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 ادلستخهص
تستعت القاهرة بكؾنها عاصسة الدمظة السسمؾكيةة  وبهةا كر ةل الدةمظشة 
والخميفة العبا ل؛ ولذلػ كانت القةاهرة ومرةر محةن انغةار العةالؼ ا  ة مل 
بجسية  طؾاففةةال  ةة ل تمةةػ الفتةرة  إيةةا رإةةي  ليهةةا العدبةد مةةؽ ا شةةا  البمةةدان 

ى القةاهرة السختمفة أل باب عدة ومتشؾعة  ومؽ اهؼ الظؾافة  التةل مةدمت  لة
ولةةؼ تذ ةةذ إغهةةا النةةاتل مةةؽ اهتسةةام البةةاإويؽ السةةدنيؾن؛ ويرجةة  الدةةب  تةةل 
ذلةةةػ  لةةةى اهتسةةةام العدبةةةد مةةةؽ البةةةاإويؽ  درا ةةةة عسميةةةة السجةةةاورة لحةةةرم   

بسكةةةة والسدبشةةةة  ةةة ل تمةةةػ الفتةةةرة السهسةةةة مةةةؽ تةةةاريخ امتشةةةا  ور ةةةؾلال 
ا  ةة مية؛ ألهسيةةة هةةذن السةةدن الجميمةةة لةةد  كاتةةة طؾافةة  السدةةمسيؽ  وتةةل 
السقا ةةي كانةةت هشةةاك عسميةةة عكدةةةية ورإمةةة مقا مةةة لرإمةةة السدةةمسيؽ  لةةةى 
السدبشة السشؾرة إيا  روج هؤال  السدنيؾن مةؽ السدبشةة  لةى القةاهرة  اصةة 

ًمةةةا  ولقةةةد تعةةةددت األ ةةةباب التةةةل عمةةةى ا ا ةةةها  ةةةرج هةةةؤال  ومرةةةر عسؾ 
السدنيؾن مؽ ب دهؼ  وتةل مقدمةة ذلةػ طمة  العمةؼ وتدريدةال  إيةا الخةروج 
تةةل رإمةةة عمسيةةة ت عةةد مةةؽ  رةةافص ومسيةةزات إزةةارة السدةةمسيؽ وعمسةةافهؼ  
وكةةذلػ لمؾصةةؾل لتةةؾلل الؾعةةاف  السختمفةةة باألرا ةةل السرةةرية او الحرةةؾل 

 دا ي إدود السدبشة السشؾرة. عمى الؾعاف  السهسة
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Abstract 
Cairo was the capital of the Mamluk authority and the place 

of the Sultanate and the Abbasid caliph. Cairo and Egypt were 

on the focus of the Islamic world in all its sects during that 

period. Many of the people of different countries have 

emigrated to it for many reasons, and one of the most important 

emigrated communities to Cairo that did not receive sufficient 

attention from researchers are Medinians. 

This is because many researchers were concerned about 

studying the process of neighborhood of sacred places of Allah 

and His Messenger (may Allah’s peace and blessings upon 

him) in Mecca and Medina during that important period of the 

history of our Muslim nation; due to the great significance of 

these sacred cities to all Muslim communities. On the other 

hand, there was an opposite process and a corresponding trip to 

the Muslim journey to Medina, where these Medinians left 

Medina to Egypt generally or Cairo particularly. 

There are many reasons on which the Medinains came out 

of their country, the most significant one is seeking or teaching 

knowledge. Since going on a scientific trip is one of the 

characteristics of the civilization of Muslim nation and Muslim 

scholars, as well as to take over various jobs in the Egyptian 

territory or to obtain important jobs within the borders of 

Medina. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 ادلقذية

بج ل إسًدا بميق   وال تنمؼ لدان لحسد هلل الذي لؾالن ما جر  ممؼ  ا
ترح الشاس ا  والر ة والد م عمى  يدنا دمحم  وعغيؼ  مظانال وجهال
 .او حهؼ  يانً اا و لدانً 

 وبعذ،،،،،
م( تامت مؽ إيا 0201 -0221هة/ 329 -846القاهرة السسمؾكية )تإن 

وصي  إتىمداإتها وعدد  كانها غيرها مؽ السدن ا   مية تل تمػ الفترة  
الة السدمسيؽ وغيرهؼ  إيا بؾجد إ  ر  المؽ زارها مؽ  امرها  لى ان تغشى  ها كي  

ولة مؽ الدمظان السسمؾكل  وكذلػ الخميفة العبا ل  وكبار رجال الد  ها مقر  
الحكؼ السسمؾكل؛  الذبؽ اإبؾا ا مامة  ها إيا القرب مؽ مقر   الؾزرا  وغيرهؼ 

 نانت محن  ت تنؾن اجسي السدن واتزمها تل تمػ الفترة  وهذا األمر دتعها ألن  
  مؽ دا ي األرا ل السررية او مؽ  ارجها انغار كوير مؽ الذخريات  ؾا ً 

ا   مية بدتعهؼ لذلػ عدة ا باب  مؽ  سشها ما اصاب غيرها مؽ السدن 
هيار نتيجة الغزو السغؾلل السدمر عمى العالؼ نالنبر  مؽ  ع  ودمار وا

تل غرب العالؼ  الرميبل   لسد  العدبد مؽ السدن ا   مية  و ا ا   مل وتخري 
 ا   مل.

كز التعميسية اما القاهرة تقد اصبحت مركزًا لمحركة العمسية؛ النتذار السرا
خانقاوات وغيرها  الزوايا او الاو  سدارس  الاو  سداجد  المؽ  الستعددة  ها  ؾا ً 
ؼ الذبؽ كانت تذد  ليهالعمسا  السررييؽ وغيرهؼ  ها كوير مؽ ؾد ا   لذلػ وج

العمسا  وط ب العمؼ  انغار الرإال تل  بيي طم  العمؼ؛ وهذا األمر جعمها محن  
 .لبقاعامؽ شتى 
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اهي  ظ  ح  مؽ الفئات القادمة  لى القاهرة  يشسا لؼ ي   كوير  ولقد تست درا ة 
؛ و ب  ذلػ راج  -عمسل عمى إد   –القادمؾن  ليها بالدرا ة السدبشة السشؾرة 

مؽ اهؼ السدن التل تهفؾ  ليها القمؾب  ويهاجر  ليها لنؾن السدبشة السشؾرة 
 ةإيا السدجد الشبؾي الذريف اإد السداجد الو ثلسدمسؾن مؽ كي بقاع الدنيا ا

إال  ال الر    د  ذ  ال ت  بقؾلال: "  ال لها كسا ذكر ذلػ ر ؾل    ال  إ  الر    د  ذ  التل ال ت  
؛ ومؽ (0)سدجد األمرى"الو  سدجد الحرام ال لى ث ثة مداجد: مدجدي هذا  و 

اغم  الباإويؽ عشابتهؼ نحؾ هجرة العدبد مؽ الفئات ا   مية     اجي ذلػ ص  
هرة بالقدر هجرة السدنييؽ  لى القا ظ  ح   لى السدبشة السشؾرة  وتل السقا ي لؼ ت  

لظم   ت السدنييؽ لمقدوم لمقاهرة  ؾا ً دتعكانت هشاك عدة عؾامي الناتل  ولقد 
ا  والسراكز التعميسية السذهؾرة التل تحغى  تشاتس ها كبار العمستي إيا ؛العمؼ

بد مذاهير لتحاق  ها  او محاولة ا ذ عمؼ الترؾف عمى ط ب العمؼ ل  
محاولة ا مامة بسؤ دات تمػ الظرق الرؾتية السشتذرة الرؾتية السررييؽ  و 

رة وإصدارن   ولعي وجؾد الدمظان السسمؾكل دا ي القاهلسرريةدا ي األرا ل ا
السرا يؼ الدمظانية لتؾلية الؾعاف  النبيرة والجميمة كالقزا  وإمارة السدبشة 

د  كي  ؛السشؾرة   وكذلػ وجؾد كبار لمقدوم  لى القاهرة وا مامة  هاا  بعزهؼ هذا إ 
صحاب الؾعاف  لد  الدمظان رجال الدولة بالقاهرة إيا بإمكانهؼ الؾشاية بذ

  نييؽ لمعقاب كذلػ تل القاهرة.السدتعرض بعض لعزلهؼ   ي 

 ؽ لمقدوم والرإمة لمقاهرة   ؾا ً مؽ السدنيي اكويرً هذن األ باب دتعت كي 
ن تل لتؾلل الؾعاف   ها او الدعل تل تؾلية الؾعاف  بالسدبشة السشؾرة والتل كا

                                                           

م(: السدةةةشد الرةةةحيح 612هةةةة/ 280( مدةةةمؼ )ا ةةةؾ الحدةةةؽ ا ةةةؽ الحجةةةاج الشيدةةةا ؾري ت: (0
السعةروف برةحيح مدةمؼ  تحقيةةق: دمحم  السخترةر  شقةي العةدل عةؽ العةدل  لةةى ر ةؾل   

  0104  ص2)د. ت(  ج تةةؤاد عبةةد البةةامل  دار  إيةةا  التةةراث العربةةل   يةةروت  )د.  ( 
   باب ال تذد الرإال  ال  لى ث ثة مداجد.0931إدبا رمؼ 
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بعزهؼ تل  عمى الؾعاف  التل بذبديها  او الحفاظ مقدمتها  مارة السدبشة ومزاؤ 
ل هذن الؾعاف  مكانهؼ    اتة  لى غيرها مؽ يدعى لعزلهؼ وتؾل   مؾاجهة مؽ 
العرر السسمؾكل؛ وهذا ما  التل دتعت السدنييؽ لمقدوم لمقاهرة   لاأل باب 
الذي جعمتال تحت عشؾان: لبحول  ًعاؾ  تار هذا السؾ ؾع ليكؾن مؾ جعمشل ا

 -0221هة/ 329 -846) ن تل القاهرة   ل العرر السسمؾكلالسدنيؾ"
 ".م(0201

السشؾرة وكانت  تل السدبشةذنال الذي ولد السدنل تل هذا البحا ب ومد عرتت
  ورتبت التراجؼ الؾاردة تل كي مبحا عمى إد  تاريخ وتاتهؼ  لال اصؾل تيها
لؾتاتهؼ بالتاريخ الهجري وما يقا مال  ت  عشد ذكرن ألول مرة  وار     ؼ  م  وترجست لني ع  

 بالتاريخ السي دي.

  



 
 (م0201-0221هـ/329-846فيىالقاهرةىخاللىالعصرىالمملوكيى)دنوونىمال

4433 

 انبحث: خطة
هذا البحا  ة   ي ش ت  تيها ا باب ا تياري تشقدؼ هذن الدرا ة  لى مقدم

  مبحويؽ:  ومدستال معالجة مؾ ؾعات البحاوالخظة التل  رت عميها تل 
 يشت تيال رإمة ومد   مجل  السدنييؽ لمقاهرة لظم  العمؼ بتشاول :األول

عمت طم  العمؼ والتدريس وج  السدنييؽ  لى القاهرة لظم  العمؼ او تدريدال
لقاهرة  هدف التدريس  ها  لى ا م  د  م   ؽ  م   ن كي  كل ال تتنرر التراجؼ   ذ امرتبظيؽ 

الحدبا    ثؼ عرجت عمىكان مد مدم  ليها اواًل لظم  العمؼ  وكذلػ لظم  الترؾف
 السبحا الوانل: ؛ الرتباطها بالقاهرة  امامدبشة ا  كشدرية تلعؽ السدنييؽ 

لؾعاف  التل تؾالها هؤال  ومد  يشت تيال ا  ؽ وتؾلل الؾعاف السدنيي تتشاول
مؽ و ل الؾعاف  بالسدبشة  ن تل القاهرة  وكذلػ القدوم  ليها مؽ اجي تؾل   السدنيؾ

كذلػ القدوم مؽ اجي الذكؾ  و   تيها اهسها  مارة السدبشة السشؾرة والقزا 
  او ا تدعا  هؼبعز لمدمظان السسمؾكل بالقاهرة مؽ وجؾد بعض الدبؾن عمى

 الدمظان السسمؾكل لبعض ارباب الؾعاف  بالسدبشة لمقدوم  ليال بالقاهرة.

ثؼ  تست البحا  ذكر اهؼ الشتافج التل تؾصمت  ليها هذن الدرا ة  وذكر اهؼ 
 السرادر والسراج  التل اعتسد عميها البحا.

لل بد العؾن تل   راج  مد   ؽ  م   وا يًرا: اتؾجال بخالص الذكر والتقدبر لني   
 –هذن الدرا ة  مشذ ان كانت تنرة  ومروًرا بإعدادها  ونهاية بخروجها  لى الشؾر 

ان برزمشا طريق الرؾاب  ويجعمشا  – بحانال  –  وا ذل السؾلى –بإذن   تعالى 
ر اً ا لهدي نبيال    وان يحتدبشا عشدن مؽ السجتهدبؽ الباإويؽ ––مؽ جشؾدن  إ 

  ان  تهؾ نعؼ السؾلى ونعؼ الشرير.دوًما عؽ ر 
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 طهب انعهىن  نهقههز ادلذَيني جميءادلبحث األول: 
مدوم السدنييؽ  لى القاهرة   ل العرر  ورا األ باب التل كانت  تعددت
وشهرتهؼ طمبهؼ لمعمؼ؛ وذلػ لتفؾق عمسا  مرر (  وكان اهسها 0السسمؾكل)
العدبد مؽ السعاهد والسدارس   هذا با  اتة لؾجؾد تل هذا العرر الؾا عة

والسؤ دات التعميسية السختمفة  ها  وكذلػ إبهؼ لمترؾف والذكر  ومحاولة 
 االنتفاع واال تفادة  تمػ األشيا  عؽ طريق السترؾتة السررييؽ.

