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إِ ْشــكالِيَّةُ نِســب ِة الْم ْخطُـ ِ
ـوط ال َْعـ َـرِِّب ،كتــاب( :ترمجــة ثغــر دميــاط ومــا وقــع
َْ َ
هبــا مــن عهــد نــوح عليــه الســام إىل آخــر دولــة الــرك) أََنُو َذ ًجــا
د.حممود حممد السيد خلف

ملخص البحث
هــذا البحــث -املوجــز -يعــاجل قضيــة مــن أهــم قضــااي الـراث املخطــوط ،إنــه يلقــي بعــض
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ـذت مــن كتــاب:
ب إىل غــر ُم َؤلفــه .وقــد اختـ ُ
الضــوء علــى إ ْشــكاليَّة ن ْســبَة الْ َم ْخطـُـوط الْ َعـ َـرِِّ
(ترمجــة ثغــر دميــاط ومــا وقــع هبــا مــن عهــد نــوح عليــه الســام إىل آخــر دولــة الــرك) أََنُو َذ ًجــا.
وهــذا الكتــاب قــد نُســب إىل كمــال الديــن حممــد بــن طلحــة بــن حممــد بــن احلســن القرشــي
ِ
ِِ
الســابع والعشـرين من رجب حبلب ســنة (256هـ4521/م) ،وأحد أعالم
ب ،املُتَوىف ف ّ
النَّصْي ّ
ابرز يف الفكــر
دور ٌ
الدولــة األيوبيــة (846-765ه ــ0521-1711/م) ،والــذي كان لــه ٌ
ـت بــه وأببــرز
اإلســامي ،وصاحــب كتــاب( :نفائــس العناصــر جملالــس امللــك الناصــر) .فعرفـ ُ
قدمت األدلة العلمية اليت تثبت أن املخطوط املذكور مل يكن من أتليفه
شــيوخه وتالمذته .مث
ُ
بــل مــن أتليــف العالمــة املقريــزي.
تقــي الديــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن حممــد ،املتــوىف عــام548( :هــ3441/م)،
وهــو جــزء مــن كتابــه املشــهور (املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر) .غــر أين مل أقــف علــى
ِِ
ـي ،رمبــا يكــون تعمـ ًـدا لغايــة جتاريــة أو
الدافــع احلقيقــي وراء نســبة هــذا املخطــوط إىل النَّصْيـ ّ
ـتباها أو غفلــة أو جهـ ًـا أو غريهــا.
نفســية ،أو اشـ ً
ِِ
ب -ثغر دمياط -املقريزي.
الكلمات املفتاحية :املخطوط -التحقيق -النَّصْي ّ
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The Problematic Relation of Arabic Manuscripts,
Al-Nusseibi as a model
Dr. Mahmoud Mohamed El Sayed Khalaf
Researcher in History and Islamic Civilization, Al-Azhar
University, Cairo

Abstract

This brief paper addresses one of the most important
issues of our intellectual and cultural heritage.
It sheds some light on the problem of relation of the Arabic
manuscripts to their author. It was taken from Kamal Al-Din
Muhammad Ibn Talha Ibn Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Qurashi
Al-Nusseibi, who died on the 27th of Rajab in Aleppo (652
AH/1254 CE) and one of the well known people of the Ayyubid
state (567 648 AH/1171-1250) who had an important role in
Islamic thought, and the author of the book: “Qualities of the
elements of King Al-Nasser councils”. The book: “The History
of the ruins of Damietta and what was happening from the
era of Noah to the last state of the Turk”. was attributed to
him by mistake. I introduced him and his most prominent
elders and students. Then, I presented the scientific evidence
that the manuscript was not written by him but it was written by
Al-Maqrizi (Taqi Al-Din Ahmad Bin Ali Bin Abdul Qadir Bin
Muhammad), died in (845 AH/1443 AD), which is part of his
famous book “Preaching and thoughtfulness of mentioning
the plans and the remains”. But I did not confirm the real
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motive behind the relation of this manuscript to Al-Nussaibi,
it may be intentional for a commercial or psychological end,
or even the suspicion, negligence, ignorance or another
intention.
Keywords: Manuscripts, verification, Ai Nassibi, the Gap
of Damietta, Al-Maqrizi.
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املقدمة
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ِ
ني ،وبعــد :فــإن اإلســام
ـن ،و َّ
الصـ َـاةُ َو َّ
السـ َـا ُم َعلَــى أَ ْشـَـرف الْ ُم ْر َســل َ
ب الْ َعالَمـ َ
الَ ْمـ ُـد َّل َر ِّ
اللُ الَّ ِذيـ َـن
قــد اهتــم ابلعلــم
اهتمامــا ابلغًــا ،فرفــع مــن شــأن العلمــاء ،قــال تعــاىل﴿ :يـَْرفَـ ِع َّ
ً
آمنُـوا ِمْن ُكــم والَّ ِذيــن أُوتُـوا الْعِْلــم درجـ ٍ
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َولِيـُْنـ ِـذ ُروا قـَْوَم ُهـ ْـم إِ َذا َر َجعُـوا إِلَْي ِهـ ْـم لَ َعلَّ ُهـ ْـم َْيـ َذ ُرو َن﴾( ،)٢بــل إنــه مــن املســتحب أن يدعــو اإلنســان
ب ِزْدِن ِع ْل ًمــا﴾( .)٣ويطــول يب املقــام لــو
﴿وقُـ ْـل َر ِّ
ربــه هبــذا الدعــاء احملبــب إىل قلــب كل مؤمــن َ
ـت كل آايت القــرآن الكــرمي الــي تدعــو إىل العلــم ،وحتــث علــى التفكــر والنظــر يف ملكــوت
تتبعـ ُ
الســماوات واألرض.
السـنَّة النبويــة تدعــوان إىل التعلــم ،وإذا كانــت اجلنــة هــي الغايــة الــي يتمناهــا كل
مث جــاءت ُ
مســلم ويرجوهــا كل مؤمــن ،لــذا فقــد دعــاان نبينــا حممــد صلــى هللا عليــه وســلم إىل التعلــم ،فقــال:
«مــن س ـلَك طَ ِري ًقــا يطْلُـ ِ
ِ
الل بِـ ِـه طَ ِري ًقــا إِ َل ْ ِ
ضـ ُـع
ـب فيـ ِـه ِع ْل ًمــاَ ،س ـلَ َ
َْ َ َ
الَنَّــةَ ،وإِ َّن الْ َم َلئ َك ـةَ لَتَ َ
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السـ َـم َوات َو ْال َْر ِ
اليتَــا ُن ِف
ضَ ،حـ َّـى ْ
صنَـ ُـعَ ،وإنـَّـهُ لَيَ ْس ـتـَ ْغفُر ل ْل َعــال َمـ ْـن ِف َّ
َجن َحتـََهــا ِر ً
ضــا بـَـا يَ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ضــل الْ َق َمـر لَيـْلَـةَ الْبَـ ْدر َعلَــى َســائر الْ َك َواكــب،
ضـ َـل الْ َعــال َعلَــى الْ َعابــد َك َف ْ
َجـ ْـوف الْبَ ْحـرَ ،وإن فَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوإِ َّن الْعُلَ َمــاءَ ُهـ ْـم َوَرثَـةُ ْالَنْبِيَــاء ،إ َّن ْالَنْبِيَــاءَ َلْ يـَُوِّرثُـوا دينَـ ًـارا َوَل د ْرَهًــا َوإَّنـَـا َوَّرثُـوا الْع ْلـ َـم ،فَ َمـ ْـن
ظ َوافِـ ٍر»( .)٤بــل كان حيــث أصحابــه صلــى هللا عليــه وســلم علــى التعلــم ،فقــال:
َخـ َذ ِبَـ ٍّ
َخـ َذهُ أ َ
أَ
ِ ُّ ِ ()٥
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللُ بــه َخي ـًْـرا يـَُف ّق ْهــهُ ِف ال ّديـ ِنَ ،وإَّنـَـا الع ْلـ ُـم بلتـََّعلـم»  ،والعلــم مــن أهــم األشــياء الــي
«مـ ْـن يـُ ِرد َّ
َ
ِ
ـات
تنفــع اإلنســان بعــد موتــه ،أخــران بذلــك رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،فقــال« :إ َذا َمـ َ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ ٍ ِ
ِ
ِْ
صالِـ ٍـح يَ ْدعُــو
ص َدقَــة َجا ِريـَـة ،أ َْو ع ْلـ ٍم يـُنـْتـََفـ ُـع بِــه ،أ َْو َولَــد َ
النْ َســا ُن انـَْقطَـ َـع َع َملُــهُ إَِّل مـ ْـن ثـَ َـاثَ :
()٦
لَــهُ» .
إن العلــم الــذي يطلبــه اإلســام؛ هــو كل علــم انفــع للبشـرية ،بــل هــو -كمــا يقــول أحــد
الباحثــن املعاصريــن( :-العلــم الــذي يقبــل املســلم عليــه ،ويســتفتح أبوابــه بقــوة ،ويرحــل لطلبــه
علمــا معينًــا حمــدود البدايــة والنهايــة .فــكل مــا يوســع منــادح
مــن أقصــى املشــارق واملغــارب ،ليــس ً
النظــر ،ويزيــح الســدود أمــام العقــل النهــم إىل مزيــد مــن العرفــان ،وكل مــا يوثــق صلــة اإلنســان
ـادا أبعــد مــن الكشــف واإلدراك ،وكل مــا يتيــح لــه الســيادة يف العــامل،
ابلوجــود ،ويفتــح لــه آمـ ً
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والتحكــم يف ق ـواه ،واإلفــادة مــن ذخائــره املكنونــة ،ذلــك كلــه ينبغــي التطلــع لــه والتضلــع فيــه،
وجيــب علــى املســلم أن أيخــذ بســهم منــه)(.)٧
وعلــى ذلــك فقــد قســم بعــض العلمــاء -وأييت يف مقدمتهــم العالمــة ابــن خلــدون(-)٨
العلــوم يف اإلســام إىل قســمني رئيســن ،أوهلمــا :العلــوم النقليــة ،ومنهــا :علــم القـراءات ،وعلــم
أيضــا -علــوم اللغــةالتفســر ،وعلــم احلديــث ،وعلــم الفقــه وأصولــه ....إخل ،ويدخــل فيهــا ً
العربيــة ،مثــل :علــم النحــو ،وعلــم الصــرف ،وعلــم العــروض والقـوايف ....إخل .اثنيهمــا :العلــوم
العقليــة ،ومنهــا :علــم الطــب ،وعلــم الكيميــاء ،وعلــم الفلــك ...إخل.
وقــد بــذل املســلمون أقصــى جهدهــم يف دراســة هــذه العلــوم وتدوينهــا حــى حــازوا قصــب
الســبق يف ذلــك بــن األمــم ،بــل ال تعجــب إذا قلــت :إن طــاب العلــم يف أورواب يف العصــور
الوســطى كانـوا يرحلــون إىل العــامل اإلســامي لدراســة هــذه العلــوم علــى يــد أســاتذهتم املســلمني.
وكان طالــب العلــم يف اإلســام يبــدأ حياتــه حبفــظ القــرآن الكــرمي ،مث يتبــع ذلــك بدراســة
فهمــا
الس ـنَّة النبويــة ،والبــد لــه مــن دراســة علــوم اللغــة العربيــة ،كــي يســتطيع أن يفهــم دينــه ً
ُ
صنَّــف فيــه.
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ـت
صنَّفــات الــي آلــت إلينــا مــن أســافنا صانعــي الثقافــة اإلســامية العربيــة عرفـ ُ
وهــذه املُ َ
()٩
ابســم (املخطوطات) ؛ وهو تراث جدير أبن نقف أمامه وقفة اإلكبار واإلجالل ،مث نســمو
برؤوســنا يف اعتـزاز وشــعور صــادق ابلفخــر والغبطــة والكــرايء.
وأعلــم أن حتقيــق النصــوص إمنــا يهــدف إىل تقــدمي نــص صحيــح مطابــق ملــا كتبــه املؤلِــف
مــا اســتطاع ِ
ـبيل .أمــا إذا حتقــق وصــول النســخة الــي كتبهــا املؤلِــف خبطــه،
احملقــق إىل ذلــك سـ ً
ِ
للمحقــق أهنــا آخــر مــا ارتضــاه لكتابــه ،فــا فائــدة ألي نســخة أخــرى منتســخة عنهــا أو
وثبــت
ِ
ِ
ٍ
ـص ملؤلــف مــا سـواءٌ أكان ذلــك بوصــول
مــن غريهـ
للم َحقــق املَُدقــق ثبــوت نَـ ٍّ
ـا .وحــن يتحقــق ُ
ِ
نســخة املؤلف اليت خبطه ،أم اجتماع النســخ املعتمدة على قراءة واحدة أو أي وســيلة أخرى،
فــإن واجــب امل َح ِقــق حيتــم عليــه إثبــات ذلــك النــص(.)١٠
ُ
علــى أنــه ممــا يُؤســف لــه أنــه قــد وقــع يف تراثنــا -واحلــق يقــال :-إن بعــض العلمــاء أو
النســاخ -علــى مــدى العصــور -رمبــا يقومــون -يف كثــر مــن األحيــان -بنســبة الكتــاب إىل غــر
جهل
ـتباها أو غفلة أو ً
صاحبه ،وســبب ذلك رمبا يكون ً
تعمدا لغاية جتارية أو نفســية ،أو اشـ ً
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أو غريهــا .كمــا أن مــن الكتــب مــا ســقط منــه اســم مؤلفــه لعوامــل طبيعيــة كالرطوبــة واألرضــة،
أو غــر طبيعيــة كحــذف اســم املؤلــف ووضــع اســم آخــر موضعــه(.)١١
لــذا ،كانــت أول خطــوة خيطوهــا امل َح ِقـ ِـق يف الـراث الفكــري اإلســامي ،ال بــد أن تكــون
مصحوبــة ابحلــذر ،فليــس يكفــي أن جنـ ُـد عنـوان الكتــاب واســم مؤلفــه يف ظاهــر النســخة -أو
النُســخ -لتحكــم أبن املخطوطــة مــن مؤلفــات صاحــب االســم املثبــت ،بــل ال بــد مــن إج ـراء
حتقيــق علمــي يطمئــن معــه الباحــث إىل أن الكتــاب نفســه صــادق النســبة إىل مؤلِفــه .يضــاف
إىل ذلــك ،أنــه ليــس مــن األمــر اهلــن أن نؤمــن بصحــة نســبة أي كتــاب -كان -إىل مؤلِفــه،
وال ســيما الكتــب اخلاملــة الــي ليــس هلــا شــهرة ،فيجــب أن تـَُعــرض هــذه النســبة علــى فهــارس
املكتبــات وكتــب الرتاجــم ،لنســتمد منهــا اليقــن أبن هــذا الكتــاب صحيــح االنتســاب(.)١٢
ومن أبرز األمثلة على صعوبة نسبة الكتاب إىل ُم َؤلِفه احلقيقي ،خمطوط حيمل عنوان:
(كتــاب ترمجــة ثغــر( ١٣دميــاط( )١٤ومــا وقــع هبــا مــن عهــد نــوح عليــه الســام إىل آخــر دولــة
الــرك ،مــن كتــاب العناصــر جملالــس امللــك الناصــر ،رمحــه هللا ،آمــن) .وهــو موجــود يف مكتبــة
هوتــون جبامعــة هارفــارد ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة .وهــو يتكــون مــن ( )35لوحــة ،وقــد
كتــب خبــط النســخ اجلميــل ،وابملــداد األســود واألمحــر .ويبلــغ متوســط عــدد األســطر يف كل
ـطرا ،مــع وجــود بعــض التعليقــات الــي كتبــت علــى الصفحــة اليســرى يف بعــض
صفحــة ( )91سـ ً
الورقــات .واملخطــوط يوجــد بــه نقــص يف ورقتــن مــن منتصفــه.
وقــد جــاء يف أولــه( :بســم هللا الرمحــن الرحيــم ،وبــه نســتعني ،هــذا جممــوع حســن مــن كالم
الشــيخ اإلمــام العــامل الصــاحل تقــي الديــن املقريــزي الشــافعي املصــري رمحــه هللا تعــاىل ،ورضــي
عنــه -منــه ممــا يتعلــق بثغــر دميــاط احملــروس).
وجــاء يف آخــره( :انتَهــى َمــا يتِ َعلــق بثغَــر ِد ْميَــاط ِمـ َـن َكالَم الشــيخ تَِقــي الديــن امل َقريـَـزي
ْ
الشــافِعي املصــري َرمح ـةَ هللا َعليَــهَ ،واحلمـ ُـد هلل وحــده ،مت).
َ
َ

