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 السيوطي ورسالته: "فهرست مؤلفاتي"
 (2)                                     )*()العلوم الدينية(                                    

 د. سمير الدروبي
 أستاذ مشارك بجامعة مؤتة

 السِّيدةِ  الثُّغوُر الباِسَمُة في َمناِقبِ . (215)ِسهاُم اإلصاَبِة في الدَّعواِت الُمجابةِ 
، (218)الَمروّياُت ]يسمى[ أنشاَب الُكتِب في أنساِب الُكتبِ  (217). فهرست(216)فاِطمةَ 
. أربعون (221)أذكاُر األذكارِ  (220) ]زاُد المسيِر في الِفْهرِس الصغير[. (219)ُمجلد

. (223). أربعوَن َحديثًا من رواية َمالك عن نافع عن ابِن ُعمر(222)َحديثًا في َورقة  
اإلنافُة في . (225). األساُس في َفضِل َبني العّباس(224)ادِ أربعوَن َحديثًا في الِجه

لَزَلةِ . َكش(226)الِخالفةِ  ُرتبةِ  . (228). ُجزء في ذمِّ المكسِ (227)ُف الّصلَصَلِة عن َوصِف الزَّ
. ُبغيُة الرائِد في (230)في التفِضيِل بين َمكَة والمدينةِ  . الُحَجُج الُمبينة(229)ُجزء في الّشتاءِ 

ما فيه من األحاديِث  يتم. َتطريُز العزيِز، في َتخريج، لم (231)الّزوائد الّذيِل على َمْجَمعِ 
. الِعنايُة بتخريِج أحاديِث (233). َتخريُج أحاديِث َشرح المواِقفِ (232)الُمستغربةِ 

منه الَيسير. ، كِتَب (235)، لم يتم. َتوضيُح الُمْدَرِك في َتصحيِح الُمسَتدَرك(234)الِكفايةِ 
، كتَب منه الثُُّلث. تجريُد (236)للبيَهقي على الُكتِب الّستةِ  زواِئُد ُشعِب اإليمانِ 

. الباَحُة (238). إنجاُز الوعِد بالُمنَتقى من طبقات ابن َسعد(237)أحاديِث الُموطأ
باحةِ  و( في3/) . النَّْضَرة في أحاديِث (240). الُمساَرَعُة إلى المصاَرعةِ (239)السِّ

 بِة فيما استدَرَكته عائشة ]رضي الله. َعْيُن اإلصا(241)الماء والّرياِض والُخضرةِ 
حابةِ  . الُمنَتَقى (243). الُمنَتَقى من األدِب الُمْفَرِد للُبخاري(242)تعالى عنها[ على الصَّ

. آداُب (245)ُشَعِب اإليماِن للبيهقي  الُمنتقى من  .(244)من ُمستَدَرِك الحاِكم

                                                           

 مجلة.( من ال56تتمة الموضوع المنشور في العدد ) (*) 



 100 

. جاِمُع (248)د الرزَّاقِ . الُمنَتَقى من ُمصّنِف عب(247)بالهْجرِ  . الزَّجرُ (246)الُملوكِ 
. الدرُّ الُمنظَّم في االسِم (250)، ُكتب منه ُجزء. الحبائك في أخبار المالئك(249)المسانيدِ 
وُل الرِّفِق (251)األعظم . األمـالي (253). األمالي الُمطَلقةُ (252)بُأصوِل الّرزقِ . ُحصُّ

ديث: "ارحموا . ُجزء في ح(255). األمالي على الدُّرِة الفاِخرةِ (254)على الُقرآن الكريم
" . ُبلوُغ المأَرِب (256)ثالثًة: َعزيَز َقوم  ذّل، وَغِنيَّ قوم  افَتَقر، وعاِلمًا بين ُجهَّال 

بَعثه الّله على رأِس ُكلِّ مائة(257)في أخباِر الَعقَربِ  . َفضُل (258). التنبئُة بمن َي
بإظهار ما كاَن  . ُطلوُع الثُّريا(260). االحِتفاُل باألطفال(259)الولدِ  الَجَلِد عنَد َفقدِ 

. (263). َبرُد الظِّالل في تكريِر السُّؤال(262)، مختصره ُيسّمى: َضوُء الثُّريا(261)اَخفيّ 
، وهي ُأرجوزٌة في ِفتَنِة الَقبر. َتْشنيُف السَّمِع بتعديِد (264)التثِبيُت عنَد التبييتِ 

يُر الَخواِص من . َتحذ(266). األحاديُث الُمِنيفِة في َفضِل الّسلَطنِة الّشريفةِ (265)الّسبعِ 
، وهي ُأرجوزة. الُمنَتَخُب في (268). َقطُف الثَّمر في ُموافقاِت عمر(267)أكاذيِب الُقّصاصِ 

 .(269)ُطرِق َحديث: "َمن َكذَب"

. َغرُس األنشاِب في (271). السَّماُح في أخباِر الرِّماحِ (270)َجرُّ الذَّيل في ِعلِم الخيلِ 
لبِس . ثَلُج الفؤاد في أحاِديث (273)وزِة هذه األُمِة األْلفَ . الكشُف َعن ُمجا(272)الرَّمي بالنُّشَّابِ 

. (277). التسميط(276). ُجزء ُيسمى: ُشعلَة نار  (275)طرح السقط وَنظم اللقط .(274)السَّوادِ 
. ما َرواه األساِطين (279). الدُّرُة التاِجيُة على األسئلة الّناِجية(278)الفانيد في َحالوِة األسانيد
. (282). األوُج في َخبِر َعوج(281). الّرسالُة السُّلطاِنية(280)ّسالطينفي َعدم الَمجيء إلى ال

. أعَذُب الَمناِهل في َحديِث من قال: "أنا َعالٌم فهو (283)َمْنصِب الِخالفةِ َشَرُف اإلضافِة في 
. جزء (286). ُمساَمرُة الّسموِع في َضوء الشُّموع(285). ُحسُن الّتسِليك في ُحكِم الّتشِبيك(284)جاهل"

. َضوء البدِر (288). األرج في الفرج(287)يان، يسمى: آكام الِعْقياِن في أحكاِم الِخصيانفي الخص
. ُحسُن السَّمِت في (289)والعيديِن ونصِف َشعبان وليلِة القدر في إحياِء ليلِة َعرفة

 .(293). َطوُق الَحمامةِ (292). الطُّْرثوُث في فوائِد الُبْرُغوثِ (291). الوِديُك في الّديك(290)الصَّمت
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. ُجزء في ُطرِق َحديث: "أنا (295). َنْوُر الشَّقيِق في الَعِقيق(294)تَّْطريُف في الّتصحيفِ ال
. ُجزء في ُطرِق َحديِث: "َطَلُب الِعلم َفريضٌة على كلِّ (296)َمدينُة الِعلم وعلّي باُبها"

ل ظ( الّنع3. ُجزء في خادم //)(298). األزهاُر فيما َعَقَده الشُّعراُء من اآلثار(297)ُمسلم"
. ُجزء في ُطرِق َحديِث : "من َحِفَظ على أمتي (300). ُجزء في الغاليةِ (299)الشَّريف

. (302). ُجزء في ُطرِق َحديث: "اطلبوا الخير عند ِحسان الوجوه"(301)أربعيَن َحديثا"
. إتحاُف الِفرَقِة (304). إحياُء الَميِت بفَضائل أهِل الّبيتِ (303)أربعوَن َحديثًا في الّطْيَلسانِ 

. (307). كشُف الّريِب عن الَجيبِ (306)الّشارب . ُبلوُغ المآرِب في َقصِّ (305)ِخرَقةبرفو ال
. َلقُط الَمرجاِن (309). الَعرُف الوردي في أخبار الَمهدي(308)عن َقطِع السدر َرْفُع الِخْدرِ 

. اإلغضاء عن ُدعاِء (311). المثابُة في آثار الّصحابة(310)في أخبار الجانِ 
. (313)ِة الذين ماتوا في َزماِن النبي صلى الله عليه وسلم. ُمسنُد الّصحاب(312)األعضاء

غيرِ  . الباِهُر في (315). ُتحَفُة األبراِر ِبُنَكِت األذكارِ (314)زاُد المسيِر في الِفهرست الصَّ
. ما َرواه الّساُدة في االتكاِء (316)بالباِطِن والّظاِهر -صلى الله عليه وسلم-ُحكم النبي 
. ُبُلوُغ المأموِل في (318)َجاري في ُطرِق الَحديث العَشاري. الفيُض ال(317)على الوسادةِ 
. إعالُم األريِب بُحدوِث بدَعِة (320)يِم في إقطاِع َتميم. الَفضُل الَعم(319)ِخدمِة الّرُسول

. َكْشُف الّلبِس في َحديِث َرّد (322). المالِحُن في َمعنى المشاحنِ (321)المحاريبِ 
. (325). الَمَردُّ في َكراهِة السُّؤال والرَّد(324)ِم الِقيامةِ . تأِخيُر الظُّالَمِة إلى يو (323)الّشمس

. الّتصِحيِح لَصالِة (327). ُحصوُل الّنواِل في أحاديِث السُّؤال(326)األجُر الَجزُل في الَغْزلِ 
. االعِتماُد والتوكُُّل على ذي (329). الرْوُض في أحاديث الَحوضِ (328)الّتسبيحِ 
. ُحسُن التعُهِد (331)األناِم عليه َأفضُل الّصالِة والّسالم . ُجزء الّسالم من سّيدِ (330)الَتكّفل

 .(332)في أحاديِث التسميِة في التشُهد
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 ما َيتعلُق بُمصَطلِح الَحديثِ 

. (334). شرُح ألفّيِة الِعراقي، َممزوج(333)تدريُب الراوي في َشرِح َتقريِب الّنواوي
، لم (336)ها ُيسّمى: البحَر الذي َزَخرَ ، وهي ألفّية، َشرحُ (335)]نظُم[ الدُّرِر في ِعلم األَثرِ 

. تحفة النابه بتخليص (337)يتم. الروض المكلل والورد المعلل في المصطلح
. التذنيب في الّزوائِد على (339)كشف النقاب عن األلقاب. (338)المتشابه
. (342). الَمدرُج إلى الُمدَرجِ (341). ُلب اللُّباِب في َتحريِر األنسابِ (340)التقريبِ 

ذِكرُة ال لِب أهِل (343)مؤَتسي بمن َحدَّث وَنسيَت . َكشُف التلبيِس عن َق
. (346). ُجزء في أسماء المدّلسين(345)التلِخيصِ  . ُحسُن التلِخيِص لتالي(344)التدِليس

. ِريُح النسرين فيمن عاَش من (347)ُجزء فيمن وافقت كنيُته كنيَة َزوِجه من الّصحابة
، لم يتم. َدرُّ (349)َمعرفِة الّصحابة . َعيُن اإلصابِة في(348)الّصحابة مائة وِعشرين

. اللُّمع (351). اللُّمع في أسماء من َوَضع(350)السَّحابة فيمن َدخَل مصَر من الصحابة
 -صلى الّله عليه ]وآله[ وسلم-. ُجزء فيمن غيَّر النبي (352)في أسباِب الَحديثِ 

التعريُف بآداِب  .(354)ابن األِثير، ُيسمى: الُدّر الَنِثير . ُمخَتصُر ِنهاية(353)أسماءهم
. َزوائُد الّلساِن على (356)و( الَغريبِ 4. الّتذييِل والّتذِنيِب على ِنهايِة/)(355)التأليف
 .(359). التنِقيُح في َمسألِة التصِحيحِ (358). َشدُّ الرِّحاِل في َضبط الّرجال(357)الِميزانِ 
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 فن الفقه

. (362). َدقاِئُقه(361)ي، َممزوج. ُمخَتصُر التنبيِه، ُيسمى الَوافِ (360)شرُح التنبيه
، وهي الُكبرى، ُكتَب (364). األزهاُر الَغّضُة في َحواشي الّروَضة(363)األشباه والَنظائر

غَرى . الُيّنبوع فيما زاَد على الّروضِة من (365)منها إلى الَجماعِة. الَحواِشي الصُّ
تم. َنظُم الّروضِة مع ، لم ي(367)الّروَضِة مع َزوائد َكثيرة ُيسّمى الُغْنيةُمخَتَصُر . (366)الُفروع
ُكتَب منه من األوِل إلى الَحيِض، ومن الَخراِج إلى السَِّرَقة. َرفُع  (368)ُيسّمى الُخالصة َزوائد

، وهو َشرُح الّنظِم المذُكور، ]َشرُح الَقدِر الذي ُنِظم[ في ُمجلديِن، أواًل فأواًل. (369)الخَصاَصة
، ُكتَب منه من الّزكاِة إلى آخِر الحج. الَعْذُب (370)ُمخَتَصر الخاِدِم ُيسّمى: َتحِصيُن الخادمِ 

. َشوارُد الَفرائد في الضَّواِبِط (371)السَّلَسُل في تصحيِح الِخالِف الُمرَسل في "الّروَضِة"
، لم َيتم. ُمخَتصُر األحكاِم (374). االبتهاُج في َنظِم المنَهاجِ (373). الُمقِدمة(372)والَقواِعد

. الّلواِمُع والبواِرُق في الَجواِمِع (376)البن المقري ُكتَب منه الَيسيرُ  . َشرُح الّروض(375)السُّلطانية
. تشنيف (379). اللُّْمَعُة في ُنَكِت القطعةِ (378) . ]الَفتاوي ويسمى الحاوي، مجلـدان[(377)والَفــوارقِ 

. السُّالف في التفضيل بين (381). زوائد المهذب على الوافي(380)األسماع بمسائل اإلجماع
، وهي َمناِسُك الّشيخ ُمحيي الديِن (383). ُتحَفة الّناِسك بُنَكِت المَناسك(382)طوافالصالة وال

. إلقاُم الَحجِر لمن َزّكى َسابَّ أبي َبكر  (384)الّنووي الُكبرى. ُتحَفُة األنجاِب بمسألة الّسنجابِ 
ريِض في . الّروُض األ(386). الُمستظرَفُة في أحَكاِم ُدخوِل الَحَشفة(385)وُعمر رضي الّله عنهما

. (389). َبْسُط الكفِّ في إتماِم الّصفِّ (388). َبذُل الَعسجِد ِلّسؤاِل الَمسجد(387)ُطهِر الَمِحيض
. الُقَذاَذُة في َتحِقيِق َمحّل (390)الَحظُّ الواِفر من الَمْغَنِم في استدراِك الكافِر إذا أسلم

