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الخاص باسخثان ما ّ
درجة اليا ألي جامعة جو معهد آخر.
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شكر والتّقدير
ال ّ
محمد بنات
الدراسة بحمد اللّه خعالى ّ
جن جنهيت هل ّ
بعد ا
جخقدم بال ّشكر والخّقدير واالمخنان للدكخور ّ
الي بعلمه ووقخه وجهد
موجه ومرشد ولم يبخل
اللي جشرف الى رسالخي وكان لي خير ّ
ّ
وخوجيهاخه حخى رجى هلا البحث النور.
الرسالة ومناقشخها.
جخوجه بالشكر الجزيل إلى جاءان لجنة المناقشة
ّ
و ّ
لخفءلهم بقرانة هل ّ
قدمه له من مساادة منل اللحظات
ولن جنسى جن جزجي شكري الخاص لزوجي " د .هشام" لما ّ
األولى في املي هلا.

السداد
و اا
أخير أسأل اهلل التوفيق و ّ

جلفت ابد الر وف إنجاص

ب

المل ّخص:
ُ
السلطان في دولة الخّرك في ال ّشعر العرب ّي خالل الفخرة "648هـ ـ 784هـ"
خخناول هل ّ
الدراسة صورة ّ
وفنية.
دراسة
موءواية ّ
ّ
بي في
ّ
إن ما دفعني إلى اخخيار الموءوع رغخبي في الكخابة في موءوع يخصل بال ّشعر العر ّ
الدور الّلي َّجدا سالطين دولة الخّرك في إنقال
اهد دولة الخّرك إءافة إلى رغبخي في الوقوف الى ّ
اإلسالمي من جكبر خطرين اسخعماريين حيث خألقت جسما هم في سمان المجد والبطولة
المشرق
ّ
وشرع الشعران يخغنون بانخصاراخهم باإلءافة إلى الكشف ان الوجه اآلخر لصورة السلطان الخرك ّي
وفنية.
بد من الوقوف الى خلك األشعار ودراسخها دراسة
فكان ال ّ
موءواية ّ
ّ
اإليجابية
الخركي
لسلطان
جهمية هلا البحث في ّجنه
وخكمن
َّ
ّ
ّ
يخطرق لموءوع درس صورة ا ّ
ّ
الدراسة السالطين األخراك خالل الفخرة "648ه ـ ـ ـ ـ
السلبية دراسة
وفنية حيث شملت هل ّ
موءواية ّ
ّ
و ّ
784ه".
يخي في دراسة
الدراسة المنهج
بعت في هل ّ
واخّ ي
الخكاملي من حيث االاخماد الى المنهج الخار ّ
ّ
الي في الجانب
الدراسة
الخركية والمنهج
للدولة
الخحليلي في ّ
الحياة العامة ّ
ّ
ّ
الموءواية والمنهج الجم ّ
ّ
اإلحصائي في حديثي ان البحور الشعرّية.
الفني والمنهج
ّ
ّ
اإليجابية والسلبّية منها
السلطان
لت في نهاية ّ
وخوص ي
ّ
جهمها :بدت صورة ّ
ّ
الدراسة إلى مجمواة نخائج ّ
الخركية كما ورسم الشعر في هل الفخرة صورة صادقة
الدولة
واءحة جلية في الشعر اللي قيل ّجيام ّ
ّ
اإلسالمية واألحداث الكبرى والخي كان للسلطان دور بارز فيها.
ان المالحم
ّ
وفي الخخام جوصي بدراسة الموءوع في الحقبة الثانية من هلا العصر وامل دراسة مقارنة بين
الحقبخين جو بين اصرين مخخلفين.

