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 شائعات المماليك ) حكاًما ومحكومين (
 م ( 1517 – 1250هـ /  922 -648 )

اِدِقيَن( َ َوُكوُنوا َمَع الصَّ  .(1))َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ
ما تكاد شمس يوم تبزغ إال ويشرئب  إليرع قنرش إشراقى يقرى يقروا أمئترا ويشرق، أوا ترا         

بئوًجرا مرن األوترام ويبنرو   فُقسحئ األسماع والعقول  وتخطر  األلسرنى والقبروو  ويشري، النرا 
صرررئوًيا مرررن األيسرررام  وسرررئقا  مرررا يخمررر، لهيبهرررا  رررر يسشررر  ةي هرررا  فقن برررى آ ا ترررا ال سررريمى 

 .(2)ونقاب ها العظيمى
واإلشرراقىم مررن مررادا شرراع الخبررئ فررى النررا  يشرريع شرريًعا وشرريعاًنا ومشرراًقا  أا انقشررئ        

قات األ اجيرر   ووايرر،تا اإل جررا   وقرر، . واإلشررا(3)وافقررئو وعاع   والشرراقى األ بررا  المنقشررئا
. وأ جررر  القررروم إعا  ا ررروا فرررى األ برررا  السررري ى وعكرررئ (4)أ ج رروا فرررى الشرررضو أا  ا ررروا فيرررع

ِجُ روَ  ِفرض المَمِ،يَنرِى( وترر الرذين يولر،و  األ برا  الكاعلرى القرى يسرو  ( 5)ال قن. قال تعرالىم )َوالمُمئم
فررى الب ررى تررىم الخبررئ ينقشررئ وال ت برر     وقبررى تررذا  فالشررابعى(6)معهررا ا ررطئاو فررى النررا 

 .(7)فيع
أمررا الشررابعى فررى االصررطيتم فبررر يق ررش البرراي و  يررول تعئي هررا  وكررلم ينظررئ مررن ةاويررى العبررر 
الررذي يقنرراول الشررابعى  سررواو أنررا  قبررر ن ررس أو اجقمرراع أو سياسررى  بررل   مررا يحرر،   رري  

 .(8)يول تعئيف الشابعى لا قي  المنهج فى ال، اسى
قبى الئغر مرن الخري  السرابش يرول تعئيرف الشرابعى  فرف  تعئي اتهرا تكراد تر،و  يرول و       

الح،يث الذي يقناقبع النا  ولر ت ب  صحقع يول مو وع معين يهر النا  معئفقع  ألنهرر لرر 
. أو ترررى كرررل ق ررريى أو قبرررا ا قاببرررى لبقصررر،يش (9)ي ررر،وا يقيقرررى دام رررى ت يررر  قرررن تسرررا التهر

 .(10)و  أ  تكو  لها معاييئ أني،ا لبص،وتقناقل من شخص إلى آ ئ د
  فهى ظاتئا اجقماقيى موجرودا منرذ وجرود (11)واإلشاقى ظاتئا لها جذو  فى القا يخ        

اإلنسررانيى  وقرر، أعبررش قبيهررا فقهرراو اإلسرريم قرر،يًما اإل جررا  واإلفشرراو واالسق ا ررى والقشررهيئ  
 .(12)وكبها اصطييات ت،و  فض فبك المعنى الب وا لإلشاقى
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وتررى ظرراتئا تنقشررئ فررى كررل الم قمعررات الشررئقيى وال ئ يررى  المقح ررئا والمقخب ررى  ال نيررى      
وال قيئا  فقخقب  من ييث المو وع وتقما ل من ييث الشسل واله،   وغالًبا ما تقناسر  مرع 

 .(13) قافى الم قمع وجنسع واتقماماتع وتواجسع
لن سرريى واالجقماقيررى  ألنهررا تسررقعمل وتعرر، اإلشرراقات مررن أتررر أسررالي  ووسررابل الحررئو ا     

ل اقبيى وق  الحرئو  وكرذلك وقر  السربر )الحرئو البرا دا( وتقميرز لشر،ا تل يئترا قبرى قواعر  
ال ماتيئ  وق، تها الكبيئا قبى االنقشا  وفعاليقها العظيمى القى تب،أ منذ وصرولها إلرى المسرا  

مرن ير،تها ترى الم قمرع المسرقه،   الموجع إليع  فالوسريبى القرض تحمرل اإلشراقى وتنقبهرا وتزير،
ن سررع  فررفعا كانرر  الحررئوو واألةمررات والكرروا   والنكبررات تسررقه،  للسرربحقها ال قانررى اإلنسررا  
من ييث جس،ه و نا ه  فف  تناك يئً ا سرافئا مسرققئا تقوالر، قبرى  ر ا  الحرواد  والمبمرات  

نهرا تسرقه،  اإلنسرا  مرن وتقكا ئ ةمرن الققببرات والمق يرئات  وترى أشر،  رئاوا وأقروا فقًكرا  أل
 .  (14)ييث قمقع وقطا ه وقيمع ونما ه

ولإلشررراقى شرررئعا   أيررر،تمام أ  مو ررروع اإلشررراقى ينب رررى أ  ينطررروا قبرررى شرررضو مرررن      
األتميى لالنسبى لبمقح،  ولبمسقمع. أما ال انى م فينحصرئ فرى أ  الوقرابع أييانرًا تقسرر لشرضو 

ومرا يبيهرا مرن وقرابع ترلدا إلرى ترئك البراو  اآلتض من القعقير قبى األير،ا ( 15)من ال موض
م قويررًا أمررام الشررابعات  فعنرر،ما يقررل ترر،فش األ بررا  الصررحيحى مررن مصرراد تا المو رروو بهررا أو 

  والقررى لطالعهررا تميرررل إلررى المبال ررى  وتببرررا أقصررى ايقررر،امها (16)تح رر  تسررق حل الشرررابعات
الشرابعى  اليرى مرن أا  . وقبمرا و دتنرا(17)قن،ما يسرو  ال مهرو  مقوقًعرا ير،و  يراد   طيرئ

ة ئفى  بل إنهرا تصرحبها عاب رى مرن البرئاتين القرى ت ر ى قبيهرا مو وقيرى ال تقبرل القشرسيك أو 
ال،يض  وتى ال تحقاج إلى إ باتات لكى تنقشرئ  فري غئالرى أ  تع رز أيياًنرا إ باترات تكرذيبها 

 .(18)قن إ مادتا
سرا  تنقشرئ فرى أنحراو الم،ينرى كبهرا  ولكل شابعى سوقها  لق، اقق،نا أ  الشابعى فرى كرل م     

   رر تسرئا برين (19)لكن الحقيقى إ  جزًوا فقر  مرن الم،ينرى يسرمع بهرا  وجرزًوا أصر ئ يصر،قها
. فرري تقررلتى الخطررو ا والقه،يرر، مررن محررض (20)أفررئاد مقشررابهض االت اتررات فررى ظررئو  ميبمررى

ادا تشرسيبع وصرياغقع إعيو القول فحس   بل من انقشا ه وعيوقرع وت،اولرع  والزيرادا قبيرع و قر
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مررن ج،يرر، وفًقررا لمقاصرر، الررئاوا المعبررن منهررا والم ررمئ  والررواقى واليواقررى  وعبيعررى السررياو 
 ....إلخ. (21)المحي  ونوقيى المئوا قبيع

  ومنهرررا ال كئيرررى (22)وتقعررر،د أنرررواع اإلشررراقات فمنهرررا اإلشررراقى المن رررئا والم ئقرررى والم بطرررى     
 (24)  ومنهررا الحقيقيررى والحالمررى والكاعلررى والحاقرر،ا  (23)ى واالققصرراديى واالجقماقيررى والسياسرري

  ومنهرا الزاي رى القرى تنقشرئ (25)ومنها شابعات الئق  والعن  والش   والخ،اع وجس النربض
 .(26)بب و وال ابصى القى تخق ض  ر تعود لبظهو  مئات أ ئ

الوشرررايات  كمرررا أ  تنررراك قيقرررى برررين الشرررابعى و رررين غيئترررا مرررن الظرررواتئ المشرررابهى م رررل     
واألقاويرررل والنميمرررى والقصرررص واألسررراعيئ واأل برررا  المقناقبرررى مشرررافهى  فالمصرررطب  )شرررابعى( 
ن سرع يسررم  لررالقمييز بررين الشررابعات الصرحيحى والشررابعات الخاع ررى  و ع يقحرر،  قررن شررابعات 

 . (27)مح ى  يقئك تامًشا ليقققاد بوجود أشسال غيئ نقيى من تذه الظاتئا
 ررررا  واأل ررررئا  المقئتبررررى قبررررى الشررررابعات  فبإلشرررراقى القرررر، ا قبررررى ت قيرررر  وتقعرررر،د اآل         

  فهررى تسررقه،  ققررل اإلنسررا  وقببررع ون سررع ولرريس جسرر،ه  (28)الصرر  الوايرر،  والررئأا الوايرر،
أا إنها تق ع إلى معنوياتع وليس ممقبكاتع  وكر أقبق  اإلشراقى مرن أبئيراو  وكرر يطمر  مرن 

جررئابر  وفكسرر  مررن قيقررات وصرر،اقات وكررر  قظمرراو  وكررر ترر،م  مررن وشررابج  وتسرربب  فررى
  وأدت إلرى قر،م (29)تزم  من جيرو،  وكرر أ رئت فرى تقر،م الم قمعرات نحرو الئقرى والئ راو

القكامل فرى الميرادين العبميرى واالققصراديى واألدبيرى وال قافيرى  برل وأن رئ مرن ترذا ك يرًئا مرا أدت 
 .(30)إلى  ع  االنقماو

 ئا  مرن جهرى  وأل  اإلسريم تميرز فرى قئ رع لبحقرابش ولما كا  لبشابعات كل تذه األ     
للنررع ال تقبعهررا قررن عئيررش الحرر،  والقخمررين وال يو ررحها للسرربوو القرر،ليس والم الطررى  و نمررا 
يبنض يقابقع قبى العبر الموصل إلى اليقين  وقبرى الصر،و المرلدا إلرى ال قرى واالعم نرا  مرن 

الشررابعات  فقرر، ات ررش العبمرراو قبررى   فمررن تنررا نصررل إلررى موقرر  اإلسرريم مررن (31)جهررى أ ررئا 
تحرررئير اإلشررراقى  فاإلشررراقى يرررئام إعا كانررر  تنشرررئ ال سررراد فرررى الم قمرررع  أو ترررل ئ قبرررى أمنرررع 
وسيمقع  ويسق نى موعنا  تسوغ فيهما اإلشاقى لما يقئتر  قبيهمرا مرن جبر  مصرال   اجحرى 

 .(32)ودفع م اس، مقحققى وتمام اإلشاقى فى الحئو  وألجل اإلصيت بين النا 
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وك يئا تى آيات هللا قز وجل وأياديث نبيرع محمر، ) صربى هللا قبيرع وقبرى آلرع وسربر(        
فى تذا األمئ  لما يو ر  موقر  الشرئيعى اإلسريميى مرن الكرذو واال رقيو والشرابعات  فمرن 

اِسرشم ِبَنَبرلف َفَقَبيَُّنروا آيات هللا فرى محسرر القنزيرل قولرع قرز شرلنعم )َيرا َأيَُّهرا الَّرِذيَن َآَمُنروا ِإ م َجراَوُنرم فَ 
ِبُحوا َقَبى َما َفَعبمُقرم َناِدِميَن( ًما ِلَ َهاَلىف َفُقصم َأ م ُتِصيُبوا َقوم
(33) . 

رررَذُ وُه( َبرررُر َمرررا ِفرررض َأنمُ ِسرررُسرم َفايم َ َيعم َبُمررروا َأ َّ َّللاَّ ومنرررع أيً رررا قرررول هللا تعرررالىم )َواقم
. وقرررال جرررل (34)

َنُع ِلَللم  ِ جيلع )ِإعم َتَبقَّوم َسرُبوَنُع َتيِوًنرا َوُترَو ِقنمرَ، َّللاَّ َواِتُسرم َمرا َلريمَس َلُكررم ِلرِع ِقبمررم َوَتحم ِسَنِقُكرم َوَتُقوُلوَ  ِلَلفم
َقِظيرم(
َع َوالمَبَصرَئ َوالمُ رَلاَد ُكرلُّ (35) رمم ُ  َما َليمَس َلَك ِلِع ِقبمرم ِإ َّ السَّ . وقال تبا ك وتعالىم )َواَل َتقم

ررُ واًل(ُأوَلِ ررَك َكرراَ  قَ  ررُع َمسم نم
(36)   ِ ررِن َأِو المَخرروم َمم ررئم ِمررَن األم وقررال قررز فررى قرريهم )َوِ َعا َجرراَوُترم َأمم

َقنمِبُطوَنُع ِمنم  ِئ ِمنمُهرم َلَعِبَمُع الَِّذيَن َيسم َمم ُسوِل َوِ َلى ُأوِلض األم وُه ِإَلى الئَّ (َأَعاُقوا ِلِع َوَلوم َ دُّ ُهرم
(37) . 

  فقرال (38)اإليمرا  لرلنهر إنمرا يعولرو  قبرى المعبومرى الصرحيحىكما وص  هللا أتل          
ُ َوُأوَلِ ررَك ُترررم  َسررَنُع ُأوَلِ ررَك الَّررِذيَن َتررَ،اُتُر َّللاَّ َل َفَيقَِّبُعرروَ  َأيم ررَقِمُعوَ  المَقرروم ُأوُلررو قظررر جاتررع )الَّررِذيَن َيسم

َلمَباِو(  .(39)األم
هللا قبيرررع وقبرررى آلرررع( أ  يو ررر   وأمرررا األياديرررث النبويرررى فقررر، يرررئ  النبرررى )صررربى          

  ومرن علرك مرا أ ئجرع (40)ألمقع مساوئ الكذو والح،يث ل يئ قبر  وك ئا الكريم ل يرئ ياجرى
  ى هللا قنرع قرن  سرول هللا )صربى هللا  (41)البخا ا فى صحيحع من ي،يث سهل بن سع،

 قبيررررع وقبررررى آلررررع وسرررربر( قررررالم جمررررن توكررررل لررررض مررررا بررررين  جبيررررع ومررررا بررررين لحييررررع توكبرررر  لررررع
 .(42)ال نىج
  ررى هللا قنررع مررن يرر،يث  سررول هللا )صرربى  (43)ومنررع كررذلك مررا  واه الم يررئا بررن شررعبى     

هللا قبيع وقبى آلع وسبر( أنعم ج كا  ينهرى قرن قيرل وقرال وك رئا السرلال و  راقى المرال ومنرع 
 . (44)وتات وققوو األمهات ووأد البناتج

ى قنهقالم قال  سرول هللا )صربى هللا قبيرع   ى هللا تعال( 45)ومنع أيً ا قن أبى تئيئا     
 .(46)وقبى آلع وسبر( ج ك ى لالمئو كذًلا أ  ُيح،  لسل ما سمعج

  ى هللا قنع قالم سمع   سرول هللا )صربى هللا قبيرع  (47)وقن أبى مسعود األنصا ي      
 . (48)وقبى آلع وسبر( يقولم ج ب س مطيى الئجل ةقمواج
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يم مرن الشررابعات  فكرا  مرن الواجر  مواجهقهرا. إ  مواجهررى و عا كرا  ترذا موقر  اإلسر       
الشررابعات فررن  ألنررع يحقرراج إلررى مئونررى مئتبطررى لالقوقيرر  الزمنررى لبمواجهررى  وك يررًئا مررا تئتكررز 

 المواجهى قبى 
ررُقرم َنرراِدِميَن((49)مخاعبررى العقررل وال ررميئ ررِبُحوا َقَبررى َمررا َفَعبم   كقررذكيئ الناقررل لرراتم )َفُقصم

(50) 
  وكررذلك القررزام الصررم  وقرر،م (51)ل فررى تقبررل اإلشرراقى دو  اسررق هام أو اققررئاضوقرر،م القع رر
  مررع تقبررع (53)  والقكررذي  ال ررو ا لهررا اققمرراًدا قبررى سرروو الظررن لمصرر، تا(52)تئديرر، اإلشرراقى

  (54)مسررا تا لبوصررول إلررى  جررذو تا  لاإل ررافى إلررى قرر،م المبرراالا أو االتقمررام قنرر، سررماقها
  ف ررررى المقررررام األول ت ررررطبع غالبيررررى الشررررابعات بوظي ررررى القسرررربيى (55)()َوِفرررريُسرم َسررررمَّاُقوَ  َلُهرررررم 

وترررلمين اسرررقمئا  المحاد رررى وتعطيرررل المبرررل ومرررلو ال رررئاغ  ومرررن تنرررا فعنررر،ما ال نكرررو  معنيرررين 
لمو رروع الشررابعى  أو قنرر،ما ال يسررو  لهررذه الشررابعى انعساسررات مباشررئا قبررى يياتنررا ال يقرراوم 

  (57)برر، مررن و جررود العقو ررى والقعررذيئ لررئدع مئوجيهررا  وأ يررًئا ال(56)مو رروقها مررئو  الررزمن
 ولمحاولى د و ال قن ووأدتا فى مه،تا. 

 مأنواع الشائعات
 م أواًل: اإلشاعة السياسية والحربية

وُيقصرررر، بهررررذا النرررروع اإلشرررراقات القررررى تمررررس األمررررن السياسررررى والحئ ررررض ألا دولررررى  
 –القشررسيك وتررز ال قررى  –الظبررر  إل ررعافها وإلنررزال الهزيمررى بهررا وت قيرر  ويرر،تها ومنهررا إشرراقى

إشرراقى ال رر،   –إشرراقى الققررل واإل ترراو  –إشرراقى اليررل  والهزيمررى  –القشررسيك فررى جهرراد ف ررى 
   فمن علكم (58)والخيانى
م  ييرث جراوت األ برا  مرن يبر  لرل  عاب رى مرن  1302ترر    702ما كا  فى سنى   -   

  وأشررراقوا أ  (61)لرررع قطبوشررراه  يققررر،مهر أميرررئتر ويقرررال (60)د بررروا إليهرررا  (59)قسرررسئ غررراةا 
  وأنهررر يئيرر،و  (62)بيدتررر قرر، أصررابها ال قررئ  وأ  أ ا رريهر قرر،  برر  مررن األقشرراو والمئاقررى

  إال أ  كررل تررذا كررا  يرريًي و رر،اًقا وشررابعات (63)اإلقامررى لحبرر  يقررى يشررقئوا منهررا ال رريل
أيً را فك رئ يقى يقمسنوا مرن الر، ول إلرى يبر   برل وتقر،م لعر،تر عاب رى أ رئا ونزلر  لحبر  

.  ررر ك ررئت األ اجيرر  بررين أتررل الشررام لم اجررلتهر (65)وانقشررئوا فررى تبررك ال هررات (64)جمعهررر
  وأ رذوا فرى الئييرل قنهرا  وترئك (67)  و اتوا فى لسراو واسرق ا ى لرات(66)واإلنذا  لمهاجمقهر
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  فل سرررل نابررر  يبررر  إلرررى السررربطا  (68)ن يررئ مرررن أتبهرررا يئمرررع وأوالده  وغبررر  فيهرررا األسرررعا 
بهرررذا األمرررئ  فات قررر  اآل او وأجمرررع األمرررئاو قبرررى  رررئوج العسرررانئ لققرررال   (69)محمررر، الناصرررئ

قبرى سربيل  (70)الققا   فخئج السبطا  ومعع األمرئاو واسقصرح  معرع الخبي رى المسرقك ى لرات
قنر، (72)  وتق،م السبطا  لالعسانئ المصئيى والشاميى والقئكما  قئيًبرا مرن غباغر (71)القبئك
  فكررا  النصررئ يلمنررذ لبسرربطا  الناصررئ (74)و  بيررنهر و ررين الققررا   ولعبرر  السرري(73)شررقح 

  كمررا ققررل فررى تررذه (75)محمر،  وانهررزم قسررسئ غرراةا  لعرر، أ  ققررل أن ررئتر وأسررئ الرربعض مررنهر
 .(76)الموقعى ق،د من أمئاو المسبمين وأقيانهر

فهررذه الشررابعى  تنرر، ج تحرر  مررا يعررئ  لفشرراقى الئقرر   والئقرر  تنررا مررن الققررا  وت ررومهر     
قبررى برريد المسرربمين  وتررى تسررقه،  بررث الخررو  لحيررث يرر،فع علررك إلررى الهررئوو واليررل  أو 

  وتررذه اإلشرراقى إ  كانرر  سياسرريى فررف  مررا تئترر  قبيهررا مررس ال انرر  االجقمرراقى (77)القسرربير
مرررن ييرررث ترررئوو النرررا  مرررن الررربيد  كمرررا تئتررر  قبيهرررا جانررر  اققصرررادا تم رررل فرررى غررريو 

 األسعا .   
أظهررئ السرربطا  الناصررئ محمرر، أنررع قرر، قررزم قبررى الررذتاو إلررى  م1308تررر  708وفررى    -  

  وت مهررئ معررع مماليسررع الررذين (78)الح رراة الشررئيف ألداو فئي ررى الحررج  وأشرراع علررك وأعاقررع
  وجهررز مئسرروًما إلررى مصررئ يررلمئتر لاجقمرراع (79)ا قررا تر  و كرر  األمررئاو فررى  ،مقررع لوداقررع

أظهئ أمئه وأقبمهر أنرع إنمرا جعرل  (81)ك  فبما اسققئ السبطا  لقبعى الكئ (80)الكبمى والطاقى
الس ئ إلى الح اة وسيبى إلى المقرام لرالكئك لمرا قبرر أ  الئقيرى يقروقهر  رابعى غيرئ مئقيرى  

 ررر  (84)سرري    وكررا  سررب  علررك اسررقييو(83)قرر، قررر وفشررا (82)وأ  ظبررر المماليررك البئجيررى
ى االن ررئاد لرراألموال   وت رراوةتر الحرر، فرر(86)قبررى أمررو  الممبكررى (85)األميررئ بيبررئ  ال اشررنكيئ

. ولرذا مرا إ  اسرققئ السربطا  لرالكئك (87)و األمئ والنهى  ولر يقئكا لبسبطا  سوا االسر فق 
  (88)يقررى أظهررئ مررا كررا  ي ررمئه وأقبررر مماليسررع أنررع قرر، اسررققئ بهررا  وأنررع نررزل قررن السرربطنى

لررع قبرريهر بيعررى وكقرر  كقاًلررا للنررع لررر يررول أيررً،ا  وأنررع قرر، ا قررا  االنقطرراع والعزلررى لررالكئك  وأ  
  فشرش علرك قبرى األمرئاو  وأ رذوا يق رئقو  إليرع (89)لالطاقى وق، أمئتر لالطاقى لمن يقرولى
  وأ سرل يح رئ يئيمرع وقيالرع لرالكئك  وعبرر  أ  (90)فرى ترئك مرا قرزم قبيرع فبرر يسرمع لهرر
  وترولى (92). و ال عرل اسرقمئ لرالكئك فرى صري، ونزترى(91)يقطعوه إياترا  فلجرابوه إلرى مرا أ اد
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. وم ل تذه الشابعى تن، ج تحر  شرابعات الخر،اع قرن (93)بطنى ب،اًل منع بيبئ  ال اشنكيئالس
أو  (95)  وتسرررقخ،م كسرررقا  إل  ررراو لعرررض النوايرررا لخررر،اع األقررر،او(94)عئيرررش الحيرررل واإليهرررام

 المسقب،ين لاألمو  فى البيد . 
 (96)امم فقرر، جرراوت األ بررا  لمصررئ أ  أ غررو  شرراه نابرر  الشرر1349تررر  750أمررا فررى   -   

الررذا أصرر، ه إلررى  (97)وجرر، مررذبوًيا  وجررئت اإلشرراقى للنررع علرر  لررلمئ السرربطا  الناصررئ يسررن
فن ررذ علررك  إال أنررع تبررين أ  األمررئ قبررى غيررئ علررك  وأنهررا  (98)األميررئ ال يب ررا نابرر  عررئاببس

  و يررا  علررك أ  األميررئ ال يب ررا قرر،م لرريًي (99)ييبررى تحيررل بهررا نابرر  عررئاببس لققررل نابرر  الشررام
  (100)قررى مررن أصررحالع ومررنهر فخررئ الرر،ين إيررا  الررذا كررا  ناببررًا لحبرر  مررن قبررلومعررع جما

ونزلرروا قبررى أ غررو  شرراه وقب رروا قبيررع   ررر ُعلرر  وو ررع السررسين بيرر،ه   ررر اسقح ررئ القا ررى 
والشررهود وتررر مسرراومقهر قبررى قمررل مح ررئ أنهررر وجرر،وه مررذبوًيا والسررسين بيرر،ه إشررا ا إلررى أنررع 

  أبررئة ال يب ررا كقاًلررا م ررقعًي قبررى السرربطا  يق ررمن علرر  ن سررع  فررامقنعوا قررن علررك  فكررا  أ
  وأقررام يسررقحوع قبررى أموالررع ويواصرربع  فررلنكئ األمررئاو الكبررا  قبيررع علررك (101)األمررئ لمررا فعررل

فكقرر  أمررئاو  (102)وأمررئوه أ  يحمررل األمرروال إلررى القبعررى  فررلبى  فرراتهموه فررى أمررئ أ غررو  شرراه
ع ال قبرر لررع لمرا وقرع  وأ  المئسروم الررذا الشرام إلرى السربطا  يعبمونرع لرراألمئ  وكرا  جوالرع أنر

  ويبر  أنرع لرر يساتر  ال يب را لققرل أ غرو  شراه  وأصر،  السربطا  أمرئه إلرى (103)بي،ه مرزوً ا
األمئاو للنع جإعا ظ ئتر ل يب ا اشنقوه قبى لراو قبعرى دمشرشج  فبمرا ظ رئوا لرع شرنقوه  وظهرئت 

 .(104)بئاوا السبطا  من علك
لسرب  الرذا دفرع ال يب را و يرا  إلرى فعرل علرك ترو أنرع لمرا قرزل ويرذكئ المقئيرزا أ  ا        

إيا  قن نيالى يب  لل غو  شاه وأ ذت أموالع وسر ن  رر أفرئج قنرع كرا  أ غرو  يهينرع  كمرا 
. وقبرى ترذا فمرا (105)نا  أ غو  يقئفع قبرى ال يب را ويذلرع . فكرا  مرا تقر،م مرن تر،بيئ مققبرع

قررى تقعبررش لسرروو السرريئا والقررى سررببها العرر،اوا بينررع أشرراقع ال يب ررا إنمررا ينرر، ج تحرر  الشررابعات ال
و يررا  مررن جهررى و ررين أ غررو  شرراه مررن جهررى أ ررئا  فم ررل تررذا السرربوك ينقشررئ فررى الم رراالت 

  والقنررررررافس فررررررى الحصررررررول قبررررررى (106)القررررررى ت مررررررع بررررررين مما سررررررقها المنافسررررررات والصررررررئاع
 .(107)المناص 
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قصرر، ال ررئا  إلررى  (108)م ك ررئت اإلشرراقى لحبرر  أ  بيب ررا و  1352تررر   753وفررى   -   
برريد الققررا   فبمررا بب ررع علررك سرراوه وقرربض قبررى جماقررى مررن العامررى وسررئتر وشررهئتر  ررر أفررئج 

. وتررذه إيرر،ا الطررئو فررى مواجهررى اإلشرراقى القابمررى لررل  يعاقرر  مئوجوتررا كررى ال (109)قررنهر
 يقسع األمئ.

 1377ترررر   779فرررى  (110)أشررراق  العامرررى وقررروع فقنرررى كبيرررئا برررين األمرررئاو  ررر، أينبرررك   - 
  فلشررررررا  األمرررررئاو قبرررررى األميررررررئ يسرررررين بررررررن (112)  وأنهرررررر يئكبرررررو  لبحررررررئو  ررررر،ه(111)م

والررى القرراتئا أ  يعررالج تررذا األمررئ ويخمرر، تبررك اإلشرراقى  واققئيرروا قبيررع لررل   (113)الكررو انى
يوسرر  جماقررى مررن العامررى ممررن تررر فررى الحرربس يقررى يررئدع بهررر العامررى مررن النررا   و ال عررل 

ممرن وجر  قبريهر الققرل وسرمئتر وعير  بهرر فرى القراتئا أ ئج الكو انى ق،ًدا من المحبوسرين 
. وترذا مرن لراو مواجهرى (114)ونودا قبيهرمجتذا جزاو من يس ئ ف ولع ويقكبر فيما ال يعنيعج

اإلشاقى قن عئيرش معاقبرى قاببهرا و  افرى النرا  مرن أ  يبحرش بهرر العقراو إعا مرا قمبروا قبرى 
يمسرررن أ  سرريبحش بهررر مرررن ققرراو إعا مرررا تررئويج اإلشرراقات الكاعلرررى  فكررا  النرر،او قبررريهر لمررا 

  ا وا لالكذو فيما ال يعنيهر. 
وتناك من األي،ا  السياسيى وال قن ما يطول أمئه ومن  ر تك ئ معع الشرابعات. ومرن    -   

جيًشررا لمحا  ررى  (115)م يينمررا جهررز السرربطا  بئقرروو 1388تررر  791علررك مررا يرر،  فررى سررنى 
أ  وقعرر  العرر،اوا بينهمررا  وكررا  سررببها أنررع لعرر،  (117)وتمئ  ررا منطررا، (116)يبب ررا الناصررئا 

لما تسبطن بئقوو قبض قبى يبب ا الناصئا وقي،ه  ر أفرئج قنرع  رر قربض قبيرع  انيرى  رر أفرئج 
قنع   ر جعبع قبى نيالى يبر    رر أ سرل  ب رع مرن يقربض قبيرع ويخنقرع  فبمرا تلنر، الناصرئا 

مررع الناصررئا ومنطررا،   ف (118)مررن صررحى تررذه األ بررا  تلنرر،ت العرر،اوا بينررع و ررين بئقرروو 
  وصا  يبب ا الناصرئا (119)العسانئ ويا  ا قسانئ السبطا  بئقوو وتزموتا  فهئو بئقوو 

ينرررادا فرررى القررراتئامج كرررل مرررن كرررا  قنررر،ه المبرررك الظررراتئ بئقررروو وال يقرررئ لرررع شرررنش قبرررى لررراو 
 (121)ج. ومررن تنررا برر،أت الشررابعات القررى عالرر  أواًل مقرر،م المماليررك بهرراد  الشررهابى(120)دا ه
. إلررى (122)*()اتهررر للنررع أ  ررى المبرك الظرراتئ بئقرروو قنرر،ه  فررقر ن يرع إلررى قبعررى المئقرر  والرذا

أ  ي ئ أي، األشخا  إلى يبب ا الناصرئا ودلرع قبرى أ  السربطا  بئقروو مخقرِ  قنر، أبرى 
  فاسررق،قاه الناصررئا وسررللع  فررلنكئ أواًل  ررر أقررئ أنررع قنرر،ه  واققررذ  لررل  (123)*()يزيرر، الخرراة  
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ن اإليسررا  مررا منعررع مررن أ  يسرربمع  فررقر إي ررا  الظرراتئ بئقرروو مررن لبظرراتئ بئقرروو قبيررع مرر
  فكانرر   ررانى اإلشرراقات فررى تررذا األمررئ مررن نصرري  أبررى يزيرر، الخرراة   إع إنررع تررر (124)قنرر،ه

القررربض قبيرررع وو رررع فرررى القبعرررى فسرررئت اإلشررراقى لشرررنقع  لكرررن تبرررين أ  يبب رررا الناصرررئا ق رررا 
و كن  شنققكج  فاققذ  الخاة   انيرى لرل  قابًي لعم جلوال  اعئ المبك الظاتئ بئقو  (125)قنع

. أمررررا الظرررراتئ بئقرررروو ففنررررع تررررر يبسررررع فررررى (126)بئقرررروو كررررا  صررررايبع و ينهمررررا  بررررز ومبرررر 
 .(128)  ووكل لع من يخ،مع(127)الكئك
م فقرر، كررا  كررل مررن منطررا، ويبب ررا الناصررئا يررً،ا  1388تررر   791واسررقمئاً ا أليرر،ا        

  لكرررن تبررر،ل األمرررئ (129)ن قبرررى المررروت والحيرررااوايررر،ا  ررر، السررربطا  بئقررروو أيباًلرررا مقحرررال ي
ويرر،   ال ئقررى بررين منطررا، والناصررئا  إع  أا منطررا، أ  الناصررئا اسررقب، لرراألمئ دونررع لعرر، 

  وأ  الناصررئا أ ررذ -ةميبررع -أ  كررا  االت رراو أنهمررا شررضو وايرر،  وأنررع ألعرر،ه قررن  ش،اشرريقع
ا  بق يررئ منطررا،   فانقشررئت األ برر(130)لن سررع أيسررن اإلقطاقررات وأقطررى لمنطررا، أ ررع ها

  ف طرن (132)  وتنرا أشراع منطرا، أنرع مرئيض وانقطرع قرن الخ،مرى(131)من يبب ا الناصرئا 
الناصرررئا أنرررع يئيررر، فقنرررى  فبرررر يصرررع، إليرررع  و عرررث إليرررع أيررر، مماليسرررع ليرررزو ه وترررو ال و رررانى 

  ولمرررا أ اد االنصرررئا  ترررر منطرررا، لالقيرررام وقررربض قبرررى ال و رررانى (133)ألطنب رررا  فررر، ل لرررع
ت الحرررئو برررين منطرررا، والناصرررئا وانقهررر  بهزيمرررى الناصرررئا  وترررر إلقررراو   فبررر،أ(134)وققبرررع

 .(136)  واشق ل منطا، بق،بيئ الممبكى(135)القبض قبيع وس نع
و ع، فئاغ منطا، من أمئ الناصئا ت ر،د صرئاقع مرع الظراتئ بئقروو  إع لعرث منطرا،      

ب ر  األقروال فرى   فك ئت اإلشاقات وقوي  األ اجي  وا ق(137)إليع من يققبع فى قبعى الكئك
   رر (138)المبك الظاتئ بئقروو أنرع ققرل  يقرى تبرين أ  الرذا ُققرل ترو مرن أ سرل لققرل بئقروو 

  (139)بب رررع أ  الظررراتئ بئقررروو قررر، مبرررك قبعرررى الكرررئك القرررى كرررا  محبوًسرررا بهرررا وت بررر  قبيهرررا
فا طئ   أيوال منطا، وقين العسانئ لبذتاو لمحا  ى بئقوو  وتنا ل ل بئقوو إلرى الحيبرى 

عطررل  ررئوج قسررسئ منطررا، إليررع  إع ي ررئ شررخص مررن العئ ررا  وأشرراع أ  الظرراتئ يقررى ي
بئقوو لع، أ  ت ب  قبى الكئك قام أتبها لطئده وأنزلوه من القبعى  وأ  العئ ا  ق، أيراعوا لرع 
وياصررئوه  إال أنررع لررر يسررن لهررذا الخبررئ صررحى  و نمررا أشرراع بئقرروو علررك وأ سررل اله انررى بهررذا 
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ج قسرررانئ منطرررا، إليرررع إلرررى أ  تسرررققير أيوالرررع  فبمرررا سرررمع الخبرررئ إلرررى مصرررئ يقرررى ال تخرررئ 
 .(140)منطا، الخبئ ظن أنع صحي  ولر يخئج قسسئه

 ررر وصررب  األ بررا  لمنطررا، لررل  بئقرروو مبررك دمشررش  إال أ  لعررض مماليررك بئقرروو قرر،       
  تل دمشرش  ر، مماليرك بئقروو وعرئدوترتشاجئت مع لعض لابعض السوو ب،مشش  فاجقمع أ 

  وتنررا ت هررز منطررا، لعسررسئه ليخررئج إلررى الشررام لمحا  ررى (141)وو لمماليسررعفخررئج منهررا بئقرر
  وأ ررذ (143)  إع إنررع اققررئض أمرروال اليقررامى(142)بئقرروو  فحرر،  لبنررا  منررع أقظررر ال ررئ 

 يرررول الطررروايين  وقطرررل النرررا  قرررن الررر،قيش يقرررى قرررز الخبرررز مرررن األسرررواو  وصرررا  غررريو 
ظررالر  فق ررئ  النررا  مررن ظبمررع  فرراي   وصرراد  جماقررى  وأظهررئ أشررياو ك يررئا مررن أنررواع الم

وتنا ل ل إلى الحيبى يقرى يهر،ئ مرن  وع النرا   فلشراع أ براً ا لرل  الظراتئ بئقروو قر، انكسرئ 
قررر، قطعررر   أسرررع قبرررى يررر، أترررل دمشرررش  وجئيررروا الظررراتئ  (144)وترررئو  وأ  إينرررال اليوسررر ى

مصرنوقى    ولكرن كرا  علرك كبرع أ براً ا (145)بئقوو  ف،ق  البشابئ  وةين  القاتئا  ي ى أيرام
 .(147)يقى تطم ن قبوو العسسئ  وتذا من ييل منطا، (146)و شاقات غيئ صحيحى

م  والحرئو دابرئا  1389ترر   792وق، امق،ت تذه األي،ا  بين بئقروو ومنطرا، إلرى        
بينهمررا  واإلشرراقات تخررئج وال ُيعبررر مرر،ا صررحقها  ف ررى أ نرراو اشررقعال الحررئو بررين بئقرروو مررن 

 مرن جهرى أ رئا فيمرا ُيعرئ  بوقعرى شرقح  ال انيرى (148)لمنصرو جهى و رين منطرا، والمبرك ا

  و د مرررن ال يررروم مح رررئ م قعرررل لرررل  يابًطرررا سرررق  قبرررى األمرررئاو المسررر ونين لرررال يوم  (149)
 .(150)وتبين أ  تذا األمئ مزو 

كررذلك جررئت اإلشرراقى لررل  السرربطا  المبررك المنصررو  ومعررع منطررا، قرر، انقصررئا قبررى        
  لكرن (152)  وأ  الظراتئ ترئو  فر،ق  البشرابئ لرذلك(151)لشامالمبك الظاتئ بئقوو ومبك ا

  (154)  فبقي  النرا  برين مصر،و ومسرذو(153)لر يم  علك قبى أغب  النا  ولر يص،قوه
  إال أ  بئقرروو (155)بينمررا األمررئ أ  الحررئو دابررئا  وت ررر منطررا، قبررى جرري  بئقرروو فهزمررع
وياصرئتر  فق رئو قسرسئ  ألصئ أمامع المبك المنصو  ومعع جماقى من األمئاو  فلياط بهرر

  وتنرررا قررررزم بئقررروو قبررررى الرررذتاو إلررررى مصرررئ لالمبررررك (156)منطرررا، قررررن المبرررك المنصررررو 
. أمرا منطرا، (158)  و جعر  إلرى بئقروو مرئا أ رئا (157)المنصو  الذا تناةل قن السبطنى

  وأ نررراو الحرررئو سرررئت (159)فقررر، اسرررقولى قبرررى دمشرررش  فبعرررث لرررع بئقررروو العسرررانئ لمحا  قرررع
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قرربض قبررى األميررئ منطررا،  فرر،ق   (160)لررل  األميررئ نعيررئ بررن يبررا اإلشرراقى لقرر،وم البئيرر، 
 . (161)البشابئ لذلك   ر تبين كذو الخبئ

اسقمئت الحئو واسقمئت الشابعات أيً ا  إع وصل إلى ال،يا  المصئيى  برئ مرن يبر       
 .(163)قبى ي، منطا،   ر تبين أ  علك لر يقع (162)أنع تر اإليقاع لسمشب ا

ت منطررا، أ نرراو يئ ررع  رر، قسررسئ بئقرروو  وأشرريع موتررع فررى دمشررش   ررر يرر،  أ  ُجررئ        
  فبما ي رئ منطرا، فرى اليروم (164)فلقام المماليك األشئفيى قو ع األميئ ألطنب ا األشئفى

القرررالى غ ررر  مرررن علرررك وأ اد ققرررل ألطنب رررا  لكرررن لرررر يرررقمسن مرررن علرررك  فقررر، منعقرررع المماليرررك 
ع  لهرررررذه ال قنرررررى أ  تنهررررررى   إلررررررى أ  أ(166)  فكرررررا  أ  تررررررئو مرررررن دمشرررررش(165)األشرررررئفيى

والشرررابعات أ  تخمررر، لرررالقبض قبرررى منطرررا، وتسررربيمع إلرررى نابررر  يبررر   ونرررودا فرررى القررراتئا 
 .(167)لالزينى فئًيا بذلك

الح،  السياسى السابش الذا اسق ئو وقًقا مرن الرزمن لريس لالقبيرل امرقد لعر،د ال لرل         
قرر  والحيررل  مم بررى فررى اإل ق رراو لررع مررن الشررابعات المقنوقررى القررض اشررقمب  قبررى الخرر،اع والئ 

والشرررنش و ظهرررا  المرررئض والمررروت والهزيمرررى  كمرررا تئتررر  قبيهرررا آ رررا  اققصررراديى تئتررر  قبيهرررا 
 أ ئا  اجقماقيى لحق  للتل البيد فى علك الحين. 

 (168)م أشرريع أ  األميررئ لطررا الطولرروتمئا  1389تررر   792ومررن الشررابعات فررى سررنى    -  
ق هررز األمرئاو لبحررئو. ولكرى يواجررع لطرا تررذه الشرابعى ففنررع توجررع يئير، إ ررا ا فقنرى فررى القراتئا  ف

إلى دا  اإلما ا ييث السبطا  بئقروو وقرال لرعمج قر، سرمع  مرا قيرل قنرى  وتلنرا ج ويرل سري ع 
  فسرلل السربطا  األمرئاو قمرا عكرئه األميرئ لطرا  وأظهرئ أنرع لرر (169)وو ع فى قنقرع منر،ييً 

ميرررررئ كمشررررررب ا تنرررررافس مررررررع األميرررررئ لسبمرررررر  يسرررررمع شرررررريً ا مرررررن علررررررك  فرررررذكئ األمررررررئاو أ  األ
   ر وقع بين األميئ لطا و عض األمئاو ي،ا فرى الب رو ومخاشرنى فلشراع النرا  (170)العيبى

مررا أشرراقوه قررن إ ررا ا ال قنررى مررن لطررا  وكررا  أ  جمعهررر السرربطا  وأصررب  بيررنهر   ررر أي ررئ 
هئ ونررودا ج السرربطا  ممبوًكررا اتهررر أنررع تررو الررذا أشرراع ال قنررى  ف ررئو وسررمئ قبررى جمررل وشرر

. وتنرا تظهرئ عئيققرا  مخقب قرا  لر،يض مرا أ يرئ (171)تذا جزاو من يئمرى ال رقن برين النرا ج
مررن شررابعات. إيرر،اتمام مررا قررام لررع لطررا الطولرروتمئا مررن إلطررال إشرراقى أنررع يئيرر، فقنررى وعلررك 
لح رررو ه إلرررى مقرررئ السررربطا  بن سرررع ليقطرررع الطئيرررش قبرررى م يرررئا الشرررابعى ويقرررى تخمررر،. أمرررا 
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مررن السرربطا  ن سررع الررذا اتبررع المررنهج اإلسرريمى فررى الق برر  مررن األمررو  قبررل  األ ررئام فكانرر 
 تص،يقها  ر البحث قمن قام بقئويج الشابعى ومعاقبقع وتحذيئ النا  من م بى الشابعات.

