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الملخص :
تهدف الدراسة الى تسلیط الضوء على قراء الحدیث الشریف ودورهم داخل المنشأت الدینیة والعلمیة والمساجد وخانقاوات
الصوفیة فى مدینة القاهرة خالل عصر الممالیک الجراکسة ( 784هـ 923 /هـ ) عالوة على شروط اختیارهم للعمل داخل
تلک المنشآت .
ولقد تمتع القراء بمنزلة کبیرة ومرموقة فى مدینة القاهرة ومنهم قراء القرآن الکریم الذین تمتعوا بمکانة کبیرة ومرموقة فى
المجتمع المصرى خالل عصر الممالیک عامة ثم یلیهم قراء الحدیث النبوى الشریف والذین حظوا بدورهم بنفس المکانة
واالهمیة ولقد اشترطت الوثائق ان یکون کل من قراء القرآن الکریم والحدیث من أرباب الخیر والصالح والتقوى وهى
شروط اساسیة للقراء کان البد من توافرها للقراء داخل المنشآت الدینیة فى ذلک الوقت .
أما عن الشروط الالذمة الختیار قراء الحدیث للعمل داخل المنشآت الدینیة والعلمیة والتعلیمیة فهى ضرورة ان یتمتعوا
بحسن السیر والسلوک وتمتعهم بالخیر والصالح والتقوى وهى من الشروط االساسیة لقراء ة الحدیث الشریف عالوة على
ضرورة االلمام بقواعد اللغة العربیة وادابها واصولها وفروعها المختلفة .
ولقد تعددت مهام قراء الحدیث داخل تلک المنشأت الدینیة والتعلیمیة ابان ذلک الوقت حیث قاموا بتدریس الحدیث وقراءته
على طالبهم فى تلک المدارس وامتد دورهم ایضا قراءة الحدیث على رواد مساجد القاهرة المختلفة فى اوقات معینة طوال
ایام االسبوع ویوم الجمعة وخالل المناسبات الدینیة المختلفة
واسهم قراء الحدیث اسهاما کبیرا فى قراءة الحدیث وروایته داخل خانقاوات الصوفیة والمقابر وکانوا یتولون قراءة الحدیث
للواردین على تلک االماکن فى االوقات التى حددتها شروط اوقاف تلک االماکن .
وجدیر بالذکر ان قراء الحدیث قاموا ببعض االدوار والمهام الثانویة منها الشهادة بین المتخاصمین وجلوسهم فى حوانیت
الشهود المنتشرة داخل االسواق وقیامهم ایضا بنسخ الکتب املختلفة مقابل مبالغ مالیة محددة
وتعرضت الورقة البحثیة ایضا الى الرواتب النقدیة والعینیة التى کان یتقاضاها القراء سواء شهریا او سنویا عالوة على
االجور العینیة والتوسعة علیهم فى المناسبات الدینیة المحتلفة مثل اول بعض الشهور الهجریة مثل رجب وشعبان ورمضان
وفى اال عیاد الدینیة المختلفة عالوة على االجازات الرسمسة وغیر الرسمسة التى کانوا یحصلون علیها فى ذلک الوقت
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Abstract:
-This study aims at casting the shadow on the reciters of the Honored Hadith and their role
inside the scientific and religious institutions , Mosques and Sufi or Mystic Khankawa in Cairo
during Circassians Mamluks' era (784 H / 923 H) in addition to the conditions of their choice
to be employed in these institutions .
-The Reciters held prestigious and great rank at the city of Cairo and the Egyptian society as
The Holy Qur'an Reciters came at the top of classification during the Mamluks' era followed by
the Honored Hadith Reciters who had the same advantages as shown in the documents that to
be a reciter , you should be a good person , pious , devout and good manners in addition to
mastering the Arabic language's literature which were a basic requirements for the wanted
reciters in order to work at this institutions at this time .
- Those Reciters had different missions inside these religious and scientific institutions such as
teaching and reciting Hadiths to their students and the visitors of different Cairo's mosques
beside reciting them inside Sufi Khankawa and tombs for their visitors at specified time
throughout the week , Friday and different religious occasions under the conditions of the
Endowments .
-It worthy mention that these reciters played some minor roles such as being witnesses among
the litigants and coping different books in return for fixed sum of money.
Also, This research paper dealt with the salaries paid annually or monthly in addition to having
more irextensions Ragab , Sha'ban and Ramadan in addition to formal and informal holidays .

Keywords:
Hadith Reciters , Circassians Mamluks , Endowments Documents

المقدمة
 ث) على وزن فعل وهو الشأن الحادث اى الذى وقع مؤخرا وهو ما كان بعد. د.الحدیث لغة وهو اسم مفعول عن مادة (ح
. او لم یكن
أما الحدیث اصطالحا أطلق لفظ الحدیث لیدل على ما أثر وأسند إلى رسول هللا صلى هللا علیه وسلم فكل كالم نبوى جاء بعد
.قولنا ( قال رسول هللا ) أو قول صحابي سمعت رسول هللا یقول ) إلخ فهو حدیث نبوي
. وتوسع معنى الحدیث فى المصطلح لیدل على كل قول أو فعل أو تقریر أو وصف خلقي لرسول هللا صلى هللا علیه وسلم
 هو مجموع القواعد والمباحث الحدیثیة المتعلقة باإلسناد والمتن أو بالراوى والمروى حتى تقبل:وعلم مصطلح الحدیث
. الروایة أو ترد
 علم یشتمل على أقوال النبي وأفعاله وتقریراته وصفاته وروایتها وضبطها وتحریر ألفاظها ویبحث: وعلم الحدیث روایة
هذا العلم عن روایة األحادیث ودراسة أسانیدها ومعرفة حال كل حدیث من حیث القبول والرد ومعرفه شرحه ومعناه وما
. یستنبط منه من فوائد
وتهدف الدراسة الى تسلیط الضوء على قراء الحدیث الشریف والمیعاد فى مدینة القاهرة تلك الفترة عالوة على شروط
 كما تحاول الدراسة،اختیارهم للعمل داخل المنشآت الدینیة والتعلیمیة ودورهما التعلیمى والدینى والدعوى في تلك المنشآت
أیضا تسلیط الضوء على الجوانب اإلیجابیة لهؤالء القراء وأدوارهم المتنوعة إلثراء الحیاة الدینیة والثقافیة داخل المؤسسات
.الدینیة والتعلیمیة فى مدینة القاهرة إبان عصر الممالیك الجراكسة
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لقد تمتع القراء بصفة عامة بمنزلة كبیرة ومرموقة فى مدینة القاهرة بمصر خالل عصر الممالیك الجراكسة (923 – 784
هـ ) ولقد كان من الطبیعى أن یكون لقراء القرآن الكریم مكانة كبرى داخل تلك المنشآت حیث اشترطت بعض الوثائق أن
یكون قارئ القرآن الكریم من أهل الخیر والصالح عالوة على حسن صوته وتجویده للقرآن (.)1
وفى بعض األحیان كان یوجد قارئین لقراءة القرأن الكریم فى مختلف األوقات داخل تلك المؤسسات الدینیة وهو ما نصت
علیه إحدى الوثائق لضرورة وجود قارئین أو أكثر للقرآن الكریم

()2

ویأتى قراء الحدیث النبوى الشریف فى المرتبة الثانیة بعد قراء القرآن الكریم من حیث األهمیة داخل المؤسسات الدینیة
وخارجها فى مدینة القاهرة إبان فترة الدراسة ولقد القى صحیح البخارى كثیر من الرعایة واالهتمام فى العصر المملوكي
حیث توالت علیه الشروح والمختصرات كما كان یدرس لطالب علم الحدیث فى المدارس والجامع االزهر

3

أوال :شروط اختيار قراء الحديث
كان هناك مجموعة من الشروط الختیار قراء الحدیث للعمل داخل المؤسسات الدینیة المختلفة منها بعض الصفات االخالقیة
مثل ضرورة تحلى قراء الحدیث بالخیر والصالح وهو النص الذى ورد صراحة فى بعض الوثائق" ....أن یكون رجال من
أهل الخیر والدیانة والصالح )4( .
كما اشترطت بعض الوثائق صفات أخرى كان من الواجب توافرها فى قراء الحدیث الشریف منها ضرورة أن یتوافر فى
قراء الحدیث الدرایة التامة باألصول والفروع الخاصة بعلم الحدیث ومفرداته واتقانه للغة العربیة ومعانیها المختلفة وهى ما
نصت علیه إحدى الوثائق بشكل صریح " ...ویصرف لرجلین شافعى المذهب  ...عالمین باألصول والفروع والعربیة
والحدیث وغیر ذلك من العلوم الشرعیة.)5("...
وهو األمر الذى یؤكده ابن إیاس على ضرورة أن یكون قراء الحدیث عارفین بقواعد اللغة العربیة وقواعدها ونحوها
وصرفها وغیر ذلك ،عالوة على درایتهم بالعلوم الشرعیة األخرى كعلوم القرآن الكریم والتفسیر والفقه(.)6
ونصت إحدى الوثائق على مجمل الصفات التى یجب أن تتوافر فى قراء الحدیث منها " إلمامه بحل صحیح البخارى وضبط
أسماء رجاله وبیان مشكله .

