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 مــقـدمـة

هذاا الحثذف  ذأل ا هذ  هذو أطرواذة إيذذاعة  ذأل العتذو  المهوتيذة مذس معهذد القذذدي      

  وقذد نوقشذم مذس ق ح ذ.  1887لحنذان عذا   -الحتمنذد  -يوانا الدمشقأل المهوتأل الجذامعأل 

يذوج  ضرذرأ أاذ اا مذادة اياذممياا  ذأل المعهذذد / المطذران: لجنذة موونذة مذس الةذادة

اذذعاد اذذذتيتأ أاذذ ااة مذذذادة ال ذذاجي  الم واذذذ   ذذذأل / و ذذأل الجامعذذذة التحنانيذذةو والو ذذذوجة

طذذذاجت م ذذذراأ أاذذذ اا مذذذادة تذذذاجي  ال وذذذر / الجامعذذذة اليةذذذوعية بحيذذذرواو والذذذد  وج

أ الذاا أرذرع عتذ  المذا وج لذديس  ذأل المعهذداياذممأل ومذادة عتذت اي مذا  ا -المةيثأل

اعذذداد هذذاط ا طرواذذةأ والذذاا أوهذذ  بنشذذرها بعذذد ا ضذذا بالمما ذذاا ال ذذأل أبذذداها 

تذذم بمذذا أوهذذم بذذت التجنذذت ل  ذذر  ا طرواذذة . الةذذادة أعرذذان لجنذذة المناقشذذة وقذذد عم 

 .بشوتها الثالألأ مما أغن  الحثف

لهذاط ا طرواذة مرااذيت اذذمطيس اض ذرا   مذا ا  ذرا  ذأل مقدمذة ا طرواذةأ أنذألو    

رينذا  ذأل طذوج اذينان والمث و ذة الدولة الممتو ية اياذممية ال اهذة بذدير القديةذة  ات

 :لألاحاب ال الية  يت

 قد  ريئاا يديداا  ذأل المنطقذة ال ذأل أدجي  يهذاأ ايذف أن دجااذ أل  ذأل لحنذان وديذر : أوالا 

أل ا جاضذذأل الميذذرية القديةذذة  اترينذذا لتذذرو  ا جبذذوا   بطذذوج اذذينان يقذذ   ذذ

ن مذذأل أر أ ريقيذذا لتذذرو  ا جبذذوا   ال ذذأل ايذف مقذذر بطرير يذذة اياذذوندجية واذذا 

 .إليها

اذذذذذذ قذذذذذذ  أهذذذذذذال ها  .لمرااذذذذذذيت مو وبذذذذذذة بالت ذذذذذذة العربيذذذذذذة ن هذذذذذذاط ا: اباني                 وقذذذذذذد ا 

      مذذذا قذذذا  بوهذذذ ها .طيس المماليذذذل الذذذد  وج هذذذان  إجنةذذذمونةذذذح ها إلذذذ  اذذذم

أ            مذذذذ  تريم هذذذا إلذذذذ  الت ذذذة ا لمانيذذذذة بت ذذذة عربيذذذذة معاهذذذرة وإعذذذادة   اب هذذذذا

         هذذذذتأل لوذذذذ مذذذذ  ا ا ذذذذت عتذذذذ  ن ذذذذ  ترتيذذذذ  الةذذذذطوج  مذذذذا  ذذذذأل الذذذذن  ا 

ا قذذذدج ايموذذذان بمذذذا هذذذو مويذذذود  ذذذأل الم طوطذذذة ا هذذذتية أ       مراذذذو أ م مةذذذوا

ط  ذذأل مقدمذذذة جاذذال ة لدجيذذذة الذذد  وجاة بالت ذذذة ا لمانذذة عنو    وانهذذذا الذذل  مذذا ن ذذذوق

"Die Mamlukischen Sultansurkunden Des Sinai Klosters"أ 

 .وال أل اا عنم بها  أل أُطروا أل أ"ايت امطيس المماليل لدير اينانمرا"

مذذس معر ذذة موقذذن اذذمطيس الدولذذة الممتو يذذة اياذذممية تجذذاط غيذذر المةذذتميس : ابالثاذذ

 اهذة بالذدير وجهحانذتأ عامةأ ومس ضمل الدجااذة ال ثتيتيذة لمث ذول المرااذيت ال

. يموس ااذ ن ا  موقذن اذمطيس المماليذل تجذاط ديذر طذوج اذينان وجهحانذت ضاهذة

و ذالل ا اذذاي الثقذذوقأل اياذممأل الذذاا ااذذ ندوا إليذذت  ذأل أاوذذامهت الذذواجدة  ذذأل 

القذرننأ  ذأل عهذود مثمذد نحذأل اياذم أ  ذأل عهذود : مراايمهتأ عتذ  مذا يذان  ذأل

لاا  ان مذس بذدب بدايذة عذرج مايذان . ا ال قهانضت ا ت وقواد ييورتأ و أل اي هادا

 أل هاط  تهذا  يمذا ي عتذ  بموانذة غيذر المةذتميس  ذأل اياذم  وضاهذة المةذيثييسأ 
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 مذذا أنذذت مذذس الدجااذذة ال ثتيتيذذة لهذذاط . أا النيذذاجل بثةذذ  الميذذطتم اياذذممأل

 .المراايت يموس اا ن ا  الثالة العامة  أل الدولة الممتو ية

ا الحثذذف  اتثذذة دجااذذاا أضذذرل أواذذ  وأرذذم  لمرااذذيت اذذمطيس نمذذ  أن يوذذون هذذا    

 .المماليل اليادجة  أل ا  دير طوج اينان

 نقـوال/ المطران

 م روبوليم طنطا و توابعها

 (هـرموبولي )
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 تـــقـديـم

م روبوليذذم طنطذذا وتوابعهذذاأ بطرير يذذذة " نقذذوال"عنذذدما قذذد  لذذأل نيا ذذة المطذذران     

اذذمطيس الدولذذة الممتو يذذة )اذذوندجية لتذذرو  ا جبذذوا  أ م طوطذذت القذذي ت المعنذذون اي

رذعرا بذذيننأل أمذا  عمذذ  يةذ ث  الث ذذاوة واالا ذذرا أ ( وديذر القديةذذة  اترينذا الةذذينا ية

 مذذذا " العيذذر الممتذذذو أل" ذذالمطران الجتيذذذ  يعذذرج لوا ذذذة المرااذذذيت الةذذتطانية  ذذذأل 

ول ذذم ن ذذرا إلمامذذت الواضذذم " اذذينان"  ذذأل" ديذذر اذذانم  ذذاتريس"اا وتهذا مث و ذذاا 

بيج ذذان الديانذذة اياذذممية وتاجي هذذا ونيوهذذها واالرذذ حا  الثرذذاجا مذذ  الذذدياناا 

تق ذذرب مذذس دجااذذاا عتذذت ا ديذذان " نقذذوال"الةذذماوية ا ضذذرل و ذذين دجااذذة المطذذران 

المقذذاجن  رذذما عذذس االا وذذا  المحارذذر بثرذذاجاا الشذذرت ا واذذ   العربيةذذـ إاذذممية 

اذذـ وقذذد اض ذاج الحااذذف الم ميذذ    ذذرة تحذدو مجهولذذة  ذذأل تاجي نذذا  ومةذيثية ويهوديذذة أيرا

الةيااذذأل والثقذذذا أل واالي مذذذاعأل واع مذذد عتذذذ  وبذذذا   تاجي يذذة لهذذذا أهمي هذذذا وقيم هذذذا 

ذذاأ  واذاول تثقيذ  النيذوو بوضذذعها  ذأل مةذاجها ال ذاجي أل بذذ  وإطاجهذا الذدينأل أيرا

ةذامم والثيذاد ا  ذاديمأل والموضذوعية  ما اتةمم جوات  أل الو ابذة بقذدجب  حيذرب مذس ال 

عت  نثوب يوضم بجمن أن هذاا الثحذر الذدينأل هذادت اييمذان ضيوهذا عنذدما ية شذهد 

بآيذذاا القذذرنن الوذذذريت  ذذأل اذذذيات تثقيذذ  هذذاط الم طوطذذذاا ال اجي يذذة والوبذذذا   ااا 

أ وإا قرذذيم اذذنواا مذذس عمذذرا بااثاذذا "الذذدياناا ايبراهيميذذة"ا هميذذة لوذذ  أهذذثاب 

قذذة بذذيس المةذذتميس والمةذذيثييس منذذا مطتذذ  اذذحعينياا القذذرن الماضذذأل ايذذف  ذذأل العم

اذول هذاا الموضذو   ذ ننأل أاذ قح  " لنذدن"مس يامعذة " الد  وجاط"ايتم عت  دجية 

بوذذ  اذذعادة واجتيذا   نذذت ي ةذذت بالدقذة الشذذديدة وال مثذذي  " نيقذوال"مذا   حذذت المطذذران 

ذذا  ذأل تذذاجي  الثوذذت الواضذم  ذذأل   ذرة العيذذر الممتذو أل ال ذذأل لذذت توذس   ذذر ة وجديذة دا ما

 !اياممأل بيه  الامة

عتذذ    ابذذت القذذيت الذذاا ااذذ طا  أن " نقذذوال أنطونيذذو"إننذذأل إا أايذذأل نيا ذذة المطذذران     

يجم  بيس د  يت ما يرذين إلذ  المو حذة العربيذة إضذا ة إيجابيذة  ذ ننأل أتمنذ  لذت ال و يذ  

 . أل مةيرتت العتمية والدينية عت  الةوان

 ال قأل ميط  . د

 ج ي  الجامعة الحريطانية الةاب 

 مةاعد أول وعير ال اجيية ا اح 

 2111اح محر 
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 الفصل األول

 سالميةإلالشريعة ا

 القرآن والسنة

 مصطلح أهل الكتاب ومصادره -أ

لهذت عذس عحذدة ا وبذانأ والذل  اتمييذ ا  "أهذ  الو ذاب"يُةمأل القرنن اليهود والنيذاجل     

قا "يذ أ وج واينج  بُذذاة وال   ج  و   قذأل المن لذذة هذ اأن لهذت   حاذ ذذد  ل  عتيذذل  الو  قذاب  بذالث   ُمي   ان ذ ق

ي ذت  ل مذ ل  ال قذذ. ا ب ذذي س  ي د  يذ   وأ نذذ   نج  اة  واي  ج  يس  . و  قذذا  ل  ال ُِرق ذذان  إ نق ال ذذس ق ح ذُ  هُذذدال لتنذذاي  وأ نذ   م 

ا اب      رُ  يذ    وا ب آياا  هللا  ل هُت  ع  يد  وهللاُ ع   د  "ُاو ان   ق ذا ب ر 
(1)
ي ن ذا "أ ا  ذا أ و  ي ن ذا  إ ل ي ذل    م  ا  إ نقذا أ و 

ذس إ ل   نُو ب  ذث    وي ع   والن ح ي ذيس  م  ي   وإ ا  اع  ذم  يت  وإ ا  اه  ي ن ذا إ ل ذ  إ ب ذر  ا  ط  وأ و  ذد  ذح اط  ب ع  قُذوب  وا  ا 

ذذ  وأ ي ذذ ية  ان  وأ  وب  ويُذذوع  ا ت ي ن ذذا د اُود  ع  ونُ   وه ذذاُجون  وُاذذت ي م  "بُذذوجا
(2)
نذذت يقذذول عذذس ال أإ. 

ُعذون  أ  "اليهذود إنهذذت ي نذاقتون   ذذحهت مثر ذة عذذس أهذذولهاأ  ذذان أ     ط م  ق ذذد    نُذذوا ل ُوذت  و  م  ن يُؤ 

هُذت ق تُذوطُ و  ذا ع  ذد  م  ذس ب ع  ر  ُون ذتُ م  ذم   هللا  بُذتق يُث  ذم ُعون     ذن هُت ي ة  يذ   م  ت ُمذون     ر  "ي ع 
(3)
يس   "أ قذا  ال

ذذا ت ي ن ذذاهُتُ أ   ر  ُون ذذتُ   م  ر  ُذذون  أ ب ن ذذان هُت  وإ نق  الو   ذذاب  ي ع  يقاذذ ي ع  ذذ ق   ر  ذذن هُت ل ي و  ُُمذذون  الث  هُذذذت   ا م  و 

ت ُمذذون   "ي ع 
(2)
رد المعتذذتأ أا أنذذت وااذذد ال ي عذذدد مذذا أن القذذرنن يذذا ر اينجيذذ  بذذالم . 

(5)
أ 

  ذابهت المذذوا   اذم أ  ذ ن ا ناييذ  ا جبعذة ال ذأل يع حرهذا النيذاجليعتذ  الذلأ  ذأل ا

إال أن . نذذ ل عتذذ  عيةذذ بذذت مذذس هللا ليةذذم هذذأل  ذذأل ار ي هذذا اينجيذذ  الوااذذد الذذاا أُ 

 .اع راع النياجل بها يجع  لهت موانة مم اعة  أل ايام  مقاب  موانة عحدة ا وبان

ذ     ذد ال قيذير  ذذأل امايذة أهذ  الو ذذاب إبما  القاعذذدة الم حعذة  ذذأل .  ذأل اياذم  ا حيذذرا  اويُع 

شذذدد عتذذ  اع مذذاد الدمابذذة  ذذأل مثذذادب هتأ وعتذذ  هتأ ال ذذأل وجدا  ذذأل القذذرننأ تُ معذذامت 

ال  تُ "اييمذان المشذ ر  بذال الوااذد ا اذدأ  ذذُس إ الق و  ة  ذأل  أ ا  لُوا أ ه ذ   الو   ذاب  إ الق ب ذال   أل ه  ذذاد  ج 

أُنذ    ل  إ ل ي ن ذا و  ا أُنذ   قذا  نقذا ب ال قُولاذوا نم  ذن هُت و  يس    ت ُموا م  إ   ل  إ ل ذي ُوتالقا  إ ل هُن ذا و  ذُس  ل هُُوذتو  ن ث  ذد  و  اا  و 

ذت ُمو "ن  ل ذتُ ُمة 
(6)
يس  ق ذذد"أ  مذذا   ذ  لهذذت عذد  إ ذذراههت عتذ  تذر  ديذذنهت.  اط    ذذأل الذد  ذر   ال  إ   

ذأل  تق  ذس  ال   ذُد م  س ب ذال    ق ذد  ح ي س  الُرر  يُذؤم  ذس ي و  ُذر ب ذالطقُ وا  و  ة  ا   م  و  ذل  ب ذالُعر  ة  لذُوب ق   ال  اا   م 

ت ذذيت   ي   ع  ذذم  ذذا   ل ه ذذا وهللاُ ا  "ان  ي 
(7)
ذذ.  مذذس القذذرنن أن النيذذاجل أقذذرب إلذذ   ا مذذا ي هرأيرا

ذذد نق "المةذذتميس مذذس اليهذذود  قذذ ل   ج  ةا ل ت ذذد او  ذذدق الن ذذاي  ع  ذذر  أ ر  يس  أ ر  قذذا  نُذذوا الي هُذذود  وال يس  نم  ُ وا ا 

ب هُت د نق أ ق ر  ل   ج  ةا  و  دق و  يس   م  يس  ق   ل تقا  نُوا القا  لإ نق الُوا نم  اج  "ا ن ي 
(8)
. 

 مذا أعطذذ  القذذرنن أهذ  الو ذذاب مذذس النيذاجل االا وذذا   يمذذا بيذنهت بثةذذ  تعذذاليمهت     

ي   ب  "الدينيةأ بقولت  ن ج  ُوت أ ه ُ  اي  ل ي ث  ل  هللاُ   يُ م  و  ذا أ نذ   ُوذت  ب م  قذت  ي ث  ذس ل م  ل  هللاُ   يذت  و  ول ئ ذل  ا أ ن   

قُون  هُُت  "ال   اا 
(8)
مثمذد اميذد هللاأ  ذأل مقدمذة   ذاب . ة القرننيذة   ذ  دهاط اآلي  أل رر . 

يقذذة مذذدضما  "أاوذذا  أهذذ  الامذذة" ع  و  عتذذت الةذذير أو اقذذوت الذذدول  ذذأل " ذذأل  البذذس الق ذذي ت  الج 
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لذذ  تعاليمهمذذا إا ومذذا إان مذذس متذذة وااذذدة ي ذذم  اا اض يذذت  ريقذذان ا    »: أ قذذا ما "اذذم يا

ن القذذرنن ال يذرض  بهذاا  ثةذ  بذذ     اهذة  ذأل  ذذ  قرذية مدنيذة وي  يذةأ الدينيذة ال

«اييمر بت أمرا 
(11)

وهنذا ااذ نح  ال قهذان أن عتذ  يميذ  المتذ  الةذا نة  ذأل داج »ومذ  أ ويُ 

لعذذذدلأ اذذذم  أن تعمذذذ  ب عذذذاليت دينهذذذا ارييذذذة عتذذذ  أن يوذذذون القذذذانونأ ومثومذذذة ايا

 ذراط عتذ  ال ثذا ت أمذذا  إال ريقذان بذذدون اا تراضذ  إأمذا ... والثوذا  أن ةذهتأ عتذ  مت هذذا

«ال يذذ   ذذأل قرذذي هتقذاج مةذذتت  ذذم رذذألن يمنذذ  الذذل القاضذأل مذذس 
(11)

وقذذد هذذر   و

ُوت ب ي ذن هُت  أ و  "بقولذت  أالقرنن بمث  هاا ذاُنو     ذاا  ذن هُت  و     ذ  ن ي  ذر ج  ع  ذن هُت  إ أ ع  ذر ج  ع  ن تُع 

ذي ئا    ت ذس و   ر  وُ ي ُرذر  ذم    ذذاا  و م  إ ن ا  ذ   ا و  ذ   هللا  يُ  نق إ ت ب ي ذن هُت ب ال ق ة  يس   ث  ذط  "ال ُمق ة 
(12)

عتذذ  . 

ذطحذ  عتذ  أهذ  الا   تتقاضذأل المةذتت أن يُ »: مثمد اميذد هللا. ا دأنت و ما يقول أيرا  اا إة مق

اذذممأل يوقذذد أيذذاع ال قهذذان أايانذذا تطحيذذ  القذذانون ا. اذذم ييذذاهوط قذذانونهت ال قذذانون ا

اا  ذان ال ريقذان الم  اهذمان مذس إأمذا . بشذروط وت يذيما أل مث  هاط القرذايا  اأيرا 

ب يذاد  "مت يس م  ت  يسأ  هذاا أمذر ي عتذ  بذالثقوت الدوليذة ال اهذةأ أو مذا يةذم  اآلن 

«ط القرايا قانون الُمدقع  عتيتأ ويطح  عادة عت  مث  ها"القوانيس
(11)
. 

 ة ومصادرهم  مصطلح أهل الذ   -ب

ر  أل القرنن اول مذرتيس  قذ   ذأل اذوجة ال وبذةال تُا  "ةمق الا  " تمة     
(12)

وقذد ُا ذرا  و

هذذـاتان اآلي ذذان  ذذأل اذذيات الثذذديف عذذس تذذرب  المشذذر يس مذذس قذذري  بالمةذذتميس يذذو  

ذذذةالثديحيذذذةأ و يذذذ مق أ أا ال ن أنهذذذـت لذذذو تمذذذـونوا منهذذذـت   نهذذذـت ال ي رقحذذذوا  ذذذيهت إ الق وال ا 

اقرابة وال عهدا  ي ـرددون  أل القـران عتـيهتأ غير مراعيس  أل الل
(15)
. 

ذذا  "  مذذا يويذذد أهذذما لهذذاا ال عحيذذر     ذذنقة النحويذذة مذذس اذذديف الحشذذير النذذاير  "ألم   ذذأل الة 

ذس نال ا  »: لتةيوطألأ وأرذاج إلذ  أن اذندط اةذس ِاذم  م   ينذا ضيذمتأ ومذس  نذم ضيذمت  اي

ذس ق ذ  ق ذيما »:  ما جول الح اجا اأ وأيرا «ضيم ت يو  القيامة ذمذس أهذ  الا   م  ذةمق   ر  أ ا 

و ذذالل  ذذأل مع ذذت   ذذ  مثمذذد نحذذأل اياذذم  المويهذذة إلذذ  ا  ذذراد . «هللا عتيذذت الجنذذة

ذذا  "والعشذذا رأ ال ذذأل  ذذان يذذا ر  يهذذا أنذذت يعطذذيهت  أ  مذذا ااذذ  دمت  ذذأل "ة هللا وجاذذولتمق

أل   ذذمق أوهذذيوت بيهذذ  ا  »: ا ااديذذف  ذذأل مواضذذ  م  ت ذذةأ مثذذ  قولذذت  ذذأل ضطحذذة الذذودا 

 .«اضيرا 

اليي ة الوه ية ال أل أطتقذم عتذ  اآلضذريس مذس غيذر المةذتميس عتذ   مس ضمل هاط     

ذأهذ  الا  "لةان نحأل اياذم  و ذأل عهذودطأ دضذ  تعحيذر   ذأل قذاموي ال  اطذ  معهذتأ  "ةمق

اج  ذأل اهذذطم  اذوان  ذذان  ذأل المماجاذذاا الواقعيذة أو  ذذأل   ذ  ال قذذت الم  ت ذةأ وهذذ

 . ةي     ا الج  س يؤدإراجة إل  م   "مةِ أه  الا  " ثير مس ال قهان أن 

ذا  " ولوس هاا ال عحيذر      د   ذأل أااديذف نحذأل اياذم  و ذأل عهذودطأ إال أنذت وإن ااذ ُ  "ةمق

ذمس ل ة ال طاب  أل تعام  القحا   العربية قحذ  اياذم و إا  انذم عقذود الا   ا ان ي نا  ة مق

وا مان هأل هي ة ال عاي  ال أل تعاجع عتيها العرب  أل الل ال مان
(16)
. 
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 ة وموجباتها ومسقطاتهاي  ز  الج  مصطلح  -ج

الج يذة هذأل محتذذي معذيس مذذس المذال يؤضذذا مذس أهذ  الو ذذاب ومذس  ذذ   ذا ر    
(17)

أ وهذذأل 

يس  "ح ذم بذن  القذرنن وقذد بُ . تةق  بايام  قذا  ال  ب ذال ي و     ق ذات تُوا ال نُذون  بذال  و  م  ذر   ال  يُؤ   اآلض 

ُاذذول تُ  ج  ذرق   هللاُ و  ذا ا  ُمذون  م  ر  ال  يُث  يس  أُوتُذوا الو   ذاب  ا   ذذ   و  ذذس  ال ذا  ذ   م  يذس  ال ث  ن  د  ينُو  ال  ي ذد  و 

ُرون   ذاغ  هُذت  ه  ذس ي ذدب و  ي ة  ع  طُوا الج    "يُع 
(18)
ال أنذت عنذدما دضذ  أهذ  الو ذاب تثذم اوذت إ .

 .ةي     ايام  ُمنثم لهت ارية العحادةأ دون الايس ال يؤمنون بالأ مقاب  أدا هت الج  

ذذي ذ   والج       را  م شذذابهان  ذأل أنهمذذا يؤضذذاان مذس غيذذر المةذذتميس وهمذا مذذس يمتذذة ة وال  

ألنأموال ال   
(18)

ذي ذ   ولونهما ي  ت ذان  ذأل أن الج  .  را  الرقذاب وتوضذ  عتذ  ا  ذرادأ ة ض 

ذ را   هذو مذا يوضذ  مذس ضذرا   عتذ  ا جج أو مثيذوالتهاأ وتذ ت يحاي همذا وأما ال  

ن بايام لةنةأ  ما أنهما يةقطامرة واادة  أل ا
(21)

 . 

وقذذذد  ذذذرج مثمذذذد نحذذذأل اياذذذم  عتذذذ  غيذذذر المةذذذتميسأ مذذذس النيذذذاجل واليهذذذود     

أمذذا عحذذدة . ة أو الةذذيني ذذ   والمجذذوي وعحذذدة ا وبذذان غيذذر العذذربأ إمذذا اياذذم  أو الج  

ا وبذان أو المرتذدون مذس العذرب  تذت يقحذ  مذنهت إال اياذم  أو الةذين
(21)

 يبذاد الوبنيذة . 

 اولما تول  عمذر بذس ال طذاب ال م ذة أضذر  مذس  ذان باقياذ. ب  أل اياتتمس ي يرة العر

 . يها مس النياجل واليهود

بثةذذ  ا اذذوالأ واق ذذدل بنحذذأل اياذذم  ضت ذذاهط  "ةي ذذ   الج  "قذذد ج و ذذان نحذذأل اياذذم  يُ     

وقوادهت  أل   وااتهت لحمد الرو  وال ريأ قذد  تذم بذم تعيذيس إلذ  نضذر أيذا  أبذأل بوذرأ 

ل  عمذذر بذذس ال طذذاب و ثذذرا ال  ذذو  تذذر  لقمذذا  تعيذذيس مقذذداجهاأ بذذت تعذذدلم  تمذذا تذذو

و ذان ال عامذذ   ذأل الذذل الوقذم يث مذذ  إجغذا  العذذدو . باع حذاج دجيذذاا النذاي ومقذذدجتهت

 .ةي     المه و  عت  الج  

ةأ و ذأل تويي هذا ووهذ هاأ وعنذدهت ت اهذي  ي ذ   وقد اض تن ال قهان  أل تقرير محذدأ الج      

ذذ ثيذذرة  ذذأل مقذذاد ذذ ي  ـ  ير الج  وال رـذذـل أنهذذـا  ذذـأل ت اهذذـيتها ن يجذذـة تطذذوجاا . را ة وال  

أ ين ذر إليهذا الثن يذةة عنذد ي ذ    الج  . تاجي ـية م يضـرةأ ا   نشية بعذ  المذااه  ال قهيذة

مذس يذانحيسأ  هذأل بالنةذحة ل يذر المةذتميس بذدل عذس اقذس دمهذتأ وبالنةذحة لتمةذتميس بذدل 

. هذذأل ال تؤضذذا مذذس ا عمذ  والشذذي  ال ذذـانأل والُمـقعذذـدعذس نيذذرتهت لذذداج اياذذم أ لهذاا  

وعنذد . عذـس قذ تهت ـة عتذ  غيذـر المةذتميس بذدالا ي ذ   الج   أ ويحذـمالمالوــيـة وال يديذـة وعند

عذس قذ تهتأ وإقذام هت  ذأل داج  ـة بذدالا ي ذ   أ ويحذم الج  الشا عية والثنابتة والشيعة وايمامية

اياـم 
(22)
. 

وبات ذذات يميذذ  المذذااه  ال قهيذذةأ  ذذ نهت إن انقطعذذوا  ذذأل  أمذذا ب يذذوو الرهحذذانأ     

. اليوام  وا ديرة   نها ال تجذ  عتذيهتأ  نهذت ليةذوا أهذ  الق ذالأ  نهذا بذدل عذس الق ذ 

إال أنهذا ت ذرج عتذيهت إن ضذالطوا النذاي  ذأل مةذا نهت ومعايشذ هت  نهذت يوونذون بمن لذة 

عتما هت ورمامة هت
(22)

 . 
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 مذا يذا ر أ ثذر ال قهذانأ هذأل اياذم  أو المذواأ ومرذأل المذدةأ  ةأي ذ   ةقطاا الج  ومُ     

أل  ذأل الذد ا  م  ألأ وارذ را  الذا  م  وايول بع  ا عذااجأ وعجذ  الدولذة عذس امايذة الذا  

عس داج ايام 
(22)
. 

أ  قذذذد  انذذذم معرو ذذذة لمواذذذ  النحذذذأل ة ليةذذذم مذذذس مثذذذدباا اياذذذم ي ذذذ   ن الج  ال إإ    

اة ولتشذع  العحر(  .ت 1251 -1571) ج   ذأل اذ ر ال  ث ن ي ذذة (  العهذد القذذديت)انذألأ   ذذأل ال قذو 

ي ذة إيُا ر أن عت  ا ممييسأ أا غيذر بنذأل  ن قحتذوا ب ةذت  اليهذود إاذرا ي أ أن يذؤدوا الج   

ذال ُموهتأ أمذا  ذيس  ت ق ذُرُب : "ن لذت يقحتذوا واذاجبوهت  يوضذ  عتذيهت اذد الةذينإعتيهت وا  ا 

ب ه ذا اج  ذأل  تُث  ين ذةب ل و  د  س م  ه ا  م  ع  ذ  د  م  إ ا ا 
ذت  اب   ذل    إ . ل ذ  ال ي  ذم  ل ذل    ُوذ   إ ن أ ي  م  و     ث 

ذت  ل ذ  ال ي 

ح ُد ل ذذل   ذذ  ع  يُة  ي ذذة  و  ُيذذود    يه ذذا ي ُوذذوُن ل ذذل  ل ت ج    و  ذذع    ال م  ذذل  .الشق ت ذذم  م ع  ل  ب ذذ   ع م  ذذال م  وإ ن  ل ذذت  تُة 

ه ا ذذر  ي  باذا   ث  ر  ب  . ا  ذذي ن   وإ ا ا د   ع ه ذا الذذرق ذذد  الةق يذذ   ُاُ ر ه ذا ب ث  م  ذر ب  ي  . إ لهُذل  إ ل ذذ  ي ذذد      اض 

ا     اُن و  ا الن ة  أ مق ت ي ُ ذُ  و  ذل  و  ن يم   ه ذا         ن ُمه ذا ل ن   ة  ين ذة  ُ ذ   غ  د  ذا   ذأل ال م  ُ ذ   م  ال ح ه ذا  ُت و  ط   ذاُل و 

ب  إ   ط ذا   الذذرق ق  ذذأل أ ع  ذد   ل  ال ذة  أ ع  ن يم  "لهُذل  غ 
(23)
ي ذذة » : يهذا يقذذول يريذذأل عيذدانو . إن الج   

وقذذد وضذعها يونذذانيو أبينذذا عتذ  اذذوان اذذواا  . هذأل قديمذذة مذس أول عهذذد ال مذذدن القذديت

ناذذذيا اليذذذ رل اذذذوالأل القذذذرن ال ذذذام  قحذذذ  المذذذيمدأ مقابذذذ  امذذذاي هت مذذذس هجمذذذاا 

ة ي ذذ   وا الج  و ذذالل الرومذذان وضذذع. ال ينيقيذيسأ و انذذم  ينيقيذذة يومئذذا مذذس أعمذذال ال ذذري

ذ. عت  ا مت ال أل أضرعوها ة مذس جعايذاهتأ وقذد  انذم ي ذ   يجحذون الج   او ان ال ذري أيرا

وتذذؤدا إلذذيهت ( ال ذذري)الثيذذرة ومنذذاعل نل النعمذذان  ذذأل الج يذذرة العربيذذةأ تذذديس لتعجذذت 

ذذا    ذذي ذذ   أغتذذ  ال ذذس أن العذذرب عر ذذوا الج  و .را تذاوة وال    اة  ذذأل الذذل العهذذدأ و يذذت أيرا

وأهذذتت  اة معرباذي ذ   الوتمذة إلذ  الت ذذة العربيذةأ  ن أهذ  الت ذة يعذذدون ل ذ  الج  دضتذم هذاط 

ذ أ ومعنذاط"يذم      " اجاأل وهو  «را  الذاا يةذ عان بذت  ذأل الثذربال  
(22)

اةذ    قذت و. 

ذنة ي ذذة"ن  تمذذة  ذذ  الة  مشذ قة مذذس الجذذ انأ وهذذأل محتذذي مذس المذذال يوضذذ  عتذذ  مذذس  "الج   

ة المةتميس وعهدهت مس دض  مق  .أه  الو اب  أل ا 

 عهود صدر اإلسالم
ذ أل تاجي  ال  و  اياممية عهذود  ثيذرة   حذم  هذ  الا       ةأ عاهذدهت المةذتمون  يهذا مق

ةأ منها مذا   ذ  مثمذد نحذأل اياذم  ن ةذتأ ومنهذا ي     بثماي هت وتةهي  أعمالهت مقاب  الج  

وهذاط العهذود . يما     ضت اهط وقوادهتأ  أل أبنذان ال ذ م بالشذا  وميذر والعذرات و ذاج

ذدا  وذر مذس أممهذاأ أبدعذت ُ  قابهذا بذ  أغتحهذا نيذوو ي  "  وذر ن ذرا"ليةم مجرد  ةق

ن  انذمأ بال ي يذذدأ إو. و انذم هذياغةا   وذاجهتأ  ذأل قرذية العمقذذة مذ  غيذر المةذتميس

 .مرتحطة بمماجااا العير الاا   حم  يت وبم اهيمت

 سالمإلعهود محمد نبي ا –أ 

 :د ال أل عقدها مثمد نحأل ايام مس هاط العهو      
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(لتهجرة أل الةنة ا ول  ): (الكتاب  -حيفة الص  ) تور س  الد  - ١
(25)
  

أ ( المدينذة" )يثذرب"تا ر الميادج ال اجي ية أول ات ات عقذدط نحذأل اياذم  مذ  يهذود     

أ وهذذذو أول داذذذ وج لتدولذذذة اياذذذممية ويُةذذذمق  ( 622)ا ولذذذ  لتهجذذذرة   ذذذأل الةذذذنة

 :أ ومما يان  يت"الو اب"أ و" ةثيالي  "

يثذربأ ومذس تذحعهت  تثذ  ( اهذ )هاا   اب مس مثمد النحألأ بيس المؤمنيس مذس قذري  و»

ومذس مذابتهت )وان يهذود بنذ  عذوع ... هتأ انهت امذة وااذدة مذس دون النذايبهت وياهد مع

ةذهت مذواليهت وان امذة مذ  المذؤمنيسأ لتيهذود ديذنهت ولتمةذتميس ديذنهتأ ( مس اليهذود العذرب

وان عتذذ  اليهذذود ن قذذ هت وعتذذ  المةذذتميس ن قذذ هتأ وان بيذذنهت وان ... اال مذذس  تذذت وابذذت

النيذذم والنيذذيثة والحذذر دون  النيذر عتذذ  مذذس اذذاجب اهذذ  هذاط اليذذثي ةأ وان بيذذنهت

وان ال يثذذول هذذاا الو ذذاب دون  ذذالت او ... الجذذاج  ذذالن   غيذذر مرذذاج وال ابذذت. ..االبذذت

امذس بالمدينذةأ اال مذس  تذت وابذت وان هللا يذاج لمذس بذر  ابتأ وانت مس ضر  امذس ومذس قعذد

«اتق أ ومثمد جاول هللا
(26)
. 

إال أنذذت لذذت ي ذالن جواذذت ومحاد ذتأ وقذذد اذذدد  -وإن تميذ  عذذس القذرنن -اذذ وجاا الدُ وهذ    

 يذذت نحذذأل اياذذم  ا اذذاي الذذاا تقذذو  عتيذذت العمقذذة بذذيس المةذذتميس واليهذذود  ذذأل مج مذذ  

أيذة قيذذودأ بذ  اع حذذرهت طا  ذةا دينيذةا مةذذ قتةا ضذمس المج مذذ    تذت ي ذذرج عتذيهت. المدينذة

ذذ. اياذممأل وأن . "أمذة وااذذدة"ثي ة عتذ  أن الجميذذ أ المةذتميس واليهذذود  مذذا أ ذدا الي 

اليهذذود بذذن  هذذاط اليذذثي ةأ لهذذت اقذذوت مماجاذذة عحذذادتهت بوذذ  اريذذـةأ ويناهذذثون 

وقعذة عتذ  امذ  أعحذان المةتميسأ وي ناهرون  أل امايذة المدينذةأ وي عذاونون  ذأل  ذ  م

 .الل

اذقطم بعذدما عمذ  مثمذد نحذأل اياذم  عتذ  القرذذان ( العهذد)غيذر أن هذاط المعاهذدة     

عت  الو اج  أل بمد العربأ بذت بعذدط ال تي ذة عمذر بذس ال طذاب الذاا بذدن بذاضرا  يهذود 

ة العربيذة مذس غيذر ضيحر ونقتهت إل  اذوجية ينذوبأل الج يذرة العربيذة ا ذ  أضتذ  الج يذر

بوهية نحذأل اياذم   ذأل ضطحذة اجذة الذودا   ذأل أواضذر الةذنة العارذرة  تميسأ عمما المة

وقد بق  قتذة مذس اليهذود  ذأل الذيمسأ والذايس مذاعال أا ذادهت م وايذدون (.  632)لتهجرة 

 .هنا  ا   اليو 

( أل الةنة ال ااعة لتهجرة) :ةل  ي  كتاب أهل أ   -٢
(27)
 

تذةأ وهذو ي اذم  يثنذة بذس جهبذةأ هذاا  أ   أل أبنذان غذ وة تحذو أ أتذ  مثمذد نحذأل اي    

ةي ذ   أ  يالثت وأعطاط الج  وقومت مةيثيون
(28)

 ذأل  اوالذل تحعذاا لتعذرع الذاا  ذان اذا دا . 

ذالذل العيذرأ عنذذد الذدضول  ذأل امايذذة أو ا   اذذي وأ  . ة القذوامق وتقذ   ذذأل  اتذذة هذأل أيذما االي

 .العقحة
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( أل الةنة العاررة لتهجرة): عهد نصارى نجران -۳
(28)
  

 ذأل الةذنة العارذرة لتهجذرةأ أجاذ  »: ُعر م الةنة العاررة بعا  الةذ اجاا أو الو ذود    

  والةذذيدنيذذاجل نجذذرانأ العاق ذذ
(31)

اذذم   ذذدعاهما إلذذ  يأ  ذذأل ن ذذر إلذذ  مثمذذد نحذذأل ا

ةت ذذاه  ح  المُ 
(31)
وطأ وهذذالثوط عتذذ  تُ اه  ح ذذ تذذت يُ  و اطمذذةأ والثةذذسأ والثةذذيسأ، ومعذذت عتذذألِ  

قذأل ذأل اُ  قذبمذس  ذ  اُ . ةت ويعذذ  . اذم يوعتذ  أن يُرذي وا جاذ  نحذأل ا. ة أجبعذون دجهمذاا ت

ذذلهذذت ا   ورذذرط عتذذيهت أن ال . عِشذذروا  نذذوا عذذس ديذذنهت وال يُ ة هللا تعذذال  وعهذذدط أن ال يُ مق

« ما اا  تن أبو بور عامتهت بالل. يي توا الربا وال ي عامتوا بت
(32)
. 

أ متذذل الذذذيمس الم هذذودأ الذذذاا ايو  ا ن ذذوجد  ذذأل الةذذيرة النحويذذذة البذذس هشذذا  ضحذذذر ا      

وبنجران بقايذا مذس أهذ  ديذس عيةذ  بذس مذريت عتيذت »اا شهدوا عت  يدط نياجل نجران 

يقذذرهت لذذ  اليهوديذذةأ وض  إاي بجنذذودطأ  ذدعاهت و  و ن ذذلذذيهت اُ إ ةذاج ... نجيذذ يالةذم  عتذذ  ا

ومثقذ  دق لهت ا ضدود  ثرت مس ارت بالنذاج وق ذ  مذس ق ذ  بالةذينأ    بيس الل والق  أ    

«مذس عشذريس ألذن ابهتأ ا ذ  ق ذ  مذنهت قريحاذ
(33)

وقذد  هذت العتمذان المةذتمون منذا ابذس . 

أن مذذا وجد  ذذأل القذذرنن عذذس أهذذثاب ا ضذذدود يشذذـير إلذذ  اا ذذـشهاد ( ه123ا )هشذذا  

ذُدود  »: نيذـاجل نجذرانأ ويشذذهد عتذ  توايذدهت وإيمذذانهت بذال اُب ا ُض  ذذث  الن ذذاج  . قُ  ذ   أ ه 

قُود   ت ي ه ا قُُعذود   إ ا  . ا اا  ال و  هُذت. هُت  ع  ن يس   و  م  ذا ي   ع تُذون  ب ذال ُمؤ  ذن هُت . ُرذهُود  ع تذ  م  ذا ن ق ُمذوا م  م  و 

نُو إ الق أ ن م  يد  يُؤ  م  ي   ال ث  «ا ب ال  الع   
(32)
. 

ذذوهذاط المعاهذذدة يذذديرة بالثقذذة ب يذذوو أاذذوال أهذ  الا       ة مذذس النيذذاجل  ذذأل ديذذاج مق

تت لهت مس ارية المع قدأ و ذأل مذا تن مذت مذس عمقذاا ووايحذاا م حادلذة ايام   يما تو 

 .بيس المةتميس والمةيثييس

عهد رهبان دير طور سيناء -٤
(35)
: 

و ذأل تقتيذد جهحذان ديذر طذوج اذينان أنهذت ايذتوا . "ةة النحويذد  ه ذالعُ "ـوهو ما يعذرع بذ    

مم هذت وهذو ممهذوج مس مثمد نحأل ايام  عتذ  عهذد ي ذولهت المثا  ذة عتذ  ديذرهت وأ

وجغت الشوو  اذول هذثة نةذحة هذاا العهذد إلذ  نحذأل اياذم أ إال أن اوذا  الذدول . بو ت

نذوا الثمايذة لتذدير وجهحانذت عذرج بال  يذي  واذوع نُ . اياممية الم عاقحة أضاوا بذت وأمق

 .ما يان  أل هاا العهد  أل ال ي  ال او بدير طوج اينان لعمق ت المحاررة بالدير

 سالم وقواد جيوشهإلد خلفاء نبي اعهو –ب 

  ذذ  ضت ذذان نحذذأل اياذذم  وقذذواد ييورذذت  ذذأل أبنذذان ال ذذ م بالشذذا  وميذذر والعذذرات     

 :ومس هاط العهود. ة مق ديس  أل الل بنحيهتي     و اجي العهود  ه  الو اب  مقاب  الج  

( أل الةنة الرابعة عشرة لتهجرة): كتاب خالد بن الوليد ألهل دمشق -١
(36 )

 

بعذدما ااهذذرا ييذوخ ال تي ذذة عمذر بذذس ال طذاب أاذذواج مدينذة دمشذذ  تثذم قيذذادة     

ضذر  إلذيهت أاذقن المدينذة ووقذن عتذ  .   اِ مس ضالد بس الوليذد وأبذأل عحيذدة بذس الجذرا 
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 ذذدعأل لذت ضالذذد الذاا   ذذ  لذت   ابذذاا و يذذت . أاذواجها وطتذذ  تةذتيت المدينذذة مقابذ  الةذذم 

ااا اعطذذوا ... و نا ةذذهت واذذوج مذذدين هت ال يهذذد  امانذذا عتذذ  ان ةذذهت وامذذوالهت» أعطذذاهت

«الج ية
(37)
. 

( أل الةنة الةاداة عشرة لتهجرة): كتاب عمرو بن العاص ألهل مصر -٢
(38)
 

اا   ثذذ ت ا»: أ إا قذالاُجوا عذس مثمذد نحذأل اياذذم  أنذت قذد أوهذ  بقذذح  ميذر ضيذرا     

عوي ذذت ماجيذذا ال ذذأل إرذذاجةا إلذ  . «اة وجامذذمذ ذذان لهذذت ا اميذر  اا وهذذوا بذذالقح  ضيذر

اذا ت ميذذر وأاذق هاأ والمعذروع عنذد العذذرب (  623 - 631" ) يذروي"أهذداها إليذت 

غيذر أن مرذمون عهذد القا ذد عمذرو بذس . الل أنت  ان مطران  أل القوقذاع أ"المقوق "بـ

أ ثذر  ذأل رذروطت عمذا اذح  مذس عهذودأ  قذد   ذ   االعاو  ه  مير لت يوذس م ةذامثا 

عتذ  ان يعطذوا ... ومتذ هت و نا ةذهت وهذتحهتالمان عتذ  ان ةذهت ا»يعطيهت  يت  الهت   ابا 

«ومس دض     هتثهت مس الرو   والنوب. الج ية
(38)
. 

 :(بيت المقدس)اء ي  يل  تاب الخليفة عمر بن الخطاب ألهل إك -۳

(عشرة لتهجرة أل الةنة الةابعة )
(21)

 

جابيذذةأ وهذذأل  ذذأل بعذذد أن أ مذذ  ال تي ذذة عمذذر بذذس ال طذذاب  ذذ م الشذذا  تويذذت إلذذ  ال    

وقيذ  إن أبذا عحيذدة أ (بيذم المقذدي)ان ي ذيت  مس هنا أ ويت ضالد بس بابم ل  م إالجوالنأ و

انأ  طتذ  أهتهذذا منذت أن ييذالثهت عتذذ  هذتم أهذذ  مذدن الشذذا  ي ذذت  إلذ  إيهذو الذاا تويذذت 

وعنذدما قذد  . وأن يوون الم ولأل لتعقد ال تي ذة عمذر بذس ال طذاب ن ةذتأ  و ذ  إليذت بذالل

إليذذت بطريذر  واذا ت المدينذذة اذ رونيويأ  عقذد عمذذر اليذتم معذتأ و  ذذ   عمذر ضذر 

حطريذر  اذ رونيويأ نيابذةا معاوية بس أبأل اذ يان الو ذاب ووقعذت عمذر بذس ال طذاب وال

ـانأ و انذـم رذروطت غيذر بقيتذة عتذ  مذا عر ذم عتيذت عهذود الذل ال مذانأ ي  يت  عس أه  إ

ةهذذـت وهذذتحانهتأ واذذقيمها وبريئذذـها امانذذا الن ةذذهت وامذذوالهت ولونا » قذذد أعطذذاهت عمذذر 

واـا ر مت هاأ انت ال تةوس  نا ةهت وال تهذد أ وال ينذ ق  منهذا وال مذس اي هذاأ وال مذس 

تأ وال يرذاج ااذد مذنهت وال هتيحهتأ وال مس ر ن مذس امذوالهتأ وال يورهذون عتذ  ديذنه

 .«يتيان ان يعطوا الج يةن معهت ااد مس اليهودأ وعت  اه  أيتيايةوس بي

وهذاا العهذذد تويذذد لذذت عذدة هذذوج م  ت ذذة  ذذأل ال  اهذي  لونهذذا ت  ذذ   ذذأل الموضذذو أ     

والنةذ ة المويذذودة  ذذأل بطرير يذة الذذرو  ا جبذذوا    ذذأل القذدي هذذأل ا طذذول وا  ثذذر 

ت ييما 
(21)

لةالنة ة الُمط  "أ وهأل المعرو ة باات  "وق
(22)
. 
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 حواشي

 الفصل األول

 .2و 3/  3اوجة نل عمران ( 1

 .162/  2النةان  اوجة( 2

 .75/  2اوجة الحقرة ( 3

 .126/   2ة اوجة الحقر( 2

ان  : القرنن( 5 ر  م  ت ي  ن  ق ( "3)اوجة نل  ع  قا ل   ع  ذد  ذا ال  ال و   ذاب  ب ذال ث    ُمي  ل   ل م  أ ن ذ   ي ذت  و  ذي س  ي د  ب 

ي   ال ق  نج  اي   اة  و  ج  ت ُمذ"أ (3" )و  يُع  ذةو  م  و  ا ل ث  يذ   ال قذ تُ ال و   ذاب  و  نج  اي   اة  و  ج  ا أ ه ذ   ي ذ"أ (28" )و 

قذ ل ذم  ال  ا أُن   م  يت  و  اه  ون    أل إ ب ر  اي  يذ ُ ال و   اب  ل ت  تُث  نج  اي   اةُ و  ج  ق تُذون  إ الق  و  ط  أ   ذم  ت ع  ذد  ذس  ب ع   " م 

ق  ق ( "5)واوجة الما دة (. 65) ي ت  مُ و  ر  ية   اب س  م  ت ب ع  ه  ت   إ ب ر  دققاا ي ن ا ع  س   ي  ي ت  م  ا ب ي س  ي د  ل م 

ي     يت  هُدالال ق  ن ج  أ ت ي ن اطُ اي   اة  و  ج  نُوج   و  هُدال  و  اة  و  ج  س  ال قو  ي ت  م  ا ب ي س  ي د  قاا ل م  د  ع   ةا وُمي  و  م  و 

ل و  أ ن  "أ (26" )ل ت ُم  ق يس   اة  هُت  أ ق اُموا ال ق و  ج  ا أُن     و  م  ي   و  نج  اي   ذُواإ ل  ل  و  ت  ذت        ب ه  ذس ج  ت م  ذس  ي ه  م 

ت  و   ق ه  ن هُت  و  ت م  ُيت ه  م  أ ج  س ت ث  ة   م  ن هُت أُم  ث ير  م  ة  و    د  تُون   ُمق   ي  م  ا ي ع  ان  م  قُذ   ي ذا "أ (66" )ا 

أل   ت   ر  قذأ ه    ال و   اب  ل ة  ُت  ع  يذنب ا   ذ  تُق يُمذوا ال  نج  اي   اة  و  ج  ذا أُ و  م  ب وُذت   و  ذس ج  ذي وُت م  " ن ذ  ل  إ ل 

م  "أ (68) ي ت  اا  ُر  ن ع  ر  ية   اب س  م  ت ل  إ ا  ق ال  هللاُ ي ا ع  ال ذد  ت ذ  و  ع  ت ي ل  و  يقذدت ل  ب ذُرو      أل ع 
إ ا  أ 

ذذ ه  ه ذد  و    ذذُت النقذاي    ذذأل ال م  ت  ت م  ُذال قُذدُي  تُو  إ ا  ع  قذذ ل  ُم و  ال  ذة  و  م  و  ال ث  يذذ ال و   ذذاب  و  نج  اي   اة  و  ج  " و 

يس  ي  ق ( " 7)وجة ا عراع ا(. 111) و  ُوباال ا  دُون تُ م  ألق القا ا ي ج  ُم  اُول  النقح ألق ا   ا ح ُعون  الرق

ن د هُت   أل ال ق  ذر  ع  ذس  ال ُمن و  ذيهُت  ع  ي ن ه  ُروع  و  ع  ذال م  ُمُرهُت ب 
ذي  يذ   ي  نج  اي   اة  و  ج  اذوجة (. 157" )و 

قِا " (8)ال وبة  ت ي ت  ا  ا ع  دا ع  ط  ا   أل ال ق و  ه ذد  ذس  أ و   ذ  ب ع  م  نن  و  ال قُذر  يذ   و  نج  اي   اة  و  ج  (. 111" )و 

س  أ ب ر  الة  ( "28)اوجة ال  م  ت م  ه  اهُت    أل ُوُيوه  يم  ث ت هُت    ذأل ال قذا  ل ل  م  اة  ُجود  ا  ج  ذث ت هُت   و  وم 

ي     أل  نج  ية   اب س  ( "57)اوجة الثديد (. 28" )اي   ق  قي ن ا ب ع  اُول ن ا و  ت ب ر  ه  ت   أ ب ر  بُت  ق  قي ن ا ع 

ي ت  و   ر  تم  ع  ي  ي   و  نج  ةا أ ت ي ن اطُ اي   م  ا  ج  أ   ةا و  ُوطُ ج  يس  ات ح ع  قا   (.27" )ن ا   أل قُتُوب  ال

 .26/  28اوجة العنوحوا ( 6

 .256/  2اوجة الحقرة ( 7

 .82/  5اوجة الما دة ( 8

 .27/  5اوجة الما دة ( 8

يقةأ ابس ( 11 ع  و  حعة بالثةأ داج العتت هحثأل اليالمأ ط. ةأ تثقي  دمق أاوا  أه  الا  الق ي ت  الج 

 .81مقدمة ه ثة ال 1قةت أ 1883بيروا  لتممييسأ

 .88المقدمة و  1أ المري  الةاب أ تأ أاوا الق ي ت  ابس ( 11
 .22/  5اوجة الما دة ( 12

 .8/  8ة ال وبة اوج( 13

ذةا يُرُضذون وُت  " (8)اوجة ال وبة ( 12 مق قُحُذوا   ذيوُت إ الق وال  ا  ذـ ت ي وُت ال  ي ر  إ ن ي   ه ذُروا ع  ي ذن  و    

ث ذُرهُت أ    ذي ب   قُتُذذوبُهُت و  ت  ت و  ه  اه  ذي   و  ذذقُون   ب  ذذةا " أ(8)"   اا  م  ال  ا  سب إ الق و  م  ذؤ  ق حُذون    ذذأل م  ال  ي ر 

أُول ئ ل    .(11) "نهُُت الُمع   دُو   و 

ابذس هشذذا أ الةذذيرة النحويذذةأ تثقيذذ  طذت عحذذد الذذرنووعأ طحعذذة يديذذدةأ داج الجيذذ أ ( 15

 .121و 121و  2أ مجتد 1887بيرواأ 

ذذذم   همذذذأل هويذذذداأ مواطنذذذون ال ا  ( 16  أ1885القذذذاهرةأ  -أ بيذذذروا داج المشذذذرت ونأي 

 .111و
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داج الجيذ أ  –ثمذد الحجذاواأ داج المعر ذة راأ أاوا  القرننأ تثقيذ  عتذأل مح  ابس الع  ( 17

 .111و 1أ ت1887بيرواأ 

 28/  8اوجة ال وبة ( 18

 :ا ر  أل الم سأ وهألبقية ا ن مة المالية  أل ايام  ال أل لت تُ ( 18

 قةد  الص   -أ   

ذ  دقة وال  ذذاة ل  ذذان م راد ذان وهذذأل تؤضذذا مذذس أغنيذان المةذذتميس وت ذذرت  ذذأل اليق

ق  ": قرنن ما يان  أل ال.  قرا هت ذد  ت  ه  ال ه  و  س  أ م  ت  ب  ُضا  م  يه  تُذ     ذُرهُت  و  اذوجة " )اه ذةا تُط ه 

 (.113/  8ال وبة 

 .111 و 2راأ أاوا  القرننأ المري  ن ةتأ تح  ابس الع  

 كاةالز   -ب

 : وهأل تج   أل    ما ت ريت ا جج مس

 .الاه  وال رة-1

 .ا بماج-2

 .ال جو -3

 .أل المارية  ا اة تج  أيرا  ما أن ال   

نُوا أ ن  قُ ي  ": وقد أيمتها قول القرنن يس  نم  قا  س  ا أ يُه ا ال ن ذا ل وُذت  وا م  ي  ر  ا أ ض  مق م  ح  ُت  و  ة  ا    ط ي ح ة  م 

س  ا     ج  م   (. 267/  2اوجة الحقرة " )ج 

ذ"تيرع لألهناع الثمانية الما وجة  أل القذرنن هأل و ذا اليق ان  و  إ نقم  ق ةُ ل ت  ُق ذر  يس  د  ذا   ة  ال م 

ال مُ  ت ي ه ا و  ت يس  ع  ام  ال ع  ل   ة  قُتُوبُهُت  و   أل الر  و  يس  ؤ  م  اج  ال   ح ي   هللا  واب س  الةق  قـ اب  و  ة  و   أل ا  ير  ح ي     ر 

س  هللا   ت  . م  هللاُ ع  يت  و  و   (. 61/  8اوجة ال وبة " )يت  ا 

 .763 - 758 و 2راأ أاوا  القرننأ المري  الةاب أ تح  ابس الع  

 شورالع   -ج

ما إوهأل تررب عت  ا موال أو الحرا  أ ال أل ي اير بها مس بتد ال  بتد أ وتؤضا 

شرو  نها  ريرذة ع ذاة  مذا يذان  ذأل وه  تؤضا مس المةتميس جب  العُ . اأو عينا  انقدا 

أ «شوج عت  اليهود والنياجلنما العُ إلي  عت  المةتميس عشوج »تتل ال ريرة  نت 

وأمذا . وااذدةا  ذأل الةذنة ال مذرةا إؤضذا شرأ وال تُ ؤضا منهت نين العُ ة تُ مق   الا  ومس أه

ذؤضذا مذنهت العُ أه  الثرب أو المعاهدة   ُ  ة عتذ  الرقحذةأ ي ذ    نهذا بمثابذة الج   اشذر تاما

ؤضا منهت وهأل تُ . ل  بمدهتإاا قدموا إ نهت ييضاون مس ال جاج المةتميس مثتت  اوأيرا 

ؤضا منهت مرةا أضرل واادةا  أل الةنة عند دضولهت الدولةأ وال تُ  عت  ما يثمتونت مرةا 

اا أتوا أو عادوا مرةا أضرل بمال أو تجاجة إأما . ن تنقتوا بما لديهت داض  أقطاج الدولةإ

 .     اشر عت  ما أتوا بت يديدا ؤضا منهت العُ أضرل  أل ن   الةنة  يُ 

 .152و 153و 128 و 1أ أاوا أ المري  ن ةتأ  تابس الق ي ت  

 كوسالم   -د

ب عت  أهذناع ال جذاجة مذس قحيذ  مذا يعذرع أ وهأل ضريحة تُ "   و  م  "وأادها  رر 

 أل  ارا عا  أق أو الم   أو و ان الم  . أو نثوها( ةض  ر  ال   )ة د  ر  أو ال   (  رُ م  الجُ )  رُ م  بالوُ 

أهذ   وذ   ذأل اياذم   نولت ي ذُر  الم  . االجاهتيةأ ي رضت متو  العرب والعجت يميعا 

 .الوج   انوا يورهونت

 .153و 152 و 1أاوا أ المري  الةاب أ تأ الق ي ت  ابس 
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 ـيءالف   -هـ

ة ي       مس أهـناع ا موال  الج  ح  هو اا ر ما بقأل مس أمـوال بيم المالأ وهو ما يُج  

ألنأ هو ما أُضا وال   . را   واليدقاا وأعشاج الة س وأضماي المعادن والمراعألوال   

وهمذا  هذ  الثذرب . أمذا ال نيمذةأ  هذأل مذا أُضذا مذس أمذوال الو ذاج بالقذـ ال. ب ير ق ال

إلذ  ميذتثة  األن ال يُعط  إال إاا  ان العطان عا دا وال   . والمجاهديس  أل احي  ايام 

 .المةتميس عامة

 .836 و 2راأ أاوا  القرننأ المري  ن ةتأ تح  ابس الع  

 .111و  1أاوا أ المري  ن ةتأ تأ الق ي ت  ابس ( 21

 .5 - 3 و 1أاوا أ المري  الةاب أ تأ الق ي ت  ابس ( 21
 .825 - 816و  2ن ةتأ ت راأ أاوا  القرننأ المري ح  ابس الع  ( 22

 .(11:21)ة ي  ن  ث  ا ر ال   ( 23

يريذذأل عيذذدانأ تذذاجي  ال مذذدن اياذذممألأ طحعذذة جابعذذةأ مطحعذذة الهذذملأ القذذاهرةأ ( 22

 .188و  1أ ي ن 1835

 .187 تث  الوبا  أ والن أ م( 25

 .118 - 116و  2ويةأ المري  ن ةتأ  ابس هشا أ الةيرة النح( 26

 .188 الن أ متث  الوبا  أ و( 27

 .135 و 2ابس هشا أ الةيرة النحويةأ المري  الةاب أ  ( 28

 .188 الن أ متث  الوبا  أ و( 28

اذم  ي  مثمذد نحذأل اوق ذد   عتذ: قال ابس ااثات:  أل معن  العاق  والةيد وا اقن»( 31

أ  يهت أجبعة عشر جيما مذس أرذرا هتأ  ذأل ا جبعذة اجرانأ ا ون جا حاو د نياجل ن  

أمير القو  واو جأيهتأ وهـاا  مشـوجتهتأ  العاقب: عشر منهت بمبة ن ر إليهت أمرهت

لذـهت بمذالهتأ وهذاا   والسيد،. والاا ال ييدجون إال عس جأيتأ واامت عحد المةيم

 وأبذو ااجبذة بذس عتقمذةأ أاذد بنذأل بوذر بذس وا ذ أ. عهتأ وااذمت أ يهذتجاتهت ومجذ م

 .   واحرهت وإمامهتأ وهاا  مدجااهت أسقفهم

 .هو أهتهت الاا يقيدون إليتأ ويقو  بيموجهت ورؤنهت : بمال القو 

 . « ع يت النياجل: ا اقن

 2  أ1867أ ب العربألأ بيذرواابس ا بيرأ الوام   أل ال اجي أ طحعة بانيةأ داج الو ا

 .211و 

: ويقذال. أ أا لعنذتأ وعتيذت بُه تذة هللااب هقذ  هللا  مناذ: وتقول العذرب. مس ب ه   "ةت  اه  ح  المُ "( 31

: قذال أبذو عحيذدة: قذال ابذس هشذا . نج هد  أل الدعان: ومنها نح ه . هللا تُ ن  ع  بُه تة لأ أا ل  

ايقل  "( 3)ة نل عمران وقد أت  القرنن عت  ا رها  أل اوج. ندعو بالتعنة: نح ه  س  ا    م 

س الُوُ    يت  م  ت ت    قُ   ت ع  س  ال ع  ان    م  ا ي  د  م  ن  ب ع  ا ن  ن ة  أ ب ن ان  ُت  و  ن ا و  ن ا ا ن د  ُ أ ب ن ان  أ ن  ُة  ان  ُت  و  ن ة  ا و 

وُت  بُ  أ ن  ُة  ب يس   تق و  ذاا  ت ذ  ال و  ن ة  هللا  ع  ع    ل ع  ة إان ات ذات عتذ  أن ت ذاه  ح   المُ  (.61" )ن ح   ه      ن ج 

 ت عت  ال اطئيس وي يذ  ن  ع  ن ل هللا ل  ةند قرية م  تن عتيها إل  اوت هللا محاررة  يُ تُ 

 .هواا بيس الث  والحاط 

 .165و  2ة النحويةأ المري  ن ةتأ  ابس هشا أ الةير

    أ 1811 قذاهرةأالعربيةأ الالحماجاأ   و  الحتدانأ الطحعة ا ول أ رر ة طح  الو    )32

 .82-71و 

 .31 - 26 و 1ابس هشا أ الةيرة النحويةأ المري  ن ةتأ   )33

 8 - 2/  85اوجة الحرو   )32
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 .188 الن أ متث  الوبا  أ و )35

 .211 الن أ متث  الوبا  أ و )36

 .128و 127 الحماجاأ   و  الحتدانأ مري  ن ةتأ و )37

 .211 الن أ متث  الوبا  أ و )38

 .131 الحماجاأ   و  الحتدانأ المري  الةاب أ و - )38

الطحذراأ تذاجي  الراذذ  والمتذو أ تثقيذذ  أبذو ال رذ  إبذذراهيتأ طحعذة بانيذذة أ داج  -

 .618و  3أ  1867المعاجعأ القاهرةأ 

 .211 الن أ متث  الوبا  أ و( 21

 .52 أ  و1822قياأ تاجي  الونيةة الراولية ا وجرتيميةأ ميرأ    ضتي  إبراهيت ق  ( 21

 .211 الن أ متث  الوبا  أ و( 22
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 الفصل الثاني

 اجتهادات الفقهاء

ذذرا ا   عتذ  مُ  "ال قهذذان"طتذ  ميذذطتم أُ      اذذممألأ يا ذت ضذذمل ال ذذاجي  اتماذذم  وعُ يو 

اذممية مذ  غيذر المةذذتميسأ يأهذدجوا مؤل ذاا  ذأل  قذت المعذامما  ذأل الشذريعة االذايس 

 ."أه  عهد"و "أه  ارب"ل  إةموهت والايس ق

 أحكام فقهية

أ عت  بمث نياا  أل القذرنن  ذأل دعذوتهت إلذ  ت رذي  المةذتميس عتذ  "ال قهان"اا ند     

 :غيرهت  أل إداجة المج م  اياممألأ وهأل

ل ي ذ" )1 ذا  ر يس  أ و  نُون  ال و  م  ا  ال ُمؤ  ذسال  ي  ق   ن يذـس   ان  م  م  ذس  ي    . ُدون  ال ُمؤ  م  ل ذل    ت ذـ  و  ذ   ا  ذس  هللا  ع  ي   م 

ا   يُث  ن هُت  تُق ةا و  نب إ الق أ ن ت   قُوا م  يرُ   أل ر أل  إ ل   هللا  الم ي  تُ و  "ُجُ ُت هللاُ ن   ة 
(1)
. 

ذسه  ي ا أ ي " )2 ذُاوا ب ط ان ذةا م  نُوا ال  ت  ق   يس  نم  ذ ا القا  ح ذاالا ُدون وا ذا ع   ت  ال  ي ذي لُون ُوت  ض  وا م  د  ن ذ ُت  ق ذد  ب ذد ا  و 

ح ُر ق   ا تُ    أل ُهُدوُجهُت  أ    م  ت  و  اه  س  أ   و  اُن م  ر  ق تُون   د  ب يقن ا ل ُوُت اآلي اا  إ نالح    "ُ ن  ُت   ت ع 
(2)
. 

ذذاُ  ه ذذاي ذذا أ ي "( 3 نُذذوا ال  ت  ق   يس  نم  قذذا  ل ي ذذاال ل أ و  ذذاج  الن ي  ل ي ذذاُن ب  وا ال ي هُذذود  و  ُرذذهُت  أ و  ذذس ن  ب ع  م  ذذ ب و  ع 

الق  ن هُت  ي   و  ن ُوت      ن تُ م  "هُت م 
(3)
. 

 الثقوت الةياايةأ  ما تشير اآليذاا الةذابقةأ داضذ  هذاا المج مذ  هذأل لتمةذتميس دون     

ولمذذا  انذم ال وليذذة رذذقيقة الواليذذةأ  انذذم »:  ذذأل هذذاا قذذا ما الق ذي ت  وقذذد   ذذ  ابذذس . اذواهت

نذت مذنهتأ وال يذ ت اييمذان إال   ال  بذين مذس تذوالهت وقد اوذت تعذ. تولي هت نوعاا مس توليهت

أ والواليذة إعذ اع اوالوالية تنا أل الحذرانةأ  ذم تج مذ  الحذرانة والواليذة أبذدا . بالحرانة منهت

«اأ والواليذة هذتةأ  ذذـم تجذام  معذاداة الوذا ر أبذذدا ا ذم تج مذ  هذأل وإاالل الو ذذر أبذـدا 
(2)
 .

يجذوع أن تةذند لذامأل وعاجة ال ن يذا ال »  أنذت  قذد أرذاج إلذ( ه251-371)أما المذواجدا 

حذذذوة وعاجة ال  ذذذوي أ  ن الذذذوعاجة هذذذأل نيابذذذة عذذذس ال م ذذذةأ وال م ذذذة نيابذذذة عذذذس الن

«وارااة الديس وايااة الدنيا
(5)
. 

هذاا الموقذن  ذأل تيذنين النذاي عتذ  أاذاي أديذانهت وقيذا  الدولذة عتذ  العقيذدةأ  مذا     

ت والوايحذذاا ل يذذذر المةذذذتميس هذذذو القذذذانون يذذرل ال قهذذذانأ ي  ذذذرج أن ميذذذدج الثقذذذو

اياذممألأ أا تطحيذذ  رذذريعة الذذديس اياذذممأل عتذيهتأ بذذالرغت مذذس عذذد  إيمذذانهت بالذذديس 

 .اياممأل

أمذذا العمقذذاا االي ماعيذذة مذذ  غيذذر المةذذتميس داضذذ  المج مذذ  اياذذممأل  قذذد عالجهذذا     

ذذعقذذد الا  "اذذاي ون مهذذا ال قهذذان  ذذأل مؤل ذذاتهتأ ضذذمل ال ذذاجي  اياذذممألأ عتذذ  أ أ "ةمق

"بذذيس قحا ذذ  وأ ذذراد اوا ميذذالم م نذذابرة و يانذذاا من يذذتة ا ونذذت ات اقاذذ"
(6)

أ وهذذن وا 

ذذأهذذ  الا  "غيذذر المةذذتميس عتذذ  أنهذذت  ذذأهذذ  الا  "و ذذأل اهذذطم  ال قهذذان أن . "ةمق هذذت  "ةمق

ذةأ وهذؤالن لهذت ا  ي ذ   اذذم  ويذؤدون الج  يالو ذاج الذايس ال يؤمنذـون بذال ونحذأل ا أ ة مؤبذذدةم 
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ا هذت مقيمذون  ذأل إاذم أ يوقد عاهدوا المةذتميس عتذ  أن يجذرا عتذيهت اوذت هللا ونحذأل ا

أ وقذد "أهذ  العهذد"وهذؤالن أطتذ  عتذيهت . اذم يالداج ال ذأل يجذرا  يهذا اوذت هللا ونحذأل ا

 :قةمهت ال قهان  ما يتأل

أهذذ  "اذممية بعقذذد هذتم أو معاهذذدةأ وهذؤالن يالذايس يذدضتون  ذذأل  نذن الدولذذة ا -1

 ."ةمق ا  

أهذذ  "الم تذوبيس بعذذد اله يمذذة  ذذأل الثذذربأ أا الذذايس   ثذذم بمدهذذت عنذذوةأ وهذذؤالن  -2

 ."دنةهُ 

اذذذممية بطريذذ  غيذذذر طريذذذ  اليذذذتم أو الثذذذربأ يالذذايس ينرذذذمون إلذذذ  الدولذذذة ا -3

 ."أه  أمان"وهؤالن 

 ."أه  الثرب"ام   هت الايس أطت  عتيهت يأما الو اج المقيمون  أل داج غير داج ا

ذذذالا   عقذذد"و     الذذذاا وجد عنذذد المذذذواجدا "ةمق
(7)

أ والذذذاا عتذذ  أاااذذذت ن مذذذم اقذذذوت 

ورذروطت "ووايحاا غير المةتميس داض  المج مذ  اياذممألأ ي ذ   بايمذا  أو نا حذتأ 

 ".ُمة  ث   وُمة  ث  : قةمان

 :  ا ة رروطث     ة   المُ 

 .ا روا القرنن بطعس  يت وال تثرين لتأال ي  (  1

 .ام  ب واي  وال اعدجانينحأل اا روا مثمد أال ي  (  2

 .ا روا ديس ايام  با  لت وال قد   يتأال ي  (  3

 (.أا عوا )ةتمة ب نا أو باات نوا  ييحوا مُ أال يُ (  2

 .عس دينت وال ي عرضوا لمالت وال لدينت اةتما   نوا مُ أال يُ (  5

 .عينوا أه  الثرب وال يودوا أغيا هتأال يُ (  6

 .ت  مة   اا نقروها ان ُق  عهدهتوهاط الشروط الة ة مُ 

 :   ة ة أريانث     ة  أما المُ 

 .ت يير هيئاتهت بتح  ال ياج ورد ال نانير(  1

 .مةاويس لهت -إن لت ينقيوا -عت  المةتميس  أل ا بنية ويوونواأال يعتوا  ( 2

 .عوهت أهواا نواقيةهت وال تموة   حهت وال قولهت  أل ع ي  والمةيمم  يُةأال (  3

 .تحانهت وضن يرهتجاهروهت بشرب ضموجهت وال إ هاج هُ أال يُ  ( 2

 .جاهروا بندب عتيهت وال نيااة  وا د س موتاهت وال يُ أن ي   ( 5

 .عوا مس ج وب الح ال والثميروال يُمن   اوهجانا  اعوا مس ج وب ال ي  عناقا أن يُمن   ( 6

 .لتعهد ااجتوابها نقرا  ةأ وال يوونمق ت   لعقد الا  وهاط الشروط الة ة ا ضيرة ال تُ 

ذ"ي رذم ممذا اذح  أن الشذروط الةذ ة ا ولذ  ال ذأل اهذطُتم عتذ  تةذمي ها      "   ث  بالُمة 

ُوضذذذعم لثمايذذذة اياذذذم  والمةذذذتميسأ أمذذذا الشذذذروط الةذذذ ة ا ضذذذرل ال ذذذأل عر ذذذم 
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 واضم أنها مس وض  ال قهذان  ذأل مراتذة م ذيضرة ن يجذة  اذداث مرتحطذة "   ث  بالُمة  "

ذا وضعم  يتأ وعيادةا  ذأل ال رذيي  عتذ  أهذ  الا  بال مان الا وتؤلذن  هذاط الشذروط . ةمق

"ةيق ر  م  الشروط العُ "أو " ار  م  عهد العُ ال"بقةميها هوجة العهد المعروع بـ
(8)
 . 

ذأهذ  الا  "وقد ألن ال قهان المجتداا الرذ مة  ذأل موضذو       أاوذا  أهذ  "أ  و ذاب "ةمق

ذذالمُ يس وي  م  أاوذذا  الذذا  "أ و  ذذاب "المتذذ  أاوذذا  أهذذ  "أ و  ذذاب "اذذم ييس  ذذأل داج ان  يم     ة 

 ".ةيق ر  م  هدة العُ بالعُ "ةمق  ل  العهد المُ إأ  ما أراجوا  أل مؤل اتهت "ةمق الا  

ةي  ر  م  هدة الع  الع  
(8)

 

ر بس ال طاب م   أل أواضر القرن الثانأل الهجراأ  هر عهد منةوب إل  ال تي ة عُ     

ا )عندما     ال قيت الثن أل أبو يوان .  ه  دمش (  623:622= ه13:23)

يس باجتدان عا ي  م  أ وأراج  يت إل  ررط إل ا  الا  "ال را "  ابت الشهير ( ه182

ر بس ال طابأ بينما تا ر م  إل  ال تي ة عُ  - ول مرة -ة  هاط الشروطضاوأ بت ن  

بعهد "ةمق  ميادج أضرل أن ال قيت ا ندلةأل ابس ا    ان أول مس نشر ن  ما يُ

 أل من ين القرن ال ام  الهجرا" رم  عُ 
(11)

رع هاا العهد  أل     ال اجي  وقد عُ . 

(ه571ا )وجد عند بس عةا ر أ  ما "ةيق ر  م  هدة العُ العُ "وال قت بـ
(11)

الشروط "أ أو بـ

( 1282:1351=  ه751:681)ة يق ع  و  الج   ت  ي  أ  ما وجد عند ابس الق  "ةيق ر  م  العُ 
(12)
. 

مبة ا ول  منت  أل  أل ا جبا  الث" ةمق أاوا  أه  الا  " أل   ابت الق ي ت  س ي ي  اب    

ةي     أاوا  الج  
(13)

را  مس ات ات وا  راتا و بيس ال   وما بينه 
(12)

را  والثوت  أل ال    و

 يت
(15)

أ لي  عتيها هدقة  نها طاهرة وعتيهت ة  أل أموالهتمق  أل أاوا  أه  الا   و

را ال   
(16)

ر   قامة  يهايوا ة مس دضولهامق ونة ال   يُمن  أه  الا   أل ا م و أ وهأل الث 

وي يرة العرب
(17)

 توق  ي  إل  أض   تأ أن يرطروه أل معامتة أه  الو اب عند التقان و

"عتيوت"أ أن يق ير بت عت  ن يحدأوا الةم  و ين الرد عتيهتو راهة أ
(18)

 أل  و

أ عد  الجتوي عندهتعياجتهت
(18)

وال تُثررأ تُشي   هت أل رهود ينا  و
(21)

 أل  و

أ ال يُ  رات عت  موتاهتتع ي هت
(21)

أ توون  أل ا موج المش ر ة أما  أل تهنئ هت و

أعيادهت  ثرا 
(22)

أ تموا و أل بطنها ولد مس أب مةـتت ال أل( النيرانية) أل الوا رة  و

ال تُد س  أل مقابر المةتميس
(23)

رألن  أل المـن  مس اا عمال اليهود والنياجل  أل  و

أ ال يُة عان بهت  أل رألنمس والياا المةتمـيس وأموجهت
(22)

أ  أل أاوا  ابا ثهت و

ب ثوا لونا ةهت محااة غير مما ا 
(25)

أ يجوع منهت أل أاوا  معامت هت  أل الحي  والشران  و

بشرط ولي  لهت ال مت ل بش عة مس مةتت
(26)

 أأل اوت أوقا هت ووقن المةتت عتيهت  و

 يجوعا ول يجوع والثانأل ال
(27)

أ ا ول  غير باطتة نوااهت ومنا ث هت أل أاوا   و

والثانية تجوع لتمةتت
(28)

أ يوون بشروط ب  ما ييم مس أنوث هت وما ال ييم أل ضا و

نوا  ايام 
(28)

أ  ما  أل نوا  المةتميس أل أاوا  مهوجهت و
(31)

 أل الوا ر  و

أ يجوعميسالمةتلولي ت الوا رة دون  ايوون وليِا ( نيرانأل أو يهودا)
(31)

 أل ا ر  و
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أ ا ول  تجوع اوت ال واجث بيس المةتميس وبينهتأاوا  مواجيثهت بعرهت مس بع  و

والثانية ال تجوع
(32)

أ يجوع عقد اع عقود عهد معهت مطتقة أو مؤق ة أل الو اج ويو و

ا مطتقاا مشروطاا هدنة معهت عقدا
(33)

 أل أ ا  أط الهت  أل الدنيا و أل اآلضرة أل ا ر أاو و

هللا يثوت  يهت و أل الثانية بويس ا    ال هتلأل  ول ا
(32)

أما الرب  ا ضير الاا ي  ت . 

ة وأاوامها ومويحاتهايق ر  م  شروط العُ  يت   ابت  قد ا ر ال
(35)

والد  وج هحثأل . 

أنت ام اع عس »أ يين هاا الو اب بقولت "ةمق أاوا  أه  الا  "اليالمأ الاا اق    اب 

«والعم  والشمول ما احقت بالدقة   
(36)

ولوس الوعن ا  حر  أل »: أ ويوم  قا ما 

ة ال أل ي  ت بها   ابتأ وال أل لو بةطم عحاجاتها يق ر  م    ابت هو ررات لتشروط العُ 

«ثمبة ا جبا  ا ول  مس الو ابالر متم عت     ما وجد مس ال  اهي   أل ال
(37)
. 

ذالق ذي ت   ذابس      ذأاوذا  أهذ  الا  "بذذت أ  ذالمواجداأ وضذ    ااأيرا عتذ  الشذذروط  امحنياذ" ةمق

يقذة  ويقذول الذد  وج هذحثأل . عتيهذا  ياذد ا عمذدة ا اااذية الهذاأ ومع مذدا  اورذاجاا الُعم ر 

أاوذذا  أهذذ  "ةأ لذت يوذذس ينقيذذها أن توذذون هذأل بالذذااا يقذذر  م    تذذل الشذذروط العُ »: اليذالم

ذذذالا   اذذذ أو مجمذذذ  هاتيذذذل ا اوذذذا أ إلذذذ " ةمق  جيذذذ   يذذذت وال لذذذح  وال ال اأن تثحذذذم بحوت

«إبهذذا 
(38)

ذذإن الحااذذف عذذس أاوذذا  الشذذريعة اياذذممية  ذذأل أهذذ  الا  »:  مذذا يقذذول.  ة مق

ة يقذر  م  ية طي  الوهول إل  تتل ا اوا  بييةذر الةذح  إاا يعذ  نيذ  عينيذت الشذروط العُ 

«ر أ  لت تيمم  ثم نةح ها إل  عُ ه  ها وبيقة تاجي ية اوان أ  دق وع  
(38)
. 

 :هاا العهد ا ة  يولترمس و    

 . أل أاوا  الحي  والونا   واليوام  وما ي عت  بالل: ال يـ  ا ول

 . يس  أل ا  المةتميس الماجةي  م   أل أاوا  الريا ة ال أل تج  عت  الا  : ال يـ  الثانأل

 . يما ي عت  بررج المةتميس وايام : ال يـ  الثالف

سيي  م   يمذذا ي عتذذ  ب يذذاج الذذا  : لرابذذ ال يذذـ  ا
(21)

أ وتمييذذ هت عذذس المةذذتميس  ذذأل المر ذذ  

 .والمتح  وغيرط

 . يما ي عت  ب  هاج المنور مس أ عالهت وأقوالهت مما نهوا عنت: ال ي  ال ام 

 .يس بالشرا ة ونثوهاي  م   أل أمر ال عام  بيس المةتميس والا  : ال ي  الةادي

   ذأل بعذ  ال  اهذي  وقد اض ت م الرواياا  أل رين هاا العهدأ واالضذ مع لذي   قذ    

ذذ  ذأل ميذدج الروايذة ااتذتأ وأطذراع العهذذدأ  امذ  واذدة الموضذو أ إنمذا االضذ مع أيرا

إلذ  ميذدجيس م  ت ذيسو  هذو مذرة   ذاب مذس  ا ابس عةذا ر يذا رط منةذوبا . وموان عقدط 

 ذوا ر  ة مذس نيذاجل لذت يُع  د  ي ذح  ر بس ال طابأ ومرة بانيذة هذو   ذاب إلذ  أبذأل عُ م  ال تي ة عُ 

ة والذل  ذأل من يذن القذرن د  ي ذح  و ان ابس عةا ر أول مس نشذر   ذاب أبذأل عُ . ةهتعس أن 

الهجذراالةذادي 
(21)

هذاا عذدا ال رذاجب  ذأل اضذ مع ُ  ذاب هذاا العهذدأ هذ   اتحذت هذذو . 

