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 السيوطي ورسالته: "فهرست مؤلفاتي"
 )علوم اللغة والنحو والبالغة واألدب والتاريخ(

 
 أ.د. سمير الدروبي

 جامعة مؤتة/ قسم اللغة العربية
 

سبق لكاتب هذا البحث أن أنجز بحثًا بعنوان: السيوطي ورسالته "فهرست 
حول تبين  ، وقد تمحورت الدراسة في البحث المذكور*مؤلفاتي" )العلوم الدينية(

قيمة هذه الرسالة من جهة ما كتبه السيوطي نفسه عن مؤلفاته في العلوم الدينية، 
ثم تليت بنقد للدراسات السابقة في الموضوع، ومحاولة لتقدير قيمتها العلمية مع 
وصف تفصيلي لجميع نسخها المخطوطة، وقد ألحقت تلك الدراسة بالثبت الذي 

ي القرآن وعلومه والحديث والفقه وعلم األصول، صنعه السيوطي ألسماء مؤلفاته ف
 األول من الرسالة.القسم  والتصوف واألخالق، وهو ما يشكل

أما هذا البحثث الموسثوم بثث: " السثيوطي ورسثالته "فهرسثت مؤلفثاتي" )علثم اللغثة 
فإنثثثه يمثثثثل القسثثثم الثثثثاني مثثثن رسثثثالة السثثثيوطي  ،والنحثثثو والبالوثثثة واألدب والتثثثاري (

ي"، ولذا فإن الباحث حاول وضثع هثذه الرسثالة فثي هطارهثا المناسثب "فهرست مؤلفات
مثثن مسثثار حركثثة التثث ليف عنثثد العثثرب فثثي موضثثوع فهثثارث الكتثثب، وكشثثف البحثثث 

مثثثا وصثثثل هلينثثثا كثثثاماًل ومنفثثثردًا بذاتثثثه مثثثن يعثثثن تفثثثرد هثثثذه الرسثثثالة فثثثي موضثثثوعها ف
لرسثالة فثثي فهثارث المثؤلفين العثرب لمصثنفاتهم، وحثاول البحثثث أن يبثرز قيمثة هثذه ا

موضثثوعات فنثثون اللغثثة والنحثثو والبالوثثة واألدب والتثثاري  مثثن خثثالل الحثثديث عثثن 
 اإلشارات الواردة فيها.

وعالوة على ذلك فإن هذه الرسالة تبين مدى ارتبثاط السثيوطي ببيهتثه المصثرية 
مثثن جانثثب، وتكشثثف لنثثا عثثن مسثثاجالته ومعاركثثه العلميثثة مثثع كبثثار معاصثثريه مثثن 

باحثثثث أن هثثثذه الرسثثثالة   سثثثيما مثثثا تعلثثثق منهثثثا بفثثثن األدب لل ينجانثثثب آخثثثر. وتبثثث

                                                           

، 992-452م، ص4222هث/4142، 92، السنة 65. منشور في مجلة مجمع اللغة العربية األردني، العدد  *
 .411 -22م، ص4222هث/4191، 92، السنة 65والعدد 
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واإلنشاء يمكن أن يتخذ مفتاحًا للكشف عثن الجانثب الخفثي مثن شخصثية السثيوطي 
الفنان األديب المبدع، كما أنها تقدم لنا معلومات دقيقثة عثن موضثوعات كتبثه التثي 

مثا ينسثب هليثه شاع بين الباحثين خلط كبير في أمرها، وتنفي عن السيوطي كثيثرًا م
بثثاه وويثثره مثثن موضثثوعات السثثحر والشثثعوذة والطالسثثم التثثي ينثثزه قلثثم لفثثي موضثثوع ا

 السيوطي عن الخوض فيها وطرحها على عامة القراء.

كمثا اشثثتمل هثذا البحثثث علثى بيثثان أهميثة هثثذه الرسثالة فثثي علثم اللغثثة والتثثاري ، 
، وسثثبقه فثثي وقثثد تجلثثت هثثذه األهميثثة فثثي الكشثثف عثثن جوانثثب مثثن منهجيتثثه العلميثثة

ين والفقهاء وعلماء األصول، دثالت ليف في بعض الموضوعات، وت ثره بمناهج المح
وكشف البحث عن تحقيق صحة نسبة مؤلفاته هليثه ورد  مثا نحثل منهثا عليثه. وتبثين 
مثثثن خثثثالل الرسثثثالة الجانثثثب األدبثثثي فثثثي شخصثثثية السثثثيوطي الموسثثثوعية كاتبثثثًا فثثثي 

الرحلثثثثة والسثثثثيرة الذاتيثثثثة هضثثثثافة هلثثثثى معرفتثثثثه المقامثثثثة والموشثثثثل والرسثثثثالة األدبيثثثثة و 
 التاريخية الواسعة.

