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ŁÚş×fl~ł“ 
 الصبغة ذات السلطانية املجالس أحد عن املقال هذا يتحدث

 ي الجبل قلعة ي البخاري  صحيح قراءة مجلس وهو الدينية
 ي) م١٣٧٣/هـ٧٧٥( سنة ي املجلس هذا بدأ وقد اململوكي، العصر
 وكان اململوكي، رالعص اية ح واستمر شعبان ٔالاشرف عهد

ٔالاربعة والفقهاء ؤالاعيان ورجال  القضاة املجلس هذا ي يحضر
ن لهذا املجلس قارئ لقراءة  ى رأسهم السلطان، وقد ع الدولة وع
اية شهر رمضان وتوزع الخلع  ي  البخاري، ويختم هذا املجلس 

ى الحاضرين.   ؤالاموال والهدايا ع
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

ى  ي العصر  )١(البخاري  صحيحال ر من الرعاية والاهتمام  الكث
كما كان ُيدرس  )٢(اململوكي، حيث توالت عليه الشروح واملختصرات،

ي أن يكون هذا ٔالامر مثار  ي املدارس ؤالازهر، وطبي لطلبة العلم 
اهتمام رجال الدين العتماد الدراسات الحديثية عليه، أما أن يكون 

سلطان فهذا هو مثار الاهتمام هذا الاهتمام من قبل الدولة أع ال
ي لدراسة هذا املوضوع والتأريخ له، وبخاصة أن هذا  والدافع 

اية الدولة اململوكية وبداية العصر العثماني.   املجلس ظل ح 

EM^â…çŞiæì†ÓËÖ]íè]‚eD 
ي شهر رمضان سنة ( م) عندما ١٣٧٣هـ/٧٧٥بدأ هذا املجلس 

م) ١٣٧٦ - ١٣٦٢هـ/٧٧٨ -٧٦٤دعا السلطان ٔالاشرف شعبان (
ي وعدد من املشايخ لحضور سماع الحديث  قا القضاة الشاف

ي اليوم  )٣(ي قصر القلعة، ي أول رمضان وتختم  وكانت قراءته تبدأ 
ى ذلك ح تسلطن املؤيد  السابع والعشرين منه، وقد ظل ٔالامر ع

م) فابتدأ بالقراءة من أول شعبان ١٤٢١-١٤١٢هـ/٨٢٤- ٨١٥شيخ (
ى الس ي إ ى التأني  ابع والعشرين من رمضان، وهذا يؤدي بالطبع إ
ي سنة ( )٤(القراءة، ي شهر رجب،١٤٣٨هـ/٨٤٢و  )٥(م) بدأت القراءة 

ي سنة ( ى شهر شعبان ثم  ى ١٤٦٨هـ/٨٧٢ثم أعيدت القراءة إ م) إ
ي سنة ()  ٦(شهر رمضان، ي شهر ١٤٧١هـ/٨٧٥ثم عادت  م) إ

ي سنة ()٧(رجب ى شهر رمضان وهكذا، ١٤٧٦هـ/ ٨٨١، ثم  م) إ
ي  ي القصر ٔالاسفل، ثم صار يقرأ  وكانت العادة أن البخاري ُيقرأ 

ي سنة ( ى  ي ذلك وصار ُيقرأ  )٨(م)،١٤٢٢هـ/٨٢٦القصر ٔالاع فأل
ي عهد السلطان الغوري ( -١٥٠١هـ/٩٢٢- ٩٠٦بجامع القلعة 

   )٩(م).١٥١٦

EN‹×]ô…^ÎD 
ي هذا املجلس أحد رجال  ن  الدين لقراءة البخاري، هذه كان ع

الوظيفة كان يتوالها رجال الحديث لعلمهم بأحكام القراءة 
ا، ففي رمضان سنة ( ى ١٣٧٣هـ/٧٧٥وطريق م) كان يتناوب ع

ي  قراءته شهاب الدين أحمد بن العرياني وزين الدين العرا
ما بعلم الحديث، فكان كل واحد  )١٠(م)١٤٠٣هـ/٨٠٦(ت. ملعرف

م يقرأ يوًم  ي سنة ( )١١(ا،م م) الشيخ ١٤١٨هـ /٨٢١وكان القارئ 
ى الشهاب  )١٢(م)،١٤٢١هـ/٨٢٤شمس الدين الحب (ت. كما تو

م) قراءة ١٤٣٣هـ/٨٣٦أحمد بن عثمان العامري الحنفي (ت.
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ي أواخر عمره. ي سنة  )١٣(البخاري بالقصر  أما قارئ البخاري 
امللك م) فكان القارئ نور الدين السويفي إمام ١٤٢٣هـ/٨٢٧(

ي  )١٤(ٔالاشرف، ثم استقر عوًضا عنه برهان الدين البقا
م)، وقد نال ١٤٣٨هـ/٨٤٢ي رجب سنة ( )١٥(م)١٤٨٠هـ/٨٨٥(ت.

ي سنة  )١٦(استحسان الحاضرين لجودة قراءته وفصاحته، ثم ُعزل 
ن مكانه الجالل بن ٔالامانة.١٤٤٧هـ/٨٥١(   )١٧(م) وُع

ا الشيخ جالل الدين بن ٔالامانة، و  ُقرر مكانه ابن ثم صرف ع
ر (ت. لكنه ما  )١٩(م)،١٤٤٨هـ/٨٥٢ي سنة ( )١٨(م)١٤٥٣هـ/٨٥٧املج

ي  ى مكانه الشيخ و ا وتو ي  سنة السنة ال تل لبث أن ُصرف 
ي سنة ( )٢٠(الدين ٔالاسيوطي، ى القراءة  م) ١٤٦٧هـ/٨٧٢كما تو

ي سنة ( )٢١(شهاب الدين املقرئ، م) ١٤٨٠هـ/٨٨٥وكان القارئ 
إمام السلطان فأكرمه  )٢٢(م)١٤٤٩هـ/٨٥٣الكركي (ت. برهان الدين

ي  )٢٣(السلطان وخلع عليه لقراءته، ى قراءة البخاري  ومَمْن تو
القلعة الشيخ شهاب الدين ٔالاميوطي السكندري 

والشيخ جمال الدين الكركي  )٢٤(م)،١٤٦٧هـ/٨٧٢(ت.

ي القلعة  )٢٥(م)١٤٩٣هـ/٨٩٩(ت. ى وظيفة قراءة الحديث  الذي تو
رهان الكركي بعد أن غضب منه ١٤٨١هـ/٨٨٦سنة ( م) عوًضا عن ال

ى الشيخ محب الدين محمد الحجازي الحنفي  )٢٦(السلطان، كما تو
ي القلعة.١٥١٦هـ/٩٢٢(ت.    )٢٧(م) قراءة البخاري 

ي هذه  ى تو ى بعض من ال دراية لهم بعلم الحديث إ وقد س
لذي ا) ٢٨(م)١٤٢٥هـ/٨٢٩الوظيفة مثل شمس الدين الهروي (ت.

