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تناول البحث موضوع )األعياد واالحتفاالت في مصر من خالل كتاب درر 

"( وتعتبر ٘ٗٛ"تالعقود الفريدة في تراجم االعيان المفيدة لممقريزي 
االحتفاالت من الموضوعات الميمة التي تستحق الدراسة، اذ توضح العديد 
من جوانب الحياة العامة السياسية واالجتماعية خاصة االحتفاالت التي 
اعتنى بيا السالطين، والتي عكست العالقة بين السمطة والعامة، وتعكس 

ن السالطين حاولوا من ىذِه االعياد واالحتفاالت مدى تقدم المجتمع، أل
 خالل ذلك اظيار االستقرار السياسي واالقتصادي.
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Abstract: 

Muslims in the Mamluk era celebrated many religious 

and religious ceremonies, as well as celebrations and 

family celebrations as well as the Royal celebrations. 

 I have divided my topic into three topics, 
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events, which included Eid al-Fitr and Eid al-Adha and 

celebrate the birth of the Prophet and the nights of 

delegations, 

 The second section included the family 

celebrations and ceremonies which represented marriage 

and celebration of birth and circumcision. The third topic 

dealt with the Royal celebrations 

Keywords: 

Events 

Celebrations 

Egypt 

bilad alshshami 

darar aleuqud alfaridat  

almaqrizi. 

 

 ©Authors, 2020, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)ٕٕٖٚ ) 
 

 المناسبات واالحتفاالت الدينية: االول:المبحث 

العصر الممموكي بمناسبات دينية معينة وكان من اىم ىذِه  أحتفل المسممون في      
 المناسبات واالحتفاالت ىي: 

 -عيد الفطر واالضحى: -1

اىتم المماليك باالحتفاالت والمناسبات وكان عيد الفطر واالضحى من اىم تمك      
االحتفاالت الدينية فبعد شير رمضان في عيد الفطر يمتقي المسممون ويتصافحون بعد صالة 

، فيقوم المسممون بإيقاد المشاعل والفوانيس وتزيين الطرقات واالسواق ويييأ الناس (ٔ)العيد
دة، ويخرجون لزيارة القبور، ثم التنزه ثم بعدىا عيد االضحى الذي تقام فيو المالبس الجدي

 ،     (ٕ)االضاحي وتقام نفس المراسم السابقة
ويعتبر عيد الفطر وعيد االضحى ىي من االعياد الشرعية، ألنيا ترتبط بأركان الشريعة     

االسالمية وىي الصيام في رمضان والعيد الثاني بفريضة الحج الى بيت اهلل الحرام، وقال 
ن ىما عيد الفطر وعيد عيداالقمقشندي: " ان الذي وردت بو الشريعة وجاءت السنة 

 .  (ٖ)"االضحى
فاحتفمت الدولة الممموكية بعيد الفطر بصورة رسمية، في نياية رمضان اذ يصعد ناظر        

، ويصعد االمراء في (٘)، الى القمعة في موكب كبير يحممون خمع العيد الى السمطان(ٗ)الخاص
ليمة العيد لتقبيل يد السمطان وتينئتو ثم ينزل السمطان صباحًا لتأدية صالة العيد في موكب 

 .(ٙ)بعد الصالة بمد سماط  حافل بمغت تكاليفو في بعض السنوات خمسين الف درىم ضخم
ويوافق عيد االضحى آخر يوم من ايام الحج فيجيز المسممون االضاحي منذ ليمة        

العيد ويخرجون إلداء صالة العيد وكذلك لزيارة المقابر بزينة كاممة، وانتقد ذلك ابن الحاح 
. ييتم السمطان بمثل ىذه االعياد الدينية فبعد ان يخرج مع (ٚ)السالمواعتبر ذلك مخالف ا

امرائو ومماليكو إلداء صالة العيد في موكب عظيم ويتوجو لذبح االضاحي وتوزيع المحم 
 . (ٛ)والنحل
، (ٜ)ففي يوم عيد النحر قام االمير برسباي الدقماقي ومعو السمطان الصالح بن ططر      

مى صالة العيد ومعو االمير قصروه ثم مضى بعد الصالة والخطبة لذبح الى جامع القمعة وص
 (ٓٔ)االضاحي ، وأخذ يموم االمير جانيك لتأخره عن الطموع لصالة العيد عن السمطان

 -المولد النبوي الشريف: -2
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اذ صرفت الدولة الممموكية وانفقت الكثير من أجل ىذِه المناسبة المباركة والدة سيد          
(، باإلضافة الى ما يعم عمى العامة من الصدقات والخيرات التي توزع ات محمد )الكائن
 . (ٔٔ)عمييم

وجد في عصر الدولة الممموكية وخصوصًا في بالد الشام القراء إلحياء المولد النبوي        
، كما (ٕٔ)الذين يتصفون بالصوت الَحسن الذي يثير المشاعر النفسية لبعض الحضور

، فيظيرون معالم الفرح واالستبشار (ٖٔ)ابة وغيرىابالطرب من الدف والش استخدموا آالت
( وما وقع في مولده من بمولدِه فيجتمع الناس لقراءة القرآن ورواية االخبار عن بعثتِو )

 .(ٗٔ)احداث
ويذكر المقريزي أن القاىرة كانت تشيد احتفاالت كثيرة بيذِه المناسبة فكان اسماعيل بن       

، الذي كان يسكن القاىرة يقيم احتفااًل سنويًا ويتوافد الناس اليو من كل (٘ٔ)نبابييوسف األ
االقطار بأنو يعمل المولد النبوي في كل سنة فيخرج بياض اىل مصر والقاىرة اليو فتضرب 
الخيم بجانب زاويتو التي في الجيزة ويعقد السوق ويجتمع بيا النسوان والشبان وخمٌق كثير 

م( ويذكر فييا كثرت اختالط النسوان ٖٛٛٔىـ/ٜٓٚير ربيع االول سنة )وكان ذلك في ش
 .(ٙٔ)والمردان واوقدت الشموع بمال كثير