ِ
ب:
نبذة خمتصرة عن النَّص ْيِ ّ

املخطــوط كمــا يبــدو مــن عنوانــه هــو جــزء مــن كتــاب( :نفائــس العناصــر جملالــس
امللــك الناصــر) ،أليب ســامل كمــال الديــن حممــد( )١٥بــن طلحــة بــن حممــد بــن احلســن القرشــي
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الن ِ
َّصيـ ِـي( )١٦العــدوي الشــافعي( ،)١٧ولِــد ابلعمريــة ،مــن قــرى نَ ِ
صْيبِــن( ،)١٨ســنة اثنتــن ومثانــن
ْ
َ
ْ
ُ
ّ
ومخسمائة (6811م) .وتف ّقه ،وبرع ِف املذهب الشافعي( .)٩١ومسع بنـَْي َسابُور( )٢٠من :الْ ُم َؤيَّ ِد
ُّ ِ ()٢١
الط
الشــعريّة( .)٢٢وح ـ ّدث حبلــب( ،)٢٣ودمشــق( )٢٤وغريمهــا.
وسـ ِّـي  ،وزينــب ّ
()٢٥
ترســل عــن
وكان ص ـ ْد ًرا ُمعظّ ًمــا ،حمتشـ ًـما ،عارفًــا ابملذهــب واألصــول واخلــاف
(ّ . )٢٦
وتزهــد ،وانعــزل عــن النّــاس  .وكان َذهابــه إىل
امللــوكّ ،
وول الــوزارة بدمشــق يومــن مثّ تركهــاّ ،
()٢٧
ِ
ُخراســان ِف طلــب الع ْلــم ،وانظـ َـر هبــا .
روى َعْنــهُ :ال ّدمياطـ ّـي( ،)٢٨وابــن احللوانيّــة( ،)٢٩وجمــد ال ّديــن ابــن العــدمي( ،٣٠ومجــال ال ّديــن
()٣١
ـري املقــرئ( ،)٣٢ومجاعــة غريهــم(.)٣٣
ابــن ْ
الُوخــي  ،وشــهاب ال ّديــن الكفـ ّ
وقــد ذكــر بعــض املؤرخــن يف أحــداث ســنة مثـ ٍ
ـان وأربعــن ومخســمائة (3511م) أن ابــن
اب وملبـ ٍ
ـوب قطنيًّــا .وكان يســكن
طلحــة قــد
()٣٤خــرج عــن مجيــع مــا لــه مــن مماليــك ودو ّ
ـوس ،ولبــس ثـ ً
األمينيّــة فخــرج منهــا واختفــى ،ومل يـُْعلَــم مبكانــه .وســبب ذلــك أ ّن الســلطان النّاصــر صــاح
الديــن األيــويب (985-235هــ3911-7311/م) عيّنــه للــوزارة وكتــب تقليــده ،فكتــب ُهـ َـو
إىل النّاصــر يعتــذر(.)٣٥
الضــال ،وعمــل دائــرة و ّادعــى
قــال أحــد املؤرخــن( :وقــد دخــل ِف شــيء مــن اهل ـَ َذ َين و ّ
ِ
ِ
الســامة ِف ال ّديــن .ولعلّــه إن شــاء
الســاعة ،نســأل هللا ّ
أنـّـه يســتخرج منهــا علــم()٣٦الغيــب وعلــم ّ
هللا -رجــع عــن ذلــك) .

