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research contributions of significant value in all aspects of Medieval History and 
Civilization are welcome. It aims to publish research that contributes to the 
enlargement of historical knowledge or the advancement of scholarly 
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Editor-in-Chief 

The editor-in-chief oversees all the editors of a publication and ensures each 
issue is released on time. With the assistant editors, the editor-in-chief creates the 
editorial board, or outline, for each of the publication's editions or issues. The 
editor-in-chief reviews all articles, reviews, and photographs, and provides 
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press or is released digitally. Layouts and design need approval by the editor-in-
chief. In the end, the editor-in-chief has the final word about which articles and 
reviews get published. 

The editor-in-chief has the responsibility of drawing up budget proposals and 
any other information requested by the publishers. The editor-in-chief generates 
ideas for new ways of doing things, such as using new technology, implementing 
ways to increase readership, and how to call great scholars to write in the journal. 
Tough problems are often handled by the editor-in-chief, and advice about editorial 
issues is also provided. Whenever a social function happens, the editor-in-chief is 
the publication's representative, and some travel can be required.  

Editors 
• Treating all authors with fairness, courtesy, objectivity, honesty, and transparency 

• Establishing and defining policies on conflicts of interest for all involved in the 
publication process, including editors, staff (e.g., editorial and administration), 
authors, and reviewers 

• Protecting the confidentiality of every author’s work 

• Making editorial decisions with reasonable speed and communicating them in a 
clear and constructive manner 

• Being vigilant in avoiding the possibility of editors and/or referees delaying a 
manuscript for suspect reasons 

• Establishing clear guidelines for authors regarding acceptable practices for 
sharing experimental materials and information, particularly those required to 
replicate the research, before and after publication 

• Establishing a procedure for reconsidering editorial decisions 

• Describing, implementing, and regularly reviewing policies for handling ethical 
issues and allegations or findings of misconduct by authors and anyone involved in 
the peer-review process 

• Informing authors of solicited manuscripts that the submission will be evaluated 
according to the journal’s standard procedures or outlining the decision-making 
process if it differs from those procedures 

• Clearly communicating all other editorial policies and standards. 

Co-Editors 
Under supervision of the editor-in-chief, they participate in all processes of editing, 
as editors, as a practice. 

The Review Process for Papers   ) تحكیم البحوث المقدمة وآلیة مراحل(
Double-Blind Peer Review  
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Journal of Medieval and Islamic History pays great attention to the role of peer 
review. Reviewers evaluate the article upon an assessment form includes the 
reviewing criteria of JMIH as follows: 
 Importance / Originality 
 Methodology 
 Bibliography; both print and digital 
 Language and the extent to which subjects of the paper are harmonic with one 

another 
 Results 

Procedures  
1- Two reviewers are selected for the paper; at least one is from outside the 
Journal’s community (Faculty, Editorial board, and advisory board). 

2- The researcher receives the response of the reviewers: the evaluation, the paper, 
and the attached report, (if applicable). 

3- If the reviewers respond by accepting, the paper is accepted for publication and 
two letters of acceptance are extracted in Arabic and English. 

4- If the reviewers respond by refusing, the paper will be rejected without a refund 
of the reviewing fees. 

5- If one of the two reviewers refuse and the other accepts, a third reviewer shall be 
chosen to separate, considering the report of the third reviewer the editorial 
committee gives the final decision.  

Submission  
1- The Author submits his research article through our journal’s online submission 
system. He will need to register for an account to do this. 

2- Once his account is set up, he will need to continue the submission process. 

Journal check  
The paper will then be checked by the journal Editor to see if it fits with the aims 
and scope of the journal. If ok, it will enter it into a rigorous, double-blind peer-
review process that considers the quality, originality, approach, and clarity of the 
paper. 

Decision  
1- Once the reviewers (from two to three reviewers) have reviewed the manuscript, 
they will make one of the following recommendations: 

2- Accept, minor revisions, major revisions, or reject. The final decision will be 
decided by the editorial committee. 
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3- Reviewer feedback on the paper will be provided to the corresponding author 
via e.mail. 

Revision  
The author will receive an email from the Editor containing the final decision. 

If the author is asked to make revisions, he has two weeks to resubmit for minor 
revisions, and three weeks resubmit for major revisions. 

Once he has resubmitted his paper, it will be reassigned to the same reviewers if 
they to check whether their comments have been addressed. 

If sufficient improvements have been made, the paper will be accepted. If not, he 
may be asked to perform multiple revisions or have his paper rejected. 

Guidelines for Reviewers: ) إرشادات للمحكمین(   
Reviewers must ensure that all authors have equal opportunity to publish and 

their origin, nationality, ethnicity, race, religion, gender or political beliefs do not 
influence the peer review process. 

Following General Guidelines of Elsevier How to Contact a Review 

General Roles 
 A reviewer must carry the single-blind peer-review process 
 Ensure proficient peer review process and submit reviews within the timeframe 
 A reviewer will have to review a maximum of 2 in the same issue and of 10 

manuscripts per annum 
 Should contribute to the Journal with professional information representing 

their subject expertise 
 Reviewers can suggest alternate reviewers with subject expertise relevant to the 

manuscript 
 Reviewing process will be in light of JMIH assessment form via the online 

reviewing system, or the reviewer will send his report to the following e.mail: 
https://jmih.journals.ekb.eg/  

Guidelines for editors (Based on Elsevier Legal guide for editors concerning ethics 
issues) 

Responsibilities of the editor(s) of JMIH include the vetting and reviewing of 
articles submitted by authors. In most cases, this process will be straightforward. 
However, in some cases, ethical issues may emerge either during the vetting and 
reviewing process or after publication when a complaint is made. The most ethical 
problem that may encounter the editor(s) is plagiarism. 

 Plagiarism & JMIH’s Policy 

Plagiarism is strictly forbidden, and by submitting the article for publication the 
authors agree that the publishers have the legal right to take appropriate action 
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against the authors if plagiarism or fabricated information is discovered. Plagiarism 
is condemned and discarded, and authors are blocked from future submission to 
JMIH. Editors and Reviewers are urged to check for plagiarism using available 
online applications, such as http://smallseotools.com/plagiarism-checker/ , 
https://www.grammarly.com/plagiarism-checker  

Publishing Ethics: Ethical guidelines for authors (Based on Elsevier 
ethical guidelines for authors) ) أخالقیات النشر(   

Reporting standards 
Authors of reports of original research should present an accurate account of the 

work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying 
data should be represented accurately in the paper. A paper should contain enough 
details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or 
knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are 
unacceptable. 

Data Access and Retention 
Authors are asked to provide the raw data in connection with a paper for 

editorial review, and should be prepared to provide public access to such data 
(consistent with the ALPSP-STM Statement on Data and Databases), if practicable, 
and should, in any event, be prepared to retain such data for a reasonable time after 
publication. 

Originality and Plagiarism 
The authors should ensure that they have written entirely original works, and if 

the authors have used the work and/or words of others that this has been 
appropriately cited or quoted. 

Multiple, Redundant, or Concurrent Publication 
An author should not in general publish manuscripts describing essentially the 

same research in more than one journal or primary publication. Submitting the 
same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical 
publishing behavior and is unacceptable.  

Acknowledgment of Sources 
Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors 
should cite publications that have been influential in determining the nature of the 
reported work. 

Authorship of the Paper 
Authorship should be limited to those who have made a significant contribution 

to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All 
those who have made significant contributions should be listed as co-authors. 
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Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the 
research project, they should be acknowledged or listed as contributors. 

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no 
inappropriate co-authors are included on the paper and that all co-authors have seen 
and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for 
publication. 

Disclosure and Conflicts of Interest 
All authors should disclose in their manuscript any financial or another 

substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or 
interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project 
should be disclosed. 

Examples of potential conflicts of interest that should be disclosed include 
employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, 
patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of 
interest should be disclosed at the earliest stage possible. 

Fundamental errors in published works 
When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own 

published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal editor or 
publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the editor 
or the publisher learns from a third party that a published work contains a 
significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the 
paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper. 

Guides for Authors ) إرشادات للمؤلفین(   
JMIH publishes articles in Arabic, English, and French. Authors should submit the 
manuscript that has been carefully proofread and polished. 

Authors are required to read carefully and follow the instructions for authors to 
JMIH. Acceptance or rejection notification will be sent to all authors through e-
mail.                                      

The submitted article is the final version. The manuscript should be submitted 
exactly according to the instructions for authors to JMIH.                                                                                            

The maximum number of illustrations, maps, plates, and figures is 12 per paper.                                   

Submit your manuscript electronically.                                                                                                          

If you have problems or difficulties uploading your files electronically, please 
contact the editorial board at https://jmih.journals.ekb.eg/   
Send your manuscript as a pdf blind file (without the author’s data) to 
https://jmih.journals.ekb.eg/ for further peer-review process.                                                                                                                                   
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 Important Dates  
JMIH is an annual journal, its print issue is published each December since 2000. 

The deadline is July 31st for publication in December of the same calendar year.  

Ain Shams University Contributions  
Authors from Ain Shams University expected to not exceed 25-50% percent per 
issue. Contributions over this percent will be delayed to the next issue considering 
the agreement of their authors. Priority depends on the submission date of the final 
article. 

JMIH can publish a special issue (Monograph/supplement) any time of the year. 

Please note that Review Papers/Articles are also acceptable. 

Once a paper is accepted, authors are assumed to cede copyrights of the paper over 
to JMIH. Once the paper is accepted it will be published online even before the 
scheduled issue date. 

Submit your paper along with a signed Copyrights Form, while submitting a paper 
to JMIH. 

The Copyright Transfer Form submitted with us will become void in case the paper 
is not accepted in our Journal. 

Note: In case manuscript accepted and Copyright Form and Payment received 
your paper will be published Online, even before the release date of Volume.  

Additional Instructions for authors for a manuscript for the annual peer-
reviewed Journal Issued by the Faculty of Arts – Ain Shams University 
(JMIH) 
Abstract  
This section should summarize the content of the paper and should detail the 
problems, experimental approach, major findings, and conclusion in one paragraph. 
Avoid abbreviation, diagram, and references in the abstract. It should be single-
spaced and Try to keep the abstract below 150 words and should not exceed 250 
words for full papers.  Please make sure that the margins and layout explained 
below are followed as this will help us to maintain uniformity in the final print 
version of the journal. Both form and content of the paper have to be as per these 
guidelines else your paper will not be published even though its content has been 
accepted. 

Keywords  
Provide about 4-6 keywords that can identify the most important subjects covered 
by the paper. They must be placed at the end of the abstract. 
Introduction  
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JMIH publishes papers in Arabic, English, and French in all main fields of the 
Medieval and Islamic History papers must be divided into various sections starting 
with 'Introduction' and ending with 'Conclusion'. 

Text of paper should be divided into - Introduction, Materials, and Methods, 
Results, Discussions, References, or suitable headings in Medieval History, 
Crusades, Byzantium, Slavonic Countries, Islamic History, and Civilization, and 
related theoretically oriented papers and reviews. 

The paper must be presented into one text with figures and Tables in their proper 
place. 

The text heading may have 12 font titles. The graph/figure may have 12 pt font 
titles with good resolution. 

The table/figure heading must be in text form and should not form part of the 
image. 

The manuscript should include a brief introduction stating the purpose of the 
investigation and relating the manuscript to similar previous research. 

Only information essential to the arguments should be presented. 

The paper must be in final form since we will publish it directly. The paper should 
be exactly in this format. 

The manuscript should be prepared in Arabic, English, or French using “MS 
Word” with A4 page. “Times New Roman” font should be used. The font size 
should be 12 pt, but the main subheadings may be 13 pt. 

The article can be up to 7500 words excluding references and abstract. 

For proper referring and fast publication, all manuscripts should be grammatically 
correct. 

Text Formatting    
The submitted article shall contain no tab or stylesheet. When necessary, the text 
shall be set in italic. Notes shall be put at the bottom of the page and automatically 
numbered from 1 to n. The basic structure of the submitted article shall be defined 
by unnumbered headings. Each table or illustration shall be provided in a high 
resolution in its proper place within the article. Illustration and table legends shall 
include the source unless the element is published for the first time, the author 
(photographer, designer, etc.), if any, and his/her affiliation 

Major headings are to be in a bold font of 13 pt uppercase letters without underline 
as above. 

Subheadings: Subheadings should be as here “Subheadings:”. 

They should start at the left-hand margin on a separate line, followed by a colon “: 
” without space. 
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Text continues directly after the subheading in the same line. The beginning of this 
paragraph shows a sub-subheading.  

Article’s Title: The title should be centered across the top of the first page and 
should have a distinctive font of 13 points Times New Roman. It should be in a 
bold font and in lower case with initial capitals. 

Authors’ names and addresses should be centered below the title.  

The name(s) should be 12 points Times New Roman, and the affiliation(s) is the 
same but 11 points. 

Bibliographical references  
In the footnotes, bibliographical references should be 10 points Times New Roman 
and shall refer to the references provided at the end of the article.  They shall 
contain the author’s family name and a short version of the article/volume’s title. 
The authors must use Chicago University Style on the following website: 
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html  

References  
References should be 12 points Times New Roman at the end of the article shall be 
drafted according to as the following: 

Monograph: Muhammad, T. M., Muhammad, his Ethics and Qualities, Cambridge 
2021.  

Collective work: Muhammad, T. M. and Romer, C. (Eds.), Thought, Culture, and 
Historiography in Christian Egypt, 284-641 AD, Cambridge 2020. 

Book, proceedings: Salem, N., "A Fragment of a Deed of a Surety, " in 
Muhammad, T. M. and Romer, C. (Eds.), Thought, Culture, and Historiography in 
Christian Egypt, 284-641 AD, Cambridge 2020, 191-195. 

Article: Ameen, A., "Travelers' Works as an Important Source in Studying 
Archaeology in Light of the Hadji ‘Ali Mosque of Athens," Shedet 2 (2015), 6-22. 

Chapter or article in a collective book: Grossmann, P., "Madinet Madi," in The 
Coptic Encyclopedia, vol. V, New York 1991, 1497-149. 

Websites: Websites have to be written as a hyperlink with the last visit and time. 

Note: IFAO or Dumbarton Oaks Abbreviations of the Journals must be used.  

As for the Greek references and texts, they must be written in IFAO Unicode 
Greek font. 

Quotations in the text must be written between converted commas with font 
11pt.  
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Transliteration  
JMIH adopts the list of Transliteration of Arabic and Persian Characters published 
in Encyclopaedia Islamica (“System of Transliteration of Arabic and Persian 
Characters”, in Encyclopaedia Islamica, Editors-in-Chief: Wilferd Madelung and 
Farhad Daftary. Consulted online on 18 March 2017, First published online: 2013; 
First print edition: ISBN: 9789004246911, 20131209), published by Brill. Kindly 
download the list from this website: 
https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-islamica/system-of-
transliteration-of-arabic-and-persian-characters-transliteration  

Conclusion  
The manuscript should have a relevant brief conclusion and should reflect the 
importance and future scope. 

Arabic and English/French Abstracts  
The manuscript should end with Arabic and an English abstract summarizing the 
content of the paper. 
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  ...............................................................................…م١١٣٤
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  مالیكأمراض سالطین دولة الم
  واالجتماعیة وآثارها السیاسیة واالقتصادیة

  )م١٥١٧-١٢٦٠/هـ٩٢٣-٦٥٨(
  سامي بن سعد المخیزیم. د

  أستاذ التاریخ اإلسالمي المشارك 
  ، المملكة العربیة السعودیةجامعة الملك سعود

    :مقدمة
مثَّلت األمراض التي تعرض لها سالطین دولة الممالیك حدثًا مهمًا دفع المصادر 

أنواعها، وأسبابها، وأوقات إصابة السالطین بها، : صرة إلى الحدیث عنها باستفاضة من حیثالمعا
وشفائهم منها، وطرق عالجهم، إلى غیر ذلك من تفاصیل، فضًال عما كانت تعكسه الحالة المرضیة 

  .للسلطان من آثار على الجوانب السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في الدولة
لدراسة موضوع األمراض التي أصیب بها سالطین دولة الممالیك من سوف تعالج هذه ا

حیث أنواعها، ومسبباتها، وطرق عالجها، وأثارها السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، وذلك على 
اعتبار أن المدد الزمنیة التي مرض فیها سالطین الممالیك كانت فترات حرجة واستثنائیة في تاریخ 

  .أثرها على الجوانب السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیةهذه الدولة، وانعكس 
وقد اطلع الباحث على دراستین تعرضتا للحدیث عن األمراض في دولة الممالیك، األولى 

ابي الموسومة بــ  ، والثانیة دراسة )١("الموت بمصر والشام في العهد المملوكي"دراسة بلقاسم الطبّ
األمراض وأثرها السیاسي في عصر سالطین "حثه الموسوم بــ عالء الدین عبدالعزیز أبوالحسن في ب

، وعلى الرغم من أن هاتین الدراستین تعرضتا لألمراض بأنواعها المختلفة في )٢("الممالیك البحریة
عهد الدولة المملوكیة، إال أنهما لم یولیا اهتمامًا كافیًا ألمراض السالطین وآثارها السیاسیة 

یة، ولذا رأى الباحث أن في استطاعته إضافة جدید یمكن أن یكمل النقص واالقتصادیة واالجتماع
  .في هذا الجانب

  
  
  

                                                
ابي، الموت في مصر والشام ) ١(   ).م٢٠١٤الدار التونسیة للكتاب، : تونس(، جزأین، )م١٥١٧-١٢٥٠(بلقاسم الطبّ
- ٦٤٨(األمراض وأثرها السیاسي في عصر سالطین الممالیك البحریة "عالء الدین عبدالعزیز أبو الحسن، ) ٢(

  .٢٨٤- ١١١، كلیة اآلداب، جامعة القاهرة، ٢٠١٣، ینایر ٤٢، مجلة المؤرخ المصري، ع)"م١٣٨٢-١٢٥٠/هـ٧٨٤
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  : تمهید
األمراض بشكل كبیر على حیاة الناس، وكان لها انعكاسات مهمة في مختلف نواحي  أثرت

الحیاة، وتزداد خطورة هذه األمراض حینما تصیب قمة الهرم السیاسي في الدولة، وخاصة في تلك 
  .فترات التي كان الخلیفة فیها أو السلطان هو العمود الفقري للنظام السیاسيال

لذا كانت األمراض هاجسًا مؤرقًا للخلفاء والسالطین في الدولة اإلسالمیة، بدءًا من الدولة 
األمویة حیث كان لدى معاویة بن أبي سفیان، رضي اهللا عنهما، طبیبان لمعالجته من األمراض 

، وكذلك )٢(وأبو الحكم الدمشقي )١(له وهما ابن أثال التي تعرضوكذلك الجروح  التي تعرض لها،
، وكان لكل )٣(عمر بن عبدالعزیز كان یصطحب معه طبیبه الخاص عبدالملك بن أبجر الكناني

  .)٤(خلیفة أموي طبیب أو عدة أطباء لتوفیر الرعایة الصحیة لهم
رت على حیاتهم، وأثرت على  ومع ذلك فقد تعرَّض خلفاء بني أمیة إلى أمراضٍ  متعصیة أّث
م وهو شابًا وكادت الدولة أن ٦٨٤/هـ٦٤الدولة األمویة بشدة، فقد توفي یزید بن معاویة في سنة 

 م، وكذلك عمر بن عبد٧١٨/هـ٩٩تسقط بعده، وتوفي سلیمان بن عبدالملك شابًا أیضًا في سنة 
  . لم تملهم طویًال على قید الحیاة ، وكانت هذه الوفیات نتیجة ألمراض)٥(العزیز وغیرهم

وفي العصر العباسي ازداد تطور الطب وكثر األطباء في البالط العباسي، ولعل ازدیاد 
الترف وكثرة السكان في مدینة بغداد أدى إلى كثرة األمراض وتأثر الخلفاء العباسیین بها، وكانت 

، وقابلة لالنفجار  في أیة لحظة، وقد شهد العصر العباسي األوضاع السیاسیة واألمنیة حساسة جدًا
                                                

كان طبیبًا نصرانیًا حاذقًا في علمه، خبیرًا في األدویة المفردة والمركبة، اصطفاه الخلیفة معاویة بن أبي  :ابن أثال (١)
أحمد بن القاسم : انظر. سفیان لیكون طبیبه الخاص، وأحسن إلیه العتقاده بحسن معالجته، وقیامه بالعنایة به لیل نهار

دار مكتبة : بیروت(نزار رضا، : في طبقات األطباء، شرح وتحقیق بن خلیفة بن یونس ابن أبي أصیبعة، عیون األنباء
  .١٧٤، ص.)ت.الحیاة، ب

أبو الحكم الدمشقي، كان طبیبًا نصرانیًا عالمًا بأنواع العالج واألدویة، وكان یعتمد علیه الخلیفة معاویة بن أبي  (٢)
سامي خلف : وللمزید راجع. ١٧٥ألطباء، صابن أصیبعة، طبقات ا: انظر. سفیان، وعمَّر طویالً تجاوز المائة عام

، مجلة التراث )م٨٤٠-٦٦١(حمارنة، أسرة الدمشقي الطبیة من زمن الخلیفة معاویة األموي حتى المعتصم العباسي 
  .٨٨-٧١م، ١٩٩٥، ٥٩، ع ١٥العربي، مج

، تولى تدریس الطب باإلسكندریة) ٣( ، ثم أسلم على ید الخلیفة عبد الملك بن أبجر الكناني، كان طبیبًا عالمًا ماهرًا
ابن أبي : انظر. األموي عمر بن عبد العزیز عندما كان والیًا على مصر، ثم أصبح طبیبه الخاص بعد تولیه الخالفة

  .١٧١أصیبعة، طبقات األطباء، ص
الفترة من الرعایة الصحیة والطبیة في العراق وبعض البلدان المجاورة في العصر العباسي في "محمد سعد إسماعیل،  )٤(
  .٥٦٠-٥٥٦م، ٢٠١٨، یولیو ١٢، مجلة كلیة اآلداب جامعة بورسعید، ع)"٣٣٤-١٣٢(
، ١٢٨، ص١٥، ص٤، مج)م١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار الفكر، : م.د(محمد بن جریر الطبري، تاریخ األمم والملوك،  ) ٥(

  .١٣٧ص
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العدید من األمراض المتنوعة التي أصیب بها الخلفاء، وكان لها أثر عمیق على الدولة، فأبي 
م وعمره ثالثة وثالثون سنة متأثرًا بإصابته بمرض ٧٥٣/هـ١٣٦العباس السفاح توفي في سنة 

ة إكثاره من أكل التمر وشرب الماء م بالحمى نتیج٨٣٣/هـ٢١٨، والمأمون توفي في سنة )١(الجدري
، والمعتصم حدثت له مضاعفات خطیره بعد قیامه باالحتجامه وتوفي أثرها في سنة )٢(البارد
، والخلیفة الواثق أصیب بمرض االستسقاء الذي أدى لوفاته في سنة )٣(م٨٤٢/هـ٢٢٧
ه لدرجة أنه لم یستطع ، وكان الخلیفة الموفق یعاني من داء الفیل في أواخر أیام)٤(م٨٤٧/هـ٢٣٢

الحركة، وكانوا یبردونه بالثلج ولم یفده شیئًا الجتماع داء الفیل مع النقرس علیه مما أدى لوفاته في 
  .)٥(م٨٩١/هـ٢٧٨سنة 

م، اضطرب األمن في مدینة ١٠١٠/هـ٤٠٠وعندما مرض الخلیفة العباسي القادر باهللا سنة 
رج له الخلیفة متحامًال على نفسه، ومظهرًا التجلد بغداد، وكثرت األراجیف ولم تسكن إال حینما خ

هـ، اضطرب األمن في ٥٧٦، وعند مرض الخلیفة المستضیئ باهللا سنة )٦(والصبر فسكن الناس
  .)٧(بغداد بشدة ووقع النهب والسلب لدرجة أن دار الخالفة نهبت من بعض األشقیاء

بعد معاناة مع ) م٩٩٦- ٩٧٥/هـ٣٨٦- ٣٦٥(وكانت وفاة الخلیفة العزیز باهللا الفاطمي 
مدة شهر، حرص خاللها على أخذ البیعة البنه أبي علي المنصور الحاكم بأمر اهللا ) ٨(مرض القولنج

كما . حتى یضمن استقرار الحالیة السیاسیة للبالد عقب وفاته) م١٠٢١-٩٩٦/هـ٤١١-٣٨٦(

                                                
عمر عبد السالم : التاریخ، تحقیق ابن األثیر، الكامل في؛ علي بن أبي الكرم ١٥٤، ص٥الطبري، تاریخ األمم، مج) ١(

  .٤٩، ص٥، ج)م١٩٩٧/هـ١٤١٧دار الكتاب العربي، : بیروت(تدمري 
  .٥٧٧ص، ٥؛ ابن األثیر، الكامل، ج٢٩٣، ص٥الطبري، تاریخ األمم، مج) ٢(
  .٧٥، ص٦ابن األثیر، الكامل، ج؛ ٦، ص٦الطبري، تاریخ األمم، مج) ٣(
  .١٠٦، ص٦األثیر، الكامل، ج ؛ ابن٢٤، ص٦الطبري، تاریخ األمم، مج )٤(
 .٤٥٨، ص٦؛ ابن األثیر، الكامل، ج٣٣٥، ص٦الطبري، تاریخ األمم، مج )٥(
  .٥٦٩، ص٧ابن األثیر، الكامل، ج؛ ٢٤، ص٦الطبري، تاریخ األمم، مج )٦(
: بیروت(بشار عواد معروف، : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، تحقیق) ٧(

  .٤٧٢، ص١٥، ج)م٢٠٠٣دار الغرب اإلسالمي، 
، وسیأتي الحدیث )القولون(القولنج مرض معوي مؤلم، یعسر معه خروج الغائط والریح، والسبب فیه األمعاء الغالظ  (٨)

؛ محمد كامل حسین ٧٦٣، ص)م١٩٨٧مكتبة لبنان، : بیروت(بطرس البستاني، محیط المحیط، : انظر. عنه الحقاً 
، ١، ج)ت.المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، د: القاهرة(، الموجز في تاریخ الطب والصیدلة عند العرب، )إشراف(

  .٦٧ص
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ض الموت ، بعد صراع مع مر )م١١٤٩- ١١٣٠/هـ٥٤٤-٥٢٤(مرض الخلیفة الحافظ لدین اهللا 
 .)١(استمر لعدة أشهر

وفي الدولة األیوبیة، على الرغم قصر عمرها؛ أمثلة مهمة على أمراض سالطینها وأثر 
هذه األمراض على األحوال العامة في البالد، ولعلي أضرب مثاًال على ذلك، وهو مرض الصالح 

المرض الذي  السابعة، وأثرنجم الدین أیوب وأثره الخطیر على الدولة قبیل وأثناء الحملة الصلیبیة 
  .أصیب به في وفاته، وماترتب على هذه الوفاة من نهایة الدولة األیوبیة وقیام دولة الممالیك

سبباتها: أوالً    :أنواع األمراض التي تعرَّض لها سالطین دولة الممالیك ومُ
لعل و ؛ األمراض واإلصابات والوعكات الصحیة التي تعرَّض لها سالطین الممالیكتعددت   

 :من أبرزها ما یأتي
  :الكسور -١

أصابت الكسور وما یصاحبها من كدمات كثیر من السالطین الممالیك فــي أثنـاء أسفارهم 
للتنزه، أو رمیهم للبندق، إلى غیر ذلك من  خروجهم في المیادین، أو )٣(، أو لعبهم األكرة)٢(وسرحاتهم
، ومن األسباب السقوط من على ظهور الخیلوقد كان السبب الرئیسي لهذه الكسور هو  مناسبات،

التي أدت إلى إصابة السالطین بالكسور أیضًا ما تقوم به الخیل أحیانًا من الرفس باألقدام مما قد 
ولعل هناك أسباب أخرى إلصابة السالطین بالكسور . یؤدي إلى إصابة من حولها أو الواقفین بقربها

سكریة أو أوقات الفتن، إال أن المصادر لم تفصح عن شواهد سواء في أثناء المعارك واالشتباكات الع
 .تاریخیة تدلل على ذلك

                                                
: القاهرة(جمال الدین الشیال وآخرین، : أحمد بن علي المقریزي، اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفا، تحقیق) ١(

  . ١٩٣، ص١٨٧، ص٣، ج٢٩١-٢٩٠، ص١، ج)ت.د المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة،
المقصود بالسرحات، هو خروج السلطان وأعوانه إلى األماكن التي یتوافر فیها المراعي الطبیعیة أو الحضاریة ما  (٢)

یكفي للخیول التي تمثل عماد األنشطة االجتماعیة الثالثة، الترویح والصید والفروسیة، وأن یتحقق ذلك في أوقات 
المراعي ووفرة القرط في الحقول الزراعیة، وفي ظل ظروف مناخیة مواتیة لممارسة األنشطة االجتماعیة الثالثة اكتمال 

عبد العال عبد المنعم محمد الشامي، السرحات السلطانیة أماكن الترویح والصید والفروسیة في : انظر. كلها أو بعضها
  .٢٣، ٢٢م، ص١٩٩٤الجغرافیة الكویتیة، الكویت، ، الجمعیة )ه٩٢٣-٥٦٧(مصر زمن األیوبیین والممالیك 