. (393)طاِب في َقتِل الِكالبِ . َفصُل الخِ (392). َدفُع التشنيِع في مسألة الّتسميعِ (391)االسِتعاذةِ 
. الَفواِئُد (395). اللُّمَعِة في َتحقيِق الّركَعِة إلدراِك الُجمعةِ (394)َضوُء الّشمعِة في َعدِد الُجمَعةِ 

. َقطُع الُمجاَدَلة عنَد (397)ُبْلَغُة الُمحتـاِج في َمناِسك الحاجِ  . (396)الُممتاَزة في َصالة الَجنازةِ 
. (400). إزاَلُة الوهِن عن َمسألة الرَّهنِ (399)ُح الزَّْنِد في السََّلم في الَقْندِ . َقدْ (398)تَغييِر الُمعاَملة
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. اإلنصاُف في تَمييِز (402). البارُِع في إقطاِع الشَّارِعِ (401)َبذلُّ الهّمِة في َطلِب براءِة الّذمةِ 
المسألة  . الَمباِحُث الّزكيِة في(404). الوجُه الناِضُر فيما يقِبُضُه الّناِظرُ (403)األوقافِ 
. (407)القوُل الُمشيَّد في َوقِف الُمؤّيد .(406)َكْشُف الّضبابِة في مسألة االسِتنابةِ  .(405)الدوَرِكية

. (409). الَجهُر بَمنِع الُبروِز  على شاطئ الّنهر(408)الَبْدُر الذي انَجَلى في َمسألة الَوال
ية. أعالُم النَّصِر في ، وهي َقصيدٌة رائ(410)النَّهُر لمن راَم الُبروَز على شاطئ الّنهرِ 

: 4أيضًا //) (411)إعالم ُسلطاِن الَعصِر، في ]مسألة[ البروز ظ(، وهو َثالثُة أقسام 
نشاُء. الزَّهُر الباِسُم فيما ُيزوُج ]فيه[ الحاِكم . الَقوُل الُمضي في (412)َحديٌث وفقـٌه وا 

لمقِصِد في َعمِل . ُحسُن ا(414). َفتُح المغاِلِق في "أنِت تاِلٌق"(413)الَحنِث في الُمضى
. تنِزيُه األنبياِء عن َتسِفيِه (416). ُحسُن الّتصريِف في َعدم التحِليفِ (415)الموِلد

. َجزيُل (418). الطلَعة الشَّمسية في َتبييِن الجنِسية من َشرِط البيبرِسّية(417)األغبياء
. تَقريُر (420)ين. إرشاُد الُمهَتديَن إلى ُنصرِة الُمجَتهدِ (419)المواِهِب في اختالِف الَمذاِهبِ 

. الّرُد على من أخَلَد إلى األرِض وَجِهَل أن االجتِـهاَد في (421)االستناِد في تَيسيِر االجتهادِ 
. الَقوُل الُمشِرُق في تحريِم (423). ُجزء في ردِّ َشهادة الراِفَضة(422)كلِّ َعصر  َفرض
، ُمجلد. َرفُع (425)َكالم. َصوُن الَمنِطق والَكالم عن فّن الَمنطق وال(424)االشتغاِل بالمنِطقِ 

. َسيُف النُّظاِر في (427). َهدُم الَحاني على الَباني(426)َمناِر الّديِن وَهدُم بناِء الُمفسدينِ 
. َشرُح الرحبّية في (429). النُّقوُل المشِرَقة في َمسألة النَّفَقةِ (428)الفرِق بين الثُّبوِت والتكرارِ 

ْرَنبية في (431)واالستحاَلةِ  ِق الَمْقرِ ، َممُزوج. السُّالَلُة في َتحقي(430)الَفرائضِ  . العجاَجِة الزَّ
. َفْتُح الَمْطلِب الَمْبرور وَبْرُد (433). َمرُّ النَّسيم إلى ابن َعبِد الَكريمِ (432)السُّالَلة الّزينبيةِ 

. َرفُع الَباِس وَكشُف االلِتباِس في (434)الَقلِب الَمحروِر في الجواِب عن أسئلِة التكُرور
. َبذُل (436). الُمعَتَصُر في تَقريِر ِعبارِة الُمخَتَصرِ (435)َثِل من الُقرآن واالقِتباسِ َضْرِب المَ 

 .(437)َمحمود المجُهوِد في ِخزانةِ 

 َفُن ُأصول الفقه وُأصول الديِن والتصّوفِ 
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اِد . َشرُح الَكوَكِب الَوقّ (439). َشرُحه(438)الَكوِكُب الّساِطُع في نظِم َجمِع الَجوامع
. َتشييُد األركاِن من "ليس في اإلمكان أبَدُع مّما (440)َنظُم الَعلم الّسخاوي في االعِتقاِد،

. َتنِزيُه االعتَقاِد عن الُحلوِل (442). تأييُد الَحِقيقِة الَعلّيِة وَتشييُد الَطِريقِة الشَّاِذلّية(441)كان"
لي في َتعدد ُصوِر . الُمعت(444). الّلواِمُع الُمشِرَقُة في ذمِّ الوحدِة الُمطَلقةِ (443)واالِتحادِ 
. َتنويُر الَحَلك في إمكاِن ُرْؤيِة الّنبي (446). الُمْنَجلي في َتطّور الولي(445)الوِلي
، وهو ُمختصُر "َنصيحِة أهِل (448). َجْهُد الَقريحِة في َتجريِد النَّصيحةِ (447)والَمَلك

. (449)بِرئِة ابن َعربياإليماِن في الّرِد على َمْنطِق اليونان" البن َتيِمية. َتنِبَئة الَغبي بتَ 
 ، وهي التي أولها:(450)الّبرُق الَواِمُض في َشرِح َيائيِة ابن الَفاِرضِ 

 سائق األظعاِن َيطوي البيَد طْي             ُمنعمًا َعّرْج على ُكثباِن َطي

، (451)ُجزء في ُرؤيِة الّنساِء للباِري َتعالى، ُيسّمى: "إسباَل الِكَساء على الّنساء"     
. الّلفُظ الَجوَهري في ردِّ ُخباِط (452)األَسى عن الّنسا" ره ُيسّمى: "َرفعصُمختَ 

. النُّكُت الّلواِمُع على الُمخَتصِر (454). ُتحَفُة الُجَلساء بُرؤيِة الّله للنساء(453)الَجوَجري
 .(455)والِمْنهاج وَجْمِع الَجواِمع
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 الهوامش

 

؛ 2/1009: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة؛ 2/117: التحدثذكره السيوطي،  (215)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(، ومنه عشرون نسخة خطية، انظر: 1/539: هدية العارفينوالبغدادي، 

: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 619(: 11-10) 6، قبيتاريخ األدب العر ؛ بروكلمان، 2/929
م؛ وطبع بتحقيق: عبدالله محمد الدرويش، 1889هـ/1307. وطبع في مطبعة محمد مصطفى، القاهرة، 169

م. وطبع بتحقيق: محمد شكور حاج، 1988م؛ وطبع بتحقيق: عادل أبو المعاطي، القاهرة، 1983دمشق، 
م. وفي )د( "على" بدل: "في"، وفي )ظ(: 1991هـ/1411عمان، -، دار عماربيروت-، المكتب اإلسالمي1ط

  "، وبعدها في )س(: "النفور الياسمة في..."، وفي )ف(: "المستجابة".اإلجابة"دعوات 
؛ 1/521: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة، 2/117: التحدثذكره السيوطي،   (216)

. وطبع بتحقيق: محمد 224: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 1/537 :هدية العارفينوالبغدادي، 
م. وطبع بتحقيق: مجدي فتحي 1988، مركز الدراسات والبحوث العلمية العالية، بيروت، 1سعيد الطريحي، ط

 م. وفي )س(: "الياسمة" بدل: "الباسمة".1991هـ/1411مصر، -، دار الصحابة، طنطا1السيد، ط
فهرس"، وفي )ل(: "الموديات" وهو تحريف، وما بين المعقفين زيادة من )هـ(، )ظ(، )د(، )س(، في )س(: "  (217)

وفي )س(: "أنشأيت" وهو تحريف، وفي األصل: "أنشاب الكثب" وهو تحريف، والمثبت ما ورد في بقية النسخ، 
  وفي )د(: "انتساب" بدل: "أنساب"، وما بين المعقفين زيادة من )ي(.

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/182: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/127: التحدثسيوطي، ذكره ال  (218)
 .262: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 1/536

  سقطت من )ظ(، وبعدها في )هـ(: "مسئلة في الرجال وأيامه". ( 219)
تاريخ صغير"، وذكره بروكلمان، "زاد المسير في فهرس ال ، وفيه:2/947: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،   (220)

"زاد المسير في الفهرست الصغير"، ومنه عدد من النسخ  ، وفيه:642(: 11-10) 6، قاألدب العربي
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وما بين المعقفين زيادة من  257: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 642بروكلمان:  الخطية، انظر:
 )ف(.

؛ 1/689: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: ضرةحسن المحا، 2/118: التحدثذكره السيوطي،  ( 221)
  . وفي )هـ(: "االذكار" وهو تحريف.173: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

الفهرس الشامل )الحديث . ومنه خمس عشرة نسخة خطية، انظر: 2/118: التحدثذكره السيوطي،   (222)
دليل مخطوطات ؛ الخازندار، 629(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 1/81: النبوي(

  . وفي األصل: "أربعون حديثًا من الصحاح" والمثبت ما ورد في بقية النسخ.81، 50: السيوطي

. ومنه 1/56: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة، 2/127: التحدثذكره السيوطي،   (223)
، تاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 1/102: النبوي( الفهرس الشامل )الحديثعدد من النسخ الخطية، انظر: 

. وسقطت من )ل(: "أربعون"، وفي )د(، 50: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 628(: 11-10) 6ق
  بدل: "من". )ظ(: "في"

؛ 1/56: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة، 2/118: التحدثذكره السيوطي،   (224)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: 1/535: ة العارفينهديوالبغدادي، 

: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 6220(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 1/109
  م.1988. وطبع بتحقيق: مرزوق علي إبراهيم، دار االعتصام، القاهرة، 49-50

، وفيه: "األساس في مناقب بني العباس"؛ 1/341: حسن المحاضرة، 2/118: التحدثي، ذكره السيوط  (225)
دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/75: كشف الظنونوحاجي خليفة، 

. وسقطت من 1/172: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه نسختان خطيتان، انظر: 220: السيوطي
  ناف في فضل الخالف" وهو تحريف.ني"، وفي )س(: "ابني" بدل: "بني"، وبعدها في )د(: "اال)د(: "ب

. ومنه أربع نسخ 54: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 1/170: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،   (226)
 .653(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيخطية، انظر: بروكلمان، 
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؛ 2/1491: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة، 2/118: حدثالتذكره السيوطي،   (227)
، تاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/541: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وطبع بعناية: عبدالعزيز محمد الرشيد؛ 171: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 620(: 11-10) 6ق
م، ضمن )رسائل 1897م؛ وطبع في الهور، )ط حجر(، 1886محمدي )ط حجر(، الهور،  مطبع

م؛ وطبع بتحقيق: 1971السيوطي(، وطبع بتحقيق: عبداللطيف السعداني، مطبعة محمد الخامس، المغرب، 
ين م؛ وطبع بتحقيق: محمد كمال الد1982هـ/1402عبدالرحمن بن عبدالجبار، مكتبة الدار، المدينة المنورة، 

 م.1987هـ/1407، عالم الكتب، بيروت، 1عز الدين، ط

كشف وفيه: "ذم المكس"؛ وحاجي خليفة،  1/342: حسن المحاضرة، 2/118: التحدثذكره السيوطي،   (228)
الفهرس . ومنه خمس نسخ خطية، انظر: 113: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 1/828: الظنون
 .2/796(: علوم الحديث) الشامل

  ، وفيه "جزء في فضل الشتاء".2/117: التحدثذكره السيوطي،   (229)
؛ 1/632: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/343: حسن المحاضرة، 2/119: التحدثذكره السيوطي،   (230)

(: علوم الحديث) الفهرس الشامل. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: 1/538: هدية العارفينوالبغدادي، 
: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 657(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي ؛ بروكلمان،2/700

م، ضمن )رسائل اثنا عشر للسيوطي(. وفي )ف(: 1891. وطبع في مطبع محمدي )ط حجر(، الهور، 248
م؛ وطبع 1993"الحجج المنيفة في..."؛ وطبع بتحقيق: محمد زينهم محمد عزب، القاهرة، دار األمين، 

  هـ.1405بدالله الدرويش، اليمامة للطباعة والنشر، بتحقيق: ع
؛ 2/1602: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة، 2/131: التحدثذكره السيوطي،   (231)

. وسقط من )ش(، )ظ(: "لم 55: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 1/536: هدية العارفينوالبغـدادي، 
  ل"، وفي )س(: "الدالئل" بدل: "الذيل".يتم"، وفي )د(، )ل(: "الزي

. وفي )س(: "قطرير" بدل: "تطريز"، وسقط من )ظ(: "في.. 280، 2/136: التحدثذكره السيوطي،   (232)
  المستغربة"، وسقط من )ل(: "تخريج".