املنجم:
ويبدو أنه قد رجع ابلفعل ،ويؤيد ذلك قوله يف ّ
ـج ـ ـ ـ ــم يف الق ـ ــضاي ـ ـ ــا حب ـ ـ ـ ـك ـ ــم حـ ـ ــازم ف ـ ـ ـ ـ ــاردد ع ـ ـ ـ ـ ــلي ـ ـ ـ ـ ـ ــه
إذا ح ـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم املن ـ ـ ـ ّ
()٣٧
فـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس بع ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــا هللا ق ـ ـ ـ ـ ـ ــاض فـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـلّـ ــدنـ ـ ـ ـ ــي وال تــرك ـ ــن إل ـ ـ ـيـ ـ ــه
أيضا:-وله ً
ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وك ـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ــور إىل اإلل ـ ــه وسلّـ ـ ـ ـ ــم
ال ت ـ ــركن ـ ـ ـ ّـن إلـ ـ ــى مقـ ـ ـ ـ ــال من ـ ـ ـ ّ
()٣٨
واعل ـ ـ ـ ـ ـ ــم أبنّــك إن جعلـت لكـوكـ ــب تدب ــري حـ ـ ــادث ـ ــة فلس ـ ــت مبسلـ ــم
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مؤلفاته:
ألف النصييب كثري من الكتب ،من أشهرها:
صيل املرام ِف تـ ْف ِ
َْت ِ
الصيام.
ضيل َّ
الص َلة على ّ
َ
اجلفر اجلامع ومصباح النُّور الالمع.
ال ّد ّر املنظم ِف ِال ْسم األعظم.
ِ
الص َفات.
زبدة املصنفات ِف األمساء َو ّ
ضائِل األصحاب واآلل.
زبدة الْم َقال ِف فَ َ
العقد الفريد ل ْلملك السعيد.
الر ُسولصلى هللا عليه وسلم.
مطَالب السول ِف َمنَاقِب َّ
ِ
ِ
الصالح.
م ْفتَاح الْ َفالح ِف ْاعت َقاد أهل ّ
ِ
ص َلح الدَّين األيويب(.)٣٩
نفائس العناصر جملالس الْملك النَّاصر؛ َ
ِ
الســابع والعش ـرين مــن رجــب حبلــب ســنة (256هــ4521/م) ،وقــد جــاوز
ت ـُ ُـويف ف ّ
الســبعني.
ّ

دراسة املخطوط:

أمــا عــن خمطــوط (نفائــس العناصــر جملالــس الْملِــك الن ِ
َّاصــر) وهــو موضــوع هــذا البحــث
املوجــز ،فقــد ألفــه الن ِ
َّصيــي كمــا ذَكــر هــو يف مقدمــة الكتــاب إبشــارة مــن الســلطان صــاح
الديــن األيــويب (985-235هــ3911-7311/م) .ورتبــه علــى :مقدمــة ،وأربــع قواعــد.
املقدمــة :يف الغــرض املطلــوب منــه .القاعــدة األوىل :يف األخــاق .والثانيــة :يف الســلطة.
والثالثــة :يف الش ـريعة .والرابعــة :يف تكملــة املطلــوب.
وقــد وصلنــا -حبمــد هلل تعــاىل -هــذا الكتــاب ،بــل وتوجــد منــه عــدة نســخ خطيــة،
منهــا :نســخة يف مكتبــة املتحــف الربيطــاين يف مدينــة لنــدن إبجنل ـرا حتــت رقــم (،)٤٠()0351
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ونســخة يف مكتبة ويل الدين يف اســتانبول برتكيا حتت رقم ( ،)٤١()8462ونســختني يف معهد
املخطوطــات العربيــة ابلقاهــرة ،أوهلمــا حتــت رقــم ( )812أدب ،واثنيهمــا حتــت رقــم ()3932
أدب(.)٤٢
واملخطــوط ُكتــب بقلــم نســخي جيــد ،وهــو مشــكول (مضبــوط) ،كتبهــا حممــد بــن شــكر
املالكي ،حوايل سنة (477هـ3531/م) ،وصفحة العنوان مزوقة ،والنسخة مقابلة ،وهبا نظام
التعقيبــة ،وأثــر أكل األرضــة واضــح يف بعــض صفحاتــه العليــا .متوســط عــدد األســطر(،)51
مقــاس  5.42×81ســم .وقــد جــاء يف أولــه( :احلمــد هلل الــذي فضــل ملــوك األانم علــى كثــر
مــن عبــاده تفضيـ ًـا ،وجعلهــم مــن ح ـوادث األايم يف آفــاق بــاده ظـ ًـا ظليـ ًـا ،وأوضــح ملــن
اكتنفــه منهــم بعنايتــه ...وبعــد :فــإن أوىل مــا تطلعــت إليــه أفــكار امللــوك )....وجــاء يف آخــره:
(جنــز ...علــي يــد العبــد ...عبــد الرمحــن بــن الصفــي ....وذلــك يــوم االثنــن املبــارك النصــف
مــن شــهر رمضــان ســنة مخــس ومخســن ومثامنائــة (1541م)).

َمن مؤلِف خمطوط (ثغر دمياط)؟!