ثانيا  :مهام قراء الحديث والميعاد وأماكن عملهم
 -1دور قراء الحديث فى المدارس
كان التدریس فى المدارس من المهام الجلیلة حیث حظى المدرسون بصفة عامة بمكانة متمیزة فى المجتمع حیث یذكر
السبكى ... ":أنه كان علیه أن یحسن إلقاء الدرس وتفهیمه للحاضرین ثم إن كانوا من المبتدئین فال یلقى علیهم ما ال یناسبهم
من المشكالت بل یدربهم ویأخذهم باألهون فاألهون إلى ان ینتهوا إلى درجة التحقیق .)7( "...
وربما كان التدریس فى بعض مدارس القاهرة فى ذلك الوقت قد اقتصر على تدریس الحدیث وقراءته على الطالب؛ وقدیعزى
ذلك الى رغبة الواقف فى ان تخدم مدرسته فى تعلم اصول علم الحدیث ودراستها واستفادة طالب العلم منها (.)8
وجدیر بالذكر أن بعض قراء الحدیث كان یقتصر فى قراءته للحدیث أو تدریسه للحدیث على مدرسة واحدة فى حین أن
البعض اآلخر كان یقرأ الحدیث فى أكثر من مدرسة؛ وبناء على ذلك فیمكن تقسیم قراء الحدیث إلى قسمین :القسم األول
وهم مدرسو الحدیث الذین قرءوا علم الحدیث ودرسوه فى مدرسة واحدة ومنهم على سبیل المثال الشنستري البغدادى ( ت.
812هـ1409 /م)( )9والذى قام بتدریس الحدیث الشریف فى المدرسة الظاهریة برقوق ( .)10كذلك قام الشیخ أبو الضیاء
الالمي ( ت819 .هـ 1416 /م )( )11بتدریس الحدیث وقراءته فى المدرسة الشیخونیة بالقاهرة(.)12
ویذكر ابن تغرى بردي فى ذات السیاق أن شمس الدین القایاتي ( ت850.هـ 1446 /م ) قد ناب فى تدریس الحدیث عن
الشیخ نور الدین القمني (.)13
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وقام أیضا ابن حجر العسقالني ( ت 869 .هـ\ 1465م ) بقراءة الحدیث على طالبه فى المدرسة الحسینیة بالقاهرة وابن
حجر كان من أشهر مدرسي الحدیث فى عصره حیث كان یفد إلیه طالب علم الحدیث من كل مكان للتعلم على یدیه،
واالستفادة من علمه ()14
أما عن القسم الثانى من قراء الحدیث فهم المدرسون الذین تولوا تدریس الحدیث وقراءته فى أكثر من مدرسة من مدارس
القاهرة المختلفة ومنهم زادة السرائى ( ت791 .هـ1389 /م )( )15والذى قرأ الحدیث ودرسه فى كل من المدرسة
الظاهریة والصرغتمشیة(.)16
وقام ابن العراقى ( ت826 .هـ1422 /م ) بتدریس الحدیث لطالبه فى كل من المدرسة الظاهریة والقانبهیة فى مدینة
القاهرة(.)17
كما یذكر السخاوى أیضا أن الشیخ أبى الفضل القلقشندي قام بتدریس الحدیث فى المدرسة المؤیدیة فى القاهرة ،عالوة على
نیابته فى التدریس فى كل من المدرسة الجمالیة والحسینیة ( .)18وقام سري الدین أبو البركات بتدریس الحدیث فى ثالث
مدارس بالقاهرة وهى الحسینیة والزیدیة والمؤیدیة وذلك لتعمیم االستفادة من علمه فى الحدیث من جهة ولیكون له قاعده
كبیرة من طالبه المتخصصین فى علوم الحدیث من جهة ثانیة (.)19
ویذكر السبكى أن قارئ الحدیث فى تلك المدارس كان یعرف بإسم " شیخ الروایة وكان " ...البد أن یسمع المحدثین ویستمع
بعنایة لما یقرءونه علیه لفظة لفظة بحیث یصح سماعهم ولیصبر علیهم ومتى وجد جزء من حدیث أو كتاب تفرد به شیخ
بروایته كان فرض عین علیه أن یسمعه.)20( "...
ولم یقتصر مدرسة الحدیث على تدریسه فى مدارس القاهرة فقط بل توسعوا فى تدریسه فى بعض القباب منها قبة المدرسة
الصالحیة (. )21
ثانيا :دور علماء الحديث فى المساجد
كانت المساجد داخل مدینة القاهرة غیر مقتصرة على الشعائر الدینیة فقط بل تعدت ذلك الدور بحیث أصبحت أحد أهم
المنشآت التعلیمیة فى ذلك الوقت تفیض الوثائق فى وصف دروس الحدیث داخل هذه المساجد ومنها ما نصت علیه إحداها
بأن قراءة صحیح البخارى كانت تتم بشكل دورى فى الجامع الحاكمى بعد صالة الفجر یومیا خالل شهر رمضان من كل
عام (.)22
ونصت وثیقة ثانیة إلى تخصیص قارئ میعاد لمسجد السلطان الناصر حسن " ...أن یرتب الناظر باإلیوان القبلى من المسجد
المذكور میعادا أو یرتب له شیخا متصدرا عامال بالدیانة ...فیقرأ القارئ المذكور ما تیسر من القرآن العظیم والسور
المشروطة أعاله من الكتب المعتمدة فى التفسیر والحدیث الشریف النبوى.)23("...
ونصت وثیقة أخرى على قیام قراء الحدیث بقراءة صحیح البخارى بدایة من شهر رجب وختمه فى العشر األواخر من
رمضان فى كل عام وذلك بإیوان مسجد السلطان برسباي بالقاهرة (. )24
ویظهر من خالل الوثیقة السابقة أن قارئ الحدیث كان یقوم بقراءة الحدیث على رواد المسجد واكبر عدد من المصلین
داخله خالل أوقات محددة (.)25
وإذا ما عقدنا مقارنة بین دور قراء الحدیث فى المدارس ودوهم فى المساجد بمدینة القاهرة نجد هناك اختالفا نوعیا فى تلك
االدوار حیث یكون دور هؤالء القراء قویا من خالل تدریس الحدیث وقراءته على طالبهم فى المدارس ویكون ذلك بشكل
متخصص ومتعمق فى مصطلح الحدیث وشرح كلماته المبهمة ومساعدتهم أیضا فى فهم ألفاظ الحدیث النبوى وحل مشكالته
المختلفة أمامهم بینما یقتصر دورهم فى المساجد على قراءة الحدیث وتفسیره للحاضرین من رواد تلك المساجد.
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كما كان لقراء الحدیث حق اختیار أى من كتب الحدیث سواء من صحیح البخارى أو صحیح مسلم أو الشفا حسب شرط
الواقف ،ویذكر السخاوى فى ذات السیاق أن القارئ أبو محمد الفیومى ت870 .هـ 1465 /م قد قرأ صحیح البخاري
على العامة فى مسجد الزاهد بالقاهرة " ...وزاد اعتناؤه به حتى حصل فوائد كثیرة من أحادیثه التقطها طوال عمره من
بطون الكتب مشتمله على الجید وغیرها)26("...
 -2دور قراء الحديث فى خانقاوات الصوفية
كانت خانقاوات الصوفیة تسهم بشكل كبیر فى اثراء الحركة التعلیمیة داخلها فلم تكن مكان لممارسة الصوفیة لشعائرهم
الدینیة فقط بل كانت تقوم بدور المدرسة فى التعلیم الدینى خصوصا فى تدریس الحدیث النبوى الشریف وقراءته حیث قام
الشیخ مسعود بن دمج ت853هـ 1448 /م

(. )27

كما قام الشیخ الشمس بن التقى بتدریس علم الحدیث لطالب خانقاه سعید السعداء خالل فترة اقامته بها حسث كان یقرأ
صحیح البخارى خالل أوقات محددة واكنت الفرصة متاحة اللتقاء الشیخ مع طالبه فى تلك الخانقاه بشكل منتظم ودائم (.)28
كما قام الشیخ محمد بن عمر الشهیر بابن قمر بتدریس الحدیث وقراءته فى الخانقاه البیبرسیة وظل ظل على وظیفته فى
قراءة الحدیث وسماعه حتى وفاته عام 876هـ 1471 /م ( )29عالوة أیضا على قراءته للحدیث فى خانقاه سعید السعداء
بالقاهرة وهو ما یذكره السخاوى كشاهد عیان عندما كان یراه مرارا یدرس الحدیث فى تلك الخانقاه " ..أنه تنزل خانقاه
سعید السعداء ورأیته یقرأ الحدیث فیها بعد انتهاء الحضور" ..

