
 

  

 

 
 في العصر األيكبي كما صكرىا الرحالة عبد المطيؼ البغدادمالمجاعة في مصر 

 

ّْْٕ 

  اجملاعت يف مصز يف العصز األٌُبً كما صُرٌا الزحالت عبذ اللطٍف البغذادي

 الديب عطية عمي عثماف
 قسـ التاريخ كالحضارة ، كمية المغة العربية ، جامعة األزىر ، أسيكط ، مصر 

 har.edu.eg eldeabothman.47@az:  البريد اإللكتركني

  ادللخص :
مفَّ عمى مصر بنير النيؿ ، ذلؾ النير الذم ارتبطت  –سبحانو كتعالى  -إف اهلل 

بو حياة المصرييف منذ القدـ ، حتى كصؼ ىيركدكت مصر بأنيا ىبة النيؿ ، ىذا 
النير الذم مد مصر بالماء الكفير فقامت فييا الحضارة كتقدمت تقدما كبيران ، كمع  

رضت مصر في تاريخيا لمعديد مف المجاعات كالتي صاحبتيا األكبئة ذلؾ فقد تع
كانتشار األمراض نتيجة قمة ماء النيؿ في بعض السنكات ، كمف بيف تمؾ المجاعات 

ىػ /  ٖٗٓ،  ٕٗٓالتي تعرضت ليا مصر المجاعة في العصر األيكبي في عامي 
قبؿ تمؾ المجاعة ـ، كقد زار الرحالة عبد المطيؼ البغدادم مصر  َُِِ،  َُُِ

فكصؼ أحكاليا قبؿ كقكع المجاعة ، ثـ كصؼ المجاعة كصفا دقيقا في كتاب أطمؽ 
عميو ) اإلفادة كاالعتبار في األمكر المشاىدة كالحكادث المعاينة بأرض مصر( ، 
كىذا الكتاب مع ما لو مف قيمة تاريخية كبيرة ، ألنو يرصد لما سمعو المؤلؼ مف 

رصد لما شاىده كعاينو المؤلؼ، إال أف ركاياتو في الكتاب شيكد العياف ، ككذلؾ ي
ال تقبؿ عمى عالتيا ، فقد احتكت عمى العديد مف المبالغات غير المقبكلة ، كليذا 

 جاءت ىذه الدراسة لمرد عمى المبالغات الكاردة بالكتاب .
 .العصر األيكبي –عبد المطيؼ البغدادم  –مصر  –: المجاعة  الكلماث ادلفتاحٍت
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ّْٕٓ 
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Abstract : 

God - Glory be to Him - is from Egypt on the Nile, that river that 

the lives of Egyptians have been associated with since ancient 

times, until Herodotus described Egypt as the gift of the Nile, this 

river that provided Egypt with abundant water and civilization 

was established in it and made great progress . However, in its 

history, Egypt was subjected to many famines, which were 

accompanied by epidemics and the spread of diseases due to the 

lack of Nile water in some years, Among those famines to which 

Egypt was subjected was famine in the Ayyubid period in 597 AH 

/ 598 AH / 1201, AD 1202, The traveler Abdul Latif Al-Baghdadi 

visited Egypt before that famine, and he described its conditions 

before the famine occurred, then he described the famine 

accurately in a book called (the statement and consideration of the 

witnessed incidents and incidents in the land of Egypt). And this 

book, with its great historical value, because it monitors what the 

author heard from eyewitnesses, and also monitors what the 

author saw and examined, but his novels in the book are not 

accepted as such, It contained many unacceptable exaggerations, 

and this is why this study came to respond to the exaggerations 

mentioned in the book .  

Keywords : The famine ,  Egypt , Abd al-Latif al-Baghdadi , the 

Ayyubid era .                       
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ّْٕٔ 

 ادلقذمت 
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشػرؼ المرسػميف سػيدنا محمػد 

 كعمى آلو كصحبو أجمعيف ثـ أما بعد :
عمػى مصػر بنيػر النيػؿ ، ذلػؾ النيػر الػذم  مػفٌ  –سبحانو كتعالى  -إف اهلل 

ارتبطت بو حياة المصرييف منذ القدـ ، حتى كصؼ ىيركدكت مصر بأنيا ىبة النيؿ 
، ىذا النير الذم مد مصر بالماء الكفير فقامت فييػا الحضػارة كتقػدمت تقػدما كبيػرا  

 . 
كمػػػع ذلػػػؾ فقػػػد تعرضػػػت مصػػػر فػػػي تاريخيػػػا لمعديػػػد مػػػف المجاعػػػات كالتػػػي 

ألكبئة كانتشار األمراض نتيجة قمة ماء النيػؿ فػي بعػض السػنكات ، كمػف صاحبتيا ا
بيف تمؾ المجاعات التي تعرضت ليا مصر المجاعػة فػي العصػر األيػكبي فػي عػامي 

ـ، كقػػػد زار الرحالػػػة عبػػػد المطيػػػؼ البغػػػدادم  َُِِ،  َُُِىػػػػ /  ٖٗٓ،  ٕٗٓ
ؼ المجاعػػة أحكاليػػا قبػػؿ كقػػكع المجاعػػة ، ثػػـ كصػػفصػػكر مصػػر قبػػؿ تمػػؾ المجاعػػة 

كتاب أطمؽ عميو ) اإلفادة كاالعتبار في األمكر المشػاىدة كالحػكادث في كصفا دقيقا 
، كىذا الكتاب مع ما لو مف قيمة تاريخية كبيػرة  ألنػو يرصػد المعاينة بأرض مصر( 

مػػا سػػمعو المؤلػػؼ مػػف شػػيكد العيػػاف ، ككػػذلؾ يرصػػد مػػا شػػاىده كعاينػػو ، إال أف 
عمى عالتيا ، فقد احتكت عمى العديد مف المبالغات غيػر ركاياتو في الكتاب ال تقبؿ 

 المقبكلة؛ كليذا جاءت ىذه الدراسة لمرد عمى المبالغات الكاردة بالكتاب . 
كخاتمة كفيرس بالمصادر مبحثيف كقد قسمت البحث إلى ) مقدمة كتمييد ك 

 كالمراجع ( .
 دادم .فقد ذكرت فيو ترجمة لمرحالة عبد المطيؼ البغ : فأما التمٍٍذ
تفاصػػيؿ مشػػاىدات عبػػد المطيػػؼ البغػػدادم فػػي ) : بعنػػكاف  َادلبحثثا األَ 

 ( تناكلت فيو محتكل رحمتو البغدادم كمشاىداتو في مصر كقسمتو إلى: مصر 
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ّْٕٕ 

 تفاصيؿ ما قبؿ المجاعة . -ُ
 المجاعة كما صكرىا عبد المطيؼ البغدادم.تفاصيؿ  - ِ

ركايػػات عبػػد المطيػػؼ فػػي ة الحقيقػػة كالمبالغػػ) بعنػػكاف : َادلبحثثا النثثاوً
( : كفنػػدت فيػػو المبالغػػات غيػػر المقبكلػػة فػػي ركايػػات عبػػد  البغػػدادم عػػف المجاعػػة

 المطيؼ البغدادم كغيره مف المؤرخيف . 
لمبحث ذكرت فييا أىـ النتػائ  التػي تكصػؿ ليػا البحػث ثػـ فيرسػا ثم خامتت 

 بحث .بالمصادركالمراجع مرتبا ترتيبا ىجائيا ، ثـ فيرسا لمكضكعات ال
 ىذا كباهلل التكفيؽ ،،،
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ّْٕٖ 

 التمٍٍذ
 تزمجت الزحالت عبذ اللطٍف البغذادي 

 . (ُ)عبد المطيؼ بف يكسؼ بف محمد بف عمي بف أبي سعد: امسً – 1
 ، (ّ)اد ـــــــــن اللثــا تاتــرف أيضـــ، ويع (ِ)دػػك محمػػأب:  كىٍتً – 2

                                           

ي ( ابف أبي أصيبعة )أحمد بف القاسـ بف خميفة بف يكنس الخزرجي مكفػؽ الػديف، أبػك العبػاس ابػف أبػُ)
( : عيكف األنباء في طبقات األطباء ، المحقؽ: الدكتكر نزار رضا ، ط ـ َُِٕ/  ىػٖٔٔأصيبعة ت 

بف عمي بف عبد الكافي السبكي اتاج الديف  )تاج الديف السبكي ،  ّٖٔ بيركت –/ دار مكتبة الحياة 
د/ عبد       : طبقات الشافعية الكبرل، تحقيؽ: د/ محمكد محمد الطناحي، ـ ( َُّٕىػ /  ُٕٕت 

  ُّّ/  ٖىػػػػ ُُّْالفتػػػاح محمػػػد الحمػػػك، ط/ ىجػػػر لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، الطبعػػػة الثانيػػػة 
بغية الكعاة في طبقات المغػكييف : (ـ  َُٓٓ/ ىػ ُُٗجالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي ) السيكطي

 . َُٔ/  ِصيدا  –كالنحاة ، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط/ المكتبة العصرية 
            الذىبي: شمس الػديف محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف الػذىبي ،  ّٖٔابف أبي أصيبعة : عيكف األنباء، ( ِ)

:العبر في خبر مف غبر،تحقيؽ: د/ صالح الػديف المنجػد ط/ مطبعػة ( ـ  ُّْٕ/ ىػ ْٖٕ) ت 
صػػالح الػػديف خميػػؿ بػػف أيبػػؾ الصػػفدم ت ،الصػػفدم ) ُُٓ/  ٓـ  ُْٖٗحككمػػة الككيػػت، 

/  ُٗ ـَََِىػػ/ َُِْبيػركت -( : الكافي بالكفيات ط/دار إحياء التراث ـُّّٔ/ ىػ ْٕٔ
(: ـ ُٕٗٗ/  ىػُّٗٗ تإسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم  )البغدادم ،  ّٕ

ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ، ط/ طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمػة فػي مطبعتيػا 
 . ُْٔ/  ُ،  ُُٓٗالبيية استانبكؿ 

/ ىػػْٕٔ تمحمد بف شاكر بػف أحمػد بػف عبػد الػرحمف بػف شػاكر بػف ىػاركف بػف شػاكر  )ابف شاكر  (ّ)
/ ِـ ُْٕٗبيػػركت الطبعػػة األكلػػى   –فػػكات الكفيػػات ، تحقيػػؽ : إحسػػاف عبػػاس ، ط/ دار صػػادر (  ـ  ُّّٔ
سػػػير أعػػػالـ النػػػبالء ، تحقيػػػؽ: مجمكعػػػة محققػػػيف  الػػػذىبي :،  ّٕ/ ُٗ، الصػػػفدم : كالػػػكافي بالكفيػػػات  ّٖٓ

مصػطفى بػف عبػد اهلل القسػطنطيني )حاجي خميفػة، َِّ/  ِِ=ط/ مؤسسة الرسالة  بإشراؼ شعيب األرناؤكط ،
لقػػادر األرنػػاؤكط  (:سػػمـ الكصػػكؿ إلػػى طبقػػات الفحػػكؿ ، تحقيػػؽ: محمػػكد عبػػد اـ ُٕٓٔ/  ىػػػ َُٕٔالعثمػػاني ت 

الزركمػي ، خيػر الػديف ٖٗ/ ْـ، ََُِتركيػا ،  –مكتبة إرسيكا، إستانبكؿ  ط/ ي،تقديـ: أكمؿ الديف إحساف أكغم
 –ط/ دار العمػـ لمماليػيف   ،قامكس تراجـ الشير الرجاؿ كالنساء مػف العػرب كالمسػتعربيف كالمستشػرقيف األعالـ: 

 . ُٔ/  ْـ َُٖٗبيركت ، الطبعة الخامسة 
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ّْٕٗ 

 . (ُ)اتن نقطح 

  (ْ)ف ػػكبالمطج، (ّ)كيمقب أيضا بالمطحف ،  (ِ)مكفؽ الديفب بػلق:  ًثلقب -3

                                           

أحمد طكراف قػره بمػكط : معجػـ التػاريخ  -بمكط عمي الرضا قره ،  ُٔ/  ْ األعالـالزركمي :  (ُ)
 –التراث اإلسالمي في مكتبػات العػالـ )المخطكطػات كالمطبكعػات( ، ط/ دار العقبػة، قيصػرم »

 . َُٕٖ/ ِـ  ََُِىػ /  ُِِْتركيا ، الطبعة األكلى، 
د قطب الديف أبك الفػت  مكسػى بػف محمػ)  اليكنيني،  ّٖٔابف أبي أصيبعة : عيكف األنباء  (ِ)

بعنايػػػة: كزارة التحقيقػػػات الحكميػػػة ،  (: ذيػػػؿ مػػػرآة الزمػػػافـ ُِّٔ/  ىػػػػ ِٕٔاليػػػكنيني ت 
كاألمػػكر الثقافيػػة لمحككمػػة الينديػػة، الناشػػر: دار الكتػػاب اإلسػػالمي، القػػاىرة ، الطبعػػة الثانيػػة 

فنػػديؾ:  د، ادكار  ّٖٓ/  ِ ابػػف شػػاكر: فػػكات الكفيػػات،  َُٖ/  ِـ ،  ُِٗٗىػػػ /  ُُّْ
يكسػػؼ بػػف  ْٖـ ، ص ُٖٔٗ ،بيػػركت  -كع بمػػا ىػػك مطبػػكع ، ط/ دار صػػادر اكتفػػاء القنػػ

، ط  معجـ المطبكعات العربية كالمعربة:  (ـ  ُّّٗ/  ىػُُّٓ تإلياف بف مكسى سركيس 
 .ُِِٗص .  ـ ُِٖٗ /ىػ  ُّْٔمصر  -مطبعة سركيس / 

مػي بػف محمػد احمػد بػف ع )ابف حجػر العسػقالني ، ُِّ/  ِِالذىبي : سير أعالـ النبالء  (ّ)
(: نزىة األلباب فػي األلقػاب ، تحقيػؽ : عبػد العزيػز محمػد بػف صػال  ـ ُْْٗ/  ىػ ِٖٓت 

 . ُّٖ/  ِـ ُٖٗٗىػ / َُْٗالرياض  –السديرم ، ط/ مكتبة الرشد 
/  ىػػِٔٔشياب الديف أبك عبد اهلل يػاقكت بػف عبػد اهلل الركمػي الحمػكم ت  )ياقكت الحمكم  (ْ)

، تحقيؽ : إحساف عباس ، ط/ ( إرشاد األريب إلى معرفة األديب  )( : معجـ األدباء ـُِِٗ
 ) القفطػي، ُُٕٓ/  ْـ  ُّٗٗىػ /  ُُْْبيركت، الطبعة األكلى،  -دار الغرب اإلسالمي

(:إنباه الركاة عمى أنباه ـُِْٖ/  ىػْٔٔجماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ القفطي ت 
القػاىرة، كمؤسسػة الكتػب  -، ط/ دار الفكر العربي النحاة ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ 

، ابػػػف شػػػاكر : فػػػكات ُّٗ/  ِـ ُِٖٗىػػػػ /  َُْٔبيػػػركت ، الطبعػػػة األكلػػػى،  –الثقافيػػػة 
 . ّٕ/  ُٗ، الصفدم : الكافي  ّٖٓ/  ِالكفيات 
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َّٕٓ 

 .(ُ) بالجيـ ، كما لقب بالبغدادم

 أحػد الػربيعيف، في (ّ)بدار جده بدرب الفالكذج  (ِ)في مدينة بغداد كلد  مُلذي:–4
 .(ْ)سنة سبع كخمسيف كخمسمائة

فػي نشأ عبد المطيؼ البغػدادم نشػأة عمميػة حيػث تربػي  :وشأتً َطلبً العلم –5
فػػي سػػماع كقتػػو يقضػػيو الميػػك كالمعػػب كأكثػػر عصػػره بعيػػدا عػػف حيػػاة  شػػيكخحجػػر 

، ثػػـ بػػدأ بػػتعمـ إجػػازات مػػف مشػػايخ بغػػداد كخراسػػاف كالشػػاـ كمصػػر ، فنػػاؿ الحػػديث 
 . (ٓ)عمى حد تعبيره القرآف الكريـ كالخط كدراسة كتب الفصحى كالمقامات 

                                           

، السػػػبكي : طبقػػػات  ُُٓ/  ٓذكػػػر ذلػػػؾ كػػػؿ مصػػػادر الترجمػػػة كمنيػػػا : الػػػذىبي : العبػػػر ( ُ)
/  ىػػػَّٖالممػػؾ األشػػرؼ إسػػماعيؿ بػػف العبػػاس الغٌسػػاني ت )الغسػػاني ، ُّّ/  ٖالشػػافعية 
( : العسػػجد المسػػبكؾ كالجػػكىر المح ػػكؾ فػػي طبقػػات الخمفػػاء كالممػػكؾ ، تحقيػػؽ: ـ َُُْ

ىػػػػ / ُّٓٗبغػػػداد / دار التػػػراث اإلسػػػالمي ،  -شػػػاكر محمػػػكد عبػػػد المػػػنعـ ، ط/ دار البيػػػاف 
تػاريخ مصػر كالقػاىرة ، تحقيػؽ: محمػد  حسف المحاضرة في، السيكطي :  َْٓـ ص ُٕٓٗ

مصػر ،  –عيسػى البػابي الحمبػي كشػركاه  -أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط/ دار إحياء الكتب العربية 
 . ُْٓ/  ُـ  ُٕٔٗىػ /  ُّٕٖالطبعة : األكلى 

 ، ْٖ: اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع ، ، فنديؾ  ّٖٓ/  ِابف شاكر : فكات الكفيات ( ِ)
 . َُٖ/  ِ ذيؿ مرآة الزماف، اليكنيني :  ّٖٔعة : عيكف األنباء ، ابف أبي أصيب( ّ)
            ،  َِّ/  ِِ، الػػػػذىبي : سػػػػير أعػػػػالـ النػػػػبالء  ّٕ/  ُٗالصػػػػفدم : الػػػػكافي بالكفيػػػػات ( ْ)

ىػػػ /  ُٖٓت  أبػػك بكػػر بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػر بػػف قاضػػي شػػيبة)ابػػف قاضػػي شػػيبة 
 -د. الحػػػافظ عبػػػد العمػػػيـ خػػػاف ، ط/ عػػػالـ الكتػػػب : طبقػػػات الشػػػافعية ، تحقيػػػؽ :  ـ(ُْْٖ

 . ٖٕ/  ِىػ َُْٕبيركت ، الطبعة األكلى  
، الصػػفدم :  ّٖٔكىػػذا ممػػا نقمػػو ابػػف أبػػي أصػػيبعة مػػف خطػػة . راجػػع : عيػػكف األنبػػاء ، ( ٓ)

 . ٕٓ/  ُٗالكافي بالكفيات 
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ضػر كلما شب كترعرع أجمسو كالده في مجالس العمـ عمى عممػاء عصػره فح
، مجالس  ًمػيب البىطىٍميىٍكًسػيِّ سىػًف ٍبػًف عى ، كىالحى ٍقًدًسػيِّ ٍرعىةى المى ، كىأىًبي زي أىًبي الفىٍتً  بًف البىطِّيِّ

ػؽِّ، كىأىًبػي بىٍكػرو  ٍبػًد الحى سىػٍيًف عى شيٍيدىةى الكىاًتبىًة، كىأىًبػي الحي ، كى يىٍحيىى بًف ثىاًبتو بػًف النَّقوػٍكًر، اكى
مىاعىةو  جى كى
(ُ) . 

بػػالعمـ حتػػى أنػػو كػػاف ال يضػػيع أكقاتػػو إال فػػي  كثيػػر االشػػتغاؿيػػدا مجتككػػاف 
ككاف الشيخ مكفؽ الػديف عبػد مدارسة العمـ كذكر ذلؾ ابف أبي أصيبعة حيث قاؿ : "

المطيػػؼ كثيػػر االشػػتغاؿ ال يخمػػي كقتػػا مػػف أكقاتػػو مػػف النظػػر فػػي الكتػػب كالتصػػنيؼ 
نػػو كتػػب مػػف مصػػنفاتو كالػػذم كجدتػػو مػػف خطػػو أشػػياء كثيػػرة جػػدا بحيػػث أ ،كالكتابػة 

 .(ِ)"ككذلؾ أيضا كتب كتبا كثيرة مف تصانيؼ القدماء ، نسخا متعددة 
، كمػػا تتممػػذ عميػػو العديػػد مػػف  (ّ)كتمقػػى العمػػـك عػػؿ مشػػاىير عممػػاء عصػػره 

دَّثى العمماء ألنو زار  حى في بالد عديدة فسمع منو الكثير مف طالب العمـ في كؿ مف  كى
، كىالقيدٍ  ًمٍصرى بىٍغدىادى : ًدمىٍشؽى، كى ، كى رَّافى حى ، كى مىبى حى ًس، كى

(ْ). 

                                           

 َِّ/  ِِالذىبي : سير أعالـ النبالء ( ُ)
 . ّٖٔؽ ص ابف أبي أصيبغة : مصدر ساب( ِ)
يىٍحيىػى مثؿ : ( ّ) ، كى ًميب البىطىٍميىٍكًسيِّ سىًف ٍبًف عى ، كىالحى ٍقًدًسيِّ ٍرعىةى المى ، كىأىًبي زي بػًف اأىًبي الفىٍتً  بًف البىطِّيِّ

ػػؽِّ، كىأىًبػػي بىٍكػػرو بػػًف النَّقوػػٍكرً  ٍبػػًد الحى سىػػٍيًف عى شيػػٍيدىةى الكىاًتبىػػًة، كىأىًبػػي الحي ، كى د كمػػاؿ الػػديف عبػػ، ك ثىاًبػػتو
 . َِّ/ ِِ... كغيرىـ . الذىبي : سير أعالـ النبالء  ابف فضالف، ك  الرحمف األنبارم

،كمػػف تالميػػذه :  (ْ) ، الزًَّكيَّػػاًف الًبٍرزىاًلػػيو ٍنػػًذًرمو ، كىالمي ٍبػػدي الكىىَّػػاًب ابػػفي  كىالشِّػػيىابي القيٍكًصػػيو كىالتَّػػاجي عى
كىمىاؿي  ، كى ػاؿي  العىًدٍيـ، كىاٍبنيوي الديف ابف عىسىاًكرى ، كىالكىمى القىاًضي أىبيك المىٍجًد،كىاألىًمٍيفي أىٍحمىدي بفي األىٍشتىًرمِّ

، ابيٍكًنيِّ ، كىالجمىاؿي اٍبفي الصَّ ٍكلىيىا اٍبػًف  أىٍحمىدي اٍبفي النًَّصٍيًبيِّ سيٍنقيري مى خيطمبىا كى كىالًعزو عيمىري بفي األيٍستىاًذ، كى
ًميو بفي السٍَّيًؼ التَّ  ٍجًد الدٍِّيًف اٍبًف تىٍيًميىػةى، األيٍستىاًذ، كىعى ًستو الدَّاًر ًبٍنتي مى ، كى اًئؿى يىٍعقيٍكبي بفي فىضى ،كى ٍيًميو

ٍكفى ...  ري  . ُِّ/  ِِالذىبي : سير أعالـ النبالء  . كىآخى
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أراد عبد المطيؼ البغدادم أف يستزيد مػف العمػـك خػارج بغػداد لػذا قػاـ :  رحالتً - 6
كلما كاف في سنة حيػث كفي ىذا يقكؿ : "ـ ُُٖٗ/ ىػ  ٖٓٓبعدة رحالت بعد عاـ 

 (ُ)ؿ'' لـ يبؽ ببغداد مف يأخذ بقمبي كيمأل عيني كيحؿ ما يشكؿ عمي دخمػت المكصػ
كبذا بدأ البغدادم ترحالو الطكيؿ متنقال بيف دمشػؽ كالقػدس كالقػاىرة كحمػب كبػالد ، 

السػمطاف صػالح الػديف األيػكبي فػالتقى بالشػاـ بػالد إلى أكال تكجو ف؛ الرـك كمنغكليا 
عنػػد عكػػا، ثػػـ التقػػى ببيػػاء الػػديف بػػف شػػداد قاضػػي العسػػكر ، ثػػـ التقػػى بالقاضػػي 

فمما كصؿ القاىرة بمصر ابف سناء الممؾ ، ة إلى ككيمو كرقة صغير  وفكتب لالفاضؿ 
كجعػؿ لػو راتػب كطعػاـ كتكالػت دارا استقباال حسنا كأسػكنو بػابف سناء الممؾ  استقبمو

 . (ِ)عميو اليدايا عندما عرؼ بأنو ضيؼ القاضي الفاضؿ 
القػدس لمالقػاة صػالح الػديف  إلػىالبغػدادم أف ذىػب عبػد المطيػؼ كلـ يمبث 

بدمشػػؽ حتػػى جػػاء  لإلقامػػةـ فاضػػطر  ُُّٗ /ىػػػ ٖٗٓتػػكفي عػػاـ  الػػذم األيػػكبي
، العزيز عثمػاف بػف صػالح الػديف بعسػاكره مػف مصػر كحاصػر أخػاه الفاضػؿ بالشػاـ 

البغػػدادم كعينػػو اصػػطحب معػػو عبػػد المطيػػؼ لػػى مصػػر إكعنػػد رجػػكع العزيػػز عثمػػاف 
عزيػػز أسػػتاذا بالجػػامع األزىػػر لتػػدريس الطػػب كالفمسػػفة كاسػػتمر حتػػى تػػكفي الممػػؾ ال

 ـ. ُُٗٗ/ىػٓٗٓعثماف في عاـ 
فػػي القػػاىرة حيػػث حضػػر  ت بالرحالػػة عبػػد المطيػػؼ البغػػدادم اإلقامػػةكامتػػد

الشػيير بػابف  ييكدمبالعالـ المصر  كاجتمع في، مصر حمت بالمجاعة الكبرل التي 
كفػػي الميػػؿ يشػػتغؿ عمػػى ، ككػػاف فػػي النيػػار يقػػرئ النػػاس بالجػػامع األزىػػر ، ميمػػكف 
مػدل تبػيف فصػكؿ الكتػاب ك كاالعتبػار''  اإلفػادةالفترة ألؼ كتابو ''كفي تمؾ ،(ّ)نفسو 

                                           

 . ٖٔٔابف أبي أصيبغة : مصدر سابؽ ص ( ُ)
 . ٕٕ/  ُٗالصفدم : الكافي ( ِ)
 . ْٖفنديؾ :اكتفاء القنكع ،  (ّ)
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 إذبمصػر، أثناءإقامةىػذا الرحالػة النقػيض  إلػىمػف النقػيض  في مصر تقمب األحكاؿ
ف يكتػب عمػا فػي مصػر ـ أَُُِ/ ىػ ٕٗٓرغد العيش قبؿ مجاعة عاـ  إليوأكحى 

كباء المجاعة كانتشار ال وثـ داىمت، مف نباتات كحيكاف كآثار قديمة كمباف معاصرة 
 أحداثيا .في كتابو عف  يففافرد فصم

 مسػػجدالنػػاس بال يعمػػـتكجػػو إلػػى القػػدس كأقػػاـ بػػو مػػدة ثػػـ غػػادر مصػػر ك 
، سنة أربػع كسػتمائة، كدرس فػي الجػامع األمػكم  فياألقصى، ثـ تكجو إلى دمشؽ 

، ثـ سػافر إيتعممكف منو كيتمقكف عميو ككاف يأتيو خمؽ كثير  لػى أصناؼ مف العمـك
حمب كقصد بالد الرـك كأقاـ بيا سنيف كثيػرة فػي خدمػة الممػؾ عػالء الػديف داكد بػف 

عػدة مصػنفات، ثػـ تكجػو إلػى ممطيػة  ، كصنؼ باسموكناؿ منو عطاء جزيال بيراـ، 
 .(ُ)كعاد إلى حمب كتكفي ببغداد

(ِ)مؤلفاتثثً - 7
ألػػؼ عبػػد المطيػػؼ البغػػدادم العديػػد مػػف المؤلفػػات ، كالتػػي تقػػارب  :

بينما ذكر لو ابف أبي أصػيبعة اكثػر مػف مائػة كخمسػيف مؤلىفػا مػا  (ّ)ي مؤلؼ المائت

                                           

 . ّٖٖ،  ّٕٖ/  ِابف شاكر : فكات الكفيات  (ُ)
، ابػف أبػي أصػيبعة : عيػكف  ُّٕٓ/ ْعف مؤلفاتو ينظر : ياقكت الحمكم : معجـ األدبػاء  (ِ)

، الػػذىبي: سػػير أعػػالـ  ّٕٖ، ّٖٔ/  ِ، ابػػف شػػاكر: فػػكات الكفيػػات  ٔٗٔ -ّٗٔاألنبػػاء 
،  ُِٖٔ/  ِ،  ُْٕ،  ٖٓٔ/ ُ، حػػػػاجي خميفػػػػة : كشػػػػؼ الظنػػػػكف  ِّّ/  ِِالنػػػػبالء 
، سػػػركيس : معجػػػـ المطبكعػػػات ،  ُٔٔ - ُْٔ/  ُ، البغػػػدادم : ىديػػػة العػػػارفيف  ُْٕٗ
،  َُٕٖ/ ِ: معجػـ التػاريخ عمػي الرضػا قػره بمػكط،  ٖٓ، فنػديؾ : اكتفػاء القنػكع ،  ُِّٗ
ُُٖٕ . 