ن  تقد تحسمؾا تل عميها السدمسؾ إرصي عد طم  العمؼ مؽ األشيا  التل و 
وهذا آل ر بحًوا عؽ العمؼ والعمسا ؛  مكان    بيي ذلػ السذقة والتع  واالرتحال مؽ

ما دعانا  ليال ربشا تبارك وتعالى  ويكفل ان ربشا جعي مشزلة العمسا  مؽ ارت  
 هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱالسشازل عشدن تقال تعالى:

السدمسيؽ    وكذلػ إا الشبل 00السجادلة:  َّ  هث مث هت مت هب
ان كت  الحدبا الرحاح  ها باب تل  ؽ مشزلة العمسا ؛  دلييعمى طم  العمؼ وبي  
 (؛ وكان هذا  بًبا تل دت  السدمسيؽ أل ذ العمؼ والجد تيال.2تزي العمؼ والعمسا )

                                                           

( كسا ورد تل كويةر مةؽ كتة  التةراجؼ والظبقةات ان السةدنييؽ د مةؾا القةاهرة  ولنشهةا لةؼ تحةدد (0
 ةةةب  د ةةةؾلهؼ. براجةةة  الدةةةخاوي )شةةةسس الةةةدبؽ ا ةةةؾ الخيةةةر دمحم  ةةةؽ عبةةةد الةةةرإسؽ ت: 

ة تل تاريخ السدبشة الذةريفة  دار النتة  العمسيةة   يةروت  م(: التحفة المظيف0431هة/312
؛ الزؾ  ال مة  466  229  092  ص2  ج38  82  ص0م  ج0339هة/0404  0 

  281  ص0ألهي القرن التا    مشذؾرات دار مكتبةة الحيةاة   يةروت  )د.  ( )د. ت(  ج
  281  218  24  44  ص3  ج221  ص6  ج222  220  ص1  ج2  ص2ج
 .12  ص00  ج99ص  01ج
م(: الجةةام  السدةةشد الرةةحيح 611هةةة/228( البخةةاري )دمحم  ةةؽ   ةةساعيي ا ةةؾ عبةةد   ت: (2

و ةةششال وايامةةال وي عةةرف برةةحيح البخةةاري  تحقيةةق: دمحم  السخترةةر مةةؽ امةةؾر ر ةةؾل   
== 
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يؽ بعمسل الحدبا طم  العمؼ والرإمة تل  بيمال كانا مرتبظ والس إظ ان
  وكذلػ والمغة  إيا  عى عمسا  وط ب الحدبا لظم  إدبا ر ؾل   

؛ ألنها مشب  العربية ومشبتها  السداتات لمؾصؾل  لى الرحرا عمسا  المغة مظعؾا 
 مؽ اهسها: ؾامي التل تداعدهؼ عمى ذلػ و ولقد وجدوا الع

التل كانت  بًبا تل تدهيي سعشؾية العالية لد  ط ب العمؼ؛ الروح ال -0
كان الدفر ب ؾص  بذنال عبارة عؽ مظعة مؽ  مذقة الدفر والرإمة تل زمؽ  

 العذاب.

ة المغة ووإدتها تل مختم  اصقاع العالؼ ا   مل  تالمغة  هؾل -2
 غة الر سية لمعمؼ.مالعربية كانت ال

إيا الحدود الفاصمة  يؽ  رال والتعمؼ مؽت   ؾمات ل  عدم وجؾد مع -9
  يؽ البمدان ا   مية السختمفة. ا شقي العمستالتل تعؾق عسمية الدول  
كورة وانتذار األوماف ا   مية  وجؾد السذج  لظ ب العمؼ عؽ طريق  -4

والتل ت ؾقف عمى العمؼ وط بال  بحيا وترت ا مامة والسعيذة لهؤال  الظ ب تل 
 مكان برإمؾن  ليال. اي   

بكورة رإ تال تل طم  العمؼ  ترتف  ميسة طال  العمؼ تل نغر العمسا   -2
 (.0العمؼ مؽ عدد كبير مؽ العمسا  والسذايخ) وا ذ

                                                                                                                                               

== 

  كتةاب العمةؼ  بةاب 20  ص0م  ج2110هةة/0422  0زهير  دار طؾق الشجاة   يةروت   
 تزي العمؼ.

محسةةؾد الدةةيد محسةةؾد الذةةربيشل: رإمةةة السكيةةيؽ  لةةى القةةاهرة تةةل العرةةر السسمةةؾكل  بحةةا ( (0
  0م  مةةةج2108هةةةة/0491  98مشذةةةؾر بحؾليةةةة كميةةةة المغةةةة العربيةةةة بالزمةةةازيق  العةةةدد 

 .622ص
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القدوم  لى القاهرة   ل ذلػ   لىدتعت السدنييؽ التل باب هل ولعي تمػ األ 
العرر لظم  العمؼ والبحا عشال  والس إظ تل تراجؼ عمسا  السدبشة السشؾرة الذبؽ 

كان بدب  طم  العمؼ  وكويًرا ما كانؾا يرمؾن  لى ان د ؾلهؼ د مؾا القاهرة 
طريق عؾدتهؼ  مرر م  مدوم رك  الحجاج السررييؽ  تقد كان السرريؾن تل

مؽ ادا  مشا ػ الحج يسرون عمى السدبشة السشؾرة  وكان يقام لمسحسي السرري 
 .(0هشاك) كبير   اإتفال  

السدبشة السشؾرة م  السحسي السرري اثشا  الذهاب  لى وكذلػ كانؾا يرمؾن 
الذبؽ جسة لبعض ا شا  السدبشة السشؾرة (  وي إظ اثشا  التر 2ألدا  السشا ػ)

لسختمفة القاهرة  هدف طم  العمؼ انهؼ كانؾا يجؾبؾن األماليؼ السررية اد مؾا 
ومام بعزهؼ بالتدريس  ها  وإن لؼ تحدد (  9)وذلػ بعد وصؾلهؼ لمقاهرة

                                                           

م(: الرإمةةة الحجازيةةة لةةؾلل الةةشعؼ الحةةاج عبةةاس 0396هةةة/0921( البتشةةؾنل )دمحم لبيةة  ت: (0
م  0300هةة/0923  2مرةر  طبة  بسظبعةة الجساليةة  القةاهرة   إمسل باشا الوانل  ةدبؾ 

 .042ص
م(:  تحاف الؾر  بذ بار ام القةر   0461هة/ 662( عسر  ؽ تهد )دمحم  ؽ دمحم  ؽ تهد ت: (2

  2م  ج2112هةةةةة/ 0428  9تحقيةةةةق: تهةةةةيؼ دمحم شةةةةمتؾت  مكتبةةةةة الخةةةةانجل  القةةةةاهرة   
 . 229ص

شة ا  ةكشدرية وبة د الرةعيد  إيةا رإةي  ليهسةا العدبةد ( ومؽ  سؽ هذن الب د واألماليؼ مدب(9
مؽ ا شا  السدبشة السشؾرة  مشهؼ: اإسد  ؽ مؾدود  ةؽ القا ةؼ  ةؽ الخزةر  ةؽ جعفةر السةدنل 
السؾلةةد والسعةةروف بالحجةةازي  والةةذي نةةزل ا  ةةكشدرية وامةةام بالسدر ةةة الحاتغيةةة  ومةةد كتةة  

هةة/ 828ذي القعةدة  29ومةات تةل  عشال مشرؾر  ؽ  ةميؼ اناشةيد تةل تاريخةال لد ةكشدرية 
م(: العقةد الوسةيؽ 0423هةة/ 692م. الفا ل )تقل الدبؽ دمحم السكل ت: 0226نؾتسبر  21

هةةة/ 0418  2تةةل تةةاريخ البمةةد األمةةيؽ  تحقيةةق: تةةؤاد  ةةيد  مؤ دةةة الر ةةالة   يةةروت   
 .068  ص9م  ج0368
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 لى (  ولؼ يقترر مدوم السدنييؽ 0التاريخية األماكؽ التل مامؾا بالتدريس تيها)
الذبؽ د مؾا ا  السدبشة السشؾرة  ي ايًزا امر  ي شس  القاهرة عمى العمسا  تقن

(  ومد د مها بعزهؼ  هدف  دمة 2القاهرة؛  هدف طم  العمؼ عمى بد عمسافها)
العمسا  او  هدف مزا  إؾافج بعض البيؾت العمسية السذهؾرة بالسدبشة السشؾرة  

مد كان لبعض السدنييؽ كانؾا يقؾمؾن  تحريي العمؼ. و و  ل تمػ ا مامة 
نال عشد وتاتهؼ بالقاهرة كان يحزر   إتى   اميةعالية  ومشزلة بالقاهرة مكانة 
ن مؽ الد طيؽ تل ذلػ عميهؼ كبار  رجال  الدولة والسقربؾ ص ة الجشازة

 (.9العرر)

  

                                                           

 .221  ص6( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(0
م(: درر العقؾد الفريةدة تةل تةراجؼ 0440هة/ 642ؽ اإسد  ؽ عمل ت: ( السقريزي )تقل الدب(2

  0األعيةةةةةان السفيةةةةةدة  تحقيةةةةةق: محسةةةةةؾد الجميمةةةةةل  دار الغةةةةةرب ا  ةةةةة مل   يةةةةةروت   
 .  411  418  ص2م  ج2112هة/0429

م(: الدر النسيؽ  ةذبي العقةد الوسةيؽ 0461هة/ 662( عسر  ؽ تهد )دمحم  ؽ دمحم  ؽ تهد ت: (9
بمد األميؽ  تحقيق: عبد السمػ  ؽ عبد    ؽ دهيش  مكتبة الشهزةة الحدبوةة  تل تاريخ ال
؛ 322  ص122  ص2  ج432  ص30  ص0م  ج2111هةةةةةةةةةةةةة/0420  0مكةةةةةةةةةةةةة   

  2  ج410  932  094  091  029  012  38  ص0الدخاوي: التحفة المظيفة  ج
  226  ص2  ج039  ص0؛ الزةةةةةؾ  ال مةةةةة   ج466  219  212  021  002ص
  3  ج216  211  221  ص6  ج229  ص8  ج41  2  ص2  ج49  ص4ج
 .021  ص00  ج018  012  24ص
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 وممٍ قذو إىل انقههز  يٍ ادلذَيني بهذف طهب انعهى أو انتذريس:
السشؾرة  شة   ولد بالسدبشة  عيد  ؽ عبد   السدنل الحجازي دمحم  ؽ  -0
(  ورإي  لى دمذق 0م  طم  العمؼ بالسدبشة  وتعمؼ الحدبا  ها)0222هة/ 829

وعي  ها ومًتا ا ذ تيال بعض العمؾم مؽ عمسافها  وادركال   ومشها تؾجال  لى القاهرة
 (.2)م0911هة/ 833 شة  السؾت  ها ودتؽ تيها

الخزرجل عبد    ؽ دمحم  ؽ اإسد  ؽ  م   ؽ عيدى األنراري  -2
(  ولد بالسدبشة السشؾرة  شة 9 عد  ؽ عبادة نقي  الخزرج)مؽ ولد   السدنل
تد ي القاهرة و س   ها   بعمؼ الحدبا هتؼ  م  وطم  العمؼ  ها  وا0233هة/ 836

اموال ا ؾ الحدؽ عمل   ؽ عسر الؾانل   الحدبا عمى بد عدد مؽ عمسافها

                                                           

م(: تةةةاريخ ا  ةةة م ووتيةةةات 0941هةةةة/ 146ت:  دمحم  ةةةؽ اإسةةةد( الةةةذهبل )شةةةسس الةةةدبؽ (0
  2السذةةاهير واألعةة م  تحقيةةق: عسةةر عبةةد الدةة م تةةدمري  دار النتةةاب العربةةل   يةةروت   

 .440  ص22م  ج0339هة/ 0409
م(: اعيةةةان العرةةةر واعةةةؾان الشرةةةر  0989هةةةة/ 184( الرةةةفدي )صةةة ح الةةةدبؽ  ميةةةي ت: (2

م  0336هةةة/0406  0تحقيةةق: عمةةل ا ةةؾ زيةةد وا ةةرون  دار الفنةةر السعاصةةر   يةةروت   
 .421  ص4ج
 ةةؽ إارثةةة األنرةةاري الخزرجةةل:  ةةيد الخةةزرج  واإةةد األمةةرا  تةةل  (  ةةعد  ةةؽ عبةةادة  ةةؽ دلةةيؼ(9

الجاهمية  كان بمق  بالنامةي؛ لسعرتتةال النتابةة والرمةل بةالرمح والدةباإة  شةهد  يعةة العقبةة 
ًدا والخشةدق  وهةؾ اإةد الشقبةا  االثشةل عذةر  مةات بحةؾران  ةشة  م. 892هةة/ 04الوانية وا إ 

م(: ا ةد الغابةة 0299هةة/ 891عةز الةدبؽ ت: نةرم  ةؽ ا ةل الا ؽ األثير )ا ؾ الحدؽ عمةل 
تةةل معرتةةة الرةةحابة  تحقيةةق: عمةةل دمحم معةةؾض وعةةادل اإسةةد عبةةد السؾجةةؾد  دار النتةة  

؛ ا ةةةؽ إجةةةر العدةةةق نل )ا ةةةؾ 440  ص2م  ج0334هةةةة/ 0402  0العمسيةةةة   يةةةروت   
ل م(: ا صابة تل تسييةز الرةحابة  تحقيةق: عةاد0446هة/ 622ت:   ؽ عمل   الفزي اإسد

هةةةة/ 0402  0اإسةةةد عبةةةد السؾجةةةؾد وعمةةةل  دمحم معةةةؾض  دار النتةةة  العمسيةةةة   يةةةروت   
 .  28  22  ص9م  ج0334
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(  ورإي  لى 0)دبا يدلويؾ    ؽ عسر الختشل  ويؾنس ا ؽ   راهيؼ ال
 تتزود مؽ عمؼ الحدبا مؽ عمسا  ا  كشدرية  ا  كشدرية  كسال طمبال لمعمؼ

(  وطاف العدبد مؽ الب د تل  بيي 2)اموال عبد الرإسؽ  ؽ مخمؾف ا ؽ جساعة
طم  العمؼ  وعاد  لى السدبشة السشؾرة ليتؾلى مذيخة دار الحدبا  ها  وال  كتاًبا 

(  مال عشال بعض 9مؽ األع م")  سان "ا ع م بسؽ د ي مدبشة ر ؾل   
العمسا : "كان إاتظ ومتال  إدؽ األ  ق  كوير العبادة  إدؽ الس متقى لمؾاردبؽ 

م بالسدبشة 0984 بشابر 0هة/ 182 ربي  األول 28(  ومات تل 4هي العمؼ")مؽ ا
 (.2السشؾرة)

