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 المقدمة:
يهدف البحث إلى دراسة وتتبع حاالت الحوادث التي تعرض لها الحرفيين والصناع 

, مـع محاولـة بيـان  ـوع الحادثـة:  ـ   ـي المماليك الجراكسـةفي مصر والشام إبان عصر 
تعرض لها سواٌء أثناء إصابة عم  ُأصيب بها العام  أو الحرفي أثناء عمله, أم  ي جريمة 
 العم  أم في غيره, أم مجرد حادثة أصيب بها في غير أوقات العم .

ولهذا البحث أ مية خاصة؛ وذلك لعدم وجود دراسات عربيـة أو أجنييـة حـول ذلـك 
؛ حيث يعد إضافة للمكتبة العربية التاريخية بدارسة متخصصة -على حد علمي -الموضوع

 حول  ذا الموضوع.
لى إيراد الحوادث على الترتيب األلفبائي لمسمياتها التي ُعرفت بهـا وقد حرصت ع

في العصر المملوكي, مع تتبع الحوادث من القديم إلى األحدث, فكان الحديث عن حـوادث 
ائين,  ـــا ين, والســـق  ـــراء, والخي ـــوابين والحـــراط والخا ـــاء, والي ـــارود, وعمـــال الين صـــناع الب

الارا ين, والَقب اِ يين, والمغربلين, والنجارين, ثم حـوادث والصيادين, والطباخين, والعتالين, و 
العمال اآلخرين. وقد أ هيت البحث بخاتمة ضمنتها أ م النتائج التي توصلت إليها الدراسة, 

 ثم ملحًقا يخدم موضوع البحث, ثم قائمة المصادر والمراجع.
, سواء أكا وا والمقصود بالحرفيين والصناع:  م المتعيشون من الحرف والصناعات

ًكا أم أجراء, من مث  الحاكة, واليناة, والاعلة, والخدم, والحمالين, والسواط, وأمثالهم . (i)ُمَّل 
 -وقد احت  أرباب الصنائع القسم السادط من أقسام  بقات المجتمع في العصر المملوكي

والثـا ي: أ ـ   فقد مث   القسم األول: السـلطان وحايـيته واألمـراء, -حسبما رتيهم المقريزي 
اليسار من التجار, والثالث: الباعة, والرابع: أ   الزراعات والحرث, والخامس: ج  الاقهاء 

. وفيمــا يلــي (ii)و ـَّلب العلــم, والكثيــر مـن أجنــاد الحلقــة, والســابع: ذوو الحاجـة والمســكنة
الحديث عن الحـرفيين والصـناع الـذين تعرضـوا للحـوادث المختلاـة فـي مصـر والشـام خـَّلل 

 العصر الجركسي:
 :(iii)حوادث صناع البارود

اعتنـى سـَّل ين الدولـة المملوكيـة بج تــاح األسـلحة المختلاـة وخاصـة الثقيلـة منهــا 
والنارية؛ فقد يهدت دولة المماليك أحداًثا عسـكرية وحروًبـا كثيـرة بينهـا وبـين التتـار وفلـول 

 ـذا إلـى جا ـب تـوفر الصليييين في بَّلد الشـام, فًلـًَّل عـن جهـاد م فـي البحـر المتوسـ , 
 .(iv)المواد الخام من الجلود واألخشاب والمعادن المختلاة
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وقد  تج عن  ذه الصناعة وقوع بعض عمالها في بعض الحوادث, ُرصد منها على 
[ أثنـاء م1513يو يـو /919ربيـع اآلخـر]احتراق ثَّلثة من صناع البارود فـي سيي  المثال:

ــة ــارود فــي الزردخا  ــه الســق   حتــى إن  ؛ فصــعد(v)صــناعتهم للب دخــان كثيــت احتــرق من
م[  رب من عظم الدخان, وقد ذاب 1516-1501 /922-906السلطان قا صوه الغوري]

 .(vi)لحمهم عن عظمهم, فنزلوا بهم إلى بيوتهم فأقاموا ثَّلثة أيام ثم ماتوا
أبريـ   6/ 920صـار10]فـي يـوم الخمـيسجماعة من صناع البارود كما احترق 

. ولعـ  قلــة (vii)ســان الحربيـة بالســويس, فمـات مــنهم  حـو العشــرينم[ فـي إحـدا ال1514
الحوادث في  ذه المهن كان  اجًما عن حرص الدولة على تطييق سياسة تشـبه مـا يسـمى 

 حديًثا باألمن الصناعي, أو أن استخدام اليرود بصورة كييرة لم يظهر إال متأخًرا.
 :(viii)حوادث عمال اليناء

الدينيـة والتعليميــة  -ل المنشـتت المعماريـة المختلاـةاقتـرن التقـدم الهائـ  فـي مجــا
في عصر سَّل ين المماليك بوقوع حوادث لعمال اليناء, وفيما يلي رصد  -والتجارية والطيية

أليهر  وائ  عمال اليناء الذين تعرضوا للحوادث مرتبة ترتيًبا زمنيًّا من القديم إلى الحديث 
 , والطيا ين, والحجارين:(x), والجباسين(ix)كالينائين, والاعَّلء, والُتر ابيين

 -تحـت ردم فنـدق خـان الزكـاةممـن يهـدمون الحيطـان (xi)فقد مات كثير من الاعلة
م[ وقـد يـرع السـلطان 1384سـيتمير19 /786يـعبان2فـي يـوم انثنـين] -بين القصـرين

فـــي  دمـــه  -م[1388-1382 /791-784فـــي فتـــرة حكمـــه األولـــى] -الظــا ر برقـــوق 
ـــةفي]رجـــب/ أغســـطس[  ـــاء المدرســـة اليرقو ي ـــب (xii)مـــن الســـنة  اســـها؛ لين ـــاء تركي . وأثن

وذلك قي   بالجامع األموي, سق  بعًلها على أحد الصناع فقتلته(xiv)المقصورة (xiii)درابزينات
 .(xv)م[1404مايو8 /806يوال27]يوم الخميس 

 21الخمر في ليلة انثنين] لشرب(xvii)بصالحية دمشقحمام (xvi)واجتمع ترابي و يم
, فأصبحا ويديهما وبعض ثيابهما بهـا أثـر مـن حريـق, ولـم م[1410مايو26/ 813المحرم

. و ي إحدا الحوادث الشخصية في (xviii)يكن عند ما  ار, و رع الناط إلى رؤيتهما أفواًجا
غير أوقات العم , وكأن  هللَا أراد أن تكون تلك الحادثة آية منه في عدم إتيان المنكرات, فقد 

ثيابهما فق  دون بقية أجـزاء جسـد ما أو ثيابهمـا أو يـيء مـن  تم احتراق أيديهما وبعض
المنزل الذي كا ا فيه بالرغم من عدم وجود  ار بالقرب منهما, ولع  سيب موتهما  و  ـوع 
الشراب الذي كا ا يشربا ه فلعله يكون مغشوًيا ببعض المواد الكيميائية الحارقة؛ فييـدو أن 
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تسييت في موتهمـا بعـد عـدة دقـائق, ويمكـن إرجـاع  تلك المواد قد تااعلت في جوفهما مما
سيب االحتراق؛ لكو هما كا ا يمسكان الكأط بأيديهما فربما وقع ييء منـه عليهمـا فُحِرَقَتـا 

 بتلك التااعَّلت الكيميائية.
وتتوالى حوادث عمال اليناء وتكثر بزيادة النشاط العمرا ي في دولة المماليك, فقد 

 , من أص  مائة فاع  وبًلع وثَّلثين بناء(xix)عة, وتكسر ستةسق  عشرة عمال, فمات أرب
-815, كان قد عي نهم السلطان المؤيد ييخ]م[1417يو يو3 /820ربيع اآلخر17في]
 /  819صار5] في (xx) م[؛ ليناء الجامع المؤيدي1412-1421 /824

 .(xxi) م[1416أبري 4
ــه فــي  ــاء عمل ــاء الحــاذق يوســ  بــن يحيــى, أثن ان الانــدق إصــَّلخ خــوتــوفي الين

؛ حيـُث [م1174-1146 /569-541العادل  ور الدين محمـود بـن ز كـي]المنسوب إلى 
 .(xxii)[م1305مارط27 /859يعبان14]وقع عليه قالب فمات في

ومـــات اثنـــان مـــن عمـــال الينـــاء أثنـــاء عملهمـــا, األول ســـق  مـــن ســـق  مشـــهد 
, (xxiv)[م1479ديسمير12 /884رمًلان27بالجامع األموي في يوم السيت] (xxiii)المؤذ ين

ـــــــــع ـــــــــر ســـــــــقو ه مـــــــــن ســـــــــق  مشـــــــــهد الزيل ـــــــــا ي إث ـــــــــوم الثَّلثـــــــــاء والث ـــــــــي ي  ف
 .(xxv)[م1480ديسمير13 /885يوال10]

/ديسمير  894المحرم]وأسار  جوم بعض العربان على الجباسين بجي  المقطم في
ــى وقــوع قتلــى وجرحــى فــي صــاوف الجباســين م[1488 . وكــان لتــد ور األوضــاع (xxvi)إل

القـرن التاسـع الهجـري/ ]يـتدت و أتـه علـى الـبَّلد ابتـداًء مـنالـذي ا -االقتصادية واألمنية
 أثٌر واضٌح على تلك الحادثة. -[الخامس عشر الميَّلدي

فلــم ( xxvii)كمـا سـق  رجـ   يـان مـن ســطح بيـت األميـر فـارط بالسـويقة المحروقـة
. و لــك (xxviii)[م1489أكتــوبر 22 /894ذي القعــدة 27]يــوم الخمــيسيليـث أن مــات فــي 

الاعَّلء وتهشم جماعة ُأخر, أثناء عملهـم بالقلعـة؛ إذ سـق  علـيهم تحت الردم جماعة من 
م[؛ ولع  السيب قدم الحائ , ثم تشعثه بسيب 1489/أكتوبر 894ذي الحجةحائ  بها في]

األمطار التي سقطت في الشهر  اسه والذي وص  بالمطر الغزير, والذي تسيب كذلك فـي 
م[ مقطع 1494/أغسطس 899لقعدة ذي ا. ووقع في](xxix)سقوط عدة أماكن قديمة اليناء

 .(xxx)من جي  المقطم على جماعة من الحجارين فماتوا تحته
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أحد (xxxii))رأط  وبة النوب((xxxi)م[1511 /917]تواتهم أحد جيران األمير  راباي
بأ ه  -وكان يعم  فاعًَّل في أحد العمارات -م[1507/مارط 912ذي القعدة الاَّلحين في]

( xxxiv)كان لألمير  راباي فـي درب الخـازن (xxxiii)ى دريسرمى  اًرا عل -وفي وقت الظهيرة-

, ثم قطع يده اليمنـى ثـم (xxxv)فاحترق؛ فأرس  األمير فقبض على الاَّلخ, وضربه بالمقارع
 .(xxxvi)رجله اليمنى, وأيهره في القا رة, كما أراد أن يحرقه, فشاع فيه بعض األمراء

ب ) ائـــ(xxxvii)م[1516 /922وصــدم رجـــ  ترابــي أحـــد مماليــك األميـــر ســيباي]ت
فًلـرب المملــو  م[ 1512أغسـطس19/ 918جمـادا اآلخــرة 6الشـام(, فألقـاه أرًضــا فـي]

