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الطؼام واللباس في رحلة السلطاى األشرف قايتباى
للحج سٌة 228ه0822/م هي خالل رحلته املذوًة
في اجملووع الظريف في حجة املقام الشريف

د .رين بٌث هؼيض ػايض احلربي

استاذ التاريخ اإلسالمى المشارؾ
كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية
جامعة طيبة

امللخـص:

يهدؼ هذا البحث إلى دراسة الهدايا كاإلعطيات كاكراـ المستقبميف كالزائريف بالطعاـ كالمباس
في رحمة السمطاف األشرؼ قايتبام لمحج سنة ْٖٖهػَُْٖ /ـ مف خالؿ رحمته المدكنة في
المجموع الظريؼ في حجة المقاـ الشريؼ التي دكنها أبك البقاء بدر الديف ابف الجيعاف،
جانبا حضاريا مهما في رحمة السمطاف ،كقد تناكلت الدراسة سي ةر مكج ةز لممؤلؼ كأهمية
كتسجؿ ن
تدكيف رحمته ،ثـ تناكلت السماط السمطاني كاألطعمة المشتممة عميه ،كما تطرقت الدراسة إلى
المباس مف خالؿ الخمع المهداة مف األشرؼ قايتبام ألعياف الدكلة ،كتبع ذلؾ خاتمة بينت فيها
أبرز نتائج البحث ،كمالحؽ  ،كقائمة المصادر كالمراجع.
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Abstract
This Study aims to research food and clothing used in the Hajj
pilgrimage journey of Sultan Al-Ashraf Qaytbay that took place in
884AH/1480AD. The Study will analyze this journey through records
available in the book titled “Al-Majmou Al-Zarif Fi Hajjat Al-Maqam
Al-Sharif” by Abu Al-Baqa Badreddin Al-Jaian; a book that is
considered to be an important record of the cultural aspect in the trip
of the Sultan. The Study provides a brief biography of the author and
the importance of recording his journey, then proceeds to demonstrate
the Sultan’s dining table along with types of food served. The Study
also sheds light on the nature of clothing through gifts given by Sultan
Al-Ashraf Qaytbay to the notables of the state. The Study concludes
with the main findings of the research along with appendices and a list
of sources and references.
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الحمد هلل رب العالميف ،والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف.

مػػف القيػػايا الحيكيػػة المتجػػددة فػػي الد ارسػػات التاريخيػػة د ارسػػة الػػرحالت عبػػر العصػػكر،

كاستنباط الصكر التي دكنت في كؿ عصر ،كتكػاد

تخمػك رحمػة مػف انطباعػات كمشػاهدات

تقدـ لمد ارسػات التاريخيػة قيمػة لمعصػر المعنػي بالد ارسػة ،ككجػكف الثقافػات المختمألػة بػيف األقػاليـ

المتعددة كنقاط ا لتقاء كا ختالؼ.

ػببا فػػي
ولقػػد كػػاف الحػػج إلػػى بيػػت ام أحػػد مجػػا ت تكثيػػؽ الرحالػػة رحالتهػػـ ،كسػ ن
تأصػػؿ فػػف كتابػػة الرحمػػة ،بتسػػجيؿ مشػػاهداتهـ كمرئيػػاتهـ ،كرسػػـ صػػكرة حيػػة لممجتمػػع
ُّ
اإلسػػالمي ،كرصػػد أحكالػػه السياسػػية كا جتماعيػػة كا قتصػػادية كالعمميػػة ،كنقػػؿ القػػارئ

لتمؾ الحقبة التي دكنها.

وتميز كتػاب المجمػكع الظريػؼ أف مؤلألػه لػيس مػف الرحالػة ،فمػـ يكػف هدفػه تقػديـ معمكمػات عػف

محطات الحج التي نزؿ بها ،أك كصؼ مكة المكرمة كالمدينة النبكيػة مػف كافػة الجكانػب العمرانيػة ،أك
الحيػػاة ا جتماعيػػة ،أك األحػكاؿ ا قتصػػادية كالثقافيػػة التػػي شػػاهدها ،كمػػا لػػـ يشػػر لذكرياتػػه كمشػاهداته
لكافة التألاصيؿ التي كقؼ عميها بشأف الحج عامة.

فكانت رحمة السمطاف األشرؼ قايتبام ( َُِٕٖٗ-هػُْٗٔ-ُْٖٔ/ـ) التي كتبها

محمد بف يحيى بف شاكر المعركؼ بابف الجيعاف مثا لرحالت السالطيف لمحج في العصػر

المممػػككين ألنهػػا تمثػػؿ رحمػػة متكاممػػة كصػػمت إلينػػا ،فقػػػد سػػػجؿ لنػػػا كاتػػب الرحمػػة صػػاحب
معتمدا عمى مشاهداته ،موجها عدسة رؤيته نحك السمطاف فقط ،منذ صدكر
المجمكع الظريؼ
ن
األمر بإعداد قافمة الحج ،كتنظيـ الركب الخارج مف مصر كفؽ م ارسػـ خاصػة ،كتعيػيف أمػراء
الحج ،ككيألية اإلعداد لقافمة الحج المصرم كالمرافقيف فيها ،كمنازؿ كقكؼ القافمة ،كما أمر به

السػػمطاف األشػػرؼ قايتبػػام مػػف كضػػع السػػماط السػػمطاني لكػػؿ مػػف يػػأت سػػتقباله مػػف األمػراء
ككبار رجاؿ الدكلة ،كمػا يتطمبػه مػف إجػراءات تسػبقه ،كمػا كهػبهـ مػف ًخمى وػع متمثمػة فػي المبػاس
كالركاب كالماؿ كالهدايا ،مما لها د

تها ا جتماعية كرمكزها الثقافية.

وجػػاءت هػػذ الد ارسػػة ألهميػػة الرحمػػة التػػي دكنهػػا الكاتػػب الم ارفػػؽ لمسػػمطاف فػػي رحمتػػهن إذ تعػػد
أنمكذجا لما يكتًب عف الحج في العصر المممككي ،حيث لـ يصمنا عف حج السػالطيف سػكل مػاتألرؽ
ن
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فػػي بطػػكف المصػػادر(ُ) ،فاشػػتممت عمػػى الكثيػػر مػػف المصػػطمحات كالكممػػات المسػػتخدمة فػػي ذلػػؾ

العصر مف الرتب العسكرية ،كأنكاع األطعمة ،كالمباس كالمراسـ – البرتكككؿ  -المتبع كغير ذلؾ.

وتناولت الدراسة إحدل محاكر الجكانب ا جتماعية المتمثمة في الطعاـ كالمبػاس ،مػا يعػد
تكثيقان مهما آنذاؾ ،متضمنة مقدمة ،كثالثة مباحث ،كخاتمة كمالحؽ كفؽ اآلتي:
س ػيناقش المبحػػث األوؿ ترجمػػة المؤلػػؼ كأهميػػة تػػدكيف رحمتػػه ،ويتطػػرؽ المبحػػث ال ػػاني
لمسػػماط السػػمطاني كاألطعمػػة المشػػتممة عميػػه ،والمبحػػث ال الػػث يتحػػدث عػػف المبػػاس مػػف خػػالؿ
الخمع المهداة مف األشرؼ قايتبام ألعياف الدكلة ،ـ خاتمة بينت فيها أهـ نتائج الدراسة ،تالهػا
مالحػػؽ ،وسػػتذيؿ بقائمػػة المصػػادر كالم ارجػػع بمشػػيئة ام ..كنسػػأؿ ام العمػػي العظػػيـ أف يكػػكف
هذا العمؿ خالصا لكجهه ،كأف يسهـ في خدمة المجاؿ الذم كتب فيه.
املبحث األول:

أوال :كاتب المجموع الظريؼ:
أبك البقاء بدر الديف محمد بف يحيى بف شاكر بف عبد الغني بف شاكر بف ماجد بف عبػد
الكهاب بف يعقكب(ّ) بف الجيعاف ،أصمه مف مدينة دمياط(ْ) ،مف أعياف دكلة المماليؾ ،فهك مف
أسرة قبطية مسيحية(ٓ) ،سكنت في حارة عرفت باسمهـ الجيعانية أك حارة أك د الجيعاف(ٔ) ،كفػي
(ِ)

(ُ) مما ورد في خبر سفر السمطاف لمحج :السخاكم :التحفة المطيفة ،جٓ ،صّْْن وجيػز الكػالـ جّ ،صٖٗٗن
السػػمهكدم :وفػػػاء الوفػػػا ،جِ ،صَُُْٕٕ-ن العميمػػي :األنػػػس الجميػػػؿ ،جِ ،صِِّن السػػيكطي :تػػػاريخ
الخمفػػػاء ،صُٔٓن ابػػف شػػاهيف :نيػػػؿ األمػػػؿ ،جٕ ،صِِِْْٓ ،ِْْ ،ن ابػػف إيػػاس :بػػػدائل الزهػػػور ،جِ،
صّْٗٔٔٗ ،ن الجزيرم :درر الفرائد ،جِ ،ص ّّّٖٕٔ-ن القرمػاني :أخبار الدوؿ ،صُِٕن العصػامي:
سمط النجوـ ،جْ ،ص ُِٔٓٗ ،ٓٗ-ن السنجارم :منائح الكرـ ،جّ ،صٖٔ.ٖٗ-
(ِ) السخاكم :اليوء الالمل ،جُُ ،صٖن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صِٕٖ.
(ّ) السيكطي :نظـ العقياف ،صُُُ.
(ْ) السيكطي :نظـ العقياف ،صُُُن ابف إيػاس :بػدائل الزهػور ،جُ ،صَٕٔن الغػزم :الكواكػب
السائرة ،جُ ،صُٖٓ.
(ٓ) السخاكم :اليوء الالمل ،جْ ،صُُّ ،جَُُٓ ،ن ابف شاهيف :نيؿ األمؿ ،جٕ ،صُِٔ،
ّٖٓن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صَٕٔن الغزم :الكواكب السائرة ،جُ ،صُٖٓ.
(ٔ) السػ ػػخاكم :اليػػػػػوء الالمػػػػػل ،جُ ،صَّّن جّ ،صّّٓ ،جٔ ،صُّّ ،جَُ ،صْٗن
ابف شاهيف :نيؿ األمؿ ،جٕ ،ص ِْن أميف :فيض الخاطر ،جّ ،صُُٕ.
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بدايةالقرف التاسع الهجرم ( الخامس عشر الميالدم) أسممت كحسف إسػالمها(ُ)ن فحألػظ بعػض
أفرادها القرآف الكريـ ،كابتنى بعضػهـ المسػاجد كالمػدارس فػي القػاهرة ،ككقػؼ بعػض أمالكهػـ فػي
كجكف الخير ،مستأليديف مف ثرائهـ (ِ).
كما أصبحت األسرة ذات مكانة اجتماعية لما يربك عمى قرف مف الزماف(ّ) ،
كمػػف كبػػار المق ػربيف مػػف السػػالطيف المماليػػؾ (ْ)  ،مػػف خػػالؿ عمػػؿ بعػػض أبنػػائهـ
عام ا ،كشغؿ العديد
لسبعة عشر سمطانا في الدكلة المممككية مايقارب مئة كعشريف ن
منهـ بعض المناصب اإلدارية كالعمؿ في ديكاف الجيش(ٓ)  ،كنظارة الخزانة الشريألة
ككتابته ػا(ٔ) ،كنياب ػة كتابة السػ ػ ػر(ٕ) ،فصاهرهػ ػـ كبػ ػار رج ػاؿ الدكلػ ػة مػ ػف األعيػ ػ ػ ػ ػاف
(ُ) ابف الجيعاف :القوؿ المستظرؼ ،مقدمة المحقؽ ،ص ٖ.ٗ ،
(ِ) ابػف تغػرم بػردم :النجػػوـ الزاهػرة ،جُٔ ،صُٖن حػوادث الػػدهور ،صْٔن السػخاكم :اليػػوء
الالمػػػػػػػػػػػػػػػػل ،جْ ،َّّ ،ُُّ ،ُٕٗ ،ٖٓ ،ِٖ ،ِٕ ،جٔ ،صُّٓ ،جَُ ،صُٕ،ٖٗ ،
ُٕٓ ،جُُ ،صِِّْ ،ُِْ ،ٗ ،ٖ ،ن اب ػ ػػف ش ػ ػػاهيف :نيػػػػػؿ األمػػػػػػؿ ،جٕ ،صُِٗ ،جٖ،
صِِِن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صَِٕٖٕٔ ،َُٖ ،ن دراج :تراجـ كتاب السر في
العصر الممموكي ،مجمة البحث العممي ،صّْٓ.
(ّ) ينظر :شجرة األسرة ممحؽ رقـ (ُ).
(ْ) ابف تغرم بردم :النجوـ الزاهرة ،جُٔ ،صِن السخاكم :اليوء الالمل ،جْ ،صِٕ ،جُُ،
صٖٗ ،ن العميمي :األنس الجميؿ ،جِ ،صِّٓن ابػف إيػاس :بػدائل الزهػور ،جُ ،صُْٔ،
َٕٔ ،ّٕٖ ،جِ ،صُُٕٔن العصامي :سمط النجوـ ،جْ ،صُِّ.
(ٓ) السػػخاكم :اليػػػوء الالمػػػل ،جٓ ،صَُُ ،جُ ،صُِْن السػػيكطي :نظػػػـ العقيػػػاف ،صُُٖن ابػػف
شاهيف :نيؿ األمؿ ،جٕ ،صُُِِٗٔ ،ن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صِٔٓ.ِٖٕ ،َٕٔ ،
(ٔ) ابػػف تغػػرم بػػردم :النجػػوـ الزاهػػرة ،جُٔ ،صِن ح ػوادث الػػدهور ،صّْن السػػخاكم :اليػػوء
الالمػػل ،جُ ،صُِْ ،ِِْ ،جْ ،صٖٓن ابػف إيػػاس :بػػدائل الزهػػور ،جُ ،صّٖٓ ،جِ،
صُٔٗ.ُُٕٔ ،
(ٕ) السػ ػػخاكم :اليػػػػػوء الالمػػػػػل ،جْ ،صّٗ ،َّّ ،ِْٖ ،َُٗ ،ٖٓ ،جَُ ،صِٕ ،جُُ،
صُُٕن ابف شاهيف :نيؿ األمؿ ،جٕ ،صَِّّٖٔ ،ّٖٓ ،ن ابف طكلكف :مفاكهة الخالف،
صِّّّْٕ ،ن اب ػػف إي ػػاس :بػػػػدائل الزهػػػػور ،جُ ،صِٔٓ ،َٖٓ ،ّٕٖ ،ٕٔٗ ،جِ ،ص
َُِْٖٗٔ ،َٗٔ ،ْْٗ ،ن الغزم :الكواكب السائرة ،جُ ،صَُُِّْ ،ُٖٓ ،ن الحنبمي:
شذرات الذهب ،جٖ ،صُّٗ.
كاتب السر :منصب مهـ يتكلى صاحبها قراءة الكتب الكاردة عمى السمطاف ،ككتابة أجكبتهػا=،
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كأصحاب المناصب العميا(ُ) ،كأثنى المؤرخكف(ِ) كالشعراء عمى بعضهـ ،كمف ذلؾ(ّ):
شاكرهـ وفتى النجى حقه
بيت بني الجيعاف بيت العال
(ْ)
فناؿ مف مع ػ ػ ػػروفهـ رزقه
كـ أمهـ في الوجود مرتزؽ
(ٓ)
ػتكفيا بػديكاف الجػيش
ككاف كالػد المؤلػؼ أبػك زكريػا شػرؼ الػديف يحيػى بػف الجيعػاف مس ن
(ٔ)
حشما وجيها عند
بمصر بعد كفاة كالدف سنة ِٖٖهػُْٕٕ /ـ الذم عرؼ أنه كاف " ً
رئيسا ً
المموؾ والسالطيف" (ٕ) .
حشما ،كله اشتغاؿ بػالعمـ والفػرائض"(ٖ) ،ك
ككاف شرؼ الديف يحيى " عالما فايال ً
رئيسا ً
ظا ،وخطًّا ،بػؿ تقػدـ فػي
كصأله السخاكم (ت َِٗ هػُْٗٔ /ـ) بأنه" :ممف فاؽ ذكاء ،وحف ً
فنػػػوف ،وترقػػػى ل قػػػراء ،واإلفتػػػاء ،والخطابػػػة ،وتػػػزاحـ الفيػػػالء عنػػػد ،مػػػل سػػػرعة اإلدراؾ،
والفصاحة ،وحسػف العبػارة ،ومزيػد التوايػل ،واألدب،والعقػؿ ،واالحتمػاؿ ،والذريػة ،والسياسػة،
= =كأخػ ػػذ خػ ػػط السػ ػػمطاف عميهػ ػػا ،كتسػ ػػأليرها ،كتص ػ ػريؼ الم ارسػ ػػـ كركدا كصػ ػػدرا ،كالجمػ ػػكس لق ػ ػراءة
القصػػص بػػدار العػػدؿ كالتكقيػػع عميهػػا( .العمػػرم :مسػػالؾ األبصػػار ،جّ ،صْٕٓن القمقشػػندم:
صػػػػبح األعشػػػػى ،جُ ،صُّٖ ،جْ ،صُٓٗن المقريػ ػػزم :الخطػػػػط ،ج ِ ،ص ِِٔن ابػ ػػف
شاهيف :زبدة كشؼ الممالؾ ،ص ٖٗٗٗ ،ن دهماف :معجـ األلفاظ ،صُِٕ).
(ُ) السػ ػ ػ ػ ػػخاكم :اليػػػػػػػػػػػوء الالمػػػػػػػػػػػل ،جُ ،صُِٕ ،َِْ ،ُٕٖ ،جِ ،صُِٓ ،ِِّ ،جْ،
صُٕٗ ،ُّّ ،َّّ ،ِِْ ،ُِْ ،جٓ ،صَُُ ،جَُ ،صِّ ،ّّٕ ،ُِّ ،جُُ،
صُٔٗ.َِٕ ،ِٔٔ ،ِْٔ ،ِْٕ ،
(ِ) السػ ػ ػػخاكم :اليػػػػػػػوء الالمػػػػػػػل ،جْ ،صٖٓ ،جٓ ،صَُُ ،جٔ ،صُّٓ ،جَُ ،صِٕ،
جُُ ،صْٗ ،ن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صَٕٔ ،ّٕٖ ،ََٕ ،جِ ،صُُٕٔ.
(ّ) السيكطي :نظـ العقياف ،صُُُ.
(ْ) كهك ثناء الشاعر محمد بف حسف النكاجي (تٖٗٓهػُْٓٓ/ـ) لعمـ الديف شاكر بػف عبػد الغنػي
ابف شاكر بف ماجد ابف الجيعاف (تِٖٖهػُْٕٕ/ـ)( .السيكطي :نظـ العقياف ،صُُُ).
(ٓ) مسػػػػػتوفي ديػػػػػواف الجػػػػػيش :مكظػ ػػؼ كبيػ ػػر يشػ ػػرؼ عمػ ػػى دي ػ ػكاف الجػ ػػيش المصػ ػػرم كالشػ ػػامي.
كاختصاصاته :ضبط الديكاف ،كمصادر اإلنألاؽ عمى الجيش( .القمقشندم :صبح األعشى ،جّ،
صٓٔٓ ،جْ ،صُٖن البقمى :التعريؼ بمصطمحات صبح األعشى ،صَُّ).
(ٔ) ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صََٕ.
(ٕ) ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صَٕٔ.
(ٖ) ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صََٕ.
- ٕٓٚ -
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والتودد ألحبابه ،سيما الفيالء منهـ ،واإلحساف إليهـ بالماؿ والجػا  ،والم ػابرة عمػى التهجػد،
والتحري في الطهارة والنية ،واإلعراض عف المهو والمغو جممة ،والمحاسف الوافرة ،بحيػث كػاف
جماؿ الممالؾ ،وكنت عند بمكػاف ،وتسسػفنا عمػى فقػد (ُ) ،لػه عػدد مػف المؤلألػات (ِ) ،تػكفي
عاـ ٖٖٓ هػَُْٖ/ـ(ّ).
أما المؤلؼ أبك البقاء بدر الديف محمد بف الجيعاف ،فقد كلد سنة ْٕٖهػُّْْ/ـ ،كنشأ
في كنؼ كالديه ،كحرص كالدف عمى تحأليظه القرآف الكريـ كعػدة كتػب ،كسػمع لعػدد مػف العممػاء،
حتى تمكف لتميزف " بحسف ذكائه ،وقوة فاهمته"(ْ) ،ك كاف " مف نوابػ أوالد ابػف الجيعػاف"(ٓ)،
كلك تألرغ لمعمـ لكاف مف نوادر زمانه وزواهر وقته وأوانه (ٔ) إ إنه " قاـ بالمهمات السمطانية
بما لـ يبرمه غير " (ٕ) ،ككمِّؼ مستكفيا بديكاف الجيش(ٖ) ،كسافر بتكميػؼ مػف السػمطاف األشػرؼ
قايتبام إلى المدينة النبكية كالقدس ،كغيرهما(ٗ)ن إذ كاف مقرنبا منه ،فػ " رقػي فػي أيامػه ،وانتهػت
ػػددا ممػػػف تقدمػػػه مػػػف أقاربػػػه"(َُ) ،ككان ػػت ل ػػه م ػػأثر معماري ػػة ،كب ػػر
إليػػػه الرئاسػػػة ،وفػػػاؽ عػ ً
كصػػدقات(ُُ) .كقػػد تػػكفي بد ارلػػديف بػػف الجيعػػاف مقتػػك سػػنة َِٗه ػػُْٕٗ /ـ مػػف قبػػؿ بعػػض
(ُِ)
عاما.
المماليؾ  ،عف عمر يناهز خمسةن كخمسيف ن
(ُ) السخاكم :وجيز الكالـ ،جّ ،صُُٗ.
(ِ) الزركمي :األعالـ ،جٖ ،صُْٗن كحالة :معجػـ المػفلفيف ،جْ ،صٕٗن زيػداف :تػاريخ دداب
المغة ،صُُٖ.
(ّ) ابػػف شػػاهيف :نيػػؿ األمػػؿ ،جٕ ،صُِٔن السػػخاكم :وجيػػز الكػػالـ ،جّ ،صُُٗن ابػػف إيػػاس:
بدائل الزهور ،جُ ،صََٕ ،كحالة :معجـ المفلفيف ،جْ ،صٕٗ.
(ْ) السخاكم :اليوء الالمل ،جُُ ،صٗ.
(ٓ) ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صِٕٖ.
(ٔ) السخاكم :اليوء الالمل ،جُُ ،صٗ.
(ٕ) السخاكم :اليوء الالمل ،جُُ ،صٗ.
(ٖ) ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صِٕٖ.
(ٗ) السػ ػػخاكم :اليػػػػػوء الالمػػػػػل ،جٗ ،صْٓ ،جُُ ،صٗن ابػ ػػف إيػ ػػاس :بػػػػػدائل الزهػػػػػور ،جُ،
صّْٕ.ْٕٕ ،
(َُ) ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صَُٖ.ِٖٕ ،
(ُُ) ابف شاهيف :نيؿ األمؿ ،جٕ ،صَّٔن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صِٕٖ.
(ُِ) ابػػف إيػػاس :بػػدائل الزهػػور ،جُ ،صِٕٖ؛ الغػػزم :الكواكػػب السػػائرة ،جُ ،صُُِ؛ زيػػداف:
- ٕٓٛ -
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ً
ثاًيا :كتاب اجملووع الظريف:

يعػد كتػاب المجمػوع الظريػؼ فػي حجػة المقػاـ الشػريؼ الممػؾ األشػرؼ أبػي النصػر
قايتباي أحػد كتػب الػرحالت المهمػة التػي كصػمتنا عػف األحػكاؿ المصػاحبة لحػج السػالطيف فػي
النصؼ الثاني مف القػرف التاسػع الهجػرم (الخػامس عشػر المػيالدم) ،فمػـ تكػف رحمػة رحالػة مػف
العامة يكثػؽ كيصػؼ مػا يػراف ،ك إنمػا رحمػة أعمػى سػمطة فػي الهػرـ السياسػي لدكلػة المماليػؾ مػف
يابػػا ،فاسػػتمد الكتػػاب قيمتػػه مػػف قيمػػة الشخصػػية التػػي تػػدكر حكلهػػا أحػػداث
ذهابػػا كا ن
القػػاهرة لمكػػة ن
الرحمة ،فتضمف  -رغـ صغر حجمه – معمكمات قيمة تنصب في المراسيـ كالتقاليػد السػمطانية،
كالألخامػػة فػػي األسػػمطة كالتشػػاريؼ(ُ) المصػػاحبة لمرحمػػة ،كرجػػاؿ الدكلػػة مػػف األم ػراء كاألش ػراؼ
كالقضاء كالعمماء المعاصريف لمرحمة ،إلى غير ذلؾ مػف اإلشػارة إلػى بعػض الم ارسػـ المرعيػة –
و
كبعض مف منازؿ الحج.
البركتكك ت  -كالجكانب ا جتماعية ،كأصحاب المناصب اإلدارية،
كقد ألؼ بدر الديف ابف الجيعاف كتابه في عهد الممؾ األشرؼ قىايًتٍىبام(ِ) ،ككجدت نسخة
الكتاب األصمية في دار الكتب المصػرية رقػـ (ْٖٓجغرافيػة) ،كنشػرها الشػيم حمػد الجاسػر (ت
ُُِْهػَََِ/ـ) ،في مجمة العرب التي تصدر عف دار اليمامة لمبحػث كالترجمػة كالنشػر فػي
الريػػاض(ّ) ،كرجػػك كتابػػة الكتػػاب بخػػط المؤلػػؼ نألسػػه ،كال ػذم كتبػػه لمممػػؾ األشػػرؼ قايتبػػامن
لحػػرص ابػػف الجيعػػاف عمػػى إييػػػاح الكممػػػات بالشػػػكؿ مػػػل المبالغػػػة فػػػي تحسػػػيف الكتابػػػة
وايياحها"(ْ) ،ككاف الهدؼ مف كتابػه تكثيػؽ رحمػة الحػج سػنة ْٖٖهػػَُْٖ/ـن لنشػر محاسػف
السمطاف كهيبته في اإلطعاـ كاإلكساء ،كهك مجمؿ ماتضمنه كصؼ الرحمة.
= تاريخ دداب المغة ،صُٖٗ.
ُ
ش ِاريؼ :مايمنك مف مالبس خاصة لكبار رجاؿ الدكلة عمى اختالؼ طبقػاتهـ ،كفػؽ مػا تقتضػيه رتػبهـ فػي
( ) التَّ َ
المناسػػبات( .القمقشػػندم :صػػبح األعشػػى ،جْ ،صْٓػ ػٔٓن ماجػػد :نظػػـ دولػػة سػػالطيف المماليػػؾ ،جِ،
صٓٔن الكيالني :مصطمحات تاريخية ،مجمة التراث العربي ،صّٗ).
(ِ) يسػػتدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف أسػػمكب الكاتػػب عنػػد ذكػػر السػػمطاف طػكاؿ الرحمػػة مثػػؿ ":ػػـ حيػػر المقػػاـ
الشريؼ نصر اهلل تعالى  .صٓٔٔ.
(ّ) مجمة العرب ،مجَُ ،عَُ( ،ٗ ،إبريؿ/ربيع الثاني)ُٕٗٔ ،ـ ،صٗٓٔ.ٔٗٔ-
(ْ) صُٔٔ.
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كقػػد نسػػب حمػػد الجاسػػر الكتػػاب ألبػػي البقػػاء شػػهاب الػػديف أحمػػد بػػف يحيػػى المتػػكفى سػػنة
معتمدا عمى ماكرد في طرة نسخة دار الكتب المصرية التي كرد فيها :كتاب
َّٗهػُِْٓ/ـ،
ن
المجموع الظريؼ في حجة المقػاـ الشػريؼ ،الممػؾ األشػرؼ أبػي النصػر قايتبػاي ويػعه أبػو
البقاء بف الجيعاف في حج الممػؾ األشػرؼ المػذكور سػنة ٗٛٛه ػ"(ُ) ،كهػذف النسػبة ذكرهػا كػؿ
مػػف :البغػػدادم(ِ) ،كالزركمػػي(ّ) ،ككحالػػة(ْ) كهػػي غيػػر صػػحيحة ،فالكتػػاب لكالػػدف بػػدر الػػديف أبػػك
البقاء محمد بف يحيى بف الجيعاف.
كيعػػزل سػػبب الخمػػط بػػيف اسػػـ المؤلػػؼ الحقيقػػي كاسػػـ غي ػرف مػػف بنػػي الجيعػػاف ،إلػػى عػػدـ
نهائيا باسـ المؤلؼ سكاء عمى نسخة دار الكتب المصرية التي نقؿ منها حمد الجاسر،
التصريك ن
كعدـ ذكر المؤلؼ اسمه الصريك ،كاكتألػى بكنيتػه فقػط بػيف ثنايػا الكتػاب .كقػد أدرؾ الػبعض هػذا
الخمػػط فػػأكردكا تػػرجمتهـ ألبػػي البقػػاء بػػف يحيػػى بػػف الجيعػػاف دكف ذكػػر اسػػمه ،كا كتألػػاء بالكنيػػة
كالكالد كالعائمة(ٓ).
كتقكل الحجة في أف المؤلؼ هك بدر الديف أبك البقاء محمد مف خالؿ تتبػع سػيرة أبنػاء
شػػرؼ الػػديف يحيػػى ،فقدصػػرح مؤلػػؼ المجمػػكع الظريػػؼ فيػػه باسػػـ كالػػدف ":ومػػف المباشػػريف(ٔ):
الممموؾ أبو البقا ،وأخو أبػو البركػات ،ولػدا يحيػى بػف الجيعػاف"(ٕ) ،ككػرر كنيتػه ككنيػة أخيػه:
ورسـ لممموؾ أبي البقا بف الجيعاف وألخيه سيدي أبػي البركػات أف يسػبقا"(ٖ) ،كقػد يذ ًكػر أف أبػا
البقػاء بػف الجيعػاف خػرج فػػي رحمػة الحػج تمػؾ السػنة كمعػػه نحػوا مػف مػػائتيف وخمسػيف جمػػال
محممة أنواع األزواد والمسكؿ ،وكاف السمطاف قد بعث إليه ب ال يف ألؼ دينار ،وأمر بسف يجهز
(ُ) المجموع الظريؼ ،مقدمة االناشر ،صَٔٔ.ُٔٔ ،
(ِ) هدية العارفيف ،جٓ ،صَُْن إيياح المكنوف ،جْ ،صِْٓ.
(ّ) األعالـ ،جُ ،صَِٕ.
(ْ) معجـ المفلفيف ،جُ ،صِّّ.
(ٓ) الغزم :الكواكب السائرة ،جُ ،صُُِ؛ زيداف :تاريخ دداب المغة ،صُٖٗ.
(ٔ) المباشػػػر :المكظػػؼ اإلدارم فػػي الػػدكاكيف مثػػؿ :النػػاظر كالمسػػتكفي كالشػػاد( .البقم ػػى :التعريػػػؼ
بمصطمحات صبح األعشى ،صِٓٗن الخطيب :معجـ المصطمحات ،صّٖٔ).
(ٕ) صٕٔٔ.
(ٖ) صِٕٔ.
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كتأكيدا عمى ذلؾ ،صرح السخاكم بمقبه ككنيته بقكله فػيمف ارفػؽ األشػرؼ قايتبػام
له جماله (ُ)،
ن
في الحػج" :وممف كاف معه :البدري أبو البقاء بف الجيعػاف ،ولػه فػي مقػدمات سػفر ولواحقهػا
وما بينهما مف التدبير الناشيء عف يقظته وفطنته ما زاحـ بػه أبػا وجػد وأخػو نائػب كاتػب
السر الولوي أبو البركات (ِ).
ككاف لشرؼ الديف يحيى ثالثة أبناء أشقاء خدمكا السالطيف المماليؾ ،قاؿ السخاكم :إف
لمشػػرفي يحيػػى مػػف األبنػػاء البػػدر أبػػو البقػػاء محمػػد ػػـ الولػ ػ ػػوي أبػػو البرك ػ ػ ػػات أحم ػ ػ ػ ػػد(ّ) ػػـ
الص ػ ػػالحي أبو المع ػ ػ ػػالي
محمػػد(ْ)"(ٓ) ،ككػػاف بنػػه بػػدر الػػديف أبػػك البقػػاء محمػػد بػػف يحيػػى بػػف الجيعػػاف نافػػذا فػػي الدكلػػة،
كمقرنبا مف السمطاف قايتبام ،كيعتمد عميه بانتدابه لممهاـ الجميمة (ٔ).
كأحمد بف يحيى هك كلي الديف أبك البركات الم ارفػؽ ألخيػه فػي رحمػة الحػج كمػا ذكػر ذلػؾ
المؤلؼ نألسه (ٕ) ،أما أحمػد المتػكفى شػنقا سػنة َّٗه ػ ُِْٓ/ـ الػذم نسػب إليػه الكتػاب ،فهػك
شهاب الديف أحمد بف بدر الديف محمد بف شرؼ الديف يحيى ،تكلى نيابة كتابة السر(ٖ) ،كتقػرر
عكضػػا عػػف عمػػه صػػالح الػػديف محمػػد بػػف
فػػي اسػػتيألاء الجػػيش ،كالػػتكمـ فػػي الخ ازنػػة السػػمطانية
ن
(ُ) ابف شاهيف :نيؿ األمؿ ،جٕ ،صُِْ.
(ِ) السخاكم :وجيز الكالـ جّ ،صٖٗٗ.
(ّ ) أبك البركات كلي الديف أحمد بف يحيى بف شاكر ،مف أخصاء السمطاف ،تكلى نيابة كتابػة السػر،
تػػكفي س ػػنة ٖٖٗه ػػُْْٖ/ـ ،كه ػػك فػػي الثالث ػػيف مػػف عمػ ػرف( .السػػخاكم :اليػػػوء الالمػػػل ،جِ،
صِِْ ،جُُ ،صّْ ،ن وجيػػػػز الكػػػػالـ ،جّ ،صٔٓٗن ابػ ػػف شػ ػػاهيف :نيػػػػؿ األمػػػػؿ ،جٕ،
صّٖٓن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صّٖٕ).
(ْ) أبك المعالي صالح الديف محمد بف يحيى بف شاكر ،كلد سنة ّٖٓهػُْْٗ /ـ ،أسندت إليه نيابة كتابة
السػػر بعػػد كفػػاة أخيػػه أبػػي البركػػات أحمػػد ،تػػكفي بعػػد سػػنة ُٓٗهػػَُٓٗ/ـ( .السػػخاكم :اليػػوء الالمػػل،
جَُ ،صِٕن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صّٖٕ ،جِ ،صِْٗ.)ُٗٔ ،َٗٔ ،
(ٓ) اليوء الالمل ،جُ ،صِِْ.
(ٔ) اب ػػف الجيعػ ػػاف :القػػػػوؿ المسػػػػتظرؼ ،صْْٔٗ ،؛ السػ ػػخاكم :وجيػػػػز الكػػػػالـ ،جّ ،صْٖٗٗٓٗ ،ن
السػػمهكدم :وفػػاء الوفػػا ،جِ ،صُٕٓن العميمػػي :األنػػس الجميػػؿ ،جِ ،صِّٓن ابػػف شػػاهيف :نيػػؿ
األمؿ ،جٕ ،صَِْٕٓٓ ،ّْٗ ،ُّٗ ،ن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صّْٕ.ْٕٕ ،
(ٕ) صٕٔٔ.ِٕٔ ،
(ٖ) الغزم :الكواكب السائرة ،جُ ،صُٖٓن كحالة :معجـ المفلفيف ،جُ ،صِّّ.
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يحيى ،كهك آخر نائب لكتابة السر لممماليؾن إذ عاصر سقكط دكلتهـ كاستيالء العثمػانييف عمػى
مصػ ػ ػ ػػر سػ ػ ػ ػػنة ِّٗه ػ ػ ػ ػػُُٕٓ/ـ ،فتكالػ ػ ػ ػػت عميػ ػ ػ ػػه صػ ػ ػ ػػعكبات شػ ػ ػ ػػتى ذكرهػ ػ ػ ػػا ابػ ػ ػ ػػف إيػ ػ ػ ػػاس
(تَّٗهػُِّٓ/هػ) في تاريخه (ُ)حتى كفاته شنقنا(ِ).
كمما يالحظ أف المؤرخيف المعاصريف كقريبي العهد بأبناء الجيعاف لـ ينسبكا لهـ مؤلألات
عنػػد تػػرجمتهـ(ّ) ،كتنبػػه لػػذلؾ الزركمػػي بقكلػػه فػػي ترجمػػة شػػرؼ الػػديف يحيػػى بػػف شػػاكر بقكلػػه" :
أفاض السخاوي في ال ناء عميه ،ولـ يػذكر لػه تسليفًػا"(ْ) ،كقػاؿ فػي ترجمػة الحأليػد شػرؼ الػديف
ير مف أخبار  ،وأوجز النجـ الغزي فػي ترجمتػه ،ولػـ يػذك ار لػه تسليفًػا.
أحمػد ":أورد ابف إياس ك ًا
وقػػاؿ صػػاحب هديػػة (العػػارفيفف إنػػه صػػنؼ كتبػػا"(ٓ) ،منهػػا :طكالػػع البػػدكر فػػي تحكيػػؿ السػػنيف
كالشػػهكر ،ك قػكانيف الػػدكاكيف ،كنزهػػة النػػاظر كطػراز الػػدفاتر ،كالقػػكؿ المسػػتظرؼ فػػي سػألر مك نػػا
الممػػؾ األشػػرؼ ،المسػػمى :تػػاريم قايتبػػام ،كالمجمػػكع الظريػػؼ فػػي حجػػة المقػػاـ الشػػريؼ الممػػؾ
األشػػرؼ أبػػي النصػػر قايتبػػام كضػػعه ابػػف الجيعػػاف فػػي حػػج الممػػؾ األشػػرؼ سػػنة ْٖٖهػ ػ(ٔ)،
كالتحألػػة السػػنية بأسػػماء الػػبالد المص ػرية(ٕ) ،كرجػػك الزركمػػي أف التحألػػة السػػنية مػػف تػػأليؼ شػػرؼ
الديف يحيى بف شاكرن لكجكد مخطكطات مف الكتاب في عدة مكتبات باسمه(ٖ) ،كتبعه في ذلؾ
(ُ) بدائل الزهور ،جِ ،صُٔٗٔ.ُُْٕ ،ُّٕٔ ،ُُٕٖ-ُُٕٓ ،ُُُٕ ،َُْٕ ،
(ِ) الغزم :الكواكب السائرة ،جُ ،صُُِ.َّْ ،ُٖٓ ،
(ّ) السػخاكم :اليػػوء الالمػػل ،جَُ ،صِِٔ ،ج ُُ ،صٖٗ ،؛ وجيػػز الكػػالـ ،جّ ،صُُٗن
ابػػف ش ػػاهيف :نيػػػؿ األمػػػؿ ،جٕ ،صُِٔن اب ػػف إي ػػاس ،بػػػدائل الزهػػػور ،جُ ،صََِٕٖٕ ،ن
الغزم :الكواكب السائرة ،جُ ،صُٖٓ.
(ْ) األعالـ ،جٖ ،صُْٗ.
(ٓ) األعالـ ،جُ ،صَِٕ.
(ٔ) البغػ ػػدادم :هديػػػػة العػػػػارفيف ،جٓ ،صَُْن إييػػػػاح المكنػػػػوف ،جْ ،صِْٖٖٔ ،ِْٓ ،ن
كحالة :معجـ المفلفيف ،جُ ،صِّّ.
(ٕ) البغدادم :هدية العارفيف ،جٓ ،صَُْ.
(ٖ) األعالـ ،جُ ،صَِٕ ،جٖ ،صُْٗ ،المتف كحاشية رقـ(ُ).
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كحالة كآخركف(ُ) ،كما رجك نسبة كتاب  :القوؿ المستظرؼ فػي سػفر موالنػا الممػؾ األشػرؼ
له بقكله" :ولعؿ مف تسليفه"(ِ)  ،كهك ما أكدف محقؽ الكتاب(ّ).
أما صاحب رحمة الحج ،فهك الممؾ األشرؼ أبك المنصكر سيؼ الديف قايتبام المحمكدم
الظ ػػاهرم كل ػػد س ػػنة ّٖٔهػ ػػُِّْ/ـ ،كترق ػػى ف ػػي المناص ػػب حت ػػى كص ػػؿ إل ػػى الس ػػمطنة س ػػنة
ِٕٖهػ ػ ػ ػػُّْٕ/ـ ،فك ػ ػ ػػاف المم ػ ػ ػػؾ الس ػ ػ ػػادس عش ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف مم ػ ػ ػػكؾ الجراكس ػ ػ ػػة (ْٖٕ ػ ػ ػ ػِّٗه ػ ػ ػ ػ
ُِّٖ/ػُُٕٓـ) ،كاألربعيف مف سالطيف المماليؾ (ْٖٔػِّٗهػَُِٓ/ػُُٕٓـ) عامة.
كيعد مف أعظـ كأكألأ ممكؾ المماليؾ البرجيةن لطكؿ مدة حكمه التي بمغت تسعة كعشريف
عامػا ،تػكفي سػنة َُٗهػػُْٗٔ /ـ(ْ) ،كصػؼ بأنػه وافػر العقػؿ ،سػديد الػرأي ،عػارؼ بػسحواؿ
ن
المممكة ،ييل األشياء في محمها (ٓ) ،كهك آخر مف حػج مػف الحكػاـ ،ككصػأله السػمهكدم (ت
ُُٗ هػ  َُٓٓ /ـ) عند لقائه به في المدينة بأنػه "ممػؾ مطػاع محظػوظ ،صػبور غيػر عجػؿ،
أمر ال يتسػرع فيػه بػؿ يتػسنى ك يػرا ،ويعظػـ أهػؿ العمػـ
ك ير الحياء والوقار والمهابة ،إذا حاوؿ ًا
(ٕ)
ويجمهـ (ٔ) ،عني باألعماؿ الخيرية كبالمنشآت المعمارية ما بيف إنشاء كتجديد .
يكمػان
كيتناكؿ الكتاب بالكصؼ رحمة الحج لمسمطاف قايتبام التي استغرقت نا
شهر كعشريف ن
إذ بػ ػ ػػدأت يػ ػ ػػكـ الخمػ ػ ػػيس ِّْٖٖ/ُُ/هػ ػ ػ ػ (ٖ) المكافػ ػ ػػؽ َُْٖٓ/ِ/ـ ،كانتهػ ػ ػػت يػ ػ ػػكـ األحػ ػ ػػد
ُْٖٖٓ/ُ/هػ (ٗ) المكافػؽ َُِْٖٔ/ّ/ـ ،كهػي المػدة المتعػارؼ عميهػا لمرحمػة مػف القػاهرة إلػى
يكما(َُ) .
مكة كالتي تتركاح بيف ْٓ إلى َٓ ن
(ُ) كحالة :معجـ المفلفيف ،جْ ،صٕٗ.
(ِ) األعالـ ،جٖ ،صُْٗ.
(ّ) ابف الجيعاف :القوؿ المستظرؼ ،مقدمة المحقؽ صُّ.ُْ ،
(ْ) السػػخاكم :التحفػػة المطيفػػة ،جٓ ،صِّْ ،اليػػوء الالمػػل ،جٔ ،صَُِن ابػػف إيػػاس :بػػدائل
الزهػػور ،جُ ،ص َْٖٖٓٓ ،ن العيدركسػػي :تػػاريػػخ النػػور السػػافر ،صُٓن الحنبمػػي :شػػذرات
الذهب ،جٕ ،صُّٓ ،جٖ ،صٔ.
(ٓ) ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صَْٖ.
(ٔ) وفاء الوفا ،جِ ،صُٕٕ.
(ٕ) السخاكم :التحفة المطيفة ،جٓ ،صّْْن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صَْٖ.
(ٖ) صٕٔٔ.
(ٗ) صِٗٔ.
(َُ) أنكاكم :الحج إلى مكة ،مجمة الألنكف الشعبية ،صُٔ.ِٔ ،
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واشتممت الرحمة عمى بابيف وخاتمة كما يمي:

أخبار القديمة.
البػاب األوؿ :حكؿ بعض مشاعر الحج ك ف

الباب ال اني :في ذكر مف حج مف ممكؾ الترؾ كأك دهـ.

الخاتم ػ ػ ػ ػ ػ ػة :في ذكر أربعيف حديثا عف النبي  فيما يتعمؽ بالحج كالحاج.

كلـ ينشػر الناشػر جميػع محتكيػات الكتػابن إذ اكتألػى بنشػر البػاب الثػاني فقػطن ألف هدفػه
أنصب عمى تحديد كايضاح منازؿ الحج التي أشار إليها المؤلػؼ ،كلػـ يػر فػي نشػرهما أيػة فائػدة
تعكد لمقارئ (ُ).
أما الباب الثاني الذم بيف أيدينا فتضمف بيف دفتيه التجهيز لمحج بالسرية التامػة فػي شػهر

جمػػادل األكؿ سػػنة ْٖٖه ػػ /المكافػػؽ شػػهر أغسػػطس سػػنة ُْٕٗـ(ِ) ،حتػػى دخػػكؿ السػػمطاف
مصػػر شػػهر المحػػرـ سػػنة ٖٖٓه ػَُْٖ/ـ(ّ) ،كبػػدأ الكتػػاب ببػػدء م ارسػػـ الحػػج بالتكصػػية بأخػػذ
المؤلؼ معه ،كاختيارف لتجهيز مايمزـ مف الزاد كالمتاع لرحمة الحج ،كاعطاء اإلذف لمف أراد الحج

في شهر رمضاف ،كذكر أمر المسايرة بمدينة القاهرة كفؽ ماجرت عميه العادة(ْ).

كفػػي يػػكـ ُٔ /ش ػكاؿ المكافػػؽ ُّ /ديسػػمبر ،طمػػع أم ػراء الحػػاج كالمككمػػكف معهػػـ مػػف

أعياف الدكلة بالحج لمقمعػة (ٓ)ن لتكديػع السػمطاف كلػبس التشػاريؼ ،ككانػت معهػـ لػكازـ السػألر مػف
طعاـ كشراب كخياـ ككافة ما يحتاجكف إليه (ٔ).

(ُ) صُٔٔ.ِٔٔ ،
(ِ) صّٔٔ.
(ّ) صِٗٔ.
(ْ) صّٔٔ.ٔٔٓ-
(ٓ) القمعة  :أم قمعة الجبؿ التي تقع في القاهرة بمنطقة القمعة عند سألك جبؿ المقطـ ،كأصػبحت منػذ
ػر لمػػدكاكيف السػػمطانية ،ك تػزاؿ قائمػػة إلػػى اآلف( .العمػػرم :مسػػالؾ األبصػػار ،صٖٔ،
بنائهػػا مقػ نا
َُْن القمقشػػندم :صػػػبح األعشػػػى ،جّ ،صُِْن المقري ػػزم :الخطػػػط ،جِ ،ص َُِن ابػػف
شاهيف ،زبدة كشؼ الممالؾ ،صِٔ).
(ٔ) صٓٔٔ.
- ٕٔٗ -



جملة املؤرخ الؼربي – الؼذد (  – )82اجمللذ الثاًي 8282م ـــــــــ د .رين بٌث هؼيض احلربي

كقد أشار المؤلػؼ بػيف ثنايػا الرحمػة عامػة إلػى منػازؿ الحػج دكف تألصػيؿ ،كحػرص عمػى

تحديد مكاقع نزكؿ السمطاف ،كذكر أسماء مف صحبه مف العمماء كالكجهاء كاألمراء ،كغيرهـ في
بعض المكاقع ،ككصكؿ بعض أمراء األشراؼ كمف معهـ ستقباله في مكاضع أخرل.
أيضػػا دخػػكؿ األشػػرؼ قايتبػػام المدينػػة ألداء كاجػػب الزيػػارة فػػي ِِ /ذك القعػػدة
كتنػػاكؿ ن

المكافػػؽ ْ /فب اريػػر دكف تألصػػيؿ عػػاـ ،مػػع ذكػػر صػػدقاته العامػػة ،كاك ارمػػه لمقضػػاة كالعممػػاء ،ثػػـ

مركر بأبيار عمي(ُ) ،كاإلحراـ منها ،ككصػكله لعػدد مػف المكاقػع كمالقاتػه لمسػتقبميه
خركجه منها نا
كاص ػألنا السػػماط الػػذم كضػػع فػػي بػػدر(ِ) لمسػػمطاف كضػػيكفه ،كمػػا تػػال ذلػػؾ .حتػػى دخكلػػه مكػػة

المكرمة في مككب فخـ ،كمالقاة الناس له ،ك ذكػر بعػض مػا كقػع لػه مػف المحاسػف بمكػة حتػى
خركجه منها يكـ السبت ُْ/ذم الحجة المكافؽ ِٔ/فبراير ،بعد أف أدل مناسؾ الحج كتصػدؽ
كأهدل ،كذكر بعض المنػازؿ التػي كقػؼ بهػا حتػى كصػكله إلػى بركػة الحػاج(ّ) كمالقػاة األمػراء
كالناس له في مككب مشهكد ،ثـ دخكله قمعة الجبؿ.

(ُ) أبيار عمي  :تقع في الجنكب الغربي مف المدينة ضمف امتداد كادم العقيؽ ،كهي ميقات أهؿ
معتمرا ،كيمتد اليكـ إليها عمراف المدينة
حاجا أك
المدينة كمكاف اإلحراـ لكؿ مف مر بالمدينة ن
ن
(ابف حجر :فتح الباري ،جّ ،صّٖٔن السمهكدم :وفاء الوفاء ،جْ ،صُُّٗن البالدم:
عمى طريؽ الهجرة ،صَُٓ .)َُٔ ،
(ِ) بدر :تقع بدر في الجزء الغربي مف المدينة ،كتبعد عنها بػحكالي َُٓ كمـِ ،كهي اليكـ إحدل
محافظات منطقة المدينة المنكرة( .الحربي :المناسؾ ،صُُْٕٕٓ ،ن الحمكم :معجـ البمداف،
جُ ،صّٕٓن البالدم :عمى طريؽ الهجرة ،صُٕٖ.)ُٖٖ ،
(ّ) بركة الحاج :تقع شماؿ القاهرة ،عرفت بذلؾ لنزكؿ الحجاج بها ذهابا كايابا ،كهي اليكـ تتبع
قسـ المطرية في القاهرة( .اإلدريسي :نزهة المشتاؽ ،جُ ،صّْٓن المقريزم :الخطط ،جُ،
صْٖٗن السخاكم :البمدانيات ،صَُْ).
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ث ػػـ أش ػػار المؤل ػػؼ بإيج ػػاز لم ػػف ح ػػج م ػػف مم ػػكؾ الت ػػرؾ كأك ده ػػـ :كه ػػـ :الظ ػػاهر بيب ػػرس
(ِ)

(ٖٓٔػٕٔٔهػ َُِٔ/ػُِٕٕـ) (ُ) كحػج سػنة ٕٔٔهػػُِٔٗ/ـ ،كالناصػر محمػد بػف قػالككف

(ُّْٕٗٔ-هَُّْ-ُِّٗ /ـ) كحج ثػالث مػرات :األكلػى سػنة  ۲۱7هػػُُّّ/ـ ،كالثانيػة
سنة  ۲۱7هػ ُُّٗ/ـ ،كالثالثة  :سنة  ۲۳7هػُِّّ/ـ.

