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 السيوطي ورسالته: "فهرست مؤلفاتي"
  )العلوم الدينية(              (1)

 د. سمير الدروبي
 مؤتة أستاذ مشارك بجامعة                                                       

 

 مقدمة:

يتناول هذا البحث واحدًا من أهم آثار السيوطي وهو رسالته:"فهرست 
 أسماء مؤلفاته بعد ترتيبها وفقًا لموضوعاتها. مؤلفاتي" التي سرد فيها

وُتعد هذه الرسالة وثيقة على درجة كبيرة من األهمية في معرفة عدد 
وما لم يتّمه، وال سيما أنه كتبها في  ،لفاته وموضوعاتها وما أتّم منهامؤ 

 نهاية حياته العلمية الحافلة.

الذي أّلف  والرسالة صورة واضحة لجهود السيوطي العالم الموسوعي
في أغلب علوم عصره، وفنونه، تفسيرًا وحديثًا وفقهًا ونحوًا ولغة وأدبًا  

 .إلخ… وتاريخًا وطباً 

 وقد قسمت البحث على قسمين:

الحديث عن أهمية هذه الرسالة وقيمتها وموقعها من جهة ما األول: 
ذه كتبه السيوطي نفسه عن مؤلفاته في العلوم الدينية، ثم التعرف على أثر ه

الرسالة في الترجمتين اللتين كتبهما عند تلميذاه الشاذلي والداوودي وغيرهما 
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ف في التراجم وكشافات كتب العلوم كطاش كبرى زاده وحاجي خليفة ممن ألّ 
وغيرهم، كما اشتمل على عرض نقدي لجهود المعاصرين وبخاصة ما كتب 

هذا المصدر الدقيق الشرقاوي والخازندار والشيباني الذين فاتهم الرجوع إلى 
وعني هذا القسم من البحث بوصف  .في التعرف على مؤلفات السيوطي

النسخ الخطية التي اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة من جانب، وبيان 
 المنهج المتبع في تحقيقها من جانب آخر.

نص رسالة "فهرست مؤلفاتي" من العلوم الدينية وهي: فن والثاني: 
آن، وفن الحديث ومصطلحه، وفن الفقه، وفن أصول التفسير وتعلقات القر 

 الفقه وأصول الدين والتصوف.

من النسخ الخطية هي:  وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على عدد
جامعة ييل، ونسخة المكتبة السعيدية بالمغرب، ونسخة  نسخة مكتبة

 الداوودي، ونسخة فلوغل، ونسخة الهور، ونسخة المكتبة الظاهرية بدمشق،
 ونسخة تشستربتي، ونسخة مكتبة الجامعة األردنية.

ونهض البحث بتحقيق نسبة كل كتاب ذكره السيوطي في هذا الفهرست 
اعتمادًا على كتب السيوطي نفسه، وكشف الظنون وهدية العارفين، وغيرها 

ي من المصادر التي عزت هذه الكتب للسيوطي. كما نهض البحث بتقص  
 الخطية لهذه المؤلفات والتعريف بالمطبوع منها. وتحديد أماكن وجود النسخ

 أهمية رسالة السيوطي: "فهرست مؤلفاتي":

ال ريب أن جهود السيوطي وغيره من المصنفين تتفاوت في قيمتها العلمية أو 
 :جاع أهمية هذه الرسالة إلى اآلتياألدبية وفقًا لموضوعاتها، ويمكن إر 
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ن مظاهر عناية السيوطي بمؤلفاته، وهو هذه الفهرست أكمل مظهر م : ُيعدّ أوالً 
آخرها، وقد اتضح لنا أنه هو أول من بدأ العناية بإعداد اإلثبات التي تسرد أسماء 
كتبه، وتتحدث عن موضوعاتها أو قيمتها أو عدد مجلداتها، وغير ذلك مما يتصل 

 بالتوثيق لهذه المصنفات الكثيرة.

ر الطويل في مؤلفاته الجّمة أن وتبيَّن لي من خالل البحث الحثيث، والتنقي
 احتفاله بالفهرست لها قد مرَّ في ثالثة أطوار:

"التحدث بنعمة  عندما كتب ترجمته الذاتية المطولة في كتابه الموسوم بـ األول:
تقريبًا، وذكر فيه أسماء المصنفات التي  (0)م0991هـ/698الله" الذي أتّمه في سنة 

 صنفها، وقسمها إلى سبعة أقسام:

د ويعني بذلك: "أنه لم يؤلف له عى فيه التفرّ : وهو الذي ادّ القسم األول
، وذكر ثمانية عشر مؤلفًا من هذا القسم، منها: "اإلتقان في علوم القرآن" (2)نظير"

 .(3)و"بغية الوعاة"

، وعّد (9)وهو: "ما أل ف ما يناظره ويمكن العالمة أن يأتي بمثله" القسم الثاني:
 مسين مصنفًا، منها: "تدريب الراوي" و"المعجزات والخصائص النبوية".من هذا القسم خ

وهو الكتب الصغيرة الحجم، وعددها سبعون مؤلفًا، منها: "المهذب  القسم الثالث:
 .(5)فيما وقع في القرآن من المعرب" و "الهيئة السنية في الهيئة السُّنية"

. وذكر منه ما (8)ًا ونحوه"وَصف هذا القسم بأنه: "ما كان كراس القسم الرابع:
يزيد على مائة مؤلف مثل: "بزوغ الهالل في الخصال الموجبة للظالل" و"أنموذج 

 اللبيب في خصائص الحبيب".
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وهو ما ألَّفه السيوطي في واقعات الفتاوى، وعّد من هذا الضرب  القسم الخامس:
بمسألة السنجاب" م، ويذكر منها: تحفة اإلنجاب 0991هـ/698ثمانين مؤلفًا حتى سنة 
 .(7)و"رفع األسى عن النسا"

وهو المؤلفات التي ال يعتد بها؛ ألنه أّلفها في زمن السماع  القسم السادس:
 .(6)وطلب اإلجازات، وتعتمد على الرواية المحضة، وسرد منها أربعين مؤلفاً 

ثة وهو المؤلفات التي شرع فيها ولكنه لم ينجزها، وَعدَّ منها ثال القسم السابع:
 .(9)وثمانين مؤلفاً 

عداد ثبت لها، ويالحظ  فهذه هي المحاولة األولى للسيوطي في رصد مؤلفاته وا 
 ّّ ًا ال نظير له، وتواضع في أن تقسيمه لها جاء وفقًا لقيمتها العلمية فعد بعضًا منها فّذ

، وأّنه تقدير قيمة الكثير منها مبينًا أنه قد أّلفها في المراحل األولى من حياته التأليفية
ن كانت مشتملة على فوائد مقارنة مع ما يكتبه علماء زمانه  .(01)ال يعتّد بها وا 

والطور الثاني عند ترجمته لنفسه ترجمة موجزة اقتداء بالمحد ثين الذين ترجموا 
ألنفسهم في تواريخهم، وذلك في كتابه: "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" 

 .(00)م تقريباً 0997هـ/913ه تأليفًا في سنة الذي أتمّ 

ويالحظ أن السيوطي قد ذكر كتبه في هذه المرحلة وفقًا لموضوعاتها، فأورد 
ة بفن التفسير وتعلقاته والقراءات، ثم فن الحديث وتعلقاته، ثم فن الفقه الكتب المختصّ 

 وتعلقاته، ثم فن العربية وتعلقاته، ثم فن األصول والبيان والتصوف، وآخرها فن التاريخ
 .(02)واألدب

ه: "بلغت مؤلفاتي إلى اآلن والالفت للنظر أنه ذكر في هذا الطور ما نصّ 
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م تقريبًا، 0997هـ/913، أي في سنة (03)ئة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه"ثالثم
ث بنعمة الله" الذي انتهى منه قبل ذلك مع أنه أوصل مسرد كتبه في كتابه "التحدّ 

ئة مصنف، فما سّر هذا التفاوت بين ن وخمسميبسبـع سنوات في األقل، إلى ثالث
 الرقمين؟

أقول: إن في عبارته السالفة الذكر: "غسلته ورجعت عنه" ما يفسر لنا هذا 
التفاوت، ولعل في تطوره العلمي، وفي زيادة معارفه واتساعها ما جعله يتراجع أو 

يوطي قد دخل في السابقة. وعالوة على ذلك فإّن الس اويهى عن كثير من كتبه وفتيتخلّ 
عليه بعض أقرانه حمالت  سلسلة من المعارك القلمية مع بعض علماء عصره، وشنّ 

ي عن بعض المصنفات قد ؛ ولذا فإن زيادة العدد أو نقصه أو التخلّ (09)علمية ضارية
 يكون مرتبطًا بمرحلة الخالف والخصومة العلمية التي مّر بها آنذاك.

 وسمه بـ حين خّص مؤلفاته بتأليف مستقلّ  وأما الثالث من هذه األطوار، فهو
"فهرست مؤلفاتي" وهو الفهرست الذي كّرسه لذكر أسماء مؤلفاته بعد أن قام بتصنيفها 

 تصنيفًا موضوعيًا على النحو اآلتي:

 فن التفسير وتعلقات القرآن.  -
 فن الحديث وتعلقاته.  -
 ما يتعلق بمصطلح الحديث.  -
 فن الفقه.  -
 لفقه وأصول الدين والتصوف.فن أصول ا  -
 فن اللغة والنحو والصرف.  -
 فن المعاني والبيان والبديع.  -
 الكتب الجامعة لفنون عديدة.  -
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 فن األدب والنوادر واإلنشاء والشعر.  -
 فن التاريخ.  -

اء ويبدو أن هذا التقسيم الذي ارتضاه السيوطي لمؤلفاته واعتمده في تعريف القرّ 
 بدافعين: بها كان محكوماً 

نظرة السيوطي لهذه الفنون وتقديره ألهميتها؛ فقد درس القرآن وفهم  األول:
معانيه وعلومه على وجه ال يضارعه فيه سواه، ثم يليه في األهمية الحديث النبوي ثم 
علم مصطلح الحديث ...الخ في ترتيب تنازلي ينتهي بفن األدب واإلنشاء والتاريخ، 

نه منها، وال سيما علوم لبراعته ومنزلته في هذه الفنون وتمكّ  والثاني: تقديره الذاتي
، وآخرها فن التاريخ الذي لم يكن (05)القرآن التي ُيعّد السيوطي فارسًا مجليًا في حلبتها

 مكثرًا من التأليف فيه.

: إن "فهرست مؤلفاتي" للسيوطي واحد من أهم المصادر التي اعتمدها ثانياً 
م(، وشمس الدين محمد الداوودي )ت 0526هـ/935ذلي )تتلميذاه عبدالقادر الشا

 م( وهما اللذان أوليا كتب شيخهما أتم العناية في ترجمتيهما له.0539هـ/995

فأولهما قد قصر الباب الثالث من كتابه "بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر 
لمصنفات جالل الدين" على أسماء مصنفات السيوطي وقال: "الباب الثالث في أسماء ا

 ، ثم أورد ثبتًا بجميع مؤلفاته.(08)التي اختارها وأبقاها إلى الممات"

وثانيهما جعل الباب الرابع من ترجمته الضافية للسيوطي مسردًا ألسماء 
ئة مؤلف يها مدحًا، وذكر أنها: "نحو خمسممصنفاته وما كتب عليها تقريظًا أو قيل ف

 .(07)وأربعين مؤلفًا"
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 ي على ثبت تلميذه الداوودي:ويمكن مالحظة ما يأت

أنه يذكر عدد المؤلفات لكل فن من الفنون التي كتب فيها السيوطي كقوله:  -أ
 .(06)"وفي فن األدب والنوادر واإلنشاء والشعر ستة وسبعون مؤلفًا"

أنه يغير ضمير المتكلم عند السيوطي ويجعله ضميرًا للغائب: "نور  -ب
، مع أن الوارد في غيرها من النسخ: "نور (09)ه"الحديقة من نظمه، ديوان شعره ونثر 

 الحديقة من نظمي، ديوان شعري ونثري".

أنـه يقدم معلومات مفصلة عن عدد ال بأس به من كتب السيوطي كقوله  -جـ
مجلدات  ةفي الحديث عن كتاب "الآللئ المصنوعة في األخبار الموضوعة": "في ثالث

ض أصيب بها أسوة العلماء قبله فبيّ كبار، وكان شروعه فيه حال ضيق ومحنة، 
 .(21)الكثير منه، ثم فّرج الله عنه فسّد البياض الذي فيه"

أنه أشار إلى قضية مهمة في أمر مؤلفات السيوطي وهي أنه غسل كثيرًا  -د
 . (20)من مصنفاته التي ألفها زمن الشبيبة

حّدثا عن وبناء على ما تقدم فإن مسردي الشاذلي والداوودي ُيعدَّان عملين ت
مؤلفاته بدقة وتفصيل كاملين ال سيما أنهما من تالميذه ممن أجاز لهم رواية مؤلفاته 

رسالته "فهرست مؤلفاتي" عليه نفسه، ولذلك أثبتاه  آح لدي أنهما قر أو نسخها. ويترجّ 
ه وفصه في ترجمتيهما له، وتطابقت روايتاهما للنص مع ما وصل إلينا من بنصّ 

 مخطوطاته الكثيرة.

يمكن القول: إن المؤرخين وأصحاب الطبقات والتراجم الذين عنوا بالترجمة  الثًا:ث
للسيوطي وبخاصة تالميذه ومن جاء بعدهم قد أشاروا إلى كتبه اعتمادًا على هذا 
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الفهرست واكتفى بعضهم باإلحالة عليه، فتلميذه وعصريه محمد بن إياس الحنفي )ت 
اعة في الحديث والعلوم األخرى، قال: م( وصف شيخه بالفضل والبر 0523هـ/931

 .(22)ئة تأليف""وبلغت عدة مصنفاته نحوًا من ستم

م( فإنه جعل ترجمة 0582هـ/971أما تلميذه عبدالوهاب الشعراني )ت 
السيوطي فاتحة كتابه "تذييل الطبقات"، وأطال فيها متعرضًا لكتب شيخه في ختامها 

لم يكن له من الكرامات إال إقبال الناس في  قائاًل: "ومناقب الشيخ كثيرة مشهورة، ولو
سائر األقطار على كتابة مؤلفاته ومطالعتها، لكان في ذلك كفاية، لما اشتملت عليه 

المؤلفات ولم يسبق إليه أحد. وأّلف و من العلوم والمعارف، ولما انفرد به من العلوم 
في خصائص الحبيب" كتاب "المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة" و"ُأْنموذج اللبيب 

وكتاب "تزيين األرائك في إرسال نبينا إلى المالئك" وكتاب "نشر العلمين في إحياء 
 .(23)األبوين الشريفين" وكتبًا كثيرة تعلم من فهرست مؤلفاته"

والالفت للنظر أن احتفال الشعراني بمؤلفات السيوطي كان عابرًا مقارنة بما 
اكتفى الشعراني باإلحالة على فهرست مؤلفات ودي، و و فعل تلميذاه: الشاذلي والدا

السيوطي، كما أنه سرد منها ما يتصل بالتصوف ومبادئه وال غرو في ذلك؛ ألن 
 الشعراني حامل راية التصوف بمصر في بداية العصر العثماني.

م( فإنه بعد 0598هـ/953أما المؤرخ الدمشقي محمد بن طولون الصالحي )ت 
بأنه في درجة المجتهدين في العلم والعمل، وبأنه كان  أن وصف لنا شيخه السيوطي

، إال أن ابن طولون ال (29)ئة"ال: "بلغت عدة مصنفاته نحو الستمبارعًا في الحديث، ق
يذكر لنا أيًا من هذه المصنفات، ولعله كان مكتفيًا بشهرة الكثير منها وتداوله بين 

 الناس عن ذكرها.
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ري، ونستقبل القرن الذي يليه، ال بد لنا من وقبل أن نستدبر القرن العاشر الهج
وقفة عند عالم الدولة العثمانية أحمد بن مصطفى المعروف بـ طاش كبرى زاده )ت 

ث فيه عن موضوعات وذلك في كتابه "مفتاح السعادة" الذي تحدّ  ،م(0581هـ/986
 العلوم عند العرب وأهم مصادرها وأشهر من أّلف فيها.

 ى في ثالثة محاور:زاده بمؤلفات السيوطي يتجلّ ونجد اهتمام طاش كبرى 

إيراد أقواله احتجاجًا بها أو توضيحًا لرأي خالفي من دون اإلشارة إلى  أواًل:
 .(25) و ما يقوله الفارسي..."ـمصدره من كتب السيوطي، كقوله: "قال السيوطي: النح

"وجدت في الرجوع إلى كتب السيوطي واألخذ عنها بعد تسميتها كقوله:  ثانيًا:
 .(28) كتاب " اإلتقان " للسيوطي: تفسير.."