, فأمر بًلرب (xxxviii)الترابي ضربة في رأسه أدمته, فشكاه إلى األمير سنبطاي)والي القلعة(
المملو , فيلغ  ائـب الشـام ذلـك, فظـ   أياًمـا مغًلـًبا, وكتـب إلـى السـلطان قا صـوه الغـوري 

ــذلك ــره ب ــد مــن اليــوابين  . وقــد ترتــب(xxxix)يخي ــة, العدي ــك المنشــتت المعماري ــى إقامــة تل عل
والحراط؛ حااًظا عليها, وحرًصا على استتباب األمن الداخلي, وفيما يلي جا ًبا من حوادث 

  ذه الائة:
 :(xl)حوادث اليوابين والحراط والخاراء

, و م العاملون في مهنة حراسة الدروب, والقياسر, واألسواق, والمدارط, والمنازل
ــد قــال  باســي   ــاجر روســي زار مصــر فــي عــامي  -والجوامــع, والمســاجد. وق -1465]ت

عن القا رة:  بها أربعة عشر أل  يارع... وفي بعض  ذه الشوارع ما  -[ 870م/1466
يقرب من خمسة عشر أل  مسكن, أما البعض اآلخر فيًلم ثما ية عشر ألًاا, ولك  يارع 

تياجاتهم اليومية , وربما كان  دفه من  ذه المبالغة سوق كيير, يكاي القا نين به ويسد اح
, وقـد أحصــى  جــان (xli)الواضـحة؛ إبــراز الكثافـة الســكا ية للعاصـمة ودظهــار مـدا اتســاعها

عـدد مسـاجد القـا رة  - [918م/المحـرم1512رحالة فر سي زار القا رة في]مـارط -ثو و 
 .(xlii)فكا ت عشرين ألًاا

وائـ   ـذه الائـة,  را ـا تـدور حـول أسـباب ودذا استعرضنا أسباب حوادث أيهر  
ــةاقتصــادية,  ــوابين بالدشيشــة -(xliii)فقــد ســرق جماعــة مــن الواحي ــة الخــاص  -(xliv)ب خزا 
م[, ثــم ُظاــر بهــم وُضــربوا حتــى أحًلــروا 1476/فيرايــر 880فــي]ذي القعــدة(xlv)الســلطا ية

إلـى  . وييدو أن السلطة األمنية في مصر كا ت على يقظة تامة؛ ولع  ذلك يرجع(xlvi)المال
 أن مقر العاصمة التي يقطنها السلطان كا ت في مصر, أو لعله أل مية المسروقات.
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كمـا تعـرض اليــواب الخـاص لييــت رجـ  يـدعى: محمــد بـن المزلــق لجراحـات أثنــاء 
راق الذين  جموا على الييت بغرض السرقة, وقد تمكنوا من أخذ صـندوق فيـه  مقاومته للسُّ

ــرة, وذلــك فــي يــوم  وفقــد بــواب . (xlvii)[م1480ديســمير5 /885يــوال2]نانثنــيأيــياء كثي
ـــُث  ـــاجموا القيســـارية لـــيًَّل (xlviii) يســـارية جهـــاركس ـــاء مقاومـــة للصـــوص؛ حي ـــه أثن حيات

. كمـا (xlix)وتمكنوا من سرقة الكثير مـن الـدكاكين [م1482يو يو /887جمادا األولى ]في
في]ربيــــــع (li)مـــــن قتـــــ  بـــــواب ســـــوق بـــــاب الشـــــعرية (l)تمكـــــن جماعـــــة مـــــن المنســـــر

 .(lii)وفتحوا عدة دكاكين, وأخذوا ما فيها ثم خرجوا من الباب [م1486أبري  /891اآلخر
ــثَّلث األخيــرة كا ــت بغــرض الســرقة, فقــد جــرخ وقتــ  فيهــا اليوابــون,  والحــوادث ال
ويَّلحظ أن السارقين لم ُيعثُر عليهم  كما تمكنوا من الخروح بالمسروقات ولم يعترضهم أي 

 تًلعًلع الحالة األمنية في أخريات العصر المملوكي. فرد من أفراد األمن, و ذا يدل على
 بــة الجــامع؛ إذ تحــت أ قــاض مــع ولــده ( liii)ومـات بــواب الجــامع الناصــري بالقلعــة
ــيًَّل علــى المحــراب  وكســرت المنيــر . (liv)[م1487 ــوفمير /892ذي الحجــة]فــي ســقطت ل

ر لم تشر إلى منح وبالرغم من أن  ذه الحادثة ُتعدُّ من حوادث إصابات العم , فجن المصاد
اندارة لذرية اليواب أية تعويًلات مادية, ولع  ذلك راجـع إلـى عـدم ا تمـام السـلطات بمثـ  
 ؤالء العمال, و ذا ما سوف يتم رصده في ثنايا البحث, ولعلها خصصت لذريته معاًيا ولم 

 تذكره المصادر, أو لم يعلم كاتب المصدر بذلك.
حينمـا  ,(lvi)أثناء دفاعهم عن سوق باب اللوق ( lv)أرباب األدرا  وقت  ليًَّل عدد من
أقمشـة [, وتمكنـوا مـن سـرقة م1494 ـوفمير /900ربيـع األول]تعرض لهجـوم المنسـر فـي

, (lviii)سـوق أميـر الجيـو [ م1497أبريـ  /902يـعبان]. كما  اجموا في(lvii)وأمتعة كثيرة
 جـوم  حـو عقب  [م1500مايو /905ذي القعدة ]في. وقت  ثَّلثة خاراء (lix)وقتلوا الغاير

, وكسـروا (lxi)والمهـامزيين(lx)مائة منسر مشاًة وركباً ا بالقسي والنشاب على سوقي الوراقين
 .(lxii)عدة حوا يت, و هيوا قماًيا بنحو عشرة آالف دينار

 (lxiii)بالقسي والنشاب على السكان المجاورين لقنطرة الحاجبوأسار  جوم المنسر 
قتـ  أحــد الخاـراء, ثــم دخــ  [ عــن م1502أغسـطس 28 /908صــار23]فـي ليلــة السـيت

ـــم (lxiv)المنســـر علـــى الجســـر التـــي بجـــوار بركـــة الر لـــي , وخطاـــوا عـــدة عمـــائم, فلمـــا عل
بذلك ساق خل  المنسر فظار بثما ية منهم, وفي الصباخ عرضهم ( lxv)عَّلن)والي القا رة(
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علـى جمـال و ـافوا بهـم القـا رة, فلمـا (lxvi)على السـلطان قا صـوه الغـوري, فرسـم بتسـمير م
 .(lxviii)آخرين( lxvii)بهم إلى قنطرة الحاجب فشنق منهم جماعة وس قدموا 

ويدعى: عثمان بن الصـغيرة  -قيلي الجامع األموي  -وفقد بواب  يسارية القواسين
 21 /910جمادا األولـى12]حياته أثناء مقاومته للصوص  اجموا القيسارية ليلة انثنين

ــــــــوبر ــــــــين قوًســــــــام1504أكت ــــــــ. (lxix)[  وســــــــرقوا  حــــــــو ثَّلث ــــــــق ف ي ليلــــــــة كمــــــــا ُخن
, وسرق (lxx)[ بواب  يسارية الخواجة ابن الرسامم1505فيراير5 / 910رمًلان1]األربعاء

. وفقــــد حــــارط محلتــــي (lxxi)منهــــا مــــاال كثيــــًرا, وصــــودر مــــاٌل كثيــــٌر مــــن أ ــــ  المحلــــة 
عــن حوا يتهــا التــي تعرضــت لمهاجمــة حياتــه أثنــاء مدافعتــه (lxxiii)وقيــر عاتكــة(lxxii)الشـويكة

[,  ثـم بعـد يـومين م1508ينـاير 17 /913رمًلـان 14]نأوبا  المحلتين فـي يـوم انثنـي
 .(lxxiv)ُعرفوا, فمسكوا

سـيتمير 11 /918جمـادا اآلخـرة 29]يـوم الجمعـة وقت  المنسر أحد الخاـراء فـي
, (lxxvi)مـن المتاـرجين, فـدخلوا المقاصـ (lxxv)[ أثناء  جومهم علـى سـكان الزريبـةم1512

 .(lxxvii)و هيوا عمائم الناط وقمايهم وعييهم
م[ 1494 ـوفمير /900الحوادث السابقة التي تيدأ من]ربيـع األولو جد أن  جميع 

م[ وعدد ا ثمان تتعلق بسرقة األسـواق 1512سيتمير11 /918جمادا اآلخرة  29وحتى]
والقياسر الكييرة, كما اتاقت في تعرض حراسها للقت  بالخنق أو الذبح, و جد كذلك استخدام 

كمـا بلغـت المسـروقات جميـع األ ـواع مـن السارقين األسلحة فيمـا يعـرف بالسـطو المسـلح, 
القما  والقسي والعمائم والكثير من األمـوال  والتـي بلغـت فـي بعـض الحـاالت  حـو عشـرة 
آالف دينار, وفي المقاب  لم  جد من المصادر التاريخية أية إيارة إلى مقاومة األمـن لهـذه 
ــــــــــة التــــــــــي حــــــــــدثت فــــــــــي مصــــــــــر ليلــــــــــة  ــــــــــي تلــــــــــك الحادث الجــــــــــرائم ســــــــــوا ف

م[؛ بسـيب اخـتَّلل األمـن الـداخلي الـذي يعـود 1502أغسـطس 28 /908رصا23السيت]
أيًًلا إلى ضع  الحكومة الناتج عن فقدان القدرة المماليكية على حماية أعز مقدراتها و ي 
التجــارة. فمــن المعــروف أن التجــارة وحركــة األســواق ال تزد ــر إال فــي ظــ  اســتقرار األمــن 

 .(lxxviii)ية أم في أماكن األسواقواستتبابه, سواء على  ول الطرق التجار 
 :(lxxix)حوادث الجزارين

غرق في  هر الني   حو عشرين جزاًرا؛ أثنـاء تعـديتهم مـن بـوالق إلـى إمبابـة فـي 
 / 840أرغــون يــاه النــوروزي]ت( lxxx)م[؛ وقــد  ــرخ األســتادار1423يو يــو /826]رجــب
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ة ودعـا علـى عليهم عدًدا من األغنام واألبقار غصًبا, فقرأ واحد منهم الااتحـ(lxxxi)م[1437
 اسه وأمن الباقون على أ اسهم بالموت؛ ليستريحوا من الظلم وغرامة المال, فمـا توسـطوا 
الني  حتى ا قليت المركب بمن فيها, وقد وص  ابن يا ين  ـذه الحادثـة بالغريبـة والنـادرة 

 .(lxxxiii), وقد أرجع ابن حجر أن سيب الحادثة زيادة مياه الني (lxxxii)والشنيعة
( lxxxiv)قاب يديد؛ لًلربه ِ رًّا تكرر أذاه له بسكين في باب الز ومةوتعرض جز اٌر لع

بالقــــــــــا رة, فجــــــــــرخ القــــــــــ , فايــــــــــتكاه أحــــــــــد العــــــــــوام إلــــــــــى األميــــــــــر جا بــــــــــك 
ـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــوم   (lxxxv)م[1453 /857الســـــــــــــــــــاقي]ت ـــــــــــــــــــا رة( ف ـــــــــــــــــــي الق )وال

[, فأمر بقطع أعصابه, ثم ياع فيه, فًلرب م1451أغسطس15 /855رجب17األربعاء]
جمع كثير من العوام و م يًلربو ه ويهينو ه, والهر على كتاـه,  ضرًبا كثيًرا, و يت به في

