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 يوخص:
ٍّ سبٍٝةٗبفْج يٜ ٠ػٞ ا٘غؼاؿج خأخ٦   ، ٜٛ عٯلا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٢اً٘ذٛب٦ّٜ٧٧ٝ اً٘ٯٔبح ت٧ٜ  ١ٛ

خفخٛل ي٤ٙ ٔبئٛةج ٠ةغا٧ب    ،ػاح ٧ٔٛج خبؼ٧ع٧ج ٗت٧ؼث٢ذ٧ٕج سغ٧غث ٘ٚ ٧ؿتٓ ٝفؼ٠ب أ٢ غؼاؿخ١ب، 
٢َُؼ٥ إ٤٘ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل  ٠22ةة/ ٦ّ329 أ٢ل ا٘ٛضؼٚ ؿٝج  ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ َٔبُٝك٢ٞ ا٘

ٚ، ٦٠٢ يتبؼث يٜ ك٢ؼث أ٢ ٝؿعج ٕٝٙح ٜٛ ا٢٘ذ٧ٕج ا٪ك٧ٙج ا٘خ٦ ٘ٚ ٧ًُذؼ ي١٧ٙب. ٧5151ٝب٧ؼ
ٜٛ أ٧ٛ٠خ١ب ١ٝ٢ٗب خُن٦ إ٘ٝق ا٘ػ٥ خؿتتح ٧ّٟ ٔٙج ا٘ٗخبتبح ا٘خبؼ٧ع٧ج ا٘خ٦ خٝب٢٘ح ٠ةػٞ  ٢خٗ

 اْ٘خؼث اْ٘بكٙج ٦ّ خبؼ٧ظ ٛكؼ يٕة غع٢ل اً٘ذٛب٧٧ٜٝ ٢اؿخ٧ٯئ١ٚ ي١٧ٙب. 
ض٧بث ا٪٧ٛؼ ٛضٛةغ   ي٤ٙٛضب٢ؼ ؼئ٧ؿج: سبء أ١٘٢ب ٘خؿ٧ٙن ا٘م٢ء  ج٢خمٛٝح ا٘غؼاؿج ذٯذ

٢َُؼ٥ ٢ه٢١ؼٞ يٙ ُٗتؼ٣ تٜ َٔبُٝك٢ٞ ا٘ ٤ ٛؿؼش ا٪ضغاد ا٘ؿ٧بؿ٧ج، ٢خّٕٙغٞ يغّغا ٜٛ ا٢٘هبئِ ا٘
١ُٛٛج عٯل ّخؼث ؽ٧ٝٛج ٔك٧ؼث عٯل ؿٙنٝج ٢ا٘غٞ، ا٘خ٦ ّٕغ٠ب تًغ ٕٛخل ٢ا٘غٞ ّة٦ ًٛؼٗةج    ا٘

ٛؼر غاتٓ، ٢خغ٢٠ؼ يٯٔخٟ ٛى اتٜ يٟٛ ا٘ٗؿْٙنبٜ ن٢ٛبٜ تب٥ ا٘ػ٥ يؽٟ٘ ٢كبغؼ أ٢ٛاٟ٘، ٢ٔغ 
ك٢ل إ٤٘ ٛٝكة ا٘ؿٙنٝج. ٢يب٘ز ذب١٧ٝب اً٘ٯٔةج تة٧ٜ   أس١ل ٗل ػٖ٘ أ٥ ؼَتج ٘غ٧ٟ ٦ّ ا٢٘

٢َُؼ٥ ٢ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل، تًغ ٠ؽ٧ٛج ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٦ّ ًٛؼٗةج ا٘ؼ٧غا٧ٝةج،    ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ ا٘
٢ا٪ؿتبة ا٘خ٦ ٢ؼاء ٠ػا ا٘خٕبؼة ا٘ؿ٧بؿ٦ ٧ّٛب ت١ٝ٧ٛب. ٢خٝب٢ل ا٘ٛض٢ؼ ا٘ذب٘د ٔبئٛةج ا١٘ةغا٧ب   

٠ةب، ذةٚ غؼاؿةج    ٘ذٕب٧ّج ٢ا٘خبؼ٧ع٧ج ا٘خ٦ ضٗٛح اعخ٧بؼاا٘غ٧ٝ٧ج ٢تب٘فؼش ٢ا٘خض٧ٙل، ٢ا٪ؿتبة 
 .بٛم٢ٜٛ، ٢ٔؼاءث ٝك١ب ٢ا٘خ٧ًٙٓ ي١٧ٙا٘فٗل ٢اٜ٘ٛ ض٧د ا٢٘ذ٧ٕج 

 اهنويبح اهداهج:
٢َُؼ٥ا٪٧ٛؼ  -ٔبئٛج ٠غا٧ب ٓ  -ن٢ٛبٜ تب٥ -ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل -ٛضٛغ تٜ َٔبُٝك٢ٞ ا٘  -٢ذةبئ

 اً٘ذٛب٧٧ٜٝ. -ا٘ٛٛب٧ٖ٘
  



 الغوري ق ائمة هدايا األمير دمحم بن السلطان ق انصوه                                             جمال دمحم عليعمر  د. 

 م(0202أكتوبر ) -العدد التاسع                                        ية املصرية                                                   والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

989 

List  of Gifts (Hadaya)  

 al-Amīr Muhammad Ibn Sultan Qānṣūh al-Ghawrī to Sultan Selīm I 

 (Muharram 01, 923 AH\ January 24, 1517 AD) 

Studying, Publishing & Investigating 

Abstract: 

This study reveals an important aspect in the relations between 

Mamlûks and the Ottomans, through a new document not previously 

published or studied, of great historical value. This new document 

includes a list of gifts (Hadaya) of the al-Amīr Muhammad bin Qānṣūh 

al-Ghawrī to Sultan Salim I on Muharram 01, 923 AH\ January 24, 

1517 AD. It is a copy or image taken from the original document, 

which was not found. Its importance lies in its use as it covers the 

shortage caused by the paucity of historical writings that talks about 

this intervening period in the history of Egypt after the entry and 

seizure of the Ottomans. 

The study discussed three main aspects: the first aspect highlights 

on the life of al-Amīr Muhammad bin al-Ghawrī and his appearance on 

the scene of political events as he held a number of important senior 

jobs during a short period during his father’s sultanate, which he lost 

after his father’s death in the Battle of Marj Dābiq. His relationship 

with his cousin, Sultan Ṭūmān Bāy, who isolated him and confiscated 

his money, was deteriorated. All this aborted any desire he had for the 

position of the Sultanate. The second deals with the relationship 

between al-Amīr Muhammad bin al-Ghawrī and Sultan Selīm I, after 

the defeat of the Mamlûks in the Battle of Ridaniya, and the reasons 

behind this political rapprochement between them. The third aspect 

dealt with the list of gifts with explanation and analysis, and the 

religious, cultural and historical reasons that decided to their chosen, 

then studied the document in terms of form and content, and read its 

text and comment on it. 

Key words: list of gifts (Hadaya), al-Amīr Muhammad bn Qānṣūh al-

Ghawrī, Ṭūmān Bāy, Sultan Selīm I, Wathāiq, Mamlûks, Ottomans.  
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 يلديج:

تأ٘ٛب٧ٝب تًغٕغ ٗت٧ٍؼ ٜٛ ا٘ٛعن٢نبح  (Leipzig)خضخْه ٛٗختج سبًٛج ٮ٧تؽ٧ٖ 
اً٘ؼت٧ج ا٘ٛخ٢ٝيج، ٜٛ ت١ٝ٧ب ٛعن٢نبح أؿؼث ا٘ؼّبي٧ج ا٘غٛف٧ٕج، ٢ا٘خ٦ خضخ٥٢ 
ي٤ٙ ٛعن٢نبٕح ٛخ٢ٝيج ٜٛ ا٘فًؼ ٢ا٘خك٢ِ ٢ا٪غة ٢ا٘خبؼ٧ظ ٧َ٢ؼ٠ب ٜٛ 

. ٢ٜٛ ت٧ٜ ٠ػٞ ا٘ٛعن٢نبح ٛس٢ٛو  ت٢ًٝاٜ: (5)ا٢ًٙ٘ٚ ا٬ؿٯ٧ٛج ا٘ٛعخْٙج
، Vollers 663٘ٛؤِ٘ ٛس٢١ل، خضح ؼٔٚ ضْه سغ٧غ « اهدُّرر اهيٌذّراح»

مٚٓ ت٧ٜ غّخ٧ٟ يغّغا ٜٛ ا٘ٛٗبختبح ٢ا٘ؼؿبئل ا٘غ٢٧ا٧ٝج ، ٢D.C. 212٧ٔغ٧ٚ 
ا٧ٗ٢ٙٛٛ٘ج، إ٤٘ سبٝة تًل ا٘ؼؿبئل ا٘ك٧ُؼث ا٘خ٦ خخًٙٓ ت٢ٛم٢يبح 

 .(2)أعؼ٣

٢ٜٛ ت٧ٜ أ٢ؼآ ٠ػا ا٘ٛعن٢ن ٢ذ٧ٕج ػاح ٧ٔٛج خبؼ٧ع٧ج ٗت٧ؼث خفخٛل ي٤ٙ 
٢َُؼ٥ ٛضٛغ تٜغا٧ب ا٪٧ٛؼ ٔبئٛج ت١ -359إ٤٘ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل) َٔبُٝك٢ٞ ا٘

أ٧ٛ٠خ١ب ١ٝ٢ٗب خُن٦ إ٘ٝق ا٘ػ٥ خؿتتح  ٢خٜٗٛ ٚ(.5121-٠5152ة/329
٧ّٟ ٔٙج ا٘ٗخبتبح ا٘خبؼ٧ع٧ج ا٘خ٦ خٝب٢٘ح ٠ػٞ اْ٘خؼث اْ٘بكٙج ٦ّ خبؼ٧ظ ٛكؼ يٕة 
غع٢ل اً٘ذٛب٧٧ٜٝ ٢اؿخ٧ٯئ١ٚ ي١٧ٙب. إػ ٘ٚ ٧كٙٝب ٜٛ ٠ػٞ اْ٘خؼث ؿ٣٢ ٗخبتبح اتٜ 

ُْٝتل ا٘ؼٛبل٠5122ة/329إ٧بؾ)ا٘ٛخ٤ّ٢ تًغ ؿٝج   )ا٘ٛخ٤ّ٢ تًغ ؿٝجٚ( ٢اتٜ ُؽ
ٚ(، ٢٘ٚ ٧ػٗؼ أ٥ٓ ١ٝٛٛب عتّؼا يٜ ٠ػٞ ا١٘غ٧ج. ٗٛب ُخؿبيغ خٖٙ ٠5191ة/311

٢َُؼ٥ ٢ا٘ٗؿْٙنب ٜ ؿ٧ٙٚ ا٢٘ذ٧ٕج ٦ّ ًٛؼّج نت٧ًج اً٘ٯٔج ت٧ٜ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ ا٘
يٜ أ١ٝب خض٥٢ ٢ًٙٛٛبح ١ٛٛج ٪٢ٝاو ا٘خضِ  ا٪٢ل تًغ غع٢ٟ٘ ٛكؼ، ّمًٯ

 ب ٢.٦ٙ٧ا١٘غا٧ب ا٢٘اؼغث، ٢٠٢ ٛب ؿُخًب٘سٟ ا٘غؼاؿج ٧ّٛ
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 األيٖر يحيد تً َكبٌُضٍّ اهَغّرٔ ّغِّرٍ ؽوٓ يشرح األحداد اهشٖبشٖج: -

٢َُؼ٥ أضغ ا٘فعك٧بح ا١ٛ٘ٛج ا٘خ٦  ٧ًُٓغ ا٪٧ٛؼ اَّ٘بٔكؼ٥ ٛضٛغ تٜ َٔبُٝك٢ٞ ا٘
فبؼٗح ٦ّ ا٪ضغاد ا٘ؿ٧بؿ٧ج ٦ّ ١ٝب٧ج اً٘كؼ ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘ ٢تغا٧ج اً٘كؼ 

٧٧ًٜٝ ت١ػٞ اْ٘خؼث، ٢فأٜ ٠ػا اً٘ذٛب٦ٝ، ٢ؼَٚ ػٖ٘ ٘ٚ ٧ٝل أ٥ ا٠خٛبٚ ٜٛ ٔتل ا٘ٛ
ا٪٧ٛؼ فأٜ ٧َؼٞ ٜٛ ٗتبؼ ا٪ٛؼاء، ا٘ػ٧ٜ ٮ ًٝؼِ ي١ٝٚ ؿ٣٢ أعتبؼٞ ٦ّ 

 اً٘كؼ ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘، ت٧ٝٛب ٧ض٧ن ا٢ُٛ٘ل تخخٛج ض٧بخٟ ٦ّ تغا٧ج اً٘كؼ اً٘ذٛب٦ٝ.

تغأ ه٢١ؼ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ ا٘ك٧ُؼ ي٤ٙ ا٘ٛؿؼش ا٘ؿ٧بؿ٦ يٝغٛب ٔبٚ ٢ا٘غٞ 
٢َُؼ٥) ٚ( تخ٧٧ًٟٝ ٦ّ ف١ؼ 5159-٠5115ة/322-319ا٘ٗؿْٙنبٜ َٔبُٝك٢ٞ ا٘

ٔي٢ّمب  (9)عبٝبٞ ٚ ٦ّ ٢ه٧ْج فبغ ا٘فؼاة٠5155ة/ٛبؼؾ359ػ٥ ا٘ضسج ؿٝج
يٜ أع٧ٟ اَّ٘بٔكؼ٥ ٛضٛغ ا٘ٗت٧ؼ ا٘ٛخ٤ّّ٢، ٢ٗبٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ ٧ًُغ اتٟٝ ٠ػا ٧٘عْٟٙ 
تًغٞ ؼَٚ كُؼ ؿٟٝ، ٢ٗبٜ ٧كضتٟ ًٟٛ ٦ّ ٗذ٧ؼ ٜٛ أؿْبؼٞ ٢ؼضٯخٟ؛ 

 . (2)٘ٙخؼ٧ل ٢ا٘خٝؽٞ

ٚ، أؼؿل ا٘ٗؿْٙنبٜ َٔبُٝك٢ٞ ٠5152ة/أَؿنؾ٦ّ٢321 ُسٛبغ٣ ا٨عؼث ؿٝج
٢َُؼ٥ إ٤٘ ا٪٧ٛؼ ؿ٧تب٥ ٝبئة غٛفٓ، ٧عنة اتٝخٟ ٮتٟٝ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ  (1)ا٘

١ٝٗ٘٢ب خ٧ّ٢ح ٦ّ نبي٢ٜ ٠ػٞ ا٘ؿٝج، ّؿ٤ً ا٘ٗؿْٙنبٜ ٦ّ أٜ ٧ؽ٢سٟ تبتٝج ؿ٧تب٥ 
٧تب٥ ٦ّ ا٘تغا٧ج؛ ٘كُؼ ، ٢ؼَٚ يغٚ ٢ٛإّج ا٪٧ٛؼ ؿ«فٕؼا»اُ٘كُؼ٣، ٢ُخغي٤ 

إٮ أٟٝ ٢آّ ي٤ٙ ا٘ؽ٢ار ٝخ٧سج ٬كؼاؼ . ؿٜ اتٝخٟ ا٘خ٦ ٗبٝح ٦ّ يٛؼ ا٘خبؿًج،
٢َُؼ٥ (9)ا٘ٗؿْٙنبٜ، ٢ٔتل ١ٛؼ٠ب ٢ٔغؼٞ يفؼث آٮِ غ٧ٝبؼ ، ٧٢تغ٢ أٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘
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أؼاغ ٜٛ ٢ؼاء ٠ػٞ ا٘ٛكب٠ؼث أٜ ٧أٜٛ سبٝة ا٪٧ٛؼ ؿ٧تب٥، ٧٢سًٟٙ ؿّٝغا ٢٘٘غٞ 
 خٟ.ٛضٛغ تًغ ٢ّب

٢خؽا٧غح ٛٗبٝج ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ ٦ّ ا٘غ٢٘ج تًغٛب أًٝٚ ي٧ٟٙ ٢ا٘غٞ ا٘ٗؿٙنبٜ 
٢َُؼ٥ تئٛؼث ا٘عبؽٝغاؼ٧ج ا٘ٗتؼ٣ ٚ، ٠5152ة/٢ّٝٛتؼ٦ّ321 ف٢ال ؿٝج (1)ا٘

. ٢يٝغٛب ٛبح ا٪٧ٛؼ ٔب٦ٝ (9)٢ٗبٜ ٟ٘ ٜٛ اً٘ٛؼ ٢٧ٛئػ ٝض٢ ذٯد يفؼث ؿٝج
ٚ، 5151ٛب٠٢٧ة/٦ّ325 ؼت٧ى ا٪٢ل ؿٝج  ( 51)أ٧ٛؼ آع٢ؼ ٗت٧ؼ( 3)تب٥ ا٘ؼٛبش

ع٢ؼ آٛضٛغ ٦ّ إٛؼث أفبؼ تًل ٗتبؼ ا٪ٛؼاء ي٤ٙ ا٘ٗؿْٙنبٜ خ٧٘٢ج اتٟٝ ا٪٧ٛؼ 
ّأيسة ا٘ٗؿْٙنبٜ ػٖ٘ ٦ّ ا٘تبنٜ، ٢نٙة ضم٢ؼ ٢٘غٞ ٛضٛغ، ّٙٛب ضمؼ ٗت٧ؼ، 

٢خٗبٛل ٛسٙؾ ا٘ٗؿْٙنبٜ تضم٢ؼ ٗتبؼ ا٪ٛؼاء أًٝٚ ي٧ٟٙ تئٛؼث ا٨ع٢ؼ٧ج 
تأٌَ هى ُٖشيؼ فٖيب يظٓ يً » يٙٓ ا٘ٛؤؼط اتٜ إ٧بؾ ي٤ٙ ػٖ٘ ا٘ٗتؼ٣. ٢ٔغ 

األختبر اهيخلديج أً اتً شوعبً ّهٕ أيٖر آخّر نتٖر شّْ ُذا....فُؾد ذهم يً 
٢َُؼ٥ ٦ّ إٗؿبة اتٟٝ .  (11)«اهٌّادر اهغرٖتج ٢٠٢ ٛب ٧ف٧ؼ إ٤٘ ؼَتج ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘

ا٘خغؼر ٦ّ  ا٘عتؼاح اً٘ؿٗؼ٧ج؛ ٧٘عْٟٙ ٦ّ ا٘ؿٙنٝج ٜٛ تًغٞ، يٜ نؼ٧ٓ
 ا٢٘هبئِ ا١ٛ٘ٛج ٦ّ ٠ػٞ ا٘ؿٜ ا٘ك٧ُؼث ٢اْ٘خؼث ا٘ؽ٧ٝٛج إ٘ك٧ؼث.

ٚ، أعٙى ا٘ٗؿْٙنبٜ ي٤ٙ ٢٘غٞ ٠٢٧ٝ٢٧5151ة/325ج ٦ّ٢ ُسٛبغ٣ ا٪٤٘٢ ؿٝ
، ّعؼر ٦ّ ٢ٛٗة ضبّل (52)ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ أ٧ٛؼ آع٢ؼ ٗت٧ؼ ٢ه٧ْج عًٙج ا٪ٝهبؼ

ٗتؼ٣، ٢أٛؼ تكضتج ٗتبؼ ا٪ٛؼاء، ٢ٔغ خًبهٚ ٦ّ ٢ه٧ْج إٛؼ٧ج آع٢ؼ ا٘
 . (59)«أحّدا ال ٖلّل هَ شٖدٔ تل أيٖر آخّر نتٖر»ا٘ٗؿْٙنبٜ تأٜ 
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٢َُؼ٥ ي٤ٙ ا٘عؼ٢ر ٘ٙفبٚ ٘ٛٯٔبث ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل،  ٢٘ٛب يؽٚ ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘
ٚ، تأٜ ٧ؿبّؼ 5159/أتؼ٧ل٠ة٧322ؼ ٛضٛغ ٦ّ ؼت٧ى ا٪٢ل ؿٝج أٛؼ ٢٘غٞ ا٪ٛ

ّٛب تبًٕ٘ٙج ضخ٤  تكضتخٟ إ٤٘ تٯغ ا٘فبٚ، تًغ أٜ ٗبٜ ٔغ ؼؿٚ ٟ٘ أٜ ٢ٗ٧ٜ ٧ٕٛ
 .(52)٧ؼسى، ّخ٢سٟ ًٟٛ إ٤٘ تٯغ ا٘فبٚ ٦ّ ف١ؼ ؼت٧ى ا٨عؼ ٜٛ ا٘ؿٝج ْٝؿ١ب

٢َُؼ٥ إ٤٘ ضٙة، ٢اؿخًغ تًغ ػٖ٘ ٕ٘خبل ا٘ٗؿْٙنبٜ  ٢يٝغٛب ٢كل ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘
ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل، أٛؼ اتٟٝ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تب٬ٔبٛج ٦ّ ًٔٙخ١ب؛ ضخ٤ ٢ٗ٧ٜ ٦ّ ٛأٜٛ ٜٛ 

٢يغٚ عؽاٝخٟ ٢أ٢ٛاٟ٘، مبًٛٝب ٟ٘ ٢ٮء ٜٛ ١٧ّب، إ٘خبل، ٢أ٢ٗل ٟ٘ ضؼاؿج 
ّٛب ١٧ّب ضخ٤ ٢كٙح ٢ّٙل ا٘س٧ـ ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘ ا١٘بؼتج  ُٛبغؼث ا٘ٛغ٧ٝج، ا٘خ٦ هل ٧ٕٛ

، (51)إ٤٘ ضٙة تًغ ٕٛخل ا٘ؿُّْٙنبٜ ا٢ُ٘ؼ٥ ٢ٗتبؼ ا٪ٛؼاء ٦ّ ٢ًٛٔج ٛؼر غاتٓ
 ٠ة/322ّؼّل أ١ٙ٠ب غع١٘٢ٚ ٢نؼغ٠٢ٚ، ّخ٢ٓس٢١ا إ٤٘ غٛفٓ ٦ّ فًتبٜ ؿٝج 

