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، كتــاب: )ترمجــة ثغــر دميــاط ومــا وقــع  ِإْشــكالِيَُّة ِنْســَبِة اْلَمْخطُــوِط اْلَعــَريبِّ
هبــا مــن عهــد نــوح عليــه الســالم إىل آخــر دولــة الــرتك( َأمَنُوَذًجــا

د.حممود حممد السيد خلف
ملخص البحث

 هــذا البحــث -املوجــز- يعــاجل قضيــة مــن أهــم قضــااي الــراث املخطــوط، إنــه يلقــي بعــض 
ُمَؤلِفــه. وقــد اختــذُت مــن كتــاب:  اْلَعــَريبِّ إىل غــر  اْلَمْخطُــوِط  ِنْســَبِة  ِإْشــكالِيَِّة  الضــوء علــى 
)ترمجــة ثغــر دميــاط ومــا وقــع هبــا مــن عهــد نــوح عليــه الســام إىل آخــر دولــة الــرك( أمََنُوَذًجــا. 
وهــذا الكتــاب قــد ُنســب إىل كمــال الديــن حممــد بــن طلحــة بــن حممــد بــن احلســن القرشــي 
َتوىف يف الّســابع والعشــرين من رجب حبلب ســنة )٢٥٦هـ/٤٥٢١م(، وأحد أعام 

ُ
النَِّصْيِيّ، امل

الفكــر  دوٌر ابرٌز يف  لــه  والــذي كان  األيوبيــة )٧٦٥-٨٤٦هــــ/١٧١١-٠٥٢١م(،  الدولــة 
اإلســامي، وصاحــب كتــاب: )نفائــس العناصــر جملالــس امللــك الناصــر(. فعرفــُت بــه وأببــرز 
شــيوخه وتامذته. مث قدمُت األدلة العلمية الي تثبت أن املخطوط املذكور مل يكن من أتليفه 

بــل مــن أتليــف العامــة املقريــزي.
تقــي الديــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن حممــد، املتــوىف عــام: )٥٤٨هـــ/٣٤٤١م(، 
وهــو جــزء مــن كتابــه املشــهور )املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر(. غــر أين مل أقــف علــى 
الدافــع احلقيقــي وراء نســبة هــذا املخطــوط إىل النَِّصْيــِيّ، رمبــا يكــون تعمــًدا لغايــة جتاريــة أو 

نفســية، أو اشــتباًها أو غفلــة أو جهــًا أو غرهــا.
 الكلمات املفتاحية: املخطوط- التحقيق- النَِّصْيِيّ- ثغر دمياط- املقريزي.
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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
احلَْْمــُد للَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمــَن، والصَّــَاُة َوالسَّــَاُم َعلَــى َأْشــَرِف اْلُمْرَســِلَن، وبعــد: فــإن اإلســام 
الَِّذيــَن   ُ اللَّ تعــاىل: ﴿يـَْرفَــِع  قــال  العلمــاء،  شــأن  مــن  فرفــع  ابلغًــا،  اهتماًمــا  ابلعلــم  اهتــم  قــد 
آَمنُــوا ِمْنُكــْم َوالَِّذيــَن أُوتُــوا اْلِعْلــَم َدَرَجــاٍت﴾)١(. كمــا دعــاان إىل الرحلــة يف طلــب العلــم، فقــال 
تعاىل:﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيـَْنِفُروا َكافًَّة فـََلْواَل نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـُْهْم طَائَِفٌة لِيـَتـََفقَُّهوا يف الدِّيِن 
َولِيـُْنــِذُروا قـَْوَمُهــْم ِإَذا َرَجُعــوا ِإلَْيِهــْم َلَعلَُّهــْم َيْــَذُروَن﴾)٢(، بــل إنــه مــن املســتحب أن يدعــو اإلنســان 
ربــه هبــذا الدعــاء احملبــب إىل قلــب كل مؤمــن ﴿َوقُــْل َربِّ زِْدين ِعْلًمــا﴾)٣(. ويطــول يب املقــام لــو 
تتبعــُت كل آايت القــرآن الكــرمي الــي تدعــو إىل العلــم، وحتــث علــى التفكــر والنظــر يف ملكــوت 

الســماوات واألرض.

مث جــاءت الُســنَّة النبويــة تدعــوان إىل التعلــم، وإذا كانــت اجلنــة هــي الغايــة الــي يتمناهــا كل 
مســلم ويرجوهــا كل مؤمــن، لــذا فقــد دعــاان نبينــا حممــد صلــى هللا عليــه وســلم إىل التعلــم، فقــال: 
ُ بِــِه َطرِيًقــا ِإىَل اجْلَنَّــِة، َوِإنَّ اْلَمَاِئَكــَة لََتَضــُع  »َمــْن َســَلَك َطرِيًقــا َيْطلُــُب ِفيــِه ِعْلًمــا، َســَلَك اللَّ
ــاُن يف  ــَمَواِت َواأْلَْرِض، َحــىَّ احْلِيَت ــاملِِ َمــْن يف السَّ ــُع، َوِإنَّــُه لََيْســتـَْغِفُر لِْلَع ــا ِرًضــا مبَــا َيْصَن َأْجِنَحتـََه
َجــْوِف اْلَبْحــِر، َوِإنَّ َفْضــَل اْلَعــاملِِ َعَلــى اْلَعابِــِد َكَفْضــِل اْلَقَمــِر لَيـَْلــَة اْلَبــْدِر َعَلــى َســائِِر اْلَكَواِكــِب، 
َــا َورَّثُــوا اْلِعْلــَم، َفَمــْن  َوِإنَّ اْلُعَلَمــاَء ُهــْم َوَرثَــُة اأْلَنِْبيَــاِء، ِإنَّ اأْلَنِْبيَــاَء ملَْ يـَُورِّثُــوا ِدينَــارًا َواَل ِدْرمَهًــا َوِإمنَّ
َأَخــَذُه َأَخــَذ حِبَــظٍّ َوافِــٍر«)٤(. بــل كان يــث أصحابــه صلــى هللا عليــه وســلم علــى التعلــم، فقــال: 
ـَـا الِعْلــُم اِبلتَـَّعلُّــِم«)٥(، والعلــم مــن أهــم األشــياء الــي  ُ بِــِه َخيــْـرًا يـَُفقِّْهــُه يف الدِّيــِن، َوِإمنَّ »َمــْن يـُـرِِد اللَّ
تنفــع اإلنســان بعــد موتــه، أخــران بذلــك رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، فقــال: »ِإَذا َمــاَت 
ْنَســاُن انـَْقطَــَع َعَملُــُه ِإالَّ ِمــْن ثَــَاٍث: َصَدقَــٍة َجارِيَــٍة، أَْو ِعْلــٍم يـُنـْتـََفــُع بِــِه، أَْو َولَــٍد َصالِــٍح َيْدُعــو  اإْلِ

لَــُه«)٦(.
إن العلــم الــذي يطلبــه اإلســام؛ هــو كل علــم انفــع للبشــرية، بــل هــو -كمــا يقــول أحــد 
الباحثــن املعاصريــن-: )العلــم الــذي يقبــل املســلم عليــه، ويســتفتح أبوابــه بقــوة، ويرحــل لطلبــه 
مــن أقصــى املشــارق واملغــارب، ليــس علًمــا معينًــا حمــدود البدايــة والنهايــة. فــكل مــا يوســع منــادح 
النظــر، ويزيــح الســدود أمــام العقــل النهــم إىل مزيــد مــن العرفــان، وكل مــا يوثــق صلــة اإلنســان 
ابلوجــود، ويفتــح لــه آمــاًدا أبعــد مــن الكشــف واإلدراك، وكل مــا يتيــح لــه الســيادة يف العــامل، 
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والتحكــم يف قــواه، 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 العامــة ابــن خلــدون)٨(- 
العلــوم يف اإلســام إىل قســمن رئيســن، أوهلمــا: العلــوم النقليــة، ومنهــا: علــم القــراءات، وعلــم 
التفســر، وعلــم احلديــث، وعلــم الفقــه وأصولــه.... إخل، ويدخــل فيهــا -أيًضــا- علــوم اللغــة 
العربيــة، مثــل: علــم النحــو، وعلــم الصــرف، وعلــم العــروض والقــوايف.... 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 كانــوا يرحلــون إىل العــامل اإلســامي لدراســة هــذه العلــوم علــى يــد أســاتذهتم املســلمن.

وكان طالــب العلــم يف اإلســام يبــدأ حياتــه حبفــظ القــرآن الكــرمي، مث يتبــع ذلــك بدراســة 
الُســنَّة النبويــة، والبــد لــه مــن دراســة علــوم اللغــة العربيــة، كــي يســتطيع أن يفهــم دينــه فهًمــا 

صحيًحــا. مث ســرعان مــا يــرع يف علــم -أو أكثــر- مــن هــذه العلــوم وُيَصنَّــف فيــه. 
َصنَّفــات الــي آلــت إلينــا مــن أســافنا صانعــي الثقافــة اإلســامية العربيــة عرفــُت 

ُ
وهــذه امل

ابســم )املخطوطات()٩(؛ وهو تراث جدير أبن نقف أمامه وقفة اإلكبار واإلجال، مث نســمو 
برؤوســنا يف اعتــزاز وشــعور صــادق ابلفخــر والغبطــة والكــرايء.