بعــد أن ثبــت لدينــا ابلدليــل صحــة نســبة خمطــوط (نفائــس العناصــر جملالــس الْ َملِــك
ِ
ِ
ِِ
ـي
النَّاصــر) ملُؤلفــه أيب ســامل كمــال الديــن حممــد بــن ِطلحــة بــن حممــد بــن احلســن القرشــي النَّصْيـ ّ
أيضــا؟ أو بصيغــة
العــدوي الشــافعي ،فهــل أســتطيع القــول :إنــه مؤلــف كتــاب (ثغــر دميــاط) ً
أخــرى :هــل كتــاب (ثغــر دميــاط) ُمقتبــس ابلفعــل مــن كتــاب (نفائــس العناصــر) كمــا جــاء يف
غــاف املخطــوط؟!.
ِ
ِِ
ـي.
يبــدو يل أن هنــاك خط ـأً و ً
اضحــا ،أو حتريــف بـ ّـن يف نســبة هــذا الكتــاب للنَّصْيـ ّ
فالكتــاب ليــس مــن أتليفــه بــل مــن أتليــف شــخص آخــر .وهنــاك كثــر مــن األدلــة تثبــت صحــة
ذلــك:
ـت -ابلفعــل -علــى خمطــوط (نفائــس العناصــر) املوجــود يف معهــد
ً
أول :أنــي قــد أطلعـ ُ
املخطوطــات العربيــة ابلقاهــرة ،ومل أعثــر فيــه مــن قريــب أو بعيــد علــى الــكالم املوجــود يف كتــاب
(ثغــر دميــاط).
قــد يدعــي البعــض ،أنــه رمبــا توجــد نســخ أخــرى مــن هــذا املخطــوط مل يتســن يل االطــاع
عليهــا ،ورمبــا يكــون الــكالم عــن (ثغــر دميــاط) قــد ورد فيهــا.
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أيضــا قــول جمانــب للص ـواب؛ ألن مجيــع املصــادر الــي ذكــرت هــذا
أقــول :إن هــذا ً
ـرحا ملــا ورد فيــه ،مل تذكــر شــيئًا عــن ذكــره (ثغــر دميــاط) .وممــا يقــوي
املخطــوط ،وقدمــت شـ ً
ذلــك الـرأي ويعضــده ،أن مؤلــف كتــاب (نفائــس العناصــر) قــد نــص يف مقدمــة كتابــه املذكــور
علــى منهجــه يف الكتابــة ،وعمــا تضمنــه الكتــاب مــن فصــول ،وهــي بعينهــا الــي وصلــت إلينــا يف
كتابــه املذكــور ،ففصــول الكتــاب مطابقــة ملــا ورد يف املقدمــة ،واملؤلِــف مل يشــر إىل أن الكتــاب
حيتــوي علــى عــدة أج ـزاء.
وبنــاء علــى ذلــك؛ فــإن الــكالم املذكــور يف خمطــوط (ثغــر دميــاط) مل يــرد لــه أصــل يف كتــاب
(نفائس العناصر) املوجود بني أيدينا اآلن.
اثنيًــا :أن مؤلِــف خمطــوط (ثغــر دميــاط) قــد ذكــر يف مقدمــة كتابــه أنــه اختصــره مــن كالم
املقريــزي ،ونــص كالمــه( :هــذا جممــوع حســن مــن كالم الشــيخ اإلمــام العــامل الصــاحل تقــي الديــن
ِِ
ـي -كمــا
املقريــزي) ،فــإذا تذكـران أن املقريــزي قــد تــويف يف ســنة (548هــ1441/م) ،وأن النَّصْيـ ّ
ورد يف ترمجتــه منــذ قليــل -قــد تــويف يف ســنة (256هــ4521/م) ،فمعــى ذلــك أنــه يســتحيل
ِِ
ـي قــد نقــل كالم املقريــزي ،ألنــه ببســاطة شــديدة قــد تــوىف قبلــه بنحــو
عقـ ًـا أن يكــون النَّصْيـ ّ
عامــا.
(ً )491
ولكــن يبقــى يل س ـؤال مهــم ،وهــو :هــل يكــون املقريــزي قــد نقــل كالمــه عــن مدينــة
دميــاط مــن كتــاب (نفائــس العناصــر) ،وأن مــا ذكــره يف كتابــه (املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط
واآلاثر) واملعــروف بــ(اخلطــط املقريزيــة) ،والــذي دأب العلمــاء علــى دراســته ،والبحــث فيــه،
وتلقــاه اجلميــع ابلقبــول ،ليــس مــن كالمــه وإمنــا هــو مــن كالم الن ِ
َّصْيـ ِ
ـي؟! وأنــه قــد آن األوان
ّ
ِِ
ـي .وأن كتــاب
ليعــود احلــق إىل أهلــه ،وأن كتــاب (ثغــر دميــاط) مــا هــو جــزء مــن كتــاب النَّصْيـ ّ
(نفائــس العناصــر) كان أحــد امل ـوارد األصيلــة للمقريــزي يف كتابــه اخلطــط؟! وهــذا مــا مل يشــر
إليــه أحــد مــن الباحثــن قبــل ذلــك؟!!.
رمبــا ،ولكــن ال يوجــد دليــل قــوي يثبــت صحــة ذلــك ،أو يؤيــده .بــل العكــس هــو
الصحيــح ،وهــو أن كتــاب (ثغــر دميــاط) جــزء مــن كتــاب املقريــزي( :املواعــظ واالعتبــار بذكــر
أول -يتفــق مــع أســلوب املقريــزي كمــا ورد يف ابقــي كتبــه.اخلطــط واآلاثر) ،ألنــه ً
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اثنيًــا :أن املقريــزي قــد ذكــر أبيــات يف مــدح مدينــة دميــاط ،وأقــر أهنــا مــن أتليفــه ،وقــد
صــرح بذلــك كل مــن الســخاوي( )٤٣والشــوكاين (.)٤٤
اثلثًــا :أن املقريــزي كان يرحــل بنفســه ملشــاهدة املعــامل اجلغرافيــة ليســجلها يف كتابــه .ومــن
ِ
ِ
ِ
الع َّامــة الب ـَْـرَزخ) مث
ذلــك حديثــه عــن مئذنــة َم ْســج ُد ُبَي ـَْـرة د ْميَــاط ،والــذي قــال عنــه( :وتُ َسـ ّـميه َ
ِ
دت فِيــه َع َجبًــاَ ،وهـ َـو
دهم ِف َذلـ َ
ـاه ُ
(و َشـ َ
(وَل أ َْع ـ ِرف ُم ْس ـتـَنَ ُ
ـك) .مث قــالَِ :
علــلِ ذلــك بقولــهَ :
ِ
َّ
ـف
أحـ ٌد ْاهت ـََّـزت ،فَ َّ
حيـ ُـث يـََقـ ُ
ـدت َ
صعـ ُ
لمــا َ
أعالَهــا َ
ابآلجــر إ َذا َهَّزَهــا َ
أن بــه َمنَـ َـارة كبـ َـرة َمْبنيَّــة ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب فَـِإ َن َحـ ْـوَل َه ـ َذا
ـت ظلَّ َهــا قَـ َـد َتَـ َّـرَك بتَ ْحريِكــي هلـَـاَ .وَمــا َذلـ َ
املـُ َـؤذّ َنَ -و َحَّرْكتهــاَ ،رأيـ ُ
ـك بـَغَريِـ ْ
ِ
املسـ ِـج َد ِرمــم أَم ـو ٍ
ات يُ ْش ـبِه َّ
أن تَ ُكــو َن َمـَّـن اُ ْستُ ْش ـ ِه َد ِف َوقائــع ال َف ِرنْــجَ ،وهللاُ يـَْعلَـ ُـم َوأنَتـ ُـم َل
(ْ ُ)٤٥
َ
ْ
تـََْعلَمــو َن) .
ابعا :أن املخطوط حيتوي على كثري من املعلومات التارخيية اليت وقعت بعد وفاة النصييب
رً
ُّر (املتوفاة عام556 :هـ7521/م)
بكثري ،ومنها -على ســبيل املثال -اســتيالء امللكة َشـ َ
ـج ُر ِالد ّ
علــى احلكــم يف مصــر ،وأح ـوال مدينــة دميــاط يف ظــل امللــك األَ ْشـ َـرف موســى (املتــوىف عــام:
638هــ3341/م) ،وأح ـوال مدينــة دميــاط يف ظــل ِ
الظاهـَـر بـَيـْبـَْرس(676-526هــ-8221/
7721م) .وغريهــا مــن األحــداث التارخييــة الــي وقعــت يف ظــل الدولــة اململوكيــة.
ِِ
ـي صاحــب كتــاب( :نفائــس العناصــر) -كمــا ورد يف
خامســا -وأخـ ً
ً
ـرا :-أن النَّصْيـ ّ
ترمجتــه -مل تطــأ قدمــه أرض مصــر ،فضـ ًـا عــن مدينــة دميــاط .فكيــف يتســى لــه أن يقــدم وص ًفــا
ائعا وغري مسبوق -عن جغرافية عن مدينة دمياط ،وعن حتول جمرى هنر النيل هناك.
اترخييًا -ر ً
ِ
ِ
ِ
(ويـَْزعُــم ْأهـ ُـل د ْميَــاط اآل َن َّ
ب ْامتنــاع ُد ُخـ َـول َمراكــب البَ ْحــر َج َعــل ِف
وهــذا نــص كالمــهَ :
أن َســبَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـول َبطـ ٌـل َحَلَ ُهــم َعليَــه َمــا َِي ُدونَــهُ مـ ْـن إتَــاف امل ْراكــب إ َذا
ـاكَ .وهـ َذا قَـ ٌ
ـر ُهنَـ َ
فَـ ّـم البَ ْحــرَ ،أو َرْمـ ٌـل تُـ َ
َ
هجمــت علــى هـ َذا املـ َكان ،وجهلِهــم أبحـوال الوجــوه ،ومــا مـَّـر ِمــن الوقَائِــع .و ِإل ي ِ
اف
ومنــا َهــذا ُي ُ
ََْ
ْ
َ ََ
ْ ُ َِ َ َ ِْ َ
َعلـَـىَ املراكِـَـبَ ِعَنــد ورَ
ِ
ِ
ـاهدتُهَ ،وَرأْيتُــه
ـ
ش
ـى
ـ
ح
ـه
ـ
لي
إ
ت
ـر
ـ
س
ـد
ـ
ق
و
ـه.
ـ
ي
ف
ـف
ـ
ل
ت
ـ
ت
ـا
ـ
م
ا
ـر
ـ
ث
ك
و
ـر،
ـ
ح
الب
ـم
ـ
ف
ـا
ـ
ه
ود
َ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
َ َُ َ ّ َ ْ
َ َ َْ
ـان)( .)٤٦وان َظــر ًجيـ ًـدا إىل اجلملــة َاألخــرة مــن كالمــه( َ:وقَـ َـد ِ
ِ
ت إِليَــه
ـر
ـ
س
ـ
س
ن
إل
ا
اه
ر
ـ
ي
ـا
ـ
م
ـب
ـ
ج
ِمـ ْـن أ َْع َ َ َ ُ ْ
َ ُْ
ِ
َخبـََر ِين األ ََميـُْر
اهدتُهَ ،وَرأْيتُه ِم ْن
(وقَ َد أ ْ
ىت َش َ
()٤٧أ َْع َجب َما يَِراهُ اإلنْسان) .ويقول يف موضع أخرَِ :
َح َ
رحَة هللا َع ْليه -أنَّهالسامل ّي (املتوىف عام 118 :ه
الوَز ُير املشريُ األَستَ َّادار يـَْلبـُغَا َّ
ـ 9041/م) ِ َ
مل َي ــر ِفُ
()٤٨
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت أنـَّـهُ يـَ ْغلُــو
ـ
ن
ـ
ن
ظ
ف
ه،
ـذ
ـ
ه
ـاط
ـ
ي
م
د
ـن
ـ
م
ـن
ـ
س
َح
أ
ـر
ـ
ص
م
إل
ـد
ـ
ن
ـ
ق
ر
س
ـن
ـ
م
ا
ه
ك
ل
ـ
س
ـي
ـ
ل
ا
ـاد
ـ
ب
ال
َ
َ
َ
َ َ ْ ََْ َْ
َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َْ ُ
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َح َسـ ُـن بـَلَـ ٍـد َوأَنـَْزُهــه)(.)٤٩
أ
ي
ـ
ه
ا
ذ
إ
ـ
ف
ا،
ت
د
ـاه
ـ
ش
أن
ىل
إ
ـك
ِ
ف ذلـ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ
َ
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أهذا من كالم النصييب؟!!
كال ،بــل الصحيــح أنــه مــن كالم املقريــزي ،الــذي عــاش يف مصــر ،وعشــق تراهبــا ،وســجل
اترخيهــا يف كتبــه القيمــة ،الــي مــا زال اجلميــع ينهــل منهــا حــى اليــوم .اقـرأ كالمــه وهــو يتحــدث
عــن أرض مصــر ،فيقــول( :وكانــت مصــر هــي مســقط رأســي ،وملعــب أت ـرايب وجممــع انســي،
وعامــي ،وجؤجــؤي الــذي رىب جناحــي يف وكــره
ومغــى عشــريت وحامــي ،وموطــن خاصــي ّ
وعــش مــأريب فــا هتــوى األنفــس غــر ذكــره ال زلــت مــذ شــذوت العلــم وآاتين ريب الفطانــة
ـب األشـراف علــى االغـراف مــن آابرهــا ،وأهــوى مســائلة
والفهــم أرغــب يف معرفــة أخبارهــا وأحـ ّ
ـت مــن ذلــك فوائــد قــل
الركبــان عــن ســكان دايرهــا فقيــدت خبطــى يف األع ـوام الكثــرة ،ومجعـ ُ
مــا جيمعهــا كتــاب ،أو حيويهــا لعزهتــا وغرابتهــا أهــاب)( .)٥٠هكــذا عــاش املقريــزي يف مصــر الــي
أحبهــا ،وعشــق تراهبــا ،ودفــن يف أرضهــا.
خالصــة القــول ،أن خمطــوط (ثغــر دميــاط) هــو ملخــص مــن كالم تقــي الديــن املقريــزي،
وهــو جــزء مــن كتابــه املشــهور (املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر) ،وليــس مــن كتــاب
(نفائــس العناصــر) للنصيــي.
ولكــن يبقــى السـؤال املهــمَ :مـ ْـن هــو صاحــب خمطــوط (ثغــر دميــاط ومــا وقــع هبــا مــن عهــد
نــوح عليــه الســام إىل آخــر دولــة الــرك)؟!!
بــكل أســف ،ذلــك جمهــول لـ ِّدي .فلــم أعثــر علــى أيــة إشــارة مــن قريــب أو بعيــد تدلنــا علــى
صاحــب هــذا الكتــاب ،أو بصيغــة أصــح :علــى َمـ ْـن اختصــره .فلعــل الزمــان جيــود علينــا أو علــى
أحــد الباحثــن املعاصريــن فيُقـ ِـدم لنــا إجابــة علميــة واضحــة علــى هــذا السـؤال ،كــي يعــود احلــق
إىل أصحابــه ،ومــا َذلِــك علَــى َِّ
الل بِ َع ِزيـ ٍز.
ََ َ َ
صفوة القول ،أنه ليس من املعقول ِف ِدراس ِة الْمخطُ ِ
وط العريب وال من األمانة العلمية وال من
ََ َْ
َحـ ُّـق أَ ْن يـُتـَّبَـ َـع .وتبقــى صعوبــة البحــث يف
أ
ـق
اخلُلُــق اإلســامي أن يُنســب الشــيء إىل غــر أهلــه ْ
فالـَ ُّ َ
املخطوطــات العربيــة علــى الرغــم مــن التقــدم العلمــي الكبــر الــذي تشــهده اجلامعــات العربيــة واجملامــع
العلميــة قائمــة ،إىل أن أيذن املــوىل عــز وجــل مبيــاد جيــل جديــد حيمــل هــم البحــث العلمــي الدقيــق،
ويتحرى األمانة العلمية واملشقة املادية يف حتقيق املخطوط العريب ليـ َق ِّدمه إىل العامل يف ثـو ِ
ب ِع ْل ِم ِّي
ُ ُ
َْ
قَ ِشـ ٍ
وحلَّ ِة َبِيَّ ِة َزكِيَّ ِة يليق به ومبا َْي ِملُه من معلومات مهمة لإلنســانية.
ـيب ُ
316

