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 م ( في دولت اإلامالًُ البرحُت 1001هـ /  808ألازش الخظاسي البً خلذون ) ث 
 

 غماس مشض ي غالوي  

ش  ت آلاصاب  ,كؿم الخاٍع  الجامٗت الٗغاكُت  ,وُل

 

 ملخص البحث

 اإلالذمت

خللت مً املازغاث في قتى املجاالث م٘ البالص املجاوعة  ؤو البُٗضة ٖنها , بكلُه البدغي والبرجي مثلذ مهغ في الٗهغ اململىوي 

طلً ؤن مهغ ؤنبدذ كاٖضة الاؾالم وٖانمت الخالفت بٗض ػوالها في بغضاص الٗلم والخًاعة . ولٗل مً ؤَم جلً املازغاث جىافض 

 في 
ً
 فاٖال

ً
ُت وان لها الثلل واملياهت الباعػة ألن جاصي صوعا خُاة مهغ اململىهُت , وًم جلً الصخهُاث املغاعبُت شخهُاث اؾالم

 التي ؤزغث في البِئت اململىهُت هي شخهُت الٗالم واملاعر ابً زلضون . 

 
ً
لم ًىً ابً زلضون مجغص ماعر صّون ؤفياٍع وجهىعاجه في هخابه الكهحر الٗبر , بل ؤهه وان عخالت حاب الٗضًض مً البلضان مخإزغا

 بٗضما جغن مىَى
ً
ت .ه الانلي املغغب ومازغا  للخغهت الٗلمُت والفىٍغ

ً
ولٗل ؤكغب بلض وان مدِ اعجابه َى مهغ التي ؤنبدذ مىاعا

 مً البلضًً مهغ واملغغب . 
ً
 , فيان ًغغب بمض حؿىع الٗلم والثلافت لُهبذ مٍؼجا

ً شخهُت ابً زلضون , ومكاعهخه في صوله املخٗاك  ًٖ عخلخه الى مهغ خُث حٗنى الضعاؾت ببُان ؤزغ بِئت املغغب في جيٍى
ً
بت , فًال

الٗمغان واليكاٍ الٗلمي الظي قيل في هٓغ ابً زلضون بِئت مىاؾبت لُغح ٖلىمه ومٗاعفه َىان , هظلً حؿلُِ الًىء ٖلى 

َا ابً زلضون مً جضَعـ ومجاـل ٖلمُت , وجىلُت مىهب اللًاء , وجمثُل صوع الضبلىماس ي  ؤَم الىْاثف واملىانب التي جىال

 ًٖ ول َظٍ الامىع  ,غ واملغغب بحن مه
ً
ا ابً زلضون , فًال هي مدىع الضعاؾت مؿدىضًً الى ؤَم مهاصع جلً الخلبت التي ٖانَغ

 هخابه الغخلت الظي وان قاَضن ُٖان ٖلى ما كام به مً حهىص خًاٍعت . 

 

 ـ البِئت اإلاغشبُت وؤزشها في جىىًٍ شخصُت ابً خلذون 
ً
 ؤوال

الغخمً بً مدمض ًب مدمض ًب مدمض ًب الخؿً بً مدمض بً حابغ بً مدمض ابً ببغاَُم بً ٖبض  َى ؤبى ٍػض ولي الضًً ٖبض

وكض ؤهض طلً اليؿب ابً خؼم  . (1)الخًغمي , الظي ًغح٘ ؤنل الاؾغة ًم ٖغب الُمً , الى واثل بً حجغ الغخمً بً َزلضون 

وهزهش آلان بني خلذون )) (2)زلضون جىدؿب له كاثال وؿب واثل بً حجغ ومً ًىدؿب الُه فظهغ ؤن ؤؾغة بنيٖىضما جُغق الى 

ؤلاؼبُلُحن. فُلاٌ بنهم مً ولذ غبذ الجباس بً غللمت بً وائل اإلازهىس كبل. ووان مً ؤوابشهم ؤبى هاوئ هٍشب، وؤبى غثمان 

 (( .  بةؼبُلُت اللائمانخالذ، 

                                                 
ىػ ( : الرحمة ، المعركفة بالتعريؼ بابف خمدكف كرحمتو غربا كشرقا ، عارضيا بأصكليا  808ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد ) ت  (1)

 . 27ـ ( ، ص  2004) بيركت :  1كعمؽ عمييا محمد بف تاكيت الطنجي ، دار الكتب العممية ، ط 
ـ ( ، ص  1983) بيركت :  1ىػ ( : جميرة أنساب العرب ، دار الكتب العممية ، ط  456أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد ) ت  (2)

460 . 
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, بل ؤهه لم ًسغج مً زهىم ابً زلضون في وكخه  وَظا ًاهض وؿبه الٗغبي الخًغمي , لِـ فلِ ألن ابً خؼم ؤهض طلً اليؿب

مً ًًُٗ في وؿبه الٗغبي , الظي خغم ابً زلضون ٖلى حسجُله في مٗٓم ما هخبه , م٘ مغاٖاة ؤن الٗهغ الظي ٖاف فُه ابً 

م  . (3)زلضون وان ًًم زحرة الٗلماء مً اليؿابت وغحَر

 مً املاعزحن ًدخاع في جدضًض ؾى
ً
ولض ابً زلضون في ت والصجه , فظهغ بىفؿه ميان وجاٍعش الىالصة , فلض لم ًضٕ ابً زلضون ؤخض ا

, وجغبى في خًً ؤبُه ختى وكإ وكام بلغاءة اللغآن الىٍغم ٖلى ًض ؤبي ٖبض هللا مدمض م  1331/ َـ  732غة عمًان ؾىت غجىوـ 

الاههاعي , زم جفله ٖلى مظَب الامام مالً بً اوـ ) عخمه هللا ( ٖلى ًض مكاًش جىوـ منهم ؤبى ٖبض هللا  بً ؾٗض بً بغاٌ

الجُاوي وؤبى اللاؾم مدمض اللهحر , الظي كغؤ ٖلُه هخاب التهظًب ألبي ؾُٗض البراصعي , مسخهغ املضوهت وهخاب املالىُت , ووان 

َإ  هثحر املجالؿت ملجلـ كاض ي الجماٖت ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض الؿالم , الظي ؤفاص مىه هثحرا , فلض ؾم٘ ٖلُه هخاب املى

 .  (4)لإلمام مالً , ووان له فُه َغق ٖالُت

للب  ومً زالٌ الخضًث ًٖ وكإجه هجض ؤن ابً زلضون كض حكغب الفله املاليي في اخكاٍء ختى ٖض ًم فلهاء املالىُت , بل ٍو

 له الامام مالً . باملاليي هدُجت ولٗه واجلاهه لف

ىه الفىغي , فهي في الخلُلت ؤهثر  ؤما فُما ًخٗلم بالبِئت التي وكإ فيها ابً زلضون , التي مؼحذ شخهِخه ووان لها الازغ في جيٍى

فلض واهذ آهظان ًدىمها مً بِئت , البِئت الام التي هي جىوـ التي ولض وفيها ونهل مً ٖلىمها ٖلى ًض ؤقهغ الٗلماء املالىُت , 

ا ؤبي اسخاقؾُما في ٖهغ الؿلُان ال  َـ ( 931ـ  627)  (5)الخفهُىن   1282ـ  1279َـ / 681ـ  678) الخفص ي ابغاَُم بً ؤبي ػهٍغ

ُفت هخابت الٗالمت  م ( , الظي حاء الى الخىم وَى نغحر الؿً ًٖ ٍَغم الىػٍغ ؤبى مدمض بً جافغاهحن ـ , وكض جىلى ابً زلضون ْو

 .  (6)هخابت الخمذ هلل والؽىش هلل ، بالللم الغلُظ ما بحن البعملت وما بػذها مً مخاػبت ؤو مشظىم (()) وان ًىخب ٖباعة فلض 

ًم ؤحل غاًت الؿفغ ًم جىوـ الى املغغب بؿبب جىاحض قُىزه وؤصخابه َى ولٗل كبٌى ابً زلضون للٗمل في صًىان الخفص ي 

 . (7) َىان

 

 

 

ٖلى ؤن الاويإ في جىـو لم جىً مؿخلغة , ففي الضازل الهغإ ٖلى الخىم بحن الاؾغة الخفهُت , ومً حهت ؤزغي وان 

يُىن  ًخىؾٗىن لًم ممخلياث الخفهُحن اليهم , فلض جمىً الؿلُان ؤبى الخؿً  َـ ( في املغغب الاكص ى 869ـ  668)  (8)املٍغ

                                                 
كافي ، الدكتكر عمي عبد الكاحد : عبد الرحمف بف خمدكف حياتو كآثاره كمظاىر عبقريتو ، الناشر مكتبة مصر ) القاىرة : د . ت ( ،  (3)

 .  19ص 
 .   39بف خمدكف ، الرحمة ، ص ا (4)
ينتسب الحفصيكف الى الشيخ أبي حفص عمر بف يحيى الينتاتي التي تعد مف أعظـ قبائؿ المصامدة . المراكشي ، عبد الكاحد بف عمي  (5)

 340ـ ( ، ص  1963ىػ ( : المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، تحقيؽ محمد سعيد العرياف ، لجنة احياء التراث ) القاىرة :  647) ت 
 . 
 .  65ابف خمدكف ، الرحمة ، ص  (6)
 .  56، ص  المصدر نفسو (7)
ىػ (  695. ابف عذارل ، أبك العباس أحمد بف محمد ) ت  بني مريف : ىـ فخذ مف قبيمة زناتة ينتسبكف الى مريف بف مرتاجي بف ماجزع (8)

ميراندة مع مساىمة محمد بف تأكيف كمحمد ابراىيـ الكناني ، دار : البياف المغرب في اختصار أخبار ممكؾ االندلس كالمغرب ، تحقيؽ اميركسي ىكيسي 
 .241-240، ص 3ـ (، ؽ1960كريما ديس لمطباعة ) تطكاف : 
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ان ما اوسخب منها هدُجت كُام اللباثل  (9)َـ مؿخغال الفىض ى في البِذ الخفص ي  748املٍغني مً صزٌى جىوـ ؾىت  . لىىه ؾٖغ

, وكام بمىانلت يم  م 1348/ َـ 749 الٗغبُت بالىكىف يضٍ , فاؾخغل طلً ابىه الامحر ؤبي ٖىان الظي ؤٖلً هفؿه ؾلُاها ؾىت

 . (10) م 1356/  َـ 758املغغب جدذ ؾُُغجه , فخمىً مً صزىٌ جىوـ ؾىت 

وكبُل طلً وان َىان هجىم ٖلى جىوـ مً كبل ؤمحر كؿىُُىت جهضي له الىػٍغ ابً جافغاهحن وواهذ املٗغهت لهالح املهاحمحن ,  

ضا ًٖ الىي٘ املترصي صازل جىوـ . بِىما هجض حٗلُال مً كبل ابً لى بؿىغة بُٗالامغ الظي حٗل ابً زلضون ًىجى بىفؿه كانضا ا

الظي فلض  م 1348/  َـ 749اهدكاع وباء الُاٖىن الجاعف في جىوـ ؾىت  زلضون ؤن ؾبب زغوحه مً جىوـ َى لألؾباب الخالُت

ه وٖلى هثحر ًم قُىزه , فًال ًٖ هجغة الٗضًض مً الٗلماء الىاحىن مً الىباء بصخبت الؿلُان ؤبى الخؿً املٍغني  فُه ؤبٍى

  .  (11)ٖىضما وان ًداوٌ احخُاح جىوـ لًمها مللىه

لظلً هجضٍ كض جإزغ بهظا الخاصر , الامغ الظي صفٗه ؤن ًغخل باججاٍ املغغب الاكص ى خُث مضًىت فاؽ ٖانمت املٍغيُحن التي 

 
ً
, فلض الخلى بالؿلُان في جمىً مً الىنىٌ اليها بٗض عخلت قاكت   قهضث وفىص الٗلماء اليها في ٖهغ ؾلُانها ؤبى ٖىان , وفٗال

وهظمني في ))  (12)وٖىضما ٖلم مً ماَالجه اؾخسضمه م 1354/  َـ 755م الخلى به في فاؽ ؾىت جلمؿان الظي ؤهغم وفاصجه , ز

بر هىذ لم  ، والخىكُؼ بحن ًذًه، غلى هشه مني ، وؤلضمني ؼهىد الصلىاث مػه؛ زم اظخػملني في هخابخه ، ؤهل مجلعه الػلمي

واللشاءة، وللاء اإلاؽُخت، مً ؤهل اإلاغشب، ومً ؤهل ألاهذلغ الىافذًً في غشض  ،. وغىفذ غلى الىظش ؤغهذ مثله لعلفي

 (( .وحصلذ مً ؤلافادة منهم غلى البغي ، العفاسة

ذ لضًه نفت الٓهىع وخب الخملً والكهغة والخضزل في جفانُل الامىع , فٗلى الغغم مً اهغام لىً ًبضو ؤن ابً زلضون واه

الؿلُان له , كام بماامغة م٘ ؤمحر بجاًت ؤبى ٖبض هللا الخفص ي يض الؿلُان ملابل ؤن ًىلُه مىهب الدجابت , لىنها فكلذ وجم 

ا وافم ٖلى اَالق مداوالجه لاًضإ ابً زلضون في السجً ملضة ٖامان , ولم جىف٘  ُلب الٗفى بال بٗض هخابت كهُضة مازغة ٖلى ؤزَغ

 .  (13)ؾغاخه

ووان ؤهثرها  جم جيلُف ابً زلضون بىُْفت واجب الؿغ والترؾُل والاوكاء )) م  1358/ َـ  760وفي ٖهغ الؿلُان ؤبى ؾالم ؾىت 

، لظػف اهخحالها، وخفاء الػالي منها غلى ؤهثر ًصذس غني بالىالم اإلاشظل، ؤن ٌؽاسهني ؤحذ ممً ًيخحل الىخابت في الاسجاع

 غىذهم بحن ؤهل الصىاغت ووان،  الىاط، بخالف اإلاشظل، فاهفشدث به ًىمئز
ً
خزث هفس ي بالؽػش، فاهثٌا غلي زم ؤ،  معخغشبا

  . (14)(( واللصىس ؤلاحادةبحىس، جىظؼذ بحن ه مى

 
ً
املهلخت في مياهخه الاحخماُٖت والؿُاؾُت , وفي ول مغة جدهل  بحن املغغب والاهضلـ خؿب ما جلخًُه وبلي ابً زلضون مخىلال

 مٗه اقيالُاث هدُجت جلغبه مً ؾلُان ؤو ؤمحر صون الازغ , الى ؤن خل به امللام في مهغ . 