ج

The Turkish Sultan Portrait in Arabic poetry, during
648 – 784 a.h (An Objective and Artistic study)
Prepared by: Olfat Abed Araof Said Injas
Supervised by: Dr. Mohammad Banat
Abstract:
This research aims to study the depiction of the Turkish Sultans in Arabic poetry, in the
period 648 – 784 AH (1250 – 1382 AD). The study takes into account the different themes
and aesthetic aspects of the poetry of this period.
I chose to conduct this research because of my desire to write on a topic that pertains to
Arabic poetry in the Turkish state, as well as to contemplate the role played by the Turkish
Sultans in rescuing the Islamic Orient from the two largest colonial threats. In such a role,
the names of the Sultans grew more resplendent in the fields of glory and heroism, and poets rushed to laud their victories and conquests. In addition, this revealed the other face of
the Turkish Sultan, rendering it necessary to contemplate these poems and to study them
thematically and aesthetically.
The significance of this paper lies in its concern with studying both the positive and negative depictions of the Turkish Sultans with regards to themes and aesthetics. This research
has included a holistic view of a number of Turkish Sultans during the period 648 – 784
AH.
In this study, I have used a mixed approach: I have used the historical approach to study
the public life in the Turkish state, the analytic approach for the study of poetic themes, the
aesthetic approach to take into account the artistic aspect, and the statistical approach to
address the issue of poetic meters and their repetition.
At the end of my research, I have arrived at several important results: The depiction of the
Sultan had been a prominent, unambiguous theme in the works of poetry spoken during the
reign of the Turkish state. Moreover, works of poetry during this period presented an honest depiction of the great Islamic battles and events, in which the Sultan had played a
prominent role.
In conclusion, I recommend further study to be done on this topic focusing on the second
period of this era, and for a comparative research to be conducted between the two periods,
or between two different eras.
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المقدمة
ّ
صالة
الحمد للّه رب العالمين
ً
حمدا يليق بجالل وجهه واظيم سلطانه وبه جسخعين وجفءل ال ّ
محمد بن ابد اللّه والى آله الطّيبين الطّاهرين والى
جخم الخسليم الى ّ
سيد المرسلين وامام المخقين ّ
وّ
األولين واآلخرين في مشارق األرض ومغاربها وبعد؛
جميع اباد اللّه الم منين من ّ
فهلا البحث موءواه " صورة السلطان في دولة الخّرك في ال ّشعر العربي خالل الفخرة 648هـ ـ
وفنية " وللك في مصر وبالد ال ّشام.
784ه :دراسة
موءواية ّ
ّ
بي
وقد دفعني إلى اخخيار الموءوع رغخبي
ّ
اللاخية في الكخابة في موءوع يخصل بال ّشعر العر ّ
الدور الّلي َّجدا سالطين دولة الخّرك في
الدولة
الخركية إءافة إلى رغبخي في الوقوف الى ّ
في اصر ّ
ّ
اإلسالمي من جكبر خطرين اسخعماريين حيث خألقت جسما هم في سمان المجد والبطولة
إنقال المشرق
ّ
كي
وشرع الشعران ّ
يخغنون بانخصاراخهم باإلءافة إلى الكشف ان الوجه اآلخر لصورة السلطان الخر ّ
وفنية.
بد من الوقوف الى خلك األشعار ودراسخها دراسة
فكان ال ّ
موءواية ّ
ّ
الخركي اإليجابية والسلبية:
السلطان
جهمية هلا البحث في ّجنه َّ
وخكمن ّ
يخطرق لموءوع درس صورة ّ
ّ
الدراسة السالطين األخراك خالل الفخرة "648هـ ـ ـ784ه".
دراسة
وفنية حيث شملت هل ّ
موءواية ّ
ّ
الدراسات السابقة لهلا الموءوع فقد خناولها من الباحثين المحدثين خالد يوسف إبراهيم في
جما ّ
ّ
كخابه " الشعر العربي ّجيام المماليك ومن ااصرهم من لوي السلطان" بيروت :دار النهءة العر ّبية
األول
الدولة
ط .2000 1وقد بحث فيه الحياة السياسية واإلدارية واالجخمااية في ّ
ّ
الخركية في الباب ّ
الخركية ومن ااصرهم من لوي السلطان وارض
الدولة
جما الباب الثاني :فقد خناول الشعر العربي ّجيام ّ
ّ
ّ
الفنية وخناول في الباب الثالث :األغراض الشعرية الخي خناولها الشعران
ّ
للنقد األدبي والشعر والمظاهر ّ
الخركية واخخيار بعض
للدولة
الدولة
الخركية وجفادني في انخقان بعض المعلومات ان الحياة العامة ّ
في ّ
ّ
ّ
جيءا "صورة
النمالج الشعرّية الخي خناولت صورة السلطان اإليجابية والسلبية .ومن ّ
الدراسات السابقة ً
ه

