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  البحرية املماليك عصر يف بقموال العلمية واحلركة القضاء
  )م١٣٨٢-١٢٥٠/ھـ٧٨٤-٦٤٨(

   همام أمحد عبداهللا/ د إعداد                                                                         
  اإلسالمي التاریخ في دكتوراه                                              

  أسوان جامعة – اآلداب ةكلی 
 الجغرافي والموقع التعریف:  

ْ اسمها األصلي قمولة، والقبطى )١(قموال      ُ َKamouli)وذكرها ابن مماتي من ضمن )٢ 
َقمولة"، ووردت في معجم البلدان )٣(األعمال القوصیة ُ بلیدة بأعلى الصعید في غربي النیل، " "َ

، وذكرها ابن دقماق )٦(، منها قریة الشاوریة)٥(دة قرى، وكانت تتبعها ع)٤("كثیرة النخل والخضرة
 فدان وكانت في ٦٥٦٣ّدینار وقدر مساحتها بـ ١٧٥٢٤وأن عبرتها " عرب قموال"محرفة بلفظ 

ووصفها بأنها بلدة كبیرة على ضفة النیل ، )٧(زمنه جاریة في الدیوان الشریف السلطاني المفرد
  . )٨(ٍوبها سروب كثیرة وبها قاض، الغربیة

لوقوعها على الشاطئ " غرب قموال"     وعدها المقریزي أحد أعمال الوجه القبلي وذكرها بلفظ 
العربیة، والزالت هذه القریة - واسم هذه البلدة الكبرى موجود في القوامیس القبطیة، )٩(الغربي للنیل

وكان ،  قبليموجودة، ویذكر كتاب التعداد العام لمصر، أنها في قوص بمحافظة قنا، باسم قموال
، )١٠(إنها بین نقادة واألقصر:  نسمة وتضعها القوامیس بین إسنا وأسوان، والواقع١٠٢٠بها 

وهذا الجبل كان ، وبشمال قموال جبل یمر من الجنوب إلى الشمال إلى أن یقارب مدینة أسیوط
  . )١١("بران"یطلق علیه اسم 

 عناصر السكان بقموال وبعض صفاتهم:  
حیث أرضها الخصبة مما أدى ، ة كبیرة اعتمد نشاطها الرئیس على الزراعة   وكانت قموال قری

 )١٢(حیث اشتهرت بزراعة الفاكهة كالدالع، ذلك إلى تنوع المحاصیل الزراعیة التي تزرع بها
،  وأصناف مختلفة من التمور والعنب، ووزنت حبة عنب)١٣(والموز والسفرجل والرمان واالجاص
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كثرة العنب بها یعمل منه الزبیب، وعنبها بالغ الطیب وجودة ًفجاءت اثني عشر درهما، ول
، كما اشتهرت قموال بكثرة البساتین وأشجار النخیل حتى ذكر عن نخیلها أن نخلة )١٤(الحالوة

ًحصَّل منها اثنا عشر أردبا من التمر كأسباط " ، ووصف ابن ظهیرة تمرها ومدى جودته بأنه)١٥(ُ
  . )١٧("راءً منظوما كالقالدة الحم)١٦(البسر

    ولیس أدل على كثرة النخیل بقموال ما رصده لنا المقریزي حین هبت ریاح عاتیة ببالد 
الصعید اقتلعت من ناحیة غرب قموال وحدها زیادة على أربع آالف نخلة في ساعة واحدة في 

، كما وردت األخبار مرة أخرى عندما هبت ریاح شدیدة بغرب قموال )١٨(م١٣٢٤/هـ٧٢٤سنة 
/ هـ٧٣٨ّوقدم ذلك بمحضر ثابت على قاضیها سنة ، نحو ألفین وخمسمائة نخلة مثمرةألقت 

  .)١٩(م١٣٣٨
ً أما عن عناصر السكان فمن المعروف أن مصر شهدت نزوحا كثیرا من القبائل العربیة      ً

إلیها على مر العصور اإلسالمیة، ففي القرن األول الهجري هاجرت إلیها بطون من قضاعة 
وكانت أكثر هذه القبائل التي ، إلى حمیر بن سبأ، ثم نزلت بطون من قضاعةالتي تنسب 

نزحت إلى مصر هي قبیلة بلي، وقموال كانت أحد البالد المصریة التي استوطنتها القبائل 
ّ وذكر النسابون أن قبیلة بلى)٢٠(العربیة

 وهم بطن من قضاعة من القحطانیة أشهر القبائل )٢١(
وكانت بلي بالشام فنادى رجل منهم یا آل قضاعة، فبلغ ذلك عمر ، العربیة التي سكنت قموال

فنظروا فإذا بلى ، فكتب إلى عامل الشام أن یسیر ثلث قضاعة إلى مصر، بن الخطاب 
  .)٢٢(ثلث قضاعة فسیروا إلى مصر، وكانت بلى متفرقة بأرض مصر

ّ أن یكون لبلى)٢٣(    ثم اتفقت بعد ذلك مع جهینة
ًغربا إلى قموال وصار  من جسر سوهاج )٢٤(

لها من الشرق من عقبة فاو الخراب إلى عیذاب، وأن نسب الموجود منهم بهذه البالد ومنها 
ّقموال من أصول بلى، یرجع نسبهم إلى بني عمر وبني هاشم، وبني هرم، وبني سوادة، وبني 

كانت حارثة، وبني أراش وبني ناب، وبني شاد ونسب لبني عجیل بن المریب أن اإلمارة 
  . )٢٥(فیهم
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ٕوهم بطن من همذان والیهم ، )٢٦(    ومن القبائل العربیة األخرى التي سكنت قموال بنو شاور
، ویبدو أن بني مخزوم من قبیلة قریش كانوا ممن )٢٧(تنسب إحدى قرى قموال وهي قریة الشاوریة

 الدین نجم" وذلك ما یتضح من نسب أحد علماء أسرة علمیة بقموال ویدعى ، ًسكن بقموال
  .    )٢٩()م١٣٢٧/هـ٧٢٧:ت( بن محمد بن أبي حرم القرشي المخزومي)٢٨(أحمد

    ومن المعروف أن غالبیة سكان مصر كانوا یدینون بالمسیحیة قبل مجئ اإلسالم إلیها، 
ًوكانت قموال مثلها مثل البالد المصریة التابعة لقوص شهدت تحوال في عصر سالطین 

ظ بالمسیحیین قبل ذلك العصر إلى مدینة أصبحت غالبیتها من الممالیك من مدینة كانت تكت
  .)٣٠(المسلمین

ًمرصد " بأنهم األدفوىووصفهم ، فقد اشتهروا بكرم الضیافة،      وأما عن صفات أهل قموال
ً، حتى إذا قصدهم أحد من الناس لیال أو نهارا"للضیافات ومن ، ًوجد الطعام متهیئا لضیافته، ً

هلها في إكرام الضیف رجل یدعى الحسام بن الجالل كان یشرف على أبرز من اشتهر من أ
، كما اتصف أهل قموال بالمرؤة وسعیهم )٣١(المطعم والمشرب، ویستقبل من یأتي من الضیوف

الذي ) م١٣٢٧/هـ٧٢٧:ت(في مصالح الناس كالشیخ نجم الدین أحمد المخزومي القمولي
ًظا لود أصحابه ومعارفه، محسنا إلى أهله اتصف بحسن األخالق، كبیر المرؤة والفتوة، حفو ًِّ

   .)٣٢(وأقاربه وأهل بالده
    وكانت األسرة بالصعید بصفة عامة وبقموال بصفة خاصة تتمیز بترابط قوي، ومن دالئل 
ًذلك إذا مات رجل وترك أوالدا له، كان یقوم أحد أقاربه بالوصایة علیهم وتربیتهم والتزام باألمانة 

 الیتامى حتى یبلغوا رشدهم، ومن صور ذلك على سبیل المثال ما فعله خال على أموال هؤالء
ًوأخوه قطب الدین وصیا علیهما بعد ) م١٢٦١/هـ٦٦١:ت(صدر الدین محمد بن مكي القمولي

وعرض ، وفاة أبیهما، فتولى رعایتهما حتى بلغا أشدهما، ولمدى أمانته معهما أخذهما إلى منزله
لغهما أنه أطعمهما من مالهما، إال إنهما شهدا على أنفسهم أنه لم یقصر علیهما ابنتیه للزواج وأب

  .  )٣٣(في تربیتهما ورعایتهما وأنه لم یتأخر لهما عنده شيء
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 الحركة العلمیة والقضاء بقموال: 
     وكانت بیئة قوص تموج بالحیویة العلمیة واألدبیة لكثرت المدارس التي تدرس ألوان العلوم 

حیث كانت المدارس بصعید مصر ، بلدانها التي اشتهرت بالحركة العلمیة قموالاإلسالمیة ومن 
بمثابة كلیات عالیة تدرس بها العلوم األساسیة التي ارتبطت بأصول الدین كالفقه، والحدیث، 
ًوالتفسیر، أو العلوم اللغویة، كالنحو والصرف والبیان، فضال عن الدراسات العقلیة كالفلسفة 

  .)٣٤(لوم العملیة كعلم الفلك، وعلم الهندسةوالمنطق أو الع
     والجدیر بالذكر أن كل مدرسة كانت تخضع إلدارة حازمة رشیدة، فكان یشرف علیها 

وهو یشبه الناظر في عصرنا هذا، وكان البد أن یكون " القیم" ٕوادارتها شخص یطلقون علیه
 ووظیفة المعید لم تظهر في )٣٥(دونًمشهورا بعلمه وفقه وتقواه، یعاونه في ذلك المدرسون والمعی

ّ، ولیس أدل على انتشار العلم وازدهار )٣٦(تاریخ التعلیم عند المسلمین إال مع ظهور المدارس
  .   )٣٧(التدریس بقموال من إشارة المصادر التاریخیة إلى وجود مدرسة بها

ذهب الشافعي،     والجدیر بالذكر أن معظم الفقهاء الذین خرجوا من الصعید كانوا على الم
لذلك كان في الواقع یخضع القضاء للمذهب الشافعى، وكان من سلطة قاضى القضاة الشافعیة 
بالقاهرة تعیین نواب له في مصر كلها بما فیها الصعید، حیث كان لكل مدینة من مدن الصعید 
 ٍقاض في عصر الممالیك البحریة، وهذا القاضي كان یقوم بتعیینه أو عزله قاضى القضاة

