىل اآلن 

ويف هذا اليوم رجع قاضي الشافعية النجمي ابن الشيخ تقي الدين، املعزول عنها، . عند قبة يلبغا مل يسافر
  .بة اجلامع األموي يف رمضان من السنة املاضيةإىل دمشق، وقد تقرر يف خطا

ويف يوم الثالثاء تاسع عشره غلقت أسواق دمشق من شر األجالب اجلراكسة، وكثرة خطفهم الدراهم 
ويف يوم اخلميس حادي عشريه، كان مخيس البيض، وأتى العراقيون بالتمر إىل . وغريها، وال قوة إال باهللا

  .راكسة إىل مصر، وأراح اهللا البالد منهموفيه سافر اجل. دمشق على عادم
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ويف يوم األربعاء سابع عشريه طلب النائب من استاداره حممد احلرك، مخسمائة دينار، غري ما تقدم أخذه 
هذا جزائي منك، فرسم عليه الطشتخانة بدار السعادة إىل قريب العصر، فدخل بينهما : منه، فقال له

ألف دينار ومائتا دينار، وخلع عليه، وأوقدت له العوام السرج يف بعض املباشرين، فجعلت أكثر، قبل 
  .مروره إىل بيته بباب السرجية

ويف صبح يوم اجلمعة سادس ربيع األول منها، تويف حسن بن حبيلق الرمالوي، مث الدمشقي، بطابونته 
سابع عشره خرج ويف يوم الثالثاء . فجأة، يف غيبة ولده إبراهيم مبصر، مث حضر يف سلخ ربيع اآلخر

النائب إىل املرج، فشرب شربة، مث خرج الطلب من دمشق إىل الكسوة، مث جاء إليهم النائب من املرج، 
وهو لإلصالح بني مشائخ العشران وجعل مرجعه دمشق إىل ... وسافر من هناك إىل مصر دواداره 

  ....س األستادار قبله، وضربه ويف يوم اخلميس تاسع عشره، وقع احلرك بيون. احلرك، وال قوة إال باهللا

ويف يوم اخلميس ثالث ربيع اآلخر منها، رجع طلب النائب إىل دمشق، من بالد حوران، ودخل هو ليلة 
اجلمعة رابعه، ويف يوم اجلمعة املذكور تويف ولد حميي الدين حيىي بن أخي تاج الدين، وصلي عليه باجلامع 

  .ية، ومشايل تربة الطواشي، عمرها والده حيىي املذكوراألموي، مث دفن بتربة جديدة قبلي الصابون

    

ويف الثالثاء ثامنه تويف . ويف يوم السبت خامسه ويل النائب األستادارية ليونس املعزول، وعزل احلرك
حسن األتوين السطيح، عن دنيا، ووقع حريق يف مشايل مسجد التوبة خارج باب الفراديس، يف اليوم 

  .نائب يف قطع رؤوس مجاعة من الدروز، عند مقابر النصارى واليهودوفيه أذن ال. املذكور

ويف يوم األربعاء سادس عشره أتى من القدس الشريف قاصد ملك األمراء، نقيب األشراف العجمي، 
وصحبته ابن أخي أيب الفضل بن أيب اللطف القدسي، البسني خلعتني، وصحبتهما من آثار النيب صلى اهللا 

بعض عكاز معطبني، فوق رأس رجل حامل هلما، قدام ملك األمراء، والقضاة عليه وسلم، قدح و
  .ومتصوفة دمشق وغريها قدامها باألعالم وضرب املزاهر

كانت هذه القدح، وبعض العكاز، : وقد خرج كثري من العوام للنظر إىل ذلك، فسألت عن ذلك فقيل يل
ندي، فنم بعض الناس ذلك مللك األمراء، عند والد ابن أيب اللطف، وصلت إليه من بيت ابن القلقش

فطلبهما منه ليتربك ما، وأرسل العجمي املذكور، فأتى ما عارية ومعه ابن أخي أيب الفضل املذكور، مث 
  .تبني أما ليسا من األثر النبوي، وإمنا مها من أثر الليث بن سعد، عند القلقشندي

يف . ستادارية، بعد شفاعة اخلازندار فيه، وغريه، على مالويف هذا اليوم أفرج عن احلرك، املعزول عن األ
هذه األيام شاع بدمشق موت أمري آخور الرماح، الباش الراجع من حلب إىل مصر بعد أن أهلك احلرث 

والنسل، وخرب البالد، وكان قدم القاضي الشافعي ابن الفرفور، واحملب ناظر اجليش، عند السلطان، 
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  .ننيفأرسل مرسومه بعزل االث

وفيها شاع بدمشق أيضاً، أن ناظر اجلوايل، احملب بن اخليضري، قد توىل قضاء الشافعية بدمشق، مكان 
وفيها شاع بدمشق أيضاً موت األمري الكبري مبصر، سودون العجمي، الذي كان قد . ويل الدين ابن أخته

  .مويل كفالة الشام، ووىل األمرة الكربى مكان أركماس، الذي كان نائب الشا

وفيها أيضاً ورد مرسوم شريف بإكرام حممد بن عمر خروب اهليثمي، خادم ركاب كان، وأنه أنعم عليه 
بقرياطني بقرية العباسة، وذلك لكثرة ذوكرته، ووصف يف املرسوم بأنه شريف حسيين حصين، والثالثة 

  .أوصاف منكرة فيه، مع زيادة قلة عقله، وال قوة إال باهللا

. مشق أن السلطان ولّي ولده حممد أمرة آخور كبري مبصر، عوض الرماح الذي هلكوفيها أيضاً شاع بد

 ويف يوم اجلمعة خامس عشريه صلّوا باجلامع األموي، عقب صالا، على رجل ترمجوه باحلديث -
  .والعلم غائبة، تويف خبط دمياط

مبيدان احلصى، بورقة فيها من ويف يوم اخلميس ثاين مجادى األوىل منها، أتى حممد البعناوي، أحد الشهود 
منظومات املتقدمني منظومة تائبة يف مدح النائب، وزاد يف إطرائه ليظهر نفسه مع كرب عمٍه على جهل 
  .ويتزيا بزي الفضالء يف حجة أن يعطيه جائزة، فلم ميكّن من قراءا عليه، وإمنا قرأها عليه احملب املوقّع

. أن كل رطل حلم ضاين بأربعة دراهم، واملعز بثالثة، والبقر بدرمهنيويف يوم اخلميس تاسعه نودي على 

 ويف هذه األيام انتقل الشيخ الصاحل عبد الوهاب الصفوري الصويف، من الصاحلية إىل بيت املرحوم -
مشس الدين الطواقي، ونصب أعالمه مبسجد الطالع، وفرح أهل قرب عاتكة به، لعل أن ينكشف عنهم 

  .عليهالظلم، والتفوا 

 ويف يوم اخلميس سلخه - . وفيها شاع بدمشق أن ملك الروم سليم خان، قتل األمري علي دوالت وولده
  .ورد املرسوم الشريف على النائب، بالتأهب ألمر علي دوالت

ويف يوم االثنني حادي عشر مجادى اآلخرة منها، تشاكى البدري بن املعتمد وبركات بن الكيال حبضرة 
واملباشرين، ألجل وقف ابن امليداين، الذي مل يشرط الواقف للناظر فيه معلوماً، بل هو النائب والقضاة 

وقف على حنو أربعني بيتاً بالصاحلية، وكان بعد الواقف الثلث بيد قاضي القضاة الباعوين، والثلث بيد 
 الثلث الذي كان مشس الدين العدوي، والثلث بيد برهان الدين بن املعتمد، فتقرر ابن الكيال املذكور يف

بيد بيت العدوي، وقام معه تاج الدين وكيل السلطان، وعضده مبرسوم، فوقع اخلصام يف هذا اليوم، 
  .وانتصر ابن املعتمد

 ويف -. ويف يوم اخلميس رابع عشره عزل يونس األستادار منها، ومن احلبسة، وأعيد احلرك إىل مكانه
شف حوران، إىل دمشق، وصحبته عواد وابنه من قطّاع يوم السبت ثالث عشريه دخل األمري قلج، كا
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  .الطريق، من عرب زبيد، ومها مسلوخان، وقد حشيا وأركبا، وينادى عليهما

    

ويف يوم اخلميس سادس رجب منها، اتفق رأي أكابر حملّة قرب عاتكة، واستأذنوا الشيخ عبد اهلادي يف 
الطالع، فباعوها مببلغ، وقطعت وأرصد مثنها عند قطع اجلوزة الكبرية، اليت قبلي شرقي مقربة مسجد 

رجل، وأعطى كل منهم زيادة على ذلك ليبين على املقربة جداراً بباب كما كانت، فضربوا اللنب وبنوه 
  .يف أيام يسرية

ويف يوم اخلميس عشريه دخل من مصر خاصكي، قيل من أقارب النائب، وصحبته خلعة له محراء مبقلب 
ل ا على العادة؛ مث قرئت مراسيم أتت صحبته، فيها أن يكمل له عدة دراهم اجلباية، مسور، فلبسها ودخ

 ويف هذه األيام خرج - . اليت كانت رميت على البلدان من معلوم العسكر، الذي كان رجع من حلب
 وفيها ذهب ملك األمراء -. عرب، من مجاعة شيخهم املعزول، على مجاعة من مجاعة النائب، فقتلوهم

  . وفيها تويف نقيب قلعة دمشق علي باي-. ىل ضمريإ

ويف يوم االثنني مستهلّ شعبان منها، قريء مرسوم شريف فيه إطراء بركات ابن الكيال الواعظ، وأن 
 ويف يوم -. يسلّم مجيع وقف األيتام، الذي نازع فيه ابن املعتمد، وأن حيمل من ينازعه فيه إىل مصر

  . من مصر، مبشر النيل على العادةالثالثاء ثانيه دخل إىل دمشق

ويف ليلة الثالثاء سادس عشره عقد جالل الدين حممد بن عالء الدين البصروي، عقد ولديه حممود وأمحد، 
على ابنيت حممد بن عبد اهللا الطواقي، من أهل حملّة مسجد الطالع، وأومل على ذلك، وحضر النائب 

  .، مولداًوالقضاة، وقرأ له الشمسي بن املبيض الواعظ

ويف يوم الثالثاء ثالث عشريه جتهز النائب وسافر، ومكث على جسر زينون، وقد تواترت األخبار مبجيء 
الدوادار الكبري مبصر، طومان باي، من مصر، مث تبين أن النائب إمنا سافر ليقبض على نائب بريوت، 

  .فهرب يف البحر

ن الرملي، ألف درهم، فتقاعد، مث أكّد عليه، فأتى ويف هذه األيام طلب القاضي الشافعي من شهاب الدي
خبمسمائة، مث طلب خطّه بذلك، فاغتاظ، فعزله، وولّي نيابة اإلمامة باألموي لتقي الدين القاري، وقد 

  .وعده فيها مببلغ كبري

وفيها ورد املرسوم الشريف بإعادة احلجوبية الكربى لصنطباي، بعد أن ولّيت لغريه، وأتى متسلّمه 
  .م؛ وقد كان ملك األمراء جبسر زينون، فسافر الساعي إليه باملرسوم ليعلم ذلكوحك

 ويف يوم اجلمعة خامس عشريه، بعد -. وفيها كثرت علّة الزكام يف الناس، ويف بعضهم بزيادة سعال
صالا باألموي، نادى مناد على السدة بالصالة غائبة على قاضي القضاة عبد الرب بن الشحنة احلنفي، 
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  .فصلّينا عليه تقليداً للشافعي، ومل يثن الناس عليه خرياً، وال قوة إال باهللا

ويف يوم األربعاء ثاين رمضان منها، رجع النائب إىل دمشق، بعد أن قبض على مجاعة من أكابر بريوت، 
لدمشقي ويف ليلة يوم االثنني سابعه تويف فجأة السيد عمر البوصيين مث املزي مث ا-. هلروب نائبها منه

احلبال، حبانوته بباب اجلابية، الساكن بزقاق ابن العالف مبيدان احلصى، يف بيت الصاحل حممد القلم، الذي 
أيد له شيخه وحمبه تقي الدين احلصين البوصيين بالعلم بالعني، مث وقفها قبل موته على ولده العامل الصاحل 

 تقي الدين احلصين بالشاغور جوار املزار؛ وهذا الرجل عمر املولّه، مث على ذريته على زاوية شيخ اإلسالم
املتوىف من أقارب الشيخ تقي الدين املذكور، فأسكن ا إىل أن تويف ليلتئذ، وغسل وكفن ومحل وصلّي 

عليه بباب هذه الزاوية، اليت أحدثها احملب ابن أخي الشيخ تقي الدين احلصين، مث محل ودفن بتربة مسجد 
ورة بتربة األشراف، عن حنو ستني سنة، ومل يكن له حظ من حممد بن حمب الدين املذكور، الذبان، املشه

  .وقد تويف بعده ليلة األربعاء ثاين عشرين شوال منها

ويف يوم االثنني املذكور لبس القاضي الشافعي الولوي بن الفرفور، خلعة الرضى عليه من املقام الشريف، 
 خباله احملب بن اخليضري، ناظر اجلوايل يومئذ، من حضرة النائب بدار بشفاعة النائب، بعد إشاعة عزله

  .السعادة، مث خرج وركب معه القضاة واملباشرون على العادة، خال القاضي املالكي فإنه متوعك

ويف هذه األيام شورك بني تقي الدين القاري، وشهاب الدين الرملي، يف إمامة جامع األموي نيابة، بعد 
ويف يوم األربعاء سادس عشره سقط الولد املراهق حممد بن املعلم علي .  حق كل منهماأمور جرت يف

املعمار، املعروف باألكشر، من مكان عال فمات، وحزن الناس عليه، ومل يكن والده من دفنه حىت أخذ 
  .منه مال

    

بعثه املقام ويف يوم اخلميس سابع عشره دخل من مصر إىل دمشق األمري أينال باي دوادار سكني، 
الشريف لعمارة قبة يلبغا، ولعمارة املصطبة، ولعمارة قصره، ولعمارة مجيع القالع، وبيع ما حيتاج إىل 

  .بيعه فيها

ويف يوم اخلميس رابع عشريه سافر النائب للسالم على الودادار الكبري طومان باي؛ والقلعة قد شرع 
  .السريج والناس يف كالم خمتلفنائبها يف حتصينها؛ وقد غلت أسعار الدبس والزيت و

ويف هذه األيام ثبت على الربهان بن اإلخنائي، بشهادة األمري ابن الشيباين، واملؤذن، للنائب العطييب 
: األطروش، أما رأيا هالل رمضان ليلة االثنني، وأن العيد يوم األربعاء، قال شيخنا احمليوي النعيمي

 األربعاء قد غاب قبل آذان العشاء، فدل على أنه ابن ليلتني، ليلة واحلال أين رايته عشية الثالثاء ليلة
  .الثالثاء وليلة األربعاء فلو كان ابن ثالث ليال مل يغب إال بعد العشاء
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وأيضاً املنجمون وافقوا على ذلك، إال أن العيد يوم األربعاء لنقصانه، فأوله الثالثاء وآخره الثالثاء، 
ثنني ثامن عشري رمضان عالياً حبيث قطع العوام أن العيد اخلميس؛ مث يف والعجب أنه رئي بكرة يوم اال

ليلة األربعاء حصل غيم كثري فلم ير، فعيد الناس بوم األربعاء سابع تشرين الثاين، مث رئي ليلة اخلميس 
  .ثاين العيد كبرياً، واستمر إىل قبيل العشاء كما رأيته ثاين ليلة من رمضان، انتهى

نائب قد اجتمع بالداودار الكبري ببيسان من الغور، والغرب كثري بدمشق، سيما األروام، ألن واحلال أن ال
ويف يوم األحد خامسه شهر شوال وقع املطر اجلديد، وجرت منه . أمري احلاج منعهم من السفر إال معه

  .املزاريب، وفرح الناس به لغالء سعر احلب

 عبد القادر األجرود، مبحلة قصر اجلنيد، وهو الذي عمر مسجد ويف ليلة الثالثاء سابعه تويف الرجل اخلري
الطواشي، غريب أواخر مصلى العيدين، على هذه اهليئة اليت هو فيها، عن غري والد، فأحاط مجاعة 

  .األستادار احلرك على جاريتيه السود، فحصل م حنو ألف درهم

 ومجاعة صحبتهم فيالن كبريان، دخلوا ويف ليلة االثنني ثالث عشره دخل من مصر إىل دمشق خاصكي،
ويف يوم اخلميس سادس عشره دخل ملك األمراء إىل دمشق، راجعاً من السالم على الدوادار الكبري . ليالً

مبصر، خبلعة بطراز، ومعه القضاة األربعة، وعليهم خلع أيضاً وقدامهم الفيالن اللذان دخال دمشق، وكان 
  .يوماً حافالً

من عشره خرج احململ والصنجق السلطاين، وأمري احلاج أمري ميسرة أصباي، وخرج ويف يوم السبت ثا
معه القضاة على العادة، وتوجه معه عمي مفيت دار العدل مجال الدين بن طولون احلنفي، ويف وقت 

وبعد الظهر حصل رعد ومطر كثري كأفواه . حتميله وقت القبة الشرقية من قبيت اجلركسية قرب مرتله
  .ن جهة الشمال، ومل يقع على احململ ومجاعته اخلارجني، مث تواصل املطر عليهم وعلى غريهمالقرب م

ويف ليلة الثالثاء ثاين عشيه نزل احلرامية، وقيل إم الدمامرة، على مشس الدين حممد بن البانياسي، شيخ 
  . مشايل الزاوية املذكورةزاوية ابن داود، بعد فراغ وقتها ا بالصاحلية، فقتلوه، وجهز ثاين يوم، ودفن

ويف يوم االثنني سابع عشريه أتى السوقة وغريهم من املزيريب، وأخربوا بكثرة املطر والوحل، لكن 
األسعار رخيصة، وملا وصلوا إىل غزة صودروا من العرب بعد أن مجعوا عليهم، إىل أن صاحلوهم على 

  .مال جيب هلم، وال قوة إال باهللا

 ذي القعدة منها، قبض على األستادار احلرك وعوقب، وأقيم مكانه الربددار حممد ويف يوم االثنني ثالث
ويف ليلة االثنني رابع عشره، شاع بأنه قتل مجاعة . البقيين باألمانة، مث هرب بعد أيام، مث حضر بعد أيام

أخذوا من مجاعة احلرك، وأخذ ما معهم؛ وأن مجاعة من مجاعة ابن عالق نزلوا على طاحون النحلة، ف
  .شيئاًَ كثرياً، وعروا مجاعة من اليهود ا، مث هربوا، فقبض عليهم أهل البويضة
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ويف ليلة السبت ثالث عشريه وضع بعض اللصوص بنجاً يف سنبوسكتني ووضعهما خلف صبار بعض 
العوام العذاب، الذي له بعد غنية، فلما جاء ودخل بينة وجد السنبوسكتني، فأكلهما، فلما جاء الليل 
أغمى عليه وعاين املوت، فاستغاث باجلريان، فبات بعضهم عنده، فجاء اللص املذكور وخلع الباب 

  .ليدخل عليه فيأخذ ماله، فاستغاث الذي بات عنده، فهرب اللص

  .ويف هذه األيام حصل للغنم مرض، فمات غنم كثري، وغال سعر اللحم، وال قوة إال باهللا

    

يه دخل من مصر إىل دمشق نقيب قلعتها، وامسه خري بك، وتلقاه ويف بكرة يوم االثنني خامس عشر
  .النائب وبقية املباشرين على العادة، بغري تشريف

ويف يوم اجلمعة تاسع عشريه، عقيب صالا باجلامع األموي، . وفيه وسط النائب مملوكاً، قتل مملوكاً مثله
 سيف الدين القدسي، والشيخ أبو شعر صلوا على ثالثة غائبة، احملب إمام املسجد األقصى والصاحل

  .الرملي

ويف يوم الثالثاء رابع ذي احلجة منها، أخرج أمحد بن احلرامي البيطار زوجته يف آخر الليل، بعد أن 
استحل منها ما حرم اهللا، ميتة، من بابه الشمايل، ومل يغسلها، وطلع ا من حارة ابن سعود إىل املقابر، 

  .ه اهللا، ومل يعلم مبوا أحدفدفنها من غري كفن، قابل

ويف ليلة االثنني عاشره بات الناس أن غداً يوم عرفة، لقلة اعتناء القضاة بأمر الدين؛ مث يف أوائل الربع 
األول من الليل، بعث القاضي الشافعي مللك األمراء أن غداً العيد، فكربوا وقل من مسعهم، مث أصبح كثري 

يوم صومكم، يوم : ه العيد، فعيدوا يوم االثنني، وهو موافق لقاعدةمنهم صياماً، مث تعارف الناس أن
  .حنركم، يوم رأس سنتكم

ويف هذه األيام وقع بني القاضي الشافعي وتاج الدين بن الصليت، فقال للنائب أن ابن الصليت قتل قتيلني، 
  .فجاء وأرضاه، فذهب إىل النائب، فأرضاه وسكته وأصلح ما أفسد
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  القسم الثاني

  نة اثنتين وعشرين وتسعمائةس

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا أبو عبد اهللا حممد بن املستمسك باهللا أيب الصرب يعقوب 
العباسي؛ وسلطان مصر والشام وما مع ذلك امللك األشرف أبو النصر قانصوه الغوري، ونائبه بدمشق 

، والشافعي الولوي بن الفرفور، واملالكي خري الدين الغزي، احلنفي احمليوي بن يونس: سيباي، والقضاة ا
واحلنبلي شرف الدين بن مفلح، ونائب القلعة علي باي، ونقيبها خري بك، واحلاجب الكبري صنطباي؛ 
واحلاجب الثاين الناصري حممد بن يلباي، وكاتب السر حمب الدين األسلمي، وهو ناظر اجليش وناظر 

  .القلعة

اء ثاين احملرم منها، ويل يونس األستادارية، بعد ضرب احلرك ضرباً مربحاً وحبسه، وكان قد ويف يوم الثالث
ويف يوم األحد رابع عشره وقع مطر كثري، بعد أن كان وقع ثلج كثري يوم السبت . باشر الدوادارية الثانية

، ورطل اخلبز من قبله، وقبله يوم اجلمعة مطر كثري، واللحم الضاين النعاج بنحو االثين عشر رطله
  .الدرمهني إىل الثالثة

ويف يوم االثنني خامس عشره . ويف هذه األيام عزم النائب على تلقي الوفد، فاشترى أمتعة كثرية ألجلهم
  .سافر، مث مل يذهب إليهم بل إىل اخلربة

وب، ويف يوم االثنني ثاين عشريه ضرب رجل مبحلة قرب عاتكة رجالً أخاً له حبق فخار، فمات املضر
فحضر األستادار يونس ورمي على أهل قرب عاتكة ماالً، والشيخ عبد اهلادي الصفوري، الذي كان من 

ويف اليوم املذكور تويف املهمل عبد . عاداته أن خيافف عنهم، مسافر ببعلبلك، والنائب ومجاعته باخلربة
 هرب عبد القادر شعبان الفاسق، الرحيم بن اجلربيت األمسر، الذي كان انضم إىل احملب املوقع وأسكنه ملا

  .مكانه بالغورية، عن ولد رجل

ويف يوم اخلميس خامس عشريه دخل إىل دمشق كتب الوفد املصري، وأخربوا باخلري والرخص، وأنه 
ويف يوم األحد ثامن عشريه دخل إىل دمشق كتب الوفد . حصل هلم سيل عظيم أخذ مجاعات من الوفد

 عرفة كان االثنني، الذي كان عيداً عندنا، ومر الكتاب على النائب باخلربة، الشامي، وأخربوا فيها أن يوم
  .وأخربه باألمور

ويف يوم األربعاء ثامنه دقت البشائر، ألجل قدوم . ويف يوم الثالثاء سابعه نقلت الشمس إىل برج احلمل
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ول إىل بالد الشام، بعد خلعة النائب، وهو مقيم باخلربة، وقد شاع يف هذه األيام أن السلطان يريد الرت
إدخال ولده على بنت النائب، وال قوة إال باهللا، فإن الناس إىل اآلن يف اجلبايات، اليت بسبب املشاة، اليت 

  .فرضت على البالد

وفيها شكا رجل على نور الدين قنينة، خادم الشيخ رسالن، للنائب، أنه تزوج بامرأته اليت يف عقد 
إمنا زوجين ا، بإذا، : واستمر معها إىل أن رجع من مكة، وجاورت هي، فقالنكاحه، مبرتلة املزيريب، 

الشيخ مجال الدين بن طولون احلنفي، بشهادة قاضي الركب الشريف، وشهادته أا خالية من األزواج، 
  .وشهد معه آخر؛ فطلب الشرف، فخسر كل منهما مجلة مال

    

مصحية، وكان النائب بائتا قرب قبة يلبغا، ليلبس اخللعة اليت ويف ليلة اخلميس ثالث عشريه كانت السماء 
جاءت له وهو باخلربة؛ فلما قرب طلوع الفجر ودقّت البشائر، تراكم الغيم من كل جانب، مث وقع رعد 

وبرق شديد، مث مطر شديد، مث برد شديد، حبيث نثر املشمش والتفاح، ومل يقع مثله يف هذه السنة، 
  .كل جانب، حبيث أيس من دخول النائب إىل دمشق يف اليوم املذكوروجاءت السيول من 

مث صحت السماء، فدخل النائب البساً اخللعة، وهي محراء خاص على العادة، فلما وصل مرتله طلعت 
 ويف يوم االثنني سابع عشريه خلع على عدو - . الشمس، وذه اخللعة كمل له عدة ثالث وثالثني خلعة

  .ه، وعدو املسلمني، معلم دار الضرب اليهودي، الذي أهلك النقدين، واهللا أغري منااهللا، وعدو رسول

ويف ليلة السبت ثالث ربيع األول منها، دخل ولد أردبش دوادار النائب، على بنت األمري ناصر الدين بن 
  .برد بك العجمي، وحضر النائب فمن دونه، والقضاة

 احلبشة قدم مصر، وأهدى للسلطان هدايا سنية، وطلب منه ويف هذه األيام شاع بدمشق أن ابن سلطان
أن يأذن له يف زيارة القيامة بالقدس، فأذن له، وأرسل صحبته خاصكياً، فلما وصل إىل القدس أظهر 

الصلبان وغريها، فأنكر عليه أهل القدس وشكوا إىل اخلاصكي، فقام معهم عليه، وأراد مراجعة السلطان، 
  . الفريقني؛ وكان معه حنو الثمامنائة نفسبعد أن قتل مجاعة من

 ويف - . ويف يوم االثنني خامسه خلع على تاج الدين بن الصليت نقابة األشراف، بعد عزل حسام الدين
يوم الثالثاء سادسه احترقت القيسارية لصيق احلمام؛ اللذان أحدثهما قاضي القضاة شهاب الدين بن 

نبلية، شرقي احلمام والدكاكني، اليت جددها احملب املوقّع يف هذه الفرفور لصيق املدرسة املسمارية احل
  .السنة، قبلي املدرسة القمريية، مبحلّة احلرمييني

ويف هذه األيام وقع لتقي الدين بن البطائين مع عبد الوهاب بن قصيف، قضية شنيعة، غرم فيها مجلة مال، 
  .وديوباع كتب عمه احملدث املؤرخ شهاب الدين بن اللب
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ويف يوم اجلمعة تاسعه، بعد صالا باجلامع األموي، نودي بالصالة غائبة على رجل عامل بالقدس، يقال 
  .له القباقيب

ويف يوم اجلمعة سابع عشره، عقب صالا باألموي، نودي بالصالة غائبة على الشيخ نور الدين احمللى، 
  .ضي، عن ولد فاضلتلميذ احملدث الربهان البقاعي، تويف مبصر يف صفر املا

 ويف يوم االثنني سادس -. ويف يوم اخلميس سادس عشره خلع على دوادار السلطان بدمشق قان بردي
عشريه رجع السيد كمال الدين بن محزة من مصر إىل دمشق، بعد أن حج بولده السيد جنم الدين عمر، 

 األيام ادعى املتجند ابن احلنبلية  ويف هذه-. على الطريق املصري؛ واجتمعت أنا وأخاه مبكة سنة عشرين
  .أنه من األشراف؛ ومن نسل بين النيب

ويف يوم اجلمعة سلخه حض احملدث حمب الدين أبو الفضل جار اهللا بن فهد املكي، عند شيخنا احمليوي 
ه النعيمي، وقرأ عليه جزءه املسمى بتحفة الربرة يف األحاديث املسلسالت العشرة، وما انضم إليها، فسمعت
ومجاعة، وهذه ثالث مرة مسعته، مث أخذه جار اهللا املذكور، وكتبه من خطّه، فغير فيه أشياء تبعاً لطريقة 

  .احملدثني، فأسهل على شيخنا املذكور ذلك، وإىل اآلن مل يكتب به نسخة

رسته اليت ويف يوم السبت مستهلّ ربيع اآلخر منها، سلّم شيخنا احمليوي النعيمي على النائب، مبقربته ومد
أنشأها خارج باب اجلابية، وبارك له يف الشهر على عادته، وطلب منه قاضي احلنفية احمليوي بن يونس أن 

كان امسه عبد الرمحن بن يوسف : خيرب النائب حبال جد املتجند ابن احلنبلية، هل كان شريفاً أم ال ؟ فقال
روى احلديث عن مجاعة مبرتله بقبة السجن، الصاحلي، ويعرف قدمياً بابن فريح وجده بابن الطحان، 

وغريه، وكان أوال كاتب اجلرائد، بسوق التجار، ومل يذكر له شرف ما، ولينظر يف طبقات القاضي 
  .برهان الدين بن مفلح

مث يف الس هذا قرر النائب يف مدرسته املذكورة ثالثني صوفياً، لكل واحد يف كل يوم رغيفان، ويف كل 
اً، وجعل شيخهم قاضي احلنفية املذكور، وجعل النظر على ذلك لألمري التقوى شهر عشرون درمه

  .الرجيب الدوادار الثالث له

    

ويف هذه األيام اجتمع الزعر األوباش يف زفّتني، فالتقوا بالسيوف وغريها، فتجرح مجاعة، قيل وقتل 
يوم اجلمعة سابعه دخل إىل دمشق  ويف بكرة - . بعضهم، فبلغ يونس األستادار، فرمى على حارم ماالً

مجاعات األكراد، نساء ورجاالً، يف ذكر وليل، قد حجوا البيت احلرام، مث رأوا البيت املقدس، وعلى 
  .ذكرهم وليلهم األنس، تقبل اهللا تعاىل منهم

 ويف هذه األيام شاع موت خوند زوجة السلطان قانصوه الغوري، اليت حجت يف السنة املاضية قبل
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املاضية؛ وكان السلطان حينئذ يف مهّة صرف جوامك العسكر، الذين عينهم للذهاب إىل البالد الشامية، 
لكل فارس مائة دينار برسم نفقته، وثالثني أشرفيا برسم عليق فرسه، وسبعة أشرفية بسبب أجرة محل ما 

  .حيتاج إىل محله

  .دينة مرعش من ملك الروم سليم خانويف يوم االثنني عاشره سافر السلطان من مصر، ألجل عود م

ويف يوم السبت خامس عشره عزم القاضي كرمي الدين بن األكرم للرحال يف طلب احلديث، حمب الدين 
جار اهللا بن فهد املكي، وخلق، منهم شيخنا احمليوي النعيمي، إىل بستان ابن اجلندي، مشايل قصر اللباد، 

دين املذكور بالعنابة، والقيتهم من الصاحلية، مث ذهبنا مجيعاً وتواعدوا لالجتماع مبرتل القاضي كرمي ال
  .قاصدين البستان املذكور

وقد أركب شيخنا احمليوي املذكور فرساًُ، والرحال حمب الدين املذكور أخرى، ومررنا على جامع بيت 
خذ من حمرابه الرخام اآلهلة، فرتال ليتفرجا ا، فصلينا به حتية املسجد، وتأملناه فإذا غالبه خراب، وقد أ

وأحجار الكحل، ومن أرضه غالب الفسيفساء، وهذا قد حدث له من أيام الفتنة الدوادارية، وقبلها كان 
عامراً، تقام فيه اجلمعة، وكان خطيبه صاحبنا البدري حسن بن خليل البيت ليدي الصاحلي احلنبلي، 

  .نائب ديوان اجليش وغريه

 حديثي به، فأخرجت له جزء الدينار، ختريج احلافظ أيب عبد اهللا مث طلب احملب املذكور قراءة جزء
  .الذهيب، فقرأه على شيخنا احمليوين املذكور، حبضرة مجاعة ضبطت أمساءهم يف اجلزء املذكور

مث ذهبنا إىل البستان املذكور، فحال وصولنا إليه أتى لنا مبشمش محوي، فأكلنا، مث حلقنا القاضي كرمي 
مجاعة، ومنهم ولده مشس الدين حممد، وأخوه مشس الدين حممد، وولده أبو البقاء، وابن الدين املذكور و

  .عمه زين الدين عبد الرمحن

مث تغدينا، مث قرأ احملب جار اهللا املذكور على شيخنا احمليوي املذكور جزء فضائل الشام للربعي، قراءة 
تني، على اجلزء املذكور، مث أنشد الشيخ حسنة عجلة أعجبت احلاضرين، وكتبت أمساءهم، وهو حنو املائ

الصاحل حممد بن اخلياط املدين املؤذن ا ومجاعته، فأطرب احلاضرين، وتباكى غالبهم، وتذكروا بذلك 
  .تأذينه حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نني مث أحسن القاضي كرمي الدين املذكور إليهم، وإذا بالعصر قد قربت، وكان قصدهم الذهاب إىل م
  .لزيارة سيدي أيب الربهان، وسيدي جندر، فأثين العزم عن ذلك

مث مد القاضي الكرمي الدين املذكور لنا أطعمة كثرية ملونة فأكلنا، مث أنصرفنا إىل منازلنا سوى احملب جار 
ه اهللا املذكور، فإنه بات مبرتل القاضي كرمي الدين املذكور؛ وقد ضيف احملب جار اهللا املذكور يف رحلت

  .هذه إىل دمشق مجاعات أخر، منهم نزيله مبكة الشيخ علي الغبشاوي الصاحلي ا
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مث صعدنا إىل زيارة مغارة األمراء بسفح قاسيون، فنعى علي احملب جار اهللا املذكور ا اجلزء الذي مجعته 
  .يف فضائلها، ومسيته بتفريج اهلم يف زيارة مغارة الدم

ناين، الذي ضيفه مبقام اخلليل، بأعلى قرية برزة، وقرأ عليه احملب ومنهم الشيخ شرف الدين موسى الك
  .جار اهللا املذكور جزء أيب اجلهم، وعلي جزئي الذي مجعته يف فضل املقام

ومنهم العالمة شهاب الدين الشويكايت احلنبلي، ضيفه مبرتله بالصاحلية، وقرا عليه وعلي بدار احلديث 
  .هللا بن املباركاألشرفية ا، كتاب الزهد لعبد ا

ومنهم الشيخ بدر الدين املاتاين احلنبلي ضيفه جبنينته بالصاحلية، وقرأ عليه وعلي، وعلى الشيخ شرف 
الدين املذكور، بدار السنة الضيائية ا، اجلزء األول من كتاب ذم الكالم، لشيخ اإلسالم األنصاري، 

  .كورةوجزء ذم البدع للحافظ ضياء الدين، منشئ دار السنة املذ

ومنهم ابن العم شهاب الدين بن قنديل ضيفه يف مرتله األنيق بالصاحلية، وقرأ عليه فيه جزئي املشتمل على 
  .األحاديث املسلسالت حبرف امليم وعدا أربعة وعشرون حديثاً، كلها مستخرجة من صحيح البخاري

    

عظيمة، وحضرها خلق، وقرأ ومنهم الشيخ مشس الدين الكفرسوسي، ضيفه بقريته كفر سوسيا ضيافة 
  .عليه جبامعها كتاب الشمائل للترمذي

ومنهم كاتبه ضيفته ببستان ابن سلطان بالنريب األعلى، وقرأت عليه كتايب املسمى بقدرة اجلليل فيما 
، وكنت أوال مسيته قراقيش اخللي، ألمر ذكرته أوله، مث عدلت عنه إىل هذا االسم، إىل غري ....ورد يف 

ضيافات، وقد تكررت من بعض املذكورين ويعلم أوقاا من الطبقات املكتتبة لذلك، ومن ذلك من ال
  .كتاب الرحلة الدمشقية للمحب جار اهللا املذكور 

ويف يوم اجلمعة حادي عشريه . ويف يوم الثالثاء ثامن عشره دخل إىل دمشق أوائل اجلند العسكر املصري
يخنا احمليوي النعيمي، جزءه املسمى بالقول املبني احملكم يف بيان قرأ احملب جار اهللا بن فهد املكي، على ش

أهل القرىب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، مبجلسه باجلامع األموي، مث قام إىل جملس السيد كمال الدين بن 
  .محزة، فقرأ احملب جار اهللا املذكور عليهم جزءين

ملقام الشريف، باألمان واالطمئان وأال ظلم ويف يوم الثالثاء خامس عشريه نودي بدمشق، على لسان ا
وال عدوان، وأن ال يظلم أحد من العسكر أحداً، وفيه أسلم يعقوب صرييف النائب، بعد عقوبته وأخذ 
مال، وزف وخلع عليه يف اليوم املذكور، مث يف ثاين يوم توىل ناظر اخلزانة ونقيب الديوان، وخلع عليه 

  .بذلك

بدمشق، أن حممداً ولد السلطان نازل مع العسكر، لكونه أمري آخور، وأنه وقد اشتهر يف هذه األيام 
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  .وصل دمشق يسكن يف بيت برد بك، الذي هو مسكن النائب، صهره اآلن

وفيها وقع بني هذا الشاب احلموي، املعروف مبعروف، الشاهد مبركز الشهود مبحلة باب السرجية، وهو 
لدين أمحد العجمي مث احلليب، ذي املئزر األخضر، املتمصلح مع ذلك يعقد العقود، وبني عشريه شهاب ا