ذذعحذد الذذرامس بذذس غذذنت أ  م ثذذدث بااذذت النيذذاجلأ أ  ال تي ذذة عُ  ر بذذس ال طذذابل وهذذ  م 
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ذالمرا  إليت هذو عُ  أن »: ويقذول الذد  وج هذحثأل اليذالم. نتلر أ  عحذد الذرامس بذس غذم 

يقذذة ابذس ع  و  ذأاوذذا  أهذ  الا  "واذدط يذا ر  ذذأل   ابذت  الق ذي ت  الج  الروايذذة : "بذذمث جوايذاا" ةمق

لذ  عحذد الذرامس بذس غنذـتأ بذت   ذ  إا ول  نيم عت  أن أه  الج يرة هت الذايس   حذوا 

ذعحد الرامس إلذ  عُ  عحذد الذرامس   ذ  محارذرةا بينمذا نيذم الروايذة الثانيذة عتذ  أن . رم 

ذذلعُ  نمذذا هذذا  إس وتُحذذيس الروايذذة الثالثذذة أن عحذذد الذذرام. ر اذذيس هذذالم نيذذاجل الشذذا م 

«رم  لعُ  رروط النياجل  أل   اب
(22)
. 

ذوهاا العهد هو عحذاجة عذس جاذالة بعذف بهذا نيذاجل مجهولذون إلذ  ال تي ذة عُ      ر بذس م 

وهذاط العحذذاجة ال تذذن  ".  ذذاا مذس نيذذاجل مدينذذة  ذاا"ال طذابأ بذذدأوا جاذال هت بعحذذاجة 

عت  اات المدينة ال أل يرل  يها هاا العهذدأ و ذأل هذاا ال هذرب مذس تثديذد ااذت المدينذة مذا 

يثيذذر الريذذ   ذذأل الروايذذة ويثذذي  جواتهذذا بالشذذحهااأ بذذ  يوذذاد يوهذذمهت ب عمذذد ايبهذذا  

ذذ اوتمويهاذذ اتدليةا
(23)

 ومذذس ال ريذذ   ذذأل هذذاا العهذذد أن الم تذذوبيس يمتذذون رذذروطهت عتذذ . 

وهذاا ي ذالن المنطذ  والعذادةأ  نذت عنذد . ال ال  ليوادعهت  ما تشير أ ثذر تتذل الروايذاا

. عقذذد العهذذذود  ذذ ن ال الذذذ  هذذو الذذذاا يُمتذذذأل رذذروطت عتذذذ  الم تذذوبيسأ ولذذذي  العوذذذ 

 هذ  هذذاا مذذا " نيذاجل تتذذل المدينذة ارذذ رطوا عتذ  أن ةذذهت أال يُعت مذذوا أوالدهذت القذذرننأ 

شرط عت  أن ةهت مس تتقان أن ةهتلا الرل و ين يشرطون هام  يقرط عُ 
(22)
. 

 ما نهاية الراالة ت  تن  ذأل ال  اهذي  بذيس الروايذااأ  قذد ارذ متم الروايذة ا ولذ أ     

ذأاوذا  أهذ  الا  " أل   ابذت الق ي ت  الما وجة عند  ابس  أ ي رذمس رذرطيس قيذ  إن ال تي ذة "ةمق

 ذأل أ ثذر النيذوو ا ضذرل ن ر بذس ال طذاب أضذا هماأ بينمذا اض  ذ  هذاان الشذرطام  عُ 

الم داولة
(22)
. 

المذذا وجة  ذذذأل الراذذالةأ يعتذذذ  " ير عتذذذ  ا واذذاطان  ن ذذرذذذد ال   "وب يذذوو عحذذاجة     

الذاا هذو ل ذذ  " اجن ذذع  "يمذذ  توةذير لت ذ  " يران  ن ذال   "»: الذد  وج هذحثأل اليذذالمأ قذا م

 عمال  ذأل يونانأل موضو  لتمنط  أو الث ا أ وما  انذم بيذي ة الجمذ  هذاط رذا عة االاذ

ا لذت يشذ  ولذت يعر ذت ر  ذأل عهذدط ل  اذم   وين ية عم  عُ . ر بس ال طابم  عير ال تي ة عُ 

ذذ"نذا أبذذا يواذن  ذذأل   ذاب يوإن اجتيابنذا  ذذأل هذاط الت  ذذة ليذ داد إاا جأ... النذايل " را ال  

ي ثذدث عذس المنذذاط  المشذدودة عتذذ  ا واذاط  ذأل معذذرج اديثذت عذذس ال تي ذة ا مذذوا 

ذابذس ا يذدة ال تي ذة عُ ( ه111 - 88)  ر بذس عحذد الع يذم  عُ  ذر بذس ال طذاب ال عذس عُ م  ر م 

«ال تي ة الثانأل
(22)

 ذ ن نةذح ت إلذ  »:  يقذول هذحثأل اليذالم أ"اجي ذال   "وأما ما ي عت  بـ. 

رع اذميت هذاا بال شذديد بحذمأ  قذد ُعذهذم وأ  ر بذس عحذد الع يذ  تحذدو أ  م  ال تي ة ا موا عُ 

عتذذ  أعيذا هت ويميذذ  تيذر اتهتأ ولذذئس هذم أاذذد  يس  ذأل مذذا  رضذت مذذس قيذودي  م  مذ  الذذا  

ذ تس يوون قذ  ال تي ذة الثذانأل عُ ... س ي ر  م  العُ  لهذاا نةذ حعد أن يوذون هذاا و. ر بذس ال طذابم 

«الراردا ال تي ة
(25)
. 

ذذ مذذا أن عهذذد عُ      طذذوال القذذرن الهجذذذرا ا ول  ر بيذذذوجتت ال قتيديذذة  ذذ  مجهذذذوالا م 

أ ولذذذت يحذذدأ  هذذوجط إال  ذذأل أواضذذر القذذذرن والنيذذن ا ول مذذس القذذرن الهجذذرا الثذذانأل
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يثيذذرط  همذذأل  ابذذديهيق  إلذذ  الشذل والريحذذةأ ويثيذذر تةذذاهالا  وهذذاا مذذا يذذدعو. الهجذرا الثذذانأل 

عتذذ  )أيذذس  ذذان عهذذد عمذذر طذذوال قذذرن ونيذذن مذذس ال مذذان تقريحذذاا »: هويذذداأ بقولذذت

ذأاذاي أن ال تي ذة عُ   عقذ  أن ينقرذأل عهذذدل وهذ  يُ (ه23ر بذس ال طذاب مذاا  ذأل اذنة م 

ذا ر ااذت عُ ال ت ان الرارذديس بذت أن ينقرذأل عيذر ا مذوييس  تذتأ وال يُذ ر بذس ال طذاب م 

«وط إال  أل أوا   العير العحااأللبهاط الشر امرتحطا 
(26)
. 

ذأن ال تي ذة عُ  امس الثابم تاجي يا      ر بذس ال طذاب  انذم لذت عهذود مذ  غيذر المةذتميسأ م 

يذذت أن تتذذل العهذذود لذذت ت ذذر  عذذس مذذس أهذذ  الج يذذرة وال ذذري والذذرو أ ولوذذس الم  ذذ  عت

ذةأ وقد مذاا عُ ث  م  إطاج عهود مثمد نحأل ايام  الةق  ر بذس ال طذاب ولذت يمذر جبذ  قذرن م 

إن ما يةذ وق ناأ  ذأل هذاا العهذد أنذت ي  تذن »: و أل هاا يقول جضوان الةيد. عت  الهجرة

ذعما احقت مذس عهذود مثمذد نحذأل اياذم  أو عهذود ال تي ذة عُ  دينذة ر بذس ال طذاب  ا مم 

مذس مذذدن الشذا  أو أا مدينذذة أضذرل غيذذر مذذدن الشذا أ وال ذذأل لذت يذذرد  ذأل أا منهذذا رذذرط 

اجأ  وذ  تتذل العهذود اذمثان وبةذيطة وضاليذة مذس العنذن وال قييذدأ ي ذة بال   مق إل ا  أه  الا  

لالل يذريم الوثيذرون أنذت ُوضذ   ذأل القذرن ال ذام  . لما عر م عتيت عهود الل ال مان

. هذذود القديمذة مذذس ايذذف الشذذو أ مذ  أن مرذذمونت ي  تذذن عنهذذاالهجذرا عتذذ  غذذراج الع

«ية ال أل ي رمنها هأل ضاج  اياقها ما يما  أن ايراجاا ال اجي 
(27)
. 

وقذد جأل بذااثون  ثيذرونأ مةذتمون وغيذر مةذتميسأ أن ا هذوان والداذا   أضذا م     

لعحذذف الوثيذذر وار ذذم الوثيذذر  ذذأل  ذذ  هذذ ثاا ال ذذاجي  اياذذممألأ مح د ذذة بمثاولذذة ا

و ان هد ها هو  رج قيذود عتذ  غيذر المةذتميس بنةذح ها إلذ  ال تي ذة . با ااديف النحوية

ذعُ   همذذأل  المعاهذريس الذذايس يذرون هذذاا الذرأا ومذس الحذذااثيس المةذتميس. ر بذس ال طذذابم 

حذر  أميذر المذؤمنيس  ذأل قم ذت الشذام ة مذس أن إنما  ق  أجدنذا أن نُ »: الاا يقول أهويدا

اط القمذةأ  ذأل  يذنأ ا ذ  ال ي ذاج  بذت الذايس أجادوا أن ينذالوا مذس هذيتي  بت مث  هاا ال

«الماضذذأل و ذذأل الثاضذذر
(28)

ومثمذذد  ذذا ر القااذذمأل  ذذأل مداضت ذذت مذذ  جضذذوان الةذذيد . 

ذد العُ ه ذالع  "هنا  ضمع اول مذا يةذم  بذـ» :يقول  أ الذاا أن ذ  رذي نا وإمامنذا ابذس"ار  م 

ذأاوذا  أهذ  الا  "مئ أل ه ثة  ذأل   ابذت الق ي ت   أنذا أرذل  ذأل هذاا .  ذأل رذرات وت ةذيرط" ةمق

ذالعهد مس أل ت إل  يا ذتأ  ن الروايذة تقذول بذين النيذاجل يذانوا إلذ  عُ  ر وهذت مقيذدون م 

«أن ةذذهت وأعنذذاقهتأ العقذذ  ال يقحذذ  هذذاا
(28)
ت  إلذذ     ي  أمذذا الذذد  وج هذذحثأل اليذذالم   ذذ .

ذولنا  ذأل أاذانيد هذاط الشذروط جأا جبمذا لذت يوذس بالجديذد  ذ  ا»: القول ةأ قذد نرذطر دق لج 

مذاه  هذاا ايمذا  العممذة المجذدد اب ذدانا مذس ا اذاي الذاا  اإل  عرج جأينا  يها م ال ا 

ورذذهرة هذذاط الشذذروط : "قولذذتالق ذذي ت  نوذذر عتذذ  إمامنذا ابذذس أ اذذيس نُ ايحذدو لنذذا نقرذذت يةذذيرا 

أل موضذذو   نذذأل عذذس اياذذناد وال اذذيما  ذذأ   مذذا  ذذان لتشذذهرة أن تُ " نذذأل عذذس إاذذنادهاتُ 

« موضو  هاط الشروط ضطير
(51)
. 

ة إلذذ  د  ه ذذإاا  ذذان أمذذر نةذذحة هذذاط العُ »: والةذذؤال الطحيعذذأل  ذذأل مثذذ  هذذاط الثالذذة هذذو    

ذذال تي ذة عُ  يقذة ر بذس ال طذذاب مشذوو   يذذتأ لمذااا إااا قحذذ  ابذس م  ع  و  هذذاط الشذذروط الق ذذي ت  الج 
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هل الذذد  وج يجيذذ  عذذس هذذاا ال ةذذا .« ذذ  عذذس  ذذ  مذذا ترذذـمن ت  ذذأل   ابذذت لة وداي ذذر  م  العُ 

مذ  غيذر الق ذي ت  غيذر قتيتذة مذس تشذديد ابذس  اويذدنا هذوجا  س  ئ  ول ذ»: هذحثأل اليذالمأ بقولذت

المةذذتميسأ  تنتذذ م  لذذت بعذذ  العذذاج  يمذذا  ذذان يةذذود عيذذرط مذذس ال عيذذ  المذذاهحألأ 

وال شذدد الذدينألأ التذذايس أا ذم ناجهمذا الثذذروب اليذتيحيةأ ال ذأل ااذذ مرا قذرنيس  ذذامتيس 

أ و ذذذالل غذذذ و ال  ذذذاج لتذذذحمد  ذذذأل من يذذذن القذذذرن ( 1271:1181= ه681: 281)

 أل العيذر الذاا تذم تتذل الثذروب وجأل مذـا ضت  ذت الق ي ت  وقد عاخ ابس . الهجرا الةاب 

مذذس وضذذ  الثذذروب اليذذتيحية مذذس ال ذذدمير وال ذذـرابأ بذذ   ذذان مولذذدط بعذذد عذذا  وااذذد 

«أوعاجها
(51)

ب ذت  ذانطح  الذل  ذأل بمنذا  عيذرط وضيوهذية تجرالق ذي ت  وقد تذيبر ابذس . 

ولذذو عتذذت متذذو  اياذذم  ب يانذذة النيذذاجل الُو ذذابأ »: مؤل ذذتأ وي هذذر هذذاا مذذس قولذذت

وموذذاتح هت ال ذذرند أعذذدان اياذذم أ وتمنذذيهت أن ية يهذذتوا اياذذم  وأهتذذتأ واذذعيهت  ذذأل 

«ل عذس تقذريحهت وتقتيذدهت  ا عمذالالل بجهد ايموانأ لثناهت الذ
(52)

 مذا يعتذ  هويذدا . 

عتذ  ضذروجة قذرانة   وانذم   اب ذت دلذيما »: وتجرب ت وما   حت قا ما الق ي ت  ابس عت  ضت ية 

 ن . أ وقيذذاي االي هذذاداا بمقذذايي  عمانهذذا"ال ذذاجي "بيذذوجة غيذذر بعيذذدة عذذس " تق ذال   "

ت أن ي اطذ  الواقذ أ وي  يذر بم  يراتذتأ وهذاا ال  ييذر ال يوذون إيجابيذاا  قذ  ق  مس رين ال   

ذذ ابذذ  قذذد يوذذون اذذتحيا   مذذا قذذد ي يذذوج الذذحع أ  ذذأل اأ والوثيذذر مذذس نجان ابذذس الق ذذي ت  أيرا

«ة ضير راهد عت  اللمق ضو  أه  الا  مو
(53)
. 

وهواا نجد أن اي هاداا ال قهانأ  أل رر  القرنن والةنةأ قد ُوضعم  أل ضون     

الميتثة ال أل ت رضها م  يراا ال مان والموانأ المرتحطة ب روع الثروب 

ال  اج لتعالت العربأل وال أل روتم إااناا ياجاة لتمةتميسأ  اليتيحية واي يا 

وا ااديف النحويةأ ال أل ضريم مثمتة  انعو  هاا  أل ت ةيراتهت لآلياا القرننية 

 أل  اب روع الثرب وهوج الق الأ بالرغت مس أن مةيثأل الشرت لت يوونوا طر ا 

 .الثرب عت  ايام  ب  أ ثر مس مرة  انوا ضثاياها

ذرل مةذتمون  ثيذرون أن من ومذة أهذ  الا  ليذو  ي ذوا       ةأ المثوومذة ب ذروع ال مذذان مق

ضاهذة وأنذت . تت  أل مراتة تاجي يذة انقرذم وطويذم هذ ثاتها اوالموانأ  انم اي هادا 

 أ الذاا أقذر محذدأ المةذاواة  ذأل 1876منا هذدوج أول داذ وج لتدولذة العثمانيذة  ذأل عذا  

واذذق  . مع أديذذانهتأل الدولذذةأ عتذذ  اضذذ يميذذ  الثقذذوت والوايحذذاا بذذيس يميذذ  مذذواطن

ذذأهذذ  الا  "تعحيذذر   امذذس الحنذذان القذذانونأل  ذذأل العذذالت العربذذأل اياذذممألأ واض  ذذم قانونياذذ" ةمق

هذذي ة ال عامذذ  مذذ  جعايذذا هذذاط الدولذذة مذذس غيذذر المةذذتميس عتذذ  أاذذاي عقذذود الثمايذذة 

ذ ممذا يةذ دعأل  اجااذ ا  اوا مانأ وأن المواطنة بذيس المةذتميس وغيذر المةذتميس باتذم واقعا

أ مذذس ضذذمس ال قذذت اياذذممألأ وعتذذ  أاااذذت يثقذذ  المةذذاواة الةيااذذية والمدنيذذة ااي هذذادا 

الوامتة بيس مواطنأل أبنان الدولذة الوااذدةأ مةذتميس وغيذر مةذتميسأ الذايس ي شذاج ون  ذأل 

 .موايهة تثدياا الثاضر والميير الوااد
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ذذ     ذذ مذذا أن م  تط يس الدينيذذة والدنيويذذة يذذؤدا رلأ أن ال وايذذد بذذيس الةذذس ي ذذس المةذذتميس م 

 الديس عحذاجة عذس اقذا   جوايذة ضالذدة غيذر ضاضذعة . إل  تهديد اقيقة الديس ن ةت اا ما 

أما ا هذداع والواذا   الةيااذية  تيةذم مذس هذاا النذو  بذ  هذأل . لعوام  ال  ير وال ثول

  ن لذذت يُ يذذ  الذذديس والدولذذة تعرضذذم الثقذذا   . رضذذة لت طذذوج وال حذذدل المةذذ مريسعُ 

وبهذاا . االدينيذة لت  يذر وال حذدل وُجبذ  ميذيرها بميذير ا اذالي  الةيااذية الم ثولذة أبذدا 

ُ أُ  يوون جيد لت الن  ضر الديس مس ايف أ
(52)
. 
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 دولة المماليك
 (ه823:627=   1517:1251) 

 قيام الدولة المملوكية
ن غذالحي هت إلذ  أبذا هت بذ  إ ان المماليل أجقانأ بشرتهت غير اذودانأ لذالل لذت يُنةذحوا     

أينذاي و ذانوا ينثذدجون مذس  .لذ  الةذمطيس أو ا مذران الذايس ارذ روهتإنةحم  الع م 

أ ال  ذذذاجأ ر  الشذذر  مذذس ال ذذ أ أاذذيوية وأوجوبيذذذة م حاينذذةأوعناهذذر بشذذرية م  ت ذذة

مذذس  اامتهذذت تجذذاج الرقيذذ  هذذ اجا . الةذذمعو اليونذذانييسأ ا لمذذانأ ا اذذحانأ اليذذينييس

أجج يديذذدة وعتذذ  ديانذذذة يديذذدةأ  ذذان  عوا الثوذذت مذذس أاذذذيادهت  ألوا  ذذحُ بمدهذذت ليُشذذ

أ وان ذذدبوا ( 1251 -1171) الةذمطيس وا مذذران ا يذذوبييس المةذذتميس الةذذنة  ذذأل ميذذر

تطهيذذر ممتوذذ هت  ألوقذذد نجذذم هذؤالن الةذذمطيس ا جقذذان  ذذ. اذذم  الةذذنألتقاواتهذت امذذاة 

 .الميرية والةوجية مس بقايا اليتيحييس وهدوا تقد  ييوخ الم ول

  ا ذ  اذقوط دولذ هت عذا  1251مذس عذا  ايطر المماليل نثو مئ أل واذحعيس عامذااأ     

 . مي اا ينةهتأ واا  وا طوال تتل الثقحة عت  م  عت  يد ا ترا  العثمانييس1517

دولذذة الذذ مسأ ا ولذذ   ألتيل ذذم دولذذة المماليذذل مذذس أاذذرتيس عةذذوري يس م  ذذابع يس  ذذ    

ذذ( ه782:628=   1382:1251) المماليذذل الحثريذذة مذذس بذذمد  اواذذمطينها  ذذانوا أترا ا

ي يذذرة  أللذذ  بثذر النيذذ أ ايذف اذذونوا  ذإالقحجذات والقوقذاعأ وقذذد اذموا بالحثريذذة نةذحة 

دولذذة والثانيذذة . النيذذ أ و ذذان عذذدد اذذمطينها أجبعذذة وعشذذريس الروضذذة ال ذذ  تقذذ  واذذ 

 -و ذذان مع ذذت اذذمطينها ررا ةذذة( ه823:782=   1517:1382) المماليذذل الحريذذة

وقذد اذذموا بالحرييذة نةذذحة  -اذذود الذايس ين شذذرون رذمالأل بثذذر قذ ويس ورذذرقأل الحثذر ا

قذذد ااذذ طا  و  .لذذ  أبذذرا  القتعذذة ايذذف اذذونواأ و ذذان عذذدد اذذمطينهت بمبذذة وعشذذريسإ

  قيذذادة الجيذذوخأ ه يمذذة طُذالمماليذل بقيذذادة ال ذذاهر بيحذذريأ الذاا عهذذد إليذذت الةذذتطان قُ 

 مذا ااذ طاعوا .  1261الم ول  أل  تةطيس عند عيس يالواأ قرب الناهذرةأ  ذأل عذا  

 . 1281ه يمة اليتيحييس بقيادة الةتطان قموون بعد أن اا ولوا عت  عوا  أل عا  

ذت  ا  مع الوجابأل لتعرخ مرعية لذديهتأ بذ   ذان عررذهت مُ ولت توس قاعدة اال     لمذس  اوا

قنذذا  ا مذذران بان  ابذذتأ وقذذد رذذدد إااذذ طا  أن ي تذذ  منا ةذذية عتيذذتأ أو لمذذس قذذدج عتذذ  

ي والذون عتذ  العذرخ  اأاياناذو ذان اذمطينهت . الحريية أ ثر مما ردد الحثريذة عتذ  الذل

بةرعة
(1)
. 

ذذ     مذذس م ذذاهر الشذذرعيةأ ااذذ قد  المتذذل ال ذذاهر  اولوذذأل يعطذذأل المماليذذل اومهذذت نوعا

لذ  القذاهرة ا ميذر العحااذأل أامذد ابذس ال تي ذة الناهذر لذديس إ(  1277 -1261)بيحري 

 أ 1258هللا بذس المة رذذألن بذال الذذاا نجذا مذذس ب ذداد بعذذد ااذ يمن الم ذذول عتيهذا عذذا  

(ه658)  1261ضتي ذة عذا   ةوأقام
(2)
 مقذا  دينذأل  و ذ  مر ذ  هذاط ال م ذة العحااذية. 
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ذن  ُاذ أل  ذأل القذاهرةأ عاهذمة المماليذذلأ ا ذ  اذقوط هذاط الةذتطنة وااذ مل ميذذر م  أل اا 

 . 1517مس قح  ا ترا  العثمانييس عا  

بالثجذاعأ  تذت يق يذر الذل عتذ  عمذاجة الثذر  النحذوا  اضاها  اوأبدل المماليل اه ماما     

  الثجذاعأ  قذذد  ذان دعامذذة لذذ  بةذـ  ن ذذواهت الةيااذأل عتذذإنمذذا ام ذد إجاذال الوةذوةأ إو

هذذذوجة امذذاة الثذذذرميس والمذذذدا عيس عذذذس  أل حذذرل لهذذذت أن ي هذذذروا أمذذا  المةذذذتميس  ذذذ

 .الثجاع

وقد دأب امطيس المماليذل منذا أيذا  الةذتطان بيحذري عتذ  إجاذال امذما عةذورية      

عنهذا هذ   مذ ةُو انذم نضذر امتذة . ل  بمد النوبة المةيثية عت  اذدود ميذر الجنوبيذةإ

وقذد اذقطم ممتوذة النوبذة المةذيثية وأهذحم .  1323 الةتطان الناهر مثمد عذا امتة 

ول مس القرن الراب  عشر الميمدايثومها متل مةـتت  أل النين ا 
(3)
. 

 خصائص عصر المماليك
أ لذذ  اذذد مذذا بطذذـاب  معذذيس مذذس عذذد  االاذذ قراج الةيااذذألإتيذذن عيذذر المماليذذل  إ    

 .ألواالق ياداأ واالي ماع

 السياسيالوضع  -أ

 :عمقة المماليل بالقول المةيثية ال اجيية

 ايجابا إأو  اال اجيية المعاهرة اتحا  ةدولة المماليل بالقول الةيااي ةعمقأبرا     

  اا اانا عمقاتها . ة وعت  أاوالهتمق أه  الا  المةيثييس مس برعاياها عت  عمقاتها 

. مس االتيال بهاط القولبهاط القول ضيقم عتيهت وعمتم عتـ  ع لهت ومنعهت 

ة مق ا بالقـول ال اجيية تثةنم بال الأل أاوال أه  الا  ـن تثةنم عمقاتهإوبالعو أ 

 . أل الةتطنة

أ ومذذا هذذااحها مذذس أهذذوال اجتوحهذذا اليذذتيحيونأ الذذايس مذذس يهذذة  ذذالثروب اليذذتيحية    

ذ العذالت  أ قذد ضتقذم  ذألاااجبوا باات المةيثيةأ ضذد المةذتميس بذ  ومةذيثأل  الشذرت أيرا

 ذأل الذحمد  المةذيثييساممأل  تت مشاعر ت ي  بالمراجةأ تولذد عنهذا جدود  عذ  ضذد يا

ومس يهذة بانيذةأ اققذم هذما أضذرل بةذمطيس المماليذل  .اـممية ومس بينها ميريا

منهذذا مذذا اتةذذت بالطذذاب   ومذذس المةذذيثييس ن ذذا د أ ثذذر إيجابيذذة لرعايذذا الدولذذة الممتو يذذة

ومنهذا مذا  أوعذدد مذس متذو  أوجوبذا محراطوجيذة الحي نطيذةاي مس يانذ   ذ  مذسالةتمأل 

 .أباطرة الثحشة اتةت بالطاب  ال هديدا مس

 اإلمبراطورية البيزنطية) ١

ال أن إعتذ  الذذرغت مذس تذذدهوج العمقذذاا بذيس الدولذذة الحي نطيذذة وبذيس دولذذة المماليذذلأ     

تو أل ال ذاهر ـان الممذتذودد الةذتطهاا لت يمن  مذس قيذـا  هذما وديذة بذيس الذدول يسأ  قذد 

وعقذذد معذذت (  1282-1258" )مي ا يذذ  بذاليولوغ  الثذذامس" لذذ  ايمحراطذذوجإري ـذـبيح
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 بطرير يذذذة عتذذ   راذذأل( المتويذذذيس -المتوذذانييس )قامذذة بطريذذذر  لتذذرو  إمقابذذ   اعهذذدا 

( 1262)ه 661 ذذأل عذذا   اذذوندجيةيا
(2)
  جرذذيد الوثذذالوُيت ذذ 

(5)
نيقذذوالوي ا ول ] 

بطريذر   يةذمم  يهذا بويذودإنت  أل هذاط الثقحذةأ ال ذأل لذت يوذس ايف . [ ب 1223-1271)

ذ اذيامةاوندجيةأ  انم ت ت يلترو   أل ا هنذا أ  االحطريذر   ذأل القةذطنطينية وي ذ  مقيما

 مذا . اذوندجيةيلحطاج ذة  الذرو  عتذ   راذأل اعتذ  ال ةتةذ  الحطرير ذأل  اا ا ـوالل ا ذ

م بان قذالهت مذذس أنطا يذذة اع ذرع الةذذتطان بيحذري بر ااذذة بطاج ذذة أنطا يذة الذذرو  واذذم

(ه666)  1268 أل عا   ل  دمش  بعد أن دمرهاإ
(5)
. 

طأل الةتطنة يدد العهد م  ايمحراطوج الحيـ ن "قموون" وبعـد أن تـول     

عادة إ"أ و ان مس بماج هاا العهد ( 1281)ه 681والل  أل عا  " ا رورا"

 لترو  ـم الونا   ال أل أغتقمعادة   إل  بيم المقديأ وإالم تو  المتوانأل الحطرير  

 أل بيم لثتأ وت  ين بع  ( الور ) أل القاهرةأ ولتجوجيييس ( ا قحـاط)واليعاقحة 

يس وطت  الر   أ عدا عس ال وهية بالمةيثياة يميعا مق القيود الم روضة عت  أه  الا  

"ياا هتإبهت وعد  
)6)
. 

ر مذذدة جج ميذ   بذذابقيذذم الونذا" ( 1311) ه711  مذا أنذذت بعذد اضذذطراباا عذا     

  ثهذذاأ    ثذذم  نيةذذة  ورل متذذل ال ذذرند يشذذ    ذذ رذذاذنة م تقذذة ا ذذ  قذذدمم جاذذ  اال

"المعتقة و نيةة مي ا ي  لتمتوية
(7)
. 

 ملوك أوروبا( ٢

رذذحيتيةأ و ذذالل الجمهوجيذذاا إاذذحانيا مثذذ  أجغونذذة وتشذذ الية وإاذذرو متذذو  دول     

  ميذرأ ألة مذ  اذمطيس المماليذل  ذقامة عمقاا قويذإيطالية مث  الحندقية وينوة عت  يا

ه 712 عذذذذا  أجاذذذتها متذذذذل ال ذذذرند الريذذذذدجا ون الحررذذذتونأل اذذذذ اجة  قذذذد ااذذذ طاعم

"س نيةة اليعاقحة بثاجة عويتة و نيةة المتوييس بالحندقانيي"  م أن تعيد (  1313)
(8)
. 

لذذ  القذذاهرة إأجاذذ  اذ اجة (  1332 -1316) مذا أن الحابذذا يوانذذا الثذانأل والعشذذريس     

ل  طتحتإيي  ة المةيثييس بر    يُ تطت  معامت ( 1327)ه 727ا  ع
(8)
. 

 أباطرة الحبشة( ۳

 ا ذذان ا احذذاخ أ ثذذر المذذدا عيس عذذس ا قحذذاطأ ايذذف إن مطذذران الثحشذذة  ذذان قحطياذذ    

ذذاميذريا  ذذ  يقس مذذس ق ح ذ  بطريذذر  ا قحذذاط  ذذأل ميذذر بذتأ و ذذان يُع  لذذ  الثحشذذة بعذذد إ يُرا 

 .بنانا عت  طت  إمحراطوج الثحشة موا قة الةتطان الممتو ألأ

: أولهذا.  ذأل ميذر وقد اتل أباطرة الثحشة أجبذ  طذرت لمنذ  االضذطهاد عذس ا قحذاط    

رذذس : وبانيهذذا. لذذ  ميذذرإال هديذذد بذذ غمت منذذاب  النيذذ  ا عجت لمنذذ  وهذذول ال يرذذان 

هذدايا جاذال الةذ اجاا الوديذة المثمتذة بالإ: وبالثهذا. امما ان قامية عت  ُمةتمأل الثحشذة
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 القذذذول مثاولذذذة ال ثذذذالن واالت ذذذات مذذذ : وجابعهذذذا. لذذذ  اذذذمطيس المماليذذذلإوالراذذذا   

امميةيبثمما مش ر ة ضد القول اا وجوبية المةيثية لتقيا  
(11)
. 

  يالوضع االقتصاد -ب 

ذذ     ادأ ممذذا عاد  ذذأل ةذذا عتذذ  الن ذذا  ايقطذذاعأل الذذاا عذذرع بال  ذان اوذذت المماليذذل قا ما

وقذذد  ذذرج المماليذذل ضذذرا   يديذذدة وهذذادجوا أمذذوال اوا . ديةق يذذايالثالذذة ا ناذذو

 .المناه   أل الدولة  ي قروا جعاياهت أو با ارل أبروا عت  اةابهت

و ذذان لموقذذ  دولذذة المماليذذل عتذذ  طريذذ  ال جذذاجة الر يةذذيةأ بذذيس الشذذرت ا قيذذ      

مذس يهذةأ والةذودان ال ربذأل وأ ريقيذـة الواذـط  ( الهند واليذيس ويذ ج الهنذد الشذرقية)

مذس يهذة أضذرلأ ميذدج دضذ   حيذر لتمماليذل ل عذوي  ( الدول ا وجوبية)وبيس ال رب 

دا   ااذذوو"ال أن ا  شذذاع إ. قطذذاعأليمذا اذذ  بهذذت مذذس ضةذذا ر ن يجذة الضذذ مل الن ذذا  ا

  اذر  المماليذل مذس هذذاا 1287الحرت ذالأل طريذ  جأي الريذان اليذالم  ذذأل عذا   "يامذا

 .ضعا هت وااعد  أل اقوط دول هتإل  إل ا اااأل مما أد االموجد االق ياد

  يالوضع االجتماع -ج 

ل  موانذة المماليذل أن ةذهتأ ا يذم بعذ  ال ئذاا بموانذة ضاهذة  ذأل الذل إبايضا ة     

أ القرذا يةأ أ وهذت أهذثاب الو ذا ن الديوانيذة"قذم  أجبذاب ا" الن ا  االي مذاعأل مثذ 

أ أو "امذذذةم  هذذذ  الع  أ"تم عتذذيهت ميذذذطوقذذذد أطتذذذ  . دبذذذان والُو قذذاب اأ العتمذذذانأ ال قهذذان

  -وقذذاع الوثيذذرة ون يق نذذون الثذذرواا الطا تذة ال ذذأل  انذم اُمذم  ع     و ذذان المُ  ."ونُمذم  ع     المُ "

ت المماليذلأ ـممأل  قذد اا رمهذـاذيس اـأمذا جيذال الديذ. تو رهذا لهذت -ال أل يشر ون عتيهذا

ل ئذذة ا ضذذرل هذذت  ئذذة وا. ا  ةذذاب الذذرأا العذذا    ذذأل الذذحمد أل نهذذت قذذوة لهذذا ضطرهذذا  ذذ

ة مس ال حران  أل هاط  النوااألمق لا  المثااحيس والمالييس مس أه  ا
(11)
. 

ذذأ مذذس مةذذتميس وأهذذ  الا  أمذذا الرعيذذة     ال جذذاج  مذذسوانذذم تشذذم  عامذذة أهذذ  المذذدن   ةأمق

وقذذد عذذاخ أ ذذراد هذذاط الطحقذذاا  ذذأل ضذذي   .وطوا ذذن الةذذوان وأجبذذاب الثذذرع والمهذذس

أمذا ال ماذونأ مذس ال ئ ذيسأ وهذت و. رهت مذس الطحقذاا الم نعمذةل  المماليل وغيإبالقياي 

مس الةوانأ  وانوا ا اوأ ااالا  الةواد ا ع ت
(11)
. 

 ةم  المماليك وأهل الذ  ) ١

ذ ان أه  الا        ذأل ميذر يوونذون نةذحةا  حيذرةا مذس عذدد الةذوان ااا  مذس المةذيثييس ةمق

ة بالونذذا   هذ  ذا  با وقذاع ال او ذان يُةذمم لهذت باالا اأأهميذة  ذأل المج مذ  الميذر

ةن ذذد     ل ذذأل  انذذم تحتذذي اآلالع مذذس ا   واوا ديذذرة 
(12)
 ذذأل بعذذ  ا وقذذاا 

(13)
أمذذا اليهذذود . 

وتعذذذذذدادهت ضذذذذئي  بالنةذذذذذحة اذذذذوندجيةأ ي وانذذذذم تجمعذذذذاتهت مثذذذذذدودةأ بالقذذذذاهرة وا

لتمةيثييس
(12)
. 
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 الدولة ورؤساء طوائفهم( أ

بعذد اض يذاجط   ذان الذاا أبطرير هذا ( قحذاطالرو  وا) ان لو  مس طا   أل المةيثييس 

ي تذ  عتيذذت الةذذتطان  ذذان  ألأمذس بذذيس ا اذاق ة والرهحذذان مذذس قحذ  جيذذال الذديس المةذذيث

ُضتعذذة الحطرير يذذذةأ ويعامذذذ  بذذاا را   ذذذأل المواتحذذذاا الراذذمية اليذذذادجة مذذذس الذذذديوان 

أ أو "ج ذذي  اليهذذود"   مذذا  ذذان اليهذود ي  ذذاجون ج يةذذهتأ الذذاا ُعذر ع بااذذت. الةذتطانأل

 ."ي ي  الر  "

 ان ج ي     طا  ة يقو  ب ن يت العمقة بذيس الدولذة وجعاياهذا مذس أبنذان طا   ذت
(15)

 أ

بياذمان أبنا هذا ل ثيذي  الرذرا   اويعد أيرذاا  شذو ا 
(16)
ت العمقذاا يب ن ذ  ذان يقذو و .

لقذذوانيس رذذريع هت اطذذاج الدولذذة و قاذذإبذذيس أ ذذراد الطا  ذذة ن ةذذها داضذذ  
(17)
 ذذان مذذس   مذذا.

نذ  مذس الذل بعذد هذدوج منشذوج لونت مُ  الن ر  أل مواجيف طا   ت تطة ج ي     طا  ةا

لذذة اذذ  الن ذذر  ذذأل مواجيذذف أعطذذ  لتدو االذذا ( 1352) ه755 الةذذتطان اليذذالم عذذا 

ةمق أه  الا  
(18)
. 

ومذذنعهت مذذس  المةذذيثييسعتذذ  عذذ ل جعاياهذذا مذذس  الممتو يذذة وقذذد ارهذذم الدولذذة

طريذر  الطا  ذة المتويذة هذو وأتحاعذت مذس االتيذال االتيال بالقول ا ينحيذةأ  ثذاجا ب

قحذذاط مذذس مثاولذذة االتيذذال بطريذذر  ا    مذذا اذذاجا بيبنذذان مذذاهحهت مذذس الحيذذ نطييسأ

بالثحشذذة
(18)
أمذذا اليهذذود  تذذت يثيذذروا رذذوو  المماليذذل اذذولهت لعذذد  ويذذود قذذول ايااذذية  .

ضاجييذة ت ذدض  ليذالثهت
(12)

بيذنهت و بذيس أ ا ذ  أن اذمطيس المماليذل قحتذوا بواذاط هت 

يتيحييسال
(21)
. 

 واويندة في الم  أهل الذ  ( ب

 ذذأل عيذر المماليذلأ  ذذأل أوقذاا ا مذان بعطذذن الةذمطيس ووهذذتوا  النيذاجلتم ذ  

ةالم    ذأل دواويذس الدولذة و ذذالللذ  موانذة ج يعذة إ ذال م  ة 
 (21)

ولذت توذس الدولذة قذادجةا عتذذ   .

الم  ذأل هذاا الةذحي ال أل بُذ مامةأه  الع   جغت    مثاوالا أاالا  نان عنهت
(22)

أ لمذا لهذت 

ذذ أمرااذذما ومعر ذذة بالت ذذاا ا ينحيذذةمذذس دجايذذة بذذالن ت ايداجيذذة وال ضحذذرة  ذذأل  اوأيرا

ا موج المالية
(23)
. 

 اضطهادات أهل الذمة ( ج

 :أسبـابهـا -١

ذذتعذذرج أهذذ  الا   ة الضذذطهاداا عني ذذةأ ومريذذ  الذذل عذذدة أاذذحابأ منهذذا الثذذروب مق

شذذاعر عذدان لذدل المةذذتميس تجذاط المةذذيثييسأ ومنهذا تعذذرج اليذتيحية ومذا ضت  ذذت مذس م

المةتميس لمضذطهاد  ذأل بتذد مةذيثألأ الذاا قذد يوذون جدة  عذ  ل عذرج المةذيثييس  ذأل 

عنذذدما تعذذرج المةذذتمون  ذذذأل  ( 1218) ه822 ميذذر لمضذذطهادأ  مذذا اذذدث عذذا 

لترذذي الثحشذذة 
(22)

ومنهذذذا طمذذ  الةذذذمطيس  ذذأل االاذذ يمن عتذذذ  بذذرواا المثااذذذحيس . 
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ذداجة الدولذة وال جذاج مذس أهذ  الا  إلمالييس العامتيس    وا لذ  أنهذت لذس إةأ وهذت مطمئنذون مق

لثالذة لنقذذد أو معاجضذذة مذس ال قهذذاني عرضذوا  ذذأل هذذاط ا
(25)

مامذذة نقمذة أهذذ  الع   و ذذالل. 

 هتأ  وذذانوا يثيذذرون العامذة عتذذيهتلموذان
(26)
 مذذا أنذت قذذد يثذذدث أن يةذ   أل بعذذ  النذذاي .

ذذة وتذذولي هت مناهذذ  الدولذذةأ أاذذد العتمذذان  ذذأل ااذذ  د مق ا  الةذذمطيس وا مذذران  هذذ  الا 

ذذة  ثيذذرا مذذس  مق وعند ذذا ت حذذدل الثذذال وتحذذدأ مويذذة اضذذطهاد عني ذذة يعذذانأل منهذذا أهذذ  الا 

ضروب ال ةاجة وال راماا
(27)

ذ.  جغحذة اذمطيس المماليذل  ذأل  او ذان مذس أاذحابها أيرا

 مذذس عواج ميذذر مذذس ةذذتميسس ل ذذدعيت مر ذذ هت  ذذأل ن ذذر المال هذذوج بم هذذر امذذاة الذذدي

الذحمد العربيذة
(28)
ذح  بعحذاجة أضذرل  ذ ن العوامذ  االق يذادية واالي ماعيذة قذد أُل   .  ام بوباذة 

 . ادينيا 

ذ  حذم  ذأل الذل العيذر  ذأل  معاجضذة ااذ  دا  أهذ  الا   ألوقد تعددا المؤل اا ال ذ ة مق

ذا  الم  ": مذس هذاط المؤل ذااأ أو الةما  لهت بتح  ا بذي  مذس الثيذاب  ذأل ااذ عمال أهذ  ة مق

الوتمذاا المهمذة  ذأل محارذرة "و  ذاب  أ(ه773ا ) مامذة مثمذد بذس نقذاخإ بذأل   "ةمق الا  

ذذذأهذذ  الا    "أ و(ه772ا ) اا اذذذنو تذذيلين يمذذذال الذذذديس أبذذأل مثمذذذد عحذذد الذذذرايت "ةمق

اذذات هذذؤالن  ذذأل  وقذذد. لتشذذي  أبذذأل مثمذذد عحذذد هللا بذذس عيذذس القاضذذأل "رذذروط النيذذاجل

 ذأل  -تثذ  الم ال ذألديف النحوية ومذآبر عذس الةذـتن اليذية وا اا  اباتهت اآلياا القرنن

 مذذا وجدا بذيس بنايذذا بعذذ  . يس  ذذأل الو ذذا ن العامذةي  م  عتذذ  عذد  ااذذـ  دا   الذا   -جأيهذت

  دا  جاا أو هذ ثاا  امتذة  ذأل معاجضذة ااذالذل العيذر عحذا أل   اباا المعاهريس 

يقذة ةأ بذ  إن ابذس مق أه  الا   ع  و  ذأاوذا  أهذ  الا  "  ابذت   ذألالق ذي ت  الج   ذرد  يذوالا  امتذة أ "ةمق

 أل اا  دا  اليهود والنياجل
(28)
. 

 ألوانهـا -٢

هذذد  بعذ   نا ةذذهت  :منهذا ضذذطهاداا أهذ  الو ذذاب  هذأل  ثيذرة وم نوعذذةاأمذا ألذوان 

وأديذذرتهت
(31)

ة عتيهذذاوقذذاع الموقو ذذ اذذ  ا و
(13)

 هت  ذذأل طذذرد النيذذاجل مذذس و ذذا  و

الدواويس ومذس عنذد ا مذران
(31)

اذم  عتذيهتأ ا ذ  أن المتذل اليذالم يرج اع نذات ا  ذ و

اا إال إلذذ  أهتذذت وجهيذذ هت إأمذذر بذذين مذذس أاذذتت ال يُةذذمم لذذت بذذالعودة  (  1352 -1351)

أاتموا مثتت
(32)

ةيقذر  م  ل امهت بال ياج وتطحي  مذا يذان  ذأل الشذروط العُ إ و
(15)

وقذد اذرو . 

ذأهذ  الا   راعذاة القيذذود الم روضذة عتذيهت  ذذأل لذ  الطريذ  العذذا  عتذ  مإة عنذد ضذذرويهت مق

مذذس بطذذ  الثوذذا أ وأال العامذذة الذذايس ي ةذذتطون عتذذيهت  ذذأل الطرقذذاا  االمتذذح  ضو اذذ

ذ يرذربونهت بالنعذال ويم قذوا بيذابهت ا ذ  يرذطر  ثيذرون مذس أهذ  الا   لذ  االض حذان إة مق

دث عذذا . ا ذذ  تهذذدأ الثذذال  أ عذذا ( 1321) ه721 أ عذذا ( 1311) ه711 مثتمذذا اذـذ

( 1221) ه825 أ وعذذا  ( 1217) ه821 عذذا  أ( 1352) ه755
(33)
ت عذذدا هذذاا  تذذ .

اجهاقهت بالم اج  والرذرا  
(32)
ومذا ت رضذت عتذيهت الدولذة مذس نالع الذدنانير يؤدونهذا  .

"ثةيال  مُ "
(35)
.  
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الذذل  س اليهذذودأ وجبمذذا  ذذان لذذ  المةذذيثييس أ ثذذر مذذإو انذذم االضذذطهاداا مويهذذة  

ذ وعذد  ويذذود  ومثدوديذة تجمعذذاتهت  ذأل ميذذر ونهذذؤالن ا ضيذر ة عذددلذ  ضذذآلإ اجايعا

  ذذأل القذذول  مذذا اذذح  أقذذول ايااذذية ضاجييذذة ت ذذدض  ليذذالثهت وتثيذذر الشذذوو  اذذولهت

 ."ةمق المماليل وأه  الا  "  ي 

 تائجهـان -۳

ذذذعمذذ  أهذذ  الا   ومذذس هذذذـاط .  د ذذذ  الذذحمن عذذنهت بم  تذذذن الواذذا   الةذذذتمية  ة عتذذمق

اذذم  ا ذذ  يةذذ ريثوا مذذس ي  الدولذذةأ واع نذذات اوال الطا تذذة  هذذـذذـا ذذـ  بذذـال ا مـالوا

جبعما ذذذة اذذتت  ذذذأل مدينذذة قتيذذوب  ذذأل يذذو  وااذذد واا"نذذت أا ذذ  رذذنألأ الذذل العنذذان المُ 

"توضمةذذذون ن ذذذراأ بعذذذـد أن قتذذذم أجعاقهذذذ
(36)

المتثقذذذيس ب دمذذذة  هتمذذذن ان  ثيذذذرا أ مذذذا . 

ج مذذ أ أو ليةذذ ردوا مرا ذذ هت ا دبيذذة  ذذأل الم اوضو اذذ اذذممهت جهحذذةا إالذذدواويس أ هذذروا 

  .ام  عت  أه  الو ابيالل عندما ييمر الةتطان ب رج ا

عت  ما تعرضم لت  نا ةهت  ااتُهت المةيثيون بالقيا  بيعمال ان قامية عني ة جدا   ما

مس اوادث الهد  ونه  مث وياتها
(37)

بع  ا ايان الد ا  ل    الةمطيس  أل إوقد . 

ةمق عس أه  الا  
(38)

القول الةيااية ال اجيية تيبيرو أالحمط ن واهت  أل: أ  احاب منها

 أل أعـمال الةـت   أوقاا االضطهاداا مس تمادا العامة الةتطنةضوع و أليالثهت

 .اوالنه  ال أل  انم تشم  دوج المةتميس أيرا 

 المماليك واألقليات األجنبية( ٢

ُويذذدا  ذذأل ميذذر  ذذأل عيذذر المماليذذل مجموعذذة  حيذذرة مذذس ا قتيذذاا ا ينحيذذة مذذس      

اذذوندجية ي  تذذن الجنةذذيااأ و ذذان لوذذ  ياليذذة أينحيذذة قنيذذ أ وقذذدج عذذددهت  ذذأل ام

وقذذذد . بثمبذذذة نالع تذذذاير مةذذذيثأل المذذذيمدا واذذذدها  ذذذأل أوا ذذذ  القذذذرن الرابذذذ  عشذذذر

تُر طذذم عتذذيهت بعذذ  ال عتيمذذاا والقيذذود وُرذذدد عتذذيهت  ذذأل تن يذذاهاأ ولذذت يةذذمم لهذذت شا

ذذين أهذذ  الا  باجتذذدان مذذا ي  ذذاجون مذذس الممبذذ  أو بر ذذوب ال يذذ  رذذ ة مذذس المذذواطنيسأ مق

ال ا ريس ة ثن  مس الل القناه  و حاج ا مرانو ان يُ 
(38)

 . 

ولت يوس يمي  ا يان  الايس أقذاموا بميذر  ذأل الذل العيذر مذس ال جذاجأ بذ  رذهدا     

المدن الميذرية الوحيذرة ياليذاا مذس عناهذر م  ت ذة ااذ وطنوا الذحمد وارذ     ثيذرون 

ث ضذمع دوـند اذـا س عذـرهذـ ون  ـو ذان هذؤالن ا يانذ  يُث جذ .منهت بيعمال م نوعة

أو ارب م  القول ا ينحية
(21)
. 

 المماليك والعربان( ۳

أ  ذذأل ميذذر عتذذ  أطرا هذذاد  ثيذذرون مذذس العربذذان الرذذاجبيس م ذذان  ذذأل داضذذ  الذذح    

أ و ذذأل هذذذثران الشذذذا أ وباديذذذة بذذذمد (ألبالشذذرقية وال ربيذذذة والحثريذذذة والويذذذت القحتذذذ)

مذا  ذان هذؤالن ين هذ ون  رهذة ال ذ س الداضتيذة بذيس ا مذرانأ أو ضذرو   او ثيذرا . العرب
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ون عتذ  الطذرت يذرُ     يُ . ل  غ وة  أل الشذا  أو غيرهذاأ أو ه يمذة الجذي إينود المماليل 

و ذذانوا  ذذذأل . وعتذذ  المذذدن و مايهذذا وعجاعهذذا  يةذذتحون مذذذا لذذديهت مذذس قذذوا ودواب

 .ل  االا قمل بشؤونهتإمعيش هت أقرب 

وقذذد عادا بذذوجاتهت  ذذأل ال  ذذرة ا ضيذذرة مذذس عيذذر المماليذذلأ  ذذأل القذذرنيس ال ااذذ      

 .ل  ضعن الةتطنة  أل الل الوقمإأ وهاا يعود والعارر الهجرييس

 نشاء في الدولة المملوكيةإلدارية وديوان اإلالنظم ا
اوذذا أ  ُويذذدا يداجيذذة  ذذأل دولذة المماليذذل دجيذذةا  حيذذرةا مذس الدقذذة وايبت ذم الذذن ت ا    

 .وعمادهذذذا مجموعذذذة مذذذس الذذذدواويس و حذذذاج المذذذو  يس أداجة مر  يذذة مقرهذذذا القذذذاهرةإ

 .داجة مثتيذة تشذرع عتذذ  ا قذاليت وعتذ  جأاذها مجموعذذة مذس النذواب والذذوالةإوُويذدا 

 .وعت  جأي هاا الجهاع الر ت ويد الةتطان

د ر  أل ت ذذنشذان تحذادل المواتحذذاا الراذمية ال اهذة بالدولذذةأ ال ذيو انذم و ي ذة ديذذوان ا    

نشذان ضطيذرة بوهذ ت ا مذيس يحعف بها الةتطانأ و انذم مهمذة هذاا  ديذوان اوال أل ي  

نشذذان يج عذس ديذوان اديذو انذم الراذا   ال ذأل ت  .   الةذتطانعتذ  أاذراج الدولذة ودضا ذ

بااذت الةذتطان ت  تذن  ذأل نذو  الذوجت المدونذة عتيذت واجذت الذوجت ونذو  ال ذ أ والذذل 

يتالش   الُمرا   إل تت باض مع 
(21)
. 

قذذ"نشذان عتذ  يوتوععذم أعمذال ديذذوان ا     ذاب الد  ُ   وهذذت  أ"ُ  ذذاب الةذر"بمعنذ   أ"ما 

ال ذأل  "الراذا   الديوانيذة" نهذت  ذانوا يوقعذون عتذ   "المذوقعيس"طت  عتذيهت ااذت أُ الايس 

ومذا ي يذ  بهذاأ وهذأل تتذل  "  المتو يذةــذـالراا "اط الراذا   ـومس ه. يقوموا بيياغ ها

اذذ  عتذذ  لةذذان الةذذتطان المواتحذذاا ال لذذ  غيذذرط مذذس المتذذو  والةذذمطيس إ ذذأل  انذذم تُر 

ذذ ذذان مذذس ُ  ذذاب الد  و .وا مذذران ذذ مذذنهت ما  لذذ  إس يقذذو  بيذذياغة الراذذا   المويهذذة  م 

لذذ  متذذو  إالمتذذو  المةذذتميس وأمذذرا هتأ ومذذنهت مذذس يقذذو  بيذذياغة المواتحذذاا المويهذذة  

شذ رط يُ  ذان و. الةذتطان  لذإمتذو  الن الؤاال رنجذةأ أو تريمذة الراذا   المويهذة مذس هذ

 اب دجاية بالت اا ا ينحيةمس الوُ  ا ضير  أل هاا النو 
(22)
. 

ذذ     أ م ردهذذا توقيذذ أ "ال واقيذذ . ""المرااذذيت"و" ال واقيذذ " اومذذس الراذذا   الديوانيذذة أيرا

هذو الوتمذة الذذويي ة ال ذأل يوق ذ  بهذذا ال تي ذة أو وعيذرط مذذثما عتذ  اوارذأل مذذا  "ال وقيذ "و

ا ر  هذذأل مذذا يو ذذ   ذذأل هذذ  "المرااذذيت"أمذذا . ليذذت مذذس قيذذ  وم ذذالت ونثوهذذاإ ير ذذ 

ا موج ال أل ت عت  بوالية ما
(22)
. 

 حسنات وسيئات عصر المماليك
 : أهم حسناتـه -أ

 . أجاضأل الةتطنةد   ال  اج عس اق ثا   -1

 .عس أجاضأل الةتطنةد   اليتيحييس  -2
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 .المثا  ة عت  اا قمل الحمد -3

 .وقاع الوثيرةجهد ا  -2

 .ايان العتو  واآلدابإتشجي  ار ة   -5

 : أكثر سيـئاتـه -ب

 .إا قاج الشع  -1

 : همال اقوت الميرييسأ وقد تجت  هاا  أل عدة م اهر منهاإ -2

 .ال عتيتأ الجي أ متوية ا جاضألأ الو ا ن العامة وال قاضأل

 . دااة الررا   وتعددها -3

 .الجوج والعةن -2

س الداضتيذذذةأ منهذذذا تعذذذرج المةذذذيثييس لمضذذذطهاداا وبذذذوجاا  ثذذذرة ال ذذذ  -5

 . العربان
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 حواشي

 الفصل األول

مثمود جعت اـتيتأ عير اـمطيس المماليل ون ا جت العتمأل وا دبألأ الطحعة الثانيةأ (  1

 .28 - 16و  1أ  1862 ها بالجمامي أ القاهرةأ مو حة اآلداب ومطحع

مذد ميذط   عيذادةأ مطحعذة داج الةتو  لمعر ة دول المتذو أ هذثثت مث المقري اأ(  2

 .251 - 228و  1ت 1أ  1832الميريةأ القاهرةأ الو   

 أل مير والشا  أ طحعة بالثةأ داج اعيد داج النهرة  ألاعيد عارـوجأ العير المماليو(  3

 .              117 - 77أ و 1876العربيت القاهرة أ

 .271و  1ت 1تو  أ المري  ن ةتأ  المقري اأ الة(  2

و  2أ  1858أادجاذ تأ  نيةذة هللا أنطا يذة الع مذذ أ منشذوجاا النذوجأ بيذذرواأ (  5

 .323و 321

 .713و  3ت 1ي اأ الةتو أ المري  ن ةتأ  المقر(  6

 .812و  3ت 1قري اأ الةتو أ المري  الةاب أ  الم(  7

 .851و  3ت 2قري اأ الةتو أ المري  الةاب أ  الم(  8

 .286و  1ت 2قري اأ الةتو أ المري  الةاب أ  الم(  8

ة  أل مير العيوج الواط أ طحعة بانيةأ داج المعاجعأ مق قااـت عحدط قااـتأ أه  الا  ( 11

 .111 - 86أ و 1878 القاهرةأ

 .325 - 321أ المري  ن ةتأ و ألعاروجأ العير المماليو( 11

هذذو واذدة قيذاي لألجاضذ  ال جاعيذة ويةذذاوا  "اندق ال  ذ"و. اندق أ م ردهذا   ذ"ةن ذد     ا   ( "12

 .اا مربعا م را  1211اوالأل 

هذذودجا اوقذذاع الونذذا   "ابنذذان اوذذت المتذذل اليذذالم  ( 1352) ه755  ذذأل عذذا ( 13

لذن  ذدان ووععذم عتذ  ابت م يمت ها ضمةـة وعشذريس  جج ميربا ديرة ال  واال

 ".مران وال قهانالا

 .821و  3ت 2ةتأ  المري  ن أ المقري اأ الةتو 

 .111ةأ المري  ن ةتأ و مق قااتأ أه  الا  ( 12

 ن وي"ة يق ر  م  قرج الةتطان اليالم تجديد العم  بالعهدة العُ  ( 1352) ه755 أل عا   (15

ن هذ  ا تمذا . هذ  الامذةبيننذا وبذيس ا  ات  الةر نة ة العهذد أوقر. والر ي  بالحطـري 

 . "وال  ما بما  يت اجل وديان اليهود اوت اللالني س قرانتت تقتد بطري  ات  الةـرم

 .822و  3ت 2أ  ن ةت المقري اأ الةتو أ المري 

لذ   بيذم إن يثمتذوا ا" ل   النيذاجلأُ (  1265)ه  663بعد اري  القاهرة  أل عا  ( 16

 ."توعي  المال وتول  الحطرت .لن ديناجضمةيس االمال 

 .535و  2ت 1قري اأ الةتو أ المري  الةاب أ  الم

ن ي رذذم هذذاا مذذس قذذول  ذذريت الذذديس النذذا ر ال ذذاو لتةذذتطان مثمذذد بذذس قذذموو( 17

 ااذذـ دع   .ليذذـت وهذذو الذذاا يعذذـرع ااذذوالهتإيذذـريعون  النيذذاجل لهذذت بطريذذ "

ا قحذاط  ذأل  وهذو بطذرت(  1327:1321= ه 728:721)يوانذا ال ااذ   الحطـري 

 ."الل الوقم
 .222و 223و  1ت 2قري اأ الةتو أ المري  الةاب أ  الم
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رةأ امود والنيذاجل والةذ ذ  مذس مذاا مذس اليهذ"منشوج الةذتطان اليذالم يان  أل  (18

بالذدياج الميذرية واعمالهذا  ن المواجيذف الثشذريةايثاط عتيت ديو .نث ا را  ان او ا

مذذا يةذذذ ثقونت بمق رذذ  الشذذذر   وجب ذذذت ن يثحذذمالذذذ  ا .اذذمميةالالذذذل اواذذا ر المم

 "....الشرين

 . 822 - 822و  3ت 2الةاب أ  المري   المقري اأ الةتو أ

 . 88أ و ن ةت ةأ المري مق قااتأ أه  الا  ( 18

ناهر وبذـيس اد اليهود بدوج الوااطة بيس الةتطان القا  ا ( 1361)ه 761 أل عا  ( 21

اذذرل اال"مذذس ايذ  تحذذادل  اذوندجيةالثمتذذة اليذتيحية عتذذ  االد بطذري لوعينذذان قا ذ

 ."ل  دمنهوج  رها سايس ايقوا اباارل تجاج ال رند الالمةتميس 

 .117و 116و  1ت 3لمقري اأ الةتو أ المري  ن ةتأ  ا

ذأ   "وم ردهاأ "ةيق م  ت  ا  ا    "أو "ةم  ال  ا  ا    "أو "ةم  ال  ة  المُ " (21 ذمُ "و "ألم  ت  ا  ل ذ  هذو . "ألان  م  ت  ة 

ة هؤالن  ئ ان و أا مس النياجل أو اليهوداـم  اديثا ي ان يطت  عت     مس اع ن  ا

اممأل يو أل المج م  ا. ةمق بيس المةتميس وأه  الا   اممألياالمج م   يجألن موانها  أل

س اقيقيي تميسع بهت  مةر     نت لت يُع  أاممهت مس ناايةأ  ما إ ح ة بةمق أه  ا   روالت يُع ح

اذم   اذحاب بعيذدة عذس يل  أنهت اع نقوا اإ االل جايعا   ان وجبما أضرلأة مس نااي

    .ضمههتإ عس الشوو  ال أل ااوجا المةتميس اول مدل يمانهتأ  رمإ

ةأ قااتأ أه  مق  .171و  82المري  ن ةتأ و  الا 

 نت بالي   عس قران مير ال اض  القراط الثن  ع ل ق(  1317)ه 717 أل عا  ( "22
 ".عت  الو اب النياجل والمةالمة وضربهت الث 

 .172و 173و  1ت 2أ  ن ةت المقري اأ الةتو أ الري 

جاد الةتطان ا ررع ضتي  بس قموون االا  نان عس أه  أ ( 1283) ه682  أل عا ( 23

يذا ضونذد هذؤالن اهذثاب دواويذس ":  ثاجط ا مير بيذدجا بقولذت لذت الدواويس مس ةمق الا  

 ."ولي  لتةتطان غن  عنهت .يث  ون االموال وال را 

 :ا را عند(. ه682مانأ اوادث عا  العينألأ العقد الج)

 .86ةأ المري  ن ةت و مق قاات أ أه  الا  

ةأ قااتأ أه ( 22 مق  .77و 76المري  الةاب أ و  الا 

. يامت اوادث يتيتةنا  أل اديس بس اان البهادث الوعير ا ( 1277) ه676 أل عا  "( 25

بذت ع ذ   .وامذر بذااراقهت  تهذت. ة مرذاع ةالامذ  ضا يذوالوا. هادج اجباب االموال

 ." ثرهت بالعقوبةوماا ا. اضاا منهت بالمقاج  واالمتيهت اعنهت وقرج ع

 .621و  2ت 1  أن ةتالمقري اأ الةتو أ المري  

هذر وهذو  عاذد النيذاجل عتذ  الجذام  االن مذر اا ( 1352) ه755 ادث  أل عذا " (26

 ثاجا طا  ة مذس المةذتميس وابذاجوا العامذة وان لذوط . جا   عت   ري ب ن ومهماع

 عقد مجت  بداج العدل بثررة االمران والقراة  . تيت الناي   موا بق تتوه عس  رات

 ."ية عتيهتالعمر   ةوتقرج ب جديد العهد. ه  الدولةوعامة ا

 .822 -822و  3ت 2أ  الةاب المقري اأ الةتو أ المري  

عقذذد مجتذ  بالقتعذة بثرذذوج الةذتطان ارذرط القرذذاة (  1221)ه 825 ذأل عذا  ( "27

مذران والمحارذريس واارذر جهاذان طوا ذن هذ  الامذة وغيرهت مس  حاج ال قهذان واال

 ."( 1311)ه 711ويدد لهت العهد الال   حت الناهر مثمد بس قموون عا  

 .21و 21أ  و 1886الة اواأ ال حر المةحو أ مطحعة ا ميرية بحوالتأ ميرأ 
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لذذذ  بذذذمد إعاج وعيذذذر الم ذذذـرب ميذذذر  ذذذأل طريقذذذت (  1311)ه 711 ذذذأل عذذذا  ( 28

ذة هذ  الا  ان ذـابت ال رذ  الشذـديد مذس يذران مذا رذـاهدط مذس تم ذ  أوأ الثجـاع لتثذد مق

وأتذذم هذذاط الثمتذذة . االي ماعيذذة وتقتذذدهت العتذذ  الو ا ذذـن بوذذ  م ذذاهر الثريذذاا

ن ا" :منشذوجط الشذهير(  ذأل اذتطن ت الثانيذة)بماجها  يهدج الةذتطان الناهذر مثمذد 
 .العمذا ت اليذذ رح  تذب واليهذود  .ل بتذح  العمذا ت الذ جت غيذر الشذعرليميذ  النيذاج

. ااذما وال يثمتذوا .وال ير حذوا ال يذ . ةان اه     متة  الل بعممذة ت هذروتمي  ن

اط واذوي جنحذوا ا .ةقيم مس غير تميي  لها وال الن عرضوير حون ال يول الثمر باال

وال يعتوا بنانهت عت   .تميسهواا المةوا اهواتهت عت  اوال ير ع .لتمةتميس الطرت 

وال ينيرون مةتما وال . وال يرربوا بالنواقي . عانينهتي هروا ر وال .تميسمةبنان ال

ها  وال ما يرا عتيت اذ .وال مس احاط مةتت. اوال يش رون مس الرقي  مةتم .يهودونت

 .بعممة عس المةتميس بجذري  ذأل عنقذتن ةت    منهت الثما  يمي ـومس دض .المةـتميس

وال يةذ  دموا  ذأل . ن يعتموا أوالدهت القذراوال .بالعرب ت مهوال ينقشوا  يوو ضوات

 ."ومس عنا بمةتمة يق   .وال ير عوا النيران. اعمالهت الشاقة مةتما
 -822و  3ت  2أ  811-818و   3ت  1قري اأ الةتو أ المري  الةاب أ  الم

822. 

ةأ قااتأ أه ( 28 مق  .58المري  ن ةتأ و  الا 

ال أل اع رضم اعمذال  نيةة بة ان ال هراهد  العامة   ( 1321) ه721  أل عا "( 31

 المجذاوج نالثمذراة ل   نيةإقدامهت بت تثولوا باا هواتحوها ودااو .الث ر لعم  بر ة

ال أل  ان لها ن   الميير وق توا بعذ  القةاواذة واذحوا بنذاا  بوالم ابت  نيةة  .لها

ا ل ثطذيت وتويهذو .بثذاجة الذرو  و نيةذة بثذاجة عويتذة بذت هذايموا  نيةذة . انوا بها

ووهذ  عذدد الونذا   ... عندما أوق هذت الةذتطان  س الحطريوهأل مةو المعتقةالونيةة 

 ذأل اذ ة منذاط  مذس االاذوندجية  ةاذ يس  نيةذـهويمم  أل الل اليو   أل مير  ال أل

 ."ديرة  ثيرةل  اإباالضا ة  .ا   ااوان

 .218و  1ت 2لمقري اأ الةتو أ المري  ن ةتأ  ا

انذت بذات عتذ  . الوعير عتت الديس ابس عنحوج و ان مس المةالمة اتهت ه752 أل عا  ( "31

 ".ني ت وهوودج    مالتانير

 .883و 882و  3ت 2  أالةاب المقري اأ الةتو أ المري  

 815و   3ت  2أ  227و 222و  1ت  2أ  الةاب المقري اأ الةتو أ المري  ( 32

 .825و

 .822و  3ت 2أ  الةاب المقري اأ الةتو أ المري  ( 33

 .قرج النياجلم أله  رج ال اهر بيحري ضريحة يديدة ( 1261) ه661  أل عا " (32

 "ن ات منها عت  تجهي  ينود لتثربلم

 .622و  3ت 1قري اأ الةتو أ المري  الةاب أ  الم

. ارذي  ان الذل مذس النيذاجلادث اري   ذأل القذاهرة و ( 1265) ه663 عا  أل "( 35

ميذر  ذاجي وتقذد  اال. النذاجلقذا هت  ذأل احمذر يهذود واطان بجم  النياجل والمر الةت ا

وان . اا رقذم اوال ال ذ عتذ  ان يت مذوا بذاال. ال أتابل العةور  شذ    ذيهتقطالديس أ

 ." ر  عنهت الةتطان ا. ل  بيم المال  ضمةيس الن ديناجإيثمتوا 

 .535و  2ت 1قري اأ الةتو أ المري  الةاب أ  الم

 .827و  3ت 2  الةاب أ  قري اأ الةتو أ المريالم( 36
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ارذ عتم نذاج  .د رهر وااذد مذس اذوادث هذد  الونذا  بع(  1321) ه721  أل عا "( 37

ما ل ن الثري  مس يهة النياجل شا  بيس الناي ا. اايـان القاهرة وال ةطاط  حيرة   

 ."ونهحها نواهت هد  الونا  

 .223 -221و  1ت 2ري اأ الةتو أ المري  الةاب أ   المق

النت بالي  أل  اض  القراط الثن   عس قران ميرع ل ق(  1317)ه 717 أل عا  "( 38

ن لذت ا اا جال نيرانيا جا حذا ان او .عت  الو اب النياجل والمةالمة وضربهت الث 

 شذذووا امذذرهت الذذ  نذذا ر الةذذتطان . وااا جال عتذذيهت بيذذاب غاليذذة نوذذ  بهذذت. واهانذذت

 ".وال ا

 .172و 173و  1ت 2أ  ن ةت المقري اأ الةتو أ الري 

اذد لتيهذود اال ي عذرج ابالقذاهرة وميذر  ودانذ ( 1325) ه755  أل اوادث عذا "

 ."والنياجل

 .822و  3ت 2قري اأ الةتو أ المري  الةاب أ  الم

عير امطيس المماليلأ داج النهرذة العربيذةأ  ألاعيد عاروجأ المج م  الميرا   (38

 .55و أ1862القاهرةأ 

مس  اتاير 51ل أار " ( 1366) ه767 اوندجية عا حية عت  االتيا  الثمتة اليـأي( 21

ح  عتذ  يميذ  مذس بذدياج ميذر وبذمد الشذا  بذت قذ .مةجونيس  رهذا س ال رند  انوا

 ."وغيرها مس ال رند

 .117و 116و  1ت 3ةتأ  المقري اأ الةتو أ المري  ن 

 .373عاروجأ العير المماليوألأ المري  ن ةتأ و ( 21

 .372 - 366ر المماليوألأ المري  الةاب أ و عاروجأ العي( 22
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 سيناءدير القديسة كاترينا في طور  
 موقع الدير

ُعر ذم و ي يذرة اذينان داضذ  الثذدود الميذريةأ ذأل رذحت "  اترينذا"يق  دير القديةة     

وقذذد . أ أا أجج الجذدب والعذران"تورذويم"اذينان عتذ  اآلبذاج الميذرية القديمذذة بااذت 

لذذ  يذذن  إأ أا أاذذياد الرمذذالأ ونةذذحوا "هيرورذذاي و"ُعذذرع أهتهذذا  ذذأل الشذذمال بااذذت 

الةذذامأل وي ذذس أنهذذت مذذس اذذوان اذذوجيا جذذن وهذذت مذذس ال "اآلمذذو"
(1)
 مذذا ُعذذرع أهذذ  . 

وهذذت اذذوان بذذمد الطذذوج ا هذذتييس الذذايس ا  شذذ واأ منذذا بذذدن  "موني ذذو"الجنذذوب بااذذت 

بذذتأ والذذال  ذذأل الجذذ ن الشذذمالأل ال ربذذأل مذذس اذذينان الذذاا تشذذ هر  "ال يذذروع"ال ذذاجي أ 

يةذذ  ر  منهذذذا ا ذذ  اليذذذو 
(2)
بااذذذت ( د القذذذديتالعهذذ)وقذذد ُعر ذذذم اذذذينان  ذذأل ال ذذذوجاة . 

يذذ   : "أ بقذذول الذذرب"اوجيذذ " ة    ذذأل ُاوج  ر  ذذ   ت ذذ  اليق ذذل  هُن ذذا   ع  ام  "ه ذذا أ ن ذذا أ ق ذذُن أ م 
(3)
 .

 .ال راب ايعنأل أيرا "  ي وج  اُ "واات 

يحذ  طذوج "أ المعذروع بااذت "يحذ  الطذوج"و أل واذ  الجذ ن الجنذوبأل لةذينان يقذ      

 ذذذأل بذذذاا را  اليهوديذذذة لذذذاا ا  أ واام ذذذرا  2221واجت اعذذذت " يحذذذ  مواذذذ "و" اذذذينان

وقذذد ُا ذر  ذأل ال ذذوجاة . نجيذ  والقذرننياذم  بةذذح  ا ذرط  ذأل ال ذذوجاة وايوالمةذيثية وا

ب  "أ "يذ وج  يح  اُ "باات ( العهد القديت) يذ   ق ذا  ما إ الذرق ن ذا   ذأل ُاوج  تقم      ذاُ ت  قُُعذود  . ل هُن ذا   

ح ذذ    "  ذأل ه ذذا ا ال ج 
(2)
ُل "أ "حذ  اذذيناني" مذا ُا ذذر أيرذذاا بااذذت .     نقذذتُ   ذأل ال ي ذذو    الثقال ذذف  ي ن ذذ  

ذين ان   ح ذ   ا  ت ذ  ي  ذع    ع  يذ   الشق م  ا   ُعيُذون  ي  م 
بق أ  "الرق

(5)
وهذو الجحذ  الذاا دعذا هللا مواذ  . 

ذين ان  "أن ييعدطأ  ح ذ   ا  ت ذ  ي  ب  ع  ل  الرق ن    ح ذ   إ و  ي  ال ج 
أ  ذ  . ل ذ  ج  ذا هللاُ ُموا  د ع  ي   ل ذ إ و 

أ  ج 

ذذذ  د  ُموا  ذذذع  ح ذذ     ي  "ال ج 
(6)

"الوهذذايا العشذذذر"أ  مذذا أن هنذذذا  هللا أعطذذذاط 
(7)

أاوذذذا  "أ و

"الشذذريعة
(8)
ذذا  مذذا ُا ذذر.   ذذأل عذذدة اذذوج  ذذذأل  "طذذوج اذذينان"أو  "يحذذ  الطذذوج" أيرا

القرنن
(8)

 (.52)وهأل الةوجة جقت  "اوجة الطوج"أ ب  تويد  يت اوجة باات 

 نذة يقذذو  عتذذ  يحذذ  طذذوج اذذينانأ عتذذ   "وج اذذينانديذذر طذذ"وقذد ُدعذذأل الذذدير بااذذت     

ال ذذأل جنهذذا مواذذ  ت وقذذد بالنذذاج ولذذت  "اذذةة المقد  ق ذذي ت  العُ "أ  ذذأل موذذان ام ذذرا  1511اجت ذا  

ذن ت  "توس تث رت ومس واطها ناداط هللاأ  ما يان  أل ال ذوجاةأ  ذ  غ  ع  ذان  ي ر  ذ    و  ذا ُموا  أ م  و 

ي ان   ذد  ذذاه س  م  يذذت     م  ذذ. ي ث ذُرون  ا  ذذن ت    ة  ذذان  إ ات  ال    ي  يقذذة  و  ان  ال ح ر  ج  يذذ   إ ل ذ  و  ح ذذ   هللا  ُاوج  . ل ذ  ي 

قي ق ذذةب  ذذ   ُعت ا  ذذس  و  يذذ   ن ذذاجب م  ب  ب ت ه  ُ  الذذرق ذذم  ققذذُد ب النقذذاج  إ   ن   ذذر  و  . و   ه ذذر  ل ذذتُ م  قي ق ذذةُ ت   و  ا ا ال ُعت

قي ق ذذةُ ل ذذت  ت ُوذذس  ت ث   ذذر تُ  ال ُعت ذذيت    ق ذذال  مُ . و  ن   ذذر  ال ع    يذذُ  اآلن     نُ  ذذر ه ذذا ا ال م  ذذ  أ م  ذذاا ا ال  . وا  ل م 

قي ق ذةُ  ذذ  . ت ث   ذر ُت ال ُعت ق ذال  ُموا  قي ق ذة  و  ذ   ال ُعت ا  ذس  و  ذال  ل ي ن  ُذذر  ن ذدا طُ هللاُ م  ب  أ ن ذتُ م  أ ل الذرق ذا ج    ت مق

ذ  ت ي ذل  . ل ذذ  ه هُن ذاإ   ق ذال  ال  ت ق   ذر ب  .   ق ذال  ه ي ن ذذا ا. ُموا  ذس  ج ي  ذذا ان    م  ت ذ   ا  ذذ   . اض  ض     نق ال م و 

ذذة   ج  ُمق دقا  ت ي ذذت  أ ج  اق ذذن  ع  ا أ ن ذذم  و  قذذا  "ال
(11)

ذذ.  ه ذذ   نت ذذا   " مذذا يذذان   ذذأل القذذرنن  اوأيرا و 

ا  يُف ُمو  د  أ ل ن اجا إ . ا  ُوثُذوا  اا  ج  ذُم ن ذاجا إ   ق ذال     ه ت ذت  ام  ت ذ ان ذأل نن ة  ن ه ذا ب ق ذح  ب أ ول ع   أل نت ذيُوت م 
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ُد ع ت   الن اج  هُدال ذ . أ ي  ا  ي ذا ُموا  ا نت اه ا نُود  ت ي ذل  .   ت م  ت    ن ع  ب ذل    ذاض  ا إ إ ن ذأل أ ن ذا ج  اد  ن ذل  ب ذال و 

ل ا  . ال ُمق دقي  طُوا ذا يُذو  ذ  م    ل م  تُذل    اا  أ ن ذا اض   ر  أ ق ذت  ال  إ ل ذت  إ ن ن ذأل أ ن ذا هللاُ ال  إ . و  ن أل و  حُذد   أ ن ذا   اع 

ر ا ة  ل ا    م  "الي 
(11)
. 

ذذ"لذذ  يانذذ  يحذذذ  اذذينانأ همذذا إوأرذذهر يحذذال المنطقذذذةأ      واجت اعذذذة  "رباليحذذذ  ا 

وهذذذو أعتذذذ  يحذذذال  ام ذذذرا 2611واجت اعذذذت  "القديةذذذة  اترينذذذا"أ ويحذذذ  ام ذذذرا 2151

يناناذ
(12)

الذاا قذذال عنذذت  أ" يذذران"أ أو " ذاجان"وأرذذهر أوديذة بذذمد الطذوج هذذو وادا . 

المذذا وج  ذذأل ال ذذوجاة "جي يذذديت"المثققذذون إنذذت 
(13)

وعتذذ  الطذذرع الجنذذوبأل مذذس رذذحت . 