وضع كتب السيوطي بين المصادر العلمية المهمة، ووصفها بالشمول  ثالثًا:
واالستقصاء كقوله: "علم معرفة سبب النزول..." وأّلف فيه السيوطي كتابًا حافاًل سّماه 

ه والنظائر... وكتاب ، وكقوله: "علم معرفة الوجو (27)"لباب النقول في أسباب النزول"
 .(26)"معترك األقران في مشترك القرآن" للسيوطي كاٍف في هذا الفن"

ولم يقتصر االهتمام بآثار السيوطي على تالميذه ومعاصريه من أهل القرن 
العاشر بل يتجاوز ذلك إلى أحد مخضرمي القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين، 

دالقادر بن شيخ العيدروسي أال وهو المؤرخ اليمني ثم الهندي عب
ائاًل: "ووصلت م( الذي ترجم للسيوطي وذكر عدد مصنفاته ق0826هـ/0136)ت

، ثم أورد لنا طائفة من (29)ئة مصنف سوى ما رجع عنه وغسله"مصنفاته نحو الستم
 مصنفات السيوطي أكثرها في التفسير والفقه.
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فقد وصف لنا قيمة م( 0851هـ/0180أما العالم الدمشقي نجم الدين الغزي )ت 
"وأّلف المؤلفات مؤلفات السيوطي وعددها وانتشارها في العالم اإلسالمي آنذاك بقوله: 

المعتمدة، نيفت عّدتها على  الكاملة الجامعة النافعة المتقنة المحررة الحافلة الكثيرة
ئة مؤلف، وقد استقصاها الداوودي في ترجمته، وشهرتها تغنينا عن ذكرها هنا، خمسم

د اتفقت روايتنا لها عن شيخ اإلسالم الوالد عنه بحق إجازته له، وأذن له بروايتها وق
عنه، وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياته في البالد الحجازية والشامية والحلبية وبالد 

 .(31)الروم والمغرب والتكرور والهند واليمن"

سيوطي، الغزي السالف يكشف لنا عن حقيقة مهمة بخصوص مؤلفات ال ونّص 
وهي وجود الرواة الذين نقلوها وحملوها من جيل إلى جيل من ناحية، وذيوعها في 
أرجاء العالم اإلسالمي من حين تأليفها من ناحية أخرى، وقد كشف أيضًا عن اعتماد 
ثبت الداوودي ألسماء كتب شيخه السيوطي، وهو الثبت المبني على رسالة السيوطي 

 "فهرست مؤلفاتي" كما قدمنا.

م( صاحب العمل الضخم في 0858هـ/0187إن حاجي خليفة )ت  رابعًا:
"كشف الظنون" قد قّدم  التعريف بالتراث اإلسالمي بعامة والعربي بخاصة والموسوم بـ

لنا معلومات قيمة عن كتب السيوطي، من حيث عنواناتها أو عدد مجلداتها أو 
اعتمادًا على كتب السيوطي  (30)أو زمن تأليفها أو مقدماتها أو موضوعاتها مصادرها

لعًا على كثير منها مما حوته مكتبات اسطنبول من نفسها، التي يبدو أنه كان مطّ 
المخطوطات العربية، إال أن المستقصي لما كتبه حاجي خليفة عن مؤلفات السيوطي 
في "كشف الظنون" يجد أن رسالة السيوطي "فهرست مؤلفاتي" كان أحد أهم المصادر 

إحصاًء لمؤلفات السيوطي وتعريفًا بموضوعات كثير  (32)نها حاجي خليفةالتي نهل م
منها، وال سيما أن حاجي خليفة من أعلم الناس بقيمة هذه الرسالة التي وضعها 
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السيوطي في أسماء مؤلفاته في السنوات األخيرة من عمره، ولذا فإن تحقيق هذه 
لتي اتكأ عليها مئات المرات في الرسالة ُيعدُّ بعثًا لواحد من مصادر حاجي خليفة ا

 عمله الجليل.

إن باحثًا من المغرب هو أحمد الشرقاوي إقبال قام بتأليف كتاب وسمه  خامسًا:
بـ "مكتبة الجالل السيوطي"، وهو كما وصفه سجل يجمع ويصف مؤلفات السيوطي، 

صفحة، وقد صدر عن دار المغرب للتأليف والترجمة  905ويقع هذا السجل في 
م. والقراءة الفاحصة لعمل الشرقاوي تظهر ما 0977هـ/0397شر بالرباط سنة والن

 يأتي:

أّن الباحـث رتب فهرسته ترتيبًا ألفبائيًا، وكأنه يترسم منهج حاجي خليفة في  -
 "كشف الظنون".

أّن عمل الباحث الشرقاوي جاء خلوًا من التوثيق العلمي، فمثاًل عندما يتحدث  -
سرا" يقول: "نسبه لنفسـه في حسن ي شرح قصة اإلآلية الكبرى فعن كتاب السيوطي: "ا

إليه خليفة في كشف الظنون، وجميل العظم في عقود الجوهر،  المحاضرة، وعزاه
 .(33)والبغدادي في هدية العارفين"

، (39)جمع في سجله بين الكتب الصحيحة النسبة للسيوطي والمنحولة إليه -
 و المشكوك في صحة نسبته في باب مستقل.ولعل من المناسب إفراد المنحول أ

نبه على أماكن وجود بعض مخطوطات كتب السيوطي، ولكنه لم يعِط  -
أرقامها في مواضع وجودها، كقوله: "األحاديث الحسان في فضل الطيلسان... منه 

 .(35)مخطوطة باإلسكوريال، وثانية بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع"
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السيوطي تعريفًا مبهمًا في كثير من المواطن كقوله:  ف بما طبع من كتبعرّ  -
 .(38)"أبواب السعادة في أسباب الشهادة... صدرت له طبعة بالهند"

حشـا مؤلفه باالقتباسات الطويلة من مقدمات كتب السيوطي المطبوعة، مثل  -
 (37)"بغية الوعاة"تناثرة في األحاديث المتواترة" و"صون المنطق" وكتاب: "األزهار الم

 وغيرها.

وال نكران للجهد المبذول في عمل الشرقاوي الذي له فضل السبق في رصد 
أسماء مؤلفات السيوطي والتعريف بها في مؤلف مستقل وال سيما ما كان مطبوعًا أو 
مخطوطًا في المغرب، على الرغم مما يعتوره من خلل منهجي في التوثيق 

ه إلى هذا العمل هو عدم وقوفه على واالستقصاء، إال أن أعظم نقد يمكن أن ُيوجّ 
رسالة السيوطي "فهرست مؤلفاتي" وهي المصدر األساس الذي ال يمكن العمل على 

 إعداد ثبت لمؤلفات السيوطي دون االعتماد عليه.

قام باحثان هما أحمد الخازندار ومحمد الشيباني بإعداد كتاب وسماه بـ  :سادساً 
صفحة،  335ها"، ويقع هذا العمل في "دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجود

 م.0963وصدر عن مكتبة ابن تيمية، الكويت، 

السيوطي إلى واحد وثمانين  وقد أوصل الباحثان في عملهما عدد مؤلفات
ئة مؤلف، رتبها المؤلفان على النحو اآلتي: القرآن وعلومه، الحديث وعلومه وتسعم

يرها، الفقه وأصوله، العبادات، وشروحه، شروح وتعليقات على المسانيد والسنن وغ
النبوات والسمعيات، في أبوي المصطفى، العقائد والفرق اإلسالمية، اآلداب الشرعية 
واألذكار، أحوال البرزخ والبعث، اللغة واألدب، التاريخ والسير، التراجم والمناقب، 

اجم، األنساب، الرحالت واألمكنة واآلثار الدينية، علم النكاح، الموسوعات والمع
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 .(36)متفرقات

وال ريب أن عمل الخازندار والشيباني محاولة جادة بذل فيها الباحثان جهودًا 
مشكورة في تتبع أسماء مؤلفات السيوطي وتحديد أسماء المكتبات التي تضم أصولها 
المخطوطة، وعملهما متقدم على عمل الشرقاوي بخطوات واسعة، ونفعه للباحثين 

 ال يخلو من هنات كثيرة يمكن الوقوف عليها في اآلتي:أكبر، إال أن هذا العمل 

لم يتبع الباحثان منهجًا علميًا صارمًا في اإلشارة إلى مخطوطات الكتب  -
وأماكن وجودها وأرقامها، فأحيانًا تذكر األرقام وأحيانًا أخرى ال تذكر، ومثال ذلك: 

ار الكتب المصرية د 2256"رياض الطالبين في شرح االستعاذة والبسملة... برلين، 
من جانب، ولم يطرد  (39)مجاميع، الخزانة التيمورية، الخزانة العامة بالرباط" 979

توثيق المصادر التي نسبت الكتب للسيوطي، ومثال ذلك: "التذنيب في الزوائد على 
 (91)عقود الجوهر" 537/،0التقريب، كشف الظنون، حسن المحاضرة، هدية العارفين 

 .(90)ن كثيرًا من اإلحاالت على المصادر لم تكن صحيحةمن جانب آخر، بل إ

صّحف الباحثان كثيرًا من أسماء مؤلفات السيوطي، مثل: "قوت المفتدي  -
على جامع الترمذي" والصواب: "قوت المغتذي..."؛ "الحج في اإلجابة إلى الصلح" 
الصواب: "النجح في..."؛ "السهم المضيء في نحر الخطيب" الصواب: "السهم 

 .(92)المصيب..."؛ "هدم الجاني على الباني" الصواب: "هدم الحاني على الباني"

دمج المؤلفان عنواني كتابين مختلفين ليصبحا عنوانًا واحدًا، مثل: "حدة اللبن  -
"البارق في قطع السارق، و"المقامة السارق" والصواب: "زبدة اللبن" والبارق في قطع 

 .(93)"المقامة الفستقية"التفاحية" و "المقامةالتفاحية )الفستقية(" والصواب: 

أوهم الباحثان أنهما قد رجعا إلى "فهرست مؤلفاتي" للسيوطي، ولكن الدراسة  -
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تثبت أنهما لم يفعال ذلك؛ ألن اإلشارة إليه جاءت في معرض تحقيق أسماء بضعة 
ا ، ولو رجعا إلى هذ(99)مؤلفات للسيوطي وردت أسماؤها محرفة مصحفة في عملهما

المصدر النفيس في مؤلفات السيوطي لكانت اإلحالة عليه مطردة لبضع مئات من 
 ا.ممؤلفاته وهو المنهج الصحيح الذي كان من الضروري أن يبنى عليه عمله

وفوق ذلك فإنه قد فات الخازندار والشيباني الرجوع إلى "تاريخ األدب العربي" 
رأبه إال بالرجوع إليه، ومن لكارل بروكلمان، مما عرض بحثهما لصدع ال يمكن 

األمثلة الكثيرة على ذلك كتاب "اإلنافة في رتبة الخالفة" الذي لم يذكرا له نسخة خطية 
 .(95)واحدة في حين أن بروكلمان ذكر له أربع نسخ خطية

 :(*)وصف النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص

ذه النسخة في ست (، وتقع ه956ذات الرقم )نسخة مكتبة الجامعة األردنية  -
ورقات، وكتب على الورقة األولى منها: "فهرست الكتب التي صنفها شيخ اإلسالم 
أوحد المجتهدين، خاتمة الحفاظ، موالنا الشيخ جالل الدين السيوطي"، والنسخـة مكتوبة 
بخط نسخي واضح، وهي أكمل النسخ وأقلها تصحيفًا وتحريفًا، وقد تميزت هذه النسخة 

ا، وناسخها وتاريخ نسخها غير مذكورين، ويبدو أنها نسخت في القرن بكثرة حواشيه
 العاشر الهجري.

 (.47a، مجموعة الندبيرج رقم )نسخة مكتبة جامعة ييل -

تقع هذه النسخة في تسع ورقات، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح، ومتوسط 
الواحد  سطرًا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر 20عدد السطور في الصفحة الواحدة 

 عشر كلمات.
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كتب على ورقة الغالف: "هذه فهرست أسماء الكتب التي ألفها الشيخ العارف 
بالله تعالى، شيخ القراء والمحدثين المحقق المدقق سيدي جالل الدين عبدالرحمن بن 

 كمال الدين أبو )كذا( بكر السيوطي الشافعي، تغّمده الله بالرحمة والرضوان، آمين".

سخة غير معروف، ويعود تاريخ نسخها إلى منتصف القرن وناسخ هذه الن
الثاني عشر الهجري تقريبًا، فقد ذكر في آخرها ما نصه: "وكان الفراغ من هذه النسخة 
الذي نقلت من نسخة الشيخ الذي )كذا( كتبه بخطه يوم األحد المبارك ثالث عشر 

 ربيع أول سنة ألف ومائة وتسعة وأربعين".

عالية في تحقيق رسالة السيوطي "فهرست مؤلفاتي"، ويبدو وقيمة هذه النسخة 
 أنها منسوخة من نسخة كتبها السيوطي بخطه، ورمزها في الحواشي )ل(.

(، وعنها نسخة 0171ذات الرقم )نسخة المكتبة السعيدية العامة في المغرب  -
 ، وعدد أوراقها إحدى عشرة3100مصورة في معهد إحياء المخطوطات العربية برقم 

ورقة، وهي مكتوبة بخط واضح، ومتوسط عدد السطور في الصفحة الواحدة خمسة 
عشر سطرًا، ويبدو أن ناسخها لم يكن عارفًا بما ينسخ، ولذلك تكثر التصحيفات 
والتحريفات في هذه النسخة، كما أن عناوين كتب السيوطي لم تراِع ترتيبها في بقية 

 ضها، ورمزها في الحواشي )س(.النسخ، فقدََّمت بعض العناوين وأّخرت بع

ظ(، 79-ظ70( ضمن مجموع )3921ذات الرقم )نسخة مكتبة تشستربيتي  -
تقع هذه النسخة في ثماني ورقات، وعدد السطور في كل صفحة سبعة عشر سطرًا، 
ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد إحدى عشرة كلمة، وهي مكتوبة بخط واضح، 

حمد لله وسالم على عباده الذين اصطفى، هذا فهرست وبدايتها بعد البسملة: "ال
مؤلفات شيخنا العالمة شيخ اإلسالم جالل الدين عبدالرحمن األسيوطي الشافعي مرتبًا 



 184 

على الفنون، فن التفسير وتعلقات القرآن ..." ويظهر أن هذه المقدمة من الناسخ الذي 
ف، علقـه الفقير أحمد كتب في نهاية المخطوط: "آخر ما نقلت من خط شيخنا المؤل

الحمصي األنصاري الشافعي بالقاهرة بدرب الخرشتف لصيق باب البرقوقية في يوم 
 عرفة وهو التاسع من ذي الحجة عام ثالثة وتسع )كذا( ومائة".

وعلى الرغم مما تتميز به هذه النسخة من الضبط واإلتقان إال أنه وقع بها سقط 
سقطت بضعة عناوين من نهايتها، ورمزها (، و 79بمقدار نصف صفحة في الورقة )

 في الحواشي )ش(.

م( وهو أحد تالميذ السيوطي، وقد الزم 0526هـ/935)ت نسخة الشاذلي  -
الشاذلي شيخه نحو أربعة عقود، ونسخ أكثر كتبه، وعرف بضبطه وصحة خطه، 
وخص شيخه بترجمة ضافية جعل عنوان الباب الثالث منها: "في أسماء المصنفات 

اختارها وأبقاها إلى الممات، وكتب على طرة الورقة األولى: "هذا فهرست كتب  التي
العالم العالمة حافظ العصر الجالل السيوطي من نسخة عليها خط المؤلف سامحه 

 .(98)الله ورحمنا به دنيا وأخرى"

وكتب في نهاية هذا الفهرست: "نقلت هذه الكراسة من نسخة عليها خط 
لى وقابلتها على نسخ غيرها"، ويعود تاريخ نسخها إلى سنة المصنف رحمه الله تعا

هـ، وهي نسخة عالية الجودة، متقنة النسخ، جيدة الترتيب ألسماء المصنفات 0092
 بحيث ال تختلط بما قبلها أو بعدها، ورمزها في الحواشي )هـ(.

م(، وهو من تالميذ السيوطي، وقد أفرد 0539هـ/995)ت نسخة الداوودي  -
السيوطي في مجلد ضخم عقده على عشرة أبواب، كان رابعها في أسماء ترجمة 

، ويبدو أن الداوودي قد (97)مصنفات السيوطي، وما كتب عليها تقريظًا وقيل فيها مدحاً 
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نقل ثبته عن نسخة مكتوبة بخط السيوطي، ولذلك فإنه أبقى ترتيبه لمؤلفات شيخه كما 
بعض مصنفات السيوطي مثل قوله  نقلت عنه، إال أنه أضاف تعليقات مهمة على

تعليقًا على كتاب "جمع الجوامع في الحديث": "كتب منه نحو ثمانين ألف حديث وكان 
في عزمه أن يتمه مائتا )كذا( ألف حديث كما سمعنا منه فبغته األجل"، ومثل هذه 
 التعليقات كثيرة ومهمة، وتعزز نسبة هذا الفهرست للسيوطي وقراءة تالميذه له عليه،

 إال أننا أدرجناها في الحواشي ألنها مقحمة على النص.