املتمنطق، املشهور مبعرفة علم اهليئة، املرتلني مبدرسة النائب، وجرى بينهما كالم يستحي من ذكره، وفيه 
  .قذف يف حق أوالد اجلالل البصروي، فلما اطلع على ذلك النائب عزهلما من مدرسته ووىل غريمها 

ميس سابع عشريه وقع أيضاً بني القاضيني، الشهاب الرملي، والتقوى القاري، بسبب ويف بكرة يوم اخل
إمامة اجلامع األموي، كلمات قبيحات ال تصدر من مثلهما، وال من أقل منهما يؤدي أمرها إىل شيء 

عظيم، حىت بقي مجاعات من الترك وغريهم يستهزئون بأهل الشرع، فلما كثر ذلك عزهلما موليهما يف 
  .مامة منها، ومن احلكم أيضاً، وهو القاضي الشافعي، وكان ذلك بدار السعادة، وال قوة إال باهللاإل

ويف يوم الثالثاء ثاين مجادى األوىل منها، بعث األمري عالء الدين بن طالوا نقيب اجليش، إىل شيخنا 
غاشية على رأسه، احمليوي النعيمي، أن يكتب له صفة دخول األشرف برسباي إىل دمشق، ومن محل ال

  .وأين نزل، فكتب له ما تيسر له 

ويف يوم اجلمعة خامسه . ويف يوم األربعاء ثالثه دخل إىل دمشق األمري بيربس، ابن عم السلطان، بطلب
وفيه بعد صالا سافر النائب، . دخل إىل دمشق وإىل مصر، وأحد املقدمني، كرتباي أبو سنة بطلب أيضاً

  .اة السلطان، بعد أن ويل نيابة الغيبة خلازنداره خشقدموبقية األمراء إىل مالق

ويف ليلة السبت سادسه قتل نقيب البعين حسني الرافضي، بسكنه حبارة عريف باب املصلى، أيب بكر بن 
  .املبادل، وحصل له من نائب الغيبة إهانة بسبب ذلك

ألول تنبك اخلازندار، والثاين قانصوه ا: ويف يوم االثنني ثامنه دخل إىل دمشق ثالثة مقدمني، بثالثة أطالب
  .وفيه وسط نائب الغيبة رجالً من مجاعة ابن عالق. كرت، والثالث متر الزردكاس

ويف يوم اجلمعة ثالث عشره، عقب صالا باجلامع األموي، صلي غائبة على اثنني، أحدمها مبصر وهو 
د الصويف، وفيه نزل أمري سالح، الذي العامل العامل ابن عنان، والثاين بالقدس، وهو شهاب الدين أح

  .كان نائب الشام، أركماس، عند قبة يلبغا، وقد قرب جميء السلطان

مث أخربين العالء بن طالوا، نقيب اجليش املنصور، زوج ابنة العم، أم يوم األربعاء عاشر الشهر هذا 
و ومن معه الكلوتات اجتمعوا هم والسلطان يف أرض قلنسوة، فلما قرب ملك األمراء منه لبس ه

والقماش على العادة يف املواكب؛ فحني رآهم السلطان يف الطريق، نزل وضرب له سحابة، وفرش له 
  .بساط، ووضع عليه كرسي من فوالذ وجلس عليه
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مث أذن فجاؤوا وقبلوا األرض، األول فاألول، ومل يقم ألحد حىت جاء القضاة األربعة، فقام هلم نصف 
لكي فعظمه، وقام له أكثر من رفاقته؛ فلما جاء ملك األمراء قام له وسلم عليه وتشكر له قومة، خال املا

يف ايء، مث دعا السلطان بفرس ملك األمراء إىل قرب بساطه، وأمره بالركوب من على البساط، مث 
  .ركبا، وسارا إىل أن جاء إىل قابون فذهبب كل منهما إىل خميمه

ري آخور بأن ميشي مع ملك األمراء إىل خميمه، وقصد بذلك امللك، استعطاف وأشار السلطان إىل ولده أم
خاطر ملك األمراء على ولده، لكونه صهره، فلما وصل معه إىل املخيم، ألبس ملك األمراء لولد السلطان 

  .خلعة، مث عاد إىل عند والده وقبل األرض، مث انصرف

 عشرين درجة، ومد مساط عظيم بني يدي السلطان، وأمر السلطان بتهيئة الطعام، فما كان إال مقدار
فدعي ملك األمراء ومن معه لألكل، فأكلوا، مث أتى بالتشطيف، مث أسقاهم مشروباً، وإذا بفرسني 

بكنبوشني يدار ما ين يدي السلطان، مث التفت إىل ملك األمراء فاعتذر إليه يف إعطائهما فقط بأنه على 
ألبسه إياها؛ مث ألبس القضاة األربعة الشاميني، كل واحد منهم خلعة، وكان السفر، مث دعا خبلعة محراء ف

  .أيضاً معهم نائب غزة فألبسه خلعة، مث توجهوا مجيعاً إىل خميمام

ويف صبح يوم اجلمعة ثاين عشره وصل اخلرب إىل دمشق مبا وقع للنائب والقضاة مع السلطان، وكان عند 
  .لبشائر يف دار السعادةالعامة أنه غضبان عليهم، فدقت ا

ويف صبح يوم االثنني خامس عشره رجع النائب والقضاة إىل دمشق، ودخلوا يف موكب حافل، البسني 
اخللع السلطانية، فالنائب خلعته محراء مبقلب خاص، والشافعي بصوف أبيض واملالكي بأخضر، واحلنفي 

  . للسلطانواحلنبلي بأمحر، وزينت البلد، وشرع النائب يف يئة املدة

ويف بكرة يوم الثالثاء سادس عشره دخل إىل دمشق ابن سلطان جركس بطلبه، مث األمري جان بالط األبح 
بطلبه، مث األمري أنسباي احلاجب بطلبه، مث رأس نوبة النوب سودون الدواداري بطلبه، مث أمري سالح 

جمي بطلبه، وهو أحفلهم، مث أحد أركماس الذي كان نائباً بدمشق بطلبه، مث األمري الكبري سودون الع
املقدمني أمري آخور ثاين آقباي بطلبه، مث الدوادار الثاين عالن أحد املقدمني بطلبه، ونزل اجلميع باملصطبة 

عند القابون، مث ركب النائب وذهب ملالقاة السلطان، مث رجع من عند السلطان إىل القبة وهيأ أمر 
  .السماط

  . عشره وصل خميم السلطان إىل قبة يلبغا خارج دمشقويف عشية يوم الثالثاء سادس

ويف بكرة يوم األربعاء وصل السلطان ونزل مبخيمه بالقبة املذكورة والنائب ا مث جاء مجيع األمراء من 
املصطبة وغريها وحضروا السماط، مث خلع السلطان على النائب وعلى سبعة آخر معه، مث دخلوا دمشق 

ن بالقبة، وهرعت أكابر البلد، من األمراء والقضاة واملشائخ وغريهم، إىل السالم يف أة، واستمر السلطا
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  .عليه وعلى مجاعته

ويف بكرة يوم اخلميس ثامن عشره، وهو تاسع عشر حزيران، وثامن برج السرطان، دخل السلطان من 
ة الشرق يف موكب قبة يلبغا إىل دمشق، ماراً إىل املصطبة، عند القابون الفوقاين، خارج دمشق من جه

  .عظيم مل يشاهد مثله

عن ميينه ملك األمراء حامالً القبة على رأس السلطان، وهي شبه رأس ستر، وظاهرها حرير أصفر، ويف 
أعالها هالل من ذهب والغاشيه؛ قال شيخنا النعيمي، قدامه قصرية ماسكها بيده، وهو مستور ا ال 

  .يرى، وأما يسار السلطان فخال

لنائب، أمري كبري سودون العجمي، وعن ميينه أمري سالح أركماس، مث أمري جملس قصدهم، وعن ميني ا
  .فعدم مخسة؛ وخلفهم الصنجق السلطاين يف ذهب مزركش، مث من خلفه املماليك

    

وقدام السلطان اخلليفة املتوكل على اهللا أبو عبد اهللا حممد بن املستمسك باهللا أيب الصرب يعقوب اهلامشي 
الكمال الطويل الشافعي، وحسام الدين حممود بن الشحنة احلنفي، : اسي؛ مث القضاة األربعة املصرينيالعب

ونوام وعدم أربعة عشره، وهم : واحمليوي حيىي الدمريي املالكي، والشهاب أمحد بن النجار احلنبلي
 بقلعة اجلبل بالقاهرة، الشيخ مجال الدين الصاين، وصالح الدين القليويب قارئ احلديث: ستة للشافعي

وزين العابدين، والشيخ زين الدين الظاهري مباشر أوقاف احلرمني، والشيخ مشس الدين بن وحيش، 
الشيخ شرف الدين البلقيين احملدث، والشيخ غرس الدين : والشيخ مشس الدين البتنوين، وأربعة للحنفي

الشيخ معني الدين بن :  واثنان للمالكياملقرئ، والشريف الربديين، والشيخ زين الدين الشارنقاشي؛
الشيخ شهاب الدين اهليثمي، والشيخ مشس الدين : يعقوب، والشخ مشس الدين املديين، وأربعة للحنبلي

الطرابلسي الشييب، والشيخ شهاب الدين القدسي، والقاضي عز الدين سبط العز احلنبلي، كذا أمالين 
  . فهدعدم أخونا يف اهللا املؤرخ جار اهللا بن

مث قدامهم القضاة األربعة الشاميني، الولوي بن الفرفور، واحمليوي بن يونس، وخري الدين املالكي، وشرف 
  .الدين بن مفلح، وبعض نوام

مث أمري آخور كبري الناصري حممد بن السلطان، وقدامه رأس نوبة كبري سودون الدواداري وحاجب 
 آخور ثاين آقباي، وتاين بك اخلازندار، ومتر الزردكاش، احلجاب أنسباي، ودوادار ثاين عالن، وأمري

وقانصوه كرت، وقانصوه بن سلطان جركس، ويعرف باللوقة، وبيربس ابن عم السلطان، وجان بالط 
  .املوتر، املعروف بأيب ترسني، وجاين بك األبح

أمري آخور كبري ويف بعض املواضع تقدم األمري الكبري سودون العجمي إىل قدام القضاة، وعن ميينه 
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الناصري حممد بن السلطان، وعن يساره أمري سالح أركماس، وقدامهم رأس نوبة كبري سودون 
: الدواداري، واملعطوفون عليه، وعدم أربعة عشر، كذا أمالين إياهم أحد املقربني عند السلطان

خر من املقدمني السمرقندي، وذكر يل أن عدم ستة عشر، وأنه تقدم كرتباي وأبرك تتمتهم، وتأ
  .بالقاهرة وأعماهلا مثانية

مث أمراء الشام، مث كاتب األسرار الشريفة املقر احمليب حممود بن أجا احلنفي، وقدامه ناظر اجليش 
القصروي، وناظر اخلاص ابن اإلمام ومباشر ديوان اجليش ابن الشريجي، ونائب كاتب السر أمحد بن 

لتاجي بن الديوان، أمري التركمان بالشام، وديوان القلعة املنصورة ا، اجليعان، وبقية املباشرين، وقدامهم ا
  .وبقية املباشرين الشاميني، وقدامهم خزائن املال، وعدم ستة

السيد حيىي بن علي الرفاعي، والسيد حممد بن سامل : وقدامهم خلفاء الصوفية وعدم سبعة، وهم
ري، والسيد حممد األدهم، والسيد حممد البسطامي، والسيد األمحدي، والسيد حممد بن زين العابدين القاد

  .حممد الدسوقي، وخليفة الست نفيسة

السيد راجح، والسيد قاسم، ولدا حممد بن : وقدامهم أوالد حممد بن بركات صاحب مكة املشرفة، ومها
خيهما السيد بركات بن حسن بن عجالن بن رميثة بن أيب سعد حممد بن أيب عزيز قتادة احلسىن، وابنا أ

هزاع، ومها السيدان حمارم، وزاير، وابن أخيهما أيضاً السيد شرف الدين رميح، وابن قريبهم الشريف 
  .أبو سعد بن رميثة بن بركات، ومجاعتهم

وقدامهم حمفتان على بغال، إحدامها للسلطان، والثانية البنه، وقدامهم من اخليل انونة مائة، فمنها 
أطلس، ومنها ثالثون بلبوس مذهبة، ومنها عشرة بكنابيش ذهب مرصعة بالآلىلء مخسون جبالل صفر من 

  .وغريها، ومنها عشرة من خواص اخليل غري ملبسة 

وقدامهم مائة هجني بأكوار مزركشة، منها مخسون على أمحر، وباقيها مغرق، مكتوب على غالبها اسم 
  .السلطان، وعلى بعضها طومان باي، وعلى بعضها قايتباي

قدامهم كرسي امللك احململ على بغل، وهو مرصع بالدر واجلوهر والبلخش وغري ذلك، وقدامه ثالث و
أبغال للشربدارية، راكب يف وسطها ثالثة أوالد صغار، عمالني يف اإلنشاد مل نسمع أطرب منهم، وهم 

  .سائرون

؛ وقدامهم البارودية، وقدامهم أربعة أنفس راكبني، وخلف كل واحد منهم فهد، وقدامهم أمحال الضوية
  .وقدامهم الطبل والزمر، وقدامهم السبق، إىل غري ذلك مما يطول تعداده، وكان يوماً مشهوداً

    

وملا مر السلطان على باب النصر، الذي يف رأس القبيبات، نثر عليه صدقة اليهودي، معلم دار الضرب 
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فا درهم، فاقتتلت الناس على بها، فأمره بدمشق، دراهم وأشرفية أصطنعها لذلك، خفيفة، ويقال إا أل
  .السلطان بالكف عن ذلك

وملا جاء إىل حملة ميدان احلصى، القته اإلفرنج املستأمنني هناك، ومعهم قنصلهم، وفرشوا له قطعاً من 
ان اجلوخ، ونثروا عليه دراهم وقبارصة؛ وقال إا مائتا دينار، فاقتتل الناس أيضاً على بها، فأمرهم السلط
  .بالكف عن ذلك، وقطع مجاعته اجلوخ وتناهبوه، وملا جاء إىل حارة السمرة، نثروا عليه مخسمائة درهم

وملا نزل بالصطبة قدم له النائب ضيافة عظيمة، فأكلها، وخلع عليه خلعة عظيمة، مزركشة على أخضر، 
راء يف موكب عظيم، وكمل له بأكمام مذهبة يلبغاوية، فعاد ا إىل مرتله دار السعادة، ومعه غالب األم

  .ذا اخللعة عدة ستة وثالثني خلعة، من أول كفالته إىل اآلن

مث بلغين أن الغاشية، أول ركوب السلطان، كان حاملها سودون العجمي األمري الكبري، إىل أول عمائر 
يه جراقطلي دمشق، فقيل هلم إمنا العادة حيملها نائب الشام، كما فعل مع برسباي األشرف، محلها عل

نائب الشام، يف يوم االثينن خامس عشر شعبان سنة ست وثالثني ومثامنائة، من القبة إىل املصطبة، فلما 
مسعوا ذلك، محلها النائب سيباي نائب الشام حينئٍذ، مث خلع السلطان على األمراء السبعة، كما فعل 

  .باألمس، مع السبعة األخر، فاجلملة أربعة عشرة أمرياً

م اجلمعة تاسع عشره خطب باجلامع األموي قاضي قضاة الشافعية املصري، وصلى خلفه رفاقته ويف يو
الثالثة مث صلى بالناس اجلمعة، وكرب خلفه مؤذنو السلطان، وملا فرغوا من التسبيح عقيب الصالة أنشد 

  .الصبيان، الذين كانوا مع السلطان، واجتمع الناس عليهم حىت كادوا يقتتلون

فدعا األربعة املصرية أخانا احملب جار اهللا بن فهد املكي، فقرأ عليهم املسلسل باألولية، مث مث حطوا، 
ثالثيات الصحيح، وحضر ذلك القضاة األربعة، ونواب القضاة الثمانية، وخالئق وجلس القاضي الشافعي 

وحتته ... وعن يساره املصري يف احملراب باملقصورة، وعن ميينه احلنبلي املصري، وحتته احلنفي الشافعي، 
  .احلنفي املصري، مث الشافعي الشامي مث املالكي، مث احلنبلي الشاميني

من حافظ العصر ... وسبب هذا الس ما حكيته ألخينا احملب املذكور، من إمالء احلديث املسلسل 
نفية باجلامع شهاب الدين أبو الفضل بن حجر، قاضي القضاة الشافعية بالديار املصرية، جتاه حمراب احل

قاضي احلنفية ا البدر العيين، : املذكور، ملا نزل صحبة امللك األشراف برسباي، وكان مع رفاقته الثالثة
وقاضي املالكية الشمس البساطي، وقاضي احلنابلة الزين بن نصر اهللا، فذكر هلم فذلك فأرادوا مضاهاة 

  .ذلك

زول من حسبة مصر، لظلمه بعد خروج السلطان ويف ليلة السبت عشريه دخل من مصر إىل دمشق، املع
منها، األمري ماماي الصغري، فإن دوادار السلطان مبصر أرسل عرف السلطان بظلمه، فأرسل عزله، وأمره 
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  .أن يتجهز خلفه، وأن يويل الدوادار يف احلسبة من أراد، فامتثل ذلك وحلق السلطان ليلتئٍذ

 خميم السلطان بالصفة عند القابون الفوقاين، فاجتمعت ويف يوم السبت املذكور ذهبت يف مجاعة إىل
باخلليفة وقرأت عليه باملسلسل باألولية، مث مسعته عليه، مث قرأت عليه ثالثيات البخاري، مث توجهت من 
عنده إىل القاضي الشافعي، فقرأا عليه أيضاً، بعد أن مسعت منه املسلسل باألولية، مث توجهت إىل عند 

ي فقرأت عليه املسلسل باحلنفية، ومسعته عليه، مث توجهت إىل عند القاضي املالكي، فقرأت القاضي احلنف
عليه جزء الثالثني حديثاً املنتقاة من صحيح مسلم، مث توجهت إىل عند القاضي احلنبلي، فقرأت عليه املائة 

ب جار اهللا بن فهد، حديث املنتقاة من ثالثيات مسند أنس واملسلسل باملصريني، وكان صحبيت أخونا احمل
ومعه الشمسي حممد بن األكرم، وقصدت ه القراءة حترير ما عندهم من أحاسن املرويات، فإن باألمس 
ملا قرأ على القضاة األربعة املصريني، مبقصورة اجلامع األموي؛ أخونا جار اهللا املذكور، املسلسل باألولية، 

  .مث ثالثيات الصحيح، ربح سوق أسانيدهم إليها

    

ويف يوم األحد حادي عشريه أرسل النائب تقدمة للسلطان، عدة أربعة عشرة صدراً، على رأس كل 
رجل صدر مغطى بلون من األلوان، يف أربعة صدورة مخسون ألف درهم فضة، ويف بقية الصدورة قماش 

ة من مفتخر، وخلف هذه الصدورة عدة عشرة من مماليكه اخلاص الكتابية احلسان، وخلفهم عدة عشر
  .اخليول اخلاص، أمري آخور الكبري تنم، وخازنداره خشقدم، واملقدم ناصر الدين بن احلنش

ويف هذا اليوم قدم املقدم ناصر الدين املذكور للسلطان، تقدمة أخرى كثرية من املال، قيل ألف دينار، 
زيت، ومن العسل، ومن اخليل، ومن الغنم، ومن اجلمال، ومن البقر، ومن األوز، ومن الدجاج، ومن ال

  .ومن األرز، ومن الدبس ومن السمن، وغري ذلك

وفيه أمر السلطان باملصطبة بإشهار النداء باألمان واالطمان، وأن ال أذى وال عدوان، وأن ال حيمل أحد 
  .من العوام سالحاً

لسر ابن ويف يوم الثالثاء ثالث عشريه ذهبت يف مجاعة إىل خميم السلطان باملصطبة، فاجتمعت بكاتب ا
حتقيق الرجا لعلو : أجا، وقرأت عليه املسلسل باألولية واملسلسل بالدعاء يف امللتزم املخرجني، يف كتابه

املقر احليب ابن أجا، ختريج أخينا يف اهللا احملدث جار اهللا بن فهد املكي حبضوره، مث اجتمعت ببقية 
 اإلمام، بسبب حبه للفقراء، وحفوه على املباشرين املصريني، فرأيت أمثلهم ناظر اخلواص الشريفة ابن

  .طلبة العلم

ويف يوم األربعاء رابع عشريه رحل السلطان من الصفة، وهدت الزينة من البلد، توجه معه يف الترسيم 
احمليب ناظر اجليش بدمشق، وناظر القلعة ا، وما مع ذلك، بعد أن كان وقع بينه وبني أمري سالح 
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دين له عليه، وأراد أمري سالح أن يشتريه من السلطان خبمسني ألف أركماس مرافعة عظيمة بسبب 
  .دينار، فالتزم للسلطان بغالبها

وكذلك توجه معه يف الترسيم مباشر القلعة الدمشقية الصفدي، ويوسف السامري ديواا، والتميمي 
ر اجلوايل، بسبب شاهدها، ليعلموا حساا، وكذلك ذهب معه يف الترسيم أيضاً احمليب بن اخليضري ناظ

  .مال متأخر عليه منها

ومل يفرج السلطان يف مدة إقامته ذه املصطبة عن أحد كربة، وكلما رفعت إليه قصة يؤخرها حىت 
يرجع، وقد ذهبت مع مجاعته مدرسة الشيخ أيب عمر بصاحلية دمشق ليشكوا له حاهلم يف قمح داريا، 

شهر رمضان، فلما وصلوا إىل قربه جلس املتضرون يقرأون واملال املرتب هلم يف القلعة بسبب الطعام يف 
عندنا ميت حىت جتيئوا تقرون عليه ؟ فرجعنا : القرآن له، فأمر مماليكه فضربوهم بالعصي، وقالوا هلم

  .خائبني منه

ويف هذا الس جاء إليه قنصل اإلفرنج ومجاعته دايا، فقدمهم وأكرمهم؛ وكان السلطان يف هذه األيام 
 كان فيها باملصطبة قد رسم بيناء قبتني ا، فحضر معلّم املعمارية مبصر، ومعلّمهم بدمشق وبقية اليت

  .املعلمني، ورمسوا مكاما، مث شرعوا يف ذلك

مث ركب السلطان يف أواخر هذا النهار، وسافر بعد أن خلع على النائب خلعة أخرى ذه املصطبة، 
  .فكملت خلعه سبعاً وثالثني

 اخلميس خامس عشريه خلع النائب على أمري آخوره تنم بنيابة الغيبة، وأمر بإشهار النداء بأنه ال ويف يوم
 ويف يوم اجلمعة سادس عشريه جاء اخلرب بأن نائب -. ظلم وال عدوان؛ مث خلع على خازنداره خشقدم

  .يف القطيفةحلب خري بك، ونائب محاة جان بردي الغزايل، ومعهما قضاة البلدين، القوا السلطان 

ويف يوم السبت سابع عشريه ركب مماليك النائب عليه، وحتصنوا باجلامع األموي، وغلقوا أبوابه ومنعوا 
الناس من الصالة فيه، وغلق أسواق دمشق خوفاً من بها، وخطفت بعض العمائم، بسبب اختالفهم مع 

راد أن يصرف لكل واحد منهم أستاذهم على مقدار صرف اجلامكية يف التوجه خلف السلطان فإنه أ
مخسني أشرفياً، بأنقص من مماليك السلطان بثمانني أشرفياً، وفرساً، فأبوا ذلك، وقصدوا ب بيت أمري 

آخور كبري تنم، فدافعهم، فجرحوه، فبلغ اخلرب للنائب، فجاء إليهم ومعه العالء بن طالوا فقط، فلم 
لوا املذكور، وأمري آخور ثاين شكم، والدوادار الثاين، يواجهوه، وهربوا، مث مشى بينهم العالء ابن طا

  .بالصلح ووفّقوا بينهم على كمية

ويف هذه األيام نقب احلرامية مرتل فرج ابن صبي الوايل، ودخلوه، وهو ومجاعته نائمون فوق السطح، 
ريب القطيفة،  وفيها طلع مجاعة من اخليالة على بعض األمراء ق-. وأخذوا له ما قيمته أربعمائة دينار
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وأخذوا خيله وقماشه وماله، فشكا إىل النائب، فأحضر ابن عالق وألزمه السعي يف حتصيل غرمائه، وإال 
  .غرم له ما ذهب له

    

ويف يوم الثالثاء مستهلّ مجادى اآلخرة منها، شكا ابن عالق للنائب من أهل القيجانة فأمر بنهبهم، فنهب 
وم اخلميس ثالثه دخل، ابن قرقد الشاب، وهو ابن أخي ملك الروم  ويف ي-. أمواهلم وقتل منهم مجاعة

سليم خان، إىل دمشق من مصر، وتلقّاه النائب وقضاا، واألمراء، ودخل يف موكب عظيم، وهو أمرد، 
ومعه والدته، وكانت فرت به من عمه ملك الروم سليم خان إىل ملك الشرق إمساعيل الصويف، فلما 

له، فرت به إىل سلطاننا، وملا عزم على التوجه إىل عمه أبقاه هو ووالدته .. .كسره ملك الروم و 
بالقاهرة، مث بدا له يف أثناء الطريق صحبته معه، فوجه إليه دوادار سكني، جاء به، فوصل يف هذا اليوم، 

  .رابته ويف هذا اليوم خلع النائب على أمري ابن عالق وق- . صحبتهما اخلواجا ابن النرييب املعزول

ويف ليلة اجلمعة رابعه ضرب عريف القراونة، موسى بن بلغان، فدافع عنه عبده، فضرب ومل يرجع، 
وأخذه وهرب به؛ مث تويف موسى املذكور منها، وخصمه البيطار على خطّة، فلما دفن موسى توفّي 

ضر أكابر الشاغور إن مل حت: خصمه، فدفن، وحضر أخو البيطار، وشكا إىل النائب فأمر بتوسيطه مث نادى
  .بعد صالة اجلمعة، وإال حرقت الشاغور، مث قتل عريف القبيبات

ويف بكرة يوم اخلميس عاشره، وهو عاشر متوز أيضاً، سافر النائب الحقاً بالسلطان يف موكب عظيم، 
  .لسبتوخرج معه القضاة األربعة للوداع، وملا نزل باملصطبة، السلطانية رجعوا، ومل يرحل منها إىل يوم ا

ويف يوم اخلميس املذكور خلع النائب الغيبة على عرفاء احمللّتني، منهم عريف باب املصلّى أبو بكر بن 
املبارك، ومنهم عريف الصاحلية علي بن اهلريري، وسار نائب الغيبة سرياً حسناً، ومل يكن دأبه إال تتبع 

  .املناحيس وقتلهم

 ويف يوم األحد ثالث عشره -. ي، عريف قرب عاتكة كانويف ليلة السبت ثاين عشره قتل ابن املاخوز
هجم ابن الكركية احلريري الصغري، ومعه ابن عرين من أهل ميدان احلصى، على عريفهم ابن سعيد 

فقبض على ابن الكركية وفر رفيقه، وأتى به إىل نائب . وضرباه بالسكاكني، فمر عليهم كاشف حوران
أتى إىل دور أهله ودكاكينهم فختمها، وأما ابن سعيد املضروب فلم الغيبة، فأمر بتوسيطه، مث ركب و

  .ميت

ويف ليلة االثنني رابع عشره أبدر القمر، مث ملا توسط السماء ابتدأ يف اخلسوف إىل أن خسف مجيعه، مث 
 ويف هذا اليوم زعم بعض املنجمني أن السلطان مغلوب مع ملك الروم، -. استمر حنو ساعتني واجنلى

  .مقتضى قاعدة حساب الغالب واملغلوب، فاهللا حيسن العاقبةوهو 
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 ويف يوم األحد - . ويف يوم الثالثاء خامس عشره بلغين أن النائب حبماة ضعيف، وأنه أرسل يطلب حمفّة
سابع عشريه وسط نائب الغيبة األربعة من احلرامية، منهم عمر اهلجان، األمسر من زقاق األمري فارس، 

  .، منها ما أخذ من بيت فرج املتقدم ذكرهخرج عندهم عمالت

  .ويف يوم االثنني ثامن عشره وسط نائب الغيبة مخسة منهم أيضاً

  .وفيه ختاصم أهل داريا وأهل صحنايا، فخرج إليهم نائب الغيبة ونائب القلعة، وأصلح بينهم

  .ويف الثالثاء تاسع عشريه بلغين أن ديوان نائب القلعة تويف يف عسكر السلطان 

ويف يوم اجلمعة ثاين رجب منها، خطب باجلامع األموي خطيب مكة، البساً السواد وهو صاحبنا اإلمام 
األصيل اخلطيب وجيه الدين عبد الرمحن بن اخلطيب فخر الدين أيب بكر بن اخلطيب أيب الفضل حممد 

 مث يف يوم - . النويري القعيلي املكي الشافعي، وهو ابن أخي شيخنا خطيب مكة الشيخ حمب الدين
  .اجلمعة تاسعه خطب أيضاً مبدرسة النائب خارج باب اجلابية

 ويف يوم اخلميس - . ويف هذه األيام تواترت األخبار بأن السلطان بقلعة حلب، وأن نائب الشام حبيالن
ثاين عشريه تويف ارم نقيب النوبة ابن عدوس، وحيكى عنه أنه يف حال صغره كان ينقش كالنساء يف 

  .ت التعيس أيب بكر بن زريقبي

ويف بكرة يوم اجلمعة ثالث عشريه ورد مرسوم مؤرخ بثامن الشهر من حلب من السلطان، وفيه أنه عزم 
على التوجه إىل مالقاة ملك الروم سليم خان، وأنه يسأل الدعاء من أهل دمشق له، وأن ملك الروم قد 

فاجتمع قضاة دمشق األربعة، والشيخ عبد النيب، جهز عساكر كثرية من النصارى واألرمن وغريهم له، 
ومن يلوذ به من املرائني، يف جامع بين أمية بعد صالا يف املقصورة، وكذا يوم السبت واألحد، وقرأوا 

سورة األنعام، ودعوا للسلطان وعسكره، وخصوصاً بني اجلاللتني، ومل حيضرهم أحد من املباركني، 
  .صده اخلري منهماوألسنتهم ناطقة بالدعاء ملن ق

    

وشاع بني الناس أن سبب توجهه، بعد أن كان قصده الصلح، توجه ملك الروم إليه وأخذ قلعة الروم، 
وما واالها، إىل عينتاب، بسبب أنه اطلع على مطالعات من سلطاننا إىل اخلارجي إمساعيل الصويف، 

  .د مجاعة سلطاننايستعينه على قتال ملك الروم سليم خان، على يد البهلوان، أح

ويف عشية يوم السبت ثاين شعبان منها، وصل اخلرب على يد هجانة إىل دمشق، أن سلطاننا التقى مع ملك 
الروم يف مرج دابق، مبوضع يعرف بتل الغار، وقيل مبرج الطبقة، فوق أرض مرج دابق، يوم األحد رابع 

يت قرأ فيها قضاة دمشق األربعة، والشيخ عبد عشريه رجب املاضي، وهو اليوم الثالث من الثالثة أيام، ال
النيب، سورة األنعام، ودعوا للسلطان كما مر، وأنه كانت النصرة أول النهار لسلطاننا، ويف وقت الظهر 
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  .اشتغل عسكره بالنهب، فرجع عليهم ملك الروم بالبندق الرصاص فكسرهم

يتا بالقولنج، وهو يستغيث باألغواث، فلما رأى سلطاننا ذلك دعا مبا فشرب، وأغمي عليه، مث سقط م
وقيل إنه سقط وبه رمق من احلياة، فأركب، مث سقط ثانياً ميتاً، ومل يقابل أحداً من مجاعته مثل ملك 

األمراء، فلما سقط سنجقه تفرق عسكره، وبعده األمري الكبري سودون العجمي، فلما سقط سنجقه تفرق 
  . الباقون منهزمني إىل حلبعسكره أيضاً؛ وافتقد مجاعات كثرية، ووىل

وأما سلطاننا فقطع رأسه ووجه إىل إصطنبول، كما قال يل احملب ناظر اجليش ؛ وجثته، قيل دفنت 
عندالشيخ دواد بأرض دابق، وقيل محلت إىل حلب، ودفنت بتربة له فيها، كانت قدمياً، ملا كان متولياً 

  .احلجوبية الكربى ا، والصحيح أنه مل يعلم حاله

يف يوم األحد ثالثه دخل غز كثريون إىل دمشق، من عسكرنا املنكسر، وعدة أمراء؛ وغلقت أبواب البلد و
كلها، واستمرت مغلقة طول النهار، ودارت الزعر يف البلد وضواحيها، وقتلوا خلقاً كثرية، منهم يف 

 على يد الشيخ حسني صاحليتها سبعة أنفس، منهم عبد اهللا عريف حارتنا، بعد أن كان تاب عن العريفية
  .اجلناين

ويف يوم االثنني رابعه دخل دمشق حممد بن سلطاننا، ومعه الغزايل جان بردي نائب محاة، وأركماس أمري 
كاتب السر ابن أجا، ونائبه سيدي : السالح، سودون الدواداري، وعالن، وتقدمهم أبرك، واملباشرون

 الدين بن الديوان بقلعة دمشق، واحمليب ناظر جيش أمحد بن اجليعان، وابن اإلمام ناظر اخلاص، وتاج
دمشق، وأخربوا أن القصروي ناظر جيش مصر قتل، وكذا ملك األمراء سيباي، والصحيح أنه مل يعلم 

  .حاله، وتبعهم القاضي احلنفي والقاضي املالكي املصريان

فاق مجاعة من األمراء الراجعني ويف يوم الثالثاء خامسه نودي جلان بردي الغزايل بدمشق بنيابة الشام، بات
مع ولد السلطان إىل دمشق، يف اصطبل دار السعادة، واتفقوا أيضاً على أن ولوا طرابلس، وصفد 

لشخصني آخرين، وخلع عليهم، ومشوا مع الغزايل إىل دار السعادة، ونادي باألمان وفتحت أبواب 
ىت يأيت جواب طومان باي الدوادار الكبري دمشق بعد غلقها، وحرج على الغز أن ال يسافروا إىل مصر، ح

  .من مصر

ويف يوم األحد عاشره وصل أدربش دوادار النائب سيباي، بعد أن كان جزم أهله والناس بقتله، راكباً 
محاراً مع بعض الفالحني إىل قارا، وركب منها إىل دمشق فرسا، وفرح به أهله بذلك فرحاً شديداً، 

  .ة العصمتية، وخلع عليه الغزايلوأردبش هذا هو ناظر اخلاتوني

وشاع بدمشق أن ملك الروم سليم خان دخل قلعة حلب، وتسلم املال الذي ا، ووزنه، وأرصده، وأقام 
  .بالقلعة نائباً له، قيل حبضرة اخلليفة والقضاة



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   281 

ويف يوم السبت سادس عشره وصل دوادار الغزايل إىل دمشق، بعد أن كان وجهه أستاذه إىل حلب، 
وقد كان نائبها . ف خرب ملك الروم، وأخرب عنه أنه ملك حلب بأمان من أهلها، وكذا قلعتهاليكش

تسحب مع العسكر املهزوم، وأنه بالتحقيق أخذ مجيع ما فيها من املال، ويقال إنه مائة ومثانية عشر محالً، 
  .خال ما كان فيها قبل ذلك، وملكها لشخص من جهته

حدمها من جهة الروم، واآلخر من جهة دمشق؛ وسكن يف القلعة، وعلى مث سد أبواب حلب خال بابني، أ
سور البلد أناس من رماة البندق، أخذ مجيع ما فيها من الودائع عند أهلها للمنهزمني، وأحسن إىل فقهائها 

  .وفقرائها، ودهخل حتت طاعته نائب حلب خري بك، فأكرمه 

ويف يوم الثالثاء .  لشخصني، وتوجه متسلمهما إليهماويف يوم األحد سابع عشره ويل الغزايل محص ومحاة
تاسع عشره شاع بدمشق أن السلطان مل ميت، وأنه وصل إىل مصر ومعه سيباي، وفيه عرض العسكر 

  .باملصطبة

    

ويف يوم األربعاء عشريه عزم أهل ميدان احلصى الغزايل، لوليمة صنعوها له، فذهب إليهم، وصحبته احملب 
 هذه الساعة أتى اثنان محويان إىل غالم مصري، كان أمرمها باملعروف، فضرباه خبنجر ويف. ناظر اجليش

  .حبضرة أهل السويقة احملروقة حىت مات، مث هربا فعدا خلفهما مجاعة فأدرك أحدمها وقتل

ويف هذا اليوم جاء ابن احلنش إىل املزة، يف مجاعات من اخليل، حني طلبه الغزايل، وقد كان الغزايل مسك 
املقدم عالء الدين بن العماد املقدسي، الشهري بابن عالق، قبل ذلك، وب بيوته وأودعه يف احلبس، 

إن قطعت رقبة ابن عالق، العدو األكرب يل، فأنا أدرك أمر ملك الروم : فأرسل ابن احلنش يقول للغزايل
ق يف احلبس، وأرسله إليه من بالد محاة إىل بالدي، على أن توليين نيابة محص، فأمر بقطع رأس ابن عال

إىل املزة، ويقال إنه أرشا الغزايل على ذلك؛ مث جاء ودخل دمشق، فألبسه الغزايل خلعة، وواله ما طلبه، 
مث ألبس الغزايل أيضاً، بعد ذلك، خلعة لصهر ابن احلنش، ابن جانباي البدوي أمري الشام، ودركه بالد 

  .حوران واملرج

 منهزمني من ملك الروم، وأخربا أن ملك الروم ويل فيهما متسملني من وفيه رجع متسلماً محاة ومحص،
عنده، فانزعج لذلك، وتيقن املغلوبية، وجهز حرميه إىل مصر، وكذا غالب األمراء بدمشق، وغالب 

 ويف يوم اخلميس حادي عشريه أذن الغزايل للغز بالسفر إىل مصر بعد منعهم، فسافر خلق كثري -القضاة 
  .هممنهم ومن غري