وأعلــم أن حتقيــق النصــوص إمنــا يهــدف إىل تقــدمي نــص صحيــح مطابــق ملــا كتبــه املؤلِــف 
مــا اســتطاع احملِقــق إىل ذلــك ســبيًا. أمــا إذا حتقــق وصــول النســخة الــي كتبهــا املؤلِــف خبطــه، 
وثبــت للمحِقــق أهنــا آخــر مــا ارتضــاه لكتابــه، فــا فائــدة ألي نســخة أخــرى منتســخة عنهــا أو 
َدِقــق ثبــوت نَــصٍّ ملؤلــٍف مــا ســواٌء أكان ذلــك بوصــول 

ُ
مــن غرهــا. وحــن يتحقــق للُمَحِقــق امل

نســخة املؤِلف الي خبطه، أم اجتماع النســخ املعتمدة على قراءة واحدة أو أي وســيلة أخرى، 
َحِقــق يتــم عليــه إثبــات ذلــك النــص)١٠(.

ُ
فــإن واجــب امل

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 
صاحبه، وســبب ذلك رمبا يكون تعمًدا لغاية جتارية أو نفســية، أو اشــتباًها أو غفلة أو جهًا 
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أو غرهــا. كمــا أن مــن الكتــب مــا ســقط منــه اســم مؤلفــه لعوامــل طبيعيــة كالرطوبــة واألرضــة، 
أو غــر طبيعيــة كحــذف اســم املؤلــف ووضــع اســم آخــر موضعــه)١١(.

َحِقــِق يف الــراث الفكــري اإلســامي، ال بــد أن تكــون 
ُ
لــذا، كانــت أول خطــوة خيطوهــا امل

مصحوبــة ابحلــذر، فليــس يكفــي أن جنــد عنــوان الكتــاب واســم مؤلفــه يف ظاهــر النســخة -أو 
الُنســخ- لتحكــم أبن املخطوطــة مــن مؤلفــات صاحــب االســم املثبــت، بــل ال بــد مــن إجــراء 
حتقيــق علمــي يطمئــن معــه الباحــث إىل أن الكتــاب نفســه صــادق النســبة إىل مؤِلفــه. يضــاف 
ــه،  إىل ذلــك، أنــه ليــس مــن األمــر اهلــن أن نؤمــن بصحــة نســبة أي كتــاب -كان- إىل مؤلِف
وال ســيما الكتــب اخلاملــة الــي ليــس هلــا شــهرة، فيجــب أن تـَُعــرض هــذه النســبة علــى فهــارس 

املكتبــات وكتــب الراجــم، لنســتمد منهــا اليقــن أبن هــذا الكتــاب صحيــح االنتســاب)١٢(.
ومن أبرز األمثلة على صعوبة نسبة الكتاب إىل ُمَؤِلفه احلقيقي، خمطوط يمل عنوان:

)كتــاب ترمجــة ثغــر)١٣ دميــاط)١٤( ومــا 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 )٣٥( لوحــة، وقــد 
كتــب خبــط النســخ اجلميــل، وابملــداد األســود واألمحــر. ويبلــغ متوســط عــدد األســطر يف كل 
صفحــة )٩١( ســطرًا، مــع وجــود بعــض التعليقــات الــي كتبــت علــى الصفحــة اليســرى يف بعــض 

الورقــات. واملخطــوط يوجــد بــه نقــص يف ورقتــن مــن منتصفــه.
وقــد جــاء يف أولــه: )بســم هللا الرمحــن الرحيــم، وبــه نســتعن، هــذا جممــوع حســن مــن كام 
الشــيخ اإلمــام العــامل الصــاحل تقــي الديــن املقريــزي الشــافعي املصــري رمحــه هللا تعــاىل، ورضــي 

عنــه- منــه ممــا يتعلــق بثغــر دميــاط احملــروس(.
َقريَــزي 

ْ
وجــاء يف آخــره: )انَتهــى َمــا يِتَعلــق بثغَــر ِدْميَــاط ِمــَن َكَام الشــيخ َتِقــي الديــن امل

صــري َرمحــَة هللا َعليَــه، َواحلمــُد هلل وحــده، مت(.
َ
الَشــاِفعي امل

نبذة خمتصرة عن النَِّصْييبّ:
جملالــس  العناصــر  )نفائــس  مــن كتــاب:  جــزء  هــو  عنوانــه  مــن  يبــدو  املخطــوط كمــا 
امللــك الناصــر(، أليب ســامل كمــال الديــن حممــد)١٥( بــن طلحــة بــن حممــد بــن احلســن القرشــي 
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)١٦( العــدوي الشــافعي)١٧(، ُولِــد ابلَعْمريــة، مــن قــرى َنِصْيبِــن)١٨(، ســنة اثنتــن وثانــن 
النَِّصْيــِيّ

ومخسمائة )٦٨١١م(. وتفّقه، وبرع يف املذهب الشافعي)٩١(. ومسع بنـَْيَسابُور)٢٠( من: اْلُمَؤيَِّد 
)٢١(، وزينــب الّشــعريّة)٢٢(. وحــّدث حبلــب)٢٣(، ودمشــق)٢٤( وغرمهــا. الطُّوِســيِّ

عــن  ترّســل  ُمعّظًمــا، حمتشــًما، عارفًــا ابملذهــب واألصــول واخلــاف )٢٥(.  وكان صــْدرًا 
امللــوك، وويّل الــوزارة بدمشــق يومــن مثّ تركهــا، وتزّهــد، وانعــزل عــن النّــاس)٢٦(. وكان َذهابــه إىل 

ُخراســان يف طلــب الِعْلــم، وانظــَر هبــا)٢٧(.
روى َعْنــُه: الّدمياطــّي)٢٨(، وابــن احللوانّيــة)٢٩(، وجمــد الّديــن ابــن العــدمي)٣٠، ومجــال الّديــن 

ابــن اجْلُوخــي)٣١(، وشــهاب الّديــن الكفــرّي املقــرئ)٣٢(، ومجاعــة غرهــم)٣٣(. 
وقــد ذكــر بعــض املؤرخــن يف أحــداث ســنة ثــاٍن وأربعــن ومخســمائة )٣٥١١م( أن ابــن 
طلحــة قــد خــرج عــن مجيــع مــا لــه مــن مماليــك ودواّب وملبــوٍس، ولبــس ثــواًب قطنيًّــا. وكان يســكن 
األمينيّــة)٣٤( فخــرج منهــا واختفــى، ومل يـُْعلَــم مبكانــه. وســبب ذلــك أّن الســلطان الّناصــر صــاح 
الديــن األيــويب )٢٣٥-٩٨٥هـــ/٧٣١١-٣٩١١م( عّينــه للــوزارة وكتــب تقليــده، فكتــب ُهــَو 

إىل الّناصــر يعتــذر)٣٥(.
قــال أحــد املؤرخــن: )وقــد دخــل يف شــيء مــن اهلـَـَذاَين والّضــال، وعمــل دائــرة واّدعــى 
ــه إن شــاء  أنّــه يســتخرج منهــا ِعلــم الغيــب وِعلــم الّســاعة، نســأل هللا الّســامة يف الّديــن. ولعّل

هللا- رجــع عــن ذلــك()٣٦(.
ويبدو أنه قد رجع ابلفعل، ويؤيد ذلك قوله يف املنّجم:

إذا حــــــــكـــــــم املنـــــــّجـــــــــم يف القـــــضايـــــــا حبــــــــكـــــم حــــــازم فـــــــــــاردد عـــــــــــليـــــــــــــه
فـــــلــــــيــــــــــس بعـــــــــالـــــــــم مـــــــــا هللا قـــــــــــــاض فـــــــــقــــــلّــــدنــــــــــي وال تــركـــــن إلــــــيــــــه)٣٧(

وله -أيًضا-:
ال تـــــركنـــــــّن إلــــــى مقــــــــــال منـــــــّجـــــــــــــــم وكـــــــل األمـــــــــــور إىل اإللـــــه وسلّـــــــــــم

واعلـــــــــــــم أبنّـــك إن جعلـت لكـوكــــب تدبـــر حــــــادثـــــة فلســـــت مبسلــــم)٣٨(
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مؤلفاته:
 ألف النصيي كثر من الكتب، من أشهرها:

حَتِْصيل املرام يف تـَْفِضيل الصََّاة على الّصيام. 
اجلفر اجلامع ومصباح النُّور الامع. 

الّدّر املنظم يف ااِلْسم األعظم.
َفات. زبدة املصنفات يف األمساء َوالصِّ

زبدة اْلمَقال يف َفَضاِئل األصحاب واآلل.
العقد الفريد لْلملك السعيد.

مطَالب السول يف َمَناِقب الرَُّسولصلى هللا عليه وسلم.
ِمْفَتاح اْلَفاح يف اْعِتَقاد أهل الّصاح.