ونسخة الداوودي مكتوبة بخط نسخي واضح، ويعود تاريخ نسخها إلى سنة تسع 
 وخمسين وألف، وناسخها هو رمضان بن موسى العطيفي، ورمزها في الحواشي )ي(.

 التي ألحقها بالمجلد السادس من نشرته لكتاب "كشفنسخة غوستاف فُلوغل  -
غل يذكر فلو ، ولم 879-888م، وذلك في الصفحات 0652الظنون" المطبوع بلندن، 

أصل النسخة التي اعتمد عليها في عمله، وقد ُذكر في نهاية هذا الفهرست: "وهذا 
آخر ما انتهى من مؤلفاته أسكنه المولى بأعلى جناته وحشرنا في زمرته وزمرة مشايخه 

، وناسخها غير مذكور (96)"0089هور سنة جمادى األول الذي من ش2وساداته في 
 االسم.

( ويصل إلى رقم 0وتمتاز هذه النسخة بأنها مرقمة ترقيمًا متسلساًل يبدأ بالرقم )
، ويبدو أن هذا الترقيم من صنع فلوغل، وتتصف هذه النسخة بتصحيفاتها 513

ين اسم وتحريفاتها، وبكثرة السقط حيث سقط منها عشرات العناوين، كما أنها تفصل ب
تحفة  282الكتاب والتعليق عليه، بحيث يصبح التعليق كتابًا ثانيًا ومثال ذلك: "

والصواب:  (99)مناسك الشيخ محيي الدين النووي الكبرى" 283الناسك بنكت المناسك 
"تحفة الناسك بنكت المناسك، وهي مناسك الشيخ محيي الدين النووي الكبرى"، ورمزها 

 في الحواشي )ف(.
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، وقد نشرت بتصحيح مولوي حسين، ومولوي غالم حسين في الهورنسخة  -
م، في اثنتي عشرة صفحة، 0692الهور، في مطبع محمدي )طبعة حجرية(، سنة 

 ضمن كتاب "رسائل اثنا عشر للسيوطي".

وهذه النسخة ال تختلف عن نشرة فلوغل بل هي أكثر تصحيفًا وتحريفًا منها، 
الكتب والتعريف بها، ومن األمثلة على ذلك: "على  كما أنها أخّلت بالفصل بين أسماء

حروف المعجم في أول الحديث، المرقاة العلية، في شرح األسماء النبوية"، والصواب: 
"لمُّ األطراف، وضمُّ األتراف، على حروف المعجم في أول الحديث" و"المرقاة العلية 

 في شرح األسماء النبوية".

وان بإعادة نشرها في كتابه )معجم طبقات وقام عبدالعزيز عز الدين السير 
( اعتمادًا على النشرة السابقة مصدرًا عمله بالقول: 39-07الحفاظ والمفسرين: 

تمامًا للفائدة ضمنت الكتاب "فهرست مؤلفات اإلمام السيوطي" ولكن من دون  "وا 
يخ ر تحقيـق، لعلمي األكيد أنها بحاجة إلى كتاب منفرد يعتني بضبط اسم الكتاب وتا

، ورمزها في الحواشي (51)وأماكن وجود مخطوطاته، وطبعاته إن طبع..." تصنيفـه،
 )د(.

 9(، تقع هذه النسخة في 5286، ورقمها )نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق -
ورقات ضمن مجموع يضم مجموعة من كتب السيوطي، وقد كتبت بخط نسخي 

ا ترجع إلى القرن العاشر واضح، وناسخها وتاريخ نسخها غير مذكورين، ويبدو أنه
دت بزيادات ال توجد في الهجري تقريبًا، وهي من أكمل النسخ الخطية وأوفاها، وتفرّ 

 غيرها من النسخ، كما أنها قليلة السقط والتحريف، ورمزها في الحواشي )ظ(.

 :(or. 2488نسخة ليدن رقم )  -
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و أنها نسخت تقع هذه النسخة في ثماني ورقات، وهي مكتوبة بخط واضح، ويبد
في حياة السيوطي، وعنوانها: "فهرست مصنفات العالمة جالل الدين أبي الفضل 
عبدالرحمن السيوطي"، وقد رتبها ناسخها على النحو التالي: فن التفسير وتعلقاتـه، فن 
الحديث وتعلقاته، فن العربية وتعلقاته، فن األصول والبيان والتصوف، فن األدب 

 والتاريخ".

عند عرض هذه النسخة على "فهرست مؤلفاتي" للسيوطي، أنها وتبين لي 
مختلفة عنه تمامًا، وأثبتت المقابلة بينها وبين ما كتبه السيوطي عن مؤلفاته في "حسن 

 .(50)المحاضرة" أنها منسوخة منه إال أن ما هو مذكور في حسن المحاضرة أشمل

 المنهج المتبع في تحقيق النص:

تبة الجامعة األردنية أصاًل الكتمالها وقلة تحريفاتها اتخذت من نسخة مك: أوالً 
وتفردها بزيادات ال توجد في غيرها من األصول الخطية، وقابلت عليها جميع النسخ 
الخطية مقابلة دقيقة سوى نسخة ليدن التي سبق وصفها لكونها نسخة ملفقة من مسرد 

 كتب السيوطي في كتابه "حسن المحاضرة".

ق نسبة كل كتاب ورد في رسالة السيوطي "فهرست مؤلفاتي" قمت بتحقي :ثانياً 
األخرى وبخاصة: اعتمادًا على ترجمته الذاتية الموسومة بـ: "التحدث بنعمة الله" وكتبه 

"شرح مقامات السيوطي"، واعتمادًا على "كشف الظنون" و"هدية "حسن المحاضرة" و
 العارفين".

في الرسالة إن كانت مطبوعة، أشرت إلى طبعات الكتب التي وردت  ثالثًا:
محاواًل استقصاء جميع الطبعات والتعريف بها منذ منتصف القرن الماضي وحتى 

 م.0997نهاية 
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ذكرت عدد النسخ الخطية الموجودة من كل كتاب اعتمادًا على بروكلمان  رابعًا:
في تاريخ األدب العربي، وعلى الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط 

علوم القرآن والحديث، وعلى ما ذكره الخازندار والشيباني، وتّمت اإلشارة إلى نسخ ل
 -التي لم تكن معروفة أصولها المخطوطة- خطية جديدة لكثير من كتب السيوطي

 مما يمهد الطريق للباحثين لالطالع عليها أو نشرها.

لكتب  وأخيرًا فإنني أرجو أن أكون قد قدمت بهذا العمل الرواية الصحيحة
قات القرآن، وفن الحديث وتعلقاته، ومصطلح الحديث، السيوطي في فن التفسير وتعلّ 

وفن الفقه، وفن أصول الفقه وأصول الدين والتصوف، وهي الكتب التي اعتمدها 
وارتضاها قبل مماته، وبينت ما طبع منها وما لم يطبع، مع التنبيه على جميع 

عرفة قيمتها، لتبّين فيما إذا كانت نشرات علمية الطبعات الموجودة تمهيدًا لفحصها وم
صحيحة أم أنها طبعات تجارية محضة هي أبعد ما تكون عن العمل العلمي الجاد 
الذي يتطلب جهدًا كبيرًا في معرفة النسخ الخطية لكل كتاب، ثم الفحص عنها 

ذه واستجالبها، وهو ما ينهض به هذا العمل في الداللة على المواضع األصلية له
 النسخ.
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 (52)بسم الله الرحمن الرحيم

الحمُد لّله وَكفى وَسالٌم على ِعباده الذين اصطفى، هذا فهرسُت مؤلفاتي مرتبًا 
 على الفنوِن.

 التفسيِر وَتعلقاِت القرآن: (53)فن  

، اثنا(59)الدُّر المنُثور في الَتفسيِر المأثور عشر ُمجلـدًا كبـارًا. الَتفسـيُر  (55)ِّ
 (57)، َخمـُس ُمجلدات. اإلتقـاُن فـي ُعلوِم القـرآن(58)سمى: َترُجمـان القرآنِ الُمسنـد، ويُ 

النُّقوِل في أسباِب  (81). ُلبابُ (59)مجلٍد َضخٍم. اإلكِليُل في استنباِط التّنِزيلِ  (56) ]فـي[
األقراِن في ُمبهماِت  (83) . ]ُمفِحماُت[(82). الناســـُِخ والمنسوُخ في القرآنِ (80)النُّزولِ 

منه  (88)، ُيسمى: َقطُف األزهاِر في َكشِف األسراِر، ُكتب(85). أسراُر التنزيل(89)قرآنال
َجالِل الدين الَمحلي  (87)إلى آخر ُسورة براءة ]في[ ُمجلٍد َضخٍم. َتكمَلُة َتفسير الشيخ

 .(89)من أول القرآِن إلى آخِر ُسورة اإلسراء، ُمجلٌد َلِطيٌف َممزوج (86)الشَّافعي، وذلك

: (70). حاشيٌة علي َتفسيِر البيَضاوي، تسمى(71)ق الدُّرِر في َتناُسِب السُّورَتناسُ 
، ُجزٌء (73)، أربع مجلدات. الّتحبيُر في ُعلوِم التّفسيرِ (72)َنواِهُد األبكاِر وَشواِرُد األفكارِ 

. الُمهّذُب فيما َوقَع في الُقرآن من (79)َلطيف. ُمعَترُك األقراِن في ُمشَترِك الُقرآن
. (77). َميزاُن الَمْعَدلة في َشأِن الَبْسَملة(78). َخماِئُل الزَّهر في َفضائِل السُّورِ (75)عرَّبالمُ 

. (61)الَمطاِلِع في َتناُسِب الَمطالِع والمقاِطع (79). َمراِصدُ (76)َشّرُح االسِتعاذِة والبسملةِ 
اللُّه ي قوله تعالى ، ف(62). َفتُح الَجليِل للعبِد الذليل(60)األزهاُر الفائحِة على الفاِتحةِ 

وليُّ الذين آمنوا يخِرُجهم من الظُّلماِت إلى الّنور ...
اآلية، استنبطت منها مائة  (63)

. الَمعاني (69)وعشرين نوعًا من أنواع البديع. الَيُد الُبْسَطى في تعييِن الّصالِة الوسطى
األسماء وعلَّم آدمَ ، يتعلُق بقوله تعالى: (65)الدقيقِة في إدراِك الحقيقةِ 

... اآلية.  (68)
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. (66). إتماُم النعمِة في اختصاِص اإلسالِم بهذه اأُلمةِ (67)َدفُع التعّسِف عن إخوة ُيوسف
وَسُيجّنبها األتقى، يتعلُق بقوله تعالى: (69)الحبُل الوثيُق في ُنصرِة الّصديق

اآلية.  (91)
وأسبَغ ، َيتعلٍق بقوله تعالى: (92)نةالباِرزُة والكاِمنُة في النَّعِم الظاهرِة والباطِ  (90)الفوائد

عليُكم ِنعَمه ظاِهرًة وباِطنة
ليغِفَر لك الّله ما تقّدَم في قوله تعالى:  (99). الُمحّرر(93)

من َذنبَك وما تأّخر
، ُكتَب منه من "َسّبح" إلى آخر الُقرآن ]في (98). َمفاتيُح الغـيبِ (95)

، ُكِتَب منُه َيسير. َمجاُز الُفرساِن إلى (96). ميدان الُفرسان في شواهد القرآن(97)مجلد[
، (010)ُمخَتَصُر َمجاِز الُقرآن للشيخ عّز الدين بِن عبدالّسالم (011)، وهو(99)َمجاِز الُقرآن

، َممزوج. الدُّر (013). َشرُح الشَّاطبيةِ (012)ُكتب منه يسير. ألفية في القراءات العشر
. ُمنَتقى من تفسيِر (015)ير الفريابي. ُمنَتقى من تفس(019)النَّثيِر في قراءة ابن َكثير

زاق ، ُمجلد. الُقوُل الَفصيح في َتعيين (017). ُمنَتقى من َتفسير ابن أبي حاتم(018)عبدالرَّ
 .(001). الُمَتوّكلي(019)و( أّوِل ُسورة الَفتِح، وهو تصدير2. الَكالُم على /)(016)الذَّبيحِ 

 َفن  الحديِث وتعل قاِته

لم يتــم. الد يباُج على صحــيح ُمْسلـم بــن  (000)يحالتوَشيـُح على الجامع الصَّح
عـوِد إلــى ُسَنـــن أبــي داود(002)الحجــاجِ  .  قُــــوُت الُمغتــذي علـــى جــامـــِع (003). َمرقاُة الصُّ
بــى على المجتبى(009)الترمـذي . ِمْصباح الزُّجـاجــِة علـــى ســنن ابــــن (005). َزهــــُر الرُّ
. (006). إْسعاف الُمبطأ برجاِل الُموّطأ(007). كشــُف المغطا بشـرح الموطا(008)ماجــــة

. (020). الشَّافي الِعي على ُمسنِد الّشافعي(021)على ُموّطأ مالك (009)َتنويُر الَحوالكِ 
. (029). الَتعليقُة الُمنيفُة على ُمسنِد أبي َحنيفة(023)الخماِئل على الشَّمائل (022)َزهرُ 

. شرُح (028). الُمعِجزاُت والَخصائُص (025)َحديِث: "إنما األعماُل"ُمنتهى اآلماُل في َشرِح 
دوِر بشرِح حاِل الُموتى والُقبور . ُبْشرى (026). الَفْوز العظيِم في لقاِء الكريم(027)الصُّ

. ُدَرُر الِبحاِر في (031). الُبُدوُر السَّافرِة عن أموِر اآلخرةِ (029)الَكئيِب بلقاِء الحبيبِ 
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]عشرُة آالِف  (032)لجاِمُع الّصغير من حديث البشيِر النَّذيرِ . ا(030)األحاديث الِقصار
غيـــر[(033)حديٍث ُمرتٍب على ُحروف المعجم[ . َجمــُع الجواِمـع (039) . ِزيادُة الجامِع ]الصَّ

نــعِ (035)فــي الحديــثِ  . لمُّ األطراِف وضمُّ (038)، ُمرتــٌب على ُحروِف الُمْعجِم، َبديــُع الصُّ
حروف الُمعجِم في أّوِل الحديِث. الَمرقاُة الَعليِة في شرٍح األسماِء  ، على(037)األترافِ 
ياُض (036)الّنبويةِ  . النَّهجُة الّسويَُّة في (091)األنيَقِة في َشرِح أسماِء َخيِر الخليقةِ  (039). الر 

، وهو َتلخيُص (093)الموضوعةِ  (092). الآللُئ الَمصنوعُة في األخبارِ (090)األسماء النَّبويةِ 
. ]وجيز الزيادات على الموضوعات، (099)ابن الَجوزي مع زيادات وتعقبات َموضوعاتِ 

ـوُل الَحسـِن في الذَِّب . الق(098)الُنكُت البِديعاِت على الُموُضوعاتِ  (095)في مجلد لطيف[
، لَــم َيتـم الّروُض األِنيُق في ُمسنِد (096). ِمنهاُج السُّنِة وِمْفتاح الَجنـّـة(097)عـن السَُّنن
فــا فــي َتخريــِج أحاديـِث الش فــا(099)الّصديقِ  . األزهــاُر الُمتنـاِثرُة فـي  (051). َمناِهُل الصَّ

. ِمْفتاح الجنِة في (052). ُعقـوُد الزَّبرَجِد فـي إعـراِب الَحديـث(050)األخباِر الُمتواِترة
. (059). َتْمهيُد الَفرِش في الِخصاِل الُموِجبة لظل  العـرشِ (053)االعِتصام بالسُّنةِ 

. مـا َرواه الواعــوَن (058)يسمى: ُبزوغ الِهالِل في الِخصاِل الُموجبة للظ اللِ  (055)ُمختصره
. ُأْنموَذُج الّلبيِب  في خصائِص (056). َخصاِئُص َيوِم الُجُمعة(057)فـي أخبـاِر الطَّاعـونِ 

في ِقصِة . اآليـُة الُكبرى (081). الدُّرر المنَتِثرُة في األحاديِث الُمشَتهرة(059)الَحبيبِ 
. (082). الَكِلــُم الطّيــُب والقَــوُل الُمختـاُر فــي المـأثـوِر مـن الدَّعـَـواِت واألذكــارِ (080)اإلسرا