. ٢ٔغ خًٓؼل ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ ٢ٜٛ ًٟٛ ٜٛ ا٪ٛؼاء اْ٘بؼ٧ٜ ٦ّ (59)5159ٚؿتخٛتؼ
ًُؼتبٜ، ا٘ػ٧ٜ ١ٝت٢ا ٜٛ أذٕبٟ٘ ٢أذٕبل ٜٛ ًٟٛ ٜٛ  نؼ١ٕ٧ٚ ٘غٛفٓ ١٘س٢ٚ ا٘
ٛٓب غع٢ٙا غٛفٓ مبٔح ي١٧ٙٚ ا٘ٛغ٧ٝج ٢َٙح ١٧ّب  ا٪ٛؼاء ٛب ٔغؼ٢ا ي٧ٟٙ، ٢٘

ّٛب، ذٚ خ٢س٢١ا إ٤٘ ٛكؼ ٦ّ ف١ؼ ؼ ٛمبٜ ا٪ؿًبؼ، ّأٔب٢ٛا ت١ب ذٛب٧ٝج يفؼ ٢٧
ٜٛ ا٘ؿٝج ْٝؿ١ب، ّغع٠٢ٙب ٧ً٘ٙب ٠٢ٚ ٦ّ أؿ٢أ ضبل، ٢ٗبٜ ٛى ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ 
٢َُؼ٥ ؽ٢سخٟ اتٝج ا٪٧ٛؼ ؿ٧تب٥ ٢٢ا٘غخ١ب، ٢ٝؽل ٦ّ ت٧ح أت٧ٟ ا٘ػ٥ تٝبٞ ٟ٘  ا٘

 .(51)تب٘تٝغٔب٧٧ٜٝ

٦ُٝٛ ت١ب ا٘س٧ـ ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘ ٦ّ ٛؼر غاتٓ ، (59)تًغ ا١٘ؽ٧ٛج اْ٘بغضج ا٘خ٦ 
ؿ٧ئج إ٤٘ إ٘ب٠ؼث، تغأ ا٪ٛؼاء ٦ّ ا٘خ٧ْٗؼ  ٢ي٢غث ٢ّٙل ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٦ّ ضب٘ج
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٢ا٘خفب٢ؼ ٦ّ خؼف٧ص فعك٧ج ٧٢ٔج ٛٝبؿتج ٘خ٦٘٢ ٛٝكة ا٘ؿٙنٝج، ّٕغ ؿ٤ً 
٢تًل ا٪ٛؼاء ٦ّ خ٧٧ًٜ اتٜ أؿخبػ٠ٚ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ  ،(53)ا٘ٛٛب٧ٖ٘ اُ٘سٙتبٜ

. ٢اٝخ٤١ ؼأ٥ (21)ُؿٙنبًٝب، ٧َؼ أ١ٝٚ ٘ٚ ٧خ٢ٝٗٛا ٜٛ خض٧ٕٓ ػٖ٘ ٘كُؼ ٔؿِّٟ
، ا٘ػ٥ اٛخٝى يٜ (22)ا٘غ٢اغاؼ ا٘ٗت٧ؼ (25)ٙنٝج ا٪٧ٛؼ ن٢ٛبٜ تب٥ا٘س٧ٛى ي٤ٙ ؿ

ُّب»ٔت٢ل ا٘ٛٝكة؛ ّٕبل ٟ٘ ا٪ٛؼاء   .(29)«يب ؽٌدٌب ٌشوعً إال أٌح عّّؽب أّنر

٧٢ؼسص ؼّل ا٪٧ٛؼ ن٢ٛبٜ تب٥ ٢خؼغغٞ ٦ّ ٔت٢ل ٠ػا ا٘ٛٝكة تؿتة 
ٔذٕل  يٜ إذبؼخ١ٚ اْ٘خٜ ٢ذ٢ؼخ١ٚ ي٧ٟٙ، ّمًٯا٘ع٢ِ ٜٛ َغؼ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٢

 ا٘ٛؿئ٧٘٢ج، ٢امنؼاة ا٪٢مبو ا٘غاع٧ٙج ٘ٙتٯغ.

ؿؼيبٜ ٛب خ٧ُؼح ا٪٢مبو تب٘ٝؿتج ٧ٛ٫٘ؼ ٛضٛغ، ا٘ػ٥ تغأ ٧ْٕغ ٛٗبٝخٟ 
٢َُؼ٥، ٢ٛب ٘تد أٜ  ا٘ؿ٧بؿ٧ج ٢٢هبئْٟ ا٘خ٦ ضبؽ ي١٧ٙب ٦ّ ي١غ ٢ا٘غٞ ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘

٤ً يؽٟ٘ اتٜ يٟٛ ا٘ٗؿْٙنبٜ ن٢ٛبٜ تب٥ يٜ ٢ه٧ْج إٛؼث آع٢ؼ ا٘ٗتؼ٣، ذٚ ؿ
٘ٙضك٢ل ي٤ٙ تًل أ٢ٛال ٟٛٝ ٧٘ؿخ٧ًٜ ت١ب ي٤ٙ ضؼة ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل، 
٢َُؼ٥  ّكبغؼٞ ي٤ٙ ٔغٍؼ ٗت٧ؼ ٜٛ ا٘ٛبل، تًغ أٜ ؿؼح إفبيج تأٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘

. ٢ٔغ أفبؼ اتٜ (22)ٔتل أٜ ٧خ٢سٟ إ٤٘ تٯغ ا٘فبٚ ٔغ خؼٖ ٟ٘ ٛبئج أِ٘ غ٧ٝبؼ
ُْٝتل أراد أً ٖلتط  »٢ٛبٜ تب٥ تأٟٝ إ٤٘ ػٖ٘ ٦ّ ؿ٧بٓ ضغ٧ذٟ يٜ ؿٙنٝج ن (21)ُؽ

 -(29)ؽوٓ شٖدٔ يحيد تً اهَغّرٔ، ّٖأخذ يب يؾَ يً اهيبل. فلبى األيٖر أترم
ّكبى يؾَ يً تلٕ يً اهُجوتبً ّكبهّا: ال شتٖل إهٓ أذْ اتً  -رأس اهُجوتبً

أشخبذٌب تّجَ يً اهّجٍّ حخٓ خذُة أرّاحٌب. ِٖوم أشخبذٌب تٌٖنى، ّٖغوة كِّرا، 
. ّخغعل «ونّا ّهدٍ اٗخر! فال نبً ذهم أتّدا إال إً ُونٌب أجيؾًّٖخرٖدًّ أً خِ
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تًل ا٪ٛؼاء ٦ّ خ١غئج ا٪٢ٛؼ، ٢اٝخ٤١ ا٪ٛؼ تأعػ ؿخ٧ٜ أِ٘ غ٧ٝبّؼا ٜٛ ا٪٧ٛؼ 
 ٛضٛغ غ١ًّب ٘ٙؿٙنبٜ ن٢ٛبٜ تب٥ ٦ٗ٘ ٧ؿخ٧ًٜ ت١ب ي٤ٙ ٔخبل اً٘ذٛب٧٧ٜٝ. 

٢َُؼ٥ ٦ّ٢ م٢ء ٛب ؿتٓ ٧خت٧ٜٓ ا٘ك٢ًغ ا٘ؿؼ٧ى ٧ٛ٫٘ؼ ٛضٛغ تٜ َٔ بُٝك٢ٞ ا٘
١ُٛٛج عٯل  ُٗتؼ٣ ا٘ ي٤ٙ ٛؿؼش ا٪ضغاد ا٘ؿ٧بؿ٧ج، ٢خّٕٙغٞ يغّغا ٜٛ ا٢٘هبئِ ا٘

ٔك٧ؼث، ٧َؼ أٜ ٠ػٞ ا٘ٛٗبٝج ٔغ ّٕغ٠ب تًغ ٕٛخل ٢ا٘غٞ ا٘ٗؿْٙنبٜ  ؽ٧ٝٛج ّخؼث
٢َُؼ٥ ٦ّ ٛؼر غاتٓ، ٢خغ٢٠ؼ يٯٔخٟ ٛى اتٜ يٟٛ ا٘ٗؿْٙنبٜ ن٢ٛبٜ تب٥ ا٘ػ٥  ا٘
يؽٟ٘ ٢كبغؼٞ، ٢ٔغ أس١ل ٗل ػٖ٘ أ٥ ؼَتج ٘غ٧ٟ ٦ّ ا٢٘ك٢ل إ٤٘ ٛٝكة 

 ا٘ؿٙنٝج.

 األّل:اهؾالكج تًٖ األيٖر يحيد تً اهَغّرٔ ّاهشُّْوعبً شوٖى  -
تًغ أٜ اؿخ٤٘٢ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل ي٤ٙ تٯغ ا٘فبٚ، ٔؼؼ ا٘ؽضِ تس٢٧فٟ 

 23ي٤ٙ ٛكؼ تًغ أٜ ّفٙح ٛضب٢ٮخٟ ٦ّ إغعبل ُؿٙنب١ٝب خضح نبيخٟ، ٦ّ٢ 
ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘  -ٚ، اكنغٚ ا٘س٧فبٜ ٠5151ة /٧ٝب٧ؼ 322ٜٛ ػ٥ ا٘ضسج ؿٝج 

٘ٛٛب٧ٖ٘، ٢اؿخ٧ٯء ، ٢اٝخ١ح اً٘ٛؼٗج ت١ؽ٧ٛج ا(21)٦ّ اٖ٘ؼ٧ِغا٧ٝج -٢اً٘ذٛب٦ٝ
   .(29)ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل ي٤ٙ إ٘ب٠ؼث

٢تًغ ٠ػٞ اً٘ٛؼٗج، ٦ّ٢ ٛضب٢٘ج ٜٛ ا٘ٗؿٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ٮؿخٛب٘ج ٗتبؼ أٛؼاء 
ُٛضٓؼٚ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٢خأ٧ِ٘ ٢ٙٔت١ٚ، ٢مٛبٜ ٢ٮئ١ٚ ٟ٘ ، أؼؿل ٦ّ أ٢ل ا٘

 (23)ٚ، إ٤٘ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ ٧أٛؼٞ تب٘ضم٢ؼ إ٤٘ ٢نب٧5151ٟٔٝب٧ؼ٠/22ة329ؿٝج
تبٖ٘ؼ٧ِغا٧ٝج ٢ٟ٘ ا٪ٛبٜ، ٢تبًْ٘ل اٛخذل ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ ١٘ػا ا٘نٙة، ّٙٛب ضمؼ إ٧ٟ٘ 

يذُْة، ّؽيبيج ؽذيبٌٖج، ّأؽعبٍ ّركج تبأليبً، ّأيرٍ  (91)أهتشَ كفعبً يخيل»



 الغوري ق ائمة هدايا األمير دمحم بن السلطان ق انصوه                                             جمال دمحم عليعمر  د. 

 م(0202أكتوبر ) -العدد التاسع                                        ية املصرية                                                   والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

988 

فٕ تٖخَ اهذٔ  (92) ، ّأشنً اهدفخردار(95)تأً ٖشنً فٕ يدرشج أتَٖ تبهشراتشًٖٖ
 . (99)«تبهتٌدكبًٌٖٖ

ُْٝت ل ٛى اتٜ إ٧بؾ ٧٢غيٚ ؼ٢ا٧خٟ ض٢ل ٕ٘بء ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ ٧٢خْٓ اتٜ ُؽ
ّنبً شٖدٔ يحيد كد كبتل شوّٖيب فٕ أّل دخّهَ يضر  »تب٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ت٢ٕٟ٘:

تحنى ّؽِد نختَ هَ  (92)ؽوٓ ٖد أخٕ جوتٕ ّكبظٕ اهؾشنر يحيد أفٌدٔ
. ٢٠٢ ٛب ( 91)«اهشُّْوعبً شوٖى، ّحوف هَ أّٖظب أٌَ ال ٖظرٍ تّجَ يً اهّجٍّ

كضج خبؼ٧ظ ٕ٘بء ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تب٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل ٢٠٢ أ٢ل ف١ؼ  ٧ؤٗغ
ٛب ٢ؼغ ٦ّ ٧ٛ٢٧بح ضٛٙج ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل ي٤ٙ  -أ٧ّمب–ا٘ٛضؼٚ، ٧٢ؤ٧غ ػٖ٘ 

ّٖى »تٯغ ا٘فبٚ ٢ٛكؼ ا٘ٛض٢ْهج ٦ّ ا٪ؼف٧ِ اً٘ذٛب٦ٝ، ٢ا٘خ٦ سبء ١٧ّب: 
 (.99)«عبؽخَاهشتح غرث يحرى ....ؽلد دّٖاً، ّضل اتً اهَغّرٔ ّكٓدى 

٢ٝؿخٝز ٜٛ ػٖ٘، أٟٝ ٦ّ ٠ػا ا٘خبؼ٧ظ َٖٔغٚ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ ٔبٝك٢ٞ ا٢ُ٘ؼ٥ 
 ٠غا٧بٞ إ٤٘ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ .

ٌُّب ُخعرح خشبؤالح ُيِٓيج حّل اهشتة اهذٔ دفؼ اهشُّْوعبً شوٖى األّل إهٓ 
َٔ ّركج تبأليبً؟ ّهيبذا َكِتل األيٖر يحيد  عوة األيٖر يحيد تً اهَغّرٔ ّاؽعبئ

 ذهم، ُّّ ٖؾوى أٌَ نبً شتّتب فٕ يلخل ّاهدٍ ّزّال ُيونَ؟

ًُٛبكؼث يٜ ا٘ؿتة ا٘ػ٥ غّى ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ  ٘ٚ ُخْكص ا٘ٛكبغؼ ا٘خبؼ٧ع٧ج ا٘
ُْٝتل  ٦ّ خبؼ٧عٟ ا٘ٗت٧ؼ  ٜٖ اتٜ ُؽ ا٪٢ل إ٤٘ إينبء ا٪ٛبٜ ٘ٙٝبكؼ٥ ٛضٛغ، إٮ أ

٘خ٦ ٧ُٜٛٗ أٜ ، ٔغ ٗفِ ا٘ٙذبٚ يٜ تًل ا٪٢ٛؼ ا(91)ا٘ػ٥ ٛب ٧ؽال ٛعن٢ًنب
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٢َُؼ٥  ٝؿخٝخز ١ٝٛب ا٘ؿتة ٢ؼاء ػٖ٘. ّٕغ ػٗؼ أٟٝ خٕبتل ٛى ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ ا٘
 ٦ّ إُ٘ؿنٝن٧ٝ٧ج)إؿنٝت٢ل(، ٢خضٓغد ًٟٛ ض٢ل ٛب سؼ٣ ٜٛ أضغاد ت٢ٕٟ٘: 

حنٓ هٕ شٖدٔ يحيد اتً اهشُّْوعبً؛ ٌّحً ٌخحدد ؽٌدٍ فٕ اهلشعٌعٌٖٖج »
ً َشوٖى شبٍ؛ ّكد ُنٌح ُرتح يً اتً كبل: هيَّب جبءٌٕ اهينخّة يً ؽٌد اهشُّْوعب

ؽيِّٕ فٕ خّفًٖ: األّل يً اتً ؽيِّٕ اهشُّْوعبً ُعّيٌَتبٔ أٌَ إً غفر تٕ كخوٌٕ، 
ٕٓ. فويَّب  ّاهذبٌٕ يً اهشُّْوعبً َشوٖى ّجٌّدٍ إً ٖغفر تٕ أحد يٌِى فوى ٖتق ؽو
 جبءٌٕ نخبة اهشُّْوعبً َشوٖى أٖلٌح تبأليبً يً ُذا اهجبٌة، ّهنً ٌغرح فٕ
 َٔ اهنويبح تؾط نويبح حضل ؽٌدٔ يٌِب يب حضل، فأرشوُح هَ يؼ رشّه
شخّضب يً ؽٌدٔ، ّأرشوح أكّل هَ: إٌٕ أرٖد اهخّنٖد ؽوَٖ فٕ األٖيبً، ّأً 
ٖحوف هٕ تيب ُّ نذا ّنذا. فوٓيب رجؼ إهَٖ اهرشّل تغٖر كظبء حبجج هى ٖشِل 

 ٌفٕ تيب ٌلّل. ذى ذهم ؽوٓ اهشُّْوعبً، ّكبل: ُّ ٖغً أٌٌب نبهجرانشج ٌلّل ّال
َُ ؽٓيب  َّ اهرشّل؛ ّنبً يً أنبتر اهرُّّى فشأهخ َّ يب عوتح. فوٓيب ؽبد إه نخة إه
ّراءٍ، فلبل:  ُنل خٖر، ّهنً ضؾة ؽوٓ اهشُّْوعبً حٖد غٌٌح تَ كوج 

 . (99)«اهّفبء

ُْٝتل ٧خمص أٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل اؿخعغٚ ٗل  ٦ّ٢ م٢ء ٛب ػٗؼُٞ اتٜ ُؽ
ُٖٛٙ ٛكؼ، ّٕغ ضبؼة ٢اٝخكؼ، ٢اؿخعغٚ ؿٯش ا٘ع٧بٝج ا٢٘ؿبئل ا٘خ٦ ُخ  ٜٛ ٟٝٗٛ

٢سبٜ  (93)عب٧ؼ تٖتئَؼاء ٗتبؼ ا٪ٛؼاء ٢اٝمٛب١ٛٚ إ٧ٟ٘، ي٤ٙ ٝض٢ ٛب ًّل ٛى 
٢ٜٛ ذٚ أغؼٖ أ٧ٛ٠ج خٕؼ٧ة ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ إ٧ٟ٘ ٦ّ ٧َ٢ؼ٠ٛب.  (21)تؼغ٥ اُ٘ؽا٦٘
خٚ ت١ٝ٧ٛب ٗبٜ ٦ّ ٔؿٓؼ٧ٓج خبٛج، ضخ٤ ٧ضٕٓ ا٘ٗؿْٙنبٜ  ّبٮخكبل ا٘ػ٥خض٧ٕٓ ػٖ٘، 
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ؿ٧ٙٚ ٛب ٧ُؼ٧غ، ٢٠٢ إمًبِ ا٘ست١ج ا٘غاع٧ٙج ا٧ٗ٢ٙٛٛ٘ج ا٘خ٦ ٧خؽي١ٛب ا٘ٗؿْٙنبٜ 
 ن٢ٛبٜ تب٥، ٢سػة أيغإغ ٗت٧ؼث ٜٛ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٘كب٘ضٟ. 

ُٛضخٛل أٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل َيٙٚ ٜٛ تًل س٢اؿ٧ؿٟ تبٕ٘ب٠ؼث ، (25)٢ٜٛ ا٘
٧ٓ تًل أٛؼاء ا٘ٛٛب٧ٖ٘ اْ٘بؼ٧ٜ إ٧ٟ٘، ا٘عٯّبح ا٘خ٦ ضغذح ت٧ٜ يٜ نؼأ٢

ِّٟ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ، يٝغٛب يؽٟ٘ ٜٛ ٢هبئْٟ ٢كبغؼ  ا٘ٗؿْٙنبٜ ن٢ٛبٜ تب٥ ٢اتٜ ي
ٗذ٧ّؼا ٜٛ أ٢ٛاٟ٘، ّأؼاغ أٜ ٧ؿخُل ٠ػا ا٪ٛؼ ٘كب٘ضٟ، ّأضمؼ اتٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ 

٢َُؼ٥ إ٧ٟ٘ ٢أٗؼٟٛ ٢ؼضة تٟ ٢تبٍ٘ ٦ّ خًه٧ٟٛ، ٢تػٖ٘ ٧ٗ ٢ٜ ٔغ أين٤ ا٘
ك٢ؼث ٛعخْٙج يٟٝ أٛبٚ ا٘ٝبؾ. ٦ّ٢ ا٢٘ٔح ْٝؿٟ ٧ؿخعغٟٛ ٢ٗؼٔج مُن 
٬مًبِ ا٘ٗؿْٙنبٜ ن٢ٛبٜ تب٥، ٢خضس٧ٚ ٢ٔخٟ، ٢ٛضب٢٘ج إتًبغ ٗذ٧ؼ ٜٛ أٛؼائٟ 

 ٢ا٘ض٢ٙ٧٘ج غ٢ٜ ٘س٢ئ١ٚ إ٧ٟ٘. 