وهي عصى  -، التي تضرب بالجوكان أو الصولجان )Polo(والمراد بلعب األكرة اللعبة المعروفة اآلن باسم البولو  (٣)
أحمد بن علي : انظر. مدهونة طولها نحو من أربعة أذرع وبرأسها خشبة مخروطة معقوفة تزید عن نصف ذراع

دار الكتب : القاهرة(محمد مصطفى زیادة وسعید عبد الفتاح عاشور، : سلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیقالمقریزي، ال
نبیل : انظر. ؛ وحول هذه اللعبة بالتفصیل)١(هامش ٤٤٤، )١(هامش رقم  ٤٣٥، ص ٢، ق١، ج)م١٩٩٦المصریة، 

مكتبة األنجلو : القاهرة(، )ت البدنیةالقسم األول الریاضا(محمد عبد العزیز، المالعیب في عصر سالطین الممالیك 
   .وما بعدها ١٠، ص)م٢٠٠٢المصریة، 
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، )م١٢٧٧-١٢٦٠/هـ٦٧٦-٦٥٨(ومن أبرز هؤالء السالطین السلطان الظاهر بیبرس  
م إلى ١٢٦٦أكتوبر  ١٥/ه٦٦٥وذلك عندما توجه في یوم األحد الثامن من شهر المحرم سنة 

ا  للصید؛ )١(الكرك نزل ببركة زیزاء فسقط عن فرسه وانكسر فخذه؛ مما أدى إلى تأخره هناك أیامً
ولشدة هذه اإلصابة حمل الظاهر على محفة على أعناق األمراء والخواص إلى غزة، . حتى یعالج

صفر، ثم رحل إلى القاهرة، وبقي مریًضا إلى أول شهر ربیع األول،  ١٣في  )٢(ومنها إلى بلبیس
. )٣(صر، ثم إلى بركة الجب لرمي البندق، لیصعد بعدها إلى القلعةلیركب بعدها الفرس إلى باب الن

ا بسبب مرضه ٨٠وبذلك فقد تغیب الظاهر بیبرس عن القلعة ما یزید عن    .یومً
إلى ) م١٢٩٩-١٢٩٧/هـ٦٩٨-٦٩٦(ولما ركب السلطان المنصور حسام الدین الجین 

من على فرسه، فأنكسر أحد  م للعب الكرة، سقط١٢٨١مارس / ه٦٩٧المیدان في ذي القعدة سنة 
وخیف علیه فكسر المجبرون عظم . جانبي یده الیمنى وتهشم بعض أضالعه وانصدعت رجله

  .)٤(الجانب اآلخر من یده حتى یستطیعوا أن یتم لهم الجبر فإنه قصر عن الجانب اآلخر
                                                

یاقوت الحموي، معجم : انظر. من قرى البلقاء كبیرة یطؤها الحاج ویقام بها لهم سوق وفیها بركة عظیمة: بركة زیزاء) ١(
  .١٦٣، ص٣، ج)م١٩٧٧دار صادر، : بیروت(البلدان 

یس (٢) ْلِب ، وتقع على الطریق من الفسطاط بمصر إلى الرملة التي بفلسطین، ویقال بینها وبین هي من المدن القدیمة: ِب
: بیروت(یاقوت الحموي، معجم البلدان، : انظر. الفسطاط عشرة فراسخ، وهي حالیا مركز بلبیس ضمن محافظة الشرقیة

الهیئة المصریة : هرةالقا(؛ محمد رمزي، القاموس الجغرافي للبالد المصریة، ٤٧٩، ص١مج) م١٩٩٤دار صادر، 
  .١٠١، ١٠٠، ص١، ج٢، ق)م١٩٩٤العامة للكتاب، 

: الریاض(عبد العزیز الخویطر، : عبد اهللا بن عبد الظاهر، الروض الزاهر في سیرة الملك الظاهر، تحقیق (٣)
لیك البحریة تاریخ دولة المما(بیبرس المنصوري الدوادار، التحفة الملوكیة في الدولة التركیة ؛ ٢٧٢، ٢٧١ص، )م١٩٧٦

، )م١٩٨٧الدار المصریة اللبنانیة، : القاهرة(عبد الحمید صالح حمدان، : ، تحقیق)هجریة٧١١-٦٤٨في الفترة من 
محمد عبد الهادي شعیرة وآخرین، : ، تحقیقأحمد بن عبد الوهاب النویري، نهایة األرب في فنون األدب؛ ٥٩ص

؛ مفضل بن أبي الفضائل ابن العسال، النهج السدید ١٣٣، ص٣٠ج ،)م١٩٩٠القاهرة، الهیة المصریة العامة للكتاب، (
، ١ج) م٢٠١٧دار سعد الدین، : دمشق(محمد كمال الدین عز الدین، : والدر الفرید فیما بعد تاریخ ابن العمید، تحقیق

؛ موسى بن محمد الیونیني، ذیل مرآة الزمان، ُصحح تحت إعانة ٥٥٥، ص٢، ق١؛ المقریزي، السلوك، ج١٥٤ص
ویذكر بیبرس المنصوري هذه . ٣٦٠، ص٢، مج)م١٩٥٥حیدر آباد، : الهند(وزارة معارف الحكومة العالیة الهندیة، 

 .ه٦٦٤الحادثة في سنة 
محمد بن إبراهیم بن أبي بكر الجزري، تاریخ حوادث الزمان وأنبائه ووفیات األكابر واألعیان من أبنائه المعروف  (٤)

؛ القاسم بن ٣٨٧، ص١، ج)م١٩٩٨المكتبة العصریة، : بیروت(مر عبد السالم تدمري، ع: بتاریخ ابن الجزري، تحقیق
عمر عبد السالم تدمري، : محمد بن یوسف البرزالي، المقتفي على كتاب الروضتین المعروف بتاریخ البرزالي، تحقیق

؛ ٣٣٨، ص١د، ج؛ مفضل بن أبي الفضائل، النهج السدی٥٣٧، ص٢، ق١، ج)م٢٠٠٦المكتبة العصریة، : بیروت(
بریل، : لیدن(زیتر شتین، كارل ویلهلم، : ه، نشر٧٤١هـ حتى سنة ٦٩٠مجهول، تاریخ سالطین الممالیك من سنة

محمود ؛ ٨٣٠، ٨٢٩، ص٣، ق١؛ المقریزي، السلوك، ج٦٩٨، ص١٥؛ الذهبي، تاریخ اإلسالم، ج٤٤، ص)م١٩١٩
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دیسمبر  ١٧/ه٧٣٠صفر سنة  ٢٥في  )١(وعندما سار السلطان الناصر محمد بن قالوون
ملقي م إلى نواحي قلیوب للصید؛ سقط من على فرسه وانكسرت یده وُغشي علیه ساعة وهو ١٣٢٩

ثم أفاق وقد نزل إلیه األمراء وأركباه؛ واجتمعوا على خدمته، ولما عاد الناصر إلى على األرض؛ 
دیسمبر؛ جمع األطباء والمجبرین والجرائحیة لمداواته، فتقدم  ٢٠/صفر ٢٨قلعة الجبل یوم األحد 

سلم السلطان إلیه یده، فتولى عالجه بمفرده، فبطلت الخدمة  رجل من المجبرین یعرف بابن بوستة
  .)٢(مدة سبعة وثالثین یوما حتى عوفي السلطان
من صفر  ١١في ) م١٤٩٦-١٤٦٧/ه٩٠١-٨٧٢(وكسرت ساق السلطان قایتباي 

شبَّ فرس األتابك م، أثناء خروجه للتنزه مع بعض خواصه، وذلك عندما ١٤٧١یولیو  ٢٩/ه٨٧٦
 ١٥/من صفر ٢٨ورفس، فأصابت الرفسة قصبة ساق السلطان، ولم تبرأ إال یوم الجمعة 

م ١٤٨٦مارس /ه٨٩١كما سقط السلطان قایتباي من على فرسه في ربیع األول سنة . )٣(أغسطس
في الحوش بالقلعة، وسقط الفرس على رجله وجزء من جسده، فانكسرت رجله من عند عظمة فخذه 

ا بالًغا، وأغمي علیه، وجرحت رأسه وسال الدم منها، فحمله الخاصكیةكس ، )١(إلى قاعة الدهیشة )٤(رً
                                                                                                                        

محمد محمد أمین، : ، تحقیق"عصر سالطین الممالیك"عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان بن أحمد بن موسى العیني، 
اختلفت المصادر حول تاریخ إصابة السلطان . ٣٩٨، ص٣، ج)م٢٠١٠دار الكتب والوثائق القومیة، : القاهرة(

مفضل بن أبي الفضائل، وشمس الدین الذهبي، وصاحب كتاب سالطین الممالیك، : المنصور الجین فیذكر كال من
: انظر. ه٦٩٦ه، بینما یذكرها الجزري، والبرزالي، والمقریزي بتاریخ ٦٩٧ریخ هذه الحادثة بسنة وبدر الدین العیني تا
  .ما سبق من مصادر

والثانیة ) م١٢٩٤-١٢٩٣/ه٦٩٤-٦٩٣(األولى بین سنتي : تولى الناصر محمد بن قالوون السلطنة لثالث فترات (١)
  .)م١٣٤٠-١٣٠٩/ه٧٤١-٧٠٩(والثالثة ) م١٣٠٩-١٢٩٨/ه٨٠٧-٦٩٨(

دار الكتب والوثائق : القاهرة(مصطفى حجازي : أحمد بن عبدالوهاب النویري، نهایة األرب في فنون األدب، تحقیق (٢)
؛ بدر الدین بكتاش ٣٨٨، ص٢؛ الجزري، تاریخ حوادث الزمان، ج٣٠٣، ٣٠٢، ص٣٣، ج٢، ط)م٢٠٠٢القومیة، 

؛ ٢٧٩، ص١، ج)م٢٠١٠المكتبة العصریة، : وتبیر (عمر عبد السالم تدمري، : الفاخري، تاریخ الفاخري، تحقیق
  .٣١٨، ٣١٧، ص٢، ق٢المقریزي، السلوك، ج

الهیئة المصریة : القاهرة(حسن حبشي، : علي بن داود الجوهري الصیرفي، إنباء الهصر بأنباء العصر، تحقیق (٣)
ي على دول اإلسالم، ؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، وجیز الكالم في الذ٣٣١، ص٢، ط)م٢٠٠٢العامة للكتاب، 

عبد الباسط بن خلیل بن ؛ ٨٣٠، ص٢، ج)م١٩٩٥مؤسسة الرسالة، : بیروت(بشار عواد معروف وآخرین، : تحقیق
، )م٢٠٠٢المكتبة العصریة، : بیروت(عمر عبد السالم تدمري، : شاهین الظاهري، نیل األمل في ذیل الدول، تحقیق

محمد مصطفى، : س، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقیقبن إیامحمد بن أحمد ؛ ابن إیاس، ١٦، ص٧، ق٢ج
  .٦٣، ٦٢، ص٣، ج)م١٩٧٥فرانز شتاینز، : فیسبادن(

ا إلى رحابه ویعاملهم معاملة  (٤) الخاصكیة، مجموعة من الممالیك أو االتباع الذین یستخلصهم السلطان ویضمهم صغارً
لبس، ویكون لهم وحدهم حق الدخول علیه بدون استئذان، خاصة ِمزاجها الرعایة والعنایة في المأكل والمشرب والم

ویالزمونه في خلواته، ویحملون سیوفهم باعتبارهم الحرس الخاص الذي ارتضاه السلطان واطمأن إلیه، وهم الذین 
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وأشیع بالقلعة بموته، وكثرت األراجیف بین الناس، واضطربت القاهرة بسبب ذلك، وأمر السلطان 
ا إلى البالد الشامیة لطمأنتهم بحاله، وأنه سیشفى عما قریب، وذلك لئال یظنوا بموته  بكتابة مرسومً

  . )٢( فتفسد البالد
م ١٤٨٦مایو/هـ٨٩١واستمرت إصابة السلطان حتى عوفي منها في شهر جمادي األولى

ا، فأركب من باب الدهیشة ودخل القاهرة وتوجه لصالة الجمعة، وأعلنت  ٥٣بعد انقطاع نحو  یومً
ه بشهر جمادى األخرى البشائر والتهاني بالقلعة والقاهرة، ودخل علیه الخلیفة والقضاة لتهنئت

  .)٣(وبعافیته
  :آالم الرِّجل والمفاصل -٢

ومن األمراض التي أصابت السالطین أمراض الرجل والمفاصل، فقد مرض السلطان 
مرًضا شدیًدا في شهر ربیع ) م١٣٤٥-١٣٤٢/هـ٧٤٦- ٧٤٣(الملك الصالح عماد الدین إسماعیل 

ه، أمّ ) اختلت(م، حتى ارتجت ١٣٤٢سبتمبر /ه٧٤٣اآلخر سنة  مفاصله ورمي دم، فاتهمت أمّ
ها سحرته، وهجمت علیها وأوقعت ) م١٣٢١/ه٧٤٢شوال -صفر(السلطان األشرف كچك  بأنّ

الحوطة على موجودها وضربت عّدة من جواریها لیعترفن علیها، فلم یكن غیر قلیل حتّى عوفي 
قندیل ذهب، زنته رطالن السلطان، ورسم بزینة القاهرة، وحملت أمّ السلطان إلى المشهد النفیسي 

سبتمبر للجلوس باإلیوان،  ١٨/ربیع اآلخرة ١٧ونصف أوقیة، وخرج الملك الصالح یوم  وسبع أواقٍ 
وعبرت إلیه األمراء والجیش على العادة، لكنه انتكس مرة ثانیة ومنع حاشیته من الدخول إلیه، 

                                                                                                                        
غرس الدین : انظر. یسوقون المحمل الشریف ویجهزون في المهمات الشریفة والمتعینون لألمرة والمقربون في المملكة

دار : القاهرة(بولس راویس، : لیل بن شاهین الظاهري، زبدة كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحیحهخ
؛ أحمد محمد عیسى، شرح غریب ألفاظ كتاب النجوم الزاهرة البن تغري ١١٦، ١١٥، ص)م١٩٨٨العرب للبستاني، 

  .٦٠، ص)م١٩٩٦وزارة اإلعالم، : الكویت(بردي، 
ه، وقصد ببناها ٧٤٥ة، بدأ في عمارتها الملك الصالح عماد الدین إسماعیل بن قالوون في سنة قاعة الدهیش (١)

مضاهاة دهیشة الملك المؤید عماد الدین بحماة، ومات ولم یتمها فأكملها ابنه الملك الصالح إسماعیل، وتناهي في 
، المواعظ أحمد بن علي المقریزي: زخرفتها، وكانت مالصقة للدور السلطانیة ومطلة على الحوش السلطان، انظر

  .١، هامش٦٨٠، ص٣، مج)م٢٠٠٢دار الفرقان، : لندن(أیمن فؤاد سید، : واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، تحقیق
عدنان : ؛ مجیر الدین الحنبلي، األنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، تحقیق٩٧٠، ص٣السخاوي، وجیز الكالم، ج (٢)

؛ ابن شاهین الظاهري، نیل ٤٦٣، ص٢، ج)م١٩٩٩مكتبة دندیس، : األردن-الخلیل(انة، یونس عبد المجید أبو تب
  .٢٢٧، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٢، ٢١، ص٧األمل، ج

؛ ابن إیاس، بدائع ٣٠، ٢٩، ص٨، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٩٧٢، ص٣السخاوي، وجیز الكالم، ج (٣)
االمتنان بالحرس من االفتتان بصدع «ُكراسة سمها  -بعد شفاء السلطان-وي السخاوألف . ٢٢٩، ص٣الزهور، ج

ا منها أمام السخاوي»الفرس   .٩٧٣، ص٣وجیز الكالم، ج: انظر. ، وطلع بها إلى السلطان، الذي قرأ جزءً
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رج للصید بعدها إلى أكتوبر، ولیخ ٨/لیتعافى مرة أخرى یوم الخمیس ثامن جمادي األولى
، لكنه انتكس انتكاسة كبیرة للمرة الثالثة، وحصل له ضعف شدید، فأقام بسریاقوس )١(سریاقوس

ا  ثمانیة أیام ثم رحل إلى القلعة وبقي بها مریًضا لشهرین؛ لكن المرض عاد إلیه فضعف ضعفً
األمیر سیف الدین شدیًدا، وارتجت مفاصله ورمى دم، حتى استرخت أعضاؤه، وصار مدبرا الدولة 

  .)٣(، واألمیر سیف الدین أرغون العالئي)٢(بهادر الدمرداشي
إلى القاهرة ) م١٤٢١- ١٤١٢/هـ٨٢٤-٨١٥(وبعد دخول السلطان المؤید شیخ المحمودي 

ا من الریدانیة١٤١٤نوفمبر  ١٣/ه٨١٧غرة شهر رمضان سنة  ، صعد إلى قلعة الجبل، )٤(هـ، قادمً
لم المفاصل وانقطع بداخل دوره بالقلعة حتى یوم السبت العاشر من من أألم رجله فانتقض علیه 

ا لرحلة صیده ً   . )٥(رمضان، نزل بعدها من القلعة وشق القاهرة إلى خارج باب النصر متجه

                                                
یاقوس (١) بمحافظة  من القرى القدیمة بمصر، وكانت من ضواحي القاهرة، وهي اآلن من قرى مركز شبین القناطر: ِسرْ

ا منها ١٨القلیوبیة، واقعة على الشاطئ الشرقي لترعة اإلسماعیلیة في شمال القاهرة، وعلى بعد  : انظر. كیلو مترً
؛ وتعلیقاته على كتاب ٣٥، ص١، ج٢؛ محمد رمزي، القاموس الجغرافي، ق٢١٨، ص٣الحموي، معجم البلدان، مج

  .١، حاشیة٧٩، ص٩النجوم الزاهرة، ج
، جاء إلى مصر صحبة األمیر تمرتاش، فرآه الملك الناصر محمد بن )أو التمرتاشي(ر الدمرداشي األمیر بهاد (٢)

قالوون، فأحبه وقربه إلیه، وأعطاه إمرة مائة وتقدمة ألف، وزوجه إحدى بناته، حتى أطلق علیه الناس بهادر الناصري، 
. ه٧٤٣، وتوفي في أوائل شهر شوال سنة )ندار قوصو (كما قربه السلطان الصالح إسماعیل إلیه وأسكنه األشرفیة 

، )م١٩٩١فرانز شتایز، : فیسبادن(جاكلین ُسوبلة وعلي عمارة، : خلیل بن أیبك الصفدي، الوافي بالوفیات، اعتناء: انظر
؛ أبو المحاسن یوسف بن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفي بعد ٤٨١٢، ترجمة رقم٣٠٠، ٢٩٩، ص٢، ط١٠ج

، ٤٣٢، ٤٣١، ص٣، ج)م١٩٨٥الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(نبیل محمد عبد العزیز، : الوافي، تحقیق
  .٧٠٦ترجمة رقم

فرانز : فیسبادن(بربارة شیفر : شمس الدین الشجاعي، تاریخ الملك الناصر محمد بن قالوون الصالحي وأوالده، تحقیق (٣)
؛ ابن تغري بردي، ٦٢٨، ٦٢٥، ص٣، ق٢لوك، ج؛ المقریزي، الس٢٤٠، ٢٣٩، ص)م١٩٧٧/ هـ١٣٩٨شتاینز، 

یذكر . ٨٢، ٨١، ص١٠، ج)م٢٠٠٨الهیئة العامة لقصور الثقافة، : القاهرة(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 
  .٦٢٨المقریزي، السلوك، ص: انظر. المقریزي بدًال من األمیر بهادر الدمرداشي األمیر آقسنقر السالري

ا لریدان الصقلبي أحد خدام العزیز باهللا نزار بن المعز، كان یحمل المظلة على رأس الخلیفة، الریدانیة، كانت  (٤) بستانً
  .١، هامش٤٦٤، ص٣المقریزي، الخطط، مج: انظر. واختص بالحاكم، وهي تعادل اآلن المنطقة المعروفة بالعباسیة

، عقد الجمان في تاریخ أهل لعینيمحمود بن أحمد بن موسى ا؛ ٢٨٥، ٢٨٤، ص١، ق٤جالمقریزي، السلوك،  (٥)
مطبعة : القاهرة(عبد الرازق الطنطاوي القرموط، : ، تحقیق)ه٨٢٤ه إلى سنة٨١٥الحوادث والتراجم من سنة(الزمان 
  .٢٧١، ص٣، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٢٠٤، ٢٠٣، ص)م١٩٨٥عالء، 
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م رجلیه مرة أخرى في شهر جمادى األولى سنة وعاود السلطان المؤید شیخ آال
ا١٤١٥یولیو /ه٨١٨ ا فقد ركب )١(م مما جعله یلزم الفراش أیامً ، ویبدو أنه قد شفي من ألمه سریعً
  .)٣(بین یدیه، ثم فتح الخلیج على العادة )٢(من شهر جمادى األولى حتى خلق المقیاس ١٧في 

م، ففي شهر ١٤١٦/ه٨١٩لكن عاودت السلطان المؤید آلم رجله لتستمر معه طوال عام 
اوتزایدت آلم رجله واوعك م ١٤١٦مایو /ه٨١٩ربیع األول سنة  ثم عادت إلیه . )٤(ستمرت معه أیامً

ودخل شهر رمضان ومازالت ألم رجله مستمرة، حتى لم یشهد الجمعة  اآلالم في شهر شعبان،
  .)٥(األولى من شهر رمضان لمالزمته الفراش

لكن بحلول الرابع من شهر شوال ركب السلطان المؤید، وعدى النیل إلى البر الغربي، 
، وهو ما )٦(دیسمبر، وقد انتهى إلى الُطرانة ٨/شوال ١٨إلى القلعة في  وأقام هناك یتصید، حتى عاد

  .)٧(ما یدل على شفاءه من آلم رجله
ا؛ فقد الزمه سنین طویلةلكن یبدو أن ألم رجل  ، ولم السلطان المؤید أصبح مرًضا مزمنً

لقعدة یشف منه إال بشكل مؤقت ثم یعود إلیه مرة أخرى، فقد عاوده المرض في شهري شوال وذي ا
م بعد عودته من رحلة صید، فلزم الفراش، وكان یتنقل على ١٤١٨نوفمبر دیسمبر /ه٨٢١في سنة 

  .)٨(محفة

                                                
  .٢٨٧، ص٣، ق١نیل األمل، ج؛ ابن شاهین الظاهري، ٣١٨، ١، ق٤جالمقریزي، السلوك،  (١)
تخلیق المقیاس، أي تعطیر المقیاس وتبخیره في مناسبة زیادة الفیضان وفتح الخلیج، وكان الزعفران والمسك مما  (٢)

المقریزي، : انظر. یستخدم في هذه العملیة، وكان یقوم بذلك الخلیفة أو السلطان، كما كان لتلك الحادثة طقوس ومراسم
  .٣٩؛ أحمد محمد عیسى، شرح غریب، ص٥٥٤-٥٥١، ص٢الخطط، مج

  .٢٩٠، ص٣، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٣١٩، ٣١٨، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٣)
  .٢٦، ص٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٣٥٢، ص١، ق٤جالمقریزي، السلوك،  (٤)
  .٣٦٥، ص١، ق٤جالمقریزي، السلوك،  (٥)
وردت في كتب الجغرافیة العربیة التي كتبت قبل منتصف القرن السادس الهجري باسم  الطرانة، من القرى القدیمة، (٦)
، وهي مدینة صغیرة متحضرة یجلب منها )فرع رشید(وهي تقع على الشاطئ الغربي لفرع النیل الغربي » ترنوط«

المقریزي، : انظر. منها النطرون الجید إلى جمیع البالد، وكان بها معاصر للسكر وبساتین، وأكثر فواكه اإلسكندریة
  .٣٣٢، ٣٣١، ص٢، ج٢؛ محمد رمزي، القاموس الجغرافي، ق٢، هامش٢٩٥، ص١الخطط، مج

  . ٣٧٢، ٣٧١، ص١، ق٤جالمقریزي، السلوك،  (٧)

؛ ابن شاهین ٧٤، ص١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٤٦٧، ٤٦٦، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٨)
  .٢٥، ص٤، ق١الظاهري، نیل األمل، ج
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واشتدت علیه آالم رجله خالل شهر ذي الحجة حتى لم یستطع صالة العید في الجامع، 
 كاتب )١(فحمل على األكتاف، ودخل إلى القصر الكبیر، وصلى به العید، وخطب به ابن البارزي

  . )٢( السر وهو قائم على منبر صنع له بالقصر
م، ثم بدأ المرض ١٤١٩نوفمبر /ه٨٢٢وتزایدت آالم رجل المؤید خالل شهر شعبان سنة 

یتالشى ویتعافى منه السلطان بحلول شهر رمضان؛ فخالل ذلك ركب إلى قبة النصر وبركة الحاج 
ض عاوده فقد عجز عن المضي إلى لكن المر . )٣(مع األمراء والجند وسابق بین الخیل والهجن

  .)٤(الجامع لصالة عید الفطر فصلى بالقصر لعدم استطاعته النهوض على قدمیه
ولم یتعافى السلطان المؤید شیخ من آالم رجله طوال حیاته، لیشتد علیه قبیل وفاته، 

م، حتى أنه ١٤٢٠دیسمبر /ه٨٢٣بجانب ما أصابه من إسهال شدید وذلك في ذي الحجة سنة 
ل على محفة بعد عودته من سرحته، وصعد به إلى القلعة، لیصاب بجانب المرضین السابقین حم

والحصاة والحمى والصداع، لتجتمع كل هذه األمراض لتجهز علیه حتى ) آالم البطن( )٥(بالزحیر
، لیتوفى السلطان المؤید )٦("لم یبق مرض من األمراض حتى حصل له: "وصف الطبیب حالته بقوله

  .)٧(م١٤٢١ینایر ٩/ه٨٢٤الخمیس خامس محرم سنة  في یوم

                                                
القاضي ناصر الدین محمد بن محمد بن عثمان بن كمال الدین البارزي، كاتب السر الشریف بالدیار المصریة،  (١)

ه، ونشأ في كنف أخواله، فحفظ القرآن، وبرع في الفقه والعربیة ٧٦٩وعظیم الدولة المؤیدیة شیخ، ولد بحماة سنة 
كتابة سرها، وتنقلت به األیام إلى أن صحب األمیر شیخ ه، ثم تولى ٧٦٩واألدب، وتولى قضاء حماة في سنة 

المحمودي نائب الشام، والزم خدمته، ولما تولى شیخ السلطنة، قدم البارزي إلى مصر فتولى توقیعه واختص به، وتولى 
: انظر .ه، ودفن بجوار قبر اإلمام الشافعي٨٢٣شوال سنة٨توفي یوم األربعاء . كتابة السر، وأصبح له عظم في الدولة

  .٢٣٣، ص٣؛ العسقالني، إنباء الغمر، ج٢٣٣٠، ترجمة رقم٨-٧، ص١١ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج
  .٤١، ص٢ابن إیاس، بدائع الزهور، ج (٢)
  .٤٤، ٤٣، ص٤، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٥٠٥، ٥٠٣، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٣)

  .٥٠٧، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج(٤) 
ا(٥)  . الزحیر والزحار والزحارة بضمهما، الصوت، والنفس بأنین، أو استطالق البطن بشدة، وتقطیع في البطن یمشي دمً

: بیروت(مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، : محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تحقیق: انظر
  .٣٩٩، ص٨، ط)م٢٠٠٥مؤسسة الرسالة، 

  .٥٤٩، ص١، ق٤، السلوك، جالمقریزي (٦)
: القاهرة(حسن حبشي، : ؛ ابن حجر العسقالني، إنباء الغمر بأنباء العمر، تحقیق٥٤٩، ٥٤٢المقریزي، نفسه، ص (٧)

، ١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٢٣٧، ٢٢٥، ص٣، ج)م٢٠١٤المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، 
دار : القاهرة(حسن حبشي، : لنفوس واألبدان في تواریخ الزمان، تحقیق؛ علي بن داود الصیرفي، نزهة ا١٠٩، ١٠٧ص

  .٧٥، ٧٣، ٧٢، ص٤، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٤٨٧، ٤٨٠، ص٢، ج)م١٩٧١الكتب، 
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م، حتى ١٤٨٣دیسمبر/ه٨٨٨كما تألم السلطان قایتباي من ألم رجله في ذي القعدة سنة 
وخالل نفس الشهر أشاع المنجمون بخوفهم من زوال سلطان . )١(كان یشتكي حین یركب فرسه

ه كان یتجلد، فلم یظهر ما أشاعه قایتباي، بل صرحوا بأنه ال یصل إلى العید، فوعك السلطان لكن
ینایر أخذ الناس خاصة من العوام /، ولما حلَّ عید النحر یوم الجمعة من ذي الحجة)٢(المنجمین

لك قایتباي على عادتهم في مثل ذلك، لكن السلطان لم یمت وبقي بعد  والجهلة یلهجون بزوال مُ
  .)٣(العید
ولنج أو القولون -٣   : الُق

مة كولیكوس بالیونانیة وهي مشتقة من كولون؛ وهو مرض معوي وهي كلمة معربة لكل
  .)٤()القولون(مؤلم، یعسر معه خروج الغائط والریح، والسبب فیه األمعاء الغالظ 

ومن السالطین الذین أصابهم هذا المرض؛ السلطان الصالح إسماعیل الذي مرض بعد 
لت، فحدثت له بسبب ذلك قشعریرة، رؤیته لرأس الناصر أحمد، التي ُأحضرت إلیه بعد أن ُغسِّ 