وي فـي الط ِب  (089)ُمخَتصر. الَمْنهُج السَّويّ  ،(083)الطـبُّ النَّبـــوي والَمْنَهل الـرَّ
. (087). وظـائـُف اليــوِم والّليــَلةِ (088)لسُّنـيَّةِ ، ]مطـول[. الهّيئُة السَّنـيُة في الَهيـّئة ا(085)الَنبـوي

بــاحِ  . َنشــــُر الَعبــيــِر فــي َتخــريــِج أحــاديـــِث (086)داعـِـي الفَــــالِح فـــي أذكـاِر المســـاِء والصَّ
. (070)ر. اإلْسفاُر عن َقْلم اإلظفا(071). َتخريُج أحاديِث "َشرِح العقائد"(089)الـشَّـــرِح الَكبـــير

. الَمصابيُح في (079). ِجياُد الُمسّلسالتِ (073). الُمسلسالِت الُكبرى(072)الظََّفُر بَقلِم الظُّْفرِ 
ظ( األماني بأصول 2. وُصوُل//)(078). ُجزٌء في َصالِة الضُّحى(075)َصالِة الّتراويحِ 
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. (079)كــرِ . َنتيجُة الفكِر فــي الَجهِر بالذّ (076). إعماُل الفكِر في َفضِل الّذكرِ (077)التهاني
. الِمْنحـة فــي (060)الدالُّ علــى وجــوِد الُقطِب واألوتــاد والنُّجباِء واألبـْدالِ  (061)الخبرُ 
ُيسمى: فضُّ الوعاِء في أحاديِث َرفِع  (063). ُجزء فـي َرفِع اليـديِن فــي الدُّعاء(062)الّسبَحة

وِت بذْبِح (065). الَقوُل الَجليُّ فــي حديِث الولــيّ (069)اليديِن في الدُّعاء . َرْفُع الصَّ
. الجــواُب (067). الَقول األشبـه فــي حديِث "مــن َعَرَف نفَسُه فقد عرَف رّبــه"(068)المــوت

، َشدُّ (069). الَجواُب الَحزُم عن حديث: التكبيُر َجْزم(066)الحاِتُم عــن سـُـوال الخــاتم
. اإلعالُم بُحكم عيسى (090)األنبياء. إنباه األذكياء لَحياِة (091)األثواِب في َسد  األبوابِ 

. تزييُن األرائك في إرساِل (093). ِلْبس الَيَلِب في الجواِب عن إيراِد َحلب(092)عليه الّسالمُ 
. التعظيم والمنَُّة في أن والديَّ (099)النَّبي صلى الله عليه ]وآله[ وسلم إلى المالئك

. الدَُّرُج الُمِنيفُة في (098)صطفى. َمساِلُك الُحنفا في واِلدي المُ (095)الُمصطفى في الَجنة
. َنشُر الَعلميِن الُمِنيَفين في إحياِء األبويِن (096). ُسبُل النَّجاةِ (097)اآلباء الشَّريفة

. ذم (210). أدُب الُفتـيا(211). إفادُة الَخبِر بنّصه فـي زيادِة الُعمـر ونقصه(099)الشَّريفينِ 
. التنِفيس في االعِتذاِر عن َتْرك (219). العشارياتِ (213). ذم ]زيارة[ األمراء(212)القضاء

. الَكالُم على حديث: (218). َمْطَلع البدريِن فيمن ُيؤتى أْجَرينِ (215)اإلفتاِء والتدريسِ 
. ُجــزء (216). األْخباُر الَمأُثورة فــي االطّـاَلء بالنُّـوَرةِ (217)"احفظ الله يحفظك" وهــو تصدير

. َكّشُف الغمى في فضل (201)سباِب الشَّهادةِ . أبواُب السَّعادِة في أ(219)فـي َموِت األوالد
. طيُّ الّلساِن عن َذم  (202). األحاديُث الِحساُن في َفضِل الطَّْيلسانِ (200)الُحّمى

 .(209). الَتضّلُع في َمعنى الَتقّنع(203)الط ْيَلسانِ 

 )يتبع(
                                                           

 الهوامش
 .2/227( السيوطي، التحدث بنعمة الله:  1)

 .2/015( المصدر السابق:  2)
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 .018-2/015( المصدر السابق:  3)

 .2/018( المصدر السابق:  4)

 .2/000( المصدر السابق:  5)

 .2/005( المصدر السابق:  6)

 .2/020( المصدر السابق:  7)

 .029-2/028( المصدر السابق:  8)

 .029-2/028( المصدر السابق:  9)

 .2/028( انظر: المصدر السابق:  10)

 .0/575( انظر: السيوطي، حسن المحاضرة:  11)

 .399-0/329( المصدر السابق:  12)

 .0/326( المصدر السابق:  13)

 .212-2/081( انظر: السيوطي، التحدث بنعمة الله:  14)

 .0/39( انظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن:  15)

 .87( الشاذلي: بهجة العابدين: ورقة:  16)

 و.29اوودي، ترجمة السيوطي، ورقة: ( الد 17)

 و.26( المصدر السابق: ورقة:  18)

 و.26( المصدر السابق: ورقة:  19)

 ظ.29( المصدر السابق: ورقة:  20)

 و.29( المصدر السابق: ورقة  21)

 .9/63( ابن إياس، بدائع الزهور:  22)

م، المجلد الثامن، العدد 0993لدراسات، ( سمير الدروبي: "ترجمة الشعراني لشيخه السيوطي"، مؤتة للبحوث وا 23)
 .297السادس، ص

 .0/312( ابن طولون الصالحي، مفاكهة الخالن في حوادث الزمان:  24)

 .219، 095، 073، 071، 037-0/038، وانظره: 0/089( طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة:  25)

 .356، 2/90، وانظره: 2/95( المصدر السابق:  26)
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 .2/399ق: ( المصدر الساب 27)

 .516، 999، 903، 2/395، وانظره: 2/377( المصدر السابق:  28)

 .58-55( العيدروسي، تاريخ النور السافر:  29)

 .0/266( الغزي، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة:  30)

 .383، 359، 298، 209، 065، 059، 0/057: كشف الظنون( انظر: حاجي خليفة،  31)

، وقد أشرت في حواشي النص المحقق إلى جميع مؤلفات 032-031، 028، 0/009السابق:  ( انظر: المصدر32)
 السيوطي التي ذكرها حاجي خليفة.

 .51( أحمد الشرقاوي، مكتبة الجالل السيوطي:  33)

 .50( انظر: المصدر السابق:  34)

 .58( المصدر السابق:  35)

 .51( المصدر السابق:  36)

 .299-296، 290-29، 85-83 ( انظر: المصدر السابق: 37)

 .262-29وأماكن وجودها:  دليل مخطوطات السيوطي( الخازندار،  38)

 .36( المصدر السابق:  39)

 .56( المصدر السابق:  40)

" والصواب أنه 0591: كشف الظنون …: "ميدان الفرسان إلى مجاز القرآن99( من األمثلة الكثيرة على ذلك ص 41)
: 98: "ميدان الفرسان في شواهد القرآن": صكشف الظنوناسمه عند صاحب ، و 2/0908: كشف الظنونفي 

: "الزجر الجزل في 98، ص0/392" والصواب: حسن المحاضرة: 0/390حسن المحاضرة:  …"آداب الملوك
حسن  …: "أربعون حديثًا في ورقه50، ص0/01: كشف الظنون" والصواب:  6: كشف الظنون …الغزل

 …: "األزهار المتناثرة في األخبار المتواترة50د في حسن المحاضرة على اإلطالق، صالمحاضرة" والكتاب لم ير 
. وهذه نماذج على عدم الدقة في اإلحاالت من 0/390" والصواب: حسن المحاضرة: 0/393حسن المحاضرة: 

 ".دليل مخطوطات السيوطيفي كتاب " 50-98ص

 .023، 007، 000، 61( انظر: المصدر السابق:  42)

 .081، 000انظر: المصدر السابق:  ( 43)

 .088، 007، 000، 86( انظر: المصدر السابق:  44)
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دليل مخطوطات ، وقارن: الخازندار، 853(: 00-01، القسم السادس )تاريخ األدب العربي( انظر: بروكلمان،  45)
انيد"، "سبل النجاة"، "الدرة التاجية"، "جامع المس 071، 050، 99، 86. وانظر أيضًا الخازندار: 59: السيوطي

 على التوالي. 829، 820، 822، 835"فضل الجلد"، وقارنه بما ورد عند بروكلمان: 

( أود أن أعبر عن خالص شكري لمركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة األردنية وبخاصة د. نوفان الحمود والسيد  *)
 مل.أحمد خريسات لجهديهما في توفير أغلب النسخ الخطية لهذا الع

(، الورقات: 9938الشاذلي، بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جالل الدين، مخطوط تشستربيتي، رقم ) ( انظر: 46)
89-65. 

 ظ.29-و29(، الورقات: 01039( انظر: الداوودي، ترجمة السيوطي، مخطوط توبنجن، رقم ) 47)

 .8/879: كشف الظنون( فلوغل،  48)

 .8/873( المصدر السابق:  49)

 .9عبد العزيز عزالدين السيروان، معجم طبقات الحفاظ والمفسرين: ( 50)

 .399-0/391( انظر: السيوطي، حسن المحاضرة:  51)

( بعـدها في )ل(: "الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، 52)
إمام األئمة العاملين اإلمام العالمة الحبر البحر الفهامة سيدي  فهذه رسالة أسامي مؤلفات عالم عصره وفريد دهره،

جالل الدين السيوطي رحمه الله ورضي عنه، نقاًل عن رسالة بخطه مرتبًا على الفنون...". وفي )س(: "ومنه 
...". اإلعانة، قال الشيخ اإلمام العالمة أبي الفضل جالل الدين السيوطي الشافعي، الحمد لله وسالم على عباده

وفي )د(: "فهرست مؤلفات اإلمام السيوطي، ومنه اإلعانة قال الشيخ اإلمام العالم العالمة أبي )كذا( الفضل جالل 
الدين السيوطي الشافعي، الحمد لله وسالم...". وفي )ش(: "الحمد لله وسالم... هذا فهرست مؤلفات شيخنا 

الشافعي مرتبًا على الفنون...". وفي )ظ(: "الحمد لله  العالمة شيخ اإلسالم جالل الدين عبدالرحمن األسيوطي
وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى وبعد، فهذا فهرست أسماء مؤلفات العالمة حافظ العصر مجتهد الوقت 
جالل الدين أبي الفضل عبدالرحمن بن الشيخ اإلمام العالمة عين نواب القضاة الشافعية بالديار المصرية كمال 

بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر بن الفخر عثمان بن ناصر الدين محمد بن الشيخ الصالح  الدين أبي
القدوة، شيخ الطريقة، ومعدن الحقيقة همام الدين اإلمام الخضيري السيوطي الشافعي نفع الله بعلومه". وفي )ي(: 

، وما كتب عليها تقريظًا أو قبل فيها "الباب الرابع في أسماء مصنفاته، وهي نحو خمسمائة مؤلف وأربعين مؤلفاً 
مدحًا، وذكر نبذ يسيرة من التعريف بعلي مقامه في العلم، ففي فن التفسير...". وفي )هـ(: "الحمد لله وكفى وسالم 
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على عباده الذين اصطفى، هذا فهرست كتب العالمة حافظ العصر الجالل السيوطي من نسخة عليها خط المؤلف 
ه دنيا وأخرى". وفي )ف(: "هذه فهرسة مؤلفات اإلمام العالم العالمة الحبر البحر الفهامة سامحه الله ورحمنا ب

 خاتمة الحفاظ، حجة الله في أرضه اإلمام المجتهد جالل الدين السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى".

 ...القرآن أربعون مؤلفًا". في )د(: "فمن" وهو تحريف، وفي )د(، )س(: "تعليقات" بدل: "وتعلقات"، وفي )ي(: "فن (53)

كشف ؛ وذكره حاجي خليفة، 057، 2/015: التحدث بنعمة الله؛ 0/399: حسن المحاضرة( ذكره السيوطي في 54)
؛ 817(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 0/733: الظنون

ج؛ 8م، 0667هـ/0309الكتاب في المطبعة الميمنية، القاهرة،  . وطبع38: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 
م، وفي دار 0961ج، وطبع في دار الثقافة، بيروت، 8م، 0956هـ/0377وطبع في المكتبة اإلسالمية، طهران، 

 م.0993الفكر، بيروت، 

 "المسند". ( في )د(، )هـ(، )ظ(: "أثني"، وبعدها في )ل(: "عشر مجلد كبار"، وفي )س(: "السند" بدل:55)

: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة في 0/339: حسن المحاضرة، 273، 015، 2/019( ذكره السيـوطي في التحدث:56)
، وذكر أنه 817(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 0/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/397

 اختصره في الّدر المنثور".

؛ وحاجي خليفة، 0/339: حسن المحاضرة 082، 056، 057، 055، 015،/2( ذكره السيوطي في التحدث: 57)
نسخة خطيـة، انظر: مؤسسة آل البيت،  221؛ ومنه 0/535: هدية العارفين؛ البغدادي، 0/6: كشف الظنون

-0/521م: 0969، المجمع الملكي، عمان، الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )علوم القرآن(
. وطبع 29:دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 817(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيان، ؛ بروكلم528

م، وطبع بكلكتة بمطبعة 0652بكلكتة سنة   A. Sprengerالكتاب بعناية بشير الدين، ونور الدين واسبيرنكر
The Baptist Mission   حسن العدوي  م عن الطبعة السابقة؛ وطبع بتصحيح: الشيخ0659ببتست مشن سنة

م؛ وطبع في القاهرة، المطبعة الموسوية، 0682هـ/0279الحمزاوي في القاهرة، مطبعة عثمان عبدالرازق سنة 
م؛ وطبع بتصحيح: عبد رب النبي سعيد الحسيني، القاهرة، مكتبة محمود توفيق، مطبعة حجازي، 0671هـ/0267
لمكتبة التجارية الكبرى، مطبعة حجازي، م؛ وطبع بتصحيح: عبدالوصيف محمد، القاهرة، ا0990هـ/0381
م؛ وطبع بتصحيح: لجنة من العلماء برئاسة أحمد سعد علي، القاهرة، مكتبة ومطبعة مصطفى 0996هـ/0386
م؛ 0987م؛ وطبع بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مكتبة الشهيد الحسيني، 0950هـ/0371البابي، 

م. وطبع بتقديم: محمد 0979راهيم، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، وطبع بتحقيق: محمد أبو الفضل إب
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م. وطبع بتقديم وتعليق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، 0967شريف سكر، دار إحياء العلوم، بيروت، 
 م. 0993دمشق، 

 ( زيادة من )ظ(، وسقط من )ش(، )هـ(، )س(، )د(، )ف(: "مجلد ضخم".58)

؛ 0/099: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/339: حسن المحاضرة، 056، 2/015طي في التحدث: ( ذكره السيو 59)
: الفهرس الشامل )علوم القرآن(. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: 0/535: هدية العارفينوالبغدادي، 

: لسيوطيدليل مخطوطات ا؛ الخازندار، 802(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 0/528-527
م؛ وفي دلهي على 0907هـ/0338م، وفي سنة 0676هـ/0295. وطبع في دهلي، مطبعة الفاروقي، سنة 30

م، وطبع 0959هـ/0373هـ؛ وفي القاهرة، دار الكتاب العربي، 0298هامش جامع البيان في تفسير القرآن سنة 
 م.0960هـ/0910بتحقيق: سيف الدين عبدالقادر الكاتب، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 (  في )ل(: "كتاب"، وفي )ظ(: "المنقول" بدل: "النقول".60)

، وفيه: 2/0595: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/339: حسن المحاضرة، 2/352(  ذكره السيوطي في التحدث: 61)
نسخة  07. ومنه 0/339: هدية العارفين"لباب النقول فيما وقع في القرآن من المعرب والمنقول"؛ والبغدادي، 

(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 590-0/591: الفهرس الشامل )علوم القرآن(خطية، انظر: 
م 0672هـ/0269. وطبع في القاهرة، مطبعة بوالق: 91: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 816

وفي القاهرة: مطبعة م؛ 0603هـ/0291م؛ وفي استانبول، مطبعة الجوائب، 0678هـ/0293م و0675هـ/0292و
م، 0662هـ/0311م، المطبعة األزهرية، 0661هـ/0296م، مطبعة وادي النيل، 0679هـ/0297مصطفى وهبي، 

م، المطبعة العثمانية، 0667هـ/0315م، المطبعة الميمنية، 0662هـ/0311مطبعة محمد مصطفى، 
م، المكتبة التجارية 0959ـ/ه0373م، مصطفى البابي، 0696هـ/0308م، المطبعة األزهرية، 0697م/0305

م، شركة اإلعالنات التجارية، 0981هـ/0361الكبرى )على هامش تنوير المقباس من تفسير ابن عباس(، 
م؛ 0976م؛ وفي بيروت، دار إحياء العلوم، 0986هـ/0366م؛ وطبع في بيروت، الدار العربية للطباعة، 0983

 م.0969وفي تونس، الدار التونسية، 

؛ وذكره البغدادي، 2/0920: كشف الظنوني خليفة أن السيوطي قد ألف في ناسخ القرآن ومنسوخه، (  ذكر حاج62)
 ويبدو أن الكتاب من كتب السيوطي المفقودة. 593/،0: هدية العارفين

(  سقطت من األصل، والزيادة من )ل(، )ش(، )ظ(، )ف(، )ي(، وفي )د(: "مقمحات"، وفي )س(: "مقحمات"، وفي 63)
 فخمات" وكلها تحريفات.)هـ(: "م
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، 2/0770: كشف الظنونوحاجي خليفة،  339/،0: حسن المحاضرة، 2/000(  ذكره السيوطي في التحدث: 64)
(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي. ومنه نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 0/593: هدية العارفينوالبغدادي، 

لكتاب في القاهرة، المطبعة الخديوية، . وطبع ا92: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 816
م؛ المكتبة المحمودية التجارية، 0690هـ/0319م؛ عيسى البابي، بال تاريخ؛ المطبعة الميمنية، 0687هـ/0269

م. وطبع بتحقيق: إياد الطباع، مؤسسة 0963هـ/0913بال تاريخ. وطبع بتحقيق: مصطفى ديب الُبغا، دمشق، 
 د(: "مهمات" بدل: "مبهمات" وهو تحريف.م. وفي )0966الرسالة، بيروت، 

: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/339: حسن المحاضرة، 056، 2/015(  ذكره السيوطي في التحدث: 65)
(، 99(، فيض الله أفندي )098(، شهيد علي باشا )39. ويوجد منه أربع نسخ خطية في: كوبريلي )2/0352

 .31: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار،  0/591: لقرآن(الفهرس الشامل )علوم اانظر:  7/،723برلين 

(  في )ل(: "كتبه"، وسقط من )ش(: "كتب ...ضخم"، وفي )ل(: "مسمى" بدل: "يسمى"، وما بين الحاصرتين زيادة 66)
 من )هـ(، )س(، )ل(، )د( وسقط من )ف(: "سورة... فحم".

