مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

الظواىر الطبيعية والكوارث في كتاب السموك لممقريزي((ت845ىـ))

أ.د.فاطمة زبار عنيزان
مركز إحياء الت ارث العممي العربي
جامعة بغداد
ممخص
إف المقريزم في كتابو ((السمكؾ)),سمؾ منيجا قائما عمى اساس التحميؿ
كالرصد لدقائؽ األمكر في عرض تراجمو المتضمنة في محتكاىا ما قمنا ببحثو
كاستخالصو في ((الجانب الجغرافي كالطبيعي كالصحي)),مظي ار فيو الترابط الكثيؽ
بيف ىذه الجكانب الثالثة,إذ تعامؿ مع نصكصيا بأسمكب منيجي ذاك ار اثر ذلؾ مف
خالؿ ركاياتو التي أكردىا بشكؿ مترابط,لذا لـ تكف معمكماتو تعتمد عمى المعاينة
كالمشاىدة فقط كانما عمى بعض المعمكمات التي كانت ترده كيشير إلييا بصراحة مف
خالؿ استعراض الترجمة,لذلؾ جاءت اغمب معمكماتو عف الحاالت التي عرضيا لنا
دقيقة كذات تفاصيؿ كاضحة,كىذا دليؿ عمى عنايتو في إيراد نصكصو ذات
خصكصية ,إال إننا مف خالؿ مالحظتنا لمادة الكتاب كجدنا إف بعض ركاياتو ذات
طابع غريب كمكرر في اغمب الحاالت كال نعرؼ القصد مف كراء ذلؾ.
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المقدمة

تأخذ ىذه الدراسة المكسكمة ب((الجانب الجغرافي كالطبيعي كالصحي في
كتاب السمكؾ لممقريزم ت

845ىػ))أىميتيا في مجاؿ الدراسات التاريخية

المنيجية,ألنيا تقكـ عمى عرض ىذه الجكانب مف الناحية المنيجية,ككيؼ تعامؿ
مؤرخنا مع النصكص الخاصة بيذا المكضكع كمدل دقتو في ركايتيا,لذا كشفت عف
جكانب ىامة مف منيج المقريزم في كتابو ىذا مف خالؿ القراءة كالتمحيص في
النصكص التي كانت ليا عالقة مباشرة اك غير مباشرة مع ىذا المكضكع,اذ لـ نكف
دراستو بالشي السيؿ ألنيا تقكـ عمى أساس استنباط االتجاىات الفكرية في منيج
المقريزم كتعاممو مع نصكصو في ضكء فكرتو الجغرافية كالطبيعية كالصحية.
المبحث األول :المقريزي السيرة والمكانة العممية
-1اسمو
احمد بف عمي بف عبد القادر بف محمد ب ف إبراىيـ بف محمد بف تميـ بف عبد
الصمد بف أبي الحسف بف عبد الصمد بف تميـ التقي أبك العباس بف العالء الحسيني
العبيدم(  ,)1البعمي األصؿ مف بعمبؾ(  ,)2كالمقريزم نسبو إلى حارة المقارزه مف
حارات بعمبؾ(.)3
 -2والدتو
كلد المقريزم في القاىرة(

 ,)4سنة 667ى ػ ( ,)5كأشار البغدادم انو كلد

سنة 769ىػ (  ,)6كىك يخالؼ ما اتفؽ عميو اغمب معاصريو كمنيـ تمميذه السخاكم
الذم أشار إلى ذلؾ قائال((...ككاف مكلده حسبما كاف يخبر بو كيكتبو بعد
الستيف.)7())...
-3ألقابو
كمف األلقاب التي كاف بعرؼ بيا ىي :تقي الديف كشياب الديف كأبك
العباس( ,)8إال اف ىناؾ بعض االلقاب ذات طابع عمني أسبغت عمى اسمو منيا:
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المؤرخ( .)9مؤرخ الكقت ( ,)10المحدث المعظـ( ,)11الشاعر( ,)12كالمشارؾ في
بعض العمكـ(.)13
-4نشأتو
عمى الرغـ مف ككف أصؿ المقريزم مف بعمبؾ كاف جده مف كبار المحدثيف
فييا ,كما يقكؿ السخاكم((...كجده مف كبار المحدثيف())...

,)14إال اف كالده قد

تحكؿ منيا إلى القاىرة ككلي كظائؼ عدة ىناؾ منيا القضاء ككتب التكقيع بديكاف
اإلنشاء(  ,)15ففي كسط ىذه البيئة العممية كالثقافية نشأ المقريزم نشأة أبناء
العمماء,فحفظ القرآف مف جده المو كتمقى عمكمو األكلى عمى يد كبار عصره
كشيكخو(,)16كسمع عمكـ مختمفة(.)17

-5شيوخو
ذكرنا اف المقريزم نشأ في كنؼ أسره ليا اىتماـ بالعمـ كما أشار السخاكم انو
تمقى العمـ عمى يد عدد كبير مف الشيكخ قائال((...اف شيكخو بمغت ستمائة
نفس,)18 ())...كانو سمع عمى جماعو مف الشيكخ كما نص عمى ذلؾ
الشككاني( ,)19فكاف اكؿ مف تمقى منيـ العمـ جده المو الشمس بف الصايغ
الحنفي(,)20البرىاف اآلمدم(,)21العز بف الككيؾ(,)22النجـ بف رزيف( ,)23الشمس
بف الخشاب(

,)24التنكخي( ,)25ابف أبي الشحنة(

,)26ابف أبي

المجد(,)27البمقيني(,)28العراقي(,)29الييتمي(,)30الفرسيسي(,)31كغيرىـ(.)32
-6رحالتو
كانت الرحمة في طمب العمـ مف لكازـ طريؽ العمماء كمنيجيـ في التحصيؿ
العممي,فكاف طالب العمـ يأخذ مف شيكخو ثـ يرحؿ إلى البمداف األخرل لؤلخذ مف
عممائيا كاالفاد ة منيـ قد ر اإلمكاف,كيشير ابف الصالح بيذا الخصكص
قائال((...كاذا فرغ مف سماع العكالي كالميمات التي ببمده فميرحؿ إلى
غيره,)33())...كىكذا سمؾ المقريزم الخط نفسو الذم سار عميو مف سبقو مف عمماء
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بمده,فكانت لو رحالت داخؿ بمده كخارجيا كخال ؿ ىذه الرحالت اخذ عمكـ عده كناؿ
إجازات مف عدد مف شيكخ البالد التي كاف يمر بيا,كمنيا مكة التي كاف يحب
الكتابة فييا كما ذكر السخاكم((...ككاف يحب أف يكتب بمكة كيحدث فيسر لو
ذلؾ,)34()) ...كاخذ عف شيكخيا كطاؼ عمييـ كجالس عمماءىاكائمتيا ( ,)35كذكر
السخاكم عددا مف الشيكخ الذيف التقى بيـ كاخذ منيـ بمكة قائال((...كحج بمكة
فسمع مف النشا كر م كاالميكطي كالشمس بف سكر كأبي الفضؿ النكيرم القاضي
كسعد الديف االسفرايني كأبي العباس بف عبد المعطي كجماعو,)36 ())...فضال عف
ذلؾ كانت لو أكثر مف رحمة أخرل إلى مكة (,)37أما رحالتو األخرل فكانت كجيتيا
إلى بالد الشاـ التي التقى بعدد مف شيكخيا كعممائيا فسـ ع منيـ,كما يقكؿ السخاكم
عنو((...كمف الشاـ الحافظ أبك بكر بف المحب كأبك العباس بف العز كناصر الديف
محمد بف محمد بف داكد كطائفة,)38 ())...ككانت لو رحمة أخرى إلى دمشق مره
أخرى سنة ست عشرة (,)39كانو دخؿ دمشؽ بعد ذلؾ م ار ار()40
 -7تالمذتو
كاف لممقريزم مكانة عالية بيف المؤرخيف المصرييف في النصؼ األكؿ مف
القرف التاسع اليجرم,إذ تتممذ عمى يده عدد كبير مف المؤرخيف الكبار الذيف كانت
ليـ مكانة كبيرة في التاريخ العربي اإلسالمي,منيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:ابف