وأصبح كثیر الفزع ویرى األحالم المفزعة، وما برح یعتریه األرق، وتمادى مرضه وكثر إرجافه، 
وكثرت أفزاعه فاعتراه القولنج، ولزم الفراش حتى توفي یوم الخمیس ربیع اآلخر سنة 

  . )٥(الجمعةم، ودفن عند أبیه وجده بالقبة المنصوریة في لیلة ١٣٤٥أغسطس /ه٧٤٦
بالقولنج في یوم ) م١٤٢١/هـ٨٢٤ذو الحجة -شعبان(ومرض السلطان الظاهر ططر 

م، فلزم بسببه الفراش مباشر أعماله من علیه، ١٤٢١أكتوبر  ١٩/ه٨٢٤شوال سنة  ٢٢اإلثنین 
وذلك حتى آخر الشهر، حیث عوفي، ودخل الحمام أول ذي القعدة وخلع على األطباء وأنعم علیهم 

  .)٦(ودقت البشائر لذلك، واستخدم الناس الزعفران في االحتفاالت لعافیته،
بالقولنج عندما ) م١٤٣٧- ١٤٢٢/هـ٨٤١-٨٢٥(كما أصیب السلطان األشرف برسباي 

م، لكنه تجلد ١٤٣٤فبرایر  ٤/ه٨٣٧جمادى اآلخر سنة  ٢٤أحس بآالم في بطنه یوم الخمیس 
ه یوم السبت، واستدعى رئیس األطباء الذي حتى یوم الجمعة، لكن اآلالم اشتدت علیه فلزم فراش

                                                
  .٣٦١، ص٧ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (١)

  .٣٦٢، ص٧ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (٢) 
  .٣٦٤، ص٧نیل األمل، ج ابن شاهین الظاهري، (٣)
، الموجز في )إشراف(؛ محمد كامل حسین ٧٦٣، ص)م١٩٨٧مكتبة لبنان، : بیروت(البستاني، محیط المحیط،  (٤)

  .٦٧، ص١، ج)ت.المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، د: القاهرة(تاریخ الطب والصیدلة عند العرب، 
  .١٠٩، ١٠٨، ص١، ق١شاهین الظاهري، نیل األمل، ج؛ ابن ٦٨٠، ص٣، ق٢المقریزي، السلوك، ج (٥)
، ابن شاهین ٢٠٥، ٢٠٤، ص١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٥٨٦، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٦)

  .٩٨، ص٤، ق١الظاهري، نیل األمل، ج
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ا في اللیل، ولم یدخل إلیه أحد إال ندیماه ولي الدین محمد بن قاسم  )٢(، والتاج الشویكي)١(حقنه مرارً
فبرایر إال أن  ٩/من شهر جمادى اآلخرة ٢٩فقط، وعلى الرغم من تزاید اآلالم علیه یوم الثالثاء 

ول شهر رجب زال عن السلطان ما كان به من األلم، وشهد الجمعة األمراء دخلوا علیه لعیادته، وبحل
شهر رجب وشق  ٨بالجامع على العادة، وخلع على األطباء في یوم السبت، وركب في یوم الخمیس 

  .)٣(القاهرة من باب زویلة
أبریل /ه٨٤١وبعد تفشي الوباء بالقاهرة نزل السلطان برسباي من قلعته في شوال سنة 

ق األموال في الفقراء، لكنهم تكاثروا على م إلى خل١٤٣٨ یج الزعفران وأقام به طوال الیوم، یفرّ
حتى سقط عن فرسه، فغضب السلطان لذلك ومنع الشحادة في ) متولي الصدقة( )٤(الخازندار

الطرقات، وبعد عودته إلى القلعة عاد إلیه مرض القولنج مرة أخرى، خاصة بعد أكله أكًال فاسًدا 

                                                
اسم، الشیشیني األصل، ولي الدین أبو الیمن محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن محمد، الشهیر بابن ق (١)

ه، ونشأ وحفظ ٧٨٣ولد بالمحلة سنة . المحلي المولد والمنشأ، ندیم الملك األشرف برسباي، وناظر الحرمین الشریفین
القرآن الكریم بها، وتمذهب للشافعي، وتولى قضاء المحلة، ثم انتقل إلى القاهرة لیكون قریب من الملك األشرف بعد 

، ١٠ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج: انظر. ه٨٥٣صفر سنة ١٧اعون في یوم الجمعة توفي بالط. تولیه السلطنة
دار : بیروت(؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ٢٣٢٤، ترجمة رقم٢٦٨-٢٦٦ص

  .٧٧٧، ترجمة رقم٢٨١، ص٨، ج)م١٩٩٢الجیل، 
صل، والي القاهرة، كان یعمل مغسًال بحمامات دمشق، وتقرب من تاج بن سیفة الشویكي الدمشقي، القازاني األ (٢)

األمیر شیخ المحمودي فواله نیابة دمشق، ولما تسلطن المحمودي قربه منه، وواله والیة القاهرة، وأنعم علیه بإمرة، ثم واله 
لمحمل المصري، ومازال یتنقل أستاداریة الصحبة ألنه كان یحسن طبخ الطعام، ثم واله حسبة القاهرة، ثو واله إمرة حاج ا

الشویكي من وظیفة إلى أخرى حتى صار له كلمة في الدولة، وبعد وفاة المؤید وتولي برسباي السلطنة حدث انحطاط 
وأخذت منه وظائفه، ثم استطاع التقرب من برسباي بالتحف، فصار ندیمه، وعادت إلیه بعض رتبته، وولى والیة القاهرة، 

، ترجمة ٨-٥، ص٤ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج: انظر. ه٨٣٩ربیع األول سنة شهر ٢١وتوفي في لیلة 
  .١٢١ترجمة رقم ٢٥، ٢٤، ص٣؛ السخاوي، الضوء الالمع، ج٧٥٢رقم
؛ مؤرخ شامي مجهول، حولیات ٥١٥، ص٣؛ العسقالني، إنباء الغمر، ج٩١٠، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٣)

؛ الصیرفي، نزهة ٩٥، ص)م١٩٦٨مكتبة األنجلو المصریة، : القاهرة(شي، حسن حب: ، تحقیق)ه٨٣٩-٨٣٤(دمشقیة 
، ٣٤٩، ص٤، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٢٠٨، ٢٧٩، ص٣، ج)م١٩٧٣دار الكتب، : القاهرة(النفوس، 

٣٥٠.  
در(الخازندار  (٤) لمال، والثاني فارسي وهي ما یخزن فیه ا: أحدهما عربي وهو خزانة: ، هو اسم مركب من لفظین)الِخَزانْ

والمراد المتولي ألمرها، وهو لقب یطلق على الذین یتحدث على " ممسك الخزانة"وهو دار، ومعناه ممسك، فیكون المعنى 
: القاهرة(القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، أبو العباس أحمد : انظر. خزانة السلطان أو األمیر أو غیرهما

  .٤٦٣، ٤٦٢، ص٥، ج)م١٩٢٢دار الكتب المصریة، 
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؛ فسقطت شهوته عن األكل وفسدت معدته وساء مزاجه، وانتكس فلزم الفراش )١(بقرةكرش ال: منه
  .)٢(وانقطع عن الموكب

لكن تزاید المرض على السلطان برسباي وكثر وهنه، خاصة بعد تفشي الموت في حریمه 
من  ، وعّدة)٤(وفي الطواشیة الخدام )٣(وأوالده وجواري نسائه، وفي الممالیك السلطانیة في الطباق

اء . سراریه الحظایا وغیرهّن  د ویظهر أنه عوفي، ویخلع على األطبّ وعلى الرغم من ذلك كان یتجّل
ر حتى زاد به األمر وعجز عن الحركة. والّسقاة   .)٥(لكنه ركب مرة وسحنته في غایة االصفرار والتغیّ

عایته، واستعجل برسباي العافیة من أطباءه مع ازدیاد مرض، فتوهم أنهم قد قصروا في ر 
ا في تدهور حالته، وأنهم قد دسوا علیه شيء من السموم، فأمر بتوسیط رئیسي الطب  وكانوا سببً

 )٧(، وزین الدین خضر اإلسرائیلي)٦(العفیف ابن أبي البركات شمس الدین بن وهبه الملكي األسلمي
ا م، وبعد ذلك زادت حالة السلطان سوءً ١٤٣٨أبریل  ١٧/ه٨٤١شوال سنة  ٢٢یوم الخمیس 

  .)٨(شدیًدا

                                                
أحمد : انظر. الكرش للحیوانات المجترة، بمثابة المعدة لإلنسان، حیث تتصل بالمريء وتشغل ثالثة أرباع الجوف (١)

  .٤٢٨٦، رقم١٩٢٠، ص٣، مج)م٢٠٠٨عالم الكتب، : القاهرة(مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، 
؛ الصیرفي، نزهة ٩٧، ٩٦، ص١٥تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج؛ ابن ١٠٣٧، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٢)

، ٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٨، ص٥، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٤٠٩، ٤٠٨، ص٣النفوس، ج
  .١٨٤ص
یك یسكنها الممالیك بالقلعة، وكانت كل طبقة تضم الممالجمع طبقة، والمقصود بها الثكنات التي كان : الطباق (٣)

دار الفكر : بیروت(محمد أحمد دهمان، معجم األلفاظ التاریخیة في العصر المملوكي، : انظر. المجلوبین من بلد واحد
  .١٠٥، )م١٩٩٠/هـ١٤١٠المعاصر، 

دهمان، معجم : انظر. جمع طواشي، وتعني الممالیك الخصیان المعیَّنون لخدمة بیوت السلطان وحریمه: الطواشیة (٤)
  .١٠٩خیة، األلفاظ التاری

؛ الصیرفي، نزهة ١٠٠، ٩٩، ص١٥؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج١٠٤٠، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٥)
  .٢٩، ص٥، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٤١١، ص٣النفوس، ج

باي قبیل موته، وابن أبو البركات بن عفیف بن وهبة بن یوحنا الشمس الملكي األسلمي الریس الذي قتله األشرف برس (٦)
  .٢٦١، ص١١السخاوي، الضوء الالمع، ج: انظر. أخیه عبد اللطیف بن عبد الوهاب قوالح

ا فیه، واستطاع التقرب عند  (٧) زین الدین خضر اإلسرائیلي الزویلي الحكیم، كان یمارس الطب لكنه لم یكن ماهرً
ة حتى استطاع الدخول مع ابن العفیف عند األشرف الصاحب البدر حسن بن نصر اهللا ثم عند جماعة من أعیان الدول

  .٧٠٢، ترجمة رقم١٨١، ١٨٠، ص٣السخاوي، الضوء الالمع، ج: انظر. ه٨٤١أثناء مرضه، وقتل سنة
؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧٣، ص٤؛ العسقالني، إنباء الغمر، ج١٠٤٢، ١٠٤١، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٨)

؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ٤١٣، ٤١٢، ص٣رفي، نزهة النفوس، ج؛ الصی١٠٢، ١٠٠، ص١٥الزاهرة، ج
  .١٨٥، ص٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٣١، ص٥، ق٢ج



[86] 
 

م أعداد الموتى من الممالیك والخدم ١٤٣٨مایو / ه٨٤١وتزاید في شهر ذي القعدة سنة 
والجواري؛ فمات من الممالیك من سكان الطباق بالقلعة زیادة على األلف، ومن الخدم الطواشیة 

یة، ومن سراري السلطان وحظایاه سبع عشرة حظ. زیادة على المائة وستین، ومن الجواري كذلك
هذا بجانب استمرار سوء حالة السلطان األشرف . ومن أوالده الذكور واإلناث سبعة عشر ولًدا

  .)١(برسباي، وتزاید آالم المرض علیه حتى أشیع بموته غیر مرة
مایو، فاشتدد علیه األلم /واستمر مرض السلطان األشرف برسباي خالل شهر ذي القعدة

، )٢(، ولم یدخل علیه من أرباب دولته إّال جوهر الخازنداروزاد علیه اإلسهال حتى حجب عن الناس
، وجوهر )٥(، وعلي باي األشرفي الخازاندار)٤(األشرفي شاّد الشراب خاناه )٣(واألمیر إینال األبوبكري

                                                
؛ ابن شاهین الظاهري، ٤١٣، ص٣؛ الصیرفي، نزهة النفوس، ج١٠٤٣، ١٠٤٢، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (١)

اهین في أعداد الموتى كما مذكور باألعلى إال في عدد یتفق كًال من المقریزي وابن ش. ٣٢، ص٥، ق٢نیل األمل، ج
أما الصیرفي فیذكر اختالف في . أوالد السلطان؛ فالمقریزي یذكر أنهم سبعة عشر وابن شاهین یجعلهم ستة عشر

وفشا الطاعون في ممالیكه حتى ذهب منهم نحو األف ومن أوالده الذین من حظایاه السراري سبعة عشر ولًدا : "األعداد
ا، ومن الجواري الالئي برسم الخدمة مائة وستون جاریة غیر سبع ص ناثًا، ومن الطواشیة الخدام ستون خصیً ا وإ ا ذكورً غارً

  . السلوك، نفسه؛ نزهة النفوس، نفسه: انظر". عشرة سریة من المحاظي

م األمیر تمراز الناصري األمیر صفي الدین جوهر بن عبد اهللا التمرازي الخازندار الطواشي الحبشي، كان من خدا (٢)
نائب السلطنةـ صار من جملة الجمداریة الكبار في عهد المؤید شیخ، وواله الملك جقمق الخازانداریة، ثم استقر في 

ابن تغري : انظر. ه٨٥٠مشیخة الخدام بالحرم النبوي في عهد الدولة األشرفیة برسباي، وبقى بها حتى توفي سنة 
  .٣٢٠، ترجمة رقم٨٢، ص٣؛ السخاوي، الضوء الالمع، ج٨٧٣، ترجمة٤٣-٤٢، ص٥بردي، المنهل الصافي، ج

كان من ممالیك األشرف . سیف الدین إینال بن عبد اهللا األبو بكري األشرفي الفقیه، أحد أمراء األلوف بدیار مصر (٣)
برى، ثم جعله أمیر طبلخاناه، برسباي، اشتراه في أوائل دولته، ورقاه إلى خازندار ثم أمرة عشرة، ثم والة الخازنداریة الك

ا في الدولة العزیزیة یوسف، ثم أنعم علیه الملك الظاهر جقمق بتقدمة ألف  راب خاناه، ثم صار دوادارً ثانیً وشاد الش
بالدیار المصریة، ورسم له بإمرة حاج المحمل، وتقلبت به األحوال فسجن عدة مرات ثم توجه إلى القدس بطاًال وأذن له 

ابن تغري بردي، المنهل : انظر. ه٨٥٣خارج مدینة الینبع ودفن بها، وكان ذلك آخر ذي الحجة من سنة  بالحج، فتوفي
  .٦٢٤، ترجمة رقم١٧٦، ص١؛ الدلیل الشافي، ج٦٢٥، ترجمة رقم٢١٥- ٢١٣، ص٣الصافي، ج

السلطان، فضالً عن یقصد به متولي بیت الشراب الذي یحتوي على أنواع األشربة التي یحتاجها : شاد الشراب خاناه (٤)
  .٩٧دهمان، معجم األلفاظ التاریخیة، : انظر. احتوائه على األواني النفیسة

األمیر سیف الدین علي باي بن دوالت باي العالئي األشرفي الساقي، من ممالیك الملك األشرف وخواصه، وأحد من  (٥)
ا شغف به أستاذه الملك األشرف برسباي، فقربه وأدناه منه، فأصبح خاصك ا، ثم أمره إمرة عشرة، وجعله خزاندارً ا ثم ساقیً ً ی

ا، وعظم أمره في الدولة، وأنعم علیه الملك الظاهر جقمق بإمرة طبلخاناة، ثم استقر شاد الشراب خاناة، وحبس مدة  كبیرً
حتى توفي في اإلسكندریة ثم بالبالد الشامیة وأفرج عنه لینعم علیه بإمرة عشرین بدمشق، ثم إمرة عشرة بالقاهرة، 

؛ السخاوي، الضوء ١٧١١، ترجمة رقم٢٥٧-٢٥٥، ص٨ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج: انظر. ه٨٥٤سنة
  .٥٢٩، ترجمة رقم١٥١، ص٥الالمع، ج
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، حتى عندما صعد الزین عبد الباسط ناظر الجیش ومعه المباشرین إلى القلعة لم )١(الالال الزمام
ن، وعرفهم هؤالء األمراء بحاله وما هو فیه، مما أدى إلى تزاید اإلشاعات بموته، یدخلوا على السلطا

  .)٢(وحدوث اضطرابات في البالد
  : اإلسهال -٤

بیعة؛ ومن  ات إخراجها، على غیر مألوف الطَّ ة في سیولة الفضالت ومرّ هو زیادة غیر سویّ
سات أو البكتریا أو الطفیلیات، والتهاب مسبباته االلتهاب الناتج عن الغذاء أو الماء الملوث بالفیرو 
  .)٣(القولون، واالضطرابات النفسیة كالحاالت العصبیة والخوف

-٧٨٤( برقوقالسلطان الظاهر : وقد أصیب العدید من السالطین باإلسهال؛ منهم
م ١٣٩٣مایو  ٣١/ه٧٩٥من شهر رجب سنة  ٢٠في الذي مرض به  )م١٣٩٨-١٣٣٣/ه٨٠١

ولما عوفي من . من شهر رجب ٢٦یه اإلسهال الدموي وكثر اإلرجاف إلى مرًضا اشتد به وأفرط عل
رجب على  ٢٧مرضه زینت القاهرة ومصر لذلك، وجلس برقوق للحكم بین الناس في یوم األحد 

عادته وركب من الغد وشق القاهرة من باب النصر وخرج من باب زویلة إلى بیت األمیر الكبیر 
  . )٥(رض به وركب إلى القلعةودخل إلیه یعوده من م )٤(أیتمش

                                                
األمیر صفي الدین جوهر بن عبد اهللا الجلباني الطواشي الحبشي، أصله من خدام األمیر بهادر المشرف اشتراه بمكة  (١)

ة، واتصل بعد ذلك بخدمة الملك األشرف برسباي، فقربه وأدناه منه، وجعله الالة لولده الناصري محمد وقدم به إلى القاهر 
ثم ألخیه العزیز یوسف، ثم أصبح زماما فكثر ماله وبنى مدرسة بخط المصنع، وانتهت حیاته بمصادرة الملك جقمق 

، ترجمة ٣٨- ٣٦، ص٥منهل الصافي، جابن تغري بردي، ال: انظر. ه ودفن بمدرسته٨٤٢توفي في سنة . أمواله
  . ٣٢٨، ترجمة رقم٨٤، ص٣؛ السخاوي، الضوء الالمع، ج٨٧١رقم
؛ الصیرفي، ١٠٥، ص١٥؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج١٠٤٨، ١٠٤٧، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٢)

، ٢بدائع الزهور، ج؛ ابن إیاس، ٣٦، ص٥، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٤١٨، ص٣نزهة النفوس، ج
  .١٨٧ص
؛ زینب منصور، معجم األمراض وعالجها، ٢٦٥٦، رقم١١٢٥، ص٢أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة، مج (٣)
  .٤٤، ص)م٢٠١٠دار أسامة للنشر والتوزیع، : األردن(

أصله من ممالیك  األمیر سیف الدین أیتمش بن عبد اهللا األسندمري البحاسي الجرجاوي، وعظیم الدولة الظاهریة، (٤)
أسندمر البجاسي الجرجاوي، قربه الملك الظاهر برقوق منه، فجعله أمیر مائة ومقدم ألف، ورأس نوبة النوب، ثم أصبح 
أتابك العساكر بالدیار المصریة، ثم تقلبت به األحوال وأعتقل بدمشق، ولما أفرج عنه عاد إلى مصر فاستقر برأس نوبة 

تابك العساكر، وأعتقل مرة أخرى بقلعة دمشق في عهد الملك الناصر فرج بن برقوق وقتل األمراء ثم أصبح مرة أخرى أ
؛ السخاوي، الضوء ٥٨٨، ترجمة رقم١٤٩-١٤٣، ص٣ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج: انظر. ه٨٠٢بها سنة 
  . ١٠٥٩، ترجمة رقم٣٢٤، ص٢الالمع، ج

  .٣٣١، ص٢، ق١هري، نیل األمل، ج؛ ابن شاهین الظا٧٨٤، ص٢، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٥)
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م ابتدأ وعك بدن السلطان برقوق وحدث له ١٣٩٨أكتوبر /ه٨٠١وفي شهر صفر سنة 
  .)١(إسهال مفرط لزم منه الفراش واستمر وعكه مدة تزید على عشرین یوما

من إسهال أصابه ) م١٤٦٧-١٤٦٠/ه٨٧٢- ٨٦٥(ومرض السلطان سیف الدین خشقدم 
ومع ذلك فقد أصبح تاني یومه، فشهد صالة الجمعة وهو  م،١٤٦٢/ه٨٦٦في ذي الحجة سنة 

متحامل على نفسه من اآلالم، فأوجز القاضي الشافعي في خطبته وصالته، واستمر اإلسهال حتى 
من ذي الحجة، وعلى الرغم من آثار المرض الظاهرة على خشقدم كان یجلس على الدكة  ٢٦

الذي استمر معه حتى وفاته، وفي محرم من سنة بالحوش لیباشر أعمال السلطانة، وهذا المرض هو 
م تعافى خشقدم، وصعد القضاة والمشایخ لتهنئته بالعام الجدید وبعافیته، وضربت ١٤٧١/ه٨٦٧

  .)٢(البشائر ثالثة أیام لذلك
م زاد توعك السلطان خشقدم، وزاد به اإلسهال، خاصة بعد ١٤٦٨/ه٨٧٢وفي محرم سنة 

ي عقبة مع من معه من العرب على إقامة الحاج التي جهزت وصول خبر استیالء مبارك شیخ بن
من القاهرة عن آخرها، ومع ذلك كان السلطان یتجلد حتى لم ینقطع عن الخروج للحوش، فعمل 

  .)٣(موكب خروج األمیر أزبك لمحاربة األعراب بالقصر السلطاني لیكون آخر المواكب التي حضرها
م ١٤٦٨/ه٨٧٢العاشر من شهر صفر سنة  وازداد مرض السلطان خشقدم یوم الخمیس

ا بدون أي مساعدة  حتى أشیع بین الناس بموته، فلما كان یوم الجمعة خرج إلى صالة الجمعة ماشیً
ـا على الرغم من مرضه الشدید، وتغیر لونه وخوفه من  ا لقوته، لیصلى الجمعة واقفً متجلد ومظهرً

أسرع فیهم القاضي الشافعي، عاد إلى الحریم اإلسهال، وبعد االنتهاء من الصالة والخطبة التي 
ش على وجهه ماء الورد لیفیق،  ا علیه من شدة ما ناله من التعب والتجلد، فرُ ا، لیسقط مغشیً ماشیً

بدال  )٤(وكانت هذه آخر جمعة یصلیها خشقدم، وصارت الخدمة بعد ذلك في الحریم بقاعة البیسریة
لطان األمراء المقدمون والقضاة والعلماء وغیرهم، وعلم من قاعة الدهیشة، وأصبح یستقبل فیها الس

  .)٥(فیها على المناشیر والمراسم، ولم یخرج السلطان خشقدم من باب الحریم إال میتًا

                                                
  .٩١٨، ص٢، ق٣جالمقریزي، السلوك،  (١)
؛ ١٥١-١٤٩، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٢٧٤، ٢٧٢، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٢)

  .٤٠٠، ص٢ابن إیاس، بدائع الزهور، ج
  .٢٧٤، ٢٧٣، ص٦الظاهري، نیل األمل، ج؛ ابن شاهین ٣٠١، ٣٠٠، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٣)
قاعة البیسریة، من جملة دور القلعة أنشأها السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قالوون، وكان ابتداء بنائها  (٤)

ذي الحجة من السنة المذكورة، وعمل السلطان بها برًجا  ٢٨ه ونهایة عمارتها في ٧٦١في أول یوم من شعبان سنة 
  .٦٧٩، ص٣، الخطط، مجالمقریزي: انظر. العاج واألبنوسیبیت فیه من 

  .٢٧٤، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٣٠٢، ٣٠١، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٥)
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وعلى الرغم من استمرار مرض السلطان خشقدم وشدته، أشیع بعافیته ونشاطه یوم اإلثنین 
خواصه بعافیته، وذلك مع تعلیمه للمناشیر من صفر، فقام ومشى عدة خطوات، فتباشر الناس و  ٢١

من صفر، وبقى السلطان  ٢٥والمراسیم، لكن لشدة المرض لم یحضر صالة الجمعة التالیة یوم 
على مرضه مع مباشرته ألمور السلطنة حتى أشیع مرة أخرى بعافیته ودقت البشائر لذلك، لكن 

ل، وظهرت علیه عالمات الموت، تدهورت األحوال الصحیة للسلطان مع بدایة شهر ربیع األو 
واضطربت أحوال البالد خاصة في بالد الصعید؛ فاجتمع األمراء وبایعوا األتابك یلباي بالسلطنة، 
لكن السطان خشقدم كان قد توفي قبل مبایعة العسكر لیلباي وذلك یوم السبت عاشر شهر ربیع 

  .)١(م١٤٦٨/ه٨٧٢األول سنة 
  :الُحمَّى -٥

درجة حرارة الجسد فوق المستوى الطبیعي، وتعتبر واحدة من أكثر  هي حالة ترتفع فیها
ا، وتحدث في حالة وجود إصابة مرضیة أو كرد فعل لحساسیة أو تسمم،  أعراض األمراض انتشارً

  . )٢(ویتسبب عنه ارتفاع درجة حرارة الدماغ
-٨٠١(الناصر فرج بن برقوق ومن أشهر من أصیب بها من السالطین الممالیك 

م بحمى ١٤٠٤/ه٨٠٧من شهر ذو الحجة سنة  ٢٢في  فقد مرض بها) م١٤٠٥-١٣٩٨/ه٨٠٨
 ١٣حادة قیل إنها دوسنطاریا وكثر رمیه للدم حتى أشرف على الموت، وظل مریًضا حتى شفي في 

م، ونودي بالزینة لعافیة السلطان، فزینت القاهرة ومصر إلى ١٤٠٥/ه٨٠٨من شهر محرم سنة 
  .)٣(شبك الموساوي األفقم إلى الشام، یبشر بعافیة السلطانخامس عشره، وتوجه األمیر ی

وأثناء الرحلة التي سافر فیها السلطان قایتباي للوقوف على أحوال السلطنة السیاسیة 
، مرض بعد دخوله حماة یوم األحد الثاني من شهر شعبان سنة )٤(والعسكریة ناحیة البالد الشامیة

                                                
، ٢٧٦، ٢٧٥، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٣٠٧-٣٠٢، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (١)

٢٧٨.  
  .٣٥٥معجم األمراض، ص زینب منصور، (٢)
؛ أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة، تاریخ ابن قاضي شهبة، ١١٧٠، ١١٦٥، ص٣، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٣)

؛ ٤٦٠، ص٤، مج٤، ج)م١٩٩٤المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیة، : دمشق(عدنان درویش، : تحقیق
؛ ابن ١٢٣، ١٢٠، ص٣، ق١جظاهري، نیل األمل، ؛ ابن شاهین ال٣١٦، ٢٩٩، ص٢العسقالني، إنباء الغمر، ج

  .٧٢٧، ٧٢٣، ٧٢٢، ص٢، ق١إیاس، بدائع الزهور، ج
م ١٤٧٧/ه٨٨٢استغرقت رحلة السلطان قایتباي إلى البالد الشامیة نحو أربعة أشهر هجریة وخمسة أیام خالل سنة  (٤)

خط سیره من القاهرة مرورا بالصالحیة  شوال، وكان ٤جمادي األولى، وانتهت یوم الخمیس  ٣٠بدأت من یوم اإلثنین 
حتى وصل إلى الفرات ومنها إلى مدینة إلبیرة والساجور وعاد مرة أخرى إلى القاهرة في خط سیر مختلف، حول الرحلة 

محمد بن یحیى بن شاكر بن عبد الغني ابن الجیعان، القول المستظرف في سفر موالنا الملك األشرف : بالتفصیل انظر
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ا ب٨٨٢ ها إلى لیلة السبت الثامن من شهر شعبان، وقد انتشر ه، وحصل له حمى، واستمر مقیمً
ا إلى دمشق،  وقد مر بعدة . مرضه بمصر، وأشیع كذلك موته ً ثم ارتحل السلطان عن حماة متجه

من شهر شعبان، وبقى بها حتى  ١٦مدن وهو في محفة على بغال، ودخل قلعة دمشق لیلة السبت 
من  ٢٨لطعام المسلوق، وجلس في یوم الخمیس من شعبان، وبدأ یأكل ا ٢٣عوفي في یوم السبت 

ا، حضر إلیه جاني بك نائب الشام، واألمیر بردي  ا عظیمً شعبان باإلیوان بقلعة دمشق، وعمل سماًط
بك تائب صفد، واألمراء الشامیون والمصریون والمباشرون، وحضر إسحاق باشاه وجماعة األروام 

ا إلى إلى بین أیدیه، وأكلوا السماط وشربوا المشرو  ً ب على العادة، وبعد عافیة السلطان ركب متوجه
ا بالعدید من مدن الشام؛ حتى وصل بعد صالة الصبح یوم األربعاء من شهر شوال إلى  القاهرة مارً

