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  ُمل�َّ�:

ُث ه�ه ال�راسة ع� �ائفة الُع��ان في م�� زم� سال��� ال��ال��، وألنه ق�  ت���َّ

الُع��ان ل� ��� له� دور م���عي، وأنه� اس��ل��ا إلعاقة الَع�ى، وان�ووا  ُ���َّل لل�ع� أنَّ  

ح�اته�   ع�  ال��ف  ل��اول  ال�راسة  ه�ه  جاءت  له�ا  به�؛  ال������ة  الع�ا�ة  لقلة  ُم��ع�ی� 

ال�اصة، و��� تغلَّ��ا على ه�ه اإلعاقة، ح�ى إنَّ �ع�ه� فاق أق�انه م� األص�اء، وال�ور 

  �مة ال����ع ال���� به�. ال�� اض�لع�ا �ه في خ

وال�افُع الخ��ار ه�ا ال��ض�ع ه� قًلُة ال�راسات الُ��علِّقة ب�و� االح��اجات ال�اصة  

  ع��ًما، وف�ة الُع��ان خ��ًصا في الع�� ال��ل��ي.

ث�   وال����ة،  ال�����ة  الَع�ى  أس�اب  وت�اولُ�  الَع�ى،  ب�ع���  ال�راسة  اس�هللُ�  وق� 

األ� دور  إلى  ال�اصة، ت��َّقُ�  الُع��ان  ذ�� ح�اة  إلى  دلفُ�  و�ع�ها  الَع�ى،  �اء في عالج 

وان�قلُ� لل��ی� ع� ال�عا�ة االج��ا��ة ال�ي ُقّ�ِم� له�، ث� دوره� في ح�اة م���عه�، ث� خات�ة  

  �أه� ن�ائج ال�راسة. 

Abstract 

This study deals with the topic of blind people in Egypt in the era of 

Mamluks. Many think that blinds have no role in life, and they give up 

to their handicap and go away and hide as they think that they are 

marginalized at this era. But this study reveals the role of blind people 

in all fields of life, and how they overcome their handicap and become 

prominent members in the Egyptian society, that some of them 

surpassed their healthy peers.The motive of choosing this topic is the 

lack of studies related to people with special needs in general and blind 

people particularly, in the Mamluk era.This study is divided into many 

points, they are definition of blindness in language and idiomatically, 

the main reasons of blindness either natural or human, the role of 
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doctors in treating blindness, mentioning of life of blind people, the 

societal caring for the blind people, the role of blind people in life and 

the results of the study. 

مة:    مق�ِّ

ــان، ف�� خالله   ــُ� م� أع�� ال�ِّع� ال�ي م��ها هللا  لإلن�ـــ ــان  ُ�ع�ُّ ال��ـــ اك��ـــــ� اإلن�ـــ

مع�� معارفه، و�ه ُ��ل على ال��اة والعال� ال�ارجي وُ��ـاع�ه على ال�فاعل ال�اقعي مع ب���ه،  

وعلى ال�غ� م� ُفقـ�ان هـ�ه ال�ع�ـة لـ�� ������ إال أنَّ هللا م��ه� ��ــــــــــــــ��ة أذه�ـ� ال�ـأس م� 

  نف�سه�، ومّ���ه� م� أن ���وا له� م�اًنا في م���عه� على مّ� الع��ر.

ع��ار أنَّ اإلن�ــان ه� ال���ة الُعل�ا في ال��اة، فق� صــّ�ف� ال���ة لألع�ى على َأنَُّه و�ا

إن�ــان م�ــ��� ��ــ��� ال�ح�ة واإلح�ــان والع�ف، وأنه عالة على م���عه، وأصــ��� ال���ة 

ا �ــأنَّ األع�ى على قــ�ر مــا ُح�م م� �ع� اإلم�ــان�ــات، إال أنَّ �ــه م� اإلم�ــان�ــات   أك�� و��ــً

ما ��عله ث�وة ��ـ��ة ی���� ت����ها واالسـ�فادة م�ها إلى أق�ـى ح� م���، وعلى ه�ا وال��اه� 

الف�صــــة   ، فع��ما ُأت��� اه��اًما ���ً�ا في ع�ــــ� ســــال��� ال��ال��األســــاس فق� لقي الع��ان  

ة م�ـاالت أ�ه�وا مهـارًة عـال�ـة فـاق�ا بهـا أق�انه� م� الُ���ــــــــــــــ���، وه� مـا  َّ� ل�ع�ــــــــــــــه� في عـِ

  راسة.س���اوله ال� 

  :الَعَ�ى لغًة واص�الًحا -أوالً 

الَعَ�ى ه� ذهاب ال��ـــ� م� �ال الع����، ع�ى، َ�ْعَ�ى ُع�ى، واألن�ى َعْ��َاُء وَع��ة،  

ا، �قــال ع��ــ� ع��ــاه،   وال �قع هــ�ا ال�عــ� علي الع�� ال�احــ�ة؛ ألن ال�ع�ى �قع عل�ه�ــا ج��عــً

  .)١(وج�ع األع�ى ُعْ��انُ 

ــادر ال�ار���ة ألفاً�ا أخ�� ُت�ـــــــ���م لل�ع��� ��� فق� ��ـــــــ�ه م�ل:   وق� ذ��ت ال��ـــــ

"ال�ـــ���" وت�ل� علي م� ذه� ��ـــ�ه، وال��ع أضـــ�اء و�قال رجل ضـــ��� وام�أة ضـــ���ة، أو 

لف�"ك���" وه� فــاقــ� ال��ــــــــــــــ� وج�عهــا م�ــا���، و�ــ�ك لف� " األك�ــه" ف�ــأخ�ذة م� ال��ــه،  

، ��ا أ�ل� لف� "ال��ـ��" علي �ع� )٢(أع�ي م���س الع��وال�ـ�� األك�ه ه� ال�� ی�ل� 

ح�ى   األع�ى، أضــــــــــــــف إلى ذل� أنَّ �ع� ال�اس �ان ُی�ع� بلف� )٣(الع��ان م� �اب ال�فاؤل
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اشــــــــــــــ�ه� ـ�ه؛ ن��ًا ل�ـا اع��اه� م� ع�ى، مـ�ل: شــــــــــــــ�� اـل�ی� م��ـ� ال�ل�لي ال�ع�وف ـ�اب�  

األع�ى)٤(ىاألع� أزدم�  واألم��  الغ)٥(،  وع�ــــــ�  ــاب�  ،  �ــــ ال�ع�وف  األم���ي  م��ــــــ�  ب�  �ي 

  .)٦(األع�ى

  :أس�اب الع�ى -ثانً�ا 

  تع�دت األس�اب ال�ى أدت إلى الع�ى ف�ان م�ها: 

  أس�اب �����ة: -أ

م�ـَّا الشــــــــــــــ� �ـ�ه أنَّ لعـ�اصــــــــــــــ� ال�ـ�اخ م� جـفاف ور��ـ�ة و��ودة ون��هـا أث�ه       

ال�اضـــــح في ان��ـــــار األم�اض، أو ال�� م�ها، أو ال����� ألم�اض مع��ة، ف��� في م�اخ ه�ا 

ال�ل� ال���ة ال��اســ�ة لها دون أخ��، فال�الد ال�ارة والُ����ة م�ًال ُتع� م� أك�� ال��ا�� ُع�ضــة  

  ل��اث�� وت�ال� ال���ات ال�ي ت�قل ع�و� األم�اض. ل��� ا

وق� ُع�ف ع� ال���ة ال��ـــــ��ة �أنها ب��ة ُت�اب�ة، وت��ـــــ�� ر�اح ال��اســـــ�� ال��ســـــ��ة 

ــة  ــا�ة �األم�اض، و��اصـــ ــ��نة اله�اء، م�َّا ی��ج ع�ها اإلصـــ ــ� في إثارة األت��ة وســـ على م�ـــ

  .)٧(أم�اض الع��ن م�ل: ال�م� والُ��ر� وغ��ها

ال�غ� م� أن األح�ال الُ��اخ�ة �ان� واح�ة على ال���ع، إال أن ان��ـــــار الع�ى وعلى 

كان أك��ه ب�� العامة، و��جع ذل� ل�ـــعف ال�عا�ة ال�ـــ��ة ال�ي �ان� تق�م له�، وذل� ل��ني 

م�ــــ��اه� ال����ــــى، على ال���� �ان� ال��قة ال�اك�ة ال�ى نال� الع�ا�ة ال���ة ��ا فى ذل� 

ــال���، وم� تع�ض م�ه�  ال��ال�� ال�ی� � ان�ا ���ــــع�ن للف�� ال��ى ال�ور� م� ق�ل ال�ــ

للع�ى ف�ان ذل� ألســـ�اب ســـ�اســـ�ة عقاب�ة أو ع�ـــ���ة �إصـــاب�ه� في ال��وب، وقل�ل م� ه�ه 

  .)٨(ال�االت �ان ألس�اب �����ة

ــ� ���از �ارتفاع درجة ح�ارته، وال�ي ت�د� إلى ���ة   و��ا ه� مع�وف أن م�اخ م�ــــــــ

ــار أم�اض الع��  ــ� م�اخ م�ــــ� �ال��ارة ور��د اله�اء، ن، وه� ما أشــ إل�ه ال�ق���� �ق�له: "ی��ــ

ــاـ�ة ـ�األم�اض، ألنَّ   ��غـل� علي ت���هـا ���ة العف� ورداءة ال�ـاء واله�اء م�ـَّا ی�د� إلي اإلصــــــــــــ

األت��ة ت��لل اله�اء، م�ا ��عل ه�ا ال�ـ�� ��ًرا �أخ� ال�ف� و���ـخ ال��ب ال���� في ال��م 



    العميان في مصر عصر سالطين المماليك                                                          السيد صالح محمد           

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٢ج -العاشرالعدد                                         �ة املصر�ة                                         وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١١٢ 

ال�اح�، و�ذا م� اإلن�ان في حاجة ل� ی�جع إال وق� اج��ع في وجهه ول���ه ��ار ���� خاصة  

  .)٩(في أ�ام ال���... وه� ما ی�د� إلي األم�اض"

وه�ا ما الح�ه ال�حالة "�اف�ر"، فقال: "ف��� ��ــ�� ال��� وت�ــ�ع� ال��ارة، وته� في 

ــائ� ق��ة ج�ًا ح�ى ل��ث� في الع��ن  ، بل إنَّ ال�حالة "م��ــــــ�الم ب� م�اح�"  )١٠("أوقات مع��ة ن�ــــ

ذ�� أنَّ ه�اك ر�اًحا ت�ــــــ�ب م�ی�ة اإلســــــ���ر�ة خالل أشــــــه� ی�ن�� و��ل�� وأغ�ــــــ��؛ وله�ا 

ُت�ــــاب ع��ن مع�� أهالي اإلســــ���ر�ة �األم�اض، م�َّا ی�د� في �ع� األح�ان للع�ى، وه�ا  

  .)١١(تل� الف��ة ما دفع �ع� وجهاء ال��ی�ة إلى ال�هاب ل��ا�� أخ�� خالل

 ، )١٢(م�ض ال�ُـ�ر� �ه�ت عـ�ة أم�اض م�ـها  والُ���ـ�ة أنوت�ـت� على األج�اء ال�ـاـفة  

ــاح�ه   ــ�� صـ ــه أن ��ـ ــ� ال��ل��ي، و�ان م� أع�اضـ ــاب ع�ًدا م� ال�اس في الع�ـ وال�� أصـ

�الع�ى، وه� م� األم�اض ال�ي وج�ت ب��ة م�اســــــــــــ�ة في م�ــــــــــــ�، و��ه� في ال�الد ال�ارة، 

و���� ان��ـاره ب�� األ�فال، السـ��ا في ف�ـل ال���ع، و�ن �ان �ع� ال��ار ��ـاب�ن �ه أ��ـًا  

ــ�اب، وال�ل�ل ــة ال�ــــ ــ�� ���ض   خاصــــ ــق�اه أن م�ف�� ب� ح�ــــــ� هللا األدف�� أصــــ على ما ســــ

ــ�ه ــغ�� م�ا أفق�ه ��ـ ــهابي ال�ـــل��اني  )١٣(ال��ر� وه� صـ ، ��ا أصـــ�� أح�� ب� رم�ـــان ال�ـ

، و���و أن ســ�� إصــا�ة األ�فال ����ة م�جعه )١٤(�ال��ر� وه� صــغ�� م�ا أد� لفق�انه ��ــ�ه

الســ��ا أن ذل� الع�ــ� ل� �ع�ف ال�����    أن أج�ــامه� ال�ــ��فة ال ت�ــ���ع  مقاومة الع�و�،

  أو غ��ه م� وسائل ال�قا�ة.

ا م� ب�� ه�ه األم�اض "ال�م�"، وه� م� األم�اض ال�ـــــــائعة في م�ـــــــ�، وم�  وأ��ـــــــً

ــاح�ها ال�ها�ات ت�ـــ�� الع��، ��ا أن ت�ني   أســـ�ا�ه ارتفاع درجة ال��ارة و���ة األت��ة م�ا ��ـ

���� في ذل�، و���� ال�م� في ال�ــــــــــ�ان  م�ــــــــــ��� ال��افة وال�عي ال�ــــــــــ�ي ��ــــــــــه� ��ــــــــــ�ل  

  .)١٥(وال�ه�ل

ن���ة ال�م� وم� ه�الء أزدم�   )١٦(وذ��ت ال��ادر ال�ار���ة ع�ًدا م�� أصا�ه الع�ى

، ��ا ��ـــــ�ر ل�ا اب� ح�� الع�ـــــقالني ال�الة )١٧(ال�اشـــــف وال�� أصـــــ�� �الع�ى ن���ة ال�م� 

، وأصــ�� )١٨(الف���" �أنه أصــا�ه رم� أد� لع�اهال�ي وصــل إل�ها م��� ب� ح��ة ال�ومي "اب�  

، و��ل� األم�� ســــ�دون أر��اس، )١٩(��خ ب� ع�� هللا ال���ى ب�م� في ع���ه ما أفق�ه ��ــــ�ه

  .)٢٠(وال�� أص�� ب�م� أف�� ع���ه
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،  ) ٢١(وث�ــة ن�ع آخ� م� األم�اض ال�ي ُتف�ــــــــــــــي إلى الع�ى "ن�ول ال�ــاء في الع��"

ــادر ب�� ث�ا�اها م� فق� ��ــــــ�ه ن���ة ن�ول ال�اء على الع��، م�ال ذل� ال��رخ   وذ��ت ال��ــــ

ا تقى  )٢٢(شــ�� ال�ی� ال�ه�ي، وال�� فق� ��ــ�ه ��ــ�� ن�ول ماء في ع���ه ، ��ا أصــ�� أ��ــً

، ول� �ق��� األم� على ال�جال )٢٣(ال�ی� اإلخ�ائى  �الع�ى، وس�� ذل� ن�ول ال�اء في ع���ه

ــ�ة �الع�ى، فق� فق�ت ع ــ��� ال��ـ ــ�اب ماء بل أصـ ــة اب�ة ال��� ب� مع�وف ن��ها �ع� ان�ـ ائ�ـ

  .)٢٤(في إح�� ع���ها

وم� ب�� األسـ�اب ال�����ة أن ی�ل� ال�ـ�� أع�ى، وت��� ��� األخ�ار أسـ�اء ع�د 

. وأما أن �ع�ى في آخ� ع��ه وال )٢٥(م� ول� أع�ى وه� فاق� لل��ــــــــــــ� م�ل الف�� ال�ل���ــــــــــــي

ي ب��� "ُكفَّ ��ـــ�ه في آخ� ع��ه" أو "شـــاخ و��� ت��� ال��ـــادر ســـ�� الع�ى، إال أنها ت��ف

ــ�" وغ��ها م� األلفا�، و���ن ســــــــ�� ذل� ال�ق�م في  الع��، وال�� ی��ج ع�ه اإلصــــــــا�ة  وأضــــــ

ب�ع� األم�اض ال��م�ة وال�ي ت�ث� ســــــــــــــلً�ا على الع�� م�ا �فق�ها الق�رة علي ال��ام ب��ائفها  

، ن��� م�ها على ســـــ��ل ال��ال ال ال��ـــــ�: )٢٦(وأوردت ال��ـــــادر إشـــــارات ع�ی�ة ال�����ة ،

، وقاضـي الق�ـاة م��� ب� إب�ا���  )٢٧(ال�ـ�خ ���ى ال�ـ�اف��� ال�� �� ��ـ�ه في آخ� ع��ه

، و��ل� أب� ح�ان ال�ف�� ال��اني وال�� فق� ��ــــــــــــ�ه في آخ� )٢٨(ال�� أضــــــــــــ� في آخ� أ�امه

  ) .٢٩(أ�امه

  أس�اب ����ة: -ب

إع�اء ع�د ل�� �القل�ل و�ان   في�ان لها دوًرا ����ًا  �اب ال����ة  األسج�ی� �ال��� أن  

ــ�ی�ة �أج�ـــــام   ــ�مات شـــ ــا�ة في ال�عارك وال��وب" ح���ا ی�ع�ض ال�ع� ل�ـــ م� ب��ها "اإلصـــ

حادة م�ل ضـ��ة سـ�� على ال�أس أو سـه� في ال�جه، م�ا ی�د� إلي انف�ـال في ال�ـ���ة أو 

ال�� ذه� ��ـــــــ�ه �ع�ما   م�ال ذل�: شـــــــافع ب� علي ب� ��استلف في الع�ـــــــ� ال��ـــــــ��،  

. وت��ر )٣١(، م�ا أد� إلى فق�ان ��ـ�ه)٣٠(��ـه� في صـ�غه في مع��ة ح�� ال���� أصـ�� 

ــا�ة في إح�� ال�عارك   ــ�� ال�ی� أن� ع��ما فق� ��ــــ�ه ن���ة اإلصــ األم� ذاته مع األم�� ســ

ــ/٦٩٠في ع�ا س�ة ــــ ــــ ــــ ، ��ا فق� األم�� هالل ال�ولة ���ه في إح�� ال�عارك في )٣٢(م ١٢٩١هــ

  .)٣٣(م��اشج�ار األم�� م، ح���ا �ان �قاتل إلى ١٣٩١هـ/ ٧٩٤س�ة 
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ك�ا أن م� ب�� األس�اب ال�ي أف�� إلى الع�ى "أس�اب عقاب�ة"، وتع�دت ص�ر ه�ه 

  )٣٤( ة ال����لاألسـ�اب، ن���ة إت�ان �ع� األشـ�اص �أفعال م�ـ��ة م�ا ی�د� إلى ت���ع عق��

��قه�، فق� ��ق� عق��ة ال����ل في  ح� م� �ق�م �الق�ح وال�م في شــــــــــــــ�� )  ٣٥(وال�ــــــــــــــ�ل

ــ/  ٦٦٣ال�ــل�ان، م�ل�ا ح�ث في ســ�ة   م، ع��ما اج��ع �ع� األم�اء واألج�اد في ١٢٦٤هــــــــــــــ

ــ�ة   ّ�ِه، م�ا أد� إلى ت���عه عق��ة قاســـــ ــَ ــل�ان ال�اه� ب���س وســـــ أح� ال���ت وقام�ا �ق�ح ال�ـــــ

  .)٣٦(أح�ه� �يج��ًعا، �ان م� ب��ها ت���ل ع���قه� 

ــار��ن في الف��   ــ�ی� ��ــــــــــــــ ــل ��� �ع� األم�اء الـ ــة ال����ـ ا ی�� إن�ال عق��ـ ــً ــانـ وأح�ـ

م ع��ما ثار األم�اء األشــ���ة على األم�� ١٢٩٤هــــــــــــــــ/٦٩٤والقالقل، وق� ح�ث ذل� في ســ�ة  

ونه��ا �ـل مـا وصــــــــــــــلـ� إل�ـه أیـ�یه�، وه���ا على القلعـة ف�دته� حـام�ـة ���غـا على    )٣٧(ك��غـا

أم� ���غا ��عا��ة �ع�ـــــــــــه�، و�ان م� ب�� تل� العق��ات ت���ل  أعقابه� و��دت شـــــــــــ�له� بل  

م، ع��ما اس��ع� ال�ل�ان ال�اص� ١٣٦١هــــــ/  ٧٦٣، وت��ر األم� في س�ة )٣٨(ع��ن �ع�ه�

أـنه ی�ـ�� ال��ـام�ة علـ�ه ـفأم� ـ�ال��� علـ�ه وســــــــــــــ�ـل ع��ـ�ه ث�  ،)٣٩(األم�� �ـازح�ــــــــــــــ� ر�ـ�ة 

  .)٤٠(س��ه

م� ی�ف� االن�ـ�اع ألوام�ه ع��ي  ان ب����ل  �اإلضـافة إلى ما سـ��، فق� �أم� ال�ـل�

م، أم� ال�ـــل�ان ال�اصـــ� م��� ب� قالوون ١٣٢٠هـــــــــــــــــ/  ٧٢٠و��ا�ل في ت�ف��ها، ففي ســـ�ة  

، وال�ــ�� في ذل� أن ال�ــل�ان أرســله لق�ال األم��  )٤١(ب����ل ع��ي األم�� بهادر اإلب�ا���ي"

ــة ب� أبي ن�ى، ول�� األم�� بهادر ت�اذل وج�� ع�   ــة، م�ا دفع ح���ـــــ ق�ال األم�� ح���ـــــ

ال�ــــل�ان لل��� عل�ه وســــ��ه، ول�ا حاول بهادر اله�وب م� ال�ــــ�� وف�ــــل، أم� ال�ــــل�ان 

ال�ق�� ال�راق بهــــادر  ــه ه� واألم��  ــ�ا )٤٢(ب����لــ فقــ ال���ى م�ت�� ح�ى  ــ�  ــال�ــــ�یــ �ــ ، ف��ال 

  .)٤٣(���ه�ا

ــ�ی� ألح� األم�اء ال��اوئ ــل�ان  وفي �ع� األح�ان ی�خ� ال�ع� ب�ن� أنه صــــ �� لل�ــــ