م أشريع فرى القراتئا مروت السربطا  بئقروو قبرى ير، االميرئ  1397تر   800وفى سنى    -   
وأظهرئ أنررع مرئيض يقررى يررقمسن مرن ال قررك لالسرربطا    والررذا أشرراع (172)آلرى لرراا الخاةنر،ا 

  ومعررع األمررئاو إال األميررئ آلررى (173)و يررا  علررك أ  السرربطا   كرر  يئيرر، المقيررا  وفررق  السرر،
لررراا  ففنرررع انقطرررع بررر،ا ه لمرررئض نرررزل لرررع فيمرررا أظهرررئه  إال أنرررع فرررى لررراعن األمرررئ قصررر، ال قرررك 

سرربطا  الخبرريج اققئ ررع ممبرروك   فبمررا فررق  ال(174)لالسرربطا  ودبررئ اغقيالررع وأقرر، قوًمررا لررذلك
  فرلنكئ السربطا  علرك وأمرئ لالقوجرع (175)أ بئه أنع شات، مماليك آلرى لراا وقر، لبسروا لبحرئو

إلى آلى لاا لعيادتع  إال أنع قر، أ رذ يرذ ه  ويينمرا اققرئو مرن دا  ألرى لراا نادترع امرئأا قاببرى 
ذا كا  م بًقا ينقظرئ قر،وم جال ت، لج  لكن أ اد هللا أ  يمئ السبطا  من قبى لاو آلى لاا ال
  وقن،بذ  ئج آلرى لراا (176)السبطا  دو  أ  ي، ا آلى لاا  فبر يعبر لمئو ه يقى ت اوةتر

  وأ نررراو علرررك كانررر  القررراتئا قررر، (177)ل ئققرررع وتقاترررل مرررع قسرررسئ السررربطا   فرررانهزم آلرررى لررراا
قبمروا ا ت   وظل النا  فى مساننهر  وًفا  وا قب  النرا  فرى السربطى وأشراقوا موترع يقرى 

. وكرررا  سرررب  ال قنرررى برررين آلرررى لررراا والسررربطا  أ  (178)بهزيمرررى آلرررى لررراا وسررريمى السررربطا 
  (179)ممبكوًكرررا مرررن مماليرررك آلرررى لررراا تعرررئض ل ا يرررى مرررن جررروا ا األميرررئ أقبررراا عئنطررراا

  فبمرررا ببرررا آلرررى لررراا شرررسى لبسررربطا   فبرررر يبق ررر  (180)فقررربض أقبررراا قبرررى الممبررروك و رررئ ع
لسرربطا  قبررى غيررئ   ررا  وكررا  أ  دبررئ آلررى لرراا مققررل السرربطا  إلررى قولررع  ونررزل مررن قنرر، ا

 . (181)السبطا 
و ينما السبطا  يحقش فى أمئ آلى لاا  ا ت ال قن لالقراتئا  وأشراع النرا  قيرام المماليرك      

  إع قامررر  فرررى النرررا  جببرررى وت رررى كبيرررئا  فبررربس العسرررسئ ووق ررروا تحررر  (182)قبرررى السررربطا 
واألميئ آقب ا الطولروتمئا المعرئو   (183)ب ا الم نو  القبعى  وق، ُغبق  أبوابها  وأشيع أ  يب
  ولكرن تبرين أ  األمرئ لريس كرذلك. ولكرى يواجرع (184)لالبكا، ق،  ئجا قرن عاقرى السربطا 

   رررر تبرررين أ  سرررب  علرررك أ  (185)البكرررا، ترررذه اإلشررراقى  كررر  مرررن وققهرررا وعبرررع إلرررى القبعرررى
 ب رع وسري ع مسربول  فظرن لعض المماليك السبطانيى  أا ممبوًكا مرن مماليرك آلرى لراا فسرا  

 .(186)النا  أ  العسسئ  ك  و ا   ، السبطا 
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 ر إ  السبطا  قذو آلى لاا و نقع وترر دفنرع  فخافر  األمرئاو مرن السربطا   شريى أ        
يسررو  عكررئ أيررً،ا مررنهر  لكررن نررودا فرريهر لاألمررا   وأمررئ األميررئ يبب ررا الم نررو  أ  ين ررش فررى 

  (187)  منهر  مسمابى د تر لكل واي،  فبر يئ رهر علركالمماليك السبطانيى  فلقطى األقيا
فك ررررئت اإلشرررراقات و ررررا  النررررا  مررررن قيررررام فقنررررى مررررن المماليررررك  واسررررقخ ى أن ررررئتر وأغبقرررر  
ال،كانين  فنودا قبرى النرا  لاألمرا  وأنرع ال فرقن  ونرودا لرالبيع والشرئاو وأ  ال يقحر،  أير، 

   و هذا الن،او  م،ت اإلشاقى .(188)فيما ال يعنيع
أمررا يبب ررا الم نررو  فقرر، شررسا إلررى السرربطا  مررا صررنع العرروام لمنزلررع  ييررث نهبقررع النررا         

لظنهر أنع كا  مقواعً ا مع آلى لاا  لكن تبين  ي  علك  فبما شسى يبب را إلرى السربطا  مرا 
فعبع العروام  انقشرئت الشرابعات بيرنهر أ  السربطا  أمرئه لرالئكوو قبريهر  فخرافوا وأصربحوا ولرر 

. (189)الرر،كانين  فبمررا ببررا علررك السرربطا   أمررئ لالنرر،او لهررر لاألمررا  والطملنينررى فسررسنواي قحرروا 
وتسررذا ن رر، أ  إشرراقى وايرر،ا ترر،و  يررول مرروت السرربطا  قبررى يرر، آلررى لرراا جررئت قرر،د مررن 
اإلشاقات األ ئا  وتذا يو ر  أ  اإلشراقات تنقشرئ فرى وقر  األةمرات  ييرث يسرو  األفرئاد 

ك يرررئ مرررن األ برررا  واألقاويرررل القرررى يسرررمعونها نظرررًئا لحالرررى فرررى يالرررى اسرررقع،اد ن سرررى لقصررر،يش 
 .(190)القوتئ الن سى القى يعيشونها

م  فقر، و دت فيرع اإلشراقات إلرى القراتئا لعصريا  ترنر نابر  1398ترر   801أما قام    -   
لقبررين يقيقررى  (193)لرراألميئ سررودو  الناصررئا الطيررا ( 192)  فبعررث الناصررئ فررئج(191)الشررام
  وأ  مرا (195)  لالبشرا ا لبناصرئ فرئج وأ برئه أ  ترنر تحر  عاققرع  فئجرع سرودو (194)األمئ

أشرريع قنررع مررن قصرريا  وأنررع تمبررك القبعررى ألنررع اقققرر، لررل  الررذا تررولى السرربطنى لعرر، الظرراتئ 
بئقروو أميرئ يراج  األشرئ  شرعبا  فبرر ير، ل تحر  عاققرع وأظهرئ العصريا   فعنر، علرك فرئت 

 . (196)نرالسبطا  بهذه البشا ا  و طل أمئ إشاقى قصيا  ت
م ُفقررررر، السررررربطا  الناصرررررئ فرررررئج مرررررن القبعرررررى ولرررررر ُيعرررررئ  لرررررع  1405ترررررر   808وفرررررى     -  

  فقرررر، سرررراوت العيقررررى بينررررع و ررررين مماليررررك أبيررررع ال ئانسررررى لعرررر، أ  يرررراول أيرررر،تر (197) برررئ
  إال أ  السبطا  فطن لرذك فلسرئتا فرى ن سرع  رر (198)القخبص منع لطئيقى الميقبى والمذات

  فشررش علررك قبررى (199)م ال ئانسررى قرروم أبيررع ويمرر،ت الررئوم قرروم أمررعلررات لمررا أسررئه  وأ ررذ يررذ
  فخرررررا  مرررررنهر (200)المماليرررررك ال ئانسرررررى وأ رررررذوا يرررررذ تر وأشررررراقوا  كرررررو هر قبرررررى الناصرررررئ
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  (203)بر،اًل منررع (202)  فبمرا فقر، المبررك الناصرئ ترر توليرى أ يررع المبرك المنصرو (201)وترئو
أنصرررا  الناصرررئ وأشررراقوا أنرررع فبمرررا سرررمع المماليرررك الررر،قاو لبمبرررك المنصرررو  تحيرررئ الرررذين مرررن 

  (204)م ررى لررع نابرر  يبرر  إلررى الشررام  وأشرراع آ ررئو  أنررع ققررل  ومررنهر مررن قررال قنرر، فرري 
لعرر، سرربعين يوًمرا ويررا و أ رراه وانقصررئ قبيررع  (205)فك رئ الكرريم فررى تررذا يقرى ظهررئ الناصررئ

 .(206)وقاد إلى السبطنى
مروض الرذا أيراط ل قر،ه وما قيل من إشاقات يول فق، المبك الناصئ إنمرا مئجعرع إلرى ال    

وقبررى تررذا فهنرراك الشررابعى القررى تنشررل نقي ررى ال مرروض  وتررذا ال مرروض برر،و ه ينشررل قررن انعرر،ام 
 .(207)األ با  أو اقق ابها أو ت ا  ها أو ق،م ال قى بها

ترر  813ومن الشابعات السياسيى أيً ا والقى تئت  قبيها نقرابج اققصراديى مرا كرا  فرى    -  
قرررررن عاقرررررى السررررربطا  الناصرررررئ  (209)ونرررررو وة (208)شررررريخ م يينمرررررا  رررررئج كرررررل مرررررن1410
  وأقررام (211)فخررئج السرربطا  لمحا  قهمررا ب،مشررش  فررانقهزا علررك ود رري إلررى القرراتئا (210)فررئج

شيخ والًيا من جهقع قبى القاتئا  ونادا بقئ يص األسعا   وأ  الئقيى فى أمرا   وأعبرش مرن 
وظن النرا  وأشراقوا أ    (213)  ونه  دو  األمئاو والشو  وياصئ القبعى(212)فى الحبس

المبررك الناصررئ قرر، ققررل ال محالررى  و ينمررا األمررئ قبررى تررذا مررن محاصررئا شرريخ لبقبعررى جرراوت 
األ بررررا  لررررل  السرررربطا  قرررر، ي ررررئ وقررررئو مررررن القبعررررى  فبررررر يشررررعئ إال وقرررر، دتمقررررع قسررررانئ 

  و نمررا (215)  فبمرا  أا علررك فرئ تا ً را   ررر تبرين أ  المبرك الناصررئ لرر يح رئ(214)السربطا 
 . (216)ق، ي ئ ليبقى الئق  فض قب  العصاا أشيع أنع

وقررررر، انقهرررررى األمرررررئ برررررين شررررريخ ونرررررو وة و رررررين السررررربطا  لعررررر، قررررر،ا معرررررا ك وكرررررئ وفرررررئ إلرررررى 
 .(218)بناو قبى عب  شيخ ونو وة (217)الصب 
م  إع ق،م محم، شاه بن قرئا 1410تر  812ومن أغئو الشابعات السياسيى ما كا  فى   -   

  فيهررا أمررو  ق يبررى م ادتررا أ  قررئا يوسرر  لمررا تررزم إلررى ل رر،اد فحاصررئتا فكانرر (219)يوسرر 
وققبرع كرا  يبرى أمرئ ل ر،اد مرن قبرل أيمر، برن أويرس ممبوكرع لخشراي    (220)أيم، برن أويرس

فبمررا عترر  محمرر، بررن قررئا يوسرر  إلررى ل رر،اد لعررث إلررى أقيانهررا يعرر،تر ويمنرريهر إعا تمسررن مررن 
يمررر   وأقررراموا ترررذا  ل ررر،اد  فئف ررروا وأي رررئوا صررربًيا يسرررمى أويرررس وقرررالوا إ  أويرررس يرررى لرررر

الصبى وسبطنوه   ر قام    ى فى ل ،اد ققل فيهرا لخشراي  الممبروك  وأشريع أ  الرذا أمرئ 
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لققبع أيم، بن أويس وأنع يى فرى لعرض دو  ل ر،اد  فلقير،ت الخطبرى لاسرر أيمر، برن أويرس  
 وكات  محم، بن قئا يوس  ألاه لما ي،   فبعث أبوه قسسًئا ت مروا قبرى أمرئاو البنرع محمر، 
وققبرروا قرر،ًدا مررن أصررحالع  وةقررر أ  تررذا لررلمئ أيمرر، بررن أويررس  فبمررا كررا  لعرر، إشرراقى يياتررع 
لل  عين يوًما أشيع  وفاترع  وكرا  الرذا أشراع وفاترع أم الصربى أويرس القرى اسرق،ق  األقيرا  
وأقبمررقهر أنهررا تررى القررى أمررئت لمررا وقررع مررن الققررل و شرراقى ييرراا أيمرر، بررن أويررس  وأنررع لرريس 

هرر يقرى أقرادوا ابنهرا أويرس إلرى السربطنى وقمبروا قرزاو أيمر، برن أويرس. فبمرا لحى  وماةالر  ب
ببررا علررك ابررن قررئا يوسرر  قرراد إلررى ل رر،اد وياصررئتا  فلشرريع أيً ررا أ  أيمرر، بررن أويررس يررى لررر 

ى  فقيررلم ظهررئ رررررس وقعرر    ررررروت أيمرر، بررن أويررررا  مررررئ مررن إظهريمرر    ررر لعرر، أ  عررى أشهرر
ل فررى ةا أيمرر، بررن أويررس قبررى فررئ   وتناقررل النررا  أيمرر، بررن أويررس فخررئج إلررى النررا   جرر

يياتررع  ررر أشرراقوا أنررع غيررئ موجررود  فكانرر  مرر،ا إشرراقى وجرروده  انيررى  مسررى قشررئ يوًمررا. وفررى 
أ نابها  ئج مرن ل ر،اد  مسرمابى فرا   إلرى جهرى البصرئا لرلمئ أيمر، برن أويرس قبرى ةقمهرر  

يسرق،قونع وكرا  قر،  يرل   ر  ئج  أم الصبى أويس لع فبعث أتل ل ر،اد إلرى ابرن قرئا يوسر 
 . (221)م1411تر  814قن،ما أشيع ظهو  أيم، بن أويس مئا  انيى  فق،م ود بها فى 

فم ل تذه الشابعى السياسيى ال ئيبى يحقمل أ  يسرو  تر،فها القمسرين مرن االسرقييو قبرى       
قرى ل ،اد والسريطئا قبيهرا مرن قبرل قرئا يوسر   وكرذلك مرن الممسرن أ  تكرو  أم الصربى ترى ال

مررن و او تررذه الشررابعى يقررى تمسررن البنهررا مررن يسررر ل رر،اد أيً ررا  برر،ليل أ  تررذه الشررابعات قرر، 
  م،ت لع،  ئوجها من ل ،اد واسققئ األمئ. 

وتقوغررل الشررابعات لقحاصررئ أفررئاد البيرر  الوايرر، فرري يسرربمو  منهررا  ومررن علررك مررا كررا     -   
ل،ه محم، شراه بب ر،اد وصراد  م  إع أشيع أ  قئا يوس  ق، ياصئ و 1420تر   823فى سنى 

أموالع   ر تبين كذو علك  وأ  قئا يوس  كا  ق، تهيل لبمسيئ إلى الربيد الشراميى  لكرن شر بع 
 .(222)*()قنها  ئوج شاه  خ بن تيمو لنك

ومن اإلشاقات السياسريى القرى تنر، ج تحر  الحيرل والمخادقرى واالدقراو مرا كرا  فرى    -     
السبطا  الناصئ فئج أ  مرن كرا  مرن المماليرك الظاتئيرى م ييث أشاع  1411تر  814سنى 

فبيظهئ ولهر األمرا  وأنهرر قققراو شرهئ  م را   ولكرن كانر  تبرك  ،يعرى يقرى يرقر الخري  
  و ال عررل لمررا ظهررئ مررنهر جماقررى فررى قرر،ا أيررام فوقرر،وا لخيررئ وأ  يعطرروا الخيررل  (223)مررنهر



  الثالث واألربعون  العدد                                                                  مجلة بحوث الشرق األوسط

 - 40 - 

وا  فقررررربض قبررررريهر كبهرررررر ويررررر،د لهرررررر يوًمرررررا ي قمعرررررو  فيرررررع أل رررررذ  يرررررولهر  فررررراغقئوا وي رررررئ 
  و نمررا فعررل بهررر علررك ألنررع  أا أ  المماليررك الظاتئيررى تررر مررن يحئ ررو  شرريًخا (224)ويبسرروا

 .(225)ونو وة قبى العصيا 
مرا كرا  فرى  (226)ومن الشابعات السياسيى القرى لحقر  لالسربطا  األشرئ  بئسرباا          
وك السربطا   فنررزل ممبرر (227)م يينمررا مرئض األميررئ جرانى لررك قبر، هللا1427ترر  831سرنى 

  وكا  أشيع أ  السبطا  ق، سرمع لمرا (228)إليع السبطا  وقاده  بل وتولى السبطا  تمئي ع
 قررل قبيررع أمررئه  وعلررك يينمررا أشرريع قررن جررانى لررك أنررع يئيرر، السرربطنى لن سررع  فررقكبر النررا  فررى 

. وتسررذا فشررابعى وايرر،ا (230)  ولكررن جررانى لررك اسررقمئ ميةًمررا لب ررئا، يقررى مررات(229)يقررع
فرررى أ  جرررانى لرررك يئيررر، السررربطنى جرررئت و اوترررا شرررابعى  انيرررى تئتبررر  قبيهرررا وترررى أ   تم بررر 

 السبطا  ق، سر ممبوكع لهذا السب . 
م ترروفى األميررئ سرري  الرر،ين أة ررك بررن قبرر،  1429تررر   833و الم ررل ففنررع فررى سررنى     -  
 ئجرع   والذا كا  ق، أشيع قنع أنع يئي، الو وو قبى السبطا  األشرئ  بئسرباا  فل(231)هللا

السبطا  إلى القر،  من ًيرا معرزواًل قرن الوظراب   ولكرن لرر يسرن تنراك صرحى إلشراقى  ئوجرع 
. وتذه مرن األ رئا  المقئتبرى قبرى ترئويج الشرابعات  وكرذلك قر،م الق بر  (232)قبى السبطا 

 من صحقها قبل اتخاع أا إجئاو ييالها في،ا  البئيو ل يئ جئيئا.
 (233)نابرررر  الشررررام سررررودو  بررررن قبرررر، الررررئيمنم أشرررريع قررررن  1431تررررر   835وفررررى     -  

العصررريا  قبرررى السررربطا  األشرررئ  بئسرررباا  وأ  السررربطا  يعزلرررع  وقررر، قزلرررع السررربطا  المبرررك 
األشررئ  لال عررل  لكررن لرريس لعصرريانع كمررا أشرريع قنررع  إع لررر يسررن إلشرراقى العصرريا  صررحى  

بررك األشررئ  و نمررا قزلررع ألنررع عالرر  نيابقررع لالشررام وةادت قظمقررع وك ررئت مماليسررع  فخررا  الم
 . (234)قاقبى علك فعزلع

م ييرررث أشررريع  1432ترررر   836واسرررقكمااًل إلشررراقات العصررريا  مرررا يررر،  فرررى سرررنى     -  
قررر،  رررئج قرررن عاقرررى السررربطا   (235)لمصرررئ أ  مبرررك قبرررئ  جررروا  برررن جينرررو  برررن جررراك

األشررئ  بئسررباا ومنررع ال زيررى  فوجررع إليررع السرربطا  العسررانئ إل  رراقع  فبمررا قرر،موا قبررئ  
هررا أنررع قبررى عاقررى السرربطا  وأنررع مسررقمئ قبيهررا  فقبررين كررذو اإلشرراقى  ونررودا يبرر  لهررر مبك

. و ررذا واجررع (236)فررى أتررل قبررئ  لاألمررا  واالعم نررا   وسررئ السرربطا  لخبررئ كررذو العصرريا 
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مبررررك قبررررئ  شررررابعى قصرررريانع ييررررث كررررذو الخبررررئ قمبًيررررا لفسررررئاقع لررررفقي  االسررررقمئا  قبررررى 
 الطاقى.
ا أ  شخًصرا مرا فعرل أو ي عرل أوسري عل أمرًئا مرا  وقبرى فكل شابعى تكرو  تصرئيًحا يبب نر      

تررذا فقصررئ  تررذا الشررخص قرر، يقررئك لرر،ا اآل ررئين انطباًقررا إي ابًيررا أو سررببًيا لن ررى الشررابعى أو 
 .(237)الع ز قن ن يها

م جررئت اإلشرراقى فررى مصررئ لررل  السرربطا  بئسررباا يسررافئ  1435تررر    839وفررى     -    
 خ  فا ررطئو العسررسئ لمصررئ   ررر لطررل األمررئ ولررر يخررئج  إلررى الرربيد الشررماليى لمحا  ررى شرراه

م ييررث أشرريع سرر ئ السرربطا   1436تررر   840  وتكررئ  تررذا األمررئ أيً ررا فررى (238)السرربطا 
  واجقمرع السربطا  لراألمئاو  وات رش الررئأا (239)إلرى جهرى الربيد الشرماليى لمحا  رى ابرن ق مرا 

ذا األمررررئ ولررررر يخررررئج   وأمررررئ السرررربطا  لاالسررررقع،اد   ررررر لطررررل ترررر(240)قبررررى  ررررئو ا السرررر ئ
 .(241)أيً ا
م يينمررررا ا قبرررر  قبررررى  1438تررررر   842ومررررن الشررررابعات السياسرررريى مررررا يرررر،  سررررنى    -   

جماقررى مررن مماليررك أبيررع فرر،بئوا قزلررع وسرر نع  فخبعرروه  (242)السرربطا  المبررك العزيررز يوسرر 
   رررر فقررر، العزيرررز (244)*()  وولررروا بررر،اًل منرررع السررربطا  الظررراتئ ألرررا سرررعي، جقمرررش(243)وسررر نوه
  (246)  فخررا  النررا  وأشرراقوا وقرروع فقنررى(245)مررن القبعررى ييررث تبررين تئو ررع منهررا يوسرر 

وكا  الذا يمبع قبى الهئوو ما أشاقع ممبوكع صرن،ل لرع لرلنهر ير،بئو  كحرل العزيرز ونقبرع 
إلررى اإلسررسن، يى. كمررا أشرراع قنرر،ه أنهررر يرر،بئو  مققبررع ل قرروا مررن لعررض الق رراا لحقررن الرر،ماو 

. وممررا تررو (247)عزيررز ال ررئا  ف عررل نقي ررى تبررك اإلشرراقاتوصرريانى األمرروال  فحسررن صررن،ل لب
جرر،يئ لالررذكئ أ  النررا  كانرر  قرر، له رر  لسرربطنى جقمررش وشرراع بيررنهر تررذا  وصررا  تررو كبمررا 

  يقرررى ك ررئ الخرررو  مررن النرررا  لسررب  مرررا أشررريع (248)بب ررع علرررك أنكررئه وأسرررس  القابررل برررذلك
ع المبررك العزيررز  وأنهررر م رر،ًدا مررن  ررئوج المماليررك الررذين لالوجررع القببررى قررن الطاقررى لعرر،  برر

يعررودو  إلررى القرراتئا  فقئترر  قبررى تبررك اإلشرراقى أ  ك ررئ  ررو  النررا   وتوجمرر  قرر،ا دو   
. وكرا  الرذا (250)  وك ئالقيرل والقرال(249)و عض المر،ا    وكسرئت أبرواو المقرابئ ونبشر 

سرراق، قبررى إشرراقى ت رروم المماليررك األشررئفيى مررا كررا  مررن أيرر، األمررئاو ويسررمى عوغررا  وكررا  
لبعزيررز  فقوجررع إلررى الصررعي، إلفسرراد األشررئفيى قبررى السرربطا  جقمررش  وأشرراع أ  العزيررز  تالًعررا
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ظهررئ وأنررع يرروافيهر لالقرراتئا   ررر تبررين لهررر  رري  علررك وكررذو عوغررا   وأ  العزيررز تررئو وال 
  وانقهى أمئ فئا  العزيرز (251)يعئ  لع مسا   فئجعوا قما تموا لع من اله وم قبى القاتئا

 . (252)م1438تر  842من سنى  لالقبض قبيع فى شوال
فهررررذا الررررذا فعبررررع صررررن،ل لررررالعزيز يينمررررا أقبمررررع لمررررا يشرررراع دفعررررع إلررررى الهررررئوو. أمررررا        

الطوغانى فف  ما أشاقع كا  من لاو الكذو  وقر، انققرى سرامعيع وترر األشرئفيى أقر،او جقمرش 
الررذقئ يقررى يصررل إلررى مررئاده وتررو تقبيرر  األشررئفيى قبيررع كمررا تئترر  قبررى علررك إصررالى النررا  ل

 والخو  وما لحش بهر من نه .
م أشريع 1445ترر   849وك يئا تى إشراقات العصريا   اصرى مرن نرواو الشرام. ف رى    -   

قبرررى السررربطا  جقمرررش  ولكرررى يواجرررع ترررذه  (253)قصررريا  نابررر  يبررر  قرررانى لررراا الحمرررزاوا 
اإلشررررراقى قررررر،م بن سرررررع إلرررررى القررررراتئا  وقبرررررل األ ض قنررررر، السررررربطا   فللطرررررل مرررررا أشررررريع قنرررررع 

 .(254)لق،ومع
م  ولكررى يبطررل  1454تررر   858وقرر، ت رر،دت إشرراقى قصرريانع مررئا أ ررئا فررض سررنى    -    

جماقرررى مرررن المماليرررك ومابرررى  (255)اإلشررراقى لعرررث مرررن قنررر،ه إلرررى السررربطا  األشرررئ  إينرررال
. لكن لرر ينقرع األمرئ قنر، ترذا الحر، فقر، تعرئض إلشراقى قصريانع لبمرئا ال ال رى فرى (256)فئ 
مسرربًكا ج،يررً،ا إللطررال تبررك الشررابعى  إع جهررز قسررسًئا مررن  م  فكررا  أ  سرربك1456تررر    861

  فسررررئ السررربطا  إينرررال برررذلك لكررررو  الرررذا أشررريع قنرررع مررررن (257)يبررر  لمحا  رررى ابرررن قئمرررا 
وممررا تررو جرر،يئ لالررذكئ أ  قررودا الشررابعى تشررسل ملشررًئا قبررى (. 258)العصرريا  غيررئ صررحي 

ل ترررذه الشرررابعات مرررن   وتعررر، م ررر(259)اسرررقمئا  يالرررى الببببرررى القرررى تبقرررى ب قبهرررا قبرررى الررربيد
. وتنررا (260)الشررابعات الم بطررى والقررى توجررع إلررى دا ررل الصرر  ل يررى ت بيطررع وترروتين قزيمقررع

 .(261)فمن الحش ال،فاع قن الن س والبيا   و ظها  األدلى القى تكش  ةيف تذه اإلشاقات
ترررر   854و شررراقات القمرررئد  ررر، السررربطا  ك يرررئا فرررى قهررر، المماليرررك ومرررن علرررك سرررنى    -   

،  أ  أشرررريع لالقرررراتئا يرررروم ال معررررى بئكرررروو المماليررررك ال ببررررا  يرررروم السررررب   رررر، م يرررر1450
 .(262)السبطا  جقمش  فبما أصب  السب  لر يح،  شضو  فقبين لطي  اإلشاقى

 (263)م جررراوت األ برررا  مرررن يبررر  لرررل  جهرررا  شررراه  1450ترررر   854وأي رررًا فرررى    -   
ببررا علررك السرربطا  جقمررش    فبمررا(264)صرراي  أع  ي ررا  قرر، ةيرر  قبررى الرربيد ومبررك أعئافهررا
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  ولكرررى يحسرررر إشرراققع قرررام لاسرررقعئاض العسررسئ وقرررين فررريهر (265)أشرراع أنرررع  رررا ج لمواجهقررع
  فلوتر السبطا  النا  لخئوج العسسئ  ومع أ  السربطا  (266)جماقى لبخئوج فيخا  الع،و

فعل علك مما أشاقع يقى يئجع الع،و وتذا من عئو مواجهى السبطا  لبع،و  فف  أترل يبر  
أصابهر الخو  يقى أ  جماقى منهر تئكوا البيد مما أدا إلرى غريو أسرعا  الر،واو القرى ق، 

  فكررررا  تررررذا األ ررررئ االجقمرررراقى واإلققصررررادا نقي ررررى الشررررابعى السياسرررريى (267)يئيبررررو  قبيهررررا
 لم ضو جها  شاه واسقع،اد السبطا  لمحا  قع فى يب . 

  إينرررال يئيررر، قمرررل الخ،مرررى م أشررراع أترررل ال رررقن أ  السررربطا1453ترررر    857وفرررى    -    
لررالحو، السرربطانى برر،اًل مررن القبعررى وعلررك ليقرربض قبررى جماقررى مررن األقيررا   فعمبرر  الخ،مررى 

. وممررا يررذكئ أ  مصررطب  )أتررل ال ررقن( الررذا عكررئ تنررا يعطررى (268)ولررر يقررع شررضو ممررا أشرريع
ك لبشررابعى ميررزا أو من عررى  فهررى تقيفررى الظهررو  العبنررى  فرراآل ئو  يقولررو  الحرر،يث برر،اًل منرر

ويقحولررررو  لمررررلو إ ادتهررررر أو ال إ ادًيررررا إلررررى نرررراقبين لبشررررابعى  و ع عاك يبقررررى المصرررر،  مسررررققًئا 
وغامً را لحيررث ال يمسرن أليرر، انقشررافع  ومرن  ررر ال أير، مسررلول قررن الشرابعى و   كررا  الكررل 

 .(269)يعبر بها
قطرا   م فق، نودا لالقاتئا لخئوج المماليك البطرالين إلرى األ 1453تر   857أما فى     -  

عبررربهر لبققرررال  (270)والسرررب  أ  السررربطا  األشرررئ  ينرررال  لمرررا و ررر  قبرررى المنصرررو  ق مرررا 
ووق،تر ومناتر أ  يسونوا من جمبى المماليك السبطانيى إعا ترر لرع األمرئ  فبمرا تسربطن ألعر،تر 
ولر يو  لهر بوق،  فصا وا يطالبونع لفن اة ما وق،تر لع  فبر ي ر، إال ن ريهر  وًفرا مرن وقروع 

فاشق بوا لاالسقع،اد لبخئوج وسسقوا  إال أنع أشريع أنرع يقرع مرنهر فقنرى  يقرى إ  السربطا   فقنى 
من  وفع عب  أقا  ع قن،ه لالقبعى وك ئ الكيم وتئقر   النرا  وقروع فقنرى  لكرن لرر يقرع شرىو 

. وم ررل ترذه الشررابعى تنر، ج تحر  مررا يعرئ  لررالحئو الن سريى والقررى (271)مرن علرك الررذا أشريع
أيرر، أسرراليبها  وقرر، اسررقخ،م  تنررا لبقررل يئ قبررى المواقرر  واآل او وعلررك لافقعررال تشررسل الشررابعى 

 .(272)األةمات و شاقى الئق  وال و ى
م أ  جررررراو الخبرررررئ لرررررل  غناًمرررررا أميرررررئ قرررررئو  1456ترررررر   861ومررررن الشرررررابعات فرررررى     -  
ققل  وكا  سب  ققبع أ  قوًما من أقا  رع قصر،وه فحرا  هر وانقصرئ قبريهر واسرقمئ  (273)نعيئ
طا دتر  فلشا  قبيع لعض أنصا ه لالئجوع قن لحاقهر ما داموا ق، ُتزموا  فبر يقبرل واسرقمئ ي
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يطا دتر  فبما ياعاتر وتو ال يشعئ  موا ال مل الذا قبيع الئايى فققبوه  وأشراقوا انهزامرع برين 
أنصررا ه فا قرررل نظرررامهر   رررر  ررئج قبيرررع الئمررراا فع رررئت فئسررع لال مرررل فعقئوترررا وقب ررروا قبيرررع 

. وتسذا كا  إشاقى تزيمقع سبًبا فى إ عا  أنصا ه وا رقيل نظرامهر  ف رع   (274)هوققبو 
 قزيمقهر وانها ت معنوياتهر مما كا  سبًبا فى انقصا  الخصوم.

م أشررريع ب رررو ا  فقنرررى  وأ  المماليرررك الظاتئيرررى فرررى  رررميئتا  1461ترررر   866وفرررض   -      
   ررر (278)نابر  جر،ا (277)  ونسرر  علرك ل انبرك(276) شرق،م (275)الئكروو قبرى السربطا 

. وكانرر  تررذه أولررى الشررابعات (279)آل األمررئ إلررى أ  سررسن  ال قنررى ولررر يقررع شررىو ممررا أشرريع
. وترذه مرن الشرابعات الزاي رى القرى يقروم فيهرا المئجرو  بنشرئ (280)ال اشيى من يش ناب  ج،ا

 .(281)تنبلات بوقوع أي،ا  سي ى تمس لعض المو وقات
   ك  السبطا   شق،م  من القبعى ونزل إلرى بير  م  أ 1465تر   870وي،  فى   -     

الظرراتئي  ف ررئ، األميررئ قايقبرراا الشررقش الحئيميررى تحرر   جررل فررئ   (282)قايقبرراا المحمررودا
السبطا  و مى قبيع الذت  وال  ى  وقر،م لبسربطا   يرواًل ومصرحً ا. ويرذكئ ابرن ت رئا برئدا 

ظاتئيررى وقايقبرراا تررذا أيرر، أ  سررب  علرركم تبررك اإلشرراقى القررى سررئت مررن قبررل لمسررك األمررئاو ال
أقيانهر  فبما لر يقر لبسبطا  ما أ اد  شى من العواق   فل ذ يقآل   واعئ ال ماقرى  ولرذلك 

. و هررذه الطئيقررى أيسررن قايقبرراا ديررض اإلشرراقى  كمررا أيسررن (283)نررزل إليررع السرربطا  بن سررع
 السبطا  يينما قبل من قايقباا صنيعع يقى ال ت و  الظاتئيى  ،ه.

فى قص،ه الو روو  (284)م لل   يئ لك ال،وادا 1467تر   872ي  اإلشاقى فى قو     -   
قبى األمئ لك ئا يز ع ولكو  القبعى فرى ير،ه  وأ  فرى  رميئه القربض قبرى السربطا  األشرئ  

  وقررر، قويررر  ترررذه اإلشررراقى يقرررى تئتررر  قبيهرررا أ  امقنرررع (285)قايقبررراا وقبرررى أتالسرررع قانيبررراا
يرررذ ه فصرررا  يقعرررذ  للقرررذا  لكرررى ال يصرررع،  وأمرررا  قايقبررراا قرررن صرررعوده إلرررى القبعرررى  وأ رررذ
. وتذا يو   أ  لبشابعى أ راً ا يقرى ولرو لرر (286)السبطا  فكا  فى غايى النك، لهذه اإلشاقى

تقحقررش مقم بررى فررى امقنرراع قايقبرراا قررن الصررعود إلررى القبعررى  ومررا لحررش السرربطا  مررن تررر ونكرر، 
 لسب  الشابعى.

أشرريع لالقرراتئا إ ررا ا فقنررى و كرروو األمررئاو قبررى  م1467تررر    872كمررا أنررع فررى سررنى    -    
  وأ  المماليررررك الظاتئيررررى الكبررررا   شرررر،ا، السرررربطا  قصرررر،تر (288)قايقبرررراا (287)السرررربطا 
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الئكرروو  رر،ه  وأنهررر ات قرروا قبررى علررك مررع الظاتئيررى الصرر ا   وشرراع تررذا يقررى ببررا السرربطا  
 .(289)وانزقج منع   ر أصب  اليوم القالى ولر يسن شضو مما أشيع

ققررل لسررهر أصررالع   (290)م جرراوت األ بررا  لررل  شرراه سرروا  1469تررر    874وفررى    -   
  وأشريع قنرع (291)وشاع تذا الخبئ فرى القراتئا يقرى ببرا يرً،ا كبيرًئا   رر ظهرئ كذلرع فيمرا لعر،

م كئ وتزم وقبض قبيع  فسئ السبطا  قايقباا لذلك   رر  1471تر   876أيً ا أنع فى سنى 
األ بررا  مررن يبرر  لررل  شرراه سرروا  قويرر  شرروكقع وةيرر     ررر جرراوت (292)ظهررئ كررذو الخبررئ

  وقر، (294)  فلمئ السبطا  قايقبراا لخرئوج األمرئاو لققالرع(293)ليسقييو قبى بيد السبطا 
. (295)م وسريش إلرى القراتئا فرى الح،ير، وترر شرنقع1472ترر    877انقهى أمئه لالقبض قبيرع 

 الخي  من شاه سوا . وتذه من الشابعات السياسيى الحالمى القى ت س، الئغبى فى
إلررى اإلسررسن، يى  (296)م فقرر، أشرريع توجررع األميررئ ق مررا  1472تررر   877أمررا فررى    -    

ليقررربض قبرررى المنصرررو  ق مرررا  برررن الظررراتئ جقمرررش وقبرررى المليررر، أيمررر، برررن األشرررئ  إينرررال  
ويطبرر  مررااًل مررن المليرر،   ررر تبررين كررذو علررك  وأنررع إنمررا توجررع إلررى اإلسررسن، يى إل مرراد فقنررى 

 .(297)بين المماليك المقيمين ببئج السبطا  لاإلسسن، يى  فذت  ليصب  بين المماليكنان  
 (298)م قررن يسررن الطويررل 1474تررر   879ومررن الشررابعات السياسرريى مررا أشرريع فررى     -  

أنع ققل  وأي ئ لعض القئكما  قميصع وتو مبطخ لال،م   ر ظهئ كرذو ترذه اإلشراقى  وقر، 
م قويرر  اإلشرراقى 1475تررر   880. وفررى (299)و علرركعكررئ موتررع أن ررئ مررن مررئا  ررر ظهررئ كررذ

.  رررر قاودترررع (300)لقصررر، يسرررن الطويرررل بررريد يبررر   فبعرررث ناببهرررا يطبررر  العسرررانئ لح ظهرررا
. وكرا  يسرن الطويرل (301)ترذه اإلشراقى م   ر ظهرئ كرذو1477تر   882إشاقى موتع فى 

شريع قنرع تذا ق،  ئج قن عاقى السبطا  وتاجر أمينع  كمرا تراجر أمريك ابرن ق مرا    رر أ
  (302)م أنع تحال  مع ال،يا  المصئيى  ر، ابرن ق مرا  ولكنهرا شرابعات1472تر  877فى 

. كمرا لعررث  سرواًل مررن (303)م1473ترر   878وقر، انقهرى أمررئه لالصرب  مرع ابررن ق مرا  سررنى 
ترر   879قن،ه إلرى السربطا  قايقبراا ليققرذا  قمرا بر،  منرع  فقبرل السربطا  قرذ ه وعلرك فرى 

 الشابعات لموتع تحاصئه يقى لع، انقهاو يئكقع كما سبش وعكئ.  . و   ظب (304)م1474
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م يينمرررا ي رررئ إلرررى الررر،يا  1476ترررر   881ومرررن إشررراقات العصررريا  مرررا كرررا  فرررى    -    
وكرررا  قررر، أشررريع قنرررع أنرررع  رررئج قرررن  (306)  نابررر  يبررر (305)المصرررئيى قانصررروه اليحيررراوا 

 .(307)ل ما أشيع قنعالطاقى  فبما ي ئ أ بع قبيع السبطا  قايقباا لاسقمئا ه  و ط
و  مررا تئجررع ك ررئا شررابعات العصرريا  قررن نررواو الشررام و خاصررى يبرر  مررا لموقعهررا مررن        

أتميررى كبيررئا ييررث تقررع يبرر  فررى أقصررى الشررمال مررن برريد الشررام  لررذلك تعقبررئ نقطررى اتصررال 
أساسيى بين الشام من ناييى وآسيا الصر ئا وال زيرئا وشرمال العرئاو مرن ناييرى  انيرى. كمرا أ  

ب  والموصل كانقا أن ئ المناعش اإلسيميى تعئً ا القق،اوات الصبيبيين  ولذا فهمرا البقرا  ي
  وظبر  الشرام كرذلك مئكرًزا مسرقه،ًفا (308)يمبقا لواو ال هاد اإلسيمى  ر، الوجرود الصربيبى

 له وم ابن ق ما   وك ئ اسقه،ا  نوابها لشابعات العصيا . 
وعلررك ( 310)فررى الئتررا (309)مققررل األميررئ يشرربكم شرراع 1480تررر   882وفررى سررنى    -     

   رر أشريع (311)يينما وجهع السبطا  قايقباا لمحا  رى الخرا جين بهرا والرذين ققبروا نابر  يمراا
أنع ما ققل وأنع يى فى األسئ   ر أقق  علك أ  أشيع قنع أنع فئ من األسرئ  ومرا ُقرئ  لرع 

براو قبرى لالرع لعر، مققبرع   وصرا ت دكرى النق(312) بئ يقرى صرا  السربطا  يسرئه إشراقى ققبرع
 .(313)م،ا عويبى فى محاولى لقبين يقيقى مققبع من ق،مها

م أشريع لرل  قسرانئ ابرن ق مرا  قاصر،ا المماليرك الحببيرى 1484ترر   889وفى سنى     -   
 .(314)وأ  العسسئ سيخئج إليهر لميقاتهر وك ئ القيل والقال فى علك

م بوقروع فقنرى فررى 1484تررر    889عى فرى وقرن شرابعات وقرروع ال رقن  فقر، سررئت شراب   -    
الرربيد  ولررر يصررع، األتالررك أة ررك إلررى القبعررى لبخ،مررى  ولررر يصررل ال معررى مررع السرربطا  قايقبرراا 

 .(315)وةاد القال والقيل يول علك
وق، ك ئت اإلشاقات لقص، ابن ق ما  الر،يا  المصرئيى  وأن رئ منهرا شرابعات  رئوج   -     

م ييرررث 1485ترررر   890لمحا  قرررع. ومرررن ترررذا مرررا كرررا  فرررى  السررربطا  قايقبررراا والعسرررسئ إليرررع
ن رررئت األ اجيررر  واإلشررراقات الباعبرررى لرررل  ابرررن ق مرررا  قاصررر، الررر،يا  المصرررئيى بن سرررع  فل رررذ 

تررررر   892. وكررررذلك فررررى (316)السرررربطا  ُيظهررررئ ت هيررررز العسررررسئ   ررررر انحررررل العررررزم قررررن علررررك
فررى أمررئ السرر ئ يقررى م لعررث السرربطا  إلررى األمررئاو ومرر، لهررر سررماًعا   ررر وقررع القشرراو  1486

قوي  اإلشاقى لرع   وظرل يشراع أنرع قئير   رر يسرسن الحرال  رر تعرود اإلشراقى  فظنروا أ  علرك 
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م  إع قويرر  اإلشرراقى لسررر ئ 1487تررر   893. وتكررئ  تررذا األمرررئ فررى 317)ليسررقع،اد لبقررئك
السرربطا  بن سررع إلررى الرربيد الشرراميى  وأ ررذ يبهررج بررذلك ويظهررئ أنررع مسررافئ  ولكررن لررر يحرر،  

. وترررذا النررروع مرررن الشرررابعات يعرررئ  لالشرررابعى ال ابصرررى  وترررى القرررى ترررئوج فرررى أول (318)علرررك
. (319)األمررئ  ررر ت ررو  تحرر  السررط  لقظهررئ مررئا أ ررئا قنرر،ما تقهيررل لهررا الظررئو  لبظهررو 

ولكن  طئه يسمن فى القشسيك فى ج،يى االسقع،اد والخرئوج لمواجهرى الخطرئ مرن ق،مرع  ممرا 
 .(320)ألق،اويوتن العزيمى وي يع الهيبى فى أقين ا

 (321)م فقر، قوير  اإلشراقات لرل  السربطا  الظراتئ قانصرروه1499ترر   905أمرا فرى    -   
وتررو لالصررعي،  فبمررا قويرر  اإلشرراقات بررذلك  (322)أ سررل لررالقبض قبررى األميررئ عومررا  لرراا

نررادا السرربطا  فررى القرراتئا جلررل  أيررً،ا ال يس ررئ كيًمررا فيمررا ال يعنيررع  وأ  األميررئ عومررا  لرراا 
  فكرررا  النرر،او بقكرررذي  مررا ُ وج ترررو سرربيل السررربطا  لرر،يض تبرررك (323)قادتررعج الرر،ودا  قبرررى
 الشابعى. 
قبررى برريد السرربطا   (324)م قويرر  الشررابعات بزيرر  الصرر وي 1508تررر   914وفررى   -    

م وم ادترا أ  1510ترر   916  لقعرود مرئا أ رئا فرى (325)ال و ا  رر  مر،ت تبرك الشرابعات
 (326)ئ الصرر وا ت مرروا قبررى  ررياع البيررئااأل بررا  جرراوت مررن يبرر  لررل  جماقررى مررن قسررس

ونهبرروا أغنررام لعررض أتبهررا  فبمررا ببررا علررك نابرر  البيررئا  كرر   ولررر ي رر، شرريً ا مررن علررك  فخمرر،ت 
م أشيع بين النا  أنع ي ئ ساعف وأ بئ لرل  1514تر   920. فبما كا  سنى (327)اإلشاقى

يعرئ  صرحى  انقصئ قبى الص وا  فقمهل السبطا  ال رو ا يقرى (328)سبير شاه بن ق ما 
األ با   فك رئ القيرل والقرال أ نراو علرك برين النرا  لرل  ابرن ق مرا  أسرئ الصر وا وو رعع فرى 
ي،ي، وعا  لع فى البيد وققل  ولر تص  ترذه األ برا   و نمرا ترزم ابرن ق مرا  الصر وا شرئ 

. جرر،يئ لالررذكئ أ  السرربطا  كررا  ُيسررئ (329)تزيمررى لكنررع تررئو ولررر يصرر  نبررل أسررئه أو ققبررع
  كمررا كررا  ُيخررئج (330)نقصررا  ابررن ق مررا  قبررى الصرر وا مررع قبمررع لعرر،م صررحقهالفشرراقات ا

وترذه مرن الشرابعات الحالمرى بقمنرى  (331)العسسئ لمعاونى ابن ق ما  فى يئ ع  ، الصر وا 
 ةوال الع،و والق او قبيع. 

قرر، فقحرر  قبررى يرر،  (332)م أشرريع بررين النررا  لررل   ود 1512تررر   918وفررى     -        
أ   (333)ن غيرئ ققرال  وقوير  اإلشراقات برذلك يقرى ترر السربطا  ال رو ا المسبمين لحيبرى مر
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يزين القاتئا   ر تبين أنع ال صحى لقبك الشابعى  وكا  سب  علرك أ  شخًصرا مرن أبنراو الشرام 
ناشر  ال ئ يرى  ودفرع إليرع مساتبرات قرال ( 334)جاو إلى شخص من مماليك األميرئ  رايئ لرك
بطا  الررذا أشرراقوا ققبررع  وقرر، ظهررئ أنررع قبررى قيرر، إنهررا مررن قنرر، األميررئ محمرر، بيررك قئيرر  السرر

الحيراا  وقرر، تحيرل قبررى أتررل  ود  يقرى أ ررذتا  وأنررع أ سرل يطبرر  فئًسررا وقماًشرا  فبمررا أ بررئ 
السبطا  بذلك ظن أنع يش  فل بع قبى الممبوك وفئو قبى األمرئاو  وأ سرل صرحبى الممبروك 

سرربطا  مررن يررلتى لررالممبوك  ال ررئ  والقمررا، وم ررى   ررر ظهررئ أ  تررذا الكرريم كررذو  فعررين ال
فبمررا ي ررئ اققررئ  أنررع صررنع علررك مررن شرر،ا ال قررئ  فررلمئ السرربطا  بقعئيقررع لي ررئ ع لالمقررا ع  
فوجرر، فررى أجنالررع أ ررئ  ررئو لالمقررا ع  فبمررا سررللع قررن علررك اققررئ  أنررع كررذو مررئا أ ررئا قبررى 

ف رررررئ ع لالمقرررررا ع  فرررررلمئ السررررربطا  لحبسرررررع واسرررررقعاد الخيرررررل  (335) رررررايئ لرررررك نابررررر  يبررررر 
. وتذه الشابعى و   كان  فض يقيققها سياسيى فرف  السرب  فيهرا كرا   اجًعرا إلرى (336)والقما،

 ال قئ وال اقى وش،ا الحاجى القى كا  قبيها الممبوك  وتى من شابعات الحيل والخ،اع. 
م أ  فئو السبطا  ال و ا قبرى مماليسرع سريوًفا وصرا وا 1513تر   919وي،  فى    -    

ى ومعهرررر السررريت  فلشررريع بوقررروع فقنرررى كبيرررئا  وأ  السررربطا  يقصررر، يبيقرررو  فرررى القبعرررى كرررل ليبررر
القررربض قبرررى لعرررض األمرررئاو  فل رررذ األمرررئاو يرررذ تر مرررن السررربطا   وصرررا وا ال يطبعرررو  إلرررى 
القبعى إال قبيًي   رر تكرئ  ترذا األمرئ ييرث جرئت اإلشراقى مرئا أ رئا بوقروع فقنرى كبيرئا  ف رئو 

وتررذه مررن الشررابعات القررى  (337)لررر يقررع شررضو السرربطا  قبررى مماليسررع الخرروع واألتررئا  ولكررن
والظرئو  المحيطرى ترى القرى دفعر  بهرذه الشرابعى  (338)تك ئ قن، ي،و  منراو ات وتر، يبات

إلى الظهو   فاإلجئاوات القرى تحر،  لالقبعرى مرن بيرات األمرئاو والقحصرينات أدت إلرى اقققراد 
 يبات و  مررا قرر،م وقرروع النررا  لحرر،و  شررضو  ولررذا وجرر  االسررقع،اد لهررا بهررذه المنرراو ات والقرر،

شررم ممررا أشرريع قررن ال قنررى  اجررع إلررى تبررك القرر،ابيئ القررى اتخررذتا السرربطا  ومررن تحررئة األمررئاو 
 قبى أن سهر لع،م الصعود إلى القبعى إال لب ئو ا. 