  .     )٣٨(الشافعیة بالقاهرة
، )٣٩(حیث بها قاض یعین لیحكم بها نیابة عن قاضى القضاة، القضاء    وكان بغرب قموال مقر 

ًإنما تبدو بوصفها موقعا مختارا؛ وینتهي ، وتمتد والیتها القضائیة إلى قرى أخرى من الضفة الغربیة ً
ًقضاتها أحیانا بأن یصبحوا نوابا لقاضي قوص أو حتى  فالقضاء في هذا اإلقلیم ، قضاة لقوصً

  .)٤٠(ًالغني الذى یشكل جزءا من اإلقطاعات السلطانیة البد أن یعهد به إلى فقهاء صاعدین
ً     هذا وقد كان معظم قضاة قموال من أبنائها، وان كان قد تولى أحیانا منصب القضاء بها  ٕ

 بن علي بن وهب بن )٤١(دبعض القضاة من المدن األخرى، ونخص بالذكر منهم القاضي أحم
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ًمطیع القشیري القوصي الذي كان فقیها بالمذهبین مالك والشافعي وتولى الحكم بغرب قموال 
  . )٤٢(م١٣٢٣/ هـ٧٢٣وقوص عن قاضي القضاة الحنفي وتوفي سنة 

    وسافر كثیر من علماء قموال إلى بالد ومدن أخرى للتدریس والمحاضرة، ومنهم من تقلد 
لمدن والبالد، ونبغ منهم الفقهاء والقضاة والعلماء في شتى المجاالت الدینیة مناصب في تلك ا

واللغویة والعلمیة وغیرها، ففي علم الحدیث والفقه نبغ العالم سالم بن عثمان بن عمر 
 القشیري ابن )٤٣(الذي سمع الحدیث من الشیخ تقي الدین محمد) م١٢٦٠/هـ٦٥٩:ت(القمولي

  . )٤٤(وتوفي بقوص) م١٣٠٢/هـ٧٠٢:ت(دقیق العید 
      ویبدو أن التنظیم اإلداري لتعیین القضاة بقموال كان یخضع لسلطتین قضائیتین قاضي 

وكان یتم ذلك من خالل إصدار قاضي ، الوالیة األعلى، وقاضي القضاة الشافعیة بالقاهرة
یة، ومن القضاة أمر التولیة أو العزل في ضوء التقاریر التي یرسلها القاضي األعلى للوال

ًالمالحظ أیضا أن قاضي القضاة كان یتیح حریة االختیار للقاضي المعین في اختیار المدن 
ًالتي یرغب العمل بها والذي غالبا ما یفضلون في اختیار بالدهم، وهو ما حدث عن تولي 

والد ) م١٢٦١/ هـ٦٦١:ت(قاضي قموال الفقیه صدر الدین محمد بن مكي بن یاسین القمولي 
  .)٤٦)(٤٥(نجم الدینالقاضي 

،      وكان الفقیه صدر الدین قد سمع الحدیث من الشیخ تقي الدین القشیري بن دقیق العید
، بمدینة قوص علي الشیخ اإلمام أبي الحسن علي بن وهب القشیري" القطب"واشتغل هو وأخوه 

 عبداهللا عز الدین  یتلقیان العلم عن الشیخ أبي)٤٧(وسافرا إلى القاهرة، وأقاما بالمدرسة الصالحیة
فاختارا بالدهما، ، ، فخیرهما بین النقل للعمل في البالد أم اإلقامة ببالدهما)٤٨(بن عبدالسالم

وتولیا قضاء الجزء الغربي من عمل قوص بقموال بكتاب من قاضي القضاة عز الدین بن 
قوص، وطلب منهما أن یتولیا منصبهما من جهة قاضى ، عبدالسالم وأعطاهما ذلك المرسوم

  .)٤٩(م١٢٦١/هـ٦٦١ُوصار كل منهما ینوب عن أخیه في والیته وتوفي صدر الدین في سنة 
     ومن قضاة قموال الذین فضلوا العمل بقضائها باإلضافة إلى بعض النواحي األخرى الفقیه 
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وهو أبو الحزم مكي بن یاسین، وكان یلقب ) م١٢٩٠/هـ٦٨٩:ت(عبدالرحیم بن حرمي القمولي 
مولي، خطیب قموال وكان من العلماء الذین سمعوا الحدیث في مدینة قوص من الشیخ القطب الق

، كما أخذ الفقه عن الشیخ مجد )٥٠()م١٢٧٣/ هـ٦٧٢:ت(تقي الدین القشیري والنجیب أبي الفرج 
 بن )٥٢(، ثم رحل إلى القاهرة ولزم درس اإلمام أبي محمد)م١٢٦٨/ هـ٦٦٧:ت( القشیري)٥١(الدین

ً، ثم عاد إلى بالده متولیا منصب القضاة بكتاب من قاضى )م١٢٦٢/هـ ٦٦٠:ت(عبدالسالم 
  . )٥٤(م١٢٩٠/هـ٦٨٩ وقموال، وتوفي بقموال سنة )٥٣(القضاة، وتولى الحكم باألقصرین وأرمنت

     والجدیر بالذكر أن فقهاء قموال لم یقتصر تفوقهم في علم الفقه والحدیث فحسب، بل منهم من 
عربیة واألصول والجبر والمقابلة كالفقیه محمد بن إدریس بن محمد القمولى نبغ في علوم أخرى كال

، ووصف األدفوى )٥٥(ًوكان یلقب بالنجم، وكان عالما بالفقه والتفسیر والحدیث) م١٣٠٩/هـ٧٠٩:ت(
 وینقل من شرح مسلم للنووي، )٥٦("الروضة"نبل في الفقه حتى كاد یستحضر "نبوغه في الفقه بقوله 

للواحدي في التفسیر، كما برع باإلضافة إلى ذلك في العربیة واألصول " )٥٧(الوجیز "ویكاد یستحضر
  . )٥٨(م١٣٠٩/هـ٧٠٩والفرائض والجبر والمقابلة، وتوفي بقوص سنة

الذین كانوا یتعرفون " الشهود"     ومن الوظائف الدینیة المعروفة والتي لها صلتها بالقضاء وظیفة 
لقضایا، ولهم حوانیت معروفة، فإذا احتاج المتقاضون إلى شاهد على أحوال الناس ویشهدون في ا

،  ومن فقهاء قموال الذین عملوا بهذه الوظیفة بالقاهرة)٥٩(أحضروه للقیام بالشهادة مقابل أجر معین
/ هـ٧١١بعد: ت(وظلوا یعملون بها حتى وفاتهم الفقیه نور الدین علي بن محمد بن علي القمولي

ًوكان مقیما بالقاهرة ومن الشهود،  مالكیاًوكان فقیها) م١٣١١بعد
  .  )٦١(ُ بها، وتوفي بالقاهرة)٦٠(

ً    وكان االشتغال بالمذاهب األربعة منتشرا في قموال خالل عصر سالطین الممالیك، فكان 
ًمن فقهائها من كان مالكیا أو شافعیا وغیر ذلك وهو ما یعنى االتجاه في العمل بالكتاب والسنة 

لتدریس أو األحكام والقضاء، ومن فقهاء قموال الفقیه خالد بن محمد بن جالل سواء في ا
 من الحافظ أبي الفتح القشیري، واشتغل )٦٢(الذى سمع الثقفیات) م١٣١٠/هـ٧١٠:ت(القمولي
، ومن فقهاء قموال الذین سافروا القاهرة وعملوا بها )٦٣(م١٣١٠/هـ٧١٠ُوتوفي بقموال سنة، بالفقه
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) م١٣١١بعد/ هـ٧١١بعد: ت(ه نور الدین علي بن محمد بن علي القموليحتى وفاتهم الفقی
ًوكان فقیها مالكیا وكان مقیما بالقاهرة ومن الشهود   .)٦٥( بها، وتوفي بالقاهرة)٦٤(ًً

      ومن فقهاء قموال الذین درسوا في الفقه والحدیث الفقیه محفوظ بن محمد 
وسمع الحدیث من أبي العباس أحمد ، كریمًكان حافظا للقرآن ال) م١٣٢١/هـ٧٢٠:ت(القمولي

  .)٦٧(م١٣٢١/هـ٧٢٠ُواشتغل بالفقه وتوفي بقموال سنة، )٦٦(بن محمد بن أحمد القرطبي
" عاقد األنكحة"     وهناك وظائف دینیة معروفة في قوص لها صلتها بالقضاء منها وظیفة 

ّفقهاء قموال من فضل وصاحبها یتولى إجراء عقود الزواج بالصیغة الشرعیة بین الناس، ومن 
ًالبقاء بقوص للدراسة، متولیا إقراء مذهبه بمدارسها بجانب القیام بأعمال أخرى كالجلوس بسوق 

كان ) م١٣٢٣/ هـ٧٢٣:ت(ًالشهود والعمل عاقدا لألنكحة كالفقیه عبد العزیز بن یحیي القمولي 
 وتولى تدریس مذهب اإلمام )٦٨(یبیةَّولقب بالعز، وكان كثیر االلتزام بالمدرسة النج، ًفقیها مالكیا

ًمالك بها واشتغل معیدا بها مدة، كما كان جالسا بسوق الشهود بقوص عاقدا لألنكحة وكان ، ًً
  .)٦٩(م١٣٢٣/هـ٧٢٣شدید االحتراز في العقود، توفي بقموال في سنة 

ألیتام الغائبین، وكان یقوم بالتحفظ على أموال ا" أمین الحكم"     ومن المعاونین للقضاة في أعمالهم 
فیجب أن تصرف لمستحقیها بیسر وسهولة، وعلیه أال یجعل ، فإذا أمر القاضي بصرف زكاة الیتیم

ّ، ومن أشهر من عمل بهذه المهنة وفضل اإلقامة بقموال )٧٠(أم الیتیم تتردد على بابه ألخذ نفقة ابنها
وعرف ، لمنعوت بالجاللا) م١٣٢٤/ هـ٧٢٤:ت(الفقیه محمد بن محمد بن أحمد الكندي القوصي 

بابن التاج الخطباء القوصي، الذي سمع الحدیث من الشیخ تقي الدین القشیري، وكان أمین الحكم 
ًبقوص وعاقدا لألنكحة، كما برع في النثر والنظم والخطب، وكان حسن الخط، وذكر األدفوي أنه 

  .)٧١(م١٣٢٤/ هـ٧٢٤ّفضل اإلقامة بغرب قموال حتى وافته المنیة بها سنة 
     ومن إعالم قموال البارزین بفن الكتابة علوم العربیة وخاصة النحو والصرف القاضي الفقیه أحمد 