 109 

 

خليفة، هـ، وذكر  حاجي 756كتـاب "المواقف" في علم الكالم، ألفه عضد الدين عبدالرحمن االيجي المتوفى   (233)
؛ 1/537: هدية العارفين: أن السيوطي قد خرج أحاديثه، وذكره البغدادي، 2/1893: كشف الظنون
الفهرس الشامل )الحديث . ومنه ثالث نسخ خطية، انظر: 57: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

  .1/349: النبوي(
كشف ريج أحاديث الكفاية"؛ وحاجي خليفة، تخ إلى، وفيه: "تجريد العناية 2/131: التحدثذكره السيوطي،   (234)

 623، وفيه: "الكفاية في فروع الشافعية ألبي حامد محمد بن إبراهيم الجاجرمي المتوفى، 2/1498: الظنون
ج السيوطي أحاديثه وسماه العناية لكنه لم يتم ذكره". وسقط من )ظ(: "أحاديث"، وفي )س(، )هـ(: "تخريج" خرّ 

  ، )هـ(: "أحاديث شرح..."، وفي )ش(: "مسودة" بدل: "لم يتم".بدل: "بتخريج"، وفي )ي(
؛ 2/1672: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/340: حسن المحاضرة، 2/132: التحدثذكره السيوطي،   (235)

: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه نسخة خطية في اليبزج، انظر: 1/537: هدية العارفينوالبغدادي، 
 )ش(: "كتب منه اليسير"، وفي )ف(: كتب منه الثلث". . وسقط من1/446

؛ 2/956: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة، 2/131: التحدثذكره السيوطي،   (236)
. وسقط من ش: "كتب منه الثلث"، وفي )ف(: "كتب منه اليسير".73: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

  
  ، وفي )س(: "تخريج" وفي )ل(: "وتجويد" بدل: "تجريد".2/131 :التحدثذكره السيوطي،   (237)
نجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد"؛ إ، وفيه: "2/1103، 1/175: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،   (238)

. والكتاب اختصار لكتاب "طبقات الصحابة والتابعيــن" ألبي عبدالله محمد 1/536: هدية العارفينوالبغدادي، 
هـ. وفي )ل(، )س(: "إيجاز" بدل: "إنجاز"، وسقطت من )ظ(: "المنتقى"، 230سعد الزهري المتوفى سنة بن 

 وفي )هـ(، )ل(، )ش(: "بن".
. ومنه ثالث عشرة نسخة 1/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/216: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،   (239)

: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 662(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيخطية، انظر: بروكلمان، 
. وفي )س(: "لياحة في السياحة" وهو تحريف، وفي )ف(: 1/273: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 54

  "السياحة" وهو تحريف.



 110 

 

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/542: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1661: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،   (240)
؛ 87: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 641(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربير: بروكلمان، انظ

هـ مع مسند عمر بن 1340. وطبع بالهند )ط حجر(، سنة 3/1433: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(
  عبدالعزيز. وفي )د(، )س(: "المضارعة" وهو تحريف، وفي )ي(: "في المصارعة".

دليل ؛ والخازندار، 1/543: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1959: كشف الظنوناجي خليفة، ذكره ح  (241)
. وفي 3/1696: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 92: مخطوطات السيوطي

 )ف(: "الخضر في أحاديث... والخضر".
. ومنه عدة نسخ خطية، 1/540: هدية العارفين ؛ والبغدادي،2/1181: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،   (242)

؛ 77: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 647(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 
م. وما 1982. وطبع بتحقيق: عبدالله محمد الدرويش، دمشق، 2/1118: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(

  لفظة: "عائشة" من )ف(.بين المعقفين زيادة من )ظ(، وسقطت 
 . وفي )س(: "المنفرد" بدل: "المفرد".1/391: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،   (243)
 .2/1672: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،   (244)
. وسقط من )ي(: "المنتقى... 1/574: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/277: التحدثذكره السيوطي،   (245)

  للبيهقي".
؛ 1/43: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة؛ 2/114: التحدثوطي، ذكره السي  (246)

. وطبع بتحقيق: أحمد 46: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 1/535: هدية العارفينوالبغدادي، 
  م. وفي )د(: "المملوك" وهو تحريف.1996عبدالله باجور، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/539: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/954: كشف الظنونه حاجي خليفة، ذكر   (247)
؛ 2/875: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 660(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

  .115: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 
                  المصنف" هو عبدالرزاق بن همام الصنعاني؛ وصاحب "2/129: التحدثذكره السيوطي،   (248)

  م.1972بع بتحقيق: حبيب األعظمي، المكتب االسالمي، بيروت، م( وقد طُ 826هـ/221)ت 
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؛ 1/574: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة، 2/109: التحدثذكره السيوطي،   (249)
. ومنه عدد من النسخ 94: دليل مخطوطات السيوطيخازندار، ؛ وال1/538: هدية العارفينوالبغدادي، 

هـ. وسقط 1321. وطبع في القاهرة 622(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيالخطية، انظر: بروكلمان، 
  من )ش(: "كتب... في"، وفي )ف(: "عبدالرازق جامع األسانيد".

دليل ؛ والخازندار، 1/538: ة العارفينهدي؛ والبغدادي، 1/629: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،   (250)
-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه أربعون نسخة خطية، انظر: بروكلمان، 144: مخطوطات السيوطي

. وطبع بتحقيق: عبدالله الصديق، مطبعة دار 2/698: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 622(: 11
م. وفي )ش(: 1990اشور، مكتبة القرآن، القاهرة، م؛ وطبع بتحقيق: مصطفى ع1964التأليف، القاهرة، 

  "المالئكة" وهو تحريف.
؛ 1/734: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة، 2/122: التحدثذكره السيوطي،   (251)

 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 1/538: هدية العارفينوالبغدادي، 
: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 2/772: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 628(: 10-11)

م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، 1934هـ/ 1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 157
عظم" (. وفي )س(: "الم36-2/31م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3ط

  بدل: "المنظم".
: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/670: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/126: التحدثذكره السيوطي،   (252)

؛ 632(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/538
م؛ وطبع بتصحيح: 1890، )ط حجر(، .  وطبع في بمبي، الهند67: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 

 مولوي محمد حسين ومولوي غالم حسين، الهور، )ط حجر(، بال تاريخ، ضمن )رسائل السيوطي(.
. ومنه نسخة خطية في دار 1/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/165: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،   (253)

  .256: سيوطيدليل مخطوطات الالكتب المصرية، انظر: الخازندار، 
، وفيه "أمالى على القرآن"؛ 1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/165: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،   (254)

. وبعدها في )ي(: "كتب منه ستة وثالثين مجلسًا على الفاتحة 21: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 
نها لكبيرة إ"وقطعة من سورة البقرة إلى قوله تعالى:    ال على الخاشعين".وا 
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هدية ؛ والبغدادي، 1/166: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرةذكره السيوطي،  (255)
. وفي )س(: "الدار" بدل: "الدرة" وهو تحريف. وبعدها في )هـ(: "جزء في صالة التراويح"، 1/536: العارفين

  اآلثار".وبعدها في )ي(: "للغزالي وتخريج ما فيها من األحاديث و 
لم أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها، وسقط من )د(: "في حديث"، وسقطت من )ظ(: "ثالثة"، وسقط  (256)

منها: "وغني... جهال"، وفي )س(: "اختصر" بدل: "افتقر". وانظر الحديث ومصادر تخريجه عند: العجلوني، 
  .1/125: كشف الخفاء ومزيل اإللباس

هدية ، وفيه: "بلوغ المآرب في أخبار العقارب"؛ وذكره البغدادي، 1/254: كشف الظنونفة، ذكره حاجي خلي (257)
. وفي )ظ(: 263: دليل مخطوطات السيوطي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: الخازندار، 1/536: العارفين

 "فدغ" بدل: "بلوغ"، وفي )ل(: "العقارب".
. ومنه عدة نسخ خطية، 1/537: هدية العارفينادي، ؛ والبغد1/486: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (258)

. وفي )د(: 424: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 1/415: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(انظر: 
  "عمن" وفي )ظ(: "ممن" بدل: "بمن"، وسقطت من )ظ(: "الله"، وفي )ي(: "التنبيه بمن...".

دليل ؛ الخازندار، 1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1278: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (259)
، وفيه: "فصل الجلد" وهو تحريف. ومنه إحدى عشرة نسخة خطية، انظر: بروكلمان، 70:مخطوطات السيوطي
الفهرس الشامل ؛ 170: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 629(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي

  . وفي )ظ(: "الود" وهو تحريف.2/1198: )الحديث النبوي(
. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/16: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (260)

. وفي 176: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 638(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 
  )س(: "االحتقال في األطفال" وهو تحريف.

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/540: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1115: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (261)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 638-637(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

اهرة، سنة . وطبع في المطبعة المنيرية، الق181: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 2/1067
، مطبعة السعادة، القاهرة، 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353
(؛ وطبع بتحقيق: عصام الدين بن غالم حسين، 344-2/316م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378
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وء الثريا"، وفي م. وبعدها في )ل(: "مختصر"، وسقط من )هـ(، )ل(: "ض1994دار الثقافة العربية، دمشق، 
  )س(: "بضوء" بدل: "ضوء".

. وسقط من )ش(، )ظ(، 1/540: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1088: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (262)
  )س(، )د(: "برد... السؤال".

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/238: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (263)
؛ 1/295: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 642(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربير: بروكلمان، انظ

  . وسقط من )ف(: "برد... السؤال".177: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 
 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه نسخ خطية كثيرة، انظر: بروكلمان، 1/536: هدية العارفينذكره البغدادي،  (264)

. وطبع في المطبعة الحسينية، القاهرة، 179-178: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 638(: 10-11)
م مع شروحها ألبي الحجاج يوسف القاسمي 1903هـ/1321م، 1896هـ/1314بال تاريخ؛ وطبع بفاس، 

وبعدها في  هـ، ويوسف بو عصرية.1303هـ، وأبي عبد الله محمد التهامي كنون المتوفى 1145 ىالمتوف
  )س(: "مهنة" بدل: "فتنة" وهو تحريف.

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/409: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (265)
؛ 1/378: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 660(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

. وفي )س(: "تعنيف" بدل: "تشنيف"، وفي )ظ(: "بتعديان" 33-32: لسيوطيدليل مخطوطات اوالخازندار، 
  وفي )د(، )س(: "بتعداد" بدل: "تعديد".

. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/14: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (266)
؛ 1/48: شامل )الحديث النبوي(الفهرس ال؛ 642(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 
  . وبعدها في )س(: "تحريص" بدل: "تحذير" وهو تحريف.48: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

. ومنه عدد من النسخ 1/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/355: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (267)
. 164: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار،  ؛1/330: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(الخطية، انظر: 

، المكتب 2م؛ وطبع بتحقيق: محمد لطفي الصباغ، ط1932هـ/1351وطبع بمطبعة المعاهد، القاهرة، 
  م.1984هـ/1404اإلسالمي، بيروت، 
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. ومنه عدة نسخ خطية، 1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1353: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  (268)
. 124: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 612(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان،  انظر:

م؛ وطبع بتحقيق: محمد 1934هـ/1353القاهرة،  وفي )ف(: "مواقعات عمر". وطبع في المطبعة المنيرية،
 (.6-2/5: تاويم، ضمن )الحاوي للف1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3محيي الدين عبدالحميد، ط

لم أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها. وسقطت من )ل(: "حديث"، وفي )د(: "بحديث". وانظر الحديث  ( 269)
 .159، 150، 123،  3/83: المسندعند أحمد بن حنبل، 

انظر: . ومنه عدة نسخ خطية، 1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/582: كشف الظنونذكره حاجي خليفة، ( 270)
. وطبع 256: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 670(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

م. وفي )د(، )س(: "زء" بدل: "جر" وهو 1997بتحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة المطوي للنشر، قطر، 
 تحريف.

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/539: فينهدية العار ؛ والبغدادي، 2/1001: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 271)
. 74: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 661(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

م؛ وطبع بتحقيق: ماجد الذهبي، دار الفكر، 1983، 4، ع12وطبع بتحقيق: نوري القيسي، مجلة المورد، م
، العدد: مجلة مجمع اللغة العربية األردنياجد الجعافرة، م؛ وطبع بتحقيق: أنور أبو سويلم وم1984دمشق، 

. وسقط من )ش(، )ظ(، )هـ(، )د(: "السماح... 275-215م، ص 1989هـ/1409، سنة 13. السنة: 37
الرماح" وفي )س(: "السماح في أخبار الرياح" وهو تحريف، وتأخرت في )ف(، )ي(: "السماح... الرماح" على 

 : "غرس... بالنشاب".

، تاريخ األدب العربي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 2/1202: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 272)
: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 2/1130: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 661(: 11-10) 6ق

نشاب". وبعدها في )هـ(، . في )د(: "عرق" وفي )س(: "غرر" بدل: "غرس" وفي )د(: "األنساب" بدل: "األ275
 )ظ(، )د(: "السماح في أخبار الرماح". والنُّشَّاُب: النَّبُل، واحدته ُنشَّابة )لسان العرب: نشب(.

. ومنه نسخ خطية كثيرة، 1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1491: كشف الظنون( ذكـره حاجي خليفة، 273)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 640(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 126: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 2/1291
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، مطبعة السعادة، القاهرة، 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353
 )س(: "باأللف" بدل: "األلف". (. وفي174-1/168م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378

. ومنه سبع عشرة نسخة خطية، 1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/523: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 274)
؛ 1/476: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 661(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

وطبع بتصحيح: مولوي محمد حسين ومولوي غالم حسين، . 62: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 
م؛ وطبع 1934هـ/1353وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة،  الهور، مطبع محمدي )ط حجر(، بال تاريخ؛
م، ضمن )الحاوي 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط

 في )ش(: "السماح في أخبار الرماح".(. وبعدها 121-1/117للفتاوي: 

: هدية العارفين، وفيه "طرح السقط في نظم اللقط"؛ والبغدادي، 2/1110: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 275)
؛ الخازندار، 643(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 1/540

 : "وتعلم" بدل: "نظم".. وفي )ش(147: دليل مخطوطات السيوطي

، وفيه: "شعلة نار رسالة... حقق فيها قوله جمعت له الشريعة 2/1048: كشف الظنون(  ذكره حاجي خليفة، 276)
؛ الخازندار، 637(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيوالحقيقة". ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 

 نار" وهو تحريف.. وفي )س(: "تسله ال76: دليل مخطوطات السيوطي

دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 1/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/404: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 277)
 . وفي )س(، )ظ(: "والقسيط" وهو تحريف.94: السيوطي

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1217: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 278)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 630(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربينظر: بروكلمان، ا
. وفي األصل: "الَفانيذ" وهو صواب، والمثبت ما ورد في 78: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 2/1139

: قصد السبيلنظر: المحبي، بقية النسخ لضرورة السجع، والَفانيُذ: ُمعرَّب بانيذ، ضرب من الَحلواء، فارسية، ا
 ؛ )لسان العرب: فنذ(.2/326

 . وحول نسخه الخطية، انظر:1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/739: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 279)
. وطبع 2/781: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 635(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

، مطبعة 3؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353ة، القاهرة، في المطبعة المنيري
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(. وفي )ظ(: "الدرر" بدل: "الّدرة"، 117-2/107م؛ ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378السعادة، القاهرة، 
 وفي )د(: "الناجية" بدل: "التاجية"، وسقطت من )ل(: "األسئلة".