تغرم بردم(ت 874ىػ) (,)41الذم الزـ المقريزم كأخذ عنو العمكـ كما يقكؿ ((...الزـ

مجمس المقريزم فاخذ عنو التاريخ كشغؼ بو حتى أضحى ىكايتو الكبرل)) (,)42كابف

حجر العسقالني(ت 852ىػ) (,)43الذم قاؿ عنو((فنشا يطمب العمكـ عمى يد كبار

عصره مف عمماء القراف كالفقو كالمغة كالحديث كالفرائض كعمـ الكقت.كاخذ التاريخ

كنحكه عف المقريزم,)44())...كالسخاكم(ت902ىػ)(.)45
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 -8الوظائف التي تقمدىا

فضال عف العمكـ التي أخذىا المقريزم كالنشأة العممية التي نشا عمييا كاف ليا
الفضؿ في صقؿ شخصيتو,فكانت لو مكانو مميزة في عصره,فقد نقمد عدد مف

الكظائؼ آنذاؾ منيا:كاف مكقعا أكؿ األمر في ديكاف االنشاءسنة 788ىػ (,)46ثـ ناب

في الحكـ(,)47ككتب التكقيع(,)48ككلي الحسبة في القاىرة التي كانت تمثؿ آنذاؾ مف
مناصب القضاء اليامة أكثر مف مرة أكليا سنة 801ىػ( ,)49كالخطابة بجامع عمرك
كمدرسة حسف( ,)50كاإلمامة بجامع الحاكـ كنطره( ,)51كقراءة الحديث بالمؤيدية

عكضا عف المحب بف نصر اهلل حيف استق ارره ؼم تدريس الحنابمة بيا( ,)52ثـ تقمب
في الكقت نفسو ؼ

م عدد مف الكظائؼ القضائية كاإلدارية في مصر

كالشاـ( .)53كأشار السخاكم إلى حسف سيرتو ؼ

م كظائفو التي زاكليا

قائال((...كحمدت سيرتو في مباشراتو.)54())...
إما الكظائؼ التي عرضت عميو خارج القاىرة إال انو رفض بعضيا منيا
قضاء دمشؽ الذم عرضو عميو الممؾ الظاىر برقكؽ م ار ار(,)55ثـ كلي بدمشؽ نظر
كقؼ ألقالنسي كالبيمارستاف ألنكرم مع ككف شرط نظره لقاضييا
الشافعي( ,)56كتدريس االشرفية( ,)57كاالقبالية( ,)58كغيرىا أال انو أعرض عف كؿ
ىذا كأقاـ ببمده عاكفا عمى كتابة التاريخ الذم فرغ نفسو إليو,كما يقكؿ
السخاكم((...اعرض عف ذلؾ كأقاـ ببمده عاكفا.)59())...
 -9مؤلفاتو
نتيجة لتخميو عف كظائفو التي كانت تعرض عميو كاتجاىو لمكتابة التاريخية
التي اشتير بيا أكثر مف غيرىا مف العمكـ األخرل,كما يقكؿ السخاكم((...كأقاـ ببمده
عكفا عمى االشتغاؿ بالتاريخ حتى اشتير بو ذكره كبعد فيو صبتو كصارت لو فيو
جممة تصانيؼ,)60 ())...كاف مصنفاتو كما يقكؿ السخاكم بمغت أكثر مف مائت م
مجمد كبار بخطو((...قرأت بخطو إف تصانيفو زادت عمى مئتي مجمد
كبار))( ,)61ككرس عنايتو بالكتابة التاريخية مصر أكثر مف غيرىا كما يشير إلى
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ذلؾ عناف قائال((كخص مصر كأخبارىا بأعظـ قسط مف جيكده كمباحثو ككتب في
ذلؾ عدة مؤلفات جميمة ككتب أيضا في نكاح مف تاريخ اإلسالـ كما كتب في غير
التاريخ,)62 ())...كمف مؤلفاتو

((:المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار-

مطبكع))( ,)63كيعرؼ بالخطط المقريزية أك خطط المقريزم( ((,)64السمكؾ لمعرفة
دكؿ الممكؾ-مطبكع))( ((,)65تاريخ األقباط-مطبكع))( ((,)66البياف كاألعراب عما
في ارض مصر مف اإلعراب-مطبكع))( ((,)67الماـ فيمف تأخر بأرض الحبشة مف
ممكؾ اإلسالـ-مطبكع))( ((,)68الطرفة الغريبة في إخبار حضرمكت العجيبة-
مطبكع))( ((,)69معرفة مايجب آلؿ البيت النبكم مف الحؽ عمى مف
عاداىـ))( ((,)70اتعاظ الحنفا بإخبار األئمة الفاطمييف الخمفا-
مطبكع))(((,)71التاريخ الكبير المقفى-في ست عشر مجمدا)),كاف يقكؿ عنو((...لك
كمؿ عمى ما يركمو لجاكز الثمانيف)) ( ((,)72اإلخبار عف األعذار))( ((,)73اإلشارة
كالكالـ ببناء الكعبة بيت الحراف كمختصره))(

((,)74ذكر مف حج مف الممكؾ

كالخمفاء))(,)75أك كما ذكره البغدادم((الذىب المسبكؾ في ذكر مف حج مف الممكؾ
كالخمفا))( ((,)76التخاصـ بيف بني أمية كبني ىاشـ))أك كما كرد باسمو
((,)77شذكر

األخر((التنازع كالتخاصـ في ما بيف بني أمية كبني ىاشـ-مطبكع))(

العقكد في ذكر النقكد"رسالة"مطبكع))( ((,)78ناريخ الحبش-مطبكع))( ((,)79الضكء
السارم في معرفة خبر تميـ الدارم))(

((,)80القكؿ االبريزم لمعالمة

المقريزم))( ((,)81اإلشارة كاإليماء إلى حؿ لغز الماء-مطبكع))(
كاالكياؿ الشرعية))(

((.)82األكزاف

((,)83إزالة التعب كالعناء في معرفة الحاؿ في

الغناء))( ((,)84حصكؿ اإلنعاـ كالمير في سؤاؿ خاتمة الخير))( ,)85أك كما ذكره
البغدادم((حصكؿ اإلنعاـ كالسير في سؤاؿ خاتمة الخير))( ((,)86المقاصد السنية
في معرفة األجساـ المعدنية))( ((,)87تجريد التكحيد))( ((,)88مجمع الفرائد كمنبع
الفرائد)),اقاؿ عنو السخاكم((...انو يشتمؿ عمى عممي العقؿ كالنقؿ المحتك ل عمى
ففم الجد كاليزؿ بمغت مجمداتو نحك المائة كما شاىده كسمعو مما لـ ينقؿ في
كتاب((,)89 ())...شارع النجاة))(

,)90كىك ظريؼ كما قاؿ عنو
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السخاكم( ((,)91درر العقكد الفريدة في تراجـ األعياف)),ذكر فيو مف
عاصره( ,)92أك كما سماه البغدادم((درر العقكد الفريدة في تراجـ األعياف
المفيدة))( ((,)93إمتاع اإلسماع بما لمرسكؿ مف األبناء كاألخكاؿ كالحفدة كالمتاع-
مخطكط ))( ,)94قاؿ عنو السخاكم((...حدث بو فيسر لو ذلؾ((,)95 ())...منتخب
التذكرة"تاريخ"-مخطكط))(

((,)96الخبر عف البشر"تاريخ عاـ كبير"-

مخطكط))( ,)97أك كما سماه البغدادم((الخبر عف البشر في القبائؿ كانساب النبي
صمعـ))(((,)98عقد جكاىر االسفاط في ممكؾ مصر كالفسطاط))( ,)99أك كما سماه
حاجي خميفة((عقد جكاىر االسفاط في إخبار مدينة الفسطاط))(

((,)100شارع

النجاة))(((,)101مجمع الفكائد كمنبع الفكائد))( ,)102أك كما سماه البغدادم((مجمع
الفكائد كمنبع العكائد))(

((,)103اإلشارة كاإلعالـ ببناء الكعبة البيت

الحراـ))( ((,)104إغاثة األمة بكشؼ الغمة)) (

 ((,)105العقكد في تاريخ

العيكد))(((,)106البياف المفيد غي الفرؽ بيف التكحيد كالتمحيد))( ,)107كيسمى أيضا
تجريد التكحيد( ((,)108جني اإلزىار مف ركض المعطار))(

((,)109نحؿ عبر

النحؿ))( ,)110أك كما سماه المقريزم ((نحؿ عبر النحؿ كما فيو مف غرائب
الحكمة-مخطكط))( ,)111كغير ذلؾ مف الرسائؿ( .)112
-11كفاتو
تكفي المقريزم عصر يكـ الخميس سادس عشر رمضاف سنة خمس كأربعيف
بالقاىرة بعد مرض كدفف يكـ الجمعة قبؿ الصالة يحكش البيبرسية( .)113
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المبحث الثاني:الجانب الجغرافي والطبيعي والصحي
اوال:الجانب الجغرافي

شغمت الحكادث الجغرافية كالطبيعية كالصحية جانبا مف ((كتاب
السمكؾ)),إذ أكالىا المقريزم عناية ممحكظة مكضحا أثارىا عمى الحياة االقتصادية,
كاالجتماعية ,كالصحية ,كغيرىا,لذا كاف يتحدد دافعو إلثبات تمؾ المعمكمات ذات
الصمة بالمكقع المكاني لممترجـ ليـ بإثبات صمتيـ بالمديف ة ,أك القرية,أك البمدة ,أك
المحمةاك الكالية,كغير ذلؾ,فنراه يذكر الصمة المكانية لممترجـ لو,نحك فكلو((...مف
بمد دكيف احد بالد أذربيجاف())...