وقد عاب المقريزي تمك االحتفاالت لما يحدث فييا من الفسوق لكثرة االختالط ، فتواتر الخبر  
خمسين فارغة انو وجد في صبيحة تمك الميمة من ِجراْر الخمر التي شربت في الميل فوق ال

ممقاة حول الزاوية في المزارع، فأرسل اهلل ليم ريحًا في صباح ليمة المولد أدت الى اقتالع 
، اما السمطان الممك الظاىر (ٚٔ)الخيم وسفت الوجوه بالتراب ولم يقدر احد عمى ركوب الفيل

ي برقوق كان يرسل عمى الشيخ برىان الدين بن زقاعة، في كل سنة ليحضر المولد النبو 
 . (ٜٔ)بقمعة الجبل (ٛٔ)الشريف شير ربيع االول

 -ليالي الوقود: -3
بعد المولد النبي يذكر ليالي الوقود من االحتفاالت التي اىتم بيا المسممون في العصر        

الممموكي وتتمثل اىميا ليمة شير رجب والسابع والعشرون منو ليمة االسراء والمعراج وليمة 
النصف من شعبان فكان الناس يقومون ببعض المراسيم منيا صيام نصف شعبان واشعال 

، تحدث المقريزي في درره عن قاضي القضاة جمال (ٕٓ)الجوامع وشراء الحموى االنارة في
، حسب ما قَص لو، انو اجتمع في قصر الظاىر برقوق في قمعة الجبل (ٕٔ)الدين الممطي
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م( وكان في الجمع عدة قضاة وقد تصرف في ٜٖٛٔىـ/ٔٓٛلمتينئة بغرة شير شعبان سنة )
 . (ٕٕ)يره، والعمم عند اهللىذا الجمع بصورة غير الئقة فمم يحمد س

 المناسبات واالحتفاالت العائمية: المبحث الثاني :
 الزواج:    -1
ومن المناسبات العائمية في مصر والشام والحجاز في العصر الممموكي تمثمت بالزواج       

والختان واستقبال مولود فاىتمت العوائل الممموكية في عصر المماليك بكثرة االحتفاالت 
والتفاخر في احياء االفراح حتى انيم كانوا يبيعون ثيابيم ويقترضون االموال من اجل ان 

 .(ٖٕ)كيتباىى بذل
اما الزواج فقد اكدت الشريعة االسالمية عمى ضرورة موافقة البنت عمى الزواج من        

الرجل اال انو في العصر الممموكي كان الرأي االول واالخير الى والد البنت في اختيار زوجيا 
نت ، وتمثمت الخطبة كانت اول مراحل الزواج وقد اختمفت وتباي(ٕٗ)وربما تشاركو االم في ذلك

بين الطبقتين بالنسبة لمطبقة الخاصة تكون فييا الفتاة ذات حسب ونسب وليست بحاجة الن 
 .   (ٕ٘)توصف حتى يقوم الرجل بخطبتيا

اما الطبقة العامة فتكون الخاطبة ليا دور ميم وىي التي تتردد لمبيوت لبيع االقمشة         
، أو قد تقوم االم واالخت (ٕٙ)ةوالعطور والتعرف عمى احوال النساء وتسييل ميمة الخطب

، واتسم مير (ٕٚ)بالبحث لو عن العروس المناسبة في البيوت حينما يرغب الرجل في الزواج
الزواج في فئة المماليك من السالطين واالمراء واالكابر وغيرىم بالمبالغ الباىضة لنساء ىذا 

عندما قدم  (ٕٛ)شقي الحسنيالعصر نظرًا لثراء ىذه الطبقة، فيذكر ان الشريف شمس الدين الدم
بالد اليمن بتجارتو ليذىب الى اليند فسار بالبحر وخرج لو السراق واخذوا بضاعتو في مدينة 
لم يورد ذكرىا المقريزي، فسأل عن كبير اىميا واجرى لو الالزم وكان الشريف شمس الدين 

ه، فمم اجد ُبدًا يحضر مجالسو فذكر انو في احدى المجالس زوجني ابنتو عمى مبمغ عظيم سما
 . (ٜٕ)من قبول النكاح

وقد وجد اختالف في قيمة المير أو الصداق ويعود ذلك الى حالة العروسين اذا ما         
قورن بين الطبقات في عصر المماليك فقدم محمد بن احمد  بن حسين الحجازي 

ة فراقبيا حتى ، فيذكر انو طاف في البيت العتيق فرأى امرأة اقبمت تطوف بالكعب(ٖٓ)المصري
أكممت طوافيا أي بعد أن اكممت  ركعتي الطواف خرجت الى بيتيا، فسأل عنيا فاذا ىي 
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خمت من الزوج فخطبيا وتزوج بيا عمى ان يكون ليا كل يوم دينارذىب وكان يممك مئة دينار 
 .(ٖٔ)فمما انتيى عنده المئة دينار ازداد ىمو وغمو

بمئة الف دينار َفسرُه ذلك، وعندما عرف صاحب  وخرج ليأخذ العمرة فوجد كيس          
الكيس ذىب الى داره فاخرج لو ثالثة اكياس فييا ثالثة االف درىم فقال لو صاحب الكيس ان 
بعض اصحابي دفعوا الي ىذه االربع اكياس، والقى بواحدة منيا فمن عرفيا اعطى اليو بقيت 

وكان ذلك في رجب سنة االكياس، فرجع الى أىمو مسرورًا وتينأ بيا دىرًا 
. وىنا يبين لنا انُو اتفق معيا عمى ان يكون ميرىا كل يوم دينار من (ٕٖ)م(ٜٓٗٔىـ/ٜٓٛ)