ــ�ة   ــ/٧٤١و��� ت���له دون أن ���ن ق� اق��ف أ� ذن�، وق� ح�ث ذل� في ســــ م،  ١٣٤٠هــــــــــــــــــ

ــاروجا ــارم ال�ی� صــ ــل�ان ال�اصــــ� م��� ب� قالوون ب����ل صــ ، ��نه أح� )٤٤(ح���ا أم� ال�ــ

  .)٤٥(رجال األم�� ت��� ال�� �ان علي خالف مع ال�ل�ان ال�اص� م��� 
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ب��و�� ال��اس�� ال�ل�ان�ة لل���ل على األم�ال،   ك�ا فق� ال�ع� ���ه ���� ال��ام

ــ�� لعق��ة قاســــــــــ�ة ت�د� �ع���ه وه� ما ح�ث مع األم�� عالء ال�ی�  م�ا �ع�ض ذل� ال�ــــــــ

م، �أنه قام �ال��و�� في ١٣١٣هـــــــــــــــــ/  ٧١٣على ب� ســـع� الفارقى وال�� اتُّه� في ح�ادث ســـ�ة  

  . )٤٦(���ل وت���ل ع���هال��اس��، م�ا جعل ال�ل�ان ال�اص� م��� ب� قالوون �أم� 

كـ�ـل� ُنفـ�ت ع�ل�ـة ال���ـ�ل ���� �ق�م �ع�ل�ـة االح�ـ�ال وال�ـ�اع م� أجـل ال��ــــــــــــــ�ل 

م، ع��ما اح�ال على ب� ال��ج�شى ١٤٨٩هــــ/  ٨٨٥في س�ة علي ن�� ما ح�ث  على األم�ال

ــ/٩٠١-٨٧٢على ال�ل�ان قای��ا�( ــ م) وأوه�ه أنه على درجة ����ة في عل�  ١٤٩٦-  ١٤٦٨هــ

ـ�اء، وأخـ� أم�اًال �ـائـلة م� ال�ــــــــــــــل�ـان وأتلفـها، ولـ�ا ت��� لل�ــــــــــــــل�ـان ـ��ـ�ه وخـ�اعـه، أم�  ال���

  .)٤٧(ب����ل ع���ه ح�ى َع�ي

وُع�قَ� �ع� ال��ل�ـــــــــ�ـــــــــة ب����ل ع��نه�، ن���ة ل��امه� �ال�ـــــــــ�قات، ففي ســـــــــ�ة 

م، تع�ض اب� ال�ارث ل����ل ع���ه �ال��واد ال����ة �ال�ار م�ت��، ومع ذل� ١٤٩٨هـــــــــ/٩٠٤

�ُّ على ال�ــ�قة ، م�ا جعل اب� إ�اس ُی�ه� قائًال:"وق� ُ��� عل�ه �ع� ذل� وعلى رأســه )٤٨(ُ��ــِ

  .)٤٩(ان ال ی�غ��"ع�لة وال��ع في اإلن�

ــ�اب ال��د�ة للع�ى، ال�ع�ی� وق� ���ن   وال�� ی�د� لفق�ان ال��ـــــــــــ�� أح� أه� األســـــــــ

ال�ـ�� ل��ـ�ه خاصـة إن �ان شـ�ی�ًا، ح�� شـاع� في ه�ا الع�ـ� أن�ا� العق��ات القاسـ�ة  

ــلخ  ــ�ًقا وال��� وال�ـــ ــ���م� لل����ل �ال��ن��� وم� ه�ه العق��ات اإلع�ام شـــ ــ�� وال�ي اســـ وال�ـــ

ــ�   ــه وق�ع أج�اء م� ج�ـــ ــ�انه ث� دقها في رأســـ ــ�اس ال��ن� وأســـ ــل� وال�ـــــ�ب وقلع أضـــ وال�ـــ

، وه� ما ح�ث مع األم�� شـــــــــــهاب )٥٠(ال��ن� �األنف واألذن والل�ـــــــــــان وت���ل ع���ه �ال�ار

واإلهانة �ع� وشا�ة ذ�ى ال�ی� لل��ب  م وال�� تع�ض ١٣٨٤هـــ/  ٧٨٦س�ة ال�ی� الفارقى في  

ــاد، ول�� ونقل ع�ه �الًما مفادهال��و�ى ل�� ال�ـــل�ان ب�ق�ق  : "أن م�ـــ� آل أم�ها إلى الف�ـ

ــل�ان ب�ق�ق ذل� أم� �ال��� على الفاروقى، وت� تع�ی�ه   ــ�ع ال�ـ ــاح� له ���ة، فل�ا سـ لها صـ

  . )٥١(ول� یل�� �ع� ذل� أن َع�ي"

ــ�ة، م�ا ی��ج� ك�ا ر�� ال��الة ب�� األم�اض ال� ــ�� الع�� واألح�اث ال�ف�ــــــــ ي ُت�ــــــــ

ت��ـ� ال��ن واله� والغ�ـــــــــــــــ� والف�ح ال�ف���� ث� الف�� وال���ـل ال�ائـ�ی� وال�ـ�ر م� ال��ـاء 

، و���ن ســــــ�� ال��ن ال��اء وفق�ان )٥٢(ال�ــــــ�ی� فإنه م�ــــــ� �الع�� م�ا ی�د� ل�هاب ال��ــــــ�



    العميان في مصر عصر سالطين المماليك                                                          السيد صالح محمد           

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٢ج -العاشرالعدد                                         �ة املصر�ة                                         وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١١٦ 

شــيء ع��� م�ل و��فة ما أو فق�ان زوجة وأوالد، وال�ــاه� على ذل� أنَّ اب� ال����انى قاضــي  

  . )٥٣(الق�اة ح�ن ح�ًنا ع��ً�ا على ض�اع و��فة الق�اء، و�ل ُم��ً�ا ح��ً�ا ح�ى فق� ���ه

ك�ا أن شــــــــ�ف ال�ی� ب� ع�ــــــــ�� ال�غ�اد� فق� ��ــــــــ�ه ��ــــــــ�� ع�له م� و��فة ن�� 

، أضــــــــــــــف إلي ذلـ� أنَّ ع�� )٥٥(ذلـ� ول�م م��لـه إلي أن ُ�ّ� ��ــــــــــــــُ�ه  ، ف�ـأل� م�)٥٤(ال��انـة

  .)٥٦(ال������ ال�ع�وف �ال�ع�د� فق� ���ه ���� ح�نه ال��ی� علي وفاة زوج�ه واب��ه

  ثالً�ا: عالج الع�ى:

م�   ال������، في عالج  )٥٧(علي أ�ة حال، ن�ح األ��اء في ع�ـ� سـال��� ال��ال��

، و�ف�ــــــــل ب�اع�ه� وخ��اته� اســــــــ��اع�ا أن �عال��ا ع�دًا ال �أس �ه وح�ل�ا )٥٨(أم�اض الع��ن 

حـاالت م� الع�ى ال�ـ�قع إلى ن�ر ال�ؤ�ـة م�ة أخ��، وقـ� نـالـ� ج�احـة إخ�اج ال�ـاء م� الع�� 

، و�ان م� )٥٩(ال���� م� االه��ام ل�� األ��اء في الع�ــ� ال��ل��ى م�ــ���م�� ���قة الق�ح

� م� أج��� له ع�ل�ة الق�ح م��� ب� أبي ��� اإلخ�ائي ال�ال�ي، وال�� أصـ�� "��اء ن�ل ب�

في ع���ه" فأج�� له األ��اء ع�ل�ة الق�ح، وال�ي حقق� ن�اًحا �اهً�ا ح�� عاد له ��ـــــــــ�ه م�ة 

، ��ا أن ع�� ب� م��� ب� ال�ئ��ــــــي ال�ع�وف �اب� صــــــغ��، )٦٠(ثان�ة �ع�ما أصــــــ�� �الع�ى

  .)٦١(اء ع���ه فعاد له ���ه م�ة ثان�ةق�ح له األ��

م�ل�ا ه� أح� أس�اب الع�ى،   ����قة ص���ةوأح�اًنا ���ن الف�ل في إج�اء الع�ل�ات 

م، ح���ا أصـــــ�� ح�ـــــ�� ب� م��� ال�ع�وف "�اب� ال��ال" ١٤٣١هـــــــــــــــــــ/٨٣٥في ســـــ�ة  ح�ث 

�ة  ، أضــــف إلى ذل� أن أی�ب ب� نع)٦٢(�غ�ــــاوة ورم�، ف��له شــــ��، ف�ان ذل� ســــ�� ع�اه

ال��ـ�� ال��ـال، واـل�� ع�ف عـ�ه حـ�اقـ�ه وخ��ـته في �ـ� الع��ن ـق� تع�ض لع�لـ�ة ـفاشـــــــــــــــلة 

أودت ب���ه و�عل� اب� ال�ـف�� على ذل� قائًال: "... وأقام ���ـ� اث���� وع�ـ��� سـ�ة �عالج  

... ول� ی�ل علي حاله إلى أن أغ�� ال��ال الع��ن �ع� ال��لال�اس �ال��ل و���� أن�ار 

  .)٦٣(��، وق�� الع�م ح�اسه ف�ا س�ح�"ع��ه ف�ا ف�

ــة ُت��� وال���� لالن�ـ�اه ه� رف� عـ�د م� الـ�اس أن  له� الع�لـ�ات ال��احـ�ة خـاصــــــــــــ

فق� أصـ�� ب�م� فع�ض عل�ه أن ال�ـ�خ شـ�� ال�ی� ال�ه�ي "ع�ل�ة الق�ح " وه� ما ح�ث مع 

ع��ها إلخ�اج  ، ��ا رف�ـــــــــــ� عائ�ـــــــــــة اب�ة ال��� ب� مع�وف أن تق�ح  )٦٤(تق�ح ع���ه ف�ف� 

ــ�ها ــ�� ال�ف� أنه� ال )٦٥(ال�اء م� ع��ها، إال أنها أب�، م�ا أد� إلى فق�انها ل��ـــ ، ولعل ســـ
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ی�م��ن �األ��اء أو م� �ق�م ب�ل� الع�ل�ات وال �إم�ان�ة عالجه� لألم�اض، ��ا أنه� ال ی�ق�ن  

فال ی�ث� ـ�أك��ه�؛ إذ  أـما ��ـال�ا ال��ـقات وه� ـما أـك�ه اب� األخ�ة �ق�ـله:"  في أدواته� وأك�ـاله� 

ال دی� له�، وال ی��غي ألح� أن ی��� إل�ه� في معال�ة ع��ه، وال ی�ث� �أك�اله� وأش�افه�، فإن 

م�ه� م� ��ـــــ�ع أشـــــ�اًفا أصـــــلها ال��ـــــا وال�ـــــ�غ، و��ـــــ�غها أل�انا م��لفة ...وج��ع غ�ـــــ�ش 

  .)٦٦(أك�اله� ال���� ح�� مع�ف�ها "

ــل�ان ����ً  ــل ال�ـــــــ ا لعالج أح� رجال دول�ه، إال أن ه�ا األم�� وال��ه� حق�ا أن ُی�ســـــــ

هــــــــــــــــــ/  ��٨٠٠ــــيء ال�� في ال�ــــل�ان �أنه ی��� إع�اءه، وال�ــــاه� على ذل� في ح�ادث ســــ�ة  

م، أم� ال�ـــــــل�ان ب�ق�ق �ال��� على ���ـــــــ�غا ال���� ال�ل�غاو� ألنه أســـــــاء ال��ة في ١٣٩٧

�ع� إصــــاب�ها �ال�م�، إال أنه ال�ــــل�ان ب�ق�ق، ح���ا أرســــل إل�ه ال�ــــل�ان ��اًال ل��او� ع���ه  

  .)٦٧(قابل ذل� اإلح�ان �ق�له: لل��ال ما �ع�� ال�ل�ان إليَّ إالَّ ل�ع���ى

ق� أح� األشـــــ�اص ك�ا ال �ف�ت�ا أن ن��� أنه في �ع� األح�ان ت��� ال��ـــــادر �أن  

أصــــــ�� �الع�ى ث� ع�لج فأ��ــــــ�، ل�� ال ت��ــــــف ال��ــــــادر ال�قاب ع� ���قة العالج م�ال 

ذـل�:أن ال�ــــــــــــــ�خ على ب� ع�� ب� أبي ��� ال�ــــــــــــــ�في قـ� أضــــــــــــــ� في آخ� ع��ه ث� ع�لج  

  .)٦٨(فأ���

وال�اقع أنه ح���ا �ف�ــــــــل األ��اء في عالج م� فق� ��ــــــــ�ه، یه�ع ه�الء إلى ال�جال�� 

ــع�ذی� ح�ى ���وا ح ــابه�وال��ـــــ ــة وأن ال����ع ال��ـــــــ�� في ع�ـــــــ�  )٦٩(ال� ل�ا أصـــــ ، خاصـــــ

ســـــال��� ال��ال�� ام�أل ����� م� ال��افة وال�ـــــع�ذة ال�ي ان��ـــــ�ت ب�� ج��ع ال��قات ح�اًما 

وم���م�� م� أهل ال�ن�ا وال�ی�، ولق� أشــــــــار اب� قاضــــــــى شــــــــه�ة ع� ذل� في ح�ادث ســــــــ�ة  

ــ/  ٧٨٩ أب�اب األ��اء لعالجها ل��ه� أك�وا لها م �أن ام�أة فق�ت ��ــــ�ها، و��ق�  ١٤٨٤هــــــــــــــــ

اســـ��الة شـــفائها، ل�� �ع� ف��ة أدع� أنها رأت ال��ي صـــلى هللا عل�ه وســـل� في م�امها وشـــ�� 

له ما حل بها م� ع�ى، فأوصــــــاها ال��ي صــــــلي هللا عل�ه وســــــل� �أن تغ�ــــــل وجهها ��اء �ارد 

ــ٩١٥، ��ا أدع� �فلة صغ��ة في س�ة  )٧٠(فغ�ل� وجهها فأ���ت  م أن لها مق�رة ١٥٠٩/هــــــــ

ع���ة على عالج األع�ى، ��نها رأت ال��ي صلي هللا عل�ه وسل�، وأن لها الق�رة على عالج 

  .)٧١(األع�ى
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وم� ال�ف�� أن ن�ـــــــــــ�� إلي األدو�ة ال����ة ال�ي عالج بها األ��اء م�ض الع��، وم� 

فع م� ضــعف ال��ــ� نا  -ومع�اه جال� ال��ر  -ب�� ه�ه األدو�ة األك�ال، م�ل ��ل ال�رشــ�ا�ا

ــاوة ــ�)٧٢(والغ�ـــــــــ ــاوة وال�ل�ة و��� ال��ـــــــــ ،وغ��ها م� )٧٣(،و��ل ال�مان�� وه� ی�فع م� الغ�ـــــــــ

ــافة إلي ال�ــــــ�افات )٧٤(األك�ال ــ��ل و����ل �ه م� داخل الع��،   )٧٥(، �اإلضــــ ــ�اف ال�ــــ م�ل شــــ

ل غل� األجفــان، و��فع م� ال��ب ال��� � و��لى م� ال�ــارج ف��فع م� �قــا�ــا األرمــاد، و��لــّ

، وشــــــــ�اف ال��ارات، وه� ی�فع م� ضــــــــعف ال��ــــــــ�، وال�اء ال�ازل في الع��، وه� )٧٦(وال��ة

  .)٧٨(، وغ��ها م� ال��اف ال�ي ال ی��ع ال��ال ل���ها)٧٧(م���ع م� م�ارة ال��عة الع�جاء

  را�ًعا: ح�اة الع��ان ال�اصة:

ج�ان� ال��� صــــع��ة، إذا ت��ق�ا في ال��ی� ع� ح�اة الع��ان ال�اصــــة فهي أك�� 

إذ ت�اد ال��ـــادر ال�عاصـــ�ة ال ت�في ه�ا ال�ان� ذ�ً�ا، م�ا جعل م� ال�ـــع��ة إع�اء صـــ�رة 

ــ�ل�ة ع� ح�اة الع��ان، و�ن�ا �ان� ه�اك وم�ــــــات م��اث�ة، ق��ا �اســــــ���اجها م� ���ن   تف�ــــ

األع�ى  ال��ـادر، وغالً�ا ما ت��� ال��ـادر ال�ار���ة و��اصـة ��� ال��اج� أی� ول� ال�ـ�� 

وأی� تعل� وم� عل�ه، وال ت��� ح�اة الع��ان ال�ــــ��ــــ�ة م� زواج وغ��ه، م����ة ب��� �ع� 

  ال��رات.

ــاب�ن ـ�الع�ى ال �فـق�ون األمـل، ـبل  وال�اقع ـفإن اآلـ�اء ح���ـا �عل��ن أن أبـ�اءه� م�ــــــــــــ

ــاعـ� ی��ه�ن إلى تعل�� أبـ�ائه� العل�م اـل�ی�ـ�ة ح�ى ��ــــــــــــــ���ع�ا م�ـابهـة  ال�ـ�اة، ـبل إن م�ــــــــــــ

�ـه� �ق�م �االن�قال م� ال��� إلى القاه�ة ح�ى ی�لقى أب�اؤه العل�م ال�ی��ة، م�ال ذل�، أح�� �ع

ب� م��� األن�ــــــار� ال��ــــــه�ر �ال��او� ال�� ق�م م� ���ا إلى القاه�ة، ل�لقى العل�م ال�ی��ة  

ــع�� إلى القاه�ة  )٧٩(على أی�� ع�د م� العل�اء ، ��ا ان�قل ق��� ب� أبي ی��� ال�ل�ي م� ال�ـــ

  .)٨٠(وتلقي العل�م �القاه�ة

الع��ان ح���ا ُ��ـاب �الع�ى ی��ار� خ�ًال و��ـ��ـل� لعاه�ه  �ع� وال ��فى عل��ا أن 

ــادر ع�   ــارات في ال��ــــ ــل�� ح�اة الع�لة، وق� ذ��ت ع�ة إشــــ و�الزم م��له وال ی���ه ق� مف�ــــ

، وق� ���ن ه�ا االنق�اع لل��ادة م�ل القاضــــــــــى ب�ر ال�ی� ب�  )٨١(ق� ل�م ب��ه  ع�د م� الع��ان

، و��ل� ش�ف ال�ی� أب� ال��اس ال�ع�وف �اب� ع��� ال�� ل�م ب��ه وق�ع �ال�فاف  )٨٢(ج�اعة

  .)٨٣(واش�غل ع� أم�ر ال�ن�ا �اآلخ�ة واس�ع� �ال�جاء ل��م ال��اف
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�ـــــ�� ت�لي أقار�ه� ع�ه�، وه� ما ح�ث مع وأح�اًنا ���ن ل��ء ال�ع� ل��اة الع�لة �

القاضـى ناصـ� ال�ی� ب� ع�� ال�ائ� ال�ع�وف �اب� م�ل� ال�ـاذلي، وال�� ل�م داره ��ـ�� ت�لي 

، وعلى ع�� م�ا ســـــ�� فه�اك م� ی�ق�ع م� الع��ان في ب��ه م� أجل مل�اته )٨٤(أح�ا�ه ع�ه

ــ�� ال�ی� ال���ي على شـــ�ب ال� ــ�ة، فق� ان�� سـ ــفه ال��رخ�ن وأه�ائه ال�ـــ��ـ �� ح�ى وصـ

ــ�ً�ا له�ه ال��ـــ�لة )٨٥(�أنه م� م�ـــاو� ال�ه� ال ��ـــلح ل�ی� وال ُدن�ا ، و��ـــع عل�اء ال�ف� تف�ـ

�اع��ارها م� أه� ال��ــــــــاكل ال�ف�ــــــــ�ة ال�ي �عانى م�ها صــــــــاح� اإلعاقة، وه� ال�ــــــــع�ر ال�ائ� 

ــ��ــــــــالم للعاهة وتق�لها مع ر��ة ان�ــــــــ�اب�ة، مع شــــــــع�ره ال�ائ�  �الع��، و���لى ذل� في االســــــ

ــل��  �ال�ق� و���ل� م� خالل رف� ال�ات واإلح�ـــاس �ال�ون�ة م�ا  �ع�ق ت��فه االج��اعي ال�ـ

  .)٨٦(مع ال���� ال�� ���� ��ه

وخالًفا ل�ا ذ��ناه ســــا�ًقا، ففي �ع� األوقات ن�� �ع� الع��ان ال ��ــــع لعاه�ه أ�  

الع�ى أو عاهة  اه��ام و��ارس ح�اته ال�����ة في ج�� واج�هاد ��ــــــــــ�ل ���عي دون أن ت��قه  

ــى و����ل  ح�ى ت�ث� على ه��ه، فق� ع�ف ع� م�ف�� ب� ح�ــــــ� هللا األدف�� أنه �ان ���ــــ

ــ�اءم� م�ان آلخ� و�فعل أف ــه�  )٨٧(عال ال��ــــــــ ال���ال ب�� ال�الد،  ���ة  ، بل ع�ف ع� �ع�ــــــــ

، ��ل� ســـ�اج )٨٨(و���� ع�� ال�اســـ� ب� خل�ل �أن ال��ر ال�ل���ي جال ال�الد رغ� ��نه أع�ى

ال�ی� ال��ه�� ال�� اشـــ�ه� ����ة ت�حاله ب�� ال�الد م�ل دخ�له بالد ال��� و���ة ذها�ه وت�دده 

، وأ��ـًا علي ب� ع��هللا ب� ی�سـف ال�ـاذلي )٨٩(�الد ال�ـع�� ودم�ا�ب�� القاه�ة واإلسـ���ر�ة و 

وال�� �ان دائ� ال�ـــــــــف� م� القاه�ة لإلســـــــــ���ر�ة و�الد ال��از ح�ى إنه ت�في وه� في ���قه 

  .)٩٠(ل�الد ال��از

ــاب�ن ��الة م� األحای��  وفي �ع�  ی��اقل أهل الع��ان م� أوضــــــــــــاع ذو�ه�، و��ــــــــــ

مّل )٩١(الّ�رب ذل� أن م��� ب� ع�� ال������ ل�ا أص�� ���ض    ال�لل ت�اهه�، وال�اه� على

  .)٩٢(م�ه أهله ف�قل�ه إلى ال��س�ان

ی��ـــــــــح م�ا ســـــــــ�� أن �ع� الع��ان ��ّ� و���ه� وال یل�ف� إلى اإلعاقة، ب���ا ف��� 

ــ�� ذل� أن الع��ان �غ��ه� م� األف�اد  ــ��ع م�ابهة اإلعاقة؛ ول�ف�ـــ ــعف ول� ��ـــ آخ� م�ه� ضـــ

ــه� واح��اجاته�،   ــائ�ـــ ــة، إذ إنَّ ب��ه� ف�وقًا ف�د�ة، و���لف�ن في خ�ـــ ــ�ا م���عة م��ان�ـــ ل��ـــ

ــال��   وال�ـــ� ال�ى وقع ف�ها الع�ى، وال���ة ال����ة �الف�د األع�ى، وأن ردود الفعل ح�اله� وأسـ
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ال�عامل معه� ون���ة ال�عا�ة وال��مات ال���ف�ة له� ت�ـه� ب�رجة ����ة في ت�ـ��ل خ�ـائ�ـه�  

  ال�ف��ة واالج��ا��ة.