,)114كيحدد مكقع الكالية التي ينسب إلييا

مترجمو,كقكلو((...مف بمد دكيف في أخر أذربيجاف مف جية أراف كبالد
الكرج))( .)115
كفي بعض األحياف نجد إف دافعو في تكضيح المكضع المكاني لـ يكف محددا
في اتجاه كاحد,كانما يعكس لنا مدل إدراكو إف كتابو لـ يتحدد في مكاقع جغرافية
كاحدة مف خالؿ انتخابو المشيكريف مف مختمؼ المناطؽ في إرجاء األمة بكتابو الذم
امتاز بالشمكؿ النكعي كالزماني كالمكاني لمف يترجـ ليـ,فتارة نجده يكضح المكاقع
الجغرافية بصكرة دقيقة تميزىا مف المكافع المتشابو,نحك قكلو((...ناحية نقادة مف
عمؿ قكص بناحية الصعيد األعمى,كثمث ناحية سندبيس مف القميكبية.)116 ())...
كنراه يستعمؿ بعض األلفاظ الدالة عمى المسافات بيف المدف منيا قكؿق((...ببعمبؾ
حصنا عمى مخاضو بيت اإلحزاف,كىك بيت يعقكب عميو السالـ,كبينو كبيف دمشؽ
نحك يكـ,كمنو إلى طبرية نصؼ يكـ))(
النبكية سك ل مسيرة يكـ كاحد())...

,)117ك((...كلـ يبؽ بينيـ كبيف المدينة
,)118ك((...كمسافة ذلؾ رمية سيـ أك

أزيد,)119 ())...أك بعض األلفاظ الدالة عمى تحديد المكاقع الجغرافية التي كانت
تخص مترجميو,قكلو((...إعماال طكليا كعرضيا خمسة كعشركف يكما.)120())...
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اكرد المقريزم في كتابو(( السمكؾ))بعض الظكاىر الطبيعية كالككنبة,مكضحا
في قسـ منيا أثرىا عمى الحياة االقتصادية ,كاالجتماعية,كالصحية,فيي عمى النحك
التالي:
-1الزالزل واليزات األرضية
أشار المقريزم إلى حدكث الزالز ؿ كاليزات األرضية في القاىرة كبعض المدف
اإلسالمية متتبعا إياىا كفقا لممنيج الذم سار عميو في كتابو المرتب حسب كفيات
تراجمو,فيذكر في سنة 592ىػ((زلزلت مصر)( ,)121كفي سنة 748ىػ((زلزلت القاىرة
مرتيف في ساعة كاحدة)) (

,)122كسنة 787ىػ((زلزلت القاىرة مرتيف زلزاال

قميال))( ,)123كسنة 788ىػ((زلزلت القاىرة في الساعة الرابعة زلزلة
خفيفة))( ,)124كسنة 826ىػ((زلزلت القاىرة زلزلة كممح البصر,ثـ زلزلت كذلؾ في
ليمة األحد)) ( ,)125كسنة 838ىػ((حدثت زلزلة بالقاىرة اىتزت ليا الدكر ىزة,فمك
طالت الخربت ما زلزلت))(.)126إما في بالد الشاـ فقد ذكر في سنة 692ىػ((كقع
بغزة كالرممة كلد كالكرؾ زالزؿ عظيمة ىدمت ثالثة أبراج مف قمعة الكرؾ...كزلزلت
أيضا البالد الساحمية فانيدمت عدة أماكف,)127()...كسنة744ىػ((...إذا برعد كبرؽ
أعقبتو زلزلة عظيمة,سمع حسيا مف نصؼ ميؿ عف
حمب,)128 ())...كسنة 811ىػ((جاءت زلزلة عظيمة في نكاحي بالد حمب
كطرابمس.فخرب مف الالذقية كجبمة كبالطنس أماكف عديدة,كسقطت قمعة بالطنس))
(.)129
 -2الرياح والحرارة
كأشار الى بعض إخبار الطقس في القاىرة كبعض الحكاض
اإلسالمية منيا الرياح ففي سنة

ر العربية

701ىػ((...كريح عاصؼ,)130 ())...كسنة

...((702كىبت ريح سكداء مظممة حتى لـ ير أحد احدا قدر ساعة...ككشطت الريح
ر ركبيا السافي()) ...

مكاضع مف األرض فظيرت عمائر قد

,)131

كسنة 717ىػ( (...مف حمب خركج ريح في يكـ األربعاء ثالث عشر ربيع األكؿ كقت
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العصر سكداء مظممة تمادت تمؾ الميمة()) ...

 ,)132كسفة ...((718ىبت ريح

شديدة ارض طرابمس,)133 ())...كسنة 719ىػ((ىبت ريح بدمشؽ شديدة رمت عدة
منازؿ كخربت كثي ار مف البيكت,فيمؾ تحت الردـ خمؽ كثير,كقمعت أشجار كثيرة مف
أصكليا ثـ سكنت الريح,ثـ ثارت ليمة التاسع عشر منو ,كلـ تبمغ شدة
األكلى))(,)134كسنة724ىػ((...ىبكب الريح في بالد الصعيد,كانو اقتمعت مف ناحية
عرب قمكلة زيادة عمى أربعة أالؼ نخمو في ساعة كاحدة,كخربت عدة أماكف باخميـ
كأسيكط كأسكاف كبالد السكداف,كىمؾ منيا كثير مف الناس
كالدكاب))( ,)135كستة 733ىػ((...المدينة النبكية ىبت بيا ريح شديدة جدا ألقت
الخيـ كميا,كتزايد اضطراب الناس,كفر منيـ عدة مف المماليؾ,كاشتدت ظممة
الجك,فكاف ام أر ميكال,)136 ())...كستة 740ىػ((كفييا ىبت سمكـ رياح عاصفة
بجبؿ طرابمس,)137 ())...كفي سنة 741ىػ((ىبت ريح شديدة مف بحر
اإلسكندرية ,)138 ())...كسفة 746ىػ((...خرجت في الثمث األخير مف تمؾ الميمة
ريح سكداء,)139())...كسنة 748ىػ((...أعقب الحر ريح مف جية برقة مرت ببالد
البحيرة كالغربية تحمؿ ترابا احمر بمكف الزعفراف لبس الزرع لبسا حتى ايس الناس
منو...جاء تراب اشد مف األكؿ ,)140())...كسنة757ىػ((ىبت بالقاىرة كمصر ريح
غريبة,مف أكؿ النيار إلى المغرب,اصفر منيا الجك,ثـ احمر ثـ اسكد.كاستمرت
الريح الى نصؼ الميؿ())...

,)141ك761ىػ((ىبت بالقاىرة كاعماليا رياح

عاصفة,سقط منيا نخيؿ كثيرة.كأعالي عدة مف الدكر ,)142 ())...ك826ىػ((ىبت
ـ ىبكبيا ؼ

رياح قكية ألقت مباني عديدة رغ

م أكثر ارض

مصر,)143 ())...ك841ىػ((...حدثت ريح شديدة في معاممة طرابمس كالالذقية
كحماة كحمب كحمص كاعماليا,استمرت عدة أياـ,فألقت مف األشجار ما اليدخؿ
تحت حصر))(,)144ك841ىػ((...ىبت بدمشؽ ريح شديدة غاية مف القكة.كاستمرت
يكـ الجمعة كيكـ السبت,فاقتمعت مف شجر الجكز الكبار ال يمكف حصره
لكثرتو))(.)145
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إما درجات الح اررة فقد أشار مف خالؿ نصكصو إلى الحاالت التي كانت
تصؿ إلييا,فيذكر في سنة
العادة())...