ويف يوم اجلمعة ثاين عشريه خرج ابن سلطاننا من دمشق إىل مصر، ومعه مجيع العسكر املنهزمني، 
واملباشرين املصريني، وامرأة نائب الشام سيبباي املقتول، وبنتها، وهي زوجة ابن السلطان املذكور، لكنه 
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الدها، وتنم أمري آخور الكبري أدربش دوادار و: مل يدخل ا إىل اآلن، وعن جنبيت احملارة هلما ماشياً
  .لوالدها أيضاً، ومعهما نساء كثريات على مجال مبحاير

تاج الدين بن الديوان، مباشر قلعة دمشق، يف حمفة، لكون : ويف يوم السبت ثالث عشريه حلق من تقدم
ني، رجله كانت مكسورة، وخرج معه حرميه وخلق من الشاميني، وتبعهم الغزايل جبماعته ملبسني هارب

ويقال إنه خائف من الزعر، مث إم واجهوه عند باب اجلابية، أحد أبواب دمشق، وكان قدامه ماشياً 
  .شيخ باب اجلابية املعقلي، فقتلوه وغمي عليه

مث داروا يف البلد وقتلوا مجاعات، منهم ابن احلنبلية فقتلوه يف بيته، ويقال إنه يستحق القتل، وقد رأيته هد 
وباع آلتها وجعل نفسه شريفاً كما قدمناه، وهو ليس بشريف، فإنه ينتسب إىل عدة مساجد وترب 

املسند زين الدين عبد الرمحن بن يوسف احلنبلي الشهري قدمياً بابن قريج، وحديثا بابن الطحان، وهو شيخ 
  .مشائخنا، ومل نر أحداً منهم، قال وال كتب وال أشار إىل أنه شريف

ن واحلاجب وغريمها، مث ذهبوا إىل حارة السمرة، وأرادوا حرقها وبها، فالتزم مث بوا بيت دوادار السلطا
م بعض القلعيني، ويقال إنه زقزوق، بألف دينار، فذهبوا عنها، مث وقع بني أهل املزة وداريا شر عظيم 

 العصر، واستوحوا أهل الصاحلية عليهم، مث انفصلوا عن غري قتال؛ ودار نائب القلعة يف دمشق دورة بعد
  .خيوف الناس، وبات أهل دمشق يف خوف عظيم، من هؤالء الزعر، ومن توجه ملك الروم إليهم

ويف أوائل ثلث الليل األخري من ليلة األحد رابع عشريه وقع حريق يف أعلى اجلانب الشمايل من بيت 
ضي احلنفي ابن يونس ويف هذا اليوم ذهبت الزعر إىل القا. فارس، قبلي محام الزين، ومن ساكنيه األكراد

  .وراموا قتله، فاختفى منهم، فأرادوا اهلجم على بيته، فرجعهم حرميه عنه بدفع عدة دراهم إليهم

ومنه إىل القاضي الشافعي ابن الفرفور، فردهم عنه جبملة من الدنانري، ويقال إا مائة دفعها إليهم، مث 
وفيه أخرج من القلعة .  ثيابه وجرحوا فرسهاستخدم عنده قواسة، ومسكوا القاضي ابن الفيقي فشلحوه

  .إىل عند ضفة اخلضر، قدام باب الفرج، ألجل احلصار، عربة، وبات الناس يف خوف عظيم مما تقدم

فرغت البيعة، أو فرغت : ويف ليلة الثالثاء سادس عشريه رأى شيخنا احمليوي النعيمي يف املنام قائالً يقول
ويف اليوم املذكور وصل شخص من أهل . حىت استيقظ وظن أم التركبيعتهم، ومل خيطر بباله من هم، 

  .محص، وأخرب أن العسكر الرومي وصل أوائله إىل محص

    

ويف يوم اخلميس ثامن عشريه وصل متسلم ملك الروم إىل القابون الفوقاين، وامسه مصلح ميزان، مث وجه 
وابن عطية التاجر إىل دمشق ليكشفوا هل اثنني من اخلاصكية، ومعهما السمرقندي، ويونس العاديل، 

يسلمون أم يقاتلون؟ وقد كان اجتمع قبل هذا اليوم شيخنا عبد النيب، والشيخ حسني اجلناين، والشيخ 
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مبارك القابوين، وخلق، يف املصلى مبيدان احلصى، واتفقوا هم ومشائخ احلارات على تسليم البلد، فتلقت 
، مع ليل ومشاعلي ينادي باألمان، إىل أن وصلوا إىل باب الفرج، اخللق هلذين اخلاصكبني، ومن معهما

فوجهوا األمري إمساعيل بن األكرم إىل نائب القلعة، فامتنع من تسليمهما، فسلمتهم الناس البلد، ودخلوا 
  .إليها، وفتحوا أبواا، وكان هلا من يوم السبت مغلقة

أخربه ذلك، فدخل ومعه حنو من مائيت نفس، فأنزل ببيت مث وجهوا إىل املتسلم إىل القابون ابن قرقماس ف
أردبش، مشايل املدرسة العزيزية، مث إنه أرسل قفل أبواب البلد، وحط عند كل باب بعضاً من مجاعته، 

وجاء إىل اجلامع األموي، ومعه القضاة األربعة الشاميون، والشيخ عبد النيب، وكتبوا يعرفون ملك الروم 
 عسكره بعدم األذية وأرسلوا إىل كل حارة من حارات دمشق، كالصاحلية، اثنني من مبا وقع، لينادي يف

  .مجاعته ليدفعوا عن تلك احلارة من يؤذي من العسكر، ففرح م العوام

ويف يوم اجلمعة تاسع عشريه دخل دمشق خري بك، املعزول عن حلب، وهو حملوق اللحية، وعليه لبس 
حد املباشرين مبصر، واملتسلم اجلديد مصلح ميزان، وأتوا إىل علي باي العثمانية، ومعه يونس العاديل أ

  .نائب قلعة دمشق وحتادثوا، مث خلع نائب القلعة على املتسلم اجلديد 

مث دخل نائب الشام اجلديد من قبل ملك الروم سليم خان، وامسه يونس باشا، ونزل باملرجة، غريب امليدان 
ور، مث عاد إىل نائب القلعة وأخذه، وذهب به من القلعة إىل نائب القلعة األخضر، فأتى إليه خري بك املذك

و على زيهم بكفوف ذهب، وألبس جلماعته لكل واحد منهم خلعة، وعادوا إىل القلعة، بعد أن اتفق 
  .النائب اجلديد، مع نائب القلعة، على أن ميسكها إىل أن حيضر السلطان 

  .وي الولوي بن الفرفور باسم ملك الروم، وكذا يف سائر اجلوامع مث يف يوم اجلمعة خطب على منرب األم

مث تتابع دخول العسكر، فذهب بعضهم ونزل على أناس خارج دمشق كرهاً، فذهبوا إىل نائبها واشتكوا 
  .عليهم، فجاء ربطهم يف حبال، مث ذهب م إىل ضفة اخلضر وضرب أعناقهم، فارتدع بقية العسكر م 

 النيب والشيخ مشس الدين الكفر سوسي إىل مالقاة ملك الروم، ومعهما مجاعة فلم وتوجه شيخنا عبد
  .جيتمعوا به 

مث جاء قاٍض حنفي من قبل ملك الروم، وهو علي زين العابدين بن الفنري، ونزل يف بيت الولويل بن 
شمس بن الفرفوري، فأتى إليه مبشروب، فلم يشربه، ومبأكول، فلم يأكله؛ مث وىل من حتت يده ال

البهنسي احلنفي، والشهاب الرملي الشافعي، والشمس بن اخليوطي املالكي، وتعاطى احلسبة، مث حصر 
الشهود يف مثانية يف مجيع البلد، وألزمهم أن ال يشهدوا إال ببابه بدرهم معني، وهو على الورقة غري ورقة 

مل تلك الورقة، وأربعة للشهود مث العقد مخسة وعشرون درمهاً، منها عشرون له، ودرهم للنائب الذي حي
زادوا ذلك درمهاً للمحضر؛ وعلى ورقة العقد إن كانت بكرا مائة وإن كانت ثيباً مخسة وسبعون، وما 
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وجعل إمامة اجلامع األموي للقاضي شهاب الدين الرملي . زاد على اخلمسة والعشرين يكون للصوباشي
  .املذكور 

ا، وصل ملك الروم سليم خان بن بايزيد خان بن حممد خان ويف بكرة يوم السبت مستهل رمضان منه
بن مراد بك بن حممد بن يايزيد بن مراد بك بن أردخان بن علي بن سليمان بن عثمان، وعثمان هذا من 

مماليك أمحد بن طولون صاحب مصر، وقيل من مماليك املأمون إىل املصطبة لصيق القابون الفوقاين، يف 
ها، ويقال إن عدا مائة ألف وثالثني ألفاً، ما بني أروام وأرمن وتتر وسوارية عساكر عظيمة مل نر مثل

  .وإفرنج وغري ذلك 

وقدامه ثالثون عربة، وعشرون قلعة على عجل، يسحب كالً منها بغالن؛ وملا أطلقوا البارود يف املصطبة، 
ارة، وخلفهم املشاة رماة ظنت أهل دمشق ان السماء انطبقت على األرض، وخلفهم النايات والطبول النق

  .البندق، وخلفهم اخلنكار امللك املذكور، وخلفه السناجق والطوخان والعساكر على حسب طبقام 

    

وملا نزل مل جيتمع به أحد، ولكن قضاة دمشق األربعة كانوا باتوا تلك الليلة عند القاضي كرمي الدين بن 
قاضي العسكر، فجاء م اخلنكار، فباسوا يده، األكرم، مث سروا من عنده، فاجتمعوا يف الدرب ب

الشافعي، مث احلنفي، مث املالكي، مث احلنبلي، مث قرأوا الفاحتة ومشوا؛ مث جاء السيد كمال الدين بن محزة، 
ومعه مجاعة من الشرفاء، ففعل م كذلك، وملا نزل جاء نائب القلعة الدمشقية إليه وسلمه مفاتيحها، 

  .ته فقبض عليه وعلى مجاع

ويف يوم األحد ثانيه جاء دفتردار اخلنكار إىل عند احملب ناظر اجليش، وطلب مباشري الترك السمر، 
  .وطلب منهم حسام فيما مضى يف الدخل واخلرج من جهام 

ويف يوم االثنني ثالثه جاء قاضي العسكر األكرب، ركن الدين بن زيرك، إىل اجلامع األموي، واجتمعت به 
  .راهم مثة، وفرق د

وفيه نودي للحج بالتأهب له، وضبطت عدة البيوت والدكاكني وسكاا داخل دمشق، بإشارة قاضي 
  .البلد الرومي 

وفيه ذهبت إىل وطاق اخلنكار، قاصداً االجتماع باملدرسني الذين معه، ويقال إن عدم ستة وثالثون 
يه، فذهلت من كثرته، وتعجبت من مدرساً حنفياً، فلم يتيسر ذلك لعدم املعرفة بلسام؛ فدرت ف

األسواق اليت فيه، وقلما تروم شيئاً إال جتده فيها، وهي سائرة معه من بالده؛ فمن صنف اللحامني مخسة 
عشر قالياً للحم، ومثلها من الطباخني لعدة ألوان، ومثلها حكماء، ومثلها جراحية، ومثلها بياطرة، ومثلها 

الفون، وهذه االعداد تقريباً، وغالب ظين أا أكثر من ذلك، إىل غري أساكفة، ومثلها حدادون، ومثلها ع
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  .ذلك من السوقة 

مث ذهبت إىل العربات والقالع، فتفرجت فيها، ومل أرها قبل ذلك، فإذا هي أمر عجيب تدل على متكنه؛ 
 والعربات جمرترة، بعضها يف بعض، حبيث إذا صفت تكون كالسور، وكل عربة ترمى بندقة ملء كف

  .الرجل من رصاص، وهلذا البندق صندوق حتتها، وهي مركبة عليه يف طول الشخص 

مث ذهبت إىل خميم اخلنكار فلم أمكن من القرب به، وتفرجت على طبوله فإذا كل طبل قدر محولة 
رجلني، حيمل كل اثنني منها على مجل؛ وخميمه على نفس املصطبة، والعسكر بالبعد منه قدر رمية حجر 

  .انب، وهم حمتاطون به كالسور على البلد من كل ج

مث مررت على املقدم ناصر الدين بن احلنش، فإذا به قد ألبسه باشاوات اخلنكار خلعة، وأعطوه سنجقاً، 
وزادوه على التقدمة إقطاع األمرية الكربى بالشام، وإقطاع نوى، وإقطاع ذخرية ابن السلطان، وألزموه 

  .بإحضار العرب، فالتزم ذلك 

يه دخل اخلليفة وقضاة مصر، خال احلنفي، فإنه ذهب مع املنهزمني إىل مصر من حلب إىل الصاحلية، وف
وهم يف حال رثة؛ مث نزل اخلليفة داخل دمشق، والقضاة بالصاحلية، واخلنكار بعسكره يف املصطبة؛ وقد 

  .امتألت دمشق ونواحيها من عسكره 

  .لظاهر، خال الناصر وفيه شاع بدمشق أن املصريني سلطنوا قانصوه ا

ويف يوم اخلميس سادسه دخل اخلنكار من املصطبة إىل محام احلموي، الكائن بعمارة السلطان قايتباي، 
مبحلة مسجد القصب، ودخله وأعطى ملن حلق له مخسمائة درهم، وملعلم احلمام مثلها، ونودي له مبعلم 

اة البندق، وخلفهم الشاووشية، مث هو، احلمامني؛ وكان قدامه من اخلاصكية جانب كثري، وخلفهم رم
وخلفه مملوكان أمردان بشعور، البسني على رأسيهما كوفيتني من ذهب، وخلفهما مجع من عسكره؛ 

وكان قبل دخوله بلحية لطيفة، فلما خرج من احلمام رأيناه قد حلقها كغالب عسكره؛ مث ركب ورجع 
  .إىل املصطبة 

النيب، وهو من عصبيته، أنكر عليه يف أنه ذهب هو ومجع من الطلبة وبلغين يف هذا اليوم أن شيخنا عبد 
  .والعلماء فلم جيتمع عليهم، وجاءت اإلفرنج وقنصلهم فاجتمع م 

ويف يوم اجلمعة سابعه أتى اخلنكار من املصطبة إىل اجلامع األموي، ودخل من الباب الشمايل املسمى 
ت النسر، إىل املقصورة بعد صالة اجلمعة ا، وأبواا بالناطفانيني، مث من باب جب اهلريشة، إىل حت

  .مغلقة 

وكان اخلطيب القاضي الشافعي الولوي بن الفرفور أجاد يف خطبته، واستطرد يف اخلطبة األوىل إىل ذكر 
السبعة، الذين يظلهم اهللا يوم ال ظل إال ظله، ومنهم اإلمام العادل، وطبق ذلك على ملك الروم احلاضر 
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وذكر يف الثانية نسبه باختصار عند الدعاء له، ولقبه بامللك املظفر، وصرح بأنه سلطان احلرمني مسجعاً؛ 
  .الشريفني 

    

وقبل اخلطبة قرأ مؤذنو اجلامع املذكور حبضرته عشراً من القرآن، بعد أن قرأوا سورة الكهف قبل جميئه؛ 
استوىل عليها بعد كسرة اخلارجي إمساعيل مث قرأ احلافظ التربيزي، أحد اجلماعة الذين كانوا ا، ملا 

  .الصويف، عشراً من سورة مرمي، بصوت لطيف على طريقة العجم 

وملا فرغت الصالت سكت املؤذنون حىت سنن مجيع الناس، كما هو مذهب احلنفية، مث سبحوا بعد ذلك 
منه، وأرسل ودعوا مث انصرف اخلنكار، وانكبت اخللق عليه للفرجة، وخرج من املكان الذي دخل 

ومثلها للمؤذنني، ومثلها ألئمة اجلامع املذكور، وألفاً لبواب املقصورة، ومع ذلك مائة رأس ... للخطيب 
  .من الغنم، اقتسموها، مث ذهب إىل املصطبة 

سة كتب مطالعة على لسان اخلنكار للمصريني، ذكر فيها أن لكم األمان إن ...وبلغين يف هذا اليوم أن 
 وأنتم على وظائفكم وأنا أكسو الكعبة، وأويل يف البالد والقالع من أختار، وإن مل سلمتم لنا مصر،

  .تسلموا فإنا نأيت إليكم، ومل يأت لذلك جواب شاف من مصر 

  .وفيه بلغين أن أهل قلعة مدينة صفد أرسلوا مفاتيح القلعة إىل اخلنكار 

ملشاعلية، يف إحضار مستندام، فجاء ا وفيه قرط قاضي البلد الرومي على أرباب الوظائف الدينية با
بعضهم، فنقلها عنده بلسام، وأخذ من صاحبها مخسة وعشرين درمهاً، وكتب عليه نقل، ووجه 

صاحبها ا إىل قاضي العسكر ليمضي له ذلك، فإذا رآه وضع رمسه عليه، وتكلف صاحبه مائة درهم 
حتاج فيه هنا إىل كلفة مخسمائة درهم، كذا قال يل أخرى، هذا إن كان املستند غري مستند نظر، وإال في

  .بعض املعدلني 

  .وفيه شرع الدفتردار يتطلب املربعات لإلقطاعات حىت ينظرها، ليتوصل ا إىل أخذ أجودها 

ويف يوم السبت ثامنه خلع الباشوات على نقيب اجليش، العالء بن طالوا، خلعة على زيهم، ولف عمامته 
  .ة، وكذلك لألمري حممد بن يزبك، ولألمري حممد بن مبارك، ومجاعته على زيهم من املصطب

ويف يوم الثالثاء حادي عشره هرب هؤالء الذين لبسوا اخللع من دمشق دغشة، وهجمت العساكر عليه، 
وعلى ضواحيها، للسكىن ا، فأخرجت أناس كثرية من بيوا، ورميت حوائجهم ومؤم، وطرح مجع 

 وحصل على الناس شدة مل تقع ألهل دمشق وضواحيها قط، حىت سافر من له قدرة، من النساء احلباىل،
وبعضهم سكن اجلوامع واملدارس حبرميهم، وأخرجت من بييت ورميت كتيب، ومل يوقروا أحداً، ال صغرياً 

  .وال كبرياً، وال أهل القرآن، وال أهل العلم، وال الصوفية، وال غريهم 
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 اخلميس ثالث عشره، فرتل السلطان إىل دمشق، وسكن يف بيت تنم غيبة واستمر األمر هكذا إىل يوم
سيباي، الذي سافر إىل مصر، خلف املدرسة النورية الكبرية، وجعل قيسارية القواسني مطبخاً له، ورحل 

أهل تلك احمللة كلهم، وكان قدامه أرباب الوظائف، مث رماة البندق، وخلفه أمردان بشعور مسبلة 
  .هب، وخلفهم مماليكه، مث مائة أمرد، مث العربات والقالع، مث احلمول وكوفيني من ذ

وخف احلال عن الناس يف الرتول يف البيوت، ونزل من بقي من العسكر يف اخلميسيات، وعني الكرشى، 
واملرجة، وغري هذه األماكن، وهم مع ذلك يفتشون البيوت للرتول فيها؛ وكان سبب التخفيف أن متويل 

شخصاً منهم هجم على امرأة يف بيت، وضرب عنقه، وأشهره على رأس رمح يف ضواخي الشام مسك 
دمشق؛ على أن بعضهم جعل مصلى العيدين خاناً لإلبل واخليل والبغال، حىت خيام اخلالء لقضاء 

  .حاجتهم، وأن بعض مجاعة اخلنكار جعل املدرسة العذراوية صرية لغنمه 

نكار نائب القلعة، ونقيبها ودوادار السلطان، يف أناس عدم ستة ويف يوم األربعاء ثاين عشره وجه اخل
عشر نفساً، إىل مدينة اصطنبول، منفيني مع مجاعة من األروام يف الترسيم؛ ففهم بعضهم من نائب القلعة 

أنه أرسل إىل أناس من التركمان ليخلصوهم، فجاء إىل اخلنكار وأخربه بذلك، فأرسل ذحبه، ومجاعة معه، 
ة من ضواحي قرية حرستا خارج دمشق، ويقال إن سبب ذلك مطالعة جاءت من العسكر للمصري جبنين

  .إليهم؛ ووجه بقيتهم إىل اصطنبول 

  .ويف يوم اجلمعة رابع عشره تسلطن طومان باي مبصر، غصباً عليه، ولقب بامللك الصاحل 

  .ويف يوم السبت النصف منه، توىل مبصر نيابة دمشق، جان بردي الغزايل 

وفيه فرق اخلنكار على مجيع أئمة اجلوامع واملساجد واملدارس، ومؤذنيهم وخطبائهم وقومتهم وسكام، 
ماالً كثرياً، وأكثر ما ناب الشخص منهم مائة درهم يف دمشق وضواحيها كالصاحلية، واستمروا يف 

  .التفرقة حنو ثالثة أيام 

    

ب األعلى، ونزل على اجلسر األبيض، إىل مرتله بيت وفيه ذهب إىل الربوة وتفرج ا، وعاد على النري
  .تنم، الذي كان بيت سودون من عبد الرمحن نائب الشام 

وفيه عزل عن نيابة دمشق يونس باشاه، ووىل مكانه األمري شهاب الدين أمحد بن خيشى، وويل نيابة 
  .م اخلميس ثالث عشره القلعة لألمري محزة الرومي؛ وذكر يل شيخنا املؤرخ النعيمي أما وليا يو

ويف ليلة االثنني سابع عشره جاء اخلنكار حنو نصف الليل إىل اجلامع األموي ليتأمله، فدخل إليه من باب 
الربيد يف أناس قليلة، وصلى باملقصورة، وقرأ يف املصحف العثماين، وزار قرب رأس سيدنا حيىي بن زكريا 

  .صعد املنارة الشرقية عليهما السالم، مث قرب هود عليه السالم، مث 
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مث جار إىل الكالسة، فزار ا شخصاً صوفياً يقال له الشيخ حممد البلخشي الصويف احلنفي، وهو ال بأس 
به، إال أنه يقال إنه عريب، مث مشى مع اخلنكار إىل داخل اجلامع وجلس معه ساعة، وأعرض عليه اخلنكار 

فرق على فقراء اجلامع يف هذه الليلة ماالً كثرياً، حىت ويقال إنه وصاه بالرعية؛ و. دراهم، فأىب أخذها
وصلت عطيته إىل حنو العشرين أشرفياً؛ واجتمع عليه الناس ملا خرج من باب الربيد، فرمى هلم الدراهم 

  .باجلفنة، فاشتغلوا ا، وانصرف عنهم 

ونس العاديل، وأربعة ويف هذا اليوم أرسل اخلنكار من دمشق، إىل بالد ابن ساعد، يونس باشا، ومعه ي
  .آالف مقاتل 

ويف يوم السبت ثاين عشريه ركب اخلنكار من مرتله، وخرج إىل قبة يلبغا متفرجاً، مث رجع وقت الظهر، 
  .وكان باألمس صلى اجلمعة باجلامع األموي 

قاصد، وفيه بلغين أن الدفتر دار، النازل عند احمليب ناظر اجليش، كتب إىل كل عشر قرى مرسوماً على يد 
بإحضار رؤسائها وأكابرها ومعهم اخلدم، فحضروا، فطلب منهم مغل هذه السنة، فتضرر أهل القرى 

وأرباا بذلك، فكتب القاضي كرمي الدين بن األكرم قصة، ذكر فيها أن بعض هذه الضياع ملك 
 لسان أهل وبعضها وقف، وبعضها إقطاع سلطانية، وبعضها إقطاع األمراء اجلراكسية، وسأل فيها، على

سنان باشا الوزير األكرب، وكان قبل هذا قد .. دمشق، عدم التعرض ملا عدا إقطاع األمراء اجلراكسة 
تعرف به وأهدى له حتفاً، منها مصحف، يقال إنه خبط علي رضي اهللا عنه، وسيف، يقال إنه كان له 

 وسأهلم يف تكلمة السلطان يف العالمة القزويين، وركب إىل غريه من الوزراء الثالثة،... أيضاً، وكل 
بعض اجلهات، مع كلفة عليها، بعد ... ذلك، وعدم التعرض ألرزاق الناس، فإنه يف غنية عنها، يف 

... إحضار مستنداا الدالة على امللكية والوقفية األهلية، وأما الرزق واإلقطاع السلطانية فاستمروا 

  .لقلوب وصمموا على عدم عودها إىل أهلها، واهللا مقلب ا

الولوي بن ... ويف يوم العيد وهو يوم االثنني مستهل شوال منها، صلى اخلنكار العيد باجلامع األموي و 
الفرفور القاضي الشافعي كان، ولكنه صالها على قاعدة مذهب أيب حنيفة، بعد أن تأخر اخلنكار يف 

الً عظيماً، حىت أحضر حلل احللوانية يف هذا العيد احتفا... جميئه إىل أن ارتفع النهار كثرياً، واحتفل 
  .وغريهم للطعامات، وأطعم بعض الفقراء وغالب عسكره 

ويف يوم اللثالثاء تاسعه عزم اخلنكار على هدم ما حوايل القلعة الدمشقية، وسور البلد، من البيوت 
ك واألوقاف، اذهب فانظر ما فيها من األمال: والدكاكني، كما فعل حبلب، وقال للمعلم أمحد بن العطار

فقومها حىت ندفع إىل مالكها مثنها وتستبدل عوض األوقاف؛ فذهب قومها، مث جاء فرأى ذلك يساوي 
أنا ما جيت إال أعمر، : ماالً كثرياً وبقال إن التقومي كان مبائة ومخسني ألف دينار فرجع عن ذلك، وقال
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  .وما جيت أخرب 

يف بيت احمليب ناظر اجليش، بسبب تعرضه إىل القرى، وحينئذ رفع له قصة بالشكوى الدفتردار النازل 
فعزله، وجعل أمر إقطاع األمراء ونائب الشام إىل حسني باشاه، فطلب مباشري هؤالء إىل بابه، وأمرهم 

  .مبباشرة ما كانوا فيه عند األمراء والنائب 

مل، وقد عمله من وفيه عرض عليه ثوب الكعبة، مع طرازه املكتتب عليه امسه واسم آبائه، وثوب احمل
  .قماش كفاوي، والصنجق 

وفيه عني لبيت املقدس وغزه وما حواليها، من عساكره الرومية، عشرة آالف، للتوجه إىل تلك األماكن 
ليمسكوها، خوفاً من أن يسبق إليها العسكر املصري، ويقطعوا على مجاعته املعينني للتوجه إىل مكة 

   .املشرفة صحبة الثوب املذكور واحلاج

    

وفيه قبض على يونس العاديل وسلمه إىل البواب، وقيل إنه إذا سلم إليه شخصاً أتلفه؛ ويقال إن سبب 
ذلك أنه علم بعبد الكرمي بن اجليعان، أحد املباشرين مبصر، أنه كان خمتفياً بدمشق، مث سافر منها إىل 

 من بالد ابن ساعد، مث أطلق القاهرة، ومل يطلعه على ذلك، وهذه البهدلة حصلت ليونس عقيب جميئه
  .قريباً كما سيأيت 

ويف يوم األربعاء عاشره وقع بني األروام وبعض الشافعية، بسبب تقدم الشافعية على إمام احلنفية أمني 
الدين بن شيخنا الربهاين بن عون، بسبب تقدمه إمامهم الربهاين بن اإلخنائي يف الصالة قبله يف حمراب 

وي؛ مث منعت األروام من صالة الشافعية يف احملراب املذكور، ونقلوا الربهاين املذكور احلنفية باجلامع األم
إىل حمراب املقصورة، وألزمت مباشري اجلامع بعمل سدة جتاه حمراب احلنفية، وعينت له مؤذنني، جوقا، 

ذلك إال كما يقع يف مقصورة الشافعية بعد أن هددوهم بإخراجهم منه، ووضع احلنفية فيها، وما منع 
خوف الفتنة؛ مث عوضوا عن السدة بدكة جيء ا من عند القاضي خري الدين املالكي، كان جيلس عليها 

شهوده؛ ويف يوم وضعت كتب عليها بيتان هجوا، ويقال إما من نظم القاضي تقي الدين القاري، 
  .فعارضتهما بأبيات ذكرا يف الديوان الصغري 

جه أول العشرة آالف املعينة للتوجه إىل بيت املقدس وغزة وما حوهلما، ويف يوم اخلميس حادي عشره تو
  .ومعهم نواب تلك األمكنة، وقضام من قبل ملك الروم، واستمروا ينجروا ثالثة أيام 

ويف يوم األحد رابع عشره نودي يف البلد بان حتضر أهل احلارات إىل اجلامع األموي، مشائخهم 
، وهو يوم االثنني، ففرض على كل حارة عدة فعلة، وكذا على النصارى وأعيام، فحضروا ثاين يوم

واليهود، ليوجهوا إىل تعزيل وعرة سعسع، والدرب، إىل جسر يعقوب، فما وسع الناس إال امتثال ما أمر 
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به، وسعوا يف متام ذلك، وجعلوا لكل فاعل يف كل يوم عشرة، فبلغ ذلك شيخنا عبد النيب، فمشى إىل 
 وأبطلها، ومث تبيت من نائبها أمحد بن خيشى عدم إبطاهلا، وأخذت وتوجهت يوم األحد ثاين قاضي البلد

  .عشريه 

  .ويف هذه األيام عمرت الغورية عمارة حسنة، ودخل إليها اخلنكار وجلس ا، وجعل ا صناديق املال 

اه حمرام، املتقدم ويف يوم السبت سابع عشريه وضعت الدكة، بفتح الدال، ملؤذين إمام احلنفية، جت
  .ذكرها 

وفيه أطلق يونس العاديل بضمان عشرة، واعتقل احمليب ناظر اجليش، على سبعني ألف دينار، بقلعة دمشق 
  .يف قيد وزجنري، وهي القدر الذي كان ترتب لسلطان مصر الغوري عنده 

اهللا عليه وسلم، على ومات بالصاحلية نائب برصة، وطلعت األروام إىل مآذا وصلوا على النيب صلى 
طريقتهم وأعلموا مبوته؛ فاجتمع له خلق كثري، وصلي عليه جبامع اجلبل املظفري، ودفن مشايل احمليوي بن 

  .العريب، بتربة ابن الزكي، بسفح قاسيون؛ وفرق عنه دراهم كثرية، وقرأوا عنده الربعة ثالث ليال 

ي على ملك األمراء الرومي شهاب الدين أمحد بن ويف يوم األحد ثامن عشريه سلم شيخنا احمليوي النعيم
خيشى، يف خيمته مشايل مصلى العيدين، فرآه حمتشماً، وروى له عدة أحاديث، وذكر له أشياء من 

  .التاريخ، فاستحسن ذلك، وسأله يف التردد إليه فوعده بذلك 

  .ويف يوم االثنني تاسع عشريه أتت الفعلة املعزلني للدرب 

 سادس ذي القعدة منها وهو أول كانون األول، سافر الوزير األعظم سنان باشا، قيل ويف يوم االثنني
  .بأربعة آالف فارس، من دمشق، قيل إىل غزة، مث قيل للسعي يف الصلح، وقيل للقتال 

  .ويف هذه األيام شرع اخلنكار يف عمل قرب املاء والروايا بالكالسة 

  .ار عليه ويف يوم اخلميس سادس عشره عرض عسكر اخلنك

القاضي الولوي بن الفرفور الشافعي، وولد : وفيه أطلق احمليب ناظر اجلبيش من القلعة، بضمان أربعة هم
  .ولده منصور، ونقيب األشراف التاج بن الصليت، وقريبه 

وفيه طلع قاضي العسكر ركن الدين إىل الصاحلية، وزار ا قرب احمليوي بن العريب، وأخذ معه من تراب 
 وأحسن إىل خادمته أم حممد؛ مث جاء بعده اخلنكار فزاره أيضاً، مث فرق دراهم كثرية على أهل قربه،

الصاحلية، عند قربه وخارجه؛ ويقال إنه يف هذا اليوم زار غالب مزارات دمشق كربزة، والشيخ رسالن،، 
بيت املقدس وباب الصغري، وفرق دراهم عند كل منها؛ وسبب ذلك أنه جاءته البشارة بأخذ عسكره ل

وغزة وما حوهلما، فعزم على التوجه خلف عسكره ألخذ مصر من أيدي اجلراكسة، فأراد التوديع ملآثر 
  .دمشق 
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  .ويف يوم اجلمعة سابع عشره نقلت الشمس إىل برج اجلدي 

  ... .وفيه صلى اخلنكار اجلمعة باجلامع األموي، ومل يؤذن قدام اخلطيب سوى مؤذن 

  تسعمائةسنة ثالث وعشرين و

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا أبو عبد اهللا بن املستمسك باهللا أيب الصرب يعقوب 
العباسي؛ وسلطان مصر وما معها امللك الصاحل طومان باي؛ وسلطان دمشق والشام والروم وما مع ذلك 

خيشى؛ وبقلعتها األمري محزة امللك املظفر سليم خان بن عثمان؛ ونائبه بدمشق شهاب الدين أمحد بن 
  .الرومي 

والقاضي ا زين العابدين بن الفنري الرومي احلنفي، ونائبه من احلنفية مشس الدين بن رجب البهنسي، 
ومن الشافعية القاضي شهاب الدين الرملي، ومن املالكية مشس الدين اخليوطي، ومل يول من احلنابلة أحداً 

 شهاب الدين أمحد بن البغدادي، وقد ألزمهم القاضي زين العابدين إىل اآلن، وسيأيت أنه ويل منهم
باالجتماع كل يوم باملدرسة اجلوزية املسماة اآلن بدار احلكم، وعندهم شهود الس الثمانية، ومنع 

غريهم من شهود البلد من الشهادة، وعقود األنكحة، وتضررت شهود البلد بذلك تضرراً زائداً، وهم 
  .سق، وهو على كل مستند مخسة وعشرون درمهاً، ودرهم للمحضر ماشون على الي

ويف يوم اجلمعة مستهل احملرم منها، وقع بصفد مقتلة عظيمة، سببها أن بعض العيق بلغه كسر ملك 
الروم، فحمل السالح ودار يف البلد يفتش عن العثمانية ليقتلهم، فصدف شخصاً منهم، فقتله فثارت 

  .لعيق، وفر نائب البلد الرومي إىل قلعتها مبن معه، وحتصنوا ا الفتنة بني العثمانية وا

ويف يوم األحد، عاشوراء، وردت مطالعة من املقدم ناصر الدين بن احلنش إىل احمليب ناظر اجليش، 
  .مضموا أن العثمانية كسرهم العسكر املصري، ومسك سلطام سليم خان 

ل أن األسعار غالية، فالقمح الغرارة بنحو أربعمائة درهم، وفيه، وهو أول شباط، كثرت األمطار؛ واحلا
والشعري بنحو الثالمثائة وستني، واللحم الضأن رطله بعشرة، واملعز والبقر بثمانية، والسمن بثالثني، 
والعسل بثمانية عشرة، والزيت خبمسة عشر، والسريج بثمانية عشر، والدبس بسبعة، واألرز بستة، 

  .ب بدرهم، والقماش بأنواعه غال والفحم خبمسة، واحلط

ويف يوم اجلمعة ثاين عشريه وردت مطالعة من العالء بن طالوا نقيب اجليش، إىل الشيخ عبد النيب، 
مضموا اإلنكار عليه مبساعدة العثمانية، وتأييد ملكهم، مع كونه خارجياً، ولوح بأنه مسك وبالغ يف 

 فكثر اهلرج واملرج يف دمشق، وحتركت بعض زعر احلارات، انتقاضه، فأظهرت املطالعة الشيخ عبد النيب،
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وقتلوا بعض أعوان الظلمة اجلراكسية، وتقصدوا مجاعة العثمانية، فحني بلغهم ذلك دخلوا وسكنوا داخل 
  .البلد مع نائبها وحصنوا القلعة

شية، بسبب كثرة ويف ليلة األربعاء ثالث عشره كثر املطر، فوقعت عدة بيوت وطباق قبلي التربة التغرورم
  .الزيادات يف األار 

  .وفيه دخل إىل دمشق مجاعات من األروام، من محص وغريها

من كان عنده أو يف حملته حنس أو عوان، فليعلم : ويف يوم األحد رابع عشريه نودي على لسان النائب
  .به 

  .وفيه قبض الرجل ارم من ميدان احلصى، املعروف بقصرمل فخوزق 

يام زاد كثرة الكذب على ملك الروم، وقيل إنه رجع من الصاحلية إىل بلد لد، بعد أن واقع ويف هذه األ
  .املصريني وانكسر، وقتل من مجاعته خلق كثرية

ويف يوم االثنني سادس عشريه انتقل النائب إىل بيت خشقدم، استادار سيباي اهلارب إىل عند املقدم ابن 
  .احلنش، مع وجود ثلج كثري 

الثالثاء سابع عشريه عرض النائب، ونائب القلعة، والقاضي الرومي بامليدان، وحتت القلعة، خوفاً ويف يوم 
  .مما شاع بدمشق وغريها، من كسر ملك الروم أو قبضه 

  .وفيه دخل إىل دمشق من عند اخلنكار اخلواجا ابن النرييب، وليس معه علم مما جرى له مع املصريني 

يه تويف الرجل التاجر كان، املتمصلح احلاج حامت اجلرباوي البغدادي الدمشقي ويف يوم األربعاء ثامن عشر
  .العاتكي، ودفن مبقربة مسجد الصاحل 

ويف يوم األحد مستهل صفر منها، أهلك النائب مجاعات من ارمني الزعر القاتلني؛ واحلال أن اخلوف 
أن الربد متوافر، وصار ال يوقد يف من النهب متزايد، وغلقت غالب احلمامات لقلة الذبل، واحلال 

احلمامات املفتوحة إال عظام فطايس األروام من العسكر الذين ذهبوا إىل مصر، وقد أنتنت ضواحي البلد 
  .منها 

    

ويف يوم الثالثاء ثالثه وردت مطالعة من املقدم ناصر الدين بن احلنش، فيها أن ملك الروم انتصر على 
 ساعة من النهار ورد قاصد من عند ابن طربية، أمري الدربني، معه مرسوم اجلراكسة املصريني؛ مث بعد