 

 ـ 
ً
 ؤزش ابً خلذون في مصش اإلاملىهُت :  زاهُا

َا ابً زل  بٗض خُاة مًُغبت ملُئت باألخضار والخللباث هاٌ مً حغاء
ً
ُا   ضون كؿ

ً
منها ,  ًم الاطي , وفي الخلُلت وان َى حؼءا

 م  1382/ َـ  784م وحهه هدى الاؾىىضٍعت في ًىم ُٖض الفُغ ؾىت فُّم 
ً
 , وكض طهغ ؾبب طلً ؤهه ًٍغض الدج , وكض ؤكام فيها قهغا

                                                 
ىػ( : الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية ، تحقيؽ محمد الشاذلي 810ك العباس أحمد بف حسيف بف عمي بف الخطيب ) تابف قنفذ ، أب (9)

 .  169ـ ( ، ص 1968كعبد المجيد التركي ، الدار البيضاء التكنسية لمنشر ) تكنس : 
 .  170المصدر نفسو ، ص  (10)
 .  65، ص  المصدر نفسو (11)
 . 67، ص  المصدر نفسو (12)
 .  73ابف خمدكف ، الرحمة ، ص  (13)
 .  75، ص  المصدر نفسو (14)
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 لتهُئت ؤظباب الدج ولم ًلذس غامئز، ))(15)ًتهُإ لظلً لىً لم جخذ له الفغنت 
ً
ت ؼهشا بلى اللاهشة  فاهخللذوؤكمذ باإلظىىذٍس

 (( .ؤوٌ في اللػذة 

  
ً
بضو ؤن الؿبب املباقغ لترهه للمغغب َى ما جم طهٍغ مً ؤويإ مخللبت في املغغب حٗلخه ًسخاع بِئت ؤهثر ؤماها   ٍو

ً
  ,  وؤهثر اؾخلغاعا

 
ً
ٌ  فياهذ مدُخه الاولى اللاَغة التي اهبهغ مً خؿنها وحمالها مٗللا فشؤًذ حظشة الذهُا، وبعخان الػالم، ))  (16)ٖلى طلً باللى

ًٍ في حىه، وجضهش ال  ىاهًخومحؽش ألامم، ومذسج الزس ًم البؽش، وبًىان ؤلاظالم، وهشس ي اإلالً، جلىح اللصىس وألاواو

عليهم  واإلاذاسط بأفاكه، وجض يء البذوس والىىاهب مً غلمائه، كذ مثل بؽاػئ  ٌ بحش الىُل نهش الجىت ومذفؼ مُاه العماء،

جبىالنهل والػلل ظُحه   بليهم الثمشاث والخحراث زجه، ومشسث في ظىً اإلاذًىت حغص بضحام اإلااسة، وؤظىاكها جضخش بالىػم ، ٍو

  (( . ػذ مذاه في الػمشان، واحعاع ألاحىاٌوما صلىا هحذر غً هزا البلذ، وب، 

املمالًُ , ولٗل املياهت التي ونلذ اليها مهغ حاءث هدُجت  توَظا الىنف له مً الضالثل التي جاهض ما ونلذ الُه مهغ في خلب

 ٖما الكخه  لا  الغؼو املغىلي للٗالم الاؾالمي واخخالٌ بغضاصلٗضة ؤؾباب منها 
ً
حٗل ؤهٓاع ,  ُحنهضلـ ٖلى ًض الهلُب, فًال

ناعث مدل ؾىً الٗلماء , ومِد عحٌا الفًالء التي ,لى مهغبالٗلماء جخىحه 
ظا ما ؤقاع الُه الؿُىَي بلىله (17)  (18), َو

مصش مً ححن صاسث داس الخالفت غظم ؤمشها، وهثرث ؼػائش ؤلاظالم فيها، وغلذ فيها العىت، وغفذ منها البذغت،  واغلم ؤّن ))

الػلماء، ومحؽ سحاٌ الفظالء، وهزا ظش مً ؤظشاس هللا ؤودغه في الخالفت الىبىٍت حُث ما واهذ ًىىن وصاسث محل ظًى 

 مػها ؤلاًمان والىخاب (( .

 هظلً وان لؿالَحن املمالًُ ؤزغ في اػصَاع الخغهت الٗلمُت مً طلً   
ً
ًٖ اوكاء  حصجُٗهم للٗلماء وٖلض املجالـ الٗلمُت , فًال

ًم اوكاء املضعؾت  (19), ولٗل ما كام به الؿلُان بغكىق املاؾؿاث الٗلمُت واملؿاحض واملضاعؽ والؼواًا والغبِ والخىاهم 

  788الٓاٍَغت ؾىت 
ً
  َـ زحر صلُل ٖلى جلً النهًت , فلض قهضث اخخفاال

ً
خًٍغ الؿلُان والامغاء واللًاة , وواهذ جضعؽ  ُٖٓما

 . (20)املظاَب الاعبٗت 

  923ـ  784وفي بضاًت خضًثه ًٖ صولت املمالًُ البرحُت ) 
ً
( م  1398ـ  1382/ َـ  801ـ  784) ؾلُىت الٓاَغ بغكىق  َـ ( وجدضًضا

ان ما جخغحر جلً الخىحهاث و٘ك فيها في املغغب , مً انضاع ؤ وك٘ ابً زلضون في جىاكًاث والتي خيام ؤو جبني جىحهاث , زم ؾٖغ

 
ً
ٌ  جبٗا ولػؽش )) (21)للمهلخت , فٗىض ونىله لللاَغة واهذ ؾلُىت بغكىق لم جٌؼ في بضاًتها , بل لم جخجاوػ الكهغ فٗلم ٖليها باللى

ًازش  لُاٌ مً حلىط اإلالً الظاهش غلى الخخذ، واكخػاد هشس ي اإلالً دون ؤهله بني كالوون، وهىا غلى جشكب رلً، إلاا وان 

 .((  ُذه لهبلاصُت البالد مً ظمىه لزلً، وجمه

                                                 
 .  199، ص  الرحمة (15)
 .  200، ص  المصدر نفسو (16)
 . 26، ص 3ـ( ، ج1992سميـ، محمكد رزؽ : عصر سالطيف المماليؾ كنتاجو العممي كاالدبي ، مكتبة اآلداب ، )القاىرة : (17)
مطبعة  1ىػ ( : حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة ، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ ابراىيـ ، ط  911جالؿ الديف عبد الرحمف ) ت  (18)

 . 94، ص 2ـ ( ، ج  1967عيسى البابي الحمبي ) القاىرة : 
، ثـ تدرج حتى  قاـ االمير يمبغا الخاصكي بشرائو ، فاعتقو كجعمو مف ممالكيوفتـ جمبو الى القاىرة ، برقكؽ : أصمو مف الجركس ،  (19)

ف تكلى السمطنة بعد خمع الصالح حاجي آخر السالطيف البحرية ، كلقب بالممؾ الظاىر كانقادت لو مصر أالى ، أصبح فيما بعد مف االمراء 
ىػ ( : 852ق. ابف حجر العسقالني، شياب الديف ابي الفضؿ احمد بف عمي )ت801كالشاـ كقاـ بعدة اصالحات ، تكفي في القاىرة سنة 

 . 475، ص 1ـ( ، ج 1975انباء الغمر بأبناء العمر ، تحقيؽ محمد عبد المعبد خاف ، دائرة المعارؼ العثمانية ، حيدر اباد )الدكف : 
،  3، ج ـ( 1989ىػ ( : صبح االعشى في صناعة األنشا ، دار الكتب العممية )بيركت:821أحمد بف عمى بف أحمد )تالقمقشندم ،  (20)

ـ (  1997ىػ ( : شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ، دار المسيرة ) بيركت :  1089د ، أبك الفالح عبد الحي ) ت ؛ ابف العما 416ص 
 . 240، ص  4، ج 

 .  199ابف خمدكف ، الرحمة ، ص  (21)
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  784ـ  648فهى ٌكغ الى ما كام به بغكىق مً اؾلاٍ صولت املمالًُ البدٍغت )  
ً
مً ؤؾغة كالوون التي وان لها الفًل  َـ ( وجدضًضا

بدكىُل فغكت ٖؿىٍغت م  1282/ َـ  681َـ ( في ؾىت  689ـ  678كام الؿلُان الىانغ كالوون )  ٖىضما, في اًجاص املالًُ البرحُت 

 . (22)الجغاهؿت ٌٗخمض ٖليهم في صولخه , وكام بةؾيانهم في ؤبغاج الللٗت مً 

 
ً
والى خاقِخه  , لًى هجض ؤن ابً زلضون جىاس ى ونفه لبركىق , وؤزظ بالخلغب الُه َظا الىالم ال غباع ٖلُه اطا وان املىكف زابخا

  الظي وان, (23)زم كام بالخلغب مً الُىبغا الجىباوي لُدٓى بمياهت ٖىضَم , 
ً
ففي بضاًت مً الؿلُان بغكىق , في جلغبه  ؾببا

 
ً
غ خللت له لُضعؽ , فيان الاكباٌ ٖلُه هبحرا ت الجام٘ الاَػ مً كبل َلبت الٗلم , ختى ؤن ؤقهغ املاعزحن في طلً  ونىله ؤزظ ػاٍو

الكُش ,  الٗهغ وممً واهىا مٗغوفحن بٗلمهم كض ؤزىىا ٖلُه ٖلى الغغم مً الخىافـ املىحىص بُنهم , بل ؤن البٌٗ منهم كض وٗخه ب

 ٌ ؼي طهٍغ باللى ْهش )) (24)فهظا امللٍغ
َّ

ا الؽ
َ
ُبى صٍذ غبذ  َوِفي َهز

َ
ُخَىا ؤ

َ
غشب بالدبً خلذون ًم  الشحمًكذم ؼ

ْ
واجصل باألمحر  ، اإلا

مه وؤعجبىا  فإكبل الاصهشلالؼخغٌا بالجامؼ  ي ؤلؼىبغا الجىباوي وجصذ
َ

ال
َ
ِه وساكهم ه ُْ اط ِبلَ وكٌا ٖىه ابً حغغي  (( . بهالىَّ

هلَها  (26)السخاوي هظلً طهٍغ  . واظخىػً اللاهشة، وجصذس لإلكشاء بجامؼ ألاصهش مذة، واؼخغل وؤفاد (())  (25)بغصي
َ
))وجللاه ؤ

ِه بل جصذس  ُْ ثُروا مالصمخه والتردد ِبلَ
ْ
ه

َ
ة (( لإلكشاءوؤهشمىه َوؤ ْصَهش ُمذَّ

َ ْ
  . ِبَجاِمؼ ألا

َا جِؿغ له الاجهاٌ بالؿلُان بغكىق الظي كٌا ٖىه  زم وان الاجصاٌ بالعلؼان، فإبش الللاء، وؤوغ الغشبت، ووفش ))  (27)وبٗض

 ؼإهه مؼ ؤهل الػلم (( .الجشاًت مً صذكاجه، 

ُت التي يمىتها ملضمخه ,  الى ؤن ابً زلضون وان (28)وطهغ ؤخض الباخثحن اجه الاحخماٖ كغح هٍٓغ ًضعؽ الخضًث والفله املاليي , َو

ُٓم كضعجه ٖلى الاباهت ًٖ ؤفياٍع والخإزحر ٖلى ؾامُٗه ,  بٖالنوكض واهذ َظٍ الضعوؽ زحر  ًٖ غٍؼغ ٖلمه وواؾ٘ اَالٖه , ٖو

, عاج٘ املدايغة ًسلب ؤلباب ؾامُٗه بمىُله وبالغت ٖباعاجه . 
ً
ا  باٖع

ً
  ووان الى حاهب جمىىه في البدىر الٗلمُت , مدضزا

  
ً
ه مً الٗلىم التي ؤبضٕ فيها , فُلب مىه الخىؾِ ٖىض لٗلمه وقهغجه وجمىى واؾخغل ابً زلضون كغبه مً الؿلُان هٓغا

لظلً هجض ؤن  مً ؤحل الؿماح لؼوحخه وؤوالصٍ ؤن ًلخدلىا به الى اللاَغة خُث الاًم والاؾخلغاع والاػصَاع ,الؿلُان الخفص ي 

ـ  1370/ َـ  792ـ  772)  ؽالى الؿلُان الخفص ي ؤبى الٗباالبً زلضون مياهت هبحرة ٖىض الؿلُان , بضلُل ؤهه كام بىخابت مغؾىم 

, ًُلب مىه اجاخت الفغنت ألَله في الالخداق به , وكض اؾخسضم ؤحمل الٗباعاث بلغت حمُلت حٗبر فً املياجباث وؤنىلها   (م  1389