738ىػ((...اشتد البرد بخالؼ

,)146ك745ىػ((ثـ أعقب ذلؾ سمائـ شديدة

الحر,)147())...ك(...شديدة البرد,)148())..ك((...كىمؾ مف شدة البرد جماعة مف
بالد الصعيد كغيره ا))( ,)149إـ ا في سنة 806ىػ((كفيو اشتد البرد ,كعظمت نكايتو
إلى الغاية.فشنع المكت في المسكف مف شدة البرد,)150 ())...ك827ىػ((اشتد البرد
إلى غاية لـ تعيد مثميا,حتى جمد الماء في بعض األكاني,كتجمد الطؿ في
االسحارعمى األرض كالزركع.كىمكت دكاب كثيرة باألرياؼ مف
البرد))(,)151ك841ىػ((اشتد برد الشتاء ؼم بالد الشاـ,فأصبح الناس مف صفد إلى
دمشؽ كحماة كحؿ ب كديار بكر,إلى ارزف كاف...كىبت مع ذلؾ بصفد ريح
باردة,)152 ())...ك844ىػ(((اشتد البرد بالقاىرة,حتى جمدت المياه بعدة
مكاضع,)153())...كفي بعض الحاالت كاف يشير إلى التغيرات الطارئة التي تحدث
في حاالت الطقس في بعض األحياف كقكلو في سنة 838ىػ((اشتد قمؽ الناس لقمة
البرد في الشتاء.)154())...
كبذلؾ يككف المقريزم قد عرض لنا أحد إشكاؿ الطقس عمى كفؽ طريقة منيجية
دالة عمى مدل ادراكة كفيمو لمنصكص التي كاف يتعامؿ معيا,إذ يصؼ لنا مف
خالليا أنكاع الريح كمدل أثرىا عمى الحياة آنذاؾ كدرجات الح اررة كتقمباتيا في
مكاسميا كغير ذلؾ.
-3اإلمطار والثموج والسيول والبرد
580ىػ((كقع مطر

إما اإلمطار فقد ذكر في سنة

عظيـ,)155())...ك683ىػ((...مطر شديد ىدـ عدة مسكف بدمشؽ كظكاىرىا,فتمؼ
لمناس ما اليحصى,)156 ())...ك686ىػ((أمطرت المدينة النبكية في ليمة ا لرابع من
المحرـ مط ار عظيما فكقعت سقكؼ المسجد النبكم كالحجرة
دور كتمؼ نخؿ كثير())...

الشريفة,وخربت عدة

,)157ك717ىػ((...مطر
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غزير,)158 ())...ك729ىػ((كفيو قؿ المطر ببالد الشاـ حتى ايس الناس,كاستسقكا
بدمشؽ فسقكا,)159 ())...ك738ىػ((سقط بمصر كالقاىرة مطر عظيـ مدة ستة
أياـ,فتيدـ منو عد ة أماكف,كساؿ الجبؿ))( ,)160كفي بعض األحياف نراه يصؼ
األكضاع كالتطكرات التي تسبؽ عممية المطر,كقكلو في سنة 738ىػ((كفي قدـ البريد
ل ظيرت

مف قكص باف السماء احمرت في شير رمضاف ىذا حت

النجكـ,متمكنة,فكانت تحمر ساعة كتسكد ساعة كتبيض ساعة,إلى إف طمع
الفجر,فجاء مطر لـ يعيد في تمؾ البالد))( ,)161أك يشير إلى سقكط اإلمطار في
غير اكانياكقكلو في سنة 756ىػ((كفيو سقط مطر في غير أكانو,)162 ())...أك إف
سقكطو كاف السبب غي نزكؿ األسعار((أرعدت السماء كأبرقت,كسحت بإمطار
غزيرة...فسر الناس بذلؾ,كانحؿ سعر القمح خمسة دراىـ اإلردب,ككاف قد بمغ
أربعيف درىما))(.)163
كأشار إلى بعض الغرائب إلى كانت ترافؽ سقكط االمطارمنيا قكلو في
سنة 779ىػ((كقع مطر كبير جدا....كتساقطت في الميؿ نجكـ
عديدة,)164 ())...ك795ىػ((أمطرت السماء بالقاىرة مط ار غزي ار...كىذا مف غريب
مايحكى))( ,)165كيعجب في بعض األحياف مما يرافؽ المطر كقكلو في سنة
799ىػ((..كجاء مطر بعد المغرب,قمما عيد مثمو,كىذا مف عجيب ما يقع بأرض
مصر ,)166 ())...كأشا ر أيضا إلى اإلضرار التي يمحقيا سقكط المطر كقكلو في
سنة 826ىػ((كشممت مضرة ىذا المطر أشياء عديدة...تمفت زركع عدة بالد مف
نكاحي ارض مصر لكثرة المطر.)167())...
ككاف يستعمؿ عبارات كألفاظ دالة عمى كثرة أك قمة االمطارتبعا لنكع الحمة التي
كانت عمييا الظركؼ منو ا قكلو((...كمطر قميؿ...((,)168 ())...لـ يقع فيو مطر
ألبتو,)169())...أك كثرة االمطاركقكلو((...مطر كثير جدا,لـ تعيد مثمو في مثؿ ىذا
الزماف())...

,)170ك((كثرت اإلمطار())...

...((,)171مطر

غزير,)172 ())...كربط أيضا بيف سقكط المطر كاضطراب نير النيؿ في حالة
ارتفا ع كانخفاض مناسيبو مستعرضا الحاالت التي يككف فييا جراء ذلؾ,كقكلو في
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سنة 741ىػ((...مطر غزير...عظـ اضطراب النيؿ حتى غرؽ فيو إحدل كعشركف
مركبا ,)173 ())...ك837ىػ((كفيق أمطرت السماء,كلـ تعيد فيو مط ار ؼ م فصؿ
الصيؼ,فأشفؽ أىؿ المعرفة عمى النيؿ إف ينقص,فاف العادة جرت باف المطر إذا
نزؿ في أياـ الزيادة ىبط ماء النيؿ())...

,)174ك842ىػ((...إف المطر في ىذا

الكقت يخاؼ منو نقص النيؿ...,كنقص النيؿ غي يكمو كيخاؼ عاقبة ىذا
النقص.)176())...
كأكرد أيضا سقكط اإلمطار في غير اكقاتياكقكلو في سنة 837ىػ((كفيو أمطرت
السماء,كلـ تعيد فيمو مط ار في فصؿ الصيؼ,)176())...ك843ىػ((...أمطرت مط ار
غزي ار كثي ار,فكاف ىذا مما يستغرب,فاف الزماف صيؼ())...
سقكط اإلمطار رغـ حمكؿ مكعدىا كقكلو في سنة

,)177اك يشير عدـ

838ىػ((كاتفؽ مع ذلؾ إف شتاء

ىذه السنة لـ يقع فيو مطراالبتو,ال بأرض مصر كال بأرض الشاـ.)178())...
إما السيكؿ التي كانت تمثؿ رد فعؿ عكسي ذم االثار السمبية الناتج عف
اإلمطار الغزيرة كاف ليا محطة في نصكص كتابو ىذا,كقكلو في سنة 669ىػ((كفييا
كصؿ سيؿ عظيـ إلى دمشؽ,فاخذ كثي ار مف الناس كالدكاب,كقمع األشجار كردـ
األنيار,كخرب الدكر كارتفع حتى نزؿ مرامي السكر,ذلؾ زمف
الصيؼ))( ,)179ك717ىػ((...كجاء سيؿ عظيـ لـ يعيد مثمو,فاخذ ما مر بو مف
شجر كغيره,)180 ())...ك726ىػ((كفيو قدـ الخبر بكصكؿ سيؿ عظيـ مف
الفرات.)181())...
كمف األمكر الميمة التي دكنيا لنا المقريزم ؼم كتابو تذبذب سقكط االمطارمف
مكسـ الخركاالثار االقتصادية كاالجتماعية التي تخمفيا مثؿ ىذه الحالة,ففي مكسـ
الجدب كالجفاؼ يخرج الناس لالستسقاء كـ ا حصؿ في سنة 719ىػ((...كاستسقكا
بدمشؽ فسقكا.)182())...
إما الثمكج التي كانت ترافؽ سقكط االمطارفقد أكردىا في كتاب السمكؾ,ففي
سنة