إشكالية نسبة المخطوط العربي ،كتاب( :ترجمة ثغر...

د.محمود محمد السيد خلف

اخلامتة
هذه خامتة أحاول أن أبلور فيها أهم النتائج اليت توصل إليها هذا البحث ،وهي:
أول :أثبــت البحــث أن بعــض النســاخ يف العصــور اإلســامية -لألســف الشــديد -كانـوا
ً
يقومــون بنســبة الكتــاب إىل غــر صاحبــه ،والســبب يف ذلــك رمبــا يكــون تعمـ ًـدا لغايــة جتاريــة أو
ـتباها أو غفلــة أو جهـ ًـا أو غريهــا.
نفســية ،أو اشـ ً
اثنيًــا :أثبــت البحــث أن مهمــة امل َح ِقـ ِـق يف الـراث الفكــري اإلســامي ،ال بــد أن تكــون
مصحوبة ابحلذر ،فليس يكفي أن جندُ عنوان الكتاب واســم مؤلفه يف ظاهر النســخة لتحكم
أبن املخطوطــة مــن مؤلفــات صاحــب االســم املثبــت ،بــل ال بــد مــن إجـراء حتقيــق علمــي يطمئــن
معــه الباحــث إىل أن الكتــاب نفســه صــادق النســبة إىل مؤلِفــه.
ِِ
ـي ،كان
اثلثًــا :أثبــت البحــث أن حممــد بــن طلحــة بــن حممــد بــن احلســن القرشــي النَّصْيـ ّ
ول الــوزارة بدمشــق ،فارتفــع
صـ ْد ًرا ُمعظّ ًمــا ،حمتشـ ًـما ،عارفًــا ابملذهــب الشــافعي وأصولــه ،وقــد ّ
شــأنه يف عهــد الســلطان صــاح الديــن األيــويب ،ونظـ ًـرا هلــذه املكانــة االجتماعيــة الــي وصــل
إليهــا ،رمبــا وضــع بعــض النســاخ امســه علــى بعــض الكتــب ومنهــا خمطــوط (ثغــر دميــاط)،
ِ
ـي
ألغـراض جتاريــة أو لتحقيــق مكاســب ماديــة مــن وراء بيــع املخطــوط؛ الســيما وقــد كان النَّصْيـِ ُّ
حيظــى بشــهرة واســعة يف ظــل الدولــة األيوبيــة ،وقــد متــددت هــذه الشــهرة بــن األوســاط الفكريــة
يف ظــل الدولــة اململوكيــة.
ابعــا :أثبــت البحــث ابلتفصيــل ،أن خمطــوط (ثغــر دميــاط) هــو ملخــص مــن كالم تقــي
رً
الديــن املقريــزي ،بــل هــو جــزء مــن كتابــه املشــهور (املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر)،
ِِ
ـي.
وليــس مــن كتــاب (نفائــس العناصــر) للنَّصْيـ ّ
ـرا :-مــن التوصيــات املهمــة للبحــث ،أن دراســة املخطــوط العــريب -علــى
خامســا -وأخـ ً
ً
الرغــم مــن التقــدم العلمــي الكبــر الــذي تشــهده اجلامعــات العربيــة واجملامــع العلميــة -مــا زال
صعبًــا حيتــاج إىل ابحثــن جمديــن حيملــون هــم البحــث العلمــي الدقيــق ،ويتحــرون األمانــة العلميــة
يف التحقيــق .وأمهــس يف أُذن أث ـرايء املســلمني واجلامعــات العربيــة واجملامــع العلميــة إىل ضــرة
تقــدمي الدعــم املــايل الــازم لدعــم مراكــز حتقيــق ال ـراث ،حــى يتســى لشــباب الباحثــن التفــرغ
لدراســة وحتقيق املخطوط العريب ،فهو عمل شــاق ال يتحمله إال أ ُْويل العزم من طالب العلم.
317

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد  -٧٤محرم 1440هـ

املالحق
ملحق رقم()1
صــورة مــن خمطــوط »:كتــاب ترمجــة ثغــر دميــاط ومــا وقــع هبــا مــن عهــد نــوح عليــه الســام
إىل آخــر دولــة الــرك ،مــن كتــاب العناصــر جملالــس امللــك الناصــر».