نفائس العناصر جملالس اْلملك النَّاِصر؛ َصَاح الدَّين األيويب)٣٩(.
جــاوز  وقــد  ســنة )٢٥٦هـــ/٤٥٢١م(،  مــن رجــب حبلــب  والعشــرين  الّســابع  تـُــُويف يف 

لّســبعن. ا
دراسة املخطوط:

أمــا عــن خمطــوط )نفائــس العناصــر جملالــس اْلملِــك النَّاِصــر( وهــو موضــوع هــذا البحــث 
املوجــز، فقــد ألفــه النَِّصيــي كمــا ذَكــر هــو يف مقدمــة الكتــاب إبشــارة مــن الســلطان صــاح 
قواعــد.  وأربــع  مقدمــة،  علــى:  ورتبــه  )٢٣٥-٩٨٥هـــ/٧٣١١-٣٩١١م(.  األيــويب  الديــن 
الســلطة.  يف  والثانيــة:  األخــاق.  األوىل: يف  القاعــدة  منــه.  املطلــوب  الغــرض  يف  املقدمــة: 

والثالثــة: يف الشــريعة. والرابعــة: يف تكملــة املطلــوب. 
نســخ خطيــة،  عــدة  منــه  بــل وتوجــد  الكتــاب،  هــذا  تعــاىل-  وقــد وصلنــا -حبمــد هلل 
منهــا: نســخة يف مكتبــة املتحــف الريطــاين يف مدينــة لنــدن إبجنلــرا حتــت رقــم )٠٣٥١()٤٠(، 
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ونســخة يف مكتبة ويل الدين يف اســتانبول بركيا حتت رقم )٨٤٦٢()٤١(، ونســختن يف معهد 
املخطوطــات العربيــة ابلقاهــرة، أوهلمــا حتــت رقــم )٨١٢( أدب، واثنيهمــا حتــت رقــم )٣٩٣٢(

أدب)٤٢(.
واملخطــوط ُكتــب بقلــم نســخي جيــد، وهــو مشــكول )مضبــوط(، كتبهــا حممــد بــن شــكر 
املالكي، حوايل سنة )٤٧٧هـ/٣٥٣١م(، وصفحة العنوان مزوقة، والنسخة مقابلة، وهبا نظام 
التعقيبــة، وأثــر أكل األرضــة واضــح يف بعــض صفحاتــه العليــا. متوســط عــدد األســطر)٥١(، 
مقــاس ٨١×٥.٤٢ ســم. وقــد جــاء يف أولــه: )احلمــد هلل الــذي فضــل ملــوك األانم علــى كثــر 
مــن عبــاده تفضيــًا، وجعلهــم مــن حــوادث األايم يف آفــاق بــاده ظــًا ظليــًا، 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 وثامنائــة )١٥٤١م((. 
َمن مؤِلف خمطوط )ثغر دمياط(؟!

اْلَملِــك  العناصــر جملالــس  )نفائــس  نســبة خمطــوط  لدينــا ابلدليــل صحــة  ثبــت  أن  بعــد 
ؤلِفــه أيب ســامل كمــال الديــن حممــد بــن طلحــة بــن حممــد بــن احلســن القرشــي النَِّصْيــِيّ 

ُ
النَّاِصــر( مل

العــدوي الشــافعي، فهــل أســتطيع القــول: إنــه مؤلِــف كتــاب )ثغــر دميــاط( أيًضــا؟ أو بصيغــة 
أخــرى: هــل كتــاب )ثغــر دميــاط( ُمقتبــس ابلفعــل مــن كتــاب )نفائــس العناصــر( كمــا جــاء يف 

غــاف املخطــوط؟!.
للنَِّصْيــِيّ.  الكتــاب  هــذا  بــنِّ يف نســبة  أو حتريــف  يبــدو يل أن هنــاك خطــًأ واضًحــا، 
فالكتــاب ليــس مــن أتليفــه بــل مــن أتليــف شــخص آخــر. وهنــاك كثــر مــن األدلــة تثبــت صحــة 

ذلــك:
أواًل: أنــي قــد أطلعــُت -ابلفعــل- علــى خمطــوط )نفائــس العناصــر( املوجــود يف معهــد 
املخطوطــات العربيــة ابلقاهــرة، ومل أعثــر فيــه مــن قريــب أو بعيــد علــى الــكام املوجــود يف كتــاب 

)ثغــر دميــاط(. 
قــد يدعــي البعــض، أنــه رمبــا توجــد نســخ أخــرى مــن هــذا املخطــوط مل يتســن يل االطــاع 

عليهــا، ورمبــا يكــون الــكام عــن )ثغــر دميــاط( قــد ورد فيهــا.
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هــذا  ذكــرت  الــي  املصــادر  مجيــع  للصــواب؛ ألن  جمانــب  قــول  أيًضــا  هــذا  إن  أقــول: 
املخطــوط، وقدمــت شــرًحا ملــا ورد فيــه، مل تذكــر شــيًئا عــن ذكــره )ثغــر دميــاط(. وممــا يقــوي 
ذلــك الــرأي 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 

يتــوي علــى عــدة أجــزاء.
وبنــاء علــى ذلــك؛ فــإن الــكام املذكــور يف خمطــوط )ثغــر دميــاط( مل يــرد لــه أصــل يف كتــاب 

)نفائس العناصر( املوجود بن أيدينا اآلن.
اثنًيــا: أن مؤلِــف خمطــوط )ثغــر دميــاط( قــد ذكــر يف مقدمــة كتابــه أنــه اختصــره مــن كام 
املقريــزي، ونــص كامــه: )هــذا جممــوع حســن مــن كام الشــيخ اإلمــام العــامل الصــاحل تقــي الديــن 
املقريــزي(، فــإذا تذكــران أن املقريــزي قــد تــويف يف ســنة )٥٤٨هـــ/١٤٤١م(، وأن النَِّصْيــِيّ -كمــا 
ورد يف ترمجتــه منــذ قليــل- قــد تــويف يف ســنة )٢٥٦هـــ/٤٥٢١م(، فمعــى ذلــك أنــه يســتحيل 
عقــًا أن يكــون النَِّصْيــِيّ قــد نقــل كام املقريــزي، ألنــه ببســاطة شــديدة قــد تــوىف قبلــه بنحــو 

)٤٩١( عاًمــا.
ولكــن يبقــى يل ســؤال مهــم، وهــو: هــل يكــون املقريــزي قــد نقــل كامــه 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 كامــه وإمنــا هــو مــن كام النَِّصْيــِيّ؟! وأنــه قــد آن األوان 
ليعــود احلــق إىل أهلــه، وأن كتــاب )ثغــر دميــاط( مــا هــو جــزء مــن كتــاب النَِّصْيــِيّ. وأن كتــاب 
)نفائــس العناصــر( كان أحــد املــوارد األصيلــة للمقريــزي يف كتابــه اخلطــط؟! وهــذا مــا مل يشــر 

إليــه أحــد مــن الباحثــن قبــل ذلــك؟!!.
هــو  العكــس  بــل  يؤيــده.  أو  ذلــك،  يثبــت صحــة  قــوي  دليــل  يوجــد  ال  ولكــن  رمبــا، 
الصحيــح، وهــو أن كتــاب )ثغــر دميــاط( جــزء مــن كتــاب املقريــزي: )املواعــظ واالعتبــار بذكــر 

اخلطــط واآلاثر(، ألنــه -أواًل- يتفــق مــع أســلوب املقريــزي كمــا ورد يف ابقــي كتبــه.
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اثنيًــا: أن املقريــزي قــد ذكــر أبيــات يف مــدح مدينــة دميــاط، وأقــر أهنــا مــن أتليفــه، وقــد 
صــرح بذلــك كل مــن الســخاوي)٤٣( والشــوكاين )٤٤(.

اثلثًــا: أن املقريــزي كان يرحــل بنفســه ملشــاهدة املعــامل اجلغرافيــة ليســجلها يف كتابــه. ومــن 
يه الَعامَّــة البــَـْرزَخ( مث  ذلــك حديثــه عــن مئذنــة َمْســِجُد حُبَيــْـَرة ِدْمَيــاط، والــذي قــال عنــه: )وُتَســمِّ
علــل ذلــك بقولــه: )َواَل َأْعــِرف ُمْســتـََندُهم يف َذلِــَك(. مث قــال: )َوَشــاَهدُت ِفيــه َعَجبًــا، َوهــَو 
ــا َصعِــدُت أَعَاهــا -َحيــُث يـََقــُف  أنَّ بــِه َمنَــاَرة كبــَرة َمْبنيَّــة ابآلُجــر ِإَذا َهزََّهــا أَحــٌد اْهتــَـزَّت، فَلمَّ
ُــَؤذَِّن- َوَحرَّْكتهــا، رَأيــُت ِظلََّهــا قَــَد حَتَــرََّك بَتْحرِيِكــي هلَــا. َوَمــا َذلِــَك بـََغريِــْب فَــِإَن َحــْوَل َهــَذا 

امل
يـَْعلَــُم َوأنَتــُم اَل  ْســِجَد رَِمــُم أَْمــواٍت ُيْشــِبه أنَّ َتُكــوَن مَمَـّـن اُْسُتْشــِهَد يف َوِقائــع الَفرِنْــج، َوهللاُ 

َ
امل

تـَْعَلمــوَن()٤٥(.
رابًعا: أن املخطوط يتوي على كثر من املعلومات التارخيية الي وقعت بعد وفاة النصيي 
بكثر، ومنها -على ســبيل املثال- اســتياء امللكة َشــَجُر الدُّّر )املتوفاة عام: ٥٥٦هـ/٧٥٢١م( 
لِــك اأَلْشــَرف موســى )املتــوىف عــام: 

َ
علــى احلكــم يف مصــر، وأحــوال مدينــة دميــاط يف ظــل امل

٦٣٨هـــ/٣٣٤١م(، وأحــوال مدينــة دميــاط يف ظــل الظاِهــر بـَيـْبـَْرس)٥٢٦-٦٧٦هـــ/٨٢٢١-
٧٧٢١م(. وغرهــا مــن األحــداث التارخييــة الــي وقعــت يف ظــل الدولــة اململوكيــة. 