األول" لمنال جبو بكر وهي رسالة
السلطان الناصر ّ
محمد بن قالوون في جدب العصر المملوكي ّ
الوطنية بنابلس سنة  2012وبحثت فيها الظروف
ماجسخير غير منشورة قي ّدمت في جامعة النجاح
ّ
اإليجابية
لسياسية واالجخمااية والثقافية في اهد السلطان محمد بن قالوون في الخمهيد والصورة
ا
ّ
ّ
األول والثاني وخناولت الصورة الفنية في
الناصر
السلبية للسلطان ّ
و ّ
ّ
محمد بن قالوون في الفصل ّ
الفصل الثالث وجفادخني في قسمة رسالخي حيث قيمت بخقسيمها وفق ما اخبعخه منال جبو بكر في خقسيم
رسالخها.
يخي في الحديث ان
وااخمدت في بحثي هلا الى المنهج
الخكاملي حيث اخبعت المنهج الخار ّ
ّ
حليلي في خحليل النصوص الشعرّية الخي خناولخها في ا ّلدراسة
الحياة العامة في دولة الخّرك والمنهج الخّ ّ
جما المنهج اإلحصائي فقد قيمت
الموءواية والمنهج
ّ
الجمالي في الكشف ان جماليات النصوص ّ
ّ
الفنية.
بخوظيفه في ّ
الدراسة ّ
جما الخمهيد فقد خناولت فيه الحياة
ّ
قسمت مادة هلا البحث في خمهيد وفصلين رئيسين وخاخمةّ :
األول خناولت ّجوالً :الصورة
االجخمااية و
السياسية و
ّ
ّ
ّ
االقخصادية والفكرّية بشكل موجز وفي الفصل ّ
الدراسة
للسلطان
للسلطان
الخركي وفي الفصل الثّاني خناولت ّ
الخركي ً
ثانيا :الصورة السلبية ّ
اإليجابية ّ
ّ
ّ
الفنية من حيث :اللغة واألسلوب والموسيقى الشعرّية والصورة الشعرّية.
ّ
جن األشعار جانت مبعثرة في كخب الخاري واألدب وقلّة
ومن الصعوبات الخي واجهخنيّ :
الدراسات حول الموءوع باإلءافة إلى كثرة األاالم في اصر دولة الخّرك فمنهم من ياثر الى
ّ
قليال.
خرجمخه في كخب الخراجم واألاالم ومنهم من خعسرت خرجمخه وكان للك ً
كبير في بنان هلا البحث فهي اديدة منها:
إسهاما ًا
جما المصادر والمراجع الخي جسهمت
ّ
ً
دوواين الشعران وجهمها :ديوان الجزار(ت679ه) .ديوان ابن الوردي (ت 749هـ) وديوان صفي
الدين الحلي (ت 752هـ) وديوان ابن نباخة (ت 768هـ) وديوان ابن جبي حجلة (ت 776هـ).
ّ
و

جما كخب الخراجم والخاري
ّ

الوفيات"
فمن جهمها " :الوافي بالوفيات"
للصفدي (ت 764هـ) و" فوات ّ
ّ

الدرر الكامنة في
خبي (ت 764هـ) و" السلوك لمعرفة دول الملوك" للمقريزي (ت 845هـ) و" ّ
لل يك ّ
ِ
الجمان في خاري
جايان المائة الثامنة" للعسقالني (ت 852هـ) و"اقد ي

للعيني
جهل الزمان"
ّ

(ت855هـ) و"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" البن خغري بردي (ت 877هـ).

مما توصلنا إليه من معلومات
و اا
أخير ،نسأل اهلل تعالى أن يزيد من نفع ّ
الدارسين ّ

ز

التّمهيــــد
الحياة العامة في دولة التّرك

أواًل :الحياة السياسيـــّة
اًلجتماعية
ثانيا :الحياة
ّ
ا
اًلقتصادية
ثالثاا :الحياة
ّ
الثقافيـــــة
ابعا :الحيـــاة
ّ
ر ا