 ذىب. 
وكانت المرأة في العصر الممموكي تتزوج وىي صغيرة السن وقد ذكر المقريزي اسماء         

يعرف بـنعم ، قد تزوجت وىي بعمر اثنى عشر سنة عمى رجل (ٖٖ)بنت محمد بن عبد الرحمن
الدين الميمبي ثم فارقيا، وتزوج منيا والد المقريزي ولو منيا غير المقريزي ىما محمد 

، كما كان الرجل عندما يفكر بالزواج ينظر الى ماليا فتزوج ابو محمد بدر (ٖٗ)وحسن
، من خديجة بنت ابن الكويك وماتت عمى ماٍل جم فورث منيا مأوصى بو دينُو (ٖ٘)الدين

 .(ٖٙ)م(ٕٖٚٔىـ/ٗٚٚفي القاىرة من جمادي االولى سنة ) وتوفي بعدىا
ومنيم من اتخذ الزواج وسيمة لتحقيق مأربِو في تولي منصب اداري ميمة وقد ذكر         

، تزوج من ابنة قاضي القضاة  (ٖٚ)المقريزي ان قاضي القضاة ابو محمد تقي الدين الزبيري
موفق الدين عبداهلل الحنبمي الذي بعد فترة استخمفُو عمى الحكم في القاىرة ومصر وقد ذاع 

 .(ٖٛ)صيتُو وعال شأنو وشيرتو بين الناس
كانت مراسيم الزواج واالحتفال بالعرس تتم بأعداد قاعة العروسين واحضار المغنيات         

يجتمع الناس في ساحة فسيحة ويعزف الطبال والزمار الى العزف في الالتي يحممن الشموع، و 
 .(ٜٖ)مثل ىذِه االحتفاالت

وتعد الوالئم من قبل الزوج لؤلىل واالصدقاء حتى وان كانت حالة الزوج فقيرة فيستدان        
من أجل ذلك، وكانت وليمة خاصة لمنساء واالخرى لمرجال ثم بعد ذلك يتوجو العريس قاصدًا 

 .(ٓٗ)العروس في موكب كبير بيت



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)ٕٕٚٚ ) 
 

اختمف االحتفال بالزواج عند الطبقات العميا من اصحاب المناصب من ناحية البذخ        
والصرف فكانت مدة االحتفال بالزواج تتراوح من ثالثة الى سبعة ايام بميالييا،  فقد استمر 

ر لدييم وليمة العرس من ، وتعتب (ٔٗ)االحتفال بزواج السمطان الظاىر برقوق سبعة ايام بميالييا
والئم االبية والثراء في العصر الممموكي التي يقيميا السالطين واالمراء ، اذ توضع فييا انواع 

 . (ٕٗ)مختمفة من المحوم
، بأبنة االمير اقسنقر وُعمَل لو حفل وزفة عظيمة وقد (ٖٗ)وفيو اعرس االمير جنتمر     

، واقام (٘ٗ)عة االف دينار ومئتي قطعة قماش، اذ انعم عميو سب(ٗٗ)حظي عند الممك الصالح
االمير الكبير نوروز الحافظي وليمة لعرسِو عمى سارة أبنة الممك الظاىر برقوق، فذبح 
ثالثمائة راس غنم وستة عشر فرسًا وكان ذلك في النصف من محرم سنة 

 . (ٙٗ)م(ٔٓٗٔىـ/ٗٓٛ)
السمطان الظاىر برقوق م( زوج ٛٔٗٔىـ/ٕٔٛوفي الثالث عشر من شير محرم سنة )      

االمير فخر الدين بإحدى جواريو فذبح ثمانية عشر فرسًا واغنامًا زنة لحميا عشرة االف رطل، 
والفين ومئة طائر من الدجاج وثالثة االف طائر من االوز، ويحمل خمسين قنطار من الزبيب  

ي اىل الدولة، وستة وخمسين قنطار من دقيق البر مشروبا ُمسكرا وغير ُمسكر وفرق ذلك ف
فمم تنم العروس عنده سوى ليالي ووعك فنزل اليو السمطان ومعو ابنو االمير ابراىيم واعطاه 

 .(ٚٗ)خمسة االف دينار
 االحتفال بالوالدة والختان:  -2

وتعتبر والدة المولود والختان من االحتفاالت العائمية الميمة في العصر الممموكي، فاذا      
وضعت االم مولودىا اقبموا عمييا النساء يزغردون ويضربون الدفوف والرقص والميو وتدق 
االبواق والمزامير عمى ابواب المنزل وينثر في البيت الممح المخموط بالكمون يمينا ويسارا 

، وتمسك الناس بيذه  (ٛٗ)راق نوع خاص من البخور وعمل الحموى لمجيران واالقاربواح
، وجرت العادة االحتفال بالختان الذي كان يقوم بو (ٜٗ)العادات وتمثمت بطبقات الشعب جميعاً 

، ويقوم المدُعون بوضع (ٓ٘)المزين وكان االحتفال عظيما ويدعون اليو كافة االىل واالصدقاء
، واذا كان الختان خاصًا بأوالد السمطان نادى (ٔ٘)ان الذي يختن فيو الطفلالنقوط في المك

 .(ٕ٘)المنادي لكي يحضر االمراء والناس اوالدىم ليختنوىم بعد ابن السمطان
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م( ختن السمطان برسباي الدقماقي ولده ٖٕٗٔىـ/ٕٚٛففي شير ربيع االخر من سنة )       
فاال ميما حيث جمع فيو االمراء مبمغ االنقط االمير ناصر الدين محمد وعمل لختانو احت

، وختن السمطان ولده (ٖ٘)واعطى لمسمطان فأعطى السمطان لممزين مئة دينار واخذ ما بقي
م(، وختن معو ٖٖٗٔىـ/ٖٚٛالمقام الجمالي يوسف وكان ختانا حافال ذلك في شعبان سنة )

 . (ٗ٘)عد ما قام السمطان بكسوتيماوالد االكابر االتراك وغيرىم من العامة نحو اربعين صبيًا ب
 االحتفاالت السمطانية:                                 : المبحث الثالث