ي سنة ( م)، وقد اختلق لنفسه إسناًدا ليقرأ به ١٤١٨هـ/٨٢١حضر 
ى شمس الدين الحب القارئ فتناوله  صحيح البخاري، وأرسله إ

ن-منه  فعرف أنه مختلق، فجامله وسمح له  -وهو من املحدث
ي  ى الن سنده إ بالقراءة، فلما بدأ قال بعد البسملة والصالة ع

ى البخاري، فاستحسن شمس  الدين الحب ذلك منه، وخفي ع
الهروي قصده من ذلك، ثم حدث للهروي بعد ذلك مشاكل مع 

ونظًرا لدخول مثل هذا  )٢٩(بعض املشايخ بسبب القراءة ونحوها.
ي  ر خطأ القارئ ولحنه  ره خاصًة من باب املجاملة فقد ك وغ

ى القارئ ٔالاسماء ال ي يرد ع  القراءة، ولهذا كان القا الشاف
  )٣٠(تبدل أو تحرف من ٕالاسناد.

اع الذي حدث  اع عن َمْن يقرأ الحديث كال وأحياًنا يحدث ال
ي (ت. ن بدر الدين القاهري الشاف وعز الدين  )٣١(م)،١٤٨٢هـ/٨٨٧ب

الفيومي، وقد وقف بعض العلماء مع بدر الدين ملعرفته بعلم 
ي حد )٣٢(الحديث، ي بعض ٔالاحيان  وث وقد تتسبب قراءة القارئ 

ن الحاضرين، ففي أحد السنوات حضر هذا املجلس  بعض اللغط ب
ي  الشيخ جالل الدين عبد الرحمن بن أحمد الوج

م) وكان باملجلس السلطان برسباي والقضاة ١٤٤٢هـ/٨٥٢(ت.
ي  ي، فقال القارئ: بسندكم إ ٔالاربعة، وكان القارئ نور الدين السيو

ي: يا قارئ ملَْن سندكم هذا  ٕالامام البخاري، فقال الشيخ الوج
ألكل أم واحد بصيغة التعظيم؟ فقال: بل لواحد وهو القا 

ي ي للحاضرين:  - يقصد ابن حجر العسقالني-الشاف فقال الوج

هذا رجل ال يعرف مصطلح أهل العلم، فبأي مع تكون ٕالاشارة 
ى ٔالاسانيد فإن كان  ره؟ أيكون سنده أع ي دون غ للقا الشاف

وجب تخصيصه باإلشارة حينئذ، وإال فما وجه ٔالامر كذلك 
التخصيص؟ فإن كان لهذا سر عند أهل العلم أبدوه لنا لنستفيد، 
ي هذا  ء ال مدخل له  فإن كان املال أو الجاه أو املنصب فهذا 

  )٣٣(الباب، فسكتوا جميًعا ولم يجيبوه.

EO‹×]ë†•^uD 
ر قا كانت العادة تقت من أيام ٔالاشرف شعبان أن يحض

ي وطائفة قليلة العدد لسماع البخاري فقط، ولم  القضاة الشاف
ى ذلك ح تسلطن املؤيد شيخ ( -١٤١٢هـ/٨٢٤- ٨١٥يزل ٔالامر ع

ي سنة (١٤٢١ م) ١٤١٧هـ/٨٢٠م) فاتسعت دائرة الحضور، فحضر 
ن وصرف لكل  القضاة ٔالاربعة والفقهاء الذين زاد عددهم عن الست

م ألف درهم، ر و  )٣٤(واحد م ر من الطلبة ؤالاعيان، وكلما ك الكث
ي هذا  )٣٥(الجمع عظم ٔالاجر والثواب، وممن كان لهم حضور دائم 

ريزي، والشيخ عبد الرحمن والد  )٣٦(املجلس الشيخ شرف الدين الت
رهان الكركي (ت. ًرا ما يحضر أثناء ١٤٧٥هـ/٨٨٠ال م) الذي كان كث

رهان قراءة البخاري. ي ابنه ال   )٣٧(تو

ي س - ٨٢٥م) استجد ٔالاشرف برسباى (١٤٢٣هـ/٨٢٧نة (و
م) حضور كاتب السر ونائبه وناظر الجيش، ١٤٣٧-١٤٢٢هـ/٨٤١

ي، ونائبه بدر الدين محمد بن  فحضر كاتب السر نجم الدين بن ح
ي سنة  )٣٨(مزهر، وناظر الجيش زين الدين عبد الباسط، أما 

لقضاة م) فقد أمر السلطان أن ال يحضر أحد من ا١٤٢٦هـ/٨٣٠(
ن، ي سنة ( )٣٩(املعزول وظل ٔالامر  )٤٠(م)١٤٣٨هـ/٨٤٢ثم زاد العدد 

  ي زيادة مستمرة.
ًرا ما يجلس أحد رجال  وكان السلطان يحضر هذه القراءة، وكث
العلم خلف السلطان ليسأله عما يريد فهمه أثناء القراءة أو 

ي سنة ( م) عندما ١٤٢٢هـ/٨٢٦املناقشات العلمية، مثلما حدث 
خلفه ليستفسر  )٤١(السلطان الشيخ يح شيخ الشيخونية أجلس

 )٤٢(منه عما ال يعرفه من املباحث ال تناقش أثناء ختم البخاري،
ي بعض ٔالاحيان يستغل هذا الجمع ليطرح ما أشكل علية من  وكان 
ي سنة  قضايا دينية، كما حدث أثناء ختم البخاري 

ي القصر ٔالاسفل، حيث سأل ال١٤٣٧هـ/٨٤١( سلطان القضاة م) 
ا الطاعون، فأجابه أحدهم أنه  ل بسب والعلماء عن الذنوب ال ي
ى  ي إ م الطاعون، وأن الدا ن الناس سلط هللا عل إذا فشا الزنا ب
رجات، فأمر السلطان بعدم خروج النساء  الزنا خروج النساء مت

ي ٔالاسواق اًرا فتعطلت التجارة  ي سنة )٤٣(لياَلً◌ و ، و
ي القلعة وحضر ١٤٣٨هـ/٨٤٢( م) حضر املشايخ لقراءة البخاري 

  )٤٤(معهم السلطان، ثم انقطع ملرضه، وكان يحضر أحياًنا.