العناصــر( -كمــا ورد يف  النَِّصْيــِيّ صاحــب كتــاب: )نفائــس  خامًســا -وأخــريًا-: أن 
ترمجتــه- مل تطــأ قدمــه أرض مصــر، فضــًا عــن مدينــة دميــاط. فكيــف يتســى لــه أن يقــدم وصًفــا 
اترخيًيا -رائًعا وغر مسبوق- عن جغرافية عن مدينة دمياط، وعن حتول جمرى هنر النيل هناك. 
وهــذا نــص كامــه: )َويـَْزُعــم أْهــُل ِدْمَيــاط اآلَن أنَّ َســَبَب اْمِتنــاع ُدُخــَول َمراِكــب الَبْحــر َجَعــل يف 
ْراِكــب إَذا 

َ
ُدونَــُه ِمــْن إتَــاِف امل فَــّم الَبْحــر، أَو َرْمــٌل تُــَر ُهنَــاَك. َوهــَذا قَــوٌل اَبِطــٌل مَحََلُهــم َعليَــه َمــا جيَِ

ــَكان، َوَجْهِلهــم أبْحــوال الْوُجــوه، َوَمــا َمــرَّ ِمــْن الَوقَائِــع. َوإىِلَ يَوِمنــا َهــذا خُياُف 
َ
َهَجَمــت َعلــَى َهــَذا امل

ْراِكــب ِعنَــد َوُروِدهــا فَــّم الَبْحــر، وَكثــرًا َمــا تـَْتلــَف ِفيَــه. َوقَــَد ِســْرُت إِليَــه َحــَى َشــاَهدتُه، َورَأْيتُــه 
َ
َعلــَى امل

ِمــْن أَْعَجــب َمــا يـَـراُه اإِلْنســان()٤٦(. وانظــر جيــًدا إىل اجلملــة األخــرة مــن كامــه: )َوقَــَد ِســْرُت إِليَــه 
َحَى َشاَهدتُه، َورَأْيُته ِمْن أَْعَجب َما يَراُه اإِلْنسان(. ويقول يف موضع أخر: )َوَقَد َأْخبـََريِن اأَلَميـُْر 
شُر اأَلسَتادَّار)٤٧( يـَْلبـَُغا السَّاملِّي )املتوىف عام: ١١٨ هـ/٩٠٤١ م( -َرمِحَة هللا َعلْيه- أنَّه 

ُ
الَوزَيُر امل

ملَ يــَـَر يفَ البِــاِد الــي َســَلَكَها ِمــْن مَسَْرقـَْنــد)٤٨( إىِلَ ِمَصــر َأْحَســَن ِمــْن ِدْميَــاط َهــِذه، َفظَنـَْنــُت أنَّــُه يـَْغلُــو 
يفَ ذلــك ِإىَل أنَّ َشــاَهْدهُتا، فَــِإَذا َهــِي َأْحَســُن بـَلَــٍد َوأَنـَْزُهــه()٤٩(. 
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 أهذا من كالم النصييب؟!!
كا، بــل الصحيــح أنــه مــن كام املقريــزي، الــذي عــاش يف مصــر، وعشــق تراهبــا، وســجل 
اترخيهــا يف كتبــه القيمــة، الــي مــا زال اجلميــع ينهــل منهــا حــى اليــوم. اقــرأ كامــه وهــو يتحــدث 
عــن أرض مصــر، فيقــول: )وكانــت مصــر هــي مســقط رأســي، وملعــب أتــرايب وجممــع انســي، 
ومغــى عشــريت وحامــي، وموطــن خاصــي وعاّمــي، وجؤجــؤي الــذي رىب جناحــي يف وكــره 
وعــش مــأريب فــا هتــوى األنفــس غــر ذكــره ال زلــت مــذ شــذوت العلــم وآاتين ريب الفطانــة 
والفهــم أرغــب يف معرفــة أخبارهــا وأحــّب األشــراف علــى االغــراف مــن آابرهــا، وأهــوى مســائلة 
الركبــان عــن ســكان دايرهــا فقيــدت خبطــى يف األعــوام الكثــرة، ومجعــُت مــن ذلــك فوائــد قــل 
مــا جيمعهــا كتــاب، أو يويهــا لعزهتــا وغرابتهــا أهــاب()٥٠(. هكــذا عــاش املقريــزي يف مصــر الــي 

أحبهــا، وعشــق تراهبــا، ودفــن يف أرضهــا.
خاصــة القــول، أن خمطــوط )ثغــر دميــاط( هــو ملخــص مــن كام تقــي الديــن املقريــزي، 
وهــو جــزء مــن كتابــه املشــهور )املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر(، وليــس مــن كتــاب 

)نفائــس العناصــر( للنصيــي.
ولكــن يبقــى الســؤال املهــم: َمــْن هــو صاحــب خمطــوط )ثغــر دميــاط ومــا وقــع هبــا مــن عهــد 

نــوح عليــه الســام إىل آخــر دولــة الــرك(؟!! 
بــكل أســف، ذلــك جمهــول لــدِّي. فلــم أعثــر علــى أيــة إشــارة مــن قريــب أو بعيــد تدلنــا علــى 
صاحــب هــذا الكتــاب، أو بصيغــة أصــح: علــى َمــْن اختصــره. فلعــل الزمــان جيــود علينــا أو علــى 
أحــد الباحثــن املعاصريــن فُيقــِدم لنــا إجابــة علميــة واضحــة علــى هــذا الســؤال، كــي يعــود احلــق 

إىل أصحابــه، َوَمــا َذلِــَك َعلَــى اللَِّ ِبَعزِيــٍز. 
صفوة القول، أنه ليس من املعقول يف ِدرَاَسِة اْلَمْخطُوِط العريب وال من األمانة العلمية وال من 
اخلُلُــق اإلســامي أن يُنســب الشــيء إىل غــر أهلــه فاحْلـَـقُّ َأَحــقُّ أَْن يـُتَـّبَــَع. وتبقــى صعوبــة البحــث يف 
املخطوطــات العربيــة علــى الرغــم مــن التقــدم العلمــي الكبــر الــذي تشــهده اجلامعــات العربيــة واجملامــع 
العلميــة قائمــة، إىل أن أيذن املــوىل عــز وجــل مبيــاد جيــل جديــد يمــل هــم البحــث العلمــي الدقيــق، 
ويتحرى األمانة العلمية واملشقة املادية يف حتقيق املخطوط العريب ليـَُقدُِّمه إىل العامل يف ثـَْوِب ِعْلِميِّ 

َقِشــيٍب وُحلَِّة هَبِيَِّة زَِكيَِّة يليق به ومبا َيِْمُله من معلومات مهمة لإلنســانية.
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اخلامتة
هذه خامتة أحاول أن أبلور فيها أهم النتائج الي توصل إليها هذا البحث، وهي:

أواًل: أثبــت البحــث أن بعــض النســاخ يف العصــور اإلســامية -لألســف الشــديد- كانــوا 
يقومــون بنســبة الكتــاب إىل غــر صاحبــه، والســبب يف ذلــك رمبــا يكــون تعمــًدا لغايــة جتاريــة أو 

نفســية، أو اشــتباًها أو غفلــة أو جهــًا أو غرهــا.
َحِقــِق يف الــراث الفكــري اإلســامي، ال بــد أن تكــون 

ُ
اثنًيــا: أثبــت البحــث أن مهمــة امل

مصحوبة ابحلذر، فليس يكفي أن جند عنوان الكتاب واســم مؤلفه يف ظاهر النســخة لتحكم 
أبن املخطوطــة مــن مؤلفــات صاحــب االســم املثبــت، بــل ال بــد مــن إجــراء حتقيــق علمــي يطمئــن 

معــه الباحــث إىل أن الكتــاب نفســه صــادق النســبة إىل مؤلِفــه. 
ــِيّ، كان  ــا: أثبــت البحــث أن حممــد بــن طلحــة بــن حممــد بــن احلســن القرشــي النَِّصْي اثلًث
صــْدرًا ُمعّظًمــا، حمتشــًما، عارفًــا ابملذهــب الشــافعي وأصولــه، وقــد ويّل الــوزارة بدمشــق، فارتفــع 
شــأنه يف عهــد الســلطان صــاح الديــن األيــويب، ونظــرًا هلــذه املكانــة االجتماعيــة الــي وصــل 
النســاخ امســه علــى بعــض الكتــب ومنهــا خمطــوط )ثغــر دميــاط(،  إليهــا، رمبــا وضــع بعــض 
ألغــراض جتاريــة أو لتحقيــق مكاســب ماديــة مــن وراء بيــع املخطــوط؛ الســيما وقــد كان النَِّصْيــِيُّ 
يظــى بشــهرة واســعة يف ظــل الدولــة األيوبيــة، وقــد متــددت هــذه الشــهرة بــن األوســاط الفكريــة 

يف ظــل الدولــة اململوكيــة. 
رابًعــا: أثبــت البحــث ابلتفصيــل، أن خمطــوط )ثغــر دميــاط( هــو ملخــص مــن كام تقــي 
الديــن املقريــزي، بــل هــو جــزء مــن كتابــه املشــهور )املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر(، 

