



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	النجوم الزاهرة
	الجزء الخامس عشر
	مقدمة التحقيق
	تتمة ما وقع من الحوادث سنة 836
	[3] ذكر سفر السلطان الملك الأشرف [برسباى] إلى آمد

	ما وقع من الحوادث سنة 837
	ما وقع من الحوادث سنة 838
	ما وقع من الحوادث سنة 839
	ما وقع من الحوادث سنة 840
	ما وقع من الحوادث سنة 841
	ما وقع من الحوادث سنة 825
	ما وقع من الحوادث سنة 826
	ما وقع من الحوادث سنة 827
	ما وقع من الحوادث سنة 828
	ما وقع من الحوادث سنة 829
	ما وقع من الحوادث سنة 830
	ما وقع من الحوادث سنة 831
	ما وقع من الحوادث سنة 832
	ما وقع من الحوادث سنة 833
	ما وقع من الحوادث سنة 834
	ما وقع من الحوادث سنة 835
	ما وقع من الحوادث سنة 836
	ما وقع من الحوادث سنة 837
	ما وقع من الحوادث سنة 838
	ما وقع من الحوادث سنة 839
	ما وقع من الحوادث سنة 840
	ما وقع من الحوادث سنة 841
	ذكر سلطنة الملك العزيز [يوسف] ابن السلطان الملك الأشرف برسباى الدقمافى

	ما وقع من الحوادث سنة 842
	[90] ذكر سلطنة الملك الظاهر أبى سعيد جقمق على مصر
	ذكر أصل [الملك الظاهر جقمق] وقدومه إلى مصر ونسبته بالعلائى ثم بالظاهرى
	ذكر ما وقع له من ابتداء أمره إلى أن تسلطن
	ذكر قتل قرقماس الشعبانى الناصرى
	ذكر خبر عصيان تغرى برمش المذكور
	فرار الملك العزيز

	ما وقع من الحوادث سنة 843
	ما وقع من الحوادث سنة 844
	ما وقع من الحوادث سنة 845
	ما وقع من الحوادث سنة 846
	ما وقع من الحوادث سنة 847
	ما وقع من الحوادث سنة 848
	ما وقع من الحوادث سنة 849
	ما وقع من الحوادث سنة 850
	ما وقع من الحوادث سنة 851
	ما وقع من الحوادث سنة 852
	ما وقع من الحوادث سنة 853
	ما وقع من الحوادث سنة 854
	ذكر مبدأ نكبة أبى الخير النحاس على سبيل الاختصار

	ما وقع من الحوادث سنة 855
	ما وقع من الحوادث سنة 856
	ابتداء مرض موت السلطان

	ما وقع من الحوادث سنة 857
	ما وقع من الحوادث سنة 842
	ما وقع من الحوادث سنة 843
	ما وقع من الحوادث سنة 844
	ما وقع من الحوادث سنة 845
	ما وقع من الحوادث سنة 846
	ما وقع من الحوادث سنة 847
	ما وقع من الحوادث سنة 848
	ما وقع من الحوادث سنة 849
	ما وقع من الحوادث سنة 850
	ما وقع من الحوادث سنة 851
	ما وقع من الحوادث سنة 852
	ما وقع من الحوادث سنة 853
	ما وقع من الحوادث سنة 854
	فهرس
	الملوك والسلاطين الذين تولوا مصر من سنة 836 - 854 هـ
	الخلفاء العباسيون المعاصرون
	فهرس الأعلام
	فهرس الأمم والقبائل والبطون والعشائر والأرهاط والطوائف والجماعات
	فهرس البلاد والأماكن والأنهار والجبال وغير ذلك
	فهرس الألفاظ الاصطلاحية وأسماء الوظائف والرتب والألقاب التى كانت مستعملة فى عصر المؤلف
	فهرس وفاء النيل من سنة 825 هـ - 854 هـ
	فهرس أسماء الكتب الواردة بالمتن والهوامش
	المراجع التى اعتمد عليها المحقق
	فهرس الموضوعات

	إصلاح خطأ