وكانت ىناك االحتفاالت السمطانية ويقصد بيا االحتفاالت التي تتعمق بالسمطان أو  
الخاصة بتولي منصب أو العودة من الحرب منتصرين أو ما يختص باستقبال الوفود وغير 

، من القدس من قبل االميران  (ٙ٘)، فنذكر عندما تم احضار ابو اسحاق برىان الدين(٘٘)ذلك
بركة وبرقوق بعد ان تم عزلو من القضاء بـالبدر محمد بن ابي البقاء في مصر، فكثرت عنو 
الشفاعات فأنفذوا اليو وأحضرا برىان الدين فكان لدخولو مشيد عظيم فقاد االمراء بغمتُو اخذين 

ميا وىم مشاة، وبين ايدييم من الخمق ماال يحصى اال الذي خمقيم سبحانو وتعالى ونزل بمجا
بصيريج منجك تحت القمعة، واستدعى في اليوم التالي ثالث عشر من شير ربيع االول سنة 

 . (ٚ٘)م( فخمع عميو ونزل عظماء الدولة فكان يوما مشيوداٜٖٚٔىـ/ٔٛٚ)
، في شير ذي الحجة سنة (ٛ٘)الدين أبو المعاليكما كان استقبال االمير شرف        

م( الذي قدم بو الخواجا فخر الدين عثمان من بالد الشركس عمى ولده بالقاىرة ٖٓٛٔىـ/ٕٛٚ)
وابنُو كان في ايام الممك المنصور بن عمي ابن االشرف شعبان حسين بن محمد بن قالوون 

ر امراء الدولة فتالقيا بالعكرشا بين االمير اتابك العساكر فعندما وصل خرج لمقائو ومعو سائ
سرياقوس والبئر البيضاء، ثم تعانقا وتباكيا ثم ركبا، ونزال بقصور سرياقوس وكانت عامرة 
ومدة األسمطة وجمس االمير شرف الدين ابو المعالي بصدر السماط وجمس االمراء عن يمينو 

والكتاب في خدمتِو واوقدت ويساره وحضر سائر اىل الدولة من القضاة والوزراء واالعيان 
 . (ٜ٘)الحوانيت بالشموع والقناديل واقام شيراً 

وعندما دخل تيمورلنك بغداد وفر احمد بن اويس من بغداد ىو واىمو ومالو يريد الرحبة       
وعندما منعُو عرب االمير نصير بن صبار بن مينا ترك اىمو بالرحبة فتوجو الى حمب في 

م( فخرج الشيخ المحمودي واستقبمو استقبااًل كان ٖٓٗٔىـ/ٙٓٛسادس جمادي االولى سنة )
 . (ٓٙ)يميق بِو ومعو العسكر وسار بو الى دار السعادة
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م( خرج الشيخ المحمودي لمقاء االمير يشبك ٗٓٗٔىـ/ٚٓٛاما في جمادى االخر سنة )    
 يتأخر احد، فكان احتفااًل عظيما بقدومِو ، وقد قدم اليو الخدام والمطبخ ونادى بدمشق اال

فسار معو القضاة واالعيان وقدم في شير رجب ومعو االمراء واالمير نوروز والعساكر 
الشامية والمصرية وعندما رأى االمير يشبك ترجل لو عن فرسو وسمم عميو، فترجل لو يشبك 
وسائر االمراء ونزلوا في المخيم ومدت األسمطة الحرير وألبس االمراء االقبية بالطراز 

 . (ٔٙ)مئتي الف دينار ذىبلى دمشق حتى بمغت النفقة عمييم يض ثم سار بيم االعر 
لقد اىتم المماليك باالحتفاالت السمطانية والتي كانت كثيرة إذ أن المقريزي  ذكر في       

تراجمو بكتاب درر العقود ىذه االحتفاالت وقد أظير من خالليا الى اىتماميم بالنظم والتقاليد 
التي تعد مظيرًا من مظاىر البذخ حتى وان كمفيم ذلك االتكال عمى عامة  وتعدد الشعائر

 الشعب في تسديد ىذه النفقات.
 :النتائج

 واضحة صورة تعطي النيا عصرهِ  في االجتماعية الجوانب يوثق ان المقريزي اىتم
 واالحتفاالت العائمية واالحتفاالت الدينية االحتفاالت ذكر وقد الممموكي المجتمع طبيعة عن

 والنمو السياسي االستقرار أن ويبدو الخاصة، طقوسيا منيا لكل كان حيث السمطانية
حيائيا االعياد تعدد في ساىم قد االقتصادي  .والميو الترف مظاىر بكل وا 

ان ىذِه الدراسة تعطي صورة واضحة عن طبيعة المجتمع الممموكي ومكوناتو ، 
وطبيعة النظام السياسي ليذَه الدولة ، فقد ظيرت في  ويمكن من خالليا التعرف عمى عادات

بعض المناسبات واالعياد تفشي بعض مظاىر االنحالل والفساد االخالقي والفوضى 
 االجتماعية.

  االحاالت
 

                                                 
 من المنتقى ،(مٕٛٚٔ/ىـٚٚٙت)، راغب حمب بن يوسف بن عمي بن محمد الدين تاج ميسر، ابن  (ٔ)

 لآلثار الفرنسي العممي المعيد المقريزي، عمي بن احمد الدين تقي -سيد فؤاد أيمن: تح ، مصر اخبار
 .ٜ٘ٔص  ،(ت.د)القاىرة، الشرقية،

 واالثار الخطط بذكر واالعتبار ،المواعظ(مٕٗٗٔ/ىـ٘ٗٛ ت) عمي، بن احمد الدين تقي المقريزي،  (ٕ)
 احمد العباس القمقشندي، ابو ؛ٜٙص ،ٕج م،ٜٓٚٔبغداد، المثنى، المقريزية، بالخطط المعروف