()30

 -3دور قراء الحديث فى المقابر
أسهم قراء الحدیث بدور كبیر فى قراءته داخل المقابر ومن هؤالء القراء محمد بن عبد الرحیم الشافعى ت836هـ1432 /م
بتدریس الفقه وقراءة الحدیث على طالبه بالمقبرة الظاهریة بالصحراء (.)31
ودرس أبو البركات بن الزین الهیثمى ت  863هـ 1458 /م الفقه وقراءة الحدیث النبوى فى مقبرة احدى االنساء وتدعى
الست كالهما فى احدى ضواحى مدینة القاهرة حسب شرط وقفها فى ذلك الوقت ()32
كما نصت إحدى وثائق الوقف فى عام 893هـ  1487 /م "  ...وذلك لرجل من أهل الخیر والدیانة ما دون له فى روایة
الحدیث الشریف على أن یقرأ ما تیسر قراءته من صحیح البخارى ...فى الثالثة أشهر التى أولها رجب الفرد عن كل سنة
بالتربة المذكورة.)33( "...
 -4قراءة صحيح البخارى فى قلعة الجبل
ولم یقتصر قراء الحدیث على قراءته فى المقابر فقط بل قاموا بقراءة صحیح البخارى وصحیح مسلم فى القصر السلطانى
بقلعة الجبل وفى حضور السلطان وكبار أمراء الممالیك والفقهاء والقضاة وغیرهم وكان تلك العادة من أهم مظاهر إحیاء
شهر رمضان الكریم فى كل عام

()34

وقد جرت عادة بعض سالطین الممالیك بختم صحیح البخاري كل ثالثة شهور وبحضور القضاة األربعة وكبار مشایخ
العلماء وعدد كبیر من الطالب(.)35
ومنها قیام شمس الدین الجبتى ت825هـ 1422 /م أحد ندماء السلطان شیخ المحمودى بقراءة صحیح البخارى بالقلعة وفى
حضور القضاة والفقاء وطالب علم الحدیث ،وهذا ما یدل على مدى المكانة الكبري لقراء الحدیث فى ذلك الوقت وجدیر
بالذكر انه لم یقتصر قراءة صحیح البخارىعلى القلعة فقط بل كان یقرا فى الجامع االزهر وغیره فى فترات الغالء والوباء
والفتن تقربا الى هللا تعالى برفع عنهم ما هم فیه (.)36
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ویذكر ابن حبیب فى حوادث عام 833هـ 1429 /م طلب أحد رسل ملوك المشرق من السلطان كتاب شرح صحیح
البخارى البن حجر العسقالنى فجهزت له على الفور ثالثة مجلدات من أوائل هذا الكتاب (. )37
وكثیرا یحدث اثناء قراءة صحیح البخارى الكثیر من االبحاث والجدل والمناقشات حتى فى وجود السالطین والتى كانت
سببها الصراعات المتعلقة بموضوعات القراءة والتى سببت بطبیعة الحال الكثیر من اللغط وفى بعض االحیان یكون الدافع
اثارة بعض الموضوعات نكایة فى احد الحاضرین واظهار عجزه وهو ما حدث عندما حضر جالل الدین البلقینى ت 824
 1420 /م سماع الحدیث بالقلعة عام 1417 / 821م بعد ان توسط القاضى ناصر الدین البارزي عند السلطان حتى سمح
له وكان ذلك نكایة
فى الهروي () 38
وحدثت مناقشة اخرى فى سنة 1419 / 823م بین القاضى الحنفى زین الدین التفهنى والقاضى الحنبلى عالء الدین المغلي
الى تعدى كل منهما على االخر وفى سنة 1476 / 881م حضر القطب الخضیري فاخذ یبدى اثناء قراءته للحدیث الفوائد
الفقهیة والحدیثیة والتى یظنها طالب العلم انها مفیدة وهى فى حقیقتها ال فائدة وال طائل منها فكثر اللغط فى هذا المجلس

39

ولقد تعددت المشاحنات فى هذه المجالس لدرجة وصف عبد الباسط الحنفي بقوله وصار هذا االمر یكبر فى المجلس والصیاح
والمخاصمات واساءة البعض لبعض الجل المباحث وخرج حضور هذا المجلس عن كونه طاعة الى كونه معصیة () 40
 -6المهام الثانوية لقراء الحديث والميعاد
كان هناك بعض المهام الثانویة التى قام بها قراء الحدیث فى ذلك الوقت مثل الخطابة واإلمامة ونسخ الكتب والشهادة فى
القضایا المختلفة ومن هؤالء القراء محمد بن عبد الرحیم المصرى الذى تولى إمامة التربة الظاهریة ()41
وتولى القاضى أبن قمر إمامة المدرسة البیبرسیة وجمع أبو الفضل المنوفى بین قراءة الحدیث فى مسجد الزاهد بالقاهرة
وبین اإلمامة والخطابة فى نفس المسجد السابق (.)42
وقام المحب بن عبد هللا ت891هـ 1486 /م بالخطابة فى المدرسة الزینیة عالوة على قراءته للحدیث بنفس المدرسة (.)43
لقد زاول بعض علماء الحدیث بعض المهن االخرى منها نسخ الكتب ومنهم نور الدین البیري ت 874 .هـ م1469 /م
الذى كان ینسخ كتب الحدیث بخط یده وعبد الحمید محمد الكرمانى ت816هـ \ 1413م الذى نسخ صحیح البخارى بخطه
ثم أوقفها على طالب علم الحدیث بالمدرسة الجمالیة (.)44
وكان شهاب بن أحمد بن الزین الشهیر بالمزمالتى ( )45یعمل بوظیفة سقایة میاه الشرب بسبیل الخانقاه الصالحیة عالوة
على وظیفته األساسیة وهى قراءة الحدیث على الطالب الصوفیة والمقیمین فى تلك الخانقاه .
ویبدو أن بعض المهام الثانویة السلبیة لقراء الحدیث حیث عمل بعضهم وتكسب من الشهادة فى الحوانیت المعدة للشهادة
داخل أسواق القاهرة وشوارعها وهو االمر الذى انتقده السبكي بشدة بقوله" ...غیر أنه غلب إلى التحمل للشهادة وذلك مزموم
وأخذ األجرة على األداء وهو حرام وقسمة ما یتحصل لهم فى الحانوت"...