٧٘٢ؾ أغل ي٤ٙ ػٖ٘، يٝغٛب افخغح ٕٛب٢ٛج ا٘ٗؿْٙنبٜ ن٢ٛبٜ تب٥ ٢ٜٛ ًٟٛ 
ا٘عؿبئؼ تبً٘ذٛب٧٧ٜٝ ٦ّ أٗذؼ ٜٛ ًٛؼٗج، أٛؼ ا٘ٗؿْٙنبٜ ٜٛ ا٘ٛٛب٧ٖ٘، ٢أ٘ضٓ 

أفردٍُ هَ، فؾٌد ذهم خرر شٖدٔ يحيد  (22)أً ٖخرر تشٌجق»ؿ٧ٙٚ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ 
اتً اهيرحّى َكبٌُضٍّ اهَغّرٔ، ّأير تؾط ييبهٖنَ أً ٌُٖبٔدٔ: ٖب يؾبشر 

يً أراد أً ٖحلً ديَ، ّخشوى هَ ٌفشَ فوٖأخٕ إهٓ خحح شٌجلٌب ُذا،  اهجرانشج
. ا٪ٛؼ ا٘ػ٥ ٧َُت٧ٖٜ ٧ْ٧ٗج اؿخعغاٚ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل ٘ؿٯش ا٘ٛٗؼ «ّهَ األيبً

٢ا٘ض٧ٙج، تمؼة إ٘ٛب٢ٛج ا٘ٛؿٙضج ا٘خ٦ ٢ٕ٧غ٠ب ا٘ٗؿْٙنبٜ ن٢ٛبٜ تب٥، ٢ػٖ٘ 
٢اعؼاس١ٚ ٜٛ ٛعبتئ١ٚ ٢ٗ٧٢ٜ ١٘ٚ تعؼ٢ر ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تب٘ؼا٧ج ٧٘نٛئٜ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ 

 ا٪ٛبٜ.
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أٛب يٜ ا٘ؿتة ٢ؼاء ٔت٢ل ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ ٪ٛبٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل، ؼَٚ أٟٝ 
ُٟٛٙٗ ٦ّ ٛؼر غاتٓ، ٧ّؼسى إ٤٘ إغؼاٟٗ تأٜ  ٗبٜ ؿتّتب ٦ّ ٕٛخل ٢ا٘غٞ ٢ؽ٢ال 
اً٘ٛبؼٖ اً٘ؿٗؼ٧ج خؿ٧ؼ ٦ّ كب٘ص اً٘ذٛب٧٧ٜٝ، تًغ اٝخكبؼ٠ٚ ٘ٙٛؼث ا٘ذب٧ٝج ٦ّ 

٧ِغا٧ٝج، ٢أكتص ؿ٢ٕن ا٘س٧ؽث ٢ا٢٘سٟ إ٘ت٦ٙ ٛب ٢٠ إٮ ٛؿأ٘ج ٢ٔح، ٢ٕٛخل اٖ٘ؼ
ٗذ٧ؼ ٜٛ ٛٛب٧ٖ٘ أت٧ٟ اُ٘سٙتبٜ ٠٢ؼ٢ة ا٘تًل ا٨عؼ، ٢أٟٝ ٜٛ ا٪ؿٙٚ ٔت٢ل 
 ،ٟ٘ ِّٟ يؼل ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘ػ٥ ٢سغ ٧ّٟ ٛٯًػا آًٛٝب ٧خٛؿٖ تٟ تًغ يغاء اتٜ ي

ّعنؼ تتبٟ٘ أٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ  ٢ؼتٛب ضٝٓ ي٧ٟٙ ً٘غٚ خُّٟٛٗ ٜٛ ا٢ْ٘ؽ تب٘ؿٙنٝج،
ا٪٢ل ٧ُسٙؿٟ ٦ّ ضٗٚ ٛكؼ تًغ ؼض٧ٟٙ ي١ٝب، ٢ٮ ٧ٜٛٗ أٜ ٝخسب٠ل ؼَتج 
ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ ٦ّ ا٘ٛضبّهج ي٤ٙ ا٪ٛٯٖ ٢ا٪٢ٔبِ ا٘ٗذ٧ؼث ا٘خ٦ خؼ١ٗب ٢ا٘غٞ 

 .(29)تبٕ٘ب٠ؼث ٧َ٢ؼ٠ب ٜٛ ا٘ٛغٜ ا٘ٛكؼ٧ج ٢ا٘فب٧ٛج

ِّٟ  ٦ّ٢ ا٘ض٧ٕٕج ٮ ٧ٜٛٗ ايختبؼ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ عبئًٝب ٘ٙٛٛب٧ٖ٘، أ٢ ٮتٜ ي
ا٘ٗؿْٙنبٜ ن٢ٛبٜ تب٥، ٦ّْ ٠ػٞ ا٘ؿٜ ا٘ك٧ُؼث، ض٧د ٗبٜ ٦ّ ا٘عبٛؿج يفؼ 
٢تمًج أف١ُؼ، ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ ا٘عتؼاح ا٘ؿ٧بؿ٧ج ا٘خ٦ ضبؽ٠ب ٦ّ ي١غ أت٧ٟ 
ا٘ٗؿٙنبٜ، إٮ أ١ٝب ٗبٝح ٧َؼ ٗب٧ّج، عبكج أ١ٝب ٗبٝح ٦ّ ّخؼث ؽ٧ٝٛج ٔك٧ؼث، 

ا٘خضٗٚ ٦ّ ٔؼاؼاخٟ ٢اًْٝبٮخٟ، ٛى يغٚ ٢س٢غ ٢تب٘خب٦٘ ٘ٚ ٧ٜٗ تبؿخنبيخٟ 
فعك٧ج يبٔٙج خ٢ٓس١ٟ ٢ُخؼفغٞ، إ٤٘ سبٝة خأذؼٞ تب٘هؼ٢ِ إ٘بؿ٧ج ا٘ٝبسٛج يٜ 
ٕٛخل أت٧ٟ، ٢يؽٟ٘ يٜ ٢هبئْٟ ٢ّٕغاٟٝ ٘ٛٗبٝخٟ ا٘ؿ٧بؿ٧ج، ٢ٛكبغؼث أ٢ٛاٟ٘. ٢٠٢ 

ُْٝتل ي٤ٙ ٘ؿبٟٝ ت٢ٕٟ٘:  اهلل فٕ ُنٌُح يؼ اهرُّّى؛ ّأٌب أشأل »ٛب أفبؼ إ٧ٟ٘ اتٜ ُؽ
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. ا٪ٛؼ ا٘ػ٥ ٧ُت٧ٜ أٜ ٢ٮء (22)«ٔشرِّٔ أً ٖنشرُى، ٌّٖضر اهجرانشج ؽوِٖى
 ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ ٢يبنْخٟ ٗبٝح ٛى ا٘ٛٛب٧ٖ٘، ٢ٗبٜ ٧ؼس٢ ٜٛ اهلل اٝخكبؼ٠ٚ.

ي٤ٙ أ٧ج ضبل، ٝسص ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل ٦ّ ا٘ؿ٧نؼث ي٤ٙ ٛكؼ، ٢إ٘مبء 
ؽ٧٢ٙج، ٢ٛب إٜ اؿخٕؼح  ي٤ٙ ٕٛب٢ٛج ا٘ٗؿْٙنبٜ ن٢ٛبٜ تب٥، ٢فٕٟٝ ي٤ٙ تبة

ُٛخس١ّب إ٤٘  ُُٛبغؼخ١ب  ا٪٢مبو ٟ٘، ٢اٝخ٤١ ٜٛ خٝه٧ٚ فئ١ٝ٢ب ا٘غاع٧ٙج، ضخ٤ ٔؼؼ 
ٚ، ٢ٔغ أٛؼ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ ٠5151ة  /ؿتخٛتؼ 329تٯغ ا٘فبٚ ٦ّ فًتبٜ ؿٝج 

٢َُؼ٥ تأٜ ٧ؿبّؼ ًٟٛ، ّخس١ؽ ٢ؿبّؼ ُكضتخٟ، ٢اؿخٛؼ ٦ّ ضٙة ضخ٤ ٔؼؼ  تٜ ا٘
بٟ٘ إ٤٘ إؿنٝت٢ل، ٢ًٟٛ تًل ا٪ٛؼاء ٧ضخْه٢ٜ تٟ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل إؼؿ

٢ٗ٧ٜ٘ تكضتخٟ  (21)إ٤٘ أٜ ٧غعل إؿنٝت٢ل، ٢أؼؿل ًٟٛ ا٘ع٢اسب ٢٧ٝؾ اً٘بغ٦٘
. ٢ٗبٝح ؽ٢سخٟ (29)٠5159ٚة/ٛب٢٧ ٠ُ322ٝبٖ، ٢ػٖ٘ ٦ّ ؼت٧ى ا٨عؼ ؿٝج 

تٝح ا٪٧ٛؼ ؿ٧تب٥ ٢٢ا٘غخ١ب ٔغ ٢كٙخب إ٤٘ غٛفٓ، ذٚ ؼضٙخب إ٤٘ إؿنٝت٢ل ٦ّ 
. ٢ً٘لَّ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل أؼاغ أٜ ٧ٕنى ٗل ا٘نؼٓ (21)ج ْٝؿ١بكْؼ ٜٛ ا٘ؿٝ

ي٤ٙ ي٢غث ا٘ؼ٢ش ا٧ٗ٢ٙٛٛ٘ج، ت٢س٢غ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ ا٢ُ٘ؼ٣ ٦ّ ٛكؼ 
٢ا٘خْبِ ٢ّٙل ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ض٢ٟ٘، ٢ؼتٛب نٙة ٟٛٝ عب٧ؼ تٖ ػٖ٘ ضخ٤ ٮ ٢ٗ٧ٜ ٟ٘ 

 ٛٝبّؾ ؿ٧بؿ٦ أ٢ ٥٢ًٝٛ.  

ّٛب تئؿنٝت٢ل، ضخ٤ أكغؼ ا٘ٗؿْٙنبٜ ُؿ٧ٙٛبٜ  ٢َُؼ٥ ٧ٕٛ هل ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ ا٘
ٚ( ّؼٛبًٝب ٦ّ ف١ؼ ؼسة ؿٝج 5199- ٠5121ة /312-329تٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل)

ٚ، ت٢ًغث ا٘ٛكؼ٧٧ٜ إ٤٘ تٯغ٠ٚ ّؼضل ًٛهٚ ا٘ٝبؾ، ٢٘ٚ ٠5159ة/٢٧٘٢٧ 321
ٜٛٓ ٘ٚ ٧ف١ٙٛٚ اْ٘ؼٛبٜ ١ٝٛٚ: ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ ٢َُؼ٥ ٢تًل  ٧تٓ إٮ ا٧ٕٙ٘ل ٛ ا٘
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. ٧٢تغ٢ أٜ ا٘ؿتة ٦ّ يغٚ إؼؿبل ا٘ٗؿْٙنبٜ (29)أٛؼاء ا٘غ٧بؼ ا٘ٛكؼ٧ج ٢أي٧ب١ٝب
ُؿ٧ٙٛبٜ ٧ٛ٫٘ؼ ٛضٛغ إ٤٘ ٛكؼ، ٢ا٘خضْه ي٧ٟٙ ن٢ال ٠ػٞ ا٘ؿ٢ٝاح، ٢٠ خع٢ّٟ 
أٜ خٝخْل ا٘تٯغ ا٘ٛكؼ٧ج ي٧ٟٙ ت٢ًغخٟ، ٧٢ٙخِ ا٘ٝبؾ ٜٛ ض٢ٟ٘، ٢٠٢ ٛب ٧ؤٗغ 

يٝغٛب أعػٞ ًٟٛ إ٤٘ إؿنٝت٢ل، ٢هل ٠ٝبٖ خضح ٛب ٛب ًّٟٙ ٢ا٘غٞ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ 
 ٧ُفتٟ تب٬ٔبٛج ا٘ستؼ٧ج. 

٢َُؼ٥  ٫٘ؿِ ٘ٚ خكٙٝب أ٧ج ٢ًٙٛٛبح  خْك٧ٙ٧ج يٜ ض٧بث ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ ا٘
ٛتٍٙ عٛؿٛبئج غؼ٠ٚ يذٛب٦ٝ ٗل أذٝبء إٔبٛخٟ ٦ّ إؿنٝت٢ل، ٧َؼ أٟٝ ُعكِّق ٟ٘ 

ُٛؿؼًّب ٦ّ ٛأٟٗٙ ٢ٛفؼتٟ، ٢أْٝٓ ٗذ٧ّؼ إهٓ »ا ٜٛ ا٪٢ٛال ي٤ٙ ٛٙػاخٟ ٢٧ٚ، ٢ٗبٜ 
ًِٖ يؼ يب نبً هَ يً أتَٖ يً اهيوم ّاهّكّف تبهلبُرث ّحوة  أً َؽالٍ اهٓد

ذٚ أٔبٚ تغٛفٓ  ،«إهٓ شخًٖ درُّيب (23)ّغٖرُيب فحعح يٌزهخَ ّاٌحعح ؽوّفخَ
ٚ، ٠5159ة /321ٛغث، ٢ٮ ًٝٙٚ خبؼ٧ظ ٢ك٢ٟ٘ إ١٧٘ب، ّؼتٛب خ٢ٜٗ تًغ ؿٝج 

ة ٢َٔنٜ ت١ب ٛغث، ٢تًغ ػٖ٘ خ٢سٟ إ٤٘ إؿنٝت٢ل، ٢ٛب ٘تد أٜ خ٢سٟ  إ٤٘ ضٙ
 . (11)5125ٚ-٠5121ة /٢321خ٦ّ٢ ٠ُٝبٖ ؿٝج 

 كبئيج ُداٖب األيٖر يحيد تً َكبٌُضٍّ اهَغّرٔ إهٓ اهشُّْوعبً شوٖى األّل اهؾذيبٌٕ:

ي٤ٙ ضٓغ -ا٢٘ذ٧ٕج ٢ٛم٢و ا٘غؼاؿج ٘ٚ ٧ؿتٓ ٝفؼ٠ب أ٢ غؼاؿخ١ب ٜٛ ٔتل
٢َُؼ٥  (15)٦٠٢ يتبؼث يٜ ٔبئٛج -ي٦ٛٙ ٠غا٧ب ٔٓغ١ٛب ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ َٔبُٝك٢ٞ ا٘

إ٤٘ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل يٝغ غع٢ٟ٘ ٛكؼ. ٢ٔغ أَْل ا٘ٛؤؼع٢ٜ اً٘ٛبكؼ٢ٜ 
ػٗؼ أ٧ج خْبك٧ل ي١ٝب، ٢٠٢ ٛب ٧تؼؽ أ٧ٛ٠خ١ب. ٠٢ػا ا٢ٝ٘و ٜٛ ا١٘غا٧ب ٗبٜ ٜٛ 
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ُٛختًج ت١غِ ا٘غع٢ل ٦ّ ا٘نبيج ٢إه١بؼ ا٢٘ٮء ٢ا٬عٯق ٢ٗؿة  ا٪٢ٛؼ ا٘
 . (12)ث ا٘ٗؿْٙنبٜ ٢ٛضتخ٢ٟٛٓغ

ُٛٯنْج ا٘خ٦  (19)٢ٔغ ػٗؼ إٕ٘ٙفٝغ٥ ُٛٗبختبح ا٘خ١َّبغ٥ ٢ا٘ ٜٖ ٜٛ ٕٛبكغ ا٘ أ
ِّد هَلُتّل اهيالعفج ّاهَيَترَّث اهخٕ » ٖجة أً ُخَّدػ يً األهفبغ اهيشخِحَشٌج يب َُٖي

خخيٖز فٕ اهيّدث... ّكد جرح اهؾبدُث أً ُخّٓدػ ُذٍ ا هركبػ يً أّضبف اهشٕ 
ِِدْ إهَٖاهُي . ٢٠٢ ٛب سبء ٦ّ اّخخبض٧ج إ٘بئٛج، «ِِدْ يب ٖحشٌَِّ فٕ ٌفس اهُي

اهيجِز »ض٧د يتؼ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ يٜ خ٢امًٟ ٧ّٛب ٧ٕغٟٛ ٘ٙٗؿْٙنبٜ تٛب ٝكٟ: 
٦ّ٢ آعؼ ، (12)«يً فبٖط اهضدكبح اهشرٖفج شرفِب اهلل خؾبهٓ ّؽغيِب...
٢َُؼ٥ ٦ّ خ٢امى ٜٛ ا٘ٗؿ ْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل  إ٘بئٛج نٙة ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ ا٘

ّفٓ اير اهلبٖيَ ّتشع اهٖدًٖ فشؤال اهييوّم يً » ٔت٢ل ا١٘غا٧ب تٛب ٝٓكٟ:
ٗٛب ٢ؼغ ػٗؼ اؿٟٛ تك٧ُج  ،(11)«اهضدكبح اهشرٖفَ كتّل ذهم هلل خؾبهٓ

٢٠٢ ٛب ٧ؤٗغ أٜ نت٧ًج ا٠٬غاء ، (19)«اهييوّم يحيد»ا٘خ٢امى ٢ا٘نبيج ت٢ٕٟ٘: 
 ا١ٛ٘ؽ٢ٚ)ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ( إ٤٘ ا٘ٛٝخكؼ)ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ(.٢هؼ٢ّٟ ٛعخْٙج ٠ُٝب ٜٛ 

٢إػا ٗبٝح إ٘بئٛج ٧َؼ ٛؤؼعج، ّئٟٝ ٔغ ؿتٓ ٢أٜ أفؼٝب إ٤٘ أٜ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ 
٢َُؼ٥ ٢ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل ٔ ٧ٝب٧ؼ ٠ة/329غ خٕبتٯ ٦ّ أ٢ل ا٘ٛضؼٚ ؿٝجتٜ ا٘

ؿعج ٚ، ٢ٜٛ ذٚ ُٝؼسص خبؼ٧ظ ٗخبتخ١ب ٦ّ ٠ػا ا٢٧٘ٚ. ٦٠٢ يتبؼث يٜ 5151ٝ
ٕٝٙح ٜٛ ا٢٘ذ٧ٕج ا٪ك٧ٙج ا٢ْٕٛ٘غث، ٛذل ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٢٘ذبئٓ ا٘خبؼ٧ع٧ج ا٧ٕٓ٘ٛج. ٢ٔغ 

أ(، ي٤ٙ ٢ؼٓ أكْؼ ا٢ٜٙ٘ تب٘ضتؼ ا٪ؿ٢غ  13ٗختح ٦ّ كْضج ٢اضغث )ا٢٘ؼٔج 
 تعن ا٘ٓؼٔبو ا٘غاؼر كًة إ٘ؼاءث، ٢ا٘ٝق تضب٘ج س٧ٓغث.
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ا٘هب٠ؼ٥، ٢ٗبخة ٠ػٞ إ٘بئٛج يتغ ا٘س٢اغ تٜ ٢ٛؿ٤ تٜ ّبؼؾ تٜ يتغ اهلل 
٢ٔغ ٗخة اؿٟٛ ٦ّ آعؼ إ٘بئٛج تب٘كْضج ا٪٤٘٢)٢سٟ ا٢٘ذ٧ٕج(، ٢ػٗؼ أٜ ٢ا٘غٞ 

ة( َخٖٛٙ تبؿٟٛ ٢٠13 ا٘ػ٥ أ٤ٙٛ ي٧ٟٙ ٛضخ٧٢بخ١ب. ذٚ ٝسغ ٦ّ ه١ؼ٠ب)ا٢٘ؼٔج 
ٚ. ٢٠٢ ٛب ٧ُٜٛٗ أٜ 5119ٛبؼؾ  /٠ة391ُسٛبغ٣ ا٪٤٘٢ ؿٝج  29ٛؤؼط ٦ّ 

ُٗختح ٧ّٟ ٠ػٞ ا٘ٝؿعج يٜ  ا٪كل. ًٝختؼٞ ا٘خبؼ٧ظ ا٘ػ٥ 

تبؼّؽا،  ج ّٕغ أ٠ٛل ا٘ٗبخة ا١٘ٛؽاح إ٠ٛبًٮأٛب يٜ أؿ٢ٙة ا٘ٗخبتج ٦ّ ا٢٘ذ٧ٕ
، «ٔب٧ٛج»٧َٓ٘٢ٜ ا١٘ٛؽاح ا٘ٛخ٢ؿنج ٦ّ ٢ؿن ا٘ٗٙٛبح إ٤٘ ضؼِ ٧بء ٛذل:

، ٢أؿٕن ضؼِ ا٘ٯٚ ٦ّ تًل «خًب٤٘»، ٗٛب اعخكؼ ا٘ٗبخة ْ٘ه «ّب٧ل»٢
ا٠خٛبٟٛ تبٕ٘ٝن ٦ّ ، ٛى «ا٘ؿنبٜ»، ٢«ؿنبٜ»، ٢«ا٘ؿنب٦ٝ»ا٘ٗٙٛبح ٛذل: 
 أَٙة ا٘ٗٙٛبح.

ا٘ٛٗخ٢تج تعن ا٘ؿ٧بٔج)أؼٔبٚ  (11)ٗٛب اؿخعغٚ ا٘ٗبخة ا٪ؼٔبٚ ا٘غ٢٧ا٧ٝج 
 ا٘ؿ٧بٔج(، ٗٛب ٢٠ ٢ٛمص تب٘سغ٢ل ا٘خب٦٘:

 األركبى اهدّٖاٌٖج)أركبى اهشٖبكج( األركبى اهٌِدٖج

9  

51  -  -   -   

59  

91  



 الغوري ق ائمة هدايا األمير دمحم بن السلطان ق انصوه                                             جمال دمحم عليعمر  د. 

 م(0202أكتوبر ) -العدد التاسع                                        ية املصرية                                                   والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

991 

ُٛػ٠تج، ٢ا٪ٔٛفج ػاح ا٧ٕ٘ٛج ٢إ٘بئٛج خمٚ ٠غا٧ب ٛخ٢ٝيج ٜٛ  ا٘خُّضِ ا٘ذ٧ٛٝج ا٘
ا٘ٗت٧ؼث، ا٘خ٦ سبءح ٗٛؼضٙج ذب٧ٝج ٘ٙٛؼاؿٯح ا٘خ٦ غاؼح ت٧ٜ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ 
٢َُؼ٥ ٢ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل، ٢تٛذبتج إه١بؼ ضؿٜ ا٧ّٝ٘ج، ٗٛب أ١ٝب ُخًتؼ يٜ  ا٘

٧بؼ٠ب ٛٗبٝج ا٘ٛؼؿل ٢ا٘ٛؼؿل إ٧ٟ٘ ٢ٔغؼٞ، ٢ٛ٢مى خٕغ٧ؼٞ ٢اضخؼاٟٛ، ٢أٜ اعخ
 ٗبٜ تضؼق ٢يٝب٧ج ٗت٧ؼث.