ووراءه مناٍد يقول:  ذا جزاء من يقطع أعصاب القط , ثم أمر بأن يسلم الهرُّ إلى الجزُّار  
وأن يتحم  تكاليت معالجته عند أحد الجر احين؛ حتى ييرأ الهر, ثم يريه للوالي, وكا ت  ذه 

 .(lxxxvi)القًلية من أغرب القًلايا
والشا د في  ذه الحادثة  و تعرض الجز ار للًلرر الناسي بقطع أعصابه, وكذلك 
تعرضه للًلرب الشديد والتشهير به, كما تظهر الحادثـة تعا ًاـا  يًبـا مـع الحيوا ـات, لـيس 
فق  من جمهور العامة ب  كذلك من إدارة الدولة, وُتعدُّ  ذه الحادثة دليًَّل على وجود ظا رة 

 خَّلل العصر المملوكي, مستمدة من تعاليم ديننا انسَّلمي الحنيت.الرفق بالحيوان 
 حوادث الخيا ين:

و م العاملون في صناعة المَّلبس الرجاليـة منهـا والنسـائية, وقـد تـم رصـد العديـد 
من الحوادث المتعلقة بهذه الصناعة فكا ت أسباب الحوادث تدور حول الخَّلفات الشخصية, 

لـم بعـض الـنظم االقتصـادية التـي كا ـت تارضـها الدولـة علـى أو المنافسة في العمـ , أو ظ
العاملين بهذه الصناعة, كما أن  الدولة لم تنتصر للمظلومين منها في أغلب الموا ت, و ذه 

 أمور تعكس حالة التراجع التي منيت بها دولة المماليك الجراكسة:
ـــر آصـــب ـــ  األمي ـــ  بعـــد ضـــرب يـــديد مـــن قي ـــد تعـــرض أحـــد الحـــائكين للقت اي فق

رمــاه علــى (lxxxviii)[؛ بســيب  طــرون م1466 ــوفمير /871ربيــع اآلخــرفي] (lxxxvii)اليــواب
ــــَقَدم] -865الحــــائكين, ووقعــــت فتنــــة كييــــرة ثــــار فيهــــا الغوغــــاء, فوســــ  الســــلطان ُخش 

م[ صــاحب النطــرون, وآل األمــر إلــى ســكون الاتنــة بعــد مصــالحة 1461-1467 /872
ي األ ظمـة الرقابيـة والمسـيرة . وقـد أدا تـدخ  الدولـة فـ(lxxxix)آصباي على دفـع ألـ  دينـار
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فقـد اضـطرت الدولـة إلـى إقـرار  ظـام  ـرخ  -لألسواق, والمتمثلـة فـي  ظـام  ـرخ البًلـائع 
البًلائع؛ لح  مشـاكلها الماليـة؛ وذلـك بطـرخ البًلـائع المتـوفرة لـديها علـى التجـار بالسـعر 

أن التاجر من الذي تراه مناسًبا, وبالكمية التي تريد, بغض النظر عن حاجة األسواق, كما 
 احية أخرا لم يكن يتمتع بحق الرفض أو حق المساومة على السـعر الماـروض مـن قيـ  

إلى أضرار اقتصادية بالغة السوء علـى الحالـة األمنيـة الداخليـة, والتـي تسـييت  -(xc)الدولة
 في موت أحد الحاكين, وكذلك ثورة العامة.

اليواب, فقد آل األمر إلى  فبالرغم من تعرض الرج  الحائك للًلرب من قي  آصباي
تغريم القات  بأل  دينار, بدال من قتله, ثم بعد مًلي عام تقريًبا واله السلطان والية القا رة 

. كما أن  ذه الحادثة خير دلي  على ا تصار (xci)م[1467 وفمير /872في]جمادا األولى
ــا كيــت يــتم  صــرة الجنــود والمماليــ ــى الحــرفيين الدولــة لمماليكهــا, وسيتًلــح لنــا الحًق ك عل

 والصناع من كافة الطوائ  والحرف.
يلقـب بشـرن درن, واآلخـر يـدعى: ( xciii)أحد ما مـن الحسـينية( xcii)دالالن وتشاجر

ألجـ  قطعـة قمـا  ُأحًلـرت للييـع, وكـ  [؛ م1484 ـوفمير /889ذي القعـدة ]فـي يريدم؛
درن  منهما يريد أن يكون داللها, فدفع يرن درن يـريدم فوقـع ميًتـا؛ فقـبض علـى يـرن 

 .(xciv)وسجن مدة, وعم  البعض في ذلك كَّلًما ُملحًنا لهج الكثير من الناط به مدة
ويستمر مسلس  الحوادث الشخصية بين العمال بعًلهم البعض, و ذه المرة بسيب 
المنافسة على االستحواذ بصاقة تجارية, وا تصاًرا للحق سجن القات ؛ ليـتم التحقيـق معـه, 

 أيد العقاب, ودن كان ُيعاب على المصدر عدم ذكر العقاب. فجذا تمت إدا ته فسوف يعاقب
األمير  يلبغا  لإل ا ة والًلرب بأمر (xcv)وتعرض أحد الخيا ين بقيسارية أمير علي

م[  بعدما عينه السلطان 1389يوليو3 /791رجب8في](xcvi)م[1391 /793الناصري ]ت
اـة معلـم فـي وظي -[م1390-1389 /792-791]الملك الصـالح أميـر حـاح -المنصور

ــــــــــــى األمير محمــــــــــــد بــــــــــــن  ــــــــــــا ين الســــــــــــلطا ية, وســــــــــــلمه األمير يلبغــــــــــــا  إل الخي
ــدواوين( (xcvii)م[1391 /794الحســام ]ت , وأمــر أن يســتخله منــه عشــرة (xcviii))يــاد ال

ـــــــا الخاصـــــــكي   ـــــــن يلبغ ـــــــر  أحمـــــــد ب ـــــــرح عنـــــــه بشـــــــااعة األمي ـــــــم أف آالف در ـــــــم, ث
لحادثة سيطرة . وتيين تلك ا(c), فشق ذلك على السلطان المنصور(xcix)م[1400 /802]ت

األمير  يلبغا  على زمام األمور, وكذلك سطوته حتى على  المنصور  الذي أعيد للحكم مرة 
م[, وييـدو أن  يلبغـا  قـد 1388-1382 /791-784أخرا عقب خلع السلطان  برقـوق ]
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وجد األمر مناسًبًا لتعيين ذلك الخياط في مث  تلك الوظياة؛ لينتهز الارصـة ويسـتولي علـى 
ــاريخي  أموالــه؛ ــا فــي جمــع المــال لــيس إال, كمــا أن الحادثــة تــأتي فــي ســياقها الت وذلــك حبًّ

 كحادثة من حوادث العامة.
كما أقدم خياط يسمى:  جا بن تمساخ بالاسق في صـيي عمـره  حـو عشـر سـنين 

م[ ثم ذبحه وألقاه في بئر, فلما 1514/مايو 920ربيع اآلخرفي بيت بالجزيرة الوسطى في]
أم الصيي على الخياط, وعرضته على السلطان قا صوه الغوري, فاعترف ياع أمره  بًلت 

بالقتـ , فرسـم بشـنقه فـي المكـان الـذي قتــ  فيـه الصـيي, وقيـ : رسـم السـلطان بـأن تقطــع 
. وتيين تلك الحادثة قوة الدولة في (ci)محايمه وتعلق في عنقه و و مشنوق, فاعلوا به ذلك

الشديد الذي تعرض له القات ؛ حتى ال تسول  اـُس أخذ الحق من القات , كما تيرز العقاب 
أحٍد انقدام على مث  ما أقـدم عليـه, ودن كـان التنكيـ  بالقاتـ   نـا لكو ـه مـن عـوام النـاط 

وبالرغم من أن  ذه الحادثة كا ت في أخريات الدولة؛ فقد تـم التعامـ   وليس من المماليك,
ُهـم  نيـيمعها بك  حزم, وكأن لسان الحال يقول: كما قـال ال َلُكم   َأ   َمـا َأ  َلـَك ال ـِذيَن َقـي  :  ِإ  

ُم ّللا ِ  ِه الَحد   َواي  ِعيُت َأَقاُموا َعَلي  ِريُت َتَرُكوُه  َوِدَذا َسَرَق ِفيِهُم الًل   َلو  َكاُ وا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الش 
َت ُمَحم ٍد َسَرَقت  َلَقَطع ُت َيَدَ ا   فكان ذلك سيًبا في ا هيار الدولة. ,(cii)َأن  َفاِ َمَة ِبن 

 حوادث السقائين:
. (ciii)و م العاملون في إيصال مياه الشـرب إلـى المنـازل بـالقرب والروايـا وأمثالهمـا

ويدخ  معهم السقاة العاملون في القصور السلطا ية, و م من إلـيهم أمـر المشـروب. و ـو 
يه, والغالب أن يكو وا خـدًما المعد للخدمة من إحًلار وتقطيع اللحوم, وفر  ما يحتاح فر 

رحالـة  -. وكان يعم  بهذه الحرفة الكثير مـن النـاط, فيقـول  ـافور(civ)من أي جنس كان
زار القا رة في القرن]التاسع الهجري/الخامس عشـر المـيَّلدي[:  وبالقـا رة عـدد كييـر مـن 

ن بالقـا رة . وذكر  جان ثو ـو  أن عـدد السـقائي(cv)السقائين يروحون ويجيئون؛ لييع المياه 
 .(cvi)مائة أل , كما سج  خمسين أل  جم  تحم  المياه إلى المنازل والشوارع

, (cvii)فقـد ُأصــيب أربعـة ســقائين أثنــاء إ اـائهم لحريــق يــب فـي الصــاغة العتيقــة
. وتشـير (cviii)[م1396مارط7 /798جمادا األولى26ومات منهم اثنان في يوم األربعاء]

ضمن أعمالهم انضافية إخماد الحرائق, وأن إصابة  ذه الحادثة إلى أن السقائين كان من 
 أولئك األربعة يمكن إدراجه تحت إصابات العم .
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حياتـه أثنـاء  -أحد السـقاة وخـواص الخـدم -مرجان الحسني (cix)كما فقد الطوايي
فــي ( cx)م[1480 /885محاولــة إخمــاد حريــق  شــب فــي مركــب األميــر يشــبك الدويــدار]ت

. (cxii)فمــات مــن وقتــه( cxi)[؛ إذ وقــع عليــه الصــاري م1475/أكتــوبر 880]جمــادا اآلخــرة
 ويمكن إدراح  ذه الحادثة أيًًلا ضمن إصابات العم .

 الخاتمة:
ـن اعتطرق  ذا البحث إلـى دراسـة وتتبـع  فـي مصـر والشـام  حـوادث الحـرفيين والصُّ

ــر المماليــك الجراكســة] م[, ويمكــن عــرض النتــائج علــى 1517-1381 /923-784َعص 
 النحو التالي:

ن المجتمع المصري كان زاخًرا بأرباب الحرف والصناعات, وعمائر ومنتجـات العصـر إ -1
 البا ية يا دة على ذلك.

, كما تدل على --إن حوادث الحرفيين والصناع تدل على  زعة الشر من خلق آدم -2
 مظلومية البشر في مجتمع ساد فيه الظلم من قي  سَّل ين المماليك.

كان عامًَّل الزدياد حوادث البشر  بالرغم من إ مـال  ازد ار أرباب الحرف والصناعات -3
 مصادر العصر نيراد تلك الحوادث بشك  مباير.