وهو نجم الدین أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن یاسین ) م١٣٢٧/ هـ٧٢٧:ت(بن محمد القمولي
، ومن العلوم التي نبغ ًالقمولي، وكان من الفقهاء الشافعیة األفاضل واشتغل قاضیا قرابة األربعین سنة
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/ هـ٧٣٣: ت ()٧٢(بها علم الحدیث الذي درس فیه على ید قاضي القضاة بدر الدین بن جماعة
  .  )٧٣(وغیره، كما نبغ في الفقه واشتغل به في قوص ثم القاهرة، وكذلك األصول والنحو) م١٣٣٣

البحر المحیط "ماه في الفقه في مجلدات كثیرة وس" الوسیط"    ومن أهم مؤلفاته وأعماله شرح 
، أما في النحو فشرح "جواهر البحر"َّ، ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه "في شرح الوسیط

ّفي مجلد، وكمل تفسیر ابن " أسماء اهللا الحسنى"ابن الحاجب في مجلدین، كما شرح " مقدمة"
بن ، وشهد العلماء بفضله وعلمه الغزیر في الفقه بشهادة الشیخ صدر الدین )٧٤(الخطیب
ّلیس بمصر أفقه من القمولي"  الذي قال عنه )٧٥()م١٣١٧/ هـ٧١٦:ت(الوكیل ِ ُ َ َْ ْ ِ َ كما شهد " ْ

  .    )٧٧()م١٣١٠/هـ٧١٠:ت( الحنفي )٧٦(ًأیضا له بذلك قاضى القضاة السروجى
    ویعد القاضي نجم الدین أحمد القمولي من أبناء قموال الذین تولوا منصب القضاء في العدید 

صریة ومنها تولیه القضاء بقموال عن قاضي قوص والذي كان آنذاك شرف الدین من المدن الم
إبراهیم بن عتیق، كما تولى الوجه القبلي من عمل قوص، في والیة قاضي القضاة عبدالرحمن 

، ومن البلدان التي توالها أیضاً، أخمیم مرتین، وولى )٧٨()م١٢٩٦/هـ٦٩٥:ت(بن بنت األعز
م ١٣٢٠/هـ٧٢٠والغربیة، كما ناب بالقاهرة ومصر، وولى الحسبة عام أسیوط، والمنیة والشرقیة 

ًبعد وفاة بهاء الدین السنجاري، وظل متقلدا في النیابة بمصر والجیزة والحسینیة إلى وفاته، كما 
ّدرس بالفائزیة
ُّ بالقاهرة وتوفي بمصر وصلى علیه بجامع )٨١( وبالمدرسة الفخریة)٨٠( بمصر)٧٩(

انت جنازته مشهودة، حضرها القضاة والحكام واألكابر وغیرهم من  وك)٨٢(عمرو بن العاص
  .  )٨٣(م١٣٢٧/هـ٧٢٧العوام سنة 

     ولم یكن قضاة قموال بمنأى عن العزل بل والتنكیل بالضرب ومصادرة األموال ولو كان 
السبب مجرد االشتباه بالقیام ببعض المخالفات كما حدث مع القاضي شهاب الدین أحمد بن 

رحمن القمولي ابن أخي القاضي نجم الدین القمولي من أسرة القاضي نجم الدین القمولي عبدال
ًالمشهورة بقموال والذین تولوا منصب القضاء وكان قاضیا للجانب الغربي فقط من اإلقلیم وقد تم 
تعینه من قبل القاضي جالل الدین القزویني، إال إنه تم عزل شهاب الدین سنة 
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 وذلك الشتباه فیه ولمجرد الشك أنه قتل ابنة زوجة ابن عمه وتعرض ،م١٣٣٥- ١٣٣٤/هـ٧٣٥
ًللتنكیل بالضرب عدة مرات ومصادرة جمیع ما یملك من األموال، وهنا یالحظ أیضا أسرة 

  .        )٨٤(القاضي نجم الدین القمولي من األسر التي توارثت منصب القضاء في قموال
 الرفیعة خارج الدیار المصریة كالقاضي زین الدین      ومن فقهاء قموال من تقلد المناصب

الذي تولى قضاء القدس، كما تولى قضاء ) م١٣٥٣/هـ٧٥٤:ت(عبداهللا ابن إدریس القمولي 
، ومن فقهائهم الذین أخذوا العلم من علماء القاهرة وأقاموا بها حتى وفاتهم عبدالرحمن )٨٥(أسیوط

ن األنصاري القمولي ثم القاهري الشافعي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الزی
، الذي أخذ الفقه عن المحلى والعلم البلقینى والمناوى ومن بعدهم كأبي )م١٤٥٩/هـ٨٦٤:ت(

ًالسعادات البلقینى واألصول عن المحلي، وكذلك أخذ فنونا عن التقي الحصني، وكان یعمل 
ى التزامه االشتغال بالعلم ًخطاطا وكتب الكثیر بخطه لیقضى بها حاجته ولم یؤثر ذلك عل

  . )٨٦(م١٤٥٩/هـ٨٦٤وتحصیله ومات في طاعون سنة 
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  :اخلامتــــــة
  :    هذا وقد تضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إلیها البحث وهي

  تمتعت قموال بحكم موقعها الجغرافي المتمیز بغرب النیل بأرضها الخصبة مما أدى إلى
حیث اشتهرت بزراعة الفاكهة كالعنب والنخیل ، التي تزرع بهاتنوع المحاصیل الزراعیة 

 .وغیرها
  كما أبرزت الدراسة تنوع سكان قموال وأشهر القبائل العربیة التي سكنت بها كقبیلة بلي

 .وبني شاور، وما اتصف به سكانها من مكارم األخالق وكرم الضیافة والتماسك األسرى
  من حیاة علمیة من انتشار العلم وازدهار التدریس واتضح من الدراسة ما ذخرت به قموال

 .بقموال ووجود مدرسة بها ارتادها العلماء وطالب العلم لتحصیل العلوم المختلفة بها
  كما كشفت الدراسة عن نشاط علماء قموال وأثرهم على الحیاة العلمیة من خالل سفرهم

مناصب في تلك المدن إلى البالد ومدن أخرى للتدریس والمحاضرة، ومنهم من تقلد 
والبالد، ونبغ منهم الفقهاء والقضاة والعلماء في شتى المجاالت الدینیة واللغویة والعلمیة 

 . وغیرها
  كما بینت الدراسة منزلة علماء قموال في مصر خالل العصر المملوكى والذي یتضح من

 المختلفة بالدیار تقلد المناصب الرفیعة داخل وخارج الدیار المصریة، حیث تولوا الوالیات
المصریة خارج قموال كوالیة أخمیم وأسیوط والشرقیة والغربیة، كما تولى بعضهم نیابة 
القاهرة ومصر والحسبة كعبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الزین 
األنصاري القمولي، وكذلك المناصب خارج الدیار المصریة كتولي قضاء القدس 

 .ین عبداهللا بن إدریس القموليكالقاضي زین الد
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  قـــــاملالح

  
   :ًنقال عن

  .م١٩٨١، ١.ن، ط.مدن مصر وقراها عند یاقوت الحموى، د:       عبدالعال عبدالمنعم الشامي



  
  

 همام امحد عبداهللا. د م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني اجلزء - العربي املؤرخ جملة

 - ٢١٨ -

  املصادر واملراجع
  - : املصادر العربية املطبوعة: ًأوال
 ــن إدریــس ال) م١١٦٥/هـــ٥٦٠:ت(: اإلدریــسى ــد اهللا ب ــن عب ــن محمــد ب حــسني محمــد ب

 :الطالبي، المعروف بالشریف اإلدریسي
 .١٩٨٨، ١.نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، عالم الكتب، بیروت، ط - ١
 الــشیخ اإلمــام أبــي الفــضل كمــال الــدین جعفــر بــن ثعلــب ) م١٣٤٧/هـــ٧٤٨:ت:(األدفــوى

 :األدفوي الشافعي
 المــصریة ســعد محمــد حــسن، الــدار: الطــالع الــسعید الجــامع أســماء نجبــاء الــصعید، تحقیــق - ٢

 .م١٩٦٦للتألیف والترجمة، القاهرة، 
 جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن) م١٣٧٠/هـ٧٧٢:ت: (اإلسنوي: 
 .م١٩٨٧، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١.كمال الدین یوسف، ط: طبقات الشافعیة، تحقیق - ٣
 شـرف الــدین یحیــي بــن المعـز بــن شــاكر، المعــروف ) م١٤٨٠/هـــ٨٨٥: ت(ابـن الجیعــان

 :  دریسيبالشریف اإل
 .م١٩٧٤التحفة السنیة بأسماء البالد المصریة، مكتبة الكلیات االزهریة، القاهرة،  - ٤
 مصطفي بن عبد اهللا كاتب جلبي القسطنطیني) م١٦٦٥/هـ١٠٦٧:ت:(حاجى خلیفة.  
 .م١٩٤١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد،  - ٥
مــود عبــد القــادر األرنــاؤوط، مكتبــة إرســیكا، مح: ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول، تحقیــق - ٦

 .م٢٠١٠إستانبول، 
  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن حجـر ) م١٤٤٨/هـ٨٥٢:ت(ابن حجر

 :العسقالني
محمـــد عبـــد المعیـــد ضـــان، مجلـــس دائـــرة : الـــدرر الكامنـــة فـــي أعیـــان المائـــة الثامنـــة، تحقیـــق - ٧

  .م١٩٧٢، ٢.المعارف العثمانیة، صیدر اباد، ط
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علي محمد عمـر، مكتبـة الخـارجي، القـاهرة، : رفع اإلصر عن قضاة مصر، تحقیق -٨
   م١٩٩٨، ١.ط
 أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن عبدالمنعم الحمیري) م١٤٩٥/هـ٩٠٠:ت:(الحمیري: 
 –إحـــسان عبـــاس، مؤســـسة ناصـــر للثقافـــة : الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر األقطـــار، تحقیـــق - ٩

 .م١٩٨٠، ٢.بیروت، ط
 شمس الدین أحمد بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن أبـي بكـر ) م١٢٨٢/هـ٦٨١:ت:(ابن خلكان

 :ابن خلكان
إحـسان عبـاس دار صـادر، بیـروت، : وفیـات األعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، تحقیـق -١٠

 .م١٩٠٠، ٣ج
 إبراهیم بن محمد بن أیدمر العالئي)م١٤٠٧/هـ٨٠٩:ت:(ابن دقماق: 