بین المطریة والریدانیة، لیركب منها  )١(القبة التي أنشأها المقر األشرفي السیفي أمیر دوادار كبیر
شوال إلى القلعة في موكب حافل عظیم، وابتهج الناس الخاص والعام ثاني یوم الخمیس رابع شهر 

 .)٢(بقدومه وعافیته
  :الحصبة -٦

وهي مرض فایروسي معدي جًدا وواسع االنتشار، واإلنسان هو المضیف الوحید لفایروس   
ه، وذلك بجانب ٨٢٤ذي القعدة سنة  ١٠، وقد أصیب به  السلطان ططر یوم الخمیس )٣(الحصبة
مرة أخرى بمرض القولنج، فلزم بسببه الفراش، وقد اشتدد علیه المرض بحلول شهر ذي إصابته 

الحجة، حتى انقطع عن الدور السلطانیة، وأقیمت المواكب داخل قاعة البیسریة لعجزه عن التوجه 
 .)٤(م١٤٢١/ه٨٢٤ذي الحجة سنة  ٤إلى القصر، ولم یمر الشهر حتى توفي في 

  

                                                                                                                        
- منشورات جروس: طرابلس(عمر عبد السالم تدمري، : ، تحقیق)م١٤٧٧/ه٨٨٢یتباي إلى بالد الشام رحلة قا(أو 

  .وما بعدها ٤٥، ص)م١٩٨٤برس، 
ادار (١) األمیر، والدواداریة وظیفة موضوعها نقل الرسائل واألمور عن السلطان هو من یحمل دواة السلطان أو : الدَّوَ

  .٧٧لفاظ التاریخیة، صدهمان، معظم األ. وعرض القصص والبرید
؛ مجیر الدین الحنبلي، األنس ٨٨٢، ص٣؛ السخاوي، وجیز الكالم، ج٨٠، ٧٦ابن الجیعان، القول المستظرف، ص (٢)

، ٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٠٠، ١٩٨، ص٧؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٤٤٥، ٤٤٤، ص٢الجلیل، ج
  .١٣٨، ١٣٦ص
  .٣٣٢ض، صزینب منصور، معجم األمرا (٣)
؛ الصیرفي، ٢٠٦، ٢٠٥، ص١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٥٨٨، ٥٨٧، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٤)

؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ١٠٠، ٩٩، ص٤، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٥١٣، ص٢نزهة النفوس، ج
ا آخر لموت السلطان ططر و . ٧٥-٧٣، ص٢ج هو أن زوجته خوند سعادات قد سمته في مندیل ویضیف ابن إیاس سببً

ا لألقاویل التي انتشرت  .٧٣، ص٢بدائع الزهور، ج: انظر. الفراش، وذلك وفقً
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  :احتباس البول -٧
القدرة على التبول في حین إن المثانة تكون ممتلئة باإلدرار مما یؤدي إلى  وهو عدم  

- ١٤٣٨/ه٨٥٧- ٨٤٢(، فقد تزاید مرض السلطان سیف الدین جقمق )١(حدوث ألم في المثانة
ه خاصة مع احتباس بوله، وحدة مزاجه، لكنه تحمل على ٨٥٧مع بدایة شهر محرم سنة ) م١٤٥٣

یوم الخمیس سابع محرم انقطع السلطان عن الظهور للناس، نفسه حتى ال یظهر المرض، وفي 
وكثرت بسبب ذلك اإلشاعات حول مرضه، بل أشیع موته غیر مرة، فخرج في تاسع محرم من مكان 
تمرضه ماشیا من غیر أن یستعین في مشیه بأحد إلى أن دخل الدهیشة، فجلس بها غیر مستند إلى 

وعلى الرغم . دخل القاعة ماشیا وكان آخر خروج له منهاوغیرها، ثم  )٢(شيء، ووقع على المناشیر
  .)٣(من خروجه استمرت اإلشاعات حول وفاته

محرم ظهرت أمارات الموت على السلطان جقمق لشدة ما هو فیه، فاستدعى  ٢٠وفي 
الخلیفة وقضاة القضاة واألمراء وأرباب الدولة من أهل الحل والعقد وفي ظنهم أنه سیعهد لوده كما 

لعادة المستمرة، لكن السلطان جقمق خلع نفسه من الحكم، وترك لهم اختیار من یخلفه في هي ا
للسلطنة ) م١٤٥٣/ه٨٥٨ربیع أول -محرم(السلطنة، مع ثناءه على ولده عثمان، فاختیر عثمان 

وتم مبایعته، وظل السلطان جقمق في محل سكنه من الحوش حتى توفي في لیلة الثالثاء ثالث 
  .)٤(م١٤٥٢/ه٨٥٧صفر سنة 

  :أمراض أخرى متنوعة -٨
باإلضافة إلى األمراض السابق ذكرها، أصیب السالطین بالعدید من األمراض واإلصابات 
األخرى ُذكرت في بعضها أسباب اإلصابة، ولم یذكر في العدید منها اسم المرض أو سبب 

  :اإلصابة؛ فمما ذكر سبب اإلصابة
فقد أحس الناصر بوعكة شدیدة ببدنه أثناء تخیمه  :بدمل الناصر محمد بن قالوونإصابة  -أ

م، وظهر دمل صغیر في یده الیسرى، وبعد ١٣٣٠/ه٧٣٠صفر سنة  ١٣بالقرب من األهرام في 
عاد إلى  -بصحبة الملك المؤید إسماعیل صاحب حماة وولده-كان ینوي التوجه إلى الصعید 

                                                
  .٨زینب منصور، معجم األمراض، ص (١)
دهمان، معجم : انظر. مفردها المنشور، وهو أمر سلطاني مكتوب بإقطاع من أرض أو مال أو بیان حكم :المناشیر (٢)

  .١٤٦التاریخیة، صاأللفاظ 
؛ السخاوي، وجیز الكالم، ٤٥٠، ٤٤٩، ص١٥؛ النجوم الزاهرة، ج٣٩٨، ص٢ابن تغري بردي، بدائع الزهور، ج (٣)
، ٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٣٨٢، ٣٧٩، ٣٧٨، ص٥؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٦٧٤، ص٢ج

  .٢٩٩ص
؛ السخاوي، وجیز ٤٥٣، ٤٥٢، ص١٥النجوم الزاهرة، ج؛ ٤٠٥، ٣٩٩، ص٢ابن تغري بردي، بدائع الزهور، ج (٤)

  . ٦٧٥، ٦٧٤، ص٢الكالم، ج
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شهر صفر حتى شفائه، لیعاود سفره مرة من  ٢١القلعة، ففتح الدمل وبرئ منه، وبقى بالقلعة حتى 
  .)١(أخرى إلى الصعید

م إلى ١٤٧٥/ه٨٨٠عندما توجه السلطان قایتباي في جمادي اآلخرة سنة : ورم عین قایتباي - ب
، فأحضر له الكثیر من الطعام، ومن ذلك قدور )٢(جهة طرا للتنزه بها، نزل في ضیافة ابن البالح

یدي السلطان فخرج منها نحلة كبیرة ولدغته في جفن عینیه، فلم بها الشهد، ففتحت قدرة منها بین 
ا شدیًدا فعاد إلى القلعة، ولم یجتمع به  یهتم لذلك وركب إلى البحر جهة شبرا، فورم جفنه وألمه ألمً

ا حتى شفي)٣(أحد سوى كاتب السر   .)٤(، وامتنع عن الخدمة أیامً
یبت عین قانصوره الغوري برخو شدید، فیذكر أص: ارتخاء جفن العین للسلطان قانصوه الغوري -جـ

ْخو في جفونه، ١٥١٣/هـ٩١٩ابن إیاس في أحداث شهر ربیع اآلخر سنة  م أنه قد ازداد بالسلطان رَ
وا من جفنه ما طال، ولكن السلطان لم یوافق على ذلك، واستمر  وقرر األطباء والكحالین أن یقصُّ

ون له رفادة من قماش بها لزق بعلوكات یلفها على هذا الرخو مدة في عینیة، وكان األطباء یصنع
عینیه ویرفع بها جفنه، ثم أحضروا أمامه أربعة أنفس بهم رْخو في جفونهم، وكان فیهم شخص 
 ، یسمى محمد بن منكلي بٌغا فقصوا جفنه بحضرة السلطان لیتشجع على ذلك، فلم یوافق مطلقًا

ج لصالة الجمعة، وكان له نحو ستة جمع لم واستمر هذا األمر حتى شهر جمادى اآلخرة، إذ خر 
یخرج ولم یصل بسبب هذا العارض في عینیه، فرفع الرفادة عن عینیه وخرج وصلى الجمعة، فسر 

  .)٥(الناس بذلك
ذكر له سبب في اإلصابة أو اسم لمرض معین، إصابة السلطان الناصر  ُ ومن أمثلة ما لم ی

ا، ولما عوفي دخل الحمام وحلق  م بوعكة١٣١٥/ه٧١٥سنة محمد بن قالوون خالل  استمرت أیامً
  .)٦(رأسه كله

                                                
؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٣١٧، ص٢، ق٢؛ المقریزي، السلوك، ج٣٠١، ص٣٣النویري، نهایة األرب، ج) ١(

وادث الزمان، تاریخ ح: انظر. ویذكر الجزري أنه حدث للسلطان أثناء مرضه حمى استمرت ألیام كثیرة. ٩٣، ص٩ج
  .٣٨٢، ص٢ج
، ١١الضوء الالمع، ج: انظر. اقتصر السخاوي في ترجمته على ذكره اسمه فقط. ابن البالح، محمد بن عبد الحق (٢)

  .٢٣٨ص
دهمان، معجم األلفاظ : انظر. یختص صاحبها في قراءة الكتب الواردة على السلطان وكتابة أجوبتها: كاتب السر (٣)

  .١٢٧التاریخیة، 
  .١١١، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج١٤١، ص٧بن شاهین الظاهري، نیل األمل، جا (٤)
  .٣٢٥-٣١٠، ص٤ابن إیاس، بدائع الزهور، ج (٥)
المقریزي، : انظر. ومن یومئذ بطل إرخاء العسكر ذوائب الشعر، وأصبحت هذه الحالقة عادة استمرت إلى الیوم (٦)

  .١٤٨، ص١، ق٢السلوك، ج
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وأثناء تجهیز محمل الحاج لسفر السلطان األشرف شعبان إلى الحجاز في رجب سنة 
م مرض مرضا شدیدًا حتى أشیع بموته غیر مرة ونكس عدة نكسات، واتهم فیها ١٣٧٦/ه٧٧٨

من رجب الشیخ زكى  ٢٩یوم الجمعة أطباؤه بموافقتهم بعض األمراء على هالكه، فقام بعالجه 
حتى تم برؤه، فعبر السلطان  )١(الدین أبو البركات محمد الفقیه لمالكي والشیخ جالل الدین جار اهللا

إلى الحمام وصلى بجامع القلعة صالة الجمعة على العادة، لكن لم یمر إال یومین حتى انتكس مرة 
  .)٢(رحة بالجیزةأخرى، لیتعافى من جدید في رمضان، وركب إلى الس

السلطان المنصور علي بن األشرف شعبان خالل شهر محرم سنة  ومرض
  .)٣(م حتى أشیع بموته، لكنه عوفي١٣٨١/ه٧٨٣

م، ولزم فراشه حتى ١٣٩٢/ه٧٩٤شعبان سنة  ٢٨ومرض السلطان الظاهر برقوق في 
السلطان، وفي عوفي من مرضه في الخامس من شهر رمضان، ونودي بزینة القاهرة، فزینت لعافیة 

  .)٤(سادسه استعاد السلطان نشاطه؛ فنزل إلى المقیاس وفتح الخلیج على العادة
وتوعك السلطان الظاهر جقمق توعًكا خفیفا؛ لكن كثرت اإلشاعات بین الناس بقوة مرضه 

م ١٤٤٣/ه٨٤٧ذو القعدة سنة  ٢٤وضعفه، فلما عوفي ركب ونزل إلى ساحل بوالق یوم األحد 
  .)٥(اإلشاعات لما یترتب علیها من مفاسد، ففرح الناس بسالمته وعافیتهلیقضى على هذه 

وكان السلطان جقمق یتحمل األلم الذي یعتریه حتى عجز عن الحركة وضعف عن المشي 
م، فأمر أن تكون الخدمة السلطانیة بالدهیشة من الحوش، ورسم أن ١٤٥٢/ه٨٥٦في شوال سنة 

ا یومي اإلثنین والخمیس   .)١(تكون دائمً

                                                
بن محمود النیسابوري، أبو عبد اهللا قاضي القضاة جالل الدین جار اهللا بن الشیخ قطب الدین محمد بن محمد  (١)

الحنفي، قدم إلى دیار مصر من بالد المشرق، وتزوج بابنة السراج عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي، فاستنابه في 
ا بمعرفة العلوم المشاركة من المنطق والحكمة  الحكم، وتولى مشیخة الخانقاة الصالحیة سعید السعداء، وكان مشهورً

المقریزي، درر العقود الفریدة في تراجم األعیان : انظر. ه٧٨٣رجب سنة ١٤وتوفي یوم االثنین . والطب ونحو ذلك
  .٩٢١، ترجمة رقم٤٨-٤٦، ص٣، ج)م٢٠٠٢دار الغرب اإلسالمي، : بیروت(محمود الجلیلي، : المفیدة، تحقیق

؛ ابن شاهین ٥٠٨، ص٣، مج٢؛ ابن شهبة، تاریخ، ج٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ص١ق، ٣المقریزي، السلوك، ج (٢)
  .١١٣، ص٢، ق١الظاهري، نیل األمل، ج

  .١٧٤، ص٢، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٤١٠، ص١، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٣)
  .٣٢١، ٣٢٠، ص٢، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٧٦٨، ص٢، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٤)
عالم : بیروت(محمد كمال الدین عز الدین، : ابن تغري بردي، حوادث الدهور في مدى األیام والشهور، تحقیق (٥)

؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، التبر ٢٧٨، ص٤؛ الصیرفي، نزهة النفوس، ج٩٦، ص١، ج)م١٩٩٠الكتب، 
دار الكتب والوثائق القومیة، : القاهرة(مصطفى،  نجوى مصطفى كامل ولبیبة إبراهیم: المسبوك في ذیل السلوك، تحقیق

  .٢٤٠، ص٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج١٨٢، ص٥؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج١٧٧، ص١، ج)م٢٠٠٢
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ربیع  ١٣في یوم االثنین ) م١٤٦٠-١٤٥٣/ه٨٦٥-٨٥٧(وعوفي السلطان األشرف إینال 
م من مرض كان قد أصابه في الشهر الماضي، وخرج إلى قاعة ١٤٥٨/ه٨٦٢اآلخر سنة 

  .)٢(الدهیشة، ودقت البشائر لذلك مدة ثالثة أیام في قلعة الجبل وغیرها
م لزم ١٤٥٨/ه٨٦٢ي أول رمضان سنة كما مرض السلطان األشرف إینال مرًضا شدیًدا ف

معه الفراش حتى أشیع بموته، وتكلم مع كبار األمراء في والیة العهد بالسلطنة لولده، لكنه عوفي بعد 
  .)٣(أیام، وضربت البشائر عدة أیام لذلك

م، انقطع بسببه ١٤٦٨/ه٨٧٢ووعك السلطان األشرف قایتباي وعًكا خفیفا في شوال سنة 
إلى الحوش، ثم شفي وعوفي، فأقیمت الخدمة بالقصر ألجل خروج الحاج،  عن الموكب والخروج

  .)٥(باًشا على الجند بمكة )٤(فخرج مع الحاج مغلباي الشریفي األشرفي
ه، فمنعه ذلك من ٨٩٥كما توعك السلطان األشرف قایتباي في جمادي اآلخر سنة 
في یوم السبت ثالث یوم حضور إنفاق الجامكیة، وشهود صالة الجمعة، لكنه ظهر بعد ذلك 

  .)٦(وعكه
م حتى أرجف ١٤٩٥/ه٩٠٠وكذلك توعك السلطان قایتباي في جسده في رمضان سنة 

بموته، ونسب قانصوه خمسائة في مدة توعك السلطان على أنه طمع في السلطنة، فمنع من الدخول 
لزینة، واستمرت على السلطان في مدة انقطاعه، ثم إن السلطان حصل الشفاء ونودي في القاهرة با

ا في شهر رمضان، حتى تعطلت الناس عن البیع والشراء   .)٧(الزینة أیامً
م، ١٤٩٥/ه٩٠٠وعاودت السلطان قایتباي آالم جسده مرة أخرى في ذي القعدة سنة 

ا، بالنسبة لما كان  ا هینً وظهر علیه عالمات الموت، حتى أن ضربه للكرة في هذه السنة كان ضربً

                                                                                                                        
؛ ابن إیاس، ٣٦٩، ص٥؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٤٤٥، ص١٥ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (١)

  .٢٩٧، ص٢بدائع الزهور، ج
  .٣٥، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج١١٦، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٢)
  .٤٢، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج١٢٥، ١٢٤، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٣)

نهما شخصان مختلفان، األول الحاج مغلباي الشریفي األشرفي، ذكر السخاوي أمیرین باسم مغلباي الشریفي وذكر أ(٤) 
ا ثم سافر فعمیت إحدى عینیة، ولما عاد إلى  صله للظاهر خشقدم ثم أعتقه األشرف قایتباي وتنقل حتى صار والیً أ

ه، واآلخر أیًضا من ممالیك األشرف قایتباي، ومات ٨٩٧مصر نال تقدمة، وأعطي الوالیة، ومات في الطاعون سنة 
  .٦٧٦، ورقم٦٧٥، ترجمة رقم١٦٥، ص١٠السخاوي، الضوء الالمع، ج: انظر. ةأیًضا في الطاعون في نفس السن

  .١١، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٣٢٢، ص٦ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (٥)
  .١٩٠، ص٨، ق٢ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (٦)
  .٣٠٩، ص٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج (٧)
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لتتزاید آالمه في ذي القعدة سنة . ، مما یدل على وهن قواه وضعف صحته)١(لقوةعلیه قبل ذلك من ا
م، ویقوى علیه أمر اإلسهال المفرط ویعجز عن الحركة، وانتشرت اإلشاعات بین ١٤٩٦/ه٩٠١

  .)٢(الناس، وأشیع أنه في النزع وقد خرس
ا للحالة التي وصل إلیها السلطان قایتباي قام األمیر قانصوه خمس مائة بخلعه من ونظرً

السلطنة في حضرة الخلیفة والقضاة واألمراء، وولى ابنه الملك الناصر محمد بن قایتباي السلطنة، 
من ذي  ٢٧ولم یمر إال یوم واحد على سلطنته حتى توفي السلطان األشرف قایتباي یوم األحد 

  .)٣(م١٤٩٦/ه٩٠١القعدة سنة 
  :أمراض الموت -٩

، وهي »مرض الموت«العدید من أمراض السالطین  أطلقت المصادر المملوكیة على
األمراض التي كانت تصیبهم في نهایة أعمارهم، أو األمراض التي تصیبهم وتستمر معهم حتى 
ا، ومن األمثلة األخرى لألمراض  تقضي علیهم ویموتوا بسببها؛ وهناك العدید من األمثلة ذكرت سابقً

ا في موت السلطان المملوكي؛ السالطین بیبرس ومحمد : من العصر المملوكي األول التي كانت سببً
ینال: بن قالوون، ومن العصر المملوكي الثاني السالطین   .برقوق وابنه المنصور وإ

م؛ أكثر ١٢٧٧/ه٦٧٦شهر  ١٤فعندما كان الملك الظاهر بیبرس بدمشق یوم الخمیس   
ولما أصبح یوم الجمعة بدأ بعد أن امتألت بطنه بالطعام، مرض بدنه، وتقیأ،  )٤(من شرب القُمز

یشكو من حرارة بطنه، فشكا ذلك لألمیر شمس الدین سنقر األلفي السالح دار، فأشار علیه بالقيء، 
وبقى آالم بدنه حتى بعد صالته للجمعة بالمیدان، وقد أصیب بالدوزنطاریة . فاستعصى علیه ذلك

                                                
  .٣١٠، ص٣ج ابن إیاس، بدائع الزهور، (١)
  .٣٢٣، ص٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج (٢)
صفحات مجهولة من تاریخ دمشق في عصر (علي بن یوسف بن أحمد الدمشقي البصروي، تاریخ البصروي  (٣)

لبي، : ، تحقیق)ه٩٠٤ه لغایة ٨٧١الممالیك من سنة  ، )م١٩٨٨دار المأمون للتراث، : بیروت(أكرم حسن العُ
-١٤٩٥/ه٩٠٤-٩٠١(» محمد بن قایتباي«البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر  ؛ ابن الشحنة،١٨٣، ١٨٢ص

؛ عبد الباسط بن خلیل بن ٤٣، ص)م١٩٨٣دار الكتاب العربي،: بیروت(عمر عبد السالم تدمري، : ، تحقیق)م١٤٩٩
: القاهرة( محمد كمال الدین عز الدین علي،: شاهین الملطي، نزهة األساطین فیمن ولي مصر من السالطین، تحقیق

؛ حمزة بن أحمد بن عمر المعروف بابن سباط الغربي، صدق األخبار ١٤٧، ١٤٦، ص)م١٩٨٧مكتبة الثقافة الدینیة، 
؛ ابن إیاس، ٩٠٩، ص٢، ج)م١٩٩٣جروس برس، : طرابلس(عمر عبد السالم تدمري، : ، تحقیق)تاریخ ابن سباط(

دار : القاهرة(الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  ؛ محمد بن علي الشوكاني، البدر٣٢٤، ص٣بدائع الزهور، ج
اختلفت المصادر السابقة حول یوم وفاة السلطان األشرف قایتباي، لكننا أخذنا . ٥٦، ص٢، ج)ت.الكتاب اإلسالمي، د

ا لما ذكره ابن الشحنة في البدر وهو  ث، ، وذلك ألنه مصدر معاصر لألحدا»من شهر ذي القعدة ٢٧«بتاریخ وفاته وفقً
  .وذكر نفس التاریخ ابن إیاس في البدائع

 .٣٣٩، ص٢٧النویري، نهایة األرب، ج: انظر. ألبان الخیل یقصد به: القمز. (٤)
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برأي طبیب لیسكن عنه ما به من  فصنع له بعض خواصه دواء دون األخذ) الدوسنتاریا(األمعائیة 
لهیب بطنه، فلم ینجع، بل وتضاعف ألمه، ولما أحضر األطباء أنكروا استعماله الدواء دون 
استشارتهم، وأجمع األطباء على أن یعالجوه بدواء مسهل یدفع ما في جسمه من الفضالت، فسقوه 

ا حتى فلم ینجع هو اآلخر، فجربوا دواء آخر سبب اإلسهال المفرط، وتضا عفت الحمى، كما دفع دمً
خیل لخواصه أن كبده تتقطع، فعولج بالجواهر، وبقي الظاهر بیبرس على مرضه حتى توفي بعد 

من المحرم من نفس السنة، وغسل في الخفاء بدمشق ثم نقل إلى القاهرة  ٢٧صالة الظهر یوم 
  .)١(لیدفن بها
ا آخر لمرض السلطان بیبرس وهو أن   السلطان قد عمل دعوة للملك  وذكرت المصادر سببً

القاهر بهاء الدین عبد الملك بن الملك المعظم عیسى بن العادل أبي بكر بن أیوب لشرب القمز، 
وقد وضع بیبرس السم في كأسه، وبعد شرب الملك القاهر القمز من الكأس المسوم، قام بیبرس 

أس المسموم فشرب منه في نفس الك -دون أن یعرف–لقضاء حاجته ثم عاد، فمأل له الساقي 
  .)٢(بیبرس، وحدث ما سبق من آالم بطنه واإلسهال ثم موته

ا عما ذكرته المصادر األخرى، وهي موت  )٣(لكن ابن العبري   یذكر روایة مغایرة تمامً
فلما قرب من حمص أدركه أجله ومات  )١(وأما البندقدار«: الظاهر بیبرس من نصل نشابة، فیقول

                                                
الهیئة العامة لقصور : القاهرة(أحمد حطیط، : عز الدین محمد بن علي بن شداد، تاریخ الملك الظاهر، اعتناء (١)

؛ علي بن عبد الرحیم بن أحمد ٤٧٤، ٤٧٣هر، الروض الزاهر، ص؛ ابن عبد الظا٢٢٣، ٢٢٢، ص)م٢٠٠٩الثقافة، 
المكتبة العصریة، : بیروت(عمر عبد السالم تدمري، : ابن المغیزل، ذیل مفرج الكروب في أخبار بني أیوب، تحقیق

ریتشاردز، . دونالد س: ؛ بیبرس المنصوري الدوادار، زبدة الفكرة في تاریخ الهجرة، تحقیق٩٠، ٨٨، ص)م٢٠٠٤
، ٣، جموسى بن محمد الیونیني، ذیل مرآة الزمان؛ ١٦١، ص)م١٩٩٨المعهد األلماني لألبحاث الشرقیة، : بیروت(

عبد العزیز : ؛ شافع بن علي عباس الكاتب، حسن المناقب السریة المنتزعة من السیرة الظاهریة، تحقیق٢٤٦، ٢٤٥ص
، ٣٠؛ النویري، نهایة األرب، ج١٦٦، ١٦٣ص ،)م١٩٧٦مطابع القوات المسلحة، : الریاض(عبد اهللا الخویطر، 

الدرة الزكیة في أخبار الدولة (؛ أبو بكر بن عبد اهللا بن أیبك الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر ٣٦٦، ٣٦٥ص
؛ مفضل بن أبي ٢٠٩، ٢٠٨، ص٨، ج)م١٩٧١المعهد األلماني لآلثار، : القاهرة(أولرخ هارمان، : ، تحقیق)التركیة

  .٦٣٦، ٦٣٥، ٢، ق١؛ المقریزي، السلوك، ج٢٣٢-٢٣٠، ص١السدید، جالفضائل، النهج 
؛ غریغوریوس أبي الفرج بن اهرون ابن العبري، تاریخ مختصر ٢٢٢عز الدین بن شداد، تاریخ الملك الظاهر، ص (٢)

؛ ٥٠٣، ص)م١٩٨٣دار الرائد اللبناني، : بیروت(أنطون صالحاني الیسوعي، : الدول، وقف على تصحیحه وفهرسته
: ؛ فضل اهللا بن أبي الفخر الصقاعي، تالي كتاب وفیات األعیان، تحقیق١٦١بیبرس المنصوري، زبدة الفكرة، ص

؛ إسماعیل بن علي بن محمود أبي ٧٩، ترجمة رقم٥١، ص) م١٩٧٤المعهد الفرنسي بدمشق، : دمشق(جاكلین سوبلة، 
؛ المقریزي، السلوك، ١٠، ص٤، ج)ه١٣٢٥لمصریة، المطبعة الحسینیة ا: القاهرة(الفداء، المختصر في أخبار البشر، 

  .٦٣٦، ٦٣٥، ٢، ق١ج
  .٥٠٣ابن العبري، تاریخ مختصر الدول، ص (٣)
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ا كثیرة یقولون أصابه في الحر  ب مع المغول نشابة في وركه ولم یمكن إخراج النصل منه وبقي أیامً
    . »ولما أذن للجرائحي أن یخرجه وجاهد في إخراجه مع خروج النصل فارق الدنیا

لكننا ال نتفق مع هذه الروایة خاصة النفراد ابن العبري بها، وال یمكن أن یتوفى الظاهر 
نت النشابة مسمومة، وأیضا اتفاق المصادر المعاصرة والالحقة بیبرس بنشابة في وركه إال إذا كا

  .لوفاة الظاهر بیبرس على الروایة السابقة لوفاته
وأصیب الناصر محمد بن قالوون بإسهال شدید دام معه عدة أیام؛ ففي مستهل ذي الحجة 

دة م أصیب بوعكة حدث عنها إسهال، ألزمه الفراش خمسة أیام، لیستریح م١٣٤٠/ه٧٤١سنة 
نع األمراء  ٦قصیرة حتى یعود اإلسهال مرة أخرى بشكل أقوى في یوم األربعاء  ذي الحجة حتى مُ

عن السلطان  )٢(من الدخول إلیه، فكانوا إذا طلعوا إلى الخدمة خرج لهم السالم مع أمیر جندار
دمة، ذي الحجة، فجلس للخ ٨واستمر ذلك حتى خف عن السلطان اإلسهال یوم األربعاء . وانصرفوا

  . )٣(وطلع لألمراء، ووجهه متغیر
ومع صبیحة یوم األحد یوم العید، وقد اجتمع األمراء لخروج السلطان إلى صالة العید، 
قوي به اإلسهال للمرة الثالثة وأجمع رأیه على أال یشهد صالة العید؛ فمازال به األمیر قوصون 

قاضي القضاة عز الدین عبد العزیز بن وأمر السلطان . واألمیر بشتاك حتى ركب ونزل إلى المیدان
جماعة أن یوجز في خطبته، إال أن صلى السلطان وجلس لسماع الخطبة تحرك باطنه، فقام وركب 

وزاد المرض على الناصر بعد قدوم البرید من حلب بصحة الخبر بصلح . إلى القصر، وأقام یومه
اي بن سونتاي، مع أوالد دمرداش حاكم بغداد والموصل الشیخ حسن الكبیر، وحاكم دیار بكر طغ