وتناك من الشابعات ما تو اجقماقى صحى فى ظاتئه وتو سياسض فى يقيقى األمرئ     -  
يصب  قئ ى لبقيل والقال مرن النرا  بر،و  قبرر. ومرن علرك  ولكن لن، ا المعبومات قن األمئ

م ييث أشيع أ  السربطا  ال رو ا قر، شرئو دواو وأنرع مقوقرك فرى 1515تر  921ما كا  فى 
جس،ه ألنع لرر ينرزل إلرى المير،ا   ولكنرع لرر يسرن مقوقًسرا كمرا أشريع  برل كرا  منزقً را مرن ابرن 
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بظررى فررى أ  غالرر  برريد يبرر   ئجرر  مررن ق مررا  وك ررئا انقصررا تع  يقررى إ  األمررئاو يرر، وه ل 
  وقبرررى إ رررئ علرررك أشررريع لرررل  السررربطا  يسرررافئ بن سرررع (339)أيررر،يهر وصرررا ت بيررر، ابرررن ق مرررا 

 . (340)لمحا  ى ابن ق ما   واسقمئت الشابعات قابمى لس ئه  ر  م،ت
قبرررى أنرررع مرررن أشرررهئ الشرررابعات السياسررريى فرررى ترررا يخ يرررئوو المماليرررك شرررابعى مررروت    -   

م ويينمررا 1517تررر   922و يانهررا أنررع فررى  (341)ل ررو ا بواقعررى مررئج دابررشالسرربطا  قانصرروه ا
نا  قانصوه ال و ا يسعى فى الصب  بين سبير شاه بن ق ما  وشاه إسماقيل الص وا  فقرام 
لف سال  سول إلى ابن ق ما  لبسعى فى الصب   فكا  أ  أسراو إليرع ابرن ق مرا  ونهبرع وقرال 

. ولرر يسرن فرى لرال السربطا  يرئو  ر، ابرن (342)برشجلعمج قل ألسقاعك ييقينرى قبرى مرئج دا
  وكرررا  نابررر  الشرررام (343)ق مرررا   لكرررن ا رررطئ السررربطا  إلرررى علرررك  وتوجرررع إلرررى مرررئج دابرررش

ق، قمل قبى إقيم السبطا  لخيانى  ايئ لك  ناب  يب  ومساتبقرع لبع مرانيين   (344)سيباا
السربطا   إعا أ دت أ  هللا  وقام فعًي سيباا لالقبض قبى  ايئ لك قابًي لبسربطا مج يرا موالنرا

وقرررالمج يرررا  (345)ينصررئك قبرررى قررر،وك فاققرررل ترررذا الخرررابنج. فقررام األميرررئ جرررا  برررئدا ال زالرررى
موالنررررا السرررربطا  ال ت ررررقن العسررررسئ ونبرررر،أ فررررى ققررررال وتررررذت  أ بررررا كر إلررررى قرررر،وكر وت ررررع  
 شرروكقكرج. وكانرر  تررذه مسيرر،ا مررن ال زالررى  ففنررع كررا   ابًنررا مررع  ررايئ لررك  فرر، ل األمررئ قبررى

  وصرررا  السررربطا  يئتررر  العسرررانئ (346)السررربطا  وأمرررئتر أ  يقحرررال وا وأال يخرررو  مرررنهر أيررر،
دو  ال ببررا   فقرراتبوا  (347)بن سررع  و رر،أ الققررال  وقيررل أول مررن بررئة لبققررال المماليررك القئانصررى

ققررااًل شرر،يً،ا فهزمرروا قسررسئ ابررن ق مررا   ررر ببررا المماليررك القئانصررى أ  السرربطا  قررال لمماليسررع 
ال تقرراتبوا شرريً ا و برروا المماليررك القئانصررى تقاتررل ويرر،تر  فبمررا بب هررر علررك  نرروا قررزمهر ال ببررا مج
  فبمررا  أا السرربطا  سرربير أمررئتر قبررى تررذا الحررال شررش صرر وفهر محا ً ررا لهررر (348)قررن الققررال

يقررى نررادا كررل مررن  ررايئ لررك وال زالررىمج ال ررئا  ال ررئا  فررف  السرربطا  سرربير أيرراط لسررر وققررل 
اج  فظررن المماليررك أ  السرربطا  ققررل فعررًي فررانهزموا وفررئوا مررع  ررايئ لررك ال ررو ا والكسررئا قبينرر

  ولكنهرا كانر  (349)قاص،ين يبر   و نمرا كانر  إشراقى أشراقاتا ل ً را ومسير،ا  ر، ال رو ا 
سبًبا قوًيا فى تزيمى المماليك والق او قبرى دولرقهر  إع إ  اإلشراقى لمروت السربطا  أدت بهرر 

  العسرسئ  ومرع أ  السربطا  ال رو ا أ رذ ينرادا قبريهر  إلى الهرئوو مرن مير،ا  الققرال وتشرق
فررف  أيررً،ا مررنهر لررر يبق رر  وصررا وا يقسررحبو  مررن يولررع  فنررادا قبيررع أيرر، األمررئاو ونصررحع أ  
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يررنج بن سررع ففنهررا الهزيمررى  فبمررا تحقررش السرربطا  مررن الهزيمررى قيررلم انقبرر  مررن قبررى ال ررئ  إلررى 
وقيررلم ُفقعرر  مئا تررع وعبررع مررن   وقيررلم مررات مررن شرر،ا القهررئ  (350)األ ض و ئجرر   ويررع

يبقع دم أيمرئ  وقيرلم إنرع لمرا  أا الكسرئا قبيرع ابقبرع فًصرا ماسرًيا كرا  معرع  فبمرا نرزل جوفرع 
. كمرا قيررلم إنرع لمرا قررئ  لالهزيمرى وكرا  لررع (351)غراو قرن الوجررود وسرق  مرن فئسررع ومرات

فرفعا لرع  مئض يحل لع قن، ةيادا ال    ففنع كا  ي شى قبيرع  فصرادفع علرك السراقى فوقرع 
  وعكرئ كرذلك أ  يامرل الئايرى قطرع  أسرع و مرى بهرا فرى ال ر  (352)مي  بي ققرال وال جرئات

. وقيرلم دفنر  ج قرع قنر، شريخ لرل ض دابرش  وقيرلم (353)وتئك ال  ى بي  أ  ال يعئفها أير،
.  ررر أشرريع ب،مشررش أ  السرربطا  يررى لررر (354)يمبرر  إلررى يبرر . والصررحي  أنررع لررر ُيعبررر يالررع

  (355)مصررئ ومعررع سرريباا نابرر  الشررام  ولكررن تبررين قرر،م صررحى علرركيمرر  وأنررع وصررل إلررى 
والسب  فى تبك الشابعات أ  السبطا  من يرين مرات لرر ُيعبرر لرع  برئ وال وقر  لرع أير، قبرى 

 .(356)أ ئ وال ظهئت ج قع بين الققبى
ومن الع ابر  أنرع مرن يرين و د إلرى مصرئ نبرل الهزيمرى ومروت السربطا  لرر يرئد مرن لعر، علرك 

بل وانقطع  األ با  من مصئ  نحو أ  عين يوًما لر يئد فيها  برئ صرحي    أ با  صحيحى 
. كما أ  األ با  القى تئد إلى مصئ انقطع قنها الصحى  ومرن علرك (357)وك ئ القال والقيل

  فبمرررا د رررل (358)أنرررع شررراع ب،مشرررش أ  المصرررئيين سررربطنوا قانصررروه الظررراتئ  رررال الناصرررئ
 . (359)عوما  لاا لمصئاألمئاو القاتئا انقهى األمئ قبى سبطنى 

فاإلشاقى فى الحئوو ليس  قمًي ا ت الًيا أو فو وًيا   و نما تقروم قبرى تكقيرك معرين        
  فهررذه وايرر،ا مررن (360)فمررن أعبررش اإلشرراقى لررع أترر،ا  محرر،دا ومخطرر  لهررا كمررا يرر،  تنررا

يرر،ا   وتررى وا(361)الشررابعات اله،امررى والقررى مبرر، تا فررئو تسرر،  أا الق ئيررش بررين القابرر، وجنرروده
من أسربحى الحرئو الن سريى القرى تسرقه،  تحطرير الرئوت المعنويرى  وتق رى قبرى إ ادا الر،فاع  

 .(362)و ث  وت اإليباط مما يقود إلى االسقسيم والهزيمى
 شائعات سياسية: )حقيقة لم تقع( 

ق، تقحول لعض األي،ا  السياسيى الحقيقيى إلى شابعى قن عئيش مواجهقهرا أو لسي يرى        
  ييالهررا  أو لظهررو  قوامررل أ ررئا ت عررل الحقيقررى ال تقررع فقررذت  فررى أ ررئ الشررابعات. القصررئ 

فهنرراك مررن الشررابعات نرروع يطبررش قبيررع )الحقيقيررى(م وتررى عات مصرر،  مو رروو ويقيقررى ملكرر،ا 
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تقال السقبيا  تل يئ الخبئ قبى سامعع  ويرقر قبرى  روبع اسرقنقاج مرا يحقاجرع علرك المو روع 
 .(363)همن تع،ييت قبل إلزام تن يذ

م جررررراوت األ برررررا  لرررررل  الققرررررا  تحئكررررر  لقصررررر، بررررريد 1300ترررررر   700ف رررررى سرررررنى   -     
  فرررررلمئ السررررربطا  الناصرررررئ محمررررر، (365)  وأنهرررررر قررررراةمو  قبرررررى د رررررول مصرررررئ(364)الشرررررام

لاسررقخئاج األمررروال مرررن النرررا  لبق هيررز لققرررال الققرررا   فطبررر  المررال مرررن ال ييرررين  وأ رررذ مرررن 
  فبمرررا جبيررر  (367)ا   وأصررراو النرررا  الخرررو   وغبررر  األسرررع(366)األغنيررراو  برررث أمررروالهر

األمرروال اسررقخ،م السرربطا  م موقررى مررن القئكمررا  واألنررئاد لمواجهررى الققررا  ودفررع لهررر األمرروال 
المقحصربى  إال أنهرر تئ روا يينمرا قبمروا لعبرو  الققرا  ال رئات  وعتر  مرا جمرع مرن المررال دو  

يبر  وظرل بهرا أياًمرا انقظراً ا    فخئج السبطا  بن سع لمواجهى الققا   ووصل إلرى(368)انق اع
  (369)لمحا  ررى الققرررا   إال أ  السرربطا  لرررر يمسنررع الققررر،م وال بررات لك رررئا األمطررا  القرررى نزلررر 

. و عا كانرر  تررذه األمطررا  تررى القررى منعرر  السرربطا  مررن الققرر،م   (370)وتعررذ  سرربوك الرر،واو
طرا  وال بروج أ رذت فهى ن سها القى منعر  الققرا  مرن الوصرول إلرى الربيد الحببيرى  إع إ  األم

  فبمررا ببررا السرربطا  (371)فررى القسرراق  أياًمررا  األمررئ الررذا يررال معررع تقرر،م الققررا  إلررى دمشررش
  ولمررا تحقررش  جرروع العرر،و مررن الرربيد (372) جرروع العرر،و مخررذواًل  جررع تررو أيً ررا إلررى مصررئ

. (373)تئاجع الشراميو  إلرى بيدترر  وكانر   دمشرش وجميرع بريد الشرام قر،  بر  مرن سرسانها
يقبرررين أ  م رررضو الققرررا  إلرررى الررربيد الشررراميى كرررا  يقيقرررى ملكررر،ا  أ رررا ت الرررذقئ فرررى مرررن ترررذا 

النررا   إال أ  ترر، ل العوامررل الطبيعيررى مررن سررقوط األمطررا  أيررال الحقيقررى إلررى شررابعى كررل  لررر 
تكرن. و   كانرر  اآل ررا  المقئتبررى قبرى الحرر،  قرر، وقعرر  فعررًي مرن  ررو  النررا  ونررزويهر قررن 

ى تذا فاآل ا  المقئتبرى أيياًنرا ال قيقرى لهرا لسرو  الحر،  يقيقرى أم الشام وغيو األسعا   وقب
 شابعى.
م أشرراع يبب ررا الم نررو  بررين 1398تررر   801وفررى الحررادا والعشررئين مررن شرروال سررنى   -    

النرررا  الئكررروو  ررر، السررربطا  الناصرررئ فرررئج  فوقرررع الهرررئج  إلرررى أ  نرررزل األمرررئاو والمماليرررك 
عم نررا   فسررسنوا وسررسن النررا . وكررا  سررب  علررك أنررع تررر وسررسن   ال قنررى ونررادوا لاألمررا  واال

مسك جماقى مرن األمرئاو قيرل إنهرر ات قروا قبرى أ  يعقر،وا السربطنى البرن األشرئ  شرعبا  بر،اًل 
. وقبررى تررذا فقرر، كررا  (374)مررن الناصررئ فررئج  فبمررا ُقررئ  أمررئتر مسررسوا وقيرر،وا ولررر تقررر ال قنررى
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لما قمرل األمرئاو قبرى تسرسين النرا  والمنراداا أمئ ال قنى يقيًقا لكن لالمواجهى لر يح،  وعلك 
 لاألما   فلصبح  الحقيقى م ئد شابعى. 

م قظررر اإل جررا  واشررق،ت الشررابعات به رروم يبب ررا الم نررو  1399تررر   802وفررى سررنى   -  
  (376)  وانعرر،م  األ برراة مررن الرر،كانين(375)قبررى القرراتئا  ف بقرر  أبررواو القرراتئا وأسررواقها

الشرام م موقرى مرن األمرئاو ترر القربض قبريهر لرلمئ السربطا  فرئج وسب  علك أنع لمرا و د مرن 
  و رئو المروكبين بهرر   رر سرا  إلرى دمنهرو  وقربض قبرى (377)فقام تو و بصهر مرن القير،

  وت هرررز ترررو (378)مقوليهرررا وأ رررذ مرررال السررربطا . وتنرررا صررر، ت األوامرررئ السررربطانيى لمحا  قرررع
ئ السررربطا  لرررراد ت لررررالخئوج لرررذلك  و ررررا  النرررا  مررررن ت ومرررع قبررررى القررراتئا  إال أ  قسرررران

  ولرر يرقر مرا  افرع أترل القراتئا مرن اله رروم  (380)*()  وتمر  تزيمقرع قنر، الئي،انيرى(379)إليرع
لسب  أ  العسانئ تى القرى سرا ق  لرالخئوج إليرع و هرذا لرر يقحقرش ت ومرع قبرى القراتئا كمرا 

 أشيع.
  (381)ع أيمرر،م وققرر،ت السرربطنى البنرر1421تررر   824لمررا مررات المبررك المليرر، فررى    -     

ألنرع أشريع قنرع قبرل مروت السربطا  الملير، أنرع  (382)وتر القبض قبى األميئ ق  را  القئدمرى
  (384)  فلسرئتا السربطا  فرى ن سرع إلرى أ  يبرئأ  لكرن أد كقرع المنيرى(383) يئي، الخئوج قبيرع

ولما تر إلقاو القبض قبيع ا ت   القاتئا و ا  النا  وأشاقوا وقوع فقنى  ولكن لر يقرع شرضو 
. وتسذا كرا  قر،م وجرود األنصرا  (385)ن علك لع،م وجود أنصا  لق  ا   إع ليس لع شوكىم

 والملي،ين سبًبا فى أ  تخم، شابعى ال قنى.
م  1439تررر   843كررذلك مررن الشررابعات القررى كانرر  يقيقررى لكنهررا لررر تقررع مررا كررا  فررى     -  

  ررا ا فقنررى بررين الملي،يررى ييررث ك ررئت اإلشرراقات لررا قي  أمررئاو ال،ولررى والمماليررك السرربطانيى  و 
واألشئفيى  فنودا فى النا  أ مج ال يخرئج أير، فرى البيرل  وأ  يصرب  النرا  د وو الحرا ات  

. فررقر د و الخطرئ لفصرر،ا  األوامرئ إلررى النرا  والقررى مررن (386)ونحرو علررك تحسرًبا لقيررام ال قنرىج
 شلنها أ  تمنع وقوع الخطئ.  

م  ييررث  ررا ت 1442تررر   846 نع فررى وسررئت اإلشرراقى لخبررع السرربطا  جقمررش وسرر   -   
  و جمرروا األمررئاو مررن األعبرراو لالح ررا ا  ونهبرروا أتررل (387)فقنررى مررن المماليررك ال ببررا  لالقبعررى

القرررى انق ررر   (388)القبعرررى  فرررلمئ السررربطا  المماليرررك لرررالئكوو لبقررربض قبرررى م يرررئا ال قنرررى
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لسرررئقى . ومرررن المييرررو أ  ا(389)لالسرررعى فرررى الصرررب  برررين السررربطا  وال ببرررا  يقرررى سرررسن 
مطبو ررى لمواجهررى ال ررقن  وقبررى تررذا فعامررل الوقرر  مهررر فررى الوقايررى مررن الشررابعى  إع البرر، مررن 

 .(390)القحئك فى مئيبى مبسئا   اصى قن،ما تكو  األي،ا  محصو ا فى نطاو  يش
  (391)م  كررر  السررربطا  جقمررررش إلرررى  بررريج الزق ررررئا  1445تررررر   849كرررذلك فرررى    -    

ى لعر، العصرئ  ومر، تنراك األسرمطى   رر  كر  و جرع إلرى فنص  لع تناك  يمى  وظل بها إل
. وكررا  سررب  علررك أ  اإلشرراقات انقشررئت فررى تبررك األيررام بو رروو لعررض األمررئاو (392)القبعررى

  لكونررع قرر،م األدو  مررع وجررود األقبررى  لكررن لررر يقررع مررا أشرريع مررن ال قنررى  (393)قبررى السرربطا 
ابرررع  ييرررث أظهرررئ بهرررا برررل وُقررر،ت ترررذه ال عبرررى مرررن أقظرررر فعررريت السررربطا  الظررراتئ ومرررن دت

فكلنررع قررال لهررر ببسررا  يالررعمج تررا قرر، نزلرر  مررن  (394)االسررقخ ا  لمررن أشرراع قنررع مررا أشرريع
. فبرر يقحرئك سرانن. وترذا (395)القبعى لخبيج الزق ئا   من كا  لع غرئض فرى شرضو فبي عبرعج

الرررذا فعبرررع الظرررراتئ يعررر، وايررررً،ا مرررن عررررئو ديرررض اإلشرررراقى قبرررل أ  تقحقررررش وعلرررك لفظهررررا  
   مع إظها  الش اقى وال بات.(396)،م االن ئات لما يشاعاليمباالا وق

م أشرريع لالقرراتئا أ  المماليررك الظاتئيررى يئيرر،و  الو رروو قبررى  1454تررر   859وفررى    -   
السرررربطا  إينررررال فررررى يرررروم ال معررررى  وتررررلالو المماليررررك كررررانوا  ش،اشرررريى أميررررئ يبرررر  آقبررررئدا 

. وق، قيرل إنرع لمرا (398)شضو فخئج تو من القاتئا فى يوم الخميس ولر يح،  (397)الساقى
. لكررن لررر يقرر  األمررئ قنرر، (399)سررئت تبررك اإلشرراقى بوقرروع فقنررى لررر يبق رر  السرربطا  إلررى علررك

ترررذا الحررر،  إع ققررر   رررئوج آقبرررئدا أشررريع لالقررراتئا وقنررر، النرررا  بوقررروع فقنرررى  ونقبررر  األقيرررا  
بررذلك    فبمررا قبررر السرربطا (400)أمروالهر وأقمشررقهر إلررى الحواصررل   وصررا  الكررل  ابً را يقئقرر 

أصرر،  أوامررئه إلررى األمررئاو لال ررئو قبررى أيرر،ا النررا   وأ  ينررادا لالقرراتئامجأ  ال يررقكبر أيرر، 
. وتررررذه (401)فيمررررا ال يعنيررررع وال يحمررررل أيرررر، سرررريًيا لعرررر، العشرررراو ويمشررررى لررررع فررررى الطئقرررراتج

اإلجئاوات االيقئاةيى من السبطا  أدت إلى ت ن  ي،و  مرا أشريع. قبرى أنرع فرى العرام ن سرع 
وع فقنى من المماليك ال ببا   ويقى يواجع السربطا  ترذا األمرئ فقر،  رئج مسرئًقا تكئ  أمئ وق

 . (402)لع، أ  صبى صيا قي، النحئ وتوجع إلى الحو، ونحئ لع  ولر يقع شضو مما أشيع
م  إع أشررريع لالقررراتئا لرررل  ُيئكررر  قبرررى 1460ترررر  865ومرررن علرررك أيً رررا مرررا كرررا  فرررى   -    

  فبما ببرا السربطا  علرك لرر (404)تو القابر بهذه ال قنى  ولر يظهئ من (403)السبطا   شق،م
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يقرى قرالمج ال تخبئونرى لشرضو مرن علرك  فرفنى لرر أفعرل شريً ا  (405)يبق   إلى علك والقبل لرع
يصررب  أ  يسررو  سرربًبا لررذلك فررل جع قنررع إعا سررمع   فمررا لقررى فررى سررماع علررك إال تع يررل الهررر 

ا مررن الطررئو القررى تقطررع الطئيررش قبررى . فعرر،م االتقمررام لمررا يشرراع وايرر،(406)فررات المسررقعا ج
ت،اول الشابعات  فف  الك يرئ مرن الشرابعات تنقشرئ لريس أل  مئوجيهرا يلمنرو  لصرحقها إيماًنرا 

  ومن ناييرى أ رئا (407)مطبًقا  و نما ألنها مسبيى وم يئا لب  ول واالسق ئاو تذا من ناييى
 . (408)لنشئتافف  إص او السامع لح،يث اإلشاقى والقشوو لع من أقظر ال،وافع 

  فبمررا (409)م قرر،م قبررى القرراتئا ل يررئ إع  تمررئاة األشررئ 1460تررر   865أي ررًا فررى     -  
ببررا علررك السرربطا   شررق،م غ رر  منررع وأمررئ لف ئاجررع  وك ررئ القيررل والقررال بررين النررا  وله رروا 

  فع را قنررع وأنعررر قبيررع (410)بوقروع فقنررى  إال أ  األمررئاو ألحر  قبررى السرربطا  فرى الع ررو قنررع
قبى القاتئا مرن غيرئ إع   (412). كما أنع فى العام ن سع ق،م سنطباا قئا(411)دمششبنيالى 

أيً ررا  فبمررا قبررر السرربطا  علررك أمررئ بن يررع  فك ررئت اإلشرراقى بوقرروع فقنررى  إال أنررع ا ق ررى  وًفررا 
   فخم،ت اإلشاقى.(413)قبى ن سع

وأنهرر ي قكرو  م  1467تر   872وق، أشيع بوقوع فقنى و و ا من المماليك ال ببا  فى    -   
لالسرربطا  قايقبرراا يرروم ال معررى ققرر   ئوجررع مررن الصرريا   ررر أشرريع لررلنهر أي مرروا قررن علررك 

  والررذا   مررا كررا  قرر،م ي ررو ه  وًفررا مررن ال قنررى (414)لعرر،م ي ررو  قايقبرراا أتالررك السرربطا 
 القى كان  سققع لسببع  فكا  ق،م الح و  سبًبا فى تحول الحقيقى إلى م ئد شابعى. 

م أشرررريع أ  السررربطا  قايقبرررراا ي ررررئ بن سرررع  وًفررررا مررررن المماليررررك 1486تررررر   892وفرررى    -  
ال ببررا   وسررب  علررك أنررع قويرر  اإلشرراقات ب ررو ا المماليررك ال ببررا   فك ررئ القررال والقيررل  ونقررل 
غالررر  األمرررئاو أمقعرررقهر مرررن الررر،و   وًفرررا مرررن النهررر   فبمرررا تزايررر،ت الشرررابعات قرررام السررربطا  

فآل األمرئ إلرى  (415)يا  المماليك ال ببا  وكبمهر وو خهرلمواجهى األمئ  لحيث اسق،قى أق
صرربحهر مررع السرربطا   فبمررا  ئجرروا مررن قنرر،ه قررادوا لمررا كررانوا قبيررع مررن  ررو ا  ال قنررى  فكانرر  

. أا إنرع لمرا لرر ي بر  السربطا  فرى اتخراع القر،ابيئ اليةمرى لبق راو (416)إشاقى فئا  السربطا 
اجهررى الشررابعى لالشررابعى  ييررث اسررقخ،م السرريت قبررى شررابعى  ررو ا  ال ببررا   ففنررع ل ررل إلررى مو 

 ن سع  فكان  شابعى فئا ه. 
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م فقر، ك رئت اإلشراقات لرل  المماليرك يه مرو  قبرى السربطا  1496ترر   902أما فى    -  
ويققبونع  فاتخذ السبطا  يذ ه  وس، لاو السبسبى و او المي،ا   وقمل قبرى تحصرين القبعرى  

 .(417)اسقمئ قبى علك م،ا يقى ت،أ الو عونقل إليها الك يئ من المل   و 
ومما يذكئ أ  السبطا  قانصوه ال و ا ا قص لطئيقرى لمواجهرى الشرابعات لرر يسربكها         

أيرر، مررن السرريعين قببررع  أال وتررى القحبيرر  قبررى المصررح  وتررى إيرر،ا عئقررع النافعررى فررى 
او هللا يقرى تهر،أ ديض الشابعات و  مادتا  ولعل تذا مبم  ير،ل قبرى ت،ينرع بب وبرع إلرى كقر

ترر   907األو اع وتسققئ فرى سربطنقع. وقر، ايقمرى لسقراو هللا ك يرًئا  فمرن علرك مرا كرا  فرى 
م ييرث أشرريع أمررئ الئكرروو قبررى السرربطا   ونقرل النررا  أمقعررقهر مررن البيرروت  فبمررا ببررا 1902

علك السبطا  أي ئ المصح  الع مانض ويب  قبيرع سرابئ األمرئاو  ويبر  ترو أيً را أنرع ال 
. وقر، تكرئ ت (418)سك أيً،ا منهر ل يرئ عنر   فسرسن األمرئ و مر،ت تبرك اإلشراقى ال اسر،ايم

م  ومرع تكئا ترا تكرئ  منرع 1506ترر    912م وكذلك فى 1505تر   910الشابعى ن سها فى 
الطئيقررررى ن سررررها المقبعررررى فررررى المواجهررررى وتررررى القحبيرررر  قبررررى المصررررح   فقخمرررر، الشررررابعات 

 . (419)لال عل
ض ل ررل إليهررا قانصررروه ال ررو ي لمواجهررى الشرررابعات القررو يخ والق برريو فرررى ومررن الطررئو القررر      

م 1513تررر   919القررول  و ظهررا  القنرراةل وقرر،م الئغبررى فررى السرربطنى. ومررن علررك مررا كررا  فررى 
يينمررا سررئت اإلشرراقى لف ررا ا فقنررى كبيررئا  وكررا  سررب  علررك أ  العئ ررا  كانرر   ررابئا فررى الرربيد 

ترر،ابيئه لمواجهررى علررك والحرر، منررع أ  أمررئ لفلطررال  واأليرروال م ررطئ ى وتررو مقوقررك فكررا  مررن
)  ى هللا قنع(  رر لمرا تزاير، أمرئ اإلشراقى فرى الئكروو قبيرع   (420)مول، السي، أيم، الب،وا 

نررزل إلررى الميرر،ا  وأ سررل  برر  األمررئاو وو خهررر قررابًي لهرررمج إ  كررا  قنرر،كر مررن تسرربطنوه فلنررا 
 .(421)و يخهر وأغبو قبيهر فى القولأ بى لكر القبعىج  فقاموا لع معقذ ين  فزاد فى ت

 م  شائعات تحققت
قرر، يحرر،  أ  تقيقررى الشررابعى مررع الحقيقررى  و   كررا  تررذا ال ي يررئ البقررى فررى يقيققهررا         

نشابعى  فبعض الشابعات يقول، مرن الخيرال   رر يقئسرخ كلنرع أمرئ واقرع ُيرزقر أنرع ير،   وترذا 
ئ رك فرى الشرابعى ترو إمسرا  إ برات صرحقها  وفرى ما يمن  تذه الشابعات عالًعا واقعًيرا. إ  الم

  فيقوجرررع تل يئترررا إلرررى (422)ترررذا داللرررى قبرررى أ  الشرررابعى تقررروم أيياًنرررا قبرررى أسرررا  صرررحي 
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  فقصررب  (423)أقصرراو النررا  ومعنويرراتهر ووجرر،انهر  فهررى تقسرربل إلررى الررن س دو  أ  ترر، ا 
ى  برل إ  الع،ير، الشابعى الخطروا األولرى قبرى عئيرش تصرئيف االن عراالت واألياسريس المسبوتر

  ولررذا فهنرراك الع،يرر، (424)مررن الشررابعات يعسررس المخرراو  والهررواجس القررى ت قررل كاتررل النررا 
مررن الشررابعات أ ررح  يقيقررى لال عررل يقررى و   لررر تقحقررش فررى ةمنهررا  وتحققرر  فررى ةمررا  تررال 

 قبيها. ومن تذه الشابعاتم 
نابرر  الشررام   (425)م سررئت اإلشرراقى لعصرريا  يبب ررا اليحيرراوا 1345تررر   746فررى     -    

لبكشرر  قرن يقيقررى علرك  يقررى أشرريع أ   (427)من ررك اليوسر ى (426)ف هرز السرربطا  الكامرل
  فبمررا وصررل من ررك اليوسرر ى إلررى يبب ررا (428)السرربطا  ن سررع يررذت  إلررى الشررام لقبررين األمررئ

 .(429)اليحياوا يب  لع أنع بئيو مما  ُمى لع
م  ففنرع سريقحقش فرى 1345ترر  746و عا كا  نبل قصيا  يبب ا نابر  الشرام إشراقى فرى       
م ألسباو تقعبش لالسبطا  ن سرع  وعلرك أ  السربطا  أ اد السر ئ إلرى الح راة 1346تر   747

وأمئ ل مع األموال لذلك  فو د كقاو األميئ يبب را اليحيراوا نابر  الشرام ويق رمن  رئاو بريد 
وافش تذا غرئض نسراو الشام من جئاو أ ذ األموال  وأ  الئأا تل يئ الس ئ إلى الح اة  فبر ي

السبطا   فكق  السبطا  لناب  الشام للنع الب، مرن السر ئ وت ر،د الطبر  قبرى النرا  وا قبر  
. وتنرررا سرررئت اإلشررراقى (430)النرروايى مرررن القعسررر  فرررى أ رررذ األمررروال  وتوق ررر  أيررروال النرررا 

بقنكررئ السرربطا  قبررى األميررئ يبب ررا اليحيرراوا نابرر  الشررام  وأنررع يئيرر، مسررسع يقررى بب ررع علررك  
  فبمررا قبررر السرربطا  (431)ايقئة قبررى ن سررع وجمررع أمررئاو دمشررش وكقبروا لخبررع المبررك الكامررلفر

غ رررر  مررررن علررررك وأ ررررئج األميررررئ من ررررك اليوسرررر ى إلررررى يبب ررررا اليحيرررراوا ليئجعررررع قمررررا قررررزم 
  ومررررررن تنرررررررا ك ررررررئت اإلشرررررراقات لالقررررررراتئا لخررررررئوج نابرررررر  الشرررررررام قررررررن عاقرررررررى (432)قبيررررررع
تررر االت رراو قبررى  ررئوج العسررسئ إلررى الشررام.   فبمررا ببررا األمررئاو والمماليررك علررك (433)السرربطا 

لكن و د كقاو من ك إلى األمرئاو للنرع ال فابر،ا مرن  رئوج العسرسئ  ييرث إ  النرواو موافقرو  
  ويين ررذ و د كقرراو نابرر  دمشررش قبررى السرربطا  لررل  المصرربحى (434)لررئأا يبب ررا نابرر  دمشررش

 .(435)أ  يعزل ن سع  يقى تر علك
م وتررى 1360تررر   762لررى يقيقررى أيً ررا مررا كررا  فررى ومررن الشررابعات القررى تحولرر  إ  -    

  (436)السررنى القررى ترروفى فيهررا السرربطا  المبررك الناصررئ يسررن  لعرر، صررئاع مررع يبب ررا العمررئا 
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  وأنرررع ال يررر، ل إلرررى (437)وعلرررك أ  لعرررض األمرررئاو أشررراع قنررر، السررربطا  أ  يبب رررا يئيررر، ققبرررع
طا  فررى  برروا وأمررئه   فاسررق،قاه السررب(438)الخ،مررى إال وتررو اللررس آلررى الحررئو مررن تحرر   يالررع

بنرزع  يالررع  فبررر ي رر، تحقهررا آلررى السريت  فاققررذ  لررع السرربطا   إال أ  السرربطا  أصررب  مقخوًفررا 
من يبب ا  فعمرل قبرى الرقخبص منرع  وجرئت بينهمرا الوقرابع القرى انهرزم فيرع السربطا  لعسرسئه  

. وفررى أمررئ الخرري  منررع ك ررئت اإلشرراقات  (439)وقرربض يبب ررا قبررى السرربطا  وتخبررص منررع
فقيررلم إنررع  نررش و ميرر  ج قررع فررى البحررئ  وقيررلم إ  يبب ررا قاقبررع أشرر، العقو ررى  يقررى مررات مررن 
أ ئترررررا ودفنرررررع فرررررى مصرررررطبقع القرررررى كرررررا  يئكررررر  قبيهرررررا بررررر،ا ه  وقيرررررلم برررررل دفنرررررع فرررررى مصرررررئ 

 .(441)  وأ  ى قبئه قن النا (440)العقيقى
فررى أ ررذ يبرر   و  (442)م و دت األ بررا  لررل  تيمو لنررك 1400تررر   803وفررى سررنى     -   

  فشراع الخبرئ لم رضو السربطا  الناصرئ فرئج إلرى دمشرش (443)عئيقع ليسرقييو قبرى دمشرش
  وقررر، قيرررل إ  المبرررك (444)لبقصررر،ا لقيمو لنرررك   رررر تبرررين أ  السررربطا  لرررر يخرررئج مرررن القررراتئا

الناصئ كبما جاوتع أ با  تيمو لنرك يقشراغل قنهرا لشرئو الخمرو   يقرى تمسرن تيمو لنرك مرن 
السربطا   يرل لعسرانئه مقروجهين إلرى دمشرش لعر، اسرق حال أمرئ   ولكن ير،  أ  (445)البيد

  فررا قب  األمررئاو (447)يقررى تحا  ررا  وو دت  سررل تيمو لنررك لطبرر  الصررب  (446)تيمو لنررك
  وأشيع قنهر أنهرر توجهروا إلرى (448)بين موافش لبصب  ومعا ض لع يقى ب،أ ا ق او لع هر

إلررررررى القرررررراتئا تا ًكررررررا    فقحررررررئك السرررررربطا  أيً ررررررا(449)القرررررراتئا لسرررررربطنى الجررررررين ال ئكسررررررى
   اصرررى وقررر، د رررل قبيرررع أيررر،  واصرررع و وفرررع مرررن األقررر،او قرررابًي لعمجالبررر، أ  (450)دمشرررش

تيمو لنرررررك يمبررررررك الشرررررام فق وتررررررك مصرررررئ  فرررررري تقررررررل ئ وال تنرررررامج فهررررررر لرررررالئجوع إلررررررى الرررررر،يا  
فا ت رررر  القرررراتئا لررررذلك  وأشرررريع أ  السرررربطا  قرررر، انكسررررئ مررررن تيمو لنررررك وأ   (451)المصررررئيى

  فل رذت النرا  تبيرع مرا قنر،تا وتسرقع، لبهرئوو مرن (452)فى أ رئه إلرى القراتئاتيمو لنك قادم 
. أمررا (453)مصررئ  وا ت عرر  األسررعا   ولررر تسررسن النررا  القرراتئا إال لعرر،  جرروع السرربطا  إليهررا

. فهسرذا تر، ج  الشرابعى مررن (454)تيمو لنرك فقر، د رل دمشرش مسرقولًيا قبيهرا فسرقط  فرى ير،ه
   ررر شررابعى انهزامررع مررن تيمو لنررك إلررى يقيقررى االنهررزام شررابعى سرر ئ السرربطا  إلررى يقيقررى سرر ئه

 ود ول تيمو لنك دمشش .
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 842ومررن شررابعات العصرريا  قبررى السرربطا  القررى تحققرر  لعرر، علررك مررا كررا  فررى سررنى    -   
م أ نرررررراو سرررررربطنى الظرررررراتئ جقمررررررش  فقرررررر، اسقشررررررعئ السرررررربطا  مررررررن األميررررررئ إينررررررال 1438تررررررر  

  فررو د كقالررع فررى علررك اليرروم يرر،ل قبررى نابرر  السرربطا  قبررى دمشررش العصرريا  (455)ال سمررى
  فاعمررررل  السرررربطا  لررررذلك  كمررررا اعمررررل  أتررررل دمشررررش وأمئا تررررا (456)اسررررقمئا ه قبررررى الطاقررررى

 . (457)لاسقمئا ه قبى الطاقى   ر إنع أظهئ العصيا  لع، علك

 م  شائعات ادعائية
هررر وتررو نرروع مررن الشررابعات يققولررع الرربعض وي،قيررع فررى يررش إ رروانهر وجيررئانهر وةميب       

  ويمسرن أ  ُيوصر  ترذا النروع لاإلشراقى الحاقر،ا  وفيهرا يصرع  (458)إشباًقا لئغبرات الرن س
  وكررذلك مررن اإلشرراقات االدقابيررى مررا ي،قيررع (459)القمييررز بررين األصرر،قاو الحقيقيررين والررزاب ين

 البعض قبى ن سع وما يظهئه من أمو  يقى يصل إلى غايقع ومل  ع.
م  يينما  بع أيم، برن الملير، مرن 1421تر   824فى من تبك االدقاوات ما كا      -    

مق بًبرا  (460)السطنى وتوالترا المبرك الظراتئ سري  الر،ين أبرو سرعي، عطرئ الظراتئا ال ئكسرى
  فبمرا ببرا األمرئاو علرك عبعروا إلرى (461)قبيها. و يا  علرك أنرع وترو لالشرام أشراع أنرع مرئيض

يقبض قبيع يقى يبس ال ميرع فرى القبعى يسبمو  قبيع  فصا  كل من عبع إليع من األمئاو 
 . فهو ق، أظهئ المئض وادقاه ليقحقش لع القبض قبى من يئي،.(462)القبعى
م ييررررررث أشرررررريع لررررررل  قانصرررررروه 1499تررررررر   905ومررررررن علررررررك أيً ررررررا مررررررا كررررررا  فررررررى    -    

يرررى لرررر يمررر    وأ اد النرررا  توليقرررع السررربطنى  لكرررن لرررر يسرررن لهرررذه اإلشررراقى  (463) مسرررمابى
مرئاو أ را قانصروه  مسرمابى وكرا  شر،ي، الشربع لرع  وألبسروه مرن   و نمرا أي رئ األ(464)صحى

قما، أ يع ونرادوا لظهرو  المبرك األشرئ  قانصروه  مسرمابع  فل سرل العرادل عومرا  لراا مرن 
يررررلتى لصررررحى علررررك الخبررررئ  فئجررررع وأ بررررئ العررررادل أنررررع تررررو  فررررولى عومررررا  لرررراا تا ً ررررا مررررن 

نررودا فررى النررا  مررن قبررر لررع   فبمررا قويرر  اإلشرراقات بوجررود قانصرروه  مسررمابى (465)القبعررى
. فهسررذا ادقررى أنصررا  قانصرروه (466)فبيح ررئه وليقسرربطن  فقررال األمررئاوم عاك لرريس لررع وجررود

 مسررمابى أنررع يررى ول ررلوا إلررى الحيبررى يينمررا أظهررئوا أ رراه قبررى أنررع تررو وعلررك يقررى يقخبصرروا 
 من العادل عوما  لاا   وتحقش لهر ما أ ادوا. 
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 م  شائعات الوشاة
الوشرررايى قبرررا ا قرررن  وايرررى مرررن أسررر ل الررر، ك ي قرررئا بهرررا قبرررى شرررخص مرررا . وشرررابعى         

   اصررى إعا (467)والوشررايات ال تزيرر، ُمطِبقهررا شررئًفا  بررل تحرر  مررن قرر، ه  وعلررك آل ا تررا السرري ى
 . (468)نا  غئ ها القش ى

م  يينمررا قرر،م إلررى 1315تررر  752ومررن الوشررايات فررى قصررئ المماليررك مررا كررا  فررى    -   
ناب  يب  ل يرئ إع   وسرب  ي رو ه أنرع أشريع  (469)ميئ أ غو  الكامبىال،يا  المصئيى األ

قنع لحب  القبض قبيع   ر أشيع فرى مصرئ أنرع قصرى وشرش الطاقرى  فكرئه علرك وأير  دفرع 
لرع لمرا لطرل مرن إشراقى  (470)اإلشاقات قنع  فبمرا قر،م مصرئ فرئت السربطا  الصرال  صرال 
 غررو  الكررامبى و ررين موسررى ياجرر  قصرريانع. وقرر، قيررل فررى سررب  تبررك اإلشرراقى مررا كررا  بررين أ

 .(471)يب  من الع،اوا   فسئت اإلشاقى لعصيانع قبى السبطا  لبقخبص منع
م يينما قر،م األميرئ أقبراا 1417تر   820ومن الوشايات السياسيى أيً ا ما كا  فى     -  

  وكرررا  السرررب  فرررى علرررك أ  (473)نابررر  يبررر  قبرررى يرررين غ برررى إلرررى القررراتئا (472)المليررر،ا
كررررا  بينررررع و ررررين أقبرررراا  رررري   فررررل اد أقبرررراا ققبررررع  فهررررئو  (474)شرررريز  صقبسرررريز صرررراي 

  فك رئت األقروال (475)صقبسيز إلى القراتئا وأشراع قرن أقبراا أنرع قصرى و رئج قرن الطاقرى
  فبررررر ي ررررر، أقبررررراا أمامرررررع لمواجهررررى و طررررري  ترررررذه اإلشررررراقى إال  (476)وسرررراوت الظنرررررو  فيرررررع

. وممررا يررذكئ أنررع (477) عررل تررر علرركالح ررو  إلررى القرراتئا بررين يرر،ا السرربطا  المليرر، شرريخ و ال
   ررررر  بررررع قبيررررع بنيالررررى (478)يررررين د ررررل قبررررى السرررربطا  قاتبررررع قبررررى ي ررررو ه ل يررررئ إع 

. فشررابعات العصرريا  تبررك كبهررا نقي ررى صررئاقات (480)  لسررئو ه لعرر،م قصرريانع(479)دمشررش
  يى من أجل إما يياةا قئو من أصحاو السبطى  و مرا إةايرى اآل رئين قرن أمراننهر. فينعر،م 

برررين السررربطى و جالهرررا  ويصرررب  مرررن السرررهل قبيهرررا أ  تسرررقمع ألا وشرررايى أو د    جرررو ال قرررى
 . (481)وتسق ي  لع اسق الى سئيعى وقني ى

م يينمرا أشريع لالقراتئا أ  السربطا  1420ترر  823ومن أشنع الوشايات ما كرا  فرى    -    
اتير ابنرع عطئ سر ول،ه إبئاتير. والسرب  فرى علرك مرا دسرع كاتر  السرئ قنر، السربطا  قبرى إبرئ 

فكررئه السرربطا  ابنررع  (482)وكررا  يب  ررع  وأوتررر السرربطا  أ  ابنررع ينرروا ققبررع والخرري  منررع
وأل  ررع  وأع  لرربعض  واصررع أ  يعطيررع مررا يسررو  سرربًبا لققبررع ف عبرروا علررك   ررر تمرر  معال قررع 
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وقوفى فسقوه مئا أ ئا يقى اشق، قبيع المئض ومات وأس  النرا  قبرى فقر،ه  وشراع بيرنهر 
. فرف  صر،و ترذا األمرئ فهرذه واير،ا مرن (483)لكن ال يسقطيعو  القصرئي  برذلك أ  ألاه سمع

الوشايات أدت إلى أ  توقع الع،واا والب  او برين األو وابنرع وتئتر  قبيهرا مرن اآل را  أسروأتا 
 وتى ققل األو ابنع. 

كررذلك مرررن الشرررابعات السياسرريى والقرررى مئدترررا إلررى الوشرررايى أنرررع يينمررا ولرررى محمررر، برررن    -   
بقرر،بيئ أمررو  ال،ولررى   (485)وكررا  صرر يًئا ُقهرر، إلررى جررانى لررك الصرروفى (484)لسرربطنىعطررئ ا

  (486)إال أنررررع اسررررقب، لرررراألمئ فررررات ش لعررررض األمررررئاو قبررررى القرررربض قبيررررع  فقحصررررن لالقبعررررى
واسقشا  فيما ي عل لع، قبمع بق يئاألمئاو قبيرع  فلشرا وا قبيرع لفشراقى أنرع مرئيض  فرفعا عبرع 

يهر  فبمررا أصررب  الصرربات أشرراع أنررع مقوقررك لكررن لررر يطبررع لررع األمررئاو يسرربمو  قبيررع قرربض قبرر
   رر أيراعوا لرع فرى القبعرى يقرى قربض (487)إليع أي، ألنهر فطنوا أ  تبك مسي،ا منع فبر ت بر 

  (488)م1423تررر   826قبيررع ويرربس لاإلسررسن، يى  لكنررع اسررقطاع الهررئو مررن محبسررع فررى 
مرن لرع قر،و يسرذو قبيرع  وك ئ البحث قنع وقوق  لسب  علك ك يئ مرن النرا   إع صرا  كرل

 .(490)  فيسبوا بيقع وينهبوا ما فيع ويعاقبوه(489)ويشيع أ  جانى لك مخق  ب،ا ه
تذا وق، اسقمئ الصئاع بين جانى لك الصوفى و ين أمئاو السبطنى قر،ا سرنوات. ف رى         
  (491)م  كرررر  السرررربطا  ومماليسررررع إلررررى إيرررر،ا الحررررا ات وتسررررمى ال ود يررررى1425تررررر  829

  وعلك يينما سرئت الشرابعات لرل  جرانى لرك مقخر  فرى (492)من جميع جهاتها وأياعوا بها
  لكررن لررر يع ررئوا قبيررع  ولكررن كررا  مررن اآل ررا  المقئتبررى قبررى تبررك الشررابعى يقررى (493)دا  بهررا

لعرر، القلنرر، مررن قرر،م صررحقها أ  أمررئ السرربطا  لررل  ينررادا فررى أتررل ال ود يررى أ  ال يسررسنها 
تررر  833. كمررا أنررع فررى (496)قمئت فقررئا  اليررى  واسرر(495)  فل بيرر  قرر،ا دو  بهررا(494)أيرر،

م أشررريع لرررل  جرررانى لرررك مرررات لالطررراقو  ودفرررن ولرررر يعرررئ  لرررع أيررر،  فبرررر تطررر  ن رررس 1429
. تذا وقر، اسرقمئت فقنرى (497)السبطا  لهذا الخبئ  واسقمئ قبى ما تو قبيع من القبش لسببع

ويررز  (498)م قنرر،ما قرربض قبيررع نابرر  يبرر 1437تررر  841جررانى لررك الصرروفى يقررى قررام 
. ويقررى فررى أمررئ موتررع أشرريع أنررع مررات (499) أسررع وأ سررب  إلررى السرربطا  جقمررش فررى القرراتئا

 .(500)لالطاقو   لكن أ  ى ناب  يب  علك وقطع الئأ  و عث بها إلى مصئ
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م  إع 1438تررر  842ومررن شررابعات العصرريا  القررى فررى يقيققهررا وشررايى مررا كررا  فررى    -   
عاقررى السرربطا  جقمررش   ررر تبررين و ئوجررع قررن  (501)جرراوت األ بررا  لعصرريا  ت ررئا بررئم 

فساد تبك اإلشراقى وأنرع قبرى الطاقرى  و نمرا أشراع لعرض األمرئاو قصريانع ألنرع كرا  قر، و ر  
. وم ررل تررذه الشررابعات تررلدا إلررى أمررئ أن ررئ  طررو ا  أال وتررو مررا تعانيررع (502)قبرريهر ونهرربهر

دوًمرا مقئصر،ا السبطى من فق،ا  األما  وتواجس الوشايات وال،سابس والملامئات القى ت عبها 
 . (503)لبخطئ محبوسى األن ا  من القبش والخو 

ي مرررع  (504)م أشررريع أ  قبيرررا برررن سررراق، شررريخ بررريد ق برررو  1508ترررر  914وفرررى     -   
العصرراا والعئ ررا  لبخررئوج فررى الشررام  ولررر يسررن لررذلك صررحى  و نمررا تبررك اإلشرراقى وشررايى سررببها 

 رقيو ترذا أنرع ي رئ قنر، قبرض برن القا ى تاج ال،ين ديوا  القبعى  وكا  الذا دفعع قبرى ا
ساق، فبر يقر لع  فل سل يشسيع إلى السبطا   فو د مئسوم قانصوه ال و ا لالئكوو قبرى ابرن 

. وقر، تسرئع السربطا  فرى إصر،ا  مئسرومع ترذا  إع لرر ينرقهج (505)ساق، و ئاو بيده ونهبها
ا لقولررع تعررالىم)ِإ م الررنهج السرر،ي، فررى الق برر  والقحقررش أواًل مررن صررحى األمررو  مررن قرر،مها تحقيًقرر

َجاَوُنرم َفاِسشم ِبَنَبلف َفَقَبيَُّنوا(
(506). 

م  إع أشرريع قصرريا  سرريباا نابرر  1512تررر  918ومررن الوشررايات أيً ررا مررا كررا  فررى     -   
الشررام قبررى السرربطا  ال ررو ا  فبمررا قويرر  تبررك اإلشرراقى قررام نابرر  القبعررى ل بررش لابهررا وأغبقرر  

الشام لبقلن، من تذا األمرئ  فبمرا ي رئ عكرئ أنرع عرابع أسواو دمشش وتر إ سال  سول لناب  
قررررر، ا قبرررررش قبيرررررع  (507)لبسررررربطا   و نمرررررا سرررررب  تبرررررك الشرررررابعى أ  دودا  السررررربطا  قبيبررررراا

 .(508)علك
و  مررا ي سررئ ك ررئا شررابعات العصرريا  مررن النررواو واألمررئاو وكررذلك فررقن المماليررك  رر،         

ن األمرئاو قبرى جانر  قظرير مرن ال رئوا السبطا  لل  سيعين المماليك كانوا محراعين ل  رى مر
وك ررئا األتبرراع  وأيياًنررا كررا  يحررر،  أ  يررقر  بررع السرربطا  قبررى يررر، أمررئاو ال،ولررى إعا لررر يحرررز 
السبطا  القابر قبى   اتر  لذلك لرر يسرن السربطا  يرلمن قبرى ن سرع مرن غر،  أمرئاو مصرئ  

شرسيمى األمرئاو و رع   اصى أنع كا  ملمًنا لق، تع قبى ال،  لمن ال يرئدقهر. وكانر  قروا 
السرربطا  أمررامهر مررن األمررو  الظرراتئا  بررل ات ررح  لبعيررا   غبقررع فررى جبرر    رراتر صرريانى 
لعئشررع وت بيًقررا لمبكررع  وكانرر  صرر ى ال رر،  القررى تلصررب  فررى ن ررو  المماليررك ت عررل كررل فئيررش 
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. والشررابعات فررى كررل يررئو تسررقه،  الحب رراو أن ررئ (509)مررنهر ال يررلمن جانرر  ال ئيررش اآل ررئ
،  الخصرروم. فالع،ابيررى ت رراه العرر،و ت رر، لهررا منافررذ مشررئوقى  صوًصررا المرروت  فررى ممررا تسررقه

المقابرررل و مرررا أ  الققاترررل برررين األ ررروا مسرررقنكئ فررري بررر، لبنزاقرررات والعررر،اوات ال،ا بيرررى مرررن أ  
 . (510)تسقخ،م سيت الظل )الشابعى(

 م ثانًيا: اإلشاعات االجتماعية
ولهررررا صررررو  مقعرررر،دا تقم ررررل فررررى إيرررر،ا   وتررررى القررررى تسررررقه،  األمررررن االجقمرررراقى          

النزاقررررررررررات والخصررررررررررومات  وة ع القيبررررررررررل والقحئشررررررررررات  و  ررررررررررا ا ال ررررررررررقن والخيفررررررررررات فررررررررررى 
  والم ررررال واسررررع فررررى اإلشرررراقات االجقماقيررررى  فمنهررررا مررررا يقعبررررش لاألو  ررررى (511)الم قمعررررات

  ومنهرررا مرررا يقعبرررش لالوظررراب  (512)واألمرررئاض والوفيرررات  ومنهرررا مرررا يقعبرررش لرررالكوا   البي يرررى
 اإلدا يى  ويقى القنبلات والقن ير. 