وألحثثثثق بالبحثثثثث القسثثثثم المخثثثثتص بفنثثثثون: اللغثثثثة والنحثثثثو والتصثثثثريف والمعثثثثاني 
والبيان والبديع والكتب الجامعة لفنون عديدة، وفثن األدب والنثوادر واإلنشثاء والشثعر 

شثارة هلثى  والتاري  من رسثالته "فهرسثت مؤلفثاتي" مقرونثًا بتحقيثق نسثبه كثل كتثاب، واا
طبعاتثثثه كافثثثة، والد لثثثة علثثثى مصثثثادر التعثثثرف علثثثى مخطوطاتثثثه، علمثثثًا بثثث ن هثثثذه 

 الرسالة كانت سبياًل للكشف عن كثير من األصول الخطية للكتب الواردة فيها.
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 "فهرست مؤلفاتي" بين كتب الفهارس عند العرب: منزلة رسالة السيوطي

لكبثرى لرسثالة السيوطي"فهرسثت مؤلفثاتي" يمكثن يبدو للباحثث أن هدراك القيمثة ا
الوقوف عليها من خالل معرفة طراهق المؤلفين العرب ومناهجهم فثي رصصثد نتثاجهم 

 الفكري والتعريف به.

 ويمكن القول: هن طراهقهم في توثيق مؤلفاتهم وتتبع آثارهم تظهر فيما ي تي:

وأجمعهثا "الفهرسثت"  أ_ الكتب المؤلفة فثي الفهثارث وموضثوعات العلثوم، وأشثهرها
م(، و"مفتثا  السثعادة ومصثبا  السثيادة فثي موضثوعات 221هث/211للنديم )ت

و"كشثثف الظنثثون عثثن أسثثامي  ،م(4651هثثث/251العلثثوم" لطثثار كبثثري زاده )ت
م(. 4565هثثث/4155)ت                     الكتثثب والفنثثون" لثثث حثثاجي خليفثثة 

القيمثثثثة العلميثثثثة فثثثثي ومثثثثل هثثثثذا النثثثثوع مثثثثن المصثثثثنفات علثثثثى درجثثثثة كبيثثثثرة مثثثثن 
التعريف بموضوعات العلوم والفنون عند العرب، والد لة علثى مثا ّصثن ف فيهثا 

 وأسماء مؤلفيها.

كتب التراجم العامة التي جمعت بين تراجم الشعراء والكتب والنحثويين والفقهثاء  -ب
والمفسثثرين والفالسثثفة واألطبثثاء وويثثرهم مثثن أربثثاب التصثثنيف، ووالبثثًا مثثا ّيسثثاق 

ث عن كتب الشخصية المترجم لها من خثالل سثرد أخبارهثا المختلفثة مثن الحدي
جانثثب، ويكثثون أول مصثثدر ّيعرنثثى بترجمثثة شخصثثية مثثا هثثو المصثثدر األسثثاث 

 .(4)من جانب أخر -مع هضافات طفيفة أحياناً  -لكتب التراجم التالية له

كتب الطبقات المخصصة للنحاة أو اللغويين أو األطباء أو الفقهاء أو  -ج
ال ، وهذا النوع من المصنفات أكثر هحاطة وشموً  … لحكماء أو المتصوفةا

في التعريف بكتب المؤلفين من كتب الترجم العامة، وذلك لمحاولة أصحاب 
هذه المصنفات اإلحاطة بكل جوانب الشخصية، ووضعها في هطار طبقتها، 

                                                           

ن حجر العسقالني، الدرر ، وقابل بما ورد عند اب1/966( انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات:4)
 بن فضل الله العمري(. ى)ترجمة أحمد بن يحي4/261الكامنة:
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ا أهل الش ن هبرازًا لمكانتها العلمية وتعريفًا بكتب المترجم له؛ لينتفع به
 .(4)والمختصون بذلك العلم