 ،ٕج م ،ٜٚٛٔدمشق، الفكر، دار االنشا، صناعة االعشى في صبح ،(مٛٔٗٔ/ىـٕٔٛ،)ت
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 النيات، بتحسين االعمال تنمية الى المدخل محمود، بن محمد اهلل عبد ابو الحاج، ابن ؛ ٗ٘ٗص
 . ٕٚ٘ص ،ٕج م،ٜٕٜٔ القاىرة،

 الزىراء، دار العباسي، العصر حضارة الى المدخل كاظم، محمد مكي، ؛ ٙٔٗص ،ٕج االعشى، صبح  (ٖ)
 .ٓٔٔص م،ٜٛٛٔ بيروت،

 في التاريخية االلفاظ معجم دىمان،. بالسمطان الخاصة االموال في ينظر الذي ىو: الخاص ناظر  (ٗ)
 .ٓ٘ٔص م ، ٜٜٓٔ بيروت، المعاصر، الفكر دار الممموكي، العصر

 مصطفى، محمد:  تح الدىور، وقائع الزىور في ،بدائع(مٕٗ٘ٔ/ىـٖٜٔت) ، احمد بن محمد اياس، ابن  (٘)
الفتاح  عبد سعيد عاشور، ؛ ٚٗص ،ٖج م ، ٜٗٛٔ مصر، لمكتاب، العامة المصرية الييئة

 .ٕٓٔص م ، ٕٜٜٔ القاىرة، العربية، النيضة دار المماليك، سالطين عصر المصري في ،المجتمع
 ٜٚٚٔبيروت، العممية، الكتب دار ، عطا القادر عبد محمد تح: المموك، دول السموك لمعرفة المقريزي،  (ٙ)

 .ٔٛٛص ،ٕج م ،
 .ٖٕٛص ،ٔج المدخل، ، الحاج ابن  (ٚ)

 .ٕٔ٘ص ،ٔج السموك، المقريزي،  (ٛ)

 عمى بويع والشام، بمصر الشراكسة دولة مموك من الظاىر بن ططر بن محمد: ططر بن الصالح  (ٜ)
 بتدبير فقام سنين عشرة عمره صغيراً  كان( مٕٔٗٔ/ىـٕٗٛ) سنة ابيو وفاة بعد القاىرة في السمطة
 سنة ططر فخمع برسباي شوكة قويت ان بعد برسباي، االمير ثم الصوفي بك جاني المممكة

 تراجم في العقود الفريدة درر المقريزي،.  يوم عشر واربعة اشير ثالثة مدتو فكانت ،(مٕٕٗٔ/ىـٕ٘ٛ)
 حجر ابن ؛ ٛ٘ٗص ،ٔج م ، ٕٕٓٓ االسالمي، الغرب دار الجميمي، محمود: تح المفيدة، االعيان

 الكتب دار ،ٕط العمر، الغمر بأبناء ،انباء(مٛٗٗٔ/ ىـٕ٘ٛت) ، عمي بن احمد ، العسقالني
 بن عمي بن محمد بن محمود بن الدين خير الزركمي، ؛ ٓ٘ٗص ،ٖج م ، ٜٙٛٔ بيروت، العممية،
 .ٙٚٔص ،ٙج م، ٕٕٓٓ لمماليين، العمم دار ،٘ٔاالعالم، ط فارس،

 األتابكي، يوسف المحاسن بردى،ابي تغرى ابن ؛ ٛ٘ٗص ،ٔج العقود، درر المقريزي، (20)
 العامة المصرية المؤسسة ، والقاىرة مصر مموك اخبار الزاىرة في النجوم ،(مٜٙٗٔ/ىـٗٚٛت)

 بن عمي الصيرفي، ابن ؛ٕٕٔص ،ٗٔج م ، ٜ٘ٚٔ القاىرة، والنشر، والطباعة والترجمة لمتاليف
 دار ،ٕط حبشي، حسن: تح الزمان، تواريخ في النفوس واالبدان نزىة ،( مٜٗٗٔ/ىـٜٓٓت) داود،
 .ٛٔ٘ص ،ٕج م ، ٕٓٔٓ، القاىرة القومية، والوثائق الكتب

 النبوية السيرة في الدرية الكواكب ،(مٚٗٗٔ/ىـٔ٘ٛ ت) ، احمد بكر ابي الدين تقي شيبة، قاضي ابن  (ٔٔ)
 .ٕٕٛص م،ٜٔٚٔ، بيروت الجديد، الكاتب دار زنكي، بن محمود الدين نور السمطان تاريخ

 الزمان، حوادث في الخالن ، مفاكية(مٙٗ٘ٔ/ىـٖٜ٘ ت) عمي، بن محمد الدين شمس طولون، ابن (ٕٔ)
 .ٕٕص م ،ٜٜٛٔ ، بيروت العممية، الكتب دار المنصور،  خميل: حواشيو وضع
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دار الفكر  الحاوي لمفتاوي، ،(م٘ٓ٘ٔ/ىـٜٔٔت) ، بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل السيوطي،  (ٖٔ)

 .ٕٕٗص ،ٔج م،ٕٗٓٓ،لمطباعة والنشر، بيروت
 الشام بالد في االجتماعية الحياة محمد، مبارك طراونة، ؛ ٕٕٙ-ٕٕٗص ،ٔج الحاوي، السيوطي،  (24)

 االردن، الوطنية، المكتبة ،(مٙٔ٘ٔ-ٕٖٛٔ/ىـٕٕٜ -ىـٗٛٚ) الشراكسة المماليك عصر في
 .ٕٗٗص م،ٕٓٔٓ

 عنده وحضر رآه وقد اعتقاد، فيو والناس كرامات ولو المعتقد الشيخ:  األنبابي يوسف بن اسماعيل  (٘ٔ)
 فييا ودفن زاويتو في توفي الصوفية فقراء احد ابوه وكان القاىرة، غربي الجيزة في زاويتو في المقريزي
 الزاىرة، النجوم بردى، تغرى ابن ؛ ٖٔٗص ،ٔج العقود، درر( . مٖٛٛٔ/ىـٜٓٚ) سنة شعبان اواخر