738ىػ(( ...كسقط الثمج بسبخة بردكيؿ,كسقط بمصر
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كثير,)183 ())...ك745ىػ((فتمفت في ىذه السنة بعامة ارض مصر كبالد الشاـ
بالمطار كالثمكج كالبرد,)184 ()) ...ك745ىػ((كفييا كثر سقكط الثمج بدمشؽ...أقاـ
يسقط أسبكعيف))( ,)185كيشير أيضا إلى قمة سقكط الثمج في منطقة ما كقكلو في
سنة697ىػ((كفييا عدـ الثمج.)186())...
إما البرد فقد كاف لممقريزم إشارات لو في نصكص كتابو ىذا ذاكر
ككمياتو كأثاره السمبية عمى مختمؼ نكاحي الحياة آنذاؾ,ففي سنة

ا إحجامو

579ىػ((كقعت

بالكجو البحرم قطع برد كبيض اإلكز أخربت ما صادفتو مف العامر ,كدمرت الزر
كع,كاىمؾ كثي ار مف الماشية كالناس))( ,)187ك((723سقط بالدقيمية كالمرتاحية مف
البالد الغربية...برد كزف الحبة ماينيؼ عمى خمسيف درىما,اتمؼ كثي ار مف ازرع كمف
الغنـ كالبقر,ككجد فيو حجارة منو ا ما كزنو مف سبعة أرطاؿ إلى ثالثيف رطال,كتمؼ
مف البالد احد كسبعكف بمدا بالغربية,كاثناف كثالثكف بمدا
بالبحيرة))( ,)188ك746ىػ((نزؿ برد فدر بيض الحماـ مجكؼ كبعضو مثقكب مف
كسطو...افسد مف الدكر كالزر كع شيا كثي ار.)189())...
كأكرد أيضا إحجاـ ككميات بعض أنكاع البرد الذم كاف يسقط عمى تمؾ البالد
منيا((...كبرد كثير كبار ())...

,)190ك((برد زنة الكاحد

ة منو ثالث أكاؽ

دمشقية))( ,)191ك((...سقط برد اسكد مر الطعـ.)192 ())...ككاف يبدم تعجبو ك
استغرابو مف بعض أنكاع البرد الذم يسقط كقكلو((...برد فيو يبس لـ يعيد
مثمو,)193 ())...ك((...نزؿ معو برد...ما نزؿ قد ار لرغي ؼ الكبير))( ,)194ك((...
ككجدت بردة عمى باب دار قدر ثكر,)195 ())...ك((...كسقط ببالد البحيرة برد كبار
جدا,يتعجب مف كبرىا ككاف الزماف ربيعا))(.)196
-4الكواكب
كفي ضكء منيجو الذم رسمو في كتاب(( السمكؾ))كانت لو إشارات عف
حاالت بعض الككاكب كمنيا كسكؼ الشمس كما كاف يرافقيا مف ظكاىر طبيعية
كككنية سجميا المقريزم ,ففي سنة

639ىػ((...كسؼ جميع جرـ الشمس,كاظمـ
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الجك,كظيرت الككاكب,)197 ())...كيحدد كقت حصكؿ الكسكؼ ,كقكلو في
سنة 787ىػ((كسؼ الشمس مف قيؿ نصؼ النيار إلى العصر))(
((كسفت الشمس,قبؿ العصر))(

,)198ك802ىػ

,)199اكعكس ذلؾ اليحدد((كسفت

الشمس))(,)200كيشير إلى عدـ حصكؿ ظاىرة الكسكؼ رغـ ككنيا كانت تحصؿ,
كما في سنة834ىػ((كفيو انذر المنجمكف بكسكؼ الشمس,فنكدم بالقاىرة...فمـ يظير
الكسكؼ,)201 ())...ككاف يحدد مقدار ما كسؼ مف الشمس ,كقكلو في
سنة 836ىػ((كسؼ مف جرـ الشمس نحك الثمثيف())...

 ,)202ك842ىػ((كسؼت

الشمس قريب مف ثمثي جرميا.)203())...
إما الخسكؼ الذم يمثؿ إحدل الحاالت التي يتعرض ليا القمر,ففي
سنة 724ىػ((طمع القمر مخسكفا بالسكاد))( ,)204كيحدد الكقت الذم خسؼ فيو
القمر((...خسؼ القمر مف أخر الميؿ))( ,)205كيحدد مقدار ما خسؼ مف القمر
الذم عده مف النكادر((خسؼ أكثر جرـ القمر,فطمع مف االفؽ الشرقي
منخسفا...كىذا مف النكادر.)206())...ك((خسؼ جميع جرـ القمر.)207())...
كلـ يفتو إف يشير إلى حاالت الكككب االخرىكتحركاتيا مطمقا عميا مسميات
مختمفة,كاألرجح إف تمؾ المسميات حسب ما ظير لمعياف كغير ذلؾ منيا في
سنة 538ىػ((اجتمع الشمس كالقمر كالمريخ كالزىرة كعطارد كالمشترم كزحؿ كأظفا ار
لذئب,في برج الميزاف,أربع عشرة ساعة,فاجتمع المنجمكف كميـ كحكمكا بككف طكفاف
الريح,)208())...كمف غرائب الككاكب في سنة719ىػ((ظير بعد الظير القمر مقارنا
لمكككب,كأقاما ظاىريف إلى بعد العصر))(

,)209كأكرد أسماء مختمفة لككاكب

اخرىمنيا:كككب لو ذؤابة( ,)210كككب مف ككاكب الذؤابة( ,)211كككب طكلو ثالثة
أرماح(.)212
ككعادتو كجزء مف منيجو عرض لنا المقريزم ىذا المكضكع بأدؽ تفاصيمو
كأحكالو,كىذا دليؿ عمى حرصو إف تككف ركاية دقيقو إلى أقصى حد.
-5الحرائق
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أشار المقريزم إلى حدكث الحرائؽ في أماكف عدة معمال سبب كأماكف حدكثيا
650ىػ((كقع بمدينة

كاإلضرار البشرية كالمادية التي تترتب عمييا,إذ ذكر في سنة

حمب حريؽ عظيـ ظير انو مف الفرنج,كتمؼ فيو أمكاؿ التحصى,كاحترقت ستمائة
دار))(,)213ك((684احترقت الخزانة السمطانية كالقاعة الصالحية مف قمعة
الجبؿ))(

,)214ك721ىػ((كقع الحريؽ بحارة الركـ كخارج

القاىرة ))(,)215ك740ىػ((كقع بدمشؽ في أكؿ الميؿ حريؽ بالدىشة شرقي الجامع
األمكم’فعظـ األمر,)216 ())...كفي سنة 741ىػاشار إلى كثرة كقكع الحرائؽ
فييا,قكلو((كثر كقكع الحريؽ بالنكاحي...ثـ كقع بالقاىرة في أماكف منيا,)217 ())...
كيعج ب في بعض األحياف مف ىكؿ الحرائؽ التي تحصؿ((كقع حريؽ عظيـ ببالد
الساحؿ...ككاف عجبا مف العجب))(.)218
-6الفيضانات والجفاف
كأكرد مناسيب األنيار كالسيـ ا النيؿ كغيره مف األنيار كما يترتب عمى
الفيضانات كالجفاؼ مف آثار اقتصادية كاجتماعية كغيرىا,فنجده مف خالؿ تراجمو
تابع مناسيب ارتفاع كانخفاض نير النيؿ,ففي سنة,ففي سنة 725ىػ((نزؿ سيؿ عظيـ
في النيؿ حتى اصفر ماؤه,كزاد ستة أصابع))( ,)219ك741ىػ((...عظـ اضطراب
النيؿ ,)220 ())...ك826ىػ((...سالت األكدية,كظيرت في النيؿ زيادة نحك الذراع
,)221())...إما األنيار األخرل فقد أشار في سنة

775ىػ فيضاف نير

دجمة((...دجمة فاضت حتى عال ماؤىا عمى سكر بغداد())...
كسنة 837ىػ( (...صار الماء في المسجد الحراـ مرتفعا أربعة اذرع())...