()46

ویذكر لنا السخاوى عدد كبیر من قراء الحدیث الذین جلسوا للشهادة فى الحوانیت وتكسبوا من ذلك منهم محمد بن عبد
الرحیم الحنفى ت 807هـ \ 1404م وابو عمرو الحسینى ت 877هـ \ 1472م وعبد هللا بن احمد الغزى ت 886هـ \
1481م وأبو الفضل المنوفى الشافعى ت 890هـ \ 1485م وغیرهم (.)47
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ثانيا :رواتب قراء الحديث النقدية والعينية
اختلفت الرواتب النقدیة التى كان یتقاضاها قراء الحدیث فى القاهرة فى ذلك الوقت وذلك ربما یرجع إلى شرةط الواقف
وایردات ریع الوقف وهو االمر الذى وضح فى وثائق الوقف المختلفة ففى سنة 812هـ 1409 /م نصت أحدى وثائق
الوقف على تقاضى قارئ الحدیث مرتبا شهریا یقدر بحوالى  450درهما مقابل قراؤة صحیح البخاري وصحیح مسلم خالل
شهور رجب وشعبان ورمضان (.)48
ونصت وثیقة ثانیة على تقاضى قارئ صحیح البخارى بجامع الحاكم بأمر هللا 400درهما خالل شهر رمضان ،عالوة على
صرف درهمین للمصلین الذى یسمعون قراءة صحیح البخارى یومیا (.)49
ونصت احدى الوثائق على تقاضى قارئ الحدیث فى عام 872هـ 1476 /م

مرتبا سنویا یقدر  500درهما خالل شهور

رجب وشعبان ورمضان (.)50
وانخفض مرتب قارئ الحدیث طبقا الحدى الوثائق التى یعود تاریخها الى عام  876هـ 1480 /م إلى  200درهما خالل
الثالث شهور حیث یبدأ قراءة صحیح البخارى من أول رجب ،وختمه فى العشر األواخر من شهر رمضان (.)51
وفى عام 890هـ \  1494م انخفض مرتب قارئ الحدیث حیث تقاضى قارئ الحدیث حسب احدى الوثائق مبلغا یقدر ب
 300درهما مقابل القیام بمهمته المعتادة فى ذلك الوقت (.)52
كما تقاضى قارئ الحدیث حسب إحدى الوثائق فى عام 903هـ\ 1497م الى ثمانیة دراهم فضیة نظیر قراءته لصحیح
البخارى فى أحد مساجد القاهرة ( ،)53كما نالحظ ارتفاع مرتب قارئ الحدیث فى عام 903هـ 1497 /م الى  1000درهما
مقابل قراءة صحیح مسلم فى شهر شعبان وصحیح البخاري فى شهر رمضان من كل عام(.)54
ویظهر مما سبق تفاوت كبیر فى المرتبات النقدیة التى تقاضاها قراء الحدیث مقابل قراءة كتب الحدیث الشریف وغیرها
وربما یرجع ذلك بشكل كبیر إلى مدى ثراء ریع تلك األوقاف الموقوفة على المنشآت كما كانت تتم التوسعة على أرباب
الوظائف الدینیة ومنهم قراء الحدیث ،ومنها ما نصت علیه إحدى الوقفیات" ...ویشترى فى عید األضحى من كل سنة 250
درهما ویشترى بقر وجاموس وأغنام ویصرف فى یوم عاشوراء  200درهما نقرة من ثمن طعام وحلوى وغیر ذلك توسعة
ألرباب الوظائف فى الخانقاه المذكورة.)55( "...
ونالحظ من خالل الوثائق حصول بعض قراء الحدیث والمیعاد على عطایا عینیة واستفادتهم بصورة كبیرة من التوسعة
علیهم وأسرهم خالل المواسم الدینیة المختلفة مثل شهر رمضان وعیدین الفطر واألضحى فى كل عام وهو األمر الذى یؤكده
المقریزى فى معرض حدیثه عن الخانقاه الناصریة

( )56بقوله

" ...ویصرف لكل صوفى فى الیوم من لحم الضآن السلیخ

رطل ومن الخبز النقى أربعة أرطال ورطل حلوى ورطلین من زیت الزیتون وتوسعة فى كل شهر رمضان وفى العیدین
وفى موسم رجب وشعبان وعاشوراء (.)57
أوقات قراءة الحديث
اختلفت أوقات تدریس كتب الحدیث وقراءته فى المدارس عنها فى المساجد وخانقاوات الصوفیة والمقابر حیث كان قراء
الحدیث یعملون فى المدارس بشكل منتظم طوال العام وكانت الدراسة تبدأ فى تلك المدارس من بعد صالة الفجر حتى آذان
العصر یومیا عدا یوم الجمعة (.)58
والحظنا انتظام الدراسة طوال العام ما عدا األجازة السنویة للقراء والطالب خالل شهور رجب وشعبان ورمضان والتى
ربما تفرغ فیها األساتذة للقراءة بالمیعاد فى مساجد القاهرة وجوامعها المختلفة إبان تلك الفترة
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أما عن أوقات قراءة الحدیث داخل المساجد فكانت غالبا تتم بشكل أسبوعى أو موسمى حیث أجمعت الوثائق على أن العادة
أن تتم قراءة كتب الحدیث مثل البخارى ومسلم وغیرها بدایة من شهر رجب على أن یتم االنتهاء وختم القراءة فى العشر
األواخر من رمضان وتحدیدا لیلة السابع والعشرین من رمضان من كل عام (.)59
والحظنا أحیانا عندما یكون قراء الحدیث قراء بالمیعاد فى أحد المساجد كانت تخخص لهم أوقاتا معینة فى أیم محددة وغالبا
اربعة أیام اسبوعیا منها یوم الجمعة عقب انتهاء صالة الجمعة مباشرة وهى ما نصت علیه إحدى الوثائق" ...على أن الشیخ
والقارئ یحضران أربعة أیام أسبوعیا منها یوم الجمعة بعد صالة الجمعة فیقرأ القارئ المذكور ما تیسر من اقرآن العظیم
والسور المشروطة أعاله من الكتب المعتمدة فى التفسیر والحدیث الشریف النبوى)60(.
أما عن األجازات الرسمیة فقد استفاد قراء الحدیث من األجازات الرسمیة والتى كان بعضها مدفوع األجر وبعضها اآلخر
غیر مدفوع األجر فأما األجازات المدفوعة األجر فهى األجازات المرضیة نتیجة األصابة ببعض األمراض المعدیة والتى
تحول دون اختالطهم بطالبهم او رواد المساجد ومن هذه االمراض الرمد أو االمراض الجلدیة مثل الجزام وغیرها وكان
یسمح لهم االنقطاع عن العمل حتى تماثلهم للشفاء  ،أما االجازات الغیر مدفوعة األجر فهى األجازات الشرعیة الطویلة
والتى تتطلب وجود نائبا له یحل مكانه لتدریس الحدیث فى المدارس او المساجد فى ذلك الوقت وهو األمر الذى نصت علیه
إحدى هذه الوثائق صراحة" ...ومنها أن من حج من أرباب الوظایف المعنیة حجة األسالم أو من تطوع یستنیب عنه فى
وظیفته ویجرى علیه المعلوم المذكور عن وظیفته.)61( "...
الخاتمة
من خالل ما سبق یمكن القول ان قراء الحدیث قد القو الكثیر من االهتمام فى العصر المملوكي وقد قاموا بدور فعال فى
اثراء الحركة الدینیة والتعلیمیة والثقافیة فى مختلف منشات الدولة المملوكیة كالمساجد والمدارس وخانقاوات الصوفیة
والمقابر وغیرها
وبجانب وظائف قراء الحدیث ومهامهم االساسیة كانت لهم ایضا بعض المهام الفرعیة والثانویة منها الخطابة واالمامة فى
مساجد مدینة القاهرة وجوامعها المتعددة عالوة على قیامهم بنسخ الكتب والشهادة فى القضایا المختلفة التى تعرض على
القضاة فى ذلك الوقت
وقد كان لقراء الحدیث اوقاتا معینة لقراءة الحدیث سواء كانت منتظمة داخل المدارس الخاصة بالحدیث او كقراء میعاد
لقراءة البخاري وغیره من كتب الحدیث خالل ایام معینة فى االسبوع وهو ما یدل على مدى المكانة الكبیرة التى تمتعوا بها
ورغبة الدولة فى استفادة طالب العلم والعامة من علمهم فى علوم الحدیث وغیرها من العلوم الدینیة المختلفة
....