 العربية، الكتب احياء دار والقاىرة، مصر تاريخ المحاضرة في حسن السيوطي، ؛ ٖ٘ٔص ،ٔٔج
 .ٕٚ٘ص ،ٔج م ،ٜٚٙٔ مصر،

 ، الرحمن عبد بن محمد الدين السخاوي، شمس ؛ ٖٔٗص ،ٔج العقود، درر المقريزي،  (ٙٔ)
 ،ٓٔج ،(ت. د) بيروت، الحياة، مكتبة دار التاسع، القرن الالمع ألىل ،الضوء(مٜٙٗٔ/ىـٕٜٓت)

الذىب  ، شذرات( مٛٚٙٔ/ٜٛٓٔت) ، محمد بن احمد بن الحي عبد الحنبمي، العماد ابن ؛ ٖٖٓص
 . ٖٙٔص ،ٚج م ،ٜٙٛٔ دمشق، كثير، ابن دار األرناؤوط، محمود: تح ذىب، من اخبار في

شاىين،  ابن ؛ ٖٔ٘ص ،ٔج الغمر، انباء ، العسقالني حجر ابن ؛  ٗٔٗص ،ٔج العقود، درر  (22)
 المكتبة تدمري، السالم عبد عمر: تح االمم، ذيل االمل في نيل  ،(مٗٔ٘ٔ/ ىـٕٜٓت)خميل،

 . ٕٚ٘ص ،ٕج م ،ٕٕٓٓ لبنان، والنشر، لمطباعة العصرية
 االسالمي، الغرب دار اليعالوي، محمد:  تح الكبير، المقفى ؛ ٖٙص ،ٔج العقود، درر المقريزي، (28)

 محمد محمد: تح الوافي، بعد والمستوفي الصافي المنيل بردى، تغرى ابن ؛ ٕٖٗص ،ٔج م،ٜٜٔٔ
 .ٚٙٔص ،ٔج ،(ت. د) العامة، المصرية الييئة امين،

 اتخذت والتي األيوبي، الدين لصالح سعيد أبو الدين بياء قراقوش بناىا التي القمعة ىي: الجبل قمعة  (ٜٔ)
 والنيل ومصر القاىرة عمى وتشرف القمعة بمنطقة بالقاىرة الكائن بموقعيا تقع اآلن وىي لمحكم مقرا

 مٖٛٗٔ/ىـٜٗٚ ت) ، يحيى بن ، احمد العمري ؛ٖٔ٘ص ،ٖ،ج المقريزية الخطط المقريزي،. والقرافة
 لمبحوث، اإلسالمي المركز كرافولسكي، دوريتيا:  تح االمصار، ممالك االبصار في مسالك ،(

 . ٘ٔٗص ،ٖم ،جٜٙٛٔ
 دول لمعرفة السموك ذيل المسبوك في التبرك السخاوي، ؛ ٓ٘ص ،ٖج االعشى، صبح القمقشندي،  (ٕٓ)

 ؛ ٕٙٛص ،ٔج المدخل، الحاج، ابن ؛ ٕٕٔص م ،ٜٜٙٔ القاىرة، ، االميرية المطبعة المموك،
-ىـٗٛٚ) الشراكسة المماليك عصر الشام في بالد في االجتماعية الحياة محمد، طراونة، مبارك

 .ٕٙ٘ص م ،ٕٓٔٓ االردن، الوطنية، المكتبة ،(مٙٔ٘ٔ-ٕٖٛٔ/ىـٕٕٜ
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 يتصدق كان انو حمب في المشيور الحنفي، الحمبي محمد بن موسى بن يوسف: الممطي الدين جمال  (ٕٔ)

 بدون فتوى خمسين من اكثر عمى يوم كل يكتب كان مصر قضاء ولي مالو واتسع اثرى وقد كثيرًا،
 استبدال من واستكثر الفساق قرب فانو سيرتو تحمد فمم القضاء تولى وقد استحضاره لقوة مطالعة
 سنة توفي الحشيش بأكل افتى انو كما الصرعتمشية، في درس بنصراني، مسمماً  وقتل االوقاف

 ؛ ٜٙٔص ،ٕج الغمر، انباء العسقالني، حجر ابن ؛ ٕٚ٘ص ،ٖج العقود، درر(. مٓٓٗٔ/ىـٖٓٛ)
 حمب تاريخ في الذىب كنوز ،(مٜٚٗٔ/ىـٗٛٛت)خميل، بن محمد بن ابراىيم بن احمد العجمي، ابن
 .ٖٓٚص ،ٔج ،(ت.د) حمب، القمم، دار ،

 .ٖٚ٘ص ،ٖج العقود، درر المقريزي،  (ٕٕ)

 .ٖٙٙص ،ٔج م،ٖٜٛٔ القاىرة، واالخالق، االدب في االسالمي التصوف زكي، مبارك،  (ٖٕ)

 .ٜٖٔص المسبوك، التبر السخاوي،  (ٕٗ)

 القمم، دار حمب، تاريخ في الذىب نير ،(مٕٜٔٔ/ىـٖٔ٘ٔت) مصطفى، بن حسين بن كامل الغزي،  (ٕ٘)
 .ٜٙٔص ،ٔج م،ٜٜٔٔ حمب،

 حرره االعتبار، ،(مٛٛٔٔ/ىـٗٛ٘ت) عمي، بن مرشد بن اسامة الدين مجد الدولة مؤيد المنقذ، ابن  (ٕٙ)
 مصر في المرأة احمد، عبدالرزاق، ؛ ٔٚص م،ٕٓٔٓ مصر، الدينية، الثقافية المكتبة حتي، فيميب