وصل إليه من ملك الروم ابن عثمان، مكتتب يف مرتلة بوالق خارج القاهرة، مؤرخ بيوم األحد عاشر 
احملرم، وفيه أن ابن عثمان دخل مصر يوم الثالثاء خامس احملرم، ووقع القتال بينه وبني اجلراكسة يوم 

  .عاء واخلميس واجلمعة األرب
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ويف آخرها ليلة السبت فرت اجلراكسة بعضهم إىل الصعيد، وبعضهم إىل البحر، وبعضهم إىل جهة 
الشام، مكسورين، مث التحريض على ابن طربية يف مسك من يظفر به بالدرب من اجلراكسة، مث إن كان 

كان جمروحاً وإال قتله، فشكك الناس من األعيان جهزه إىل القاهرة، وإن كان ممن دوم أجهز عليه إن 
  .يف هذا املرسوم 

ويف يوم اجلمعة سادس صفر وردت مراسيم على يد أربعة من اهلجانة بنصرة ابن عثمان على اجلراكسة، 
وأخذه للقاهرة بعد قتل كثري يف الفريقني، ويف العوام، بسبب مساعدم للجراكسة، وحرق وب، وأن 

 القاهرة وأزقتها باخلنادق واملكاحل والسد؛ فأخذ نائب حلب خري بك اجلراكسة كانت دربت أبواب
  .مللك الروم من موضع نفذ منه يف أفقية اجلراكسية ففروا 

ويف يوم السبت سابعه قرئت هذه املراسيم، ودارت مبشرو األروام على بيوت األكابر واحلارات، 
ولطخوا غالب أهل البلد بالزعفران، واألشراف بالطبول والنايات، وأطلقوا نفطاً كثرياً يف قلعة دمشق، 

منهم وضعوا هلم رنوكاً صفراً ونادوا بالزينة، فزينت البلد، واطمأنت الناس، ولكن األروام غالبهم اغتم 
  .بسبب قتل مجاعة من أعيام، منهم سنان باشا الوزي األعظم، واستمرت الزينة سبعة أيام 

: لدين احلليب، املرسوم الذي جاء للنائب، والقاضي بالبلد، بقوله وقد عرب موقع دوادار السلطان، مشس ا

قدوة األمراء الكرام، وعمدة الكرباء الفخام، ذو القدر واالحترام، كافل مدينة الشام، دام عزه، وأقضى " 
قضاة املسلمني، أوىل والة املوحدين، معدن الفضل واليقني، حجة احلق على اخللق أمجعني، موالنا قاضي 

قضاة بالشام احملروس، أبدت فضائله مرسومنا هذا، يوضح لعلمهما الكرمي، أننا توكلنا على اهللا سبحانه، ال
  " .وتوسلنا بسيد الكائنات، حممد صلى اهللا عليه وسلم 

وتوجهنا بعساكرنا وصناجقنا وأعالمنا وجيوشنا وخيولنا السابقات الصافنات، وقسينا الصائبات، " 
د اعدائنا، مع هداية اهللا تعاىل، من الشام مع السعد والظفر إىل جهة مصر، فوجدنا ورجالنا املرصدين لصي

طومان باي، الذي توىل سلطنة مصر، وأقام جان بردي الغزايل كافالً للشام، وجهزه إىل غزة، وصحبته 
  ".فرقة من العساكر املصرية 

لغازي يف سبيل اهللا، ااهد لوجه اهللا، وكان قد تقدمنا قدوة الوزراء العظام، وعمدة الكرباء الفخام، ا" 
الوزير األعظم سنان باشا، إىل جهة غزة، فوقع م، والتحم بينه وبينهم القتال العظيم، فبعون اهللا تعاىل 

وسعادتنا الشريفة، حصل له النصر والظفر، وقتل منهم من قتل، وأسر منهم من أسر، ومن سلم من 
  " .ذكور إىل مدينة مصر سيفه فر منهزماً صحبة الغزايل امل

مث إن ركابنا الشريف جد يف السري، يف السعد واإلقبال، بعساكرنا وجنودنا، واجتمع بنا سنان باشا " 
  " .املشار إليه، وصرنا نرحل من مرحلة إىل مرحلة مثل السهام 
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هم فلما وصل إليهم خرب توجه ركابنا الشريف على هذا الوجه، أرادوا أن يتداركوا بقاء نفس" 
  " .وأرواحهم، فجمعوا عساكرهم السيفية، واجللبان، ومماليك األمراء، والعربان حنو الثالثني ألفاً 

ومجعوا ما يف القلعة املصرية، وبيوت األمراء، وثغر إسكندرية، وسائر البالد والقالع، من املكاحل، " 
  " .والكفيات، والسبقيات، والبندقيات، واللبوس، والسالح 

دقاً يف الريدانية، من حبر النيل إىل اجلبل، ومجعوا أخشاباً جعلوها تساتري على اخلندق، وحفروا خن" 
  " .وأحضروا رماة من الفرنج وغريهم، وسائر آالت احلرب، وهيئوها للقائنا 

فوصل ركابنا الشريف، بعساكرنا املنصورة، إىل الريدانية، يف يوم اخلميس التاسع والعشرين، من ذي " 
ام سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة، وقت الغداة، فوجدناهم قد لبسوا السالح، وتكملوا العدد، احلجة احلر

وتقلدوا العدد، وهم غارقون يف الدروع والزرد، وأرادوا مقابلة عساكرنا املنصورة، اليت هي أعداد 
  " .الرمال، وأمثال اجلبال، وهلا قلوب األسود، وشخوص الرجال 

    

اج عسكرنا كموج حبر عمان، فبقي يغلي ويضطرب، فرتبنا وزيرنا األعظم سنان فلما وقف الصفان م" 
باشا يف ميمنة العسكر، ودستورنا املكرم ومشرينا املفخم منر وهزبر اهليجاء، وزيرنا يونس باشا يف امليسرة 

. "  

واصطف اجليشان، وزحف العسكر املصري على سنان باشا يف امليمنة، ورموا عليه باملكاحل " 
السبقيات والكفيات والبندقيات، وجاء أعداؤه للقتال، فما روعه ذلك، وال أزعجه، بل جال فيهم و

وصال، وقطع منهم األوصال، ورمى منهم الرؤوس عن اجلثث، وغىن فيهم السيف، إىل أن خاضت 
  " .خيوهلم يف الدماء والقتلى 

ر إليه، وجال فيهم بطعن وضرب، فأرادوا مث ولوا منهم منهزمني إىل امليسرة، فتلقاهم يونس باشا املشا" 
الفرار، فناداهم لن ينفعكم الفرار، إن فررمت من املوت أو القتل، فكم من فارس جتندل صريعاً وكم من 

  " .أمري أحضروه إلينا أسرياً 

وأما غالب العسكر املخذول، فداسهم عسكرنا حتت حوافر اخليول؛ واستمر احلرب من أول النهار إىل " 
  ".لصالتني، وصار حرب عظيم، وجرح سنان باشا بني ا

وآخر األمر بإرادة اهللا تعاىل، أال إن حزب اهللا هم الغالبون، وصارت عساكرنا غالبة ومنصورة، " 
أين املفر ؟ والذي سلم من سيوفنا، منهم من رمى بنفسه عن : والعساكر املصرية مغلوبة مقهورة، وقالوا

وا رأسه وأحضروه إلينا، واملأسورون منهم عملناهم إشارات لنبلنا فرسه فقبضوا عليه، ومنهم من قطع
  ".وغداء لسيوفنا، وصارت أبدام ورؤوسهم وخيوهلم كيمانا 
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وأقمنا بعد هذه املعركة يف الريدانية أربعة أيام، بالسعد واإلقبال، مث انتقل ركابنا الشريف من الريدانية " 
  " .إىل جزيرة بوالق 

ة سيوفنا من العساكر املصرية، فهربوا واجتمعوا، هم والسلطان طومان باي، ومجعوا وكان قد فضل بقي" 
العربان، والتموا حنو العشرة آالف، ليالً من ار الثالثاء خامس شهر احملرم احلرام سنة ثالث وعشرين 

ا يف وتسعمائة خفية، ودخلوا البيوت احلصينة، وحفروا حوهلا اخلنادق، وستروا التساتري، واجتمعو
احلارات، وأظهروا الفساد، وأبرزوا العناد، فعلمت عساكرنا املنصورة م، فربطوا اخليالة هلم الطرقات، 
لئال ينهزم منهم أحد، وصاحت عليهم مماليكنا الينكشارية والتفكجية، ومحلت عليهم محلة رجل واحد، 

يناً ومشاالً، وطلعوا على أسطحة تلك ودخلوا عليهم إىل البيوت اليت حتصنوا فيها، ونقبوا عليهم البيوت مي
البيوت اليت حتصنوا فيها، ورموا عليهم بالبنادق، والكفيات، واستمر احلرب بني عساكرنا املنصورة 

  ".وبينهم ثالثة أيام 

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم " ويف يوم اجلمعة ركب مقامنا الشريف، واشتد احلرب، وصار مثل " 
، فخربنا ما عملوه من "يوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه " ل ، ومث"ومن حتت أرجلهم 

التساتري واخلنادق، فالتجئوا إىل بعض البيوت احلصينة، فحرقنا عليهم تلك البيوت اليت التجئوا إليها، وبقوا 
 فيه، وغرقوا كيوم يف العذاب األليم، وأرادوا اهلروب فما لقوا هلم طريقاً إال حبر النيل، فأرموا أنفسهم

  ".فرعون 

ويف هذه الثالثة أيام يستمر القتال من الصبح إىل العشاء، وبعون اهللا تعاىل قتلنا مجيع اجلراكسة، ومن " 
انضم إليهم من العربان، وجعلنا دماءهم مسفوحة وأبدام مطروحة، وب عسكرنا قماشهم وأثاثهم 

  " .دام للهوام وديارهم وأمواهلم وبركهم ويرقهم، مث صارت أب

أما طومان باي سلطام، فما عرفنا هل هو مات أم باحلياة؛ وأطاعتنا بعون اهللا تعاىل مجيع العربان، " 
واملشائخ واألكابر مبصر وأعماهلا، واحلمد هللا الذي هدانا هلذا، واملسؤول من اهللا سبحانه أن يكون عدونا 

  " .ام دولتنا مسروراً، إىل يوم النشور، آمني يا معني دائماً مقهوراً، وعسكرنا منصوراً، والداعي بدو

وبعد هذه الفتوحات العظمى، أردنا أن نعلم مجيع رعايانا، سكان ممالكنا الشريفة، بذلك، ليأخذوا " 
حظوظهم من هذه البشرى، ويبتهلوا إىل اهللا تعاىل باألدعية الصاحلة بدوام دولتنا الشريفة، ويدقوا البشائر 

اين، ويرموا بالبارود يف القلعة املنصورة، ويعلموا بذلك أطراف البالد ومقدميها، ليكونوا ويعلنوا الته
  " .مسرورين ذه البشرى، وكتب يف أوائل احملرم، مبرتلة جزيرة بوالق، انتهى 

وأعظم من هذا املرسوم، املرسوم الذي جهزه ملك الروم املذكور من مدينة تربيز، بعد أن كسر سلطاا 
    : جي إمساعيل الصويف وملكها، وهو اخلار
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احلمد هللا الذي أذل أعداءنا، وأجل أولياءنا، وأظفر بنيل املأرب رجاءنا، وجعل أيامنا باأليامن مسفرة، " 
  " .ولياليها بغرر امليامن مقمرة، ومساعينا باحملامد مثمرة، ومعاهد معادينا بقهر النقم مقفرة 

لي بالفتح األكرب والنجح األزهر، والنصر األشهر، واليمن األنصر، حنمده محداً كثرياً على أن من ع" 
والعز األشهق األسىن، والفوز األمت األمنى، والسعد األمحد األجدى، وهو الفتح الذي يفرح برؤياه مهاب 

  " .الفتوح، وتلوح تباشري بشراه يف لوح الدهر لكان مؤمن، فيتلقاها، بالوجه السافر والصدر املشروح 

صلي تصلية دائمة على ناسخ كل ملة، وفاسخ كل حنلة، املبعوث بعد امتداد من الفترة، واشتداد من ون" 
اهلترة، وانقطاع من اهلداية والداللة، واتساع من الغواية والضاللة، حممد اتىب من أفخر القبائل، 

فتق، وغرر السبق، واملصطفى من أطهر الفضائل، وعلى آله وأصحابه الذين هم والة اخللق، ورتقة ال
وفتحة الغرب والشرق، منهم من رد ردة املرتدين من إسالمها، ومنهم من أزال أرجل األكاسرة عن 

أسرا، وتيجاا عن هامها، ومنهم األشداء على الكفار، األسداء إذا زاغت األبصار، ومنهم الساجدون، 
  " .ما هبت الصبا؛ واختلف الصبح واملسا والراكعون، ومنهم السابقون والتابعون؛ وسلم تسليماً دائماً 

وبعد، فإنا أرصدنا هذه املفاوضة الشريفة إىل احلضرة العلية لألعلمية واألمهلية، واألورعية األروعية، " 
األكملية األفضلية، األعدلية األكرمية، واألفخمية األعظمية، العونية الغوثية الغياثية، وهو الذي مجع 

على املفاخر قلها وجلها، وألقت إليه املعايل مقاليدها، وأرجعت إليه أخبار املكارم احملاسن كلها، واستوىل 
أسانيدها، حامي احلرمني املكرمني، املبجلني املعظمني، كهف املظلومني، مالذ امللهوفني، نصري اإلسالم 

  ".واملسلمني ظهري أمري املؤمنني 

زل من اخلريات مهته، وال أخلى من نعمه رياضها أعز اهللا أنصاره؛ وضاعف اقتداره، وأيد دولته، وأج" 
  .ممرعة؛ وحياضها مترعة، وحدها 

ها متمهد، وظلها ظليل، وحظها جزيل، وال زالت اآلمال به منوطة، ويده باملكارم مبسوطة، . .. ،.. .
 ،د قواماً، وللزمان ابتساماً، ما قرت األرض قرارها، وأبقت األفالك مدارهادى إليه وما برح لقوام ا

سالماً، تشحن كتائب لطفه حواشي احلشا، ونواحي الصدور، وتسكر مجوع األسى وتكثر طالئع 
السرور، وتبدي لعلمه الكرمي أن الرجل اجلايف املدعو بإمساعيل الصويف قد خرج من جيالن، واجتمع على 

مث هجم أذربيجان عنوة، املالحدة وأحزاب الشيطان، فسار معهم إىل سروان، ودخله غضباً، وأوسعه باً 
  ".فنال منها حظوة 

مث استوىل على ممالك الشرق يوماً فيوماً، قد ناب من استالمهم خطة خراسان، اليت هي سرة بالد إيران " 
ما تاب، وأصاب ديار البوارات ما أصاب، نزع اهللا الرأفة من قلوم، فنقلها إىل عدو هلم، وعذب م ما 

ت نار مجلتهم يف فحم ذنوم، وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون، وأمدهم يريده من تعذيبهم، واشتعل



 
ابن طولونمفاكهة الخالن في حوادث الزمان   297 

يف طغيام يعمهون، رفعوا التكليفات، وحفظوا الشرعيات، وقد تعني اجلهاد على كل مسلم، ومل يكن 
  " .أحد يكون له هذا احللم غري متأمل، فيتصدى لدفعهم ملوك اإلسالم، فأنقموا منهم وما بلغوا املرام 

من حارب هذا العدو الكافر، ما غُلب بل غَلب، ومن صادف ذاك الغوي الفاجر، ما سلب بل سلب، " 
فعجز الناس وتربأوا من اعتداد العدة والغدر جرى على كل لسان لكل قوم مدة، فأظلمت اآلفاق من 

هاد املتعني، أين املؤدون فرض اجل: غيابام، وأشفق اإلسالم من نكايام، فنادى بلسان احلال كل قوم
  ".وأين املهتدون يف ييج الرشاد املتبني 

فلما اقتربت الساعة اليت قدر فيها رغم أنفه، وحان ظهور اآلية اليت جعلت سبباً هلالكه وحتفه، أهلمنا " 
اهللا أن تم هلذا األمر اخلطري، فإنه من أفرض اهلام وأهم الفروض، واختال يف صدورنا أن ننفرد يف محل 

ا القادم الباهظ بالنهوض، فقلنا إن هذه فضيلة خصنا اهللا ا، وأسعدنا بسببها، بل هي بلية، جال عبء هذ
  ".علينا ومجيع اجلهات مجوع اجلهاد، واجتمع جم غفري 

    

فعبئت العساكر اإلسالمية للتوجه إىل بالد الشرق يف زمن الربيع النضري، فعربنا بعد االستخارة هللا تعاىل " 
 ختم باخلري والظفر، من خليج قسطنطينية، محاها اهللا عن البلية، وكتبنا إليه كتاباً مستطاباً، يف شهر صفر،

متضمناً للنصيحة واملوعظة، فأمرنا فيه أن يتوب من جرائمه وجرائره، ويستعفر لصغائره وكبائره، وبغري 
عباد، والفعل اللئيم، واخللق ما تعود يف األيام املاضية، واألعوام اخلالية، من سوء االعتقاد، وتعذيب ال

وأوضحنا املعايل املنيفة باللفظ " لئن مل تنتهوا لنرمجنكم وليمسنكم منا عذاب أليم : " الذميم، فقلنا
  " .الوجيز، فما وفق لذلك، والتوفيق عزيز 

 فسرت مستعيناً باهللا إىل دياره وبالده، مصمم العزمية على قتاله وجالده، فمادت األرض حبركتنا،" 

وغامت السماء من غربتنا، واضطربت السهول والوعوث والدغوث، وانبعثت اهلمم وهجم البعوث، 
  ".والعسكر يف كل يوم يعدون ويغتدون، وفيما جيدون الطريق إليه من النكاية يف العدو ميدون وجييدون 

ة، وكان عرضها فلما بلغ السري إىل بلدة سيواس، صاا اهللا من االندراس، عرضنا عساكرنا املنصور" 
، فرأينا أن األرض شاكية من "وهللا جنود السموات واألرض : " مذكراً ليوم العرض، ومن شاهدها تال

إجحاف اجلحافل، فانتخبنا منها األجناد، وجددنا اجلدود، واستجدنا اجلياد، وأعدنا ما وراء البحر بقية 
  " .األجناد 

ة، للعدو طالبا، وبالعزم غالباً، وللنصر صاحبا، ولذيل العز مث ارحتلنا منها يف جنود حمسورة وبنود منشور" 
ساحبا، فرتلنا على بلدة أزرجنان فطار اخلرب إليه، فطار قلوب من معه رعباً وطاشت، وخضعت أفئدم 

  " .خوفاً من جيش اإلسالم وجاشت 
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احلرب، ومن موضع آخر وأرسلنا إليه منها كتاباً آخر، داعياً للطعن والضرب، مستدعياً منه املقارعة و" 
" كتاباً رصيف املباين، مؤكداً لألول والثاين، وأردفنا رسوالً برسول، وألزمناه القتال مبعقول ومنقول 

واضرب هلم مثالً أصحاب القرية إذ جاءها املرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنني فكذبومها فعززنا بثالث فقالوا 
  " .إنا إليكم مرسلون 

ر ملكه شهراً، وبدلنا ثياب العهود سرها جهراً، وخطبنا من اهللا الكرمي بكر فتح، فسرنا منها حنو سري" 
وجعلنا بذل املهج هلا مهراً، وصار العدو املخذول يف هذه األيام يطوف حول القرى من قرية إىل أخرى، 

  " .حبيث ال يعرف شأنه وال يعلم مكانه 

الضاللة إىل املكابرة حبسه، وخطاره بنفسه، عني جلنوده، فإذا بلغنا املنازل القريبة من بلدة تربيز، دعته " 
وثبت وفوده، وبل ندى مجوعه، وصب عليهم ماء دروعه، فسار بكثره وقله، وجزئه وكله، وجاء 

واإلدبار قائده، واخلذالن رائده، موضعاً يسمى خبالدران؛ فاختاره ألن يكون معارك القتال، ومصارع 
ع اللقاء، ومواضع اهليجاء، ومصالت اإلقدام، ومثابت األقدام، ومواقف الرجال، وجمامع األبطال، ومطال

الصفوف، ومصاف الوقوف، وأماكن البعوث، ومكامن الليوث، وقادها هنا تطرح الرؤوس، ومتسك 
النفوس، وتسفك الدماء، ولك الدمهاء، ويسمح بالروح، ويصرب على اقتراح القروح، واجتراع اجلروح 

."  

على مقابلتهم ومعاينتهم، فطوينا املراحل وقطعنا املنازل . .. نا هذا اخلرب، بذلنا اجلهدوإذ قرع مسامع" 
ذلك اليوم، فمرقنا وقت العصر على جبل منيع نرى منه خيامهم، وخلفهم وقدامهم، فضربت سرادقاتنا، 

  " .وركزت أعالمنا، فحجز الليل بني الفريقني، وحجرت اخليل على الطريقني 

ن يف تلك الليلة الظلماء على تعبئتهما، وإجابة داعي املوت بتلبيتهما، وبات اإلسالم للكفر وكان اجلمعا" 
مقابالً، والرشد للرفض مقاتالً واهلدى للضاللة مراقباً، واحلق للباطل جماريا، وهيأت دركات النريان، 

  " .وهنأت درجات اجلنان، وانتظر مالك، واستبشر رضوان 

ه، وازم الليل وجنوده، وانتكست أعالمه وبنوده، نفر النفري غراب الغبار، فلما جتلى الصبح وعمود" 
وانتبهت يف اجلفون الصوارم وسقط النار، وكان اليوم يوم األربعاء، وهو اليوم الثاين من شهر رجب 

  ".املرجب 

 وماجت خضارمنا، وهاجت ضراغمنا، وثارت غمائمها، سدت األفق غمائمها، وترتبت أطالبنا على" 

قلب وجناح، داعني للفوز والنجاح، وعني لكل أمري موقف ال يربح عنه، وال يغيب مجعه، وال أحد عنه، 
فاحتدنا عليهم يئة مهيبة، وأة عجيبة، والتوفيق مسامرنا، والتأييد مؤازرنا، والتمكني مقارننا، واجلد 

  ".الم شاكرنا، واهللا عز وجل ناصرنا مكاثرنا، واليمني حماضرنا، والقدر مسامرنا، والظفر جماورنا، واإلس
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وقابلنا العدو واخلدور يف عدم وعديدهم، وقوم وحديدهم، بالسالهب انبة، والقواضب املقربة، " 
والصوائب اعبة، عارضا هلامة ناير الغنامة، باشر األعالمة، فسار عسكره، وثار عنتره، ونعرت كوساته، 

  " .ء ألف ألف أو يزيدون، ويكيدون وما يكيدون وصاحت بوقاته، وكانوا يف زها

فلما أحس يف نفسه عدم االستطاعة من ضرب حسامنا، وسطوة عبيدنا وخدامنا، جعل مجوعه فرقتني، " 
وصفوفه شرذمتني، فعني ألحدمها قسم رأسه، وشكيمة بأسه، أمرياً هو احلاكم للديار البكرية، املعروف 

نتنا البادة، وهجم بنفسه وجيشه ومطاعينه وشياطينه على ميسرتنا مبحمد استراحايل، فأرسله على ميم
السادة، فتصادم الصفوف، وتزاحم الرجوف، وأطلقت األعنة، وأشرعت األسنة، وقامت احلروب بني 

فئتني التقتا فئةٌ تقاتل يف سبيل اهللا : " أهل احلق، وبني الطائفة اجلافية الفاجرة، وقد كانت هلم آيةٌ يف
  " .ة وأخرى كافر

واشتد اهلياج، وامتد العجاج، وتصافح الصفاح، وتشاجر الرماح، وتكاثر اجلراح، واشتعل الضرام، " 
وتطايرت السهام، تضايق اال، وتسابقت اآلجال، والتفت الساق بالساق، وتالعبت األسياف 

  " .باألكتاف، وخضبت الدماء اخلناجر، وبلغت القلوب احلناجر 

أتت على امليمنة فقام أمري امليمنة يف صدورهم، وأشرع األسنة يف حنورهم، وروى وأما الطائفة اليت " 
اللهازم من تامورهم، ودفع صولتهم، ومنع سطوم، وكسر حدم، فهزمهم بإذن اهللا، ومل يبق أحد من 

  " .شريفهم وخسيسهم، حىت حز رأس رئيسهم 

ه، وبذل جهده، واستفرغ ما يف وسعه وقدرته، وأما حال امليسرة فجاء عليه العدو املدبر برمته وكليت" 
فحمل عليهم محل الليث احلاذر، وسطا عليهم سطوة األسد الزائر، لكن السيل إذا بلغ اجلب الراسي 

  " .وقف، والليل إذا انتهى إىل الصبح انكشف 

وتناوبت احلمالت، وتناوبت األسالت، والصفوف ما خرجت عن مقارها، وال انزعجت عن حمل " 
رها، وواصل النبال الوصال، والنصال النبال، فثبت يف وجوههم منا صف مرصوص البنيان، وأسرعوا قرا

إىل حنو تلك الذئاب ثعالب احلرصان، وقتل جم غفري من الغاوي، فمألت منهم دركات النريان، 
  " .واستشهد منا مجاعة استحلوا طعام الطعان، وساقهم خبا اجلنان 

حاً بقروح عديدة، وجمروحاً جبروح مبيدة، فخرج عن مواضع اهليجا، واندرج وكان أمري امليسرة مقرو" 
بعد ساعة يف زمرة الشهدا، والصاحلني والسعدا، فما أثر يف أحزابنا هذا النصب، وال صدهم عن الطلب 

  " .ذلك التعب 

فلما ناهلم املدد فربز األمر العايل أن ميدهم مجاعة من العلوجيني، وحزب من الغرباء وثلة من اآلجلني، " 
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تسنت لإلسالم مناهج، ووضحت للسعادة مباهج، وتألفت يف اإلقدام مقدمات ونتائج املناهج، والتأمت 
يف مد الرحال مدارج، واتفقت حسنات، وحسنت اتفاقات، وكانت لنا كسرات، وألعدائنا مساءات 

. "  

ا ساروا وشدوا أسروا وشدوا وساعدت األقدار وتباعدت األكدار، كلما حلوا ردوا وأرادوا، وكلم" 
وناسبهم النشاب، فعادت أسودهم قنافذ، وسابقتهم السهام، فوسعت فيهم اخلرق النافذ، واستعملت 

كصيٍب من السماء فيه ظلمات، ورعد " الكفيات، الصريزايات فمطرت عليهم البنادق واحلجارات، 
  " .وبرق جيعلون أصابعهم يف آذام من الصواعق حذر املوت 

ما ينظرون، إال صيحةً واحدةً تأخذهم وهم خيصمون، فال يستطيعون توصيةً وال " فصار حسب حاهلم " 
  " .وحل م الصغار، والذلة والدمار، فأووا إىل جبٍل ليعصمهم من طوفان الدمار " إىل أهلهم يرجعون 

هم، وولت أعالمهم، واحنل فمن اهللا علينا بالفتح اجلميل، وأيدنا من عنده بالنصر اجلليل، فزلت أقدام" 
عقدهم، وانفك حدهم، وانتكس تدبريهم، وانعكس تقديرهم، فما بقي من تلك اآلالف آحاد، وما جنا 

  " .من هذه األعداد أعداد، فعاد جمروحاً جبراحات مؤملة يف عدد يسري، عاجزين حائرين خائبني خاسرين 

ليت ذكرت، مل تثبت يف بقعة أقدامهم، ومل ختفق وبعد ما رجعوا على هذه احلالة اليت زيدت،، والصفة ا" 
لوقفة أعالمهم، بل رأوا النجاة من أيدي الرزايا، واخلالص من حبائل املنايا، واخلروج عن الواليا، 
فخرجوا عنها هاربني، وللنجاة طالبني، وقطعوا املنازل، وطووا املراحل، وتركوا الدواب والرحال، 

ا فراسخ الفرار، وإن امتدت خطوة، وأيام اهلرب، وإن طالت حملة، وهذه وطرحوا األمحال واألثقال، وعدو
حاهلم، وشر منا ما هلم، ال حيميه جار، وال تأويه دار، وكل ذلك عاقبة الظاملني، واحلمد هللا رب العاملني 

. "  

    

ده، فأما من أسر فلم يكف أطناب اخليام لقيده وشده، وأما من قتل فلقد حصرت األلسن عن حصره وع
فلم تقع عني إال على أشالء طرحيه، وأعضاء جرحيه، وأصابع مقصومة وأشاجع مفصومة وصدور 

مدصوصة، وحنور مبصوصة، وأجساد منصفة، وأعضاد منصفة، وصارت تلك املعركة بالدماء دارا، 
  .وعادت الغرباء محراء، وجرت أار الدم النهر، وسقى بتلك اخلبائث وجه الدين املطهر

 ذلك املرتل يوماً آحدا مث أصبحنا على عقبة سائرين حمبورين، والوجوه سافرة، واأللسن بأنعم فقعدنا يف
اهللا شاكرة، واألنفس لأللسنة مسامرة، واألقدام باألقدار متظافرة متظاهرة، فحللنا بالطائر األسعد، واد 

  .األجمد، ببلدة تربيز

قلوب الرعايا، وبشرت من اهللا مبا ظهر من ألطافه واحنسمت الظلمة املستولية مبقدمنا العزيز، فطابت 
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اخلفايا، ملا بدلوا من الظلمات نورا، وأعقبوا من املوت نشورا، فوجدناها بلدة أخربت فيها بقاع اخلريات 
ومساكن العباد، وعطلت املساجد، فجعل هذا الظامل بعضها اصطبالً للدواب، بوعضها مسكناً للشراد 

  . كلها إىل وضعها القدمي ويذكر فيها اسم اهللا الرمحن الرحيمواحلداد، فأمرنا أن تعود

موسم عظيم، يوم جتاب فيه الدعوات، ... فلما دخل يوم اجلمعة أصبح الناس يقولون هذا يوم كرمي 
وتصب الربكات، فطوىب ملن عاش حىت حضر هذا اليوم، الذي انتعش فيه اإلسالم وارتأس، من أفضل 

ماعة، اليت شرفها اهللا تعاىل لتوفيق هذه الطاعة، امتأل اجلامع، واختلفت فأشرف من هذا اجل... هذه 
اامع، وتوحشت األبصار واملسامع، وغصت بالسابقني إليه املواضع، واجتمع الزاهد والعابد، وتوافد 

الراكع والساجد، واخلاشع والواجد، والقائم، والقاعد، وعبد األحد والواحد، وأبكى احلفاظ، فتلى 
  .يل، وأسلى الوعاظ حبق احلق، وبطلت األباطيلالترت

وصعد اخلطيب املنرب فخطب وأنصتوا، ونطق فسكتوا، ووعظ يف خطبته، وخطب مبوعظته، وتالها على 
مذهب أهل السنة ومجاعتهم، وذكر اخللفاء الراشدين، واألئمة ايدين، رضوان اهللا عليهم أمجعني، 

، بعد أن مل يذكروا باخلري أمداً مديداً، وعهداً بعيداً، ورقت بالتعظيم والتبجيل على ترتيب خالفتهم
  .القلوب، وجفت الكروب، وتصاعدت الزفرات وجتددت العربات، وصاح التوابون، وماج األوابون

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان : " فلما دعا خبلود أيام دولتنا، وإخواننا الذين سبقونا باإلميان، ختم بقوله
ى باحملراب، وافتتح باسم اهللا من أول الكتاب، فصلينا معه والصفوف على سعة املسجد ا ، ونزل وصل"

متصلة، واألمة إىل اهللا تعاىل بدوام نصرتنا مبتهلة؛ وملا قضيت الصالة انتشرالناس، واستمد اإليناس، 
  .وطابت النفوس واألنفاس

وأوقاتنا للزمان مباسم، ومآثرها يف ضحو فنشكر اهللا شكراً كبرياً على أن جعل أيامنا للفتوح مواسم، 
املعايل خالدة، ومناقبنا على ممر الليايل أيدة، ونرجو من لطفه اخلفي أن جيعل سعينا مشكوراً، وجيزينا يف 

  .اآلخرة جزاء موفوراً

لسود، وال خفاء يف أن هذا الفتح اجلليل العظيم، والصنيع اجلليل الكرمي، وفقنا اهللا به، أمر بتبييض األيام ا
وأعاد احلسن املعقود، وأقر اخلري يف قراره، وأسقط لواء الشر بعد انتصابه، وأضحك وجه اإلسالم، وبرد 

  .صدور األنام

فأصبح ولو كان الفتوح جسماً حلل منه حمل الفؤاد، ولو كانت أرضاً لكان مساؤها ذات العماد، وهو 
ألخبار على األكارم واألقانيم، وسالطني جدير بأن تواردت نسبة البشرى واليسرى، وتدامت الكتب وا

األقاليم، سيما على حضرة من كان مقامنا الشريف، وثغره املنيف، وشرف اجلوار، وتفاوت الدار، 
وكمال املودة اليت تصفوا مشارا عن األقذار ومناهلها عن األكدار، وتكتب آثارها بسواد الليل على 
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  .بياض النهار

لث والعشرين من شهر رجب املرجب، لسنة عشرين وتسعمائة، من بلدة فلهذا أسطرت يف اليوم الثا
تربيز، هذه املكاتبة الشريفة، مبشرة مبا أجده اهللا من اجلد، وأجنز من الوعد، وأجزل من الوفد، وحلى 

  .وجه املؤمنني ببشراه بشرى، ومأل صدور املوحدين منا، وقلوب امللحدين ذعراً

    

العظمى، على سبيل السرعة واالستعجال، إىل مقامكم العايل املفضال، األمريي واختري لتبليغ هذه البشارة 
الكبريي األوحدي األجمدي، األخص املقريب، املؤمتين خري الدين، حضر رزقت سالمته، ومحلناه من 

السالم، ما هو ألطف من الغمام، واهللا تعاىل يدمي لكم من عاداته أمجلها، ونعمه أجزهلا، ومنحة أكملها، 
  .انتهى من نسخة سقيمة. ما بث الليل دجاه، ونشر الصبح سناه، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

ويف يوم . ويف يوم االثنني تاسعه فوض قاضي األروام قضاء احلنابلة، إىل أخينا شهاب الدين بن البغدادي
دبت إليه اخلميس ثاين عشره فوض أيضاً قضاء الصاحلية، إىل صاحبنا كمال الدين الغزي، بعد أن ن

  .مرات، على يد القاضي مشس الدين اخليوطي

ويف يوم السبت رابع عشره رفعت الزينة من دمشق، بعد أن حصل فيها مشقات ألجل األسواق، مع 
كثرة ظهور املعاصي، ولكن حبمد اهللا هبط سعر القمح، ويف يوم األربعاء ثامن عشره، يف ثالث ساعة 

 يوم اجلمعة عشريه نودي بدمشق بأن أحداً ال خيرج من بيته من ويف. منه، نقلت الشمس إىل برج احلمل
  .بعد املغرب، وصعب ذلك على الناس وتريبوا

ويف يوم السبت حادي عشريه نودي بدمشق عن النائب، بأن أهل احلارات حيضرون وال يتأخر أحد، 
ميس سادس ويف يوم اخل. فحضروا، ودركهم أمر زعرهم، وكتب أمساءهم الرجل األزعر ومن تدركه

  .عشريه فوض قاض األروام قضاء ميدان احلصى، إىل صاحبنا الزيين بركات ابن قاضي زرع

ويف يوم الثالثاء ثاين ربيع األول منها، وقع القاضي مشس الدين بن البهنسي بشمس الدين البقاعي، 
قاعي املذكور وكشف رأسه مبجلس عام، قابله اهللا تعاىل بذلك، ومل يسهل على أكابر دمشق، ألمن الب

رجل معترب من وجوه عديدة، أحدها دينه، وثانيها حمبته للصلحاء، وثالثها كرمه هلم، ورابعها شيخوخته، 
  .وخامسها كونه صهر شيخ البلد السيد كمال الدين بن محزة

ويف يوم االثنني ثامنه ورد إىل دمشق . وفيه كان آخر الوقعات بني ملك الروم واجلراكسة، وا ملك مصر
أروام كثرية، قيل إم نائب آمد ومجاعته، ونائب الرها ومجاعته، ومعهم هدايا لقاضي البلد الرومي، 

  .طردهم اخلارجي إمساعيل الصويف

ويف يوم الثالثاء تاسعه، وهو سلخ آذار، أوقف أخونا احملب جار اهللا بن فهد املكي، لشيخنا احمليوي 
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ن الروم امللك املظفر سليم خان بن عثمان يف مرتله، ليمده النعيمي، على ما هم به من مجع ترمجة لسلطا
  .قد أطريته يف مواضع كثرية، وال قوة إال باهللا: مبا يستعني به على ذلك، فقال له

وقد وقفت على مؤلف ملال إدريس الرومي احلنفي، الذي نزل باملدرسة الظاهرية اجلوانية، ملا كان امللك 
 مرات لصحبة بينه وبني عمي، الكائن حينئذ مبكة املشرفة، وتردده إىل املذكور بدمشق، بعد اجتماعي به

عندي بدرسي باجلامع األموي، يف سلطان الروم املشار إليه ومساه بفتح املمالك اإلسالمية، وأشار يف 
حروف هذه التسمية إىل سنة فتحها، وهي سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة حبساب اجلمل، وختمه بأبيات، 

  .ع منها التزم فيه ذلك أيضاًآخر مصرا

ويف يوم األربعاء عاشره نودي بدمشق، أن بعد مخسة أيام الفلوس بطالة، وأنه ضرب فلوس جدد، ويف 
يوم اجلمعة ثاين عشره طلع القاضي الرومي للناس بفلوس، كل واحد بثمن، واالثنان بربع، وهكذا، 

  .وأبطل الفلوس العتق بعد يومني، مبناداة أشهرها ثانيا

ويف يوم اخلميس . ويف يوم األحد رابع عشره نودي بدمشق، بأن بيوت األمراء ال خيرب أحد منها شيئاً
وفيه نودي أن ال يطلع أحد إىل املرشدية، بالقابون التحتاين، ويف يوم . ثامن عشره، كان مخيس البيض