,)222
,)223اـ

الجفاؼ الذم يمثؿ إحدل الظكاىر السمبية التي ليا أثرىا عمى مختمؼ نكاحي الحياة
كالسيما االقتصادية فأشار في سنة

697ىػ((كىمؾ أكثر الزرع كجفت أشجار

البساتيف))(.)224
 -7األوبئة واإلمراض
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أشار المقريزم في كتابو الى بعض األكبئة كاإلمراض التي كانت تصيب الناس
آنذاؾ ,كما تسببو مف خسائر فادحة,كقد تككف الحالة الصحية نتيجة لمحالة الطبيعية
التي بحثنا خصائصيا سابقا,فضال عف ذلؾ بدائية الطب كقمة مؤسساتو,فتابع
انتشار األكبئة عمى النحك التالي:ففي سنة
مصر))(

((581كقع كباء بأرض

,)225ك633ىػ((استمر كباء كثير بمصر ثالثة

أشير))( ,)226ك672ىػ((كاف بمصر كأريافيا كباء))( ,)227ك694ىػ((كقع بديار
مصر كميا كباء))( 695,)228ىػ((تزايد الكباء في مصر))( ,)229ك782ىػ((كباء
باإلسكندرية))( ,)230ك783ىػ((كباء بالقاىرة كمصر))(

.)231كيشير ؼم بعض

األحياف بداية كقكع الكباء,ففي سنة 778ىػ((ابتدأ الكباء في ذم القعدة))(.)232
كأشار إلى انتشار الكباء في البالد العربية كالحكاضر اإلسالمية,ففي
سنة 749ىػ((كقع كباء في بغداد,كفي حمب كغزة())...

,)233ك843ىػ((كقع بعدف

كغيرىا مف بالد اليـ ف كباء))( ,)234إما بالد الفرنج فقد أكرد في سنة 749ىػ((عـ
الكباء بالد الفرنج))(.)235
كأكرد أيضا اإلمراض األخرل التي كانت تصيب البشر آنذاؾ ككاف ليا أثرىا
السمبي عمييـ منيا::مكت الفجاءة(,)236إمراض حادة(,)237الطكاعيف(.)238
إما مايصيب الحيكانات مف أكبئة كامراض فكاف ليا نصيب في كتاب
((السمكؾ)) ,فقد أكرد في سنة 581ىػ((كباء الدجاج))( ,)239ك((590كفي كقعت
اآلفة في البقر كالجماؿ كالحمير,فيمؾ منيا الكثير))( ,)240ك749ىػ((عـ الكباء في
الدكاب))(753,)241ىػ((أصاب الغنـ داء))(.)242
-10اآلفات الزراعية
ككاف لآلفات الزراعية الميمكة لممحاصيؿ كالغالت الزراعية نصيب في كناب
المقريزم,فقد أشار في سنة

715ىػ((ظير ببالد الصعيد فأر عظيـ يخرج عف

اإلحصاء,)243 ())...كالجراد الذم حؿ بكابمو عمى المزركعات في
سنة 748ىػ((...إف الجراد انتشر مف بعمبؾ إلى البمقاء كرع الزر
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فاشتد الغالء,اىمؾ زركعيـ,ىػ((جاء دمشؽ جراد عظيـ823ك,)244())كع
ىػ((انتشر ببالد الصعيد مف826 كالطيكر الميمكة لمزر ك ع في سنة,)246 ())عندىـ
فأىمكيا ىذا,الطير التي يقاؿ ليا الز ارزيرامة اليحصى عددىا إال اهلل خالقو سبحانو
)246())كلكال ىمكت لرعت الزركع...الريح
ِ Abstract
From the above we find that Maqrizi in his book
((behavior)), wire based approach based on the analysis
and monitoring of minute things in the presentation of
translations included in the content of what we have
researched and drawn in ((the geographical, natural and
health)), showing the close interdependence between
these three aspects , as dealing with the texts of a
systematic approach saying its impact through his novels
made by a coherent, so were not his information based on
the preview and viewing only, but on some information
that was return it and referred to openly by reviewing the
translation, so was most of his information on the cases
presented by the us with accurate and clear details, this
guide for taking care of the revenue provisions of privacy,
but we, through our observation of the rule book and found
that some of his novels with the character of a strange and
repeated in most cases we do not know the intent behind
it.
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اليكامش كالمصادر
السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ,تحقيؽ محمد عب القادر احـ د عطا,ط (1بيركت,دار الكتب

العممية1418,ىػ1997/ـ)7/1,؛اتعاظ الحنفا بإخبار األئمة الفاطمييف الخمفا,تحقيؽ محمد

عبد القادر احمد عطا,ط(1بيركت,دار الكتب العممية1422,ىػ3001/ـ)؛احمد بف عمي بف

حجر العسقالني(ت852ىػ),إنباء الغمر بأبناء العمر,تحقيؽ حسف حبشي(,القاىرة,المجمس
االعمىممشؤكف اإلسالمية1969 ,ـ)169,ك171؛جماؿ الديف أبك المحاسف يكسؼ بف تغرم

بردم(ت 874ىػ),المنيؿ الصافي كالمستكفي بعد الكافي,تحقيؽ احمد يكسؼ

نجاتي(,القاىرة,دار الكتب المصرية1357 ,ىػ1956 /ـ)404-394/1,؛النجكـ الزاىرة في

ممكؾ مصر كالقاىرة(,القاىرة,المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالترجمة كالنشر

كالطباعة,

1972ـ)490/15,؛شمس الديف محمد بف عبد الرحمف

السخاكم(ت 902ىػ),الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع(,بيركت,دار مكتبة

الحياة)21/2؛جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي

 )1بكر السيكطي(ت 911ىػ),حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة,تحقيؽ محمد أبك

الفضؿ إبراىيـ,ط (1القاىرة,دار إحياء الكتب العربية1967 ,ـ)؛أبك الفالح بف العماد

الحنبمي(ت1089ىػ),شذرات الذىب في إخبار مف ذىب(,القاىرة,المكتب التجارم لمطباعة
كانشر كالتكزيع)255/7 ,؛محمد بف عمي لشككاني(ت 1250ىػ),البدر الطالع محاسف مف
بعد القرف السابع(,بيركت,دار المعرفة),

79/1؛عمي بف مبارؾ بف سميماف بف

إبراىيـ(ت 1311ىػ),الخطط التكفيقية الجديدة لمصر كالقاىرة,كمدنيا كبالده القديمة

كالشييرة,ط (1القاىرة,بكالؽ1305 ,ىػ)70-69/9 ,؛خير الديف الزر كؿ م:اإلعالـ,قامكس
تراجـ ألشير الرجاؿ مف العرب كالمستعربيف
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كالمستشرقيف,ط (3بيركت1969 ,ـ)172/1,؛يكسؼ آلياف سركيس,معجـ المطبكعات

العربية كالمعربة(,القاىرة,سركيس1927 ,ـ)1778,؛عمي إبراىيـ حسف:استخداـ المصادر
كطرؽ البحث في التاريخ اإلسالمي العاـ كفي التاريخ المصرم الكسيط,ط (3القاىرة,مكتبة

النيضة المصرية1980,ـ)صػ172؛عباس العزاكم:التعريؼ بالمؤرخيف في عيد المغكؿ
كالتركماف( 601ىػ1204 -ـ941/ىػ1543 -ـ)(,بغداد1376 ,ىػ1957 /ـ),صػ -231
232؛جرجي زيداف:تاريخ آداب المغة العربية,ط

(2بيركت,دار مكتبة

الحياة1978 ,ـ),مج /2ج188-185/3؛محمد عبد اهلل عناف,مصر االسالمية كتاريخ
الخطط المصريةكط(1القاىرة,دار الكتب المصرية1350,ىػ1931/ـ),صػ44

 )2عمر رضا كحالة:معجـ المؤلفيف تراج ـ مصنفي الكتب العربية(,بيركت,دار إحياء
التراث العربي).11 /2,
 )3بفتح الميـ نسبة إلى مقريز محمة ؼ

م بعمبؾ,إسماعيؿ باشا محـ

د الباباني

البغدادم( 1339ىػ),ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كاثأر المصنفيف(,بغداد,أعادت طبعو
باالكفست مكتبة المثنى).127/5,
 )4ابف تغرم بردم:المنيؿ

الصافي394/1,؛السيكطي:ـ.ف266/1,؛عناف:ـ.ف,صػ44؛الزركمي:ـ.ف.172/1,
 )5ابف تغرم بردم:ـ.ف.394/1,
 )6ىدية العارفيف.127/5,

 )7السخاكم:ـ.ف.21/2,
 )8كحالة:ـ.ف.11 /2,
 )9مصطفى بف عبد اهلل كاتب حاجي خميفة(ت 1067ىػ),كشؼ الظنكف عف اسأمي
الكتب كالفنكف(,بغداد,مكتبة المثنى)1156 /2,؛البغدادم:ـ.ف.127/5,
 )10السخاكم,الذيؿ عمى رفع اإلصر أك بغية العمماء كالركا ة,تحقيؽ جكدة ىالؿ
كاألستاذ محمد محمكد صبيح(,القاىرة,الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة),صػ.332
 )11سركيس:ـ.ف.177/1,
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- )12الشككاني:ـ.ف.79/2,
 )13كحالة:ـ.ف.11 /2,
 )14الضكء الالمع.21/2,
 )15ـ.ف.
 )16السخاكم:ـ.ف؛الشككاني:ـ.ف.79/1,
 )17ـ.ف
 )18الضكء الالمع.23/2,
 )19البدر الطالع.79/1,
 )20المقريزم:السمكؾ7/1,؛السخاكم:ـ.ف.21/2,
 )21ـ.ف.
 )22ـ.ف.
 )23ـ.ف.
 )24ـ.ف.
 )25ـ.ف.