1

السياسية:
ّأواًل :الحياة
ّ
العباسية فهم ّجول من اسخعملوا العنصر الخركي في
الدولة
خعود الصلة بين العرب والخّرك إلى ّجيام ّ
ّ
الدولة سوان جكان للك في الجيش جو القصور جو اإلدارة
دولخهم فكانوا يسخلمون المناصب العليا في ّ
اإلسالمي
وجصبح لهم جثر كبير في الحياة السياسية االجخمااية وكان بعءهم قادة كبار في الجيش
ّ
الدولة ومنهم جحمد بن طولون خركي األصل اللي خم ّكن من إقامة
فعينهم الخلفان جيمران في واليات ّ
إمارة في مصر والشام حيث قام بدام سلطخه بجيش من ألخراك من بني جنسه وقد بلغ خعداد هلا
الجيش ما يزيد الى جربعة واشرين جلف غالم خركي .1
األيوبي اندما خنازع ورثخه من األمران الى
الدين
وازداد االاخماد الى األخراك بعد وفاة صالح ّ
ّ
السلطنة فاخخلوا منهم قوة يعخمدون اليها في خثبيت حكمهم والوقوف في وجه خصومهم فأكثروا
بي في كل
اسا
ً
ودربوهم الى جساليب القخال ليخخلوا منهم حر ً
السبي منهم ّ
وجنودا فأثبخوا خفوقهم الحر ّ
قوي في
الميادين ما ّجدى إلى زيادة نفولهم في مخخلف اإلمارات والدول
ّ
اإلسالمية فأءحى لهم خأثير ّ
مجرى األحداث الخي خعرءت لها المنطقة.2
األيوبي
الدين
ثم جان السلطان نجم ّ
ّ

3

ودربهم الى القخال
اللي زاد ااخماد اليهم وااخنى بهم ّ

فزادت قوخهم.4

( )1ينظر :فايد عاشور ،العالقات السياسية بين المماليك والمغول ،ص ،11ينظر :مح ّمد طقوش ،تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام،
ص16ـ . 19
( )2ينظر :مح ّمد طقوش ،تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام،ص. 24
()3

هو الملك الصالح نجم ال ّدين أيوب بن الملك الكامل ناصر ال ّدين مح ّمد بن الملك العادل أبي بكر مح ّمد بن أيوب ،كان مل ًكا مهيبًا جبارًا ذا
سطوة وجاللة ،كان حسن المحاورة ،توفي سنة (647هـ) ،ينظر:الصفدي ،الوافي بالوفيات35/10،؛ ابن تغري بردي ،النجوم
الزاهرة319/6،؛ ابن تغري بردي،مورد اللطافة.16/2 ،

( )4ينظر :محمود سليم ،عصر سالطين المماليك ،المجلد األ ّول13/1،
2

األيوبي سنة (647ه) في الوقت اللي خعرءت
الدين
وظهرت دولة الخُّرك بوفاة الملك الصالح نجم ّ
ّ
فيه البالد لحملة صليبية قادها ملك فرنسا لويس الخاسع حيث وصل إلى مصر واسخولى الى دمياط.1
وفــي هــل األثنــان ظهــرت زوجــة الســلطان شــجرة الـ ّـدر 2الخــي مكخمــت خبــر وفــاة زوجهــا وجرســلت إلــى
خورانشا بن الصالح جيوب 3خسـخدايه للقـدوم إلـى مصـر الـى ماجـل 4الـى حـين كانـت هـي خـدير جمـور
جن الخبـر
المملكة بمساندة قادة الجيش
الخركي والى الرغم من حرصها الى إخفان نبأ وفاة زوجهـا ّإال ّ
ّ
وخوجهوا إلى المنصورة فدخلوها وكـان للجـيش
خسرب إلى لويس الخاسع فانخهز الصليبيون الفرصة
ّ
قد ّ
ـالن حس ـ ًـنا ف ــي موقع ــة المنص ــورة الخ ــي هزمـ ـوا فيه ــا
الخركـ ـ ّي دور ب ــارز ف ــي إنق ــال الموق ــف فق ــد جبلـ ـوا ب ـ ً
الفرنجة.5
في خلك األثنان وصل خورانشا

النصـر الّـلي
فخولّى السلطنة وكـان مـن المفـروض جن يق ّـدر ثمـن ّ

حققه األخـراك مـن ججـل الحفـاظ الـى نظـام الحكـم ّإال ّإنـه اخخلـف معهـم فأبعـدهم اـن المناصـب الكبـرى
ااخقادا منه ّجنهم يزاحمونه الحكم فاخفق األخراك الى الخّخلص منه وقخله وظلّت شجرة
وجمر بااخقالهم
ً

الـ ّـدر ملكــة الــى الــبالد واخخــاروا اــز الـ ّـدين جيبــك 6جن يكــون قائـ ًـدا للجــيش الّــلي مــا لبــث جن صــار لهــا
األيوبيـة وبـدجت دولـة الخّـرك اـام (648ه) الـى يـد اـز
زوجا ثـم مل ًكـا 7فبوفـاة خورانشـا انخهـت الدولـة
ّ
ً