استخدام المنا ج الجديدة في استقصاء بوا ن وظوا ر المجتمع ساعدت على استقراء  -4
 كثير من الحوادث في  ذا العصر.

دث أربــاب سـاعدت الكتابــات االجتماعيــة فـي  ــذا العصــر علـى إبــراز بعــٍض مـن حــوا -5
 الحرف والصناعات في مصر والشام في العصر الجركسي.

ــر مــن الشــام فــي عــدد الحــرف والصــناعات التــي تعــرض أصــحابها  -6 جــاءت مصــر أكث
%( تقريًبا, بينما وقع في 72( حادثًة, بنسبة)49للحوادث, فقد وقعت في مصر  حو)

 %( تقريًبا.28( حادثة, بنسبة)19الشام  حو)
لعم  النسبة األكير في  وعية حوادث الحرفيين والصـناع فـي احتلت حوادث إصابات ا -7

%( تقريًبا من جملة 73( حادثة, تمث )51مصر والشام خَّلل العصر الجركسي بنحو)
%( 27( حادثة, تمث )19الحوادث, بينما جاءت الحوادث في غير أوقات العم  بنحو)

 تقريًبا من جملة الحوادث.
اليناء في ك  من مصر والشام العدد األكير من مثلت الحوادث التي تعرض لها عمال  -8

( 114إجمـالي الحــوادث التـي تعــرض لهـا الحــرفيين والصـناع, فقــد جـاءت فــي  حــو)
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ـا ومزد ـًرا 52حادثة, بنسبة) %( تقريًبا, و ذا يدل علـى أن عصـر المماليـك كـان غنيًّ
حرفـة بالمنشتت المعمارية المختلاة, وجاء من أسباب وقوع الحوادث ألصحاب  ذه ال

عدم أخذ الراحة, أو العم  بجد مبالغ فيه, أو العم  أثناء الطقس السيئ, إلى جا ب 
 األخطاء الهندسية في بعض المنشتت المعمارية, وقدمها.

%( تقريًبـا؛ 16( حادثة, بنسـبة)34جاءت حوادث الطباخين في المرتبة الثا ية بنحو) -9
 ذباب, وعدم األما ة والنظافة.وكا ت بسيب تلوث األ عمة بكثرة الغبار, وا تشار ال

ــة بنحــو) -10 ــارود المرتبــة الثالث ــة, بنســبة)23احتلــت حــوادث صــناع الب %( 10( حادث
 تقريًبا؛ لعدم الحذر, فهي صناعات لها ارتباط بالمواد الحارقة.

%( تقريًبا؛ كان 9( حادثة, بنسبة)21مثلت حوادث الجزارين المرتبة الرابعة بنحو) -11
في بعض األ ظمة االقتصادية الرقابية والمسيرة لألسواق, معظمها بسيب تدخ  الدولة 

كنظام  رخ البًلائع, أو المبالغة في فرض الًلرائب, أو المبالغة في استغَّلل بعض 
أصحاب الحرف والصناعات؛ مما أدا إلى يعور بعض الحرفيين والصناع بالظلم 

 التعسفية. الشديد, فكا وا غالًبا ما يلقون حتاهم أثناء مقاومة تلك األ ظمة
( حادثة, 13جاءت حوادث اليوابين والحراط والخاراء في المرتبة الخامسة بنحو) -12

%( تقريًبا, و ذا دلي  على عدم استتباب األمن في عصر المماليك 6بنسبة)
الجراكسة؛ فقد ضعات القبًلة األمنية, مما دفع الكثير من اللصوص إلى استغَّلل 

 ذلك والقيام بجرائم السطو المسلح.
 اء من أسباب وقوع حوادث الحرفيين والصناع في عصر المماليك الجراكسة: ج -13

 الخَّلفات الشخصية, أو المادية بين العمال, أو بينهم واآلخرين. - أ
 الاقر والطمع والسرقة.  - ب
 األمراض الناسية أو العقلية.  - ت
 تعرضهم الفتراط التماسيح, أو للدغ الحشرات, والثعابين, أو لد س الايلة.  - ث
ض الحرفيين والصناع واستغَّللهم الحالة االقتصادية السيئة جشع بع  - ح

 .للمجتمع
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 المَّلحق:
 )من عم  الباحث( (1الجدول رقم)

النتيجة  التاريخ المكان السيب الحرفة أو الصنعة
 والًلحايا

إصابة  حوادث صناع البارود -أوال 
 مصر عم 

 3الموت  م1513يو يو /919ربيع اآلخر
 20الموت  م1514أبري  6 /920صار10

حوادث  -ثا ًيا
 عمال اليناء

إصابة  فعلة
 عم 

الموت  م1384سيتمير /786يعبان مصر
100 

 بناء
 الشام

 1الموت  م1404مايو8 /806يوال27
ك ر تراب  1الموت  م1410مايو26 813المحرم السُّ

 فعلة
عم 

بة 
صا
إ

 
, 4مات م1417يو يو /820ربيع اآلخر مصر

 6وتكسر
 بناء

شام
ال

 

 1الموت  م1305مارط /859يعبان
 1الموت  م1479ديسمير /884رمًلان معماري 
 1الموت  م1480ديسمير /885يوال د ان

إصابة  م1488ديسمير /894المحرم مصر جباسين
 وقت 

 1الموت  م1489أكتوبر /894ذي القعدة الشام  يان

 فعلة

صر
م

 

الموت)لم  م1489أكتوبر /894ذي الحجة
 ُيعلم(

ذي القعدة  حجارين
 م1494أغسطس /899

الموت)لم 
 ُيعلم(

حرق  فاع 
قطع  م1507مارط /912ذي القعدة دريس

 1أ راف

جمادا  الشام يجار تراب
 م1512أغسطس /918اآلخر

جرخ في 
 1الرأط
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النتيجة  التاريخ المكان السيب الحرفة أو الصنعة
 والًلحايا

 
 
 
 
 
 
حوادث -ثالًثا

والحراط اليوابين 
 والخاراء

 بوابين

ص
صو

ة ل
اوم
مق

 

الًلرب)لم  م1476فيراير /880ذي القعدة  مصر
 ُيعلم(

واب
ب

 

 1الجرخ  م1480ديسمير 5 /885يوال 2 الشام

صر
م

 

الموت قتَّلً  م1482يو يو /887جمادا األولى
1 

الموت قتَّلً  م1486أبري  /891ربيع اآلخر
1 

إصابة 
 1الموت  م1487 وفمير /892ذي الحجة عم 

 حراط

ص
صو

ة ل
اوم
مق

 

القت )لم  م1494 وفمير /900ربيع األول
 ُيعلم(

الموت قتَّلً  م1497أبري  /902يعبان خاير
1 

الموت قتَّلً  م1500مايو /905ذي القعدة  خاراء
3 

الموت قتَّلً  م1502أغسطس /908صار خاير
1 

 بواب

شام
ال

 

جمادا 
 م1504أكتوبر /910األولى

الموت قتَّلً 
1 

الموت  م1505فيراير 5 /910رمًلان1
 1خنقًا 

الموت قتَّلً  م1508يناير17 /913رمًلان14 ارطح
1 

الموت قتَّلً جمادا  مصر خاير
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النتيجة  التاريخ المكان السيب الحرفة أو الصنعة
 والًلحايا

 1 م1512سيتمير /918اآلخر

 حوادث الجزارين -رابعًا

ظلم 
 اندارة

 مصر
 20غرق  م1423يو يو /826رجب

جرخ  م1451أغسطس /855رجب إيذاء  ر
 1وتغريم 

حوادث  -خامًسا
 الخيا ين

مقاومة  حائك
 الظلم

 مصر

الموت  م1466 وفمير /871بيع اآلخرر 
 1ضربًا 

 دالالن
المنافسة 
في 
 العم 

, 1قت  م1484 وفمير /889ذي القعدة 
 1وسجن

 خياط

ظلم 
ضرب  م1389يوليو3 /791رجب8 اندارة

 1ومصادرة
فسقه 
 1الشنق  م1514مايو /920ربيع اآلخر بصيي

إصابة  حوادث السقائين -سادًسا
 عم 

جمادا  الشام
 م1396مارط /798ولىاأل 

, 2مات
 2وحرق 

وقع عليه  م1475أكتوبر /880جمادا اآلخر مصر
 1صاري 

 حوادث الصيادين -سابًعا

مقاومة 
 الظلم

 مصر
, 1قت  م1418يناير /820ذي الحجة 

 3وجرخ
إصابة 
افتراط  م1422مايو /825جمادا اآلخر  عم 

 1تمساخ

امًنا
ث

ث  -
حواد

خين
طبا
ال

 

  باخ
اتهامه 
 م1439سيتمير /843ربيع األول مصر مبالتسمي

 7مات
 33ومرض
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النتيجة  التاريخ المكان السيب الحرفة أو الصنعة
 والًلحايا

باع لحم 
ضرب  م1465سيتمير /870صار بغ 

 1وتشهير
غير 
القت  ذبحاً  م1488مايو /893جمادا اآلخر  الشام محدد

1 

تسميم  كناا ي
االتهام  م1490أبري  /895جمادا اآلخر  مصر الزبائن

 1بالقت  

  باخ
غير 
 1القت   م1900سيتمير /906لربيع األو الشام معروف

يرارة   باخة
أضرار  م1507مايو /913المحرم مصر من النار

 مادية

 حوادث الَعت الين -تاسًعا

 الشجار

 مصر

 1القبض  م1416يو يو /819ربيع اآلخر

أثناء  ق  
 مكحلة

جمادا 
 م1510سيتمير /916اآلخر

وقوع 
مكحلة 
 1عليه

 حوادث الَار ا ين -عايًرا

إصرار 
 لصياما

 مصر

الموت  م1489يوليو /894رمًلان
 1عطشًا 

خَّلف 
مع 
 صيي

 1القت  م1508مارط /913ذي القعدة 
 1و رب

 حوادث الَقب اِ يين -أحد عشر

 1العرح  م1386 /788ت الشام السقوط
قت  أحد 
 العييد

 مصر

جمادا 
 م1439 وفمير /843اآلخر

تشهير ثم 
 1قت 

السباحة 
 ليَّلً 

الموت  م1486أغسطس /891يعبان
 1غرقًا 



 

ام عصر المماليك الجراكسة ــ حوادث الحرفيين والصناع في مصر والش  ــ ـــــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 - 305 - 

النتيجة  التاريخ المكان السيب الحرفة أو الصنعة
 والًلحايا

 حوادث المزينين -اثنا عشر

اتهامه 
 بالتسميم

 مصر
 1الجرخ  م1419أبري  /822ربيع اآلخر

ذبح  اسه  م1484 وفمير /889ذي القعدة  الجنون 
1 

 حوادث المغربلين -ثالث عشر
 التزوير

صر
م

 

ضرب  م1455فيراير 7 /859صار18
 1وسجن 
ضرب 
 1وتشهير

 م1456ديسمير /861المحرم

ضرب ثم  م1510ديسمير /916يعبان السرقة
 1موت

 حوادث النجارين -رابع عشر
 1الموت  م472مارط /876يوال مصر السقوط
ثرثرة 
 1القت   م1511مايو14 /917صار15 الشام جمال

شر
س ع

خام
- 

رين
آلخ
ل ا
عما
ث ال

حواد
 

خَّلف  أقسماوي 
 مادي

صر
م

 