وليــس مــن كتــاب )نفائــس العناصــر( للنَِّصْيــِيّ. 
خامًســا -وأخــريًا-: مــن التوصيــات املهمــة للبحــث، أن دراســة املخطــوط العــريب -علــى 
الرغــم مــن التقــدم العلمــي الكبــر الــذي تشــهده اجلامعــات العربيــة واجملامــع العلميــة- مــا زال 
صعبًــا يتــاج إىل ابحثــن جمديــن يملــون هــم البحــث العلمــي الدقيــق، ويتحــرون األمانــة العلميــة 
يف التحقيــق. وأمهــس يف أُذن أثــرايء املســلمن واجلامعــات العربيــة واجملامــع العلميــة إىل ضــرة 
تقــدمي الدعــم املــايل الــازم لدعــم مراكــز حتقيــق الــراث، حــى يتســى لشــباب الباحثــن التفــرغ 
لدراســة وحتقيق املخطوط العريب، فهو عمل شــاق ال يتحمله إال أُْويل العزم من طاب العلم.
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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



إشكالية نسبة المخطوط العربي، كتاب: )ترجمة ثغر...                  د.محمود محمد السيد خلف   

٣١٩            

اللوحة الثانية من املخطوط
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اللوحة األخرية من املخطوط
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اهلوامش والتعليقات
)١( ســورة اجملادلــة: آيــة١١، ويقــول اإلمــام الطــري يف تفســره: )إن ابلعلــم ألهلــه فضــًا وإن لــه علــى أهلــه 
حًقــا، ولعمــري للحــّق عليــك أيهــا العــامل فضــل، وهللا معطــي كل ذي فضــل فضلــه(. )حممــد بــن جريــر 
بــن يزيــد اآلملــي، املتــوىف عــام: ٣١٠هـــ/٦٢٢م(: جامــع البيــان عــن أتويــل آي القــرآن، حتقيــق: د.عبــد 
هللا بــن عبــد احملســن الركــي، الطبعــة: األوىل، القاهــرة، دار َهَجــر، ١٤٢٢هـــ/٢٠٠١ م، )٢٤٧/٢٣(. 

)٢( سورة التوبة: آية ١٢٢.
)٣( سورة طه: آية )١١٤(. 

)٤( ســنن الدارمــي: )٣٦١/١( حديــث رقــم)٣٥٤(، ســنن ابــن ماجــه:)٨١/١( حديــث رقــم)٢٢٣(، ســنن 
أيب داود: )٣/ ٣١٧( حديــث رقــم)٣٦٤١(.

)٥( صحيح البخاري:)٢٤/١( حديث رقم:)٧١(، صحيح مسلم:)٢/ ٧١٨( حديث رقم )٩٨(.
)٦( صحيح مسلم:)٣/ ١٢٥٥( حديث رقم )١٤(، سنن النسائي: )٦/ ٢٥١( حديث رقم )٣٦٥١(.

)٧( حممد الغزايل: ُخلق املسلم، القاهرة، دار الكتب اإلسامية، ١٩٨٣م، )ص:٢٣٠(.
)٨( ابــن خلدون:)عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن خلــدون، املتــوىف عــام: ٨٠٨هـ/١٤٠٥م(:املقدمــة، حتقيــق: 

د.علــى عبــد الواحــد وايف، القاهــرة، اهليئــة املصريــة للكتــاب، ٢٠٠٦م، )٣/ ٩٣( ومــا بعدهــا.
)٩( املخطوط: اْلَمْكُتوب ابخلط اَل ابملطبعة، و)مجعها(: خمطوطات. واملخطوطة: النُّْسَخة اْلَمْكُتوبَة اِبْلَيِد. 
جممــع اللغــة العربيــة: املعجــم الوســيط، الطبعــة: األوىل، القاهــرة، اهليئــة املصريــة للكتــاب، ١٩٨٥م، 
)٢٤٤/١(. والتســمية مأخــوذة مــن الكتابــة اخلطيــة Calligraphy، وهــي تعــي طريقــة تســجيل 
الفضلــي:  اهلــادي  عبــد  املنســوخ ابملطبعــة.  الكتــاب  وهــو:  املطبــوع،  ويقابلــه  ابليــد.  الــكام  رمــوز 
)دكتــور(: حتقيــق الــراث، الطبعــة: األوىل، جــدة، مكتبــة العلــم، ١٤٠٢هـــ/ ١٩٨٢م، )ص:٣٤(.

)١٠( بشــار َعــّواد معــروف: )دكتــور(: حتقيــق النصــوص، الطبعــة: األوىل، تونــس، دار الغــرب اإلســامي، 
)ص:١٢٣(. ٢٠٠٩م، 

)١١( د.عبد اهلادي الفضلي: حتقيق الراث، )ص:٣٤(.
)١٢( عبــد الســام حممــد هــارون: حتقيــق النصــوص ونشــرها، الطبعــة: الثانيــة، القاهــرة، مؤسســة احللــي للنشــر 

والتوزيع، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م، )ص:٤١-٤٢(.
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)١٣( الثغــر: الفرجــة يف اجْلََبــل َوحَنْــوه واملوضــع خيَــاف هجــوم اْلَعــدو ِمْنــُه، َوِمْنــه مسيــت اْلَمِديَنــة علــى شــاطئ 
اْلَبْحــر ثغــرًا )مجعهــا( ثغــور. املعجــم الوســيط، )٩٧/١(.

)١٤( ِدْميَــاُط: مدينــة قديــة بــن تّنيــس ومصــر علــى زاويــة بــن حبــر الــروم امللــح والنيــل، خمصوصــة ابهلــواء 
الطيــب وعمــل ثيــاب الشــرب الفائــق، وهــي ثغــر مــن ثغــور اإلســام. بينهــا وبــن مصــب هــذا الفــرع 
يف البحــر املتوســط )١٥( كيلــو مــرًا. وكانــت دميــاط األصليــة واقعــة يف اجلهــة الشــمالية مــن دميــاط 
احلاليــة ونُقلــت إىل مكاهنــا احلــايل مــن ســنة )٦٣٣هـــ/١٢٣٥م(. ايقــوت احلمــوي: )ايقــوت بــن عبــد 
هللا الرومــي، املتــوىف عــام: ٦٢٦هـــ/١٢٢٩م(: معجــم البلــدان، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار إحيــاء 
الطبعــة:  للبــاد املصريــة،  القامــوس اجلغــرايف  العــريب، ١٩٩٧م، )٤٧٢/٢(، حممــد رمــزي:  الــراث 

األوىل، القاهــرة، اهليئــة العامــة لقصــور الثقافــة،٢٠١٠م، )١:١٨/٢(.
)١٥( املقريــزي: )تقــي الديــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن حممــد، املتــوىف عــام: ٨٤٥هـــ/١٤٤٣م(: 
الســلوك ملعرفــة دول امللــوك، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار الكتــب 
ــد بْــن َأمْحَــد بْــن ِهبــة اللَّ بْــن طلحــة(،  العلميــة، ١٤١٨هـــ/١٩٩٧م، )جـــ١/ ق٣٩٦/٢( وفيــه: )حُمَمَّ
عــام: ٨٥٥هـــ/١٤٥١م(:  املتــوىف  موســى،  بــن  أمحــد  بــن  )حممــود  العيــي:  الديــن  بــدر  نقــل  وعنــه 
عقــد اجلمــان يف اتريــخ أهــل الزمــان، حتقيــق: د. حممــود رزق حممــود، الطبعــة: الثانيــة، القاهــرة، دار 
الكتــب والواثئــق القوميــة، ١٤٣١هـــ/ ٢٠١٠م، )ص:٩٤، ٩٥(، حاجــي خليفــة: )مصطفــى بــن 
عبــد هللا كاتــب جلــي القســطنطيي، املتــوىف عــام: ١٠٦٧هـــ/١٦٥٦م(: كشــف الظنــون عــن أســامي 
الكتــب والفنــون، الطبعــة: األوىل، بغــداد، مكتبــة املثــى،١٩٤١م،)ص:٣٦٠، ٥٩٢، ٧٣٤، ٩٥٤، 
١١٥٢، ١٧٦٠، ١٩١٥، ١٩٦٦(، إمساعيــل البغــدادي: إيضــاح املكنــون يف الذيــل علــى كشــف 
الظنــون عــن أســامى الكتــب والفنــون، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، )ب-ت(، 
)٢/ ٤٩٩(، وكتابــه: هديــة العارفــن أمســاء املؤلفــن وآاثر املصنفــن، الطبعــة: األوىل، اســتانبول، وكالــة 

١٩٥٥م،)١٠٤،١٠٥/١٠(. املعــارف، 
)١٦( املقريــزي: )تقــي الديــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن حممــد، املتــوىف عــام: ٨٤٥هـــ/١٤٤٣م(: 
املقفــى الكبــر، حتقيــق: حممــد اليعــاوي، الطبعــة: األوىل، تونــس، دار الغــرب اإلســامي،١٩٩٦م، 

.)٧٥٣،٧٥٤/٥(
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)١٧( ابــن كثــر: )عمــاد الديــن إمساعيــل بــن عمــر، املتــوىف عام:٧٧٦هـــ/ ١٣٦٤م(: طبقــات الشــافعين، 
حتقيــق: عبــد احلفيــظ منصــور، الطبعــة: األوىل، ليبيــا، دار املــد اإلســامي، ٢٠٠٢م، )٨٧٧/١(، ابــن 
قاضــي شــهبة: )أبــو بكــر بــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر، املتــوىف عــام: ٨٥١هـــ/ ١٤٤٧م:(: طبقــات 
الشــافعية، حتقيــق: د. احلافــظ عبــد العليــم خــان، الطبعــة: األوىل، بــروت، علــم الكتب،١٤٠٧هـــ/ 