EP‹×]‰î×Â^â†m_æíéßè‚Ö]l^Î^ß¹]D 
ر من ٔالابحاث واملناقشات  كان يحدث أثناء قراءة البخاري الكث

ا بعض َمْن ينتسب ل لعلم ال تتعلق بموضوع القراءة، ويبدي ف
ر من  ي كث رهات والخرافات والنوادر، وال تكون  ر من ال الكث
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ي حدوث اللغط وبخاصًة أن الكل يريد أن يثبت أنه  ٔالاحيان سبًبا 
ن قال: لو  )٤٥(العالمة الذي ال مثيل له، ي ح وصدق ٕالامام الغزا

سكت َمْن ال يعلم لسقط الخالف، وقد بدأت تزداد حدة هذه 
د عدد الحاضرين، وبعضها كان يخرج عن الحد، املناقشات مع تزاي

ا بعضهم لبعض إساءات بالغة، ئ ف ولهذا كان السلطان  )٤٦(ويس
م عدم اللغط، رط عل م) تقريًبا ١٣٧٦هـ/٧٧٧ففي سنة ( )٤٧(يش

 )٤٨(م)١٣٨١هـ/٧٨٣حضر الشيخ ركن الدين القرمي الحنفي (ت.
ي القلعة فمر حديث "شق الصدر" فقا ل: مجلس سماع الحديث 

ي الصحيح  هذا كناية عن شرح الصدر، فرد عليه الحاضرين بأن 
ي صدره" فسكت  أن أنًسا قال: "كنت أرى أثر هذا املخيط 

  )٤٩(القرمي.

ي بعض ٔالاحيان يكون الدافع وراء إثارة بعض املوضوعات  و
ا نكاية أحد الحاضرين وإظهار عجزه، من ذلك ما حدث  ومناقش

سماع  )٥٠(م)١٤٢٠هـ/٨٢٤قي (ت.عندما حضر جالل الدين البل
ي سنة ( م) بعد أن توسط القا ١٤١٧هـ/٨٢١الحديث بالقلعة 

عند السلطان ح  )٥١(م)١٤١٩هـ/٨٢٣ناصر الدين بن البارزي (ت.
ي الهروي، فصار يبدي الفوائد  )٥٢(سمح له بذلك، وكان ذلك نكاية 

ي ابن امل ي ذلك القا الحنب ي الفقهية والحديثية ويجاريه  غ
ي ذلك، فبدأ  )٥٣(م)،١٤٢٤هـ/٨٢٨(ت. م  والهروي عاجز عن مجار

ي يسرد من حفظه ويتحدى بذلك، ثم جهز له الجالل  ابن املغ
بعدة مسائل  )٥٤(م)١٤٦٣هـ/٨٦٨البلقي أخاه علم الدين (ت.

ي املجلس ويخص  رها  ا، وأمره أن يث صعبة وحفظه أصلها وجوا
ا فيضج الهرو  ذلك، وكان الجالل البلقي  ي منالهروي بالسؤال ع

ي من ذلك إظهار عجز الهروي، والسلطان يشاهد كل ذلك  يبت
م، ثم ملا اشتد عليه ألم رجله  ويسمعه، ألنه كان يجلس أواًل بي
ى املكان، ولم يزالوا بالهروي  ي الشباك الذي يطل ع صار يجلس 
ن السلطان، وقد نظم أحد الحضور عدة  ح أسقطوه من ع

ي ذم أب ي مجلس السلطان، فقرأها السلطان  ي ورقة ورماها  يات 
، فلما سمع الهروي ذلك لم يلتفت إليه، وأما  الهروي والبلقي

وقد سأل السلطان عن علم  )٥٥(البلقي فقد استشاط غضًبا،
، فأنعم  ، فقيل له: أنه ولد الشيخ السراج البلقي الدين البلقي

  )٥٦(عليه تكريًما ألبيه.

ي سنة (وحد ن القا ١٤١٩هـ/٨٢٣ثت مناقشة أخرى  م) ب
ي  )٥٧(م)١٤٣١هـ/٨٣٥الحنفي زين الدين التف ( والقا الحنب

ي،  ى الحنب ي تعدي القا الحنفي ع ي أدت إ عالء الدين املغ
ى ذلك أنصاره، ر ١٤٢٢هـ/٨٢٦وشهدت سنة ( )٥٨(وأعانه ع م) الكث

ا ما وقع ن الشيخ شمس الدين  من املناقشات واملشاجرات، م ب
ي قا الحنابلة  )٥٩(م)،١٤٢٣هـ/٨٢٧الديري (ت. ن ابن املغ وب

رة اللغط، ى ك ر اللغط أفرد السلطان الطلبة  )٦٠(وال أدت إ فلما ك
ي مجلس بالقصر ٔالاسفل وجعل لهم الشيخ سراج الدين 

ثم ازداد ٔالامر وزجروا مراًرا فلم يزجروا،  )٦١(م)،١٤٢٥هـ/٨٢٩(ت.
ي فأمره م السلطان بالقراءة داخل القصر ٔالاسفل، وصار هو يجلس 

ي سنة  م، وكان ابتداء ذلك  شباك منفرد يشرف عل
ن.١٤٣٠هـ/٨٣٤( ى ذلك سن   )٦٢(م) فاستمر ٔالامر ع

ي سنة ( م) من ١٤٢٦هـ/٨٣٠ونتيجة ملا سبق؛ أمر السلطان 
حضر املجلس بعدم البحث ألن هذا املجلس هو مجلس سماع 

ونظًرا لعدم امتثال  )٦٣(مجلس مباحثات ومناقشات،للحديث ال 
ي سنة ( م) ١٤٢٩هـ/٨٣٣هؤالء لكالم السلطان، أمر السلطان 
ي ابن حجر العسقالني (ت. م) ١٤٤٢هـ/٨٥٢قا القضاة الشاف

بأنه إذا حضر مجلس السماع بالقلعة أن ُيحضر معه الع 
ي بحثه أو كالمه ح يردعه ا من يتجاوز الحد  ، وأكد ويضرب 

ى ذلك ٔالامر. لكن هذا الفعل لم يأتي بنتيجة، فأمر السلطان  )٦٤(ع
رهم بناحية ١٤٣٦هـ/٨٤٠ي سنة ( م) أن يجلس ٔالاعيان بناحية وغ

ي هذه املرة.    )٦٥(أخري، وأمرهم بالسكوت فما تكلم أحد 
ي سنة ( ري، فأخذ ١٤٧٦هـ/ ٨٨١و م) حضر القطب الخض

ا طلبة العلم فوائد يبدي الفوائد الفقهية والحديثية  وال يظ
ي  ر اللغط  ا وال فائدة، فك ي الحقيقة ال طائل م ي  جيدة، و

ي سنة  )٦٦(املجلس ح خرج عن كونه مجلس لسماع الحديث، و
رهان الكركي ١٤٧٧هـ/٨٨٢( ن القا الحنفي وال إمام - م) وقع ب

ى زيادة مرض الحنفي، ثم مات بعدها. -السلطان   )٦٧(مشاجرة أدت إ

ي سنة ( م) ١٤٨٠هـ/٨٨٥كما وقع بحث عند ختم البخاري 
َر"، وهو  خَّ

َ
َم ِمن َذنِبَك َوَما َتأ ُه َما َتَقدَّ َك اللَّ

َ
ى: "ِلَيْغِفَر ل حول قوله تعا

بحث معلوم ؤالاجوبة عنه معلومة، ورغم ذلك وقع اللغط وسوء 
ن الحاضرين. ي ختم سنة ( )٦٨(القول ب م) فقد ١٤٨٣هـ/٨٨٨أما 