 الشافعي".(  في )س(: "شيخ"، وسقطت من )ش(، )هـ(، )ظ(، )د(: "67)

 (  سقطت من )ش(، وفي )س(: "ذلك"، وسقط من )ظ(: "من... اإلسراء"، وفي )س(: "السورة" بدل: "سورة".68)

: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/339: حسن المحاضرة، 057، 055، 2/017(  ذكره السيوطي في التحدث: 69)
الذي هو تكملة لتفسير جالل الدين المحلي  . ويوجد من هذا الكتاب0/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/995

تاريخ األدب ؛ بروكلمان، 960-0/982: الفهرس الشامل )علوم القرآن(نسخة خطية، انظر:  827هـ( 689)ت 
. وطبعات الكتاب كثيرة جدًا 39-33: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار: 819(: 00-01) 8، قالعربي

م، وآخرها بتعليق: 0971وطبعة دار الشعب، القاهرة،  0959، 0939سنة ، منها: طبعة البابي الحلبي بالقاهرة
 م. وفي )د(: "مجلد ممزوج لطيف".0995محمد عرقسوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

حسن ، وفيه: "تناسق الدرر في تناسب اآليات والسور"، 056، 2/015(  ذكره السيوطي في التحدث: 70)
. ومن الكتاب 0/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/965: الظنون كشف؛ وحاجي خليفة، 0/339:المحاضرة

. وطبع بتحقيق: عبدالله محمد الدرويش، 0/529: الفهرس الشامل )علوم القرآن(اثنتا عشرة نسخة خطية. انظر: 
م. وطبع بدراسة وتحقيق: عبدالقادر 0967م، ثم صدرت له طبعة ثانية عن عالم الكتب، بيروت، 0963دمشق، 

م. وفي )ظ(: "سق" بدل. "تناسق"، وفي )س(: "مناسب" بدل: 0968د عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، أحم
 "تناسب"، وسقطت من )ل(: "على".
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(  سقط من )ش(: "تسمى ... األفكار"، وفي )ل(: "األذكار" بدل "األفكار"، وفي )ش(: "في مجلدين" بدل: "أربع 71)
 مجلدات"، وفي )ف(: "يسمى".

 066/،0: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/339: حسن المحاضرة، 2/017ره السيوطي في التحدث: (  ذك72)
 .  599-0/593: الفهرس الشامل )علوم القرآن(نسخة خطية، انظر:  95. ويوجد من هذه الحاشية 2/0960

: هدية العارفين، البغدادي، 0/359:كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/339: حسن المحاضرة(  ذكره السيوطي في 73)
. وطبع الكتاب مقاباًل على أربع 0/526: الفهرس الشامل )علوم القرآن(نسخة خطية، انظر:  22. ومنه 0/538

م؛ وطبع بتحقيق وتقديم: فتحي عبدالقادر فريد، دار 0966هـ/0916نسخ خطية في بيروت، دار الكتب العلمية، 
وبعدها في )س(: "مشترك"، وفي )ف(: "التخبير" بدل  . وسقط من )ش(: "جزء لطيف"،0968المنار، القاهرة، 

 "التحبير" وهو تحريف.

؛ 0/0730: كشف الظنون؛ حاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة، 2/000(  ذكره السيوطي في التحدث: 74)
: الفهرس الشامل )علوم القرآن(. ومنه أربع عشرة نسخة خطية. انظر: 0/593: هدية العارفينالبغدادي، 

، وفيه "معترك األقران في إعجاز القرآن" وطبع الكتاب بتحقيق: علي محمد البجاوي، القاهرة، دار 0/590-592
 م.0989الفكر العربي، 

؛ 2/0909: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/339: حسن المحاضرة، 2/000(  ذكره السيوطي في التحدث: 75)
: الفهرس الشامل )علوم القرآن(خطية. انظر:  . ومنه خمس عشرة نسخة0/593: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وطبع الكتاب بتحقيق: عبدالله الجبوري، مجلة 803(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 0/592
وأعيد نشره في دار الغرب اإلسالمي،  028،-97م، ص 0970، 2، 0المورد، بغداد، المجلد األول، العدد

الفقه واللغة"؛ وطبع بتحقيق: التهامي الراجي الهاشمي، دولة اإلمارات  م، ضمن "رسائل في0962بيروت، 
والمملكة المغربية )اللجنة المشتركة لنشر التراث اإلسالمي(، مطبعة فضالة، بال تاريخ. وطبع بتحقيق: محمد أبو 

م. 0995روت، م؛ وطبع بتحقيق: محمد التونجي، دار الكتاب العربي، بي0961سكين، مطبعة األمانة، القاهرة، 
 وفي )س(: "النهذب" وهو تحريف، وفي )ف(: "عن القرآن".

؛ 0/723: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة، 2/000(  ذكره السيوطي في التحدث: 76)
. وبعدها في )ظ(: 38-35: دليل مخطوطات السيوطي؛ وانظر: الخازندار، 0/536: هدية العارفينوالبغدادي، 
مطالع والمقاطع"، وفي )س(، )د(: "مراصد المطالع في تناسب المطالع والمقاطع"، وبعدها في )س(: "تناسب ال

 "معدلة" بدل: "المعدلة".
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: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/0906: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 229، 2/006(  ذكره السيوطي في التحدث: 77)
: الفهرس الشامل )علوم القرآن(نسخ خطية. انظر:  6ومنه  .99: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 0/593
 . وجاءت: "ميزان ...البسملة" في )ي( بعد "مراصد المطالع".0/593

: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة 239، 037، 2/000ورد في السيوطي، التحدث:  (78)
وفيه: "رياض الطالبين  36: ليل مخطوطات السيوطيد؛ والخازندار، 0/539: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0130

، وبعدها في 0/539: الفهرس الشامل )علوم القرآن(في شرح االستعاذة والبسملة". ومنه ست نسخ خطية. انظر: 
 )ظ(: "سماه رياض الطالبين".

 سقط من )ظ(، )د(: "مراصد... والمقاطع"، وتقدمت: "مراصد... تناسب" في )ف( على: "ميزان المعدلة...". (79)

؛ 2/0852: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/339: حسن المحاضرة، 2/005ذكره السيوطي في التحدث:  (80)
وفي بعض هذه المصادر: ، 92:دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/592: هدية العارفينوالبغدادي، 

تاريخ ؛ بروكلمان، 0/590ومنه خمس نسخ خطية. انظر: الفهرس الشامل)علوم القرآن(: ». المقاطع والمطالع«
 .896(: 00-01)8، قاألدب العربي

؛ 0/73: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة، 2/007ورد في السيوطي، التحدث:  (81)
 .31: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/535: ينهدية العارفوالبغدادي، 

كشف ؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة، 096، 098-095، 2/007ذكرت في السيوطي، التحدث:  (82)
. ومنها  39: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/590: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0232: الظنون

 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 0/539: الفهرس الشامل )علوم القرآن(: إحدى عشرة نسخة خطية. انظر
. وطبعت بتصحيح: المولوي محمد حسين والمولوي غالم حسين، الهور، مطبع محمدي، سنة 800(: 01-00)

 م، وطبعت بتحقيق: عبدالقادر أحمد عبدالقادر،0939هـ/0335م، وطبعت في القاهرة، المطبعة المنيرية، 0690
 م.0992هـ/0902عمان، در البشير، 

من سورة البقرة، وسقط من )ظ(: "إلى النور"، وفي )ظ(: "استنبط"، وفي )د(: "وعشرون" بدل:  257من اآلية:  (83)
 "وعشرين"، وسقطت من )ي( لفظة: "اآلية"، وفي )ي(: "استنبط منها...".

؛ 2/2151: كشف الظنوناجي خليفة، ؛ وح0/391، ن المحاضرة: 2/007ذكرت في السيوطي، التحدث:  (84)
. ومنها ثالث نسخ خطية في 036: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/599: هدية العارفينوالبغدادي، 
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-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 0/599: الفهرس الشامل )علوم القرآن(السعيدية، التيمورية، انظر: 
 " بدل: "تعيين"، وفي )ي(: "تبيين" بدل: "تعيين".. وفي )د(، )ش(: "تفسير800(: 00

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0729: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/006ذكر في السيوطي، التحدث:  (85)
تاريخ . ومنه عدد من النسخ الخطية. انظر: بروكلمان، 063: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/592

. وقد طبع بمصر مع كتاب 063: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 870(: 00-01) 8، قاألدب العربي
 م. وفي )ل(: "من إدرك"، وفي )ف(، )ظ(: "تتعلق".0686هـ/0265"طرح الدر" ليوسف الشربيني، 

 ف".من سورة البقرة. وبعدها في )ل(: "رفع التعنيف" وهو تحريف، وبعدها في )ي(: "كلها دفع التعس 30من اآلية:  (86)

؛ والخازندار، 0/539: هدية العارفينوفيه "رفع التعسف" أيضًا؛ والبغدادي،  022/،2ذكره السيوطي، التحدث:  (87)
؛ 0/539: الفهرس الشامل )علوم القرآن(. ومنه عدة نسخ خطية. انظر: 095: دليل مخطوطات السيوطي

. وقد طبع 095: ل مخطوطات السيوطيدلي؛ الخازندار، 802(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 
م، وطبع 0939هـ/0353في الهور طبعة حجرية، في مطبع محمدي، وطبع في القاهرة، المطبعة المنيرية، 

م ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376القاهرة، مطبعة السعادة،  3بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط ،
0/961-963.) 

؛ . 0/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/6: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/025: ذكره السيوطي، التحدث (88)
. وطبع الكتاب في 839(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيومنه عدد من النسخ الخطية. انظر: بروكلمان، 

قاهرة، مطبعة ال 3م، وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط ،0939هـ/0353القاهرة، المطبعة المنيرية، 
(؛ وطبع بتحقيق: خالد عبدالكريم جمعة 235-2/203م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376السعادة، 

م. وفي )د(: "تمام النعمة في اختصاص السالم 0966وعبدالقادر أحمد، مكتبة دار العروبة، الكويت، الصفاة، 
 بهداية األمة"، وسقط من )ل(: "اإلسالم بهذه".

هدية ؛ والبغدادي، 0/829: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 067، 056، 2/022يوطي في التحدث: ذكره الس (89)
. ومنه ثالث نسخ خطية. انظر: بروكلمان، 001: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/536: العارفين

الكتاب في . وقد طبع 001: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 802(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي
، القاهرة، مطبعة 3م، وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط0939هـ/0353القاهرة، المطبعة المنيرية، 

 (.505-0/519م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376السعادة، 
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ن )ف(: من سورة الليل. وفي )ل(: "ويجنبها اآلية"، وسقطت: "اآلية" من )ظ(، )د(، وسقطت م 07اآلية:  (90)
 "يتعلق... الباطنة".

في )ل(: "الفرايد"، وفي س "القوايد البارزة في النعم الظاهرة والباطنية"، وفي )د(: "تتعلق"، وفيها: "اسم" بدل:  (91)
 "النعم".

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0295: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/025ذكـره السيوطي في التحدث:  (92)
الفهرس الشامل . ومنه عدد من النسخ الخطية. انظر: 279: دليل مخطوطات السيوطيدار، ؛ والخازن0/590

دليل مخطوطات ؛ الخازندار، 838(، 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 0/539: )علوم القرآن(
 . وبعدها في )ي(: "تتعلق بقوله".279: السيوطي

 )د(: "المحرز" بدل: "المحرر". من سورة لقمان. وبعدها في 21من اآلية:  (93)

. ومنه اثنتا عشرة نسخة خطية. انظر: 90: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 028ذكره السيوطي، التحدث:  ( 94)
 .0/591: الفهرس الشامل )علوم القرآن(

 من سورة الفتح. وسقط من )د(: "مفاتيح الغيب"، وسقط من )ش(: "كتب منه". 2من اآلية:  ( 95)

؛ 2/0758: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة؛ 2/029ذكره السيوطي، التحدث:   (96)
 ؛ وفي األصل: "مفاتح" )ي(، )ف( والمثبت ما ورد في بقية النسخ.0/593: هدية العارفينوالبغدادي، 

)س(: "في ...إلى". وسقط سقطت من األصل، والزيادة من بقية النسخ. وسقط من )د(: "ميدان... كتب"، وسقط م  ( 97)
 من )ش(: "كتب منه يسير". وفي )ل(: "سفر" بدل: "يسير".

دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 2/0908: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/031ذكره السيوطي، التحدث:  ( 98)
 ، وفيه: "ميدان الفرسان إلى مجاز  القرآن" وهو خطأ.99: السيوطي

 .0/592: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0591: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 031ذكـره السيوطي، التحدث:  (99)

سقط من )ش(: "وهو ...يسير"، وفي )س(: "عين" بدل: "عز"، وفي )د(: "محمد بن عبدالسالم"، وفي )ل(: "سفر"  (100)
 بدل: "يسير"، وبعدها في )ف(: "وهو مختصر القرآن".

 .9/20م، انظر: الزركلي، األعالم: 0282هـ/881سلطان العلماء، توفي هو عبدالعزيز بن عبدالسالم، لقب ب (101)

 وفيه "األلفية في ..."، وتفردت نسخة األصل بذكر هذا الكتاب. 391/،0: حسن المحاضرةذكـره السيوطي في  ( 102)

؛ 0/896: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة 001/،2ذكره السيوطي، التحدث:  ( 103)
. والشاطبية: "حرز األماني ووجه 36: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/591: هدية العارفيندادي، والبغ
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هـ. انظر: حاجي خليفة، 591التهاني" وهي قصيدة في القراءات نظمها القاسم بن فيّره الشاطبي المتوفى سنة 
 .2/953س مخطوطات القراءات(: . ومنها عدة نسخ خطية، انظر: الفهرس الشامل )فهر 0/898: كشف الظنون

؛ 0/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/735: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/020ذكره السيوطي، التحدث:  (104)
 .37: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

. 3/90األعيان: م(. انظر ابن خلكان، وفيات 736هـ/021وابن كثير هو عبدالله بن كثير، أحد القراء السبعة، )ت      
 وفي )ي(: "الّدر النضير".