وتنرراك مررن الشررابعات االجقماقيررى مررا يس ررئ فررى االيق رراالت ممررا يقئترر  قبيررع إشرراقى    -   
م يينمررررا ألطررررل األميررررئ بيبررررئ  1303تررررر  702ال سررررش وال ررررواي  ومررررن تررررذا مررررا كررررا  فررررى 

أصررالع ال اشررنكيئ قيرر، الشررهي، لمصررئ  وعلررك أ  النصررا ا كررا  قنرر،تر تررابوت ةقمرروا أ  فيررع 
لعررض شرره،ابهر  وأ  النيررل ال يزيرر، مررا لررر ُيبررش فيررع تررذا القررابوت  فكررا  ي قمررع النصررا ا مررن 

  يقرى أ  لعرض النصرا ا لراع (513)سابئ النوايى  وتقع منهر أمرو  منكرئا مرن سرسئ ونحروه
فى أيام ترذا العير، لرا نى قشرئ ألر  د ترر  مرًئا مرن ك رئا النرا  القرى تقوجرع إليرع لب ئجرى  كمرا 

 . (514)ال قن فى تذا العي، وتققل النا   فلمئ األميئ بيبئ  لفلطالع نان  ت و 
 (515)م ييرث  ئ ر  القئافرى1333ترر  734ومن الشابعات االجقماقيرى مرا كرا  فرى     -   

القررى كانرر  قررامئا فررى دولررى الناصررئ محمرر، والقررى بنررى بهررا األمررئاو القررئو ال بيبررى  وال سرريما 
سررسناتا  وسررب   ئابهررا مررا شرراع قنهررا أنررع يظهررئ بهررا مررزا ات األوليرراو  وكررا  النررا  يئغبررو  

شضو يقرال لرع القطئ رى  ترذه القطئ رى كانر  تنرزل مرن جبرل المقطرر فرى البيرل وتخقطر  األوالد 
الص ا   فئيل من القئافى أن ئ النا   وًفا قبى أوالدترر  وقيرل قرن ترذه القطئ رى أنهرا كانر  

قبررى األ ض  فعنرر، علررك امقنررع النررا   تنررب  قبررو  المرروتى وتلنررل أجرروافهر وتقررئكهر مطررئويين
مررن الرر،فن فررى القئافررى. ويسررى أ  شخًصررا وتررو  انرر  يمررا ه فررى البيررل  أا امررئأا جالسررى قبررى 
الطئيررش  فشررس  لررع مررن  ررع  المشررى فحمبهررا  ب ررع  فبررر يشررعئ لالحمررا  إال وقرر، سررق  ميًقررا  
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 وًفررررا قبررررى فنظررررئ إلررررى المررررئأا  فررررفعا بهررررا قرررر،  ئقرررر  جررررو  الحمررررا  لمخاليبهررررا ف ررررزع الئجررررل 
. و  مرا كررا  ترذا مرن قبيررل الخئافرات والقرى تنقشررئ ييرث ي قمرع العامررى مرن النررا  (516)ن سرع

ويقببررو  قبرررى مسرررا  ي رررذبهر   فحين رررذ تنقشرررئ األقاويرررل والشرررابعات. ولررريس معنرررى تررر،مها مرررن 
السرربطات الحانمررى صررحى مررا أشرريع  بررل   مررا كررا   اجًعررا إلررى  غبررى القررابمين قبررى الحسررر فررى 

 إ ا ا الببببى والذقئ بين النا  فكا  ت،مها. الق او قبى 
م  1379تررر  781ومررن أشررهئ الشررابعات االجقماقيررى فررى تررا يخ المماليررك مررا يرر،  فررى    - 

ييث وقع  ياد ى غئيبى م ادتا أ  شخًصا يقال لع أيمر، برن ال يشرى  اصرر ةوجقرع يوًمرا  رر 
هللا تعالى وقاشرئ ةوجقرك  د ل منزلع  فسمع صوًتا من  ب  ج،ا  يابطع وتو يقول لعمجاتش
  واشرقاع أمرئ علرك  (517)لالمعئو ج  فظن أ  تذا الصوت من أي، ال ا  ولر يئ شيً ا أمامع

بررين النررا   فا ت رر  القرراتئا لسررب  علررك  وأترروا إلررى بيرر  ابررن ال يشررض لسررماع كرريم الحرراب   
  إلررى   وصررا وا ي ببررو (518)فصررا  النررا  يقولررو  فررى الطئقاتمجيررا سرريم سرربر الحرراب  يررقكبرج

علك الحاب  أشياو من الطي  والماو د والزق ئا  قبى سربيل النرذو   فبمرا سرمع برذلك القا رى 
محقسرر  القرراتئا  أتررى إلررى بيرر  ابررن ال يشررى  فررلمئ بهرر،م (519)جمررال الرر،ين محمررود الع مررى

الحرراب    ررر لعرر، ت،مررع أ سررل يسشرر  تررل انقطررع الكرريم أم ال ل ف رراوه الخبررئ أنررع لررر ينقطررع  
 انيررى وجبررس قنرر، الحرراب  وقررئأ شرريً ا مررن القررئآ    ررر أي ررئ صرراي  البيرر  وقررال فررلتى المنررزل 

لررعمجقل لهررذا المررقكبر القا ررى جمررال الرر،ين المحقسرر  يسرربر قبيررك  فقررال لررع صرراي  البيرر م يررا 
سي،ا الشيخ القا ى المحقس  يسبر قبيرك  فقرال الحراب م وقبيرع السريم و يمرى هللا و ئكاترع. 

  (520)ا فقنى لبنرا  منرك. فقرال الحراب م مرا لقرى لعر، ترذا كريمجفقال المحقس م قل لع إ  تذ
 ر سس . فبما أيس المحقسر  مرن معئفرى علرك  رئج مرن البير  لكنرع قمرل قبرى كشر  يقيقرى 
األمئ  فكا  يئسل الع ابز إلى بي  ابن ال يشى وتلتيرع لاأل برا  فرى كرل يروم  فلتر  إليرع فرى 

قى مرررن ةوجرررى أيمررر، برررن ال يشرررى  فل سرررل لعرررض األيرررام وأ بئترررع أ  ترررذا الكررريم ييبرررى مصرررنو 
وقررربض قبيهرررا وقبرررى ةوجهرررا وقبرررى شرررخص مرررن ال قرررئاو كرررا  قنررر،تر كرررا  لبنرررا  فيرررع اقققررراد 
لالصيت ُيعئ  لعمرئ برن الرئكن  فبمرا ي رئوا اققئفر  المرئأا أ  ةوجهرا كرا  يسرضو قشرئتها 

النرا   فكرادت (521)فايقال  قبيع بهذه الحيبى  فبما سمع المحقس  بذلك  ئ هر وشرهئ بهرر
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. وجرر،يئ لالررذكئ أنررع قرر، قيررل فررى أمررئ تررذا (522)أ  تررئجر المحقسرر   وك ررئ دقرراو النررا  قبيررع
 الحاب  األشعا  ومنعم 

 أظهئ و ال فهذا ال عل فقا   يا ناعًقا من ج،ا  تو ليس يئا 
 (523)و نمرا قيررل لبحيرطا  آعا          ما جاو فى السمع لبحيطا  ألسنى

لقبئيرئ والقرى يقصر، بهرا تبئيرئ سربوك  راعم أو قمرل قر،ابى أو وتذه تع، واي،ا من شابعات ا
 .(524)إجئامى تر ا تكالع

 (525)م ك ررئ الخررو  برررين النررا  وأشرراقوا أ  األميررئ بئكرررى1379تررر  781وفررى     -      
يبذل فيهر السري  ويقرقبهر  فرلغبقوا دكرانينهر ومعايشرهر مرن أول البيرل  وتنرا أمرئ والرى القراتئا 

ذقئ بررين النررا  بقبررك اإلشرراقى  وتقرربعهر لعرر،ا موا ررع  فرراةداد  ررو  لررالقبض قبررى م يررئا الرر
النرا   فعمررل السرربطا  بئقرروو قبررى إ مرراد تبررك اإلشرراقات لفشرراقى األمررن بررين النررا  وأصرر،  
مئسوًمام جمن سخئكر يا قوام اقب وا قبيع وأي ئوا لع إلرى األميرئ الكبيرئج  فاعمرلنوا  وكرا  

  وينشررررئ بيررررنهر الرررروقى العررررام (526)ا يقررررى أيبرررروهبئقرررروو يقصرررر، القحبرررر  إلررررى العامررررى دابًمرررر
ولمررن يب  ررو  يينمررا يعقئ ررهر قررا ض  فالمنررادا بررين النررا  أ  مررن يقعررئض  (527)لحقرروقهر

لهرررر ُيررر،لوا قبيرررع قنررر، الحرررانر لعرررث فرررى ن وسرررهر االعم نرررا   وترررذه وايررر،ا مرررن عرررئو مواجهرررى 
 اإلشاقات.

م والنرررا  فرررى انقظرررا  1299تررر  802ومررن الشرررابعات االجقماقيرررى مررا كرررا  فرررى سرررنى    -   
صيا ال معى فى ال وامع ي،     ى كبيئا فى القاتئا  فلشيع أ  األمئاو ق،  كبروا وقصر،وا 

  ونزلروا قرن المنرابئ وأوجرزوا فرى (528)فقنى  ف بق  أبواو ال وامع وا قصئ الخطبراو الخطبرى
ين الصريا  بررل إ  لعررض ال وامررع لررر يخطرر   و ع رها لررر تصررل ال معررى  و ررئج النررا   رراب 

مررررن النهرررر  يقررررى سررررقط  أغئا ررررهر مررررن أيرررر،يهر وأغبقرررر  األسررررواو وسررررا ع النررررا  إلررررى أ ررررذ 
  و نمررا تبررين سررب  علررك أ  ممبرروكين (530)   ررر لررر يظهررئ لهررذه اإلشرراقى صررحى(529)الخبررز

تخاصرررما تحررر  القبعرررى لسرررب  يمرررا  قررر،   ررر  فرررى تخررر  مرررن  شررر   فن رررئ مرررن علرررك وسرررح  
ها يقرى تق رى الصريا  فبمرا  أا النرا  الحما  القخر  فقحئكر  الخيرول القرى تنقظرئ أصرحاب
  ييررث كررا  الخرري  تررذا الوقرر  (531)الخيررول ظنرروا أ  األمررئاو قزمرروا قبررى الئكرروو لبحررئو

  ولمواجهى تذا األمئ  ولعقاو مرن (533)واألميئ يشبك ال،ودا  (532)واقًعا بين سودو  عاة



                                                        فاطمة الزهراء عبد العزيز أبو العنيند.    م(1517-1250هـ /922-648) ك )حكاًما ومحكومين(شائعات الممالي 

 - 65 - 

أ عال العامرررى يرررئوج لبشرررابعات قبرررل الق بررر   فقررر، قرررام والرررى القررراتئا لرررالقبض قبرررى جماقرررى مرررن 
و ئ هر وشهئتر ونودا قبيهرمجتذا جزاو من يس رئ ف رولع  ويرقكبر فيمرا ال يعنيرعج.  رر نرودا 

. وترذه مرن (534)لاألما   وأ  من تح،  فيما ال يعنيع  رئو لالمقرا ع وسرمئ  فسرسن النرا 
إشرراقى الشرر   وتررى القررى تهرر،  إلررى إعرريو الشررئا ا األولررى القررى تحررول ياد ررى لسرريطى إلررى 

وقر، ترر مواجهرى الشرابعى تنرا لاسرقخ،ام العقو رى  (535)ومشاجئات وتزي، من قن وانها مظاتئات
والقعررذيئ  إع لمررا كررا  تررئويج اإلشرراقى لررع آ ررا  جسرريمى  كانرر  ققو قهررا تخقبرر  لحسرر  األ ررئ 

  كمررا أ  الشرابعى فررى المقرام األول تعرر، سربوًكا  في رر  تقويمرع  ييررث إ  (536)المقئتر  قبيهرا
  ولررذا وجرر  قبررى أولررى (537)ا تررر الررذين يقرر،اولونها مررئاً ا وتكررئاً ااألشررخا  الررذين يسررمعونه

 األمئ اتخاع ما يبزم من العقو ى لبح، من علك. 
م  ييرث ير،  أ  ممبروكين 1501ترر  907وشبيع لاإلشاقى السالقى إشاقى أ ئا ير،   فرى 

ت ا  ا فرى القراتئا ويمري السريت  و رئو كرل منهمرا اآل رئ  فخرا  لعرض النرا  مرن علرك 
تئ رروا  وأشرراقوا أنررع  ررئو فررى النررا  لالسرري   وتئترر  قبررى علررك أ  أغبقرر  أسررواو القرراتئا و 

 .(538)وتئو النا    ر تبين أ  ال شضو من علك صحي 
م يينمررا أصرر،  السرربطا  بئسررباا مئسرروًما بهرر،م ديررئ 1436تررر  840ومرا كررا  فررى     -     

ك بيرنهر وصرا وا يح رو    يقرى شراع وفشرا علر(539)فى الوجع البحئا كا  لبنرا  فيرع اقققراد
تررررر  841  فهرررر،م الرررر،يئ فررررى العررررام القررررالى (540)إليررررع ويقصرررر،ونع فررررى يرررروم معبرررروم مررررن السررررنى

وعلك لع، تبين صرحى مرا يحر،  تنراك  وترر إيرئاو قظرام مرن كرا  مر،فوًنا لرع  (541)م1435
 . (542)من النصا ا  وكا  النصا ا يزقمو  أ  لع شه،اوتر

تحررر  إيررر،ا دقابمرررع عتًبرررا  (543)مع الحرررانرم أشررريع أ  فرررى جرررا1437ترررر  841وفرررى    -  
فررذكئ علررك لبسرربطا  جقمررش  وتوجررع إلررى تنرراك  فقيررل لررع إ  ال،قامررى القررى تحقهررا الررذت  غيررئ 

بقرئك ترذا  وأ   (544)معينى  وتذا يحقاج إلى ت،م الر،قابر كبهرا  فلشرا  القا رى قبر، الباسر 
 .(545)نل علك ليس إال كذًلا وال يقيقى لع  فعاد السبطا  إلى القبعى

يقرى ق رز األمرئاو  (547)ببوالو (546)م فق، وقع يئيش كبيئ1457تر  862أما فى   -    
  وق،   ى سب  تذا الحئيش يقى ك رئ القيرل (548)قن إ ماده  وافققئ لسببع ك يئ من النا 

  فبمررا (550)  فلشرريع أ  جماقررى مررن أنصررا  ابررن قئمررا  تررى مررن ت عررل تررذا(549)والقررال فيررع
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وقرر  ظهررئ لبنررا  أ  الررذا يحررئو لعرر، يئيررش برروالو إنمررا تررر صررا  الحئيررش يمقرر، ألشررهئ وال يق
 .(551)المماليك ال ببا  لينهبوا النا  قن،ما يشقعل الحئيش ويح،  الهئج

م يررر،  يئيرررش كبيرررئ لالقبعرررى فرررى يواصرررل السررربطا  1493ترررر  899كمرررا أنرررع فرررى     -   
القررى ظبرر  تعمررل  قايقبرراا  وكررا  فيهررا  يررام ك يررئا فررايقئو غالبهررا  وال ُيعبررر سررب  وقرروع النررا 

ل ي ى أيام   ر أشيع لع، علك أ  النا  كان  مرن مطربخ الخبي رى   رر قيرل إ  ترذا الكريم لاعرل 
 .(552)ليس لع صحى  و نما علك من كيم األق،او فى يش الخبي ى

وتنرراك الشررابعات االجقماقيررى القررى ترر،و  يررول يرر،و  فقنررى أو ت رروم  رر، السرربطا      -    
م ييررث قويرر  اإلشرراقى وك ررئت األ اجيرر  للنررع 1487تررر  893 ومررن علررك مررا كررا  فررى سررنى

سررقكو  فقنررى مررن ال ببررا  لسررب  مطررالبقهر بزيررادا الن قررى  وك ررئ الكرريم يررول تررذا يقررى تخررو  
. وم ل ترذا (553)النا   ف مع السبطا  قايقباا أقيانهر واسقئ اتر  وآل األمئ إلى السسو  

ى بئكررروو المماليرررك قبرررى السررربطا  م  إع قررروا أمرررئ اإلشررراق1511ترررر  917يررر،  أيً رررا فرررى 
ال و ا وتئت  قبى علك أ  وةع الق ا  ما قن،تر من القمرا،  وغبقر  األسرواو  وسرب  علرك 
أ  السبطا  لعر، أ  وقر، مماليسرع لالن قرى  جرع قرن علرك  فلشريع أمرئ الئكروو  فكرا  أ  واجرع 

لروا مرن تخقرا وهج  السبطا  علك لل  أي ئ المماليك ال ببا  وو خهر وقالمجأنرا أ برع ن سرى وو 
 .  (554) ر انقهى األمئ بينهر لسعى لعض األمئاو فى الصب 

وشابعات إ ا ا العن  تذه تنقشرئ لشرسل سرئيع لب ايرى  ألنهرا تبر،أ لشرحنى كبيرئا  فقسرق يئ       
  لررذا كررا  البرر، مررن اإلسررئاع فررى المواجهررى قبررل أ  (555)العواعرر  وتشررحنها لالررذقئ وال  رر 

 طئتا ويزداد أ ئتا قبى الم قمع. يق اقر األمئ ويبقعاظر  
تررررر    917ومررررن الشررررابعات االجقماقيررررى فررررى قصررررئ المماليررررك أيً ررررا مررررا كررررا  فررررى    -    

  ويمنررع المئانرر  (556)م ييررث أشرريع أ  السرربطا  ال ررو ا  يئيرر، سرر، فررر بئكررى الئعبررى1511
سرن من الر، ول إليهرا  فحصرل لبنرا  غايرى المشرقى لسر  ترذه اإلشراقات  ولكرن تبرين أنرع لرر ي

لهذا الكيم صحى  و نما سببع أ  السبطا  قبل علك لقبيل كا  قر، منرع جماقرى مرن المباشرئين 
أ  يسسنوا تناك  وقال لهرمجأنقر ت يعو  مالض فى بئكى الئعبى  في يسرسن أير، مرنكر فيهراج  

 . (557)فلشيع أنع يس،تا
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م  1515ترررر  921ومرررن الشرررابعات القرررى كانررر  يقيقرررى إال أنهرررا لرررر تقرررع مرررا كرررا  فرررى    -    
ييث أشيع وقوع فقنى كبيئا من المماليرك ال ببرا  لسرب  ابرن السربطا  ال رو ا  والرذا فسر، مرا 
بينع و ين المماليرك ال ببرا  لسرب  ممبروك كرا  سراقًيا قنر، ابرن السربطا   ف رئ ع يقرى مرات  
لررر ف  رر  المماليررك لررع وتوقرر،وا ابررن السرربطا  لالققررل  فانطبقرر  اإلشرراقى بوقرروع فقنررى كبيررئا  و 

يطبع األمرئاو فرى علرك اليروم إال القبيرل مرنهر  ولمواجهرى علرك لرر يخرئج السربطا  فرى ترذا اليروم 
ولر يصل ال معى  وأمئ لل  يقير ول،ه فى أقبى القبعى وال ينزل  وًفا قبيرع مرن المماليرك يقرى 

 .(558)تخم، ال قنى
ى فرررى م يينمرررا  رررئج قانصررروه ال رررو ا إلرررى يبررر  لبسرررع1517ترررر  922وفرررى سرررنى     -    

الصررب  بررين سرربير  ررا  الع مررانى وشرراه إسررماقيل الصرر وا  فررف  مررن اإلشرراقات القررى أشرريع  
يول تذا أنع فى أ ناو الطئيش سرئق  ل برى قا رى الق راا الحن رى   رر ظهرئت لعر، علرك. كمرا 
أشرريع أ  لق ررى فيهررا قمررا، لقا ررى الق رراا الحنببررى ُسررئق  مررن  يمقررع  وأشرريع أنررع قرر، سررئو 

الرى  مانيرى  لبسطا  جمل قبيع مال وأنرع قربض قبرى مرن فعرل علرك  وقوقر  فرى علرك مرن ال مو
. وترذه كبهرا شرابعات قبرى شرسل نكقرى (559)أن ا    ر تبين أ  كل علك إشاقات ال صحى لهرا
 .(560)و  ما غئ ها السخئيى من فكئا أو من شخص

م أشريع أ  ابرن ق مرا  يئسرل جماقرى مرن قسرسئه إلرى مسرى 1517ترر  922أيً ا فرى    -   
قهر كسررروا الكعبرررى  لكرررن لرررر يصررر  علرررك  و نمرررا أ سرررل عومرررا  لررراا الكسررروا مرررن الررر،يا  وصرررحب

المصئيى  والصئ  ألتل مسى والم،ينى مرع أير، مماليسرع  إع إنرع لرر يخرئج المحمرل مرن القراتئا 
 . (561)فى تذا العام  ولر يحج فى تذه السنى أي، من النا  لسب  الحئو مع ابن ق ما 

 مالشائعات االدعائية
يح رررل قصرررئ المماليرررك لشرررابعات قررر،ا مرررن النررروع االدقرررابى  ومرررن ترررذا مرررا كرررا  فرررى        
أنرع قر، أويرى إليرع   (562)م يينما ادقى الشيخ ن ر ال،ين أبو لسئ بن  بكرا 1306تر  706

وأنرع يخاعرر  لسريم يشرربع الرويى كررل  يقرال لررعم افعرل مررا ترو كررذا وكرذا  فررل اد النرا  أ  ي بقرروا 
 . (563)من علك فقاوقبيع الك ئ  لكن اسققو وه 

م ادقررى شرررخص وأشرراع أنررع محمرر، بررن قبرر، هللا النبرررى 1379تررر  781كمررا أنررع فررى  -      
  ولمررا سرر ل (564)األمررى )صرربى هللا قبيررع وقبررى آلررع وسرربر(  فقرربض قبيررع وأودع لالما سررقا 
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قن مع زتع قال إ  أيئ  القئآ  تنطرش لرع  ومرع علرك فهرو معقرئ  بنبروا سري،نا محمر، )قبيرع 
لسرريم وقبررى آلررع(  إال أنررع يقررول إنررع أ سررل لعرر،ه ليقررئ  شررئقع  وأنررع وقرر، لالسرربطنى الصرريا وا

   ر أ ئجع األميئ بئكرى وسرللع قرن نبوترع (565)والحسر لالع،ل  فشه، األعباو أ  ققبع مخقل
 .(566)فل بئه  فلمئ لع ف ئو يقى  جع من قولع  ر أفئج قنع لع، أيام

م ادقرررى شرررخص مرررن قرررئو 1421ترررر  824لرررر يقررر  األمرررئ قنررر، ترررذا الحررر،  ف رررى    -    
الصعي، يقرال لرع قرزام النبروا  وةقرر أنرع  أا فاعمرى الزترئاو بنر  النبرض )صربى هللا قبيرع وقبرى 
آلررع وصررحبع وسرربر( فررى اليقظررى  فل بئتررع قررن أبيهررا أنررع سرريبعث لعرر،ه  فصرر،و النررا  إشرراقاتع 

فئجرع قررن  وأعراقوه  وأصرب  لرع أنصرا   فبمرا قرئ  أمررئه وشراع قربض قبيرع و رئو ويربس 
 .(567)دقواه وتاو
ويبرر،و أ  إيرر،اع مرر،قى النبررروا فررى الما سررقا  ونحررروه لررر يسررن كافيرررا ليظهررئ كررذو مرررا          

يشيعوه وي،قوه قن أن سهر  ولكن يينما يلمئ لحبس أي،تر أو إقامى الحسر قبيرع لرالك ئ ففنرع 
ا رقياًل فرى العقرل يئجرع قرن دقرواه  ممرا يبرين أ  مرا ادقروه وأشراقوه كرا  كرذًلا  وأنرع إ  كرا  
م 1416تررر   819لظبرروا قبررى مررا ادقرروا يقررى و   يسررر قبرريهر لررالك ئ وعلررك م بمررا يرر،  فررى 

لفي رررا   جررل أشررراع قررن ن سررع أنرررع يصررع، إلرررى  (568)يينمررا أمررئ السررربطا  شرريخ محمررودا
السماو ويشات، هللا تعالى ويقكبر معع  فسللع السبطا  قما أ بئ لع  فلقراد علرك وةاد أنرع كرا  

ا وليس نابًمرا  وأنرع  آه قبرى تي رى السربطا  فرى ال برو   فاسرق قى السربطا  العبمراو فيرع مقيقظً 
فرات قوا قبرى أنرع إ  كرا  قراقًي يسرققاو  فرف  تراو و ال ققرل  فاسرققي  فرامقنع  فعبرش السرربطا  
الحسر قبى شهادا شات،ين يشه،ا  أنع قاقل  فشه، جماقى من أتل الطر  أنرع مخقرل العقرل  

. فهرذا لرر يئجرع قرن دقرواه يينمرا قبرر أنرع لصر،د (569)بو رعع فرى الما سرقا  فلمئ السربطا 
أ  يحسررر قبيررع لررالك ئ والققررل  فظررل قبررى  مررا تررو قبيررع  ممررا يليرر، أ  ققبررع لررع  بررل ولرريس 

 م ئد ةقر ي،قيع ويشيعع قن ن سع. 
ومرررن الشرررابعات عات الصرررب ى ال،ينيرررى مرررا كرررا  فرررى يررروم ال معرررى القاسرررع مرررن شررروال   -     
م  ييررث أشرراق  النررا  قيررام القيامررى فررى تررذا اليرروم  وأ  النررا  كبهررر يموتررو  1437  تررر841

فيررع  فخررا  النررا  وتزايمرروا قبررى الحمامررات ليموترروا قبررى عهررا ا   ررر أع  الملعنررو  و طرر  
الخطيرر  وجبررس ليسررقئايى بررين الخطبقررين  فطررال جبوسررع فلصرراو النررا  القبررش  إلررى أ  قررام 
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ل أ  يقر كيمع أغشى قبيع فا طئو النرا  وظنروا أنهرر يموترو  و ،أ فى الخطبى ال انيى  وقب
تررذه ال معررى لررلجمعهر وصررايوامجالخطي  مرراتج. فررا تج ال ررامع وك ررئ الزيررام قبررى الخطيرر  
يقررى أفرراو وصرربى بهررر  فررفعا لليرر،تر صررات لررل  ال معررى مررا تصرر  أل  الخطيرر  لمررا أغشررى 

   طبقررين ونررزل ليصرربى  قبيررع انررققض و ررووه فصرربى ولررر يقو ررل  انيررى  فصررع،  جررل و طرر
فكررا  فررى تررذا اليرروم ل ررامع األةتررئ إقامررى الخطبررى مررئتين  فقشررلم النررا  وأشرراقوا بررزوال مبررك 

 .(570)السبطا  من أجل إقامى  طبقين فى مو ع واي،
م أشررراقوا أ  1511ترررر  917فرررى  (571)وم برررع مرررا عكرررئه الحمصرررض مرررن أ  الئاف رررى   -    

. يقول الحمصىمجفخطب  يوم ال معى فرى معنرى النا  يصبو  ال معى ويس ،و  في يقومو  
 .(572)علك وأ  تذا كذو وافقئاو  و ا  النا  من علك  وظهئ وت الحم، كذبهرج

ما كاد ينقهى أمئ مرن ادقرى النبروا  يقرى ظهرئ مرن ادقرى أنرع المهر،ا  وعلرك فرى     -     
حمر، لل  ظهرئ بهرا شرخص يسرمى م (573)م يينما جاوت األ با  من ناببس1444تر  848

  وايقرروا قبررى ققررول النررا  وكررا  (574)بررن أيمرر، ال ئيررانى  وأشرراع بررين النررا  أنررع المهرر،ا
  وتررولى ق رراو (576)  وأصرربع كررا  مررن الم ررئو وقرر،م إلررى القرراتئا(575)صرراي  ييررل و رر،اع

  فبمرا ببرا (577)ناببس  و ال  النا  وادقى الشئ    رر قراد إلرى نراببس وادقرى أنرع المهر،ا
ئ وا ق رى أمرئه يقررى مرات الظراتئ جقمرش   رر قراد إلرى نرراببس السربطا  جقمرش  برئه عببرع  ف ر

 .(578)وظل بها يقى مات
فرى وقر   (579)وتذه الشابعات  اصى ال ئديى منها مئدتا إلى ي  القباتى والظهرو         

انشرر ل فيررع الم قمررع فررض العصررئ الممبرروكى لس ررئا ال ررقن والمررلامئات  فاسررق ل تررلالو المرر،قو  
مررن ناييررى  وشرر عهر يرر  الظهررو  مررن ناييررى أ ررئا  فكررا  مررا  انشرر ال أ  رراو السرربطى قررنهر
 ةقموه وادقوه قبى أن سهر .

وتنرراك مررن االدقرراوات االجقماقيررى مررا يظهررئ يينمررا يحرروع أيرر، األشررخا  قبررى     -      
م يينمررا 1450تررر  854كررا  فررى  مسانررى و تبررى قاليررى نقبقررع مررن يررال إلررى يررال. ومررن علررك مررا

أنرع وقرع فرى الك رئ  وتئتر  قبرى علرك يبسرع يقرى يقبرين  (580)قبى أبض الخيئ النحرا  أشيع
  ويقررال إنررع إنمررا فعررل علررك لمررا (582)  فخررا  النحررا  وأشرراع لسرر نع أنررع قرر، جررن(581)أمررئه

دا بع من الوتر للنع يس ئ  وأشراع النرا  أنرع سق رئو قنقرع  لكرن لرر ي بر  قبيرع صر،و تبرك 
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. أمررا (585)م1452 ترر  856وسرر ن بهرا سررنى  (584)  وتررر ن يرع إلررى عئسرو (583)الر،قوا 
ما أوج  أ  يشاع قنع علك ما كا  من ك ئا أق،ابع وكئه النا  لع  فق، كا  م رئد نحرا   رر 
تمبررش لبسرربطا  جقمررش يقررى قينررع قبررى األمرروال  فاشررقهئ قنررع أنررع ينهرر  األمرروال لصررالحع  

  وأشرريع سر ئه إلرى الح رراة ولكرن كرا  مخق ًيررا (586)ف را ت المماليرك ال ببررا   ر،ه ونهبروا دا ه
  فبمررا ك ررئت الرر،قاوا  رر،ه ت يررئ  رراعئ السرربطا  قبيررع ولررر (587)،ا ه مخافررى الخررئوج منهررابرر

يررئو لحالررع لعرر، علررك قرر   برر،ليل مررا أشرريع لالقرراتئا مررن أ  السرربطا  عكررئ ألررا الخيررئ النحررا  
لخيررئ  وأنررع فررى قزمررع اإلفررئاج قنررع مررن عئسررو  والئ ررا قبيررع  فبمررا ببررا السرربطا  علررك وأ اد 

 .(588)ج أمئه إلى ناب  عئسو  ل ئ ع لالعصاإلطال تبك اإلشاقى  ئ 
م يينمررا ك رئ القررال والقيررل 1470ترر  875ومرن شررابعات ال هرل مررا كرا  فررى سررنى      -     

أنرع فاسرش وأشراقوا ك رئه ونسربوه إلرى مرن ( 589)وأشاع لعض ال هيو لالعبر قبى ابن ال ا ض
ماترررع القرررى ظاتئترررا يقرررول لرررالحبول واالتحررراد وكقبررر  العرررئابض فرررى أمرررئ ابرررن ال رررا ض وفرررى كب

  ولكررن قصررئت أفهررام تررلالو ال ماقررى (590)الخررئوج قررن ك يررئ مررن قواقرر، الشررئع قبررى ةقمهررر
من العبماو قما يقولرع فل رذوا لظاتئترا  ولكرن ترر تبئبقرع لعر، تقصرى األمرئ  وقوقر  مرن  مراه 

 .(591)بذلك
 أ  جرر،يئ لالررذكئ أ  ابررن ال ررا ض كررا  يصررع، إلررى جهررى القئافررى كررل يرروم يرر،قو هللا         

. وق، ق ز ك يئو  قرن ت سريئ كريم ابرن ال را ض وتصرئفاتع فك رئت (592)يس يع من تكبر فيع
. وترذه (593)يولع الشابعات القابمى قبى سوو ال هرر لقحيبنرا قبرى شرات، ينقرل قرن شرات، آ رئ

وايرر،ا مررن الشررابعات ال كئيررى وتررى القررى تسررقه،  األمررن العررام لبم قمررع  واألمررن ال كررئا الررذا 
 . (594)أمن وأسا  كل اسققئا تو  كيزا كل 

لررر تسرربر سرريعين المماليررك مررن االدقرراوات القررى أياعرر  بهررر ومنهررا مررا كررا  فررى   -      
 (595)م يينما أي، السبطا  إينال ما قام لع ياج  الح او بئسرباا الب اسرض1457تر  862

ع أنرع من قمع أ  او الزنا والخمو  وتخئي  أمراننهر  فسرئ السربطا  برذلك  لمرا كرا  يشراع قنر
من يرلع  ويشر ع أترل ال  رو  وال سراد و اض لرع  فبمرا أنر، السربطا  قبرى الحاجر  فيمرا فعبرع 
فى أ  يقش،د فى علك قبر العامى من النا  أ  تبك اإلشراقات قرن السربطا  كانر  ادقراوات 

. ف ررى تررذا إشرراقى قبررى السرربطا  للنررع يشرريع ال ايشررى ويشرر ع قبيهررا  فكررا  مررن (596)ناعلررى
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األمررئ قررن السرربطا  وقررن الم قمررع  فكررا  تلنيرر، السرربطا  قبررى المحقسرر  ال ررئو ا د و تررذا 
 فى علك.
م ييرث أشراع أقر،او الزينرى 1512ترر  918ومن ادقاوات األق،او مرا كرا  فرى سرنى     -   

أ  السبطا  يشنقع  ولر يح،  علك  بل كا  محبوًسرا  رر أمرئ السربطا  لراإلفئاج  (597)بئكات
اعئ السربطا  قبيرع لسرب  أنرع تشراجئ مرع الروةيئ وأغبرو قنع  وكا  السب  فى يبسع ت يئ  

 . (598)قبيع أمام السبطا   فحنش السبطا  منع وأمئ لالقبض قبيع
والسيعين أن سهر ق، يشيعو  وي،قو  أموً ا لقحقيش مل و لهر أو غايى  ومن ترذا مرا     -  

اليرك البطالرى م يينما أ سل من ي،و  قبرى المم1517تر   922نا  من السبطا  ال و ا فى 
وأوالد النا  الذين كرا  السربطا  قطرع  واتربهر لرل  يطبعروا لبعرئض  ومرن يصرب  مرنهر لبسر ئ 
لمحا  ى ابن ق ما  سيعي، لرع  اتبرع   رر ظهرئ لعر، علرك أ  مرا ادقراه السربطا  مرن  د الئواتر  

 .(599)إشاقى لطالى
و  دو  تبررين يقيقررى ومررن االدقرراوات الباعبررى القررى تررلدا لالنررا  إلررى الررزج فررى السرر    -    

م وتررو العررام الررذا أفررئج فيررع قررن الشرريخ 1517تررر  922األمررئ أو الق برر  منررع مررا يرر،  فررى 
قا ى ق اا مسى  وكرا  سرب   (600)صيت ال،ين أبض السعود بن القا ى إبئاتير بن ظهيئا

يبسررع أ  شخًصررا  افعررع قنرر، السرربطا  وادقررى قبيررع أنررع لقررى  بي ررى فررى مسررى لرربعض الق ررا   
جزيررل  فلي ررئه السرربطا  مررن مسررى  وعالبررع لالمررال  فررلنكئ علررك  فحبسررع السرربطا   وفيهررا مررال

 .(601)من غيئ عن 
 م شائعات الوشاية

م 1352ترر  753ولر تخل الشابعات االجقماقيى من وجود شابعى الوشايى بها  ف ى    -     
ئقرر    وسررب  علررك أنررع لمررا ف(602)قرربض قبررى الرروةيئ قبررر الرر،ين قبرر، هللا بررن أيمرر، بررن ةنبررو 

  ود ررررل إليررررع (603)القشررررا يف قبررررى األمررررئاو  أ طررررل الررررذا أ ررررذ تشررررئيف األميررررئ صررررئغقم 
  ف  ررر  ويرررل الشرررا، وكشررر  القشرررئيف (604)بقشرررئيف األميرررئ بببرررا  البسرررقانى األسرررقادا 

   ررر أنرع لمررا قربض قبيررع سرعى لعررض النرا  فررى (605)وأصر،  أمرئه لررالقبض قبرى ابررن ةنبرو 
نصئانيى  وأد بروا علرك فرى عترن صرئغقم   وأنرع لمرا الوشايى لع  وأشاقوا أنع لاو قبى دين ال

فقبررل ققبقهررا وتعبرر، فيهررا   ررر  ررئج  (606)د ررل إلررى القرر،  فررى سرر ئتع برر،أ فررى ةيا تررع لالُقمامررى
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إلى المس ، األقصى فل او الماو فى لالع ولر ُيصل فيع  وتص،و قبى النصرا ا ولرر يقصر،و 
اسرررقمئ يبسرررع ومرررئض وأشررريع أنرررع قبرررى غيرررئتر  و تبررروا فقررراوا أنرررع ا تررر، قرررن ديرررن اإلسررريم  ف

. وكا  السب  و او ما أشيع قنع أنع قر، قظرر (607)يموت  فل ئج إلى قو  من ًيا ومات بها
أمئه ون ذت كبمقع وقوي  مهابقع  وكا  يق ئ فى جميرع األصرنا  يقرى فرى المبر  والكبئير   

 .(608)فك ئ يساده  ولذا وشوا لع قن، صئغقم   وكا  من أمئه ما كا 
م يينمررررا صررررئ  يبب ررررا 1398تررررر  801ن الوشررررايات أيً ررررا مررررا كررررا  فررررى سررررنى ومرررر  -     

قررن نظررا ا الم، سررى الشرريخونيى لسررب  أنررع أشرراع قررن مرر،   الشررافعيى قا ررى ( 609)السررالمى
أنع فئت لموت المبرك الظراتئ بئقروو  وأنرع لمرا سرمع لموترع  (610)الق اا ص،  ال،ين المناوا 

  فصرئفع (611)وشساه إلى شيخ اإلسيم الببقينرى س ، شسًئا ت تعالى  فبما بب ع علك تلعا لع
 .(612)الشيخ قن نظئ الم، سى

م يينمررا أشرريع قنرر، السرربطا  أ  1439تررر  843ومررن الوشررايات كررذلك مررا كررا  فررى    -    
القا ررى قبرر، الباسرر  معررع شررضو مررن السررحئ يرر، ل لررع قبررى السرربطا   فق يررئ السرربطا  قبيررع  

ديرر  ووجر،وا أو اًقرا فيهرا أدقيرى جبيبرى  و رواتر ف رى فبما فقشوا قمامقع وج،وا فيها قطعرى مرن أُ 
  فسللع السبطا  قن قطعى األدير ما تىل فلجاو أنها من نعل النبرى )قبيرع وقبرى (613)فق 

آلررررررع أف ررررررل الصرررررريا والسرررررريم( فقبوبهررررررا السررررررربطا  وتبررررررين لررررررع أ  تبررررررك اإلشرررررراقى غئ رررررررها 
 .(614)الوشايى
ا  جقمررش يبطررل ق رراو الحناببررى مررن م سررئت اإلشرراقى لررل  السرربط1445تررر  849وفررى    -  

  وكرا  سرب  إلطالرع مرن يبر  واقعرى ُقرزل فيهرا نابر  (615)سابئ البيد كما ألطبرع مرن يبر 
يبرر   و يررا  علررك أ  نابرر  القبعررى وُيسررمى شرراتين أ سررل يشررسو مررن نابرر  يبرر  أنررع ي  رر  

قنرع   وأ  ابرن م بر  ادقرى أ  شراتين ام(616)قبيع مع القا ى الحنببى قيو ال،ين بن م بر 
مررن الشررئع  وأنررع وقررع فررى أمررئ يقق ررى الك ررئ  وكقرر  بررذلك مح ررًئا  و اسرربوه ليح ررئ فررامقنع 
وتظبرررر  فكرررا  أ  غ ررر  السررربطا  مرررن نابررر  يبررر  وقزلرررع القا رررى ابرررن م بررر   وتنرررا سرررئت 

 .(617)اإلشاقى للنع يبطل ق او الحناببى من جميع البيد
مرررا  رررئ   قنرررش السررري، م يين1449ترررر  853ومرررن أغرررئو الوشرررايات مرررا يررر،  فرررى     -   

الشررئيف أسرر، الرر،ين محمرر، الكيمرراوا الع مررى  وكررا  قرر، قرر،م القرراتئا وأشرراع معئفقررع لصررناقى 
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الكيميررررراو فلوصررررربع الررررربعض إلرررررى السررررربطا  جقمرررررش  وأ رررررذ فرررررى أسرررررباو قمرررررل الصرررررنعى فبرررررر 
   ررر أشرراع النررا  قنرر، السرربطا  أ  تررذا (619)  وأتبرر  مررااًل ك يررًئا قبررى السرربطا (618)ي برر 

وأنع يعب، النا   وكا  ترذا كرذو ووشرايى  فبع رع السربطا  إلرى القا رى المرالكى الئجل ةن،يش  
 .(620)الذا يسر ل ئو قنقع  فحز  ك يئ من النا  قبى ققبع

وتناك من الشابعات االجقماقيى مرا يقعبرش لالوظراب  والعرزل والقعيرين وعلرك كمرا فرى    -    
لرر،ين محمررود  إال أ  اإلشرراقى م  ييررث أشرريع قررزل المحقسرر  لالقرراتئا جمررال ا1383ترر  785

. و  مررا أشرراع النررا  قنررع علررك (621)لطبرر  لخبررع السرربطا  بئقرروو قبيررع لاسررققئا ه فررى وظي قررع
 لب  هر لع لع،ما قاق  أ  او الحاب  الذا ةقموا أنع يقكبر.

م أشريع قرزل القا رى ابرن ظهيرئا قا رى مسرى وعلرك لمرا جراو مرع 1437تر  841وفى    -  
بين كذو اإلشراقى ولرر ُيعرزل  برل  برع قبيرع لاالسرقمئا   إال أنرع قر، الحاج إلى مصئ  ولكن ت

. و  مرررا مرررئد تبرررك (622)دفرررع لرررذلك مرررااًل إلرررى السررربطا  بئسرررباا  قيرررلم ببرررا  مسرررمابى دينرررا 
اإلشاقى و ود ابن ظهيئا قبى مصئ مع  ك  الحاج  تذا إعا كان  إشراقى. أمرا إعا  بر  أنرع 

شاقى يقيقى  إال أنها لرر تقرع يرين دفرع مرااًل لإللقراو دفع مااًل ليبقى فى منصبع فهنا تصب  اإل
 قبيع فى منصبع. 

م ييررث أشرراع النررا  1448تررر  852كررذلك مررن شررابعات العررزل والقوليررى مررا كررا  فررى     -   
ق، تر تعيينع فى ق او الشافعيى قوً ا قرن صرال  الببقينرى  (623)لل  العيو قبى بن أقبئ 

 .(624)ليس لها صحى  فخم،ت القا ى  ولكن تبين أ  تذه الشابعات
مرررررن  (625)م أ  السررررربطا  قررررر، قرررررزل قاسرررررر الكاشررررر 1454ترررررر  859وأشررررريع فرررررى      -   

األسررقادا يى لع ررزه قررن القيررام لمهررام وظي قررع  فبمررا ببررا السرربطا  علررك ينررش مررن تررذه اإلشرراقى 
  و ررذا واجررع السربطا  الشررابعى وأ مرر،تا ببقرراو وت ،يرر، الخبعررى (626)وأنكئترا وعببررع و بررع قبيررع

 الوظي ى قبى الكاش .ل
م لرل  القا رى قطر  1464ترر  869ومن الشرابعات بقرولى وظي رى أيً را مرا أشريع فرى    -  

  وأنررع ي ررئ إلررى القرراتئا (628)كاترر  السررئ ب،مشررش يبررى كقالررى سررئ مصررئ (627)الخ رريئا 
  فقر، ي رئ إلرى القراتئا محمرًي لرلموال قرام بقسربيمها  رر (630)  إال أ  علك لر يقر(629)لذلك
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. و  ما كا  ي و  شخص إلى مسا  لصو ا غيرئ معقرادا وال مقعرا   (631)ششقاد إلى دم
 قبيها تو ما دفع النا  إلى إشاقى علك.

وتناك من الشابعات اإلدا يرى أو الوظي يرى مرا يظهرئ لقمنرى ةوال يسرر يرانر أو أميرئ    -    
ئو م لعرزل قابر، عرئاببس ال رر1466تررر  871ظرالر وعلرك لبخري  منرع وعلررك م بمرا أشريع فرى 

  (632)أبض النصئ ظافئ بن جاو الخيئ  فحصل لع من النك، الك يئ  وقر، كرا  ظالًمرا غاشرًما
 .(633) ر تبين أنع ال صحى ألمئ قزلع

م أشريع قرزل قا رى الحن يرى. وكرا  قر، ك رئ الكريم فرى 1482ترر  887كما أنع فى    -     
. وترذا أيً را مرن (634)يقع لالعزل لسب  سوو ت،بيئه  ولكن لر يقع مرا أشريع يولرع مرن العرزل
 لاو اإلشاقات الحالمى بقمنى ةوال من لر يسن ك ً ا فى منصبع.

م أشررريع أ  السرررربطا  ال رررو ا يعررررزل كررري مررررن كاشررر  الشررررئقيى 1506تررررر  912وفرررى   -    
وكاشرر  ال ئ يررى  ولكررن تبررين أيً ررا كررذو تبررك الشررابعات وأنررع ال أسررا  لهررا وعلررك يررين أ بررع 

 .(635)وظاب هماقبيهما السبطا  لل  يسونا قبى 
م أ  الزينرى بئكرات المحقسر  قر، قرزل مرن منصربع 1513تر  919ويينما أشيع فى    -    

لسب  ا طئاو البب، ألجل النقود  فهنا أمئ السبطا  ال و ا لل  تصرئ  ال برو  لرالميزا  ال 
  فالسرربطا  ل ررل إلررى (636)لالعرر،د ولمررا فعررل علررك أقررئ الزينررى بئكررات قبررى وظي قررع كمررا تررو

لمئض الذا كا  سبًبا لبشابعى  فبما قال ع ات ع إلى إ ماد الشرابعى ببقراو المحقسر  معال ى ا
 قبى وظي قع. 