ه من بريوت ثالثة عشر اجلمعة تاسع عشره وردت مطالعة من املقدم ناصر الدين بن احلنش، أنه مر علي
  .مركباً للعثمانية متوجهة إليهم إىل القاهرة

ويف يوم الثالثاء سلخه نودي بدمشق من جهة الدفتردار، نوح الرومي، بأن ال خيرج أحد من بيته إال 
بلبس سراويل عليه، ومن خرج بعد ثالثة أيام بال سروال، خصي، فاهتم الناس لذلك، مث قيل لقاضي 

  .فغوش على الدفتردار املذكور وخري الناس يف لبس اللباس وعدمهاألروام ذلك، 

ويف يوم اجلمعة ربيع اآلخر منها، عقب صالا باألموي، صلي غائبة على الشيخ شهاب الدين بن شعبان 
الغزي، تويف ا، وهو آخر الذي عمل الذنوب العظيمة عند رأس سيدي نور الدين الشهيد، نور اهللا، 

  . الغزيضريح حميي الدين

    

ويف يوم األربعاء ثامنه وردت أخبار مع عدة أناس، وصحبتهم مبشر األروام، بأن ابن عثمان ملك الروم 
  .مسك له سلطان مصر طومان باي من البحرية وجهز إليه

ويف يوم اخلميس تاسعه، وهو آخر نيسان، نودي بدمشق باألمان واالطمان، وأن امللك املظفر سليم خان 
ه أفىن اجلراكسة، وأنكم تزينون دمشق سبعة أيام فزينوا، مث حترر أن امللك املظفر املذكور قد ملك، وأن

أرسل إىل سلطان مصر ومان باي باألمان، مع قضاة مصر األربعة مشائخنا، وأمري من عنده، فحال 
  .وصوهلم إليه قتل القاضي احلنفي ابن الشحنة وأخاه، وفر الباقون
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ر، فرحل إليه والتقيا بالقرب من دمنهور، يف اليوم الثاين من ربيع األول من هذه فبلغ امللك املظفر املذكو
السنة، فكانت الكسرة على سلطان مصر، وفر هارباً، فمسكه أمري العرب اجلبويل وأتى به إىل امللك 
بيع املظفر املذكور، فرجع به إىل القاهرة، وشنقه على باب زويلة، وقت الظهر بوم االثنني حادي عشر ر

  .هذا، ويقال إنه انقطع به احلبل عندما شنق، وعيطت اخللق، فجدد حبل غريه وأعيد

ومث جاء امللك املظفر املذكور إىل جامع األزهر، وقرأ مولداً، وفرق دراهم كثرية؛ ومسعنا يومئذ بأن ابن 
، وأن مرتله احلسن السلطان قانصوه الغوري، خلع عليه امللك املظفر املذكور، وأكرمه وأسكنه بتربة والده

سكنته األروام، وبأنه مل حيترق من مصر إال الشيخونية فقط، وقد كنا مسعنا أنه احترق منها ثالث 
  .بني القصرين، والتبانة، وباب الرظومة: حارات

وأنه تويف شيخنا العالمة الربهان بن أيب شريف الشافعي، والربهان الطرابلسي احلنفي، والربهان بن 
  .ي األشقر، والعامل شهاب الدين القسطالين، والشيخ عبد الرمحن املقرىء الصاحليالكركي احلنف

ويف يوم األربعاء خامس عشره عاد األمري على باك بن سوار إىل دمشق من مصر، متوجهاً إىل بلده 
مرعش، وتلقاه النائب فمن دونه، ودخل من طريق املزة، ونزل باملرجة عند امليدان، وصحبته صبيان 

  .ء وجوار مسبيات يف أسره، فتأمل وبعضهم تسحب منه، فقعد ثالثة أيام وارحتلونسا

ويف يوم اجلمعة رابع عشريه صلي باجلامع األموي، بعد صالا، غائبة على املشائخ اخلمسة املتقدم 
  .ذكرهم قريباً

ان، أحد أمراء هذا داود ابن سليم: من هذا ؟ فقيل يل: ويف هذا اليوم رأيت شخصاً البساً خلعة، فسألت
التركمان، مسك نائب غزة دولتباي املتسحب من امللك املظفر سليم خان، وهو متوجه إىل اخلارجي 

إمساعيل الصويف، بالقرب من أرض محص، ومعه مجاعة، ووجد معه مثانني ألف دينار، وجاء إىل دمشق 
  .فخلعوا عليهيبشر الدفتردار نوح، والقاضي الرومي زين العابدين، والنائب ابن خيشى، 

وفيه نادوا بعمارة الربوة، وأن من قدر على عمارة ملكه فليعمره، وإال فليأت يأخذ مثنه ليعمر باسم 
  .اخلنكار، وكان هلا مدة خراباً، مث مل يتم ذلك

ويف ليلة األحد ثالث مجادى األوىل منها، وقع إلحدى زوجيت شهاب الدين بن املؤيد قضية بشعة، مبرتله 
  .لي الصابونيةبالقاعة، قب

ويف يوم االثنني حادي عشره نودي بدمشق على املشمش احلموي، كل رطل بدرهم، وما دونه بثالثة 
أرباع؛ وهذا اليوم هو أول حزيران، مث نودي فيه على اخلبز كل رطل بدرهم ونصف، وكل قنطار طحني 

  .انون واخلبازون بذلكومل مبائة وثالثني، وكماجة مبائتني إال اثين عشر درمهاً، ومل يرض الطح

وفيه خوزق شخص من منني، غريب املارستان القيمري بالصاحلية، ومل يعهد قبل ذلك أنه خوزقه فيها 
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أحد، خوزقة الصوباشي بنفسه، وقصد بذلك ردع زعر الصاحلية، مث وجه لكل حارة من حارات دمشق 
  .خازوقا ليفعل فيها ذلك، وسبب ختوزق هذا الشخص أنه ظهر أنه حرامي

ويف غروب هذا اليوم طلع املهمندار إىل الصاحلية، ورجع معه حاجب دمشق الكبري صنطباي إىل مرتله، 
الذي النائب شهاب الدين بن خيشى ساكنه اآلن، أتى باألمان من عند املقدم ناصر الدين بن احلنش، فأمر 

 دمشق أيضاً عريف الشاغور النائب املذكور بسجنه بالقلعة، حىت يشاور عليه اخلنكار، وأتى صحبته إىل
كان، ابن الزهر، فأراد أهل الشاغور قتله، مث قبضوه وأتوا به إىل القاضي الرومي، فبعثه ومن معه إىل 

  .النائب فحبسه

ويف . ويف يوم الثالثاء ثاين عشره خوزق كبري احلرامية زغيب، على باب املزابل، خارج باب الفراديس
والتفتيش : رومي والدفتردار والنائب، على ضبط البلدان حول دمشقهذه األيام كثر حتريض القاضي ال

  .على أصوهلا

    

ويف يوم السبت سلخه أخربين مجال الدين بن املبيض القدسي الواعظ، أن مبحلة القبيبات ولد قطٌ ذكر 
من دبره ثالثة أوالد على شبهه وقط، يف بيت أمحد بن أيب مهدي الدالل يف األطلس، بسوق الدراع، 

  .وأن شاهد ذلك حنو اخلميس إنساناً، واستمروا ساعة يف احلياة، مث ماتوا، وهذا من العجائب

ويف يوم االثنني تاسع مجادى اآلخرة منها، نودي بدمشق، بأمر النائب والقاضي الرومي، بأن جيتمع 
م سوءاً يف سبب القضاة والعلماء والصلحاء غدا، بكرة الثالثاء، حتت قبة نسر اجلامع األموي، فظن العوا

االجتماع، ففي البكرة املذكورة حضر القضاة الثمانية املنفصلون واملتجددون وغريهم إىل اجلامع املذكور، 
وجلسوا جتاه حمراب احلنفية، خال هؤالء القضاة، فجلسوا جتاه املقصورة، وفرقت ربعة اجلامع عليهم، 

القاضي الرومي، وال شهاب الدين بن خيشى فقرأوا فيها ساعة، مث تفرقوا، ومل حيضر زين العابدين 
  .النائب، بل وال أحد من األروام

وأما الذين جلسوا جتاه حمارب احلنفية، فصعد على الكرسي هناك الشيخ بركات بن الكيال الواعظ، 
وإذا سألك عبادي عين : " وعمل جملس وعظ فيما يتعلق بالعدد، استطراداً علىالكالم على قوله تعاىل

  ".ب فإين قري

الطحينة املؤقت، وحممد الطواقي، وحممد املدين، أم رأوا النيب صلى اهللا عليه : مث أخرب ثالثة أنفس وهم
وسلم يف املنام، وأمرهم أن يذهبوا إىل بركات املذكور، ويأمروه جبمع الناس وأن يقرأوا ويدعوا للسلطان 

لشيخ حممد بن عراق بالصاحلية، ويقرأوا أيضاً املظفر سليم خان بن عثمان، مث يتوجهوا بعد ذلك إىل عند ا
  .ويدعوا للسلطان املذكور 
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فتوجه بركات املذكور إىل الصاحلية، فلم جيد ابن عراق فيها، فأرسل إليه إىل قرية برزة، وكان قد قطن 
 وغلب على رأي العقالء أن هذه الرؤيا مصطنعة من ابن الكيال، وأنه بذل للرائني: ا قريباً، فلم يأت

  .دراهم يف مقابلة ذلك

ويف يوم اجلمعة ثالث عشره، وهو ثالث متوز، عقب صالا باجلامع األموي، صلي غائبة على حمدث مكة 
ومؤرخها األصيل، عز الدين عبد العزيز بن فهد، والد أخينا احملب أيب الفضل حممد املدعو جار اهللا، الذي 

ويف هذه األيام كثر املسافرون من مصر إىل . والدهسافر من دمشق يوم السبت سابعه، ملا مسع بوفاة 
  .دمشق، ومنها إىل القدس

ويف يوم السبت ثامن عشريه تويف األمري فارس املهمندار كان، مث الترمجان عند النائب يومئٍذ، وكان ال 
يه، ويف يوم األحد تاسع عشريه تويف جنم الدين عبد الرمحن بن الكمال البقاعي، فجأة، عن أبو. بأس به

  .وأخته توأم، وبنت صغرية، وكان ال بأس فيه

رجع إىل دمشق من مصر نساء كثرية من نساء أكابر اجلراكسة، . ويف يوم االثنني مستهل رجب منها
منهن زوجة سيباي نائب الشام كان، وبنتها بعد أن دخل عليها ابن السلطان قانصوه الغوري مبصر، 

بية؛ ومنهن سراري نائب حلب خري بك، ونزلت ببيت اخلواجا ونزلن ببيت أمري خيشباي داخل باب اجلا
ابن النرييب؛ ومنهن سورباي زوجة الغزايل نائب محاة كان وبقية نسائه، وأتني على املزة، ونزلن بامليدان 

  .األخضر

ويف يوم الثالثاء ثانيه أطلع قاضي األروام على مستند كرم لبعض الفالحني، بأرض حبة عسال، ظهر له 
عض الزور، مث ابن اخليوطي حقق عنده ذلك، وكان األصل خبط البدري حسني األسطواين، وفيه من منه ب

الشهود احلجيج املؤقت باجلامع األموي، واجلمال عبد اهللا بن الياسويف، والشهاب أمحد الذنايب قاضي 
فشده، مث الناحية، الشهري بأيب أنف، والشمس حممد البعنوي، فجاء م وكتفهم حببل، خال حسني 

ضرم ضرباً مربحاً، كل واحد منهم حنو املائة سوط، وأكثر على احلجيج، وبه ابتدئ؛ مث كتفوا وسحبوا 
مشورين، فنادى عليهم من بيته إىل حبس باب الربيد، فباتوا فيه تلك الليلة؛ ويف صبيحتها شفع فيهم 

ه، مبقتضى أنه كان حلفه بالطالق الشيخ عبد النيب، فأطلقهم وفارق القاضي الرومي بني احلجيج وزوجت
  .الثالث قبل ذلك، أنه ال يشهد بدمشق يف حجة

ويف يوم الثالثاء تاسعه قدم من مصر إىل دمشق الشيخ تقي الدين باكري احلليب مث الرومي، وقد توىل نظر 
 اجلامع األموي؛ ونزل عند القاضي رضي الدين العزي من مدة، وأرسل إىل مشس الدين بن الشيخ حسن

  .الصاحلي، أن يكون نائباً عنه إىل أن حيضر
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ويف يوم االثنني خامس عشره تويف الشاب السيد حممو د بن السيد املوقع قرب باب توما، وكان من 
ويف يوم اخلميس ثامن عشره دخل من مصر إىل دمشق . الكرم على جانب عظيم، وتأسف الناس عليه

  .شاع عند الناس أمور، منها الكشف عن املدارسنظام الدين احليدري الشليب املفتش دار، و

ويف يوم اجلمعة تاسع عشره نودي على لسان املتويل على اجلامع األموي، بالتوصية على معاليم مستحقيه 
  .مجيعهم، وتشوشوا بسبب ذلك

ويف يوم الثالثاء ثالث عشريه نودي على األشرفية، فضرب قانصوه الغوري مبصر كل أشريف بستني، 
  .ال الدين بستة ومخسنيوضرب مج

وفيه نودي بأن كل من له مستند على وقف جامع أو مدرسة أو مسجد أو تربة أو خانقاه، حبضره بعد 
أن يقيم حساا عن سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة وتاليتها، فقام على من كان السبب يف هذه املناداة، 

  .والدفتردار، مل يسمع، وخاف أهل األوقاف منهوهو نظام الدين املتقدم ذكره، النائب والقاضي الرومي 

ويف يوم الثالثاء تاسع عشريه تويف . ويف يوم اجلمعة سادس عشريه، وهو رابع عشر آب، كان عيد اجلوزة
  .اخلواجا الكبري أمري احلاج كان زين الدين بن النرييب، عن ابن، وابن أخ

اجلدد، اليت ضربت باسم امللك املظفر سليم ويف يوم األربعاء مستهل شعبان منها، نودي على الفلوس 
خان بن عثمان، كل ستة عشر فلساً بدرهم، بعد أن كانت كل مثانية بدرهم، فذهب للناس مال كثري 

  .وال قوة إال باهللا. يف ذلك

ويف ليلة األربعاء ثاين عشريه احترقت حوانيت كثرية، لصيق اجلامع الربدبكي، املعروف اآلن باجلامع 
ن الشرق إىل عمارة اإلخنائي، والربع فوقها، وطبقة ابن اجلريرة خلف اجلرن، الذي جدده هذه اجلديد، م

األيام هناك، واستراح الناس من هذه الطباق، ملا كان حيصل فيها من الفساد يف الرفاقات، وطارت النار 
 الطباق اليت إىل صف محام العالئي، وقف املدرسة اليونسية، بطرف الشرف األعلى الشرقي، فاحترقت

  .فوق وقف املدرسة املذكورة أيضاً، والدكاكني لصيقة من الشرق والغرب

 ويف يوم -وفيه شاع بدمشق أن ملك الروم املظفر سليم خان بن عثمان وىل مصر خلري بك نائب حلب 
االثنني سابع عشريه كان عيد الزبيب، وهو آخر اثنني يف شعبان، وفيه تستحب الصدقة حلديٍث ورد، 

  .يقال الكلمات الطيبات مائيت مرة، وحسيب اهللا ونعم الوكيل كذلك، حلديث ورد يف كل منهماو

ويف ليلة اخلميس سلخه وقع اختالف يف أن غداً من رمضان، فلم يشهد أحد فأطفئت قناديل مئذنة 
  .العروس باجلامع األموي بعد إيقادها، مث ثبت على بعض القضاة، فأعيدت وأصبح الناس صياماً

فيه زاد ناظر اجلامع األموي، التقي الرومي، فيه حنو الثالمثائة وستني ضوءاً، ومن ذلك السنوبرة اليت قبال و
املقصورة، ومل يوقد فيها قناديل قبل ذلك، وإمنا كان يوقد فيها الشمع يف الليايل املفردات، والذي حطها 
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  .هنا األمري أخشباي نائب القلعة وصفد وغريمها

  . نودي بدمشق مبرسوم من مصر، بأن يتأهب الناس للحج من الطريق املصري والغزاويويف هذا اليوم

ويف ليلة، وكذا يف يوم اجلمعة ثانيه، ويف ليلة السبت ثالثه، دخل من مصر إىل دمشق مجاعة من 
  .اجلراكسة، منهم خشقدم خازندار سيباي، زوج امرأته من مدة

كب فرساً، وال محاراً، وال غري ذلك، نصراين، وال يهودي، ويف يوم األحد رابعه نودي بدمشق أن ال ير
  .وال سامري، وال إفرجني، يف دمشق، وال يف جمامع الناس من ضواحيها

ويف يوم األربعاء سابعه جيء بالسيد املوقع ابن باعو احلليب مث الدمشقي، ميتاً حمموالً من البقاع، وكان 
عند حارة النصارى، داخل باب توما، وكان ابنه غائباً، فكفنه تويف فيه بكرة يوم الثالثاء، فغسل مبرتله 

القاضي حمب الدين ناظر اجليش، ودفنه عند الشيخ رسالن، فظهر أن عليه من الدين حنو العشرة آالف 
  .دينار، وكان منهما بدنيا كثرية، وكان ختومل من وقت تويف ولده املتقدم ذكره يف رجب

 ويف ليلة األحد حادي -الشريف إبراهيم بن صاحل، واهللا يتوىل فعاله ويف يوم اجلمعة تاسعه صلى على 
  .عشره مات حممد املناديلي، مث العطار، الذي كان يزعم أنه شريف، وليس كذلك

ويف يوم االثنني ثاين عشره دخل إىل دمشق من مصر قفل كبري، فيه أروام كثرية، وأخربوا أن اخلنكار 
م من مصر، يوم اخلميس ثالث عشري شعبان، واشتهر يف دمشق أنه واصل قريباً، وأنه خرج من بعده

قتل مجاعة من مجاعته، منهم الوزير الكبري يونس باشا يف اخلطارة، ووضعت احلوطة على مال يونس 
  .بدمشق، وأخذ للخنكار 

    

جلها، وفيه ورد مرسوم بعزل نظام الدين املفتش دار، املتكلم يف األوقاف، الذي كان جاء إىل دمشق أل
 وفيه -فأخرج من سكنه الذي كان نازالً فيه، وهو بيت القاضي املزلق، وهو كالضعيف احملمول 

  .اخلنكار... سافر 

 ويف يوم األحد ثامن عشره -ويف يوم اخلميس خامس عشره توجه الولوي بن الفرفور إىل مالقاة اخلنكار 
وله، فعزلت، مث أرسل اهللا املطر يف نودي بتعزيل الطرقات ألجدل دخ... دخل من مصر مجاعات من 

  .اليوم املذكور

من مصر إىل دمشق، يف أة ... حادي عشريه، وهو سابع تشرين األول ... ويف يوم الثالثاء العشرين 
حافلة خبلق كثري، ونزل بالقصر الظاهري بامليدان األخضر، بعد أن مر على جامع تنكز، وحطت العربات 

ني، وتفرقت عساكره فيها ويف اجلنينات واملزارع، ونصب سوقه حتت القلعة، عند سيدي محاد، يف البسات
  .مث نادى باألمان واالطمان، وشاع بدمشق أنه ال يقيم سوى ثالثة أيام، مث شاع غري ذلك
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ويف يوم اخلميس الثاين والعشرين منه، تطلبت العساكر البيوت للرتول ا، فهجموا على النساء، وتضرر 
راً زائداً، وحتقق ذا أن اخلنكار عزم على اإلقامة بدمشق؛ فغلت األسعار، وبيع رطل اخللق بذلك ضر

 وفيه نودي للمعمارية واحلجارين والترابة أن جيتمعوا -اللحم باثين عشر درمهاً، والسمن بستة وثالثني 
  .لعمارة املكان الذي يرتل فيه اخلنكار

مع األموي اجلمعة، وكان اخلطيب الولوي بن الفرفور؛ مث ويف يوم اجلمعة ثالث عشريه صلى اخلنكار باجلا
صلي على الشيخ اإلمام العالمة عبد النيب املغريب الدمشقي املالكي، وكان تويف ليلة هذه اجلمعة عند 

املغرب، ومل يصل اخلنكار على أحد من الدمشقي سواه، وكانت له جنازة حافلة، محلت على األيدي، 
، خال املالكي، فإنه كان قد توجه إىل مدينة غزة، ودفن عند شيخنا الربهان بن وحضرها القضاة املنفصلني

  .عون عند عبد اجلبار مبقربة باب الصغري

وفيه نودي بدمشق أن حتضر عرفاء احلارات، ومع كل عريف ثالثة أو أربعة أو مخسة من األكابر، 
  . ذلكوحيصروا عدد البيوت، وتكتب أمساؤهم، فحضروا يوم السبت وفعلوا

ويف يوم السبت رابع عشريه طلع الولوي بن الفرفور إىل تربة احمليوي بن العريب املشهورة به، وكانت تربة 
ابن الزكي، ومعه معلم السلطان شهاب الدين بن العطار ومجاعة، وهندسوها لبناية جامع خبطبة بإشارة 

  .اخلنكار

ضي العسكر ركن الدين بن زيرك، واشتروا ويف يوم األحد خامس عشريه طلع الولوي بن الفرفور، وقا
بيت خري بك، دوادار منشئ املدرسة احلاجبية، من مالكه رزق اهللا، بستة آالف درهم، ليوسعوا به 
اجلامع، وعني مشد من أتباعه على العمارة، وحط عنده عشرة آالف دينار بسببها، وسكن بزقاق 

  .مطر كثري، فزاد تشويش األروام على الناس يف بيوم وفيه وقع -القرعوين بالقرب من العمارة املذكورة 

ويف يوم االثنني سادس عشريه شرع يف هدم املسجد الذي كان جدده شهاب الدين بن الصميدي، لصيق 
  .قرب احمليوي بن العريب، وطمت البحرة العميقة حنو رحمني، اليت كانت قدامه، واخلالوي

يبست، والسماء صاحية، والشمس طالعة، فغيمت السماء، ويف بعد ظهر هذا اليوم، وكانت األرض قد 
وتراكم السحاب، مث مطرت مطراً قوياً، حبيث أنه نزل التراب األمحر والطني عن األسطحة، ومل أعلم أين 

  .رأيت مثله، واستمر حنو سبع درجات، مث طلعت الشمس وأصحت

. عني له أمري من األروام، ومعه عسكرويف يوم الثالثاء سابع عشريه نودي باحلج من الطريق الشامي، و

  .ويف آخر هذا اليوم حصل برق ورعد شديد مث برد ساعة، مث انقطع

ويف . ويف يوم األربعاء ثامن عشريه خرج جان بردي الغزايل من دمشق، جبماعة كثرية، إىل بالد حوران
 ويف - إذن اخلنكار هلم يوم اخلميس تاسع عشريه سافر مجاعات من األروام إىل بالدهم أدنة وغريها، ب
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هذه األيام انتقل قاضي القضاة زين الدين العابدين الرومي احلنفي، إىل بيت حمب الدين املوقع، قبلي 
  .القيمرية الكبرية

ويف يوم اجلمعة سلخه طالعت األروام من القلعة سنجقاً أمحر، ليس عليه طراز، ويف رأسه هالل، شبه 
اجلامع األموي، ونصبوه يف الباب األوسط من األبواب الثالثة اليت سنوبرة، من فضة مطلية بذهب، إىل 

حتت قبة النسر، على العادة يف وضعه، وغريوا سنجق اجلراكسة، وهو كان من حرير أصفر أطلس، بطرز 
مزركش، بشراًَ ريب، وهالله من ذهب، شبه نعل املصطفى، وكن أكثر جة، وخرجت معه النقارات 

  .لى عادة اجلراكسةواملشعلني امللبسني ع

    

ويف يوم السبت أصبح العيد الصغري، وسلم الناس على السلطان امللك املظفر سليم خان بن عثمان وهو 
بامليدان، قيل وصرف ملك األمراء شهاب الدين أمحد بن خيشى أُغلى عن نيابة الشام، فسافر، قيل ونزل 

  .بالقابون الفوقاين قاصداً السفر

شوال منها، طلع اخلنكار إىل عند احمليوي بن العريب، لريى ما هندس من العمارة، ويف يوم األحد ثاين 
فأمر بشراء محام اجلورة، لصيق تربة احمليوي املذكور، وهو وقف عليها، ليوسع به اجلامع املتقدم ذكره، 

رية، وأنشد فشري من اجلمايل بن القرعوين الناظر عليه مبائة دينار، خال قدريته، مث فرق هناك دراهم كث
حممد اجلعيدي وجوقة قصيدة مذيلة خبفيف، فرسم هلم بألف درهم، مث ذهب إىل مقام برزة فزاره، مث عاد 

  .إىل خميمه

ويف يوم الثالثاء رابعه تويف حسن، أخو خصيص اخلنكار حليم شليب، ووضع يف سحلية، ومحل إىل 
ك، وأعيان الباشاوات، وبعض رؤساء الصاحلية يف خلق كثرية، منهم قاضي العسكر ركن الدين بن زير

دمشق، وبعض فقهائها، ودفن عند رجلي احمليوي بن العريب إىل جانب الشيخ حممد البلخشي من 
  .الشمال، وفرق عنده دراهم كثرية، واستمرت القراءة عنده سبعة أيام

لب منهم من ويف يوم األربعاء خامسه أتى قاضي العسكر إىل بعض احلارات، وطلب عرفاء احلارات ليط
كل دار ما يفضل عن الرجل وعياله من القمح والشعري، ويعطي مثن ذلك، فتريب الناس من ذلك، 

  .واحلال أن املغل يف البالد واملخازن كثري

ويف يوم اخلميس سادسه انتقل السلطان امللك املظفر سليم خان بن عثمان من امليدان األخضر إىل الدار 
، املعروفة قدمياً بدار سودون عبد الرمحن، ويومئٍذ بتنيم مملوك سيباي، وجعل اليت كان سافر منها إىل مصر

قيسارية القواسني مطبخاً، كما كان فعل قبل سفره، والدهليز املبلط الذي من بيته إىل احلمام، قبلي 
  .املدرسة اخلاتونية العصمتية، ممراً إىل احلمام املذكور، كما كان فعل قبل سفره أيضاً
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. مشداً على العمارة اخلنكارية ا، مث مل يتم ذلك...  قاضي البلد زين العابدين بيتاً بالصاحلية له وفيه أخذ

وفيه شاع أن الولوي بن الفرفور الشافعي حتول حنفياً، بواسطة تطلبه لكتبهم من النجم الزهريي 
  .والشمس بن البهنسي وغريمها، والظاهر أن تطلبهم ألجل األروام، ال لنفسه

ه عزل القاضي شهاب الدين بن البغدادي احلنبلي عن قضاء احلنابلة، بسبب وقوع الشر بينه وبني وفي
ويف ليلة االثنني عاشره تويف الرجل الصاحل، القارئ، احلسن، اذوب يف آخر عمره، شهاب . احملضر

  .الدين العرايب مث الدمشقي، مبسجد النحلة، وهو يف عشره السبعني

 حادي عشره نودي بدمشق بأن القفول واملسافرين يستمرون على عادم من غري ويف ليلة الثالثاء
  .الناس إبطال احلج من الطريق الشامي... اعتراض عليهم، وكان قبل ذلك نودي خبالف 

وفيه تويف الرجل الصاحل املعتقد شيخ الزاوية احليدرية، مشال التربة اجلكمية، خليفة التركماين مث 
ويف يوم اجلمعة رابع عشره حتقق أن اجلح الشامي .  كبري ويلف عنقه مبئزر أسودجانب... الدمشقي 

حممد بن ساعد، قال إن العربان خمتلفون، ومل ميل األخيضر فيخاف على ... بطل، بعدم طلوع السنجق 
ويف يوم السبت خامس عشره فوض . حتت كهف جربيل عن ولد صاحل.... احلج عن العرب ومن 

  .ومي للزيين بن الرجيب قضاء احلنابلة، عوضاً عن شهاب الدين بن البغداديقاضي القضاة الر

ويف يوم األحد سادس عشره، وهو أول تشرين الثاين، تويف الشيخ املعتقد الصاحل الصويف عبد اهلادي 
الصفوري مث الدمشقي، بقرب عاتكة، ودفن شرقي شباك مسجد احملدثني، املعروف قدمياً مبسجد داود، 

 مبسجد الطالع، بعد أن حفر له قرب بالصاحلية مشايل السبكيني، عند قريبه الشيخ عبد الرمحن؛ وحديثاُ
  .وحضر جنازته السيد كمال الدين بن محزة، وجلق من الصوفية وطلبة العلم، وتأسف الناس على موته

    

ذي كان ويف يوم اخلميس العشرين منه تويف حليم شليب خصيص السلطان، ويقال إمامه وشيخه، ال
السبب يف عمارة اخلنكار اجلامع عند احمليوي بن العريب؛ وطلعت األروام على مآذن اجلامع األموي، 
وأعلموا مبوته على عادم، وصلي عليه، وعلى مقرئ مماليك اخلنكار، باجلامع األموي، الولوي بن 

.  عثمان باجلامع املذكورالفرفور، وخلق خلفه من األعيان وغريهم؛ مث حضر امللك املظفر سليم خان بن

فأعاد الصالة عليهما ثانياً الولوي املذكور إماماً، وصلى امللك املذكور عليهما خلفه، مث محال إىل 
الصاحلية، ومشى معهم إليها قاضي العسكر ركن الدين بن زيرك، وخلق مل نشاهد مثلهم؛ ومحلوا حليم 

ن إىل جانب الشيخ حممد البلخشي، من القبلة شليب يف سحلية على أيدي العسكر، وشاشاه عليها، ودف
بتربة احمليوي املذكور؛ وأما اجلنازة األخرى فدفنت بالبعد منه إىل جهة الشمال، وفرق مثة دراهم وكذا، 

  .باجلامع األموي
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وفيه توفيت زوجة الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، بنت اخلواجا بن املزلق، وهي اليت بنت احلمام 
بزقاق املدرسة الطيبة، جتاه تربة زوجة نائب الشام تنكز، ودفنت بتربتهم شرقي مسجد لصيق بيتها 

  .الذبان

ويف ليلة الثالثاء ثالث ذي القعدة منها، شرع يف عمارة قبة على احمليويي بن العريب، فحفروا عدة قبور 
 منهم أن ذلك ال يطلع وخشاخيش، وبنوا مكام أساساا، وفعلوا ذلك ليالً خوفاً من كالم الناس، وظناً

  .ويف يوم األربعاء رابعه أشيع عزل الدفتردار نوح الذي بدمشق. عليه أحد

ويف يوم اجلمعة سادسه حضر امللك املظفر سليم خان بن عثمان يف املقصورة باجلامع األموي، وأغلقت 
يقة احلنفية من عليه وعلى أعيان من معه، مث خطب الولوي بن الفرفور، مث صلى صالة اجلمعة على طر

سرعة االحنطاط من القومة من الركوع، والقومة من السجود األول، فلما فرغ منها قام للتنفل على 
  .قاعدم فتيقن مجع من الشافعية، ومنهم شيخنا احمليوي النعيمي، انتقاله ملذهبهم وال قوة إال باهللا

 الطرح على كل نوع، ومنها الطرح والناس يف شدة من أمور، منها غالء األسعار يف كل نوع، ومنها
  .على كل حارة قدراً معلوماً يؤخذ منهم من القمح، ومنها نزل األروام عليهم يف بيوم يف هذا الشتاء

ويف يوم السبت سابعه جلس قاضي وقاضي زاده البلد الرومي زين العابدين مبشهد عروة، املعروف اآلن 
اجلامع األموي، وعندهم اجلمال بن القرعوين الصاحلي، مبشهد الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون، ب

والولوي ابن بنت اخلمراوي، والشمس بن منعة، ومجاعته، وجاؤوا بديوان اجليش إىل عندهم، وبالشيخ 
حسن البيتليدي صاحبنا ليكشف هلم ما يرمونه منه، ونادوا أن من كان عنده نظر وقف فليحضر لنحاسبه 

 فمسكوا مكاتيب أوقافهم، فنفرت منهم الناس وضجوا، وخصوصاً من عن سنتني، فحضر بعض الناس،
  .قاضي البلد، فإنه تقصد أذى الناس ودلتهم، مث أكدوا النداء ثانياً وثالثاً

ويف يوم األحد ثامنه بعث هؤالء ورقة إىل احمليوي النعيمي باحلضور إليهم، ومعه مصنفه الذي خلصته، 
لى بيان مواضع الفائدة كدور القرآن، واحلديث واملدارس، فحضر املسمى بتنبيه الطالب والدارس ع

إمنا العادة إخراج قوائم كشف األوقاف اليت : فرآهم يريدون الكشف عن األوقاف من مصنفه، فقال هلم
أرنا : يف ذلك كفاية، فقالوا: كانت عند فالن وفالن إىل آخر وقت، فقالوا قد أحضرناهم، فقال هلم

  .هلم، وأمنا أخرج هلم أمساء املدارس جمردة يف ورقةمصنفك، فلم خيرجه 

ويف يوم اخلميس ثاين عشر تويف الشريف العباسي احلموي أحد ناظري املدرسة العذراوية، بعد أن جاء 
من محاة، واحلال أن الشريف عبد الرحيم العباسي احلموي، جاء من مصر مع اخلنكار يف زي األروام، 

  .دين الغزيوهو نازل عند القاضي رضي ال

ويف يوم اجلمعة ثالث عشره تويف املعلم ابن ملبزوة الطحان، وكان ال بأس به، حيب أهل اخلري ويقف يف 
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ويف يوم االثنني سادس عشره توفيت الشيخة الصاحلة املصنفة صاحبة النظم الفاق أم عبد . خدمتهم
دة زوجة ابن العم البدري بن الوهاب بنت الباعوين، ودفنت بأعلى الروضة، واحلاجة الصاحلة املعتق

  .قنديل، أم أمحد بنت الصلخدي، ودفنت مبقربة باب الفراديس

ويف يوم األربعاء ثامن عشره بعث خلفي احملب ناظر اجليش الشمس بن السجان، وخلف احمليوي النعيمي 
ب مراده، ألجل احملب بن سلطان مشهد اجلربتية، فسألنا عن أمساء مجاعة من واقفي املدارس، فأخربناه بغال

  .إثبات األوقاف للمدارس عند قاضي األروام زين العابدين

    

ويف يوم االثنني ثالث عشريه دخل إىل دمشق شخص مقيد من حتت بطن فرسه، يقال إنه من جواسيس 
اخلارجي إمساعيل الصويف، مسك فأخرب أن كشافة الصويف املذكور وصلت إىل قرى آمد، واتقعت مع 

 امللك املظفر سليم خان بن عثمان، وكل منهما كسب من اآلخر، فقرطوا عليه، أخرب كشافة أمري آخور
  .بأن قرمجد أحد باشات الصويف عزم على التوجه إىل آمد، وأرسله حيبس له البالد

ويف يوم الثالثاء رابع عشريه شرعت األروام يف قراءة سورة األنعام، حتت قبة النسر باجلامع األموي، قبلي 
ملؤيدي الذي بيدي، وغالباً كنت أقرأ فيه وهم حتيت يقرأون، وإذا وصلوا إىل بني اجلاللتني دعوا املصحف ا

على الصويف املذكور، واستمروا على ذلك أربعني اراً، وهم حنن الثلثمائة وستني نفساً، وأرسلوا إىل 
  .مدرسة أيب عمر بالصاحلية يقرأوا كذلك

ميد األربعة جبامع اخلنكار، الذي جدده عند تربة احمليوي بن العريب، ويف يوم االثنني سلخه أقيمت العوا
بعد أن جيء م على عجل من إيوان اصطبل دار السعادة، الذي كان بناه جان بالط يف حال نيابته 

ويف هذه األيام . دمشق، ويقال إن جان بالط أتى م من تربة امللك الزبال، من حملة تربة باب الفراديس
  .اضي تقي الدين القاري عن نظر احلرمني، وتوالها بركات الواعظعزل الق

ويف يوم اجلمعة رابع ذي احلجة منها، ركب قاضي حلب، زاده، وقاضي البلد، زين العابدين الرومي، 
والقاضي حميي الدين بن يونس احلنفي املعزول، والولوي ابن بنت احلمراوي، إىل الصاحلة للكشف على 

ن اجلسر األبيض باملاردانية، واجتمعت م عند اجلامع اجلديد، ودخلت معهم إليه، مدارسها، وبدأوا م
  .وذكرت هلم أنه عامر، فكتبوه يف األوقاف العامرة، مث ذهبوا وتركتهم

ويف يوم الثالثاء ثامنه، وهو يوم التروية، ثبت عند القاضي زين العابدين الرومي، أنه يوم عرفة، بشهادة 
ة هالل ذي احلجة، ومل يكن بالسماء غيم، فأنكرت عليه إثبات هذا الشهر ذا مخسة أنفس على رؤي

القدر، فإن مذهبه مذهب أيب حنيفة رضي اهللا عنه يف ذلك، أنه ال بد من شهادة مجع، واختلفوا يف 
  .عدم، فأقل ما قيل فيهم إم ثالثون، كما نقله الفخر الزيلعي
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وفرق مثة ... ان إىل الصاحلية، ورأى ما بين من اجلامع الذي امر مث صعد امللك املظفر سليم خان بن عثم
وأشعلت ألجله الثريات، والسنوبرة ... وأرسل اخلنكار إىل ...  ويف يوم األربعاء -مخسني ألفاً عثمانياً 

حتت قبة النسر، والسراج بباب اجلامع الشمايل، مث فرق مثة مائة ومخسني رأساً من الغنم، وعشرين مجالً 
هذا : ذبوحني، ورأت الناس حينئٍذ عموداً من نور على املئذنة الشرقية باجلامع املذكور، فقال بعضهمم

هذا استخدام مع اخلنكار، وشاع ذلك عند الوزراء والباشاوت وأرباب الدولة، مث : ملك، وقال بعضهم
  .وه نوراً، واهللا أعلمحترر أنه دخان بعض احلمامات القريبة منها، عقد عليه السحاب وضربته الشمس فظن