وم� ال�ــــــ�ور� إلقاء ن��ة على م�ــــــ��� م���ــــــة الع��ان، فق� أوردت ال��ــــــادر في 

ع� ســ�ء أح�ال الع��ان وت�د� أوضــاعه� االق��ــاد�ة، فق� عاش غال�ه� في أك�� م� م�ضــع 

ــة في الع�ـــــ� ال��ل��ي ال�اني   شـــــ�ف م� ال���، وعاش ع�د م�ه� ح�اة الفق� ال��قع خاصـــ

  .)٩٣(���� ت�ه�ر ال��اة االق��اد�ة

ــاب �الفق�، فق� اف�ق� على ب�   ــاب �الع�ى و�ف�ق� مه��ه ُ��ـــ ب�� أن ال�ع� ح���ا ُ��ـــ

م) وال�� �ان �ع�ل خ�اً�ا، فل�ا أصـــ�� �الع�ى، ت�ك ١٤٩٠هــــــــــــــــــ/  ٨٩٦ن�ـــ� ال���في (ت 

حال م�� ال�ی�   ت�د�، ��ا )٩٤(مه�ة ال��ا�ة واف�ق� جً�ا خاصــــــــــة وأنه �ان عائًال ل�الثة أب�اء

ال��انى ال�ل���ـــــــــى �ع� وفاة ال�ل� ال�اه� ب�ق�ق وســـــــــاءت أح�اله ال����ـــــــــ�ة؛ ألن ال�ـــــــــل�ان 

  .)٩٥(ًال �ُ��ل م����هال�اه� �ان م��ف

ك�ا تع�ض �ع� األم�اء ال�ی� فق�وا ��ـــ�ه� ل��ـــادرة إق�اعاته�، وه� ما ح�ث مع 

م وال�� صـــ�در م�ه إق�اعه �ع�ما ١٤٨٢هـــــــــــــــــ/  ٨٨٧األم�� أل�اس العالئي في ح�ادث ســـ�ة  

م إال أن ال�ل�ان ب�س�ا� ت��ه خاص�ً�ا على شيء قل�ل ١٤٦٧هــــــــ/  ٨٧٢ُكف ���ه في س�ة  

  .)٩٦(�ات م�هألجل أن �ق

  ال�عا�ة االج��ا��ة: -خامً�ا

في الع�ــــــــــــ� ال��ل��ي وأول�ه� الع�ا�ة وال�عا�ة، مق�م�� له� �ل   اه�� ال�اس �الع��ان

ما اســــــــــ��اع�ا في وســــــــــعه� أن �ق�م�ه ت�اه الع��ان، وت��ع� تل� الع�ا�ة ���ق م��لفة، م�ل 

ت�ه�� ع�د م� الع��ان ألداء ف���ــــة ال�ج م��فل�� ���ــــار�� تل� ال�ــــع��ة، وال�ــــاه� على 

ــف�ي ���لغ مائة   ــة م� الع��ان ألداء  ذل� ت��ع ولي ال�ی� ال�ـــ دی�ار في �ل عام ل��ه�� خ��ـــ

ــة ال�ج ــا�ة أح�  )٩٧(ف���ــــــــ ، ��ا ت��ل� ال�عا�ة للع��ان في ال�عا�ة ال�ــــــــــ��ة ففي حالة إصــــــــ

الع��ـان ���ض فـإن ذو�ـه �ع���ن �ـه �ـإدخـالـه ال���ـارســــــــــــــ�ـان ل�لقي العالج، وه� مـا حـ�ث مع 

له �إدخاله ال���ارســـــــــ�ان ل�لقي  م��� ب� ع�� ال������ وال�� أصـــــــــ�� ���ض الّ�رب، فقام أه

، ��ا أن ال�عا�ة الُ�ق�مة للع��ان ل� تق��ـــ� علي األقارب )٩٨(العالج، ح�ى ت� شـــفاؤُه �ع� ذل�

ف��ـ�، بل إن ت�ه�ر حالة �ع�ـه� دفع ال�ق���� ل�ق��� ال�عا�ة، وه� ماح�ث مع شـ�ف ال�ی� 
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غ�اد ال������ �القاه�ة،  ب� ع�ــــــــ�� ال�غ�اد�، ح���ا فق� ��ــــــــ�ه ح�� اه�� �ه ع�د م� ت�ار �

  .)٩٩(وَل�ُّ�ا له �ل اح��اجاته

وم� ناح�ة أخ��، فإن ال�عا�ة ال�ي ق�م�ها ال�ـــــــــل�ة ال�اك�ة للع��ان �ان� نا�عة م� 

فعل ال��� ل�� م� م��ل� م�ــــــــ��ل�ة ال�ولة، و�ان� تل� ال�عا�ة م�فاوتة م� ســــــــل�ان آلخ�، 

اع�ات له� على ��ل ال��، و�ن�ا �ان� تل� ول� ت���نا ال��ـــادر ال��ل���ة، أنه ت� تق��� م�ـــ

الع�ا�ة ��ــــــ�ل ف�د� ول� ت�� دائ�ة وم�ــــــ���ة، وغالً�ا ما ت��ن تل� ال�عا�ة م�ــــــ��لة �الع�ف 

م، ح���ا أشـــف� ١٢٩٠هــــــــــــــــــ/  ٦٨٩وم� �اب ال�ـــفقة على أح� الع��ان، م�ل�ا ح�ث في ســـ�ة  

ان وه� اب� األم�� م) على أح� الع��١٢٩٣-١٢٩٠هــــــــــــــــــ/٦٩٣-٦٨٩ال�ل�ان األش�ف خل�ل(

ح�ــــــام ال�ی� ��ن�ا�، أمً�ا �اإلف�اج ع� م�ار�� ح�ــــــام ال�ی� ��ن�ا� ل�ل�ه األع�ى، �ع�ما 

رأ� وضـعه وما آل إل�ه م� سـ�ء، و��ـ�ر ل�ا ال��رخ�ن ذل� ال��ـه� �ق�له�: "سـأل ول� األم�� 

قف ب��  ح�ــام ال�ی� ��ن�ا�، و�ان أع�ى ال�خ�ل على ال�ل� األشــ�ف خل�ل، فأذن له فل�ا و 

ی��ه جعل ال���یل على وجهه و��ى وَم�َّ ی��ه وقال "شــــيء �" وذ�� أن ألهله أ�اًما ما ع��ه�  

  .)١٠٠(ما �أكل�نه، َفَ�َق له ال�ل�ان وأم� �اإلف�اج ع� أمالك ��ن�ا�، وقال ت�لغ�ا ب��عها"

اُب ال�الد ���جـة غالء   ــَ �ف�� وم� ب�� ال�عـا�ـة ال�ي قـ�مـ� للع��ـان، أنـه ح���ـا ُت�ــــــــــــ

ــ�ة   ــال��� في رعا�ة الفق�اء وال�� ���ن ب��ه� ع��ان، وه� ما ح�ث في ســــــ هــــــــــــــــــــــ/  ٦٦٢ال�ــــــ

ــة الفق�اء على األم�اء، وأع�ى ١٢٦٣ ــاه� ب���س ب�ف�قـ ــار أم� ال�ـ ــا غلـــ� األســــــــــــــعـ م، ح���ـ

، ونل�� م�ا )١٠١(لل�ـــاح� بهاء ال�ی� ب� علي ب� ح�ا �ائفة ����ة م� الع��ان لإلنفاق عل�ها

ســـ�� أن ه�ا ال��ـــ�ف م� ق�ل �ع� ســـال��� ال��ال�� �ان ��ـــ�ر ع� ت�ـــ�ر دی�ي ��عل 

ــ�ر ع� م�قف   ــ�قة لل����� م� ح�ة األزمة علي عامة ال�اس، ول� ��� ��ــ ــانًا وصــ م�ه إح�ــ

تل��م ��ه ال�ولة ب�عا�ة ال�اس وتق��� ال��مات العامة له�، إذ ن م�ل ه�ه ال�فا��� �ان� غائ�ة  

ال العالقة ب�� ســــــــــــال��� ال��ال�� ورعا�اه�، بل إن ه�ا ال��ــــــــــــ�ف األخالقي ال�ا�ع  في م�

  .)١٠٢(تالشى في ع�� ال��اك�ة، وحل م�له م�قف م�اق� ت�اًما

و�لغ م� اه��ام �ع� ال�ــــــال��� �الع��ان، أنه إذا أصــــــ�� أح� رجال دول�ه �الع�ى، 

ــا�ه، ل�� ه�ا فإنه �ع��ي �ه وال ی��لى ع�ه و���فل ���ــــــــار�� عالجه ح�ى   ی�عافى م�ا أصــــــ

ف��ـــ�، بل ��ف� له م��ـــ�ه ح�ى ��ـــفى م� عل�ه وه� ما ح�ث مع قاضـــي الق�ـــاة ال�ال��ة 
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١٢٢ 

تقي ال�ی� األخ�ائي ، وال�� أص�� �الع�ى ف�ل� م� ال�ل�ان ال�اص� م��� ب� قالوون، أن 

ــل�ان ب���ف�ه ح�ى �عالج ــف إلى ذل� �ل� أن ���ف� له ال�ـ ــفى، أضـ ــ�ق عل�ه ح�ى ��ـ   ی��ـ

، بل أعل� ت��ــ�ه �ه قائًال: أنا ال )١٠٣(نف�ــه، فل� ی��دد ال�ــل�ان ال�اصــ� م��� في ق��ل �ل�ه

  .)١٠٤(أع�له أبً�ا، ول� اس��� أع�ى، ح�ى ���ت"

ون�ـــــ��ل� م� ال�ادثة آنفة ال��� أن ه�ا ال��قف نا�ع م� فعل ال��� م� ال�ـــــل�ان 

د ال���ـل ��نـه أف�ى ع��ه  ال�ـاصــــــــــــــ� م��ـ� ت�ـاه القـاضــــــــــــــي تقي الـ�ی� اإلخ�ـائي، م� �ـاب ر 

  وص��ه ون��ه في خ�مة ال�ل�ان.

واســـ���اًال ل�ا ذ��ناه ســـا�ًقا، فأح�انًا ت��ن نها�ة ال��مة ل�ع� الع��ان أن ُ���ـــ� 

له� ال�ــــل�ان م�تً�ا ثابً�ا في �ل شــــه� ��نه� أف��ا أع�اره� في خ�مة ال�ــــل�ان، وه� ما ح�ث 

وال�� ُ��ُّ ��ــــ�ه، ف�ل� م� ال�ــــل�ان االســــ�عفاء  مع قاضــــي الق�ــــاة ب�ر ال�ی� ب� ج�اعة،  

  .)١٠٥(م� م���ه فأجا�ه ال�ل�ان وق�ر له في �ل شه� ألف دره� ف�ة

م� ذو� ال��ائف الع�ـ���ة رت� ع�ـ���ة  ك�ل� م�ح �ع� ال�ـال��� �ع� الع��ان  

ــاعه�، ـل�رجـة أن م� ـ�اب حف� ال��ـ�ل و  شــــــــــــــفـقة على أح�اله� ال���دـ�ة، ومـا آـل� إلـ�ه أوضــــــــــــ

�ل� ع��اه في ال��رخ ــُ ــاه� على ذل� أن األم�� �از ع��ما سـ ــف�ا ذل� م� ال��ادر، وال�ـ �� وصـ

م  ١٣٦٠ه/  ٧٦٢ق�م إلى ال�ـل�ان ال���ـ�ر م��� في سـ�ة   )١٠٦(عه� ال�ـل�ان ال�اصـ� ح�ـ�

فــأشــــــــــــــف� عل�ــه ن�ً�ا لع�ــاه، وأجــاب �ل�ــه �ــأن ���� �ــالقــ�س، بــل إن ال�ــــــــــــــل�ــان أع�ــاه إم�ة 

ــ/  ٧٨٦ان ب�ق�ق على األم�� ع�� ب� بهادر �إم�ة ع��ة س�ة  ، ��ا أنع� ال�ل�)١٠٧(��ل�اناه هـ

  .)١٠٨(م١٣٨٢

ول� ی��ل �ع� ســال��� ال��ال�� على تق��� ال�عا�ة ال�ــ��ة، ل�� ُ��ــاب �أم�اض  

ال���ارســ�ان ال���ــ�ر�، فق� إن�ــاء الع��ن، وال�ــاه� علي ذل� ما قام �ه ال�ــل�ان قالوون م�  

ــ�ان  جاء في وث�قة وقفه  تق��� ال�عا�ة ال�ـــ��ة ل���لف ف�ات ال�ـــع� في أن ی��  على ال���ارسـ

ه "أنه ���� �ه ال��ضــى م� الفق�اء م� ال�جال وال��ــاء ل��اواته� إلى  الع�ــ� ال��ل��ى ما ن�ــّ

ــ�ع، وال�أم�ر واألم��،  ــفائه�، و��ـــــــــــ�ف ماه� ��ه لل��اواة ...لل���ع وال�ضـــــــــ ح�� ب�ئه� وشـــــــــ

ال���ارسـ�ان قاعة لل��الة، و�ها ع�د م� أ��اء ، ��ا ُخ�ـ� في ه�ا )١٠٩(واألع�ى وال��ـ��"

، �ــ�لــ� نهج ال�ــــــــــــــل�ــان )١١٠(الع��ن ل�عــال�ــة أم�اض الع��ن، ولهــ�ه القــاعــة رئ�� لل��ــال��



    العميان في مصر عصر سالطين المماليك                                                          السيد صالح محمد           

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٢ج -العاشرالعدد                                         �ة املصر�ة                                         وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١٢٣ 

ال�اصــــ� م��� ب� قالوون نهج أب�ه، فق� جاء في وث�قة وقف ال�ــــل�ان ال�اصــــ� م��� ��انقاة  

، )١١١( ق�اء ال��ـــ�ق��� بها ..."ســـ��اق�س م� ت��ـــ�� ���� ��ال ج�اح ُم��� بها ل��اواة الف

ــ� ب� قالوون ق� خ�ـــ� ج�ًءا م� ر�ع وقفه على  ــ� ح�ـ ــل�ان ال�اصـ ــف إلى ذل� أن ال�ـ أضـ

  .)١١٢(الع��ان

ــل�ان ال��ل��ىوفي �ع� األوقات ت��ث �ع� األم�ر ال�ي  ــف� ال�ـ ، ��ق�م  تع�� صـ

�ث في �إصـــــــ�ار أوام� تع�ـــــــ��ة ��� �ع� الفق�اء و��ـــــــ���ى م�ها �ع� الع��ان، وه� ما ح

ــ/  ٨٤١ســ�ة   م، ح�� ات�ه ال�ــل�ان األشــ�ف ب�ســ�ا� إلى خل�ج ال�عف�ان، وأع�ى ١٤٣٧هــــــــــــــ

األوام� إلى م��لي ال�ــــــــــــ�قة �أن ی�زع ال�ــــــــــــ�قات على الفق�اء، إال أنه� ت�اح��ا على م��لي 

ال�ـ�قة وأسـق��ه ع� ف�سـه، ما أغ�ـ� ال�ـل�ان �أن أصـ�ر أوام�ه ���ع ال�ع���ة م� ال�ـ�ال 

  .)١١٣(��ادة وأل�مه� �ال���� ول� ی�� س�� الع��ان وذو� العاهات في ال��قات وال

  دور الع��ان في ح�اة ال����ع: -سادًسا

ـق� ُ��ـ�َّل لل�ع� أن الع�ـ�ان ل� ��� له� دور في مـ�احي ال�ـ�اة، وأنه� اســــــــــــــ��ــــــــــــــل��ا 

م��ع�ی� ��نه� م� مه��ـــــي ذل� الع�ـــــ�، ل�� ال��ـــــادر ال�ار���ة ل� وان�ووا إلعاقة الع�ى، 

ت�ـــــ� عل��ا ب�ور الع��ان، وأخ��ت�ا ب�وره� وم�ـــــار��ه� في م�احي ال��اة و�ن ت�ار� �ع�ـــــه�  

  عاه�ه.خ�ًال واس��الًما ل

ول� ت��ع ه�ه اإلعاقة في أن ی�قل� ع�د م�ه� م�اص� ر��عة في ال�ولة، واس��اع�ا أن 

ی����ا مه��ة فائقة و�فاءة عال�ة، وال�ــاه� على ذل� أن أزدم� ال�اشــف األع�ى بلغ م� ف�اســ�ه 

وح���ه أخفي أنه أع�ى ��لة اث��ي ع�ـ�ة سـ�ة، وُق�ر له أن ی�ی� ��ـف ال�جه ال���� رغ� ما 

ــ�ًا له في حله وت�حاله، و�ل اع ــ�ع�ً�ا في ذل� ���ل�ك خاص �ه �ان م�شــــــ ��اه م� ع�ى، م�ــــــ

أزدم� ی�اشـ� أع�اله دون أ� تغ�� م� ح�ـ�ر لل��مة ال�ـل�ان�ة مع األم�اء ���� بالد ال�جه 

ال���� ب�ف�ــــــــه، واســــــــ���ال أ� زائ�، وأع��ه خ��ته ال���لة ال�ق�رة على حف� أســــــــ�اء الع�ب 

�ي ســــاع�ته في م�ــــای�ة أم�ره، م�ا جعل ال�ــــل�ان ال�اصــــ� م��� ُی�ع� عل�ه  وع�ف أح�اله� ال

، ون�ـــ��ل� م� ه�ه ال�ادثة م�� ف�اســـة وذ�اء ع�د م� الع��ان، وه� ما )١١٤(�إم�ة ��ل�اناة

ــار إل�ه ال�ـــــف�� قائًال:"قّل إن وج� أع�ى بل��ًا، وال ُی�� أع�ى إال وه� ذ�ي" . ول�أك�� )١١٥(أشـــ

ـما ذه�ـ�ا إلـ�ه ـفإن عالء اـل�ی� األع�ى ـ�ان على درجـة ����ة م� الف�اســــــــــــــة، ح�ى إذا جيء ـله  
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١٢٤ 

، )١١٦(ع�فــه ول� ���ئ ، بــل و�ــ��� عالمــات خ�لــه "�ــأك�� م� ف�س وم� ب��ه� ف�س مل�ــه،

وت��� ف�اسـة وذ�اء عالء ال�ی� األع�ى؛ أنه اع��� على حاسـة الل�� ح�ى ع�ف ف�سـه، ألن  

�� ال���ان م� ال�جه وال�فل ( ال��� ال�� ی��� �ع� ال��� ال�ـــــــــاق�) ف��ع�ف على األع�ى �

  .)١١٧(ال���ان

م� ع�ى إال أن ذل� ل� ���ع ال�ــل�ان ال�اصــ�   )١١٨(وعلى ال�غ� ما اع��� ال�ــف�ي"

ــ�ة   ــ�ُ� ١٣١١هـــــــــــــــــ/  ٧١١م��� ب� قالوون م� أن ی�ع� عل�ه ب�ال�ة ق�ص في سـ م، و���� سـ

إنعام ال�ــــــــــل�ان عل�ه ب�ل� ال�ال�ة؛ ن�ً�ا ل�هارته اإلدار�ة، إال انه ل� ��ــــــــــل� م� ه�اء ال�ع� 

�نى ال�ــــاع� م�افًعا ع� ال�ــــف�ى �ق�له� "ت�لى ال�ــــع�� أع�ى" ف�د عل�ه� عالء ال�ی� األصــــف

  قائًال:

ِع�َ� أَْعَ�ى  ــَّ ْل �ـَِأَلِف َع��ِ   َقاُل�ا: َتَ�لَّى ال�ــــــ َ� َالْ ـبَ َفُقـلْ
 )١١٩ (  

أو حــاج�ًا ب��ه� و��� و�ــائفه�، فقــ� ت�لى الع��ــان    ل� ��� الع�ى ی�مــا إعــاقــة للع��ــان

و��فة الق�ـاء مع���ی� على ال��اء ال��انى والف��ة وت���� األصـ�ات ل�ف�ق�ا ب�� ال�اس، وم� 

، و��ل� )١٢٠(تقي ال�ی� أب� ال�قاء الهاشـ�ى ال�� �ان أح� ق�ـاة ق�ص أشـه� م� ولى الق�ـاء  

ــ/  ٨٣٩ال�ــ�� ال��ابى (ت   ول� �ق��ــ� دوره�  )  ١٢١(و��فة الق�ــاء م)، ال�� ت�لى١٤٣٥هــــــــــــــ

ــافع ب� علي ب�   ــاء م�ل: شــ ــه� في الع�ل في دی�ان اإلن�ــ ــارك �ع�ــ ــاء فق�، بل شــ على الق�ــ

  .)١٢٢(��اس 

أضف إلى ذل�، ع�ل �ع� الع��ان في مه� أخ�� م�ل مه�ة ال��ا�ة، فق� ب�ع ز�� 

ُ���� و�ع�� ال��� م� ثق� ال�ی� خ�ــــ� ب� دان�ال األن�اكي في ال��ا�ة وت��ل� ب�اع�ه أنه 

اإلب�ة، و�ـانـ� خ�ــا��ــه في غـا�ـة ال��دة واإلتقــان، ح�ى إنـه وصــــــــــــــف �ـأنـه آ�ـة م� آ�ـات هللا 

ا ع� م��� ب� علي ب� أبي الف�ح ال�ـاب�نى ال�ـ���، �أنه �ان ی��ع  )١٢٣(تعالى ، واشـ�ه� أ��ـً

ال�ـ�اك ال�ـ��� ، وع�ل أب� ��� )١٢٤(ال�ـاب�ن، ث� ع�ل �ع� ذل� في ب�ع أصـ�اف م� ال�عام

  .)١٢٥(ف�اًشا لل��انة ال�ل�ان�ة

وم�ا ه� ج�ی� �ال��� اه��ام الع��ان �العل�م ال�ی��ة وال�عل���ة، ف�ان� اإلصــــا�ة ت��ع  

صــــــــــــاح�ها م� ت�ارث مه�ة آ�ائه وأج�اده وخاصــــــــــــة و�ن �ان� ه�ه ال��فة ی�و�ة، ف��عله تل� 
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اإلمامة والفقه وال��ی� وغ��ها م� العل�م اإلعاقة ی��ه إلى دراسة العل�م ال�ی��ة م�ل ال��ا�ة و 

  ال�ی��ة أو ال�عل���ة م�ل ال��ر�� وغ��ها.