أ و ذان (القتذ  )طذ  عتذ  الحثذر ا امذر وهذأل مر ذي ي "الطذوج"ي يرة اينان تق  مدينذة 

أو  "وثُذذاي الر  "لذذ  الثجذذاعأ و انذذم المدينذذة تعذذرع بااذذت إيُةذذ  د  لنقذذ  الثجذذا  مذذس و

لذذ  القذذرن الرابذذ  إبهذذا ديذذر الرايثذذو الشذذهيرأ الذذاا يعذذود تاجي ذذت  و ذذان يويذذد "الرايذذة"

 .ل  يح  طوج اينانإنةحة  "الطوج"الميمداأ واميم المدينة 

 المسيحية في سيناء

 ذأل اذينانأ مذس قحذ  بنذان  ان شذرا بذا را ايحذدو أن ايذاة ال واذد  ذأل الرهحنذة المةذيثية     

بذت أضذا . قذة المقداذةي تق اذول العُ  دير طوج اذينانأ عتذ  يحذ  مواذ  وعنذد اذ ثت و ذالل

واذوجييس وأنحذاطأ  االموذان يجذاب مجموعذاا مةذيثييس مذس ميذرييس ويونذانييس وعرباذ

وهوذاا نشذذيا يماعذاا جهحانيذذة هذذ يرةأ  ذانوا يعيشذذون  ذذأل  هذوع أو هذذوام  بنوهذذا 

قامذة  ذأل ا مذا س تقلذ  اذينان إويموس القول بذين الرهحذان المةذيثييس يذانوا .  أل الجح 

    ذذ  القذذدي  ديونيةذذيوي 215  ذذأل عذذا  . ب ذذدان مذذس القذذرن الثذذانأل المذيمداااذة المقد

اذوندجايا
(12)
 مذذا جول . عذذس جهحذذان طذوج اذذينان وعذذس االضذطهاداا ال ذذأل أهذذاب هت 

 أ أنذت  ذأل أبنذان عياجتذت غذ ا 373اذوندجاأ الذاا عاج اذينان عذا  يالراه  أمونيذوي ا

مذا غذ ا الحجذاةأ وهذت مذس يهذة الةذودانأ  . الحدو جهحان طوج اينان  ق تذوا أجبعذيس مذنهت

اي ثُذذو جهحذذان  ذذالر  وهذذؤالن  ذذانوا مةذذيثييسأ   قذذا  أهذذ   يذذرانأ ا ق تذذوا مذذنهت أجبعذذيس أيرا

وقاتتوهت
(15)

لذ  اذينانأ اذوال  عذا  إقامذم براتذة  "يثيريذاإ"اذحانية ي مذا أن الراالذة ا. 

هحان هنا  ووه م اياتهت والمنطقة أ وعاجا الر372 -372
(16)
. 

لذ  القذرن الرابذ  المذيمداأ عتذ  ويذود إوية دل مس اآلباج  أل المنطقةأ وال ذأل تعذود     

يويذذد أطذذمل محنذذ  مقذذر (  ذذاجان)  ذذأل وادا  يذران . أبررذية ترذذت عذذدة أديذذرة و نذذا  

 التراهحذذااأ الذذاا أاةذذت اذذديثا " النحذذأل مواذذ "أاذذق ية  يذذران ا بذذرا الممهذذقة لذذدير 

لقرب مذس الذر ي  الثذالأل لذدير طذوج اذينانأ بذا أ"دميذانوي ا ول"ج ي  أااق ة اذينان 

ذذ. أطذذمل ديذذر الحنذذاا ا بذذرا   ذذأل عذذا   ا عتذذ  الذذل الشذذواهد ال اجي يذذةو مذذا  تذذدل أيرا

  ق الذاا عقذد ضذد الهرطذوقييس أن يمذوي واذا يرويأ وق ذ  أ  أل مجم  القةطنطينية536

عذس أبررذية  يذران اا المجمذ  نا حاذباامت  أل يتةا الواهس بيو ان  
(17)

ن شذاج ا  مذا أن. 

المويهذة  ث الثمذماالونا    ذأل الطذوج ووديذان ينذوب رذحت ي يذرة اذينان تحينذت أاذدا
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لهد  الونا   وا ديرة المويودة  أل اينانأ عتذ  عهذد  ذ  مذس الثذا ت بذيمر هللا ال ذاطمأل 

والةذذذتطان (  1261-1238)والةذذتطان ال ذذذاهر يقمذذ  الممتذذذو أل (  1131 -1111)

 (. 1521-1512)اتيت ا ول العثمانأل 

 تاريخ الدير

أ عنذذدما قامذذم ايمحراطذذوجة الذذ  أ ثذذر مذذس اذذ ة عشذذر قرناذذإيعذذود تذذاجي  بنذذان الذذدير     

  بعذد عياجتهذذا لرهحذان طذذوج 331هيمنذة والذدة ايمحراطذذوج قةذطنطيس الوحيذذر  ذأل عذذا  

 ذأل موقذ  العتيقذة المقداذة وأااط هذا بةذوج  "العذاجان مذريت"اينان بحنان  نيةة عت  اات 

  والرهحذان مذس غذاجاا الحذدو عتذيهتيسأ بقيد اماية النةذاوبري
(15)

ال أنذت مذ  عيذادة إ. 

ة وتعذرج الةذوج والحرييذـس لألضذراج لذت يذيمس الرهحذان عتذ  عدد الرهحذان  ذأل المنطقذ

لذ  إمذس الرهحذان  ا  و ذدا 531 ذأل عذا   "لونجينذوي" يجا  ج ي  طذوج اذينان  أن ةهتأ

(  566 -527)ايمحراطذذذوج يواذذذ نيانوي 
(18)

أ الذذذايس عرضذذذوا عتيذذذت أمذذذوج الرهحذذذان 

ة المقداذةأ ق ذي ت   ذأل ن ذ  موقذ  العُ ( ايذس) يمر ايمحراطوج بحنذان اذوج منيذ   .وأاوالهت

و ذذالل بريذذأل واذذوج  " اتدجا يذذة ال جتذذأل"يرذذت داضتذذت  نيةذذة ضذذ مة أطتذذ  عتيهذذا 

رع بااذذت  أ والذذاا ُعذ525وقذذد ان هذ  العمذذ  مذس الحنذان  ذذأل عذا  . ايمحراطذوجة هيمنذة

تمذا  بنذذان الذذدير أجاذذ  ايمحراطذوج يواذذ نيانوي ااميذذة مذذس بعذذد ا.  "ديذر طذذوج اذذينان"

ما  أل جي  مةيثأل بعا متهت لثمايذة الذدير وجهحانذتأ ما ذة مذس بذمد ال ذم  يهذة الحثذر 

 . ومثتها مس مير( مس منطقة جومانيا)ا اود 

القديةذذذة "  توذذريت ولوذذس المراتذذة ال اجي يذذة المعرو ذذة أ ثذذر بالنةذذحة لتذذدير تحذذدأ مذذ    

والذذل  ذأل القذذرن الثذامس أو ال ااذذ  المذذيمدا " اترينذا
(18)

أل م  والذاا منذذا الذل الثذذيس ُاذذ. 

وغذذدا الذذدير مثذذ  اه مذا  وتوذذريت الشذذرت وال ذذرب . "ديذذر القديةذذة  اترينذا"عتذ  ااذذمها 

 .عت  الةوان

ايذ  أ ( 622عذا  )اذم   ذأل الج يذرة العربيذة يو ذأل تقتيذد الذدير أنذت بعذد  هذوج ا    

اذذذ"ةي ذذذو  ح  ة الن  د  ه ذذذبالعُ "اذذم أ يعذذذرع يالرهحذذان عتذذذ  عهذذذد مذذذس مثمذذذد نحذذذأل ا لهذذذت  اأ أمان

وقذذذد اا ذذذر  الثوذذذا  (.  نا ةذذذهت)ولتنيذذذاجل  ا ذذذة عتذذذ  أجوااهذذذت وأمذذذوالهت وبذذذيعهت 

ة ومذا يذان  يهذا  ذيمنوا الثمايذة لتذدير وجهحانذتأ  مذا أع ذوهت د  ه ذهذاط العُ  االمةذتمون الاقاذ

 أ بقذأل أ ذراد ااميذة 621اذم  ميذر  ذأل عذا  يوبعذد دضذول ا. مس الررا   والم ذاج 

ت ا ذ  أاذتموا  ذأل الدير الايس أجاتهت ايمحراطوج يواذ نيانوي مثذا  يس عتذ  مةذيثي ه

هللا ال اطمألأ والحع  يذرل أنهذت أاذتموا  ذأل عهذد الةذتطان اذتيت ا ول عهد الثا ت بيمر 

ونذذت بذذييرتهتأ وقذذد ُعر ذذوا وهذذت مذذا عالذذوا يعيشذذون  ذذأل يذذواج الذذدير وي دم. العثمذذانأل

ل  يح  موا إنةحة  "ةي  ت  ح  بالج  "
(21)
. 

س ا بذاطرة الحي نطيذذون الثمايذذة وقذد  تذذم عمقذة القةذذطنطينية مذذ  الذدير قويذذةأ  ذذيمق     

اذممية الم عاقحذةأ  نهذت  ذانوا يع حذرون يلتدير مس ضمل معاهداا أبرموهذا مذ  الذدول ا
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ذذذأ  مذذذا أ هذذذر "تذذذابوا ا جبوا ةذذذية"الذذذدير ذذذ ابطاج ذذذة القةذذذطنطينية اه ماما تجذذذاط  ابال ا

الدير
(21)

 . 

ذذمقم أ بذيس الونيةذذة  ذأل الشذذرت 1152 وعنذدما ايذ  االنشذذقات الوحيذر عذذا       ال ذأل ت ة 

ذذذمقم وبذذذيس الونيةذذذة  ذذذذأل ال ذذذرب وال ذذذأل "الونيةذذذة ا جبوا ةذذذية"بذذذـ الونيةذذذذة "بذذذـ ت ة 

 قذد أضذا بعذ  الحابذاواا . ربأ العمقذاا بذيس الذدير وال ذالذت تُقطذ أ يذاجيا  أ"الوابوليوية

 ذذأل ال ذذربأ  يمذذا بذذيس القذذرنيس الثالذذف عشذذر والرابذذ  عشذذرأ عتذذ  عذذاتقهت امايذذة الذذدير 

 .ومم تواتت

أقذذاموا (  1271 -1188)وأبنذذان الثذذروب اليذذتيحية وويذذود اليذذتيحييس  ذذأل اذذينان     

لثمايذة الذذدير "يس  يحذذة الةذذينا ي  "  يحذة بااذذت 
(21)

ة الما ذذدة ا عتذ  يذذداج اجذذر مذذا نقشذذو. 

و ذذأل   ذذرة  . ذذأل الديذذـر رذذعاجاا بعذذ   ذذرت ييورذذهتأ والمويذذودة ا ذذ  اليذذو  القديمذذة

الثوذذت العثمذذانألأ اذذاهمم ال رمانذذاا الةذذتطانيةأ لوذذ  مذذس اذذتيت ا ول واذذتيمان الوحيذذر 

  هذدجا 1558  وعذا  1552  ذأل عذا  .  أ  أل تيميس الثماية لتذدير( 1521-1566)

وتؤ ذذد اذ  الرهحذذان  ذأل متويذذ هت  اذذ يمن عتذ  الذدير رمانذاا تةذق  مطالذذ  اليهذود باال

لت
(22)
  ايذ  الرهحذان مذس 1788 لذ  ميذر عذا إبعد دضول الثمتذة ال رنةذية  ما أنت  .

ع ا ذت إاذ قملية ديذر اذينان واعتذ  عهذدة امايذة ترذمس " نابتيون بونذابرا"قا د الثمتة 

 1788ديةمحر  21 أ مؤجضة ب اجي  مس د   الررا 
(23)
. 

وبعذذدهاأ (  1818 -1812)جذذا الذدير دون أال ضذذمل الثذرب العالميذذة ا ولذ  وقذد ن    

اممية مس يهذة ومةذاعدتت مذس قحذ  ال ذرب مذس يايف أُمنم الثماية لت مس قح  الدول ا

يهة أضرلأ  ما أُمنم الثمايذة لذت ضذمل   ذرة الثمايذة الحريطانيذة واالاذ مل الحريطذانأل 

ذذ(.  1825-1838)ثانيذذة و ذذالل أبنذذان الثذذرب العالميذذة ال. لميذذر ضذذمل أجبذذ   اوأيرا

وأبنذذذذان االاذذذذ مل (.  1873أ 1867أ 1856أ 1828)اذذذذرا يتية  إاذذذذروب عربيذذذذة 

  ا ذأل الديرالذاا يقذ   ذأل 1882و 1867ارا يتأل لشحت ي يرة اينان مذا بذيس عذامأل يا

وقذذد . واذ  هذاط المنطقذة بالثمايذة الدوليذةأ ومذا عال ا ذ  اآلن تثذم اماي هذا وجعاي هذا

   ياذذد اآلبذذاج 1883عذذا  " ديذذر اذذانم  ذذاتريس"لمجتذذ  ا عتذذ  لآلبذذاج بميذذر اذذج  ا

 .الميرية ال أل تري  إل  العير الحي نطأل

واآلن يويد  أل الدير مجموعة مس الرهحذان يعيشذون ايذاة الشذر ةأ  مذا يويذد بعذ      

و ذذأل مدينذذة الطذذوج يويذذد مقذذر . النةذذا  يعيشذذون ايذذاة ال واذذد  ذذأل م ذذاوج اذذول الذذدير

  عتذذ  1875بنيذذم عذذا   "القذذدي  ييوجييذذوي"الذذدير  يذذت  نيةذذة عتذذ  ااذذت لرهحذذان 

قامذذة ي  أو قحذذ أ ويويذذد  ذذأل المقذذر محذذان 1511لذذ  عذذا  إأنقذذاج  نيةذذة قديمذذة تريذذ  

 مذذا تويذذد  ذذأل مدينذذة الطذذوج جعيذذة مةذذيثية . جهحذذان الذذدير وااذذ رااة الاذذ قحال عواجط

 .لر ي  دير طوج اينان اجو  أجبوا  أ ت ر  جوايا 

 



- 53 - 
 

 ع القانوني الكنسي للديرالوض

ومذس المعذروع مذس ال ذاجي   .ا ي حذ   نيةذة الذرو  ا جبذواو  وعقا ذديا  االدير  نا ةيا     

ذ و ال ذأل  انذم  بررذية  يذران اجواياذ االونةأل أن طوج اذينانأ قحذ  بنذان الذديرأ  ذان تابعا

أبررذية ع يمذذة ولهذا أاذذقن يقذيت  ذذأل وادا  يذران
(22)

عتذذ  أ ويُع قذذد أن أول أاذقن قذذا  

أ قيذ  إنذت هذو الذاا اذول أهذ   يذران عذس ( 361 - 321" )ا اقن مواذ " يران هو 

عحذادة ا وبذذان وأدضتهذت المةذذيثية
(25)

 بررذذية  اتابعذة جواياذذ وقذد  انذذم أبررذية  يذذران. 

 .ال ابعذذة جواياذذا لحطرير يذذة أوجرذذتيت لتذذرو  ا جبذذوا  ال ذذأل  انذذم بذذدوجها  أالح ذذران

لذذ  طذذوج اذذينانأ وأهذذحم ج ذذي  إبررذذية مذذس  يذذران ان قذذ  مر ذذ  ا   628 وبعذذد عذذا 

أ و ذان "ج ذي  أاذاق ة ديذر طذوج اذينان و يذران والرايثذو"لألبررية ولقحت  االدير مطرانا 

 868أول مطذذران معذذروع لتذذدير هذذو المطذذران مذذرق  عذذا  
(26)
ن قذذال اوهوذذاا بعذذد  .

الواقذ   أينانلذ  طذوج اذإا  بررذية الح ذران مر   أبررية  يذران ال ذأل  انذم تابعذة جواياذ

 اذذوندجية لتذذرو  ا جبذذذوا  أيحطرير يذذذة الجواياذذا  أ ال ذذاب ا جاضذذأل الميذذذرية ذذأل 

وبذذذيس بطرير يذذذة   هذذذرا مشذذذوتة تحعيذذذة الذذذدير بذذذيس  ذذذ  مذذذس بطرير يذذذة أوجرذذذتيت

 .اوندجيةيا

ا ذذذ  عمذذذس  لتذذذرو  ا جبذذذوا   تيتحطرير يذذذة أوجرذذذلأاذذذق ية اذذذينان تابعذذذة   تذذذم    

أ لتذرو  ا جبذوا   حطرير يذة اياذوندجيةلحذرا تابعذة ع ُ ال  ذرة أ و ذأل تتذل  .اليتيحييس

 أاذذذقن اذذذينان س  ط  ُرذذذر   أ 1318 - 1316  عشذذذرأ بذذذيس ا عذذذوا   ذذذأل القذذذرن الرابذذذ 

أبنااذذذيوي الثالذذذفأ ممذذذا أبذذذاج اع ذذذراج    بطريذذذر  اياذذذوندجيةح ذذذمذذذس ق   "لعذذذاعج"

يذذر  اع رع بطر ذذ. جواياذذا ال ذذأل اع حذذرا اذذينان تابعذذة لهذذا الحطرير يذذة ا وجرذذتيمية

بذذال  تأل عذذس غذ ة والح ذذرانأ ممذذا (  1366 - 1352)اياذوندجية غري وجيذذوي الثالذف 

ذذرطنة أاذذاق ة اذذينان و ذذ   اذذح  غمذذوج اذذدود ا بررذذيااأ لوذذس ضت ذذانط واهذذتوا ر 

ط نُون مس ق ح   بطرير  اياذوندجية . ( 1235)+ ا ذ  ا اذقن اذابا  أااق ة اينان يُش ر 

بالقةذطنطينيةأ الذاا قرذ   بمدينذة  ذأل مجمذ  ا  ترتحذم القرذية قانونياذ1522 أل عذا  و

و ذذالل رذذرطونية أاذذاق ة  لتذذرو  ا جبذذوا   أوجرذذتيت حطرير يذذةل اذذينان أاذذق ية ب حعيذة

   ال ي  مجم   ذأل مدينذة القذاهرة بارذ را  بطريذر  اياذوندجية1557 أل عا  بت . اينان

وبطريذر  يرمذانوي  لتذرو  ا جبذوا   يذوا يت وبطريذر  أوجرذتيت لتذرو  ا جبذوا  

حطرير يذة أوجرذتيت لتذرو  لقذر ب حعيذة أاذق ية اذينان وأُ  يذوا يت لترو  ا جبوا   أنطا ية

ويذ ت اض يذاجط مذس مجتذ  إداجة  "ج ذي  أاذاق ة"ج ي  الدير هو برتحذة وأن  أا جبوا  

 مدينذذذة   ال ذذذئت مجمذذذ  مثتذذذأل  ذذذأل1575بذذذت  ذذذأل عذذذا  . ارذذذي ا  12الذذذدير الموذذذون مذذذس 

يرمذذانوي وبطريذذر   لتذذرو  ا جبذذوا   ريذذر  أوجرذذتيتالقةذذطنطينية ارذذ ر   يذذت بط

واع ذرع هذاا المجمذ   ذأل قراجاتذت  أيوا يت ومطاجنذة نضذرون لترو  ا جبوا   أنطا ية

 لتذذذرو  ا جبذذذوا   ا قذذـمل أاذذذق ية اذذذينان عذذذس  ذذذ  مذذذـس الحطرير يذذذة اياذذذوندجيةاب
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 ذ  مذس وأن ج ذي  ديذر اذينان هذو أاذقن من  ألتذرو  ا جبذوا   جرذتيتوبطرير ية أو

ذرط س مذذس ق ح ذ  بطريذذر  أوجرذتي  .لتذذرو  ا جبذذوا   تقحذ  مجموعذذة جهذـحان الديذذـر ويُش 

لذ  إةذ ند وهذاا القذراج ي   أ"ج ذي  أاذاق ة"ا أ د المجم  عتذ  لقذ  ج ذي  الذديرأ وهذو  م

 أ وهوذاا 1832وتذت تثحيذم هذاا القذراج  ذأل عذا  . قراج ااب  لقمحراطذوج يوا ذـنيانوي

نأل الونةأل لتدير اتها النها ألويدا قرية الوض  القانو
(27)
. 

 مسجد الدير

يويذذد داضذذ  أاذذواج الذذدير وبجذذواج الونيةذذة الوحيذذرة مةذذجد بميانذذة وااذذدة محنيذذة مذذس     

الطذوب النذذألن والثجذذر ال شذتأ وهذذاا يذذدل عتذ  أن بنانهذذا تذذت عتذ  عجذذ  وأن بانيهذذا لذذت 

يذذر  أن الرهحذذان تُ  اوتقاليذذد الذذدير المث و ذذة ضطياذذ. يوذذس او اق ذذداج وانوذذة  ذذأل الحنذذان

أن ةذذهت قذذاموا بحنا هذذا  ذذوت اجذذرة الطعذذا  لثمايذذة الذذدير  ذذأل وقذذم تعذذرج  يذذت ل طذذر 

=   1121:886)   ذذذذذذأل عهذذذذذذد ال تي ذذذذذذة الثذذذذذذا ت بذذذذذذيمر هللا 1121الذذذذذذدماج عذذذذذذا  

(ه211:386
(28)

( الوتذ )  عنذد تذرميت المةذجدأ وب علذة طحقذة الجيذر 1882و أل عا  . 

ا هذتحان منثوتذة بشذو  بذاجع عتذ  ا قذذوايأ مذس عتذ  الثذوا   وا عمذدة داضتذت ُويذد

أ ممذذا (الوتذذ )الجيذذر  مذس ال ذأل تيذذ  بذذيس أعمذدة اجذذرة الطعذذا أ و انذم م طذذاة بطحقذذة

 . أل ا ه  ايؤ د عد   ونت مةجدا 

 أيقونات الدير

لذذذ  إأيقونذذذةأ تعذذذود  2111يقذذدج عذذذدد ا يقونذذذاا المويذذذودة  ذذذأل الذذدير بذذذي ثر مذذذس     

أ المم ذذدة مذس القذذرن الةذذادي  نطيذذة ومذا بعذذد الحي نطيذةالمةذذيثية القديمذة والحي العيذوج

وهذاط المجموعذة مذس ا يقونذاا هذأل ا  ثذر قيمذة  ذأل . ا   القرن ال اا  عشر المذيمدا

  ا ذ  عذذا  726العذالتأ وال ذأل نجذذم ضذمل مذا يطتذذ  عتيذت اذذرب ا يقونذااأ مذس عذذا  

عذذة أضذذرل مذذس  مذذا تويذذد مجمو . أ ال ذذأل ُدمذذر وأُتتذذن  يهذذا  ثيذذر مذذس ا يقونذذاا823

لذذ  القذذرنيس الثذذانأل عشذر والثالذذف عشذذر الميمديذذيس أارذذرها الرهحذذان إا يقونذاا تعذذود 

مس االضطهاداا ا ية و تةطيس هربا معهت مس أديرة انطا
(28)
. 

 مكتبة الدير

تع حذر مو حذة الذدير هذأل المو حذذة الثانيذة  ذأل العذالت بعذد مو حذذة ال اتيوذان مذس ايذف عذذدد     

ا يويذذد  يهذذا مذذا ينذذوع عتذذ  ال مةذذة نالع   ذذاب ووبيقذذة إ. الم طوطذذاا ال ذذأل ترذذمها

م طوطذذة  ذذذأل ابن ذذذأل عشذذذرة ل ذذذة هذذذأل اليونانيذذذةأ العربيذذذةأ الةذذذريانيةأ الجوجييانيذذذةأ 

المتينيةأ  ال اجايةأ وال ر ية ا جمنيةأ اليقتيةأ ا بيوبيةأ القحطيةأ الحولنديةأ
(31)
. 

الونةذذذية الاا عذذذة ( م طوطذذذاا)وقذذذد  انذذذم المو حذذذة ترذذذت أع ذذذت الن ذذذا   ال ط يذذذة     

وال ذوجاة . الييم وأقدمهاأ وهذأل م طوطذة ترذت ال ذوجاة والعهذد الجديذد بالت ذة اليونانيذة

لذذ  إ (العهذذد القذديت) هذأل أرذهر تريمذذة لت ذوجاة العحريذةأ "بالةذذحعينية"يونانيذة المعرو ذة ال
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 أ .ت 285الت ة اليونانيةأ وال ذأل أمذر ب ريم هذا ايمحراطذوج بطتيمذوي  يمدل ذوي عذا  

"Codex Sinaiticus"أ "ال ذذذوجاة الةذذذينا ية"وهذذذاط الم طوطذذذة تُعذذذرع بااذذذت 
(31)

 . 

    أ "ال ذذذذوجاة الةذذذذريانية"وممذذذذا ترذذذذمت مو حذذذذة الذذذذديرأ الم طذذذذوط المعذذذذروع بااذذذذت 

"Codex Syriacus."  مذذا ترذذت المو حذذة مجموعذذة  حيذذرة مذذس الم طوطذذاا العربيذذة 

 "Codex Arabicus"أ"ةال ذذوجاة العربيذذ"مذذس أهمهذذا 
(31)
و ذذم ا ضيذذريس مذذس النذذو   .

مو ذذوب عتذذ  جت بذذت أُعيتذذم عنذذت الو ابذذة وأعيذذد   ابذذة  "Palimsest"المعذذروع بااذذت 

ن  نضر عتيت
(31)
. 

 مذا تث ذوا المو حذة مذس م طوطذاا الونذذوع العتميذة وا بريذة مذا ي ذوت  ذ  وهذذنأ     

ويحتذي عذدد . معر ذةوليةم  تها ضاهة بالعتو  الدينيذة بذ  هذأل مذس يميذ   ذرو  العتذت وال

لذذ  القذذرن الثذذامس وال ااذذ  إأ ويريذذ  تذذاجي  أقذذدمها امجتذذدا  611الم طوطذذاا العربيذذة 

لذ  الذديرأ إالميمداأ ويريم أنها   حذم  ذأل دمشذ  بذت امتهذا الرهحذان الةذوجيون معهذت 

ايذف إن أقذد  الم طوطذاا العربيذة المويذودة  ذذأل الونذا   وا ديذرة القحطيذة  ذأل ميذذر 

لذذ  مذا قحذ  القذذرن الثالذف عشذذر المذيمداأ  ن الت ذة العربيذذة لذت توذذس إ ال يريذ  تاجي هذا

  1875وقذذد ا  شذذن الرهحذذان  ذذأل عذذا  .  ذذأل الذذدياج الميذذرية قحذذ  الذذل ارذذا عة  نا ةذذيا 

مذذس الم طوطذذاا غيذذر معرو ذذة مذذس قحذذ أ وأقذذد  الم طوطذذاا العربيذذة  اضذذ ما  اعذذددا 

بينمذا أقذد  .   858  عذا  لذإعتذ  الذرت ويعذود تاجي ذت  16المو ش ة هو الم طذوط جقذت 

 لذذ  عذذا إعتذذ  الذذرت يريذذ  تاجي ذذت  111م طوطذذاا المجموعذذة العربيذذة القديمذذة جقذذت 

867 
(32)
. 

 مذذذا تم ذذذاع المو حذذذة بمجموعذذذة نذذذادجة مذذذس الوبذذذا   والت ذذذا ن الم  ت ذذذة ا اجذذذا      

. لذذ  عذدة أم ذذاجأ وهذأل ت يذذد عتذ  ا ل ذذيس مذس القطذذ إوا طذوالأ وييذ  طذذول بعرذها 

ة عس مرااذيت ووبذا   وعهذود أهذدجها ال ت ذان والةذمطيس المةذتمون بالت ذة وهأل عحاج

العربيةأ و الل  راماناا مذس اذمطيس الدولذة العثمانيذة بالت ذة ال ر يذةأ توهذية ليذالم 

وأقذد  تتذل الوبذا   عهذداا والمث و ذذة اآلن . جهحذان الذدير والعمذ  عتذ  تذيمينهت وجااذ هت

قذذرن الثذذانأل عشذذر المذذيمداأ أا منذذا العيذذر الذذاا لذذ  أوا ذذ  الإبالذذدير يريذذ  تاجي هذذا 

ويويذد  ذأل المو حذة عذدة نةذ  منقولذة عذس عهذد . أنشئ  يت المةذجد  ذأل العيذر ال ذاطمأل

 ."ة النحويةد  ه العُ "بـام أ الاا يُعرع يل  مثمد نحأل اإمنةوب 

  ة النبويةد  ه  الع  

مذؤج   ذذأل  اعهذدا اذم    ذ  لهذت ي ذأل تقتيذد جهحذان ديذر طذوج اذينان أن مثمذذد نحذأل ا    

الثالف مس مثر  بانأل انأل الهجذرةأ  مذا هذو مذا وج  ذأل م نهذاأ ومو وبذة ب ذ  عتذأل بذس 

"ة النحويذةد  ه ذالعُ "ل أ والمعروع بذـأب  طا
(33)

وبعذد  ذ م الةذتطان اذتيت العثمذانأل ميذر . 

  أضذذا مذذنهت ا هذذ  وأودعذذت  ذذأل ا اذذ انة أ وأعطذذ  لتذذدير نةذذ ة منةذذوضة 1517عذا  

لنةذذ ة مراذذو  المةذذجد النحذذوا وأاذذ تها ممهذذوج بوذذن يذذدأ  مذذا عذذس ا هذذ أ وأعتذذ  ا
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ا هذذ  الذذاا  ذذان ممهذذوج بوذذن يذذد مثمذذد نحذذأل اياذذم أ  مذذا يقذذالأ مذذ  تريمذذة لتعهذذد 

ة النحويذة بالعربيذة وبال ر يذةأ د  ه ذو أل مو حة الدير يويد عذدة نُةذ  لهذاط العُ . بالت ة ال ر ية

. وبعرذها عتذ  وجت م ذذيسبعرذها منةذو   ذأل   ذاب هذ ير وبعرذها عتذ  جت غذ ال 

و   واادة مس هاط النُة  ت  تن عذس ا ضذرل قتذيما  ذأل المرذمونأ  مذا يويذد  ذأل  ذ  

يس نةذ وها  ذانوا أعذايت أو عرباذا يجهذـتون قواعذذد منهذا أغذمط تذدل عتذ  أن النُةذا  الذذا

ةالت ة العربي
(32)

 رذي  "و ذالل اض ت ذم ااذمان بعذ  الشذهود بذيس النةذ  وبعرذهاأ  ذـ. 

اذذعد بذذس "ُا ذذر بااذذت " اذذعيد بذذس عحذذادة"أ و" رذذ  بذذس عحذذاي"ُا ذذر بااذذت  "بذذس عحذذاي

" هارذت بذس عحيذذة"أ و"ابذو ااي ذة بذس ع حذة"ُا ذر بااذت " ابذو اني ذة بذس عحيذة"أ و"عحذادة

"عامر بس ياار"ُا ر باات " ياايسغاع بس "أ و"هارت بس ع حة" ُا ر باات 
(35)
. 

بةذذت هللا "أ ُ  ذذ   ذذأل م نهذذا "A"وأقذذد  هذذاط النُةذذ  هذذأل النةذذ ة مواذذومت بثذذرع     

  حذت مثمذد بذس عحذد هللا جاذول هللا هذت  . نة ة اج  العهذد. الرامس الرايت وبت العون

بالعحذذاجة  "ع ذذو جبذذت والةذذم "أ وتُ ذذ ت بعذذد قولذذت "هللا عتيذذت واذذتت الذذ   ا ذذة النيذذاجل

اميذر  النةذ ة المنقولذة الواينذة ب ذ  نقتم هاط النة ة مس النة ة ال ذ  نقتذم مذس»: ال الية

ا ال عال نا ذذاا  الشذذرين الةذذتطانأل مرابذذس ابذذأل طالذذ   ذذر  هللا ويهذذت بذذا  المذذؤمنيس عتذذأل

قذاطنيس بجحذذ  طذوج اذذينا بعذون المعذذيس الةذحثانأل ووضذذعم  ذأل ايذذدل طاي ذة الرهحذذان ال

ا  ة المنقولذذة مذذس النةذذ ة الواينذذة ب ذذ  اميذذر المذذؤمنيس ضذذايعة وليوذذون اذذندا لوذذون النةذذ

دل الطاي ذذة الةذذتطانية والمربعذذاا والةذذجما ال ذذ   ذذ  ايذذاشذذهد بذذت المرااذذيت يعتذذ  مذذا 

يقتذذة ب ذذ ت وهذذاط النةذذ ة  . ها «الم بذذوجة ب طذذة  ميذذر المثرواذذة وتيذذديقتب مذذول الُما 

اذرج بذامرل وقذرج بمعر  ذ  جايذ  الع ذو الذ  العتذ  العذم  مثمذد بذذس »: غيذر المنقذوط

( ال ذذ ت) "عنهمذا واالاذذس ع ذ عحذد القذادج المذذول  بالمثرواذت ميذر اميذذم عذس الحتيذة 

هذاا الذذوالأل يقذذول بعذ  العذذاج يس أن  .ها« بالمتذذل القذادج مثمذذد بذس عحذذد القذادجالوابذ  "

=   1566:1521)الثذذذذذذانأل  قذذذذذذا  عتذذذذذذ  ميذذذذذذر  ذذذذذذأل عهذذذذذذد الةذذذذذذتطان اذذذذذذتيمان

(ه872:826
(36)
. 

لذ   ا ذة النذذاي إ  ذذاب   حذت مثمذد بذس عحذذد هللا "ة هذذأل عحذاجة عذس د  ه ذونةذ ة هذاط العُ     

لنيذذرانية مذذس رذذاجت ا جج ت  هذذ  مت ذذت ولجميذذ  مذذس ين ثذذ  ديذذس ا  حذذ... أيمعذذيس

 ."عت  أجوااـهت  وأموالهت وبيعهت اأعط  لهت أمانا ... وم اجبها

 :واا ول هاا العهد ا ة  يول    

ذالرهحذان هذت  ذذأل ا  ( 1 ة النحذألأ لذذاا يجذ  أن يُجذذادلوا بذال أل هذأل أاةذذسأ وأن يُث ذ  لهذذت مق

 . نهتينا  الرامةأ وأن يُون ا ال ع

 .را  والعشوج وال رامةة وال   ي     ع ان الرهحان مس الج  إ( 2

 .الث ا  عت   نا   الرهحان وبيعهت وبيوتهت( 3

لذذ امهت بنقذذ  الةذذم أ وعتذذ  إلذذ ا  الرهحذذان بذذال رو   ذذأل الثذذربأ وعذذد  إعذذد  ( 2

 .بوا عنهتالمةتميس أن يا  
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ذذ( 5 ر الرهحذذان ابنذذأل عشذذر را  عتذذ  اوا ا مذذوال والعقذذاجاا مذذس غيذذتثديذذد قيمذذة ال  

 . أل الةنة ادجهما 

لذذ  الونيةذذة ومماجاذذة رذذعا رها إاا ت ويذذم بمةذذتتأ بالذذاهاب إالةذذما  لتنيذذرانية ( 6

 .الدينية

اذم أ وقذالوا يوقد أنور مع ت الحااثيس هذثة هذاا العهذد وهذدوجط عذس مثمذد نحذأل ا    

ذذ ان  ذذان قذذد أعطذذ  عهذذدا إاذذم  ين نحذذأل اإ غيذذر هذذاا  هذذو  التنيذذاجل والرهحذذان عموما

والرهحذذان طولذذوطأ أو تنواذذأل وضذذا  أهذذتت  و حذذوط مذذس  االعهذذدأ أو لعتذذت  ذذان م  يذذرا 

أيذذدوا و. عنذذدهتأ أو أن النيذذاجل وضذذعوا هذذاا العهذذد مذذس عنذذد أن ةذذهت ل ذذرج ايااذذأل

قولهت هاا بثمبة أاحاب هأل
(37)
: 

ذي ذأل هذدج ا ان ل ة العهد  أل عحاجاتت وأل ا ت مما لت يوذس معرو اذإ -1  ااذم  وضيوها

 . أل الةنة الثانية لتهجرة

ال  ذأل الةذنة الثامنذة إ   أل الةنة الثانية لتهجرةأ مذ  أن الهجذرة لذت يذؤجق  لهذا نت مؤجق إ -2

عذذس أن بعذذ  الشذذهود   رذذما . ثمذذد نحذذأل اياذذم  بةذذح  اذذنيسعشذذرة أا بعذذد و ذذاة م

المذا وجيس  ذذأل ايذ  هذذاا العهذد  ذذيبأل هريذرة وأبذذأل الذدجدان لذذت يوونذوا قذذد أاذتموا  ذذأل 

 . لةنة الثانية لتهجرةا

ضأل اإ -3 اذم  لذت يذا روا هذاا العهذد يام  الايس أايوا    قول أو أبذر لنحذأل اين مؤج 

 .راجة تدل عتيتإوال أتوا بيق  

لهاط ا احاب اأما المؤيدون لهاا العهدأ  قالوا د عا      
(37)

 : 

مذنهتأ وا قذرب ن هاا العهد هذو النةذ ة ال ذأل أعطيذم لترهحذان بعذد أن أُضذا ا هذ  إ -1

 ذ اا لذت يوذس جهحذان اذينان قذد نذالوا . ل  المعقول أن يوون لهاط العهذدة أهذ  تذاجي ألإ

ة قذد رذم  جهحذان طذوج ت ذ يه  أيتذة  ذم يحعذد أن يوذون العهذد الذاا أضذاط أهذ  أي  اعهدا 

ذذ أ  ن أيتذذة  انذذم  ذذأل الذذل العهذذد بعذذد انثطذذاط الح ذذران المتجذذي ا  حذذر ااذذينان أيرا

 .الجهاالتنياجل  أل تتل 

. ن العهذذذد المث ذذذو   ذذذأل الذذذدير يذذذا ر أن ا هذذذ  أعطذذذأل  ذذذأل بذذذانأل اذذذنأل الهجذذذرةإ -2

 .وال اهر أنت بامس ال بانأل الهجرة  ثر ة النةا أ وال ايما مس النةا  ا عايت

 ن الثوذا  المةذتمون منذا . إن عد  ا ر أاد المؤجضيس لألهذ  ال يطعذس  ذأل هذث ت -3

بذ  ا ذروا  ذأل مرااذيمهت و رمانذاتهت . ينذة  ذأل العهذدالقديت أقذروا هذاط االم يذاعاا المح

ومنشذوجاتهتأ المعطذذاة لتذذديرأ أنهذت أعطوهذذا بنذذانا عتذذ  العهذد المث ذذو  عنذذد الرهحذذان 

وهذاا العهذد مذا وج  ذأل . اذم  وأيذدط ال ت ذان الرارذدونيالاا أضاوط عس مثمذد نحذأل ا

ال طذذاب  النةذذ ة المطولذذة المويذذودة  ذذأل بطرير يذذة القذذدي لعهذذد ال تي ذذة عمذذر بذذس
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 نهذت أعطذوا مذس ارذرة النحذأل الوذريت الثحيذ  المراذ  "(: بيم المقدي)ان ي  يت   ه  إ

" تعال  ورر وا ب  ت يدط الوريتمس هللا
(38)
. 

عطذان العهذود لتنيذاجل ومعذامت هت إاذم  وضت ا ذت مذس بعذدطأ يقد يرا عذادة نحذأل ا -2

ذ. برو  ال ةامم اليهذود والمةذيثيون  يقداذها اوأن جهحان طوج اذينان قذد اذونوا أجضا

 ذذأل القذرنن اُا ذر طذوج اذينان مذراجا وقذد . والمةذتمون
(8)

ذ اذذوجة  اأ بذ  تويذد  يذت أيرا

 (.52)أ وهأل الةوجة جقت "اوجة الطوج"باات 

وقذد ت حذيس مذس . ومذس المعتذو  أن ديذر طذوج اذينان هذو طريذ  بذمد العذرب إلذ  ميذر    

 ذاجان  ذأل الج يذرة ورذي  العذرب أضحاج نيت  الراه  قح  بنان الدير أنذت  ذان بذيس رذي  

  وان قذذال أبررذذية  ذذاجان إلذذ  525وبعذذد بنذذان الذذدير عذذا  . رذذرقها عهذذد ل ذذيميس الطريذذ 

ولمذذا قذذا  . اذينان أهذذحم الن ذذر  ذذأل عقذذد العهذذد مذذ  العذرب مذذس ضيذذا   جهحذذان الذذدير

  أهذذحم هذذو المريذذ  ا عتذذ  لتعذذرب 622اذذم   ذذأل ي يذذرة العذذرب عذذا  يمثمذد نحذذأل ا

ول يذذداا أن يوذون جاذذول نحذأل اياذذم  الذاا أجاذذتتأ  ذأل العذذا  الةذذاب   ا ذةو ومذذس المعقذ

 - 631 يذذذروي )اذذذا ت ميذذذر وأاذذذق ها " المقذذذوق "أ إلذذذ  ( 628 - 628)لتهجذذذرة 

قد مر بذدير بذدير طذوج اذينان اهاباذا وإياباذاأ وأن جهحذان الذدير اا ذاطوا  ن ةذهت (  623

ميناذذا لتطريذذ أ  مذذا يذذرا اذذم  عهذذداا تييوأجاذذتوا معذذت و ذذداا يطتذذ  مذذس مثمذذد نحذذأل ا

العذذادةأ وا  اذذا لذذديرهت وميذذالثهتأ هذذاا مذذس يهذذة الرهحذذانو أمذذا مذذس يهذذة مثمذذد نحذذأل 

ا إلذ  غذاج اذرنن قذرب يا ام    ن النةل وال هد  انا مثحابا إليذتأ  قذد  ذان يذاه   ثيذرا

موة لمع واع
(38)

 ما أن معر  ت بوجقة بذس نو ذ  قذ  الج يذرة العربيذةأ ضذال عوي ذت . 

اضديجذةأ   مذا وجد  ذذأل  و الذذل ذذان لهذا أبرهذذا  ذأل ميتذذت إلذ  الرهحذذان وتوهذي ت بهذذت ضيذرا

:  1618 رمذذذان الةذذذتطان ميذذذط   ا ول بذذذس مثمذذذد إلذذذ  المطذذذران غ را يذذذ  عذذذا  

اا يداج  رمان مقدي طحقاا لتيوو  ال أل بيد جهحذان ديذر طذوج اذينان و ذن  العهذد »

يذو  قذاموا لتقا ذت وجضذوا لتثذال  المقدي المنعت بت عت  أولئذل الرهحذان مذس اذيد ا نحيذان

ال ذذأل قذذرق عتذذيهت ا قذذوا  غيذذر المةذذتميس ل عنذذدما  ذذان قاهذذداا الحريذذة المقداذذة وعاج قحذذر 

« تيت هللا عتيت الةم  بت وه  بر اب ت الشرين إل  طوج اينان
(21)
. 

نذذأل اطتعذذم  ذذأل ديذذر   لذذ  مذذا اذذح  عرضذذت لقذذول المؤيذذديس لهذذاا العهذذدأ إبايضذذا ة     

وجييذذوي لتذذرو  ا جبذذوا   بذذوادا النيذذاجل  ذذأل اذذوجياأ عتذذ  م طوطذذة القذدي  يي

ذا  اذم  أُعطذأل لتذدير مذس ال تي ذة عمذر بذس يلذ  مثمذد نحذأل اإعهد أمذان نضذر ينةذ  أيرا

ال طابأ  ما يان  أل الم طوطذة
(21)

وهذاط الم طوطذة ت شذابت  ذأل مث واهذا مذ  نةذ ة . 

أ  مذذا أنهذذا تث ذذا تواقيذذ  ال ت ذذان ديذذر طذذوج اذذينان لونهذذا أطذذول وأ ثذذر ت يذذيما مذذ  أيرا

ال أنهذذا ت  تذذن عذذس نةذذ ة ديذذر طذذوج اذذينان  ذذأل أن إ. الرارذذديس وممهذذوجة بحيذذمة  ذذن

ام  أممها عت  معاويذة بذس أبذأل اذ يان ولذي  عتذ  عتذأل بذس أبذأل طالذ أ يمثمد نحأل ا

 ما  أل نة ة دير طذوج اذينانأ وأنهذا ُ  حذم  ذأل الةذنة الرابعذة لتهجذرة ولذي   ذأل الةذنة 

رة ال ذأل ُ  حذم  يهذا نةذ ة ديذر طذوج اذينانأ وقذد يوذون هذاا العهذد هذو الذاا الثانيذة لتهجذ
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ونةذذ  ا هذايس العهذديس النحذذوييسأ . ُا ذر  ذأل عهذد ال تي ذذة عمذر بذس ال طذذاب  هذ  إيت ي ذان

ال إن اض ت  ذذا  ذأل ال  اهذذي أ إعهذد ديذر طذذوج اذينان وعهذذد ديذر القذذدي  ييوجييذويأ و

 .ميدجهما وااد أنهما ت  قان  أل المث ول ا اااأل و أل أن

ن ديذر طذوج اذينان لذذي    ممذا ُا ذرأ عذس العهذدة النحويذة لذدير القذدي  ييوجييذويأ     

ويموذس القذول . اذم يلذ  مثمذد نحذأل اإهو الذدير الوايذد الذاا يق نذأل عهذد أمذان منةذوب 

والذاا عتذ  أاااذت أاعطيذم هذاط العهذود  ديذرة  "لتعهذدة النحويذة"إنت يريم ويود أهذ  

لذذ  بذمد الثجذذاعأ وال ذذأل قذذد يوذذون مثمذذد نحذذأل إلقوا ذذ  الم جهذذة مذذس وتقذ  عتذذ  طريذذ  ا

 .ام  قد عاجها ضمل جامتت وال ق  برهحانهايا

 

 
 

 العهدة النبوية
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 حواشي

 ثانيالفصل ال

ديذر القديةذة  اترينذاأ ميذرأ نعو  رقيرأ تاجي   اذينان القذديت والثذديف وي را ي هذاأ ( 1

 .226و أ 1816

 .228رقيرأ تاجي  اينانأ المري  الةاب أ و ( 2

 .(6:17)ا ر ال رو  ( 3

 .(6:1)ة ي  ن  ث   ق الا ر ( 2

 .(11:18)ا ر ال رو  ( 5

 .(18:21)ا ر ال رو  ( 6

 .(17-21:1)ا ر ال رو  ( 7

 .23و 22و 21ا ر ال رو  ا هثاااا ( 8

إ ا  ( "2)اوجة الحقرة ( 8 ج   و  يث اق وُت  و  ن ا م  ا  ق وُُت الط  أ ض  ن ا   و  ا أ ت ي ن ا ُت ب قُوق وج  ُضاُ   ع  اا  ُُروا وا م  ةب و 

ا   يت  ل ع   ان    الط  "( 18)أ اوجة مريت (63" )وُت  ت   قُون  تق م  س ي  ي ن اطُ م  ن اد  ب ن اطُ  وج  و  ق رق س  و  ا   ي م 

يِا  ا   ( "21)أ اوجة طت (52" )ان ج  ر  س  ي ا ب ن أل إ ا  ي   وُت  م  دُو   ي   ق د  ن ج  ن اع  ذد  ع  و  ان ذ    ُت  و   ُت  ي 

ذس  الط   ن  ق  وج  ا   ي م  ذسق و  ذي وُُت ال م  ت  ذت   ل ن ذا ع  ال ةق لو  ةا ( "23)أ اذوجة المذؤمنيس (81" )و  ر  ذج  ر  و 

رُ  ح يب ت    ه  ه س  و  ي ن ان  ت نحُُم ب الد  س طُوج  ا  ت يس   ُ  م  ا ( "28)أ اوجة القي  (21" )ل آل   م  و 

ان    ال م  ن ُ  ةا وج  طِا ب ج  م  ا  س ج  ل و  ي ن ا و  ما  إ ا  ن اد  ج  ق و  ب ل  ل  ُن ا  س ج  ا أ ت اهُت م  م  يرب ا مق س ق ح ت ل  م   س نقا 

تقهُت  ي   ا  ق  ي  ُون  ( "85)أ اوجة ال يس (26" )ُرون  ل ع  ال ق ال  يس  و  طُ . و  ين يس  و  ج ا  ا ال ح ت ذد  . و  ه ا  و 

يس    (. 2و1" )ا   م 

 .(5-1:3)ا ر ال رو  ( 11

 .12 - 8/  21اوجة طت ( 11

 .32 - 28رقيرأ تاجي  اينانأ المري  ن ةتأ و ( 12

 (.15و 33:12)أ ا ر العدد (18:2)و( 8و17:1)ا ر ال رو  ( 13

 .278رقيرأ تاجي  اينانأ المري  ن ةتأ و ( 12

 . 278رقيرأ تاجي  اينانأ المري  الةاب أ و ( 15

أبناايوي باليوجايأ دير اينان المقديأ تريمة همو ي   ام  عحد الةيدأ دير اينان ( 16

 .11أ و 1886المقديأ اليونانأ 

 .281رقيرأ تاجي  اينانأ المري  ن ةتأ و ( 17

 .518اينانأ المري  الةاب أ و رقيرأ تاجي  ( 18

اوندجيةأ ُولدا  أل أواضر القرن الثالف الميمداأ و ذان يالقديةة  اترينا مس مدينة ا( 18

وقد تثق ذم  اترينذا بعتذو  عيذرهاأ بذت . لتمدينة اوالدها  وا يوي أو نة وي اا ما 

وعنذدما عتذذت ايمحراطذذوج . نمنذم بالمةذذيم واع نقذم المةذذيثية ممذذا أغرذ  والذذدها

اوندجية عت  يل  اإل  هثران اينان بت أعادها بانيةا إوةيميانوي بالل أمر بن يها م

. يمانييمان المةيثألأ لونها اا مرا  أل الد ا  عس ايأم  أن تون عس مجاهرتها با

ومس أرهر مدا عاتها تتل ال أل قامذم بهذا  ذأل بذمط ايمحراطذوج أمذا  عتمذان الممتوذة 

قا د الجي  وعدد مـس جيـال الذحمط بالمةذيم بذت واوامهاأ  آمس بع  مس العتمان و

لذ  اضذطهاد  حيذذر إالمتوذة ن ةذها بعذذدما عاجتهذا  ذأل الةذذجسأ ممذا د ذ  ايمحراطذذوج 

ةات  اترينذا ضذاج  المدينذة إعدا     الايس نمنواأ بت أمر بين تُ حلتونيةةأ بعد أن أمر 

لونةذأل يذا ر أنذت ال ةذتيتأ ا وال قتيذدأ أا . 258قط  جأاذهاأ  اا اشذهدا عذا  وأن يُ 
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اوندجيةأ اض    يةدها  ن مم وذة هللا قذد نقت ذت يا شهاد القديةة  اترينا  أل اابعد 

. "يحذ  القديةذة  اترينذا"رع  يما بعد باات ل  أعت  قمة أاد يحال اينانأ والاا عُ إ

بر جهيا جنها أاد الرهحذانأ ايذف إل  أن ُعثر عتيها إوبقيم ج اتها هنا  عدة قرون 

ا شهادها اوتث    الونيةة ا جبوا ةية با رل  أ(ال جتأل)دير طوج اينان ل  إنقتم 

 (.تشريس الثانأل)نو محر  25 أل 

اتةتة أ 8جقت امعان الم ريتأ القديةة  اتريناأ تريمة ا ب أ را   ريا ويأ   اب 

 .1882القديةونأ منشوجاا النوجأ بيرواأ 

 .521و 282رقيرأ تاجي  اينانأ المري  ن ةتأ و ( 21

 .18و 17باليوجايأ دير اينان المقديأ المري  ن ةتأ و ( 21

22) ΤΖΙΡΑΚΗΣ, Νικ. , Ε. , Σινα Μονή , θρησκευτική και Ηθική                

  Εγκυκλοπαιδεία , ІІ Ω Τόμος , Αθήναι , 1967, κεφ. 172. 
 .518رقيرأ تاجي  دير اينانأ المري  ن ةتأ و ( 23

 .281و 268اينانأ المري  الةاب أ و رقيرأ تاجي  دير ( 22

 .517رقيرأ تاجي  دير اينانأ المري  الةاب أ و  (25

 .518رقيرأ تاجي  دير اينانأ المري  الةاب أ و ( 26
27)                       ΤΖΙΡΑΚΗΣ, Εγκυκλοπαιδεία , ανωτ. , Κεφ. 172 - 175. 

 .511رقيرأ تاجي  دير اينانأ المري  ن ةتأ و ( 28

 .25و 21باليوجايأ دير اينان المقديأ المري  ن ةتأ و ( 28

وهذاا . هأل مس أندج الونذوع الدينيذة مذس القذرن ال ذام  المذيمدا "ال وجاة الةريانية( "31

لذ  القذرن إالم طوط هو ال ريمة الةريانية لت وجاة ميضواة مس نذ  يونذانأل يريذ  

 "ال ذوجاة العربيذذة"و. ب المقذذديالثذانأل المذيمداأ لهذذاا يُ ذس أنهذذا أقذد  تريمذذة لتو ذا

 "Codex Arabicus"   واذذماها 1851ا  شذذ ها ع يذذ  اذذو  عطيذذة  ذذأل عذذا  

ويريذ  تذاجي  الذذن   أ512ي الم طوطذاا العربيذة تثذم جقذت وأدجيهذا  ذأل  هذر

 واضر القرن الثامس أو أوا   ال اا  الميمداأ وهو م طوط عت  طحقة عربية اابقة 

 .ل  القرن الةاب  الميمداإما تعود لتطحقة ا ضيرة وال أل جب

ع ي  او  عطيةأ ال هاجي ال ثتيتية لم طوطاا طذوج اذينان  العربيذةأ تريمذة 

 . 12و 11و  1أ  1871اوندجيةأ ييوعين نةيت يوانأ منشية المعاجعأ ا

ل  القرن الراب  الميمداأ ويع قد إمو وبة عت  جت غ ال وتري   "ال وجاة الةينا ية"( 31

اوندجية وب وعيعها عت   نذا   ييمحراطوج قةطنطيس ا ول أمر بنة ها  أل اأن ا

عذذا   " ونةذذ ان يس تيشذذيندوجع"وقذذد ااذذ ول  عتيهذذا العممذذة الرواذذأل . المةذذوونة

. ل  الدير بعد دجااذ هاإعادتها ح   بعد عنان رديدأ بعد أن     تعهد لترهحان 1822

ب   يدط بالت ة اليونانيةأ ومؤج   أل  وهاا ال عهد مث و   أل مو حة الدير وهو مو وب

ليت إو يشهد  يت بين جهحان دير طوج اينان اتموا .  1858اح محر  28/ 16القاهرة 

وجقذة مقطذ  هذ يرأ وهذأل  326مس ( القديت والجديد)م طوطة قديمة لوم العهديس 

ت لذ  الذدير بعذد مقاجن هذا بالنةذ ة ال ذأل اذح  لذإوي عهد ب عادتها . مس مم تواا الدير

وقذد أودعذم هذاط النةذذ ة .  ذأل جواذيا "بطراذحر "نةذ هاأ والمويذودة  ذأل مدينذة 

ل  الم ثذن إال ريدة لت وجاة الةينا ية مو حة بطراحر  بت باع ها الثوومة الةو يي ية 

 .الحريطانألأ  ما أن هنا  أوجات أضرل مس هاط النة ة مث و ة بمدينة ليح  

 .218 رقيرأ تاجي  دير اينانأ المري  ن ةتأ و 



- 62 - 
 

ا بذذدير اذذانم  ذذاتريس ينذأل ميمذذاجي أ   ذذالو  الم طوطذاا العربيذذة المو شذذ ة اذديثا ( 32

 .8أ و 1885المقدي بطوج اينانأ الهيئة القومية اليونانية لتحثوثأ أبيناأ 

 .188الن أ متث  الوبا  أ و ( 33

 .285ي  دير اينانأ المري  ن ةتأ و رقيرأ تاج( 32

 .287المري  الةاب أ  و رقيرأ تاجي  دير اينانأ ( 35

 .288رقيرأ تاجي  دير اينانأ المري  الةاب أ و ( 36

 .288رقيرأ تاجي  دير اينانأ المري  الةاب أ و ( 37

 .211الن أ متث  الوبا  أ و ( 38

 .511أ و ن ةتدير اينانأ المري  رقيرأ تاجي  ( 38

 .512و  الةاب أ رقيرأ تاجي  دير اينانأ المري ( 21

ران والواداأ ي  م  طوط مث و   أل دير القدي  ييوجييوي لترو  ا جبوا  أ الثُ الم ( 21

 .اوجيا -وادا النياجل 
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 الفصل الثالث

 مراسيم سالطين المماليك المعطاة لدير طور سيناء
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 الوثائق العربيةالمحفوظة في الدير

ذذت الوبذذا   العربيذذة المث و      يسأ بثةذذ  الطريقذذة ال ذذأل لذذ  مجمذذوعإ ذذة  ذذأل الذذدير تُقةق

ا  م بها
(1)
: 

 .وهأل الو اباا الرامية اليادجة عس الثا ت محاررة: النو  ا هتأل( 1

وهذذأل ال ذذأل  ذذان يو حهذذا مو  ذو الذذحمط بشذذو  تقذذاجير مقدمذذة لتثذذا تأ : النذو  ا دبذذأل( 2

 .ما ت وضم بع  ا اداث ال اجي ية اوعس طري  هاط الوبا    ثيرا 

ذذ     يذدا مجموعذذة اذذممألأ  قذد وُ يمر ذ  مهذت  ذذأل قتذ  العذالت ا اولمذا  ذان لميذر دا ما

مذس الوبذذا   ت ذذ  هذاا القطذذرأ اذذوان  ذان مذذس النذذو  ا هذتأل أو النذذو  ا دبذذألأ وهذذأل 

 .تم د عت    رة عمنية طويتة  أل ت اب  وبم انقطا 

  اهذة لذدل يميذوقد ا أل دير طوج اينان الواقذ  داضذ  الثذدود الميذرية بيهميذة ض    

اذذممية الذذايس ي قذذد أعطذذ  اذذمطيس واوذا  الذذدول ا الثوذا  الذذايس مذذروا عتذذ  المنطقذةأ

ويريذ  تذاجي  . مرااذيت و رمانذاا توهذأل ب ذيميس الثمايذة لتذدير وجهحانذت اوموا مير

لذذ  أوا ذذ  القذذرن الثذذانأل إأقذذد  وبذذا   الثوذذا  المةذذتميس المعطذذاة لتذذدير والمث و ذذة  يذذت 

نشذذئ  يذذت ر ال ذذام  الهجذذراأ أا منذذا العيذذر ال ذذاطمأل الذذاا أُ عشذذر المذذيمداأ أواضذذ

 .الجام   أل الدير

ل  المجموعاا ال اليةإ أل الدير  ويموس تقةيت الوبا   العربية المث و ة    
(2)
: 

 .ام يعهد مثمد نحأل ا( 1

وبذذا    "6"أ ويويذذد منهذا (ه567:287=   1171:868)وبذا   الثوذذا  ال ذاطمييس ( 2

 .ل  مجموعة مس النو  ا دبألإأ بايضا ة مس النو  ا هتأل

أ تويذذذد منهذذذا بعذذذذ  (ه627:567=   1251:1171)وبذذذا   الثوذذذا  ا يذذذذوبييس ( 3

 .ا هتيةالوبا   

 "72"أ ويويذذد منهذذا (ه823:627=   1517:1251)مرااذذيت اذذمطيس المماليذذل ( 2

 . تها أهتية امراوما 

وممذا يت ذم الن ذر أن ال رمانذاا  . 1611 ا مذس ال  ذرة العثمانيذة مذا بعذد عذا  رمانا( 5

ال أن إيذا  بالت ذذة العربيذذةأ لذذ  العقذود ا ولذذ  بعذذد ال ذ م ال ر ذذأل  تذذم تُ إال ذأل تعذذود 

 .رو  الو ابة و ي ية وجود االات وال اجي   انم تعو  ضيا   تر ية

وهاط المجموعة العربية مس الوبا   هذأل مجموعذة م وامتذة بثذد ااتهذا وم  ابعذة بذدون     

ذوتُ . عمنألأ وهاا مهت لألبثاث ضاهةا  يمذا ي ذ   بعتذت الو ابذة والت ذةانقطا    ـاقذد  أيرا

 التذذـحثابة  ذذأل  ذذـ  الميذذاديس ال اجي يذذةأ ال اهذذة بميذذر  ذذأل العيذذوج الواذذط أ مذذوادا 

و  عحيذر عذذس اذتطان الثوذا  تعطذأل لمثذذة محارذرة عذس الن ذا  الثقذذوقأل . أوليذة وجاذمية

ةأ وتةذاهت بشذو   حيذر  ذأل ال عذرع عتذ  وضذ  الاا اتحعوطأ وعس تيميس الثقذوت الدوليذ

ا عذس ال ت يذة الثرذاجية ال اجي يذة لألاذداث قذد  مذوادا وتُ . ام يالطوا ن المةيثية  أل ا
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وقذذذد  انذذذذم هذذذاط المذذذذواد . داجة والمماجاذذذاا الثووميذذذذةيالةيااذذذيةأ وتُ هذذذر واقذذذذ  ا

"القتقشندا"مثيوجة  أل مجموعة 
(3)
. 

 وصف المراسيم المملوكية

المراذو  بينذذت هذو مذذا يو حذت الةذمطيس لعامذذة أجبذاب الو ذذا ن ونذواب الذذوالة ع يُعذرق     

ليذذت مذذس قيذذ  وم ذذالت ونثوهذذاإب يذذوو مذذا ير ذذ  
(2)
والمرااذذيت هذذأل أاذذد أنذذوا  . 

يذة عتذ  لةذان نشذان  ذأل المنااذحاا الراذمية لتدولذةأ ياجييدجها ديذوان االوبا   ال أل يُ 

الةتطان أو بيمر منت
(5)
. 

لذ  اذمطيس المماليذلأ وال ذأل يحتذي إ و ذة  ذأل الذدير المثققذة نةذح ها ن المراايت المثإ    

أ موععذة عتذ  عشذريس اذتطان ممتذو أل لونهذا غيذر مقةذمة بيذنهت امراوما  "72"عددها 

وتومذذس أهمي هذذا ال اهذذة  ذذأل ت ابعهذذا ال منذذأل الم ذذراب أ و ذذأل  ونهذذا أهذذتية . بال ةذذاوا

ذذ ِاذذ اوليةذم أدبيذذةأ و ذذأل أنهذذا تعطذذأل انطحاعا   الرهحذذان وعمقذذاتهت بالعذذالت عذذس وضذذ اايوي

وذت الدولذة الممتو يذةأ و ذأل ااذ ن ا  واقذ  الذدير مذس مث واهذا وت ابعهذا ال اجيأل ضمل اُ 

وعتذ  الذرغت مذس . ا أوليذة لمعر ذة عمقذة الةذمطيس بالذديرال منألأ  ما أنها تعطذأل مذوادا 

الذذدير موج ال أن هذذاا ال يقتذذ  مذذس أهمي هذذاأ وهذذأل  تهذذا ت ذذ   بذذيإال شذذابت  ذذأل مث واهذذا 

باا ثنان أجبعة مراايت
(6)
. 

لذذ  يانذذ  هذذاا العذذدد يويذذد عذذدد نضذذر مذذس المرااذذيت لذذت يؤضذذا  ذذأل االع حذذاج لعذذد  إ    

ال ثقيذذ  مذذس تاجي هذذا وال مذذس ااذذت الةذذتطان الذذاا أهذذدجهاأ أو  ن المراذذو  ي هذذر 

يدج عس أا اتطانأ أو  نها راجاامحاررة أنت لت ي
(6)
. 

 الناحية اللغوية -أ

طذذة ا هذذتية ت تذذو مذذس الهمذذ ة أو المذذدة أو ال شذذديدأ  مذذا أن بعذذ  الوتمذذاا الم طو    

 مذذا تويذذد . لذذ  الذذلإرذذاجة يتذذت تيذذثيثها بذذدون ا بذذدون تنقذذي أ وأن بعذذ  الثذذروع

أضطذذان  ذذأل قواعذذد الت ذذة مذذثما عذذد  ا ذذر نهايذذة الوتمذذة ال ذذأل تذذدل عتذذ  ال يذذرينأ أو 

الموهذول وضذمير المتويذة اا عمالها بشو  ضاطئأ و الل أضطان  ذأل ااذ عمال ضذمير 

ولوذذس  ذذأل بعذذ  الثذذاالا النذذادجة يويذذد تنقذذي  أو تشذذوي  يذذؤبر عتذذ  . واذذروع الجذذر

بالنةحة لعيرطأ غير ضروجية ألوات المعن أ أما النق  وال واه   قد اع حرها ا
(7)
. 

 الشكل العام -ب

 لذذ  يانذ  ويذذود واذذدة معينذة  ذذأل مث واهذذاأ ت ذ   بالذذديرأ  ذذ نإإن هذاط المرااذذيت     

ذذيالشذذو   لذذ  االا ن ذذـا  أن هذذياغة هذذـاط إأ يقذذود اوضاجيياذذ اأ داضتياذذامعيناذذ ا هذذر ان  اما

أ أا عتذذ  هذذول الةذذتطانامذذا عشذذوا يِا هذذداجها لذذت ي إالمرااذيت و
(3)
بذذ  أن أمانذذة الدولذذة . 

معيس وبشو  مثدد( بروتو ول)ِرع  انم تعتس القراجاا الثقوقية بثة  عُ 
(5)
. 
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 الشكل الخارجي -ج

مما ة ما يتأليموس     
(8)
: 

المذذواد المةذذ عمتة  ذذأل الو ابذذذة بذذدون ااذذ ثنان هذذأل الذذذوجتأ وهذذو او مقطذذ  طويذذذ  ( 1

ذإوضي أ ولوس م نو  الطول والل عذس طريذ   والمرااذيت . اليذات قطذ  هذ يرة معا

يويذذد بهذذا أض ذذا  عتذذ  أمذذا س  أ"طومذذان بذذاا"و "قانيذذو" أال اهذذة بذذآضر اذذتطانيس

جامأل أ لت ي يد أن التي  تت بشو التي 
(8)
. 

ِا  االذن  يةذير دا مذذاا مواعياذ( 2 ا بذذيس لتجانذذ  ا يمذسأ ودا مذا تويذذد مةذا ة عريرذذة نةذحي

 .الةطر واا ة الوجقة

 .انها بشو  باجع هأل  حيرة يدق المةا ة بيس ا اطر هأل عامة ودا ما م واعيةأ ولو( 3

 عتذ أ مذا ين هذأل بثذرع مذنثس هذوب ا ا أل   ابة الةطر توون نهاي ت أ ثنأ وغالحا ( 2

والل عتذ  ا جيذم ليذ موس الواتذ  مذس   ابذة أ حذر عذدد مذس الوتمذاا  ذأل الةذطر مذ  

 . ضا ة  تماا الاقةإمن  

 .  أل أ ثر ا ايان تويد مةا ة بيرانأ  را أ أعت  الج ن ا اااأل مس المراو ( 5

 .بشو  واضم اأقةا  المقدمة وال اتمة مجموعة معا ( 6

 .فأ المو وب بشو  أ ثر أو أق  ارعةتُ بة ب   الثُ الو ا انو  الو ابة هو دا ما ( 7

 .النق  وال واه  ال تويدأ  ما هو ا مر  أل    نيوو الم طوطاا العربية( 8

 االثذروع  ذأل مع ذت ا ايذان غيذر مو وبذذة بثةذ  قواعذد ال ذ  المرذحوطةأ و ثيذذرا ( 8

 .اض ياج  تما تورج  ثيرا حال   الثرع إما يشاج 

 محتواهاتقسيم المراسيم بحسب  -د

ذإباالاذ ناد      لذذ  إت المرااذذيت لذذ  االهذطمااا ال ذذأل يةذذ عمتها الحذااثونأ يموذذس أن تُقةق

ا قةا  ال الية
(11)
: 

 :ت يلن مس ا قةا  ال الية: المقدمة( 1

 (.بةت هللا الرامس الرايت)الحةمتة  -أ    

"عممة"اات الثا ت الاا ييدج المراو   -ب   
(11)
 .توأامان أضرل لت ولقح 

ليهذذا المراذو أ وتمنذأل الحر ذاا لتشذذ   أو إا ذر الشذ   أو المجموعذة المويذة  -    

 .ا ر او

 : ي ت عرضت عس طري : الج ن ا اااأل( 2

 .هداج المراو إل  إعرج الموضو  الاا أدل  -أ    

ا ب يوو الموضو  المعروجالقراج الُم ق  -ب      . 

االا ال هديذذد بالعقوبذذة  ذذأل االذذة عذذد  ال ي يذذد عتذذ  هذذاا القذذراج و ذذأل بعذذ  الثذذ -    

 . ال ن يا

 . "عممة"ال يدي  عت  القراج  -د   
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 : ونجد  يها: ال اتمة( 3

 .داجة هللاإد ج القراج ير  ن ةت تثم ي  مُ  -أ    

 .ال اجي  -ب   

 .ليت لو ابة المراو إل  ا مر اليادج إ ات  المراو  يشير  -    

 (.ام ييمة عت  نحأل اال)الثمد ل وال يتية  -د   

 (.اةحأل هللا ونعمة الو ي )اةحتة  -ه   

 .عممة ال اتمة -و   

 مرسوم نموذجي يظهر فيه بوضوح األقسام الثالثة

 مرسوم السلطان خليل بن قالوون

 ( ٢٤)  ٧تحت رقم 

 المقدمة

 االات الشرين   1

 مثال مطت  بثم  جهحان طوج اينا عت  اوت   2

 مة ال   بايديهت المة مرة الثوت ال  نضر وقمال واقي  الوري   3

 بةت هللا الرامس الرايت   2

 مثالنا هاا لمس يقن عتيت   5

 ضتي  بس قموون   6

 مس المجال  الةامية االمران   7

 االيمن المؤيديس المجاهديس   8

 المقدميس اال ابر النواب والوالة    8

 والشاديس والن اج والم ير يس   11

 دياج الميرية والحمد الشامية بال  11

 ادا  هللا ااعادهت وقرج بال اييد  12

 الجزء األساسي

 اهداجهت وايرادهت ي رمس اعممهت   13

 انا قد جامنا لهت ان ي قدموا  12

 بثم  يماعة الرهحان بطوج اينا  15

 و قهت هللا تعال     الوهية واال را أ   16

 والرعاية الوا رة واالا را أ   17

 واالع ان مس الم اج أ وال و ير مس الم التأ   18
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 عت  اوت ال واقي  الشري ة  18

 ال أل بايديهت المة مرة أ الثوت ال  نضر   21

 وقم وال ينق  لها اوت وال ي ير لها   21

 جات وال ي اول عتيهت    الل   22

 ويةتل بهت مس الرعاية ااةس   23

 المةالل ويون عنهت ايدل العدوانأ  22

 جل اموجهت عت  منهد العدل يجو  25

 وانس االاةانأ ويع مد معهت  26

 ما ترمنت امرنا هااأ وي عاهدوا  27

 الما وجيس بالوهية والمما ة والورامةأ  28

 بعد العممة الشري ة اعمطأ  28

 الخاتمة

 ان ران هللا تعال    31

        ضام  ه ر  31

 انة تةعيس وا ما ة  32

 ر الشريناة  االم  33

 باراجة المجت  العال  االميرل الاضرل  32

 الثةام  اا اا الداج العالية   35

 اع ط هللا تعال   36

 الثمد ل وادط وهمتت عت  ايدنا مثمد ونلت وهثحت واممت   37

 اةحنا هللا ونعت الو ي   38

 ترقيم المراسيم -هـ

هذو جقذت تةتةذ  المرااذيت ( 1)قت الذر. "(17) 1"لو  مراو  جقمذان بالشذو  ال ذالأل      

و   ذأل مو حذة ديذر طذوج  هذو جقذت ا ذ  المراذ( 17)بثة  تاجي  هدوجهاأ أمذا الذرقت 

 ذأل الثوارذأل ا ذر أجقذا  المرااذيت بثةذ  تذرقيت ا  هذا  ذأل مو حذة  نامذدوقذد اع . اذينان

 .الدير
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 :(12)الئحة مراسيم سالطين المماليك المحفوظة في مكتبة الدير

رقم تسلسل 

لمراسيم ا
بحسب 

تاريخ 
 صدورها

 

 اسم
 السلطان

 

 رقم حفظ 

 المرسوم
 في الدير

 

 االبعاد 

 بالسنتيمتر

 

 المادة

المكتوب 

 عليها

 

عدد 

 االسطر

 

 تاريخ الوثيقـــة 

 ه١٥٦محرم ١۳ ١١ ورق ١۳,٥×  ٠٥٤  ١١ قطز ١
 (م۳٤/١١/١١٥١)

 ه١٥٦ذي الحجة  ١ ١١ ورق        ١۳3٥×  ١۳١  ١٦ بيبرس ١
 (م١١/١١١٤/١۳)

 ه١٥١شعبان  ٦ ١٥و١ ورق ١١3٥×  ۳٦٤  ١١  ۳
 (م٦/١/١١١١)

 ه١١٤رمضان  ١١ ١٥ ورق ١١3٥×  ١٥١  ١١  ٠
 (م١١/٠/١١١١)

 ه١٦٠شوال  ١٤ ٥١ ورق ١٠×  ۳١٠   ١١ قالوون ٥
 (م١١/١١/١١٦٥)

 ه١٦١ذو القعدة  ١١ ۳١ ورق ١٠×  ١۳١   ٠٦  ١
 (م١١/١١/١١٦٦)

 ه١١٤صفر ٥ ۳٦ ورق ١۳3٥×۳٤١3٥ ١٠ خليل ١
 (م١/١/١١١١)

١٥  ٦ 
 +١١۳ 

 ١×  ١٥١۳,٥ 
   ١  × ١١۳ 

 ه١١١ربيع أول  ٥ ١٠ ورق
 (م١٥/١/١١١١)

بيبرس   ١
 الجاشنكير

 ه١٤٦ذو القعدة  ١١ ۳١ ورق     ١۳×  ١٤۳   ۳١
 (م١/٥/١۳٤١)

الناصر  ١٤
 محمد 

 ه١١٤ربيع الثاني ١١ ٥١ ورق ١۳×  ۳٦٥   ۳۳
 (م١/١/١۳١٤)

 ه١٠٤أولجمادي ١٤ ١١ ورق ١٠×  ١٤٤   ۳٠  ١١
 (م١١/١۳۳١/١۳)

 ه١٠٦ربيع الثاني٥ ١١ ورق ١۳  × ١١١   ۳٥ حاجي ١١
 (م١٥/١/١۳٠١)

الناصر  ١۳
 حسن

    ١١   ورق ١٠×  ١١۳3٥  ۳١
 ١٦و
 ١٠و

 ربيع الثاني ١٤
 ه١٠١

 (م٦/١/١۳٠٦)
 ه١٥٤رجب  ۳ ١٠ ورق        ١۳3٥×  ١۳١  ۳١  ١٠

 (م١١/١/١۳٠١)
 ه١٥٤رجب  ٥ ١٦ ورق        ١۳3٥×  ١١١  ۳٤  ١٥

 (م١١/١/١۳٠١)
 الصالح ١١

 
 
 
 

 ه١٥١ذي الحجة  ١ ٥٤ ورق         ١۳3١×  ٠١١  ۳٦
 (م١٤/١/١۳٥١)
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   ١١ 
 
 

 صالح
 

۳١ 
 +٠٤ 

  ١٠×  ١٤٤ 
    ١٠×  ١٤ 

 ه١٥٠شوال  ١١ ١١ ورق
 (م١٥/١١/١۳٥۳)

١٦ 
 

 * ١١٥ شعبان
 +١١١ 

    ١×  ١٦۳ 
  ١٠×  ١٥٦ 

 ه ١١٥القعدة ذو  ١٤ ١١ ورق
 (م٥/١۳١٠/۳)

 ه١١٤شوال  ١٤ ٠١ ورق ١١3٥×  ١٦٤  ١١ برقوق  ١١
 (م١١/١٤/١۳٦٦)

 ه١١١)   (  ١ ۳١ ورق ١١×  ١١١    ۳١  ١٤
 (م١۳١٥-١٠/-/-)

 ه٦٤٤شعبان  ١١ ٦۳ ورق ١١3۳×  ١١٤  ٠٥  ١١
 (م٥/٥/١۳١٦)

 ه ٦٤٠أول صفر  ٦٠ ورق ١٠×  ٦٥٥    ٠١ فرج ١١
 (م١٤/١/١٠٤١)

 ه٦٤٥أول رجب  ۳١ ورق ١۳3٥×۳۳١3٥ ٠١  ١۳
 (م١٥/١/١٠٤١)

المؤيد  ١٠
 شيخ

 ه٦١٥ذي الحجة  ١٤ ١۳٥ ورق ١٠×  ١٠٤٤  ٠١
 (م١٠١۳/١۳/۳)

 ٥٤ جقمق ١٥
 +١١٠  

 ١٠×  ١٤٥3٥       
     ١٠×  ٦ 

 ه٦٥٤رمضان  ١٠ ۳١ ورق
 (م١/١٠٠١/١۳)

 ه٦٥١رجب  ١ ١٥ ورق ١٥×  ١٠     ٥١ إينال ١١
 (م١/١/١٠٥۳)

 ه٦١۳رمضان  ١٠ ۳٦ ورق ١٥3٥× ١٤١   ٥١  ١١
 (م١٥/١/١٠٥١)

 ه٦١١محرم  ٥ ١١ ورق ١١×  ١١۳    ٥١ خشقدم ١٦
 (م۳٤/١/١٠١١)

 ه٦١٤محرم  ١٥ ١٥ ورق ١١×  ١١٤    ١١  ١١
 (م١١/١/١٠١١)

 ه٦١١محرم  ١٥ ١١ ورق      ١١3١×  ١٥٦  ٥٥  ۳٤
 (م١١/٦/١٠١١)

 ه٦١١محرم  ١١ ۳٠ ورق ١١×  ١١١3٥  ٥١  ۳١
 (م۳١/٦/١٠١١)

 ه٦١١محرم  ١٥ ١٦ ورق ١١×  ١۳٤    ٥٠  ۳١
 (م١١/٦/١٠١١)

 )     (شعبان  ١٠ ١٠ ورق ١١×  ١١١    ٥۳  ۳۳
جمادي األول ١١ ١١ ورق ١١×  ١١٦    ٠٠ تمربغا ۳٠

 ه٦١١
 (م١/١/١٠١١)

 ه٦١۳محرم  ١ ١٦ ورق       ١١3۳×  ١١١  ١١ قايتباي ۳٥
 (م١/١٠١٦/١۳)
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 ه٦١۳محرم  ١١ ۳٤ ورق ١١×  ١١١    ١١  ۳١
 (م١/٦/١٠١٦)

 ه٦١٠ربيع ثاني  ١۳ ۳٠ ورق               ١١3٥×١٤١3٥  ١١  ۳١
 (م١٤/١٤/١٠١١)

 ه٦١٥شعبان  ١۳ ١١ ورق ١١×  ١١١    ٥٦  ۳٦
 (م٠/١/١٠١١)

۳١٤  ١ 
 

 ه٦١١شعبان  ١۳ ٠١ ورق ١١×  ١١١   
 (م٠/١/١٠١١)

 ه٦١١األول  ربيع ١ ۳١ ورق ١١×  ١١٤    *٥١  ٠٤
 (م١٠/٦/١٠١١)

 ه٦١١ربيع األول )  (  ١١ ورق ١١×  ١٦٥    ٥١  ٠١
 (م٦/١٠١١)    /

 ه٦١١ربيع ثاني  ١ ١٠ ورق ١١×  ١۳١    ١١  ٠١
 (م١٤/٦/١٠١٠)

 ه٦١٤محرم  ١٦ ١١ ورق          ١١3٦× ١١١   ١٠  ٠۳
 (م٠/١/١٠٦٥)

 ه٦١٤شوال  ١٦ ١٦ ورق         ١١3٥×  ١١٥  ١١  ٠٠
 (م١٦/١٤/١٠٦٥)

 ه٦١١رجب  ١١ ۳١ ورق ١١×  ١٦١    ١١  ٠٥
 (م١١/١/١٠٦١)

 ه٦١١شعبان  ١۳ ١١ ورق         ١١3٥×  ١١١  ١١  ٠١
 (م١٠/٦/١٠٦١)

 ه٦١١جمادي األول  ١ ١٦ ورق ١١×  ١١٥    ١٦  ٠١
 (م٥/١٠٦١/۳)

 ه٦١١جمادي األول ١١ ۳٤ ورق          ١١3٥×  ١١٤  ١٥  ٠٦
 (م١٤/٥/١٠٦١)

 ه٦١۳رجب  ١١ ١٠ ورق ١١3٥×  ١١١  ١٥  ٠١
 (م١١/١/١٠٦٦)

 ه٦١۳ذي الحجة  ١١ ٠١ ورق ١١3٥×  ١٥٦  ١٤  ٥٤
 (م١٠/١١/١٠٦٦)

 ه٦١٠شوال  ١ ۳٥ ورق ١١×  ١١٤    ١١  ٥١
 (م١/١٠٦١/۳)

 ه٦١٥جمادي األول ١٦ ۳١ ورق ١١3٥×  ١١١  ١١  ٥١
 (م١/٠/١٠١٤)