فتهــــا، الجـــزء األول، المطبعــــة االنتـــصار لواســـطة عقــــد األمـــصار فــــي تـــاریخ مـــصر وجرا - ١١
 .م، منشورات المكتب التجاري، بیروت١٨٩٣الكبرى، بوالق، 

 ــــي شـمس الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان ) م١٣٤٧/هــ٧٤٨:ت:(الــــذهـب
ْبن قایماز الذهبي َ: 

 ، دار٢.عمر عبد الـسالم التـدمري، ط: تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واإلعالم، تحقیق - ١٢
 .م١٩٩٣الكتاب العربي، بیروت، 

 محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسیني) م١٧١٩/هـ١٢٠٥:ت:(الزبیدي: 
ــــة، : تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، تحقیــــق  - ١٣ مجموعــــة مــــن المحققــــین، دار الهدای

 ).ت.د(اإلسكندریة، 
 خیـر الـدین بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، ) م١٩٧٦/هــ١٣٩٦:ت:(الزركلي

 :الدمشقيالزركلي 
 .م٢٠٠٢، ١٥.اإلعالم، دار العلم للمالیین، بیروت، ط - ١٤
 تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي) م١٣٧٠/هـ٧٧١:ت:(السبكي : 
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 - ٢٢٠ -

عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، .د& محمــود محمــد النــاحي.د: طبقــات الــشافعیة الكبــرى، تحقیــق - ١٥
 .م١٩٩٣، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، ٢.ط

 .١٩٨٦، ١.ومبید النقم، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، طمعید النعم  - ١٦
 شـمس الــدین أبــو الخیـر محمــد بــن عبـد الــرحمن بــن ) م١٤٩٧/هـــ٩٠٢:ت:(الـسخاوى

 :محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي
 .  ت.الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، دار مكتبة الحیاة، بیروت، د - ١٧
 كریم بن محمد بـن منـصور التمیمـي الـسمعاني عبد ال) م١١٦٧/هـ٥٦٢:ت:(السمعاني

 :المروزي، أبو سعد
، مجلــس دائـــرة ١.عبـــد الــرحمن بـــن یحیــى المعلمـــي الیمــاني وغیـــره، ط: األنــساب، تحقیــق - ١٨

 .م١٩٦٢المعارف العثمانیة، حیدر آباد، 
 جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي) م١٥٠٥/هـ٩١١:ت:(السیوطي: 

، دار ١.محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم، ط: مـصر والقـاهرة، تحقیـقحسن المحاضرة في تاریخ  - ١٩
 .م١٩٦٧إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، 

محمــــد أبوالفـــضل إبـــراهیم، المكتبــــة : بغیـــة الوعـــاة فـــي طبقــــات اللغـــویین والنحـــاة، تحقیـــق  - ٢٠
 .ت.العصریة، صیدا، د

 تقــي الــدین أبــى بكــر بــن أحمــد بــن قاضــى شــهبة ) م١٤٤٨/هـــ٨٥١:ت:(ابــن شــهبة
 :سدي الدمشقياأل

 .م١٩٨٧، عالم الكتب، بیروت، ١.الحافظ عبد العلیم خان، ط: طبقات الشافعیة، تحقیق - ٢١
 صالح الدین خلیـل بـن أیبـك بـن عبـداهللا صـالح الـدین ) م١٣٦٣/هـ٧٦٤:ت:(الصفدى

 :الصفدى
& محمـد موعـد.د& نبیل أبـو عـشمة.د& علي أبو زید.د: أعیان العصر وأعوان النصر، تحقیق - ٢٢

 .م١٩٩٨، ١.دار الفكر، دمشق، ط& لم محمد، دار الفكر المعاصر، بیروت محمود سا.د
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 - ٢٢١ -

ــــــق - ٢٣ ــــــراث، : الــــــوافي بالوفیــــــات، تحقی أحمــــــد األرنــــــاؤوط، تركــــــي مــــــصطفي، دار إحیــــــاء الت
 .م٢٠٠٠بیروت،

 أبو إسحاق برهـان الـدین إبـراهیم بـن علـي بـن محمـد ) م١٤٨٦/هـ٨٩١:ت:(ابن ظهیرة
 :بن محمد بن حسین بن علي

كامـل المهنـدس، & مـصطفي الـسقا : رة فـي محاسـن مـصر والقـاهرة، تحقیـقالفضائل البـاه - ٢٤
 . م١٩٦٩ملتقى أهل األثر، 

 أحمـد بـن یحیـى بـن فـضل اهللا القرشـي العـدوي العمـري، ) م١٣٤٩/هـ٧٤٩:ت:(العمرى
 :شهاب الدین

 .م٢٠٠٢مسالك األبصار في ممالك األمصار، المجمع الثقافي، أبو ظبي،  - ٢٥
 ـــادي ـــروز آب ــ٨١٧:ت:(الفی ـــن یعقـــوب ) م١٤١٥/هــ ـــو طـــاهر محمـــد ب ـــدین أب مجـــد ال

 :الفیروزآبادى
 .م٢٠٠٥، مؤسسة الرسالة، بیروت،  ٨.مكتب تحقیق التراث، ط: القاموس المحیط، تحقیق - ٢٦
 أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي) م١٤١٨/هـ٨٢١:ت:(القلقشندي: 

ر الكتــاب اللبنـــانین، إبــراهیم اإلبیـــارى، دا: نهایــة األرب فـــي معرفــة أنـــساب العــرب، تحقیـــق - ٢٧
 .١٩٨٠، ٢.بیروت، ط 

إبـــراهیم اإلبیـــاري، دار الكتـــاب : قالئـــد الجمـــان فـــي التعریـــف بقبائـــل عـــرب الزمـــان، تحقیـــق - ٢٨
 .م١٩٨٢، ٢.المصري، القاهرة، ط

 .ت.صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، د - ٢٩
 ن یوسـف بـن تغـري بـردي أبو المحاسن جمال الدی) م١٤٧٠/هـ٨٧٤:ت:(أبو المحاسن

 :بن عبد اهللا الظاهري الحنفي
النجـــوم الزاهـــرة فـــي ملـــوك مـــصر والقـــاهرة، وزارة الثقافـــة واإلرشـــاد القـــومي، دار الكتـــب، القـــاهرة،  - ٣٠

 .م١٩٦٣
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 - ٢٢٢ -

محمــد محمــد أمــین، الهیئــة المــصریة . د: المنهــل الــصافي والمــستوفي بعــد الــوافي، تحقیــق - ٣١
 ).ت.د(العامة للكتاب، القاهرة، 

 أحمد بن علـي بـن عبـد القـادر، أبـو العبـاس الحـسیني ) م١٤٤١/هـ٨٤٥:ت(:یزيالمقر
 :العبیدي، تقي الدین المقریزي

فردنــاد واســطون فیلــد، طبعــة : البیــان واإلعــراب عمــا بــأرض مــصر مــن األعــراب، تحقیــق - ٣٢
 .م١٨٤٧جوتنجن، ألمانیا، 

 .م١٩٩٧، ١.طالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، دار الكتب العلمیة، بیروت،  - ٣٣
محمد عبد القادر عطا، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، : السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق - ٣٤

 .م١٩٩٧، ١.ط
 ابـن الملقـن سـراج الـدین أبـو حفـص عمـر بـن علـي ) ١٤٠١/هــ٨٠٤: ت:(ابن الملقن

 :بن أحمد الشافعي المصري
سـید مهنـي، دار أیمـن نـصر األزهـري، : العقد المذهب فـي طبقـات حملـة المـذهب، تحقیـق - ٣٥

 .م١٩٩٧، ١.الكتب العلمیة، بیروت، ط
 أبو المكارم أسعد بن مهذب بن مینا بن زكریا) م١٢٠٩/هـ٦٠٦:ت(:ابن مماتي: 

 .م١٩٩١عزیز سولایر عطیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، : قوانین الدواوین، تحقیق - ٣٦
 عبد القادر بن محمد النعیمي الدمشقي) م١٥٢١/هـ٩٢٧: ت:( النعیمى:  

 .م١٩٩٠، بیروت، ١.إبراهیم شمس الدین، ط: س في تاریخ المدارس، تحقیقالدار - ٣٧
 أحمد بن عبد الوهاب بن محمـد بـن عبـد الـدائم القرشـي ) م١٣٣٣/هـ٧٣٣:ت:(النویري

 :التیمي البكري، شهاب الدین النویري
 .م٢٠٠٢، دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، ١.نهایة األرب في فنون األدب، ط - ٣٨
 شـهاب الـدین أبـو عبـد اهللا یـاقوت بـن عبــد اهللا ) م١٢٢٩/هــ٦٢٦:ت(:حمـويیـاقوت ال

 :الرومي الحموي
 .م١٩٩٥، ٢.معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط - ٣٩



  
  

 همام امحد عبداهللا. د م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧ (العدد  – الثاني اجلزء - العربي املؤرخ جملة

 - ٢٢٣ -

  - :املراجـــع العربية: ًثانيا
  محمد النجار& حامد عبدالقادر&  أحمد الزیاتإبراهیم مصطفي : 
 .ت. المعجم الوسیط، دار الدعوة، د - ١
 أحمد عبدالنبي فرغل الدعباسي: 
 .م٢٠١٥، دار األمة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ١. إقلیم نقادة بصعید مصر، ط - ٢
 خالد عزب: 
 .م١٩٩٨، ١.اإلنحسار ، دار اآلفاق العربیة، القاهرة، ط..اإلزدهار.. الفسطاط النشأة  - ٣
 عادل نویهض : 
، مؤسـسة نـویهض الثقافیـة »ضـرمن صدر اإلسالم وحتـى العـصر الحا«معجم المفسرین  - ٤

 .م١٩٨٨، ٣.للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، ط
 عباس المدني: 
مختصر فتح رب األرباب بما أهمل في لـب اللبـاب مـن واجـب األنـساب، مطبعـة المعاهـد  - ٥

 .م١٩٢٦بجوار قسم الجمالیة، القاهرة، 
 عبد العال عبدالمنعم الشامي: 
 .م١٩٨١، ١.ن، ط.مدن مصر وقراها عند یاقوت الحموي، د - ٦
 عمر كحالة: 
 .م١٩٩٤، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٧.معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، ط - ٧
 محمد رمزي: 
م، الهیئــة ١٩٤٥القـاموس الجغرافــي للــبالد المــصریة مــن عهـد قــدماء المــصریین إلــى ســنة  - ٨