الكتثثب المفثثردة فثثي تثثراجم العلمثثثاء واألدبثثاء، مثثثل: "التعريثثف بالقاضثثي عيثثثاض"  -د
الثثذي ألفثثثه ولثثثده أبثثثو عبداللثثثه محمثثثد، وعقثثثد فيثثثع بابثثثًا لتسثثثمية مؤلفاتثثثه، والتعريثثثف 

 .( 9)وما تركه في مبيضته ،بموضوعاتها وعدد أجزاهها، وما أكمل منها

ل المرصثثدة لسثثرد مؤلفثثات أحثثد مشثثاهير األعثثالم، مثثثل رسثثالة البيرونثثي الرسثثاه -هثثث
م( التي وضعها في مؤلفات أبثي بكثر محمثد بثن زكريثا الثرازي 4161هث/119)ت
، (2)م( ووسثثثثمها بثثثثث:" فهرسثثثثت كتثثثثب محمثثثثد بثثثثن زكريثثثثا الثثثثرازي"269هثثثثث/242)ت

م، الذي 4911هث/625               سنة ىو"فهرست كتب ابن الجوزي" المتوف
أل فثثه مجهثثول، وعلثثى الثثروم مثثن أن هثثثذا الفهرسثثت   يشثثتمل علثثى مؤلفثثات ابثثثن 
الجثوزي كلهثا ه  أنثه جثثاء مبوبثًا علثى النحثو افتثثي: التفسثير واألصثول والحثثديث 
والفقثثه والعربيثثة والمناقثثب، ومشثثتماًل علثثى ذكثثر عثثدد أجثثزاء كتبثثه ومجلثثداتها، ممثثا 

ابثثثثثثن الجثثثثثثوزي  ينبثثثثثثع عثثثثثثن معرفثثثثثثة دقيقثثثثثثة لصثثثثثثاحب هثثثثثثذا الفهرسثثثثثثت بمؤلفثثثثثثات
 .(1)وموضوعاتها، وربما كان واضع هذا الفهرست واحدًا من تالميذه

                   ومثل هذا النمط من الرساهل: رسالة ابن قيم الجوزية
م( الموسومة بث"أسماء مؤلفات ابن تيمية" التي ألفها بناء على 4261هث/564)ت

لحا  من محبي العلم والسنة ن قيم الجوزية في مقدمة هذه كما يقول اب -روبة واا
و  سيما أن ابن قيم الجوزية تلميذ وفي  لشيخه ابن تيمية وكانت  -الرسالة

ؤلفات شيخه لطول مالزمته له، وقد أجازه بنقل مؤلفاته وبثها ممعرفته دقيقة ب
                                                           

 )ترجمة ابن سينا( 162-165. انظر: ابن أبي أصيبعة، عيون األنباء في طبقات األطباء:4

 .441-446. انظر: ابن عياض، التعريف بالقاضي عياض:9

 .2/414سالم:اإل. انظر: شاخت وبوزوث، تراث 2

ناجية عبدالله هبراهيم: "ابن الجوزي"فهرست كتبه"، مجلة المجمع العلمي العراقي، الجزء الثاني  . انظر:1
. وانظر خبر 91-4م:ص4211هث، نيسان 4111من المجلد الحادي والثالثين، جمادى األول 

عيون األنباء في طبقات  :ف ثبته في ةفهرست كتب ابن الهيثم الذي وجده ابن أبي أصيبع
 .651-662األطباء:
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بين الناث. وقد قسم ابن قيم الجوزية فهرسته الذي صنعه لمؤلفات شيخه هلى: 
القواعد والفتاوي والكتب الفقهية والوصايا واإلجازات التفسير واألصول و 

 .(4)والرساهل

ووير خاٍف أن مثل هذا النوع من الرساهل التي يصنفها التالميذ في سرد 
أسماء أثار أشياخهم على درجة كبيرة من الدقة واألهمية؛ ألن والب هذه 

خهم وأجازوهم المصنفات مما رآه التالميذ وعاينوه ب نفسهم، أو قرؤوه على أشيا
 بروايته.

الذاتيثثثثة  هممسثثثثارد الكتثثثثب التثثثثي ذكرهثثثثا المصثثثثنفون ألنفسثثثثهم مثثثثن خثثثثالل تثثثثراجم -و
 المودعة في مصنفاتهم األدبية أو التاريخية، أو أثبات مؤلفثاتهم التثي جثاءت فثي

 سياق تراجمهم الذاتية في رساهل أو كتب مستقلة.