منيػا ،كابػراز إحسػاف األشػرؼ قايتبػام بمػػا أك ف
كقػد حػرص المؤلػؼ عمػى ترتيػب األحػػداث ز ن
عينػا ،أك مػا ن أك
مف عطايا كمنك كمكاهب كخمع لألشراؼ كاألعياف كأمراء الحج التي قػد تكػكف ن
لباسا(ّ) كهك الغالب في الرحمة ،إلى غير بياف أنكاع األطعمة في السماط السمطاني.
ن
كتبػػدك أهميػػة تكثيػػؽ بػػدر الػػديف ابػػف الجيعػػاف لمرحمػػة مػػف خػػالؿ مػػا أشػػار إليػػه بكتابػػة السػػمطاف
األشرؼ قايتبام " مراسيـ شريفة بالوصػية بحممػه"(ْ) معػه فػي الرحمػة ،كمرافقتػه لػه ،كالقيػاـ " بخدمػة
المقاـ الشريؼ"(ٓ) فكاف السمطاف المحكر الذم بني عميه الكتاب ،بإبراز صك ةر مف صكر أبهػة الممػؾ
بالجكد كالعطاء له عمى نحك يحقؽ التػأثير الكجػداني نحػكف ،فنشػاهد مػف خاللهػا رصػد الكاقػع باسػتقباؿ
أعيػػاف الدكلػػة كاكػرامهـ ،كنسػػتقرئ البيئػػة التػػي شػػاهدها ،كنتعػػرؼ عمػػى صػػكر كمشػػاهد نابضػػة بطبيعػػة
مهمة يتـ الحصكؿ عميها مف عامة الكتب التاريخية كالجغرافية.
ذلؾ العصر ،فقدـ معمكمات ٌ
(ُ) الممػؾ الظػاهر ركػف الػديف أبػك الألتػكح بيبػرس بػف عبػد ام البندقػدارم الصػالحي النجمػي ،كلػد فػي
بالد القألجاؽ في العشر الثالث بعد الستمائة ،مف مماليؾ الممؾ الصالك نجػـ الػديف أيػكب ،تػكفي
س ػػنة ٕٔٔهُِٕٕ/ـ( .اب ػػف خمك ػػاف :وفيػػػػات األعيػػػػاف ،ج ْ ،ص ُٓٓن اب ػػف عب ػػد الظػ ػػاهر:
الروض الزاهر ،ص ّْْٕٔ ،ْٕ ،ن اليكنيني :ذيؿ مردة الزماف ،ج ّ ،ص ِّٗن ابػف تغػرم
بردم :المنهؿ الصافي ،ج ّ ،ص ْْٕ).
المنصػكر قى ىػال يككف ،كلػد سػنة
(ِ) الممؾ الناصر ناصر الػديف أبػك المعػالي أبػك الألػتك محمػد بػف الممػؾ
ي
ْٖٔهُِٖٓ /ـ ،ثبػػت قكاع ػػد الدكلػػة كرت ػػب أمكرهػػا ،ت ػػكفي سػػنة ُْٕهَُّْ /ـ( .الص ػػألدم:
الػػػوافي بالوفيػػػات ،ج ْ ،ص ّّٓن اب ػػف حبي ػػب :تػػػذكرة النبيػػػه ،ج ِ ،ص ِّٓن المقري ػػزم:
المقفى ،ج ٕ ،ص ُِٔن ابف حجر :الدرر الكامنة ،ج ْ ،ص َٗ).
(ّ) ابف منظػكر :لساف العرب ،ج ٖ ،صٕٔن العمػرم :مسػالؾ األبصػار ،صَُّ ػُّّن الأليػكمي:
المصباح المنير ،ص ُٕٖن الخطيب :معجـ المصطمحات ،ص ُٓٔ.
(ْ) صّٔٔ.
(ٓ) صٖٔٔ.
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املبحث الثاًي :السواط السلطاًي واألطؼوة املشتولة ػليه:

السػماط بسنػه :مايمػد ليكضػع عميػه الطعػاـ فػي المػآدب كنحكهػا ،كاسػتعمؿ المألػظ
ُيعرؼ ِّ
(ُ)
طعاما(ِ) ،فػأطمؽ عمػى
لمد لة عمى طعاـ المآدب السمطانية ن إذ يقاؿ :عمؿ سما ً
طا ،أي :مد ن
المسدبة الكبرى التي يقيمها الممؾ أو مف يم مه فػي أيػاـ معينػة ،ويحيػرها الك يػر مػف األمػراء
والموظفيف وذوي المكانة مف الناس .وكانت هذ مف خصائص السمطنة (ّ).
ككرد لألػظ السػماط فػي المجمػكع الظريػؼ سػت عشػرة مػرة(ْ) ،كأطمقػت غالبػا عمػى مائػػدة
السػػمطاف األشػػرؼ قايتبػػام التػػي قػػدمها إكرنامػػا لمسػػتقبميه مػػف األمػراء ككبػػار رجػػاؿ الدكلػػة كأعكانػػه
(ٓ)
بعدا سياس نػيا ،فهػك عنػكاف
كأعياف سمطنته  ،في أماكف نزكله في رحمته لمحج ،ك شؾ إف لذلؾ ن
مف عناكيف أبهة الممؾ ،مف أجػؿ تأكيػد المػركءة كالكػرـ كالعطػاء كالعػز كالشػرؼ لمسػمطاف ،ككػاف
السماط فرصة لذلؾ.
كتبػدأ م ارسػـ اإلعػداد لمحتكيػات مائػدة السػماط منػذ ا سػتعدادات فػي القػاهرة لرحمػة الحػج
كبحر خألية مف مصر (ٔ) كالشاـ (ٕ) ،كيصؿ
بر نا
في شهر جمادل األكؿ بتجهيز أحماؿ األطعمة نا
رج ػػاؿ الس ػػمطاف كالتجهيػ ػزات قبي ػػؿ كص ػػكله لممق ػػر المح ػػدد ،كمعه ػػـ كاف ػػة الع ػػامميف ف ػػي المط ػػبم
السمطاني مػف الجمبي (ٖ) والمفػاؼ والبيطػار والجبػاف والبطيخػي والفاكهػاني والخػازف والػدجاج
والحمواني"(ٗ) .فعندما خرج األشرؼ قايتبام مف المدنية أصدر مرسكما ألبػي البقػاء بػف الجيعػاف
(ُ) المقريػػزم :الخطػػط ،جِ ،صَُُن البقمػػى :التعريػػؼ بمصػػطمحات صػػبح األعشػػى ،صُٖٓن
ماجػ ػػد :نظػػػػـ دولػػػػة سػػػػالطيف المماليػػػػؾ ،جِ ،صُُٔن دهمػ ػػاف :معجػػػػـ األلفػػػػاظ ،صِٗن
الخطيب :معجـ المصطمحات ،صِٕٓ.
(ِ) الأليركز آبادم :القاموس المحيط ،جُ ،صٕٖٔن الزبيدم :تاج العروس ،جُٗ ،صّٖٔ.
(ّ) دكزم :تكممة المعاجـ العربية ،جٔ ،صُْٕ.
(ْ) ص ّٕٔ.ِٔٗ ،ٕٔٗ-
(ٓ) ينظر :ممحؽ رقـ.)ِ(:
(ٔ) ص ّٔٔ.ْٔٔ ،
(ٕ) صْٕٔ.
الجمىػػب :ال ػػذيف يجمب ػػكف األغن ػػاـ كاإلب ػػؿ لمتج ػػارة( .اب ػػف منظ ػػكر :لسػػػاف العػػػرب ،جُ،
(ٖ) الجمبػػػي :ى
صِٖٔن مصطألى كآخركف :المعجـ الوسيط ،جُ ،صُِٖ).
(ٗ) صٖٔٔ.
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كأخيػػه أبػػي البركػػات بػػف الجيعػػاف أف يسػػبقا الركػػب إلػػى بػػدرن ليشػػرعا فػػي عمػػؿ س ػماط لمسػػيد
(ُ) .
الشريؼ محمد بف بركات "
وس ػواقة(ِ)،
ػورا ،هػػو مػػابيف سػػكر وحمػػوى ومخبػػوز ُ
كفػػي بػػدر "أرسػػؿ إلػػيهـ فطػ ً
(ّ)
وفاكهػػة ،وأجبػػاف مقمػػي ومقدسػػي ،وقريشػػة ومخمػػالت ،وبطػػيخ صػػيفي ،وعجميػػة
ومجرودة وكعؾ  .وغيػر ذلػؾ ،ولػيس يخفػى عمػى أحػد مػا يعممػه المقػاـ الشػريؼ مػف
األسمطة والفطور وغير ذلؾ"(ْ).
كعنػدما كصػؿ السػمطاف أقػيـ سػماط لمغػداء بػيف يديػه ،وكػاف بػه مػف المحػـ نحػػو
ألؼ رطؿ(ٓ) مصري ،ومف الدجاج مائػة طػائر ،ومػف اإلوز نحػو العشػرة أزواج ،ومػف
الدجػػاج المعمػػوؼ(ٔ) .القديػػػد(ٕ) ،واإلوز المعمػػوؼ القديػػػد جانب كبيػػر ،ومف السكر
(ُ) صٕٓٔ.ٕٔٔ ،
ػي محمػػد الحسػػني ،كلػػد سػػنة
جمػاؿ الػػديف محمػػد بػػف بركػات بػػف حسػػف بػػف عجػػالف بػف يرىمٍيثىػػة بػػف أبػػي ين ىم ٌ
َْٖقُّْٔ/ـ ،أمير الحرميف كالحجاز منذ ٖٗٓهػُْٓٓ/ـ ،إلى أف تكفي سنة َّٗهػُْٕٗ/ـ( .ابف
فهد :إتحاؼ الورى ،جْ ،ص ّّْْٖٗ ،ن السخاكم :التحفة المطيفة ،جٔ ،صُٖٔن عبد العزيز بف
فهد :غاية المراـ ،جِ ،صَٔٓن السنجارم :منائح الكرـ ،جّ ،صٖٗ).
(ِ) السػويؽ :مػػف األطعمػة المنتشػرة فػي الحجػػاز ،يصػنع مػػف الشػعير كالحنطػػة كيضػاؼ إليػػه السػػمف
كالعس ػػؿ أك الس ػػكر( .اب ػػف منظ ػػكر :لسػػػاف العػػػرب ،جَُ ،صَُٕن الزبي ػػدم :تػػػاج العػػػروس،
جِٓ ،صَْٖن مصطألى كآخركف :المعجـ الوسيط ،جُ.)ْٔٓ ،
(ّ) عجمية :حمكل تصنع مف السمف كالدقيؽ المحمكس كالمكسرات المجركشة ،كيضاؼ إليها العسؿ.
(ْ) صٕٔٔ.
(ٓ) الرطؿ :معيار يكزف به ،يختمؼ كزنه باختالؼ البالد ،كالرطؿ المصرم يسػاكمْْٗ9ِٖ :غ ارمػا.
(ابف منظػكر :لسػاف العػرب ،جُُ ،صِٖٓن الأليػكمي :المصػباح المنيػر ،صَِّن مصػطألى
كآخركف :المعجـ الوسيط ،ج ُ ،صِّٓن الخطيب :معجـ المصطمحات ،صَُِ).
(ٔ) المعموؼ :العمؼ :طعاـ الحيكاف ،دجاج معموؼ :أم :أطعـ عمألا بما فيه الكألايػة( .ابػف منظػكر:
لسػػاف العػػرب ،جٗ ،صِٓٓن الزبيػػدم :تػػاج العػػروس ،جِْ ،صُُٖن مصػػطألى كآخػػركف:
المعجـ الوسيط ،جِ ،صُِٔ).
(ٕ) القديد :المحػـ المقػدد :يقطػع المحػـ طػك كيممػك كيجألػؼ فػي هػكاء الشػمس( .ابػف منظػكر :لسػاف
العػػػرب ،جّ ،صّْْن الزبي ػػدم :تػػػاج العػػػروس ،جٗ ،صُٔن مص ػػطألى كآخ ػػركف :المعجػػػـ
الوسيط ،جِ ،صُٖٕ).
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والمسمونيػػة(ُ) ،والحمػػوى زيػػادة عػػف قنطػػاريف(ِ) ،وعمػػؿ غالػػب األصػػنفة وقبػػب الحمػػوى ،وغيػػر
ذلؾ(ّ).
كاذ لـ ييقىـ السماط بحضرة السمطاف يرسؿ لضيكفه مأدبتهـ إليهـ ،فعندما كصؿ األشرؼ
قايتبام إلى فساقي طاز(ْ) .حضر إليه أمير المدينة الشريؼ قسيطؿ بف زهير(ٓ) ،كشيم الحرـ
السيألى إيناؿ اإلسحاقي(ٔ) ،كقضاة المدينة الشريألة ،كفقهاؤها ،فأرسؿ إليهـ سماطا ،كفاكهة،
كبطيخا صي نأليا(ٕ).
كحمكا،
ن
ن
(ُ) المسمونيػػة :مػػف مآكػػؿ الممػػكؾ ،كقيػػؿ :تنسػػب لمخميألػػة المػػأمكف (تُِٖه ػػّّٖ/ـ) ،كهػػي حمػػكل
تصنع مف سميد كسمف كسكر أك عسػؿ( .الغ ازلػي :سػر العػالميف ،صِْن الظػاهرم :اإلشػارات
في عمـ العبارات ،صْْٖن المقريزم :الخطط ،جِ ،صُُِ).
(ِ) ِ
الق ْنطَػػػار :مػػف األكزاف ،يعػػادؿ مائػػة رطػػؿ ،فػػي مق ػػدارف اخػػتالؼ ب ػػاختالؼ العص ػػكر( .مص ػػطألى
كآخػػركف :المعجػػـ الوسػػيط ،جِ ،صٖٕٔن الخطيػػب :معجػػـ المصػػطمحات ،ص ّٓٓن محمػػد:
المكاييؿ والموازيف ،صِْ.)ِٓ ،
(ّ) صٕٔٔ.
(ْ) فساقي طاز :جمع فسقية ،كهي أحكاض ماء ،كيراد بها برؾ عممها سيؼ الديف طاز بف قطغاج
(تّٕٔهػُُّٔ/ـ) ،أحد أمراء السمطاف الناصر محمد بف قالككف ،كهك مف األمراء البارزيف
في عصر دكلة المماليؾ البحرية ،تقع في الركحاء بيف المسيجيد كالألريش( .القمقشندم :صبح
األعشى ،جْ ،صَّٓن جٓ ،صُّن ابف تغرم بردم :النجوـ الزاهرة ،جُُ ،صُٓن
الجزيرم :درر الفرائد ،ص جِ ،صٓٔن دهماف :معجـ األلفاظ ،صُُٖ).
(ٓ) قسػيطؿ بػػف زهيػػر بػػف سػػميماف بػػف هبػػة بػػف جمػػاز الحسػػيني ،أميػػر المدينػػة سػػنة ّٖٖهػػُْٕٖ/ـ،
كظؿ حتى عكدة زبيرم بف قيس إلمارة المدينة سنة ٕٖٖهػُِْٖ/ـ( .ابف فهد ،إتحػاؼ الػورى،
جْ ،صّّٓٔٔٔ ،ن السخاكم :التحفة المطيفة ،جّْْٔ ،ن السخاكم :اليوء الالمػل ،جٔ،
صُِِن عبد العزيز بف فهد :غاية المراـ ،جِ ،صُّٓ.)َْٓ ،
(ٔ) إيناؿ شيم اإلسحاقي الظاهرم جقمؽ ،شيم الخداـ بالمسجد النبكم ،تكفي سنة ٖٖٔهػُُْٖ/ـ.
(ابػػف فهػػد ،إتحػػاؼ الػػورى ،جْ ،صّّٓٔٔٔ ،ن السػػخاكم :التحفػػة المطيفػػة ،جِ ،صَُٔن
ابف شاهيف :نيؿ األمؿ ،جٕ ،صَُٓن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صَُٕ).
(ٕ) صْٕٔ.
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كمػػا يػػتـ التجهيػػز مػػف السػػماط إلػػى مخػػيـ ضػػيكفه ،فألػػي مكػػة ازرف الجنػػاب(ُ) الصػػارمي
إبراهيـ بف منجؾ(ِ) أمير الركب الشػامي ،كبعػد ضػيافته كأكمػه مػف السػماط ،أمػر بػأف يجهػز لػه
مف المأدبة كارسالها إلى خيمتهن إلطعاـ رفقته(ّ).
ك يق ػػدـ الس ػػماط باس ػػـ الس ػػمطاف إذا ك ػػاف ف ػػي نألس ػػه ش ػػيء عم ػػى الض ػػيؼ ،فعن ػػدما حض ػػر إلي ػػه
ػيكؼ م ػػف أمػ ػراء المق ػػر(ْ) الناص ػػرم اب ػػف عثم ػػاف ص ػػاحب ال ػػركـ(ٓ) ،عم ػػؿ الس ػػماط له ػػـ المق ػػر
ضػ ه
(ٖ)
الصاحبي(ٔ) الزيني خشقدـ(ٕ) ،ككاف الئقا بهـ ،وجمعهـ حسب ما أذف له في ذلؾ مف زيادة
ككاف لمجمكس عمى السماط مراسـ معمكمة ،كتراتيػب تعكػس التراتيػب ا جتماعيػة
في مكائد السػالطيف ،كهػذف مػف السػمات المشػتركة فػي األسػمطة الممكيػة لمعػرب كالعجػـ
ػر مػػف مظػػاهر إبػراز عػزة الممػػؾ كعظمتػػه كمػػدل فخامتػػه(ٗ) .فألػػي
باعتبػػار الم ارسػػـ مظهػ نا
مأدبة الغداء في بػدر أحير السيد الشريؼ ،محمد بف بركات ،وأجمسه عػف يمينػه،
و موالنػػا قايػػػي القيػػاة برهػػػاف الػػػديف بػػف ظهيػػػرة(َُ) .عػػػف يسػػار  ،وولػػػدى السػػػيد

(ُ) الجنػػػػػاب :م ػ ػػف ألق ػ ػػاب أربػ ػػاب الس ػ ػػيكؼ كاألق ػ ػػالـ فيم ػ ػػا يكتػ ػػب ب ػ ػػه ع ػ ػػف السػ ػػمطاف كغيػ ػ ػرف م ػ ػػف النػ ػ ػكاب.
(القمقشندم :صبح األعشى ،جٓ ،صْْٔن البقمى :التعريؼ بمصطمحات صبح األعشى ،صُٗ).
(ِ) إبراهيـ بف محمد بف منجؾ ،تكفي سنة ٖٖٖهػُّْٖ/ـ( .ابف طكلكف :مفاكهة الخالف ،جُ ،صِٔ).
(ّ) صٕٗٔ.َٖٔ ،
المقَػ ّػػر :لقػػب شػػرؼ يمنحػػه السػػمطاف لكبػػار أربػػاب الكظػػائؼ الديكانيػػة( .القمقشػػندم :صػػػبح األعشػػػى ،جٓ،
(ْ) َ
صّْٔن البقمى :التعريؼ بمصطمحات صبح األعشى ،صِِّن الباشا :األلقاب اإلسالمية ،صْٖٗ).
(ٓ) صاحب الػروـ :أم الدكلػة العثمانيػة بآسػيا الصػغرل ،كسػمطانها آنػذاؾ محمػد الثػاني الألػاتك (ٖٖٖٓٓٔ-هػػ-ُُْٓ/
ُُْٖـ)( .ابف شاهيف :نيؿ األمؿ ،جٕ ،صِِِٕٖٗ ،ن زامباكر :معجـ األسرات ،صِّٗ).
الص ِ
احب :يطمؽ عمى مػف يصػاحب السػالطيف فػي تػنقالتهـ( .القمقشػندم :صػبح األعشػى ،جٔ،
(ٔ) َّ
صُٕن الباشا :األلقاب اإلسالمية ،ص ّٕٔ).
(ٕ) زي ػػف الػ ػػديف خش ػػقدـ الظػػػاهرم جقم ػػؽ الركمػػػي ،ال ػػكزير األحمػ ػػدم الطكاش ػػي ،تػػػكلى العدي ػػد م ػػف
الكظائؼ ،تكفي سنة ْٖٗهػُْٖٗ/ـ( .السخاكم :اليوء الالمل ،جّ ،صُٕٔن ابػف شػاهيف:
نيؿ األمؿ ،جٕ ،صَُٔن ابف إياس :بدائل الزهور ،جِ ،صٖٕٗ).
(ٖ) صَٖٔ.
(ٗ) ابف بطكطة :الرحمة ،جُ ،صِٕٓن القمقشندم صبح األعشى ،جّ ،صَُٔ.َّٔ -
(َُ) برهػػاف الػػديف ابػػف ظىهي ػرة ،إب ػراهيـ بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف ظهي ػرة ،القرشػػي المخزكمػػي المكػػي
مألتيػػا محػػدثنا ،تػػكفي سػػنة ُٖٗهػػػُْٖٔ/ـ.
عالمػػا ن
الشػػافعي ،كلػػد سػػنة ِٖٓقُِِْ/ـ ،ككػػاف ن
(السػخاكم :اليػػوء الالمػػل ،جُ ،صٖٖن السػيكطي :نظػػـ العقيػػاف ،صُٕن ابػػف إيػاس :بػػدائل
الزهور ،جُ ،صِٕٔن الحنبمي :شذرات الذهب ،جٕ ،صَّٓ).
- ٕٕٓ -