 .٢، ق٤م، ج١٩٩٤المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
 محمد عبده الحماصى :  
 .م١٩٨٢التاریخ اإلسالمى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، قوص في  - ٩
 مصطفي كامل الشملول الشریف :  

 .م١٩٦٥عروبة مصر من قبائلها، المطبعة العالمیة، القاهرة،  - ١٠
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 - ٢٢٤ -

 ):املرتمجة(املراجع العربية : ًثالثا  
 أمیلینو : 
لهیئـة المـصریة میخائیـل مكـسى إسـكندر، ا. د: جغرافیة مصر في العصر القبطى، ترجمـة - ١

 .م٢٠١٣العامة للكتاب، القاهرة، 
 جان كلود جارسان : 
، المركــز القــومي ١.بــشیر الــسباعي، ط: ازدهــار وانهیــار حاضــرة مــصریة قــوص، ترجمــة - ٢

 .م٢٠١٢للترجمة، القاهرة، 
 دوزى : 
، وزارة الثقافـة واإلعـالم، بغـداد، ١.محمـد سـلیم النعیمـى، ط: تكملة المعاجم العربیة، تحقیق - ٣

 .م٢٠٠٠
  :الدوريات العربية: ًرابعا 
 ریهام على یحي الغامدى:  
ـــة )م١٥١٧- ١٢٥٠/هــــ٩٢٣- ٦٤٨( المـــدارس فـــي مـــصر فـــي العـــصر المملـــوكى - ١ ، مجل

  . م٢٠١٧االستواء، مركز البحوث والدراسات اإلندونیسیة، جامعة قناة السویس، مصر، 
خامسا
ً

  :الرسائل اجلامعية: 
 سعید عثمان یونس : 
، رســـالة )م١٣٨٢- ١٢٥٠/هــــ٧٨٤- ٦٤٨(الیـــك البحریـــةصـــعید مـــصر فـــي عـــصر المم - ١

 .م١٩٩٥ماجستیر، كلیة اآلداب بسوهاج، جامعة جنوب الوادى، 
 عبدالفتاح یوسف عرابى حسین: 
، رسـالة ماجـستیر، )م١٥١٧- ١٢٥٠/هـ٩٢٣- ٦٤٨(قوص في عصر سالطین الممالیك - ٢

 .م١٩٩٠كلیة اآلداب بسوهاج، جامعة أسیوط، 
 لیلى ابراهیم نافع : 
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، رسـالة )م١٥١٧- ١٢٥٠/هـ٩٢٣- ٦٤٨( الثقافیة في مصر في العصر المملوكيالحیاة  - ٣
 .م٢٠١٤ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة مصراته، لیبیا، 

 محمد أحمد محمد :  
مظاهر الحضارة في الوجه القبلـي منـذ قیـام الدولـة األیوبیـة حتـى نهایـة العـصر المملـوكي،  - ٤

 .م١٩٨٣اج، رسالة دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة أسیوط، سوه
 

سادسا
ً

  :املراجع األجنبية: 
1-Garcin(J.C.):  
             une centre Musulman De la Haute-Egypte Medievale :Qus, 
le caire, 1976. 
2-Makdisi George: 
             the rise of colleges institution of learning in islam and the 
west, Edinburgh , university press, 1981.    
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 البحث هوامش

                                                             

 –قموال واألوسط –قموال البحري هيو: نواح ثالث إلى قسمت هـ١٢٥٩ سنة وفي"(1)   
 من بذاتها قائمة منها، ناحیة كل وأصبحت قموال، والقبلي -هذه األصلیة هيو

 القبلي وأما قوص لمركز تابعتان ،قموال ريوالبح قموال، واألوسط التاریخ ذاك
 القبلى زمام فى أنشئ م،١٩٢٥ سنة وفي األقصر، لمركز تابعة هيف قموال،
 ناحیة هيو قموال، الغربى باسم إداریة، رابعة ناحیة األقصر، بمركز التي قموال،

 للبالد الجغرافي القاموس: رمزي محمد." هذه األصلیة قموال ربغ غیر جدیدة،
 العامة المصریة الهیئة م،١٩٤٥ سنة لىإ المصریین قدماء عهد من یةالمصر
 .١٨٣ صـ ،٢ق ،٤ج م،١٩٩٤ القاهرة، للكتاب،

 .١٨٣ صـ ،٢ق ،٤ج السابق، المرجع: رمزى محمد(2)   

 مدبولي، مكتبة عطیة، سولایر عزیز: تحقیق الدواوین، قوانین: مماتى ابن(3)   
 .١٧١ص م،١٩٩١القاهرة،

 صـ ،٤ج م،١٩٩٥ ،٢.ط بیروت، صادر، دار البلدان، معجم: الحموى یاقوت(4)   
٣٩٩ ،٣٩٨. 

 حسن، دمحم سعد: تحقیق الصعید، نجباء أسماء الجامع السعید الطالع: األدفوى(5)   
 .٧٣٤ صـ م،١٩٦٦ القاهرة، والترجمة، للتألیف المصریة الدار

 واجب من اللباب بل في أهمل بما األرباب رب فتح مختصر: المدنى عباس(6)   
   .٣٠ صـ م،١٩٢٦ القاهرة، المعاهد، مطبعة نساب،األ

 ا،ًدبال له وأفرد سلطنته، في برقوق الظاهر أحدثه دیوان وهو:" المفرد الدیوان(7)   
 نفقة علیه ّورتب الكبیر، داره ألستاذ فیه الحدیث وجعل ،مباشرین له وأقام

 األعشى صبح: القلقشندى..." ذلك وغیر وكسوة وعلیف جامكیات من ممالیكه
 .٥٢٤ صـ ،٣ج ت،.د بیروت، العلمیة، الكتب دار اإلنشاء، صناعة في
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 الكبرى، المطبعة وجغرافیتها، مصر تاریخ في األمصار لواسطة االنتصار: قماقد ابن(8)   
 فدان٦٥٦٣بـ مساحتها الجیعان ابن ّوقدرها " ؛٣٢ صـ ،٢ق ،٥ج م،١٨٩٣ بوالق،

 بن حاج أمیر اسم تحت وكانت ،دینار١٧٠٠ وعبرتها فدان ٣٢١خرس فدان٦٢٤٢نقا
 لبالدا بأسماء السنیة التحفة: الجیعان ابن" الشریف للدیوان صارت ثم ،الناصر الملك

 .١٩٤ صـ م،١٩٧٤ القاهرة، زهریة،األ الكلیات مكتبة المصریة،

 بیروت، العلمیة، الكتب دار واآلثار، الخطط بذكر واالعتبار المواعظ: المقریزى(9)   
 .٢٤٢ صـ ،١ج م،١٩٩٧ ،١.ط

 مكسى میخائیل. د: ترجمة القبطي، العصر في مصر جغرافیة: أمیلینو(10)  
 .٢٩٣ صـ م،٢٠١٣ القاهرة، للكتاب، العامة المصریة الهیئة سكندر،إ

 ،١.ط بیروت، الكتب، عالم اآلفاق، اختراق في المشتاق نزهة: اإلدریسي(11)   
 األقطار، خبر في المعطار الروض :الحمیرى ؛١٢٩ صـ ،١ج ،م١٩٨٨
 صـ ،م١٩٨٠ ،٢.ط بیروت، للثقافة، ناصر مؤسسة عباس، إحسان: تحقیق
 دار ،١.ط مصر، بصعید ادةنق إقلیم: الدعباسي فرغل عبدالنبي أحمد ؛٤٧٣
 .٤٦ صـ ،٢٠١٥ القاهرة، والتوزیع، للنشر العربیة األمة

 سلیم محمد: تحقیق العربیة، المعاجم تكملة: دوزى" األحمر البطیخ وهو"(12)  
 .٣٩٥ صـ ،٤ج م،٢٠٠٠ بغداد، واإلعالم، الثقافة وزارة ،١.ط النعیمى،

ُالمشمش،"(13)   ِ ْوالكمثرى ِْ َّ  مكتب: تحقیق المحیط، القاموس: روزآبادىالفی انظر ..." ُ
: الزبیدى ؛٦١٢ صـ م،٢٠٠٥ بیروت، الرسالة، مؤسسة ،٨.ط التراث، تحقیق

 دار المحققین، من مجموعة : تحقیق القاموس، جواهر من العروس تاج
 .٦٨ صـ ،١٤ج ،)ت.د (اإلسكندریة، الهدایة،

 صـ ،السابق لمصدرا: الحمیرى ؛١٢٩ صـ ،١ج ،السابق المصدر :اإلدریسي(14)  
-  ٦٤٨(البحریة الممالیك عصر فى مصر صعید: یونس عثمان سعید ؛٤٧٣
 جامعة بسوهاج، اآلداب كلیة ماجستیر، رسالة ،)م١٣٨٢- ١٢٥٠/هـ٧٨٤
 . ٩٧ -٩٤ صـ م،١٩٩٥ الوادى، جنوب
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 مصطفى: تحقیق والقاهرة، مصر محاسن فى الباهرة الفضائل: ظهیرة ابن(15)   
 .  ١٣٥ صـ م،١٩٦٩ األثر، أهل ملتقى دس،المهن كامل & السقا

 دار الوسیط، المعجم: وآخرون مصطفى براهیمإ" یرطب أن قبل النخل ثمر"(16)   
 .٥٦ص ت،.د الدعوة،

  .٦٥ صـ ،السابق المصدر: ظهیرة ابن(17)  

 دار عطا، القادر عبد محمد: تحقیق الملوك، دول لمعرفة السلوك: المقریزى(18)  
: یونس عثمان سعید ؛٧٥ صـ ،٣ج م،١٩٩٧ ،١.ط روت،بی العلمیة، الكتب
 .١٠٠ صـ السابق، المرجع

 .١٠٠ صـ السابق، المرجع: یونس عثمان سعید ؛٢٤٧ صـ ،٣ج السلوك،: المقریزى(19)   

)" قموال والقبلي قموال والغربى قموال واألوسط قموال البحري (القموالت عرب(20)   "
 المطبعة قبائلها، من مصر عروبة: الشریف الشملول كامل مصطفى انظر

 .٥٦ صـ م،١٩٦٥ القاهرة، العالمیة،

 جماعة منها قضاعة ابن الحاف بن عمرو بن ّبلى وهو قضاعة، من قبیلة وهي بلى"(21)   
 منهم وغیرهم، بدر أهل من األنصار حلفاء من وسلم علیه اهللا صلى النبي أصحاب من