 .٘ٙص م،ٜٜٜٔ مصر، لمكتاب، المصرية الييئة الممموكية،

 .٘ٙص مصر، في المرأة الرزاق، عبد ؛ ٜٙٔص ،ٔج ، الغزي، نير الذىب (ٕٚ)
 .ٜ٘،صٖالعقود،ج درر المقريزي،  (ٕٛ)

 .ٜٙص ،ٖج العقود، درر (ٜٕ)

 حسن صوت ولو االجواق في القران ويقرأ االطفال مؤدب: المصري الحجازي حسين بن  احمد بن محمد (ٖٓ)
.  ابدا شيئا عنو يسمع ولم( مٖٙٛٔ/ىـٛٛٚ) سنة وايابا ذىابا مكة الى المقريزي رافق وقد وشجي

 .ٖ٘ٓص ،ٙج الالمع، الضوء السخاوي، ؛ ٘ٗٔص ،ٖج العقود، درر المقريزي،

 .ٖ٘ٓص ،ٙج الالمع، الضوء السخاوي، ؛ ٘ٗٔص ،ٖج العقود، درر المقريزي،  (ٖٔ)

 .ٖ٘ٓص ،ٙج الالمع، الضوء السخاوي، ؛ ٘ٗٔص ،ٖج العقود، درر المقريزي،  (ٕٖ)

 الصائغ بأبن مصر في المعروف السعودي الحسن ابي بن عمي بن الرحمن عبد بن محمد بنت اسماء  (ٖٖ)
 في بداء اصيبت وقد مصر، في زمانيا نساء افضل وكانت( مٜٖٚٔ/ىـٓٓٛ) سنة توفيت الحنفي،
 شفيت وقد العالج ليا ُيوصف مناميا في فرأت أعين بصداع وابتميت بالحديد، جفنيا وقطع عينيا

 . ٜٖ٘ -ٜٖٗص ،ٔج العقود، درر المقريزي،.  باستخدامو

 . ٜٖٗص ،ٔج العقود، درر المقريزي،  (ٖٗ)

 الجيش ديوان مستوفي عمي، بن طالب ابي بن عبدالكريم بن عبدالعزيز بن حسن: الدين بدر محمد ابو  (ٖ٘)
 سبع عمر عن توفي فامتنع الوزارة منصب عميو وعرضت القاىرة في مناصب عدة تولى وقد المصري،
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 تاريخ شيبة، قاضي ابن ؛ٖ٘٘ص ،ٗج السموك، ؛ٕٔ،صٕج العقود، درر المقريزي،.  سنة وستين
 ،ٕج م ، ٜٜٗٔ دمشق، ، العربية لمدراسات الفرنسي المعيد درويش، عدنان: تح ، قاضي شيبة ابن
 .ٖٖٖص ،ٚج الصافي، المنيل بردى، تغرى ابن ؛ ٜٔٗص

 .ٕٗص ،ٔج ، الغمر انباء ، العسقالني حجر ؛ابنٕٔص ،ٕج العقود، درر المقريزي،  (ٖٙ)

 بن محمد بن عبدالناصر بن محمد بن عبدالرحمن: الزبيري الدين تقي محمد ابو القضاة قاضي  (ٖٚ)
 وبرع العمم طمب وفييا القاىرة محال من الزبير محمة الى نسبة الزبيري احمد بن طاىر بن عبدالمنعم

 قضاة قضاء اليو وفوض( مٜٙٗٔ/ىـٜٜٚ) سنة برقوق الظاىر الممك طمبو وقد عموم عدة في
 رمضان شير في توفي عنيا، صرف حتى سيرتوُ  وحسنت المناوي، الدين صدر عن عوضاً  الشافعية

 قضاة عن االصر رفع ، العسقالني حجر ابن ؛ ٖٓٛص ،ٕج العقود، درر( . مٓٔٗٔ/ىـٖٔٛ) سنة
 السخاوي، ؛ ٜٕٕص ،ٔج م ،ٜٛٛٔ مصر، ، الخانجي مكتــبة عمر، محمد عمي: تح مصر،
 . ٖٛٔص ،ٗج الالمع، الضوء

 .ٕٕٙص ،ٚج الصافي، المنيل بردى، تغرى ابن ؛ ٖٓٛص ،ٕج العقود، المقريزي،درر (ٖٛ)

 .ٜٛٔص ،ٕج الذىب، نير الغزي،  (ٜٖ)

(ٗٓ)
: تح والشيور، األيام مدى في الدىور حوادث بردى، تغرى ابن ؛ ٕٖٓص المسبوك، التبر السخاوي، 

 .ٙٙص ،ٔج ،ٜٜٓٔ ، الكتب عالم الدين، عز الدين كمال حمد

 .ٖٙٗص ،ٔج الزىور، بدائع اياس، ابن  (ٔٗ)

 دولة عصر في االردن شرقي تاريخ درويش، يوسف غوانمة، ؛ ٕٖٓص المسبوك، التبر السخاوي،  (ٕٗ)
 .ٖٕٔص م،ٜٜٚٔ عمان، الثقافة، وزارة االولى، المماليك

 كان ألنو تقدمو بداية في صالح دولة في كان الذي قطغاج بن طاز االمير اخو وىو: جنتمر االمير  (ٖٗ)
 ولي جنتمر اخوه بعده واستقر( مٖٔٙٔ/ىـٖٙٚ) سنة طاز االمير وتوفي الكبير صغير الناصر ايام
 .ٕٔٙص ،ٔج السموك، ؛ٔٛ٘،صٔج العقود، درر المقريزي،.  والشام صفد

 بعد السمطنة ولي المنصور، بن الناصر بن الصالح الممك قالوون بن محمد بن صالح: صالح الممك  (ٗٗ)
(. مٖٓٙٔ/ىـٕٙٚ) توفي وغيرىم أخور امير ومغمطاني طاز بأمره قاموا الذين ومن الناصر خمع