الهوامش والمراجـع
أوال :الوثائق الغير منشورة بدار الوثائق القومية
(حجج األمراء والسالطين)
 -1وثیقة وقف السلطان الناصر حسن بن قالوون بتاریخ  15ربیع آخر 670هـ | 1360م  ،حجة رقم  ،365میكروفیلم رقم
.8
Wasika wa2f elsultan elnaser bn qalwn tare5 15 rabie akher 670 H / 1360 M
 -2وثیقة وقف السلطان برسباي بتاریخ  1ذى الحجة 867هـ 1471 /م  ،حجة رقم  ،176میكروفیلم رقم .6
Wasika wa2f elsultan Bersbay B Tare5 1 ze el7eGa 864 H / 1471 M
 -3وثیقة وقف األمیر محمد بن المرحوم الزینى بتاریخ  20ربیع آخر 897هـ ،1492 /حجة رقم  ،183محفظة رقم ،42
میكروفیلم رقم .1
Wasika wa2f Elamir Mohamed bn ElMarhoum Tarekh 20 Rabie Akher 897 H / 1492 M
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 -4وثیقة وقف األمیر شاهین بن عبد هللا الحسنى بتاریخ  27محرم 808هـ1405 /م ،حجة رقم  ،63میكروفیلم رقم .16
Wasika wa2f ElAmir Shain bn Abdallah El 7usny B tarek 27 M
 -5وثیقة وقف األمیر أزبك األتابكى من ططخ ،حجة رقم  ،191میكروفیلم رقم .11
Wasika Wa2f El Amir Elatabke Mn T kh . Hega namber 191
 -6وثیقة وقف األمیر الشبلي كافور بن عبدهللا الصرغتمشي بتاریخ  7محرم 812هـ  ،1409 /حجة رقم  ،76میكروفیلم
رقم .16
Wasika W2f El Amir El Shbly Kafror bn Abdellah El Sar5tmshy . Tarek 7 Moharem
 -7وثیقة وقف األمیر عبدالعزیز بتاریخ  18شوال 868هـ 1463 /م ،محفظة رقم  ،22حجة رقم  ،142میكروفیلم رقم 4
.
Abd elaziz T 18 Shwal 868 H / 1463 M
 ،محفظة رقم  ،350حجة رقم  ،222میكروفیلم
 -8وثیقة وقف األمیرعبدهللا الزمام بتاریخ جمادى األولى 903هـ /
رقم .10
El Amir Abdallah T 903 H / 350 7eGa
 -9وثیقة وقف األمیر الصفوى الالال المكى األشرفى بتاریخ  23شعبان 923هـ1517 /م  ،حجة رقم  ،85میكروفیلم
رقم . 16
El Amir El Safwe T 23 Shaban 923 H / 1517 M
 -10وثیقة األمیر سودون بن عبدهللا من زادة ،محفظة رقم  ،15حجة رقم  ،58میكروفیلم رقم . 16
El Amir Bn Abdallh Mn Zada . Namber 15 . 7eGa Namber 58 . Microfilm N 16
 -11وثیقة وقف االمیر یشبك الدودار بتاریخ  13جمادى األولى 864هـ 1459 /م ،حجةرقم  ،121وثیقة رقم ،20
میكروفیلم رقم .3
ElAmir Yashbk El Dodar T 13H . 864 H / 1459 M
 -12وثیقة وقف األمیر السیفي طراباى بن عبدهللا من جانم بتاریخ  1محرم 917هـ 1521 /م ،محفظة رقم  ،42حجة رقم
 ،271میكروفیلم رقم .5
Wasika waf ElAmir TarBay Bn Abdallah mn 7atem / 1 M 917 H / 1521 M
ثانيا المصادر العربية المنشورة:
 -1ابن تغرى بردى ( :جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن تغري بردى األتابكى المتوفى سنة 874هـ 1469 /م )
) Bn Ta5rbardy ( Gamal eldin abo elma7sen Yousef Dai 874 H / 1469 M
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ،قدم له وعلق عیه محمد حسین شمس الدین ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ط،1
.1992
 -2ابن حبیب ( :الخطیب الجوهرى على بن داود الصیرفى المتوفى سنة 825هـ 1422 /م ) نزهة النفوس واألبدان فى
تواریخ الزمان  ،تحقیق حسن حبشي ،مطبعة دار الكتب ،القاهرة  ،ج ، 1972 .2ج. 1973 3
) EBn 7abib : ( El Khateb ElGwohry ali bn dawd Elserfy Dai 825 H / 1422
 -3السبكي ( :تاج الدین عبدالوهاب السبكي المتوفى سنة 771هـ 1369 /م )
معید النعم ومبید النقم ،حققه وضبطه وعلق علیه ،محمد على النجار ،أبوزید شلبي ،محمد أبو العیون ،مكتبة الخانجى،
القاهرة ،ط.1993 ،2
El SoBky ( TaG ElDin Abd Elwahab Elsobky Di 771 H / 1369 M
 -4السخاوي ( :شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى سنة 902هـ م1497 /م )
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،دار الجیل ،بیروت ،د.ت
) El Sakhawy : ( Shams eldin Mohamed Bn Abdelraman Elsa5awy Dai 902H / 1497 M
 -5المقریزى ( :تقى الدین أبى العباس أحمد بن على بن عبد القادر المتوفى سنة 845هـ 1441 /م )
) El Makrezy ( Ta2e Eldin Abi Elabas Ahmed bn Ali bn Abdelkader Dai 845 H / 1441 M
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. 1997 ،1 ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیق محمد عبدالقادر عطا: السلوك فى معرفة دول الملوكElslowk Fe Ma2reft Dewl Elmlouk : Ta7kek Mohamed Abd El2ader Ata . dar elktoub El3lmea
. B T1 . 1997
 مركز دراسة، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمى، تحقیق أیمن فؤاد سید، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار. 2013 ، لندن،المخطوطات اإلسالمیة
Elmawez w El E2tbar Bzekr El khtat w el asar . T Ayman Fouad sayed . M El forkan lltras
Islamic . M Londen 2013

الحواشي
،365  دار الوثائق القومية حجة رقم، م1360 \هـ760  ربيع آخر15  ) وثيقة وقف السلطان حسن بن قالوون بتاريخ1(
، 176  حجة رقم،  م1471 / هـ876  ذى الحجة1  ؛ وثيقة وقف السلطان برسباي بتاريخ360 ص، 8 ميكروفيلم رقم
.134  ص،6 ميكروفيلم رقم
(The Document of the Waqf of Sultan Hassan bin Qalawun, dated 15 Rabi` al-Akhir 760 AH /
1360AD, National Archives of Hajjah No. 365, Microfilm No. 8, p. 360; Document of the Waqf
of Sultan Barsbay on 1 Dhu al-Hijjah 876 AH / 1471 CE, Hajjah No. 176, Microfilm No. 6, p.
134.
 حجة، 12  ميكروفيلم رقم/هـ907  رمضان27 ) وثيقة وقف األمير الناصرى محمد بن المرحوم السيفى جانم بتاريخ2(
 ج اوقاف ارشيف مكتبة وزارة االوقاف المصرية نقال517  وثيقة وقف السلطان طومان باى وثيقة رقم. 1  ص،237 رقم
عن عماد بدر الدين ابو غازى وثائق السلطان االشرف طومان باى دراسة وتحقيق ونشر لبعض وثائق الوقف والبيع
1988 واالستبدال رسالة ماجستير غير منشورة بكلية االداب جامعة القاهرة
The Document of the Waqf of the Nasserite Prince Muhammad Ibn Al-Marhoum Al-Saifi
Janem on 27 Ramadan 907 AH / Microfilm No. 12, Hajjah No. 237, p. 1. The Document of
the Waqf of Sultan Tuman Bay, Document No. 517 C Endowments Archives of the Library of
the Egyptian Ministry of Endowments, citing Imad Badr al-Din Abu Ghazi. The documents of
the Sultan Ashraf Tomani with any study, investigation, and publication of some waqf, sale,
and exchange documents. An unpublished Master Thesis at the Faculty of Arts, Cairo
University 1988
 من هذه الشروح شرح الحافظ مغلطاى بن قليج الحنفى المسمى التلويح فى شرح الجامع الصحيح والذى اختصره الشيخ3
جالل الدين العجمى الحنفى وشرحه الشيخ مجد الدين الدين الفيروزابادى وشرح ابن حجر العسقالنى المسمى فتح البارى
بشرح صحيح البخارى وهو من اجل شروح البخارى واعظمها فى ذلك الوقت لمزيد من التفاصيل راجع ابن حجر
 تحقيق حسن حبشي طبعة المجلس االعلى للشئون االسالمية القاهرة7العسقالنى انباء الغمر بابناء العمر فى التاريخ ج
 تحقيق محمد مصطفى الهيئة المصرية العامة2 ابن اياس الحنفى بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج161  ص1972
207  ص1984 للكتاب
Among these annotations was the explanation of Al-Hafiz Mgaltay bin Qaleej Al-Hanafi
called Al-Tawaheh in explaining the correct mosque, which was summarized by Sheikh Jalal
Al-Din Al-Ajami Al-Hanafi and explained by Sheikh Majd Al-Din Al-Firozabadi and the
explanation of Ibn Hajar Al-Asqalani named Fath Al-Bari by Sahih Al-Bukhari and it is for
the explanations of Al-Bukhari and is greatest at that time for more details Ibn Hajar AlAsqalani reviewed the news of immersion in the sons of age in history, part 7, Hassan
Habashi's investigation, edition of the Supreme Council for Islamic Affairs, Cairo, 1972, p.
161, Ibn Iyas al-Hanafi, Badaa al-Zuhur in Waq al-Dahr, part 2, the investigation by
Mohamed Mustafa, the Egyptian General Book Authority, 1984, p. 207.
 دار الوثائق القومية ميكروفيلم رقم،م1492 /هـ897  ربيع آخر20 ) وثيقة وقف األمير محمد بن المرحوم الزينى بتاريخ3(
/هـ760  ربيع آخر15 ؛ وثيقة وقف السلطان حسن بن قالوون بتاريخ17 ص،42  محفظة رقم،183  حجة رقم، 9
.365  ص،8  ميكروفيلم رقم،365  حجة رقم،م1369
م بدار الوثائق القومية ميكروفيلم رقم1405 / هـ808  محرم27 ) وثيقة وقف األمير شاهين بن عبد هللا الحسنى بتاريخ4(
.20  ص،63  حجة رقم،16
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The Document of Prince Shaheen bin Abdullah Al-Hassani Endowment Document on Muharram 27,
808 AH / 1405AD, at the National Documentation House, Microfilm No. 16, Hajjah No. 63, p. 20.