 . َُٖ/  ِاليكنيني : ذيؿ مرآة الزماف ( ّ)
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، كمنبػػػيف ىػػػذه الكتػػػب (ُ)بػػػيف رسػػػالة كمقالػػػة ككتػػػاب فػػػي مجػػػاالت العمػػػـ المختمفػػػة 
 :(ِ)المكجكدة في مكتبات العالـ 

 ،فػػي األمػػكر المشػػاىدة كالحػػكادث المعاينػػة بػػأرض مصػػر كاالعتبػػاراإلفػػادة 
 في الطب -حاشية عمى تصري  المكنكف، في الطب  -بقراطتفسير تقدمة المعرفة أل

بطاؿ الكيمياء،   في الطبٌ  -شرح الفصكؿ ألبقراط،  في الطبٌ  -رسالة في المعادف كا 
 الطػٌب مػف الكتػاب كالسػنة، الطٌب النبكم ،  شرح قصيدة بانت سعاد لكعب بف زىر، 
 الفصكؿ المنتزعة مف كالـ الحكماء، 
كالـ عمػى شػيم ممػا قالػو إبػف ،  كتاب ما بعد الطبيعة،  بيةالفصكؿ المنتزعة الط -

،  فػي الطػبٌ  -الكنػاش،  في الطبٌ  -خطب الرم عمى بعض كتاب القانكف إلبف سينا
مقالة عمى حػاؿ ،  المغني الجمي في الحساب اليندم،  في غريب الحديث -المجرد 

بحسػب رأم  مقالػة عػف ماىيػة المكػاف،  إبف خطيب الرم في تفسير سكرة اإلخػالص
مقالػػة فػػي المػػرض ،  مقالػػة فػػي مجادلػػة الحكيمػػيف الكيميػػائي كالنظػػرم،  بػػف الييػػثـا

كتاب النصيحتيف مػف ، في الطب -مقالة في المزاج،  في الطبٌ  -المسمى ديابيطس
 ، كغيرىا العديد مف المؤلفات .عبد المطيؼ بف يكسؼ إلى األطباء

ؿ لحػـ ػة قميػػـ الخمقػدميـ ػؿ الجسػ، نحي (ّ)ة ػر القامػقصياف ػك صفاتً اخلِلقٍت: - 8
 لقبو تاج الديف الكندم بالجدم المطجف لرقة كجيو ،  (ْ)الكجو

                                           

 . ٔٗٔ -ّٗٔعيكف األنباء (ُ)
قرة تفاصيؿ ىذه المؤلفات كأماكف كجكدىا في مكتبات العالـ . معجـ التػاريخ ذكر عمي الرضا ( ِ)

ِ  /َُٖٕ  ،ُُٖٕ . 
 . ُْٗ/ ِالقفطي : إنباه الركاة ( ّ)
،  ّٖٓ/  ِ، ابػػػف شػػػاكر : فػػػكات الكفيػػػات  ُُٕٓ/  ْيػػػاقكت الحمػػػكم : معجػػػـ األدبػػػاء ( ْ)

 . ُِّ/  ِِالذىبي : سير أعالـ النبالء 
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 .(ُ)كيبسوكتجعده 
لقٍت -9

ُ
ككػاف أحػد األذكيػاء ، كما  (ِ)متحميا بالفضائؿ ممي  العبارةكاف : صفاتً اخل

 (ّ)وػر مػف عمكمػالمتضمعيف مف اآلداب كالطب كعمـ األكائؿ إال أف دعاكيػو كانػت أكثػ
. 

 . (ْ)شافعي المذىب  -رحمو اهلل  -كاف  مذٌبً : - 11
كمدحكه عبد المطيؼ البغدادم عمى الكثير مف العمماء أثنى  :آراء العلماء فًٍ -11
 يـ: كمن، 

، (ٓ)"  األديػػب الحكػػيـ المػػتكمـ الفيمسػػكؼيػػاقكت الحمػػكم حيػػث قػػاؿ عنػػو: "
اف مشيكرا بالعمـك متحميا بالفضائؿ ممي  ك" ككذلؾ مدحو ابف أبي أصيبعة فقاؿ : " 

ككػػاف متميػػزا فػػي النحػػك كالمغػػة العربيػػة عارفػػا بعمػػـ الكػػالـ ، العبػػارة كثيػػر التصػػنيؼ 
ككػاف ، ر بعمميػاػككاف قد اعتنى كثيرا بصناعة الطب لما كاف بدمشؽ كاشتي، كالطب

، كقاؿ عنو ابف (ٔ)" ف األطباء لمقراءة عميوػـ مػيتردد إليو جماعة مف التالميذ كغيرى
"  ككاف أحد األذكياء المضمعيف مػف اآلداب كالطػب كعمػـ األكائػؿابف شاكر الكتبي: " 

، كأثنػػى (ُ)"  النحػػكم المغػػكم المػػتكمـ الطبيػػب الفيمسػػكؼ، كقػػاؿ عنػػو الصػػفدم: " (ٕ)

                                           

 . ّٖٓ/ ِت الكفيات ابف شاكر : فكا( ُ)
 . ّٖٔابف أبي أصيبعة : عيكف األنباء، ( ِ)
 . ّٕ/  ُٗالصفدم : الكافي بالكفيات ( ّ)
، ابػف  ُّّ/  ٖ، السبكي : طبقات الشػافعية الكبػرل  ّٕ/  ُٗالصفدم : الكافي بالكفيات ( ْ)

 . ٖٕ/  ِقاضي شيبة : طبقات الشافعية 
 . ُُٕٓ/  ْمعجـ األدباء ( ٓ)
 . ّٖٔاألنباء ، عيكف ( ٔ)
 . ّٖٓ/  ِفكات الكفيات ( ٕ)
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 (ِ)"  كاف عالمان بالنحك كالمغة كعمـ الكالـ كالطبعميو قطب الديف اليكنيني فقاؿ : " 
، عميو الذىبي فقاؿ : " ، كما أثنى  ، الموغىػًكمو ـي، العىالَّمىةي، الفىًقٍيػوي، النٍَّحػًكمو ا ، اإًلمى الشٍَّيخي

، ذيك الفينيػػٍكفً  : ، كذكػػر ثنػػاء بعػػض العممػػاء عميػػو فقػػاؿ : " (ّ)"  الطًَّبٍيػػبي قىػػاؿى الػػدوبىٍيًثيو كى
ػػا. كى  بىػػرىعى ًفٍيًيمى ـي الطِّػػبِّ كىاألىدًب، كى مىٍيػػًو ًعٍمػػ مىػػبى عى سىػػفى الخمػػًؽ، غى قىػػاؿى اٍبػػفي نيٍقطىػػةى: كىػػافى حى

اًلمان ًبالنٍَّحًك كىالغىػًريبيًف، لىػوي يىػده ًفػي الطِّػبِّ  ًمٍيؿى األىٍمًر، عى كمػا مدحػو ابػف قاضػي   (ْ)" جى
، كمػػا مدحػػو تػػاج الػػديف السػػبكي فقػػاؿ عنػػو : "  (ٓ)شػػيبو كذكػػر فيػػو كػػالـ الػػذىبي 

النحػػكم ، كقػػاؿ عنػػو الغسػػاني : "  (ٔ)"  نحػػكم لغػػكم مػػتكمـ طبيػػب خبيػػر بالفمسػػفة
، تفػرد فػي كقتػو، كصػنؼ التصػانيؼ، كتخػرج اإلخبارم ...المغكم الطبيب الفيمسكؼ 

نحػكم لغػكم مػتكمـ ، طبيػب خبيػر ، ككذلؾ مدحو السػيكطي قػائال : " (ٕ)" بو الطمبة 
ػا بأصػكؿ الػديف كالنحػك كالمغػة كالطػب ، كقاؿ عنو أيضػا : " (ٖ)"  بالفمسفة كػاف عالمن

كما ذكره الدكتكر نقػكال زيػادة   (ٗ)" الفمسفة كالتاريخ، في غاية الذكاء شافعيًّا محدثناك 
ثـ قاؿ : " رحالة عمـ شػممت          ضمف الرحالة العرب ككصفو بأنو رحالة عالـ 

                                                                                                           

 . ّٕ/  ُٗالكافي بالكفيات ( ُ)
 . َُٖ/  ِذيؿ مرآة الزماف ( ِ)
 . َِّ/  ِِسير أعالـ النبالء ( ّ)
 . ِِّ،  ُِّ/  ِِنفسو ( ْ)
 . ٖٕ/  ِطبقات الشافعية ( ٓ)
 . ُّّ/  ٖطبقات الشافعية الكبرل ( ٔ)
 . َْٓالعسجد المسبكؾ ، ( ٕ)
 . َُٔ/  ِبغية الكعاة  (ٖ)
 . ُْٓ/  ُحسف المحاضرة ( ٗ)
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، كمػا ذكػره الػدكتكر عبػد (ُ)  "الـػمعرفتو الطب باإلضافة إلى النحػك كالمغػة كعمػـ الكػ
عػػالـ الطػػب العربػػي: كقػػاؿ عنػػو: " كقػػد صػػح  عبػػد المطيػػؼ الكػػريـ شػػحادة ضػػمف أ

البغدادم بعض أخطاء جالينكس كمف بعده فػي التشػري  كخاصػة فػي كصػفيـ عظػـ 
 .(ِ)الفؾ األسفؿ " 

كمػػع مػػدح الكثيػػريف كثنػػائيـ عميػػو إال أنػػو لػػـ يسػػمـ مػػف نقػػد كتجػػري  مػػف 
عرفػػة النحػػك كػػاف يػػٌدعى مجمػػاؿ الػػديف القفطػػي الػػذم قػػاؿ عنػػو : " الػػبعض كمػػنيـ :

ككػاف دمػيـ ، كقػاؿ أيضػا : " (ّ)"  كالعمـك القديمة كالطػب كالمغة كالعربية كعمـ الكالـ
لٌقبػو  الكندمالخمقة نحيميا، قميؿ لحـ الكجو قصير الخمقة. كلما رآه زيد ابف الحسف 

فشػاعت كلػـ يعػرؼ بعػد ذلػؾ إال بيػا. ككػاف  -كاأللقػاب تنػزؿ مػف السػماء -المٌطجف
نما يقؼ عمى تصانيؼ غيره، فإما أف يختصر يٌدعى تصانيؼ ك تب ما فييا مبتكر، كا 

فى غاية البركدة كالركاكة. ككػاف إذا اجتمػع بصػاحب  أك يزيد ما ال حاجة إليو، كىى
عمـ فٌر مف الكػالـ معػو فػى ذلػؾ العمػـ، كتكمػـ فػى غيػره مغربػا، كلػـ يكػف محققػا فػى 

 الذمرأيتو فيما يٌدعيو كاألعمى مما يقكلو كيٌدعيو.كلقد اجتمعت بو كاختبرتو ف شيء
بذلؾ حتى سألت جماعة مف أىؿ  ييتحسس كيٌدعى حٌدة النظر؛ كما كثقت مف ركح

ر مػا عممتػػو ػو نظيػػػعمػـك متفرقػػة قػد كػػاف يػٌدعييا، فػػذكركا مػف أمػػره بعػد نظػػره ككالمػ
، كقػاؿ أيضػا : "  (ْ)"  -كنعػكذ بػاهلل مػف ذلػؾ -كمػف أسػكأ أكصػافو قمػة الغيػرة منو.

                                           

ـ ، ُٕٖٗالجغرافيا كالرحالت عند العرب ، ط/ الشركة العالمية لمكتاب دار الكتاب المبنػاني ، ( ُ)
 ،ُُٖ . 

 –، ط / منظمة الصػحة العالميػة أكاديميػا  اإلسالمي العربي الطبي التراث تاريخ مف صفحات (ِ)
 . ُٖٓبيركت ،  –

 . ُْٗ،  ُّٗ/  ِالركاة  إنباه (ّ)
 . ُٔٗ،  ُٓٗ/ ِإنباه الركاة  (ْ)
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غايػة االنحطػػاط عػػف رتبػػة  فػػيمنيػا، كىػػى  شػػيءكتبػػو بحمػػب، فكقعػت عمػػى  كأبيعػت
 .(ُ)"  الكماؿ. كنعكذ باهلل مف فتنة الدعكل

لقبػو تػػاج الػػديف الكنػػدم كمػنيـ أيضػػا ابػػف شػػاكر الكتبػي حيػػث قػػاؿ عنػػو : " 
" ثػـ قػاؿ بعػد أف كصػفو بالػذكاء ككثػرة  بالجدم المطجف لرقة كجيػو كتجعػده كيبسػو

أف دعاكيو كانت أكثر مف عمكمو، ككاف دميـ الخمقػة نحػيالن قميػؿ  المصنفات : "  إال
 .(ِ)"  لحـ الكجو

ككػػاف أحػػد األذكيػػاء المتضػػمعيف مػػف اآلداب كالطػػب كقػػاؿ عنػػو الصػػفدم : " 
كعمـ األكائػؿ إال أف دعاكيػو كانػت أكثػر مػف عمكمػو ككػاف ذمػيـ الخمقػة نحيميػا قميػؿ 

 . (ّ)"  لحـ الكجو بالغ القفطي في الحط عميو
ذا ما أردنا أف نعرؼ سبب قدح الػبعض فيػو كحطيػـ مػف منزلتػو ، فسػنجد  كا 

لكػف  : " ...السبب في ذلؾ ىك كثرة ادعاءاتو العمميػة كمػا يػذكر الػذىبي حيػث يقػكؿ
، ثـ يكض  أيضا العالمة الذىبي مكقؼ القفطي مف عبد  (ْ)"  كثرة دعاكيو أزرت بو

"  فطي في الحط عميو كظممػو كبخسػو حقػوكلقد بالغ القالمطيؼ البغدادم فيقكؿ : " 
ػاؿي الًقٍفًطػيو ًفػي )تىػاًريًخ ، ثـ يذكر خالصػة كػالـ القفطػي فيػو فيقػكؿ: " ك (ٓ) ذىكىػرىهي الجمى

، الميمىقَّػبي ًبػالمىٍطحف، كىػافى يىػدًَّعي  ، الطًَّبٍيػبي فَّؽي، النٍَّحًكمو : الميكى فىوي، فىقىاؿى اًة( فىمىا أىٍنصى النوحى
، كىا ػاهي، النٍَّحكى ػا ادَّعى ؿى ًمٍصػرى كىادَّعىػى مى دىخى ، كى ، كىالعيميٍكـى القىًدٍيمىةى، كىالطِّبَّ ـى الكىالىـً لموغىةى، كىًعٍم

ػاًج  جَّ لػدىم ًإٍسػمىاًعٍيؿى بػًف أىًبػي الحى مىػى كى َـّ نىفىػؽى عى ، فىجفىػكهي، ثيػ ػرى فىمىشىى ًإلىٍيًو الطَّمىبىػةي، فىقىصَّ

                                           

 . ُٔٗ/ ِنفسو ( ُ)
 . ّٖٓ/  ِفكات الكفيات ( ِ)
 . ْٕ/  ُٗالكافي بالكفيات ( ّ)
 . ُُٓ/  ٓالعبر ( ْ)
 نفسو.( ٓ)
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ـى الًخٍمقىًة نىًحيمىياالكىاًتًب، فىنقالىهي ًإلىيًيمىا، كى  ثـ ينصؼ البغػدادم بقكلػو : "  .(ُ)" كىافى دىًمي
تَّى نىسبىوي ًإلىى ًقمًَّة الغىيرىةً  ، حى يظيري اليىكىل ًمٍف كىالىـً الًقٍفًطيِّ  .(ِ)"  كى

ككػػاف كمػا يػذكر ابػػف أبػي أصػيبعة أسػػباب أخػرل لنقػد الػػبعض لػو فيقػكؿ : " 
ككػاف يسػتنقص الفضػالء ، ة ما يرل فػي نفسػو رحمو اهلل ربما تجاكز في الكالـ لكثر 

ككػػاف كقكعػػو كثيػػرا جػػدا فػػي عممػػاء العجػػـ ،  الػػذيف فػػي زمانػػو ككثيػػرا مػػف المتقػػدميف
 . (ّ)" كمصنفاتيـ كخصكصا الشيخ الرئيس ابف سينا كنظرائو 

مما سبؽ مف كالـ الذىبي كابف أبي أصيبعة يتض  أف أسباب قػدح الػبعض 
 دادم ىي : في الرحالة عبد المطيؼ البغ

 كثرة ادعاءاتو العممية . -ُ
 تجاكزاتو في الكالـ عند الحديث عف سابقيو مف العمماء . -ِ
 استنقاصو مف حؽ الفضالء مف العمماء السابقيف أك المعاصريف لو . -ّ
االنتقاص مف بعض العمماء غير العرب كالػذيف يشػيد بفضػميـ القاصػي  -ْ

 كالداني مثؿ انتقاصو مف قدر ابف سينا .
كمػف لػـ ، مػف لػـ يحتمػؿ ألػـ الػتعمـ لػـ يػذؽ لػذة العمػـ " : ُالً ادلأثُرةمه أق -12

ًؿ، فىػػاقرىًأ السِّػػيرىةى . "  (ْ)"  يكػػدح لػػـ يفمػػ  ػػٍدًر األىكَّ يىٍنبىًغػػي أىٍف تىكيػػٍكفى ًسػػيرتيؾى ًسػػيرىةى الصَّ
ػػا أىمكنىػػ تىشىػػبٍَّو ًبػػًو مى تىتىبَّػػٍع أىفعىالىػػوي، كىاقتىػػًؼ آثىػػارىهي، كى .ًإذىا خمػػكتى ًمػػفى الػػتَّعىموـً .. ؾى النَّبىًكيَّػػةى، كى

ػدىثى لىػؾى فىػرحه ًبالػدوٍنيىا فىػاٍذكيًر  ذىا حى ، كىاً  ػةن ًعٍنػد النَّػٍكـً اصَّ خى كىالتَّفىكوًر فىحػرٍِّؾ ًلسىػانىؾى ًبالػذٍِّكًر، كى
بىؾى أىمره فىاٍستٍرًجٍع، كى  اًت.ًإذىا حزى كىٍثرىةى المينىغِّصى كىاًؿ، كى سيٍرعىةى الزَّ ، كى ٍتػؾى غىفمىػةه المىٍكتى ذىا اعترى اً 

                                           

 . ُِّ/  ِِسير أعالـ النبالء  (ُ)
 نفسو . (ِ)
 . ّٖٔعيكف األنباء ، ( ّ)
 . ٖٕ/  ِ، ابف قاضي شيبة : طبقات الشافعية  ِِّ/  ِِبالء الذىبي : سير أعالـ الن( ْ)
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مىٍيػًو  ضيئان ييشًرؼي عى نكران كى اًحًبًو، كى مىى صى ـٍ أىفَّ ًلمدِّيًف عبقىةن كىعرقان يينىاًدم عى فىاٍستىٍغًفٍر.كىاعمى
طىيٍِّرنىػا ػٍذ ًبأىيػدينىا ًمػٍف مىيػكىاًة اليىمىكىػًة، كى ٍيتىًة ًباإًلٍيمىاًف خي مىٍيًو، يىا ميحًيي القيميٍكًب المى يدؿو عى  كى

ًف الدوٍنيىا ًباإًلٍخالىًص لىؾى   .(ُ)" ًمٍف دىرى
ينبغػي أف تحاسػب نفسػؾ كػؿ كمف أقكالو التي أكردىػا ابػف أبػي أصػيبعة : " 

ليمة إذا آكيت إلى منامؾ كتنظر ما اكتسبت في يكمػؾ مػف حسػنة فتشػكر اهلل عمييػا 
مػو كما اكتسبت مف سيئة فتستغفر اهلل منيا كتقمػع عنيػا كترتػب فػي نفسػؾ ممػا تعم

كقػػاؿ أكصػػيؾ أف ال تأخػػذ  ،فػػي غػػدؾ مػػف الحسػػنات كتسػػأؿ اهلل اإلعانػػة عمػػى ذلػػؾ 
ف كثقت مف نفسؾ بقػكة الفيػـ كعميػؾ باألسػتاذيف فػي كػؿ عمػـ ،  العمـك مف الكتب كا 

، تطمػػب اكتسػػابو كلػػك كػػاف األسػػتاذ ناقصػػا فخػػذ عنػػو مػػا عنػػده حتػػى تجػػد أكمػػؿ منػػو 
ف قػدرت أف تفيػده مػ ال فبمسػانؾ كثنائػؾ كعميؾ بتعظيمو كتكجيبو كا   ف دنيػاؾ فافعػؿ كا 

ذا قرأت كتابا فاحرص كؿ الحرص عمى أف تستظيره كتممؾ معناه كتكىـ أف الكتاب  كا 
نؾ مستغف عنو ال تحزف لفقده  ذا كنت مكبا عمى دراسة كتاب كتفيمػو ، قد عدـ كا  كا 

يػاؾ ، فإياؾ أف تشتغؿ بآخر معو كلصرؼ الزماف الذم تريػد صػرفو فػي غيػره إليػو  كا 
أف تشتغؿ بعمميف دفعة كاحدة ككاظب عمى العمـ الكاحػد سػنة أك سػنتيف أك مػا شػاء 

كال تظػف أنػؾ إذا حصػمت عممػا ، فإذا قضيت منو كطرؾ فانتقػؿ إلػى عمػـ آخػر ، اهلل 
فقد اكتفيت بؿ تحتاج إلى مراعاتو لينمك كال ينقص كمراعاتػو تكػكف بالػذاكرة كالتفكػر 

كاشتغاؿ العالـ بالتعميـ كالتصنيؼ ، كمباحثة األقراف كاشتغاؿ المبتدئ بالتمفظ كالتعمـ 
ذا تصديت لتعميـ عمـ أك لممناظرة فيو فال تمزج بو غيره مف العمـك فػإف كػؿ عمػـ ،  كا 

مكتػػؼ بنفسػػو مسػػتغف عػػف غيػػره فػػإف اسػػتعانتؾ فػػي عمػػـ بعمػػـ عجػػز عػػف اسػػتيفاء 
كينبغػي  :ؿقػا، أقسامو كمف يستعيف بمغة في لغة أخرل إذا عمميػا أك جيػؿ بعضػيا 

لإلنساف أف يقرأ التكاريخ كأف يطمع عمى السير كتجارب األمـ فيصير بػذلؾ كأنػو فػي 
                                           

 . ِِّ/  ِِالذىبي : سير أعالـ النبالء ( ُ)
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ُّٕٔ 

...  "  عمره القصير قد أدرؾ األمـ الخالية كعاصرىـ كعاشرىـ كعرؼ خيرىـ كشػرىـ
(ُ) 

بنحػك قػدر كقتػا طػكيال يبغػداد مكطنػو عػف عبػد المطيػؼ البغػدادم غػاب  َفاتً: -13
ـ بعػػد ىػػذه الػػرحالت العديػػدة كالتػػي زار فييػػا العديػػد مػػف ، ثػػ(ِ)خمػػس كأربعػػيف سػػنة

البمػداف عػـز عمػػى آداء مناسػؾ الحػ  ، فقػػرر أف يعػكد إلػى مكطنػػو ببغػداد ثػـ يخػػرج 
، فمنعػو ىػذا (ّ)لمح  ، كلكنو عنػدما كصػؿ بغػداد مػرض بمػرض يسػمى عمػة الػذرب 

المحـر  عشر يثان، كمكث مريضا حتى كافتو المنية في ال(ْ)المرض مف آداء الح  
رحمػػو اهلل رحمػػة كاسػػعة  – (ٕ) كدفػػف بالكرديػػة، (ٔ)سػػنة تسػػع كعشػػريف كسػػتمائة (ٓ)

 .-كاسكنو فسي  جناتو 
 

 ادلبحا األَ 
                                           

 . ّٗٔ – ُٗٔعيكف األنباء ( ُ)
 . َُٖ/  ِاليكنيني : ذيؿ مرآة الزماف ( ِ)
اـ داءه يىعػًرض لممًعػدىة فػال تيضػـ الطعػ : الػذَّرىبي ، ُِٕٓ/  ْياقكت الحمػكم : معجػـ األدبػاء ( ّ)

ت  أبػػك السػػعادات المبػػارؾ بػػف محمػػد الجػػزرم )ابػػف األثيػػر الجػػزرم .  كيىٍفسػػد فييػػا كال تيٍمًسػػكيو
 -: النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر، تحقيػػؽ : طػػاىر أحمػػد الػػزاكل  ـ ( َُِٗىػػػ/  َٔٔ

،  ِّٗ/  ِـُٕٗٗىػػػ / ُّٗٗبيػػركت ،  -محمػػكد محمػػد الطنػػاحي ، ط/ المكتبػػة العمميػػة 
: لسػاف ـ (  ُُُّىػػ /  ُُٕت د بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم محم) ابف منظكر 

 . ّٖٓ/  ُبيركت  –العرب ، ط/ دار صادر 
 . َُٕ/  ِالسيكطي بغية الكعاة  (ْ)
 . َُٕ/  ِ، السيكطي بغية الكعاة  ُّّ/  ٖالسبكي : طبقات الشافعية ( ٓ)
 . ّٖٓ/  ِابف شاكر : فكات الكفيات ( ٔ)
 . َُٖ/  ِيؿ مرآة الزماف اليكنيني : ذ( ٕ)
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 تفاصٍل مشاٌذاث عبذ اللطٍف البغذادي يف مصز :
 تفاصٍل ما قبل اجملاعت : - 1

بدأ عبد المطيؼ البغدادم حديثو في الكتػاب بمقدمػة بػدأىا بالبسػممة كالحمػد 
ثػػـ ذكػػر دكافػػع تػػأليؼ ىػػذا  –صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -هلل كالصػػالة عمػػى رسػػكؿ اهلل 

الكتاب فقاؿ : " فإني لما أنييت كتابي عف أخبػار مصػر المشػتمؿ عمػى ثالثػة عشػر 
فصال رأيت أف أفرد منو الحكادث الحاضرة كاآلثار البادية المشاىدة ، إذ كانت أصدؽ 

ف ما عداىا قد  يكجد بعضو أك كمو في كتب مػف سػمؼ مجتمعػا خبرا كأعجب أثرا ، كا 
أك متفرقا ، فألفيت ذلؾ في فصميف منو فجردتيما كجعمتيما مقالتيف في ىذا الكتػاب 
، كزدت كنقصػػت بحسػػب مػػا اقتضػػتو الحػػاؿ رجػػاء أف يخفػػؼ إنيػػاؤه كيمطػػؼ مكقعػػو 
عند عرضػو عمػى صػاحب األمػر... سػيدنا كمكالنػا الناصػر لػديف اهلل أميػر المػؤمنيف 

ف تراخػت ، أك يخفػى ...  لئال ينطػكم عػف العمػـك الشػريفة شػيء مػف أخبػار بػالده كا 
ف تنامػػت ، كلػػيعمـ حفػػدة سػػدتو كخػػكاص دكلتػػو كالعػػاكفكف  بعػػض أحػػكاؿ رعايػػاه كا 
بحظيػػرة قدسػػو ، كالطػػائفكف بحػػـر كعبتػػو ، مقػػدار مػػا يػػدفع اهلل تعػػالى عػػنيـ بػػو ، 

 .  (ُ)فيزدادكا هلل تعالى شكرا " 
البغدادم فػي مقدمػة كتابػو دكافػع تأليفػو لمكتػاب كيمكػف  يكض  عبد المطيؼ

 استنباطيا فيما يمي:
إفراد الحكادث التي عاصرىا كشاىدىا مف تاريخ مصر في كتػاب مسػتقؿ  -ُ

، كأف غيرىا مف األحداث مكجػكد فػي كتػب السػابقيف سػكاء كػاف مجمعػا 
 أك مفرقا .

 تقديـ الكتاب لمخميفة العباسي الناصر لديف اهلل . -ِ
                                           

 كادم مطبعػػة، ط/  مصػػر بػػأرض المعاينػػة كالحػػكادث المشػػاىدة األمػػكر فػػياإلفػػادة كاالعتبػػار  (ُ)
 . ْ،  ىػُِٖٔ األكلى الطبعة،  النيؿ
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الخميفة بأخبار البالد الكاقعة تحػت سػمطتو كالبعيػدة عػف رؤيتػو ،  اطالع -ّ
 كيقصد بذلؾ مصر.

