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 بالبحث عن الخبايا أشهر من ُعرف 
 م [ 1517 – 1250هـ /  923 – 648] 

 إعداد 
 عبد هللا هابس معيط 

 التاريخباحث بقسم 

 جامعة جنوب الوادي –كلية اآلداب 
abdullah87kw@gmail.com 

 العربي:   الملخص

تناول هذا البحث معالجة في التاريخ السياسي واالقتصادي أشهر من عرف بالبحث          
عامي   بين  تمتد  التي  والشام،  في مصر  المملوكية  الدولة  في عصر  الخبايا  -)648عن 

م(، وتشمل دولة المماليك البحرية أو دولة المماليك التركية، ودولة  1517-1250هـ /  923
اليك الجراكسة، ألن دولة المماليك تزامنت في بدايتها مع وجود المماليك البرجية أو دولة المم 

العباسية في بغداد على   الخالفة  انهيار  العباسية في فترتها األخيرة، وتزامنت مع  الخالفة 
أيدي المغول، وانتهت الدولة المملوكية على أيدي المغول، ومن أهداف هذا البحث إظهار  

حضارية في العصر المملوكي لمواجهة النظرة السلبية  الجوانب اإليجابية في بعض النظم ال
التي حاول بعض الكتاب إلصاقها بالدولة المملوكية، واالبتعاد عن الغيبة والنميمة وغير ذلك  
وعلى   اإلسالم  على  والحاقدين  للمستشرقين  الدراسات  بعض  تتخللها  قد  مشينة  أفعال  من 

 علمائه. 

السياسي ، البحث عن الخبايا ،عصر الدولة المملوکية ،مصر  التاريخ    :الكلمات المفتاحية
 . ، الشام 
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 أشهر من ُعرف بالبحث عن الخبايا: 

الذي عرف بذلك، فقد    (1)   م[ 1335ه/  736فمن هؤالء األمير آقوش األشرفي ]ت  
بحثًا عن المطالب،    -(2)لعله الُمَقطَّم  -اشتهر عنه أنه كان يحفر في مغارة عمرها تحت الجبل

وكان يركب من بيته في آخر الليل، وتارة يخرج ماشيًا، وغالمه يقود الفرس وراءه، ومعه 
 .(3)مملوك واحد، حتى يصل إلى الجبل ويخلو فيها عدة أيام

 

( هو األمير آقوش األشـــــــــرفي: جمال الدين المعروف بنائب الَكَرك، ويلقب البرناف لكبر أنفه، أحد مماليك  1)
  -1290  /ه693  -689م[، وواله األشـــــــــرف]1290  -1279  /ه689  - 678المنصـــــــــور قالوون]

م[ نيابة الَكَرك، وواله الناصــر نيابة دمشــت، وتولى نظر البيارســتان المنصــوري،  م نيابة  رابلس،  1293
ديســمبر    23ه/  736جمادى األولى   7وله أفعال في الخير كثيرة، وقتل بســجن اإلســيندرية في يوم األحد]

ين أ1335 م[:  1442  /ه845بو العـباس أحـمد بن َعليي بن عـبد الـقادر العبـيدي]ت  م[. المقريزي، تقي اـلدِّي
  -248ص 2م، ج1991ه/  1411الُمَقفَّى الكبير، تحقيت: محمد العالوي، دار الغرب اإلســالمي، بيروت، 

افيي والمستوفى بعد الوافي، ج257  .30 -27ص 3؛ أبو المحاسن: الَمْنَهل الصَّ
وفتح  انيه، وتشـديد الطاء المهملة وفتحها، وميم: وهو الجبل المشـرف على القرافة  ( الُمَقطَُّم: بضـم أوله، 2)

وهو جبل يمتد من أسـوان والالد الحبشـة على شـا ل النيل الشـرقي حتى   -مقبرة فسـطا  مصـر والقاهرة -
ييون منقطعه  رف القاهرة ويســمى في كل مو ــع باســم، وعليه مســاجد وصــوامع للنصــارى، لكنه ال نبت 

ــعيد، وقد ذكر قوم أنه جبل الزالرجد  هللا أعلم، فيه  ــارى بالصــ ــغيرة تنزِّ في دير للنصــ وال ماء غير عين صــ
. الحموي: معجم البلدان، ج  .176ص 5وهو اسم أعجميِّ

افيي والمســتوفى بعد الوافي، 257  -248ص 2( المقريزي: الُمَقفَّى الكبير، ج3) ؛ أبو المحاســن: الَمْنَهل الصــَّ
 .30 -27ص 3ج
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الذي امتحن    (4)   م[1341ه/  742ضًا الشيخ جمال الدين المزي ]ت  ومن هؤالء أي 
 .(6)وتتبعها، فكان يستغله جماعة فيأخذون ما معه، فلم يزل في فقر لذلك (5) بالمطالب