ن بدر الدين بن الغرس الحنفي وقع أ ثناء ذلك ب
ن الشيخ صالح الدين الطرابلس تنافس  )٦٩(م)١٤٨٨هـ/٨٩٤(ت. وب

ى من صاحبه، وصدر من الطرابلس كالمًا ال  ى َمْن يجلس أع ع
وهذا يظهر ما وصل إليه بعض الشيوخ من حب الوجاهة  )٧٠(يليق،

ي أخر رمضان سنة ى الدنيا، ووقع مثله   والتنافس ع
ري أحد نواب املالكية، ١٤٩٢هـ/٨٩٨( رهان الدم ن ال ي مسألة ب م) 

ي املسألة. رهان جوابه  ى ال ن بعض الطلبة، فأنكروا ع   )٧١(وب

ن لهذه  ونتيجة ملا سبق؛ كان املقريزي من أشد املعارض
ر ذلك،  ا من مشادات وإساءات وغ املجالس نظًرا ملا يحدث ف

ي  ي ذي فيقول: "وهذا املجلس منكر  صورة معروف، ومعصية 
طاعة، وذلك أنه يتصدى للقراءة َمْن ال عهد له بممارسة العلم، 
ر مع ذلك لحنه وخطأه وتحريفه، هذا  لكنه يصحح ما يقرأه، فيك
م البحث عن مسألة  ومن حضر ال ينصتون لسماعه، بل دائًما دأ

ى ٕالاساءات ال تؤو  م الحال إ ا، ح يف  ل يطول صياحهم ف
ى أشد العداوات. وربما كفر بعضهم بعضا، وصاروا ضحكة ملن  إ

وعلق عبد الباسط  )٧٢(عساه يحضرهم من ٔالامراء واملماليك..."،
ي املجلس  ر  ى هذه التجاوزات بقوله: "وصار هذا ٔالامر يك الحنفي ع
والصياح واملخاصمات وإساءة البعض لبعض ألجل املباحث، وخرج 

ى كونه معصية"،حضور هذا املجلس عن كون وقد  )٧٣(ه طاعة إ
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اية العصر اململوكي، ولم تجدي محاوالت  استمر الوضع هكذا ح 
ي الحد من ذلك. ن نفًعا    بعض السالط

ي بعض ٔالاحيان عن  وكانت هذه املحاورات واملناقشات تثمر 
تأليف الكتب، كما حدث للجالل البلقي الذي كان يحضر سماع 

ي القلعة، وه ى مطالعة شرح الشيخ سراج الحديث  ذا دفعه إ
ي (ت. وأحب ٕالاطالع  )٧٤(م)،١٤٠١هـ/٨٠٤الدين بن امللقن الشاف

ي هذه  ي الجامع الصحيح، وذلك ليشارك  م  ى أسماء َمْن أ ع
ي البخاري من  املناقشات ونتج عن ذلك تأليفه لكتاب "ٕالافهام بما 

ام". ي بعض السنوات كان صحيح البخاري  )٧٥(ٕالا ي ٔالازهر و يقرأ 
بداًل من القلعة نظًرا لظروف السلطان الصحية، ففي رمضان سنة 

ي ٔالازهر، وفرقت ٔالاموال والخلع ١٤٧٧هـ/٨٨٢( م) ختم البخاري 
ي الفقهاء والعلماء، ودعوا للسلطان بالشفاء.   )٧٦(ع

EQë…^~fÖ]xév‘Üj}Ù^Ëju]D 
اية رمضان يختمون البخاري وسط حفل ي  ر  كان املشايخ  كب

ي  رهم، وتفرق فيه ٔالاموال والخلع ع يحضره السلطان ؤالامراء وغ
م) صرف ١٤١٧هـ/٨٢٠ففي رمضان سنة ( )٧٧(الفقهاء والعلماء،

م  ن لكل واحد م السلطان للفقهاء الذين زاد عددهم عن الست
ي رمضان سنة ( )٧٨(ألف درهم، ي ١٤١٧هـ/٨٢١و م) ختم البخاري 

ى الحاضرين  م سبعون مائة القلعة وفرق ع من الفقهاء وعد
ى قا القضاة شمس  )٧٩(وأربعون مؤيدًيا لكل واحد، وخلع ع

  )٨٠(الدين الهروي جبة صوف بفرو السمور.

ي رمضان سنة ( ر ١٤٢٣هـ/٨٢٧كما خلع السلطان  ى أك م) ع
ا صوف مربع ً ى القضاة  )٨١(من عشرين فق بسنجاب طري، وخلع ع

ى القا شمس الدين الهروي وع )٨٢(ٔالاربعة عدد من الطرح،
ى القا البدر العي  )٨٣(كاملية خضراء بفرو سمور، وخلع ع

ر من مائة  ى القارئ واملادح وأك صوف مربع بسنجاب طري، وع
ر من الفلوس، وقد كانت العادة  )٨٤(طالب من جميع املذاهب الكث

ي،  ى قا القضاة الشاف من أيام ٔالاشرف شعبان أن يخلع ع
ي سنة  )٨٥(غلة بزناري تخرج له من ٕالاسطبل السلطاني.ويركب ب أما 

ر بن ١٤٧٢هـ/٨٧٧( ي القلعة وحضره عبد ال م) فقد ُختم البخاري 
كما  )٨٦(الشحنة، فخلع عليه مع من خلع عليه من القضاة والفقهاء.

ي القلعة سنة ( ي الحوش السلطاني  م) ١٥٠٥هـ/٩١١ُختم البخاري 
رة   .حيث نصبت هناك خيمة كب

ر،  ي القصر الكب وكانت العادة القديمة أن البخاري يختم 
ي الحوش السلطاني ي ذلك وصار يختم  بدًءا من سنة  )٨٧(فأل

ومع منتصف القرن التاسع الهجري نالحظ  )٨٨(م)،١٤٨٦هـ/٨٩١(
ي  ي يوم الختم، فيقرأ ويختم  ًرا أن البخاري لم يعد يقرأ إال  كث

ي سنة  نفس اليوم وتوزع الصرر والخلع، كما حدث 
وقد استمر هذا  )٨٩()،١٤٨٦هـ/٨٩٢م)، وسنة (١٤٨٦هـ/٨٩١(

اية العصر اململوكي،  املجلس رغم ما حدث به من سلبيات ح 
ي سنة ( وأحياًنا  )٩٠(م)،١٥١٥هـ/٩٢١فقد ذكر ابن إياس أنه ختم 

ي سنة  ي الحفل كما حدث  يتغيب السلطان عن املشاركة 
   )٩١(م).١٤٨٢هـ/٨٨٧(

ي القلعة بعد  وقد استمرت عادة قراءة صحيح البخاري 
م) ١٥١٧هـ/٩٢٣سقوط الدولة اململوكية، ففي أواخر رمضان سنة (

ي القلعة وحضره ملك ٔالامراء خاير بك  نائب -ختم البخارى 
ي مصر كما حضره القضاة ٔالاربعة  -السلطان سليم العثماني 