وكانت األضحية يف هذا العيد قليلة، من الغنم واملعز والبقر، ومل توجد من اجلمال، والناس يف شدة من 
ويف هذا اليوم تويف الرجل الصاحل، مؤدب األطفال مبسجد كاووز، . غالء األسعار، ونزول األروام عليهم

 الكيال، واملبارك أبو عبد اهللا األخفايف أخو املرحوم مبيدان احلصى، عبد العظيم بن إبراهيم العطار مث
  .برهان الدين القرياطي

ويف يوم اخلميس حادي عشره ذهبت إىل عند شيخنا علي أمحد، مدرس ديار بكر، احلنفي، وهو نازل 
إن رأيت أن أركب معك إىل قاضي العسكر : عند قاضي زاده تلميذه، ببيت ابن املزلق، فعيدته، وقال يل

ري، ليقررك فيما ختتار من تداريس مدارس احلنفية وأنظارها، ولو كان عمك القاضي مجال الدين بن الكب
طولون، مفيت دار العدل احلنفي، هنا لذهبت معه إىل اخلنكار، ليعينه يف قضاء دمشق، عوضاً عن قاضي 

حىت أستخري اهللا :  لهالبلد زين العابدين، فإنه غري مقيم فيها، ولكين متشوش بسبب غيبته يف مكة؛ فقلت
وإن شئت ألزمت قاضي العسكر املذكور بتعيينك خلطابة جامع اخلنكار، : تعاىل يف ذلك؛ مث قال يل

وإمامته، والتدريس به، إن قرر به مدرساً، وذا أنسب لك، لقربك منه، مع عدم منازع لك يف ذلك، 
  .إن اخلرية فيما خيتاره اهللا تعاىل: لقلت له

    

عة ثاين عشريه وقع مطر كثري، مث أصحت إىل أول يوم السبت، فوقع أيضاً مطر كثري، حبمد ويف ليلة اجلم
ويف يوم السبت املذكور، وهو ثالث عشره، عزل القاضي شهاب الدين الرملي من نيابة القضاء، . اهللا

ه وسبب عزله، فيما قيل، عجزه عن الذهاب إىل دار احلكم، بسب أوجاع تعتريه يف رجليه، وعزل مع
ولده األكرب عن الشهادة، ووىل عوض شهاب الدين املذكور الربهاين بن اإلخنائي، وعوض ولده الشمس 

  .الكفيت

ويف . ويف هذا اليوم دخل إىل دمشق فيالن، وقط زباد، أهداهم خري بك نائب اخلنكار مبصر، منها إليه
ري نظام الدين، وسجنه بالقلعة يوم األحد رابع عشره عزل اخلنكار للدفتردار الكبري حممد احلقري، كب

وفيه عني قاضي زاده النظام، إىل التوجه إىل الديار احللبية، لتحصيل الغالت . الدمشقية، وأخذ موجوده
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  .منها، ألجل جميئه إليها

ويف يوم األربعاء سابع عشره عني قاضي العسكر الكبري ركن الدين بن زيرك، النازل ببيت الولوي بن 
  .ة اجلامع اخلنكاري، الذي أنشأه عند احمليوي بن العريب، وهو إىل اآلن مل يفرغ أول مرةالفرفور، له خلطاب

ويف يوم اجلمعة تاسع عشره نودي بالصاحلية أن أهلها الكبار والصغار حيضرون إىل عند الصوباشي، 
ألجل فريضة تفرض عليهم، وقدرها على كل شخص أشريف، فتشوش الناس بسبب ذلك، وقيل هذا 

لعثمانية يف بالدهم، على كل شخص يف كل عام، ووجه إىل سائر احلارات، ومجيع اململكة، حىت يسق ا
  .القاهرة بذلك

ويف ليلة السبت العشرين منه تويف القاضي شهاب الدين الرملي، املعزول قريباً عن نيابة القضاء، ودفن 
  . وحزن الناس عليهمبقربة باب الصغري، ومل يدخل حمراب اجلامع األموي أحسن قراءة منه،

ويف يوم األحد ثامن عشريه أعطى اخلنكار لألمري حممد بن قرقماس، النيابة على بريوت، وعلى صيدا، 
والتقدمة على بالد البقاع، وما واالمها، مما هو يف تقدمة األمري ناصر الدين بن اخلنش، وما كان زاده 

 الكربى، وذخرية ابن السلطان، وإقطاع نوى، لألمري ناصر الدين املذكور على ذلك، من إقطاع األمرية
وشاع أن اخلنكار عزم على التوجه إىل هذه البالد البقاعية، للقبض على األمري ناصر الدين املذكور، 

  .وعلى من عنده من اجلراكسة الفارين

نكشارية، ويف يوم االثنني تاسع عشريه توجه اخلنكار من جهة القبيبات، ليالً على الشمع املوكيب بيد األ
  .وحلقه غالب عسكره، وأربع عربات، للقبض على األمري ناصر الدين بن احلنش

  سنة أربع وعشرين وتسعمائة

استهلّت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا أبو عبد اهللا حممد بن املستمسك باهللا أيب الصرب يعقوب 
يف البحر؛ وسلطان مصر والشام وما مع ذلك العباسي، وهو قد وجه مرمساً عليه من مصر إىل إصطنبول 

ملك الروم املظفر سليم خان بن يزيد حممد خان بن حممد خان بن مراد خان بن حممد خان بن أيب يزيد، 
وهو الذي قبض عليه الطاغية تيمورلنك، وقد تقدم ذكر نسبه إىل عثمان، وبيان عثمان هذا من هو؛ وقد 

بن خيشى أوغلي، فعزله، وإىل اآلن مل يولّ هلا نائباً، وسيأيت أنه ولّي كان نائبه بدمشق شهاب الدين أمحد 
ا نائباً جان بردي الغزايل، وقاضيه ا زين العابدين بن الفنري الرومي احلنفي؛ ونائبه من احلنفية مشس 

 احلنابلة الدين بن البهنسي، ومن الشافعية الربهاين بن اإلخنائي، ومن املالكية مشس الدين اخليوطي، ومن
  .الزيين بن الرجيحي؛ ونائب القلعة محزة الرومي

قد اختلّت قاعدة يوم صومكم، يوم : ويف يوم األربعاء مستهلّ احملرم منها، ذكر يل شيخنا احمليوي النعيمي
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حنركم، يوم رأس سنتكم، فإن الصوم كان يوم اخلميس، ويوم األربعاء املذكور هو ثالث عشره كانون 
  .الثاين

م الثالثاء سابعه دارت أعجام يندبون احلسني، رضي اهللا عنه، يف أسواق دمشق، وطلعوا إىل ويف يو
الصاحلية، ومعهم سنجق، وباسوس مملوء دراهم، فصاحت صوفية دمشق، وذهبوا إىل القاضي زين 

 العابدين الرومي، وأخربوه ذه البدعة، فأمر بالقبض عليهم، ففتشوا عليهم، فرأوهم يف سوق جقمق،

  .فربطوهم وجاؤوا م إىل القاضي املذكور، فأمر بكسر سنجقهم وضرم، فخرجوا هاربني

ويف يوم األربعاء ثامنه، وهو آخر األربعني، ورد مجاعة من األروام قصاد، قيل ومعهم رؤوس من عسكر 
ذلك، وهو اخلارجي إمساعيل الصويف، وشاع منهم عنه أنه هرب خمذوالً، وذهبوا إىل اخلنكار ليخربوه ب

  .بشقحب

    

ويف يوم اجلمعة، يوم عاشوراء، أخربت أن اخلنكار ملا خرج من دمشق، نزل ومن معه بالبلد املشهور 
بالدار واجلنية، وأنه مكث ا عدة ستة أيام، مث رحل منها ونزل مبرتل األمري ابن القواس بشقحب، وأنه 

  .معه خلق كثرية، وهم سائرون باجلوالنا إىل اآلن؛ وأن األمري ناصر الدين بن احلنش رئي و

ويف هذا اليوم وصل إىل دمشق كتب احلاج املصري، وأن أمريهم كان ناظر اخلاص التركي، وأن الوقفة 
 ويف هذه األيام نودي - . كانت يوم األربعاء وموافق لقاعدة يوم صومكم، يوم حنركم، يوم رأس سنتكم

  .بأال يسافر أحد إىل البالد احللبية

يوم السبت حادي عشره رجع اخلنكار من شقحب إىل دمشق، وحترر أن األمري ناصر الدين بن ويف 
  .احلنش هرب منه، وأن األمري ابن طربية حضر عليه ومجاعته

ويف األحد ثاين عشره ورد من اصطنبول إىل دمشق األمري بري باشا، وقيل ألجل نيابة دمشق، وليس 
ر، ألجل اخلارجي إمساعيل الصويف؛ وهو مزوج بقريبة القاضي عالء كذلك، بل ليقيمه يف أوائل ديار بك

الدين بن الفيقي األمسر، فتعرف به وخلّص له نظر املارستان النوري من يد مالّ علي الرومي، مث ساعد 
  .مالّ على بعض الباشاوات فبقي على نظره، وأعطى نيابة النظر للقاضي عالء الدين املذكور

لعشرين منه، وهو أول شباط، وضع منرب اجلامع اجلديد، الذي رسم اخلنكار ببنائه ويف يوم االثنني ا
 وفيه رسم ببناء تكية مشايل اجلامع -. بالصاحلية، على تربة احمليوي بن العريب، عقيب قدومه من مصر

  .لفوقاين ويف يوم اخلميس ثالث عشريه طلع خام اخلنكار إىل املصطبة السلطانية، عند القابون ا-. املذكور

ويف يوم اجلمعة رابع عشريه ركب امللك املظفر سليم خان بن عثمان وجاء إىل الصاحلية، ودخل جامعه 
املذكور، وصلّى اجلمعة، وخطب به الولوي بن الفرفور، وكان معه قاضيا العسكر، والوزراء، والدفتردار، 
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فقراء والشحاذون والنساء وخلق كثري، حىت إن غالب أسواق دمشق قفلت يف هذا اليوم، وهرعت ال
  .رجاء الصدقة عليهم

مث رجع اخلنكار إىل مرتله عقب الصالة، وهذه اخللق داعية له، وقد هم على الرحيل من دمشق، مث 
جلست النساء باجلامع املذكور، والرجال باملارستان القيمري، وفرق على كل منهم جراباً من فضة 

 وعشرين، وثالثني، ويقال إنه أعطى اخلطيب حنو العشرة آالف دمشقية، ما بني أربعة، وستة، وعشرة،
درهم، وكاد الناس أن يقتل بعضهم بعضاً من شدة الزحام، وكان طبخ ناظر اجلامع األموي، حينئٍذ التقي 
باكري، وقد أعطى نظر اجلامع ادد، والتكية أيضاً، عدة ألوان من الطعام، فلم يأكل اخلنكار منها شيئاً، 

  .ن دونه، وقيل سبب عدم أكله أنه استقل الطعام، وكان القصد تكثريه وأكل م

  .ويف عصر هذا اليوم صلى صالته يف اجلامع ادد املذكور، اخلطيب املذكور 

ويف عشيته ندبين ناظره التقي باكري إىل الصالة فيه، فامتثلت أمره وشرعت يف الصالة من املغرب، فقرأت 
  .اآلية " للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا ماكان : " فيها قوله تعاىل

ويف يوم السبت خامس عشريه أتى جبمال كثرية، محلت من مطبخ اخلنكار وغريه أمحاالً كثرية، وخرجوا 
  .إىل املصطبة املذكورة 

ويف يوم األحد سادس عشريه قبض على احمليب ناظر اجليش، معتقالً على سبعني ألف دينار، قيل إا 
للسلطان الغوري، بعد أن أخرجت عنه املدارس اليت كانت بيده، فأخذ نظر العزية الربانية مقتطعة عنده 

النجمي بن الزهري، ونظر العذراوية الولوي ابن بنت احلمراوي، ونظر املقدمية اجلوانية الشمس بن 
  .األكرم، إىل غري ذلك، وسلم ملصطفى باشا أحد الدواوين 

، مربوطاً يف دابة، وطيف به ظاهر دمشق مسحوباً، مث إنه خوزق وفيه ربط شخص من األروام يف حبل،
حتت القلعة يف بطنه، واستمر يتحدث إىل العشاء، فجاء املشاعلي فذحبه حىت مات، ومل ير أبشع من هذه 

  .القتلة، ويقال سببها أنه قتل أستاذه وأخذ ماله 

 الفلكي، للسفر مع اخلنكار، وقدر وفيه قيل عني الشهاب بن املؤيد الشاهد، والتقي بن عبد احملسن
  .ألوهلما يف كل يوم مخسني درمهاً، ولثانيهما ثالثني، مث مل يتم ذلك 

  .وفيه مسح للمقطعني بإقطاعهم، وألرباب الوظائف األهلية ا 

ويف يوم االثنني سابع عشريه طلع اخلنكار من دمشق خمرجاً حسناً إىل املصطبة املذكورة؛ جبماعة كثرية، 
  .ت الناس يف مسك اخليل وغريها، ومنهم التقي بن البطائين، وتضرروا بسبب ذلك وسخر

    

وفيه شرع يف اجلباية على كل شخص أشريف داخل البلد، ومل تؤخذ على هذا املنوال، بل عدت 
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األشخاص وما يطلع عليهم على حساب كل منهم أشرفياً، مث وزعت اجلملة على األشخاص على قدر 
ىن والفقر والتوسط بينهما، وأشيع أن الصاحلية عفي عنها بسبب احمليوي بن العريب، ومل مراتبهم يف الغ

  .منها ... يؤخذ 

ويف يوم األحد ثالث صفر منها، خوزق اخلنكار باملصطبة ثالثة عشر نفساً من خزنداريته وبوابيه، بسبب 
  .ألفا قربصي فقد مال من خزانته، واختلفا يف قدره، فقيل ألفا درهم ومائتان، وقيل 

  .وفيه حضر من مصر دوادار النائب ا خري بك، إىل دمشق 

ويف يوم االثنني رابعه، وهو خامس عشر شباط، نودي بدمشق واخلنكار باملصطبة بأن ال يبقى أحد 
  .بدمشق، بعد يوم الثالثاء، من األروام، بل الكل يسافرون، وتوعد من خيفي أحداً منه 

فوض اخلنكار نيابة دمشق جلان بردي الغزايل، ومعها من بالد املعري إىل عريش ويف يوم الثالثاء خامسه 
مصر، على مال معني، قيل قدره مائتا ألف دينار وثالثون ألف دينار، وأضاف أمر اجلراكسة، بدمشق من 

  .احلجوبية والكربى والثانية، ودوادارية السلطان، وأمرة ميسرة، وغري ذلك من األمريات، إليه 

ليلة األربعاء سادسه أرسل اخلنكار جلان بردي الغزايل املذكور، لكشف أخبار اخلارجي إمساعيل ويف 
الصويف، الذي قيل إنه أرسل للخنكار هدية عدة مثانية عشر قطعة من املعادن اخلاصة، وأنه يطلب الصلح، 

  .هكذا قيل 

ي، غريب مسجد القصب، ودخل ويف يوم اخلميس سابعه ركب اخلنكار من املصطبة وأتى إىل محام احلمو
  .جبماعة معه، فاغتسلوا وحلقوا، مث خرجوا وركبوا ورجعوا إىل املصطبة 

ويف يوم اجلمعة ثامنه فوض اخلنكار قضاء دمشق لويل الدين ابن قاضي القضاة شهاب الدين ابن الفرفور، 
 من غزة إىل محص، فأقر بعد أن شاع أنه صار حنفياً، وجعلت القضاة األربعة من حتت يده، وكذا القضاة

نواب احلكم األربعة بدمشق على حاهلم، وهم ابن البهنسي من احلنفية، وابن اإلخنائي من الشافعية، وابن 
  .اخليوطي من املالكية، وابن الرجيحي من احلنابلة 

ويف يوم األحد عاشره رجل اخلنكار من املصطبة متوجهاً إىل بالده، وتوجه معه الولوي بن الفرفور 
مودعاً، واحمليب ناظر اجليش معتقالً، وكذا نائب صفد طربية، وحاجب دمشق الكبري صنطباي، بعد أن 

أطلقا من القلعة يوم الثالثاء خامسه للتأهب للسفر؛ مث إنه بلغين أن الولوي واحمليب املذكورين ترافعاً، 
  .وجعل على كل منهما عشرة آالف دينار 

  .منا سبق اخلنكار لتأهبة الضيافة له على محص وفيه حترر أن جان بردي الغزايل إ

  .وفيه دخل مجاعة من األروام احلجاج إىل دمشق 

ويف يوم اخلميس رابع عشره سافر حرمي ابن السلطان قانصوه الغوري، الذي تزوج بنت نائب الشام 
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  .سيباي، إىل اصطنبول، وال قوة إال باهللا 

ق حنو مخسمائة أنكشاري من مماليك اخلنكار، ونزلوا ويف يوم األربعاء عشريه دخل من مصر إىل دمش
  .باملصطبة الحقني به 

وفيه بلغين أن املقدم ناصر الدين بن احلنش رجع إىل بالده، وأن مجاعة من عنده ذهبوا ملالقاة النائب جان 
ن ويف يوم اخلميس حادي عشريه نودي بدمشق بأ. بردي الغزايل، ليشفعوا له يف االستمرار على عادته

  .زعر كل حارة تالقي ملك األمراء جان بردي الغزايل غدا يوم اجلمعة

ويف بكرة يوم اجلمعة ثاين عشريه دخل دجان بردي املذكور، راجعاً من توديع اخلنكار، إىل دمشق، 
وتلقته األمراء الباقون بدمشق، وشباب حاراا، البسني العدد، وقدامه األنكشارية ورماة النبدق، وعدم 

اخلمسمائة، وهو البس زي األروام، ونزل عند الشامية الربانية؛ وأمر بعمارة دار السعادة واصطبلها، حنو 
فشرعوا يف ذل عجالً، مث نادى مناداة حسنة بأن ال ظلم وال عدوان، وأن رؤوس النوب والنقباء ومشائخ 

  .احلارات بطالون

مني من اجلراكسة، أزبك الناشف، وقد ويف يوم السبت ثالث عشريه دخل من مصر إىل دمشق أحد املقد
ويف يوم األحد رابع عشريه نودي . شفع فيه ليلحق اخلنكار، وصحبته أنسباي احلاجب، وقانصوه العاديل

بدمشق، عن النائب الغزايل املذكور، بأن ال يبيت أحد من األروام وخدامهم بدمشق، ومن خالف جاز 
  .شنقه

    

ويف يوم . لنائب وظيفة احلسبة العالء الدين بن القصيف على مالويف يوم االثنني خامس عشريه فوض ا
اجلمعة سلخه نقلت الشمس إىل برج احلمل، وهو أول الربيع، واللحم قليل ورطله باثين عشر درمهاًُ، 

  .واخلبز ما بني ثالثة إىل أربعة، والزيت باثين عشر درمهاً، والشريج بنحوه، والدبس واألرز بثمانية

ربعاء ثاين عشره أعيد دق الواحدة واالثنتني والثالث على الطبل الذي رتبته الست خاتون يف ويف ليلة األ
القلعة، وعلى أبواب البلد، بعد أن كان أبطله اخلنكار، ظناً منه أن ذلك من يسق اجلراكسة، وإمنا هو من 

  .يسق األكراد، وفيه نفع عام ألهل البلد وضواحيها، وفرح الناس بذلك سيما العباد

وفيه زال املسجد الكائن يف الشارع قدام بابا جامع اخلنكار، الذي أنشأه عند تربة احمليوي بن العريب، 
وشبابيك التكية، أنشأه أيضاً، ويعرف مبسجد ابن سعد احللواين، ومن شرطه فيه أن يكون إمامه حنبلي 

ن والطباق وقفه إىل جنبه، املذهب، هده مشد العمارة اخلنكارية ليتوسع قدام باا، وهد معه الدكا
وحسنت للمشد املذكور أن جيعل مكان بقعته صفة احتراماً له، وتكون معدة للصالة على اجلنائز، فإن 
مذهب أيب حنيفة أا ال تدخل إىل اجلوامع، وهو مذهب اخلنكار املنشئ للعمارة املذكورة، فلم يفعل 
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  .اجلمعة ثامنهوصارت من مجلة الشارع، وكان ابتدئ يف هدمه من يوم 

ويف يوم اخلميس ثالث عشره دخل أصالن، دوادار النائب، راجعاً إىل دمشق وصحبته، مشائخ كثرية من 
ويف يوم السبت خامس عشره عزل عالء الدن القصيف من احلسبة، . شيوخ الرب، دايا كثرية ألستاذه

  .وفوضت لشهاب الدين املصري، الضامن لغالب خانات دمشق، اليت لألطعمة

ويف يوم األحد سادس عشره أعيد عالء الدين بن القصيف إىل احلسبة، وكرب عليه مجاعة من أعوان 
ويف يوم االثنني سابع عشره عاد قاضي البلد الولوي بن الفرفور من توديع اخلنكار، وقد وصل . املعزول

فه النائب معه إىل حلب، إىل دمشق يف موكب عظيم، وقدامه الشهود وقدامهم األنكشارية، وخل
  .وعسكره، وأتى إىل دار السعادة، وقرئ مرسومه ا، مث توجه إىل مرتله

ويف يوم اجلمعة حادي عشريه سافر النائب . ويف يوم اخلميس عشريه، كان أول نيسان وهو مخيس البيض
  ....الولوي بن الفرفور وسألوه ... ويف يوم السبت ثاين عشريه وقف شهود . إىل البالد البقاعية

دار العدل من الشافعية، وعمي القاضي مجال الدين بن طولون مفيت دار العدل املذكورة من .... .
مع أنه شرط يف كتاب وقفه، أن تصلي فيه هذه الصالة، ... احلنفية، ولذا مل أصلها جبامع اخلنكار اليت 

  .كعادة ليايل اجلمع.. .ويشعل اجلامع على عادته يف رمضان من الثريات وغريها، وأن يطبخ يف التكية يف 

ويف يوم اخلميس سادس عشريه، وهو ثاين أيلول، وقع النائب جبماعة من أهل اليسق، قوالً وفعالً 
  .ويف يوم السبت عشريه سافر النائب إىل املرج مث رجع ثاين يوم. كاحملضر

رسوم شريف ويف يوم األربعاء عاشره ورد م. ويف يوم الثالثاء تاسع رمضان منها، كان عيد الزبيب
خنكاري، لنائب الشام جان بردي الغزايل، فيه إشارة إىل توليته على اجلامع األموي على جاري العادة يف 

  .أيام اجلراكسة، من أن يكون ناظره نائب الشام، كائناً من كان، وعزل ناظره التقي باكري الرومي

مع املذكور، ونيابة النظر لألمري ويف يوم اخلميس حادي عشره نودي بدمشق للنائب بالتولية على اجلا
عالء الدين بن طالوا، وأن ال يشتكي على أحد من سكان وقفه، ولو كان من الشرع، إال من باب 

  .النائب، وأنكر هذا يف املناداة

ويف يوم اجلمعة ثاين عشره، عقب صالا، صلي غائبة على الشيخ عبد القادر الدشطوطي املصري، تويف 
الحية عبد الرمحن بن مجاعة املقدسي، تويف به، حبضور النائب باملقصورة باجلامع ا، وعلى شيخ الص

  .األموي 

ويف ليلة االثنني النصف منه، صلى النائب صالة التراويح باجلامع األموي، مث قرأ بعدها اجلالل بن 
 ذلك، وعزم على البصروي مولداً بامسه، وحضره القضاة واألعيان، وتأثر التقي باكري الناظر املنفصل من

التوجه إىل الروم، فأرسل النائب خيادعه يف ذلك، فلم يلتفت إليه، مث إنه اختشى منه، بسب أن املتوىل 
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على البالد الشامية من قبل اخلنكار بري باشا أرسل له مرسوماً، بأنه على جاري عادته يف النظر على 
  .رهم إىل حني سفرهاجلامع املذكور، فصرف له من مال اجلامع يف كل شهر ألف د

    

ويف صبيحة هذه الليلة داروا باحململ دورة دمشق، ومعه خيول ملبسة، وهجن مكورة، ومجال مرحلة، 
ورجالة مدرعة يف مهيع عظيم، وخرج من دار السعادة، وعاد إليها ومعه السنجق، ومها على هيئتهما يف 

لك املظفر سليم خان بن عثمان، وجلس أيام اجلراكسة، غري أنه مكتوب عليهما اسم سلطان الروم امل
نائب الشام جان بردي الغزايل يف الشباك الكبري، من شبابيك حرم جامع يلبغا، املطل على حتت القلعة، 

وجيء جبمل احململ إىل قدامه فربك على ركبتيه، مث ض كأنه يقبل األرض له، مث ذهب إىل الدورة 
  .املذكورة

 األشريف احلليب خبمسني درمهاً، وكان بأربعة وستني وفتضرر الناس بسبب ويف هذا اليوم نادى النائب على
  .ذلك

ويف يوم اخلميس ثامن عشره، بدار العدل، حبضرة النائب، ثبت الطالق الثالث على خشقدم من زوجته 
ا أم بنت ملك األمراء، املرحوم سيباي، وفرق بينهما بعد شر كبري بضربه هلا، مث يف السي ادعى اخلواج

إما أن تويف : ابن نكار، الذي كان من خواص سيباي، أن له ديناً على زوجها املتوىف سيباي، فقال النائب
  .الدين املذكور، وإما أن تبيع الدار اليت خلفها، غريب التربة الشادبكية، بالقنوات، لوفائه

بهنسي، إىل نيابة القضاء، ويف يوم اجلمعة تاسع عشره أعاد قاضي البلد الولوي بن الفرفور، للشمس بن ال
  .شريكاً للتاج بن القصيف، بعد وزن ثالثة آالف درهم ملعيده

ويف يوم الثالثاء ثالث عشريه وصل إىل دمشق أوالق مبشراً، بأن أحد باشات اخلنكار أخذ قلعتني من 
شائر، ونودي بالد اخلارجي إمساعيل الصويف، ومها قلعة احلديثة وقلعة العانة، مع ما واالمها، فدقت الب

  .بالزينة يف دمشق، واستمرت مخسة أيام

ويف يوم األربعاء رابع عشريه اطلع النائب على خزانة ماله، واستفقد منها ثالثة آالف دينار، فمسك 
بعض أخصائه وضربه، فقر على مجاعة، فأخذ الذهب منهم، مث شنقهم مع اثنني كانا يف احلبس، يف يوم 

  .شوال اآليت، وعدة املشنقني مثانيةواحد، وهو يوم اخلميس ثاين 

ويف يوم اخلميس خامس عشريه رجع دوادار النائب، أصالن، من سفره، الذي كان سافره ألجل أخذ 
  .مال من البالد، ألجل مشاة خترج مع الوفد إىل احلجاز الشريف

الولوي بن ويف ليلة السبت سابع عشريه حضر النائب التراويح باجلامع األموي، وعنده قاضي البلد 
ويف صبيحتها صعد الشاب املسمى مبعروف احلشري، على الكرسي العايل . الفرفور، فصلوها عجالً
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باجلامع املذكور، وتكلم على ختم البخاري، ومل حيضره قاضي البلد املذكور، بل بعث له خلعة على 
  .عادة القضاة قبله

الشيخ املفيد نور الدين املصري، املؤذن بعمارة ويف يوم العيد، وهو يوم األربعاء مستهل شوال منها، تويف 
اخلنكار بالصاحلية، ويف البيمارستان النوري، ودفن عند سيدي بالل، مبقربة الباب الصغرية، ويف يوم 

  .السبت حادي عشره، وهو سادس عشره تشرين األول، وقع بدمشق املطر اجلديد وقت العصر

 النائب، ومعها ولدها منه، منصور، للحج، خروجاً ويف يوم اجلمعة سابع عشره خرجت إحدى زوجات
ويف يوم السبت ثامن عشره خرج الوفد من دمشق، وأمريه دوادار النائب الكبري . حافالً يف عدة حمفات

  .أصالن، وقاضيه قاضي جلجولية وغريها، مشس الدين بن بليبل اللدي الشافعي

ويف .  سيباي املرحوم، من مصر إىل دمشقويف يوم السبت خامس عشريه رجع أردبش، دوادار النائب
ويف ليلة األربعاء تاسع عشريه . يوم االثنني سابع عشريه، وهو أول تشرين الثاين، سافر النائب إىل الصيد

  .رجع إىل دمشق

ويف ليلة اجلمعة مستهل ذي القعدة منها، تويف الرجل الصاحل حممد العربيلي األعمى، كان حفظ القرآن 
ة العمدية املنجكية، وكان يركب الفرس ويدور ا يف دمشق وضواحيها كالبصري، من غري بالتربة الركني

  .قائد، وهو غريب

ويف يوم األربعاء سادسه كان النائب مشغوالً بأمر اجلامع األموي، فأبطل من مؤذنيه حنو الثالثني، ووصى 
 أخذ معلوم نيابة النظر، ويف يوم أن ال يعطي املدرسني غري املباشرين شيئاً، ومنع العالء بن طالوا من

اخلميس سادسه وصل نائب قلعة دمشق اجلديد، حممود، من عند اخلنكار، مكان نائبها محزة املتوىف، 
  .وتلقته القلعية فقط

    

ويف يوم األربعاء ثالث عشره أذن الولوي بن الفرفور، قاض البلد، لشهود املراكز بدمشق، أن يشهدوا يف 
يوم اخلميس .... شرط أن ما دون املائتني ال يسق عليه، وما فوقها عليه اليسق، وال أي مكان أرادوا، ب

رابع عشره ركب القاضي املذكور إىل عند النائب، فأكد عليه إطالق الشهادة للشهود على جاريل 
 املناداة بإبطال اليسق، وكل شيء على عادته، ففرح الناس بذلك، وهللا احلمد، مث بلغ ذلك... عادم 

  .القاضي املذكور، فقفل احملكمة، وهي املدرسة اجلوزية، وتفرقت قضاا والشهود

أنا مل : أمر احملكمة على جاري عادا، فقال... مث يف يوم اجلمعة خامس عشره ركب القاضي إىل عند 
ملناداة آمر بإبطاهلا، وإمنا أمرت بإطالق الشهادة للشهود على جاري عادم، مث سأل القاضي للنائب يف ا

جاري عادا، فنودي بذلك، وعادت إليها القضاة ومجاعتها من الشهود واحملضر والرسل، ... بأن 
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وهو ستة وعشرون، ويف زواج الكرب ستة، ... واستقر أمرها وأمر البلد على أن من أراد إثبات ورقة يزن 
  .ويف زواج الثيب أربعة ومن ال يثبت ال يسق عليه، وإمنا يرضى شهوده

 يوم االثنني ثامن عشره توفيت ناظرة املدرسة العصرونية، بكرة بنت القاضي ابن منعة، وزوجة ويف
القاضي مشس الدين ابن الشيخ عيسى الفلوجي، ومحاة القاضي أيب اليمن بن اخليضري، ودفنت بالروضة، 

  .شرقي صفة الدعاء

ية، قاصداً عمارة البالد، إىل أن ويف يوم السبت مستهل ذي احلجة منها، سافر النائب من دمشق إىل الرب
ويف يوم اجلمعة سابعه، عقب صالا باجلامع األموي، صلي غائبة عل الشيخ اإلمام . يأيت احلاج فيالقيه

  .شهاب الدين العلماوي، تويف بعلما، مث أنزل اهللا املطر فضالً منه ورمحة

س يف شدة من الغالء يف كل شيء، ويف يوم االثنني عيد الناس، وهو ثالث عشر كانون األول، والنا
  .فاللحم الرطل منه باثين عشر درمهاً، واخلبز بنحو األربعة

ويف يوم الثالثاء حادي عشره وصل من عند النائب اخلرب بأن مرحالً وصل إليه من عند احلاج، وأخرب بأن 
أن حييلوا بني احلاج العرب آل دغيم وقفوا للحاج بعد أن محلوا من تبوك عند مقابر القلندرية، وقصدوا 

وبني األخيضر، فتحاربوا هم وإياهم اراً، مث انتصر احلاج عليهم، وأخذوا منهم ثالثة من أعيام، وعدة 
من اخليل، بسب رماة البندق اليت معهم، ويقال عدم مائة، مث توجهوا إىل األخيضر ساملني، فدقت 

  .البشائر لذلك بدمشق

شرون منه، جاء اخلرب من عند النائب، بأن إمامة األمري حممد ناظر اليونسية، ويف يوم األربعاء احلادي والع
ويف يوم الثالثاء خامس عشريه قاضي البلد، الولوي . الساكن بالعذراوية، تويف ودفن عند بعض األولياء

أن بن الفرفور، للزين بن اجلواعي، من نيابة القضاء، مث أخذ يسعى عنده يف قضاء احلنابلة بصفد إىل 
  ....وليها 

  سنة ست وعشرين وتسعمائة

استهلت واخلليفة أمري املؤمنني املتوكل على اهللا أبو عبد اهللا حممد املستمسك باهللا أيب الصرب يعقوب 
العباسي، وهو مقيم بإصطنبول، وسلطان مصر والشام وما مع ذلك ملك الروم أبو النصر سليم خان بن 

ن بردي الغزايل، وهو اآلن غائب عنها يف مالقاة احلج، وجاء اخلرب عثمان، وهو ببالده، ونائبه بدمشق جا
أنه بالكرك، ونائب الغيبة عنه ا شاد بك، املتويل على جهات دوادار السلطان من قبله، والقاضي ا 

الولوي بن الفرفور، ونوابه من احلنفية التاجي بن القصيف، والشمس بن البهنسي، ومن الشافعية الربهان 
خنائي، والعالي بن محص، ومن املالكية الشريف عاسم، ورمبا لقبه بعض الشهود بالشمس بن بن اإل
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  .جربان، والعالي البشنيين، ومن احلنابلة الزيين بن الرجيحي، ونائب القلعة األمري حممود الرومي

تح املكي، قتل هو ويف يوم السبت ثاين احملرم منها، شاع بدمشق أن املتويل على العمارة اخلنكارية، أبو الف
ومجاعته بني بريوت وطرابلس، وقيل باملدرج بالقرب من بوارش بالبقاع، قتله املكاشف عليه من جهة 

وأظهر قاضي البلد نفسه يف التكلم على العمارة . النائب، وقيل بإذنه، واشتفى خلق من املناحيس بقتله
  .املذكورة، باملساعدة يف مصاحلها

مد املصري، استادار قاضي البلد، فأرسل يشفع فيه، فلم يطلقه، وجاء به وفيه مسك نائب الغيبة، حم
بنفسه إىل بيت القاضي وسلمه له، فخلع القاضي على نائب الغيبة حينئٍذ خلعة، قيل إا تساوي مائة 

  .دينار 

    

لفي دينار وفيه بلغين أن نائب الغيبة رمى على أهل مسجد القدم ستمائة دينار، وعلى أهل داريا الكربى أ
ومائيت دينار، بسبب يهودي جاء مع القفل املصري، فلما قرب من داريا فارقه مسرعاً إىل دخول دمشق، 
فقتل قبل أن يدخلها، وكان معه مال له صورة، حىت إن الذين قتلوه مخسة، وطلع لكل منهم ألفا دينار، 

  .غري ثيابه وأثاثه

ة، املتصوف، إىل عند احمليوي بن العريب جبماعته، وهم ويف يوم السبت تاسعه جاء عمر اإلسكاف بالعتيب
معظمون له، فذكر، مث أخذ يفسر اخلواطر على طريقة الشيخ علي بن ميمون، متشبهاً به، وليته مل يفعل 

وفيه قتل الزعر شيخ باب اجلابية بن قديدار، . ذلك، فإنه رجل عامي، خبالف الشيخ علي فإنه عامل عامل
  . مسجد هشامعند باب داره، غريب

ويف يوم األربعاء ثالث عشره دقت البشائر بدار السعادة، بسب أنه جاء اخلرب من عند النائب، بأنه كبس 
على أمري العرب جفيمان، وهو نازل على معان، فجاءه النذير، ففر هو وأعيان مجاعته وحرميهم إىل 

، مث عزم النائب على الرجوع على اجلون، فرتل بالربية، وظفر النائب بضعفة مجاعته وبعض مجال وغنم
الكرك إىل الرملة، فيجلس هناك إىل أن يأيت احلاج، وقد جاءه اخلرب مع العربان الطائعة بأم خبري، وأم 

  .مرخصون 

ويف يوم اخلميس رابع عشره سافر قاضي البلد للدورة على بالده، بعد أن زار الباب الصغري، ومل يزر 
 عادة األروام عد سفرهم، وتوجه على مسجد القصب، وعلى وسطه خنجر احمليوي بن العريب كما هو

لطيف وسيف مسقط، وأقام احمليوي بن يونس عوضاً عنه يف عرض األوراق، وصهر خري بك نائب مصر، 
  .قازان غر اجلركسي، يف التكلم على العمارة اخلنكغارية، مع مشاورة الربهان بن األخنائي نائبه

عشريه صلى غائبه باجلامع األموي على العالمة شس الدين حممد بن النجمي احلنفي، ويف يوم اجلمعة ثاين 
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ويف يوم االثنني خامس عشريه دقت بشائر دمشق، . تويف مبكة ومل خيلف بعده فيها مثله علماً وعمالً
  .بسبب وصول كتاب من النائب من بيت املقدس، بالتهنئة بسالمة احلاج

 وصل إىل دمشق، ومر علينا بالصاحلية، األمري يوسف سنان الرومي، جاء ويف يوم الثالثاء سادس عشريه
متكلماً على البالد البقاعية، وما انضاف عليها، عوضاً عن حسن باك، ومعه حنو املائة رمح، وقدامه حنو 

  .العشرين بندقانيا، وال قاه األمري إمساعيل بن األكرم، واألمري أبو بكر بن طالوا، ونزل باملرجة

 يوم األربعاء سابع عشريه وصلت كتب احلاج، وفيها أن هذه احلجة كانت طيبة حلصول الرخص ويف
  .واألمان بالطريق ومكة املشرفة، وأن الوقفة كانت يوم اجلمعة، ولكن كان يف اجلمال رائحة