الَقَرَمانيـي]ت   َبْكُتوت  األمير  من  كل  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  كان  ه/  749كما 
، واإلمام (8)م[1403ه/ 806، والشيخ شمس الدين محمد بن مبارك األ اري]ت (7) م[1348

، وزين الدين خالد بن قاسم العاجلي ]ت  (9)م[1406ه/  809ناصر الدين محمد الطناحي]ت  

 

هو الشــــيخ جمال الدين المزي: أبو الحجاج يوســــك بن الزكي عبد الرحمن بن يوســــك القضــــاعي، ولد  (  4)
م[، برع بالحديث منذ صــــــغره، وتولى تدريس دار  1256مايو   7ه/  654راليع اآلخر   10بظاهر حلب في]

ــر   ــام ومصـ ــك بمحد  الشـ ــتة، ووصـ ــنك كتاب: تهذيب الكمال، وأ راف الكتب السـ ــرفية، وصـ الحديث األشـ
ــ ــر وخاتمة الحفاو، وتوفي في]وشـــ ــفر    12يخ الزمان وحافظ العصـــ م[. ابن 1341يوليو    28ه/  742صـــ

م[: َفَوات الَوَفَيات والذَّيل عليها، تحقيت: إحسان َعبَّاس،  1362  /ه764شاكر، محمد بن شاكر الُكُتبيي]ت  
 5؛ الصـــــــفدي: أعيان العصـــــــر وأعوان النصـــــــر، ج355  -353ص 4م، ج1973دار صـــــــادر، بيروت، 

َرر الكامنة في أعيان المائة الثَّامنة، ج657 -644ص  .461 -457ص 4؛ ابن حجر: الدُّ
( المطالب: جمع، مفرده: المطلب، والطلب: هو الكنز، والمطالبي: هو من يتتبع نبش الكنوز. محمد أحمد 5)

 .141، صُمْعَجم األلفاو التَّاريخيَّة في العصر المملوكيدهمان: 
؛ الصــفدي: أعيان العصــر وأعوان النصــر، 355  -353ص 4ت الَوَفَيات والذَّيل عليها، ج( ابن شــاكر: َفَوا6)

َرر الكامنة في أعيان المائة الثَّامنة، ج657 -644ص 5ج  .461 -457ص 4؛ ابن حجر: الدُّ
ت،  م ( هو األمير َبْكُتوت الَقَرَمانيي: أحد المماليك السـلطانية المنصـورية قالوون، ولي شـد الدواوين بدمشـ7)

ُلوك لمعرفة دول الُملوك،   حبس  م أفرج عنه وأنعم عليه بطبلخاناه، وكانت به حدبة فاحشة. المقريزي: السُّ
َرر الكـامنـة في أعيـان  478،  477ص  2؛ المقفى الكبير)المؤلك نفســــــــــه(، ج95ص  4ج ؛ ابن حجر: الـدُّ

ــخاوي: الذَّيل التَّام على ُدَول490،  489ص 1المائة الثَّامنة، ج ــماعيل    ؛ السـ ن إسـ ــَ ــالم، تحقيت: َحسـ اإلسـ
 .106ص 1م، ج1992 /ه1413مروة، دار العروالة، الكويت، ودار ابن العماد، بيروت، 

( هو الشــــيخ محمد بن مبارك األ اري: شــــمس الدين محمد بن المبارك بن عبد هللا المصــــري، كان شــــيخ 8)
ايات المعجبة، وأعجوالة في و ـعها، توفي اآل ار النبوية بالقرب من بركة الحبش، وكان كثير النوادر والحي

َرر  285ص  2م[. ابن حجر: إنبـــاء الُغْمر بـــأبنـــاء الُعْمر، ج1403ه/ يوليو  806في]المحرم   ؛ َذيـــل الـــدُّ
  /ه 1412الـكامـنة في أعـيان الـماـئة الثَـّامـنة، تحقيت: ـعدـنان درويش، معـهد المخطوـ ات العرالـية، الـقاهرة،  

 .150م، ص1992
ــلطـان الظـاهر برقوف مـدة حيمـه   ( هو اإلمـام نـاصـــــــــر9) الـدين محمـد الطنـاحي: كـان إمـامـًا ومؤدبـًا للســـــــ

م[  م ابنــه  1399  -1390ه/  801  - 792م[ وللَمرَّة الثــانيــة]1388  -1382ه/  791  -784األولى]
ه/ يونيو  804الســــــلطان الناصــــــر فرج، وفي أيام الســــــلطان الناصــــــر تولى نظر األحباس في]ذي القعدة  
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الصالحي]ت  (10)م[1432ه/  835 يحيى  بن  محمد  الدين  شمس  والمقرئ  ه/  843، 
نـوز والمطالب والبحث عنهـا، وقد بذلوا وأنفقـوا  وغيرهم الكثيـر، مغرمون بتتبع الك  (11) م[1439