الدين جيبك.
ّ

( )1ينظر :سعيد عاشور ،العصر المماليك ّي في مصر والشام ،ص.7
()2

ً
وعقال ،ودينًا،
هي شجرة ال ّدر بنت عبد هللا ،جارية الملك نجم ال ّدين أيوب ،وزوجته ،وأم ولده خليل ،وكانت من محاسن ال ّدهر حز ًما،
ً
وجماًل ،نُقش اسمها على الدينار وال ّدرهم ،توفيت سنة (656هـ) ،ينظر:ابن كثير ،البداية والنهاية199/13،؛ ابن تغري بردي ،النجوم
الزاهرة332/6،؛ ابن تغري بردي ،مورد اللطافة21/2،؛ السيوطي،حسن المحاضرة.36،37/2،

()3

ّ
المعظم توران شاه بن الصالح نجم ال ّدين أيوب بن الكامل ناصر ال ّدين مح ّمد ، ،سلطان ال ّديار المصريّة األيوبي
هو السلطان الملك

الكرديّ،آخر ملوك بني أيوب ،توفي سنة (648هـ) ،ينظر :الصفدي،الوافي بالوفيات274/10،؛ الكتبي ،فوات الوفيات 263/1،ابن تغري
بردي ،النجوم الزاهرة322/7،؛ ابن تغري بردي،مورد اللطافة.19/2،
()4

ينظر :سعيد عاشور ،العصر الممالكي في مصر و ال ّشام ،ص.8

( )5ينظر :محمود سليم ،عصر سالطين المماليك ،المجلّد األ ّول.14/1،
( )6هو أيبك بن عبد هللا الصالح ّي الملك المع ّز ع ّز ال ّدين التركمان ّي ،أول ملوك الديار المصرية ،وهو من مماليك الملك الصالح نجم ال ّدين أيوب،
كان معروفًا بالسداد ،وعنده كرم سعة وصدر ولين جانب ،مدة حكمه سبع سنوات قُتل سنة (655هـ) ،ينظر:الصفدي ،الوافي
بالوفيات263/9،؛ ابن كثير،البداية والنهاية178/13 ،؛ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة3/7،ـ.19
( )7ينظر :سعيد،عاشور ،العصر المماليكي في مصر والشام ،ص.9،10
3

لقــد جثــار خوليــة الســلطان جيبــك غءــب الملــوك األيــوبيين فــأرادوا الزحــف إلــى مصــر مــن ججــل القءــان
الى دولة الخّرك الناشئة ودار صراع بين الفريقين انخهى بانخصار المعز جيبك بعدما خمحالف معه الجنود
األيوبي.1
الخّرك جمام الخطر
ّ
ـولي فأرسـل
حرص الخليفة
العباسي المسخعصم الى خوحيد صـفوف المسـلمين لمواجهـة الخطـر المغ ّ
ّ
رس ـوًال إلــى الملــك الناصــر صــاحب دمشــق يــأمر بمصــالحة الملــك المعــز جيبــك وجن يخفقــا الــى حــرب
اية سلطنة األخراك في مصر.2
فخم اقد الصلح بينهما والّلي ااخرف فيه األيوبيون بشر ّ
الخخار ّ
فعم
وبعد سقوط الخالفة
ّ
العباسية خوالت األنبان ان وصول الخخار بقيادة هالكو إلى بالد الشام ّ
القلق واالءطراب جرجان مصر اندما جحسوا باقخراب الخطر منهم وفي ظ ّل هل الظروف انخهز
قطز 3الفرصة ليخولى ارش السلطنة فعزل المنصور الي بن جيبك

4

سلطانا سنة
وجالن نفسه
ً

(657ه).5
للسلطان قطز يطلب
وفي السنة الخالية اسخولى الخخار الى بالد الشام وكان هالكو قد وجه ًا
إنلار ّ
جميعا للوقوف
وقرر المقاومة وفي هل األثنان خوحد األخراك
ً
منه االسخسالم فلم يسخجب األخير لللك ّ
السلطان قطز الى رجس جيوشه مخوجهًا إلى الشام
في وجه الخطر الّلي ه ّدد بالد اإلسالم فخرج ّ