 من ءهؤال كل وغیرهم، األشهل عبد بنى حلیف التیهان بن الهیثم وأبو عجرة، بن كعب
 وفد قدم حین وأسلموا مصر، أكثرهم نزل السكرى سعید بوأ ذلك قال عمرو، بن بلى بنى
 هداكم الذي هللا الحمد"  :)(لهم فقال فأسلموا هـ،٩ سنة) (النبي على بلي من

) ص( اهللا رسول ودعوا ثم النار، في فهو ،اإلسالم غیر على مات من فكل لإلسالم،
 بن الرحمن عبد: تحقیق األنساب،: السمعاني انظر" بالدهم إلى ورجعوا أجازهم، أن عدب

 آباد، حیدر العثمانیة، المعارف دائرة مجلس ،١.ط وغیره، الیماني المعلمي یحیى
 والحدیثة، القدیمة العرب قبائل معجم: كحالة عمر ؛٣٢٤- ٣٢٣ صـ ،٢ج م،١٩٦٢
 .١٠٦ صـ ،١ج م،١٩٩٤ ،٧.ط بیروت، الرسالة، مؤسسة
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 فردناد: تحقیق األعراب، من مصر بأرض عما واإلعراب البیان: المقریزي(22)   
 .١٨ صـ ،م١٨٤٧ ألمانیا، جوتنجن، طبعة فیلد، واسطون

 بن الحاف بن أسلم بن سود بن لیث بن زید واسمه قضاعة من قبیلة هي"(23)   
 .٤٤٠ - ٤٣٩ صـ ،٣ج السابق، المصدر: السمعاني انظر" قضاعة

 عمر ذلك فبلغ قضاعة، لآ یا بالشام بلى من رجل فنادى بالشام بلى وكانت"(24)   
 فنظروا مصر إلى قضاعة ثلث یسیر أن الشام عامل إلى فكتب  الخطاب بن
..." مصر بأرض متفرقة بلى وكانت ،مصر إلى فسیروا قضاعة ثلث بلى فإذا

 .١٨ صـ واإلعراب، البیان: المقریزي انظر

 دار اإلبیارى، ابراهیم: تحقیق العرب، أنساب معرفة فى االرب نهایة: شندىالقلق(25)  
 في الجمان قالئد: نفسه ؛١٨٠ صـ ،١٩٨٠ ،٢.ط بیروت، اللبنانین، الكتاب

 المصري، الكتاب دار اإلبیاري، إبراهیم: تحقیق الزمان، عرب بقبائل التعریف
 ممالك في اراألبص مسالك: العمرى ؛٤٦- ٤٥ صـ م،١٩٨٢ ،٢.ط القاهرة،

: المقریزى ؛٣٦٤ صـ ،٤ج م،٢٠٠٢ ظبي، أبو الثقافي، المجمع األمصار،
: محمد أحمد محمد ؛١٨ صـ األعراب، من مصر بأرض عما واإلعراب البیان

 العصر نهایة حتى األیوبیة الدولة قیام منذ القبلى الوجه فى الحضارة مظاهر
 صـ م،١٩٨٣ سوهاج، یوط،أس جامعة اآلداب، كلیة دكتوراه، رسالة المملوكى،

 .١٠٥ صـ ،١ج السابق، المرجع: كحالة عمر ؛١٦٥

ٍشاور َُوبنو"(26)    ِ ٌبطن: (َ ْ َهمدان من َ َ ْ ُشاور َُوهو ،)َ ِ َقدم ُبن َ َ ِقادم ِبن ُ ِزید ِبن ِ ْ ِعریب ِبن َ ِ َ 
َجشم بن َ ِحاشد ِبن ُ َهمدان ِبن ِ ْ  ؛٤٢١ صـ السابق، المصدر: الفیروزآبادى..." َ

 .١٦٠ صـ ،١٢ج السابق، مصدرال: الزبیدى

 . ٣٠ صـ السابق، المرجع: المدنى عباس(27)   
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ُالقمولي(28)     بن محمد بن أحمد القمولي الدین نجم هو):" م١٣٢٧- ١٢٤٧/هـ٧٢٧- ٦٤٥(َ
 بقوص تعلم مصر، بصعید) قمولة (أهل من ّشافعي فقیه المخزومي، القرشي الحرم أبي
 وتوفي بالقاهرة، والحسبة والحكم عدة، مدن في دریسوالت األحكام نیابة وولي بالقاهرة، ثم
 المائة أعیان في الكامنة الدرر: حجر ابن فى ترجمته انظر..." م١٣٢٧/هـ٧٢٧ سنة بها

 صیدر العثمانیة، المعارف دائرة مجلس ،٢.ط ضان، المعید عبد محمد: تحقیق الثامنة،
 ،١٥.ط بیروت، للمالیین، العلم دار األعالم،: الزركلى ؛٣٥٩ صـ ،١ج م،١٩٧٢ اباد،

 وحتى اإلسالم صدر من «المفسرین معجم: نویهض عادل ؛٢٢٢ صـ ،١ج م،٢٠٠٢
 ،٣.ط بیروت، والنشر، والترجمة للتألیف الثقافیة نویهض مؤسسة ،»الحاضر العصر
 . ٦٨ صـ ،١ج م،١٩٨٨

 .١٢٧ صـ السابق، المصدر: األدفوى(29)  

-٦٤٨(الممالیك سالطین عصر فى قوص: حسین عرابى یوسف عبدالفتاح(30)  
 جامعة بسوهاج، اآلداب كلیة ماجستیر، رسالة ،)م١٥١٧- ١٢٥٠/هـ٩٢٣

 .٢٦٩-٢٦٨ صـ ،م١٩٩٠ أسیوط،

 صـ السابق، المرجع: محمد أحمد محمد ؛٣٩ صـ السابق، المصدر: األدفوى(31)  
١٤٨. 

 ـص السابق، المرجع: یونس عثمان سعید ؛١٢٧ صـ السابق، المصدر: األدفوى(32)  
٢٢٢-٢٢١. 

 السابق، المرجع: یونس عثمان سعید ؛٥٠٧ صـ السابق، المصدر: االدفوى(33)   
  .٢٢٨- ٢٢٧صـ

 .٢٥٩ صـ السابق، المرجع: محمد أحمد محمد(34)  

 العامة المصریة الهیئة االسالمى، التاریخ فى قوص: الحماصى عبده محمد(35)   
 .  ١٠٤-١٠٣ صـ م،١٩٨٢ القاهرة، للكتاب،
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  " الطلبة على أسماع لها ّالمدرس إلقاء بعد المحاضرة یعید الذي هو: " عیدالم(36)   
Makdisi : the rise of colleges institution of learning in islam and the 

west, Edinburgh , university press, 1981, p.193.  

   ؛٦٨ ـص السابق، المصدر: ظهیرة ابن ؛٤٥ صـ السابق، المصدر: االدفوى(37)   
Garcin : une centre Musulman De la Haute-Egypte 

Medievale :Qus, le caire, 1976, p.304.    

 . ٣٤٢ صـ السابق، المرجع: یونس عثمان سعید(38)   

 .١٠٥-١٠٣ صـ السابق، المصدر: األدفوى(39)   

 بشیر: ترجمة قوص، مصریة حاضرة وانهیار ازدهار: جارسان كلود جان(40)    
 .٢٨٣ صـ م،٢٠١٢ القاهرة، للترجمة، القومي المركز ،١.ط سباعي،ال

ّعلي بن َْأحمد هو(41)    ِمطیع بن وهب بن َ َالطاعة أبي بن ُ  القوصي َّ
ِدقیق ْابن ّالدین َتاج) م١٣٢٣/هـ٧٢٣:ت( ِالعید َ  سنة الربیعین أحد ِفي ولد ْ

ْوابن الجمیزي ْابن من َوسمع بقوص هـ٦٣٦ ِوالمنذر رواح َ ِ ْ ُ ْ َّالعطار والرشید يَ َ ْ 
َمذهب على وتفقه وغیرهم، ْ ّوالشافعي َمالك َ ِ ِ َّ َكانت ... بقوص بالنجیبیة ودرس َ َ 

َوفاته ِبالقاهرة َ َِ ِ َ  الدرر: حجر ابن فى ترجمته انظر..." هـ٧٢٣ سنة بقوص َوقیل ْ
 . ٢٦٣ -٢٦٢ صـ ،١ج الكامنة،

 .١٠٥-١٠٣ صـ السابق، المصدر: األدفوى(42)   

ِدقیق ابن(43)     علي بن محمد الفتح أبو القاضى هو):" م١٣٠٢- ١٢٢٨/هـ٧٠٢- ٦٢٥(ِالعید َ
 أكابر من العید دقیق بابن وجده كأبیه المعروف القشیري، الدین ّتقي مطیع، بن وهب بن

 صاحب له وولد قوص، إلى انتقل) بمصر (منفلوط من أبیه أصل..باألصول العلماء
 ثم واإلسكندریة بدمشق وتعلم بقوص، فنشأ) مراألح البحر ساحل على(ینبع في الترجمة
 انظر" )بالقاهرة (توفي أن الى فاستمر هـ٦٩٥ سنة المصریة الدیار قضاء وولي بالقاهرة
 أبو نبیل.د& زید أبو علي.د: تحقیق النصر، وأعوان العصر أعیان: الصفدى في ترجمته
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 دار & بیروت المعاصر، الفكر دار محمد، سالم محمود.د& موعد محمد.د& عشمة
 الكبرى، الشافعیة طبقات: السبكى ؛٥٧٦ صـ ،٤ج م،١٩٩٨ ،١.ط دمشق، الفكر،
 للطباعة هجر دار ،٢.ط الحلو، محمد الفتاح عبد.د& الناحي محمد محمود.د: تحقیق
- ٣٤٨ صـ ،٥ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛٢٠٧ صـ ،٩ج م،١٩٩٣ والتوزیع، والنشر
 الحیاة: نافع ابراهیم لیلى ؛٢٨٤- ٢٨٣ صـ ،٦ج السابق، المصدر: الزركلى ؛٣٥٢
 رسالة ،)م١٥١٧- ١٢٥٠/هـ٩٢٣- ٦٤٨(المملوكى العصر في مصر فى الثقافیة

 .  ٢٢٥- ٢٢٤ صـ ، م٢٠١٤ لیبیا، مصراته، جامعة اآلداب، كلیة ماجستیر،

 .٢٥٢ صـ السابق، المصدر: األدفوى(44)   