يقصػد  –حتى ييعمـ خكاص الخميفة كرعاياه بما ىػـ فيػو مػف نعػـ جزيمػة  -ْ
بفضػػؿ كجػػكد الخميفػػة  –بيػػذا حفػػظ اهلل ليػػـ مػػف تمػػؾ المجاعػػة الميمكػػة 

 أمير المؤمنيف بينيـ .
ح كتمجيػد الخميفػة الناصػر ككصػفو كقد بػالغ عبػد المطيػؼ البغػدادم فػي مػد

مػاـ العصػر  بأكصاؼ ال تميؽ إال بحؽ الرسؿ كمف ذلػؾ قكلػو عنػو " صػاحب األمػر كا 
إماـ األناـ كمفترض الطاعػة بمكجػب شػريعة اإلسػالـ خميفػة اهلل فػي أرضػو كمنتيػى 
مقر كحيو كالقػيـ عمػى العػالـ بإمضػاء أمػر اهلل تعػالى كنييػو سػيدنا كمكالنػا الناصػر 

 أمير المؤمنيف ذم المكاقػؼ المقدسػة النبكيػة ، الطػاىرة الزكيػة ، المسػجدة لديف اهلل
المعظمة اإلمامية ، الباىرة أنكارىا الزاىػرة آالؤىػا ، لػئال ينطػكم عػف العمػـك الشػريفة 
ف تنامػػت ،  ف تراخػػت ، أك يخفػػى بعػػض أحػػكاؿ رعايػػاه كا  شػػيء مػػف أخبػػار بػػالده كا 

كف بحظيرة قدسو ، كالطائفكف بحػـر كعبتػو كليعمـ حفدة سدتو كخكاص دكلتو كالعاكف
، مقدار ما يدفع اهلل تعالى عنيـ بو ، فيزدادكا هلل تعالى شكرا ؛ ليزيػدىـ بػدكاـ دكلػة 
أميػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػؤمنيف عمػػػػػػػػػػػييـ فضػػػػػػػػػػػال كمػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػاف اهلل ليعػػػػػػػػػػػذبيـ كأنػػػػػػػػػػػت 
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ف كانػت العمػـك النبكيػة إلييػا االنتيػاء فػإف (ُ)فييـ ، كعمى العبد التقرب باإلنياء ، كا 
ف كاف يعمـ السر كأخفػى ، ليظيػر عمػى اهلل  سبحانو كتعالى تعبد أف يدعى جيرا ، كا 

الجػػكارح مػػا تكمػػف الضػػمائر ، فيكمػػؿ لممػػرء المسػػمـ مراتػػب اإليمػػاف الػػثالث : عقيػػدة 
بالقمب ، كقػكؿ بالمسػاف ، كعمػؿ بػالجكارح ، جعمنػا اهلل ممػف ترقػى إلػى ىػذه الدرجػة 

ات اهلل عميػػو كعمػػى الخمفػػاء الراشػػديف صػػمك  –فػػي طاعتػػو بطاعػػة خميفتػػو فػػي أرضػػو 
 . (ِ)"  -قبمو 

ثـ انتقؿ عبد المطيؼ البغدادم بعد ذلؾ إلػى نػص الكتػاب كالػذم كصػؼ فيػو 
 مقالتيف : مشاىداتو في رحمتو إلى مصر كقسمو إلى 

 فأما ادلقالت األَىل فقسمٍا إىل ستت فصُ  َحمتُاٌا كالتايل:
: كتنػػاكؿ فيػو فػي البدايػػة (ّ)مػة(الفصػؿ األكؿ بعنػكاف : ) خػػكاص مصػر العا

كصػػفا جغرافيػػا دقيقػػا ألرض مصػػر مػػف جنكبيػػا إلػػى شػػماليا ممػػا يػػدؿ عمػػى تمكنػػو 
إفَّ أرض مصر مف البالد العجيبة اآلثػار، الغريبػة كرحالة في مجاؿ الجغرافيا فقاؿ: " 

األخبػػار، كىػػي كادو يكتنفػػو جػػبالف شػػرقٌي كغربػػٌي، كالشػػرقٌي أعظميمػػا يبتػػدياف مػػف 
                                           

( ، كىذه مبالغة غير مقبكلة منو فيذه اآلية مقصكد بيا النبي  ّّسكرة األنفاؿ مف اآلية )  (ُ)
صػمى اهلل  –، كأف اهلل يحفظ األمة مف العذاب بفضػؿ كجػكد النبػي  –صمى اهلل عميو كسمـ  –

محمػد بػف .الطبػرم )أبػك جعفػر  مقيـ بيف أظيرىـ كىكنزؿ بيـ العذاب ال يي كأنو  –عميو كسمـ 
،  : جػامع البيػاف فػي تأكيػؿ القػرآف ـ ( ِِٗق/  َُّت جرير بف يزيد بف كثير بػف غالػب 

 ُّ ـَََِ /ىػ َُِْالطبعة األكلى ، ، رسالةمؤسسة ال ، ط/ : أحمد محمد شاكر تحقيؽ
/  ىػػُّّٗ تمحمد األميف بف محمد المختار بف عبد القػادر الجكنػي الشػنقيطي )،  َٗٓ/ 

دار الفكػػر لمطباعػػة ك النشػػر ك  ، ط/ أضػػكاء البيػػاف فػػي إيضػػاح القػػرآف بػػالقرآف:  (ـ ُّٕٗ
 . ِّٓ/  ٓـ ُٓٗٗ /ىػ ُُْٓ، بيركت  -التكزيع 

 . ْالعتبار ، اإلفادة كا (ِ)
 . ٕ – ٓاإلفادة كاالعتبار ،  (ّ)
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كيتقارباف بأسنا حتى يكادا يتماساف، ثـ ينفرجاف قميال قميال، ككٌمما امتٌدا طكال أسكاف 
انفرجػػا عىرضػػان، حتػػػى إذا حاذيػػا الفسػػطاط كػػػاف بينيمػػا مسػػافة يػػػـك فمػػا دكنػػو، ثػػػـ 

كجميعي شيعىبو  أسافؿ األرضبكالنيؿي ينسابي بينيما كيتشعَّب ، يتباعداف أكثر مف ذلؾ 
كىذا النيؿ لو خاصتاف: األكلػى، بيعػد مرمػاه، فإٌنػا ال نعمػـ . (ُ)تصبو في البحر المال 

كزعمكا ، في المعمكرة نيران أبعد مسافةن منو، ألٌف مباديو عيكفه تأتي مف جبؿ القمر 
أف ىػػذا الجبػػؿ كراء خػػط االسػػتكاء بإحػػدل عشػػرة درجػػة، كعػػرض أسػػكاف كىػػي مبػػدأ 

أقصػى أرض أرض مصر اثنتاف كعشركف درجة كنصؼ درجة، كعػرض دميػاط كىػي 
مصر إحدل كثالثكف درجة كثمث درجة، فتككف مسافة النيؿ عمى خط مسػتقيـو ثالثػان 
كأربعيف درجة تنقص سيدسا كمساحة ذلؾ تقريبا تسعمائة فرسخ، ىذا ًسكل ما يأخػذ 

أنػو  : مف التعري  كالتكريب فإف اعتيبر ذلؾ تضاعفت المساحة جدان.كالخاصة الثانية
، ألنػو يبتػدئ بالزيػادة عنػد انتيػاء (ِ)ار كنشػيش الميػاهيزيد عند نضكب سائر األنيػ

كتتنػاىى زيادتػو عنػد االعتػداؿ الخريفػي، كحينئػذ تيفػت  التوػرع كتفػيضي ، طكؿ النيار 

                                           

يقصد بأسافؿ األرض : منطقة الدلتا ، كقد استخدـ عبد المطيؼ البغدادم ىذا التعبير لمداللػة ( ُ)
عمى الدلتا في أكثر مف مكضع مف الكتاب ، كيفيـ مف التعبير أنو كاف لمنيؿ أكثر مف فػرعيف 

ي عشر الميالدم عمى حد تعبير عبد الرحمف الشػيخ في أكاخر القرف السادس اليجرم / الثان
. عبد المطيؼ البغدادم : رحمة عبد المطيؼ البغدادم في مصر أك كتاب اإلفادة كاالعتبار في 

، تقديـ : د/ عبد الػرحمف عبػد اهلل الشػيخ ،  مصر بأرض المعاينة كالحكادثاألمكر المشاىدة 
 ُّْـ ، سمسمة األلؼ كتاب الثاني رقػـ )  ُٖٗٗط/ الييئة العامة لمكتاب ، الطبعة الثانية 

 ( . ِىامش )  ٓٓ( ص 
ػبى كقيػؿ نشيش المياه جفافيا ، ( ِ) ٍكضي يىًنشو نىٌشػان كنىًشيشػان يىػًبسى ماؤيىمػا كنىضى كنىشَّ الغىًديري كالحى

 . ِّٓ/  ٔ. ابف منظكر : لساف العرب  نىشَّ الماءي عمى كجو األىرض نىًشؼى كجؼَّ 



 

  

 

 
 في العصر األيكبي كما صكرىا الرحالة عبد المطيؼ البغدادمالمجاعة في مصر 

 

ّٕٔٔ 

عمى األراضي، كعمَّة ذلؾ أفَّ مكادَّ زيادتو أمطار غزيرةه دائمةه كسػيكؿه متكاصػمةه تمػدوه 
 . (ُ)"  في ىذا األكاف

بمصر كأنيا نػادرة بالصػعيد ككثيػرة فػي الشػماؿ لكنيػا ثـ تحدث عف األمطار 
ال تفػػي بحاجػػة الزراعػػة ، كأف أمطػػار اإلسػػكندرية كدميػػاط غزيػػرة ، ثػػـ كصػػؼ أرض 
مصػر ككيفيػػة زراعتيػػا، ثػػـ تحػػدث عػػف الريػاح .ثػػـ تحػػدث عػػف فصػػكؿ السػػنة كأثرىػػا 

أخػصَّ  كمنيا أف الفصكؿ بيا متغيِّرةه عف طبيعتيا التي ليػا فػإفَّ عمى مصر فقاؿ : " 
األكقاًت بالييبس في سائر البالد، أعنػي الصػيؼ كالخريػؼ تكثػر فيػو الرطكبػة بمصػر 

فأٌما سائر البالد  بمدِّ نيميا كفيًضو ألٌنو يمد في الصيؼ كيطبؽ األرض في الخريؼ.
أعنػػي  -فػػأٌف مياىيػػا تػػنشو فػػي ىػػذا األكاف، كتغػػزري فػػي أخػػصِّ األكقػػات بالرطكبػػة 

إذ ذاؾى تككفي في غايػة القحكلػة كالييػبس كليػذه العمػة تكثػر  كمصر -الشتاء كالربيع 
، كلػػـ يػػنس عبػػد المطيػػؼ البغػػدادم مينتػػو كطبيػػب (ِ)" عفكنتيػػا كاخػػتالؼي ىكائيػػا 

كتغميػب فتحدث عف األمراض المنتشػرة بمصػر فػي فصػمي الخريػؼ كالشػتاء فقػاؿ : " 
مٌيػة، كقٌممػا تجػدي فػييـ عمى أىميا األمراضي العفنٌية الحادثة عف أخػالطو صػفراكيةو كبمغ

أمراضػػا صػػفراكية خالصػػة، بػػؿ الغالػػب عمػػييـ الػػبمغـ حتٌػػى فػػي الشػػباب كالمحػػركريف، 
ككثيرا ما يككف مع الصفرأخاـ، كأكثر أمراضيـ في آخػر الخريػؼ كأكؿ الشػتاء لكنيػا 
يغمػػػبي عمييػػػا حميػػػد العاقبػػػة، كتقػػػؿو فػػػييـ األمػػػراض الحػػػادة كالدمكيػػػة الكحيػػػة، كأمػػػا 

يغمػػبي عمػػييـ الترىوػػؿ كالكسػػؿ كشػػحكب المػػكف ككمكدتػػو، كقمَّمػػا تػػرل فػػييـ أصػػٌحاؤيىـ ف
مشػػبكبى المػػكًف ظػػاىر الػػدَّـ، كأمػػا ًصػػبيانييـ فضػػاككف يغمػػب عمػػييـ الدَّمامػػةي كقمَّػػػة 

ٌنما تحدثي ليـ البدانةي كالقسامة غالبا بعد العشريف  .(ّ)" النضارة كا 
                                           

 . ٓاالعتبار، اإلفادة ك  (ُ)
 . ٔنفسو ،  (ِ)
 نفسو . (ّ)
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ف ناحيػة السػمرة ثـ تحدث عف ذكاء المصرييف كسببو ككصؼ أىؿ مصػر مػ
كأما ذكاؤىـ كتكقودي أذىانيـ كخفَّػة حركػاتيـ، فمحػرارة بمػًدىـ الذاتيػة كالبياض فقاؿ : " 

ألفَّ رطكبتو عرضية، كليذا كػاف أىػؿ الصػعيد أفحػؿ جسػكمان كأجػؼو أمزجػة، كالغالػب 
 عمييـ السمرة ككاف ساكنك الفسطاط إلى دمياط أرطب أبدانان، كالغالب عمييـ البيػاض

 "(ُ). 
ثػػـ ذكػػر سػػبب اختيػػار قػػدماء المصػػرييف لفصػػؿ الخريػػؼ ليكػػكف بدايػػة العػػاـ 

كلٌما رأل قدماءي المصرييف أٌف عمارة أرضيـ إٌنما ىػي بنيًميػا، جعمػكا عندىـ فقاؿ : " 
 .(ِ)"  ؾ عند بمكغ النيؿ الغاية القصكل مف الزيادةػؼ كذلػأٌكؿ سنتيـ أكٌؿ الخري

                                                    ػػػكري (ّ)ا ػػػالصب  ػػػكب ريػػف ىبػػـ عػػػتكم ـػػث
كمنيػػا أف بمصػػر كأكقػػات ىبكبيمػػا كالفكائػػد الطبيػػة لػػري  الصػػبا فقػػاؿ : "  (ُ)الجنػػكب

با محجكبة عنيـ بجبميا الشرقي المسمَّى المقطَّػـ، فإنَّػو يسػتر عنيػا ىػذه الػري   الصَّ

                                           

 . ٔ،  اإلفادة كاالعتبار (ُ)
 . ٕنفسو،  (ِ)
ػبا: ريػ ه،  (ّ) تيػبَّ مػػف مكضػع مطمػع الشػػمس إذا اسػتكل الميػػؿ تسػػتقبؿ القبمػة ػ كىػي ريػػ  معركفػة الصى

 كالنيار، تقكؿ منو: صبت تصبك صبكا. كتزعـ العرب أف الدبكر تزع  السػحاب كتشخصػو فػي اليػكاء
ثـ تسكقو، فإذا عال كشفت عنو كاستقبمتو الصػبا فػردت بعضػو عمػى بعػض حتػى يصػير كسػفا كاحػدا، 

أبػػك عبػػد  الخميػػؿ بػػف أحمػػد ) كالجنػكب تمحػػؽ ركادفػػو بػػو كتمػػده مػػف المػػدد، كالشػماؿ تمػػزؽ السػػحاب.
 كتػاب العػيف:  (ـ  ٖٕٔ/  ىػػَُٕ تالرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم 

األزىػػرم )   ُٗٔ/  ٕ دار كمكتبػػة اليػػالؿ ، ط/ : د ميػػدم المخزكمػػي، د إبػػراىيـ السػػامرائيتحقيػػؽ ،
 التراث إحياء دارـ ( : تيذيب المغة ، ط/ ُٖٗىػ /  َّٕت  األزىرمبف  أحمد بف محمد منصكر أبك

أبػػك نصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد  ، الجػػكىرم ) َُٖ/  ُِ ـََُِ ، الطبعػػة األكلػػىبيػػركت -العربػػي
تحقيػؽ: أحمػد عبػد ، لصػحاح تػاج المغػة كصػحاح العربيػة: ا(ـ ََُّ/  ىػّّٗ تلجكىرم الفارابي ا

 . ِّٖٗ/  ٔ ـ ُٕٖٗ /  ىػَُْٕالطبعة الرابعة ،  بيركت –دار العمـ لممالييف ، ط/ الغفكر عطار
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صةن الميَـّ إاٌل نكبان، كليػذا اختػار قػدماء المصػرييف أف الفاضمة كقٌمما تيبو عمييـ خال
يجعمػػكا مسػػتقر الممػػؾ منىػػؼ كنحكىػػا ممػػا يبعػػد عػػف ىػػذا الجبػػؿ الشػػرقي إلػػى الغربػػي 
كاختػػار الػػرـك اإلسػػكندرية كتجنَّبػػكا مكضػػع الفسػػطاط، لقربػػو مػػف المقطَّػػـ فػػإفَّ الجبػػؿ 

ر طمكعيػا يستري عما فػي ًلٍحًفػو أكثػر ممَّػا يسػتر عمػا بعيػدى منػو، ثػ ـ إفَّ الشػمس يتػأخَّ
عمييـ فيقٌؿ في ىكائيـ النضػ ي كيبقػى زمانػا عمػى نيػكة الميػؿ، كلػذلؾ تجػد المكاضػعى 

ػبا مػف أرض مصػر أحسػف حػاالن مػف غيرىػا  كلكثػرىة رطكبتيػا يتسػارع ، المنكشفة لمصَّ
العففي إلييا، كيكثري فييا الفأري كيتكلَّد مف الطيف 
ران مػا كالعقارب كتكثر بقكص كثي، (ِ)

تقتؿ بمبسيا كالبؽو المنتفي كالذبابي كالبراغيثي تدـك زمانان طكيال.كمنيػا أف الجنػكب إذا 
ىبَّت عندىـ في الشتاء كالربيع كفيما بعد ذلؾ، كانت باردة جداى كيسػمكنيا المريسػي 

، كسػبب بردىػا، مركرىػا عمػى (ّ)لمركرىا عمى أرض المريس كىي مف بالد السػكداف

                                                                                                           

ري  الجنكب : ىي الري  التي تيب مف جنكب البالد كىي أشد الريػاح حػرارة ، كتسػمى أيضػا  (ُ)
                العبيػػػػػدم الحسػػػػػيني القػػػػػادر عبػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف أحمػػػػػدالري  المريسػػػػػية. المقريػػػػػزم )بػػػػػ
 -العمميػػة الكتػػب دار، ط/ كاآلثػػار الخطػػط بػػذكر كاالعتبػػار المػػكاعظ:  (ـ  ُُْْ/ ىػػػْٖٓ ت

 بػفا اهلل عبػد بف محمد اهلل عبد أبك، الحميرم ) ٖٓ/  ُ ىػ ُُْٖ األكلى، الطبعة،  بيركت
: ؽيػػحق، تاألقطػػار خبػػر فػػي المعطػػار الػػركض:  (ـ ُْٓٗ/  ىػػػََٗ تالًحميرىػػ المػػنعـ عبػػد

 الطبعػة  السػراج دار مطػابع عمػى طبػع، بيػركت - لمثقافػة ناصػر مؤسسة، ط/ عباس إحساف
 . ّٖٓ، ـ َُٖٗ الثانية،

كمكضكع تكالد الفئراف مػف الطػيف مػف مػزاعـ كخرافػات العامػة، كقػد نقػؿ البغػدادم ىػذا الكػالـ  (ِ)
أنو مسمـ بو مف غير نقد كال تفنيد ، كما كاف لو أف يذكر ىذا مف غير أف يبيف أنو مف عمى 

 خرافات العامة .
لييا تضاؼ الري  المريسيةتي تد المبالالمريس :ىك اسـ ل (ّ)  .تصؿ مف بالد النكبة بأسكاف ، كا 
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أٌياما متكالية، عادت إلى حرارتيػا  كالدليؿ عمى صٌحة ذلؾ أٌنيا إذا دامتًبرىؾو كنقائع، 
 . (ُ)"الطبيعية كأسخنت اليكاء كأحدثت فيو يىبسان 

فتكمـ عبد  (ِ)" فيما تختص بو مف النباتفجعمو بعنكاف : " الفصؿ الثانيأما 
لتػي عف أنػكاع النباتػات ا -بتمكف المتخصص في عمـ النباتات  -المطيؼ البغدادم 

 يثبػت أقػكاؿفي بعض األحيػاف  كافف ا  ك إنتاجيا، مصر متفردة بيا أك متميزة في  عدٌ 
، بؿ يسكؽ األدلػة عمػى صػدؽ زعميػـ ، كذلػؾ تمحيص أك تدقيؽ نقد أك العامة بال 

كزعمػكا أفَّ شػجر المػكز فػي األصػؿ مركػب مػف قمقػاس كنػكل النخػؿ تجعػؿ " : كقكلو
ف كػاف سػاذجا مػف دليػؿ يشػيد لػو النكاة في جكؼ القمقاسػة كتغػرس، كىػذا ا لقػكؿ كا 

فالحس يسكغو، كذلؾ أنو تجد لشجرتو سعفا كسعؼ النخؿ سكاء، إاٌل أنؾ ينبغػي أف 
تتخيػػؿ الخػػكص اتصػػؿ بعضػػو بػػبعض، حتػػى صػػار كأنػػو ثػػكب حريػػر أخضػػر قػػد نشػػر 
أكراقو خضرا ترؼو ريا كطراءة، ككأفَّ الرطكبة اكتسػبيا مػف القمقػاس كالشػكؿ اكتسػبو 

، كأنت تعمـ أف تشقؽ سعؼ النخؿ إلى الخكص إنمػا كػاف مػف قبػؿ اليػبس مف النخؿ
الغالػػب عمػػى مػػزاج النخػػؿ، كلكثػػرة رطكبػػة المػػكز بقػػي سػػعفو متصػػؿ الخػػكص كلػػـ 
يتشقؽ، فعمى ىذا يككف القمقاس لو بمنزلة الماء، كالٌنخؿ بمنزلػة الصػكرة، كأنػت إذا 

ايا كالخيكط التي تجدىا فػي تأٌممت خشب المكًز ككرقو بعد يبسو ألفيت بو تمؾ الشظ
يػا  مىػت بينيػا، كمػألت فيرىجى جذع النخؿ كسعفو، إاٌل أنؾ تجدىا مشػكبة برطكبػة قػد ألحى

ف كاف القمقاس ال ينفؾو مف ذلؾ   .(ّ)" كا 
كتنػػاكؿ فػػي ىػػذا الفصػػؿ أنػػكاع عػػدة مػػف النباتػػات التػػي تػػزرع بمصػػر مثػػؿ: 

، ثـ ذكػر الممكخيػة فكصػفيا البامية كالتي كصفيا كصفا دقيقا ، كذكر كيفية طبخيا 
                                           

 . ٕاإلفادة كاالعتبار ،  (ُ)
 . ُٕ - ٕ،  نفسو( ِ)
 . ُِاإلفادة كاالعتبار ، ( ّ)
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َّٕٕ 

ككصؼ كيفية طبخيا كأقكاؿ العمماء فييا ، ثـ تحدث عف شجر المبخ فكصفو كصػفا 
دقيقا ، ثـ ذكر أقكاؿ العمماء فيو ، ثـ تكمـ عف الجميز فكصؼ ثمره ككيفية جمعو ، 
ثـ كصؼ شػجره ، كذكػر اسػتعماالت شػجره ، كأقػكاؿ العممػاء فيػو ، ثػـ ذكػر البمسػاف 

بمصػػر ككيفيػػة جمعػػو كأقػػكاؿ بعػػض العممػػاء عنػػو ، ثػػـ تحػػدث عػػف  كمكػػاف كجػػكده
 القمقاس ككصفو ككيفية طبخو ككصؼ شجره ككرقو كفكائده .

كما تناكؿ بعض النباتات كاألشجار األخرل مثؿ المكز ، كالميمكف ، كالبمسـ 
، كالتفاح ، كالنخؿ، كالذرة ، كالسنط ، كالخيار ، كالبطيخ ، كالفكؿ كغيرىا مف 

 تات التي تحدث عنيا بالتفصيؿ .النبا
فػذكر أكال  (ُ)مػف الحيػكافمصػر مػا تخػتص بػو كالفصؿ الثالػث : تنػاكؿ فيػو 

الحيكانػػات البريػػة فتحػػدث عمػػا يعػػرؼ اآلف بمػػزارع الػػدجاج كسػػماىا حضػػانة الفػػراري  
كذكر عف ىذه المزارع تفاصيؿ رائعة عف كيفية بناء المعامؿ ككصفيا كصفا دقيقػا ، 

يؿ مراحػػؿ خػػركج الػػدجاج مػػف البػػيض ، كذكػػر أفضػػؿ األكقػػات فػػي ثػػـ كضػػ  بالتفصػػ
إنشاء تمؾ المزارع . ثـ تحدث عف الحمير في مصر ككصفيا كذكر أثمانيا ، ككػذلؾ 
تكمـ عف البقر كأفضؿ أنكاعيا ، كالخيؿ كثمنيا ، كالبغاؿ ككيفية الحصكؿ عمييا مف 

 تكاثر الخيؿ كالحمير .
كر التماسػي  ككثرتيػا بمصػر خاصػة فػي ثـ تحدث عف الحيكانات البحرية فذ

نتاجيػػا ، كالفكائػػد  الصػػعيد األعمػػى ككصػػفيا كصػػفا دقيقػػا ، كتحػػدث عػػف بيضػػيا كا 
الطبية المستخرجة منيا ، ثـ تحدث عف الدلفيف كمكاف كجكده ، األسقنقكر )الكرؿ( 
، ككػػذلؾ عػػف فػػريس البحػػر ) فػػرس النيػػر( كسػػماه خنزيػػر المػػاء ، ككصػػفو كصػػفا  

اىده ، كما تحدث عف بعض األسماؾ مثؿ سمؾ الرعاد ، كسمؾ السرب دقيقا ألنو ش
 ، كالترسة التي شاىدىا باإلسكندرية .

                                           

 . ِّ - ُٕ،  نفسو( ُ)
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فتحػػدث فػػي  (ُ)كالفصػػؿ الرابػػع فػػي اختصػػاص مػػا شػػكىد مػػف آثارىػػا القديمػػة
بدايتو عف األىػراـ ككصػفيا كصػفا دقيقػا ، لكنػو ذكػر أف بنػاء سػكر القػاىرة كقنػاطر 

كىػذا مػا سػأتناكلو بالتفصػيؿ فػي نيايػة ىػذا  -الصػغيرة   الجيزة كاف بأحجار األىػراـ
 . -القسـ 

 ثـ تحدث عف الممؾ العزيز بف يكسؼ كمحاكلتو ىدـ اليـر األصغر .
ثـ تحدث عف المغارات المكجكدة بمصر بجكار األىراـ ككصفيا كصػفا دقيقػا 
، ثػػـ تحػػدث عػػف أبػػك اليػػكؿ كتعجػػب مػػف تناسػػب أعضػػاء كجيػػو ، ثػػـ ذكػػر اآلثػػار 

ماثيؿ المكجكدة بعيف شمس ككصفيا كصفا دقيقػا ، ثػـ تعجػب مػف ميػارة نحتيػا  كالت
كذكر المسالت بعيف شمس ، ثـ انتقؿ لمحديث عػف المسػالت باإلسػكندرية ، كعمػكد 

خزانػػة الكتػػب التػػي السػػكارم ، كمشػػاىدتو لنحػػك أربعمائػػة عمػػكد مكسػػكرة ، ثػػـ ذكػػر 
ذا الكػالـ عػار مػف الحقيقػة كىػ –بف العاص بإذف عمر رضػي اهلل عنػو كأحرقيا عمر 

 كما سأكض  .
ثـ ذكر منارة اإلسكندرية ككصفيا ، كانتقؿ بعد ذلؾ لمحديث عف مدينة منؼ 
بػػالجيزة فكصػػفيا ككصػػؼ بعػػض التماثيػػؿ المكجػػكدة بيػػا كصػػفا دقيقػػا ، كتكمػػـ عػػف 
محػػاكالت الحكػػاـ لمحفػػاظ عمػػى اآلثػػار كمنػػع تخريبيػػا أك سػػرقة محتكياتيػػا ، كتنػػاكؿ 

الت كاألشياء التي تكجد في مقابر الفراعنة بجكار جثث المكتى كالجكاىر بالحديث اآل
كالحمػػػى كالمشػػػػغكالت الذىبيػػػػة كاآلالت التػػػي كػػػػانكا يسػػػػتعممكنيا ، ثػػػـ تحػػػػدث عػػػػف 

 الحيكانات المكجكدة في مدافف الفراعنة .
 –ثـ ذكر أف األىراـ ال يكجػد ليػا ذكػر فػي التػكراة كال فػي غيرىػا مػف الكتػب 

، كفيو رد عمى ادعاء الييكد أنيـ بنػاة األىػراـ أك أنيػـ شػارككا  -حي  كىذا كالـ ص
 في بناءىا .

                                           

 . ّٖ - ِّاإلفادة كاالعتبار ، ( ُ)
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 (ُ)أمػا الفصػؿ الخػامس فعنكانػو )مػا شػكىد بيػا مػف غرائػب األبنيػة كالسػػفف(
تحدث فيو األبنية في مصر كما في بنائيا مف ىندسة بارعة ككصفيا كصفا دقيقا ، 

تحػدث عػف مػكاد البنػاء مػف حجػارة  ككصؼ شكارعيا كما تتميز بػو مػف اتسػاع ، ثػـ
كطكب أحمر ، كغيرىا ، ثـ كصؼ الحمامات كاتقاف بنائيا كتناكليا بالكصؼ الدقيؽ 

 ، ثـ كصؼ السفف كأصنافيا كأشكاليا .
عػػف كحديثػػو (ِ)أمػػا الفصػػؿ السػػادس فجػػاء بعنػػكاف ) فػػي غرائػػب أطعمتيػػا (

عميػػو حػػاؿ المطػػبخ  المصػػريكف يعػػد تسػػجيال دقيقػػا لمػػا كػػاف تناكليػػااألطعمػػة التػػي ي
؛ فتناكؿ بالتفصػيؿ أنػكاع األطعمػة كالحمكيػات كالمشػركبات فػي مصػر المصرم آنذاؾ

مثؿ : النيدة ، كدىف بذر الفجؿ ، كالدجاج ، كالحمكيػات المصػنكعة مػف السػكر مثػؿ 
الكردية كالزنجبيمية كأقراص الميمكف ، كاستعماؿ الفستؽ فػي الطعػاـ كفكائػده الطبيػة 

ككيفية صناعتيا ، ثـ تحدث عف طعاـ الممكؾ كأرباب الترؼ مثؿ  ، كىريسة الفستؽ
: رغيػػؼ الصػػينية الػػذم كصػػؼ صػػنعو كصػػفا دقيقػػا ، ثػػـ تحػػدث عػػف طعػػاـ العػػكاـ 
كالفقػػراء كشػػرابيـ ، ثػػـ ذكػػر غرائػػب فػػي مػػأككالت المصػػرييف كأكػػؿ الفئػػراف كالثعػػابيف 

طػػيخ ، كعػػف أكػػؿ كميتػػة الحميػػر كالػػدكاب ، ثػػـ ذكػػر اتخػػاذ المصػػرييف لمنبيػػذ مػػف الب
 السمؾ بدمياط كطبخو مثمما يطبخ المحـ .