ى وجماعة من ٔالاعيان، وبعد انقضاء املجلس خلع  خاير بك ع
ى الفقهاء والعلماء  القضاة قفطانان جوخ بوجه صوف، وفرق ع

ر ذلك من مظاهر الاحتفال، ى غ ا دراهم، إ وقد أخذ  )٩٢(صرًرا ف
ي العصر اململوكي والعثماني  ن الاحتفال  ي املقارنة ب ابن إياس 
ن  ي ختم السالط ن هذا الختم، وما كان يعمل  فقال: "وشتان ب

ي   )٩٣(مثل هذا اليوم". املاضية 

ي  ى القلعة فقط، بل كان يقرأ  ولم تقتصر قراءة البخاري ع
ى هللا لكي  ن تقرًبا إ رات الغالء والوباء والف ي ف ره  الجامع ٔالازهر وغ

ي سنة ( م ما هم فيه، كما حدث  م) عندما ١٣٨٨هـ/٧٩٠يرفع ع
ي  ي جماعة لقراءة صحيح البخاري  ندب قا القضاة الشاف

م الطاعون،ا كما اجتمع  )٩٤(لجامع ٔالازهر ويدعوا هللا أن يرفع ع
ي سنة ( م) باآلثار ١٣٨٩هـ/٧٩١القضاة ؤالاعيان لقراءته 

ى هللا بالدعاء أن ينصر السلطان برقوق. )٩٥(الشريفة، لوا إ   )٩٦(واب

₣íÿÛŽi^} 
ر  ى الكث من خالل ما سبق يمكن القول؛ أن صحيح البخاري ال

ي  ي القلعة أحد من الاهتمام  العصر اململوكي، وكانت قراءته 
ي  ي أول رمضان ويختم  مظاهر هذا الاهتمام، وكان يتم قراءته 
ى  أخره، ثم أصبح يقرأ من أول شعبان، ثم من أول رجب، ثم أعيد إ
ن الزيادة  ى شهر رمضان وهكذا ظل ٔالامر ب شهر شعبان ثم إ

ي البداية الق ي وبعض والنقصان. وكان يحضر املجلس  ا الشاف
ى مجلس  الفقهاء فقط، ثم تزايد العدد وتحول من مجلس سماع إ
ر من اللغط  مناقشات ومباحثات ونتج عن هذه املناقشات الكث
ى  والسفه مما تحول معه مجلس الحديث من مجلس طاعة إ
مجلس معصية، وكان السلطان يحضر املجلس لسماع الحديث 

اية ر  ي  مضان كان يختم البخاري وتوزع ومناقشات الفقهاء، و
ى الحاضرين من  ي القلعة ع ر  الخلع ؤالاموال وسط احتفال كب
اية  ى ذلك ح  القضاة والفقهاء ؤالاعيان، وقد استمر ٔالامر ع

  العصر اململوكي وبداية العصر العثماني.
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
" الجامع الصحيح املختصر من أمور رسول هللا وسننه وأيامه" يسم )١(

صح م)، وهو أ٨٦٩هـ/٢٥٦لصاحبه محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (ت. 
ي خليفة:  كشف كتاب بعد القرآن الكريم يليه صحيح مسلم. أنظر: حا

ي أسامي الكتب والفنون  روت، ١، جالظنون  راث العربي، ب ، دار أحياء ال
 .   ٥٤١(د.ت)، ص

م) ١٣٦٠هـ/٧٦٢من هذه الشروح شرح الحافظ مغلطاي بن قليج الحنفي (ت. )٢(
" ي شرح الجامع الصحيحاملسم ي اختصره الشيخ جالل "، والذالتلويح 

م)، وشرحه الشيخ مجد الدين ١٣٩٠هـ/٧٩٣الدين العجم الحنفي (ت.
روزابادي (ت. م)، وشرح ابن حجر العسقالني ١٤١٤هـ/٨١٧الف

" وهو من فتح الباري بشرح صحيح البخاري م) املسم "١٤٤٨هـ/٨٥٢(ت.
ر ذلك من الشروح. انظر:  ر إنباء الغمابن حجر: أجل شروح البخاري، وغ

ي التاريخ ى للشئون ٧، جبأبناء العمر  ، طبعة املجلس ٔالاع ، ت: حسن حب
ي وقائع ؛ ابن إياس: ١٦١م، ص١٩٧٢ٕالاسالمية، القاهرة،  بدائع الزهور 

، ت: محمد مصطفى، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢، جالدهور 
 .  ٢٠٧م، ص١٩٨٤

، ت: محمد عبد القادر عطا، دار ٤ج، السلوك ملعرفة دول امللوك: ) املقريزي ٣(
روَت، ط ، بدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٣٦٦م، ص١٩٩٧، ١الكتب العلمية، ب

 . ١٣٠، ص٢، ق١ج
ي ملوك مصر والقاهرةبردي:  تغري ابن  )٤( ، ت: فهيم ١٤، جالنجوم الزاهرة 

محمود شلتوت، وجمال محمد محرز، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
 . ٢٦٧م، ص٢٠٠٩القاهرة، 

ي ذيل ؛ عبد الباسط الحنفي: ٣٩٣، ص٧، جالسلوك: ) املقريزي ٥( نيل ٔالامل 
روت، ط٥، جالدول  ، ١، ت: عبد السالم تدمري، املكتبة العصرية، ب
 . ٦٥م، ص٢٠٠٢

 . ١٤١،٣٢١، ص٦، جنيل ٔالاملعبد الباسط الحنفي:  )٦(
 . ٤٣٤، ص٦، جنيل ٔالاملعبد الباسط الحنفي:  )٧(
 . ١٣٨، ص٤، جنيل ٔالاملالحنفي: عبد الباسط  )٨(
عصر . وأيًضا: محمود رزق سليم: ٨٨، ص٤، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٩(

ن املماليك ونتاجهم العلمي ؤالادبي ، املطبعة النموذجية، ١، ج٢، قسالط
 .٣٣٣م، ص١٩٦٢، ٢القاهرة، ط

ي قراءة الح١٠( ي، أف عمره  ن بن أبي بكر العرا ديث ) هو عبد الرحمن بن حس
ي مصر والشام باملحدث . وتدريسه، ومعرفة أسماء رجاله، وكان يلقب 

ي: انظر:  ر ي تواريخ الزمان نزهة النفوسالص ، ت: حسن ٢، جؤالابدان 
، مطبعة دار الكتب،   .١٩١م، ص١٩٧١حب

، بدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٦٤، ص٢، جنيل ٔالاملالحنفي:  الباسطعبد  )١١(
 . ١٣٠، ص٢، ق١ج

، النجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي: ٣٠٩، ص٧، جإنباء الغمرحجر:  ) ابن١٢(
ي طرخان، ص١٥ج ي:  ؛١١٣، ت: إبراهيم ع ر ، ٢، جنزهة النفوسالص