هدية ؛ والبغدادي، 2/1574: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/969مقامات السيوطي: ( ذكره السيوطي، شرح 280)
؛ 631(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدة نسخ خطية؛ انظر: بروكلمان، 1/542: العارفين

. وطبع بتحقيق: طه 85: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 3/1348: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(
م. وكتب بعده في حاشية األصل: "ويليها خمس رسائل 1992هـ/1314سريح، دار ابن حزم، بيروت، بو 

للمؤلف، وهي: رسالة إلى ملوك التكرور، ورسالة لبعض القضاة، ورسالة كتب بها إلى شيخ اإلسالم قاضي 
مما كتب السيوطي في القضاة زكريا األنصاري، والرسالة الناصرية، ورسالة البيبرسية" ويبدو لي أنها ليست 

رسالته "فهرست مؤلفاتي" وذلك الختالف الضمير في قوله: "كتب"، علمًا بأن أغلب هذه الرسائل صحيح 
 النسبة للسيوطي، وهي على النحو التالي:

(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيرسالة إلي ملوك التكرور، وقد ذكر نسخها الخطية: بروكلمان،   -
وهي عند بروكلمان والخازندار: "رسالة إلى ملك ، 167: ليل مخطوطات السيوطيد؛ الخازندار، 683

 التكرور".
 رسالة إلى بعض القضاة، لم يرد لها ذكر في المصادر التي وقفت عليها.  -
رسالة كتب بها إلى شيخ اإلسالم قاضي القضاة زكريا األنصاري، لم يرد لها ذكر في المصادر التي   -

 وقفت عليها.
دليل مخطوطات مجاميع، انظر: الخازندار،  37لرسالة الناصرية، منها نسخة في مكتبة الختني ا  -

 .2/206ومنها نسخة في كوبرلي  269: ،السيوطي
، ونشرها المستشرق اليهودي: 249: دليل مخطوطات السيوطيرسالة البيبرسية، انظر: الخازندار،   -

Albert Arazi, "Al-Risala aL-Baybarsiyya D'Al-Suyuti", Israel Oriental Studies, 

IX (1979), P. 344-7. 

 6، قتاريخ األدب العربي( لم تذكر في المصادر التي وقفت عليها، ومنها عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 281)
: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 2/812: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 683(: 10-11)

 )ظ(: "الرسالة السلطانية".. وسقط من 267
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. ومنه عدد من النسخ الخطية، 1/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/200: كشف الظنون( ذكـره حاجي خليفة، 282)
م؛ 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 230: دليل مخطوطات السيوطيانظر: الخازندار، 

م، ضمن 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3د، طوطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحمي
(. وفي )ظ(: "أخبار" بدل: "خبر"، وفي )د(: "أعوج" بدل: "عوج"، وبعدها 578-2/573)الحاوي للفتاوي: 

 كالم غير واضح في )هـ(.

رتبة الخالفة"؛ : "اإلنافة في 1/170: كشف الظنون( لم أجد له ذكرًا بهذا العنوان، ولعله ما ذكره حاجي خليفة، 283)
 .54: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 1/536: هدية العارفينوالبغدادي، 

. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/121: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 284)
؛ 1/207: بوي(الفهرس الشامل )الحديث الن؛ 647(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 
م؛ وطبع 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 52: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

م، ضمن )الحاوي 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط
: شف الخفاء ومزيل اإللباسك(. وانظر: الحديث ومصادر تخريجه عند العجلوني، 48-2/45للفتاوي: 

2/352.. 

. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/666: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 285)
م؛ وطبع 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 136: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 

م، ضمن )الحاوي 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3، طبتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد
 (. وفي )د(: "التسليات" بدل: "التسليك" وهو تحريف.53-2/48للفتاوي: 

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/542: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1665: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 286)
دليل ، وفيه: "مسامرات السموع..."؛ الخازندار، 660(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

. وفي )ش(: "مسامتة"، وفي )ل(: "مامية" بدل: "مسامرة"، وفي )ل(: "المسموع" 130: مخطوطات السيوطي
وفي )ش(، )ي(: "الشموع" وفي )د(: "الجموع" بدل: "السموع" وكلها تحريفات، وفي )ف(: "سامرة" بدل: 

 ."مسامرة" وهو تحريف

، تاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 141: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 287)
. وسقط من )هـ(: "جزء... يسمى"، وسقط 97: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 642(: 11-10) 6ق
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)د(: "أكمام" وفي )هـ(:  من )ش(، )ظ(، )ل(: "يسمى... الخصيان"، وسقط من )س(، )د(: "يسمى"، وفي
 "أحكام" بدل: "آكام"، وفي )د(: "الستيان" بدل: "العقيان". والِعقياُن: الذََّهُب الخالص )لسان العرب: عقا(.

، تاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 62: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 288)
. وطبع بعناية محمد أمين 163-162: ليل مخطوطات السيوطيد؛ الخازندار، 680(: 11-10) 6ق

م؛ وطبع 1900هـ/1318الخانجي، المطبعة األدبية؛ القاهرة، بال تاريخ؛ وطبع في المطبعة الوهبية، القاهرة، 
م؛ وطبع بتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، 1931هـ/1350في مطبعة الترقي، دمشق، 

 م.1988هـ/1408بيروت، 

. ومنه عدد من النسخ 1/540: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1088: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 289)
: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 643(: 11-10)6، قتاريخ األدب العربيالخطية، انظر: بروكلمان، 

 . وفي )د(: "إحياء ليلة القدر".137

. منه خمس نسخ خطية، انظر: 1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/666 نكشف الظنو( ذكـره حاجي خليفة، 290)
؛ 663(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 2/730: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(

. وطبع بتحقيق: نجم عبدالرحمن خلف، دار المأمون، دمشق 256: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 
 م. وسقط من )د(: "حسن" الصمت.1985هـ/1405وبيروت، 

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/544: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/2005: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 291)
. 281: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 663(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

قال: م. وفي )س(: "الدويك في الديك". والوِديك: السمين، ويُ 1904هـ/1322وطبع بمطبعة الحرمين، القاهرة، 
 دجاجة َوِديكة أي َسمينة، َوِديك وديك )لسان العرب: ودك(.

. ومنه عدد من النسخ 1/540: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1110: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 292)
دليل مخطوطات ؛ الخازندار، 659(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيالخطية،. انظر: بروكلمان، 

. وفي )س(: "فرائد البرغوث". والطُّْرُثوُث: نبت رملي، ينبسط على وجه األرض كالُفطر، وهو 272: السيوطي
 مما يؤكل )لسان العرب: طرث(.

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/540: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1118: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 293)
. 272: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 684(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربينظر: بروكلمان، ا
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م. وفي )س(: 1988هـ/1408، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1وطبع بتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، ط
دها في )ف(: "الشريفة "الحمار" بدل: "الحمامة"، وبعدها في )ش(: "المفاخرة بين الطيلسان والطرحة"، وبع

 التصريف في التصحيف".

. ومنه نسختان خطيتان، انظر: 1/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/415: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 294)
؛ 633(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 1/379: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(

، دار الفائز، الرياض، 1. وطبع بتحقيق: علي حسين البواب، ط192: طيدليل مخطوطات السيو والخازندار، 
 م. وسقط من )ش(: "التطريف... بابها"، وفي )ل(، )ظ(: "التظريف" بدل: "التطريف".1988هـ/1409

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/544: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1982: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 295)
الفهرس وفيه: "نور الشقيق في العميق"؛  635(: ،11-10) 6، قتاريخ األدب العربين، انظر: بروكلما

 .93: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 3/1717: الشامل )الحديث النبوي(

( لم أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها، وسقط من )ل(: "جزء... بابها"، وفي )س(: "طريق" بدل: "طرق"، 296)
: كشف الخفاء ومزيل اإللباست من )ف(: "طرق". وانظر تخريج الحديث ومصادره عند العجلوني، وسقط

1/235. 

، دار عمار، 1( لم أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها، وقد طبع بتحقيق: علي حسن علي عبدالحميد، ط297)
العالم" بدل: "العلم". وانظر م. وسقط من )ظ(: "طرق حديث"، وفي )ظ(: "1988هـ/1408األردن،  -عمان 

 .1/81: سننالحديث عند ابن ماجة، 

. ومنه نسختان خطيتان، انظر: 1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/73: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 298)
. وفي 185: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 631(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 
م 1991"االزدهار" بدل: "األزهار" وطبع بتحقيق: علي حسين البواب، المكتب اإلسالمي، بيروت،  )ف(، )ظ(:

 بعنوان: "االزدهار في ما عقده الشعراء من األحاديث واآلثار".

دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/698: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 299)
وسقط من )ظ(، )هـ(، )س(، )ل(، )د(: "جزء في"، وفي )ل(: "الفعل" بدل: "النعل"، وسقط من  .68: السيوطي

 )ف(، )ي(: "جزء".

دليل مخطوطات ( لم أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها، ومنه عدة نسخ خطية، انظر: الخازندار، 300)
 . وفي )س(: "جزء في الغالبة" وهو تحريف.269: السيوطي

تاريخ األدب أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها، ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، ( لم 301)
دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 1/622: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 643(: 11-10) 6، قالعربي

بعون"، وفي )ف(، . وسقطت من )س(، )هـ(: "طرق"، وسقط من )م(: "على"، وفي )هـ(: "أر 65: السيوطي
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كشف الخفاء )ي(: "في طريق"، وسقطت من )ي(: "حديث". وانظر الحديث ومصادر تخريجه عند العجلوني، 
 .2/322: ومزيل اإللباس

( لم أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها، وفي )س(: "طريق" بدل: "طرق". وسقط من )د(: "جزء... حديثًا 302)
كشف الخفاء ومزيل ي". وانظر الحديث ومصادر تخريجه عند العجلوني، في"، وسقط من )ف(: "جزء ف

 .1/152: اإللباس

تاريخ األدب ( لم أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها، ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 303)
 .1/111: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 646(: 11-10) 6، قالعربي

. ومنه عدد من النسخ الخطية، 1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/25: كشف الظنونخليفة،  ( ذكره حاجي304)
؛ 1/60: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 632(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

ين، . وطبع بتصحيح مولوي محمد حسين ومولوي غالم حس219: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 
م، ضمن )رسائل السيوطي(؛ وطبع بتصحيح: محمد الزهري الغمراوي، المطبعة 1891مطبع محمدي، الهور، 

م، على هامش كتاب )اإلتحاف بحب األشراف(؛ وطبع بتحقيق: مصطفى 1898هـ/1316األدبية، القاهرة، 
ار الثقلين، بيروت، م؛ وطبع بتحقيق: كاظم القتلي، د1987هـ/1407عبدالقادر عطا، دار الجيل، بيروت، 

 م.1995

. ومنه عدد من النسخ الخطية، 1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/7: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 305)
. 46: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 630(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

م، ضمن كتاب )رسائل 1886مدي )حجر(، الهـور، وطبع بعناية: عبدالعزيز محمد الرشيد، مطبع مح
م، 1891السيوطي(؛ وطبع بتصحيح: مولوي محمد حسين ومولوي غالم حسين، مطبع محمدي، الهور، 

م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي 1934هـ/1353ضمن )رسائل السيوطي(؛ وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 
(. 197-1/191م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378قاهرة، ، مطبعة السعادة، ال3الدين عبدالحميد، ط

وفي )د(: "إتحاف الفرقة في ثبوت لبس الخرقة"، وفي )س(: "في لبس" بدل: "برفو"، وفي )ف(: "بلبس" بدل: 
 "برفو".

، . ومنه عدد من النسخ الخطية1/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/254: كشف الظنون( ذكـره حاجي خليفة، 306)
. 105: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 631(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

ضمن  م،1891وطبع بتصحيح: مولوي محمد حسين ومولوي غالم حسين، مطبع محمدي )ط حجر(، الهور، 
، )س(، )د(: "رفع م.وبعدها في )ظ(1934هـ/1353)رسائل السيوطي(؛ وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 

 الحذر عن قطع السدر".

. ومنه عدد من النسخ 1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1490: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 307)
، وفيه "كشف الريب عن الغيب" وهو 661(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيالخطية، انظر: بروكلمان، 

. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 82: مخطوطات السيوطيدليل تحريف من بروكلمان؛ الخازندار، 
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، مطبعة السعادة، القاهرة، 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353
(. وفي )د(: "كشف الرئيب عن الحبيب"، وفي 178-2/177م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378

 ى: "رفع... السدر".)ي(، )ف( تأخرت: "كشف... الحبيب" عل

هدية ، وفيه: "رفع الحدر ]الخدر[ عن قطع السدر"؛ والبغدادي، 1/910: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 308)
(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/539: العارفين

دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 2/858: وي(الفهرس الشامل )الحديث النب، وفيه: "رفع الحذر"؛ 662
م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 114: السيوطي

(. وقد 123-2/117م، ضمـن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3عبدالحميد، ط
 )ف(: "الحذر" بدل: "الخدر". تقدم اسم هذا الكتاب في )ظ(، )د(، وفي

. وبعدها في )ف(: "كشف 1/540: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1132: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 309)
؛ 642(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيالريب عن الجيب". ومنه ست نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 

. وطبع في 227: دليل مخطوطات السيوطيدار، ؛ والخازن2/1082: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(
، مطبعة 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353المطبعة المنيرية، القاهرة، 

(. وفي )س(: "العرق الوادي في 166-2/123م؛ ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378السعادة، القاهرة، 
 أخبار المهدي".

. ومنه عدد من النسخ 1/542: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1560: كشف الظنون، ( ذكره حاجي خليفة310)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 637(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيالخطية، انظر: بروكلمان، 

. وطبع بتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار 148: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 2/1336
م، وطبع بتعليق: خالد عبدالفتاح شبل، مكتبة التراث، القاهرة، بال 1986هـ/1406العلمية، بيروت، الكتب 

 تاريخ. وفي )س(: "لفظ الرجان في ..." وفي )د(: "لفظ" بدل: "لقط" وهو تحريف.

خطوطات دليل م؛ والخازندار، 1/543: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1585: كشف الظنون( ذكـره حاجي خليفة، 311)
. وفي األصل: "المنابة" بدل: "المثابة" وهو تحريف، والمثبت ما ورد في بقية النسخ، وفي )د(: 86: السيوطي

 "أخبار" بدل: "آثار".

. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/130: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 312)
؛ 1/211: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 647(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 
. وفي )س(: "األعضاء" بدل: "االغضاء"، وفي )س(: "في" بدل: 53: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

 "عن".

دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 1/542: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1683: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 313)
. وقد كررت "الصحابة" في )ظ(، وفي )ل(: "الذي" بدل: "الذين"، وفي )ظ(: "حياة" بدل "زمان"، 96: طيالسيو 



 122 

 

وفي )ل(، )ي(، )س(: "زمن" بدل: "زمان"، وفي )ف(: "حياة" بدل: "زمان"، وفي )س(: "عليه وآله وسلم". وبدأ 
 بعدها سقط في )ظ(، وسقط بعدها من )ف(: "زاد المسير.. في التشهد".

. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 1/539: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/947: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 314)
؛ 874-2/873: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 642(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 
 هرست".. وفي )د(، )س(: "فهرست" بدل: "الف257: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

 . وفي )ل(: "نكتة" بدل: "بنكت".889، 1/360: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 315)

. ومنـه عدة نسخ خطية، انظر: 1/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/219: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 316)
؛ 1/274: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 640(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 
م؛ وطبع 1932هـ/1351. وقد طبع في مطبعة حجازي، القاهرة، 142: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار: 

م؛ وطبع بتحقيق: سعيد اللحام، دار 1987هـ/1407، دار السالم، القاهرة، 1بتحقيق: محمد خيري أوغلو، ط
 م.1992الفكر، بيروت، 

. ومنه عدة نسخ خطية، 1/542: هدية العارفينوالبغدادي، ؛ 2/1574: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 317)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 661(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

 .85: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 3/1349

ومنه نسخة خطية بدار . 1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1304: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 318)
الفهرس الشامل )الحديث ؛ 648(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيالكتب المصرية، انظر: بروكلمان، 

 .80: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 2/1225: النبوي(

انظر:  . ومنه عدة نسخ خطية،1/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/254: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 319)
؛ 1/304: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 659(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 
م؛ وطبع 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 56: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

م، ضمن )الحاوي 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط
 (.212-2/204للفتاوي: 

خطية،  . ومنه عدة نسخ1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1279: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 320)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 643(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

 . وفي )س(: "التميم" بدل: "تميم".79: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 2/1199

نسخ الخطية، . ومنه عدد من ال1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/125: كشف الظنون( ذكـره حاجي خليفة، 321)
؛ 1/208: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 660(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

. وطبع بتحقيق: عبدالله محمد الصديق، مطبعة الشرق، القاهرة. 102: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 
 وفي )س(: "في محدوث" وفي )ل(: "بحديث" بدل: "بحدوث".
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. ومنه عدة نسخ خطية، 1/543: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1812: كشف الظنونه حاجي خليفة، ( ذكر 322)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 633(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

. وفي )ل(: "مغنى" بدل: "معنى"، وفي )س(: 89: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 3/1560
 لشاحن" بدل: "المشاحن"."ا

. ومنه نسختان خطيتان، 1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1494: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 323)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 633(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

(: "التلبيس" بدل: "اللبس"، وفي )س(: . وفي )ل83-82: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 2/1295
 "الثمن" بدل: "الشمس"، وسقط من )ل(: "رد الشمس".

. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 1/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/270: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 324)
. وبعدها 164: وطيدليل مخطوطات السي؛ الخازندار، 641(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

 في )ظ(: "رد الشمس".

. ومنه عدد من النسخ 1/542: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1653: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 325)
دليل مخطوطات ؛ الخازندار، 661(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيالخطية، انظر: بروكلمان، 

 د".. وفي )د(: "المراد" بدل: "المر 129: السيوطي

. ومنه عدد من النسخ الخطية، 1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/10: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 326)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 632-631(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

محمد حسين ومولوي غالم . وطبع بتصحيح: مولوي 47-46: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 1/22
م، ضمن )رسائل السيوطي(. وفي )ل(: "العزل" وهو 1891حسين، مطبع محمدي )ط حجر(، الهور، 

 تحريف.

 .1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/670: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 327)

منه عدد من النسخ الخطية، . و 1/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 411: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 328)
. 59: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 655(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

 وفي )س(: "في صالة التسبيح".

دليل مخطوطات . ومنه نسخة خطية في برلين، انظر: الخازندار، 1/916: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 329)
 .180: السيوطي

 . وفي )د(: "ذي التوكل".1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/119: كشف الظنونذكره حاجي خليفة، ( 330)

. ومنه نسخة خطية في برلين، 1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/587: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 331)
شهد"، وفي )ل(: "جزء والسالم"، . وسقط من )هـ(: "جزء.. الت64: دليل مخطوطات السيوطيانظر: الخازندار، 

وسقطت من )س(: "من"، وفي األصل: "سيدي" والمثبت ما ورد في بقية النسخ، وسقط من )ل(: "عليه... 
 التشهد"، وسقط من )ي(: "عليه أفضل الصالة والسالم".
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: هدية العارفين، ، وفيه: "حسن التعمد في أحاديث التشهد"؛ والبغدادي1/666: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 332)
الفهرس ؛ 643(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 1/538

. وانتهى سقط )ظ(، )ف(، 67: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 2/729: الشامل )الحديث النبوي(
 وبعدها في )ي(: "ما يتعلق بمصطلح الحديث: ثالثة وعشرون مؤلفًا".

: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/340: حسن المحاضرة، 158، 156، 107: التحدث( ذكره السيوطي، 333)
الفهرس الشامل . ومنه ثالث وأربعون نسخة خطية، انظر: 1/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/382

يرية، . وطبع في المطبعة الخ58: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 1/353: )الحديث النبوي(
 م.1959، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، 1م؛ وطبع بتحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، ط1889هـ/1307

. ومنه 1/540: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/340: حسن المحاضرة، 156، 2/107: التحدث( ذكره السيوطي، 334)
. وفي )س(: "عراقي" بدل: 75: دليل مخطوطات السيوطيعدد من النسخ الخطية، انظر: الخازندار، 

 "العراقي"، وسقطت من )د(: "مخروج".

؛ وحاجي خليفة، 1/340: حسن المحاضرة 158، ،157، 156، 111، 2/108: التحدث( ذكره السيوطي، 335)
-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 2/1963: كشف الظنون

. 53: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 3/1697: امل )الحديث النبوي(الفهرس الش؛ 644(: 11
م؛ وطبع في 1913هـ/1332وطبع بتحقيق وشرح: محمد محيي الدين عبدالحميد، المطبعة السلفية، القاهرة، 

 خ.المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، بال تاريخ. وما بين المعقفين سقط من األصل والزيادة من بقية النس

الفهرس الشامل )الحديث . ومنه ثالث نسخ خطية، انظر: 2/1963: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 336)
. وفي )ظ(: "وشرحها" بدل: "شرحها"، وفي )ظ(، )ش(: "قطر الدرر" بدل: "البحر الذي 1/287: النبوي(

 زخر"، وسقط من )ش(: "لم يتم"، وبعدها في )هـ(: "في شرح ألفية األثر".

. 10/920: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/340: حسن المحاضرة، 2/130: التحدثره السيوطي، ( ذك337)
 وتفردت نسخة األصل بذكر هذا الكتاب.

، وفيه: "تحفة النابه "بتلخيص المتشابه"، وهو مختصر "تالي التلخيص" 2/112: التحدث( مذكور عند السيوطي، 338)
. وتفردت نسخة األصل بذكر 1/375: كشف الظنونة، ؛ حاجي خليف1/340: حسن المحاضرةللخطيب"، 

 هذا المصنف.

؛ حاجي 1/341: حسن المحاضرة، وفيه "كشف...، كتب منه ورقة"، 2/131: التحدث( ورد عند السيوطي، 339)
 . وتفردت نسخة األصل بذكره.2/1496: كشف الظنونخليفة، 

 .1/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/465: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/111: التحدث( ذكره السيوطي، 340)

؛ 1/179: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/340: حسن المحاضرة، 108، 2/6: التحدث( ذكره السيوطي، 341)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: 1/542: هدية العارفينوالبغدادي، 

، بريل،  Petrus Johannes Veth. ونشر بعناية: 241: طات السيوطيدليل مخطو ؛ والخازندار، 2/1331
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م؛ وطبع في دار صادر، بيروت، بال تاريخ؛ وطبع بتحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز، 1840ليدن، هولندا، 
م. وفي )ل(: "سبت" بدل: "لب" 1991هـ/1411، دار الكتب العلمية، بيروت، 1وأشرف أحمد عبدالعزيز، ط

 " بدل: "األنساب" وكالهما تحريف.وفيها: "االناب

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1644: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/112: التحدث( ذكره السيوطي، 342)
الفهرس ؛ 663(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه نسختان خطيتان، انظر: بروكلمان، 1/542

صبحي البدري السامرائي، الدار السلفية، الكويت، . وطبع بتحقيق: 3/1420: الشامل )الحديث النبوي(
 م. وفي )د(، )ظ(: "في" بدل: "إلى".1980

؛ 1/391: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/340: حسن المحاضرة، 2/115: التحدث( ذكره السيوطي، 343)
: نبوي(الفهرس الشامل )الحديث ال. ومنه نسخة في الظاهرية، انظر: 1/537: هدية العارفينوالبغدادي، 

م؛ ونشره 1984هـ/1404، الدار السلفية، الكويت، 1. وطبع بتحقيق: صبحي البدري السامرائي، ط1/358
م. وفي )ظ(: "فيمن" بدل: 1984هـ/1404عبدالله محمد الدرويش في الجزء األول من عالم التراث بدمشق، 

 "بمن"، وفي )هـ(: "أونسي"، وفي، )س(: "وتسمى" بدل: "ونسي".

؛ 2/1488: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/340: حسن المحاضرة، 2/112: التحدثالسيوطي، ( ذكره 344)
: دليل مخطوطات السيوطي. ومنه نسخة في برلين، انظر: الخازندار، 1/541: هدية العارفينوالبغدادي، 

82. 

. 1/538: لعارفينهدية ا؛ والبغدادي، 1/666: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/112: التحدث( ذكره السيوطي، 345)
 وفي )ظ(: "لمعاني" وفي )ل(: "تعالى" وفي )س(: "لباقي" وفي )د(: "لبيان" بدل: "لتالي".

. ونشره علي حسن علي عبدالحميد في )ثالث 1/341: حسن المحاضرة، 2/115: التحدث( ذكره السيوطي، 346)
 األردن، بال تاريخ. -(، الزرقاء علوم الحديثرسائل في 

 . وفي )هـ(: "زوجته" بدل: "زوجة".2/115: التحدثطي، ( ذكره السيو 347)

. 1/539: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/939: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/115: التحدث( ذكره السيوطي، 348)
الفهرس الشامل ؛ 645(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 

. وطبع بتحقيق: عدنان أحمد مجود، 226: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 2/869: )الحديث النبوي(
 م.1996هـ؛ وطبع بتحقيق وشرح: محمد عبدالرحيم، دار األنوار، دمشق، 1405دار الوفاء، جدة، 

. ومنه 2/1181: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/340: حسن المحاضرة، 2/108: التحدث( ذكره السيوطي، 349)
. وسقط من )ش(: "لم يتم"، وفي 2/1118: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(مس نسخ خطية، انظر: خ

 )ي(: "كتب منه اليسير" بدل: "لم يتم".

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/731: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة( ذكره السيوطي، 350)
؛ الخازندار، 622(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيمان، . ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكل1/538
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. وفي )ل(: "ذر" بدل: 354-1/166: حسن المحاضرة. وطبع ضمن كتاب 225: دليل مخطوطات السيوطي
 "در" وفي )د(: "الصحابة" بدل: "السحابة".

؛ 2/1562 :كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة، 2/115: التحدث( ذكره السيوطي، 351)
 . بعدها في )ي(، )ف(: "الحديث".1/542: هدية العارفينوالبغدادي، 

، وفيه: "اللمعة في..."؛ 643. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان: 2/276: التحدث( ذكره السيوطي، 352)
. وطبع 85-54: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 2/1337(: علوم الحديث) الفهرس الشامل

هـ. وسقط من )ظ(، )ي(، )ل(: "اللمع في"، 1404بتحقيق: يحيى إسماعيل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 وسقط من )ف(: "اللمع... الحديث".

( لم أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها. وما بين المعقفين زيادة من )س(. وبعدها في )ش(: "الدر النثير 353)
 في مختصر..".

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1989: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/279: التحدثالسيوطي،  ( ذكره354)
دليل ؛ والخازندار، 2/772: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: 1/538

ية، القاهرة، . وطبع بتصحيح: عبدالعزيز إسماعيل الطهطاوي، المطبعة العثمان196: مخطوطات السيوطي
م؛ وطبع على هامش كتاب "النهاية في غريب الحديث" البن األثير، مطبعة الخشاب، القاهرة، 1893هـ/1311
 م. وسقط من )ش(: "يسمى... النثير"، وفي )س(: "در" بدل: "الدر".1905هـ/1922

؛ 1/420: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/341: حسن المحاضرة، 2/120: التحدث( ذكره السيوطي، 355)
: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: 1/537: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وقد نشره: إبراهيم السامرائي، مجلة كلية الدراسات 264: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 1/380
 ي )ي(: "بآيات التأليف".. وف438-433م، ص 1970-1969اإلسالمية، بغداد، العدد الثالث، 

؛ ومنه عدد من النسخ الخطية، 537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1989: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 356)
. وطبع 191: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 1/363: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(انظر: 

م. وسقط من )ش(: "التذييل... 1982هـ/1402اض، ، دار الرفاعي، الري1بتحقيق: عبدالله الجبوري، ط
 التصحيح".

 ، وبعدها في )ي(: "لم يتم".2/1918: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 357)

. وسقط من )ف(، )ظ(: 1/540: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1028: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 358)
 "شد... التصحيح".