لكثػػرة مػػا يصػػنع فػػي مصػػر مػػف الحمكيػػات المتخػػذة مػػف السػػكر كىػػي نظػػرا ك 
استخداميا فػي التػداكم مػف  باإلشارة إلىالبغدادم عبد المطيؼ فقد اكتفى ، الشائعة 
عمى  خاص لى كتابإأنيا تحتاج ك لكثرة أصنافيا  لـ يذكرىا بالتفصيؿ نظراك  األمراض

أمػػػا الحمكيػػػات المتخػػػذة مػػػف السػػػكر، فأصػػػناؼ كثيػػػرة، يػػػؤدم فقػػػاؿ : "  حػػػد تعبيػػػره
استقصاؤىا إلى الخركج عف الغرض كيحكج إلػى كضػع كتػاب ميفػرد، كقػد ييتخػذ منيػا 

                                           

 . ُْ - ّٖاإلفادة كاالعتبار ، ( ُ)
 . ّْ - ُْ،  نفسو( ِ)
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ما يصم  لمداكاة األمراض كألرباب الحمية مف المرضػى كالنػاقييف إذا تاقػت أنفسػيـ 
 . (ُ)"  إلى الحمكل

 رد في القسـ األكؿ ) المقالة األكلى ( مف الكتاب.ىذا ممخص ما ك 
 أما القسـ الثاني ) المقالة الثانية ( فقسمو إلى ثالثة فصكؿ : 

 النيػػػؿ ككيفيػػػة زيادتػػػو كنقصػػػانو فػػػيفأمػػػا الفصػػػؿ األكؿ فجػػػاء بعنػػػكاف : ) 
مف أىمية لممصرييف ، فقد اتض  لمرحالة عبد المطيؼ منيؿ للما ذلؾ ك ( كقكانيف ذلؾ

اىػتـ بالحػديث عػف  ؛ لػذاعيشػيـ ممحػكر حيػاة المصػرييف كمنػاط  النيؿ فأم لمبغداد
.فتكمـ فػػي البدايػػة عػػف مقػػدار الزيػػادة ىػػذا النيػػر كمجػػراه كمكاسػػـ فيضػػانو كمنابعػػو

 كالنقصاف في النيؿ فقاؿ :
كنياية ما تدعك إليو الحاجة مف الزيػادة ثمػاني عشػرة ذراعػا فػإف زاد عمػى " 

عمية ككأنو نافمة، كعمى جية التبرع كنياية ما يزيد عمى ذلؾ، فإنو يركم أمكنة مست
جيػػة النػػدرة أصػػابع مػػف عشػػريف ذراعػػا كعنػػد ذلػػؾ تىسػػتبحر أمكنػػة يػػدـك مكػػثي المػػاء 
عمييػػا، فتفػػكت زراعتيػػا كيبػػكر مػػف الػػبالد ممػػا عادتػػو أف ييػػزرع نحػػك ممػػا ركل ممػػا 

يف نيايػػة عاداتػػو أف يشػػرؽ، كلنسػػـ الثمػػاني عشػػرة نيايػػة الضػػركرم كلنسػػـ العشػػر 
اإلفػراط ككػؿ نيايػػة بػيف ىػاتيف فميمػػا ابتػداء يقابميػا، فابتػػداء الضػركرم سػت عشػػرة 
ػراج كيػدكم بػو نحػك نصػؼ الػبالد  ذراعا كيسمى ماء السػرطاف، إذ عنػده يسػتحؽ الخى
كيغؿ مف القكت بمقػدار مػا يحػاف أىػؿ الػبالد سػننيـ جمعػا مػع تكسػع كيػركم سػائر 

ى سػػت عشػػرة ذراعػػا إلػػى ثمػػاني عشػػرة، كىػػذا يقػػؿ الػػبالد المعتػػادة بػػالرم بمػػا زاد عمػػ
بمقػدار مػػا يميػر أىػػؿ الػبالد سػػنتيف فصػػاعدا، كأمػا مػػا نقػص عػػف سػت عشػػرة ذراعػػا 

                                           

 . ِْاإلفادة كاالعتبار ،  (ُ)
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فيػػركم بػػو مػػا ىػػك دكف الكفايػػة كال تحصػػؿ منػػو ميػػرة سػػنتيـ، كيكػػكف تعػػٌذر القػػكت 
 .(ُ)" بمقدار نقصانو عف ست عشرة ذراعا

مػة النيػؿ ، ثػـ ذكػر مقػدار ميػاه ثـ ذكر معنى شرقت البالد ، ككذلؾ معنى كم
كاتفػؽ أف زيػادة النيػؿ بمغػت سػنة سػت : " سػت كتسػعيف كخمسػمائة النيؿ في سػنة 

حػدل كعشػريف إصػبعا، كىػذا المقػدار نػادر  كتسعيف كخمسمائة اثنتي عشػرة ذراعػا كا 
جدا، فأنو لـ يبمغنا منذ اليجرة إلػى اآلف، أٌف النيػؿ كقػؼ عمػى ىػذا الحػد قػٌط إاٌل فػي 

كخمسيف كثمثمائة، فإٌنو كقػؼ عمػى دكف ىػذا المقػدار بػأربع أصػابع، كأمػا سنة ست 
كقكفػػو عمػػى ثػػالث عشػػرة ذراعػػان كأصػػابع، فإنػػو كقػػع نحػػك سػػت مػػرات فػػي ىػػذه المػػدة 
الطكيمة، كأمػا أربػع عشػرة ذراعػا كأصػابع، فأنػو كقػع نحػك عشػريف مػرة، كأمػا خمػس 

 .  (ِ)" عشرة ذراعا فأكثر مف ذلؾ كثيرا
جاريػة  أف العادةزيادة النيؿ في تمؾ السنة بالتفصيؿ فقاؿ : " ثـ ذكر أحكاؿ 

ـٌ تػنحٌط،  أف تبتدئ الزيادة مف أبيػب كتعظػـ فػي مسػرل كتتنػاىى فػي تػكت أك بابػو ثػ
فدخؿ أبيب في ىذه السنة كابتدأ النيؿ يتحرؾ بالزيادة ككػاف قبػؿ ذلػؾ بنحػك شػيريف 

و ذفػرة كرييػة كعفكنػة قد بدت فػي مائػو خضػرة سػمقية، ثػـ كثػرت كظيػرت فػي رائحتػ
ػمؽ إذا بقػي أيامػا حتػى يعفػف " . ثػـ قػاـ بعمػؿ تجربػو عمػػى طحمبيػة كأنػو عصػارة السِّ

كجعمت منػو كعػاء ضػيِّؽ الػرأس فعػاله سػحابةه خضػراء فرفعتيػا برفػؽ  الماؿ فقاؿ : "
كتركتيا تجؼ إذا بيا طحمب ال شػؾ فيػو، كيبقػى المػاء بعػد رفػع ىػذه السػحابة غيػر 

إاٌل أف طعمػػو كريحػػو باقيػػاف، كتجػػد فيػػو أيضػػا أجسػػاما صػػغارا صػػاؼ ال خضػػرة فيػػو 
نمػا يشػربكف  نباتية مبثكثة كاليباء كال ترسب كصار أرباب الًحمية يتجنبكف شػربو كا 
مػػاء اآلبػػار، كأغميتػػو بالنػػار ظٌنػػا منػػي أنػػو يصػػمي  بػػذلؾ كمػػا كٌصػػى األطبػػاء أف ييفعػػؿ 

                                           

 . ْْ،  اإلفادة كاالعتبار (ُ)
 نفسو . (ِ)
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دت عميػػو، ذلػػؾ أٌف األجػػزاء بالميػػاه المتغٌيػػرة فػػزاد طمعػػو كريحػػو كراىػػة كسػػيكا فكًجػػ
يمٌطؼ الطبخ جكىرىا فيخػتمط بالمػاء اختالطػا أشػٌد عػف  النباتية التي ىي مبثكثة فيو

األكؿ فيظير التغير في ريحو كطعمو أكثر، كيصػير ذلػؾ بمنزلػة المػاء إذا طيػبخ فيػو 
ًسمؽ أك فجؿ أك نحكه، فإف النار تمزج بػيف المػاء كلطيػؼ النبػات، كأمػا المػاء الػذم 

يػاهي قصػد األطبػاء، فيػك الػذم تغيػره بمخالطتػو أجػزاء أرضػية، فإنيػا يص م  بالطبخ كا 
 " تنفصؿ عنو بالطبخ ألف الماء حينئذ يمطؼ فترسب فيو
ثػـ أنػو دامػت خضػرتو أيامػا مػف ثـ يكاصؿ حديثو عف مػاء النيػؿ فيقػكؿ : " 

 رجب كشعباف كرمضاف، كاضمحٌمت في شكاؿ، ككاف يصحب الخضرة دكده كحيكانات،
كىذا التغير في المػاء يكػكف بالصػعيد أكثػر ألنػو أقػرب إلػى المبػدأ كالمعػدف، كانتيػت 
حدل كعشػريف إصػبعا ثػـ  زيادتو في الحادم عشر مف تكت إلى اثنتي عشرة ذراعا كا 
أنحػػط، ككرد فػػي شػػكاؿ رسػػكؿ ممػػؾ الحبشػػة كمعػػو كتػػاب يتضػػٌمف مػػكت مىطػػرانيـ 

ة ضػعيؼه كأف النيػؿ قميػؿ المػد كيمتمس عكضو، كذكر فيػو أٌف مطػرىـ فػي ىػذه السػن
ثـ تحػدث عػف تكيػف بعػض المصػرييف بمقػدار زيػادة النيػؿ كمػف ذلػؾ قكلػو  ."  لذلؾ

فإف أقباط الصعيد يزعيمكف أنيـ يتكينكف عمى مقدار الزيادة في السنة مػف فقاؿ : " 
طيف معمـك الكزف ينٌجمكنو في ليمة معركفة كيزنكنو غدكة فيجدكنو قد زاد فيحكمكف 

دار زيادتو عمى مقدار زيادة النيؿ، كقـك يتكينكف مف حمؿ النحػؿ، كقػكـ مػف مف مق
تعسيؿ النحؿ.فرأيت في الغالب مف حاؿ القاع إذا كاف أقػٌؿ ًمػف المعتػاد كانػت الزيػادة 
في تمؾ السنة أقؿ مف المعتاد ىذا حكمو األكثرم، فإف أتت الخضػرة فػي أكؿ زيادتػو 

فػإف طالػت أيػاـ الخضػرة كضػعؼ مقػدار الزيػادة  كقبيميا، قًكمى الظػفو بضػعؼ جريتػو،
قكم الظف جدا بقمَّتو، فإف دامت الخضرة في أبيػب أًذف بقمٌػة المػدِّ كعمٌػةي ىػذا ظػاىرة، 
أٌما ككف قمة القاع دليال عمى قمة الزيادة، فألٌف المطر الذم ىػك عمػى الزيػادة ينبغػي 

ة يزيد عمييا الزيادة المعتػادة أف يككف فيو مف الكثرة ما يرد القاع إلى الحالة المعتاد
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كىػذه كثػرة ال تفػػي بيػا أمطػػار كػؿ سػػنة كال تكجػد كػػؿ كقػت، مثالػػو أٌف القػاع إذا كػػاف 
ذراعػػا مػػثال فينبغػػي أف تكػػكف الزيػػادة إلػػى عشػػرأذرع ككػػكف ىػػذا أيسػػر مػػف األكؿ، 
كأيضا، فأف جرية النيؿ األصمية ماٌدتيا عيكف، كأما زيادتو فمادتيا أمطار، كنقصػاف 

يكف دليؿ عمى احتراؽ السنة كيبس اليكاء كقمة البخار فيقؿ المطػر لػذلؾ، كأيضػا الع
فإٌف المٌد الزائد عمى القاع أكثره في الغالب ثالث عشػرة ذراعػا فػإذا، كػأف القػاع ذراعػا 
أك ذراعيف ثـ زاد عميو أكثر المد كىك ثالث عشرة ذراعا، لـ يمحؽ ماء السرطاف.كأما 

ة الزيادة، فألف النيؿ الماضي يغادر نقائع كغدرانا بعضيا ككف الخضرة دليال عمى قم
ينضب كبعضيا يطحمب كيعطف كيأسػف، فػإذا مػرت بيػا أمطػار ضػعيفة اختمطػت بيػا 

فيصػػمحيا، بػػؿ  كصػٌبتيا إلػػى النيػػؿ، كلػػـ يكػػف فييػػا مػػف الكثػػرة مػػا يغمػػب عمػػى النقػػائع
حط منيػا مقػدار بعػد النقائع تغمب عمى األمطار المٌتصمة بيا فتحيميا إلى الفساد كيػن

مقػدار كيتكاصػػؿ إلينػػا، ككممػػا كانػػت األمطػػار أضػػعؼ كأقػػؿ، كانػػت أيػػاـ جػػرم الخضػػرة 
أطػػكؿ فػػإذا كانػػت أمطػػار قكيػػة، غسػػمت تمػػؾ المسػػتنقعات كغمبػػت عمييػػا كحكرتيػػا 

 .(ُ)...الخ " بسرعة، 
ىذا مػا ذكػره فػي أمػر النيػؿ ثػـ ابتػدأ الحػديث عػف المجاعػة فػي الفصػميف            

لكػف لنػا مػع مػا  –كىػذا مػا سػأتناكلو بالتفصػيؿ فػي الفصػؿ التػالي  –ني كالثالػث الثا
ذكره عبػد المطيػؼ البغػدادم كقفػة فػي مسػألة ىػدـ األىػراـ الصػغيرة فػي زمػف صػالح 

 الديف :
بالجيزة عدد كثيػر لكنيػا صػغار  -أم األىراـ  –قد كاف منيا حيث يقكؿ : " 

عمػى يػدم قراقػكش ككػاف خصػػٌيا  فيػدمت فػي زمػف صػالح الػديف، يكسػؼ بػف أيػكب،
ركميا سامي اليمػة فكػاف يتػكٌلى عمػائر مصػر، كىػك الػذم بنػى السػكر مػف الحجػارة 

                                           

 . ْٖ - ْٓاإلفادة كاالعتبار ،  (ُ)
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كأخػػذ حجػػارة ...  محيطػا بالفسػػطاط كالقػاىرة كمػػا بينيمػػا كبالقمعػة التػػي عمػػى المقٌطػـ
 .(ُ)"  ىذه األىراـ الصغار كبنى بيا القناطر المكجكدة اليـك بالجيزة

 ُضُع وقُ  : َللزد على ٌذا ادل
أف عبد المطيؼ البغػدادم لػيس شػاىد عيػاف لتمػؾ الحادثػة حتػى نسػمـ بكالمػو  أَال :
 ىذا .
بالفعػؿ بنيػت سكر القػاىرة أك قنػاطر الجيػزة بأف  ذكركجكد سند حقيقي ي: عدـ ثاوٍا

 .مف أحجار األىرامات
 ة .دعـ تمؾ الركايأدلة عقمية أك مادية مممكسة تليس ىناؾ : ثالنا 
ة ، كال نرل تمؾ النقػكش عمػى عمييا نقكش قديم مدكفاألىرامات : أف حجارة  رابعا

 األحجار المبني بيا السكر أك القناطر .
 ا .ػ: صعكبة نقؿ أحجار األىراـ مف الجيزة إلى القمعة نظرا لضخامتيا كثقمي خامسا
ف لماذا يمجأ صالح الديف كقراقكش لنقؿ الحجارة مف الجيزة مع أنػو يمكػف أ سادسا:

 . المطرية كالمقطـالقمعة مثؿ  المناطؽ القريبة مفيحصؿ عمى الحجارة مف 
: لك سممنا بصدؽ الركاية فمماذا يمجػأ ليػدـ األىػراـ الصػغيرة   مػع أف ىنػاؾ  سابعا

كالتي يمكف جمعيا كاسػتغالليا فػي في منطقة األىراـ الكثير مف األحجار المتساقطة 
 بناء السكر .

ـ يحتاج لعناء شديد كتكمفة باىظة كما ذكر ذلؾ عبػد المطيػؼ : أف ىدـ األىراثامىا 
 البغدادم نفسو.

التناقض الكاض  فػي كػالـ البغػدادم فنجػده يػذكر أف بنػاء السػكر كالقنػاطر  تاسعا :
الممػؾ العزيػز مف ىدـ األىراـ الصغيرة نجده يػذكر بعػد ذلػؾ كفػي نفػس الفصػؿ فشػؿ 

                                           

 . ِّاإلفادة كاالعتبار ،  (ُ)
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قػػاـ بػو كرجالػػو ىػك ىػػدـ بعػػض  فػػي ىػػدـ اليػـر األصػػغر ككػؿ مػػا عثمػاف بػػف يكسػؼ
الممؾ العزيز الحجارة القميمة في فترة تتجاكز الثمانية أشير كفي ىذا يقكؿ : " ككاف 

عثماف بف يكسؼ لما استقؿ بعد أبيو، سٌكؿ لو جيمة أصحابو أف ييدـ ىػذه األىػراـ 
 فبػػدأ بالصػػغير األحمػػر كىػػك ثالثػػة األثافي.فػػأخرج إليػػو الحمبيػػة كالنقػػابيف كالحجػػاريف
كجماعػػة مػػف عظمػػاء دكلتػػو كأمػػراء مممكتػػو كأمػػرىـ بيدمػػو ككٌكميػػـ بخرابػػو فخٌيمػػكا 
عندىا كحشركا عمييا الرجػاؿ كالصػنَّاع ككفػركا عمػييـ النفقػات، كأقػامكا نحػك ثمانيػة 
أشػػير بخػػيميـ كرجميػػـ ييػػدمكف كػػؿ يػػـك بعػػد بػػذؿ الجيػػد كاسػػتفراغ الكسػػع الحجػػر 

ف كاألمخػػاؿ، كقػػكـ مػػف أسػػفؿ يجذبكنػػو كالحجػػريف، فقػػكـ مػػف فػػكؽ يدفعكنػػو باألسػػافي
بالقمكس كاألشطاف، فإذا سقط سيمعمو جمبة عظيمػة مػف مسػافة بعيػدة حتػى ترتجػؼ 
لػػو الجبػػاؿ كتزلػػزؿ األرض كيغػػكص فػػي الرمػػؿ فيتعبػػكف تعبػػا آخػػر حتػػى يخرجػػكه ثػػـ 
يضػػربكف فيػػو األسػػافيف، بعػػد مػػا ينقبػػكف ليػػا مكضػػعا كيبيتكنيػػا فيػػو، فيتقطػػع قطعػػا 

ة عمػى العجػؿ حتػى تيمقػى فػي ذيػؿ الجبػؿ كىػي مسػافة قريبػة، فممػا فتسحب كؿ قطعػ
طاؿ ثكاؤىـ كنفذت نفقاتيـ كتضاعؼ نصػبيـ ككىنػت عظػاميـ كخػارت قػكاىـ، كفٌػكا 

 .(ُ)"  ةػػمحسكريف مذمكميف لـ ينالكا بغية كال بمغكا غاي
أما مسػألة أف عمػرك بػف العػاص ىػك مػف أحػرؽ مكتبػة اإلسػكندرية ؛ فيػذا 

ءات كافتػػراءات عبػػد المطيػػؼ البغػػدادم ، كالتػػي ال دليػػؿ عمييػػا ، كقػػد أيضػػا مػػف ادعػػا
، (ِ)أكرد ىػػذه الفريػػة أيضػػا بعػػض المػػؤرخيف المسػػمميف مثػػؿ جمػػاؿ الػػديف القفطػػي 

، كقػػد رد غيػػر كاحػػد مػػف البػػاحثيف عمػػى ىػػذه الفريػػة، كيكفينػػا فػػي الػػرد (ّ)كالمقريػػزم 

                                           

 . ِٔ،  ِٓدة كاالعتبار ، اإلفا( ُ)
 -العمميػػة الكتػػب دار، ط/  الػػديف شػػمس إبػػراىيـ، تحقيػػؽ : الحكمػػاء بأخبػػار العممػػاء خبػػارإ (ِ)

 . ِٔٔ،  ِٓٔ،  ـ ََِٓ /ىػ ُِْٔ األكلى الطبعة، بيركت
 . ِٕٗ/  ُالمكاعظ كاالعتبار  (ّ)
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مثمما يقاؿ ) الحؽ ما شيدت عمى ذلؾ االدعاء أف أكرد رأم ثالثة مف كتاب الغرب ك 
عطيػة، ألفريػد سولاير  بو األعداء ( كىؤالء الثالثة ىػـ ) جكسػتاؼ لكبػكف ، كعزيػز 

 بتمر ( :
كأمػا إحػراؽ مكتبػة فأما جكستاؼ لكبكف الذم يرد عمى  ىذه الفريػة بقكلػو : "  -ُ

اإلسػػكندرية المزعػػـك فمػػف األعمػػاؿ اليمجيػػة التػػي تأبيػػا عػػادات العػػرب، كالتػػي 
رء يسػػأؿ: كيػػؼ جػػازت ىػػذه القصػػة عمػػى بعػػض العممػػاء األعػػالـ زمنػػان تجعػػؿ المػػ

طكيالن  كىذه القصة دحضػت فػي زماننػا فػال نػرل أف نعػكد إلػى البحػث فييػا، كال 
شيء أسيؿ مف أف تثبت، بما لدينا مف األدلة الكاضحة، أف النصارل ىػـ الػذيف 

كالتي ىػدمكا بيػا أحرقكا كتب المشركيف في اإلسكندرية قبؿ الفت  العربي بعناية 
 .(ُ)" التماثيؿ، كلـ يبؽ منيا ما يحرؽ

عطية : " كيػرتبط فػت  اإلسػكندرية بمغػط أجػكؼ حػكؿ  سلايركقاؿ أيضا عزيز  -ِ
حرؽ مكتبة المدينة عمى يد عمػرك بػف العػاص ، تنفيػذا ألمػر الخميفػة عمػر بػف 

 نسي  الخياؿ، كىي أقػربي إلػى األسػاطير فػي كػؿِّ  الخطاب ، لكف ىذه الركاية مف
               كىػػػػػي مػػػػػف حكايػػػػػات الرحالػػػػػة الفارسػػػػػي عبػػػػػد المطيػػػػػؼ البغػػػػػدادم  تفاصػػػػػيميا؛

ـ ( كمػػف كتابػػات األسػػقؼ السػػكرياني اليعقػػكبي بػػف العبػػرم ..." ثػػـ ُُِّ) ت 
مصػاًدر ميعاًصػرة أك سرد بعض المزاعـ كعمؽ قائال : " ككاقع األمر أنػو ال يكجػد 

كمػا أنػو مػف المشػككؾ قريػب أك بعيػد، مػف ىذا أك بشيء منػو حكليَّة تيشير إلى 
كانػت ال ـ ِْٔسػنة إلييػا ؿ العػرب كعند كصػفيو أصال ، أف تككف اإلسكندرية 

َـّ إحراؽ المكتبة منذ زمػف بعيػد عمػى مشيئنا مف مكتبة البطالمة؛ فتزاؿ تحكم  قد ت
ر عند ىجكمو عمى اإلسكندرية؛ لمساعدة كميكباترا  ضدَّ السابعة يد يكليكس قيصى

                                           

، القػػػاىرة  -افػػػةمؤسسػػػة ىنػػػداكم لمنشػػػر كالثق، ط/ ترجمػػػة: عػػػادؿ زعيتػػػر، حضػػػارة العػػػرب  (ُ)
 . َِ،  ـ َُِِ
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َّٕٖ 

صػػارت يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أنػػو فػػي القػػرف الرابػػع لممػػيالد ؽ.ـ،  ْٖسػػنة أخييػػا 
الغمبة في مدينػة اإلسػكندرية عمػى بقايػا الكثنيػة ، ىجػـ المسػيحيكف لممسيحييف 

عمى كؿ ما ىك مف بقايا الكثنية كدمركه تماما ، كمف ذلؾ بطبيعة الحاؿ ما كاف 
كالمفافػات األخػرل م لفػائؼ البػردقد تبقى مػف مكتبػة البطالمػة الكثنيػة ، كمػا أف 

التي قد تككف أفمتت مف حرائؽ قيصر كمسيحيي القرف الرابع ، البد كأنيا كانػت 
كقػت كصػكؿ العػرب إلػى مدينػة اإلسػكندرية سػنة  تيالكت كبميىػت بفعػؿ الػزمفقد 

 .(ُ)ـ "  ِْٔ

لمػرد  -كىك الفصؿ الخامس كالعشركف  –أما ألفريد بتمر فقد عقد فصال كامال  -ّ
لمػزاعـ بػأف عمػرك بػف العػاص ىػك مػف أحػرؽ المكتبػة ، رد فيػو عمى االدعاء كا

 . (ِ)كفند كؿ االدعاءات التي كردت في ذلؾ 
 تفاصٍل اجملاعت كما صُرٌا عبذ اللطٍف البغذادي: - 2

المطيػؼ البغػدادم فػي كتابػو عػف  الرحالػة عبػد اكاىاألمكر التي ر مف أغرب 
ىػػػػ /  ٖٗٓ،  ٕٗٓ في عػػػاميالمجاعػػػةعنػػػدما ألمػػػت بيػػػـ مصػػػر، أف المصػػػرييف 

قد تحكؿ بعػض مػنيـ إلػي آكمػي لحػـك ، ـ بسبب نقص مياه النيؿ َُِِ،  َُُِ
فتحػدث أكال عػف ارتفػاع األسػعار كالقحػط بشر، فقدـ لنا صكران بشػعة ليػذه المرحمػة، 

 كالجكع كارتفاع نسب الفقر كانتشار األمراض كارتفاع نسب الكفيات فقاؿ : 
لحياة، كقد يئس الناس مف زيادة النيػؿ كدخمت سنة سبع مفترسة أسباب ا" 

كىرجػكا مػف خػكؼ الجػكع ، كأشػعر أىميػا الػبالء ، كارتفعػت األسػعار كأقحطػت الػبالد 

                                           

تػػاريخ المسػػيحية الشػػرقية ، ترجمػػة: إسػػحاؽ عبيػػد ، ط/ المجمػػس األعمػػى لمثقافػػة، الطبعػػة  (ُ)
 . َُْ،  َُّ(  ِٖٗـ، المشركع القكمي لمترجمة العدد ) ََِٓاألكلى 

طثعوح القواررج ، ال -فتح العرب لمصر ، تعرية : محمد فريد أتولاير دديود تو  ، م/ مةتثوح مودتلايرلي (ِ)

 . 114 – 144م ،  4991رـ/  4141الثانيح ، 
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ُّٕٖ 

كانجمػػى كثيػػر مػػنيـ إلػػى الشػػاـ ، كانضػػكل أىػػؿ السػػكاد كالريػػؼ إلػػى أميػػات الػػبالد 
ؽ، كدخػؿ إلػى ال، كالمغرب كالحجاز كاليمف  قػاىرة كتفرقكا فػي الػبالد كميزِّقػكا كػؿ ميمػزَّ

كمصر منيـ خمؽ عظيـ، كاشتدَّ بيـ الجكع ككقع فييـ المكت، كعنػد نػزكؿ الشػمس 
 . (ُ)"  الحمؿ كبمى اليكاء ككقع المرض كالمكتاف

ثـ تحدث عف اشتداد الفقر حتى لجأ الناس إلى أكؿ الميتة كالجيػؼ كالكػالب 
كاشتد بالفقراء كاألمر األشد فظاعة مف ذلؾ أنيـ لجأكا ألكؿ لحـك اآلدمييف فقاؿ : " 

، ثػـ تعػدكا ذلػؾ إلػى أف (ِ)الجكع حتى أكمكا الميتات كالًجيىؼ كالكالب كالبعػر كاألركاث
، (ّ)أكمكا صغار بني آدـ فكثيرا ما ييعثر عمييـ كمعيـ صػغار مشػكيكف أك مطبكخػكف

 فيأمر صاحب الشرطة بإحراؽ الفاعؿ لذلؾ كاآلكؿ.
يت صغيران مشػكيا فػي قفػة، كقػد كرأثـ ذكر مشاىداتو ليذه الفظائع فقاؿ : " 

أيحضػػػػر إلػػػػػى دار الػػػػػكالي كمعػػػػو رجػػػػػؿ كامػػػػػرأة يػػػػػزعيـ النػػػػاس أنيمػػػػػا أبػػػػػكاه فػػػػػأمر 
رِّدت عظامو عف المحػـ، فأيكػؿ كبقػي  بإحراقيما.ككجد في رمضاف كبمصر رجؿ كقد جي

 .(ْ)" قفصا كما يفعؿ الطباخكف بالغنـ
قػؼ االمك  هالبغدادم مينتػو كطبيػب حتػى فػي مثػؿ ىػذعبد المطيؼ لـ ينس ك 
كمثػػؿ ىػػذا أعػػكز ة فحينمػػا تكمػػـ عػػف الرجػػؿ الػػذم جػػردت عظامػػو قػػاؿ : " المأسػػاكي

                                           

 . ْٗاإلفادة كاالعتبار ، ( ُ)
كىذه مبالغات غير مقبكلة مف عبد المطيؼ البغػدادم فكيػؼ تقبػؿ الػنفس السػكية أكػؿ الميتػة ( ِ)

 أك الجيؼ أك الكالب أك البعر أك األركاث حتى كلك تعرض اإلنساف لميالؾ .
 ال دليؿ يؤكده .كالـ البغدادم ىذا مرسؿ ب( ّ)
 . ْٗنفسو ، ( ْ)
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ِّٕٖ 

جالينكس مشاىدتو كلذلؾ تطمبػو بكػؿ حيمػة، ككػذلؾ كػٌؿ مػف آثػر اإلطػالع عمػى عمػـ 
 . (ُ)"  التشري 

كحينمػػا ثػػـ كاصػػؿ حديثػػو عػػف المشػػاىد البشػػعة فػػي تمػػؾ المجاعػػة فقػػاؿ : "
ف النػػاس يتنػػاقمكف أخبػػارىـ كيفيضػػكف فػػي ذلػػؾ اـ كػػالفقػػراء فػػي آكػػؿ بنػػي آد (ِ)نشػػـ