 ه٦١١ذي القعدة  ١١ ١٠ ورق ١١×  ١١۳    ١۳  ٥۳
 (م۳٤/١/١٠١١)

 ه٦١٦ صفر ١٥ ۳٤ ورق ١١3٥× ١١٥  ١١  ٥٠
 (م١/١/١٠١١)
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 ه١٤١جمادي الثاني ١٦ ١۳ ورق ١١× ١١٠   ١٠  ٥٥

 (م١٠١١/۳/١٠)
 المرسوم ناقص الجزء ١١ ورق ١١3٥×  ١٤٤  ١٦  ٥١

 .المؤرخ 
قانصوه  ٥١

 الغوري
 ه١٤١ذي الحجة  ٠ ١٦ ورق ١١3٥×  ١١١  ٦٤

 (م١/١٥٤١/ ١٤)
 ه١١٤صفر  ١٤ ۳٤ ورق ١١3٥×  ١۳٤  ٦١  ٥٦

 (م١/١٥٤٠/١۳)
 ه١١٤جمادي األول  ١ ١١ ورق ١١3٥×  ١٥١  ٦١  ٥١

 (م١٥/١٤/١٥٤٠)
 ه١١٤أول شعبان  ۳٠ ورق ١١3٥×  ١٤١  ٦۳  ١٤

 (م١/١/١٥٤٥)
 ه١١٤رمضان  ١ ١٥ ورق ١١×  ١١٠    ٦٥  ١١

 (م١/١٥٤٥/١۳)
 ه١١١شعبان  ١١ ١١ ورق ١١3٥×  ١٦٥  ٦١  ١١

 (م٦/١/١٥٤١)
 ه١١١رمضان  ١۳ ۳١ ورق ١١×  ١١٦    ١٥  ١۳

 (م١/١/١٥٤١)
 ه١١١أول ذي القعدة  ١٦ ورق ١١3٥×  ١١٠  ٦٦  ١٠

 (م١٥٤١/۳/١١)
 ه١١١محرم ١١ ٥١ ورق ١١×  ٠٤٠    ٦١  ١٥

 (م٦/١/١٥٤١)
 ه١١۳جمادي الثاني ١٦ ۳٥ ورق ١١3٥×  ١۳٠  ١٦  ١١

 (م١٥/١٤/١٥٤١)
 و١١ ورق ۳١×  ٠١    ١۳  ١١

١۳ 
 ه١١٠محرم  ١
 (م١٤/٥/١٥٤٦)

 ه١١٠صفر  ١١ ۳٠ ورق ١١×  ١۳٤    ٦١  ١٦
 (م١١/١/١٥٤٦)

 ه١١٥سنة ٤٤٤ ۳٦ ورق ١١3٥×  ١٦٥  ١٤  ١١
 (م١٥١٤-١/-/-)

 ه١١٦ربيع الثاني  ١ ١١ ورق ١١3٥×  ١٦١  ١١  ١٤
 (م١١/١/١٥١١)

 ه١١٦ربيع الثاني  ١ ۳١ ورق ١١×  ١١٥    ١۳  ١١
 (م١١/١/١٥١١)

طومان  ١١
 باي

 ه١١١ذي القعدة  ١١ ٠٠ ورق ١١×  ۳٤٥    ١٤٤
 (م١٠/١/١٥١١)
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 اهـامحـتـووالمـراسـيـم 

 (١٧) ١مرسوم رقم 

 لسلطان قطزل

 (المظفر سيف الدين)

- (  1258)ه 657اا القعدة  17

 ( 1261)ه 658اا القعدة  15

ذذت . ه658ف مذذس مثذذر  عذذا  هذذدج  ذذأل الثالذذ     ةاللذذولذذ  اإُمويق
(13)
. "بمنطقذذة الذذدير 

ا ذرا أ وأال يُ تمذوا  ذأل رذألن حاإ را  جهحذان ديذر طذوج اذينانأ وبذين يُقذاب توا حوهيهت يُ 

بذت يذيمر بالث ذا  عتذ  أوقذا هتأ وعذد  ال عذرج . ا ل تل المنطقة ال أل يةونون  يها راما إ

منذ  لذ  الذحمدأ  مذا يإلهت بيية مرايقاا وال ي طاول عتيهت أاد عنذد اذ رهت ووهذولهت 

االع دان عتذيهت وعتذ   نا ةذهت وأديذرتهتأ وعتذ  بةذاتينهت ون ذيتهت و ذرومهت وبمذاجهت 

مذوا بذيا رذألن عتذ   وعجعهت وأجاضذيهت و ذ  مذا هذو بااذمهت وموقذن عتذيهتأ وأال يُت  

يمي  ما اح  ا رط ممذا لذت تجريذت عذاداتهتأ مذس جاذو  وعشذوج ومقااذماا ممذا تن جذت 

وبذذذيال يُرذذذاي قوا  ذذذأل . د والمرااذذذيت الةذذذتطانيةشذذذهد بذذذالل  ذذذ  العهذذذوأجاضذذيهتأ  مذذذا تُ 

وعتذ  الذوالة أن . لذ  ن يذ  الذدير م ذ  أجادواإمةا نهتأ وال يُمن    ماذوهت مذس الذاهاب 

ت منهتإيعمتوا عت    .عادة    ما يُةر 

 الرايت الرامس   هللا  بةت                      1

 [      ]    اما بعد امد هللا عت                        2

 قط                       3

 يم ث   االمر  العال   االميرل  اع ط  هللا                        

 واليتوة والةتت عت  ايدنا مثمد                      2

 ]             [ام ث  االمر العال  اعمط هللا                                                         

 ابحم  بديوان الويت الحثرل          ابحم  بالديوان المعموج       ان ران هللا تعال             

 ان  ران  هللا  تعال                   ان  ران  هللا  تعال                 

 نحيت الم يوو بالورامة والش اعة أ                      5

 م             ابحم         ابحم                       ابحمابحم                  ابح      

 ]والثمد ل عت  منت    الثمد ل عت  ]       [     الثمد ل عت  ااةانت      باطنت عاي           

 ن ل)

 (*الثمد ل ا  امدط]   [ الثمد ل عت   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 
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 ابحم

 بالديوان  المعموج  ب يجي   تاا   المثر   المحاج 

  ر االاوندجية  المثرويانة  بمان  ضمةيس  بث

 ]         [و    

  أل الدنيا واآلضرة أ وعت  نلت                       6

 ن ل)

 (*الثمد ل ا  امدط الثمد ل

 واهثابت الايس اض   عتيهت ات                        7

 الجملة ال اضرة أ  تما اتانا هللا الثمد                       8

 ن ل)

 اا ي ان المحاررة بديوان

 (*بث ر االاوندجية  المثروي

 مس العدل الال اضثم ان ةنا عتيت مجحولة أ                       8

 واالاةان الاا ما برام اااديثت                     11

 منا مةموعة وعنا منقولة أ                     11

 ا عتيهتال عال ي  قد الرعية انو                     12

 وار اقا أ وين ر    اموجهت ن را                     13

 موي  لها ان  اما واتةاقا أ                     12

 ولما  ان االااق ة والرهحان                     15

 بطوج اينا أ ممس يج  ان تث   لهت                     16

 ن ل                ن ل                                    

 المعموجة                ديوان الن ر الةعيد]         [ بديوان             

 العهود وترع  أ ويما وا بثةس                       17

 الن ر الال يد   عنهت ضرا أ ويجت  لهت ن عا أ                       18

 ال  المولولجات باالمر الع                       18

 الةتطان  المتو  الم  رل الةي                         21

 رر ت هللا واعمط وان اط وامراط                       21

 ان يجروا    اموجهت عت  عوا د االاةان أ                       22

 ال   تق    والحر الاا ير   عت  عطن                       23

 موليت بردا مس الش ان م و ا أ وان يقاب                        22

 ه يرهت و حيرهت باالا را  أ ويعامتوا                       25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 
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 باالنياع الال ال ي تت ااد وال                       26

 يرا  أ تورمة ل تل الجهة ال   هأل مث  ال قدي                        27

 والحقعة المحاج ة ال   رر هاوال ع يت أ                        28

 هللا تعال  با رط لها  أل القرنن الوريت أ                       28

 وان يشد مس نوابهت ومة  دميهت وم ير يهت                       31

    اموجهت أ ويةاعدوا  أل اوقا هت                       31

 عتقاتهت أ المةاعدةوااحااهت ويمي  م                        32

 ال   تقر  بانشرا  هدوجهت أ وان                       33

 ال ي عرج ال  ااد منهت عند وهولهت                       32

 ال  الحمد أ وال يم د االيدل باال                       35

 ال  جا م منهت وال غاد أ وال ي ير                       36

 عتيهت  أل بيعهت ودياجهت وبةاتينهت                       37

 ويمي  ما هو منةوب اليهت                       38

 وموقوع عتيهت وال يت موا  أل يمي                        21

 الل بما لت تجرل بت عاداتهت مس مقاامة                       21

 ان يثمتوا  أل المةامثاا أوال غيرها و                       22

 بالثقوت والراو  والمقااماا أ                       23

 واالعشاج والمقاطعاا أ عت                        22

 عوا دهت الجاجية أ وما تشهد بت ال واقي  الشري ة                       25

 ال  نضر وقم الةتطانية أ المة مر العم  بها                       26

 وال يرايقوا  أل مةا نهت أ وال يمن                        27

  ماوهت وال لقاطهت مس العحوج                       28

 لن يتهت أ م   اجادوا ومهما ارت لهت  تيطتحت                       28

 االوالة ولياضاوا العادل عتيهت باعادة م                       51

 ارقت منهت اليهت واحي  الوالة                       51

 والنواب بالشرقية وايتة والقت   وااا                        52

 الطوج ومقطع  الةاا  و اجان                       53

 االن هان بثومت أ والعم  بمق راط وبرامت أ                       52

 بعد العممة الشري ة اعمط وبحوتت أ بثيف                       55

 يثحم مثتت أ              ان ران هللا تعال                        56

 المحاج [/  المثر /]و         ال الف  عشر  مس                         57

 انة  بمان  وضمةيس  وا ما ة                       58

 الثمد  ل  وادط             وهتواتت  عت   ايدنا  مثمد  نحيت  ونلت                  58

 وهثحت  واممت                                 61

61                                                  ]         [ 
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 (١١) ٢مرسوم رقم 

 لسلطان بيبرس البندقاويل

 (الظاهر ركن الدين)

- (  1261)ه 658اا القعدة  15

 ( 1278)ه 676مثر   28

ذذت . ه658اا الثجذذة عذا   هذدج  ذذأل الةذذاب  مذذس     لذذ  والة ونذذوابإُمويق
(12)
المنذذاط   

بهذذاا  لذ   ذ  متذأل وامذألأ وي ذ إوهذيهت باياةذان يُ . المذا وجة  ذأل المراذو  الةذاب 

 امذذر الةذذتطانأ ولذذت ي عذذدوا اذذدودهتأالرهحذذان الذذايس لذذت ي ذذالن أاذذد مذذنهت القذذوانيس وأو

 وأنذت ال ضذذوع مذذنهتأ وأنهذت مذذيمونون الجانذذ أ وأن أاذذاق ة وجهحذان ديذذر طذذوج اينذذـان

ينطحذذ  عتذذيهت  ذذ  مذذا اذذح  قولذذـتأ وهذذـت ان ذذردوا  ذذأل الذذل الموذذان الموذذر  مة ينةذذيس 

وجد مذس أوامذر بذت يوذرج بعذد الذل مذا . دمون المةذاعدة لوذ  عا ذر ومةذا رب توتهتأ ويق

 (.17) 1جقت  أل الراو  الةاب  

 المتو   ال اهرل                                         1

 الرايت  الرامس  هللا  بةت                       2

 ما الت بتما بعد امد هللا عت  ا                       3

2                                      ]             [ 

 يم   االمر العال  اع ط هللا

 ل]  [ااةانأ وعتت مس ام نان عت                           5

 ليم ث  االمر العال  رر ت هللا تعال 

 ابحم  بديوان الن ر عت              ابحم  بديوان الن ر عت 

 ]                        [الدواويس المعموجة       ان ران هللا تعال        االعمال الشرقية       

 مير المثرواة   ان ران هللا تعال ان ران هللا تعال      ب

 انةان أ وان ت ايرا االديان أ                      6

 ابحم             ابحم                         ابحم        ابحم                        ابحم

ثمد ااةانت   ال ت ثمد هللا عال]  [    ا   ال و   عتيت   باطنت ثمد هللا نعما ت   وال ثمد هللا عت ال

 ااةانت هللا عت 

 (ابحم

 تنعم ثمد هللا عت ال**)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بطول المراو  يةرمو وب عت  هام  الجان  ا مقط  )**( 
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 ابحم

 ]         [باالعمال الشرقية 

 بديوان اا ي ان المحارر

 ]                         [ 

 تنعم ثمد هللا عت ال

 نا  مثمد  الال  نة   هللا] [واليمة  عت   ايـ                       7

    أ واض  بشريع ت الشرا                       8

 الحد  بما ا هرتت معج اتت مس الحدا   أ                       8

 هت   هللا  عتيت  وعت   نلت  وهثحت  همة  ت وال                      11

 توال  ال يوث الهوام  أ  انا لما اتانا                     11

 وا  أهللا مس متل اا ث  بالعدل الد                     12

 واا وي  بال ر  ان تثمدط وتشورط                     13

 الةنة االنا  أ ن وض  االاةان                     12

 ال     مت  وامىهنا لث   اضوة                     15

 المؤمنيس وهنا لرعاية العهد والاما  أ                     16

 س  ان اقربهت لتايس نمنوا مودةال ايما م                     17

 واعط هت عت  جهحانية لت ي جاوع ااد منهت                     18

  يما قرجط االمر الشرين لت وادط                     18

 ووقن عند االموج المشروطة أ                     21

 وعرع االاحاب ال   ه  بت وبامثالهت                     21

 منوطة أ ولما  ان االااق ة والرهحان                     22

 بطوج اينا بهاط المثابة واناب هت ال                      23

 هاط االموج ضير انابة وقد ان ردوا بالل                     22

 الموان الشرين مة انةيس بالواشة أ                     25

 مونة منهت الحطشة أ يحالون القرلما                     26

 لو  باد وااضر وعا ر واا ر                     27

 جات باالمر العال  المولول الةتطان                      28

 المتو  ال اهرل الر ن  ال عالم عواط ت                     28

 ة أرامتة أ ونعم ت لتقري  والحعيد واهت                     31

 ان يوا وه  العدل بهت ضيرا أ وال يه رت                     31

 ااد لهت بيعة وال يؤال ديرا وان توون ارم هت                     32

 مث و ة واموجهت بعيس االه ما  متثو ة أ                     33

 وعيشة اااق  هت وجهحانهت المشاج اليهت                     32

    واقن عتيت ممس تقد ]     [ مر هة                      35

 مس نواب الموال  المتو  الشهدان م شحة                     36

 وان يشد مس نوابهت ومة  دميهت وم ير يهت                        37

 ااوالهت ويةاعدوا عت  ميالم اوقا هت                     38
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 وااحااهت ويمي  تعتقاتهت وار الهت                     38

 وان ال ي عرج ال  ااد منهت عند وهولهت                     21

 ال  الحمد وجيوعهت وال يقابتوا اال                     21

 بثةس هنيعة وال ت ير عتيهت    بيعهت ودياجاتهت                     22

 عادة أ وال يعامتوا وبةاتينهت                     23

    ن يتهت و رومهت وبماجهت وعجوعهت                     22

 واجاضيهت بما ي الن لهت اجادة أ و الل يمي                      25

 ما هو منةوب اليهت وموقوع عتيهت وال يت موا                     26

 بت مس مقاامة أل يميعت بما لت تجرل عادة                      27

 وال غيرها وان يثمتوا  أل المةامثاا                     28

 بالثقوت والراو  والمقااماا                     28

 واالعشاج والمقاطعاا عت                      51

 عوا دهت الجاجية أ وما تشهد بت ال واقي  الشري ة                     51

 الةتطانية أ المة مر العم  بها ال                      52

 ن ل                              ن ل

 المعموجة]        [ بديوان الن ر الةعيد          بديوان 

 نضر وقم وال يرايقوا  أل مةا نهت وال                     53

 يمن   ماوهت وال لقاطهت                     52

 مس العحوج لن تهت م   اجادوا ومهما ارت                     55

 لهت  تيطتحت الوالة ولياضاوا الجانأل                     56

 عتيهت باعادة ما ارت منهت اليهت                     57

 واحي  اوالة والنواب بالشرقية وايتة                     58

 قطعألوالقت   وااا  الطوج وم                     58

 الةاا  و اجان االن هان بثومت والعم  برامت                     61

 بعد  العممة  الشري ة  وبحوا  عتمت                     61

 و      أل  ااب   اا  الثجة                           62

 مس  انة  بمان  وضمةيس  وا ما ة                           63

 باالراجة  الوريمة  االتابوية  ال اجاية  اعمها  هللا  تعال                      62

 وادط           وهمتت  عت   ايدنا  مثمد  ونلت  وهثحت  هللا  ثمدال       65

 واممت
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 (٢٢) ۳مرسوم رقم 

 لسلطان بيبرس البندقاويل

 (الظاهر ركن الدين)

اذممة "و رذ   ممتذو أل ااذمت ب يذو. ه658هدج  أل الثامس مس رعحان عذا      

 .ن ن يتت مس الراو إع احوييمر . يقيت بالطوج ولت ن ي   يها" الشوبوأل

 بيحري                                            1

 جات  باالمر  العال   المولول  الةتطانأل                               2

 العال   اعمط  هللا  تعال يم ث   االمر                               

 المتو   ال اهرل  الر ن   ااعدط  هللا  تعال                                3

 ام ث   االمر  العال   اع ط  هللا  تعال                              

 ]                [ابحم  بديوان  الن ر  عت       

 [(*** ]      باالراجة الوريمة االتابوية )

 اممة الشوبو ]        [ ان يجرل                                2

 عت   نعمت  هللا  ثمدالالدواويس المعموجة  ان ران هللا تعال        

 ]                 [عت  ما بيدط مس ال واقي  المة مرة وال يموس ااد                                5

 ابحم                ن ل                         ابحم           ابحم                

 ]         [عت  ال و        ثمد هللاالعت  نعما ت     ثمد هللاالو    ال و   عتيت     ثمد هللاال

 ابحم                 ابحم

 عت  ثمد هللاالعت  ااةانت      ثمد هللاال

 وال مس  تت وال مس الثين عتيت والنواب  ا ة                               6

 ابحم)

 (*عت  نعمت ثمد هللاالو 

 ]                           [يع مدون                                7

 ن ل                               ن ل

 ]     [بديوان الن ر  ]      [  المعموجة    ]     [  بديوان  

       أل  بامس  رهر  رعحان  المحاج                                                     8

 ا ما ة] [ انة  تة   وضمةيس                                                      8

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو اطر )***( 

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 
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 مراو  باع ان ن يتت           لةممة الشوبو                                                     1

 مس الم اج  ون يتت            اوق ت الدير                                                  2

 الرايت  الرامس  هللا  بةت                                                     3

  الممتو                                               2

 اممة الشوبو               يقح  االجج وينه                                                   5

 ]    [ان الممتو  جي  هتعو  ولت ن   بالطوج                                                   6

  ]      ج ولت ن   بالطوج وهو مقيت بالطو                                                  7

 واوال الممتو  مس هدقة]                   [                                                   8

 توقي  لهت ان]               [ موالنا الةتطان                                                   8

 ال يعاجج المممتو  ون تت الما وجة وان ال يجرل                                                11

 عت  ما بيدط مس تواقي ]           [ عت  الةنس                                                 11

 وان اليعاجج ب تت وال بثين                                                12

13                                                ]                                     [ 

12                                                              ]        [ 

 ]                [والثمد ل وادط                                                 15

 

 (١١) ٤مرسوم رقم 

 لبندقاويلسلطان بيبرس ال

 (الظاهر ركن الدين)

ذذذت . ه671مذذذس جمرذذذان عذذذا   هذذذدج  ذذذأل الثذذذانأل عشذذذر     النذذذواب ووالة "لذذذ  إُمويق

يطتذذ  مذذنهت معامتذذة أاذذقن ديذذر طذذوج اذذينان  بذذاالا را  الوايذذ  لذذتأ  مذذا  ".ا عمذذال

ذ  اومهذا  ذأل  تثوت بالل العوا د القديمة المةذ مرة والمع ذرع بهذاأ وال ذأل يجذ  أن يُراع 

 .ويثاج    مس ي الن الل.    ا اوال

 الرايت  الرامس  هللا  بةت                                    1

 المراو   باالمر  العال   المولول                      2

 بيحري                                  3

 يم ث   ال    الشرين

 الةتطان   المتو   ال اهرل                      2

  ث   االمر  العال   اعمط  هللا  تعال يم

 ان  ران  هللا                    ابحم بديوان الن ر عت  الدواويس المعموجة

 تعال                        بالشا  المثرواة
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 الثمد  ل   ا    تو    عتيت                                               ان  ران  هللا  تعال 

 الر ن   ايراط  هللا  باالاةان أ                     5

 ن ل                             ابحم                             ابحم

 والثمد  ل  عت   ااةانت]       [      بديوان  اليثحة  الشري ة       والثمد  ل  

 الثمد  ل  عت   نعما ت

 ابحم)

 ]            [بديوان   

 المثرواة]    [   

 (*والثمد ل رور النعمت 

 (ابحم                           

 والثمد ل الوااد الث **)

 وادان لطت  جام ت اا ر االديان                     6

 ابحم

 المثرواة]            [  بديوان  

 الثمد ل رور النعمت

 ابحم

 

 (٢٢) ٥مرسوم رقم 

 لسلطان قالوونل

 (نصور سيف الدينالم)

- (  1178)ه 678جي   12

 ( 1281)ه 688اا القعدة  6

ذذذذت . ه682س مذذذذس رذذذذوال عذذذذا  هذذذذدج  ذذذذأل العشذذذذري     الذذذذوالة والنذذذذواب "لذذذذ  إُمويق

بذذت . وهذيهت بااله مذذا  بياذاق ة وجهحذذان طذوج اذذينانيُ .  ذذأل منطقذة الذذدير" والم يذر يس

. رم هتأ وااله مذا  بذيموجهتييمر بعد  االع دان عت   نا ةهت وأديذرتهت وعذد  ان هذا  اذ

 (.17) 1 ما يورج بعد الل ما وجد مس أوامر  أل المراو  جقت 

 الرايت  الرامس  هللا  بةت                      1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 

 .بطول المراو  يةرمقط  مو وب عت  هام  الجان  ا )**( 
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 جاو   باالمر  العال   المولول                      2

 قمون                 3

 الةتطان   المتو   المنيوجل                      2

 يع مد     5

 الةي أل ان اط هللا باالاةان أ                      6

 ويع  عواج ت رامتة لةا ر                      7

 االديان أ ان يواوه  باالااق ة                      8

 والرهحان أ المقميس بطوج اينا                      8

 وال يؤال لهت دير وال بيعة                    11

 وان توون ارم هت مث و ة أ                    11

 واموجهت بعيس العناية متثو ة أ                    12

 وان يشد مس نوابهت ومة  دميهت                    13

 وم ير يهت أ ويةاعدوا عت                     12

 ميالثهت واوقا هت وااحااهت                    15

 ويمي  تعتقاتهت أ وال                    16

 ي عرج ال  ااد منهت عند                    17

 وجودط ال  الحمد وجيوعت بااية                    18

 وال يقابتوا اال باال را  واالاةان أ                    18

 توا    بةاتينهت و رومهتوليثم                    21

 ون يتهت وبماجهت وعجوعهت واجاضيهت                    21

 عت  عادتهت الشاهد بها الديوان أ                    22

 المعموج المة مر اومها ال  نضر وقم                    23

 وعت  ال وقي  الشرين الةتطان                     22

 الاا بايديهت الثابم اومت وال                    25

 يرايقوا  أل مةا نهت وال يمن                     26

  ماوهت ولقاطهت مس                    27

 العحوج لن يتهت م   اجادوا ومهما                    28

 ارت لهت  تيطتحت الوالة وليطتحوا                    28

 الةاجت باعادة ما ارقت لهت                    31

 وان يثمتوا  أل الثقوت والمةامثة والراو                     31

 والمقااماا واالعشاج والمقاطعاا                    32

 عت  ال واقي  الشري ة الةتطانية                    33

 الثاب ة المة مر اومها ال  نضر وقم                    32

 امم لهت    الل يميعت عت  ال وقي                     35

 الشرين الةتطانأل وامران                    36

 بثومت وعمم بنيت واحي  الوالة                    37
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 والنواب والم ير يس بالشرقية                    38

 وايتة والقت   وااا  الطوج                    38

 ومقطع  الةاا  العم  بمرمون                    21

 هاا المراو  العال  والعممة                    21

 الشري ة اعمط وبحوتت واجة بت                    22

 ان  ران  هللا  تعال                              23

          العشريس  مس  روال                      22

 المحاج      انة  اجب   وبمانيس  وا ما ة                         25

 اة   االمر  الشرين                    26

 باراجة  المجت   الةام   االميرل                          27

 االا هةمجل  الثةام                           28

 عمط  هللا  تعال اا اا  الداج  العالية    ا                          28

 الثمد  ل  وادط     وهتوتت  عت   ايدنا  مثمد  نحيت  وهثحت           51

 اةحنا  هللا  ونعت  الو ي                      51

 

 (٤١) ٢مرسوم رقم 

 لسلطان قالوونل

 (المنصور سيف الدين)

ذت . ه687اا القعذذدة عذا  هذدج  ذأل الةذذادي عشذر مذس      ان والنذذواب  مذراا"لذذ  إُمويق

والوالة والشاديس
(15)
وهذيهت برعايذة يُ  ".بالذدياج الميذرية والذحمد الشذامية والم ير يس 

جهحذان ديذذر طذذوج اذذينان وااله مذذا  بهذذت بذذت ييمرب ع ذذا هت مذذس الراذذو  الم روضذذةأ وأال 

ل أو اذرقةأ والذذل عتذ  مذا يذذان  ذأل هذذاا ل عتذيهت بذذيا أا  ي تمذوا  ذأل رذذألنأ وأال  يُع  ذد  

 .ل  تجديد هاا المراو  بآضرإاية وأنت ال ا. طانألالمراو  الةت

 الرايت  الرامس  هللا  بةت                           1

 اليالث          مثالنا  هاا  لمس  يقن  عتيت  مس     2

 قمون                    3

 المجال  الةامية االمران االيمن                      2

 المجاهديس الم  اجيس المقدميس                      5

 النواب والوالة والشاديس                      6

 والم ير يس بالدياج الميرية والحمد                      7

 الشامية ادا  هللا اعدهت                      8
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 واي ل امدهت ي رمس اعممهت                      8

 انا  قد  جامنا  لهت  ان  ي قدموا  بثم                     11

 يماعة الرهحان بطوج اينا                    11

 و قهت هللا تعال  عت  اوت ال وقي                     12

 الةتطان  الال بايديهت منا                    13

 المة مر الثوت ال  نضر وقم  يما                    12

 ترمنت مس الوهية بهت والرعاية                    15

 لهت واالع ان مس الم اج  أ                    16

 وال و ير مس الم الت أ وان ال ينق ]          [ و                    17

 وال ين ل وال ينة  اومت وال ي اول                    18

 ا وال تم د اليهت ايدل االطم                    18

 والررج وال يةتل بهت اال                       21

 ]        [طري  يثم   يها                     21

  تيع مد الل وهللا المو                      22

 ان  ران  هللا  تعال                             23

       أل  اادي  عشر  ال  القعدة                         22

 انة  اح   وبمانيس  وا ما ة                             25

 اة   االمر  الشرين                                  26

 ام ث   الممتو   االمر  المطا      ان اط  هللا  تعال                

 جاالة مجت  االمير االي ]          [            27

 ]         [بهان الديس ]          [ المجاهد                         28

 المنيوجل ادا  هللا ع ط                              28

 الثمد  ل  وادط     وهتوتت  عت   ايدنا  مثمد  نحيت  ونلت  وهثحت  واممت                 31

 اةحنا  هللا  ونعت  الو ي                            31

 الشرين  رر ت  هللا  تعال ]          [                  

                ]          [ 
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 (٢٤) ٧مرسوم رقم 

 لسلطان خليلل

 (األشرف صالح الدين)

- (  1281)ه 688اا القعدة  6

 ( 1282)ه 683مثر   15

ذذت . ه681م  مذذس هذذ ر عذذا  هذذدج  ذذأل ال ذذا     النذذواب والذذوالة والشذذاديس ا"لذذ  إُمويق

وي وذذرج  يذذت مذذا وجد مذذس  ".بالذذدياج الميذذرية والذذحمد الشذذامية لن ذذاج والم يذذر يسوا

 (.28) 6أوامر  أل المراو  الةاب  جقت 

 االات  الشرين                                            1
 مثال مطت  بثم  جهحان طوج اينا عت  اوت                        2

 ] [ل واقي  الوريمة ال   بايديهت المة مرة الثوت ال  نضر وقـا                        3

 الرايت  الرامس  هللا  بةت                                       2

 مثالنا هاا لمس يقن عتيت                                       5

 ضتي   بس  قمون                                    6

 مس المجال  الةامية االمران                      7

 يع مد الل                  يم ث  االمر العال  اعمط هللا تعال 

 ليع مد الل                                          ام ث  االمر الشرين

 االمر الشرين     ابحم                      ابحم يع مد

 اليثحة  الشري ة]     [    عت   نعم ت      بديوان  انة  تةعيس  وا ما ة    الثمد  ل

          ال ام   ه ر                                 الثمد  ل  عت   نعم ت

]          [ 

 االيمن المؤيديس المجاهديس                      8

 الثمد  ل  عت   منت            ابحم

 الثمد  ل  عت   ااةانت    الثمد  ل   عت   نعم ت]          [    ]      [ابحم    الثمد  ل  

 ابحم               ابحم)

 (*الثمد  ل  عت   ااةانت    الثمد  ل  عت   نعم ت

 المقدميس اال ابر النواب والوالة                      8

 ن ل                          ]     [    ن ل بالشا            ن ل بالشا            ن ل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المراو مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول )*( 
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 بديوان]       [                            بديوان ]       [      بديوان ]          [          

 المثروي          المثروي

 والشاديس والن اج والم ير يس                    11

 ن ل)

 ]       [(*بديوان 

 بالدياج الميرية والحمد الشامية                    11

 ادا  هللا ااعادهت وقرج بال اييد                    12

 اهداجهت وايرادهت ي رمس اعممهت                    13

 انا قد جامنا لهت ان ي قدموا                    12

 بثم  يماعة الرهحان بطوج اينا                    15

 ة واال را  أو قهت هللا تعال   أل الوهي                    16

 والرعاية الوا رة واالا را  أ                    17

 واالع ان مس الم اج  أ وال و ير مس ال الت أ                    18

 عت  اوت ال واقي  الشري ة أ                    18

 ال   بايديهت مة مرة أ الثوت ال  نضر                    21

 وقم وال ينق  لها اوت وال ي ير لها                    21

 جات وال ي اول عتيهت  أل الل                    22

 ويةتل بهت مس الرعاية ااةس                    23

 المةالل ويون عنهت ايدل العدوان أ                    22

 ويجرل اموجهت عت  منهد العدل                    25

 وانس االاةان أ ويع مد معهت                    26

 ما ترمنت امرنا هاا أ وي عاهدوا                    27

 الما وجيس بالوهية والمما ة والورامة أ                    28

 بعد العممة الشري ة اعمط أ                    28

 ان  ران  هللا  تعال                              31

          ضام   ه ر                             31

 انة  تةعيس  وا ما ة                             32

 اة   االمر  الشرين                             33

 باراجة المجت  العال  االميرل الاضرل                                32

 االا اال الداج العالية الثةام                                    35

 اع ط  هللا  تعال                                             36

 الثمد  ل  وادط        وهمتت  عت  ايدنا  مثمد  نحيت  ونلت  وهثحت  واممت          37

 اةحنا  هللا ونعت  الو ي                                     38

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 
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 (١١۳+٢٥) ١مرسوم رقم 

 لسلطان خليلل

 (رف صالح الديناألش)

ذذذت . ه681بيذذ  ا ول عذذا  هذذدج  ذذأل ال ذذام  مذذذس ج      ".الذذوالة والنذذذواب"لذذ  إُمويق

بذذت يذذيمر بعذذذد  . وهذذيهت بااله مذذا  با اذذاق ة والرهحذذان المقيمذذيس بذذدير طذذوج اذذينانيُ 

د نذذذوابهت ومةذذذ  دموهت  ذذذأل ةذذذاع  االع ذذذدان عتذذذيهت وعتذذذ  أديذذذرتهت و نا ةذذذهتأ وأن يُ 

 .طاول عتيهت أاد ب ير ا اا  مو اقوقهتأ وأال ي 

 االات  الشرين                     1

 مراو   ررين  بالوهية  باالااق ة  والرهحان      2

 بطوج  اينا  والشد  مس  نوابهت   أل  ضمو  اقوقهت      3

 ]   [ما رر   ]  [  و ن  االال  عنهت                                                     عـ      2

 الرايت  الرامس  هللا  بةت      5

 جات  باالمر  الشرين      6

 ضتي   بس  قمون    7

 المتول الةتطان  المتو  االرر        8

 اليما  انقاط هللا وامراط أ      8

 ورر ت واعمطأ ان ي وه  باالااق ة    11

 والرهحان المقيميس بطوج اينا وال    11

 وال بيعة وان يشديوال لهت دير     12

 منهت ومس نوابهت ومة  دميهت       13

 ميالثهت وضمو اقوقهت ويون    12

 يد مس ي عرج اليهت ب ير ا  وال احي     15

    واقن عت  مراومنا هاا مس الوالة    16

 والنواب ام ثال ما ترمنت والعم  بت    17

 ان  ران  هللا  تعال                        18

       أل  ضام   رهر  جبي   االول                18

 انة  اادل  وتةعيس  وا ما ة                            21

 باالراجة  العالية  اليثابية    21

 الوعيرية  الشمةية  رر ها  هللا    22

 الثمد  ل  وادط        وهمتت  عت   ايدنا  مثمد  نحيت  ونلت  وهثحت  واممت    23

 اةحنا  هللا ونعت  الو ي                     22
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 (۳٢) ١مرسوم رقم 

 لسلطان بيبرس الجاشنكيرل

 (المظفر ركن الدين)

- (  1318)ه 718روال  23

 ( 1311)ه 718جمران  18

ذذذت . ه718اا القعذذذدة عذذا  هذذدج  ذذذأل الةذذذادي والعشذذريس مذذذس      النذذذواب "لذذذ  إُمويق

 حذرهت بذين رذوول يُ . "د الشذامية والذدياج الميذريةبذالحم والوالة والشاديس والم ير يس

ل  الةذتطان مذس جهحذان ديذر طذوج اذينان ييذ ون  يهذا أن ةذهت بذينهت منقطعذون إج عم 

وبذذين لهذذت . عذس العذذالت  ذذأل الذل الموذذان المذذا وجأ ويقومذون بمةذذاعدة الثجذذا  وغيذرهت

يس وال ذأل تذيمر موقو ذة عتذيهت منذا القذديت وتشذهد بذالل مرااذيت مذس المتذو  الةذابق اأوقا ا 

طذالحون ويُ . بعد  ال عرج لهت  أل أوقا هتأ وعذد  إلذ امهت بييذة جاذو  أو ضذرا   عتيهذا

بذت يذذيمر ب طحيذ   ذ  مذذا . بذيال يُجذدقد رذألن عتذذيهت وأن يُث ذر   مذا وجد  ذذأل تتذل المرااذيت

لذ  أنذت ال إ اا ر مذس أاوذا   ذأل المرااذيت الةذتطانية الةذابقة والمع حذرة  ذ  وقذمأ مشذيرا 

لذ  إوبينذت ال اايذة .  أل مرمونهاأ م  الوهية بالرهحذان و ذن  ذ  ضذرج عذنهتت يير 

 .ديد هاا المراو  بآضرتج

 الرايت  الرامس  هللا  بةت      1

 مثالنا  هاا  ال       واقن      2

 بيحري   3

 عتيت  مس  مجال   الةامية  االمران      2

 االيمن  اال ابر  ال  اة  المجاهديس      5

 الموديس  االنياج  النواب  والوالة  والشاديس      6

 الم ير يس  بالحمد  الشامية  والدياج      7

 الميرية المثرواة  امجاد  االام  أ اررع      8

 االنا  أ اج ان  المجاهديس أ عمد المتو  والةمطيس أ      8

 و    هللا  تعال   مقاهدهت  أ  وادد    11

 دهت  أ  ي رمس  اعممهت  أميادجهت  ومواج    11

 ان الرهحان بدير طوج اينا انهوا ابوابنا    12

 العالية انهت منقطعون    الموان    13

 الما وج لميالم الثجا  وغيرهت وان لهت    12

 اوقا ا مة قرة بايديهت مس تقاد  الةنيس    15

 وبايديهت مراايت رري ة مس المتو  والشهدان    16

 وقم بان ال ي عرج ال  اوقا هت وال  نضر    17

 الما وجة وال يطتحوا بما ال يت مهت وال يثدث    18
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 عتيهت اادث وقد جامنا بثمتهت الل    18

 عت  اوت المراايت الشري ة الةتطانية الثابم    21

 اوما ال  نضر وقم وال يعدل مس مرمونها م     21

 الوهية بهت و ن الررج عنهت يعتمون الل    22

 ويع مدونت مس غير عدول عس اومت وال ااداث    23

 اادث لت يجرل بت عادتهت وال ااوا  ال     22

 وهللا  المو    بورمت]       [  تجديد مراو  نضر     25

       أل  اادي  وعشريس   اا  القعدة  المحاج            26

 انة  بمان  واحعما ة              27

 ة  االميرية  الةي يةباالراجة  العالي    28

 نا    الةتطنة  الشري ة  اع ط  هللا  تعال     28

 الثمد  ل  وادط        وهتوتت  عت   ايدنا  مثمد  نحيت  ونلت  وهثحت  واممت    31

 اةحنا  هللا ونعت  الو ي                       31

 

 (۳۳) ١١مرسوم رقم 

 لسلطان محمد بن قالوونل

 (الناصر)

- (  1282)ه 683مثر   18( 1)

 ( 1285)ه 682مثر   11

- (  1288)ه 688يمادا ا ول  8( 2)                               

 ( 1318)ه 718روال  23

- (  1311)ه 718روال  2( 3)                               

 ( 1321)ه 721اا القعدة  21  

ذت . ه711يذ  الثذانأل عذا  هدج  أل الثالف مس جب     الشذاديس الذوالة والنذواب و"لذ  إُمويق

لذ  الةذتطان إعتمهذت بذين رذوول ج عذم يُ . " أل منطقة الدير واا ر الم ير يس با عمال

مذس جهحذذان ديذذر طذوج اذذينان ييذذ ون  يهذا أن ةذذهت بذذينهت منقطعذون بجحذذ  الطذذوج وهذذت 

ن يدعون بالةم  لتدولةأ ويعمتذون عتذ  مةذاعدة الثجذا  وت ويذدهت بمذا يتذ مهت مذس مذا

. وطعذذا  عنذذد عذذودتهت مذذس الثجذذاع الشذذرين و ذذالل عواج يحذذ  الطذذوج مذذس المةذذتميس

ويش وون مس أن بع  قحا ذ  العربذان ي يذرون عتذيهت ويةذ ولون عتذ  مذالهتأ  مذا أنهذت 

ليذذت لذذئم يوشذذن إلذذ  الةذذتطان قاهذذديس بذذالل أن يمنعذذوهت مذذس الوهذذول إورذذوا بهذذت 

ة لهذتأ ومنذ  العربذان مذس ال عذرج لهذت بت يذيمر برعايذة الرهحذان وتذيميس الثمايذ. أمرهت
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بذيالأ ومذس ال عذدا عتذ  ن ذيتهت و ذرومهت وم جوعذاتهت وغملهذت وبةذاتينهت وبمذاجهت 

وأجاضذيهت و ذذ  رذذألن ي يذذهتأ والذذل بنذذانا عتذذ  المرااذذيت الشذذري ة ال ذذأل بييذذديهت مذذس 

و ذذالل أال يُمن ذذ   ماذذوهت مذذس الذذاهاب . المتذذو  الةذذابقيسأ وأال ي يذذر مذذس اومهذذا رذذألن

ت منهت  يُ . ل  ن يتهت م   أجادواإ  .ليهتإإعادتت حت   الةاجت وأا رألن يُةر 

 الرايت  الرامس  هللا  بةت                               1

 مثالنا  هاا  ال       واقن                               2

 مثمد  بس  قمون                    3

 يع مد          2

 مس  المجال   الةامية  االمران                      5

 يم ث   االمر  العال   اعمط  هللا  تعال 

 االيمن اال ابر المجاهديس                      6

 المويديس الم قدميس الم  اجيس الوالة والنواب                      7

 والشاديس واا ر الم ير يس                      8

 باالعمال الشرقية وايتة والقت   وااا                       8

 الطوج ومقطع  الةاا  و اجان                    11

 امجاد االام  ارراع االمران عمد المتو                     11

 والةمطيس ادا  هللا تو يقهت                    12

 وادادهت نعتمهت ان الرهحان                    13

 المقيميس بدير طوج اينا انهوا االبواب                    12

 الشري ة انهت منقطعون بالجح  الما وج                    15

 لتدعان لهاط الدولة العامرة وضدمة الثجا  المنقطعيس                    16

 لطوجعند عودتهت مس الثجاع الشرين وال واج ال  يح  ا                    17

 مس المةتميس وقد ان ي  لهت قو  يعر ون                    18

 وينهون عنهت]       [ باليدجييس يع مدون                     18

 باالبواب الشري ة ما لي  لت هثة ويقيدون                    21

 ةمس االبواب الشري ]         [ بالل قط  ميانع هت                     21

 بالنه  عنهت]          [ مس  شن عس امرهت و                    22

 عدة د و  وعم  مثرر بعد  هثة ما انهوط                    23

 وبيدهت مراايت المتو  الم قدمة                    22

 بالوهية بهت وبمراعاتهت    يمي  اموجهت                    25

 وااوالهت ومما ة ميالثهت وقد جامنا                    26

 بالوهية ال امة بهت وجعاي هت والشد منهت                    27
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 ]         [ومن  مس ي عرج اليهت بااية    ن يتهت و                    28

 و رومهت وعجوعهت وااحابهت وغملهت                    28

 وااوالهت وبةاتينهت وبماجهت وتعتقاتهت                    31

 واجاضيهت ويمي  ما هو منةوب اليهت                    31

 وال ي ير عتيهت عادة امم    الل                    32

 عت  اوت المراايت الشري ة ال   بايديهت مس                    33

 المتو  الةال ة ت مدهت هللا برام ت                    32

 المة مر اومها ال  نضر وقم وال يعدل بهت                    35

 عس اومها وال يمن   ماوهت وال لقاطهت                    36

 مس العحوج ال  ن يتهت م   اجادوا ومهما                    37

 ارت لهت او عد   تي ت  لهت ويعاد عتيهت                    38

 واحي     واقن عت  مراومنا هاا                    38

 مس الوالة والنواب بالشرقية وايتة والقت                      21

 وااا  الطوج ومقطع  الةاا                     21

 و اجان االن هان اليت والعم  بت والحادجة ال                     22

 هت ااد باايةام ثالت وال ي عرج الي                    23

 مس اليدجييس والرما ييس وغيرهت مس العربان                    22

 وال يثويوا ال  مرايعة الل                    25

26                    ]                                    [ 

 الناهرل   و      أل  بالف  عشر  جبي   اآلضر                                     27

 المتو 

 ليم ث   الممتو 

 بالشرقية]        [  انة  عشر  ةبمانما ة                                                              28

 ليم ث   الممتو   المراو   الشرين  ان اط  هللا  تعال     المراايت  الشري ة  رر ها  هللا تعال 

 الشرقية                             وع مها  بالةم   والطاعةب]                  [    

 وقابتت  بالةم   والطاعة  

 االراجة  العالية  االميرية  الةي ية                    28

 نا    الةتطنة  الشري ة  اع ط  هللا                    51

 نحيت  ونلت  وهثحت  واممتالثمد  ل  وادط        وهتوتت  عت   ايدنا  مثمد     51
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 (۳٤) ١١مرسوم رقم 

 لسلطان محمد بن قالوونل

 (الناصر)

ذذت . ه721ول عذذا  هذذدج  ذذأل العشذذريس مذذس يمذذادا ا      . "أميذذر المنطقذذة"لذذ  إُمويق

ذذإيُ حذذرط أن رذذوول ج عذذم  ترعذذ  مذذ   الذذ  الةذذتطان بااذذت النيذذاجل بذذين لهذذت أغناما

المرعذذ أ ويريذذون ج ذذ  هذذاا الرذذرج عذذنهت  بشذذاةيطذذالحوهت  "المشذذديس"العربذذان وأن 

وعد  ال عرج  غنذامهتأ بذت يطتذ  مذس ا ميذر إيابذة طتذحهتأ بذيال يطذالحوا بذد   ال  ذاة 

 .راو  لهت بعد تن يا ما يان  يت وبمن  ال عرج  غنامهتأ بت تةتيت الم

 المويدل العردل الممهدل المشيدل ال هيرل      1

   والمةتميس أالوا   العمل ع  االام      2

 ايد االمران  أل العالميس أ ناهر ال  اة والمجاهديس أ      3

 ععيت ييوخ المواديس أ عون االمة  هن      2

 المتة ممهد الدول مشيد الممالل  هير      5

 المتو  والةمطيس وال عال عاليا      6

 مجدط أ وا يا ج دط أ ياجيا عت  االلةنة      7

 دط أ هدجا هاط المواتحة ال رورط أ وام      8

 الجناب العال  تهدل اليت امما وا يا أ      8

 وبنان ع يا أ وتوضم لعتمت ان قية ج عم    11

 الينا بداج العدل الشرين بةت النياجل    11

 انهوا  يها ان لهت اغنا  ترع  م     12

 العرب وان المشديس ي قووا عتيهت ويطالحوهت    13

 رع  واالوا مراامنا الشري ةبشاة الم    12

 اعالة ضرجهت وال يثدث عتيهت اادث    15

 ومراومنا لتجناب العال  ان ي قد  امرط الوريت     16

 بان ال يثدث عتيت اادث وال يوضا منهت    17

 راة مرع  وال ع اة ومن  ال عرج ال     18

 اغنامهت واةت مادة روواهت  يثي     18

   تعال   يويدط  بالمم وةعتت  بالل  وهللا    21

 ان  ران  هللا  تعال                  21

          العشريس  مس  يمادل  االول  المحاج     22

 انة  اجبعيس  واحعما ة    23

 الثمد  ل  وادط        وهت   هللا  عت   ايدنا  مثمد  ونلت  وهثحت  واممت    22

 د  العم   بتجات  ان  ية قر  بايديهت  بع  25
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 اةحنا  هللا  و                  26

 

 (۳٥) ١٢مرسوم رقم 

 لسلطان حاجيل

 ( المظفر زين الدين بن الناصر محمد)

-  ( 1326)ه 727يمادا الثانأل  1

 ( 1327)ه 728جمران  12

ذذذت . ه728هذذذدج  ذذذأل ال ذذذام  مذذذس جبيذذذ  الثذذذانأل عذذذا       المةذذذؤول عذذذس "لذذذ  إُمويق

هحذذان ديذر طذذوج اذذينان يقومذون بمةذذاعدة العا ذديس مذذس الثجذذاع عتمذذت بذين جيُ . "المنطقذة

الشذذرينأ وأن لذذديهت مرااذذيت مذذس ال ت ذذان الةذذابقيس بذذيال ي عذذرج لهذذت أاذذد  ذذأل اذذ رهت 

لذ  الذدير ومعهذت مذؤن هت مذس ال تذة تعذرج إوعودتهتأ وقد ادث أنذت  ذأل أبنذان تذويههت 

اذذ عادة ال تذذة حايذذيمر بذذت . ممذذا يثمتذذون الهذت عربذذان وااذذ ولوا مذذنهت عتذذ  عشذذريس أجدباذ

لذ  ديذرهتأ وبعذد ال ن يذا يةذتت لهذت إل  الرهحان ومةاعدتهت عت  الوهول بهذا إوتةتيمها 

 .المراو 

 ]   [وو ر مس ال ير  ثيرط ي رمس اعممت ان يماعة الرهـ                     1

 بدير طوج اينا انهوا ان عتيهت  تن الرع ان                     2

 المنقطعيس الواجديس مس الثجاع الشرين                     3

 وغيرهت وباديهت تواقي  رري ة ضتي  ية                     2

 ورهيدية وم  رتية بان ال ي عرج اليهت ااد                     5

  أل ا رهت وعودتهت و   هاط الةنة                     6

 وعاد الثجا  الواجديس مسيه وا مون هت                      7

 الثجاع الشرين تعرج اليهت عرب العا د                      8

 ومنعهت مس ال ويت ال  ديرهت واضا لهت                     8

 عشرون اجدبا غتة والمراو  ما برع اال                   11

 بمن  االيمع مس ال ويت ال  الشا  وما                   11

 وجد باضا ال مل مس اجبابها والمراو  وبت                   12

 ان ي قد  باا عادة ما اضا مس الما وجيس                   13

 مس ال تة وتةتيمت اليهت وتموينهت مس ال ويت                   12

 بت ال  طوج اينا عت  عادتهت المة قرة وال                   15

 ]                      [ت ير عتيهت عادة  تيع مد الل و                   16

 وهللا  المو                                ان  ران  هللا  تعال                    17

 وي تد  بايديهت  بعد  العم   بت                                      ضام   جبي   اآلضر       18

 انة  بمان  واجبعيس  واحعما ة                                                                        18
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 الثمد  ل  وادط         هتوتت  عت   ايدنا  مثمد  نحيت  وعت   نلت  وهثحت   اممت    21

   ونعت الو ي المراو   العال   بالةم   والطاعة            اةحنا  هللا]               [      21

 

 (۳٧) ١۳مرسوم رقم 

 لسلطان حسنل

 (الناصر أبو المحاسن)

- (  1327)ه 728جمران  12( 1)

 ( 1351)ه 752يمادا الثانأل 17        

- (  1325)ه 755روال  2( 2)                           

 ( 1361)ه 762يمادا ا ول 12          

ذذت . ه728  هذذدج  ذذأل العارذذر مذذس جبيذذ  الثذذانأل عذذا     ر ا ميذذأميذذر المنطقذذة "لذذ  إُمويق

 ."طشح ا الدواداج الناهرا الناضرا

 (أ) جزءال

يطت  مس ا ميرأ بنانا عت  روول الرهحذانأ منذ  ال عذرج لهذت بذيال وعذد  الذدضول     

 .ل  ديرهتإ

 اةس  بس  مثمد                  1

 لمتولجات  باالمر  الشرين  العال   ا                     2

 يع مد                                                   يم ث                   3

 (***اة  المراو  الشرين)

 الةتطان   المتو   الناهرل                     2

 الناهرل  اعمط  هللا  تعال   ورر ت                     5

 عيها باطناان ي ام  انهان جا                      6

 وي قد  بان ال ي عرج اليهت                     7

 وال يعحر لهت دير وليع مد الل                     8

 ويعم  بثةحت ومق راط أ                     8

 بعد  ال    الشرين  اعمط                   11

 ان  ران  هللا  تعال                           11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو اطر )***( 
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     أل  عارر  رهر  جبي   اآلضر                         12

 انة  تة   واجبعيس  واحعما ة                         13

 جاالة  المجت   الةام   االميرل  الةي                     12

 طشح ا   الدواداج  الناهرل  ادا   هللا  نعم ت                   15

 الو ي اةحنا  هللا  ونعت                          16

 (ب) جزءال

لذذ  الةذذتطانأ بذذين عربذذان إ حذر ا ميذذر أن جهحذذان ديذذر طذذوج اذذينان ج عذوا أمذذرهت يُ     

الحريذذة تةذذتطوا عتذذيهتأ ويذذدضتون ديذذرهت وينهحذذون الرهحذذانأ ويرذذربوهت داضذذ  الذذدير 

بذت يطتذ  منذت بنذانا عتذ  هذذاا المراذو  الذاا بييذدا الرهحذان أال ي عذرج لهذذت . وضاجيذت

 .ان مس الدضول إل  ديرهتأاد ويُمن   العرب

 بةت  هللا  الرامس  الرايت                     1

 (***توقي  بمرمون الراالة الوريمة    الل)

 المماليل دير                     2

 جهحان طوج اينا                     3

 الجج وينهون انبالحرية                                  يقحتون ا                     2

 المماليل ضع ان ومةا يس ومقيميس                     5

 بالحرية الشااعة وقا ميس بالثجا  الواجديس                     6

 مس الثجاع الشرين وقد تةتطوا عتيهت العرب                     7

 عرب الحرية وهاجو يدضتو الدير وينهحوا                     8

 ]   [يمي  ما لترهحان يوا الدير وبراط ويرربو الرهـ                     8

 مراو  ررين بايديهت]       [ ويثاقتونهت واوالهت                    11

 بان ال ي عرج اليهت وال يعحرو لهت دير هدقة عس]      [           11

   متوت  وادا   هاط  الدولة  العادلةهللا]         [  موالنا  الةتطان                     12

 ]              [ودعاهت  ]                  [                     13

 والثمد  ل  جب  العتميس                             12

15                   ]                        [ 

  ا  الدواداججاالة  المقر  الةي    طشح                   16

 ان يوق   بما  االوط]                      [                     17

          عارر  رهر  جبي   اآلضر  انة  تة   واجبعيس                   18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو اطر )***( 
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 (ج) جزءال

ويرذينأ  ن بيذد الرهحذان مرااذيت تمنذ  العربذان مذس ( ب) ج نيورج ما اح   أل ال    

 .لل هدقةا عتيهتل  ديرهت أاوة بجمي  ا دياجأ واإالدضول 

1                                                                     ]            [          ]            [ 

 بةت  هللا  الرامس  الرايت                          2

 ]          [               المماليل                                                                     3

 الرهحان بدير طوج اينا             يقحتون االجج وينهون انهت                     2

 اقوا  مةا يس و قران ومقيميس بالحرية الشااعة مرهديس                     5

 القت   ل دمة الةادة الثجا  الواجديس مس الثجاع الشرين    بثر                     6

 وعتيهت القيا  بوتما يث ايونت وبيدهت مراايت رري ة بان ال                     7

 ال يدض  العرب ديرهت ااوة يمي  الدياجة و   هاا الوقم تعرج لهت                     8

  توقي  بثمتهت عت  اوت المراايت الشري ة ال ذ  بايذديهت وتذوطينهت  ذ  امذا نهت ومنذ  مذس ي عذدل )

 (*او يعحر ال  ديرهت مس العرب امم عت  اوت المراايت الشري ة عتيهت

 العربان وي يدوا لتدضول ال  ديرهت والييال الررج بهت                     8

 مراو   ريت بان ال يدض  العرب ديرهت]        [ واوالهت ]      [           11

 يت الشري ة ال   بايديهت وتوطينهت    موانهتوامتهت عت  اوت المراا                   11

 ودعا هت لهاط الدولة العامرة]             [ هدقة عتيهت                    12

 ان  ران  هللا  تعال ]                             [                           13

 ونعت  الو ي   والثمد  ل  جب  العتميس  وهو  اةحأل                   12

 

 (۳٢) ١٤مرسوم رقم 

 لسلطان حسنل

 (الناصر أبو المحاسن)

ذ. ه751هدج  أل الثالذف مذس جيذ  عذا       وذرج مذا وجد يُ . "أميذر المنطقذة"لذ  إت ُمويق

 (.أ) ج نال( 37) 13مس أوامر  أل المراو  جقت 

 المتو   الناهرل       1

 يع مد    2

 مط  هللا  تعال المراو   باالمر  العال   اع       3

 ان ي ام  انهان جا عيها باطنا وي قد        2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو مقط  مو )*( 
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 بثمتهت عت  اوت المراايت الشري ة ال   بايديهت       5

 وتوطينهت    اما نهت ومن  مس ي عدل       6

 عتيهت او يعحر ال  ديرهت مس العرب امم عت        7

 اوت المراايت الشري ة  تيع مد الل       8

 لعدول عنت والويعم  بمويحت مس غير ا       8

 ضرو  عس اومت بعد ال   العال      11

 اعمط              ان  ران  هللا  تعال      11

          بالف  رهر  جي   ال رد       12

 انة  ضمةيس  واحعما ة       13

 اةحنا  هللا  ونعت  الو ي      12

 

 (۳١) ١٥مرسوم رقم 

 لسلطان حسنل

 (الناصر أبو المحاسن)

ذت . ه 751هدج  أل ال ام  مس جيذ  عذا       وي وذرج  يذت . "أميذر المنطقذة"لذ  إُمويق

 (. ) ج نال( 37) 13ما وجد مس أوامر  أل المراو  جقت 

 توقي   ررين  بمن   العرب  مس  الدضول  ال  دير  طوج  اينا      1

 اةس  بس  مثمد                2

 ن  العال   المولولجات  باالمر  الشري                     3

 يع مد                   2

 الةتطان   المتو   الناهرل  الناضرل                     5

 اعمط  هللا  ورر ت  وان اط  وهر ت  ان يمن   العرب                     6

 باالراجة  العالية  االميرية   الوعيرية  الةي ية)

 (*عالية اعمها هللا تعال مدبر الممالل الشري ة واا اداج ال 

 مس الدضول ال  دير طوج اينا امم    الل                     7

 عت  اوت المراايت الشري ة ال   بيد الرهحان المقيميس                     8

 بالدير الما وج ااوة اا ر الديوجة ويمنعوا مس                     8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 
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 عت  اوت العدلال عرج اليهت والوهية بهت امم                    11

 واالنياع وليع مد الل ويعم  بثةحت مس                   11

 مس غير عدول عس اومت وال ضرو  عس معناط                   12

 بعد  ال    الشرين  رر ت  هللا  تعال   واعمط                   13

 اعمط                   12

 ان  ران  هللا  تعال                                   15

          ضام   رهر  جي   ال رد                                     16

 انة  ضمةيس  واحعما ة                               17

 اةحنا  هللا  ونعت  الو ي                       18

 

 (۳١) ١٢مرسوم رقم 

 لسلطان صالحل

 (الصالح صالح الدين)

- (  1352)ه 752دا الثانأل يما 18

 ( 1352)ه 755روال  2

ذت . ه752هذدج  ذأل الثذانأل مذس اا الثجذة عذا        لذ  المةذؤوليس المذا وجيس  ذذألإُمويق

 حذذرهت أن الرهحذذان المقيمذذيس  ذذأل الذذدير الواقذذ  بحريذذة يُ (. 17) 1المراذذو  ا ول جقذذت 

. وقو ذذة عتذذيهتلذ  الةذذتطان بذين لهذذت أمذا س معذذروع أنهذا مإطذوج اذذينان ج عذوا أمذذرهت 

وأنذذت قذذد قذذا  ضذذدهت يماعذذة مذذس العربذذان اليذذدجييس وغيذذرهتأ وأنهذذت يذذدضتون الذذدير 

ويعمتذوا عتذذ  مرذايقة الرهحذذان ويثقتذون عتذذيهت ويذؤاون ن ذذيتهت و ذرومهت وعجاعذذاتهت 

ذذ مذذس أن  اوبمذذاجهتأ وأن بيذذد الرهحذذان مرااذذيت تمنذذ  العربذذان مذذس الذذلأ وتمذذنعهت أيرا

المةذؤوليس أن يقومذذوا بمنذذ  العربذان اليذذدجييس والرمذذا يس بذذت يذذيمر . مذنهت ايقيمذوا قرباذذ

لذذ  ديذذرهت وال عذذرج بذذيا أال إوغيذذرهت مذذس االاذذ يمن عتذذ  مذذا لترهحذذان والذذدضول 

 جاضيهت ومذا هذو مذ جو   يهذاأ وأن تر ذ  أيذدا العربذان عذنهت وعذس  ذ  مذا هذو لهذت 

 .الةابقيس والل عت  ما يان  أل المراايت ال أل بييديهت والمعطاة لهت مس المتو 

 ]                         [مطت   ال   الوالة  والنواب  و]                                    [       1

 ]                               [جقية  وايتة  والقت    وااا   الطوج       [الشـ]                   2

 ]                                              [من   العربان [   ]                                       3

 ]                        [الرهحان  المقيميس  بدير  طوج  اينا  ومس  الدضـ]                [      2

 [     ]                                               ال  ديرهت وال عرج ال  اجاضيهت              5

 ]                                                 [ ن االيدل العادية عنهت  ]                   [       6

 ]                                                   [ أل الل عت  اوت المراايت الشري ة ال   بايد     7



- 88 - 
 

 عت  ما رر   يت                          اق   هللا  تعال   عهدهت                   8

 بةت  هللا  الرامس  الرايت         8

 مثالنا  هاا  ال       واقن  عتيت  مس       11

 هالم  بس  مثمد  11

 المجال   الةامية  االمران  اال ابر  المؤيديس   12

 يع مد  13

 المجاهديس ال  اة امجاد اغمام  ارراع   12

 انياج ال  اة عدد المتو  االنا    15

 والةمطيس والوالة والنواب   16

 والشاديس والم ير يس باالعمال   17

 الشرقية وايتة والقت   وااا    18

 الطوج ومقطع  الةاا  و ران   18

 ادا   هللا  تعال   ع هت  ويع   الطاعة   ن هت   21

 نعتمهت ان الرهحان المقيميس بدير برية طوج اينا   21

 انهوا انهت منقطعون بالجح  الما وج ل دمة الثجا    22

 ال   بيم  هللا  الثرا   عادط  هللا  تعال   رر ا  وتع يما   23

 وال واج مس المةتميس ولهت اما س معرو ة   22

 ي جعونها ولهت بها ن ي  و رو  وغير الل   25

 وه  باجاض  ايتة والقت   وااا  الطوج   26

 ع  الةاا  وانت قد ان ي  لهتو اجان ومقط   27

 قو  مس العربان واليدجييس وغيرهت يدضتون ديرهت   28

 ويثاقتونهت وينا دونهت ويواون ن يتهت   28

 و رومهت وعجعهت وبماجهت وما هو لهت   31

 وبيدهت مراايت رري ة مس الدول الشري ة الةال ة   31

 ان  الاق   هللا  تعال   عهدها  بمنعهت  مس  الل  و   32

 يدضتوا ديرهت وال يواوهت وال ين لوا   33

 قريحا منهت وال يواوا لهت ريئا مس الل   32

 ومراومنا  لتمجال   ان  ي قدموا  بمن   العربان   35

 واليدجييس والرما يس وغيرهت مس ميادجتهت   36

 والدضول ال  ديرهت وال عرج ال    37

 هتاجاضيهت ون يتهت و رومهت وم جوعات   38

 بااية و ن االيدل العادية عنهت وعس]               [ و   38

  تما هو لهت وامتهت    الل عت  اوت   21

 المراايت  الشري ة  ال    بايديهت  مس  المتو    21
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 الةال ة  اق   هللا  تعال   عهدهت   22

 ويعتموا الوويع مدوط ويعمتوا بثةحت   23

 عال   المو  ويق وا عند ادط  وهللا  ت   22

 ان  ران  هللا  تعال        25

       أل  بان   ال  الثجة       26

 انة  ابنيس  وضمةيس  واحعما ة       27

 اة   المراو   الشرين        28

 الثمد  ل  وادط         هتوتت  عت   ايدنا  مثمد  ونلت  وهثحت  واممت   28

 اةحنا  هللا  ونعت  الو ي         51

 

 (٤١+ ۳١) ١٧مرسوم رقم 

 لسلطان صالحل

 (الصالح صالح الدين)

وي وذرج  يذت مذا وجد مذس أوامذر . ه752هدج  أل الةذاب  والعشذريس مذس رذوال عذا      

 (.38) 16 أل المراو  الةاب  جقت 

 االات  الشرين                            1

 مستوقي  ررين بان يمن  اليدجيون والرما ون وغيرهت       2

 ميادجة الرهحان المقيميس بدير طوج اينا ومس الدضول      3

 ال  ديرهت وال عرج ال  اجاضيهت ون تهت و رومهت      2

 وم جوعاتهت بااية و ن االيدل العادية عنهت وعس  تما هو      5

 لهت وامتهت    الل عت  اوت المراايت الشري ة ال   بايديهت مس      6

 ل ة  اق   هللا  تعال   عهدهت              عت   ما  رر    يتالمتو   الةا      7

 بةت  هللا  الرامس  الرايت      8

 جات  باالمر  الشرين  العال   المولول      8

 هالم  بس  مثمد  11

 الةتطان   المتو   اليالث   اليما     11

 يع مد  12

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت    13

 ان يمن  العربان اليدجيون والرما ون وغيرهت    12

 مس ميادجة الرهحان المقيميس بدير طوج اينا    15
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 ومس الدضول ال  ديرهت وال عرج ال     16

 اجضهت ون يتهت و رومهت وم جوعاتهت    17

 بااية و ن االيدل العادية عنهت وعس    18

 ايت تما هو لهت وامتهت    الل عت  اوت المرا    18

 الشري ة ال   بايديهت مس المتو  الةال ة    21

 اق  هللا تعال  عهدهت ويع مد الل    21

 ويعم  بثةحت بعد ال   الشرين رر ت هللا تعال     22

 واعمط اعمط    23

 ان  ران  هللا  تعال                                        22

         ااب   عشريس  روال                                    25

 انة  اجب   وضمةيس  واحعما ة                                      26

 اة   المراو   الشرين                              27

 الثمد  ل  وادط         هتوتت  عت   ايدنا  مثمد  ونلت  وهثحت  واممت    28

 اةحنا  هللا  ونعت  الو ي                                                 28

 

 (١١٢+* ١١٥) ١١مرسوم رقم 

 لسلطان شعبانل

 (األشرف ناصر الدين)

- (  1363)ه 762رعحان  5

 ( 1376)ه 778اا القعدة  3

ذذت . ه775هذذدج  ذذأل العشذذريس مذذس اا القعذذدة عذذا        ذذ  مةذذؤول مطتذذ  "لذذ  إُمويق

وجهحذذان ديذذر طذذوج اذذينان وال عذذرج  ويذذيمر بمنذذ  تيذذدا العربذذان  اذذقن. "عتيذذت

بذذا ال لذذديرهت ومنذذ  مةذذححاا الرذذرج عذذنهت  مذذا وجد  ذذأل المرااذذيت ال ذذأل  ذذأل أيذذديهتأ 

 .وبين يعم  بمق ر  هاا المراو 

 االات  الشرين                                  1

 توقي   ررين  يمن   مس  ي عرج  ال   االاقن  والرهحان  المقيميس      2

 بدير طوج اينا وال  ديرهت و ن ااحاب الررج عنهت وايرا هت      3

 عت  عادتهت المة قرة مس تقاد  الةنيس وال  نضر وقم وامتهت      2

 عت   اوت  اوت  المراايت  وال واقي   الشري ة  ال    بايديهت          عت   ما  رر    يت      5

 بةت  هللا  الرامس  الرايت        6

 جات  باالمر  الشرين  العال   المولول        7
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 رعحان  بس  اةيس    8

 الةتطان   المتو   االرر    الناهرل     8

 يع مد  11

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات  وهر ت    11

 ان يمن  مس ال عرج ال  االاقن والرهحان    12

 المقيميس بدير طوج اينا وال  ديرهت و ن    13

 ااحاب الررج عنهت وايرا هت عت     12

 عادتهت المة قرة مس تقاد  الةنيس وال  نضر وقم    15

 وامتهت عت  اوت المراايت وال واقي  الشري ة    16

 ال   بايديهت وليع مد هاا المراو  الشرين    17

    واقن عتيت وليعم  بثة  مق راط أ مس    18

 عس معناط أ غير عدول عس اومت وال ضرو     18

 بعد ال   الشرين رر ت هللا تعال  واعمط أ    21

 ان  ران  هللا  تعال                    21

          العشريس  مس  ال  القعدة         22

 انة  ضم   احعيس  احعما ة             23

 الوا تية]    [  االراجة  العالية  االميرية  الور      22

 ة   ا    الممالل  الشري ة      اعمط  هللا  تعال الةي ي      25

 الثمد  ل  وادط         هتوتت  عت   ايدنا  مثمد  ونلت  وهثحت  واممت  26

 اةحنا  هللا  و                                  27

 

 (٢١) ١١مرسوم رقم 

 لسلطان برقوقل

 (الظاهر سيف الدين)

- (  1382)ه 782جمران  18

 ( 1388)ه 811ال رو 15

ذذت . ه781هذذدج  ذذأل العشذذريس مذذس رذذوال عذذا       لذذ  المةذذؤوليس المذذا وجيس  ذذأل إُمويق

لذذ  إ حذذرهت أن جهحذذان ديذذر طذذوج اذذينان ج عذذوا أمذذرهت يُ (. 17) 1أول مراذذو  جقذذت 

الةذذتطانأ بذذين قومذذاا مذذس العربذذان تةذذتطوا عتذذيهت ويرذذربون الحذذوابيس والعذذامتيس  ذذأل 

القوة وااذ ولوا عتذ  قوتذتأ وقذد تذيال أ ثذر الرهحذانأ وهذذت ديذرهتأ وأنهذت دضتذوا الذدير بذ

 مذا أنذت بييذديهت مرااذيت توهذأل . بحرية رااعةأ وأنهت أناي مةذالمون ب عتهذت و ممهذت 
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لذذ  إبهذت وتذذيمر بمنذ  ال عذذرج لهذذت برذرج ومنذذ  العربذان مذذس ال ةذذت  عتذيهت والذذدضول 

. لرهحذان با مذان  ذأل موذانهتبت ييمر ب ن يا ما يان  أل تتل المرااذيت لوذأل يشذعر ا. ديرهت

 .بتأ وبين هاا القول ال جيو   يت ما يؤ د ضروجة العم  بما أمر 

 بةت  هللا  الرامس  الرايت        1

 مثالنا  هاا  ال       واقن  عتيت        2

 برقوت    3

 مس   المجال   الةامية  والمجال   االمران  االيمن      2

 نياج الم  اجيساال ابر ال  اة اال      5

 المجاهديس المؤيديس امجاد االام       6

 ارراع االنا  انياج ال  اة عدد المتو       7

 والةمطيس والوالة والنواب      8

 والشاديس والم ير يس باالعمال الشرقية      8

 وايتة والقت   وااا  الطوج ومقطع     11

 تالةاا  و اجان ادا  هللا  تعال  ع ه    11

 ويع  الطاعة  ن هت تعتمهت ان    12

 جهحان دير طوج اينا انهوا انهت قو     13

 ضع ان الثال ومةا يس مرهديس    12

 ل دمة الثجا  الواجديس عتيهت مس الثجاع    15

 الشرين مس بثر القت   وغيرهت مس    16

 الم ردديس وقد ان ي  لهت قو  عربان     17

 بوا بوابينهتبي ةتطوا عتيهت ويرر    18

 والقا ميس    ار ال ديرهت والهجت    18

 عتيهت    الدير واض طاع اقواتهت    21

  رها بال هديد والررب وقد هد    21

 ا ثر الرهحان وهت بحرية رااعة    22

 ولي  لهت يد وال لةان وبايديهت    23

 اجما مع مة ومراايت رري ة بالوهية    22

 عرج اليهت ويقيدهتال امة ومن  مس ي     25

 بررج ومن  العربان مس ال ةتي     26

 عتيهت والعحوج ديرهت ومراومنا لتمجال    27

 الةامية ومجال  االمران ان ي قدموا   28

 بمن  العربان مس دضولهت ديرهت و ن   28

 الررج عنهت وتطمينهت    موانهت والوهية   31

 تبهت  تيعتمون الل ويع مدونت ويه مون ب   31
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 ويحادجون ال  ام ثالت والعم  بثةحت   32

 ويق وا عند ادط قوال واادا وامرا   33

 ياعما وهللا المو   بمنت و رمت   32

 ان  ران  هللا  تعال                                        35

          العشريس  مس  رهر  روال                      36

 انة  تةعيس  واحعما ة                        37

 باالراجة الوريمة العالية االميرية الو يتة الةي ية            38

  ا    الممالل  الشري ة  االاممية  المثرواة  اعمها  هللا  تعال             38

 الثمد  ل  وادط  وهتوتت  عت   ايدنا  مثمد  منادل  الرايت  ونلت  وهثحت  واممت        21

 اةحنا  هللا  ونعت  الو ي                                              21

 

 (۳١) ٢١مرسوم رقم 

 لسلطان برقوقل

 (الظاهر سيف الدين)

ذت . ه787عذا   ]       [هدج  أل الةذادي مذس      . " ذ  مةذؤول مطتذ  عتيذت"لذ  إُمويق

ة والذذحمد الشذذاميةأ وهذيهت برهحذذان ديذذر طذذوج اذذينان وبيوقذا هت ال ذذأل بالذذدياج الميذذرييُ 

لذذ  الذذدياج الميذذرية وب وجهذذا والذذحمد الشذذاميةأ وأال إو ذذالل بوذذ  مذذس ي ويذذت مذذنهت 

 .يعاجضهت أاد  أل ما معهت وال تُ رج عتيهت أية جاو 

1      ]                                                                                                     [ 

 مس  المراايت  الشري ة  الشهيدة  بت  اق   هللا  عهدها      2

 عت   ما  رر                                                                                               3

 بةت  هللا  الرامس  الرايت                               2

 ت  باالمر  الشرين  العال   المولولجا                               5

 برقوت                            6

 الةتطان   المتو   ال اهرل                               7

 يع مد                               8

 يم ث   االمر  العال 

 ران  هللا  تعال   عت 

 بديوان  الن ر

 ابحم               ان
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 اليثحة  الشري ةالمعموجة  و

 الةي    اعمط  هللا  تعال   ورر ت                               8

ابحم الثمد ل عت  نعم ت ابحم الثمد ل المريو ع وط ابحم الثمد ل وادط ابحذم الثمذد ل امذد 

 الشا ريس

 ومأل  باالاةان  ايامت  وهث ت                             11

 وادا   باقامة  المعروع      الناي                             11

 ن ل بديوان الن ر                          ن ل)

 ]      [(*الدواويس المعموجة واليثحة الشري ة    بديوان  

 ن ل بديوان الن ر عت )

 (****ال واو الشري ة وما معها 

 بالرهحان اتت وتير ت ان ي وه                              12

 ن ل                                 ن ل                     ن ل                    ن ل

 ]     [بديوان  ]     [      بديوان  ]     [       بديوان  اا ي ان  اليثحة  الشري ة    بديوان  

 ن ل)

 ال واو الشري ة اا ي ان 

 (*بديوان 

 المقيميس بدير طوج اينا بدجب الثجاع الشرين                           13

 واوقا هت ال   بالدياج الميرية                           12

 والحمد الشامية ومراعاا                           15

 ااوالهت ومس تويت منهت ال                            16

 والحمد الشامية الدياج الميرية                           17

 بما معهت مس االهناع مس ب ر االاوندجية                           18

 المثروي وب ر دمياط وغيرط و                           18

 ال يعاجضوا  يت بموي  امم                           21

 وليع مد عت  ما بيدهت مس المراايت الشري ة                           21

 الل    واقن عتيت وليعم  بثةحت                           22

 ومق راط أ مس غير عدول عس اومت                           23

 وال ضرو  عس معناط أ بعد ال   الشرين                           22

 اعمط  هللا  تعال   اعمط أ                           25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 

 .ت مواع لتمقط  الاا أعمط واا تتمقط  مو وب بطول المرا)****( 
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 ان  ران  هللا  تعال                                      26

 ]        [         اادي                                  27

 انة  اح   تةعيس  احعما ة                                     28

 لعالية االميرية الوا تية الةي يةباالراجة ا                           28

  ا    الممالل  الشري ة  االاممية  اعمها  هللا                           31

 وادط    هت   هللا  عت   ايدنا  مثمد  ونلت]   [  الثمد                          31

 اةحنا  هللا  ونعت  الو ي                               32

 

 (٤٥) ٢١رقم  مرسوم

 لسلطان برقوقل

 (الظاهر سيف الدين)

ذذت . ه811هذدج  ذذأل الةذاب  عشذذر مذذس رذعحان عذذا       النذذواب والوشذذاع"لذ  إُمويق
(16 )

 يُوهذذذيهت با اذذذقن وجهحانذذذت". والذذذوالة والشذذذاديس والم يذذذر يس بذذذالث وج الميذذذرية

 بمعاونذذة بذت يذيمر.  يذة  نيةذة لهذتالقذا ميس معذتأ وبعذد  ال عذرج برذرج  ا ديذذر وال 

 مةذذ  دميهت وقيذذادهتأ وأن يةذذاعدوا  ذذأل ااذذ  مو اقذذوقهت مذذس أوقذذا هت و ذذ  مذذا

وأن يُمن ذذذذ  العربذذذذان مذذذذس ال عذذذذدا عتذذذذ  أجاضذذذذيهت . ي يذذذذهتأ وأن تُذذذذؤمقس طذذذذرقهت

لذذذ  أديذذذرتهتأ وأال يرذذذي  عتذذذيهت  ذذذأل مةذذذا نهت إوم جوعذذذاتهت وأمذذذا نهت والذذذدضول 

يتهتأ وأن  ذذ  مذا يُةذذرت مذنهت عتذذ  لذ  ن ذإومةذالوهتأ وال يُمن ذ   ماذذوهت مذس الذذاهاب 

وبذذيال يُت مذذوا بالرذذرا   ويع ذذوا مذذس ال ذذرا  . لذذيهتإإعادتذذت حلذذ ا  الةذذاجت إالمةذذؤوليس 

وأال . طالذذ   ماذذوهت ب ذذرا  عتذذ  أجاضذذيهت ال ذذأل بطثذذا المذذر ومذذس ا عشذذاجأ وال يُ 

ي عذذرج لهذذت أاذذد بطتذذ  جاذذو  أو يمذذاج   ذذأل الث ذذوج وغيرهذذا  ذذأل الذذحمد الشذذامية 

الميريةأ عت  ما يذدض  أو ي ذر  لهذت مذس النذاوج أو مذس أهذناع مذس أوقذا هت  والدياج

 .ل  أدياجهت و نا ةهت وأما نهت ال أل بالحمد والل عت  ما يرا بت عوا دهتإ

 

 بةت  هللا  الرامس  الرايت                           1

 لجات  باالمر  الشرين  العال   المولو                           2

 برقوت                         3

 يم ث   االمر  العال 

 الةتطان   المتو   ال اهرل  الةي                             2
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 يع مد                         5

 ران  هللا  تعال 

 الن ر عت 

 ابحم بديوان

 الدواويس المعموجة واليثحة الشري ة

 ان

ابحم الثمد ل امد الشا ريس   ابحم الثمد ل عت  نعمت   ابحم  ابحم الثمد ل الم يد مس رورط  

 الثمد ل رورا عت  نعمت

 ال عال ااةانت العميس أ يشم                              6

 طا  ة بم يد االاةان أ                          7

 ن ل بديوان الن ر عت                      ن ل)

 ]    [(*ة واليثحة الشري ة    بديوان  الدواويس المعموج 

 وانعامت الجةيت أ يقربت    انةان أ                          8

 وا رامت الوايت أ يقربت الجنان أ وينط                           8

 بشورط التةان أ ان يجرل                        11

 ور  ال طير الجتي االاقن المحج  الم                        11

 ال ار  الناه  الرواان  الم ح   ج س النيرانية                        12

 مجد المتة المةيثية   ر الطا  ة                        13

 المتوية مرق  ااقن دير طوج                        12

 اينا وجهحانت المقيمون بت بالوهية                        15

 ال امة بهت وان ال ي عرج لهت ال                         16

 دير وال ال  بيعة وتوون ارم هت                        17

 وا رة أ وويوط امالهت بةمة                        18

 االمان  مة حشرة اا رة أ                        18

 أ وتةه وترع  مآجبهت                         21

 مطالحهت أ ويشد مس نوابهت أ ومة  دميهت                        21

 وم ير يهت أ ويعرد يان  قيادهت                        22

 ومعري هت أ ويةاعدون                        23

 عت  ميالم اوقا هت وااحااهت أ ويمي                         22

 تعتقاتهت أ ويوضم لهت منهد                        25

 لممس ال  مةيرهت أ لقران اوطاجهت                        26

    طرقاتهت أ وال ي عرج                        27

 ال  ااد منهت عند وجودط أ ال                         28
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 
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 الحمد وجيوعت أ بثين                        28