ُٛكضِ   ُٛعخْٙج، ّسبء ا٘  ٍٜ ٛٓب يٜ نؼ٧ٕج يؼم١ب ّٕغ ضٛٙح غٮٮح ٢ًٛب أ
، ٢٠٢ تنت٧ًج ا٘ضبل ٧ؼٛؽ إ٤٘ ٢ضغث ا٘غ٧ٜ ا٬ؿٯ٦ٛ، ا٘فؼ٧ِ ي٤ٙ ؼأؾ ا١٘غا٧ب

٦ّ ض٧ٜ أٜ ا٘ؿ٧ِ ا٘ػ٥ ٧ؼٛؽ إ٤٘ ا٢ٕ٘ث اً٘ؿٗؼ٧ج، ٢ٗبٜ ٢ٛمى خٕغ٧ؼ ٜٛ ٔتل 
ػٖ٘ اً٘كؼ، عبكج ا٘ٛؽعؼِ تب٘ػ٠ة ٢ا٘ٛؼكى ا٘ؿٯن٧ٜ ٢ا٪ٛؼاء ٦ّ 

تب٘س٢ا٠ؼ، إٮ أٟٝ ٧ُٜٛٗ ايختبؼ خٕغ٧ٟٛ ٘ٙٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ٗؼٛؽ ٘ٙعم٢و ٢إيٯٜ 
ا٘نبيج ٢ا٢٘ٮء ٘ٙٗؿْٙنبٜ ا٘ٛٝخكؼ. ٢تًغ ػٖ٘ ٧أخ٦ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٢ا٘عغٚ، ٦ٗ٘ 
٧م١ٛٚ ا٘ٗؿْٙنبٜ إ٧ٟ٘ ٧٢عغ٢ٟٛٝ ٦ّ فئ٢ٟٝ ا٘ٛعخْٙج، ٢٠٢ ٛب  ٧غل ي٤ٙ اخؿبو 

 ٖٛٙ ٢ٗذؼث ا٘ضبف٧ج ٢ا٘عغٚ.ا٘

ُٛعخْٙج ػاح ا٘س٢غث اً٘ب٧٘ج  ذٚ خأخ٦ ا٪ٔٛفج ا٘خ٦ خمٚ أ٢ٝاو اْ٘ؼاء ا٘
ُٛؿخ٢ؼغث ٜٛ عبؼر ٛكؼ، ٦٠٢ خخٝبؿة ٛى ؽٜٛ ا٘فخبء ا٘خ٦ ٔغٛح ٧ّٟ  ٢ا٘

، إ٤٘ سبٝة ا٪ٔٛفج ا٘ٛكؼ٧ج ا٘ٛك٢ٝيج ٦ّ ٛغ٧ٝخ٦ ا٬ؿٗٝغؼ٧ج (19)ا١٘غا٧ب
ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٢أٛؼاؤ٠ٚ ي٤ٙ اؼخغائ١ب ٢اؿخًٛب١٘ب ٢ّبؼؿ٢ٗؼ، ٢ا٘خ٦ ضؼق ؿٯن٧ٜ 

٦ّ كٝبيج ٛٯتؿ١ٚ، ٢ا٘خ٦ ٗبٝح ُخٕغٚ ١٘ٚ ٜٛ ٗتبؼ ا٪ٛؼاء ٢ٝ٢اة تٯغ ا٘فبٚ 
، ٦٠٢ خخٝبؿة ٛى ٢ٝي٧ج ا٘ٛٯتؾ ا٘خ٦ ٧ؼخغ١٧ب (13)٦ّ ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘ٛٝبؿتبح
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ُٛػ٠تج، ذٚ أ٢ا٦ٝ  ا٘ٗؿْٙنبٜ اً٘ذٛب٦ٝ. ٢تًغ ػٖ٘ سبءح تًل ا٪غ٢اح ا٘ضؼت٧ج ا٘
فُّؼة ٢ا٢٘م٢ء، ٢ٔغٚ تًغ ػٖ٘ ا٘فنؼٝز ٗأضغ ا٪ً٘بة ا٘خؼ٧١٧ّج ا٘خ٦ ٝب٘ح ا٘

 ا٠خٛبٚ ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٢ٖٙٛ٘ ٢ا٘ؿٯن٧ٜ، ذٚ أ٢ا٦ٝ ا٘نًبٚ.

ُٛٝخٕبٞ تًٝب٧ج  ٦ّ٢ م٢ء ٛب ؿتٓ ٧خت٧ٜ أٜ ٔبئٛج ا١٘غا٧ب سبءح ٛخ٢ٝيج ٢
يٜ إينبء ك٢ؼث  أضؿٜ ا٘خُّضِ ٢أس٢غ ا٪ٔٛفج، ّمًٯتبُ٘ج، ّٗبٝح ٜٛ 

ا٘كٝبيج ٦ّ ٛكؼ أ٢اعؼ اً٘كؼ ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘، ٢إٜ ٗبٜ ٮ ٧ٛٗٝٝب ا٘سػٚ ٘ٛؿخ٣٢ 
 تخٕغ١ٛب؛ ً٘غٚ ًٛؼّج خبؼ٧ظ كٝبيخ١ب ي٤ٙ ٢سٟ ا٘خضغ٧غ.
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 ٌص اهّذٖلج
 ّجَ اهّذٖلج:   . أ

 ٘ضٛغ هلل ؼة اً٘ب٧ٜٛ٘ا-5
 ا٘ٛس١ةةةةةؽ-2
(95)ا٘ٗؼ٧ٚ اً٘ب٦٘ (91)ٜٛ ٢ٛٮٝب ا٘ٝسل ا٘فؼ٧ِ ٛضٛغ تٜ ا٘ٛؼض٢ٚ إ٘ٛؼ-9

 (92)ا٥٢٘٢ٛ٘ 
 ؿة]٘ة[ةنبٜ (92)ا٘ؿة]٘ة[ةنب٦ٝ (99)ا٪٧ٛؼ]٥[

٢َُؼ٥ إ٤٘ ٢ٛٮٝب ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ-2  ا٬ؿٯٚ ٢ا٘ٛؿ٧ٜٛٙ ٢ٛٮٝب ا٘ؿة]٘ة[ةنبٜ َٔبُٝك٢ٞ ا٘
 (91)اٮذ٧ٜٝ (99)ٛكؼ ٢ٕٛبتٙح (91)يٝغ اّخخبضٟ-1
 ٔب٧ٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج ٛٗخ٢ة ١٧ّب: -9
٢تؿن  (99)فؼ١ّب اهلل خًب٤٘ ٢يه١ٛب تب٧ْٕ٘ؼ٥ا٘ٛس١ؽ ٜٛ ّب٧ل ا٘كغٔبح ا٘فؼ٧ْٟ  -1

 (93)ا٧٘غ٧ٜ ذٜٛ ٧ٟٙٔٙ
 ا٢ٖٙٛٛ٘ -9

 تبة             ٛضٛغ                        -3

ٛكضِ -51
 فؼ٧ِ

 

تعن -55
ا٘ٛؼض٢ٚ 

 (11)٧ب٢ٔح

52-]ٜ[٢ٙٛ(15) 

ؿ٧ِ 
 (12)٢ّٮػ

 ر

 ػ٠ة(19)ٛؿٕن
 

 

)...((12) 

 ٛٛب٧ٖ٘

 

 (11)ْٝؼ٧ٜ

 عغاٚ ضت٢ـ

 

 ْٝؼ٧ٜ

 (19)ؿ٢ٛؼ
 يبل

 

اؼتًٟ 
 (11)اتغاٜ

 (19)٢ضٓ
 (13)يبل

 

 اؼتًٟ اتغاٜ
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 اؿ٢غ (91)ؿٝسبة -59

 اؼتًج اتغاٜ  -52

51- 

 (95)ٔبٔٚ

 ذٯد اتغاٜ

 ؿٝسبة اؽؼٓ

 اؼتًٟ اتغاٜ

 (92)فبفبح

59 

 (99)فٕٓ

 يغٞ

91 

59- 

51- 

59- 

53- 

 

 ك٦ٝ٧

 اذ٧ٜٝ

)...((92) 

)...((91) 

 اؼتًٟ

 (99)أٝكبِ عٛؿ٦ٝ٧

51 

 

 ؿٗٝغؼ٥  (91)أنٙؾ

51            51        

 (99)ّبؼؾ ٢ٗؼ٥

51 

 (93)]؟[عٝسةٟ-21

 

٢ّٮػ تٕتمٟ  -25
 ػ٠ة

22- 

 (31)نفح -29

 

  ٢اتؼ٧ٓ ت٢ٙؼ  -22
 ٛؽٖٛ

تػ٠ة تؼؿٚ -21

 (35)ض٧بكٟ

 

 

ػ٠ة 
 ٛؼكًج

 تًٛبغٜ

 (32)ؿؼر

 

 ت٢ٙؼ ٛؽٖٛ

 

 تػ٠ة

 (39)خؼٗبف٧ٜ

 
 

 (31)ٛؽٛٗج (32)ت٢ٙؼٞ

 

 تػ٠ة

 

ؿٗب٧ٜٗ 
 (39)تغٟ٘

 

ت٢ٙؼ ٛؽٖٛ 
 تػ٠ة

9 

 فنؼٝز ت٢ٙؼ

 

 ٛؽٖٛ تػ٠ة

 

 ٢ؼًٔخٟ ت٢ٙؼ

٢ٗؽ 
 (31)ٔبم٧ب٦ٝ

 

ت٢ٙؼ ٛؽٖٛ 
 ػ٠ة

 

 (39)ؿٗبؼ٧ز
 ك٦ٝ٧

 يبل يغٞ
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 )اهخيوم(:   اهّذٖلجغِر  -ة

 

 

 ا٢٘م٢]ء[

 ٗتبؼ -29

 

 ٛؽٟٛٗ تػ٠ة

٤ّ٢ اٛؼ إ٘ب٧ٟٛ ٢تؿن ا٧٘غ٧ٜ ّؿؤال ا٢ٖٙٛٛ٘ ٜٛ ا٘كغٔبح ا٘فؼ٧ْٟ ٔت٢ل ػٖ٘ هلل  -21
 خًب٤٘

 .تٜ يتغ اهلل (33)٢ػٖ٘ اٛٯ]ٞ[  ٢ا٘غ ٗبخةتة]ةٟ[ ا٢٘اذٓ تبهلل ٢٧ؿِ تٜ ّبؼؾ -29

 ٗختٟ يتغ ا٘س٢اغ تٜ ا٘ٛفبؼ ا٧ٟ٘ أيٯٞ -23

 [؟]ٟٗخت
اغ 

س٢
غ ا٘

 يت
٧ٕؼ

اْ٘
 

 

 ٖٛٙ اً٘تغ ا٧ْٕ٘ؼ اْ٘ٛخٕؼ ا٤٘ اهلل خًب٤٘  -5
 يتغ ا٘س٢اغ تٜ ٗبختٟ ٢٧ؿِ تٜ ّبؼؾ ا٘هب٠ؼ٥  -2
 سًٟٙ اهلل خًب٤٘ ٦ّ ضْهٟ ٢ؼيب٧خٟ -9
 ٢ضٛبٞ ٜٛ ٗل ؿ٢]ء[ تٛضٛغ ٢آٟ٘ ٢َْؼ ٜ٘ٛ  -2
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 خيوم تبشى: ؽتد اهجّاد تً ّٖشف تً فبرس اهغبُرٔغِر اهّذٖلج: 
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 اهحّاشٕ:
                                                           

إ٘ؼ٢ٜ ٢ضخ٤ ٛسٙغًا، خ٢اؼذخ١ب  ا٪ؿؼث ٢ايخٝح ت١ب يتؼ  299خمٚ ٛضخ٧٢بح ٛٗختج أؿؼث ا٘ؼّبي٧ج   (5)
ٛعن٢نج افخؼا٠ب إ٘ٝكل ا٘تؼ٢ؿ٦ ٢يب٘ٚ  9211إ٘ؼٜ ا٘خبؿى يفؼ، ض٧د خخأِ٘ ٜٛ ض٢ا٦٘

ٜٛ ٛب١ٗ٘ب  Johann Gottfried  Wetzstein ا٘غؼاؿبح ا٘فؼ٧ٔج ا٘ؿ٧غ ٠٢٧بٜ ٢َخْؼ٧غ ّخؿفخب٧ٜ
 ، ذٚ ٔبٛح ٛٗختج سبًٛج ٮ٧تؽ٧ٖ  تب٘ضك٢ل ي5919٤ٙا٪٢ل ا٘ؿ٧غ يٛؼ أّٝغ٥ ا٘ؼّبي٦ ٦ّ ؿٝج 

٘ٙٛؽ٧غ ض٢ل ٛعن٢نبح أؿؼث ا٘ؼّبي٧ج ٢ٛفؼ٢و  .ٛضخ٧٢بخ١ب ٢ا٘ضْبه ي١٧ٙب ٦ّ ٔؿٚ ا٘ٗخة ا٘خبؼ٧ع٧ج
 ٛٗختج سبًٛج ٮ٧تؽ٧ٖ ٬خبضخ١ب ؼ٧ٛٔب. ؼاسى ا٢ٛ٘ٔى ا٘عبق ت١ب ي٤ٙ فتٗج اٮٝخؼٝح:

https://www.refaiya.uni-
leipzig.de/content/index.xml?XSL.lastPage.SESSION=/content/index.xml 

( ٧ض٥٢ ٠ػا ا٘ٛس٢ٛو ٛس٢ٛيج ٜٛ ا٘ٛٗبختبح ٢ا٘ؼؿبئل  ا٘ٛخ٢ٝيج ٗب٢١ً٘غ ٢ا٘خ٢ا٧ٔى ٢ا٘ٛؼاؿ٧ٚ 2)
بؿ٧٧ٜ ٢ؿٯن٧ٜ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٢أٛؼاؤ٠ٚ ٢ا٘ٛٝبف٧ؼ ٢ا٘ٗخة ا٘ٛؼؿٙج ٢أس٢تخ١ب ا٘عبكج تتًل عْٙبء اً٘ت

٢إ٘مبث ٧َ٢ؼ٠ٚ، إ٤٘ سبٝة تًل ا٬سبؽاح ٢ا٪غي٧ج. ٗٛب فٛل تًل ا٘ؼؿبئل ا٘ك٧ُؼث ٛذل خْؿ٧ؼ 
بؼث آ٧بح إ٘ؼآٜ ا٘ٗؼ٧ٚ، ٢يٙٚ ا٧ٕٛ٘بح، ٢ضٗٚ ٔق ا٪هبّؼ، ٧َ٢ؼ ػٖ٘. ٧٘٢ؾ ٦ّ ا٘ٛعن٢ن أ٧ج إف

  يٜ امنؼاة تًل أ٢ؼأٟ. إ٤٘ اؿٚ سبًٟٛ أ٢ ٝبؿعٟ، ّمَٯ

                ( فبٓغ ا٘فَّؼاة عبٝبٞ: ٢٠٢ ا٘ٛخضغد ٦ّ أٛؼ ا٘فَّؼاة عبٝبٞ ا٘ٗؿْٙنب٧ٝج. ٢ًٛٝب٠ب ت٧ح ا٘فؼاة 9) 
ُِٛؼَكغث ٘عبق ا٘ٗؿْٙنبٜ، ٢ا٘ٛفؼ٢ة ا٘عبق  أ٢ ٛؿخ٢غيبح ا٘فؼاة، ٢خفخٛل ي٤ٙ أ٢ٝاو ا٪ْفؼتج ا٘

٢ِ، ٢خؿ٤ٛ تفٓغ تٙعبٝبٞ ٜٛ أؼتبة ا٘ؿ٧ٜٛ ا٘ؿٗؼ ٢ا٢ْ٘اٟٗ ٧َ٢ؼ ػٖ٘. ٧٢خ٢ٮ٠ب أ٧ٛؼ ٛبئج أ٢ أ٧ٛؼ ن
ََٕفْٝغ٥: أت٢ اً٘تبؾ أضٛغ تٜ ي٤ٙ، ا٘ٛخ٤ّ٢ ؿٝج ا٘فَّؼاة عبٝبٞ.) ْٙ َٕ ٚ(: ُكِتص ا٪ِيَف٤ ٠5259ة/925ا٘

ُٗخة ٢َا٢ََ٘ذبِئٓ ا٧ٖٛ٢َٕ٘ج،  ٦ّ ٔكَٝبيج ا٬ْٝفب، ا٘نتًج ا٘ذب٘ذج، ٛؼٗؽ خض٧ٕٓ ا٘خؼاد، َغاؼ ا٘
 (.25 ،51، ق2ٚ، ر٠2151ة/5295إَ٘ب٠ؼث،

٢َُؼ٥ ٔغ َي٧ٖٜ اتٟٝ اَّ٘بٔكؼ٥ ٛضٛغ ا٘ٗت٧ؼ ٦ّ ٢ه٧ْج فبٓغ ا٘فَّؼاة عبٝبٞ ٦ّ 2)  ( ٗبٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ َٔبُٝك٢ٞ ا٘
أتؼ٧ل ٠ة/351خ٤ خ٤ّ٢ ٦ّ ػ٥ إً٘غث ؿٝج ٚ، ٢هل ت١ػا ا٘ٛٝكة ض٠5111ة /311ؼسة ؿٝج 

٧ٛؼ ن٢ٛبٜ تب٥، ّٙٛب ٚ، يٜ يٛؼ ٝب٠ؽ ذٯد يفؼث ؿٝج، ٧ًّٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ ٦ّ ٠ػٞ ا٢٘ه٧ْج ا5111٪
          خ٤٘٢ ن٢ٛبٜ تب٥ ا٘غ٢اغاؼ٧ج ا٘ٗتؼ٣ ي٧ٜ ٛٗبٟٝ اتٟٝ اَّ٘بٔكؼ٥ ٛضٛغ ا٘ك٧ُؼ ٠ػا. اٝهؼ: اتٜ إ٧بؾ

ٚ(: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ ٦ّ ٠/5122ة329 أت٢ ا٘تؼٗبح ٛضٛغ تٜ أضٛغ تٜ إ٧بؾ ا٘ض٦ْٝ، خ٦ّ٢ تًغ ؿٝج)
١َٕب ٢ٗخة ١٘ب إ٘ٛغٛج ٢اْ٘ ١بؼؾ ٛضٛغ ٛكن٤ْ، ا٘نتًج ا٘ذب٘ذج، ا٧١٘ئج ا٘ٛكؼ٧ج ٢َٔبئى ا٘ٗغ٢٠ؼ، َضّٕ

https://www.refaiya.uni-leipzig.de/content/index.xml?XSL.lastPage.SESSION=/content/index.xml
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، 219، 991، 299، 219، 219، 211، 19-11، 22، ق2ٚ، ر2119اً٘بٛج ٘ٙٗخبة، إ٘ب٠ؼث، 
 .512، ق1، ر292

( ٢٠ ا٪٧ٛؼ ؿ٧تب٥ ٜٛ تعخسب، ٜٛ ٛٛب٧ٖ٘ ا٪فؼِ ٔب٧ختب٥، خؼ٤ٔ ٦ّ ا٘ٛٝبكة ضخ٤ خ٤٘٢ ٧ٝبتج ضٛبث، 1)
ٚ، ي٧ٟٓٝ 5119ٛبؼؾ ٠ة/355ٯش ٦ّ ٛكؼ، ٦ّ٢ ف٢ال ؿٝج ذٚ أ٧ّٛؼا ٘ٙؿ ٢ٜٛ تًغ٠ب ٦ّ ٧ٝبتج ضٙة،

٢َُؼ٥ ٦ّ ٧ٝبتج غٛفٓ، ٢هل ت١ب ضخ٤  ُٔ ٚ. ٠/5159ة322خل ٦ّ ًٛؼٗج ٛؼر غاتٓ ؿٝج ا٘ؿٙنبٜ ا٘
؛ ٢اتٜ ُن٢ُ٘٢ٜ فٛؾ ا٘غ٧ٜ 11، 15، 93، ق1، ر 93-99، ق2)اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر

ُْٛب١ٗج ا٘ٔعٯٜ ٦ّ ٠5129ة/319ا٘غٛف٦ٕ، ا٘ٛخ٤ّ٢ ؿٝج ٛضٛغ تٜ ي٦ٙ تٜ أضٛغ ا٘كب٘ض٦   :)ٚ
ض٢اغد ا٘ؽٛبٜ، خض٧ٕٓ ٛضٛغ ٛكن٦ْ، ا٘ٛؤؿؿج ا٘ٛكؼ٧ج اً٘بٛج ٘ٙخأ٧ِ٘ ٢ا٘خؼسٛج ٢ا٘نتبيج ٢ا٘ٝفؼ، 

َٜٛ ٤٘٢ 21، ق2ٓ 231، 232، 291، 295، 291، ق5ٚ، 5392ٓإ٘ب٠ؼث، ؛  ٢إيٯٚ ا٢٘ؼ٣ ت
خض٧ٕٓ ٢خٕغ٧ٚ يتغ اً٘ه٧ٚ ضبٛغ عنبة، ٛنتًج سبًٛج ي٧ٜ  ٝبئَتب ٜٛ ا٪خؼاٖ تغٛفٓ ا٘فبٚ ا٘ٗتؼ٣،

 (.533-539ٚ، ق5319فٛؾ، إ٘ب٠ؼث، 

؛ ٢اتٜ ا٘ضٛك٦)ف١بة ا٘غ٧ِّٜ أضٛغ تٜ 211-219، 933، 913، ق2اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر (9)
ا٘ف٢٧ُط ٚ(: َض٢أغد اَ٘ؽٛبٜ ٧ّٖ٢َ٢َبح ٠/5129ة392تبتٜ ا٘ضٛك٦، ا٘ٛخ٤ّ٢ ؿٝج ٛضٛغ تٜ يٛؼ ا٘ف٧١ؼ

-٢اَ٪ٔؼاٜ، خض٧ٕٓ يٛؼ يتغ ا٘ؿٯٚ خغٛؼ٥، ا٘نتًج ا٪٤٘٢، ا٘ٛٗختج اً٘كؼ٧ج ٘ٙنتبيج ٢ا٘ٝفؼ، ك٧غا
 .295-291؛ ٢اتٜ ُن٢ُ٘٢ٜ: إيٯٚ ا٢٘ؼ٣، ق295-291، ق2ٚ، ر٠5333ة/5253ت٧ؼ٢ح،

ْٝغاؼ، ٢٠٢ ٕ٘ة ا٘ػ٥ ٧خضٓغد ي٤ٙ ا٘عؽائٜ ا1)  ْٕغ ( اَ٘عبؽٝغاؼ٧ج ا٘ٗتؼ٣: اّ٘عبؽٝغاؼ أ٢ ا٘ٔعَؽ ٘ٗؿْٙنب٧ٝج ٜٛ ٝ
٢ُٔٛبـ ٧َ٢ؼ ػٖ٘. ٢٠٢ ٛؼٗة ٜٛ ْ٘ه٧ٜ: أضغ٠ٛب يؼت٦ ٢٠٢ ٔعَؽاٝج، ٢ا٘ذب٦ٝ ّبؼؿ٦ ٢٠٢ غاؼ، 
ِٛٔؿٖ ا٘ٔعَؽاٝج، أ٥ ا٘ٛخ٦٘٢ أٛؼ٠ب. ٧٢خ٢ٮ٠ب أ٧ٛؼ نتٙعبٝبٞ ذٚ أ٧ٛؼ ٛبئج  ُٛ ٢ًٛٝبٞ ٛٛؿٖ، ٢ٗ٧٢ٜ ا٤ًٝٛ٘ 

ت١ب ا٬فؼاِ ي٤ٙ ا٘عبؽٝغاؼ٧ج، ض٧د ٘ٚ ٕٛغٚ أِ٘. ٧٢تغ٢ أٜ ٢ه٧ْج ا٘عبؽٝغاؼ٧ج ا٘ٗتؼ٣ ٧خ٤٘٢ كبض
ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ؼ، ذٚ عبؽٝغاؼ ذب٦ٝ ٢ذب٘د ٢ؼاتى.٧ُٗخِ تعبؽٝغاؼ ٢اضغ تل ٗبٜ ٠ُٝبٖ عبؽٝغاؼ ٗت٧ ْٙ َٕ )ا٘

؛ ضؿٜ ا٘تبفب: ا٢ْٜٝ٘ ا٬ؿٯ٧ٛج ٢ا٢٘هبئِ ي٤ٙ ا٨ذبؼ 299-292، ق1، ر25، ق2ا٪ِيَف٤، ر
 (.211-219، ق5ٚ، ر5391اً٘ؼت٧ج، غاؼ ا١ٝ٘مج اً٘ؼت٧ج، إ٘ب٠ؼث، 