وي بررر  قبرررى الظرررن أ  شرررابعات العرررزل والقوليرررى و طررري  علرررك أو صرررحقع فرررض العصرررئ        
الممبرروكض كررا  مررن قبيررل جررس النرربض قررن عئيررش القبمرري  لعررزل أيرر،تر وتوليررى اآل ررئ لمعئفررى 

بررى تررذا القررئا  أو عاك  فيررقر إعرريو شررابعى مررا    ررر ُيقخررذ القررئا  لحسرر   دود  دود األفعررال ق
 .(637)ال عل القى ت يئتا تذه الشابعى

أماقن إشاقات األمن والسيمى فلن ئتا كرا  ير،و  يرول  كر  الحراج وسريمى قافبقرع    -    
ر  ترر808أو تعئ ررها لعررا ض فقرر، ك ررئت فررى قصررئ المماليررك  وكررا  أولهررا مررا كررا  فررى سررنى 

م يينما ق،م مبشئ الحاج  وأ بئ أنع كا  ق، أشيع لمسى المشرئفى قر،وم تيمو لنرك إليهرا  1405
 .(638)فاسقع، صاي  مسى لذلك  ولكن لر يقع شضو مما أشيع
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م وصررل  كرر  الحرراج إلررى مصررئ  وكانرر  األ بررا  قرر، شرراق  1452تررر  856وفررى     -    
اإلشرراقات  وأنهررر  أوا مررن لطرر  هللا  قررنهر لمرروت ال مررال وغبررو األسررعا   فررل بئوا لسررذو تبررك

بهررر الك يررئ وك ررئ قبرريهر الخيررئ مررن كررل صررن  و  صرر  األسررعا  يقررى كانرر  أ  ررص مررن 
. و  ما يسو  سرب  تبرك اإلشراقى مرا قاسراه أترل مصرئ فرى ترذا الوقر  مرن غريو (639)مصئ

األسعا   فلشاقوا لم بع قن  ك  ي اجهر  أو كا  ير،ي هر قمرا القراه  كر  الحراج مرن لراو 
 لمشاعئا فى المعاناا والقعاةا بها.ا
م ييرث أشريع 1487ترر  893كذلك من شابعات القعئض لئك  الحراج مرا كرا  فرى       -  

قنهر أ  العئ ا  ق، تعئ   لهر واسقول  قبى ما معهر وتبكوا للجمعهر لحيث لر يرنج مرنهر 
 .(640)أي،  فبما وصل  ك  الحاج إلى القاتئا تبين ق،م صحى جميع ما أشيع قنهر

م يينمرا 1503ترر  909ومن الشابعات الحالمرى الو ديرى النئجسريى مرا ترئدد فرى سرنى       -  
  ف رئت السربطا  ال رو ا لهرذا (641)جاوت األ با  من مسى للنع قر، ترر القربض قبرى ال راةانى

الخبئ  ونرادا فرى القراتئا لفقامرى الزينرى   رر ظهرئ لرل  ترذا الخبرئ لريس لرع صرحى وترو لاعرل  
. وكررا  ال رراةانى تررذا يهرر،د مسررى ويه ررر قبررى  كرر  الح رراج  (642)ى ال رراةانىولررر يقرربض قبرر

 فكان  اإلشاقات المقمنيى ةوال تذا الع،و ليئيل  طئه قن الح اج.
م ي ئ مبشئ الحاج وأ بئ لاألمن والسيمى. وكرا  أشريع 1511تر  917كذلك فى     -   

ئ وكررررا  مررررن أتررررل مررررن النررررا  أ بررررا  مهولررررى قررررن الح رررراج  فبطررررل علررررك يررررين جرررراو المبشرررر
 .(643)ال  ل
و  ما كا  لبع، المسافى بين مصئ والح اة  وما جئا قبيرع العرئ  مرن المشرقى القرى         

تبحررش بئكرر  الحرراج مررن قنرراو السرر ئ أو ت رروم قطرراع الطررئو أو يقررى قرر،م اسررققئا  األيرروال 
أشراقوه  السياسيى ونحو تذا مما اققاد النا  قبيع من أير،ا  ترو مرا ير،ا بهرر إلرى إشراقى مرا

 قن  ك  الحاج   ر تبين لطينع.
ومررن الشررابعات االجقماقيررى القررى كررا  لهررا نصرري  كبيررئ مررن شررابعات قصررئ المماليررك        

شرابعات القنبرل والقن ررير  وترى تسررقخ،م لبقنبرل بوقرروع أير،ا  قسررسئيى أو سياسريى أو اجقماقيررى 
،ا  اإلنسررانيى البشررئيى   بررل وتعرر،ا القنبرل مررن األير(644)فرى وقرر  المعرا ك الكبررئا واألةمرات
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إلررى الظررواتئ الطبيعيرررى كررالقنبل لحرر،و  ةلرررزال أو نحررو علررك  ويبحرررش لررالقنبل والقن ررير الق رررا ل 
 والقشا م  فكل تذا يص  فى الشابعات القى ُغمئ بها الم قمع فى العصئ الممبوكى.

م ييرررث شررراع 1325ترررر  726فمرررن شرررابعات القنبرررل لرررالظواتئ الطبيعيرررى مرررا كرررا  فرررى    -   
،مشش أ  الشمس تكس  لع، الظهئ فرى السراقى السرالعى مرن يروم الخمريس ال رامن والعشرئين ب

من   يع اآل ئ  وعكئوا أ  علك فى جميع الققاوير  وأ  تذا يساو معقم، ال  طل فيع  فقهيرل 
 .(645)النا  لبصيا   ر لر يح،  ما أشاقوه  فانكس  المن مو  لذلك

م ةلزلررى  1398تررر  801وا أنررع يقررع فررى أول يرروم مررن لالم ررل  كررا  أتررل الهي ررى عكررئ     -   
 .(646)وشاع علك فى النا   فبر يقع شضو من علك  وأنذبهر هللا سبحانع وتعالى

م  ظهررئ فررى السررماو كوكرر  كبيررئ  ونررو ه ظرراتئ جررً،ا  فاسررقمئ 1401تررر  804وفررى     -   
النرررا   يظهرررئ وي يررر  ونرررو ه يقررروا ويرررئا مرررع  ررروو القمرررئ يقرررى   ا لالنهرررا   فلولرررع لعرررض

. و هرررذه المرررئا (648)  وةقمررروا أنرررع يمبرررك مصرررئ ويشررريعونع(647)لظهررو  مبرررك شررريخ محمرررودا
. (649)صررراد  مرررا أشررراقوه أ  تحقرررش  فقررر، قررر،  هللا أ  يقرررولى السررربطنى فعرررًي فرررى ترررذا العرررام

 فقحقش ما ةقموا لع مصادفى.
 يرع م أشاع المن مو  للنع يسو  ةلزال قظرير فرى  الرث   1486تر  891كما أنع فى     -   

. أمرا لمراعا ير،قى ترلالو م رل (650)األول  وق، تبين كذو ما أشاقوه  فبر يح،  ما أ بئوا لع
تذه األي،ا  وينب و  بهرا غيرئتر فئ مرا مئجعرع إلرى ير  الظهرو   فيشراع أمرئتر ويشرقهئ برين 

 النا   و  ما كا  فعبهر تذا عئيقا لهر لقحصيل لعض المال. 
يرر،   فقنبررل النررا  بررزوال مبررك السرربطا  مررا كررا  فررى ومررن الظررواتئ الطبيعيررى القررى   -     
  وأظبررر ال ررو  فبهررج النررا  لفشرراقى أ  السرربطا  (651)م يينمررا  سرر  القمررئ1486تررر  892

قايقباا يزول ويموت قن قئي   ولكن لر يح،  شضو مما قالوه  وأقام السبطا  لع، علرك مر،ا 
 . وهللا غال  قبى أمئه.(652)عويبى
ير القى اسقحوعت قبى اتقمرام كبيرئ مرن النرا  والقرى ي بر  قبيهرا ومن شابعات القن         

عالع ال لل والطيئا أنع يينمرا ُيصراد  أ  يخطر  السربطا   طبقرين  فهرذا يسرو  إيرذاًنا برزوال 
سررربطانع  وترررذه اإلشررراقى مرررن لررراو الق رررا ل قنررر، النرررا  إ  كرررا  السررربطا  ظالًمرررا  ومرررن لررراو 

 ا ل،يهر.القشا م والقطايئ إعا كا  السبطا  محببً 
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م يينمرا أشراع النرا  1398تر  801ومن تذه الشابعات ما كا  فى أول شوال من     -    
ةوال السرربطا  الظرراتئ بئقرروو  ييررث صرراد  أ  أول شرروال تررو يرروم جمعررى  فصرربى السرربطا  
صرريا العيرر، لالميرر،ا   ررر صرربى ال معررى ل ررامع القبعررى  فق رراول النررا  بررزوال السرربطا  كونررع 

. وقرر، كررا  لعرررض المن مررين والكهررا  أشرراقوا فرررى (653)م وايررر، مررئتين طرر  لمصررئ فررى يررو 
أوا رئ  م ررا  مررن ترذه السررنى أ  السرربطا  ي ررئا قبيرع شررضو فررى يرروم قير، ال طررئ  فبمررا قبررر 

. يقرول ابرن شراتين الحن رى (654)السبطا  بذلك صبى العي، فرى المير،ا  وترو فرى تروتر قظرير
 طبقررين فرى يرروم وايرر،  وترل فررى علررك  قرن تررذا األمرئ مجوفيررع سررلل السربطا  الرروالى قررن وقروع

شضو مما يقولع النا  ويقشاومونعل فقالم لرر ُيسرمع فرى شرضو مرن األياديرث واآل را  فرى علرك 
 .(655)شضو مما يقوتمع المقوتمو  أن ئ مما يسو  قبى السبطا ج

و عا كا  من السيعين من يقروتر أيياًنرا ويخرا  مرن إشراقات النرا  برزوال المبرك     -     
قرروع  طبقررين  فليياًنررا أ ررئا يظهررئ ال  رر  قبررى مررن يرر،قى علررك وينكررئه  وعلررك كمررا قنرر، و 

م يينمرررا اسرررقهل شرررهئ عا الح رررى بيررروم الخمررريس و عررر، أ  ترررئاوا 1444ترررر  848يررر،  فرررى 
النا  الهيل ليبى األ  عاو  لكن لر يخبئ بئ يقع إال القبيل  وكبما سر ل أير، قرن الهريل أنكرئ 

تبرين أنهرر مررا فعبروا علرك إال لمرا شراع بيرنهر أ  السربطا  إعا ات ررش   يقرع  فبمرا ُلِحرث و او علرك 
يوم العي، يوم ال معى يبزم أ  يخط   طبقين  وترذا فيرع  رو  قبرى السربطا   فبمرا ببرا علرك 

. وترررذا يرر،ل قبرررى شررر،ا (656)السرربطا  جقمرررش أنكررئه وأظهرررئ الحنرررش قبررى مرررن ينسررر  لررع علرررك
جعبهرررر يخشررو  أ  ُيظهرررئوا يقيقرررى   يرررقهر اقققرراد النرررا  فرررى أمررئ الخطبقرررين إلرررى الحرر، الرررذا 

 لبهيل.
  (657)م أ   رررئج النرررا  يررروم ال معرررى ليسقسرررقاو1450ترررر  854كرررذلك يررر،  فرررى    -    

فخط   طبقين فى تذا اليوم لب معى واالسقسقاو  فلشاع النا  وقوع مسئوه وتشراوموا  ولكرن 
 . (658)لر يح،  شضو

فعًي ما أشيع فيرع  وعلرك يينمرا كرا  شرهئ م فق، تحقش 1452تر  856أما قن قام     -    
  (659)عا الح ى  وكا  العي، لال معى و ط   طبقرين  فرل ج  برزوال دولرى الظراتئ جقمرش

. و  ما ترذا مرا ي عرل النرا  (660)ف ى تذه المئا صادف  تذه اإلشاقى ما قالوه  وةال  دولقع
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م ئد ي،و ع مرئا ي عرل تسقمئ فى أمئ اقققادتا وتقمسك لع لم ئد أ  ي،  ولو مئا واي،ا  ف
 ما يعقق،ونع يقئسخ فى أعتانهر لالئغر من إ  او معقق،تر تذا ق،ا مئات. 

م يينمررا كررا  العيرر، يرروم ال معررى 1453تررر  857وقرر، تكررئ  أمررئ الخطبقررين أيً ررا فررى     -   
 . (661)و ط  فيع مئتين  فلشاع الك يئ ةوال السبطا  إينال  ولكن لر يص  علك

نرا  يينمرا تقمنرى ةوال سربطا  تب رل إلرى القنبرل لموترع يقرى ولرو لرر يسرن ويبر،و أ  ال    -   
م يينمرررا أ جررر  برررزوال مبرررك 1463ترررر  868تنررراك سرررب  لهرررذا القنبرررل  وعلرررك كمرررا يررر،  فرررى 

 .(662)السبطا   شق،م فى تذه السنى  ولكن لر يح،  ما أشاقوه
يروم ال معرى  م أ  كرا  قير، ال طرئ1465ترر  870قودا إلى الخطبقرين  إع ير،  فرى   -    

  وظهئ كذو مرن قرال (664)  لكن لر يقع إال الخيئ(663)فبهج النا  بزوال السبطا   شق،م
 . (665)علك مما ال يعبمونع  جًما لال ي 

م أشراع أترل القن رير لرل  السربطا  قايقبراا يرزول مبكرع  1483تر  888كما أنع فى    -     
إال أنرع ت بر، ولرر يحر،  ممرا قالرع  يقى إنع ال يلتى العي، قبيع   رر ير،  أ  مرئض السربطا  

المن مررو  شررضو. ولمررا لررر ي برر  علررك اسررق بوا أ  جرراو يرروم قيرر، النحررئ مررع يرروم ال معررى  فب ررلوا 
إلى إشراقى مرا يسرو  دوًمرا يينمرا ي قمرع  طبقرا  فرى يروم واير،  ولكرن لرر يحر،  أيً را شرضو 

 .(666)مما له وا لع ون موه
لصررا ا الخشرر  الررذا تعبررش فيررع القناديررل م يرر،  أ  سررق  ا1486تررر  891وفررى      -    

. (667)لمنررا ا جررامع القبعررى  فل ررذ النررا  يقكبمررو  لشررضو يحرر،  لبسرربطا  قايقبرراا قررن قئيرر 
فبمرررا كرررا  اليررروم القرررالى انقبررر  ال رررئ  لالسررربطا   فسرررق  قبرررى األ ض م شرررًيا قبيرررع  وأ ج ررر  

تررع أيرر،   ررر تبررين القبعررى لموتررع  وا ررطئ   النررا  لررذلك وك ررئ القيررل والقررال  ولررر يشررك فررى مو 
 .(668)ق،م صحى علك

وك يررررئا تررررى شررررابعات المررررئض والوفرررراا فررررى العصررررئ الممبرررروكى   اصررررى القررررى لحقرررر         
لالسيعين أن ئ من غيئتر  فبر يس، ينج سبطا  من أ  تصيبع شابعى مئ رع وموترع. فمرا إ  

ى  والقرى يمئض أي، السيعين يقى تقسا ع اإلشاقات لموتع  وتبرك مرن الشرابعات االسرقنقاجي
. (669)تى نقي ى اسققئاو واقع أو ي،  معرين  وتصر،و ترذه اإلشراقى فرى ك يرئ مرن األييرا 

 ولها من األ ئا  ما ال يحصى وال يع،.
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م ييرررث أشررريع فيهرررا أ  1381ترررر  783ومرررن شرررابعات المرررئض والوفررراا مرررا كرررا  فرررى     -   
  القراتئا لسرب  المبك المنصو  قبى بن األشئ  شرعبا  قر، ُععرن  فرل ج  لموترع  وا رطئ 

 .(671)   ر قوفى مما كا  فيع(670)علك
مرن جرئاو و م لحرش بئجبرع   (672)م أشيع موت جئكس الخبيبى1383تر  785وفى     -   

إال أنررع  رر  وأةمررن   ررر مررات لعرر، علررك لليررام  فررئأا النررا  أ  علررك ققو ررى مررن هللا تعررالى لررع 
ييرى ال ئمرا مرن ال ئ يرى القررى لمسراق،تع أترل الزن،قرى مرن النصرا ا. وسرب  علرك أنرع وقرع فرى نا

تى من جمبى إقطاقع أ  عاب ى مرن النصرا ا  رئ وا شريًخا و جمروه وأنزلروه مرن قبرى الم ذنرى 
تو و طي  ال امع  فبما وصي لشسايقهر إلى األميئ جرئكس لرر ينصر هر  ولرر يل رذ للير،يهر  

س يئيرش فرى يقى وصل األمئ إلى السبطا  وتبين ظبر النصا ا فعاقبهر  إلى أ  وقرع ل رئك
شونقع  فايقئو مرا فيهرا مرن األقصراو  رر جراوه عاك الرو م فرى  جبرع  فلشراع النرا  موترع   رر 

   فل ح  الشابعى يقيقى .(673)مات لع، علك
م يينمرا 1392ترر  795ومن شابعات الموت القى تعئض لهرا السريعين مرا كرا  فرى    -   

  إال أنرع ظرل أياًمرا (674)ع موترعتوقك جسر، السربطا  بئقروو  واشرق، لرع اإلسرهال الر،موا أشري
  ودقر  لرع البشرابئ لالقبعرى  (675)مئيً ا  ر شر ى و رئج لبنرا   فزينر  لرع القراتئا سربعى أيرام

  وتصرر،و لمررال قبررى ال قررئاو والمسررقحقين  وجبررس لبحسررر بررين (676)و ررج النررا  لررع لالرر،قاو
 . (677)النا   فسئ النا  بذلك

م يينمرررا أصرررالع المرررئض 1397ترررر  800 رررر ت ررر،دت اإلشررراقى قبيرررع مرررئا أ رررئا فرررى         
  ولررر ينررزل إلررى الميرر،ا   ولررر (678)فلشرريع موتررع  إع إ  المررئض جعبررع يصرربى العيرر، لال ررامع
  فكررا  أ  تصررر،و وفرررئو أمررروااًل (679)يخررئج يررروم ال معرررى لبصرريا  وال علررر  األ رررحيى بن سرررع

. ولرر تنقرع (681)  فبما أقبع قنع األلرر نرودا لالزينرى  فزينر  القراتئا لعافيقرع(680)وكسا األيقام
اإلشاقى لموتع قن، تذا الح،  فبع، أ  كان  تطبش مئا فرى السرنى  فقر، تكرئ ت اإلشراقى أن رئ 

م  ولكنرع 1397ترر  801من مئا فى العام تبًعا لما يبحش لع من المرئض  وترذا مرا ير،  فرى 
   رر قاودتررع اإلشراقى ن سرها فررى العرام عاتررع  إال (682)ت بر، وصربئ يقررى قروفى ممرا كررا  فيرع

 أنها تحقق  تذه المئا  فخئج  من ييز الشابعى إلى الحقيقى. 
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وقر، تئتر  قبرى علرك مرن األ رئا  الك يررئ. و يرا  علرك أنرع يينمرا أشريع مروت الظرراتئ         
ال   لكررن  كرر  الرروالى ونررادا فررى النررا  للنررع (683)بئقرروو فقرر، ماجرر  النررا  وغبقرر  األسررواو

. وكررا  (684)صررحى لررذلك  و نررع يصررل لررع ال ررواو  ونررادا لاألمررا  واالعم نررا  والبيررع والشررئاو
سب  تذه اإلشراقى أ  السربطا  كرا  قر،  كر  ليبعر  لرالكئا فرى يروم شر،ي، الحرئا ا فحرر جسر،ه 

   ررر وقعرر  لالقرراتئا ت ررى قظيمررى واشررقهئ أ  األمررئاو  كبرروا  ررر ظهررئ كررذو (685)فلشرريع موتررع
 ك  لمن معرع  فلغبقر  أبرواو الم،ينرى وترر  (687)  األميئ أ سطاا  ييث شاع أ(686)علك

  (688)القربض قبررى جماقرى و ررئ وا لالمقرا ع ونررادا الروالى لاألمررا  والر،قاو لعافيررى السرربطا 
  فبمرا ترر دفنرع نرودا لرالقئير قبيرع والر،قاو (689)يقى تروفى السربطا  لعر، ترذا النر،او بيرومين
  فقنرى قظيمرى تقروم لموترع   لكرن لرر يقحرئك سرانن لول،ه الناصرئ فرئج. وقر، شراع برين النرا  أ

. فهذه الشابعات لموت السبطا  تئت  قبيها أ ئا  اققصاديى لال ى مرن غبرش (690)تذا اليوم
األسواو وتوق  البيع والشئاو  لاإل افى إلى أ رئا تا االجقماقيرى والمقم برى فرى الخرو  الرذا 

ألمررررئاو إشرررراقى مرررروت السرررربطا  لحررررش لالنررررا . كمررررا تئكرررر   ررررئ تا السياسررررى فررررى اسررررق يل ا
 والخئوج فى البيد. 

م كررا  المررئض قرر، اشررق، لالسرربطا  الناصررئ فررئج و مررى 1405تررر  808كررذلك فررى      -     
. وقرر، لرراع السرربطا  فئًسررا لمررابقى ألرر  د تررر وتصرر،و (692)  فلشرريع موتررع(691)الرر،م والحمررئا

ى السررربطا  فزينررر    فبمرررا برررئئ نرررودا لالزينرررى لعافيررر(693)بهرررا أمرررًي فرررى أ  يبرررئأ مرررن مئ رررع
 . (694)القاتئا
كمررا أ  السرربطا  المنصررو  قبرر، العزيررز بررن بئقرروو قبررى فقررئا يسمررع الصرر يئا وتررى      -    

م موترررع مرررن جرررئاو 1405ترررر  808سررربعو  يوًمرررا لرررر يسررربر مرررن الشرررابعات  إعا أشررريع فرررى سرررنى 
 .(695)مئض أصالع  ولكنع ظل مئيً ا أياًما  ر ش ى

ا يسررو  لسرب  األو  ررى والطرواقين لمررا يررلدا إلرى المبال ررى فررى ومرن شررابعات الوفراا مرر     -   
م يينمررا برر،أ الطرراقو  لالقرراتئا ومصررئ  1406تررر  809أقرر،اد المقرروفين  وعلررك مررا يرر،  فررى 

  و برررا قررر،د مرررن يرررئد اسرررمع الررر،يوا  مرررابقين (696)وتزايررر، يقرررى فشرررا فرررى النرررا  وك رررئ المررروت
علررك  وي ررقهر أ  الحوانيرر   و مسررين فررى كررل يرروم  لكررن أشرراع النررا  أ  أقرر،ادتر أ ررعا 

المعرر،ا لق هيرررز األمررروات أيررر، قشرررئ يانوًترررا فرررى كرررل يرررانوت نحرررو الخمسرررين تابوًترررا  مرررا منهرررا 
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  مرررع ك رررئا اةديرررام النرررا  (697)ترررابوت إال ويقرررئدد إلرررى المقرررابئ كرررل يررروم  ررري  مرررئات وأن رررئ
م قبيها  وقز وجودترا  فيسرو  قبرى ترذا قر،ا مرن يمروت ال يقرل قرن ألر  و مسرمابى فرى اليرو 

. و عا (698)سوا من ال يئد اسمع الر،يوا  مرن مئ رى الما سرقا   ومرن يطرئت قبرى الطئقرات
صح  تذه  الشابعى فهى اسقنقاجيى بنير  قبرى اإليصراو والحسراو  فهرى مبنيرى فرى نقاب هرا 
قبى المقر،مات. وقبرى ترذا فريمسن أ  يعرزا سربوك القرابمين قبرى الحسرر ترذا المسربك يقرى ال 

خو  والهبع إعا ما تر إقي  الئقر الحقيقى لع،د مرن يقروفى فرى اليروم تصاو النا  لالذقئ وال
 الواي، من الطاقو .

وتع،دت شابعات الموت قبى السبطا  الملير، فرى العرام الواير، يقرى تحققر  الشرابعى    -    
م أشيع موتع لالقاتئا وك ئ القيل والقال بين النا  يقى إ   كر  الحراج 1420تر  823ف ى  

  أ  يرقر نهرربهر لسرب  مررا أشريع مرن موتررع   رر قرروفى مرن مئ ررع وةينر  الببرر،  رئج قبرى  ررو 
   رر (700)  إال أنع قاوده المئض فلشيع موترع   رر أفراو مرن مئ رع فسرسن النرا (699)لذلك

تكئ  قبيع المئض فقكرئ ت قبيرع إشراقى موترع  واشرق، األمرئ فرى ترذه المرئا وكرادت أ  تكرو  
  (701)ا  النررا  مررا فررى بيرروتهر  ررو  النهرر فقنررى وك ررئ اال ررطئاو بررين النررا   ونقررل  ررو 

م ييرررررث اشرررررق، األلرررررر لالسررررربطا  وا ت ررررر  الررررربيد لفشررررراقى 1412ترررررر   824إلرررررى أ  كانررررر  
  وك رررئ ققرررل األن رررس وأ رررذ األمررروال بررربيد الصرررعي، وك رررئ الم سررر،ين لسرررب  ترررذه (702)موترررع

م يقرى اإلشاقى  وتوقع النا  النه  لالقراتئا  وماةالر  اإلشراقات لمروت السربطا  فرى كرل يرو 
 . (703)مات
كررذلك السرربطا  الظرراتئ عطررئ ك ررئت شررابعات موتررع فررى العررام الررذا ترروفى فيررع لال عررل    -   

وعلرك يينمرا مرئض وةاد ألمرع  فرزادت الشرابعات لموترع ولرر  (704)م1421ترر  824وتو سرنى 
. وقر، ك رئ الكريم لسرب  علرك و سرب  (705)يسن ق، مات  لكنع قر، قهر، لراألمئ مرن لعر، لولر،ه

النررا  وأقيررا  ال،ولررى فررى توةيررع أمقعررقهر وقماشررهر مررن دو تررر  وًفررا مررن وقرروع  مئ ررع  وأ ررذ
  (707). وقررر، تزايررر،ت الشرررابعات واألقررروال فرررى مئ رررع  فقيرررل إ  ةوجقرررع قررر، سرررمقع(706)فقنرررى

 وظب  الشابعات لموتع يقى تحقق .
م وأشريع موترع 1431ترر 841وم بع السبطا  األشرئ  الرذا اشرق، قبيرع المرئض فرى     -    
  وكا  من نقي ى تبك اإلشاقى أ  صا ت المماليك عواب  وتئكروا القسرييئ  را ج القراتئا مئاً ا
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   رررر أفررراو (708)وتوق رر  أيررروال النررا   ونقرررل النررا  أقمشرررقهر مررن بيررروتهر مخافررى وقررروع فقنررى
السبطا  من مئ ع  إال أنع قاوده مئا أ ئا  وفى كل يوم تق ر،د إشراقى موترع ويقهيرل لبنرا  

.  ررر لمررا ترروفى وتررولى (709)جعبررع يعهرر، لرراألمئ لولرر،ه يوسرر  مررن لعرر،ه علررك   ررر يقحررئك  ممررا
لع،ه العزيز يوس  كا  النا  فرى ا رطئاو شر،ي، و رو  مرن وقروع فقنرى مرن العسرسئ  يقرى 

 . وق، كا .(710)إنهر أشاقوا بزوال مبك العزيز يوس  قن قئي 
و  النرا  لريس ويق   أ  تكئا  إشاقى موت السبطا  وسئيانها سئيًعا  اجرع إلرى  ر        

ل قرر،تر السرربطا  ن سررع  ولكررن  ررو  ال قنررى القررى تحرر،  مررن األمررئاو والمماليررك و ررو  النهرر  
ويالى الهئج القى تعق  وفاا السربطا   فرالخو  مرن ير،و  ال رقن والشر   يرلدا لالنرا  إلرى 

 .(711)الوصول إلى مئيبى الهبع  وتى المئيبى األ يئا من شابعات القمئد والش  
ترر  842اك من شابعات الموت ما ينطبش لقحقيش غايى وعلك م رل مرا أشريع فرى وتن    -    

م مرررن مررروت الشررريخ قرررز الررر،ين برررن قبررر، السررريم برررن داود برررن ق مرررا  المق،سرررى شررريخ 1438
الصيييى ببي  المق،   فعين شهاو ال،ين أيم، برن القبئيرزا الكرو انى قو رع لشرئط  بروت 

تبرك اإلشراقى  وأ  قرز الر،ين مرئيض ولرر يمر    موتع  فبما كا  من ال ، جاو الخبرئ بربطي 
. فشررئط القعيررين يينمررا توقرر  قبررى صررحى  برروت موتررع دقررر (712)ومئ ررع ال يقق ررى المرروت

القرررول لرررل  اإلشررراقى ل رررئض الوصرررول إلرررى المنصررر   ولكرررن ترررر القصرررئ  فيهرررا وفرررش المرررنهج 
 القئآنى )فقبينوا(. 

م وعلررك أنررع 1443تررر  847منررذ  أمررا قررن السرربطا  جقمررش فقرر، نالقررع شررابعات موتررع    -     
   رر قروفى و كر  وقراد مظهرًئا (713)لما مئض وأ ج  لقوا مئ ع  ك رئت اإلشراقات لموترع

ترر   856.  رر فرى (714)قافيقع وأنع ليس كما أ ج   ف،قا لع النا  وفئيوا لسيمقع وقافيقع
ى م أشيع أنع ق ز قن المشرى  فبمرا بب رع علرك ألطرل مرا كرا  أمرئ لرع مرن قمرل الخ،مر1452

فررى الحررو، السرربطانى وأقامهررا لالقصررئ  و ررئج السرربطا  مررن لرراو القصررئ وتقرر،م قررن األمررئاو 
لالمشى يقى صا  أمامهر   ر قرالمج ُيشراع قنرى أنرى ق رزت قرن المشرى  انظرئوا إلرىو كير  

. ولكنع وفرى وقر  آ رئ مرن ترذا العرام مرئض وسرق  م شرًيا قبيرع  فلشريع موترع  (715)أمشىج
ل مررا أشرريع يررول موتررع قررام إلررى النررا  ومررا   مهامررع ومشررى  ررر تبررين كررذو علررك  ولكررى يبطرر

  كما أنع فى اليوم القالى نرزل إلرى بير  ابنقرع ةابرًئا لهرا مسرذًلا برذلك إشراقى (716)بن سع مق بً،ا
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. فهذه كانر   سرابل السربطا  لمواجهرى مرا يشراع قنرع  لرل  يمرا   مهامرع ويظهرئ (717)موتع
تررذا تررو مررا يعررئ  لالعمررل الم رراد أو  د لبنررا  يقررى يسررسن النررا  ويبطررل مررا يشرراع قنررع. و 

. إال أنرررع يينمرررا غببرررع (718)الشرررابعى لررراله وم الم ررراد لقحطرررير معنويرررات مئوجرررى الشرررابعات
تررر  857المررئض لررر تن عررع وسرراببع مررن إ مرراد الشررابعات لموتررع والقررى تحولرر  إلررى يقيقررى فررى 

العافيررى    ررر وجرر، فررى ن سررع (719)م  وعلررك يينمررا اشررق، لررع المررئض وتررو ُيظهررئ ال برر،1453
فل سل إلى األمئاو لالطبوع إلى الخ،مى فبما عبعوا ُأِمئوا لاالنصئا   وعلك أنرع ير،  لرع شربع 
صئع وا طئاو و غماو  فهئو مرن كرا  قنر،ه وتحر، وا لمرا  أوا  فشراع برين النرا  أنرع مرات  
 ررر لعرر،تا  ررئج إلررى األمررئاو ماشررًيا ليبطررل شررابعى موتررع  وجبررس بيررنهر  إال أنررع قبيررع قيمررات 

  فكررا  يقكبرر  وُيظهررئ أنررع فررى قافيررى ويصرربى قابًمررا  ويعمررل الموكرر   وي صررل (720)المررئض
فى المحانمات  و ئو لعض ال ئماو بي،ه ق،ا  ئ ات يقى ُيظهئ جب،ه  ونزل إلرى القئافرى 

  إال أنررررع مررررع اشررررق،اد المررررئض عبرررر  الق رررراا (721)وةا  مررررن بهررررا مررررن األمرررروات والصررررالحين
دو  أ  يرررولى أيرررً،ا قبيهرررا   رررر مرررات فانعقررر، األمرررئ لولررر،ه واألمرررئاو و برررع ن سرررع مرررن السررربطنى 

 . (722)ق ما  من لع،ه
م 1455ترر  860ومن شابعات الموت مرا عرال محمر، برن ق مرا  أيً را وعلرك فرى     -     

  وقيرل إ  علرك اُعبرع قبيرع فرى كقراو (723)يينما شاع بين النا  أ  محمً،ا بن ق مرا  مرات
لاإلسررررسن، يى   ررررر شرررراع كررررذو تررررذا الخبررررئ وأنررررع  و د مررررن لعررررض ال ررررئنج إلررررى القنصررررل الررررذا

  واُعبع قبى علك أيً ا من كقراو و د لربعض ال رئنج  فصر،و غالر  النرا  برو ود (724)يى
الكقررابين. وقيررلم إ  سررب  اإلشرراقى لررالموت أنررع كررا  مررع  سررول ابررن ق مررا  ويسررمى العرريو 

ع  فلشريع مروت ابرن القابونى غيم مبي  الشسل  وكا  السربطا  األشرئ  عببرع منرع  فرلبى قبير
ق ما    ر عببع ناظئ الخا  لبسطا  من قيو القابونى  سول ابرن ق مرا   وكرا  لمرا بب رع 
 بئ إشاقى وفاا ابن ق ما  ةت، فى ال،نيا  فقئ  إت،او ال يم لبسبطا   وقنر،ما ترر علرك شراع 
الخبررئ لررل   بررئ المرروت كررذو  ف طررن النررا  أ  إشرراقى المرروت مررا كانرر  إال لبحصررول قبررى 

 . وتذا فعلم قبي  لكن إعا ص  وص،و.(725)ال يم فاسققبحوا علك
وك يًئا ما يسو  انقشا  مئض بين النا  سبًبا قوًيا فى اسرق حال الشرابعات  كمرئض      -   

م يقررى أصرراو السرربطا  األشررئ  1457تررر  862السررعال الررذا أصرراو ك يررًئا مررن النررا  فررى 
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ع أياًمررا قررن الخررئوج لبنررا   ولكنررع لمررا تما ررل إينررال  فلشرراع ك يررئ مررن النررا  موتررع  ألنررع انقطرر
. لكررن قاودتررع الشررابعى (726)لبشرر او  ررئج إلررى النررا  ليقطررع مررا كررا  مررن شررابعات يررول موتررع

فض العام ن سع ييث أ ج  لموتع وعلك لما توقك جس،ه ولزم ال ئا،  إال أنرع قروفى لعر، أيرام 
م 1460ترر  865فرى سرنى .  ر ت ر،دت قبيرع اإلشراقى لرالموت (727)و ئ   البشابئ لعافيقع

إال أنها تحقق  تذه المئا  إع إنرع لمرا مرئض أ رذ يئمرى الر،م واإلسرهال  يقرى لرر يخقبر  قبرى 
  لكررن فررى اليرروم القررالى تبررين قرر،م صررحى موتررع   ررر لمررا قرروفى قبرريًي نررزل أيرر، (728)موتررع أيرر،

ا ال األمرررررئاو وعرررررا  لالقررررراتئا ونرررررادا جلاألمرررررا  واالع منرررررا   وأ  ال أيررررر، يس رررررئ كيًمرررررا فيمررررر
   ر فى اليوم القالى شاع أنع مات  فطبع النا  وانقظئوا ال ناةا غيئ شرانين فرى (729ج)يعنيع

علرك  و ع لقا ررى الق راا الحن ررى يخبرئ النررا  لرل  السرربطا  يرى إلررى األ  و أوه جالًسرا  وأنررع 
أشرره، قبررى ن سررع لررالق ويض إلررى ولرر،ه. ومررن أغررئو األمررو  أنررع شرراع فررى تررذا اليرروم فررى مسررى 

 .(730)أنع محق ئ  وما تى إال أيام يقى توفى لال عل المشئفى
ومن المييرو أ  شرابعات وفراا السربطا  تظرل تنطبرش  رر تكرذو مرئاً ا وتكرئاً ا يقرى إعا        

ما وصل األمئ إلى الق ويض لالسبطى أو قق، البيعى ألي،  تنا تقوقر  الشرابعى لرالموت ألنهرا 
 يقولمجسلمسك األمئ ما اسقمسكج. تقحول إلى يقيقى  وكل  لسا  يال السيعين 

تررر  872كررذلك مررن شررابعات المرروت القررى تحققرر  فررى يررش السرريعين مررا كررا  فررى      -   
م يينما كرا  وفراو النيرل  فئكر  السربطا  الملير، وأترى إلرى السر، ف قحرع يقرى عبرع إلرى 1467

ط   فلشرريع أنررع سررر فررى السررما(731)القبعررى  وكررا  تررذا آ ررئ  كرروو لررع  ألنررع مررئض لعرر، علررك
الررذا صررنع لررع لالمقيررا   كمررا أشرريع أنررع سررر مررن المرراو الررذا قرر،م إليررع فررى الطاسررى مررن فسررقيى 

.  ررر  قرل المررئض قبررى (732)المقيرا   وتررذا كبرع إشرراقات وأمررو  فاسر،ا  و نمررا ترو ق رراو هللا
السرربطا  ولررزم ال ررئا، يقررى كررا  يرروم ال معررى فخررئج غصررًبا لبصرريا  فبمررا فررئغ منهررا قررام وكرراد 

برررروه  فك ررررئت اإلشرررراقات لموتررررع  وتعطبرررر  الرررر،واوين مررررن قبررررى الرررروا دين مررررن يقررررع فررررلد كوه ويم
  لكررررن (734).  ررررر يرررر،  أ  نررررزل السرررربطا  ل ررررئ  وقئ ررررع لببيررررع وتصرررر،و لررررع(733)الرررربيد

اسقمئت الشابعات قابمى لموترع والقراتئا فرى ا رطئاو وصرا ت األسرواو والحوانير  ت برش لعر، 
م نا  وأ  ال أي، يخئج من دا ه مرن لعر، الم ئو  وينادا فى النا  عول البيل لاألما  واالع

. وكرررا  الرررذا ةاد مرررن  رررو  النرررا  اسرررق يل  رررع  السررربطا  و شررراقى موترررع  (735)العشررراو
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   رر ير،  أ  وجر، السربطا  فرى ن سرع (736)*()فخئج قبيع يونس بن قمئ أميئ قئ را  تروا ا
أ  أير،  لعض النشاط  ف بس مسقنً،ا وقبرر المئاسرير يقرى يشراع برين النرا  علرك  وممرا يرذكئ

رروت  يبررش  وأنررا  األمررئاو شررسى إليررع مررا أشرريع قنررع مررن المرروت فقررالمج أنررا مررا أمرروت يقررى أمو
.  رر  رئ   البشرابئ (737)أقئ  مرن أشراع ترذا قنرىج يعنرى برذلك األشرئفيى الصر ا  والكبرا 

لالقبعررى  وتخبررش جماقررى السررربطا  لررالزق ئا   ولكررن كررل علرررك إشرراقات فاسرر،ا لمواجهررى القبرررش 
ين النرا   يقرى قوير  اإلشراقات لرل  السربطا  فرى النرزع األ يرئ  وترذه لرر واال طئاو وتسس

 . (738)تكن إشاقى  بل كان  تى الحقيقى وتوفى السبطا 
م أشرريع لالقرراتئا مرروت السرربطا  قايقبرراا وك ررئ القيررل والقررال  1471تررر  876وفررى      -    

أير، األمرئاو ي ر  قبرى  وكا  السب  فى علك أ  السربطا  نرزل لبقنرزه ومعرع أمرئا ه  فرفعا ل رئ 
  فبمرا سرمع النرا  (739)فئ  السبطا  فلصاب  الئفسى السبطا  فى ساقع  وأشيع أنع انكسرئ

  ولمررا بب ررع اإلشرراقات ولكررى يواجههررا  كرر  فررى اليرروم (740)لالوقعررى أشرراقوا مرروت السرربطا 
ى القالى وتو يق ب، من أجل قطع الشابعات  ونودا فى النا  لاألما  وسيمى السربطا  و قامر

 .(741)الزينى
و قامرى الزينررى واير،ا مررن الطرئو الطئي ررى لخمرر، الشرابعات  ممررا ير،ل قبررى أ  المماليررك         

نررانوا مررن أ  رراو القررئ  والبه ررى  وأ  إقامررى الزينررى تقبيرر، البرر، منررع يينمررا يسررو  فررى الرربيد مررا 
ا أغبر  يسئ من أي،ا   ولئ مرا يبعرث فرى ن رو  النرا  االعم نرا  والقصر،يش  ولرذا قمر، إليهر

 السيعين لمواجهى ما يشاع قبيهر من شابعات.
والشررابعات قرر، تحاصررئ السرريعين لررلا مسررا  و ررلا مناسرربى يقررى و   انعرر،م السررب      -    

م 1477تررر  882الموجرر  لهررا. أو كررا  غيررئ موجرر  لقوليرر، شررابعى. ومررن علررك مررا يرر،  فررى 
بطا  قايقبراا مساتبرى ت ير، يينما وصل إلى ال،يا  المصئيى صحبى لعض األمئاو من قنر، السر

  وكررا  القيررل والقررال قرر، ك ررئ وشرراع (742)لررل  السرربطا  فررى سرريمى  ف ررئ   البشررابئ لالقبعررى
. وصررا  كررل (743)مررئض السرربطا  لررالبيد الشرراميى أو موتررع لم ررئد أ  أصررابقع الحمررى تنرراك

هرئ يوم لالقاتئا يشاع  بئ ج،ي، لل  السبطا  قر، مرات ودفرن  فا رطئ   أيروال األمرئاو  وأظ
نررررل وايرررر، مررررنهر مررررا فررررى ن سررررع مررررن الئغبررررى فررررض السرررربطنى  فررررقر ن ررررى علررررك بوصررررول لشررررا ا 

 . (744)قافيقع
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تررر  884قبررى أنررع لررر تنقررع توالررع تررذه اإلشرراقى قنرر، تررذا الحرر،  بررل اسررقمئت يقررى كررا        
م يينمررا أمررئ السرربطا  بن ررى أيرر، مقرر،مى المماليررك وكررا  يعررئ  لم قررال البئتررانى  ألنررع 1479

أمئ موت السبطا  فرى الربيد الشراميى  ومرا ير،  ققبرع مرن األمرئاو مرن كريم  تو الذا أشاع
فررى نقررل السرربطنى  وانكشرر   رربوع جماقررى مررن اإليناليررى فررى تررذا  وصررا  السرربطا  ين ررى كررل 

. ومعاقبرى السربطا  لم قرال ترذا (745)فقئا جماقى منهر ومن مماليسع  ولر يعئ  يقيقى األمرئ
،ل قبرى ا  الشرابعى مرن الوسرابل عات القرل يئ لعير، المر،ا  لع، ي،و  الشابعى عاتها لعامين ي

وكررذلك نقاب هررا وقواقبهررا تكررو  لعيرر،ا المرر،ا ولرريس مررن ال ررئو ا أ  يظهررئ تل يئتررا مباشررئا 
م بمرا يحر،  فرى المعرا ك الحئ يرى  برل إ  نقاب هررا قر، ال تظهرئ إال لعر، شرهو  أو سرنوات مررن 

 .(746)ي،و ها
م 1484تررر  889منهررا تحرر  ال ررلل والطيرئا م بمررا فررى  ومرن شررابعات المرروت مررا وقرع   -     

ناب  قبعرى البيرئا أو فقر،ه  وكرا  ترذا كرذًلا  يقرول المرل خ  (747)يينما أشيع  بئ موت و دل 
. فقول ابن شاتين ترذا (748)ابن شاتينمجلكنع كا  فلاًل قبيع  ففنع ققل لع، علك فى  م ا ج

 اسرًخا فرى أمرئ ال رلل والطيرئا  والرذا لرر يسرن يعطى انطباًقا لل  المماليك كرا  اقققرادتر قوًيرا 
 قاصًئا قبى ال هيو والعوام  وتذا مما ال يص .

م أشيع لمصئ أ  ابن ق ما  مات  وسئت تبك اإلشاقى لقوا فرى 1489تر  895وفى    -  
. وتررذه مررن اإلشرراقات الو ديررى الحالمررى. وجرر،يئ لالررذكئ أ  (749)الرربيد   ررر ظهررئ كررذو علررك

م  إع أشرريع لررل  ابررن ق مررا  قرر، مررات  و  مررا صرربوا 1509تررر  915ت فررى تررذه اإلشرراقى ت رر،د
قبيررع صرريا ال يبررى  ررر ظهررئ كررذو تررذا األمررئ  وأ  سررب  تررذه الشررابعى أ  ابررن ق مررا  كررا  

 .(750)مئيً ا إال أنع قوفى من مئ ع
وقبيررل مررن الشررابعات مررا يصرري  لالخ ررل والخررزا قنرر، تبررين يقيققهررا  بررل قرر، تصرري      -    

م يينمررا أشرريع مرروت محمرر، بررن سرربيما  بررن 1510تررر  916علررك مررا كررا  فررى  لال ررحك ومررن
محمرر، القررابونى نرراظئ الم، سررى الئكنيررى ال وانيررى  فل ررذوا لررع ال اسررل والك ررن وتوجهرروا إلررى بيقررع 

 .(751)فوج،وه يًيا  وق، يصل لهر غايى الخزا 
ترررر  918أمرررا شرررابعات قانصررروه ال رررو ا لرررالمئض و رررالموت فقررر، أعبررر  بئأسرررها منرررذ      -   

كمرا سربش  –م   بل إنها اسرقمئت لعر، وفاترع 1517تر 922م واسقمئت يقى وفاتع فى 1512



                                                        فاطمة الزهراء عبد العزيز أبو العنيند.    م(1517-1250هـ /922-648) ك )حكاًما ومحكومين(شائعات الممالي 

 - 87 - 

م أ  السرربطا  أصررالع مررئض القررولنج ولررر يسررن علررك  1512تررر  918فقرر، أشرريع فررى  -وعكررئ
و نما السب  أنع لما نزل إلرى المير،ا  ل رق  المقيرا  لرر يلنرل مرن السرماط قبرى العرادا  وير،  

وأد ل إلى دو  الحئم  فك ئ القيرل والقرال  إال أنرع  رئج لعر، علرك وصربى  لع توقك فى جس،ه 
م يرر،  لبسرربطا    ررو فررى ج ونررع  1513تررر   919ال معررى فبطررل مررا أشرريع. فبمررا كررا  قررام 

فلشيع أنع ق، قمى  وايق   أياًما قن النا  فزاد علرك مرن القيرل والقرال  وتعطبر  النرا  فرى 
ئاسرير  يقرى أشريع أنرع يخبرع ن سرع مرن السربطنى  ويرولى تذه المر،ا ألجرل قر،م تعبيمرع قبرى الم

.  ررر تئترر  قبررى مررا سرربش أ  (752)ولرر،ه ألجررل العيمررى ولعقرر، المحانمررات  فبررر يررقر مررا أشرريع
سئت اإلشاقى لالئكوو  ، السبطا   فبر ي ق  فى علك اليروم لراو السبسربى وال لراو المير،ا   

األيروال قبرى السربطا  يقرى صرا  ووةق  األمئاو أقمشقهر وكذلك غالر  النرا   وا رطئ   
يرر،قو قبررى ن سررع لررالموت   ررر أ سررل  برر  األمررئاو وقررال لهرررمج بب نررى أنكررر بقوةقرروا قماشررسر. 
فقررالوا لررعم نعررر قرر، بب نررا أ  المماليررك ال ببررا  يقصرر،و  ققبنررا ونهبنرراج  فبمررا سررمع علررك أي ررئ 

يئكبرروا قبيررع  فحب رروا مصررحً ا وكعادتررع يبرر  قبيررع للنررع ال يخررونهر   ررر يبرر  األمررئاو لررلنهر ال 
بذلك.  ر أمئ لل  ينادا فى القراتئا لبنرا  لاألمرا  واالعم نرا  والبيرع والشرئاو ج وأ  أيرً،ا مرن 
النا  ال ينقرل لرع قماًشرا مرن مسرا  إلرى مسرا   ومرن فعرل علرك شرنش  وأ  ال ممبروك وال غريم 

. لكرن (753)وال قب، يمشى مرن لعر، الم رئو لسريت وال ممبروك يعبرث قبرى سروقى فرى دكانرعج
الشرابعى لرل  السربطا  يخبرع ن سرع ت ر،دت مرئا أ رئا يينمرا تزاير، المرئض فرى قرين السربطا   
لكن لر يسن صحى ألمئ الخبع  وكبما اشق، وجع قرين السربطا  ك رئ القيرل والقرال ويشراع للنرع 

  (754)قمررى  فصررا  ي بررس فررى شررباك األشررئفيى يقررى يررئاه النررا  لقبطررل الشررابعات فررى يقررع
تررذا الحررال إلررى أ  شرر ى السرربطا   فرر،ق  البشررابئ لسرريمقع  وةينرر  الرربيد.  وظررل األمررئ قبررى

 . (755)نما عكئ أنع أعبش المحابيس لالقاتئا  ونودا لفلطال المظالر
ولرريس مررن المسرربر لررع أ  كررل مررئيض ي رر  أ  يمرروت  إال أنررع ُقررِ،  لشررابعى المرروت      -  

م أشرريع مرروت 1514تررر   920المقئترر  قبررى المررئض أ  تسررود فررى العصررئ الممبرروكى. ف ررى 
  إال أنع لر يم   والسرب   فرى تبرك اإلشراقى أنرع كرا  مئيً را (756)األميئ  ايئ ك الخاةن،ا 

 .(757)فكا  يشاع لموتع فى كل يوم  إال أنع توفى فى الشهئ الذا يبيع
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ترر  922وق، تكرو  شرابعى المروت سرببها ال مروض ونر، ا المعبومرات م بمرا ير،  فرى     -   
و د إلى ال،يا  المصئيى قبى السبطا  ال و ا ن،يمع الع مرى الشرنق ى والرذا  م يينما1517

نا  توجع إلى نابر  الشرام ونابر  يبر   وكرا  قر، أشريع موترع أن رئ مرن مرئا لسرب  ترل ئه فرى 
سرر ئتع  فظهررئ أ  السرربطا  كررا  أ سرربع إلررى شرراه إسررماقيل الصرر وي فررى الخ يررى فررى  بررئ سررئ 

ل موض الذا أياط تل ئه فرى سر ئه وقر،م معئفرى النرا  . فا(758)لبسبطا  بينع و ين الص وا 
لرررل  السررربطا  أوكرررل إليرررع مهمرررى سرررئيى تسرررق،قى ترررل ئه قرررن الئجعرررى أدت لالنرررا  إلرررى إشررراقى 

 وفاتع.  
 مثالًثا: الشائعات االقتصادية

وتى القى تسقه،  األمن االققصرادا والمرالى الرذا يعر، أير، دقرابر األمرن العرام ألا         
تررذه اإلشرراقى فررى الظررئو  االققصرراديى السرري ى إل ررا ا القبررش وال و ررى  و شرراقى دولررى  وتظهررئ 

رَ، (759)الظبر وال قئ والبطالى فى الم قمع . قال تعالىم)ُتُر الَِّذيَن َيُقوُلوَ  اَل ُتنمِ ُقوا َقَبى َمرنم ِقنم
وا( ِ َيقَّى َينمَ  ُّ  .(760) َ ُسوِل َّللاَّ

تررر  833ادت فررى قصررئ المماليررك مررا كررا  فررى ومررن الشررابعات االققصرراديى القررى سرر    -    
م يرررين توقررر  النرررا  والق رررا  قرررن أ رررذ الرررذت  مرررن ك رررئا اإلشررراقى للنرررع ينرررادا قبيرررع  1429

فنودا أ  يسو  سعئ ال،ينا  األشئفض لمرابقين و مسرى و ي رين  وُتر،د مرن ةاد قبرى علرك للنرع 
ينا   مسررررين ُيسرررربك فررررى يرررر،ه فعرررراد ال ررررئ   قبررررى النررررا  فررررى الخسررررا ا النحطرررراط سررررعئ الرررر،

  وتذه الشابعات من شلنها إلحاو ال ئ  لالنا  قامى  وليس مقصوً ا قبرى ف رى (761)د تًما
 معينى من النا  ف ًي قن األعا الذا يبحش لالق ا   اصى. 