 انن او انوال او انواداو ا ن او                         31

 وليقابتوا باال را  أ عت  ياجل                        31

 عوا دهت واالا را  أ                        32

 وان يموس الرهحان أ مس الة ر مس الث وج                        33

  أل الحثر ال  اوقا هت  ما ال وط مس االمان أ                        32

 وال ت ير عتيهت عادة مة مرة او تنق                         35

 لهت قاعدة مة قرة مس قديت                        36

 ال مان أ وال يت م  ااد مس الراموة وغيرهت                        37

 بةاتينهت وال  رومهت أ وال بماجهت وعجوعهت أ                        38

 بيد لقواعدهت م ال ة أ وال يعمد ال                         38

 اما نهت واجاضيهت بةح  لت يجرل بت لهت                        21

 عادة اال ة أ وال يراي  عتيهت                        21

  أل المةا س والمةالل وال يمن                         22

 اوهت ولقاطوهت مس العحوج م                        23

 لن تهت م   اجادوا الل وتمن  العربان والراموة                        22

 ]        [ أل دياجاتهت و/ واليها وال ول / مس الن ول عتيهت                         25

 ما يثيتونت مس اقواتهت ويدضرونت لقرل                        26

 المج اعيس بهت وضيا  هت ومهما                        27

 ارت لهت  تيطتحت الوالة واجباب                        28

 االدجا أ ويوضا الجان                         28

 عتيهت باعادة ما اضاط منهت وجدط                        51

 اليهت مس غير طت  وال  وا  أ                        51

 وليجروا    المةامثاا أ                        52

 بالثقوت والراو  والمقااماا أ                        53

 واالعشاج والمقاطعاا أ عت  ما اتن مس العاداا أ                        52

 وان ال يطت   ماوا الرهحان بقطيعة                        55

 وال ي عرج/  الجحا   ]        [  و/ عت  طينهت الال بطثا المر                           56

 ال  ما يي  اليهت مس الناوج مس                        57

 الحمد الشامية والدياج الميرية  أل دض  وال ضر                         58

 ومس يمي  ما يي  اليهت مس اوقا هت                        58

 مس بثر المتم وغيرط مس م   واهناع                        61

 واما نهت ال      الحمد/ ال  دياجهت/ هادجا وواجدا                         61

 وم عحداتهت امم عت  ما                        62

 مس المراايت الثا مية والعاضدية                        63

 وغيرها مس المتو  الةال ة وما تشهد بت                        62

 الدواويس المعموجة وعادتهت                           65



- 118 - 
 

 الل وقاعدتهت المة مرة الثاب ة                        66

 ن ل                                 ن ل                       ن ل                    ن ل

 ]     [بديوان  ]         [    بديوان  ]        [     اليثحة  الشري ة    بديوان  ]      [  بديوان  

 الثوت ال  نضر وقم  تيع مد                        67

 هاا المراو     واقن عتيت                        68

 وميي لت ونا ر اليت مس النواب                        68

 والوشاع والوالة والشاديس والم ير يس                        71

 بث رل االاوندجية ودمياط                        71

 المثروا يس وايتة والقت                          72

 وااا  الطوج ومقطع  الةاا  بت                        73

 ومق راط أ و اجان وليعم  بثةحت                        72

 مس غير عدول عس اومت وال ضرو                         75

 عس معناط أ وال    الشرين  اعمط  هللا                        76

 تعال   اعمط أ  اجة   يت                        77

 ان  ران  هللا  تعال                              78

       أل  ااب   عشر  رهر  رعحان  المور                            78

 انة  بمانما ة                                 81

 ]       [ن ل  )

    *)]         [ 

 اة   المراو   الشرين                        81

 ت  واممتالثمد  ل  وادط  وهتوتت   عت   ايدنا  مثمد  ونلت  وهثح                        82

 اةحنا  هللا  و                                    83

 (٤٢) ٢٢مرسوم رقم 

 لسلطان فرج بن برقوقل

 (الناصر)

- (  1388)ه 811روال  15( 1)

 ( 1251)ه 818جبي  أول  25       

- (  1215)ه 818يمادا الثانأل  2( 2)      

 ( 1212)ه 815مثر   26   

ت . ه812ر عا  هدج  أل ا ول مس ه       نا   الةتطنة الشري ة بث ر"ل  إُمويق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  الجان  ا يمس بطول المراو مقط  مو وب عت  هام)*( 
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 ذأل بذاقأل الث ذوج  وشذاع والذوالة والشذاديس والم يذر يساوندجية والويذت الحثذرا واليا

 (.25) 21 أل المراو  الةاب  جقت  وي ورج  يت ما وجد مس أوامر. "الميرية

 بةت  هللا  الرامس  الرايت                           1

 ات  باالمر  الشرين  العال   المولولج                           2

  ر   بس  برقوت                        3

    ]       [ 

 ران هللا تعال 

 الن ر عت 

 ابحم  بديوان      ان                                                        يم ث   االمر  العال 

 ال واو الشري ة وما معها

 الةتطان  المتو  الناهرل ال ي                             2

 ران  ل  هللا  تعال                             ران هللا  تعال 

 ابحم بديوان الن ر عت                    ابحم بديوان الن ر عت 

 الدواويس المعموجة واليثحة الشري ة ب ر االاوندجية المثروي   ان

 ابحم الثمد ل عت  نعمت  ان                          

 بالث ر المثروي]     [ بديوان 

 ابحم الثمد ل امد الشا ريس            ابحم الثمد ل المريو ع وط

 ]           [بديوان اا ي ان اليثحة الشري ة         بديوان اا ي ان 

 ال عالم هدقاتت الشري ة أ رامتة لو                            5

  ر عت     ن ل بديوان الن ر عت                    ن لالن)

 ]     [بديوان          الدواويس المعموجة واليثحة الشري ة   بديوان  

 (*ال واو الشري ة وما معها 

 (ابحم  الثمد ل امد الشا ريس

 المثرواة]            [ بديوان **)

 الوجي ة أ ااعيةطا  ة أ ومحراتت                            6

 ن ل

 ال واو الشري ة بديوان اا ي ان

  أل  مة ه   ه ر  المحاج      انة  اجبعة  وبمانما ة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 

 .بطول المراو  يةرمقط  مو وب عت  هام  الجان  ا )**( 
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  أل ميالم الرعية وطا  ة أ                           7

 وال برام عداتت المني ة أ م راد ة                           8

 لمة ثقيها العاج ة أ  العاج ة                               8

 ]       [ن ل ]       [          ن ل )

 ]           [(*بديوان الن ر المعموج  

 ان يجرل الرهحان المقيميس بدير طوج                         11

 اينا عت  عوا دهت القديمة ويمن  مس                         11

 ن ل

 وان اا ي ان اليثحة الشري ةبدي

 ي عرج لهت ولحةاتينهت وقيادهت المقيميس                         12

 والمةا ريس  أل الطرقاا الشامية مس                         13

 وقطيا وغيرها وهيدا وبيروا ويا ا                         12

 من  الراو ة مسوالماقية وغيرها و                         15

 ال عرج اليهت والدضول بالررج عتيهت                         16

 امم    الل عت  ما بايديهت مس                         17

 المراايت الةال ة مس قديت ال مان أ                         18

 الثاب ة المة مر اومها ال  اآلن أ                         18

 وما تشهد بت الدواويس المعموجة أ                         21

 والعوا د المقرجة المشهوجة أ                         21

    اموجهت وا رة أ وويوط ارم هت وتوون                         22

 امانيهت مة حشرة اا رة أ وترع  مآجبهت أ                         23

 وتةه  مطالحهت أ ويشد مس نوابهت                         22

 اتحاعهت وقيادهت/ ااعد / وضدامهتأ ويعرد                          25

 ويةاعدون عت  ميالثهت واوقا هت وااحااهت أ                         26

 ويمي  م عتقاتهت أ ويوضم لهت مناهد                         27

 لممس ال  مةيرهت أ لقران اوطاجهت  أل                         28

 طرقاتهت أ وال ي عرج ال  ااد منهت عند                         28

 وجودط ال  الحمد أ وهدوجط بيد                         31

 عادية او عناد وان يمونوا مس                         31

 مس الث وج    الحثر ال  اوقا هت مش متيسالة ر                          32

 بما ال وط مس االمان أ وعهدوط                         33

 مس االاةان عت  توال  ال مان                         32

 وال يت م  ااد مس الراموة وغيرهت بةاتينهت                         35
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 
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 عد م ال ة أو رومهت وبماجهت وعجوعهت بيد لقوا                         36

 وال يعمد ال  اما نهت او اجاضيهت بااداث رألن                         37

 لت تجرل لهت بت عادة اال ة أ وال يراي  عتيهت                         38

  يما ي    بهت مس الما س والمةالل                         38

 ولقاطهت مس العحوج وال يمن   ماوهت                         21

 لن يتهت وم   اجادوا الل ومهما                         21

 ارت لهت  تيطتحت الوالة واجباب االدجا  مس                         22

 الجان  ويري  بت اليهت ويق   لهت                         23

 توا   مس غير   وج وال توان  ويثم                         22

 المةامثاا أ بالثقوت والراو  والمقااماا أ                         25

 واالعشاج والمقاطعاا أ عت  ما اتن مس                         26

 العاداا أ وال يطال   ماوهت عت                          27

  طينهت بطثا المر  بقطيعة وير   بق                         28

 االال عنهت اا نادا ال  الدعا ت االاممية                         28

 وادا لحاب ال جيعة ويرع  ما يي                          51

 اليهت مس الناوج أ او يرا  اليهت                         51

 ية وبثر المتممس الهدايا مس الدياج الميرية والحمد الشام                         52

 واا ر الث وج أ ويث ر  منها ما                         53

 عتيت ورمهت ورمتت نع هت واامهت                         52

 الثوت    الل يميعت هادجا أ وواجدا                         55

 وقا م عس مثتهت وعا داأ ل وون                         56

 ام هت مث و ة أ بامة االام  أ                         57

 وعهدتهت متثو ة أ برعاية الاما  أ                         58

 وال يثدث عتيهت اادث أ وال ينق                          58

 ابرامنا لموبقهت نا ف أ  انهت اووا                         61

 يح  يعيمهت مس اال اا أ ولجيوا ال                          61

 ال  طوج يومنهت مس الم ا اا أ                         62

 النت الجح  الال نودل بت الوتيت موا  أ                         63

 والطوج االيمس الال اقةت هللا بت وهاج                         62

 ت منواا أ قا ميس بما عتيهتعتي]       [                          65

 مس القرل أ مورميس مس يرد اليهت مس اا ر القرل أ                         66

 مة انةيس بالواشة عوج االيناي أ                         67

 مامونة منهت الحطشة بيس الناي أ                         68

 ب أ واول مودةاه  امة و  ا                         68

 واق راب أ ول راعن بهت الوهية أ                         71

 ول ثم  لهت القرية أ  تيع مد                         71

 هاا المراو  الشرين    واقن عتيت وميي لت                         72
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ضاعن هللا نعم ت  / الية والةامية ونا ر اليت مس الجناباا والمجال  الع                         73

/ ]    [ 

 ]     [نا   الةتطنة الشري ة بث ر االاوندجية والويت الحثرل والوشاع والـ                              72

 والوالة والشاديس والم ير يس بدمياط المثروااا وااا                          75

 وليعم  بثةحت ومق راط أ/ ادا  هللا اعادتهت / ومقطعيت و اجان الطوج                          76

 مس غير عدول عس اومت وال ضرو  عس معناط أ                         77

 وال   الشرين اعمط هللا تعال  اعمط أ هو اجة  يت                         78

 تعال  ان  ران  هللا                                      78

          مة ه   ه ر  المحاج                               81

 انة  اجبعة  بمانما ة                                   81

 اة   المراو   الشرين                                       82

 مثمد  ونلت  وهثحت  وام   الثمد  ل  وادط       وهتوتت  عت   ايدنا                         83

 اةحنا  هللا  و                                    82

 

 (٤٧) ٢۳مرسوم رقم 

 لسلطان فرج بن برقوقل

 (الناصر)

ذذت . ه815ول مذذس جيذذ  عذذا  هذذدج  ذذأل ا       ذذ  واقذذن عتيذذت وميذذي لذذت "لذذ  إُمويق

. "ةذذاا  الطذذوجوالشذذاديس والم يذذر يس ب ليذذت مذذس مشذذاي  العربذذان العيةذذاويةإونذذا ر 

ال عتذ  بعذد مةذيرة يذو  مذس الذديرأ و ذالل عتذ  إوييمر بيال يةذوس العربذان مذ  نةذا هت 

ال عتذ  إنةا هت أال يقربس مذس أمذا س الرهحذان وأجاضذيهت و ذرومهت وال يرعذوا أغنذامهت 

 .أ والل مراعاة لثرم هتابعد مةيرة يو  مس الدير أيرا 

1                                     [                               ] 

 بدير طوج اينا مرق  وجهحانت                           2

 المقيمون    مةا نهت بان ال يةوس ااد                           3

 مس العربان والقعادة بثريمهت قريحا                           2

 يو  وال يقرب ارمت منها اال مةيرة                           5

 ال  اما نهت وال ال  اجاضيهت و رومهت وال                           6

 يرعوا دوابهت قريحا منها اال مةيرة يو                            7

 ومن  مس يثدث لهت اادبا    الل                           8

 عت  امم    الل يميعت                           8

 ياجل عوا دهت وما بايديهت مس المة نداا                         11
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 واالمثتة والمراايت الشري ة                         11

 جعاية لو رة ارم هت أ وعناية                         12

 ل  ر ام هت أ وامانا لهت    مةا نهت أ                         13

 وتوطينا لهت    اما نهت أ وارمة لامامهت أ                         12

 وو ان ل مةوهت أ بعهدنا الوبي  وال ئامهت أ ولما                         15

 هت عتيت مس االا ئناي أ بالواشة مس الناي أ                         16

 ايديهت واالل ماي أوتر  الطت  عما                             17

 ولقربهت أ  أل المودة لتايس نمنوا مس                         18

 غيرهت ولحعدهت أ عنهت مس                         18

 االاية بشرهت وضيرهت                         21

 ومراع ة الوهية بهت ومراعاة                         21

 ما هو منةوب اليهت او عرع                         22

 بةححهت       تيع مد                         23

 هاا المراو  الشرين    واقن عتيت                         22

 وميي لت ونا ر اليت مس مشاي                          25

 العربان العيةوية والشاديس والم ير يس                         26

 بةاا  الطوج المحاج  وليعم                          27

 بثةحت ومق راط أ مس غير عدول                         28

 عس اومت وال ضرو  عس معناط أ                         28

 وال   الشرين اعمط هللا تعال  اعمط أ                         31

 ة    بمق راط أاج                         31

 ان  ران  هللا  تعال                                     32

     مة ه   رهر  جي   ال رد                                33

 مس  انة  ضم   وبمانما ة                         32

 اة   المراو   الشرين                         35

 الثمد  ل  وادط     وهتوتت  عت   ايدنا  مثمد  ونلت  وهثحت  واممت                         36

 اةحنا  هللا  و                                      37

 

 

 

 

 

 

 



- 115 - 
 

 (٤١) ٢٤مرسوم رقم 

 لسلطان شيخ المحموديل

 ( المؤيد أبو النصر)

-  ( 1212)ه 815رعحان  1

 ( 1212)ه  822مثر   8

ذذت . ه815اا الثجذذة عذذا   مذذسهذذدج  ذذأل العشذذريس      نا ذذ  الةذذتطنة بث ذذر "لذذ  إُمويق

لشذذاديس وأجبذذاب ا دجا  اذذوندجية والويذذت الحثذذرا والوشذذاع والعربذذان والذذوالة وايا

اةذذان هللا إلذذ  أن إوهذذو يحذذدأ بمقطذذ  يشذذير . "والم يذذر يس  ذذأل بذذاقأل الث ذذوج الميذذرية

وهذأل برهحذان ديذر يُ  بذت. يشم     طا  ة و   متة  ذأل يميذ  ا قطذاجأ والرهحذان عامذة

طذذذوج اذذذينان نمذذذراا بمنذذذ  مذذذس ي عذذذرج برذذذرج لهذذذت ولحةذذذاتينهت وقيذذذادهت المقيمذذذيس 

والمةا ريس  ذأل الطرقذاا الشذاميةأ عتذ  أن يةذ مر الرهحذان عتذ  عوا ذدهت القديمذة  ن 

ذر  لذ  بقعذة  ُ إإ رامهت واا ذرامهت  نهذت ال جذيوا حبييديهت مراايت توهأل  . م  ذأل القذرننم 

 (.25) 21س أوامر  أل المراو  جقت م ورج ما وجدويُ 

 ]                                           [المقيميس ]                                                [         1

 ]                   [يمن  مس ي عرج لهت ولحةاتينهت ]                                           [         2
 ]                     [مةا ريس    الطرقاا الشامية مس قطيا وغيرها ]                      [         3

 ]                              [يروا وميا ا والماقية وغيرط او من  الراموة مس ال عرضـ] [        2
 ]                 [يديهت مس المرااـالدضول بالررج عتيهت امم    الل عت  ما با]      [         5

 ]                               [مس قديت ال مان وال واقي  الثاب ة المة مر اومها    ]         [         6
 ]                     [ا تشهد بت الدواويس المعموجة والعوا د المقرجة   ]   [        7

 عت  ما رر   يت[                                                            ]                            8

 

 بةت  هللا  الرامس  الرايت                        8

 جات  باالمر  الشرين  العال   المولول                       11

 
 ري                     11

 
 يم ث  االمر العال                    يع مد                               12

 الةتطان   المتو   المؤيدل  الةي                         13

 ران  هللا  تعال   عت             ران  هللا  تعال   عت 
 بديوان  الن ر  ان                بديوان  الن ر

 ابحم                            ابحم
 عها     الدواويس المعموجة واليثحة الشري ةال واو الشري ة وما م

 ان
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 ]    [رورط    ابحم  الثمد  ل  المريو  ع وط    ابحم  الثمد  ل  ]   [  ابحم  الثمد  ل  

 ال عال ااةانت الشرينأ يشم                          12

 ران  هللا  تعال 
 الن ر عت 

 ابحم بديوان
 ب ر االاوندجية المثروي

 ان
 ]           [ابحم  ]      [                              ابحم  الثمد  ل  

 ]                 [بديوان االا ي ان بث ر االاوندجية المثروي     بديوان 
 ]     [بث ر االاوندجية المثروي                          بث ر االاوندجية المثروي 

 ن ل                  ن ل بديوان الن ر عت       )
 (*الدواويس المعموجة واليثحة الشري ة       بديوان الوعاجة الشري ة 

 طا  ة بجمي  المحاج أ وا رامت الوجين أ                      15
 

 ن ل                                         ن ل
 [  ]     بديوان اا ي ان اليثحة الشري ة       بديوان اا ي ان 

 ن ل بديوان الن ر عت )

 (*ال واو الشري ة وما معها 

 يجم  بو  متة    يمي  االقطاج                      16

 ن ل
 ]       [بديوان اا ي ان 

 واه مامت المنينأ واجدا عت     17
 القتوب المنوةرة بال ر  والمةاج أ    18

 وانعامت المطين أ يعمر    بعيد    18

 ]       [ن ل ]       [                              ن ل [                              ]       ن ل )

بالث ر المثروي   بديوان الن ر عت  ال واو ]    [ بديوان المعموج بالث ر المثروي   بديوان    
 (*الشري ة بث ر االاوندجية المثروي

 لتايس نمنواال ايما مس  ان اقرب                       21
 بالمودة واالا حشاج ان يجرل                      21
 الرهحان المقيميس بدير طوج اينا                      22

 عت  عوا دهت القديمة ويمن  مس                      23
 ي عرج لهت ولحةاتينهت ولقيادهت                      22

 س والمةا ريس    الطرقااالمقيمي                      25
 الشامية مس قطيا وغيرها وهيدا                      26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 
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 وبيروا ويا ا والماقية وغيرها                      27
 ومس الراموة مس ال عرج اليهت وال ول                      28

 بالررج عتيهت امم    الل                      28
 مس المراايت الةال ة عت  ما بايديهت                      31

 مس قديت ال مان أ وال واقي  الثاب ة                      31
 المة مر اومها ال  اآلن أ وما تشهد                      32

 بت الدواويس المعموجة أ والعوا د                      33
 المقرجة المشهوجة أ وتراعن                      32

 بهت الوهية ال   يي و موجدها أ                      35
 والرعاية ال   ير و مجددها أ وان                      36

 يوجدوا مس اال را  واالا را  أ منهم                      37
 ها يا معينا ويقيدوا بالحر واالنعا  أ                      38

 طوج اينا وقد الل جا هت ال                       38
 نووا ال  يح  يعيمهت أ وايؤا ال  معحد                      21

 نرعاهت اليتت ونورمهت أ وهت بت عت                       21
 االنقطا  أ ومق يدون وم  قرون                      22
 ولهت وايتة االا ش ا  أ                      23

 بقولت تعال  الل بان منهت قةيةيس                      22
 وجهحانا وانهت ال ية وحرون                      25

  هت ب تل االمونة عماجها أ و   الل                      26
 الجهة ال   ين ابها نواجها أ قا مون                      27

 نبالو ي ة لتيادج أ والواجد مداومو                      28
 عت  الشريطة لتحادل والثاضر أ مورمون                      28

 مس يرد اليهت مس اا ر القرل أ                      51
 م ث وهت بما يتي  بهت مس يمي  القرل أ                      51

 مة انةيس بالواشة عوج االيناي أ                      52
 امونة منهت الحطشة بيس الناي أ النهتم                      53

 اه  امة و  اب أ واول مودة                      52
 واق راب أ وقد جامنا ان توون                      55
 يه هت مرعية عت  الدوا  أ وام هت                      56

 مث و ة بامة االام  أ وامانيهت وا رة أ                      57
 وويوط نمالهت اا رة أ وترع                       58

 مآجبهت أ وتةه  مطالحهت أ ويشد                      58
 مس نوابهت وضدامهت أ ويعرد                      61

 ااعد اتحاعهت وقيادهت أ ويةاعدون                      61
 احااهت أ ويمي عت  ميالم اوقا هت وا                      62

 تعتقاتهت أ ويوضم لهت مناهد                      63
 االمس ال  مةيرهت أ لقران اوطاجهت                      62

 مس طرقاتهت أ وال ي عرج ال  ااد                      65
 منهت عند وجودط ال  الحمد أ                      66

 دوجط بيد عادية او عناد أوه                      67
 وان يمونوا مس الة ر ال  الث وج    الحثر                      68
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 (١١٤+ ٥١) ٢٥مرسوم رقم 

 لسلطان جقمقل

 (الظاهر سيف الدين)

- (  1221)ه 822جبي  ا ول  18

 ( 1238)ه 857مثر   21

ذت . ه851مذس جمرذان عذا   هدج  ذأل الرابذ  والعشذريس     تيذت  ذ  واقذن ع"لذ  إُمويق

مذس القذذاج والمث ةذ 
(17)

عربذذان وأجبذاب ا دجا  والمحارذذريسبذذالطوج ومشذاي  ال 
(18 )

لذذذ  إ حذذذرهت أن رذذذوول ُج عذذذم بااذذذت ج ذذذي  وجهحذذذان ديذذذر طذذذوج اذذذينان يُ . "بذذذالطوج

ليذذت ج ذذ  مذذا  ذذرج مذذس جاذذو  عتذذ   ذذرومهت وبةذذاتينهت وأمم هذذت إون الةذتطانأ يطتحذذ

بحنذذدج الطذذوجأ والقذذاهرةأ والشذذا  وغيرهذذاأ والذذل بنذذان عتذذ  مذذا بيذذدهت مذذس مرااذذيتأ 

بطذذال مذذا اذذدث عتذذيهت طذذالحيس الثمايذذة والرعايذذة وا مذذانأ واع مذذاد اوذذت العهذذذدة إو
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ومنذذ  العربذذان مذذس بذذت يذذيمر بوذذن ا ال والرذذرج عذذنهتأ . الشذذري ة ال ذذأل   حذذم لهذذت 

 .ال عرج لترهحان بررجأ وأن ي   هاا المراو  معهت بعد العم  بت

 الشرين االات                      1

 ]       [ مراو  ررين بان ي قد     واقن عتيت مس القاض  والمث ة  بالطوج         2

 ]        [ اع مادومشاي  العربان واجباب االدجا  والمحارريس بالطوج ايرا ب         3

 عت  ما رر   يت                 ما ترمنت هاا المراو  الشرين والعم  بمق راط         2

 الرايت  الرامس هللا   بةت     5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات     6

 يقم     7

 الةتطان المتو  ال اهرل الةي       8

 وقابتت [           ] ام ث  المراو  بثالف رهر رعحان  

 بالف رهر رعحان              بالةم  والطاعة  

 اعمط هللا تعال  ورر ت وان اط    اآل ات وهر ت     8

 ان يةطر هاا المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس القاض    11

 والمث ة  بالطوج المحاج  ومشاي  العربان واجباب   11

 ج ايرا يعتمهت ان قية ج عماالدجا  والمحارريس بالطو   12

 والرهحان الر ي  البوابنا الشري ة باات مي ا ي    13

 بدير طوج اينان انهوا  يها ان اليدقاا الشري ة رمتهت بايرا هت   12

 عت  ياجل عادتهت واقام هت    ديرهت مة مريس عت  ما بيدهت مس الورو    15

 لقاهرة المثرواةوالحةاتيس وامم  بحندج الطوج المحاج  وا   16

 والشا  وغيرها ومن  مس ي عرج اليهت بالل وان ال يت موا بثور   17

 عس الحةاتيس ال      الطوج وابطال ما ادث عتيهت مس الل   18

 وغيرط وام  امرهت عت  ما بيدهت مس المراايت الشري ة مس تقاد  الةنيس و    لهت   18

 لندان لهت بالثماية والرعايةبالل مربعة رري ة  ي قدموا بايهاج ا   21

 واالمان واالطمئنان واع ماد اوت المربعة الشري ة ومن  مس ي عرج اليهت   21

 او يشوخ عتيهت او يوت هت و ن ااحاب االال والررج عنهت   22

 وج   يد الشي  ابا ي يد والشي  ابراهيت الشيحان    23

 م  بت وليع مدعنهت واا مراج المراو  الشرين بيدهت بعد الع   22

 أ مس غير عدول عم  بثةحت ومق راطهاا المراو  الشرين    واقن عتيت وي   25

 أ أ بعد ال   الشرين رر ت هللا تعال  واعمط اعمط عس اومت وال ضرو  عس معناط   26

 [ ]                                                                         أ اجة ب ثواط   27

 ان ران هللا تعال                                  28

 قدجط  المع ت  جمران  رهر  عشريس جاب                           28
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 وبمانما ة  ضمةيس  انة                            31

 اة  المراو  الشرين   31

 مد ونلت وهثحت واتتوهت  هللا عت  ايدنا مث           الثمد ل جب العالميس   32

 

 (٥١) ٢٢مرسوم رقم 

 ينالإلسلطان ل

 (األشرف سيف الدين)

- (  1238)ه 857جبي  ا ول  8

 ( 1261)ه 865يمادا ا ول  15

ويذيمر بذين ين ذا مذا وجد  يذت مذس أوامذر عتذ  . ه857هدج  أل الثانأل مس جي  عا      

طذذذوج اذذذينان  الويذذذت الشذذذرعألأ والذذذل أن لألاذذذقن يذذذواقيت وج اقذذذت النيذذذاجل بذذذدير

اليذماية  ذذأل تعيذذيس مذذؤان المةذذجد المويذذود داضذ  الذذدير  مذذا هذذو م حذذ  مذذس عذذادااأ 

 .ال بالطرت الشرعيةإال عرج لهت  ومن 

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      2

 اينال   3

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        2

 ث  المراو  الشرين عت  الويت الشرع    يم ث  المراو  الشرين عت  الويت الشرع يم        

 يم ث  المراو  الشرين عت  الويت الشرع    يم ث  المراو  الشرين عت  الويت الشرع        

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات  وهر ت  ان      5

 النياجل بدير الوا س بالطوج يجرل يواقيت االاقن وج اقت      6

 اينا  أل اقامة مؤان وااد بالمةجد المجاوج لتدير الا وج      7

 عت  ياجل عادتهت ومن  مس ي عرج اليهت ب ير طري  ررع   تيع مد      8

 هاا المراو  الشرين ويعم  بثةحت ومق راط أ مس غير عدول      8

 الشرين  اعمطعس اومت وال ضرو  عس معناط أ  وال        11

 هللا  تعال        اعمط  أ   اجة ب ثواط  أ                  ان  ران  هللا  تعال     11

     بان   رهر  جي   ال رد      12

 عا   اح   وضمةيس  وبمانما ة        13
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 اة   المراو   الشرين      12

 واتت وهثحت  ونلت  ا مثمد ايدن  عت  هللا   وهت  وادط            ل  الثمد    15

 

 (٥٢) ٢٧مرسوم رقم 

 ينالإلسلطان ل

 (األشرف سيف الدين)

ذت  . ه863هدج  أل الراب  مس جمران عا      ين  حذر بذيُ .  " ذ  واقذن عتيذت"لذ  إُمويق

أاقن دير طوج اينان هو وادط الذاا لذت اذ  ال ثذدث عذس الذدير و ذ  مذا ي ذ  الذدير 

اذذذوندجية يالطوج والقذذذاهرة والشذذذا  وب ذذذرا امذذذس ا مذذذم  وا وقذذذاع والحةذذذاتيس بذذذ

وبذذيال يشذذاج ت أاذذد  ذذأل ال ثذذدث عذذس أوقذذاع . بذذت يذذيمر بذذيال يتذذ   بييذذة جاذذو . ودميذذاط

وأن يمنذذ  مذذس ال ثذذدث عذذس الذذدير ومم تواتذذت . الذذديرأ والذذل عتذذ  مذذا بيذذدط مذذس مرااذذيت

 مذذا أن لتحطريذذر  المذذا وج . بميذذر والقذذاهرة  "النيذذاجل المتويذذيس"بطريذذر  الذذرو  

 مذا . بالرعايذة  مذا يذرا عذادتهت القديمذة بذالل اممية مشذموالا يأن يةا ر مس الث وج ا

مذا  وبذواب بالمةذجد المويذود داضذ  الذدير و ييمر بين ية مر الشي  اليالم  أل و ي  ت 

 .و الل المةجد القا ت بالجح أ والل عت  ما بيدط مس والية ررعية

1                                      [                                                                           ] 

2     ]                                                                                                            [ 

 [                                       وابطال   ]الشري ة  االاممية  اع   هللا  تعال   اهثابت       3

 ]                                      [    لمرق  بس عتت بطر  النياجل ]                   [      2

 ]                                      [عادتهت القديمة مس الرعاية عند ا رهت ال  ب وج االام       5

 ]                                     [عتيت بالل ]         [ الما وج وتعتقاتت بمق ر  عت  الدير      6

 المثحوا    جاب  عشرط]           [ المؤجضة بثالف عشر رهر جمران      7

 عت  ما رر   يت                                                                                  8

 الرايت  الرامس هللا   بةت        8

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      11

 اينال    11

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        12

 يم ث  المراو  الشرين عت  الويت الشرع               

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت  ان  ية مر      13
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 ان  هللا  تعال ]     [الدو  يواقيت االاقن بدير طوج اينا اررة       12

  يما بيدط مس ال ثدث عت  دير طوج اينا واوقا ت ويمي       15

 تعتقاتت عت  عادتت وقاعدتت وعت  ما بيدط وطا   ت مس      16

 االمم  واالوقاع والحةاتيس بالطوج والقاهرة ومير والشا       17

 ندجية ودمياط وان ال يت موا بااواج عس بةاتينهتوب رل االاو      18

 بالطوج وابطال ما اادث عتيهت مس الل وان ال يشاج       18

 يوا يت الما وج ااد    ال وتت عس الدير الما وج واوقا ت      21

 امم عت  ما بيدط مس المراايت الشري ة المربعاا وغيرها المة مر اومها ال  نضر وقم      21

 واا مراج الشي  اليالم عيس الديس يمعة بس ررع الديس يون  بس عيس الديس يمعة      22

 عت  ما بيدط مس الو ا ن بالجام  بداض  دير طوج اينا والمةجد الوا س      23

 بالجح  مس بوابة وامامة وغير الل امم عت  ما بيدط مس الوالية الشرعية      22

 لع ي  الونان  الحتقين  الشا ع  قاض  القراةاليادجة مس مجت  الثوت ا      25

 بالدياج الميرية واا ر الممالل الشري ة االاممية اع ط هللا تعال  واهثابت وابطال      26

     لمرق  بس عتت بطر ]                                         [ ما     بت       27

 يجروا عت  عادتهت القديمة مس النياجل المتوييس بمير والقاهرة وان      28

 الرعاية عند ا رهت مس ب وج االام  بالشا  وات  والقدي      28

 واا ر الحمد االاممية ويمن  مرق  مس ال ثدث عت  الدير الما وج      31

 وتعتقاتت بمق ر  المثرر الشرع  المثحوا ب اهر مجت  الثوت الع ي ل الشرع       31

  يعتت الل    واقن عتيت]    [ لف عشر رهر جمران المع ت قدجط المؤج  بثا      32

 ان  ران  هللا  تعال                                     33

          جاب   عشر  رهر  جمران                                  32

 وبمانما ةالمع ت  قدجط     انة  بمث  وا يس                                    35

 اة   المراو   الشرين      36

 ال ابعيس ايدنا مثمد  وهثحت  واتت  وباج   عت    ه التهت   وادط            ل  الثمد    37

 واةحنا  هللا  تعال   ونعت  الو ي                                38

 

 (٥١) ٢١مرسوم رقم 

 لسلطان خشقدم ل

 (الظاهر سيف الدين الناصري)

- (  1261)ه 865جمران  17

 ( 1267)ه 872جبي  ا ول  18

ذت مُ . ه 867هدج  أل ال ام  مس مثذر  عذا       ووالة أمذوج النذواب والثوذا  "لذ  إويق

.  حذرهت بذين رذذوول ج عذم مذس جهحذان ديذر طذوج اذذينان يُ . "اذوندجيةياذم  بث ذر ايا
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يذذ  وق هذذت ومنذذ  لذذيهت مذذس جإإع ذذا هت مذذس الراذذو  والجمذذاج  عتذذ  مذذا ييذذ  حبذذت يذذيمر 

 .ا عت  ما بيدهت مس مراايت اابقةال عرج لهت  أل اللأ وها

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      2

 ضشقد     3

 الةتطان   المتو   ال اهرل  الةي        2

 ان  يةطر  اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات  وهر ت      5

 هاا المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس النواب والثوا  ووالة اموج االام       6

 بث ر االاوندجية المثرواة اع ط هللا تعال  نوضم لعتمهت ان قية ج عم      7

 بابوابنا الشري ة باات ال دا  بةحي  طوج اينا انهوا  يها ان بيدهت مراايت      8

 قديت ال مان مة مرة الثوت ال  نضر وقم تشهد لهت باع ا هت رري ة مس      8

 مس الم اج  والوتن والمويحاا عت  ما يي  مس جي  وق هت    11

 ومراومنا لهت ان ي قدموا بايرا هت    الل عت  ياجل عادتهت ومة قر    11

 قاعدتهت ومن  مس ي عرج اليهت او يوت هت عت  ما يي  مس وق هت او يشوخ    12

 عتيهت امم    الل عت  اوت ما بيدهت مس المراايت الشري ة الشاهدة لهت بالل    13

 المة مرة الثوت ال  نضر وقم قوال واادا وامرا ااعما مس غير جضية وال اهمال  أل الل    12

 ومراايمنا الشري ة تؤ د عتيهت    الل  تيع مد هاا المراو  الشرين    واقن عتيت    15

 بثةحت ومق راط أ وال   الشرين اعمط أ اجة  يت وعمم بمق راط أ وليعم     16

 ان  ران  هللا  تعال                                     17

       أل  ضام   رهر  هللا  المثرا   والثرا                                   18

 اح   ا يس  بمانما ة                                  18

 اة   المراو   الشرين                             21

 واتت وهثحت  ونلت  ايدنا مثمد   عت  هللا   وهت  ]      [            ل  الثمد       21

 

 (٢٧) ٢١مرسوم رقم 

 لسلطان خشقدم ل

 (الظاهر سيف الدين الناصري)

ذذت . ه867  مذذس مثذر  عذذا  هذدج  ذذأل ال ذام      بذان العا ذذد بالرقذذةأميذذر عر"لذ  إُمويق

 حذرهت بذين رذوول ج عذم مذس الرهحذانأ وييذن يُ . "ونوابت والثوذا  ووالة ا مذوج بهذا

االهت بذينهت ضذع ان الثذال وأ ثذرهت رذيو أ وهذت مةذالمون وقذد انع لذوا بذديرهت بجحذ  



- 125 - 
 

اا إلذذ  ديذذرهتأ أمذذا إبذذت يذذيمر  بمنذذ  العربذذان مذذس ال عذذرج لهذذت والذذدضول . طذذوج اذذينان

ذأو ط اأجادوا رذيئا  مذذس الذدير  عتذيهت أن يطتحذذوط مذس ال ذاج أ وال يُةذذم م لهذت بذذدضول  اعاما

ضذذرايهت إنمذذا يقيذذدون أايذذة الرهحذذان وال شذذوي  عتذذيهت وإالذدير بثجذذة اليذذمةأ  نهذذت 

لذ  جهحذذان إتت هذاا المراذذو  وأن يةذذ. ؤ ذد المرااذذيت الةذابقة هذذاا ا مذرمذس الذديرأ  مذذا تُ 

 .الدير

 الةي    الةتطان   المتو   ال اهرل      1

 ]                      [اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات        2

 هاا المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس المجت  الةام  االمير االي       3

 والثوا  ووالة االموج بها اع هت هللا تعال ]       [ امير عربان العا د بالرقة و      2

 مهت ان يماعة الرهحان بدير طوج اينا انهوا لمواق نا الشري ة انهت ضع ان الثالنعت      5

 وا ثرهت مشاي  عاي يس وعميان وانقطعوا بديرهت بجح  طوج اينا      6

 ولي  لهت ما يقو  باودهت اول ما ية عطونت مس اليدقة وقد تةت       7

 ويدضتون عتيهت ويشورون عتيهت يماعة مس العربان الناعليس بالقرب منهت      8

 عتيهت وينهحون قوتهت مس يدهت ويرربونهت ومراومنا لهت ان ي قدموا بمن       8

 العربان الما وجيس مس ال عرج اليهت ومس الدضول عتيهت بديرهت وان ال    11

 يت موا بما ال يت مهت ررعا ومقابت هت بالعدل الشرين و ن ااحاب    11

 ت وااا قيدوا ااية او مي ول مس الدير يطتحونت مساالال والررج عنه    12

 ضاج  باب الدير بثيف ال يثي  الاد منهت ضرج وال تشوي  مس دضولهت ال  الدير الما وج    13

 وااا اا جوا باليمة بداض  الدير الي  ااية الرهحان بالدير الما وج    12

  ول ال  الدير الما وج وال مسوال شوي  عتيهت  م يقح  اج هت وال يمونهت مس ال    15

 ]       [ال شوي  عتيهت وانما قيدهت بالل ضرجهت وتشويشهت واضرايهت     16

 ويقيدون ابثهت عتنا واضا ما عندهت مس قوتهت قوال واادا مس غير ااداث    17

 اادث وال تجديد م تمة مس غير جضية وال تهاون    الل والمراايت    18

    الل غاية ال ي يد وية مر المراو  الشرين بيدهت بعد العم  بت الشري ة تؤ د    18

  يعتموا الل وهللا المو                ان  ران  هللا  تعال     21

          ضام   عشر  ال  الثجة  الثرا                               21

 انة  احعيس  وبمانما ة                              22

 اة   المراو   الشرين                   23

 واتت وهثحت   مثمد  ايدنا  عت  هللا   وهت  وادط            ل  الثمدو         22

25                                   ]                                   [ 
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 (٥٥) ۳١مرسوم رقم 

 لسلطان خشقدم ل

 (الظاهر سيف الدين الناصري)

ذت . ه871ر مس مثر  عذا  هدج  أل ال ام  عش      ذ  واقذن عتيذت ونذا ر "لذ  إُمويق

لذ  أن ج ذذي  ديذر طذوج اذذينان هذو واذدط الذاا لذذت اذ  الن ذر وال ثذذدث إشذير ويُ . "ليذتإ

إضذرا  الواضذعيس يذدهت عتذ  حبذت يذيمر . عت  أوقاع الدير المويودة  ذأل الذحمد الشذامية 

يجاج الذل الوقذن مذس يريذدأ وهذرع مذا إوينت مس ل  ج ي  الديرأ وتمإالوقن وتةتيمت 

تحق  مذس جيذ  الوقذنأ بعذد ترميمذتأ بمويذ  رذروط واقذن الوقذنأ وبذين يةذ ري  مذا 

 .يجاج ايس االا يمن عتيتإأضا مس 

 ]                         [ايرة مس ايس اا يم ت عتيت ال  نضر وقم و]                       [       1

 عت  ما رر   يت//            ير طري  ما لت يمن  الل مان  ررع  [          ]           2

 الرايت  الرامس هللا   بةت      3

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      2

 ضشقد     5

 الةتطان   المتو   ال اهرل  الةي        6

 وهر ت  اناعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات        7

 ية قر اررة القدي  الحطريل الموقر الق  مقاجل         8

 و ي ة الن ر وال ثدث عت  اوقاع الرهحان المقيميس والم ردديس ال       8

 دير طوج اينا ومس يمتة الل نين الموا س بمدينة الرمتة    11

 تيهتوالمة مر ع]       [ بالقتيعة بجواج الونيةة الجاجل    وق هت     11

 والمة مر عت  منقطع  الثجا  اةحما يشهد بالل   اب الوقن الثابم    12

 اومت بالشر  الشرين وج   واض  اليد عت  الموان الما وج وتةتيمت    13

 لتنا ر الما وج وتموينت مس ايجاج الل لمس يرغ   أل ايجاجط وهرع    12

 لل ييرع عت ما يث ا  اليت مس عماجة الل ومهما  ر  مس جي  ا    15

 اوت ررط الواقن واا ريا  ما اا يداط مس ايرتت مس ايس    16

 اا يم ت عتيت ال  نضر وقم ومن  مس يعاجضت    الل ب ير طري  ما لت    17

 يمن  مس الل مان  ررع   تيع مد هاا ال وقي  الشرين       18

 ول عس اومتواقن عتيت ونا ر اليت وليعم  بثةحت ومق راط أ مس غير عد    18

 وال ضرو  عس معناط أ واالع ماد    الل عت  ال   الشرين اعمط هللا تعال     21

 //اعمط أ اجة  يت وعمم بمق راط أ      21

 ان  ران  هللا  تعال                   22

          ضام   عشر  رهر  هللا  المثر   الثرا                 23
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 ااد  واحعيس  وبمانما ة انة                 22

 اة   المراو   الشرين            25

 واتت وهثحت   مثمد  ايدنا  عت  هللا   وهت  وادط            ل  الثمد       26

 اةحنا  هللا    ونعت  الو ي                   27

 

 (٥٢) ۳١مرسوم رقم 

 لسلطان خشقدم ل

 (الظاهر سيف الدين الناصري)

ذذت . ه871ال ااذذذ  عشذذر مذذذس مثذذذر  عذذذا   هذذدج  ذذذأل     النذذذواب والقرذذذاة "لذذذ  إُمويق

والثجذذاب
(18)
لثوذذا  بالممالذذل الشذذـري ة والوشذذـاع ووالة ا مذذوج بالممتوذذة الشذذامية وا 

 مذذا أ (55) 31وي وذرج  يذت مذذا وجد مذس أوامذر  ذأل المراذذو  الةذاب  جقذت . "اذمميةيا

 .ؤ د الةتطان أن اومة نها أليُ 

 االات  الشرين                                                1

 ]  [ن ي قد     واقن عتيت مس النواب والقراة والثجـ]     [رر]     [ مراـ      2

 والوشاع ووالة االموج بالممتوة الشامية والور  والرمتة والثوا  بالممالل      3

 د ما جات لهت    هاا المراو الشري ة االاممية المثرواة اع هت هللا تعال  باع ما      2

 الشرين والعم  بت                                        عت  ما رر   يت      5

 الرايت  الرامس هللا   بةت       6

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات       7

 ضشقد     8

 الةتطان   المتو   ال اهرل  الةي        8

 تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات  وهر ت  اناعمط  هللا      11

 يةطر هاا المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس النواب والقراة    11

 والثجاب والوشاع ووالة االموج بالممتوة الشامية المثرواة والور     12

 والرمتة والثوا  بةا ر الممالل الشري ة االاممية المثرواة اع هت هللا تعال     13

 نوضم لعتمهت ان الق  مقاجل ج ي  دير طوج اينا رمتت اليدقاا الشري ة    12

 بالن ر وال ثدث عت  دير طوج اينا وعت  اوقا ت ايف  انم وويدا    15

 بةا ر الممالل الشري ةاالاممية و    لت بالل توقي  ررين ومس يمتة الل    16

 بجواج  نيةة النياجل الثابم نين الموان الوا س بمدينة الرمتة بالقتعة    17

 اومت بمجت  الشر  الشرين وان يوير الل لمس يرغ     ايجاجط وقح     18

 ايرة االوقاع الما وجة وهرع ما يث ا  اليت مس عماجتها ومهما  ر  مس    18
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 جي  الل يير ت عت  اوت ررط الواقن وج   يد واض  اليد عت     21

  وجة واا ريا  ما ال مةت مس ايرتت مدة اا يم تنين الموان بالرمتة الما    21

 عتيت وال  نضر وقم ومن  مس يعاجضت    الل او    ر ن مس االوقاع الما وجة    22

 ومةاعدتت عت  ضمو اقوقت ممس ي عيس مس يه ت بالطري  الشرع  و ن    23

 لشاهدة لت باللااحاب االال والررج عنت امم    الل عت  اوت ال واقي  الشري ة ا    22

 والةجما ال تي ة مس المتو  الةال ة المة مرة الثوت ال  نضر وقم    25

 قوال وادا وامرا ياعما مس غير جضية وال تهاون وال اهمال    الل    26

 والمراايت الشري ة تؤ د  أل الل غاية ال ي يد  تيع مد هاا المراو  الشرين       27

 وليعم  بثةحت ومق راط واالع ماد    اللواقن عتيت ونا ر اليت     28

 عت  ال   الشرين اعمط هللا تعال  اعمط أ اجة  يت وعمم بمق راط أ    28

 ان  ران  هللا  تعال                          31

          تاا   عشر  رهر  هللا  المثر   الثرا                         31

 نة  ااد  واحعيس  وبمانما ةا                        32

 اة   المراو   الشرين                  33

 واتت وهثحت   مثمد  ايدنا  عت   هللا  وه  وادط      اةحنا  هللا  تعال       ل  الثمد      32

 

 (٥٤) ۳٢مرسوم رقم 

 لسلطان خشقدم ل

 (الظاهر سيف الدين الناصري)

ذت . ه 872ر  عذا  هدج  أل ال ذام  والعشريذـس مذس مثذ     . "أميذر المنطقذة"لذ  إُمويق

مذذس النيذذاجل  اودقيقاذذ وعةذذما  اأضذذاوا عي  ذذ "الرمذذا يس والنجابذذة" حذذـرط بذذين عربذذان يُ 

بذت يذيمر . رذراع عتذ   ذ  مذا ي ذ  جهحذان ديذر طذوج اذينانتقالمقيميس بحندج الطذوج 

 .الرهحان وعت  النياجل الما وجيسبمن  اع دان العربان عت  

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 بعتت  مجت   االمير  االي       2

 ضشقد     3

 الوحير ال اعل  المقا   االواد  اال م   المرتر       2

 مجد االمران   ر ال  اة عيس المجاهديس مرتر  المتو  والةمطيس]               [       5

 بحندج الطوج تمثتوا بمواق نا الشري ة اع ط هللا تعال  ان الرهحان والنياجل المقيميس      6

 وانهوا لها ان منهت نياجل مقيميس بحندج الطوج الي  تعتقاا الرهحان      7

 يشوروا عت  النياجل الما وجيس واضاوا]     [ وان يماعة الراما يس والنجابة       8



- 128 - 
 

 عيم وعة  ودقي  و ت ة عا دة واي  لهت بالل تشويشومراومنا لت      8

 ]                  [ان ي قد  بمن  الما وجيس مس ال عرج لترهحان والنياجل     11

 ب شوي  او ضرج ب ير طري  ررع  عت  الويت الشرع  قوال واادا وامرا ياعما    11

 والمراايت الشري ة تؤ د  يتل غاية ال ي يد  يعتت الل وهللا تعال  يع ط    12

 ران  هللا  تعال  ان                            13

     ضام   عشريس  المثر   الثرا                                12

 انة ابنيس  واحعيس  وبمانما ة                               15

 اة   المراو   الشرين                             16

 واتت وهثحت   ونلت  مثمد  دنااي  عت وتت  وهت جب  العالميس            ل  الثمد       17

 واةحنا  هللا  و                          18

 

 (٥۳) ۳۳مرسوم رقم 

 لسلطان خشقدم ل

 (الظاهر سيف الدين الناصري)

ذذت . ]    [هذذدج  ذذأل الرابذذ  عشذذر مذذس رذذعحان      والثوذذا  النذذواب والقرذذاة "لذذ  إُمويق

أوقذذاع جهحذذان ديذر طذذوج اذذينان عتمهذت بذذين مذذس يمتذة يُ . "اذذم  بذذالور يووالة أمذوج ا

أ وأنذت لذذت يوذس مذذس "وقذذن الرهحذان"بةذ ان بذحمد الوذذر  بذالواداأ وهذو معذذروع بااذت 

بذت يذيمر بمنذ  مذس يطتذ  الذل  .ضرا   عت  من جاا أوقا هت منا أيا  ال ت ذان الرارذديس

 .منهت

 االات  الشرين                                                1

 ]         [ررين ال     واقن عتيت مس النواب والقراة والثوا  ووالة اموج جاو  ] [   2

 لكرك المحروسة ومعاملتها اعزهم هللا تعالى ان يتقدموا باعتماد ما تضمنه هذا المرسوم الشريف]  [   3

 والعم  بت                                                            عت  ما رر   يت   2

 

 الرايت  الرامس هللا   بةت     5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات     6

 ضشقد    7

 الةتطان   المتو   ال اهرل  الةي       8

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت  ان يةطر هاا     8

 وج االام المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس النواب والقراة والثوا  ووالة ام   11

 بالور  المثرواة ومعامت ها اع هت هللا تعال  وانجم قيدهت نعتمهت ان الرهحان   11
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 المقيميس بدير طوج اينا قية لتمواقن الشري ة انهوا  يها ان مس يمتة وق هت بة انا   12

 بحمد الور  بالوادل يعرع بوقن الرهحان وانت منثت مس يطت  منهت اورا عت    13

  ان الما وج ولت يوس عت  وق هت ااواج وال م اج  مس ايا  ال ت ان الرارديسالحة   12

 والمتو  الةال ة بمق ر  الةجما الم تدة بديرهت ومراومنا لهت ان ي قدموا   15

 بمنع من يتعرض للمذكورين فى ذلك بغير طريق شرعى حمال على حكم ما بيدهم من المستندات   16

 ال واادا وامرا ياعما و ن ااحاب الررج عس الما وجيسالشاهدة لهت بالل قو   17

 ومراايمنا الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد  يعتموا الل ويع مدونت وهللا المو     18

 بمنت  و رمت                                     ان  ران  هللا  تعال    18

 ان  المور     جاب   عشر  مس  رعح                         21

21                         ]                                          [ 

 اة   المراو   الشرين            22

 تموامعت   ضير  ضتقت  وضاتت  انحيا ت  وجاتت   وتت وهت وادط            ل  الثمد       23

 عت  الو ي اةحنا  هللا  ون                               22

 

 (٤٤) ۳٤مرسوم رقم 

 لسلطان تمربغال

 (الظاهر أبو سعيد)

- (  1267)ه 872يمادا ا ول  7

 ( 1268)ه 872جي   6

ذت . ه872ادا ا ول عذا  هذدج  ذأل الثذانأل عشذر مذس يمذ     النذواب والثوذا  "لذ  إُمويق

 (.52) 32وي ورج  يت ما وجد مس أوامر  أل المراو  جقت . "ام يووالة أموج ا

 [الرايت  الرامس هللا ]  بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات     2

 تمرب ا  3

 الةتطان   المتو   ال اهرل  الةي       2

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت  ان يةطر هاا     5

 اموج االام المراو  الشرين لو  واقن عتيت مس النواب والقراة والثوا  ووالة      6
 ايدهت هللا تعال  نعتمهت ان الرهحان بدير طوج اينا انهوا لماق نا     7

 الشري ة انهت  قران ومةا يس وقا ميس بوتن الواجديس اليهت مس الثجا  المنقطعيس     8
 المةتميس ولهت بع  اوقاع عت  ااا  الطوج وان الراما يس هت اامد     8
 هت ابراهيت بس عتت وج ق ت ي عرضون ال [        ] ومثمد وج ق هما والـ   11

 الرهحان والنياجل الم وتميس ويشورون عتيهت وياضاون منهت بمرا   11
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 ورمعا وغيرط ولت يوس لهت بالل عادة ويوت وهت]           [ ودقيقا وعي ا و   12
 لما ال قدجة لهت عتيت واضرهت الل ومراومنا لهت ان ي قدموا بمن    13

 مس ي عرج لتما وجيس ب ير طري  وال مة ند ومعامت هت بالمعادلة    12
 الشري ة قوال واادا وليع مد هاا المراو  الشرين وليعم  بثةحت ومق راطأ وال   الشرين  15

 اعمط أ اجة  يت                              ان  ران  هللا  تعال   16

 ر  يمادل  االول          بان   عش                     17
 انة  ابنيس  واحعيس  وبمانما ة                      18

 اة   المراو   الشرين                    18

 واتت وهثحت   مثمد  ايدنا  عت  هللا   وهت  وادط            ل  الثمد   21

21                                ]                            [ 

 

 (٢١) ۳٥سوم رقم مر

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

- (  1268)ه 872جي   6

 ( 1286)ه 811اا القعدة  27

ذذت . ه873هذذدج  ذذأل الثذذانأل مذذس مثذذر  عذذا       لذذ  المةذذؤوليس المذذا وجيس  ذذأل إُمويق

 .ما وجد مس أوامر  أل الل المراو ورج لهت أ ويُ (56) 31المراو  جقت 

 الرايت  سالرام هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات     2

 قاي حال  3

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        2

 المراو  الشرين اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت  ان يةطر هاا      5

 لو  واقن عتيت مس النواب والقراة والثجاب والوشاع ووالة اموج االام       6
 بالممتوة الشامية المثرواة والور  والرمتة والثوا  بةا ر الممالل الشري ة      7

 االاممية المثرواة اع هت هللا تعال  نوضم لعتمهت ان الق  مقاجل ج ي  دير طوج اينا      8
 انه  الينا ان بيدط ال ةيطر وال ثدث عت  دير طوج اينا وعت  اوقا ت      8
 بةا ر الممالل الشري ة بمق ر  توقي  ررينايف  انم وويدا     11

 ومس يمتة الل نين الموان الوا س بمدينة الرمتة بالقتعة بجواج  نيةة النياجل    11
 مثوو  الل بمث  الشر  الشرين وان يوير الل لمس يرغ     ايجاجط وقح     12

   مسايرة االوقاع الما وجة وهرع ما يث ا  اليت مس عماجتها ومهما  ر    13
 جي  الل يير ت عت  اوت ررط الواقن وج   يد واض  اليد عت     12

 نين الموان بالرمتة الما وجة واا ريا  ما ال مةت مس ايرتت مدة اا يم ت عتيت    15
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 وال  نضر وقم ومن  مس يعاجضت    الل او    ر ن مس االوقاع الما وجة    16
    يه ت بالطري  الشرع  و ن ااحاب ومةاعدتت عت  ضمو اقوقت ممس ي عيس    17

 االال والررج عنت امم    الل عت  اوت ال واقي  الشري ة الشاهدة لت بالل    18
 والةجما مس المتو  الةال ة المة مرة الثوت ال  نضر وقم قوال واادا وامرا    18

 ؤ د    اللياعما مس غير جضية وال تهاون باالهمال    الل والمراايت الشري ة ت    21
 غاية ال ي يد وي قدموا باع ماد ما بيدط مس المراايت الشري ة المة مرة الثوت ال  نضر وقم    21

  تيعتمون الل     ويع مدوط         وهللا تعال  يع هت وال   الشرين اعمط اجة  يت    22
 ان  ران  هللا  تعال                                        23

     بان   المثر   الثرا                                          22
 انة  بمث  واحعيس  وبمانما ة                                           25

 اة   المراو   الشرين                                    26

 تموام وهثحت   ونلت  مثمد  ايدنا  عت وتت  وهت وادط                   ل  الثمد       27

 اةحنا  هللا  و                                         28

 

 (٢١) ۳٢مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذذت . ه873هذذذدج  ذذذأل الثذذذادا عشذذذر مذذذس مثذذذر  عذذذا       الن ذذذاج والشذذذاد "لذذذ  إُمويق

ي وذذرج  يذذت مذذا وجد مذذس و. "وال  ذذران والم يذذر يس بحنذذدج الطذذوج وأهذذثاب ا دجا 

أ  مذا يذيمر بذيال يوت ذوا جهحذان ديذر طذوج اذينان بذد   (52) 32أوامر  أل المراو  جقت 

ذذ المرااذذيت  االج يذذةأ الذذدجهت ال ذذردأ والذذل عتذذ  اوذذت العهذذدة الشذذري ة ال ذذأل بيذذدهت وأيرا

 .الشري ة

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 لالمولو العال   الشرين   باالمر  جات     2

 قاي حال  3

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        2

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت  ان      5

 المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس الن اج يةطر هاا      6
 والشاد واهثاب االدجا  وال  ران والم ير يس بحندج الطوج المعموج      7

 هللا تعال  نعتمهت ان الرهحان بدير طوج اينا تمثتوا لدل اع هت      8
 مواق نا الشري ة وانهوا انهت هعاليل وقا ميس بوت ة الواجديس عتيهت      8
 والم ردديس ال  مناياا ايدنا موا  عتيت الةم  ولهت بةاا     11

 الطوج اهول ن   وبع  تعتقاا وقد اقاموا ر يا نيران     11
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 لهت عس تعتقاتهت وبيدهت مراايت رري ة وضتي ة مس المتو ي وتت     12
 الةال ة ان ااد ال ي   ن تهت وال يشوخ عتيهت وال ي رمهت وقد تةت     13

 عتيهت يماعة الرما ينالايس ي ويهوا ال  الطوج بةح  هيد الطير الجاج     12
 ضيتوهت مس اه  ال يوو ومس ت طي  ومس النجابة اجاهيت بس عتت وا    15

 واامد بس ال  اع وج قة ويوت وهت ال  عيم ودقي  و ول وقمم    16
 وغيرط ويقطعون مس بمراا الن ي  ب ير طري  وال مة ند ررع     17

 باليد العادية وقد اضر الل بثالهت ومراومنا لهت ان ي قدموا بمن  الما وجيس مس    18
 وال يشوروا عتيهت ال عرج ال  الرهحان وال  النياجل الم وتت لهت    18

 وال يوت وهت ال  ر ن مس الل وال ي رمهت الدجهت ال رد ويقابتهت    21
 بالمعدلة الشري ة امم    الل يميعت عت  اوت ما بيدهت مس المراايت الشري ة    21

 الشاهدة لهت بالل المة مرة الثوت قوال واادا وامرا ياعما ومس    22
 يثم  ال  االبواب الشري ة عت  اوت المراايت الشري ة تعرج لهت ب ير طري  ررع     23

 والوريمة والقةامة الشري ة ال   بيهت والمراايت الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد    22
  تيع مد هاا المراو     واقن عتيت وال   الشرين    25

 ل اعمطأ اجة  يت                              ان  ران  هللا  تعا    26

          ااد  عشر  رهر  المثر   الثرا                               27

 [وبمانما ة]انة  بمث  واحعيس                                28

 اة   المراو   الشرين                     28

 االنحيان  والمراتيس التهت  ه   واتت  وباج   عت   اا ر  وادط                 ل  الثمد       27

 

 (٧١) ۳٧مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذت . ه872يذذ  الثذذانأل عذذا  هذذدج  ذذأل الثالذذف عشذذر مذذس جب     مشذذاي  العربذذان "لذذ  إُمويق

لذ  الةذتطان بذين عربذان إ عذوا رذوول  حرهت أن جهحان دير طذوج اذينان جيُ . "بالشرقية

بذت يذيمر بمنذ  . ربوهت ويراذوهت ونهحذوا قذوتهتتعرضذوا بذا ال لهذت وضذ "أوالد عتأل"

لذذ  ديذذرهت وبةذذاتينهتأ إالعربذذان المذذا وجيس مذذس ال عذذدا عتذذ  الرهحذذانأ ومذذس الذذدضول 

وأن يةذ مر أامذذد بذس عمذذران عتذ  عادتذذت . وعتذيهت بمعاقحذة الذذايس  عتذوا الذذل وجدعهذت 

 .ض يرا لتدير

 الشرين االات                                                 1

 ]            [مراو  ررين بان ي قد     واقن عتيت مس مجت        2

 شمس الدين محمد بن عساف والشيخ شرف الدين موسى بن سبيع شيخ العرب بالشرقية اعزهما هللا  تعالى 3
 تتماد ما ترمنت هاا المراو  الشرين والعم  بت                        عت  ما رر   ي]   [      2

 الرايت  الرامس هللا   بةت      5
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 المولول العال   الشرين   باالمر  جات     6

 قاي حال  7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت  ان      8

 المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس يةطر هاا    11

 ميريس االيتيس رم  الديس مثمد بس عةاع والشي  ررع الديس موا مجت  اال    11
 نعتمهت ان يماعة ي  العرب بالشرقية اع هما هللا  تعال اشمبس احي  ا    12

 الرهحان بدير طوج اينا انهوا لمواق نا الشري ة انهت هعاليل    13
 تومنقطعيس بديرهت ومنهت عميان وموةثيس وما لهت ما يق اتون ب    12

 اال مس هدقاا النياجل وقد تةت  عتيهت اقواما مس عربان    15
 اوالد عت  باالاية والررج ويرربوهت ويجراوهت وينهحون    16

 قوتهت واضر الل بثالهت ومراومنا لهت ان ي قدموا بمن  العربان    17
 الما وجيس مس ال عرج ال  الرهحان الما وجيس وال  ديرهت بااية    18
 ضرج او تشوي  او بااداث اادث او ب جديد م تمة او بقط او     18

 ميانعة و  ابة قةامة رري ة انهت ال يدضتوا ديرهت وال    21
 ي عرضوا ال  بةاتينهت وال يشوروا عتيهت وان مس يمتة العربان الاا    21

 يراوا الرهحان الما وجيس اةس بس  ر  وجعت بس اةيس    22
 ت  الما وجيس ومقابت هت عت  ما وق  منهت   وج قهت  ي قدموا بط    23

 ا  الما وجيس بما ية ثقوط وجدعهت عت  الل ومنعهت مس ال عرج ال     22
 الما وجيس و ن ااحاب االال والررج عنهت قوال واادا    25

 وامرا ياعما مس غير جضية وال تهاون وال اعمال    الل    26
 ا مراج اامد بس عمران عت  ياجل عادتتوج   يد عحد القادج بس عتي  وا    27

 والمراايت الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد وهللا المو      28
 ان  ران  هللا  تعال                                         28

          بالف  عشر  جبي   لآلضر                                                31
 [وبمانما ة]انة  اجبعة  واحعيس                                            31

 اة   المراو   الشرين    32

 التهت  ه   واتت  وباج   عت   اا ر  االنحيان  والمراتيس وادط                 ل  الثمد    33

 اةحنا  هللا  تعال                                             32

 

 (٥١) ۳١قم مرسوم ر

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذذت . ه875مذذس رذذذعحان عذذا   هذذدج  ذذذأل الثالذذف عشذذذر     الوشذذذاع والذذذوالة "لذذ  إُمويق

 حذرهت أن جهحذان ديذر طذوج يُ  ".لشاديس والم يذر يس بذ قتيت الشذرقيةومشاي  العربان وا
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الذذذدير ع لذذوا ض يذذر  "أوالد عتذذأل"لذذ  الةذذتطانأ بذذين عربذذان إوا رذذـوول اذذينان ج عذذ

ذذ بذذت يذذيمر بمنذذ  ال عذذرج بذذيال ل  يذذر الذذديرأ وأن . مذذس عربذذانهت موانذذت اوأقذاموا ر يا

 .ومن  العربان مس ال عدا عت  الرهحان. ية مر  أل عمتت

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات     2

 قاي حال  3

   الةتطان   المتو   االرر    الةي      2

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت  ان      5

 المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس يةطر هاا      6
 الوشاع والوالة ومشاي  العربان والشاديس والم ير يس باقتيت      7

 الشرقية اع هت هللا تعال  نعتمهت ان يماعة الرهحان بدير طوج اينا     8
 انهوا لمواق نا الشري ة انهت هعاليل ولت يمس لهت ما يقو  باودهت اول     8
 ما ية عطونت مس اليدقة ومجاوجهت عربان يةموا اوالد عت    11

 الم ثدث عتيهت امير عربان العا د بالرقة وانت  ان اقا  عتيهت   11
 مس تثم يدط ض ير مس العرب الما وجة يةم  اامد بس عمران عت  ديرهت   12

 بت انت ع لت ووال ر يا غيرط مس العرب الما وجة يةم  م ر  بس   13
 عواد ومراومنا لهت ان ي قدموا بمن  مس ي عرج ال  م ر  الما وج   12

 بااية او ضرج وا مراجط    الل عت  عادتت وج   يد اامد بس عمران   15
 عنهت ومن  مس ي عرج لهت او يشوخ عتيهت و ن ااحاب االال   16

 والررج عنهت ومةاعدتهت عت  ضمو اقوقهت وتعتقاتهت   17
 ممس ي عيس    يه ت عت  اوت الث  قوال واادا وامرا ياعما مس   18

 غير جضية وال تهاون وال اهمال    الل والمراايت الشري ة   18
 تؤ د    الل غاية ال ي يد وهللا المو     21

 ان  ران  هللا  تعال                  21

          بالف  عشر  رهر  رعحان  المور                 22

 انة  ضم   واحعيس  وبمانما ة            23

 اة   المراو   الشرين      22

 واتت وهثحت   مثمد  ايدنا  عت  هللا   وهت  وادط            ل  الثمد      25

 واةحنا  هللا                                     26
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 (٢١) ۳١مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذت . ه876هذذدج  ذذأل الثالذذف والعشذذريس مذذس رذذعحان عذذا       ا ميذذر برهذذان "لذذ  إُمويق

 . "الديس

 :ت يدجط يمتة بالت ة اليونانية

Γραφή  αρχαιοτάτης  εποχής  

  "ا  ابة منا   رة عمنية قديمة يدا ": وتريم ها

لذذ  الةذذتطان بااذذت النيذذاجل وج ذذي  ديذذر طذذوج اذذينان إرذذوول ج عذذم  حذذرط بذذين يُ     

 مذا أنذت بجذواج . ب عدا العربان عتذيهت ومطذالح هت لهذت مذس المذي ول بمذا ال يقذدجون عتيذت

الذدير مةذجد بذت مذذؤان يذد   عذنهت ا ال ويمنذ  العربذذان مذس مرذايق هتأ  يذع  ا مذذر 

لذذ  الذذدير إل بقيذذد الذذدضول عتذذ  المةذذجد المذذا وج والذذ اعتذذ  العربذذان  يقذذاموا نذذا را 

لذذ  الذذدير إبذذت يذذيمر بمنذذ  العربذذان مذذس الطتذذو  . وتوتيذن الرهحذذان بمذذا ال قذذدجة لهذذت عتيذذت

ا يايذذاا المةذذجد والمذذؤان و تمذذا ح وعذد  ال عذذرج لتمذذؤانأ وأن ي و ذذ  جهحذذان الذدير  

 .ماا مؤان يقيت الرهحان غيرط

1                                                  [                                              ] 

        Γραφή  αρχαιοτάτης  εποχής                                                       2 

 ]                         [اهد ]   [ل ]          [االي  ]   [ اام  اال]  [يت  ]    [     3
 ]            [عمدة المتـ]    [ الام  بهان االنا  ررع االمران عيس المجـا]   [ الديس ]    [      2

5                                                                                        ]                         [ 
6Kait   Bai                                                                                             

7                                                                                         A. H. 896 

 االات الشرين                     بةح  عاعج]            [                          8

            
 الرايت  الرامس هللا   بةت     8

 وجدا  هاط  المواتحة  ال   المجت   الةام    11

 قاي حال  11

 االمير  االي   الوحير  ال اعل  المجاهد  االواد   12
 برهان الديس مجد االام  بهان االنا  وررع االمران عيس المجاهديس   13
   ابوابنا الشري ةعمدة المتو  والةمطيس ادا  هللا اعدط ت رمس اعممت ان قية ج عم ال   12

 باات عاعج االاقن وج اقت النياجل ومقاجل ج ي  دير طوج اينا   15
 انهوا  يها انهت جهحان ريو  قاطنون بدير طوج اينا بالجح     منقطعة   16

 ولت يوس بجواج ديرهت داجا وال ياجا ومون هت مثمولة اليهت يق اتون بها   17
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 المنقطعيس مس الثا  ياووهت ويمونوهت هت الواجدون اليهت مس المةتميس   18
 ويثةنون اليهت وان يماعة عربان يثرروا ال  الناهيس الما وجيس   18

 ويشوروا عتيهت ويطتحوا منهت ما ال قدجة لهت عتيت وبجواج الدير الما وج   21
 مةجد عامر وبت مؤان ياب عس الناهيس الما وجيس ويمن  العرب مس ال شوي  عتيهت    21

 وان الناهيس الما وجيس  انوا ج عوا قية لمواق نا الشري ة قح  تيجي ت ورووا االهت   22
 م  العربان الما وجيس وان مريةمنا الشري ة برعا قح  تيجي ت بو ابة قةامة رري ة عتيهت   23

 انهت ال يطتعوا الدير الا وج وال يشورون عتيهت  تما هع  الل عت  العربان   22
 م  عحد القادج بس عتي  واارر مراوما رري ا انت يوون نا را عت قا  ر   ية   25

 الجام  الما وج قاهدا بالل ان يطت     اجة الل هو وعربانت اليهت   26
 ويشوخ عتيهت ويوت هت بما ال قدجة لهت عتيت واضر الل بثال الناهيس الما وجيس   27

 ون لتن ر عتيهت وانما المةجد المشاج اليتولت يوس بالمةجد المشاج اليت يماعة مةتميس يث اي   28

 عامر با ر هللا تعال  بالمؤان يقيت  يت اليمة ويؤان  يت والناهون الما وجون   28

 المةجد المشاج اليت وال اد  بالمؤان مرت  لتوقود ومونة المؤان]  [ يو ـ   31
 س غيرطو ةوتت و تما ن د مؤان يموا او غيرط يقيمون الناهيس الما وجي   31

 ويماع ت/ غ ير الدير / ومراومنا لت ان ي قد  بطت  عحد القادج بس عتي     32
 العربان ج اقت وال امهت بعد  طتوعهت دير الناهيس الما وجيس قوال واادا وامرا   33
 ياعما مس غير جضية وال تهاون وال اهمال وال   رة    الل   32

 ومراايمنا الشري ة تؤ د عت  المجت م  مةاعدتهت عت  الل عت  اوت الث     35
    الل غاية ال ي يد  يعتت الل ويع مدط وهللا المو     36

 ان  ران  هللا  تعال                              37

          بالف  عشريس  رعحان  المور                         38

 عا   ام  واحعيس  وبمانما ة                        38

 اة   المراو   الشرين   21

 واتت وهثحت   وعت   نلت  مثمد  ايدنا  عت  هللا   وهت  وادط            ل  الثمد   25

 واةحنا  هللا  و                                        26

 

 *(٥١) ٤١مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذت . ه877عذا   هذدج  ذذأل ال ااذذ  مذذس جبيذذ  ا ول      حذذرط يُ . "أميذذر المنطقذذة"لذذ  إُمويق

" أوالد عتذذأل"لذ  الةذذتطان مذس جهحذان ديذر طذذوج اذينان بذين عربذان إأن رذوول ج عذم 

بذذت . يرذربونهت ويذذؤاونهت ويجراذونهت ويهذذايمونهت ويذدضتون أديذذرتهت وينهحذون قذذوتهت

مذا أضذاط عذادة  ذ  إيذيمر بر ذ  أاذحاب ا ال عذس الرهحذان ومنذ  ال عذدا عتذ  أديذرتهت و

 .ل  الةتطانإالعربان منهتأ و   مس تورج منت الل يُثم   

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1
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 هاط  الواتحة  ال   المجت   الةام       2

 قاي حال   3

 االمير  االي   الوحير  ال اعل  المجاهد  االواد      2
 عيس المجاهديس عمدةمجد االام  بهان االنا  ررع االمران ]        [       5

 المتو  والةمطيس ادا  هللا تعال  اعدط وانجم قيدط ت رمس اعممت      6
 يماعة الرهحان بدير طوج اينا انهوا ال  مواق نا الشري ة انهت      7

 منقطعيس بديرهت ومنهت عميان وموةثيس وهعاليل  ما لهت ما يقو       8
 هت قا ميس بوتن الم ردديسناودهت اال مس هدقاا النياجل و      8

 مس عربان اوالد]               [ مس المنقطعيس وغيرهت وقد تةت  عت      11
 عت  يرربوهت ويواوهت ويجراوهت بالحوالد وغيرط    11

 ويهجموا عتيهت ديوجتهت وينهحوا قوتهت واضرلل بثالهت    12
 ومنعهت مس وبرعا المراايت الشري ة قح  تيجي ت لتمجت  بردعهت    13

 ال شوي  عت  الرهحان الما وجيس وضمو الث  منهت و  ابة قةا ت    12
 رري ة عتيهت انهت ال يعودوا ال  ما هدج منهت وال يدضتوا    15

 عتيهت ديوجتهت وال يي توا اال ضاج  الدير مس ال واد    16
 موان يي   غيرهت   ال وا المراايت الشري ة والقةا ت    17
        عتيهت ومراومنا لتمجت  الةام  ان ي قدموا بطت ال    18

 الما وجيس ويقابتهت عت  ما وق  منهت وجدعهت وج  ]  [ العربا    18
 ايديهت عس الرهحان الما وجيس وطوينهت بديوجتهت و ن    21

 ااحاب االال والررج عنهت ومس عاد لما هدج منت يثم  ال     21
 دة الم ا  الال اضاوط العرباناالبواب الشري ة واعا    22

 مس يهة ال  ر و تمس م ر  وج قت واعادة بس اامد وابراهيت    23
 ابس اةس ومثمد بس عحد هللا واعيد بس  ر  ومة ول و تي     22

 بال ما  والومال عت  اوت الث  قوال واادا وامرا ياعما    25
 ة تؤ د   مس غير جضية وال تهاون    الل والمراايت الشري     26

 الل غاية ال ي يد وهللا المو      27
 ان  ران  هللا  تعال                           28

          تاا   رهر  جبي   االول                  28
 انة  اح   واحعيس  وبمانما ة                  31

 ان  ران  هللا  تعال            31

 

 (٥٧) ٤١مرسوم رقم 

 قايتبايلسلطان ل

 (األشرف أبو النصر)

ذذذت . ه877بيذذذ  ا ول عذذذا  مذذذس ج( عشذذذر)هذذذدج  ذذذأل ال ذذذام       النذذذواب "لذذذ  إُمويق

عتمهذذت بذين جهحذذان ديذذر طذذوج يُ . "والثوذذا  ووالة ا مذوج بث ذذر دميذذاط والن ذاج والقرذذاة



- 138 - 
 

ذ بذت . يجذاجياذوس  ذأل الحيذم ولذت يعطهذت ا ااينان لهت بيم وقن بث ر دميذاطأ وأن ر يا

 .ل  الةتطانإاا ام ن  يُثم   إو ا  الرهحان منت وا  محاييمر 

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات     2

 قاي حال  3

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        2

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      5

 لمراو  الشرين ال     واقن عتيتا ان يةطر هاا      6

 مس النواب والن اج والقراة ووالة      7

 االموج بث ر دمياط المثروي اع هت هللا تعال  نعتمهت ان      8
 يماعة الرهحان بدير طوج اينا انهوا لمواق نا الشري ة      8
 انهت هعاليل ومنقطعيس بحرية ولت يمس لهت ما يقو     11

 ن لهت بيم وقن بثر دمياط المثرويباودهت وا    11
 وان ر يا يةم  اةس بس القطول واض  يدط عتيت واا س  يت    12

 باليد العادية ولت يعطهت ايرة واضر الل بثالهت    13
 ومراومنا لهت ان ي قدموا ب مو اقهت مس اةس    12

 الما وج وج   يدط عس الحيم الما وج وضمو اقوقهت    15
 س    يه ت عت  الويت الشرع  وايرا هت عت ممس ي عي    16

 عادتهت واا مراجهت عت  ما بيدهت مس المراايت الشري ة    17
 ومن  مس ي عرج اليهت و ن ااحاب االال والررج عنهت    18

 ومس يمن  عس الث  يثم  ال  االبواب الشري ة قوال    18
 واادا وامرا ياعما مس غير جضية وال تهاون       21

 الل والمراايت الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد    21
 ان  ران  هللا  تعال                            22

 جبي   االول]          [           ضام                            23
 انة  اح   واحعيس  وبمانما ة                         22

 يناة   المراو   الشر             25

 التهت  ه   واتت  وباج   عت   اا ر  االنحيان  والمراتيس وادط             ل  الثمد    26

 

 (٢٢) ٤٢مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذذت . ه878يذذذ  الثذذذانأل عذذذا  هذذذدج  ذذذأل الةذذذادي مذذذس جب     الشذذذاد والن ذذذاج "لذذذ  إُمويق

 حذرهت أن رذوول ج عذم مذس جهحذان ديذذر يُ . "طذوجوالمحارذريس وأجبذاب الذدج  بحنذدج ال
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ذ ذ ون ذيما  اطذوج اذينانأ بذين لهذت بحنذدج الطذوج أاوارا أ وأن بعذ  ال جذاج يةذونون اأيرا

بذت يذيمر بعذد  ااذ  دا  أاذواخ الرهحذان .  يهذا ويرذعون  يهذا برذا عهت بذدون مذوا ق هت

 .أيرة الل ويمن  ال عرج لن يتهت ال برضاهتأ وأن يد   لهتإ

 االات  الشرين                                               1
 ع بان ي قد     واقن مس الشاد والنا ر والمحارريس واجباب الدج ]               [     2

 ج المعموج اع هت هللا تعال  باع ماد ما جات لهت    هاا المراو  الشرين]           [     3
 عت  ما رر   يت                              ط                 ]              [     2

 الرايت  الرامس هللا   بةت     5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات     6

 قاي حال  7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي       8

 ان يةطر هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت     8

 شرين ال     واقن عتيت مس الشاد والنا ر والمحارريس واجباب الدج المراو  ال   11

 الرهحان بدير طوج اينا بحندج الطوج المعموج اع هت هللا تعال  نعتمهت ان   11

 ج عوا قية ال  مواق نا الشري ة انهوا  يها انهت ضع ان الثال   12
 ج الطوجومنقطعون بديرهت وعتيهت  تن ومؤن لتم ردديس ولهت بحند   13