( ٢ٜٛ ا٘ض٢اغد ا٘خ٦ ُخت٧ٜ اؼخْبو ٛٗبٝج ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ، أٟٝ ؿبّؼ ٦ّ ؼٗة ا٘ضز كضتج ع٢ٝغ ؽ٢سج 9)
أت٧ٟ، ٢ٗبٜ ٢نبٟٔ ت٧ٜ ٢نبٓ ٗبخة ا٘ؿِّؼِّ ٢٢نبٓ أ٧ٛؼ ؼٗة ا٘ٛضٛل. ّٙٛب ٢كل إ٤٘ ٛٗج غعل ٦ّ 

٢أي٧بٜ ا٘خُّسبؼ. ٢ٛف٢ا ٔغاٟٛ  ٢ٛٗة ضبّل ٢اؿخٕتٟٙ ا٘ؿ٧غ ا٘فؼ٧ِ تؼٗبح أ٧ٛؼ ٛٗج ٢ًٟٛ ٔمبث ٛٗج
ضخ٤ تبة ا٘ؿٯٚ، ذٚ ٔٓغٚ ٟ٘ فؼ٧ِ ٛٗج خٕغٛج ضبّٙج ٛب ت٧ٜ ػ٠ة ٢ٔٛبـ ٢ؼ٧ٔٓ ٧َ٢ؼٞ، ٢ٗػا ًّل 

ٚ، ٢غع٢ٙا ٠5159ة / ٛبؼؾ 325ٔمبث ٛٗج ٢أي٧ب١ٝب. ذٚ يبغ ؼٗة ا٘ضبر إ٤٘ ٛكؼ ٦ّ ا٘ٛضؼٚ ؿٝج
خٕت١ٙٚ ا٪خبتٖ ٢ٗتبؼ ا٪ٛؼاء، ٢غع٢ٙا ٦ّ إ٘ب٠ؼث ٢تكضتخٟ أ٧ٛؼ ٛٗج ٢أ٢ٮغٞ ٢خ٢س٢١ا إ٤٘ إً٘ٙج ّبؿ
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، ٢ٛ2ٗة ضبّل إ٤٘ إً٘ٙج ّبؿخٕت١ٙٚ ا٘ٗؿْٙنبٜ ٢عٙى ي١٧ٙٚ. )اٝهؼ: اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر
 (.221-293، 299، 251-213، 211-219ق

ٜٛ  ( ٢٠ ا٪٧ٛؼ ٔب٦ٝ تب٥  ٔؼا ا٘ؼٛبش، ٗبٜٝٛ ٛٛب٧ٖ٘ ا٪فؼِ ٔب٧ختب٥ ٜٛ ٛفخؼ٢اخٟ، ّأيخٕٟ ٢س3ًٟٙ) 
ََٛغاؼ٧ج، ذٚ تًغ ػٖ٘ خؼ٤ٔ ٦ّ ا٘ٛٝبكة ضخ٤ أكتص أ٧ٛؼ آع٢ؼ ٗت٧ؼ.، خ٦ّ٢ ٦ّ ؼت٧ى ا٪٢ل  سٛٙج اَ٘س

 (.211، ق 1ٚ.) اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر٠5151ة/ ٛب٢٧ 325ؿٝج 

( أ٧ٛؼ آُع٢ؼ ٗت٧ؼ: ٢ه٧ْج أ٧ٛؼ آُع٢ؼ ٜٛ ٢هبئِ أؼتبة ا٘ؿ٢٧ِ، ٧خ٤ّ٘٢ كبضت١ب ا٬فؼاِ ي٤ٙ 51) 
اكنتٯح ا٘ٗؿْٙنبٜ، ٢أٛؼ ٛب ٧ّٟ ٜٛ ا٘ع٧ل ٢ا٬تل ٧َ٢ؼ٠ٛب، ٢٠٢ ٛؼٗة ٜٛ ْ٘ه٧ٜ: أضغ٠ٛب يؼت٦ٓ 

ًَِِٙ. أٛب أ٧ٛؼ آع٢ؼ ٗت٧ؼ  َٛ ٢١ّ ؼأؾ أ٧ٛؼ ٢٠٢ أ٧ٛؼ، ٢ا٘ذب٦ٝ ّبؼؿ٦ ٢ًٛٝبٞ اًِ٘ٛٙ، ٢ا٤ًٝٛ٘ أ٧ٛؼ ا٘
ٔغ ه١ؼح تًغ أٜ كبؼح ا٢٘ه٧ْج ٧ٙؽ١ٛب يغغ ٗت٧ؼ ٜٛ « ٗت٧ؼ» آع٢ؼ٧ج ا٘ٗؿْٙنبٜ، ٧٢تغ٢ أٜ ا٘كْج

ا٪٧ٛؼ آُع٢ؼ٧ج، ١٘٢ٚ ؼئ٧ؾ أ٢ ٗت٧ؼ، ٢ٗبٜ ٧خ٢ٮ٠ب أضغ ٗتبؼ ا٪ٛؼاء ا٘ٗتبؼ ٜٛ ّئج ٕٛغ٦ٛ ا٪٢ِ٘، 
ٗخبتبح ا٪ذؼ٧ج ا٘خ٦ خفٛل ٠ػٞ ٦٠٢ ُخًغ ٜٛ أٗتؼ ا٢٘هبئِ اً٘ؿٗؼ٧ج ٦ّ ا٘تٯن ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘، ٢ٗبٝح ا٘

ا٘ك٧ُج خؼسى إ٤٘ ٛب تًغ إ٘ؼٜ ا٘ذبٜٛ ا١٘سؼ٥/ا٘ؼاتى يفؼ ا٧ٛ٘ٯغ٥، ٛٛب ٧سًٙٝب ُٝؼسص يغٚ ه٢١ؼ٠ب 
ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤، ر ْٙ َٕ ؛ ضؿٜ ا٘تبفب: 295، ق1، ر53-595، ق2ٔتل ػٖ٘ ٔتل ػٖ٘. )ا٘

 (. 592-599، ق5ا٢ْٜٝ٘ ا٬ؿٯ٧ٛج، ر

 . 212-219، ق2غائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر( اتٜ إ٧بؾ: َت55)

٘ٚ ًٝذؼ ي٤ٙ خًؼ٧ِ ١٘ب ٧ّٛب خ٢ّؼ ٘غ٧ٝب ٜٛ ٛكبغؼ. ٧٢تغ٢ أٜ ٛخ١٧٘٢ب ٢ٕ٧ٚ تب٬فؼاِ ي٤ٙ تًل  (52)
ٝبهؼ اٮؿنتٯح، ٢ٝبهؼ عؽائٜ ا٘ؿٯش، ٢ٝبهؼ ا٘عبق، ٢ٝبهؼ  :ا٘غ٢ا٧٢ٜ ٢ا٬غاؼاح ا٘ٛعخْٙج ٛذل

ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤: اٝهؼ)ا٘عبق، ٢ٝبهؼ ا٘ت٧ٛبؼؿخبٜ ا٘ٛٝك٢ؼ٥، ٧َ٢ؼ٠ب. ْٙ َٕ  (.291، ق1، را٘

 .211-219، ق2( اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر59)

 .21، 21، 91، ق1( اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر52)

ًُغ أؼتى ّؼاؿظ أ٥ ض٢ا٦٘ 51) ٗٚ، 29( ٛؼر غاتٓ: ٔؼ٧ج ٔؼة ضٙة ٜٛ أيٛبل َيَؽاؽ)أيؽاؽ(، ي٤ٙ ت
، ٗبٜ ٧ٝؽٟ٘ ا٘عْٙبء ا٪٧٧٢ٜٛ ٜٛ ت٦ٝ ٛؼ٢اٜ إػا َؽ٢ا «غاتٍتٛؼر »٢ٛؼس١ب ٛؼر ًٛفة ٧٢ًؼِ 

٥٢َٛ) ف١بة ا٘غ٧ِّٜ أت٢ يتغ اهلل ٧ب٢ُٔح تٜ  ا٘كبئْج، ٢تٟ ٔتؼ ا٘ع٧ْٙج ا٪٥٢ٛ ؿ٧ٙٛبٜ تٜ يتغ اٖ٘ٛٙ.)اَ٘ض
ٚ، ٠5311ة / 5931ٚ(: ًٛسٚ ا٘تٙغاٜ، غاؼ كبغؼ، ت٧ؼ٢ح،٠5223ة /929يتغاهلل، ا٘ٛخ٤ّ٢ ؿٝج 

 (.259، ق2ر
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٢َُؼ٥ ٛى ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل، خض٧ٕٓ يتغ اً٘ٛٝٚ يبٛؼ، ا٧١٘ئج ا٘ٛكؼ٧ج ( اتٜ 59) ُْٝتل ا٘ؼٛبل: ٢أًج ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘ ُؽ
. ٢يٜ أًّبل ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ تًغ غع٢ٟ٘ ضٙة. اٝهؼ: اتٜ 25-21ٚ، ق 5331اً٘بٛج ٘ٙٗخبة، إ٘ب٠ؼث، 
 .11-12، ق1إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر

، ق 2؛ اتٜ ن٢٘٢ٜ: ْٛب١ٗج ا٘عٯٜ، 32ٓ، 91، 19، ق 1راٝهؼ اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ،  (51)
٢َُؼ٥، ق222؛ إيٯٚ ا٢٘ؼ٣، ق 22 ُْٝتل: ٢أًج ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘ . ٢عن اُ٘تٝغٔب٧٧ٜٝ: 29، 25؛ اتٜ ُؽ

٧ِٖٛؽث  ّٛب إِؿنتل اُ٘س ٖٛب ؽا٘ح ا٘غ٢٘ج اْ٘بن٧ٓٛج اْعُخن  -أضغ إِؿنِتٯح اُ٘عْٙبء اْ٘بن٧٧ٜٛ –ٗبٜ ٔغ٧ ّٙ
ْٝغٔب٧٧ٜٝ ٘ػٖ٘. ٢كبؼح ٧ّٟ ٛؿبٗ ُْٝغٓ، ًُّؼِ اُ٘عنُّ تبُ٘ت َٛل ٔٔؿ٦ٓ اُ٘ت ًَ ٜ ٢ؿ٢ٓ، ٢ٜٛ ت١ٝ٧ب غٗب٧ٜٗ ٘

٢َٛايه ٢اٮئخَتبؼ، ٛز ْٕؼ٧ؽ٥: ا٘ َٛ  (.31-93، ق9)ا٘

ًُغ أؼتى ّؼاؿظ أ٥ ض٢ا٦٘ 59) ٗٚ، 29( ٛؼر غاتٓ: ٔؼ٧ج ٔؼة ضٙة ٜٛ أيٛبل َيَؽاؽ)أيؽاؽ(، ي٤ٙ ت
ٜ ٧ٝؽٟ٘ ا٘عْٙبء ا٪٧٧٢ٜٛ ٜٛ ت٦ٝ ٛؼ٢اٜ إػا َؽ٢ا ، ٗب«تٛؼر غاتٍ»٢ٛؼس١ب ٛؼر ًٛفة ٧٢ًؼِ 

٥٢َٛ: ًٛسٚ ا٘تٙغاٜ، ر  (.259، ق2ا٘كبئْج، ٢تٟ ٔتؼ ا٘ع٧ْٙج ا٪٥٢ٛ ؿ٧ٙٛبٜ تٜ يتغ اٖ٘ٛٙ.)اَ٘ض

افخؼا٠ٚ ا٘ٗؿْٙنبٜ  ا٘ٛفخؼ٢اح: ّؼ٧ٓ ٜٛ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ تبٜ: أ٢ ا٪سٯة أ٢ ا٘ٛفخؼ٧بح أ٢( ا٘ٛٛب٧ٖ٘ اُ٘س53ٙ)
ّٛب. ٢ٔغ خٚ سٙت١ٚ ٗتبؼ ا٪٧ٛؼ، ٢ٗب٢ٝا أٔؼة ا٘أ٢ ٛٛب٧ٖ٘ إ٤٘ ا٘ٗؿْٙنبٜ، ٢ٛ٢مى إ٧ذبؼ يٝغ أؿخبػ٠ٚ غائ

ُْؼ٥ تِؼٔغ٥)سٛبل ا٘غ٧ِّٜ  ا٘ؿٜ، ٢يغٚ خغؼ٧ت١ٚ خغؼ٧ّتب يؿٗؼ٧ّب غ٧ًٕٔبٗٛب ٢٘ ٗب٢ٝا ٦ّ ؿٜ ك٧ُؼث.)اتٜ َخ
ُْؼ٥ تِؼغ٥ ا٪خبت٦ٗ، ا٘ٛخ٤ّ٢ ؿٝج  ؼث ٦ّ ٚ: اُّ٘ٝس٢ٚ ا٘ؽا٠5211٠ٔة/912أت٢ ا٘ٛضبؿٜ ٢٧ُُؿِ تٜ َخ

ٛٔكؼ ٢إ٘ب٠ٔؼث، خض٧ٕٓ سٛبل ا٧ٜ٘ ا٘ف٧بل ٧١ّ٢ٚ ٛضٛغ فٙخ٢ح، ا٘نتًج ا٘ذب٧ٝج، ٛنتًج غاؼ ا٘ٗخة   ٖ٢ٙٛ
؛ ض٧ٗٚ أ٧ٜٛ ا٘ؿ٧غ: ٧ٔبٚ غ٢٘ج ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٠5بٛـ 21، ق59ٚ، ر٢2119ا٢٘ذبئٓ ا٧ٛ٢ٕ٘ج، إ٘ب٠ؼث، 

 (.559-551ٚ، ق5391ا٘ذب٧ٝج، غاؼ ا٘ٗخبة اً٘ؼت٦ ٘ٙنتبيج ٢ا٘ٝفؼ، إ٘ب٠ؼث، 

٢َُؼ٥، ق( 21) ُْٝتل: ٢أًج ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘  .22-25اتٜ ُؽ

تب٥، ٗبٜ أكٟٙ ٜٛ ٗخبت٧ج ا٪فؼِ ٔب٧ختب٥، افخؼاٞ يٟٛ ا٪فؼِ َٔبُٝك٢ٞ  ٢٠ ا٪٧ٛؼ ن٢ٛبٜ (25)
٢َُؼ٥ ٢ٔغٟٛ ٘ٙؿٙنبٜ ا٪فؼِ ٔب٧ختب٥، ١٘٢ػا ُيؼِ تن٢ٛبٜ تب٥ ٜٛ َٔبُٝك٢ٞ، ٢اؿخٛؼ ي٤ٙ ػٖ٘  ا٘
٢َُؼ٥ أًٝٚ  َٛغاّؼا ذٚ عبك٧ّٗب، ٢يٝغٛب خؿٙنٜ ا٘ ضخ٤ خؿٙنٜ ا٘ٝبكؼ ٛضٛغ تٜ ٔب٧ختب٥ ّأيخٕٟ ٢كبؼ س

٧ؼ يفؼث، ٢خغؼر ٦ّ ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘ٛٝبكة ضخ٤ ٔؼؼ ٦ّ ٢ه٧ْج ا٘غ٢اغاؼ٧ج ا٘ٗتؼ٣ ٦ّ ُسٛبغ٣ ي٧ٟٙ تأٛ
ٚ،  ٢ٗبٜ ٝبئّتب ٢ُٙ٘ؼ٥ ٦ّ ٛكؼ أذٝبء ؿْؼٞ ٕ٘ٛبتٙج ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ . خ٤٘٢ ٠5111ة/359ا٪٤٘٢ ؿٝج 

٢َُؼ٥ ٦ّ ؼٛمبٜ ا٘ؿٙنٝج ا٧ٗ٢ٙٛٛ٘ج ٦ّ ٛكؼ تًغ ٕٛخل  ا٘ اسٟ ٚ، 5159٢٢أٗخ٢تؼ٠ة/322ٗؿْٙنبٜ ا٘
اً٘ذٛب٧٧ٜٝ ٦ّ اٖ٘ؼ٧ِغا٧ٝج ٠٢ؽٚ ١٧ّب، ٧َؼ أٟٝ ٢اكل ٔخبٟ٘ ١ًٛٚ ٦ّ أٗذؼ ٜٛ ًٛؼٗج، ٢اٝخ٤١ ا٪ٛؼ 



 الغوري ق ائمة هدايا األمير دمحم بن السلطان ق انصوه                                             جمال دمحم عليعمر  د. 

 م(0202أكتوبر ) -العدد التاسع                                        ية املصرية                                                   والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

117 

 

اٝهؼ: اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ٚ.)5151/أتؼ٧ل٠ة٤329 تبة ؽ٧٢ٙج ٦ّ ؼت٧ى ا٪٢ل تأؿؼٞ ٢فٕٟٝ يٙ
 (.519-511، 511-512، ق1ر

( اٖ٘غ٢َاَغاؼ ا٘ٗت٧ؼ: اٖ٘غ٢َاَغاؼ ٢٠ ٕ٘ة ا٘ػ٥ ٧ضٛل َغ٢اث ا٘ٗؿْٙنبٜ، ٢٠٢ ٛؼٗة ٜٛ ْ٘ه٦: أضغ٠ٛب يؼت٦ 22)
ِٛٔؿٖ. ٢ٗ٧٢ٜ ا٤ًٝٛ٘  ُٛ ِٛٔؿٖ اٖ٘غ٢اث»٢٠٢ اٖ٘غ٢اث، ٢ا٘ذب٦ٝ ّبؼؿ٦ ٢٠٢ غاؼ، ٢ًٛٝبٞ  ٢اٖ٘غ٢َاغاِؼ٧ٖج «. ُٛ

ٛج ا٪٢ٛؼ، ٢خٕغ٧ٚ إ٘كق إ٧ٟ٘، ٢ا٘ٛفب٢ؼث ٢ه٧ْج ٢ٛم٢ي١ب خت٧ٍٙ ا٘ؼؿبئل يٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ ٢إتٯٌ يب
ُُٗخة،  ي٤ٙ ٜٛ ٧ضمؼ إ٤٘ ا٘تبة ا٘فؼ٧ِ ٢خٕغ٧ٚ ا٘تؼ٧غ، ٧٢أعػ ا٘عن ي٤ٙ يبٛج ا٘ٛٝبف٧ؼ ٢ا٘خ٢ا٧ٔى ٢ا٘
أٛب اٖ٘غ٢َاَغاؼ ا٘ٗت٧ؼ ٢١ّ ٗت٧ؼ اٖ٘غ٢َاغاؼ٧ج، ٧ُ٢ٕبل ٟ٘ أ٧ّمب أ٧ٛؼ غ٢اغاؼ أ٢ أ٧ٛؼ غ٢اغاؼ ٗت٧ؼ، ض٧د ٧ؼأؾ 

ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤، راؼ ا٘ذب٦ٝ ٢ا٘ذب٘د ٢ضخ٤ اً٘بفؼ.غاؼ٧ج ٗبٖ٘غ٢َاَغيغّغا ٜٛ اٖ٘غ٢َا ْٙ َٕ ، 53، ق2)ا٘
َٛب٥٢)فٛؾ ا٘غ٧ِّٜ ٛضٛغ تٜ تغؼ ا٘غ٧ِّٜ ٛضٛغ، ا٘ٛخ٤ّ٢ ؿٝج 292، ق1ر ٚ(: ٠5292ة/999؛ اٖ٘ؿِض

ُْؼ ا٘تبؿٚ ٦ّ كٝبيج ا٘ٗبخة ٢ا٘ٗبخٚ، غؼاؿج ٢خض٧ٕٓ، أفؼِ ٛضٛغ أٝؾ، ٛؼٗؽ خض٧ٕٓ ا٘خؼاد، َغاؼ  ا٘ذَّ
ُٗخة ٢ا٢َ٘ذبِئ ؛ ضؿٜ ا٘تبفب: ا٢ْٜٝ٘ ا٬ؿٯ٧ٛج، 931، ق5ٚ، ر٠/2113ة5291ٓ ا٧ٖٛ٢َٕ٘ج، إَ٘ب٠ؼث، ا٘

 (. 199-191، ق2ر

 .91، ق 1اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر( 29)

 .529-521، 513، ق 1( اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر22)

٢َُؼ21) ُْٝتل: ٢أًج ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘  .٥25، ق ( اتٜ ُؽ

٢َُؼ٥، خٕٙغ يٓغث ٛٝبكة ١ٝٛب  ٧ٝبتج ًٔٙج 29) ( ٢٠ ا٪٧ٛؼ أتؼٖ ا٪فؼ٦ّ، ٗبٜ ٜٛ ٛٛب٧ٖ٘ ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘
١ٝب، ٦ّ٢ ُسٛبغ٣ ا٪٤٘٢ ضٙة، ذٚ فبغ ا٘فؼاة عبٝبٞ تبٕ٘ب٠ؼث، ٢تًغ٠ب خ٤٘٢ ٧ٝبتج نؼاتؾ ذٚ يؽل ي

ا٘ػ٧ٜ ي٢ٝ٧ا ٘ٙخ٢سٟ ٘ضٙة ٚ، سًٟٙ ا٘ٗؿْٙنبٜ تبـ ي٤ٙ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ا٘سٙتبٜ ٠٢٧٘٢٧/5152ة321ؿٝج
ُٕٛغِّٚ أِ٘، ذٚ ي٧ٜ تًغ ػٖ٘ ٦ّ ا٢٘ؽاؼث ٢اٮؿخبغاؼ٧ج. ٢٘ٚ ًٝذؼ ي٤ٙ  ٘ضْه١ب ذٚ يبغ، ٢ٗبٜ آٝػاٖ 

 (.591، ق1؛ ر229، 992، ق2خبؼ٧ظ ٢ّبخٟ. )اٝهؼ: اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر

ْٕؼ٧ؽ٥ إ٤٘ أ١ٝب ٗبٝح  ُتِؿخبًٝب َ٘ؼ٧ِغا21ٜ) َٛ ْٕٙت٦ أضغ ُعغاٚ ا٘ع٧ْٙ ( اٖ٘ؼ٧ِغا٧ٝج: أفبؼ ا٘ ج اْ٘بن٦ٛ اً٘ؽ٧ؽ اٖ٘ك
ًَٓتبؿ٧ج تبٕ٘ب٠ؼث. ٦٠٢ ُخًبغل ا٨ٜ ا٘ٛٝنٕج تبهلل. ٢َٛايه ٢اٮئخَتبؼ، ٛزاً٘ٛؼ٢ّج تب٘  292، ق9)ا٘