. ومنه عدد من النسخ الخطية، 1/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/500: ظنونكشف ال( ذكـره حاجي خليفة، 359)
. سقط من )ل(: "التنقيح في مسئلة التصحيح"، وبعدها في 265: دليل مخطوطات السيوطيانظر: الخازندار، 

 )ي(: "وهو آخر ما صنفه، وفي فن الفقه: اثنان وسبعون مؤلفًا، شرح التنبيه، ممزوج مجلدان".
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وفيه:  492/،1: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/109: التحدثذكره السيوطي، ( 360)
 هـ(".476"التنبيه في فروع الشافعية... ألبي إسحاق إبراهيم الشيرازي )ت 

؛ 1/492: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/109: التحدث( ذكره السيوطي، 361)
دليل مخطوطات . ومنه نسخة خطية في برلين انظر: الخازندار، 1/544: ية العارفينهدوالبغدادي، 

 . وفي )ش(: "مختصره" بدل: "مختصر التنبيه".133: السيوطي

 .2/109: التحدث( ذكره السيوطي، 362)

: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 273، 165، 2/109: التحدث( ذكره السيوطي، 363)
؛ الخازندار، 652(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان،  .1/100

م؛ وطبع بتحرير: علي 1912هـ/1331. وطبع في مطبعة الترقي، مكة، 101: دليل مخطوطات السيوطي
الكتب ؛ وطبع بتحرير: محمد حامد الفقي، دار إحياء 1936هـ/1355مالكي، المكتبة التجارية، القاهرة، 

العربية، القاهرة، بال تاريخ؛ وطبع بتخريج وتعليق: خالد عبدالفتاح شبل، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 
 م.1994

 1/929: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 228، 2/109: التحدث( ذكره السيوطي، 364)
دليل نه نسختان خطيتان، انظر: الخازندار، . وم1/535: هدية العارفينوفيه "أزهار الفضة"؛ والبغدادي، 

هـ(. وفي 676. "والروضة في الفروع" لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت 99: مخطوطات السيوطي
)ظ(: "اآلذان في مجلدين" بدل: "الجماعة"، وسقط من )ي(: "وهي الكبرى"، وفي )ف(، )ي(: "كتب منها إلى 

 اآلذان، مجلدان".

، وفيه "الحواشي الصغرى على "الروضة" تسمى قطف األزهار، كتب منه نحو 2/132: التحدث ( ذكره السيوطي،365)
 .1/929؛ وحاجي خليفة، كشف الظنون: 1/343: حسن المحاضرةعشرة كراريس"، 

؛ 1/929: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة 109/،2: التحدث( ذكره السيوطي، 366)
دليل مخطوطات . ومنه نسخة خطية في برلين، انظر: الخازندار، 1/544: نهدية العارفيوالبغدادي، 

 . وبعدها في )ي(: "ثالث مجلدات مختصر... تسمى الغنية".134: السيوطي

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/929: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة( ذكره السيوطي، 367)
بدل: "يسمى"، وفي )ل(: "القسية" وفي )س(: "العية" وفي )هـ(: "الغينية" . وفي )ل(، )هـ(: "تسمى" 1/540

 بدل: "الغنية" وكلها تحريفات.

: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 136، 110-2/109: التحدث( ذكره السيوطي، 368)
دليل مخطوطات ار، . ومنه نسخة ببرلين، انظر: الخازند1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/929

. وبعدها في )ش(: "مسودة"، وفي )ل(، )هـ(، )ش(: "تسمى" بدل: "يسمى"، وسقط من )ش(: 112: السيوطي
"كتب... السرقة"، وسقطت من )س( "منه"، وسقط من )ل(: "من"، وسقط من )ظ(: "األول"، وفي )ف(، )ل(، 

 : "نظم... األول".)هـ(، )ظ(: "الجراح" بدل: "الخراج" وهو تحريف، وسقط من )ف(
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؛ 1/929: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/110: التحدث( ذكره السيوطي، 369)
 . وسقط من )ش(: "شرح... فأواًل". وسقط من )ظ(: "شرح... نظم" والزيادة من539: هدية العارفينوالبغدادي، 

 بقية النسخ، وسقط من )ظ(: "أواًل فأواًل".

. وسقط 1/698: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/109: التحدثيوطي، ( ذكره الس370)
من )س(: "الخادم... الحج"، وفي )س(: "المادم" بدل: "الخادم"، وفي )هـ(، )ظ(: "تسمى" بدل: "يسمى"، وفي 

 )ف(: "الخصائص" بدل: "الخصاصة".

. ومنه 2/1131: كشف الظنون، وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة 112/،2: التحدث( ذكره السيوطي، 371)
، )ف(، )ظ(: كشف الظنون. وفي 120: دليل مخطوطات السيوطينسخة في برلين، انظر: الخازندار، 

 "المسلسل" وهو تحريف.

، وفيه "شوارد الفوائد في الضوابط 2/1065: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/113: التحدث( ذكره السيوطي، 372)
دليل مخطوطات . ومنه نسخة ببرلين، انظر: الخازندار، 1/540: هدية العارفين؛ والبغدادي، والقواعد"
. وفي )س(: "شواهد" بدل: "شوارد"، وفي )ل(، )س(: "الفوائد" بدل: "الفرائد"، وفي )ظ(: "من" 271: السيوطي

 بدل: "في".

 م"، وفي )ل( وصلت لفظة "المقدمة" بما قبلها.( لم أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها. وفي )ظ(: "المقد373)

. والكتاب عبارة عن منظومة 1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1874: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 374)
 (. وسقط من )ش(: "لم يتم".676لكتاب "منهاج الطالبين" لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت 

؛ 1/19: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/132: التحدث( ذكره السيوطي، 375)
 .129: هدية العارفينوالبغدادي، 

مختصر الروضة  -"الروض-، وفيه: 1/919: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/132: التحدث( ذكره السيوطي، 376)
ني الشافعي المتوفى سنة في الفروع للنووي، وهو لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المعروف بابن المقري اليم

هـ". وفي )ش(: "المقدسي" وهو تحريف، وسقط من )ش(: "كتب منه اليسير"، وفي )ي(: "الغزي" بدل: 837
 "المقرى".

؛ 2/1569: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة؛ 2/132: التحدث( ذكره السيوطي، 377)
كشف (: "مسودة"، وفي )هـ(، )س(: "الفتاوى"، وفي . وبعدها في )ش1/542: هدية العارفينوالبغدادي، 

 : "اللوامع والبوارق في الجوامع والفوارق في الفتاوي".الظنون

 6، قتاريخ األدب العربي( زيـادة تفردت بها )ي(، وفي )ف(: "الحاوي"، وانظر نسخه الخطية في: بروكلمان، 378)
(10-11 :)644. 

 وفيه: "حاشية على "قطعة" األسنوي، كتب منها كراسات". ،279، 2/133: التحدث( ذكره السيوطي، 379)

؛ 1/409: كشف الظنون؛ حاجي خليفة، 1/242: حسن المحاضرة، 2/133: التحدث( ورد ذكره عند السيوطي، 380)
 . وقد تفردت نسخة األصل بذكره في حاشيتها.1/537: هدية العارفينوالبغدادي، 
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دليل وفيه: "زوائد المهذب على العراقي"، وانظر: الخازندار، ، 1/342: حسن المحاضرة( ذكره السيوطي، 381)
 . وقد تفردت نسخة األصل بذكر اسم هذا الكتاب في حاشيتها.116: مخطوطات السيوطي

؛ 2/995: كشف الظنون؛ حاجي خليفة، 2/119: التحدث، 1/342: حسن المحاضرة( أورده السيوطي، 382)
دليل . انظر: الخازندار، 3630/40سخة خطية ببرلين رقم ومنه ن 1/539: هدية العارفينوالبغدادي، 

 . وقد تفردت نسخة األصل بذكر اسم هذا الكتاب في حاشيتها.137: مخطوطات السيوطي

. ومنه نسختان خطيتان، انظر: 1/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/375: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 383)
وفي )س(: "بتكسب" بدل: "بنكت"، وسقط من )س(، )ل(: "وهي  135: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 

الكبرى"، وفي )هـ(: "النواوي" بدل: "النووي". وبعدها في )ش(: "الفتاوى"، وفي )ظ(: "الفتاوى سماه الحاوي 
 للفتاوي وقفت على المجلدة الثانية منه"، وسقط من )ف(: "وهي" وسقط من )ي(: "وهي... الكبرى".

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/363: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 159، 2/125: التحدثالسيوطي، ( ذكره 384)
؛ 660(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/537

م؛ 1934/هـ1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 106-105: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 
م، ضمن 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط

(. وفي )س(: "السحاب" بدل: "السنجاب" وهو تحريف، وفي )س(، )ل(: 34-1/13)الحاوي للفتاوي: 
 "اإليجاب" بدل: "األنجاب" وهو تحريف.

؛ 1/158: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/343: اضرةحسن المح، 2/119: التحدث( ذكره السيوطي، 385)
م. 1980. وطبع بتحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة الساعي، الرياض، 1/535: هدية العارفينوالبغدادي، 

دليل ؛ الخازندار، 657(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 
 قط من )ي(، )ف(، )ش(، )ظ(، )هـ(، )س(، )ل(: "إلقام... عنهما".. وس103-102: مخطوطات السيوطي

وفيه:  1674/،2: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/118: التحدث( ذكره السيوطي، 386)
دليل . ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: الخازندار، 1/542: هدية العارفين"المستطرفة في..."؛ والبغدادي، 

. وفي )س(: "المستطرفة في" وهو تحريف، وفي )ل(: "دخول الحفشة" وهو 131-130: وطات السيوطيمخط
 تحريف، وسقطت من )ف(: "أحكام".

؛ 1/916: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/118: التحدث( ذكره السيوطي، 387)
: دليل مخطوطات السيوطيظر: الخازندار، . ومنه نسختان خطيتان، ان1/539: هدية العارفينوالبغدادي، 

136. 

؛ 1/237: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 189، 2/123: التحدث( ذكره السيوطي، 388)
، تاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/536: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 104: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 654(: 11-10) 6ق
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، مطبعة السعادة، القاهرة، 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353
 (. وفي )ف(: "نيل" بدل: "بدل".141-1/138م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378

؛ 1/245:كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 189، 2/122: التحدث( ذكره السيوطي، 389)
، تاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/536: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 135: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 655(: 11-10) 6ق
، مطبعة السعادة، القاهرة، 3تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط؛ وطبع ب1934هـ/1353
(. وطبع بتحقيق: خالد عبدالكريم جمعة، وعبدالقادر 90-1/77م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378

م؛ وطبع بتحقيق: صالح بن عثمان، 1987هـ/1407، مكتبة دار العروبة، الكويت، 1أحمد عبدالقادر، ط
 م.1993، عمان، دار الحسن

. 1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/671: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 124: التحدث( ذكره السيوطي، 390)
. وفي )س(: "إدراك" بدل: 111: دليل مخطوطات السيوطيومنه عدة نسخ خطية، انظر: الخازندار، 
 "استدراك"، وفي )س(: "الوافية" بدل: "الوافر".

؛ 2/1316: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/124: حدثالت( ذكره السيوطي، 391)
م؛ وطبع بتحقيق: 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 1/541: هدية العارفينوالبغدادي، 

م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3محمد محيي الدين عبدالحميد، ط
 (. والُقَذاَذُة: ما قطع من أطراف الذهب )لسان العرب: قذذ(.1/460-480

؛ 1/539: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/756: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/126: التحدث( ذكره السيوطي، 392)
م؛ وطبع 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 112: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

م، ضمن )الحاوي 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3قيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، طبتح
، مكتبة دار العروبة، 1(؛ وطبع بتحقيق: خالد عبدالكريم جمعة وعبدالقادر أحمد، ط58-1/52للفتاوي: 
 م.1987هـ/1407الكويت، 

؛ 2/1260: كشف الظنوناجي خليفة، ؛ وح1/343: حسن المحاضرة، 2/119: التحدث( ذكره السيوطي، 393)
. وسقط من )ي(، )ف(، )س(، )ظ(، )هـ(، )ش(، )ل(: "فصل... 1/541: هدية العارفينوالبغدادي، 

 الكالب".

. ومنه عدد من النسخ الخطية، 2/1089: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/126: التحدث( ذكره السيوطي، 394)
. 137: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 618(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

م؛ وطبع 1934هـ/1353م؛ وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 1890وطبع في مطبع محمدي، الهور، 
م، ضمن )الحاوي 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط

، مكتبة دار العروبة، 1حقيق: خالد عبدالكريم جمعة وعبدالقادر أحمد، ط(؛ وطبع بت110-1/99للفتاوي: 
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م. وفي )س(: "صغر" بدل: "ضوء"، وفي )ل(: "عود" بدل: "عدد"، وفي )س(: 1987هـ/1407الكويت، 
 "الجمع" بدل: "الجمعة".

؛ 2/1565: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 189، 2/122: التحدث( ذكره السيوطي، 395)
. وطبع في المطبعة 138: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 1/542: هدية العارفينوالبغدادي، 

، مطبعة السعادة، القاهرة، 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين، ط1934هـ/1353المنيرية، القاهرة، 
لكريم جمعة وعبدالقادر (؛ وطبع بتحقيق: خالد عبدا99-1/93م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378

 م. وكتبت في حاشية )ظ(: "اللمعة... الجمعة".1987هـ/1407، مكتبة دار العروبة،  الكويت، 1أحمد، ط

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1302: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/126: التحدث( ذكره السيوطي، 396)
م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 1/541

(. وفي 136-1/129م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3عبدالحميد، ط
 )س(: "الممازة" بدل: "الجنازة" وهو تحريف.

؛ 1/252: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/119: التحدث( ذكره السيوطي، 397)
   6، قتاريخ األدب العربي. ومنه نسختان خطيتان، انظر: بروكلمان، 1/536: هدية العارفينغدادي، والب
 . وفي )ظ(: "بلغ" بدل: "بلغة".135: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 663(: 10-11)

         :كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 190، 2/123: التحدث( ذكره السيوطي، 398)
تاريخ األدب . ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1352

. وطبع في المطبعة المنيرية، 124: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 633(: 11-10) 6، قالعربي
السعادة، القاهرة، ، مطبعة 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353القاهرة، 
 (. وفي )س(: "عن تعبير المعاملة".163-1/149م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378

. 1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1352: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 124: التحدث( ذكره السيوطي، 399)
، 3مد محيي الدين عبدالحميد، طم. وطبع بتحقيق: مح1934هـ/1353وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 

( وفي )س(: "قدح... أسلم 148-1/146م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378مطبعة السعادة، القاهرة، 
في الفند"، وفي )ل(: "القدد" بدل: "القند" وهو تحريف. والَقْنُد: ُعصاَرُة َقصِب السُّّكِر إذا َجَمَد، ومنه يتخذ الَفاِنيُذ 

 ند(.)لسان العرب: ق

؛ 1/72: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/123: التحدث( ذكره السيوطي، 400)
 . وفي )ط(: "في" بدل: "عن".1/535: هدية العارفينوالبغدادي، 
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؛ 1/72: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 188، 2/123: التحدث( ذكره السيوطي، 401)
، تاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/535: عارفينهدية الوالبغدادي، 

 . وسقط من )ف(: "بذل... الذمة".104: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 656(: 11-10) 6ق

ية، . وطبع في المطبعة المنير 1/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/216: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 402)
، مطبعة السعادة، القاهرة، 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/3531القاهرة، 
 DER(؛ وطبع بتحقيق: صبحي لبيب، مجلة208-1/198م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378

Islam  ، :وفي )ف(: م. وفي )س(: "الشراع" بدل: "الشارع" وهو تحريف، 1960مارس،  35األلمانية عدد
 "قطع الشارع".