"منتقى في تفسير القرماني"  93: دليل مخطوطات السيوطي؛ وفي الخازندار، 2/027ذكره السيوطي، التحدث:  ( 105)
م(. انظر: الداودي، محمد بن 627هـ/202وهو تحريف بشع. والفريابي هو محمد بن يوسف، مفسر، توفي سنة )

م: 0972مكتبة وهبة، القاهرة،  0بقات المفسرين، تحقيق: علي محمد عمر، ط،م(، ط0536هـ/995علي )ت 
 . وفي )ف(: "الغرياني" وهو تحريف.2/292

؛ وعبدالرزاق هو: عبدالرزاق بن همام، حافظ، مفسر، توفي في سنة 2/026ذكره السيوطي، التحدث:  (106)
 )ف(: "منتقى... عبدالرزاق". . وسقط من0/298م(. انظر: الداودي، طبقات المفسرين: 628هـ/200)

. وابن أبي حاتم هو: عبدالرحمن بن 0/938: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 027ذكره السيوطي، التحدث:  ( 107)
م(، طبقات 0515هـ/009م(، انظر: السيوطي، جالل الدين عبدالرحمن )ت 936هـ/327محمد، مفسر )ت 

 . وسقطت من )ظ(: "ابن".395م: 0973قاهرة، مكتبة وهبة، ال 0الحفاظ، تحقيق: علي محمد عمر، ط،

)بال ذكر  2/0389: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة، 2/020ذكره السيوطي، التحدث:  (108)
. ومنه عدة نسخ 097: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/590: هدية العارفينللمؤلف(؛ والبغدادي، 

؛ 800(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 0/591: علوم القرآن(الفهرس الشامل )خطية. انظر: 
م. وطبع 0939هـ/0353. وطبع في: القاهرة، المطبعة المنيرية، 097: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 

ي: م، ضمن )الحاوي للفتاو 0959هـ/0376القاهرة، مطبعة السعادة،  3بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،
 (. وفي )س(: "تبين" وفي )د(: "تبيين" بدل: "تعيين".0/992-513

 ، وسقط من )ش(: "وهو... المتوكلي".»تصديق«. وفي )س(: 2/007ذكره السيوطي، التحدث:  ( 109)

فيما في القرآن من  -: "المتوكلي2/0565: كشف الظنونلم يذكره السيوطي في التحدث، وذكر حاجي خليفة،  ( 110)
. وطبع 0/590: الفهرس الشامل )علوم القرآن(مية للسيوطي". ومنه إحدى عشرة نسخة خطية، انظر: اللغات العج

م، ونشر بعناية: 0921م. وطبع في الهند، كراجي، 0666هـ/0318في مطبعة عثمان عبدالرزاق، القاهرة، 
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William Y. Bell ،ي، مكتبة القدسي، م، وطبع بعناية: حسام الدين القدس0929، في مطبعة النيل، القاهرة
م. وفي 0968هـ. وطبع بتحقيق: عبدالكريم الزبيدي، منشورات جامعة سبها بطرابلس، 0396م/0929دمشق، 

 )س(: "المتوكل"، )د(: "التوكلي" وكالهما تحريف.

نسخة خطية،  99ومنه  0/391: حسن المحاضرة، 056-057، 055، 2/017ذكره السيوطي، التحدث:  ( 111)
بيت، الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )الحديث النبوي الشريف وعلومه انظرمؤسسة آل ال
. والجامع الصحيح للبخاري. وسقطت من )ش(، )ظ(، )س(، )ل(: "لم 995-0/993م:  0990ورجاله(، عمان، 

"، وبعدها في يتم"، وكررت في األصل: "التوشيح على الجامع الصحيح"، وفي )س(: "وتعليقاته" بدل: "وتعلقاته
)ي(: "مجلد"، وسقطت من )ف(: "لم يتم"، وفي )ي(: "فن الحديث وتعلقاته: مائتا مؤلف وخمس )كذا( مؤلفات، 

 التوشيح على الجامع الصحيح، مجلد، الترشيح على الجامع الصحيح كتب منه اليسير".

سبع عشرة نسخة خطية.  ؛ ومنه0/782: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/017ذكره السيوطي، التحدث:  ( 112)
م. 0660هـ/0299. وطبع الكتاب في المطبعة الوهبية، القاهرة، 2/766: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(انظر: 

م. وطبع بال ذكر للمكان والتاريخ. 0998وطبع بتحقيق: أبو إسحق الحويني األثري، دار ابن عفان، الخبر، 
ترمذي"، وفي )ظ(: "مرقات الصعود"، وفي )د(: "مرقاة السعود"، قوت المغتذي على جامع ال"وبعدها في )هـ(: 

 وفي )ف(: "الديباج على تصحيح مسلم..."، وبعدها في )ي(: "مجلد".

؛  0/0857: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة؛ 2/031ذكره السيوطي، التحدث:  (113)
. ومنه اثنتا عشرة نسخة خطية. 95: مخطوطات السيوطي دليل؛ والخازندار، 0/592: هدية العارفينوالبغدادي، 

هـ. وفي )س(: 0296. وقد طبع في القاهرة، المطبعة الوهبية، 3/0922: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(انظر: 
 "ذاؤد"، وفي )د(: "داوود"، وبعدها في )ل(: "المقتدي" بدل: "المغتذي"، وبعدها في )ي(.

دليل ؛ والخـازندار، 0/590: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0380، 0/559: الظنونكشف ذكره حاجي خليفة،  ( 114)
الفهرس الشامل )الحديث : وفيه :"قوت المفتدي". ومنه سبع نسخ خطية. انظر: 61: مخطوطات السيوطي

ّربا . وبعدها في )هـ(: "مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة"، وبعدها في )ي(: "مجلد، زهر ال0296: النبوي(
 على المجتبى، مجلد".

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 959، 2/0118: كشف الظنونوحاجي خليفة،  279/،2ذكره السيوطي، التحدث:  ( 115)
الفهرس الشامل . ومنه اثنتا عشرة نسخة خطية، انظر: 73: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/539

. وقد طبع الكتاب على 831(: 00-01) 8، قيخ األدب العربيتار ؛ بروكلمان، 677-2/678: )الحديث النبوي(
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م. وطبع 0989م، وطبع في القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، 0699هـ/0302هامش )سنن النسائي(، القاهرة، 
 بتحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة.

: هدية العارفينوالبغدادي،  ؛2/0718: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/031ذكره السيوطي، التحدث:  ( 116)
تاريخ ؛ بروكلمان، 3/0501: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه اثنتا عشرة نسخة خطية، انظر: 0/592

. وطبع بهامش سنن ابن ماجة 98: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 831(: 00-01) 8، قاألدب العربي
ا في )ش(: "كشف المغطى في شرح الموطا"، وفي )ي(: "مجلد هـ. وبعده0299في المطبعة الوهبية، القاهرة، 

 لطيف".

. ومنه نسخة خطية ببرلين 2/0917: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرةذكـره السيوطي،  (117)
 . وتفردت نسخة األصل بذكره.63: دليل مخطوطات السيوطيانظر الخازندار،  8/،0095

؛ 0/65: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة 000/،2: ( ذكره السيوطي في التحدث118)
. ومنه عدة نسخ خطية. انظر: 229: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/535: هدية العارفينوالبغدادي، 

؛ 809(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 066-0/067الفهرس الشامل )علوم الحديث(: 
م؛ ودهلي، 0912هـ/0321. وطبع الكتاب في حيدر آباد، 229: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 

م؛ وطبع بذيل الموطأ في مكتبة ومطبعة 0929هـ/0393ودار إحياء، الكتب العربية، القاهرة،  0685/،0262
بي الحلبي، م؛ وفي مطبعة عيسى البا0903م؛ وفي المكتبة التجارية، القاهرة، 0939هـ/0353الحسين، القاهرة، 

م. وطبع مع الموطأ لإلمام مالك بتحقيق: سعيد محمد اللحام، دار إحياء العلوم، بيروت، 0929هـ/0393القاهرة، 
م. انظر: عبدالجبار 0966هـ. وطبع ملحقًا بـ"تنوير الحوالك على موطأ مالك"، المكتبة الثقافية، بيروت، 0916

 .0/566عبدالرحمن، ذخائر التراث: 

ل: "الحالك" وهو تحريف، والمثبت ما ورد في بقية النسخ، وفي )س(: "الغي"، )هـ(: "المعى"، )د(: في األص (119)
 "العين" بدل: "العي".

؛ 0/537: هدية العارفين_؛ والبغدادي، 0/510: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/031ذكره السيوطي، التحدث:  (120)
نسخة خطية، انظر: الفهرس الشامل )علوم الحديث(:  29. ومنه 86: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

م؛ وفي مطبعة دار الكتب، القاهرة، 0665هـ/0313. وطبع في مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة، 0/922
م؛ وفي مكتبة ومطبعة الحسني، 0929هـ/0393_م؛ وفي دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 592هـ/0393
 م.0966م، 0973؛ وفي المكتبة الثقافية، بيروت، 0937ارية، القاهرة، م؛ وفي المكتبة التج0939هـ/0353
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. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 2/022: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/031ذكره السيوطي، التحدث:  ( 121)
. وفي )ف( وردت: 95: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 2/935: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(

 الشمائل" بعد: "التعليقة..."."الشافي... 

سقط من )ش(: "زهر... حنيفة"، ومن )ي(: "زهر... الشمائل"، وسقط من )ظ(: "التعليقة... حنيفة"، وفي )هـ(:  ( 122)
 "التعليقات" بدل: "التعليقة"، وفي )د(: "الحنيفة" بدل: "المنيفة"، وفي )د(: "مذهب" بدل: "مسند" وكلها تحريفات.

. ومنه عدد من النسخ 0/539: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0181 959/،2: كشف الظنونليفة، ذكره حاجي خ ( 123)
: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 831(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيالخطية، انظر: بروكلمان، 

هـ. وطبع 279ألبي عيسى الترمذي المتوفى سنة » الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية«. وكتاب 098
 م.0966بتحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة، 

دليل ؛ والخازندار، 0/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/929، 2/0860: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  ( 124)
. وفي )ي(: "مسند االمام أبي حنيفة، لم يكمل الخمائل على الشمائل لم يكمل. 99: مخطوطات السيوطي

 ي...".منته

؛ 2/0652: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة 009/،2ذكره السيوطي، التحدث:  ( 125)
؛ 3/0812: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(نسخة خطية. انظر:  00. ومنه 0/593: هدية العارفينوالبغدادي، 
. وطبع 91: مخطوطات السيوطيدليل ؛ والخازندار، 809(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

 هـ.0918بتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة 056، 057، 017/،2ذكره السيوطي، التحدث:  (126)
تاريخ األدب ان، . ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلم0/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/715

. وطبع الكتاب بتصحيح: 095-099: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 809(: 00-01) 8، قالعربي
م؛ وطبع بتحقيق: محمد 0910هـ/0319المولوي أمير حسن وغيره، حيدر آباد )مجلس دائرة المعارف النظامية(، 

 في )ي(: "مجلد".م. وبعدها 0987هـ/0376خليل هراس، مطبعة المدني، القاهرة، 

؛ 2/0192: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة 056، 016ذكره السيوطي، التحدث: ، (127)
نسخة خطية،  39. ومنه 061: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/195: هدية العارفينوالبغدادي، 

حيح لجنة من العلماء في دار إحياء . وقد طبع بتص995-2/999: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(انظر: 
م؛ وطبع 0690هـ/0319م؛ وطبع في المطبعة الميمنية، القاهرة، 0659هـ/0208الكتب العربية، القاهرة، 



 207 

                                                                                                                                                     

م؛ وطبع في دار الكتب العربية، القاهرة، 0693هـ/0300بتصحيح: أحمد سلمة، مطبع محمدي، الهور، 
م. وفي )ل(، )ش(: 0992بديوي، دار ابن كثير، دمشق،  م. وطبع بتحقيق وتعليق: يوسف علي0900هـ/0329_

 "الموت" بدل: "الموتى"، وفي )ظ(، )س(: "في" بدل: "و".

؛ 0/590: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0313: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/016ذكره السيوطي، التحدث:  (128)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(، انظر: . ومنه عدة نسخ خطية062: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 890(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 2/0223
. "والكتاب مختصر كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور". وطبع بتحقيق: مسعد عبدالحميد 062

م. وفي )د(، )ل(، )س(: "النور" بدل: "الفوز"، وفي 0999بيروت،  السعدني، محمد فارس، دار الكتب العلمية،
 )ش(: "لقاء" بدل: "في لقاء".

دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 0/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/298: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (129)
. والكتاب مختصر 296: نبوي(الفهرس الشامل )الحديث ال. ومنه أربع عشرة نسخة خطية. انظر: 076: السيوطي

م، 0659هـ/0278كتاب "البرزخ" للمؤلف نفسه، وقد طبع في مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 
م )على هامش كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور(؛ وطبع في القاهرة، التزام أحمد 0900هـ/0329

م؛ وطبع في مطبعة عيسى 0989هـ/0319ية، القاهرة، م؛ وطبع في المطبعة الميمن0681هـ/0277السمني، 
م؛ وطبع بتحقيق: 0968م؛ وطبع بتحقيق: مجدي إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة، 0989البابي الحلبي، القاهرة، 

 م.0966هـ/0916الزرقاء، -مشهور حسن، مكتبة المنار، األردن

؛ 0/230: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة 056، 016/،2ذكره السيوطي، التحدث:  (130)
نسخة خطية،  06؛ ومنه 078: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/538: هدية العارفينوالبغدادي، 

تاريخ األدب البدور السافرة في أحوال اآلخرة؛ بروكلمان، «وفيه  292/،0: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(انظر: 
. وطبع بتصحيح: أحمد سلمة، 078: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار،  ؛807(: 00-01) 8، قالعربي

م؛ وطبع في المدينة المنورة، المكتبة األهلية، بال تاريخ؛ وطبع بمطبعة 0693هـ/0300مطبع محمدي، الهور، 
م، مكتبة الساعي، 0991هـ. وطبع بتحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة، 0337كرويد، الهور، 

 م.0990رياض، بال تاريخ. وخرج أحاديثه: أبو محمد المصري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ال
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؛ 0/798: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/390: حسن المحاضرة، 2/016ذكره السيوطي، التحدث:  (131)
خطية(، وفي )ذكر له سبع نسخ  89: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/539: هدية العارفينوالبغدادي، 

 األصل: "األحادث" وهو تحريف، والمثبت ما ورد في بقية النسخ.

دليل ؛ والخازندار، 0/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 597 581/،0: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (132)
-0/595: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(نسخة خطية، انظر:  957. منه 83-82: مخطوطات السيوطي

-82: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 823(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيروكلمان، ؛ ب819
م؛ وفي المطبعة 0689هـ/0268م، مع ترجمة فرنسية؛ وطبع في بوالق، 0650. وطبع الكتاب في مرسيليا، 83

القلم، القاهرة،  م؛ وفي دار0959م؛ وفي مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 0915هـ/0323الخيرية، القاهرة، 
م. انظر: عبدالجبار 0960م؛ وفي دار الفكر، بيروت، 0971؛ وفي دار الكتب العلمية، بيروت، 0988

. وسقط من )ش(: "الجامع... الجامع"، وما بين المعقفين 0/599عبدالرحمن، ذخائر التراث العرب اإلسالمي: 
 زيادة من )ف(، )ي(، )ظ(، )هـ(، وسقط: "النذير" من )س(.

 بدأ سقط في )ظ(، وما بين المعقفين زيادة من )هـ(، وسقط من )ف(: "زيادة... المعجم". (133)

دليل مخطوطات ؛ الخازندار، 263-2/262: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(نسخة خطية. انظر:  39منه  (134)
 .823(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 79: السيوطي

دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 0/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/597: كشف الظنون، ( ذكره حاجي خليفة135)
؛ بروكلمان، 857-0/853: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(نسخة خطية. انظر:  020. ومنه 88: السيوطي

سعادة، . وطبع بشرح: محمد بدر الدين النعساني، مطبعة ال823 822(: ،00-01) 8، قتاريخ األدب العربي
. وطبع بتحقيق: محمد 0975-0970م، وطبعه مجمع البحوث اإلسالمية، القاهرة، 0919هـ/0327القاهرة، 

الهند، -غوث الندوي، مسند أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها )وهو جزء من الكتاب( بالدار السلفية، بمباي
 م.0960هـ/0910

بعدها في )د(: "كم"، وفي )س(: "فم" بدل: "لم"، وفي )ل(: "لم ( انتهى سقط )ظ(، وبعدها في )هـ(: "لم يتم"، و 136)
األطران وضم األتران" وهو تحريف، وسقط من )ظ(: "في أول الحديث" وبعدها في )ي(: "كتب منه نحو ثمانين 

 ألف حديث، وكان في عزمه أن يتمه مائتا ألف حديث كما سمعناه منه فبغته األجل".