م ا ت عرر  أسررعا  ال رريل لسررب  اإلشرراقات لررل  النيررل يقوقرر  1432تررر  836وفررى     -    
 . (762)ا  فبر يسن صحى لما أشيع وتر القنبل لعفى تذه السنى  ولكن ابق،أ فى الزياد

ومن الشابعات ما يبحش ال ئ  يقى لمئوجيها إعا كرا  األمرئ يقصرل لعامرى النرا       -   
م يينمررا أشرراع النررا  وقرروع ال رريو فررى ال رريل  ول ررلوا 1439تررر  843وعلررك م بمررا يرر،  فررى 

ا بوقروع ال ريو  لكرن لرر يصر  إلى تخزينها لسب  أ  أن ئ أ ا ى الز ع كان  شرئاقى  فرل ج و 
علرك  وأغرا  هللا الرربيد  فرلجئا النيرل غزيررًئا  وكانر  النقي رى أ   ررع   قبروو  رزا  ال رريل  

 . (763)واعملن  قبوو الكافى
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م أشررررررريع أ  العامرررررررى مرررررررن النرررررررا  سرررررررقه ر قبرررررررى يوسررررررر  1456ترررررررر  861وفرررررررى     -   
المعامبرى  فلي رئوا  ناظئ الخا  وتقوم بئجمع  وعلك لسب  غ  ال  ى فرى (764)ال مالى

نقود ال،ول الق،يمرى مرن أيرام الملير، شريخ إلرى دولرى الظراتئ جقمرش  فبمرا ُسربس  لرر يوجر، أن رئ 
  فرلمئ السربطا  لالمنرادا فرى القراتئا لفلطرال (765)غًشا من  رئو ف رى دولرى األشرئ  إينرال

   رررر لمواجهرررى (767)  فقوقررر  يرررال النرررا  وغبررر  األسرررعا (766)المعامبرررى الحببيرررى وال،مشرررقيى
  فالخيرررا ا  (768)اال رررطئاو وال ررريو نرررودا  انيرررى لرررل  كرررل شرررضو قبرررى يالرررع فرررى المعامبرررى

 أييتما ُمئ لالنسبى لعامى النا .
م نقررص البحررئ وقرر  االيق ررال بوفابررع  لكررن أشرريع بررين النررا  أنررع 1470تررر  875وفررى   -   

مئابررع  لكرررن أوفررى وةاد  وأ  السرربطا  قايقبرراا إمررا ي قحررع تررو بن سررع  أو يعهرر، لرراألمئ أليرر، أ
. ويبررر،و أ  (769)أصرررب  البحرررئ بررري وفررراو  برررل نقرررص  و ررراد  الخزانرررو  فرررى ال ررريل يخزنونهرررا

سب  ادقاو ةيادا مياه النيل لح و وجع السبطا  الذا سي قحع أو سريني  قنرع مرن ي قحرع أل  
القوقيرر  كرررا  يصرررع  معرررع الئجررروع قرررن االيق ررال يينمرررا لرررر ترررزد الميررراه  إال أ  ترررذه الشرررابعى 

 ااًل قبى ت ا  ال يل الذين لاد وا بقخزينها. نان  و 
تر،تو ت الحالرى االققصراديى فرى قهر، السربطا  ال رو ا ممرا أدا إلرى تللير  المماليررك    -    

م أشرريع الئكرروو قبررى السرربطا  مررن قبررل مماليسررع  1514تررر  920قبيررع  و يررا  علررك أنررع فررى 
ل،واوين بهرذا العسرسئ الكبيرئ يقرى فبما أي ئتر السبطا  وأغبو قبيهر قالوا لعمج أن  أشح  ا

صررا  البحررر ينكسررئ  مسررى أشررهئ والقمرر  مسررو  ونحررن جياقررع قئايررعج  فوقرر،تر السرربطا  أ  
يصرررررئ  لهررررررر البحرررررر المسسررررررو  وكررررررذلك العبيرررررش  ووقرررررر،تر لخيررررررئ  فا ت عررررر  لررررررع األصرررررروات 

   و م،ت ال قنى لالوق،.(770)لال،قاو
لنرا  قرن إ را ا فقنرى  وسرب  علرك أ  م  ك رئ القيرل والقرال برين ا1517ترر  922وفى     -   

القرى قرئ ت قبرى الحسربى  ولكنرع لرر  (771)السبطا  كا  قر، وقر، لفلطرال المشراتئا والم امعرى
يرررف بوقررر،ه  فل سرررل مرررن ينرررادا لرررل  المشررراتئا والم امعرررى قبرررى يالهرررا  كمرررا نرررودا لاألمرررا  

شررراو  وال يمشرررى واالعم نرررا  والبيرررع والشرررئاو جوأ  ال أيررر، يس رررئ كيمرررع  وال يخرررئج مرررن لعررر، الع
لسيت  وال يقزيا بزا المماليك  وال ي طى وجهرع فرى األسرواو  ومرن فعرل علرك شرنش  كمرا أنرع 
ال أيررر، يحقمرررى قبرررى المحقسررر ج  فبمرررا فعرررل السررربطا  علرررك نرررزل قبرررى النرررا   مررر،ا لسرررب  
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. ولررر ال لعرر، تررذه اإلجررئاوات الصررا مى القررى أقبنهررا ليبطررل مررا وقرر، النررا  لررع مررن (772)علررك
يقى ال يقئك فئصى أل  تقع الربيد فئيسرى ل قنرى كبيرئا لسرب  مخال قرع الوقر،. فهرذا قبل  وعلك 

ال  رر  والقه،يرر، والعنرر  القمعررى يررين تنقبررع السرربطى إلمسانيررى الخطررئ الم ررمئ فررى يرر،و  
تمرررررئد أو  رررررو ا  ييرررررث يعررررر، إنرررررذاً ا مبسرررررًئا مبوًيرررررا لفمسانرررررات ا رررررقيل العيقرررررى برررررين السررررربطى 

 .(773)والئقيى
ققرر، أ  الشررابعات االققصرراديى فررى قصررئ المماليررك محرر،ودا لقبقهررا  ولكررن لرريس وقرر، يع        

األمررئ كررذلك فررى الحقيقررى  فررفعا كانرر  الشررابعى االققصرراديى قبيبررى فررى العصررئ الممبرروكى  لكررن 
األ ررئا  االققصرراديى القررى نالرر  النررا  فررى قصررئ المماليررك ال يصررئ لهررا  فهررى موجررودا مررع 

قيى في تكاد تخبو شابعى من أي نوع من أ رئا  اققصراديى الشابعات السياسيى وكذلك االجقما
تبحررررش لررررالبيد وتررررنعسس آ ا تررررا قبررررى الشررررع  الممبرررروكى ممررررا يقئترررر  قبيررررع  ررررع  الحالررررى 

 االققصاديى فى تذا العصئ.  
 و ع،  كان  تذه أغب  الشابعات القى سادت فى العصئ الممبوكض  ومنها يقبين أ م       

م  وترو العرام 1517ترر  922ق، ايقوا قبى الشابعات كرا  قرام  أن ئ قام فى قه، المماليك
الرررذا ققرررل فيرررع سررربطانهر قانصررروه ال رررو ا وكرررا  قهررر،ه أن رررئ قهرررود سررريعين المماليرررك مبً رررا 

 لالشابعات. 
أما أن ئ شابعى سياسريى فكانر  شرابعى قصريا  النرواو  وفرى الشرابعات االققصراديى فقر،       

قبى ن قى  أما الشابعات االجقماقيى فكا  أن ئتا مرن نصري  تساوا األمئ ما بين وقوع غيو و 
شابعات المئض والوفاا  يقرى أنهرا كانر  أن رئ الشرابعات قبرى اإلعريو ل ميرع أنواقهرا. كمرا 
أ  أن رررئ األ رررئا  المقئتبرررى قبرررى الشرررابعات كانررر  األ رررئا  االجقماقيرررى أيً رررا المقم برررى فرررى 

 )الخو ( الذا يبحش لالنا . 
مواجهرى الشررابعات  فقر، تعرر،دت مررا برين إقامررى ةينرى ودو البشررابئ والنرر،اوات  وقرن عررئو       

ومما سرررى المهرررام الوظي يرررى  والعقو رررى  وصرررواًل إلرررى القحبيررر  قبرررى كقررراو هللا  إال أ  أن ئترررا 
 اسقخ،اًما كا  الن،او فى النا  سواو لالقه،ي، والنذيئ أو لاألما  واالعم نا .

بعات القى امقد بها قصئ المماليك لر يطئأ قبيهرا ت ييرئ أو ومما يييو أيً ا أ  الشا      
ا قي  لا قي  الرزمن  فالشرابعى ترى الشرابعى سرواو كانر  فرى أول العصرئ أم فرى منقصر ع 
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أم فرررض أ رررئه  فبررررر يطرررئأ قبيهرررا ت ييررررئ يرررذكئ سرررواو فررررى الوجرررود أو االنقشرررا  أواالنحصررررا  أو 
 األ ئا .
  وينقظرررئ أ  تعررري  مررا قرررا، اإلنسرررا   وال يسررراد (774)فاإلشرراقى ق،يمرررى قررر،م اإلنسررا        

يخبو م قمع منذ ف ئ القا يخ من إشاقى  أل  الن س اإلنسانيى فيها  القاببيى لهذا األمئ مرا لرر 
تقهرررذو لميرررزا  اإلسررريم  فعبرررى  ناقرررل الخبرررئ أ  يق بررر  فرررى كرررل مرررا يقرررال  وليحرررذ  أ  يبررراد  

تبرك اإلشراقى ناشر ى عا برى  واألصرل لقراو مرا لالقص،يش ال رو ا  فرف  األصرل البرئاوا القامرى  و 
  وأ  يقررذكئ (775)نررا  قبررى مررا كررا  يقررى تقرروم األدلررى الوا ررحى قبررى علررك الخبررئ المشرراع

رررررِع َ ِقيررررر م  لف ِإالَّ َلَ،يم ِ رررررُو ِمرررررنم َقررررروم اإلنسرررررا  أنرررررع محاسررررر  قبرررررى كرررررل كبمرررررى  قرررررال تعالىم)َمرررررا َيبم
) ا وي،ي رررها وي نررر،تا لاإل برررات . وأ  لكرررل كرررذو نهايرررى  ولكرررل شرررابعى مرررن يسررر هه(776)َقِقيررر،م

 . (777)الحقيقى والبيا  والعمل
إ  قرر،  كررل شررابعى أ  تخمرر،  وانقهرراو الشررابعى جررزو مررن بنيقهررا ومقرر،  مررن انطيقهررا         

فالشررابعى ُتسررقن ذ فيمررا تررى تحيررا  وتبرر، تررى ن سررها وسررابل تيشرريها  وقبمررا أ ررا  مررا لعرر، الشررابعى 
نصررابها والحيرراا إلررى مسرا تا  و ع تمررئ العاصرر ى وتشررئو  االتقمرام  فيبرر،و أ  األمررو  تعررود إلرى

 .(778)شمس ج،ي،ا ينسى النا  الشابعى كلنها لر تكن
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 الهوامش

                                                           
 (. 119سو ا القو ى  آيى )  (1)
ى النبويى  د اسى مو وقيى   سالى ماجسقيئ  غزا  يسين أيم، يسين يم،م اإلشاقى فى  وو السن (2)

 .1م     2015تر   1436ال امعى اإلسيميى  قسر الح،يث الشئيف وقبومع  
  8  دا  صاد   بيئوت  د. ت  ج 1ابن منظو   محم، بن مسئم اإلفئيقى المصئام لسا  العئو. ط(  3)

 191. 
بيئوت   -  الصحات. تحقيشم محمود  اعئ  مسقبى لبنا الئاةا  محم، بن أبى لسئ بن قب، القاد م مخقا (4)

 .99    1م  ج  1995تر   1415
 ( .60سو ا األيزاو  اآليى ) (5)
 . 113    9ابن منظو م لسا  العئو  ج  (6)
 1421  محئم 5محم، قيا، الكبيسىم منهج القئآ  فى مسافحى اإلشاقى  م بى األيم،يى  دبى  الع،د  (7)

 . 136م     2000تر  أبئيل 
قبى بن فايز ال حقىم ماتيى الشابعى. القطو  القا يخى  أسالي  مواجهى الشابعات  أناديميى نايف  (8)

   -231م     2001ت    1422  الئياض  1العئ يى لبعبوم األمنيى. مئكز ال، اسات والبحو   ط
232. 

المئكز العئ ى  -ت   سالى ماجسقيئيوس  بن قبى بن يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو الن سيى الشابعا (9)
 .78م     1989تر   1409لب، اسات األمنيى والق، ي   الئياض  

 .10ساق، العئابى الحا  ىم اإلسيم والشابعى. أسالي  مواجهى الشابعات  أناديميى نايف     (10)
فى تئويج اإلشاقات قبئ قب، ال قات قب، ال نى الهمص  فايز كمال شب،ا م األلعاد الن سيى واالجقماقيى  (11)

وسابل اإلقيم وعئو قيجها من منظو  إسيمى  كبيى القئ يى  م بى ال امعى اإلسيميى  سبسبى 
 .149م    2010فبسطين  -غزا -2الع،د -18ال، اسات اإلنسانيى  م ب، 

 . 15يسين يم،م اإلشاقى     (12)
 .162قب، ال قات الهمص  فايز شب،ا م األلعاد الن سيى      (13)
 .  153   -146المئجع السابش     (14)
تر   1416  1كامل محم، محم، قوي ىم قبر ن س اإلشاقى  دا  الكق  العبميى  بيئوت  لبنا   ط (15)

 . 55م   1996
 . 15  -5ساق، الحا  ىم اإلسيم والشابعى     (16)
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 . 68كامل قوي ىم قبر ن س اإلشاقى     (17)
ابعات. الوسيبى اإلقيميى األق،م فى العالر  تئجمىم تانيا ناجيا  دا  الساقى  نويل كال يئيئم الش -جا  (18)

 . 322  -97م     2007  1بيئوت  لبنا   ط
 . 129جا  نويلم الشابعات     (19)
 . 101يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو الن سيى     (20)
م توامل القويي،ا  شوامل مسسويع(. تالى أيم، فلادم شابعات العامى وأياديث الخاصى ) نموعج يوا ا  (21)

د اسات م موقى  من كقاو األمى وال،ولى والقا يخ والمصابئ  مسقبى السالمى  قما   الشبسى العئ يى 
 . 219لدلحا  والنشئ. د. ت    

 .140  – 136قيا، الكبيسىم منهج القئآ       (22)
 . 101  -33يسين يم،م اإلشاقى    (23)
 .159  - 158  فايز شب،ا م األلعاد الن سيى    قب، ال قات الهمص (24)
 . 13  -11ساق، الحا  ىم اإلسيم والشابعى      (25)
 . 81يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو     (26)
. وقبى تذا تر تقسير تذا البحث  إع ُقسر أواًل الققسير الشابع الذا تو 30جا  نويلم الشابعات     (27)

يى واالققصاديى   ر ب،ا ل تذا الققسير ُقسر لحس  مادا البحث إلى شابعات الشابعات السياسيى واالجقماق
مح ى ووشايات وادقاوات  و شعاقات ي،   لال عل  و شاقات كان  يقيقى ولر تقع. وكذلك  وقى فى 
تذا البحث إبئاة ما كا  من تذه الشابعات يقعبش لمو وقات دينيى أو إدا يى أو صحيى إلى غيئ علك 

ات  ولذا لر يققي، البحث بقئتي  القسبسل الزمنض  وعلك ل مع األي،ا  المقشابهى مع لع ها من المو وق
 البعض ما أمسن علك  ويقى ال يسو  األمئ م ئد سئد لدي،ا .

 .5قب، هللا األ ئام اإلشاقى وأ ئتا السيم قبى الم قمع اإلسيمض  دا  ابن  زيمى  د.ت     (28)
 .162  -160شب،ا م األلعاد الن سيى    قب، ال قات الهمص  فايز  (29)
 . 4يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو     (30)
 . 145قب، ال قات الهمص  فايز شب،ا م األلعاد الن سيى     (31)
 . 28يسين يم،م اإلشاقى      (32)
 ( .6سو ا الح ئات  آيى ) (33)
 (.235سو ا البقئا  آيى ) (34)
 (.15سو ا النو   آيى)  (35)
 (.36اإلسئاو  آيى )سو ا  (36)
 (.83سو ا النساو  آيى )  (37)
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سع، بن ناصئ الششئام مقاص، الشئيعى ووساببها فى المحافظى قبى  ئو ا العئض من  يل محا  ى (38)

 .263الشابعات  أسالي  مواجهى الشابعات  أناديميى نايف    
 (.18سو ا الزمئ  آيى )(39)
  القاتئا  دا  الشئوو  1كي  يا  ها اإلسيم  طمحم، سي، عنطاوام اإلشاقات الكاعلى و  (40)

 . 192م   2001تر 1421
سهل بن سع، الساق،ام من مشاتيئ الصحالى  يقال كا  اسمع يزنرا ف يرئه النبرى )صربى هللا قبيرع وقبرى  (41)

م وقررا، مابررى سررنى. جاالعسررقينى  ابررن 709تررر   91آلررع( وتررو آ ررئ مررن مررات لالم،ينررى مررن الصررحالى سررنى 
ال  ل شهاو ال،ين أيمر، برن قبرضم اإلصرالى فرى تمييرز الصرحالى  دا  ال يرل  بيرئوت  د. ت  ي ئ أبو 

 . 200    3ج
  القررراتئا  المسقبرررى 2العسررقينضم فرررق  البررا ي لشرررئت صررحي  البخرررا ا  تحقيرررشم محرر  الررر،ين الخطيرر   ط (42)

 . 115    12  كقاو الح،ود  لاو ف ل من تئك ال واي   ج6807تر  ي،يث  قر 1400السب يى  
الم يئا بن شعبىم أبو قامئ بن مسعود  أسبر قبل قمئا الح،يبيى وشره،تا و يعرى الئ روا  ولرع فيهرا عكرئ   (43)

  6ويرررر،  قررررن النبررررى) صرررربى هللا قبيررررع وقبررررى آلررررع وسرررربر(  و وا قنررررع أوالده. العسررررقينىم اإلصررررالى ج
 197   198 . 

  11ئقررراو  لرراو مرررا يسرررئه مررن قيرررل وقرررال  ج  كقرراو ال6473العسررقينضم صرررحي  البخررا ي  يررر،يث  قرررر  (44)
 312 . 

أبو تئيئا بن قامئ ال،وسى  قيرلم اسرمع قميرئ. وقيرلم قبر، الرئيمن برن صرخئ  وكنراه النبرى ) صربى هللا  (45)
قبيرع وسربر وقبرى آلرع( لرلبى تئيرئا يينمرا  آه يحمرل تررئا فرى كمرع  كرا  أي رو مرن  وا الحر،يث فرى دتررئه  

 .  444   -425    7اإلصالى ج  م  العسقينىم 676تر   57توفى 
مسررربر  أبرررو الحسرررين برررن الح ررراج القشررريئيم صرررحي  مسررربر  تحقيرررشم محمررر، فرررلاد قبررر، البررراقض  القررراتئا   (46)

 .10   1  لاو النهى قن الح،يث لسل ما سمع  ج5م  ي،يث  قر 1954الحببض 
قب  فى شهوده ب،ً ا  وشه، أي، أبو السعود األنصا ام ققبى بن قمئو بن  عببى الب، ا  شه، العقبى  وا  (47)

    4م.ج العسقينىم اإلصالى ج  660تر    40وما لع،تا  قيلم مات لالكوفى  وقيلم لالم،ينى سنى 
522-  524 . 

أبو داود  سبيما  بن األشعث الس سقانضم السنن  تحقيشم أبض تئاو قادل محم،   أبض قمئو قماد  (48)
  أول كقاو األدو  4886م  ي،يث  قر 2015تر 1436قلصيل    القاتئا  دا  ال1ال،ين بن قبا   ط

 .419   7لاو قول الئجل ةقموا  ج
 . 233يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو      (49)
 (. 6سو ا الح ئات  اآليى )  (50)
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 . 14قب، هللا األ ئام اإلشاقى    (51)
 . .201محم، سي، عنطاويم اإلشاقات    (52)
 .152ئآ    قيا، الكبيسىم منهج الق (53)
 .14قب، هللا األ ئام اإلشاقى    (54)
 (.47سو ا القو ى اآليى)  (55)
 . 132   -131جا  نويلم الشابعات    (56)
 . 161يسين يم،م اإلشاقى    (57)
 . 101   -83يسين يم،م المئجع السابش     (58)
قررا  برربيد المشررئو. ولررى غرراةا م غرراةا  بررن أ غررو  بررن أل ررا بررن توالنررو بررن عولررو  جنكيز ررا  سرربطا  الق (59)

م.ج أبررررو 1303تررررر  703م  وكررررا  مرررر،بئ ممبكقررررع الرررروةيئ نررررو وة القئكررررى. ترررروفى  1294تررررر   694المبررررك 
المحاسن  جمال ال،ين بن ت ئا بئدام المنهل الصافض والمسقوفى لع، الوافى. تحقيشم محم، محم، أمرين  

 . 357   8م  ج  1986 القاتئا. مئكز تحقيش القئا . الهي ى المصئيى العامى لبكقاو 
ابن سباط  يمزا بن أيم، بن قمئم ص،و األ با . تا يخ ابن سباط. تحقيرشم قمرئ قبر، السريم تر،مئا.  (60)

  الصرر ،ا  الحسررن بررن قبرر، هللا 577   2م ج 1993تررر   1413  جررئو  بررئ   عررئاببس  لبنررا   1ط
برروك  يررل خ مررن ال ئاقنررى يقررى الهاشررمىم نزتررى المالررك والممبرروك فررى مخقصررئ سرريئا مررن ولررى مصررئ مررن الم

م. 2003تررررر  1424بيررررئوت   -  المسقبررررى العصررررئيى1تررررر. تحقيررررشم قمررررئ قبرررر، السرررريم ترررر،مئا. ط 717
 185. 

ابن دقماو  صا م ال،ين بن أي،مئ العيبىم الن حى المسسيى فى ال،ولى القئكيى. تحقيرشم قمرئ قبر، السريم  (61)
  ابرن يبير   الحسرن 108م     1999ترر   1420بيرئوت   –صري،ا  –  المسقبى العصئيى 1ت،مئا. ط

برن قمررئم تررذكئا النبيررع فررى أيررام المنصررو  و نيرع. تحقيررشم محمرر، محمرر، أمررين. القرراتئا. دا  الكقرر  والو ررابش 
 . 245    1م  ج 2010تر  1431  1القوميى  ط

قرررين لب، اسرررات بيبرررئ   الررر،ودا م ة ررر،ا ال كرررئا فرررى ترررا يخ اله رررئا. تحقيرررشم ة يررر،ا محمررر، قطرررا  القررراتئا   (62)
 . 351م     2001والبحو   

ابن  ب،و   قب، الئيمن بن محم، الم ئ ىم ترا يخ ابرن  بر،و  المسرمى العبرئ وديروا  المبقر،أ والخبرئ فرى  (63)
لبنرا  .  –بيرئوت  –أيام العئو والع ر والبئ ئ ومن قاصئتر من عوا السبطا  األنبرئ. ملسسرى األقبمرى 

 . 417    5م  ج 1971تر  1319
ابن إيا   محم، بن محم، برن أيمر، الحن رىم بر،ابع الزترو  فرى وقرابع الر،تو . تحقيرشم محمر، مصرط ى.  (64)

 . 412    1  و1م. ج 1982تر   1402الهي ى المصئيى العامى لبكقاو   -  القاتئا2ط
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دا  ابررن يبيرر   الحسررن بررن قمررئم د ا األسرريك فررى دولررى األتررئاك. تحقيررشم محمرر، محمرر، أمررين  القرراتئا.  (65)

 . 233   2م  ج 2014تر   1435الكق  والو ابش القوميى  
العينى  ب،  ال،ين محمودم قق، ال ما  فى ترا يخ أترل الزمرا . قصرئ سريعين المماليرك. تحقيرشم محمر،  (66)

 . 225    4م. ج  1992تر   1412الهي ى المصئيى العامى لبكقاو   –القاتئا  –محم، أمين
حم، قب، هللا بن سع، بن قبى بن سبيما م مئآا ال نا  وقبئا اليقظا  فى معئفرى مرا اليافعى اليمنى  أبو م (67)

 . 235    4م. ج 1993تر   1413  2يعقبئ من يواد  الزما   القاتئا  دا  الكقاو اإلسيمى  ط
 -المقئيزا  تقى ال،ين أيم، بن قبضم السربوك لمعئفرى دول المبروك  نشرئهم محمر، مصرط ى ةيرادا  القراتئا (68)

 . 932    3و 1م. ج 1939ل نى القللي  والقئجمى والنشئ  
م  جبرس 1285ترر  684السبطا  الناصئ محم،م تو القاسع من مبوك دولى القئك لال،يا  المصرئيى. ولر،  (69)

م.ج النرررويئا  شرررهاو الررر،ين أيمررر،م نهايرررى األ و فرررى فنرررو  األدو. 1293ترررر  693قبرررى قرررئ، السررربطنى 
ج. دانرر  لررع 267   31م  ج 1992تررر  1412قرراتئا  الهي ررى العامررى لبكقرراو  تحقيررشم البرراة العئينررى  ال

مبوك األ ض وأغئو النا  فرى قطايراه إلرى أ  تبرك قرن سربطانع.ج الصر ،ا  صريت الر،ين  بيرلم أقيرا  
ترررر  1418  1العصرررئ وأقررروا  النصرررئ. تحقيرررشم قبرررى أبرررو ةيررر، وآ رررئو   دا  ال كرررئ و يرررئوت  لبنرررا   ط

 ج. 75   –74    5م ج1998
المسررقك ى لرراتم أميررئ المررلمنين ابررن الحررانر لررلمئ هللا العباسررى. بويررع لالخيفررى فررى عا الح ررى مررن قررام  (70)

م.جابررن ك يررئ  إسررماقيل بررن قمررئ 1341تررر  742م و طرر  لررع قبررى المنررابئ  وترروفى سررنى 1301تررر  701
 ج.  520    14القئشضم الب،ايى والنهايى  مسقبى المعا    بيئوت  د. ت  ج

تررر   702بيبررئ  المنصررو ام مخقررا  األ بررا . تررا يخ ال،ولررى األيو يررى ودولررى المماليررك البحئيررى يقررى سررنى  (71)
م  1993تررررر   1413 -القرررراتئا -  الرررر،ا  المصررررئيى الببنانيررررى1تحقيررررشم قبرررر، الحميرررر، صررررال  يمرررر،ا . ط

 123  127  . 
قبر، هللام مع رر الببر،ا   دا   غباغ م قئيى فى أول قمل يو ا  من نوايى دمشش. جياقوت الحمروا  أبرو (72)

 ج. 184    4ال كئ  بيئوت  د. ت  ج
م  ل بن أبى ال  ايلم تا يخ سيعين المماليك المعئو  لالنهج الس،ي، وال،  ال ئي، فيما لعر، ترا يخ ابرن (73)

 . 85  3م  ج 2004العمي،  تحقيشم ببوش  إدجا . فئنسا. لا يس  
لبنررا   المطبعررى الكا ولوكيررى   -. نشررئهم األو فئدينررا  توتررل اليسرروقىإسررط انو  الرر،ويهىم تررا يخ األةمنررى (74)

 .161م  1951
م  1969تررر 1389. المطبعررى الحي، يررى  الن رر  2ابررن الررو دا  ةيررن الرر،ين قمررئم تررا يخ ابررن الررو دا. ط (75)

 .358   2ج
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الناصررئ. تحقيررشم  الرر،ودا ا  أبررو لسررئ قبرر، هللام كنررز الرر،   وجررامع ال ررئ . الرر،  ال ررا ئ فررى سرريئا المبررك (76)

  ال ررا ئا  87   9م. ج  1960تررر   1379تررانس  و ررئت  ويمررئ. القرراتئا  المعهرر، األلمررانى ل  ررا . 
 –صرري،ا  -  المسقبررى العصررئيى1برر،  الرر،ين لسقررا،م تررا يخ ال ررا ئا. تحقيررشم قمررئ قبرر، السرريم ترر،مئا  ط

 . 173   1م  ج 2010تر   1431بيئوت  
 . 11شابعى   ساق، الحا  ضم اإلسيم وال (77)
  ابرن يبير م د ا 111  ابرن دقمراوم الن حرى   140    3م  ل بن أبرض ال  رايلم الرنهج السر،ي،  ج(78)

 .306    2األسيك  ج
النرويئا  شررهاو الرر،ين أيمرر، بررن قبرر، الوترراوم نهايرى األ و فررى فنررو  العررئو. تحقيررشم فهررير محمرر، قبرروا  (79)

.  البئةالررى  140   32م  ج  2002تررر   1423قوميررى    القرراتئا . دا  الكقرر  والو ررابش ال1شرربقوت. ط
القاسر  بن محم، بن يوس م المقق ى قبى كقاو الئو رقين المعرئو  بقرا يخ البئةالرى. تحقيرشم قمرئ قبر، 

 .402     1و 2م  ج 2006تر   1427لبنا .  -صي،ا -  المسقبى العصئيى1السيم ت،مئا. ط
 .165ال،ويهىم تا يخ األةمنى      (80)
قبعررى الكررئكم قبعررى يصررينى مررن عررئ  الشررام نرروايى الببقرراو  وتررى قبررى جبررل قررال تحرري  بهررا األوديررى. ج ( 81)

 ج.453    4ياقوتم مع ر البب،ا   ج
م قبرى تكروين فئقرى  1282ترر   681المماليك البئجيىم يئجع تكوينهر إلى أيام السبطا  قيوو  يين قرزم (82)

جيى نسبى إلى أبئاج القبعى القى أنزلهر بهرا وغبر  قبريهر العنصرئ ج،ي،ا من المماليك وأعبش قبيهر اسر البئ 
ال ئكسررض. ج السرريوعى  جرريل الرر،ين م كوكرر  الئو ررى فررى تررا يخ النيررل وجزيررئا الئو ررى. تحقيررشم محمرر، 

 .90م      2002تر  1422  1الششقاوا. دا  اآلفاو العئ يى  ط
 . 155   9ال،ودا يم كنز ال،    ج (83)
ل نس  من مماليك الصال  نو  ال،ين قبض بن قيوو   كرا  غبريو ال سر،  شر،ي، ال  ر   سي م تقئا ا (84)

صع  الخبش  إال أنع كا  ك يئ البئ والص،قات وكا  فى سعى من المال  فبما مات ايقاط السربطا  قبرى 
 ج. 436   1موجوده  فكا  من الك ئا ييث ال يسمع لم بع.ج ابن إيا م ب،ابع الزتو  ج

ل اشنكيئم ال انى قشئ من مبوك القئك لال،يا  المصئيى  بويع لالسبطنى لع،  برع المبرك الناصرئ بيبئ  ا (85)
م  فببس  بعى السبطنى  و ج النا  لع لال،قاو.ج ابن إيا م بر،ابع 1308تر   708محم، بن قيوو  فى 

 ج. 423    1الزتو   ج
 . 286    1ابن يبي م تذكئا النبيع  ج (86)
 .597    2األ با   جابن سباطم ص،و (87)
أبو المحاسن  جمال ال،ين يوسر  برن ت رئا برئدام الن روم الزاترئا فرى مبروك مصرئ والقراتئا . دا  الكقر  ( 88)

 . 141    2  النويئام نهايى األ و ج 229   8م. ج 1939تر   1358القاتئا  –المصئيى
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 . 244    4اليافعى اليمنىم مئآا ال نا  ج(89)
 .44   1  و 2جالمقئيزام السبوك (90)
ترر  554م هولم تا يخ المبك األشئ  قايقباا. يل خ الكقاو من قه، الناصئ صريت الر،ين األيرو ى سرنى (91)

 -صري،ا –  المسقبرى العصرئيى 1تر. تحقيشم قمئ قب، السيم تر،مئا  ط 877ويقى قه، األشئ  قايقباا 
 .65م     2003تر   1424بيئوت  

 .191الص ،ام نزتى    (92)
 . 183    1  ال ا ئام تا يخ ال ا ئا. ج423   5بن  ب،و م العبئ جا (93)
 . 13يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو    (94)
 . 13ساق، الحا  ىم اإلسيم والشابعى    (95)
أ غررو  شرراهم بررن قبرر، هللا الناصررئا  ققيررش الناصررئ محمرر، بررن قرريوو   ولررى نيالررى يبرر   ررر الشررام  وكررا   (96)

م.ج أبو المحاسن  جمال الر،ين برن ت رئي برئدام الر،ليل الشرافى  1349تر   750  خًما ش اًقا  ققل سنى
   1م. ج1999  دا  الكقرر  المصررئيى  القرراتئا  2قبررى المنهررل الصررافى. تحقيررشم محمرر، فهررير شرربقوت  ط

 ج.108 
م   1347ترر   748المبك الناصئ يسنم ابن المبك الناصرئ محمر، برن قريوو   ترولى السربطنى فرى سرنى  (97)

م وظررل بهررا يقررى  1354ه   755م وقرراد لبسرربطنى مررئا أ ررئا سررنى  1315تررر   752ر  بررع فررى سررنى  رر
م.ج أبو المحاسنم مو د البطافى فرض مرن ولرى السربطنى والخيفرى  تحقيرشم نبيرل محمر، قبر، 1356تر   758

 ج.90   -85    2م  ج1997العزيز  القاتئا  دا  الكق  والو ابش القوميى  
يب ررا قبرر، هللا المظ ررئا نابرر  عررئاببس  كررا  مررن مماليررك المظ ررئ يرراجى بررن المبررك الناصررئ ال يب ررام ال  (98)

م وسرنع دو  العشرئينج أبرو المحاسرنم الن روم  1349ترر  750محم،  ققل موسًطا لسوو  يل دمشرش سرنى 
 ج .20    10ج

يررش م قمررئ قبرر، ابررن شرراتين الحن ررى  ةيررن الرر،ين قبرر، الباسرر  الظرراتئام نيررل األمررل فررى عيررل الرر،ول. تحق (99)
 . 185    1  و1م. ج2002تر   1422  المسقبى العصئيى  صي،ا  بيئوت  1السيم ت،مئا  ط

 . 448    5ابن  ب،و م العبئ  ج (100)
السخاوا  شمس ال،ين محم، بن قب، الئيمنم وجيز الكيم فى الذيل قبرى دول اإلسريم. تحقيرشم لشرا   (101)

 . 45    1م  ج 1995تر   1416بيئوت   –   ملسسى الئسالى1قواد معئو  وآ ئو   ط
 .  693    2ابن سباطم ص،و األ با   ج (102)
 .  180  ال،ويهىم تا يخ األةمنى   136    3ابن يبي م تذكئا النبيع ج (103)
 . 535    1  و1  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج245    1أبو المحاسنم الن وم ج (104)
 .801    1  و2السبوك. ج (105)



                                                        فاطمة الزهراء عبد العزيز أبو العنيند.    م(1517-1250هـ /922-648) ك )حكاًما ومحكومين(شائعات الممالي 

 - 99 - 

                                                                                                                                                    
 .12ق، الحا  ىم اإلسيم والشابعى .   سا (106)
 . 27يسين يم،م اإلشاقى     (107)
بيب ا و م كا  من مماليك الناصرئ محمر، برن قريوو   اشرقهئ فرى دولرى المظ رئ يراجى وتنقرل فرى إمرئا  (108)

  1  و1م.ج ابرن شرراتينم نيرل األمررل  ج1353تررر 754م برس  رر النيالررى ويسرن  سرريئتع فيهرا  ققررل لحبر  
 ج. 251  

 .232    1  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (109)
أينبكم الب، ي أميئ أ و  يبب را العمرئي  أنعرن قبيرع لرفمئا عببخانرع  واسرققئ اسرقادا  أ روا يبب را  رر أميرئ  (110)

أ رررررو  فررررررض سرررررربطنى المبررررررك المنصررررررو  يقررررررى أصررررررب  ألينبرررررك األمررررررئ والنهررررررض فررررررض الممبكررررررى  ققررررررل سررررررنى 
 ج. 155 32  11م.ج أبو المحاسنم الن وم  ج1377تر 779

ترر   1406لبنرا    -بيرئوت -  دا  الكق  العبميى2العسقينىم إنباو ال مئ للبناو العمئ فى القا يخ . ط (111)
 . 231    1م  ج1986

 .307    1  و3المقئيزام السبوك ج (112)
م   ررر 1365تررر   767يسررين بررن الكررو انىم الحسررن بررن قبررى بررن ممرر،ود الكررو انى والررى القرراتئا  وليهررا  (113)

م.ج العسررقينىم الرر،   الكامنررى فررى أقيررا  المابررى ال امنررى   1368تررر  770صررئ  قنهررا  ررر أقيرر، إليهررا فررى 
 ج. 180  2م  ج1972تر   1392  يي،  ألاد  ال،كن  الهن،  2تحقيشم محم، قب، المعي،  ا   ط

 . 203    2  و1ابن إيا  م ب،ابع الزتو    ج (114)
بن آنص  سبطا  ال،يا  المصئيى والقابر ب،ولرى ال ئانسرى  كرا  أصربع السبطا  بئقووم أبو سعي، بئقوو  (115)

م وظل بئقوو العمئا سبطاًنا 1382تر   784ممبوًكا ليبب ا العمئا وتو الذا سماه بئقوو. تولى السبطنى 
 ج. 285    3م.ج أبو المحاسنم المنهل  ج 1398تر   801يقى 

يبب را العمرئا  كرا  مرن كبرا  مماليسرع  وتقر،م ألر  فرى دولرى  يبب ا الناصرئام اليبب راوا األترالسى  ممبروك (116)
 ج. 793    2األشئ  شعبا  بن يسين.ج أبو المحاسن م ال،ليل الشافى   ج

تمئ  ا منطا،م تمئ  ا األف بى  من المماليرك األشرئفيى ونابر  مبطيرى لبظراتئ بئقروو فرلظهئ العصريا   (117)
م  وجراو  أسرع إلرى  1392تر   795قالض الهمى  ققل لحب   قبيع  كا  أتوج  ك يئ العطايا  ش اًقا ققاالً 

 ج.130   -128     6القاتئا فطي  بها.ج العسقينىم ال،   الكامنى ج
 .410   -409    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (118)
 .189  ال،ويهىم تا يخ األةمنى     274    2  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (119)
 -مرر، بررن أيمرر،م الرر، ا الم رري ى فررى ال،ولررى الظاتئيررى. تحقيررشم ولررير م . بئينررئ  بئكبررضابررن صصررئا  مح (120)

 . 19م     1963نالي و نيا  
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بهرراد  الشررهابىم سرري  الرر،ين بهرراد  بررن قبرر، هللا الشررهابى الطواشررى الئومررى  مقرر،م المماليررك السرربطانيى   (121)

 ج. 314م.ج ابن دقماوم الن حى المسسيى     1399تر   802توفى سنى 
  5)*( المئق م قبعى يصينى تشئ  قبى سايل لحرئ الشرام وقبرى م،ينرى ببنيرا .ج يراقوتم مع رر الببر،ا   ج

 ج. 108 
الصرريئفى  قبررى بررن داود ال رروتئام نزتررى الن ررو  واألبرر،ا  فررى ترروا يخ الزمررا . تحقيررشم يسررن يبشررى   (122)

 .221    1م   ج1970مئكز تحقيش القئا    –دا  الكق   –القاتئا 
*( أبو يزي، الخاة م كرا  أبرو يزير، أميرئ قشرئا  آمرن إليرع الظراتئ بئقروو فرا ق ى قنر،ه  فل  راه أبرو يزير، فرى )

 ج. 325    2منزل  ياط م او  لمنزلع.ج العسقينىم إنباو ال مئ  ج
 -دمشرش -ابن قا ى شهبى  تقى ال،ين أيم، األس،ام تا يخ ابن قا ى شرهبى. تحقيرشم قر،نا  د وير  (123)

    2  العسررقينىم إنبرراو ال مررئ  ج 278    3العبمررى ال ئنسررى لب، اسررات العئ يررى  د ر ت  جالمعهرر، 
325 . 

 .289    1  السخاوام وجيز الكيم  ج19ابن صصئام ال، ا الم ي ى     (124)
 .630    2  و3المقئيزام السبوك ج (125)
 .408    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو م ج (126)
 .739    2  ابن سباطم ص،و األ با   ج85قباا   م هولم األشئ  قاي (127)
 .408    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو    ج (128)
 .4   -3ابن صصئيم ال، ا     (129)
 .336    11أبو المحاسنم الن وم  ج (130)
 .234    1  الصيئفىم نزتى  ج641    2  و3المقئيزام السبوك  ج (131)
 .487    5ابن  ب،و م العبئ  ج (132)
 .281    3ابن قا ى شهبىم تا يخ ابن قا ى شهبى  ج (133)
 .332    11أبو المحاسنم الن وم الزاتئا  ج (134)
 .290    1السخاوام وجيز الكيم  ج (135)
 . 86م هولم األشئ  قايقباا     (136)
 . 741    2ابن سباطم ص،و األ با   ج (137)
 .665    2  و3  المقئيزام السبوك  ج 489    5ابن  ب،و م العبئ ج (138)
 .347    11  أبو المحاسنم الن وم  ج286    3ابن قا ى شهبىم تا يخ ابن قا ى شهبى  ج (139)
 .416    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (140)
 .668    2  و3المقئيزام السبوك  ج (141)
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 .282    2  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (142)
 .357    11أبو المحاسنم الن وم   ج (143)
تررر   794إينررال اليوسرر ىم إينررال قبرر، هللا اليوسرر ى اليبب رراوا  األميررئ سرري  الرر،ين  أتالررك العسررسئ يقررى  (144)

 ج.189    3م. جأبو المحاسنم المنهل  ج 1391
 .676    2  و3المقئيزام السبوك  ج (145)
 .281    1الصيئفىم نزتى   ج (146)
 .421    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (147)
م وكررا  لقبررع المبررك 1381تررر  783بررك المنصررو م يرراجى بررن األشررئ  شررعبا   ولررى السرربطنى سررنى الم (148)

م  قرراد يرراجى إلررى 1388تررر  791الصررال   وتررولى لعرر،ه الظرراتئ بئقرروو  فبمررا ا ق ررى الظرراتئ بئقرروو فررى 
لبطافرى السبطنى وتبق  لالمنصو   ولر ُيعئ  أي، من المبوك القئكيى غيئ لقبرع غيئه.جأبرو المحاسرنم مرو د ا

 ج. 114 107   2ج
 .  285    2  و1ابن شاتينم نيل األمل   ج (149)
 .372    11أبو المحاسنم الن وم   ج (150)
 . 424    2  و1  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج690    2  و3المقئيزام السبوك  ج (151)
 . 318    3ابن قا ى شهبىم تا يخ ابن قا ى شهبى  ج (152)
 . 287    1  الصيئفىم نزتى  ج373    11م  جأبو المحاسنم الن و  (153)
 .49ابن صصئام ال، ا الم ي ى     (154)
 . 283    1الصيئفىم نزتى  ج (155)
 .50ابن صصئام ال، ا الم ي ى     (156)
 .495    5ابن  ب،و م العبئ  ج (157)
 .88م هولم األشئ  قايقباا     (158)
 .51ابن صصئام ال، ا الم ي ى     (159)
يبا م أميئ آل ف ل. تولى اإلمرئا لعر، وفراا ق مرا  برن قرا  برن مهنرا أميرئتر السرابش وعلرك فرى نعيئ بن  (160)

 ج. 440    1م.ج أبو المحاسنم ال،ليل الشافى  ج 1385تر   787سنى 
 .11    12أبو المحاسنم الن وم  ج (161)
إلسسن، يى ومات لع فى كمشب ام كمشب ا الحموا  كا  من األمئاو اليبب اويى  قبض قبيع وأودع لس ن ا (162)

 ج . 100    12م. ج أبو المحاسنم الن وم  ج 1398تر  801سنى 
 . 57ابن صصئام ال، ا الم ي ى     (163)
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ألطنب ام ألطنب ا بن قب، هللا الع مانى الظاتئا  تولى نيالى دمشش  ر قزل قنها وتوجع إلرى القر،  لطرااًل (164)

 ج.469    2سنم المنهل  جم.جأبو المحا 1418تر   821دو  وظي ى. توفى 
 .16    12أبو المحاسنم الن وم  ج(165)
 .63ابن صصئام ال، ا الم ي ى    (166)
 .459    2  و1  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج504    5ابن  ب،و م العبئ  ج(167)
مرن  لطا الطولوتمئام الظاتئا ال،ودا    ر ناب  دمشش  اشقئاه المبك الظاتئ بئقوو فى سربطنقع وجعبرع (168)

م.ج أبرررو  1391ترررر   794 واصررع   رررر أنعررر قبيرررع لرررفمئا قشررئا قنررر، ةوال مبكرررع  ظررل ناببرررًا ل،مشرررش يقررى 
 ج. 375    3المحاسنم الن وم ج

 .22   -21    3العسقينىم إنباو ال مئ  ج( 169)
ر لسبم  العيبىم أصبع من مماليك األميئ عيب ا الحسنى الناصئا  جعبع الظاتئ بئقوو أميرئ أ رو   ر (170)

م.ج  1398ترر   801إمئا سيت   ر قبض قبيع وسر نع وأفرئج قنرع و ع رع إلرى القر،  لطرااًل إلرى أ  مرات 
 ج.5   13أبو المحاسنم الن وم ج 

 . 14    12أبو المحاسنم الن وم  ج (171)
آلرررى لررراام قبرررى لررراا برررن قبررر، هللا الظررراتئا  ممبررروك المبرررك الظررراتئ بئقررروو  وأيررر، مرررن شررر   لرررع مرررن  (172)

 برررع قبيرررع لاسرررققئا ه فرررى  أ  نو رررى النررروو يقرررى ي، قرررع ن سرررع لرررالئكوو  ررر، السررربطا .ج أبرررو مماليسرررع  و 
 .247   -246    8المحاسنم المنهل  ج

 . 330   -329    1السخاوام وجيز الكيم  ج (173)
 . 82    12أبو المحاسنم الن وم  ج (174)
 . 467    1الصيئفىم نزتى الن و   ج (175)
 . 664    3ابن قا ى شهبى  ج ابن قا ى شهبىم تا يخ (176)
 .905   -904    2  و3المقئيزام السبوك  ج (177)
 .505    2  و1  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج84    12أبو المحاسنم الن وم  ج (178)
عئنطاام أقباا بن قب، هللا بن يسين شاه الطئنطاا الظاتئا األميئ سي  ال،ين المعرئو  لالحاجر    (179)

ظاتئ بئقوو  رر ابنرع الناصرئ فرئج مرن لعر،ه   رر  رئج قرن الطاقرى يقرى انقهرى أمرئه فرى نا  من مماليك ال
 . 465    2م.ج أبو المحاسنم المنهل  ج 1409تر   812

 .386    3العسقينىم إنباو ال مئ  ج (180)
 . 506    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (181)
 .397    2  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (182)
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ا الم نو م األيم،ا  قئ  لالم نو  لقهو ه  كا  ظالًما غاشًما قسوًفا  غئو ل ئسع فى البحئ سنى يبب  (183)

 ج. 586  2  و1  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج12    2م.ج الصيئفىم نزتى الن و   ج 1399تر  802
 .907    2  و3المقئيزام السبوك  ج (184)
 .87    12أبو المحاسنم الن وم  ج (185)
 . 507    2  و1ن إيا م ب،ابع الزتو   جاب (186)
 .88    12أبو المحاسنم الن وم  ج (187)
 . 507    2  و1  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج 389    3العسقينىم إنباو ال مئ  ج (188)
 .392    3العسقينىم إنباو ال مئ  ج(189)
 . 157قب، ال قات الهمص  فايز شب،ا م األلعاد الن سيى    (190)
رم تررنر بررن قبرر، هللا الحسررنى الظرراتئا   أصرربع مررن مماليررك الظرراتئ بئقرروو  تررولى نيالررى دمشررش  فنالقررع تررن (191)

السعادا  وقظر فى ال،ولى و خر  وظل فيها م،ا الظاتئ بئقوو  واسقمئ فيهرا فرى قهر، ابنرع الناصرئ فرئج 
 ج.168    4م.ج أبو المحاسنم المنهل  ج 1400تر 802يقى 

م   1398تررر  801الظرراتئ بئقرروو  جبررس قبررى تخرر  المبررك لعرر، وفرراا أبيررع سررنى الناصررئ فررئجم تررو ابررن  (192)
م.ج أبرو المحاسرنم مرو د 1413ترر  815وكا  قمئه إع عاك دو  العشئ سنين  وتر أمئه وعالر  أيامرع يقرى

 . 121   2البطافى  ج
فررئج. ققررل  سررودو  الناصررئام سررودو  بررن قبرر، هللا األيمرر،ا  أيرر، مقرر،مى األلررو  فررى ال،ولررى الناصررئيى (193)

 ج.332    1م.ج أبو المحاسنم ال،ليل الشافى  ج 1410تر    813لالكئك فى سنى 
 . 176    12أبو المحاسنم الن وم  ج (194)
 . 17    2الصيئفىم نزتى الن و   ج (195)
 . 546    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (196)
 .212    2الصيئفىم نزتى الن و   ج (197)
 .329    12لن وم  جأبو المحاسنم ا (198)
 .92م هولم األشئ  قايقباا     (199)
القئمررانى  أيمرر، بررن يوسرر م أ بررا  الرر،ول وآ ررا  األول فررى القررا يخ. تحقيررشم أيمرر، يطرري   فهمررى سررع،   (200)

 .286  العسقينىم أنباو ال مئ    303    2م  م 1992بيئوت   -  قالر الكق 1ط
 .1177    3  و3المقئيزام السبوك  ج (201)
ترر   808المبك المنصو م قز ال،ين قب، العزيرز برن الظراتئ بئقروو  تسربطن فرى شرهئ   يرع األول سرنى ( 202)

م  فبما تسبطن ا طئ   األمو  وتحسر غيئه فى الممبكى يقى ظهرئ الناصرئ فرئج وقراد إلرى الحسرر 1405
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  2فرررى  مم.ج أبرررو المحاسرررنم مرررو د البطا1405ترررر   808وقرررزل أ ررراه المنصرررو  فرررى جمرررادا اآل رررئا سرررنى 
 124   125. 