 م1433أبري  /836رمًلان

خنق 
 لحام 1أحد ما 

خَّلف  ُمسحرين
 عم 

موت 
 1أحد ما 

إصابة  سائس في 
د س  م1446أبري 2 /850المحرم 5 عم 

 1الاي  

 صا ع جريد
مقاومة 
 م1458سيتمير /862ذي القعدة  الظلم

ضرب 
 1وموت 

إصابة  جرائحي
الموت  م1473أكتوبر /878جمادا اآلخر عم 

 لدغاً 
1 

 1 حاوي 
 1القت   م486يوليو /891رجب لمال ُيع مشاعلي
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النتيجة  التاريخ المكان السيب الحرفة أو الصنعة
 والًلحايا

 التهاون  َجم ال

شام
ال

 

تعذيب ثم  م1490مارط /895ربيع اآلخر
 1موت

إصابة  صا ع حمام
 1الموت  م1494أبري  /899رجب عم 

  باقييان
مقاومة 
 الظلم

 2القت   م1505فيرار /910رمًلان

الموت  م1507مايو /913المحرم مصر  واتي
 1ضربًا 
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 الحوايي:
                                                  

(i)  دددددد ِرَمددددداِ لم طدددددامقت الم ددددد لحا  ا ط  ددددداد ة فدددددض الحادددددا ل ارسدددددقميةي دا  ال ددددد   ي   دددددد   ي ُمَحمَّ
 .39صم 1993/ ه1413

(ii)   أح د مدد  دح َرِلدض ِِ،  ققدض الددِن م[م إغاثدة اممدة بف دل ال,مدةي قحق دمم كد م ف  ددا ي 1442/ ه845الَمْقِ يد
ِلي   .147صمي 2007ه/1427م كِ ر ح للد اسا   البحقث ارنسانية  ا ج ماعيةي الج 

(iii) ( قق يًبددال لعدددم الحددي ي ف ددض 10(  ادثددةي  نسددبة)23اع البددا  د الم قبددة الةالةددة  نحددق)ا  لد   ددقادث صددن%
 ( فض المق م.2(ي  ال خ يط  طم)1صنارا  ل ا ا قباط بالمقاد الحا طةي  هيا ما أقضحه الجد ل  طم)

(iv) 12ه/10-6لق ن صفاء ربد هللا ربد ال ء ف سع د ال ند،م ققنيدة امسدلحة امأقةيدة  المملقكيدة  ق ق هدا ا-
 .7ي 5صمي 2001م[ي  سالة ماجس    فض اآلثا ي كلية الد اسا  العلياي الجامعة ام دنيةي 16

(v) دخانددة ِ المفددان المخ ددف لحفددف السددقد  الع دداد الح ةددض   طددد ق لددم رلدد   هددق  يلفددف فا سددض م كدد م ال
ملقكضي دا  الفكد  المعاصد ي   د   ي . محمد د مد دهمانم ُمْعَجم املفاظ ال ا يخية فض الع   المالسقد نفسه

 .86صمي 1990/ ه1410دا  الفك ي ِدَمْ مي 
(vi)  ُهق   قحق دمم 1523/ ه950  ضِفدنَ الحَ ا ح إ ات  محمد  ح د مد  ح إ ات ِهُهدق  فدض  طداِ  الدده م[م َ دَداِِ  ال

 .314ص 4جمي 1975/ ه1395محمد م  فضي ف انِ ش اأنِي فيسبادني 
(vii)  ِِ366ص 4ج  الِهُهق ي ا ح إ اتم َ َدا. 
(viii)  مةلددد   دددقادث رمدددال البنددداء فدددض م ددد   ال دددام العددددد امقبددد  مدددح إجمدددالض الحدددقادثي فقدددد جددداء  فدددض

ِدهدددً ا بالمن ددد   52(  ادثدددةي  نسددبة)114نحددق) %( قق يًبددداي  هدديا أددددل رلدد  دن ر ددد  المماليددد كدددان غنيآددا  م
هيه الح فة ردم دخي ال ا ةي د  العمل بجدد مبدال  المعما ية المخ لفةي  جاء مح دسباب  طقع الحقادث مصحاب 

فيهي د  العمل دثناء ال قس الس ئي د  ن يجة امخ اء ال ندسية فض بعد  المن د   المعما يدةي  طددم اي  هديا مدا 
 ( فض المق م.2(ي  ال خ يط  طم)1أقضحه الجد ل  طم)

(ix) 118صلم  لحا  ا ط  اد ةي ال  ا يةم هم مح  فق العمل فض نقل امق ةةي رما لم طامقت ا. 
(x)  141صالجباس حم هم صناع الجبس  ةاِعقه. رما لم طامقت الم  لحا  ا ط  اد ةي. 
(xi)  349ص 2  1جذك  ا ح إ ات دن رددهم كان نحق ماِة فارل. َ َداِِ  الِهُهق ي. 
(xii) ددُلقع لمع فددة د ل الُملددقعي قحق ددمم محمددد ربددد القدداد  ر دداي دا ِ،م السه   الك دد  العلميددةي   ددد   ي المق يدد

/  ه874ل د دددق المحاسددددح  جمددددال الدددددأح ُأقُسددددل  ددددح ق,دددد ،  دددد د، امقددددابف   167ص 5جمي 1997ه/1418
َِّاِهددَ ل فددض ُملددقع م دد   القدداه لي قحق ددمم محمددد ُ َسدد ح شددمس الدددأحي دا  الك دد  العلميددةي  قمُجددالنه م[م 1470 ال

ددددد َ ِفضي 197ص 11جمي 1992ه/1413  ددددد   ي  /  ه900الخ  ددددد  الَجدددددقَهِ ، َرِلدددددض  دددددح دا د  ل ا دددددح ال َّ
َمدداني قحق ددمم َ َسددح  ب ددضي ال   ددة الم دد ية للك ددابي القدداه لي 1495 َِّ َهددة النفددقت  ام دددان فددض قددقا ي, ال ِْ م[م ُن
 .101ص 1جمي 1971

(xiii)  ِيحم كلمددة فا سددية قع يب ددام جلفدمي  هددضم طددقاِم م  ابعددة مددح  جد  د   دأددد د  خ دد   علقهددا ام ددداد د ا د
ددددلنمطدددد ددددققطل للحما ددددة قِلض  ُأقَضدددد  رلدددد  جددددانبض السه ددددد  ددددح  عقددددقب مددددح السه أح ُمَحمَّ . الف   زةدددداد،  مجددددد الدددددِن
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ل د مددددد 872صمي 2005ه/1426ي 8ي مؤسسددددة ال سددددالةي   دددد   ي طحدددديطلقددددامقت المُ م[م ا1414/ ه817  
ل د مدد 733ص 1جمي 2008/ه1429ي رالم الك  ي القداه لي معجم الل,ة الع ةية المعاص لمخ ا  ربد الحم دم 

 .394ص 2جمي 1960/ ه1380 ضام معجم م ح الل,ةي مف بة الحيالي      ي 
(xiv)  المنبددد   قضدد  فددض المسدددجد  ددقلي أبأرمدددل  طادددبان خ ددبية مخ  طدددة  دداجِ خ دددبض  فددقن المق ددق لم

 /ه1154. ا دح كنَّداني محمدد  دح عيسد   دح محمدقد  خدقف اغ يالده ل جمار ده  المحد اب   دلض ف  دا السدل ان
م[م  دداِم الياسددم ح فددض ذكد  طددقان ح الخلفدداء  السدقط حي قحق ددمم عبددات صدبابي دا  النفدداِسي   دد   ي 1741
 .143صل دهمانم ُمْعَجم املفاظ ال ا يخية فض الع   المملقكضي 62ي 61صمي 1991ه/1412

(xv)   َمْ دِقض ْعِد، الدِن ض السَّ ضي ش اب الدَّأح د مد  ح ِ جِن دض ) دقادث م[1413ه/816ا ح ِ جِن م قدا ي, ا دح ِ جِن
ِمي   د   ي ه(ي 815-796  فيا  ل ا دح 628ص 2مي مد 2003ه/1424قحق مم ربد هللا الكندد ،  دا  ا دح  د

َمْ ددِقض   أح د ددق بفدد   ددح د مددد امسددد، الدِن م[م قددا ي, ا ددح طاضددض ُشددْ َبةي 1447ه/851طاضددض شدد بةي ققددض الدددِن
 .359ص 4جمي 1997الع ةيةي ِدَمْ مي قحق مم ردنان د  يشي المع د الف نسض للد اسا  

(xvi) ِانددة.   يسدداِسالنددا،   المدد    المدددأ   القديمم قعنددضم ال  ن ددا      د  دن د ز،م قكملددة المعدداجم  دمد ح الخ
 .423ص 8جمي 1997الع ةيةي ق جمةم محمد سليم النعيمضي دا  دفا  ر ةيةي ب,دادي 

(xvii)  جنداأح  مددا ت   ةدط  قد ب جل لدة  رمدداِ  فدض سدفج جبدل طاسد قن  ذا    دق صدالحية دم دمم مدأندة   
أح  ضدخمة  ما سد ان  دسدقا  جل لددة   جميد  ال دالحية م دد فة رلد  دم دم. الُعَمدِ ،ي ا ددح فادل هللا شد اب الدددِن

م[م مسالد امب ا  فض ممالد امم ا ي قحق دمم كامدل سدليمان الجبدق ،ي دا  1349/ ه749  د مد  ح َ ْحَ  
 .357ص 3جم 2010الك   العلميةي      ي 

(xviii)  م السدددلقعي،ِ ددداِه ، 258ي 257ص 6جالمق يددد أح ربدددد الباسدددط  دددح خل دددل ال َّ ل ا دددح شددداه حي زيدددح الددددِن
َ لي قحق ددمم ُرَمدد  ربددد السددقم قدددم ،ي المف بددة الع دد يةي  أددلذَ م[م َن ددل اَمَمددل فددض 1515/ ه920  ضِفددنَ الحَ  الددده

 .193ص 3  1جمي 2002ه/1422ص دا  ة    ي 
(xix)  م،ِ أح د مددددد  ددددح َرِلدددض  ددددح محمددددد الَعْسددددَققنض 434ص 6جالسددددلقعي المق يددد ل ا ددددح  جدددد ي شددد اب الدددددِن

م[م إنبدداء الُ,ْمدد  بأ ندداء الُعْمددد ي قحق ددمم َ َسددح  ب ددضي المجلدددس امرلدد  لل دد قن ارسدددقميةي 1449ه/852  
َِْهة النفقت  ام داني 139ص 3جمي 1969/ ه1389القاه لي  شداه حم َن دل  ل ا دح401ص 2جل ا ح ال َّ َ ِفضم ُن
 .324ص 3  1جاَمَملي 

(xx)  م المددقارف  ا ر بدا   ديك  الخ ددط  هديا الجددام  بجدقا  بداب ز يلددة مدح داخلده.الجدام  المؤيدد،م،ِ المق يد
 .142ص 4جهي 1418 اآلثا ي دا  الك   العلميةي      ي 

(xxi)  299ص 3  1جا ح شاه حم َن ل اَمَملي. 
(xxii)  َ  دداِفِعضالبقدارضي إ دد اهيم  ددح ُرَمدد   ددح إ، ددا  الع دد  مسدد ا  دهددل م[م 1480ه/885  َسددح الُ ةداط ال َّ

 .124ي 123ص 2مي  1992ه/1412ي قحق مم محمد سالم  ح شدأد العقفضي ال ياضي الع  
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(xxiii)  م[م 1521ه/927  م د د المدؤذن حم كمدا  عد ف بم د د رةمدان. النعيمدض  ربدد القداد  محمدد الدم ددق
 2جمي 1990ه/1410إ دد اهيم شدمس الدددأحي دا  الك د  العلميددةي   دد   ي  الددا ت فددض قدا ي, المدددا ت  قحق دمم