مثال جيد على هذا ويبدو أن ما صنعه الجاحظ في مقدمة كتابه "الحيوان" 
النوع من المسارد التي وضعها المصنفون ألنفسهم في وضون كتبهم، حيث 
عرفنا الجاحظ ب سماء العديد من مصنفاته وموضوعاتها مع أنها جاءت في 
لق  موضع الرد على خصم له عاب كثيرًا من كتبه، يقول:" وعبتص كتابي في خص

هة، وعبت كتابي في القول في القرآن، كما عبتص كتابي في الرد  على المشب  
أصول الّفتيا واألحكام، كما عبت كتابي في ا حتجاج لنظم القرآن ووريب ت ليفه 

، ولعل فيما فيما ذكره الجاحظ (1)وبديع تركيبه، وعبت معارضتي للزيدية..." 
وصدره يقول:" عبت وعبتني" حيلة فنية ابتدعها الجاحظ ترويبًا للقارئ في 

التي كان ينزلها منزلة الولد، وحماية لها من هوارات  الوقوف على كتبه
 المغيرين.

                                                           

 .21-2. انظر: ابن قيم الجوزية، أسماء مؤلفات ابن تيمية:4

 .49-4/2، وانظر: 4/2. انظر الجاحظ، الحيوان:  1
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م( مثن المثؤلفين 4955هثث/ 556وّيعد  أبثو شثامة المقدسثي المثؤرد الدمشثقي )ت
الذين ترجموا ألنفسثهم فثي تثواريخهم، ه  أن ترجمتثه جثاءت مثوجزة، وحديثثه عثن 

ء هثثثذه ، تالهثثثا بمنظومثثثة تجمثثثع بعثثثض أسثثثما( 2)كتبثثثه لثثثم يتجثثثاوز صثثثفحة واحثثثدة
 المصنفات.

م( ذاكثرًا أسثماء تيليفثه فثي 4251هثث/ 555)ت (3)وقفا أثره لسان الدين الخطيب
ترجمته الذاتية المودعة في كتابه "اإلحاطة في أخبثار ورناطثة" والسثيوطي كتثب 
لنفسثثه ترجمثثة ذاتيثثة مثثوجزة سثثاقها فثثي كتابثثه "حسثثن المحاضثثرة" وقثثد ضثثمت هثثذه 

 .(4)الترجمة كثيرًا من أسماء مصنفاته

هذا وقد اشتملت بعض السير الذاتية عند العرب سواء أكانت رسثالة قصثيرة أم 
كتابًا مطوً  على هثبات ب سماء مصنفات مؤلفيهثا، كرسثالة ابثن الهيثثم التثي ذكثر 
فيهثا عثددص مثثا صثنفه فثثي العلثوم الرياضثثية، وعثدد مثثا صثنفه فثثي العلثوم الطبيعيثثة، 

ومثثن السثثير الذاتيثثة المطولثثة كتثثاب  . (5)ه  أنثثه لثثم يثثذكر أسثثماء جميثثع مصثثنفاته
هياها السيوطي "التحدث بنعمة الله" الذي عقد فيه فصاًل ألسماء مصنفاته مرتبًا 

، وكتثثثثثاب ابثثثثثن طولثثثثثون الصثثثثثالحي ( 1)وفقثثثثثًا لقيمتهثثثثثا العلميثثثثثة مثثثثثن وجهثثثثثة نظثثثثثره
م( الموسثوم بثث" الفلثك المشثحون فثي أحثوال محمثد بثن طولثون" 4615هث/262)ت

 .(2)ترتيبًا ألفباهياً  الذي رتب فيه مؤلفاته
وبنثثثاء علثثثى العثثثرض السثثثالف فثثثي التعريثثثف بمنثثثاهج العثثثرب وطثثثراهقهم فثثثي ذكثثثر 

فثثثإن رسثثثالة السيوطي"فهرسثثثت مؤلفثثثاتي" ّتعثثثد مثثثن  ،أسثثثماء مؤلفثثثاتهم والتعريثثثف بهثثثا
المؤلفثات النثادرة فثي هثذا البثاب، ولثم يقثثف كاتثب هثذه السثطور علثى رسثالة تشثثبهها 

                                                           

. وذكر أبو شامة ما نصه:"وقد نظم أحد الفضالء 21. انظر: أبو شامة المقدسي، تراجم رجال القرنين: 9
 بعض هذه المصنفات في أبيات كتبها فقال..."