؛ ن�ً�ا ل��نه� تلق�ا العل�م )١٢٦(ه�ا وق� ق�ر ل�ع� الع��ان أن ی�اشـــــــ� و��فة ال��ا�ة

الـ�ی��ـة م�ـ� نع�مـة أ�فـاره�، م�ـا أثقـل ذلـ� في فه�ه� و�دراكه� وم� ب�� الع��ـان الـ�ی� ع�ل�ا 

ع�ل خ��ً�ا �ع�د م� ال�ـع��� ال��  ل��ـاج� ق��� ب� م��� ب� ال�ـ�� ال�ل�ى خ��اء في ا

  .)١٢٧(ال��امع، ن�ً�ا لعل�ه الغ���، و�ان خ��ً�ا مف�ًها، وله ذوق وفه� وخ��ة بلقاء ال�اس

؛ ل��نه� م� حف�ة الق�آن ال���� تالوة )  ١٢٨(اإلمامةم� الع��ان و��فة  ع�د ك�ا �اشـ�  

إمامة ال��ـل��، أضـف إلى ذل� خ�ـ�عه� في ال�ـالة ، ألن األع�ى  وت����ا، م�ا م��ه� م� 

، و�ان م� ب��ه� ال�ــــ�خ ف�� ال�ی� ال�ل���ــــى وال�� )١٢٩(ال ی�� ما ُیله�ه و��ــــغله في ال�ــــالة

ا علي ب� ن�ــــــــ� وال�� �ان إماًما ��امع  )١٣٠(ع�ل إماًما لف��ة ���لة �ال�امع األزه� ، وأ��ــــــــً

، و��ل� خل�فة ال���� )١٣١(الغ���، ُم�اوًما على ال�الوة �ال�امع مالزًما ل�الة الف�� والع�اء

  .)١٣٢(ال�� �ان ن��ل ال��ه� ال����ى و�ماًما له

وع�ـل �ع� الع��ـان ب���فـة "ال��ذن"، م�ـال ذلـ� أب� ��� ال��ـاو�، والـ�� ع�ي في 

، و���و أن س�� ع�ل �ع� )١٣٣(م فأقام ی�ذن ���رسة فای� �اإلس���ر�ة١٤٣٢هـــــــــ/  ٦٨٣س�ة  

الع��ان ب�ل� ال���فة أن ال�اس �ان�ا �ف�ــل�ن أن ���ن ال��ذن م� الع��ان؛ ح�ى التقع ع��اه  

  .)١٣٤(على ح�مات ال�اس، ح���ا ��ع� لل��ار لألذان

ــ�ه� ع�د ���� م� الع��ان �الع�ل �الق�اءات  ــادر ت�ـــف )١٣٥(ه�ا وق� اشـ ، ون�� ال��ـ

ــ��ة"، وم� ب�� الع��ان م� ع�ل�ا  ــة في اإلق�اء �ال��ار ال��ـ ــه� قائلة: "ان�ه� إل�ه ال�ئاسـ �ع�ـ

ــ�ر لإلق�اء في زمانه وان�ه�  ــه� م� ت�ــــ �الق�اءات ع�� ال�اه� ب� ن�ــــــ�ان ال�� �ان م� أشــــ

  .)١٣٦(إل�ه ال�ئاسة في الق�اءات في زمانه

ن له �اع ���ل في الق�اءات ال��ال ال�ـــــــ���( ت وم� أشـــــــه� م� عل� �الق�اءات و�ا

  . )١٣٧(م)، وال�� تعل� على ی��ه ج�ع غف�� م� الق�اء١٦٦٢هـ/ ٦٦١

وذاع صــــــ�� الف�� ال�ل���ــــــي، وذل� ل��ه��ه في الق�اءات وال�ي �ان� ت��ــــــع القل�ب 

لق�اءاته ول��اوة ص�ته، ح�ى أق�ل إل�ه ال�اس م� �ل م�ان والزم�ه ل�ًال ونهاًرا، وتعل� م�ه خل� 
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ــة اإلق�اء  )١٣٨(ع���، بل ق�ل: أن ال�� �ان� تق�أ عل�ه، ح�ى وصــــــــــف �أنه ان�ه� إل�ه رئاســــــــ

ذاـته مع م��ـ� ب� علي ال�رات��ى اـل�� ـق�م إلـ�ه عـ�د ���� م� ال�ـل�ان ل��هل�ا م� وت��ر األم�  

  .)١٣٩(عل�ه والزم�ه أی��ا حل، ح�ى أجازوا لع�د ���� في عل� الق�اءات 

ول� �ق��ـــــــ� أم� الق�اء الع��ان ال������ على القاه�ة ف��ـــــــ�، بل ن�� �ع�ـــــــه� م� 

ق�اءات، وم� ه�الء أحـ�� اـل�ـن�ر� اـل�� ـقا��ي ال���، وـق� أصــــــــــــــ�ح له� ـ�اع ��ـ�ل في عل� ال

، و��ل� م��� ب� ���ى  )١٤٠(ت�ــــــ�ر للق�اءة �ق�ص، وق�م عل�ه ال�اس م� �ل ح�ب وصــــــ�ب 

  .)١٤١(ب� ع��ان الق�صي ال�� ت��ر لإلق�اء �ق�ص 

ــ�ر دخـل للع��ـان، لل�غلـ� على  و����عـة ال�ـال فقـ� م�َّلـ� ق�اءة الق�آن وتعل��ـه م�ــــــــــــ

��وف ال��اة ال�ـ��ة، وال�ل�ل على ما سـق�اه أن سـل��ان ب� أح�� ال��ه�� �ان ��ـ��زق م� 

  .)١٤٢(ق�اءة األس�اع

ــ���، وال��  ــ�غل �ع� الع��ان مق�ئ�� على الق��ر م�ل شـــ�� ال�ی� الع�اقي ال�ـ واشـ

  .)١٤٣(ا �ال���ة األش���ة، ح�ى ی���� م�هامق�ئً كان 

ومارس الع��ان ال��ر�� في ع�ة ت��ــــ�ــــات م�ل: الفقه وال��ی� وال���، وق� درّس 

ــ���ة ــة ال�ـــــــــ ل��ة ���لة، وان�فع �عل�ه ع�د ���� م�   )١٤٤(ك�ال ال�ی� ب� در�اس الفقه ���رســـــــــ

ــي تاج ال�ی� علي ب� �عق�ب )١٤٥(ال�ل�ة ــة ، و��ل� القاضـــــــ الل��ي، وال�� دّرس الفقه ���رســـــــ

واشــ�ه� ع� ال�ــ��   )١٤٧(ث� ال��رســة ال�ــالح�ة  )١٤٦(ال�ــاح� صــفي ال�ی� ب� شــ�� �القاه�ة

ال��ابى، أنه �ان ف��ً�ا مف�ًها واعً�ا بل�ًغا على درجة ����ة م� العل�، ل�رجة أن العامة أق�ل� 

م�ــــــــــاع��ه ���ا�ة الف��� في ورقة   و�ان� ت�خ� م�ه الف��� ��ق�م أح�   )١٤٨(عل�ه لالن�فاع �عل�ه

، و���� ال��رخ�ن أنه ل�ا ذه� )١٤٩(ث� �ق�م ال��� ال��ابى ���ا�ة اس�ه إلى ج�ار ما أف�ى �ه

ــ/  ٨٣٥إلى دم�� في س�ة   م وصفه ال��خ شهاب ال�ی� ال�ه�� قائًال: "ما جاء م� ١٤٣١هــــــــــــ

  ه. ولعل رأ� ال�ه�� راجع ���� عل�ه وسعة أفق )١٥٠(�ل�ة م�� أف�ل م�ه"

ــة  وت�اح� ال�ـاس على ال��ر ال��ــــــــــــــ� ال�ــــــــــــــ�ه�ر� الـ�� �ـان یـ�رِّس الفقـه �ـال�ـ�رســــــــــــ

، والف�ـ�ه الـ��ر ال��ــــــــــــــ� اـل�ـما�ى اـل�� ـ�ان م��  )١٥٢(ل��هل�ا م� علـ�ه الغ���  )١٥١(ال��ق��ـ�ة"

  .)١٥٣(درّس الفقه والق�اءات وان�فع ال�اس �عل�ه
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ــ�خ اإلمام بهاء ال�ی� ب�   ــ�ه� ع� ال�ــــــــ ح���ه ال�ــــــــــ��� ��امه  وفي عل� ال��ی� اشــــــــ

، �ـ�ا ب�ع عـ�� ال���� ب� علي الق�ــــــــــــــائي في عل� ال���، وـ�ان ـله )١٥٤(بـ��ر�� عل�م ال�ـ�ـی� 

  .)١٥٥(حلقة في جامع اإلس���ر�ة، ل�عل�� �ال�ه عل� ال���

وال���� لالســــــــــــ�غ�اب أن �ع� الع��ان �ان�ا على درجة ����ة م� العل� وال���ــــــــــــ�ل  

ل�، وه� ما ح�ث مع ال�ــــــــ�خ ر�� ال�ی� ال�ــــــــع�د� وال�� العل�ى وال��ل على ال�اس ب�ل� الع

ُع�ف ع�ه ���ه للعل� و��له في تعل�� ال�اس، و�عل� ال�قاعي على ذل� قائًال: "اج��ع� �ه في 

ــ�ة  ــ/  ٨٤٦ج�اد� اآلخ�ة سـ م ����له و�ل�� م�ه أن ُ���� ل�ع� تالم�ته ف�ف�، ١٤٤٢هـــــــــــــــ

ــل� وآ� ــلى هللا عل�ه وسـ ات ق�آن�ة ت�� على ت�ل�غ العل� إال أنه وذ��ته ب�ع� أحادی� ال��ي صـ

  .)١٥٦(ام��ع إلى أن قال له ال�قاعى: أن� ش�خ ق� أع�ي هللا ����ت�، ��ا أع�ى ���ك"

وال�ــــــ�ال ال�� ���ح نف�ــــــه ه�ا: ل�اذا اه�� الع��ان ب�راســـــــة العل�م ال�ی��ة دون 

  غ��ها؟

الع�ـ�ان، وق� ع�ف  ر�ـ�ا ألن ه�ه العل�م اع�ـ��ت على ال�لق�� وال�ف� وه� ما ت��� �ه

ع� عل� ال�ی� الق���ي ال�ــــــــــــــ���، ق�رته الفائقة على ال�ف�، وت��ل� تل� الق�رة في أنه ��ف�  

ال���� م� األب�ات ال�ـــــــــــع��ة ع�� ســـــــــــ�اعها لل�هلة األولى، بل �ان ��ف� خ��ة ال��عة ف�ر 

وأنه �ان   ، واشـــــــــ�ه� ع� عل� ال�ی� ال���ر�، ق�رته الفائقة علي ال�ف� وال�لق��،)١٥٧(ســـــــــ�اعها

.وق� ذ�� ال�ــف�� ســ�� ق�ة حف� الع��ان �ق�له: "إن ذه� )١٥٨(��ف� أشــ�اء ح�ــ�ة وُ��اك� بها

وف��ه ����ع عل�ه، وال �ع�د ُم��ــــــــ�ًعا ��ا ی�اه، ون�� ن�� اإلن�ــــــــان إذا أراد أن ی����   األع�ي

  .)١٥٩(ش�ً�ا ن��ه، أغ�� ع���ه، وف��، ��قع على ما ش�د م� حاف��ه"

م� أجل ال��ــــــــــ�ل على ال�ال   )١٦٠(و�اشــــــــــ� ع�د م� الع��ان مه�ة "م�دب� األ�فال"

ل��ف�� ســــــ�ل م���ــــــ�ه�، م�ال ذل� :الف�� ال�ل���ــــــي وال�� ام�ه� مه�ة تأدی� وتعل�� األ�فال  

، ��ا ع�ل علي ب� ن�ر ال�ی� م�ّدً�ا لأل�فال ��امع )١٦٢(، ق�ل ذها�ه للقاه�ة)١٦١(���ی�ة بل���

ا ع� اب� دشــــ��ــــة ال�ــــاف)١٦٣(ال�غار�ة داخل �اب ال�ــــع��ة عي ال�ــــ��� أنه �ان ، وع�ف أ��ــــً

  .)١٦٤(����زق ب�أدی� وتعل�� األ�فال

ك�ا ع�ف ع� �ع� م�دبي األ�فال م� الع��ان، شـــــــــــ�ة �أســـــــــــه� وصـــــــــــ�ام�ه� على 

األ�ـفال، م�ـا جعـل �ع� األ�ـفال ��ـاول  أن ی��ل� م� م�دـ�ه األع�ى، وـق� حـ�ث هـ�ا مع 
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، م�ا دفع �ع� ال�ـــــــ�خ شـــــــ�� ال�ی� ال������ ال�� �ان شـــــــ�ی� ال�أس وال��م على األ�فال

  .)١٦٥(األ�فال أن �ق�م�ا ب�ضع ال�� له في ال�عام، ل�� �اءت تل� ال��اولة �الف�ل

ــ��زاق ع� ���قها مادح�� م� �ق�م�ن   ك�ا ام�ه� �ع� الع��ان "ك�ا�ة ال�ـــــع�" لالســـ

ــ��� ال��   ــع� له مقابل أن ُ���� عل�ه� �أم�اله، م�ل ��ال ال�ی� ب� در�اس ال�ــــــــ ���ا�ة ال�ــــــــ

، و��ل� قام اب� دشـ��ـة ���ا�ة ال�ـع� ل��ح اب� )١٦٦(�ـة ال�ل�ك وق�ل ال�ـع� ف�ه�اشـ�ه� ���ال

، وه� ما دعا ال�قاعي أن ی�ع�ه �أنه  )١٦٧(ح�� ل�ا ولي م��ـ� قاضـي الق�ـاة، ون�� له شـعً�ا

اسـ��اع أن �ع�ل أسـ�ته ع� ����   ، و���و أن وصـفه �ال��ي ��نه رجًال أع�ى)١٦٨(رجل ذ�ي

  ذ��نا و��ا�ة ال�ع� ال�أج�ر.تأدی� األ�فال ��ا 

وخالًفا ل�ا ذ��ناه آنًفا، فق� ع�ل �ع�ـه� ���ا�ة ال�ـع� دون ان��ار أ� مال أو ع�ا�ا  

ــ�ه�ر� "�أنه األدی� ال�ادح "ول� ����ح أحً�ا م� األ��ان ل��ال   ــ�ه� ع� ال�ــــــ م� أح�، فق� اشــــــ

ق���� على ذل� رضـــــــــاه�، ل��ه ام��ح ال��ي صـــــــــلى هللا عل�ه وســـــــــل� فق�، وفي ذل� �عل� ال�

  قائًال:

  )��١٦٩ان سافلة    وفي ال��ائح ال����ة في األوج( كان� م�ائ�ه في األ 

وال�ـ�ه� حـقًا ه� ع�ـل �ع� الع�ـ�ان ��هـ�ة "عل� تع��� ال�ؤ� وال�ـ�اـمات" وأصــــــــــــــ�ح 

ل�ع�ـــه� ال�ـــ�� في ه�ا العل� ن�ً�ا ل�هارته�، فق� ذاع صـــ�� أب� ��� أح�� ال�ـــع�د� في عل�  

، وق� وضــع ال�ــف�� تف�ــ�ً�ا ل�ف�ق الع��ان في ه�ا العل� خاصــة م� �ان )١٧٠(ال��امات"تع���  

ی�� ث� ع�ى؛ ألنه ��ـ���ع أن ���� األشـ�اء وألن الق�ة ال����لة م�ه ارت�ـ� ف�ها صـ�ر األشـ�اء  

م� ال��ئ�ــات على اخ�الف أج�ــاســــــــــــــهــا وأن�اعهــا والق�ة ال����لــة قــادرة على أفعــالهــا في ج��ع  

. ��ا ناف� �ع� الع��ان ال�جال�� في شــع�ذته� وام�هان أع�اله� م�ل ز�� ال�ی� )١٧١(االح�ال

ب� خ�� ب� دان�ال األن�اكي، �أنه �ان� له مع�فة تامة �عل�م ال���م وال�مل و�ان ی��ل� �أت�  

  .)١٧٢(ال��ارات 
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  ال�ات�ة

  م� خالل ما س�� ن����ع أن ن���ل� م���عة م� ال��ائج ال�ه�ة : 

أ�ه�ت ال�راسة أن ال�عا�ة ال�ي ق�م�ها ال�ل�ة ال�اك�ة للع��ان، �ان� نا�عة م� فعل ال���   -

ول�� م� م��ل� م���ل�ة ال�ولة، فل� ت�� ه�اك م�س�ات ح��م�ة ت�عى الع��ان ��ا ه� ال�ال  

  اآلن. 

ل��ا  أوض�� ال�راسة أن ع�ًدا م� الع��ان ق� شار��ا في م�احي ال��اة ال���لفة، ول� ����  -

إلعاق�ه� و�ان� ال��اب�ة واالج�هاد ع��انه�، فق� ع�ل�ا ب��ائف ومه� م��لفة م�ل ��ف ال�جه 

  ال����، والق�اء، وال��ر��، وال��ا�ة ...وغ��ها م� ال��ائف وال�ه�. 

ن��ه�    - ف�ارة  الع��ان،  مع  وم���م��)  ال����(ح�اًما  ال����ع  وت�ای�� عالقة  تأرج�� 

  رة أخ�� �����ن له� م�ا�قات في ح�اته� وأرزاقه�. �ع�ف�ن على �ع�ه�، وتا 

أك�ت ال�راسة م�� تق�م ال�� في الع�� ال��ل��ى، ح�� ن�ح ع�د م� األ��اء في إعادة   -

إ��ار ع�د ال �أس �ه م� ال�اس، م����م�� ��ًقا عالج�ة م�ق�مة في عالج أم�اض الع��ن،  

  ُتْ��� له� الع�ل�ات ال��اح�ة. ب�� أن ه�ا ال�ق�م ل� ی�ل ثقة �ع� ال�اس ورف��ا أن

ذ��ت ال�راسة سعي �ع� اآل�اء ال��ل�م�� علي أب�ائه� الع��ان، ل�عل��ه� الق�اءة وال��ا�ة    -

ح�ى �����ع�ا م�ابهة صعاب ال��اة، بل وصل ال�ال ب�ع�ه� أن ات�ه ُم�افً�ا م� ال���  

ن أب�اءه� ل� �����ع�ا م��اث مه� للقاه�ة ح�ى ی�لقى اب�ه العل�م ال����ة؛ ألنَّ اآل�اء عل��ا أ

  آ�ائه�. 

لع�� األج�اء ال�افة وال����ة دوًرا ���ً�ا في ان��ار أم�اض الع��ن، ��ا َأنَّ ت�ني م����    -

  ال��افة وال�عي ال��ي أسه� ���ل م�اش� في ذل�.

ل� تقف إعاقة الع�ى حائ� ص� أمام الع��ان، بل إن �ع�ه� سعى وراء العل�، م�ت�ل�� م�   -

أقاصي ال�الد إلى القاه�ة، ح�ى بلغ�ا م� العل� درجة ع���ة، ح�ى صار ���ب به� ال��ل  

  في ع�ة م�االت، وتهاف� ال�اس عل�ه�، ل��هل�ا م� عل�ه�.
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الح�� ال�راسة أن الع��ان ���ل��ن إرادة و�ص�ارًا وع���ة وت���ًا �ف�ق غ��ه� م� األص�اء    -

� أص�وا على أن ���ن�ا حاض��� ل�عل�� الق�آن وتالوته  على ال�غ� م� اإلصا�ة �الع�ى، إال أنه

  وت����ه في ال��اج� وال��ازل ل�ل�ة لعل� ح�ى وصل�ا ألن ���ن�ا األشه� في ع��ه�.