 (.٠٢5بٛـ 

؛ 521 -521، ق 1( ٘ٛؽ٧غ ٜٛ ا٘خْبك٧ل يٜ ًٛؼٗج اٖ٘ؼ٧ِغا٧ٝج اٝهؼ: اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر29)
٦: اْ٘خص اً٘ذٛب٦ٝ ٘ٙفبٚ ٢ٛكؼ ٢ٕٛغٛبخٟ ٜٛ ٢أى ا٢٘ذبئٓ ا٘خؼ٧ٗج ٢اً٘ؼت٧ج اً٘ٛبكؼث أضٛغ ّؤاغ ٛخ٢٘

 .532-592ٚ، ق5331ٟ٘، ا٘نتًج ا٪٤٘٢، ا٘ؽ٠ؼاء ٘٭يٯٚ اً٘ؼت٦، إ٘ب٠ؼث، 
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ُٛع٧ٖٚ، أ٢ اُ٘ؼّج. ٢إ٘ٛك٢غ ت١ب ٠ٝب ا٘ع٧ٛج.) ٛضٛغ 23) ( ا٢٘نبٓ: ٗٙٛج خؼ٧ٗج خ٦ًٝ ا٘ع٧ٛج ا٘ٗت٧ؼث أ٢ ا٘
 (.511ٚ، ق5331، غٛفٓ، ؼ٧ع٧ج، ا٘نتًج ا٪٤٘٢، غاؼ اْ٘ٗؼبٜ: ًٛسٚ ا٪ْ٘به ا٘خبأضٛغ غ٠ٛ

َُٛعٛل: ذ٧بة ػاح ٝؿ٧ز ػ٢ أ٠غاة ٟ٘ ٢تؼ فتٟ إ٘ن٧ْج ٜٛ إ٘نٜ ٢ا٘ٗخبٜ، ٦٠٢ خسٙة ٜٛ يغث 91) ( ا٘
ّٙٓ تٙغاٜ ٛذل: ا١٘ٝغ ٢ا٘ك٧ٜ ٧َ٢ؼ٠ٛب.)ؼ١ٝ٧بؼح ُغ٢ؽ٥: خٗٛٙج اً٘ٛبسٚ اً٘ؼت٧ج، َٕٟٝٙ إ٤٘ اً٘ؼت٧ج ٢َي

ٚ، 5395غاؼ ا٘ؼف٧غ ٘ٙٝفؼ، تُغاغ، -ي٧ٟٙ ٛضٛغ ؿ٧ٙٚ ا٦ٛ٧ًٝ٘، ا٘نتًج ا٪٤٘٢، ٢ؽاؼث ا٘ذٕبّج ٢ا٬يٯٚ
 (.252، ق2ر

/٢٧ٝ٢٧ ٠ة319٘ٝضؼ ٜٛ ف١ؼ ػ٥ ا٘ضسج ؿٝج ( اٝخ٤١ اً٘ٛل ٜٛ تٝبء ٠ػٞ ا٘ٛغؼؿج ٦ّ ٧٘ٙج ي٧غ ا95)
بهلل ٢ًٕ٧ة ٢إ٘مبث ا٪ؼتًج ٚ، ٢يٛل ١٧ّب ٧٘٢ٛج ٗت٧ؼث ضمؼ٠ب ا٘ع٧ْٙج اً٘تبؿ٦ ا٘ٛؿخٛؿٖ ت5119

(. ٢خٕى 19-12، ق2اٝهؼ: اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، را٘غ٢٘ج ٜٛ ا٘ٛتبفؼ٧ٜ ٢ا٪ٛؼاء.)٢أي٧بٜ 
ا٘ٛغؼؿج ٦ّ ؿ٢ٓ ا٘فؼاتف٧٧ٜ، ا٘خ٦ ٧ُتبو ١٧ّب ا٘ٔعَٙى ا٘خ٦ ٧ُِْٙتؿ١ب ا٘ٗؿْٙنبٜ ٫٘ٛؼاء ٢ا٢٘ؽؼاء ٢إ٘مبث 

 فٛبً٘ب ٢ينْج ا٘تبؼ٢غ٧ج س٢ّٝتب.فبؼو ا٪ؽ٠ؼ ٧َ٢ؼ٠ٚ. ٢ٛ٢مًٟ ٦ّ ا٘ٛؿبّج ا٘ٛضك٢ؼث ت٧ٜ 
٢َٛايه ٢اٮئخَتبؼ، ٛز) ْٕؼ٧ؽ٥: ا٘ َٛ  (.٠٢5بٛـ  921، ق9ا٘

( ا٘غّخؼغاؼ: أ٥ ٛٛؿٖ ا٘غّخؼ، ٦٠٢ خخ٢ٜٗ ٜٛ ٗٙٛخ٧ٜ: غّخؼ ٢غاؼ، ت٤ًٝٛ إ٘بتل ي٤ٙ ا٘غّخؼ، ٢٠٢ 92)
ؿ٧١ل كبتبٜ: ٦ّ ا٢٘ٔح ا٘ؼا٠ٜ ٢ؽ٧ؼ ا٘ٛب٧٘ج.) أٗتؼ ٛٝكة ٘ٙفئ٢ٜ ا٘ٛب٧٘ج ٦ّ ا٘غ٢٘ج اً٘ذٛب٧ٝج، ٧ٕبتٟٙ

ٚ، 2111اً٘ٛسٚ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙٛكنٙضبح اً٘ذٛب٧ٝج ا٘خبؼ٧ع٧ج، ٛٗختج اٖ٘ٛٙ ١ّغ ا٢٘ن٧ٝج، ا٘ؼ٧بل، 
 (.552-559ق

. ٢ٔغ ٢كل ٠ػا ا٘عتؼ إ٤٘ غٛفٓ ٦ّ ؼت٧ى ا٨عؼ ٜٛ ا٘ؿٝج 523، ق1( اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر99)
٢ؿًٛٝب ٢٧ٛئػ تأٜ اتٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ َٔبُٝك٢ٞ، عٙى ي٧ٟٙ »٢ٜ إ٤٘ ػٖ٘ ت٢ٕٟ٘: ْٝؿ١ب ، ض٧د أفبؼ اتٜ ن٢٘

                        «.اٖ٘ٛٙ ا٘ٛهْؼ ا٘ٛػ٢ٗؼ، ٢أٗؼٟٛ ٢أؿٟٗٝ تخؼتج ٢ا٘غٞ، ٢أٜ ٛٝؽٟ٘ ا٘ضؿٜ ؿٗٝخٟ ا٪ؼ٢اٚ
 (.91، ق2)ْٛب١ٗج ا٘عٯٜ، ٓ

ي١غ ا٘ؿٯسٕج، ٢اؿخ١ًٙٛب اً٘ذٛب٢٧ٜٝ ٘ٙغٮ٘ج ( أّٝغ٥: ٦٠ ٗٙٛج ؼ٧ٛ٢ج ت٧ؽٝن٧ج اٝخٕٙح إ٤٘ ا٘خؼ٧ٗج ٛٝػ 92)
ي٤ٙ ا٘فعق ا٘ٛخًٙٚ أ٢ ا٘ٛذِٕ. اٝهؼ: ؿ٧١ل كبتبٜ: اً٘ٛسٚ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙٛكنٙضبح اً٘ذٛب٧ٝج، 

 .92ق

٢َُؼ٥، ق91)  .552( ٢أًج ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘
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: ( اٝهؼ ٧ٛ٢٧بح ضٛٙج ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل ي٤ٙ تٯغ ا٘فبٚ ٢ٛكؼ، ٜٛ خؼسٛج ٢ٝفؼ: ّبمل ت٧بح99)
ٚ(، ٛؼٗؽ ا٪تضبد ٘ٙخبؼ٧ظ 59 ة51٠ا٘تٯغ اً٘ؼت٧ج ٦ّ ا٢٘ذبئٓ اً٘ذٛب٧ٝج )ا٘ٝكِ ا٪٢ل ٜٛ إ٘ؼٜ 

 .921، ق5ٚ، ر٢2151ا٢ْٜٝ٘ ٢ا٘ذٕبّج ا٬ؿٯ٧ٛج، اؿخبٝت٢ل، 

ٜ  ا٘ذةب٦ٝ  ا٘سؽء» سبء ي٤ٙ كْضج ي٢ٝاٟٝ: (91) ٟٔ ٢أ٢اٝةٟ     ؽٛبٝةٟٔ  ٝةبغؼث  خةبؼ٧ظ  ٛة ُٛةَؤؼِّط ٢ٔخة ٢
ُٟ تٜ ا٘ٝت٧ل أضٛغ ا٘س٧ٙل اْ٘بمل َٛ ُْٝتل َؼٔض ٖٛبل ا٘ف٧١ؼ تبتٜ ُؽ ََٛض٦ِِّّٙ اَ٘ؼ ٟٔ  ٢ي٤ْ خًب٤٘ اَّٟ٘ٙ ي٦ِّٙ ا٘ يٟٝ تِّٛ

ٟٔ آ٧ٜٛ، ُٚ ٢ضغٞ، ٢اٖ٘كٯُث هلل ٢ا٘ضُٛغ ٢ٗؼٛ ٛعنة٢ن تةغاؼ ا٘ٗخةة    «. ٝت٦ٓ َتًةغٞ  ٮ ٜٛ ي٤ٙ ٢ا٘ٓؿٯ
 .51939خبؼ٧ظ، ٧ٛٗؼ٧ّ٢ٙٚ  22ا٘ٛكؼ٧ج ؼٔٚ 

ُْٝتل : خبؼ٧عٟ، ٢ؼٔج 99)  أ. 99-ة 91(  اتٜ ُؽ

٢٠ ع٧ؼ تٖ ٜٛ ٛٙتب٥ تٜ يتغ اهلل ا٘سؼٗؿ٦، ا٪فؼ٦ّ، أكٟٙ ٜٛ ٛٛب٧ٖ٘ ا٪فؼِ ٔب٧ختب٥. ٢خؼ٦ٔ ( 93)
٦ّ ا٢٘هبئِ ضخ٤ خ٤٘٢ ٧ٝبتج ضٙة ٢ٗبٜ آعؼ ٢ٝات١ب ٦ّ اً٘كؼ ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘. اٝمٚ إ٤٘ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ 

٢َُؼ٥، ٢يٝغٛب ؿٕنح ٛكؼ ٦ّ ٧غ اً٘ذٛب٧٧ٜٝ خ٤٘٢  ٧ٝبتخ١ب. خ٦ّ٢ ٦ّ ػ٥ ا٪٢ل ٢عبٜ أؿخبػٞ ا٘
؛ اتٜ 292-295، ق 1ٚ. )اٝهؼ: اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر٠5122ة /ؿتخٛتؼ 329إً٘غث ؿٝج 

؛ اتٜ ا٘ضٝت٦ٙ: )ؼم٦ ا٘غ٧ِّٜ ٛضٛغ تٜ إتؼا٧٠ٚ تٜ ٢٧ؿِ 21، ق9ا٘ضٛك٦: ض٢اغد ا٘ؽٛبٜ، ر
ُٟ ٛض٢ٛغ ضٛغ ٚ(: ُغٗؼ ا٘ضَتة ٦ّ خبؼ٧ظ أي٧بٜ َضَٙة، َض٠5199ة/315ا٘ضٙت٦، ا٘ٛخ٤ّ٢ ؿٝج  َٕ ّٕ

-919، ق5ٓ2ٚ، ر5312اْ٘بع٢ؼ٥ ٧٢ض٦ ؽٗؼ٧ب يٓتبؼث، ٛٝف٢ؼاح ٢ؽاؼث ا٘ذٕبّج، غٛفٓ، 
 (.511ؼٔٚ 913

٢٠ سبٜ تؼغ٥ تٜ يتغ اهلل ا٘سؼٗؿ٦، ا٘ف٧١ؼ تبُ٘ؽا٦٘، أكٟٙ ٜٛ ٛٛب٧ٖ٘ ا٪فؼِ ٔب٧ختب٥. خ٤٘٢ ( 21)
٢َُؼ٥ تٛؼر غاتٓ ؼسى سبٜ تؼغ ٥ إ٤٘ ٛكؼ، ٢ٔغ خؿٙنٜ ن٢ٛبٜ ٧ٝبتج ضٛبث ذٚ غٛفٓ، ذٚ ٘ٛب ٔخل ا٘

تب٥، ّأٔبٟٛ ن٢ٛبٜ تب٥ ٝبئّتب ٘غٛفٓ، ّٙٛب أعػ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ٛكؼ أٟٛٝ، ٢٢ٮٞ ْٗب٘ج ا٘فبٚ غٛفٓ، 
٢كْغ، ٢َؽث ٢إ٘غؾ ٢أيٛب١٘ب، ٗٛب ٢يغٞ تػٖ٘. ٢تًغ ٢ّبث ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ٔبٚ تبً٘ك٧بٜ ي٤ٙ اتٟٝ 

تٕٛخٟٙ ٦ّ غٛفٓ ٦ّ كؼ ضٙة، ٢اٝخ٤١ ا٪ٛؼ ا٘ٗؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٛبٜ، ٢ؿ٧نؼ ي٤ٙ ضٛق ٢ضٛبٞ، ٢ضب
-222، 992-992، ق1ٚ.)اٝهؼ: اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر5125/ ّتؼا٧ؼ٠ة321كْؼ ؿٝج 

-211؛  اتٜ ن٢٘٢ٜ: إيٯٚ ا٢٘ؼ٣، ق21-21، ق9؛ اتٜ ا٘ضٛك٦: ض٢اغد ا٘ؽٛبٜ، ر229
 (.521ؼٔٚ  229-221، ق5ٓ 5؛ اتٜ ا٘ضٝت٦ٙ: ُغٗؼ ا٘ضَتة، ر291

، 1ؼ اتٜ إ٧بؾ إ٤٘ ٢س٢غ س٢اؿ٧ؾ ٘ٙؿٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل تبٕ٘ب٠ؼث. اٝهؼ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، رأفب (25)
 .522-529، 559ق
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ؿٝسٓ: ا٘سٛى ؿٝبسٓ، ْ٘ه خؼ٦ٗ، ٢ا٘ٛؼاغ تٟ ا٘ؼا٧ج ا٘خ٦ خؼتن تٟ، ٢ٗبٝح ا٘ؼا٧بح اُ٘كْْؼ ا٘ك٧ُؼث ( 22)
ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤، ر ُخؿ٤ٛ ْٙ َٕ ٢ُٖٙٛ، 9، ق2اٖ٘ؿٝبسٓ. )ا٘ َّج ُغ٢َِل ا٘ ًِِؼ َٛ ْٕؼ٧ؽ٥: ا٘ٗؿ٢ُٖٙ ٘ َٛ ؛ ا٘

ُٗخة ٢َا٢ََ٘ذبِئٓ ا٧ٖٛ٢َٕ٘ج،  خض٧ٕٓ ٛضٛغ ٛكن٤ْ ؽ٧بغث، ا٘نتًج ا٘ذب٘ذج، ٛؼٗؽ خض٧ٕٓ ا٘خؼاد، َغاؼ ا٘
 (.٠5بٛـ 522، ق5ٓ5ٚ، ر٠2119ة / 5221إَ٘ب٠ؼث، 

٢َُؼ٥ ٢أ٢ٔبّٟ اٝهؼ: اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر ٘ٙٛؽ٧غ يٜ( 29) ؛ 31-39، ق 1أٛٯٖ ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘
٢َُؼ٥ ا٘سغ٧غث ت٢ؽاؼث ا٪٢ٔبِ»أضٛغ ٛض٢ٛغ يتغ ا٠٢٘بة ا٘ٛكؼ٥:  ، ؼؿب٘ج «اً٘ٛبئؼ ٦ّ ٢ذبئٓ ا٘

٢َُؼ٥ 5395سبًٛج أؿ٢٧ن، -ٛبسؿخ٧ؼ ٧َؼ ٛٝف٢ؼث، ٧ٙٗج ا٨غاة تؿ٠٢بر ٚ، ٛٙضٓ ت١ْؼؾ ٢ذبئٓ ا٘
 .959-299غث، قا٘سغ٧

ُْٝتل: خبؼ٧عٟ، ٢ؼٔج 22)  ة. 99( اتٜ ُؽ

٢٠ اَ٘ع٢َاسب َفؼِ ا٘غ٧ِّٜ ٢٧ُُٝؾ تٜ ي٦ٙ ا٘كبت٦ٝ٢ ا٘ضٙت٦، ٗبٜ ٜٛ خسبؼ ؿ٢ٓ ا٘كبت٢ٜ تضٙة، ( 21)
٧ًُٛٙٛج ا٘ٛكبتٜ، ٢أ٘خضٓ تعغٛج ٝبهؼ ا٘عبٓق اً٘ٛؼ٢ِ تبً٘ٯء ي٦ٙ اتٜ  ٢ٗبٝح ت٧غٞ أ٧ّمب ٢ه٧ْج 

٢َُؼ٥ أكتص ٜٛ إ٘ٛؼت٧ٜ يٝغٞ، ٢ٗبٜ ٧ًخٛغ ا٘كبت٦ٝ٢. ٢يٝغٛب آ٘ح ا٘ؿٙن ٝج إ٤٘ ا٪فؼِ َٔبُٝك٢ٞ ا٘
ي٧ٟٙ ٦ّ ا١ٛ٘ٛبح ا٘ؼؿ٧ٛج، ٢تًغ ٠ؽ٧ٛخٟ ٦ّ ٛؼر غاتٓ ٢ٕٛخٟٙ، كبؼح ٟ٘ ٛٝؽ٘ج ؼ٧ًّج يٝغ ا٘ٗؿْٙنبٜ 
ؿ٧ٙٚ ا٪٢ل، ض٧د ٗبٜ ًٟٛ ٦ّ ا٘تبنٜ ٧٢ٗبختٟ تأض٢ال ا٘ٗؿْٙنبٜ ٢ٛب ٧ٕى ٜٛ أعتبؼ ا٘غ٢٘ج. خ٦ّ٢ ٦ّ 

 (.921ؼٔٚ 922-921، ق2ٓ2ٚ. )اتٜ ا٘ضٝت٦ٙ: ُغٗؼ ا٘ضَتة، ر٠5191ة  /399ٝج غٛفٓ ؿ

٢َُؼ٥، ق219، 219، ق1اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر (29) ُْٝتل : ٢أًج ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘  .591؛ اتٜ ُؽ

 (.211، 221؛ إيٯٚ ا٢٘ؼ٣، ق99، ق2اتٜ ن٢٘٢ٜ: ْٛب١ٗج ا٘عٯٜ، ٓ( 21)

٢ٛٛب ٧ؤٗغ أٜ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ ا٢ُ٘ؼ٥ ٗبٜ ٢ٛس٢ّغا  .931، ق1ر اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، (29)
 ر،129تبٕ٘ؿنٝن٧ٝ٧ج ٦ّ خٖٙ اْ٘خؼث، ٠ػا اٮف١بغ ا٘ػ٥ ٢ؼغ تب١٘بٛـ ا٪٧ٜٛ ٦ّ ٢ذ٧ٕج اٮؿختغال ؼٔٚ 

ضؼؿ١ب اهلل خًب٤٘ ٢ضٛب٠ب/ ٢كب١ٝب  أف١غ ي٤ٙ ْٝؿٟ ا٘ٗؼ٧ٟٛ»٢ػٖ٘ تٛب ٝٓكٟ: ا٘عبكج تأ٢ٔبِ ٢ا٘غٞ،
٢ؼيب٠ب ٢ٛٮٝب إ٘ٛبٚ اً٘ب٦٘ ا٘ٝبكؼ٥ ٛضٛغ/ ٝسل اٮفؼِ ا٢ُ٘ؼ٥ ضؼؾ اهلل ػاخٟ ف٢١غٞ اٮف١بغ/ 
ا٘فؼي٦ أٜ س٧ٛى ا٪ٛبٜٗ ا٘ٛؿخسغٞ ا٨ٜ ٢اً٘ٛبؼٞ/ ا٘ٛػ٢ٗؼٞ أيٯٞ ٛؿخضٕٟ ٘س١ج أ٢ٔبِ ٢ا٘غٞ 

٤ ضٗٚ/ فؼنٟ تٗخبة ٢ْٟٔ ا٘فؼ٧ِ... ا٢ٝٛ٘ٞ تبؿٟٛ/ ا٘فؼ٧ِ ايٯٞ ٧كؼِ ؼ١ً٧ب ٢أس٢ؼ٠ب يٙ
٢أف١غ ي٤ٙ/ ْٝؿٟ ا٘ٗؼ٧ٟٛ تػٖ٘ تٛغ٧ٝج إ٘ؿنٝن٧ٝ٧ج اً٘ه٤ٛ ا٘ٛضؼ٢ؿج/ ٦ّ عبٛؾ ف١ؼ ؼٛمبٜ 

. اٝهؼ: سٛبل ا٘ع٦٘٢: اٮؿختغال ٢اَخكبة «ؿٝج ؿح ٢يفؼ٧ٜ ٢خؿًٛب٧ٟ ٢ضؿتٝب اهلل ٢ًٝٚ ا٧ٗ٢٘ل
 .295ٚ، ق2111، ا٪٢ٔبِ غؼاؿج ٢ذبئ٧ٕج، غاؼ ا٘ذٕبّج ا٧ًٛٙ٘ج، ا٬ؿٗٝغؼ٧ج
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ا٢ًّٙ٘ج: ا٘ؼاخة ا٘ؼؿ٦ٛ ا٘ػ٥ ٗبٜ ٧ُغّى ٘٭ٝٗفبؼ٧ج ٢تًل اْ٘ؼٓ اً٘ؿٗؼ٧ج ا٪عؼ٣ ٢تًل  (23)
 ٗأ١ٝب عبكج تًِٙ غاتج ا٘ع٧ٓبل. ا٢ٛ٘ه٧ْٜ ٦ّ ا٘غ٢٘ج اً٘ذٛب٧ٝج. ٢ُأعػح ا٘ٗٙٛج ٜٛ يِٙ ا٘ض٢٧اٝبح، 

 (.519-511ؿ٧١ل كبتبٜ: اً٘ٛسٚ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙٛكنٙضبح اً٘ذٛب٧ٝج، ق )

٢َُؼ٥ ٦ّ ٕٛتؼث  أت٦ أ٢٧ة ا٪ٝكبؼ11٥) تئؿنٝت٢ل. اٝهؼ  -ؼم٦ اهلل يٟٝ –( ُغّٜ ا٪٧ٛؼ ٛضٛغ تٜ ا٘
 .159ؼٔٚ  912-912، ق2ٓ5خؼسٛخٟ ٦ّ: ُغٗؼ ا٘ضَتة، ر

( اضخْه ؿٯن٧ٜ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ت٢ٕائٚ ا١٘غا٧ب ا٘خ٦ ٗبٝح خكل إ١٧٘ٚ ٜٛ ٢ٖٙٛ ٢ضٗبٚ ا٪ٔب٧٘ٚ ا٘ٛسب٢ؼث، 15)
ٚ، ٠5159ة/ ّتؼا٧ؼ 322يٝغٛب ضمؼ ٔبكغ ٖٛٙ ا٘ضتفج ٦ّ ا٘ٛضؼٚ ؿٝج ٢٠٢ ٛب أٗغٞ اتٜ إ٧بؾ 

٢َُؼ٥  ٢ٔغٚ ٠غ٧ج ٘ٚ خٜٗ ٗت٧ؼث، تُٙح ٧ٔٛخ١ب ٝض٢ عٛؿج آٮِ غ٧ٝبؼ أ٢ غ٢ٜ ػٖ٘. ٢ّتظ ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘
ا٘ػ٥ ٔٓغ١ٛب، ٢أضمؼ ٟ٘ ٢ٔائٚ ت١غا٧ب ٢ٖٙٛ ا٘ضتفج إ٤٘ ا٢ٖٙٛ٘ ا٘ؿبت٧ٕٜ، ٢أضمؼ ٟ٘ يٓغث خ٢اؼ٧ظ تػٗؼ 

(. ٢ٔغ ٢ؼغ ػٗؼ 52، ق 1ٖ ا٘ضتفج إ٤٘ ٢ٖٙٛ ٛكؼ ُّٕؼئح ي٧ٟٙ.) َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر٠غا٧ب ٢ٙٛ
 Jaimeإ٘بئٛج ا٘خ٦ خخمٜٛ ا١٘غا٧ب ا٘خ٦ أؼؿ١ٙب ا٘ٝبكؼ ٛضٛغ تٜ ٔٯ٢٢ٜ إ٤٘ ٖٛٙ أؼس٢ٜ عب٧ٚ ا٘ذب٦ٝ

II   اٝهؼ: ٠5919ة/ّتؼا٧ؼ ٦ّ111 فًتبٜ ؿٝج .ٚ 

Aziz Suryal Atiya: Egypt and Aragon : embassies and diplomatic correspondence 
between 1300 and 1330 a.d, Leipzig : F.A. Brockhaus, 1938.PP.29-30.           