ُه )) ...  ُذ ألاحَل  العلؼان ألاغظموخلُلت صًىان الاوكاء اململىوي , ومما حاء ف ، الػالم الػادٌ،  ، اإلاالً اإلالً الظاهش، الع

اإلااٍذ اإلاجاهذ، اإلاشابؽ اإلاثاغش، اإلاظفش، الؽاهيؽاه، ظُف الذهُا والذًً، ظلؼان ؤلاظالم واإلاعلمحن، محيي الػذٌ في 

                                                 
قيؽ سعيد عبد الفتاح ىػ(  : الجكىر الثميف في سير الخمفاء كالممكؾ كالسالطيف، تح809ابف دقماؽ ، صاـر الديف إبراىيـ بف محمد )ت (22)

 . 117، ص 2ـ ( ، ج1990عاشكر، دار الكتب العممية )القاىرة :
، كاف مف جممة أمراء الديار المصرية في آخر دكلة  الطنبغا الجكباني : االمير عالء الديف الطنبغا بف عبد اهلل الجكباني اليمبغاكم (23)

 المماليؾ البحرية ، كلما أصبح الظاىر سمطانا جعمو مف خكاصو ، ثـ جعمو أمير مجمس ، ثـ نيابة الكرؾ ، حتى أرسؿ اليو عنده في القاىرة
المنيؿ الصافي  ىػ ( :  874يكسؼ ) ت  جماؿ الديف. ابف تغرم بردم ، ىػ 792كبالغ في اكرامو حتى جعمو نائبا لدمشؽ ، تكفي سنة 

 . 61، ص  3، ج  كالمستكفي بعد الكافي ، تحقيؽ الدكتكر محمد محمد أميف ، الييئة العامة المصرية لمكتاب ) القاىرة : د . ت ( 
 1997) بيركت :  1 تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية ، طالسمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ، ق( : 845أحمد بف عمي )ت (24)

  .  143، ص  5، ج ـ ( 
 .  208، ص  7، ج  المنيؿ الصافي  (25)
( ، ج 1980الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع، منشكرات دار مكتبة الحياة ، )بيركت: :(  ىػ902 شمس الديف محمد عبد الرحمف )ت (26)
 . 146، ص  4
 .  201ابف خمدكف ، الرحمة ، ص  (27)
 .  92كافي ، عبد الرحمف بف خمدكف ، ص  (28)
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َ
ً الػاإلاحن، مىصف اإلاظلىمحن مً الظاإلاحن، واسر اإلالً، ظلؼان الػشب والعجم والترن، اظىىذس الضمان، مىلي ؤلاحعان، ممل

ً، معلً ظبُل ظشَ ؤصخاب الخخىث وألا  ة والخُجان، واهب ألاكالُم وألاكؼاس، مبُذ الؼغاة والبغاة والىفاس، ملً البحٍش

فحن، ظل هللا في ؤسطه، اللائم بعيخه وفشطه، ظلؼان البعُؼت مامً ألاسض اإلاحُؼت، ظُذ  اللبلخحن، خادم الخشمحن الؽٍش

ُا والذًً ؤبي اإلاػالي ؤوغ. خلذ هللا (29) اإلالىن والعالػحن، كعُم ؤمحر اإلاامىحن ُذ بشكىق ابً الؽهُذ ؼشف الذه ، ؤبى ظػ

ت، اإلاظفشة اإلاُمىهت، اإلاىصىسة اإلاصىهت، حظشة العلؼان  ظلؼاهه، وهصش حُىؼه وؤغىاهه ًخص الخظشة العيُت العٍش

كذوة اإلاىحذًً، هاصش  ، ُا والذًًم واإلاعلمحن، غذة الذهالػالم، الػادٌ اإلااٍذ، اإلاجاهذ ألاوحذ، ؤبي الػباط، رخش ؤلاظال 

ٌ. ال صالذ مملىخه بلىجه غامشة، ومهابخه لىفىط الجبابشة كاهشة،  ً، صالح الذو الغضاة واإلاجاهذًً، ظُف حماغت الؽاهٍش

ح ظػذه، ووداد صاد وحذه وحاد ومػذلخه جبىئه غشفاث الػض في الذهُا وآلاخشة. ظالم صفا وسده وطفا بشده، وزىاء فاح هذه، وال 

 
َ
ي، الىبحري، الػاإلاي، الفاطلي، ألازُلي، ألازحري، حذه ... مً ظؼشها هزه اإلاياجبت بعببه: اإلاجلغ العامي، الؽُخي،ألاحل

ذي، اإلاحللي، ألاصُلي، ألاوحذي، اإلااحذي، الىلىي، حماٌ ؤلاظالم واإلاعلمحن حماٌ  ؤلامامي، الػالمي اللذوة، اإلالخذي، الفٍش

فظالء، كذوة البلغاء، غالمت ألامت، بمام ألائمت، مفُذ الؼالبحن، خالصت اإلالىن والعالػحن غبذ الػلماء في الػاإلاحن، ؤوحذ ال

، وكذ هاحش بلى ممالىىا 
ً
الشحمً بً خلذون اإلااليي. ؤدام هللا وػمخه، فةهه ؤولى باإلهشام، وؤحشي، وؤحم بالشغاًت وؤحل كذسا

ت، ال س  ًاس اإلاصٍش فت، وآزش ؤلاكامت غىذها بالذ  بلى خىاػشها، بالجىاهش الىفِعت، مً بغالؽٍش
ً
 بلُىا، وجلشبا

ً
ت غً بالده، بل جحببا

جل غً الىصف وٍشبي غلى الخػذاد. ًا له مً غٍشب  راجه الخعىت، وصفاجه الجمُلت، ووحذها مىه فىق ما في الىفىط، مماً 

ظشة الػلُت ومذح صفاتها الجمُلت، ًبالغ في ؼىش الخ -ًم ححن وسد غلُىا  -وصف وداس، كذ ؤحى غىىم بيل غٍشب، وما بشح 

فت ب   لى حبها، وآزشها اإلاياجبت بليها.بلى ؤن اظخماٌ خىاصشها الؽٍش
ً
ورهش لىا في ؤزىاء رلً، ؤن  والػحن حػؽم كبل ألارن ؤحُاها

بكامخه ؤهله وؤوالده، في مملىت جىوغ جحذ هظش الخظشة الػلُت، وكصذ بحظاسهم بلُه لُلُمىا غىذه، وٍجخمؼ ؼمله بهم مذة 

فت، الىخابت بلى الخظشة الػلُت لهزًً العببحن الجمُلحن، وكذ آزشها بغالم الخظشة الػلُت  غىذها، فاكخظذ آسائها الؽٍش

بزلً، لُىىن غلى خاػشه الىٍشم، واللصذ مً محبخه، ًلذم ؤمشه الػالي بؼلب ؤهل الؽُخ ولي الذًً اإلاؽاس بلُه، وبصاحت 

 محترمحن، غلى ؤحمل الىحىه صخبت كاصذه الؽُخ الصالر ُت بهم، وججهحزهم بلُه مىشمحنلىصؤغزاسهم، وبصالت غىائلهم، وا

الػاسف العالً ألاوحذ، ظػذ الذًً معػىد اإلاىىاس ي، الىاصل بهزه اإلاياجبت ؤغضه هللا، وٍىىن ججهحزهم غلى مشهب مً  ،

ت بمظاغفت بهشام اإلاؽاس ب ليهم وسغاًتهم، والخإهُذ غليهم في هزا اإلاػنى، مشاهب الخظشة الػلُت، مؼ جىصُت مً بها مً البحٍش

ت، وان لهم ألامً وؤلاحعان فىق ما في ؤهفعهم، وٍشبي غلى ؤملهم، بحُث يهخم بزلً غلى ما غهذ  وبرا وصل مً بها مً البحٍش

آًاجه، بمىه بمالئىخه و  ًحشظهمً محبخه، وحمُل اغخماده، مؼ ما ًخحف به مً مشاظالجه، وملاصذه ومياجباجه. وهللا حػالى 

 وٍمىه بن ؼاء هللا.

ف. الخمذ هلل وصلىاجه غلى ظُذها  هخب خامغ غؽش صفش اإلاباسن مً ظىت ظذ وزماهحن وظبػمائت حعب اإلاشظىم الؽٍش

 . (30)محمذ وآله وصخبه وظلم (( 

 واملالخٔ ٖلى َظا املغؾىم ًجض فُه مً الهُاغت والبالغت في هخابت الغؾاثل , بط ؤن الؿلُان بغكىق 
ً
امتزج بالفسامت  ازخاع ؤؾلىبا

خىلى والبؿاَت ,  وَظا ٖاثض الى صًىان الاوكاء الظي ًسخو باملياجباث واملغاؾالث الٗامت التي جغص الى الؿلُان والهاصعة ٖىه , ٍو

                                                 
ىػ ، كيعد  763قصد ىنا الخميفة العباسي المتككؿ عمى اهلل : ىك أبك عبد اهلل محمد بف المعتضد ، كلي الخالفة بعد مكت أبيو سنة  (29)

اعتقمو كأكدعو في السجف لمدة ثـ سنة تخممتيا أحداث كثيرة منيا أف السمطاف برقكؽ  45سادس الخمفاء العباسييف بمصر ككانت خالفتو مدة 
 3ىػ . السيكطي ، تاريخ الخمفاء ، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ، ط  808أطمؽ سراحو ، فبقي خميفة لممسمميف الى أف مات سنة 

 . 353ـ ( ، ص  1964) القاىرة : 
 .  203ػ  202ابف خمدكف ، الرحمة ، ص  (30)
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ًرض الى الؿلُان ,  هظلً كُامه املىْف املؿاوٌ ًٖ الضًىان الخىكُ٘ ٖلى الىخب الىاعصة الى الضولت ,  خاملي ل هاعؾالو بخلضًم الب

 .  (31)البًرض الى الاماهً املسخلفت في الضولت 

 
ً
  فًال

ً
 ؤؾباب هجغة ابً زلضون الى  ًٖ ؤؾالُب املضح والثىاء للخفهُحن , مٗلال

ً
ُا ؤَي  مغهؼ مهغ الخًاعي في ؤًام صولخه , هاف

الافاصة مىه في املجاالث الضًيُت والضًىاهُت لضي الؿلُان وخغنه ٖلى زالف بحن الٗالمت وصولخه , وَى ما ًاهض مياهت ابً زلضون 

الٗالكت الىصًت بحن الخفهُحن واملمالًُ , بٗض ؤن قابها ش يء مً الجفاف هدُجت جبني  اؾخمغاع  . ولٗل مً آزاع َظا املغؾىم َى 

 .(32)الخفهُحن الخالفت 

 

 

 

 اؾخمغ ابً زلضون في جبىء املياهت الٗلمُت في صولت املمالًُ البرحُت , 
ً
الٗلماء م٘ وحىص الٗضًض مً  الىُْفيبهضاعة املكهض  مىفغصا

 املهٍغحن والكامُحن , بل ومً ؤثمت املظاَب الكافُٗت والخىفُت والخىبلُت . 

 (33)جىلُه الخضَعـ في املضعؾت اللمدُتلظلً هجض ؤن الؿلُان بغكىق كض كغبه الى مجلؿه وبضؤ ٌٗهض الُه بالىْاثف , مً طلً 

 ٌ وإلاا ظبحذ في اللج ألاصسق، وخؼىث مً ؤفم اإلاغشب بلى ؤفم اإلاؽشق، )) (34)بٗض ؤن ماث مضعؾها , وكض ٖلم ٖلى طلً باللى

حُث نهش النهاس ًىصب مً صفحه اإلاؽشق، وشجشة اإلالً التي اغتز بها ؤلاظالم تهتز في دوحه اإلاػشق، وؤصهاس الفىىن حعلؽ 

  مغلُىا مً غصىه اإلاىسق، وٍىابُؼ الػلى 
ً
، وغمشووي بحعاها

ً
فا والفظائل جمذ وؼلىا مً فشاجه اإلاغذق، ؤولىوي غىاًت وحؽٍش

ف، مً  ، زم ؤهلىوي لللُام بىظُفت العادة اإلاالىُت بهزا الىكف الؽٍش
ً
فا ، وهىشحي حػٍش

ً
، وؤوظػىا بهمتي بًظاحا

ً
ومػشوفا

والشفع الخبِث مً البالد، ومؼهش اللذط  حعىاث العلؼان صالح الذًً ؤًىب ملً الجالد والجهاد، وماحي آزاس الخثلُث

الؽٍشف ًم سحغ الىفش بػذ ؤن واهذ الىىاكِغ والصلبان فُه بميان الػلىد ًم ألاحُاد. وصاحب ألاغماٌ اإلاخلبلت ٌععى 

ًذًه في ًىم الخىاد، فإكامني العلؼان  سغبت غً  لخذَسغ الػلم بهزا اإلايان، ال جلذما غلى ألاغُان، وال  -ؤًذه هللا  -هىسها بحن 

، وبوي مىكً باللصىس، بحن ؤهل الػصىس، مػترف بالعجض غً اإلاظاء في هزا اللظاء، وؤها ؤسغب مً الؽإنالفظالء مً ؤهل 

                                                 
ىك كاتب السّر ، ككاتـ السر ُيطمؽ في حقّو: ناظر اإلنشاء الشريؼ المسؤكؿ عف االنشاء بقكلو ))كصؼ ابف شاىيف الظاىرم الشخص  (31)

كالكاتب عُضده معيف ، كعكف ُمسعد، كال ُبّد لممممكة منو ، كال ِغَنى ليا عنو  ...كناظر دكاكيف اإلنشاء الشريؼ ، ألّف بكؿ مممكة ديكاف إنشاء
زبدة كشؼ الممالؾ كبياف الطرؽ كالمسالؾ ، تحقيؽ الدكتكر عمر عبد السالـ تدمرم ، المكتبة  ىػ ( : 873(( . خميؿ بف شاىيف ) ت 