َب�ََّ�ِ� ال�راسة أن �ع� الع��ان ف�ل االش�غال ب�ع� ال�ه� وال��ف ح�ي ی���ى له ��� -

  ق�ت ی�مه، وح�ي ال ���ح عالة على م���عه. 
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  اله�ام� 

 

ــ/٧١١تاب� م���ر(أبي الف�ل ج�ال ال�ی� م��� ب� م��م اب� م���ر األف��قي ال����  )١( م)،  ١٣١١هـــــ

؛ م��ع اللغة الع���ة، ال�ع�� ال�سـ��، ٢٨٩،  ١٠م، جـــــــــــــــ٢٠١٤ل�ـان الع�ب، اله��ة العامة لل��اب، القاه�ة، 

  .٦٥٣ـــــــ٦٥٢صـ ،٢م، جـ١٩٨٥ال��عة ال�ال�ة ،

ــ )٢( ــ٩اب� م���ر، ل�ان الع�ب، جـــ ــ٣٢، صـــ ــ١٣؛ جـــ ــ٨٩، صـــ  ،١؛ م��ع اللغة الع���ة، ال�ع�� ال�س��، جـــ

  .٥٥٨صـ

نْ�ُ� الهْ��ان في ُن�� الع��ان، اله��ة العامة م)،  ١٣٦٢هــ/٧٦٤ال�ف��(صالح ال�ی� خل�ل اب� أی�� ت )٣(

  . ٢٢٥صـم، ٢٠١٣لق��ر ال�قافة، القاه�ة، 

م)، تار�خ اب� الف�ات، ١٤٠٤هـــ/٨٠٧اب� الف�ات(ناص� ال�ی� م��� ب� ع�� ال�ح�� ب� على ال���� ت  )٤(

  .٣٥٦، صـ٩م، جـ�١٩٤٢عة األم����ة، ب��وت،  ت�ق�� ق������ زر�� وغ��ه، ال��

ــ/٨٤٥ال�ق����( تقي ال�ی� أح�� ب� علي ت )٥( م)، ال�قفي ال����، ت�ق�� م��� ال�عالو�، دار  ١٤٤١هــــــــــــــــــ

  .٢٣، صـ٢م، جـ١٩٩١الغ�ب اإلسالمي، ب��وت،

�ن  ال�ـــ�ء الالمع ألهل الق،  م)١٤٦٩هـــــــــــــــــ /٩٠٢(م��� ب� ع�� ال�ح�� ب� م��� ب� ��� ت ) ال�ـــ�او� ٦(

  .٢٢١، صـ٤م، جـ٢٠٠٣ال�اسع، ت�ق�� ع�� الل��� ح�� ع�� ال�ح��، دار ال��� العل��ة، ب��وت، 

) قاســـــ� ع��ه قاســـــ�، ال��اة ال��م�ة في م�ـــــ� ع�ـــــ� ســـــال��� ال��ال��، دار ع�� لل�راســـــات اإلن�ـــــان�ة ٧(

ة في م�� و�الد م��� ع��ة أب� ه���ل، األح�ال ال���ة وال���؛  ١٤٠م، صـــــ٢٠١٩واالج��ا��ة، القاه�ة،

  .١٢٩صـم، ٢٠١٢ال�اج����، ال�امعة اإلسالم�ة، غ�ة، رسالة ال�ام في الع�� ال��ل��ي، 

م،  ١٩٩٢ســـع�� عاشـــ�ر، ال����ع ال��ـــ�� في ع�ـــ� ســـال��� ال��ال��، دار ال�ه�ـــة الع���ة، القاه�ة، )٨(

  ؛١٩صـ 

Ghistele,voyage en Egypte,(1482_1483) trans by,Bauwens preaux,Bruxelles,1975,  

p.31                                                                                                   .  

ال�ق����، ال��اع� واالع��ار في ذ�� ال��� واآلثار، ت�ق�� أ��� ف�اد ســــــ��، م�ســــــ�ــــــة الف�قان القاه�ة،  )٩(

؛ مان��فل، أسفار الّ��� ج�ن مان��فل ورحالته، ت�ج�ة أن� ال�ه�ي ١١٤_١١٣م ، ال��ل� األول، صـــــــ٢٠١٣

؛ ف����� �ال��، رحالت إلي األراضي ال�ق�سة ٨٠م، صــــ٢٠١٢ورنا ج�ائ��، دار ال��� ال����ة، أب� ��ي، 

م،  ٢٠١٠أواخ� الق�ن ال�ا�ع ع�ــــــــــــــ� ال��الد�، ت�ج�ــة وتعل�� أح�ــ� إی��، دار ال��ــ� ال����ــة، أب� ��ي،  
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ــ ــــــــــــــــــــــ ج�رج� غ�ت�ــــــــي، رحلة إلي ال��ــــــــ�ق الع��ي، ت�ج�ة شــــــــ���� إی��، دار ال��� ال����ة، أب� ؛  ٨٨صــــــ

  .٣٢م، صـ��٢٠١٠ي،

اف�ر، رحلة �اف�ر في عال� الق�ن ال�ام� ع�� ال��الد�، ت�ج�ة ح�� ح��ي، م���ة ال�قافة ال�ی��ة � )١٠(

  .٩٨م ،صـ٢٠٠٢،القاه�ة، 

م في م�ــــــــــــ� ١٤١٨الّ��ي م��ــــــــــــ�الم ب� م�اح� الف�ل���� ســــــــــــ�ةأل�� ناثان أدل�، ال�حالة ال�ه�د رحلة  )١١(

  .٢٠٦م، صـ٢٠١٩وفل���� ودم�� و���وت، ت�ج�ة م��في وج�ه م��في، ن�ر ح�ران، دم��، 

ال��ر�: ح�ى مع��ة ت���� ��فح حل��ي على ال�ل�، ی���ح و�ع��ه ق�ــــــــــ� وال��رة ن��ه لها ن�ــــــــــ��ها،   )١٢(

��اح ال���لة �ال��اث�� وأ���ة ه�ا ال��ض م� األماك� ال����ءة وأس�اب �ه�ر ه�ه ال��ض ت��� في ه��ب ال

ــان ه�  ــ� اإلن�ــ ــ�� ال إراد� داخل ج�ــ ــ�اب أخ�� م�ه ســ ــ�� ���عي وله أســ إلى األماك� ال�ــــ���ة، وه�ا ســ

ف�ران ال�م �ال��ــ� ن���ة ل��ام ال���عة، وهي الق�ة ال��ب�ة لألج�ــام ال�اســ�ة ل�ــ�رها ب�فع ال�م الفاســ� ���ه� 

��ة ال��ر� أو ســــــــ�� إراد� ی�عل� ب��ع األ�ع�ة ال�ي ی��اولها اإلن�ــــــــان، فاإلك�ار م� األ�ع�ة ال�ارة  على ه

ال���ـ�ة مـ�ل الل��م وال���ر واأللـ�ان وال�ل�� ����لف أن�اعهـا هـ�ه �لهـا أســـــــــــــــ�اب ت�د� إلى اإلصــــــــــــــاـ�ة بهـ�ا 

ال���عـة األم��ـ�ة ، القـاه�ة،   : ح�ــــــــــــــ� ��ـال، �ـ�اب ال��ـ�ات، وزارة ال�عـارف الع��مـ�ة،ال��ض. لل��ـ�� ان��

  . ١٦٥ -١٦٣صـ؛ م��� ع��ه أب� ه���ل، األح�ال ال���ة وال���ة في م�� و�الد ال�ام، ١م، صـ١٩٢٥

(أب� الف�ل جعف� األدف�� م.  ١٣٢٦هــــــــــــــــ/ ٧٢٧ه� م�ف�� ب� ح�� هللا ب� جعف� األدف�� ت�في س�ة   )١٣(

��اء ال�ــع��، ت�ق�� ســع� م��� ح�ــ�، اله��ة ، ال�الع ال�ــع�� ال�امع أســ�اء نم)١٣٤٧ه/٧٤٨ب� ثعل� ت

  .٤٧٦م، صـ٢٠٠١ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة،

ــ /٨٨٠ه� أح�� ب� رم�ان ب� ع��هللا ال�هابى، ال���� ن��ل القاه�ة ت�في تق��ً�ا س�ة  )١٤( ــــــــــ م.  ١٤٧٥هــــــــ

  .٢٥٢ -٢٥١، صـ١ال��او�، ال��ء الالمع، جـ

أج�اس، ومع�ى ال�م� االن�فاخ، م�ـــــ�قة م� لغة ال�ـــــ��ان، �ق�ل�ن  ال�م� ثالثة أن�اع وه� م��� م� ثالثة)١٥(

على الع��� إذا اخ��� "رام��ا" أ� ان�فح وعال، و��ق�ـــــ� إلى ع�ة أق�ـــــام ت��� �ال�ل��� ق�ـــــ� دم�� و�لغ�ى 

ــ�� واله�اء   ــ�اب ال�م�، إما م� ال�ع�ض لل�ـ ور��ى، وق� ���ن م��ً�ا و��ـــارك ال�ماغ أو ق� ���ن مع�ً�ا، وأسـ

ــاد أح� األخال�... لل���� ان��: اب� لف� ــاق حار �الفلفل أو م� ف�ـ ــ���ـ ــ�اء، واسـ �ات ���لة أو ال��م ت�� ال�ـ

م)، ال�ه�ب في ال��ل ال���ب، ت�ق�� م��� ١٢٨٨هــــ/٦٨٧ال����(علي ب� أبي ال��م الق�شي ال�م�قي ت  

؛  ٣١٧م، صـ١٩٨٠افة، ال�غ�ب، �اف� ال�فائي، م��� رأس قلعة جى، ال����ة اإلسالم�ة لل����ة والعل�م وال�ق

، ���ـة ال���ـاج في ال���ب م� العالج، دار م)١٥٩٩ه/١٠٠٨(ال�ــــــــــــــ�خ داود ع�� األن�ـاكي ت  االن�ـاكي
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؛ أبي ال��ـاســــــــــــــ� ال�ل�ي، ال�ـافي في ال��ـل، ت�ق�� م��ـ� �ـاف� ال�فـائي، ٥٥م، ص١٩٩٥الف��، ب��وت،  

  .١٧٠م، صـ١٩٩٥ل�قافة، ال�غ�ب، م��� رأس قلعة جي، ال����ة اإلسالم�ة لل����ة والعل�م وا

هــــــــــــــــــــ/  ٨٢٥وأح�اًنا ��ــــــاب ال�ع� �الع�ى في إح�� ع���ه م�ال ذل�: ح�ــــــ� ب� ســــــ�دون الف��ه ت  )١٦(

م فق� أص�� في ���ه م� رم� أصا�ه فغ�ي إح�� ع���ه. اب� ح�� (شهاب ال�ی� أح�� ب� على ب� ١٤٢١

ــ��ن م)، إن�اء الغ�� �أب�اء الع��، ت�ق��  ١٤٨٨هـــــــــــــــــــــ /٨٥٢م���، ت ــى، ال��ل� األعلى لل�ــــ ــ� ح��ــــ ح�ــــ

، وأ�ً�ا مع م��� ب� علي أب� ال��� ال��في "ال�����" وال�� ٢٨٦، صــ٣م ، جــ٢٠٠٩اإلسالم�ة ،القاه�ة، 

ــ��ك في ذیل ال�ـــــل�ك، ت�ق�� ل���ة إب�ا���  ــ�او�، ال��� ال��ـــ ــا�ه، ال�ـــ فق� إح�� ع���ه ن���ة لل�م� ال�� أصـــ

  .١٦٩، صـ٨؛ ال��ء الالمع، جـ٦٣، صـ٤م، جـ٢٠٠٧القاه�ة، ون��� م��في، دار ال��� وال�ثائ�، 

ه� األم�� أزدم� ال�اشـــــــــف األع�ى، �ان م� ال�ق���� لل�ـــــــــل�ان ال�اصـــــــــ� م���، إذ جعله م� ج�لة  )١٧(

مق�مي ال�لقة وأرســــــــله في ت����ة إلي بالد ال���، ول�ا عاد واله ق��ا ث� واله ال�ه��ــــــــي، ث� رقاه ح�ى صــــــــار 

ال�ق����، ال�قفي م،  ١٣٥٣هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ/٧٥٤اشًفا لل�جه الق�لي ، ث� لل�جه ال����. وت�في س�ة ��ل�اناه، ونقله �

  .٢٣، صـ٢ال����، جـ

هــــ/ ٨٣٤م، وت�في ���� س�ة  ١٣٧٦هـــ/٧٧٨ه� م��� ب� ح��ة ب� م��� ال�ومى ق�م إلي م�� س�ة )١٨(

  .٤٦٥ -٤٦٤، صـ٣اب� ح��، إن�اء الغ��، جـم. ١٤٣٠

ــ/  ٨٦٨ه� ��خ ب� ع�� هللا ال���ي، ولي رأس ن��ة ثان�ة، وت�في س�ة  )١٩( ــــ ــــ م. ال��او�، ال��ء  ١٤٦٣هــ

  .١٠، صـ٤الالمع، جـ

ــــــــ/٨٤٣دوادار أر��اس، �ان غ��ًما عارًفا �أفان�� ال�ل�، ت�في س�ة  ه� س�دون  )٢٠( م. ال��او�، ١٤٣٩هــــ

  .٢٤٨،صـ٣ال��ء الالمع، جـ

ــ�اح إلى ال�ل���ة ف���ا ع��، ف�ان الع�ي  )٢١( ــ�ر األشـ ــاق الق�ن�� م��ـ ــة وضـ هي ر���ة ت���� ب�� ال���ـ

�اء م� ب��ها ال��اع ق�ل اله�ـــــــــ�،  ور��ا �ان� في جان� ســـــــــ� ذل� ال�ان� وح�ه، وتع�دت أســـــــــ�اب ن�ول ال

ــ�ی�، ال��ارة على ال�أس. لل���� ان��: األن�اكي، ���ة ال���اج في ال���ب م� العالج،  وصــــــــــ� ال�اء ال�ــــــــ

  .٦٩صـ

ــ�� ال�ی�  )٢٢( ــه�ر شـ ــقي ال��رخ ال��ـ ــ�خ اإلمام م��� ب� أح�� ب� ع��ان ب� قا��از ال�ه�ي ال�م�ـ ه� ال�ـ

ــ  ٧٤٨ال�ه�ي، ال���فى س�ة  ــــ ــــ ــ/٧٣٢(ع�اد ال�ی� إس�اع�ل ت . أب� الف�ام١٣٤٧هــ ، ال����� في م)١٣٣١هــ

ال�ف��، ن�� ؛  ١٧٢،صـــــــــــــ٤م، جـــــــــــــ١٩٩٩أخ�ار ال���، ت�ق��، م��� ز��ه� ع�ب، دار ال�عارف، القاه�ة،
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١٣٤ 

 

ــــــــــــــــــــ ــال� ال��ن���، دار ٢٤٢  -٢٤١اله��ان، صــ ؛ اب� ح��، ال�رر ال�ام�ة في أ��ان ال�ائة ال�ام�ة، ن�ــــ� ســ

  .٤٢٧، صـ٣، جـ م١٩٩٣ال��ل، ب��وت، 

قاضـــي الق�ـــاة تقي ال�ی� اإلخ�ائي ال�ال�ي ال�اك� �ال��ار ال��ـــ��ة، �ان ال�ـــل�ان ال�اصـــ� م��� ب�  )٢٣(

ــــــــــــــ/٧٤٩قالوون ُ�ع��ه و��جع إلى أق�اله في أش�اء، ت�في س�ة  أ��ان الع�� وأع�ان  م. ال�ف��، ١٣٤٨هــــــــــ

  .٣٦٢، صـ٤، جـم��١٩٩٨،ال���، ت�ق�� علي أب�ز�� ون��ل ع��ة وآخ�ون، دار الف��، دم

ـــــــ/٨٧١) هي عائ�ة اب�ة ال��� مع�وف، ت�ف�� س�ة ٢٤( ـــــ ال��او�، م. ودف�� �ال����ة ال����س�ة، ١٤٦٦هـــ

  .٧٢، صـ١٢ال��ء الالمع، جـ

درر العق�د الف���ة في ت�اج� األ��ان ال�ف��ة، ت�ق�� ع�نان درو�� وغ��ه، م��ــــــــــ�رات وزارة ال�ق����،   )٢٥(

ــع�� ؛  ٤٢١، ص٢، جم١٩٩٥ال�قافة،دم�ــــ�،   ــ�في ز�ادة وســ ال�ــــل�ك ل�ع�فة دول ال�ل�ك، ت�ق�� م��� م�ــ

، ٥، جـــــــإن�اء الغ��؛ اب� ح��، ١٠٨٩، ص٣، جـــــــ  م٢٠٠٩عاش�ر،  دار ال��� وال�ثائ� الق�م�ة،  القاه�ة، 

ــ/٨٧٤(أب� ال��اس� ی�سف ت ؛ اب� تغ�� ب�د�٣٦ص م)، ال���م ال�اه�ة في مل�ك م�� والقاه�ة، ١٤٦٩هــــــ

وج�� ال�الم في ال�یل على دول ؛ ال��او�،  ٢٧، ص١٣، جــــــــــــــم��٢٠٠٥ وال�ثائ� الق�م�ة، القاه�ة، دار ال�

  .٣٦٣، ص١، جـ م١٩٩٥اإلسالم، ت�ق�� ��ار ع�اد مع�وف وآخ�ون، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، 

ــ�� ج�ی� �ال��� أن�ا م�رنا ب�ع� األم�لة ���ا ��� �ل ع��ــــ�، ول� نأت ��ل األم�لة  )٢٦( ــ����، ال�ــ ل�ــ

األول: ح�ى ال ن�قل صـف�ات ال�راسـة، أما ال�ـ�� اآلخ�؛ فألن غ�ض ال�راسـة ل�� تق��� إح�ـاء شـامل ل�ل 

ال�ی� فق�وا ��ـ�ه� في أواخ� أ�امه� ألن ذل� سـ���ج ال��� ع� ن�اقه ال���ـ� له أو ل��اولة مع�فة م� 

، الع�� في خ�� م� م)١٣٤٧ه/�٧٤٨ه�ي ت(م�رخ اإلســـــــالم ال�اف� الفق�وا ��ـــــــ�ه�. لل���� ان�� : ال�ه�ي

ــ��ني زغل�ل، دار ال��� العل��ة، ب��وت، ؛  ١٤٨،  ١٣٤، ص٤م، جـــــــــــــــــــــــ١٩٨٥غ��، ت�ق�� أب�هاج� ب� ��ــــــ

؛ اب� قاضي شه�ة(تقى ال�ی� ٢٧٦،  ٢٧١،  ٢٣٥؛  ن�� اله��ان صـ٢٨٢، ص١ال�ف��، أ��ان الع��، جـ

ة، ت�ق�� ع�نان درو��، ال�عه� الف�ن�ـي م)، ، تار�خ اب� قاضـي شـه�١٤٤٧هــــــــــــــــ/٨٥١أبى ��� ب� أح�� ت

ــ١٩٩٤لل�راسات الع���ة، دم��، ــ٢م، جــ ــ٢٤٢، صــ ــ٣؛ جــ ؛ ع�� ال�اس� ب� خل�ل(ع�� ال�اس� ٣٩٦،٤١٧، صــ

ــاه�� ال�اه�� ت  م)، ال�ْ��ع ال�ف�� �الُ�ع�� الُ�ع��ن، ت�ق�� ع�� ع�� ١٥١٤هـــــــــــــــــــــ /٩٢٠ب� خل�ل ب� شــــ

؛  ن�ل األمل في ذیل ال�ول، ت�ق�� ع�� ٦٢١، ص١م، ، جـ٢٠١١ال�الم ت�م��، ال����ة الع���ة، ب��وت،

  .٧٦، صـ٨؛ جـ٤٠٣، صـ٧م ، جـ٢٠٠٢ع�� ال�الم ت�م��، ال����ة الع���ة، ب��وت، 

) ه� ال�ــ�خ ��ي ال�ــ�اف��� ال��ــ��، أقام ب���ة ال�ــ�خ اب� ال��اس ال�ــ���، و�ان له ��امات ع�ی�ة، ٢٧(

  .٣٩٦، صـ�٢ قاضى شه�ة، تار�خ اب� قاضي شه�ة، جـابم. لل���� ان��: ١٣٧٠هـ / ٧٧٢ت�فى س�ة 
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١٣٥ 

 

م��� ب� إب�ا��� ب� ســع� هللا ب� علي ب� ج�اعة ب� حارم ب� صــ��، قاضــى الق�ــاة ال�ــافعى، ت�في  )٢٨(

  .٢٣٥ال�ف��، ن�� اله��ان، صـ م.١٣٣٢هــ/٧٣٣س�ة 

ق� ���خ ال��اة ، ت�فى ه� أث�� ال�ی� أب�ح�ان م��� ب� ی�سف ب� علي ب� ح�ان ال�ف�� ال��انى، ال�ل  )٢٩(

  .١٣٤، صـ٤م. ال�ه�ي، الع�� في خ�� م� غ��، جـ١٣٤٤هـ/٧٤٥في س�ة 

م، و�لل ال��ـــ� ف�ها لل��ـــل���. ١٢٨١هـــــــــــــــــ/٦٨٠كان� ه�ه ال�ع��ة ب�� ال��ـــل��� وال�غ�ل في ســـ�ة   )٣٠(

  .٣٢٧، صـ٢ال�ق����، ال�ل�ك، جـ

ــافع ب� علي ب� ��ــاس  )٣١( ــافع ب� علي ب� ��ــاس  شـــــــــــــ ــاك� ال��ــاني ت (نــاصــــــــــــــ� الــ�ی� شـــــــــــــ ب� ع�ـــــــــــــ

، ح�ــــــــــــــ� ال��اق� ال�ــــــــــــــ��ة ال����عة م� ال�ــــــــــــــ��ة ال�اه��ة، ت�ق�� ع�� الع��� ال�����، م)١٢٣٠ه/٧٣٠

، ف�ات ال���ات م)١٣٦٢ه/٧٦٤(صالح ال�ی� م��� ب� شاك� ت؛ اب� شاك� ال���ى٦م، صـ١٩٨٩ال��اض،  

  .��١٦٣، ن�� اله��ان، ص؛ ال�ف٩٣، ص٢وال�یل عل�ها، ت�ق�� إح�ان ��اس، دار صادر، ب��وت، جـ