٢ٛضٛغ سٛبل ا٘غ٧ٜ ؿؼ٢ؼ: غ٢٘ج ت٦ٝ ٔٯ٢٢ٜ ٦ّ ٛكؼ )ا٘ضب٘ج ا٘ؿ٧بؿ٧ج ٢اٮٔخكبغ٧ج ٦ّ ي١غ٠ب       
 ؿل ٦ٗٙٛ أؼاس٢ٜ عب٧ٚ ا٘ذب٦ٝ. ٗٛب أؼ299ت٢سٟ عبق، غاؼ اْ٘ٗؼ اً٘ؼت٦، إ٘ب٠ؼث، غ.ح، ق

Jaime II   ٢أ٢ْ٘ٝؿ٢ ا٘ؼاتىAlfonso IV  ٢ٔائٚ ٠غ٧ب إ٤٘ ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٘ٝبكؼ ٛضٛغ تٜ ٔٯ٢٢ٜ خضٛل
٢س٢ٙغ ض٢٧اٝبح. اٝهؼ: ٛضٛغ ٛض٢ٛغ ا٘ٝفبؼ: يٯٔج ٛٛٙٗخ٦ ٔفخبٟ٘  ك٢ٕؼ ٢أٔٛفج ٢س٢ا٠ؼ

، ي٧ٜ ٘ٙغؼاؿبح ٚ(، ا٘نتًج ا٪5925٤٘٢-٠5291ة/125-٢919أؼاس٢ٜ تؿٙنٝج ا٘ٛٛب٧ٖ٘)
، 291، 292(، ق51، 52، 51-3ٚ، ٛٙضٓ )٢5331ا٘تض٢د اٮٝؿب٧ٝج ٢اٮسخٛبي٧ج، إ٘ب٠ؼث، 

(. ٠٢ٝبٖ ٔبئٛخب ٠غا٧ب ت٧ٜ ؿٯن٧ٜ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٢اً٘ذٛب٧٧ٜٝ، ا٪٤٘٢ أؼؿ١ٙب  ا٘ٗؿْٙنبٜ 291-299، 211
ٚ، ؼّغا 5221/ٛب٢٧ ٠ة 929ا٘هب٠ؼ سٕٛٓ إ٤٘ ا٘ٗؿْٙنبٜ ٛؼاغ ا٘ذب٦ٝ اً٘ذٛب٦ٝ ٦ّ ػ٥ ا٘ضسج ؿٝج

ػ٥ إً٘غث ؿٝج  21ي٤ٙ ؼؿب٘خٟ، ٢ا٘ذب٧ٝج أؼؿ١ٙب ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٪فؼِ إ٧ٝبل إ٤٘ ا٘ٗؿْٙنبٜ ٛضٛغ اْ٘بخص ٦ّ
ٚ، ؼّغا ي٤ٙ ؼؿب٘خٟ ٢خ١ٝئخٟ تْخص إُ٘ؿنٝن٧ٝ٧ج. ٢ٗبٝح ٠ػٞ ا١٘غا٧ب خمٚ ٠5219ة /٢ّٝٛتؼ 911

ا٘خْك٧ل اٝهؼ: أضٛغ ّؤاغ ٛخ٦٘٢: اْ٘خص ٛكضًْب فؼ٧ًْب ٢خضًْب ٢أٔٛفج ٛخ٢ٝيج ٢ض٢٧اٝبح. ٘ٛؽ٧غ ٜٛ 
٢أؼؿل ا٘ٗؿْٙنبٜ ٔب٧ختب٥ ٔبئٛج ٠غا٧ب إ٤٘ غ٢ر ا٘تٝغ٧ٔج ٦ّ  (.911-912، 235-293اً٘ذٛب٦ٝ، ق

 ٚ، ٢٘ٚ ٧ؼغ ٛضخ٧٢بح ا١٘غا٧ب. اٝهؼ:٠5292ة/911فًتبٜ 51ا٘عنبة ا٘ػ٥ أؼؿٟٙ إ٧ٟ٘ تخبؼ٧ظ
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John Wansbrough: A Mamluk Letter of 877/1473, Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies,  University of London, Vol. 24, No. 2 (1961), 
p.2008. 
                                                                          

ٔبغ: ا١٘غا٧ب يٜ أ٢ٝاو ا١٘غا٧ب ٢أَؼام١ب ا٘ٛخًغغث ٢ٔ٢ائ١ٛب ٢ؿسٯخ١ب اٝهؼ: ٛضبؿٜ ٛضٛغ ا٢٘ (12)
 -ٚ(، ض٧٘٢بح ٧ٙٗج ا٨غاة5992-٠5211ة/192-٢929ا٘خضِ ؽٜٛ ؿٯن٧ٜ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ا٘تضؼ٧ج)

 .299-295، 532-532ٚ، ق2111، 2يغغ -29سبًٛج ي٧ٜ فٛؾ، ا٘ٛسٙغ 

 .511، ق3(  ُكِتص ا٪ِيَف٤، ر19)

 .1( ا٢٘ذ٧ٕج ؿنؼ 12)

 .21( ا٢٘ذ٧ٕج ؿنؼ 11)

٠ػا اْ٘ٙه يٜ ًٛٝبٞ اْ٘ٙه٦، ٢ٗبٜ ٧ٕكغ تٟ اً٘ٝح ٘ٙغٮ٘ج . ٢ا٢ٖٙٛٛ٘: خض٢ؼ 3-9ا٢٘ذ٧ٕج ؿنؼ  (19)
ًٗب  ي٤ٙ ا٘خ٢امى ٢ا٘نبيج ٢عبكج ٦ّ إ٘كق) ا٘فٗب٣٢( إ٘مبئ٧ج. ٢إٜ ٘ٚ ٧ٜٗ ا٘ٛخؼسٚ يٟٝ ٢ٙٛٛ

 ٦ّ اً٘ؼت٧ج ا٢٘ذبئٓ ٜٛ»؛ يتغ ا٘ٙن٧ِ إتؼا٧٠ٚ: 119ؼ٧ًٕٔب.)ضؿٜ ا٘تبفب: ا٪ٕ٘بة ا٬ؿٯ٧ٛج، ق 
، 2ر-21ٚ، ٛز5399سبًٛج إ٘ب٠ؼث، -، ٛسٙج ٧ٙٗج ا٨غاة«لاؿختغا ٢ذ٧ٕج ا٢٘ؿن٤: اً٘ك٢ؼ

 (.21ق

ّٛب ٜٛ ٢اضغ إ٤٘ خؿًج، ١ٝٗ٘٢ب خٛذل ؼ٢ّٛؽا ٛعخكؼث ٜٛ أؿٛبء ا٪يغاغ، 11) ( ا٪ؼٔبٚ ا٘غ٢٧ا٧ٝج ٧٘ؿح أؼٔب
٢اؿخًٛٙح ٠ػٞ ا٘ؼ٢ٛؽ ٘ٙخًت٧ؼ يٜ يغغ ٧ًٜٛ أ٢ سٛٙج أيغاغ. ٢ٔغ اؿخًٛٙح ٠ػٞ ا٘ضؼ٢ِ ٘ٙخًت٧ؼ يٜ 

٢اً٘فؼاح ٢ا٘ٛئبح، ٢ٔغ اؿخًٛٙح ٦ّ ا٘ضؿبتبح ٢ا٪٢ٛؼ ا٘ٛب٧٘ج ٢ا٘غّبخؼ ٢ا٘ؿٝغاح، ٦٠٢  أؼٔبٚ ا٨ضبغ
ٛأع٢ػث ٜٛ اً٘ؼة، ذٚ اٝخٕٙح إ٤٘ ؿٯسٕج ا٘ؼ٢ٚ ذٚ اً٘ذٛب٧٧ٜٝ. ٧ُ٢ًؼِ ا٘عن ا٘غ٢٧ا٦ٝ تبْ٘بؼؿ٧ج 

٤ يبنِ ٛٝك٢ؼ ٛضٛغ ؼٛمبٜ: ؼ٢ٛؽ ا٪ؼٔبٚ ٢ا٘خٕب٧٢ٚ يٙ«.)أؼٔبٚ ا٘ؿ٧بٔج»، أ٥ «ؿ٧بٔح أؼٔب٦ٛ»
 (.11ٚ، ق2113ا٢ٕٝ٘غ ٦ّ اً٘كؼ ا٬ؿٯ٦ٛ، ٛٗختج ؽ٠ؼاء ا٘فؼٓ، إ٘ب٠ؼث، 

ْٝسبة، 19) ََٕفْٝغ٥ أٜ ٗتبؼ أٛؼاء ا٘ٛٛب٧ٖ٘  ٗب٢ٝا ٗبٜ ٧ٙتؿ٢ٜ ٦ّ ؽٜٛ ا٘فخبء ّٔؼاء ا٘ؿِّ ْٙ َٕ ( أفبؼ ا٘
٢ٗٛ ْٕؼ٧ؽ٥ أٜ ُؿ٢ٓ 21، ق2ا٪ِيَف٤، ر )ُكِتصؼ، ٢ا٢َْ٘فٓ، ٢إ٘بُٔٚ، ٢اْٖ٘ٝ.٢اٖ٘ؿ َٛ (. ٢ػٗؼ ا٘

َْٔؼاء ا٘ٛعخْٙج ، ٢ٗبٝح ٜٛ ا٘ٛٯتؾ  َْٖؼائ٧ٜ تبٕ٘ب٠ؼث ؿٟٗٝ ُكَّبو اْ٘ٔؼاء ٢ُخٖسبُؼٞ، ٢ٗبٜ تٟ أ٢ٝاو ا٘ ا٘
ا٘خ٦ ٮ ٧ؿخن٧ى أضْغ أٜ ٧ٙتؿ١ب ٧َؼ ا٘ٗؿْٙنبٜ ٢ٝٔؿبئٟ ٦ّ يكؼ ؿٯن٧ٜ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ا٘تضؼ٧ج، ذٚ ٗذؼ 

ُٗخَّبة ٢ٗذ٧ؼ ٜٛ يبٛاؿخًٛب١٘ب ٜٛ ٔ ٢َٛايه ٢اٮئخَتبؼ، ٛزج ا٘ٝبؾ.تل ا٪ٛؼاء ٢ا٘ٛٛب٧ٖ٘ ٢ا٘ ، 9)ا٘
 (.929-922ق
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ُْؼ٥ تِؼٔغ٥: 13) ( يٜ أ٢ٝاو اْ٘ؼاء ٢ا٪ٔٛفج ا٘خ٦ ٗبٝح خُٕغٚ ١ٗغا٧ب ٘ؿٯن٧ٜ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ اٝهؼ: اتٜ َخ
ا٪ي٤ٙ ٘ٙفئ٢ٜ ض٢اغد ا٘غ٢٠ؼ ٦ّ ٛغ٣ ا٪٧بٚ ٢ا٘ف٢١ؼ، خض٧ٕٓ ٧١ّٚ ٛضٛغ فٙخ٢ح، ا٘ٛسٙؾ 

؛ ٢ا٘ؿعب٥٢: ا٘خِّتؼ ا٘ٛؿت٢ٖ ٦ّ 253، 299-292، 13، 91، ق 5ٚ، ر5335ا٬ؿٯ٧ٛج، إ٘ب٠ؼث، 
َػ٧ل ا٘ٗؿ٢ُٖٙ، خض٧ٕٓ ٝس٢اٜ ٛكن٤ْ ٗبٛل ٢٘ت٧تج إتؼا٧٠ٚ ٛكن٤ْ، ٛنتًج غاؼ ا٘ٗخة ٢ا٢٘ذبئٓ 

 .229، 519-511، ق 5ٚ، ر٠2152ة/5291ا٧ٛ٢ٕ٘ج، إ٘ب٠ؼث، 

ُ٘ٙج ٢ٛمى اٮؿخٕؼاؼ. ٢ٔغ اؿخ٧ًؼ ٦ّ ا٘ٛٗبختبح ٘٭فبؼث إ٤٘ كبضة ا٘ٛٗبٜ ( إ٘ٛؼ: أكٟٙ ٦ّ ا91)
ّٛب ٟ٘ يٜ ا٘خ٢ْٞ تبؿٟٛ. ٢ٔغ كبؼ ٜٛ ا٪ٕ٘بة ا٪ك٢ل ٦ّ يكؼ ا٘ٛٛب٧ٖ٘، ٢ٗبٜ ٦ٙ٧ ٦ّ ا٘ؼختج  خًه٧

فؼ خٝبؽ٧ّ٘ب ٕ٘ة إ٘ٛبٚ.) ضؿٜ ا٘تبفب: ا٪ٕ٘بة ا٬ؿٯ٧ٛج ٦ّ ا٘خبؼ٧ظ ٢ا٢٘ذبئٓ ٢ا٨ذبؼ، ا٘غاؼ ا٧ْٝ٘ج ٘ٙٝ
 (.293ٚ، ق ٢5393ا٘خ٢ؽ٧ى، إ٘ب٠ؼث، 

، ٦ّ٢ تًل «ا٘ؿب٦ٛ»( اً٘ب٦٘: ٜٛ ا٪ٕ٘بة اْ٘ؼ٢و ٦ّ اً٘كؼ ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘، ٢ٗبٝح ؼختخٟ أي٤ٙ 95ٜٛ)
ٜٛ ا٪ٕ٘بة ا٘خ٦ « اً٘ب٦٘»ا٪ض٧بٜ ٧ؿتٓ تٕٙة خبتى آعؼ ٛذل ا٪فؼِ ٢ا٘فؼ٧ِ ٢ا٘ٗؼ٧ٚ. ٢ٗبٜ 

ّٕ٘تب ي٤ٙ « ا٘فؼ٧ِ»٘خفؼ٧ِ، ض٧د ٗبٜ خسؼ٥ ٛسؼ٣ ا٘خفؼ٧ِ، ّٗبٜ ٢٧كِ تٟ أف٧بء ي٤ٙ ؿت٧ل ا
ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤، رْٙنبٜ.)ٛخًٕٙبح ا٘ٗؿ ْٙ َٕ ؛ ضؿٜ ا٘تبفب: ا٪ٕ٘بة ا٬ؿٯ٧ٛج، 559، ق9ا٘

 (.935-931ق

٤٘٢َِٛ ٧نٙٓ ٦ّ اُ٘ٙج ي٤ٙ ا٘ؿ٧غ، ٢ي٤ٙ ا٢ٖٙٛٛ٘، ٢اً٘خ٧ٓ، ٢ٔغ اؿخًٛل ٕٗٙة ت٤ًٝٛ  (92) ٥٢٘٢َِٛ: ا٘ ا٘
ًّب إ٤٘ ٧بء ا٘ٝؿة ٝؿتج ٘ٙٛتبُ٘ج،  ا٘ؿ٧بغث أض٧بًٝب، ٢ت٤ًٝٛ اٮٝخٛبء أض٧بًٝب أعؼ٣. ٢اؿخًٛل إ٘ٙة ٛمب

يٜ اؿخًٛبٟ٘  ّمًٯ -ّٗبٜ ٧ٕبل ا٥٢٘٢ٛ٘، ٦ّ٢ يكؼ ؿٯن٧ٜ ا٘ٛٛب٧ٖ٘ كبؼ ٕ٘ة ا٥٢٘٢ٛ٘ 
٧ؼغ مٜٛ إٔ٘بة ٗتبؼ ؼسبل ا٘غ٢٘ج ٜٛ ا٪ٛؼاء ٢ا٘ٛغ٧٧ٜٝ. ٢ٔغ اؿخٕؼ ٗخبة اً٘كؼ  -٘ٙؿٯن٧ٜ

ا إ٘ٙة ٦ّ ؿٙؿٙج ا٪ٕ٘بة ٔتل إ٘ٙة ا٘غال ي٤ٙ ا٢٘مى غٮ٘ج عبكج، ٧ّٕبل ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘ ي٤ٙ ٢مى ٠ػ
ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤، ر«. إ٘ٛؼ ا٘فؼ٧ِ ا٥٢٘٢ٛ٘ ا٪٧ٛؼ٥»ٛذًٯ:  ْٙ َٕ ؛ 559-551، 95، ق9)ا٘

 (.153-159، 159ضؿٜ ا٘تبفب: ا٪ٕ٘بة ا٬ؿٯ٧ٛج، ق

ا٢٘ؽؼاء ٢إٜ ٗب٢ٝا ٜٛ أؼتبة ؼاء أ٢٧٢ِ، ٧ُ٢ٗخة تٟ ٘ٗتبؼ ا٪ٛا٪٧ٛؼ٥: ٜٛ إٔ٘بة ا٘ؿ (99)
ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤، ر ْٙ َٕ  (.51، ق 9ا٪ٔٯٚ.)ا٘

ا٘ٗؿْٙنب٦ٓٝ: ٝؿتج إ٤٘ ا٘ٗؿْٙنبٜ، ٢أم٧ْح ٧بء ا٘ٝؿة ٘ٙٛتبُ٘ج، ٢٠٢ ٜٛ إٔ٘بة ا٢ٖٙٛ٘ ٧ّذتح ٦ّ إٔ٘بة  (92)
ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤، إ٘ٛبٚ ا٘فؼ٧ِ ٢ٝض٢ٞ، ٧ُّٕبل إ٘ٛبٚ ا٘فؼ٧ِ اً٘ب٦٘ ا٘ٗؿْٙنب٦ٓٝ ٢ٝض٢  ْٙ َٕ ػٖ٘.)ا٘

 (.51، ق9ر

 ايختؼ ٗبخة ا٢٘ذ٧ٕج اؿخ٧ٯء اً٘ذٛب٧٧ٜٝ ٘ٛكؼ ّخّضب ٧٘٢ؾ َؽ٢ّا. ( 91)
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 «.خٕبتل»٢ٔغ اؿختًغٝب أٜ خ٢ٜٗ: «. ٕٛبتٙج»٠ٗػا ٢ا٘ك٢اة:  (99)

ضٛغ تٜ ، ٢ا٤ًٝٛ٘ اٜ ا٪٧ٛؼ ٛ«ا٪٧ٛؼ»٠ػٞ إ٘ؼاءث أٔؼة إ٤٘ ا٘ك٢اة. ٢ٔغ اؿختًغٝب أٜ خ٢ٜٗ:  (91)
 ا٢ُ٘ؼ٥ ٔٓغٚ ا١٘غ٧ج يٝغ غع٢ل ا٘٘ؿْٙنبٜ ؿ٧ٙٚ ٛكؼ أذٝبء ٕ٘بئ١ٛب.