دمحم  ؽ اإسد  ؽ عبد الرإسؽ جسال الدبؽ السدنل السؾلد والدار  ولد  -9
اموال العفي  السظري   بالسدبشة السشؾرة  وتعمؼ الحدبا عمى بد عدد مؽ عمسافها

                                                           

م(: معجةةؼ الذةةيؾخ  تحقيةةق: بذةةار 0911هةةة/ 110( الدةةبكل )تةةاج الةةدبؽ عبةةد الؾهةةاب ت: (0
عؾاد معروف  ورافد بؾ ة  العشبكةل ومرةظفى   ةساعيي األعغسةل  دار الغةرب ا  ة مل  

 .218م  ص2114هة/0422  0 يروت   
م(: الدرر النامشة تل 0446هة/ 622ت:   ؽ عمل   ( ا ؽ إجر العدق نل )ا ؾ الفزي اإسد(2

اعيان السافة الوامشة  تحقيق: دمحم عبد السعيد  ان  مجمس دافرة السعةارف العوسانيةة  إيةدر 
 .88  ص9م  ج0312هة/0932  2اباد  الهشد   

 .218( الدبكل: معجؼ الذيؾخ  ص(9
 .88  ص9: الدرر النامشة  جا ؽ إجر ((4
م(: طبقات الذاتعية النبةر   تحقيةق: 0911هة/ 110( الدبكل )تاج الدبؽ عبد الؾهاب ت: (2

م  0332هةة/0409  2محسؾد دمحم الظشاإل وعبةد الفتةاح دمحم الحمةؾ  دار هجةر  القةاهرة   
م(: األعةةة م 0318هةةةة/ 0938؛ الزركمةةةل ) يةةةر الةةةدبؽ الدمذةةةقل ت: 92  94  ص01ج

مةةامؾس تةةراجؼ ألشةةهر الرجةةال والشدةةا  مةةؽ العةةرب والسدةةتعربيؽ والسدتذةةرميؽ  دار العمةةؼ 
 .028  ص4م  ج2112هة/ 0429  02لمس بيؽ   يروت   
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(  ورإي 0)  وتقل الدبؽ  ؽ رات  وغيرهؼوالعساد الحدبانل  وا ؾ العباس العشا ل
(  إيا درس 2تل  بيي طم  العمؼ  لى عدد مؽ البمدان موي الذام ومرر)

(  9الحدبا عمى بد عدد مؽ عمسا  القاهرة  وكانت لال عشاية كبيرة بعمؼ الحدبا)
 شة    ومات تل مكة ودتؽ  هابالقاهرة ومكة ومارس مهشة ا تتا  والتدريس

 (.4ولؼ يكسي األربعيؽ مؽ عسرن)  م0911هة/ 113

  ولد بالسدبشة السشؾرة سد  ؽ عبد الرإسؽ السدنل الذاتعلا ؾ بكر  ؽ اإ -4
اموال  وتعمؼ الحدبا  ها عمى بد عدد مؽ كبار عمسافها  م0943هة/ 121 شة 

الر ح  ؽ ا ل عسر  وعسر  ؽ إدؽ ا ؽ اميمة  وزيؽ الدبؽ ا ل بكر  ؽ 
مؽ الذهاب  لى القاهرة؛ ليتعمؼ عمى بد عمسافها إيا  (  واكور2)الحديؽ السراغل

(  وناب تل الحكؼ بالسدبشة السشؾرة عؽ القا ل زيؽ 8كانت لال نباهة تل الفقال)
م  0963هة/130(  وكان ذلػ  شة 1الدبؽ عبد الرإسؽ  ؽ عمل  الفار كؾري)

                                                           

م(:  نبةةا  الغسةةر 0446هةةة/ 622ت:  ةةؽ عمةةل  ( ا ةةؽ إجةةر العدةةق نل )ا ةةؾ الفزةةي اإسةةد (0
  0لمذةةئؾن ا  ةة مية  القةةاهرة    بذ شةةا  العسةةر  تحقيةةق: إدةةؽ إبذةةل  السجمةةس األعمةةى

 .088  ص0م  ج0383هة/ 0963
 .233  ص0( الفا ل: العقد الوسيؽ  ج(2
 .294  299  ص9( السقريزي: درر العقؾد الفريدة  ج(9
 .081  ص0( ا ؽ إجر العدق نل:  نبا  الغسر  ج(4
 .03  ص00( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(2
م(: ذبةةي التقييةةد تةةل رواة الدةةشؽ واأل ةةانيد  0423هةةة/ 692( الفا ةةل )تقةةل الةةدبؽ دمحم ت: (8

  2م  ج0331هةة/0401  0تحقيةق: كسةال بؾ ة  الحةؾت  دار النتة  العمسيةة   يةروت   
 .991ص

( عبد الرإسؽ  ؽ عمل   ؽ  م  ا ؾ السعالل زيةؽ الةدبؽ الفار ةكؾري: تقيةال شةاتعل مرةري  (1
ران النريؼ  رإي  لى السدبشة السشؾرة  م  ونذذ  ها  وإفظ الق0924هة/ 122ولد بفار كؾر 

م 0410هةة/ 619وجاور  ها  تتؾلى مزا  السدبشة بعد شهاب الةدبؽ الدة وي  وتةل  ةشة 
== 
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 شة  بالبقي بؽ وادب ومذاكرة إدشة  ومات بالسدبشة  ودتؽ د   ًرا وصاإ   ي   وكان    
 (.0)م0411هة/ 601

دمحم  ؽ دمحم  ؽ   ساعيي  ؽ بؾ   الحجازي السدنل  ولد بالسدبشة  -2
م  وطم  العمؼ  ها وبسكة السكرمة  ومدم القاهرة 0931هة/ 133السشؾرة  شة 

  ثؼ رإي م  تل عهد الغاهر جقسق ( ومًتا مؽ الزمؽ2وتؾلى ناعر دار الزرب)
هة/ 622 شة  بشة تل بعض الدشيؽ  ومات  هارك  الحاج عافًدا  لى السد

 (.9)م0420

                                                                                                                                               

== 

مام بالتدريس بالسدر ة السشرؾرية بالسدبشة  وجاور بسكة السكرمة ثؼ عاد  لى مرةر  مةات 
لةدبؽ ا ةؾ  ةشة. ا ةؽ ما ةل شةهبة )تقةل ا 29م  وكان عسرن 0418هة/ 616 ها تل رج  

م(: طبقةةات الذةةاتعية  تحقيةةق: الحةةاتظ عبةةد العمةةيؼ  ةةان  عةةالؼ 0441هةةة/ 620بكةةر ت: 
؛ ا ةةؽ تغةةري  ةةردي )ا ةةؾ السحا ةةؽ 21  ص4م  ج0361هةةة/0411  0النتةة    يةةروت   

م(: السشهةةي الرةةاتل والسدةةتؾتى بعةةد الةةؾاتل  تحقيةةق: دمحم دمحم 0483هةةة/ 614بؾ ةة  ت: 
  1م(  ج0364هةةةةةة/ 0414  )0نتةةةةةاب  القةةةةةاهرة   امةةةةةيؽ  الهيئةةةةةة السرةةةةةرية العامةةةةةة لم

 .034ص
 .03  ص00؛ الدخاوي: الزؾ  ال م   ج991  ص2( الفا ل: ذبي التقييد  ج(0
( هةةؾ مةةؽ بشغةةر تةةل األمةةؾال ويتفقةةد ترةةرتاتها  وي رتةة   ليةةال إدةةا ها؛ ليشغةةر تيةةال ويدمقةةال  (2

 ةتحداث هةذن الؾعيفةة تيسزل ما يسزل ويرد البامل  وكذلػ تل األمؾر ا داريةة  ومةد تةؼ ا
تل العرر األبؾبل  وا تسرت بعد ذلػ العرر  وي عد صاإبها مؽ ارباب الؾعةاف  الدبؾانيةة؛ 
وبةةذلػ الشغةةار تبًعةةا لهةةذا السعشةةى كويةةرون. دمحم اإسةةد دهسةةان: معجةةؼ األلفةةاظ التاريخيةةة تةةل 

؛ دمحم 021م  ص0331هةةة/0401  0العرةةر السسمةةؾكل  دار الفنةةر السعاصةةر   يةةروت   
ارة: مةةامؾس السرةةظمحات االمترةةادية تةةل الحزةةارة ا  ةة مية  دار الذةةروق  القةةاهرة  عسةة
 . 262م  ص0339هة/0409  0 
 .24  ص3( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(9
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اإسد  ؽ دمحم  ؽ   راهيؼ ا ؾ السحا ؽ  ؽ الذسس السدنل  ولد بالسدبشة  -8
م  وطم   ها العمؼ  ود ي الديار السررية وهؾ صغير 0499هة/ 698السشؾرة 

كا ؽ بؾنس وعوسان الظرا مدل والعز واألميؽ  الدؽ  ودرس عمى اشهر عمسافها
(  وكانت لال مكانة 0)سالنييؽ األمررافييؽ  والزيؽ  ؽ مظمؾبغا والج ل السحملال

هة/ 660 شة  اهرة إتى مات  ها تجذةًرا  وعي بالقي   ًشا    ب   كبيرة؛ ألنال كان د  
 (.2الرؾتية  عيد الدعدا )   ودتؽ بخانقاةم0411

 شة  السشؾرة  ولد بالسدبشة عد  ؽ عبد   ا ؾ الؾتا السدنلطمحة  ؽ   -1
 لى ب د كويرة مشها القاهرة  ال   ورإي تل طمب ها العمؼ  وطم  م0989هة/ 184

م  ومد كت  عؽ عدد مؽ 0411هة/ 662مشها  شة   التل د مها اكور مؽ مرة
عمسا  مرر مشهؼ الدخاوي  ومرا عمى بد مجسؾعة ا ر  مؽ عمسافها  ومات  ها 

مؤذًنا بالسدجد الشبؾي واإد   وكان م0464هة/ 663 شة  اثشا  الظاعؾن 
 (. 9تراشيال)

  ولد بالسدبشة السشؾرة بؾم دمحم  ؽ   راهيؼ الخجشدي السدنل  راهيؼ  ؽ  -6
م  ونذذ  ها وطم  العمؼ 0446بؾليؾ  00هة/ 622جساد  األولى  01الجسعة 

                                                           

 .091  ص0( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(0
(  ةةعيد الدةةعدا : ا ةةسال مشبةةر  وهةةؾ اإةةد  ةةدام القرةةر الفةةاطسل  وهةةذا الحةةؾش كانةةت دارن (2

بة باب العيد  وعشدما تؾلى ص ح الةدبؽ األبةؾبل الحكةؼ بالةديار السرةرية جعمهةا مدةكًشا  رإ
هة/ 642لمفقرا  الرؾتية القادميؽ لمب د السررية. السقريزي )تقل الدبؽ اإسد  ؽ عمل ت: 

م(: السةةةؾاعظ واالعتبةةةار  ةةةذكر الخظةةةن واآلثةةةار السعةةةروف بةةةالخظن السقريزيةةةة  و ةةة  0440
  4م  ج0331هةةةة/ 0406  0ؾر  دار النتةةة  العمسيةةةة   يةةةروت   إؾاشةةةيال:  ميةةةي السشرةةة

؛ مرظفى دمحم عبد الشبل دمحم عؾض: دور األكراد تل السجتس  السرري تل عرةر 262ص
م(  ر ةةةالة ماجدةةةتير  كميةةةة المغةةةة 0221 - 0010/ هةةةة846 - 281الدولةةةة األبؾبيةةةة )

 .213م  ص2109هة/ 0494العربية  القاهرة  مدؼ التاريخ والحزارة  
 .3  ص4( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(9
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إيا إفظ القران النريؼ  وا ذ الفقال والعربية وعمؼ الن م عمى بد عدد مؽ   تيها
مشهؼ: ا ؾن الذهاب اإسد  والفخر عوسان الظرا مدل  واإسد  ؽ بؾنس   هاعمساف

م  0483هة/ 614(  ود ي القاهرة غير مرة اولها  شة 0)الديد الدسهؾديو 
اموال: الذاوي  والزيؽ ما ؼ  والعزدي الريراتل   ودرس عمى كبار عمسافها

القاهرة  وكان (  وتؾلى ا عادة  بعض مدارس 2)والجؾهري  واألميؽ األمررافل
 ماًما لمحشفية بالسدبشة السشؾرة  ومد انذد وهؾ بالقاهرة عدة ا يات لسا  س  

 م مال تيها:0460هة/ 668بحريق السدجد الشبؾي  شة 

 وقد جزى بطيبة أمز مهول   مبصز جاءنا خرب        ممت: 

 خافت النار إهًلا فانتحت             تتشفع الئــذة بالزسول

العالؼ األوإد تقال: " بذوصاف تيها كوير مؽ السبالغاتدخاوي ومد وصفال ال
السفتل صدر السدر يؽ مفيد الظالبييؽ بقية العمسا  السعتسدبؽ وثقة السذايخ 

 (.9)م0432هة/ 631  ومات  شة السدددبؽ"

ولد بالسدبشة ا ؾ   حاق السدنل    راهيؼ  ؽ عبد الرإسؽ  ؽ إديؽ  -3
م  ونذذ  ها  وإفظ تيها القران 0401تبرابر هة/ 603السشؾرة تل ذي الحجة 

م  0494هة/ 691النريؼ  ود ي القاهرة اكور مؽ مرة لظم  العمؼ كانت اولها 
 (.4)م0439هة/ 636  ومات  شة وكت  عؽ بعض شيؾخ القاهرة تل هذن السرة

وبسا ان القاهرة كانت هل العاصسة تل تمػ الفترة؛ تنانت معغؼ العاف ت 
تر ي تمػ العاف ت  لح  ها  واإياًنا كويرة كانتبالسدبشة السشؾرة لها مراالنبيرة 

                                                           

 .69  ص0( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(0
 .021  003  ص0( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(2
 .69  ص0( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(9
 .12  ص0( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(4
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بعض األشخاص  ليها لقزا  مرالحهؼ  ها  وغالًبا ما كان هؤال  السر مؾن 
 ومسؽ مام  هذا الدور:  العمؼ  ها اثشا  تترة  مامتهؼ  هايظمبؾن 