 . 180ـ ( ، ص  2011العصرية ) بيركت : 
ىػ عندما اتخذ أبك عبد اهلل محمد االكؿ  الحفصي لقب الخميفة ، كتمقب بالمستنصر باهلل . فبسط  650أعمف الحفصيكف الخالفة سنة  (32)

ىػ ، لذلؾ سارع المماليؾ لتالفي  656المغرب كاالندلس كالحجاز كسط ذىكؿ الخالفة العباسية التي ما لبثت أف سقطت سنة  سيطرتو عمى
ىػ الخالفة العباسية عندما استدعى أحد أفراد االسرة العباسية كلقبو بالمستنصر باهلل .  659ىذا االمر عندما أعمف الظاىر بيبرس سنة 

ىػ ( : تاريخ الدكلتيف المكحدية كالحفصية ، تحقيؽ محمد ماضكر ، المكتبة العتيقة )  894، محمد بف ابراىيـ ) ت لممزيد ينظر الزركشي 
ىػ ( : بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ،  تحقيؽ محمد مصطفى  930؛ ابف إياس ، محمد بف أحمد ) ت  37ـ( ، ص  1966تكنس : 

 .  95، ص  1ـ ( ، ج  1963زيادة ) القاىرة : 
المدرسة القمحية : تقع المدرسة بجكار جامع عمرك بف العاص كانت تعرؼ بدار الغزؿ ، فقاـ صالح الديف االيكبي بجعميا مدرسة  (33)

ىػ ، كأكقؼ عمييا قيسارية الكراقيف كضيعة في الفيـك ، كرتب فييا أربعة مف المدرسية فكانت مف أجَؿ مدارس  566لمفقياء المالكية سنة 
، كقد سميت بالقمحية ألف صالح الديف عندما أكقؼ عمييا ضيعة الفيـك التي كانت يزرع فييا القمح يأتييـ منيا القمح فسميت بذلؾ  المالكية

، ص  4. المقريزم ، المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاالثار المعركؼ بالخطط المقريزية ، الناشر مكتبة اآلداب ) القاىرة : د . ت ( ، ج 
201 . 

 . 225الرحمة ، ص  (34)
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ؤهل الُذ البُظاء واإلاػاسف اإلادعػت الفظاء، ؤن ًلمحىا بػحن الاسجظاء، وٍخغمذوا بالصفح والاغظاء، والبظاغت بُنهم 

مىجاة، والخعنى ًم ؤلاخىان مشججاة. وهللا حػالى ًشفؼ إلاىالها العلؼان في مذاسج  -ؼاء هللا بن  -مضحاة، والاغتراف مً اللىم 

ٍذًم غلى العادة ألامشاء وػمخه،  جػل للخعنى واإلالش ألاظنى، مىللبه ومأله، و ً آماله، ٍو اللبىٌ ؤغماله، وٍبلغه في الذاٍس

ًذ، وٍمخػىا باهفعاح وٍحفظ غلى اإلاعلمحن باهخظام الؽمل دولتهم ودولخه، وٍمذ كظ اة اإلاعلمحن وحيامهم بالػىن والدعذ

ً بشطىاهه في هزا الُىم العػُذ، بمىه وهشمه. واهفع رلً اإلاجلغ، وكذ ؼُػخني  آحالهم بلى ألامذ البػُذ، وَؽمل الخاطٍش

  الػُىن بالخجلت والىكاس، وجىاحذ الىفىط باألهلُت للمىاصب (( .

 وهٗاصجه هجض ؤن ابً زلضون ًمخضح ه
ً
  ثحرا

ً
ًٖ ازباث هفاءجه وملضعجه الٗلمُت وبىفـ الىكذ  الؿالَحن في ول ٖمل ًخىالٍ , فًال

 ًخىاي٘ في ٖلمه بٗض ؤن قهض له الىاؽ بالخلضمت في الٗلىم , م٘ املباَاة في ونف جىصٌٗه مً كبل الخايٍغً في طلً املجلـ . 

 زم 
ً
بٗض ؤن م  1384/ َـ  786ؾىت  لهكام الؿلُان بةؾىاص مىهب كاض ي اللًاة ألبً زلضون , وَظٍ املغة  جىالذ املىانب جباٖا

اث الامىع  (35)ٌٖؼ اللاض ي املاليي حمٌا الضًً بً زحر الؿىىضعي  الظي لم ًظهٍغ ابً زلضون باالؾم , م٘ ؤهه ٌٗغف ول مجٍغ

فلاٌ ًٖ جىلُه اللًاء املاليي  َىالً , لًى طلً واضح مً زالٌ الاخضار املضوهت في ول ؾىت مً كبل ماعخي طلً الٗهغ .
، ًذعى ول منهم (37)في دولخه، لبػع الجزغاث فػضله، وهى سابؼ ؤسبػت بػذد اإلازاهب سخؽ العلؼان كاض ي اإلاالىُت))(36)

 
ً
 إلاياوي، وجىىيها

ً
كاض ي اللظاة ... فلما غٌض هزا اللاض ي اإلااليي ظىت ظذ وزماهحن، اخخصني العلؼان بهزه الىالًت، جإهُال

بةًىاهه، وبػث مً هباس الخاصت مً ؤكػذوي بمجلغ الخىم  وؼافهخه بالخفادي مً رلً، فإبى بال بمظاءه، وخلؼ غليَ  بزهشي،

ً، فلصذ بما دفؼ بلي مً رلً اإلالام اإلاحمىد (( . وكض ؤقاع امللٍغؼي الى طلً الخضر بيل  باإلاذسظت الصالخُت بحن اللصٍش

 ًٖ جىهِب ابً زلضون لللًاء 
ً
ْىم ))(38)اَخمام وصكت كاثال ًَ ذ غبذ الشَّْحَمً ًب  ؤبى  ؼُخىا ؤظخذعي: ةَجاِظؼ غؽش  الازىحنَوِفي  ٍص

ت وخلؼ  َُّ اِلِى
َ ْ
َظاء اإلا

َ
ت ك ًَ َ

ان وال
َ
ؼ

ْ
ل ِه العُّ ُْ َجَبل َوغشض َغلَ

ْ
ى كلػت ال

َ
ُلَظاة  ، وللب ولي الّذًً غلُه ،خلذون ِبل

ْ
ي ال اض ِ

َ
فاظخلش ك

  اإلاالىُت
ً
ِمحر مْجِلغ  الؼىبغا الامحربعفاسة  ورلًغبذ الشَّْحَمً ًب خحر  الذًًَغً حماٌ  غىطا

َ
ذسَظت  وكشيء، الجىباوي ؤ

ْ
ِفي اإلا

ػَ 
ْ
ً غلى ال ت َبحن اللصٍش ىالىاصٍش

َ
َػال

َ
ْىله ح

َ
َماَهت غ ادة َوجيلم غلى ك

َ ْ
ا غشطَىا ألا ِجَباٌ ِبهَّ

ْ
ْسض َوال

َ ْ
َمَىاث َوألا  (( .(39)لى العَّ

م ٖىان 
ّ
 (40)وكض ٖل

ً
  ٖلى طلً الخضر بإهه لم ًىً خضزا

ً
 , بل وان ؤ ٖاصًا

ً
, ووان جلضمه في خٓىة الؿلُان وفي هُل املىانب  حىبُا

 
ً
  ؾَغٗا

ً
ٗه لضيهم ؤن  , وواهذ مىانب الخضَعـ واللًاء صاثما مُمذ حمهغة  الفلهاء والٗلماء املدلُحن , ولم ًًى مما ًدؿً وك

 ًفىػ بها الاحاهب الىافضون صونهم .

  
ً
للخفاٖل الخًاعي واملازغاث املخباصلت بحن مكغق الضولت الاؾالمُت ومغغبها , فلىال وحىص  ولٗل طلً الغؤي وان له ؤن ًيىن جفؿحرا

  َاالء الٗلماء ما وان الخالكذ
ً
 .  والخماػج مىحىصا

خباعاث التي ًم قإنها ؤن   ول املجامالث والٖا
ً
وفي مجاٌ جىلُه اللًاء هجض ؤن ابً زلضون كض ؾاع في طلً بفله الامام مالً جاعوا

 
ً
في وحىص مىافؿحن له , بل وان له ؤٖضاء ولما ؾىدذ لهم فغنت لُىالىا مىه , وكض طهغ مىهجه  جازغ ٖلى اللًاء , ووان طلً ؾببا

                                                 
جماؿ الديف السكندرم : قاضي القضاة جماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد بف خير السكندرم ، تكلى قضاء المالكية  لمظاىر برقكؽ  (35)

ىػ . السيكطي ، حسف  791ككاف خيرا دينا ، لكف الظاىر عزلو كعيف بدال منو ابف خمدكف ، ثـ رجع لمقضاء المالكي حتى كفاتو سنة 
 .  189، ص  2لمحاضرة ، ج ا
 .  205الرحمة ، ص  (36)
يقصد ابف خمدكف أف المذىب المالكي يأتي في المرتبة الرابعة في المذاىب المعتبرة في مصر في العصر المممككي . عمما أف القضاء  (37)

ىػ . لممزيد ينظر ابف تغرم  663سنة  الرسمي كاف كفؽ المذىب الشافعي ثـ قاـ السمطاف الظاىر بيبرس بجعمو كفؽ المذاىب االربعة في
 .  109، ص  7بردم ، النجـك الزاىرة ، ج 

 . 66، ص  5السمكؾ ، ج  (38)
 ( في سكرة االحزاب . 72إشارة الى اآلية الكريمة )  (39)
 . 71ـ ( ، ص  1933القاىرة : كرم ، مطبعة دار الكتب المصرية ): ابف خمدكف حياتو كتراثو الف محمد عبد اهلل (40)
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  ًشغبنيووفُذ حهذي بما ؤمىني غلُه مً ؤحيام هللا، ال جإخزوي في الخم لىمت، وال )) (41)في اللًاء
ً
ٍا غىه حاه وال ظؼىة، معى

 
ً
 بحم الظػُف مً الخىمحن، مػشطا

ً
 بلى الخثبذ  في رلً بحن الخصمحن، آخزا

ً
غً الؽفاغاث والىظائل مً الجاهبحن، حاهحا

 
ً
 بالفاحش، والؼُب ملخبعا

ً
في ظماع البِىاث، والىظش في غذالت اإلاىخصبحن لخحمل الؽهاداث، فلذ وان البر منهم مخخلؼا

صام بإهل بالخبِث، والخيام ممعىىن غً اهخلادهم مخجاوصون غما ًظهشون غلُه مً هىاتهم، إلاا ًمىهىن به مً الاغخ

لبعىن غليهم بالػذالت، فُظىىن بهم الخحر،   ً الؽىهت، فةن غالبهم مخخلؼىن باألمشاء، مػلمحن لللشآن، وؤئمت في الصلىاث،

وٍلعمىن لهم الخظ ًم الجاه في جضهُتهم غىذ اللظاة، والخىظل لهم، فإغظل دائهم، وفؽذ اإلافاظذ بالتزوٍش والخذلِغ 

، وجإدي بلي الػلم بالجشح في ػائفت منهم، (42)ا فػاكبذ فُه بمىحؼ الػلاب، ومالم الىياٌبحن الىاط منهم، ووكفذ غلى بػظه

ًٍ اللظاة، والخىكُؼ في مجالعهم، كذ دسبىا غلى بمالء الذغاوي،  فمىػتهم مً جحمل الؽهادة، ووان منهم هخاب لذواو

الخىىماث، واظخخذمىا لألمشاء فُما ٌػشض لهم مً الػلىد، بةحيام هخابتها، وجىزُم ؼشوػها، فصاس لهم بزلً  وحسجُل

ؼفىف غلى ؤهل ػبلتهم، وجمىٍه غلى اللظاة بجاههم، ًذسغىن به مما ًخىكػىهه مً غخبهم، لخػشطهم لزلً بفػالتهم، وكذ 

فلهي، ؤو هخابي، وٍبادس بلى رلً متى دغا بلُه  بىحهبلى حلها ٌعلؽ بػع منهم كلمه غلى الػلىد إلاحىمت، فُىحذ العبُل 

 في ألاوكاف التي حاوصث حذود النهاًت في هزا اإلاصش بىثرة غىاإلاه، فإصبحذ خافُت الؽهشة، 
ً
داعي حاه ؤو مىحت، وخصىصا

 
ً
 ؼاسػىه وؤحابىه،  مجهىلت ألاغُان، غشطت للبؼالن، باخخالف اإلازاهب اإلاىصىبت للخيام بالبلذ، فمً اخخاس فيها بُػا

ً
ؤو جملُيا

ًً طشبىا دوهه ظذ الخظش واإلاىؼ حماًت غً الخالغب، وفؽا في رلً الظشس في ألاوكاف، وػشق  مفخاجحن فُه غلى الخيام الز

 الغشس في الػلىد وألامالن (( . 