ام توریز، فانزعج السلطان انزعاًجا شدیًدا لضیاع أمله في السیطرة على هذه البالد، واضطرب  ُحكَّ
  .)٤(مزاجه، فحدث له إسهال دموي، وأصبح یوم اإلثنین وقد منع الناس من االجتماع به

جناد من التجریدة إلى ثم أشاع األمیر قوصون واألمیر بشتاك أن السلطان قد أعفى األ
ذي الحجة؛ ففرح الناس فرًحا زائًدا، إال أنه انتشر بین  ١٤، ونودي بذلك في یوم الخمیس )٥(توریز

فأخذ األمراء في االستعداد فنزلوا من القلعة بحرمهم . الناس أن السلطان انتكس فساءهم ذلك

                                                                                                                        
  .٣٨دهمان، معجم المصطلحات التاریخیة، ص: انظر. الذي یحمل جراوة البندق خلف السلطان أو األمیر: البندقدار (١)
ول علیه إال لمن یثق به، فهو لقب للذي یستأذن على األمراء هو الحافظ للسلطان، فال یأذن للدخ: أمیر جاندار (٢)

  .٢٠دهمان، معجم المصطلحات التاریخیة، ص: انظر. وغیرهم في أیام المواكب عند الجلوس بدار العدل
  .١٦٢، ١٦١، ص٩؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٥٢٠، ٥١٩، ص٢، ق٢المقریزي، السلوك، ج (٣)
  .١٦٢، ص٩؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٥٢٢، ٥١٩، ٥١٧، ص٢، ق٢المقریزي، السلوك، ج (٤)
محمد بن عبد المنعم الحمیري، : انظر. ه٦٢٨توریز، وهي المعروفة في كتب األدب بتبریز، نزل علیها التتار سنة  (٥)

  .١٤٣، ص٢ط) م١٩٨٤مكتبة لبنان، : بیروت(إحسان عباس، : الروض المعطار في خبر األقطار، تحقیق
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یقتتالن، وبلغ ذلك السلطان فزاده  بین قوصون وبشتاك حتى كاداهذا وقد زاد االختالف ما . وأموالهم
تأوهه وتقلبه من جنب إلى أخر، فاستدعاهما السلطان، فتنافسا بین یدیه مرضا على مرضه، وكثر 

في الكالم فأغمي علیه، وقاما من عنده على ما هما علیه، فاجتمع أكابر األمراء في یوم اإلثنین 
ا ب عده، وأوصاه باألمراء، وأوصى األمراء به، فبات واتفقوا مع السلطان أن جعل ابنه أبا بكر سلطانً

السلطان لیلة الثالثاء وأصبح وقد تخلت عنه قوته وأخذ في النزع یوم األربعاء فاشتد علیه كرب 
ذي الحجة وله من العمر سبع وخمسون سنة وأحد عشر  ٢١الموت حتى مات أول لیلة الخمیس 

  .)١(شهرا وخمسة أیام
في یوم الثالثاء خامس شهر شوال سنة رقوق وابتدأ مرض موت السلطان ب

. وذلك أنه ركب للعب الكرة بالمیدان في القلعة على العادة وكان الجو شدید الحر. م١٣٩٩/ه٨٠١
فأكل منه ومن لحم ). )٢(كختاوي(فلما فرغ منه حضر السماط، فقدم إلیه عسل نحل ورد من كختا 

مر فاستحال ذلك خلطا ردیا لزم منه الفراش ، ودخل إلى قصره فعكف على شرب الخ)٣(بلشون مشوي
منه لشدة ، حتى أیس )٤(مرضه، وضعفت قوته، وطلع علیه الورشكینوتنوع . من لیلة األربعاء

واستمر أمره یشتد حتى مات یوم الجمعة . الحمى وضعف القوى فأرجف بموته في یوم السبت تاسعه
  . )٥(م١٣٩٩/ه٨٠١شوال سنة  ١٥

                                                
  .١٦٤، ١٦٣، ص٩؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٥٢٣، ٥٢٢، ص٢، ق٢المقریزي، السلوك، ج (١)
، وهي قلعة عالیة البناء، ولها بساتین ونهر، تقع ملطیة عنها في جهة الغرب، وبینها وبین  (٢) َا كختاوي، نسبة إلى َكْختَ

إسماعیل بن محمود بن عمر : انظر. الشمالي للشام ملطیه مسیرة یومین، وهي أحد الثغور اإلسالمیة في طرف الحد
  .٢٦٣، ٢٦٢، ص)م١٨٤٠دار الطباعة السلطانیة، : باریس(أبي الفداء، تقویم البلدان، 

لُشوم، هما لفظتان قبطیتان، والبلشون هو طائر مالك الحزین، وهو من طیر الماء، ومن خواصل لحمه أنه  (٣) لُشون وبَ بَ
إبراهیم : محمد بن موسى الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، عنى بتحقیقه: انظر. له البواسیرغلیظ بارد، یولد إدمان أك

؛ رینهارت دوزي، تكملة المعاجم ٧١٤، ٧١٣، ص٣، ج٥١٣، ص١، ج)م٢٠٠٥دار البشائر، : دمشق(صالح، 
  .٤٢٧ص ،١، ج)م١٩٨٢منشورات وزارة الثقافة واالعالم، : العراق(محمد سلیم النعیمي، : العربیة، عربه

واسم . ور، والعامة تسمیه بر: الورشكین، هو اسم ركبته الفرس من الكسر والصدر، واسم الصدر بالفارسیة الفصیحة (٤)
ورشكین، أي هذه العلة من العلل التي یجب أن یكسر علیها الصدر وهي : اشكین، فإذا جمعت اللفظتین كانتا: الكسر

ن نهض منها لم یؤمن علیه النكسة سنة إال أن یخرج منه استفراغ دم كثیر علة ال تستحكم بإنسان فیكان ینهض منها، و  إ
ابن أبي : انظر. تقذفه الطبیعة من األنف أو من األسفل، في وقت العلة أو بعدها قبل السنة، فمتى حدث ذلك سلم منه

  .١٩٢أصیبعة، عیون األنباء، ص
بن موسى العیني، عقد الجمان في تاریخ أهل  ؛ محمود بن أحمد٩٣٧، ٩٣٦، ص٢، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٥)

: ، تحقیق)"م١٣٩٨-١٣٣٣٨٢ه٨٠١-٧٨٤(القسم الخاص بالسلطان برقوق مؤسس دولة الممالیك الجراكسة "الزمان 
؛ ٢٣، ٢٢، ص٣، ق١ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج ؛٤٩١، ص)م٢٠٠٢مكتبة مدبولي، : القاهرة(إیمان شكري، 

  .٥٢٦، ٥٢٤، ص٢، ق١ج ابن إیاس، بدائع الزهور،
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جماد آخر - ربیع أول(عبد العزیز بن الظاهر برقوق ومات السلطان المنصور 
یقرب من بعد مرضه ما . م باإلسكندریة١٤٠٦/ه٨٠٩ربیع اآلخر سنة  ٧في ) م١٤٠٥/ه٨٠٨
ا ٢١   .)١(ومات بعده أخوه إبراهیم، ودفنا بالقاهرة، وانتشر بین الناس أنهما ماتا مسمومین. یومً

م، ١٤٦١/ه٨٦٥جمادي األول سنة  وابتدأ مرض الموت للسلطان األشرف إینال من شهر
لزم فیه الفراش، ولم یستطع التكلم، وأشیع بموته مرات عدة، فكثر االضطراب والهرج بین الناس، 
وتجمعوا عند باب المدرج، فنزل إلیهم الوالي إینال األشقر بأعوانه ففرقهم، ونودي بشوارع القاهرة 

أحس السلطان بقرب موته خلع نفسه من باألمان واالطمئنان حتى بطلت االضطرابات، وعندما 
السلطانة وولها البنه أحمد الذي بویع بها، ولم یمر إال یوم حتى توفي السلطان إینال یوم الخمیس 

  .)٢(جمادي األولى من نفس العام ١٥
  :األمراض النفسیة -١٠

أصیب بعض السالطین بالعدید من األمراض النفسیة التي كانت لها أثر على حالتهم 
م انزعج السلطان الناصر محمد بن قالوون انزعاًجا ١٣٤٠/ه٧٤١زاجیة والجسدیة؛ ففي سنة الم

نع الناس من االجتماع به، وسبب ذلك قدوم  شدیًدا، واضطرب مزاجه، وحدث له إسهاًال دموي، ومُ
  .)٣(البرید من حلب بخبر صلح الشیخ حسن الكبیر وطغاي مع أوالد دمرادش

للسلطان برسباي إلى سوء حالته المرضیة، وذلك بسبب إسقاط  وأدت سوء الحالة المزاجیة
في شوال سنة ) المشرف على خزائن السلطان(للخازندار  )٥(والحرافیش )٤(الفقراء والشحاذین

ة١٤٣٧/ه٨٤١  )٦(م، فغضب لذلك وطلب سلطان الحرافیش وشیخ الطوائف وألزمهما بمنع الجعیدیّ
                                                

  .١٤١، ص٣، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٣٤، ٣٣، ص١، ق٤جالمقریزي، السلوك،  (١)
نبیل : ؛ مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخالفة، تحقیق١٥٧، ١٥٦، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٢)

، ٢؛ السخاوي، وجیز الكالم، ج١٧٠، ص٢، ج)م١٩٩٧، دار الكتب المصریة: القاهرة(محمد عبد العزیز أحمد، 
  .١٠٢، ١٠٠، ٩٩، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٧٣٦ص
وقد سبقت اإلشارة إلى سبب انزعاج السلطان الناصر محمد من خبر صلح . ٥٢٢، ص٢، ق٢المقریزي، السلوك، ج (٣)

السیطرة على بالدهم، بعد أن كان الشقاق بینهم  الشیخ حسن الكبیر وطغاي مع أوالد دمرادش بسبب ضیاع أمله في
  . سببًا في اللجوء إلیه وطلب حمایته

حسانهم (٤) أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة، : انظر. الشحاذ، متسول، سائل ملح، شحاذ یتدر عطف الناس وإ
  ١١٧٠، ص٢مج
ء والسوقة خشنة اللفظ غیر سویة التعامل حرفوش، والجمع حرافیش أو حرافشة أو حرنفش، وهم جماعة من الدعما (٥)

  ٥٦، صأحمد محمد عیسى، شرح غریب: انظر. وفي أخالقها حدة

ُجعیِدي، نسبة إلى جعید، وجعید هذا رجل من أهل مصر كان یطوف على الناس البًسا قلنسوة ذات أجراس، وفي  (٦)
هذه الصناعة وهم المعروفون بالجعیدیة نسبة  فتبعه جماعة في. یده دف ینقر علیه وینشد مدائح مرتجلة یستعطي علیها

ا له بالجعیدي، والجعید هو. إلیه ً الرعاع، والوغد والنذل، : وتطلق هذه النسبة على من كان من لئام الناس تشبیه
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لزا مهم بالتكّسب، والقبض على من یشحذ منهم، وأخرجهم للعمل من السؤال والشحادة في الطرقات، وإ
وأثر ذلك . في الحفیر، فخلت الطرقات منهم، ولم یبق سوى العمیان وذوي العاهات واألعذار الظاهرة

  .)١(على السلطان فعاد إلیه مرض القولنج
والخدم وساءت حالة السلطان برسباي النفسیة والمزاجیة كذلك بسبب تزاید وفیات الممالیك 

ا مدى سوء حالته )٢( والجواري وتفشي الموت أیًضا في حریمه وأوالده وجواري نسائه ، ویظهر جلیً
حتى إنه استعجل الشفاء من أطباءه، وأعتقد أنهم مقصرین في عالجه، فأمر بإعدامهم ولم یستمع 

  .)٣(إلى شفاعة أمراءه المقربیین منه
، وظهر ذلك في أفعاله الغریبة )٤(انخولیاكل هذا أدى إلى إصابة السلطان برسباي بالم

حیث أمر بنفي جمیع الكالب إلى بر الجیزة، ألنه كان كلما سمع عواءهم في اللیل، فصار كل من 
یجيء بكلب یأخذ له نصف فضة، بخمسة عشر، فتسامعت العیاق بذلك، فداروا على الكالب 

كلب، فنفوهم إلى بر الجیزة، وهم في  ومسكوهم من الكیمان والطرقات، فمسكوا نحوا من ثالثة آالف
ا . حبال ا، ثم إنه نادى ال فالًحا وال عبًدا یلبس زنًط كما أمر بأن ال تخرج امرأة خلف جنازة مطلقً
ا ذا فاق كان یهذي ویخلط حتى . )٥(أحمرً وكثر هذیان السلطان برسباي وتخلیطه مع غیبوبة عقل، وإ

 .)٦(م١٤٣٧/ه٨٤١ذي الحجة سنة  ١٣مات عصر یوم السبت 
  

                                                                                                                        
، ٣٢٢، ص٢؛ دوزي، تكملة المعاجم العربیة، ج١١١البستاني، محیط المحیط، ص: انظر. والصعلوك والشحیح وغیرها

٣٢٣.  
؛ الصیرفي، نزهة ٩٧، ٩٦، ص١٥؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج١٠٣٧، ص٢، ق٤مقریزي، السلوك، جال (١)

، ٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٨، ص٥، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٤٠٩، ٤٠٨، ص٣النفوس، ج
  .١٨٤ص
؛ الصیرفي، نزهة ١٠٠، ٩٩، ص١٥، ج؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة١٠٤٠، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٢)

  .٢٩، ص٥، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٤١١، ص٣النفوس، ج
؛ ابن تغري بردي، النجوم ٧٣، ص٤؛ العسقالني، إنباء الغمر، ج١٠٤٢، ١٠٤١، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٣)

شاهین الظاهري، نیل األمل، ؛ ابن ٤١٣، ٤١٢، ص٣؛ الصیرفي، نزهة النفوس، ج١٠٢، ١٠٠، ص١٥الزاهرة، ج
  .١٨٥، ص٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٣١، ص٥، ق٢ج
مانخولیا، ومالنخولیا، ومالیخولیا، . ٧٣، ص٤؛ العقالني، إنباء الغمر، ج١٠٤١، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٤)

  .١١، ص١٠دوزي، تكملة المعاجم العربیة، ج: انظر. مرض الكآبة
  .١٨٦، ١٨٥، ص٢هور، جابن إیاس، بدائع الز  (٥)
؛ ابن تغري بردي، ٧٨، ص٤؛ العسقالني، إنباء الغمر، ج١٠٥١، ١٠٤٩، ١٠٤٨، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٦)

؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ٤٢١، ٤١٩، ص٣؛ الصیرفي، نزهة النفوس، ج١٠٦، ص١٥النجوم الزاهرة، ج
  .١٨٨، ١٨٥ص، ٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٣٩، ٣٧، ص٥، ق٢ج
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  اآلثار السیاسیة واإلداریة ألمراض سالطین الممالیك: ثانیاً 
ترتب على مرض السلطان المملوكي العدید من اآلثار التي كان لها صدى كبیر على   

الحیاة السیاسیة واإلداریة، خاصة مع اشتدد المرض على السلطان، وزیادة خطورته حتى یكون ذلك 
ا في موته   .المرض سببً

ا كثیرة كان تطول مدة مرض السلطان المملوكي مما أبعده عن إدارة السلطنة وفي أحی انً
فترة طویلة، وخالل ذلك تنتشر اإلشاعات بین الناس بخطورة مرضه وموته؛ فقد لزم السلطان 

ابرقوق الفراش الظاهر  م؛ وذلك بسبب اإلسهال ١٣٩٩/ه٨٠١خالل سنة  مدة تزید على عشرین یومً
  .)١(المفرط الذي أصابه

وقد أدرك السلطان قایتباي خطر انتشار إشاعة موته بین الناس، وما سیصیب البالد من 
ا إلى البالد الشامیة لتطمأنتهم م١٤٧١/ه٨٧٦فساد، مع خطورة إصابته سنة  ، فأمر بكتابة مرسومً

عن  انقطع السلطان قایتبايو . )٢(بحاله وأنه سیشفى عما قریب، كي ال یعتقدوا بموته فتفسد البالد 
ا حتى عوفي في شهر جمادي األولى ٥٣الخدمة نحو    .)٣(یومً

م؛ ١٤٧٥/ه٨٨٠وعندما أصیب السلطان قایتباي بورم في جفنه في جمادي اآلخرة سنة 
ا حتى شفي   .)٤(امتنع عن الخدمة أیامً

وعلى النقیض نجد العدید من سالطین الممالیك یتابعوا أمور دولتهم على الرغم من شدة 
م خارج مقر السلطنة ١٤١٩/ه٨٢٢ضى السلطان المؤید شیخ خالل فترة مرضه سنة مرضهم؛ فقد ق

ا متنقًال بالحراقة بین بیت ابن البارزي كاتب السر، وبیت نور الدین الخروبي  ما یقرب من ثالثین یومً
  .)٥(التاجر، وخالل تلك الفترة أقام العدید من االحتفاالت بالنیل

فسه خالل فترة مرضه الحكم الذي نفذ على الوزیر كما باشر السلطان المؤید شیخ بن
ا مبرًحا، ثم أمر به فنزل إلى داره  الصاحب بدر الدین حسن بن نصر اهللا، فضرب بین یدیه ضربً

  .)٦(على وظائفه، وسبب ذلك تنكر السلطان علیه
                                                

  .٩١٨، ص٢، ق٣جالمقریزي، السلوك،  (١)
؛ ابن شاهین الظاهري، نیل ٤٦٣، ص٢، ص؛ مجیر الدین الحنبلي، األنس الجلیل، ج٣السخاوي، وجیز الكالم، ج (٢)

  .٢٢٧، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٢، ٢١، ص٧األمل، ج
؛ ابن إیاس، بدائع ٣٠، ٢٩، ص٨، ق٢نیل األمل، ج؛ ابن شاهین الظاهري، ٩٧٢، ص٣السخاوي، وجیز الكالم، ج (٣)

  .٢٢٩، ص٣الزهور، ج
  .١١١، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج١٤١، ص٧ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (٤)
؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٩٦، ص٣؛ العسقالني، إنباء الغمر، ج٥٠٢-٥٠٠، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٥)

  .٤٨، ص٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٤٢، ص٤، ق١بن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج، ا٨٦، ص١٤الزاهرة، ج
  . ٥٣٩، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٦)
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م ١٤٦٢/ه٨٦٦وعلى الرغم من آثار مرض اإلسهال الظاهرة على السلطان خشقدم سنة 
لى الدكة بالحوش، وحضرت أكابر األمراء الخدمة، والزم الفراش بقاعة البیسریة وهو كان یجلس ع

  .)١(یتجلد من المرض، والناس تدخل إلیه بها للخدمة على العادة
م؛ لم ینقطع عن ١٤٦٨/ه٨٧٢ومع زیادة اإلسهال على السلطان خشقدم في محرم سنة 

األعراب بالقصر السلطاني لیكون آخر  الخروج للحوش، وعمل موكب خروج األمیر أزبك لمحاربة
، واستمر السلطان خشقدم على مباشرته ألمور السلطنة على الرغم من شدة )٢(المواكب التي حضرها

  .)٣(مرضه؛ فكان یعلم المناشیر والمراسیم
ه، لكنه تحمل على نفسه ٨٥٧وتزاید مرض السلطان جقمق مع بدایة شهر محرم سنة 

في التاسع من محرم من مكان تمرضه ماشیا من غیر أن یستعین في حتى ال یظهر المرض، فخرج 
مشیه بأحد إلى أن دخل الدهیشة، فجلس بها غیر مستند إلى شيء لیباشر أعمال السلطنة، فوقع 

  .)٤(على المناشیر وغیرها
م، ُسمح لكبار موظفي الدولة من ١٤٨٦/هـ٨٩١وفي أثناء مرض األشرف قایتباي في سنة 

من الدخول علیه لتهنئته بشهر ربیع اآلخر، حیث ُأذن لهم بالدخول إلى مكان القضاة وغیرهم 
اة ممدودة، فدعوا له وانصرفوا ضه من الدهیشه، فدخلوا علیه ورجله مغطَّ ، كما دخل علیه )٥(تمرّ
ا األمراء والمباشرون لیعلم على أربعة مراسیم، وقد كانت العالمة قد تعطلت ، بل ُحمل )٦(أیامً

یتباي في جمادي األولى على سریر إلى شباك الدهیشة، وعرضت أمامه عدة خیول، مما السلطان قا
  .)٧(كان له أثر في اطمئنان الناس على صحته

وكانت األحوال السیاسیة في البالد أثناء مدة إصابة السلطان الغوري بارتخاء في عینیه 
على السلطان، وأشیع بین الناس ملیئة بالفوضى واالضطراب، إذ اشیع بالقاهرة تمرد بعض األمراء 

أن السلطان سوف یخلع نفسه من الملك ویولي ولده عوضًا عنه ألجل العالمة على المراسیم 

                                                
؛ ١٥١-١٤٩، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٢٧٤، ٢٧٢، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (١)

  .٤٠٠، ص٢ابن إیاس، بدائع الزهور، ج
  .٢٧٤، ٢٧٣، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٣٠١، ٣٠٠، ص١٦دي، النجوم الزاهرة، جابن تغري بر  (٢)
، ٢٧٦، ٢٧٥، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٣٠٧-٣٠٢، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٣)

٢٧٨.  
؛ ابن شاهین ٦٧٤، ص٢؛ السخاوي، وجیز الكالم، ج٤٥٠، ٤٤٩، ص١٥ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٤)

  .٢٩٩، ص٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٣٨٢، ٣٧٩، ٣٧٨، ص٥الظاهري، نیل األمل، ج
  .٢٢٨، ٢٢٧، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٣، ص٨، ق٢ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (٥)
  .٢٢٨، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٤، ص٨، ق٢ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (٦)
  .٢٢٩، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٨، ص٨، ق٢ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (٧)



[103] 
 

والمحاكمات لعدم قدرته على القیام بها، فاستدعى السلطان األمراء بالقلعة، وجلس معهم في الدهیشة 
ا قماشكم، فقالو له نعم، قد بلغنا أن بلغني أنكم بتوزعو : "وعینه مرفودة بخرقة بیضاء، وقال لهم

یقصدون قتلنا ونهب بیوتنا، فلما سمعنا ذلك وّزعنا قماشنا، فلما سمع السلطان  )١(الممالیك الجلبان
، ثم إنه حّلف  ذلك أحضر مصحفًا وحلف علیه بأنه ال یخونهم وال یغدرهم وال یمسك منهم أحدًا

علیه، فحلفوا بذلك على المصحف، ثم قامت األمراء من األمراء أیضًا بأنهم ال یخامروا وال یركبوا 
  .)٢("عنده وانفض المجلس

ومع زیادة العارض الذي أصاب عین الغوري، صعد الخلیفة إلى القلعة لیطمئن ویسلم 
بأن السلطان أرسل خلف الخلیفة لیخلع نفسه من الملك ویولّي ولده، ولم : "علیه، فأشیع بین الناس
، فاضربت األحوال لذلك، فسلم الخلیفة على السلطان ونزل إلى بیته، فلما نزل یكن لهذا الكالم صحة

  .   )٣("خمدت تلك اإلشاعات الفاسدة
ویستمر ابن إیاس في روایته عن انعكاس مرض الغوري على الوضع السیاسي بأنه في 

 تزایدت اإلشاعات بركوب"م ١٥١٣/هـ٩١٩یوم األربعاء خامس عشرین شهر ربیع اآلخر سنة 
األمراء وتمردهم على السلطان، فقرر النزول إلى المیدان وجلس به، وأرسل لجمیع األمراء، فلما 

ما هذه اإلشاعة التي تبلغني عنكم في أمر الركوب علّي، إن : جاءوا إلیه وبّخهم بالكالم وقال لهم
ن تسلطنوه فأنا أخلي لكم القلعة وأنزل أقعد في جامعي إلى أن أموت،  فقاموا له األمراء كان عندكم مَ

  .)٤("قاطبة وباسوا له األرض واستغفروا له
  :حركات التمرد ضد السلطان المملوكي

حدثت العدید من حركات التمرد والفتن ضد سالطین الممالیك أثناء فترات مرضهم، وذلك 
  .من ِقبل األمراء داخل القاهرة أو من خارجها أو من العربان

  .ء ضد السالطینحركات التمرد والفتن لألمرا -أ
شهر رجب خالل إسماعیل فرصة مرض أخیه السلطان الصالح  )٥(استغل األمیر رمضان

) بكا(لتنفیذ مخططه في الوثوب على عرش السلطنة بمساعدة األمیر تُكا م؛ ١٣٤٢/ه٧٤٣سنة 

                                                
، وكانوا یجلبون وهم كبار في السن: الممالیك الجلبان (١) دهمان، معجم . تعني طائفة الممالیك التي جلبت حدیثًا

  .٥٣المصطلحات التاریخیة، ص
  .٣١٣، ٤ابن إیاس، بدائع الزهور، ج (٢)
  .٣١٤، ٤بن إیاس، بدائع الزهور، جا (٣)
  .٣١٥، ٤ابن إیاس، بدائع الزهور، ج (٤)
  .أوردت المصادر اسمه بصفته أخو السلطان الصالح إسماعیل دون ذكر أي معلومات عنه (٥)
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، وبعد معرفة السلطان بذلك حاول القبض علیه، لكن األمیر رمضان خرج من بیته إلى )١(الخضري
النصر خارج القاهرة، ومعه األمیر تكا ومن انضم إلیهم من األمراء ومن أجناد الحسینیة،  قبة

وراسله النائب األمیر أرغون العالئي لیعده بالجمیل ویخوفه بالعاقبة، لكنه فشل . واجتمع الناس علیهم
ان في ذلك، فعزم العالئي على الحملة علیه وعلى من انضم معه، فهزم العالئي األمیر رمض

  .)٢(واعتقله، كما اعتقل األمیر تكا ووسط بسوق الخیل بأمر السلطان
م، وانقطعت أخباره عن ١٣٤٥/ه٧٤٦وعندما اشتد مرض السلطان الصالح إسماعیل سنة 

األمراء وأشیع بموته؛ تحرك أخوه األمیر شعبان، واتفق مع عدد من الممالیك، فكتب األمیر شعبان 
صحیح البخاري، فقوى ال، وفرق صدقات كثیرة، ورتب جماعة لقراءة باإلفراج عن المسجونین باألعم

الذي تحرز منه، ولما أدرك العدید  )٣(بذلك أمره، وعزم أن یقبض على األمیر الحاج آل ملك النائب
من األمراء واألكابر ما سیترتب على ذلك من معارك بین األمراء فأخذوا في توزیع أموالهم وحرمهم 

لوا على السلطان وسألوه أن یعهد إلى أحد من إخوته، فطلب األمیر الحاج آل في عدة مواضع، ودخ
مع  )٤(وخالل ذلك اتفق األمیر أرغون العالئي. ملك النائب وبقیة األمراء، فلم یحضر إلیه أحد منهم

ا، ووقف معه من األمراء غرلو، تمر الموساوى؛ : جماعة على إقامة شعبان، وفرق فیهم ماًال كثیرً
فأنكر آل ملك . وانقسم بذلك األمراء إلى حزبین. میر الحاج آل ملك امتنع من إقامة شعبانلكن األ

ذلك، واجتمع مع األمراء بباب القلعة، وقبض على غرلو وسجنه، وتحالف مع األمیر أرغون العالئي 
ر وبقیة األمراء للعمل على مصالح المسلمین، وخالل ذلك توفي السلطان، فكتم األمیر شعبان خب

                                                
كا الخضري، من جملة األمراء بالدیار المصریة، أمسك بالقاهرة، ووسط في  (١) ُ األمیر سیف الدین الناصري المعروف بب

. ه٧٤٣سوق الخیل مع ثالثة من ممالیك السلطان، وعلق على باب زویلة ثالثة أیام، وكان ذلك في شهر رجب سنة 
، ٤٨٠، ص١؛ السخاوي، الدرر الكامنة، ج٤٦٦٧، ترجمة رقم١٨٥، ١٨٤، ص١٠الصفدي، الوافي بالوفیات، ج: انظر

  .١٢٩٨ترجمة رقم
  .٨٥-٨٢، ص١٠ري بردي، النجوم الزاهرة، ج؛ ابن تغ٣٦٢-٦٣٠، ص٢، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٢)

األمیر سیف الدین الحاج من كبار األمراء المشایخ رؤوس المشور أیام السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون، (٣) 
ا، وقتل سنة  ً وكان له بمصر شأن عظیم وله میل ألهل العلم والصالح، وله دار ومسجد، وعمر بالحسینیة جامع

، ٣، ط٩ج، )م١٩٩١فرانز شتایز، : فیسبادن(یوسف فان إس، : دي، الوافي بالوفیات، اعتناءالصف: انظر. ه٧٤٦
: ؛ الحسن بن عمر بن الحسن بن حبیب، تذكرة النبیه في أیام المنصور وبنیه، تحقیق٤٢٩٧، ترجمة رقم٣٧٣، ٣٧٢ص

  .٨٣، ٨٢، ص٣، ج)م١٩٨٦الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(محمد محمد أمین، 
األمیر سیف الدین أرغون العالئي الناصري، رأس نوبة الجمداریة الذي بقي فیها حتى وفاته على الرغم من تقلبه في   (٤)