اللوحة األوىل من املخطوط
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اللوحة الثانية من املخطوط
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اللوحة األخرية من املخطوط
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اهلوامش والتعليقات
( )1ســورة اجملادلــة :آيــة ،11ويقــول اإلمــام الطــري يف تفســره( :إن ابلعلــم ألهلــه فضـ ًـا وإن لــه علــى أهلــه
ح ًقــا ،ولعمــري للحـ ّـق عليــك أيهــا العــامل فضــل ،وهللا معطــي كل ذي فضــل فضلــه)( .حممــد بــن جريــر
بــن يزيــد اآلملــي ،املتــوىف عــام310 :هــ622/م) :جامــع البيــان عــن أتويــل آي القــرآن ،حتقيــق :د.عبــد
هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي ،الطبعــة :األوىل ،القاهــرة ،دار َه َجــر1422 ،هــ 2001/م.)247/23( ،
( )2سورة التوبة :آية .122
( )3سورة طه :آية (.)114
( )4ســنن الدارمــي )361/1( :حديــث رقــم( ،)354ســنن ابــن ماجــه )81/1(:حديــث رقــم( ،)223ســنن
أيب داود )317 /3( :حديــث رقــم(.)3641
( )5صحيح البخاري )24/1(:حديث رقم ،)71(:صحيح مسلم )718 /2(:حديث رقم (.)98
( )6صحيح مسلم )1255 /3(:حديث رقم ( ،)14سنن النسائي )251 /6( :حديث رقم (.)3651
( )7حممد الغزايلُ :خلق املسلم ،القاهرة ،دار الكتب اإلسالمية1983 ،م( ،ص.)230:
( )8ابــن خلدون(:عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن خلــدون ،املتــوىف عــام808 :هـ1405/م):املقدمــة ،حتقيــق:
د.علــى عبــد الواحــد وايف ،القاهــرة ،اهليئــة املصريــة للكتــاب2006 ،م )93 /3( ،ومــا بعدهــا.
ُّس َخة الْ َمكْتُوبَة ِبلْيَ ِد.
( )9املخطوط :الْ َمكْتُوب ابخلط َل ابملطبعة ،و(مجعها) :خمطوطات .واملخطوطة :الن ْ
جممــع اللغــة العربيــة :املعجــم الوســيط ،الطبعــة :األوىل ،القاهــرة ،اهليئــة املصريــة للكتــاب1985 ،م،
( .)244/1والتســمية مأخــوذة مــن الكتابــة اخلطيــة  ،Calligraphyوهــي تعــي طريقــة تســجيل
رمــوز الــكالم ابليــد .ويقابلــه املطبــوع ،وهــو :الكتــاب املنســوخ ابملطبعــة .عبــد اهلــادي الفضلــي:
(دكتــور) :حتقيــق ال ـراث ،الطبعــة :األوىل ،جــدة ،مكتبــة العلــم1402 ،هــ1982 /م( ،ص.)34:
( )10بشــار َعـ ّـواد معــروف( :دكتــور) :حتقيــق النصــوص ،الطبعــة :األوىل ،تونــس ،دار الغــرب اإلســامي،
2009م( ،ص.)123:
( )11د.عبد اهلادي الفضلي :حتقيق الرتاث( ،ص.)34:
( )12عبــد الســام حممــد هــارون :حتقيــق النصــوص ونشــرها ،الطبعــة :الثانيــة ،القاهــرة ،مؤسســة احللــي للنشــر
والتوزيع1385 ،هـ1965 /م( ،ص.)42-41:
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الَبَــل َوَْنــوه واملوضــع خيَــاف هجــوم الْ َعــدو ِمْنــهَُ ،وِمْنــه مسيــت الْ َم ِدينَــة علــى شــاطئ
( )13الثغــر :الفرجــة ِف ْ
الْبَ ْحــر ثغـ ًـرا (مجعهــا) ثغــور .املعجــم الوســيط.)97/1( ،
(ِ )14د ْميَــا ُط :مدينــة قدميــة بــن تنّيــس ومصــر علــى زاويــة بــن حبــر الــروم امللــح والنيــل ،خمصوصــة ابهل ـواء
الطيــب وعمــل ثيــاب الشــرب الفائــق ،وهــي ثغــر مــن ثغــور اإلســام .بينهــا وبــن مصــب هــذا الفــرع
ـرا .وكانــت دميــاط األصليــة واقعــة يف اجلهــة الشــمالية مــن دميــاط
يف البحــر املتوســط ( )15كيلــو مـ ً
احلاليــة ونُقلــت إىل مكاهنــا احلــايل مــن ســنة (633هــ1235/م) .ايقــوت احلمــوي( :ايقــوت بــن عبــد
هللا الرومــي ،املتــوىف عــام626 :هــ1229/م) :معجــم البلــدان ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار إحيــاء
ال ـراث العــريب1997 ،م ،)472/2( ،حممــد رمــزي :القامــوس اجلغ ـرايف للبــاد املصريــة ،الطبعــة:
األوىل ،القاهــرة ،اهليئــة العامــة لقصــور الثقافــة2010،م.)1:18/2( ،
( )15املقريــزي( :تقــي الديــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن حممــد ،املتــوىف عــام845 :هــ1443/م):
الســلوك ملعرفــة دول امللــوك ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار الكتــب
الل بْــن طلحــة)،
َحَــد بْــن ِهبــة َّ
(مَ َّمــد بْــن أ ْ
العلميــة1418 ،هــ1997/م( ،جــ /1ق )396/2وفيــهُ :
وعنــه نقــل بــدر الديــن العيــي( :حممــود بــن أمحــد بــن موســى ،املتــوىف عــام855 :هــ1451/م):
عقــد اجلمــان يف اتريــخ أهــل الزمــان ،حتقيــق :د .حممــود رزق حممــود ،الطبعــة :الثانيــة ،القاهــرة ،دار
الكتــب والواثئــق القوميــة1431 ،هــ2010 /م( ،ص ،)95 ،94:حاجــي خليفــة( :مصطفــى بــن
عبــد هللا كاتــب جلــي القســطنطيين ،املتــوىف عــام1067 :هــ1656/م) :كشــف الظنــون عــن أســامي
الكتــب والفنــون ،الطبعــة :األوىل ،بغــداد ،مكتبــة املثــى1941،م(،ص،954 ،734 ،592 ،360:
 ،)1966 ،1915 ،1760 ،1152إمساعيــل البغــدادي :إيضــاح املكنــون يف الذيــل علــى كشــف
الظنــون عــن أســامى الكتــب والفنــون ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار إحيــاء الـراث العــريب( ،ب-ت)،
( ،)499 /2وكتابــه :هديــة العارفــن أمســاء املؤلفــن وآاثر املصنفــن ،الطبعــة :األوىل ،اســتانبول ،وكالــة
املعــارف1955 ،م.)104،105/10(،
( )16املقريــزي( :تقــي الديــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن حممــد ،املتــوىف عــام845 :هــ1443/م):
املقفــى الكبــر ،حتقيــق :حممــد اليعــاوي ،الطبعــة :األوىل ،تونــس ،دار الغــرب اإلســامي1996،م،
(.)753،754/5
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( )17ابــن كثــر( :عمــاد الديــن إمساعيــل بــن عمــر ،املتــوىف عام776:هــ1364 /م) :طبقــات الشــافعيني،
حتقيــق :عبــد احلفيــظ منصــور ،الطبعــة :األوىل ،ليبيــا ،دار املــد اإلســامي2002 ،م ،)877/1( ،ابــن
قاضــي شــهبة( :أبــو بكــر بــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر ،املتــوىف عــام851 :هــ1447 /م :):طبقــات
الشــافعية ،حتقيــق :د .احلافــظ عبــد العليــم خــان ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،علــم الكتب1407،هــ/
1986م.)453-452 /2( ،
( )18نَ ِ
صْيبِــن :مدينــة عامــرة مــن بــاد اجلزيــرة علــى جــادة القوافــل مــن املوصــل إىل الشــام ،وفيهــا ويف قراهــا
علــى مــا يذكــر أهلهــا أربعــون ألــف بســتان ،بينهــا وبــن ســنجار تســعة فراســخ ،وبينهــا وبــن املوصــل
ســتة أايم ،وبــن دنيســر يومــان ،وعليهــا ســور كانــت الــروم بنتــه وأمتــه أنوشــروان امللــك الفارســي عنــد
فتحــه إايهــا ،ايقــوت احلمــوي :معجــم البلــدان.)231/4( ،
( )19الســبكي( :اتج الديــن بــن علــي يــن عبــد الــكايف ،املتــوىف عــام771 :هــ1369/م) :طبقــات الشــافعية
الكــرى ،حتقيــق :د .عبــد الفتــاح حممــد احللــو ،د .حممــود حممــد الطناحــي ،الطبعــة :الثانيــة ،القاهــرة،
ـنوي( :مجــال الديــن عبــد الرحيــم ،املتــوىف عــام:
دار َه َجــر1413 ،هــ1992/م ،)63 /8( ،اإلسـ ّ
772هــ1331/م) :طبقــات الشــافعية ،حتقيــق :كمــال يوســف احلــوت ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار
الكتــب العلميــة1407 ،هــ1987/م.)503/2( ،
( )20نـَْي َســابُور :مدينــة عظيمــة ذات فضائــل جســيمة ،خــرج منهــا مجاعــة مــن العلمــاء ،وبينهــا وبــن مــرو
ـخا ،وهــي إحــدى مــدن خراســان ،فتحهــا املســلمون يف أايم عثمــان بــن ع ّفــان،
الشــاهجان ثالثــون فرسـ ً
جامعا .ايقوت احلموي :معجم البلدان،)331/5( ،
على يد عبد هللا بن عامر رضي هللا عنه ،وبىن هبا ً
البغــدادي( :عبــد املؤمــن بــن عبــد احلــق ،احلنبلــي ،املتــوىف عــام739 :هــ1338/م) :مراصــد االطــاع
علــى أمســاء األمكنــة والبقــاع ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار اجليــل1412 ،هــ1991/م.)1411/3(،
( )21هــو :املؤيــد بــن حممــد بــن علــي بــن حســن ،رضــي ال ّديــن أبــو احلســن الطّوســي املقــرئ،
(524ـ ــ617هـ1129/ـ ــ1220م) ،مســند خراســان .ومسع (صحيح مســلم) من الفراوي ،و(صحيح
البخــاري) مــن مجاعــة ،وعــدة كتــب وأج ـزاء ،وانتهــى إليــه علــو اإلســناد بنيســابور ،ورحــل إليــه مــن
األقطــار .تــويف ليلــة اجلمعــة العشـرين مــن شـوال ســنة ســبع عشــرة وســتمائة .ابــن خلكان(:أبــو العبــاس
أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم ،املتــوىف عــام681 :هــ1383/م) :وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان،
حتقيــق :د.مــرمي قاســم طويــل ،وآخــر ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة1998 ،م=،
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=( ،)345/5الذهــي( :مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهــي ،املتــوىف عــام748 :ه ــ1348/م) :ســر
أعــام النبــاء ،جمموعــة مــن احملققــن إبش ـراف الشــيخ شــعيب األرانؤوط ،الطبعــة :األوىل ،بــروت،
مؤسســة الرســالة1405 ،ه ــ1985 /م ،)104/22( ،ابــن العمــاد احلنبلي(:عبــد احلــي بــن أمحــد بــن
حممد ،املتوىف عام1089 :ه ــ 1678/م):شــذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب ،حتقيق :عبد القادر
األرانؤوط ،وآخــر ،الطبعــة :األوىل ،دمشــق ،دار ابــن كثري1406،هــ1985/م.)138/7( ،
الشـ ْـع ِريَّة(615-524هـ1218–1130/م) زينــب بنــت عبــد الرمحــن بــن احلســن
( )22هــي :أ ُُّم الْ ُم َؤيـَّـد َّ
الشــعريّ ،أم املؤيــد :فقيهــة ،هلــا اشــتغال ابحلديــث .أخــذت عــن مجاعــة مــن كبــار العلمــاء،
اجلرجــاين ّ
روايــة وإجــازةُ .ولــدت وتُوفيــت بنيســابور ،وانقطــع مبوهتــا إســناد عــال يف احلديــث .ابــن خلــكان:
وفيات األعيان ،)197/1(:ابن تغري بردي( :أيب احملاســن يوســف األاتبكي ،املتوىف عام874 :هــ/
1469م) :النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر والقاهــرة ،الطبعــة :األوىل ،القاهــرة ،اهليئــة العامــة لقصــور
الثقافــة2007،م ،)181/6( ،)92/5( ،ابــن العمــاد :شــذرات الذهــب ،)63/5( ،خــر الديــن
الزركلــي :األعــام ،قامــوس تراجــم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب واملســتعربني واملستشــرقني،
الطبعــة :اخلامســة عشــر ،بــروت ،دار العلــم للماليــن2002 ،م.)66/3( ،
ـب :مدينــة عتيقــة روميــة ،فيهــا أبنيــة مكينــة ،وهــى بلــد حســن يف وطــاء مــن األرض ،ولــه مرفــأ جيّــد
(َ )23حلَـ ُ
الربــض وهــي إحــدى مــدن اجلمهوريــة الســورية حاليًــا.
حمكــم ،وقلعتــان متصلتــان علــى تـ ّـل مشــرف علــى ّ
ايقــوت احلمــوي :معجــم البلــدان ،)282/2(،البغــدادي :مراصــد االطالع.)1194/3(،
( )24دمشــق :قصبة مشــهورة ببالد الشــام ،مسيت بذلك ألهنم دمشــقوا يف بنائها أي أســرعوا .وقيل :نســبة
إىل دماشــق بــن قــاين بــن مالــك بــن ســام ،فُتحــت علــى يــد خالــد بــن الوليــد عــام (14هــ635/م)
وأمسهــا القــدمي دمســكو ،وهــي عاصمــة اجلمهوريــة الســورية حاليًــا .ايقــوت احلمــوي :معجــم
البلــدان.)463/2(،
( )25أبو شامة( :شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل ،املتوىف عام 665هـ1266/م) :تراجم رجال القرنني
الســادس والســابع ،املعــروف ابلذيــل علــى الروضتــن ،حتقيــق :الســيد عــزت العطــار ،الطبعــة :الثانيــة،
بــروت ،دار اجليــل1974 ،م(،ص ،)188 :اليافعــي( :عبــد هللا بــن ســعد بــن علــي بــن ســليمان ،املتــوىف
عــام768 :هــ1366/م) :مــرآة اجلنــان وعــرة اليقظــان يف معرفــة مــا يعتــر مــن حـوادث الزمــان ،حتقيــق:
خليــل منصــور ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة1997 ،م.)128،129/4( ،
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( )26الصفــدي( :صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي ،املتــوىف عــام764 :هــ1362/م) :ال ـوايف
ابلوفيــات ،حتقيــق :أمحــد األرانؤوط ،وآخــرون ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار إحيــاء ال ـراث،
1420هــ2000/م.)176/3(،
( )27ابــن كثــر( :عمــاد الديــن إمساعيــل بــن عمــر ،املتــوىف عــام776 :هــ1364/م) :البدايــة والنهايــة ،حتقيــق:
علي شريي ،الطبعة :األوىل ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1408 ،هـ1988 /م،)186/13( ،
ابــن تغــري بــردي :النجــوم الزاهــرة.)33/7( ،
الدمياطي(705-613هــ1306-1217/م) ،أبــو حممــد ،شــرف الديــن:
( )28هــو :عبــد املؤمــن بــن خلــف
ّ
حافــظ للحديــث ،مــن أكابــر الشــافعية .ولــد بدميــاط .وتنقــل يف البــاد ،وتــويف فجــأة يف القاهــرة.
ـرئ ،جيــد العبــارة ،كبــر النفــس ،صحيــح
ـاما،
ـوي مقـ ً
ً
كان مليــح اهليــأة ،حســن اخللــق ،بسـ ً
فصيحــا لغـ ً
الكتــب .لــه كثــر مــن املؤلفــات .ابــن حجــر( :أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين ،املتــوىف عــام:
853هــ1449/م) :الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة ،حتقيــق :حممــد ســيد جــاد احلــق ،الطبعــة:
األوىل ،القاهــرة ،دار أم القــرى للطباعــة والنشــر( ،ب-ت) ،)417/2(،ابــن العمــاد :شــذرات
الذهــب ،)12/6(،الشــوكاين( :حممــد بــن علــي الشــوكاين ،املتــوىف عام1250:هــ1834/م) :البــدر
الطالع مبحاسن َمن بعد القرن السابع ،الطبعة :األوىل ،القاهرة ،مطبعة السعادة1348 ،هـ1929/م،
( ،)403/1الزركلــي :األعــام.)170/4( ،
( )29هــو :أبــو العبّــاس أمحــد ابــن املســلم بــن محّــاد األزدي ال ّدمشــقي666 604( .هــ 1207/ـ ــ1267م)
فمــن بعــده ،وكتــب العــايل والنّــازل ،ورحــل إىل بغــداد ،ومصــر،
مســع مــن أيب القاســم ابــن احلرســتاين َ
واإلســكندرية ،وخـ ّـرج (املعجــم) .وتــويف يف حــادي عشــر ربيــع األول .الذهــي( :مشــس الديــن حممــد
بــن أمحــد الذهــي ،املتــوىف عــام748 :ه ــ1348/م) :العــر يف خــر َمــن غــر ،حتقيــق :حممــد الســعيد
بــن بســيوين زغلــول ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة( ،ب ت)،)284 -283/5( ،
ابــن تغــري بــردي :النجــوم الزاهــرة ،)227 -226/7( ،ابــن العمــاد :شــذرات الذهــب.)560/7( ،
الصاحــب كمــال ال ّديــن أيب القاســم عمــر بــن أمحــد بــن أيب ج ـرادة
( )30هــو :جمــد ال ّديــن عبــد الرمحــن بــن ّ
ومساعــا مــن أيب حممــد بــن األســتاذ ،وخلــق
ـورا مــن اثبــت بــن مشـّـرفً ،
العقيلــي احللــي احلنفــي .مســع حضـ ً
الرتبــة ،عارفًــا ابملذهــب واألدب ،مبالغًــا يف
ـدرا ،مهيبًــا ،وافــر احلشــمة ،عــايل ّ
كثــر .وكان صـ ً
اهلمــة و ّ
للصاحلــن .تــويف يف ربيــع اآلخــر ســنة ســبع=
اتم ،وتعبّــد وصيانــة ،وتواضــع ّ
التجمــل والرتفّــع ،مــع ديــن ّ
ّ
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=وســبعني وســتمائة(1278م) عــن أربــع وســتني ســنة .ابــن العمــاد :شــذرات الذهــب.)624/7( ،
( )31هــو :أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــود764-683( ،هــ1363 -1284 /م) أبــو العبــاس ابــن
اجلوخــي ،لــه اشــتغال بعلــم احلديــث .مــن أهــل دمشــق .خـ ّـرج لــه اجلمــال الســرمري وآخريــن ،وحــدث
عنــه الوعــاظ .وقيــل :كانــت لــه مشــيخة كبــرة .ابــن حجــر :الــدرر الكامنــة ،)250/1( ،الزركلــي:
األعــام.)224/1( ،
( )32هــو :شــرف ال ّديــن أمحــد بــن احلســن بــن ســليمان الدمشــقي احلنفــي ،املعــروف اببــن الكفــري .أخــذ
ـتقل ابحلكــم مــدة أوهلــا ســنة مثــان
عــن أبيــه وغــره ،وانب يف احلكــم مــدة ،واشــتغل ،وتق ـ ّدم ،مث اسـ ّ
ومخســن وســبعمائة(1356م) ،ونــزل عــن القضــاء لولــده يوســف ســنة ثــاث وســتني ،وأقبــل علــى
اإلفــادة والعبــادة ،وأق ـرأ القــرآن ابلــرواايت ،حـ ّـى مــات يف ســنة ســت وســبعني وســبعمائة(1374م)
ـف بصــره .ابــن حجــر( :أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين ،املتــوىف
عــن مخــس ومثانــن ســنة وقــد ُكـ ّ
عــام853 :هــ1449 /م) :إنبــاء الغُمــر أببنــاء العمــر ،حتقيــق :د .حســن حبشــي ،الطبعــة :األوىل،
القاهــرة ،اجمللــس األعلــى للشــئون اإلســامية  -جلنــة إحيــاء الـراث اإلســامي1389 ،هــ1969 /م،
( ،)105 -104/1وكتابــه :ال ـ ّدرر الكامنــة ،)125/1( ،ابــن العمــاد :شــذرات الذهــب.)414/8( ،
( )33اليافعي :مرآة اجلنان.)128/4( ،
( )34تقــع قبلــي ابب ال ـزايدة مــن أب ـواب اجلامــع األمــوي بدمشــق املســمى قدميـًـا ببــاب الســاعات .وهــي
شــرقي املدرســة اجملاهديــة ج ـوار قســارية القواســن بظهــر ســوق الســاح .وتعــرف هــذه احمللــة قدميـًـا
حبــارة القبــاب وهنــاك دار مســلمة بــن عبــد امللــك .قيــل :أهنــا أول مدرســة بنيــت بدمشــق للشــافعية
بناهــا أاتبــك العســاكر بدمشــق وكان يقــال لــه أمــن الدولــة .وقيــل :بناهــا أاتبكيــة عســكر دمشــق أمــن
الديــن كمشــتكني بــن عبــد هللا الطغتكيــي .وتــويف أمــن الديــن يف ســنة أربعــن ومخســمائة(1145م)
وكان وقــف هــذه املدرســة ســنة أربــع عشــرة ومخســمائة(1120م) ووقــف عليهــا غالــب مــا حوهلــا
مــن ســوق الســاح وقيســارية القواســن» .النعيمي(:عبــد القــادر بــن حممــد الدمشــقي ،املتــوىف عــام:
927هــ1520/م) :الــدارس يف اتريــخ املــدارس ،حتقيــق :إبراهيــم مشــس الديــن ،الطبعــة :األوىل،
بــروت ،دار الكتــب العلميــة1410 ،هــ1990/م.)133 132 /1( ،
( )35ابن العماد :شذرات الذهب.)259/5( ،
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( )36الذهــي( :مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهــي ،املتــوىف عــام748 :ه ــ1348 /م) :اتريــخ اإلســام
ووفيــات املشــاهري واألعــام ،حتقيــق :د .عمــر عبــد الســام التدمــري ،الطبعــة :الثانيــة ،بــروت ،دار
الكتــاب العــريب1413 ،هــ1993/م ،)134/48( ،وكتابــه :العــر.)213/5( ،
( )37الذهيب :سري أعالم النبالء.)294 293/23( ،
( )38ابن العماد :شذرات الذهب.)447/7( ،
( )39حاجــي خليفــة :كشــف الظنــون ،)1965/2(:عمــر رضــا كحالــة :معجــم املؤلفــن تراجــم مصنفــي
الكتب العربية ،الطبعة :األوىل ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب( ،ب ت) ،)104/10( ،إمساعيل
البغــدادي :هديــة العارفــن ،)125/2( ،الزركلــي :األعــام.)175/6( ،
( )40فهرس خمطوطات مكتبة امللك فيصل ،اململكة العربية السعودية ،)235/36(:حتت رقم)34800(:
أدب.
( )41طــه حمســن(:دكتور) :املخطوطــات العربيــة النــادرة يف تركيــا ،املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم،
الطبعــة :األوىل ،القاهــرة( ،ب ت)( ،ص.)707:
( )42فهرس املخطوطات مبعهد املخطوطات العربية(:جـ /1ق /6ص.)159-158:
( )43الســخاوي(:حممد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد ،املتــوىف عــام902 :هــ1496 /م) :الضــوء الالمــع ألهــل
القــرن التاســع ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار مكتبــة احليــاة( ،ب ت).)25/2( ،
( )44الشوكاين :البدر الطالع.)81/1( ،
( )45اللوحة رقم .52
( )46اللوحة رقم .42
( )47هــو :كبــر اخلــدم عنــد امللــوك والعظمــاء .دوزي(:رينهــات) :تكملــة املعاجــم العربيــة ،ترمجــة :د .حممــد
ســليم النعيمــي ،الطبعــة :األوىل ،بغــداد ،دار الرشــيد1980 ،م.)202/8( ،
الص ْغــد ،وتقــع هــذه املدينــة علــى هنــر زرافشــان –رافــد هنــر جيحــون–
(َ )48سَرقنــد :املدينــة الثانيــة يف إقليــم ُّ
ومسرقنــد مدينــة إســامية تضــرب جبذورهــا يف التاريــخ .فهــي تبعــد عــن خبــارى بنحــو مائــة ومخســن
الص ْغــد علــى مــكان مرتفــع قلي ـاً مــن
مي ـاً وتقــوم علــى مســافة قصــرة مــن الضفــة اجلنوبيــة لنهــر ُّ
األرض .وقــد قعــت حتــت الغــزو الروســي البغيــض يف عــام (1868م1273/هــ) ،فتغــرت مالحمهــا
اجلغرافيــة ،مث عــادت إليهــا احليــاة مــرة اثنيــة وذلــك بعــد حصــول أوزبكســتان علــى اســتقالهلا يف=
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=(1343هــ1924/م) .وصــارت مسرقنــد جــزءًا أصي ـاً مــن هــذه الدولــة .ايقــوت احلمــوي :معجــم
البلــدان ،)247/3(،حممــود حممــد خلف(:دكتــور) :بــاد مــا وراء النهــر يف العصــر العباســي ،الطبعــة:
األوىل ،القاهــرة ،اهليئــة املصريــة للكتــاب2014 ،م( ،ص 20:ومــا بعدهــا).
( )49اللوحة رقم .44
( )50املقريــزي( :تقــي الديــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن حممــد ،املتــوىف عــام845 :هــ1443/م):
املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر ،الطبعــة :األوىل ،القاهــرة ،مكتبــة اآلداب1996،م.)6/1(،
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املصادر واملراجع