ــ�ة   )٣٢( ــ�ر� ت�في ســــ م، اب� أبي ١٣٢٣هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/٧٢٤ه� اب� ال�ل� العادل ز�� ال�ی� ���غا ال���ــــ

ــ/٧٦٠الف�ائل،(مف�ل ب� أبي الف�ائل ت  ــ م)،ال�هج ال��ی� وال�ر الف��� ���ا �ع� تار�خ اب� الع���، ١٣٥٨هــ

، ٣؛ ال�ق����، ال�ل�ك، جـــــــ٦١٥م، صــــــــــــــ٢٠١٧ة،ت�ق�� م��� ��ال ال�ی� ع� ال�ی�، دار سع� ال�ی�، القاه� 

  .٢٦١، صـ٩؛ اب� تغ�� ب�د�، ال���م ال�اه�ة، جـ٦٨ص

ه� األم�� ناصــ� ال�ی� ب� عالء ال�ی� ب� شــ�اع ال�ی� ال�ع�وف �اب� هالل ال�ولة، ع�ف ع�ه وق�فه ) ٣٣(

�ة، تار�خ اب� م. اب� قاضى شه١٣٩١هــــــــ /٧٩٤إلى ج�ار م��اش ض� ال�ل�ان ال�اه� ب�ق�ق، وت�فى س�ة  

  .٤٥٣، صـ٣قاضى شه�ة،  جـ

أ� أع�ى ع�� ال�جـل ـ�إدخـال مـ�ل م� الف�ــــــــــــــة م��ي ب�� جف�ـ�ه وت��ـ�ل الع�� هـ�ا ـ�ال�ـ�ل ال ی�ذ�  )٣٤(

ح�قة الع�� وال ی��ك أ� أث� للع�ى ع�� ال�ــــــــــ�� على ال�غ� م� أنه ق� فق� ��ــــــــــ�ه ألن ح�ارة ال�ار ت�فف 

ال�عــاج� الع���ــة، نقلــه وعل� عل�ــه ج�ــال ال��ــا�، دار ال�ــــــــــــــ��ن ال�قــا��ــة، األخال� في الع��. دوذ�، ت��لــة  

  .٤١، صـ٩م، جـ�٢٠١٠غ�اد،

  .٤٦٨، صـ١س�ل الع��: ه� ت���ة ماء الع�� أو فقأها ����ار أو ح�ی�ة ُمْ��اة. ال�ع�� ال�س��، جـ )٣٥(

م)، ع��ن ال��ار�خ ، ت�ق�� ١٣٦٢هـــــــــــ/٧٦٤اب� شاك� الُ���ي(صالح ال�ی� م��� ب� شاك� الُ���ي ت  )٣٦(

  .٣٧٣صـ، ١جـم، ٢٠١٧أح�� ع��ال��ار و ز��� ال���ار�، دار ال��� وال�ثائ� الق�م�ة، القاه�ة،

ــ )٣٧( ــ�لة ت�رع بها ل�لع ال�ـ ل�ان ال�ل� ال�اصـــ� وق� ات�� ���غا م� الف��ة ال�ي أثارها ال��ال�� األشـــ���ة وسـ

م��� ب� قالوون ��ا أن األم�� ح�ـام ال�ی� الج�� �ل �غ��ه و���ضـه على ع�ل ال�ـل�ان، ل�ا �ان ���ـاه 
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١٣٦ 

 

 ٨م� تآم� األش���ة على ق�له أخ�ا ب�أر ال�ل� األش�ف خل�ل. لل���� ان��: اب� الف�ات، تار�خ اب� الف�ات، جـ

؛ اب� إ�اس(أب� ال���ات م��� ب� أح�� ت ٤٩  -٤٨ـــــــــــ، ص٨؛ اب� تغ�� ب�د�، ال���م ال�اه�ة، جـــــــــــ١٩٢ص

م )، ج�اه� ال�ــــــــــــــل�ك في أم� ال�لـفاء وال�ل�ك، ت�ق�� م��ـ� ز��ه�، اـل�ار ال�ـقا�ـ�ة لل��ــــــــــــــ�، ١٥٢٣ه/٩٣٠

ـــــــــــــــــــــ٢٠٠٦القاه�ة،  ــ�، دار الف�� الع��ى، ١٤٣م، صــ ــ�ور، دولة ب�ي قالوون في م�ــ ؛ م��� ج�ال ال�ی� ســ

  .٣٥القاه�ة، صـ

  .١٩٢، صـ٨ر�خ اب� الف�ات، جـاب� الف�ات، تا )٣٨(

ــ�ة  )٣٩( ــاه�� األم�اء، ودف� ��قاب� ال�ــــــــــ���ة ســــــــ ــاك�، وأح� م�ــــــــ ه� األم�� �از ال�اصــــــــــ�� أتا�� الع�ــــــــ

  .١٢٨، صـ١م. ال��او�، وج�� ال�الم، جـ١٣٦١ه/٧٦٣

ــــــــــــ/٨٠٦الع�اقي(ز�� ال�ی� ع��ال�ح�� ب� ال����،ت   )٤٠( م)، ال�یل على ذیل الع��، ت�ق�� أح�� ١٤٠٣هــــــــ

ــ��٢٠١٩ار، دار ال�خائ�، القاه�ة، ع��ال ــ٢١١م، صـــــــــــ ، ٣؛ اب� قاضى شه�ة، تار�خ اب� قاضى شه�ة،  جـــــــــــ

  .٣٤٤، صـ١؛ ع�� ال�اس� ب� خل�ل، ن�ل األمل، جـ١٢٨، صـ١؛ ال��او�، وج�� ال�الم، جـ٢٠٩صـ

ــا )٤١( ، و�قال له: "ز�� ُأّم�" ت�قى في ال��م إلي أن صـــــــــ
ّ
ر نق�� ه� األم�� ســـــــــــ�� ال�ی� بهادر اإلب�ا���ي

  .٢٨٩، صـ٢ال��ال��. ال�ق����، الُ�قفي ال����، جـ

ــ/٧٥٠ه� األم�� بهادر ال�ق�� أح� أم�اءال��ل�اناة، ت�في س�ة) ٤٢( ــــــ ــــــ م. اب� ح��، ال�رر ال�ام�ة، ١٣٤٩هــــ

  .٣١، صـ٢جـ

ال��ء م)، ��� ال�رر وجامع الغ�ر، ١٣٠٩هــــــــــــــــــ/٧٠٩اب� ای�� ال�وادار�(أب� ��� ع�� هللا ب� ای�� ت  )٤٣(

م،  ١٩٦٠ال�اســــــــع ال��ــــــــ�ي" ال�ر الفاخ� في ســــــــ��ة ال�ل� ال�اصــــــــ�" ، ت�ق�� هان� رو��ت رو���، القاه�ة، 

ــ ــ٩جــ ؛ اب� ح��، ال�رر ال�ام�ة، ٢٨٩، صــ٢؛ ال�قفي ال����، جــ٢٠٣، صــ٢ال�ق����، ال�ل�ك، جــ  ؛٣٠٠،صــ

  .٣١، صـ٢جـ

جعله ال�ل�ان ال�اص� م��� ب� قالوون أم�ً�ا   ) ه� األم�� صارم ال�ی� ال��ف��، �ان أم�ً�ا ����، وق�٤٤(

ـــــــ/  ٧٤٣علي صف� م�ة س���� وت�في س�ة  ـــــ ــم.  ١٣٤٢هـــ ؛ اب� ح��، ال�رر  ١٧١ال�ف��، نْ�ُ� اله��ان، صـــ

ــ ــ٢ال�ام�ة، جـــــــــ ــ /٩٢٦؛ اب� س�ا� (ح��ة ب� أح�� ب� ع�� ت �ع� ٢٩٦، صـــــــــ م)، ص�ق األخ�ار ١٥١٩هـــــــــ

ــ�ا�، ت�ق�� ع�� ع�� ا ، ٢م ، جـــــــــــــــــــ١٩٩٣ب�وس، ب��وت،   -ل�ــــالم ت�م��، ج�وسال�ع�وف ب�ار�خ اب� ســ

  .٦٦٤ص

ــاه�ة، ف��وج م�  )٤٥( ــ��ــــ�� ت��� في �ل أم�ره، وارت�� معه ب��ا� ال��ــ كان ال�اصــــ� م��� ب� قالوون ��ــ

م على أن تل� ال��اقة ل� تل�� أن ت��ل� ١٣٣٨هـــــ/  ٧٣٩اب��ه وعق� على اث���� م� ب�اته ل�ل�� ت��� س�ة 
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ى حق� و�غ�اء، فق� أوج� ال�اص� م��� م�ه خ�فة وعه� إلى �ع� األم�اء �ال��� عل�ه  في ال��ة ال�ال�ة إل

ــل�ك،  ــاه م� م�اصــــــ� ال�ولة ال�ي �ان ی�قل�ها ث� ت�ل� م�ه في ال�ها�ة.  لل���� ان��: ال�ق����، ال�ــــ وأق�ــــ

  .٥٢؛ م��� ج�ال ال�ی� س�ور، دولة ب�ي قالوون في م��، صـ٥٠٠، صـ٢جـ

  .١٣٢، صـ٢ال�ق����، ال�ل�ك، جـت�ج�ة ���ا ت�ف� ل�ا م� م�ادر. ) ل� نع�� له على ٤٦(

ــادر  ٤٧( ) ه� علي ب� م��� ال��ج�شــــــــي، �ان وال�ه م� أ��ان ال��ار ��ــــــــ�ق ال�ــــــــ�ب ، ول� ت���نا ال��ــــــ

؛ اب� إ�اس، ب�ائع ال�ه�ر في ١١٢٢، صــــــــــــــ٣ال��او�، وج�� ال�الم، جــــــــــــــال�ار���ة ب�ار�خ م�الده وال وفاته .

  . ٢٧٥، صـ٣م ، جـ٢٠٠٨، دار ال��� وال�ثائ� الق�م�ة ، القاه�ة، ٣ت�ق�� م��� م��في، �ـ  وقائع ال�ه�ر،

م. ال��او�، وج�� ال�الم، ١٤٩٨هــ/٩٠٤م، وال�ان�ة س�ة ١٤٨٩هــ/  ٨٩٥ت� ت���له م�ت�� األولى س�ة  )٤٨(

  .٤٠٩ص ٣؛ اب� إ�اس، ب�ائع ال�ه�ر، جـ١١٢٥، صـ٣جـ

  .٤٠٩صـ ٣اب� إ�اس، ب�ائع ال�ه�ر، جـ )٤٩(

ــ� ســــــــال��� ال��ال��، دار ع��  )٥٠( ــ� ع�ــــــ لل���� ان�� :عالء �ه رزق، ال�ــــــــ��ن والعق��ات في م�ــــــ

ــات االن�ــــــان�ة واالج��ا��ة، القاه�ة،  ـــــــــــــــــــــــ٢٠١٤لل�راســــ  Harff,The Pilgrimage ofوما�ع�ها؛١٤٢م،صــــ

Arnold Von Harff,trans by letts Malcom,London,1946,p124.                                       

  .٢٨٨، صـ٢اب� ح��، إن�اء الغ��، جـ )٥١(

،  م) ١٢٥٩ه/٦٥٧( أب�ال��اس أح�� ب� ع��ان ت؛ اب� أبي ال��اف�٩١اب� أبى ال��اسـ�، ال�افي، ص )٥٢(

ن���ة الف�� في عالج أم�اض ال��ــــ�، ت�ق�� م��� �اف� ال�فائى،م��� رواس قلعة جي ، م�ســــ�ــــة الف�قان  

  ١٨١؛ م��� ع��ة أب� ه���ل، األح�ال ال���ة وال���ة، صـ٧٢م، صـ١٩٩١ل��ن، لل��اث اإلسالمي، 

ــاة ال�ـــه�� �اب� ال����انى ال���في  )٥٣( ه� إســـ�اع�ل ب� إب�ا��� ب� م��� ب� على ب� م�ســـى قاضـــى الق�ـ

  .٤٠، صـ٢ال�ق����، ال�قفي ال����، جـم. ١٣٩٩هـــ/٨٠٢س�ة 

ّوال ����ة ال�ضــــــــــــــع؛ ألنهـا م�ــــــــــــــ��دع أم�ال ال��ل�ـة، ول�ـا ) هي إحـ�� و�ـائف أر�ـاب األقالم، و�ـانـ� أ٥٤(

���ث� و��فة ال�اص، صـُغ� أم� ال��انة، وسـ��� �ال��انة ال����، وفي الغال� ���ن نا��ها م� الق�ـاة  اسـُ

، م�ال� األ��ار في م�ال� م)١٣٤٨هـــــــــــــ/٧٤٩(شهاب ال�ی� أح�� ب� ���ى،ت  أو م�� یل��� به�. الُع��� 

(أب� ال��اس ؛ القلق����٣١١، صــــــ٣سل�ان ال���ر�، دار ال��� العل��ة، ب��وت، جــــــاألم�ار، ت�ق�� �امل 

ص�ح األع�ى في ص�اعة اإلن�ا، اله��ة العامة لق��ر ال�قافة، القاه�ة، ،  م)١٤١٨هـــ/٨٢١أح�� ب� على ت 

  .٣١،صـ٤، جـم٢٠٠٤
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ي دولة یل�غا فع��ه وواله ه� األم�� أح�� ب� ع��ال�ح�� ب� م��� ب� ع�ـــــ�� ال�غ�اد�، ق�م للقاه�ة ف )٥٥(

ــــ/٨٢٥ق�اء الع���، ون�� خ�انة ال�اص، وولي ق�اء دم�ا� م�ة، ت�في س�ة  ــ ــ اب� ح��، إن�اء م.  ١٤٢١هــ

  .٢٠١، صـ١الغ��،ج

ــــــــ/٧٦٢ه� م��� ب� أح�� ب� ع�� ال������، ال�ع�وف �ال�ع�د�، ول� س�ة  )٥٦( ــــــ م، وت�في س�ة ١٣٦٠هــــ

  .٢٩، صـ٧؛ ال��او�، ال��ء الالمع، جـ٢٤٢ -٢٤١، صـ٤إن�اء الغ��، جـاب� ح��، م.  ١٤٤٥هـــــ/٨٤٩

ــ�اء  )٥٧( ــادر ال��ل���ة إلى أســ ــارت ال��ــ ــ�،  ع�د  أشــ ــ��ل ال��ال ال ال��ــ م� أ��اء الع��ن، ن��� على ســ

أســ�ة ال���� اب� أبي أصــ��عة ال�ی� ذاع صــ��ه� في �� الع��ن أو ال��الة خالل الع�ــ� ال��ل��ي ���ــ� 

م، وأ�ً�ا م�ف� ال�ی� أب� ال��� ١٢٥١هــ/  �٦٤٩ أشه�ه� القاس� ب� خل�فة ب� ی�ن� ال��رجى ت  وال�ام، وم

ــ�� له م�  ــ�ف ��اً�ا في ال��ل م� ق�ل أن ��ــــ أبي خل�فة، وق� �ان م���ً�ا في صــــــ�اعة ال��ل، و�ان ق� صــــ

ــ/  ٦٩٥  الع�� ع�ــــ�ون ســــ�ة، و��ل� تقى ال�ی� أب� ع�� ال�ح�� شــــ��� ب� ح��ان ال���� ال��ال ســــ�ة هــــــــــــــــ

م) �ان أح� األ��اء ال��اق،  ١٣١٧هــــــــ/  ٧١٧م؛ و��ل� م�ي ال�ی� ب� ال�لع�س ال���� ال��ال (ت ١٢٩٥

ــ�ة �عالج ال�اس   ٢٢م) وال�� ب�ع في �� الع��ن، وأقام ���ــــــ�  ١٣٢٩هـــــــــــــــــــــ/  ٧٣٠وأی�ب ب� نع�ة (ت  ســــ

ــ� ع��ن ال�اس، و��ل� ح�ا ال���ي( ت  �اء. لل���� م)، وغ��ه� م� األ�١٤٨٩هــــــــــــــــــــــ/  �٨٩٥ال��ل و���ـــــ

م)، ع��ن األن�اء ١٢٦٩هـــــــــ/٦٦٨ان��: اب� أبي أص��عة(م�ف� ال�ی� أب�ال��اس ب� خل�فة ب� أبي أص��عة ت

ـــــــــــــــــــــــــ١٩٩٥في ��قات األ��اء، ن�ــــــــ� أوج�ــــــــ� مل�، ف�ان�ف�رت، معه� تار�خ العل�م الع���ة،  ؛ ٥٩٩م، صــــــ

ال�ق�في على ��اب ال�وض���   م )،١٣٣٨هـ/٧٣٩ال��زالي(عل� ال�ی� أبي م��� القاس� ب� م��� ب� ی�سف ت

؛  ٢٩٣، صـــــــــــــــــــ٤م، جـــــــــــــــــ٢٠٠٦ال�ع�وف ب�ار�خ ال��زالى، ت�ق�� ع�� ع��ال�ــالم ت�م��، ال����ة الع�ــ��ة،

ــأ��ان الع��ال�ف��،   ؛ ال�افي �ال���ات، ت�ق�� أح�� األرناؤو�، دار إح�اء ال��اث الع��ي، ٦٧٤، صـــ١، جـ

؛ اب� تغ�� ب�د�، ال��هل ال�افي  ٤٣٤، صــ�١ة، جــ؛ اب� ح��، ال�رر ال�ام٦٢، صــ١٦م، جــ٢٠٠٠ب��وت،

م،  ٢٠١١وال��ــــــــــــــ��في �عــ� ال�افي، ت�ق�� م��ــ� م��ــ� أم��، اله��ــة ال��ــــــــــــــ��ــة العــامــة لل��ــاب،القــاه�ة،  

م)، م�عة األذهان م� ال���ع ١٥٤٦هــ/٩٥٣؛ اب� ��ل�ن(ش�� ال�ی� م��� ب� على ال��في ت ٢٢٨،صــ٣جــ

  .٣٤٣، صـ١ن، ت�ق�� صالح ال�ی� خل�ل ال���اني، دار صادر، ب��وت، جـ�األق�ان ب�� ت�اج� ال���خ واألق�ا

ــًا للع��ن ت��اج للعالج ال��احي م�ل ت�ــــــــ��� جف� الع�� األعلى  )٥٨( ت��ر اإلشــــــــارة إلي أن ه�اك أم�اضــــــ

ا ال�ــــ�ناق وه�  ــً ــ�� و�أنها ع�� األرن�، وأ��ــ وق�ــــ� األجفان وارتفاعها ح�ى ال ���� أن تغ�ي الع�� وت�ــ

ي ی��� ت�� جل�ه ال�ف� األعلى واألجفان ال�ل��ــــــــقة وال��دة و��ل� ق�ح ال�اء م� الع��، أما ج�ــــــــ� شــــــــ��

ــاء ال�ـادث في ال�ل���ـة وال��ـة في  األم�اض ال�ي ت��ـاج إلى األدوـ�ة والعقـاق�� م�ـل ال�مـ� واالن�فـاخ وال��ــــــــــــ
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. م��ــ� �ــامــل واألث� وال��ــاض  الع�� وال�ــــــــــــــ�ــل وال��فــة وال�رقــة والعف�ة وق�ح الع�� وال��� وال�ــ�ة ون��ء الع��

ــ ، ١ح�ـ�� وآخ�ون، ال��ج� في تار�خ ال�� وال�ـ��لة ع�� الع�ب، ال����ة الع���ة لل�قافة، ل���ا، د.ت، جـــــــــــــ

  .١٨٩، ١٨٥، ١٨٠صـ

الق�ح، ه� إخ�اج ال�اء الفاســــــــــــ� ال�ازل م� الع��. م���د ال�اج قاســــــــــــ�، ال�� ال�قائي ال����، م�لة  )٥٩(

  .٣٠٨ -٣٠٧، صـ١م، جـ١٩٨٦ل�ا�ع، ال����، ال�� اإلسالمي، الع�د ا

؛  ٢٧، صــــــــ٤؛ اب� ح��، ال�رر ال�ام�ة، جــــــــ٣٦٣، صــــــــ٤، أ��ان الع�� وأع�ان ال���، جــــــــال�ف�� )٦٠(

  .٤٩، صـ١ال��او�، وج�� ال�الم، جـ

ــ� ال�ی� ب� ال�ئ�� العالء، ت���  )٦١( ــ�اج ب� ال��ر ب� ناصــــ ه� ع�� ب� م��� ب� على ب� ع��ال�اح� ال�ــــ

ـــــــــــــــ/٨٦٧في ال�� وعالج ال��ضى، بل ق�ل: إنه اس�ق� في ال��اسة قل�ًال وت�في س�ة  ال��او�،  م.  ١٤٦٢هـــــــــــ

  .١١٤، ص٦ال��ء الالمع، جـ

ى األصـــــل ال�ـــــ���ر�، ال��ـــــ�� ال�ـــــافعي، ه� ح�ـــــ�� ب� م��� ب� أح�� ب� إســـــ�اع�ل ال��ر، ال�غ�� )٦٢(

ال��او�، ال��ء  م،  ١٤٤٣هــــــــــــــــ/٨٤٧م، وت�في س�ة١٣٥٠هــــــــــــــــــــــــ /٧٥١ال���� و�ع�ف �اب� ال��ال ول� س�ة

  .١٣٨، صـ٣الالمع، جـ

ــ�اعة ال��ل،  )٦٣( ه� أی�ب ب� نع�ة ب� أح�� ب� جعف� ز�� ال�ی� ال�ابل�ــــى ال�ق�ســــى ال��ال، ب�ع في صــ

  .٦٧٤، صـ١ال�ف��، أ��ان الع��، جـ م.١٣٢٩هـــ/٧٣٠ت�في س�ة 

م)، تار�خ اب� ال�رد�، ال���عة ١٣٤٨هــــــــــــــــــــــــ/٧٤٩اب� ال�رد�( ز�� ال�ی� ع�� ب� م�ف� ب� ع�� ت )٦٤(