 ( ٠ػٞ إ٘ؼاءث أٔؼة إ٤٘ ا٘ك٢اة. 99)

 ( ٠ػٞ إ٘ؼاءث أٔؼة إ٤٘ ا٘ك٢اة. 93)

ًِك٦ٛ ا٘ٗبخة، ؼ٦ٛ٢ ا٘سٝؾ ٝفأ تتُغاغ ( 11) ُِٛؿَخ ٢٠ ا٘ف٧ظ سٛبل ا٘غ٧ٜ أت٢ اُ٘غٓؼ ٧ب٢ٔح تٜ يتغ اهلل ا٘
اٝخ١ح إ٧ٟ٘ ؼئبؿج ا٘عن ا٘ٛٝؿ٢ة، ٢ٔغ ٗخة ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘ٛكبضِ ا٢ٛ٘س٢غث ٦ّ ٢أضة ا٘ٗخبتج ٢ا٪غة، 

ٚ.) اتٜ ا٘سؽؼ٥)فٛؾ ا٘غ٧ٜ ٛضٛغ تٜ ٠5239ة/939ٛخبضِ اً٘ب٘ٚ، خ٦ّ٢ ٦ّ تُغاغ ٦ّ ؿٝج 
ٚ(: خبؼ٧ظ ض٢اغد ا٘ؽٛبٜ ٢أٝتبئٟ ٧ّ٢٢بح ا٪ٗبتؼ ٠5999ة/193إتؼا٧٠ٚ تٜ أت٦ تٗؼ إ٘ؼف٦، ح

 –ٛؼ يتغ ا٘ؿٯٚ خغٛؼ٥، ا٘نتًج ا٪٤٘٢، ا٘ٛٗختج اً٘كؼ٧ج، ك٧غا ٢ا٪ي٧بٜ ٜٛ أتٝبئٟ، خض٧ٕٓ ي
ًِك٦ٛ، غاؼ 215ؼٔٚ  213-219، ق5ٚ، ر2119ت٧ؼ٢ح،  ُِٛؿَخ ؛ كٯش ا٘غ٧ٜ ا٘ٛٝسغ: ٧ب٢ٔح ا٘

(. ٢ٔغ ػٗؼ ا٘ؿعب٥٢ أٜ ا٪٧ٛؼ تؼؿتب٥ ا٘فؼ٦ّ  92-51ٚ، ق 5391ا٘ٗخبة ا٘سغ٧غ، ت٧ؼ٢ح، 
ٚ، ؼؿ٢ً٘ب يٜ ا٘ٗؿْٙنبٜ ا٪فؼِ ٔب٧ختب٥ إ٤٘ ٠5212ة/ أَؿنؾ 911عؼر ٦ّ ؼت٧ى ا٪٢ل ؿٝج 

ؿٙنبٜ ا٘ؼ٢ٚ ت١غا٧ب ؿ٧ٝج ١ٝٛب: ٛكضِ تعن ٧ب٢ٔح ٢ع٢٧ل ٢س٢ا٠ؼ. ا٘ؿعب٥٢) فٛؾ ا٘غ٧ِّٜ ٛضٛغ 
ٚ(: اٖ٘م٢ء ا٘ٯٛى ٪٠ل إ٘ؼٜ ا٘خبؿى، غاؼ ا٘س٧ل، ٠5231ة/ 312تٜ يتغ ا٘ؼضٜٛ ا٘فب٦ًّ، ح

 .51، ق9ٚ، ر5332ت٧ؼ٢ح، 

 ا٪ٔؼة ٘ٙٗٙٛج.( ٠ػٞ إ٘ؼاءث 15)

كٝبيج »( ٢ّٮػ: ٢٠ ا٘ضغ٧غ ا٘ٛك٤ْ ٜٛ عتذٟ، ٢أك١ٙب ا٘ٗٙٛج تبْ٘بؼؿ٧ج ت٢ٮغ. )يتغ ا٘ؼضٜٛ ٦ٛ١ّ: 12)
ٚ، 5319، «ا٘ؿ٢٧ِ ا٬ؿٯ٧ٛج ٦ّ ا٘فؼٓ ا٪غ٤ٝ ٦ّ اً٘ك٢ؼ ا٢٘ؿن٤، ا٘ٛسٙج ا٘خبؼ٧ع٧ج ا٘ٛكؼ٧ج

 (. ٠2بٛـ  19، ق1ٛز

ُٛؿَّٕن: ٢إ٘ٛك٢غ ا٘ؿَّٕن أ٥ ا٘خؼك٧ى، ٛذ19) ل خؼك٧ى ا٢ْ٘ٮػ تب٘ػ٠ة.)ُغ٢ؽ٥: خٗٛٙج اً٘ٛبسٚ اً٘ؼت٧ج، ( 
 (.32، ق9ر

ّٛب ٜٛ أؿٛبء ا٘ؿ٢٧ِ.«٢ت٢ٙؼا»(  ٗٙٛج خًػؼ ٔؼاءخ١ب. ؼتٛب خ٢ٜٗ: 12)  ، أ٢ ؼّٛؽا ٪ضغ ا٪يغاغ أ٢ اؿ

 «.ْٝؼ٧ٜ»٠ػٞ إ٘ؼاءث ا٪ٔؼة ٘ٙك٢اة، ٢ػٖ٘ اؿخٝبّغا ٘ٙٗٙٛج ا٪عؼ٣ ( 11)
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٢ٗٛؼ: ض٢٧اٜ تٓؼ٥ ٧فت19ٟ) ا٘ؿ٢َِّّٝٔؼ، ٢ٔغ ٢ٗ٧ٜ أٗتؼ ٟٛٝ. ٢ٟٛٝ ٧خعػ ٧َْٝؾ اْ٘ٔؼاء ا٘خ٦ ٮ ٧َٙتُؿ١ب إٮ  ( اٖ٘ؿ
ا٢ٖٙٛ٘ ٢أٗبتؼ ا٪ي٧بٜ ٜٛٛ ٧غا٦ٝ ا٢ٖٙٛ٘ ٘ضؿ١ٝب ٢غّبئ١ب؛ ٢أضؿٟٝ ٛب ٗبٜ ٟٛٝ فغ٧غ ا٢ًّٝ٘ٛج ٛبئًٙب إ٤٘ 

ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤، ر ْٙ َٕ  (.23،ق2ا٘ؿ٢اغ، ٢إ٘ٛك٢غ ٠ُٝب سٙغ٠ب.)ا٘

ُْؼ٥ تِؼٔغ٥:  ( أتغاٜ:11) سٛى تغٜ، ٧ُ٢ؼسص تأٟٝ إ٘نًج ا٘ٗبٛٙج ٜٛ سٙغ أ٢ ّؼ٢ ا٘ض٢٧اٜ تٗبٟٛٙ.)اتٜ َخ
 (.٠2بٛـ 91،ق5ض٢اغد ا٘غ٢٠ؼ،ر

٢ا٢َْ٘فٓ: ض٢٧اٜ ٜٛ ّك٧ٙج ا٘ؿ٢ٝؼ٧بح، ٧خعػ ٟٛٝ اْ٘ؼاء ا٘س٧غث.)ُغ٢ؽ٥: «. ٢َْفٓ»( ٠ٗػا ٢ا٘ك٢اة: 19)
َٕٟٙ إ٤٘ اً٘ؼت٧ج ٢يٙٓ ي غاؼ  -٧ٟٙ سٛبل ا٘ع٧بن، ٢ؽاؼث ا٘ذٕبّج ٢ا٬يٯٚخٗٛٙج اً٘ٛبسٚ اً٘ؼت٧ج، َٝ

 (. ٠٢559بٛـ521،ق55ٚ، ر2115ا٘فؤ٢ٜ ا٘ذٕب٧ّج اً٘بٛج، تُغاغ،

 ( يبل: ٧ٕكغ تٟ أٟٝ ٜٛ ا٪٢ٝاو ا٘س٧غث.13)

ْٝسبة: ض٢٧اٜ أٗتؼ ٜٛ اْ٘أؼ، ٢٢َتؼٞ ٦ّ َب٧ج ا٢ًٝ٘ٛج، ٢سٙغٞ ٦ّ َب٧ج ا٢ٕ٘ث. ٧٢خعػ ٜٛ سٙغٞ 91) ( ا٘ؿِّ
خ٦ ٧ٙتؿ١ب أي٧بٜ ا٘ٝبؾ ٢ؼؤؿبؤ٠ٚ. ٢٠٢ ٗذ٧ؼ ٦ّ تٯغ ا٘كٕب٘تج ٢اْ٘ؼٝز، ٢أضؿٜ اْ٘ٔؼاء ا٧ْٝ٘ؿج ا٘

ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤، ر ْٙ َٕ  (.23، ق2أ٢٘اٟٝ ا٪ؽؼٓ.)ا٘

( إ٘بُٔٚ: ٢٠٢ ض٢٧اٜ ك٧ُؼ ٦ّ ٔغؼ اْ٘أؼ ١٘ب فًؼ أت٧ل ٝبيٚ، ٢ٟٛٝ ٧ّخعػ اْ٘ؼاء، ٢٘٢ٟٝ أت٧ل، ٢٠٢ 95)
َْٕٙ ْٝسبة.)ا٘  (.23، ق2ََٕفْٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤، رأي٤ٙ ٧ٔٛج ٜٛ ا٘ؿِّ

( ا٘فبفبح: سٛى فبـ، ٢٠٢ ٛب ٧ُِٙ ض٢ل ا٘ؼأؾ ٜٛ ٔٛبـ، ٢ٗبٜ ٟٛٝ ا٘فبـ ا٘ٯٝؾ ا٘ضؼ٧ؼ ٜٛ 92)
ُٛخٛؼ.)إ٘ٙفٝغ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤، ر ؛ 19، ق2يٛل اٮؿٗٝغؼ٧ج، ٧٢ٝؿز تب٘ػ٠ة ٧ُ٢ًؼِ تب٘

ْٕؼ٧ؽ٥: ا٘ٗؿ٢ُٖٙ، ر َٛ ٢َٛايه ٢ا٠2بٛـ 999، ق٢2ٓ2ا٘  (.191، ق9ٮئخَتبؼ، ٛز؛ ٢ا٘

( فٕٓ: سٛى فٕج، ٦٠٢ ٔنًج ٔٛبـ ؿ٢اء ٜٛ ا٘ٗخبٜ أ٢ ا٘س٢ط أ٢ ا٘ضؼ٧ؼ.)ُغ٢ؽ٥: خٗٛٙج اً٘ٛبسٚ 99)
 (.995، ق9اً٘ؼت٧ج، ر

ٖٛؼ»(  ٗٙٛج خًػؼ ٔؼاءخ١ب، ١ًَّٙ٘٢ب: 92)  «.ٛخ

 «.خعح»، أ٢ «خضح»(  ٗٙٛج خًػؼ ٔؼاءخ١ب، ١ًَّٙ٘٢ب: 91)

إ٘ٛك٢غ ت١ب ا٘ٝكب٦ّ سٛى ٝك٧ْج: ٦٠٢ ٔٛبـ ٜٛ ضؼ٧ؼ  ( أٝكبِ عٛؿ٦ٝ٧: ا٪ٝكبِ ؼتٛب99)
              (. أٛب ا٘عٛؿ٦ٝ٧ ٧ّتغ٢ أٟٝ ن٢ل ا٘فبـ، 291، ق٢51ٗخبٜ. )ُغ٢ؽ٥: خٗٛٙج اً٘ٛبسٚ اً٘ؼت٧ج، ر

 أ٢ ٢ّٝيب ٟٛٝ.
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٢َٛايه ٢اٮئخَتبؼ، ٛز( ا٪ْنَٙؾ: ٝؿ٧ز ٜٛ ا٘ضؼ٧ؼ، ٢ٗبٜ ٟٛٝ ا٪ضٛؼ ٢ا٪كْؼ91) ْٕؼ٧ؽ٥: ا٘ َٛ ، 9.) ا٘
؛ ل. أ.ٛب٧ؼ: ا٘ٛٯتؾ ا٧ٗ٢ٙٛٛ٘ج، خؼسٛج كب٘ص ا٘ف٧خ٦، ا٧١٘ئج ا٘ٛكؼ٧ج اً٘بٛج ٘ٙٗخبة، 191ق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (.                                                                                                            21ٚ، ق5312إ٘ب٠ؼث، 

ٕٛن٧ًٜ، ٢ٗبٝح ٦ّ اً٘كؼ ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘  ( ّبؼؾ ٢ٗؼ٥: ٢إ٘ٛك٢غ ٛغ٧ٝج ّبؼؿ٢ٗؼ، ٢ٔغ ٗختح 99٦ّ) 
                    خبتًج ٧ٙٔ٬ٚ ا٘غ٧ٙ١ٔج ٢ا٘ٛؼخبض٧ج، ٢ٛؿبضخ١ب ذٯذج آٮِ ٢عٛؿٛبئج ٢عٛؿج ٢ؿت٢ًٜ ّغاًٝب.

ُٛؼ اً٘ٯئ٦، ا٘ٛخ٤ّ٢ ؿٝج  ٚ(: ٠5219ة/913)اتٜ غٔٛبٓ: كبؼٚ ا٘غ٧ٜ إتؼا٧٠ٚ تٜ ٛضٛغ تٜ أ٧َغ
     ٘سٝج إض٧بء ا٘خؼاد اً٘ؼت٦، غاؼ ا٨ّبٓ اً٘ؼت٧ج، ت٧ؼ٢ح، اٮٝخكبؼ ٢٘اؿنج يٕغ ا٪ٛكبؼ، خض٧ٕٓ 

 (. ٦٠٢ ا٨ٜ إضغ٣ ا٘ٛؼٗؽ ا٘ٗتؼ٣ تٛضبّهج غ٧ٛبن.12، ق1)غ. ح(، ر

، ٢٠٢ ٧خْٓ ٛى ٛب سبء تًغ٠ب؛ ض٧د أٜ ا٘عٝسؼ ٝكٟٙ ٜٛ ا٢ْ٘ٮػ ٢ٔتمةخٟ  «عٝسؼ»٠ٗػا ٢ا٘ك٢اة: (93)
)أضؽٛخ١ٚ(. ٧٢تغ٢ أٟٝ ؿ٢١ أ٢ عنأ ٛةٜ  ٛؼكًج تب٘ػ٠ة، ٧٢ضٟٛٙ ا٘ؿٯن٧ٜ ٢ا٪ٛؼاء ٦ّ ض٧بكخ١ٚ

 .«٢ضٓ»٢ا٘خ٦ ٗختح:  «٢فٓ»ٗبخة ا٢٘ذ٧ٕج، ي٤ٙ ٝض٢ ٛب ضغد ٛى ٗٙٛج: 

ُٛػ٠تج. اٝهؼ: اتٜ إ٧بؾ: َتغائى  (31) ٢ؼغح أٗذؼ ٜٛ إفبؼث يٜ ا٘نف٢ح)ا٘نؿ٢ح( ٢ا٪تبؼ٧ٓ اِ٘ت٢َِّٙؼ  ا٘
 .219، 215، ق9، ر99، ق5ٓ2ر، ا٘ٗؽ٢٠ؼ

، ٢ُخؿ٤ٛ ا٘ضؽاٚ. ٢خ٢ٜٗ ٜٛ ا٘ػ٠ة . ا٘ٛٝنٕج ا٘خ٦ ُخّفٓغ ض٢ل ا٢٘ؿنض٧بكج: ا٘سٛى َض٢اِئق (35)
ى ا٘ٗؿٙنب٧ٝج ٜٛ ٔعؽاٝج ا٘عبق. اْ٘مج ضؿة ؼختج ا٪٧ٛؼ. ٢ٗبٝح َض٢اِئق ا٪ٛؼاء خعؼر ٛى ا٘ٔعَٙأ٢
؛ ٛب٧ؼ: ا٘ٛٯتؾ 11، 21، ق2؛ ر112، ٠5بٛـ 991، ق9إ٘ٛؼ٧ؽ٥: ا٢ٛ٘ايه ٢اٮيختبؼ، ٛز)

 (.21ا٧ٗ٢ٙٛٛ٘ج، ق

٘ؿؼر: ٢٠٢ ٛب ٧ًٕغ ٧ّٟ ا٘ؼاٗة ي٤ٙ ه١ؼ اْ٘ؼؾ؛ ٢أفٗبل ٢ٔا٘تٟ ٛعخْٙج، ٢ٜٛ ا٘ؿؼر ٛب ٢ٗ٧ٜ ا (32)
ٛن٦ٙ تب٘ػ٠ة، ٢٠٢ ٛٛب ٧كٙص ٢ٖٙٛٙ٘. ١ٝٛ٢ب ٛب ٢ٗ٧ٜ ُّٛف٤ تبْ٘مج ا٘ت٧مبء، ٢ٗل ١ٝٛب ٔغ ٢ٗ٧ٜ 

ََٕفْٝغ٥: ُك ْٙ َٕ ِتص ٢ًٕٝٛفب ٧َ٢ؼ ٢ٕٝٛـ. ١ٝٛب ٛب ٢ٗ٧ٜ تأنؼاِ ّمج، ١ٝٛ٢ب ٛب ٢ٗ٧ٜ ؿبػّسب. )ا٘
ْٕؼ٧ؽ٥: ا٢ٛ٘ايه ٢اٮيختبؼ، ٛز523-529، ق2ا٪ِيَف٤، ر َٛ (. ٢ٔغ ٢ؼغح 921، ق9؛ ا٘

ُٛػ٠تج. اتٜ إ٧بؾ: َتغائى ا٘ٗؽ٢٠ؼ، ر ، 2، ر922، ق2إفبؼاح ٛخًغغث يٜ ا٘ؿؼ٢ر اِ٘ت٢َِّٙؼ ا٘
 .221، 259-251، 211ق

ا٘خ٦ خ٢مى ١٧ّب  جَتًِاَ٘س: ًٛٝب٠با٘خؼٗبف٧ٜ: ٛذ٤ٝ َخؼٗبـ، ٢تبْ٘بؼؿ٧ج َخِؼٗـ، ٢خسٛى خؼا٧ٗـ. ٢ (39)
 (.599؛ ٛب٧ؼ ا٘ٛٯتتؾ ا٧ٗ٢ٙٛٛ٘ج، ق99، ق2غ٢ؽ٥: خٗٛٙج اً٘ٛبسٚ اً٘ؼت٧ج، ر. )اُّ٘ٝفَّبة
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اِ٘ت٢َِّٙؼ: ٜٛ ا٪ضسبؼ ا٧ْٝ٘ؿج ٗب٧٘ب٢ٔح ٧َ٢ؼٞ، ٢٠٢ فْبِ ا٢ٜٙ٘ فغ٧غ ا٘كْبء، ٢٧٢سغ تأٛبٜٗ  (32)
ْٝ ٛخًغغث ١ٝٛب: ا٘ضسبؽ ٢ا٘ك٧ٜ ٢تٯغ اْ٘ؼٝز. ) ََٕف ْٙ َٕ ، 513-519، ق 2ر غ٥: ُكِتص ا٪ِيَف٤،ا٘

 (.222، ق2ُغ٢ؽ٥: خٗٛٙج اً٘ٛبسٚ اً٘ؼت٧ج، ر

ٛؽٛٗج: ا٘ؽٖٛ إغعبل ا٘ف٦ء ٦ّ ا٘ف٦ء، ٢ا٘ٛؽٖٛ ا٘ٛخغاعل. ٧ُ٢ٕبل ٛؽٖٛ تب٘ػ٠ة ٢ا٘ٯؽ٢ؼغ، أ٥  (31)
)سٛبل .) اتٜ ٛٝه٢ؼ: سٛبل ا٘غ٧ِّٜ أت٢ اْ٘ملٛى ا٘ٯؽ٢ؼغ ٧ُّم٦ْ ٛٝهّؼا س٧ًٛٯ أٜ ا٘ػ٠ة ٛخغاعل

َْٗؼٚ تٜ ي٦ٙ ا٪ْٝكبؼ٥،  َٛ ٚ(: ٘ؿبٜ اً٘ؼة، ٠5955ة/155 ا٘ٛخ٤ّ٢ ؿٝجا٘غ٧ِّٜ أت٢ اْ٘مل ٛضٛغ تٜ 
؛ ٢ٛضٛغ ٛضٛغ أ٧ٜٛ ٤ٙ٧٘٢ ي٦ٙ إتؼا٧٠ٚ: «ؽٖٛ»ٛبغث 5999، قغاؼ اً٘ٛبؼِ، إ٘ب٠ؼث،)غ.ح(

ًج ٚ(، غاؼ ا٘ٝفؼ تب٘سب5151ٛ-٠5211ة/329-929ا٘ٛكنٙضبح اً٘ٛٛبؼ٧ج ٦ّ ا٢٘ذبئٓ ا٧ٗ٢ٙٛٛ٘ج)
 (.512ٚ، ق53331ا٪ٛؼ٧ٗ٧ج، إ٘ب٠ؼث، 

ت٢ٙؼ خ٢مى ١٧ّب  َضْٕٙجإ٘ٛك٢غ ت١ب تغٮ٧ج، أ٥  ٧٢تغ٢ أٜغٟ٘: ٠ػٞ ٦٠ إ٘ؼاءث ا٪ٔؼة ٘ٙٗٙٛج،  (39)
 ا٘ؿٗب٧ٜٗ.

٢ٗؽ ٔبم٧ب٦ٝ: ٢٠٢ ٜٛ أ٢ٝاو إ٘ٔكبو) ا٪٢ِي٧ج(، ا٘خ٦ ُخؿخعغٚ ٘ٙفؼاة، ٧٢تغ٢ أٜ ا٘خؿ٧ٛج ٝؿتج  (31)
خؿ٧ٛج ٔضَؼ٧ّج هؼ٧ْج، ٗبٜ ٧ُكٝى ٦ّ ٛغ٧ٝج ؽت٧غ تب٧ٜ٘ٛ، ٢ٗبٜ ٢ٜ٘ ٠ػا إ٤٘ ٛٯتؾ إ٘مبث، ٦٠٢ 

ُٛخغاعل تأؿ٢غ.) ٙنبٜ ا٘ٛهْؼ ٢٧ؿِ تٜ يٛؼ تٜ ؿٛؤِ٘ ٛس٢١ل) يبـ ٦ّ يكؼ ا٘ ا٬ٝبء أت٧ل 
ٚ(: ٢ٝؼ اً٘ٛبؼِ ٦ّ ٝهٚ ٢ٔا٧ٜٝ ٢أيؼاِ ا٧ٜ٘ٛ ٦ّ ا١ً٘غ 5231-٠5223ة/932-921ؼؿ٢ل 

ا٢٘اؼِ، خض٧ٕٓ ٛضٛغ يتغ ا٘ؼض٧ٚ سبؽٚ، سؽأ٧ٜ، ا٘نتًج ا٪٤٘٢، ا١ًٛ٘غ اْ٘ؼٝؿ٦ ٩٘ذبؼ  ا٘ٛهْؼ٥
 (.293، 229، ق5، ر٢2119ٚا٢ًٙ٘ٚ اٮسخٛبي٧ج، كًٝبء، 

ُٗؼُّسج، ٦٠٢ إٝبء ك٧ُؼ ٧ؤٗل ٧ّٟ، ٦٠٢ ٗٙٛج ّبؼؿ٧ج.)اتٜ ٛٝه٢ؼ: 39) ( اٖ٘ؿٗبؼ٧ز: أ٢ اٖ٘ؿٗبؼر، سٛى ُؿ
 . ٛبغث ؿٗؼر( 2123٘ؿبٜ اً٘ؼة، ق

 ( ٠ػٞ إ٘ؼاءث أٔؼة إ٤٘ ا٘ك٢اة. 33)

  ( ٠ػٞ إ٘ؼاءث أٔؼة إ٤٘ ا٘ك٢اة.511)
 

 