 .159 -1/162الدين بن الخطيب، اإلحاطة في أخبار ورناطة: انظر: لسان . 3
 .211 -4/222. انظر: السيوطي، حسن المحاضرة: 1
 .661 -669. انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء: 5
 .425-9/416. انظر: السيوطي، التحدث بنعمة الله: 1

 .419-52ولون:. انظر: ابن طولون الصالحي، الّفلك المشحون في أحوال محمد بن ط2
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ي، مثثثع أن هثثثذا الضثثثرب مثثثن التصثثثنيف كثثثان فثثثي موضثثثوعها سثثثوى رسثثثالة البيرونثثث
م لوفثثثًا لثثثدى العثثثرب مثثثن خثثثالل حركثثثة النقثثثل والترجمثثثة التثثثي نشثثثطت هبثثثان العصثثثر 
العباسثثثي، وخثثثالل القثثثرنين الثثثثاني والثالثثثث الهجثثثريين عنثثثدما قثثثام حنثثثين بثثثن هسثثثحاق 

م( بنقثثثثثثل كثيثثثثثثر مثثثثثثن مؤلفثثثثثثات حكمثثثثثثاء اليونثثثثثثان، ومنهثثثثثثا كتثثثثثثاب 152هثثثثثثث/951)ت
أن يصثثف الكتثثب التثثي  الكتثثاب سثثت، وورضثثه فثثي هثثذاجثثالينوث:"بينكث وهثثو الفهر 

وضعها، وما ورضه في كل  واحٍد منها، وما دعاه هلى وضعه، ولمن وضعه، وفي 
 المقالثثة األولثثى ذكثثر فيهثثا كتبثثه فثثي الطثثب، وفثثي أي حثثد  مثثن سثثنه. وهثثو مقالتثثان:

 .(3)المقالة الثانية كتبه في المنطق والفلسفة والبالوة والنحو"
ه  هنثه لثم يجعلهثا مسثتقلة  ،قيمة رسالة البيروني علميًا وتاريخياً وعلى الروم من 

بنفسها أو قاهمة بثذاتها، بثل جثاءت لحقثًا برسثالته المسماة:"فهرسثت كتثب محمثد بثن 
ث ج علثى ر  زكريا الرازي"، فبعد أن تحدث عن الرازي ومصنفاته في صفحتين تقريبًا عص

بي بكثر فثإني أختمثه بمثا شثاهدتك ذكر مؤلفاته قاهاًل:" وكما افتتحت كالمي بكتب أ
وقتًا تطلب من ي من أسماء الكتب التي اتفق لي عملها هلى تمام سنة سبع وعشرين 

، وأشثثثار البيرونثثثي فثثثي  ( 4)…"وقثثثد تثثثم مثثثن عمثثثري خمثثثث وسثثثتون سثثثنة وأربعماهثثثة
رسثثثالته المثثثذكورة آنفثثثًا هلثثثى عثثثدد أوراق رسثثثالته وكتبثثثه، ورتبهثثثا وفقثثثًا لموضثثثوعاتها: 

ل الثثبالد والحسثثاب والشثثعاعات واف ت واألزمنثثة والمثثذنبات والثثذواهب األزيثثاج وأطثثوا
 ال .…وأحكام النجوم والعقاهد

واحثثدة مثثن الرسثثاهل  -فيمثثا أعلثثم -فثثإن رسثثالة السثثيوطي ،وت سيسثثًا علثثى مثثا سثثبق
القليلثثثثثة المتسثثثثثمة بثثثثثالتفرد فثثثثثي موضثثثثثوعها، والتثثثثثي أفردهثثثثثا الكتثثثثثاب بالعربيثثثثثة ألسثثثثثماء 

مثثة هثثذه الرسثثالة أن السثثيوطي كتبهثثا فثثي السثثنوات األخيثثرة مصثثنفاتهم، وممثثا يزيثثد فثثي قي
من حياته العلمية الحافلة باإلنتاج العلمي الخصب من جانب، وقرهت عليه من جانب 

م(:"وفثي آخثر األمثر بثالقرب مثن 4691هثث/226آخر وهو ما يذكره تلميثذه الشثاذلي )ت
رأيثه علثى هبقاههثا  سثتقروفاته قرأت عليه الفهرسة)كذا( المتضمن ألسماء مؤلفاته التي ا

ظهارهثثثا ونشثثثرها، وهثثثي قريثثثب مثثثن نحثثثو سثثثتماهة مؤلثثثف، وأجثثثازني رحمثثثة اللثثثه لروايثثثة  واا
 ،لنا أن السيوطي تراجع عن بعثض مثن كتبثه ّيبين . ونص الشاذلي السالف(1)جميعها"