ولد تل   لالفتح السدنل الذاتع بد الرإسؽ ا ؾ  راهيؼ  ؽ دمحم  ؽ ع -01
( 0م بالسدبشة السشؾرة  ونذذ  ها  ود ي القاهرة مراًرا)0428هة/ 623اوا ر  شة 

تنان بر مال  لى   م  تؾلى  دمة ا يال الزكل دمحم0482هة/ 683كان اولها  شة 
 (.2القاهرة لقزا  إؾافجال بعد مؾت ا يال؛ ولذلػ اشتهر  يؽ الشاس)

الحشفل السعروف با ؽ  عمل   ؽ دمحم  ؽ عمل   ؽ  ميسان السدنل -00
هة/ 312وكانت  إد  هذن السرات تل ربي  األول   تردد  لى القاهرة كويًرا  الظحان
 (.9م)0438نؾتسبر 

القاهرة مؽ اهي السدبشة السشؾرة  هدف مزا   لى ومسؽ وصي  -02
  ولد بالسدبشة السشؾرة ونذذ ؽ عمل   ؽ اإسد ا ؾ الظي  السدنلالسرالح دمحم  

( امير السدبشة السشؾرة 2القاهرة كويًرا إيا كان يدعى لتؾلية جساز) (  مدم4 ها)
(  وتل اثشا  تؾجهال ذات مرة  لى القاهرة 8عمى إداب ا ؽ عسال ثا ت  ؽ نعير)

                                                           

 .68  ص0  ج( الدخاوي: السردر الدا ق(0
 .043  046  ص0ال م   ج( الدخاوي: الزؾ  (2
 .234  ص2( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(9
 .024  ص9( السقريزي: درر العقؾد الفريدة  ج(4
( جساز  ؽ شيحة  ؽ ما ؼ  ؽ مهشا امير السدبشةة السشةؾرة  وليهةا بعةد وتةاة ا يةال وكةان ذلةػ (2

ريف  متةي تل عهد والية الدمظان  رمؾق  ا تؾلى عمى بعض مخررات الحرم الشبؾي الذة
؛ ا ةؽ تغةري  ةردي: 081  023  ص2م. الرةفدي: اعيةان العرةر  ج0413هةة/ 602تل 

 .03  06  ص2السشهي الراتل  ج
( ثا ت  ؽ نعير  ؽ مشرؾر  ؽ جساز  ا ؾ امير السدبشة عج ن  مةبض عمةى  ةدام السدبشةة (8

ؾلى م وذلػ عشةدما  مغةال انةال عةزل عشهةا  وكةان مةد تة0428هة/ 623ومزاتها ونهبها  شة 
== 
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  وكان ذلػ تل اوافي  شة (0اعتر ؾا طريقال ومتمؾن) جساعةً  بعا  ليال ثا ت  
 (.2م)0419هة/ 612

( 9ا ؾ الع مة الج ل الخجشدي) دمحم  ؽ غياث  ؽ طاهر الخجشدي -09
تتسكؽ   السدنل الحشفل  اشتغي عشد الديد عمل  شيخ البا ظية بالسدبشة السشؾرة

مؽ  جادة الخن عميال  وتردد  لى القاهرة لسرالحال  ومات  ها تل طاعؾن  شة 
 (.4م)0486هة/ 619

بال كذلػ رإي بعض السدنييؽ  لى القاهرة  هدف التشزن  ها؛ وذلػ لسا تتسيز 
  لسذاهدة السشاعر الظبيعية تيهامعتدل طؾال العام  وكذلػ  القاهرة مؽ جؾ   

 :ومشهؼ

  ولةةد  ةةؽ غشةةافؼ السةةدنل السؾلةةد والشذةةذة اإسةةد  ةةؽ   ةةراهيؼ  ةةؽ اإسةةد -04
م  ونذةةذ  هةةا وطمةة  العمةةؼ تيهةةا  ود ةةي 0966هةةة/ 131بالسدبشةةة السشةةؾرة  ةةشة 

تترمى تةل الحذةسة وركةؾب الخيةي الشفيدةة  واشةتر    القاهرة بعد مؾت ا يال لمتشزن
(  ومةةد ذكةةر 2دا ةةي األرا ةةل السرةةرية))األرا ةةل والسشةةازل( مةةؽ الجهةةات  اكويةةرً 

                                                                                                                                               

== 

م. السقريةةزي: درر 0416هةةة/ بؾليةةؾ 600م  مةةات تةةل صةةفر 0961هةةة/163السدبشةةة  ةةشة 
 .036  062  ص4؛ ا ؽ تغري  ردي: السشهي الراتل  ج283  281  ص0العقؾد  ج

 .046  ص2( الفا ل: العقد الوسيؽ  ج(0
 .022  024  ص9( السقريزي: درر العقؾد الفريدة  ج(2
إسةد  ةؽ الجة ل ا ةؽ الةزيؽ الخجشةدي األصةي السةدنل الحشفةل  ( دمحم  ؽ اإسد  ؽ طاهر  ؽ ا(9

م بالسدبشة السشةؾرة  ونذةذ  هةا  ورإةي  لةى القةاهرة اكوةر 0441هة/ مابؾ 620ولد تل صفر 
  م0463هةةة/ 634 ةةشة  مةةؽ مةةرة  وتةةؾلى مذةةيخة الزماميةةة بسكةةة السكرمةةة ومًتةةا مةةؽ الةةزمؽ

 .909  ص8لزؾ  ال م   ج. الدخاوي: ام0219هة/313 شة  ومات بالسدبشة السشؾرة
 .280  ص2( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(4
 .039  ص0( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(2
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هةةةةة/ 621  ومةةةةات  ةةةةشة ن تةةةةل القةةةةاهرة كويةةةةًرا وهةةةةؾ بتشةةةةزن  هةةةةاالدةةةةخاوي انةةةةال را
 (.0)م0448

 ( يٍ ادلذَيني يف انقههز :2ادلتصىفة)
لقد انتذر الترؾف دا ي األرا ل السررية   ل هذن الفترة التاريخية 

امام تيها )العرر السسمؾكل( عسؾًما  وتل القاهرة  رؾًصا  وكورت األماكؽ التل 
وبالتالل اصبح لهؼ األتباع  ؛مؽ السررييؽ  ذلػ بعضالسترؾتة  إيا اشتهر 

رؾف عمى ذ التإيا يذتؾن  ليهؼ أل   والسريدون مؽ دا ي مرر و ارجها
؛ ولذلػ رإي بعض السدنييؽ  لى القاهرة أل ذ الترؾف عؽ مذاهير ابدبهؼ

الرؾتية السررييؽ   ل هذن الفترة  وامام بعزهؼ بسراكز الترؾف السشتذرة  ها  
   ي وصي بعض السدنييؽ السترؾتة  لى درجة عالية ومكانة كبيرة لد  السررييؽ

 (  ومؽ هؤال :9ررية إتى مات  ها)وعي بعزهؼ مقيًسا دا ي األرا ل الس

                                                           

 .38  ص0( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(0
الغزالةل: تجريةد القمة  هلل تعةالى  واإتقةار مةا  ةؾان؛ ولةذلػ ا مةام ( الترؾف: إةدن كسةا مةال (2

لمقمؾب كسا ميي. ولمسزيد عؽ الترؾف بشغر: الدةيؾطل  سل بال ا ًذا مؽ الرفا  لترفيتال 
م(:  تسةةام الدرايةةة لقةةرا  الشقايةةة  تحقيةةق: 0212هةةة/ 300)جةة ل الةةدبؽ عبةةد الةةرإسؽ ت: 

؛ الر ةالة 089م  ص0362هةة/ 0412  0 يةروت      راهيؼ العجؾز  دار النتة  العمسيةة 
  تةل الترةؾف وغيرهةا القذيرية؛ وعةؾارف السعةارف؛ وطبقةات الرةؾتية؛ و  صةة الترةاني

 كوير.
( ورد تل تةراجؼ العدبةد مةؽ السةدنييؽ ان وتةاتهؼ كانةت بالقةاهرة. الدةخاوي: التحفةة المظيفةة  (9

  0؛ الزةةةةةةةةةةةةةةةؾ  ال مةةةةةةةةةةةةةةة   ج212  219  002  ص2  ج091  001  38  ص0ج
  3  ج909  ص8  ج41  41  ص2  ج49  ص4  ج86  ص2  ج999ص
 .22  ص02  ج032  018ص
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هة/ 101ولد تقريًبا  شة  اإسد  ؽ   ساعيي  ؽ اإسد السدنل  عمل   ؽ -0
م  والدن  لى دمذق؛  كسال م وطم  العمؼ بالسدبشة السشؾرة  ثؼ رإي 0901

وعي بسرر ومًتا مؽ الزمؽ    تعميسال  ثؼ مدم القاهرة والزم الذيؾخ وتزهد وترؾف
ال عاد  لى القاهرة  وتل نهاية إيات  ثؼ  اتر  لى الحرميؽ الذريفيؽ وجاور  هسا

عميال    وصملم0961اغدظس  26هة/ 162جساد  األولى 22تل  ومات  ها
 ودتؽ  تربة الرؾتية بغاهر القاهرة  الجشازة بجام  الحاكؼ ثؼ بسرمى باب الشرر

 (.0) ارج باب الشرر

كان مؽ اهي الخير والر ح عبد    ؽ عسر التؾاتل السدنل   -2
عميال اثار الرؾتية والزهاد والر ح عهرت والرؾتية  تردد  لى القاهرة كويًرا  و 

 (.2)م0414هة/ 611 شة  والخير  ومات بالقاهرة

  ولةةد األنرةةاري الخزرجةةل األصةةي السةةدنل عبةةد   الحةةاتظ الجسةةال ا ةةؾ -9
بؾليةةؾ  4هةةة/ 181شةةعبان  6بعةةد غةةروب شةةسس بةةؾم الخسةةيس  بالسدبشةةة السشةةؾرة

(  ود ي القاهرة مراًرا  وكةان تقيًهةا 9م   س  الحدبا مؽ العز  ؽ جساعة)0923
                                                           

  220  ص2؛ السقريةةةزي: درر العقةةةؾد  ج090  023  ص8العقةةةد الوسةةةيؽ  ج( الفا ةةةل: (0
222. 

 .11  ص2( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(2
( عبةةد العزيةةز  ةةؽ دمحم  ةةؽ   ةةراهيؼ  ةةؽ جساعةةة  ما ةةل القزةةاة بالةةديار السرةةرية  ولةةد  ةةشة (9

مةةؽ    واجةةاز لةةال العدبةةدة  دمذةةق  ونذةةذ  هةةا وطمةة  العمةةؼم بقاعةةة العادليةة0234هةةة/ 834
العمسةةا  موةةي اإسةةد  ةةؽ عبةةد الدةة م  ةةؽ ا ةةل عرةةرون وغيةةرن  ورإةةي  لةةى العدبةةد مةةؽ  مةةدان 
العةةةالؼ ا  ةةة مل  وتةةةؾلى ا تتةةةا  والتةةةدريس بسرةةةر وبجةةةام  ا ةةةؽ طؾلةةةؾن ودار الحةةةدبا 

  01م. الدةةبكل: طبقةةات الذةةاتعية النبةةر   ج0988هةةة/ 181النامميةةة  مةةات بسكةةة  ةةشة 
م(: رتةة  ا صةةر 0446هةةة/ 622ت:   ةةؽ عمةةل   إسةةد)ا ةةؾ الفزةةي ا ا ةةؽ إجةةر؛ 60  13ص

  0عةةةةةةؽ مزةةةةةةةاة مرةةةةةةةر  تحقيةةةةةةةق: عمةةةةةةةل  دمحم عسةةةةةةةر  مكتبةةةةةةةة الخةةةةةةةانجل  القةةةةةةةاهرة   
 .248  249م  ص0336هة/0406
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  06هةةةةةةةةةةةةةة/ 622  وكانةةةةةةةةةةةةةت وتاتةةةةةةةةةةةةةال تةةةةةةةةةةةةةل اول ذي الحجةةةةةةةةةةةةةة اصةةةةةةةةةةةةةؾتي  
 (.0م)0403ديدسبر

  ولد الرإسؽ الزيؽ  ؽ البرهان السدنل عبد الرإسؽ  ؽ   راهيؼ  ؽ عبد -4
بالسدبشة السشؾرة  شة بز  واربعيؽ وثسانسافة  ونذذ  ها تل رعاية ا يال إيا 

وامام  ها  وكان اإد واأللفيتيؽ  ود ي القاهرة اكور مؽ مرة إفظ القران النريؼ 
(  وكان صاإ  هسة 2 عيد الدعدا )الذبؽ يعيذؾن تل  انقاة رؾتية ال

ؽ بحؾش الرؾتية بدعيد دتم و 0462هة/ 661 شة وط مة  ومات بالقاهرة 
 (.9الدعدا )

  

                                                           

 .999  ص0( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(0
 .09(  بق التعريف  ها تل ص(2
 .49  ص4( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(9
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 يذيُة اإلسكُذرية يفٌ ادلذَيى
اإتمت ا  كشدرية مكانة عالية لد  طمبة العمؼ السدنييؽ القادميؽ  لى مرر  

(  تس   نذا  مدبشة ا  كشدرية 0إيا ذه  كوير مشهؼ لظم  العمؼ با  كشدرية)
م    لى ان د ي السدمسؾن مرر متسيزة   لسرر كانت لها مكانة   خاذها عاصسةً وات   

وعشدها تحؾلت العاصسة مؽ ا  كشدرية  لى الفدظا   ولنؽ ذلػ لؼ بؤثر   الفتح
  تغهؾر السدارس  دا اواًل تل إيا اصبحت مؽ اهؼ السدن السررية  عميها

مدبشة ا  كشدرية وذلػ م  نهاية العرر الفاطسل  وكان ذلػ مبي عهؾرها تل 
الذي جذب ط ب العمؼ لسدبشة ا  كشدرية وجؾد العدبد مؽ (  والذل  2القاهرة)

ؾن  وهشاك العمؼ السدني مذاهير العمسا  والرؾتية  ها؛ ولذلػ رإي  ليها ط ب
ذهبؾا كذلػ مد ط ب العمؼ الذبؽ ذهبؾا لد كشدرية بعض إقيقة مهسة وهل ان 