 ااواخ يةونون بها ال جاج ولهت بع  ن ي  وبت مس يشوخ عتيهت ويةوس      12
 ااوارهت وي   يها بهاج ب ير جضاهت واضر الل بثالهت ومراومنا   15
 لهت ان ي قدموا بعد  ال عرج ال  ااوارهت ون يتهت وان ال ااد يةوس   16

 ]        [عتومة عمم بالعدل  يها وال يث   يها بهاج اال ب اطرهت بايرة م   17
 قوال واادا والمراايت الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد  يع مدوط وهللا يع هت   18

 ان  ران  هللا  تعال                                       18

          اادي  رهر  جبي   اآلضر                               21

 انة  تة   واحعيس  وبمانما ة                               21

 اة   المراو   الشرين       22

 تموام وهثحت   ونلت  مثمد  ايدنا  عت وتت  وهت وادط                   ل  الثمدو         23

 اةحنا  هللا  ونعت الو ي                                       22

 

 (٢٤) ٤۳مرسوم رقم 

 يتبايلسلطان قال

 (األشرف أبو النصر)

ذذت . ه881ر مذذس مثذذر  عذذا  هذذدج  ذذأل الثذذامس عشذذ     النا ذذ  بث ذذر دميذذاط "لذذ  إُمويق

لذذ  إ حذرهت أن جهحذذان طذوج اذينان ج عذذوا أمذرهت يُ . "المثذروي والنذا ر بذذت ومحارذريت
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الةتطان بينت بييديهت مراايت اذابقة تع ذيهت مذس الجمذاج  والراذو  عتذ  مذا ييذتهت مذس 

اذممية يلذيهت عذس طريذ  اذا ر الث ذوج اإو ذ  مذا هذو هذادج أو واجد  نذاوج وهذدقاا

ذ بهذت وبجمذاع هت وقيذادهت وتمنذ   ابالدياج الميرية والذحمد الشذاميةأ  مذا توهذأل أيرا

بذذت يذذيمر بذذين يةذذ مر الرهحذذان عتذذ  مذذا يذذرا بذذت . مذذس ي عذذرج لهذذت بيايذذة أو ضذذرج

 .عوا دهت القديمة

 االات  الشرين                                             1

 ]         [رريت ]          [ مراو  ررين ال     مس النا   بث ر دمياط والنا       2
 ]                    [   بان ي قدموا باع ماد ما ترمنت هاا المراو  الشرين والعم  بت                3

 الرايت  الرامس هللا   بةت         2

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات         5

 قاي حال   6

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        7

 المراو  الشرين ان يةطر هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      8

 مس النا   بث ر دمياط والنا ر بت ومحارريت ادا  هللا تعال  ع هت ال          8

 مس اعممهت ان يماعة الرهحان المقيميس بدير طوج اينا انهوا لدل مواق ناي ر    11

 الشري ة ان بيدهت مربعا رري ا تيجي ت عارر ال قعدة انة اح  بمانيس وبمانما ة بان    11

 يةامثوا بما يج  مس الثقوت الديوانية عت  االهناع الواهتة اليهت    12

 تم مس ب رل االاوندجية ودمياط المثروايسمس الناوج واليدقاا بالحثر الم    13

 واا ر الث وج االاممية بالدياج الميرية والحمد الشامية هادجا    12

 وواجدا وان تراعن الوهية بهت ويماع هت وقيادهت ومن     15

 مس ي عرج اليهت او ال  ااد مس قيادهت بااية او ضرج او تشوي     16

 ن ي قدموا بمةامث هت بما يج  عت ب ير طري  ومراومنا لهت ا    17
 االهناع الواهتة اليهت مس الناوج واليدقاا بالحثر المتم وعد     18

 ااد مس قيادهت بااية او ضرج ايران عت  العادة]   [ ال عرج اليهت او     18
  أل الل ال  نضر وقم امم عت  ما بايديهت مس المراايت الشري ة المربعة    21

 ها ديوان الجيوخ بالشا  المثرواة مس غير ااداث اادثالشاهد ب    21
 وال تجديد م تمة قوال واادا وامرا ياعما ومراايمنا الشري ة تؤ د       22
 الل غاية ال ا يد  تيعتموا الل ويع مدوط وهللا تعال  المو      23

 بمنت  و رمت                      ان  ران  هللا  تعال     22

          بامس  عشر  رهر  هللا  المثر   الثرا                         25

 انة  تةعيس  وبمانما ة                             26

 اة   المراو   الشرين          27

 تموام وهثحت   ونلت  مثمد  ايدنا  عت وتت  وهت وادط                   ل  الثمدو    28

 اةحنا  هللا  و                                                  28
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 (٧٧) ٤٤مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذت . ه 881هذدج  ذذأل الثذذامس عشذر مذذس رذذوال عذذا       لذذ  المةذذؤوليس المذذا وجيس إُمويق

 .ورج لهت ما وجد مس أوامر  أل الل المراو أ ويُ (62) 22 أل المراو  جقت 

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات     2

 قاي حال  3

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        2

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      5

 المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس الشاد ان يةطر هاا      6

 اجباب االدجا  بحندج الطوج المحاج وال  ران و والحارريس      7

 اع هت هللا تعال  نعتمهت ان قية ج عم بابوابنا الشري ة باات يماعة      8
 الرهحان المنقطعيس بدير طوج اينا انهو  يها انهت هعاليل      8

 ومنقطعيس بالدير الما وج ومنهت عميان ومقعديس وقا ميس بالواجديس    11
 يس وغيرهت ولهت بحندج الطوج الما وج ااواخ وم اعنعتيهت مس المنقطع    11

 وبيوا يويروهت لين  عوا بايرتهت هت والواجديس عتيهت    12
 وبت مس يةوس عندهت باليد العادية وال يعطيهت ايرة بةح  الل    13

 ومراومنا لهت ان ي قدموا بمن  مس ي عرج اليهت  أل اما نهت او يةوس  يها    12
 هت وان ال يةوس ااد عندهت و   اما نهت اال برضاهتب ير برضا    15
 ويقاولهت عت  االيرة عت  ما يرا بت العوا د عت  الويت الشرع  و   مس يةوس       16

 اما نهت الما وجة يقو  لهت بايرة الل ومن  مس ي عرج اليهت بااية او ضرج    17
 تعيس    او تشوي  ب ير طري  ررع  ومس ام ن  عس القيا  بما    18

 يه ت مس االيرة الما وجة ومس اقوقهت يثم  ال  االبواب الشري ة لي ي     18
    اا ا  اقت قوال واااا وامرا ياعما مس غير    21

 جضية وال تهاون    الل والمراايت الشري ة تؤ د  أل    21
 الل غاية ال ي يد وهللا المو      22

 هللا  تعال ان  ران                           23

          بامس  عشر  روال                             22

 انة  تةعيس  وبمانما ة                             25

 اة   المراو   الشرين                26

 تموام وهثحت   ونلت  مثمد  ايدنا  عت وتت  وهت وادط                   ل  الثمد       27

 اةحنا  هللا  و                                       28

 



- 123 - 
 

 (٢٢) ٤٥مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذت . ه881هذذدج  ذذأل ال ااذذ  مذذس جيذذ  عذذا       لذذ  المةذذؤوليس المذذا وجيس  ذذأل إُمويق

 .ورج لهت ما وجد  يت مس أوامرأ ويُ (62) 22المراو  جقت 

 ع]            [   ]      [                                       1
 ]                                  [ل واقن عتيت مس المحارريس والشاديس والم ير]           [      2

 ]   [طوج المحاج  اع هت هللا تعال  باع مادط ما ترمنت هاا المراو  الشرين والعم  ]   [      3
 عت  ما رر   يت                                                                                           2
 

 الرايت  الرامس هللا   بةت      5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      6

 قاي حال   7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8
  ات وهر تاعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل      8

 والحارريس والن اج المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس ان يةطر هاا    11

 اع هت هللا تعال  نعتمهت ان قية والشاديس والم ير يس بالطوج المحاج     11

 ج عم بابوابنا الشري ة باات جهحان دير طوج اينا انهو    12

 عميان وموةثيس يها انهت هعاليل ومنع ليس بديرهت ومنهت     13
 وقا ميس بالواجديس عتيهت مس المةتميس مس المنقطعيس وغيرهت مس اال      12

 وال اد ولي  لهت ما يقو  باودهت اال هدقاا النياجل    15
 ولهت ااواخ واواه  بالطوج ي  نوا  يهت بهاج الاضيرة الشري ة    16

 يدهت مراايت رري ةولهت عادة يير وا عتيهت    ااه  اجبعة ارر ية وب    17
 تشهد لهت بالل مة مرة الثوت ال  نضر وقم ومةومنا لهت ان    18

 ي قدموا بالثم     الل عت  اوت ما بيدهت مس المراايت الشري ة المة مرة الثوت    18
 ال  نضر وقم وايرا هت عت  عادتهت المة مرة ومن  مس ي عرج اليهت    21
 ت و ن ااحاب االال والررج عنهت ومعامت هتب ير طري  ررع  والوهية به    21

 بالمعدلة الشري ة قوال واادا وامرا ياعما مس غير جضية وال تهاون       22
 الل ومراايمنا الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد  تيع مد هاا المراو     23

 الشرين    واقن عتيت ونا ر اليت وليعم  بثةحت ومق راط أ واالع ماد       22
 الل عت  ال   الشرين اعمط هللا تعال  اعمط أ اجة ب ثواط أ    25

 ان  ران  هللا  تعال                            26

     تاا   عشر  رهر  جي   ال رد                                   27

 انة  ااد  تةعيس  وبمانما ة                              28

 اة   المراو   الشرين                       28
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 اا ر  االنحيان  والمراتيس  عت وتت  وهت وادط                   ل  الثمد         31

 اةحنا  هللا  ونعت  الوي                               31

 

 (٢٧) ٤٢مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذت . ه881ن عذذا  مذذس رذذعحا هذذدج  ذذأل الثالذذف عشذذر     الشذذاد بحنذذدج الطذذوج "لذذ  إُمويق

عتمهذذت أن الراهذذ  مواذذ  مذذس ديذذر يُ . "أجبذذاب ا دجا  وأوالد عتذذأل المشذذاي المعمذذوج و

بذذالطوج وهذذو يقذذو   الذذ  الةذذتطان بذذين لذت ولذذر ي  الذذدير أوقا اذإطذوج اذذينان ج ذذ  أمذرط 

تطوا عتيذت تةذـ "بنذأل اذتيمان"و" أوالد عتذأل"ة مذس عربذان بايرراع عتيهاأ وأن يماعذ

ذ  ثيذرةا وعطتذوط  اوطالحوط بما لت تجر بذت عذادة وضذربوط  شذجوا جأاذت ويراذوط يرواا

بذت يذيمرهت بمنذذ   ذ  مذس ي عذرج لذذت بذيالأ وأال يطالحذت أاذذد . عذس ا عمذال المتذ   بهذذا

 .ل  الةتطانإبالج ية بدون ويت ا  و   مس يم ن  عس ال ن يا يُثم   

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      2

 قاي حال   3

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        2
 ان يةطر هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      5

 الشاد بحندج الطوج المعموج واجباب المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس      6

 واوالد عت  المشاي  بالحندج المعموج اع هت هللا تعال  نعتمهت ان موا  االدجا       7

 الراه  انه  الينا انت  قير ومثجوج ولت ولتر ي  اوقاع    بندج      8

 الطوج وان ج ي  الما وج اوق ت    الحندج    ميالم الثواه  الال      8

 لما وج مس ار ال ديرطي  نوا بها بهر الاضيرة الشري ة وغيرها مما ي   ا    11

 وان يماعة مس اوالد عت  وبن  اتيمان تةتطوا عتيت ويطتحوا منت    11

 ر ن لت يوس لت بت عادة وضربوط  شجوا جأات ويراوط يرااا    12

  ثيرة ولت يمونوط مس االر ال المت    بها ومراومنا لهت ان ي قدموا    13

 وال يطتحوا منت الدجهت ال ردبمن  مس ي عرج اليت ب ير مة ند ررع      12

 ب ير ا  ومس ام ن  يثم  ال  االبواب الشري ة قوال واادا    15

 وامرا ياعما ومراايمنا الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد    16

  يعتموا الل ويع مدونت وهللا تعال  المو   بمنت و رمت    17

 ان  ران  هللا  تعال                            18

     بالف  عشر  رعحان  المور                     18
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 انة  ااد  وتةعيس  وبمانما ة                             21

 اة   المراو   الشرين                21

 تموام  مثمد  ايدنا موالنا   عت وتت  وهت جب  العالميس               ل  الثمد        27

 

 (٢١) ٤٧مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذت . ه882ادا ا ول عذا  هدج  أل ال اا  مذس يمذ     المحذاج   الشذاد بذالطوج"لذ  إُمويق

لذ  إ حذرهت أن جهحذان ديذر طذوج اذينان ج عذوا رذوواهت يُ . "والمحارذريس وأجبذاب الذدج 

وت ذوهت بمذا لذيهت ويإمذس العربذان الرمذا يس ي ةذتطون عتذيهت ويةذيئون  االةتطان بين قوما 

بذذت يذذيمر بمنذذ  تعذذرج . هذذو  ذذوت طذذاق هتأ ممذذا نذذ د عنذذت إهذذاب هت با ايذذة والرذذرج

 .االعربان بياية لهتأ وبيال يوت وهت بد   الج يةأ بت يوهأل بهت ضيرا 

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      2

 قاي حال   3

    االرر    الةي  الةتطان   المتو      2
 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      5

 ان يةطر هاا المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس      6

 مجت   االمير  االي   عمل  الاا  عت   الشاد  بالطوج  المحاج       7

 توالمحارريس واجباب الدج  بت اع هت هللا تعال  نعتمه      8
 ان قية ج عم بابوابنا الشري ة باات يماعة الرهحان بدير طوج اينا      8

 انهوا  يها انهت هعاليل ومنقطعيس بديرهت ولت يوس لهت    11
 ما يقو  باودهت وانهت قا ميس بالواجديس عتيهت مس    11

 المنقطعيس وغيرهت وقد تةت  عتيهت اقوا  مس الرما يس    12
 ه  ت طي  االاية والررج واالاانة عتيهتاه  ال يوو وا    13

 ب ير ان  يوي  الل ويوت وهت ما ال طاقة لهت بت ب ير طري  وال    12
 مة ند وما يقابتوهت اال بالاجا  وباليد العادية    15

 وقح  تيجي ت برعا مراايمنا الشري ة بمنعهت مس الل و ن ااحاب االال    16
 امة رري ة بانهت ال يعودوا لما هدج منهتوالررج عنهت و    عتيهت قة    17

 وانهت لت يريعوا عنهت واضر الل بثالهت ومراومنا لهت ان    18
 ي قدموا بر   يد الما وجيس عنهت وان ال يوت وهت لما  يت الدجهت    18
 ال رد ومنعهت مس ال عرج اليهت والوهية بهت و ن    21

 بالمعدلة الشري ةااحاب االال والررج عنهت ومعامت هت     21
 قوال واادا وامرا ياعما مس غير جضية وال تهاون       22
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 الل ومراايمنا الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد  يعتموا الل    23
 وهللا  المو                    ان  ران  هللا  تعال     22

 االول     تاا   رهر  يمادل                                        25
 انة  ابنيس  وتةعيس  وبمانما ة                         26

 اة   المراو   الشرين                          27

 اا ر  االنحيان  والمراتيس  عت وتت  وهت وادط          ل  الثمد    28

 

 (٧٥) ٤١مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذت . ه882شذذر مذذس يمذذادا ا ول عذذا  هذذدج  ذذأل الةذذادي ع     لذذ  المةذذؤوليس إُمويق

وي وذذرج  يذذت مذذا وجد مذذس أوامذذر  ذذأل (. 68) 27المذذا وجيس  ذذأل المراذذو  الةذذاب  جقذذت 

 (.62) 22المراو  جقت 

 ي  االمير  االي   عما  الاا  الشاد]     [ع  عتيت  مس  ]               [      1

 ريس واجباب الدج  بت اع هت هللا تعال  باع مادبحندج الطوج المعموج والمحار      2
 ما  ترونت  هاا  المراو   الشرين  والعم   بت         عت   ما  رر    يت      3

 الرايت  الرامس هللا   بةت      2

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      5

 قاي حال   6

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        7
 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      8

 ان يةطر هاا المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس      8

 مجت   االمير  االي   عمل  الاا  عت   الشاد  بالطوج  والمحارريس    11

 ان قية ج عم واجباب الدج  بت اع هت هللا تعال  نعتمهت    11
 ي ة باات يماعة الرهحان المنقطعيس بدير طوج اينابابوابنا الشر    12

 ما يقو  انهوا  يها انهت هعاليل ومنقطعيس بديرهت ولت يوس لهت    13
 المنقطعيس وغيرهت مس المةتميس باودهت وانهت قا ميس بالواجديس عتيهت مس    12

 ولهت بحندج الطوج اواه  ول يرهت مس المةتميس والنياجل    15
 وه  لتحندج بهاج الاضيرة الشري ة ي قاووا عت  الرهحانو تما     16

 الما وجيس وياضاوا منهت ما اما نهت الما وجة وي  نوا  يها    17
 الحهاج الما وج  يثي  لهت بوااطة الل تعطي  ايرتهت واضر الل بثالهت    18

 اجلومراومنا لهت ان ي قدموا بان  تمس  ان لت مس ااه  مس المةتميس والني    18
 ي  ن  يت الحهاج الما وج عت  العادة مس غير اين عت     21
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 ااد وال رط  وااليران    الل عت  ياجل العادة قوال    21
 واادا وامرا ياعما مس غير جضية وال تهاون    الل والوهية بهت    22

 و ن ااحاب االال والررج عنهت ومعامت هت بالمعدلة الشري ة    23
 وهللا المو   الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد  يعتموا الل ومراايمنا    22

 ان  ران  هللا  تعال                                    25

     اادي  عشر  يمادل  االول                                            26

 انة  ابنيس  وتةعيس  وبمانما ة                                  27

 اة   المراو   الشرين                28

 واتتونلت  وهثحت    مثمد  ايدنا عت وتت  وهت وادط               ل  الثمد    28

 اةحنا  هللا  ونعت  الو ي                                  31

 

 (٢٥) ٤١مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذت . ه883مذس جيذ  عذا  هذدج  ذأل الةذادي عشذر      لذ  المةذؤوليس المذذا وجيس إُمويق

 .ما وجد مس أوامر  أل الل المراو ورج لهت ويُ (. 68) 27 أل المراو  جقت 

 االات  الشرين                                               1

  الشاديس والمحارريس واجباب االدجا او  ررين بان ي قد     واقن عتيت مس]  [      2
 ]   [ج المحاج  اع هت هللا تعال  باع مادط ما ترمنت هاا المراو  الشرين والعم  ]    [      3

 عت  ما رر   يت                                                               2

 الرايت  الرامس هللا   بةت        5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات       6

 اي حالق   7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 ان يةطر اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      8

 الشاديس والمحارريس واجباب االدجا  هاا المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس    11

 يس بدير طوج ايناالرهحان المقيم ان اع هت هللا تعال  نعتمهت بالطوج المحاج     11

 انهوا لمواق نا الشري ة انهت  قران ولت يمس لهت ما يقو  بهت اول مس الال يراتت    12

 وغيرهت وقد تةت  عتيهت لهت النياجل وهت قا مون بما يرد عتيهت مس المةتميس    13

 اقوا  مس الرما يس مس اه  ال يوو واه  ال  طي  باالاية والررج وال شوي     12

 لماانة عتيهت ب ير ان  موي  لالل و ت وهت ما ال طاقة لهت بت ب ير طري  وال اند    15
 باليد العادية وتررجوا مس الل ومراومنا لهت ان ي قدموا بمن  مس    16
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 ي عرج لهت ب يرطري  ررع  وايرا هت عت  ياجل عادتهت قوال وادا وامرا ياعما    17
 ك غاية التأكيد فيعلموه ويعتمدونه وهللا تعالى الموفق بمنه وكرمهومراسيمنا الشريفة تؤكد فى ذل    18

 ان  ران  هللا  تعال                    18

     اادي  عشر  جي   ال رد              21

 انة  بمث  وتةعيس  وبمانما ة              21

 اة   المراو   الشرين    22

 واتتوهثحت    مثمد  ايدنا عت    هتو وادط               ل  الثمد    23

 اةحنا  هللا  ونعت  الو ي                            22

 

 (٧١) ٥١مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذذت . ه883هذذذدج  ذذذأل ال ااذذذ  مذذذس اا الثجذذذة عذذذا       النذذذواب والقرذذذاة "لذذذ  إُمويق

  بةذا ر ة بالممتوذة الشذامية والثوذاوالثجاب والثوا  بالدياج الميذرية والوشذاع والذوال

لذت اذ   الاعتمهت بين ج ي  ديذر طذوج اذينان هذو واذدط ايُ . "امميةيالممالل الشري ة ا

 .ايرراع عت  أوقاع الدير

 االات  الشرين                                               1
 [            ]      النواب  مراو  ررين بان ي قد     واقن عتيت مس      2

 والثوا  والوشاع ووالة االموج بالممتوة الشامية المثرواة والور       3
 ووالة بةا ر الممالل الشري ة اع هت هللا تعال  باع ماد ما ترمنت هاا المراو       2

 الشرين والعم  بت                               عت  ما رر   يت      5

 الرايت  امسالر هللا   بةت        6

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات       7

 قاي حال   8

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات    11

 ان يةطر هاا المراو  الشرين ال  وهر ت    11

   بالدياج الميرية   واقن عتيت مس النواب والقراة والثجاب والثوا    12
 والور  والوشاع والوالة بالممتوة الشامية المثرواة    13

 بةا ر الممالل الشري ة االاممية المثرواة والرمتة والثوا     12
 اع هت هللا تعال  نعتمهت ان الثررة الةامية االجضونية    15

 القدي  الموقر يمال الطا  ة المةيثية   ر المتة العيةوية    16
 الق  مقاجل ج ي  دير طوج اينا رمتت هداق نا    17
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 الشري ة بالن ر وال ثدث عت  دير طوج اينا وعت     18
 اوقا ت ايف  انم وويدا بةا ر الممالل الشري ة    18

 االاممية و    لت بالل توقي  ررين ومس يمتة    21
 ةةالل نين الموان الوا س بمدينة الرمتة بالقتعة بجواج  ني    21

 النياجل الثابم اومت بالشر  الشرين وان يوير الل لمس    22
 يرغ     ايجاجط وقح  ايرة االوقاع الما وجة وهرع    23

 ما يث ا  اليت مس عماجتها ومهما  ر  مس جي  الل    22
 يير ت عت  اوت ررط الواقن وج   يد واض  اليد عت     25

 ة واا ريا  ما ال مةت مسنين الموان الما وج الوا س بالرمت    26
 ايرتت مدة اا يم ت عتيت ال  نضر وقم ومن  مس يعاجضت       27

 الل او    ر ن مس االوقاع الما وجة ومةاعدتت عت  ضمو اقوقت    28
 ممس ي عيس مس يه ت بالطري  الشرع  و ن ااحاب االال والررج عنت    28

 قي  الشري ة الشاهدة لتامم    الل عت  اوت ما بيدط مس ال وا    31
 بالل والةجما ال تي ة مس المتو  الةال ة المة مرة الثوت ال     31

 نضر وقم قوال واادا وامرا ياعما مس غير جضية وال    32
 تهاون وال اهمال    الل ومرايمنا الشري ة تؤ د       33
  تيع مد هاا المراو  الشرين    الل غاية ال ي يد    32

 قن عتيت ونا ر اليت وليعم  بثةحت ومق راط أ واالع ماد  ألوا    35
 الل  عت   ال    الشرين  اعمط  هللا  تعال      اعمط اجة أ   يت    36

 ان  ران  هللا  تعال                       37

     تاا   عشر  ال  الثجة  الثرا                              38

 انة  بمث  وتةعيس  وبمانما ة                       38

 اة   المراو   الشرين             21

 اا ر  االنحيان  والمراتيس  عت   ه وادط           الههت    ل  الثمد    21

 اةحنا  هللا  ونعت  الوي                               22

 

 (٧١) ٥١مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذت . ه882هذذدج  ذذأل الةذذاب  مذذس رذذوال عذذا       لذذ  المةذذؤوليس المذذا وجيس  ذذأل إُمويق

 (.62) 22وي ورج  يت ما وجد مس أوامر  أل المراو  جقت (. 68) 27المراو  جقت 

1     ]                                                                                          [ 

 ]              [اع هت  هللا  تعال   باع ماد  ما  ترمنت  هاا  [         ]              2
 عت  ما رر   يت                                                                3

 الرايت  الرامس هللا   بةت      2
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 المولول العال   الشرين   باالمر  جات       5

 قاي حال   6

    المتو   االرر    الةي  الةتطان      7

  اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      8

 ان يةطر هاا المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس النواب      8

 والثوا  والشاديس والمحارريس واجباب االدجا  بحندج الطوج المحاج  وغيرط    11

 بابوابنا الشري ة باات يماعة الرهحان قية ج عمان  اع هت هللا تعال  نعتمهت    11
 انهوا  يها انهت هعاليل ومنهت عميان بدير طوج اينا    12

 المنقطعيس وقا ميس بالواجديس عتيهت مس وموةثيس ومنقطعيس بديرهت    13
 باودهت اال مس هدقاا النياجل ما يقو  ولي  لهت وغيرهت مس المةتميس    12

 المحاج  ي  ن  يهت واه  بحندج الطوجولهت ااواخ وا    15
 بهاج الاضيرة الشري ة وية ادوا مس الل االيرة الي  مةاعدتهت عت     16
 وبت مس يثرر ال ]       [ قيا  االهت وهت مة مريس بقح  االير عس     17

 الطوج الما وج قمثا و وال ودقيقا واحوبا ولت يوهتوهت ايرة    18
 خ  يثي  لهت بوااطة الل غاية الررجوالثواه  واالاوا    18

 لعد  ض ن الحهاج وقد تررجوا مس الل ومراومنا لهت ان    21
 ي قدموا بمن  مس ي عرج اليهت    الثواه  واالاواخ الما وجة ب ير طري  ررع     21

 وان  تمس ا     اما نهت الما وجة ر ن يوهتهت االيرة    22
 يرا بت العوا د بالحندج الما وج عس    ام  ا ة دجاهت عت  ما    23

 وعمم بالعدل واالنياع قوال واادا وامرا ياعما مس غير جضية    22
 الل غاية ال ي يد ايمنا الشري ة تؤ د   اتهاون    الل ومروال     25

 وهللا المو   بمنت و رمت ا الل يعتمو    26
 ان  ران  هللا  تعال                        27

     ااب   رهر  روال  المور                               28
 انة  اجبعة  وتةعيس  وبمانما ة                      28

 اة   المراو   الشرين    31

 واتتونلت  وهثحت    مثمد  ايدنا عت وتت  وهت وادط               ل  الثمد    31

 

 (٧٢) ٥٢مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (أبو النصراألشرف )

ذذذت . ه885هذذدج  ذذذأل الثذذذامس عشذذذر مذذذس يمذذادا ا ول عذذذا       لذذذ  المةذذذؤوليس إُمويق

عتمهذت بذين جهحذان ديذر طذوج اذينان لهذت بحنذدج يُ (. 68) 27الما وجيس  أل المراو  جقت 
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بذت يذيمرهت بمنذ  العربذذان . "الرمذذا يس  "الطذوج بةذ ان ن يذ  وقذذد تةذت  عتذيهت العربذان 

 .ل  بةاتينهتإالدضول مس ال ةت  عت  الرهحان و

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      2

 قاي حال   3

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        2

 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      5

 الشاد عتيت مسان يةطر هاا المراو  الشرين ال     واقن       6

 بحندج الطوج والمحارريس وال  ران واجباب الدج  بت اع هت هللا تعال       7

 بابوابنا الشري ة باات الرهحان المنقطعيس ان قية ج عم نعتمهت      8
 ومنقطعيس بديرهت انهوا  يها انهت هعاليل بدير طوج اينا      8
 وقا ميس نياجلباودهت اال مس هدقاا ال ما يقو  وما لهت    11

 بحندج الطوج غي  وغيرهت مس المةتميس ولهت المنقطعيس بالواجديس عتيهت مس    11
 ن   وقد تةت  عتيهت الرما يس اه  ال يوو وت طي     12

 باالاية والررج    غيطهت وياضاوا منهت ما ال ية ثقونت ررعا    13
 وجة لدل مواق نا الشري ةباليد العادية وقح  تيجي ت تمثتوا الرهحان الما     12

 وار ووا عتيهت وبرع المراو  الشرين بو ابة قةامة رري ة بامر الجناب الوريت    15
 العال  االميرل الوحيرل القوام  الن ام  ال هيرل الةي   امير دواداج  حير    16

 وما م  الل اع ط هللا تعت  ونيرتت و    عتيهت الل واجتجعوا عنهت    17
 ا ة انيس بت ان لهت مدة ان يس تثاقتوهت وعادوا لما  انوا  يت مدة    18

 وقد اضر الل بثالهت ومراومنا لهت ان ي قدموا بطت  الما وجيس ومنعهت    18
 عنهت وان ال ي عرضوا اليهت وال يدضتوا بة انهت وان    21

 عس الل ولت يريعوا عما هت  يت وعاجضوهت   ]            [     21
  انهت تو   عتيهت هوجة ررعية وتثمتها ال  ابوابنا الشري ةبة    22

 ل عرج عت  مةامعنا الشري ة م   ن ااحاب االال والررج عنهت ومن  مس يشوخ عتيهت   23
 ايمنا الشري ةاتهاون    الل ومروال  قوال واادا وامرا ياعما مس غير جضية    22
 هللا المو   بمنت و رمتو ا الل يعتمو الل غاية ال ي يد تؤ د       25

 ان  ران  هللا  تعال                         26

         بامس  عشر  يمادل االول                             27

 انة  ضم   وتةعيس  وبمانما ة                       28

 اة   المراو   الشرين             28

 واتتونلت  وهثحت    مثمد  ايدنا عت    وهت  جب العالميس        ل  الثمد    31

 اةحنا  هللا  ونعت  الو ي                                31
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 (٧۳) ٥۳مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذت . ه886اا القعذدة عذا  هدج  أل الةادي والعشذريس مذس      ا ميذر النا ذ  "لذ  إُمويق

 حذذرهت أن جهحذذان ديذذر طذذوج يُ . "ُضمذذ  بذذتتبذذت ومحارذذرا ا جية والنذذا راذذونديبث ذذر ا

لذ  الةذذتطان بينذت قذذد يذرا العذذادة بذيال ت ذذرج جاذـو  ويمذذاج  إاذينان ج عذوا أمذذرهت 

عتذذ  هذذادجاتهت وواجداتهذذت مذذس النذذاوج واليذذدقاا بةذذا ر الث ذذوج بالذذدياج الميذذرية 

العذذادااأ وأن بذت يذيمر بذين يةذذ مروا عتذ  معامتذة الرهحذان  مذا يذرا . والذحمد الشذامية

ا مذذذس يمذذذاع هت عذذذامتوا بذذذاي را  والرعايذذذةأ ومنذذذ  مذذذس يعاجضذذذهت أو يعذذذاجج أاذذذدا يُ 

 .قةيادهت  يما يثمتونأ والل عت  ما بيدهت مس مراايت اابوقُ 

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      2

 قاي حال   3

 رر    الةي  الةتطان   المتو   اال      2
 ان يةطر هاا المراو  اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      5

 الشرين ال  الجناب العال  االميرل الوحيرل العالم  العادل  الةي        6

 النا   بث ر االاوندجية المثروي والنا ر بت ومحاررل ال م  بت ادا  هللا تعال  ع هت      7

 ج عوا قية لدل مواق نا بدير طوج اينا الرهحان ان ي رمس اعممهت      8

 الشري ة انهوا  يها ان لهت عادة بان يةامثوا بما يج  مس الثقوت الديوانية      8

 عت  االهناع الواهتة اليهت مس الناوج واليدقاا بالحثر المتم وب رل    11

 بالدياج الميرية والحمد الشامية االاونرية ودمياط المثروايس واا ر الث وج    11
 هادجا وواجدا وان تراعن الوهية بهت وبجماع هت وان بايديهت مرب  ررين    12

 بالل ومراومنا لهت ان ي قدموا بايرا هت عت  ياجل عادتهت    الل    13
 ومعامت هت باال را  والرعاية ومن  مس يعاجضهت او يعاجج ااد مس يماع هت    12

 دهت الواجديس او اليادجيس او يقيدهت بررج او تشوي  امم عت  ما بيدهتوقيا    15
 مس المراايت الشري ة المربعة المة مرة الثوت ال  نضر وقم مس غير ااداث عتيهت وال تجديد    16

 م تمة اا جمبا الدعي هت  أل هثا  نا الشري ة قوال واادا وامرا ياعما    17
 ا الل ويع مدوط يعتمو الل غاية ال ي يد د   ايمنا الشري ة تؤ اومر    18

 ان  ران  هللا  تعال            و رمت  بمنتهللا  تعال   ي يدهت      18

          اادي  عشريس  ال  القعدة  الثرا                21

 انة  ام  وتةعيس  وبمانما ة                       21

 يناة   المراو   الشر             22
 واتتونلت  وهثحت    مثمد  ايدنا عت    وهت وادط              ل  الثمد    23

 اةحنا  هللا  و                                  22
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 (٧٢) ٥٤مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذت . ه888شذذر مذذس هذذذ ر عذذا  هذذدج  ذذأل ال ذذذام  ع     الثوذذا  ومشذذذاي  "لذذذ  إُمويق

 حذذرهت بذذين يماعذذة عربذذان يةذذموا يُ . "نذذأل اذذتيمان وأجبذذاب الذذدج  بذذالطوجوب العربذذان

تةذذذتطوا عتذذذ  الرهحذذذان المقيمذذذيس بذذذدير طذذذوج اذذذينان با ايذذذة والرذذذرج " أوالد عتذذذأل"

هانذة والنهذذ  ويوت ذونهت بمذذا ال طاقذة لهذذت عتيذتأ ومذذس يذذوجهت ياذانة والرذذرب وايوا

ج الطذذوج وضذذربوا الرهحذذان لذذ  بنذذدإلذذ  الطذذوجأ  نذذ ل العربذان إتشذ م مع ذذت الرهحذذان 

بذذت يذيمر بمنذ  العربذان مذذس أايذة وضذرج الرهحذان وعذذد  . وأهذانوهت ونهحذوهت مذرة بانيذة

 .ال بالطرت الشرعيةإال عرج لهت 

 االات  الشرين                                               1
 تيمانمراو  ررين بان ي قد     واقن عتيت مس الثوا  والعربان بن  ا      2

 اع هت هللا تعال  باع ماد ما جات لهت بت بالطوج المحاج  اجباب الدج       3
 عت  ما رر   يت                                                     2

 الرايت  الرامس هللا   بةت      5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      6

 قاي حال   7

 متو   االرر    الةي  الةتطان   ال      8

 ان  يةطر  هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات  وهر ت       8

 المراو  الشرين لو  واقن عتيت مس الثوا  ومشاي  العربان    11
 اع هت هللا تعال  بالطوج المحاج  اجباب الدج  وبن  اتيمان    11
 لمواق نا الشري ة ج اينا انهواالرهحان بدير طو نعتمهت ان يماعة    12

 وغيرهت انهت منقطعون بالدير الما وج وقا ميس بالواجديس عتيهت مس المةتميس    13

 وان يماعة عربان يةموا اوالد عت  تةتطوا عتيهت باالاية والررج    12

 واالاانة والررب واالهانة والنه  ويوت وهت لما ال لهت طاقة عتيت    15

 ادية ومس يوجهت تش م غال  الرهحان ال بيدهت الع    16

 الطوج بت بعد الل ن لوا بحندج الطوج وضربوا الرهحان    17

 ونهحوهت مرة بانية واضر الل بثالهت ومراومنا لهت ان ي قدموا    18

 و ن ااحاب االال والررج عنهت بمن  مس ي عرج اليهت ب ير طري  ررع     18

 أبثةحت ومق راطلمراو  الشرين    واقن عتيت ونا ر اليت وليعم  قوال واادا  تيع مد هاا ا    21

 وال    الشرين  اعمط  أ  اجة   يت                   ان  ران  هللا  تعال     21

     ضام   عشر  رهر  ه ر  ال ير                             22
 ا ةانة  بمان  تةعيس  وبمانم                             23
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 اة   المراو   الشرين             22
 واتتوهثحت    مثمد  ايدنا عت وادط           وهت   هللا    ل  الثمد    25

 اةحنا  هللا  ونعت  الوي                               26

 الثمد  ل                                                            27
 مراو   ررين  مرمونت                                                   28

 بةح   الرهحان                                                         28
 عت   ما  رر    يت                                                       31

 

 (٧٤) ٥٥مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (النصراألشرف أبو )

ذذت . ه811دا الثذذانأل عذذا  هذذدج  ذذأل الثذذامس والعشذذريس مذذس يمذذا     النذذواب "لذذ  إُمويق

 حذذرهت أن الراهذذ  مواذذ  ج ذذ  يُ . "لشذذا والقرذذاة والثجذذاب والثوذذا  ووالة ا مذذوج با

ل  الةتطان بين لت ابس عت بالشا  تو أل أبنان غيابذت وقذد ااذ ول  الذحع  عتذ   ذ  إأمرط 

نهتأ يذيمر أن يطتحذوا المذا وجيسأ وااذ  مو الثذ  مذذ بذت. مذا تر ذت بذدون اذ  رذرعأل

 .ل  الةتطانإومس ير   يرا  

 االات  الشرين                                               1

 مراو  ررين بان ي قد     واقن عتيت مس النواب والقراة والثجاب والثوا       2
 الشرين  تعال  باع ماد ما ترمنت هاا المراو ووالة االموج بالشا  المثرواة ايدهت هللا      3

 والعم  بت                                          عت  ما رر   يت      2

 الرايت  الرامس هللا   بةت        5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات       6

 قاي حال   7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 ان  يةطر  هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت       8

    واقن عتيت مس النواب والقراة والثجاب المراو  الشرين ال     11

 ووالة االموج بالشا  المثرواة ايدهت هللا تعال  ي رمس اعممهت ان والثوا     11
   المثرويموا  الراه  انه  لمواق نا الشري ة ان لت ابس عت بالشا    12

 وضعوا ايديهت]                                [ هتل    غيح ت و    13
 عت  ما هو م تن عنت واضاوط ب ير طري  ررع  ومرامنا لهت ان    12

 ي قدموا بطت  الما وجيس وضمو الث  منهت عت  الويت الشرع     15
 اب الشري ة قوال وااداومس ام ن  منهت عس القيا  بما عتيت يثم  ال  االبو    16

 الل غاية ال ي يد ايمنا الشري ة تؤ د   اومر وامرا ياعما    17
 ان  ران  هللا  تعال         و رمت  بمنت المو    تعال   وهللا  يثيطون  بالل  عتما    18
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     بامس  عشريس  رهر  يمادل االضر                      18
 ااد  تةعما ة    انة                       18

 اة   المراو   الشرين             21

 واتتونلت  وهثحت    مثمد  ايدنا عت    وهت وادط         ل  الثمد    21

 واةحنا  هللا  ونعت  الو ي                        22

 

 (٧١) ٥٢مرسوم رقم 

 لسلطان قايتبايل

 (األشرف أبو النصر)

ذذت و مذذةال ات هذاا المراذذو  نذاق      وهذذو يذيمر بذذين . ليهذاإتيجي ذت و ذذالل الجهذة الُمويق

ذذ  جهحذذان ديذذر طذذوج اذذينان عتذذ  عوا ذذدهت القديمذذةأ وأن يُمن ذذ  مذذس ي عذذرج  لذذيهت إيُعام 

ولحةذذذاتينهت وقيذذذادهت المقيمذذذيس والمةذذذا ريس  ذذذأل الطرقذذذاا الشذذذامية ومذذذس ب وجهذذذا 

لذ  ديذرهت إلذدضول  ما ييمر بمن  عربان الراموذة مذس أايذة وضذرج الرهحذان وا. وغيرها

 .مراايت الةابقةأ وأن يث   عهدهتعت  ما يان  أل ال

1      ]                                                      [ 

 الرايت  الرامس هللا   بةت      2

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      3

 قاي حال   2

  الةتطان   المتو   االرر    الةي       5

 يع مد      6

 ال عالم هدقاتت الشري ة رامتة لو  طا  ة      7

 ومحراتت الوجي ة ااعية    ميالم الرعية وطا  ة وال      8
 برام عاداتت المني ة م راد ة لمة ثقيها العاج ة  العاج ة      8

 الرهحان المقيميس بدير طوج اينا عت  عوا دهت القديمة ان يجرل    11
 مس ي عرج اليهت ولحةاتينهت وقيادهت المقيميس والمةا ريسويمن      11
 والماقية]       [    الطرقاا الشامية مس قطيا وغيرها وهيدا وبيروا     12

 ومن  الراموة مس ال عرج اليهت والدضول بالررج عتيهتوغيرها     13
 ن أامم    الل عت  ما بايديهت مس المراايت الشري ة مس قديت ال ما    12

 المة مرة الثوت ال  االن أ وما يشهد بت الدواويس المعموجة أ والعوا د    15
 المقرجة المشهوجة أ وتوون ام هت    اموجهت وا رة وويوط امانيهت    16
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 (١١) ٥٧مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (األشرف)

- (  1511)ه 816روال  1

 ( 1516)ه 822جي   25

ذت . ه817اا الثجذة عذا   هذدج  ذأل الرابذ  مذذس     . "الن ذاج والشذاد بذذالطوج"لذذ  إُمويق

(  ةذذوة الوعحذذة الشذذري ة)بثذذاج أامذذال أميذذر ج ذذ  المثمذذ  الشذذرين إيذذيمرهت ب ةذذهي  

 .ل  مينان يدةإر مس مينان الطوج بدون تيضي

 ان  يةطر  هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت       1

    واقن عتيت مس النا ر والشاد بالطوج الشرين المراو  الشرين ال       2
 اع هما هللا تعال  نعتمهما ان الجناب الوريت العال  االميرل الوحيرل العالم  العادل       3

 المؤيدل العون  ال ياب  الممهدل المشيدل ال اهرل الةي    هير المتو  والةمطيس      2
 اضوج  حير والوه  الشرع  عت  تعتقاا الجناب العال اين امير المؤمنيس قان  بال امير       5

 هللا تعال  نيرتت  اوج مةامعنا الشري ة انت يه  بع ]    [ الةي   تان  بل الجمال        6
 احمال صحبه سيف الدين اسكندر للطور المبارك لتشحين فى المروس المتعلق بالسيفى تانى بك      7

 المؤنة ول شثس بت ايرا ااماال لتجناب الوريت العال  االميرل[     ]   المشاج اليت وتجهي  اليت      8

 الكبيرى السيفى اصطمر امير ركب المحمل الشريف وما مع ذلك االشرفى اعز هللا تعالى نصرته      8

 وان القاهد الم ويت بالل الما وج من  مس الة ر بالل وواقت وان اح  منعت مس الل    11
نا   بجدة واي  مس الل الررج ومراومنا لهما ان ي قدما ب مويس المروي هو و ي  ال   11

 الما وج وعد  معاجض ت وان ال يعوت الةاعة الواادة  ان تويهت مس االموج المهمة    12
 ان  ران  هللا  تعال       و رمت  بمنت  تعال   المو    ويعتمونت  ويع مدونت  وهللا    13

          جاب   الثجة  الثرا                          12
 انة  اح  و تةعما ة                         15

 اة   المراو   الشرين    16

 ]          [التهت  ه   واتت  عت   اررع  ال ت   ]        [              والثمد      17
18                                                            [          ] 

 

 (١١) ٥١مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (األشرف)

ذذذت . ه811رذذذر مذذذس هذذذ ر عذذا  هذذدج  ذذذأل العا     النا ذذذ  والمحارذذذر بث ذذذر "لذذذ  إُمويق

 (.73) 53وي ورج  يت ما وجد مس أوامر  أل المراو  جقت . "دمياط
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 االات  الشرين                                               1
 مراو  ررين بان ي قد     واقن عتيت مس النا   بث ر دمياط      2

 الشرين باع ماد ما ترمنت هاا المراو  والمحارريس بت اع هت هللا تعال       3
 والعم  بت                                          عت  ما رر   يت      2

 الرايت  الرامس هللا   بةت      5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      6

 قانيوط   7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8
 ان  يةطر  هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت       8

 والمحارريس مس النا      واقن عتيت المراو  الشرين ال     11
 الرهحان ان يماعة بث ر دمياط المثروي اع هت هللا تعال  ي رمس اعممهت    11

 لمواق نا الشري ة ان بايديهت مربعاا المقيميس بدير طوج اينا انهوا    12
 ومراايت رري ة مس الةعيد الشهيد االررع قاي حال اق  هللا تعال  عهدط    13

 بان يةامثوا بما يج  عتيهت مس الثقوت الديوانية    12
 يدقااعت  االهناع الواهتة اليهت مس الناوج وال    15

 بالحثر المتم مس ب رل االاوندجية ودمياط المثروايس واا ر الث وج االاممية    16
 بالدياج الميرية والحمد الشامية هادجا وواجدا وان    17

 تراعن الوهية بهت وبجماع هت وقيادهت ومن  مس ي عرج اليهت    18
 ي او ال  ااد مس قيادهت بااية او ضرج او تشوي  ب ير طر    18
 ومراومنا لهت ان ي قدموا بايرا هت    الل عت  ياجل عادتهت    21

 المة مرة الثوت امم    الل عت  ما بيدهت مس المربعاا الشري ة    21
 االرر   قاي حال اق  هللا تعال  عهدط والمراو  الشرين    22

 وال وااداالمؤج  بثامس عشر رهر هللا المثر  الثرا  انة تةعيس وبمانما ة ق    23
 الل غاية ال ي يد ايمنا الشري ة تؤ د   اومروامرا ياعما     22

 المو   بمنت و رمت تعال  وهللا ط ويع مدوط         يعتمو    25
 ان  ران  هللا  تعال            26

          عارر  رهر  ه ر  االع         27
 انة  عشرة  وتةعما ة           28

 ة   المراو   الشرينا             28

 تموامونلت  وهثحت    مثمد  ايدنا عت وتت  وهت وادط         ل  الثمد    31

 

 (١٢) ٥١مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (األشرف)

ذذت . ه811ادا ا ول عذذا  هذذدج  ذذأل الةذذادي مذذس يمذذ     النذذواب والثجذذاب "لذذ  إُمويق

مذذس جهحذذان ديذذر طذذوج اذذينانأ بينذذت  عتمهذذت أن رذذوول ج عذذميُ . "ووالة ا مذذوج ب ذذ ة
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موقوع عت  ديرهت بيوا  أل مدينة غـ ة وقذد ن لذم بعذ  الجماعذاا  ذأل تتذل الحيذوا 

بذت يذيمر بذيال يةذوس أاذد  ذأل تتذل . وهت ي ربذـون الوقذن وال يذد عون لهذت أيذرة اذوناهت

 .يجاجيالحيوا بدون موا قة الرهحان وبدون د   قيمة ا

 يتالرا  الرامس هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      2

 قانيوط   3

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        2

 ان يةطر هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      5

 ووالة االموج النواب والثجاب مس    واقن عتيت ال  المراو  الشرين ال       6
 قية ج عم لدل اررتنا الشري ة المثرواة ايدهت هللا تعال  نوضم لعتمهت انب  ة       7

 باات الرهحان بدير طوج اينا انهوا  يها انهت قا ميس بالواجديس اليهت مس المنقطعيس      8
 ]   [والم ردديس وان مس الموقوع عت  ديرهت الما وج بيوتا ب  ة المثرواة وان يماعة       8
 الحيوا الما وجة ويةونون بها وي ربون الوقن الما وج واضرهت الل ومراومنا لهت انين لون ب    11

 ي قدموا بمن  الما وجيس مس الةون  بالحيوا الما وجة بيدهت العادية ب ير جض  الرهحان    11
 الما وجيس وان اليموس ااد مس قط  ر ن مس ايرة الحيوا الما وجة مس غير تهاون    12

 وامرا ياعما وال اعطان جضية وال   رة وال اهمال قوال واادا   الل     13
 ومراايمنا الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد ويعتمونت ويع مدونت وهللا تعال  المو    بمنت  و رمت    12

 ان  ران  هللا  تعال                                 15

 رهر  يمادل االول           اادي                             16

 عا   عشرة  وتةعما ة                                    17

 اة   المراو   الشرين          18

 ونلت وهثحت وال ابعيس ايدنا مثمدالتهت هت  واتت عت  اررع ال ت  ]    [     والثمد       18

 اةحنا  و     وهو                                                     21

 ضير                                                              21

 

 (١۳) ٢١مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (األشرف)

ذذت . ه811مذذس رذذعحان عذذا   هذذدج  ذذأل ا ول     لثوذذا  القرذذاة وا مذذران وا"لذذ  إُمويق

طذذوج اذينان ج عذوا رذذوول عتمهذذت بذين جهحذان ديذر يُ . "ووالة ا مذوج بميذر المثرواذة

أ ولهذت بيذوا موقو ذة عتذيهت  ذأل القذاهرة "أعدمذر"ي حرون  يها بينهت  أل امايذة ا ميذر 

لذذ  القذاهرةأ وأن بطريذذر  الذرو  يريذذد أن ينذذ ل إينذ ل  يهذذا الرهحذان الذذايس يثرذرون 
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 أل الوقن الما وجأ وهو لذي  لذت اذتطة وال اوذت عتذيهتأ وال يثذ  لذت النذ ول  ذأل تتذل 

 ول  ذأل أوقذاع الذذدير يذيمر المةذذؤوليس بذين يطتحذوا مذذس الحطريذر  عذد  النذذ بذت. الحيذوا

 .بدون ويت ا 

 الشرين]  [  اال                                               1
 ]  [مراو  ررين بان ي قد     واقن عتيت مس القراة واالمران والثوـ      2

 هللا تعال  باع ماد ما ترمنتايدهت ] [ ووالة االموج بمير المثرواـ      3
 الشرين والعم  بت                              عت  ما رر   يت هاا المراو       2

 الرايت  الرامس هللا   بةت        5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات       6

 قانيوط   7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 ] [ان  ية    تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت اعمط  هللا      8

 واالمران    واقن عتيت مس القراة هاا المراو  الشرين ال     11

 ايدهت هللا تعال  والثوا  ووالة االموج بمير المثرواة    11

 قية ج عم لمواق نا الشري ة باات ان ي رمس اعممهت    12

 انهت  قران ومةا يسالرهحان بدير طوج اينا انهوا  يها     13

 وقا ميس بمس يرد عتيهت  أل دير طوج اينا مس المنقطعيس    12

 والم ردديس وال واج لجح  الةيد موا  عتيت الةم     15

 وانهت ياجييس    اماية الجناب الوريت العال  االميرل الوحيرل العالم     16

 المرابط  الممهدلالعادل  المؤيدل العون  ال عيم  ال ياب  المثاغرل     17

 المشيدل المقدم  ال هيرل الةي   اعدمر امير دواداج  حير بالدياج الميرية    18

 وما م  الل االرر   اع ط هللا تعال  نيرتت وانهت مس الموقوع عتيهت    18

 بيوتا بالقاهرة المثرواة ين لوا بهت الرهحان الواجديس    21

 ياجل يريد الن ولمس اا ر الجهاا بت ان بطر  الن    21

    الوقن الما وج ولي  لتحطر  الما وج عت  الرهحان الما وجيس    22

 اوت وال ن ول    اوقا هت واضر الل بثالهت    23

 ومراومنا اليهت ان ي قدموا بال ا  الحطر  انت ال ين ل    22

    ر ن مس وقن دير طوج اينا ب ير ا  وال طري  ررع     25

 اون    الل  تيع مد هاا المراو  الشرينمس غير ته    26

    واقن عتيت واام  لت ونا ر اليت وليعم  بثةحت ومق راط أ مس    27

 غير عدول عس ل  ت وال ضرو  عس معناط أ وال   الشرين اعمط أ اجة  يت    28

 ان  ران  هللا  تعال                   28

 المور            اول  رهر  رعحان              31
 انة  عشرة  وتةعما ة                  31
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 اة   المراو   الشرين     32

 تموامونلت  وهثحت    مثمد  ايدنا عت وتت  وهت وادط         ل  الثمدو        33

 واةحنا  هللا  ونعت  الو ي                                          32

 

 (١٥) ٢١مرسوم رقم 

 نصوه الغوريلسلطان قال

 (األشرف)

ذذذت . ه811مذذذس جمرذذذان عذذذا   هذذدج  ذذذأل ال ااذذذ      الشذذذاديس والمحارذذذريس "لذذذ  إُمويق

إع ذذان جهحذذان ديذذر طذذوج حيذذيمرهت . "اذذمميةيوأجبذذاب ا دجا  بذذالث وج ا والم وتمذذيس

عذس طريذ  ب ذذوج  اأو واجدا  ااذينان مذس الراذو  والجمذاج  عتذ   ذ  مذذا هذو لهذت هذادجا 

 .شهد بالل المراايت الةابقة ما تالحثر أو الني أ 

 ]             [ضمنت هاا المراو  الشرين والعم  بت                   عت  ]                [     1

 الرايت  الرامس هللا   بةت        2

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات       3

 قانيوط   2

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        5
 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت  ان  يةطر  هاا      6

 المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس الشاديس والمحارريس والم وتميس واجباب      7

 ام ث   المراو   الشرين                         الثمد  ل  جب  العالميس        
 ام ث   المراو   الشرين  بالةم   والطاعة[                     ]         بالةم   والطاعة          

 ]         [      ]                                   [     بالدياج  الميرية  ]    [  م ول           

 االدجا  بالث وج االاممية اع هت هللا تعال  نعتمهت ان هدق نا الشري ة      8

 لنياجل الرهحان القاطنيس بدير طوج اينا ويح  المناياة بمةامث هتانعمم عت  ا      8
 يثرر اليهت مس النياجل عت  احي  اليدقة مس طري  الحثر المتم والعاب ال  الث وج ابم    11

 االاممية وال  ب ر االاوندجية ودمياط وبوالت مس المي   والمشرب وما    11

 ج وغير الل هادجا وواجدا وانيقو  باودهت مس مو  وعشوج وااوا    12
 ال يعاجضوا    الل و    لهت بالل مرب  ررين مس ديوان ييورنا المنيوجة ومراومنا لهت    13

 ان ي قدموا بالوقوع عت  المرب  الشرين المشاج اليت واع ماد اومت والعم  بت وعد  ال رو     12

 غير ااداث اادث وال تجديدعس معناط وايران الما وجيس عت  ياجل عوا دهت مس     15

 م تمة مس غير تهاون    الل وال اهمال قوال واادا وامرا ياعما ومراايمنا    16
 الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد  يعتمون هاا المراو  الشرين    واقن    17

 عتيت مس والة االموج بالث وج الما وجة وليعم  بمرمونت ومق راط مس غير عدول عس    18
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 بالةم   والطاعة]                            [          
 عت   اوت  ما   أل  باطنت  اة   االمر  الشرين        

 ]                                               [والمرب           
                                                 ]                  [ 

 وال  ضرو   عس  معناط  أ  وال    الشرين  اعمط  هللا  تعال   ورر ت  اعمط  أل  ت      18
 هو  الثجة  ب ثواط  أ                                      ان  ران  هللا  تعال     21

          تاا   رهر  جمران  المع ت  قدجا                        21
 عا   عشرة  وتةعما ة                                   22

 اة   المراو   الشرين    23

 ونلت وهثحت وال ابعيس ايدنا مثمدالتهت هت  واتت عت  اررع ال ت  ]    [     والثمد     22

 وهو  اةحنا  و                                                        25

 

 (١٧) ٢٢مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (ألشرفا)

ذت . ه811مذس رذذعحان عذا   هذدج  ذأل الثذذانأل عشذر     النذواب والثوذذا  ووالة "لذذ  إُمويق

لثوذذذذا  ووالة ا مذذذذوج بالويذذذذت ا مذذذذوج بالممتوذذذذة الشذذذذامية المثرواذذذذة والوشذذذذاع وا

 حذذرهت أن المةذيثييس قيذذاد ديذذر طذوج اذذينان قذذد أعذدوا نذذاوجهت يجاذذالها يُ . "الحثذرا

 .ثمتونوييمر بعد  ال عرج لهت ولما ي .ل  الدير  ما يرا بالل عاداتهتإ

 ـت  الشرين]  [                                               1
 مراو  ررين بان ي قد     واقن عتيت مس النواب والثوا       2

 لممتوة الشامية المثرواة ايدهت هللا تعال  والوشاع والثوا ]  [ووالة االموج       3
 ]    [الشـ] [ باع ماد ما ترمنت هاا المراو]    [ وج بالويت الحثرل اع هت هللا ووالة االم      2
     يت]      [بت                                                   عت  ]       [       5

 الرايت  الرامس هللا   بةت        6

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات       7

 قانيوط   8

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8
 اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت  ان  يةطر  هاا    11

 المراو  الشرين ال     واقن عتيت مس النواب    11
 والثوا  ووالة االموج بالممتوة الشامية المثرواة   12

 ووالة االموج والوشاع والثوا  ايدهت هللا تعال    13
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 اع هت هللا تعال  يعتمهت ان قية ج عم البوابنا الشري ة   12
 باات الرهحان المقيميس بدير طوج اينا بجح  المناياة   15

 انهوا  يها انهت  قران ومنقطعون بالدير الما وج وهت بيدد تتق    16
 مس يرد عتيهت مس المةتميس باال را  وانت لت يوس لهت ما يقو  بهت اول   17

 يثم  اليهت مس طوا ن النياجل مس الناوج وقد يه واما    18
 قيادهت الطوا ن النياجل الاراج ما يرا بت عادتهت   18

 ومراومنا لهت ان ي قدموا بمن  مس ي عرج ال  قيادهت الما وجيس   21
 ب ير طري  وايرا هت عت  العادة    مث  الل أ قوال واادا وامرا ياعما   21

 ة يؤ د    الل غاية ال ي يد  تيثي  عتمهت بتومراايمنا الشري    22
 وهللا تعال  يؤيدهت  بمنت  و رمت          ان  ران  هللا  تعال     23

          بان   عشر  رهر  رعحان  المور          22
 انة  اادل  عشرة  وتةعما ة                  25

 اة   المراو   الشرين           26

 تمواموهثحت    مثمد  ايدنا  عت وتت  وهت وادط              ل  ثمدال           27

 

 (١٥) ٢۳مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (األشرف)

ت . ه811مس جمران عا   هدج  أل الثالف عشر     الوشاع والوالة "ل  إُمويق

  عم  حرهت أن روول جُ يُ . "شاديس والم ثدبيس بالشرقية والطوجومشاي  العربان وال

مس جهحان دير طوج اينانأ بين بع  العربان لت يقومـوا ب ن يا ما وجد  أل المرااـيت 

ال أل هدجا بثقهتأ وال أل تيمر بعد  تعديهت عت  الديرأ وعندما طالحهت ج ي  الدير 

ل  ا مير إن الدير تقدموا بشوول باالل  ا  بالل اع دوا عتيت بالرربأ  ما أن جهحا

  الةتطانأ الاا يق  الدير تثم اماي تأ والاا بدوجط أمر أ ابس أ"ن بااطوما"

ل  القاهرةأ ولت ين ا هاا ا مر مما عاد  أل تةت  إاراجهت إبالقح  عت  المع ديس و

بت ييمر المةؤوليس أن يعمتوا عت  من  العربان مس ال عرج . العربان عت  الرهحان

 .ان بالج ية بدون ويت ا ا  الرهحل إلترهحان ولتدير بياية أو ضرجأ و الل عد  

 االات  الشرين                                               1

 الوشاع ومشاي  العربانمراو  ررين بان ي قد     واقن عتيت مس       2
 الشرين باع ماد ما ترمنت هاا المراو  نعم هت هللا تعال والم ثدث بالشرقية والطوج ادا        3
 بت                                          عت  ما رر   يت والعم       2

 ]               [ هللا   بةت      5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      6
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 قانيوط   7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 ان  يةطر  هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت       8

 الوشاع والوالة ومشاي  العربان مس    واقن عتيت المراو  الشرين ال     11

 والشاديس والم ثدبيس بالشرقية والطوج المحاج  ادا  هللا تعال  نعم هت ي رمس اعممهت    11

 ان قية ج عم لمواق نا الشري ة باات الرهحان بدير طوج اينا    12

 بما يرد عتيهت مس المةتميس وغيرهت وقا ميس الما وجانهوا  يها انهت منقطعون بالدير     13

 ]         [ولي  لهت ما يقو  بالل اال ما يثرر اليهت مس هدقاا النياجل و    12

 وان يماعة مس العربان بجح  الطوج نهحوا الدير الما وج قح  تيجي ت    15

 ]          [ي قيدوهت بالررج وانت     عتيهت قةايت     16

 يعيدوا ما نهحوط  تت اعادوا الل وان ج ي  الدير الما وج    17

 طالحهت بالل وتعدل عتيت ر يا يةم  مثمد بس عحد القادج واضوتت    18

 وق توط ونهحوا الدير ايرا وانهت تشووا االهت لتجناب الوريت العال     18

  االميرل الوحيرل العالم  العادل  المؤيدل العون  ال ياب  ال عيم    21

 الممهدل المشيرل اليمين  الة يرل الن ام  الةي    هير المتو  والةمطيس    21

 اين امير المؤمنيس طومان بال امير دواداج  حير وولد اض     22

 مقامنا الشرين وما م  الل االرر   اع  هللا تعال  نيرتت  ون ان    23

 ري  عربان العا د]         [ الدير الما وج مشمول بن رط وجات امرط الوريت ان     22

 الما وجيس ال  القاهرة المثرواة]  [ باالا  ا  عت  الدير وااراج العربا    25

 لين ر    امرهت  تت يثرروا   اد تةت  العربان الما وجيس عتيهت    26

 واضرهت الل ومراومنا لهت ان ي قدموا بمن  العربان    27

 وال  الدير الما وج ب ير طري  وعد  توتي هتالما وجيس مس ال عرج اليهت     28

 ]        [ال  دجهت ال رد ب ير ا  والوهية بهت و ن االال والررج عنهت     28

 ومن  مس ي عرج اليهت بااية او ضرج او ااداث اادث او تجديد م تمة    31

 مس غير تهاون وال اهمال قوال واادا ومراايمنا الشري ة تؤ د    الل    31

 غاية ال ي يد  تيعتموط ويع مدوط وهللا تعال  المو   بمنت و رمت    32

 ان  ران  هللا  تعال                             33

          بالف  عشر  جمران  المع ت                       32

 انة  اادل  عشرة  وتةعما ة                         35

 اة   المراو   الشرين    36

 ونلت وهثحت وال ابعيس ايدنا مثمدالتهت هت  واتت عت  اررع ال ت   ميس   والثمد ل جب العال    37
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 (١١) ٢٤مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (األشرف)

ذذت . ه811هذدج  ذذأل ا ول مذذس اا القعذدة عذذا       لذ  المةذذؤوليس المذذا وجيس  ذذأل إُمويق

 .وجد مس أوامر  أل الل المراو  ماوي ورج  يت (. 85) 61المراو  جقت   

 الرايت  الرامس هللا   بةت      1

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      2

 قانيوط   3

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        2

 ان يةطر هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط      اآل ات وهر ت      5

 ال     واقن عتيت مس الشاديس والمحارريسالمراو  الشرين ال        6

 والم وتميس واجباب االدجا  بالث وج االاممية اع هت هللا تعال         7

 عت  النياجل الرهحان نعتمهت ان هدق نا الشري ة        8

 القاطنيس بدير طوج اينا ويح  المناياة بمةامث هت        8

 احي  اليدقة مس طري  الحثربما يثرر اليهت مس النياجل عت       11

 المتم والعاب ال  الث وج االاممية وال  ب ر االاوندجية      11

 ودمياط وبوالت مس المي   والمشرب وما يقو  باودهت      12

 مس مو  وعشوج وااواج وغير الل هادجا وواجدا      13

 ال يعاجضوا    الل و    لهت بالل مرب  ررين مس ديوان وان      12

 انو  واقن عتيت ومراومنا ل قح  تيجي ت ييورنا المنيوجة      15

 ي قدموا بالوقوع عت  المرب  الشرين المشاج اليت واع ماد اومت      16

 عت     الل عس معناط وايران الما وجيس والعم  بت وعد  ال رو       17

 م تمة ياجل عوا دهت مس غير ااداث اادث وال تجديد      18

 الشري ة مس غير تهاون    الل وال اهمال قوال واادا وامرا ياعما ومراايمنا      18

 عتيت تؤ د    الل غاية ال ي يد  يعتمون هاا المراو  الشرين    واقن      21

 مس غير أ مس والة االموج بالث وج الما وجة وليعم  بمرمونت ومق راط      21

 معناط  أ  وال    الشرين  اعمط  هللا  تعال   ورر تل  ت  وال  ضرو   عس   عدول عس      22

 هو  الثجة  ب ثواط  أ                                      ان  ران  هللا  تعال  اعمط  أ      23

 اول  رهر  ال  قعدة الثرا                                      22
 تةعما ة  انة  اادل  عشر                            25

 اة   المراو   الشرين     26

 تمواموهثحت   ونلت   مثمد  ايدنا  عت وتت  وهت وادط              ل  الثمد    27
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 واةحنا  هللا  ونعت  الو ي                        28

 

 (١٢) ٢٥مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (األشرف)

ذذت . ه812ا  هذذدج  ذذأل الةذذادي عشذذر مذذس مثذذر  عذذ     النذذواب والقرذذاة "لذذ  إُمويق

 حذذذرهت بذذذين يُ . "وج بالقذذذدي الشذذذرين والذذذحمد الشذذذاميةوالثجذذاب والثوذذذا  ووالة ا مذذذ

طومذذان "لذذ  الةذتطان عذس طريذذ  ا ميذر إرذوول ج عذم مذذس جهحذان ديذر طذذوج اذينان 

أ ابذذس ا  الةذذتطانأ الذذاا يشذذم  بثماي ذذت جهحذذان ديذذر طذذوج اذذينان وغيذذرط مذذس "بذذاا

لذذ ا  إبذذت يذذيمر بعذذد  . حذذااأ الذذرو  والوذذر  وا احذذاخ والقذذح  واليعاقحذذةالرهحذذان والراه

الرهحان المةيثييس والمةذيثياا براذو  عنذد عيذاجتهت  نيةذة القيامذة بالقذدي الشذرينأ 

و ذذذالل عنذذذد دضذذذولهت وضذذذرويهت مذذذس الث ذذذوج الشذذذاميةأ وأال ي عذذذرج أاذذذد لقحذذذوجهت 

 مذا يذيمر . يذة ومرااذيت ال ت ذانوموتاهت وبيابهتأ والذل عتذ  مذا وجد  ذأل العهذداا النحو

بعذد  ال عذذرج لترهحذذان بيايذة أو ضذذرج  مذذا يذرا عذذاداتهت الةذذابقةأ  نهذت  ذذأل امايذذة 

 .ا مير

 الشرين  االات                                         1

 بان ي قد     واقن عتيت مس النواب مطت  مراو  ررين      2
 بالقدي الشرين وغ ة ة االموجووالوالقراة والثجاب والثوا        3

 هاا هت هللا تعال  باع ماد ما ترمنتالمثرواة والرمتة ومينان يا ا اع       2
 عت  ما رر   يتبت                    الشرين والعم   المراو       5

 الرايت  الرامس هللا   بةت        6

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات       7

 يوطقان   8

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 ان  يةطر اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت     11

 النواب    واقن عتيت مس هاا المراو  الشرين ال     11

 والقراة والثجاب والثوا  ووالة االموج بالقدي الشرين    12

 ام ث   الل بالةم 

 ]      [والطاعة  

 دي  وغ ةنا    الق

 وغ ة المثرواة والرمتة ومينان يا ا اع هت هللا تعال  نوضم    13
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 ام ث   الل  بالةم   والطاعة

  ارن  الرمتة]            [  

 االميرل الوحيرل العالم  العادل  لعتومهت ان الجناب الوريت العال     12

 القوام  لمهدل المشيدالمثاغرل المرابط  الم المؤيدل العون  ال ياب  ال عيم     15

 الةي    هير المتو  المشيرل المقدم  ال هيرل اليمين  الة يرلالن ام      16

 اض  ابس اين امير المؤمنيس طومان بال والةمطيس    17

 وامير دواداج  حير بالدياج الميرية وامير اا اداج مقامنا الشرين    18

 الحثرل وما م  الل االرر  العالية ومتل االمران بالويت القحت  و    18

 اع  هللا تعال  نيرتت  اوج مةامعنا الشري ة ان مس    21

 المشمول بن رط الةعيد يماعة الرهحان بدير طوج اينا    21

 وغيرهت مس الرهحان والرهحاناا المتوييس واليعاقحة وقد    22

 ادتهتتمثتوا لدل الجناب الوريت المشاج اليت وانهوا اليت ان يرا ع    23

 ان ال يت موا الرهحان النياجل والنيرانياا واليعاقحة    22

 والمتوييس بموي  وال ب  ر وال ب تت عند دضولهت قامة    25

 القدي الشرين ااوة جهحان الور  والثحوخ وال    26

 عند دضولهت ال  مينان يا ا وال عند ضرويهت مس يا ا الما وجة    27

     جمتة لد الواجديس مس الرهحانوال    مدينة غ ة وال    28

 والرهحاناا مس الا وجيس    الحر والحثر و   نااية ل ياجة    28

 بيم المقدي وال يثدث عتيهت اادبا ومن  مس ي عرج اليهت    31

 بةح  الل او     منثيرهت وه  تربهت ال   يد نوا بها    31

 مثةوال ي عرج ااد ال  موتاهت وال البوابهت ومةا    32

 الرهحان والرهحاناا مس طا  ة الرو  والقح  مس الموي     33

 باالعمال الما وجة عت  ياجل عادتهت المة مرة الثوت وان    32

 بيدهت مربعاا رري ة وعهداا نحوية واجما ضتي  ية    35

 راهدة لهت بالل ومراومنا اليهت ان ي قدموا اال    36

 المراو  الشرين مس الوقم والةاعة وقح  وض  هاا    37

 ايديهت بالوهية ال امة بالرهحان و ن ااحاب االال والررج عنهت    38

 وايرا هت    الل عت  ياجل عادتهت امم    الل عت  ما بيدهت    38

 مس المرب  الشرين االرر   والمربعاا الشري ة الشاهدة    21

 ة واللهت بالل المة مرة الثوت وعد  ال عرج اليهت بااي    21

  انهت مشموليس بن ر الجناب الوريت المشاج اليتبررج وال ب شوي      22

  تيع مد هاا المراو  الشرين    واقن عتيت واام     23

 لت ونا ر اليت وليعم  بثةحت ومق راط أ مس غير عدول    22

     الشرين  اعمط  هللا  تعال والعس ل  ت وال ضرو  عس معناط أ     25

 ان  ران  هللا  تعال                                   يتاجة    مط  أاع    26

 اادي  عشر  رهر  هللا  المثر   الثرا                              27
 عشر  تةعما ةو  انة  ابنيس                    28
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 اة   المراو   الشرين     28

 ]  [وامونلت  وهثحت    مثمد  ايدنا  عت  وتت وهت وادط              ل  الثمد    51

 واةحنا  هللا  ونعت  الو ي                        51

 

 (١١) ٢٢مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (األشرف)

ذت . ه813هدج  أل الثامس عشر مذس يمذادا الثذانأل عذا       النذواب والقرذاة "لذ  إُمويق

وذرج لهذت مذا وجد مذس يُ . "لشذرينوج بالقذدي اوالثجاب والثوا  والمحارذريس ووالة ا مذ

 .(86) 65أاداث وأوامر  أل المراو  الةاب  جقت 

 االات  الشرين                                         1
 ]         [و مراو  ررين مطت  بان ي قد     واقن عتيت مس النواب      2

 ]    [اع هت هللا تعال  باعـشرين ووالة االموج بالقدي ال والمحارريس والثوا       3
 عت  ما رر   يت  بت        الشرين والعم   المراو  هاا ما ترمنت      2

 الرايت  الرامس هللا   بةت      5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات       6

 قانيوط   7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 ان  يةطر    ورر ت  وان اط  وهر ت اعمط  هللا  تعال      8

 والقراة النواب    واقن عتيت مس هاا المراو  الشرين ال     11

 والثجاب والثوا  والمحارريس ووالة االموج بالقدي الشرين    11

 اع هت هللا تعال  ي رمس اعممهت ان الجناب الوريت العال  االميرل الوحيرل    12

 ؤيدل العون  ال ياب  ال عيم  المثاغرل المرابط  الممهدلالم العالم  العادل     13

 والةمطيس اين امير المؤمنيس  هير المتو  القوام  المقدم  ال هيرل المشيدل    12

 مقامنا الشرين اضوبس امير دواداج  حير بالدياج الميرية و طومان بال    15

 امعنا الشري ة انوما م  الل االرر   اع  هللا تعال  نيرتت  اوج مة    16

 مس المشمول بن رط الةعيد جهحان دير طوج اينا وقد تمثتوا    17

  قران ومةا يس وقا مونلدل الجناب الوريت المشاج اليت وانهوا اليت انهت     18

 بما يرد عتيهت مس المنقطعيس والواجديس والم ردديس ال  يح  الةيد    18

 ة يقيدون عياجة القمامةموا  عتيت الةم  وان منهت يماع    21

 الوا نة بمدينة القدي الشرين عت  ياجل عادتهت وان بت مس    21

 يشوخ عتيهت ويقيد بتيهت بش ن لت يوس عتيهت وال يرا عادتهت   22
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 بت مس قديت ال مان وال  نضر وقم ويثي  لهت بالل الررج الحالي   23

 ل امة بالرهحانومراومنا لو  واقن عتيت ان ي قدموا بالوهية ا   22

 الما وجيس وا رامهت و ن ااحاب االال والررج عنهت ومن  مس ي عرج   25

 اليهت بااية وال ضرج وال تشوي  وال يثدث عتيهت اادث وال   26

 وايرا هت عت  ياجل عادتهت المة مرة الثوت ال  نضروال يجدد عتيهت م تمة    27

 ية عت  غير تهاون    الل وال اهمالوقم وايهاج الندان لهت بالثماية والرعا   28

 وهللا تعال قوال واادا وامرا ياعما ومراايمنا الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد    28

 ان  ران  هللا  تعال                                       المو   بمنت و رمت   31

 اآلضرة يمادلعشر             بامس                               31

 عشرة  وتةعما ةو  انة  بمبة                                 32

 اة   المراو   الشرين   33

 متوامونلت  وهثحت    مثمد  ايدنا  عت وتت  وهت    وادط         ل  الثمد       32

 واةحنا  هللا  ونعت  الو ي                        35

 

 (٢۳) ٢٧مرسوم رقم 

 ن قانصوه الغوريلسلطال

 (األشرف)

ت إل  . ه812هدج  أل ال اا  مس مثر  عا        ."ا مير طومان باا"ُمويق

 (أ) جزءال

 : يحدأ بمقط  غير  ام  بالت ة اليونانية     

Грαφή  [             ]  εδώσαντο υπό [                         ]                             

                              εξουσίαν ες δύναμιν [              ]  

[              ] όρον [                ] 

λέγεται ασφαλώς   [               ]               

 ]            [أعطوا مس ]              [   ابة : "وتريم ت

 ]             [اتطة قوة ]              [              

 "]             [الطح  تةم  ب            
 

 (.86) 65ورج ما وجد مس أوامر  أل المراو  جقت بت يُ     
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 (ب) جزءال

أن الذذل بنذذانا عتذذ   اأ مرذذي ا (86) 65وذذرج مذذا وجد مذذس أوامذذر  ذذأل المراذذو  جقذذت يُ     

 . أل بيدهت و نهت جهحان وأه  امةالعهدة ال

 (أ) جزءال

 الةي   طومان بال امير دواداج  حير[             ]                         1

2               ]                                                                      [ 

Грαφή  [             ]  εδώσαντο υπό [                         ]                          3    

                              εξουσίαν ες δύναμιν [              ]                            2 

                               [              ] όρον [                ]                                5 

                                                 λέγεται ασφαλώς   [               ]           6 

 قتنيوط                                     7

 عرج             ان  ران  هللا  تعال                 ان  ران  هللا  تعال              

 بديوان الن ر عت                   بديوان الجيوخ           

 ابحمابحم                                            

 الجيوخ المنيوجة                المنيوجة ان           

 مراو  ررين رر ت هللا تعال  وع مت               8

 ان اليت موا يماعة الرهحان النياجل والنيرنياا               8

 بموي  وال ب  ر وال ب تت اليعاقحة والمتوييس             11

 ة القدي الشرين ااوة جهحانعند دضولهت قام             11

 الور  والثحوخ وال عند دضولهت ال  مينان يا ا             12

 عت  ما رر  باطنا                                       13

 رر ت  هللا  تعال   وع مت   اة   المراو   الشرين          12

 عمطيث ا   لت    الشرين   رر ت  هللا  تعال   وا        15

 ان  ران  هللا  تعال                                           16

 ضير                                                      17

 الشرين   رر ت  هللا  تعال   واعمط  بعد  ال                              18

 ان  ران  هللا  تعال                                                  18

 تاا   رهر  هللا  المثر   الثرا                                                    21

 عشرة  وتةعما ةو  اجبعةانة                                               21

 دطوهم  هللا  واتت  عت   مس  ال  نح   بع    وادط         ل  الثمدو      22
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 (ب) جزءال

 لط ا                    الرايت  الرامس هللا   بةت                              1

 ]              [  المولول العال   الشرين   باالمر  جات               2

 الدعانوبت    ل  الثمد                                                                         

 ال و ي ]        [  و  ل  الثمد)

 ابحم 

 بديوان الن ر عت  الجيوخ المنيوجة 

 (*ان  ران  هللا  تعال              

 المتو   االرر    الةي   اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت               3
 بموي  وال اا اليعاقحة والمتوييسان ال يت موا يماعة الرهحان النياجل والنيرني              2

 عند دضولهت ب  ر وال ب تت

 الور  والثحوخ وال عند دضذولهت الذ  مينذان يا ذا قامة القدي الشرين ااوة جهحان              5

 ضرويهت مس يا ا الما وجة

 (]         [ن ل 

 بديوان الن ر الةعيد 

      ]           [(** 

وال    جمتة لد الواجديس مس الرهحان والرهحاناا مس الما وجيس  نة غ ةوال    مدي               6

  أل الحر والحثر و   نااية ل ياجة بيم المقدي مة مر اومها

     منثريهت ه  ترب هت ال   يد نوا بها وال]                             [               7

ابهت ومةذامثة الرهحذان والرهحانذاا مذس طا  ذة ي عرج ااد الذ  بيوتذاتهت وال البذو              8

 الرو  والقح  مس الموي  باالعمال الما وجة   

عت  ياجل عادتهت ومن  مس يعاجضهت    الل امم    الل عت  ما بيدهت ]     [               8

 مس المربعاا الشري ة الةال ة والمرب  الشرين االرر   الال بيدهت

ومنقطعذيس وان بيذدهت عهذداا واذجما ومربعذاا انهذت جهحذان واهذ  امذة ]     [             11

 رري ة راهدة لهت بالل وايلوا   ابة هاا المراو 

 ]                                                                                الشرين             11

 عت  ممر الدهوج والدوا  هدقة[                                                 

الراه  المتو  لدل المواقن الشري ة وجات لهت بالل ]                          [ عتيهت             12

 ]      [ال   الشرين ]        [ بمق ر  القية المر وعة مس الرهحان والرهحاناا 

   ت  هللا  وع متالشرين   رر  اة   االمر                           13
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقط  مو وب عت  هام  الجان  ا يمس بطول المراو )*( 

 .بطول المراو  يةرمقط  مو وب عت  هام  الجان  ا )**( 



- 171 - 
 

 (١١) ٢١مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (األشرف)