في محاولة تحصيها والعثور عليها الكثير من األموال والنفائـس، ولكن لألسـك الشديد لم  
 .(12) يعرف عنهم أنهم ظفروا منها بطائـل

 القسم الثاني: وهو أبرز من ظفر بالخبايا والمطالب والدفائن: 

حيث شك في    (13)   م[1262ه/  660السالم]ت  فمن ذلك الشيخ عز الدين بن عبد  
 

در محمود العينتابي، وحصـــــــل دنيا  ائلة أهلكها في المطالب، وكان عاريًا عن م[ عو ـــــــًا عن الب1402
وء الالَّميع ألهل القرن  78ص 6العلوم جدًا. المقريزي: الســـــلوك لمعرفة دول الملوك، ج َخاويي: الضـــــَّ ؛ الســـــَّ

ع، ج  .116ص 10التَّاسي
ــك بن 10) ــم بن محمد بن يوســـ ــم العاجلي: زين الدين بن قاســـ ــيباني  ( هو خالد بن قاســـ خالد بن قائد الشـــ

ــان  ــاًل جمـيل 1352ه/ أكتوالر  753الحنبلي، وعـاـجل من قرى حـلب، وـلد في]رمضـــــــ م[، وـكان ديـنًا ـفا ـــــــ
ــرة، وأحب مقالة ابن تيمية]ت   ذي الحجة   16م[، وتنزل باآل ار النبوية، ومات في]1328ه/728المحا ــ

ين أحمد بن َعليي بن1432أغسطس    14ه/  835 ه/  852ُمَحمَّد الَعْسَقالني]ت    م[. ابن حجر، شهاب الدِّي
ك عبد الرحمن المرعشـــــــلي، دار  1449 م[: الَمْعَجم المؤســـــــس للُمْعَجم المفهرس، تحقيت: دكتور: ُيوســـــــُ

ع، 109،  108ص 3م، ج1994  /ه1415المعرفة، بيروت،  وء الالَّميع ألهل القرن التَّاسـي َخاويي: الضـَّ ؛ السـَّ
عثيمين: تســـهيل الســـابلة لمريد معرفة الحنابلة، تحقيت:  ؛ صـــالح بن عبد العزيز بن علي آل172ص 3ج

 .1310ص 3م، ج2001ه/ 1422بير بن عبد هللا أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
( هو محمد بن يحيى الصـالحي: شـمس الدين المقرئ المصـري الشـافعي، نسـبة إلى قرية منية أم صـالح  11)

م[،  1358ه/  760برقية داخل مدينة القاهرة، ولد قبل سـنة]بناحية مليج بالغرالية، وإلى حارة الصـالحية بال
ــة   وُعني بتحصـــيل علوم القراءات، ورحل إلى مدينة دمشـــت، واشـــتغل بدراســـة علم الفقه ودرســـه بالمدرسـ
البرقوقية،  م تولى إمامة القصــــر،  م مشــــيخة القراءات بالمدرســــة المؤيدية، ولم يتزوج، وك  بصــــره في 

 .151ص 4اء الُغْمر بأبناء الُعْمر، جأواخر عمره. ابن حجر: إنب
ُلوك لمعرفة دول الملوك، ج12)   2؛ المقريزي: المقفى الكبير)المؤلك نفســــــــه(، ج 95ص  4( المقريزي: الســــــــُّ

َرر الكامنة في أعيان المائة  151ص  4/ ج285ص  2؛ ابن حجر: إنباء الُغْمر بأبناء الُعْمر، ج478ص ؛ الدُّ
وء الالَّميع ألهل القرن  106ص  1ذَّيل التَّام على ُدَول اإلسـالم، ج؛ السـخاوي: ال490، ص1الثَّامنة، ج ؛ الضـَّ

ع)المؤلك نفسه(، ج  .116ص 10/ ج172ص 3التَّاسي
( هو شــيخ اإلســالم عز الدين بن عبد الســالم: أبو محمد عبد العزيز بن عبد الســالم بن أبي القاســم بن 13)

م[، واللغ رتبة االجتهاد، وكان عالمًا زاهدًا، 1181ه/  577ســـنة]حســـن الســـلمي الدمشـــقي الشـــافعي، ولد  
أمارًا بالمعروف نهاًء عن المنكر، تولى قضـاء مصـر والعديد من مناصـب الوعظ والتدريس، وصـنك الكثير، 
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 ( 15) فاخرة في مسجده، فأمر غلمانه بضرالها، فلما هدموها انفتح تحتها سرداب  (14)مصطبة
 - 615فنزلوا فإذا فيه صناديت كثيرة مملوءة ذهبًا وفضًة من ذخائر الملك الكامل األيوالي]

 . (16)م[1238 -1218 /ه635

 

َتيين، ص1262أبريل   2ه/  660جمادى األولى    10وتوفي في] ــَ و ـــ ــامة: الذَّيل على الرَّ ؛  330م[؛ أبو شـــ
يَّة، ج17 -14أعالم النبالء، ص الذََّهبيي: سير افيعي ْبكيي: َ َبَقات الشَّ  .255 -209ص 8؛ السُّ