 .41    13أبو المحاسنم الن وم  ج(203)
 . 214    1الصيئفىم نزتى الن و   ج (204)
 .303    2القئمانىم أ با  ال،ول  م (205)
 . 740    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو    ج (206)
 .55كامل قوي ىم قبر ن س اإلشاقى     (207)
م   1412تررر   815المحمررودا الظرراتئا ولررى السرربطنى فررى  شرريخ المليرر،م أبررو النصررئ شرريخ بررن قبرر، هللا (208)

م.جأبرررو  1421ترررر   824نرررا  أصررربع مرررن مماليرررك الظررراتئ بئقررروو  رررر أقققرررع و قررراه  انقهررر  سررربطنقع فرررى 
 ج. 136    2المحاسنم مو د البطافى  م

نم م.ج أبررو المحاسررر 1414تررر   817نررو وةم األميررئ سررري  الرر،ين نررو وة برررن قبرر، هللا الحررافظى  تررروفى  (209)
 ج.467  ياشيى   2المنهل  ج

 . 136    1  و4  المقئيزام السبوك  ج 195  3  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (210)
 . 98  م هولم األشئ  قايقباا    199ال،ويهىم تا يخ األةمنى     (211)
 . 269    2الصيئفىم نزتى الن و   ج (212)
 .205    6العسقينىم إنباو ال مئ  ج (213)
 . 154    1  و4ام السبوك  جالمقئيز  (214)
 .98م هولم األشئ  قايقباا     (215)
 .808   -807    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج(216)
 .407    1السخاوام وجيز الكيم  ج (217)
 .117    13أبو المحاسنم الن وم  ج (218)
ى ال سرش  فبمرا واله أبروه محم، شاه بن قرئا يوسر م نشرل لف  ر، و  رى بهرا  كرا  مرن شرئا  المبروك منهمًسرا فر(219)

 ج. 297    3م.ج الصيئفىم نزتى الن و   ج 1433تر   837ل ،اد تع   وأظهئ سيئا يسنى. مات 
أيم، بن أويسم أيم، بن أويرس برن الشريخ يسرن ياجر  ل ر،اد   رر اسرقولى قبيهرا مرن تمرئ برن عئغراي  (220)

 ج.727    5بن بنى جقطاا.ج ابن  ب،و  م العبئ  ج
 . 148   -147    1  و4السبوك  ج المقئيزام (221) 

شاه  خم شاه  خ بن تيمو لنك  القا  معين ال،ين سبطا  تئاا وسرمئقن، وشريئاة ومرا واالترا مرن بريد القرئك  )*( 
 ج.199    6م.ج أبو المحاسن م المنهل   ج 1447تر   851مسث فى سبطنقع يقى 

 .384    7العسقينىم إنباو ال مئ  ج( 222)
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 .814    2  و1ب،ابع الزتو   جابن إيا م  (223)
 . 215    3  و1  ابن شاتينم نيل األمل  ج 191     1  و4المقئيزام السبوك  ج(224)
 . 122    13أبو المحاسنم الن وم  ج (225)
المبررك األشررئ  بئسرررباام سرري  الررر،ين أبررو النصرررئ بئسررباا الظرراتئا  كرررا  مررن جمبرررى مماليررك الظررراتئ  (226)

  2م.جأبررو المحاسررنم مررو د البطافررى  م 1437تررر    841م يقررى  1422 تررر  825بئقرروو. ولررى السرربطنى 
 ج. 151  

جانى لك ال،ودا  قب، هللام كا  أميًئا عا وجاتى ومنزلى قنر، السربطا     راه صر يًئا  وقظرر جانبرك لسرب   (227)
م.ج الصررريئفىم نزترررى  1427ترررر   831أسرررقاعه وأصرررب  عا  رررئاو واسرررع لعررر، أ  ترررولى ال،ودا يرررى. مرررات سرررنى 

 ج. 139   -138    3الن و   ج
 .786    2  و4المقئيزام السبوك  ج (228)
 . 148    15أبو المحاسنم الن وم م ج(229)
 . 118    2  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج 138    3الصيئفىم نزتى الن و    ج (230)
  صررا  أميررئ مابررى أة ررك بررن قبرر، هللام المحمرر،ا الظرراتئا بئقرروو  أيرر، المماليررك الظاتئيررى  تئقررى إلررى أ (231)

 ج.157    15م.ج أبو المحاسنم الن وم  ج1429تر    833ومق،م أل  ب،مشش. توفى 
 . 158   -157    15أبو المحاسنم الن وم  ج (232)
سودو  بن قب، الئيمنم من مماليك الظاتئ بئقوو  وتئ ى فى ال،ولى الناصئيى إلى أ  صا  أميئ مابرى  (233)

 1438ترر   841كما ولى نيالى غزا  ر عرئاببس   رر أصرب  نابًبرا لبشرام يقرى ومق،م أل  لال،يا  المصئيى  
 ج.153 -152    6م.ج أبو المحاسنم المنهل ج

 .359    14أبو المحاسنم الن وم  ج (234)
جروا  بررن جينررو م ترو جرروا  بررن جينررو  برن جرراك  مبررك قبرئ  لعرر، وفرراا أبيررع  فلشريع أنررع منررع ال زيررى  (235)

فوقع  ي  علك ويمل إلى السبطا   ياًلا وأموااًل جمى.جأبو المحاسنم الن روم  و ئج قن عاقى السبطا   
 ج. 266   -365   4ج

 .365   -364    14أبو المحاسنم الن وم  ج (236)
 . 157جا  نويلم الشابعات     (237)
 .399    4  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (238)
 .175    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (239)
 .383    3ئفىم نزتى الن و   جالصي (240)
 . 425    4  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (241)
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م وقمررئه أ  رع قشرئا سررنى   1437ترر    841المبرك العزيرز يوسر م القاسررع مرن ال ئانسرى  تسرربطن سرنى  (242)

و بررع مررن السرربطنى لعرر،  مسررى وتسررعين يوًمررا لررر يسررن لررع فيهررا إال م ررئد االسررر فقرر .ج أبررو المحاسررنم مررو د 
 ج. 157   -156    2طافى  مالب

 .793    2ابن سباطم ص،و األ با   ج (243)
م  وتو الئالع وال ي و  من مبروك القرئك  والعاشرئ  1428تر   842الظاتئ أبو سعي، جقمشم تسبطن سنى )*( 

    2م.ج أبررو المحاسررنم مررو د البطافررى  ج 1453تررر   857مررن ال ئانسررى ظررل سرربطاًنا يقررى وفاتررع فررى 
 ج. 158

الحنببررى  أبررو ال رريت قبرر، الحررى العمررادم شررذ ات الررذت  فررى أ بررا  مررن عترر . القرراتئا. مسقبررى القرر،    (244)
 . 562    2  السخاوام وجيز الكيم  ج242    7تر  ج 1351

  1العينرض  برر،  الرر،ينم ققر، ال مررا  فررض تررا يخ أترل الزمررا . تحقيررشم قبر، الررئاةو الطنطرراوا القئمرروط  ط (245)
 . 523م     1989تر   1409القاتئا  

 . 295    15أبو المحاسنم الن وم  ج (246)
 .117  -116    3  و4المقئيزام السبوك  ج (247)
 . 243    15أبو المحاسنم الن وم  ج (248)
 .80    5  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (249)
 .156م هولم األشئ  قايقباا     (250)
 . 64    9العسقينىم أنباو ال مئ  ج (251)
 . 527.  العينىم قق، ال ما . تحقيشم القئموط    311    2مانىم أ با  ال،ول  مالقئ  (252)
قانى لراا الحمرزاوام األميرئ سري  الر،ين نابر  يبر   وترو مرن مماليرك األميرئ سرودو  الحمرزاوا  ترولى  (253)

 -18    9م.جأبرو المحاسرن  المنهرل  ج 1444ترر   848نيالى عرئاببس  رر يبر  يقرى قرزل قنهرا سرنى 
  19.  

 .368    15أبوالمحاسنم الن وم  ج (254)
األشررئ  ينررالم سرري  الرر،ين أبررو النصررئ العيبررى الظرراتئا  اشررقئاه الظرراتئ بئقرروو وأقققررع الناصررئ فررئج  (255)

 ج. 168    2م.جأبو المحاسن م مو د البطافى  م 1460   865م  يقى 1453تر   857وتسبطن فى 
 .78    16أبو المحاسنم الن وم  ج (256)
ما م والقئمانيى نسبى إلى بنرى قئمرا  الرذين أسسروا دولرى لآسريا الصر ئا أواسر  القرئ  السرالع اله رئا  قئ  (257)

 ج.352  ياشيى   14وتشمل أ مناك وقسطمونيى وما واالتما. جأبو المحاسنم الن وم  ج
 .108    16أبو المحاسنم الن وم  ج(258)
 . 145جا  نويلم الشابعات     (259)
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 .140نهج القئآ     قيا، الكبيسىم م (260)
 .166قيا، الكبيسىم منهج القئآ     (261)
كالي و نيررا   -أبررو المحاسررنم منقخبررات مررن يررواد  الرر،تو  فررى مرر،ا األيررام والشررهو   يئ تررام ولررير بيررئ (262)

 . 77    1م  ج 1930
جهرررا  شررراهم جهرررا  شررراه برررن قرررئا يوسررر  صررراي  العرررئاقين وأع  ي رررا   دا ت بينرررع و رررين يسرررن الطويرررل  (263)

  2ي  برريد الع رر يررئوو يقررى ُققرل جهررا  شرراه قبرى يرر، يسرن الطويررل جابررن إيرا م برر،ابع الزتررو   جصرا
 ج.45  

 .287    5  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (264)
 .95    1أبو المحاسنم يواد  األيام وال،تو   ج (265)
 . 280    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج(266)
 .420    15أبو المحاسنم الن وم  ج (267)
 .33     16أبو المحاسنم الن وم  ج(268)
 .255جا  نويلم الشابعات     (269)
م وسررنع  1453تررر   857المنصررو  ق مررا م أبررو السررعادات فخررئ الرر،ين بررن المبررك الظرراتئ. تسرربطن فررى  (270)

 ج.164    2دو  العشئين   ر  بعع فى ن س العام األشئ  ينال.ج أبو المحاسنم مو د البطافى   م
 . 182   -181    2اسنم يواد  ال،تو   جأبو المح (271)
 .157قب، ال قات الهمص  فايز شب،ا م األلعاد الن سيى      (272)
م  ر قزل فى ن س السرنى لرابن قمرع محمر،  1450تر   854أميئ قئو نعيئم تولى إمئا آل ف ل سنى  (273)

البقرراقى  إبررئاتير بررن قمررئم  برن توقررا  بررن نعيررئ  وكررا  غنرام يسررن السرريئا  يررًئا  ألطررل ك يررًئا مرن المظررالر.ج
 -إظهررا  العصررئ ألسررئا  أتررل العصررئ المعررئو  بقررا يخ البقرراقى. تحقيررشم محمرر، سررالر بررن شرر،ي، العرروفى

 .273    2م  و1993تر   1414  1الئياض  ط
 .273    2البقاقىم إظها  العصئ  و( 274)
 .423    3أبو المحاسنم يواد  ال،تو   ج (275)
م  وأصبع  ومى ال نس واشقئاه المبك الملي، شيخ  ر أقققع  وظرل 1460تر   865 شق،مم ولى السبطنى (276)

 ج.172    2م.جأبو المحاسنم مو د البطافى  م1467تر   872سبطانًا إلى 
جانبرك الر،ودا م الظرراتئا جقمرش  اشررقئاه جقمرش وأقققرع  ررر واله قبرى الكنررابس  رر نابر  قبررى جر،ا  وكررا   (277)

 ج.237    1م.ج أبو المحاسنم ال،ليل الشافى  ج 1462  تر 867مهاًلا شهًما. توفى سنى 
 .145    6  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج( 278)
 .394    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج( 279)
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  1ابن شاتين الحن ىم الئوض الباسر فى يواد  العمرئ والقرئاجر  تحقيرشم قمرئ قبر، السريم تر،مئا  ط (280)

 .162    2تر  ج 1435م   2014بيئوت   -صي،ا -المسقبى العصئيى
 .81يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو    ( 281)
قايقباا المحمودام جئكسى ال نس  اشقئاه األشئ  بئسباا  وأقققع الظاتئ جقمش.ج أبو المحاسنم مو د (282)

 ج. 185    2البطافى  م
 . 521  -520    3يواد  ال،تو   ج(283)
ميى الص ا   قمل دوداً ا نابًبا  وكا  ممن ي ئ سبطنى يببراا  يئ لك ال،ودا م كبيئ الظاتئيى الخشق، (284)

 ج. 306    16م.ج أبو المحاسنم الن وم  ج1467تر   872وتحبي ع سنى 
 .332    3ابن شاتينم الئوض الباسر  ج (285)
 .305    6  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (286)
 .383    16أبو المحاسنم الن وم  ج (287)
ام جئكسررى ال ررنس  اشررقئاه األشررئ  بئسررباا  ررر نقررل إلررى الظرراتئ جقمررش فلقققررع  ولررى السرربطا  قايقبررا (288)

 ج.185    2م .جأبو المحاسنم مو د البطافى  ج1495تر   901م إلى 1467تر   872السبطنى فى 
 . 373    3ابن شاتينم الئوض الباسر  ج (289)
ا لطرًي ياةًمرا قاةًمرا   رئ   لاسرمع شاه سروا م مرن أقظرر بنرى ُدل راد  شرهامى وقرزا وتمرع  كرا  شر اقً  (290)

 ج. 45    7  و2السسى و ط  لع لاألببسقين.جابن شاتينم نيل األمل  ج
 .396    6  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (291)
 .21   7  و2المص،  السابشم ج (292)
 .451    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج  (293)
 .300    16أبو المحاسنم الن وم الزاتئا  ج  (294)
 . 44   -43    7  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج  (295)
ق ما م أميئ أ و  الكبيئ اإلسحاقى الظاتئا جقمش ناب  الشرام  ُقرئ  ل رودا  طرع  اسرققئ أمرئه فرى  (296)

م.ج السررخاوام  1486تررر   892نيالررى اإلسررسن، يى  ررر إلررى إمررئا آ ررو  وتحررول إلررى الرر،يا  المصررئيى. مررات 
 ج. 213    6م  ج1998دا  المسقبى   -بيئوت -القاسعال وو اليمع ألتل القئ  

 . 505البقاقىم إظها  العصئ     (297)
يسررن الطويررلم صرراي  ديررا  لسررئ ومررا واالتررا مررن برريد الع ررر  ترراجر سرربطا  الررئوم ولكنررع تررزم أمامررع   (298)

 ج.50    7  و2وكان  نهايقع قبى ي، الع مانيين.ج ابن شاتينم نيل األمل  ج
 . 96   3ب،ابع الزتو   جاين إيا م  (299)
 .131    7  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (300)
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 . 204    7  و2المص،  السابشم ج (301)
 . 63    7  و2المص،  ن سعم ج (302)
 .78    7  و2ابن شاتينم نيل االمل  ج (303)
 .95   3ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (304)
م.ج أبررو المحاسرررنم 1467ترررر   872و أ  نو ررى سررنى قانصرروه اليحيرراوام الظررراتئي  أيرر، أمررئاو العشرررئات (305)

 ج.458    3يواد  ال،تو   ج
 .156    7  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج(306)
 .120    3ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (307)
ترر   1430قب، الئاةو الطنطاوا القئموطم العيقات بين الشئو وال ئو فى العصو  الوسطى  القراتئا   (308)

 .105   -98   -18م.   2009
يشرربكم تررو يشرربك بررن قبرر، هللا األتررالسى المعررئو  لالمشرر،  األميررئ سرري  الرر،ين  أتالررك العسررسئ لالرر،يا   (309)

 ج.127    12المصئيى  وتو ققيش األميئ سودو  ال ب  ناب  يب .جأبو المحاسنم المنهل  ج
وترو الئتراو برن الببنر،ا.ج يراقوت  الئتام م،ينى لال زيئا بين الموصل والشام  سمي  لاسرر الرذا اسرقح، ها (310)

 ج.106    3الحموام مع ر البب،ا   ج
يماام م،ينى كبيئا من م،  الشام تشئ  قبى نهئ العاصى  يحي  بها سو  محسر  وتى ك يرئا الخيرئات  (311)

 ج.300    2واألسواو.جياقوتم مع ر البب،ا   ج
 . 271    7  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (312)
 .173    3ب،ابع الزتو   ج ابن إيا م (313)
 . 380    7  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (314)
 . 397    7  و2المص،  السابش  ج (315)
 . 420    7  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج(316)
 . 75    8  و2المص،  السابش  ج(317)
 .128    8  و2ن س المص،   ج (318)
 .81يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو     (319)
 .142لكبيسىم منهج القئآ     قيا، ا (320)
الظرراتئ قانصرروهم كررا  مبًكررا تيًنررا لررين ال انرر   قبيررل األعا  ك يررئ البررئ والمعررئو   لكنررع كررا  مسرربوو  (321)

 ج.437   -436   3م.ج ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج1499تر 905اال قيا  مع األمئاو   بع 
وقر، جراوة األ  عرين مرن العمرئ  ومرع أنرع كرا  وافرئ عوما  لاام كرا  جبريًي. مهاًلرا مرب ًي  ترولى المبرك  (322)

 ج. 477    3العقل س،ي، الئأا  ففنع كا  س اًنا لب،ماو  قسوًفا ظالًما.ج ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج
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 . 434    3ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (323)
م.جابررن  8714تررر   893الصرر وام تررو إسررماقيل شرراه صرراي  الع ررر وملسررس األسررئا الصرر ويى لررفيئا   (324)

 ج.935  ياشيى   2سباطم ص،و األ با   ج
 . 145   -144    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (325)
البيئام بب، قئو سميساط بين يب  وال  و  الئوميرى  بهرا قبعرى يصرينى.ج يراقوت الحمرويم مع رر الببر،ا    (326)

 ج.526   1ج
 .184    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (327)
م  كرا  سربطاًنا 1467ترر   872بير برن لايزير، برن محمر، برن مرئاد  سربطا  الرئوم  ولر، سرنى سبير شاهم س (328)

 926قظيًما ش،ي، البط  س اًنا لبر،ماو  انقرزع مصرئ والشرام مرن ير، السربطا  قانصروه ال رو ا. مرات سرنى 
 -ىم. جالشرروكانى  محمرر، بررن قبررىم البرر،  الطررالع لمحاسررن مررن لعرر، القررئ  السررالع  دا  المعئفرر1520تررر  
 . 266   -265    1د. ت  ج -بيئوت

 .403   -369    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (329)
 .393    4المص،  السابش  ج (330)
الحمصى  أيم، بن محم، بن قمئم يواد  الزما  ووفيات الشريوخ واألقرئا . تحقيرشم قمرئ قبر، السريم  (331)

 . 261    3  ج2م  م1999تر   1419بيئوت   -صي،ا -  المسقبى العصئيى1ت،مئا  ط
 ود م جزيئا بربيد الرئوم  و هرا دا  صرناقى الرئوم تبنرى بهرا المئانر  البحئيرى.ج يراقوتم مع رر الببر،ا    (332)

 ج .78   3ج
م  كررا  ك يررئ الرر،تاو  عا  أا  إال أنررع كررا  شرر،ي، الطمررع  ك يررئ 1500تررر   906قانصرروه ال ررو ام تررولى  (333)

 ج.324    2م. ج القئمانىم أ با  ال،ول  م1517تر   922الظبر والعس  لخيًي. توفى 
 ايئ لكم سري  الر،ين قبر، هللا الظراتئا  كرا  أصربع مرن مماليرك الظراتئ  شرق،م  أير، مقر،مى األلرو   (334)

 ج.184    13لال،يا  المصئيى.جأبو المحاسنم الن وم  ج

أ  أصررولع مخقب ررى  إع كررا   ررايئ لرركم قررئ  لسئاتيقررع لبماليررك كئاتيررى شرر،ي،ا مررع أنررع ممبرروك مررنهر  إال  (335)
جو جيرا ولرر يسرن شئكسرًيا. ترولى قبرى مصرئ والًيرا لعر، واقعرى مرئج دابرش والق راو قبرى قانصروه ال رو ا  ررر 

 ج.80عوما  لاا.ج ابن ةنبل الئمالم آ ئا المماليك. ياشيى   
 .272   –271    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (336)
 .324   –316    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (337)
 .90يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو     (338)
 . 463    4ابن إيا م ب،ابع الوتو   ج (339)
 . 473    4ن س المص،   ج (340)
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 ررص 2مئج دابشم قئيى قئو يب  قن،تا مئج  و ع قبئ سبيما  بن قب، المبك.جياقوتم مع ر البب،ا   ج (341)

 ج.416
 .68    5ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (342)
 .286    2 الحمصىم يواد   م 935    2ابن سباطم ص،و األ با   ج (343)
سرريباام مررن مماليررك السرربطا  قايقبرراا  كررا  فا ًسررا مناًقررا و طررًي شرر اًقا  قمررئ الم، سررى القررى ب،مشررش  (344)

م.جابن ةنبل الئمال  الشيخ أيم،م آ ئا 1516تر  922المعئوفى لم، سى سيباا  ووق  لها األوقا . مات 
أو واقعى السبطا  ال و ا مع سربير الع مرانى  تحقيرشم قبر، المرنعر قرامئ  الهي رى المصرئيى العامرى  المماليك
 ج. 83م   1998لبكقاو  

جا  بئدا ال زالىم كا  من  وا  ال و ا  إال أنع كا  يسئتع فى الباعن وكرذلك ال رو ا يسئترع  و عر،  (345)
قبى الشام لبسبطا  سبير الع مانى لع، أ  أ سل لع  وفاا ال و ا وعوما  لاا ولى جا  بئدا ال زالى والًيا

لاألما  لع، واقعى مئج دابش.ج العاصمى المسى  قب، المبك بن يسرين الشرافعىم سرم  الن روم العروالى فرى 
دا  الكقررر   –أنبررراو األوابرررل والقررروالى  تحقيرررشم قرررادل أيمررر، قبررر، الموجرررود  قبرررى محمررر، قررروض  بيرررئوت 

 ج. 68    4م  ج1998تر   1419العصئيى  
 .96ابن ةنبل الئمالم آ ئا المماليك.   ( 346)
القئانصىم ال ن، القئانيص تر ق،يمو اله ئا الموصربو  لالر،يوا   أصرحاو األ ةاو الكبيرئا المقعينرو  إلرى ( 347)

 ج.100اإلمئا  ويسمو  أيً ا األوغاد.ج ابن ةنبل الئمالم آ ئا المماليك  ياشيى   
 . 69    5ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (348)
 .102    101الئمالم آ ئا المماليك     (349)
 . 326    2  القئمانىم أ با  ال،ول  م287    2الحمصىم يواد   م  (350)
 .70    5ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (351)
 . 235  ال،ويهىم تا يخ األةمنى    936    2ابن سباطم ص،و األ با   ج (352)
 . 310الئمالم أ ئا المماليك    ( 353)
ابن عولو   شمس ال،ين محم،م م انهرى الخري  فرى يرواد  الزمرا . تحقيرشم محمر، مصرط ى  القراتئا   (354)

 .24    2م. و1964تر   1384الملسسى المصئيى العامى لبقللي  واألنباو والنشئ  
 . 26    2ابن عولو م م انهى  و (355)
 .71    5ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (356)
 . 82    5ش  جالمص،  الساب (357)
 . 32    2ابن عولو   م انهى  و (358)
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  الر،ويهىم ترا يخ االةمنرى   35   2  ابن عولرو م م انهرى  و85    5ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (359)

 235. 
 .147قب، ال قات الهمص  فايز شب،ا م األلعاد الن سيى     (360)
 . 13ساق، الحا  ىم اإلسيم والشابعى     (361)
 .4إلد يسىم أسبحى الحئو الن سيى   يوس  ا (362)
 . 158قب، ال قات الهمص  فايز شب،ا م األلعاد الن سيى     (363)
 .118    1  و2  البئةالىم المقق ى  ج 160بيبئ م القح ى     (364)
 .123    4العينىم قق، ال ما   ج (365)
 .356    2ابن الو دام تا يخ ابن الو دا  ج (366)
 .234    4آا ال نا   جاليافعى اليمنىم مئ  (367)
 .907   3  و1المقئيزام السبوك  ج (368)
 .415    5ابن  ب،و م العبئ  ج (369)
 .158ال،ويهىم تا يخ األةمنى     (370)
 .46    9ال،ودا ام كنز ال،    ج (371)
 . 182  الص ،ام نزتى المالك    170    1ال ا ئام تا يخ ال ا ئا  ج (372)
 .38    3الس،ي،  جابن أبى ال  ايلم النهج  (373)
 .13   -11    2  الصيئفىم نزتى الن و   ج174    12أبو المحاسنم الن وم  ج (374)
 .576    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (375)
 . 49    2الصيئفىم نزتى الن و   ج (376)
 .127    4العسقينىم إنباو ال مئ  ج (377)
 .1006    3  و3وك  ج  المقئيزام السب309ابن دقماوم الن حى     (378)
 .38    3  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (379)

الئي،انيررىم تقررع  ررا ج لرراو ال قرروت أيرر، أبررواو القرراتئا وتررى تنسرر  إلررى  يرر،ا  الصررقببى أيرر،  رر،ام بئجرروا   )*( 
 و ادم العزيز لات ال اعمض.ج ابن  بكا   أيم، بن محم، بن أبض لسئم وفيات األقيا  وأنباو أبناو الزمرا .

 . 271   -270    1م  ج1968 -تحقيشم إيسا  قبا   دا  ال قافى  بيئوت  لبنا 
 .580    2  و1  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج21    12أبو المحاسنم الن وم  ج (380)
م وقمرئه  1421ترر   824أيم، الملي،م أبو السعادات أيم، بن الملي، شيخ  تسبطن لعر، مروت أبيرع فرى  (381)

،ا و مانيررى أشررهئ  ف برر  قبررى المبررك األميررئ عطررئ فررى ن ررس العررام.جأبو المحاسررنم مررو د يرروم عاك سررنى وايرر
 ج.141   -140    2البطافى  م
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ه   824ق  ا  القئدمضم سي  ال،ين ق  ا  بن قبر، هللا القئدمرى أميرئ سريت  ترولى نيالرى يبر . تروفى  (382)

 ج.469    2م. جأبو المحاسنم المنهل  ج1431
 .117  -116قايقباا    م هولم األشئ   (383)
 .494    2الصيئفىم نزتى الن و   ج(384)
 . 168    14أبو المحاسنم الن وم  ج (385)
 . 91    5  و2  ابن شاتينم نيل األمل  ج1157    3  و4المقئيزام السبوك ج (386)
 .578  العينىم قق، ال ما   تحقيشم القئموط     273    1ابن شاتينم الئوض الباسر  ج (387)
 . 159    5  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (388)
 .234    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (389)
 .308جا  نويلم الشابعات     (390)
 برريج الزق ررئا م  ررا ج القرراتئا مررن ناييررى لرراو النصررئ  وتررو مقنررزه الخب رراو والسرريعين و ررع البسرراتين.جأبو  (391)

 . 312    14المحاسنم الن وم  ج
 .337    1وض  جابن شاتينم الئ  (392)
 .251    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (393)
 . 211    5  و2ابن شاتينم نيل األملم ج (394)
 .370    15أبو المحاسنم الن وم  ج (395)
 . 14قب، هللا األ ئام اإلشاقى    (396)
ميررئ م لعرر، وفرراا أتالسهررا األ1454تررر   858أقبررئدا السرراقى الظرراتئام جقمررش  أتالررك يبرر   وليهررا سررنى  (397)

  16م.جأبرو المحاسرنم الن روم  ج1454ترر  859قبى لاا عئ اا  ر نقرل السراقى نيالرى مبطيرى. تروفى بهرا 
 ج. 92   77 

 . 221    2أبو المحاسنم يواد  ال،تو   ج (398)
 . 130    5  و2  ابن شاتينم نيل األمل  ج84    6أبو المحاسنم الن وم  ج (399)
 .37    2البقاقىم إظها  العصئ  ج (400)
 .221    2أبو المحاسنم يواد  ال،تو   ج(401)
 . 331    2  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج94    16أبو المحاسنم الن وم  ج (402)
 .106    6  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (403)
 .225    16أبو المحاسنم الن وم  ج (404)
 .47    2ابن شاتينم الئوض الباسر  ج(405)
 .235    3  جالبقاقىم إظها  العصئ( 406)
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 .70جا  نويلم الشابعات    (407)
 .8قب، هللا األ ئام اإلشاقى   (408)
تمئاة األشئ م ال ئكسض اإلينالض األشئفض  اشقئاه السبطا  الملي، شيخ   ر انققرل إلرى األشرئ  بئسرباي  (409)

ققرررل لالمئقررر  فلقققرررع  قمرررل دوداً ا  انًيرررا  وقررر، قظرررر أمرررئه وسررراوت سررريئتع فرررقر ن يرررع إلرررى الررربيد الشررراميى  و 
 ج.36   3م.جالسخاويم ال وو اليمع  ج1466تر 871

 .246    3البقاقىم إظها  العصئ  و (410)
 .52    2ابن شاتينم الئوض الباسر  ج (411)
ترررر  866سرررنطباا قرررئام الظررراتئا جقمرررش  أ  نو رررى ال م،ا يرررى وأميرررئ قشرررئا  ققبرررع قرررئو الطاقرررى سرررنى  (412)

 ج. 273    3  السخاوام ال وو اليمع  ج107    6  و2م.جابن شاتينم نيل األمل  ج1461
 .375   – 374    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (413)
 . 305    6  و2ابن شاتينم نيل األمل ج (414)
 .91    8  و2ابن شاتينم نيل األمل ج (415)
 .246   -245    3ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (416)
 .352    3ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج( 417)
 .50   -49    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج  (418)
 . 98   -65    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (419)
السرري، أيمرر، البرر،وام مولرر، السرري، أيمرر، البرر،وا لطنطررا والمعررئو  لمولرر، الشررئنبالالى  ويهررئع غالرر  أتررالى  (420)

ع النرا  إمرا لبزيرا ا أو لبق را ا البيد لالذتاو إليع  فصا  يوم ةيا تع فى عا الح ى يوم قير، ال يقخبر  قنر
 -أو لبنزتى أو لب سوو.جال بئتى  قبر، الرئيمن برن يسرنم ق ابر  اآل را  فرى القرئاجر واأل برا   دا  ال يرل

 ج. 112    3بيئوت . د. ت  ج
 .315   -309    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (421)
 .322  -16جا  نويلم الشابعات     (422)
 . 3حى الحئو    يوس  اإلد يسىم أسب (423)
 . 70جا  نويلم الشابعات     (424)
يبب ا اليحياوام الناصئا األميئ سي  ال،ين نابر  يمراه   رر يبر   رر الشرام  كرا   صيًصرا قنر، اسرقاعه  (425)

م.جأبرو المحاسرنم الر،ليل الشرافى  1347ترر 748المبك الناصئ محم، بن قيوو  ل مال صو تع. ققل سرنى 
 ج.893   2ج
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م  1345ترر  746لكاملم ةين ال،ين شعبا  بن الناصئ محم، بن قريوو . ولرى السربطنى سرنى السبطا  ا (426)

  2ولمررا تسرربطن أسرراو السرريئا فررى األمررئاو وصررا  يخررئج اإلقطاقررات لالبرر،ل.جأبو المحاسررنم مررو د البطافررى  م
 ج.   79  

قييو قبرى غئ هرا فبمرا من ك اليوس ىم من ك برن قبر، هللا الناصرئا  تعراو  مرع بير،مئ نابر  الشرام ليسر (427)
م. جابرن إيرا م بر،ابع الزترو   1374ترر   776مبكها وسمع لم ضو السبطا   يل قنها إلى دمشرش. مرات 

 ج.583   -582   1ج
 .508    1  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (428)
 .123    1  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (429)
 .708   -707    1  و2المقئيزام السبوك  ج (430)
 .151    6الحنببىم شذ ات الذت   ج (431)
 .154ابن دقماوم الن حى     (432)
 .131    1  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (433)
 .682    2ابن سباطم ص،و األ با   ج (434)
 .710    1  و2المقئيزام السبوك  ج (435)
  أصرربع مررن مماليررك يبب ررا العمررئام الحسررنى الناصررئا الخاصررسى األتررالسى أسررقاع المبررك الظرراتئ بئقرروو  (436)

    2م.ج أبرررو المحاسرررنم الررر،ليل الشرررافى  ج1366ترررر  768المبرررك الناصرررئ يسرررن. ققبرررع مماليسرررع سرررنى 
 ج.793

 . 187ابن دقماوم الن حى     (437)
 .575    1  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (438)
ن الحسرينم الرذيل   ابرن العئاقرى  ولرى الر،ين أبرو ة قرى أيمر، بر196    6الحنببىم شرذ ات الرذت   ج (439)

ترر   1409بيرئوت   -  ملسسرى الئسرالى1قبى العبئ فى  برئ مرن غبرئ. تحقيرشم صرال  مهر،ا قبرا   ط
 .49    1م  و1989

 .577    1  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (440)
 .188  ابن دقماوم الن حى    50    1ابن العئاقىم الذيل  و (441)
م  سررر ك قبررى ي،يرررع الك يرررئ مرررن الررر،ماو  1327ترررر  728، سرررنى تيمو لنرركم الطاغيرررى  صرررهئ المبررروك  ولرر (442)

 ج.224    1م.جأبو المحاسنم ال،ليل الشافى  ج1404تر   807وتوفى سنى 
 .758    2ابن سباطم ص،و األ با   ج (443)
 .1035    3  و3  المقئيزام السبوك  ج227    12أبو المحاسنم الن وم  ج (444)
 .601    2و  1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (445)
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 .47    3  و1  ابن شاتينم نيل األمل  ج90م هولم األشئ  قايقباا     (446)
 .352السخاوام وجيز الكيم     (447)
 .200    4العسقينىم إنباو ال مئ  ج (448)
الجررين ال ئكسررىم المعررئو  لالشرريخ الجررين  كررا  يررزقر أنررع يمبررك الرر،يا  المصررئيى  ويعرر، النررا  لررلمو  ( 449)

سربطن كررل  يبطرل أوقررا  المسراج، ويحرئو كقرر  ال قرع ويعاقرر  ال قهراو. مرات ولررر يقسربطن سررنى قبيحرى إعا ت
 ج.174    9م.جأبو المحاسنم المنهل  ج1401تر 804

 .609    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (450)
 .196ال،ويهىم تا يخ األةمنى     (451)
 .84    2الصيئفىم نزتى الن و   ج (452)
 .246    12الن وم  جأبو المحاسنم ( 453)
 .610    2  و1  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج317ابن دقماوم الن حى     (454)
 ج.254  ياشيى   8م.جأبو المحاسنم المنهل  ج 1438تر   843إينال ال سمىم ناب  يب . توفى  (455)
 .288    15أبو المحاسنم الن وم  ج (456)
 .162م هولم األشئ  قايقباا     (457)
 .159ال قات الهمص   فايز شب،ا م األلعاد الن سيى    قب،  (458)
 . 256جا  نويلم الشابعات     (459)
م كرا  أصربع 1421ترر  824عطئ الظاتئام سي  ال،ين أبو ال ق  عطئ الظاتئا  ولرى السربطنى سرنى  (460)

بررك إع مررن صرر ا  مماليررك الظرراتئ بئقرروو وأقققررع  ولمررا صررا  مبًكررا أ ررذ فررى تررللي  القبرروو. ولررر يررنعر لالم
 ج.145   -144    2أد كقع المنيى فى ن س قام سبطنقع.ج أبو المحاسنم مو د البطافى  م

 .508    2الصيئفىم نزتى الن و   ج (461)
 .71    2  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج306    2القئمانضم أ با  ال،ول  م (462)
 انًيررا  ررر أميررئ آ ررو  وصررهئ السرربطا   قانصرروه  مسررمابىم األشررئفض قايقبرراا  تئقررى إلررى أ  صررا  دواداً ا (463)

 ج. 199   6جقمش فى فى ابنقع.ج السخاوام ال وو اليمع  ج
 . 3   4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (464)
 .919  -918    2ابن سباطم ص،و األ با   ج (465)
 . 103    2الحمصىم يواد   م (466)
 .31جا  نويلم الشابعات     (467)
 .92لحئو    يوس  اإلد يسىم أسبحى ا (468)
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أ غو  الكامبىم كا  ُي،قى أ غو  الص يئ  ر أمئ المبرك الكامرل شرعبا  لرل  ير،قى الكرامبى  ولرى نيالرى  (469)

    1م. جأبرو المحاسرنم الر،ليل  ج1356ترر   758يب  ولع بها بيما سقا    ر ولى نيالى دمشرش. مرات 
 ج. 108

 برع أ يررع الناصرئ يسررن  وصرا  األميررئ  م لعر،1315تررر  752الصرال  صرال م ولررى السربطنى فررى سرنى  (470)
عاة م،بئ ممبكقع وصاي  الحل والعق، فيها  وليس لبمبك الصال  ترذا معرع إال م رئد االسرر فقر   انقهر  

 جر 87    2م.جأبو المحاسنم مو د البطافى   ج1354ه  755سبطنقع فى سنى 
 . 228    10أبو المحاسنم الن وم  ج(471)
ن قب، هللا الملي،ا  األميئ سي  ال،ين ناب  يب   ر دمشش  ونسبقع إلرى معققرع أقباا الملي،ام أقباا ب (472)

  2م.ج أبرو المحاسرنم المنهرل  ج1417تر   820الملي، شيخ وصا  من  وا  مماليسع  وانقهى أمئه فى 
 ج.468  

 .44    14أبو المحاسنم الن وم  ج (473)
امع كبيررررئ  شررررئو أتبهررررا مررررن اآللررررا  شرررريز م مررررن قررررئا سررررئ س  بهررررا سرررروو قررررامئا  و بررررش ك يررررئ  وجرررر (474)

 ج.382    3العذلى.جياقوتم مع ر البب،ا   ج
 .112   -111م هولم األشئ  قايقباا     (475)
 .383    1  و4المقئيزام السبوك  ج (476)
 .320    3  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (477)
 .253    7العسقينىم إنباو ال مئ  ج (478)
 .384    2  الصيئفىم نزتى الن و   ج446    2السخاوام وجيز الكيم  ج (479)
 .30    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (480)
 . 229   -228تالى فلادم شابعات العامى     (481)
 .60    4  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (482)
 .381   -380    7العسقينىم إنباو ال مئ  ج (483)
م وقمرئه نحرو قشرئ سرنين فاسرقب، لرلمو  1421ترر  248محم، بن عطئم الظاتئا. تولى السبطنى سرنى  (484)

م.جأبرو المحاسرنم 1422ترر  825الممبكى جانبك الصوفى  ر بئسباا الرذا  برع محمر، برن عطرئ فرى سرنى 
 ج.149   -148    2مو د البطافى  م

عر، جانى لك الصوفىم أتالك العسانئ لال،يا  المصئيى  من مماليك الظاتئ بئقوو  ظل أتالسا لبعسسئ ل (485)
سرربطنى عطررئ الررذا أوصررى أ  يسررو  جررا  لررك مرر،بئ ممبكررى ولرر،ه المبررك الصررال  محمرر،  ولررر تطررل أيامررع 

 ج.225   -224    4م.جأبو المحاسنم المنهل  ج1421تر   824فحبس لاإلسسن، يى 
 . 306    2القئمانىم أ با  ال،ول  م (486)
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 .217    14أبو المحاسنم الن وم  ج (487)
 .27    3 و   جالصيئفىم نزتى الن (488)
 . 144    4  و1  ابن شاتينم نيل األمل  ج353    14أبو المحاسنم الن وم  ج (489)
 .89    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (490)
ال ود يىم إي،ا يرا ات القراتئا لرالقئو مرن  بريج السر،.ج المقئيرزام الخطر  المقئيزيرى المسرماا لرالمواقو  (491)

 ج. 195   2م  م1959منشو ات دا  إيياو العبوم  لبنا   واالققبا  بذكئ الخط  واآل ا   
 .286    14أبو المحاسنم الن وم  ج (492)
 .193    4  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (493)
 . 97    8العسقينىم إنباو ال مئ  ج (494)
 . 105    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (495)
 . 817    2  و4المقئيزام السبوك  ج (496)
 .345    14لمحاسنم الن وم  جأبو ا (497)
 . 152م هولم تا يخ األشئ  قايقباا     (498)
 . 178    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (499)
 . 88    15أبو المحاسنم الن وم  ج (500)
ت ررئا بررئم م واسررمع األصرربى يسررين بررن أيمرر،  اتصررل لخ،مررى األميررئ ت ررئا بررئدا ف عبررع مررن جمبررى  (501)

م.ج 1439ترر  842 ر آل أمئه إلرى أ  ترولى نيالرى يبر  يقرى  -س السبطا ممسك ال وو ومبب -ال م،ا يى
 ج. 59   -58    4أبو المحاسنم المنهل  ج

 .46    5  و2  ابن شاتينم نيل األمل ج35   -34    9العسقينىم إنباو ال مئ  ج (502)
 .227تالى فلادم شابعات العامى     (503)
ى لها أسواو ك يئا وقبعى ويشقها نهرئ مرا ه قرذو.ج ابرن لطوعرع  ق بو م من بيد الشام وتى م،ينى يسن (504)

ملسسررى  -  بيررئوت4محمرر، بررن قبرر، هللا البررواتىم  يبررى ابررن لطوعررى. تحقيررشم قبررى المنقصررئ الكقررانى. ط
 ج.  80    1تر  ج1405الئسالى  

 .235    3  ج2الحمصضم يواد   م (505)
 (.6سو ا الح ئاتم آيى ) (506)
كا  قن،ه عي  وك ئا كيم لكنع كا  قبيل الطمرع  مقعصرًبا لمرن يبروع لرع  مرات مققرواًل قبيباام ال،واد    (507)

 ج.151    5م. جالسخاوام ال وو اليمع  ج1518تر  924سنى 
 . 235    3  ج2الحمصضم يواد   م (508)
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ه رى قبى إبئاتير يسنم تا يخ المماليك البحئيى وفى قصئ الناصئ بوجع الخصو . القاتئا. مسقبرى الن(509)

 .139   -138م    1944المصئيى  
 .257جا  نويلم الشابعات     (510)
 .68يسين يم،م اإلشاقى     (511)
 . 12ساق، الحا  ىم اإلسيم والشابعى     (512)
 .942   -941    3  و1المقئيزام السبوك  ج (513)
 .203   -202    8أبو المحاسنم الن وم الزاتئا  ج (514)
سى لسقمرئ ل روا  مقرام سري،ا محمر، وفرا  انقراه فرى القئافرى الصر ئا وأنشرل بهرا يماًمرا القئافىم أنشل األترال (515)

وفئًنررا وعايونررى وسرراقيى. وكررا  النررا  يقوجهررو  إلررى تررذه الخانقرراه لب ئجررى  فكانرر  مررن محاسررن الزمررا .جابن 
 ج. 467    1  و1إيا م ب،ابع الزتو   ج

 .468   -467    1  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (516)
 .  361    1  و3المقئيزام السبوك  ج (517)
 .8    3ابن قا ى شهبىم تا يخ ابن قا ى شهبى  ج (518)
القا ى جمال ال،ين الع مىم كا  شهًما جئيً ا  ال يقحئك يئكى إال يم، قبيهرا وال لاشرئ وق را إال قمرئ  (519)

 ج. 362    1  و3قئالع  و عا لاشئ يسبى     األسعا .جالمقئيزام السبوك  ج
 . 309    1العسقينىم إنباو ال مئ  ج (520)
 .243    1السخاوام وجيز الكيم  ج (521)
 .247    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (522)
 .290    2  القئمانىم أ با  ال،ول  م229ابن دقماوم الن حى     (523)
 .13ساق، الحا  ىم اإلسيم والشابعى     (524)
ترررر  872م إلرررى 1377ترررر  779األمرررئاو  رررر صرررا  أتالرررك فرررى ال قرررئا مرررن  األميرررئ بئكرررىم كرررا   أ  نو رررى (525)