 )26محمد بف احمد بف أيناؿ القاىرم الحنفي,كاف أبيو شحنة جامع شيخك,كنشا
كلده ىذا,ككقع بينو كبيف الجالؿ األسيكطي مخاصمات,السخاكم؛ـ.ف.295/6,
 )27ـ.ف.
 )28ـ. .ف
)29أبك بكر بف إبراىيـ بف مصمح المكي,كيعرؼ ابف العراقي,كلد ليمة الثامف مف
رمضاف سنة أربعيف,كنشأ بيا فحفظ القراف كتالبو,قدـ القاىرة سنة إحدل
كتسعيف,السخاكم:ـ.ف.13/11 ,
-30محمد بف عمي بف محمد بف عبد الكريـ بف بكر بف سميماف أبك البقاء بف
القاضي ناصر الديف قاضي الحنفية أبكه,كسبط العضد الصيرافي,مات سنة 897ىػ
بالطاعكف,السخاكم:ـ.ف8./11 ,
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)31السخاكم:ـ.ف21./2,
)32ـ.ف.

)33أبك عمرك عثماف الشير زكر م(ت643ىػ),عمكـ الحديث,تحقيؽ نكر الديف
عتر(,بيركت,المكتبة العممية),صػ

222؛أبك بكر احمد بف عمي الخطيب

البغدادم(ت 643ىػ),الرحمة في طمب الحديث.تحقيؽ نكر الديف عتر(,بيركت,دار
الكتب العممية ),صػ16كما بعدىا.
)34الضكء الالمع22./2,
)35الشككاني:ـ.ف79./2,
)36الضكء الالمع22./2,
)37ـ.ف.
)38ـ.ف23.-22/2,
)39ـ.ف22./2,
)40ـ.ف.
)41فاضؿ جابر ضاحي,ابف تغرم بردم ككتابو النجكـ الزاىرة دراسة في منيج
المكارد(,جامعة الككفة,كمية اآلداب1417,ىػ1996/ـ)[أطركحة دكتكراه].
)42المقريزم:السمكؾ43./1,
)43شاكر محمكد عبد المنعـ,ابف حجر العسقالني دراسة مصنفاتو كمنيجو كمكارده
في كتابو اإلصابة(,جامعة بغداد,كمية اآلداب1976,ـ)[أطركحة دكتكراه].
)44المقريزم:ـ.ف38./1,
)45ـ.ف42/1,؛فاطمة زبار عنيزاف,السخاكم ككتابة الضكء الالمع مكارده
كمنيجو(,بغداد,كمية اآلداب2000,ـ)[أطركحة دكتكراه].
)46المقريزم:السمكؾ7./1,
)47السخاكم:ـ.ف22/2,؛الشككاني:ـ.ف.79/1,مف ىنا خطا في الترقيـ
)48ـ.ف.
)49ـ.ف.
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)50ـ.ف؛الشككاني:ـ.ف79./1,
)51ـ.ف.
)52ـ.ف.
)53المقريزم:ـ.ف8./1,
)54ـ.ف؛الشككاني:ـ.ف80./1,
)55السخاكم؛ـ.ف22/2,؛سركيس:ـ.ف.1778,
)56ـ.ف.
)57ـ.ف.
)58ـ.ف.
)59ـ.ف.
)60ـ.ف؛عناف:خطط مصر,صػ45.
)61ـ.ف23./2,
)62خطط مصر:صػ45.

)63اختص بإخبار إقميـ مصر كذكر إخبارىا كما يتعمؽ بيا كبإقميميا كأحكاؿ
سكانيا,جزء 2بكالؽ -1270جزء 4مط النيؿ,1324/6 ,كطبع جزء منو في كتاب
األنيس المفيد الذم نشر سمكستردم ساسي نبذا كثيرة كترجميا إلى المغة
الفرنسية,كصححو السيد محمد عمي
الببالكم(اليالؿ,الفجالة,

,)1896السخاكم:ـ.ف,

.23-22/2؛حاجي

خميفة:ـ.ف1889./2,
-64السخاكم:ـ.ف.22/2,
[)65مكضكع البحث]-يشتمؿ عمى ما كقع مف حكادث إلى يكـ كفاة المؤلؼ,مرتب
عمى السنيف مف(

844-577ىػ)في مجمدات عدة,حاجي

خميفة؛ـ.ف100/2,؛سركيس:ـ.ف.1781,
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ر(أمسترداـ),كباعتناء

)66مستخرج مف كتاب المكاعظ كاالعتبار,باعتناء ىاما ؾ

كستنفمد(غكتنجف,)1845 ,سركيس:ـ.ف1780 ,؛عبد الجبار ناجي:ذخائر التراث
العربم اإلسالمي(,البصرة,جامعة البصرة/كمية اآلداب1980,ـ).849/2,
)67ذكر فيو القبائؿ العربية التي دخمت ارض مصر,فرغ مف تاليفة سنة 841ىػ,نشر
باعتناء كستنفمد,جزء 3غكتا 1847ـ,ط فنسؾ ,1375السخاكم:ـ.ف22/2 ,؛حاجي
خميفة:ـ.ف262/1,؛البغدادم:ـ.ف27./5,

)68نشر باعتناء رنؾ

 F.R.Rinkبتافيا 1790ص10ك36ك41ك51مصر مط
895=17ص,27مط

التاليؼ

المكسكعات,السخاكم:ـ.ف22/2,؛البغدادم:ـ.ف.127/5,؛سركيس:ـ.ف.1781,

)69أك دار حضرمكت العجيبة-نشر باعتناء األستاذ نكسككم

 ,)p.B(Noskwyعربم

كالتيني-بكف ,1866السخاكم:ـ.ف22/2 ,؛محمد عبد اهلل عناف:مؤرخك مصر اإلسالمية
كمصادر التاريخ المصرم(,القاىرة:مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع1991,ـ),صػ89.

)70السخاكم:ـ.ف22/2,؛الشككاني:ـ.ف.80/1,
)71تحقيؽ محمد عبد القادر احمد عطا ,ط
م أربع أجزاء.
1422ىػ2001/ـ) ,ؼ

(1بيرك ت:دار الكتب العممية,

)72السخاكم:ـ.ف22/2,؛الشككاني:ـ.ف.80/1,

)73ـ.ف.
)74ـ.ف23.-22/2,
)75ـ.ف23/2,؛عناف:ـ.ف,صػ46.
)76ىدية العارفيف.75/5,

 )77طبع كمعو مقدمة بالمغة األلمانية جيرادكس فكس,

 ,G.Vosليدف 1889ص ػ10ك,72حاجي

خميفة:ـ.ف458/1,؛البغدادم:ـ.ف127/5,؛كحالة؛ـ.ف11./2,
)78اك نبذة العقكد في تاريخ النقكد(أك)كتاب النقكد القديمة كاإلسالمية,نشر باعتناء
األستاذ تيكس في ركستؾ

1797صػ ,166فنسؾ ,85السخاكم:ـ.ف23/2 ,؛حاجي

خميفة:ـ.ف1030/2,؛سركيس:ـ.ف.1781,
)79الزركمي:ـ.ف73./1,
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)80السخاكم:ـ.ف43/2,؛زيداف:ـ.ف187./3,