دي  14) ــْ ( المصــــطبة: بيســــر الميم وتشــــديد الباء الموحدة، وهي َمَكاُن اجتيَماعي الُغَراَلاءي وُيَقاُلُا: َبل َمَكاُن َحشــ
وروي عن ابن سيرين   -لجلوس عليهكالدكان ل  -النَّاسي لأُلُموري العيَظام. قال أبو الهيثم: هي مجتمع الناس

أنه قال: إني كنت ال أجالـسيم مخافة الشـهرة حتى لم يزل بي البالء حتى أخذ بلحيتي وأقمت على مصـطبة 
ــعيد األر   ــمعت أعرابيًا من بني فزارة يقول لخادم له:  أال وارفع لي عن صـــ ــرة، وقال األزهري:  ســـ بالبصـــ

ــ ــطبة أبيت عليها بالليل  فرفع له من الســــ ــبه دكان مرالع قدر ذراع من األر ؛ يتقي بها من مصــــ هلة شــــ
ـــماعـيل ]ت  الهوام ـباللـيل . وـعادة ـما تكون ـبالري . الثـعالبي، أبو منصـــــــــور عـبد المـلك بن محـمد بن إســـــــ

ــر العرالـية، تحقيت: عـبد الرازف المـهدي، إحـياء الترا  العرالي، بيروت، 1038ه/ 429 [: فـقه اللـغة وســـــــ
اُموسيـدي:  ؛ الزُّالَ 200م، ص2002ه/  1422 ــين المهملـة،  تـاج الَعُروس من جواهر القـَ ، فصــــــــــل الســـــــ

ــارة اإلســــالمية، دار الشــــروف،   ــادية في الحضــ َمارية: قاموس المصــــطلحات االقتصــ مادة)صــــعب(؛ محمد عي
 .540م، ص1993 /ه1413بيروت، 

ـسورة ( ـسرداب بيـسر الـسين، ويقولون؛ اتخذت ـسردابا بعـشر درج، فيفتحون الـسين من ـسرداب، وهي مي15)
ــر  ــبه ذلك مما جاء على فعالل بيسـ ــمالل، وما أشـ ــرالال وقنطار وشـ ــمراس وسـ في كالم العرب، كما يقال: شـ
الفاء،  م إن العرب فرقت بين ما يرتقى فيه وما ينحدر فيه إلى السفل فسموا ما يرتقى فيه إلى العلو درجًا 

ي الدرك األســــفل من النارج، وجاء في وما ينحدر فيه إلى الســــفل دركا، ومنه قوله تعالى: اإن المنافقين ف
اآل ار  أن الجنة درجات والنار دركات . الشـــــــــهاب الخفاجي، شـــــــــهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر ]ت 

م[: شـــــــرل درة الغواه في أوهام الخواه، تحقيت: عبد الحليظ فرغلي علي قرني، دار  1659ه/  1069
 .220م، ص1996ه/ 1417الجيل، بيروت، 

 .408ص 48يخ اإلسالم، ج( الذهبي: تار 16)
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على  (  17) وعثر أحد الفعلة عند هدم أحد الدور لبناء المدرسة المنصورية بالقاهرة 
ذهبًا، فلم    كبير مملوء (   19) مملوء بالجواهر القيمة فخبأه،  م عثر على قمقم (  18) أْشَنان 

يتمين من إخفائه، وكانت هذه الدار ملكًا لجارية من خواه جواري شجر الدر ] توفيت  
سيدتها ( 20) م[ 1257ه/  655 ُقتلت  لما  أموالها  نليس  أخذت  األمير  ( 21) ،  تزوجها  ،  م 

 

( المدرســة المنصــورية: كانت تقع داخل باب المارســتان الكبير المنصــوري بخط بين القصــرين بالقاهرة،  17)
أنشــأها الســلطان المنصــور قالوون، على يد األمير علم الدين ســنجر الشــجاعي، ورتب بها دروســًا أرالعة 

للفقهاء المعتبرين. المقريزي: المواعظ واالعتبار    لطوائك الفقهاء األرالعة، ودرســـــًا للطب، وأســـــند التدريس
 .226، ص4بذكر الخطط واآل ار، ج

نا18) : قيْرالةك َأشـْ ، ذكر اللِّيْحَيانييُّ َنانك ، َوَجْمُعَها شـي ْلدن نَّة: الَخَلت من ُكلِّي آنيَيةن من جي نُّ والشـَّ َنان: الشـَّ ، كَأنهم  ( ُأشـْ نك
نثا ُ مَّ  ــَ ْنَها شـ ــنِّن إال ُهنا. ابن منظور: َجَعُلوا ُكلَّ ُجْزءن مي نانًا في َجْمعي شـ ــْ ــمع َأشـ  َجَمُعوا على هذا، قال: َوَلم َأسـ

لســان العرب، حرف النون، فصــل الشــين، مادة)شــنن(؛ الزَّالييديي: تاج الَعُروس من جواهر الَقاُموس، فصــل 
 الشين مع النون، مادة )شنن(.