 الثامنة السنة اعيان الكامنة في الدرر ،  العسقالني حجر ابن ؛ٜٔٔص ،ٕج ، العقود درر المقريزي،
 السمطنة ولي من في المطافة مورد بردى، تغرى ابن ؛ ٖٔٙص ،ٕج ،(ت.د) بيروت، ، الجبل دار ،

 .ٛٛص ،ٕج ،(ت. د)القاىرة، المصرية، الكتب دار احمد، العزيز عبد محمد نبيل:تح والخالفة،
 .ٕٜٛص ،ٕج السموك، ؛ ٔٛ٘ص ،ٔج العقود، درر المقريزي،  (٘ٗ)

 .ٔص ،٘ج الغمر، انباء ، العسقالني حجر ابن ؛ ٘ٔ٘ص ،ٖج العقود، درر المقريزي،  (ٙٗ)

 السخاوي، ؛ ٛٗٔص ،ٖج الغمر، انباء ، العسقالني حجر ابن ؛ ٖٓٔص ،ٕج العقود، درر المقريزي، (ٚٗ)
 .ٕٓ٘ص ،ٗج الالمع، الضوء
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 .ٜٕٓص ،ٖج المدخل، الحاج، ابن ؛ ٗٗٔص ،ٗج الكامنة، الدرر ، العسقالني حجر ابن  (ٛٗ)

 قالوون بن محمد بن صالح والدة( مٖٖٚٔ/ىـٖٛٚ) سنة االول ربيع شير في درره في المقريزي ذكرهُ   (ٜٗ)
 واقامت والفضة الذىب واطباق والستور والمساند بشخاناه ألمو الصناع فجمع بوالدتو، السمطان َفسرّ 

 الف خمسمائة ذلك مصروف وبمغ والنقوط والمغاني النساء واجتمع ليالي سبعة لوالدتو والتياني االفراح
 ،ٕج العقود، درر.  مولود بقدوم باالحتفال يتعمق بما غيره كتابو في المقريزي يورد ولم مصري، دينار
 .ٜٕٔص ،ٖج المدخل، الحاج، ابن ؛ ٜٔٔص

 تغرى ابن ؛ ٖٙٚص ،ٕج الغمر، انباء ، العسقالني حجر ابن ؛ ٙٙٗص ،ٗج السموك، المقريزي،  (ٓ٘)
 .ٓٛ٘ص ،ٜج الزاىرة، النجوم بردى،

 ، عاشور ؛ ٖٙٚص ،ٕج الغمر، انباء ، العسقالني حجر ابن ؛ ٙٙٗص ،ٗج السموك، المقريزي،  (ٔ٘)
 .ٖٛٔص المصري، المجتمع

 . ٕٓ٘ص ،ٔج السموك، المقريزي،  (ٕ٘)

 .ٕٖ٘ص ،ٖج الغمر، انباء ، العسقالني حجر ابن ؛ ٙٙٗص ،ٔج ، العقود درر المقريزي،  (ٖ٘)

 السخاوي، ؛ٕٗٛص ،ٖج ، النفوس نزىة ، الصيرفي ابن ؛ ٘ٚٗص ،ٔج ، العقود درر المقريزي،  (ٗ٘)
. د) الرسالة، مؤسسة وآخرون، معروف عواد بشار:  تح اإلسالم، دول عمى الذيل الكالم في وجيز
 .ٖٓ٘ص ،ٕج ،(ت

 لم انو االّ  االستقبال واحتفال الشخصيات بعض استقبال كيفية الدرر كتاب في المقريزي تناول وقد  (٘٘)
 الحال وكذا الخمعة وارتدائوِ  الشخصية تولي يذكر فقد امير، أو سمطان بتولية االحتفاالت يتناول
 .لغيرىا بالنسبة

 المقدسي االصل الحموي، الكتاني حمادة بن محمد بن الرحيم عبد بن ابراىيم: الدين برىان اسحاق ابو  (ٙ٘)
 وولي بدمشق ونشأ بمصر ولد الشيوخ، وشيخ الخطباء وخطيب والشام مصر بقاضي ُعرف الشافعي
 الى ويعود السمطان يسترضيو ثم القدس الى ويتوجو مرارا نفسو يعزل وكان المصرية، الديار قضاء
 ؛ ٘ٛص ،ٔج ، العقود درر المقريزي،(. مٖٛٛٔ/ىـٜٓٚ) سنة توفي الناس لدى محببا وكان مصر،

 .ٙٗص ،ٔج االعالم، الزركمي،

 ابن  ؛ ٕٛٗص ،ٔج قاضي، ابن تاريخ شيبة، قاضي ابن ؛ ٜٛص ،ٔج ، العقود درر المقريزي،  (ٚ٘)
 .ٖٙٚص ،ٕج الغمر، انباء ، العسقالني حجر

 سيف االمير العثماني الشركسي اهلل عبد بن آنس العامة وتقول آنص: المعالي أبو الدين شرف االمير  (ٛ٘)
 ،ٔج العقود، درر.  المعالي ابو الدين شرف االمير المقريزي ويقول برقوق الظاىر الممك والد الدين
 .ٚٚٔص و٘ٓٔص ،ٖج الصافي، المنيل بردى، تغرى ابن ؛ ٖٓٗص

 السخاوي، ؛ٖٛص ،ٔج قاضي، ابن تاريخ شيبة، قاضي ابن ؛ٖٓٗص ،ٔج العقود، درر المقريزي، (ٜ٘)
 .ٜٕٗص ،ٔج الكالم، وجيز
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 ،ٖج االمل شاىين، نيل ابن ؛ ٜٔٔص ،ٖج السموك، ؛ ٖٗٔص ،ٕج العقود، درر المقريزي،  (ٓٙ)

 . ٜٜص
 السخاوي، ؛ٕٓٚص ،ٔج الزىور، بدائع بردى، تغرى ابن ؛ ٖٛٔص ،ٕج العقود، درر المقريزي،  (ٔٙ)

 .ٖٙٚص ،ٔج م،الكال وجيز
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