تيها؛ ألنها   كذلػ ذه  بعض السدنييؽ لد كشدرية لدمامة والربا  (9لمقاهرة)
(  ومؽ  سؽ 4مؽ اهؼ الوغؾر السررية تل تمػ الفترة  وكانت وتاتهؼ  ها)

 السدنييؽ الذبؽ رإمؾا لسدبشة ا  كشدرية:

نذذ بالسدبشة السشؾرة  ثؼ مؾدود  ؽ القا ؼ  ؽ الخزر السدنل  اإسد  ؽ  -0
تتعمؼ عمى بد عدد مؽ عمسافها  ثؼ د ي ا  كشدرية  ومد   مدم مكة طالًبا لمعمؼ

                                                           

؛ الزةةةةةةؾ  12  ص08  ص2  ج001  ص38  ص0المظيفةةةةةةة  ج( الدةةةةةةخاوي: التحفةةةةةةة (0
 .2  ص2  ج999  ص0ال م   ج

 .692( محسؾد الديد الذربيشل: رإمة السكييؽ  لى القاهرة  ص(2
 .2  ص2( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(9
 .08  02  ص2( السردر الدا ق  ج(4
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هة/ 828 شة  مات بالقاهرة ودتؽ  هاو  ( 0نزل بالسدر ة الحاتغية)
 (.2)م0226

  ولد ؽ  ميفة السدنل األنراري الخزرجلعبد    ؽ دمحم  ؽ اإسد   -2
يي ى تل  ب عبعمؼ الحدبا و  هتؼ  (  ا9م)0233هة/ 836بالسدبشة السشؾرة  شة 

(  4رإي  لى ا  كشدرية تدس   ها مؽ ا ؽ مخمؾف)تحريمال ود ي القاهرة  ثؼ 
مال عشال الذهبل: "مدم طال  إدبا  ولال تهؼ وذكا  ورإمة ولقا   ومدم عميشا مؽ 

 (.2)م0989هة/ 182ومات  شة  بغداد تذتادنا اشيا  إدشة"

                                                           

هةة/ 248ر الفةاطسل  ةشة ( هل السدر ة التل انذذها الةؾزير العةادل  ةؽ الدة ر وزيةر الغةات(0
ةةةةمفل )ت: 0020 ةةةةمفل با  ةةةكشدرية  وتةةةةؾض  ليةةةال امرهةةةةا. ا ةةةؾ الظةةةةاهر الد  م لمحةةةاتظ الد 
ةةمفل  تحقيةةق: 0061هةةة/218 م(: ا بةةار وتةةراجؼ اندلدةةية مدةةتخرجة مةةؽ معجةةؼ الدةةفر لمد 

؛ ا ةؽ  منةان )ا ةؾ 6  0م  ص0389هةة/0969  0 إدان عباس  دار الوقاتة   يةروت   
م(: وتيةةات األعيةةان وانبةةا  ا شةةا  الزمةةان  0262هةةة/ 860اإسةةد ت:  العبةةاس شةةسس الةةدبؽ

  0م  مةةةةةج0311هةةةةةة/ 0906تحقيةةةةةق:  إدةةةةةان عبةةةةةاس  دار صةةةةةادر   يةةةةةروت  )د.  (  
 .011  012ص

 .068  ص9( الفا ل: العقد الوسيؽ  ج(2
م(: معجؼ الذيؾخ النبير  تحقيق: 0941هة/ 146ت:  دمحم  ؽ اإسد( الذهبل )شسس الدبؽ (9

  0م  ج0366هةةة/ 0416  0لحبيةة  الهيمةةة  مكتبةةة الرةةدبق  الظةةاف   الدةةعؾدية   دمحم ا
 .998ص

هةة/ 821( ا ؽ مخمةؾف: عبةد الةرإسؽ  ةؽ مخمةؾف  ةؽ عبةد الةرإسؽ ا  ةكشدرانل  ولةد  ةشة (4
م   س  مؽ عمل   ؽ زيد الدار ل  وهؾ مالنل السةذه   وطةال عسةرن  ور إةي  ليةال  0291

م. الرةةفدي )صةة ح الةةدبؽ 0922هةةة/ بؾنيةةؾ 122لحجةةة ومةةات  وغةةر ا  ةةكشدرية تةةل ذي ا
م(: الةؾاتل بالؾتيةات  تحقيةق: اإسةد األرنةاؤو  وتركةل مرةظفى  0989هةة/ 184 ميي ت: 

: الةةدرر ؛ ا ةةؽ إجةةر026  ص06  جم2111هةةة/ 0421  0دار  إيةةا  التةةراث   يةةروت   
 .093  ص9النامشة  ج

 .88  ص9ر: الدرر النامشة  ج؛ ا ؽ إج998  ص0( الذهبل: معجؼ الذيؾخ النبير  ج(2
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  ولد السدنلاإسد األنراري الخزرجل اإسد  ؽ عبد الرإسؽ  ؽ دمحم  ؽ  -9
م  وطم  العمؼ عمى بد عدد مؽ العمسا  0923بؾليؾ  4هة/ 181شعبان  6تل 

(  ود ي ا  كشدرية و س   ها مؽ إدؽ  ؽ عمل   ؽ 0مشهؼ العز  ؽ جساعة)
ا عارًتا بعمؼ الرؾتية وعمؼ دمد ت الؾراق  وكان تقيًها صؾتي    ساعيي العسري م

وهؾ مؽ   ال معرتة بعمؼ النيسيا الحدبا والعربية واصؾل الدبؽ  وكانت ل
 (.2)م0403هة/ 622  ومات  شةالزاهدبؽ

ولد بالسدبشة ؼ  ؽ الع مة الج ل اإسد السدنل  عبد    ؽ   راهي -4
وامام  السشؾرة ونذذ  ها  وتعمؼ عمى بد ا يال  وع رف بجؾدة  ظال  ود ي القاهرة

ؽ الزمؽ؛ لتنؾن نهاية م  ها  ثؼ اكسي رإمتال  لى ا  كشدرية ليعيش تيها مدةً 
 (.9م)0423هة/ 689إياتال  ها اثشا  طاعؾن  شة 

  

                                                           

 .06(  بقت ترجستال ص(0
 .000  001  ص0( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(2
 .2  ص2( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(9
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 وتىيل انىظهئفادلذَيىٌ ادلبحث انثهَي: 
عسمية القدوم  لى القاهرة   لىؽ التل دعت السدنيين مؽ  سؽ األ باب كا

 ي وصي  لى السدبشة السشؾرة   وهذا األمر لؼ يكؽ تقن تل القاهرة  تؾلل الؾعاف 
ايًزا  ولقد كورت الؾعاف  التل تؾالها السدنيؾن تل القاهرة وتشؾعت ما  يؽ 

ؼ  هدف تعم   م  د  م   ؽ  وعاف  دبشية وا ر   دارية  وي إظ ان هشاك مؽ السدنييؽ م  
(  0دا ي القاهرة) بعض الحرف والرشاعات وكانت لهؼ بعض الحؾانيت والسحال  

ر مدم لهدف التجارة وتند  السال الح ل  ولقد ورد تل تراجؼ بعض والبعض اآل 
السدنييؽ انهؼ مدمؾا  لى القاهرة  هدف طم  الرزق والتجارة دون ا تراح عؽ 

(  والبعض الوالا مدم  هدف تؾلل بعض الؾعاف  2نؾع هذن التجارة وذلػ العسي)
كسا كان (  9)ؼ هؤال ا ورد تل بعض تراجالدبشية كالخظابة وا مامة وغيرهسا كس

الذبؽ م  كبار رجال الدولة مؽ طرق تؾلل السدنييؽ بعض الؾعاف  اجتساعهؼ 
   والدعل لهؼ إتى تتؼ تؾليتهؼعمى التعرف عمى الدمظان يقؾمؾن بسداعدتهؼ

وذلػ عؽ طريق مظ  الظريق عمى مؽ ف   او محاولة االإتفاظ  ها هذن الؾعا
نهؼ  وهشاك مؽ مدم  هدف السراتعة لد  يحاول عزلهؼ لتؾلل هذن السشاص  مكا

ذلػ عشد ومؾع الدمظان ليقبي عذر بعض اصحاب الؾعاف  بالسدبشة السشؾرة و 
مؽ الدمظان السسمؾكل   وهشاك مؽ كان يذتل لمقاهرة بظم  الخ ف  يؽ الظرتيؽ

بريد ان يعرف ويتذكد مؽ وال  هؤال  الحكام لال ام ال  وبعزهؼ كان نفدال والذي 
 ر ا  الدمظان   مقدرتهؼ عمىعدم ض انؾاع العقاب؛ وذلػ عشد بتعرض لبع

                                                           

 .14  19  ص8( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(0
 .011  ص8  ج039  ص0( السردر الدا ق  ج(2
  229  020  ص2  ج31  61  68  82  91  ص0( الدةةةخاوي: التحفةةةة المظيفةةةة  ج(9

  02  ص01  ج228  032  012  ص3  ج099  ص4؛ الزةةةةةةةةؾ  ال مةةةةةةةة   ج496
 .12  81  ص00ج
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مؽ السدنييؽ لؼ بتؾلؾا العدبد مؽ  اكويرً اك م إغة جدبرة بالشغر وهل ان وهش
مؽ الؾعاف   اكويرً  لى ان  السشاص  السهسة بالقاهرة؛ ولعي الدب  تل ذلػ برج 
عمى بعض البيؾت العمسية  الدبشية وا دارية دا ي السدبشة السشؾرة كانت مقرؾرةً 

 .نها تيسا  يشهؼالسعروتة والسذهؾرة  ها إيا كانؾا بتؾارثؾ 

 وظهئف ادلذَيني بهنقههز :
وانقدست تمػ الؾعاف    العدبد مؽ السدنييؽ الؾعاف  الستعددة بالقاهرة تؾلى

ما  يؽ وعاف  دبشية كالقزا   والخظابة  وا مامة  ووعاف   دارية كشغر دار 
 مشهؼ:وكان   لدفارة  وغير ذلػالزرب  وا

م بالسدبشة 0268هة/ 862  ولد  شة دمحم  ؽ عبد السعظل السدنل -0
تؾلى   ا وجاًها؛ تنان كريًسا جؾاًداثؼ مدم القاهرة ونال  ها عز    السشؾرة  وتعمؼ  ها
 (.0)م0939هة/132  وكانت وتاتال  شة القزا  بالقاهرة

وي عرف با ؽ ا ت  الحجازي السدنل   ساعيي  ؽ عوساندمحم  ؽ دمحم  ؽ  -2
س  ميي الدخاوي  ولد  شة  م بالسدبشة السشؾرة  ونذذ بسكة 0931هة/ 133الغ ر 

(  و اتر بحسي 2وطم   ها العمؼ  ثؼ مدم القاهرة  وتؾلى  ها نغر دار الزرب)
الحرميؽ الذريفيؽ تل بعض الدشؾات  إيا كان مراإًبا لمدمظان الغاهر 

(  وع رف عشال النرم وتعي 9)م(0429 -هة 621/ م0496 -هة 642)جقسق
                                                           

 .223  ص2( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(0
. 01ومةةد  ةةبق التعريةةةف بةةال تةةةل ص ( وهةةؾ مةةؽ بتحةةةدث عةةؽ الشقةةؾد وإفغهةةةا مةةؽ الغةةةش(2

يةةة  مؤ دةةة الر ةةالة  مرةةظفى عبةةد النةةريؼ الخظيةة : معجةةؼ السرةةظمحات واأللفةةاظ التاريخ
 .  43م  ص0338هة/ 0408  0 يروت   

( جقسق: ا ؽ عبد   الع فل الدمظان السمػ الغاهر السمق  بدي  الدبؽ  شركدل األصي  (9
بشةةال اليؾ ةةفل ومدمةةال لمسمةةػ  رمةةؾق    اشةةتران عمةةل   ةةؽ  اإةةد  ةة طيؽ السساليةةػ الذراكدةةة

لو ثةةؾن مةةؽ ممةةؾك التةةرك  والعاشةةر مةةؽ إةةبس ايةةام الشاصةةر تةةرج  وهةةؾ الدةةمظان الرابةة  وا
== 
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وكان دافؼ الحزؾر عشد صؾتية  عيد الدعدا  وشهؾد الدب   ها  ومات   الخير
 (.0)م0420هة/ 622 شة  بالقاهرة

  ولد تل شعبان الخير دمحم السدنل الحشبمل لرإسؽ  ؽ الجسال ا ؾعبد ا -9
هؾ ا ؽ ث ث  شؾات و  م  ثؼ انتقي م  ا يال مشذ الرغر0404اكتؾبر  هة/601

إفظ  ها القران النريؼ  وطم  العمؼ عمى بد عدد مؽ عمسافها  ثؼ  لى القاهرة  ثؼ 
الذي تؾلى نغر ة مكان ا يال البرهان بالقاهر  (2تؾلى نغر ا  ظبي والجؾالل)

 شة  (  و ؼ  ليال نغر القدس والخميي والجؾالل  هسا  ومات بالقدس9الجيش)
 (.4)م0422هة/ 628

ؾن وكانت مؽ اهؼ ا باب د ؾلهؼ مرر لؾعاف  التل تؾالها السدنيومؽ ا
  ؽ دمحمكسا تعي   السدبشة السشؾرة والدمظة الحاكسة تل مررالدفارة لد  امرا  

ولد بالسدبشة السشؾرة  ونذذ  ها نذذة الذي عمل   ؽ اإسد الفؾي السدنل  
(  وع رف عشال الهسة والسرو ة 8مدم القاهرة اكور مؽ مرة)ثؼ (  2عمسية)

                                                                                                                                               

== 

م بالقةاهرة. ا ةؽ تغةري  ةردي: 0429هةة/ 621 ةشة  ومةات تةل  61الذراكدة  عاش نيًفا و
هةة/ 300؛ الديؾطل )جة ل الةدبؽ عبةد الةرإسؽ ت: 269  212  ص4السشهي الراتل  ج

وت  م(: نغؼ العقيان تل اعيان األعيان  تحقيق: تيمية  إتةى  السكتبةة العمسيةة   يةر 0212
 .019م  ص0321هة/ 0942  0 
 .24  ص3( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(0
( هؾ السدئؾل عؽ ا شراف عمى جبايةة الجزيةة وا ةتخراجها مةؽ اهةي الذمةة. مرةظفى عبةد (2