 
َ

ؤهه ٌكحر الى جضاُٖاث زُحرة في مازغاث  َظا الىو ًاهض ٖلى واك٘ اللًاء في صولت املمالًُ البرحُت ـ وبن وان ال ًجىػ الخٗمُم ـ بال

اث جُبُم الٗضٌ , فهى ٌكغ الى مىهجه الهاعم في جُبُم الاخيام مهما ولفه الامغ , وبالخإهُض كض ولفه طلً بىحىص  ٖلى مجٍغ

 
ً
  املتربهحن به مً الخاؾضًً والىاكمحن , لًى للخلُلت وحه واخض ؤن ابً زلضون وان هؼيها

ً
ُفا ؽ لم جًٗفه بما في ؤًضي الىا ٖف

ه الكهىاث في حغُحر الاخيام , وَظٍ قهاصاث ًم ٖلماء ٖهٍغ مثٌا ما كاله   الىاكمحنابً حجغ الٗؿلالوي ـ ولى ؤهه وان مً وحغٍغ

 يضٍ ـ 
ً
 الصُاهت (((43)ًٖ قُش له  هلال

َ
  )) ولم ٌؽتهش غىه في مىصبه بال

ً
فباؼش بحشمت ))(44) . هظلً وٗخه ابً حغغي بغصي كاثال

 وغظمت صائذة، وحمذث ظحرجه، ودفؼ سظائل ؤوابش الذولت وؼفاغاث ألاغُان (( .وافشة، 

  
َ

 ؤهه لم ًىٗم باملىهب  بال
ً
ال ان ما وحض املىافؿحن له  ٍَى  فؿٖغ

ً
, وكض طهغ ؤن ؾبب ٖؼله مً اللًاء لٗؼله ًٖ اللًاء  مضزال

 
ً
ًٖ وعوص هبإ غغق املغهب ومىث ؤَله فىافم طلً ٖؼله ًم اللًاء وجفهم الؿلُان لظلً  هدُجت زالفه م٘ ؤَل الضولت , فًال

وؤظلم الجى بُني وبحن ؤهل الذولت. ووافم رلً مصابي باألهل والىلذ، وصلىا مً اإلاغشب في العفحن، فإصابها كاصف مً ))

ح فغشكذ، ورهب اإلاىحىد والعىً واإلاىلىد، فػظم اإلاصاب والجضع، وسجر ا لضهذ، واغتزمذ غلى الخشوج غً اإلاىصب، الٍش

فلم ًىافلني غلُه الىصُح ممً اظدؽشجه، خؽُت مً هىحر العلؼان وسخؼه، فىكفذ بحن الىسد والصذس، وغلى صشاغ 

ب جذاسهني اللؼف الشباوي، وؼملخني وػمت العلؼان  في الىظش بػحن الشحمت، وجخلُت  -ؤًذه هللا  -الشحاء والُإط، وغً كٍش

مصؼلخها، فشدها بلى صاحبها ألاوٌ، وؤوؽؼني مً  -هما صغمىا  -زه الػهذة التي لم ؤػم حملها، وال غشفذ ظبُلي مً ه

 ًم اليافت باألظف والذغاء وحمُذ الثىاء، جلخظني الػُىن بالشحمت، وجدىاجى آلامٌا فَي 
ً
غلالها فاهؼللذ حمُذ ألازش، مؽُػا

 فُه كبل مً مشا
ً
 عي وػمخه وظل سطاه وغىاًخه (( .بالػىدة، وسحػذ فُما هىذ ساحػا

                                                 
 .  206الرحمة ، ص  (41)
عمى أحكامو بأنو كاف باشر بصكرة صعبة ، كيعزر  عمى ابف خمدكف نتيجة تكليو القضاء ، معمقان  لقد كاف ابف حجر العسقالني قاسيان  (42)

 بالصفع ، كذكر أنو كاف ال يقـك لمقضاة الذيف دخمكا لمسالـ عميو ، كذلؾ ذكر أنو لـ يغير زيو المغربي كلـ يمبس زم القضاة . ينظر رفع
 . 235ص  ـ (  ، 1998) القاىرة :  1االصر عف قضاة مصر  ، تحقيؽ عمي محمد عمر ، مكتبة الخانجي  ، ط

 . 236رفع االصر ، ص  (43)
 .  208، ص  7المنيؿ الصافي ، ج  (44)
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ً
, هدُجت خهىٌ جىافـ بِىه م  1385/ َـ  787ٗؼله في الؿاب٘ مً حماصي الاولى ؾىت لآزغ  بِىما طهغ ابً حجغ الٗؿلالوي ؾببا

م فيها ؤنها بسِ الغهغاوي فيها الخِ مً الؿلُان بغكىق ,  (45)وبحن الغهغاوي الغهغاوي فلام , الى ؤن ؤْهغ ابً زلضون فخىي ًٖؼ

ممً لضيهم ٖلم في الىخابت , فىحضث ؤنها مضلؿت , فلما ٖغف الؿلُان بظلً كام منها , فخىؾِ لضي حماٖت  والخبرئبالىفي 

 . (46)بٌٗؼ ابً زلضون 

ؼي ؤكضم مً ابً حجغ , بل ألهه كض ٖاف في مهغ وحاء بيل ل وؿلمومما ًجٗلىا ال  هظٍ الغواًت بهىعة مُللت لِـ ألن امللٍغ

 
ً
َلب م  1388/ َـ  791ؤهه في ؾىت  نغحرة وهبحرة ًٖ الاخضار , ختى ؤهه جُغق للغهغاوي ولم ًظهغ َظٍ الخاصزت , بل ؤوعص زبرا

 . (47)ن حؼاٍئ ماثت ؾىٍ م٘ السجًمىه ؤن ًىخب فخىي في الؿلُان بغكىق لىىه امخى٘ , فيا

 واهذ الاؾباب  
ً
 ؤنها واهذ بمثابت الكهغة والخمىحن البً زلضون , الظي اٖتٌز مضة زالزت ؾىىاث ٖىف وؤًا

َ
التي ؤصث الى ٖؼله , بال

 والخإلُف ,  واملُالٗت الضعوؽفيها ٖلى 
ً
  الامغ الظي حٗله ًيىن مُلبا

ً
 حُِٗىه  جم في املضاعؽ اململىهُت , فلض مجخمُٗا

ً
في  مضعؾا

مىالها  وبَن )) ...  (49)التي كٌا ٖنها في ًىم حُِٗىه مضعؾا للفله املاليي (48)املضعؾت الٓاٍَغت والتي ؾمُذ باؾم الؿلُان بغكىق 

ض اللاهش، الػاٌد الؼاهش، اللائم بإمىس ؤلاظالم غىذما ؤغُا حملها ألاهخاد ، وكؼب دائشة اإلالً العلؼان اإلالً الظاهش، الػٍض

الزي ؤػلؼ هللا مً حاؼِخه ألابذٌا وؤهبذ ألاوجاد، ومىفم ؤظىاق الػض بما بزٌ فيها مً حمُل هظشه اإلاذخىس والػخاد، سحمت 

هللا اليافلت للخلم، وٍذاه اإلابعىػخان باألحل والشصق، وظله الىاقي للػباد بما اهخىفهم مً الػذٌ والخم، كاصم الجبابشة، 

ى آزاس ألاغاظم مً اللُاصشة، وروي الخُجان مً الخبابػت وألاواظشة، ؤولي ألاكُاٌ وألاظاوسة، وحائض كصب العبم واإلاػفي غل

في اإلالىن غىذ اإلاىاطلت واإلافاخشة، ومفىض ألامىس بةخالصه بلى ولي الذهُا وآلاخشة، ماٍذ ولمت اإلاىحذًً، وسافؼ دغائم الذًً، 

حن ؤبى ظػُذ. صذق هللا فُما ًلخفي مً هللا ظىىهه، وحػل الىصش ظهحره، هما حػل ظلؼان اإلاعلم وظهحر خالفت اإلاامىحن،

ىه، والػض خذًىه، ووان ولُه غلى اللُام بإمىس اإلاعلمحن ومػُىه، وبلغ ألامت في اجصاٌ ؤًامه، ودوام ظلؼاهه، ما  العػذ كٍش

ه آفاق غذله وهذاًخه، ووضخذ ؼىاهذه غلى بػذ وبن ما ؤهخجخه كشائح همخه وغىاًخه، وؤػلػخ ... ًشحىهه مً هللا وٍاملىهه

مذاه في الفخش وغاًخه، وهجر ملاصذه في الذًً وظػاًخه، هزا اإلاصىؼ الؽٍشف، والهُيل العامي اإلاىُف، الزي ساق الىىاهب 

ت جشجِبه وسصفه، ال  حعىه وظشفه، وؤعجض  لت بل اليلم السخشٍت جمثُله ووصفه وؼمخ بمؼاولت السخب ومىاو  الهمم البؽٍش

ض وؤهفه، واصدهى بلبىط العػادة واللبٌى مً هللا غؼفه ، بن فاخش بالغ الىلُذ، وان له الفخاس، ؤو باهى  الؽهب ماسهه الػٍض

 ..ىػاء وغمذان، كامذ بذجخه آلازاس.اللصش وؤلاًىان، ؼهذ له اإلاحشاب واإلاىاس، ؤو هاظش ص

 وحلذ 
ً
، ووػمت غظمذ مىكػا

ً
 وامخىاها

ً
 غً الجماغت، زم هظمني مػهم جؼىال

ً
، وؤها وبن هىذ للصىس البظاغت، مخإخشا

ً
ؼإها

 غلى هاالء ألائمت، فعمحهم ٌغؼي وٍلخم، وبمىاهب الػفى وال
ً
مً  خجاوص ًمىح وٍخحف. وبهما هي سحمتوللػىد الهمت، غُاال

ه وحبره وجمذ، مىالها العلؼان ؤًذه هللا خصذ هما غمذ، ووظمذ ؤغفاٌ الىىشة وؤلاهماٌ وظمذ، وهملذ بها مىاهب غؼف

وكذ ًيخظم اإلاش مؼ اإلاشحان، وجلخبغ الػصائب بالخُجان، وجشاض اإلاعىمت الػشاب غلى معابلت الهجان، واليل في هظش مىالها 

فه، وكىام الخُاة وآلاماٌ بلؼائف بحعاهه وصىىفه، وهللا ًىصغىا ؼىش  فه، وألاهلُت بخإهُله واإلاػشفت بخػٍش العلؼان وجصٍش

ىفاء بؽشػه في هزا الىكف وجيلُفه، وٍحمي حماه مً غحر الذهش وصشوفه، وٍفيء غلى ممالً ؤلاظالم مػشوفه، وٍىفلىا لل

ه كشة الػحن في هفعه وبيُه، وحاؼُِه وروٍه، وخاصخه ولفُفه، بمً هللا وفظله (( .  ظالٌ ؤغالمه وسماحه وظُىفه، وٍٍش

                                                 
الركراكي : شمس الديف محمد الركراكي المغربي مف فقياء المالكية ، كاف مف الفقياء المشيكريف بالتقكل كالصالح ، تكلى العديد مف  (45)

 .  312، ص  5، ج  لسمكؾ ىػ . المقريزم ، ا 792الكظائؼ كالتدريس كالقضاء ، تكفي سنة 
 .  235رفع االصر ، ص  (46)
 .  265، ص  5السمكؾ ، ج  (47)
ىػ ، ككاف المشرؼ  786المدرسة الظاىرية : سميت عمى اسـ السمطاف الظاىر برقكؽ ، تقع بيف القصريف بكشر في عمارتيا سنة  (48)

 .  271، ص  2ىػ  . السيكطي ، حسف المحاضرة ، ج  788الخميمي ، كتـ االنتياء منيا سنة  عمييا االمير جركس
 .  233ػ  230الرحمة ، ص  (49)



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 753 

 
  

 
ً
ال بضو ؤهه لم ًبم فيها ٍَى ان ما جم ٖؼله منها , لخ  ٍو م  1387/ َـ  789في ؾىت يىن وحهخه امللبلت الى الضًاع امللضؾت , فبط ؾٖغ

فضزل مىت املىغمت في الثاوي مً طي الدجت , وملا ؤصي الفٍغًت عح٘ الى مهغ في حماصي  زغج ابً زلضون لخإصًت فٍغًت الدج ,

, فلام الؿلُان بةهغامه وخضزه بما حغي له َىان , مظهغا بًاٍ ؤهه صٖا له بالخحر , فلابل الؿلُان  م  1388/  َـ 790الاوٌ ؾىت 

 
ً
, بٗض ؤن ٖؼله مً الخضَعـ بمضعؾخه , وكض  م 1388/ َـ  791في قهغ مدغم ؾىت  (50)للخضًث بمضعؾت نغغخمل , وكغعٍ مضعؾا

 
ً
  افخخذ الخضَعـ بسُبت له والٗاصة مثيُا

ً
مىالها العلؼان اإلالً الؼاهش، الػٍضض اللاهش، ؼشف  وبَن )) (51)بها للؿلُان ومبجال

ألاوائل وألاواخش، وسافؼ لىاء اإلاػالي واإلافاخش، سب الخُجان وألاظشة واإلاىابش، واإلاجلي في مُذان العابلحن مً اإلالىن ألاوابش، في 

ًذ وغذ ًا في ظله اإلاذ ًه الظافش، ووافل الشغا ُذ وسؤ له الىافش، ومؼلؼ ؤهىاس الػض الضمً الغابش، حامل ألامت بىظشه الشؼ

ًام، ظُذ اإلالىن والعالػحن،  والعػادة مً ؤفله العافش، واظؼت العلً مً هزا الىظام، والخاج اإلاحلى في مفاسق الذوٌ وألا

ل وبوػامه، وؤػٌا ف ي بشهت ؤلاظالم واإلاعلمحن، وافل ؤمحر اإلاامىحن، ؤبى ظػُذ. ؤغلى هللا ملامه، ووافإ غً ألامت بحعاهه الجٍض

ػمل الىظش الجمُل في بؼادتها وجلذٌعها،  العػادة والخحراث ... زم صشف هظشه بلى بُىث هللا مػنى بةوؽائها وجإظِعها، َو

ًاهله لىظائفها ودسوظها، فُظفي غلُه بزلً  وٍلشض هللا اللشض الخعً في وكفها وجحبِعها وٍىصب فيها لبث الػلم مً 