( )5وثيقة وقف األمير أزبك األتابكى من ططخ ،بدار الوثائق القومية حجة رقم  ،191بتاريخ  21رمضان 890هـ /
1485م ،ميكروفيلم  ،11ص. 2
The Document of the Endowment of Prince Azbek Al-Atbaki from Tattakh, National Archives House,
argument No. 191, dated 21 Ramadan 890 AH / 1485 CE, microfilm 11, p. 2.

( )6معيد النعم ومبيد النقم :تحقيق محمد على النجار وأبو زيد شلبي ،القاهرة ،مكتبة الخانجى ،1993 ،ص.105
Demonstrator of blessings and herbicide: the investigation of Muhammad Ali al-Najjar and
Abu Zaid Shalabi, Cairo, Al-Khanji Library, 1993, p. 105
( )7حياة الحجى :المرجع السابق ،ص. 169
Hayat Al-Hajji: Previous Reference, P.169
( )8ابن تغرى بردى :النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ،ج ،13ص .127
Ibn Taghara Barada: The Bright Stars in the Kings of Egypt and Cairo, vol. 13, p. 127
( )9تقع هذه المدرسة مكان القصرالغربي الكبير وقد اختار هذا المكان السلطان الظاهر برقوق وكلف االمير جهاركس الخليلى
ببناء هذه المدرسة عام 876هـ 1471 /م وتم نقل األحجار من الجبل على عجالت ثم تم نقل الرخام من الشام من أجل
فرش أرضيات المدرسة وأواوينها الدراسية وتم تأسيس مساكن للطالب والمطبخ والميضأة والساقية ،وتم افتتاحها
رسميا فى  12رجب 788هـ 1386 /م فى احتفال بهيج ضم السلطان وكبار رجال الدولة فى ذلك الوقت  .لمزيد من
التفاصيل راجع :المقريزى :الخطط ،مج ،4ص .686 ،682 ،680 ،679
This school is located in the place of the great western palace. This place was chosen by Sultan
Al-Zahir Barquq. Prince Jaharks al-Khalili was tasked with building this school in 876
AH / 1471 AD. The stones were moved from the mountain on wheels. Then the marble
was moved from the Levant in order to furnish the school’s floors and study rooms. The
Sakia, and it was officially opened on Rajab 12, 788 AH / 1386 CE, in a joyful celebration
that included the Sultan and senior statesmen at that time. For more details see: AlMaqrizi: The Plans, Volume 4, pp. 679, 680, 682, 686.
( )10محمد بن مصباح بن محمد بن أبي أحمد بن الحسن الشمس بن النور بن الضياء الالمى والمتوفى عام 819هـ 1416 /م
 .لمزيد من التفاصيل ،راجع :السخاوى :الضوء الالمع ،ج ،7ص .20
Muhammad bin Misbah bin Muhammad bin Abi Ahmed bin Al-Hassan Al-Shams bin Al-Nur
bin Al-Dia Al-Lami, who died in 819 AH / 1416AD. For more details, see: El Sakhawy:
Shiny Light, vol. 7, p. 20
( )11السخاوى :الضوء الالمع ،ج ،7ص.20
El Sakhawy: Shiny Light, vol. 7, p. 20
( )12النجوم الزاهرة :ج ،13ص .24
Bright Stars: c 13, p. 24.
( )13السخاوى :الضوء الالمع ،ج ،7ص.20
El Sakhawy: Shiny Light, vol. 7, p. 20
( )14أحمد بن أبي يزيد بن محمد بن شهاب الدين أبو الشيخ ركن الدين الحنفى  .لمزيد من التفاصيل :راجع :المقريزى :المقفر
الكبير ،ج ،1ص .360
Ahmed bin Abi Yazid bin Muhammad bin Shihab al-Din Abu al-Sheikh Rukn al-Din alHanafi. For more details: see: Al-Maqrizi: Al-Maqriq Al-Kabeer, Part 1, p. 360.
( )15تقع هذه المدرسة فى القاهرة بجوار جامع أحمد بن طولون وقد اشترى األمير سيف الدين صرغتمش الناصري وبدأ
فى بنائها فى شهر رمضان756هـ 1355 /م وانتهى من بنائها وافتتحها عام 757هـ \ 1356م وقد جعل األمير
صرغتمش هذه المدرسة وقفا على الفقهاء الحنفية ورتب لهم درسا للحديث النبوى واجرى لهم الرواتب النقدية والعينية
المختلفة  .لمزيد من التفاصيل عن هذه المدرسة راجع :المقريزي :الخطط ،مجلد  ،4ص .648 ،647
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This school is located in Cairo next to the Mosque of Ahmed Ibn Tulun. Prince Saif Al-Din
Sarghatmish Al-Nasiry bought and started building it in the month of Ramadan 756 AH /
1355 AD. Various cash and in kind salaries. For more details about this school see: AlMaqrizi: The Plans, Volume 4, pp. 647, 648.
.115  ص،4 ج، نزهة النفوس واألبدان فى تورايخ الزمان:) ابن حبيب16(
Ibn Habib: A picnic of souls and bodies in the history of time, part 4, p. 115
.46  ص،4 ج، الضوء الالمع:) السخاوى18(
El Sakhawy: Shiny Light, vol. 4, p. 46
.36  ص،4 ج:) المصدر نفسه19(

The same source: Part 4, p. 36
. 112  ص، معيد النعم:) السبكى20(
Al-Subki: Teaching Assistant, p. 112
) بنى هذه المدرســة الســلطان الصــالح نجم الدين أيوب والتى عرفت بىســمه فى بين القصــرين وكانت جزء من القصـر21(
الشـرقى الكبير بالقاهرة وقد رتب بها الصـالح دروسـا للفقهاء المنتمين لى المذاهب األربعة أما قبة السـلطان الصـالح فقد بنتها
: المقريزى: لمزيد من التفاصــيل راجع. زوجته شــجر الدر لدفنه بها عقب موته أثناء الحملة الصــليبية الســابعة على مصــر
.15 ،154  ص، المرجع السابق،حياة ناصر الحجى: راجع أيضا.486 ،485  ص،4  مجلد،الخطط
This school was built by Sultan Al-Saleh Najm Al-Din Ayoub, who was known by his name in
between Kasserine and was part of the Great Eastern Palace in Cairo. Egypt . For more details
see: Al-Maqrizi: The Plans, Volume 4, pp. 485, 486. See also: Hayat Nasser Al-Hajji, Previous
Reference, pp. 154, 15.
م دار الوثائق القومية1521 / هــــــــ917  محرم1 ) وثيقة وقف األمير الســــيفى طراباى بن عبد هللا من جانم بتاريخ22(
. 5  ص،5  ميكروفيلم رقم،271  حجة رقم،42 محفظة رقم
The Document of the Waqf of Prince Al-Saifi Tarabay bin Abdullah from Janem on Muharram 1, 917
AH / 1521AD, National Archives House, Portfolio No. 42, Hajjah No. 271, Microfilm No. 5, p. 5