استفظاعا ألمره كتعٌجبا مف ندكره، ثـ اشتد قربيـ إليو كاعتيادىـ عميو بحيث اٌتخذكه 
ًجػد بكػؿِّ مكػاف مػف ديػار مصػر،  معيشةن كمطٌية كمػدَّخرا كتفنَّنػكا فيػو، كفشػا عػنيـ ككي

كلقد رأيت امرأةن .  اع لوالتعجب كاالستبشاع كاستيجف الكالـ فيو كالسم فسقط حينئذ
فػػي السػػكؽ كقػػد ظفػػر معيػػا بصػػغير مشػػكمب تأكػػؿ منػػو، كأىػػؿ  (ّ)يسػػحبيا الٌرعػػاعي 

السكؽ ذاىمكف عنيا كمقبمكف عمى شئكنيـ كليس فػييـ مػف يعجػب لػذلؾ أك ينكػره، 
رًه عمػى إحساسػيـ حتػى صػار فػي حكػـ  فعاد تعجبي منيـ أشد كما ذلؾ إاٌل لكثرة تكػرو

 يستحؽو أف ييتعجب منو.المألكؼ الذم ال 
مشكيان كقد أخذ بػو شػاباف أقػرَّا  (ْ)كرأيتي قبؿ ذلؾ بيكميف صبيا نحك الرىاؽ 

كفي بعض الميالي بعد صالة المغرب كاف مػع جاريػة فطػيـه  بقتمو كشيِّو كأكًؿ بعضو.
                                           

 نفسو .( ُ)
ـ ( :  ُُْْىػػػػ /  ّٖٓت   محمػػػكد بػػػف عمػػػر الزمخشػػػرمنشػػػـ : أم ابتػػػدأ . الزمخشػػػرم )( ِ)

، ط /  محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ-تحقيؽ : عمػي محمػد البجػاكم ،  الفائؽ في غريب الحديث
 . َّْ/  ّ الطبعة الثانية،  لبناف –دار المعرفة 

أحمػد الفيػكمي )  بالفت  الٌسفمةي مف الناس، الكاحد "رىعىاعىةه" كيقاؿ ىػـ أخػالط النػاس. اعي:الرَّعى  (ّ)
تحقيػػؽ ، المصػػباح المنيػػرـ( :  ُّٖٔىػػػ /  َٕٕت  بػػف محمػػد بػػف عمػػي الفيػػكمي المقػػرم

 . ُُِبيركت،  –المكتبة العصرية ، ط/ :يكسؼ الشيخ محمد
حامد عبد القػادر  ،أحمد الزيات  ،إبراىيـ مصطفى  .قارب الحمـإذا اىؽ الغالـ الرىاؽ : مف ر ( ْ)

/  ُ دار الػػدعكة، ط/ تحقيػػؽ / مجمػػع المغػػة العربيػػة، ، المعجػػـ الكسػػيط :  محمػػد النجػػار ،
ّٕٖ . 
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ّّٕٖ 

تالعبو لبعض المياسير فبينما ىك إلى جانبيا، اىتبمت غفمتيا عنػو صػعمككةه فبقػرت 
مػػت تأكػػؿ منػػو نٌيػػا، كحكػػى لػػي عػػدة نسػػاء أنػػو ييتكثَّػػب عمػػييفَّ القتنػػاص بطنػػو، كجع

 أكالدىف كيحاميف عنيـ بجيدىف.
فاستحسػنتيو كأكصػيتيا بحفظػو، فحكػت لػي  (ُ)كرأيت مع امرأةو فطيمان لحيمػان 

أنيا بينا تمشي عمى الخمػي  أنقػضَّ عمييػا رجػؿه جػاؼو ينازعيػا كلػدىا، فترامػت عمػى 
ـو بكػؿِّ عضػكو  الكلد نحك األرض حتى أدركيا فارسه كطرده عنيا، كزعمت أنو كػاف ييػ

يظير منو أف يأكمو كأفَّ الكلد بقيى مدةن مريضػا لشػدة تجاذبػو بػيف المػرأة كالمفتػرس، 
في جميع  (ِ)ف ػكتجدي أطفاؿ الفقراء كصبيانيـ ممَّف لـ يبؽى لو كفيؿ كال حارسه منبثِّي

المنتشر، كرجاؿي الفقراء كنساؤىـ يتصيَّدكف ىؤالء أقطار البالد كأزقًَّة الدركب كالجراد 
ذا لـ يحسنكا التحفظ، الصغار كيتغذكف بيـ  ٌنما يعثر عمييـ في الندرة كا   . (ّ)" كا 

البغدادم أف أكثر المتيمػيف بأكػؿ لحػـك األطفػاؿ الصػغار عبد المطيؼ الحظ ك 
ف العمَّػة فيػو كأكثر ما كاف يطمع مف ذلػؾ مػع النسػاء كمػا أظػفقاؿ : " كف مف النساء

عػػف التباعػػد كاالسػػتتار، كلقػػد أيحػػرؽ (ْ)إاٌل أفَّ النسػػاء أقػػٌؿ حيمػػة مػػف الرجػػاؿ كأضػػؼ 
بمصر خاصة في أياـ يسيرة ثالثكف امرأةن كػٌؿ مػنيٌف تيقػرو أنيػا أكمػت جماعػة، فرأيػت 
امرأةن قد أيحضرت إلى الكالي كفي عنقيا طفؿ شػكم، فضػربت أكثػر مػف مػائتي سػكط 

تيحيري جكابا، بؿ تجدىا قػد انخمعػت عػف الطبػاع البشػرية ثػـ سػحبت  عمى أف تقر فال

                                           

 لحيـ : أم سميف كثير المحـ .( ُ)
 منبثيف : أم منتشريف .( ِ)
 . َٓ،  ْٗاإلفادة كاالعتبار ، ( ّ)
،  َٓكلعميػػػا كأضػػػعؼ . ينظػػػر : اإلفػػػادة كاالعتبػػػار ، ىكػػػذا كردت فػػػي النسػػػخ المطبكعػػػة ( ْ)

كالنسخة الثانية المطبكعة مػف الكتػاب تحػت اسػـ : رحمػة عبػد المطيػؼ البغػدادم فػي مصػر ، 
ُّْ . 
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ّْٕٖ 

ذا أحػػرؽ آكػػؿ أصػػب  كقػػد صػػار مػػأككال ألنػػو يعػػكد شػػكاء كيسػػتغني عػػف  فماتػػت.كا 
طبخو،ثـ فشا فييـ أكؿ بعضيـ بعضا حتى فني أكثرىـ، كدخؿ فػي ذلػؾ جماعػة مػف 

 . (ُ)" استطابوكمنيـ مف يفعمو ، المياسير كالمساتير منيـ مف يفعمو حاجة 
كحكػى ثـ ذكر ما سمعو مف بعض الناس عف ىذه المآسي كالجرائـ فقػاؿ :" 

فػي ىػذه النازلػة فػدعاه صػديقو ىػذا إلػى منزلػو  (ِ)لنا رجؿ أنػو كػاف لػو صػديؽ أدقػع
ليأكؿ عنده عمى ما جرت بو عادتيما قبؿ، فمما دخؿ منزلو كجد عنده جماعة عمييـ 

لمحػػـ كلػػيس معػػو خبػػز، فرابػػو ذلػػؾ كطمػػب كبػػيف أيػػدييـ طبػػيخه كبيػػر ا، رثاثػػة الفقػػر
المرحاض فصادؼ عنده خزانة مشػحكنة بػرمـ اآلدمػي كبػالٌمحـ الطػرم فارتػاع كخػرج 
بثػػاء مػػف يصػػيد النػػاس بأصػػناؼ الحبائػػؿ كيجتمبػػكنيـ إلػػى  فػػارٌان.كظير مػػف ىػػؤالء الخي
 مكانيـ بأنكاع المخاتؿ، كقد جرل ذلؾ لثالثة مػف األطٌبػاء مٌمػف ينتػابني، أمػا أحػدىـ
فإٌف أباهي خرج فمـ يرجع، كأما اآلخر فإٌف امرأةن أعطتو درىميف عمػى أف يصػحبيا إلػى 

مضايؽى الطرؽ اسػترابى كامتنػعى عنيػا كشػٌنع عمييػا فتركػت  مريًضيا، فمما تكٌغمت بو
درىمييا، كأما الثالث فإٌف رجالن استصحبو إلى مريضو في الشارع بزعمو، كجعػؿ فػي 

كيقكؿ اليـك ييغتنـ الثكابي كيتضاعؼي األجػري كلمثػؿ ىػذا أثناء الطريؽ يصدؼ بالكسر 
فميعمؿ العاممكف، ثـ كثر حٌتى ارتاب منو الطبيب كمع ذلؾ فحسف الظػف بقمبػو كقػكة 
الطمع تجذبو، حتى أدخمو داران خًربة فزاد استشػعاره كتكقٌػؼ فػي الػدرج كسػبؽ الرجػؿ 

فخػػرج    يد ينفػػعليػػو رفيقػػو يقػػكؿ لػػو: ىػػؿ مػػع إبطائػػؾ حصػػؿ صػػإفاسػػتفت ، فخػػرج 
فقػاـ ، الطبيب لما سمع ذلؾ، كألقػى نفسػو إلػى إصػطبؿ مػف طاقػة صػادفيا السػعادة 

                                           

 . َٓاإلفادة كاالعتبار ( ُ)
ىػػ /  ُٓٓت  القاسػـ عمػي بػف جعفػر السػعدم كأبػادقع : أم افتقر . ابف القطاع الصقمي ) ( ِ)

 . ّّْ/  ُـ ُّٖٗالطبعة األكلى ،  بيركت –عالـ الكتب  ، ط/ األفعاؿ كتابـ( :  ُُُِ
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ّٕٖٓ 

إليو صػاحب اإلصػطبؿ يسػألو عػف قضػيتو فأخفاىػا عنػو خكفػا منػو أيضػا، فقػاؿ: قػد 
 عممت حالؾ فإٌف أىؿ ىذا المنزؿ يذبحكف الناس بالحيؿ.

كعميػػو المػػاء  ككجػػد بػػأطفي  عنػػد عطػػار، عػػدة خػػكابي مممػػكءة بمحػػـ اآلدمػػيٌ 
كالمم  فسألكه عف عمة اتخاذه كاالستكثار منو، فقاؿ: ًخفت إذا داـ الجدب أف ييػزؿ 

ككاف جماعاته مف الفقراء قد آككا إلى الجيزة كتسٌتركا ببيكت طيف، يتصٌيدكف  الناس
جػد فػي بيػكتيـ مػف عظػاـ بنػي آدـ  فييا النػاس كفطػف ليػـ كطمػب قػتميـ فيربػكا، ككى

 الثقة الذم كجد في بيكتيـ أربعمائة جمجمة. شيء كثير، كخبرني
كممػػا شػػاع كسيػػمع مػػف لفػػظ الػػكالي أف امػػرأة أتتػػو سػػافرةن مػػذعكرةن تػػذكر أنيػػا 

ػػؿ (ُ)قاًبمػػة، كأٌف قكمػػان اسػػتدعكىا كقػػٌدمكا ليػػا صػػحنا فيػػو سػػكباج  ميحكػػـ الٌصػػنعة مكمَّ
كجػدت خمػكة ببنػت  التكابؿ فأٍلفىتو كثير المحـ، مباينان الٌمحـى المعيكد، فتقػززت منػو ثػـ

صغيرة فسألتيا عف المحـ، فقالت أنيا فالنةن السمينة دخمت لتزكرنا فذبحيا أبي كىػا 
ىػػي معمقػػة إربػػان، فقامػػت القابمػػة إلػػى الخزانػػة فكجػػدتيا أنػػابير لحػػـو فمٌمػػا قٌصػػت عمػػى 
ػـ الػدار كأخػذ مػف فييػا كىػرب صػاحب المنػزؿ ثػـ  الكالي القصػة أرسػؿ معيػا مػف ىجى

فية بثال  صانع عف نفسو في كمػف غريػب مػا حػدث  ثمائة دينار لػيحقف بػذلؾ دمػو.خي
مػػف ذلػػؾ، أف امػػرأةن ذات مػػاؿو كيسػػار كانػػت حػػامال كزكجيػػا غائػػب فػػي الخدمػػة ككػػاف 
يجاكرىػػا صػػعاليؾ، فشَّػػمت عنػػدىـ رائحػػة طػػبخ فطمبػػت منػػو كمػػا ىػػي عػػادة الحبػػالى 

فأسػركا إلييػا أنػو  فالفتو لذيذا فاستزادتيـ، فزعمكا أنو نفذ فسألتيـ عػف كيفيػة عممػو
ر  لحـ بني آدـ فكاطأتيـ عمى أف يتصيَّدكا ليا الصػغار كتيجػزؿي ليػـ العطػاء فممػا تكػرَّ
ذلػػػؾ منيػػػا فضػػػًريىت كغمىبػػػت عمييػػػا الطِّبػػػاع السػػػبعية، كشػػػى بيػػػا جكارييػػػا خكفػػػان 

                                           

سكباج : مككف مف مقطعيف : سؾ بمعنى خؿ ، باج بمعنى لكف أم لكف الخؿ . ابف منظكر ( ُ)
 . ّٗ/  ٔ: لساف العرب 
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ّٕٖٔ 

بسػػت  منيػػا،فيجـ عمييػػا فكجػػد عنػػدىا مػػف الٌمحػػـ كالعظػػاـ مػػا يشػػيد بصػػحة ذلػػؾ فحي
بقاءن عمى الكلد في جكفيا مقيَّدة كأرجم قتميا  .(ُ)"  احتراما لزكجيا كا 

ثـ ذكر بأف ما أكرده فػي الكتػاب ىػك قميػؿ جػدا بالنسػبة لمػا رآه أك سػمعو ، 
كلػك أخػذنا نقػصو كػؿ كأنو اقتصر عمى بعضو حتى ال يتيـ أك ال يعد ىازئػا فقػاؿ : " 

شػاىدناه لػـ  ما نرل كنسمع لكقعنا في التيمة أك في اليػذر، كجميػع مػا حكينػاه ممػا
ٌنما ىػك شػيء صػادفناه اٌتفاقػا بػؿ كثيػرا مػا كنػت أفػرو مػف  ده كال تتبعنا مظانَّو كا  نتقصَّ

كأما مف يتحيف ذلؾ بدار الكالي فإنو يجد منػو أصػنافا تحضػر  رؤيتو لبشاعة منظره.
مع آناء الميؿ كالنيار، كقػد يكجػد فػي قػدرو كاحػدة اثنػاف كثالثػة كأكثػر، ككجػد بعػض 

عشر أيد كمػا تيطػبخ أكػارعي الغػنـ، ككجػد مػرة أخػرل ًقػدر كبيػرة كفييػا  فييا األياـ ًقدر
"  رأسه كبيره كبعض األطراؼ مطبكخا بقم و كأصناؼو مف ىذا الجنس تفكت اإلحصػاء

(ِ). 
كمػػػع أنػػػو تعيػػػد بأنػػػو لػػػف يتعقػػػب كػػػؿ مػػػا رأل أك سػػػمع كاصػػػؿ حديثػػػو عػػػف 

عنػد جػامع ابػف طكلػكف  ككػافالمجاعة كما فييا مف أمكر بشعة مستقبحة فقاؿ : " 
مٌمػػف يتبٌيعنػػا الكتػػب  (ّ)قػػـك يتخطَّفػػكفى النػػاس، ككقػػع فػػي حبػػالتيـ شػػيخ كتبػػي بىػػديفه 

فأفمػػت بجريمػػة الػػذقف، ككػػذلؾ بعػػض قيػػكَّاـ جػػامع مصػػر كقػػع فػػي حبالػػة قػػـك آخػػريف 
كأمػا مػف خػرج مػف ، (ٓ)كلػو حصػاص (ْ)بالقرافة فتداركػو النػاس فخمػص مػف الكىػؽ 

                                           

 . ِٓ – َٓاإلفادة كاالعتبار، ( ُ)
 . ِٓاإلفادة كاالعتبار  (ِ)
 بديف : أم سميف .( ّ)
ييكثىػؽي  :كىىىؽي ( الٍ ْ) ذي ًبػًو كى ٍبؿه ييٍمقىى ًفي عينيًؽ الشٍَّخًص ييٍؤخى تىٍيًف حى المصػباح المنيػر فيػكمي : ال.  ًبفىٍتحى

،ّْٕ  . 
 . ُْ/  ّ كتاب العيفحيصاص : أم ضراط . الخميؿ بف أحمد : ( ٓ)
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ّٕٖٕ 

فخمؽه كثير كحكى لي مف أثؽ بو أنو اجتػاز عمػى امػرأةو تجريػة  ـ يرجع إلييـػأىمو فم
ه فػأنكر عمييػا فزعمػت أنػو ذكبيف يدييا ميت قد أنتفخ كتفجر كىي تأكؿ مف أفخا (ُ)

زكجيا، ككثيػر مػا يػٌدعي اآلكػؿ أف المػأككؿ كلػده أك زكجػو أك نحػك ذلػؾ، كريئػي مػع 
ف ئكلػيس بػأجنبي مٌنػي كلػ عجكز صغير تأكمو فاعتذرت بأف قالت إٌنما ىك كلد ابنتي

آكمو خير مف أف يأكمو غيرم.كأشباه ىذا كثير جػدان حتػى أنػؾ ال تجػد أحػدا فػي ديػار 
مصر إاٌل كقد رأل شيئا مف ذلؾ، حتى أرباب الزكايا كالنساء في خدكرىف.كمما شػاع 
أيضا نبش القبكر كأكؿ المكتى كبيع لحميـ، كىػذه البميػة التػي شػرحناىا كجػدت فػي 

لػػيس فييػػا بمػػد إاٌل كقػػد أكػػؿ فيػػو النػػاس أكػػال ذريعػػا مػػف أسػػكاف ، مصػػر جميػػع بػػالد 
كخبرنػػػي بعػػػض  يػػػـك كالمحمػػػة كاإلسػػػكندرية كدميػػػاط كسػػػائر النػػػكاحي،فكقػػػكص كال

أصحابي كىك تاجر مأمكف حػيف كرد مػف اإلسػكندرية بكثػرة مػا عػايف بيػا مػف ذلػؾ، 
دة بالتكابػؿ كأعجب ما حكى لي أنو عايف أرؤس خمسة صغارو مطبكخة في قػدر كاحػ

ف كنػت قػد أسػيبت أعتقػد أنػي  الجيدة،كىذا المقدار مف ىذا االقتصاص كاؼو فػإني كا 
 . (ِ)" قد قٌصرت

ثـ تحدث عف انتشار جرائـ القتؿ ككثرة المكتى كمشاىداتو في ذلؾ فقػاؿ : " 
كأمػػػا القتػػػؿ كالفتػػػؾ فػػػي النػػػكاحي فكثيػػػره فػػػاشو فػػػي كػػػؿِّ فػػػ ب كالسػػػٌيما طريػػػؽ الفيػػػـك 

، كقد كاف بطريؽ الفٌيـك ناس فػي مراكػب يرخِّصػكف األجػرة عمػى الركػاب كاإلسكندرية
بجماعػػة  فػإذا تكسَّػػطكا بيػػـ الطػرؽ ذبحػػكىـ كتسػػاىمكا أسػػالبيـ، كظفػر الػػكالي مػػنيـ

                                           

تجريػػػة : مػػػف قبائػػػؿ التجػػػرام : كىػػػـ قػػػـك يقطنػػػكف فػػػي شػػػماؿ إثيكبيػػػا كيعرفػػػكف بػػػالتجرام ( ُ)
 Tigrinaكأحيانػػا  Tigrinyaكليجػػتيـ تجرينيػػا أك التجرينيػػا كبالالتينيػػة  Tigrayكبالالتينيػػة 

كىي لساف شماؿ إثيكبيا كمرتفعات إرتريا. إدريس إبػراىيـ جميػؿ : الحبػاب ممػكؾ البحػر كأىػؿ 
 .  ُٕالدكحة،  –السادة، ط/ مكتبة الثقافة 

 . ّٓ – َٓاإلفادة كاالعتبار ، ( ِ)
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ّٕٖٖ 

فمثَّؿ بيـ، كأقرَّ بعضػيـ عنػدما أيكجػع ضػربنا أٌف الػذم خٌصػو دكف رفقائػو سػتة آالؼ 
ال يطيػؽ عممػو إاٌل اهلل سػبحانو كتعػالى  كأما مػكت الفقػراء ىػزالن كجكعػان، فػأمره  دينار.

ٌنمػػا نػػذكر منػػو كػػاألنمكذج يسػػتدؿو بػػو المبيػػبي عمػػى فظاعػػة األمر.فالػػذم شػػاىدناه  كا 
بمصر كالقاىرة كما تاخـ ذلؾ أف الماشي أيػف كػاف ال يػزاؿ يقػع قدمػو أك بصػره عمػى 

ىرة ميتو كمف ىك في السػياؽ أك عمػى جمػعو كثيػر بيػذا الحػاؿ، ككػاف يرفػع عػف القػا
خاصة إلى الميضأة كؿ يـك ما بيف مائػة إلػى خمسػمائة، كأمػا مصػر فمػيس لمكتاىػا 
عدد كييرمىكفى كال يكاركف، ثـ بآخرة عجز عف رمػييـ فبقػكا فػي األسػكاؽ بػيف البيػكت 
لػػى جانبػػو الشػػٌكاء كالخٌبػػاز كنحكه.كأمػػػا  كالػػدكاكيف كفييػػا الميػػت مػػنيـ قػػد تقطػػع كا 

قاطبػػةن إاٌل مػػا شػػاء اهلل، كبعضػػيـ انجمػػى عنيػػا  الضػػكاحي كالقيػػرل، فإنػػو ىمػػؾ أىميػػا
الميَـّ إاٌل األميػات كالقػرل الكبػار كقػكص كاالشػمكنيف كالمحمٌػة كنحػك ذلػؾ، كمػع ىػذا 
ٌف المسػػافر ليمػػر بالبمػػدة فػػال يجػػد فييػػا نػػافخي  أيضػػا فمػػـ يبػػؽ فييػػا إاٌل محمػػة القسػػـ كا 

ـٌ كبعضػيـ طػرم كيجد البيكت مفتَّحة كأىميا مكتى متقابميف، بعضي (ُ)ضرمة  ـ قد رى
كربما كجػد فػي البيػت أثاثػو كلػيس لػو مػف يأخذه.حػدثني بػذلؾ غيػر كاحػد كػؿ مػنيـ 
حكى ما يعضػدي بػو قػكؿ اآلخػر، قػاؿ أحػدىـ: دخمنػا مدينػة فمػـ نجػد فييػا حيكانػان فػي 
األرض كال طػػائران فػػي السػػماء فتخممنػػا البيػػكت، فألفينػػا أىميػػا كمػػا قػػاؿ اهلل عػػز كجػػؿ: 

ا خامػػديفجعمنػػاىـ حصػػيد
فتجػػد سػػاكني كػػؿ دار مػػكتى فييػػا الرجػػؿ كزكجتػػو  (ِ)

كأكالده، قاؿ: ثػـ انتقمنػا إلػى بمػدو آخػر ذكػر لنػا أنػو كػاف فيػو أربعمائػة دٌكػاف لمحياكػة 
فكجدناىا كالتي قبميا في الخراب، كأفَّ الحائؾ ميته كأىمو مكتى حكلو،فحضرني قكلو 

                                           

: أم نافخ نار بمعنى لـ يبؽ بيا أحد . ابف األثير : النيايػة فػي غريػب الحػديث  نافخ ضرمة( ُ)
 . ََِ/  ٓكاألثر 

 ( . ُٓسكرة األنبياء اآلية ) ( ِ)
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دكفإف كانت إاٌل صيحة كاحػدة فػإذا ىػـ خامػتعالى: 
قػاؿ: ثػـ انتقمنػا إلػى بمػد ،  (ُ)

أىمػو، قػاؿ: كاحتجنػا  آخر فكجدناه كالػذم قبمػو لػيس بػو أنػيسه كىػك مشػجكفه بمػكت
إلى اإلقامة بػو ألجػؿ الزراعػة فاسػتأجرنا مػف ينقػؿي المػكتى ممػا حكلنػا إلػى النيػؿ كػٌؿ 

 عشرةو بدرىـ، قاؿ: كلكف قد بدلت البالد بالذئاب كالضباع ترفع لحـك أىميا.
ف عجيب ما شاىدتي أني كنتي يكما مشرفان عمى النيؿ مع جماعػة فاجتػاز كم

عمينػػا فػػي نحػػك سػػاعة نحػػك عشػػرة مػػكتى كػػأٌنيـ القػػرب المنفكخػػة ىػػذا مػػف غيػػر أف 
نتصػػدل لػػرؤيتيـ كال أحطنػػا بعػػرض البحػػر، كفػػي غػػد ذلػػؾ اليػػكـ ركبنػػا سػػفينة فرأينػػا 

حجػر بأنػابيش العنصػؿ أشالء المػكتى فػي الخمػي  كسػائر الشػطكط كمػا شػبَّييا ابػف 
كخبرت عف عٌياد بفرضة تنيس أنو مرَّ بو في بعض نيار أربعمائة غريؽ يقذؼ بيـ 
النيػؿ إلػػى البحػػر الممػػ ، كأمػا طريػػؽ الشػػاـ فقػػد تػكاترت األخبػػار أٌنيػػا صػػارت مزرعػػة 
لبني آدـ بؿ محصرة، كأنػو عػادت مأدبػة بمحػكميـ لمطيػر كالٌسػباع كأٌف طالبيػـ التػي 

 ىـ ىي التي تأكؿ فييـ.صحبتيـ مف منجال
كأكؿ مػػػف ىمػػػؾ فػػػي ىػػػذه الطريػػػؽ أىػػػؿ الًحػػػرىؼ عنػػػدما انتجعػػػكا إلػػػى الشػػػاـ 
كانتشركا في ىذه المسافة مع طكليا كػالجراد المحسػكس، كلػـ تػزؿ تتكاصػؿ ىمكػاىـ 
لػى بػالد الػرـك كالمغػرب  إلى اآلف كانتيى انتجاعيـ إلػى المكصػؿ كبغػداد كخراسػاف كا 

ؽ.ككثيػػران مػػا كانػػت المػػرأة تمميػػص مػػف صػػبيًتيا فػػي الزحػػاـ كالػػيمف كميزِّقػػكا كػػٌؿ ميم زَّ
ركف حتى يمكتكا  . (ِ)" فيتضكَّ

ثـ تحدث عف ظاىرة أخرل ظيرت في المجتمػع المصػرم نتيجػة انتشػار تمػؾ 
المجاعة كىي ظاىرة بيع األحػرار كاألبنػاء ، كعػدـ تكبػة النػاس بػالرغـ ممػا حػؿ بيػـ 

 ية مف سكانيا فقاؿ : مف جكع كفناء حتى صارت بعض القرل خال
                                           

 ( . ِٗسكرة يس اآلية ) ( ُ)
 . ْٓ،  ّٓاإلفادة كاالعتبار ، ( ِ)
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َّٕٗ 

كأمػػا بيػػع األحػػرار فشػػاع كذاع عنػػد مػػف ال يراقػػب اهلل، حتػػى تيبػػاع الجاريػػة " 
الحسػناء بػدراىـ معػدكدة، كعيػرض عمػيَّ جاريتػاف مراىقتػاف بػدينار كاحػد، كرأيػتي مػػرة 
أخرل جاريتيف إحداىما بكر ينادىل عمييا بأحد عشر درىما.كسألتني امرأة أف أشػترم 

ميمة دكف البمكغ، بخمسة دراىػـ فعرَّفتيػا أف ذلػؾ حػراـ، فقالػت خػذىا ابنتيا ككانت ج
ىديػػة، ككثيػػػرا مػػػا يترامػػػى النسػػاء كالًكلػػػداف الػػػذيف فػػػييـ صػػباحة عمػػػى النػػػاس بػػػأف 

سبييـ إلى العراؽ كأعماؽ  يشتركىـ أك يبيعكىـ، كقد استحؿ ذلؾ خمؽه عظيـ ككصؿ
 .(ُ)"خراساف كغير ذلؾ

رجػػكعيـ إلػػى اهلل بػػالرغـ مػػف ىػػذا الػػبالء ثػػـ تعجػػب مػػف عػػدـ اتعػػاظ النػػاس ك 
كأعجب مف جميع ما اقتصصناهي أٌف الناسى مع تػرادًؼ ىػذه اآليػات عػاكفكف فقاؿ : " 

كف منغمسػػػكف فػػػػي بحػػػر ضػػػػالالتيـ، كػػػأنيـ ىػػػػـ  عمػػػى أصػػػػناـً شػػػيكاًتيـ ال يرعػػػػكي
المستثنكف، فمف ذلػؾ اتخػاذىـ بيػع األحػرار ميتَّجػرا كمكتسػبا، كمنػو عيػارتيـ بيػؤالء 

نسكة حتى أف منيـ مف يزعيـ أنو افتضَّ خمسيف ًبكران كمنيـ مػف يقػكؿ سػبعيف كػٌؿ ال
 .(ِ)" ذلؾ بالكسر

كأمػا خػػراب الػبالد كالقيػػرل كخمػػٌك ثػـ كاصػػؿ حديثػو عػػف خػراب الػػبالد فقػػاؿ : " 
المساكف كالدكاكيف، فيك مما يمػـز ىػذه الجممػة التػي اقتصصػناىا كناىيػؾ أف القريػة 

ىاء عشرة آالؼ نسمة تمػرو عمييػا فتراىػا دمنػة كربمػا كجػد التي كانت تشتمؿ عمى ز 
فييا كربما لـ يكجد، كأما مصر فخال معظميا كأما بيكت الخمي  كزقاؽ البركة كحمب 
كالمقس كما تاخـ ذلؾ، فمـ يبؽى فييا بيته مسككفه أصال بعد مػا كػاف كػٌؿ قطػرو منيػا 

ف كالػػدكاكيف التػػي فػػي سػػرة قػػدر مدينػػةو زحمػػةو مػػف النػػاس، حتٌػػى أٌف الربػػاع كالمسػػاك
ف ربعػػان فػػي أعمػػر مكضػػع بالقػػاىرة فيػػو نيِّػػؼه  القػػاىرة كخيارىػػا أكثرىػػا حػػاؿ خػػراب، كا 

                                           

 . ْٓاإلفادة كاالعتبار ،  (ُ)
 . ٓٓنفسو،  (ِ)
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ُّٕٗ 

كخمسكف بيتا كٌميػا خاليػة سػكل أربعػة بيػكت أىسػكنت مػف يحػرس المكضػع.كلـ يبػؽ 
ألىػػػؿ المدينػػػة كقػػػكد فػػػي تنػػػانيرىـ كأفػػػرانيـ كبيػػػكتيـ إاٌل خشػػػب السػػػقكؼ كاألبػػػكاب 

سعدكا  (ُ)يف ما زالكا مجدكديف ذقضي منو العجب أف جماعة مف الكمما ي كالزركب.
فػي دنيػاىـ ىػذه السػػنة فمػنيـ مػف أثػػرل بسػبب متجػره فػي القمػػ ، كمػنيـ مػف أثػػرل 
بسبب ماؿ انتقؿ اليو باإلرث، كمنيـ مف حسنت حالو ال بسبب معركؼ، فتبارؾ مػف 

 . (ِ)بيده القبض كالبسط كلكؿِّ مخمكؽ مف عنايتو قسط
كأمػػا خبػػر النيػػؿ فػػي ىػػذه السػػنة، فإنػػو ث عػػف كضػػع النيػػؿ فقػػاؿ : " ثػػـ تحػػد

احترؽ في برمكدة احتراقان كثيران كصار المقيػاس فػي أرضو جػزر كانحسػر المػاء عنػو 
عظيمة طكيمة كمقطعات أبنية كتغٌير المػاءي فػي  نحك الجيزة، كظير في كسطو جزيرة

حمبيػة كٌممػا تطاكلػت األيػاـ ريحو كطعمو ثـ تزايد التغير ثـ انكشؼ أمره عف خضرة ط
ظيرت كثرت كالتي ظيرت في أبيب السنة الخالية، كلـ تزؿ الخضرة تتزايد إلػى آخػر 
شعباف، ثـ تناقصت إلى أف ذىبػت كبقػي فػي المػاء أخيػران نباتيػة منبثٌػة فقػط، كطػاب 
طعمو كريحػو ثػـ أخػذت فػي رمضػاف تنمػى كتقػكل جريتػو إلػى اليػـك السػادس عشػر 

ف أبػػي الػػرداد قػػاع البركػػة فكػػاف ذراعػػيف كأخػػذ فػػي زيػػادةو ضػػعيفة منػػو، فقػػاس فيػػو ابػػ
السػنة الخاليػة، كلػـ يػزؿ فػي زيػادة ضػعيفة إلػى ثػامف ذم القعػدة كىػك  بأضعؼ مػف

السػػابع عشػػر مػػف مسػػرل فػػزاد إصػػبعا ثػػـ كقػػؼ ثالثػػة أيػػاـ، فػػأيقفى النػػاس بػػالبالء 
ث ذم الحٌجػػة كىػػك كاستسػممكا لميمىكػػة ثػػـ أخػػذ فػػي زيػػادات قكيػػة أكثرىػػا ذراع إلػػى ثالػػ

السادس مف تكت فبمغ خمػس عشػرة ذراعػا كسػت عشػرة إصػبعا ثػـ أنحػطَّ مػف يكمػو 
 كأنيـز عمى فكره كمسَّ بعض البالد محمة القسـ فكأنما زارىا طيؼ خيالو في الحمـ.