بملىها ومصشها، وفاخشث ألاهام بضمانها الضاهش وغصشها. وخظػذ ألاواوًٍ  مً الػىاًت ؤفخش لبىظها، حتى صهذ الذولت

 بميانها، واهتزث ألاهىان للمفاخشة بؽإنها، وجىفل الشحمً، إلاً اغتز به ؤلاًمان، 
ً
إلًىانها الػالي وكصشها، فابخهج الػالم ظشوسا

ن جذَسغ الخذًث بهزه اإلاذسظت وكف ألامحر ووان مما كذ ًم به آلا ،  الضمان، بىفىس اإلاثىبت وسجخانها وصلر غلى ًذه

ػشض غلى الشحمً  -صشغخمؾ مً ظلف ؤمشاء الترن، خفف هللا حعابه وزلل في اإلاحزان  هخابه، وؤغظم حضاءه في هزه  -ًىمٌ 

ُاظها، وغشفذ مىه ؤهىاغها وؤحىاظها،   بالىػمت التي صدخذ ك
ً
ًت حذد لي لباظها، وبًثاسا الصذكت الجاسٍت وزىابه، غىا

مخثلذ اإلاشظىم، واهؼللذ ؤكُم الشظىم، وؤؼىش مً هللا وظلؼاهه الخظ اإلالعىم. وؤها مؼ هزا مػترف باللصىس، بحن ؤهل فا

الػصىس، معخػُز باهلل وبشهت هاالء الخظىس، العادة الصذوس، ؤن ًجمح بي مشهب الغشوس، ؤو ًلج ؼُؼان الذغىي والضوس، 

العلؼان بصالر ؤغماله، وَػشفه الخعنى وصٍادة الخظ ألاظنى في غاكبخه ومأله،  في ش يء مً ألامىس. وهللا حػالى ًىفؼ مىالها

ه في ظلؼاهه وبيُه وحاؼِخه وروٍه كشة غُىه وسض ى آماله، وٍذًم غلى العادة ألامشاء ما خىلهم مً سطاه وبكباله،  وٍٍش

 الخم واغخماله بمً هللا  خمادوٍحفظ اإلاعلمحن في هزا ألامش العػُذ بذوامه واجصاله، وَعذد كظاتهم وحيامهم الغ

 وبفظاله (( .

ومما ًدؿب ألبً زلضون هجاخه الضبلىماس ي بحن مهغ واملغغب , جلً الىُْفت التي َاملا مثلها في خلب مسخلفت , ففي مىؾم 

, والفلُه ؤبى اللاؾم بً مدمض بً الدج الخلى بصخهِخحن مغغبِخحن , كاض ي الجماٖت بغغهاَت ؤبى الخؿً ٖلي بً الخؿً البني 

جً , وهالَما ًدمالن عؾالت زانت , الاولى مً الىػٍغ الغغهاَي ٖبض هللا بً ػمغن ,  ؤبي اسخاق ابغاَُم الؿاخلي املٗغوف بالٍُى

بل ًُلبان مىه مهحر الىخب التي اعؾلىَا له , وفي امللاخملها ابغاَُم الؿاخلي , والثاهُت مً كاض ي الجماٖت , ًُلبان مىه مٗغفت 

بعؾاٌ الىخب املىحىصة ٖىضٍ لهم 
(52) 

                                                 
المدرسة الصرغتمشية : تقع خارج القاىرة بجكار جامع أحمد بف طكلكف  ، كىي مف ضمف قطائع ابف طكلكف ، فأخذىا االمير سيؼ  (50)

سمطاف الناصر قالككف الذم كاف مف مماليكو، فابتدأ في بناء المدرسة يـك الخميس مف شير رمضاف سنة الديف صرغتمش الناصرم نسبة لم
ىػ ، كىي تعد مف أبدع المباني كأجميا ، كقد عمؿ ليا حفال بييجا حضره االمراء كالقضاة  757ىػ كانتيى منيا في جمادل االكلى سنة  756

 .  264، ص  4. المقريزم ، الخطط ، ج 
 . 234الرحمة ، ص  (51)
)  2في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف االكبر ، تحقيؽ خميؿ شحادة ، دار الفكر ، ط العبر كديكاف المبتدأ كالخبر (52)

 . 663، ص  7، ج  ـ ( 1988بيركت : 
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إ لإلمام مالً ) عخمه هللا ( الظي كٌا ٖىهوًم   َم الىخب التي كام ابً زلضون في جضَعؿها , هخاب املَى ))فةهه مً ؤصٌى  (53)ؤ

العجن، وؤمهاث الخذًث، وهى مؼ رلً ؤصل مزهبىا الزي غلُه مذاس معائله، ومىاغ ؤحيامه، وبلى آزاسه ًشحؼ الىثحر مً 

 فلهه (( . 

 
ً
ملظَبه , ومداولت مىه ليكغ َظا الفله في مهغ الكافُٗتـ  بن صح الخٗبحرـ   ولٗل ازخُاع ابً زلضون لفله الامام ماًل َى اْهاعا

 مً 
ً
  زالٌ الاخيام الفلهُت وآلاعاء الخضًثُت التي امخاػ بها فله الامام مالً , ول َظٍ املُُٗاث حٗلذ مً ابً زلضون ٖامال

ً
 مازغا

 
ً
 بحن املكغق واملغغب , فدهل الامتزاج والخفاٖل .  وجفاٖال

ُفت ؤزغي لِؿذ بإكل ؤَمُت مً الخضَعـ , بل هي مهمت في مٗاًىت  وزضمت املدخاححن مً الفلغاء ؤهُُذ بابً زلضون ْو

ٍ الؿلُان الىٓغ في زاهلاٍ بُبرؽ
َ

م ممً ًضزل في خىمهم , فلض وال   (54)واملٗضمحن وغحَر
ً
في الخىؾٗت  , وواهذ َظٍ الىُْفت ؾببا

 . (55)ٖلُه وجدؿً ؤخىاله املٗاقُت 

ٍى   َ  لىً طلً لم ًضم
ً
 مً ًلبغا الىانغي  ال

ً
ُت هاثب خلب بط حٗغى بغكىق لخمغص وٖهُان كام به هال ؾىت ومىُاف هاثب ملُ

ف الظي جدالف افلض ؤٖلً ًلبغا جمغصٍ يض الؿلُان هدُجت ؾُاؾخه ججاَه وطَب هدى خلب مخفلا م٘ مىُ,  م 1388/  َـ 791

ان ما  (56)الى الىغن  الهغب بغكىق  فايُغ مً صزٌى اللاَغة والؿُُغة ٖلى ملالُض الامىع  ا بٗض فترةاؾخُٖامٗه , و  . وؾٖغ

 . (57)بٗض ٍَؼمتهم م  1389/ َـ  792جىافـ املخمغصون بُنهما فاؾخغل بغكىق طلً وجمىً مً الٗىصة للخىم ؾىت 

ُفخه هدُجت ؾُُغة ًلبغا ومىُاف , زم ما لبث ؤن ٖاص اليها بٗض جمىً  َظٍ الاخضار ؤزغث ٖلى ابً زلضون الظي ٌٖؼ مً ْو

 فإغاد ))(58)بغكىق مً الٗىصة للخىم 
ً
 بشد الػضلت، غاهفا

ً
 بالػافُت، البعا

ً
لي ما وان ؤحشاه مً وػمخه، ولضمذ هعش البِذ ممخػا

عه (( .  غلى كشاءة الػلم وجذَس

بُان مياهخه وؤزٍغ الخًاعي في مهغ , في مجٌا الضبلىماؾُت بحن مهغ اململىهُت وجىوـ الخفهُت , وهي واهخلل ابً زلضون في 

 لىاحباث , مهمت حلُلت جفىق ول املهماث وا
ً
فبضؤ مكغوٖه بظهغ الهالث الضبلىماؾُت بحن البلضًً مً ٖهغ نالح الضًً مغوعا

ت , زم صولت املمالًُ البرحُت , ولٗل ؤوٌ بقاعة الى جفُٗل جلً الخُىة هي كىله  وإلاا وصلذ بلى مصش، ))(59)بضولت املمالًُ البدٍغ

العلؼان بخىوغ ًىمئز، وؤخبرجه بما غىذ اإلالً الظاهش مً الدؽىف واجصلذ باإلالً الظاهش، وغمشوي بىػمه وهشامخه، واجبذ 

 مً اإلاغشب، إلاا فيها مً جحمل الؽذة والصبر غلى اإلاخاغب، ووان ًلىٌ مثل رلً، وؤن خُل مصش 
ً
بلى حُاد الخُل، وخصىصا

بما ًيخلُه مً  كصشث بها الشاحت والخىػم، غً الصبر غلى الخػب، فحظظذ العلؼان بخىوغ غلى بجحاف اإلالً الظاهش 

                                                 
 .  234الرحمة ، ص  (53)
داخؿ باب النصر في القاىرة ، كىي أجؿ خانقاه  بالقاىرة بنيانا كأكسعيا مقدارا كأتقنيا صنعة ،  خانقاه بيبرس : تقع الخانقاه (54)

ىػ ، كقد اشترل امالكا  709ىػ  كفرغ مف بناءىا سنة  706بناىا السمطاف ركف الديف بيبرس قبؿ أف يتكلى السمطنة في سنة 
ـ ، كلما فتحت قرر فييا  أربعمائة صكفي كفي رباط الخانقاه الذم بناه بجكاره مائة مف الجند لضميا لمخانقاه بدكف تعسؼ كال ظم

ـ منو يكميا المحـ كالخبز كالحمكل ، كرتب  ، فضال عف أبناء الناس ـ السبؿ ، كجعؿ فييا مطبخا يفرؽ عميي الذيف انقطعت بي
 .  286، ص  4فييا دركسا لمحديث النبكم الشريؼ ، كأكقؼ عمييا عدة أكقاؼ . المقريزم ، الخطط ، ج 

 .  246الرحمة ، ص  (55)
 عقد الجماف في تأريخ اىؿ الزماف ، تحقيؽ عبدالرزاؽ الطنطاكم ،ىػ ( : 855بدر الديف محمكد بف أحمد ) ت ،  العيني (56)

 . 289، ص 24ـ( ج1985مطبعة عالء  )القاىرة :
 .  464، ص  3المقريزم ، السمكؾ ، ج  (57)
 .  221الرحمة ، ص  (58)
 . 266، ص  المصدر نفسو (59)
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الجُاد الشائػت، فبػث له خمعت اهخلاها مً مشاهبه، وحملها في البحش في العفحن الىاصل بإهلي وولذي، فغشكذ بمشس ى 

ت، وهفلذ جلً الجُاد، مؼ ما طاع في رلً العفحن، وول ش يء بلذس(( .  ؤلاظىىذٍس

كض هلم ٖلُه ؾلُان بني مٍغً ) ؤبي الٗباؽ ( فىخب وهجض ؤن ابً زلضون كض حكف٘ ٖىض الؿلُان بغكىق لكُش مً املغغب وان 

ًا ًم اللماف والُُب واللس ي , وكض ؤونٍا باهخلاء الخُل مً املغغب , فلبل  ٗه َضا بظلً الى ؾلُان املغغب ًدك٘ف به وم

 . (60)ؾلُان املغغب الكفاٖت , لىً الخُىٌ التي اهخلاَا لم جهل بؿبب مىجه 

مهمتها مباصلت الهضاًا وبىفـ الىكذ  م 1396/ َـ 799زم زغحذ ؾفاعة حضًضة مً مهغ الى املغغب بةقغاف ابً زلضون في ؾىت  

قغاء الخٌُى املغغبُت , ووان امليلف بظلً مملىن الؿلُان كُلىبغا , فلام ابً زلضون بخلضًم الىصح والاعقاص له باللٌى 
له، فإؼشث بالىخاب في رلً بلى ظلؼان جىوغ مً اإلاىحذًً، وؼاوسوي في رلً فىافلخه، وظإل))(61) ني هُف ًىىن ػٍش

وظلؼان جلمعان مً بني غبذ الىاد، وظلؼان فاط واإلاغشب مً بني مشًٍ، وحمله ليل واحذ منهم هذًت خفُفت مً اللماػ 

  والؼُب واللس ي (( .

وٖاصث جلً الؿفاعة في نهاًت الؿىت ميللت بالىجاح وامللهض الظي مً ؤحله زغحذ ووان مجمٕى الهضاًا التي خهل ٖليها هي 

ًت صاحب اإلاغشب حؽخمل غلى خمعت وزالزحن مً غخاق الخُل بالعشوج واللجم الزهبُت، والعُىف اإلاحالة، )) وواهذ هذ

ش والىخان  مً ؤكمؽت الخٍش
ً
جلمعان  . وهذًت صاحب مً ؤحعً هزه ألاصىافوالصىف والجلذ، مىخلاة  وخمعت وزالزحن حمال

 مً ألاكمؽت.حؽخمل غلى زالزحن مً الجُاد بمشاهبه
ً
وهذًت صاحب جىوغ حؽخمل غلى زالزحن مً الجُاد  ا اإلامىهت، وؤحماال

ًى   في مغؽاة ببراكؼ الثُاب مً غحر مشاهب، وولها ؤهُم في صىػه معخؼشف في هىغه، وحلغ العلؼان 
ً
 فخما

ً
م غشطها حلىظا

بًىاهه، وحظش الشظل، وؤدوا ما ًجب غً ملىههم. وغاملهم العلؼان بالبر واللبىٌ، واهصشفىا بلى مىاصلهم للجشاًاث الىاظػت، 

وألاحىاٌ الضخمت. زم حظش وكذ خشوج الخاج، فاظخإرهىا في الدج مؼ محمل العلؼان، فإرن لهم، وؤسغذ ؤصودتهم. وكظىا 

بلى حظشة العلؼان ومػهىد مبرجه. زم اهصشفىا بلى مىاػنهم، وؼُػهم ًم بش العلؼان وبحعاهه، ما مأل  حجهم، وسحػىا

حلائبهم، وؤظنى رخحرتهم، وحصل لي ؤها مً بحن رلً في الفخش رهش حمُل بما جىاولذ بحن هاالء اإلالىن مً الععي في الىصلت 

فهم .(62)الباكُت غلى ألابذ، فحمذث هللا غلى رلً ((  وجلضًغ مً الىو ؤٖالٍ ؤن ابً زلضون كض قٗغ بالفسغ في هجاح مهمخه  ٍو

 ؾالَحن املغغب الثالزت للؿفاعة التي زغحذ مً مهغ . 