ي الدمشقي ولد سنة ٤١٦ص : هو محمد بن أحمد بن معا . الحب
ي سنة ١٣٤٤هـ/٧٤٥( ي ٨٠٤م)، قدم القاهرة  ي الحكم وو هـ، ناب 

ي ال ا. انظر: السخاوي: الخانقاة الخروبية  ي  ة وتو الضوء الالمع ألهل ج
روت، ط٧، ج٤، مجالقرن التاسع  . ١٠٨م، ص١٩٩٢، ١، دار الجيل، ب

ى دول ٕالاسالم للذه)  السخاوي: ١٣(  هـ)،٨٥٠-٧٤٥، حوادث (الذيل التام ع
روت، ط  .٥٧٦ص م،١٩٩٢، ١ت: حسن إسماعيل مروة، دار ابن العماد، ب

ي: ١٤( ر  .٥٥، ص٣، جالنفوسنزهة ) الص
م) بخربة روحا ١٤٠٦هـ/٨٠٩بن عمر بن حسن، ولد سنة ( إبراهيمهو  )١٥(

ي دمشق ثم القدس ثم القاهرة. انظر: السخاوي:  بالبقاع، ثم انتقل إ
 . ١٠١، ص٨، ج٤، مجالضوء الالمع

 

 
، نيل ٔالامل؛ عبد الباسط الحنفي: ٤٥، ص٩، جإنباء الغمر ) ابن حجر:١٦(

 .٦٧، ص٥ج
، الذيل التام؛ ١٢٠، ص٤، ج٢، مجالضوء الالمعوي: السخا )١٧(

، ٥، جنيل ٔالاملعبد الباسط الحنفي: ؛ ١٩ص ،هـ)٨٩٧-٨٥٠حوادث(
 . ٢٥٩، ص٢، جبدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٢٣٨ص

ر  يوسفهو  )١٨( ي، سم ابن املج من القاهري الشاف بن محمد بن أحمد ال
ى أمه ر لكونه خلف أباه ع ى صدقة املج فرباه، ولد سنة  نسبة إ

ي الحكم. السخاوي: ١٣٦٨هـ/٧٧٠( ، الضوء الالمعم)، طلب العلم وناب 
 . ٣٢٩، ص١٠، ج٥مج

 .٢٦٧، ص٢، جبدائع الزهور ابن إياس:  )١٩(
، بدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٢٦٥، ص٥، جنيل ٔالاملعبد الباسط الحنفي:  )٢٠(

 .٢٧٦، ص٢ج
ي حوادث: عبد الباسط الحنفي )٢١( راجم الروض الباسم  ، ٤، جالعمر وال

 ب.١٨٠تاريخ تيمور، هامش ورقة  ٢٤٠٣مخطوط دار الكتب املصرية، رقم 
إبراهيم بن موس بن بالل بن عمر العدماني الكركي ثم القاهري  هو ) ٢٢(

ي، ولد سنة ( ي قضاء املحلة ١٣٧٤هـ/٧٧٦الشاف م) بكرك الشوبك وو
ي رمضان.  ي  انظر: السخاوي: ومنوف ومشيخة ابن نصر هللا بفوه وتو

 .١٧٥، ص١، جـ١، مجالضوء الالمع
 .  ١٧٠، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٢٣(
 ب.١٩١، ورقة ٤، جالروض الباسمعبد الباسط الحنفي:  )٢٤(
ن العالئي قطلوبغا الكركي سبط بن حجر العسقالني،  يوسفهو  )٢٥( بن شاه

ي الوظائف وحصلت ل١٤٢٤هـ/٨٢٨ولد سنة ( ه محن م)، طلب العلم وو
 .٣١٥، ص١٠، ج٥، مجالضوء الالمعمع املشايخ. انظر: السخاوي: 

، بدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٢٩٦، ص٧، جنيل ٔالاملعبد الباسط الحنفي:  )٢٦(
 .١٨٧، ص٣ج

ي أعيان املائة العاشرة) الغزي: ٢٧( ، ت: خليل ١، جالكواكب السائرة 
روت، ط  .٨٧م، ص١٩٩٧، ١املنصور، دار الكتب العلمية، ب

راة سنة  هو  )٢٨( ي، ولد  محمد بن عطاء هللا بن محمد الرازي الشاف
ي أنه يحفظ ١٤٠٧هـ/٨١٠م)، قدم مصر سنة (١٣٦٥هـ/٧٦٧( م)، كان يد

ي ذلك، وكان  البخاري ومسلم عن ظهر قلب بأسانيدهم، وقد امتحن 
ي القاهرة سنة  ي القضاء  ى البخاري مضطرب، و إسناده إ

 ؛١٥٣، ص٨، ج٤، مجالضوء الالمعلسخاوي: م). انظر: ا١٤١٨هـ/٨٢١(
ي:  ر  ٩٦، ص٣، جنزهة النفوسالص

 .٣٠٩، ص٧، جإنباء الغمر) ابن حجر: ٢٩(
، ٢، جبدائع الزهور ؛ ابن إياس: ٤٥، ص٨، جإنباء الغمر ) ابن حجر:٣٠(

 .١٧٥ص
ي، ولد سنة (٣١( ي القاهرة وناب ١٤٠٤هـ/٨٠٧) هو محمد بن يوسف بن ع م) 

رها. انظر:ي الحكم باألعمال  ية وغ ، ٥، مجالضوء الالمعالسخاوي:  الج
 .٩٧، ص١٠ج

 .٩٧، ص١٠، ج٥، مجالضوء الالمعالسخاوي: ) ٣٢(
ي: ٣٣( ، ، ت:٣، جحوادث الزمان ووفيات الشيوخ ؤالاقران) البقا حسن حب

 . ٦٥، ص٢٠٠٤مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 
ن:٤١٩، ص٦، جالسلوكاملقريزي: ) ٣٤(  .٣١٢، ص٣، جنيل ٔالامل ؛ ابن شاه
 . ٢٦٧، ص١٤، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي: ) ٣٥(
ي محاسن من بعد القرن السابع) الشوكاني: ٣٦( ، ت: محمد ١، جالبدر الطالع 

ر، دمشق، ط . شرف الدين ٧٠م، ص٢٠٠٦، ١حسن حالق، دار ابن كث
ريزي الكوراني ثم الق ريزي: هو أحمد بن إسماعيل بن عثمان الت اهري الت

ي، ولد سنة ( م). انظر: ١٤٨٧هـ/٨٩٣م)، ومات سنة (١٤١٠هـ/٨١٣الشاف
 .٦٩، صالبدر الطالعالشوكاني: 
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هـ)، ٨٩٧-٨٥١( الذيل التام؛ ١٢٤، ص٤، ج٢، مجالضوء الالمع) السخاوي: ٣٧(