،365  دار الوثائق القومية حجة رقم، م1360 / هـ760  ربيع آخر15 ) وثيقة وقف السلطان حسن بن قالوون بتاريخ23(
. 444  ص،8 ميكروفيلم رقم
The Document of the Waqf of Sultan Hassan bin Qalawun on the Spring of the Last 15 Rabi '760 AH /
1360 CE, National Archives House, argument No. 365, microfilm No. 8, p. 444

 ميكرفيلم،176 م دار الوثائق القومية حجة رقم1471 / هـ876  ذى الحجة1  بتاريخ: ) وثيقة وقف السلطان برسباي24(
. 124 ص،123 ص، 6 رقم
The Endowment Document of Sultan Barsbay: On the 1st of Dhul Hijjah 876 AH / 1471AD,
National Archives House of Hajjah No. 176, Microfilm No. 6, pp. 123, p. 124
، ؛ وثيقة وقف األمير السيفى أزبك األتابكى من ططخ124 ،123  ص، الوثيقة السابقة:) وثيقة وقف السلطان برسباي25(
،11  ميكروفيلم رقم،م1496 / هـ890 رمضان21  بتاريخ،191  حجة رقم،309  محفظة رقم،دار الوثائق اقومية
.30 ص
The Endowment Document of Sultan Barsbay: Previous Document, pp. 123, 124; The
Document of the Waqf of Prince Al-Saifi, Azbek Al-Atbaki of Tattakh, National Archives,
Portfolio No. 309, Hajjah No. 191, dated 21 Ramadan 890 AH / 1496AD, microfilm No. 11,
p. 30.
.111  ص،15 ج: ) الضوء الالمع26 (
Brilliant Light: Part 15, p. 111
م وكان من قراء الحديث المشهورين فى1373 / هـ775 ) ابراهيم بن موسي بن بالل بن عمران بن مسعود ولد عام27(
. 175  ص،1 ج، الضوء الالمع: السخاوى: راجع. ذلك الوقت
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Ibrahim bin Musa bin Bilal bin Imran bin Masoud was born in 775 AH / 1373 AD and was
one of the famous hadith readers of that time. Refer to: El-Sakhawy: Shining Light, Part 1, p.
175.
.48 ص،8 ج، المصدر السابق:) السخاوى28(
El-Sakhawy: Previous source, vol. 8, p. 48.
177  ص،8 ج:المصدر نفسه. ) 29(
The same source: c 8, p. 177
.177  ص،8 ج: ) المصدر نفسه30 (
The same source: c 8, p. 177.
.49  ص،8 ج، الضوء الالمع: ) السخاوى31 (
El Sakhawy: Shiny Light, vol. 8, p. 49
..53 ص،8 ج:  ) المصدر نفسه32 (
The same source: c 8, p. 53
 دار الوثائق القومية حجة، م1492 / هـ897  ربيع آخر21  ) وثيقة وقف االمير محمد بن المرحوم الزينى بتاريخ33 (
. 7  ص،9  ميكروفيلم رقم،42  محفظة رقم،183 رقم
The Document of the Waqf of Prince Muhammad ibn al-Marhum al-Zayni on Rabi` al-Akhir
on the 21st of Rabi` al-Akhir 897 AH / 1492AD, National Archives of Hajjah No. 183,
Portfolio No. 42, Microfilm No. 9, p. 7
.205  ص، المجتمع المصرى فى عصر المماليك، ) سعيد عبد الفتاح عاشور34 (
Saeed Abdel-Fattah Ashour, The Egyptian Society in the Mamluk Era, p. 205
.90  ص،14 ج، النجوم الزاهرة:؛ ابن تغرى بردى1031  ص،4 ج، السلوك فى معرفة دول الملوك: ) المقريزى35 (
Al-Maqrizi: Behavior in Knowledge of the Countries of Kings, Part 4, p. 1031; Ibn Taghara
Barada: The Bright Stars, vol. 14, p. 90.
، النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة:؛ ابن تغرى بردى70 ص،7 ج، السلوك فى معرفة دول الملوك: ) المقريزى36 (
راجع محمد جمال الشوربجى مجلس قراءة صحيح البخارى فى قلعة الجبل فى العصر المملوكى دورية كان.:290 ص،14ج
. 168 – 162  ص2013  ديسمبر22 التاريخية العدد
Al-Maqrizi: Behavior in the Knowledge of the Kings Countries, Part 7, p. 70; Ibn Taghira
Barada: The Bright Stars in the Kings of Egypt and Cairo, vol. 14, p. 290: Muhammad Jamal
Al-Shorbaji reviewed the Sahih Al-Bukhari Reading Council at the Citadel of the Mountain in
the Mamluk Era. The historical journal was December 22, 2013, pp. 162 - 168.
.178 ص،3 ج، ) نزهة النفوس واألبدان فى تواريخ الزمان37 (
Excursion of souls and bodies in the dates of time, Part 3, p. 178
 ص2002 1 تحقيق عبد السالم تدمرى المكتبة العصرية بيروت ط4 ) عبد الباسط الحنفى نيل االمل فى ذيل االمم ج38 (
15
Abdel-Baset Al-Hanafi, Gaining Hope in the Tail of Nations, Part 4, Abdel Salam Tadmari
Investigation, The Modern Library, Beirut, 1st edition 2002, p. 15
67  ص4 ) عبد الباسط الخنفى المرجع السابق ج39 (
Abdul Basit Al-Khanfy, op. C. 4 p. 67
168 - 162  محمد جمال الشوربجى المرجع السابق ص158  ص4 ) نيل االمل ج40 (
Nial Al-Amal, Vol. 4, p. 158, Muhammad Jamal Al-Shorbaji, op
. 256  ص،8 ج، الضوء الالمع: ) السخاوى41 (
El Sakhawy: Shiny Light, vol. 8, p. 256
. 54 ص،8 ج، ) المصدر نفسه42 (
The same source, vol. 8, p. 54
.180 ،3  ج،  الضوء الالمع: ) السخاوي43 (
Sakhawi: Shiny Light, vol. 3, 180
. 58  ص،6 ج، الضوء الالمع:) السخاوى44 (
El Sakhawy: Shiny Light, vol. 6, p. 58
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 ) كانت وظيفة المزمالتى تعنى انه الشخص الذى يساعد الناس فى الحصول على مياه الشرب داخل األسبلة وتنظيم45 (
أوقات فتحها واغالقها فى مختلف األوقات نهارا وليال حسب العادة وقتها وبشكل يحافظ على انتظام العمل داخل تلك
دار،م1459 / هـ864  جمادى األولى13  حجة وقف االمير يشبك الدودار بتاريخ: لمزيد من التفاصيل راجع. األسبلة
 المجتمع المصرى، سعيد عبد الفتاح عاشور. 7  ص،3  ميكروفيلم رقم،20  وثيقة رقم،121 الوثائق القومية حجة رقم
 المزمالتية فى مصر:؛ سمير حامد عبد الرحيم101  ص،1992 ، دار النهضة العربية، القاهرة، فى عصر المماليك
، قسم التاريخ كلية اآلداب جامعة القاهرة،هـ مجلة المؤرخ المصرى923 – 648 خالل عصر المماليك دراسة وثائقية
.222  ص،2017  يناير،50 عدد
The mismatchi function meant that he was the person who helps people obtain drinking water inside
the septum and organizing the times of opening and closing it at different times during the day and at
night, according to the usual time and in a manner that maintains the regularity of work inside these
sockets. For more details, refer to: The Hajj Endowment of the Emir clasping the Eldar on 13 Jumada
al-Awal 864 AH / 1459AD, National Archives Hajjah No. 121, Document No. 20, Microfilm No. 3, p.
7. Said Abdel-Fattah Ashour, The Egyptian Society in the Mamluk Era, Cairo, Arab Renaissance
House, 1992, p. 101; Samir Hamed Abdel Rahim: Almzmaliyyat in Egypt during the Mamluk era
documentary study 648-923 AH Journal of the Egyptian historian, Department of History, Faculty of
Arts, Cairo University, No. 50, January 2017, p. 222.