؛ 2/0581: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/390: حسن المحاضرة، 2/017( ذكره السيوطي، التحدث: 137)
 . وفي )ف(: "وهم األتراف" وهو تحريف.0/592: هدية العارفينوالبغدادي، 
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؛ 2/0857: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/390: حسن المحاضرة، 2/017( ذكره السيوطي، التحدث: 138)
بدار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بال تاريخ، انظر: الخازندار،  . وهو مطبوع0/592: هدية العارفينوالبغدادي، 

 .096: دليل مخطوطات السيوطي

( سقط من )ش(: "الرياض األنيقة"، وسقط من )س(: "الرياض... النبوية"، وسقط من )ظ(: "النهجة... النبوية"؛ 139)
 وفيها: "وفي أسماء النبوية".وفي )د(: "البهجة" بدل: "النهجة"، وسقط من )س(: "النهجة السوية"، 

 

؛ 0/935: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/390: حسن المحاضرة 017/،2( ذكره السيوطي، التحدث: 140)
. ومنه نسخة خطية ببرلين رقم 098: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/539: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وطبع بتحقيق: أبو هاجر محمد السعيد 826(: 00-01) 8ق ،تاريخ األدب العربي(، انظر: بروكلمان، 9509)
م، اعتمادًا على نسخة محفوظة بدار الكتب 0965هـ/0915دار الكتب العلمية، بيروت،  0بن بسيوني، ط،
 (.23308المصرية رقم )

في  . ومنه نسختان خطيتان0/599: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0993: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 141)
. والكتاب 099: دليل مخطوطات السيوطي(، انظر: الخازندار، 9508/009(، برلين )025عارف حكمت )

 ملخص من كتاب السيوطي "الرياض األنيقية".

( في )ظ(: "األحاديث"، وفي )س(: "أخبار"، وفي )ظ(: "ملخص" بدل: "تلخيص"، وفي )س(: "وتعليقات" بدل: 142)
 "وتعقبات".

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0539: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/016التحدث:  ( ذكره السيوطي،143)
الفهرس الشامل )الحديث نسخة خطية، انظر:  25. ومنه 69: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/592

دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 809(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 2/0329: النبوي(
م؛ وفي المطبعة األدبية، 0665هـ/0313. وقد طبع في دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، 69: السيوطي
م؛ وفي المكتبة التجارية 0933هـ/0352م؛ وفي المكتبة الحسينية المصرية، القاهرة، 0699هـ/0307القاهرة، 

 م.0983الكبرى، القاهرة، 

بار، وكان شروعه في حال ضيق ومحنة أصيب بها أسوة العلماء قبله، ( بعدها في )ي(: "في ثالث مجلدات ك144)
 فبيض الكثير منه ثم فّرج الله عنه، فسد البياض الذي فيه".

 ( ما بين المعقفين زيادة من )ي(.145)
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؛ 2/0978: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة؛ 2/018( ذكره السيوطي، التحدث: 146)
؛ 3/0713: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ ومنه عدة نسخ خطية. انظر: 0/593: عارفينهدية الوالبغدادي، 
. وطبع 809: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 809(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

وضوعات م. والمقصود بالموضوعات م0990بتحقيق: عامر أحمد حيدر، دار الجنان، مكان النشر غير مذكور، 
 ابن الجوزي. وبدها في )ل(: "الذنب" بدل: "الذب" وهو تحريف.

؛ 2/0383: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة 016/،2( ذكره السيوطي، التحدث: 147)
 .0/590: هدية العارفينوالبغدادي، 

؛ 2/0672: لظنونكشف ا؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة؛ 2/016( ذكره السيوطي، التحدث: 148)
. منه نسخة خطية بجامعة 90: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/593: هدية العارفينوالبغدادي، 

 . وسقط من )ش(: "لم يتم".0802: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(الرياض. انظر: 

؛ 0/539: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/906: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/002( كره السيوطي، التحدث: 149)
. ومنه نسختان خطيتان في مكتبة الدولة ببرلين، وفي التيمورية. 95: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

 .832(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 2/680: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(انظر: 

كشف ؛ وحاجي خليفة، ...»مناهج الصفا «وفيه  0/390: حسن المحاضرة 000/،2( ذكره السيوطي، التحدث: 150)
. ومنه سبع 69: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/593: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0159: الظنون

-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 3/0563: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(نسخ خطية، انظر: 
م؛ وطبع بتحقيق 0656هـ/0275طبع حجر، بال تاريخ؛ وفي الهند، طبع حجر، . وطبع بمصر، 822(: 00

ليمانية بتركيا.0966دار الجنان، بيروت،  0سمير القاضي، ط،  م، اعتمادًا على نسخة السُّ

؛ 0/390: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/390: حسن المحاضرة 000/،2( ذكره السيوطي، التحدث: 151)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه ثالث عشرة نسخة خطية. انظر: 0/535: ينهدية العارفوالبغدادي، 

. 50: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 827(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي. بروكلمان، 0/070
األزهار"  م، وطبع في مطبعة دار التأليف، القاهرة، بال تاريخ. وفي )د(: "قطف0669هـ/0312وطبع في القاهرة، 

 وهو تحريف، وفي )د(: "إعزاب" بدل: "إعراب" وهو تحريف، وفي )ف(: "األزهار المتناثرة".

. ولعله: "عقود الزبرجد على 0/591: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0058: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 152)
دليل مخطوطات ؛ الخازندار، 899: (00-01) 8، قتاريخ األدب العربيمسند اإلمام أحمد"، انظر: بروكلمان، 
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. وطبع 2/0166. ومنه ثالث عشرة نسخة خطية. انظر: الفهرس الشامل )علوم الحديث(: 77: السيوطي
م، اعتمادًا 0967هـ/0917دار الكتب العلمية، بيروت،  0بتحقيق: أحمد عبدالفتاح تمام وسمير حسين حلبي، ط،

 العربية. وبعدها في )ي(: "مجلدان".على مخطوط محفوظ في معهد إحياء المخطوطات 

؛ 2/0781: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة 002/،2( ذكره السيوطي، التحدث: 153)
؛ 3/0596: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه ثالث نسخ خطية. انظر: 0/593: هدية العارفينوالبغدادي، 
. وطبع 69-66: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 809(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

م؛ وطبع بتحقيق: قصي محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، 0926هـ/0397في: المطبعة المنيرية، القاهرة، 
دار السالم، القاهرة،  0979هـ؛ وبتحقيق: عبدالرحمن الفاخوري، مطبعة دار السالم، حلب، ،0399القاهرة، 
مؤسسة الريان،  2هـ، ط،0912مكتبة ابن تيمية، الكويت،  0وبتحقيق: بدر بن عبدالله البدر، ط،م؛ 0991

م. وطبع بعنوان: "مفتاح الجنة 0967م. وطبع بتحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة، 0993بيروت، 
 في االحتجاج بالسنة"، المكتبة الثقافية، القاهرة، بدون تاريخ.

؛ وحاجي 0/559شرح مقامات السيوطي:  391/،0: حسن المحاضرة، 056، 2/000طي، التحدث: ( ذكره السيو 154)
. ومنه نسخة خطية في االسكوريال، 81: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 963: كشف الظنونخليفة، 
منار، مكتبة ال 2وطبع بتحقيق: مشهور حسن محمود، ط، 900/،0: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(انظر: 
 م.0990هـ/0900األردن، -الزرقاء

 ( في األصل: "مختصر" والزيادة من بقية النسخ، وفي )ظ(، )د(، )ل(: "تسمى" بدل: "يسمى".155)

؛ 581-0/559، شرح مقامات السيوطي: 0/391: حسن المحاضرة، 099، 2/005( ذكره السيوطي، التحدث: 156)
. ومنه احدى عشرة نسخة خطية، 0/538: ية العارفينهد؛ والبغدادي، 0/292: كشف الظنونوحاجي خليفة، 

؛ 809(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 0/298: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(انظر: 
 -مكتبة المنار، الزرقاء 2. وطبع بتحقيق: مشهور حسن محمود، ط،55: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 

 كتاب "تمهيد الفرش"(.م )مع 0990هـ/0900األردن، 

؛ 2/0579: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة، 2/002( ذكره السيوطي، التحدث: 157)
دليل ؛ الخازندار، 806(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي. بروكلمان، 0/592: هدية العارفينوالبغدادي، 

 .0351-3/0399: الشامل )الحديث النبوي( الفهرسنسخة خطية، انظر:  22. ومنه 68: مخطوطات السيوطي
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، وفيه: 2/0585: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة، 2/002( ذكره السيوطي، التحدث: 158)
: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 0/592: هدية العارفين"اللمعة في خصائص يوم الجمعة"؛ والبغدادي، 

 .2/0336: الفهرس الشامل )الحديث النبوي( . ومنه عدة نسخ خطية. انظر:000

وفيها: "الخصائص  2/609، شرح مقامات السيوطي: 056، 057، 2/005ذكره السيوطي، التحدث:  (059)
دليل ؛ والخازندار، 0/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/065: كشف الظنونالمختصر"؛ وحاجي خليفة، 

؛ بروكلمان، 090: دليل مخطوطات السيوطينظر: الخازندار: . ومنه نسخ كثيرة، ا090: مخطوطات السيوطي
. وطبع بتحقيق: ظهور أحمد أظهر، جامعة البنجاب، الهور. بال 805(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي

 تاريخ. وبعدها في )س(: "الدار المثيرة في...".

؛ 0/799: كشف الظنون ؛ وحاجي خليفة،0/390: حسن المحاضرة، 2/002ذكره السيوطي، التحدث:  (081)
-2/776: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(نسخة خطية، انظر:  76. منه 0/539: هدية العارفينوالبغدادي، 

-89: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 827(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 761
م )على هامش الفتاوي 0927هـ/0398قاهرة، . وطبع بتصحيح: محمد كامل األسيوطي، مطبعة التقدم، ال71

الحديثية البن حجر(؛ وطبع بتصحيح: أحمد سعد علي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
م )على هامش الفتاوي الحديثية(؛ وطبع بتحقيق: محمد لطفي الصباغ، جامعة الملك سعود 0937هـ/0358

وطبع بتحقيق: محمود األرناؤوط ومحمد بدر الدين م. 0963هـ/0913)عمادة شؤون المكتبات(، الرياض، 
 م.0969قهوجي، دار العروبة، الكويت، 

. ومنه نسخ 0/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/390: حسن المحاضرة، 2/002ذكره السيوطي، التحدث:  (080)
مخطوطات  دليل؛ الخازندار، 895؛ بروكلمان: 0/521: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(خطية، انظر: 

دار ابن  0هـ؛ وطبع بتحقيق: محيي الدين مستو، ط،0351. وطبع بمطبعة الترقي، دمشق، 091: السيوطي
 م. وفي )س(: "الدار المثيرة في..." وهو تحريف.0967 2م، ط،0965هـ/0915كثير، دمشق 

؛ 2/0518: نونكشف الظ؛ وحاجي خليفة، 0/390: حسن المحاضرة، 055، 2/002ذكره السيوطي، التحدث:  (082)
. ومنه عدة نسخ خطية. انظر: 072: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 0/590: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وفي )ش(: 809(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 2/0310: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(
 دل: "واألذكار".من"، وفي )س(: "واألفكار" ب""بين" وفي )ظ(: "في" بدل: 
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؛ 0/591: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0195: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/002ذكره السيوطي، التحدث:  (083)
دليل مخطوطات . ومنه عدة نسخ خطية، انظر: الخازندار، 270: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

 ي )س(: "الطيب" بدل: "الطب" وهو تحريف.. وف2/0183؛ الفهرس الشامل )علوم الحديث(: 270: السيوطي

 وفي )س(: "النبوي والمنهل الروحي"، وفي )ل(: "النبوي والمنهل المروي". (089)

. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 0/593: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0662: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (085)
؛ الخازندار، 821(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي، ؛ بروكلمان3/0825: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(

مكتبة الجيل الجديد ومؤسسة  0. وطبع بتحقيق: حسن محمد مقبولي األهدل، ط،276: دليل مخطوطات السيوطي
م: بعنوان "الطب النبوي المعروف بالمنهج السوي والمنهل الروي 0968هـ/0918الكتب الثقافية، صنعاء، بيروت، 

 وي". وما بين المعقفين زيادة من )ش(.في الطب النب

. 0/599: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/2126: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/002ذكره السيوطي، التحدث:  (088)
تاريخ األدب ؛ بروكلمان، 0730-3/0731نسخة خطية، انظر: الفهرس الشامل )علوم الحديث(:  39ومنه 
. وطبع بتحقيق وتقديم وترجمة 261: دليل مخطوطات السيوطيار، ؛ الخازند826(: 00-01) 8، قالعربي

 م.0962وتعليق: أنطون م. هاينن، المعهد األلماني لألبحاث الشرقية، بيروت، 

؛ 3/0750: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 2/009ذكره السيوطي، التحدث:  (087)
. وبعدها في 075: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 835(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

 األصل: "داع" والمثبت ما رسم في بقية النسخ، وفي )ظ(: "أخبار" بدل: "أذكار".

. 0/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/729: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/009ذكره السيوطي، التحدث:   (086)
الفهرس الشامل ؛ 830(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيلخطية، انظر: بروكلمان، ومنه عدد من النسخ ا

. وطبع بتحقيق: أحمد عبدالله باجور، 087: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 2/789: )الحديث النبوي(
 م.0999الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 

؛ الخازندار، 0/593: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/390 :حسن المحاضرة، 2/032ذكره السيوطي، التحدث:  (089)
. وسقط من )ف( ، )ي(، )ش(، )ظ(، )هـ(، )س(، )ل(، )د(: "نشر... الكبير" وقد 92: دليل مخطوطات السيوطي
 كتب في حاشية األصل.

منه . و 2/0099: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/390: حسن المحاضرة، 2/005ذكره السيوطي، التحدث:  (071)
. وطبع بتحقيق: صبحي السامرائي، دار 0/399: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(خمس نسخ خطية، انظر: 
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هـ(، وشارحها هو التفتازاني 537الرشد، الرياض، بال تاريخ. والمقصود بالعقائد: عقائد عمر بن محمد النسفي )ت 
 .2/0095، كشف الظنونهـ(، انظر: حاجي خليفة، 790)ت 

. منه عدة مخطوطات، انظر: 0/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/68: كشف الظنونحاجي خليفة، ذكره  (070)
 .011: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 859(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

؛ 2/0009: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/392: حسن المحاضرة، 2/006ذكره السيوطي، التحدث:  (072)
؛ 273: دليل مخطوطات السيوطي. وحول نسخه الخطية، انظر: الخازندار، 0/591: هدية العارفينوالبغدادي، 
. وسقط من 2/0170: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 859(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

 )ظ(: "الظفر بقلم الظفر"، وفي )س(: "بقلم الصغر" وهو تحريف.

. 0/592: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0877: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/027السيوطي، التحدث:  (ذكره073)
 .66-67: دليل مخطوطات السيوطي(، انظر: الخازندار، 0809/6ومنه نسخة خطية ببرلين )

؛ 0/823: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/390: حسن المحاضرة، 2/005ذكره السيوطي، التحدث:  (079)
، وفيه "الجياد المسلسالت". ومنه 87: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/592: هدية العارفينالبغدادي، و 

 . وسقطت من )د(: "المصابيح".0/873: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(ست نسخ خطية، انظر: 

؛ 2/0712: ظنونكشف ال؛ وحاجي خليفة، 0/392: حسن المحاضرة، 2/020ذكره السيوطي، التحدث:  (075)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: 0/592: هدية العارفينوالبغدادي، 

: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 859(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 3/0516
م، ضمن )رسائل 0668حجر(، الهور، . وقد طبع بعناية: عبدالعزيز محمد الرشيد، مطبع محمدي )ط 036

ضمن )رسائل السيوطي(؛ وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة،  0697السيوطي(؛ وطبع في الهور، سنة ،
القاهرة، مطبعة السعادة،  3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،0939هـ/0353
بتحقيق: علي حسن علي عبدالحميد، دار (؛ وطبع 593-0/537م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376

 م.0968هـ/0918األردن، -القيس ودار عمار، عمان

تاريخ . ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 0/392: حسن المحاضرة، 2/023ذكره السيوطي، التحدث:  (078)
حمد محيي . وطبع بتحقيق: م89: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 859(: 00-01) 8، قاألدب العربي

(، وطبع 72-0/56م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376القاهرة، مطبعة السعادة،  3الدين عبدالحميد، ط،
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م. وبعدها في 0967هـ/0917مكتبة دار العروبة، الكويت،  0بتحقيق: خالد عبدالكريم جمعة وعبدالقادر أحمد، ط،
 )س( "األمالي" بدل: "األماني".