 .٢٥٥ص
، ٤، جنيل ٔالامل؛ عبد الباسط الحنفي: ١٠٠، ص٧، جالسلوك: ) املقريزي ٣٨(

 .١٥٨ص
، ٤، جنيل ٔالامل؛ عبد الباسط الحنفي: ١٥٢، ص٧، جلسلوكا: ) املقريزي ٣٩(

 . ٢١٥ص
 . ٣٩٣، ص٧، جالسلوك: ) املقريزي ٤٠(
ر سيف الدين شيخو العمري سنة ٤١( ) أنشأ هذه الخانقاة ٔالام

ي سنة (١٣٥٥هـ/٧٥٦( ا  ا ١٣٥٦هـ/٧٥٧م)، وانته من عمار )، ورتب 
ا. انظر: عاصم م حمد رزق: صوفية، وأوقف عدد من ٔالاوقاف عل

ي مصر ي، القاهرة، (د.ت)، صخانقاوات الصوفية   .٣١٥، مكتبة مدبو
 .٤٧٨، ص٨، جإنباء الغمر) ابن حجر: ٤٢(
ي: ٩٣، ص١٥، جالنجوم الزاهرةتغري بردي:  ابن )٤٣( ر ، نزهة النفوس؛ الص

 .٢٤، ص٥، جنيل ٔالامل؛ عبد الباسط الحنفي: ٤٠٥، ص٣ج
 .٤٥،  ص٩، جإنباء الغمر) ابن حجر: ٤٤(
 أ.١٨٩، ورقة ٤، جالروض الباسمعبد الباسط الحنفي: ) ٤٥(
 . ٢٦٧، ص١٤، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي: ) ٤٦(
 .٤٥،  ص٩، جإنباء الغمر) ابن حجر: ٤٧(
) هو أحمد بن محمد بن عبد املؤمن القرمي الحنفي، ويعرف باملرتعش ٤٨(

ي القرم ثم قدم  لرعشة كانت به يديم معها تحريك رأسه، كان قاضًيا 
ي:  رها. انظر: العرا ى إفتاء دار العدل وغ ي القاهرة، وتو ر  ى الع الذيل ع

ر ر من غ روت، ط٢، جخ ، ١، ت: صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، ب
 . ٥٢٢م، ص١٩٨٩

ي: ٤٩( ر) العرا ى الع  . ٥٢٢، ص٢، جالذيل ع
م)، ١٣٦١هـ/٧٦٣، ولد سنة () هو عبد الرحمن بن عمر بن رسالن البلقي٥٠(

ى قضاء العسكر سنة ( ي منصب القضاء سنة ١٣٨٨هـ/٧٩١تو م)، ثم و
ى سنة (١٤٠١هـ/٨٠٤( رة. ١٤١٨هـ/٨٢١م) واستمر إ رات قص م) مع عزل لف

، نشر معهد املخطوطات العربية، ذيل الدرر الكامنةانظر: ابن حجر: 
 .٢٨٥م، ص١٩٩٢القاهرة، 

ي ) هو محمد بن محمد بن عثمان الحموي الشاف٥١( ي، كان عاملًا فاضاًل، و
ى شاطئ  ر ع ي مصر، وهو صاحب القصر الكب قضاء حلب، ثم كتابة السر 

ي بوالق. أنظر: هـ)، ٨٥٠-٧٤٥، حوادث(الذيل التامالسخاوي:  النيل 
 . ٦٨، ص٤، جنيل ٔالامل؛ عبد الباسط الحنفي: ٥١٧ص

ي: ٥٢( ر  .٤١٦، ص٢، جنزهة النفوس) الص
ي بن محمود بن٥٣( ي، ولد سنة ( ) هو ع هـ ٧٧١أبي بكر الحموي الحنب

ي قضاء حماه وحلب. انظر: ابن حجر:١٣٦٩/ إنباء  م)، تفقه بدمشق و
ي: ؛ ٨٨، ص٨، جالغمر ر  . ٩٦، ص٣، جنزهة النفوسالص

ي٥٤( م)، ١٣٨٨هـ/٧٩١( ، ولد سنة) صالح بن عمر بن رسالن البلقي الشاف
ر سنة ( ى القضاء ٔالاك ر القرآن.م)، تفر ١٤٢٢هـ/٨٢٦تو  د بالفقه وألف تفس

ي أخبار مصر والقاهرةانظر: السيوطي:  ، ت: ١، جحسن املحاضرة 
ي السيد، املكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت، ص  .٣٢٦مجدي فت

ي محمد عمر، مكتبة رفع ٕالاصر عن قضاة مصر ) ابن حجر:٥٥( ، ت: ع
ي، القاهرة، ط ي: ؛ ٢٢٩م، ص١٩٩٨، ١الخان ر ، ٢، جنزهة النفوسالص

 .٤١٧-٤١٦ص
: ٢٢٩، صرفع ٕالاصر ) ابن حجر:٥٦( ي تواريخ الزمان؛ العي ، عقد الجمان 

هـ)، ت: عبد الرزاق الطنطاوي القرموط، مطبعة عالء، ٨٢٤ -٨١٥حوادث (
، ٤، ج٢، مجالضوء الالمع؛ السخاوي: ٣٢٠م، ص١٩٨٥، ١القاهرة، ط

 .١٠٨ص
 

 
ي بن عبد الرحمن الشاف )٥٧( ي، ولد سنة هو عبد الرحمن بن ع

ي القضاء ١٣٦٦هـ/٧٦٨( م) بقرية تفهنه إحدى قرى الغربية، وناب 
رته. انظر:  .٢٢٤، صرفع ٕالاصر ابن حجر: وحمدت س

 . ٦٧، ص٤، جنيل ٔالاملعبد الباسط الحنفي:  )٥٨(
الحنفي، ُيعرف بابن الديري  ) هو محمد بن عبد هللا بن سعد بن أبي بكر ٥٩(

ى مكان بمردا من جبل نا ي ١٣٤٣هـ/٧٤٤بلس، ولد سنة (نسبة إ م)، برع 
ي شوال. انظر:  ي  ي القاهرة، تو ي قضاء الحنفية  ، و مذهبه وصار يف

 .٩٠، ص٨، ج٤، مجالضوء الالمعالسخاوي: 
ي سنة (٦٠( ي أن ذلك كان  ر ، نزهة النفوسم). انظر: ١٤١٨هـ/٨٢١) يذكر الص

 .٤١٦، ص٢ج
ي بن فارس الحسي الحنف٦١( رة ) هو عمر بن ع ي، وُيعرف بقارئ الهداية لك

ى  ن وعد يلبغا كل َمْن يتحول إ قراءته لها، وقد اعتنق املذهب الحنفي ح
ر  ت إليه رئاسة الحنفية وك املذهب الحنفي بخمسمائة دينار، وقد ان

ي:  ر  .١٠٧، ص٣، جنزهة النفوستالميذه. انظر: الص
ة بالقصر ٔالاسفل فلما . كانت القراء٢٣٢، ص٨، جإنباء الغمر ) ابن حجر:٦٢(

ي القصر ٔالاسفل، أما املشايخ فكانت  ر اللغط أفرد الطلبة بمجلس  ك
ى. انظر: عبد الباسط الحنفي:  م بالقصر ٔالاع ، ٤، جنيل ٔالاملقراء