َّمحمد بن َْأحمد القاضى هو"(45)    َ ْالشیخ ینیاس بن مكي بن ُ ّالقمولي ّالدین نجم َّ ِ ُ َ ْ "... 
: تحقیق والنحاة، اللغویین طبقات في الوعاة بغیة: السیوطى فى ترجمته انظر
 .٣٨٣ صـ ،١ج ت،.د صیدا، العصریة، المكتبة إبراهیم، أبوالفضل محمد

 .٥٠٧ صـ السابق، المصدر: األدفوى(46)   

 هابنا األربعة، للمذاهب مدارس ربعأ هي القصرین بین:" الصالحیة المدرسة(47)     
 تسع سنة بنائها في شرع الكامل، الملك بن أیوب الدین نجم الصالح الملك

 حسن: السیوطى ؛٢١٩- ٢١٧ صـ ،٤ج الخطط،: المقریزى انظر." وثالثین
 ،١.ط إبراهیم، الفضل أبو محمد: تحقیق والقاهرة، مصر تاریخ في المحاضرة

 یحي على ریهام ؛٢٦٣ صـ ،٢ج م،١٩٦٧ قاهرة،ال العربیة، الكتب إحیاء دار
-١٢٥٠/هـ٩٢٣-٦٤٨(المملوكى العصر فى مصر فى المدارس: الغامدى
 قناة جامعة اإلندونیسیة، والدراسات البحوث مركز االستواء، مجلة ،)م١٥١٧

 .٤٥٥ -٤٥٤ صـ م،٢٠١٧ مصر، السویس،

 العاص بن عمرو امعبج والخطابة القضاة بین یجمع كان عبدالسالم بن فالعز"(48)   
 ٢٠٢ صـ السابق، المرجع: نافع إبراهیم لیلى.." الصالحیة بالمدرسة والتدریس
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 .٥٠٧ صـ السابق، المصدر: األدفوى(49)   

 أبو الدین نجیب اإلمام هو): " م١٢٧٣- ١١٩١/هـ٦٧٢- ٥٨٧(الفرج أبو الدین نجیب(50)   
 الدیار مسند هبة، بن رمنصو بن نصر بن علي بن المنعم عبد بن اللطیف عبد الفرج

 دار مشیخة ولي بحران وخمسمائة وثمانین سبع سنة ولد....الحنبلي الحراني المصریة
 ترجمته انظر..." (وستمائة وسبعین اثنتین سنة مات أن إلى بالقاهرة الكاملیة الحدیث

 إحیاء دار مصطفى، تركى األرناؤوط، أحمد: تحقیق بالوفیات، الوافي: الصفدى فى
 الصافي المنهل: المحاسن بوأ ؛٧٩- ٧٨ صـ ،١٩،جم٢٠٠٠بیروت، ،التراث

 للكتاب، العامة المصریة الهیئة أمین، محمد محمد. د: تحقیق الوافي، بعد والمستوفى
 ). ٣٥٧- ٣٥٦ صـ ،٧ج ،)ت.د (القاهرة،

ِدقیق بن ّالدین مجد(51)   ِالعید َ ِالمالكي ْ ِ َ َاإلمام):" م١٢٦٨/هـ٦٦٧:ت(ْ  مجد ّالعالمة ِ
ّعلي ْالحسن َُأبو ینّالد ِمطیع بن وهب بن َ َالطاعة أبي بن ُ َاإلمام َّ  مجد ّالعالمة ِ

ِوالد ْالحسن َُأبو ّالدین َاإلسالم شیخ َ ْ ِقاضي ِْ َالقضاة َ ُ ّتقي ْ ِدقیق بن ّالدین َِ ِالعید َ  ولد ْ
 السابق، المصدر: اإلدفوى فى ترجمته انظر.." هـ٦٦٧ سنة ِّوتوفي هـ٥٨١سنة
 . ١٨٧ -١٨٤ صـ ،٢٢ج بالوفیات، الوافى: الصفدى ؛٤٣٥-٤٢٤ صـ

 عبد بن العزیز عبد اإلمام هو): " م١٢٦٢ - ١١٨١/هـ٦٦٠- ٥٧٧(السَّالم عبد ابن(52)  
 العلماء بسلطان الملقب الدین عز ّالدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السالم

 الخطابة ثم الغزالي، ةبزاوی والتدریس الخطابة تولى دمشق، في ونشأ ولد ّشافعي، فقیه
 أنكر ًااختیار للفرنج" صفد "قلعة العادل بن إسماعیل الصالح سلم ولما األموي، بالجامع

 إلى فخرج أطلقه ثم وحبسه، فغضب الخطبة، في له یدع ولم السَّالم عبد ابن علیه
 األمر من ّومكنه والخطابة القضاء أیوب الدین نجم الصالح صاحبها فواله مصر،
 وتوفي مصر جامع خطابة مع القبلي والوجه القدیمة مصر قضاء وولي... والنهي
 ؛٢٩١- ٢٨٦ صـ ،٧ج الصافى، المنهل: المحاسن أبو ( فى ترجمته انظر." بالقاهرة
 )٢١ صـ ،٤ج ،السابق المصدر: الزركلى
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 مرحلتان، الجنوب سمت في قوص وبین بینها مصر بصعید كورة:" أرمنت(53)   
 . ١٥٩ صـ ،١ج السابق، المصدر: یاقوت..." مرحلتان وانأس مدینة إلى ومنها

 .٣٠٣ صـ السابق، المصدر: األدفوى(54)  

 نصر أیمن: تحقیق المذهب، حملة طبقات في المذهب العقد: الملقن ابن(55)  
 ؛٤٠٨ صـ م،١٩٩٧ ،١.ط بیروت، العلمیة، الكتب دار مهني، سید &األزهري
 .٤٥٢ صـ ،٢ج الملوك، دول لمعرفة السلوك: المقریزى

 یحیى زكریا أبي الدین محیي لإلمام فروع في الطالبین روضة هي:" الروضة(56)   
 ووفیات اإلسالم ریختا: الذهبى..." هـ٦٧٦ سنة المتوفى النووي شرف بن

 الكتاب دار ،٢.ط التدمري، السالم عبد عمر: تحقیق عالم،واإل المشاهیر
 عن الظنون كشف: خلیفة حاجى ؛٢٤٦ صـ ،٥٠ج م،١٩٩٣ بیروت، العربي،
 .٩٢٩ صـ ،١ج م،١٩٤١ بغداد، المثنى، مكتبة والفنون، الكتب أسامي

 الواحدي أحمد بن علي: الحسن أبي لإلمام التفسیر فى الوجیز هو:" الوجیز(57)   
 الزمان، أبناء وأنباء األعیان وفیات: خلكان ابن انظر..." هـ٤٦٨ سنة المتوفى
 ؛٣٠٣ صـ ،٣ج ،م١٩٠٠ بیروت، ،صادر دار عباس إحسان: تحقیق

 في الزاهرة النجوم: المحاسن بوأ ؛١٠١ صـ ،٢٠ج بالوفیات، الوفى: الصفدي
 القاهرة، الكتب، دار القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة والقاهرة، مصر ملوك

 .٢٠٠٣ صـ ،٢ج الظنون، كشف : خلیفة حاجى ؛١٠٤ صـ ،٥ج م،١٩٦٣

 وأعوان العصر أعیان: الصفدى ؛٥٠١-٥٠٠ صـ السابق، المصدر: األدفوى(58)   
: اإلسنوى ؛١٢٩ صـ ،٢ج بالوفیات، الوافى: نفسه ؛٣١٣ صـ ،٤ج النصر،
 العلمیة، الكتب دار ،١.ط یوسف، الدین كمال: تحقیق الشافعیة، طبقات
 ؛١١٢ صـ ،٥ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛١٧٠ صـ ،٢ج م،١٩٨٧ بیروت،
 .٢٧٧صـ السابق، المرجع: محمد أحمد محمد
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 ،١.ط بیروت، الثقافیة، الكتب مؤسسة النقم، ومبید النعم معید :السبكي(59)   
  .  ٢٢٤ صـ السابق، المرجع: عرابي یوسف عبدالفتاح ؛٥٤ صـ م،١٩٨٦

 ءألدا بهم الستعانة خاصة حوانیت في یجلسون معدون قوم وهم: " لشهودا(60)   
َقوام نهمبأ السبكى ذكرهمو ... اإلسالم في القضاء نظم من وذلك الشهادة، ِ 

 فاستوعبوا علیهم، وما لهم، ما الفقهاء َذكر وقد ،والمبادالت المعاش غالب
 .٥٤ صـ ،النعم معید: السبكى انظر" قوم َّوذمهم

 . ٤٠٥ صـ السابق، المصدر: األدفوى(61)   

 لثقفي،ا الفضل بن القاسم اهللا عبد أبي للحافظ الحدیث، أجزاء من طائفة:" الثقفیات(62)  
 .٥٢٢ صـ ،١ج الظنون، كشف: خلیفة حاجى).." م١٣٤٨/ ٤٨٩:ت (األصفهاني

 . ٢٣٩ صـ السابق، المصدر: األدفوى(63)  

 ألداء بهم الستعانة خاصة حوانیت في یجلسون معدون قوم وهم: "لشهودا(64)   
َقوام نهمبأ السبكى وذكرهم ... اإلسالم في القضاء نظم من وذلك شهادة،ال ِ 

 فاستوعبوا، علیهم، وما لهم، ما الفقهاء َذكر وقد. والمبادالت معاشال غالب
 .٥٤ صـ ،النعم معید: السبكى انظر" قوم َّوذمهم

 . ٤٠٥ صـ السابق، المصدر: األدفوى(65)   

َّمحمد بن َْأحمد ):"م١٣٠٩/هـ٧٠٩:ت(القرطبى أحمد العباس أبو(66)    َ  بن عمر بن َْأحمد بن ُ
ُیوسف ُالمنعم عبد بن ُ ّاألنصاري ْ ِ َ ْ َكمال بن ّالدین محیي القنائي النجاري ْ َضیاء بن ّالدین َ ِ 
ّالقرطبي ّالدین ُِ ُله .. ُْْ ِببلده رئاسة َ ِالحدیث سمع َِقنا ََِِ َّمحمد ّالدین شرف من َ َ  بن اهللا عبد بن ُ
َوغیره المرسي ْالفضل أبي ِّوتوفي بقوص َوحدث َ ُ  ظران...." َمائة َوسبع تسع سنة ِفي بقنا َ