أول :املخطوطات:
ً
ِ
ِ
ـي( :املتــوىف عــام652 :هــ1254 /م)( :نفائــس
 حممــد بــن طلحــة بــن حممــد بــن احلســن القرشــي النَّصْيـ ّالعناصــر جملالــس امللــك الناصــر) ،فهــرس املخطوطــات مبعهــد املخطوطــات العربية(:جــ/1ق.)6
 جمهــول( :كتــاب ترمجــة ثغــر دميــاط ومــا وقــع هبــا مــن عهــد نــوح عليــه الســام إىل آخــر دولــة الــرك،مــن كتــاب العناصــر جملالــس امللــك الناصــر ،رمحــه هللا ،آمــن) .مكتبــة هوتــون جبامعــة هارفــارد ابلــوالايت
املتحــدة األمريكيــة.
http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:3120084
اثنيًا :املصادر العربية:
اإلسنوي( :مجال الدين عبد الرحيم ،املتوىف عام772 :هـ1331/م) :طبقات الشافعية ،حتقيق :كمال
ّ
يوسف احلوت ،الطبعة :األوىل ،بريوت ،دار الكتب العلمية1407 ،هـ1987/م.
 ابــن تغــري بــردي( :أيب احملاســن يوســف األاتبكــي ،املتــوىف عــام874 :ه ــ149/م) :النجــوم الزاهــرة يفملــوك مصــر والقاهــرة ،الطبعــة :األوىل ،القاهــرة ،اهليئــة العامــة لقصــور الثقافــة2007،م.
 حاجي خليفة( :مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القســطنطيين ،املتوىف عام1067 :هـ1656/م):كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون ،الطبعة :األوىل ،بغداد ،مكتبة املثىن1941،م.
 ابن حجر( :أمحد بن علي بن حجر العســقالين ،املتوىف عام853 :هـ1449/م) :إنباء الغُمر أببناءالعمــر ،حتقيــق :د.حســن حبشــي ،الطبعــة :األوىل ،القاهــرة ،اجمللــس األعلــى للشــئون اإلســامية -جلنــة
إحياء الرتاث اإلسالمي1389 ،هـ1969/م.
 :...................الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة ،حتقيــق :حممــد ســيد جــاد احلــق،الطبعــة :األوىل ،القاهــرة ،دار أم القــرى للطباعــة والنشــر( ،بــدون اتريــخ).
 ابــن خلدون(:عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن خلــدون ،املتــوىف عــام808 :هــ1405/م) :املقدمــة ،حتقيــق:د .علــى عبــد الواحــد وايف ،القاهــرة ،اهليئــة املصريــة للكتــاب2006 ،م.
 بــن خلــكان( :أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم ،املتــوىف عــام681 :هــ1383/م) :وفيــاتاألعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :د.مرمي قاســم طويل ،وآخر ،الطبعة :األوىل ،بريوت ،دار الكتب
العلميــة1998 ،م.
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 الذهــي( :مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهــي ،املتــوىف عــام748 :ه ــ1348 /م) :اتريــخ اإلســامووفيــات املشــاهري واألعــام ،حتقيــق :د.عمــر عبــد الســام التدمــري ،الطبعــة :الثانيــة ،بــروت ،دار
الكتــاب العــريب1413 ،هــ1993/م.
 :..........ســر أعــام النبــاء ،جمموعــة مــن احملققــن إبش ـراف الشــيخ شــعيب األرانؤوط ،الطبعــة:األوىل ،بــروت ،مؤسســة الرســالة1405 ،ه ــ1985/م.
 الســبكي( :اتج الديــن بــن علــي يــن عبــد الــكايف ،املتــوىف عــام771 :هــ1369 /م):طبقــات الشــافعيةالكــرى ،حتقيــق :د.عبــد الفتــاح حممــد احللــو ،د .حممــود حممــد الطناحــي ،الطبعــة :الثانيــة ،القاهــرة،
دار َه َجــر1413 ،هــ1992/م.
 الســخاوي(:حممد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد ،املتــوىف عــام902 :هــ1496/م) :الضــوء الالمــع ألهــلالقــرن التاســع ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار مكتبــة احليــاة( ،بــدون اتريــخ).
 أبــو شــامة( :شــهاب الديــن عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل ،املتــوىف عــام 665هــ1266/م) :تراجــم رجــالالقرنــن الســادس والســابع ،املعــروف ابلذيــل علــى الروضتــن ،حتقيــق :الســيد عــزت العطــار ،الطبعــة:
الثانيــة ،بــروت ،دار اجليــل1974 ،م.
 الصفــدي( :صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي ،املتــوىف عــام764 :هــ1362 /م) :ال ـوايفابلوفيــات ،حتقيــق :أمحــد األرانؤوط ،وآخــرون ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار إحيــاء ال ـراث،
1420هــ2000/م.
 ابــن العمــاد احلنبلي(:عبــد احلــي بــن أمحــد بــن حممــد ،املتــوىف عــام1089 :هـ ــ1678/م) :شــذراتالذهــب يف أخبــار َمــن ذهــب ،حتقيــق :عبــد القــادر األرانؤوط ،وآخــر ،الطبعــة :األوىل ،دمشــق ،دار
ابــن كثري1406،هــ1985/م.
 ابن قاضي شهبة( :أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر ،املتوىف عام851 :هـ1447 /م :):طبقات الشافعية،حتقيق :د .احلافظ عبد العليم خان ،الطبعة :األوىل ،بريوت ،علم الكتب1407،هـ1986 /م.
ابــن كثــر( :عمــاد الديــن إمساعيــل بــن عمــر ،املتــوىف عام776:هــ1364 /م) :البدايــة والنهايــة ،حتقيــق:علــي شــري ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار إحيــاء الـراث العــريب1408 ،هــ1988 /م.
 :..............طبقــات الشــافعيني ،حتقيــق :عبــد احلفيــظ منصــور ،الطبعــة :األوىل ،ليبيــا ،دار املــداإلســامي2002 ،م.
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د.محمود محمد السيد خلف