أو غيره يسـخن فيها الماء، له عنت  ويل. كراع النمل،    ( الُقْمُقم: الَجرَّة، إناء صـغير من فضـة أو نحاس19)
ــن الُهنائي األزدي]ت  بعد   ــن علي بن الحســـــ م[: المنجد في اللغة تحقيت: أحمد 921ه/  309أبو الحســـــ

اقي، عـالم الكـتب، القـاهرة،   د الـب ار عـبد الحمـيد عمر، و ــــــــــاحي عـب م، فصــــــــــل القـاف،  1988،  2مخـت
م[: المطلع  1309ه/  709محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضــــــل]ت  مادة)الُقْمُقم(؛ البعلي، شــــــمس الدين  

م،  2003ه/  1423على ألفاو المقنع، تحقيت: محمود األرنؤو  وياسـين الخطيب، ميتبة السـوادي، جدة،  
 .383ص 8؛ رنهارت بيتر آن دوزي: تكملة المعاجم العرالية، ج293ص

ية، حظية الملك نجم الدين أيوب، خطب لها  ( هي شـــجر الدر: أم خليل، كانت تركية الجنس وقيل: أرمين20)
ْلَطان   ــُّ ين أيبكبمصـــــــر،  م تزوجها الســـــ ز الدين  م[، وقتلت بعد قتلها لزوجها ع1257ه/  655]ت  عز الدِّي

ــل، 1257مايو   3ه/  655راليع اآلخر    16في] م[ وألقيت خارج البرج  م حملت ودفنت بعد فترة. ابن واصــ
ين محمد بن ســــالم ]ت   م[: ُمَفرِّيج الكروب في أخبار بني َأيُّوب، تحقيت: حســــنين 1298ه/  697جمال الدِّي

ين  ؛ أبو الفد240ص  5م، ج1972محمد َرالييع، دار الكتب المصـــرية، القاهرة،   ْلَطان الُمَؤيَّد عماد الدِّي ا، الســـُّ
ر في أخبار البشـر، تحقيت: محمد زينهم، دار المعارف،  1331  /ه732إسـماعيل بن َعليي]ت   م[: الُمْخَتصـَ

 .231ص 3القاهرة، )د.ت(، ج
ــنة]21) ــجر الدر]توفيت1256ه/  655( في ســـــ م[ أنها مقتولة أودعت  1257ه/  655م[ عندما علمت شـــــ

ــتولى على  ــرتها في الهاون حتى ال يســــ جملة من المال عند جماعة متفرقة وأخذت كثيرًا من الجواهر كســــ
ْلَطان   ين أيبكذلك حواشـــي الســـُّ م[. أبو المحاســـن: المنهل الصـــافي والمســـتوفي  1257ه/  655]ت  عز الدِّي

 .221ص 6بعد الوافي، ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83


 2021 ( لسنةالثانيالجزء  – 52العدد )                      بقنا                     مجلة كلية اآلداب 
 

- 564 - 
 

]ت  المعزي  قراسنقر  الدين  لم  ( 22) م[ 1284ه/  683شمس  ولكنها  بالمال،  يظفر  حتى  ؛ 
 . ( 23) ودفنته بتلك الدار تمينه منه،  

]ت   الصباغ  بن  علي  الشيخ  وجد  فيه    ( 24)   م[ 1288ه/  687كما  كنزًا  مرة  ذات 
من الذهب فتناول منها سبعة دنانير وقال: لم يؤذن لي في أخذ    ( 25) مقدار سبعة أرادب 

 

ه/  683جمادى اآلخرة    27( هو األمير قراســـــنقر المعزي: توفي في بســـــتانه في بيت الهيا يوم األحد ]22)
؛ البرزالي، علم الدين القاســـــم بن محمد 204ص  4م[. اليونيني: ذيل مرآة الزمان، ج1284ر  ســـــبتمب  10

م[: المقتفى على كتاب الرو ــــتين، تحقيت: عمر عبد الســــالم  1338ه/  739بن يوســــك الدمشــــقي]ت  
ــرية، بيروت،  ــالم، ج45ص 2ف 1م، ج2006ه/  1427تدمري، الميتبة العصـــ   51؛ الذهبي: تاريخ اإلســـ

 .157ص
م[: الفضــل المأ ور، تحقيت: عمر عبد الســالم  1329ه/  730بن عباس، شــافع بن علي الكاتب]ت  ( ا23)

 .170، 169م، ص1998ه/ 1418تدمري، الميتبة العصرية، صيدا واليروت، 
( هو الشــــــيخ علي بن الصــــــباغ: أبو الحســــــن القوصــــــي الســــــيندري، تلميذ عبد الرحيم القنائي، عرف  24)