ذت . ه812مذس هذ ر عذا   هدج  أل ال اا  عشر     النذواب والن ذاج والثوذا  "لذ  إُمويق

 حذرهت أن رذوول ُج عذذم بااذت جهحذان ديذر طذوج اذذينانأ يُ . "بذالث وج الميذريةوالذوالة 

لذيهت مذس المةذذيثييس إا أن تُع  ذ  مذس الراذو  والجمذذاج  النذاوج ال ذأل تُراذ  يطتحذون  يهذ

بذت . ليهت مس الث وج الميذريةأ وأن بييذديهت مرااذيت اذابقة تقذر بذاللإمس بمدهت وتي  

بيايذذة أو  لذذيهتإيذيمر المةذذؤوليس بالعمذذ  بمذذا وجد  ذذأل تتذذل المرااذيت ومنذذ  مذذس ي عذذرج 

 .ضرج

 ت  الشرينـ]    [                                               1

 ]                               [ي قد     واقن ]      [ م  ]  [مراو  رر      2
 ]  [بث ر اوندجية وب ر دمياط المثروايس والحرلـ]   [ والثوا  ووالة اال      3

 ]  [عت  ما رر   يـالشرين والعم  بت              د ما ترمنت هاا المراو ]     [      2

 الرايت  الرامس هللا   بةت      5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      6

 قانيوط   7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 ان  يةطر  هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت       8

 والثوا  اب والن اجالنو مس    واقن عتيت المراو  الشرين ال     11

 هللا تعال  ي رمس اعممهتاوندجية وب ر دمياط والحرل  اع هت االووالة بث ر     11

 انهوا ان قية ج عم لمواق نا الشري ة باات الرهحان بدير طوج اينا    12

 نوقا مو طوج اينا ديرومنقطعيس ب  قران وهعاليل  يها انهت    13

 يس مس الثجا  وغيرهت مس المةتميسبمس يرد عتيهت مس المنقطع    12

 باودهت اول ولي  لهت ما يقو     15

 ها]  [هت مس هدقاا النياجل مس بمدهت ال   يثم  يثرر اليالاا     16

 وان بايديهت مراايت رري ة قاي حال اليهت ال  ب ر االاوندجية وب ر دمياط والحرل    17

 بان يةامثوا  يما وغيرط ومربعاا رري ة مس المتو  الةال ة   18

 د]   [يثرر اليهت مس هدقاا النياجل مة مريس الثوت ال  نضر وقم و   18

 ]  [لهت ايرا ديوان ال واو الشري ة وغيرط مس الدواويس الشري ة ومراـ   21

 ]        [اليهت ان ي قدموا بايران الرهحان الما ويس    الل عت  ياج   21

 قم امم  أل الل عت  ما بايديهت مس المراايت الشري ةالمة مرة الثوت ال  نضر و   22

 االرر ية قاي حال ومربعاا رري ة الشاهدة لهت بالل مس   23

 غير ااداث اادث وال تجديد م تمة وما لت يمن  مس الل مان  م    22

 الوهية بالرهحان الما وجيس و ن ااحاب االال والررج عنهت ومن    25
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 ية وال بررج وال ب شوي  ب ير ا  وال طرتمس ي عرج اليهت باا   26

 اليت ونا ر لت واام   تيع مد هاا المراو  الشرين    واقن عتيت   27

 عس ل  ت وال ضرو  عس معناط أ وليعم  بثةحت ومق راط أ مس غير عدول   28

 ان  ران  هللا  تعال  يت               اجة    اعمط  أ     الشرينوال   28

 ه ر  ال يرعشر  رهر    تاا                              31
 عشر  تةعما ةو  انة  اجبعة                    31

 اة   المراو   الشرين  32

 متوامونلت  وهثحت    مثمد  ايدنا  عت وتت  وهت وادط              ل  الثمدو     33

 واةحنا  هللا  ونعت  الو ي                        32

 

 (١١) ٢١مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (األشرف)

ذت . ه815عذا  ]     [ أل هذدج  ذ     وج النذواب والثجذاب والثوذا  ووالة ا مذذ"لذ  إُمويق

طذذوج اذذينان مشذذمولون عتمهذذت أن جهحذذان ديذذر يُ . "وأوالد مذذ اات بطذذرابت  المثرواذذة

]    وأرذجاج عي ذون بقريذة  اوبذين لهذت وق اذ. أ ابس أ  الةتطان"طومان باا"بثماية ا مير 

بذت يذذيمر بعذذد  مطذالح هت ب ذذرا  عتذذ  ال ي ذون  مذذا تشذذهد بذذالل . مذس أعمذذال طذذرابت [ 

 .العهود النحوية والمراايت الةابقة

 [           ]    اال                                         1
 ]             [مراو  ررين مطت  بان ي قد     واقن       2

 ]     [واوالد م اات بطرابت  المثـوالثوا  ووالة االموج والثجاب       3
 ]         [الشرين و هاا المراو  ما ترمنتاع هت هللا تعال  باع ماد       2

 عت  ما رر   يت                                                               5

 الرايت  الرامس هللا   بةت       6

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات       7

 قانيوط   8

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 هاا ان  يةطر اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت     11

 والثجاب والثوا  ووالةالنواب     واقن عتيت مس المراو  الشرين ال     11

 اع هت هللا تعال  نوضم لعتومهت المثرواة واوالد م اات بطرابت االموج     12

 العالم  العادل  المؤيدل العون  ان الجناب الوريت العال  االميرل الوحيرل    13
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 ال هيرل الة يرل المشيرل المشيدل ال ياب  المثاغرل المرابط  الممهدلال عيم      12

 طومان بال يس هير المتو  والةمطيس اين امير المؤمناليمين  الةي        15

 مقامنا الشرين وبس اضو وامير اا اداج العتية  امير دواداج  حير    16

 مس مةامعنا الشري ة ان الرر   اع  هللا تعال  نيرتت طال وما م  الل ا    17

 وان الرهحان ج عوا المشمول بن رط جهحان دير طوج اينا    18

 وهعاليل ومنقطعون انهت  قران ايهقية وانهوا   تجناب الوريت المشاج اليتل    18

 مس يرد عتيهت مس المنقطعيس والمةا ريس والم ردديس الي  طوج اينا    دير    21

 وغيرهت وانهت  تمس يرد عتيهت يقوموا بت وبمون ت ال  ايس تويهت المةتميسمس     21

 مس عندهت وان مس الموقوع عت  الدير الما وج ارجاج عي ون بقرية    22

 مس عم  طرابت  المثروي ولت يوس عت  وقن الدير الما وج قةت[        ]    23

 ومربعاا رري ة وبايديهت مراايت رري ة   ال ي ون الما وج وال غيرط     22

 وعهود نحوية واجما ضتي  ية تشهد لهت باع ا هت ومةامث هت بالل    25

 وهية ال امةومراومنا ان ي قدموا بال مة مر اوت الل ال  نضر وقم    26

 بالرهحان الما وجيس و ن ااحاب االال والررج عنهت وايرا هت  أل الل    27

 بيدهت]  [ المة مرة الثوت ال  نضر وقم امم    الل عت   عت  ياجل عادتهت    28

 المة مرة الثوت لهت بالل المربعاا الشري ة والمراايت الشري ة الشاهدة مس    28

 مس ي عرج اليهت بااداث اادث وال تجديد م تمةال  نضر وقم ومن      31

  يتاجة    اعمط  أ     الشرينوالمس غير عدول عس ل  ت وال ضرو  عس معناط أ     31

 ان  ران  هللا  تعال                                32

33                                     ]                             [ 
 عشر  تةعما ةو  انة  ضمةة                               32

 اة   المراو   الشرين    35

 متوامونلت  وهثحت    مثمد  ايدنا  عت وتت  وهت وادط              ل  الثمدو       36

 واةحنا  هللا  ونعت  الو ي                        37

 

 (١٢) ٧١مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (ألشرفا)

ذذت . ه818ثذذانأل عذذا  هذدج  ذذأل الةذذادي مذذس جبيذ  ال      ذذ  واقذذن عتيذذت مذذس "لذ  إُمويق

. بذين يماعذة مذس ال ر مذان ن اذوا مذس بمدهذذت ا حرهمذيا . "بشذي ج وبميذياع يسريذا م

 .عادة ال ر مان مس ايف أتواح  ابـت ييمرهم

 ]               [اال                                         1
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 [                     ]        عتيت مراو  ررين بان ي قد     واقن      2
 ]       [     اال متييس ال ي ييس النا   بشي ج والنا   بميياع ادا        3

 عت  ما رر   يتالعم  بت                الشرين و المراو       2

 الرايت  الرامس هللا   بةت       5

 المولول العال   الشرين   االمرب  جات       6

 قانيوط   7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 ان  يةطر هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت       8

 المجتةيس العال  والةام  االميرييس الوحيرييس    واقن عتيت مس المراو  الشرين ال     11

 والنا   بشي ج النييرييس المقدمييس ال ينييس النا   بميياع االوادييس المجاهدييس    11

 ادا  هللا تعال  نعم هما ويدد مةرتهما ي رمس اعممهما ان ما ض   عنهما    12

 وقد اتي  بمةامعنا الشري ةامر ال ر مان الجاجل  أل ديوان اضيرتنا الشري ة الطرابتةية     13

 جية والقنقية والحايندوجية ن اواان يماعة مس طوا ن تر مان الشتو    12

 مس اوطانهت ومراومنا ان ي قد     واقن عتيت مس المجتةيس باعادة مس ن   مس    15

 ال ر مان الما وجيس ال  مث  اوطانهت مس غير تاضير م  االه ما  بالل والمحادجة اليت    16

 ن هاابعد  ال هاون  يت بثيف ال يحديا عس الل اجة وال اع ااج ال    17

 امر م عت  بديواننا الشرين وضواطرنا الشري ة م ت  ة اليت غاية    18

 االل  اع  يج هد المجتةان    الل    االي هاد وال ي  ت ا عنت م  االارا     18

  يت قوال واادا وامرا ياعما ومراايمنا الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد  تيثيطا    21

   يؤيدهما بمنت و رمت         ويودط ونعمتبت عتما وهللا تعال    21

 ان  ران  هللا  تعال                                   22

 جبي   اآلضرعشر             اادي                       23

 عشرة  وتةعما ة  انة  بمان                         22

 اة   المراو   الشرين    25

 ونلت وهثحت ال ابعيس ايدنا مثمدلعالميس    وهتوتت واممت عت  اررع ال ت  والثمد ل جب ا    26

 

 (١۳) ٧١مرسوم رقم 

 لسلطان قانصوه الغوريل

 (األشرف)

ذذت . ه818يذذ  الثذذانأل عذا  هذدج  ذذأل الةذذادي مذذس جب     . "أميذذر منطقذذة الشذذا " لذذ إُمويق

ذذيُ  بذذت .  ذذ  أاذذدهتأاذذدث   نذة بذذيس طا  ذذة ال ر مذذان ممذذا تةذح   ذذأل مق ا حذرط بذذين ر يا
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لذذ  داج إراذ  إلذ ا  القاتذ  بذد   ديذة الق يذ أ والقذح  عتذ  مثيذرا ال  نذةأ وأن يُ حيذيمرط 

 .  ة ال ر مان وا  راد والعربانالعدل الناعايس مس طا

 ]   [المتة  هير المتو  والةمطيس اين امير المؤمـ     1

 [                                 ]                    ياجيا عت  االلةنة امدط ورورط      2

 ]                                              [ام  وال ثية واال را    ]     [ العال       3

 ان مس ياجل    ديوان اضيرتنا الشري ة الطرابتةية طا  ة ال ر مان     2

 االوادل هدل النييرلالقنقية وقد عر نا المجت  العال  االميرل الوحيرل المجا     5

 اال مت  المقدم  الةي   اعبل الثاي  بطرابت  المثرواة االرر   ادا  هللا نعم ت     6

 ان منهت ر يا يةم  ابس العدي وانت اباج   نة بيس الطا  ة الما وجة وان     7

 وتةث  ال  المعامتة الثموية ون ل عند اامد بس رالي  وهثح ت]      [      8

 ج   معهت لتمعامتة]       [ وضتي  ويعقوب وتراموا [               ]      8

 الما وجة و ي  ال وت الما وج وق توا ر يا مس ال ر مان الما وجيس بما نعم وجول   11

 ونهحوا موار  اه  ال وت وقمارهت وام ع هت وعادوا ال  عند]     [ و   11

 اي  بالل الررج اله  ال وتاامد بس رالي  الما وج وهت اآلن عندط و   12

 الما وج ومةهت م يد ال شوي  والجناب العال  ي قد  امرط المحاج  بطت  اامد بس رالي    13

 الما وج ومقابت ت عت  ما هدج منت وال امت بدية الن ريس المق وليس وااراج   12

 ]            [ ابس العدي وج ق ت الما وجيس ال  داج العدل الشرين وطت  الثا  عت  بس   15

 بثماة وتةتيت الما وجيس يميعهت]   [ الناعليس ]        [ واوالد ض ر المعروع بـ   16

 لقياد الثاي  المشاج اليت و  ابة قةتئت رري ة عت  اامد بس رالي  الما وج   17

 بانت ال يعود ال  ما هدج منت وال ين ل عند ااد مس طوا ن ال ر مان   18

 رري ة]         [ ديواننا الشرين وم   وق  منت الل  ان عتيت الجاجل       18

 محتي ال   ديناج م  االه ما  بالل والمحادجة اليت وعد  ال هاون  يت ال    21

 غير الل والال يثي  بت عتت الجناب العال  ان مس ياجل    ديواننا الشرين ايرا   21

 ةث  مس  مايها يماعةقرية عود يح  مس مناهن ايس اال راد وقد ت   22

 واونوا بمعامتة اماة المثرواة وي قد  امر الجناب العال  بطتحهت لداج العدل الشرين   23

 وتةتيمهت لقياد المشاج اليت و الل المنةثحيس مس طا  ة ال ر مان واال راد   22

 مناوالعربان الجاجييس    ديواننا الشرين مس غير تهاون    الل وال اهمال ومراي   25

 الشري ة تؤ د    الل غاية ال ي يد  يثي  عتما بالل وهللا تعال  يؤيدط بمنت و رمت   26

 ان  ران  هللا  تعال                           27

 جبي   اآلضرعشر             اادي                     28

 عشرة  وتةعما ة  انة  بمان                         28

 لمراو   الشريناة   ا    31

 مس ال نحأل بعدط وهثحت ونلت ايمعيس والثمد ل جب العالميس    وهتوتت واممت عت     31

 واةحنا  هللا  ونعت  الو ي                                     32
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 (١١١) ٧٢مرسوم رقم 

 السلطان طومان باي

 (األشرف أبو النصر)

- (  1516)ه 822جمران  12

 ( 1516)ه 822اا القعدة  28

ذذذت . ه822اا القعذذذدة عذذا  هذذدج  ذذذأل ال ااذذذ  مذذذس      الن ذذذاج والمحارذذذريس "لذذذ  إُمويق

يذيمرهت ب ع ذان جهحذان ديذر طذوج اذينان مذس . "ام  بث ر دمياطيوا  ووالة أموج اوالث

الراذذو  والجمذذاج  عتذذ  مذذا ييذذتهت مذذس نذذاوج وهذذدقاا عذذس طريذذ  اذذا ر الث ذذوج 

د الشذذاميةأ ومنذذ  ال عذذرج لهذذت ولقيذذادهت بذذيال أو اذذممية بالذذدياج الميذذرية والذذحميا

 . ضرج والل عت  ما بيدهت مس مراايت مس المتو  الةابقيس

 

 االات  الشرين                                               1

 والن اج ب   واقن عتيت مس النواجاو  ررين بان ي قد  ] [      2
 اع هت هللا تعال  موج بث ر دمياط المثرويوالثوا  ووالة اال والمحارريس      3

 عت  ما رر   يت   ت         والعم  بالشرين  اع ماد ما ترمنت هاا المراو ] [      2

 الرايت  الرامس هللا   بةت      5

 المولول العال   الشرين   باالمر  جات      6

 طومان  باا   7

 الةتطان   المتو   االرر    الةي        8

 ان  يةطر  هاا اعمط  هللا  تعال   ورر ت  وان اط  وهر ت       8

 والمحارريس النواب والن اج مس    واقن عتيت المراو  الشرين ال     11

 دمياط المثروي اع هت هللا تعال  بث روالثوا  ووالة اموج االام      11
 ان قية ج عم لدل اررتنا الشري ة باات الرهحان يعتمهت    12

  يها ان بايديهت مربعا رري ا ارر يا المقيميس بدير طوج اينا انهوا    13
 بان يةامثوا قاي حال تيجي ت عارر دل قعدة الثرا  انة اح  وبمانيس وبمانما ة    12

 عت  االهناع الواهتة اليهت مسبما يج  عتيهت مس الثقوت الديوانية     15
 رل االاوندجية ودمياط المثروايس بالحثر المتم مس ب الناوج واليدقاا     16
 ية والحمد الشامية هادجا وواجدابالدياج الميرواا ر الث وج االاممية     17

 وبجماع هت وقيادهت ومن  مس ي عرجتراعن الوهية بهت وان     18
 او ال  ااد مس قيادهت بااية او ضرج او تشوي  ب ير طري اليهت     18

 ارر يا لشرين ايرا وان بايدهت مربعا رري اا مراومناوبمعن  الل     21
 غوجيا مرمونت ان تةامم الرهحان القاطنيس بطوج اينا ويح      21

 يثرر اليهت مس النياجل ال   يثرر اليهت مس طري  عما المناياة    22

 الحثر المتم ال  الث وج االاممية وال  ااوندجية ودمياط وبمت   23

 مو بما عت  الل مس  يقو  باودهت شرب ومامس ا    وال   22

 هادجا مس طري  الحثر المتم والعاب وغيرهما وعشوج وااواج وغير الل   25
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  يما يثرر اليهت امم عت  ما بايديهتال يعاجضوا و وواجدا   26

 مس المراايت الشري ة وايرا هت عت  ياجل عوا دهت    الل مس قديت ال مان   27

 اليت بةادي عشرل رعحان انة عشر وتةعما ة مؤج  المرب  المشاج   28

 ومراومان رري ان غوجيان بالعم  بالل واع ماد اومت ومراومنا   28

 لهت ان ي قدموا بايران الما وجيس  أل الل عت  ياجل عادتهت المة مرة الثوت   31

 ال  نضر وقم ومن  مس يعاجضهت    الل ب ير عادة والعم  بما بايديهت   31

 مربعاا والمراايت الشري ة مس المتو  الةال ة وعد  ال رو  عنهامس ال   32
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 تحـليـل محـتوى المـراسيـم

 القرآن والمماليك والرهبان -١

 بثوذت هللا والشذريعة لذ  القذرننأ وعمذما إأجي  امطيس المماليل موق هت مس الرهحذان     

ن وض  االاةان ال     متذ  وامذ  هنذا لث ذ  اضذوة المذؤمنيس وهنذا لرعايذة " المثمديةو

ا ان اقذربهت لتذايس امنذوا مذودة واعو هذت عتذ  جهحانيذة لذت ي جذاوع العهد والاما أ وال اذيم

"تااذذد مذذنهت  يهذذا مذذا قذذرجط االمذذر الشذذرين لذذ
(21)

ير ذذ  بقذذ  االال عذذنهت ااذذ نادا الذذ  "أ 

"ةالذذدعا ت االاذذممية واذذدا لحذذاب الاجيعذذ
(21)

عمذذم بثوذذت المتذذت االاذذممية ورذذريطة "أ 

"ةالشذذذريعة المثمديذذذ
(22)

 ا  بقولذذذت تعذذذال  الذذذل بذذذان مذذذنهت لهذذذت واذذذيتة االا شذذذ"أ وأن 

"نقةيةذذذذيس وجهحذذذذان وانهذذذذت ال يةذذذذ وحرو
(23)

ااذذذذ جمبا الدعيذذذذ هت  ذذذذ  هذذذذثا  نا "أ 

"نالشري
(22)

ان ي قذدموا بثمذ  يماعذة الرهحذان بذدير طذوج ( النذواب)وقد جامنا لهذت "أ 

وال اذيما مذس ...  ذرا  والرعايذة الذوا رة واالا ذرا اينا و قهت هللا تعال     الوهذية واال

"ج ان اقرب لتايس امنوا بالمودة واالا حشا
(25)
. 

س أن النيذذاجلأ والذذايس مذذنهت ي  ح ذذهذذاط العحذذاجاا مق حةذذة مذذس اآليذذاا القرننيذذة ال ذذأل تُ     

ذ" مذذودة لتمةذتميس  نهذت أهذ  الو ذذابو قةيةذيس وجهحذانأ هذت أقذرب ذذة  س  أ ه ذ   ال و   ذاب  أُ م  مق

ن ني ذا ة  ي   تُو  ذُجُدون  التق هللا  أ ن ذان   ا  ق ا  م  هُذت  ي ة  "ي ذ   و 
(26)

يو"أ  قذا  ةا ل ت د  ذو  ب هُت م  ذد نق أ ق ذر  نُذوا ل   ج  س  نم 

ُجه ح اناذال ا يس  ق الُوا إ نق  ذيس  و  ية  ذن هُت  ق ة  ل ل  ب ذي نق م  ل  ا  اج  ح ُرون   اا ن ي  ذ  و  أ نقهُذت  ال  ي ة  "و 
(27)

قُذ   "أ  و 

ذذس     ذذاب   ل  هللاُ م  ذذا أ نذذ   ن ذذُم ب م  ل  ب ي ذذن ُوُت هللاُ  نم  ذذد  ُا    ع  ذذر  أُم  ب  و  ج  ب ن ذذا و  ل ُوذذت  ج  ال ن ذذا و  م  ُوذذُت ل ن ذذا أ ع 

م ُ  ب ي ن ن ا و   ب ي ن ُوُت هللاُ ي ج  ة  ب ي ن ن ا و  الُُوت  ال  ُاج  م  يرُ إ أ ع  "ل ي ت  ال م ي 
(28)
. 

 سالمية والمماليك والرهبانإلالشريعة ا -٢

إلذذيهت مذذس أوامذذر  لذذ  أن مذذا أُهذذدجإمرااذذيمهت لنذذوابهت  أرذذاج اذذمطيس المماليذذل  ذذأل    

ذذأ وا  "أهذذ    ذذاب"لذذ  أنهذذت إوجعذذاي هت إنمذذا يعذذود الذذل بويذذوب امايذذة الرهحذذان  هت    م 

ذذمث و ذذة  ذذأل ا    مذذا أن بيذذدهت عهذذود رذذري ة توهذذأل بهذذتواذذم  والمةذذتميسأ  ية نحذذأل امق

مذذة االاذذـم  وامذذ هت مث و ذذة  ذذ  ا... رابالنهذذت اهذذ  امذذة و  ذذاب واول مذذودة واق ذذ"

" وعهذذدتهت متثو ذذـة برعايذذة الذذاما
(28)

جعايذذة لذذو رة اذذرم هت وعنايذذة لث ذذر امذذ هت "أ 

"توارمذة لذامامه
(23)

"تتوذون امذ هت  ذ  امذوجهت وا ذرة وويذوط امذان ه"أ 
(31)

ن ذوض  "أ 

" االاةان ال     مت  وام  هنا لث ذ  اضذوة المذؤمنيس وهنذا لرعايذة العهذد وال مذا
(31)

أ 

هذ  امذة ومنقطعذون وان بيذـدهت عهذداا واذـجما ومربعذاا رذـري ة النهت جهحذـان وا"

"لراهدة لهت بال
(32)
. 

ولت ييضا امطيس المماليل بذالمواقن الم شذددة لت قهذان الذايس وضذعوا اي هذاداتهت  ذأل     

"ةي ذر  م  هذدة العُ العُ "ل عام  م  النياجل عت  ما يان  ذأل  ي ية ا
(33)

 ذانوا بقذولهت  ذأل بذ   و

نحذأل  لذ  موقذن مثمذدإأقذرب  "بذانهت  ذأل امذة النحذ  وامذة المةذتميس"جل الرهحان النيا
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أ و ذالل  ذأل   ابذت إلذ  أهذ  " ينذا ضيذمت امذس نال امياذ: "اـم  مس النياجلأ بقولتيا

" لهت امة هللا وامة مثمد النحذ"ة ت  ي أ  
(32)

ذ أ ولنجذران : "جذرانلذ  أهذ  ن  إا  ذأل   ابذت وأيرا

  ان ةذذهت ومتذذ هت واجضذذهت عتذذ... جاذذول هللا هللا وامذذة مثمذذد النحذذ  واارذذي ها يذذواج

"تال ي  س ااقن مس ااق ي ت وال جاه  مس جهحن ... واموالهت
(35)
. 

ذذ مذذا أنهذذت لذذت ي     را ت مذذوا الرهحذذان بالج يذذة أو ال  
(36)
أو ال  ذذاة 

(37)
العشذذوجأو  

(37)
 و

الذذ  و( الرهحذذان)ان ي قذذدموا بمنذذ  العربذذان مذذس ال عذذرج الذذيهت ( لتذذوالة)مراذذومنا لهذذت "

ب يذر مةذذ ند رذذرعأل وال يطتحذوا مذذنهت الذدجهت ال ذذرد ب يذذر ( طذوج اذذينان)الذدير المذذا وج 

" ا
(38)

( الرهحذان)مراومنا لتجناب العذالأل ان ي قذد  امذرط الوذريت بذان ال يؤضذا مذنهت "أ 

"تراة مرع  وال ع اة ومنذ  ال عذرج الغنذامه
(38)

وال يطالذ   ماذوهت عتذ  طيذنهت "أ 

"بطثا المر  بقطيعة
(21)

"اان ال يت موا بما ال يت مهت ررع"أ
(21)
. 

بعذذد  ويذذوب أضذذذا اذذممية ال ذذأل تذذذيمر يبهذذاا ال ذذ   اذذمطيس المماليذذذل بالشذذريعة ا    

ة مس الرهحاني     الج  
(36)

جذران اذم  لنيذاجل ن  يو ذالل بمذا يذان  ذأل عهذد مثمذد نحذأل ا أ

"نال يثشذذرون وال يعشذذرو"أنهذذت 
(32)

ذذو أ ال يثمذذ  "بمذذا يذذان  ذذأل العهذذدة النحويذذة  اأيرا

ال يتذذ مهت ممذذا عجعذذوط وال ... ق ة وال مذذس ي عحذذد ي يذذة وال غرامذذةعتذ  الرهحذذان واالاذذا

"جضرا  وال عشو
(22)
. 

 طور سيناء والمماليك والرهبان -۳

ايذذف  تذذت هللا  -  يحذذ  الطذذوجلذذ  يانذذإا ذذأل جهحذذان ديذذر طذذوج اذذينان القذذاطنون     

اذذمطيس المماليذذل الا مذذا هت  بثمايذذة -يذذان  ذذأل ال ذذوجاة واينجيذذ  والقذذرنن مذذا  مواذذ 

مذم بذا رها الرهحذان القذاطنيس بذدير طذوج اذينا ويحذ  "  ذأل القذرننو ب تل الحقعة ال ذأل ُ ر 

"ةالمنايذذا
(23)

ولجذذؤوا الذذ  معحذذد  .لذذ  طذذوج اذذينا وقذذد اووا يحذذ  يعيذذمهتالل جذذا هت ا"أ 

"تنرعذذذاهت اليتذذذت ونوذذذرمه
(22)

امايذذذة الا مذذذا هت بذذذالثم  المقذذذدي ومشذذذرت النذذذوج "أ 

اط  اال ذن  والنذادل الذال نذودل بذت الوتذيت مواذ  والطذوج االيمذس الذاا اقةذت هللا بذت الة

"اوهذذاج بةذذمير المنايذذاة مانواذذ
(21)

ورمذذة ل تذذل الجهذذة ال ذذ  هذذأل مثذذ  ال قذذدي  ت"أ 

"توال ع يت والحقعة المحاج ة ال   رر ها هللا تعال  با رط لها    القران الوري
(22)
. 

اا  "  حةذة مذذس القذذرننوحذذاجاا المرااذذيت مق جا ذم ع     ذ  إ نقذذو  ذذان  ُ ذر    ذذأل ال و   ذذاب  ُموا  تُ   

ُاذوالا  ذان  ج  ت يذاا و    ذ. ان ح ياذ ُم   ان ذ   الط  ذس ي  ي ن ذاطُ م  ن اد  ياذو  ب ن ذاطُ ن ج  ق رق ذس  و  "اوج  ا   ي م 
(25)

ذذا "أ  م  و 

ذوج   ان ذ   الط  ذسإ ُ ن ذم  ب ج  ذةا م  م  ا  ذس ج  ل و  ي ن ذذا و  ب ذذل  ل   ا  ن اد  ذج  ما ج  ق و  ذذ ُن ذا  يرب م  ذس ن ذا  ذا أ ت ذذاهُت م  س  ا مق

تقهُذذت  ي   ذذا   ُرون   "ق ح ت ذذل  ل ع 
(26)

ذذ"أ  ذذ ( النقذذاج  )ا نت اه ذذا   ت مق ا  ي ذذا ُموا  ت    . نُذذود  ب ذذل    ذذاض  إ ن ذذأل أ ن ذذا ج 

ت ي ل   ا ال ُمق ذدقي  طُذوا إ ن ع  اد  "لن ذل  ب ذال و 
(27)

ذ.  وهذت  ذ  " أيذةممذا ُا ذر  ذأل العهذدة النحو اوأيرا

ام   وميثاق  وامان  مذس  ذ  موذروط و ذالل مذس ي  ذرد بالعحذادة  ذ  الجحذال والمواضذ  

"ةالمحاج 
(22)
. 



- 181 - 
 

 أمراء المماليك والدير -٤

ا أل جهحان ديذر طذوج اذينان بثمايذت أاذد ا مذرانأ الذاا  ذان يقذو  بر ذ  رذوواهت      

ب ييس  ذ  امايذذة الجنذذاوانهذذت يذذاج" أ ويعمذذ  عتذ  منذذ  أا اع ذذدان عتذيهتولذ  الةذذتطانإ

"ةاعدمذذر اميذذر دواداج  حيذذر بالذذدياج الميذذري... الوذذريت العذذالأل االميذذرل الوحيذذرل
(28)

أ 

اذين اميذر المذؤمنيس طومذان بذال ابذس اضذ  مقامنذا الشذرين ... ان يناب الوريت العذالأل"

متذذل امذذران بالويذذت القحتذذ  واميذر دواداج  حيذذر بالذذدياج الميذذرية اميذذر ااذذ اداج العاليذذة و

"اان مذذس المشذذمول بن ذذرط الةذذعيد يماعذذة الرهحذذان بذذدير طذذوج اذذين... لحثذذرلوا
(28)

أ 

اداج اذذين اميذذر المذذؤمنيس بذذال اميذذر دو...  ووا اذذالهت لتجنذذاب الوذذريت العذذال وانهذذت ارذذ"

 ذذون الذذدير المذذا وج مشذذمول بن ذذرط وجاذذت امذذرط ...  حيروولذذد اضذذ  مقامنذذا الشذذرين

"تالوري
(51)
. 

 رج أاد ا مذران اماي ذت عتذ  منطقذة معينذة أو  ئذة معينذة  إن هاط ال اهرةأ  اهرة    

مقابذذ  ام يذذاع معذذيس أو ( إلذذ ... ال جذذاج أو العطذذاجيس أو ال حذذاعيس مثذذ )أو طا  ذذة معينذذة 

 أل نهاية عير المماليذل  بشذو  ضذاوأضا أتاوةأ برعا 
(51)

ال أن ويذود الذدير تثذم إ. 

لمماليذل لتذديرأ أو إمذا بةذح  ويذود قد يوون إمذا بةذح  اا ذرا  ا أاد  حاج ا مراناماية 

تدولذة وال ذأل ييذع   ذرج ا مذذس الذدير  ذأل منطقذة نا يذة بعيذدة عذس الةذذتطة المر  يذة ل

لذ  تذواجي  هذدوج إ حذالريو  . ولي  بهدع الثيول عتذ  ام يذاع معذيس أو أتذاوة  يهاو

  هاط المراايتأ ال أل ا ر  يها أن الدير تثم امايذة أاذد ا مذرانأ نجذد أنهذا هذدجا عتذ

ذذ (ه815أ 813أ 812أ 811أ 885)  ذراا قذذد م قاجبذة  أن توذذراج  اممذذا يعطذأل انطحاعا

ذ لذ  تذدهوج ا اذوال الةيااذية وضذعن الةذتطة إ اهدوجها بهاط اليوجة قد يوذون جايعا

ه 823المر  يذذذة لتدولذذذة الممتو يذذذة  ذذذأل طوجهذذذا ا ضيذذذرأ ايذذذف إنهذذذا اذذذقطم عذذذا  

(1517 .) 

هة  -٥  ليها المراسيمإالجهات الموج 

هذة  قذ       لذ  الذوالة والثوذا   ذأل إلت توس المراايت ال ذأل ت ذ   بذدير طذوج اذينان ُمويق

يذذدا عمذذت عتذذ   ذذ  المةذذؤوليس  ذذأل أنثذذان الةذذتطنة ايثمذذا وُ طذذوج اذذينانأ بذذ   انذذم تُ 

ذذ اذذممية ال ذذأل تذذرد منهذذذا يلذذذ  المةذذؤوليس  ذذأل يميذذ  الث ذذذوج اإا أوقذذاع لتذذديرأ وأيرا

المجذال  الةذامية والمجذال  " من جذاا أوقذا هتو لذ  الرهحذان و ذاللاليدقاا والنذاوج إ

"ساالمذذران وااليذذمن واال ذذابر والذذوالة والنذذواب والشذذاديس والم يذذر ي
(52)

الوشذذاع "أ 

"نوالوالة ومشاي  العربذا
(53)

بةذا ر الممالذل ... والممتوذة الشذامية... بالذدياج الميذرية"أ 

"ةالشذذذذرقية االاذذذذذممية المثرواذذذذذ
(52)

"ةبذذذذذالث وج االاذذذذذممي"أ 
(55)

الحثذذذذذر المتذذذذذم "أ 

"بوالعا
(56)

"سبرهذان الذدي... االمير االيذ  الوحيذر"أ 
(57)

( المراذو ) ذ  واقذن عتيذت "أ 

مذذس مجتذذ  االميذذريس االيتذذيس رذذم  الذذديس مثمذذد ابذذس عةذذاع والشذذي  رذذرين الذذديس 

"ةموا  ابس احي  ري  مشاي  العربان بالشرقي
(58)
. 
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 تأكيد السالطين على المراسيم  -٢

لذ  نذوابهتأ بذ   ذانوا يؤ ذدون عتذذيهت إمطيس المماليذل ب هذداج أوامذذرهت لذت يو ذن  اذ    

لذيهت مذرة أضذرل أو إبطذان أو تقذاع أ وبذدون الريذو  إويوب تن يا هاط ا وامذر بذدون 

 مذذا   وامذذرهت بذذدون تهذذاونأ ان  ذذاج  وامذذر يديذذدةأ و ذذالل معاقحذذة  ذذ  مذذس ال يم ثذذ 

 تيع مذذد هذذاا المراذذو  ويعمذذ  " نهتولذذ  الرهحذذان مذذـا ُاذذت  مذذإيذذردوا إلذذيهت أن طتحذذوا 

"تبموايحذت مذس غيذذر عذدول عنذذت وال ضذرو  عذذس اومذ
(58)

ومرااذذيمنا الشذري ة تؤ ذذد "أ 

"دالل غاية ال ا يـ
(61)

"لقوال واادا وامرا ياعما مذس غيذر تهذاون  ذأل الذ"أ 
(61)

مهمذا "أ 

ت  تيطتحذذت الذذوالة ولياضذذاوا العذذادل عتذذيهت باعذذادة مذذا اذذرقت مذذنه( الرهحذذان)اذذرت لهذذت 

"تالذذذيه
(62)

يثمذذذ  الذذذ  االبذذذواب ... م نذذذ  عذذذس القيذذذا  بمذذذا تعذذذيس  ذذذأل يه ذذذتومذذذس ا"أ 

"الشري ة
(63)
. 

اذذم   ذذأل تي يذذدط عتذذ  ويذذوب عذذد  يبذذالل اق ذذدل اذذمطيس المماليذذل بمثمذذد نحذذأل ا    

ومذذس ضذذالن عهذذد هللا واع مذد ضذذدط مذذس الذذل  قذذد " م ال ذة مذذا يذذان  ذذأل العهذدة النحويذذةو

"عي  ميثاقت وجاولت
(22)
. 

 المماليك والوضع القانوني الكنسي للدير -٧

أ ذذدا مرااذذيت اذذمطيس المماليذذل اع ذذرا هت بالوضذذ  القذذانونأل الونةذذأل لتذذدير الم  ذذ      

عتيذذت بذذيس الحطرير يذذاا ا جبوا ةذذيةأ بااذذ قملي ت عذذس تتذذل الحطرير يذذاا وأن ج ذذي  

  يذواقيت ارذرة الذدو" د  يمذا ي ذ   بشذؤون الذدير وأوقا ذتوالدير هو الم يرع الواي

هللا تعذال   يمذا بيذذدط مذس ال ثذدث عتذذ  ديذر طذوج اذذينا )    ( االاذقن بذدير طذوج اذذينان 

واوقا ت ويمي  م عتقاتت عت  ياجل عادتت وقاعدتت وعت  مذا بيذدط و ا   ذت مذس االمذم  

واالوقذذاع وان ال يشذذاج  يذذواقيت المذذا وج ااذذد  ذذ  الذذ وتت عتذذ  الذذدير المذذا وج واوقا ذذت 

 بطريذر  -ويمنذ  مذرق  بذس عتذت... المربعذاا ط مس المرااذيت الشذري ةامم عت  ما بيد

مذذذس ال ثذذذدث عتذذذ  الذذذدير المذذذا وج وم عتقاتذذذت  -النيذذذاجل المتويذذذيس بميذذذر والقذذذاهرة

"بمق رذ  المثرذذر الشذرع  المثحذذوا ب ذاهر مجتذذ  الثوذت الع يذذ  الشذرع 
(62)

بذذت "أ 

ولذي  لتحطريذذر   - ذ  القذذاهرة -جل يريذذد النذ ول  ذ  الوقذذن المذا وجان بطذر  النيذا

المذذا وج عتذذ  الرهحذذان المذذا وجيس اوذذت وال نذذ ول  ذذ  اوقذذا هت واضذذر الذذل بثذذالهت 

ومراومنا ان ي قدموا بال ا  الحطذر  انذت ال ينذ ل  ذ  رذ ن مذس وقذن ديذر طذوج اذينان 

"ب يذذر اذذ  وال طريذذ  رذذرع 
(28)

ارذذرة القذذدي  الحطريذذر  المذذوقر القذذ   يةذذ قر"أ 

"ث عس اوقاع الديرمقاجل    و ي  ت الن ر وال ثد
(65)
. 

ب يذذوو ال قاضذذأل القذذرنن عتذذ  أاوذا    ذأل أاوذذامهت هذذاط إاذ ند اذذمطيس المماليذذل    

يذ   ب  " أاذمميةيبيس أه  الو اب المقيميس  ذأل الدولذة ا ن ج  ُوت أ ه ذُ  اي  ل ذي ث  ذو  ل  هللاُ   يذت  م  ا أ نذ  

ل  هللا   يُ  ذذا أ ن ذذ   ُوذذت ب م  ذذس ل ذذت  ي ث  م  ذذقُوول ئ ذذل  هُذذُت ال  و  "ن  اا 
(66)

ُوت ب ي ذذن هُت  أ و  " أ ذذاُنو     ذذاا    ذذ  ن ي 

ن هُت  و   ر ج  ع  ذ   إ أ ع  ُوت ب ي ذن هُت ب ال ق ة  ذم    ذاا  و م  إ ن ا  ذي ئاا و  و   ر  ن هُت    ت س ي ُرذر  ر ج  ع  نق إ ن تُع 
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يس   ذط  ذ   ال ُمق ة  "هللا  يُث 
(67)

جل اذم  لنيذايو ذالل عتذ  مذا يذان  ذأل   ذاب مثمذد نحذأل ا أ

"ال ي ذ س ااذقن مذس ااذق ي ت"نجذران 
(32)

ذا عتذ  مذا يذان  ذأل العهذدة النحويذة  وال "أ وأيرا

"ي ير ااقن مس ااق ي ت
(22)
 ذأل اع ذرا هت بالوضذ  القذانونأل الونةذأل لتذدير واذ   والذل .

ال مع بيس أاقن الدير وبذيس بطريذر  المتويذيس بميذر والقذاهرةأ التذاان همذا مذس متذة 

يثذذدد  الذذاا جبذذوا  أ بنذذان عتذذ  االت ذذات الثقذذوقأل الونةذذألوااذذدة وهذذأل متذذة الذذرو  ا 

همذذااليذماياا والةذذتطاا بين
(68)

وقذذد أقذذر اذمطيس المماليذذل المةذذـتميس بهذذاا االت ذذات . 

لذذديرأ لت ذذدض  بينذذت وبذذيس لذذيهت أاذذقن اإوتذذـدضتوا لت يذذ  بذذيس الطذذر يس عنذذدما ااذذ وت 

والشذذرا   وا ن مذذذة وأهذذدجوا اومهذذت بنذذانا عتذذ  مذذا يذذان  ذذأل القذذوانيس  الحطريذذر و

 . ةية ال اهة بمت هما والم    عتيها  يما بينهتالونا   

 المماليك ورئيس الدير -١

أ هذذر اذذذمطيس المماليذذذل اا ذذذرامهت لذذذر ي  ديذذر طذذذوج اذذذينان ولذذذت ين قيذذذوا  ذذذأل     

ان الثرذذرة الةذذامية " ةذذية ال ذذأل ت نااذذ  وموان ذذت الدينيذذةومرااذذيمهت مذذس ألقابذذت الونا 

  المذذوقر يمذذال الطا  ذذة المةذذيثية   ذذر المتذذة العيةذذوية القذذ  مقذذاجل االجضونيذذة القذذدي

"ج ي  دير طوج اينا
(68)

ان يجذرل ارذرة االاذقن المحجذ  الموذر  ال طيذر الجتيذ  "أ 

ال ارذ  الناهذ  الرواذذان  الم ح ذ  ج ذذس النيذرانية مجذذد المتذة المةذذيثية   ذر الطا  ذذة 

"المتويذة مذذرق  ااذذقن ديذر طذذوج اذذينا وجهحانذذت
(71)

يثمذ  االاذذقن الجتيذذ  الموذذر  "أ 

"المحجذذذ  اوذذذت العوا ذذذد المةذذذ مرة
(71)

ارذذذرة القذذذدي  الحطريذذذر  المذذذوقر القذذذذ  "أ 

"مواجل
(65)

"اررة الدو  يواقيت االاقن بدير طوج اينا"أ 
(62)
. 

ليذذت مذذس أن اذذمطيس المماليذذل  ذذانوا يعذذامتون جهاذذان إرذذاجة يوهذذاا يؤ ذذد مذذا اذذح  ا    

مية اليذذذذادجة عذذذذذس الذذذذذديوان لمواتحذذذذاا الراذذذذذالطوا ذذذذن المةذذذذذيثية بذذذذاا را   ذذذذذأل ا

الةذذتطانأل
(72)

جذذران وأاذذق هت   ذذأل   ابذذت  هذذ  ن  اذذميأ اق ذذدانا بنحذذأل ا
(32)

أ و ذذأل   ابذذت 

 اقن وجهحذان ديذر طذوج اذينان "هدة النحويةالعُ "
(22)

ذوأيرذاا اق ذدانا بال تي ذة عُ  و ر بذس م 

النةذذ ة )يذذت إليذذت ان  ذذأل   ابذذت الذاا وي ذيت  لذذت ينذ ق  مذذس لقذذ  بطريذذر  إال طذاب الذذاا 

ذذهذذاا   ذذاب عُ ": بقولذذت( المطولذذة لذذ  الحطريذذ  إر بذذس ال طذذاب لعهذذد وميثذذات اعطذذ  م 

"المةذذ ج  الموذذذر   ذذ  قومذذذت
(73)

يذذذاط بذذذاالا را  الوايذذ  لذذذت بذذيس قومذذذت مذذذس إ اأ اا ذذرا 

ا إجذران  ما أن ابس هشا   أل الةيرة النحويذة لذت ينذ ق  مذس أاذقن نيذاجل ن  . النياجل

"ع ذذيت النيذاجل"ن يرذذت أاذق هت وهذو جذذران  ذاا ذر أن و ذد ن  
(72)

أ و ذذالل  ذأل ا ذذرط 

ام يل  مثمد نحأل اإةأ ت  ي هاا  أ   ل  وة تابو  عندما أت  يوانت بس جهبتأ
(75)
. 

 المماليك ورهبان الدير -١

بذذاجتهت االضذذطراباا ضذذد إلمذذ  اذذمطيس المماليذذل ا مذذان  ذذأل  الرهحذذانأ وعذذد      

رااذيمهت مذس عحذاجاا تحذيس موقذن الرهحذان هذاا مذس وانعو  هاا  يما وجد  أل م. الدولة 
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لذت ي جذاوع ااذد  ذيهت  يمذا قذرجط االمذر الشذرين واذدط ووقذن عنذد " واذمطينهاو الدولة

"االموج المشروطة
(31)

تمةوهت بعهدنا الوبيذ  وال ئذامهتأ لمذا هذت عتيذت مذس االاذ ئناي "أ 

"لحعدهت عس االايذة بشذرهت وضيذرهت
(23)

طذوج اذينا منقطعذون  الرهحذان المقيمذيس بذدير"أ 

"لتذذدعان لهذذذاط الدولذذة العذذامرة بالجحذذ  المذذا وج
(76)

مامونذذة مذذذنهت الحطشذذة مذذس بذذذيس "أ 

"الناي
(77)

 نهذت "ل  ما ُوه وا بذت عنذد ا ذر أاذحاب اع ذا هت مذس د ذ  الج يذة إأ و الل 

"ليةوا أه  ق ال
(36)
. 

ذس" :نن  ذيهتإن العحاجاا الةابقة ال أل قيتم  أل الرهحذان اق ُحةذم مذس قذول القذر     أ ه ذ    م 

 ُ ن ني ذاال و   ذاب  أ ذة  ي   تُذو  ذة  ق ا  م  ذُجُدون   ا  مق هُذت  ي ة  قي ذذ   و  ذذر  . هللا  أ ن ذان  الت ن ب ذال  وال ي ذو    اآلض  نُذو  م  يُؤ 

ذذذاج ُعون    ذذذ يُة  ذذذر  و  ذذذس  ال ُمن و  ن  ع  ي ن ه ذذذو  ُروع  و  ُمُرون  ب ذذذال م ع 
ي ذذذي  ذذذس  و  أُول ئ ذذذل  م  اا  و  ي ذذذر   أل ال   

يس   ال ث  "الي 
(78)

يس  "أ  ما أنهت ليةوا أه  ق ذال  يس  ل ذت  يُق ذات تُوُ ت    ذأل الذد  قذا  ذس  ال ي ن ه ذاُ ُت هللاُ ع  الق

ت   طُوا إ ل ي ه  تُق ة  وهُت  و  ُ ت  أ ن  ت ح ر  ي اج  س  د  ر ُيوُ ت م  ل ت  يُ   يس  إ و  ط  ُ  ال ُمق ة  "ن  هللا  يُث 
(78)
. 

 لرهبانالمماليك ووصف حال ا -١١

هذذة      لذذ  الذذوالة والنذذواب إوهذذ م المرااذذيت اليذذادجة عذذس اذذمطيس المماليذذل والمويق

"ضذذع ان ومةذذا يس" ل جهحذذان الذذدير ومذذا هذذت عتيذذتو أنهذذتاذذا
(81)

انهذذت جهحذذان رذذيو  "أ 

"قذاطنون بذدير طذوج اذينا  ذ  منقطعذة ولذت يوذس بجذواج ديذرهت داج وال يذاج
(81)

انهذذت "أ 

"وموةثيس وما لهت ما يق اتون بتمنقطعيس بديرهت ومنهت عميان 
(82)
. 

 المماليك وحماية الدير والرهبان ومقابرهم -١١

هذذة إلذذ  نذذوابهت بذذين يُث ذذ  لترهحذذان أوهذذ  اذذمطيس المماليذذل  ذذأل مرااذذيمهت المويق     

ذذه  مطذذالحهتو العهذذود وعوا ذذد االاةذذان ويوذذن ا ال عذذنهت منذذ  " وتُث ذذ  اذذرم هت وتُةق

ت و ذذذن ااذذحاب االال والرذذذرج عذذذنهت ومعذذذامت هت مذذس ي عذذذرج لهذذذت او يشذذوخ عتذذذيه

"بالمعدلذذة الشذذري ة
(83)

"وتوذذون اذذرم هت مث و ذذة"أ 
(82)

د ذذ  الرذذرج عذذنهت ويجتذذ  "أ 

"لهذذذت ن عذذذا
(85)

االاذذذاق ة والرهحذذذان بطذذذوج اذذذينا ممذذذس يجذذذ  ان تث ذذذ  لهذذذت العهذذذود "أ 

"وترعذ 
(86)

"ان يجذروا  ذ  امذوجهت عتذ  عوا ذد االاةذان"أ 
(87)

 يعذامتوا باالنيذذاع"أ 

"الال ال ي تذت معذت ااذد وال يرذا 
(88)

"ية وهذ  العذدل بهذت ضيذرا"أ 
(88)

ال يرذايقوا "أ 

" ذ  مةذا نهت ومةذالوهت
(81)

قذد جاذمنا لهذت ان ي قذدموا بثمذ  يماعذة الرهحذان بطذذوج "أ 

"اذذينا
(81)

"ترعذذ  مذذاجبهت وتةذذه  مطذذالحهت"أ 
(22)

امذذوجهت بعذذيس االه مذذا  متثو ذذة "أ 

"اليهت مر هةوعيشة اااق هت وجهحانهت المشاج 
(31)
. 

وال يه رذت ااذد لهذت " انية بالث ذا  عتذ  بذيعهت وأديذرتهتو ما أوهم المراايت الةتط    

"بيعذة وال يذذؤال ديذذرا
(31)

"وال ي يذذر  ذ  بذذيعهت وديذذاجاتهت"أ 
(22)

وان ال ي عذذرج لهذذت "أ 

"ال  دير وال بيعذة
(71)

 مذا أويحذم المرااذيت عتذ  نةذان العربذان عذد  جعذأل ا غنذا  أو . 

ال يةذذوس ااذذد مذذس العربذذان والقعذذاد بثذذريمهت " ال عتذذ  مةذذيرة يذذو  مذذس الذذديروإون  ةذذال
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وال يرعذذوا دوابهذذت قريحذذا ... ة يذذو  وال يقذذرب ارمذذت الذذ  مةذذا نهتقريحذذا مذذنهت اال مةذذير

"منها اال مةيرة يو 
(23)
. 

ولذذت تق يذذر المرااذذيت عتذذ  الوهذذية بالرهحذذان ايذذف يقيمذذونأ  ذذأل طذذوج اذذينانأ بذذ      

ذ ان ال ي عذرج  "اذمميةويدهذت مذس الث ذوج والحتذدان اعنذد م ذادجتهت ووجو ارمت هت أيرا

لذذ  جا ذذم مذذنهت وال إلذذ  الذذحمد وال يم ذذد االيذذدل بذذاال إلذذ  ااذذد مذذنهت عنذذد وهذذولهت إ

"غاد
(82)

"ال يقابتهت اال بثةس هنيعة"أ 
(83)

"يقاب  ه يرهت و حيرهت باا را "أ 
(82)
. 

بان مس ال عرج لترهحان وأمم هتأ ومس  ما أمر الةمطيس نوابهت بمن  العر    

من  العربان مس ال عرج " ل  الدير بثجة اليمة أو طت  عادوإالدضول 

"لديرهت
(85)

"ال ي ير عتيهت    بيعهت ودياجهت"أ 
(86)

وال ي ير    بيعهت ودياجاتهت "أ 

"وبةاتينهت
(22)

ال يت م  ااد مس العربان بةاتينهت و رومها وبماجهت ومةا نهت "أ 

"مةالوهتو
(22)

ان بالدير الما وج ااا اا جوا باليمة بداض  الدير الي  ااية الرهح"أ 

وانما يقيدون ابثهت واضا ما عندهت مـس قوتهت ااا قيد العربان ... ال تقح  اج هت

"الدير يطتحونت مس ضاج  باب الدير ااية او ما   مس
(21)

 . 

دضذذول العربذذـان إلذذ  الذذدير بثجذذة  منذذ مطيس المماليذذل بمذذوق هت هذذااأ وقذذد اق ذذدل اذذ    

اليذمةأ بال تي ذذت عمذذر بذس ال طذذاب الذذاا ام نذ  عذذس اليذذمة داضذ   نيةذذة القيامذذة  ذذأل 

  لذئم يرذ  المةذتمون أيذديهت عتذ  الونيةذةأ 636مدينة القدي الشرين بعذد   ثهذا عذا  

ابتذذة لذذالل قذذا  باليذذمة بالجهذذة المق.  يمذا بعذذدأ بعتذذة أن ال تي ذذة عمذذر قذذا  باليذذمة  يهذذا

ة ال ذأل أل مذم ي ذر  م  هذدة العُ هذاا بعوذ  العُ  .يويـد المةذجد المقذا  عتذ  ااذـمت لتونيةة ايف

ال تمنذ   نا ةذذنا مذس المةذتميس ان ين لذوا  ذذأل التيذ  والنهذاجأ وان نواذذ  " أن أهذ  الو ذاب

"ابوابها لتماجة وابس الةحي 
(33)
. 

رهحان وموتاهت وممب  ج ال ما أهدج امطيس المماليل مراايت تيمر بثماية قحو    

ومن  مس ي عرج ال   منثيرهت وهأل ترب هت ال   يد نوا بها والي عرج " موتاهتو

"ااد ال  موتاهت وال ابوابهت
(87)

ل  موقن عمرو بس العاو إ وانم مواق هت أقرب . 

مس بر ة الثح  ل وون الاا أعط  لتمقوق أ اا ت مير  أل الل الوقمأ مةااة 

يحانة لتقح 
(88)

 اب أمان لهت عت  أن ةهت وأدياجهتألترهحان    اأعط  أيرا   ما. 

الويت الحثرا( و الة)لهت بجراية و    
(88)

وال "ريةأ م  هدة العُ بعو  ما يان  أل العُ . 

نر   اهواتنا م  موتانا وال ن هر النيران    ر ن مس طرت المةتميس وال ااواقهت 

"وال نجاوج موتاهت
(33)

س بما قالت ال قهان الم شددون الايس الةمطي اولت ييضا أيرا . 

أل قحوج أه  الو اب مث  عااب وغر جأوا  
(111)

 أ وعمتوا عت  ال شدد  أل ال عام 

 .م  النياجل وعد  اا را  موتاهت

لذذ  عهذذود إن مذذا وجد مذذس أاوذذا  اذذابقة  ذذأل مرااذذيت اذذمطيس المماليذذل هذذأل أقذذرب إ    

بالنيذاجل وجهحذانهتأ والث ذا   اال ذأل أوهذم اةذنا وقذوادطأ ام  وضت ا ذت يمثمد نحأل ا

عتذذ  مةذذا نهت ومةذذالوهت ومنذذ  ا ال عذذذنهتأ وتذذيمينهت عتذذ  ايذذاتهت و نا ةذذذهتأ وأن 
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: جذذذراناذذم  لنيذذذاجل ن  ي قذذد   ذذذ  مثمذذد نحذذذأل ا. يُعذذامتوا اةذذذناا ويُقذذابتوا بذذذاالا را 

ال ي يذر مذذا  ذذانوا عتيذذت ... هللا وامذة مثمذذد النحذذ  جاذذول هللا ولنجذران واارذذي ها يذذواج"

وال ي يذذذر اذذذ  مذذذس اقذذذوقهت وامثتذذذ هت وال ي ذذذ س ااذذذقن مذذذس ااذذذق ي ت وال جاهذذذ  مذذذس 

"جهحن ت
(32)

ذ.  وان اا مذ  "هذدة النحويذةأ اا لرهحذان ديذر طذوج اذينان  ذأل العُ  ما   ذ  أيرا

براه  او اذايم  ذأل يحذ  او واد او م ذاجة او عمذران او اذه  او جمذ  او جدنذت او بيعذت 

  واتحذاع   ذ  عذدة لهذت بن ةذ  واعذوان  واهذ  مت ذ  انا ا ون مس وجا هت اابذا عذنهت مذس

وال ي يذذر ااذذقن مذذس ااذذق ي ت وال جاهذذ  مذذس جهحني ذذت وال ... النهذذت جعي ذذ  واهذذ  ام ذذ 

"اذذايم مذذس اذذياا ت
(22)

ذذو ذذالل   ذذ  ال تي ذذة عُ .  النةذذ ة )ان ي ذذيت  ر بذذس ال طذذاب  هذذ  إم 

. مذذس االمذذذانهذذاا مذذا عطذذ  عحذذد هللا عمذذذر اميذذر المذذؤمنيس اهذذ  ايتيذذان "(: الم  يذذرة

"اعطذذذاهت امانذذذا الن ةذذذهت وامذذذوالهت و نايةذذذهت وهذذذتحانهت
(111)

ذذذ.  قا ذذذد  ا مذذذا   ذذذ  أيرا

هذاا مذا اعطذاط عمذرو بذس العذذاو ": مذرو بذس العذاو  هذ  ميذراذممية ع  يالجيذوخ ا

"اهذ  ميذذر مذذس االمذذان عتذذ  ان ةذهت ومتذذ هت وامذذوالهت و نا ةذذهت وهذذتحهت
(112)

وبهذذاا . 

هذذدة  ذذأل هذذاط العهذذود الموبذذوت بهذذاأ ولذذت ييضذذاوا بالعُ أضذذا اذذمطيس المماليذذل بمذذا يذذان 

 .العمرية ال أل هأل مث  يدل

 المماليك والرهبان وناظر المسجد -١٢

عم  امطيس المماليل عت  الث ذا  عتذ  العوا ذد الجاجيذة ب يذوو المةذجد الواقذ      

 وان ال يشذاج . ان ية مر ارذرة الذدو  يذواقيت االاذقن بذدير طذوج اذينا" وداض  الدير

يذذواقيت المذذا وج ااذذد  ذذ  الذذ وتت عذذس الذذدير المذذا وج وأوقا ذذت اممعتذذ  مذذا بيذذدط مذذس 

عتذذ  مذذا بيذذدط مذذس الو ذذا ن بالجذذام  ... وااذذ مراج الشذذي  اليذذالم... شذذري ةالمرااذذيت ال

بداض  دير طوج اينا والمةجد الوا س بالجح  مس بوابة وامامذت وغيذر الذل عمذم مذا بيذدط 

مس مجتذ  الثوذت الع يذ  الونذان  الحتقينذ  الشذا ع  قاضذ  مس الوالية الشرعية اليادجة 

"القرذذاة بالذذدياج الميذذذرية واذذا ر الممالذذذل الشذذري ة االاذذذممية
(62)

وبجذذواج الذذذدير "أ 

ويمنذ  العربذان  (الرهحذان)الما وج مةجد عذامر بذت مذؤان يذاب عذس النذاهيس المذا وجيس 

انهذذذت ال ( العربذذذان)عتذذذيهت ... رعاوان مرااذذذيمنا الشذذذري ة بذذذ... مذذذس ال شذذذوي  عتذذذيهت

تمذذا هذذذع  الذذل عتذذذ  العربذذان قذذذا   ( الرهحذذذان)يطتعذذون الذذدير وال يشورذذذون عتذذيهت 

واارذر مراذوما رذري ا انذت يوذون نذا ر عتذ  الجذام  المذا وج قاهذدا بذالل ... ر  

ولذت يوذس بالمةذجد المشذاج ... لذل هذو وعربانذت الذيهت ويشذوخ عتذيهتان يطتذ   ذأل اجذة ا

"لتن ذذر عتذذيهت اليذذت يماعذذة مةذذتميس يث ذذايون
(81)

ان يجذذرل يذذواقيت االاذذقن وج اقذذت "أ 

النيذذاجل بالذذدير الوذذا س بطذذوج اذذينا  ذذ  اقامذذة مذذؤان وااذذد بالمةذذجد المجذذاوج لتذذدير 

"المذا وج عتذذ  مذذا يذذرا عذذادتهت ومنذذ  مذس ي عذذرج الذذيهت ب يذذر طريذذ  رذذريع 
(113)

أ 

بذذذالمؤن  يو ذذو المةذذذجد المشذذاج اليذذذت وال ذذاد ( الرهحذذذان)النذذذاهون المذذا وجون "وعتذذ  
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ومرتذ  لتوقذذود ومونذة المذذؤان و ةذوتت و تمذذا نذ د مذذؤان يمذوا او غيذذرط يقذيت النذذاهيس 

"الما وجيس غيرط
(81)
. 

أويدا هاط المرااـيت اابقةا عمتيةا لت ترد مذس قحذ أ وهذأل أنذت  ذأل االذة ويذود مةذجد     

داض  اـدود أجاضأل دير  م اايذة لويذود نذا ر مةذتت عتيذت لتن ذر  ذأل أمذوج المةذتميس 

إنذذت يقذيت  يهذذا جهحذان مةذذيثيون داضذذ  هذاط ا جاضذذألأ ايذف  الذايس ال ويذود لهذذت أهذما 

ب  يو أل أن يوون لتمةجد مذؤان ي ذول  االه مذا  بذيموج المةذجدأ  مذا أن عتيذت منذ  .  ق 

قامذة إ مذا أعطذم المرااذيت لذر ي  الذدير الثذ   ذأل . العربان مس ال شوي  عت  الرهحذان

ج لذذت ولترهحذذان ب يذذوو هذذاا العربذذان مذذس ال عذذرؤان لتمةذذجد المذذا وجأ ومنعذذم ُمذذ

 .وأويحم عت  الرهحان أن ي ولوا أموج معيشة مؤان المةجدا مرأ 

وقذذد أاذذند اذذمطيس المماليذذل اومهذذت الةذذاب  إلذذ  العوا ذذد الجاجيذذةأ وهذذاا يُ هذذر أن     

أنهذذت لمةذذوا  ذذأل الرهحذذان المماليذذل ومذذس اذذحقهت مذذس المتذذو  والثوذذا  الذذايس قحتذذوا بهذذا 

 ئناياالا
(33)

عذد  ال يانذةأ وا مذان و
(81)

الشذر وال ي منذون الةذون  أ وأنهذت ال يرذمرون

لتمةذتميس
(25)

أ والذذاا أ ذذدط اوذذت القذذرنن  ذذيهت
(23)

بعوذذ  بعذذ  ال قهذذان الذذايس جأوا  ذذأل . 

غ  أه  الامذة لتمةذتميس وعذداوتهت وضيذان هت وتمنذيهت الةذون لهذتأ ومعذاداة ": النياجل

"هت أو والهت أموج المةتميسهللا تعال  لمس أع هت أو أوال
(112)

 . 

ن  ذان  ذأل الحدايذة قذد قذا  بحنا ذت جهحذان إن ويود الجام  بذداض  ديذر طذوج اذينانأ وإ    

يذذة الذدير مذس ال ذذدمير وأمانذاا لهذذتالذدير تيمينذاا لثما
(115)

 اال أنذت أهذحمأ  يمذذا بعذدأ جمذذ ا إأ 

تورمذذذان تتذذذل الحقعذذذة  اذذذممية الت ذذذيسيلت عذذذاي  الم ةذذذامم بذذذيس الذذذديان يس المةذذذيثية وا

المقداذذةأ ايذذف يقذذو  الذذديرأ مذذذس دون أن ي ذذرج مع نقذذو أا مذذس الذذديان يس رذذذرا عهت 

ِاذ. ال اهة بهت عت  مع نقأل الديس اآلضذر والذايس ال يؤمنذون بذالل الذديس مذس  اضاهذة أن أي

ن اض ت ذذوا  ذذأل إأتحذا  الذذديان يس  ذذأل ميذذر  تيهمذذا مذذس أهذذ  وااذذد وأبنذذان يذذن  وااذذد و

 .ن بهايع نقونها ويؤمنوالديانة ال أل 

 المماليك والرهبان والحجاج -١۳

عوةذم المرااذيت مذا أ هذرط الرهحذان مذس مذودة وجامذة تجذاط الثجذا  المةذتميس عنذذد     

اذذينان مذذس المةذذتميس وغيذذر ليهذذاأ و ذذالل تجذذاط عواج يحذ  طذذوج إاذ رهت مذذس الثجذذاع و

الثجذا  وغيذذرهت  جهحذان ديذر اذينا منقطعذون  ذذ  الموذان المذا وج لميذالم" المةذتميسو

"عنذذد عذذودتهت مذذس الثجذذاع الشذذرين
(116)

 حذذالون القذذرل لوذذ  بذذاد وااضذذر وعا ذذري"أ 

"وعواج يحذذذ  الطذذذوج مذذذس المةذذذتميس... واذذذا ر
(117)

والذذذ واج لجحذذذ  مواذذذ  عتيذذذت  "أ 

"الةذذذم 
(118)

...  دمذذذة الثجذذذا  الذذذ  بيذذذم هللا الثذذذرا منقطعذذذون بالجحذذذ  المذذذا وج ل"أ 

"والذ واج مذس المةذذتميس
(118)

 ذ  هذذاط الةذنة يهذ وا مذذون هت وعاد الثجذا  الذذواجديس و"أ 

"مس الثجاع الشرين
(111)

. 
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 المماليك وزوار الدير ومستخدموه وفالحوه -١٤

مةذذ  دميتأ وأمذرا بعذذد  رذمتم مرااذيت اذذمطيس المماليذل ال وهذذية بذ واج الذدير و    

ت ان ية وهذذ  باالاذذذاق ة والرهحذذان المقيمذذذيس بطذذوج اذذذينا ويمذذذاع ه" ال عذذرج لهذذذتو

"وقيذذادهت
(111)

"ان يشذذد مذذس نذذوابهت ومةذذ  دميهت وم يذذر يهت  ذذ  امذذوجهت"أ 
(112)

أ 

يمنذذذذ  ال عذذذذذرج لترهحذذذذذان والنيذذذذذاجل المقيمذذذذيس بحنذذذذذدج الطذذذذذوج اليذذذذذ  تعتقذذذذذاا "

"الرهحذذان
(113)

اا لهذذت ر يذذا نيذذران  يذذ وتت لهذذت عتذذ  م عتقذذاتهت وبعذذ  الم عتقذذاا "أ 

"(بةاا  الطوج)
(112)

 . 

ال عذرج ل ماذذأل الذدير أو مرذايق هتأ ومنذ  مذس ي عذذرج   مذا رذمتم أوامذرهت عذد     

ال يمنذ   ماذوهت ولقذاطوهت " لذ  أجاضذأل الذدير ون يتذتوإس الذاهاب ليهت بقيد منعهت مإ

"مذذس العحذذوج لذذن تهت م ذذ  اجادوا
(115)

ال "و ذذالل عذذد  مطذذالح هت ب ذذرا  عتذذ  طيذذنهتأ  .

"يطال   ماوهت عت  طينهت بطثا المر  بقطيعت
(21)

 . 

ة مذس ي ذ   اذممية ال ذأل تمنذ  أضذا الج  ينا أاوا  المراايت مطابقةا لألاوا  ال قهية ا جا    

ونأ  نهت أرحت بالشيو  والرهحانال مايس والم اجعيس الايس ال يقاتت
(116)

. 

 المماليك وأوقاف الدير -١٥

عم  اذمطيس الدولذة الممتو يذة عتذ  امايذة أوقذاع الذدير  ذأل اذا ر أنثذان الةذتطنةأ     

ياهذا بذدون إجا المراايت ال أل تثمذأل أوقذاع الذدير مذس المع ذديس عتيهذا والمةذ  تيس  يد

يةذاعدوا  ذ  اوقذا هت " ن الذدير ومتويذ هت لهذا منذا القذديتوويت ررعأل وتؤ د اقوت جهحا

"وااحااذذهت ويميذذ  م عتقذذاتهت
(117)

ال ي يذذر عتذذيهت  ذذ  بةذذاتينهت ون تهذذت و ذذذرومهت "أ 

"مذا هذو منةذوب الذيهت وموقذن عتذيهتوبماجهت وعجوعهذت واجاضذيهت ويميذ  
(118)

ال "أ 

"يت موا بما لذت تجذرل بذت عذاداتهت مذس مقااذمة وال غيرهذا
(118)

منذ  مذس ي عذرج لهذت "أ 

"ومةذذاعدتهت عتذذ  ضذذمو اقذذوقهت... او يشذذوخ عتذذيهت
(121)

ال يت مذذوا بثوذذر عتذذ  "أ 

"الحةذاتيس ال ذذ   ذ  الطذذوج
(121)

"سلهذت اوقذذاع مةذ قرة بايذذديهت مذس تقذذاد  الةذذني"أ 
(122)

أ 

"ولذذت يوذذس عتذذ  وقذذن الذذدير المذذا وج قةذذت  ذذ  ال ي ذذون وال غيذذرط"
(123)

ومراذذومنا "أ 

ويقذذاولهت عتذذ  ... امذذا نهت او يةذذوس  يهذذا ب يذذر جضذذاهتبمنذذ  مذذس ي عذذرج الذذيهت  ذذ  

"االيرة عت  ما يرا بذت العوا ذد عتذ  الويذت الشذرع 
(122)

ولهذت ااذواخ واواهذ  "أ 

( الرهحذان)ان ي قذدموا بمنذ  مذس ي عذرج الذيهت ( وابالنذ)ومراذومنا لهذت ... بحندج الطذوج

"واالاذذواخ  ذذ  الثواهذذ 
(125)

وال يعمذذد الذذ  امذذا نهت واجاضذذيهت بااذذداث رذذ ن لذذت "أ 

"يجر لهت بت عادة اال ة
(22)
. 

 مذا هذدقم المرااذيت عتذ  أن ج ذي  الذدير هذو المةذؤول الوايذد عذس الذدير وأوقا ذت     

نوضذم ان القذ  موذاجل "  ذأل أوقذاع الذديروت اذ  ال يذرع و   م عتقاتت وهو الذاا لذ

"ج ذذي  ديذذر طذذوج اذذينا نذذا ر عتذذ  اوقذذاع الذذدير
(65)

ارذذرة القذذدي  الحطريذذر  "أ 

ان المقيمذذذيس المذذذوقر القذذذ  موذذذاجل  ذذذ  و ي  ذذذت الن ذذذر وال ثذذذدث عذذذس اوقذذذاع الرهحذذذ
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ج ذ  واضذ  اليذد عتذ  الموذان المذا وج وتةذتيمت لتنذا ر المذا وج ... والم ردديس ال  اينا

ت مذذس ايجذذاج الذذل الموذذان لمذذس يرغذذ   ذذ  ايجذذاجط ومهمذذا  رذذ  مذذس جيذذ  الذذل وتموينذذ

"ييرع عت  اوت الواقن
(126)

وال يشاج  يذواقيت ااذد  ذ  الذ وتت عذس الذدير المذا وج "أ 

"واوقا ت
(62)
. 

وهوذذاا تذذدضتم الدولذذة الممتو يذذة لتث ذذا  عتذذ  اقذذوت ومم توذذاا غيذذر المةذذتميس  ذذأل     

نهذا تذدضتم إبذ   ا مذس مةذ  تيها غيذر الشذرعييسأ مهذهاذم أ وعمتذم عتذ  اا يداج ا

بذذين ج ذذي  ديذذر  مذذا اع ر ذذم . وقذذن مذذس غيذذر المةذذتميسلتث ذذا  عتذذ  رذذروط واقذذن ال

ثذ  طوج اينان لت وادط الث   ذأل ايرذراع عتذ  أوقذاع الذدير وإداجة رذؤونتأ تمامذاا  

رراع عت  جعي تيالحطرير   أل ا
(127)

 . أ  ما تقر بالل القوانيس الونا ةية

الوقذذن ال "ممذذا اذذح  نجذذد أن المماليذذل لذذت ييضذذاوا بمذذا يذذان عنذذد بعذذ  ال قهذذان بذذين     

اضذذ    ذذرهت ال ذذأل يقيمذذون  يهذذا ييذذم مذذس  ذذا ر وال مةذذتت عتذذ   نا ةذذهت وبذذيعهت ومو

"الو ررعاج 
(128)

   نذا   اذم  ال ذأل اا  ذم عتذيلذ  عهذود هذدج اإب   انوا أقذرب . 

جذران اذم  لنيذاجل ن  يب مثمذد نحذأل ا ما يذان  ذأل   ذا وبي  وأجاضأل غير النياجلو

  ان ةذذهت ومتذذ هت ولنجذذران واارذذي ها يذذواج هللا وامذذة مثمذذد النحذذ  وجاذذول هللا عتذذ"

"عتذذ  مذذا تثذذم ايذذديهت مذذس قتيذذ  او  ثيذذر... واجضذذهت وامذذوالهت
(32)

ذذ أ  ذذأل   ابذذت  اوأيرا

 وال يهذد  بيذذم مذذس بيذوا  نايةذذهت وبذذيعهت"أ (هذذدة النحويذذةالعُ )لرهحذان ديذذر طذذوج اذينان 

ويعذذاونوا عتذذ  مرمذذة بذذيعهت ... مةذذجد وال منذذاعل المةذذتميسوال يذذدض  رذذئ  ذذ  بنذذان 

"وهذوامعهت ويوذذون الذل معونذذة لهذت عتذذ  ديذنهت و عذذالهت بالعهذد
(22)
 مذا يذذان  و ذذالل .

هذاا مذا اعطذذ  "( النةذ ة الم  يذذرة)ان ي ذيت  مذذر بذس ال طذاب  هذذ  إال تي ذة عُ  اب  ذ  ذأل

 ةذذهت وامذذوالهت اعطذذاهت امانذذا الن. يذذان مذذس االمذذانعحذذد هللا عمذذر اميذذر المذذؤمنيس اهذذ  ايت

. انذت ال تةذوس  نايةذهت وال تهذد  وال ينذ ق  منهذا وال مذس اي هذا... و نايةهت وهتحانهت

"س امذوالهت وال يورهذون عتذ  ديذنهتوال مس هتيحهت وال رذ ن مذ
(111)

 مذا  ذانوا أقذرب . 

قو ذذة عتذذ  ضذذأل المومذذرو بذذس العذذاو الذذاا  ذذأل أبنذذان والي ذذـت  انذذم ا جاإلذ  موقذذن ع  

الونا   تع   مس ال را 
(128)

. 

 المماليك والدير والجمارك -١٢

أهذذدج اذذمطيس المماليذذل مرااذذيماا تع ذذأل هذذادجاا وواجداا الذذدير مذذس الجمذذاج      

ال ي عذذرج الذذ  مذذا ييذذتهت مذذس " هذذو عتيذذت رذذاجتت أو عمم ذذت أو ااذذمتوو ذذالل  ذذ  مذذا 

"الحثذر المتذم وغيذرط ويمي  ما ييذ  الذيهت مذس اوقذا هت مذس... ناوج
(131)

ان الرهحذان "أ 

لهت عادة ان يةامثوا بما يج  مذس الثقذوت الديوانيذة عتذ  االهذناع الواهذتة الذيهت مذس 

"الث ذوج الميذرية والذحمد الشذامية
(131)

... بمذا معهذت مذس االهذذناع( ما يةذا رواعنذذد)"أ 

"ال يعاجضذذذوا  يذذذت
(132)

"ااع ذذذان الرهحذذذان مذذذس الم ذذذاج  والوتذذذن والمويحذذذا"أ 
(133)

أ 
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ويث ر  منها مذا عتيذت ورذمهت ورذمتت نعذ هت وااذمهت الثوذت  ذ  الذل يميعذت هذادجا او "

"واجدا وقا م عس مثتهت وعا دا
(28)
. 

منذذ  مذذس " لذذ  أيذذا  ال ت ذذان الرارذذديسوإ ذذاناا عيوأجيذذ  اذذمطيس المماليذذل هذذاط ا    

اوذت مذا  ي عرج اليهت او يوت هت عتذ  مذا ييذ  مذس وق هذت او يشذوخ عتذيهت امذم عتذ 

بيدهت مس المرااذيت الشذري ة الشذاهدة باع ذا هت مذس الم ذاج  والوتذن والمويحذاا عتذ  مذا 

"يي  مس جيذ  وق هذت عنذد اذ رهت مذس ب ذر االاذوندجية
 (1332)

لذت يوذس عتذ  اوقذا هت "أ 

"ااواج وال م اج  مس ايا  ال ت ان الرارديس والمتو  الةال ة
(135)

. 

لذ  مذا إع ذاناا لتذدير مذس الجمذاج  هذو أقذرب إمذس  إن ما يان  ذأل مرااذيت المماليذل    

ولنجذذران واارذذي ها يذذواج هللا "جذذرانأ اذذم  لنيذذاجل ن  ييذذان  ذذأل   ذذاب مثمذذد نحذذأل ا

وامذذوالهت وغذذا حهت ورذذذاهدهت وامذذة النحذذ  جاذذول هللا عتذذذ  ان ةذذهت ومتذذ هت واجضذذذهت 

جهذ  وال ما تثذم ايذديهت مذس قتيذ  او  ثيذر لذي  عتذيهت  عت ... وعيرهت وبعثهت وامثت هت

"د  ياهتيذذت وال يثشذذذرون وال يعشذذرون
(32)

ذذذ.  هذذذدة أقذذرب إلذذذ  مذذا يذذذان  ذذأل العُ  اوأيرا

وانا اع ل عنهت االال    المؤن ال ذ  يثمذ  اهذ  العهذد مذس القيذا  بذال را  اال "النحويةأ 

وال يثمذ  عتذ  ... هت يحذر وال ا ذراط عتذ  رذ ن مذس الذلما طابم بت ن واهت ولي  عتي

" مذس ي عحذد ي يذة وال غرامذةالرهحان واالااق ة وال
(22)

و ذالل أقذرب إلذ  مذا يذان  ذأل . 

ذعهذد ال تي ذذة عُ  النهذت اعطذذوا مذذس "أ (النةذذ ة المطولذذة)ان ي ذيت  لذ  أهذذ  إإر بذذس ال طذذاب م 

ارذرة النحذ  الوذذريت الثحيذ  المراذ  مذذس هللا تعذال  ورذر وا ب ذذ ت يذدط الوريمذة وامرنذذا 

منون نثةذذس الذذيهت ا رامذذا لمذذس ااةذذس  ذذالل نثذذس المذذـؤ. بذذالن ر الذذيهت واالمذذان عتذذيهت 

الذذيهت ويوذذون معا ذذا مذذس الج يذذة وال  ذذر والموايذذ  مةذذتميس مذذس  ا ذذة الذذحمد  ذذأل الحذذر 

"والحثر
(76)
. 

 المماليك ورهبان طور سيناء والرهبانيات األخرى -١٧

إن مث ول مع ذت مرااذيت اذمطيس المماليذل المويذودة  ذأل ديذر طذوج اذينان ي ذ       

ذبالدير وأوقا ذت و إع ذاناا الذدير وجهحانذت ح اأمذس جهحانذت  ذأل منطقذة طذوج اذينانأ وأيرا

إال أن بعذ  هذاط . مس الم اج  داض  القطذر الميذرا وب ذوجط والذحمد الشذامية وب وجهذا

ذذ ع ذذذاناا لترهحانيذذاا ا ضذذرل عنذذذد دضذذولهت وضذذرويهت مذذذس إ االمرااذذيت رذذـمتم أيرا

ان بذذدير طذوج اذينا وغيذذرهت ان يماعذة الرهحذ" اذممية ل يذاجة بيذذم المقذديويث ذوج اال

مذذذس الرهحذذذان والرهحنذذذاا المتويذذذيس والعاقحذذذة ان يذذذرا العذذذادة ان ال يت مذذذوا الرهحذذذان 

النيذاجل والنيذرانياا واليعاقحذذة والمتويذيس بمويذ  وال ب  ذذرة وال ب تذت عنذد دضذذولهت 

قيامة القدي الشرين ااوة جهحان الوذر  والثحذوخ وال عنذد دضذولهت الذ  مينذان يا ذا وال 

ضذذرويهت مذذس يا ذذا المذذا وجة وال مذذس مدينذذة غذذ ة وال  ذذ  جمتذذة لذذد الذذواجديس مذذس عنذذد 

الرهحان والرهحناا مس الما وجيس  أل الحذر والحثذر و ذ  ناايذة ل يذاجة بيذم المقذدي وال 

ومةذذامثة الرهحذذذان . يثذذدث عتذذيهت اادبذذذا ومنذذ   ذذ  مذذذس ي عذذرج الذذيهت بةذذذح  الذذل
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"والرهحانذذاا مذذس طا  ذذة الذذرو  والقذذح 
(136)

هذذدة النحويذذة عتذذ  مذذا يذذان  ذذأل العُ  والذذل. 