١٩٨٦م، )٢/ ٤٥٢-٤٥٣(.
)١٨( َنِصْيِبــن: 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، )٢٣١/٤(.
)١٩( الســبكي: )اتج الديــن بــن علــي يــن عبــد الــكايف، املتــوىف عــام: ٧٧١هـــ/١٣٦٩م(: طبقــات الشــافعية 
الكــرى، حتقيــق: د. عبــد الفتــاح حممــد احللــو، د. حممــود حممــد الطناحــي، الطبعــة: الثانيــة، القاهــرة، 
دار َهَجــر، ١٤١٣هـــ/١٩٩٢م، )٨/ ٦٣(، اإلســنوّي: )مجــال الديــن عبــد الرحيــم، املتــوىف عــام: 
٧٧٢هـــ/١٣٣١م(: طبقــات الشــافعية، حتقيــق: كمــال يوســف احلــوت، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار 

الكتــب العلميــة، ١٤٠٧هـــ/١٩٨٧م، )٥٠٣/٢(.
)٢٠( نـَْيَســابُور: مدينــة عظيمــة ذات فضائــل جســيمة، خــرج منهــا مجاعــة مــن العلمــاء، وبينهــا وبــن مــرو 
الشــاهجان ثاثــون فرســًخا، وهــي إحــدى مــدن خراســان، فتحهــا املســلمون يف أايم عثمــان بــن عّفــان، 
على يد عبد هللا بن عامر رضي هللا عنه، وبى هبا جامًعا. ايقوت احلموي: معجم البلدان، )٣٣١/٥(، 
البغــدادي: )عبــد املؤمــن بــن عبــد احلــق، احلنبلــي، املتــوىف عــام: ٧٣٩هـــ/١٣٣٨م(: مراصــد االطــاع 
علــى أمســاء األمكنــة والبقــاع، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار اجليــل، ١٤١٢هـــ/١٩٩١م،)١٤١١/٣(.

املقــرئ،  الّطوســي  احلســن  أبــو  الّديــن  رضــي  حســن،  بــن  علــي  بــن  حممــد  بــن  املؤيــد  هــو:   )٢١(
)٥٢٤ــــ٦١٧هـ/١١٢٩ــــ١٢٢٠م(، مســند خراســان. ومسع )صحيح مســلم( من الفراوي، و)صحيح 
البخــاري( مــن مجاعــة، وعــدة كتــب وأجــزاء، وانتهــى إليــه علــو اإلســناد بنيســابور، ورحــل إليــه مــن 
األقطــار. تــويف ليلــة اجلمعــة العشــرين مــن شــوال ســنة ســبع عشــرة وســتمائة. ابــن خلكان:)أبــو العبــاس 
أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم، املتــوىف عــام: ٦٨١هـــ/١٣٨٣م(: وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، 
حتقيــق: د.مــرمي قاســم طويــل، وآخــر، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ١٩٩٨م،= 
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=)٣٤٥/٥(، الذهــي: )مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهــي، املتــوىف عــام: ٧٤٨هــــ/١٣٤٨م(: ســر 
أعــام النبــاء، جمموعــة مــن احملققــن إبشــراف الشــيخ شــعيب األرانؤوط، الطبعــة: األوىل، بــروت، 
مؤسســة الرســالة، ١٤٠٥هــــ/ ١٩٨٥م، )١٠٤/٢٢(، ابــن العمــاد احلنبلي:)عبــد احلــي بــن أمحــد بــن 
حممد، املتوىف عام: ١٠٨٩هـــ/١٦٧٨ م(:شــذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب، حتقيق: عبد القادر 

األرانؤوط، وآخــر، الطبعــة: األوىل، دمشــق، دار ابــن كثر،١٤٠٦هـــ/١٩٨٥م، )١٣٨/٧(.
ــْعرِيَّة)٥٢٤-٦١٥هـ/١١٣٠–١٢١٨م( زينــب بنــت عبــد الرمحــن بــن احلســن  )٢٢( هــي: أُمُّ اْلُمَؤيَـّـد الشَّ
اجلرجــاين الّشــعري، أّم املؤيــد: فقيهــة، هلــا اشــتغال ابحلديــث. أخــذت عــن مجاعــة مــن كبــار العلمــاء، 
روايــة وإجــازة. ُولــدت وتُوفيــت بنيســابور، وانقطــع مبوهتــا إســناد عــال يف احلديــث. ابــن خلــكان: 
وفيات األعيان:)١٩٧/١(، ابن تغري بردي: )أيب احملاســن يوســف األاتبكي، املتوىف عام: ٨٧٤هــ/ 
١٤٦٩م(: النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر والقاهــرة، الطبعــة: األوىل، القاهــرة، اهليئــة العامــة لقصــور 
الثقافــة،٢٠٠٧م، )٩٢/٥(، )١٨١/٦(، ابــن العمــاد: شــذرات الذهــب، )٦٣/٥(، خــر الديــن 
العــرب واملســتعربن واملستشــرقن،  الرجــال والنســاء مــن  الزركلــي: األعــام، قامــوس تراجــم ألشــهر 

الطبعــة: اخلامســة عشــر، بــروت، دار العلــم للمايــن، ٢٠٠٢م، )٦٦/٣(.
)٢٣( َحلَــُب: مدينــة عتيقــة روميــة، فيهــا أبنيــة مكينــة، وهــى بلــد حســن يف وطــاء مــن األرض، ولــه مرفــأ جيّــد 
حمكــم، وقلعتــان متصلتــان علــى تــّل مشــرف علــى الرّبــض وهــي إحــدى مــدن اجلمهوريــة الســورية حاليًــا. 

ايقــوت احلمــوي: معجــم البلــدان،)٢٨٢/٢(، البغــدادي: مراصــد االطاع،)١١٩٤/٣(.
)٢٤( دمشــق: قصبة مشــهورة بباد 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 )١٤هـــ/٦٣٥م( 
معجــم  احلمــوي:  ايقــوت  حاليًــا.  الســورية  اجلمهوريــة  عاصمــة  وهــي  دمســكو،  القــدمي  وأمسهــا 

البلــدان،)٤٦٣/٢(.
)٢٥( أبو شامة: )شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل، املتوىف عام ٦٦٥هـ/١٢٦٦م(: تراجم رجال القرنن 
الســادس والســابع، املعــروف ابلذيــل علــى الروضتــن، حتقيــق: الســيد عــزت العطــار، الطبعــة: الثانيــة، 
بــروت، دار اجليــل، ١٩٧٤م،)ص: ١٨٨(، اليافعــي: )عبــد هللا بــن ســعد بــن علــي بــن ســليمان، املتــوىف 
عــام: ٧٦٨هـــ/١٣٦٦م(: مــرآة اجلنــان وعــرة اليقظــان يف معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان، حتقيــق: 

خليــل منصــور، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ١٩٩٧م، )١٢٨،١٢٩/٤(.
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الــوايف  عــام: ٧٦٤هـــ/١٣٦٢م(:  املتــوىف  الصفــدي،  أيبــك  بــن  خليــل  الديــن  )صــاح  الصفــدي:   )٢٦(
الــراث،  إحيــاء  دار  بــروت،  األوىل،  الطبعــة:  وآخــرون،  األرانؤوط،  أمحــد  حتقيــق:  ابلوفيــات، 

١٤٢٠هـــ/٢٠٠٠م،)١٧٦/٣(.
)٢٧( ابــن كثــر: )عمــاد الديــن إمساعيــل بــن عمــر، املتــوىف عــام: ٧٧٦هـــ/١٣٦٤م(: البدايــة والنهايــة، حتقيــق: 
علي شري، الطبعة: األوىل، بروت، دار إحياء الراث العريب، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م، )١٨٦/١٣(، 

ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، )٣٣/٧(.
)٢٨( هــو: عبــد املؤمــن بــن خلــف الدمياطّي)٦١٣-٧٠٥هـــ/١٢١٧-١٣٠٦م(، أبــو حممــد، شــرف الديــن: 
حافــظ للحديــث، مــن أكابــر الشــافعية. ولــد بدميــاط. وتنقــل يف البــاد، وتــويف فجــأة يف القاهــرة. 
كان مليــح اهليــأة، حســن اخللــق، بســاًما، فصيًحــا لغــواًي مقــراًئ، جيــد العبــارة، كبــر النفــس، صحيــح 
الكتــب. لــه كثــر مــن املؤلفــات. ابــن حجــر: )أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقاين، املتــوىف عــام: 
٨٥٣هـــ/١٤٤٩م(: الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة، حتقيــق: حممــد ســيد جــاد احلــق، الطبعــة: 
شــذرات  العمــاد:  ابــن  )ب-ت(،)٤١٧/٢(،  والنشــر،  للطباعــة  القــرى  أم  دار  القاهــرة،  األوىل، 
الذهــب،)١٢/٦(، الشــوكاين: )حممــد بــن علــي الشــوكاين، املتــوىف عام:١٢٥٠هـــ/١٨٣٤م(: البــدر 
الطالع مبحاسن َمن بعد القرن السابع، الطبعة: األوىل، القاهرة، مطبعة السعادة، ١٣٤٨هـ/١٩٢٩م، 

)٤٠٣/١(، الزركلــي: األعــام، )١٧٠/٤(.
)٢٩( هــو: أبــو العبّــاس أمحــد ابــن املســلم بــن محّــاد األزدي الّدمشــقي. )٦٠٤ ٦٦٦هـــ/١٢٠٧ ــــــ١٢٦٧م( 
مســع مــن أيب القاســم ابــن احلرســتاين فَمــن بعــده، وكتــب العــايل والنّــازل، ورحــل إىل بغــداد، ومصــر، 
واإلســكندرية، وخــرّج )املعجــم(. وتــويف يف حــادي عشــر ربيــع األول. الذهــي: )مشــس الديــن حممــد 
بــن أمحــد الذهــي، املتــوىف عــام: ٧٤٨هــــ/١٣٤٨م(: العــر يف خــر َمــن غــر، حتقيــق: حممــد الســعيد 
بــن بســيوين زغلــول، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار الكتــب العلميــة، )ب ت(، )٢٨٣/٥- ٢٨٤(، 
ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، )٢٢٦/٧- ٢٢٧(، ابــن العمــاد: شــذرات الذهــب، )٥٦٠/٧(.