الوظائف، وهو زوج والدة الملك الصالح إسماعیل والكامل شعبان، وكان مدبر مملكة الملك الصالح إسماعیل، وقتل سنة 
، ٨، ج)م١٩٩١فرانز شتایز، : فیسبادن(محمد یوسف نجم، : عتناءالصفدي، الوافي بالوفیات، ا: انظر. ه٧٤٨
فهیم محمد شلتوت، : ؛ ابن تغري بردي، الدلیل الشافي على المنهل الصافي، تحقیق٣٧٨٨، ترجمة رقم٣٥٥ص

  .١٠٥، ص١، ج)م١٩٧٩جامعة أم القرى، : السعودیة(
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موته حتى یستولى على السلطنة، لكن األمراء كان قد اجتمعوا، واتفقوا على تولیته دون أن یحدث 
  .)١(أي عراك بین الفریقین

ربیع األول  ٢٠في  المحموديوخرج عدد من األمراء أثناء مرض السلطان المؤید شیخ 
  .)٢(م إلى الصعید لقتال المفسدین هناك١٤١٦/ه٨١٩سنة 

لوا ممتلكاتهم خوفًا من الفتنة أن تثور؛ وذلك عندما اشتدد المرض واضطرب الناس ونق
م، بل أدى تثبیت السلطان لولده أحمد في والیة العهد ١٤٢٠/ه٨٢٣على السلطان المؤید شیخ سنة 

إلى كثرت هذه االضطرابات بین الناس بالقاهرة، واختالف أقوالهم في ضعف السلطان وأمره، 
ف خواص السلطان، فنقلوا ما في دورهم من ممتلكاتهم الثمینة وغیر وتوقعهم للفتنة، بل اشتد خو 

  .)٣(ذلك
م؛ كثر عبث ١٤٢١/ه٨٢٤ومع اشتداد مرض السلطان المؤید شیخ في ذي الحجة سنة 

المفسدین، وقطاع الطریق ببالد الصعید، وفحش قتل األنفس وأخذ األموال هناك، وكثرت 
األمیر التاج  -وكبیرهم ططر- مراء الذین في القلعة اإلشاعات، وافترق األمراء فرقا، فطلب األ

الشویكي، وخلعوا علیه في بعض دور القلعة، وجعلوه والي القاهرة، وشقها في تجمل زائد، حتى 
یرهب به من كان یفكر في النهب من مفسدي العامة، وما برح اإلرجاف بالسلطان في كل یوم حتى 

  .)٤(رتج الناس ساعة، ثم سكنوامات قبیل الظهر من یوم االثنین تاسعه فا
یرید الركوب  )٥(كما شاع خالل مرض السلطان المؤید شیخ أن األمیر قجقار القردمي

وسجنه  علیه، وكان یقصد من ذلك القبض على األمیر ططر، لكن األخیر بادره وقبض هو علیه،
وبسبب ذلك الخالف  جند،وصار إلیه تدبیر المملكة بعد وفاة المؤید، ونادى باإلنفاق في ال، بالقلعة

                                                
 .١٠٩، ١٠٨، ص١، ق١یل األمل، ج؛ ابن شاهین الظاهري، ن٦٧٨، ٦٧٧، ص٣، ق٢المقریزي، السلوك، ج (١)
  .٣٥٢، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٢)
؛ ابن شاهین ١٠٧، ص١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٥٤٣، ٥٣٩، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٣)

  .٧٤، ص٤، ق١الظاهري، نیل األمل، ج
  .٧٥، ص٤، ق١ج ؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل،٥٤٩، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٤)
األمیر قجقار القردمي قردمر الحسني، تنقل بعد أستاذه إلى أن أنضم للمؤید شیخ حین كان نائب الشام، فلما استقر  (٥)

في السلطنة قدمه، وعمله أمیر سالح ثم واله نیابة حلب، ثم غضب علیه المؤید ونفاه لدمشق، وأعاده بعد ذلك إلى 
على ولده، فأمسكه ططر قبل دفن المؤید وحبسه باإلسكندریة ثم قتل بها في  التقدمة وجعله من جملة األوصیاء

  .٧٠٠، ترجمة رقم٢١٢، ٢١١، ص٦السخاوي، الضوء الالمع، ج: انظر. ه٨٢٤سنة
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ف الناس من حدوث الفتنة بین األمراء، لكن لم یحدث ذلك، واستطاع األمیر ططر السیطرة  تخوّ
  .)١(على الموقف، وُحمل األمیر قجقار إلى سجن اإلسكندریة، وقیل أنه قتل هناك

برد  وعندما كثرت اإلشاعات بموت السلطان قایتباي ودفنه بسببه مرضه الشدید، بدأ األمیر
یمشي بین طائفة الممالیك الخشقدمیة  -)٣(وكان أحد أخّصاء األمیر جاني بك الفقیه-) ٢(بك حبس

لیكونوا عصبة لألمیر جاني بك لسلطنته، وكان األخیر تحدثه نفسه بالسلطنة، وحظي عنده جماعة 
ما  وعندما وصلت تلك الواقعة إلى األمیر یشبك، طلب برد بك وسأله عن. من خواص بسبب ذلك

نقل عنه، فأنكره وحلف یمینا أنه لم یصدر ذلك منه، فقامت علیه البینة وُكذب، فأمر یشبك ببطحه 
وضربه بین یدیه ضربا مبرحا أشرف منه على الهالك، ثم أقامه وأحضر عمامة یهودّي صفرا، 

واحات في وألبسها له، وقصد یشهره في القاهرة، فشفع فیه بعض األمراء، فأمر بسجنه ثم نفاه إلى ال
  .)٤(م١٤٧٧/هـ٨٨٢سنة 

م، كثرت اإلشاعات وزادت ١٤٣٧/ه٨٤١وعندما اشتد المرض على السلطان برسباي سنة 
حركة الممالیك واألمراء واضطرابهم، وقد صاروا فرًقا مختلفة اآلراء، وتخوف الناس من وقوع الفتنة 

هم خوفًا من النهب، واشتعلت فنقلوا ما في دورهم إلى الحواصل، وأخفى أهل الدولة أوالدهم ونساء
  . )٥(الفتنة بنواحي الصعید والوجه البحري

وكادت أن تحدث فتنة كبیرة بین الممالیك على أثر مرض السلطان برسباي، فقد انقسموا 
، وهم البرقوقیة، والظاهریة، والناصریة، والمؤیدیة، والسیفیة، )٦("القرانصة"فرقة یقال لها : إلى فرقتین
على طاعة الملك العزیز، وأن یكون األمیر الكبیر جقمق العالئي نظام الملك، كما اتفقوا  الذین اتفقوا

الممالیك "والفرقة اآلخرى . على أال یصعدوا إلى القلعة خوًفا على أنفسهم من الممالیك األشرفیة

                                                
؛ ابن تغري بردي، النجوم ٢٣٨، ٢٣٧، ص٣؛ العسقالني، إنباء الغمر، ج٥٦٣، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (١)

  .٨٠، ٧٩، ٧٧، ص٤، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج١٧١، ١٦٧، ص١٤الزاهرة، ج
. ه٨٨٩السیفي سودون من عبد الرحمن، هو أحد األمراء اآلخوریة، وتوفي سنة ) أو جیش(األمیر برد بك جبس  (٢)

  .٣٧٦، ص٧، ق٢ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج: انظر
اتونیة بعد مجیئه إلى القدس من شهر المحرم، وتوفي في شهر األمیر جاني بك الفقیه، كان أمیر سالح بالمدرسة الخ (٣)

، ٢مجیر الدین الحنبلي، األنس الجلیل، مج: انظر. ه، حین عوده من الحجاز، ودفن بالقلندریة بمامال٨٨٣رجب سنة 
  .٤٤٧ص
  .١٣٧، ١٣٦، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج١٩٩، ص٧، ق٢ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (٤)
؛ الصیرفي، نزهة ١٠٥، ص١٥؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج١٠٤٨، ص٢، ق٤لمقریزي، السلوك، جا (٥)

 .٣٦، ص٥، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٤١٩، ص٣النفوس، ج
معتقًا  یقصد بهم الممالیك القدامى، أما الممالیك الجدد فیقال لهم الممالیك الجلبان، أما إذا كان المملوك: القرانصة (٦)

  .١٢٢دهمان، معجم المصطلحات التاریخیة، ص: انظر. وله ولد فیقال له ابن الناس
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، واألمیر ، سكان الطباق بالقلعة، وهم األشرفیة، وأعیانهم األمیر أینال شاد الشراب خاناه"األجالب
یخشى باي أمیر أخور ثاني، واألمیر علي بیه الخازاندار، واألمیر مغلباي الجقمقي أستادار 

وهم یروا أن یكون األمر كله للملك العزیز وحده دون . ، واألمیر قرقماس قریب السلطان)١(الصحبة
  . )٢(األمیر جقمق

ظیم الدولة القاضي زین الدین فلما اشتهر أمر هاتین الطائفتین وشنعت القالة عنهما، قام ع
خماد نار الفتنة، لیصلح بین الفریقین ووافقه على ذلك األمیر . عبد الباسط في لم هذا الشعث، وإ

فلما تكامل . أینال الشاد، فاستدعى سكان الطباق من الممالك إلى جامع القلعة وأرسل إلى القضاة
م القاضي شرف الدین األشقر نائب كاتب الجمع مازال بهم حتى أذعنوا إلى الحلف، فتولى تحلیفه

السر، على اإلقامة على طاعة الملك العزیز، واالتفاق مع األمیر الكبیر جقمق، وأال یتعرض أحد 
منهم لشر وال فتنة، وال یتعرضوا ألحد من األمراء المقیمین بدیار مصر، وال إلى األمراء المجردین 

فلما حلف األمیر أینال واألمیر على بیه، . وال رزق وال إلى كفالء ممالك الشام في نفس وال مال
واألمیر تمرباى الدوادار، وعامة الممالیك، حلف القاضي زین الدین عبد الباسط أن یكون مع 
الفریقین، وال یباطن طائفة على األخرى، ثم قام الجمیع وقصد القاضي زین الدین دار األمیر الكبیر 

ثم . ة، حتى حلفه، وحلف بعده من بقى بدیار مصر من األمراءجقمق، ومعه عدة من أعیان األشرفی
نزل بعد ذلك األمیر أینال ثم األمیر على بیه إلى األمیر الكبیر جقمق، وقبل كل منهما یده، فابتهج 

  .)٣(بهما وبالغ في إكرامهما، وسكنت تلك الثائرة
حركة  :ن الممالیك منهاالعربان ضد السالطی تمردوبالنسبة لحركات : حركات تمرد العربان - ب

م بمخیمه ١٢٩٠/ه٦٨٩العرب ببالد الصعید أثناء مرض السلطان المنصور قالوون في شوال سنة 
بمسجد تبر، لذا، أخرج قالوون النائب طرنطاي األمیر قراقوش الظاهري واألمیر أبا شامة لتدارك 

  .)٤(ذلك األمر
: م؛ األولى١٤٦٨/ه٨٧٢نة وحدثت ثورتین للعربان خالل فترة مرض السلطان خشقدم س

لعرب بني عقبة بقیادة مبارك شیخ بني عقبة الذین ثاروا بالعقبة، واستولوا على إقامة الحاج التي 
                                                

  .٤٥٧، ص٥القلقشندي، صبح األعشى، ج: انظر. هو المتولي أمر المطبخ السلطاني: الصحبة أستادار (١)
  .١٠٥، ص١٥؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج١٠٥٠، ١٠٤٩، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٢)
؛ الصیرفي، ١٠٥، ص١٥؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج١٠٥٠، ١٠٤٩، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٣)

  .٣٨، ٣٧، ص٥، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٤٢٠، ص٣نزهة النفوس، ج
، )ه٦٨٩-ه٦٧٨ابن عبد الظاهر، تشریف األیام والعصور في سیرة الملك المنصور وتناول الحقبة ما بین سنتي  (٤)

الباز : ؛ النویري، نهایة األرب، تحقیق١٧٨، ص)م١٩٦١وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، : القاهرة(مراد كامل، : تحقیق
، ٧٥٤، ص٣، ق١؛ المقریزي، السلوك، ج١٧٣، ص٣١، ج)م١٩٩٢الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(العریني، 

٧٥٥.  
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ّزت من القاهرة، فنهبوها عن آخرها، وقتلوا جماعة ممن كانوا معها، منهم جار قطلو الّسیفى : جه
سلطان وزاد توّعكه، فعین تجریدة لقتالهم أحد أمراء آخوریة السلطان، فعظم ذلك على ال )١(دوالت باى

حاجب ) قلقسیز(بقیادة األمیر ُأزبك من ططخ رأس نوبة النوب الظاهري، واألمیر جانبك بقلقسیز 
، وعدة ممالیك من الممالیك السلطانیة، )٣(األشرفي، وصحبتهما أربعة من أمراء العشرات )٢(الحجاب

األمیر إینال األشقر، بالمسیر إلى جهة األمیر أزبك وكتب لنائب الكرك األمیر بالط، ونائب غزة 
  .)٤(بعقبة أیلة لدعمه في قتاله مع األعراب

ثورة یونس بن عمر الهواري بأسیوط الذي خرج عن طاعة السلطان في سنة : والثانیة
هـ، وثار ضد األمیر یشبك بن مهدي كاشف أسیوط ووقع بینهما حروب كثیرة، قُتل خاللها ٨٧٢

كانوا نحوًا من سبعین أو زیادة علیها، ورموا ببئر بجرجا وردم علیهم، وجرح األمیر عساكر عدة 
ف السلطان بذلك، وأنه یرید والیة  یشبك انهزم بوجهه جرحًا فاحًشا حتى كاد أن یقتل، فبعث یعرّ

، وأن یبعث تجریدة كبیرة للوجه القبلي على وجه السرعة لنجدته، فعیّن السلطان )٥(سلیمان بن عمر
، ویشبك من )٦(تجریدة نحوا من األربعمائة من الجند علیها قرقماس الجلب األشرفي أمیر سالح

ومنهم أمراء العشرات خمسة نفر أیًضا أشرفیة، وجماعة كبیرة . سلمان شاه الفقیه الدوادار الكبیر
عث نقیب وب. ممن الممالیك السلطانیة أشرفیة كبار وأشرفیة صغار، وعّدة من العشرات كلهم أشرفیة

هم على الخروج من یومهم إلى الصعید، فاعتذروا بعدم فراع حوائجهم، وطلبوا مهلة  .)٧(الجیش یستحّث
  
  

                                                
  .لم یستدل على ترجمه له (١)
لیه یرجع : جب الحجابحا (٢) لیه یشیر السلطان، ویتقدم من یتعرض ومن یرد، وإ یقوم مقام النائب في الوالیات، وإ

  . ٥٩دهمان، معجم األلفاظ التاریخیة، ص: انظر. عرض الجند وما شابه ذلك
ة یكون أمیرًا إمرة عشرة هي رتبة عسكریة في الجیش المملوكي، وتعني أن من یصل إلى هذه الرتب: أمراء العشرات (٣)

  .٢١دهمان، معجم األلفاظ التاریخیة، . في الحرب على عشرة فرسان
، ٢٧٣، ص٦، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٣٠١، ٣٠٠، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٤)

  .٤٥٢، ٤٥١، ص٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٧٤
الرة، وكان موالیًا للسطلة المملوكیة، واستقر في اإلمرة بعد عزل ابن سلیمان بن عمر الهواري، أحد أمراء عرب هو  (٥)

  .٢٦٨، ص٣السخاوي، الضوء الالمع، ج: انظر. هـ٨٨١عمه یونس بن إسماعیل، وكانت وفاته في سنة 
قدم إمرة سالح، یتوالها أحد األمراء المقدمین وعملها حمل السالح في الحفالت واالجتماعات، وهذا األمیر هو الم (٦)

. على السلحداریة من الممالیك السلطانیة وله اإلشراف على السالح خاناه السلطانیة، وما یستعمل لها ویقدم إلیها
الهیئة العامة : القاهرة(، محمد قندیل البقلي، مصطلحات صبح األعشى، ١٨، ص٤القلقشندي، صبح األعشى، ج

  .٤٥، ص١٥، ج)م٢٠٠٤لقصور الثقافة، 
  .٢٧٥، ص٦، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٣٠٤، ٣٠٣، ص١٦النجوم الزاهرة، جابن تغري بردي، (٧) 
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  : تولیة السلطان المملوكي ولي العهد وتعیین مجلس الوصیة خالل مرضه األخیر - جـ
عرَّفت المصادر المملوكیة المرض الذي یصیب السلطان المملوكي في نهایة حیاته، 

ا في القضاء علیه ویكون س ، وهو ما كان یدركه السلطان أیًضا من قرب وفاته، )١("بمرض الموت"ببً
لذا؛ كان یوصي العدید من السالطین بالسلطنة ألحد أبنائهم بوالیة العهد خالل هذه الفترة، ولكي 

أهل وأرباب الدولة من یعلن السلطان وصیته یستدعي الخلیفة العباسي، وقضاة القضاة، واألمراء، 
ا له على السلطنة، وبالطبع یوافق الحاضرون على اختیاره ویبایع ولي  الحل والعقد، ویعین ابنه خلفً

  .العهد
األمیر جنكلي واألمیر آل ملك والجاولي : ومن أمثلة ذلك اجتماع أكابر األمراء مثل

ون، وبعثوا واألحمدي وغیرهم؛ للمشورة فیما یدبرونه مع شدة مرض السلطان الناصر محمد بن قالو 
مملوكا إلى األمیر قوصون واألمیر بشتاك لیأخذا لهم اإلذن للدخول إلى السلطان فأخذوا لهم اإلذن، 
قال األمیر الجاولي وآل ملك للسلطان بأن یعهد ألحد أوالده بالسلطنة، فأجاب إلى ذلك وطلب ولده 

بكر سلطانا بعده، وأوصاه  ثم جعل السلطان ابنه أبا. أبا بكر وطلب قوصون وبشتاك وأصلح بینهما
باألمراء، وأوصي األمراء به، وعهد إلیهم أال یخرجوا ابنه أحمد من الكرك وحذرهم من إقامته 

لیهما تدبیر ابنه أبي بكر وحلفهما ثم حلف السلطان . سلطانا، وجعل قوصون وبشتاك وصییه، وإ
عنه قوته وأخذ في النزع یوم  وبات السلطان لیلة الثالثاء، وأصبح وقد تخلت. األمراء والخاصكیة

  .)٢(األربعاء فاشتد علیه كرب الموت حتى مات أول لیلة الخمیس حادى عشریه
م، ١٣٩٩/ه٨٠١ولما حصل للسلطان برقوق إفاقة من مرضه خالل شهر شوال سنة 

 استدعى أمیر المؤمنین الخلیفة المتوكل على اهللا أبا عبد اهللا محمد، وقضاة القضاة، وسائر األمراء
والعلماء وسائر أرباب الدولة، وحلفهم ألوالده الثالثة األول لفرج، وبعده لعبد ، )األكابر واألصاغر(

فابتدأ الخلیفة بالحلف البنه األمیر فرج أنه هو السلطان بعد وفاة أبیه ثم  العزیز، وبعده إلبراهیم،
وأوصى أن یكون ، )٣(هللاحلف بعده القضاة واألمراء، وتولى تحلیفهم كاتب السر فتح الدین فتح ا

األمیر الكبیر إیتمش نظام المملكة وكافل األمیر الصغیر، ویكون إلیه الحل والعقد والوالیة والعزل، 

                                                
  .٢٢، ص٣، ق١ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (١)
  .١٦٤، ١٦٣، ص٩؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٥٢٣، ٥٢٢، ص٢، ق٢المقریزي، السلوك، ج (٢)
الداودي، رئیس األطباء، تولي كاتب السر بدًال عن بدر الدین عمود الریس فتح الدین فتح اهللا بن معتصم بن نفیس  (٣)

  .٩٢٦، ص٢، ق٣المقریزي، السلوك، ج: انظر. ه٨٠١الكلستاني سنة
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األمیر  )١(وجعل لكل أمیر مقدم ألف أوصیاء له في مصر والشام، وأن یكون من الطبلخانات
ا، ومن العشرات أیًضا یلبغا السالمي ا قطلبوغا الكركي أیًضا وصیً ، وأن یكون أمیر المؤمنین ناظرً

ثم كتب وصیته أوصى فیها لزوجاته، وسراریه وخدامه بما جملته مائتان وعشرون ألف ، على الجمیع
دینار، وأوصى أن تعمر له تربة الحوش الذي یدفن فیه ممالیكه إلى جانب تربة األمیر یونس 

ء والصالحین، وأوصى أن سائر أمالكه الدوادار، وأوصى أن یدفن بها في لحد عند العلماء والفقرا
ا على تربته   .)٢(تكون وقفً

وطلب السلطان المؤید شیخ المحمودي القضاة واألمراء في شهر شوال سنة 
ا وخمسة أیام السلطنة  ١٧م، لتولیة ولده الرضیع األمیر أحمد الذي یبلغ عمره ١٤٢٠/ه٨٢٣ شهرً

قائم بأمره، كما جعل أمراء ثالثة قائمیین بتدبیر من بعده، وجعل األمیر الكبیر ألطنبغا القرمشي ال
وحلفهم على . قجقار القردمي، وتنبك میق، وططر: الدولة حتى یحضر القرمشي من حلب؛ وهم

ذلك، ثم حلف الممالیك في الیوم الثاني، وفي الشهر التالي ذي الحجة أثبت السلطان عهده لألمیر 
  .)٣(عبد الرحمن التفهمني الحنفي وبعده بقیة القضاةأحمد بالسلطنة على قاضي القضاة زین الدین 

ولما اشتدد المرض على السلطان الظاهر ططر استدعى یوم الجمعة شهر ذي الحجة سنة   
م الخلیفة والقضاة إلى القلعة، وقد اجتمع األمراء والمباشرون والممالیك، وعهد ١٤٢١/ه٨٢٤

ته األمیر جانبك الصوفي، واألمیر برسباي السلطان البنه األمیر محمد، وأن یكون القائم بدول
  . )٤(الدقماقي، فحلف األمراء على ذلك

وحدثت سابقة تاریخیة في عصر السلطان جقمق غیرت من نظام السلطنة واختیار ولي 
العهد، فقد خلع جقمق نفسه من السلطنة، وترك حریة اختیار ولي العهد للخلیفة والقضاة، لیتولى ابنه 

على قید الحیاة، وهي سابقة سیتبعها السالطین فیما بعد، بل سیتخذها األمراء  الحكم وهو مازال
  .كمبدأ جدید الختیار السلطان

محرم لشدة ما هو فیه،  ٢٠فعندما ظهرت امارات الموت على السلطان جقمق في 
هد استدعى الخلیفة وقضاة القضاة واألمراء وأرباب الدولة من أهل الحل والعقد وفي ظنهم أنه سیع

                                                
ُرقى إلى درجة یستحق بها أن تضرب الموسیقى على : الطبلخانات (١) یقصد هنا أمیر الطبلخاناه، وهو األمیر الذي ی

: انظر. ي الزیادة إلى ثمانین، ویعد أمیر الطبلخاناه في الدرجة الثانیة بین األمراءبابه، ویكون أمیر أربعین، ویتدرج ف
  .١٠٦دهمان، معجم األلفاظ التاریخیة، ص

  .٤٩٢، ٤٩١العیني، عقد الجمان، تحقیق إیمان شكري، ص؛ ٩٣٧، ٩٣٦، ص٢، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٢)
؛ ابن شاهین ١٠٧، ص١٤بردي، النجوم الزاهرة، ج ؛ ابن تغري٥٤٣، ٥٣٩، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٣)

  .٧٤، ٧١، ٧٠، ص٤، ق١الظاهري، نیل األمل، ج
  .٢٠٦، ص١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٥٨٧، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٤)
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لولده كما هي العادة المستمرة، لكن جقمق خلع نفسه من الحكم، وترك لهم اختیار من یخلفه في 
السلطنة، مع ثناءه على ولده عثمان، فاختیر عثمان للسلطنة وتم مبایعته، وظل جقمق في محل 

  .)١(م١٤٥٣/ه٨٥٧سكنه من الحوش حتى توفي في لیلة الثالثاء ثالث صفر سنة 
ض على السلطان إینال وظهرت علیه عالمات الموت حتى لم یستطع ولما اشتدد المر 

الكالم، طلب حضور الخلیفة والقضاة األربعة، واألمراء، وأرباب الدولة من أهل الحل والعقد بقاعة 
الدهیشة، فخلع نفسه من السلطنة، وطلب مبایعة ولده األمیر أحمد بالسلطنة، فبایع جمیع الحضور، 

سلطنة واحتفل به في موكب حافل حتى أنزل بالقصر ودخله، ورفع على سریر وأفیض علیه بشعار ال
  .  )٢(الملك، كل ذلك واألشرف إینال مازال على قید الحیاة

ا لتدهور الحالة الصحیة للسلطان قایتباي قام األمیر قانصوه خمسمائة بخلعه من  ونظرً
ك الناصر محمد بن قایتباي السلطنة، السلطنة في حضرة الخلیفة والقضاة واألمراء، وولى ابنه المل

من ذي  ٢٧ولم یمر إال یوم واحد على سلطنته حتى توفي السلطان األشرف قایتباي یوم األحد 
  .)٣(م١٤٩٦/ه٩٠١القعدة سنة

 :اآلثار االقتصادیة ألمراض سالطین الممالیك: ثالثاً 
یحدث من غلق األسواق  من اآلثار االقتصادیة التي ترتبت على مرض السلطان المملوكي، ما كان

  .وتوقف البیع، وحدوث خلل في العملة وغیرها
م؛ ١٣٤٥/ه٧٤٦فقد أدى مرض السلطان الصالح إسماعیل وعدم خروجه للخدمة سنة 

إلى كثرت األراجیف بموته، وكثرت القال والقیل في أمر السلطنة، وحرص العامة عند استعمال 
حتى ركب الوالي والمحتسب وجماعة من الجنود  للفلوس، وغلقت األسواق والحوانیت بالقاهرة،

  .)٤(معهما؛ فضربوا جماعة وشهروهم

                                                
 ؛ السخاوي، وجیز٤٥٣، ٤٥٢، ص١٥؛ النجوم الزاهرة، ج٤٠٥، ٣٩٩، ص٢ابن تغري بردي، بدائع الزهور، ج (١)

  .٦٧٥، ٦٧٤، ص٢الكالم، ج
؛ السخاوي، وجیز ١٧٠، ص٢؛ مورد اللطافة، ج٢٢٠-٢١٨، ١٥٦، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٢)

  .١٠٢- ١٠٠، ص٦، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٧٣٦، ص٢الكالم، ج
شاهین الظاهري، نزهة  ؛ ابن٤٣؛ ابن الشحنة، البدر الزاهر، ص١٨٣، ١٨٢البصروي، تاریخ البصروي، ص (٣)

؛ ٣٢٤، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٩٠٩، ص٢؛ ابن سباط، صدق األخبار، ج١٤٧، ١٤٦األساطین، ص
  .٥٦، ص٢الشوكاني، البدر الطالع، ج

  .١٠٩، ص١، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٦٧٧، ص٣، ق٢المقریزي، السلوك، ج (٤)
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كما أدى انتشار األراجیف بموت السلطان برقوق خالل مرض موته في شهر شوال سنة 
  .)١(م إلى غلق األسواق؛ حتى ركب الوالي ونادى باألمان واالطمئنان، والبیع والشراء١٣٩٩/ه٨٠١

م ١٤١٦/ه٨١٩ؤید شیخ الذي الزمه لفترة طویلة من سنة وخالل مرض السلطان الم
ا على الحیاة االقتصادیة خاصة مع مالزمته ١٤٢١/ه٨٢٤وحتى تاریخ وفاته سنة  م، كان له آثارً

  . للفراش وانقطاعه عن متابعة شئون السلطنة لمدد طویلة، وانتشار اإلشاعات بموته بسبب ذلك
بیع والشراء من انحطاط النقود وتغیرها، مع م كثر الخداع في ال١٤١٦/ه٨١٩وخالل سنة 

واستمرت األسعار في . )٢(ثبات السعر في المبیعات، وعز وجود لحم الضأن ولحم البقر بالقاهرة
ا، وذلك لكثرة ١٤١٩/ه٨٢٢االرتفاع خالل سنة  م، وصار الخبز عزیز الوجود باألسواق أحیانً

ا للزیادة في أسعارها   .)٣(اختزان الغالل، طلبً
ه، فأبیع األردب من القمح قریبًا من ثالثمائة ٨٢٢تفعت األسعار في شهر المحرم سنة وار 

درهم، واألردب من الشعیر بمائتین وخمسین، والفول كذلك، وحمل التبن بثمانین، وقد قل جًدا، وبیع 
ع الفدان من البرسیم بقریب من ألفي درهم، وذلك كان الدود قد رعى أكثر البرسیم، فعز جًدا، وبی

الرطل من الزیت بثمانیة ومن السیرج كذلك، ومن العمل المصري بخمسة عشر ومن السمن كذلك، 
ومن اللحم البقري ستة دراهم، ومن الضاني بثمانیة، ومن الجبن المقلي بثمانیة، وارتفعت األسعار 

  .)٤(في كل شيء
قص وعاودت األسعار مرة أخرى باالرتفاع فبجانب استمرار مرض السلطان، أدى ن

ه إلى ارتفاع األسعار؛ فبلغ أردب القمح ٨٢٢منسوب النیل عشرة أصابع خالل شهر شعبان سنة 
أكثر من ثالثمائة درهم ووصل إلى ثالثمائة وخمسین في شهر ذي القعدة، وزاد سعر اللحم وغیره، 
 حتى أكلت الناس الكالب والسنانیر، ثم كثر قطاع الطریق في النیل وأخذهم المراكب الموسقة