 املقريزي(:تقــي الديــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن حممــد ،املتــوىف عــام845 :هــ1443/م):املقفــى الكبــر ،حتقيــق :حممــد اليعــاوي ،الطبعــة :األوىل ،تونــس ،دار الغــرب اإلســامي1996،م.
 :.............املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر ،الطبعــة :األوىل ،القاهــرة ،مكتبــة اآلداب، 1996م.
 ايقــوت احلمــوي( :ايقــوت بــن عبــد هللا الرومــي ،املتــوىف عــام626 :هــ1229/م) :معجــم البلــدان،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب1997 ،م.
اثلثًا :املراجع العربية واملعربة:
 إمساعيــل البغــدادي :إيضــاح املكنــون يف الذيــل علــى كشــف الظنــون عــن أســامى الكتــب والفنــون،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب( ،بدون-اتريــخ).
 :..............هديــة العارفــن أمســاء املؤلفــن وآاثر املصنفــن ،الطبعــة :األوىل ،اســتانبول ،وكالــةاملعــارف1955 ،م.
 بشــار َعـ ّـواد معــروف( :دكتــور) :حتقيــق النصــوص ،الطبعــة :األوىل ،تونــس ،دار الغــرب اإلســامي،2009م.
 خــر الديــن الزركلــي :األعــام ،قامــوس تراجــم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب واملســتعربنيواملستشــرقني ،الطبعــة :اخلامســة عشــر ،بــروت ،دار العلــم للماليــن2002 ،م.
 دوزي( :رينهــات) :تكملــة املعاجــم العربيــة ،ترمجــة :د .حممــد ســليم النعيمــي ،الطبعــة :األوىل ،بغــداد،دار الرشــيد1980 ،م.
 طــه حمســن(:دكتور) :املخطوطــات العربيــة النــادرة يف تركيــا ،املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم،الطبعــة :األوىل ،القاهــرة( ،بدون-اتريــخ).
 عبــد الســام حممــد هــارون :حتقيــق النصــوص ونشــرها ،الطبعــة :الثانيــة ،القاهــرة ،مؤسســة احللــي للنشــروالتوزيع1385 ،هـ1965 /م.
 عبد اهلادي الفضلي(:دكتور) :حتقيق الرتاث ،الطبعة :األوىل ،جدة ،مكتبة العلم1402 ،هـ1982 /م.عمــر رضــا كحالــة :معجــم املؤلفــن -تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة ،الطبعــة :األوىل ،بــروت ،دارإحيــاء ال ـراث العــريب( ،بدون-اتريــخ).
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