 م  1398/ َـ  801وفي ؾىت 
ً
ٖىه ملضة ؤعبٗت ٖكغة ؾىت , بؿبب ما طهٍغ  ٖاص ابً زلضون لللًاء مغة زاهُت بٗضما وان مٗؼوال

زم ما لبث ؤن ماث بغكىق وخل مدلت ابىه الىانغ فغج الىاقىن به والىاكمىن ٖلُه , فإصي ما ٖلُه بيل هؼاَت وٖلى ؤجم وحه , 
  هدُجت الخدٍغٌ مً ملغبُه ٖلى ٖؼله وحُٗحن م  1400/  َـ 803الظي ما لبث ؤن ٖؼله ًم اللًاء في مدغم ؾىت  (63)

ً
ٖىه  بضال

 .  (64)وَى هىع الضًً بً الخالٌ , فغح٘ ابً زلضون للخضَعـ والخإلُف 

ؽ لهظا اَـ خُث اؾخىلى ٖلى مضًىت خلب , وؾاع باججاٍ صمكم , فهل٘ الى 803وفي ؤزىاء طلً كام جُمىعلىً بمهاحمت الكام ؾىت 

التي هي الازغي ؤعحفذ وتهُإث للمىاحهت , فسغج الؿلُان الىانغ بٗؿاهٍغ بصخبخه اللًاة الخبر , وونلذ الاهباء الى مهغ 

                                                 
 . 267، ص  المصدر نفسو (60)
 . 267، ص  الرحمة (61)
 .  271، ص  المصدر نفسو (62)
مصرم المكلد تكلى  الناصر فرج : أبك السعادات فرج بف السمطاف الممؾ الظاىر ابف أَبي سعيد برقكؽ بف االمير أنص الجركسي (63)

ق بعد مكت ابيو كقاـ بتدبير ممكو ايتمش البجاسي. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر : ابف تغرم بردم ، النجـك الزاىرة ، 801السمطنة  سنة 
 . 168، ص 6؛ السخاكم ، الضكء الالمع ، ج 131، ص12ج
 .  275الرحمة ، ص  (64)
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فخجافُذ غً رلً. زم ؤظهش الػضم غلي بلحن اللىٌ، ))(65)الاعبٗت ومٗه ابً زلضون , الظي وان واٍع للخغوج لىال الخإهُض ٖلُه 

م مً ل ؤلاوػام فإصخُذ، وظافشث مػهم مىخصف ؼهش اإلاىلذ الىٍش   ظىت زالر (( . وحٍض

 لألخضار التي ٖاقها املٗؿىغ اململىوي , فمً حهت هجىم جُمىعلىً
ً
ٖلى صمكم , ومً حهت ؤزغي  وكضم ابً زلضون جىيُدا

الىانغ للغحٕى واللًاء ٖلى املتربهحن , وخُاٌ طلً بلذ  عحٕى بٌٗ الامغاء ملهغ للؿُُغة ٖلى الؿلُت , الامغ الظي خضا ب

قمغ ؾاٖض املباصعة لخفٔ املضًىت مً اللخل  املضًىت ـ صمكم ـ جىاحه الخُغ املغىلي بال ؾلُان , فيان الضوع ٖلى ابً زلضون الظي

 ملترخهمواجفم الامغ ٖل البُل ,و 
ً
فخؽِذ )) (66)ى حؿلُم املضًىت بال كخاٌ , وجلضم ابً زلضون الهفىف ملالكاة جُمىعلىً ٖاعيا

 بلى حماغت اللظاة غىذ الباب، وػلبذ الخشوج ؤو الخذلي مً العىس، إلاا حذر غىذي مً 
ً
البادسة غلى هفس ي، وبىشث سخشا

  جىهماث رلً الخبر (( .

 
ً
 ))(67)جمذ ملابلت جُمىعلىً في ٖؿىٍغ الظي ونف مجلؿه وما صاع بُنهما مً خضًث   وفٗال

ً
ودخلذ غلُه بخُمت حلىظه، مخىئا

. فلما دخلذ غلُه ٌؽحر  فله، وصخاف الؼػام جمش بحن ًذًه،غلى مش 
ً
 حللا

ً
 ؤمام خُمخه، حللا

ً
بها بلى غصب اإلاغل حلىظا

بًماءة الخظىع، فشفؼ سؤظه، ومذ ًذه بلي فلبلتها، وؤؼاس بالجلىط فجلعذ حُث اهتهُذ. زم  فاجحذ بالعالم، وؤومُذ

  اظخذعى مً بؼاهخه الفلُه غبذ الجباس بً الىػمان مً فلهاء الخىفُت بخىاسصم، فإكػذه ًترحم ما بُيىا (( .

ٖت , في وكذ كض ؤعحف املٗؿ ًت الخُىعة والصجا ىغ اململىوي بإؾٍغ , وَى مىكف ٌسجل له للض حاءث مباصعة ابً زلضون في غا

ْاَغ الامغ زباث وصفٕا ًٖ املضًىت التي اؾخهغزذ الٗلماء واللاصة . والظي يهمىا ًم  بغٌ الىٓغ ًٖ املغؼي وامللهض , لىىه في 

 .  (68)لىً حؿلُم املضًىت بال كخاٌَظا الللاء هجاح ابً زلضون في اكىإ جُمىع

 الى مهغ التي َاملا ما ؤخبها فهي بُئخه التي جيللذ حهىص ابً زلضون في الخفا
ً
ّ ٖلى املضًىت مً بُل جُمىعلىً , فلل عاحٗا

 لكغل مىهب 
ً
 ًٖ جللُضٍ الىْاثف الجلُلت . وهجض ابً زلضون جىاكا

ً
اخخًيخه ووفغث له مخُلباث الِٗل الغغُض , فًال

ٖت بكٍغت ال مىام منها , لظلً حاء ونف ابً حغغي اللًاء الظي جغصص ٖلى لؿاهه بإهه ؤمحن بما في ؤًضي الىاؽ , وَظٍ هؼ 

 . )) سحمه هللا ما وان ؤحبه في اإلاىصب (((69)لخُلٗاجه للمىهب في مدلها 

ٍ اللًاء في ؤوازغ قٗبان مً ؾىت 
َ

 ًٖ اللاض ي حماٌ الضًً  م  1400/  َـ 803لظلً هجض ؤن الؿلُان الىانغ كض وال
ً
بضال

خه لللًاء  (70)الاكفهس ي واظخمشسث غلى الخاٌ التي هىذ غليها مً اللُام بالخم، وؤلاغشاض ًغ ))(71), ووالٗاصة ونف واًل

 ألاغشاض، وؤلاهصاف مً اإلاؼالب (( .

 

 

 

 ؤن طلً لم ٌعجب 
َ

ـ  فؿٗىا الى الؿلُان فلام بٗؼله في ؤوازغ عحب ؾىت بال َـ , وولى  803مًم ال ًضًىىن الخمـ  خؿب ونفه

 . (73)هدُجت يغىَاث ٖلى الؿلُان  (72)ٌ الضًً البؿاَيمياهه حما

                                                 
 . 287، ص  المصدر نفسو (65)
 . 288 ، ص المصدر نفسو (66)
 . 289، ص  الرحمة (67)
 . 293، ص  المصدر نفسو (68)
 .  209، ص  7المنيؿ الصافي ، ج  (69)
المالكي ، مف عمماء القاىرة كتكلى  جماؿ الديف االفقيسي : ىك عبد اهلل بف مقداد بف اسماعيؿ قاضي القضاة جماؿ الديف االقفيسي (70)

 126، ص  7ىػ . ابف تغرم بردم ، المنيؿ الصافي ، ج  823القضاة لعدة مرات ، كاف محمكد السيرة في القضاء دينا خيران ، تكفي سنة 
. 
 .  299الرحمة ، ص  (71)
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وكض جيبه لهظٍ الخالت ـ الٌٗؼ والخىلُت ـ املاعر ابً حجغ الٗؿلالوي ٖلى الغغم مً ٖضم جىافله م٘ ابً زلضون في مىهجه في 

ُه مً ؤلِاهاهت َما ال مضٍذ ))(74)اللًاء لىىه كٌا ولمت الخم ججٍا ٖؼله 
َ
ُه. وحصل ل

َ
وادغىا غلُه بإمىس هثحرة ؤهثرها ال حلُلت ل

 (( . غلُه

ت البؿاَي ؾىي زالزت ؤقهغ ختى جم ٖؼله مً كبل الؿلُان في ؤواثل طي الدجت مً الٗام هفؿه , وعح٘ ابً  ولم جمٌ ٖلى واًل

, لُدل مياهه م  1403/ َـ  806فلام بٗؼله في عبُ٘ الاوٌ ؾىت ,  زلضون لللًاء مغة عابٗت , وبلي في املىهب ملضة ؾىت وقهغان

ان ما جم ٖؼله في عحب ؾىت  , وؤُٖض ابً زلضون في قٗبان ًم الٗام هفؿه  , وجىغع م  1404/ َـ  807البؿاَي , الظي ؾٖغ

  (75)م  1405/ َـ  808قٗبان مً ؾىت الٌٗؼ ألبً زلضون في الؿاصؽ والٗكٍغً مً طي اللٗضة , الى ؤن ؤُٖض للمغة الؿاصؾت في 

َـ , ًٖ ٖمغ ؾذ وؾبٗىن ؾىت وزمؿت  808ألعب٘ بلحن مً قهغ عمًان ؾىت  , بلي الامغ هظلً الى ؤن جىفي فجإة في ًىم الاعبٗاء

 , وصفً 
ً
 . (77)زاعج باب الىهغ الىاكٗت  (76)ملابغ الهىفُت في وٖكغون ًىما

اث , فُيبغي اللىٌ ؤن ابً زلضون ٖلى مؿخىي الخضَعـ واللًاء وان وبطا ؤعصها اؾخٗغاى مىجؼاث ابً  زلضون ٖلى وافت املؿخٍى

 
ً
 مً الجزاَت والاماهت والصجاٖت في بنضاع الاخيام , غحر مباٌ للٗىاَف واملازغاث , فهظا ابً حجغ الٗؿلالوي ًهفه  همىطحا

ً
فٍغضا

 
ً
  . والتردد الُه (()) جللاه ؤهلها وؤهشمىه ، وؤهثروا مالصمخه  (78)كاثال

 في وكغ املظَب املاليي في مهغ م٘ بُان آزاع الامام م
ً
 َُبا

ً
الً ؤما في مجاٌ الخإزحر الٗلمي واملٗغفي , فال غغو ؤن ابً زلضون جغن ؤزغا

 ًٖ الٗلىم التي صعؾها َىان . ولٗل الؿااٌ الظي ًُغح هفؿه ملاطا لم ًىجح ابً زلضون في جإ
ً
ؾِـ مً هخبه وفخاواٍ , فًال

 لبلض مثل مهغ ؟ 
ً
 مضعؾت خلُلُت مُبىٖت بأعاثه ومىهجه م٘ ؤن الىكذ وان مىاؾبا

 هما مغ 
ً
  والخلُلت ؤن ألبً زلضون جإزحرا

ً
, والؿبب في طلً عاح٘ الى الغوح التي اؾخلبل به  لىً ٖلى قيل مضعؾت لم ًىً مىحىصا

, وهي مثاٌ للىفىع والخهىمت التي ٖاقتها بِئت مهغ مً ابً زلضون مً كبل املىافؿحن له مً الٗلماء وامللغبحن مً الؿلُت 

 الى ٖضة جىحهاث وجُاعاث , فيل فئت 
ً
 ًٖ ؤن املجخم٘ املهغي وان مىلؿما

ً
الخهىمت واملىافؿت بحن ؤٖالم الفىغ والاصب , فًال

ض ممثلها وجىاحؼ زهىمه في مُضان الجضٌ ؛ فلم ًًى مً الؿهل ٖلى ؤحىبي مثل ابً زلضون صزل بهى  عة َالب للِٗل جٍا

 .  (79)والامً ؤن ًىٗم بهفاء الافم ؤو ؤن ًللى زالو املىصة والهضاكت 

 , ولٗل هخابه الغخلت حاء مٗٓمه في خلبت جىاحضٍ في مهغ , لخيىن مهغ بِئت للخإلُف 
ً
وَظا ال ٌٗني ؤن ابً زلضون لم ًترن ؤزغا

 مً ابً حجغ والسخاوي 
ً
ؼي (80)واملغاحٗت . فلض هلل هال  ))كىله بدم ابً زلضون  (81)في هخابه صعع الٗلىص الفٍغضة ًٖ امللٍغ

                                                                                                                                                 
اطي المالكي ، تفقو عمى مجمكعة مف الفقياء ، جماؿ الديف البساطي : يكسؼ بف خالد بف نعيـ بف مفدـ بف محمد جماؿ الديف البس (72)