؛ 1/182: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 189، 2/123: التحدث( ذكره السيوطي، 403)
     6، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 1/536: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 103: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 656(: 10-11)
، مطبعة السعادة، القاهرة، 3حميد، طدالم؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عب1934هـ/1353
 (.244-1/240م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378

تاريخ : بروكلمان، . وفيه: "يقتضيه الناظر". ومنه عدة نسخ خطية، انظر1/544: هدية العارفين( ذكره البغدادي، 404)
. وسقط من )ي(، )ف(، 133: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 252(: 11-10) 6، قاألدب العربي

 )ش(، )ظ(، )هـ(، )س(: "الوجه... الناظر".

   :هدية العارفين-؛ والبغدادي، 2/1577: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/124: التحدث( ذكره السيوطي، 405)
م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 1934هـ/1353لمطبعة المنيرية، القاهرة، . وطبع في ا1/542

(. وفي 257-1/253م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3عبدالحميد، ط
)ظ(: "البدركية" وفي )س(: "االدركية" وكالهما تحريف. والرسالة رد على سؤال ورد على السيوطي من بالد 

 وركي. وفي )ي(: "الدوربة" وهو تحريف.د

. 541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1491: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/126: التحدث( ذكره السيوطي، 406)
دليل ؛ الخازندار، 652(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 

م؛ وطبع بتحقيق: محمد 1934هـ/1353ي المطبعة المنيرية، القاهرة، . وطبع ف125: مخطوطات السيوطي
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-1/244م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3محيي الدين عبدالحميد، ط
 (. وفي )ظ(: "الصبابة"، وفي )س(: "الصيابة" بدل: "الضبابة"، وفي )س(: "االستبانة" بدل: "االستبانة".253

. 1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1365: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/126: التحدثذكره السيوطي، ( 407)
، 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 

 (.272-1/258م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378مطبعة السعادة، القاهرة، 

       :هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/231: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/126: التحدث( ذكره السيوطي، 408)
م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 1/536

(. 292-1/274 م، ضمن )الحاوي للفتاوي:1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3عبدالحميد، ط
ورسمت في )ظ(، )ف(، )ي(، )هـ(، )ش(: "انجال"، وفي )س(: "الجلي" بدل: "انجلي"، وفي )س(: "الولد" بدل: 

 "الوال".

دليل مخطوطات ، والخازندار، 1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/623: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 409)
م. وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 1934هـ/1353القاهرة،  . وطبع في المطبعة المنيرية،109: السيوطي

-1/208              م، ضمن )الحاوي للفتاوي:1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3عبدالحميد، ط
 (. وفي )س(: "ممنع" بدل: "بمنع"، وفي )س(: "الزور" بدل: "البروز"، وسقط من )ش(، )ط(: "شاطئ".230

، مطبعة 3. وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط2/1993: كشف الظنونفة، ( ذكره حاجي خلي410)
(. وفي األصل: "النهر لمن برز 229-1/226م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378السعادة، القاهرة، 

النهر"، على..." والزيادة من بقية النسخ، وسقط من )ظ(: "النهر... رائية"، وفي )س(: "رام الزور على شاط 
 وفي )ف(: "البحر" بدل: "النهر"، وبعدها في )ف(، )ي(: "وهو قصيدة رائية".

. وما بين المعقفين زيادة من 1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/126: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 411)
"العصر...  )هـ(، )ظ(، )ف(، )ش(، )س(، وفي )س(: "رأيته" بدل: "رائية" وهو تحريف، وسقط من )ل(:

حديث"، وفي )س(: "البزور" بدل: "البروز"، وسقط من )ظ(: "وهو... أقسام"، وفي )س(: "وهي" بدل: "وهو"، 
 وفي )ظ(: "ورفقه" وفي )س(: "وقفه" بدل: "وفقه".

؛ 1/958؛ وحاجي خليفة، كشف الظنون: 1/342: حسن المحاضرة، 2/119: التحدث( ذكره السيوطي، 412)
، تاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/539: لعارفينهدية اوالبغدادي، 
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. وما بين المعقفين سقطت من األصل، 116: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 656(: 11-10) 6ق
 )ف(، والزيادة من بقية النسخ، وفي )ظ(: "تزوج" بدل: "يزوج".

. وفي )س(: "األخفى" بدل: "المضي"، وفي 1/342: حسن المحاضرة، 167، 2/122: التحدث( ذكره السيوطي، 413)
 )ل(: "الحديث" بدل: "الحنث"، وسقط من )ل(: "في"، وفي )ف(: "القول المعني في الحنث في المعنى".

؛ 2/1235: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/343: حسن المحاضرة، 2/123/190: التحدث( ذكره السيوطي، 414)
     6، قتاريخ األدب العربي. ومنه نسخة خطية، انظر: بروكلمان، 1/541: دية العارفينهوالبغدادي، 

، وفيه "فتح المغاليق في أنت طالق". وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 664(: 10-11)
، مطبعة السعادة، القاهرة، 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353
(. وفي األصل: "طالق"، وفي )ظ(: "خالق"، وفي 335-1/329، ضمن )الحاوي للفتاوي: م1959هـ/1378

)ل(: "قالق" وكلها تحريفات، والمثبت ما ورد في )س(، )هـ(، )ش(، وفي )س(: "الطالق" بدل: "المغالق"، وفي 
 )ف(، )ي(: "من أنت طالق".

. 1/538: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/667: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 126: التحدث( ذكره السيوطي، 415)
دليل ؛ الخازندار، 687(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 

م؛ وطبع بتحقيق: محمد 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 150: مخطوطات السيوطي
-1/292م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378لسعادة، القاهرة، ، مطبعة ا3محيي الدين عبدالحميد، ط

                      ، دار الكتب العلمية، بيروت،1وطبع بتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، ط (؛299
 م. وفي )ظ(: "محل" بدل: "عمل"، وفي )ي(: "المويد".1985هـ/1405

           :هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/666: شف الظنونك؛ وحاجي خليفة، 2/124: التحدث( ذكره السيوطي، 416)
م، وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 1/538

(. وفي 388-1/385م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3عبدالحميد، ط
 ف"، وفي )ل(: "التعريف" بدل: "التصريف".)س(: "التخليف" بدل: "التحلي

؛ 1/494: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/343: حسن المحاضرة، 188، 123: التحدث( ذكره السيوطي، 417)
، تاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/537: هدية العارفينوالبغدادي، 

دليل مخطوطات ألنبياء عن تشبيه )تسعية( األغبياء"؛ الخازندار، ، وفيه: "تنزيه ا1/656(: 11-10) 6ق
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م، وطبعة 1334هـ/1316. وطبع في مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر أباد، 107: السيوطي
م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي 1934هـ/1353؛ وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 1915هـ/1334ثانية، 

-1/359       م، ضمن )الحاوي للفتاوي:1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3ط الدين عبدالحميد،
، مكتبة دار العروبة، الكويت، 1(؛ وطبع بتحقيق: خالد عبدالكريم جمعة وعبدالقادر أحمد، ط376

 م. وسقط من )س(: "تنزيه"، وفي )س(: "األغنياء" بدل: "األغبياء".1988هـ/1408

    :هدية العارفين-؛ والبغدادي، 2/1115: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/121: تحدثال( ذكره السيوطي، 418)
. وفي )س(: "الثمة" بدل: 120: دليل مخطوطات السيوطي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: الخازندار، 1/540

 "الشمسية"، وفي )هـ(: "في" بدل: "من".

؛ 1/590: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/123: التحدث( ذكره السيوطي، 419)
، تاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/538: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وفي )ل(: "المواهب" بدل: "المذاهب". 108: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 656(: 11-10) 6ق
هـ(، تحقيق: محمد حسن، 560ح" ليحيى بن محمد بن هبيرة )ت وطبع مع كتاب "اإلفصاح عن معاني الصحا

 ل(. -)جـ  1م، جـ1996هـ/ 1417، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

. 1/535: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/67: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/121: التحدث( ذكره السيوطي، 420)
 "لي" بدل: "إلى".وفي )ل(: "الممتدين" بدل: "المهتدين"، وفي )س(: 

؛ 1/466: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/343: حسن المحاضرة، 214، 2/115: التحدث( ذكره السيوطي، 421)
، دار الدعوة، اإلسكندرية، 1. وطبع بتحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، ط1/537: هدية العارفينوالبغدادي، 

 ير" بدل: "تيسير".م. وفي المطبوع وحاجي خليفة والبغدادي: "تفس1983هـ/1403

؛ 1/839: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/388، شرح مقامات السيوطي: 2/115: التحدث( ذكره السيوطي، 422)
    6، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: بروكلمان، 1/539: هدية العارفينوالبغدادي، 

هـ؛ وطبع بتحقيق: 1325وطبع في الجزائر، . 113: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 649(: 10-11)
م؛ وطبع بتحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، 1983هـ/1403، دار الكتب العلمية، بيروت، 1خليل الميس، ط

 م.1984مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، 
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رد شهادة  أبي بكر وعمر، وهو جزء في ، وفيه: "إلقام الحجر لمن زكى سابّ 2/119: التحدث( ذكره السيوطي، 423)
 الرافضة" وفي )هـ(: "سرد" بدل: "رد"، وفي )ل(: "لشهاد" بدل: "شهادة"، وفي )س(: "الرفضة" بدل: "الرافضة".

؛ 2/1365: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/114: التحدث( ذكره السيوطي،  424)
، تاريخ األدب العربي، انظر: بروكلمان، . ومنه عدد من النسخ الخطية1/541: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 160: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 646(: 11-10) 6ق
 (.399-1/393م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3عبدالحميد، ط

دليل مخطوطات ؛ والخازندار، 2/1084: ف الظنونكش؛ وحاجي خليفة، 2/106: التحدث( ذكره السيوطي، 425)
م؛ وطبع 1947هـ/1366. وطبع بتعليق: علي سامي النشار، مطبعة السعادة، القاهرة، 160-159: السيوطي

م. وفي 1970في دار الكتب العلمية، بيروت، بال تاريخ؛ وطبع في مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر، القاهرة، 
 فن المنطق"، وسقطت من )ظ(: "مجلد".)س(: "معنى منطق" بدل: "

     :هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/343: حسن المحاضرة، 189، 179، 2/123: التحدث( ذكره السيوطي، 426)
(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه نسخة خطية بدار الكتب المصرية. انظر: بروكلمان، 1/539

 .115: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 648

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/2042: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 179، 2/126: التحدث( ذكره السيوطي، 427)
م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 1/543

-1/177              اوي:)الحاوي للفت م، ضمن1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3عبدالحميد، ط
، )هـ(، )ف(، )ش(، والمطبوع: "الجاني" ويبدو لي أنه تحريف. وسقط من )ظ(: كشف الظنون(. وفي 173

 "هدم... الباني"، وفي )ل(: "الباي"، وفي )س(: "الباقي" بدل: "الباني".

؛ 2/1019: نكشف الظنو؛ وحاجي خليفة، 1/343: حسن المحاضرة، 124: التحدث( ذكره السيوطي، 428)
 : "االنكار" بدل: "التكرار" ولعله صواب.كشف الظنون. وفي 1/539: هدية العارفينوالبغدادي، 

    : هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1976: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/126: التحدث( ذكره السيوطي، 429)
. وطبع في 664(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه نسخة خطية، انظر: بروكلمان، 1/543

، مطبعة 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353المطبعة المنيرية، القاهرة، 
 (.359-1/347م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378السعادة، القاهرة، 



 137 

 

 .1/540 :هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/342: حسن المحاضرة، 2/113: التحدث( ذكره السيوطي، 430)

؛ 2/995: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/342: حسن المحاضرة، 2/119: التحدث( ذكره السيوطي، 431)
 . وسقطت من )س(: "تحقيق"، وسقط من )ظ(: "المقر".1/539: هدية العارفينوالبغدادي، 

ن النسخ . ومنه عدد م1/540: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1124: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 432)
دليل مخطوطات ؛ الخازندار، 635(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيالخطية، انظر: بروكلمان، 

م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين 1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 246: السيوطي
(. وفي 86-2/81ي: م، ضمن )الحاوي للفتاو 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3عبدالحميد، ط

)س(: "الزرنية" وفي )ل(: "الزونبية" بدل: "الّزرنبية"، وفي )س(: "الزنية" وفي )ل(: "الزينية" بدل: "الزينبية" 
ْرنب وهو ضرب من النَّباِت طّيب الرائحة )لسان العرب: َزرنب(. ْرَنبيُة ِنسبة إلى الزَّ  وكلها تحريفات. والزَّ

. ومنه نسخة خطية، انظر: 1/542: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1658: نونكشف الظ( ذكره حاجي خليفة، 433)
 .464(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

. وطبع في المطبعة المنيرية، 1/541: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1235: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 434)
، مطبعة السعادة، القاهرة، 3محيي الدين عبدالحميد، طم؛ وطبع بتحقيق: محمد 1934هـ/1353القاهرة، 
(. وسقط من )ظ(: "وبرد... المحرر"، وفي )س(، 455-1/451م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378

 )ظ(: "مسئلة" بدل: "أسئلة".

انظر: . ومنه عدة نسخ خطية، 1/539: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/910: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 435)
. وطبع 115: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 613(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

، مطبعة 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353في المطبعة المنيرية، القاهرة، 
في )ظ(: "اللباس" وفي )س(: (. و 441-1/399م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378السعادة، القاهرة، 

 "الياس" بدل: "الباس"، وسقطت من )ظ(: "وكشف االلتباس"، وفي )س(: "فضرب" بدل: "في ضرب".