جملة املؤرخ الؼربي – الؼذد (  – )82اجمللذ الثاًي 8282م ـــــــــ د .رين بٌث هؼيض احلربي

الشػػريؼ(ُ) بجانػػب أبيهمػػا ،وأخػػا القايػػي وولػػد بجانبػػه ،ػػـ بقيػػة جماعػػة السػػيد
الشريؼ بسجمعهـ ،الكبير والصغير بحسب مراتبهـ"(ِ).
كما كاف لتقديـ الطعاـ مراسـ معمكمة ،إذ قدـ لمضيكؼ بعد كجبة الغداء الشراب(ّ) ،كهك
مػػاجرت بػػه العػػادة(ْ) ،ثػػـ قػػدمت لهػػـ حمػػوى سػػكرية ،شػػغؿ سػػاعتها ،وفاكهػػة تفػػاح وكم ػػري،
وبطيخ صيفي (ٓ).
فكاف بجانب المراسـ لمسماط اإلبهار كابراز الثػراء باألطعمػة المقدمػة ككفرتهػا كتأل ٌػرد المائػدة
السمطانية بهان إذ دهش جماعة السيد الشريؼ فػي أمػر هػذا السػماط (ٔ) ،ك عجػب مػف ذلػؾ
إذا عممنا حرصه عمى جمب الثمج مف بالد الشاـن لتبريد المشركب الذم يقدـ لضيكفه(ٕ) كذلؾ "
ظهار ألبهة الممؾ (ٖ) بإبهػار الحاضػريف بطػرؽ متنكعػة بػدءان مػف مكػاف
إكماال لحاؿ الرفاهية وا ًا
إقامة السماط ذاته ،حيث تنصب الخياـ الكبيرة مكاف نزكؿ السمطاف في الطريؽ ،كقبيؿ كصكله،
كتعرض األطعمة عمى السماط كتعرض الحمكل بأشكاؿ مبهرة كالقبب.
همػػػة كػػػؿ شػػػخص
فالسػػماط يجػػب أف يعكػػس عظمػػة السػػمطاف ككرمػػه كمركءتػػهن إذ" إف ّ
ِ
يعػا منصػاعوف
ومروءته بقػدر عظمتػه وسػيادته؛ وألف السػمطاف سػيد العػالـ كمػه والممػوؾ َجم ً
إليػػه ،يجػػب أف تكػػوف عظمتػػه وهمتػػه ومروءتػػه وخوانػػه وصػػالته متناسػػبة مػػل قػػدر وجاللػػه
وأفيؿ مف سائر المموؾ وأك ر ،وفي الخبر أف إغداؽ الخبز والطعاـ عمى خمؽ اهلل عز وجؿ،

(ُ) ه ػزاع بػػف محمػػد بػػف بركػػات ،تػػكفي سػػنة َٕٗهػػَُُٓ/ـ( .عبػػد العزيػػز بػػف فهػػد :غايػػة الم ػراـ،
جّ ،صُُّٖٔ ،ن عبد العزيز بف فهد :بمػوغ القػرى ،صُِٓن مركػز أبحػاث المدينػة ،أعػالـ
المدينة ،صُُُ).
(ِ) ص ٕٕٔ.
(ّ) ص ٕٕٔ.
(ْ) ماجد :نظـ دولة سالطيف المماليؾ ،جِ ،صُُٕ.
(ٓ) ص ٕٕٔ.
(ٔ) ص ٕٕٔ.
(ٕ) ص ْٕٔ.
(ٖ) القمقشندم :صبح األعشى ،جُْ ،صَْْ .لممزيػد فػي مكضػكع الػثمج كنقمػه ينظػر :العمػرم :التعريػؼ،
صِِٖٔٓٓ-ن القمقشندم :صبح األعشى ،جُْ ،صَْْْْْ-ن ابف شاهيف ،زبدة كشؼ الممالؾ،
صُُٕ ،ُُٖ ،ماجد :نظـ دولة سالطيف المماليؾ ،جِ ،ص ُٗ.)ُُِ ،
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يزيد في دواـ العمر والممؾ والدولة» (ُ) ،كهذا مايألسر كث ةر ما يتـ عرضه كتقديمه مف األطعمػة
كتنكع األصناؼ في ك ئـ السالطيف كالممػكؾ كاألمػراء فػي كافػة العهػكد كالبمػداف ،كمػا يػتـ صػرفه
بشأنها(ِ).
كأكرـ شريؼ مكة األشػرؼ قايتبػام بتقػديـ بعػض نيػاؽ وجمػاؿ وبطػيخ ومػوز وحمػوى و كػؿ
واشكر عندما استقبمه فػي بػدر(ّ) ،فتقبمػه السػمطاف كأمػر بتكزيعػه بعػد أف أكػؿ منػه(ْ) ،كشػكر الشػريؼ
محمد بقكله ":ك ر اهلل خير السيد الشريؼ ،أكمنا وشكرنا (ٓ).
كسػػبؽ شػ ػريؼ مك ػػة رك ػػب الس ػػمطاف ب ػػأمر من ػػه حت ػػى كص ػػؿ لػ ػكادم م ػػر(ٔ) ،كنص ػػب مخيم ػػا
ٍ
سماط ٍ
عظيـ (ٕ)،
كاستقبؿ مع ابنه كالقضاة كالألقهاء كالخطباء كأعياف مكة األشرؼ قايتبام ،كأكرمه بػػ"
كتبػػع ذلػػؾ فػػي مكػػة بكضػػع سػػماط لميمتػػيف متتػػاليتيف ،كفػػي الميمػػة الثالثػػة قػػدـ السػػماط مػػف قبػػؿ قاضػػي
(َُ)
(ٗ)
كمساء.
القضاة برهاف الديف بف ظهي ةر(ٖ) ،كذلؾ في مكضػػع مدرستػػه الشريألة
ن
صباحا ن
(ُ) الطكسي :سير المموؾ ،صُٓٔ.
(ِ) المقريزم :الخطط ،جِ ،صَُُُِِ ،ن ماجد :نظـ دولة سالطيف المماليؾ ،جِ ،صُُٕ.
(ّ) صٕٕٔ.
كؿ واشكر :صنؼ خاص مف المعمكؿ مخبكز( .الجزيرم :درر الفرائد ،جِ ،صُّٕ).
(ْ) صٕٕٔ.
(ٓ) صٕٕٔ.
(ٔ) وادي مر :كاد كبير مف أكديػة تهامػة خصػب كفيػر المػاء كبػه العديػد مػف القػرل ،يسػمى قػديما بػػ:
بط ػػف م ػ ٌػر ،كم ػػر الظهػ ػراف كيس ػػمى الي ػػكـ بػ ػكادم فاطم ػػة يتب ػػع منطق ػػة مك ػػة المكرم ػػة( .الحرب ػػي:
المناسؾ ،صَِِن اإلدريسي :نزهة المشتاؽ ،جُ ،صّْٓن السػممي :أسػماء جبػاؿ تهامػة،
صِٔن البادم :عمى طريؽ الهجرة ،صُُ.)ُِ ،
(ٕ) صٕٕٔ.ٕٖٔ ،
(ٖ) صٕٗٔ.
أيض ػػا بمدرس ػػة قايتب ػػام ،بني ػػت س ػػنة ِٖٖهػ ػػُْٕٕ/ـ ب ػػأمر م ػػف
(ٗ) المدرسػػػة األشػػػػرفية :كتع ػػرؼ ن
السػ ػػمطاف قايتبػ ػػامن لتػ ػػدريس المػ ػػذاهب األربعػ ػػة( .ابػ ػػف فهػ ػػد :إتحػػػػػاؼ الػػػػػورى ،جْ ،صُِٔن
السخاكم :اليوء الالمل ،جٔ ،صَِٕن ابف إيػاس :بدائل الزهور ،جُ ،صْْٖن إسػماعيؿ:
مدرسة السمطاف قايتباي ،مجمة العرب ،ص صٕٖ.)ِٗ-
(َُ) العصامي :سمط النجوـ ،جْ ،صٖٓ.
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املبحث الثالث:

المباس مف خالؿ الخمل المهداة مف األشرؼ قايتباي ألعياف الدولة:

لتحقيؽ البعد السياسي الذم حرص السمطاف األشرؼ قايتبام عمى إب ارزف في رحمة الحج
مف خالؿ تقديـ هدايا ظاهرها التشريؼ كجكهرها اإلبهار بعزة الممػؾ ،فكػاف مػد األسػمطة مقركنػا
بػ ػػالتشاريؼ كالج اري ػػات (ُ) كالص ػػدقات كالكس ػػاكم الأل ػػاخرة ،ألمػ ػراء األشػ ػراؼ ككب ػػار رج ػػاؿ الدكل ػػة
كأعيانها ك أمراء الحج مف األقاليـ األخرل(ِ).
كجهزت التشػاريؼ المهػداة مػف مصػر كفػؽ مػاجرت بػه العػادة(ّ) ،فقػد جمػب األشػرؼ
قايتبام معػه "مف الدواب والخمل واألمواؿ ما ال يحصػر عػد وال يحويػه حػد (ْ) ،كيكمػؼ بهػا مػف
يع ػػدها ،كيجهزه ػػا ،كف ػػي ذل ػػؾ ص ػػدر األم ػػر بتجهي ػػز جمػػػاؿ وهجػػػف(ٓ) وقمػػػاش ،عمػػػى وجػػػه
اإلنعاـ"(ٔ) ،مع بدر الديف ابف الجيعػاف" وأف يتسخر مصنفه إلى حيور الركاب الشريؼ بسػبب
الخمػػل ومػػا يحتػػاج إليػػه"(ٕ) ممػػا حكتػػه مػػف السػػالح المػػذهب وال يػػاب الحريػػر الفػػاخرة والخيػػؿ
المسومة والذخائر والركاب الممبسة بسنواع الذهب والحمية النظيفة والسيوؼ المسقطة"(ٖ).
كقد حرص سالطيف المماليؾ في المناسبات المختمألة في منك ثياب التشػريؼ
لممعنيػػيف بالمنحػػة ،كلػػـ يمػػنك الجميػػع الخمعػػة نألسػػها ،إذ كػػاف هنػػاؾ ثمػػة مقيػػاس طبقػػا
طػػا (ٗ)،
لممقػػاـ كالشخص ػية المقػػدـ لهػػا التش ػريؼ حسػػب ماتقتيػػيه الرتبػػة عمػ ًػوا وهبو ً
(ُ) الجرايػػػػػة :الجػ ػػارم مػ ػػف النألقػ ػػات كاألرزاؽ كاألعطيػ ػػات( .ابػ ػػف منظػ ػػكر :لسػػػػػاف العػػػػػرب ،جُْ،
صُِْن الزبيدم :تاج العروس ،جّٕ ،صَّٓ).
(ِ) صّٕٔ.
(ّ) صّٕٔ.
(ْ) العصامي :سمط النجوـ ،جْ ،صُِٗ.
(ٓ) هجف :نكع مف النكؽ خأليألة الجسـ ،سريعة الحركة( .الزمخشرم :أساس البالغة ،صٔٗٔن ابف
منظكر :لساف العرب ،جُّ ،صِّْ).
(ٔ) صْٔٔ.
(ٕ) صٕٔٔ.
(ٖ) العصامي :سمط النجوـ ،جْ ،صُِٗ.
(ٗ) القمقشندم :صبح األعشى ،جْ ،صّْ.ٓٓ ،
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فاختمألػػت تشػػاريؼ أمػراء األشػراؼ عػػف تشػػاريؼ عممػػاء الػػديف أك المػػكظأليف(ُ) ،فكػ لؿ لػػه
(ٓ)
لباسػػهي الخػػاصن إذ خمػػع عمػػى أمػراء األشػراؼ أطمسػػا (ِ) متمػ ار(ّ) ،ككامميػػة(ْ) مخمػػؿ
مألريػػة سػ و
ً
ػمكر(ٔ) ،أمػػا رجػػاؿ الػػديف مػػف القضػػاة كالخطبػػاء فخمػػع عمػػيهـ جنػػدات صػػكؼ
مألرية سػنجابا(ٕ) ،،كخمػع عمػى أمػراء الحػج(ٖ) أطمسػيات متمػرا ،باسػتثناء قاضػي القضػاة
برهاف الديف بف ظهيرة كشيم الحرـ ،إذ خمع عميهما كاممية صكؼ مألرية سمكر(ٗ).
كخمع عمى كبار أعياف الدكلة ككامؿ مخمال مألرية سمكر(َُ) ،