                                                           

 سثثحاق، رسثثالة حنثثين ه؛ وانظثثر: حنثثين بثثن 421. ابثثن أبثثي أصثثيبعة، عيثثون األنبثثاء فثثي طبقثثات األطبثثاء:3
، وعنثثثده:"فينكث" 461فثثثي ذكثثثر مثثثا تثثثرجم مثثثن كتثثثب جثثثالينوث:  ىبثثثن هسثثثحق هلثثثى علثثثي بثثثن يحيثثثا

 بدل:"بينكث" الواردة عند ابي أبي أصيبعة.

، وقد جاءت رسثالته" فهرسثت كتثب محمثد بثن زكريثا xxxxخالية:. البيروني، افثار الباقية عن القرون ال4
 الرازي" في مقدمة هذا المصدر.

 .22. الشاذلي، بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جالل الدين: ورقة: 1
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هما لضعف قيمتها العلمية وبخاصة مثا أل فثه فثي مرحلثة الطلثب، أو أنثه ضثم ن مثا فيهثا 
لفهرسثثثت  هومثثثات فثثثي كتثثثب أخثثثرى أونثثثت عنهثثثا مثثثن ناحيثثثة، وأن ت ليفثثثمثثثن أفكثثثار ومعل

مؤلفاتثه دليثل علثى تقثديره لقيمتهثا العلميثة وحرصثثه علثى شثيوعها وذيوعهثا مثا بثين قثثراء 
عصره وويرهم من قراء العصور الالحقة بعد تعريفهم بموضوعاتها وقيمتها العلمية من 

 ناحية أخرى.
 في علوم اللغة  واألدب والتاريخ:أهمية رسالة السيوطي"فهرست مؤلفاتي" 

هن رسثثالته "فهرسثثت مؤلفثثاتي" سثثيما مثثا تعلثثق منهثثا بفثثن اللغثثة والنحثثو والتصثثريف  -أولا 
يشثثير بوضثثو  هلثثى منهجيثثة السثثيوطي، ويبثثرز ذلثثك مثثن خثثالل تعريفثثه بثالثثثة مثثن 

 أمهات كتبه:
 "المزهر في علوم اللغة، علم اخترعّته ولم أسبق هليثه، وهثو خمسثون نوعثًا مثن -

 .(2)نمط أنواع علوم الحديث"
سبق هليه، كل قسم مؤلف مستقل له خطبة واسم، أ"األشباه والنظاهر"، لم   -

 .(3)هو األشباه والنظاهر" هومجموع
 .(4)"ا قترا  في أصول النحو وجدله، على نمط أصول الفقه"  -

فالسثثيوطي يشثثير فثثي كتابثثه األول هلثثى تطبيثثق مثثنهج علمثثاء الحثثديث فثثي دراسثثته 
وأنه السابق والمخترع لهذا العلم، ويزيد قولثه فثي مقدمثة "مزهثره" األمثر وضثوحًا:"  للغة،

هثثثذا علثثثم شثثثريف ابتكثثثرت ترتيبثثثه، واخترعثثثت تنويعثثثه وتبويبثثثه؛ وذلثثثك فثثثي علثثثوم اللغثثثة 
 .(5)…"إلبداعوأتيت فيها بعجاهب ووراهب حسنة اوأنواعهثثا، وشثثروط أداههثثا وسثثماعها، حاكيثثّت بثثه علثثومص الحثثديث فثثي التقاسثثيم واألنثثواع، 

 -يعنثثي هشباه والنظاهر" الذي اد عى سبقه هليه فإنثألأما في كتابه الثاني وهو" ا
المثثنهج الثثذي اتبعثثه فثثي ترتيثثب هثثذا الكتثثاب وتبويبثثه، وهثثومنهج الفقهثثاء، –بثثل شثثك 

ويتضل ذلك من خالل تسثمية الكتثاب بثث"األشباه والنظثاهر" وهثي تسثمية شثاعت بثين 
الصريل على أنه قصد أن يسثلك:"بالعربية سثبيل الفقثه  ، ومن خالل نصه( 4)الفقهاء

، ووصثثفه لبشثثباه (9)فيمثثا صثثنفه المتثث خرون فيثثه وألفثثوه مثثن كتثثب األشثثباه والنظثثاهر"
أل فه في الفقه، فإنه جامع ألكثثر  الذي والنظاهر ب نه:"يشبه كتاب القاضي تاج الدين