)81نشره مينا اسكندر(,القاىرة:التكفيؽ)1898,؛عبد الجبار:ـ.ف849./2,
-82حققو أبك عبد الرحمف عقيؿ(الرياض:مطابع الشرؽ
االكسط1392,ىػ1974/ـ),صػ24؛عبد الجبار:ـ.ف849./2,
)83اك االكزاف كالمكائيؿ((االكياؿ))الشرعية,باعتناءتيكس
ركستؾ(,المانيا)1800,صػ20كصػ76؛كفنسؾ,85البغدادم:ـ.ف127/5,؛سركيس:ـ,,.
.1781
)84السخاكم:ـ.ف23/2,؛حاجي خميفة:ـ.ف71./1,
)85حاجي خميفة:ـ.ف670./1,
)86ىدية العارفيف127./5,
)87السخاكم:ـ.ف23/2,؛حاجي خميفة:ـ.ف1780./2,
)88ـ.ف.
)89ـ.ف-98.يشتمؿ عمى جميع مااختمؼ فيو البشر في أصكؿ دياناتيـ كفركعيا مع
بياف أدلتيا كتكجيو الحؽ منيا كاإلشارة كاإليحا

ء إلى حؿ لغز

الماء,السخاكم:ـ.ف23./2,
)90الضكء الالمع23./2,
)91في ثالث مجمدات,السخاكم:ـ.ف23/2,؛الزركمي:ـ.ف173./1,
)92ىدية العارفيف.127/5,
)93كتاب نفيس في ست مجمدات,السخاكم:ـ.ف23/2,؛حاجي خميفة:ـ.ف166./1,
)94السخاكم:ـ.ف23./2,
)95في ست مجمدات,الزركمي:ـ.ف173./1,
)96في أربع مجمدات ذكر فيو القبائؿ كانساب النبي صمى اهلل عميو كسمـ,عمؿ لو
مقدمة في مجمد,حاجي خميفة:ـ.ف700./1,
)97ىدية العارفيف127./5,
)98الزركمي:ـ.ف.173/1,
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)99كشؼ الظنكف1150 /2,؛ البغدادم؛ىدية العارفيف127./5,
)100في أصكؿ الديانات كاختالؼ البشر فييا.حاجي
خميفة:ـ.ف.1020/2,؛كحالو:ـ.ف11./2,
)101في ثمانيف مجمدا كالتذكرة,حاجي خميفة:ـ.ف1603./2,
)102ىدية العارفيف127./5,
)103ـ.ف,
)104حاجي خميفة:ـ.ف128/1,؛البغدادم:ـ.ف.127/5,
)105ـ.ف1156./2,
)106البغدادم:ـ.ف127./5,
)107منو نسخ عده في تشستربني برقـ

,1496كفي ليدف برقـ ,451كفي باريس

برقـ,4657كفي دار الكتب بمصر,المقريزم:اتعاظ الحتفا.18/1,
)108مكجز ركض المعطار لمحميرم,منسكب لممقريزم,كيظير انو ألحد احفاذه الف
النسخة المخطكطة المكجكدة ؼم دار الكتب المصرية لقب صاحب الكتاب شياب
الديف المقريزم ال تقي الديف المقريزم,كىناؾ نسختاف مف الكتاب في باريس
برقـ4797ك,5910المقريزم:ـ.ف.19/1,
)109مخطكط في كمبرح,نشره الشياؿ في القاىرة سنة 1946ـ,كىك نمكذج الىتماماتو
العممية,المقريزم ,ـ.ف20./1,
)110ـ.ف127./5,
)111ـ.ف.
)112ـ.ف.
)113السخاكم:ـ.ف25/2 ,؛الشككاني:ـ.ف81/1 ,؛البفدادم:ـ.ف127/5 ,؛كحالة:ـ,ف,
/2
)114المقريزم:السمكؾ.148/1,
)115ـ.ف149./1,
)116ـ.ف165./1,
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-117ـ.ف177./1,
)118ـ.ف190./1,
)119ـ.ف132./1
)120ـ.ف186./1,
 )121ـ.ف249./1,
)122ـ.ف56./2,
)123ـ.ف177./5,
)124ـ.ف186.1.,
)125ـ.ف87./7,
)126ـ.ف.281/7,
)127ـ.ف240.-239/3,
)128ـ.ف403./3,
)129ـ.ف213./6,
)130ـ.ف200./1,
)131ـ.ف364./2,
)132ـ.ف526./2,
)133ـ.ف4./3,
)134ـ.ف15./3,
)135ـ.ف66/3,
75./3)136
163./3)137
282./3)138
295./3)139
18./)140
64./4)141
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 )142ـ.ف227./4,
)143ـ.ف326./4,
)144ـ.ف78./7,
)145ـ.ف347./7,
)146ـ.ف348./7,
)147ـ.ف242./3,
)148ـ.ف421./3,
)149ـ.ف.
)150ـ.ف.
)151ـ.ف103./6,
)152ـ.ف93./7,
)153ـ.ف.352/7,
)154ـ.ف.471/7,
)155ـ.ف.285/7,
)156ـ.ف.200/1,
)157ـ.ف.185/2,
)158ـ.ف.199/2,
)159ـ.ف.526/2,
)160ـ.ف.15/3,
)161ـ.ف.242/3,
)162ـ.ف.247/3,
)163ـ.ف222./4,
)164ـ.ف364./4,
)165ـ.ف32./5,
)166ـ.ف339/5,
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)167ـ.ف .
)168ـ.ف78./7.
)169ـ.ف.106/6,
)170ـ.ف.284/7,
)171ـ.ف86/7,كانظر ايضا .92
)172ـ.ف185,263./7,
)173ـ.ف295./3,
)174ـ.ف260./7,
)175ـ.ف384./7,
)176ـ.ف185./7,
)177ـ.ف431./7,
)178ـ.ف284./7,
)179ـ.ف72./2,
)180ـ.ف..526/2,
)181ـ.ف90./3,
)182ـ.ف.15/3,

)183ـ.ف-342/3,بردكيؿ تقع في الجنكب الغربي مف مدينة العريش عمى الحدكد
المصرية الفمسطينية’ابف تغرم بردم:ـ.ف.13/8,
)184ـ.ف.421/3,
)185ـ.ف.
)186ـ.ف,.292/2
)187ـ .ف.195/1,
)188ـ.ف.59/3,
)189ـ.ف.18/4,
)190ـ.ف.526-200/1,
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)191ـ.ف.4/3,
)192ـ.ف.247/3,
)193ـ.ف.421/3,
)194ـ.ف.222/4,
)195ـ.ف.69/7,
)196ـ.ف.77/7,
)197ـ.ف.411 /1,
)198ـ.ف.178/5,
)199ـ.ف.8/6,
)200ـ.ف.209/6,
)201ـ.ف.226/7,
)202ـ.ف.252/7,
)203ـ.ف.
)204ـ.ف,.73/3
)205ـ.ف.178/5,
)206ـ.ف.252/5,
)207ـ.ف431/2,

كانظر ايضا.127,250,254/102.185,279,7/390,6/431,5/2
)208ـ.ف.211 /1,
)209ـ.ف.19/3,
)210ـ.ف.27/4,
)211ـ.ف.51/5,
)212ـ.ف.306/5,
)213ـ.ف.478/1,
)214ـ.ف.19/2,

637

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011
)215ـ.ف.41/3,
)216ـ.ف.282/3,
)217ـ.ف.295/3,
)218ـ.ف..45/5 ,229/4,
)219ـ.ف.8/3,
)220ـ.ف.295/3,
)221ـ.ف.77/7,
)222ـ.ف.368/4,
)223ـ.ف.263/7,
)224ـ.ف.292/2,
)225ـ.ف.204/1,
)226ـ.ف.347/1,
)227ـ.ف.87/2,
)228ـ.ف.261/2,
)229ـ.ف.267/2,
)230ـ.ف.95/5,
)231ـ.ف.118 /5,
)231ـ.ف.22/5,
)232ـ.ف.82/4,
)233ـ.ف.423/7,
)234ـ.ف.83/4,
)235ـ.ف.204/1,
)236ـ.ف.87/1,
)237ـ.ف.106/6 ,267/4,
)238ـ.ف22./5,
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)239ـ.ف20./4,
)240ـ.ف233./1,
)241ـ.ف167./4,
)242ـ.ف510./2,
)243ـ.ف.46/4,
)244ـ.ف.58/6,
 )245ـ.ف.6/7,
)246ـ.ف.78/7,
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