( )1ينظر :محمود شاكر،التاريخ اإلسالمي.23/7،
( )2ينظر:مح ّمد طقوش ،تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام،ص.57
( )3هو الملك المظفّر سيف ال ّدين قُطز بن عبد هللا ال ُمعزيّ ،الثالث من ملوك التّرك بالديار المصريّة ،وهو أوّل من ملك البالد الشاميّة من ملوك
التّرك ،كان ً
العيني،عقد
بطال ،شجاعًا ،حاز ًما ،كسر التتار كَسرة جبر بها اإلسالم ،مدة حكمه سنة واحدة ،توفي سنة (658هـ) ،ينظر:
ّ
الجمان ،220/1،ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة 67/7،ـ 85؛ ابن تغري بردي،مورداللطافة ،30/2،ابن العماد ،شذرات الذهب.507/7،
()4

هو الملك المنصور نور ال ّدين علي بن الملك المعز أيبك التركماني الصالح ّي ،وهو ثاني ملوك ال ّديار المصريّة من الترك ،تسلطن وعمره

خمس عشرة سنة ،وكانت مدة سلطنته في الديار المصرية سنتين ،توفي سنة (655هـ) ،ينظر :المقريزي ،السلوك495/1،؛ ابن تغري بردي،
النجوم الزاهرة37/7،ــ66؛ ابن اياس،بدائع الزهور.296/1/1،
( )5ينظر :مح ّمد طقوش ،تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام،ص.60
4

المغولي في اين جالوت وقد جظهر األخراك شجااة كبيرة في المعركة فانخصروا فيها
والخقى بالجيش
ّ
الى المغول وجلحقوا بهم الهزيمة.1
وكانت معركة اين جالوت من الوقائع الهامة والفاصلة في الخاري

حيث سيطر األخراك بعد

جشد
المعركة الى بالد الشام كلها حخى اجخازوا نهر الفرات شرقًا وجنقلوا بالد اإلسالم والمسلمين من ّ
وخعرض فيها المغول للهزيمة الكاسحة فكسر
ووحدوا الشام ومصر
ما خعرءوا له من جخطار
ّ
ّ
جن جيش المغول ال يهزم" وهلا االنخصار جبرز منجمهم فهم القوة الوحيدة الخي
األخراك قاادةّ " :
اإلسالمية.2
األساسية في البالد
اسخطاات هزيمة الخخار وبللك جصبحت سلطنة األخراك القوة
ّ
ّ
ويع ّد الم رخون السلطان بيبرس 3هو الم سس الحقيقي للدولة

ويعود للك لإلنجازات واألامال

العظيمة الخي حقّقها في اهد .4
ي بعد وصوله إلى الحكم الى جن يءع لنفسه
حرص السلطان الظاهر ركن ّ
الدين بيبرس البندقدار ّ
الخارجية ان بالد
الصليبيين
سياسة واسعة من ججل خثبيت جركان دولخه
ّ
ّ
وخصدى ألخطار الخخار و ّ
الداخلية.5
ال ّشام واسخطاع جن يحقّق األمن في داخل البالد وقءى الى الثورات
ّ
نطيــة ليءــمن اــدم
ومــن مخططاخــه السياسـ ّـية بعيــدة األهــداف ّجنــه اقــد خحالفــات مــع ّ
الدولــة البيز ّ
العباسية في مصر لخكون
حصول الصليبيين الى جي دام جو مساندة منهم وامل الى إحيان الخالفة
ّ

( )1ينظر :محمود شاكر،التاريخ اًلسالمي.29،30/7،
( )2ينظر :مح ّمد طقوش ،تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام ،ص80ـ82
( )3هو ركن ال ّدين أبو الفتح بيبرس بن عبد هللا البُندقدار ّ
ي الصالح ّي النّجمي التركي ،الملكك القكاهر ثكم الظاهر،سكلطان الكديار المصكرية والشكاميّة،
الرابع من ملوك الترك ،كان شجاعًا ،مقدا ًما ،مجاهدًا ،غازيًا ،تكوفي سكنة (676هكـ) ،ينظر:العين ّي،عقكد الجمكان261/1،؛ محيكي الكدين بكن عبكد
الظاهر ،الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر،ص ،46ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة.86/7،
( )4ينظر :محمود سليم ،عصر سالطين المماليك،المجلّد األوّل.26/1،
( )5ينظر :سعيد،عاشور ،العصر المماليكي في مصر والشام ،ص.41
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