                                           

، رحمػػة عبػػد  ٓٓكعػػة كلعميػػا ) مكجػػكديف ( اإلفػػادة كاالعتبػػار ، كػػذا كردت فػػي النسػػخ المطب( ُ)
 .ُُْالمطيؼ البغدادم ، 

 . ٓٓاإلفادة كاالعتبار ،  (ِ)
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ٌنمػػا انتفػػع بػػو مػػا كػػاف مػػف الػػبالد مطمئٌنػػا فػػأركل المنخفضػػات كالغربيػػة  كا 
فػػالح أك حػػرٌاث أصػػالن فيػػـ كمػػا قػػاؿ اهلل تعػػالى:  كنحكىػػا، غيػػر أف القيػػرل خاليػػة مػػف

فأصبحكا ال يرل إاٌل مساكنيـ
نما أرباب الًحراث يجمعكف شػذاذىـ كيمتقطػكف (ُ) ، كا 

أفرادىـ، كقد عزَّ الحرَّاث كالبقري جٌدا حتػى ييبػاع الثػكر الكاحػد بسػبعيف دينػارا كاليزيػؿ 
و كلغيػر كقتػو، إذ لػيس ليػا بدكف ذلؾ، ككثير مف البالد ينحسر عنو الماء بغيػر حقِّػ
كثيػر مٌمػا ركم يبػكر لعجػًز  كأمف يمسؾ الماء كيحبسو فييا فتبػكر لػذلؾ مػع رٌيػو، 

رع أكمتػو الػدكدة ككثيػره ممػا سػًمـ منيػا  أىمو عػف تقاكيػو كالقيػاـ عميػو، ككثيػر مٌمػا زي
كنيايػػة ًسػػعر القمػػ  فػػي ىػػذه السػػنة خمسػػة دنػػانير، كأمػػا بقػػكص  ضػػكم كعطػػب.
 .(ِ)"  فبمغ ستة دنانيركاإلسكندرية 

ثػـ كاصػػؿ حديثػػو عػػف المجاعػػة فػي حػػكادث سػػنة ثمػػاف كتسػػعيف كخمسػػمائة 
كدخمػػت ىػػذه :  حػػكادث سػػنة ثمػػاف كتسػػعيف كخمسػػمائة الفصػػؿ الثالػػث فػػيفقػػاؿ : " 

السنة كاألحكاؿ التي شرحناىا في السنة الخالية عمػى ذلػؾ النظػاـ أك فػي تزايػد، إلػى 
زىاء نصفيا فتناقص مػكت الفقػراء لقمَّػتيـ ال الرتفػاع السػبب المكجػب كتنػاقصى أكػؿي 
بني آدـ ثـ أنقطع خبره أصال.كقؿَّ خطؼ األطعمة مف األسكاؽ كذلؾ لفناء الصعاليؾ 

ينة، كانحٌطت األسعاري حتى عاد األردب بثالثة دنانير لقمة اآلكمػيف ال كقمَّتيـ ًمف المد
لكثرة المأككؿ، كصفت المدينة بأىميا، كاختصرت كاختصر جميػع مػا فييػا عمػى تمػؾ 
النسػػػبة كأًلػػػؼى النػػػاس الػػػبالء كاسػػػتمركا عمػػػى الػػػبالء حتػػػى عػػػاد ذلػػػؾ كأنػػػو مػػػزاج 

كي لي أنو كاف بمصر تسعمائة منس و لمحيصي  ر، فمـ يبؽ إاٌل خمسػة عشػر طبيعي.كحي
منسجا، كًقس عمى ىذا سائر ما جرت العادة أف يكػكف بالمدينػة مػف باعػةو كخبػازيف 

                                           

 ( . ِٓسكرة األحقاؼ اآلية ) ( ُ)
 . ٔٓ،  ٓٓنفسو،  (ِ)
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كعٌطاريف كأساكفة كخٌياطيف كغير ذلؾ مف األصناؼ، فإنو لـ يبؽ مف كٌؿ صنؼو مف 
 ىؤالء إاٌل نحك ما بقي مف الحصرييف أك أقؿ مف ذلؾ.

مػب منػو شػيءه مػف الشػاـ، كحكػي لػي أف كأما الدجاج فعيػًدـ رأسػا لػكال أنػو جي 
رجال مصريا شارؼ الفقر فػأيلًيـ أف اشػترل مػف الشػاـ دجاجػا بسػتيف دينػارا، كباعيػا 
بالقاىرة عمى القماطيف بنحك ثمانمائة دينار، كلما كيجد البػيض بيػع بيضػة بػدرىـ ثػـ 

بمائػة درىػـ بيضتيف ثـ ثالثا ثـ أربعا كاستمر عمى ذلػؾ، كأمػا الفػراري  فًبيػعى الفػٌركجي 
كلبػػث برىػػة يبػػاع الفػػركج بػػدينار فصػػاعدا.كأما األفػػراف فإٌنيػػا تيكقىػػد بأخشػػاًب الػػدوكر، 
فيىشػػتىًرم الفػػرٌافي الػػدار بػػالثمف الػػبخس كيقػػد زركبػػو كأخشػػابو أيامػػا ثػػـ يشػػترم آخػػر، 
كربما كاف فييـ مف تينشِّطو نذالتو فيخرج ليالن يجكس خالؿ الديار فيحتىًطبيا كال يجد 

 .(ُ)"  ذاعران 
ككثيػرا مػا تيقفػر الػدار بماًلكيػا ثـ كاصؿ حديثو في كصؼ المجاعػة فقػاؿ : " 

كال يجػػدي ليػػا مشػػتريا فيفًصػػؿ أخشػػابيا كأبكابيػػا كسػػائر آالتيػػا فيبيعيػػا ثػػـ يطرحيػػا 
كأمػػا اليالليػػةي كمعظػػـ الشػػارًع كدكر  . ميدكمػػةن ككػػذلؾ أيضػػا يفعمػػكف بػػدكر الكسػػرا

ٌنمػػا تػػرل  الخمػػي  كحػػارة الساسػػة كالمقػػس كمػػا تػػاخـ ذلػػؾ فمػػـ يبػػؽ فييػػا أنػػيس، كا 
مسػػاكنيـ خاكيػػة عمػػى عركشػػيا ككثيػػرا مػػف أىميػػا مػػكتى فييػػا، كمػػع ذلػػؾ فالقػػاىرة 
بالقياس إلى مصػر فػي غايػة العمػارة كأىميػا فػي غايػة الكثرة.كأمػا الضػكاحي كسػائر 
 البالد فيباب رأسا، حتى أف المسػافر يسػير فػي كػؿ جيػة أيامػا ال يصػادؼ حيكانػا إالٌ 
الرِّمـ ما خػال الػبالد الكبػار كقػكص كأخمػيـ كالمحمػة كدميػاط كاإلسػكندرية، فػإٌف فييػا 
بقايػػا، كأمػػا مػػا عػػدا ىػػذه كأمثاليػػا فػػإٌف البمػػد الػػذم كػػاف يحتػػكم عمػػى ألػػكؼ خػػاؿو أك 
كالخالي.كأما األمالؾ ذكات اآلجر المعتبرة، فػأف معظميػا خػال أك لػـ يبػؽ دأب أىميػا 

ا كتحصيف مسالكيا أك إسكانيا مف يحرسيا بػأجرة، الميػـ إاٌل إاٌل حراستيا بسد أبكابي
                                           

 . ٕٓ،  ٔٓاإلفادة كاالعتبار ،  (ُ)
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ما كاف مف الممؾ في قصبة المدينػة فػإف بعضػو مسػككف بػأخؼ أجػرة، كأعػرؼ ربعػا 
في أعمر مكضع بالمدينة كانت أجرتو في الشػير مائػة كخمسػيف دينػارا، فعػادت فػي 

فػي الشػير  ىذه السنة إلى نحك عشريف دينارا، كآخر فػي مثػؿ مكضػعو كانػت أجرتػو
ستة عشر دينارا، فعػادت إلػى فيكيػؽ الػدينار، كجميػع مػا لػـ نػذكره عمػى ىػذا القيػاس 

 .(ُ)"  أفيمو
كالػػذم دخػػؿ تحػػت ثػػـ تحػػدث عػػف أعػػداد المػػكتى فػػي تمػػؾ المجاعػػة فقػػاؿ : " 

كجرل لػو اسػـ فػي الػديكاف كضػٌمتو الميضػات فػي  (ِ)فاإلحصاء مف المكتى ممف كفَّ 
كليا شكاؿ مف سنة ست كتسعيف، كآخرىا رجب مػف سػنة مٌدة اثنيف كعشريف شيران أ

حدل عشرة ألفا إاٌل آحادا كىػذا مػع كثرتػو نػزر فػي جنػب  ثماف كتسعيف، مائة ألؼ كا 
الذيف ىمككا فػي دارىػـ كفػي أطػراؼ المدينػة كأصػكؿ الحيطػاف، كجميػع ذلػؾ نػزر فػي 

ف، جنب مف ىمػؾ بمصػر كمػا تاخميػا، كجميػع ذلػؾ نزرفػي جنػب مػف أيكػؿ فػي البمػدي
كجميع ذلػؾ نػزره جػدا فػي جنػب مىػف ىمػؾ كأيكػؿ فػي سػائر الػبالد كالنػكاحي كالطرقػات 
كخاصة طريؽ الشاـ، فإٌنو لػـ يػرد أحػده مػف ناحيػةو فسػألتو عػف الطوػرؽ إاٌل ذكػر أنيػا 
مزركعةن باألشالء كالرِّمىـ كىكذا ما سمكتو منيا.ثـ أنػو كقػع بػالفٌيـك كالغربيػة كدميػاط 

ظيـ ككباءه شديد ال سيما عند كقت الزراعة، فمعٌمو يمػكت عمػى كاإلسكندرية مكتاف ع
كػػي لنػػا أف الػػذيف بػػذركا غيػػر الػػذيف حرثػػكا ككػػذلؾ  المحػػراث الكاحػػد عػػدة فالحػػيف، كحي

 الذيف حصدكا.
كباشرنا زراعةن لبعض الرؤسػاء فأرسػؿ مػف يقػـك بػأمًر الزراعػة فجػاء الخبػر 

مػراتو فػي عػدة جيػات كسػمعنا  بمكتيـ أجمعيف، فأرسؿ ًعكضيـ فمات أكثرىـ، ىكذا
                                           

 . ٖٓ،  ٕٓنفسو ،  (ُ)
، كالصػكاب مػا  ُْٓمطيػؼ البغػدادم فػي مصػر كؼ في النسخة المطبكعة مػف رحمػة عبػد ال (ِ)

 . ٖٓأثبتو عف اإلفادة كاالعتبار، 
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مف الثقات عػف اإلسػكندرية أف اإلمػاـ صػمَّى يػـك الجمعػة عمػى سػبعمائة جنػازة، كأف 
تركةن كاحدة انتقمت في مدة شير إلى أربعة عشر كارثػا، كأف طائفػة كبيػرةن مػف أىميػا 
تزيد عمى عشريف ألفا انتقمكا إلى برقة كأعماليا فعمركىا كقطنكىا، كىذه برقة كانػت 

ممكة عظيمة كخربت في زمف اليازكرم كعمى يديو، ككاف كزيرا ظالمػا، فجػال عنيػا م
 . (ُ)" أىميا كسكف كثير منيـ باإلسكندرية، ككاف ىذا الحادث تقاص في الطبيعة

كمػف عجيػب مػا ثـ رجع مرة أخػرل يتحػدث عػف بشػاعات المجاعػة فقػاؿ : " 
ؽ ذكػرىـ، أف اسػتدعاه اتفؽ لشيخ مف أطباء ييكد مصر مٌمف ينتابني سكل مف سػب

رجؿ زبكنو ذك شارة كشيرة بستر كديػف كجػدة، فمٌمػا حصػؿ فػي المنػزؿ أغمػؽ البػاب 
ككثب عميو فجعؿ في عنقو كىقا كمىرىتى المريض خصيتيو غيرى أنو لـ تكف لو معرفة 
بالقتؿ فطالت المناكشة كعػال ضػجيجو فتسػامع النػاس كدخمػكا، فخمَّصػكا الشػيخ كبػو 

مػؿ إلػى منزلػو مغشػيا عميػو كأحضػركا الفاعػؿ إلػى رمػؽه يسػير كقػد كسػر  ت ثنٌيتػاه كحي
 .(ِ)"  الكالي فسألو ما حممؾ عمى ما فعمت، فقاؿ: الجكع فضربو كنفاه

ثػػـ تكمػػـ عػػف طامػػة أخػػرل حمػػت بمصػػر بخػػالؼ المجاعػػة كالكبػػاء أال كىػػي 
كاتفػؽ سػحرة يػـك الزلزؿ الذم حدث بمصر كامتد إلى بعض البالد المجاكرة فقاؿ : " 

االثنػػيف السػػادس كالعشػػريف مػػف شػػعباف كىػػك الخػػامس كالعشػػركف مػػف بشػػنس، أف 
مدىكشػيف، كضػجكا  حدثت زلزلة عظيمة اضػٌطرب ليػا الٌنػاس، فيٌبػكا ًمػف مضػاًجعيـ

إلى اهلل سبحانو، كلبثػت مػدة طكيمػة كانػت حركتيػا كالغربمػة أك كخفػؽ جنػاح الطػائر 
ػػت عمػػى ثػػالث رجفػػات قكٌيػػة مػػادىت بيػػا األبنيػػة كاصػػطفقت األبػػكاب كصرصػػرت  كانقضى

السقكؼ كاألخشاب، كتداعى مف األبنية ما كاف كاىيا أك مشرفا عاليا ثـ عاكدت في 
نصؼ نيار يـك االثنػيف، إاٌل أنيػا لػـ يحػس بيػا أكثػر النػاس لخفائيػا كًقصػر زماًنيػا 

                                           

 . ٖٓاإلفادة كاالعتبار ،  (ُ)
 . ٗٓ،  ٖٓنفسو ،  (ِ)
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ككاف في ىذه الميمة برده شػديده يحػكج إلػى دًثػار خػالؼى العػادة، كفػي نيػار ذلػؾ اليػـك 
ؿ ًبحػػرب شػػديد كسػػمـك مفػػرط يضػػيؽ األنفػػاس كيأخػػذ بػػالكظـ كقممػػا تحػػدث زلزلػػة تبػػدٌ 

 بمصر بيذه القكة.
ثـ أخذت األخبار تتػكاتري بحػدكث الزلزلػة فػي النػكاحي النائيػة كالػبالد النازحػة 
في تمؾ السػاعة بعينيػا، كلػذا صػ َّ عنػدم أنيػا حركػت فػي سػاعة كاحػدة طابقػةن مػف 

ثػـ بػالد السػاحؿ بأسػرىا كالشػاـ طػكال كعرضػا كتعفٌػت قكص إلى دميػاط كاإلسػكندرية 
ـه ال تيحصػى، كال  ػ بالده كثيرةه بحيث لـ يىبػؽى ليػا أثػره كىمػؾ ًمػف النػاس خمػؽه عظػيـ كأمى
أعرؼ في الشاـ بمدا أحسف سالمة مف القدس فإٌنيا لـ تيٍنؾى فيو إاٌل ما ال باؿ، كانػت 

اإلسػػالـ كثيرا.كسػػمعنا أٌف الزلزلػػة نكايػػة الزلزلػػة بػػبالد اإلفػػرن  أكثػػر منيػػا فػػي بػػالد 
لػى جزيػرة قبػرص، كأف البحػر ارتطػـ كتمػكَّجى كتشػكَّىت  كصمت إلى أخالط كتخكميػا كا 
منػػاظره فػػانفرؽ فػػي مكاضػػعى كصػػارت ًفرقػػو كػػاألطكاد كعػػادت المراكػػب عمػػى األرض 
كقذؼ سمكا كثيرا عمى ساحمو.ككردت كتب مف الشػاـ كدمشػؽ كحمػاه تتضػمف خبػر 

ثػـ أكرد نػص الكتػابيف (ُ)" اتصؿ لي مف ذلؾ كتاباف أكردتيما بمفظيمػا الزلزلة، كمما
. 

كلػػـ يػػنس عبػػد المطيػػؼ البغػػدادم مينتػػو كطبيػػب فأخػػذ يشػػرح بعػػض األمػػكر 
كمف عجيػب مػا شػاىدنا أف جماعػةن مٌمػف ينتػابني فػي الطػٌب كصػمكا الطبية قائال : " 

عػف العيػاف فأخػذنا  إلى كتاب التشري ، فكاف يعسر أفياميـ، كفيميـ لقصكر القػكؿ
ػـو لػو مسػافة طكيمػة، يكػاد  أف بالمقس تالقيو رمـ كثيرة فخرجنا إليو فرأينا تال مػف ًرمى
يككف ترابو أقٌؿ مف المكتى بو، نحدسي ما يظير مػنيـ لمعيػاف بعشػريف ألفػا فصػاعدا 
كىـ عمى طبقات في قرب العيد كبيعًده.فشػاىدنا مػف شػكؿ العظػاـ كمفاًصػميا ككيفيػة 

كتناسبيا كأكضاعيا ما أفادنا عمما ال نسػتفيده مػف الكتػب، إٌمػا أنيػا سػكتت اتصاليا 
                                           

 . ٗٓاإلفادة كاالعتبار ،  (ُ)
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عنيػػا أك ال يفػػي لفظيػػا بالداللػػة عميػػو أف يكػػكف مػػا شػػاىدناه ميخالفػػا ًلمػػا قيػػؿ فييػػا، 
ف كاف في الدرجة العيميا مػف التحػرِّم  كالحسو أقكل دليالن مف السمع، فإٌف جالينكس كا 

فإفَّ الحسَّ أصدؽ منو.ثـ بعد ذلؾ يتخيؿ لقكلو مخػرج  كالتحفوظ فيما يباشره كيحكيو،
إف أمكف، فمف ذلؾ عىظـ الفؾ األسفؿ، فإف الكؿ قد أطبقكا عمى أنو عظماف بمفصػؿو 
كثيؽو عف الحنؾ، كقكلنا الكٌؿ إنَّما نيعني بو ىا ىنػا جػالينكس كحػده، فإنػو ىػك الػذم 

عػػدة كتػػب معظميػػا  باشػػر التشػػري  بنفسػػو كجعمػػو دأبػػو كنصػػب عينيػػو كصػػنَّؼ فيػػو
 مكجكده لدينا كالباقي لـ يخرج إلى لساف العرب.

ـه كاحػد كلػيس فيػو مفصػؿه كال  كالذم شاىدناه ًمػف حػاؿ ىػذا العضػك أٌنػو عىظػ
درز أصػػال، كاعتبرنػػاه مػػا شػػاء اهلل مػػف المػػرات فػػي أشػػخاص كثيػػرة تزيػػد عمػػى ألفػػي 

ؿِّ كجػػو، ثػػـ أننػػا جمجمػػة بأصػػناؼو مػػف االعتبػػارات فمػػـ نجػػده إاٌل عظمػػا كاحػػدا مػػف كػػ
 استعنا بجماعة مفترقة اعتبركه بحضػرتنا كفػي غيبتنػا، فمػـ يزيػدكا عمػى مػا شػاىدكه
منػو كحكينػػاه، ككػػذلؾ فػي أشػػياء أخػػرل غيػر ىػػذه كليػػت مكَّنتنػا المقػػادير بالمسػػاعدة 
عنا مقالةن في ذلؾ تحكي في ما شاىدناه كما عممنا مف كتب جالينكس، ثـ أنػي  ككضى

ذكرىػػا، فكجدتػػو عمػػى مػػا  أيضػػا بمػػدافف بكصػػير القديمػػة المقػػدَّـ اعتبػػرت ىػػذا العىظػػـ
حكيػػت لػػيس فيػػو مفصػػؿه كال درز، كمػػف شػػأف الػػدركز الخفيػػة كالمفاصػػؿ الكثيقػػة إذا 
تقادـ عمييا الزماف أف تظير كتتفٌرؽ كىذا الفؾ األسفؿ ال يكجد في جميع أحكالو إاٌل 

 قطعة كاحدة.
مؤلَّؼه مف سػتًَّة أعظػـ ككجدتػو أنػا كأما العجز مع العجب ذكر جالينكس أنو 

عظما كاحدا كاعتبرتو بكٌؿ كجوو مػف االعتبػار فكجدتػو عظمػا كاحػدا، ثػـ أنػي اعتبرتػو 
في جثة أخرل فكجدتو ستة أعظـ كما قاؿ جالينكس ككذلؾ كجدتو فػي سػائر الجثػث 
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ثَّتػػيف فقػػط فػػإنِّي كجدتػػو فييمػػا عظمػػا كاحػػدا كىػػك فػػي الجميػػع  عمػػى مػػا قػػاؿ إاٌل فػػي جي
 .(ُ)"  مكٌثؽ المفاصؿ كلست كاثقان بذلؾ كما أنا كاثؽ باٌتحاد الفؾ األسفؿ

ثـ تحدث عف خمك البالد مف أىميػا نتيجػة تمػؾ النكبػات ، ككثػرة مػا بيػا مػف 
ػة جثث فقاؿ : "  ثـ أننا دخمنػا مصػر فرأينػا منيػا دركبػان كأسػكاقا عظيمػةن كانػت مغتصَّ

 عابر سبيؿ في بعض األحاييف، كأف الماٌر بالزحاـ، كالجميع خاؿو ليس فيو حيكافه إالٌ 
فييا ليستكحش كمع ذلؾ، فقمما ينفؾو قطر منيا عف جثَّةو كعظاـو متفرقة حتى خرجنا 
إلػػى مكضػػعو يسػػٌمى إسػػكرجة فرعػػكف، فرأينػػا األقطػػار كميػػا مغتٌصػػة بالجثػػث كالػػرِّمـ 

ه اإلسػكرجة كغمبت عمى اآلكاـ بحيث جمَّمتيا ككادت تغمب عمػى ترابيػا كرأينػا فػي ىػذ
كىي كىدة عظيمة حينما أشػرفناعمييا الجمػاجـ بيضػا كسػكدا، ككجػدنا بعضػيا عمػى 
بعض طبقػات، كقػد أخفػى كثرتيػا كتراكميػا سػائر العظػاـ حتػى كأنيػا رءكسه لػـ يكػف 
مع حتى صار كالبيػدر، ثػـ رأيتيػا  معيا أبداف، يشبِّييا مف ينظيريىا ببطيوخ قد قيطع كجي

 .(ِ)"  مس كابيضَّت فشبيتيا ببيًض النعاـ المتراكـبعد أياـ كقد عرقتيا الش
ككجػػدتي فػػي ذم ثػػـ تحػػدث عػػف بعػػض األمػػكر العجيبػػة كالغريبػػة فقػػاؿ : " 

ارتفعػػت ىػػذه الحػػاؿ  الحجػػة بمصػػر امػػرأةن ذىبحػػت صػػبٌيا لتأكيمػػو، فأيخػػذت كغرِّقػػت كقػػد
 كانقطع خبرىا كمشاىدتيا لـ يكجد سكل ىذه المرأة، كمػف عجيػب الكائنػات فػي ىػذه
لػػد برأسػػيف ككلػػد مكلػػكده آخػػر أبػػيض الشػػعر،  المػػٌدة أف مكلػػكدا فػػي سػػبع كتسػػعيف كي
كرأيتػو كلػػيس ىػػك كبيػاض الشػػيب، بػػؿ يحيػؿ إلػػى صػػيكٌية ما،كلػدت فػػي ىػػذه السػػنة 
بغمة كلػدت ميتػا كبقػي فػي دار الػكالي أيامػا كثيػرة، كفػي سػنة ثمػاف كتسػعيف كجػدت 

                                           

 . ِٔ،  ُٔاإلفادة كاالعتبار ،  (ُ)
 . ِٔاإلفادة كاالعتبار ،  (ِ)
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يؽ كأيحضػرت بػدار الػكالي مػرات، سخمة ذات لبف كاف يخرج مف حممتيا كأنو خيطه دق
 .(ُ)" كآخر ما أحضرت كعمرىا أربعة أشير

ثـ ختـ رحمتو ككتابو بالحديث عف النيؿ كبداية زيادتو كانتياء المحنة بقكلو 
كأما خبر النيؿ في ىذه السنة فنحف نسكقو باختصػار أٌمػا أكال، فإنػو احتػرؽ فػي : " 

اس كالدكاب، كظيرت الحفػرة فيػو فػي طكبة، ثـ تزايد احتراقو حتى صار مخاضات لمن
جمػادل اآلخػرة الكػائف فػي برميػات، كتزايػدت جػدا فػي رجػب حتػى ظيػرت فػي طعمػػو 
كلكنو كريحػو ثػـ تناقصػت حتػى ذىبػت أصػال كانتيػى احتراقػو فػي رمضػاف، كأنحسػر 
عػػف المقيػػاس نحػػك ثمانمائػػة ذراع، كأطػػالع أبػػي الػػرداد باسػػتقرار المػػاء يػػـك الثالثػػاء 

بؤكنة كأربعو بقيف مف رمضاف مف سػنة ثمػاف كتسػعيف فكػاف القػاع لخمس بقيف مف 
ذراعا كنصفا ككاف في السنة الخاليػة ذراعػيف، كابتػدأ فػي الزيػادة فػي السػنة الخاليػة 
، فأٌما في ىػذه السػنة فػإفَّ زيادتػو تػأخَّرت إلػى الخػامس كالعشػريف مػف  مف ىذا اليـك

ظنكفي الناس كشػمميـ اليػأس  أبيب، لـ يزد في ىذه المدة سكل أصابع، حتى ساءت
كظنكا أٌف حادثا كقع بفكىتو كعند مبدأ جريتو، ثـ أخذ في الزيادة حتػى أنسػمخ أبيػب 
كىػػك عمػػى ثػػالث أذرعو ككقػػؼ يػػكميف، فاشػػتٌد ىمػػع النػػاس لخركجػػو فػػي التكقػػؼ عػػف 
المعتاد، ثـ أنو أندفع بقكةو كزيادات متداركػة كجبػاؿو مػف الميػاه متدافعػة، فػزاد ثمػاني 

في مٌدة عشرًة أياـ منيا ثالث أذرع متكالية، كانتيى فػي رابػع تػكت كىػك الثػاني  أذرع
عشر مف ذم الحجة إلى ستَّ عشرة ذراعا تنقصي إصبعا كقاـ يكميف، ثػـ أخػذ يػنحطو 
متباطئا كينصرؼي ركيدا، فيذا ما قصػدت اقتصاصػو مػف أحكالػو ىػذه الكائنػة، فمػيكف 

 .(ِ)"  آخر المقالة كمنتيى الكتاب
 

                                           

 . ّٔ،  ِٔنفسو ،  (ُ)
 . ّٔ، اإلفادة كاالعتبار  (ِ)
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 ادلبحا الناوً
 عبذ اللطٍف البغذادي عه اجملاعت احلقٍقت َادلبالغت يف رَاٌاث 

إف الكثير مف المعمكمات التي ذكرىا عبد المطيؼ البغدادم عف المجاعة فػي 
مصر تحتكم عمػى المبالغػات غيػر المقبكلػة ال عقػال كال عرفػا كال شػرعا كال تاريخػا ، 

ؿ طفمو ثـ أكؿ لحمو ، أك قتؿ شخص ألكمػو فالعقؿ ال يقبؿ أف يقدـ اإلنساف عمى قت
، ككذلؾ العرؼ في المجتمع اإلسالمي في العصر األيكبي يأبى مثػؿ ىػذه التصػرفات 
غير المقبكلة ، كما أف اإلسالـ ينيى عف أكؿ الميتة مف الحيكانات  ككػذلؾ بالنسػبة 

اريخيػا فقػد لميتة اآلدمي ، كما يحـر قتؿ النفس التػي حرميػا اهلل إال بػالحؽ ، كأمػا ت
تعرضػػت مصػػر لمكثيػػر مػػف المجاعػػات فػػي فتػػرات تاريخيػػا المختمفػػة قبػػؿ كبعػػد ىػػذه 
المجاعة كلـ نجد أحدا مف المؤرخيف يػذكر مثػؿ ىػذه البشػاعات كبخاصػة أكػؿ لحػـك 
ف كػاف بعػض المػؤرخيف قػد تحػدثكا فػي  اآلدمييف كاألطفاؿ كالتي أكردىا البغدادم ػ كا 

 قطط .بعض المجاعات عف أكؿ الكالب كال
ف كنت ال أنفي حدكث بعض مف ىػذه األمػكر التػي ذكرىػا البغػدادم ، لكػف  كا 
مػػػا أسػػػتبعده ىػػػذه الصػػػكرة البشػػػعة التػػػي رسػػػميا عبػػػد المطيػػػؼ البغػػػدادم لممجتمػػػع 
المصػػرم إبػػاف تمػػؾ المجاعػػة ، كلألسػػؼ نقػػؿ بعػػض المػػؤرخيف ركاياتػػو عمػػى أنيػػا 

تكاىػػا كفػػي ىػػذا الفصػػؿ ركايػػات صػػادقة مسػػمـ بكقكعيػػا مػػف غيػػر نقػػد كال تفنيػػد لمح
سػأقـك بمشػيئة اهلل تعػالى بػالرد كالتفنيػد لكػؿ ىػذه الركايػات التػي ذكرىػا ىػذا الرحالػة 

  كتناقميا عنو بعض المؤرخيف .