 .43النريؼ: مرج   ا ق  ص
 .  021( هؾ السدئؾل الذي بتحدث تل امر الجيؾش و بظها. دهسان: مرج   ا ق  ص(9
 .094  ص4الزؾ  ال م   ج( الدخاوي: (4
 .024  ص9( السقريزي: درر العقؾد الفريدة  ج(2
 .241  ص2( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(8



 
 (م0201-0221هـ/329-846فيىالقاهرةىخاللىالعصرىالمملوكيى)دنوونىمال

4499 

امير السدبشة  (0؛ ومؽ اجي ذلػ بعوال جساز)الديا ةتد ي تل امؾر   والشباهة
(  تقتي تل 2ليتغم  عمى ا ؽ عسال ثا ت)تل  فارة لد  إكام مرر   لى القاهرة
 (.9)م0419هة/ 612 شة  هذن الدفارة

السشؾرة  وإفظ    ولد بالسدبشةعبد العزيز  ؽ  در الدراج السدنلعسر  ؽ  -4
القران النريؼ  ها  واشتغي تل إفظ السشهاج  وكان ذا هسة وإمدام ومهابة وصبر 

إيا كان يعسي ر ؾاًل   (  وغيرها مؽ البمدان4وجمد  د ي القاهرة اكور مؽ مرة)
تنان يري  لى مقاصدن عمى   ألمرا  السدبشة السشؾرة  وع رف عشال إ دؽ  فارتال

 (.2)م0432هة/ 631ال  شة   وكانت وتاتوجال كان اي   

  ولد بالسدبشة السشؾرة  شة يؼ  ؽ عبد الرإسؽ  ؽ إديؽ السدنل  راه -2
م ونذذ  ها  وإفظ القران النريؼ  وطم  العمؼ اثشا  تترة صبان 0401هة/ 603

تشهي مؽ   تنانت القاهرة مقردن  بالسدبشة  ثؼ  دا تل الرإمة لظم  العمؼ
كان يكور م  و 0494هة/ 691 اهرة اول مرة  شةانال مدم الق(  ويذكر 8عمسافها)
كان إيا ة السشؾرة ومعاممتهؼ؛ وتنرر مجيئال لمقاهرة مخالظة امرا  السدبشمؽ 

مد ذكر الدخاوي انال   و اكسة تل مرريحسي ر افمهؼ  لى الدمظة السسمؾكية الح

                                                           

 .02(  بقت ترجستال ص(0
 .02(  بقت ترجستال ص(2
 .046  ص2( الفا ل: العقد الوسيؽ  ج(9
 .39  ص8( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(4
 .948  ص2( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(2
  0الدخاوي: التحفة المظيفةة  ج ( اموال األميؽ األمررافل  والقا ل  عد الدبؽ  ؽ الدبري.(8

  .12ص
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هة/ 636  وكانت وتاتال  شة  اتسة مؽ يعرتهؼ مؽ مدما  السدبشة السشؾرة
 (.0)م0439

  راهيؼ  ؽ دمحم  ؽ عبد الرإسؽ السدنل السؾلؾد بالسدبشة السشؾرة تل  -8
ب   إيا كان يري  لى القاهرة    م والذي  بقت الترجسة لال0428هة/ 623

الر افي أل يال الزكل دمحم؛ ومؽ اجي ذلػ اشتهر  يؽ الشاس  ولزم القاهرة  شؾات 
 (.2عدة)

م 0946هة/ 143ولد  شة   دبؽ دمحم  ؽ عمل   ؽ معبد السدنلشسس ال
  وكان محسؾد الديرة عفيًفا  السشؾرة  وتعمؼ  ها  ثؼ رإي  لى مرر بالسدبشة
(  9م)0413هة/ 602السالنية بالديار السررية كمها  شة مشر  مزا  وتؾلى 

 (.4)م0408هة/ 603  ومات  شة وتؾلى تدريس الحدبا بالذيخؾنية

 ؽ بالحرم الشبؾي رفا ة السؤذني تؾلىالسدنل   ؽ دمحم  ؽ دمحم الذسس دمحم 
 وجؾدنبالقاهرة وذلػ اثشا   (2ؽ بقمعة الجبي)الذريف  وكذلػ كان رفيس السؤذني

                                                           

 .18  12  ص0( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(0
 .61  68  ص0( السردر الدا ق  ج(2
م(: الدةمؾك لسعرتةة دول السمةؾك  0440هة/ 642( السقريزي )تقل الدبؽ اإسد  ؽ عمل ت: (9

هةةةة/ 0406دمحم عبةةةد القةةةادر عظةةةا  دار النتةةة  العمسيةةةة   يةةةروت  الظبعةةةة األولةةةى  تحقيةةةق:
 .424  ص243  ص8م  ج0331

 . 221  ص6( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(4
( ممعة الجبي: هةل الحرةؽ السستشة  تةل الجبةي  امةر  بشافهةا الدةمظان صة ح الةدبؽ األبةؾبل (2

هةةا  هةةا  الةةدبؽ مرامةةؾش الةةذي كةةان م  واشةةرف عمةةى عسميةةة  شاف0018هةةة/ 212 ةة ل عةةام 
يعسةةي  ادًمةةا لمدةةمظان صةة ح الةةدبؽ األبةةؾبل  وا تيةةر مكانهةةا بقبةةة الهةةؾا ؛ إيةةا كةةان بريةةد 
الدمظان ص ح الدبؽ تذميؽ القاهرة  د اتباع وشيعة الدولة الفاطسية او اي  عدو  ةارجل. 

دار ومكتبةةة  م(: رإمةةة ا ةةؽ جبيةةر 0201هةةة/ 804ا ةةؽ جبيةةر )دمحم  ةةؽ اإسةةد األندلدةةل ت: 
؛ الشعيسةةل )عبةةد القةةادر الدمذةةقل ت: 29م  ص0368هةةة/ 0418   0الهةة ل   يةةروت   

== 
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  وكانت وتاتال  شة   وع رف عشال تسيزن تل عسمية الؾمت ومتعمقاتالبالقاهرة
 (.0)م0420هة/ 624

ه بعط ادلذَيني انقههز  بهذف انتجهر ، واشتهزوا  وقذ
ً
دخم أيض

 بذنك بني أهههه، يُهى:
اإسد  ؽ دمحم  ؽ   راهيؼ  ؽ اإسد األنراري السدنل ثؼ القاهري  ولد  شة 

م بالقاهرة اثشا  وجؾد والدن  ها  ثؼ رإي تل طم  العمؼ  لى 0983هة/ 111
رة إيا كان بتند  مؽ التجارة تل العدبد مؽ األمرار ا   مية  وعاد  لى القاه

هة/ 622البر  وع رف عشال إبال لمخير واهمال  ومات بالقاهرة ودتؽ  ها  شة 
 (.2م)0446

ؾن  لى القاهرة مؽ اجي الحرؾل عمى الؾعاف   ها او وكسا مدم السدني
التجارة نجد كذلػ ان بعزهؼ د ي القاهرة  هدف الحرؾل عمى الؾعاف  بالسدبشة 

مر ؾم  ل كوير مؽ الؾعاف   نسا يكؾن عؽ طريقتسؽ السعروف ان تؾل     السشؾرة
كوير مؽ السدنييؽ او اماربهؼ القاهرة؛ لسقا مة  مظانل؛ ومؽ اجي ذلػ د ي 

الدمظان السسمؾكل  وا تعانؾا تل هذن العسمية بكبار رجال الدولة تل ذلػ الؾمت 
مؽ اهؼ ا باب  (9 هدف الحرؾل عمى هذن السشاص   والتل كانت البرطمة)

لتمػ الؾعاف  ليس  محدد   إتى لقد عهر  عر    الؾصؾل  ليها   ل هذن الفترة

                                                                                                                                               

== 

م(: الدارس تل تاريخ السةدارس  تحقيةق:   ةراهيؼ شةسس الةدبؽ  دار النتة  0220هة/ 321
 .040  ص2م  ج0331هة/0401  0العمسية   يروت   

 .02  ص01( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(0
 .81  ص2الزؾ  ال م   ج( الدخاوي: (2
( معشاها الرشؾة السقدمة ألصحاب الشفؾذ مقا ي الحرةؾل عمةى عسةي دون مراعةاة لقاعةدة او (9

 .10مانؾن. مرظفى عبد النريؼ: معجؼ السرظمحات واأللقاب التاريخية  ص
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 ت    وكان ذلػ اإد ا باب السحؽ التل الس  (0لمدمظان تحد   ي لحاشيتال كذلػ)
 (.2بسرر   ل هذا العرر)

إيا كانت السدبشة   ولقد كانت  مارة السدبشة السشؾرة مؽ اهؼ الؾعاف  تيها
الذبؽ كانؾا إريريؽ عمى ا شراف لدمظان السساليػ تل مرر    ا عةً  السشؾرة

مشها ما هؾ دبشل  و يا ل    عمى شئؾن الحرميؽ الذريفيؽ لعدة ا باب
وامترادي  واجتساعل؛ ولذلػ كان مدوم امرا  السدبشة السشؾرة  لى مرر والقاهرة 

تل كانت تحدث اللظم  تذبيد الدمظان لهؼ تل جسي  امؾرهؼ إتى تل الخ تات 
  او  هدف تشفيذ طم  الدمظان السسمؾكل بالقدوم  ليال تل القاهرة  واصبح  يشهؼ

 (.9امير السدبشة يحكسها بسقتزى امر  مظانل مسمؾكل)

ولقد وصي امرا  السدبشة السشؾرة  لى القاهرة  هدف الحرؾل عمى تفؾيض 
(  او ليظمبها ألإد 4مؽ الدمظان السسمؾكل لتؾلل ا مارة تل السدبشة السشؾرة)

                                                           

( كسا إدث م  زبيري  ؽ ميس  ؽ ثا ت  ؽ نعيةر  ةؽ مشرةؾر الةذي مةدم  لةى القةاهرة  هةدف (0
عمةةةى تفةةةؾيض لةةةال ليتةةةؾلى  مةةةارة السدبشةةةة السشةةةؾرة  تةةةدت  لمدةةةمظان ولمحاشةةةية. الحرةةةؾل 

 .921  ص0؛ الدخاوي: التحفة المظيفة  ج901  ص1السقريزي: الدمؾك  ج
م(:  غاثةة األمةة بكذة  الغسةة  0440هةة/ 642( السقريزي )تقل الةدبؽ اإسةد  ةؽ عمةل ت: (2

 . 001م  ص2111هة/ 0421  0تحقيق: كرم إمسل ترإات  دار عيؽ  القاهرة   
 -846( اإسةةد هاشةةؼ اإسةةد  درشةةيشل: اومةةاف الحةةرميؽ الذةةريفيؽ تةةل العرةةر السسمةةؾكل )(9

وثافقيةةة مةةؽ وامةة  دور ارشةةي   –إزةةارية  –م( درا ةةة تاريخيةةة 0201 -0221هةةة/ 329
  0القاهرة  ر ةالة دكتةؾران  كميةة الذةريعة والدرا ةات ا  ة مية  جامعةة ام القةر   مكةة   

 .96  90م  ص2110هة/ 0420
( كسا إةدث مةؽ كبةيش  ةؽ هبةة  ةؽ جسةاز الحدةيشل الةذي مرةد القةاهرة  ةاعًيا لتةؾلل  مةارة (4

 .930  ص2السدبشة السشؾرة. الدخاوي: التحفة المظيفة  ج
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(  وتل 0)تل بعض األإيان لؼ تنمي جهؾدهؼ بالشجاحوم  ذلػ  اتراد ا رتال 
بعض األومات كان الدمظان السسمؾكل يظم  مؽ بعض األمرا  بالسدبشة السشؾرة 

ؽ تل إالة  ؾ  الع مة  يؽ الدمظتيالقدوم  لى القاهرة تيرتض؛ وذلػ 
اهرة  وير ى الدمظان بقدوم ولدن  تيخذى عمى نفدال الحزؾر لمق  الحاكستيؽ

ومد تعرض كوير مؽ امرا  السدبشة السشؾرة لعسمية الدجؽ بالديار السررية لدرجة 
 (.2ان بعزهؼ  جؽ اكور مؽ  ب   شؾات  ها)

  

                                                           

م(: نرةةيحة السذةةاور وتعزيةةة 0981هةةة/ 183( ا ةةؽ ترإةةؾن )ا ةةؾ دمحم عبةةد   السةةالنل ت: (0
هةةةةة/ 0401  0السدبشةةةةة السشةةةةؾرة  الدةةةةعؾدية    السجةةةةاور  تحقيةةةةق: إدةةةةيؽ شةةةةكري  دار

 .243م  ص0338
 .493  498  ص9( الفا ل: العقد الوسيؽ  ج(2
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 وممٍ قذيىا نطهب اإليهر :
  م0428هة/ 623مدم  لى القاهرة  شة  ذرم  ؽ دوغان  ؽ هبة السدنل  

 مارة السدبشة السشؾرة عؾً ا عؽ الذريف عج ن  ؽ  (0تؾالن الدمظان  ر باي)
(  وار ي الدمظان 9(  عمى ان بدت  لمدمظان  سدة االف دبشار)2نعير)

(؛ وذلػ  هدف تيدير األمؾر لخذرم؛ 4السسمؾكل جيًذا بقيادة بكتسر الدعدي)
لدمظان السسمؾكل؛ بدب  عدم دتعال ولنؽ األمؾر لؼ تمبا ان انقمبت  يؽ  ذرم وا

تتؼ القبض   سبمغ الذي تر ال عميال الدمظان السسمؾكل ومت تؾليتال ا مارةلا

                                                           

الدمظان الوانل والو ثؾن تل ترتية   ة طيؽ الدولةة ( األشرف  ر باي الدمسامل الجركدل  (0
الدةمظشة تؾلى السسمؾكية  كان مسمؾًكا لألمير دمساق  واهدان  يدن لمدمظان الغاهر  رمؾق  

 8هةة/ 640ذي الحجةة  09م  ومات بؾم الدبت 0422مارس  22هة/ 622ربي  اآل ر  2
 .01  6  ص9م. الدخاوي: الزؾ  ال م   ج0496بؾنيؾ 