 .  476ىػ . ابف حجر العسقالني ، رفع االصر ، ص  829كتقمد القضاء لعدة مرات ، ككانت بينو كبيف ابف خمدكف . تكفي سنة 
 .  299الرحمة ، ص  (73)
 . 235رفع االصر ، ص  (74)
 . 209، ص  7ابف تغرم بردم ، المنيؿ الصافي ، ج  (75)
ىػ عندما تكفي بدر الجمالي الكزير الفاطمي فدفف فييا ، ثـ تتابع الناس لدفف  480مقابر الصكفية : أكجدت ىذه المقابر بعد سنة  (76)

مكتاىـ في ىذا المكاف الى أف عرفت بمقابر الصكفية حيث دفف فييا عدة أشخاص مشيكريف بكرعيـ كتقكاىـ  كأكقفكا عمييا االكقاؼ 
 .  361، ص  4لمقريزم ، الخطط ، ج كحكض ماء السبيؿ . ا

،  4؛ السخاكم ، الضكء الالمع ، ج  209، ص  7ابف تغرم بردم ، النجـك الزاىرة ، ج ؛  165، ص  6المقريزم ، السمكؾ ، ج  (77)
 . 146ص 

 . 235رفع االصر ، ص  (78)
 .  93ػ  92عناف ، ابف خمدكف ، ص  (79)
 .  147، ص  4مع ، ج ؛ الضكء الال  236، ص1رفع االصر ، ج  (80)
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ػٍضض ؤن ًىٌا مجتهذ 
َ
ػمل مثالها، وبهه ل  ٌ ْم

َ
الػلىٌ العلُمت والفهىم،  وهدُجت، بر هي ُصبذة اإلاػاسف والػلىم، مىالهاملذمخه ل

صل ول مىحىد، بلفظ ؤبهى مً ألاؼُاء، وحػشف حلُلت الخىادر وألاهباء، وحػبر غً حاٌ الىحىد، وجىبئ غً ؤ هىه غلىجىكف 

  اليعُم (( . به مشمً اإلااء  والؼف، الىظُم الذس

ً ٖلمه ؤو َظٍ قهاصة واكُٗت مجغصة ًم امللٍغؼي الظي بحن ؤزغ ابً زلضون في مجٌا الفىغ والخإلُف جضخٌ ول كىٌ ًيخلو م

 فىه ؤو ختى مالفاجه . 

 الخاجمت 

 ابً زلضون وؤزٍغ في مهغ اململىهُت , وان ال بض مً حسجُل ؤَم الىخاثج التي جىنلذ الُه َظٍ الضعاؾت . في زاجمت الخضًث ًٖ 

 مً الخفاٖل الخًاعي بحن مكغق الضولت  الاؾالمُت ومغغبها .  1
ً
 ـ ٖاف ابً زلضون في بِئت مغغبُت كَضع لها ؤن جيىن حؼءا

 وخبه لللغاءة والخُل٘ هدى خب الغثاؾت . ـ حاءث زلافت ابً زلضون مً زالٌ لؼومه للٗلماء 2

ت الخملىُت ألبً زلضون في الخُل٘ والاهفغاص , َى ما جم مالخٓخه مً الخىلل بحن مضن املغغب للخهٌى ٖلى  3 ـ ومما ًاهض ٖلى الجٖز

 ً  الخٗهب للضوٌ والامم .مياهت ٖلمُت ومجخمُٗت لضي ؾالَُنها , غحر مىترر بٗىاٍو

 مً ؤؾباب الخمىحن في الضولت اململىهُت , فبمجغص ونىله ملهغ وان  ـ حٗض اليكئت 4
ً
الٗلمُت والىُْفُت ألبً زلضون واخضا

 صٌ ٖلى مياهت وملبىلُت . 
ً
 َُبا

ً
 اؾخلباال

ظا ما جم ٘م  5 ـ لٗل مً املاازظاث التي سجلذ ٖلى ابً زلضون ؤهه وان هثحر الخلغب مً الؿلُت للخهىٌ ٖلى مياهت لضيهم , َو

 لُان الٓاَغ بغكىق وهُف جم مضخه والثىاء ٖلُه . الؿ

ـ ٖلى الغغم مً طلً الخلغب لىىه لم ًىً ٖلى خؿاب الجزاَت والاماهت والٗفت , فلض ؤْهغ ابً زلضون الهغامت والٗضالت في  6

 جُبُم الاخيام التي ؤهُُذ به . 

ء الظي ٖض مىلبت له , في ْل وحىص فلهاء وٖلماء ال ـ مً ؤَم مىجؼاث ابً زلضون ٖلى املؿخىي الىُْفي حؿىمه مىهب اللًا 7

 جلل مياهتهم ًٖ ابً زلضون . 

8  
ً
 له مياهخه هبلُت املظاَب , ؤو ًم ـ حاء ؤزغ ابً زلضون مخيامال

ً
ؾىاء مً الجاهب الٗلمي بيكغ مظَب الامام مالً وحٗله مظَبا

 لٗىصة هاخُت الخىانل الضولي بحن صٌو املغغب ومهغ اململىهُت التي َامل
ً
 اًجابُا

ً
 ًم الفخىع والغلٓت , فيان ٖامال

ً
ٖا ا قهضث هى

 جلً الٗالكاث . 

ىامل الىجاح الخلضووي فض مض ؤوانغ الخفاٖل املغغبي ـ املهغي , البِئت املهٍغت املىاؾبت لخللي الٗلىم , التي وان  9 ـ لٗل ًم ؤَمٖ 

 ابً زلضون كض جلنها واؾخىٖبها , فدهل الخالكذ والخفاٖل .

 

 اإلاصادس واإلاشاحؼ

 ـ اإلاصادس الاولُت :
ً
 ؤوال

 َـ ( : 930ابً بًاؽ , مدمض بً ؤخمض ) ث  ـ

اصة ) اللاَغة :  ـ  1 ىع في وكاج٘ الضَىع ,  جدلُم مدمض مهُفى ٍػ   .م (  1963بضاج٘ الَؼ

 َـ ( :  874حماٌ الضًً ًىؾف ) ث ابً حغغي بغصي , ـ

  .املنهل الهافي واملؿخىفي بٗض الىافي , جدلُم الضهخىع مدمض مدمض ؤمحن , الهُئت الٗامت املهٍغت للىخاب ) اللاَغة : ص . ث (  ـ 2

 َـ ( : 852ابً حجغ الٗؿلالوي, قهاب الضًً ابي الفًل اخمض بً ٖلي )ثـ 

 . م( 1975ٗاعف الٗثماهُت , خُضع اباص )الضهً : اهباء الغمغ بإبىاء الٗمغ , جدلُم مدمض ٖبض املٗبض زان , صاثغة املـ  3

                                                                                                                                                 
لـ أعثر عمى ترجمة ابف خمدكف في كتاب درر العقكد الفريدة في تراجـ االعياف المفيدة ، كربما تككف ترجمة ابف خمدكف قد سقطت مف  (81)

دار الغرب  الكتاب مع التراجـ الساقطة منو . ينظر درر العقكد الفريدة في تراجـ االعياف المفيدة ، تحقيؽ الدكتكر محمكد الجميمي ،
  ـ ( ، مقدمة المحقؽ . 2002) بيركت :  1االسالمي ، ط 
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  . م ( 1998) اللاَغة :  1عف٘ الانغ ًٖ كًاة مهغ  , جدلُم ٖلي مدمض ٖمغ , مىخبت الخاهجي  , ٍـ  4

 َـ ( :  456ؤبى مدمض ٖلي بً ؤخمض بً ؾُٗض ) ث  ، ابً خؼمـ 

   . م ( 1983) بحروث :  1حمهغة ؤوؿاب الٗغب , صاع الىخب الٗلمُت , ٍ ـ  5

 َـ ( : 808ابً زلضون , ٖبض الغخمً بً مدمض ) ث  ـ

ذ الُىجي , صاع  ـ  6 الغخلت , املٗغوفت بالخٍٗغف بابً زلضون وعخلخه غغبا وقغكا , ٖاعيها بإنىلها وٖلم ٖليها مدمض بً جاٍو

 . م ( 2004) بحروث :  1الىخب الٗلمُت , ٍ 

م مً طوي الكإن الاهبر , جدلُم زلُل شخاصة , صاع الفىغ , ٍ الٗبر وصًىان املبخضؤ والخبر ـ  7 ٖانَغ  2في جاٍعش الٗغب والبربغ ومً 

 م ( . 1988) بحروث : 

 َـ(  :809ابً صكماق , ناعم الضًً ببغاَُم بً مدمض )ث ـ

 . م (1990الٗلمُت )اللاَغة :الجىَغ الثمحن في ؾحر الخلفاء وامللىن والؿالَحن, جدلُم ؾُٗض ٖبض الفخاح ٖاقىع, صاع الىخب  ـ 8

 َـ ( : 894الؼعهص ي , مدمض بً ابغاَُم ) ث ـ 

  . م( 1966جاٍعش الضولخحن املىخضًت والخفهُت , جدلُم مدمض مايىع , املىخبت الٗخُلت ) جىوـ :  ـ 9

 :ٌ( 902 قمـ الضًً مدمض ٖبض الغخمً )ث ـ السخاوي ,

  .( 1980الًىء الالم٘ ألَل اللغن الخاؾ٘, ميكىعاث صاع مىخبت الخُاة , )بحروث: ـ 10

 َـ ( : 911حالٌ الضًً ٖبض الغخمً ) ث الؿُىَي ,  ـ

 . م ( 1964) اللاَغة :  3جاٍعش الخلفاء , جدلُم مدمض مديي الضًً ٖبض الخمُض , ٍ ـ  11 

مُبٗت ِٖس ى البابي الخلبي ) اللاَغة :  1خؿً املدايغة في جاٍعش مهغ واللاَغة , جدلُم مدمض ؤبى الفًل ابغاَُم , ٍ  ـ 12

 . م ( 1967

 َـ ( :  873زلُل بً قاَحن ) ث ـ ابً قاَحن , 

  م ( 2011لٗهٍغت ) بحروث : ػبضة هكف املمالً وبُان الُغق واملؿالً , جدلُم الضهخىع ٖمغ ٖبض الؿالم جضمغي , املىخبت اـ  13

 َـ ( :  695ابً ٖظاعي , ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً مدمض ) ث  ـ

ً ـ  14 س ي محراهضة ٘م مؿاَمت مدمض ًب جإٍو َى  َ البُان املغغب في ازخهاع ؤزباع ملىن الاهضـل واملغغب , جدلُم امحروس ي

 . (م1960ٍما صٌـ للُباٖت  جُىان : ومدمض ابغاَُم الىىاوي , صاع هغ 

 َـ ( : 1089ابً الٗماص , ؤبى الفالح ٖبض الحي ) ث 

 . م ( 1997قظعاث الظَب في ؤزباع مً طَب , صاع املؿحرة ) بحروث :  ـ 15

  َـ ( : 855بضع الضًً مدمىص بً ؤخمض ) ث  الُٗني, ـ

 . م( 1985مُبٗت ٖالء  )اللاَغة : ٖلض الجمان في جإٍعش اَل الؼمان , جدلُم ٖبضالغػاق الُىُاوي ,ـ  16

 َـ ( : 821ؤخمض بً ٖلى بً ؤخمض )ثاللللكىضي , 

ص ى في نىاٖت لاوكا , صاع الىخب الٗلمُت )بحروث: ـ نبذ 17  .   م(1989الٖا

 َـ( :810كىفظ , ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً خؿحن بً ٖلي بً الخُُب ) ث ـ ابً 

, جدلُم مدمض الكاطلي وٖبض املجُض التروي , الضاع البًُاء الخىوؿُت لليكغ ) جىـو :  الفاعؾُت في مباصت الضولت الخفهُت ـ 18

 . م ( 1968

 َـ ( : 647املغاهص ي , ٖبض الىاخض بً ٖلي ) ث  ـ

ان , لجىت اخُاء الترار ) اللاَغة :  ـ 19  . م ( 1963املعجب في جلخُو ؤزباع املغغب , جدلُم مدمض ؾُٗض الٍٗغ

 ٌ( :845ؤخمض بً ٖلي )ثـ امللٍغؼي , 

ُان املفُضة , جدلُم الضهخىع مدمىص الجلُلي , صاع الغغب الاؾالمي ,ٍ  ـ  20  2002) بحروث :  1صعع الٗلىص الفٍغضة في جغاحم الٖا

 . م (
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 . م ( 1997) بحروث :  1الؿلىن ملٗغفت صوٌ امللىن , جدلُم مدمض ٖبض اللاصع ُٖا , صاع الىخب الٗلمُت , ٍ ـ  21

خباع بظهغ الخُِ والازاع املٗغوف بالخُِ امللٍغٍؼت , الىاقغ مىخبت آلاصاب ) اللاَغة : ص . ث ( ـ  22  .املىأٖ والٖا

  

 زاهُا ـ اإلاشاحؼ الخذًثت :

 ؾلُم, مدمىص عػق :  ـ

 . م(1992ؾالَحن املمالًُ وهخاحه الٗلمي والاصبي , مىخبت آلاصاب , )اللاَغة : ـ ٖهغ  23

 ٖبض هللا :مدمض ـ ٖىان , 

  .م (  1933ابً زلضون خُاجه وجغازه الفىغي , مُبٗت صاع الىخب املهٍغت )اللاَغة : ـ  24 

 وافي , الضهخىع ٖلي ٖبض الىاخض : ـ 

 . الغخمً بً زلضون خُاجه وآزاٍع ومٓاَغ ٖبلٍغخه , الىاقغ مىخبت مهغ ) اللاَغة : ص . ث ( ـ ٖبض 25

  
 