                                                           

 .91. السيوطي، فهرست مؤلفاتي: 2

 .95. المصدر السابق:3

 .95. السيوطي، فهرست مؤلفاتي: 4

 .4/4م اللغة وأنواعها:. السيوطي:المزهر في علو  5

 .411-4/21. انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون:4

 .4/1.السيوطي، األشباه والنظاهر:9
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ة علثثثى حثثثروف قواعثثثده مرتبثثث أناألقسثثثام، وصثثثدره يشثثثبه كتثثثاب الزركشثثثي مثثثن حيثثثث 
 .(2)المعجم"

 ،أما كتابه الثالث فإن عبارته صريحة في أنه نسج على منوال علماء األصول
فثي علثم لثم أسثبق هلثى ترتيبثه، ولثم …هذ يقول في مقدمته:"هثذا كتثاب وريثب الوضثع

ّأتقثثدم هلثثى تهذيبثثه، وهثثو أصثثول النحثثو الثثذي هثثو بالنسثثبة هلثثى النحثثو ك صثثول الفقثثه 
 .(1)بالنسبة هلى الفقه"

و  تقتصثثثر قيمثثثة نثثثص" فهرسثثثت مؤلفثثثاتي" علثثثى هشثثثارات السثثثيوطي هلثثثى تثثث ثره 
بمنثثثاهج المثثثدثين والفقهثثثاء وعلمثثثاء أصثثثول الفقثثثه فحسثثثب، بثثثل نجثثثد هيمثثثاءات أخثثثرى 
وتعليقثثثات نافعثثثة علثثثى كثيثثثثر مثثثن مؤلفاتثثثه تثثثدل علثثثثى جوانثثثب أخثثثرى مثثثن منهجيتثثثثه 

 العلمية، أهمها:
بثثاء، مثثثل ألفيتثثه المسثثماة شثثرحه لمؤلفاتثثه ومؤلفثثات ويثثره مثثن العلمثثاء واألد -

بثثث"عقود الجمثثان فثثي المعثثاني والبيثثان" التثثي قثثام بشثثرحها فثثي مؤلثثف دعثثاه بثثث 
ة" التي شرحها في كتابه "هتمام الدراية لقراء يورسالته: "النقا ( 6)"حل  العقود"

قبثال طثالب العلثم (5)ة"يالنقا ، ولعل تصثدره للتثدريث واإلفثادة مثدة طويلثة، واا
هلثى شثر  كتبثه توضثيحًا للسثاهلين، وروبثة فثي البسثط  هو الذي دفعه ،عليه

م( فثثثثي 4499هثثثثث/645والتوسثثثثع واإلحاطثثثثة. وشثثثثر  منظومثثثثة الحريثثثثري )ت
 .(4)لحة اإلعراب"النحو الموسومة بث" مّ 

لمؤلفاتثثثه أو مؤلفثثثات افخثثثرين، فقثثثد أل ثثثف "حسثثثن المحاضثثثرة" فثثثي  هاختصثثثار  -
. ومثثثن ( 9)"ةدثالثثثثة أجثثثزاء، ثثثثم قثثثام باختصثثثاره فثثثي جثثثزء واحثثثد سثثثماه الزبرجثثث

                                                           

 ، وتاج الدين المذكور في النص هو تاج الدين السبكي.4/5. المصدر السابق:2

نبثاري . وقول السيوطي هذا رد  عليه؛ ألن أبا البركات األ45. السيوطي، ا قترا  في علم أصول النحو:1
هث( هثو أول مثن أل ثف فثي هثذا البثاب:"اإلعراب فثي جثدل اإلعثراب" و"لمثع األدلثة فثي أصثول 655)ت

 النحو" وقد اتك  عليهما السيوطي في كتابه "ا قترا  في علم أصول النحو".

 .29. السيوطي، فهرست مؤلفاتي:6
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م( فثثثثثثي 4952هثثثثثثث/559 بثثثثثثن مالثثثثثثك )ت( 2)اختصاراته:"اختصثثثثثثار األلفيثثثثثثة"
الثثذي اختصثثثر فيثثه منظومثثثة  ( 1)سثثتماهة وثالثثثين بيتثثثًا، و"مختصثثر الملحثثثة"
 الحريري في النحو في عشرين ومهة بيت.