؛ والبغدادي، 2/2109:كشف الظنون؛ حاجي خليفة، 392: حسن المحاضرة، 2/022دث: ذكره السيوطي، التح (077)
. 3/0796: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه عشرون نسخة خطية، انظر: 0/599: هدية العارفين
. وطبع في 93: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 855(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

م، ضمن )رسائل 0697م، ضمن )رسائل السيوطي(؛ وطبع في الهور 0668هور، مطبع محمدي )ط حجر(، ال
م؛ 0936م؛ وفي المكتبة التجارية، القاهرة، 0939هـ/0353السيوطي(؛ وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 

م؛ ضمن )الحاوي 0959هـ/0376القاهرة، مطبعة السعادة،  3وبتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،
هـ. وطبع ملحقًا 0917(. وطبع بتحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة الساعي، الرياض، 029-0/020للفتاوي: 

م. 0966بكتاب السيوطي "طوق الحمامة" تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 
 م.0999 وطبع بتحقيق: هاشم إسماعيل اللقياني، األردن، الزرقاء،

؛ 0/201: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه نسخة خطية. انظر: 2/022ذكره السيوطي، التحدث:  (076)
م. 0939هـ/0353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 857(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

م، ضمن )الحاوي 0959هـ/0376السعادة، القاهرة، مطبعة  3وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،
 (، وفي )ظ(: "فرض"، وفي )س(: "فضيلة" بدل: "فضل".23-2/21للفتاوي: 

؛ والبغدادي، 2/0928: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 393: حسن المحاضرة، 2/022ذكره السيوطي، التحدث:  (079)
(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربين، . ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلما0/593: هدية العارفين

م؛ 0939هـ/0353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 079: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 857
م، ضمن )الحاوي 0959هـ/0376القاهرة، مطبعة السعادة،  3وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،

 (.30-2/23للفتاوي: 

"الخير" وهو تحريف، وفي )ل(: "وأوتاد" وفي )ظ(: "والنقباء" بدل: "األوتاد". وفي )ش(: "والنجب"  في )س(، )د(: (061)
 بدل: "النجباء"، وكتبت: "النجباء" في حاشية األصل.

؛ 0/711: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/399: حسن المحاضرة، 2/022ذكره السيوطي، التحدث:  (060)
. ومنه نسخ خطية، انظر: 229: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 0/536: هدية العارفينوالبغدادي، 
؛ 870(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 225-229: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 
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 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،0939هـ/0353وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 
 (.938-0/907م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376ادة، القاهرة،  مطبعة السع

. 0/593: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0681: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 022ذكره السيوطي، التحدث:  (062)
 وطبعت في المطبعة المنيرية، القاهرة، 90: ،دليل مخطوطات السيوطيومنه عدة نسخ خطية، انظر: الخازندار، 

م، 0959هـ/0376م. وطبعت بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، 0939هـ/0353
(. وفي )س(: "النسخة في العمة" وهو تحريف، وفي )ش(: "جزء" بدل: 92-2/38ضمن )الحاوي للفتاوي: 

 "المنحة".

(، )س(، )ل(: "يسمى... الدعاء"، وفي )د(: بعدها في )س(: "التنقيح في مشروعية التسبيح"، وسقط من )ش(، )ظ (063)
 "فض" بدل: "فضل"، وسقط من )هـ(: "جزء... يسمى"، وفي )هـ(: "األيدي" بدل: "اليدين".

-01) 8، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 2/022ذكره السيوطي، التحدث:  (069)
هـ ضمن مجموع. وسقط من 0300. وقد طبع في الهند، 76: يدليل مخطوطات السيوط؛ والخازندار، 830(: 00

 )ف(، )ي(: يسمى... الدعاء".

. 0/590: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0383: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/022ذكره السيوطي، التحدث:  (065)
 8، قدب العربيتاريخ األ؛ بروكلمان، 60: دليل مخطوطات السيوطيوحول نسخه الخطية انظر: الخازندار، 

م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 0939هـ/0353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 831(: 01-00)
(. وفي 589-0/581م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376القاهرة، _مطبعة السعادة،  3عبدالحميد، ط،

 بدل "الولي". )ل(: "الحي" بدل: "الجلي"، وفي )س(: "الغزلي" وفي )ل(: "الوي"

. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: 0/539: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/022( ذكره السيوطي، التحدث: 068)
م. 0939هـ/0353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 833؛ 061: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

م. وطبع بتحقيق: 0959هـ/0376لسعادة، القاهرة، مطبعة ا 3وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،
م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376مطبعة السعادة، القاهرة،  3محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،

 (. وفي )ف(: "في ذبح".2/060-063

؛ 2/0382: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/390: حسن المحاضرة، 2/022ذكره السيوطي، التحدث:  (067)
-01) 8، قتاريخ األدب العربي. وحول نسخه الخطية، انظر: بروكلمان، 0/590: هدية العارفينغدادي، والب
. وطبع في الهور، مطبع محمدي )طبع حجر(، 60: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 829(: 00
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م؛ وطبع 0939هـ/0353؛ وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 0697م؛ طبع في الهور )طبع حجر(، 0668
م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376مطبعة السعادة، القاهرة،  3بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،

2/902-907.) 

. 0/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/816: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/023ذكره السيوطي، التحدث:  (066)
دليل مخطوطات ؛ الخازندار، 857(: 00-01) 8، قاألدب العربي تاريخوحول نسخه الخطية، انظر: بروكلمان، 

م. وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 0939هـ/0353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 019: السيوطي
 (.007-0/009م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376مطبعة السعادة، القاهرة،  3عبدالحميد، ط،

؛ 0/816: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/392: حسن المحاضرة، 2/023دث: ذكره السيوطي، التح (069)
-01) 8، قتاريخ األدب العربي. وحول نسخه الخطية، انظر: بروكلمان، 0/536: هدية العارفينوالبغدادي، 

ولعله صواب. وطبع في » الجواب الجزم...«وفيهما:  88: ،دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 859(: 00
مطبعة السعادة،  3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،0939هـ/0353عة المنيرية، القاهرة، المطب

( وفي األصل: "الجزم... حزم" والمثبت ما ورد 537-0/535م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0336القاهرة، 
: "الجزم" بدل: "حزم"، وبعدها في )ل(: في النسخ األخرى، وفي )ظ(: "الجزم عن"، وفي )س(: "في الجزم" وفي )د(

 "جزء شد...".

؛ 2/0126: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/392: حسن المحاضرة، 069، 2/023ذكره السيوطي، التحدث:  (091)
(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي. وحول نسخه الخطية انظر: بروكلمان، 0/591: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 006-007: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 855
مطبعة السعادة، القاهرة،  3م. وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،0939هـ/0353
 (.75-2/53م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376

. 0/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/072: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/029ذكره السيوطي، التحدث:  (090)
دليل ؛ والخازندار، 838(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيوحول نسخه الخطية، انظر: بروكلمان، 

محمد حسين ومولوي غالم حسين، الهور، مطبع محمدي _. وطبع بتصحيح: مولوي 090: مخطوطات السيوطي
م؛ وطبع في 0905هـ/0339ائرة المعارف النظامية، م؛ وطبع بحيدر آباد، مطبعة مجلس د0691)ط حجر(، 

مطبعة السعادة،  3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،0939هـ/0353المطبعة المنيرية، القاهرة، 
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(. وفي )د(، )س(: "انتباه" بدل: "إنباه"، وفي )د(، 277-2/289م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376
  )س(، )ظ(: "بحياة".

. 0/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/027: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/029(ذكره السيوطي، التحدث: 092)
دليل ؛ والخازندار، 837(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 

م؛ وطبع بتحقيق: 0939هـ/0353ة، . وطبع الكتاب في المطبعة المنيرية، القاهر 221: مخطوطات السيوطي
م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376مطبعة السعادة، القاهرة،  3محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،

م، 0965هـ/0915دار الكتب العلمية، بيروت،  0(؛ وطبع بتحقيق: محمد عبدالقادر عطا، ط،2/277-299
في )س(: "ليس البلب... جلب" وهو تحريف، وسقطت من بعنوان: "نزول عيسى بن مريم آخر الزمان". وبعدها 

  )ظ(: "إيراد".

؛ وحول نسخه الخطية، انظر: 0/592: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0597: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (093)
. وطبع في 027: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 838(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

مطبعة السعادة،  3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط،0939هـ/0353مطبعة المنيرية، القاهرة، ال
(. وبعدها في )ل(: "تزين" وهو تحريف، وفي 312-2/299م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376القاهرة، 

، وما بين المعقفين زيادة من )س(. والَيَلب: )هـ(: "عليه السالم" بدل: "صلى الله عليه وسلم"، وفي )ظ(: "للمالئل"
  الدُّروع، واحده: َيلبٌة )لسان العرب: يلب(.

. 0/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/912: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/025ذكره السيوطي، التحدث:  (099)
دليل مخطوطات الخازندار، ؛ 837(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيوحول نسخه الخطية، انظر: بروكلمان، 

م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 0939هـ/0353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 093: السيوطي
(، وبعدها في )د(: 283-2/250م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376مطبعة السعادة،  3عبدالحميد، ط،

م"، وما بين المعقفين سقط من األصل، )ي( والزيادة من "والجنة" بدل: "والمنة"، وسقط من )ف(: "صلى... وسل
 بقية النسخ.

. 0/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/923: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 029ذكره السيوطي، التحدث:  (095)
-01) 8، قتاريخ األدب العربي(، 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيوحول نسخه الخطية، انظر: بروكلمان، 

. وطبع في مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر أباد، 051: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 821 (:00
» م. وطبع مع كتاب  "الفوائد الكامنة في إيمان السيدة آمنة0905هـ/0339م، وطبعة ثانية، سنة 0688هـ/0307
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في )د(: "سالك الخفافي..." وهو م. وبعدها 0966للسيوطي، بتحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة الساعي، الرياض، 
 تحريف.

. ومنه عدد من النسخ الخطية، 0/592: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0883: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (098)
. 052: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 820(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

م، وطبع في حيدر أباد طبعة ثانية، 0696هـ/0308أباد، _عارف النظامية حيدر وطبع في مطبعة مجلس دائرة الم
م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 0939هـ/0353م؛ وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 0905هـ/0339

(. وبعدها 919-2/253م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 0959هـ/0376مطبعة السعادة، القاهرة،  3عبدالحميد، ط،
  ي )س(: "الدرجة المنيفة في أباء الشريفة".ف

. ومنه عدد من النسخ الخطية، 0/539:  هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/795: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (097)
. 050: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 820(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

 م.0905هـ/0339سنة  2م، وط،0696هـ/0308ة المعارف النظامية، حيدر أباد، وطبع في مطبعة مجلس دائر 

. ومنه عدة نسخ خطية ذكرها 0/539: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/976: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (096)
يل" . وسقط من )ظ(: "سبل... الشريفين"، وفي )س(: "سب820(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 
  بدل: "سبل".

. ومنه عدد من النسخ الخطية، 0/593: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/0952: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (099)
. 052: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 820(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

م. وفي )ل(: "العالمين" بدل: 0905هـ/0339أباد، وطبع في مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر 
 "العلمين"، وفي )س(: "حياة" بدل: "إحياء" وكالهما تحريف.

. ومنه عدد من النسخ الخطية، 0/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/030: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (211)
. 280: دليل مخطوطات السيوطيزندار، ؛ الخا835(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

م، ضمن )رسائل السيوطي(. وطبع بتحقيق: 0668م/0691وطبع في الهور، مطبع محمدي )ط حجر(، سنة 
هـ. وفي )س(: "نفيه" بدل: "بنصه"، وفي )ل(، )ش(: "القمر" 0917عبدالحميد منير شانوحة، مكتبة الوفاء، جدة، 

  بدل: "العمر" وكلها تحريفات.

وفيه: "آداب الفتوى"؛  93/،0: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/333: حسن المحاضرةه السيوطي، (ذكر 210)
-01) 8، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 0/535: هدية العارفينوالبغدادي، 
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حمد أحمد، المكتب . وطبع بتحقيق: محمد عبدالفتاح وم99: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 853(: 00
م. وطبع بتحقيق: محيي هالل السرحان، مجلة كلية 0965هـ/0915االسالمي، بيروت، ودار عمار، عمان، 

  م. وفي )ل(: "أديب"، وفي )د(: "أدوات" وكالهما تحريف.0968بغداد،  6الشريعة، العدد ،

. وحول نسخه 0/539: العارفين هدية؛ والبغدادي، 393: حسن المحاضرة، 2/007ذكره السيوطي، التحدث:  (212)
دار الصحابة  0. وطبع بتحقيق: مجدي فتحي، ط،70: دليل مخطوطات السيوطيالخطية، انظر: الخازندار، 

 م.0990هـ/0900مصر، -للتراث، طنطا

دليل . وتوجد منه نسخة في برلين، انظر: الخازندار، 0/392: حسن المحاضرة، 2/007ذكره السيوطي، التحدث:  (213)
. وما بين المعقفين سقط من األصل والزيادة من بقية النسخ، ورسمت في )هـ(: 097: طات السيوطيمخطو 

  "زيارت".

: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/390: حسن المحاضرة 059، 008، 69، 63/،2ذكره السيوطي، التحدث:  (219)
. وفي )س(: "الكواكب 78: دليل مخطوطات السيوطي. ومنه نسختان خطيتان، انظر: الخازندار، 0/0091

 السيارات في العشارايات"، وفي )د(: "الكواكب السايرات في العشاريات".

دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 0/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/995: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (215)
  . وفي )ل(: "النفيس" بدل: "التنفيس" وهو تحريف.285: السيوطي

؛ 2/0709: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة؛ 2/007لسيوطي، التحدث: ذكره ا (218)
 8، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 0/592: هدية العارفينوالبغدادي، 

المكتب  0. وطبع بتحقيق: محمد شكور حاج، ط،66: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 809(: 01-00)
 م.0990هـ/0900عمان، -بيروت، دار عمار-اإلسالمي

؛ وفيه: "الكالم على حديث ابن عباس، احفظ...". 0/390: حسن المحاضرة، 2/007ذكره السيوطي، التحدث:  (217)
وفي )س(: "تقدير" وفي )د(: "تصدين" بدل: "تصدير" وكالهما تحريف. وانظر الحديث عند أحمد بن حنبل، 

  .0/293المسند: 

. 0/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/29: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/025ذكره السيوطي، التحدث:  (216)
الفهرس الشامل ؛ 880(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربيومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 

وهو تحريف. » بالنوة«وفي )ظ(:  .96: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 82-0/80: )الحديث النبوي(
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َر َتطّلى بالنُّوَرة )لسان  والنُّورة من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به الشعر، وقد انتار الرجل وتَنوَّ
 العرب: نور(.

. ولعله المطبوع بعنوان: "فضل موت األوالد"، بتحقيق: خالد عبدالكريم جمعة 2/007ذكره السيوطي، التحدث:  (219)
م. وفي )س(: "جزء في موت 0966هـ/0916مكتبة دار العروبة، الكويت،  0وعبدالقادر أحمد عبدالقادر، ط،

  الصبي على المصائب األوالد، زاد المعاد لفوت األوالد، أبواب...".

؛ والبغدادي، 0/5: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/391: حسن المحاضرة، 2/007ذكره السيوطي، التحدث:  (201)
؛ بروكلمان، 0/08: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(نسخة خطية، انظر:  26. ومنه 0/535: العارفين هدية

. وطبع في مطبع 082: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 895(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي
المكتبة  0ط،م، ضمن )رسائل السيوطي(؛ وطبع بتحقيق: نجم عبدالرحمن، 0690محمدي )ط حجر(، الهور، 

دار الكتب العلمية،  0م؛ وطبع بتحقيق: مصطفى عبدالقادر، ط،0960هـ/0910القيمة، القاهرة، 
  م.0965هـ/0915

. ومنه 0/590: هدية العارفين، وفيه: "كشف العمى..."؛ والبغدادي، 2/990: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (200)
دليل ؛ الخازندار، 882(: 00-01) 8، قدب العربيتاريخ األعدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 

. وفي )د(، )ظ(: "الغمة"، وفي )ظ(: "فضائل الحمى"، وفي )ل(: "الحما"، وفي )ف(: 072: مخطوطات السيوطي
  "العمى" وهو تحريف.

: . ومنه عدة نسخ خطية، انظر0/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/09: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (202)
؛ الخازندار، 898(: 00-01) 8، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 0/30: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(

البير ارازي، معهد الدراسات األسيوية واالفريقية بالجامعة _. وطبع بتحقيق: 97: دليل مخطوطات السيوطي
  ل الطيلسان".م. وسقط من )ل(: "فض0963القدس، -العبرية، دار ماغنس للنشر، فلسطين

؛ 2/0009: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 0/393: حسن المحاضرة، 2/007ذكره السيوطي، التحدث:  (203)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: 0/591: هدية العارفينوالبغدادي، 

م، 0668محمدي )ط حجر(، الهور، . وطبع في مطبع 273: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 2/0186
  م، ضمن )رسائل السيوطي(.0697ضمن )رسائل السيوطي(، وطبع في الهور، 
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. وحول نسخه الخطية، انظر: 0/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 0/905: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (209)
. وفي )س(: "التصلح" 289: يوطيدليل مخطوطات الس؛ الخازندار، 0/379: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(

  بدل: "التضلع"، وفي )ش(: "التصنع" وفي )ل(: "التضيع" بدل: "التقنع".
 )يتبع(