 ٢٥ )٥(بالغالل ونحوها، مع كثرة ما حمل من الغالل إلى الحجاز، لشدة الغالء به حتى بلغت الغرارة
ا للزیادة في أسعارها فلما كان یوم . دینار، وشره أهل الدولة وأتباعهم في الفوائد، واختزانهم الغالل طلبً

                                                
؛ ابن شاهین الظاهري، ٤٩٢؛ العیني، عقد الجمان، تحقیق إیمان شكري، ص٩٣٦، ص٢، ق٣المقریزي، السلوك، ج (١)

  .٥٢٤، ص٢، ق١؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٣، ص٣، ق١نیل األمل، ج
؛ ابن ایاس، ٣١٤، ص٣، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٣٦٩، ٣٦٨، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٢)

  .٢٩، ص٢بدائع الزهور، ج
؛ ابن شاهین الظاهري، نیل ٨٤، ص١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٤٩٨، ص١، ق٤ي، السلوك، جالمقریز  (٣)

  .٤٠، ص٤، ق١األمل، ج
  .٣٦٠العیني، عقد الجمان، تحقیق القرموط، ص (٤)
  .٣٦٠العیني، عقد الجمان، تحقیق القرموط، ص: انظر. هي أردب وربع أردب بالمصري (٥)
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بعض قلق الناس،  الخمیس سادس عشره نودي على النیل بزیادة إصبعین بعد رد النقص، فسكن
  .)١(وتیسر وجود األخباز باألسواق

م اختفى لحم الضأن من أسواق القاهرة لعدة أیام، ١٤٢٠/ه٨٢٣وفي شهر ذي القعدة سنة 
وقل وجود لحم البقر ثم ظهر لحم الضأن مرة أخرى فبیع بعشرة دراهم للرطل بعد أن كان یباع 

  .)٢(بسبعة وبتسعة دراهم
، وكسدت األسواق، وبارت البضائع ارتفعت األسعار م١٤٢١/ه٨٢٤ومع بدایة سنة 

ا وقوف حاله، وقلة  بأیدي التجار، وتوقفت األحوال، وكثرت الشكایة بالبالد، فال تجد إال شاكیً
مكسبه، وتخوف الناس في القاهرة من وقوع الفتنة بموت السلطان، كل ذلك مع كثر عبث المفسدین، 

  .)٣(وتزاید جور الوالة والحكام وأتباعهم
 ٢٤ومع ذلك حاول السلطان المؤید شیخ إحداث تنشیط لالقتصاد خالل فترة مرضه في 

ا، وكان في كل سنة نحو ستة ٨٢٣ربیع اآلخر سنة  ه؛ فأبطل مكس الفاكهة البلدیة والمجلوبة مطلقً
آالف دینار سوى ما یأخذه القبط الكتبة واألعوان ویقارب ذلك، ونقش ذلك على باب الجامع 

  .)٤(المؤیدي
وبعد شفاء السلطان قایتباي من مرضه الذي أصابه أثناء رحلته للبالد الشامیة، رسم في 

التي كانت تؤخذ من التحكیر ، بإبطال ضریبة ه٨٨٢سنة یوم الجمعة السادس من شهر رمضان 
أصحاب الخانات، والمكوس على الحطب والتبن، وغیره، وأجهر النداء بذلك بدمشق بالجامع 

  . )٥(به رخامة األموي، ونقش
ه؛ ارتفع سعر الغالل عما كانت قبل ٨٩١وخالل مرض السلطان األشرف قایتباي سنة 

  .)٦(ذلك، بل وسعر الكثیر من المأكوالت
  
  

                                                
؛ ابن شاهین الظاهري، نیل ٣٦٠؛ العیني، عقد الجمان، تحقیق القرموط، ص٥٠٣، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (١)

  .٤٣، ص٤، ق١األمل، ج
  .٥٤٢، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٢)
  .٥٤٩، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٣)
، تحقیق ؛ العیني، عقد الجمان٢١٧، ص٣؛ العسقالني، إنباء الغمر، ج٥٢٧، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٤)

؛ ابن ٤٧٤، ص٢؛ الصیرفي، نزهة النفوس، ج٩٤، ص١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٣٨١القرموط، ص
  .٥٨، ص٤، ق١شاهین الظاهري، نیل األمل، ج

  .٨٧ابن الجیعان، القول المستظرف، ص (٥)
  .٢٤، ص٨، ق٢ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (٦)
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 :اآلثار االجتماعیة ألمراض سالطین الممالیك: رابعاً 
یعتري الناس في الدولة المملوكیة من خوف على السلطان المملوكي وتعاطف  مع ما كان 

والدعاء له بالصحة  والعافیة  خوفًا من الفتن وانفالت األمن  إال أنه كان ألمراض سالطین  معه
الممالیك عدد  من التأثیرات اإلیجابیة على الحیاة االجتماعیة، فأثناء مرض السلطان كان یغدق 

. ساجینالهبات على األمراء والمقربین له، ویوزع الصدقات على الفقراء والمساكین، ویعفي عن الم
ا هللا تعالى حتى یتمم شفاءه   .كل هذا تقربً

فقد أفرج السلطان الناصر محمد أثناء مرضه عن العدید من المساجین الذین كان منهم 
  .)١(النشو وأخوه الشیخ أكرم، وذلك بعد أن ُأمسكوا، وُصودروا

السلطان الظاهر برقوق من الصدقات خالل مرض األخیر، ففي العاشر من صفر وأكثر 
فرق فیهم، فاجتمع تحت القلعة منهم عالم كبیر ١٣٩٩/ه٨٠١نة س ُ م رسم للفقراء بمال كثیر ی

. )٢(شخًصا، ما بین رجل وامرأة، وصغیر وكبیر٥٧وازدحموا ألخذ الذهب، فمات في الزحام منهم 
  .وهذا یدل على كثرت الناس والقدر الكبیر من المال الذي تم توزیعه

ق في نفس السنة یوم األحد العاشر من شوال بأن یتصدق كما أمر السلطان الظاهر برقو 
عنه، فتصدق األمیر سودودن أمیر آخور كبیر، على كل فقیر بأفرنتي فجملة ما تصدق به في ذلك 

ا)٣(الیوم خمسة عشر ألف أفرنتي   . )٤(، وكانت قیمة كل أفرنتي في ذلك الیوم ثالثین درهمً
طان في نفس الشهر والسنة مختلفة عما وذكر ابن إیاس مبالغ أخرى تصدق بها السل

ا على ید األمیر سودون، فقال نقًال عن الخازاندار  إن : ")٥("الزیني صندل المنجكي"تصدقه به سابقً
السلطان تصدق في هذه المرضة، على الفقراء والعلماء، بأربعة عشر ألف دینار وستة وتسعین 

ا، خارجا عما أنعم به على العجائز واألرام   .)٦("ل واألیتامدینارً

                                                
  .٦١٦، ص٣، ق٢المقریزي، السلوك، ج (١)

؛ ابن إیاس، بدائع ١٢، ص٣، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٩١٩، ص٢، ق٣المقریزي، السلوك، ج(٢) 
  .٥١٢، ص٢، ق١الزهور، ج

واألفرنتي، یقصد النقد األفرنجي المضروب . ٤٩٣، ص١نزهة النفوس واألبدان، ج: انظر. ویذكرها الصیرفي أفلوري (٣)
  .١٩أحمد محمد عیسى، شرح غریب، ص: انظر. في الحیاة المملوكي وقبلها في أوروبا والذي جرى التعامل به

  .٤٩٣، ص١؛ الصیرفي، نزهة النفوس، ج٤٩٢، عقد الجمان، تحقیق إیمان شكري، صالعیني (٤)
الزیني صندل المنجكي الیوسفي، نائب الشام الرومي الطواشي تنقل إلى أن خدم الظاهر برقوق، وحظى عنده حتى  (٥)

ا، وقربه وأدناه منه، ونال في أیام الظاهر من الوجاهة والحرمة ما لم ینله غیره من أبناء جنسه، جعله خاز  ا كبیرً ندارً
السخاوي، : انظر. ه، ودفن في تربته تحت صهریج سیده منجك بالقرب من باب الوزیر٨٠١رمضان سنة ٢٣وتوفي في 

  .١٢٤٠، ترجمة رقم٣٢٣، ٣٢٢، ص٣الضوء الالمع، ج
  .٥٢٥، ص٢، ق١س، بدائع الزهور، جابن إیا (٦)
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الناصر فرج بن برقوق فقد أخرج فرًسا من االصطبل أثناء مرضه سنة أما السلطان 
  .)١(م، وباعها بمائتي ألف درهم، وتصدق بثمنها على الفقراء١٤٠٥/ه٨٠٨

م في بیت ابن ١٤١٩/ه٨٢٢وقضى السلطان المؤید شیخ فترة استشفاءه من مرضه سنة 
وحراقته بالنیل، وخالل ذلك أحضر الحراریق من ساحل مصر إلى  البارزي وبیت نور الدین الخروبي

الذهبیة وبقیة الحراریق سائرة  )٢(ساحل بوالق وزینت بأفخر زینة وأحسنها، وركب المؤید في الحراقة
ا، والناس على اختالف طبقاتهم مجتمعون للتفرج فال  معه، مقلعة ومنحدرة، وتلعب بین یدیه أحیانً

ثم تقدم إلى الممالیك السلطانیة بلعب الرمح على شاطئ النیل وهو یشاهدها  ینكر على أحد منهم،
ومع ذلك فإنه ال ینهض أن یقوم بل یحمل على األعناق، فمرت للناس ببوالق في تلك األیام واللیالي 
ُسمع بمثلها، ولم یكن فیها شيء مما ینكر كالخمور ونحوها إلعراض السلطان عنها، فلما  أوقات لم ی

 ١٦إلى أن كان یوم الوفاء في  -كما هي عادتها  -الخروبیة أرست الحراریق بساحل مصر نزل ب
رجب  ركب السلطان من الخروبیة في الحراقة على النیل إلى المقیاس ثم إلى الخلیج حتى فتح على 

  .)٣(العادة، وتوجه على فرسه في الموكب إلى القلعة فكانت غیبته عنها في تنزهه ثالثین یوما
ث السلطان األشرف برسباي خالل إصابته بمرض القولنج في جمادى اآلخر سنة وبع

  .)٤(بمال لتفرقته في الفقراء، والمستحقین وهو محجوب عن الناسم ١٤٣٤/ه٨٣٧
كما تصدق السلطان قایتباي على الفقراء نحوا من ألف دینار على ید قطب الدین 

  . )٥(جلهم لمرض ر ١٤٨٦/ه٨٩١الخضیري خالل مدة انقطاعه سنة 
كما كان االعتقاد في السحر أحد اآلثار االجتماعیة المهمة ألمراض السالطین في الدولة 

م حدث للسلطان الملك الصالح عماد الدین إسماعیل رعاف ١٣٤٢/ه٧٤٣في سنة المملوكیة 
ها سحرته، وهجمت علیها وأوقعت  ه أمّ السلطان األشرف كچك خوند أردو بأنّ مستمرّ فاتهمت أمّ

طة على موجودها وضربت عّدة من جواریها لیعترفن علیها، فلم یكن غیر قلیل حتّى عوفى الحو 

                                                
  .٧٢٧، ٧٢٢، ص٢، ق١، بدائع الزهور، ج؛ ابن إیاس١٢٣، ص٣، ق١ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (١)
  .٦٠دهمان، معجم األلفاظ التاریخیة، ص: انظر. سفینة حربیة تحمل أسلحة ناریة :الحراقة (٢)
؛ ابن تغري بردي، النجوم ١٩٦، ص٣، إنباء الغمر، ج؛ العسقالني٥٠٢-٥٠٠، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٣)

  .٤٨، ص٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٤٢، ص٤، ق١، ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٨٦، ص١٤الزاهرة، ج
؛ ابن شاهین الظاهري، نیل ٢٧٩، ص٣؛ الصیرفي، نزهة النفوس، ج٩٥مؤرخ شامي مجهول، حولیات دمشقیة، ص (٤)

  .٣٥٠، ص٤، ق١األمل، ج
  ٢٢٨، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٤، ص٨، ق٢ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج(٥) 
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السلطان، ورسم بزینة القاهرة، وحملت أمّ السلطان الى المشهد النفیسّى قندیل ذهب، زنته رطالن 
  .)١(وسبع أواق ونصف أوقیة

وفیة واألولیاء، ومن األثار االجتماعیة كذلك اعتقاد السلطان األشرف قایتباي في الص
والشفاء من خاللهم، وتصدیقه لتنبئهم ببقائه في السلطنة وحكم المسلمین؛ فعندما دخل قلعة دمشق 

م، توسل إلى األولیاء في حصول على العافیة ١٤٧٧/ه٨٨٢محمًال على المحفة لشدة مرضه سنة 
، »علي الدقاق«الشیخ  :بجانب توسله إلى اهللا تعالى، فوصلت له البشارة بعافیته من مشایخهم منهم

بالعافیة، وبدوام والیته على » علي الصنادیقي«كما تنبأ له الشیخ . »علي المجدوب«والشیخ 
  .)٢(المسلمین، وعندما علم قایتباي بهذه النبوءة، أكدها برؤیة جاءته في منامه

وفي ذات السیاق یُالحظ مصاحبة شفاء السالطین كثیر من مراسم االحتفال، ففي عقب 
علن ذلك في أرجاء البالد بالقاهرة، ومصر، والشام وباقي أرجاء السلطنة، شف ُ اء السلطان المملوكي ی

ا إلى الحمام أوًال، ثم إلى المیدان واألسواق، وقد  ویبدأ السلطان في النزول من القلعة فیذهب أحیانً
الحتفاالت التي یمكننا علقت بها الزینة، لیتحلق الناس حول السلطان احتفاًال بعافیته؛ وغیرها من ا

  :، ونحصرها في النقاط التالیة”المراسم الخاصة إلعالن شفاء السلطان المملوكي“علیها أن نطلق 
ام عقب شفاءه؛ وذلك كما یبدو إلعادة النشاط  -١ نزول السلطان من القلعة إلى الحمَّ

م ١٣١٥/ه٧١٥ فبعد شفاء السلطان الناصر محمد بن قالوون من إصابته خالل سنةإلى جسده؛ 
ولما عوفي السلطان  .)٣(دخل الحمام وحلق رأسه كله، واقتدى األمراء والممالیك به فحلقوا رأسهم مثله

  .)٤(إلى الحمامم عبر ١٣٧٦/ه٧٧٨رجب سنة  ٢٩األشرف شعبان من مرضه في یوم الجمعة 
م الحمام ١٤٢٠/ه٨٢٣شوال سنة  ٢٩ودخل السلطان المؤید شیخ المحمودي في 

كما دخل السلطان الظاهر ططر الحمام في أول ذي القعدة سنة  .)٥(ما به من األمراضلیتناقص 
  .)١(م بعد شفاءه من المرض الذي أصابه، ولزم بسببه الفراش١٤٢١/ه٨٢٤

                                                
؛ وللمزید من التفاصیل ٨١، ص١٠؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٦٢٥، ص٣، ق٢المقریزي، السلوك، ج (١)

دار النهضة العربیة،  :القاهرة(سعید عبدالفتاح عاشور، المجتمع المصري في عصر سالطین الممالیك، : انظر
  .٢٦٨-٢٦٧، ص)م١٩٩٢

  .٨١، ٨٠ابن الجیعان، القول المستظرف، ص (٢)
أي عصر (ومن یومئذ بطل إرخاء العسكر ذوائب الشعر، واستمر إلى الیوم : "ویعلق المقریزي على ذلك قائًال  (٣)

د هذا إشارة إلى تغییر جدید في یع: "كما یعلق زیادة على ذلك قائًال . ١٤٨، ص١، ق٢السلوك، ج: انظر)". المقریزي
  .٤، هامش١٤٨المقریزي، نفسه، ص: انظر". أزیاء الناس بدولة الممالیك في مصر في العصور الوسطى

  .١١٤، ص٢، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٢٧٠، ص١، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٤)
  .٥٤٠، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٥)
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صعود الخلیفة والقضاة والفقهاء واألمراء إلى القلعة للتهنئة السلطان على شفاءه،  -٢
شفاء السلطان الناصر فبعد الخلیفة إلى عامة الناس؛  ویكون السلطان في استقبال المهنئین من

، ولما عوفي السلطان خشقدم من )٢(ه٧١٥محمد بن قالوون طلع كبار رجال الدولة للتهنئة سنة 
ه صعد إلیه قضاة القضاة والمشایخ لتهنئته بالعام ٨٦٧اإلسهال الذي أصابه في محرم من سنة 

ایتباي دخل علیه الخلیفة والقضاة لتهنئته بشهر جمادي شفي السلطان قولما . )٣(الجدید وبعافیته
  .)٤(األخرى وبعافیته

رسال المكاتبات  -٣ اإلعالن عن شفاء السلطان في شوارع القاهرة ومصر وأسواقهما، وإ
صفر سنة  ٢١في فبعد شفاء السلطان حسام الدین الجین . إلى األعمال لإلعالن عن ذلك

 .)٥(القاهرة ومصر، وكتب بالبشائر إلى األعمال بذلكم، دقت البشائر، وزینت ١٢٩٨/ه٦٩٧
م أنشئت كتب ١٣٣٠/ه٧٣٠وعندما عوفي السلطان الناصر محمد بن قالوون من إصابته سنة 

البشائر بعافیته وصحته إلى النواب بسائر الممالك السلطانیة، وتوجه بها األمیر سیف الدین آقبغا 
بعافیة ، ونودي )٧(وصل دمشق، ومنها إلى حلب ثم عادبعد صالة الجمعة ف )٦(عبد الواحد الجمدار

                                                                                                                        
، ابن شاهین ٢٠٥، ٢٠٤، ص١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٥٨٦، ص٢، ق٤جالمقریزي، السلوك،  (١)

  .٩٨، ص٤، ق١الظاهري، نیل األمل، ج
  .١٤٨، ص١، ق٢جالمقریزي، السلوك،  (٢)
؛ ١٥١-١٤٩، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٢٧٤، ٢٧٢، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٣)

  .٤٠٠، ص٢ر، جابن إیاس، بدائع الزهو 
  .٢٢٩، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٣٠، ص٨ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج (٤)
، ٥٣٦، ص٢، ق١؛ البرزالي، المقتفي، ج٣٨٧، ٣٨٦، ص١الجزري، تاریخ حوادث الزمان، تحقیق تدمري، ج (٥)

  .٤٤؛ مجهول، تاریخ سالطین الممالیك، ص٥٣٧
واحد الناصري، هو من ممالیك الملك الناصر محمد بن قالوون، وأخو زوجته خوند األمیر سیف الدین آقبغا عبد ال (٦)

طغاي، تنقلت به األحوال من الجمداریة إلى أمیر مائة مقدم ألف، ثم إلى االستداریة، وتولى شاد العمائر ومقدم 
ان األشرف كجك أخرجه الممالیك، وبعد وفاة الناصر صادر جمع أمالكه الملك المنصور أبو بكر، ولما تولى السلط

األمیر قوصون إلى دمشق، ورسم له السلطان الناصر أحمد بن قالوون بنیابة حمص، ثم نقل إلى والیة دمشق حتى 
الصفدي، : انظر. ه٧٤٤قبض علیه وأعتقل في القلعة بمصر ثم نفي إلى اإلسكندریة فحبس بها إلى أن قتل سنة 

، ٤٨١، ٤٨٠، ص٢؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج٤٢٣٦م، ترجمة رق٣٠٥، ٣٠٤، ص٩الوافي بالوفیات، ج
دهمان، معجم األلفاظ التاریخیة، : انظر. هو الذي یتصدى إللباس السلطان أو األمیر ثیابه: والجمدار. ٤٨٥ترجمة رقم

  .٥٤ص
  .٣٠٣، ص٣٣النویري، نهایة األرب، ج (٧)
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، وزینت القاهرة م١٤٠٥/ه٨٠٨من محرم سنة  ١٣من مرضه في السلطان الناصر فرج بن برقوق 
  .)١(توجه األمیر یشبك الموساوي األفقم إلى الشام؛ لیبشرهم بشفائهو ومصر، 

عالن عن عافیة م لإل١٣٣٠/ه٧٣٠وقدم البرید من مصر إلى الشام في شهر صفر سنة 
  .)٢( السلطان الناصر محمد بن قالوون من الحمى التي أصابته

تعلق الزینة في أرجاء القاهرة ومصر وباقي األعمال، وتقام الحفالت، : تعلیق الزینات -٤  
ویبدأ نزول السلطان من القلعة لیتجول في األسواق والمیادین لمقابلة عامة الناس، واغداق الهبات 

  .والتصدق على الفقراء، واألفراج عن بعض المسجونینعلى األمراء 
وقد حددت المصادر في أحیان كثیرة االحتفاالت وتعلیق الزینة بعافیة السلطان لمدة ثالثة 

فقد دقت البشائر بعد شفاء السلطان األشرف شعبان من مرضه ثالثة أیام سنة  أیام،
   .)٣(م١٣٧٦/ه٧٧٨

لعة الجبل وغیرها في ربیع اآلخر سنة كما دقت أیًضا لمدة ثالثة أیام في ق
 ١٥إلى یوم  ١٣وعلقت الزینة ثالثة أیام من یوم . )٤(م لشفاء السلطان األشرف إینال١٤٥٨/ه٨٦٢

دقت البشائر أیًضا لمدة ثالثة أیام بعد و  .)٥(من شهر محرم لشفاء السلطان الناصر فرج بن برقوق
   .)٦(م١٤٦٢/ه٨٦٦خشقدم في محرم سنة شفاء السلطان 

وقد یحدث أن تقام االحتفاالت أكثر من ثالثة أیام ومن ذلك، حفلة شفاء السلطان حسام 
، وكذلك حفلة شفاء )٧(م١٢٩٨/ه٦٩٧الدین الجین التي بقیت فیها الزینة مدة سبعة أیام سنة 

السلطان الناصر محمد بن قالوون التي استمرت لمدة أسبوع ثم أمر قالوون بإزالتها سنة 

                                                
، ١، بدائع الزهور، ج؛ ابن إیاس٣١٦، ص٢لغمر، ج؛ العسقالني، إنباء ا١١٧٠، ص٣، ق٣المقریزي، السلوك، ج (١)
  .٧٢٣، ٧٢٢، ص٢ق
وألمثلة . ٣٨٢، تحقیق تدمري، ص٢؛ الجزري، تاریخ حوادث الزمان، ج٣٠١، ص٣٣النویري، نهایة األرب، ج (٢)

  .٢، ١المكاتبات الخاصة بشفاء السلطان انظر ملحق 
  .٢٧٠، ص١، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٣)
  .٣٥، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج١١٦، ص١٦النجوم الزاهرة، ج ابن تغري بردي، (٤)
  .١١٧٠، ص٣، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٥)
؛ ١٥١-١٤٩، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٢٧٤، ٢٧٢، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٦)

  .٤٠٠، ص٢ابن إیاس، بدائع الزهور، ج
  .٣٠٣، ص٣٣؛ النویري، نهایة األرب، ج٣٨٧، ص١الزمان، تحقیق تدمري، ج الجزري، تاریخ حوادث(٧) 
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، كما ضربت الزینة بالقاهرة احتفاال بشفاء السلطان قایتباي مدة سبعة أیام سنة )١(م١٣٣٠/ه٧٣٠
  .)٢(م١٤٧٧/ه٨٨٢

وغالبًا ما كان یتم إزالة الزینة بعد المدة المحددة، فقد ركب السلطان المؤید سیف الدین 
م من القلعة إلى خارج باب النصر، وشق القاهرة، وصعد ١٤١٤/ه٨١٧المحمدي بعد شفاءه سنة 

ا القلعة، ثم ازیلت الزینة   . )٣(وكان لها أیامً
وهكذا كانت تعلق الزینة؛ وتضرب البشائر، وكان في بعض األحیان یسیر السلطان بین 

م ١٢٦٧/ه٦٦٥سنة الظاهر بیبرس من اصابته العامة مشارًكا لهم في احتفاالتهم؛ فبعد شفاء 
  .)٤(ضربت البشائر لذلك، وشق القاهرة وقد زینت له أحسن زینة

م، بعد انقطاعه نحو ١٢٩٨/ه٦٩٧صفر سنة  ٢١في السلطان حسام الدین الجین وركب 
ا  شهرین بسبب اصابته، ونزل إلى المیدان، وقد دقت البشائر، وزینت القاهرة ومصر، وكان یومً
مشهوًدا، اجتمع الناس لرؤیته من كل مكان، واستغل أصحاب الحوانیت ذلك فأخذوا من كل شخص 

، كما استأجر الناس البیوت بأموال جزیلة فرًحا به، »نصف درهم فضة«مام حوانیتهم أجرة جلوسه أ
ا إلى الناس، فدعوا له وفرحوا به خصوًصا الحرافشة الذي نداه واحًدا منهم قائًال  فإنه كان محببً

فرفع السلطان یده وهو ماسك المقرعة وضرب بها رقبة . »یا قضیب الذهب باهللا أرنا یدك«: للسلطان
الفرس الذي یركبه، وعاد السلطان إلى القلعة من المیدان، بعد أن ألبس األمراء، وفرق الصدقات في 

  .)٥(الفقراء، وأفرج عن المحابیس
م، جلس ١٣١٥/ه٧١٥ولما عوفي السلطان الناصر محمد بن قالوون من مرضه سنة 

  .)٦(القاهرة ومصر یوم عید النحر، وأفرج عن أهل السجون، وطلع الناس للهناء، ونودي بزینة
م؛ زینت ١٣٣٠/ه٧٣٠وعندما عوفي السلطان الناصر محمد بن قالوون من إصابته سنة 

مدة أسبوعا، وتفاخر الناس بالزینة حتى لم تقتصر القاهرة ومصر في یوم األحد رابع جمادى اآلخرة ل
ي عدة أماكن على قصبة المدینتین وامتدت لألسواق والقیاسرة وغیرها، واجتمع أرباب المالهي ف

وضربت األفراح بالقلعة، وعلى سائر أبواب األمراء، فلم یبق أمیر إال وعمل . بجمیع آالت المغني
                                                

  .٣٠٣، ص٣٣؛ النویري، نهایة األرب، ج٣١٨، ص٢، ق٢المقریزي، السلوك، ج (١)
  .١٣٧، ص٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج (٢)
ین الظاهري، نیل ؛ ابن شاه٢٣، ص١٤ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج؛ ٢٨٥، ص١، ق٤جالمقریزي، السلوك،  (٣)

  .٢٧١، ص٣، ق١األمل، ج
  .١٥٤، ص١؛ مفضل بن أبي الفضائل، النهج السدید، ج١٣٣، ص٣٠النویري، نهایة األرب، ج (٤)
 ٣العیني، عقد الجمان، ج؛ ٨٣١ص ٣، ق١؛ المقریزي، السلوك، ج٤٤مجهول، تاریخ سالطین الممالیك، ص (٥)
  .٣٩٩، ص)عصر سالطین الممالیك(

  .١٤٨، ص١، ق٢جلسلوك، المقریزي، ا (٦)
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في بیته فرحا، وأنعم السلطان وخلع على كثیرین من أرباب الوظائف من األمراء والممالیك 
ا جلیًال، على األیتام، و  )١(طان إلى القصر األبلق، وفرق مثاالتثم خرج السل. السلطانیة عمل سماًط

وأنعم السلطان على المجبر بعشرة أالف درهم، ورسم له أن یدور على جمیع األمراء، فلم یتأخر أحد 
عطائه المال   .)٢(من األمراء عن إفاضة الخلع علیه وإ

حتفل بشفاء الناصر محمد بن قالوون بعد شفاءه من اإلسهال الذي أصابه سنة  وكذلك ُا
فلما انقضت الخدمة نودي بزینة : "المقریزي تفاصیل االحتفال قائًال  م؛ وینقل لنا١٣٤٠/ه٧٤١

الذي باألسواق لتوزیعه على  )٣(واشترى الخبز. القاهرة ومصر، وجمعت أرباب المالهي بالقلعة
وقام األمراء بعمل الوالئم واألفراح . وعمل ألف قمیص، وتصدق السلطان بذلك مع جملة مال الناس،

ا بعافیة السل ا في سوق الخیل تحت القلعة، سرورً ا كثیرً طان، وعمل األمیر ملكتمر الحجازي نفًط
وقدمت عربان الشرقیة بخیولها وقبابها . والسلطان قاعد لنظره، فاجتمع الناس من كل جهة لرؤیته

وخرجت الركابة والكالبزیة وطائفة العتالین . المحمولة على الجمال، ولعبوا بالرماح تحت القلعة
إلى سوق الخیل للعب، ثم داروا على بیوت األمراء وأخذوا الخلع هم والطبلكیة، فحصل  والحجارین

لهم شيء كثیر جًدا، بحیث جاء نصیب مهتار الطبلخاناه ما قیمته ثمانون ألف درهم؛ وحصل 
  .)٤("ألرباب المالهي ماال ینحصر

شهر رجب سنة  ٢٩وعوفي السلطان األشرف شعبان من مرضه یوم الجمعة 
ثالثة م وعبر الحمام وصلى بجامع القلعة صالة الجمعة على العادة فدقت البشائر ١٣٧٦/ه٧٧٨
ونودي بزینة القاهرة ومصر فزینتا زینة عظیمة ونثر على السلطان لما خرج إلى الجمعة ذهب أیام، 
  .)٥(كثیر