 ةؽ ( عج ن  ؽ نعير  ؽ جساز  ةؽ مشرةؾر  ةؽ شةيحة  يعةؾد ندةبال  لةى الحدةيؽ  ةؽ عمةل  (2
م نيابةة 0416هةة/ 600ل  ةشة السدبشةة السشةؾرة تةا ل طال  ر ل   عشهسةا  تةؾلى  مةارة 

عؽ الذريف إدؽ  ةؽ عجة ن والةد زوجتةال  انتهةت والبتةال عمةى السدبشةة بعةد القةبض عميةال 
م. ا ةؽ تهةد: 0428هةة/ 623وتدميسال ألمير الحاج السرري بعد نهبال السدبشة السشؾرة  شة 

 .489  ص9 تحاف الؾر   ج
الشجةؾم الزاهةرة تةل ممةؾك م(: 0483هةة/ 614( ا ةؽ تغةري  ةردي )ا ةؾ السحا ةؽ بؾ ة  ت: (9

  04م  ج2112هةةةة/0428  2مرةةةر والقةةةاهرة  دار النتةةة  والؾثةةةافق القؾميةةةة  القةةةاهرة   
 .914ص

( بكتسر: ا ؽ عبد   الدعدي  مسمؾك لدعد الدبؽ  ؽ غةراب  عةي بترمةى تةل السشاصة   لةى (4
ا مقرًبةةا ؾاًل عشةةال  وإيشسةةا عةةاد  لةةى مرةةر اصةةبح اميةةرً لمةةيسؽ ر ةة ر ةةباي  ان ار ةةمال الدةةمظان

  0قةؾد  جم. السقريةزي: درر الع0421هةة/ 690  ومةات تةل لمدمظان  ر ةباي وتقةدم عشةدن
 .411  ص9:  نبا  الغسر  ج؛ ا ؽ إجر466ص
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م  0421هة/ 690 لى مكة ومشها  لى القاهرة إيا  جؽ  شة  (  وا ر ي0عميال)
 (.2)م0423هة/ 692 متي تل الدشة التالية :وميي

ومد تعرض بعض األشراف لمدجؽ بالقاهرة عشد مدومهؼ عمى الدمظان  
كان بتؼ ا تراج عؽ بعض (  وتل بعض األإيان 9الدجؽ)ومات بعزهؼ تل 

عشدما  رجت ا مارة  (4كسا إدث م  جساز  ؽ هبة)   لى وعيفتال األمرا  ويعؾد
م و جؽ با  كشدرية  ب   شيؽ  0932هة/ 136بض عميال  شة مؽ بدن وم  

هة/ 612وا عيد لدمارة مرة ثانية  شة   وعي تل الحبس إتى اطمق  راإال
 (.2عزل اميرها ثا ت  ؽ نعير) م بعد0412

الذي مرد القاهرة  هدف الدعل لتؾلل  مارة السدبشة كبيش  ؽ هبة  ؽ جساز 
هة/ 693ولنشال لؼ يدتظ  ذلػ إيا متي مبي ان بد ي القاهرة  شة   السشؾرة
 (.8م)0498

  

                                                           

 .900  ص04( ا ؽ تغري  ردي: الشجؾم الزاهرة  ج(0
 .022  ص02( السردر الدا ق  ج(2
 ؽ هبة   الحديشل  الذي  جؽ اواًل بدجؽ القمعة  ثؼ نقةي  ( كسا إدث م  الذريف هيازع(9

؛ ا ةةؽ تغةةري  ةةردي: 069  ص2 لةةى  ةةجؽ ا  ةةكشدرية ومةةات بةةال. السقريةةزي: الدةةمؾك  ج
 .900  ص00الشجؾم الزاهرة  ج

م. الفا ةل: 0413هةة/ 602(  جؽ با  كشدرية  ب   شؾات واطمق  راإال ومتةي تةل  ةشة (4
 .493  498  ص9العقد الوسيؽ  ج

 .241  ص0؛ الدخاوي: التحفة المظيفة  ج292  ص2:  نبا  الغسر  ج( ا ؽ إجر(2
 .930  ص2( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(8
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 انسعي نهحصىل عهى انىظهئف انذيُية بهدلذيُة:
مشاصبهؼ   ل تمػ الفترة بسد   ارتبن بقا  العدبد مؽ ارباب الؾعاف  تل

مبؾل الدمظان وكبار رجال دولتال لهؤال  األشخاص؛ ولذلػ إاول كوير مؽ 
السؾعفيؽ السدنييؽ السجل  لمقاهرة او وجؾد بعض األشخاص ليداتعؾا عشهؼ 

تيها  او عؾدتهؼ  ليها  دا ي الحزرة الدمظانية لتؾلل تمػ الؾعاف   او البقا 
إيان كان الدمظان بؾاتق عمى ذلػ ثؼ ال بمبا ان عزلهؼ  وتل بعض األبعد 

لمؾشاية نغًرا مشال تل جس  السال او يعزل متؾلل الؾعيفة ويؾلل غيرن رغبة 
  الؾعيفة لد  الدمظان  وتل كوير مؽ األإيان تنمي الجهؾد بالشجاح  ال براإ

  موي  صرارهؼ عمى بعض األمؾر التل ال تؾاتق عميها الدولة ؛تل إاالت مميمة
 ذلػ: تعي سؽمو 

ولد بالسدبشة السشؾرة  شة   ؽ عبد   النازرونل السدنل  جسال الدبؽ دمحم
م وتعمؼ  ها  وع رف عشال تفؾمال تل الفقال  ود ي القاهرة مراًرا  0928هة/ 121

بعد مدة   ثؼ تركال جقسق وتؾلى مزا  السدبشة السشؾرة مؽ مبي  مظان مرر
 (.0)م0493هة/ 649 شة  وتفر  لمعمؼ إتى مؾتال

م  0901هة/ 101دمحم  ؽ عوسان  ؽ الخزر األنراري السدنل  ولد  شة 
وتعمؼ بالسدبشة السشؾرة  ثؼ ا ذ تل الظؾاف بالعدبد مؽ البمدان ا   مية تل 
 بيي طم  العمؼ  ومدم القاهرة وتؾلى مزا  السدبشة السشؾرة مؽ مبي  مظان 

م  وناب تل الحكؼ بسرر  وصار 0923/ هة181وذلػ  شة  الشاصر دمحم مرر
 (.2)ما ل السدبشة و ظيبها وإمامها

                                                           

  02؛ ا ةةةةؽ تغةةةةري  ةةةةردي: الشجةةةةؾم الزاهةةةةرة  ج021  ص4:  نبةةةةا  الغسةةةةر  ج( ا ةةةةؽ إجةةةةر(0
 .461ص

 .292  ص2( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(2
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د  ؽ عيدى  ؽ عسر السدنل القاهري  ولد بالسدبشة السشؾرة   راهيؼ  ؽ اإس
م  ونذذ  ها وطم  العمؼ مؽ   ل عمسافها  ثؼ مدم القاهرة 0233هة/836 شة 

الؾجال البحري  ثؼ  (  ثؼ ا ي   ليال مزا  السشؾتية مؽ0تتؾلى نيابة الحدبة)
ثؼ تؾلى مزا  إم  مدة مؽ  ( 2ناب تل الحكؼ بالقاهرة م  مباشرتال التؾمي )

 عى لمعؾدة لمقاهرة  وبالفعي عاد لتؾلل الشيابة تيها  ثؼ تؾلى مزا  الزمؽ ثؼ 
م  ومات بسرر 0929 هة/124 ظيبها وإمامها تل  شة صار السدبشة السشؾرة و 

 (.9)م0919هة/   112ة ش ودتؽ بقرب الظؾر او الدؾيس

ولد بالسدبشة السشؾرة ونذذ  ها  ود ي الؾهاب  ؽ دمحم  ؽ يعقؾب السدنل   عبد
بسرا يؼ  مدتق   السدبشة القاهرة وتعمؼ  ها وبالسدبشة السشؾرة  وناب تل مزا  

ثؼ ا تقي  ذلػ تل صفر  شة   م0446هة/ 622 مظانية مؽ القاهرة اولها  شة 
 (.4)الدشة نفدها ل  ومات تم0428هة/ 681

دمحم  ؽ دمحم الذذتري السدنل السقرئ ولد بالسدبشة  وتعمؼ  ها عمؼ القرا ات  
ثؼ د ي القاهرة ليتعمؼ عمى بد عمسافها  وناب تل الخظابة وا مامة عؽ  الال 

ولنشال ا ى  هرة ان بتؾلى تمػ السشاص  مدتق   تل القاوبشيال  ومد عرض عميال 
 (.2)م0461هة/ 662  ومات  شة ذلػ

                                                           

ة ا   مية يظمق بالسعشى الؾا   عمى وعيفة تهتؼ بالسحاتغة عمةى ( نغام مؽ الشغؼ ا داري(0
الشغام العام  وتل العرر السسمةؾكل كانةت وعيفةة بتةؾلى شةاغمها األمةر والشهةل تيسةا بترةي 
بالسعايش والرشاي . لمسزيد عؽ هذن الؾعيفة بشغةر: دمحم اإسةد دهسةان: معجةؼ السرةظمحات 

 .80التاريخية  ص
 .82  ص0المظيفة  ج( الدخاوي: التحفة (2
 .82  ص0( السردر الدا ق  ج(9
 .004  ص2( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(4
 .032  ص3( السردر الدا ق  ج(2
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دمحم  ؽ عمل   ؽ   راهيؼ  ؽ عدنان الحديشل  د ي القاهرة مراًرا؛ بدب  
(   ي ا تظاع 2(  وبالفعي إري عمى ما ارادن)0الدعل أل يال ليتؾلى كات  الدر)

ان يحري لشفدال مؽ الدمظان عمى كوير مؽ الؾعاف  والتدريس واألنغار )اي 
 (.9م)0400هة/ 604ناعر بعض األمؾر(  وكانت وتاتال  شة 

عمى بعض كان  ؽ  ب  وربسا يكؾن الهدف مؽ القدوم  لى القاهرة الذكؾ  مؽ د  
 موي:  ؛السدنييؽ ويريد  دادن

ولد بالسدبشة وتعمؼ  ها    ؽ عبد الؾهاب األنراري السدنل   عد  ؽ دمحم
 إدبتها  مدم القاهرة اكور مؽ مرةوتؾلى مزا  الحشفية بالسدبشة با  اتة  لى 

تذنعؼ    ليال دبشال وانال مد  مغ ال  دبشار وشكا  وهؾ ماض  ايام الغاهر جقسق
  وكانت ؽب  عميال الدمظان  هذا السبمغ بعد ان تنمؼ معال عؽ  ب  تحسمال هذا الد  

 (.4)م0484هة/ 686وتاتال  شة 
لمقاهرة  هدف تقديؼ شكؾ  تل بعض مزاة بعض السدنييؽ مدوم وربسا كان 

 موي:  الحاكسة تل مررالسدبشة لد  الدمظة 

  ولد بالسدبشة  ونذذ  ها واشتغي  ها وبغيرها اإسد  ؽ ج ل الذهاب السدنل
انال مد تزوج  كالقاهرة إيا مدم  ليها اكور مؽ مرة   إد  هذن السرات كانت بدب 

وبشًتا  ومامت تمػ الزوجة  تزويج   شة عبد    ؽ صالح وولدت لال ا شال ج الً با
                                                           

( وعيفة ا تراصها مرا ة النت  الؾاردة لمدةمظان  والةرد عميهةا  وا ةذ تؾمية  الدةمظان عمةى (0
تمػ النت   والجمؾس  دار العدل لقرا ة الظمبات واال تدعا ات  ومذاركة الةؾزير تةل بعةض 
األمؾر م  التحدث تل امؾر البريد  ومذاركة الدوادار تل اكور األمؾر الدمظانية. دمحم اإسد 

 .021معجؼ السرظمحات التاريخية  صدهسان: 
 .219  212  ص2( ا ؽ إجر:  نبا  الغسر  ج(2
 .028  ص6( الدخاوي: الزؾ  ال م   ج(9
 .932  ص0( الدخاوي: التحفة المظيفة  ج(4
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الذبؽ ترإي لمقاهرة لتقديؼ شكؾ  تل مزاة السدبشة  ؛غيبتال بغير  ذنالا شتال اثشا  
م( 0432هة/ 631 شة )ها  ومات بالقاهرة واتقؾا عمى هذا الزواج  دون  ذن ولي   

 (.0بدب  الظاعؾن)

  

                                                           

 .012  ص0( السردر الدا ق  ج(0



 

5555 
 

 (02مجلةىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)

 0مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

4444 

 اخلهمتة

بعدن  الحسد هلل الذي  الحسد هلل وإدن  والر ة والد م عمى مؽ ال نبل  
 شعستال تتؼ الرالحات  واصمل وا مؼ عمى اصحاب السقامات مؽ الال واصحابال 

 الذبؽ دعاهؼ  لى وإدانية   تنانؾا مؽ اصحاب اال تجابات.

 وبعذ:

تستعت القاهرة بكؾنها عاصسة الدمظة السسمؾكية  وبها كر ل الدمظشة تقد 
انغار العالؼ ا   مل بجسي  طؾاففال   ل  محن  يفة العبا ل؛ ولذلػ كانت والخم

  شا  البمدان السختمفة أل باب عدبدةتمػ الفترة  إيا رإي  ليها العدبد مؽ ا
مؽ  ها الناتل  ومتشؾعة  ومؽ اهؼ الظؾاف  التل مدمت  لى القاهرة ولؼ تذ ذ إغ  

اإويؽ اهتسام الباإويؽ السدنيؾن؛ ويرج  الدب  تل ذلػ  لى اهتسام العدبد مؽ الب
مكة والسدبشة   ل تمػ الفترة تل   درا ة عسمية السجاورة لحرم   ور ؾلال 

السهسة مؽ تاريخ امتشا ا   مية؛ ألهسية هذن السدن الجميمة لد  كاتة طؾاف  
لرإمة السدمسيؽ  مقا مة   ورإمة   عكدية   السدمسيؽ  وتل السقا ي كانت هشاك عسمية  

شة  لى القاهرة  اصة ؽ مؽ السدبهؤال  السدنيي ة السشؾرة إيا  روج لى السدبش
مؽ ل عمى ا ا ها  رج اهي السدبشة مد تعددت األ باب التومرر عسؾًما. و 
لتؾلل الؾعاف  السختمفة مة ذلػ طم  العمؼ وتدريدال  وكذلػ ب دهؼ  وتل مقد

بعد و السدبشة السشؾرة  ؾل عمى الؾعاف  السهسة تل باألرا ل السررية او الحر
تمػ تل تؾصمت   تل القاهرة   ل العرر السسمؾكلم  اهي السدبشة  تتطؾ   ان

 هذن الدرا ة والتل مؽ اهسها:تل الشتافج  لى العدبد مؽ الدرا ة 

ي   ؽالدرا ة ان الدببي اثبتت -  لى القاهرة هسا  لقدوم اهي السدبشة ؽ  األ ا  
 طم  العمؼ  والؾعاف   ما لتؾليها تل القاهرة او تل السدبشة السشؾرة.
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اكدت الدرا ة عمى دور مرر العمسل   ل العرر السسمؾكل  وانها كانت  -
 محن انغار العدبد مؽ ا شا  األمة ا   مية و اصة اهي السدبشة السشؾرة.