 .١٣٨ص
 .٢١٥، ص٤، جٔالامل نيل:  عبد الباسط الحنفي )٦٣(
 .٤٢٣، ص٤، جٔالامل نيلعبد الباسط الحنفي: ) ٦٤(
 .٣٧٦، ص٤، جٔالامل نيلالحنفي:  عبد الباسط )٦٥(
 .١٦٦، ص٧، جٔالامل نيلعبد الباسط الحنفي: ) ٦٦(
 .٢٦٦، ص٧، جٔالامل نيلعبد الباسط الحنفي: )٦٧(
 .٢٧٠، ص٧، جٔالامل نيلعبد الباسط الحنفي: )٦٨(
ي القاهرة، طلب ١٤٢٩هـ/٨٣٣) هو محمد بن محمد بن خليل، ولد سنة (٦٩( م) 

ي مشيخة الجامع ره. انظر: السخاوي:  الزي ببوالق العلم وتصوف، و وغ
 . ٢٢٠، ص٩، ج٥، مجالضوء الالمع

، بدائع الزهور ابن إياس:  ؛٣٥٨، ص٧، جنيل ٔالاملالباسط الحنفي:  عبد )٧٠(
 .٢٠٤، ص٣ج

 .٢٩٦، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٧١(
 . ٣٥٠، ص٧، جالسلوكاملقريزي:  )٧٢(
 .١٥٨، ص٤، جٔالامل نيلعبد الباسط الحنفي: ) ٧٣(
ي بن أحمد ٔالانصاري، ولد سنة (٧٤( ر ١٣٢٣هـ/٧٢٣) هو عمر بن ع م)، وكان أك

ي ربيع ٔالاول. انظر:  أهل العصر تصنيًفا، ومن تصانيفه شرح البخاري. مات 
 .٣٢١، صحسن املحاضرةالسيوطي: 

 .٢٢٨، صرفع ٕالاصر ) ابن حجر:٧٥(
، دائع الزهور ب؛ ابن إياس: ١٩٨، ص٧، جنيل ٔالاملعبد الباسط الحنفي: ) ٧٦(

 .١٣٧، ص٣ج
 .٢٩٦، ص٣، جبدائع الزهور ابن إياس:  )٧٧(
، ٣، جنيل ٔالامل؛ عبد الباسط الحنفي: ٤١٩، ص٦، جالسلوك: ) املقريزي ٧٨(

 .٣١٢ص
ى الدراهم املؤيدية .٢٤، ص٤، جنيل ٔالاملالباسط الحنفي:  عبد )٧٩( : نسبة إ

ي سنة  ظر: رأفت ان هـ.٨١٨امللك املؤيد شيخ، وقد ضرب هذا الدرهم 
راوي:  ي عصر املماليك الجراكسةالن ي مصر  ، مركز النقود ٕالاسالمية 

 .٣٤٤م، ص١٩٩٦، ٢الحضارة العربية للنشر، القاهرة، ط
: حيوان من القوارض وينتم السمور . و٤٧٩، ص٦، جالسلوك: ) املقريزي ٨٠(

ى فصيلة ابن عرس، طوله مع ذيله من ( ) سم، وهذا الحيوان يتم ٥٠-٣٠إ
رة ألجل الفراء. انظر: (اصطي   )www.aldafla.comاده بك
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ي سنة ( لبساستحدث  )٨١( م). انظر: عبد الباسط ١٣٩٦هـ/٧٩٩الصوف املربع 

 .٣٧٧، ص٢، جنيل ٔالاملالحنفي: 
ي عبارة الطرحة) ٨٢( ي عصر املماليك و ات لباس القضاة القضاء  : من مم

ى ظهره ر عمامته وتنسدل ع محمد . أنظر: عن قطعة من القماش تس
ي:  ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصطلحات صبح ٔالاعقنديل البق

 .٢٢٩م، ص٢٠٠٩القاهرة، 
: عبارة عن نوع من الثياب يشبه الجبة يلبس فوق الثياب. أنظر: الكاملية) ٨٣(

ي:   .٢٨٥، صمصطلحات صبح ٔالاعمحمد قنديل البق
ي: ٨٤( ر ن إحداها املطبوع  :الفلوس. ٥٥، ص٣، جنزهة النفوس) الص نوع

ر املطبوع وهو عبارة عن قطع مكسرة من النحاس  بالسكة، ؤالاخر غ
ي: أنظر:  ٔالاصفر ؤالاحمر. ، مصطلحات صبح ٔالاعمحمد قنديل البق

 .٢٦٣ص
 . ٢٦٧، ص١٤، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي:  )٨٥(
   .٥٩، ص٧، جنيل ٔالاملعبد الباسط الحنفي:  )٨٦(
ن املماليك. وأيًضا: محمود رزق: ٨٨، ص٤، جر بدائع الزهو  )٨٧( ، عصر سالط

 .٣٣٣، ص١، ج٢ق
   .٤١، ص٨، جنيل ٔالاملعبد الباسط الحنفي: ) ٨٨(
نيل عبد الباسط الحنفي: ؛ ٤٤١هـ)، ص٨٩٧-٨٥١( الذيل التام) السخاوي: ٨٩(

   .٤١، ٨٠، ص٨، جٔالامل
 .٤٧٨، ص٤، جالزهور  بدائعابن إياس:  )٩٠(
   .٣٢٣، ص٧، جٔالامل نيلنفي: عبد الباسط الح )٩١(
 .٢١٥، ص٥، جالزهور  بدائعابن إياس:  )٩٢(
 .٢١٥، ص٥، جالزهور  بدائعابن إياس:  )٩٣(
ن زريق، املطبعة ١، ق٩، مجالفرات ابن تاريخ: الفراتابن  )٩٤( ، ت: قسطنط

روت،  دول  ملعرفة السلوك؛ املقريزي: ٢٨م، ص١٩٤٢ٔالامريكانية، ب
لفتاح عاشور، دار الكتب املصرية، القاهرة، ، ت: سعيد عبد ا٣، جامللوك
 .٢٥٨، ص٢، جٔالامل نيل؛ عبد الباسط الحنفي: ٥٧٧م، ص١٩٧١

خارج مصر بالقرب من بركة الحبش عمره الوزير فخر الدين بن  الرباطهذا  )٩٥(
حنا ومات قبل أن يكمله، فأكمله ابنه ناصر الدين محمد ووضع فيه 

ا من أثا ر الن محمد "عليه الصالة قطعة خشب وحديد، يقال أ
ا. انظر: املقريزي:  رك  ى هذا املكان للت املواعظ والسالم"، والناس تذهب إ

م عزب، ومديحة ٣، جوالاعتبار بذكر الخطط وٓالاثار ، ت: محمد زي
ي، القاهرة، ط  .٦٠٦م، ص١٩٩٧، ١الشرقاوي، مكتبة مدبو

ي:  )٩٦( ر   .١٩٩، صنزهة النفوسالص
 