)٣٠( هــو: جمــد الّديــن عبــد الرمحــن بــن الّصاحــب كمــال الّديــن أيب القاســم عمــر بــن أمحــد بــن أيب جــرادة 
العقيلــي احللــي احلنفــي. مســع حضــورًا مــن اثبــت بــن مشــّرف، ومساًعــا مــن أيب حممــد بــن األســتاذ، وخلــق 
كثــر. وكان صــدرًا، مهيبًــا، وافــر احلشــمة، عــايل اهلّمــة والرّتبــة، عارفًــا ابملذهــب واألدب، مبالغًــا يف 
التجّمــل والرفّــع، مــع ديــن اتّم، وتعبّــد وصيانــة، وتواضــع للّصاحلــن. تــويف يف ربيــع اآلخــر ســنة ســبع= 
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=وســبعن وســتمائة)١٢٧٨م( عــن أربــع وســتن ســنة. ابــن العمــاد: شــذرات الذهــب، )٦٢٤/٧(.
)٣١( هــو: أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــود، )٦٨٣-٧٦٤هـــ/ ١٢٨٤- ١٣٦٣م( أبــو العبــاس ابــن 
اجلوخــي، لــه اشــتغال بعلــم احلديــث. مــن أهــل دمشــق. خــرّج لــه اجلمــال الســرمري وآخريــن، وحــدث 
عنــه الوعــاظ. وقيــل: كانــت لــه مشــيخة كبــرة. ابــن حجــر: الــدرر الكامنــة، )٢٥٠/١(، الزركلــي: 

األعــام، )٢٢٤/١(.
)٣٢( هــو: شــرف الّديــن أمحــد بــن احلســن بــن ســليمان الدمشــقي احلنفــي، املعــروف اببــن الكفــري. أخــذ 
عــن أبيــه وغــره، وانب يف احلكــم مــدة، واشــتغل، وتقــّدم، مث اســتقّل ابحلكــم مــدة أوهلــا ســنة ثــان 
ومخســن وســبعمائة)١٣٥٦م(، ونــزل عــن القضــاء لولــده يوســف ســنة ثــاث وســتن، وأقبــل علــى 
اإلفــادة والعبــادة، وأقــرأ القــرآن ابلــرواايت، حــّى مــات يف ســنة ســت وســبعن وســبعمائة)١٣٧٤م( 
عــن مخــس وثانــن ســنة وقــد ُكــّف بصــره. ابــن حجــر: )أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقاين، املتــوىف 
عــام: ٨٥٣هـــ/ ١٤٤٩م(: إنبــاء الُغمــر أببنــاء العمــر، حتقيــق: د. حســن حبشــي، الطبعــة: األوىل، 
القاهــرة، اجمللــس األعلــى للشــئون اإلســامية - جلنــة إحيــاء الــراث اإلســامي، ١٣٨٩هـــ/ ١٩٦٩م، 
)١٠٤/١- ١٠٥(، وكتابــه: الــّدرر الكامنــة، )١٢٥/١(، ابــن العمــاد: شــذرات الذهــب، )٤١٤/٨(.

)٣٣( اليافعي: مرآة اجلنان، )١٢٨/٤(.
)٣٤( تقــع قبلــي ابب الــزايدة مــن أبــواب اجلامــع األمــوي بدمشــق املســمى قديًــا ببــاب الســاعات. وهــي 
شــرقي املدرســة اجملاهديــة جــوار قســارية القواســن بظهــر ســوق الســاح. وتعــرف هــذه احمللــة قديًــا 
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 كمشــتكن بــن عبــد هللا الطغتكيــي. وتــويف أمــن الديــن يف ســنة أربعــن ومخســمائة)١١٤٥م( 
وكان وقــف هــذه املدرســة ســنة أربــع عشــرة ومخســمائة)١١٢٠م( ووقــف عليهــا غالــب مــا حوهلــا 
مــن ســوق الســاح وقيســارية القواســن«. النعيمي:)عبــد القــادر بــن حممــد الدمشــقي، املتــوىف عــام: 
األوىل،  الطبعــة:  الديــن،  مشــس  إبراهيــم  حتقيــق:  املــدارس،  اتريــخ  يف  الــدارس  ٩٢٧هـــ/١٥٢٠م(: 

بــروت، دار الكتــب العلميــة، ١٤١٠هـــ/١٩٩٠م، )١/ ١٣٢ ١٣٣(.
)٣٥( ابن العماد: شذرات الذهب، )٢٥٩/٥(.
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)٣٦( الذهــي: )مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهــي، املتــوىف عــام: ٧٤٨هــــ/ ١٣٤٨م(: اتريــخ اإلســام 
ووفيــات املشــاهر واألعــام، حتقيــق: د. عمــر عبــد الســام التدمــري، الطبعــة: الثانيــة، بــروت، دار 

الكتــاب العــريب، ١٤١٣هـــ/١٩٩٣م، )١٣٤/٤٨(، وكتابــه: العــر، )٢١٣/٥(.
)٣٧( الذهي: سر أعام النباء، )٢٩٣/٢٣ ٢٩٤(.

)٣٨( ابن العماد: شذرات الذهب، )٤٤٧/٧(.
)٣٩( حاجــي خليفــة: كشــف الظنــون:)١٩٦٥/٢(، عمــر رضــا كحالــة: معجــم املؤلفــن تراجــم مصنفــي 
الكتب العربية، الطبعة: األوىل، بروت، دار إحياء الراث العريب، )ب ت(، )١٠٤/١٠(، إمساعيل 

البغــدادي: هديــة العارفــن، )١٢٥/٢(، الزركلــي: األعــام، )١٧٥/٦(.
)٤٠( فهرس خمطوطات مكتبة امللك فيصل، اململكة العربية السعودية:)٢٣٥/٣٦(، حتت رقم:)٣٤٨٠٠( 

أدب. 
)٤١( طــه حمســن:)دكتور(: املخطوطــات العربيــة النــادرة يف تركيــا، املنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم، 

الطبعــة: األوىل، القاهــرة، )ب ت(، )ص:٧٠٧(.
)٤٢( فهرس املخطوطات مبعهد املخطوطات العربية:)جـ١/ ق٦/ ص:١٥٨-١٥٩(.

)٤٣( الســخاوي:)حممد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد، املتــوىف عــام: ٩٠٢هـــ/ ١٤٩٦م(: الضــوء الامــع ألهــل 
القــرن التاســع، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار مكتبــة احليــاة، )ب ت(، )٢٥/٢(.

)٤٤( الشوكاين: البدر الطالع، )٨١/١(.
)٤٥( اللوحة رقم ٥٢.
)٤٦( اللوحة رقم ٤٢.

)٤٧( هــو: كبــر اخلــدم عنــد امللــوك والعظمــاء. دوزي:)رينهــات(: تكملــة املعاجــم العربيــة، ترمجــة: د. حممــد 
ســليم النعيمــي، الطبعــة: األوىل، بغــداد، دار الرشــيد، ١٩٨٠م، )٢٠٢/٨(.

)٤٨( مَسَرقنــد: املدينــة الثانيــة يف إقليــم الصُّْغــد، وتقــع هــذه املدينــة علــى هنــر زرافشــان –رافــد هنــر جيحــون– 
ومسرقنــد مدينــة إســامية تضــرب جبذورهــا يف التاريــخ. فهــي تبعــد عــن خبــارى بنحــو مائــة ومخســن 
ميــًا وتقــوم علــى مســافة قصــرة مــن الضفــة اجلنوبيــة لنهــر الصُّْغــد علــى مــكان مرتفــع قليــًا مــن 
األرض. وقــد قعــت حتــت الغــزو الروســي البغيــض يف عــام )١٨٦٨م/١٢٧٣هـــ(، فتغــرت ماحمهــا 
اجلغرافيــة، مث عــادت إليهــا احليــاة مــرة اثنيــة وذلــك بعــد حصــول أوزبكســتان علــى اســتقاهلا يف= 
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=)١٣٤٣هـــ/١٩٢٤م(. وصــارت مسرقنــد جــزًءا أصيــًا مــن هــذه الدولــة. ايقــوت احلمــوي: معجــم 
البلــدان،)٢٤٧/٣(، حممــود حممــد خلف:)دكتــور(: بــاد مــا وراء النهــر يف العصــر العباســي، الطبعــة: 

األوىل، القاهــرة، اهليئــة املصريــة للكتــاب، ٢٠١٤م، )ص:٢٠ ومــا بعدهــا(.
)٤٩( اللوحة رقم ٤٤.