راهيم ويف يوم اجلمعة تاسع عشريه صلي باجلامع األموي غائبة على الصاحل عز الدين بن محزة بن الشيخ إب
الدسوقي، تويف بالبقاع، وكانت العادة أن ال يصلى غائبة ذا اجلامع إال على األعيان من العلماء 

والصوفية، ولكن صلي عليه ألجل خاطر أخيه القاضي حمب الدين حممد، املتكلم على األيتام والغياب، 
وأن يصلى على كل أحد من قبل قاضي البلد، على أن مذهب من يرى صحة صالة اجلنازة على الغائب، 

سواء أكان من األعيان أم من غريهم، وهلذا كان الشيخ شهاب الدين بن قرا الشافعي، تغمده اهللا برمحته، 
يصلي كل ليلة بعد العشاء صالة اجلنازة بالنية على كل غائب عن البلد تويف، فيما حكاه لنا عند تلميذه 

  .شيخنا احمليوي النعيمي

ئب الغيبة على أهل حارات دمشق اخلارجة عنها دراهم، على كل حارة ألف ويف هذه األيام رمى نا
درهم، ولبغضه ألهل الصاحلية جعل عليها مثانية آالف، بسبب املبشر بسالمة احلاج قبل ذلك، ليعطيه 

  .إياها، ومل نعلم وقع يف دمشق هذا قبل هذه املرة، وال قوة إال باهللا

إىل دمشق، عن طريق الصاحلية، دوادار النائب الثاين قامن، الذي ويف يوم السبت مستهل صفر منها، وصل 
كان أرسله قبل ذلك إىل الروم باخليل للخنكار، وعلى يديه مطالعات بالتضرر من األمري حسن باك املوىل 

على البالد البقاعية وما انضاف إليه، فعزله اخلنكار، ووىل عوضه األمري سنان، وقد تقدم ذكر ذهاب 
 الروم وإتيان الثاين فيها، وأخرب أنه واصل إىل أستاذه خلعة من اخلنكار، على يد بواب السلطان األول إىل

  .املقول له قبجي اخلنكار

ويف يوم األحد وصل البواب املذكور إىل دمشق من طريق العنابة، وكان هو والدوادار الثاين آتيني مجلة، 
  . يوم األربعاء خامسه وصل أوائل احلاج إىل دمشقويف. ولكن افترقا من محص فسبق أحدمها اآلخر بيوم

    

ويف يوم اخلميس سادسه جاء اخلرب بأن قاضي البلد وصل إىل قرية مجع، اليت هي من مجلة إقطاعه، من 
اجلالل بن البصروي ... أعمال صيدا، وأرسل ابن عمه قاضي قضاة احلنفية كان، البدري حسن بن 
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ىل صيدا يوم السبت مستهله، وأمرهم أن يرتلوا عند قاضيها من خوشكاشه، السيد الصليت القصري، إ
جهته، وأن مينعوا من يتكلف له شيئاً من املأكل، إىل أن حيضر إىل عندهم يوم االثنني ثالثه، فذهبوا إىل 

  .صيدا وفعلوا ما أمرهم به

يدا، وأخربوا بأن فلما كان يف أثناء يوم االثنني املذكور، وصل غالب املشاة الذين كانوا معه إىل ص
القاضي املذكور ركب من قرية جبع املذكورة من يوم السبت املتقدم ذكره، وتوجه إىل بريوت فمر عليها 

من خارج، مث توجه إىل ر الكلب، فلما وصل رد املشاة املذكورين إىل أهليهم، وتوجه إىل طرابلس 
  .بهقاصداً الدفتردار إن حلقه توجه معه إىل الروم، وإال تالحق 

فلما علم نائب صيدا ذلك مسك املشاة املذكورين، مث استحكاهم، فلم ير هلم ذنبا، فأطلقهم إىل أهليهم 
فذهبوا، قيل وفقد منهم ثالثة أنفس، وكان مجلة هذه املشاة فالحو قرية دمر خلف جبل قاسيون، فوصلوا 

  .إىل بلدهم يوم اخلميس املذكور وأخربوا بذلك

 عم قاضي البلد البدري، فإنه تضاعف يف صيدا، وأما ما كان من أمر اجلالل ابن وأما ما كان من امر ابن
البصروي، والسيد الصليت القصري، فإن نائب صيدا أرسل معهما مشاة مرمسني عليهما، ووجهما إىل 

أستاذه النائب، وهو اآلن على ما قيل نازل على العرجاء بالقرب من الرملة، وذهب مع قاضي البلد إىل 
  .وم نائبه العالي بن محص، والشيخ معروف احلشريالر

ومل يعلم السبب يف ذهام إىل الروم حتقيقاً، ويف غالب ظن الناس العقالء أنه خوفاً من النائب على 
روحه، فضالً عن ماله ومجاعته، وكان له حنو السنة يتأهب لذلك، من اشتراء هدايا تناسب بالد الروم 

كثر، وختييط قماش لنفسه وجلماعته، يناسب لبس األروام، وغري ذلك، وهو وإجيار جهاته مدة سنتني فأ
متستر يف ذلك، وعند بعضهم أن السبب يف ذهام، أن النائب كان كتب للخنكار، أن قاضي احلنابلة 

  .الشريف بن مفلح، دفع يف القضاة عشرة آالف دينار، وأوعد النائب على متام هذه الكتابة بألفي دينار

 األيام جاء اجلواب مع دوادار النائب الثاين، التيوس، إىل النائب، يف أمر القاضي، وأنه من أراد ويف هذه
أن يوليه فليوله، وحياسب قاضي البلد، فهرب خوفاً من ذلك، وقيل إن السبب يف ذلك أن القاضي 

 معه هذه اهلارب كان كتب مطالعة للخنكار بالشكاية عليه، فمسك بعض مجاعة النائب القاصد الذي
  .املطالعة، وأخذها منه وقتله، وجهزها للنائب، فعلم القاضي املذكور، فهرب خوفاً من ذلك

ويف يوم اجلمعة سابعه توقف قاضي احلنفية كان، احمليوي بن يونس، يف العرض عن قاضي البلد اهلارب، 
سل احمليوي املذكور إىل النائب وامتنع نوابه من احلكم، خال ابن جربان، فإنه لتجاهيه بالنائب مل ميتنع، وأر

  .يعلمه بذلك ويستأذنه يف العرض من قبله

ويف يوم السبت ثامنه وصل إىل دمشق من الروم، نائب دمياط الرومي، قاصداً بلده، وأخرب أن قاضي 
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العسكر ركن الدين بن زيرك قد تويف، وأن أوائل عسكر اخلنكار قد توجه إىل بالد الشرق، وأن يف عزم 
 يتبعه، وأنه صرف قاضي البلد بالرسنت بني محص ومحاة، متوجهاً إىل الروم، فسأله عن سبب اخلنكار

: لعل نائب الشام شوش عليك، فقال: اشتياقاً لوجه اخلنكار، فقال له نائب دمياط املذكور: ذهابه، فقال

  .ال، وأثىن على نائب الشام خرياً، واهللا أعلم مبا يف قلبه

وفيه اجتمع . ل قاضي القضاة كان، البدري بن الفرفور، إىل مرتله وهو خبريويف أواخر هذا اليوم وص
اجلالل بن البصروي، والسيد الصليت القصري، بالنائب باملنية، فالم اجلالل املذكور على ما وقع منه، 

  .فاعتذر بأنه ما خرج مع القاضي اهلارب إال ملالقاته، وأعرض عن السيد املذكور

ابن بنت حامد من صفد للحضور على النائب، بسب شكية ناظر اجليش بصفد ويف هذا الس جاء 
عليه، فهدده، النائب بكلمات، فشفع فيه اجلالل املذكور، فقال له النائب، اشفع أوالً يف نفسك، فإن 

ذنبك أعظم من ذنبه، فسكت، واستطال النائب على ابن حامد كعادته يف حق الفقهاء، ومل يوقره لعلمه 
  .الناس فيه وسلفه الطاهر، وال قوة إال باهللاواعتقاد 

    

ويف يوم الثالثاء حادي عشره ورد كتاب من النائب لقاضي احلنفية كان، احمليوي بن يونس، يف اإلذن له 
  .يف العرض عن قاضي البلد اهلارب، وأن نوابه على عادم يف استمرار احلكم

ن ترمجاناً عند الدفتردار نوح، مث ويل أستادارية ويف هذا اليوم وجد السيد أمحد اجلراحيي، الذي كا
النائب، مث عزل، مث ويل التكلم على خاص النائب، مقتوالً باخلنق بالقرب من تربة قجماس، داخل دار 
السعادة، إىل جهة الشرق، وقيل أن الدوادار للنائب أدخله إىل دراه، وفعل به ذلك، مث رماه هناك بإذن 

  .ألروام، واستراح الناس منه لنحسه، وشكروا النائب على ذلكأستاذه، لكونه من جهة ا

ويف يوم اجلمعة رابع عشره دخل النائب إىل دمشق راجعاً من مالقاة الوفد الشريف، وقدامه حممله، 
وقريب أمري العرب الذي أخذ احلاج يف العام املاضي، امللقب جبغيمان، ويدعى قريبه هذا بزويعر، راكباً 

قبته زجنري، وإىل جانبه على مجل آخر عبد جغيمان املذكور، ويف رقبته زجنري أيضاً، وهو على مجل، ويف ر
من املوصوفني بالشجاعة، وقدامهما حنو العشرة من العرب مشاة، ويف زجنري ثالث، وأمسع غوغاء دمشق 

  .لزويعر هذا غليظ ما يكره، ولوال حرمة النائب رمجوه باحلجارة

 خلعته، اليت جاءت من اخلنكار على يد دواداره والبواب املتقدم ذكرمها، ولبس النائب يف دخوله هذا
وهي متساح على أمحر مذهبة، يف موكب حافل، مث إن النائب دخل إىل اصطبل دار السعادة، واحململ إىل 

ويف هذا اليوم صلي غائبة باجلامع األموي على قاضي القضاة . دار السعادة، مث نادى باألمان واالطمان
  .ال الدين بن قاسم، تويف بالقاهرةكم
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ويف هذا اليوم أيضاً نادى النائب باحلماية والرعاية، جلهات قاضي البلد اهلارب إىل الروم، وفيه شاع أن 
النائب عني احملب الدسوقي، وشاد بك، الذي كان نائب الغيبة عنه، للذهاب خلف قاضي البلد اهلارب، 

  .ليأخذا خباطره، ويراده إن أمكن رده

ويف يوم السبت خامس عشره أطلق النائب جغيمان املذكور، بعد أن ضمنه األمري ابن بقر عند النائب، 
وفيه وصل أوالق من الروم بطلب املتوىل على العمارة اخلنكارية، أيب الفتح املكي، . وأرباب الدولة

  .وأوراقه، وقد حتقق قتله ومجاعته، ورمحه اهللا تعاىل، فبطل الطلب

حد سادس عشره فتح بيت أيب الفتح املذكور، وأبيعت حوائجه، ومل يظهر فيها كتاب وقف ويف يوم األ
العمارة اخلنكارية، تعاطى هذا البيع املتويل عليه اآلن من قبل قاضي البلد اهلارب، مبرسوم من النائب، 

  .إال باهللاوهذا مؤكد ألنه كان قتله بإذنه، واحلال أنه له ولدين، أحدمها مبصر مقيماً، وال قوة 

ويف هذا اليوم كبس النائب على طائفة األكراد األغراب بدمشق، وغالبهم ساكن مبحلة قرب عاتكة، بعد 
أن كان نادى هلم بالرحيل من دمشق، ملا قيل عنهم أم هم احلرامية الدائرون بدمشق ليالً يف هذه األيام، 

  . قريباً، مث رضي عليهم يف هذا اليوم وأطلقهمنائب الغيبة عنه، يف حال غيبته املتقدمة... قيل وشوش على

ويف يوم االثنني سابع عشره شنق النائب األمري محزة بن وايل احلجر، قيل بسبب أنه كان أرسله قبل أن 
يدخل إىل دمشق، ملا بلغه هروب قاضي البلد، إليه ليتألف خاطره ويرده، فجاء يف هذا اليوم ورد له جواباً 

  .العصيانغري شاٍف، ونسبه إىل 

ويف يوم الثالثاء ثامن عشره جاءت كتب القاضي اهلارب إىل مجاعته ونوابه، بالتوصية على ما هم فيه، 
وإىل النائب بالتوصية على جهاته، وأنه إمنا ذهب إىل الروم مبرسوم جاء إليه، ففرح النائب بذلك، ولكنه 

  .كان قد جهز أوالقاً بسببه

القاضي حمب الدين بن اخليضري عن التكلم على جهات القلعة من ويف يوم األربعاء تاسع عشره عزل 
جهة النائب، وأعيد إليها ابن محدان املنفصل عنها، ويف يوم االثنني رابع عشريه وصل مرسوم اخلنكار إىل 

النائب، بإعادة يسق جنم الدين احملضر الرومي، على يد صبية، وهو اآلن مقيم بطرابلس، فرسم النائب 
  .ى رغمه، وكان حصل اخلري بتبطيلهبإعادته عل

ويف يوم األربعاء سادس عشريه ارجتف أهل الصاحلية رجفة عظيمة، بسب أن دوادار النائب أصالن، طلع 
إىل العمارة اخلنكارية، وضيفه عريفاها ابن الفلي، وعبيد بن الطويل، وذهب إىل بيت القاضي أمني الدين 

ائب يريد أن يطلع إىل الصاحلية ويسكن ا، وقال ألهل حارته، اخله، فإن الن: بن عبادة، ورآه وقال له
اخلوا هذه : ولسكان بني القاضي كمال الدين بن اخلطيب، وبيت األمري يونس بن مبارك، وجلرياما

  .البيوت جلماعة النائب، مث عاد إىل املدينة
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تاً بالصاحلية، هل ينتقل إىل املدينة أم ال فركب األمني بن عبادة إىل النائب واستشاره يف أنه إذا مل جيد له بي
إمنا قصدي بذلك التضييق على هذه احلرامية اليت تؤذي يف : استمر يف بيتك، وقال: ؟ فقال له النائب

  .الصاحلية، ظناً منه أم هم اجلماعة الزعر اهلاربون

ن العم البدري بن وكان يف غيبته قد نزلت احلرامية على الشهاب بن السفراين، وهم ساكن ببيت اب
قنديل، بسلم من جهة زقاق اخلواجا إبراهيم، وأخذوا له من قماش بدنه حنو الثالثني زيقاً، ووفايته 

لزوجته بنت اخلواجا شهاب الدين بن سليمان، كلها مصاغات، ما بني أساور ذهب، وخالخيل ذهب، 
  .وحلق ذهب، وغري ذلك

 على املعلم حممد العجمي، وهو ساكن ببيت احملب بن ويف حضوره قبل هذه الرجفة بيومني، قد نزلوا
الدورسي، بسلم أيضاً من جهة زقاق قاضي احلنابلة النجمي بن مفلح، وأخذوا له علبة فيها مخسمائة 

  .دينار، وثياب بدنه وبدن زوجته

دم ابن يوسف، مث إن النائب كان أرسل إىل املقدمني القريبني من الصاحلية، كاملقدم عمر بن العزقي، واملق
أريد منكم هذه احلرامية اليت تسرق : واملقدم ابن شيخ القطن، فطلبهم حبضرة األمني بن عبادة، وقال هلم

بالصاحلية، فإنه بلغين أم يألفون بالدكم، ووضعهم يف الترسيم، مث عاد األمني ابن عبادة إىل الصاحلية، 
  .وسكن روعة أهلها

ر القاضي حمب الدين بن الدسوقي إىل حلب، بعد أن جاء، وهو ويف يوم اخلميس سابع عشريه ساف
راكب للسفر، إىل عند احمليوي بن العريب، وزاره، وجاء إىل عندي فودعته، وأمرت باألذان خلفه اتباعاً 

  .للسنة

وكان معه قاصد من النائب، مبرسوم منه إىل القاضي البلد الولوي بن الفرفور، الستعطاف خاطره، 
ه وبني النائب ورجوعه، وقد قيل إن نائب حلب وقاضيها، ردا القاضي املذكور من أنطاكية والصلح بين

  .إىل حلب، مبرسوم وصل إليهما مع ساع من النائب بتعويقه، وهو اآلن مقيم حبلب معوقاً

ا ويف يوم اجلمعة ثامن عشريه وجد بالبئر الذي حتت الصوابية، على حافة الطريق، امرأة خمنوقة ويف آذا
حلق من فضة، ومل يعلم من أين هي، وال من فعل ا ذلك، فدفنت وأهل الصاحلية خائفون من رمية 

  .بسببها

ويف السبت سلخه هرع الغوغاء إىل باب كيسان على عادم، وهو أول يوم ذهبوا إليه، وحصل فساد 
إىل الروم، وقيل غري  ويف هذه األيام اختفى شيخ التكية حسني، ومل يعلم حاله، فقيل ذهب -. عظيم

  .ذلك، وأقام النائب عوضه بواب العمارة األمري ادر كان
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ويف يوم األربعاء رابع ربيع األول منها، وصل أوالق بطلب ريس الطب مشس الدين بن مكّي إىل حلب، 
لريس، ليعاجل قاضيها زين العابدين، وجاء معه أربعة آالف درهم يتحوج منها، والباقي له، فدفعها إىل ا

  .وسافر ثاين يوم يوم اخلميس خامسه

ويف يوم اجلمعة سادسه شنق النائب رجالً كان حمبوساً يف حبس باب الربيد، فلعب مع رفيقه فيه بالطاب 
  .والدك، فحنق عليه منه، فضربه بالقصب فمات، فأخرب النائب بذلك، فرسم بشنقه

نائب، بأن من أراد إرسال مطالعة على يد قاصد ويف يوم األحد ثامنه بلغين أنه نودي بدمشق من قبل ال
 ويف هذه األيام - . إىل أي بلد كان، ال بد من عرضها على ريس السعاة، وتضرر بعض الناس من ذلك

شاع أن قاضي البلد الولوي بن الفرفور اهلارب، تزوج حبلب بامرأة كاتب السر ابن أجا، املتوىف إىل رمحة 
  .اهللا تعاىل

ائب يف عمل بوابات خارج دمشق، وكان قد فرغ من عمل بوابة شرقي جامع تنكز ومحامه، وفيها هم الن
الذي خربة يف هذه األيام، وجعله بستاناً مع البيوت دائرة، وجعل عليها جلد جاموس، منها بوابة غريب 

بابه، وجعل هلا اجلامع املذكور، متصلة جبداره القبلي، ومنها بوابة قبلي احلمام الناصري بالقرب من 
مرامي، ومنها بوابة مشايل جامع يلبغا اجلالل، ومنها بوابة قبلي جامع احلاجب بسوق صاروجاً، ومنها 

  .بوابة مشايل جامع جراح، متصلة بتربة يزيد، وغري ذلك

 أنا :وزعم النائب أن السبب يف بناء هذه البوابات التضييق على احلرامية، اليت كثرت يف هذه األيام، وقال
  .ضيقت عليهم الربية، وقصدي أن أفعل ذلك بدمشق، وقيل غري ذلك

 ويف يوم الثالثاء تاسعه شاع بدمشق أن زين العابدين -. وفيها تبين أن هذا الشهر كان يوم االثنني أوله
  .بن الفنري، الذي كان قاضياً بدمشق مث توىل قضاء حلب، تويف إىل رمحة اهللا تعاىل حبلب

    

 اخلميس حادي عشره، بعد العشاء، جاء بشخص محوي، من جريان عريف احلارة الشرقية من ويف ليلة
قد بناه، ... الشهاب الصفراين يطلبك حىت خيربك عن بعض احلرامية اليت : صاحلية دمشق، إليه، وقال له

 مكتسحة فذهب معه فلما انفرد به يف الزقاق الضيق ا، بطش به فقتله وهرب، فاستفاق على ذلك امرأة
والصالح الباعوين، وأشهدوا عليه أنه قتله صبية، مث علم أهل تلك احلارة الغربية ... وبه رمق، فجاءت هي

  .بذلك، فعزلت حوائجها، وأخبطت الصاحلية من الشرق خبطة هائلة

ىل مث ذهب أكابر الصاحلية، كالقاضي أمني الدين بن عبادة، مع عريف حارا الغربية عبيد، آخر الليل، إ
حيث علم قاتله ادفنوه، وتتبعوا غرميه مث أرسل : النائب، وأخربوه مبا وقع، فاغتاظ بسبب ذلك، مث قال

بكرة النهار يوم اخلميس نادى يف الصاحلية باألمان؛ واهللا لطف بأهل الصاحلية، حيث علم القاتل، وإال 
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  .كان النائب حصل منه الضرر ألهلها، ألن له أياماً يتهددهم

اليوم حضر األزعر خليل بن سوار على النائب، على يد احمليب بن اخليضري، ومل يكلمه، وكان ويف هذا 
  .حضر قبله ابن الزهري، على يد بعض حاشية النائب

ويف هذا اليوم وصل أوالق، وأخرب أن علي باك ينب سوار أوغلي، طلع من مدينة مرعش للصيد، فظفر 
ة علي دوالت، وقيل معهم األمري ابن رمضان، فملكوها وقتلوا على املدينة أعداؤه من جهة املقتول قريب

ولده وسبوا حرميه وأخذوا بركة، فبلغه ذلك، ففر إىل قلعة زمنطوا وحتصن ا، فسر النائب بذلك يف 
  .الباطن كما ظهر من تالميح كالمه

واستطرد فيه إىل الكالم ويف ليلة اجلمعة ثاين عشره قرأ النائب مولداً، قرأه له بركات بن الكيال الواعظ، 
فمن عفا وأصلح : " وعلى قوله تعاىل" " يأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبٍأ فتبينوا : " على قوله تعاىل

  .، مث أنشد بعده الريس أبو اخلري الصغري، مث حممد اجلعيدي"فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني " " 

حائف السلطان املظفر سليم خان بن عثمان، فأمر بأنه مث سئل النائب هل يهدي يف صحائفه، أم يف ص
  .يهدي يف صحائف أستاذه السلطان األشرف قايتباي

وحضر هذا املولد أمري كبري الرومي، املتكلم على البالد البقاعية وما أضيف إليها، وكان جالساً عن ميني 
  . عن يسارهالنائب، والقضاة كاحمليوي بن يونس، والشرقي بن مفلح، والتقي القاري

وملا ابتدأ السماط كان حاضراً الغالم مشهور املنشد، فلم ميكنه الوصول إليه فتحيل على ذلك، فأخذ يف 
ما هلذا ينشد هذا الوقت، فقيل له ليتوصل إىل السماط بالتفطن له، فناداه : اإلنشاد، فالتفت النائب، وقال

ل زعيزيرة، وايل الصاحلية كان، ألجل حرام طلع ويف هذا اليوم شنق النائب إمساعي. النائب وأجلسه عليه
  .عليه

ويف يوم األحد رابع عشره، قيل عمل النائب على املقطعني سبعة آالف دينار، بسبب أنه مرات عديدة 
  .خيرج إىل العربان ومل خيرجوا معه

ل مجاهلم فيها وفيه وصل إىل دمشق من بالد العراق التمارة وهلم على الدرب حنو اخلمسني اراً، ومل تأك
شيئاً سوى املرعى، ومعهم ار كثري، كنيل وفلفل وزجنبيل، ومعهم أيضاً شاشات وقماش كثري، وأخربوا 

إن إمساعيل شاه بن حيدر الصويف اخلارجي، ليس له خرب يف أطراف بالده من هذه اجلهة الشامية 
  .والرومية

من دمشق إىل حلب، ألجل عود قاضي البلد ويف يوم االثنني خامس عشره سافر دوادار النائب الثاين، 
اهلارب إىل دمشق، الحقاً باحملب بن الدسوقي، قيل وجيء له بكتاب وقفها، وفيه أن النظر فيها اآلن 

حلاكم املسلمني بدمشق، وأن الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون أفىت بأنه النائب، وأقام هلا متكلماً عنه 
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أقام له العزيز رمضان احلنفي متكلماً عنه، وكالمها حتت نظر قاضي من جهته، وكذا على جامع تنكز، و
  .البلد املذكور

ويف يوم الثالثاء سادس عشره وصل ماء ر يزيد، وقبله بيوم ر ثورا، وفيه تأخر ر بانياس، وهلا تسعة 
لعام املاضي، فإا وعشرون اراً مقطوعة، ألجل تعزيلها وإصالحها، ومل يبطئوا ا البطاء الكلي كما يف ا

متت أربعني اراً، ومل يسرعوا ا إىل على العادة القدمية، فإا كانت نصف شهر، ومل رع اخللق يوم 
  .قطع هذه األر عل العادة إىل الربوة للفرجة، ألنه كان يوماً هرياً بارداً

    

لعرب السواملة وردوا مصر ويف يوم اخلميس ثامن عشره وصل مجاعة من مصر إىل دمشق، وأخربوا أن ا
ليمتاروا منها، فكبسهم نائبها ومسك منهم سبعة إمارة، وأخذ موجودهم، مث سلخهم بباب زويلة، ووىل 
عوضهم، مث أذن للشاميني يف جلب البقر من مصر إىل الشام، وصحبوا هذه اجلماعة معهم منها، فوجدوا 

  .يف هذه األيام كثر موت البقر الناس حمتاجني إليها، وخصوصاً البالد البقاعية، فإن 

ويف يوم اجلمعة تاسع عشره ركبت درابزين يف طول قامته بباب على الغزالية، بقرنة اجلامع األموي 
  .الغربية الشمالية، وفكت درابزينها، اليت أحدثت قريباً يف طول ذارع

 ابن الفلي، باملصلى مشايل وفيه أمر النائب بتوسيط أمحد احلموي، قاتل عريف احلارة الشرقية بالصاحلية،
اجلامع املظفري ا، وال أعلم أحداً وسط ا قبل ذلك، وذلك بعد أن مسك من قارا وجيء به، وهرعت 
الغوغاء معه من دمشق إىل املصلى املذكور، وهو يشتم اخللق ويسبهم، وذلك بربكة والد ابن الفلي، فإنه 

  .ان الناجيكان صاحلاً من أهل احلديث، ومجاعة شيخنا الربه

ولكن يف ليلة األحد حادي عشريه رئي منام حسن املوسط املذكور، وقص على شيخ احلنابلة الشهاب 
الشويكايت، وكان ردم يف خشخاشة عند مغارة اجلوع، من غري غسل وصالة عليه، فذهب الشيخ 

  .الذكور إليه وأخرجه منها وغسله وصلي عليه ودفن بالروضة

ضر ولد أمري العرب القاضي نعيمان، وهو شاب حشم، على النائب باألمان، ويف يوم األحد املذكور ح
  .عوضاً عن والده، على يد األمري ابن بقر، واألمري زويعر، وخلع عليه النائب

ويف يوم االثنني ثاين عشريه حضر عند النائب شيخا سكيك من الرفضة، وبينهما عداوة، فأراد الصلح 
وفيه رمى النائب رمية حممد املصري، معلم خان . طلبا الشنق، فشنقهمابينهما، وحلف عليهما فأبيا، و

السلطان، خارج باب اجلابية، بالقباقبية العتيقة، مشايل اجلامع األموي، وهو الذي كان نبه األروام على 
مكس القمح، فإنه كان بطل من حنو مائيت سنة، فأعادوه، وكان ضمن هذه املعلمية يف كل ار حيمل من 

  ......اهللا البالد والعباد .... موال، وصار يقاسم اجلالبة يف أرزاقهم األ
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ويف يوم االثنني ثاين عشره نودي . له مدة ضعيف وثقل لسانه منه مع ما بينه وبني أخيه من الشحناء.... 
تكلماُ لعبيد بن الطويل بأنه عريف الصاحلية، يف احلارتني الشرقية والغربية، عن إذن الذي أقامه النائب م

عليها، عوضاً عن دوادار السلطان نائب الكرك أرزمك قريباً، بعد وفاة املتكلم عليها كان، شاد بك، يف 
يوم االثنني ثامن عشر ربيع اآلخر املتقدم، وكان نودي هلذا املتكلم اجلديد بالدوادارية املذكورة بدمشق، 

  .اآلنيوم االثنني خامس عشري ربيع اآلخر املذكور، على ما بلغين 

وفيه شاع أن النائب وقع بينه وبني أمري العرب جغيمان، فأرسل سرية إىل أمريهم ملحم، فاقتتل األمريان 
يوماً كامالً، وقتل بعض مجاعة النائب، مث فر جغيمان، هارباً، وأرسل النائب يطلب بقية عسكره لريكب 

  .عليه

ويف يوم . ق إليه، حىت املماليك الكتابيةويف يوم الثالثاء ثالث عشره ذهب بقية عسكر النائب من دمش
ويف . اجلمعة سادس عشره فوض قاضي البلد للعالمة مشس الدين بن اخليوطي املالكي، القضاء يف احملكمة

يوم السبت سابع عشره مات ولد للقاضي مشس الدين املذكور، وهو شاب لطيف زوجه قريباً، وتأمل 
  .الناس له

إىل دمشق من الروم نائب القلعة اجلديد القصاب أمحد، ودخل القلعة ويف يوم األحد ثامن عشره وصل 
بغتة، وهو شيخ رومي، كان نائب قلعة قيسارية حنو الثالثني سنة، على ما قيل، وتوجه املعزول منها إىل 

  .النائب

ان، ويف يوم االثنني تاسع عشره كانت زفة ختان الوالد حممد بن األزعر أمحد بن قبعية، احلائك يف الكت
وكانت هائلة، عزم والده فيها الشباب من حارات دمشق وضواحيها، كالشاغور، والقبيبات، وكفر 

سوسيا، واملزة والقابون وبرزة، وحرستا، واجتمعوا بالصاحلية عند اجلامع املظفر بالعدد الكاملة، 
معهم بنقرهم واألقمشة املفتخرة، وأعارم احلكام عدة خيول ملبسة، قيل سبعة، وجاءت احلراستة 

  .ملبسني، وعمل بعض احلياك له نوالً حمموالً على دابتني، ينسج فيه

    

ونزلوا من الصاحلية، خال النول املذكور، على درب الشبلية، وداروا دورة دمشق على باب اجلابية، مث 
هلها بسبب الشاغور، مث الشيخ رسالن، مث السبعة، مث مسجد القصب، مث حارة املزابل، فوقع بينهم وبني أ

أن من يف الزفة قيسية، وأهل هذه احلارة ميينة، وبينهما من العدواة ما ال خيفى، فجرح بعض ناس، ولوال 
لطف اهللا حصل، بوقوف نائب الغيبة مثة، حلصل شر عظيم، فحال بينهما، مث عادوا إىل الصاحلية على 

  .طريق اجلسر، ومعهم الطبول والزمور واملغاين واملخايلة وغري ذلك

وفيه . وفيه شاع أن النائب أبطل الكشف على األوقاف، وعدم التقدم للتعرض هلا، محده الناس على ذلك
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شاع أن ولد سلطان مكة وصل إىل مصر، وألبسه نائبها خري بك خلعة، وعزل ألجله نائب جدة وويل 
وفيه شاع أن يف . حغريه، وتبني أن ما أشيع قريباً من قبل الولد املذكور، والنائب املذكور، غري صحي
  .البحر بني بريوت ودمياط أخذ مخسة مراكب من األرز مبن فيها، أخذم الفرنج

ويف يوم اخلميس ثاين عشريه ويل قاضي البلد للكمال البقاعي القضاء، حبارة مسجد القصب، على مبلغ 
  .مائة دينار، كما قيل، واحنر منه القاضي عز الدين بن محدان لقربه منه

اجلمعة ثالث عشريه جهز قاضي البلد هدية للنائب، وقد قرب جميئه، وقيل إنه نازل على ويف يوم 
ويف يوم السبت . شقحب، على يد ناظر األيتام حمب الدين الدسوقي، ومجاعة من صبيانه، منهم ابن قرا

  .ب لهرابع عشريه عادت اجلماعة اليت فيهم ابن قرا، وتأخر ناظر األيتام عند النائب، بتعويق النائ

ويف يوم األحد خامس عشريه جاء شخص أعجمي إىل نائب الغيبة بثلثمائة دينار، ودفعها له، وذكر له 
أن له ابن أخ أراد تأديبه، فكان فيه منيته، فسمح له بدفنه، فما جاؤوا ليغسلوا بقيسارية سوق السالح، 

روجع نائب الغيبة يف ذلك، فطلب وقف العمارة اخلنكارية، وجدوا الصيب مذبوحاً، فتوقفوا يف تغسيله، و
األعجمي املذكور وقبض عليه، وأخذ موجوده وأودع يف احلبس، قيل وطلع موجوده عدة أمحال قماش، 
ا أحجار فضة، فأتلف األعجمي، وحتدث أن سبب ذحبه على ما قال األعجمي، أنه أطلع على شخص 

 مال أبيه، فكان يطالبه به كل وقت، يفعل به، وظهر للناس أن الصيب حر، وإمنا كان عمه هذا أخذ
  .فاختشى منه، فبادر إىل قتله، وال قوة إال باهللا

وفيه بلغين أن عبيد بن الطويل، شيخ . ويف يوم االثنني سادس عشريه سافر قاضي البلد ملالقاة النائب
سنني خراباً، الصاحلية، شرع يف عمارة الربوة، بإشارة نائب الغيبة ومناداته لذلك، وكان هلا مدة مخس 

  .وقد نودي بعمارا يف هذه املدة عدة مرات ومل تعمر

ويف يوم األربعاء ثامن عشريه رجع النائب إىل دمشق، ودخل دخوالً حافالً، وقدامة قاضي البلد بعيداً، 
وأنكر ذلك، فإن العادة أن القاضي الكبري يكون إىل جانب النائب، وقدام القاضي املشار إليه نوابه عن 

  .، ومعهم على ما قيل ناظر األيتام احملب الدسوقيبعد

يف يوم اخلميس تاسع عشريه سلم نائب القلعة اجلديد على النائب، وأهدى له هدية حافلة، منها على ما 
قيل صحن من ذهب، ومخسة من فضة، ومخس سلطانيات من فضة أيضاً، وثالث شربات رومية، فسر 

  .بغلةوفيه أهدي النائب لقاضي البلد . بذلك

ويف يوم اجلمعة مستهل مجادى اآلخرة منها، صليت باجلامع األموي صالة اجلمعة، فرأيت قبيل الصالة أبا 
بكر امللقب بسراق احلشمة، صيب الشيخ حممد بن عراق، النجار مبكة كان، يسري بني صفوف املصلني، 

على رأسه، بغدقة طويلة، وهو البس لبساً عجيباً، من مسابح معلقة عليه، ورمح بيده، ومئزر أخضر 
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وخلفه شخص على رأسه دائرة، ا قصاصة من جوخ ملون، مدالة على ظهره وكتفيه ووجهه، ويف يد 
أيب بكر هذا كراسة وهو يقرأ كالماً، زبدته أنه ال ينبغي للفقيه اإلنكار على الصوفية، ألن أمورهم وراء 

امع مثل شيخ البلد السيد كمال الدين بن محزة، طور العقل، فلم يعجبين حاله وأنكرته يف نفسي، ويف اجل
والقضاة والصوفية، فلم ينكر أحد منهم ذلك، وبعد الصالة عاد إىل مثل ذلك، ومعه أناس ينشدون، 

  .ودخل إىل حلقة الذكر للسشيخ حسني اجلناين، فوقعوا به ضرباً، وكفى اهللا املؤمنني القتال

    

 املرج، قبل ليميز اخليل اليت يريد أن يرسلها قوداً للخنكار، ومل يبت ويف يوم السبت ثانيه سافر النائب إىل
ويف يوم السبت هذا طلع الشيخ اء الدين بن سامل، ومعه مجاعة، . سوى ليلة األحد فقط، ورجع بكرته

يوم االثنني ... إىل العمارة اخلنكارية بسفح قاسيون، للسالم على والد جنم الدين الرومي احملضر كان، 
لذي قبل هذا اليوم قد جاء من عند والده حمضراً إىل دمشق، مث جاء شخص من أوالد ابن مزهر كاتب ا

  .سر مصر كان، وسلم عليه

ويف هذا اليوم تويف والد الولد ظهري الدين البقاعي العدل مشس الدين، وكان البأس به حمباً للعلم وأهله، 
الثاء خامسه فوض قاضي البلد لعالء الدين بن القصيف ويف يوم الث. ولديه حشمة، تويف بغتة، رمحه اهللا

  .احلنفي القضاء بالشاغور، على مبلغ مائة دينار 

ويف يوم األربعاء سادسه شرع العم مجال الدين بن طولون يف حضورات مدارس احلنفية، فحضر يف 
نه صلى غائبة باجلامع ويف يوم اجلمعة ثام. العذراوية أصالة، ويف القصاعني نيابة عن البدري بن الفرفور

األموي على العالمة مشس الدين حممد الكردي، وعلى الصاحل مشس الدين حممد املؤدب، الشافعني 
  .احلمويني، توفيا حبماة، رمحهما اهللا تعاىل 

ويف يوم السبت تاسعه حضر العم والشيخ جنم الدين بن الزهريي يف املقدمية الربانية بالصاحلية، ودرس 
وفيه قبض النائب على مباشري اجلامع األموي مشس الدين بن الزحلي وجالل الدين . دينالشيخ جنم ال

بن العامل، بشكاية قاضي البلد عليهما، بسبب أنه أراد أن يأخذ من مال اجلامع ما كان يأخذه قاضي 
لشكاية البلد املنفصل الولوي بن الفرفور زيادة عما بيده، قبل ذلك، فتوقفا يف ذلك وما نعاه، وأكد ا

عليهما نائبه القاضي جال الدين البصروي، بسب أن وظائف ابن اجلايب، مباشر اجلامع كان، قد صارت 
إىل ولده، واضمحل حاهلا فاسترتله عنها، وأراد أن يأخذ من اجلامع مثل ما كان يأخذ ابن اجلايب املتوىف 