 بالوفیات، الوفي: الصفدي ؛١١٢- ١١٠ صـ السابق، لمصدرا: االدفوي في ترجمته
 ).٤٥١ صـ ،٢ج الملوك، دول لمعرفة السلوك: المقریزى ؛٢٢١ صـ ،٧ج

 .٤٧٦ صـ السابق، المصدر: األدفوى(67)   
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 اهللا هبة بن النجیب التاجر بانیها إلى نسبة:" النجیبیة المدرسة(68)   
..." ُبقوص المدرسة وكانت ّالمتمولین، كبار من كانو) م١٢٢٥/هـ٦٢٢:ت(

 المرجع: الغامدي یحي على ریهام ؛١٣٧ صـ ،٤٥ج السابق، المصدر: الذهبي
 .٢٤٧-٢٤٥ صـ السابق، المرجع: جارسان كلود جان ؛٤٧٣ صـ السابق،

 . ٣٢٣-٣٢٢ صـ السابق، المصدر: األدفوي(69)   

 .٥٣ صـ ،النعم معید: السبكي(70)   

 وأعوان العصر أعیان: الصفدي ؛٦٢٣-٦٢٢ صـ السابق، لمصدرا: األدفوي(71)   
 عبدالفتاح ؛٤٣٣ صـ ،٥ج الكامنة، الدرر: حجر ابن ؛١٨٦ صـ ،٥ج النصر،
 . ٢٢٣ صـ السابق، المرجع: عرابى یوسف

 اهللا سعد بن إبراهیم بن محمد الدین بدر هو):" م١٣٣٣- ١٢٤١/هـ٧٣٣- ٦٣٩(جماعة ابن(72)   
 الدین، علوم وسائر بالحدیث العلماء من ًقاضیا، كان ّالشافعي، الحموي كنانيال جماعة بن
 قضاء ثم الشام، فقضاء بمصر، القضاء ثم بالقدس، والخطابة الحكم وولي حماة في ولد

 في ترجمته انظر.." م١٣٣٣ـ/ه٧٣٣ سنة بمصر وتوفي وعمي شاخ أن إلى مصر
 عن اإلصر رفع: حجر ابن ؛٢٠٨ صـ ،٤ج النصر، وأعوان العصر أعیان: الصفدي

 صـ ،١ج م،١٩٩٨ ،١.ط القاهرة، الخارجي، مكتبة عمر، محمد علي: تحقیق مصر، قضاة
 . ٢٩٧ صـ ،٥ج السابق، المصدر: الزركلى ؛٧- ٤ صـ ،٥ج الكامنة، الدرر :نفسه ؛٣٤٢

 ،١ج النصر، وأعوان العصر أعیان: الصفدي ؛١٢٥ صـ السابق، المصدر: األدفوى(73)   
 ،الصافي المنهل: المحاسن بوأ ؛٣٥٩ صـ ،١ج الكامنة، الدرر: جرح ابن ؛٣٦٣ صـ
 .٣٨٣ صـ ،١ج الوعاة، بغیة: السیوطي ؛١٦٦- ١٦٤ صـ ،٢ج

 ؛٦١ صـ ،٨ج بالوفیات، الوافي: الصفدي ؛١٢٦ صـ السابق، المصدر: األدفوي(74)   
 الفحول، تطبقا إلى الوصول سلم: خلیفة حاجى ؛٣٨٣ صـ ،١ج الوعاة، بغیة: السیوطى

 .  ٢٣٦ صـ ،١ج م،٢٠١٠ إستانبول، إرسیكا، مكتبة األرناؤوط، القادر عبد محمود: تحقیق
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 بن محمد الدین صدر اهللا عبد أبو هو):" م١٣١٧- ١٢٦٧/هـ٧١٦- ٦٦٥(َالوكیل ابن(75)   
 وانتقل بدمیاط، ولد بالفقه العلماء ومن شاعر وكان الوكیل بابن المعروف مكي، بن عمر
/ هـ٧١٦ نةس بالقاهرة وتوفي حلب في مدة وأقام فیها، فنشأ دمشق، ىإل أبیه مع

 أعیان: الصفدى ؛٣٧٣ صـ ،٥ج الكامنة، الدرر: حجر ابن في ترجمته انظر)" م١٣١٧
 صـ ،٢ج ،الملوك دول لمعرفة السلوك: المقریزي ؛٥ صـ ،٥ج ،النصر وأعوان العصر
 .  ٣١٤ صـ ،٦ج السابق، المصدر: الزركلي ؛٥٢٠

ِالسَّروجي(76)     الدین شمس العباس، أبو هو):" م١٣١٠-١٢٤١/هـ٧١٠-٦٣٩(ُ
 حنفیا وتحول احنبلی كان فقیه، السروجي، الغني عبد بن إبراهیم بن أحمد

 بقاضي ونعت مدة فیها الشرعي الحكم فولي مصر، إلى دمشق من وأشخص
: جرح ابن ؛٤٥٥ صـ ،٢ج السلوك،: المقریزي في ترجمته انظر" ....القضاة
 ؛٢٠١ صـ ،١ج الصافي، المنهل: المحاسن بوأ ؛١٠٣ صـ ،١ج الكامنة، الدرر

 .٨٦ صـ ،١ج السابق، المصدر: الزركلي

 ؛٣٠ صـ ،٩ج الكبرى، الشافعیة طبقات: السبكى ؛١٢٧ صـ السابق، المصدر: األدفوى(77)  
 .  ٣٨٣ صـ ،١ج الوعاة، بغیة: السیوطى ؛٨١ صـ ،٨ج بالوفیات، الوافى: الصفدى

ّاَألعز ِْبنت ابن(78)     بن الوهاب عبد بن الرحمن عبد هو):" م١٢٩٦/هـ٦٩٥:ت(َ
 القضاء مع الوزارة ولي وفقیه، وزیر وكان الشافعي، المصري العالمي خلیفة

 وتوفي ّالشافعي لضریح المجاورة بالمدرسة التدریس وتولى استعفى ثم بمصر،
 المنهل: المحاسن أبى في ترجمته انظر..." (م١٢٩٦ /هـ٦٩٥ سنة كهال

 ).٣١٥ صـ ،٣ج السابق، المصدر: الزركلي ؛١٨٨ صـ ،٧ج الصافي،

 بن صاعد بن اهللا هبة الدین شرف الصاحب أنشأها بمصر: "الفائزیة المدرسة(79)  
 ،٤ج الخطط،: المقریزي انظر..." هــ٦٣٦ سنة في وزارته، قبل ّالفائزي وهیب

 .٤٥٤- ٤٥٣ صـ سابق،ال المرجع: الغامدى یحي على ریهام ؛٢٠٣ صـ
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 صـ ،السابق المصدر: الملقن ابن ؛٣٠ صـ ،٩ج الكبرى، الشافعیة طبقات: السبكي(80)   
: تحقیق الشافعیة، طبقات: شهبة ابن ؛٣٣ صـ ،٣ج السلوك،: المقریزى ؛٤٠٨- ٤٠٧

 ؛٢٥٥- ٢٥٤ صـ ،٢ج م،١٩٨٧ بیروت، الكتب، عالم ،١.ط خان، العلیم عبد الحافظ
 .١٧٥ صـ السابق، مرجعال: یونس عثمان سعید

 ّالعداس، ودرب الصاحب سویقة بین فیما بالقاهرة تقع: " الفخریة المدرسة(81)   
 أستادار ّالبارومي، قزل بن عثمان الفتح أبو الدین فخر الكبیر األمیر بناها
 انظر.." هـ٦٢٢ سنة في منها الفراغ وكان العادل، بن محمد الكامل الملك

 المدارس، تاریخ في الدارس: النعیمي ؛٢٠٧ ـص ،٤ج الخطط،: المقریزى
 صـ م،١٩٩٠ ،١.ط بیروت، العلمیة، الكتب دار الدین، شمس إبراهیم: تحقیق
 .٤٥٣ صـ السابق، المرجع: الغامدي یحیى على ریهام ؛٣٢٦

 خمسین طوله وكان  ..هـ٢١ سنة العاص بن عمرو بناه:" العاص بن عمرو جامع(82)   
 من رجال ثمانون قبلته إقامة على وقف إنه ویقال ا،ًراعذ ثالثین عرض في اًذراع

 بووأ الصامت ناب وعبادة األسود بن والمقداد ّالعوام بن الزبیر منهم الكرام، الصحابة
 ّقرة..... بناءها أعاد ّحتى قلیال مشرقة كانت إنها قیل وغیرهم، الغفاري ّذر وأبو الدرداء

 بن مسلمة مصر ولي ثم وبناه، الملك عبد بن الولید أیام في المسجد هدم لما شریك بن
 أرجائه في وزاد وزخرفه ّوبیضه هـ٥٣ سنة معاویة قبل من صحابي األنصاري مخلد
 بأمر هدمه ٩٢ سنة في العبسي شریك بن قرة مصر ولي لما ثم ّمؤذنیه، ّوكثر ّوأبهته
 بناء في لملكا عبد بن الولید عادة على ّوحسنه ونمقه فیه فزاد الملك عبد بن الولید

 الفسطاط: عزب خالد ؛٢٦٥ صـ ،٤ج السابق، المصدر: الحموى یاقوت انظر." الجوامع
- ١٤٨ صـ م،١٩٩٨ القاهرة، العربیة، اآلفاق دار ،١.ط نحسار،اال.. االزدهار .. النشأة
١٥٣. 
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 القومیة، والوثائق الكتب دار ،١.ط األدب، فنون في األرب نهایة: یريالنو(83)  
 ؛١٢٧صـ السابق، المصدر: األدفوى ؛٢٤٦ صـ ،٣٣ج م،٢٠٠٢ القاهرة،
 السلوك،: المقریزى ؛٣٦٣ صـ ،١ج النصر، وأعوان العصر أعیان: الصفدي

 كلود جان ؛١٦٦ صـ ،٢ج الصافي، المنهل: المحاسن بوأ ؛١٠٣ صـ ،٣ج
 .  ٢٧٣ صـ السابق، المرجع: جارسان

 صـ السابق، المرجع: دكلو جان ؛٥٤٦-٥٤٥ صـ السابق، المصدر: األدفوى(84)   
٢٧٤.  

 .   ١٧٠ صـ ،٢ج السابق، المصدر: اإلسنوى(85)  

 الحیاة، مكتبة دار منشورات التاسع، القرن ألهل الالمع الضوء: السخاوى(86)   
 .  ٥٧ صـ ،٤ج ت،.د بیروت،
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