ــ١٩٦٩ال���ر�ة، الع�اق،  ــ٧٤٩م، صـــــ ــ٢٤٢؛ ال�ف��، ن�� اله��ان، صـــــ ، ٣؛ اب� ح��، ال�رر ال�ام�ة، جـــــ

  .٤٢٧صـ

  .٧٢، صـ١٢جـ ، ال��ء الالمع،) ال��او� ٦٥(

معال� الق��ة في أح�ام ال��ـ�ة، ت�ق�� رو�� م)،  ١٣٢٨هــــــــــــــــ/٧٢٩(ضـ�اء ال�ی� م���  ت ) اب� األخ�ة ٦٦(

  .١٦٨م، صـ١٩٣٧ل���، م��عة دار الف��ن، ������ج،  

م ، وال�� نال م�انة ١٣٩٨هــــــــــــ/  ٨٠١) ه� األم�� س�� ال�ی� ����غا ب� ع��هللا ال���� ال���في س�ة ٦٧(

اب� تغ�� �ان ال�اه� ب�ق�ق، فق� أنع� عل�ه �إم�ة ��ل�اناة، ث� أصــــــــ�ح أتا�� الع�ــــــــاك�. ع���ة ل�� ال�ــــــــل

  .١٤٥، ١٤٢، صـ٩ب�د�، ال��هل ال�افي، جـ
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م،  ١٢٣٧هــــــ/٦٣٥على ب� ع�� أبى ��� ال���� ال��في، عاش ق�ا�ة ال��ع�� عاما، ح�� ول� س�ة  )٦٨(

ــــــــــــــــــ/  ٧٢٧وت�في ســ�ة   ال�ــف��، أ��ان ًا م���ا ل�� ال�اس. م، وأضــ� �آخ� ع��ه ، و�ان شــ��ــ١٣٢٦هــــــــــــــ

  .٢١٥؛ ن�� اله��ان، صـ٤٦٨٠، ص٣الع��، جـ

م  ١٣٩٤هــــــــــــ/  ٧٩٦ذ��ت ال��ادر في أك�� م� م�ضع �ع� األحالم ال�اصة ب�جع الع�� ففي س�ة  )٦٩(

ــلى  ــار عل�ها ال��ي صـ ــ�� له وجًعا �ع��ها فأشـ ــل� في ال��ام وشـ ــلى هللا عل�ه وسـ ذ��ت ام�أة أنها رأت ال��ي صـ

ــل� �أن ت��ه إلى م�ان ما ��ـــــفح ج�ل ال�ق�� وتأخ� ح�ـــــى وت���ل �ه ف�ـــــ�ف ت��أ، فل�ا ب�ئ� هللا  عل�ه وســـ

ــع� ال�اس إلى ذل� ال��ان وأخ�وا م�ه ال��ــــا واك��ل�ا �ه. اب� ال�اج(أب� ع��هللا م��� ب� م��� الع��ر�   صــ

ــ  ،م)، ال��خل إلى ال��ع ال����، م���ة ال��اث، القاه�ة، د.ت١٣٣٦ه/٧٣٧ت ــ٤جــــ ؛ اب� الف�ات، ١٢٥، صــــ

؛ ال��� ال�ب��ي، ال��افة وال�ع�ذة ٨١٧، صـ٣؛ ال�ق����، ال�ل�ك، جـ٣٨٧  -٣٨٦، صـ٩تار�خ اب� الف�ات، جـ

م،  ٢٠١٩في ال����ع ال��ــ�� ع�ــ� ســال��� ال��ال��، دار ع�� لل�راســات اإلن�ــان�ة واالج��ا��ة، القاه�ة،

  .٨٠ص

  .٢١٧، صـ٣ه�ة، جـاب� قاضى شه�ة، تار�خ اب� قاضي ش )٧٠(

  .٨٠؛ ال��� ال�ب��ي، ال��افة، صـ١٦٥، صـ٤اب� إ�اس، جـ )٧١(

ــ� ب� علي ت  )٧٢( ــا خ�ـ ــا اآلی�ی�ى (حاجي �اشـ ــقام ودواء اآلالم، ١٤١٣ه/٨١٦حاجى �اشـ ــفاء األسـ م)، شـ

  .٢٤٥م، صــ٢٠٢٠ت�ق�� م�وة ال����، دار ال��� وال�ثائ� الق�م�ة، القاه�ة، 

  .٢٤٥حاجى �اشا اآلی�ی�ى، شفاء األسقام، صــ )٧٣(

ــاذنج، و��ل  )٧٤( ــل�ق�ن، و��ل ع����، و��ل ال�ــــــ ــفاء م�ل ��ل ال�اســــــ ــا اآلی�ی�ى، شــــــ جالء. حاجي �اشــــــ

  .٢٤٨ـــــ٢٤٧األسقام  صــ

ال�ــــــــ�اف ن�ع م� األدو�ة ی��� ق�عًا أو تل���ــــــــة ل�عال�ة أم�اض ال��ــــــــ����، أو دواء ســــــــائًال ألم�اض  )٧٥(

  .٣،هام� ٩٩٩، صـ١قـ ١الع��ن. ال�ق����، ال�ل�ك، جـ

اد، ال�� واأل��اء في م�ــ� خالل ؛ م��م ع��ال��   ٢٥٦حاجي �اشــا اآلی�ی�ي ،شــفاء األســقام، صـــــــــــــــــــ )٧٦(

  ٥٨م،صـ٢٠٠٩ع�� سال��� ال��ال��، رسالة ماج����، جامعة القاه�ة، 

  ـ٢٥٧حاجى �اشا اآلی�ی�ى، شفاء األسقام، صـ )٧٧(

م�ل شــــ�اف خ�النى، وشــــ�اف أب��، وشــــ�اف أح�� حاد، شــــ�اف أح�� ل��، شــــ�اف ســــ�ع��ي، شــــ�اف  )٧٨(

  .٢٥٨_٢٥٣ی�ى، شفاء األسقام، صـ ال��اق.  لل���� ان��: حاجى �اشا اآلی�
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ه� أح�� ب� م��� ب� إب�ا��� األن�ــــــــــار�، ال���ــــــــــي ال��ــــــــــه�ر �ال��او� ن��ل ال��ــــــــــ���ة ول� ســــــــــ�ة  )٧٩(

ــ/٧٦٣ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ال�قاعي(إب�ا��� ب� ح�ـــــ� م، �الغ���ة �الق�ب م� ���ا، ث� ان�قل �ه وال�ه للقاه�ة. ١٣٦١هـــــــــــــــــ

ان، ت�ق�� ح�� ح��ي، دار ال��� وال�ثائ� الق�م�ة، م)، ع��ان ال�مان ب��اج� ال���خ واألق� ١٤٨٠هـــ/٨٨٥ت

  .١٨٧، صـ١م.، جـ٢٠٠٤القاه�ة،

) ه� ق��� ب� م���  ب� أبى ��� ال�ـــــــ��ـــــــي ال��ـــــــ�ى ����� ب� أبى ی��� ال�ل�ي ال�ـــــــع��� ال�ق�� ٨٠(

  .١٩٩، صـ٦ال��او�، ال��ء الالمع، جـال����. 

ــ  ال�ف��، ن�� اله��ان )٨١( ؛ اب� تغ�� ٢٨٢، صــــــــ١؛ أ��ان الع�� وأع�ان ال���، جــــــــ٣١٥  -٣١٤صــــــ

  .١٧٢، صـ٤؛ ال��او�، ال��ء الالمع، جـ٢٤٨، صـ١٠ب�د�، ال���م ال�اه�ة، جـ

) ه� م��� ب� إب�ا��� ب� ســع� هللا ب� ج�اعة ب� ج�اعة ب� حازم ب� صــ��، قاضــي الق�ــاة ال�ــافعى، ٨٢(

؛ اب� تغ�� ب�د�، ال��هل ٩٦، صــــــــــــــــــــ٤ي خ�� م� غ��، جـــــــــــــــــال�ه�ى، الع�� فم.  ١٣٣٢ه/٧٣٣ت�في ســـ�ة  

  .٢٢٠، صـ٩ال�افي، جـ

م، وت�فى ١٢٩٧هــــــــــ/  ٦٩٧) ه� ال��خ ش�ف ال�ی� أب�ال��اس ال���� ال�ع�وف "�اب� ع���" ول� س�ة ٨٣(

  .١٤، صـ٣اب� قاضي شه�ة، تار�خ اب� قاضي شه�ة، جـم. ١٣٧٩هـ /٧٨١س�ة 

ب� ع��ال�ائ� ال�ع�وف �أب� م�ل� ال�ـــــــاذلي ال�ـــــــ�في قاضـــــــي ) ه� ناصـــــــ� ال�ی� م��� ب� ع��ال�ح��  ٨٤(

ــــــــــ/٧٩٧ق�اة ال��ار ال����ة في عه� ال�ل�ان ال�اه� ب�ق�ق، وال���في س�ة ــــــــ اب� تغ�� ب�د�، م.  ١٣٩٤هــــــ

  .١٤٨، صـ١٢ال���م ال�اه�ة، جـ

ه� م ، فق� نال ثقة ال�ــــــل�ان ال�ا١٤٦٣هــــــــــــــــــــ /  ٨٦٨) ه� األم�� ��خ ب� ع��هللا ال���ى ت�في ســــــ�ة ٨٥(

ــب�ق�ق، فأنع� عل�ه �إم�ة ��ل�اناة ، ث� رأس ن��ة ثاني.  ؛  ٣٣٥، ص١٦اب� تغ�� ب�د�، ال���م ال�اه�ة، جـــــــــــــــ

  .١٠، صـ٤؛ ال��او�، ال��ء الالمع، جـ٣٧٢، ص١؛ ال�ل�ل ال�افي، جـ٢٣٨، ص٤ال��هل ال�افي، جـ

؛  ی�ســف الق��اتي ٣٩-٣٧م،١٩٧٩) ع��الف�اح ع��ان، ال�عا�ة االج��ا��ة وال�ف�ــ�ة لل�عاق��، القاه�ة ، ٨٦(

ــ١٩٩٥، ال��خل إلى ال����ة ال�اصة، دار القل�  لل��� وال��ز�ع، اإلمارات،   ؛ م��� م�ن� ع�ض، ١٩٠م،صـ

م، صـالح ال�ی� ن��ذجا ، م�لة ���ث ال�ـ�ق األوسـ� في ١٢معاق�ن م� ع�ـ� ال��وب ال�ـل���ة في الق�ن  

  .٧٢صـ م،٢٠١٤العل�م اإلن�ان�ة واالج��ا��ة، ع�� ش�� ، 

م.  ١٣٢٦ه/٧٢٧) ه� م�ف�� ب� ح�ـــــــ� هللا ب� جعف� األدف�� ُ��َّ ��ـــــــ�ه وه� صـــــــغ��، ت�في ســـــــ�ة  ٨٧(

  .٤٧٦األدف��، ال�الع ال�ع��، صـ
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. ع��ال�اس� ب� خل�ل، م١٤٤٠هــــــــــــــــــ/٨٤٤ه� علي ب� أبي ��� ب� شاور ال��ر ال�ل���ى، ال���في س�ة )٨٨(

  .٣٩٧، صـ٦ن�ل األمل، جـ

ــل��ان ب� أح�� )٨٩( ال�قاعي، ع��ان  ب� ع�� ب� أبي ال��ر ســـ�اج ال�ی� ال�غ�اد� ال��ه�� ال�ـــ���.    ه� سـ

  .٤١، صـ٣ال�مان، جـ

ــاذلى ال�ـــــــــ��� ق�م لل��ار ال��ـــــــــ��ة م� الغ�ب وأقام   )٩٠( علي ب� ع��هللا ب� ع��ال��ار ب� ی�ســـــــــف ال�ـــــــ

  .٢٤١، صـ�١األس���ر�ة. اب� شاك� الُ���ي، ع��ن ال��ار�خ، جـ

م�ض اس��الق ال���(اإلسهال) وال ���ن معه قئ، وه� م�ض م�م�. م��� أح�� ده�ان، ال�رب ه�  )٩١(

  .٨٠م، ص١٩٩٠مع�� األلفا� ال�ار���ة في الع�� ال��ل��ى، دار الف�� ال�عاص�، ب��وت، 

  .٢٤٢، ٢٤١، صـ٤اب� ح��، إن�اء الغ��، جـ )٩٢(

ــ�ارع القاه�ة ��قة م� العامة ال�ع�مة �ان م�  )٩٣( ب��ه� الع��ان، ول� ��� له� مأو� ی�ام�ن وج�ت في شــــــــ

 Baumgartin, the travel of martin Baumgartenال�حــالــة األور���ن    �ع�  ��ــه، وه� مــاالح�ــه

through Egypt,Syria,Palestine,London,p.442,Larrivaz,Le Saints Peregrinations de 

Bernard de Breydenpah 1483,le caire,1904,p.65.                                              

�ــــال���في ت�في ســــــــــــــ�ــــة  )٩٤( ال����ت���ــــة و�ع�ف  ال�ــــانقــــاة  ال��ــــا� ن��ــــل  ه� على ب� ن�ــــــــــــــ� ال���في 

  .٤٤، صـ٦ال��او�، ال��ء الالمع، جـم. ١٤٩٠هــ/٨٩٦

ــــــ/٨٠٢ه� إس�اع�ل ب� إب�ا��� ب� م��� ب� على ب� م�سي ال��انى ال�ل���ى، ت�في س�ة   )٩٥( ــــ ــــ م. ١٣٩٩هــ

م،  ١٩٩٨اب� ح��، رفع اإلصـــــــــــ� ع� ق�ـــــــــــاة م�ـــــــــــ�، ت�ق�� علي م��� ع��، م���ة ال�ان�ى، القاه�ة، 

  .٨٣صـ

هــــــ/  ٨٧٢م، وصادر ال�ل�ان ت���غا  ١٤٥٣هـــــــ/  ٨٥٧ُكفَّ ��ُ�ُه في عه� ال�ل�ان األش�ف أی�ال س�ة  )٩٦(

لل���ـ� ان��: ع�ـ�   ســــــــــــــ�ـة �ق�ـات م� إق�ـاعـه رغ� ع�ـاه.  ١٥م وأخ�ج م� إق�ـاعـه، أ� أنـه �ـل ق�ا�ـة  ١٤٦٧

  .١١٥، صـ٢ال�اس� ب� خل�ل، ال���ع ال�ف��، جـ

م.  ١٤٥٠هـــــــــــــــ/  ٨٥٤) ه� م��� ب� أح�� ب� ی�سف ب� ح�اج  ولي ال�ی� ال�ف�ي القاه��، ت�في س�ة ٩٧(

  .٢٥٥ال��او�، ال�یل على رفع اإلص�، صـ

  .٢٤٢ -٢٤١، صـ٤اب� ح��، إن�اء الغ��، جـ )٩٨(

  .٢٠١، صـ١الغ��، جاب� ح��، إن�اء  )٩٩(
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م)، ت���� األ�ام والع��ر في س��ة ال�ل� ال����ر ١٢٩٢هــــــ/٦٩٢اب� ع��ال�اه�(م��ى ال�ی� ت ) ١٠٠(

؛ ب���س ال�وادار(نائ� ال�ل��ة ٢٨٧م، صـــــــ١٩٦١قالوون، ت�ق�� م�اد �امل، وزارة ال�قافة واإلرشاد، القاه�ة، 

، ت�ق��، ز���ة م��� ع�ا، دار ع�� لل�راسـات م )، ز��ة الف��ة في تار�خ اله��ة١٣٢٤ه/٧٢٥فى م�ـ� ت 

؛ ال�ق����، ١٠٢، صـــ٨؛ اب� الف�ات، تار�خ اب� الف�ات، جـــ٢٩٠م، صـــ٢٠٠٢اإلن�ان�ة واالج��ا��ة، القاه�ة، 

  .٥٥٢، صـ٢، ق٤؛ ال��اع� واالع��ار، جـ٧٥٩، صـ١ال�ل�ك، جـ

  .٦٥٧، صـ٣ال�ق����، ال��اع� واالع��ار، جـ) ١٠١(

ــات اإلن�ــــان�ة واالج��ا��ة، القاه�ة، قاســــ� ع��ه ق  )١٠٢( ــال��� ال��ال��، دار ع�� لل�راســ اســــ�، ع�ــــ� ســ

  .٣٦٠م، صـ٢٠١٢

  .٣٦٣ -٣٦٢، صـ٤ال�ف��، أ��ان الع��، جـ )١٠٣(

  .٤٩، صـ١؛ ال��او�، وج�� ال�الم، جـ٢٧، صـ٤اب� ح��، ال�رر ال�ام�ة، جـ) ١٠٤(

  .٣٦٨، صـ�٣ة، جـ؛ اب� ح��، ال�رر ال�ام٢٨٣، ص٢ال�ق����، ال�ل�ك، جـ) ١٠٥(

فق� أشـــ�ع أنه شـــارك في ال��ام�ة على ال�ـــل�ان ال�اصـــ� ح�ـــ� م�ا جعله �أم� ��ـــ��ه في ال��ك ث� ) ١٠٦(

�ل� ع��اه ف�ها. اب� ح���(ال��ــــــ� ب� ع�� ب� ال��ــــــ� ت ــُ م )، ت���ة ١٣٧٧ه/٧٧٩اإلســــــ���ر�ة، وال�ي ســــ

، ٣م ، جــــــــــــــــــــ١٩٨٢مة لل��اب، القاه�ة، ال���ه في أ�ام ال���ــــــ�ر و���ه، ت�ق�� م��� م��� أم��، اله��ة العا

  .٢٥٥صـ

ــ�ى  ) ١٠٧( ــاح�ها یلي أم�� مائة مق�م ألف فى ال�رجة، وســـ ــ��ف، صـــ هي م�ت�ة ح���ة م� م�ات� أر�اب ال�ـــ

أم�� ��ل�ـانـاه ألحق��ـه في دق ال���ل على أب�ا�ـه ��ـا �فعـل ال�ــــــــــــــال��� وأم�اء ال���� . و��ل� على أم�� 

ن فى خـ�م�ـه أر�ع�ن م�ل��ـا. وقـ� ی��ـ� هـ�ا العـ�د إلي ســــــــــــــ�ع�� أو  ��ل�ـانـاه أ��ـــــــــــــــا أم�� أر�ع��، أ� ��� 

؛ اب� قاضى شه�ة، تار�خ ٦٥، صـــ٣؛ ال�ق����، ال�ل�ك، جـــ١٥،صـــ٤ث�ان��.القلق���� ، ص�ح األع�ى ، جـــ

؛ ع�� ال�اس� ب� ١٥، صـــــ١١؛ اب� تغ�� ب�د�، ال���م ال�اه�ة، جـــــ٢٠٩  -٢٠٨، صـــــ٣اب� قاضى شه�ة، جـــــ

ــخل�ل، ن�ل األمل،   ــ١؛ اب� إ�اس، ب�ائع ال�ه�ر، جــــــــ٣٤٤،  ٣٢٩، ص١جــــــ ــ١، قــــــ ؛ سع�� عاش�ر، ٥٨١، صــــــ

  .٤٠٠م، صـ١٩٩٤الع�� ال��ال��ي فى م�� وال�ام، م���ة األن�ل� ال����ة، القاه�ة،

  .٦٥٧، صـ٣ال�ق����، ال��اع� واالع��ار، جـ) ١٠٨(

؛ م��� م��� أم��، ٣٥٩، صـــــــــــــــــــ١وث�قة وقف ال���ارســ�ان ال���ــ�ر�، ال�ل�قة ب����ة ال���ه، جـــــــــــــــــ) ١٠٩(

؛  م��م ع��ال��اد،  ١٦٠م، صــــــــــ١٩٨٠األوقاف وال��اة االج��ا��ة في م��، دار ال�ه�ة الع���ة، القاه�ة، 

  . ١١١ال�� واأل��اء ، صـ
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١٤٤ 

 

؛ ال���او�(ش�� ٣٦٥،٣٦٦، صــــــــــ١ال�ل�قة ب����ة ال���ه، جــــــــــوث�قة وقف ال���ارس�ان ال����ر�،   )١١٠(

م)، ال�غ� ال�اس� في ص�اعة ال�ات� وال�ات�، ت�ق�� أش�ف م��� أن�، دار ١٤٦٣هـــــــــــ /٨٦٨ال�ی� م��� ت 

  . ٤٥١،صـ١م، جـ٢٠١٣ال��� وال�ثائ� الق�م�ة، القاه�ة،

  .٤٣٩، صـ٢ال�ل�قة ب����ة ال���ه، جـوث�قة وقف ال�ل�ان ال�اص� م��� ب� قالوون،  )١١١(

ــوث�ق )١١٢( ؛ ه���ا ال�ارثي، وقف ٤١٨، صــــــــــــ٣ة وقف ال�ل�ان ال�اص� ح��، ال�ل�قة ب����ة ال���ه،  جــــــــــ

ال�ــــل�ان ال�اصــــ� ح�ــــ� ب� م��� ب� قالوون على م�رســــ�ه �ال�م�لة، ت�ق�� ه���ا ال�ارثى، ال��اب الع��ى، 

  .٤٦_٤٥م، صـ٢٠٠١ب��وت،  

؛ اب� ال���فى  ٩٧، صــــ١٥ل�اه�ة، جــــ؛ اب� تغ�� ب�د�، ال���م ا١٠٣٧، صــــ٤ال�ق����، ال�ل�ك، جــــ )١١٣(

م) ن�هـة ال�ف�س واألـب�ان فى ت�ار�خ ال�مـان، ت�ق�� ح�ــــــــــــــ� ١٤٩٤هــــــــــــــــــــــــــــ/٩٠٠(على ب� داود ال��ه�� ت  

؛ ع�� ال�اس� ب� خل�ل، ن�ل ٤٠٩  -٤٠٨، صـــــــــــ٣جـــــــــــ  م،٢٠١٠ح��ى،دار ال��� وال�ثائ� ال����ة،القاه�ة، 