(ُ) ينظر :المالحؽ رقـ.)ٕ-ّ( :
ِ
الغب ػرة إلػػى
( ) أطمػػس :نسػػيج رقيػػؽ نػػاعـ لمػػاع مػػف حريػػر أك قطػػف ،كيكػػكف فػػي لكنػػه طمسػػة ،كهػػي ي
السػ ػكاد( .اب ػػف منظ ػػكر :لسػػػاف العػػػرب ،جٔ ،صُِْن الػ ػرازم :مختػػػار الصػػػحاح ،صُٔٔن
مصطألى كآخركف :المعجـ الوسيط ،ج ِ ،ص ٕٔٓ).
(ّ) ُمتَ َّمػػر :يصػػنع مػػف حريػػر منسػػكج بالػػذهب فػػي اإلسػػكندرية( .القمقمشػػندم :صػػبح األعشػػى ،جْ،
صْٓن المقريزم :الخطط ،جِ ،صِِٕ.)ِِٖ ،
(ْ) الكامميػػة :ثػػكب لمطبقػػة الرفيعػػة مػػف رجػػاؿ الدكلػػة ،يخمعهػػا السػػالطيف عمػػى خاصػػتهـ ،لػػه مظهػػر
فخـ ،كيصنع مف قماش فخـ ،كيحيطها الألراء ،كقد يككف له قالبات مف الألراء ،يمبس فػكؽ القبػاء
بػػه فتحػػة مػػف منتصػػؼ الظهػػر حتػػى أسػػألؿ حافػػة الػػذيؿ ،كقػػد يػػبطف بألػػرك ،كينسػػب لمممػػؾ الكامػػؿ
محم ػػد األي ػػكبي (ُّٓٔٔٓ-ه ػ ػ ُِّٖ-ُُِٖ/ـ)( .عاش ػػكر :العصػػػػر الممػػػػاليكي ،صُّْن
ماجد :نظـ سالطيف دولة المماليؾ ،جِ ،صِٕن العناني :طرز األزياء ،صٖٔ).
(ٓ) المخمػػؿ :كػػؿ ثػػكب لػػه ىخ ٍمػػؿ أم :كبػػر مػػف أم شػػيء كػػاف( .ابػػف منظػػكر :لسػػاف العػػرب ،جُُ،
صِِِن إب ػراهيـ مصػػطألى كآخػػركف :المعجػػـ الوسػػيط ،جُ ،صِٕٓن ماجػػد :نظػػـ سػػالطيف
دولة المماليؾ ،جِ ،صٖٔ).
(ٔ) مفريػة سػػمور :أم مػف فػراء السػمكر ،كهػػك حيػكاف مػف الثػػديات فػي شػػماؿ آسػيا ،كػػاف يػتـ صػػيدف
لمحصػػكؿ عمػػى فػػركف عػػالي القيمػػة( .ابػػف منظػػكر :لسػػاف العػػرب ،جْ ،صَّٖن الزبيػػدم :تػػاج
العروس ،جُِ ،صُٖن ماجد :نظـ سالطيف دولة المماليؾ ،جِ ،صٖٔ).
(ٕ) صٕٓٔ.
(ٖ) صٕٗٔ.َٖٔ ،
(ٗ) صٕٓٔ.
(َُ) صٖٕٔ.ٕٔٗ ،
سنجاب :قماش له شعر مف حيكاف السنجاب( .ماجد :نظـ سالطيف دولة المماليؾ ،جِ ،صٖٔ).
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كخمع عمى صناع العمارة فكقانيات(ُ) بطرز(ِ) ،كجماعة مع أمير مكة فكقانيات(ّ) ،كخمع عمى
الشػػاديف(ْ) الصػػغار تكريزيػػات بسػػنجاب(ٓ) .كارتبطػػت التشػ ػ ػػاريؼ بعػػد لقػػائهـ بالسػػمطاف كتنػػاكؿ
السمػ ػػاط الذم كضع لهـ(ٔ) ،أك زيارة مقر(ٕ) ،أك كداعه(ٖ).
(ٗ)
ككانت الخمع تمنك لمشخص نألسه أكثر مف مرة بعد كؿ لقاء ،كمف ذلؾ منك أمير ينبػع
الشريؼ سبع(َُ) أطمسيف متمريف عند لقائه به فػي الحػكراء(ُُ) ،كبعػد بضػعة أيػاـ التقػى بػه فػي
(ُ) فوقانيػػػات :هػػي ثيػػاب خارجيػػة عمكيػػة كاسػػعة تمػػبس فػػكؽ الثيػػاب التحتانيػػة ،بػػال اخػػتالؼ كبيػػر فػػي الطػػكؿ
كاألكماـ( .ماجد :نظـ سالطيف دولة المماليؾ ،جِ ،صٕٓن العناني :طرز األزياء ،صٕٔ.)ٕٔ ،ٖٔ ،
(ِ) صٕٗٔ.
(ّ) صٖٕٔ.
(ْ) الشاد :شاد العمارف :يشرؼ متكليها عمى تنأليذ مػا يػأمر السػمطاف بتجديػدف أك إحداثػه مػف المنػازؿ
كالمساجد كالقصكر( .القمقشندم :صبح األعشى ،جْ ،صِّن الكيالني :مصطمحات تاريخيػة،
صَٓ).
(ٓ) صٕٗٔ.
(ٔ) صِٕٔ.ٕٖٔ-
(ٕ) صٕٗٔ.
(ٖ) صُٖٔ.ِٖٔ ،
(ٗ) ينبل :تقع في الجزء الغربي مف المدينة ،عمى طريؽ الحج القديـ مف مصر إلى مكة ،كيطمؽ هذا ا سـ عمى
مدينتيف إحداهما داخمية ،كتسمى ينبع النخػؿ ،كاألخػرل سػاحمية ،كتسػمى ينبػع البحػر ،كينبػع النخػؿ هػي التػي
كصألها معظـ الجغرافييف القػدامى( .السػممي :أسػماء جبػاؿ تهامػة ،صُّن الحمػكم :معجػـ البمػداف ،جٓ،
صَْْْٗٓ ،ن ابف شاهيف ،زبدة كشؼ الممالؾ ،صُٔن الجاسر :ينبل ،صَُ.)ُِ-
(َُ) أميرهػػا :الش ػريؼ سػػبع بػػف خنػػافر مػػف بنػػي هجػػار ،ك ف السػػمطاف األشػػرؼ قايتبػػام عميهػػا سػػنة
ٕٖٓهػَُْٕ/ـ ،كعزله سنة ٕٖٗهػُْْٕ/ـ ،كفكضػها لػرأم شػريؼ مكػة ،ثػـ أعادهػا إليػه سػنة
ّٖٖهػُْٕٖ /ـ ،كعزؿ سػنة ٕٖٖهػػُِْٖ/ـ ،كفػي سػنة َّٗهػػُْٖٗ/ـ كلػي ابنػه يحيػى بػف
سبع عميها( .السخاكم :وجيز الكالـ ،جّ ،صّٕٗن ابف إياس :بدائل الزهور ،جُ ،صّٖٔن
العصامي :سمط النجوـ ،جْ ،صَُّن الجاسر :ينبل ،صِّ).
(ُُ) صِٕٔ.
الحواراء :منزلة بطريؽ حجاج مصر ،كهي ميناء عمى البحر األحمر شماؿ أممػج ،درسػت اليػكـ.
(الحمكم :معجـ البمداف ،جِ ،صُّٔن القمقشندم :صبح األعشى ،جّ ،صْْٓن الجزيرم:
درر الفرائد ،جِ ،صٔٓن الجاسر :ينبل ،صِٕ.)ُُٖ ،ُٕٖ ،
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طريقه إلى ينبع ،كأنعـ عميه بالتشاريؼ المجهزة صحبة الحاج عمى العادة(ُ) ،كما أنعـ األشرؼ
قايتبػػام عمػػى أميػػر مكػػة الش ػريؼ محمػػد بػػف بركػػات أطمسػػيف متمػريف عنػػد لقائػػه بػػه فػػي بػػدر(ِ)،
كعندما ىمثيػؿ بػيف يديػه فػي كادم مػر أنعػـ عميػه بكامميػة مخمػؿ أحمػر مألريػة سػمكر(ّ) ،كفػي يػكـ
دخكلػه مكػة أنعػـ عميػه بػأطمس متمػر(ْ) ،كفػي نألػس اليػكـ زار السػمطاف مدرسػته األشػرفية فػألبس
األميػػر فكقانيػػا كمخػػا(ٓ) بطػػرز زركػػش طكي ػؿ فػػكؽ األطمسػػيف(ٔ) ،كبعػػد ط ػكاؼ الػػكداع المكافػػؽ
ُْ/ذكالحجػة المكافػػؽ ِٓ /فب اريػػر ألبسػػه كامميػػة مخمػال أحمػػر تماسػػيك ذهػػب مألريػػة سػػمك ار(ٕ)،
كأنعـ عمى ابنه بركات (ٖ) يكـ دخكله مكة أطمسا متم ار(ٗ) ،كعنػد رؤيتػه بعػد طػكاؼ الػكداع منحػه
كاممية مخمال أحمر مألرية سمكر(َُ).
كما حظي عدد مف األعياف باإلنعاـ عند كؿ لقاء كمف ذلؾ :أنه أنعـ عمى قاضي القضػاة
برهاف الديف بف ظهيرة عند لقائه به فػي بػدر كامميػة صػكؼ مألريػة سػمكر(ُُ) ،كيػكـ دخكلػه مكػة
كاممية مألرية سمك ار(ُِ)،كبعد طكاؼ الكداع أنعـ عميه كاممية صكؼ مألرية سمك ار(ُّ).
(ُ) صّٕٔ.
(ِ) صٕٔٔ.
(ّ) صٖٕٔ.
(ْ) صٖٕٔ.
(ٓ) كمخا :قماش مف قطيألة( .ماجد :نظـ سالطيف دولة المماليؾ ،جِ ،صٖٔ).
(ٔ) صٕٗٔ.
(ٕ) صُٖٔ.
(ٖ) زيف الديف بركات بف محمد بف بركات بف حسف بف عجالف الحسني ،كلد سنة ُٖٔهػُْٕٓ/ـ،
تكلي إمػرة مكػة سػنة َّٗهػػُْٕٗ/ـ ،تػكفي سػنة ُّٗهػػُِٓٓ/ـ( .السػخاكم :اليػوء الالمػل،
جّ ،صُْن عبػػد العزيػػز بػػف فهػػد :غايػػػة المػػػراـ ،جّ ،صّٓن العيدركسػػي :النػػػور السػػػافر،
صّّٗن دخالف ،خالصة الكالـ ،صْٔ).
(ٗ) صٖٕٔ.
(َُ) صُٖٔ.
(ُُ) صٕٔٔ.
(ُِ) صٖٕٔ.
(ُّ) صُٖٔ.
- ٕٕٙ -



جملة املؤرخ الؼربي – الؼذد (  – )82اجمللذ الثاًي 8282م ـــــــــ د .رين بٌث هؼيض احلربي

ػركجا كم ػػأكال كغي ػػر ذل ػػؾ ،ككان ػػت
كم ػػا تض ػػمنت بع ػػض التش ػػاريؼ أس ػػمحة كم ػػا كس ػ ن
(ُ)
خاصة ،إذ أنعـ عمى أمير مكػة يػكـ زار مدرسػته األشػرفية بألػرس كسػرج ككنبػكش  ،كفػي اليػكـ
التالي المكافؽ ّ/ذكالحجة المكافؽ ُْ /فبراير كهبػه هػدايا متعػددة شػممت " مػف أنػواع الممبػوس
والمسكوؿ ،واألقمشة.....والشرب ،وما أشبه ذلػؾ مػف تحػؼ ودهػف وبمسػاف(ِ) وغيػر ذلػؾ (ّ)،
كأنعـ عمى قاضي القضاة برهاف الديف بف ظهيرة ،كالخكاجا جماؿ الديف محمد الظػاهر(ْ) بػأنكاع
المباس كاألقمشة مختمألة الخامات كالمأكؿ كالشرب ،كتحؼ كدهف كبيمساف كغيػر ذلػؾ(ٓ) ،كأنعػـ
عمػى شػيم الحػرـ بالمدينػة أينػػاؿ اإلسػحاقي كامميػة صػكؼ مألريػػة سػمكر ،كمػا كقماشػا كسػػالحا
كحمػكل كدقيقػػا كغيػر ذلػػؾ(ٔ) ،كأنعػـ عمػػى نائػب جػػدة أبػي الألػػتك(ٕ) فػي مكػػة كامميػة مخمػػال أحمػػر
مألرية سمكر(ٖ) ،كمنحه نألس الخمعة بعد طكاؼ الكادع(ٗ).
(ُ) صٕٗٔ.
كنبػػوش :كسػػاء أك ثػػكب يكضػػع تحػػت سػػرج الألػػرس ،كيسػػتر بػػه مػػؤخر ظهػػر الألػػرس ككألمػػه ،كتػػا ةر يكػػكف مػػف
الذهب المزركش كتارة يككف مف الألضة الممبسة بالػذهب كتػارة يكػكف مػف الصػكؼ المرقػكـ ،كيخػتص بأعيػاف
الدكلة( .القمقشندم :صبح األعشى ،جِ ،صُُُْْْ ،ن البقمػى :التعريؼ بمصطمحات صػبح األعشػى،
صِٖٗن دهماف :معجـ األلفاظ ،صُُّن الخطيب :معجـ المصطمحات ،صِّٕ).
(ِ) بمساف :أك بيمسػاف كهػك :شػجر أبػيض الزهػر صػغير كهيئػة العناقيػد ،يسػتخرج العطػر مػف بعػض
أنكاعه( .ابف منظكر :لساف العرب ،جٔ ،صَّن القحطاني :موسوعة جابر ،جِ ،صٖٔ).
(ّ) صٕٗٔ.
(ْ) محمد بف عمي بف عمير الكيالني المكي( .السخاكم :اليوء الالمل ،جّ ،صِِ).
(ٓ) صٕٗٔ.
(ٔ) صٕٓٔ.
(ٕ) الػػدكادار الكبيػػر أبػػك الألػػتك يكسػػؼ بػػف عمػػي المنػػكفي كاتػػب المماليػػؾ ،كنائػػب جػػدة ،تػػكفي سػػنة
َِٗهػُْٕٗ/ـ( .ابف إيػاس :بدائل الزهػور ،جُ ،صّٖٖٕٔٔ ،ن العصػامي :سػمط النجػوـ،
جْ ،صٔٓ.)ّّٔ ،ُّٔ ،
(ٖ) صٕٗٔ.
(ٗ) صُٖٔ.
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كلػػـ تقتصػػر اإلنعامػػات عمػػى األم ػراء ككبػػار أعيػػاف الدكلػػة بػػؿ أنعػػـ عمػػى أبػػائهـ كاخػػكتهـ
بتشػػاريؼ مثػػؿ :األطمػػس المتمػػر(ُ) ،كككامػػؿ حمػراء مألريػػة سػػمك ار(ِ) ،كأنعػػـ عمػػى عبػػد أميػػر مكػػة
(ّ)
مألتاح المغربي بكاممية مألرية سمك ار
ككانت األقمشة المقدمة متنكعة الخامات بما "يكفي مف إظهار األبهة (ْ) ،تناسب فصػكؿ
(ٖ)
السنة مثؿ ألبسة الشتاء(ٓ) مف الصكؼ(ٔ) كالمخمؿ(ٕ) ،أك الألرك المقػدـ لكبػار أعيػاف الدكلػة
مف السمور(ٗ) ،والسنجاب(َُ) ،والقاقـ(ُُ) إلى غير القماش اإلسكندرم(ُِ) كالمغربي(ُّ) ،بألكاف
مختمألة كاألحمر كاألخضر(ُْ).
كلـ يخمع األشرؼ قايتبام عمى مف لـ يرض عنهـ ،كمف ذلؾ أنه حضػر جماعة مف أمراء
المقر الناصري ابف ع ماف صاحب الروـ ....وكاف موالنا المقاـ الشريؼ ػ نصر اهلل تعػالى ػ قصػد
قبؿ حيورهـ أف ينعـ عميهـ ويعطيهـ ويمبسهـ تشاريؼ ،تميؽ بالمقػاـ ،فممػا بمغػه عػنهـ مػا وقػل
(ُٓ)
منهـ مف الظمـ في ركب الحاج .....لـ يجتمل بهـ ،ولـ يرسؿ إليهـ شيئا مف ذلؾ"
كفػػي طريػػؽ عػػكدة السػػمطاف لمصػػر بعػػد انتهػػاء مكسػػـ الحػػج ،يػػنعـ عمػػى مػػف يقابمػػه مػػف
قاصػػديهن إذ أنعػػـ بمرسػػكؿ المقػػر السػيألي األميػػر يشػػبؾ أميػػر سػػالح كأميػػر دكادار بكامميػػة مألريػػة
(ُ) صِٕٔ.ٕٖٔ ،ّٕٔ ،
(ِ) صٕٔٔ.
(ّ) صِٖٔ.
(ْ) ابف شاهيف :زبدة كشؼ الممالؾ ،صٖٖ.
(ٓ) ماجد :نظـ دولة سالطيف المماليؾ ،جِ ،صْٕ.
(ٔ) صٕٓٔ.ُٖٔ ،ٕٔٔ ،
(ٕ) ٕٔٔ.ُٖٔ ،ٕٔٗ-
(ٖ) القمقشندم :صبح األعشى ،جْ ،صِْ.
(ٗ) صٖٕٔ ُٖٔ ،ٕٔٗ،
(َُ) صٕٔٔ،ٕٔٗ ،ٕٖٔ ،
(ُُ) القاقـ :فػرك أبػيض ثمػيف ،مسػتخرج مػف حيػكاف القػاقـ يشػبه السػنجاب فػي شػماؿ آسػيا( .ماجػد:
نظـ دولة سالطيف المماليؾ ،جِ ،صٖٔ).
(ُِ) اأم المصنكع في مدينة اإلسكندرية( .ماجد :نظـ دولة سالطيف المماليؾ ،جِ ،صٕٔ).
(ُّ) ص ٕٗٔ.
(ُْ) ٕٔٔ.ُٖٔ ،ٕٔٗ-
(ُٓ) صَٖٔ.
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سػػمكرا ،كنألقػػة(ُ) ،كمػػا أمػػر أثنػػاء سػػيرف ب ػ " بتهيئػػة الخمػػل لمقصػػاد المحيػػريف باإلقامػػات(ِ) و
غيرهـ (ّ) ،فأنعـ عمى جميع مف حضر إليه باإلقامات بتشاريؼ شريألة كنألقة(ْ) ،كخػص األميػر
سيبام(ٓ) نائب غزة(ٔ) بألرس كسرج ككنبكش(ٕ).
كيكـ دخكله القاهرة كصؿ إلى القمعة ك" ألبس أركاف دولته ومف كاف في خدمته تشاريؼ
شريفة .....ـ حيرت إليه التقادـ(ٖ) فسعاد غالبها بػؿ جميعهػا  .ػـ رسػـ بتفرقػة الهػدايا فػي
اإلنعاـ جميل عسكر وجماعته وأركاف دولته بحيث أف أنػواع القمػاش مػف كػؿ نػوع كانػت فػي
غاية الغمو(ٗ) بواسطة زيادة اإلنعاـ (َُ).
كبذلؾ حقؽ األشرؼ قايتبام في رحمته لمحػج شػرؼ اإلكػراـ كالعطػاء كالهبػات ،مػع حظكتػه
بتعػػدد مػػآثرف الدينيػػة العمرانيػػة فػػي الحػػرميف الشػػريأليف فػ ػ قػػد أجػػري عمػػى يديػػه مػػف الخيػرات مػػالـ
يجتمل ألحد مف المموؾ قبمه (ُُ).

(ُ) صٖٔٔ.ٖٕٔ ،
(ِ) اإلقامػػات :مػػف األلألػػاظ الد ارجػػة لػػدل العامػػة فػػي العصػػر المممػػككي ،كتعنػػي :مظػػاهر الزينػػة التػػي
ػر عػف الألػػرح كحسػف ا سػػتقباؿ.
كػانكا يقكمػكف بهػػا لالحتألػاؿ بمػركر مككػػب الممػؾ أك األميػػر ،تعبي نا
(الخطيب :معجـ المصطمحات ،صّٕ).
(ّ) ص ٖٖٔ.
(ْ) ص ٖٗٔ.ُٔٗ-
(ٓ ) سيبام بف بخت بف خجا ،مف رجاؿ األشرؼ قايتبام ،أعتقه كترقى في الخدمة ،تكلى نيابػة غػزة
سػػنة َٖٖهػػُْٕٓ /ـ حتػػى سػػنة ٖٖٔهػػُُْٖ/ـ ،تػػكفي سػػنة ِِٗهػػُُٓٔ/ـ( .ابػػف شػػاهيف:
نيؿ األمؿ ،جٕ ،صَُّّْٓ ،ن ابف إياس ،بدائل الزهور ،جِ ،صُّْٕ).
(ٔ) َغَّزة :مدينة قديمة جنكب الشاـ عمى ساحؿ البحر المتكسط ،كهي اليكـ في أقصى جنكب ساحؿ
فمسطيف( .الحمػكم :معجـ البمػداف ،جْ ،صَِِن أبػك الألػداء :تقػويـ البمػداف ،ص ِٕٔن ابػف
بطكطة :الرحمة ،ص ّٕن شراب :معجـ بمداف فمسطيف ،ص ٕٔٓ).
(ٕ) ص ٖٗٔ.
(ٖ) التقػػػػادـ :لألػ ػػظ تداكلتػ ػػه العامػ ػػة منػ ػػذ العصػ ػػر األيػ ػػكبي لمد لػ ػػة عمػ ػػى الهػ ػػدايا( .الخطيػ ػػب :معجػػػػـ
المصطمحات ،صَُٗن الكيالني :مصطمحات تاريخية ،صّٗ).
(ٗ) الغمو :جاكز فيه الحػد( .ابػف منظػكر :لسػاف العػرب ،جُٓ ،صُِّن الزبيػدم :تػاج العػروس،
جّٗ ،صُٖٕ).
(َُ) ص ِٗٔ.
(ُُ) السمهكدم :وفاء الوفا ،جِ ،صُٕٓ.
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وفي ختاـ هذ الدراسة نخمص إلى ما يستي:

 أف كاتب الرحمة هك بدر الديف أبك البقاء محمد بف يحيى ابف شاكر بف الجيعاف المتكفى سنة
َِٗهػُْٕٗ/ـ ،كالد مف نسبت إليه الرحمة مف قبؿ الناشر ،كفي معاجـ المؤلأليف.
 لـ يكف الهدؼ مف كتابة الرحمة تصكير الحج كمشاهدف ،كأماكنه كالمعالـ التاريخية كغيرها مما
يدكنها الرحالةن إذ حدد النمط الذم كثقت فيه الرحمة مف خالؿ إبراز هيبة السمطنة المممككية ،كابراز
سخاء السمطاف األشرؼ قايتبام في منك الهبات كاألعطيات ،كمد األسمطة بأنكاع األطعمة.
 دامت دكلة المماليؾ (ِٕٓ) سنة ،تسمطف خاللها (ْٖ) سمطانا ،لـ يحج منهـ سكل ثالثة ،كآخر
مف حج صاحب الرحمة السمطاف األشرؼ قايتبام.
 لـ تكثؽ رحالت السالطيف المماليؾ لمحج منألردة سكل رحمة السمطاف األشرؼ قايتبام ،كيبدك هذا
حرصا منه عمى تكثيؽ سيرته ،كالشاهد عمى ذلؾ تكثيؽ رحمته إلى الشاـ سنة ِٖٖهػُْٕٕ/ـ
لممؤلؼ نألسه ،كسماها( :القوؿ المستظرؼ في سفر موالنا الممؾ األشرؼف.
 اهتماـ سالطيف المماليؾ بالقياـ بكؿ مايؤكد زعامتهـ لمعالـ اإلسالمي كبسط نألكذهـ كسيادتهـ عمى
الحجاز كتكريـ أمراء األشراؼ كأقربائهـ ككبار أعياف الدكلة.
 حظي السمطاف قايتبام بشرؼ تعدد مآثرف ،كسخائه في رحمته إطعاما كعطاء كفؽ مرسكـ
سمطاني.
 ألقت الرحمة بالضكء عمى جانب مهـ مف جكانب الحياة ا جتماعية ،لـ تظهرها كتب التاريم أك
الجغرافيا بشكؿ مباشر.
 تألنف المماليؾ في إعداد المكائد كتنسيقها كترتيبها مع خالؿ بياف أشهر أصناؼ األطعمة
المعركضة في السماط السمطاني ،كالمراسـ المعمكمة فيه كما كرد في المجمكع الظريؼ.
 بياف أنكاع الخمع المهداة مف قبؿ السمطاف األشرؼ قايتبام ألمراء األشراؼ ككبار مكظألي الدكلة.
أخيرا ،فإنه إذا كاف مة توصية فهي مكجهة لمباحثيف مف ذكم ا ختصاص لتحقيؽ
و ً
مخطكط (المجموع الظريؼ في حجة المقاـ الشريؼف ،كتقديـ دراسة مألصمة عف أس ةر بني
الجيعاف ،كرسـ صك ةر مكتممة عف المخطكط كصاحبه.
خالصا
المكضكع ،كأف يجعؿ عممي
وأرجو مف اهلل ِ
العمي القدير أف أككف كفٍِّق ي
ن
ت في خدمة ى
لكجهه الكريـ ،كأف يكفقني لخدمة العمـ ػ آميف ػ
هذا والحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى نبينا محمد ،كعمى آله كصحبه الكراـ.
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ممحؽ رقـ (ٔف
أسرة بني الجيعاف

(ُ)

ممحؽ رقـ (ٕف
(ُ) ابف الجيعاف :القوؿ المستظرؼ ،صُِٗ.
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أنواع األطعمة
أصناؼ المعرويات عمى السماط السمطاني في المجموع الظريؼ

ٔ

المائدة
الطعاـ

المحتوى

ـ

ٕ

الحمويات

سكر ،يسكاقة ،كعؾ ،مجركدة ،عجمية ،مأمكنية ،كؿ كاشكر

ٗ

الشراب

لبف ،قصب السكر ،ماء النيؿ تبرد بالثمج

ٖ

الفواكه

إكز ،دجاج ،دجاج معمكؼ قديدا ،إكز معمكؼ قديدا ،أغناـ معاليؼ،
فكؿ ،أنكاع مف األجباف (مقمي ،مقدسي ،قريشة) ،مخمالت
بطيم صيألي ،تألاح ،كمثرل ،مكز ،قصب سكر ،قاككف

- ٕٖٕ -



جملة املؤرخ الؼربي – الؼذد (  – )82اجمللذ الثاًي 8282م ـــــــــ د .رين بٌث هؼيض احلربي

ممحؽ رقـ (ٖف
تشاريؼ األشرؼ قايتباي ألمراء األشراؼ

الوظيفة
ـ الشخصية
ٔ الشريؼ سبل أمير ينبل

ٕ
ٖ
ٗ
٘

يحيى بف سبل ابف أمير
ينبل
أخ الشريؼ
سبل
أمير
الشريؼ
المدينة
قسيطؿ
أمير مكة
محمد بف
بركات

نوع الخمعة
أطمس منمر

العدد الموقل
ٕ الحوراء

التاريخ
الخميس
ٗٔٛٛٗ/ٔٔ/هػ
اال نيف
ٛٛٗ/ٔٔ/ٔٛهػ
الخميس
ٗٔٛٛٗ/ٔٔ/هػ
اال نيف
ٛٛٗ/ٔٔ/ٔٛهػ
الجمعة
ٕٕٛٛٗ/ٔٔ/هػ
ال ال اء
ٛٛٗ/ٔٔ/ٕٙهػ
األحد ٔٛٛٗ /ٕٔ/هػ

تشاريؼ

-

ينبل

أطمس منمر

ٕ

الحوراء

تشاريؼ

-

ينبل

أطمس منمر

ٕ

المدينة

أطمسيف
متمريف
كاممية مخمؿ
أحمر مفرية
سمو ار
أطمسيات
منم ار
فوقانيا كمخا
بطرز زركش
طويال فوؽ
األطمسيف

ٕ

الطريؽ
إلى بدر
وادي
مر

-

اال نيف
مكة
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
اال نيفاال نيف
المدر
ٗٛٛٗٛٛهػ
ٕ/ٕٔ/
سة ٕٕٔ/
هػ
األش
رفية
بمكة
المدرسة
األشرفي
ة بمكة
ال ال اء
مكة
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ

فرس
سرج
كنبوش
أنواع الممبوس
أنواع المسكوؿ
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ٙ
ٚ
ٛ

هزاع بف
محمد بف
بركات
هيزاع بف
محمد بف
بركات
بركات بف
محمد بف
بركات

 ٜالسيد الشريؼ
التحارى

ابف أمير
مكة
ابف أمير
مكة
ابف أمير
مكة

-

أقمشة
كالصوؼ
والسمور،
والسنجاب،
والقاقـ،
والسكندري
والمغربي
والشرب
تحؼ
دهف
بمساف
غير ذلؾ
كاممية مخمال
أحمر تماسيح
ذهب مفرية
سمو ار
كاميمتيف
مخمال أحمر
مفرييف سمو ار
كاميمتيف
مخمال أحمر
مفرييف سمو ار
أطمسيات
منم ار
كاممية مخمال
أحمر مفرية
سمو ار
جندات مفرية
سنجابا

- ٕٖٗ -

-

ٔ

مكة

السبت
ٗٔٛٛٗ/ٕٔ/هػ

ٕ

الطريؽ
إلى بدر

ال ال اء
ٛٛٗ/ٔٔ/ٕٙهػ

ٕ

الطريؽ
إلى بدر

ال ال اء
ٛٛٗ/ٔٔ/ٕٙهػ

-

مكة

ٔ

مكة

اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
السبت
ٗٔٛٛٗ/ٕٔ/هػ

-

مكة

اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
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ـ
ٔ
ٕ

ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ

ممحؽ رقـ (ٗف
الهدايا والخمل لمقياء وموظفي الحرـ

الوظيفة
قايي

نوع الخمعة
تشاريؼ

الشخصية
زيف الديف
قاسـ بف
زبالة
كاممية
شيخ الحرـ
أيناؿ
صوؼ مفرية
اإلسحاقي
سمور
مبم مالي
قماش
سكر
حموى
دقيؽ
جندات
القايي
الشافعي صوؼ مفرية
سنجابا
جندات
القايي
الحنفي صوؼ مفرية
سنجاب
جندات
القايي
المالكي صوؼ مفرية
سنجاب
جندات
ناظر الحرـ
صوؼ مفرية
سنجاب
كاممية
برهاف الديف قايي
القياة صوؼ مفرية
بف ظهيرة
سمور
كوامؿ مفرية
سمور
أنواع

العدد
-

الموقل
ينبل

التاريخ
اال نيف
ٛٛٗ/ٔٔ/ٔٛهػ

-

المدينة

الجمعة
ٕٕٛٛٗ/ٔٔ/هػ

ٔ

المدينة

الجمعة
ٕٕٛٛٗ/ٔٔ/هػ

ٔ

المدينة

الجمعة
ٕٕٛٛٗ/ٔٔ/هػ

ٔ

المدينة

الجمعة
ٕٕٛٛٗ/ٔٔ/هػ

ٔ

المدينة

الجمعة
ٕٕٛٛٗ/ٔٔ/هػ

ٔ

الطريؽ إلى
بدر

ال ال اء
ٛٛٗ/ٔٔ/ٕٙهػ

مكة

اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
ال ال اء

- ٕٖ٘ -

مكة
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الممبوس
أنواع
المسكوؿ
أقمشة
كالصوؼ
والسمور،
والسنجاب،
والقاقـ،
والسكندري
والمغربي،
والشرب
تحؼ
دهف
بمساف
غير ذلؾ
كاممية
صوؼ مفرية
سمور
كاممية
قايي
الخطيب
ٛ
صوؼ مفرية
جدة
فخر الديف
سمور
أبو بكر
كاممية مفرية
سمور
كاممية
 ٜالجمالي أبو ابف قايي
القياة صوؼ مفرية
السعود
سمور
كاممية مفرية
سمور
أخو
كاممية
ٓٔ الفخري أبو
قايي صوؼ مفرية
بكر بف
القياة
سمور
ظهيرة
برهاف
الديف

- ٕٖٙ -

ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ

ٔ

مكة

السبت
ٗٔٛٛٗ/ٕٔ/هػ

ٔ

الطريؽ إلى
بدر

ال ال اء
ٛٛٗ/ٔٔ/ٕٙهػ

ٔ

مكة

ٔ

الطريؽ إلى
بدر

اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
ال ال اء
ٛٛٗ/ٔٔ/ٕٙهػ

ٔ

مكة

ٔ

الطريؽ إلى
بدر

اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
ال ال اء
ٛٛٗ/ٔٔ/ٕٙهػ
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ٔٔ

ٕٔ جماؿ الديف

نائب
القايي
الشافعي
-

كاممية مفرية
سمور
جندات مفرية
سنجاب

جندات مفرية
ٖٔ القياة
سنجاب
جندات مفرية
ٗٔ الخطباء
سنجاب
كاممية
٘ٔ القايي أبو نائب جدة
مخمال أحمر
الفتح
مفرية سمور
كاممية
مخمال أحمر
مفرية سمور

ـ
ٔ

الشخصية
جماعة مل
أمير مكة
أمراء الحج

ٖ

بيبرس البالش

ٗ

الشمسي
سنقر الجمالي

٘

لخواجا الشيخ
محمد القاواف
والخواجا
شمس الديف
بف الزمف

ٕ

ٙ

ٔ

مكة

-

مكة

اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ

-

مكة

-

مكة

-

مكة

اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
الخميس
٘ٛٛٗ/ٕٔ/هػ

ٔ

مكة

ٗٔٛٛٗ/ٕٔ/هػ

ممحؽ رقـ (٘ف
الهدايا والخمل لشخصيات مختمفة
العدد الموقل
نوع الخمعة
الوظيفة
وادي
فوقانيات
مر
مكة
أطمسيات متمرات -
أمراء
الحج
مكة
ٔ
كاممية مفرية
سمور
مكة
ٔ
كاممية مفرية
شاد
سمور
العمارة
الشريفة
مكة
كوامؿ مفرية
سمور
مكة
كوامؿ مفرية
سمور
- ٕٖٚ -

التاريخ
األحد
ٔٛٛٗ/ٕٔ/هػ
اال نيف
ٕٗٗٛ/ٕٔ/هػ
اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
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ٚ
ٛ
ٜ

ٓٔ

أخ شمس
الديف بف
الزمف
والسب ازوارى
الهندي
صناع العمارة
بالمدرسة
الشريفة
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػاديف
الصغار

-

كوامؿ مفرية
سمور

-

مكة

اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ

-

كوامؿ مفرية
سمور
فوقانيات بطرز

-

مكة

اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
اال نيف
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ

-

ٔٔ والخواجا جماؿ
الػػػػديف محمػػػػد
الظاهر

ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ

ٓٔ المدرسة
األشرفية
بمكة
المدرسة اال نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
توريزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات -
األشرفية ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
سنجاب
بمكة
أنواع الممبوس
اال نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
مكة
أنواع المسكوؿ
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
أقمشة كالصوؼ
والسمور،
والسنجاب،
والقاقـ،
والسكندري
والمغربي
والشرب
دهف
بمساف
غير ذلؾ
اال نيف
مكة
كوامؿ مفرية
ٕٛٛٗ/ٕٔ/هػ
سمور

نور الديف
عمي أخو
الخواجا محمد
الظاهر
كاممية صوؼ
عبد الباسط
مفرية سمور
الصيرفي
الجناب
أطمسيف متمريف
أمير
الصارمي
الركب
إبراهيـ بف
الشامي
منجؾ
السيد
عبد
كاممية مفرية
مفتاح المغربي
الشريؼ
سمور
محمد بف
بركات
-

- ٕٖٛ -

ٔ

مكة

ٕ

مكة

ٔ

الخميس
٘ٛٛٗ/ٕٔ/هػ
الخميس
٘ٛٛٗ/ٕٔ/هػ

اال نيف
المحجر
ٕٔ/ٔٙـٗٛٛهػ
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ممحؽ رقـ (ٙف
هدايا وخمل السمطاف األشرؼ قايتباي في طريؽ عودته لمقاهرة

ـ

الشخصية

ٔ قصػػػػػػػػػػػاد المقػػػػػػػػػػػر
األميػػػػػري األتػػػػػابكي
والمقر السيني أمير
سالح وأميػر دوادار
والمقر السيفي أمير
أخوركبير  ،والسادة
المباشريف  ،وجميل
مػػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػػر
باإلقامات
األمير سيباي
ٕ

ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ

الوظي
فة
-

نائب
غزة

أمير
قانصو
كبير
بغزة
كاتب
السر
بغزة
ناظر
القايي برهاف
الجيش
الديف
بغزة
األمير ناصر الديف
محمد بف عجالف
مف معهـ

-

نوع الخمعة

العدد الموقل

التاريخ

تشاريؼ
شريفة
ونفقة

-

العقبة

السبت
٘ٛٛ٘/ٔ /هػ

فرس
سرج
كنبوش
نفقة
تشاريؼ
شريفة

ٔ
ٔ
ٔ
-

العقبة

األحد
ٛٛ٘/ٔ /ٙهػ

العقبة

األحد
ٛٛ٘/ٔ /ٙهػ

تشاريؼ
شريفة

-

العقبة

األحد
ٛٛ٘/ٔ /ٙهػ

تشاريؼ
شريفة

-

العقبة

األحد
ٛٛ٘/ٔ /ٙهػ

تشاريؼ
شريفة

-

العقبة

األحد
ٛٛ٘/ٔ /ٙهػ

تشاريؼ
شريفة

-

العقبة

األحد
ٛٛ٘/ٔ /ٙهػ

- ٕٖٜ -
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أمير كاممية سمور
قاصد المقر
ٛ
سالح
السيفي
نفقة
كاممية مفرية
 ٜقاصد أمير دوادار
سمور
نفقة
ٓٔ المقر السيفي أزبؾ أحد كاممية صوؼ
مقدمي أخير مفرية
اليوسفي
سمو ار
األلوؼ
كاممية مخمؿ
ٔٔ والزيف فرج بف
تماسيح قصب
المرحوـ ينـ نائب
مفرية سمور
الشاـ
كاممية مخمؿ
ٕٔ أحمد بف طفيش
أحمر حمبي
مفرية سمور

ٔ

اال نيف
وادي
ٛٛ٘/ٔ/ٚهػ
نخؿ
الخميس
عجرود
ٓٔٛٛ٘/ٔ/هػ

ٔ

بركة
الحاج

الجمعة
ٔٔٛٛ٘/ٔ/هػ

ٔ

بركة
الحاج

الجمعة
ٔٔٛٛ٘/ٔ/هػ

ٔ

بركة
الحاج

الجمعة
ٔٔٛٛ٘/ٔ/هػ

ٔ

ممحؽ رقـ (ٚف
هدايا وخمل السمطاف األشرؼ قايتباي في القاهرة
ـ الشخصية
ُ لـ تحدد
األسماء
ِ لـ تحدد
األسماء
ّ لـ تحدد
األسماء

الكظيألة
أركاف دكلة األشرؼ
قايتبام
مف كاف في خدمة
األشرؼ قايتبام
العسكر

العدد
نكع الخمعة
تش ػػاريؼ شػ ػريألة -
كأن ػ ػكاع القمػ ػػاش
مػ ػ ػػف كػ ػ ػػؿ نػ ػ ػػكع
كانػػت فػػي غايػػة
الغمك

المكقع
القمعة

التاريم
األحد
ُْ/ُ/
(ُ)
ٖٖٓهػ

(ُ) كرد أنه "صمى الصبح يوـ السبت ال اني عشر وقيؿ ال الث عشر" ،مما يزيد أك ينقص يكـ عػف
األياـ المكثقة أعالف ،صِٗٔ.