ــعراني، عـبد الوـهاب بن أحـمد بن علي  ـبالتصـــــــــوف والمـجاـهدة، وـكان خطيـب ــقـعًا كثير البـياء. الشـــــــ ًا مصـــــــ
م[: الطبقات الكبرى المســـــــمى: لواقح األنوار القدســـــــية في مناقب العلماء  1565ه/  973األنصـــــــاري]ت  

دينيـة، القـاهرة،   ــوفيـة، تحقيت: أحمـد عبـد الرحيم الســــــــــايح، وتوفيت علي وهبـه، ميتبـة الثقـافـة اـل والصـــــــ
د الراوف القـاهري]ت  288،  287ص  1م، ج2005ه/ 1426   /ه 1031؛ المـناوي، زين اـلدين محمـد عـب
م[: الكواكب الدرية في تراجم الســــادة الصــــوفية، تحقيت: محمد أديب الجادر، دار صــــادر، بيروت، 1622
 .462ص 2م، ج1999

ــاعًا، وقد تفاوتت قيمته زمانًا وميانًا، وفي25) ــرين صــ ــاوي أرالعة وعشــ الزََّمن   ( األْرَدب: مييال مصــــري، ُيســ
ولييَّة أن اأَلْرَدب في مصـر:  ـسُ الحا ـر ُيـساوي ا نى عـشر كيلة، أي ـستة وتـسعين قدحًا. وذكرت الـسجالت الرَّ
تسعة و ال ين زالدي مصري ونصك ورالع، وهو ست َويَبات، والَويَبة: ُسدس َأْرَدب، وعبرة الَويَبة ستة عشر 

وليي: نور قدحًا، فجملة األردب أرالعة وتسـعون قدحًا. مؤلك مجه سـُ ْلَطان الُمَظفَّر الرَّ ول، عاش في عهد السـُّ
د عبــد الرحيم الجــازم،  المعــارف في ُنظم وقوانين وأعراف الَيَمن في العهــد الُمَظفَّري الوارف، تحقيت: ُمَحمــَّ

ْنَعاء،   ــَ ــي لل ار والعلوم االجتماعية، صـــــ َمارية: 268ص  1م، ج2005ه/  1426المعهد الفرنســـــ ؛ محمد عي
؛ ســــيد عبد الغفار ُبخاري: ُمقارنة بين 40مصــــطلحات االقتصــــادية في الحضــــارة اإلســــالمية، صقاموس ال

الموازين والمياييل والمقاييس الشـرعية مع المقادير المعاصـرة)مجلة  قافية ترا ية ميتبية، تصـدر عن إدارة  
، جمادى اآلخرة 58لعدد  ، ا15البحث العلمي والنشـا  الثقافي بمركز الماجد للثقافة والترا  بدبي(، السـنة  

 .24م، ص2007ه/ يوليو 1428
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 . ( 26) شل غير ذلك 

 ( 27) م[1289ه/ 688وحفر المحد  شمس الدين محمد بن عبد الرحيم الحنبلي ]ت 
الصالحية بقرية  جرة (  28) ميانًا  الحفر  بعد  فوجدا  زوجته  فاسترجع    (29)مع  دنانير،  مملوءة 

 

 .462ص 2؛ المناوي: الكواكب الدرية، ج288، 287ص 1( الشعراني: الطبقات الكبرى، ج26)
ه/  607ابن الكمال المقدســـي، ولد بقاســـيون في]   ( هو المحد  محمد بن عبد الرحيم الحنبلي: شـــمس الدين 27) 

ــاًل، نبيهًا، حج مرتين، 1211 ــياء، وكان فا ــــــ م[، وعني بالحديث، وتمم كتاب األحيام الذي جمعه عمه الضــــــ
ــرفية بالجبل، توفي ليلة]  ــيخة األشـ ــيائية، وولي مشـ م[.  1289مايو    31ه/  688جمادى األولى    9ودرس بالضـ

ين  203، ص 3؛ الصـــــــــفدي: الوافي، ج 246 - 244ص  51اـلذهبي: ـتاريخ اإلســــــــالم، ج  ب، زين اـلدِّي ؛ ابن َرجـَ
ْحَمن بن أحمد ]ت   م[: ذيل  بقات الحنابلة، تحقيت: عبد الرحمن بن ســـــليمان العثيمين، 1392ه/  795عبدالرَّ
؛ أبو المحاسن: الَمْنَهل الصافي والمستوفى 231  - 224ص   4م، ج 2005ه/  1425ميتبة العبييان، الريا ،  

ه/  928؛ العليمي، مجير اـلدين أبو الُيمن عـبد الرحمن بن محمـد المـقدســــــــي ]ت 111، ص 10، ج بـعد الوافي 
ــادر، بيروت، 1521 ــحاب اإلمام أحمد، تحقيت: عبد القادر األرنؤو ، دار صـــ م[: المنهج األحمد في تراجم أصـــ
 . 334ص   4م، ج 1997