 .306ص
(xxiv   ا ددح الحم ددضي شدد اب الدددأح د مددد  ددح محمددد  ددح رمدد )ِمددان   فيددا  1527/ ه934 م[م  ددقادث ال

 1جمي 1987/ ه1407ال د ق   امطدد اني قحق ددمم رمدد  ربددد السدقم قدددم ،ي المف بددة الع دد يةي صدد دا  ة دد   ي 
 .152ص

(xxv) مفاق دة الخدقن فدض  دقادث م[م 1546ه/953طقلقني شمس الددأح محمدد  دح رلدض  دح خما  يده   ا ح
ِمان  .27ص 1مي  1998ه/1418ي قحق مم خل ل من ق ي دا  الك   العلميةي      ي ال

(xxvi)  138ص 8  2جا ح شاه حم َن ل اَمَملي. 
(xxvii)  ا صدد, ً ا خددا م المدأنددةي  اددم سددقًطا السدقيقة المح  طددةم السددقيقةم ق دد,   للسددق ي  قعنددض قجمًعددا سددفنيآ

 مسجد   مدامي  دطلقد  رلد  العدأدد مدح اممداقح فدض دم دمي من دا  دض السدقيقة المح  طدة رلد  ط يدم  ص,  اً 
 .59ص 2جمي 1999الم دان. ط  بة ال  ا ضم معجم دم م ال ا يخضي من ق ا   زا ل الةقافةي دم مي 

(xxviii)   93ص 1ا ح طقلقنم مفاق ة الخقني. 
(xxix) 165ي 164ص 8  2ج ح شاه حم َن ل اَمَملي ا. 
(xxx)  298ص 3جا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي. 
(xxxi)  5ه/917المحدد م6هددق امم دد  ط ابددا، ال دد يفضم باشدد  إمدد ل الحدد  الم دد ،ي  قددقفض بالقدداه ل الجمعددة 

ِماني 1511د  يل  .209ي 208ص 4جل ا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي 467ص 3جم[. ا ح الحم ضم  قادث ال
(xxxii)  دت نقةة النقبم  هق د ل مح أدخل رلد  الملدد مدح اممد اء الكبدا ي  لده اممد  رلد  جميد  المماليدد 

السل انية مح كب    ص,  ي  إليه الم ج  فض الم ق ل رل  مي  الحفدم فد  مي  هدق السدف     دن م  الملدد فدض  لدقب 
 .118ص داِم الياسم حي المقاصدي  هق القاِم رل  مسد مح أؤم  بمسفه. ا ح كنانم 

(xxxiii)  يسم هدددددق الب سددددديم امخاددددد  بعدددددد قجييفدددددهل ليفددددقن طعاًمدددددا للماشدددددية صددددديًفا. رمدددددا لم طدددددامقت ِ الدددددِن
 .217صالم  لحا  ا ط  اد ة فض الحاا ل ارسقميةي 

(xxxiv)  م الخ طي  ة.يلحنبلالسق  المد سة ال الحية  امقصقً  كاند ب الخازنم،ِ  .75ص 3جالمق ي
(xxxvالمق رددةم خ )َِِّة دددِد،ي م قادد  محمددد  دددح محمددد  ددح محمدددد  ددح ربددد الددد زا  قاددد ب   ددا الدابددة  ددبة . ال
م قام الَعُ  ت مح جقاه  الَقاُمقتي قحق مم ضا ض ربد الباطضي المجلدس الدقطنض للةقافدةي [م1790/ ه1205  

 مي ف ل القاف م  الع حي مادل)ط ع(.2001ه/1422الكقي ي 
(xxxvi)  108ي 107ص 4ي جا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق. 
(xxxvii)  ه/ 922شدعبانهق امم د  سد با،م سد با،  دح بخ جداي كدان دم دً ا للسدقد بم د   ُط دل بمد م دا دم فض

ِهُهددق ي 1516دغسد س ل ا ددح المبدد دي جمددال الدددأح أقسددل  ددح  سددح  ددح ربددد 77ص 5جم[. ا ددح إ دداتم َ ددَداِِ  ال
المسداجدي قحق دمم محمدد دسدعد طلددسي م[م ثمدا  المقاصدد فدض ذكد  1503ه/909ال داد، ال دالحض الدم دقض  

 .228صمي 1943ه/1361المع د الف نسض  دم مي      ي 
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(xxxviii)   الض القلعةم هق الم حدث رل  باب القلعةي  رليه ف حده  غلقدهي  رليده د كدهي  لده جماردة مدح قحد 
 .132صدم هي    ف م فيما  خ ا ه. ا ح كنانم  داِم الياسم حي 

(xxxix) ِمان  .486ص 1ي جا ح الحم ضم  قادث ال
(xl) (قق يًبداي  هديا 6(  ادثدةي  نسدبة)13جاء   قادث البقا  ح  الح ات  الخف اء فض الم قبة الخامسدة  نحدق )%

دل ل رل  ردم اس  باب اممح فض ر   المماليد الج اقسةي فقدد ضدعف  القبادة اممنيدةي ممدا دفد  الكة د  مدح 
 ( فض المق م.2(ي  ال خ يط  طم)1)الل قص إل  الس ق المسلجي  هيا ما أقضحه الجد ل  طم

(xli)   فدداأِ نج ددد  إسددفند م م ددد  فددض ك ابدددا  الحجددام الددد  ت فددض القددد ن ح الخددامس ر ددد   السددادت ر ددد
 .28 -24صمي 1988الميقدأ حي دا  الفك  الجامعضي ارسفند يةي 

(xlii) م/ 1512فدداأِ نج دد  إسدددفند م زمددح المماليدددد الج اقسددة فددض ر ندددض ال  الددة الف نسدددض جددان ثقنق مدددا ت
د اسة قحل لية نقد ة مق نة بم اد  ال  الدة ام  ة د ح المعاصد يحي المدؤقم  الدد لض الةالدة لكليدة ه[ي 918المح م

اآلداب  العلقم ارنسانية بجامعة طنال السقيس بعنقانم "العقطا  الم  ية الف نسية رب  الع ق "ي ارسدمار ليةي 
 .259صمي 2011

(xliii)   إلدد  القا ددا  فددض ال ددح اء ال, ةيددةي  طددد ذك هددا ا ددح إ ددات باملقا يددة.  ددداِ  القا يددةم أبددد  دن ددا ق جدد
ِهق ي   .111ص 3جال

(xliv) .م[ل1344ه/745 رم هددا السددل ان ال ددالج إسددمار ل سددنة الدهي ددةم شددضء مددح البندداء لددم أ بدد ح معندداه 
خمسدماِة دلدل    فق دد ماداهاقه   طدد  لد  م د  ف ار يمدةدهي دة   دانده رمد   م للمؤيد صا    ماهل ققل ًدا
ِ، دهي دة غ  هدا فدض دا  فد ج هللا  دح مع  دمد هدم بخدط سدقيقة المسدعقد،ي  -ِ ديس امطبداء -.  طدد ذكد  المق يد

ِاندة الخداص ال دض قع ضد    لكدح الدهي دة المق دقدل هندا هدض المديكق ل د ً ل كقن دا بقلعدة الجبدل  ةدالق ب مدح خ
ِ،م الخ طي  باشدام دردقم الم ندسد ح فدض ارسدقمي دا  الك داب ل د مد قيمق  370ي 369ص 3جللس طةي  المق ي

 .96صمي 1957ه/ 1377الع ةضي القاه لي 
(xlv)  م الخ طي،ِ ِانة الخاص السل انيةم  كان مق ها بقلعة الجبل. المق ي  .358ص 3جخ
(xlvi)  111ص 3جل ا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي 150ص 7  2جا ح شاه حم َن ل اَمَملي. 
(xlvii) 26ص 1ق ة الخقني  ا ح طقلقنم مفا. 
(xlviii)  ال دددق ض دددح ربدددد هللا ج دددا كس إ دداز فخددد  الددددأح  قيسددا ية ج دددا كسم ققددد  بالقددداه لي قنسدد  ل م ددد 

م[م َ َفَيدا  امعيدان  دنبداء د نداء 1281/ ه681  ا ح ِخلِنَكان  د ق الَعبَّدات د مدد  دح محمدد .م[1210ه/607  
َمدددان  قحق دددمم إ سدددان َعبَّدددات  دا  الةقافدددةي  َِّ ل الددديََّهِبض  د دددق ربدددد هللا 381ص1جمي 1977ه/1397  ددد   ي ال

َمْ دِقض   م[م قدا ي, ارسدقمي قحق دمم ُرَمد  ربدد السدقم قددم ،ي دا  1347ه/748محمد  ح د مد  دح رةمدان الدِن
 .291ي 290ص 43جمي 2000ه/1421الك اب الع ةضي      ي 

(xlix)  190ص 3جا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي. 
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(l) خ ددل رددددها مددح الماِددة إلدد  المدداِ  حي  اشدد    المنسدد  فددض الع دد  المملددقكض بجمارددة الل ددقص  المنسد م
اليأح كانقا أدخلقن البلدل شاه يح   افع ح السقد إل  امسقا  ال,نيدة فيسدلبقن ا  ين بقن دا ثدم  خ جدقن سدالم ح. 

 .145صدهمانم ُمْعَجم املفاظ ال ا يخية فض الع   المملقكضي 
(li) م الخ طي  .طدمقا مح الم, ب ارسقمض  ع ف ب اِفة مح الب ة م  يةباب ال ع،ِ  .244ص 2جالمق ي
(lii)  223ص 3جل ا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي 26ص 8  2جا ح شاه حم َن ل اَمَملي. 
(liii)  ، شدداطئ الن ددل مدح سددا ل م دد  الجدأددد  رمد ه القاضددض فخدد  الدددأح م كدان رلدد  الجدام  الجدأددد الناصدد

ه/ 711المحدد م 9 ناِده فددض   شد عل هللا ندا،  الجدديش باسدم السددل ان الناصد  محمددد  دح طددق ن  محمدد  دح فادد
ِ،م الخ طي  .م[1312أقن ق15ه/712صف  8    ان    رما قه فضم[1311ماأق28  .102ص 4جالمق ي

(liv)  240ص 3جل ا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي 90ي 89ص 8  2جا ح شاه حم َن ل اَمَملي. 
(lv) عي  مددددح معانيدددهم  ما دددة امطدددد افي د  ث,دددق  الد لدددة. رمددددا لم طدددامقت الم دددد لحا  امد ا َ عم مدددح الددددَّ

 .214صا ط  اد ة فض الحاا ل ارسقميةي 
(lvi)  م[1339ه/ 740 لجدام  ال بدا  الم دل رلد    كدة ال دقاف إلد  مدا بعدد سدنة لاللق م بساق ح مجا   باب 

هقندة  فلمدا دن دأ القاضدض صدقد الددأح  دح الم, ةدض قيسدا ي ه ال دض رليده طدقا     ةيدة مد اكب د ً  اباًبد كدان بمددل  
ِل الك ان  هددم هديا البداب  جعلده فدض الد كح مدح جددا  القيسدا ية القبلدض. ِ،م   باب اللق    جعل ا لبي  غ المق يد

 .213ي 210ص 3جالخ طي 
(lvii)  299ص 3جا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي. 
(lviii) ا   ح  دا ل   جدقان   دا ل   داء الددأح  كاند  قعد ف بسدق  الخد  ط  ح  فيم كان  ق دم   الج قشم  ق  س