 كلذا سأقسـ ركايات عبد المطيؼ البغدادم عف المجاعة إلى عدة أقساـ : 
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ركايػػات شػػاىدىا كرآىػػا بنفسػػو كىػػي ىػػي حػػكالي خمػػس ركايػػات فقػػط ، كىػػذه  -ُ
حتػى  –عمػى بشػاعتيا كمخالفتيػا لممػألكؼ  –لركايات الخمس يمكف أف نقبميػا ا

ال نشكؾ في كؿ ركاياتو ككالمو، كىذه الركايات التي أكردىػا كصػرح بمشػاىدتيا 
قميمػػة جػػدا إذا مػػا قارناىػػا ببقيػػة ركايػػات رحمتػػو عػػف المجاعػػة، كىػػذه الركايػػات 

كلقػػد رأيػػت امػػرأةن كقكلػػو: "  ،(ُ)" كرأيػػت صػػغيران مشػػكيا فػػي قفػػةكالتػػالي: قكلػػو: " 
، كقكلػو  (ِ)" يسحبيا الٌرعاعي في السكؽ كقد ظفر معيا بصغير مشكمب تأكؿ منػو

كرأيػػتي قبػػؿ ذلػػؾ بيػػكميف صػػبيا نحػػك الرىػػاؽ مشػػكيان كقػػد أخػػذ بػػو شػػاباف أقػػرَّا  : "
كمف عجيب ما شاىدتي أني كنتي يكمػا ، كقكلو : "  (ّ)"  بقتمو كشيِّو كأكًؿ بعضو

مػى النيػؿ مػع جماعػة فاجتػاز عمينػا فػي نحػك سػاعة نحػك عشػرة مػكتى مشػرفان ع
كػػأٌنيـ القػػرب المنفكخػػة ىػػذا مػػف غيػػر أف نتصػػدل لػػرؤيتيـ كال أحطنػػا بعػػرض 
البحر، كفي غد ذلؾ اليـك ركبنا سػفينة فرأينػا أشػالء المػكتى فػي الخمػي  كسػائر 

ميمػػة دكف كسػػألتني امػػرأة أف أشػػترم ابنتيػػا ككانػػت جكقكلػػو : " ،  (ْ)"  الشػػطكط
 . (ٓ)" البمكغ، بخمسة دراىـ فعرَّفتيا أف ذلؾ حراـ

نما حكيت لو كسمعيا ، كلػـ يصػرح لنػا باسػـ مػف   -ِ ركايات لـ يشاىدىا بنفسو كا 
قص لو تمؾ الركايات حتى نعمـ مدل صدقو أك كذبو ، كىذه الركايات محؿ شػؾ 
 ؛ ألننػػا ال نعػػرؼ مػػف شػػاىدىا حتػػى نحكػػـ عمػػى صػػدقو ككذبػػو ، كمعظػػـ ىػػذه
الركايات ال نستطيع تصديقيا لما تحكيو مف فظػائع ال يمكػف قبكليػا، كذلػؾ مثػؿ 

                                           

 .  ْٗ( اإلفادة كاالعتبار ، ُ)
 نفسو .( ِ)
  نفسو .( ّ)
 .  ْٓ نفسو ،( ْ)
 نفسو .( ٓ)
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كحكى لي عدة نساء أنو ييتكثَّب عمييفَّ القتناص أكالدىف كيحاميف عػنيـ قكلو: "
كحكػػى لنػػا رجػػؿ أنػػو كػػاف لػػو صػػديؽ أدقػػع فػػي ىػػذه ، كقكلػػو : "  (ُ)"  بجيػػدىف

عمى ما جرت بػو عادتيمػا قبػؿ،  النازلة فدعاه صديقو ىذا إلى منزلو ليأكؿ عنده
فمما دخؿ منزلو كجد عنده جماعػة عمػييـ رثاثػة الفقػر كبػيف أيػدييـ طبػيخه كبيػر 
المحػػػـ كلػػػيس معػػػو خبػػػز، فرابػػػو ذلػػػؾ كطمػػػب المرحػػػاض فصػػػادؼ عنػػػده خزانػػػة 

كممػػا ، كقكلػو : "  (ِ)" مشػحكنة بػرمـ اآلدمػي كبػػالٌمحـ الطػرم فارتػاع كخػػرج فػارٌان 
ي أف امػرأة أتتػو سػافرةن مػذعكرةن تػذكر أنيػا قاًبمػة، كأٌف شاع كسيمع مف لفػظ الػكال

قكمان استدعكىا كقٌدمكا ليا صحنا فيو سكباج ميحكـ الٌصنعة مكمَّؿ التكابؿ فأٍلفىتو 
ـى المعيػػكد، فتقػػززت منػػو ثػػـ كجػػدت خمػػكة ببنػػت صػػغيرة  كثيػػر المحػػـ، مباينػػان الٌمحػػ

تزكرنػا فػذبحيا أبػي كىػا فسألتيا عف المحػـ، فقالػت أنيػا فالنػةن السػمينة دخمػت ل
ىي معمقة إربان، فقامت القابمة إلى الخزانة فكجدتيا أنابير لحػـو فمٌمػا قٌصػت عمػى 
ـ الدار كأخذ مف فييا كىرب صاحب المنزؿ ثػـ  الكالي القصة أرسؿ معيا مف ىجى

فيػة بثال  ، كقكلػو : "  (ّ)" وػثمائػة دينػار لػيحقف بػذلؾ دمػصانع عػف نفسػو فػي خي
و أنػو اجتػاز عمػى امػرأةو تجريػة كبػيف يػدييا ميػت قػد أنػتفخ كحكى لي مف أثؽ بػ

، كقكلػو : "  (ْ)" كتفجر كىي تأكػؿ مػف أفخػاده فػأنكر عمييػا فزعمػت أنػو زكجيػا
كخبرنػي بعػػض أصػػحابي كىػػك تػػاجر مػػأمكف حػػيف كرد مػػف اإلسػػكندرية بكثػػرة مػػا 

كأعجػب مػا حكػى لػي أنػو عػايف أرؤس خمسػة ، كقاؿ : " (ٓ)" عايف بيا مف ذلؾ

                                           

 . َٓنفسو ، ( ُ)
 . َٓاإلفادة كاالعتبار ،  (ِ)
 . ُٓنفسو ، ( ّ)
 . ِٓنفسو ، ( ْ)
 نفسو .( ٓ)
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حدثني بذلؾ غيػر كقكلو : "  ،(ُ)"  رو مطبكخة في قدر كاحدة بالتكابؿ الجيدةصغا
كاحد كؿ منيـ حكى ما يعضدي بو قكؿ اآلخر، قاؿ أحدىـ: دخمنػا مدينػة فمػـ نجػد 

كػي لػي أنػو كػاف ، كقكلػو : " (ِ)" فييا حيكانان في األرض كال طائران في السماء كحي
ر، فمـ يبؽ إالٌ  كقكلػو : ،  (ّ)"  خمسة عشر منسػجابمصر تسعمائة منس و لمحيصي

كحكػػي لػػي أف رجػػال مصػػريا شػػارؼ الفقػػر فػػأيلًيـ أف اشػػترل مػػف الشػػاـ دجاجػػا " 
. كقكلػو  (ْ)" بستيف دينارا، كباعيا بالقاىرة عمى القماطيف بنحػك ثمانمائػة دينػار

كسػػػمعنا مػػػف الثقػػػات عػػػف اإلسػػػكندرية أف اإلمػػػاـ صػػػمَّى يػػػـك الجمعػػػة عمػػػى : " 
كأف تركػةن كاحػدة انتقمػت فػي مػدة شػير إلػى أربعػة عشػر كارثػا،  سبعمائة جنػازة،

كأف طائفػػة كبيػػرةن مػػف أىميػػا تزيػػد عمػػى عشػػريف ألفػػا انتقمػػكا إلػػى برقػػة كأعماليػػا 
 . (ٓ)"  فعمركىا كقطنكىا

ركايػػات ذكرىػػا مرسػػمة بػػدكف أف ينسػػبيا إلػػى راك أك يػػذكر مػػف حدثػػو بيػػا كىػػذه  -ّ
ة بصػػدؽ أك كػػذب نقمػػة ىػػذه األخبػػار ، الركايػػات أيضػػا ال نقبميػػا ، لعػػدـ المعرفػػ

كلبشاعة تمؾ الركايات كمنافاتيػا لمعقػؿ كالشػرع كالعػرؼ ، كبالتػالي ال تقبػؿ مثػؿ 
ككجػد فػي رمضػاف ىذه الركايات إال مف صادؽ ، كمف ىذه الركايػات : قكلػو : " 

ػػػرِّدت عظامػػػو عػػػف المحػػػـ، فأيكػػػؿ كبقػػػي قفصػػػا كمػػػا يفعػػػؿ  كبمصػػػر رجػػػؿ كقػػػد جي
ففي ىذه الركاية لـ يبيف لنػا مػف كجػد ىػذا الرجػؿ، ككيػؼ  ،(ٔ)" الطباخكف بالغنـ

                                           

 نفسو .( ُ)
 ، كىذه الركاية يمكف قبكليا. ّٓاإلفادة كاالعتبار ،  (ِ)
 .ٕٓنفسو ، ( ّ)
 نفسو ، كىذه الركاية يمكف قبكليا.( ْ)
 .ٖٓنفسو ، ( ٓ)
 . ْٗنفسو ، ( ٔ)
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كصؿ إليو ىذا الخبر ، كمف أخبره بو ، بؿ بنى ركايتو عمى مجيكؿ ، كمثؿ ىذا 
ال يعد تاريخا بؿ ىك مف قبيؿ القصص كالركايات التػي تػركل لمتنػدر كلمتسػمية ، 

بمحػـ اآلدمػٌي ككجد بأطفي  عند عطار، عدة خػكابي مممػكءة كمنو قكلو أيضا: " 
كعميو الماء كالمم  فسألكه عف عمة اتخاذه كاالستكثار منو، فقاؿ: ًخفػت إذا داـ 

ككػاف جماعػاته مػف الفقػراء قػد آككا إلػى كقكلػو : "  ،(ُ)" الجدب أف ييزؿ الناس
الجيػػزة كتسػػٌتركا ببيػػكت طػػيف، يتصػػٌيدكف فييػػا النػػاس كفطػػف ليػػـ كطمػػب قػػتميـ 

جد فػي بيػكتيـ مػف عظػ اـ بنػي آدـ شػيء كثيػر، كخبرنػي الثقػة الػذم فيربكا، ككى
ككجػد مػرة أخػرل ًقػػدر كقكلػو أيضػا : "  ،(ِ)"  كجػد فػي بيػكتيـ أربعمائػة جمجمػة

كبيرة كفييا رأسه كبيره كبعض األطراؼ مطبكخا بقمػ و كأصػناؼو مػف ىػذا الجػنس 
ككػػاف عنػػد جػػامع ابػػف طكلػػكف قػػـك يتخطَّفػػكفى ، كقكلػػو : "  (ّ)" تفػػكت اإلحصػػاء

كقع في حبػالتيـ شػيخ كتبػي بىػديفه مٌمػف يتبٌيعنػا الكتػب فأفمػت بجريمػة الناس، ك 
الذقف، ككذلؾ بعض قيكَّاـ جامع مصر كقع في حبالة قـك آخريف بالقرافة فتداركو 
الناس فخمص مف الكىؽ كلو حصاص كأما مف خػرج مػف أىمػو فمػـ يرجػع إلػييـ 

اعتػذرت بػأف قالػت كريئػي مػع عجػكز صػغير تأكمػو ف، كقكلػو : "  (ْ)" فخمؽه كثير
.  (ٓ)" آكمو خير مف أف يأكمو غيػرملئف إٌنما ىك كلد ابنتي كليس بأجنبي مٌني ك 

كقػػد كػػاف بطريػػؽ الفٌيػػـك نػػاس فػػي مراكػػب يرخِّصػػكف األجػػرة عمػػى . كقكلػػو : " 

                                           

 . ُٓاإلفادة كاالعتبار ،  (ُ)
 . ُٓنفسو ، ( ِ)
 . ِٓنفسو ، ( ّ)
 . ِٓنفسو ، ( ْ)
 نفسو .( ٓ)
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. كقكلػػو : "  (ُ)" الركػػاب فػػإذا تكسَّػػطكا بيػػـ الطػػرؽ ذبحػػكىـ كتسػػاىمكا أسػػالبيـ
لداف الذيف فييـ صػباحة عمػى النػاس بػأف يشػتركىـ ككثيرا ما يترامى النساء كالكً 

أك يبيعػػكىـ، كقػػد اسػػتحؿ ذلػػؾ خمػػؽه عظػػيـ ككصػػؿ سػػبييـ إلػػى العػػراؽ كأعمػػاؽ 
ككجػدتي فػي ذم الحجػة بمصػر امػرأةن ذىبحػت ، كقكلػو : "  (ِ)" خراساف كغير ذلؾ

 . (ّ)"  صبٌيا لتأكيمو، فأيخذت كغرِّقت

زعكمة ، كىذه الركايات أيضا ال ركايات نص عمى عدـ صدقيا ككصفيا بأنيا م  -ْ
كمعو رجػؿ كامػرأة يػزعيـ النػاس أنيمػا أبػكاه تصدؽ كىي قميمة ، كمنيا : قكلو :" 

كزعمت أنو كاف ييـو بكؿِّ عضكو يظير منػو أف يأكمػو كأفَّ ،  (ْ)"  فأمر بإحراقيما
 كمنػو، كقكلػو : "  (ٓ)" الكلد بقيى مدةن مريضا لشدة تجاذبو بيف المػرأة كالمفتػرس

عيارتيـ بيؤالء النسكة حتى أف منيـ مف يزعيـ أنػو افػتضَّ خمسػيف ًبكػران كمػنيـ 
 . (ٔ)"  مف يقكؿ سبعيف

ىذا باختصار ممخص ألقساـ الركايات التي ذكرىا عبد المطيؼ البغدادم عف 
ذا ما أردنا أف نقيـ تمؾ الركايات أك نتحدث عف الحقيقة كالمبالغة فييػا  المجاعة ، كا 

معظميا يسكده المبالغة نتيجة عدـ مشاىدتو إال لمقميؿ منيا ، كعػدـ  فإننا سنجد أف
تثبتو مف بعضيا ؛ فقد ذكرىا كما سمعيا أك كما حكيت لو مف غير نقد كال تمحيص 
كال محاكلة حتى لمكقكؼ عمػى حقيقػة مػا سػمع أك مػا ركم ، كلألسػؼ أف مػف بعػده 

                                           

 . ّٓنفسو ، ( ُ)
 . ْٓاإلفادة كاالعتبار ،  (ِ)
 . ِٔنفسو ، ( ّ)
 . ْٗنفسو ، ( ْ)
 . َٓنفسو ، ( ٓ)
 . ٓٓسو ، نف( ٔ)
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ذا فػرككه إمػا بنصػو ، أك مف المؤرخيف ممف ذكر المجاعة قد اعتمدكا عمى كالمو ى
بمعناه ، أك ممخصا مكجزا ، عمػى أنػو كػالـ مسػمـ بػو كلػـ يخضػعكه لمنقػد أك التفنيػد 

 اعتمادا عمى أنو كاف مشاىدا لألحداث معاصرا ليا .
كقد اكتفى عبد المطيؼ البغدادم بتبرير سبب انتشار أكؿ لحـك البشر بشػدة 

ف كػاف ىػذا ال يبػرر لجػكء الػبعض إلػى  المجاعة ، كلـ يقدـ لنا غير ىػذا السػبب ، كا 
أكؿ البشر ، كلك أنو قدـ لنا كصفا دقيقا ليؤالء المتيميف بارتكاب ىػذه البشػاعات ، 
أك أعراقيـ كأجناسيـ ألراحنا ، لكنو صكر األمر ككأنو أصب  سمة عامة لممجتمع ، 

 كحينمػػا "       كأصػػب  ممػػا اعتػػاده النػػاس كال يعجبػػكف لكقكعػػو كفػػي ىػػذا يقػػكؿ : 
نشػػـ الفقػػراء فػػي آكػػؿ بنػػي آدـ كػػأف النػػاس يتنػػاقمكف أخبػػارىـ كيفيضػػكف فػػي ذلػػؾ 
استفظاعا ألمره كتعٌجبا مف ندكره، ثـ اشتد قربيـ إليو كاعتيادىـ عميو بحيث اٌتخذكه 
ًجػػػػػد بكػػػػػؿِّ مكػػػػػاف مػػػػػف              معيشػػػػػةن كمطٌيػػػػػة كمػػػػػدَّخرا كتفنَّنػػػػػكا فيػػػػػو، كفشػػػػػا عػػػػػنيـ ككي

                  جػػػػػػب كاالستبشػػػػػػاع كاسػػػػػػتيجف الكػػػػػػالـ فيػػػػػػو ديػػػػػػار مصػػػػػػر، فسػػػػػػقط حينئػػػػػػذ التع
 .  كالسماع لو

         كلقػػػد رأيػػػت امػػػرأةن يسػػػحبيا الٌرعػػػاعي فػػػي السػػػكؽ كقػػػد ظفػػػر معيػػػا بصػػػغير 
            مشػػػكمب تأكػػػؿ منػػػو، كأىػػػؿ السػػػكؽ ذاىمػػػكف عنيػػػا كمقبمػػػكف عمػػػى شػػػئكنيـ كلػػػيس 

رًه عمػى فييـ مف يعجب لذلؾ أك ينكره، فعاد تعجبي منيـ أ شد كما ذلػؾ إاٌل لكثػرة تكػرو
" منػو            إحساسيـ حتى صار في حكـ المألكؼ الذم ال يستحؽو أف ييتعجب 

(ُ). 
كىذا الكصؼ المبالغ فيو جدا مف عبد المطيؼ البغدادم يدؿ عمػى افتراءاتػو 
كادعاءاتػػو عمػػى المجتمػػع المصػػرم ، كبالتػػالي نشػػكؾ فػػي معظػػـ ركاياتػػو السػػابقة ، 

كػف الحقيقػة كالكاقػع ل ،شائعةت بشاعتيا كانتي يحكـ فييا بأف ىذه العادات برغـ كال
                                           

 . ْٗاإلفادة كاالعتبار ،  (ُ)



 

  

 

 
 في العصر األيكبي كما صكرىا الرحالة عبد المطيؼ البغدادمالمجاعة في مصر 

 

َّٖٕ 

ف كنػ فػي المجتمػع المصػرميدالف عمػى عػدـ شػيكع ىػذه الظػاىرة  ا ال ننفػي ػيكمئػذ كا 
 كقكع بعض الحاالت الفردية ، كالدليؿ عمى ذلؾ عدـ كركد ىذه 
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، كأف مصػػدر  (ُ)خيف األمػػكر بتفاصػػيميا عنػػد المعاصػػريف ليػػذه األحػػداث مػػف المػػؤر 
.  (ِ)معمكمات المؤرخيف الذيف ذكركا ىذه المجاعػة ىػك عبػد المطيػؼ البغػدادم فقػط 

                                           

مف ىؤالء المؤرخيف المعاصريف الذيف ذكركا المجاعة بمصر كلـ يذكركا تفاصيؿ لتمػؾ الفظػائع  (ُ)
 الكاحػد عبػد بػف الكػريـ عبػد بػف محمػد بػف محمػد الكػـر أبػي بف عمي الحسف أبك: ابف األثير)

،  التػػاريخ فػػي لكامػػؿ: ا (ـ  ُِّّ/  ىػػػَّٔت  األثيػػر ابػػف الػػديف عػػز الجػػزرم، الشػػيباني
 ، األكلػػى الطبعػػة، بيػػركت -العربػػي الكتػػاب دار: الناشػػر،  تػػدمرم السػػالـ عبػػد عمػػر: تحقيػػؽ
 ٖٓٔ، كابف العبرم ) أبك الفرج جماؿ الديف ابف العبػرم ت  ُُٖ/  َُ ـُٕٗٗ/  ىػُُْٕ
بيػػركت ،  –(: تػػاريخ الزمػػاف، تعريػػب : األب إسػػحاؽ أرممػػة، ط/ دار المشػػرؽ  ُِٖٔىػػػ / 
ػػػد، كابػػػف كاصػػػؿ )  ِّْـ ، ُُٗٗ  ت كاصػػػؿ ابػػػف سػػػالـ بػػػف اهلل نصػػػر بػػػف سػػػالـ بػػػف محمَّ
 الػػديف جمػػاؿ الػػدكتكر :تحقيػػؽ: مفػػرج الكػػركب فػػي أخبػػار بنػػي أيػػكب ،  (ـ ُِٖٗ/ ىػػػٕٗٔ
 ـ ُٕٓٗ/  ىػػ ُّٕٕ، القاىرة -األميرية المطبعة - القكمية كالكثائؽ الكتب ار، ط/ دالشياؿ

 ٕت ؽ  الحمػكم نظيػؼ بػف عمػي بػف محمػد الفضػائؿ أبكظيؼ الحمكم ) ، كابف ن ُِٕ/  ّ
: ؽيػػحق( ، ت الزمػػاف حػػكادث فػػي كالبيػػاف الكشػػؼ تمخػػيص ) المنصػػكرم التػػاريخـ( : ُّىػػػ / 
 .  ُْ،  دمشؽ – العربية المغة مجمع مطبكعات/  الحجاز مطبعة ، ط/ دكدك العبد أبك دكتكر

الفظائع في المجاعة كنقمػكا عػف عبػد المطيػؼ البغػدادم:  كمف بيف المؤرخيف الذيف أكردكا تمؾ (ِ)
/  ىػػ ْٓٔت شػمس الػديف أبػك المظفػر يكسػؼ بػف ًقٍزأيكغمػي بػف عبػد اهلل سبط بف الجكزم ) 

دار الرسػػػالة  ، ط/إبػػػراىيـ الزيبػػػؽ، تحقيػػػؽ: فػػػي تػػػكاريخ األعيػػػاف: مػػػرآة الزمػػػاف (ـ  ُِٔٓ
 القاسػـ بػك، أبػك شػامة )أ َٗ/  ِِ ـ َُِّ /ىػػ  ُّْْالطبعة األكلى ، دمشؽ -العالمية
 ت                 الدمشػػقي المقدسػػي إبػػراىيـ بػػف إسػػماعيؿ بػػف الػػرحمف عبػػد الػػديف شػػياب
: تػػػػراجـ رجػػػػاؿ القػػػػرنيف السػػػػادس كالسػػػػابع المعػػػػركؼ بالػػػػذيؿ عمػػػػى (ـ  ُِٕٔ/  ىػػػػػٓٔٔ

 الدكادارم أيبؾ بف اهلل عبد بف بكر بك، ابف أيبؾ ) أُٗبيركت،  –الركضتيف، ط / دار الجيؿ 
 الفتػػاح عبػػد سػػعيد /د تحقيػػؽ : ٕ جػػػكنػػز الػػدرر كجػػامع الغػػرر ، ـ (:  ُّّٕىػػػ /  ّٕٔت 

 تػػاريخ، الػػذىبي :  ُْٗ/  ٕ ـ ُِٕٗ - ىػػػ ُُّٗ، الحمبػػي البػػابي عيسػػى ط/ ، عاشػػكر
 الكتػػاب دار ط/=،  التػػدمرم السػػالـ عبػػد عمػػر: ، تحقيػػؽ كاألعػػالـ المشػػاىير ككفيػػات اإلسػػالـ
أبػك ، كابػف كثيػر ) ّٔ – ُّ/  ِْ ـُّٗٗ / ىػ ُُّْ الثانية،: الطبعة،  بيركت -العربي
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كخيالػػو الخصػػب، صػػكرا لػػو أف المصػػرييف كػػانكا يػػأكمكف الجثػػث، ككػػانكا و "مبالغاتػػف
يصطادكف الرجاؿ بالحيمة ليأكمكىـ، كأنو شاىد البعض كىـ يأكمكف امرأة سمينة، كال 

 البغػدادمكقػت القحػط كالجفػاؼ، كالغريػب أف كتابػات  فػيسػمينة أعرؼ كيؼ صارت 
 .   (ُ)" كنقمكا عنو ما جاء بكتابو ...ظمت مرجعنا لمكثير مف الكتاب العرب 

كىذه االدعاءات جعمت مقدـ رحمة البغدادم الػدكتكر/ عبػد الػرحمف عبػد اهلل 
 فيقكؿ :  الشيخ يحاكؿ أف يفسر سبب كجكد أكؿ لحـك البشر في المجتمع المصرم

" فمػػا ذكػػره البغػػدادم عػػف شػػيكع أكػػؿ لحػػـ البشػػر أثنػػاء المجاعػػة التػػي حمػػت 
بمصر في السنيف األخيرة مف القرف السادس اليجرم / الثاني عشر لممػيالد مسػألة 
في حاجة إلى تفسػير ، كمػا أنيػا ذات دالالت عمػى التركيػب السػكاني فػي مصػر فػي 

بشػػعة عػػف امػػرأة تأكػػؿ فخػػذ زكجيػػا ميتػػا،  ىػػذه الفتػػرة ، لقػػد قػػدـ لنػػا البغػػدادم صػػكرا
كآخريف يتنازعكف كليدا لحيما أم سمينا ، كعف جماعػة يطبخػكف األعضػاء اآلدميػة 
، كيحػػدثنا أف عقػػاب مػػف كػػاف يفعػػؿ ذلػػؾ ىػػك الحػػرؽ ، كبػػذلؾ يشػػكل فيجتمػػع عمػػى 
جثتو المشكية خمؽ يأكمكنو ، كبذلؾ يصب  اآلكؿ مأككال ... الخ ، كفي الكقت نفسو 

لبغػػدادم يقػػدـ لنػػا إشػػارات تعيننػػا عمػػى فيػػـ ذلػػؾ ، فيػػك يػػذكر أف امػػرأة تجريػػة فػػإف ا
، ىػي قبائػؿ سػكداء مػف أطػراؼ  Tigreفعمت ذلؾ ، كقبائؿ التجرييف أك التجػرانييف 

                                                                                                           

: (ـ ُّّٕ/  ىػػػْٕٕ تالفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي البصػػرم ثػػـ الدمشػػقي 
، دار ىجر لمطباعػة كالنشػر  ، ط/ تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركيالبداية كالنياية ، 
بػدر الػديف محمػكد بػف أحمػد بػف ، العينػي ) َّٕ/  ُٔ ـ ُٕٗٗ /ىػػ  ُْٖالطبعة األكلى، 

ـ( : عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف ) العصر األيكبي  ُُْٓىػ /  ٖٓٓمكسى العيني ت 
القػػػاىرة،  –( ، تحقيػػػؽ : محمػػػكد رزؽ محمػػػكد ، ط/ مطبعػػػة دار الكتػػػب كالكثػػػائؽ القكميػػػة 

 كغيرىـ . ػ  ُّّ – ُِٗ/  ّـ ،  ََِٕىػ /  ُِْٖ
يكنيػػك  ِٓالدسػػتكر : مقػػاؿ لمػػكاء حمػػدم البطػػراف بعنػػكاف ) أدب الػػرحالت ( ، االثنػػيف ة جريػػد (ُ)

 ـ . َُِٖ
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الحبشة كلـ يقـ البغدادم بدكر االنثركبكلكجي فيعيف أعراؽ مف فعمكا ذلؾ ، كلك أنو 
مينا . كفي سياؽ آخر يحدثنا عف امرأة مف فعؿ ألراحنا كفسر لنا كثيرا مما غمض ع

ذات ماؿ كيسار كاف زكجيا غائبا في الخدمة ، كيتض  مػف االسػـ )  (ُ)) األجنال ( 
أجنال ( أيضا أف المرأة ذات أصكؿ تعكد بيا إلى شرؽ أفريقيا أك كسطيا ، كال يبعػد 

مػة ، تعنػي أف تككف مف قبائؿ الجال ، كذكر البغدادم أف زكجيا كاف غائبا فػي الخد
 .  (ِ)أنو مف حرس الحدكد مثال أك مف العامميف في الخدمات المساعدة لمجندية .." 