- ٕٗٓ -
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أوال :املصادر املطبوػة:

ثبث املصادر واملراجغ

اإلدريسي  :محمد بف محمد الحسني ( ت َٔٓ هػ  ُُْٔ/ـ ) :
نزهة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ ،عالـ الكتب ،بيركتَُْٗ ،هػ ُٖٗٗ /ـ.ابف إياس  :محمد بف أحمد الحنألي (ت َّٗ هػ  ُِّٓ /ـ ) :
بدائع الزهكر في كقائع الدهكر  ،مكتبة مدبكلي  ،القاهرة ََِٓ ،ـ .ابف بطكطة :محمد بف عبد ام بف محمد المكاتي (تٕٕٗهػُّٕٕ/ـ):
تحألة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسألار ،تحقيؽ :عمي الكتاني ،الطبعةالرابعة ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت  َُْٓ ،هػ.
ابف تغري بردي  :أبك المحاسف يكسؼ ( ت ْٕٖ هػَُْٕ/ـ ):
المنهؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي ،تحقيؽ :محمد محمد أميف ،الهيئة المصريةالعامة لمكتاب ،القاهرةُْٖٗ ،ـ .
النجكـ الزاهرة في ممكؾ مصر كالقاهرة ،ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي ،مصر،(ب.ت).
الجزيري :عبد القادر بف محمد األنصارم (تٕٕٗهػُٓٔٗ /ـ):
الدرر الألرائد المنظمة في أخبار الحاج كطريؽ مكة المعظمة ،تحقيؽ :محمدإسماعيؿ ،دار الكتب العممية ،بيركتُِِْ ،هػََِِ/ـ.
ابف الجيعاف :أبك البقاء محمد بف يحيى بف شاكر (تَِٗهػُْٕٗ/ـ):
 القكؿ المستظرؼ في سألر مك نا الممؾ األشرؼ ،تحقيؽ :عمر تدمرم ،جركسبرسُْٖٗ ،ـ.
ابف حبيب  :الحسف بف عمر بف الحسف بف عمر ( ت ٕٕٗ هػ ُّٕٕ /ـ):
 تذكرة النبيه في أياـ المنصكر كبنيه ،تحقيؽ :محمد محمد أميف ،الهيئة المصريةالعامة لمكتاب ،القاهرةُٕٗٔ ،ـُِٖٗ -ـ.
ابف حجر  :أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ( ت ِٖٓهػ  ُْْٖ /ـ):
 الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة ،ضبطه كصححه :عبد الكارث محمد عمي،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ُُْٖ ،هػُٕٗٗ /ـ .
 فتك البارم شرح صحيك البخارم ،تحقيؽ :محب الديف الخطيب ،دار المعرفة،بيركت( ،د.ت).
- ٕٗٔ -
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الحربي  :إبراهيـ بف إسحاؽ ( ت ِٖٓهػٖٖٗ/ـ):
المناسؾ كأماكف طرؽ الحج كمعالـ الجزيرة ،تحقيؽ :حمد الجاسر ،دار اليمامة،الرياضُّٖٗ ،هػُٗٔٗ/ـ.
الحموي  :شهاب الديف أبى عبد ام ياقكت ( ت ِٔٔ هػ  ُِِٖ/ـ ) :
معجـ البمداف ،تحقيؽ  :فريد عبد العزيز الجندم ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبنافَُُْ ،هػَُٗٗ/ـ .
الحنبمي  :أبك الألالح عبد الحي ( ت َُٖٗ هػ  ُٕٖٔ /ـ ) :
شذرات الذهب في أخبار مف ذهب ،تحقيؽ :لجنة إحياء التراث العربي ،دار اآلفاؽالجديدة ،بيركت( ،د.ت) .
ابف خمكاف  :أحمد بف محمد ( تُٖٔهػ ُِِٖ/ـ) :
كفيات األعياف كأنباء ابناء الزماف ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت،ُُْْ هػُْٗٗ /ـ .
الػرازي  :محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ( ت ُِٕ هػُُِّ/ـ ) :
مختار الصحاح ،مكتبة لبناف ،بيركتُٖٖٗ ،ـ.الزبيدي  :محمد مرتضى الحسيني ( ت َُِٓهػَُٕٗ/ـ ) :
تاج العركس مف جكاهر القامكس  ،دار الهداية ( ،د.ت).السخاوي  :محمد بف عبد الرحمف ( ت َِٗ هػ  ُْٗٔ /ـ ):
التحألة المطيألة في تاريم المدينة الشريألة  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ،ُُْْهػُّٗٗ/ـ.
البمدانيات ،تحقيؽ :حساـ محمد القطاف ،دار العطاء ،السعكديةُِِْ ،هػ /ََُِـ.
الضكء الالمع ألهؿ القرف التاسع ،بيركت ،دار مكتبة الحياة( ،د.ت).كجيز الكالـ في الذيؿ عمى دكؿ اإلسالـ ،تحقيؽ :بشار معركؼ ،كالحرستاني ،أحمدالخطيمي ،مؤسسة الرسالةُُْٔ ،هػُٗٗٓ /ـ.
السمهودي :عمي بف أحمد ( ت ُُٗ هػ  َُٓٓ /ـ):
 كفاء الكفاء بأخبار دار المصطألى ،تحقيؽ :محمػد بف عبد الحميد ،طّ ،دارالباز،مكة المكرمة ،دار إحياء التراث ،بيركت -لبنافَُُْ ،هػ ُُٖٗ /ـ .
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السنجاري :عمي بف تاج الديف (تُُِٓهػُُّٕ/ـ):
منائك الكرـ في أخبار مكة كالبيت كك ة الحرـ ،تحقيؽ :ممؾ محمد خياط ،جامعة أـالقرل ،مكة المكرمةُُْٗ ،هػُٖٗٗ/ـ.
السيوطي  :الحافظ جالؿ الديف عبد الرحمف (تُُٗهػ  َُٓٓ/ـ ) :
تاريم الخمألاء تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد مطبعة السعادة ،مصر،ُُّٕهػ ُِٗٓ /ـ.
نظـ العقياف في أعياف األعياف ،تحقيؽ  :فيميب حتي ،المكتبة العممية ،بيركت،(د.ت).
ابف شاهيف  :غرس الديف خميؿ الظاهرم (ت ّٕٖ هػُْٖٔ /ـ):
زبدة كشؼ الممالؾ كبياف الطرؽ كالمسالؾ ،اعتنى بتصحيحه :بكلس راكيس ،الطبعةالثانية ،دار العرب لمبستاني ،القاهرةُٖٖٗ ،ـ.
اإلشارات في عمـ العبارات  ،دار الألكر ،بيركت( ،د.ت).ابف شاهيف  :عبد الباسط بف خميؿ ( ت َِٗ هػ  ُُْٓ /ـ ) :
نيؿ األمؿ في الدكؿ ،تحقيؽ :عمر تدمرم ،المكتبة العصرية ،صيدا،ُِِْهػََِِ/ـ.
الصفدي  :صالح الدليؿ خميؿ بف أيبؾ ( ت ْٕٔ هػُِّٔ/ـ):
الكافي بالكفيات ،تحقيؽ :أحمد األرناؤكط كتركي مصطألى ،دار إحياء التراث،بيركتَُِْ ،هػَََِ /ـ.
الطوسي :نظاـ الممؾ (تْٖٓهػَُِٗ/ـ):
سير الممكؾ (سياست نامة) ،ترجمة :يكسؼ بكار ،ك ازرة الثقافة ،األردف( ،د.ت).ابف طولوف :محمد بف عمي بف خماركيه الصالحي (تّٓٗهػُْٓٔ/ـ):
مألاكهة الخالف في حكادث الزماف ،تحقيؽ :خميؿ المنصكر ،د ار الكتب العممية،بيركت -لبناف ُُْٖ،هػ ُٖٗٗ -ـ .
ابف عبد الظاهر  :محي الديف عبد ام ( ت ِٗٔهػ ُِِٗ /ـ ) :
الركض الزاهر في سيرة الممؾ الظاهر ،تحقيؽ :عبد العزيز الخكيطر ،الرياض،ُّٔٗهػُٕٗٔ /ـ .
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عبدالعزيز بف فهد ،عبد العزيز بف عمر (تِِٗهػُُٓٔ/ـ):
غاية المراـ بأخبار سمطنة البمد الحراـ ،تحقيؽ :فهيـ محمد شمتكت ،جدة ،دارالمدني ،جامعة أـ القرلَُْٗ ،هػُٖٖٗ/ـ.
بمكغ القرل في ذيؿ إتحاؼ الكرل بأخبار أـ القرل ،تحقيؽ :صالح الديف خميؿ ،عبدالرحمف أبك الخيكر ،عمياف المحمبدم ،دار القاهرة ،القاهرةُِْٓ ،هػََِٓ/ـ.
العصامي :عبد الممؾ بف حسيف (تُُُُهػُٔٗٗ/ـ):
 سمط النجكـ العكالي في أبناء األكائؿ كالتكالي ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد،عمي محمد معكض ،بيركت ،دار الكتب العمميةُُْٗ ،هػُٖٗٗ /ـ.
العميمي :عبد الرحمف بف محمد (ِٖٗهػُِِٓ/ـ):
األنس الجميؿ بتاريم القدس كالخميؿ ،مكتبة دنديس ،عمافَُِْ ،هػ.عمر بف فهد  :محمد بف محمد بف محمد بف فهد ( ت ٖٖٓهػَُْٖ/ـ):
إتحاؼ الكرل بأخبار أـ القرل ،تحقيؽ :فهيـ محمد شمتكت ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،َُْْ هػُّٖٗ/ـ.
العمري  :أحمد بف يحيى بف فضؿ ام (تْٕٗهػُّْٖ /ـ ) :
مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار (دكلة المماليؾ األكلى) ،تحقيؽ :دكركتياكرافكلسكي ،المركز اإلسالمي لمبحكث ،بيركتَُْٕ ،هػُٖٗٔ /ـ.
مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ممالؾ الشرؽ كالترؾ كمصر كالشاـ كالحجاز،جّ ،تحقيؽ :أحمد الشاذلي ،المجمع الثقافي ،أبك ظبى ُِْْ ،هػ ََِٓ /ـ .
التعريؼ بالمصطمك الشريؼ ،تحقيؽ :محمد حسيف شمس الديف ،دار الكتبالعممية ،بيركت – لبنافَُْٖ ،هػُٖٖٗ /ـ.
العيدروسي :عبد القادر بف شيم بف عبد ام (تَُّٖهػُِٖٔ/ـ):
النكر السافر عف أخبار القرف العاشر ،دار الكتب العممية ،بيركتَُْٓ ،هػ.الغزالي :محمد بف محمد (تَٓٓهػُُُُ/ـ):
 سر العالميف سر العالميف ككشؼ ما في الداريف ،تحقيؽ :محمد إسماعيؿ كأحمدالمزيدم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبنافُِْْ ،هػََِّ /ـ.
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الغزي :محمد بف محمد (تَُُٔهػُُٔٓ/ـ):
الككاكب السائ ةر بأعياف المئة العاشرة ،تحقيؽ :خميؿ المنصكر ،دار الكتب العممية،بيركتُُْٖ ،هػُٕٗٗ/ـ.
أبي الفداء  :عماد الديف إسماعيؿ ( ت ِّٕ هػ  ُُّّ/ـ ):
تقكيـ البمداف ،مكتبة الثقافة الدينية  ،القاهرة  ُِْٕ ،هػ  ََِٕ /ـ .الفيروز دبادي  :مجد الديف محمد بف يعقوب ( ت ُٕٖ هػ  ُُْْ /ـ):
القامكس المحيط ،طبعة المؤسسة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت – لبناف( ،د.ت).الفيومي  :أحمد بف محمد بف عمي المقري ( ت َٕٕ هػ  ُّٖٔ /ـ ) :
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ،المكتبة العممية ،بيركت – لبناف،(د.ت) .
القرماني :أحمد بف يوسؼ بف أحمد (تَُُٗهػَُُٔ/ـ):
أخبار الدكؿ كآثار األكؿ في التاريم( ،ب .ف)( ،ب  .ت).القمقشندي  :أحمد بف عمي بف أحمد ( ت ُِٖ هػ  ُُْٖ /ـ) :
صبك األعشى في صناعة اإلنشا ،تحقيؽ  :عبدالقادر زكار ،دمشؽُُٖٗ ،ـ.المقريزي  :تقي الديف أحمد بف عمي ( ت ْٖٓ هػ  ُُْْ /ـ ) :
المقألى الكبير ،تحقيؽ :محمد اليعالكم ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت – لبناف،ُُُْ هػ ُُٗٗ/ـ.
المكاعظ كا عتبار بذكر الخطط كاآلثار ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة( ،د.ت) .ابف منظور  :جماؿ الديف بف مكرـ ( ت ُُٕ هػ  ُُُّ /ـ ) :
لساف العرب ،الطبعة الثانية ،دار صادر ،بيركتُُِْ ،هػ ُِٗٗ /ـ .اليونيني :قطب الديف موسى بف محمد ( ت ِٕٔ هػ  ُِّٔ /ـ ):
ذيؿ مرآة الزماف ،تصحيك :ك ازرة التصحيحات الحكمية كاألمكر الثقافية لمحككمةالهندية ،الطبعة الثانية ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرةُُّْ ،هػُِٗٗ/ـ.
انيا :المراجل العربية واألجنبية المترجمة إلى العربية :
أميف :أحمد:
فيض الخاطر ،دار المحرر األدبي ،بيركت( ،د.ت).- ٕٗ٘ -
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الباشا  :حسف :

األلقاب اإلسالمية في التاريم كالكثائؽ كاآلثار ،الدار الألنية ،القاهرة َُْٗ ،هػ /ُٖٗٗـ.

البغدادي  :إسماعيؿ باشا بف محمد أميف:

ايضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،مكتبة المثنى ،بغدادُُٗٓ،ـ .-هدية العارفيف أسماء المؤلأليف كآثارالمصنأليف ،مكتبة المثنى  ،بغدادُُٗٓ ،ـ .

البقمي  :محمد قنديؿ :

التعريؼ بمصطمحات صبك األعشى ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،القاهرة،ُّٖٗـ.

البالدي  :عاتؽ بف غيث :

-عمى طريؽ الهجرة ،دار مكة ،مكة المكرمة( ،د.ت).

الجاسر  :حمد:

-بالد ينبع ،دار اليمامة ،الرياض( ،د.ت).

الخطيب  :مصطفي عبد الكريـ :

معجـ المصطمحات كاأللقاب التاريخية ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ُُْٔ ،هػ /ُٔٗٗـ .

دهماف  :محمد أحمد :

معجـ األلألاظ التاريخية في العصر المممككي ،دار الألكر المعاصر ،بيركت – لبناف ،دار الألكر ،دمشؽ – سكريا  َُُْ ،هػ  َُٗٗ /ـ .

دوزي :رينهارت:

 تكممة المعاجـ العربية :ترجمة ،محمد النعيمي ،دار الرشيد ،منشكرات ك ازرة الثقافةكاإلعالـ ،العراؽَُٖٗ ،ـ.

الزركمي  :خير الديف :

األعالـ ،الطبعة التاسعة ،دار العمـ لممالييف ،بيركت – لبنافَُٗٗ ،ـ.- ٕٗٙ -
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زامباور :إدوارد فوف :
معجـ األنساب كاألسرات الحاكمة في التاريم اإلسالمي ،ترجمة  :زكي محمد حسف ،حسف أحمد محمكد  ،سيدة إسماعيؿ كاشؼ  ،حافظ أحمد حمدم  ،أحمد محمكد
حمدم  ،مطبعة جامعة فؤاد األكؿ  ُُٗٓ ،ـ .
زيداف :جرجي:
 تاريم آداب المغة العربية ،دار المحرر العربي ،بيركت( ،د.ت).شراب  :محمد محمد حسف :
 معجـ بمداف فمسطيف ،الطبعة الثانية ،األهمية لمنشر كالتكزيع ،األردف – عماف َََِ ،ـ.
عاشور :سعيد عبد الفتاح :
 العصر المماليكي في مصر كالشاـ  ،الطبعة الثانية  ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ُٕٗٔ ،ـ .
القحطاني :جابر سالـ :
 مكسكعة جابر لطب األعشاب ،الطبعة الثانية ،العبيكاف ،الرياض،ُِْٗهػ ََِٖ/ـ.
كحالة  :عمر ريا :
 معجـ المؤلأليف  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت ُُْْ ،هػُّٗٗ/ـ.ماجد  :عبد المنعـ :
 نظـ دكلة سالطيف المماليؾ كرسكمهـ في مصر  ،الطبعة الثانية ،مكتبةاألنجمك المصرية ُٕٗٗ ،ـُِٖٗ-ـ .
محمد  :عمي جمعة :
المكاييؿ كالمكازيف الشرعية ،الطبعة الثانية ،القدس لمنشر كاإلعالف ،القاهرةُُِْ ،هػ  ََُِ /ـ .
مصطفى :إبراهيـ و الزيات  :أحمد ك عبد القادر :حامد ك النجار  :محمد:
المعجـ الكسيط  ،المكتبة العممية  ،طهراف ( ،د.ت).- ٕٗٚ -
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ثالثا :الذوريات :

إسماعيؿ :إسماعيؿ أحمد:
مدرسة السمطاف قايتبام في المسجد الحراـ ،مجمة العرب ،دار اليمامة ،مجُْ ،العددُ( ،ِ ،شعباف –يكليك ُٕٗٗـ).
أنكاوي :عبداهلل:
الحج إلى مكة في العصر المممككي ،ترجمة محمد الشاؿ ،مجمنة الألنكف الشعبية،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر ،العدد ّٓ( ،ّٔ ،يكنيك ُِٗٗـ).
الجاسر :حمد:
المجمكع الظريؼ في حجة المقاـ الشريؼ ،مجمة العرب ،السعكدية ،المجمد َُ،العدد َُ( ،ٗ ،إبريؿُٕٔٗـ  /ربيع الثاني).
دراج :أحمد:
تراجـ كتاب السر في العصر المممككي ،مجمة البحث العممي  -جامعة أـ القرل،مكة المكرمة ،العدد الرابعَُُْ( ،هػ).
العناني  :ريهاـ يوسؼ:
دراسة تاريخية تحميمية لطرز األزياء في العصر المممككي ،مجمة اإلسكندرية لمتبادؿالعممي ،المجمد ّٓ ،العدد األكؿ( ،يناير – مارس َِْـ).
الكيالني :إبراهيـ:
مصطمحات تاريخية مستعممة في العصكر الثالثة األيكبي كالمممككي كالعثماني،مجمة التراث العربي ،مجُّ ،العددْٗ( ،ربيع األكؿ  -أكتكبرُِٗٗـ).
** ** **
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