. والمختصر: هو الكتاب 1/543: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1731: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 436)
ليل بن إسحاق الجندي المالكي المتوفى سنة المعروف بـ"مختصر الشيخ خليل" في فروع المالكية، وهو خ

دليل . ومنه نسخة خطية بدار الكتب المصرية، انظر: الخازندار، 2/1628: كشف الظنون، انظر: »هـ767
 وفي )ظ(: "المقتصر" بدل: "المعتصر"، وفي )س(: "تحرير" بدل: "تقرير". 131: مخطوطات السيوطي
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. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: 1/536: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/237: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 437)
. وطبع 263: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 652(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

بتحقيق: فؤاد سيد، مجلة معهد المخطوطات العربية، القاهرة، الجزء األول من المجلد الرابع، مايو 
. وسقط من )ش(، )ظ(: "بذل... محمود"، وفي )ي(: "في جزء ابن 136-125هـ، ص1377م/شوال 1958

 محمود، وفي فن أصول... والتصوف، ثمانية عشر مؤلفًا".

     :كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 343: حسن المحاضرة، 158، 156، 2/110: التحدث( ذكره السيوطي، 438)
. ومنه عدد من 295: مكتبة الجالل السيوطياوي، ؛ الشرق1/542: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/597

دليل مخطوطات ؛ الخازندار، 665(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيالنسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 
هـ، وجمع الجوامع في أصول الفقه "لتاج الدين عبدالوهاب السبكي 1332. وطبع في البسفور، 127: السيوطي

 .1/59: كشف الظنونهـ( انظر: 771)ت 

. وفي )س(: "وشرحه"، وبعدها في 1/597: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/116: التحدث( ذكره السيوطي، 439)
 )ي(: "في مجلد".

. ومنه 2/1523: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/343: حسن المحاضرة، 2/116: التحدث( ذكره السيوطي، 440)
.  وسقطت من )ظ(: "شرح"، وفي )ظ(: 159: سيوطيدليل مخطوطات النسختان خطيتان، انظر: الخازندار، 

"يسمى الكوكب"، وفي )س(: "وشرح"، وفي )س(: "الوفاد" بدل: "الوقاد". والسخاوي هو: علم الدين علي بن 
. وفي )ف(: "نظم القلم" وهو 2/1524: كشف الظنونهـ. انظر: 643عبدالصمد السخاوي المتوفى سنة 

 تحريف.

؛ 1/408: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 1/344: حسن المحاضرة، 188، 2/113: التحدث( ذكره السيوطي، 441)
دليل مخطوطات . ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: الخازندار، 1/537: هدية العارفينوالبغدادي، 

 . وفي )ظ(: "في" بدل: "من".156: السيوطي

؛ 1/336: كشف الظنونليفة، ؛ وحاجي خ1/344: حسن المحاضرة، 2/113: التحدث( ذكره السيوطي، 442)
، تاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/536: هدية العارفينوالبغدادي، 

. وطبع بتحقيق: عبدالله بن محمد بن 155: دليل مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 671(: 11-10) 6ق
 م.1934الصديق، المطبعة اإلسالمية، القاهرة، 
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. ومنه عدد من النسخ الخطية، 1/537: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/494: كشف الظنونـره حاجي خليفة، ( ذك443)
: دليل مخطوطات السيوطي_؛ الخازندار، 642(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

ي الدين عبدالحميد، م؛ وطبع بتحقيق: محمد محي1934هـ/1353. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 156
 (.251-2/236              م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3ط

. وفي )ل(: "اللواح 1/542: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1569: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  ( 444)
 المشوقة" بدل: "اللوامع المشرقة".

     :هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1732: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/125: دثالتحذكره السيوطي،  ( 445)
. وفي )ل(: 131: دليل مخطوطات السيوطي. ومنه نسخة خطية بحضرموت، انظر: الخازندار، 1/543

 "المغتلي" بدل: "المعتلي" وهو تحريف.

. ومنه عدد من النسخ 1/543: رفينهدية العا؛ والبغدادي، 2/1859: كشف الظنونذكره حاجي خليفة،  ( 446)
. وطبع في المطبعة المنيرية، القاهرة، 673(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيالخطية، انظر: بروكلمان، 

، مطبعة السعادة، القاهرة، 3م؛ وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط1934هـ/1353
 وفي )ل(: "تطرق" بدل: "تطور".(. 343-1/335م، ضمن )الحاوي للفتاوي: 1959هـ/1378

: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/501: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 189، 2/122: التحدثذكره السيوطي،  ( 447)
؛ 657(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: بروكلمان، 1/536

م؛ 1934هـ/1353بع في المطبعة المنيرية، القاهرة، . وط108-107: دليل مخطوطات السيوطيالخازندار، 
م، ضمن 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3وطبع بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط

م. 1993(؛ وطبع بتحقيق: محمد زينهم محمد عزب، دار األمين، القاهرة، 460-2/437)الحاوي للفتاوي: 
 سقطت من )ظ(: "إمكان".وفي )س(: "الملك" بدل: "الحلك"، و 

    :هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/623: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 2/114: التحدثذكره السيوطي،  ( 448)
. وطبع مذياًل بكتاب 166: دليل مخطوطات السيوطي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: الخازندار، 1/538

تعليق: سامي النشار، دار الكتب العلمية، بال السيوطي "صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم"، 
 تاريخ.
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: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/488: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 190، 2/124: التحدث( ذكره السيوطي، 449)
. وطبع بتحقيق: 233: دليل مخطوطات السيوطي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: الخازندار، 1/537

(: كشف الظنونم. وفي )س(، )ل(، )ظ(: "تنبيه"؛ وفي )1995ار العلم والثقافة، القاهرة، محمد إبراهيم سليم، د
"تنبيه الغبي في تنزيه ابن عربي". وفي )س(: "الغني بتنزيه"، وفي )ظ(: "العربي" بدل: "عربي"، وفي )ف(: 

 "في تبرئة".

. ومنه عدد 1/536: دية العارفينه؛ والبغدادي، 2/2048، 767، 1/239: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 450)
. وفي )س(: "نامة ابن الفارس وهي 188: دليل مخطوطات السيوطيمن النسخ الخطية، انظر: الخازندار، 

التي أولها سابق..."، وسقطت: "وهي" من ظ، وسقط من )ي(: "وهي... طي"، وما بين الحاصرتين زيادة 
 .183تفردت بها )ف(، والبيت في ديوان ابن الفارض: 

: هدية العارفينوالبغدادي،  ؛ 1/77: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 192، 2/125: التحدث( ذكره السيوطي، 451)
. وطبع في دار الكتب 100: دليل مخطوطات السيوطي. ومنه عدة نسخ خطية، انظر: الخازندار، 1/535

: "يسمى... النساء"، م. وسقطت من )ل(: "يسمى"، وكتب في حاشية )ظ(1984هـ/1405العلمية، بيروت، 
 وسقط من )ف(: "تعالى... النساء".

. وفيه "دفع وقع األسى على 1/77: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 192، 2/125: التحدث( ذكره السيوطي، 452)
   (:علوم الحديث) الفهرس الشاملالنسا". ورسمت في )ف(، )هـ(: "االسا". ومنه عدة نسخ خطية انظر: 

 .114: دليل مخطوطات السيوطي؛ والخازندار، 2/857

؛ 2/1559: كشف الظنون؛ وحاجي خليفة، 198، 196، 195، 193، 2/125: التحدث( ذكره السيوطي، 453)
: دليل مخطوطات السيوطي. ومنه عدد من النسخ الخطية، انظر: الخازندار، 542: هدية العارفينوالبغدادي، 

 ف.. وفي )س(: "الجوهري" بدل: "الجوجري" وهو تحري128

. ومنه نسخ خطية كثيرة، انظر: 1/573: هدية العارفين؛ والبغدادي، 1/364: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 454)
؛ 1/339: الفهرس الشامل )الحديث النبوي(؛ 640(: 11-10) 6، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 
م؛ وطبع 1934هـ/1353اهرة، . وطبع في المطبعة المنيرية، الق155: دليل مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

م، ضمن )الحاوي 1959هـ/1378، مطبعة السعادة، القاهرة، 3بتحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط
، دار الكتب العلمية، بيرت، 1(؛ وطبع بذيل "إسبال الكسا علي النساء"، ط353-2/348للفتاوي: 
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لحل" بدل: "الجلساء"، وفي )ف(: "من م. وسقط من )ظ(: "تحفة... النساء"، وفي )س(: "ا1984هـ/1405
 النساء".

. وسقط من )ش(: "النكت... 259: هدية العارفين؛ والبغدادي، 2/1977: كشف الظنون( ذكره حاجي خليفة، 455)
 الجوامع"، وفي )ل(: "الثلث" بدل: "النكت"، وسقط من )س(: "وجمع الجوامع".

 
 

 ثَبت المصادر والمراجع

 :أحمد الشرقاوي إقبال

 م.1977، دار المغرب، الرباط، مكتبة الجالل السيوطي - 

 م( :1523هـ/930: محمد بن أحمد )ت ابن إياس

، تحقيق: محمد مصطفى، الطبعة الثالثة، بدائع الزهور في وقائع الدهور -
 م.1984الهيئة المصرية العامة، القاهرة، 

 :بروكلمان، كارل

نقله إلى العربية: حسن (. 11-10، القسم السادس )تاريخ األدب العربي -
 م.1995محمود إسماعيل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 :م(909هـ/297ذي، محمد بن عيسى )ت الترم
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 ، تحقيق: أحمد شاكر، دار إحياء التراث، بيروت، بال تاريخ.الجامع الصحيح - 

 :جميل بك العظم

، المطبعة ة فأكثرعقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفًا فمائ -
 هـ.1326األهلية، بيروت، 

 :م(1656هـ/1067حاجي خليفة )ت 

، مكتبة المثنى، بغداد، بيروت، بال كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - 
 تاريخ.

بنتلي، -، حرره مع ترجمة إلى الالتينية: غوْسَتاف فُلوغل، لندنكشف الظنون - 
 م.1852

 :م(855هـ/241، أحمد )ت ابن حنبل

، الطبعة الرابعة، المكتب اإلسالمي، بيروت، مسند اإلمام أحمد بن حنبل -
 م.1983

 الخازندار، أحمد؛ والشيباني، محمد:
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، الطبعة األولى، مكتبة ابن دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها -
 م.1983تيمية، الكويت، 

 :م(1282هـ/681ن، أحمد بن محمد )ت ابن خلكا

دار صادر، ، تحقيق: إحسان عباس، أنباء أبناء الزمانو ، وفيات األعيان - 
 م.1970بيروت، 

 :م(1539هـ/945شمس الدين محمد )ت  الداوودي،

 (.10134، مخطوط توبنجن، رقم )ترجمة السيوطي - 

 :الزرقاني، محمد عبدالعظيم

 م.1988، دار الفكر، بيروت، مناهل العرفان في علوم القرآن - 

 الزركلي، خير الدين:

 م.1978، الطبعة الرابعة، دار العلم للماليين، بيروت، األعالم - 

 :م(1496هـ/902مد بن عبدالرحمن )ت السخاوي، مح

 .ـه1355، مكتبة القدسي، القاهرة، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع - 
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 سمير الدروبي: 

م، 1993، مؤتة للبحوث والدراسات، "ترجمة الشعراني لشيخه السيوطي" - 
 الثامن، العدد السادس. المجلد

 م( :1505هـ/911السيوطي، جالل الدين عبدالرحمن )ت 

، تحقيق: اليزبث ماري سارتين، المطبعة العربية، القاهرة، التحدث بنعمة الله - 
 م.1972

، تحقيـق: محمد أبو الفضل حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - 
 م.1967لعربية، القاهرة، إبراهيم، الطبعة األولى، دار إحياء الكتب ا

، تحقيق وشرح: سمير الدروبي، الطبعة شرح مقامات جالل الدين السيوطي - 
 م.1989األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، دار ابن حزم، 1، دراسة وتحقيق: إبراهيم باجس، طالمنجم في المعجم - 
 م.1995بيروت، 

، المطبعة السورية ، حرره: فيليب حتينظم العقيان في أعيان األعيان - 
 م.1927األمريكية، نيويورك، 
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 م( :1528هـ/935الشاذلي، عبدالقادر )ت 

نسخة  ،بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جالل الدين السيوطي - 
 (.4436تشستربيتي، رقم )

 شاكر محمود عبدالمنعم:

 م.1978، وزارة األوقاف، بغداد، ابن حجر العسقالني ودراسة مصنفاته - 

 :م(1560هـ/968، أحمد بن مصطفى )ت كبرى زاده طاش

، دار الكتب 1ط مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم - 
 م.1985العلمية، بيروت، 

 :عبدالجبار عبدالرحمن

 م.1981، بغداد، ذخائر التراث العربي اإلسالمي - 

 :عبد العزيز السيروان

 م.1984الم الكتب، بيروت، ، ع1، طمعجم طبقات الحفاظ والمفسرين - 

 م( :1749هـ/1162العجلوني، إسماعيل بن محمد )ت 
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، كشف الخفا ومزيل اإللباس عما اشُتهر من األحاديث على ألسنة الناس -
 م.1983، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3أشرف على طبعه وتصحيحه: أحمد القالش، ط

 م(:1650هـ/1061الغزي، نجم الدين )ت 

، حققه وضبط نصه: جبرائيل سليمان ة بأعيان المئة العاشرةالكواكب السائر  -
 م.1979جبور، الطبعة الثانية، دار اآلفاق، بيروت، 

 :م(1234هـ/632ابن الفارض، عمر )ت 

: عبدالخالق محمود، عين للدراسات ديوان ابن الفارض، تحقيق ودراسة -
 م.1994والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 

 :م(1318هـ/718، محمد بن يعقوب )ت ديالفيروزآبا

 م.1986، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، القاموس المحيط - 

 :الكتاني، عبد الحي بن عبدالكبير

، باعتناء: إحسان عباس، الطبعة الثانية، دار فهرس الفهارس واألثبات -
 م.1982الغرب اإلسالمي، بيروت، 

 :م(888هـ/275ي )ت بن يزيد القزوينابن ماجه، محمد 
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، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، عيسى البابي الحلبي، سنن ابن ماجه -
 م.1972القاهرة، 

 :م(1311هـ/711ين محمد بن مكرم )ت ابن منظور، جمال الد

 م.1956، دار صادر، بيروت، لسان العرب - 

 :مؤسسة آل البيت

، المجمع م القرآن(الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )علو  -
 م.1989الملكي، عمان، 

الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط )الحديث النبوي الشريف  الفهرس -
 م.1992، المجمع الملكي، عمان، وعلومه ورجاله(

 :م(1228هـ/626ياقوت الحموي )ت 

 م.1977، دار صادر، بيروت، معجم البلدان -
 