وال ... لذذي  عتذذيهت يحذذر او ا ذذراط عتذذ  رذذ ن... ولجميذذ  مذذس ين ثذذ  ديذذس النيذذرانية"

"يثم  عت  الرهحان واالااق ة وال مس ي عحد ي ية وال غرامة
(22)
. 

 مصادر أحكام المراسيم -١١

ة تشذير إلذذ  اج ذأل نهايذة  ذ  مراذو  مذذس المرااذيت وبعذد ا وامذر الةذذتطانية تُذا ر عحذ    

 ذأل أاوذذامهتأ الذواجدة  ذذأل مرااذيمهتأ مذذس  اذذمطيس المماليذل إليهذا الميذادج ال ذأل ااذذند

أاوا  اابقة  أل اذ  الذدير بنذان عتذ  العهذد الذاا أضذاط الرهحذان مذس مثمذد نحذأل لقاذم  

وأقذذد  تتذذل المرااذذيت مراذذو  نضذذر ال ت ذذان ال ذذاطمييس ايمذذا  . وأيقذذدط ال ت ذذان الرارذذدون

أ الذذاا يشذذير إلذذ  (ه567:556=   1171:1161)هللا أبذذأل مثمدعحذذدهللا العاضذذد لذذديس 

=   1121:886)مراذذذو  أضذذذاط الرهحذذذان مذذذس أيذذذا  الثا ميذذذةأ أا الثذذذا ت بذذذيمر هللا 

مذا تشذهد بذت " طيس المةذتميس الذايس أتذوا بعذدهماوأ وعتيت يرل يمي  الةم(ه211:386

"ضذذر وقذذمال واقيذ  الشذذري ة الةذذتطانية المةذذ مرة العمذذ  بهذا الذذ  ا
(137)

منذذ  مطذذالح هت "أ 

"برذذرا   منذذا ال ت ذذان الرارذذديس
(135)

عتذذ  يذذاجل عذذادتهت امذذم  ذذ  الذذل عتذذ  مذذا "أ 

بيذدهت مذذس المربعذذاا الشذذري ة والمربذذ  الشذرين االرذذر   والمربعذذاا الشذذري ة الشذذاهدة 

"لهذذت بذذذالل
(138)

مذذذس ايذذا  ال ت ذذذان الرارذذذديس والمتذذو  الةذذذال ة بمق رذذذ  الةذذذجما "أ 

"الم تذدة
(111)

يثمذذ  االاذذقن الجتيذذ  الموذذر  المحجذذ  اوذذت العوا ذذد المةذذ مرة االاوذذا  "أ 

"والقواعد ال تمثذوا جاذومها االيذا  وال مواذومها االقذم أ ول جذدد  تمذا بتذ 
(71)

عتذ  "أ 

يذذاجل عذذادتهت المةذذ مرة الثوذذت وان بيذذدهت مربعذذاا رذذري ة وعهذذداا نحويذذة واذذجما 

"ضتي اتيذذذة رذذذاهدة لهذذذت بذذذالل
(138)

ا بيذذذدهت مذذذس المربذذذ  الشذذذرين االرذذذر   عتذذذ  مذذذ"أ 

"والمربعاا الشري ة والةال ة
(121)

. 

الذايس أهذدجوا هذاط المرااذيت ال ذأل ت ذ   "نشذانيديذوان ا"وهاا يدل عتذ  أن ُ  قذاب     

دير طوج اذينانأ بااذت الةذتطانأ  ذانوا عتذ  معر ذة بمذا لذدل الذدير وجهحانذت مذس عهذود 

  الةذذابقيس وإلذذ  ال ت ذذان الرارذذديس وا ذذ  لذذ  المتذذوإواذذجما وأاوذذا  ومرااذذيت تعذذود 

 مذذا  ذانوا عتذذ  معر ذة بالعذذاداا القديمذة الجاجيذذة ا ذ  يذذومهت . اذم يلذ  مثمذد نحذذأل اإ

ذذتت بهذذا والمقحولذذة مذذس الجميذذ  لهذذاا  انذذم . وال ذذأل أهذذحثم مذذس ا مذذوج المعرو ذذة والُمةق

لذذ  إتوذذون وأقذذرب مذذا  "ريذذةم  هذذدة العُ العُ "مرااذذيمهت  ذذأل أاوامهذذا أبعذذد مذذا توذذون عذذس 

ليهذا  ذأل بعذ  المرااذيتأ جغذت الشذوو  ال ذأل أبيذرا اذول إأ ال أل أرذير "هدة النحويةالعُ "

لذذاللأ أقيذذر طريذذ  لتحااذذف عذذس المث ذذول الثقذذوقأل لمرااذذيت المماليذذل . هذذاط العهذذدة

ال ذذأل تع حذذر  "هذذدة النحويذذةالعُ "ال اهذة بذذدير طذذوج اذذينان وميذذدجها هذذو االطذذم  عتذذ  

لذذ  مثمذذد نحذذأل إالمرااذيتأ ب ذذ  الن ذذر عذذس هذثة نةذذح ها الجامعذة لمع ذذت أاوذذا  هذذاط 

 .ام  مس عدمتيا
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 مرسومان متميزان -١١

يويذذد ضذذمس مجموعذذة المرااذذيت الممتو يذذة ال اهذذة بذذدير طذذوج اذذينان مراذذومان     

ليونانيذة واآلضذر دقجا أاذدهما يمتذة بالت ذة ا يتمي ا عذس بذاقأل المرااذيت ا ضذرلأ بذين 

مقطذ  بذن   الت ذة
(121)

نشذان  ذانوا عتذذ  يا يُ هذذر ويذود  ئذة مذس مذذو  أل ديذوان اوهذا. 

ايمحراطوجيذذة الحي نطيذذة والذذذدول )معر ذذة بت ذذاا الذذدول ا ينحيذذذة ال ذذأل يو حذذون إليهذذذا 

وهذاط ال ئذة مذس . أ أو يماعاا غير عربية مذس العذامتيس  ذأل الةذتطنة(ا وجوبية والثحشة

س  ذأل الجهذاع امتيعذال مذنهتأ وونوا مذس نيذاجل أهذ  الذحمدأ أو الذايس أاذتتالمو  يس قد ي

 .داجا لتدولة الممتو ةيا

هيس      لذ   ذ  مذس ا ميذذر إ مذا أن ااذ  دا  الت ذة اليونانيذذة  ذأل هذايس المراذوميس المذذويق

تمذذان بالت ذذة لذذ  أن هذذايس ا ميذذريس مُ إبرهذذان الذذديس وا ميذذر طومذذان بذذااأ قذذد يشذذير 

م الهتينيذةأ أا الثقا ذة اليونانيذةأ اليونانيةأ مث  مع ت اوان المدن  أل الةذتطنة الذايس  انذ

 .من شرة بينهت
 

 وجود المراسيم في الدير -٢١

هذة      لذيهتأ ب ةذتيت هذاط إ أل بع  المراايت يُطت  بشو  هذريم مذس المةذؤوليسأ المويق

وي تذذد بايذذديهت " بعذذد تن يذذا ا وامذذر المذذا وجة  يهذذاوالمرااذذيت لرهحذذان ديذذر طذذوج اذذينان 

"لتعمذذ  بذذت( الرهحذذان)
(111)

"بعذذد العمذذ  بذذت( الرهحذذان)جاذذت ان يةذذ قر بايذذديهت "أ 
(38)

أ 

"(الرهحذذان)وضذذ  هذذاا المراذذو  الشذذرين مذذس ايذذديهت "
(122)

مراذذو  رذذرين بايذذديهت "أ 

"(الرهحذان)
(123)

الذ  اضذذر عتذ  عذادتهت الشذاهد بهذا الذديوان المعمذوج المةذ مر اومهذا "أ 

"ومذذتوقذذم وعتذذ  ال وقيذذ  الشذذرين الةذذتطان  الذذال بايذذديهت الثابذذم ا
(122)

يماعذذة "أ 

الرهحذذان بطذذوج اذذينا و قهذذت هللا تعذذال  عتذذ  اوذذت ال وقيذذ  الةذذتطان  الذذال بايذذديهت منذذا 

"المة مر الثوت
(81)

"واا مراج المراو  الشرين بيدهت والعم  بت"أ 
(125)

. 

و ذذذان اذذذمطيس المماليذذذل يشذذذيرون  ذذذأل مرااذذذيمهت إلذذذ  أن أوامذذذرهت ب ةذذذتيت هذذذاط     

مذس اذحقهت مذس اذمطيس  ل  يذاجا عذادةإنما تعود إطوج اينان المراايت إل  جهحان دير 

ان بايذذديهت مربعذذاا ومرااذذيت رذذري ة مذذس الةذذعيد الشذذهيد االرذذرع " ومتذذو  واوذذا و

"قاي حال وغيرط مذس المتذو  الةذال ة
(126)

وان ... ديهت مربعذا رذري ا ارذر يا قاي حذالبايذ"أ 

"غوجيذذان ومراذذومان رذري ان... ايذديهت مربعذذا رذري ا ارذذر يا غوجيذاب
(127)

وبايذذديهت "أ 

"مرااذذيت رذذذري ة مذذس المتذذذو  الةذذال ة مذذذس الذذدول الشذذذري ة الةذذال ة
(128)

وان بيذذذدهت "أ 

"عهذذداا واذذجما ومربعذذاا رذذري ة والمرااذذيت  الشذذري ة
(128)

عتذذ  اوذذت المرااذذيت "أ 

"الشري ة ال   بايديهت المة مرة
(151)

"وهاا عت  ما بيدهت مس مراايت اابقة"أ 
(151)

. 

هذذة  قذذ  و      لذذ  إن هذذاط المرااذذيت ال اهذذة بذذدير طذذوج اذذينان وجهحانذذت لذذت توذذس مويق

ةأ بنذذدج الطذذوجأ  ذذاجان الشذذرقيةأ أيتذذ)المةذذؤوليس  ذذأل منطقذذة طذذوج اذذينان ايذذف الذذدير 

(القتذذ  أ واذذاا  الطذذوج ومقطعيذذت
(152)

لذذ  المةذذؤوليس  ذذأل اذذا ر الذذحمد إأ بذذ  أيرذذاا 
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اذوندجيةأ يتأ اةأ الويذت الحثذراأ بذوالالقذاهر)اممية  أل الدياج الميرية وب وجهذا يا

(دميذذاطأ والحذذرل 
(153)

القذذديأ يا ذذاأ الوذذر أ الرمتذذةأ )أ و ذذأل الذذحمد الشذذامية وب وجهذذا 

(قيةأ بيرواأ طرابت أ هيداأ وغ ةقطياأ ات أ الما
(152)

. 

لذذ  إبال ذذالألأ  ذذان يجذذ  عتذذ  الرهحذذان تقذذديت المراذذو  الةذذتطانأل اليذذادج  ذذأل اقهذذت     

اذممية ي وجيس  ذأل تتذل المنذاط أ و ذالل عنذد تذنقتهت  ذأل اذا ر الذحمد االمةؤوليس المذا

وهذاا ي ويذ  اا  ذذا هت ب تذل المرااذيت المعطذذاة . وعنذد دضذولهت وضذرويهت مذذس ب وجهذا

لهذذت ليطتذذ  عتيهذذا المةذذؤوليس  ذذأل  ذذ  هذذاط المنذذاط  مذذس الذذحمد وتن يذذا مذذا وجد  يهذذا مذذس 

يثمذذ  جهحذذان "   ت ذذ  الرهحذذانوا يذذان  يهذذا مذذس أاوذذاتذذـوييهاا وأوامذذرأ واع مذذاد مذذ

"طذوج اذينا عتذ  اوذت ال واقيذ  الوريمذة ال ذ  بايذديهت
(25)

مربذ  ( الرهحذان)و  ذ  لهذت "أ 

ومراذذذومنا لوذذ  واقذذذن عتيذذذت ان ي قذذدموا بذذذالوقوع عتذذ  المربذذذ  الشذذذرين ... رذذرين

"اليت واع ماد اومتالمشاج 
(155)

 تيع مد هذاا ال وقيذ  الشذرين  ذ  واقذن عتيذت ونذا ر "أ 

"اليذذت
(156)

 ذذ  واقذذن عتذذ  هذذاا المراذذو  الشذذرين والنذذا ر  اليذذت ومذذس بت ذذت معنذذاط "أ 

"وعذذرج عتيذذت
(157)

"الذذ   ذذ  واقذذن عتيذذتان يةذذطر هذذاا المراذذو  الشذذرين "أ 
(158)

أ 

  لذذ  ب ذذوج االاذذم  واتذذإان يجذذروا عتذذ  عذذادتهت القديمذذة مذذس الرعايذذة عنذذد اذذ رهت "

"واقن عتيت  تيعتت الل   ... والقدي واا ر الحمد االاممية
(158)

 . 

ممذذا اذذح  يُةذذ دل إلذذ  أن ويذذود هذذاط المرااذذيت الةذذتطانية الممتو يذذة وغيرهذذا مذذس     

هذذذة  لذذذدل الرهحذذذان  ذذذأل ديذذذرمرااذذذيت وأاوذذذا  و رمانذذذاا  لذذذ  إطذذذوج اذذذينانأ والمويق

نمذذا هذذو بنذذانا عتذذ  أوامذذر الةذذمطيس إاذذممية وب وجهذذاأ يالمةذذؤوليس  ذذأل اذذا ر الذذحمد ا

 .عت  ااية الرهحان الايس أهدجوها وبنانا 

 مراسيم ال تخص الدير -٢١

 أل مجموعة مراايت امطيس المماليذل المث و ذة  ذأل ديذر طذوج اذينانأ وال ذأل يحتذي      

مراذذومااأ يويذذد منهذذا أجبعذذة مرااذذيت ال ت ذذ   بذذيموج الذذدير وجهحانذذت أو  "72"عذددها 

 . عواجط و مايت

مقذذذيت ... بو اذذذممة الشذذذو الممتذذذو " وأ ي عتذذذ  بشذذذ   ممتذذذو ألالمرسفففوم األول    

"لةممة الشوبو  مراو  باع ان ن يتت مس الم اج  ...بالطوج ولت ن ي  بالطوج
(161)

. 

وهذذو مويذذت (  ةذذوة الوعحذة الشذذري ة)أ ي ذذ   بالمثمذ  الشذذرين والمرسفوم الثففاني    

   اهذطمر اميذر ج ذ  االميذرل الوحيذرل الةذي"يعتمهمذا أن  ول  النا ر والشذاد بذالطوجإ

منذذ  مذذس الةذذ ر بذذالل وواذذقت وان اذذح  منعذذت مذذس الذذل هذذو و يذذ  ... الشذذرينالمثمذذ  

"ان ال يعات الةاعة الواادة... بجدط واي  مس الل الررج ومراومناالنا   
(161)

 . 

... االميذذريس الوحيذذريس" وأ ي ذذ   بجماعذذة مذذس طوا ذذن ال ر مذذانوالمرسفوم الثالففث    

امذذر ال ر مذذان الجذذاجل  ذذ  ... اي رذذمس اعممهمذذ... النا ذذ  بميذذياع والنا ذذ  بشذذي ج

ديذذوان اضيرتنذذذا الشذذذري ة الطرابتةذذذية وقذذذد اتيذذذ  بمةذذذامعنا الشذذذري ة ان يماعذذذة مذذذس 
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وجاذذمنا ان ... ة والحايندوجيذذة ن اذذوا مذذس اوطذذانهتطوا ذذن ال ر مذذان الشذذوجية والقنقيذذ

لذذ  إي قذذد   ذذ  واقذذن عتيذذت مذذس المجتةذذيس باعذذادة مذذس نذذ   مذذس ال ر مذذان المذذا وجيس 

"اوطانهت
(162)

 . 

ذذذوالمرسفففوم الرابفففع     لذذذ  إبطا  ذذذة ال ر مذذذان القنقيذذذة الذذذايس ن اذذذوا  اأ ي ذذذ   أيرا

لذ  أوطذانهت مذذس طوا ذن ال ر مذان وا  ذذراد إطذرابت أ ويذيمر ب عذذادة الذايس لذت يعذذودوا 

 ما يشذير إلذ  اذدوث   نذة بذيس طا  ذة ال ر مذان أدا إلذ  ق ذ  رذ   مذنهتأ . والعربان

 مذذا يذذ وتت عذذس يماعذذة مذذس . لذذ  داج العذذدلإأن يثرذذر ويذذيمر بذذين يذذد   القاتذذ  الديذذة و

ةأ  ماأل قرية عود يح  مس مناهن ايس ا  ذراد ن اذوا عنهذا واذونوا بمعامتذة امذا

ل  داج العدلإوييمر ب اراجهت 
(163)

 . 

عت  الرغت مذس أن هذاط المرااذيت ال ت ذ   بذيموج الذديرأ والمجهذول  ي يذة وهذولها     

 .ال أن هاا ال يقت  مس أهمي ها  أل  ونها أهتيةإهحانأ ل  الدير وويودها بييدا الرإ
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 الدالالت الم ست خل صة من المراسيم عن الحالة العامة في الدولة المملوكية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بال ذذدقي   ذذأل ال ثذة اذذمطيس المماليذذل الذايس أهذذدجوا مرااذذيت  الجدددول السدابق  مذس    

جذذد أنهذت عشذذرون اذذتطانأ عشذرة اذذمطيس مذذس  ذ  أاذذرة مذذس لذ  ديذذر طذوج اذذينانأ نإ

الةذذمطيس وأن عذدد المرااذذيت ال ذأل أهذدجها . ا اذرتيس الممتذو ي يسأ الحثريذذة والحرييذة

ذذ اهذذو بمانيذذة عشذذر مراذذوما  الحثريذون أ مذذس عذذا  اوالذذل ضذذمل ما ذذة وضمةذذة عشذذر عاما

أ وعذذذذذدد المرااذذذذيت ال ذذذذذأل أهذذذذذدجها (ه782)  1382ا ذذذذ  عذذذذذا  ( ه658)  1258

ذ اأجبعة وضمةيس مراذوما  الةمطيس الحرييون أ اضذمل   ذرة ما ذة وبمانيذة وعشذريس عاما

 (.ه822)  1516ا   عا  ( ه782)  1382مس عا  
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 العالقة بين عدد المراسيم وتاريخ صدورها وبين أوضاع السلطنة -أ

بال ذذدقي  بذذيس عذذدد المرااذذيت وبذذيس عمذذس هذذدوجهاأ نجذذد مذس الجذذدول الةذذاب أ 

لذ    ذرتيس عمني ذذيس مذس يهذة م واذ  عذذدد المرااذيت اليذادجة  ذأل  ذذ  إا تنقةذت أنهذ

 .  رة منهما

والذذل (. ه863)  1258ا ذ  عذذا  ( ه658)  1258مذس عذذا   :ال  ذرة ا ولذذ 

طذ أ ا ذ  تذاجي  هذدوج المراذو  مس تذاجي  هذدوج أول مراذو  وهذو لتةذتطان قُ 

عشذذر  ذذأل ال رتيذذ  بذذيس ينذذالأ وهذذو الةذذتطان ال ذذام  إالةذذاب  والعشذذريس لتةذذتطان 

  ذمل هذذاط ال  ذذرة ال منيذة ا ولذذ  وال ذذأل . الةذمطيس الذذايس أهذدجوا مرااذذيت لتذذدير

ذذإتم ذذد  أهذذذدجوا اذذذحعة وعشذذذريس  انجذذذد أن ضمةذذذة عشذذذر اذذتطانا  الذذذ  مذذذا  أل عاما

أ بمعذذدل م واذذ  مراذذو  وااذذد  ذذ  بمذذان اذذنوااأ وهذذاا يُ هذذر الطذذول امراذذوما 

وأطذول مذدة عمنيذة . وج  ذ  مراذو  ونضذرالنةحأل لمعدل ال  ذراا ال منيذة بذيس هذد

بيس هدوج مراوميس م  الييس  ذأل ال  ذرة ا ولذ  هذأل ضمةذة وأجبعذون عامذااأ وهذأل 

وهذذو لتةذتطان الشذذي  ه  815 ذذأل عذا  ( 28) 22المراذذو  جقذت  مذس تذذاجي  هذدوج

 ذذأل عذذا  ( 112+51) 25المثمذودا ا ذذ  تذاجي  هذذدوج المراذذو  ال ذالأل لذذت جقذت 

 .قم لتةتطان يُ ه 851

والذذل (. ه822)  1516لذذ  عذذا  إ( ه867)  1262مذذس عذذا   :  ذذرة الثانيذذةال

مذذس تذذاجي  هذذدوج مراذذو  الةذذتطان ضشذذقد  وترتيحذذت الةذذادي عشذذرأ ا ذذ  تذذاجي  

  ذذمل هذذاط . هذذدوج نضذذر مراذذو  وهذذو لتةذذتطان طومذذان بذذاا وترتيحذذت العشذذرون

ذذ طيس نجذذد أن ضمةذذة اذذم اال  ذذرة ال منيذذة الثانيذذة وال ذذأل تم ذذد أجبعذذة وضمةذذيس عاما

والذل بمعذدل م واذ  مراذو  وااذد  ذ  عذا  أو . اأهدجوا ضمةة وأجبعذيس مراذوما 

. أق أ وهاا يُ هر القير النةحأل لمعدل ال  ذراا ال منيذة بذيس هذدوج مراذو  ونضذر

وأطذول مذدة عمنيذة بذيس هذذدوج مراذوميس م  ذالييس  ذأل هذذاط ال  ذرة هذأل أاذد عشذذر 

ذذ ا ذذ  ه 878 ذذأل عذذا   (62) 22أ وهذذأل مذذس تذذاجي  هذذدوج المراذذو  جقذذت  اعاما

أ وهذذذـاان ه881 ذذذأل عذذذا  ( 62) 23تذذذاجي  هذذذدوج المراذذذو  ال ذذذـالأل لذذذت جقذذذت 

المراومان همـا لتةتطان قاي حذااأ والذاا أهذدج بمانيذة عشذـر مراذوما ضذمل مذدة 

ذذ (. ه811 -ه 872=   1286 -  1268) ااذتطن ت ال ذذأل ام ذذدا ابنذيس وبمبذذيس عاما

أ (ه811)ة مرااذذيت ضذذمل عذذا  وااذذد بينمذا نجذذد أن الةذذتطان ال ذذوجا أهذذدج أجبعذ

ذ  أنذت  ذأل ال  ذرة الثانيذة قذد . أا بمعدل مراو  وااد    بمبة أرذهر ممذا اذح  يُما 

ذ بينمذا ان  ذ  عذدد الةذمطيس الذايس أهذذدجوها  ا حيذرا  ااجت ذ  عذدد المرااذيت اجت اعا

وهذاط  ذاهرة تت ذم االن حذاطأ ضاهذة أن المرااذيت ال ذأل هذدجا  ذأل . ا حيرا  اان  اضا 

ط ال  ذذرةأ ال  ذذرة الثانيذذةأ اتةذذمم بالقيذذر وال شذذابت  ذذأل مث واهذذا وال قذذاجب بذذيس هذذا

 .   راا هدوجها ال منأل
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مذس المقاجنذة بذيس ال  ذرة ال منيذة ا ولذ  وبذيس ال  ذرة ال منيذة الثانيذة يموذس االاذذ دالل     

  طذول ال  ذرة ال منيذة بالنةذحة لم واذ وال  ذرة ا ولذ  ذأل  .عت  أوضا  الدولذة الممتو ذة

عذذذدد المرااذذذيت يشذذذير إلذذذ  ااذذذ قراج ا وضذذذا  الةيااذذذية واالق يذذذادية واالي ماعيذذذة 

ويةذ دل عتذ  هذاا مذس قتذة عذدد المرااذيت . وبال الأل اا قراج الوضذ  ا منذأل  ذأل الةذتطنة

ال ذأل هذدجا عذس اذمطيس المماليذلأ ن يجذةا لقتذة رذوول جهحذان ديذر طذـوج اينذـان مذس 

 مذا يذدلأ بشذو  عذا أ عتذ  أنذت  ذان يُن ذر بعذيس . تال عدا عتيهت واالا يمن عت  أوقا ه

االع حاج لشذـوول هذـؤالن الرهحذانأ وال ذأل  ذان ييذدج بهذا مراذو  اذتطانألأ ويذ ت تن يذا 

وهذاا ي رذم مذس عذد  . ما ترذمن ت المرااذيت مذس أوامذر مذس قحذ  المةذؤوليس  ذأل الةذتطة

 25و  الةذذذذتطان يقمذذذذ  جقذذذذت ال عذذذذرج لتذذذذدير وجهحانذذذذت و نا ةذذذذهت بيذذذذدوج مراذذذذ

(51+112)
 (163)

 . 

قير ال  رة ال منية بالنةحة لم وا  عدد المراايت يشير إل  ما  وال  رة الثانيةو أل     

ادث مس ت ييراا  أل أوضا  الدولة الممتو ة ال أل بدأا باالنثطاطأ  أل طوجها 

ا ضيرأ مس عد  تموس امطيس المماليل مس  رج اتط هتأ ومس ضعن الةتطة 

ال نا   بيس أمران المماليل عت  الةتطنة وتةتطهت وغتمانهت ال ن يايةأ ومس ت شأل 

مما أدل إل  تدهوج ا وضا  الةيااية . عت  الرعيةأ ضاهةا  أل مير مقر الةتطنة

وية دل عت  هاا مس  ثرة رواول . واالق يادية واالي ماعية وانهياج الثالة ا منية

ج ل ةت  العربان جهحان طوج اينان مس تعرضهت وأوقاع الدير بمنطقة الطو

و الل تعرضهت . الم وايديس  أل المنطقةأ والل لحعدهت عس مقر الةتطة المر  ية

.   العامتيس بالث وج الميرية والشاميةأ والل ب رج ا تاواا عتيهتح  لما  مل مس ق  

وبال الأل  ثرا المراايت . تعرج أوقا هت  أل    مس القطريس لما يمن اوأيرا 

عد  تن يا ا وامر الواجدة ة ال ثولأ وال أل أُعيد إهداجها بةح  الةتطانية الم ورج

 . يها

يففن اضففطهادات النصففارى فففي بالعالقفة بففين تففاريخ صففدور المراسففيم و -ب

 مصر

اذ عذس الدولذة الممتو يذة أن اذمطينها وأمذرانهت لذت يوونذوا  امس المعروع تاجي ي

ا الضذطهاداا م  جعاياهت مس النياجلأ الذايس تعرضذوا عذدة مذراا وعتذ    ذرا

يماعيذةأ بمثذذ  هذذاا ال ةذامم الذذاا أ هذذروط  ذأل مرااذذيمهت تجذذاط ديذر طذذوج اذذينانأ 

وال ذذأل توهذذأل ب ذذيميس الثمايذذة لتذذدير وأوقا ذذت وجهحانذذت و نا ةذذهتأ ا ذذ  أن بعذذ  

 حذذاج أمذذذرا هت رذذمتوا الذذذدير وجهحانذذذت بثمذذاي هتأ بعوذذذ  غيذذرهت مذذذس الرهحانيذذذاا 

  . هُدمم  نا ةهت وأدياجهتا ضرل ال أل أهابها وجهحانها االضطهاد و

وبالمقابتذذة بذذيس تذذواجي  أاذذداث اضذذطهاداا النيذذاجل  ذذأل الةذذتطنة مذذس يهذذة 

وبذيس تذذاجي  هذدوج المرااذذيت مذس يهذذة أضذذرلأ ال نجذد عمقذذة بذيس هذذاط المذذـراايت 
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مذذا أن إوبذذيس ا اذذداث الةيذذـااية داضذذ  ميذذرو ايذذف إن تذذاجي  هذذدوج المرااذذيت 

ااذذ ثنان المراذذو  ال ذذاو بالةذذتطان حطويتذذةأ  يوذذون قحذذ  ا اذذداث أو بعذذدها ب  ذذرة

ه  851مذس جمرذان عذذا   22وتاجي ذت ( 112+51) 25مقمذ  وهذو جقذت يُ 
(165)

أ 

ويذذيمر ب بطذذال مذذا اذذدث عتذذ  جهحذذان طذذوج اذذينان وتذذو ير الثمايذذة وا مذذان لهذذتأ 

ه828والاا هدج بعد تةعة أرهر مس أاداث عا  
(166)

. 

هذة بذدير طذوج اذينان مذس يهذة هذأل ممذا يشذير إلذ  أن مجموعذة المرااذيت ال ا

مرتحطذذة بياذذداث المنطقذذةأ منطقذذة طذذوج اذذينانأ وقذذد هذذدجا ل ن ذذيت العمقذذة بذذيس 

ومذس يهذة أضذرل هذأل مرتحطذة . العربان المقيميس  ذأل المنطقذة وبذيس الذدير وجهحانذت

ب ذذيميس اقذذوت الذذدير  ذذأل المنطقذذة وضاجيهذذاأ ايثمذذا ويذذدا ميذذتثة لتذذدير داضذذ  

 . أجاضأل الةتطنة الممتو ية

إل  ما لدل الدير  اوهاا ال ةامم تجاط دير طوج اينان وجهحانت قد يوون جايعا 

إل  ما لدل  اوأيرا . وجهحانت مس موانة ضاهة بةح  توايدهت بجواج يح  الطوج

الرهحان مس عهود أمان ايتوا عتيها ضمل تاجي  الديرأ وال   أقدمها يعود إل  

المماليل وقحتوا بها والل با رهت إياها  مثمد نحأل ايام أ وال أل أقر بها امطيس

 .وايراجة إليها  أل مراايمهت المعطاة منهت لدير طوج اينان
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 حواشي

 الفصل الثالث

جنةذذمأ مرااذذيت اذذمطيس المماليذذل لذذدير اذذينانأ أوتذذو هاجااذذ ي  أ  اي بذذادنأ إهذذان  ( 1

 .22أ المقدمة  و 1861

 .22و  7ة وجنةمأ المماليلأ المري  الةاب أ المقدمإ( 2

 .23جنةمأ المماليلأ المري  الةاب أ المقدمة و إ( 3

 .138و  5امطيس المماليلأ المري  ن ةتأ  اتيتأ عير ( 2

 .112و  5طيس المماليلأ المري  الةاب أ  اتيتأ عير ام( 5

 .7جنةمأ المماليلأ المري  ن ةتأ المقدمة و إ( 6

 .8و  جنةمأ المماليلأ المري  الةاب أ المقدمةإ( 7

 .22جنةمأ المماليلأ المري  الةاب أ المقدمة و إ( 8

 .72أ 71أ 71أ 68أ 66أ 65أ 62أ 63المراايت جقت (  8

 .25جنةمأ المماليلأ المري  ن ةتأ المقدمة و إ( 11

هأل مذا يو ذ  الةذتطان ب طذت عتذ  هذوجة اهذطماية ضاهذةأ و ذان لوذ  : عالمة( 11

 ان مة  دما  أل مير وبمد الم ربأ  "عممة"واهطم  . اتطان عممة أو توقي 

 ."توقي "بينما اا  د   المشاجقة إهطم  

 .257عاروجأ العير المماليوألأ المري  ن ةتأ و 

ةأ قااتأ أه  مق  .66المري  ن ةتأ و  الا 

 .13إجنةمأ المري  ن ةتأ المقدمة و ( 12

م   :والي( 13 وهذو بمثابذة . أو المنطقذة يقو  بالمثا  ة عت  ا مذس بالمدينذةوأ "والة" تُ ع  ي 

 .المثا  

 . نيابة ال يحة(  .   )نيابة ا قاليت( ب.   )نيابة الةتطنة( أ )  :وهأل بمث أنوا : النيابة

أ وهو يثوت "نا   الةتطنة"هأل أج   مناه  الدولةأ ويدع  راغتها : نيابة السلطنة

 عنتالشون و هو قا د ا اطول و المةؤول   . أل    يثوت  يت الةتطان

ويثوذت . "نيابذة"ل  عدة أقةـا أ ويقال لو  قةذـت إ انم الممتوة مقةمة : نيابة األقاليم

 . م منها نا   ي  اج مس  حاج ا مران

ا ما يييرهو نا   يث  مث  الةتطان ب :نيابة الغيبة  ااذتطانا  عد ضتعت أو ق تتأ و ثيرا

 .بدالا عنت
 .87و  1طيس المماليلأ المري  ن ةتأ  اتيتأ عير ام

ن(  .  )راد العما ر( ب.  )راد الدواويس( أ: )هو بمث أنوا : الشاد( 15  .راد الشُوق

 .وهو يعيس الوعير  أل عمتتأ وية  ت  ا موال ونثوها: شاد الدواوين

 .ليت أمر العما ر الةتطانية ونثوهاإوهو يو   : شاد العمائر

 .وهو قا د ا اطول والمةؤول عنت: شاد الش و ن

 . 88و  1طيس المماليلأ المري  الةاب أ  أ عير اماتيت

 .وهو ضرب مس اوا  ا قاليت: الكاشف( 16

 . 88و  1طيس المماليلأ المري  الةاب أ  اتيتأ عير ام

وهو ين ر  أل رذؤون العاهذمة ويراقذ  اليذنا  والعمذال وال جذاج ومذس : المحتسب( 17

 .العاهمة "اومداج" إليهتأ  ويررب عت  يد المنثر يس منهتأ وهو يُشحت

 .88و  1طيس المماليلأ المري  الةاب أ  اتيتأ عير ام
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نشانأ نذا رالجي أ ير ديوان اوهت  اتت الةرأ نا (: وهت مس الم عمميس)المباشرين ( 18

ا وقذذاعأ نا را احذذايأ الم ثذذدث  ذذأل رذذؤون الةذذتطانية وغيذذرهت مذذس  نذذا ر

 .   المحارريس وأعيان الدولة

 .88و  1المماليلأ المري  الةاب أ   طيساتيتأ عير ام

وهذو اذا ت وقذاج  حيذر لذت . وي  اج راغتها مس أ ذابر ا مذران المقذدميس: الحجوبية( 18

 . أعوانت

 .88و  1طيس المماليلأ المري  الةاب أ  اتيتأ عير ام

 .28أ 27أ 18المراايت جقت ( 21

 .28و 26المراومان جقت ( 21

 .28المراو  جقت ( 22

 . 27و  جقت المرا( 23

 . 73المراو  جقت ( 22

 .22المراو  جقت ( 25

 113/  3اوجة نل عمران ( 26

 82/  5اوجة الما دة ( 27

 15/  22اوجة الشوجل ( 28

 .28و 26المراومان جقت ( 28

 .78المراو  جقت ( 31

 .18المراو  جقت ( 31

 . ب 23المراو  جقت ( 32

 .213 الن أ متث  الوبا  أ و( 33

 .188 متث  الوبا  أ و الن أ( 32

 .188 الن أ متث  الوبا  أ و( 35

 .3الحاب ا ولأ ال ي  ا ولأ الج يةأ و ( 36

 .11أ و 18ال  اة والعشوجأ الثوارأل جقت  الحاب ا ولأ ال ي  ا ولأ( 37

 .85أ 68أ 67المراايت جقت ( 38

 .32المراايت جقت ( 38

 . 28أ 26أ 25المراايت جقت ( 21

 .21جقت  المراايت( 21

 .188 الن أ متث  الوبا  أ و( 22

 .111أ 88أ 87أ 85المراايت جقت ( 23

 .22و 17المراومان جقت ( 22

 .52و 51/  18اوجة مريت ( 25

 26/  28اوجة القي  ( 26

 12و 11/  21اوجة طت (  27

 .83المراو  جقت ( 28

 .88أ 81أ 86أ 72أ 23المراايت جقت ( 28

 .85المراو  جقت ( 51

 .53قااتأ عير امطيس المماليلأ المري  ن ةتأ و ( 51

 . 56أ 28أ 26أ 33أ 32أ 28المراايت جقت ( 52
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 . 56أ 112+  51أ 28أ 27أ 26المراايت جقت ( 53

 . 87أ 83أ 72أ 71أ 56أ 52أ 28أ 32المراايت جقت ( 52

 .88و 85المراومان جقت ( 55

 .111أ 88أ 85أ 81المراايت جقت ( 56

 .61و* 58جقت المراومان ( 57

 .78المراو  جقت ( 58

أ 66أ 61أ 53أ 28أ 27أ 26أ 25أ 22أ 36أ 31أ 31أ 18المرااذذذذذذذذيت جقذذذذذذذذت ( 58

 .116* + 115أ 111أ 81أ 88أ 86أ 83أ68

أ 72أ 71أ 71أ 66أ 61أ 61أ *58أ 58أ 58أ 57أ 52أ 53أ 27المرااذيت جقذت ( 61

 .111أ 88أ 85أ 88أ 87أ 85أ 82أ 81أ 78أ 77أ 73

أ 71أ71أ 68أ 67أ 66أ 65أ 62أ 62أ *58أ 58أ 57أ 35أ 28رااذذيت جقذذت الم( 61

 .111أ 88أ 85أ 88أ 87أ 85أ 82أ 81أ 77أ 76أ 75أ 72أ 73أ 72

 .28أ 26أ 25أ 35أ 33أ 22أ 18أ 17المراايت جقت ( 62

 .77و 72المراومان جقت ( 63

 .52المراو  جقت ( 62

 .56المراو  جقت ( 65

 27/  5اوجة الما دة ( 66

 22/  5اوجة الما دة ( 67

 .22و الوض  القانونأل الونةأل لتديرأ  الحاب الثانألأ ال ي  الثانألأ( 68

 .71المراو  جقت ( 68

 .25و  جقت المرا( 71

 .18المراو  جقت ( 71

 .28الحاب الثانألأ ال ي  ا ولأ الدولة وجهاان طوا  هتأ و ( 72

 .211الن أ متث  الوبا  أ و ( 73

 .158و   3أ الةيرة النحويةأ المري  ن ةتأ   ابس هشا ( 72

 . 135و  2ابس هشا أ الةيرة النحويةأ المري  الةاب أ   ( 75

 . 73و 33المراومان جقت ( 76

 .28أ 27أ 26أ 18المراايت جقت ( 77

 .112و 113/  3اوجة نل عمران ( 78

 .8/  61اوجة المم ثنة ( 78

 .65أ 55أ 37أ 28أ 17المراايت جقت ( 81

 .61المراو  جقت ( 81

أ 88أ 83أ 78أ 77أ 76أ 75أ 72أ 71أ 68أ 66أ 62أ 62أ 58المرااذذذيت جقذذذت ( 82

81         . 

أ 66أ 62أ 62أ *58أ 58أ 58أ 57أ 52أ 112+  51أ 22أ 27المرااذذذيت جقذذذت ( 83

 .88أ 85أ 81أ 88أ 86أ 81أ 78أ 77أ 75أ 73أ 72أ 71أ 68أ 68

أ 26أ 25أ 38أ 37أ 36أ31أ 31أ 28أ 113+  25أ 22أ 22أ 18المراايت جقت ( 82

28. 

أ 61أ56أ 53أ 28أ 26أ 21+  38أ 38أ 32أ 28أ 113+25أ 17المراايت جقت ( 85

 .116* + 115أ 111أ 76أ 68
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 .88أ 112+  51أ 28أ 27أ 26أ 25أ 17المراايت جقت ( 86

 .111أ 88أ 81أ 78أ 28أ 25أ 17جقت المراايت ( 87

 .52أ 53أ 31أ 113+  25أ 22أ 17المراايت جقت ( 88

 .62أ 28أ 22أ 27أ 22أ 18اايت جقت المر( 88

 .28أ 26أ 25أ 22أ 18أ 17اايت جقت المر( 81

 .28المراو  جقت ( 81

 .78أ 73أ 52أ 28أ 26أ 25أ 35أ 31أ 22أ 18أ 17المراايت جقت ( 82

 . 26أ 25أ 22أ 18المراايت جقت ( 83

 .28و 17المراومان جقت ( 82

أ 52أ 112+  51أ 28أ 26أ 25أ 22أ 21+  38أ 38أ 33أ 27ااذذذيت جقذذذت المر( 85

 .85أ 78أ 78أ 76أ 72أ 72أ 68أ 68أ 67أ 65أ 58

أ 38أ ث 37بأ  37أ 36أ 31أ 28أ 113+  25أ 22أ 18أ 17المرااذذذذيت جقذذذذذت ( 86

 .116* + 115أ 78أ 61أ 58أ 25أ 21+ 38

 .81أ 86بأ  23المراايت جقت ( 87

لمثاضذذرة  ذأل تذاجي  ميذذر والقذاهرةأ تثقيذ  مثمذذد أبذو ال رذذ  الةذيوطألأ اةذس ا( 88

 . 138و  1أ  1867الو   العربيةأ القاهرةأ ابراهيتأ داج إايان 

 .328و  1لحنانأ   -اايان العتو أ الشيا  المقري اأ ال ط  المقري يةأ داج ( 88

 .726و  2أ أاوا أ المري  ن ةتأ تالق ي ت   ابس( 111
 .211 با  أ والن أ متث  الو( 111

 .211 الن أ متث  الوبا  أ و( 112

 .51المراو  جقت ( 113

 .238و  1أ أاوا أ المري  ن ةتأ تالق ي ت   بسا( 112

 .25 الحاب الثانألأ ال ي  الثانألأ مةجد الديرأ و( 115

 .88أ 61أ 22أ 38بأ  37أأ  37أ 35أ 33أ 32أ 31المراايت جقت ( 116

 .85أ 86أ 83أ 76أ 75أ 72أ 71أ 68أ 66أ 28أ 33أ 18المراايت جقت ( 117

 .88و  83المراومان جقت ( 118

 .38المراو  جقت ( 118

 .35المراو  جقت ( 111

أ 28أ 28أ 27أ 26أ 25أ 33أ 32أ 28أ 113+  25أ 22أ 22المرااذذذيت جقذذذت ( 111

 .116* + 115أ 111أ 81أ 81أ 73

 .28أ 26أ 25أ 113+  25أ 22أ 18أ 17المراايت جقت ( 112

 .68أ 25أ 22المراايت جقت ( 113

 .68المراو  جقت ( 112

 . 28أ 26أ 25أ 33أ 22أ 18أ 17المراايت جقت ( 115

 .51و  1أاوا أ المري  ن ةتأ ت أ الق ي ت   ابس( 116

أ 52أ 112+  51أ 26أ 25أ 32أ 31أ 113+  25أ 22أ 18أ 17المراايت جقت ( 117

 .71أ 56أ 55

 .62أ 112+ 51أ 28أ 26أ 25أ 21أ 38أ 38أ 33أ 18أ 17المراايت جقت ( 118

 . 116* + 115أ 65أ 26أ 35أ 32أ 18أ 17المراايت جقت ( 118

 . 77أ 71أ 66أ 62أ 58المراايت جقت ( 121
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 .112+  51المراايت جقت ( 121

 . 32المراو  جقت ( 122

 . 81المراو  جقت ( 123

 .82المراو  جقت ( 122

 . 71المراو  جقت ( 125

 .55المراو  جقت  (126

 .28الحاب الثانألأ ال ي  ا ولأ المماليل وأه  الامةأ و ( 127

 .312و  1أاوا أ المري  ن ةتأ ت أالق ي ت   بسا( 128

 . 138و  1اأ ال ط أ المري  ن ةتأ  المقري ( 128

 .88أ 85أ 62أ 28أ 21أ 25المراايت جقت ( 131

 . 111أ 88أ 81أ 73المراايت جقت ( 131

 . 88أ 81أ 62أ 31لمراايت جقت ا( 132

 . 58أ 28أ 22المراايت جقت ( 133

 .58المراو  جقت ( 132

 .53المراو  جقت ( 135

 . 86بأ  23أأ  23المراايت جقت ( 136

أ 37أ 36أ 35أ 33أ 32أ 31أ 31أ 28أ 22أ 22أ 18أ 18أ 17المراايت جقذت ( 137

أ 57أ 56أ 55أ 52أ 112+  51أ 28أ 28أ 27أ 26أ 25أ 21+  38 أ38
 .116* + 115أ 111أ 81أ 86أ 81أ 78أ 73أ 71أ 68أ 66أ 61أ 58

 . 81ب و 23المراومان جقت ( 138

 .81و 86المراومان جقت ( 138

 . 86ب و 23المراومان جقت ( 121

 . 61أ و 23المراومان جقت ( 121

 . ب 37المراو  جقت ( 122

 . 86المراو  جقت ( 123

 . 22المراو  جقت ( 122

 . 112+  51و 27المراومان جقت  (125

 .88و 81المراومان جقت ( 126

 .111المراو  جقت ( 127

 . 111أ 71أ 28أ 25أ 21+  38أ 38أ 33أ 32المراايت جقت ( 128

 . 81ب و 23المراومان جقت ( 128

أ 73أ66أ 62أ 58أ 57أ 53أ 27أ ث 37أ 36أ 31أ 31أ 28أ 22المراايت جقت ( 151

 .116* + 115أ 111

 . 78أ 52أ 112+  51أ 28أ 27المراايت جقت ( 151

أ     36أ 35أ 32أ 33أ 31أ 28أ 27أ 113+  25أ 22أ 18أ 17المرااذذذيت جقذذذت ( 152

أ 52أ 52أ 51أ 112+  51أ 28أ 27أ 26أ 25أ 22أ 21+  38أ  38أ 37

أ 77أ 76أ 75أ 72أ 71أ 68أ 68أ 67أ 66أ 65أ 62أ 61أ *58أ 58أ 55

 . 116* + 115أ 85أ 78

أ  83أ 81أ 73أ 62أ 58أ 57أ 52أ 28أ 28أ 26أ 32أ 31أ 22المراايت جقت ( 153

 . 111أ 88أ 87أ 85
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أ 71أ61أ 56أ 55أ 53أ 52أ 28أ 28أ 32أ 31أ 22أ 23أ 18المرااذذيت جقذذت ( 152

 . 88أ 81أ 88أ 87أ 83أ 82أ 78أ 72

 . 88المراو  جقت ( 155

أ 56أ 55أ 52أ 112+  51أ 27أ 25أ 33أ 31أ 28أ 113+  25المراايت جقت ( 156

 .116* + 115أ 76أ 58

 . 61و 28المراومان جقت ( 157

أ 68أ 68أ 67أ 66أ 65أ 62أ 62أ 61أ 58أ 58أ 57أ 53أ 22المراايت جقذت ( 158

أ 88أ 87أ 86أ 85أ 83أ 82أ 81أ 78أ 77أ 75أ 72أ 73أ 72أ 71أ 71

 . 111أ 88أ 85

 . 58أ 52أ 28أ 26المراايت جقت ( 158

 . 26المراو  جقت ( 161

 .81المراو  جقت ( 161

 .82المراو  جقت ( 162

 .83المراو  جقت ( 163

 الحاب الثانألأ ال ي  الثالفأ العمقة بيس تاجي  هذدوج المرااذيت وبذيس اضذطهاداا( 162

 .188 النياجل  أل ميرأ و

 .111 الن أ متث  الوبا  أ و( 165

ال اهر يمقم  ان بالطوج  نا   تعتو عت  بتي الةتطان ( ه828)  1225   عا  "( 166

يامعها   ويهم بعثة مس القاض  الثن   والقاض  الثنحت  ويماعة مس المو  يس 

وعقذذد مجتذذ  لذذالل اوذذت بهذذد  الونذذا   . بريااذذة االميذذر اينذذال الذذ  بنذذدج الطذذوج

 مذا . المة ثدبت وعددها بمانية وعشرون  نيةة    الطوج ويح  الطذوج ووديانذت

و ذان الذذل  ذذ  . حذذان ب ذرا  االجاضذذ  ال جاعيذذة والحةذاتيس والوذذرو طولذ  الره

 ."ال ام  عشر مس ال الثجة

 .125و 122الة اواأ ال حر المةحو أ المري  ن ةتأ و 
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 (الكتاب  -الصحيفة ) الدستور  -١

بيس المؤمنيس والمةتميس مس (. هتعت)اا   اب مس مثمد النحأل ه. بةت هللا الرامس الرايت"

. انهت امة واادة مذس دون النذاي. ومس تحعهت  تث  بهت وياهد معهت. يثرب( أه )قري  و

( أاذذيرهت)ي عذذاقتون بيذذنهتأ وهذذت ي ذذدون عذذاني هت . المهذذايرون مذذس قذذري  عتذذ  جبعذذ هت

( يااالذذد)وبنوعذوع عتذ  جبعذ هتأ ي عذاقتون معذاقتهت . بذالمعروع والقةذ  بذيس المذؤمنيس

بذس )وبنذو الثذاجث . و ذ  طا  ذة ت ذدا عانيهذا بذالمعروع والقةذ  بذيس المذؤمنيس. االولذ 

و ذ  طا  ذذة ت ذدل عانيهذا بذذالمعروع . ي عذذاقتون معذاقتهت االولذ . عتذ  جبعذ هت( ال ذ ج 

و   طا  ة ت دا . ي عاقتون معاقتهت االول . وبنو ااعدة عت  جبع هت. والقة  بيس المؤمنيس

. ي عاقتون معاقتهت االول . وبنو يشت عت  جبع هت. والقة  بيس المؤمنيس عانيها بالمعروع

. وبنذو النجذاج عتذ  جبعذذ هت. و ذ  طا  ذة ت ذدا عانيهذا بذالمعروع والقةذذ  بذيس المذؤمنيس

وبنذو . و   طا  ة ت دا عانيها بالمعروع والقة  بذيس المذؤمنيس. ي عاقتون معاقتهت االول 

و   طا  ة ت دا عانيها بالمعروع . ن معاقتهت االول ي عاقتو. عمر بس عوع عت  جبع هت

ي عاقتون معاقتهت االول  و   طا  ة ت دا . وبنو النحيم عت  جبع هت. والقة  بيس المؤمنيس

ي عذذاقتون معذذاقتهت . وبنذذو ا وي عتذ  جبعذذ هت. عانيهذا بذذالمعروع والقةذذ  بذيس المذذؤمنيس

وان المؤمنيس ال ي ر ون . بيس المؤمنيسو   طا  ة ت دا عانيها بالمعروع والقة  . االول 

. واال يثالن مؤمس مول  مذؤمس دونذت. م راا بينهت ان يعطوط بالمعروع  أل  دان او عق 

او ابمذاأ او .  تذت( الع يمذة)او اب  ذ  داذيعة . وان المؤمنيس الم قذيس عتذ  مذس ب ذ  مذنهت

وال يق   مؤمس . ولد اادهت ولو  ان. وان ايديهت عتيت يميعا. او  ةادا بيس المؤمنيس. عدوانا

وان . يجير عتيهت ادناهت. وان امة هللا واادة. وال ينير  ا را عت  مؤمس. مؤمنا  أل  ا ر

. وانت مس تحعنا مس يهود  ان لت النير واالاوة. المؤمنيس بعرهت موالأل بع  دون الناي

دون مؤمس  أل  وان اتت المؤمنيس واادةأ ال يةالت مؤمس. غير م توميس وال م ناهر عتيهت

وان  ذ  غاعيذة غذ ا معنذا يعقذ  بعرذها . اال عت  اوان وعدل بيذنهت. ق ال  أل احي  هللا

وان المذؤمنيس . وان المؤمنيس يحيئ بعرهت عس بع  بما نال دمانهت  ذأل اذحي  هللا. بعرا

وانذت ال يجيذر مشذر  مذاال لقذري  وال ن ةذاأ وال يثذول . الم قيس عت  ااةس هدل واقومت

اال ان . مؤمنا ق م عس بينة  انذت قذود بذت( ق   بم يناية)وانت مس اع ح  : ؤمسدونت عت  م

وانت ال . وال يث  لهت اال القيا  عتيت. وان المؤمنيس عتيت  ا ة(. بالعق )يرض  ولأل المق ول 

. ان ينير مثدبا او يؤويذت . يث  لمؤمس اقر بما  أل هاط اليثي ة ونمس بال واليو  االضر

 ان عتيت لعنة هللا وغرحت يذو  القيامذة وال يؤضذا منذت هذرع وال . أو نواط وان مس نيرط

وان اليهود ين قون م  .  ان مردط ال  هللا وال  مثمد. وانوت مهما اض ت  ت  يت مس رئ. عدل

لتيهود دينهت ولتمةتميس . وان يهود بن  عوع امة م  المؤمنيس. المؤمنيس ما داموا مثاجبيس

وان ليهود . اال ن ةت واه  بي ت( يهتل) انت ال يوتي . ةهت اال مس  تت وابتمواليهت وان . دينهت

وان . وان ليهود بنأل الثاجث مث  ما ليهود بنأل عوع. بنأل النجاج مث  ما ليهود بنأل عوع

. وان ليهود بنأل يشت مث  ما ليهود بنذأل عذوع. ليهود بنأل ااعدة مث  ما ليهود بنأل عوع

وان ليهذود بنذأل بعتحذة مثذ  مذا ليهذود بنذأل . ليهود بنأل عذوعوان ليهود بنأل ا وي مث  ما 

. وان ي نذة بطذس بعتحذة  ين ةذهت. عوعأ اال مس  تت وابتأ  انت ال يوتي اال ن ةت واه  بي ت
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. وان موالأل بعتحة  ين ةهت. وان الحر دون االبت. وان لحنأل الشطيحة مث  ما ليهود بنأل عوع

وانت ال ينثج  عت  بيج . منهت ااد اال بيان مثمدوانت ال ي ر  . وان بطانة يهود  ين ةهت

وان عت  اليهذود . اال مس  تتأ وانت هللا عت  ابر هاا. وانت مس   ل  حن ةت واه  بي ت. ير 

وان . وان بينهت النير عت  مس ااجب اه  هاط اليثي ـة. وعت  المةتميس ن ق هت. ن ق هت 

وان .  ييبت امره بثتي ت وان النير لتم تو وانت ال. بينهت النيم والنييثة والحر دون االبت

. وان يثرب ارا  يو ها اله  هاط اليثي ة. اليهود ين قون م  المؤمنيس ما داموا مثاجبيس

وانت ما  ان مس . وانت ال تجاج ارمة اال باان اهتها. وان الجاج  الن   غيرمراج وال نبت

مذردط الذذ  هللا والذ  مثمذذد   ذذان. او ارذ جاج ي ذذاع  ةذادط. اهذ  هذاط اليذذثي ة مذس اذذدث

. وانت ال تجاج قري  وال مس نيرها. وان هللا عت  اتق  ما  أل هاط اليثي ة وابرط( هتعت)

وااا دعذوا الذ  هذتم ييذالثونت ويتحةذونت  ذانهت . وان بينهت النير عتذ  مذس دهذت يثذرب

س اذاجب وانهت ااا دعوا ال  مث  اللأ  انت لهت عتذ  المذؤمنيس اال مذ. ييالثونت ويتحةونت

وان يهود ا وي مواليهت وان ةهت . عت     اناي اي هت مس يانحهت الاا قحتهت.  أل الديس

وان الحذر دون . عت  مث  ما  ه  هاط اليثي ة م  الحر المثيذس مذس اهذ  هذاط اليذثي ة

وانت ال . وان هللا عت  اهدت ما  أل هاط اليثي ة وابرط. ال يوة   اا  عت  ن ةت. االبت 

اال مذس  تذت . وانت مس ضر  نمس ومس قعد أمس بالمدينة. لو اب دون  الت او نبتيثول هاا ا

 ".هت  هللا عتيت واتت ومثمد جاول هللا . وابت وان هللا ياج لمس بر  واتق 

 .116و  2لنحويةأ المري  ن ةتأ  ابس هشا أ الةيرة ا

 (العقبة) ةل  ي  سالم ألهل أ  إلكتاب محمد نبي ا -٢

لرايت هاط امنة مس هللا ومثمد النحأل جاول هللا ليثنة بس جهبة واه  ايتة بةت هللا الرامس ا"

ا نهت واياجاتهت  أل الحر والحثر لهت امة هللا وامة مثمد النحأل ومذس  ذان معهذت مذس اهذ  

الشا  واه  اليمس واه  الحثر  مس ااذدث مذنهت اذدبا  انذت ال يثذول مالذت دون ن ةذت وانذت 

 يث  ان يمنعوا ما يردونت وال طريقا يردونذت مذس بذر او طي  لمس اضاط مس الناي وانت ال

 . "بثر

 .135و  2ةيرة النحويةأ المري  الةاب أ  ابس هشا أ ال

 سالم ألهل نجرانإلكتاب محمد نبي ا -۳

بةت هللا الرامس الرايت هاا ما     النحأل جاول هللا مثمد لنجران اا  ان لت عتيهت اومة "

ودان وجقيذ   ا رذ  عتذيهت وتذر  الذل ال ذأل اتذة اتذ   أل    بمرة وه ران وبيران وا

 أل    جي  الن اتة و أل    ه ر الن اتة اوقيذة ومذا عادا اتذ  ال ذرا  أو . االواقأل

نقيم عس االواقأل  حالثةاب وما قيوا مس دج  أو ضي  أو ج اب أو عذرج اضذا مذنهت 

تيهت عاجية الثةاب وعت  نجران مثواة جات  رهرا  دونت وال يثح  جات   وت رهر وع

اا  ان  يدهت إأل )بمبيس دجعا وبمبيس  راا وبمبيس بعيرا ااا  ان  يد باليمس او م دجة 

. وما هتل مما اعاجوا جات  مس ضي  أو ج اب  هذت ضذمس ا ذ  يذردوط الذيهت( ب دج منهت

ولنجران وااري ها يواج هللا وامة مثمد النحأل جاذول هللا عتذ  ان ةذهت ومتذ هت وأجضذهت 
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ت وغا حهت وراهدهت وعيرهت وبعثهت وامثت هت ال ي ير ما  انوا عتية وال ي ير اذ  وأمواله

مس اقوقهت وامثت هت ال ي  س أاقن مس ااق ي ت وال جاه  مس جهحن ت وال واقت مس وقاهي ت 

عت  ما تثم أيديهت مس قتي  أو  ثير ولي  عتيهت جهذ  وال د  ياهتيذت وال يثشذرون وال 

مذذس اذذيل مذنهت اقذذا  حيذذنهت النيذن غيذذر  ذذالميس وال . يذي يعشذرون وال يطذذي أجضذذهت 

وال يؤضا منهت جي  ب تذت . م توميس بنجران ومس ا   منهت مس ال قح   ام   منت بريئت

نضر ولهت عت  ما  أل هاط اليذثي ة يذواج هللا وامذة مثمذد النحذأل أبذدا ا ذ  يذيتأل أمذر هللا 

رهد أبو ا يان بس اذرب وغذيمن . مانيثوا واهتثوا  يما عتيهت غير موت يس ريئا ب تت

 ."بس عمرو ومالل بس عوع مس بنأل نير واالقر  بس ااب  الثن ت  والم يرة و   

 .71الحماجاأ   و  الحتدانأ المري  ن ةتأ و 

 (العهدة النبوية)سالم لدير طور سيناء إلكتاب محمد نبي ا -٤

را ونذايرا ومؤتمنذا عتذ  هاا   اب   حت مثمد بذس عحذد هللا الذ   ا ذة النذاي ايمعذيس بشذي"

  حت . وديعة هللا  أل ضتقت لئم يوون لتناي عت  هللا اجة بعد الرا  و ان هللا ع ي ا اويما

اله  مت ت ولجمي  مس ين ث  ديس النيرانية مس مشاجت االجج وم اجبها قريحها وبعيدهاأ 

الذاا  يذت    ابا يعتت لهت عهذدا  مذس نوذف العهذد.  ييثها وعجميهاأ معرو ها ومجهولها 

ولتعنة . وضال ت ال  غيرط وتعدل ما امرط  ان لعهد هللا نا ثا ولميثاقت ناقرا وبدينت مة ه  ا

وان اا م  جاه  واايم  أل يح  . مة ويحاأ اتطانا  ان ا  غيرط مس المةتميس المؤمنيس

او واد او م اجة او عمران او اه  او جم  او جدنذة او بيعذة  انذا ا ذون مذس وجا هذت اابذا 

وانا . عنهت مس    عدة لهت بن ة  واعوان  واه  مت   واتحاع  النهت جعي   واه  ام  

اع ل عنهت االال    المذؤن ال ذ  يثمذ  اهذ  العهذد مذس القيذا  بذال را  اال مذا طابذم بذت 

وال ي يذر ااذقن مذس ااذق ي ت وال . ن واهت ولي  عتيهت يحر وال ا راط عت  رذئ مذس الذل

وال يهد  بيم مس بيوا . ي  مس هومع ت وال اا م مس اياا تجاه  مس جهحاني ت وال اح

.  نا ةهت وبيعهت وال يدض  رئ مس بنان  نايةهت    بنان مةذجد وال  ذأل منذاعل المةذتميس

وال يثم  عت  الرهحان واالااق ة .  مس  ع  ريئا مس الل  قد نوف عهد هللا وضالن جاولت

ت ايس ما  انوا مذس بذرا وبثذر  ذأل المشذرت وال مس ي عحد ي ية وال غرامة وانا اا   ام ه

وهت  أل ام أل وميثذاقأل وامذانأل مذس  ذ  موذروط و ذالل مذس . والم رب والشمال والجنوب

ي  رد بالعحادة  أل الجحال والمواض  المحاج ة ال يت مهت مما ي جعوط وال ضذرا  وال عشذر 

د  وااذد مذس  ذ  ويعاونوا عند ادجا  ال تة باطمت قذ. وال يشاطرون لوونت برات ا واههت

وال مذس اهذثاب . وال يت مذوا ب ذرو   ذأل اذروب وال قيذا  بج يذة. اجدب برات ا واههت

ال را  واول االموال والعقاجاا وال جاجاا مما ا ثر مس ابنا عشر دجاهت بالجمجمة  ذأل 

ويث ذ  لهذت ينذا  . وال يجادلوا اال بذال   هذأل ااةذس.    عا  وال يوتن اادا منهت رططا

وان هذاجا النيذرانية . عنهت اال الموروط ايف ما  انوا وايف ما اتذواالرامة ويون 

عند المةتميس  عتيت برضاها وتموينها مذس اليذتوة  ذأل بيعهذا وال يثيذ  بينهذا وبذيس هذول 

ويعاونوا عت  . ومس ضالن عهد هللا واع مد بردط مس الل  قد عي  ميثاقت وجاولت. دينها

وال يتذ   ااذدا . لهت عت  دينهت و عالهت بالعهذد مرمة بيعهت وهوامعهت ويوون الل معونة
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ة منهت بنق  ام  ب  المةتميس يابوا عنهت وال ي الن هاا العهد ابدا الذ  اذيس تقذو  الةذاع

الاا   حت مثمد بس عحد هللا جاول هللا هت  عتيذت واذتت  -وتنقرأل الدنيا ورهد بهاا العهد

 : س ابحم اامت ورهادتت اضرطم -الو ان بجمي  ما ررط لهت عتيتلجمي  النياجل و

 عمر بس ال طاب  ابو بور بس ابأل قثا ة  عتأل بس ابأل طال  

 عحد هللا بس مةعود  ابو الدجدان ابو هريرة عثمان بس ع ان

 ال بير بس العوا   ري  بس عحاي العحاي بس عحد المطت 

 اعيد بس عحادة اعيد بس معاا  طتثة بس عحيد هللا 

 ابو اني ة بس عحيت س بابمعيد ب بابم بس ن ي 

 ااجث بس بابم مع ت بس قريشأل هارت بس عحيت

 غاع بس ياايس عحد هللا بس عمر العاو عحد الع يت بس اةس 

و    عتأل بس ابأل طال  هاا العهد ب طت  ذأل مةذجد النحذأل هذت  هللا تعذال  عتيذت واذتت "

انذة الةذتطان وضذ ت ب اجي  الثالف مس المثر  بانأل انأل الهجذرة واودعذم نةذ  ت  ذأل ض 

 طوب  لمس عمذ  بذت وبشذروطت بذت طوبذاط . وهو مو وب  أل يتد اديت طاي أل. ب اتت النحأل

 ."وهو عند هللا مس الراييس ع و جبت والةم 

 .287و 286رقيرأ تاجي  اينانأ المري  ن ةتأ و 

 كتاب خالد بن الوليد ألهل دمشق -٥

الوليد اه  دمش  ااا دضتها أعطذاهت امانذا بةت هللا الرامس الرايت هاا ما اعط  ضالد بس "

عت  ان ةهت واموالهت و نا ةهت واوج مدين هت ال يهد  وال يةوس رألن مس دوجهت لهت بالل 

 ."عهد هللا وامة جاولت وال ت ان والمؤمنيس ال يعرج لهت اال ب ير ااا اعطوا الج ية

 .128و 127الحماجاأ   و  الحتدانأ المري  ن ةتأ و 

 عمرو بن العاص ألهل مصر كتاب  -٢

هاا ما اعط  عمذرو بذس العذاو اهذ  ميذر مذس االمذان عتذ  . بةت هللا الرامس الرايت "

ال يدض  عتيهت رألن مس الل . وبرهت وبثرهت. ان ةهت ومت هت واموالهت و نا ةهت وهتحهت

وعت  اه  مير ان يعطوا الج ية ااا اي معذوا عتذ  هذاا . وال ين ق  وال يةا نهت النوب

 ذان ابذ  ااذد . وعتذيهت مذا ينذ  ليذوتهت. وان هم عيادة نهرهت ضمةيس الن الن. ليتما

وان نق  نهرهت مس . وام نا ممس اب  بريئة. منهت ان يجي  ج   عنهت مس الج ان بقدجهت

ومس دض   أل هتثهت مس الرو  والنوب  تذت مثذ  مذا . غاي ت ااا ان ه  ج   عنهت بقدج الل

او ي ر  مس . ومس اب  واض اج الاهاب  هو نمس ا   يحتي ميمنت وعتيت مث  ما عتيهتأ. لهت

عت  ما  أل هاا الو اب عهد . عتيهت ما عتيهت ابمبا  أل    بتف يحاية بتف ما عتيهت. اتطاننا

هللا وام ت وامة جاولت وامة ال تي ذة اميذر المذؤمنيس وامذت المذؤمنيس وعتذ  النوبذة الذايس 

عت  اال ي  وا وال يمنعوا مس تجاجة . و اا و اا  راا. اااا جابوا ان يعينوا بواا و اا جأ

 ."و    وجدان وارر. رهد ال بير وعحد هللا ومثمد ابناط. هادجة وال واجدة

 .11و  2  الرا  والمتو أ المري  ن ةتأ  الطحراأ تاجي
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 (بيت المقدس ) اء ي  يل  خطاب ألهل إكتاب عمر بن ال -٧

. اعط  عحد هللا عمر امير المؤمنيس اه  ايتيان مس االمان هاا ما. بةت هللا الرامس الرايت"

انت ال . ولونا ةهت وهتحانهتأ واقيمها وبريئها واا ر مت ها. اعطاهت امانا الن ةهت واموالهت

وال مذس رذألن . وال مس هذتيحهت. وال ين ق  منها وال مس اي ها. تةوس  نا ةهت وال تهد 

وال يةوس بايتيان معهت ااد مس .  يراج ااد منهتوال. وال يورهون عت  دينهت. مس اموالهت

وعتيهت ان ي ريوا منها . وعت  اه  ايتيان ان يعطوا الج ية  ما يعطأل اه  المدا س. اليهود

ومس اقذا  مذنهت  هذو .  مس ضر  منهت  انت نمس عت  ن ةت ومالت ا   يحت وا ميمنهت. الرو 

مس اا  مذس اهذ  ايتيذان ان يةذير بن ةذت و. وعتيت مث  ما عت  اه  ايتيان مس الج ية. نمس

ا   . ومالت م  الرو  وي ت  بيعهت وهتحهت  انهت نمنون عت  ان ةهت وعت  بيعهت وهتحهت

 مذس رذان مذنهت قعذدوا عتيذت . ومس  ان بها مس اه  االجج قح  مق    ذمن. يحت وا ميمنهت

ان جي  ال  اهتت  انت ومس رـ. ومس رـان ااج م  الرو . مث  ما عت  اه  ايتيان مس الج ية

وعت  ما    هاا الو اب عهد هللا وامة جاذولت . ال يؤضا منهت رألن ا   يثيد ايادهت

رذهد عتذ  الذل ضالذد بذس . وامة ال ت ان وامة المؤمنيس ااا اعطوا الال عتيهت مذس الج يذة

و    وارر . ومعاوية بس اب  ا يان. وعحد الرامس بس عوع. وعمرو بس العاو. الوليد

 ."ضم  عشرةانة 

 .117و  2أ  الطحراأ تاجي  الرا  والمتو أ المري  الةاب 

 .125 الحماجاأ   و  الحتدانأ المري  ن ةتأ و

لة ) اء ي  يل  كتاب عمر بن الخطاب ألهل إ -١  (النسخة الم طو 

. وجامنا بنحيت مثمد هت  هللا عتيت واتت. الثمد ل الال اع نا باالام  وا رمنا بااليمان"

والن قتوبنا ونيرنا عت  االعدان وموس لنا مس . ويمعنا بعد الش اا . دانا مس الرملةوه

هذاا   ذاب عمذر بذس . واامدوا هللا عحاد هللا عت  هاط النعمذة. الحمد ويعتنا اضوانا م ثابيس

ال طاب لعهد وميثات اعط  ال  الحطريذ  المةذ ج  الموذر   ذأل قومذت وهذو هذ رونيوي 

 أل طوج ال ي ذون بمقذا  القذدي الشذرين  ذأل االرذ مال عتذ  الرعايذا  بطري  المتة المتوية

وان . والقةذوي والرهحذان والراهحذاا ايذف  ذانوا وايذس ويذدوا وان يوذون عتذيهت االمذان

والذ  مذس ي ذول  . الام  ااا ا   ااوا  الامة وي  لت االمان واليون منا نثس المذؤمنيس

يذرل مذنهت مذس الطاعذة وال رذو   وليقط  عنهت ااذحاب يذوانثهت  ثةذ  مذا قذد. بعدنا

. وليوون عتيهت االمان وعت   نا ةهت ودياجتهت و ا ة عياجاتهت ال أل بيدهت داضم وضاجيا

و نيةذة الوحذرل والم ذاجة ال . وهأل القيامة وبيم لثت ومولذد اذيدنا عيةذ  عتيذت الةذم 

هت الوذر  وبقية ايناي النياجل المويوديس هنا  و. الثمبة ابواب قحت  ورمال  وغرب 

واليعاقحة . والايس ييتون لت ياجة مس اال رند والقح  والةريان واالجمس والنةاترة. والثح 

ويوون   قدما عتيهت النهت اعطذوا مذس ارذرة النحذ  . والمواجنة تابعيس لتحطري  الما وج

مان الوريت الثحي  المرا  مس هللا تعال  ورر وا ب  ت يدط الوريمة وامرنا بالن ر اليهت واال

 الل نثس المؤمنون نثةس اليهت ا راما لمس ااةس اليهت ويوون معا ا مس الج يذة . عتيهت

وال  ر والموايذ  مةذتميس مذس  ا ذة الحميذا  ذ  الحذر والحثذر و ذ  دضذولهت لتقيامذة وبقيذة 
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واما الايس يقحتذون لت يذاجة الذ  القيامذة يذؤدل النيذران  الذ  . عياجاتهت ال يؤضا منهت رئ

ت وبتف دجهت مس ال رة و   مؤمس ومؤمنذة يث ذ  مذا امرنذا بذت اذتطان او الحطري  دجه

. غن  ا   قير مس المةذتميس المذؤمنيس والمؤمنذاا. اا ت ا  وال  يجرا اومت    االجج

عحد هللا وعثمان بس ع ان : وقد اعط  لهت مراومنا هاا بثروج يت اليثابة الورا  تثقيقا

ة االضوة اليثابة الورا   تيع مد عت  ما ررانا واعد بس عيد وعحد الرامس بس عوع وبقي

 أل   ابنا هاا ويعم  بت وابقاط    يدهت وهت  هللا عت  ايدنا مثمد ونلذت واهذثابت واذتت 

ارج    العشريس مذس رذهر جبيذ  االول . اةحنا هللا ونعت الو ي . والثمد ل جب العالميس

ومنا هاا مس المؤمنيس وضال ت مس انة ضامةة عشر لتهجرة النحوية و   مس اطت  وقرأ مرا

 ."االن ال  يو  الديس  تيوس لعهد هللا نا ثا ولراولت باغرا وم ال ا

 .52ق اقياأ الونيةة الراولية ا وجرتيميةأ المري  ن ةتأ و 

 كتاب أبي عبيدة بن الجراح ألهل دمشق -١

دمشذ  واجضذها هاا   ذاب البذ  عحيذدة بذس الجذرا  ممذس اقذا  ب. بةت هللا الرامس الرايت"

واجج الشا  مس االعايت انل ايس قدمم بمدنا ايلنا  االمان عت  ان ةنا واه  مت نا وانا 

ار رطنا لل عت  ان ةنا ان ال نثدث  أل مدينة دمش  وال  يما اولهذا  نيةذة وال ديذرا وال 

قمية وال هومعة جاه  وال نجدد ما تهد  مس  نا ةنا وال ريئا منها ممذا  ذان  ذ  ضطذ  

مةتميس وال نمن   نا ةنا مس المةتميس ان ين لوها    التي  والنهذاج وان ونواذ  ابوابهذا ال

لتمذاجة وابنذذان الةذذحي  وال نذؤول  يهذذا وال  ذذ  مناعلنذا يااواذذا وال نوذذ ت عتذ  مذذس غذذ  

المةذتميس وعتذذ  ان ال نرذذرب بنواقيةذنا اال ضذذربا ض ي ذذا  ذ  يذذوع  نا ةذذنا وال ن هذذر 

واتنا    هذمتنا وقرانتنذا  ذ   نا ةذنا وال ن ذر  هذتيحنا وال اليتي  عتيها وال نر   اه

  ابنا وال ن ر  باعوبا وال رعانيس وال نر   اهواتنا بموتانا وال ن هر النيران معهت    

ااوات المةتميس وال نجذاوجهت بال نذاعير وال نحيذ  ال ذـموج وال ن هذر رذـر ا  ذ  نذـادل 

دعوا اليت اادا وان ن  ذا رذيئا مذس الرقيذ  الذال المةتميس وال نرغ  مةتما    ديننا وال ن

يرا عتيهت اها  المةتميس وال نمن  اادا مس قراب نذا ان اجادوا الذدضول  ذ  االاذم  وان 

نت   ديننا ايثمـا  نا وال تنشحت بالمةتميس    لح  قتنةذوة وال عمامذة وال نعتذيس وال  ذرت 

بااما هت ونج  مقاد  جهوانا ون ذرت رعر وال    مرا حهت وال ن وتت بوممهت وال ن ةم  

نواهينا ونشد ال نانير عت  اوااطنا وال ننق     ضواتمنذا بالعربيذة وال نر ذ  الةذرو  

وال ن  ا ريئا مس الةم  وال نجعتت    بيوتنا وال ن قتذد الةذيوع وان نذوقر المةذتميس  ذ  

ت  عتيهت    مناعلهت مجالةهت ونرردهت الطري  ونقو  لهت مس المجال  ااا اجادوها وال نط

وال نعتت اوالدنا القرنن وال نشاج  اادا مس المةتميس اال ان يوون لتمةتت امر ال جاجة وان 

نرين    مةتت عابر احي  مس اوا  ما نجد ونطعمت  يها بمبذة ايذا  وعتينذا ان ال نشذ ت 

انذا ضذمنا لذل الذل عتذ  ان ةذنا واجاجينذا واجوا. مةتما ومس ضرب مةتما  قد ضت  عهدط

ومةا ننا وان نثس غيرنا او ضال نا عما ار رطنا لل وقحتنا االمان عتيت  م امة لنا وقد ا  

عتذ  الذل اعطينذا االمذان الن ةذنا واهذ  مت نذا . لل منا مذا اذ  مذس اهذ  المعانذدة والشذقات
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 اقرونا    بمد ت ال   وجبوت هللا اياها رهد هللا عت  ما ررطنا لوت عتذ  ان ةذنا و  ذ  بذت 

 ."يداره

 . 151 - 128و  1اجي  مدينة دمش أ المري  ن ةتأ  ابس عةا رأ ت

 ةي  ر  م  العهدة الع   -١١

بةذت هللا الذرامس )  اب لعمر بس ال طاب جض  هللا عنت ايس هالم نياجل اه  الشا  "

انوذت لمذا قذد (  اا و ذاا)امير المؤمنيس مس نياجل مدينة  هاا   اب لعحد هللا عمر( الرايت

ا االنا ت االمان الن ةنا واجاجينا واموالنا واه  مت نا وررطنا لوت عت  ان ةنا ان م ت عتين

ال نثدث    مدا ننا وال  يما اولها ديرا وال  نيةة وال قتية وال هومعة جاهذ  وال نجذدد 

وان نواذ  . ما ضرب منها وال ما  ان م  طا منها  ذ  ضطذ  المةذتميس  ذ  ليذ  وال نهذاج

وال . الةحي  وان نن ل مذس مذر بنذا مذس المةذتميس بذمث ليذال نطعمهذت  ابوابها لتماجة وابس

نؤول     نا ةنا وال    مناعلنا يااواا وال نو ت غشا لتمةتميس وال نعتت اوالدنا القذرنن 

وال ن هر ررعنا وال ندعو اليت اادا وال نمن  اادا مس اول قراب نا الدضول    االام  ان 

و  لهت مس مجالةنا ااا اجادوا الجتوي وال ن شحت بهت    ر ن اجاد وان نوقر المةتميس ونق

مس لحااهت مس قتنةوة وال عمامة وال نعتذيس وال  ذرت رذعر وال نذ وتت بوممهذت وال نو نذ  

بوناهت وال نر   بالةرو  وال ن قتد الةيوع وال ن  ا ريئا مس الةم  وال نثمتت معنا وال 

وان نج  مقاد  جهوانا ونت   عينا ايثما  نا . ال موجننق  عت  ضواتمنا بالعربية وال نحي  

وان نشد ال نانير عت  اوااطنا وال ن هر هتحاننا و  حنا    ر ن مس طرت المةتميس وال 

ااواقهت وال نررب نواقيةنا     نا ةنا اال ضذربا ض ي ذا وال نر ذ  اهذواتنا بذالقرانة  ذ  

يننا وال باعوبنذا وال نر ذ  اهذواتنا  نا ةنا    ر ن مس اررة المةتميس وال ن ر  رعان

م  موتانا وال ن هر النيران    ر ن مس طرت المةتميس وال ااواقهت وال نجاوجهت بموتانا 

 تما اتيم عمر )وال ن  ا مس الرقي  ما يرل عتيت اها  المةتميس وال ن طت  ال  مناعلهت 

طنا الذل عتذ  ان ةذنا وال نررب اادا مذس المةذتميس رذر( جضأل هللا عنت بالو اب عاد  يت

واه  مت نا وقحتنا عتيت االمان  ان نثس ضال نا    ر ن مما ررطناط لوت وضمنا عت  ان ةنا 

ان ام  ما ايلوط (  و   اليت عمر) م امة لنا وقد ا  منا ما يث  اه  المعاندة والشقات 

ا مس احايا والث   يت ار يس ار رطهما عتيهت م  ما ررطوط عت  ان ةهت ان ال يش روا ريئ

 ."المةتميس ومس ضرب مةتما عمدا  قد ضت  عهدط

 . 562و  1دينة دمش أ المري  الةاب أ  ابس عةا رأ تاجي  م

 .657و  2بس القيتأ أاوا أ المري  ن ةتأ تا
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