 أبداع فدض هديا السدق  سداِ  الةيداب المخي دة  امم عدة مدح الفد ش  نحقهددا.كدان مدح دقبد  دسدقا  القداه ل     هدق 
ِ،م الخ طي   .183ص 3جالمق ي

(lix)  350ص 3جا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي. 
(lx)  دد ب الحبي دض   هدق ثدم ط الق د  الندافعض  ثدم رد ف بخدط سدق  الدق اط ح  كان  عد ف بخدسق  الق اط حم 

ِ،م الخ طي  امم   سيف الدأح  لبان الحبي ض د د امم اء ال اه ية   ب ت.  .76ص 3جالمق ي
(lxi)  ِي حم اسددد جد بعدددد ز ال الد لدددة الفاطميددة   يقا لددده الما سددد ان  القكالدددة  دا  الاددد ب   هددديا سددق  الم دددام

ِ،م الخ طي    الم ام ِ.السق  معد لبي  .178ي 177ص 3جالمق ي
(lxii)  425ص 3جا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي. 
(lxiii)  ه/ 726 رلد  الخلدي  الناصد ،  دن دأها امم د  سديف الددأح بف مد  الحاجد  سدنة كان طن  ل الحاج م

   كدان رلد  ، د   ة ح الخلي  الناص ،  -  كة ال طلض -  ح   كة الحاج   حجِا    دسند إل  ا جس ً م[1325
ِ،م الخ طي  القن  ل صفان مح  قان     رل  ا سقيفة ققض    ال مس.  .268ص 3جالمق ي

(lxiv) م هديا الجسد   ف ددل  د ح   كدة ال طلدض  ةد ح الخلدي  الناصد ،  دطامدده الجسد  الدي، بجدقا    كدة ال طلدض
 ،   دذن للنددات فددض لمددا ان  دد   فدد  الخلددي  الناصدد م[1324ه/725 امم دد  سدديف الدددأح بف مدد  الحاجدد  سددنة

صا   ق  ف رل    كة ال طلض  الخلي    قج م  العامة قحد  مندا،  الجسد    البناء رليه  فبن   فقطه الد    
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ِه فد م القداه ل لدق  مدا  ِهة  فكة  اغ ياظ غقغداء الندات  فسداط م   ديا الجسد    هدق مدح دند  قم  بحافة الخلي  للن
ِ،م  ر ف به مح القاذ  ا  الفا  ة.  .293ص 3جالخ طي المق ي

(lxv)  الدض القداه لم  يفدقن مدح د ةداب السد قفي  ي لدم رليدده د ًادا صدا   ال د طةي  هدق د دد ثقثدة   ل فددض 
  الدددض القددداه ل درقهددم  قبدددة  رادقددده إمددد ل طبلخانددداه.  - الةدددانض  الدددض الفسددد اطي  الةالددة  الدددض الق افدددة -م دد 

 م[م ُصْبج امر   فدض صدنارة ارن داي1418/ ه821مد القاه ،  الَقْلَقَ ْنِد،ي د ق الَعبَّات د مد  ح َرِلض  ح د 
 .23ص 4جمي 1914ه/1332 ك   الم  يةي القاه ليال دا 

(lxvi) ال سم  م رققةة شدأدل م نقرة ال  ب مي كإدخدال المسدام   فدض العد حي  راطد    دا النَِّبدض  ط اًصدا طبدل
ِ ل الحددد دي د   ضددد  ال ددخف رلددد  خ ددبة ر ياددة مةبددد  ف  ددا مسددد ام  ي  غالًبددا  مددق  مدددح  عاطدد    دددا. ندد

م الجددام  المسدند ال ددحيج المخ  د  مددح دمدق   سددقل [م870ه/256  الجعفدض إسددمار ل  دح محمدددالبخدا ،ي 
َ اِء ِبدأَْ َقاِل  ق داب ال د ي بدابهي 1422ي   د   ي النجدال طدق   دا ي زه د  محمددم  سننه  د امهي قحق دم هللا الددَّ

أح د مددد  ددح ربددد القهدداب  ل النهددقي ،ي 5686ي  طددماِرِ ددلِ  م[م ن ا ددة اَمَ ب فددض فندددقن 1323ه/733شدد اب الدددِن
 .311ص 33جمي 2004ه/1424امدبي قحق مم إ  اهيم شمس الدأحي دا  الك   العلميةي      ي 

(lxvii)  ال قسدديطم شدددفل مدددح د فددام اررددددامي  ط يق ددده بدددأن  عدد   ال دددخف مدددح الةيدددابي ثددم   دددد إلددد  خ دددبة
ب بالسيف قح  س قه بققل ف قسدم جسدمه ن دف ح. دهمدانم ُمْعَجدم املفداظ ال ا يخيدة م    ة رل  ام ض  يا  

 .48صفض الع   المملقكضي 
(lxviii)  40ي 39ص 4جا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي. 
(lxix)  ا دح طقلددقنم ذأددل إردقم الددق   بمددح  لدض ناًِبددا مددح امقد اع  دم ددم ال ددام الكبد  ي قحق ددمم محمددد د مددد

 .227ص 1ل مفاق ة الخقني  181صمي 1984ه/1404ي 2دم مي طدهماني دا  الفك ي 
(lxx)  قيسددا ية الخقاجددة ا ددح ال سددامم كانددد  فددض بدداب الب يدددي بجددقا  المد سدددة ال ب يددة. ط  بددة ال دد ا ضم معجدددم

 .135ص 2جدم م ال ا يخضي 
(lxxi)   231ص 1ا ح طقلقنم مفاق ة الخقني. 
(lxxii)  طبددد  راقكدددةي دصددددل ا ط يدددة  مانيدددة دا سدددةي قعدددد ف ال دددقيفةم محلدددة طبلدددض بددداب السدددد يجةي طددد ب محلدددة

بدددالحم  ي حي ثدددم قحقلددد  ال سدددمية إلددد   قابدددة ال دددقيفةي  اخ  ددد  إلددد  ال دددقيفة. ط  بدددة ال ددد ا ضم معجدددم دم دددم 
 .67ص 2جال ا يخضي 

(lxxiii)  محلددة طبدد  راقكددةم  عدد ف ال ددقم بحددض طبدد  راقكددة  هددق مددح د يدداء دم ددم الجنقةيددةي  كددان اسددمه فددض
ِيددد  ددح معا يدةي  ال ددقم زال الق دد   ةقددض القبدد  فع فدد  السدا م ط دد  راقكددةي   نسددب ه إلدد  راقكدة  ندد  الخليفددة أ

 .220ص 1جالمحلة به. ط  بة ال  ا ضم معجم دم م ال ا يخضي 
(lxxiv)   259ص 1ا ح طقلقنم مفاق ة الخقني. 
(lxxv)   يبددةم مددح إن دداء السددل ان الناصدد ِ الم دددان لمددا  هدد  البسدد ان الددي، كددان بي  ذلددد محمددد  ددح طددق ن ال

ال داه ، ل م د  طقصدقن دن ددأ طدامده رلد  الن ددل ز يبدة    طف دا  فعمدد  الندات هنداع   دد  ان  مد  العمدا ل مددح 
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ِ يبة   رم  هناع  مام  سق  كب     طقا  ح  ردل مساقح اق دل  بداللق . ِ،م   ف  ا ح امث   إل  ال المق يد
 .235ص 3جالخ طي 

(lxxvi)  ي معجدم الل,دة الع ةيدة المعاصد لد مدد مخ دا م   ال د اب.مفان  خ ف ل نا ل ال عدام المقاصلم هق
 .1825ص 3ج
(lxxvii)  280ي 279ص 4جا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي. 
(lxxviii)  60صمي 1978طاسم ربده طاسمم دسقا  م   فض ر   المماليدي مف بة سع د ن أ ي القاه لي. 
(lxxix) (ِا يح الم قبددة ال ابعددة  نحددق %( قق يًبددال كددان مع م ددا بسددب  9(  ادثددةي  نسددبة)21مةلدد   ددقادث الجدد

قددخل الد لددة فدض بعدد  امن مدة ا ط  دداد ة ال طا يددة  المسد  ل ل سددقا ي كن دام طدد د الباداِ ي د  المبال,ددة فددض 
ف ض الا اِ ي د  المبال,ة فض اس ,قل بع  دصحاب الح ف  ال دنارا ي دد  إلد  شدعق  بعد  الحد ف  ح 

قددقن  دد ف م دثندداء مقا مددة قلددد امن مددة ال عسددييةي  هدديا مددا أقضددحه  ال ددناع بددال لم ال دددأدي فكددان غالًبددا مددا أل
 ( فض المق م.2(ي  ال خ يط  طم)1الجد ل  طم)

(lxxx)  دديس شدد قن اي اُمْسد َادا م هددق م دقلض شدد قن الدددا ي  هدق من دد  رددام فدض الددد ا يح السددل انيةي  قعندضم ِ 
اصد قً ام السد د. رمدا لم طدامقت الم د لحا   فض الل,ةم المعلم  المقد    المددأ   العدالم  دسد اذ ال دنارةي   

 .44صا ط  اد ة فض الحاا ل ارسقميةي 
(lxxxi) فلمدا انقاد  د امده  يسد دا ية دسد اذهفدض درمدل ي المحمدقد، مالحاف ض  يقال لده هق امم   د غقن شاهم

دضدديف  إليدده  ثددم يسدد اد ا ة مد ل بعددد دخدد   ثددم   ه امشدد ف ام يثددم قدب  رليدده  رقطدد ي ثددم  لددض الددقزا ل يصدقد 
ِل رن مدا  صدقد  ثدم دفد م رنده ب داً   ياالقزا ل د ًا  سد ادا ية السدل ان  دم دم   د  مدا  دثدم اسد ق  فدض  يثم رد

ددَخاِ ،     الددده . اا مددح سد ا رسددقفً ا ،الًمدمسددمنً     كددان درددق  طدقاً  م[1437أنداأ 19ه/840 جدد 11 فدض السَّ
أح محمد  ح ربد ال َّْ َمح   قء القَِّم  مهل القد ن ال َّاِسد   دا  الج دلي   د   ي  م[م1497/ ه902َشْمس الدِن الاَّ

 .268ي 267ص 2جمي 1992/ ه1412
(lxxxii السخا ،م الاقء القم ي )134ص 4  1ج. 