ــالحية 28)  ــينها ( الصـ ــام، ويسـ ــت بالشـ ــيون من غو ة دمشـ ــفح جبل قاسـ ــواف وجامع عند سـ : قرية كبيرة ذات أسـ
جماعة من الصـالحين ال تكاد تخلو منهم، وأكثر أهلها على المذهب الحنبلي، وهي تقع في الجهه الشـمالية من  

د بن عـبدهللا ب 390ص   3دمشــــــــت. الحموي: معجم البـلدان، ج  ى ؛ ابن بطوـ ة، أبو عـبدهللا ُمَحـمَّ د الطَّْنجي ن ُمَحـمَّ
العرالي، 1377/ ه 779ت ]  ــائـــب األســــــــفـــار، دار الشــــــــرف  ار في غرائـــب األمصـــــــــــار وعجـ ة النُّظـــَّ ُتْحفـــَ م[: 

 . 76ص   1م، ج 1997ه/ 1417
ــتعمل في الري   29) ــيحة، تســــ ( الَجرَّة: بالفتح إناء معروف والجمع جرار مثل: كلبة وكالب. وهي كلمة فصــــ

ــغير. الَفيُّوميي، أحمد بن ُمَحمَّد بن َعليي المقري ]ت  ــي الصــــ ــبال  1368ه/770بمعنى البالصــــ م[: المصــــ
ــرل الكبير للرافعي، الميتبة العلمية، بيروت، )د. ــماعيل  96ص 1ت(، جالمنير في غريب الشـ ؛ أحمد بن إسـ

ــار، دار الكـتب   ــين نصـــــــ بن محـمد تيمور: معجم تيمور الكبير في األلـفاو الـعامـية، تحقيت: دكتور: حســـــــ
 .27ص 3م، ج2002ه/ 1422، 2والو ائت القومية بالقاهرة،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/703_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/703_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1377
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الميان، وقال لزوجته: لعل لهذا مستحقين ال نعرفهم، فتركا ذلك تورُّعًا مع فقرهما   (30)و م
 .  (31)وحاجتهما

 الخاتمة: 

ل عصر المماليك  تطرف البحث إلى دراسة الخبايا والمطالب والدفائن في مصر والشام خال 
 م(، ويمين عر  النتائج على النحو التالي: 1517-1250هـ / 648-923)

 اتفاف مصطلحات الخبايا والمطالب والدفائن في مضمون التعري .  -1
َد   -2 أجاز الشرع البحث عن الخبايا، وتأدية حقها الشرعي عند العثور عليها، ولكن ُوجي

بعض مراحلها بالمعالجات الفقهية   أن اإلدارة السياسية قد  رالت بعر  الحائط في 
التي أقرها الفقهاء في شأن أوجه صرف وتوزيع ما ُعثر من الخبايا، ولعل ذلك يرجع  
 إلى  مع بعض السياسيين واألمراء وأصحاب النفوذ في االستحواذ على هذه الكنوز. 

نهج كثير من الناس باختالف  بقاتهم وفئاتهم في العصر المملوكي وقبله على دفن   -3
 أو إخفاء كنوزهم ومقدراتهم الغالية بعيد عن فيكر اآلخرين. 

 
 
 
 
 

 

ا في ـيدك. و مِّ إـناءه، أي: مأله،  30) يء ـبالتِّراب، أي: جـاء ـبأكثر ممـَ ــِّ وُيـقال: جـاءوا (  م: الطِّمُّ:  مِّ الشـــــــ
. والطِّامِّة: التِّي  كِّ ــي وَيخي ْيره  ميمًا، أي: َيْمضــ ــَ مُّ في ســ ُجُل يطي مِّي والرِّيمِّي، في مَثل، أي: بأمرن عظيم. والرَّ بالطِّي
ــائيَر الُبُحور. وَ مَّ الَبحُر إذا زاد على َمجراه  ــواها، أي: َتزيد وَتغلب. و مِّ الَبْحُر: َغَلب ســــــ مُّ على ما ســــــ َتطي

م[: كتاب  786ه/  170اهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصـري]ت  أيضـًا. الفر 
م، حرف الـطاء، ـباب 2003ه/  1424العين، تحقيت: د.عـبد الحمـيد هـنداوي، دار الكـتب العلمـية، بيروت، 

 الثنائي، باب الطاء والميم)  م، م  ( مستعمالن.
؛ ابن َرَجب: ذيل  203، ص3؛ الصــــــــفدي: الوافي، ج246  -244ص  51( الذهبي: تاريخ اإلســــــــالم، ج31)