)٥٠( املقريــزي: )تقــي الديــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن حممــد، املتــوىف عــام: ٨٤٥هـــ/١٤٤٣م(: 
املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر، الطبعــة: األوىل، القاهــرة، مكتبــة اآلداب،١٩٩٦م،)٦/١(.
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املصادر واملراجع
أواًل: املخطوطات:

- حممــد بــن طلحــة بــن حممــد بــن احلســن القرشــي النَِّصْيــِيّ: )املتــوىف عــام: ٦٥٢هـــ/ ١٢٥٤م(: )نفائــس 
العناصــر جملالــس امللــك الناصــر(، فهــرس املخطوطــات مبعهــد املخطوطــات العربية:)جـــ١/ق٦(.

- 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 

اثنًيا: املصادر العربية:
- اإلسنوّي: )مجال الدين عبد الرحيم، املتوىف عام: ٧٧٢هـ/١٣٣١م(: طبقات الشافعية، حتقيق: كمال 

يوسف احلوت، الطبعة: األوىل، بروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
- ابــن تغــري بــردي: )أيب احملاســن يوســف األاتبكــي، املتــوىف عــام: ٨٧٤هــــ/١٤٩م(: النجــوم الزاهــرة يف 

ملــوك مصــر والقاهــرة، الطبعــة: األوىل، القاهــرة، اهليئــة العامــة لقصــور الثقافــة،٢٠٠٧م.
- حاجي خليفة: )مصطفى بن عبد هللا كاتب جلي القســطنطيي، املتوىف عام: ١٠٦٧هـ/١٦٥٦م(: 

كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون، الطبعة: األوىل، بغداد، مكتبة املثى،١٩٤١م.
- ابن حجر: )أمحد بن علي بن حجر العســقاين، املتوىف عام: ٨٥٣هـ/١٤٤٩م(: إنباء الُغمر أببناء 
العمــر، حتقيــق: د.حســن حبشــي، الطبعــة: األوىل، القاهــرة، اجمللــس األعلــى للشــئون اإلســامية- جلنــة 

إحياء الراث اإلسامي، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.
-...................: الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة، حتقيــق: حممــد ســيد جــاد احلــق،   

اتريــخ(. )بــدون  والنشــر،  للطباعــة  القــرى  أم  دار  القاهــرة،  األوىل،  الطبعــة: 
- ابــن خلدون:)عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن خلــدون، املتــوىف عــام: ٨٠٨هـــ/١٤٠٥م(: املقدمــة، حتقيــق: 

د. علــى عبــد الواحــد وايف، القاهــرة، اهليئــة املصريــة للكتــاب، ٢٠٠٦م.
- بــن خلــكان: )أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم، املتــوىف عــام: ٦٨١هـــ/١٣٨٣م(: وفيــات 
األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: د.مرمي قاســم طويل، وآخر، الطبعة: األوىل، بروت، دار الكتب 

العلميــة، ١٩٩٨م.
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- الذهــي: )مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهــي، املتــوىف عــام: ٧٤٨هــــ/ ١٣٤٨م(: اتريــخ اإلســام 
ووفيــات املشــاهر واألعــام، حتقيــق: د.عمــر عبــد الســام التدمــري، الطبعــة: الثانيــة، بــروت، دار 

العــريب، ١٤١٣هـــ/١٩٩٣م. الكتــاب 
-..........: ســر أعــام النبــاء، جمموعــة مــن احملققــن إبشــراف الشــيخ شــعيب األرانؤوط، الطبعــة: 

األوىل، بــروت، مؤسســة الرســالة، ١٤٠٥هــــ/١٩٨٥م.
- الســبكي: )اتج الديــن بــن علــي يــن عبــد الــكايف، املتــوىف عــام: ٧٧١هـــ/ ١٣٦٩م(:طبقــات الشــافعية 
الكــرى، حتقيــق: د.عبــد الفتــاح حممــد احللــو، د. حممــود حممــد الطناحــي، الطبعــة: الثانيــة، القاهــرة، 

دار َهَجــر، ١٤١٣هـــ/١٩٩٢م.
- الســخاوي:)حممد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد، املتــوىف عــام: ٩٠٢هـــ/١٤٩٦م(: الضــوء الامــع ألهــل 

القــرن التاســع، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار مكتبــة احليــاة، )بــدون اتريــخ(.
- أبــو شــامة: )شــهاب الديــن عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل، املتــوىف عــام ٦٦٥هـــ/١٢٦٦م(: تراجــم رجــال 
القرنــن الســادس والســابع، املعــروف ابلذيــل علــى الروضتــن، حتقيــق: الســيد عــزت العطــار، الطبعــة: 

الثانيــة، بــروت، دار اجليــل، ١٩٧٤م.
- الصفــدي: )صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، املتــوىف عــام: ٧٦٤هـــ/ ١٣٦٢م(: الــوايف 
الــراث،  إحيــاء  دار  بــروت،  األوىل،  الطبعــة:  وآخــرون،  األرانؤوط،  أمحــد  حتقيــق:  ابلوفيــات، 

١٤٢٠هـــ/٢٠٠٠م.
- ابــن العمــاد احلنبلي:)عبــد احلــي بــن أمحــد بــن حممــد، املتــوىف عــام: ١٠٨٩هـــــ/١٦٧٨م(: شــذرات 
الذهــب يف أخبــار َمــن ذهــب، حتقيــق: عبــد القــادر األرانؤوط، وآخــر، الطبعــة: األوىل، دمشــق، دار 

ابــن كثر،١٤٠٦هـــ/١٩٨٥م.
- ابن قاضي شهبة: )أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر، املتوىف عام: ٨٥١هـ/ ١٤٤٧م:(: طبقات الشافعية، 

حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان، الطبعة: األوىل، بروت، علم الكتب،١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.
-ابــن كثــر: )عمــاد الديــن إمساعيــل بــن عمــر، املتــوىف عام:٧٧٦هـــ/ ١٣٦٤م(: البدايــة والنهايــة، حتقيــق: 

علــي شــري، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، ١٤٠٨هـــ/ ١٩٨٨م.
-..............: طبقــات الشــافعين، حتقيــق: عبــد احلفيــظ منصــور، الطبعــة: األوىل، ليبيــا، دار املــد 

اإلســامي، ٢٠٠٢م.
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- املقريزي:)تقــي الديــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن حممــد، املتــوىف عــام: ٨٤٥هـــ/١٤٤٣م(: 
املقفــى الكبــر، حتقيــق: حممــد اليعــاوي، الطبعــة: األوىل، تونــس، دار الغــرب اإلســامي،١٩٩٦م.

-.............: املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلاثر، الطبعــة: األوىل، القاهــرة، مكتبــة اآلداب، 
١٩٩٦ م.

- ايقــوت احلمــوي: )ايقــوت بــن عبــد هللا الرومــي، املتــوىف عــام: ٦٢٦هـــ/١٢٢٩م(: معجــم البلــدان، 
الطبعــة: األوىل، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، ١٩٩٧م.

اثلثًا: املراجع العربية واملعربة:
- إمساعيــل البغــدادي: إيضــاح املكنــون يف الذيــل علــى كشــف الظنــون عــن أســامى الكتــب والفنــون، 

الطبعــة: األوىل، بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، )بدون-اتريــخ(.
-..............: هديــة العارفــن أمســاء املؤلفــن وآاثر املصنفــن، الطبعــة: األوىل، اســتانبول، وكالــة 

١٩٥٥م. املعــارف، 
- بشــار َعــّواد معــروف: )دكتــور(: حتقيــق النصــوص، الطبعــة: األوىل، تونــس، دار الغــرب اإلســامي، 

٢٠٠٩م.
واملســتعربن  العــرب  مــن  والنســاء  الرجــال  ألشــهر  تراجــم  قامــوس  األعــام،  الزركلــي:  الديــن  خــر   -

٢٠٠٢م. للمايــن،  العلــم  دار  بــروت،  عشــر،  اخلامســة  الطبعــة:  واملستشــرقن، 
- دوزي: )رينهــات(: تكملــة املعاجــم العربيــة، ترمجــة: د. حممــد ســليم النعيمــي، الطبعــة: األوىل، بغــداد، 

دار الرشــيد، ١٩٨٠م.
- طــه حمســن:)دكتور(: املخطوطــات العربيــة النــادرة يف تركيــا، املنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم، 

الطبعــة: األوىل، القاهــرة، )بدون-اتريــخ(.
- عبــد الســام حممــد هــارون: حتقيــق النصــوص ونشــرها، الطبعــة: الثانيــة، القاهــرة، مؤسســة احللــي للنشــر 

والتوزيع، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م.
- عبد اهلادي الفضلي:)دكتور(: حتقيق الراث، الطبعة: األوىل، جدة، مكتبة العلم، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

-عمــر رضــا كحالــة: معجــم املؤلفــن- تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة، الطبعــة: األوىل، بــروت، دار 
إحيــاء الــراث العــريب، )بدون-اتريــخ(.