  .إىل رمحة اهللا تعاىل، فرافعاه يف ذلك

دين ولد شيخنا مشس الدين بن رمضان، أخي زوجة مشس الدين بن الزحلي وفيه قبض النائب على عز ال
املتقدم ذكره، وكان أقامه النائب متكلماً على القجماسية، مث على جامع تنكز والناصريتني، بسبب 
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شكاية بعض املستحقني عليه، ومساعدة إمام النائب الغزي عليه، فوقع به بكالم فاحش سيء، وسلم 
 الكبري، وطلب منهما عشرة آالف دينار، واألخري البن اجلباوي، أحد املباشرين، ليعمل األولني للدوادار

حسابه، وأخرج نظر القجماسية واإلمامة ا عنه إلمامة الغزي، وسلم جامع تنكز والناصريتني للدوادار، 
  .وأجر وقفهم ملعلم دار الضرب اليهودي

لم يرض النائب، وعمل حساب الثالث على حسب ويف يوم األحد عاشره هدد فأذعنا بألفي دينار، ف
  .التحمل عليه، فوقف عليه من اجلهات املذكورة مثانية عشر ألفاً، فأودع يف سجن باب الربيد عليها

ويف ليلة االثنني حادي عشره، بعد العشاء، طلب الدوادار املباشرين املذكورين، وأحضر املشاعلية، وأراد 
أنفسهما بألفي دينار، مائيت دينار للنائب، وثالمثائة للدوادار، وثالمثائة قتلهما، وعريا لذلك، فاشتريا 

ويف بكرة هذا اليوم شدا للعالي بن طالوا على املبلغ . أخرى من الدنانري لبقية املباشرين، فأخرمها
  .املذكور، وأخذا يسعيان فيه 

ن عمه، وأنه أكرب منه بسنة، من ويف يوم الثالثاء ثاين عشره جاء من جركس قريب النائب، ويقال إنه اب
  .طريق بعلبك، وتلقاه النائب إىل املزة، وألبسه خلعة، ودخال مجيعاً، وأكرمه

ويف هذا اليوم حضر العم والشيخ جنم الدين بن الزهريي يف املاردانية واملرشدية، ومل يدرس ما، أما 
النائب، ويف احلقيقة أن الدرس بيد البدري املاردانية فامتنع مدرسها الشيخ حسني املشرقي مث الرومي جباه 

  .حسن بن الشيخ عيسى ناظرها، من احلضور جلهله وقصده استيعاب ماهلا، ومنع أبناء العرب منها

    

وأما املرشدية فلغيبة ناظرها الشمس بن منعة، وبيده غالب التدريس، وعادة العم أن يدرس فيها، ومل 
ذكورة، وباقيها معطل، إما خلراب وقفها كالركنية، وإما الستيالء حيضروا يف هذا العام سوى املدارس امل

احلكام عليه كالظاهرية اجلوانية، وإما لكون مدرسها صار من األغراب كاملقدمية اجلوانية، فإن مدرسها 
ملى عبد الرحيم املشرقي الرومي، وقد استوعب متحصلها، وكاخلاتونية العصمتية والشبلية الربانية، فإن 

ما محزة املشرقي الرومي، وقد استوعب متحصل األوىل، وأما الثانية فاستوعبها ناظرها قاضي البلد مدرسه
والكرحيانية، فإن مدرسها ملى أمحد املشرقي الرومي، قد استوعب متحصلها وفر هارباً، على غري ذلك 

  .من األسباب

عتقاد، ويظهر يل أنه عجيب احلال، ويف يوم األربعاء رابع عشره مات شعبان املوله، ولغالب الناس فيه ا
وجيء له بأكفان عدة مخسة، فكفن ا، ودفن عند الشيخ خليل املولة، مشايل اصطبل دار السعادة، من 

  .جهة بابه، عند ضرحيه من جهة القبلة؛ وكان الشيخ خليل هذا من متوله امليت املذكور

ملذكور، وكان القارئ له حممد اجلعيدي املؤذن ويف ليلة اجلمعة سادس عشره قرأ النائب مولداً باالصطبل ا
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بالعمارة اخلنكارية؛ وخنت أوالده الثالثة الصغار وهم جامن، ويزبك، وأما الكبري وهو مرزى فإنه كان 
خمتوناً، وحضر القاضي الكبري ونوابه والسيد كمال الدين، وغالب أعيان البلد، وذبح مثانني رأساً من 

  .الغنم، وعدة من غريها

 يوم اجلمعة هذا ختم الولد عبد الوهاب بن اإلسكاف، املؤذّن احلنفي، القرآن بالسبع، على شيخنا ويف
حممد الضرير القبيبايت، مث الشاغوري إمام الباشورة، حبضور السيد كمال الدين يف املقصورة باألموي 

  .عقيب الصالة، ودعيت للحضور عندهم فحضرت ذلك

مايل مبشهد النائب، واإليوان الغريب والشرقي، قد أصلح رخامهما، ويف هذا اليوم رأيت الشباك الك
وذهب طرزمها، وذهب احملراب بالشباك، فعل ذلك ناظر اجلامع األموي، وهذا الشباك واإليوانان به، 

  .وهو السيد أكن، نيابة عن النائب، مث ذهب طرز اإليوان الشمايل

تعاقبان األول عبد الرمحن بن الطرائف والثاين عمر بن ويف هذا اليوم محل من مدينة بعلبك محاالن م
إىل الصاحلية بكرة يوم األحد ثامن عشره ... العريسة املصري، على رأس كل منهما أربعون رطالً من 

وهرعت الغوغاء إىل لقياه إىل الصوابية، مث ذهبوا معه وهو يزرع أرضاً ميشيها، فذهب إىل جب الكلب، 
  .ك، وحطّ بعد العشاء ليلة االثنني عند الشيخ رسالنمث إىل داريا وغري ذل

ووصل الثاين إىل الصاحلية أيضاً يوم االثنني تاسع عشره، وهرعت عصبته إىل لقياه إىل املكان املذكور، 
ودخلوا دمشق يف حفلة والنساء يف كل مكان تنقطه الدراهم، فحصل ما زرعه غرميه، وزاد عليه، من عند 

  . الست خولة، رضي اهللا عنها، مث ذهب احلماالن إىل النائب فخلع عليهماالشيخ رسالن إىل عند

ويف يوم الثالثاء العشرين منه، أطلق العز بن رمضان من حبس باب الربيد، على مبلغ مائة دينار، مث إنه 
 نزل عن نصف نظر املدرسة البلخية لشريكة مشس الدين بن السجان احلنفي، وكان قد استرتل عنه قريباً

للزيين عبد الباسط بن الديوان، وأعيد إليه إمامة القجماسية، مبساعدة العم له يف ذلك، وكان غالب أذاه 
  .من قاضي البلد

ويف هذا اليوم حكى يل األخ جنم الدين بن الزهريي، أن قاضي البلد يف هذه األيام وقع مبعني الدين بن 
  .لسببعباس احلنفي، ضرباً وسبا وسحباً، ومل يذكر يل ا

ويف يوم اخلميس ثاين عشريه قبض النائب على ترمجان اإلفرنج، اجلعربي، وولد األمرد، بعد هرب الكبري 
إىل الوادي التحتاين، ومسكه وأهانه، وأودع حببس باب الربيد، ومل يودع عند ولده ببيت بواب دار 

وستون قطعة من قماش بدنه، ما السعادة، باصطبلها، وب بيته وأخذ موجوده؛ ويقال طلع عنده ثلثمائة 
بني جوخ عال وصوف وغريمها، وكان عند النائب من املقربني، فصار من املبعدين، وقيل إن السبب يف 
ذلك شكاية زوجته عليه بأنه يعرض على املسلمات للفرنج، مث عمل عليه مصلحة للنائب خبمسة آالف 
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  .دينار، غري ما أخذ منه من النهب وأطلق

    

 ويف يوم األربعاء ثامن -. الثالثاء سابع عشريه نقلت الشمس إىل السرطان، فكان أول الصيفويف يوم 
عشريه وجدت بنت مذبوحة مبغارة عند تربة السبكيني، وهي يف العمر حنو مخس سنني، وكان السبب يف 

عيد منه، ذلك أخذ حلق بأذنيها، وخالخيل برجليها، وام بذلك شاب مولّه، يعتقد فيه الصالح، وهو ب
يقال له حممد بن القصيفي، فمسك وب بيته، وأخذت حوائج والدته، مث تكلم يف أمره عمه الشاهد 

  .بباب دار السعادة، وقد وقع يف الزور مراراً، فأطلق، وال قوة إال باهللا

ل مربوطة، ويف هذا اليوم حضر العم ومجاعة احلنفية املدرسة الربكانية، فوجدوا بإيواا الشمايل عدة خي
وهناك نازل رجل من املدعيني الشرف باملدينة النبوية، فأنكروا ذلك، فركب وذهب إىل النائب وشكا 

  .عليهم، فأرسل النائب قاصداً للعم بأنه ال حيضر هناك حىت يسافر هذا الرجل، وال قوة إال باهللا

 ثالثني درمهاً، فأبيع الرطل اخلبز ويف هذه األيام نزل القمح، بعد أن كان الكيل الدمشقي منه بسبعني إىل
املعروك بثالثة، بعد أن كان بسبعة، واملاوي بدرمهني، بعد أن كان خبمسة واللحم بعد أن كان الرطل منه 

  .بأربعة عشرة، وثالثة عشر إىل مثانية دراهم، وسر الناس بذلك، وهللا احلمد

ة، قيل ليجهز قراصياً منها إىل نائب مصر خري ويف يوم األحد ثاين رجب منها، راح النائب إىل قرية الفيج
 ويف هذا اليوم جاء مرسوم من حلب من عند - .  ويف يوم االثنني ثالثه، عشية، عاد إىل دمشق- . بك

الدفتردار، الذي كان بدمشق، وقد عزم على التوجه من حلب إىل الروم، باالستمرار يف التكلّم على 
 لألمري غضنفر؛ وأشيع موت التقي باكري، الذي كان متكلماً عليها مث العمارة اخلنكارية بصاحلية دمشق،

عزل بأيب الفتح املكي، مث أعيد إىل التكلم عليها، مبدينة قرنوة عند أوالده؛ مث مدج األمري غضنفر يده يف 
  .العمارة املذكورة وقطع أسطال املرتبني ا من غري أرباب الوظائف، وخير املقرئني ا

الثالثاء رابعه قبض النائب على إبراهيم البقاعي، وعبد الرزاق بن الضياء، ومها املتكلمان على ويف يوم 
اخلانقاه الغزية باجلسر األبيض، ورسم بشنقهما على باب اخلانقاه املذكورة، وقيل إن عبد الرزاق هرب، 

  .مث شفع فيهما قاضي البلد، وأودع إبراهيم البقاعي يف احلبس مث أطلق

ا اليوم شاع أن األمري زين الدين بن عالق، الذي كان متكلماً عن املرج مث هرب إىل اليوم، ويف هذ
فأعطاه اخلنكار إقطاعاً حبماة وعاد إليها، قتل ا، وقيل إن نائب دمشق أرسل أليه أمري املرج اآلن ابن 

جليش، وعالء الدين بن مقدوه الكردي، فقتله مث عاد خفية، مث إن نائب محاة قتل عبد الرزاق بن ناظر ا
سامة، والكخية ابن العبيسي، وكانوا قدموا قبل ذلك إىل دمشق وأكرمهم نائبها مث عادوا؛ وقيل ألم 

عاملوا على هذا املقتول، وقتل مبرسوم ورد فيهم بسبب شكاية نائب محاة املعزول عليهم، وهم من أعيان 
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  .محاة

شهاب الدين بن اخليضري بكالم شيء، بسبب شكاية ويف يوم اخلميس سادسه وقع النائب بالعالّمة 
جريان املدرسة املنكالمية عليه، بأا خراب تأوى إليها الكالب، وهو متكلم عليها يأكل وقفها، مث رسم 

  .بشنقه، مث أودع يف الترسيم، مث شفع فيه وأطلق

ل الصاحلية ا، فأعجبته، فأرسل ويف يوم السبت ثامنه طلع النائب إىل األسعدية مبحلّة الفواخري، فضيفه أه
إن النصف الوقف يكون : خلف املتكلم عليها الشهاب بن املؤيد، ورام شراء النصف منه، فأذعن، وقال

إمنا أريد أن أعمر هنا قصراً بأربعة آالف دينار، النصف : لك متكلماً، والنصف امللك يل؛ فقال النائب
نها كلها له مببيع حكمي، خوفاً من الشهاب املذكور، علي، والنصف عليك؛ فما وسعه إال أن خرج ع

  .فإنه اآلن املشار إليه يف ترتيب املستندات العجيبة احلاالت

ويف يوم اخلميس ثالث عشره، وكان موسم احلالوة، وأبيعت الرطل بستة عشر درمهاً، وكان عادة هذا 
  .غيراملوسم يف أول مخيس من رجب فغيرت إىل الثاين، فسبحان من ال يت

وفيه بلغين أن النائب عاد إىل األسعدية، وأن الشيخ الصوابية عبد الرمحن أرسل له لبناً وخبزاً فأعجبه،، 
  .فعوضه حبمل ألجل مضار املاء، مث أم النائب دم رواقها ليبين عوضه قصراً، فشرع يف ذلك 

    

بن الطويل، بسبب ما قيل إنه من ويف يوم السبت خامس عشره شنق النائب شيخ الغزالنية باملرج، عيسى 
ويف يوم اخلميس خامس عشريه شرع يف جباية . جهة األمري زين الدين بن عالق، املتقدم ذكر قتله حبماة

وقدرها اثنا عشر ألف درهم، وقيل بسبب ضيافة النائب يف األسعدية، وال قوة . من الصاحلية رميت عليها
  .إال باهللا

ورد كتاب من غزة، جمهز من اخلواجا بركات ابن القاضي املالكي بدمشق ويف يوم اجلمعة سادس عشريه 
كان، أرسله من مكّة املشرفة، وفيه أن الفرنج جاءت إىل قرب جدة يف ستة وثالثني مركباً، وأن أهل 

  .مكّة يف خوف منهم، مث بلغين أن نائب مصر جهز هلم عسكراً، فهربوا منه وحصل األمن

هلّ شعبان منها، وهو سادس عشر متوز، بلغين أن النائب ضرب القاضي حمب الدين ويف يوم االثنني مست
بن منعة، وسجنه حببس باب الربيد، وكان له أياماً يف الترسيم عنده، بسبب األوقاف اليت حتت يده، 
كتربة منشاً، وكان ضربه يوم األحد سلخ الشهر املاضي، مث أطلقه على أن يعمر التربة املذكورة، هو 

  .وشركاؤه فيها، وهي مشايل اإلسكافية، ولصيق البهائية من جهة الغرب

ويف يوم اخلميس رابعه نودي للحاج بالتوجه على الدرب الشامي، وكان سنجقه قد طلع من أول الثالثة 
شهور يف كل يوم مجعة، ونصب جبامع بين أمية، يف الباب األوسط، حتت قبة النسر، على العادة، وأن 
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  .ويف هذا اليوم وصل إىل دمشق ونزل باملرجة. العام املاضي جان بالط نائب غزةأمريه يف 

ويف يوم السبت سادسه وصل قاصد القاضي الشافعي، وهو ناظر جامع حلب، الرومي، وقدم هديته 
للنائب، وهي تساوي مخسمائة أشريف، على ما قيل، منها عشرون ثوباً من الصوف، ومنها عشرة 

ستعشرية، ومنها أربعة أبدان فرو، ومنها اثنان مسور، واثنان وشق، وانسر النائب أنكورية، وعشرة 
  .لذلك

ويف يوم االثنني ثامنه، عند انفضاض املوكب، أمر النائب للقضاة باجللوس، مث أخرج، القاصد املذكور، 
قفاً، فقرئت قائمة فيها أمساء جهات القاضي الشافعي الولوي بن الفرفور، قاضي حلب اآلن، ملكاً وو

يدنا إىل أن تبين : على القضاة والنائب، فنازع قاضي البلد يف بعض جهات من الوقف، فقال له القاصد
طريقاً شرعياً يف خروجها؛ مث رسم النائب له بتسلّم اجلهات املذكورة، خال ما يف يده، وهو الشامية 

  .، قال ليعمرهاالربانية، وجامع تنكز والناصريتني، والشركية، فإا استمرت

ويف يوم األربعاء عاشره وصل من الروم إىل دمشق حميي الدين بن عالء الدين، متكلّماً على العمارة 
اخلنكارية بسفح قاسيون، على عادته القدمية، عوضاًَ عن املقتول بقرية بوارش من البقاع، العالمة أيب 

 النيابة، األمري غضنفر، وكيل اخلنكار بدمشق، الفتح املكي، وانفصل الذي كان متكلّماً عليها اآلن بطريق
  .وكان ال بأس به

مث إن التقي باكري نزل من املصطبة السلطانية إىل اجلامع األموي، وسلّمت عليه به، ومعه املتكلم على 
اجلامع املذكور؛ مث إنه اجتمع بالنائب وقدم له مرسوماً بالتكلّم على العمارة واجلامع املذكورين، وظهر 

نه أنه ال يسلّم له اجلامع، مث عاد إىل املصطبة واستمر ا ستة أيام، هو وحرميه لعدم تيسر بيت له م
  .بدمشق، مث انتقل إىل الصاحلية، ونزل ببيت الشمس بن البانياسي، جتاه حرم احلاجبية

د بن أغمش ويف يوم الثالثاء ثاين عشره صلّي غائبة باجلامع األموي على العالمة شهاب الدين بن أمح
ويف ليلة االثنني خامس عشره، وهي ليلة النصف من شعبان، أوقدت . احلموي الشافعي، تويف حبماة

قناديل العمارة اخلنكارية، واجلامع األموي، مجيعها، كما جرت به العادة يف هذه الدولة الرومية، ولكن مل 
  .توقد مآذما إال يف هذه الليلة

جبسر احلديد رجل يدعى علي اخلويل، وقيل إنه من ذرية الويل بالشرقية ويف هذا اليوم أشيع أنه ظهر 
سيدي منصور، وهو عامي يعمل آالت اخليل وحنوها وادعى أن جده جاء إليه يف املنام املرة بعد األخرى، 

 يدعي إن مل تفعل بعد هذه املرة قتلتك، فأصبح: وأمره بإظهار نفسه ونفع الناس، مث قال يف املرة األخرية
أنه يقيم املقعد، ويقوم األكتع وحنو ذلك، فهرعت الغوغاء عليه واعتقدوا فيه، وغالوا يف أمره، وخصوصاً 
ملا أرسل النائب خلفه، وأظهر االعتقاد فيه بواسطة أمري الشرقية ابن بقر، املقيم بدمشق اآلن، وفيه عادة 
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  . اختفى أمرهحسنة وهو أنه ال يأخذ من أحد شيئاً ولو كان قليالً، مث

    

ويف يوم االثنني تاسع عشريه أدير احململ دورة البلد، جبمال مكورة وخيول ملبسة، وقدامه القاضي ابن 
جربان ابن املالكي، وقد ويل قضاء الركب، ويف آخر هذ اليوم ثبت على الربهاين بن اإلخنائي أن أول 

  .ثالثاء وأصبحوا صياماًشعبان كان األحد، وأن عدته كملت، فتروح الناس ليلة ال

ويف يوم اخلميس ثالث رمضان منها، وصل إىل جامع بين أمية أمحال حصر مصرية، عدة اثنني وعشرين 
محالً، أهداها له األمري جامن احلمزاوي، دوادار نائب مصر خري بك، وقيل إن النائب بدمشق كلمه فيها 

  .وتكلف عليها ثالمثائة دينار أخرى محولهملا توجه إىل الروم، وقيل إن مغرومها سبعمائة دينار، 

ويف يوم اجلمعة رابعه فرشت هذه احلصر باجلامع وأزيلت العتق الربدية، وكانت قد امتألت بقاً، وفرقت 
على اجلوامع واملساجد، وكفت هذه احلصر اجلدد جلميع اجلامع، حرمه ولواوينه، وكثر الدعاء لألمري 

  .جامن

 كله من تتميم الطراز بدواوينه، واإلعادة على الطرز داخله، وقد كان وقد قرب تكمله زخرفة اجلامع
أرضيته بنفسجي فعملت أسود، وتتبع مجيع الرخام داخالً وخارجاً فأصلح ما خترب منه، وذهب ودهن 
ما جيتاج إىل ذلك، حىت الدركاتني بباب الربيد وباب جريون، والعضائد األربع حتت قبة النسر، وجليت 

  .امع قشطاً، فصارت كالذهب، وكذالك رأس الشعلتني وسط الصحنأبواب اجلو

ودهنت مجيع العواميد داخله، واحد أخضر وواحد أمحر عميق، وقد كانت بيضاء من صخر، وكتب 
رأسها ببياض على سواد، وكانت مكتوبة بذهب على الزورد كم أيام قاضي القضاة جنم الدين بن 

استفىت عليه، كما ذكر ذلك أخوه املؤرخ شهاب الدبن بن حجي، وملا فعل ذلك أنكر ذلك عليه، و
  .حجي يف تارخيه

وجلوا حنت الكباش على رؤوس هذه العواميد بالقصدير، وكانت بياضاً عل أصل خلقتها، وكذلك فعل 
بعواميد الدركاتني، وليتهم مل يدهنو ا أبداا فإا زردوريات، فاندجموا بالدهان، وأما عواميد الصحن كله 

  .م يتعرضوا هلا، وكذلك دهنوا درابزين مئذنة العروس التحتاين، والفوقاين، وكلس رأسهافل

وكذلك دهنوا النقسيه حتتها، وكذلك تتبعوا رخام مشهد علي، املشهور اآلن مبشهد النائب، وطرزه، 
وجددوا ما يذهب به، وكذلك الشباك الكمايل به، وطليت أعمدته بالفضة، وقيل إنه غرم على هذه 

  .الزخرفة مثانون ألفاً من مال اجلامع بإشارة النائب

ويف هذا اليوم بلغين أن النائب عزل مباشري اجلامع هذا، ومل يترك به سوى نائبه السيد، وولد شيخنا 
  .الربهان بن الكيال الكبري
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 وفيه ألبس النائب خلعة للنجم بن املاتاين، أحد عمال مدرسة أيب عمر، وزف بطبل وزمر باملدينة

والصاحلية، واملشاعلي قدامه ينادي له بالتكلم على أوقاف املدرسة املذكورة، مع السيد الذي أقامه النائب 
قبل ذلك متكلماً عليها، عوضاً عن ابن زريق، وامسه حممد احلسيين، وكان اضمحل حال هذه املدرسة يف 

أو ثالث، وصارت خالء وا خمازن أيامه، وأبيع كثري من أوقافها، وصار ال خيبز هلا إال كل شهر مرتني 
  .لألكالني من تكية السلطان سليم بن عثمان، فلم شعثها النجم املذكور

ويف يوم السبت خامسه مسعت بالعنابة، أن سامرية دفنت من مخسة أشهر مبقربة باب شرقي، نبش قرا 
لما بلغ احلكام ذلك وأخذت بتابوا، وكان قبل ذلك نبشت أربع مرات، وفاق عليهم احلرس عليها، ف

بلصوا هؤالء احلرس، والسبب يف ذلك ما كان عليها من القمصان احلرير املطرزة، واللطيشات املذهبة، 
  .وغري ذلك، كما هو عادة السمرة يف أموام

وفيه رأيت الظاهرية اجلوانية كلها قد كلست، وذهب قرب واقفها، فعل ذلك النائب الستيالئه على أحسن 
 كمل تكليس األتابكية بالصاحلية، مع إصالح مئذنتها وتكليسها، فعل ذلك ناظرها الشمس وقفها، وفيه

  .البقاعي، خوفاً من النائب

ويف يوم األربعاء تاسعه وصل مبشر إىل النائب، بأن اخلنكار وصل مرسومه إىل نائب حلب، بأن 
ملغريب أحد مجاعته على باب بيته، يستخلص من قاضيها الولوي بن الفرفور مثانني ألفا دينار، يشنق قاسم ا

فبلغه اخلرب فهرب، وكان هذا النائب الذي جاءته البشارة هو الشاكي عليه، والسبب يف ترتيب هذا املال 
  .على القاضي املذكور

ويف يوم اخلميس عاشره أمر النائب جلماعة األروام عنده بقتل كالب دمشق، وقد رأيتهم حوايل اصطبل 
، بعضهم بالسيف، وبعضهم بالبندق والرصاص، وبعضهم باجلوبات اخلوكانية، ومل دار السعادة مقتولني

  .يستوعبوا بدمشق

    

ويف ليل هذا اليوم أمر النائب إلمام احلنفية اجلامع األموي، أمني الدين بن عون، بأن يتروح باملقصورة 
مبحراب احلنفية، ومل يسهل ليلة، والشيخ تقي الدين القاري الشافعي ليلة، وفعل ذلك وتركت التراويح 

ذلك على متعصيب الشافعية، والسبب يف ذلك أنه كان حيصل لبعض املأمومني اشتباه يف صالته من التكبري 
  .خلف اإلمامني، حىت أن بعضهم صلى التروحية مخس ركعات، فذكر ذلك للنائب، فأشار مبا ذكرنا

 من الروم، األمري جامن احلمزاوي دوادار خري ويف يوم اجلمعة حادي عشره عاد إىل دمشق، ماراً إىل مصر
بك نائب مصر، وقد أدى القود للسلطان، وصلى اجلمعة باجلامع األموي على احلصر اليت أهداها له، 

ووصل معه وايل شليب، الذي كان رفيق الدفتردار نوح بدمشق، قبل ذلك متوجهاً إىل مصر، ألجل تغيري 
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  .النقدين اللذين صارا على أنواع

خرب أن شخصاً واصل إىل دمشق بتغيريمها فيها أيضاً، وأن السلطان سأل عن سبب الثمانني ألف دينار، وأ
هل له : اليت على قاضي حلب اآلن، الولوي بن الفرفور، فقيل إا دين عليه لشهاب الدين بن بري، فقال

م؛ وما قيل من شنق قاسم ال حق لنا عنده، واألمر إىل ورثته، وبطل املرسو: نعم، فقال: فقيل. وارث ؟
  .املغريب مكذب، واخلنكار ال يلتفت إىل مثل هذا، مث سافر هو واألمري جامن بكرة يوم األحد ثالث عشره

ويف يوم االثنني رابع عشره وصل إىل النائب قاصد، وأخربه عن حممد بن ناظر اجليش، الشهري بابن بليبل 
، املدعو بتوبة، بقصر قرعون مبدينة نابلس، وقتل معه الديوان اجللجويل، أنه قتله مقدم بالد نابلس املعزول

شهاب الدين الطرابلسي، الذي كان كاتباً على مدرسة سيباي حال عمارا، وشخصاً سامرياً، ولو وجد 
ناظر اجليش نفسه لقتله، فإن بسببه كانت الكبسة على هؤالء، ولو وقع الستراح الناس منه لكثرة تفضيلة 

ظ النائب وعين لبالد نابلس يف احلال خازنداره يف عسكر، وأمره أن يقتل أعيان نابلس، للظلم، فاغتا
  .وكل من ينتمي إىل املقدم املذكور

ويف يوم الثالثاء نصفه تويف والد جنم الدين حمضر باشا، الذي قدم من أيام، ودفن مبرج الدحداح، وأرسل 
دمشق بنائبه، فقدم يف سلخ هذا الشهر ألجل التركة، إىل ولده بطرابلس، وهو اآلن حيضرها بنفسه، ويف 

  .وقدم للنائب تقدمه فقبلها، مث مل يره وجهاً ألجل اليسق

ويف يوم اخلميس ثامن عشره قدم من الروم إىل دمشق، السيد علي بن السيد عمر الفيقي، ابن أخي 
لنائب وقدم له مرسوماً بتغيري القاضي عالء الدين الفيقي األمسر احلنفي، ونزل عند عمه، مث اجتمع با

النقدين، وقد صاروا سبعة أصناف، األشرفية وغلب غليها الزغل وجعلها صنفاً، وكذلك الدراهم، فأمره 
  .بالرتول يف بيت الولوي بن الفرفور، فرتل به

يري ويف يوم الثالثاء ثاين عشريه مجع النائب التجار بدمشق، مع السيد علي املذكور، واستشارهم يف تغ
النقدين، فلم يوافقوا عليه، لعلمهم بأن غرضه يف ذلك، وكبوا إىل اخلنكار جواباً بأن ذلك فيه ضرر على 

  .الناس، وليس بدمشق ذهب وال فضة ليعمال شيئاً

ويف يوم اجلمعة خامس عشريه خنق النائب، حببس باب الربيد، ترمجان اإلفرنج اجلعربي الذي تقدم أنه 
ته للسيد علي املذكور، وإشالئه عليه عنده، وتشفعه به يف أن يرد إليه بعض ماله، ب بيته بسبب شكاي

فقيل إنه أظهر عليه حمضراً، فيه أنه أرسل إىل إمساعيل شاه الصويف بعض آالت حرب من دمشق، والظاهر 
إم مسكوا أنه مصطنع، وأظهر أنه قتله ألجل ذلك، وقتل معه يف احلبس املذكور خنقاً مخسة أروام، قيل 

  .يف رمضان مع بنت خطأ، وهو يشربون اخلمر

ويف يوم اخلميس مستهلّ شوال منها، عيد الناس، وتوقّف السيد كمال الدين بن محزة، وإمام اجلامع 
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األموي التقي القاري، والشيخ اء الدين بن سامل من الشافعية، وشيخ احلنابلة شهاب الدين الشويكايت، 
ألن الشهود الذين شهدوا بأول شعبان غري عدول، فلم : ن الطييب فلم يعيدوا وقالواوابن عمه زين الدي

  .تكمل العدة، ومل ير اهلالل، مث عند العصر شهد مخسة أنفس من الدباغة برؤيته، فأفطروا وهللا احلمد

نابلس ابن األمري ابن ساعد، وابن ابنه، وابن شيخ بالد : ويف يوم االثنني خامسه شنق النائب مخسة
  .إمساعيل، واسم هذا الولد أمحد، وشيخ قرية لوبية منها، ورومي قيل إنه قتل نصرانياً

    

وفيه عاد السيد علي املذكور إىل الروم، وفيه بلغين أن قاضي البلد فوض القضاء للقاضي مشس الدين بن 
  .البهنسي، ولنقيب األشراف تاج الدين الصليت، نيابة، يوم السبت ثالثه

ررت مبحلة باب اجلابية، فرأيت عمل هناك مركز للقاضي شرف الدين الزنكلوين املصري وفيه م
الشافعي، الذي قتل والده السلطان قانصوه الغوري، بسبب معاكسته له يف فتوى، وقد كان هذا القاضي 

 مث واله قاضي البلد قضاء ميدان احلصى، يف يوم السبت حادي عشرين رمضان املتقدم، قبيل هذا الشهر،
ذهب إىل تلك احمللة، فلم حيصل إقبال له من أهلها، فتحول يف هذه األيام إىل هذا املركز املذكور، بالقرب 

  .من مرتله، فإنه بالسيبائية، ومل يقل إال جباه النائب، وهو ممن يتظاهر بالبلص

الكي، وأمريه ويف يوم السبت سابع عشره سافر حممل الركب الشريف، وقاضية كما قدمنا ابن جربان امل
جان بالط نائب غزة من جهة الغزايل، وهو كان أمري الركب يف العام املاضي على الطريق املصري، وسار 

  .به يف هذا العام على الشامي، على جاري العادة، واستمر يومني على قبة يلبغا، مث سافر

ين بن طولون، وشيخ وسافر معه نقيب اجليش العالء بن طالوا، وصهره شيخ احلنفية عمي مجال الد
احلنابلة أخونا شهاب الدين الشويكايت، يف ركب عظيم، قال األقدمون مل نر ركباً من سبعني سنة أعظم 

  .من هذا، وخصوصواً األغراب احللبيني واحلمويني واألروام

نه ويف يوم األحد عاد مودعوه من هناك، وأخربوا أ. ويف يوم السبت رابع عشريه سافر احلج من املزيريب
أبيع الكيل الطحني خبمسني درمهاً، وأن ما أشيع عنهم من التنكيد، بسب مسك مجاعة النائب أمري العرب 

ملحم، وحطة يف قلعة عجلون كذب، وأنه سافر باحلج ابن جغيمان أمري العرب، مث جيء بأمري العرب 
  .ملحم مربوطاً إىل النائب، فأودعه يف حبس باب الربيد

جيء برؤوس إفرنج إىل دمشق مع مجاعة من أهل بريوت، وأخربوا أن يوم األربعاء ويف يوم اجلمعة سلخه 
ثامن عشريه طلع من البحر إىل عند عني البقر هناك، هؤالء الفرنج، يف زي األروام، وراموا أخذ ميناء 

، وهرب بريوت، ففاق عليهم املسلمون واقتتلوا، فقتل من املسلمني حنو مائة، ومن اإلفرنج حنو األربعمائة
  .الباقون، وقد كانوا جاؤوا يف تسعة مراكب منها مخس برشات، والباقي أغربة
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ويف يوم اجلمعة املذكور أخربت أن حمب الدين الكركي، موقع نائب الشام سيباي، الذي عمر احلمام 
تويف فجأة قبلي القيمريية بغرب، داخل دمشق، وكان دائراً من أيام اللنك، وبين إىل جانبه داراً له معظمة، 

  .يوم األربعاء ثامن عشريه أيضاً

ويف يوم اجلمعة املذكور أيضاً أخربت أنه وصل أوالق، باحلوطة على تركة يونس العاديل، ناظر احلافظية 
  .والفارسية والصابونية

ويف يوم السبت مستهل ذي القعدة منها، وصل إىل دمشق مخسة أمحال من رؤوس الفرنج املقتولني 
وفرقت على احلارات، مثل الصاحلية، ميدان احلصى، والقبيبات والشاغور، وحارة بساحل بريوت، 

النصارى، وحارة اليهود عند بستان القط، وحارة السمرة فوق العنابة، واستمرت إىل أن أكل غالبها 
الكالب، وحترر أنه قتل من املسلمني مخسة أنفس، ومن اإلفرنج مخسمائة وستة ومثانون نفساً، وأن عدة 

  .ملراكب أربعة عشر، وأم نزلوا بثالثة صناجق وثالثة طبولا

ويف يوم األحد ثانيه سافر النائب إىل بريوت، ليأخذ سلب اإلفرنج املقتولني، ويتفقد أبراج ذلك الثغر من 
السالح، ويف يوم الثالثاء حادي عشره تويف املعلم عبد الكرمي بن دواد، املدعو بشرمي، الوراق، وكان 

لمني القدماء يف هذه الصنعة، ولديه دين وصالح وحمبة للصوفية، فجأة، ودفن غريب الروضة آخر املع
  .بسفح قاسيون

وفيه تويف العالمة تقي الدين بن أبو بكر بن أيب خالد الشافعي، وكان كتب على الشامية مث تسبب 
فن عند الشيخ نصر بباب بالشهادة يف مركز املؤيدية، فجأة، عندما جيء به إىل البيمارستان النوري، ود

  .الصغري

ويف يوم اجلمعة رابع عشره شاع . ويف يوم األربعاء ثاين عشر وصل أوالقان من الروم، وجهزا إىل النائب
  .بدمشق أن سلطان الروم سليم خان بن عثمان تويف إىل رمحة اهللا تعاىل

    

 األمري سنان الرومي من بالد ويف ليلة السبت خامس عشره عاد النائب إىل دمشق بغتة، وشاع أنه عزل
البقاع، وما انضاف إليها، ووالها املقدم أمحد بن املقدم ناصر الدين بن احلنش، ملا وصل إليه األوالقان 
املذكوران، ومعهما مرسوم مبوت سلطان الروم سليم خان، وشاع أنه تويف يف تاسع شهر شوال منها، 

  .ر، فيكون بني موت السلطان وتولية ولده سبعة أياموأن ولده سليمان توىل سابع عشر الشهر املذكو

ويف يوم السبت املذكور وصل إىل دمشق األمري سنان، وسلم على النائب فأكرمه، مث الح له منه عني 
الغدر، فذهب إىل القلعة وحذر أهلها من النائب، فأصبحت يوم األحد سادس عشره مقفولة، وقد فك 

  . فرام النائب أخذها منهم باملخادعة فلم ميكنه اجلسر قدام باا الكبري الشرقي،
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ويف ليلة االثنني سابع عشره شرع يف حصارها، ومعه شباب أهل احلارات من الشواغرة والصواحلة 
واحلصوية وغريهم، ومجاعة القلعة القدماء من أيام اجلراكسة، فعند ضحوة النهار الكربى من اليوم 

غلهم بالقتال من عند باا املذكور، مع الرمي عليه بسبقية نصبت املذكور، ملكها باحليلة، وهي أنه شا
مشايل العادلية الصغرى، وأرسل مجاعة، ومعهم املعلم أمحد بن العطار، ففكوا شباك النهر عند أسفل سلم 

  .الطارمة، وقد كان قطع ماؤه وليس خبندق القلعة ماء، ودخلوا من النهر إىل القلعة

هم على رؤوسهم، فسلموها، وكان حنو املائة واخلمسني مع ما فيهم من الفقهاء فلم تستفق األروام إال و
والصوفية، وقتل منهم اثنان وامرأة، قيل قتلها زوجها ذحباً خوفاً من الفسق ا، ومسك أربعة وستون، 

  .منهم نائب القلعة، وأطلق الباقون

ذ النائب جواري نائب القلعة، وقتل وب بيوت اجلميع ودكاكينهم، وما عندهم من ودائع احلجاج، وأخ
من أهل احلارات ثالثة، قيل منهم شيخ القبيبات، وجرح خلق كثري، مث دخل النائب القلعة وأظهر لبس 

  .اجلراكسة من التخفيفات والكلوتات، وأبطل لبس األروام من العمائم والقفطانات

ويف أمر . دينة محاة وذهب إليها يف هذا اليومويف يوم الثالثاء ثامن عشره ويل النائب أحد مجاعته املقرقع م
بإبطال التكية، اليت أنشأها سلطان الروم سليم خان بن عثمان، عند ابن العريب، فبطلت وختم عليها 
وعلى حواصلها، مث أرسل وأخذ ما فيها من القمح، وهو مائة وستون غرارة، ومن السمن والعسل، 

  ....بادي، واملغارف، وغري ذلك، مث وصي عليه والزيت، والطحني، واحلطب، واحللل، والز
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