كلعػػؿ مثػػؿ ىػػذه الصػػكر االسػػتثنائية التػػي سػػاقيا البغػػدادم لػػـ يػػدعميا بمػػا 
يشبو البحث األنثرلكجي، الذم قد يجيء في سياقو أف مصر كانت في كضع يسػم  

عمػػي شػػكؿ تسػػمؿ إرادم سػػممي، أك عمػػي ليػػا باسػػتقباؿ ىجػػرات مػػف الجنػػكب، سػػكاء 
كقد أحضر ىؤالء معيـ تراث الثقافة البدائية، بما في ذلؾ أكؿ لحـ  شكؿ جمب رقيؽ،

البشر، لكف سرعاف ما تالشي ىذا بفعؿ التأثيرات الحضارية كالدينية المصرية، كمػع 
تػردد ظػؿ ي (بػالد نمػنـ)  ىذا فقد ظؿ ىذا مخزكنان في المغة كالتعبيرات، فالحػديث عػف

فترة طكيمة عمي لساف األميات كالجدات، كالتحذيرات مػف نسػاء سػكدكات ليػف ذيػكؿ 
ظؿ يتكرر في بعػض البيئػات، كبعػض األخػكة، فػي بعػض البيئػات إذا أثػرت سػخطو، 

 . (ّ)"  ىددؾ بأف يأكمؾ
فالدكتكر / عبد الرحمف الشػيخ يفسػر لنػا مسػألة أكػؿ لحػـك البشػر فػي ىػذه 

قبائؿ مف )التجرانييف ( ، أك مف ) األجنال ( ، بمصر كأف  المجاعة بأنو نتيجة كجكد

                                           

لـ يذكر عبد المطيؼ البغدادم في الرحمة أف المرة مف األجنال ، بؿ ذكػر أنيػا ذات مػاؿ كيسػار  ( ُ)
 .  ُٓكذكر بأف زكجيا كاف غائبا في الخدمة . اإلفادة كاالعتبار ، 

 .  ُٗ،  ُٖمطيؼ البغدادم رحمة عبد ال( ِ)
المطيػؼ  الرحالػة عبػد، جريدة المصرم اليكـ مقاؿ بعنػكاف )  ُٗرحمة عبد المطيؼ البغدادم ،  (ّ)

 ( . ُٕٗـ العدد )  ََِٕفبراير  ٗ( الجمعة  البغدادم: في مصر رأيت بالد نمنـ
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مثػػؿ ىػػذه الجػػرائـ البشػػعة التػػي كقعػػت بمصػػر تعػػكد إلػػى ىػػؤالء الػػذيف سػػكنكا بمصػػر 
ف كاف ىك األقرب  معيـ تراث الثقافة البدائية، كاحضر كبرغـ ذلؾ است كىذا التفسير كا 

عة حتػػى صػػكرىا بأنػػو لمكاقػػع ، لكػػف البغػػدادم قػػد أفػػاض فػػي ذكػػر ىػػذه الكقػػائع البشػػ
 .  -كما سبؽ أف قدمت  –أصبحت سمة عامة لممجتمع 

 كلعؿ كجكد ظاىرة أكؿ لحـك البشر ) اآلدمييف ( يعكد إلى :
كجػػكد بعػػض القبائػػؿ األفريقيػػة فػػي مصػػر مثػػؿ التجػػرانييف كاألجػػنال ممػػف  -ُ

كأكػػؿ لحػػـك البشػػر أك الميتػػات  معيػػـ تػػراث الثقافػػة البدائيػػة كاحضػػر است
 كالجيؼ .

كالمجػػػرميف نتيجػػػة شػػػدة  الٌرعػػػاعي د القميػػػؿ مػػػف ىػػػذه األمػػػكر بػػػيف كجػػػك  -ِ
المجاعة ككانت السمطة الحاكمة تتصػدل ليػؤالء بكػؿ قػكة كحػـز ، حتػى 

 أنيا كانت تأمر بإحراؽ مرتكبي مثؿ ىذه الجرائـ .

عمػى زعمػو  –أيضا يقدـ البغدادم مأساة أخرل انتشػرت بػالمجتمع المصػرم 
كأما بيع األحرار فشػاع كذاع عنػد بناء حيث يقكؿ : " كىي مسألة بيع األحرار كاأل –

مف ال يراقب اهلل، حتى تيباع الجارية الحسناء بدراىـ معدكدة، كعيرض عمػيَّ جاريتػاف 
مراىقتػاف بػػدينار كاحػد، كرأيػػتي مػرة أخػػرل جػػاريتيف إحػداىما بكػػر ينػادىل عمييػػا بأحػػد 

ة دكف البمػكغ، بخمسػة كسػألتني امػرأة أف أشػترم ابنتيػا ككانػت جميمػ . عشر درىمػا
دراىـ فعرَّفتيا أف ذلػؾ حػراـ، فقالػت خػذىا ىديػة، ككثيػرا مػا يترامػى النسػاء كالًكلػداف 
الػػذيف فػػييـ صػػباحة عمػػى النػػاس بػػأف يشػػتركىـ أك يبيعػػكىـ، كقػػد اسػػتحؿ ذلػػؾ خمػػؽه 

 . (ُ)"  ذلؾ         عظيـ ككصؿ سبييـ إلى العراؽ كأعماؽ خراساف كغير 
أك المػػرأة ألطفاليمػػا فمػػػف األمػػكر التػػي ال تقبميػػػا  أمػػا مكضػػكع بيػػع الرجػػػؿ

النفكس السكية ميمػا تعرضػت لمجػكع أك الفقػر ، كال ييقبػؿ عمييػا إال ضػعيؼ الػنفس 
                                           

 .  ْٓاإلفادة كاالعتبار ، ( ُ)
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كمع ما في ىذا األمر مف بشاعة لكنو يمكف أف يقع ، كما أخبر بذلؾ البغدادم عػف 
مػف حػديث  تجربتو الشخصية عف المرأة التي عرضػت عميػو ابنتيػا ، كلكػف مػا أنكػره

 البغدادم ىك انتشار مثؿ ىذا األمر كشيكعو في المجتمع المصرم .
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 اخلامتثثت 
كبعػػد االنتيػػاء مػػف ىػػذا المكضػػكع ) المجاعػػة فػػي مصػػر فػػي العصػػر األيػػكبي كمػػا 

 صكرىا الرحػالة عبد المطيؼ البغدادم ( أجمؿ ما تكصمت إليو مف نتائ  فيما يمي:
المطيؼ البغدادم عمى العمـ كسعيو في طمبو كتمثػؿ  كض  البحث حرص الرحالة عبد  -ُ

 ذلؾ في الرحالت العديدة التي قاـ بيا إلى البالد اإلسالمية المختمفة .

أكد البحث عمى أف البغدادم يعد مف العممػػاء البارزيػػف الػذيف ألفػكا الكثيػر مػف   -ِ
 المؤلفات كفي عمـك مختمفة . 

 بغدادم كثناء الكثير منيـ عميو. لكض  البحث آراء العمماء في عبد المطيؼ ا  -ّ

كما رصد البحث العديد مف األقكاؿ المنسكبة لعبد المطيػؼ البغػدادم كالتػي تعػد   -ْ
 مف الحكـ كالكالـ المأثكر .

بيف البحث أف عبد المطيؼ البغدادم مف األطباء البارزيف الذيف كػاف ليػـ بػاع   -ٓ
ة السػػائدة طكيػػؿ فػػي مجػػاؿ الطػػب حتػػى أنػػو قػػاـ بتصػػحي  بعػػض األخطػػاء الطبيػػ

 حتى عصره . 

بيف البحث مكانة البغدادم الطبية كنبكغو فػي مجػاؿ الطػب كتصػحيحو لػبعض   -ٔ
 أخطاء مف سبقكه في ىذا المجاؿ .

 لخص البحث مشاىدات البغدادم في مصر قبؿ المجاعة .  -ٕ

كضػػ  البحػػث مػػدل تمكػػف الرحالػػة عبػػد المطيػػؼ البغػػدادم فػػي مجػػاؿ الجغرافيػػا   -ٖ
 لجغرافي الدقيؽ لمصر .كيتض  ذلؾ مف خالؿ الكصؼ ا

رصد البحث بعض الخرافات التي ذكرىا الرحالة عبد المطيؼ البغدادم مف كػالـ   -ٗ
   .العامة بدكف نقد أك تفنيد بؿ أقرىا عف مكضكع تكالد الفئراف مف الطيف

بيف البحث مدل تمكف ذلؾ الرحالة في مجاؿ عمـ النبػات كيبػدك ذلػؾ كاضػحا   -َُ
 ث عف النبات في مصر .مف خالؿ الفصؿ الذم خصصو لمحدي
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كمع تمكف عبد المطيؼ البغدادم في مجاؿ عمـ النبات إال أنو كقع في بعض   -ُُ
الخرافات التي يذكرىا العامة مف دكف أدلة كقرائف يصدقيا العقػؿ، كذلػؾ مثػؿ مػا 

 ادعاه عف أصؿ نبات المكز .

 تعرض البحث بالنقد كالتفنيد الدعاءات عبد المطيؼ البغدادم في مسألتي :  -ُِ

 ناء سكر القاىرة كقناطر الجيزة بأحجار األىراـ الصغيرة.ب -

 أف عمرك بف العاص ىك مف أحرؽ مكتبة اإلسكندرية. -

 رصد البحث تفاصيؿ المجاعة كما صكرىا البغدادم .  -ُّ

بيف البحث أف ركايات عبد المطيؼ البغدادم عف المجاعة يشكبيا العديد مف   -ُْ
 المبالغات .

 لمطيؼ البغدادم إلى عدة أقساـ :قسـ البحث ركايات الرحالة عبد ا  -ُٓ

بػػػالرغـ مػػػف  –أكػػػد البحػػػث عمػػػى أف ىنػػػاؾ ركايػػػات يمكػػػف القػػػكؿ بصػػػحتيا   -أ 
 كىي الركايات التي رآىا كشاىدىا بنفسو . –بشاعتيا 

نما حكيت لو كسػمعيا ، كلػـ يصػرح  -ب  كأف ىناؾ ركايات لـ يشاىدىا بنفسو كا 
تحكيػو مػف مبالغػات باسـ قائمييػا كمعظػـ ىػذه الركايػات ال يمكػف قبكليػا لمػا 

 غير مقبكلة .

ىناؾ ركايات ذكرىا مرسمة بدكف أف ينسبيا إلى راك أك يذكر مف حدثػو بيػا  -ج 
كىذه الركايات أيضا ال تقبؿ، لعدـ المعرفة بصدؽ أك كذب نقمة ىذه األخبار، 

 كلما تحكيو مف مبالغات.

                كىنػػػػاؾ ركايػػػػػات نػػػػػص كصػػػػػفيا بأنيػػػػا مزعكمػػػػػة ، كىػػػػػذه الركايػػػػػات أيضػػػػػا  -د 
 ال تصدؽ.

 ىذا كباهلل التكفيؽ ،،،                                      

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ،،،
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 دلصادر َادلزاجعفٍزس ا
 القزآن الكزٌم جل مه أوزلً .

 أَال : ادلصادر :
 بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد ـرالك أبي بف عمي الحسف أبك الديف عزابف األثير : *

 :  (ـ  ُِّّ/  ىػَّٔت )  الجزرم الشيباني عبدالكاحد
 -العربي الكتاب دار: الناشر،  تدمرم السالـ عبد عمر: تحقيؽ،  التاريخ في لكامؿا -ُ

 . ُُٖ/  َُ ـُٕٗٗ/  ىػُُْٕ ، األكلى الطبعة، بيركت
  ـ ( َُِٗىػ /  َٔٔت  مد الجزرمأبك السعادات المبارؾ بف مح )ابف األثير الجزرم *
محمكد محمد الطناحي   -النياية في غريب الحديث كاألثر، تحقيؽ : طاىر أحمد الزاكل  -ِ

 . ـُٕٗٗىػ / ُّٗٗبيركت ،  -ط/ المكتبة العممية 
 ـ ( : ُٖٗىػ /  َّٕت  األزىرمبف  أحمد بف محمد منصكر أبكاألزىرم ) *
 .  ـََُِ ، الطبعة األكلى بيركت - لعربيا التراث إحياء دار تيذيب المغة ، ط/ -ّ
ابف أبي أصيبعة )أحمد بف القاسـ بف خميفة بف يكنس الخزرجي مكفؽ الديف، أبك العباس ابف *

 ( : ـ َُِٕ/  ىػٖٔٔأبي أصيبعة ت 
 –عيكف األنباء في طبقات األطباء ، المحقؽ: الدكتكر نزار رضا ، ط / دار مكتبة الحياة  -ْ

 .  بيركت
 ـ( :  ُّّٕىػ /  ّٕٔت   الدكادارم أيبؾ بف اهلل عبد بف بكر بك) أابف أيبؾ *

 البابي عيسى ط/ ، عاشكر الفتاح عبد سعيد /د تحقيؽ : ٕ جػكنز الدرر كجامع الغرر ،  -5
 .ـ ُِٕٗ - ىػ ُُّٗ، الحمبي

 :  ـ (  َُّٕىػ /  ُٕٕت تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي السبكي  )تاج الديف السبكي *
الشافعية الكبرل ، تحقيؽ : د/ محمكد محمد الطناحي ، د/ عبد الفتاح محمد الحمك طبقات  -ٔ

 .ىػ ُُّْ، ط / ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الطبعة الثانية  
 :  (ـ ََُّ/  ىػّّٗ تأبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي  الجكىرم )*
دار العمـ ، ط/ الغفكر عطار تحقيؽ: أحمد عبد، لصحاح تاج المغة كصحاح العربيةا -ٕ

 ـ ُٕٖٗ /  ىػ َُْٕالطبعة الرابعة ، بيركت –لممالييف
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  (:ـ ُٕٓٔ/  ىػ َُٕٔمصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني العثماني ت  )حاجي خميفة *
سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ ، تحقيؽ: محمكد عبد القادر األرناؤكط ، تقديـ: أكمؿ  -ٖ

 .ـ ََُِتركيا ،  –ة إرسيكا، إستانبكؿ مكتب ط/ ، الديف إحساف أكغمي
 (:  ـُْْٗ/  ىػِٖٓالكناني العسقالني ت  حمد بف عمي بف محمدأ )ابف حجر العسقالني *
نزىة األلباب في األلقاب ، تحقيؽ : عبد العزيز محمد بف صال  السديرم ، ط/ مكتبة  -ٗ

 .ـُٖٗٗىػ / َُْٗالرياض  –الرشد 
 : (ـ ٖٕٔ/  ىػَُٕ تبف عمرك بف تميـ الفراىيدم  الخميؿ بف أحمد الخميؿ بف أحمد )*

 .دار كمكتبة اليالؿ ، ط/ : د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، تحقيؽ كتاب العيف -َُ
 ( :ـ ُّْٕ/ىػ ْٖٕالذىبي : شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ) ت *

حككمة الككيت ،  تحقيؽ: د/ صالح الديف المنجد ، ط/ مطبعة العبر في خبر مف غبر، -ُُ
 .ـ  ُْٖٗ

 دار ، ط/ التدمرم السالـ عبد عمر: ، تحقيؽ كاألعالـ المشاىير ككفيات اإلسالـ تاريخ -ُِ
 .ـُّٗٗ / ىػ ُُّْ الثانية،: الطبعة،  بيركت-العربي الكتاب

ط/ مؤسسة  سير أعالـ النبالء ، تحقيؽ : مجمكعة محققيف بإشراؼ شعيب األرناؤكط، -ُّ
 .الرسالة

 ـ ( :  ُُْْىػ /  ّٖٓت  حمكد بف عمر الزمخشرممالزمخشرم )*
، ط/  محمد أبك الفضؿ إبراىيـ -تحقيؽ : عمي محمد البجاكم ،  الفائؽ في غريب الحديث -ُْ

 .الطبعة الثانية،  لبناف –دار المعرفة 
/  ىػ ْٓٔت شمس الديف أبك المظفر يكسؼ بف ًقٍزأيكغمي بف عبد اهلل سبط بف الجكزم ) *

 :(ـ  ُِٔٓ
 -دار الرسالة العالمية ، ط/ إبراىيـ الزيبؽ، تحقيؽ :  في تكاريخ األعيافالزماف مرآة  -ُٓ

 .ـ َُِّ /ىػ  ُّْْالطبعة األكلى ، دمشؽ 
 : (ـ  َُٓٓ/ ىػ ُُٗجالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي ) السيكطي *

تبة بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط/ المك -ُٔ
 .صيدا –العصرية 
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حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط/ دار  -ُٕ
ىػ  ُّٕٖمصر ، الطبعة : األكلى  –عيسى البابي الحمبي كشركاه  -إحياء الكتب العربية 

 .ـ ُٕٔٗ/ 
/  ػىْٕٔ تمحمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بف شاكر بف ىاركف  )شاكر *ابف 

 ( : ـ ُّّٔ
الطبعة األكلى  ، بيركت –فكات الكفيات ، تحقيؽ : إحساف عباس ، ط/ دار صادر  -ُٖ

 ـ . ُْٕٗ
 ٓٔٔ ت المقدسي إبراىيـ بف إسماعيؿ بف الرحمف عبد الديف شياب القاسـ بك) أ شامة أبك*

 :  (ـ  ُِٕٔ/ ىػ

 مؤسسة ، ط/ لزيبؽا إبراىيـ: ؽيحق، ت كالصالحية النكرية الدكلتيف أخبار في الركضتيف -ُٗ
 ـ ُٕٗٗ/ ىػ ُُْٖ األكلى،: الطبعة، بيركت – الرسالة

 –تراجـ رجاؿ القرنيف السادس كالسابع المعركؼ بالذيؿ عمى الركضتيف،  ط / دار الجيؿ   -َِ
 بيركت.

 ( : ـ  ُّّٔ/ ىػ ْٕٔصالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم  ت الصفدم ) *
 . ـَََِىػ/ َُِْيركتب -الكافي بالكفيات ط/دار إحياء التراث  -ُِ
 :  ـ ( ِِٗق/  َُّت محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب الطبرم )أبك جعفر *

الطبعة ، مؤسسة الرسالة ، ط/ : أحمد محمد شاكر ، تحقيؽ جامع البياف في تأكيؿ القرآف -ِِ
 .ـَََِ /ىػ  َُِْاألكلى ، 

 (:  ُِٖٔ/ ىػ  ٖٓٔابف العبرم ) أبك الفرج جماؿ الديف ابف العبرم ت *
 ـ .ُُٗٗبيركت ،  –تاريخ الزماف، تعريب : األب إسحاؽ أرممة، ط/ دار المشرؽ  -ِّ
ـ  ُٖٕٔ/  ىػَُٖٗ تعبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم الحنبمي  ابف العماد )*

)  : 
عبد القادر  ، تخري  : محمكد األرناؤكط ، تحقيؽ : شذرات الذىب في أخبار مف ذىب -ِْ

 .ـ ُٖٔٗ /ىػ  َُْٔالطبعة األكلى ، دمشؽ  -دار ابف كثير ، ط/ األرناؤكط
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 ـ( :  ُُْٓىػ /  ٖٓٓالعيني ) بدر الديف محمكد بف أحمد بف مكسى العيني ت *

عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف ) العصر األيكبي ( ، تحقيؽ : محمكد رزؽ محمكد ،  -ِٓ
 .ـ ََِٕىػ /  ُِْٖالقاىرة،  –ط/ مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية 

 ـ ( :  ُّٖٔىػ /  َٕٕت  أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي المقرمالفيكمي ) *
 .بيركت – المكتبة العصرية ، ط/ تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد،  المصباح المنير -ِٔ
 ُْْٖىػ /  ُٖٓت  أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف قاضي شيبة )ابف قاضي شيبة *

 : ـ ( 
بيركت ،  -الحافظ عبد العميـ خاف ، ط/ عالـ الكتب  /تحقيؽ : د طبقات الشافعية ، -ِٕ

 . ىػ َُْٕالطبعة األكلى  
 ـ ( :  ُُُِىػ /  ُٓٓت  القاسـ عمي بف جعفر السعدم كأبابف القطاع الصقمي ) *

 .ـُّٖٗالطبعة األكلى ،  بيركت –عالـ الكتب  ، ط/ كتاب األفعاؿ -ِٖ
 ( :ـ  ُِْٖ/  ىػْٔٔيكسؼ القفطي ت  جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف ) القفطي*

 -العممية الكتب دار، ط/ الديف شمس إبراىيـ، تحقيؽ : الحكماء بأخبار العمماء خبارإ -ِٗ
 .ـ ََِٓ / ىػ ُِْٔ األكلى الطبعة، بيركت

 -إنباه الركاة عمى أنباه النحاة ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط/ دار الفكر العربي  -َّ
 .ـُِٖٗىػ /  َُْٔبيركت ، الطبعة األكلى،  –كتب الثقافية القاىرة، كمؤسسة ال

/  ىػْٕٕ تأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم الدمشقي ابف كثير ) *
 : (ـ  ُّّٕ

دار ىجر لمطباعة كالنشر  ، ط/ تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركيالبداية كالنياية ،  -ُّ
 .ـ ُٕٗٗ /ىػ  ُْٖالطبعة األكلى، ، 

ىػ/ ِٗٔت  عبد المطيؼ بف يكسؼ بف محمد بف عمي بف أبي سعدعبد المطيؼ البغدادم )*
 ـ(:ُُِّ

 كادم مطبعة، ط/  مصر بأرض المعاينة كالحكادث المشاىدة األمكر فياإلفادة كاالعتبار  -ِّ
 . ىػُِٖٔ األكلى الطبعة،  النيؿ
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ار في األمكر المشاىدة رحمة عبد المطيؼ البغدادم في مصر أك كتاب اإلفادة كاالعتب -ّّ
، تقديـ : د/ عبد الرحمف عبد اهلل الشيخ ، ط/ الييئة  مصر بأرض المعاينة كالحكادث

 (. ُّْـ ، سمسمة األلؼ كتاب الثاني رقـ )  ُٖٗٗالعامة لمكتاب ، الطبعة الثانية 
 : ـ (  ُُُّىػ /  ُُٕت محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم ) ابف منظكر *

 .بيركت –العرب ، ط/ دار صادر لساف  -ّْ
 ـ ( :  ُّىػ /  ٕت ؽ  الحمكم نظيؼ بف عمي بف محمد الفضائؿ أبكابف نظيؼ الحمكم ) *

 أبك دكتكر: ؽيحق( ، ت الزماف حكادث في كالبياف الكشؼ تمخيص ) المنصكرم التاريخ -ّٓ
 .دمشؽ – العربية المغة مجمع مطبكعات/  الحجاز مطبعة ، ط/ دكدك العبد

 :  (ـ  ُِٖٗ/  ىػٕٗٔ ت كاصؿ ابف سالـ بف اهلل نصر بف سالـ بف محمَّداصؿ )ابف ك *
 الكتب ار، ط/ د الشياؿ الديف جماؿ الدكتكر :تحقيؽمفرج الكركب في أخبار بني أيكب ،  -ّٔ

،  العربية مصر جميكرية - القاىرة األميرية، المطبعة - القكمية كالكثائؽ
 .ـ ُٕٓٗ/ىػُّٕٕ

 (: ـُِِٗ/  ىػِٔٔبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم ت أبك ع )ياقكت الحمكم *
، تحقيؽ : إحساف عباس ، ط/ دار ( إرشاد األريب إلى معرفة األديب  )معجـ األدباء  -ّٕ

 .ـ  ُّٗٗىػ /  ُُْْبيركت، الطبعة األكلى،  -الغرب اإلسالمي
 (: ـ  ُِّٔ/  ىػ ِٕٔقطب الديف أبك الفت  مكسى بف محمد اليكنيني ت )  اليكنيني*

بعناية: كزارة التحقيقات الحكمية كاألمكر الثقافية لمحككمة اليندية، ،  ذيؿ مرآة الزماف -ّٖ
 . َُٖ/ِـ ،  ُِٗٗىػ /  ُُّْالناشر: دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة ، الطبعة الثانية 

 ثاوٍا : ادلزاجع :
 :  محمد النجار ،حامد عبد القادر  ،أحمد الزيات  ،إبراىيـ مصطفى *

 .دار الدعكة، ط/ مجمع المغة العربية :تحقيؽ ، المعجـ الكسيط  -ّٗ
 إدريس إبراىيـ جميؿ : *

 .الدكحة –الحباب ممكؾ البحر كأىؿ السادة، ط/ مكتبة الثقافة  -َْ
  ( :ـ ُٖٓٗ /ىػ ُُّّ) ت فنديؾ  دادكار *

 .ـ ُٖٔٗ ،بيركت  -اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع ، ط/ دار صادر  -ُْ
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 (: ـ  ُٕٗٗ/  ىػُّٗٗ ت د أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم )إسماعيؿ بف محم*
ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ، ط/ طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة  -ِْ

 . ـُُٓٗفي مطبعتيا البيية استانبكؿ 
 ألفريد . ج . تتلر : *

القاررج ، الطثعح  –ح مدتلايرلي فتح العرب لمصر ، تعرية : محمد فريد أتلاير دديد ت  ، م/ مةتث -ّْ

 .م 4991رـ /  4141الثانيح ، 
 جكستاؼ لكبكف : *

، القاىرة  -مؤسسة ىنداكم لمنشر كالثقافة ، ط/ ترجمة: عادؿ زعيتر، حضارة العرب  -ْْ
 . ـ َُِِ

 : ـ (  ُٕٔٗىػ /  ُّٔٗ) ت الزركمي خير الديف *
ط/   ،مستعربيف كالمستشرقيفقامكس تراجـ الشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كال األعالـ -ْٓ

 . ُٔ/  ْـ َُٖٗبيركت ، الطبعة الخامسة  –دار العمـ لممالييف 
  عبد الكريـ شحادة :*

 –، ط/ منظمة الصحة العالمية أكاديميا  اإلسالمي العربي الطبي التراث تاريخ مف صفحات -ْٔ
 بيركت .

  عطية :عزيز سلاير  *
بيد ، ط/ المجمس األعمى لمثقافة ، الطبعة تاريخ المسيحية الشرقية ، ترجمة : إسحاؽ ع -ْٕ

 .( ِٖٗـ ، المشركع القكمي لمترجمة العدد )  ََِٓاألكلى 
 أحمد طكراف قره بمكط :  -عمي الرضا قره بمكط *

التراث اإلسالمي في مكتبات العالـ )المخطكطات كالمطبكعات( ، ط/ دار »معجـ التاريخ  -ْٖ
 . ـ ََُِىػ /  ُِِْ تركيا ، الطبعة األكلى، –العقبة، قيصرم 

 : (ـ  ُّٕٗ/  ىػُّّٗ تمحمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي )*
 -دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع  ، ط/ أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف -ْٗ

 ـُٓٗٗ /ىػ ُُْٓ، بيركت 
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 نقكال زيادة: *
 ـ.ُٕٖٗشركة العالمية لمكتاب دار الكتاب المبناني، الجغرافيا كالرحالت عند العرب، ط/ ال -َٓ
 :  (ـ  ُّّٗ/  ىػُُّٓ تيكسؼ بف إلياف بف مكسى سركيس )*

.  ـُِٖٗ /ىػ  ُّْٔمصر  -مطبعة سركيس ، ط /  معجـ المطبكعات العربية كالمعربة -ُٓ
 .ُِِٗص 

 ثالنا : الذَرٌاث :
يكنيك  ِٓ، االثنيف (  الرحالت أدب بعنكاف )لمكاء حمدم البطراف جريدة الدستكر : مقاؿ   -55

 ـ . َُِٖ
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 ( . ُٕٗـ العدد )  ََِٕفبراير  ٗ( الجمعة  نمنـ