ولما عوفي السلطان الظاهر برقوق من مرضه في الخامس من شهر جمادي األول سنة 
م ١٣٩٣/ه٧٩٥رجب سنة  ٢٦كما زینت مرة أخرى في . )٦( م؛ زینت القاهرة لعافیته١٣٩٢/ه٧٩٤

بعد عافیته من اإلسهال الذي أصابه وجلس للحكم بین الناس، وركب من الغد وشق القاهرة من باب 
                                                

: انظر. مفردها المثال وهو أمر یصدر عن دیوان الجیش بمنح إقطاع أو بتحویله أو بإعادته أو بزیادته: المثاالت (١)
  .١٣٥دهمان، معجم األلفاظ التاریخیة، 

  .٣٠٣، ص٣٣؛ النویري، نهایة األرب، ج٣١٨ص ٣١٧، ص٢، ق٢المقریزي، السلوك، ج (٢)
، ٢المقریزي، السلوك، ج: كما أثبت المحقق في النص، انظر" الخبز"أي القماش ولیس " الَخزَّ "ریزي ربما یقصد المق (٣)
  .٣٠٣، ص٣٣؛ النویري، نهایة األرب، ج٣١٨ص ٣١٧، ص٢ق
  .٥٢١، ٥٢٠، ص٢، ق٢المقریزي، السلوك، ج (٤)
؛ ابن شاهین ٥٠٨، ص٣؛ ابن شهبة، تاریخ قاضي شهبة، مج٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ص١، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٥)

  .١١٣، ص٢، ق١الظاهري، نیل األمل، ج
  .٣٢١، ٣٢٠، ص٢، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٧٦٨، ص٢، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٦)
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إلى بیت األمیر الكبیر أیتمش ودخل إلیه یعوده من مرض به وركب  )١(النصر وخرج من باب زویلة
  .)٢(ةإلى القلع

من شهر محرم سنة  ١٣الناصر فرج بن برقوق في وعندما شفي السلطان 
وأنعم من شهر محرم،  ١٥م، نودي بالزینة لعافیته، فزینت القاهرة ومصر إلى ١٤٠٥/ه٨٠٨

السلطان بعد أن تعافى على األمیر بیغوت من عبد اهللا بتقدمة إقطاع بكتمر الركني، وعلى األمیر 
دمة إقطاع األمیر نوروز، وأنعم على األمیر سودون الجلب بإمرة سودون المحمدي تلى بتق

  .)٣(طبلخاناة
من شوال سنة  ٢٩ولما عوفي السلطان المؤید شیخ المحمودي من مرضه في   

م زینت القاهرة ومصر، وفرق مال في الناس من الفقهاء والفقراء، وركب السلطان في ١٤٢٠/ه٨٢٣
، فنزل بمنظرة )٤(رة من باب زویلة وخرج من باب القنطرةالرابع من شهر ذي القعدة؛ فشق القاه

الخمس الوجوه وبقي بها حتى یوم األربعاء السابع من ذي القعدة، ثم عاد مرة أخرى من باب القنطرة 
  .)٥(وشق القاهرة بثیاب جلوسه حتى صعد القلعة

 م، دخل الحمام أول ذي١٤٢١/ه٨٢٤وبعد شفاء السلطان الظاهر ططر من مرضه سنة 
  .)٦( القعدة وخلع على األطباء وأنعم علیهم لعافیته، ودقت البشائر لذلك، وتخلقت الناس بالزعفران

م، ١٤٥٨/ه٨٦٢ربیع اآلخر سنة ١٣وعوفي السلطان األشرف إینال من إصابته في 
  .)٧(وخرج إلى قاعة الدهیشة، ودقت البشائر لذلك مدة ثالثة أیام في قلعة الجبل وغیرها

م، ١٤٥٨/ه٨٦٢األشرف إینال بعد مرضه ألیام في رمضان سنة  وعوفي السلطان
  .)١(وضربت البشائر لذلك عدة أیام لذلك

                                                
. ، على سور القاهرة من جهة الجنوب)م١٠٩٤-١٠٧٤/هـ٤٨٧-٤٦٦(بناه أمیر الجیوش بدر الجمالي : باب زویلة (١)

الدار : القاهرة(أیمن فؤاد سید : الظاهر، الروضة البهیة الزاهرة في خطط المعزیة القاهرة، تحقیقعبداهللا بن عبد: انظر
  .١٨-١٦، )م١٩٩٦-هـ١٤١٧العربیة للكتاب، 

  .٣٣١، ص٢، ق١؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٧٨٤، ص٢، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٢)
؛ العسقالني، إنباء ٤٦٠، ص٤هبة، تاریخ قاضي شهبة، مج؛ ابن قاضي ش١١٧٠، ص٣، ق٣المقریزي، السلوك، ج (٣)

  .٧٢٣، ٧٢٢، ص٢، ق١، بدائع الزهور، ج؛ ابن إیاس٣١٦، ص٢الغمر، ج
أحد أبواب القاهرة وعرف بذلك االسم بسبب القنطرة التي بناها جوهر الصقلي فوق الخلیج بظاهر : باب القنطرة (٤)

  ).٣(، هامش ٣٩، ص٤رة، جابن تغري بردي، النجوم الزاه: انظر. القاهرة
  .١٠٥، ص١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٥٤٠، ص١، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٥)
، ابن شاهین ٢٠٥، ٢٠٤، ص١٤؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٥٨٦، ص٢، ق٤المقریزي، السلوك، ج (٦)

  .٩٨، ص٤، ق١الظاهري، نیل األمل، ج
  .٣٥، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج١١٦، ص١٦اهرة، جابن تغري بردي، النجوم الز  (٧)
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م ضربت البشائر بالقلعة، وتخلق ١٤٦٣/ه٨٦٧وبعد تعافى السلطان خشقدم سنة 
الطواشیة بالزعفران، وفیه نزل السلطان وتوجه إلى المطعم، وألبس األمراء الصوف، ودخل من باب 

  .)٢(ق القاهرةالنصر، وش
م، ١٤٧١/ه٨٧٦صفر سنة  ٢٨وشفي السلطان قایتباي من كسر ساقه یوم الجمعة 

وركب من البحرة إلى الجامع، وكان في انتظاره األمراء بباب الحریم، وتخلق الخدام حوله بالزعفران، 
مالیك الكفوي من باب الحریم إلى باب الجامع، لكن الم )٣(فصلى بالجامع وفرشت له الشقق المخمل

ا مشهوًدا   .)٤(والغلمان نهبوا ذلك، واجتمع بحریم السلطان المغاني والفرح حتى كان یومً
م؛ جلس ١٤٧٧/ه٨٨٢ولما عوفي السلطان األشرف قایتباي من مرضه وهو بدمشق سنة

ا، حضر إلیه األمیر جاني بك نائب الشام، واألمیر بردي  ا عظیمً باإلیوان بقلعة دمشق، وعمل سماًط
صفد، واألمراء الشامیون والمصریون والمباشرون، وحضره أیًضا إسحاق باشاه وجماعة بك تائب 

األروام، فأكلوا السماط، وشربوا المشروب على العادة، وألبسهم السلطان التشاریف الشریفة، وقدم 
  .)٥(األمراء تقدمتهم

ن بدمشق، وفي یوم الجمعة، ركب قایتباي بعد صالة الجمعة من القلعة وتوجه إلى المیدا
وعمل سماط عظیم، ومشروب كثیر في أحواض، واجتمع األمراء ونائب الشام، ونائب صفد، 
وجماعة الناصري ابن عثمان صاحب الروم، وأكلوا السماط، وشربوا المشروب، ثم ركب قایتباي من 

ا مشهودً  ا المیدان وعاد إلى القلعة، وابتهج أهل الشام والمسلمون أجمعون لعافیته، وكان یومً ا، وموكبً
ا ، وأفرج عن جماعة ابن النابلسي الذین كانوا في السجن وحط ما قرر علیهم للخزائن )٦(عظیمً

  .)٧(الشریفة، وذلك بشفاعة الشیخ علي الدقاق
وأرسل السلطان قایتباي المكاتبات إلى مصر بسالمته وعافیته على ید عدة من خواص 

لقلعة والخّدام والحریم السلطاني غایة الفرح خاصكیته منهم برد بك سكر، ففرح الناس وأهل ا

                                                                                                                        
  .٤٢، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج١٢٥، ١٢٤، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (١)
؛ ١٥١-١٤٩، ص٦؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٢٧٤، ٢٧٢، ص١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (٢)

  .٤٠٠، ص٢الزهور، ج ابن إیاس، بدائع
ا من النسیج المخمل أي نسیج له وبر (٣) أحمد مختار عمر، : انظر. المخمل، اسم مفعول من أخمل، وصنع له ثوبً

  .٧٠٠، ص١معجم اللغة العربیة، مج
، ٧؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٨٣٠، ص٢؛ السخاوي، وجیز الكالم، ج٣٣١الصیرفي، إنباء الهصر، ص (٤)

  .٦٣، ٦٢، ص٣إیاس، بدائع الزهور، ج ؛ ابن١٦ص
  .٤٤٥، ص٢؛ مجیر الدین الحنبلي، األنس الجلیل، ج٨٤ابن الجیعان، القول المستظرف، ص (٥)
  .٨٥ابن الجیعان، القول المستظرف، ص (٦)
  .٨٦ابن الجیعان، القول المستظرف، ص(٧) 
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وأنعم قایتباي على . )١(والسرور، فضربت البشائر بالقلعة، وتخلقوا بالزعفران وزینت القاهرة سبعة أیام
األمیر قانصوه الشریفي األلفي بإمرة عشرة بالدیار المصریة، وعلى األمیر السیفي برد بك بساقي 

ن له خالل فترة مرضه، هذا بجانب المراسیم الشریفة التي جهزت خاص، وذلك ألنهما كانا مالزمی
  .)٢(للممالك الحلبیة وغیرها

وعندما عوفي السلطان قایتباي من الكسور التي أصابته بعد سقوط الفرس علیه في شهر 
إلى أن جاء من الباب ) باب الدهیشة(م؛ ركب من دكة الحوش ١٤٨٦/ه٨٩١جمادي األولى سنة 

از بعمارته عند األزهر، إلى أن ظهر من الخراطین وعطف من جهة باب زویلة، الجدید، ثم اجت
ا، وُخلع على األطباء والجرائحیة، وفرق على الرجال  ا القلعة من المیدان، وزینت البلد لذلك أیامً طالعً

هرموزي سلطاني، وطاف بعض األتباع على أرباب الدولة حتى القضاة لطلب  )٣(والنساء شدود
افیة، بل وفرق في غضون ذلك على بعض الفقراء والصوفیة من خمسة أنصاف فما حالوة الع

 ٥٣واستمرت إصابة السلطان حتى عوفي منها في شهر جمادي األولى بعد انقطاع نحو . )٤(دونها
ا، فأركب من باب الدهیشة ودخل القاهرة وتوجه لصالة الجمعة، وأعلنت البشائر والتهاني بالقلعة  یومً

  .ودخل علیه الخلیفة والقضاة لتهنئته بشهر جمادى األخرى وبعافیتهوالقاهرة، 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ٨٨٢ص، ٣؛ السخاوي، وجیز الكالم، ج٨٢ابن الجیعان، القول المستظرف، ص (١)
  .١٣٧، ص٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج١٩٨، ص٧ج
  ٨٣ابن الجیعان، القول المستظرف، ص (٢)
: انظر. شدود مفرد شد، وهي قطعة قماش من القطن الرقیق التي یلف بها الرأس والتي تستعمل لتالیف العمامة (٣)

الرباط، (أكرم فاضل، مجلة اللسان العربي، : مالبس عند العرب، ترجمةرینهارت دوزي، المعجم المفصل ألسماء ال
  .٥٨، ٥٧، ص٢، ج٩، مج)م١٩٧٢المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،

؛ ابن إیاس، بدائع ٣٠، ٢٩، ص٨، ق٢؛ ابن شاهین الظاهري، نیل األمل، ج٩٧٢، ص٣السخاوي، وجیز الكالم، ج (٤)
  .٢٢٩، ص٣الزهور، ج
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  :خاتمةال
وهكذا یبدو من خالل ما تم استعراضه عن أمراض سالطین الممالیك؛ أن األمراض التي 

الكسور، آالم الرِّجل والمفاصل، والقُولنج : أصابت سالطین الممالیك تنوعت بین أمراض جسمیة مثل
ل، والُحمَّى، والحصبة، واحتباس البول، وأمراض العین باإلضافة إلى أمراض أو القولون، واإلسها

  .الموت
وقد وِجدت أیضًا بعض األمراض النفسیة، إذ كثیرًا ما كان یصاب السالطین بالتشوش 
واضطرب المزاج أو سوئه، واالنزعاج الشدید، فضًال عن المانخولیا التي أصابت السلطان برسباي 

  .في أواخر أیامه
وعدت المدد الزمنیة لمرض سالطین الممالیك فترات حرجة كانت تحیاها الدولة، إذ كانت 
تضطرب شؤون البالد في جمیع الجوانب، فعلى الجانب السیاسي نجد نشوب حركات التمرد والفتن 
ضد السالطین سواء من األمراء أو العربان، مما دفع السالطین أحیانًا إلى تولیة ولي للعهد وتعیین 

یحدث غلقًا لألسواق، وتوقفًا للبیع والشراء، وعلى الجانب االقتصادي، فكثیرًا ما كان . جلس وصایةم
شیوع الغش وغالء األسعار وندرة بعض السلع أو اختفائها من واختالًال في العملة، باإلضافة إلى 

 إلى اهللا حرص السالطین في أثناء مرضهم على التضرعأما على الجانب االجتماعي فقد .األسواق
تعالى لیشفیهم، وكانوا یأمرون بإغداق الهبات واألموال على األمراء والمقربین، وتوزیع الصدقات 
على الفقراء والمساكین، واإلفراج عن المسجونین، وتقبِّل الشفاعات في المحكوم علیهم، فضًال عن 

  . ن في السحر كحل للشفاءانتشار االعتقاد في األولیاء والصوفیة، وفي بعض األحیان كانوا یعتقدو 
وقد ُعّد االعالن عن شفاء السلطان حدثًا كبیرًا استرعى انتباه المعاصرین، وحددت 
المصادر مجموعة من المراسم الخاصة لهذا اإلعالن، إذ كان یبدأ السلطان بالنزول من القلعة إلى 

له بالشفاء وكان في  الحمام لیستعید نشاطه، ثم بعد ذلك یصعد إلى القلعة الستقبال المهنئین
مقدمتهم الخلیفة والقضاة واألمراء وغیرهم، ثم یعلن المنادي عن شفاء السلطان في الشوارع 
واألسواق، وتُرسل المكاتبات بخبر شفاء السلطان إلى جمیع األعمال التابعة للدولة، وتعلق الزنیة 

  .وتقام االحتفاالت
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  المصادر والمراجعقائمة 
  :المصادر: أوالً 

  أبي أصیبعة، أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس، عیون األنباء في طبقات األطباء، ابن
  .ت.دار مكتبة الحیاة، ب: نزار رضا، بیروت: شرح وتحقیق

  ،محمد مصطفى، : ، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقیقمحمد بن أحمدابن إیاس
  .م١٩٧٥فرانز شتاینز، : فیسبادن

 الدرة الزكیة في أخبار (الدواداري، أبو بكر بن عبد اهللا، كنز الدرر وجامع الغرر  ابن أیبك
  .م١٩٧١المعهد األلماني لآلثار، : أولرخ هارمان، القاهرة: ، تحقیق)الدولة التركیة

  البرزالي، القاسم بن محمد بن یوسف، المقتفي على كتاب الروضتین المعروف بتاریخ
  .م٢٠٠٦المكتبة العصریة، : السالم تدمري، بیروتعمر عبد : البرزالي، تحقیق

  صفحات مجهولة من (البصروي، علي بن یوسف بن أحمد الدمشقي، تاریخ البصروي
أكرم حسن : ، تحقیق)ه٩٠٤ه لغایة ٨٧١تاریخ دمشق في عصر الممالیك من سنة 

لبي، بیروت  .م١٩٨٨دار المأمون للتراث، : العُ
 ریتشاردز، . دونالد س: لفكرة في تاریخ الهجرة، تحقیقبیبرس المنصوري الدوادار، زبدة ا

 .م١٩٩٨المعهد األلماني لألبحاث الشرقیة، : بیروت
  --------- تاریخ دولة الممالیك البحریة في الفترة (، التحفة الملوكیة في الدولة التركیة

الدار المصریة : عبد الحمید صالح حمدان، القاهرة: ، تحقیق)هجریة٧١١-٦٤٨من 
 .م١٩٨٧نانیة، اللب

 ابن تغري بردي، أبو المحاسن یوسف، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقیق :
 .م١٩٨٥الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(نبیل محمد عبد العزیز، 

  ---------فهیم محمد شلتوت، : ، الدلیل الشافي على المنهل الصافي، تحقیق
 .م١٩٧٩جامعة أم القرى، : السعودیة

  --------- ،الهیئة العامة لقصور : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، القاهرة
  .م٢٠٠٨الثقافة، 

  ---------محمد كمال الدین عز : ، حوادث الدهور في مدى األیام والشهور، تحقیق
 .م١٩٩٠عالم الكتب، : الدین، بیروت

  --------- نبیل محمد عبد : تحقیقولي السلطنة والخالفة،  في من، مورد اللطافة
 .م١٩٩٧دار الكتب المصریة، : العزیز أحمد، القاهرة
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  الجزري، محمد بن إبراهیم بن أبي بكر، تاریخ حوادث الزمان وأنبائه ووفیات األكابر
عمر عبد السالم تدمري، : واألعیان من أبنائه المعروف بتاریخ ابن الجزري، تحقیق

 .م١٩٩٨المكتبة العصریة، : بیروت
 الجیعان، محمد بن یحیى بن شاكر بن عبد الغني، القول المستظرف في سفر موالنا  ابن

عمر عبد : ، تحقیق)م١٤٧٧/ه٨٨٢رحلة قایتباي إلى بالد الشام (الملك األشرف أو 
 .م١٩٨٤برس، -منشورات جروس: السالم تدمري، طرابلس

  وبنیه، تحقیقابن حبیب، الحسن بن عمر بن الحسن، تذكرة النبیه في أیام المنصور :
 .م١٩٨٦الهیئة المصریة العامة للكتاب، : محمد محمد أمین، القاهرة

 المجلس : حسن حبشي، القاهرة: ابن حجر العسقالني، إنباء الغمر بأنباء العمر، تحقیق
 .م٢٠١٤األعلى للشئون اإلسالمیة، 

 ن إحسا: الحمیري، محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقیق
 .م١٩٨٤مكتبة لبنان، : عباس، بیروت

 إبراهیم صالح، دمشق: الدمیري، محمد بن موسى، حیاة الحیوان الكبرى، عنى بتحقیقه :
 .م٢٠٠٥دار البشائر، 

 الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، تحقیق :
 .م٢٠٠٣دار الغرب اإلسالمي، : بشار عواد معروف، بیروت

  تحقیق)تاریخ ابن سباط(ابن سباط الغربي، حمزة بن أحمد بن عمر، صدق األخبار ، :
 .م١٩٩٣جروس برس، : عمر عبد السالم تدمري، طرابلس

 نجوى مصطفى : السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، التبر المسبوك في ذیل السلوك، تحقیق
 ،)م٢٠٠٢ئق القومیة، دار الكتب والوثا: القاهرة(كامل ولبیبة إبراهیم مصطفى، 

  --------- ،٨، ج)م١٩٩٢دار الجیل، : بیروت(، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، 
  ---------بشار عواد معروف : ، وجیز الكالم في الذي على دول اإلسالم، تحقیق

 .م١٩٩٥مؤسسة الرسالة، : وآخرین، بیروت
 ن السیرة الظاهریة، تحقیقشافع بن علي عباس الكاتب، حسن المناقب السریة المنتزعة م :

 .م١٩٧٦مطابع القوات المسلحة، : عبد العزیز عبد اهللا الخویطر، الریاض
  ،ابن شاهین الظاهري، غرس الدین خلیل، زبدة كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك

 .م١٩٨٨دار العرب للبستاني، : بولس راویس، القاهرة: اعتنى بتصحیحه
  ---------بولس : وبیان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحیحه ، زبدة كشف الممالك

 .م١٩٨٨دار العرب للبستاني، : راویس، القاهرة
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  ابن شاهین الملطي، عبد الباسط بن خلیل، نزهة األساطین فیمن ولي مصر من
مكتبة الثقافة الدینیة، : محمد كمال الدین عز الدین علي، القاهرة: السالطین، تحقیق

 .م١٩٨٧
  ---------عمر عبد السالم تدمري، بیروت: ألمل في ذیل الدول، تحقیق، نیل ا :

 .م٢٠٠٢المكتبة العصریة، 
  ٩٠١(» محمد بن قایتباي«ابن الشحنة، البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر-

دار الكتاب : عمر عبد السالم تدمري، بیروت: ، تحقیق)م١٤٩٩-١٤٩٥/ه٩٠٤
 .م١٩٨٣العربي،

 أحمد حطیط، القاهرة: ي، تاریخ الملك الظاهر، اعتناءابن شداد، عز الدین محمد بن عل :
 .م٢٠٠٩الهیئة العامة لقصور الثقافة، 

 دار : الشوكاني، محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، القاهرة
 .ت.الكتاب اإلسالمي، د

 ،اعتناء ،٨م، ج١٩٩١فرانز شتایز،: فیسبادن الصفدي، خلیل بن ایبك، الوافي بالوفیات :
جاكلین ُسوبلة وعلي : ، اعتناء١٠ج یوسف فان إس،: ، اعتناء٩جمحمد یوسف نجم، 

 .عمارة
 حسن حبشي، : الصیرفي، علي بن داود الجوهري، إنباء الهصر بأنباء العصر، تحقیق

 . م٢٠٠٢الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة
  ---------حسن حبشي، القاهرة: ، تحقیق، نزهة النفوس واألبدان في تواریخ الزمان :

 .م١٩٧١دار الكتب، 
  ابن عبد الظاهر، عبد اهللا، تشریف األیام والعصور في سیرة الملك المنصور وتناول الحقبة

وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، : مراد كامل، القاهرة: ، تحقیق)ه٦٨٩-ه٦٧٨ما بین سنتي 
 .م١٩٦١

  --------- عبد العزیز الخویطر، : الظاهر، تحقیق، الروض الزاهر في سیرة الملك
 .م١٩٧٦الریاض، 

  ابن العبري، غریغوریوس أبي الفرج بن اهرون، تاریخ مختصر الدول، وقف على تصحیحه
 .م١٩٨٣دار الرائد اللبناني، : أنطون صالحاني الیسوعي، بیروت: وفهرسته

  القسم الخاص "العیني، محمود بن أحمد بن موسى، عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان
، )"م١٣٩٨- ١٣٣٣٨٢ه٨٠١- ٧٨٤(بالسلطان برقوق مؤسس دولة الممالیك الجراكسة 

 .م٢٠٠٢مكتبة مدبولي، : إیمان شكري، القاهرة: تحقیق
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  --------- ، تحقیق"عصر سالطین الممالیك"عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان ، :
 .م٢٠١٠دار الكتب والوثائق القومیة، : محمد محمد أمین، القاهرة

  --------- ، ه إلى ٨١٥الحوادث والتراجم من سنة(عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان
 .م١٩٨٥مطبعة عالء، : عبد الرازق الطنطاوي القرموط، القاهرة: ، تحقیق)ه٨٢٤سنة

  ،ابن المغیزل، علي بن عبد الرحیم بن أحمد، ذیل مفرج الكروب في أخبار بني أیوب
 .م٢٠٠٤المكتبة العصریة، : ، بیروتعمر عبد السالم تدمري: تحقیق

 عمر عبد السالم تدمري، بیروت: الفاخري، بدر الدین بكتاش، تاریخ الفاخري، تحقیق :
 .م٢٠١٠المكتبة العصریة، 

 المطبعة : أبي الفداء، إسماعیل بن علي بن محمود، المختصر في أخبار البشر، القاهرة
 .ه١٣٢٥الحسینیة المصریة، 

 مكتب تحقیق التراث في : بن یعقوب، القاموس المحیط، تحقیق الفیروز آبادي، محمد
 .م٢٠٠٥مؤسسة الرسالة، : مؤسسة الرسالة، بیروت

 عدنان درویش، : ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد، تاریخ ابن قاضي شهبة، تحقیق
 .م١٩٩٤المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیة، : دمشق

 ،دار الكتب : األعشى في صناعة اإلنشا، القاهرة صبح أبو العباس أحمد، القلقشندي
 .م١٩٢٢المصریة، 

 زیتر شتین، : ه، نشر٧٤١ه حتى سنة ٦٩٠مجهول، تاریخ سالطین الممالیك من سنة
 .م١٩١٩بریل، : كارل ویلهلم، لیدن

 عدنان یونس عبد : مجیر الدین الحنبلي، األنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، تحقیق
 .م١٩٩٩مكتبة دندیس، : األردن-الخلیل المجید أبو تبانة،

  ،مفضل بن أبي الفضائل ابن العسال، النهج السدید والدر الفرید فیما بعد تاریخ ابن العمید
 .م٢٠١٧دار سعد الدین، : محمد كمال الدین عز الدین علي السید، دمشق: تحقیق

 فى زیادة محمد مصط: المقریزي، أحمد بن علي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق
 .م١٩٩٦دار الكتب المصریة، : وسعید عبد الفتاح عاشور، القاهرة

  --------- ،أیمن فؤاد سید، لندن: المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، تحقیق :
 .م٢٠٠٢دار الفرقان، 

  ---------محمود الجلیلي، : ، درر العقود الفریدة في تراجم األعیان المفیدة، تحقیق
 .م٢٠٠٢غرب اإلسالمي، دار ال: بیروت
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 ------- --جمال الدین الشیال : ، اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفا، تحقیق
 ).ت.المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة، د: القاهرة(وآخرین، 

  حسن حبشي، القاهرة: ، تحقیق)ه٨٣٩-٨٣٤(مؤرخ شامي مجهول، حولیات دمشقیة :
 .م١٩٦٨مكتبة األنجلو المصریة، 

 دار الكتب والوثائق : القاهرة، النویري، أحمد بن عبد الوهاب، نهایة األرب في فنون األدب
الباز العریني، : ، تحقیق٣١م؛ ج١٩٩٠شعیرة،محمد عبد الهادي : ، تحقیق٣٠القومیة، ج

 .م٢٠٠٢مصطفى حجازي، : ، تحقیق٣٣م، ج١٩٩٢
 م١٩٧٧دار صادر، : یاقوت الحموي، عبد اهللا، معجم البلدان، بیروت. 
  الیونیني، موسى بن محمد، ذیل مرآة الزمان، صحح تحت اعانة وزارة معارف الحكومة

 .م١٩٥٥حیدر آباد، : العالیة الهندیة، الهند
  :العربیة المراجع: ثانیاً 
  األمراض وأثرها السیاسي في عصر سالطین "، زعبد العزیأبو الحسن، عالء الدین

، ینایر ٤٢، مجلة المؤرخ المصري، ع)"م١٣٨٢- ١٢٥٠/هـ٧٨٤-٦٤٨(الممالیك البحریة 
 .٢٨٤-١١١، كلیة اآلداب، جامعة القاهرة، ٢٠١٣

  دار : القاهرة(، المجتمع المصري في عصر سالطین الممالیك، حعبد الفتاعاشور، سعید
 ).م١٩٩٢النهضة العربیة، 

  شرح غریب ألفاظ كتاب النجوم الزاهرة البن تغري بردي، الكویت محمد،عیسى، أحمد :
  .م١٩٩٦وزارة اإلعالم، 

  م٢٠٠٨عالم الكتب، : معجم اللغة العربیة المعاصرة، القاهرة مختار،عمر، أحمد.  
  ،أكرم فاضل، مجلة : المعجم المفصل ألسماء المالبس عند العرب، ترجمة رینهارت،دوزي

 .م١٩٧٢اللسان العربي، الرباط، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،
  --------، منشورات وزارة : محمد سلیم النعیمي، العراق: تكملة المعاجم العربیة، عربه

  .م١٩٨٢الثقافة واالعالم، 
 م٢٠١٠دار أسامة للنشر والتوزیع، : زینب منصور، معجم األمراض وعالجها، األردن. 
  ابي، بلقاسم، الموت في مصر والشام الدار : تونس(، جزأین، )م١٥١٧-١٢٥٠(الطبّ

  ).م٢٠١٤اب، التونسیة للكت
  السرحات السلطانیة أماكن الترویح والصید  محمد،الشامي، عبد العال عبد المنعم

، الجمعیة الجغرافیة )ه٩٢٣- ٥٦٧(والفروسیة في مصر زمن األیوبیین والممالیك 
  .م١٩٩٤الكویتیة، الكویت، 
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  ،م١٩٩٤محمد رمزي، القاموس الجغرافي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة.  
 الهیئة العامة لقصور الثقافة، : محمد قندیل البقلي، مصطلحات صبح األعشى، القاهرة

  .م٢٠٠٤
  الموجز في تاریخ الطب والصیدلة عند العرب، القاهرة)إشراف(محمد كامل حسین ، :

  .ت.المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، د
 القسم األول الریاضات (لیك نبیل محمد عبد العزیز، المالعیب في عصر سالطین المما

 .م٢٠٠٢، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، )البدنیة
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