  .١٨٤، صـ٢؛ اب� إ�اس، ب�ائع ال�ه�ر، جـ٢٨، صـ٥األمل، جـ

  .٣٧٨، صـ١؛ اب� ح��، ال�رر ال�ام�ة، جـ٩، صـ٣ال�ق����، ال�ل�ك، جـ )١١٤(

  .٨٣ن�� اله��ان، صـ )١١٥(

  .١٤، صـ٤ال�ق����، ال�قفي ال����، جـ )١١٦(

ــ�ح ��� ال�قائ�،  ١٥٦٢ه/٩٧٠اب� ن��� ال��ـــ��(ز�� ال�ی� إب�ا��� ب� م��� ت )١١٧( م)، ال��� ال�ائ� شـ

  .٣٥، صـ٦.ت، جـدار ال��اب اإلسالمى، القاه�ة، د

ه/  ٧٣٩ه� إس�اع�ل ب� م�سي ب� ع��ال�ال� ال�ف�ي، ت�لي ال��� �ال�ه��ا، ث� �ق�ص وت�في س�ة  )١١٨(

  .١٦٨-١٦٧م. األدف��، ال�الع ال�ع��، صـ١٣٣٨

ــ٣؛ ال�ف��، أ��ان الع��، جــــ٣٦٨األدف��، ال�الع ال�ع��،   )١١٩( ؛ اب� ح��، ال�رر ال�ام�ة، ٢٦١، صــ

  .١٣، صـ٣جـ

ــ/ ٦٦٨) ه� تقي ال�ی� أب� ال�قاء اب� �ل�ة الهاش�ى ال����، ت�لى ق�اء ق�ص، ت�في س�ة ١٢٠( ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ هـــــــ

،  ١٦؛ ال�ـف��، ال�افي �ال���ات جـــــــــــــــ٢١٤، صــــــــــــــــ١ال��زلي، ال�ق�في على ��اب ال�وضـ���، جـــــــــــــــم.  ١٢٦٩

م��� م)، عق� ال��ان فى تار�خ أهل ال�مان، ت�ق�� ١٤٥١هــــ/٨٥٥؛ الع��ي،(ب�ر ال�ی� م���د، ت ٢٥٦صــــ

  .٦٨، صـ٢م، جـ٢٠١٠م��� أم��، دار ال��� وال�ثائ�، القاه�ة، 

  .١٤٥ -١٤٣، صـ٤اب� قاضى شه�ة، ��قات ال�اف��ة، جـ )١٢١(

  .٣٢٧، صـ٢ال�ق����، ال�ل�ك، جـ )١٢٢(
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ـــــــــــ/٦٩٩ه� األم�� ز�� ال�ی� خ�� ب� دان�ال ال�راد� األن�اكي، ت�في س�ة   )١٢٣( . ال��زالي،    م١٢٩٩هـــــــ

؛ اب� شاك� ال���ي، ٩٠٦، ص١٥؛ ال�ه�ي، تار�خ اإلسالم، جــــــ٨٢، صــــــ٣ال�وض���، جــــــال�ق�في على ��اب  

  ٣٨٣، ص٣ع��ن ال��ار�خ، جـ

) ه� م��� ب� علي ب� أبي الف�ح أب� ع�� هللا ال��اني األصــــــلي ال�ل�ي ال��ل� القاه�� ال�ار ال�ــــــ��� ١٢٤(

  .١٨٨، صـ٤، جـاب� ح��، ال�رر ال�ام�ةم.  ١٣١٠هـــ/٧١٠ال�ع�وف �الف��� ت�في س�ة 

ال��او�، ال��ء  م.  ١٤٩٢هـــــــــــــــــــــــــــــــــ/٨٩٨) ه� أب���� ال��اك ال���� أح� ف�اشى ال��انة وت�في س�ة ١٢٥(

  .٨٨، صـ١١الالمع، جـ

ــآت اـل�ی��ـة أـ�ام ال��ع والع�ـ�ی� وفي ال��ــــــــــــــ�ف  )١٢٦( أمـا ال���ـ�، فه� اـل�� �ق�م ـ�ال��ـاـ�ة في ال���ــــــــــــ

ال��ا�ة، م��ـــــــــــــً�ا ل�أدی�ها، وال��ا�ة م� أجل   وال��ـــــــــــــ�ف، و��ـــــــــــــ��� في ال���� أن ���ن عارًفا ����قة

ال��ائف رغ� ���ة ال��امع وال��ـــــــاج� �ال��ار ال��ـــــــ��ة. م��� م��� أم��، األوقاف وال��اة االج��ا��ة في 

؛ ح�ـــــــ� أح�� ال��او�، أهل الع�امة في م�ـــــــ� ١٨٧م، ص١٩٨٠م�ـــــــ�، دار ال�ه�ـــــــة الع���ة ، القاه�ة، 

  .٨٠م، صـ�٢٠٠٧راسات اإلن�ان�ة واالج��ا��ة، القاه�ة،ع�� سال��� ال��ال��، دار ع�� لل

ــ�ة ١٢٧( ــ��ــــــــــــى القاه�� ال�ــــــــــــافعي ال�ــــــــــــ���، ول� ســــــــــ ) ه� ق��� ب� م��� ب� م��� ب� أبي ��� ال�ــــــــــ

  .١٩٩، صـ٦ال��او�، ال��ء الالمع، جـم. ١٤٧٤هـــ/٨٧٩م ب�ل�ة، وق�م للقاه�ة في س�ة ١٤٥٧هــــ/٨٦٢

�� في ال�ـــل�ات ال��� ال�ف�وضـــة وفي صـــالة ال��او�ح في شـــه� و��فة اإلمام ه� ال�� ی�م ال��ـــل� )١٢٨(

رم�ــــــان وصــــــالتي ال��ــــــ�ف وال��ــــــ�ف، وق� اشــــــ��� ���� یلي ه�ه ال���فة أن ���ن م� أهل العل� وال�ی�  

حافً�ا ل��اب هللا م�ـــــه�ًرا �ال��� وال�ـــــالح، ح�ـــــ� ال�ـــــ�ت، م��ـــــ� ال�الوة عالً�ا �أح�ام ال��ادات. م��� 

  .٧٩، ح�� ال��او�، أهل الع�امة، صـ١٨٤ص م��� أم��، األوقاف،

  .٤٧ال�ف��، ن�� الع��ان، صـ) ١٢٩(

؛ اب� تغ�� ب�د�، ال���م ٤٢١، ص٢؛ درر العق�د الف���ة، جــــــــ١٠٨٩، ص٣ال�ق����، ال�ل�ك، جــــــــ )١٣٠(

ــ ــ /٩٠٢؛ ال�ــــ���ى(جالل ال�ی� ع��ال�ح�� ال�ــــ���ي ت٢٧، ص١٣ال�اه�ة، جــــــــــــــــ م)، )، ح�ــــ� ١٤٦٩هــــــــــــــــ

م،  ١٩٩٨تار�خ م�ـــــ� والقاه�ة، ت�ق�� م��� أب� الف�ـــــل إب�ا���، دار الف�� الع��ى، القاه�ة، ال��اضـــــ�ة فى  

  .٣٦٣، صـ١؛ ال��او�، وج�� ال�الم، جـ ٢٤٧، ص٢جـ

،  ٦ال��او�، ال��ء الالمع، جــم.  ١٤٨٦هــــــ/٨٩٢علي ب� ن�� ال���في القاه�� ال�ع�وف �ال���في   )١٣١(

  .٤٤صـ
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ــ/  ٨٩٣ه� ال����ي و�مامه،  ت�في س�ة ه� خل�فة ال���� ن��ل ال�� )١٣٢( ــــــــــ ال��او�، ال��ء  م.  ١٤٨٧هــــــــ

  .١٦٨، صـ٣الالمع، جـ

  .٣٦، صـ١١؛ ال��او�، ال��ء الالمع، جـ١١٤، صـ٢ال�قاعي، ع��ان ال�مان، جـ )١٣٣(

  .٢٤٧، صـ٢) اب� ال�اج، ال��خل الي ال��ع ال����، جـ١٣٤(

، م� حـ�� وج�ه االخ�الفـات ال���ات�ة، وه� ) الق�اءات ه� عل� ی��ـ� في صــــــــــــــ�ر ن�� �الم هللا تعـالي١٣٥(

�ع��� علي العل�م الع���ة ال�ي تع�� على ت��ــــ�ل ه�ه ال�ل�ة، وفائ�ة ذل� صــــ�ن �الم هللا تعالي م� ال�غ��� 

ا في االخ�الفات غ�� ال���ات�ة م�ا ��ـل إلى ح� ال�ـه�ة، وق� �ان ل��ـ� شـه�تها  وال�����، وق� ی��� أ��ـً

م،  ��٢٠١٦ ح��ة، ال���ـــة الف���ـــة في م�ــــــــــــــ�، اله��ـــة العـــامـــة لل��ـــاب، القـــاه�ة،  في هـــ�ا العل�. ع�ـــ�الل�

  .٢٣١صــــ

ه� ع��ال�اه� ب� ن�ــ�ان ب� ن��ة ال��امي ال��ــ�� ال�ق�� ال�ــ���، وه� وال� القاضــى م�ى ال�ی�   )١٣٦(

ـــــــــــــــــ/  ٦٤٩ب� ع��ال�اه� ، ت�في سـ�ة  ـــــــــــــــ   ؛١٩٤. ال�ـف��، ن�� اله��ان في ن�� الع��ان، صم١٢٥١هـــــــــــــ

  ٤٧١، صـ��١ى، ح�� ال��اض�ة، جـال��

، ذـیل م�آة ال�مـان، حـ��ر م)١٣٢٥هــــــــــــــــــــــــــــ/٧٢٦(ق�ـ� اـل�ی� أب�الف�ح م�ســــــــــــــى ب� م��ـ� تال��ن��ى )١٣٧(

،  ٥٥،  ٥٤،  ٢٩،  ٩، ص٤؛ جــ ٣٠٣،صــ٣؛ ال�ه�ي، الع�� في خ�� م� غ��،جــ٢٨٢،صــــ٣م، جــــ١٩٦٥آ�اد،

ــ٧٣،  ٦١ ــــــ ــ؛ ال�ف��، أ��ان الع�٣٤٦؛ األدف��، ال�الع ال�ع��، صــــ ــ�١ جــــ ــــــــ٣٤٥، صــــ ــ٢؛جــــ ،  ٤٦١، صــــ

؛ ال���ى، ��قات ال�اف��ة ٥٠٢، صـ  ٥؛ جـ٤٩١،  ٢٥٠،  ١٩٤، صـ٤؛جـ٥٤٥،  ٢٩٦،  ٢٢٠، صـ  ٣؛جـ٤٦٢

ــ  ، صــــ ١٠ال����، ت�ق�� ع��الف�اح م��� ال�ل�، وم���د ال��احي، دار إح�اء ال��اث الع���ة، القاه�ة، جـــــــــــــــ

ــ٩٥ ــال����ي، ح؛  ١٥٨،٢٥٩،  ١١١؛ الع�اقي، ال���ات ، صـــــــ ؛ اب� إ�اس، ٤٧٢، صـــــــــ��١ ال��اض�ة، جـــــــ

  .٣١٩، صــ١قـ١ب�ائع ال�ه�ر،جـ

، اب� ح��، إن�اء الغ��، ٤٢١، ص٢، درر العق�د الف���ة، جـــــــــ١٠٨٩، ص٣ال�ق����، ال�ل�ك، جـــــــــ )١٣٨(

؛  ٢٧، ص١٣؛ ال���م ال�اه�ة، جــــــ٤١٩  -٤١٨، ص٧؛ اب� تغ�� ب�د�، ال��هل ال�افي، جــــــ٢١٤، ص٢جــــــ

؛ ع�� ال�اس� ب� خل�ل، ٣٦٣، ص١؛ ال��او�، وج�� ال�الم، جــــــ٤٦، ص٢ف�س، جــــــاب� ال���في، ن�هة ال�

  .٦٥٧، صـ٢، قـ١؛ اب� إ�اس، ب�ائع ال�ه�ر، جـ٧٨، صـ٣ن�ل األمل، جـ

)ه� م��ـ� ب� على ب� م��ـ� ب� أح�ـ� ال�رات��ي ال�ق�� ال��في إمـام ال�ـاه��ـة ال��ق���ـة ت�في ســــــــــــــ�ـة ١٣٩(

  .٢٩٤، صـ٣الغ��، جـاب� ح��، إن�اء م. ١٤٢١هــ/٨٢٥
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١٤٧ 

 

اب� م.  ١٣٣١هــــــــــــــــــــــــــ/  ٧٣٢) ه� أح�� ب� م��� ب� ع��هللا ال�ن�ر�، ت��ر للق�اءة �ق�ص، ت�في س�ة  ١٤٠(

  .٢٩٤، صـ١ح��، ال�رر ال�ام�ة، جـ

األدف��، ال�الع ال�ع��، م.  ١٣٢٠هـــــــــــــــــــــــــــ/  ٧٢٠) ه� م��� ب� ���ى ب� ع��ان الق�صي، ت�في س�ة ١٤١(

  .٦٣٩صـ

ــ/ ٧٩٠ع�� ب� ع��ال��� ال�غ�اد� القاه��، ال�ق�� ول� �القاه�ة س�ة ) ه� سل��ان ب� أح�� ب�  ١٤٢( ـــــــ ـــــــ هـــــ

  .٢٣٢، صـ٣ال��او�، ال��ء الالمع، جـم، ١٤٥٠هــ/٨٥٤م. وت�في س�ة ١٣٨٨

  .٤٨٦، صـ٢م. ال��زالي، ال�ق�في على ��اب ال�وض���، جـ١٢٩٦هـ/ ٦٩٦ت�في س�ة  )١٤٣(

ل��ار، وم�ضــعها م� ج�لة دار ال�ی�اج. ال�ق����، ه�ه ال��رســة ق�ب ال���قان�� ���ار خ�خة ســ�ق ا )١٤٤(

  .٤٦٧،صــ٢،ق٤ال��اع� واالع��ار، ج

) ه� م��� ب� ع��ال�ل� ب� ���ي ب� در�اس ال���� ال�افعي، و�ع�ف بـــــــــــــــ ��ال ال�ی� ب� در�اس، ١٤٥(

ي،  ؛ اب� تغ�� ب�د�، ال��هل ال�اف  ٣٤، صـــــ٤ال�ف��، ال�افي �ال���ات، جـــــ  م.١٢٦١هــــــــــ/  ٦٥٩ت�في س�ة 

  .١٦٦، صـ١٠جـ

  ).٤، هام� (٣٣٩، صـ٢تع�ف ه�ه ال��رسة �اس� ال��رسة ال�اح��ة، ال�ق����. ال�ل�ك، جـ )١٤٦(

  .٣٣٩، صـ٢ال�ق����، ال�ل�ك، جـ )١٤٧(

ه� ال���ث ال�اع� الف��ه م��ى ال�ی� أب�ز���ا ���ى ب� ���ى ب� أح�� ب� ح�ــ�� ال��ــ�� ال��ابي  )١٤٨(

ـــــــــ/٨٣٩ت�في س�ة  ــ  م.١٤٣٥هـــــ ــ٤اب� ح��، إن�اء الغ��، جـــــ ــ٣٧،  ٣٦، صـــــ ، ٢؛ ال��او�، وج�� ال�الم، جـــــ

  .٣٨٨، ص٤؛ ع�� ال�اس� ب� خل�ل، ن�ل األمل، جـ٥٤١صـ

  .٣٦، صـ٤اب� ح��، إن�اء الغ��، جـ )١٤٩(

  .١٤٥ -١٤٣، صـ٤اب� قاضي شه�ة، ��قات ال�اف��ة، جـ )١٥٠(

الق�ــ� الغ��ي، أن�ــاها ال�ل� ال�اه� ب�ق�ق، وجعل أم� ع�ارة ه�ه ال��رســة م�انها م� ج�لة حق�ق  )١٥١(

  .٦٨٠،صـ٢،ق٤ه�ه ال��رسة إلي جهار�� ال�ل�لي.  لل���� ان��: ال�ق����، ال��اع� واالع��ار، جـ

ه� ال��ر أب� ال��ــــ� علي ب� ع��هللا ب� علي ال�����ــــي ال�ــــ�ه�ر� القاه�� ال�ــــ��� ال���في ســــ�ة  )١٥٢(

  .٩٥٤، صـ٣، وج�� ال�الم، جـال��او� م. ١٤٨٤هــ/٨٨٩

ــ/٨٨١ه� الف��ه ال��ر ح�� ب� علي ب� أح�� ال�ما�ي األزه�� ال���� ال���في س�ة   )١٥٣( ــــــــ م.  ١٤٧٦هــــــ

  .٨٧٥، صـ٣ال��او�، وج�� ال�الم، جـ
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١٤٨ 

 

ــ��ى.  )١٥٤( الع�اقي، ال�یل على  ه� بهاء ال�ی� م��� ب� م��� ب� ح���ه ال�ـــــ��� �القاه�ة �ال��ـــــه� ال��ـــ

  .١٣٥ذیل الع��، صـ

ــــــــــــــــ/٦٢٠ع��ال���� ب� علي ب� ع�� األن�ار�، ال��خ األمام العالمة ول� ���� س�ة   )١٥٥( م،  ١٢٢٣هــــــــــــ

  .١٩٥ال�ف��، ن�� اله��ان ، صـ م.١٣٠٤هـــ/٧٠٤وت�في س�ة

ه� أب���� ب� أح�� ب� م��� ال��ى ال��ــــــــ�� ال�ــــــــافعي ال�ــــــــ��� و�ع�ف �ال�ــــــــع�د� ت�في ســــــــ�ة  )١٥٦(

  .٢٢، صـ١١؛ ال��او�، ال��ء الالمع، جـ١١١، صـ�٢مان، جـال�قاعي، ع��ان الم. ١٤٤٣هـــ/٨٤٧

ــ/٦٨٦ه� أح�� ب� إب�ا��� ب� جعف� ب� أح�� ب� ه�ام الق��ي ال����. ال���في س�ة   )١٥٧( ـــــ ـــــ ؛  م، ١٢٨٧هـــ

، ١؛ ال�ل�ل ال�افي، جـــــــ٢٠٩، صـــــــ١؛ اب� تغ�� ب�د�، ال��هل ال�افي، جـــــــ٩١ال�ف��، ن�� اله��ان، صـــــــ

  .٣٤صـ

ــ/٦٧٤ح�� ب� ع��الع��� ال���ر�، ت�في ���� س�ة ه� عل� ال�ی� أ )١٥٨( ــــــ ــــــ ال��ازلى، ال�ق�في   م.١٢٧٥هــــ

  .٣٣٩، صـ١على ��اب ال�وض���، جـ

  .٨٣ال�ف��، ن�� اله��ان، صـ )١٥٩(

ال��دب، معل� ال���� ال�� �ق�م ب�عل�� أ�فال ال��ـل��� و��ـ�ف عل�ه� عل�ً�ا وخل�ً�ا. سـع�� عاشـ�ر،   )١٦٠(

  .٤٦٣ال��ال��ي، صـالع�� 

بل���:هي اح�� م�ن م�اف�ة ال�ــــــ���ة، وهي م� ضــــــ�� الق�� ال�اقعة على ال���� م� الف�ــــــ�ا�  )١٦١(

ــ� إلى ال�ملة �فل�ـــــــ��� و���ها و��� الف�ـــــــ�ا�  م�ًال. لل���� ان��: م��� رم��، القام�س ال�غ�افي  ���٢٤ـــــ

م،  ٢٠١٠لعامة لق�ـــ�ر ال�قافة، القاه�ة، م،اله��ة ا١٩٤٥لل�الد ال��ـــ��ة م� عه� ق�ماء ال��ـــ���� إلى ســـ�ة 

  .١٠٠ال��ل� ال�اني، صـ 

  .٤٢١، صـ٢ال�ق����، درر العق�د الف���ة، جـ )١٦٢(

  -٥٤، صـ٦ال��او�، ال��ء الالمع، جـم.  ١٤٤٩هـــ/٨٥٣علي ن�ر ال�ی� ال���� ال�ق�� ت�في س�ة   )١٦٣(

٥٥.  

�� �اب� دشـ��ـة ال�ـافعي ت�في سـ�ة ه� م��� ب� أبي ��� ب� ح�ـ� ب� علي ال��ج�� ال�ـ��� ال�ـه )١٦٤(

  .١٥٨، صـ٤ال�قاعى، ع��ان ال�مان، جـم. ١٤٧٢هـــ/٨٧٧

ه� م��� ب� أح�� ب� ع�� ال�ــــ��ــــى ال������ القاه�� ال��دب ال�ــــ��� �ع�ف �ال�ــــع�د� ال���في  )١٦٥(

  ٢٨_٢٧، صـ٧؛ ال��ء الالمع، ج٢٧٥، صـ١ال��او�، ال��� ال����ك، جـم. ١٤٤٥هـــ/٨٤٩س�ة 

  .٦٤٩، صـ٢، ال�ل�ل ال�افي، جـ١٦٦، ص١٠تغ�� ب�د�، ال��هل ال�افي، جـ اب� )١٦٦(
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١٤٩ 

 

م، لل���� ان��: ال�قاعى، ١٤٣٠هــــــــــــــــــ/  ٨٣٤كان اب� ح�� ق� ت�لى ه�ا ال���ــــ� في ح�ادث ســــ�ة  )١٦٧(

  .١٥٨، صـ٢ع��ان ال�مان، جـ

  .١٥٨، صـ٢ال�قاعي، ع��ان ال�مان، جـ )١٦٨(

 ٧٩١، ص ٣) ال�ق����، ال�ل�ك، ج١٦٩(

  .١٨١، صـ١؛ ال��� ال����ك، جـ٢٢، صـ١١ال��او�، ال��ء الالمع، جـ )١٧٠(

  .١٨ال�ف��، ن�� اله��ان، صـ) ١٧١(

  .٣٨٣، صـ٣اب� شاك� ال���ي، ع��ن ال��ار�خ، جـ )١٧٢(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