 ج. 223    11م قبض قبيع الظاتئ بئقوو ويبسع.جأبو المحاسنم الن وم  ج1380
 .150قيا، الكبيسىم منهج القئآ      (526)
 .352    1  و3المقئيزام السبوك  ج (527)
 .132    4العسقينىم إنباو ال مئ  ج (528)
 .43    3  و1م نيل األمل  جابن شاتين (529)
 . 59    2الصيئفىم نزتى الن و   ج (530)
 .1018    3  و3المقئيزام السبوك  ج (531)
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سودو  عراةم مرن مماليرك الظراتئ بئقروو  كرا  معبًمرا لبرئم    رر أصرب  أميرئ آ رو  كبيرئ   رر ن رى إلرى  (532)

م.ج السررخاوام ال رروو اليمررع  1403تررر   806دميرراط لطررااًل و عرر،تا يرربس لاإلسررسن، يى إلررى أ  ققررل سررنى 
 ج. 280   3ج

يشبك ال،ودا م بن قب، هللا األتالسى الشعبانى الظاتئا  أصبع من مماليك الظاتئ بئقوو وأي،  واصرع   (533)
أ ذ يقئقى يقى أصب  آ ئ األمئ سي  ال،ين ال،ودا  الكبيئ  ر أتالك العسانئ لال،يا  المصئيى. ققرل فرى 

 ج. 279   – 278    10ال وو اليمع  جم.جالسخاوام 1407تر   810
 .42ساق، الحا  ىم اإلسيم والشابعى      (534)
 .587  صص 2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (535)
 .161يسين يم،م اإلشاقى     (536)
 . 63جا  نويلم الشابعات     (537)
 .145    2الحمصىم يواد   م (538)
 .412    8العسقينىم إنباو ال مئ  ج (539)
 .175    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (540)
 .416    4  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (541)
 . 1007    4  و4المقئيزام السبوك  ج (542)
م 996ترر  386الحانر للمئ هللا ال اعمىم أميئ المرلمنين ابرن العزيرز لرات نرزا   ترولى الخيفرى ال اعميرى  (543)

 رئج ليبرى اال نرين السرالع والعشرئين مرن شروال  رر ا ق رى.جابن م  إع إنرع 1020ترر  411فبر يزل  بي رى إلرى 
دا   –مصررئ -يمرراد  محمرر، بررن قبررىم أ بررا  مبرروك بنررى قبيرر،. تحقيررشم تهررامى النقررئا  قبرر، الحبررير قررويس

.ج أمررا ال ررامع فقرر، ُبنررى  ررا ج لرراو ال قرروت أيرر، أبررواو القرراتئا  وأول مررن أسسررع 95م    1980الصرحوا  
 ج. 235   3بنع الحانر.ج المقئيزيم الخط   جالعزيز لات   ر أنمبع ا

م  كررا  قبرر، 1440تررر  844قبرر، الباسرر م ةيررن الرر،ين قبرر، الباسرر  بررن  بيررل نرراظئ الخزانررى ببرروالو  ولرر،  (544)
الباس   قا ًيا محبوً ا من النا  يقى نكر  ألمرو  منرع ومرن محمر، برن البرا ةا صرهئ السربطا   ف  ر  

ج.  أبررو 1169    4ى الح رراة للتبررع.ج المقئيررزام السرربوك  جقبيررع السرربطا  ويرربس  ررر  سررر بقوجهررع إلرر
 ج.230    15المحاسنم الن وم  ج

 .180    2  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج402    3الصيئفىم نزتى الن و   ج (545)
 .299    7الحنببىم شذ ات الذت   ج (546)
 ج.179   2بوالوم تقع لال هى ال ئ يى من القاتئا.ج المقئيزيم الخط   ج (547)
 .360    2  البقاقىم إظها  العصئ  و 712    2السخاوام وجيز الكيم  ج (548)
 . 39    6  و2  ابن شاتينم نيل األمل. ج 314    2أبو المحاسنم يواد  ال،تو . ج (549)
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 .348    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (550)
 .123    16أبو المحاسنم الن وم الزاتئا  ج (551)
 . 301   -300    3ب،ابع الزتو   جابن إيا م  (552)
 .111    8  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج( 553)
 .241    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (554)
 . 81يوس  اإلد يسضم أسبحى الحئو الن سيى     (555)
بئكى الئعبىم وتقع لالقاتئا  كان  تذه البئكى من أجل منقزتات مصئ  ر صا ت ترياًل و ئابر  تسرسنها  (556)

 ج. 243    2األتئ ى.ج ال بئتىم ق اب  اآل ا   ج
 . 234    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (557)
 .464   -463    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (558)
 .51    5ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج(559)
 . 13ساق، الحا  ىم اإلسيم والشابعى     (560)
 .115    5ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (561)
 ررر الرر،ين أبررو لسررئ بررن  بكررا م ولررى الق رراو برربعض الرربيد الشرراميى  ررر  مررى لرراالنحيل والزن،قررى  كررا  ن (562)

    1م.ج العسرررقينىم الررر،   الكامنرررى  ج1324ترررر  725  يررر  العقرررل  ادقرررى أنرررع يبرررى الممبكرررى. مرررات 
 ج. 544

 .419    1  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (563)
 . 249    2  و2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج(564)
 .306    1العسقينىم إنباو ال مئ  ج (565)
 . 369    1  و3المقئيزام السبوك  ج (566)
 .415    7العسقينىم إنباو ال مئ  ج (567)
 . 28    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (568)
 .222    7العسقينىم أنباو ال مئ  ج (569)
 .69   -68    15أبو المحاسنم الن وم  ج (570)
 ىم لما تعر،دت مرذات  الشريعى كرا  مرنهر الزي،يرى وةقريمهر ةير، برن قبرى برن الحسرين الرذا  أا أ  الئاف (571)

بيعى أبى لسرئ وقمرئ صرحيحى وأ  إمامرى الم  رول جرابزا  فئجرع قنرع لعرض أتباقرع لقولرع ترذا وقرالوا لرعمج 
  3الن روم  جنحن نئف ك. فقالم اعتبوا فلنقر الئاف ىج  فسموا لالئاف ى من أجرل علك.جالعاصرمىم سرم  

 ج. 358  
 . 221    3  ج2يواد   م (572)



  الثالث واألربعون  العدد                                                                  مجلة بحوث الشرق األوسط

 - 122 - 

                                                                                                                                                    
نرراببسم م،ينررى لررل ض فبسررطين بررين جببررين  ك يررئا الميرراه ألنهررا لصرريقى فررى جبررل وأ  ررها ي ررئ.ج يرراقوتم  (573)

 ج.248    5مع ر البب،ا   ج
 .227    9العسقينىم إنباو ال مئ  ج (574)
 .198    5  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (575)
 .262    7ىم شذ ات الذت   جالحنبب (576)
 .300    1ابن شاتينم الئوض الباسر ج (577)
 .247    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (578)
 .8  قب، هللا األ ئام اإلشاقى    92يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو     (579)
صررا  بينررع و ررين أبرو الخيررئ النحررا م ولرر، لالقرراتئا  وي رو القررئآ  الكررئير  وتعبررر صررنعى النحرا   فقرراجئ و  (580)

  12م.ج أبرو المحاسرنم المنهرل  ج1459ترر 864النا  معاميت  إال أنع أساو السيئا فريمن قامبرع. تروفى 
 ج. 322 

 .218    2  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج418    15أبو المحاسنم الن وم  ج (581)
 . 81    1أبو المحاسنم يواد  ال،تو   ج (582)
 . 314    5  و2  ابن شاتينم نيل األمل  ج 84    1   جأبو المحاسنم يواد  ال،تو  (583)
 ج.28    4عئسو م م،ينى ب  و  الشام بين أنطانيى ويب  و يد الئوم.جياقوتم مع ر البب،ا   ج (584)
 . 232    1البقاقىم إظها  العصئ  و (585)
 .312   -305    5  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (586)
 .413    51أبو المحاسنم الن وم  ج (587)
 .229    1  البقاقىم إظها  العصئ  و434    15أبو المحاسنم الن وم  ج(588)
ابن ال ا ضم أبو ي ص قمرئ برن قبرى برن  شر، الحمروا األصرل المصرئا المولر، والر،ا .ج ابرن شراتينم  (589)

 ج. 422    6  و2نيل األمل  ج
 .423    6  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (590)
 .50   -47    3الزتو   ج ابن إيا م ب،ابع (591)
م    1970الصيئفىم إنباو الهصئ للبناو العصئ. تحقيرشم يسرن يبشرى  القراتئا. دا  ال كرئ العئ رى  (592)

190 . 
 .53جا  نويلم الشابعات     (593)
 .33يسين يم،م اإلشاقى     (594)
  بئسرباا ب،مشررش بئسرباا الب اسرىم أصرربع مرن مماليررك تنبرك الب اسررض نابر  الشرام الخررا ج قبرى األشررئ  (595)

م وققررل بهررا  و رر،م لعرر،ه بئسررباا الب اسررى وتررولى نيالررى الشررام إال أنررع لررر يشررسئ لعرر،م 1423تررر  827سررنى 



                                                        فاطمة الزهراء عبد العزيز أبو العنيند.    م(1517-1250هـ /922-648) ك )حكاًما ومحكومين(شائعات الممالي 

 - 123 - 

                                                                                                                                                    

    3م.ج السخاوام ال روو اليمرع  ج1466تر  871يئمقع وعول مئ ع مع عمعع و خبع. توفى سنى 
 ج. 8   -7

 .349   – 348    2البقاقىم إظها  العصئ  و (596)
بئكاتم الزينى بئكات برن موسرى مقرولى يسربى القراتئا  ت راق   قظمقرع وصرا  فرى مقرام نظرام الزينى  (597)

المبرررك المقصرررئ  فرررى الممبكرررى  كرررا  محًبرررا لبئقيرررى قبيرررل األعا فرررى يرررش النرررا   فا ت عررر  لرررع األصررروات 
 ج. 46    5لال،قاو.ج ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج

 . 274    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (598)
 .24    5بن إيا م ب،ابع الزتو   جا (599)
ابن ظهيئهم قا ى مسى وقالمها. أفقى ود   و ط   لع، أ  بئع فى ال قع وغيئه.جأبو المحاسنم الر،ليل  (600)

 ج.829  2الشافى  ج
 .81   -80    5ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (601)
قادا يى  كرا  لرع لمصرئ يئمرى وافرئا  قب، هللا بن أيم، بن ةنبو م جمع بين الوةا ا ونظرا ا الخرا  واالسر (602)

وكبمررى نافرررذا ويرروا المرررال ال زيرررل  تررر القررربض قبيرررع ون ررى لقرررو  إلررى أ  مرررات بهرررا.ج ابررن إيرررا م بررر،ابع 
 ج.547   1الزتو   ج

صئغقم م كا  أميًئا مهاًلا جبيل الق،   فى سعى من المال  ك يرئ البرئ والصر،قات  سر ن لاإلسرسن، يى   (603)
 ج. 571    1ابن إيا م ب،ابع الزتو   جم.ج1359تر  761وتوفى 

األميئ بببا  البسقانىم أسقادا  السبطا   وأي، مقر،مى األلرو  وترو مرن المماليرك الناصرئيى أتبراع محمر،  (604)
م.جالمقئيرزام 1365ترر  762بن قيوو . ن اه الناصئ يسن من القاتئا  ر أقي، واسققئ والرى القبعرى. تروفى 

 ج. 69    1  و3السبوك  ج
 .278    10أبو المحاسنم الن وم  ج (605)
القمامرىم أقظررر كنيسرى لبنصررا ا لالبير  المقرر،   وترى فررى وسرر  الببر،  يحرري  بهرا سررو  ولهرر فيهررا مقبررئا  (606)

 ج. 396    4تسمى القيامى القققادتر أ  المسي  قام  قيامقع فيها.جياقوتم مع ر البب،ا   ج
 .250   -249    1ابن شاتينم نيل األمل  ج (607)
 .283    10أبو المحاسنم الن وم  ج (608)
يبب ا السالمىم بن قب، هللا الظاتئا  من مماليك الظاتئ  ر صيئه  اصسًيا  كا  ييةم االشق ال لرالعبر   (609)

    7م.جالحنببررىم شررذ ات الررذت   ج1408تررر  811يس ررئ الررقيوا والقيررام والصرر،قى. مررات مخنوًقررا سررنى 
 ج. 96

محم، بن إبئاتير المناوا  م قى دا  الع،ل  اسققئ فى ق راو الق راا بر،يا  مصرئ  ص،  ال،ين المناوام (610)
 ج. 664    2  و3م قوً ا قن ابن الميبش  وسئ النا  بواليقع.جالمقئيزام السبوك ج1388تر  597



  الثالث واألربعون  العدد                                                                  مجلة بحوث الشرق األوسط

 - 124 - 

                                                                                                                                                    
الببقينررىم ولررى الرر،ين أيمرر، بررن تقررى الرر،ين محمرر، بررن السررئاج قمررئ الببقينررى الشررافعى  قررزل قررن ق رراو  (611)

 -350    3م  وأد كقع المنيى فى ن س العام.ج البقاقىم إظها  العصئ  و1460تر  865عيى فى الشاف
 ج. 351  

 .31    4العسقينىم إنباو ال مئ  ج (612)
 .331    15أبو المحاسنم الن وم   ج (613)
 .  219    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (614)
 .250    2يا م ب،ابع الزتو   ج  ابن إ207    2  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (615)
ابن م ب م القا ى قيو ال،ين قبى بن م ب  الحنببرى  الحرانر لالر،يا  الشراميى  مرن أقيرا  دمشرش  كرا   (616)

 ج.59   3  و1فقيًها واقًظا لا ًقا فى مذتبع.جابن شاتينم نيل األمل  ج
ا   تحقيرررشم القئمررروط    .  العينرررىم ققررر، ال مررر236   –235    9العسرررقينىم إنبررراو ال مرررئ  ج (617)

639. 
 .33    1أبو المحاسنم يواد  ال،تو   ج (618)
 .275    5  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (619)
 . 271    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (620)
 .82    1الصيئفىم نزتى الن و   ج (621)
 .1020   –1019    2  و4المقئيزام السبوك  ج (622)
م  قنر،ه 1398ترر  801القا ى قبرى برن محمر، برن أقبرئ  الشرافعى  ولر، سرنى العيو قبى بن أقبئ م  (623)

  7م.جالحنببرىم شرذ ات الرذت   ج1457ترر  862عيقى لسا  وقر، ا قبرى الر، ول فرى النرا . تروفى سرنى 
 ج. 301 

 .268    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (624)
اتصررل لخ،مررى الصرراي  كررئير الرر،ين بررن قاسررر الكاشرر م كررا  صرربًيا  ررر قمررل غيًمررا مرر،ا سررنقين إلررى أ   (625)

ناترر  المنررراخ  فرررئأا منررع الن الرررى فئقررراه إلررى أ  ولرررى كشررر  الوجررع ال ئ رررى  فرررل ئا   ررر  شررر  لدسرررقادا يى 
 ج.  72    2فوليها.جالبقاقىم إظها  العصئ  و

 .440    5  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (626)
قرع مقئونرى لالعر،ل والخيرئ والئ راو والعر،ل  فكرا  قط  ال،ين الخ يئام كاتر  السرئ ب،مشرش  كانر  والي (627)

 ج. 235    3علك دااًل قبى صيت نيقع.ج البقاقىم إظها  العصئ  و
 .480    3أبو المحاسنم يواد  ال،تو   ج (628)
 .424    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (629)
 .198    6  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (630)
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 . 21    3ج ابن شاتينم الئوض الباسر  (631)
 .83    6  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (632)
 .20    3ابن شاتينم الئوض الباسر  ج( 633)
 .256الصيئفىم إنباو الهصئ     (634)
 . 108    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (635)
 .328    4المص،  السابش  ج (636)
 .259جا  نويلم الشابعات      (637)
 .322    12أبو المحاسنم الن وم  ج (638)
 . 178    1البقاقىم إظها  العصئ  و (639)
 .96    8  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (640)
ال رراةانىم ابررن أميررئ مسررى  أظهررئ العصرريا  و ررئج قررن الطاقررى والقرر  قبيررع يحيررى بررن شرربع أميررئ ينبررع  (641)

وال رئ .جابن  وعاب ى من قئو الح اة يقال لهر بنو إبئاتير  وكانوا يهاجمو  الح اج ويبحقو  بهرر األعا
 ج. 26    4إيا م ب،ابع  ج

 .55    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (642)
 . 252    4المص،  السابش  ج (643)
 .13ساق، الحا  ىم اإلسيم والشابعى     (644)
 . 398    2ابن الو دام تا يخ ابن الو دا  ج (645)
 . 2   4العسقينىم إنباو ال مئ  ج (646)
 .17    5مئ  جالعسقينىم إنباو ال ( 647)
 .658    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (648)
 .1090    3  و3المقئيزام السبوك  ج (649)
 . 19    8  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (650)
 .992    3السخاوام وجيز الكيم  ج (651)
 . 238    3  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج59    8  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (652)
 .101    12المحاسنم الن وم  ج أبو (653)
 . 493    1الصيئفىم نزتى الن و   ج (654)
 .133    3الئوض الباسر  ج (655)
 .225    9العسقينىم إنباو ال مئ  ج (656)
 . 647    2السخاوام وجيز الكيم  ج (657)
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 . 425    15أبو المحاسنم الن وم  ج (658)
 .298    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (659)
 .372    5  و2بن شاتينم نيل األمل  جا (660)
 .315    2  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج 69    16أبو المحاسنم الن وم  ج (661)
 .195    6  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (662)
 . 439    2اين إيا م ب،ابع الزتو   ج (663)
 . 293     16أبو المحاسنم الن وم  ج (664)
. جر،يئ لالرذكئ أ  مرا له روا لرع مرن ةوالرع صراد  أ  وقرع 203    3ج ابن شاتينم الرئوض الباسرر  (665)

 ج. 240    6  و2فى السنى القاليى .ج ابن شاتينم نيل األمل  ج
 .364   – 363    7  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (666)
 .226    3  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج21    8  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (667)
 . 227    3ب،ابع الزتو   ج ابن إيا م (668)
 .158قب، ال قات الهمص  فايز شب،ا م األلعاد الن سيى     (669)
 .282    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (670)
 .174    2  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (671)
اجعقرع وعلرك جئكس الخبيبىم األميئ آ و  الكبيئ  الذا اسرققئ مشريئ ال،ولرى و سرر أال يرقكبر أير، إال لمئ  (672)

 ج. 209    11فى قه، الظاتئ بئقوو.ج أبو المحاسنم الن وم  ج
 . 331   -330    2  و1  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج492    2  و3المقئيزام السبوك  ج (673)
 .331    2  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (674)
 .784    2  و3لسبوك  ج  المقئيزام ا 468    3ابن قا ى شهبىم تا يخ ابن قا ى شهبى  ج (675)
 .457    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (676)
 .359    1الصيئفىم نزتى الن و  واألب،ا   ج (677)
 .395    3العسقينىم إنباو ال مئ  ج (678)
 .474    1الصيئفىم نزتى الن و   ج (679)
    2  و1مرل  ج.  ابرن شراتينم نيرل األ666    3ابن قا ى شرهبىم ترا يخ ابرن قا رى شرهبى  ج (680)

398 . 
 . 909    2  و3  المقئيزام السبوك  ج294ابن دقماوم الن حى     (681)
 . 918    2  و3  المقئيزام السبوك  ج 334    1السخاوام وجيز الكيم  ج (682)
 .102    12أبو المحاسنم الن وم  ج (683)
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 .936    2  و3  المقئيزام السبوك  ج 335    1السخاوام وجيز الكيم  ج  (684)
  ابن إيا م ب،ابع الزترو   22    3  و1  ابن شاتينم نيل األمل  ج 297ابن دقماوم الن حى     (685)

 . 524    2  و1ج
 .26    4العسقينىم إنباو ال مئ  ج (686)
أ سطاام الظاتئا  من كبرا  أمرئاو الطببخانراه ةمرن الظراتئ بئقروو  ترولى نيالرى اإلسرسن، يى  وكانر  لرع  (687)

 ج. 11    2وافئا.ج الصيئفىم نزتى الن و   جيئمى 
 .494    1الصيئفىم نزتى الن و  ج  (688)
 . 23    3  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج  (689)
 . 517    2  و1  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج24    3  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (690)
 .272    5العسقينىم إنباو ال مئ  ج (691)
 .1169    3  و3سبوك  جالمقئيزام ال (692)
كانرر  تررذه قررادا ق،يمررى قنرر، السرريعين  أنررع إعا مررئض السرربطا  ينررزل ل ررئ  لررع ويبيعررع أليرر، األمررئاو   (693)

فيشقئيع أقئو األمرئاو إلرى السربطا  ويقصر،و ب منرع  وقر، فعرل علرك الظراتئ بئقروو واألشرئ  بئسرباا.جابن 
 ج.453    2إيا م ب،ابع الزتو   ج

 .728    2  و1  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج381    1لكيم  جالسخاوام وجيز ا(694)
 .739    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (695)
 . 52    13أبو المحاسنم الن وم  ج (696)
 .42    1  و4المقئيزام السبوك  ج (697)
 .  770    2  و1ابن إيا م ب،ابع الزتو  ج (698)
 .103    14أبو المحاسنم الن وم  ج (699)
 . 69    4  و1  ابن شاتينم نيل األمل  ج539    1  و4المقئيزام السبوك  ج (700)
 .58    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (701)
 .405    7العسقينىم إنباو ال مئ  ج (702)
 . 75    4  و1  ابن شاتينم نيل األمل  ج305    2القئمانىم أ با  ال،ول  م (703)
 .164    7الحنببىم شذ ات الذت   ج (704)
 .513    2  الصيئفىم نزتى الن و   ج425    7العسقينىم أنباو ال مئ  ج (705)
 .206    14أبو المحاسنم الن وم  ج (706)
 . 73    2ابن إيا م ب،ابع الزتو    ج (707)
 . 105    15أبو المحاسنم الن وم  ج (708)
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 . 154م هولم تا يخ األشئ  قايقباا     (709)
 .192    2تو   جابن إيا م ب،ابع الز  (710)
 . 247يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو     (711)
 .50    9العسقينىم إنباو ال مئ  ج (712)
 . 240    2  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج358    15أبو المحاسنم الن وم   ج (713)
 . 182    5  و2  ابن شاتينم نيل األمل  ج287    4الصيئفىم نزتى الن و   ج (714)
 . 128    1سنم يواد  ال،تو   جأبو المحا (715)
 . 298    2  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج373    5  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (716)
 . 265    1البقاقىم إظها  العصئ  ج (717)
 .164قيا، الكبيسىم منهج القئآ      (718)
 .99    2  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج674    2السخاوام وجيز الكيم  ج (719)
 . 452    15  أبو المحاسنم الن وم  ج285م   268    1البقاقىم إظها  العصئ  و (720)
 . 119    2الحمصىم يواد   م (721)
 .378    5  و2  ابن شاتينم نيل األمل  ج 312    2القئمانىم أ با  ال،ول  م (722)
 . 334    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (723)
 .273    2أبو المحاسنم يواد  ال،تو   ج (724)
 . 189   -188    2البقاقىم إظها  العصئ  و (725)
 . 352   -350    2المص،  السابش  و (726)
 . 42    6  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (727)
 . 34    2  ابن شاتينم الئوض الباسر  ج156    16أبو المحاسنم الن وم  ج (728)
 . 209    3ا  العصئ  و  البقاقىم إظه 736    2السخاوام وجيز الكيم  ج (729)
 . 177م هولم تا يخ األشئ  قايقباا     (730)
 .301    16أبو المحاسنم الن وم  ج (731)
 . 451    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (732)
 .259    3ابن شاتينم الئوض الباسر  ج (733)
 .452    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (734)
 . 303    16أبو المحاسنم الن وم  ج (735)

يونس بن قمئم  أ  بنى قمئ وأميئ قئو توا ا القببيى  قئ  لالك اوا والنه ى والش اقى  لكن كا  فيع )*( 
 ج.341    10قبى فى ال،ين  مات ساقًطا من قبى فئسع وق، قا و السقين.جالسخاوام ال وو اليمع  ج
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 .453    2ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (736)
 .305   -304    16أبو المحاسنم الن وم  ج (737)
 . 181.  م هولم األشئ  قايقباا    809    2ابن سباطم ص،و األ با   ج (738)
 .321الصيئفىم إنباو الهصئ     (739)
 . 61    3ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (740)
 .135    7  و2  ابن شاتينم نيل األمل  ج83    2السخاوام وجيز الكيم  ج (741)
 .491   -490  الصيئفىم إنباو الهصئ   (742)
 .197    7  و2  ابن شاتينم نيل األمل  ج216    1الحمصىم يواد   م (743)
 . 136    3ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (744)
 .160   -159    3ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (745)
 .3يوس  اإلد يسىم أسبحى الحئو الن سيى    (746)
م.ج ابرن شراتينم  1484ترر   889ر نيالى يب   ققل فى سرنى و دل م واله األشئ  قايقباا نيالى البيئا   (747)

 ج.53    7  و2نيل األمل  ج
 . 369    7  و2نيل األمل  ج (748)
 . 189    8  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (749)
 . 152    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (750)
 . 198    3  ج2الحمصىم يواد    م (751)
 . 312   -311    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (752)
 . 313    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج(753)
 .315   -314    4ن س المص،   ج (754)
 . 247   -246    3  ج2الحمصىم يواد   م (755)
 ايئ لكم  اةنر،ا  السربطا  ال رو ا لالقراتئا  كرا   جرًي ظالًمرا وم نوًنرا  وكرا  السربطا  يئاقيرع والنرا   (756)

 ج. 263    2م.ج الحمصىم يواد    م 1514تر   920مات سنى  واألنابئ تخشاه من أعاه 
 .369    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (757)
 . 35    5المص،  ن سع  ج (758)
 .56يسين يم،م اإلشاقى     (759)
 (.7سو ا المنافقو م اآليى) (760)
 .  352    14أبو المحاسنم الن وم  ج(761)
 . 343    4  و1ابن شاتينم نيل األمل  ج (762)
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 .1161   -1160    3  و4المقئيزام السبوك  ج (763)
يوس  ال مالىم يوس  برن قبر، الكرئير برن بئكرى الصراي  جمرال الر،ين نراظئ الخروا  الشرئيف. تروفى  (764)

 ج. 235    12م.جأبو المحاسنم المنهل  ج 1457تر   862
 . 13    6  و2ابن شاتينم نيل األمل  ج (765)
 .  103    16أبو المحاسنم الن وم  ج(766)
 . 251    2البقاقىم إظها  العصئ  و (767)
 . 337    2  ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج293    2أبو المحاسنم يواد  ال،تو   ج (768)
 .205   -203الصيئفىم إنباو الهصئ     (769)
 .369    4ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (770)
ها المماليرك قبرى الئقيرى  وترض إمرا شرهئيى )مشراتئا( المشاتئا والم امعىم تض ال ئاب  القض كا  ي ئ  (771)

  مصرئ  1أو أسبوقيى )م امعرى(.ج قاسرر قبر،ه قاسررم األسرواو المصرئيى فرض قصرئ سريعين المماليرك. ط
 ج. 85  84م.  2014تر 1434قين لب، اسات والبحو   

 . 7  -6    5ابن إيا م ب،ابع الزتو   ج (772)
 . 221   تالى أيم، فلادم شابعات العامى (773)
 .9محم، سي، عنطاويم اإلشاقات الكاعلى    (774)
 .8م    6قب، هللا األ ئام اإلشاقى وأ ئتا     (775)
 ( .18سو ا و  آيى  قر ) (776)
 .40ساق، الحا  ىم اإلسيم والشابعى      (777)
 . 136   -131جا  نويل م الشابعات     (778)
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 ثبت بأسماء المصادر والمراجع
 لقرأن الكريمأواًل: ا

 ثانًيا: المصادر العربية:ـ
 م(:1524ه/930ابن إياس، محمد بن محمد بن أحمد الحنفى )

  القاتئا  الهي ى المصئيى العامى 2ب،ابع الزتو  فى وقابع ال،تو . تحقيشم محم، مصط ى. ط -
 م. 1982تر  1402لبكقاو 

 ابن بطوطه، محمد بن عبد هللا اللواتى:
 تر.1405ملسسى الئسالى   -  بيئوت4حقيشم قبى المنقصئ الكقانى. ط يبى ابن لطوعى. ت -

 م(:1377ه/779ابن حبيب، الحسن بن عمر )
  1تذكئا النبيع فى أيام المنصو  و نيع. تحقيشم محم، محم، أمين. القاتئا. دا  الكق  والو ابش القوميى  ط -

 م.  2010تر  1431
م، محم، أمين  القاتئا. دا  الكق  والو ابش ر، ا األسيك فى دولى األتئاك. تحقيشم مح

 - م.2014تر 1435القوميى 
 م( :1231ه/628ابن حماد، محمد بن على)

 م.1980دا  الصحوا   –مصئ  -أ با  مبوك بنى قبي،. تحقيشم تهامى النقئا  قب، الحبير قويس -
 م( :1406ه/808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد المغربى)

  المسمى العبئ وديوا  المبق،أ والخبئ فى أيام العئو والع ر والبئ ئ ومن قاصئتر من تا يخ ابن  ب،و  -
 م.1971تر  1319لبنا .  –بيئوت  –عوا السبطا  األنبئ. ملسسى االقبمى

 م( :1282هـ/ 681ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر) 
 م.1968 -  ال قافى  بيئوت  لبنا وفيات األقيا  وأنباو أبناو الزما . تحقيشم إيسا  قبا   دا - 

 م( :1406ه/809ابن دقماق، صارم الدين بن ايدمر العالئى)
  المسقبى العصئيى  صي،ا  1الن حى المسسيى فى ال،ولى القئكيى. تحقيشم قمئ قب، السيم ت،مئا. ط -

 م.1999تر  1420بيئوت  
 م(:1552هـ/960ابن زنبل الرمال، الشيخ أحمد )

ك أو واقعى السبطا  ال و ا مع سبير الع مانى  تحقيشم قب، المنعر قامئ  الهي ى المصئيى آ ئا الممالي -
 م.1998العامى لبكقاو  

 م( :1520ه/926ابن سباط، حمزه بن أحمد بن عمر)
 –عئاببس  لبنا  –  جئو  بئ 1ص،و األ با . تا يخ ابن سباط. تحقيشم قمئ قب، السيم ت،مئا. ط -

 م.1993تر  1413
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 م( :1514ه/920شاهين الحنفى، زين الدين عبد الباسط الظاهرى) ابن
  المسقبى العصئيى  صي،ا  بيئوت  1نيل األمل فى عيل ال،ول. تحقيشم قمئ قب، السيم ت،مئا  ط -

 م.2002تر  1422
 -  المسقبى العصئيى1الئوض الباسر فى يواد  العمئ والقئاجر  تحقيشم قمئ قب، السيم ت،مئا  ط  -ر

 م.2014ه   1435بيئوت   -،اصي
 م( :1397ه/800ابن صصرى، محمد بن أحمد)

 م. 1963كالي و نيا   -ال، ا الم ي ى فى ال،ولى الظاتئيى. تحقيشم ولير م . بئينئ  بئكبض -
 م( :1546ه/953ابن طولون، شمس الدين محمد)

ى المصئيى العامى لبقللي  م انهى الخي  فى يواد  الزما . تحقيشم محم، مصط ى  القاتئا  الملسس -
 م. 1964تر  1384واألنباو والنشئ  

 م(:1422هـ/826ابن العراقى، ولى الدين أبى زرعه أحمد بن الحسين)
 1409  ملسسى الئسالى  بيئوت  1الذيل قبى العبئ فى  بئ من غبئ. تحقيشم صال  مه،ا قبا   ط -
 م. 1989تر  

 م( :1447ه/851ابن قاضى شهبه، تقى الدين أحمد األسدى)
 المعه، العبمى ال ئنسى لب، اسات العئ يى  د ر ت -دمشش -تا يخ ابن قا ى شهبع. تحقيشم ق،نا  د وي  -

 م( :1331ه/732ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي)
 الب،ايى والنهايى  مسقبى المعا    بيئوت  د. ت -

 م(:1311هـ/711ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقى المصرى)
 بيئوت  د.ت. -  دا  صاد 1لسا  العئو. ط -

 م( :1348ه/749ابن الوردى، زين الدين عمر)
 م.1969تر 1389. المطبعى الحي، يى  الن   2تا يخ ابن الو دا. ط -  

 م(:888هـ/275أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني)
  القاتئا  دا  القلصيل  1   طالسنن  تحقيشم أبو تئاو قادل محم،   أبو قمئو قماد ال،ين بن قبا -

 م.2015تر 1436
 م( :1470ه/874أبو المحاسن،جمال الدين بن تغرى بردى)

 م.1930كالي و نيا   -منقخبات من يواد  ال،تو  فى م،ا األيام والشهو   يئ تا م ولير بيئ  -
 م. 1939تر   1358القاتئا  –الن وم الزاتئا فى مبوك مصئ والقاتئا. دا  الكق  المصئيى  -
المنهل الصافض والمسقوفى لع، الوافى. تحقيشم محم، محم، أمين  القاتئا . مئكز تحقيش القئا . الهي ى  -

 م. 1986المصئيى العامى لبكقاو  
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مو د البطافى فض من ولى السبطنى والخيفى  تحقيشم نبيل محم، قب، العزيز  القاتئا  دا  الكق  والو ابش  -
 م.1997القوميى  

 م.1999  دا  الكق  المصئيى  القاتئا  2،ليل الشافى قبى المنهل الصافى. تحقيشم محم، فهير شبقوت  طال -
 م( :1404ه/1116اسطفانوس الدويهى)

 م.1951لبنا   المطبعى الكا ولوكيى   -تا يخ األةمنى. نشئهم األو فئدينا  توتل اليسوقى  - 
 م( :1339ه/739البرزالى، القاسم  بن محمد بن يوسف)

  المسقبى 1المقق ى قبى كقاو الئو قين المعئو  بقا يخ البئةالى. تحقيشم قمئ قب، السيم ت،مئا. ط -
 م. 2006تر  1427لبنا .  -صي،ا -العصئيى

 م(:1480هـ/885البقاعى، إبراهيم بن عمر)
 -لعوفىإظها  العصئ ألسئا  أتل العصئ المعئو  بقا يخ البقاقى. تحقيشم محم، سالر بن ش،ي، ا -

 م. 1993تر  1414  1الئياض  ط
 م( :1325ه/725بيبرس، الدودار)

 -م. 2001ة ،ا ال كئا فى تا يخ اله ئا. تحقيشم ة ي،ا محم، قطا  القاتئا  قين لب، اسات والبحو     
  تر  تحقيشم قب، الحمي، صال702مخقا  اال با . تا يخ ال،ولى األيو يى ودولى المماليك البحئيى يقى سنى  -

 م. 1993تر   1413 -القاتئا -  ال،ا  المصئيى الببنانيى1يم،ا . ط
 مالجبرتى، عبد الرحمن بن حسن

 بيئوت . د. ت -ق اب  اآل ا  فى القئاجر واأل با   دا  ال يل -
 م(:1527هـ/934الحمصى، أحمد بن محمد بن عمر)

  المسقبى العصئيى  صي،ا  1،مئا  طيواد  الزما  ووفيات الشيوخ واألقئا . تحقيشمقمئ قب، السيم ت  -
 م. 1999تر  1419بيئوت  

 م( :1679ه/1089الحنبلى، أبو الفالح عبد الحى العماد)
 تر 1351شذ ات الذت  فى أ با  من عت . القاتئا. مسقبى الق،     -

 ( :1335ه/736الدودارى، أبو بكر عبد هللا)
لمبك الناصئ. تحقيشم تانس  و ئت  ويمئ. القاتئا  كنز ال،   وجامع ال ئ . ال،  ال ا ئ فى سيئا ا  -

 م. 1960تر   1379المعه، األلمانى ل  ا . 
 م( :1268هـ/ 666الرازى، محمد بن أبى بكر بن عبد القادر)

 م. 1995تر   1415 -بيئوت -مخقا  الصحات. تحقيشم محمود  اعئ  مسقبى لبنا  - 
 م(: 1496هـ/902السخاوى، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن)
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  ملسسى الئسالى  1وجيز الكيم فى الذيل قبى دول اإلسيم  تحقيشم لشا  قواد معئو  وآ ئو   ط -
 م 1995تر  1416بيئوت  

 م.1998دا  المسقبى   -بيئوت -ال وو اليمع ألتل القئ  القاسع -
 م( :1505ه/911السيوطى، جالل الدين)

  1لئو ى. تحقيشم محم، الششقاوا. دا  األفاو العئ يى  طكوك  الئو ى فى تا يخ النيل وجزيئا ا -
 م.2002تر  1422

 م(:1834هـ/1250الشوكانى، محمد بن على)
 د. ت.  -بيئوت -الب،  الطالع لمحاسن من لع، القئ  السالع  دا  المعئفى -

 م( :1317هـ/717الصفدى، الحسن بن أبي محمد الهاشمي العباسي)
تر.  717ى مخقصئ سيئا من ولى مصئ من المبوك  يل خ من ال ئاقنى يقى نزتى المالك والممبوك ف -

 م. 2003تر   1424بيئوت   -  المسقبى العصئيى1تحقيشم قمئ قب، السيم ت،مئا. ط
 م( :1363ه/764الصفدى، صالح الدين خليل)

تر   1418  1ط -أقيا  العصئ وأقوا  النصئ. تحقيشم قبى أبو ةي، وآ ئو   دا  ال كئ  بيئوت  لبنا   -
 م. 1998

 م( :1494هـ/900الصيرفى، على بن داود الجوهرى)
نزتى الن و  واألب،ا  فى توا يخ الزما . تحقيشم يسن يبشى  القاتئا  دا  الكق   مئكز تحقيش القئا    -

 م.1970
  -م.1970إنباو الهصئ للبناو العصئ. تحقيشم يسن يبشى  القاتئا. دا  ال كئ العئ ى  

 م(:1699هـ/1111المكى، عبد الملك بن حسين الشافعى) العاصمى
سم  الن وم العوالى فى أنباو األوابل والقوالى  تحقيشم قادل أيم، قب، الموجود  قبى محم، قوض   - 

 م. 1998تر   1419بيئوت   دا  الكق  العصئيى  

 م(:1448هـ/852العسقالنى، أحمد بن على بن حجر)
  يي،  ألاد  ال،كن  الهن،  2المابى ال امنى  تحقيشم محم، قب، المعي،  ا   طال،   الكامنى فى أقيا    -

 م.1972تر  1392
 -تر.1400  القاتئا  المسقبى السب يى  2فق  البا ي لشئت صحي  البخا ا  تحقيشم مح  ال،ين الخطي   ط 

 -م.1986تر   1406  لبنا  -بيئوت -  دا  الكق  العبميى2إنباو ال مئ للبناو العمئ فى القا يخ . ط
 بيئوت  د. ت.  –اإلصالى فى تمييز الصحالى  دا  ال يل  -

 م( : 1451ه/855)العينى، بدر الدين محمود
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تر   1409  القاتئا  1قق، ال ما  فض تا يخ أتل الزما . تحقيشم قب، الئاةو الطنطاوا القئموط  ط -
 م. 1989
 –القاتئا  –ن المماليك. تحقيشم محم، محم، أمين قق، ال ماقى فى تا يخ أتل الزما . قصئ سيعي -

 م.  1992تر   1412الهي ى المصئيى العامى لبكقاو  
 م(:1344هـ/745الفاخرى، بدر الدين بكتاش)

تر  1431  المسقبى العصئيى  صي،ا  بيئوت  1تا يخ ال ا ئا. تحقيشم قمئ قب، السيم ت،مئا  ط - 
 م.2010

 :م (1610هـ/1019) القرمانى، أحمد بن يوسف
بيئوت   -  قالر الكق 1أ با  ال،ول وآ ا  األول فى القا يخ. تحقيشم أيم، يطي   فهمى سع،  ط - 

 م.1992
 مجهول :

تر ويقى 554تا يخ المبك األشئ  قايقباا. يل خ الكقاو من قه، الناصئ صيت ال،ين األيو ى سنى   -
  المسقبى العصئيى  صي،ا  بيئوت  1ت،مئا  ط تر. تحقيشم قمئ قب، السيم877قه، األشئ  قايقباا 

 م.2003تر  1424
 م(:874هـ/261مسلم،أبي الحسين بن الحجاج القشيري)

 م.1954صحي  مسبر  تحقيشم محم، فلاد قب، الباقض  القاتئا  الحببض  -

 م(:1358ه/759مفضل بن أبى الفضايل )
 ئي، فيما لع، تا يخ ابن العمي،. تحقيشم ببوش  تا يخ سيعين المماليك المعئو  لالنهج الس،ي، وال،  ال-

 م.2004إدجا . فئنسا  لا يس 

 م( :1442ه/845المقريزى، تقى الدين أحمد بن علي)
ل نى القللي  والقئجمى والنشئ   -السبوك لمعئفى دول المبوك  نشئهم محم، مصط ى ةيادا  القاتئا - 

 م.1939
ققبا  بذكئ الخط  واأل ا   منشو ات دا  ايياو العبوم  الخط  المقئيزيى المسماه لالمواقو واال  -

 م.1959لبنا  
 م( :1333ه/733النويرى: شهاب الدين أحمد)

تر  1412الهي ى العامى لبكقاو   –القاتئا  –نهايى األ و فى فنو  األدو. تحقيشم الباة العئينى   -
 م.1992
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  القاتئا. دا  الكق  والو ابش 1شبقوت. طنهايى األ و فى فنو  العئو. تحقيشم فهير محم، قبوا  -
 م. 2002تر  1423القوميى  

 م( :1367ه/768اليافعى اليمنى، أبو محمد عبد هللا بن سعد بن على بن سليمان)
  2مئآا ال نا  وقبئا اليقظا  فى معئفى ما يعقبئ من يواد  الزما   القاتئا  دا  الكقاو االسيمى  ط  -

 م.  1993تر  1413
 م( :1229ه/626الحموى، أبوعبد هللا) ياقوت
 مع ر البب،ا   دا  ال كئ  بيئوت  د. ت.  -

 ثالًثا: المراجع العربية:
 عبد الرازق الطنطاوى القرموط: 

 م.2009تر   1430العيقات بين الشئو وال ئو فى العصو  الوسطى  القاتئا   -
 عبد هللا األثرى: 

 اإلسيمض  دا  ابن  زيمى  د.ت.اإلشاقى وأ ئتا السيىو قبى الم قمع  -
 على إبراهيم حسن:

 م.1944تا يخ المماليك البحئيى وفى قصئ الناصئ بوجع الخصو . القاتئا. مسقبى النه ى المصئيى   -
 قاسم عبده قاسم: 

 م.2014تر 1434  مصئ  قين لب، اسات والبحو   1األسواو المصئيى فض قصئ سيعين المماليك. ط -
 عويضه: كامل محمد محمد

 م.1996تر   1416  1قبر ن س اإلشاقى  دا  الكق  العبميى  بيئوت  لبنا   ط -
 محمد سيد طنطاوى:

 م.2001تر 1421  القاتئا  دا  الشئوو  1اإلشاقات الكاعلى وكي  يا  ها اإلسيم  ط -
 مهالة أحمد فؤاد

مل مسسويع(. د اسات م موقى شابعات العامى وأياديث الخاصى )نموعج يوا ام توامل القويي،ا  شوا -
  من كقاو األمى وال،ولى والقا يخ والمصابئ  مسقبى السالمى  قما   الشبسى العئ يى ليلحا  والنشئ. د.ت.

 رابًعا: المراجع المترجمة
 نويل كابفيرير: -جان
  1  لبنا   طالشابعات. الوسيبى اإلقيميى األق،م فى العالر  تئجمىم تانيا ناجيا  دا  الساقى  بيئوت  -

 م.2007
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 خامًسا: الرسائل العلمية
 حسين أحمد حسين حمد: 

اإلشاقى فى  وو السنى النبويى  د اسى مو وقيى   سالى ماجسقيئ  غزا  ال امعى اإلسيميى  قسر  -
 م. 2015تر   1436الح،يث الشئيف وقبومع  

 يوسف بن على بن يوسف اإلدريسى:
   سالى ماجسقيئ  المئكز العئ ى لب، اسات األمنيى والق، ي   أسبحى الحئو الن سيى الشابعات -

 م.1989تر  1409الئياض 
 سادًسا: الدوريات والمقاالت:

 عبد الفتاح عبد الغنى الهمص/ فايز كمال شلدان: 
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 ملخص البحث

 شائعات المماليك )حكاًما ومحكومين(
 م(1517-1250هـ / 648-922)

 
إ  اإل جا  واإلفك والخوض مع الخاب ين داو ق،ير  فبين الحرين والحرين نسرمع قرن شرابعات       

برروم المن رربطىعات المررنهج تبررث وتنشررئ وأناعيرر  تبعررث وتئسررل  يقالصرربح  اإلشرراقى قبًمررا مررن الع
والقواقرر، واألسررس  وأصررب  مررن أعبررش اإلشرراقى لررع أترر،ا  محرر،دا ومخطرر  لهررا  ولررذا ففنررع يسرربك فررض 

 تحقيقها عئيًقا منظًما من شلنع أ  يصل إلى المئاد ويصي  اله،  ب،قى.
،ا ولكل شابعى جمهو تا  وأنس  مناخ النقشا تا بوص ها سبوك غيئ سروي ترو الحاجرى والئغبرى الشر،ي

لمعئفى األ با  فاإلنسا  لطبيعيقع ش و  لال ،ي، من األ با  وق اببها  فيصر،و مرن الوتبرى األولرى 
ما يسرمعع مرن أ برا   وال يقئيرث يقرى يقبرين مرن صر،قها   رر ينقبهرا ويشريعها برين النرا  قبرى أسرا  

تئدير،تا دو  أنها يقابش ومسبمات ال تقبل ال ،ل  يقرى فرقن الك يرئ بنشرئ ترذه اإلشراقات واأل برا  و 
 النظئ فض النقابج.

إ  المنهج اإلسيمض يقوم قبى الص،و فض القرول واليقرين فرض الخبرئ  ولرذا فرف  كرل  سرا ا  وكرل غرر 
وتررر أصرراو النررا  لسرررب  الشررابعى  فمررن  ددتررا ونشرررئتا لررع نصرري  مررن اإل رررر فيهررا و عا كررا  األمرررئ 

 ها.نذلك  ففنع من الواج  شئًقا وققًي الق ب  من األ با  وصحق
ولما كا  تذا المو وع  بيش لالعنايى واالتقمام فمن تنا كانهذا البحث الذي يه،  إلى إلقراو ال روو 
قبرررى الشرررابعات السياسررريى واالجقماقيرررى واالققصررراديى القرررض سرررادت فرررض قصرررئ المماليرررك ونالررر  مرررن 

أل رررئا  السررريعين والئقيرررى قبرررى السرررواو  مرررع عكرررئ أسررربابها إ  وُجررر،ت  أو اسرررقنقاجها إ  ُ  يررر   وا
الحسرريى والمعنويررى القررض تئتبرر  قبيهررا  وأسررالي  المماليررك فررض مواجهررى الشررابعات القررض لحقرر  بهررر  أو 
مواجهقها قبل أ  تقع ما أمسنهر علك  مع تو ي  موق  اإلسيم من الشابعات وكي يى مواجهقها وفًقرا 

 لقعالير اإلسيم.
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Research Summary 
Rumors of Mamluks (rulers and ruled) 

(648-922h / 1250-1517) 

 

 he rumors and rumors spread and spread and lies sent and sent, 

until the rumor became a science of discipline with the curriculum and rules 

and foundations, and has become a rumor has a specific goals and planned, 

and therefore he is pursuing in a systematic way It would reach the target 

and hit the target accurately. 

 And every rumor has its audience, and the most appropriate 

climate for its spread as an abnormal behavior is the need and desire to 

know the news, human nature inherently passionate about the new news and 

wonders, Vesdq at first sight of the news, and does not hesitate to prove it 

sincerity, then transmitted and shared among people on the basis that it 

Facts and Muslims are indisputable, so much fascinated by the 

dissemination of these rumors and news and echo without considering the 

results. 

 The Islamic approach is based on truthfulness in the sayings and 

certainty in the news, and therefore every loss, and every cloud and they are 

infected people because of the common, it is echoed and published a share 

of sin in it, and if so, it is obligatory to legitimize and confirm the news and 

correct. 

 Since this subject is worthy of care and attention, this research 

aims at shedding light on the political, social and economic rumors that 

prevailed in the Mamluk era and gained from both the sultans and the 

parish, including their reasons, if any, And the Mamluks' methods of dealing 

with the rumors that they were subjected to, or confronting them before they 

could, as well as clarifying Islam's position on the rumors and how to 

confront them according to the teachings of Islam.  
 
 
 