، 10؛ أبو المحاســــــن: الَمْنَهل الصــــــافي والمســــــتوفى بعد الوافي، ج231  -224ص 4 بقات الحنابلة، ج
 .334ص 4؛ العليمي: المنهج األحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد، ج111ص
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؛ ابن  203، ص3؛ الصفدي: الوافي، ج246  -244ص  51الذهبي: تاريخ اإلسالم، ج •
ج الحنابلة،  ذيل  بقات  الصافي  231  -224ص  4َرَجب:  الَمْنَهل  المحاسن:  أبو  ؛ 

ج الوافي،  بعد  أصحاب  ؛  111، ص10والمستوفى  تراجم  في  األحمد  المنهج  العليمي: 
 334ص  4اإلمام أحمد، ج

بيروت،   • العلمية،  الكتب  دار  هنداوي،  الحميد  د.عبد  تحقيت:  العين،  ه/  1424كتاب 
 م، حرف الطاء، باب الثنائي، باب الطاء والميم)  م، م  ( مستعمالن. 2003

العا • األلفاو  في  الكبير  تيمور  معجم  تيمور:  بن محمد  دكتور:  إسماعيل  تحقيت:  مية، 
 27ص  3م، ج2002ه/  1422،  2حسين نصار، دار الكتب والو ائت القومية بالقاهرة،  

ى]  • م[: ُتْحَفة  1377/ ه 779ت ابن بطو ة، أبو عبد هللا ُمَحمَّد بن عبد هللا بن ُمَحمَّد الطَّْنجي
  1م، ج 1997ه/ 1417النُّظَّار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، دار الشرف العرالي،  

 . 76ص 
 462ص  2؛ المناوي: الكواكب الدرية، ج288،  287ص  1الشعراني: الطبقات الكبرى، ج •

ين محمد بن سالم ]ت  • م[: ُمَفرِّيج الكروب في أخبار بني َأيُّوب،  1298ه/ 697جمال الدِّي
 ؛  240ص 5م، ج1972تحقيت: حسنين محمد َرالييع، دار الكتب المصرية، القاهرة،  

ين إسماعيل بن َعليي]ت   • ْلَطان الُمَؤيَّد عماد الدِّي م[: الُمْخَتَصر  1331  /ه732أبو الفدا، السُّ
 . 231ص 3بشر، تحقيت: محمد زينهم، دار المعارف، القاهرة، )د.ت(، جفي أخبار ال

الَعْسَقالني]ت   • ُمَحمَّد  بن  َعليي  بن  أحمد  ين  الدِّي شهاب  حجر،  م[:  1449ه/  852ابن 
الَمْعَجم المؤسس للُمْعَجم المفهرس، تحقيت: دكتور: ُيوُسك عبد الرحمن المرعشلي، دار  

 109، 108ص 3م، ج1994 / ه1415المعرفة، بيروت، 
ع، ج • وء الالَّميع ألهل القرن التَّاسي َخاويي: الضَّ ؛ صالح بن عبد العزيز بن 172ص  3السَّ

علي آل عثيمين: تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، تحقيت: بير بن عبد هللا أبو  
 1310ص   3م، ج2001ه/ 1422زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
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Abstract: 

One of these figures was the Prince Akosh Al-Ashrafi (died in 736 

H./ 1335) who was known for his interest in searching for the hidden 

treasures and things. Moreover, he was also known for being the person 

who excavated in a grotto/cavern underneath the mountain which, could 

be the mountain of Al-Mokatam. He dug there as he was possibly 

attempting to search for hidden treasures. He went from his house at 

night, he sometimes went there walking and his servant rides his horse 

behind him accompanying one of the Memlukes till he reached the 

mountain to stay there for several days.  

Other famous people who were well-known for their searching for 

hidden things and treasures was Sheikh Gamal Al-Deen Al-Mezy (died 

in 742 H. / 1341) who excavated for treasures and valuable things. 

Some people made a good money of that through manipulating his 

money as they helped him in his excavation which eventually cause his 

poverty.    

Another figure of the famous people who were well-known for their 

searching for hidden things and treasures was the Prince Baktout Al-

Kermany (died in 749 H. / 1348), Sheikh Shams Al-Deen Mohamed Ibn 

Mubarak Al-Athary (died 806 H. / 1403), Imam Nasser Al-Deen 

Mohamed Al-Tanahy (died 809 H./1406), Zain Al-Deen Khaled Ibn 

Kassem Al-Agely (835 H. / 1432), the Quranic Reader Al-Mokreia 

Shams Al-Deen Mohamed Ibn Yahia Al-Salehy (died in 843 H./1439) 

as well as many others. Such people were concerned with and truly 

interested in searching for treasuring, excavating for treasures, hidden 

and valuable things. Thus, they spend a lot of effort, time and money as 

they attempted as far as they could to obtain such valuable things, 

monies and treasuries. Unfortunately, their money, effort and time went 

in vain and they could find what they searched for.   

Keywords: Prominent Figures , Hidden Treasures, Egypt. 