.63  ص، ) معيد النعم ومبيد النقم46 (
Demonstrator and herbicide, p. 63

. 133 ، 54  ص،8 ج، الضوء الالمع: ) السخاوى47 (
El Sakhawy: Shiny Light, vol. 8, pp. 54, 133
حجة، دار الوثائق القومية، م1409 / هـ812  محرم7 بن عبد هللا الصرغتمشي فى: ) وثيقة وقف االمير الشبلي كافور48 (
.15  ص،16  ميكروفيلم رقم،76 رقم
The Document of the Endowment of Prince Al-Shibli Kafour: Bin Abdullah Al-Saraghtamchi
on 7 Muharram 812 AH / 1409AD, National Archives House, Hajjah No. 76, Microfilm
No. 16, p. 15.
 حجة رقم،22 محفظة رقم،  دار الوثائق القومية،1463 / هـ868  شوال18  ) وثيقة وقف األمير عبد العزيز بتاريخ49 (
. 4  ص،4  ميكروفيلم رقم،142
Prince Abdul Aziz Endowment Document on Shawwal 18 Shawwal 868 AH / 1463, National
Archives, Portfolio No. 22, Hajjah No. 142, Microfilm No. 4, p. 4
،72  حجة رقم، م1476 / هـ872  ربيع أول29  ) وثيقة وقف السيفى تغري برمش الشمسي نائب القلعة بتاريخ50 (
. 12 ص،11  ميكروفيلم رقم،39 محفظة رقم
The Waqf al-Saifi document seduces the blink of the sun, the deputy of the castle, on the 29th
Rabi` Awal 872 AH / 1476AD, Hajjah No. 72, Portfolio No. 39, Microfilm No. 11, p. 12
 ص، 6  ميكروفيلمرقم، 176 م حجة رقم1471 / هـ م876  ذى الحجة عام1  ) وثيقة وقف السلطان برسباي بتاريخ51 (
. 124 ، 123
The Document of the Waqf of Sultan Sultan Barsbay on 1 Dhul Hijjah in 876 AH / 1471 CE,
Hijjah No. 176, Microfilm No. 6, pp. 123, 124
هـ890  رمضان21  بتاريخ،191  حجة رقم،309  محفظة رقم، ) وثيقة وقف األمير السيفى أزبك األتابكي من ططخ52 (
،58  حجة رقم،15  محفظة رقم، ؛ وثيقة وقف األمير سودون بن عبد هللا من زادة30  ص،11  ميكروفيلم رقم،م1485 /
..12  ص،16 ميكروفيلم رقم
The Document of the Waqf of Prince Al-Saifi Azbak Al-Atbaki from Tattakh, Portfolio No.
309, Hajjah No. 191, dated 21 Ramadan 890 AH / 1485 CE, microfilm No. 11, p. 30; The
Document of the Prevention of Prince Soudon bin Abdullah from Zada, Portfolio No. 15, Hajjah
No. 58, Microfilm No. 16, p. 12.
،222  حجة رقم،350  محفظة رقم،  م1497 / هـ903  ) وثيقة وقف الزينى عبد هللا الزمام بتاريخ جمادى األولى53 (
.55  ص،10 ميكروفيلم رقم
The Endowment Document, Al-Zaini Abdullah Al-Zammam, on Jumada Al-Awwal 903 AH / 1497
CE, Portfolio No. 350, Hajjah No. 222, Microfilm No. 10, p. 55.

 ميكروفيلم،85  حجة رقم، م1517 / هـ923  شعبان23  ) وثيقة وقف األمير الصفوى الالال المكى األشرفى بتاريخ54 (
.16 رقم
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The Document of the Waqf of the Safavid Prince Lalla Makki Al-Ashrafi on 23 Shaban 923
AH / 1517AD, Hajjah No. 85, Microfilm No. 16.
 الدولة الفاطمية فى مصر: أيمن فؤاد سيد: راجع43  ص، الوثيقة السابقة،  ) وثيقة وقف أبي الفتح محمد ولد السلطان55 (
.2007 ، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،تفسير جديد
The Waqf Document of Abi al-Fath Muhammed Ould al-Sultan, Previous Document, p. 43 See:
Ayman Fouad Sayed: The Fatimid State in Egypt A New Interpretation, Egyptian-Lebanese
House, Cairo, 2007
 ) تقع هذه الخانقاه فى شمال القاهرة وقد بناها األمير الناصر محمد بن قالوون فى بركة الجب وقد قام القاضى بدر56 (
، الخطط: ( المقريزى:لمزيد من التفاصيل عن الخانقه الناصرية راجع. الدين محمد بن جماعة لتدريس الحديث وقراءته فيها
. 767  ص،4 مجلد
This khanqah is located in the north of Cairo and was built by Prince Nasser Muhammad bin Qalawun
in Barakat al-Jeb. Judge Badr al-Din Muhammad bin Jama’ah had taught and read the hadith in it. For
more details about the Nasir Khannaqah see:

 دار،  األوقاف والحياة االجتماعية فى مصر: محمد محمد أمين:راجع أيضا. 769  ص،4  مجلد: ) المواعظ واالعتبار57 (
 ج اوقاف بارشيف340  وثيقة وقف السلطان طومان باى وثيقة رقم.142 ،140  ص،1980 ، القاهرة،النهضة العربية
416  ص2 مكتبة وزارة االوقاف المصرية نقال عن عماد بدر الدين اوغازى المرجع السابق مجلد
 ميكروفيلم رقم،85  دار الوثائق القومية حجة رقم،1517 /هـ923  شعبان32  بتاريخ: ) وثيقة وقف الصفوى الالال58 (
. 8 ص،16
Sermons and Consideration: Volume 4, p. 769. See also: Muhammad Muhammad Amin: Endowments
and Social Life in Egypt, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1980, pp. 140, 142. Document of the Waqf
of Sultan Toman Bay, Document No. 340 C, Endowment in the Archives of the Ministry of
Endowments Library Quoted from Imad Badr al-Din Oghazi, previous reference, Vol. 2, p. 416

 دار الوثائق القومية حجة،م1492/ هـ897  ربيع آخر20  األمير محمد بن المرحوم الزينى فى: ) راجع وثائق وقف59 (
م1471 / هـ876  ذى الحجة1  بتاريخ،؛ وثيقة وقف السلطان برسباي9  ميكروفيلم رقم،42 محفظة رقم،183 رقم
 ربيع29  تاريخ، ؛ وثيقة وقف األمير الزينى عبد اللطيف الزمام124  ص،6  ميكروفيلم رقم،176  محفظة رقم،
؛ وثيقة وقف األمير الشبلي كافور بن عبد هللا12  ص،172  حجة رقم،39 محفظة رقم، م1476 / هـ872 ،أول
. 15  ص،16  ميكروفيلم رقم،76  حجة رقم، م1409 / هـ812  محرم7 الصرغتمشي فى
Refer to Waqf documents: Prince Muhammad ibn al-Marhum al-Zaini on the last 20 Rabi`s,
897 AH / 1492 CE, National Archives House, Hajjah No. 183, Portfolio No. 42, Microfilm
No. 9; The Endowment Document of Sultan Barsbay, dated 1 Dhul Hijjah 876 AH / 1471 CE,
Portfolio No. 176, Microfilm No. 6, p. 124; The Endowment Document of Prince Al-Zaini
Abdul Latif Al-Zmam, dated Rabi 'Awal 29, 872 AH / 1476 CE, Portfolio No. 39, Hajjah No.
172, p. 12; The Document of the Endowment of Prince Al-Shibli Kafour bin Abdullah AlSarghatmchi on Muharram 7, 812 AH / 1409AD, Hajjah No. 76, Microfilm No. 16, page 15

؛ وثيقة وقف األمري السيفي12  ص، الوثيقة السابقة، ) وثيقة وقف األمري تغرى بردي بن عبد اهلل60 (
1360/ هـ760  ربيع آخر15  بتاريخ،؛وثيقة وقف االمير الناصر محمد بن قالوون30  ص، الوثيقة السابقة،األتابكى
. 444  ص،8  ميكروفيلم رقم،365  حجة رقم،م
The Endowment Document of Prince Tigraya Bardi Bin Abdullah, Previous Document, P.12. The
Document of the Waqf of Prince Al-Saifi Al-Atbaki, the previous document, p. 30; The Document of
the Waqf of Prince Al-Nasir Muhammad bin Qalawun, dated 15 Rabi` al-Akhir 760 AH / 1360 CE,
argument No. 365, microfilm No. 8, p. 444.

. 13  ص، الوثيقة السابقة، ) راجع وثيقة وقف األمير سيف الدين بن قراجا بن عبد هللا الحسنى61 (
Refer to the document of the endowment of Prince Saif Al-Din Bin Garajah Bin Abdullah Al-Hosni,
Previous Document, P.13
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