(lxxxiii)  304ص 3جإنباء ال,م ي. 
(lxxxiv)  ِهقمةم ِاندة الدد   باب ال   ُرد ف -خدان مسد    ال دض ُر فد  ب -كان فض دخ   كح الق د   مقا دل خ

ِهقمة ي دخل   دا مدح هديا البدابُأد كداناللحدقم   دقاِ  ال عدام ال دض كاند  قددخل إلد  م دب, الق د   من لباب ال
ِهقمة قعنضم  ِف  ال ِ،م الخ طي ال  .177ص 3/ ج338ص 2ج. المق ي

(lxxxv) م   ثدم قد يا فدض ال اه يدةثدم سداقيً  يا فض الد لدة امشد فية   سدبا،خاصفيآ  قان هق امم   جانبد الساطضم
ثدم دضديف   ي الججقةيدة يثم  لض    ة القاه ل رلد  كد ه منده ي صا   دت نقةةم[ي 1444ه/848  ر  ل بعد سنة

ِ دكاشدية دأندالثدم نقلده امشدد ف م[ي 1450ه/854 ة سدنةبلده الحسد ا طل لدة ثددم فلدم أباشدد ها  دل مد ض د اًمد يإلد  ال
.  سددددية مع فدددة بدددأنقاع الف  ي    كدددان م دددفق  السددد  ل فدددض د فامدددهم[1453مدددا ته/857 ةيددد  ا  ل مدددا  فدددض

 .62ي 61ص 3جالسخا ،م الاقء القم ي 
(lxxxvi)  133ي 132ص 1ي  إ، ا  الع  البقارضم. 
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(lxxxvii)  هق امم   دصبا، البقابم كان د د خقاص مماليدد السدل ان  خاصدف  هي  مدح المماليدد امجدقبي
 .300ص 6  2جم[. ا ح شاه حم َن ل اَمَملي 1467نقفمب ه/872ققل     ة القاه ل فض جماد  ام ل 

(lxxxviii)  ال دا قن  النسدي .  صدنارةالن   ن د  امط  نم  يسم  البق  ي مادل دطق  مح الملج. أددخل فدض
دن  حمدل السدل ان دأقان  طدد كدان ال سدم فيده  د ذك  ا دح المدد  م ي الب  ال, ةض  نا ية ال  انةبم   يقجد فض   

ا أ سددلمقن ا مددح قثدد ح طن ددا ً مندده فددض كددل سددنة ر دد ل د ف طن ددا    يع دد  الاددمان من ددا فددض كددل سددنة طددد  ث
م[م ال كملة  الديأل  ال دلة لك داب قدام 1252ه/650. ال ,انضي الحسح  ح محمد  ح الحسح الحنفض  ال  انة

مي بداب الد اءي 1971ي م بعة دا  الك  ي القداه لي 2جالل,ة  صحاد الع ةيةي قحق مم إ  اهيم إسمار ل ام يا ،ي 
َ   1335ه/736د ددق بفدد   ددح ربددد هللا الددد ادا ،   بعددد ف ددل النددقني مددادل)ن ط  (ل ا ددح دأبدددي م[م كنددِ الددده

ل 166ص 1جمي 1971ه/1391 جام  الُ, َّ ي قحق مم هدانِ   ةد     يمد ي المع دد املمدانض ل ثدا ي القداه لي 
ِ،م الخ طي   .484ص 5جل د مد  ضام معجم م ح الل,ةي 205ص 1جالمق ي

(lxxxix)  255ص 6  2جا ح شاه حم َن ل اَمَملي. 
(xc)  34ي 33صطاسم ربده طاسمم دسقا  م   فض ر   المماليدي. 
(xci)  ِاه لي  .300ص 6  2جل ا ح شاه حم َن ل اَمَملي 342ص 16جد ق المحاسحم النجقم ال
(xcii)   ِِي ح المبيدد ل  إغدد اء للبددا ِين ددال إغدد اًء للم دد  ،ي   دد الددد لم هددق السمسددا  الددي،  علددح رددح السددلعةي  ي

ِي ح السددع ل ب يددة  يع دداي ف ددق  سدديط  دد ح البدداِ   الم دد  ،. رمددا لم طددامقت الم دد لحا  ا ط  دداد ة فدددض    دد
 .220صالحاا ل ارسقميةي 

(xciii)  سدبعة د ف نفدس   ة دا  نحدقي  طدد  ل,دقا ام مدح ي سدفن ار ف  ب اِفدة مدح رب دد ال د اء ا ل الحس نيةم
 الفداطم  ح زمدحكاند  مسداقح الجندد    إ دداهما مدا خد م ردح بداب الف دقد إلد  الخندد   نشدق ا ي  هدضدسقا  رددل

ِ،م الخ طي  إل  ال يدانية. طقً   امخ   ما خ م رح باب الن    ام د   .42 -40ص 3جالمق ي
(xciv)  398ص 7  2جا ح شاه حم َن ل اَمَملي. 
(xcv)  ب دا ع القداه ل قجداه الجملدقن الكب د   بجدقا  قيسدا ية ج دا كس   ف دل   ن مدا  كاند قيسا ية دم   رلضم

ِ،م الخ طي   ن.  ب قي قن  ر ف  بامم   رلض  ح الملد المن ق  طقد    .158ص 3جالمق ي
(xcvi)  قدان رلد   يكدان مدح دقبداع ألب,دا الكب د  الناصد ، فنسد  كنسدبه مألب,دا الناصد ، هق امم   سيف الددأح

ِلددهي   د لددة ال ددالج  دداجض نيابددة  لدد  فددض  لدد   إلدد  إمدد ل رددادبارسددفند ية ثددم  ي  سددجحلمددا قسددل ح   طددق  ر
 اسد قل ي  درداد ال دالج  داجض إلد  السدل نةي  قمفح مح سدجح   طدق  د،   الع يانثم  م[ي1387ه/790 فض

إلد  نيابدة   درداده "ألب,دا" رداد   طدق  إلد  القداه ل فدأف م ردح ي خلف ال اه  مح سجح الكد عي ثم   د    المملكة
د الدماء  لق  ذلدد لكدان من داش ط دل ال داه   ح  سف   ا راطًق شجارً  "ألب,ا" كان ي دم مي ثم طلده إم ل  ل 

َ   الكامندددة فدددض دعيدددان الماِدددة الةامندددة  قحق دددمم سدددالم الك نكدددق،ي الج دددلي  لكدددح قدددأخ  دجلددده . ا دددح  جددد م الدددده
 .442 -440ص 4جمي 1993ه/1414     

(xcvii) ذكد ه طداه   دح  ب دي محمد  ح  جد ح ال دق ، المنجفدض هق امم   ناص  الدأح محمد  ح الحسامم  
 طدد  لدض ناصد  الددأح المديكق  الدقزا ل فدض د دام الملدد  يفض ذأل قا ي,  الدده  دثند  رليده بالمع فدة   دد    المملكدة
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. ا دح ا طبلده  كدانقا د ةعدة فد قب م فدض اسد يفاء الد لدةال اه   ةاش ها بح مة  م ابة   قد  بحاد قه مدح كدان  زيد ً 
 .279ص 4ج ج م الد   الكامنةي 

(xcviii)  قضددقر ا ال حددث فددض اسدد خ ام اممدقال السددل انية   كاندد  فدض ام ددام الم قدمددة إمدد ل مشداد الددد ا يحم
 .186ص 4جالَقْلَقَ ْنِد،م ُصْبج امر  ي  جند، مح دجناد الحلقة. ي ثم إل طبلخاناه  ثم اس ق   إم ل ر  ل

(xcix)  دسدد اذ الحسددنض  ا ددح صددا   المفددبش  هدق امم دد  شدد اب الدددأح د مددد  ددح امم دد  "ألب,دا" الخاصددفضم 
الملددد ال دداه    طددق   د ددد مقدددمض املددقف بالددد ا  الم دد ية   دم دد  مجلددس فددض د لددة الملددد ال دداه    طددق   

د دق المحاسدحم الَمْنَ دل   اس م  َرَل  َذِلَد إل  دن ما  الملدد ال داه    طدق   قسدل ح  لدده الملدد الناصد  فد م.
اِفض  المس قف  بعد الدقافضي قحق دمم محمدد محمدد دمد ح دة للك دابي القداه لي ال َّ  ه/1426ي ال   دة الم د ية الَعامَّ

 .269ي 268ص 2جمي 2005
(c)  أح محمددد  دح ربددد الدد  يم  دح َرِلددض م[م قدا ي, ا ددح الُفددَ ا ي 1404/ ه807 ض ِفددنَ الحَ ا دح الُفددَ ا ي ناصد  الدددِن

ِ،م ا113ص 1ج 9مي مدد 1936قحق دمم طسدد ن  ح ز يددمي الم بعددة امم يفانيدةي   دد   ي   5جلسددلقعي ل المق يدد
ِاه لي 372ص 1جل ا ح  ج م إنباء ال,م ي 242ص  .273ص 11جل د ق المحاسحم النجقم ال

(ci)  378ص 4جا ح إ اتم َ َداِِ  الِهُهق ي. 
(cii) 3475 دأة ال,ا ي  طم صحيج البخا ،ي ك اب د ادأة امنبياءي باب. 
(ciii)  288صرما لم طامقت الم  لحا  ا ط  اد ة فض الحاا ل ارسقميةي. 
(civ) أح ربد القهاب  ح َرِلض ْبِكض  قام الدِن م[م مع د النعم  مب د النقمي قحق دمم محمدد رلدض 1369/ ه771  السه

ل ا ددح 37صمي 1993ه/1413ي 2النجددا ي  د ددق زيددد شددلبضي ومحمددد د ددق الع ددقني مف بددة الخددانجضي القدداه لي ط
 .109صقنانم  داِم الياسم حي 

(cv) لم القددد ن الخددامس ر ددد  المدديقد،ي مف بدددة الةقافددة الدأنيدددةي القددداه لي  سددح  ب دددضم   لددة طدددافق  فددض ردددا
 .98صمي 2002/ه1423

(cvi)  260صفاأِ نج   إسفند م زمح المماليد الج اقسة فض ر نض ال  الة الف نسض جان ثقنقي. 
(cvii) ال اغةم ذك  مح دسقا  ال اغة فض دم م سقطانم د دهما ال داغة الجقانيدةي  كدان أبداع ف  دا اللؤلدؤ 

  الجددقاه ي  اآلخدد  ال ددداغة الب انيددةي  كددان   دددن  ف  ددا الخددقاقم  امسدددا  . في ددل ربددد هللا محمدددد  نددض  مددددم
 .29ي صم1992ه/1412ي جامعة ال  مقعي  سالة ماجس   ي امسقا  ال امية فض الع   المملقكض

(cviii)  163ص 1ا ح  جضم قا يخهي م. 
(cix) ما كان فض ر   المماليد لقًبا ُ  لم رل  ُجند امم اء فدض ال ََّقاِشضم لق  رام للخ يان مح ال,لماني ك

المفاقبددا  إلدد  م   ققيدد  د  نحددقه.  سددح الباشددام املقدداب ارسددقمية فددض ال ددا ي,  القثدداِم  اآلثددا ي دا  الن اددة 
 .382صمي 1978الع ةيةي القاه لي 

(cx) اإأنددال د ادا يآددد ي ر نددده  دددبد مددح م دددد، ال دداه ، جقمددم  يعددد ف بال دد,   هددق امم دد    دددبد الد يدددا م 
طاأ بددا، فددض الد ادا يددة ي ثددم ر ندده ل ددع دا ل ناًِبدد اكاشددفً م[ 1466ه/871ثددم د سددله ال دداه  خ ددقدم سددنة اي  ً  صدد,
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ددقء  .م[1480ندقفمب ه/885فض  مادان د نيدة قعليميدة  خ  يدة  قجا يدة كة د لي  ُط دل   ةندي الكبد    السدخا ،م الاَّ
 .274 -272ص 10جالقَِّم ي 

(cxi) الكج اقدضي جمدال الددأح محمدد  ا  يفدقن رليده ال د اع.هق دطل السف نة الي، أن    سد  ا طاًِمد م ، ال ا
ِيدل  ل داِل امخبدا ي 1578/ ه986  طاه   ح رلض ال د قض ال ند، م[م مجم  بحا  امندقا  فدض غ اِد  ال ن

 .319ص 3جمي 1967/ه1387ي 3م بعة مجلس داِ ل المعا ف العةمانيةي   د  دبادي ط
(cxii)  143ص 7  2جا ح شاه حم َن ل اَمَملي. 