ل رإي مؽ اجمها السدنيؾن لمقاهرة  ي شت الدرا ة ان مؽ  سؽ األ باب الت -
 الترؾف؛ وذلػ نغًرا لؾجؾد العدبد مؽ كبار السترؾتة بالقاهرة. درا ةومرر 

 لى القاهرة ألجي وصؾل عدد مؽ اهي السدبشة اترحت الدرا ة عؽ  -
ها او اإد اماربهؼ؛ إتى ال بتغير عميهؼ  ي والبقا  تي  الحرؾل عمى الؾعاف 

 الدمظان تل مرر.

 هل السدبشةلؼ تنؽ مدبشة القاهرة العاصسة السسمؾكية اعهرت الدرا ة ان  -
  وإنسا رإي بعزهؼ  لى لظم  العمؼ الؾإيدة التل مدم  ليها اهي السدبشة

 .ا  كشدرية لشفس الغرض

ؾلؾا الؾعاف  تل مرر؛ الذبؽ ت ممة عدد اهي السدبشةاو حت الدرا ة  -
 السشؾرة كانت تتؾارثها األ ر العمسية السدبشةوهذا راج   لى ان الؾعاف  تل 

 .وير مشهؼ  هذن الؾعاف  بعد عؾدتهؼ  ليها؛ ولذلػ اكتفى كالسذهؾرة

 اكدت الدرا ة تعرض بعض امرا  السدبشة لمدجؽ تل القاهرة. -

إاولت مدر جميمة  و لقد ا تفدت مؽ هذن الدرا ة تؾافد  :وتل الشهاية امؾل
مؽ الرعؾبات التل عمى الرغؼ  كاتة جؾانبها طامتل تل هذن الدرا ة   تنسال

ما لل وان يغفر الباإويؽ   ان بشف   ها - وجي   عز   - السؾلى واجهتشل  وا ذل
  ذلػ والقادر عميال.  نال ولل   ؛لي او  ظذ او نديانوم  مشل مؽ ز 
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 قهئًة ادلصهدر وادلزاجع
 : ادلصهدر:أولً 

 .م(0299هة/ 891ت:   ؽ ا ل النرم ا ؽ األثير )ا ؾ الحدؽ عمل 

عادل اإسد ا د الغابة تل معرتة الرحابة  تحقيق: عمل دمحم معؾض و  -0 
 .م0334هة/ 0402  0    يروت    دار النت  العمسيةعبد السؾجؾد

 م(.611هة/228ت:  ييدمحم  ؽ   ساعا ؾ عبد    البخاري )

و ششال  الجام  السدشد الرحيح السخترر مؽ امؾر ر ؾل    -2 
وايامال وي عرف برحيح البخاري  تحقيق: دمحم زهير  دار طؾق الشجاة   يروت  

 م.2110هة/0422  0 

 .م(0483هة/ 614ت:  ا ؽ تغري  ردي )ا ؾ السحا ؽ بؾ  

الهيئة  : دمحم دمحم اميؽ تحقيقالسشهي الراتل والسدتؾتى بعد الؾاتل   -9 
 م(.0364ة/ ه0414)  0   السررية العامة لمنتاب  القاهرة

دار النت  والؾثافق القؾمية   الشجؾم الزاهرة تل ممؾك مرر والقاهرة  -4
 .م2112هة/0428  2   القاهرة

 .م(0201 هة/804جبير )دمحم  ؽ اإسد األندلدل ت: ا ؽ 

 .م0368هة/ 0418  0 يروت   ومكتبة اله ل  رإمة ا ؽ جبير  دار  -2 

 .م(0446 هة/622ت:  ؽ عمل   ا ؽ إجر العدق نل )ا ؾ الفزي اإسد

عمل  ا صابة تل تسييز الرحابة  تحقيق: عادل اإسد عبد السؾجؾد و  -8 
 .م0334هة/ 0402  0    يروت    دار النت  العمسيةدمحم معؾض



 
 (م0201-0221هـ/329-846فيىالقاهرةىخاللىالعصرىالمملوكيى)دنوونىمال

4443 

 نبا  الغسر بذ شا  العسر  تحقيق: إدؽ إبذل  السجمس األعمى  -1
 م.0383هة/ 0963  0لمذئؾن ا   مية  القاهرة   

 الدرر النامشة تل اعيان السافة الوامشة  تحقيق: دمحم عبد السعيد  ان  -6
 .م0312هة/0932  2   مجمس دافرة السعارف العوسانية  إيدر اباد  الهشد

رت  ا صر عؽ مزاة مرر  تحقيق: عمل  دمحم عسر  مكتبة الخانجل   -3
 م.0336هة/0406  0 القاهرة  

 .م(0262هة/ 860ت:   ؽ دمحم اإسد ا ؽ  منان )ا ؾ العباس

وتيات األعيان وانبا  ا شا  الزمان  تحقيق:  إدان عباس  دار  -01 
 .م0311هة/ 0906  )د.  (  صادر   يروت

 .م(0941هة/ 146ت: دمحم  ؽ اإسد الذهبل )شسس الدبؽ 

تاريخ ا   م ووتيات السذاهير واألع م  تحقيق: عسر عبد الد م  -00  
 .م0339/  هة0409  2   تدمري  دار النتاب العربل   يروت

معجؼ الذيؾخ النبير  تحقيق: دمحم الحبي  الهيمة  مكتبة الردبق   -02
 م.0366هة/ 0416  0الظاف   الدعؾدية   

 .م(0911هة/ 110)تاج الدبؽ عبد الؾهاب ت: الدبكل 

عبد الفتاح طبقات الذاتعية النبر   تحقيق: محسؾد دمحم الظشاإل و  -09 
 .م0332هة/0409  2   دار هجر  القاهرةدمحم الحمؾ  

معجؼ الذيؾخ  تحقيق: بذار عؾاد معروف  ورافد بؾ   العشبكل  -04
 هة/0422  0ومرظفى   ساعيي األعغسل  دار الغرب ا   مل   يروت   

 م.2114
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  ؽ عبد الرإسؽ ت: الدخاوي )شسس الدبؽ ا ؾ الخير دمحم
 م(.0431هة/312

التحفة المظيفة تل تاريخ السدبشة الذريفة  دار النت  العمسية   -02 
 م.0339هة/0404  0 يروت   

الزؾ  ال م  ألهي القرن التا    مشذؾرات دار مكتبة الحياة   -08 
 .)د. ت( )د.  (   يروت

 م(.0212هة/ 300دبؽ عبد الرإسؽ ت: ج ل الالديؾطل )

 تسام الدراية لقرا  الشقاية  تحقيق:   راهيؼ العجؾز  دار النت   -01 
 م.0362هة/ 0412  0العمسية   يروت   

نغؼ العقيان تل اعيان األعيان  تحقيق: تيمي  إتى  السكتبة العمسية   -06
 م.0321هة/ 0942  0 يروت   

 .م(0989هة/ 184 الرفدي )ص ح الدبؽ  ميي ت:

نبيي ا ؾ عسذة عمل ا ؾ زيد و  اعيان العرر واعؾان الشرر  تحقيق: -03 
 هة/0406  0  دار الفنر السعاصر   يروت   ودمحم مؾعد ومحسؾد  الؼ دمحم

 .م0336

  دار  إيا  تركل مرظفىالؾاتل بالؾتيات  تحقيق: اإسد األرناؤو  و  -21
 .م2111هة/ 0421  0    يروت  التراث

مفل )ت: ا ؾ   م(.0061هة/218الظاهر الد 

مفل  تحقيق:  -20  ا بار وتراجؼ اندلدية مدتخرجة مؽ معجؼ الدفر لمد 
 .م0389هة/0969 0   دار الوقاتة   يروت  إدان عباس 
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 .م(0461هة/ 662تهد ت:   ؽعسر  ؽ تهد )دمحم  ؽ دمحم 

 تحاف الؾر  بذ بار ام القر   تحقيق: تهيؼ دمحم شمتؾت  مكتبة  -22 
 .م2112هة/ 0428  9   الخانجل  القاهرة

ق: عبد الدر النسيؽ  ذبي العقد الوسيؽ تل تاريخ البمد األميؽ  تحقي -29
  0  مكتبة الشهزة الحدبوة  مكة   السمػ  ؽ عبد    ؽ دهيش

 م.2111هة/0420

 .م(0423هة/ 692دمحم السكل ت: الفا ل )تقل الدبؽ 

 ذبي التقييد تل رواة الدشؽ واأل انيد  تحقيق: كسال بؾ   الحؾت  -24 
 .م0331هة/0401  0   دار النت  العمسية   يروت

  مؤ دة تؤاد  يدالعقد الوسيؽ تل تاريخ البمد األميؽ  تحقيق:  -22 
 .م0368هة/ 0418  2   الر الة   يروت

 م(.0981هة/ 183د   السالنل ت: ا ؽ ترإؾن )ا ؾ دمحم عب

نريحة السذاور وتعزية السجاور  تحقيق: إديؽ شكري  دار  -28 
 م.0338هة/ 0401  0السدبشة السشؾرة  الدعؾدية   

 .م(0441هة/ 620)تقل الدبؽ ا ؾ بكر ت: ا ؽ ما ل شهبة 

 ان  عالؼ النت   طبقات الذاتعية  تحقيق: الحاتظ عبد العميؼ  -21 
 .م0361هة/0411  0    يروت

 م(.612هة/ 280حجاج الشيدا ؾري ت: مدمؼ )ا ؾ الحدؽ ا ؽ ال 

 السدشد الرحيح السخترر  شقي العدل عؽ العدل  لى ر ؾل    -26 
السعروف برحيح مدمؼ  تحقيق: دمحم تؤاد عبد البامل  دار  إيا  التراث العربل  

  يروت  )د.  (  )د. ت(.
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 .م(0440هة/ 642ت:  السقريزي )تقل الدبؽ اإسد  ؽ عمل

تحقيق: كرم إمسل ترإات  دار عيؽ    غاثة األمة بكذ  الغسة  -23 
 .م2111 هة/0421  0   القاهرة

محسؾد درر العقؾد الفريدة تل تراجؼ األعيان السفيدة  تحقيق:  -91
 م.2112هة/0429  0 دار الغرب ا   مل   يروت    الجميمل

الدمؾك لسعرتة دول السمؾك  تحقيق: دمحم عبد القادر عظا  دار النت   -90
 .م0331هة/ 0406 الظبعة األولى  العمسية   يروت

السؾاعظ واالعتبار  ذكر الخظن واآلثار السعروف بالخظن السقريزية   -92
هة/ 0406  0   دار النت  العمسية   يروتو   إؾاشيال:  ميي السشرؾر  

 .م0331

 .م(0220هة/ 321عبد القادر الدمذقل ت: الشعيسل )
دار النت   الدارس تل تاريخ السدارس  تحقيق:   راهيؼ شسس الدبؽ  -99 

 .م0331هة/0401  0    يروتالعمسية  
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ه: ادلزاجع:
ً
 ثهَي
 م(.0396هة/0921ؾنل )دمحم لبي  ت: البتش

الرإمة الحجازية لؾلل الشعؼ الحاج عباس إمسل باشا الوانل  دبؾ  -94 
 .م0300هة/0923  2 القاهرة  طب  بسظبعة الجسالية    مرر

 .م(0318/ هة0938 ير الدبؽ الدمذقل ت: الزركمل )

األع م مامؾس تراجؼ ألشهر الرجال والشدا  مؽ العرب والسدتعربيؽ  -92 
 .م2112هة/ 0429  02   والسدتذرميؽ  دار العمؼ لمس بيؽ   يروت

 .دمحم اإسد دهسان

معجؼ األلفاظ التاريخية تل العرر السسمؾكل  دار الفنر السعاصر   -98 
 .م0331هة/0401  0    يروت

 دمحم عسارة. 

مامؾس السرظمحات االمترادية تل الحزارة ا   مية  دار  -91 
 م.0339هة/0409  0الذروق  القاهرة   

 مرظفى عبد النريؼ الخظي .

معجؼ السرظمحات واأللفاظ التاريخية  مؤ دة الر الة   يروت   -96 
 م.0338هة/ 0408  0 
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ه: انزسهئم انعهًية:
ً
 ثهنث

 رسهئم ادلهجستري:
 مرظفى دمحم عبد الشبل دمحم عؾض.

/ 281)األبؾبية  الدولة عرر تل السرري  السجتس  تل األكراد دور -93 
  ر الة ماجدتير  كمية المغة العربية  القاهرة  مدؼ (م0221/ 0010 - هة846

 م.2109هة/ 0494التاريخ والحزارة  

 رسهئم انذكتىراِ:
 إسد هاشؼ اإسد  درشيشل.ا

هة/ 329 -846الحرميؽ الذريفيؽ تل العرر السسمؾكل ) اوماف -41 
وثافقية مؽ وام  دور ارشي   –إزارية  –م( درا ة تاريخية 0201 -0221

القاهرة  ر الة دكتؾران  كمية الذريعة والدرا ات ا   مية  جامعة ام القر   
 م.2110هة/ 0420  0مكة   

ه: احلىنيهت:
ً
 رابع

 محسؾد الديد محسؾد الذربيشل.

رإمة السكييؽ  لى القاهرة تل العرر السسمؾكل  بحا مشذؾر بحؾلية  -40 
 م.2108هة/0491  98كمية المغة العربية بالزمازيق  العدد 
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