كتابثثة الحواشثثي علثثى مصثثنفات ويثثره، مثثثل حاشثثيته علثثى شثثر  التصثثريف   -
، وكتثثثب حاشثثثية علثثثى شثثثر  األلفيثثثة  بثثثن (6)ف"للتفتثثثازاني وسثثثم اها "الترصثثثي

 .(5)عقيل ودعاها "السيف الصقيل"

فثثي كتابثثه "تثثاري  العمثثر"  هكتابثثة الثثذيول علثثى كتثثب افخثثرين، مثثثل صثثنيع  -
مثثر وهثثو ذيثثل كتبثثه علثثى كتثثاب ابثثن حجثثر العسثثقالني الموسثثوم بثثث "هنبثثاء الغص 

 .(5)الّعمر" أبناء ب نباء

يوطي "فهرست مؤلفاتي" وبخاصة ما تعلق يستطيع القارئ لرسالة الس -ثانياا 
منها بفن األدب والنوادر واإلنشاء وفن التاري  أن يالحظ مدى ارتياط السيوطي 

نسانًا  ،وحضارة وعلمًا وأدباً  ،ً بييهته، ومقدار تعلقه بإقليم مصر أرضًا وتاريخا واا
دارة وعمراناً  فيه المماليك سيما في ذلك العصر الذي حكم  ،ونباتًا وآثاراً  ،وحكمًا واا

وقر بوا كثيرًا من علماء العجم، أو من الطارهين على أرض مصر والوافدين  ،مصر
 وويرهم. ةعليها من شاميين وأندلسيين ومغاربة وزيالعة وتكارر 

لثثثثثثه مثثثثثثن معرفثثثثثثة موسثثثثثثوعية مثثثثثثاإلقليم مصثثثثثثر مثثثثثثن  وقثثثثثثد أدرك السثثثثثثيوطي بمثثثثثثا
المحاضثثرة" يقثثول: يمثثاًء لطيفثثًا فثثي مقدمثثة "حسثثن هالخصوصثثية، وقثثد أومثث  هلثثى ذلثثك 

"الحمد لله الذي فاوت بين العباد، وفض ل بعض خلقه على بعض حتى في األمكنة 

                                                           

 .4/469كشف الظنون: ة:. وانظر: حاجي خليف91المصدر السابق: .2

 .9/4145. وانظر: حاجي خليفة، كشف الظنون:95. المصدر السابق 1

 .21. المصدر السابق:6

 .95. المصدر السابق:5

 .12. المصدر السابق:5
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، ثثثم يقثثول: " هنثثه لثثيث مثثن بلثثد فيثثه شثثع وريثثب ه  وفثثي مصثثر شثثبهه أو ( 4)والثثبالد"
، بثثل ( 9)مثلثثه، ثثثم تفضثثل مصثثر علثثى البلثثدان بعجاهبهثثا التثثي ليسثثت فثثي بلثثد سثثواها

من اللطاهف أن شرط المبعوثين على رؤوث القثرون وصل به األمر هلى القول: " و 
، ويقصثثد بلفظثثة "المبعثثوثين" األهمثثة المجتهثثدين المجثثددين لبمثثة أمثثر ( 2)مصثثريون"

 دينها أمثال: الشافعي وابن دقيق العيد وويرهم.

 ويالحظ أن مظاهر عناية السيوطي بإقليم مصر قد تجلت فيما ي تي:

حاضرة"، وكتابة تاري  لمدينة كتابة تاري  شامل لمصر وهو "حسن الم -
علمًا ب ن السيوطي لم يسافر  أسيوط" أسيوط وسمه بث "المضبوط في أخبار

هلى أسيوط وهي مدينة آباهه وأجداده ، ه  أنه كتب تاريخًا لها وفاًء 
 وسمه ، وأل ف رسالة في األهرام، وتاريخًا لجزيرة الروضة بمصر( 1)لذكرهم

ضة محل هقامته وسكناه، وربما كان قوله في ، والرو ( 6)بث "كوكب الروضة"
نعت هذا التاري  داً  على تعلقه الشديد ب رض مصر التي لم يغادرها سوى 
مرة واحدة في حياته وذلك ألداء المفروضة والمجاورة عند البيت العتيق، 

 يقول:
 دقثثثثثثثثثثثثثثثت معثثثثثثثثثثثثثثثاٍن بثثثثثثثثثثثثثثثه عزيثثثثثثثثثثثثثثثزه
 (4)مثثثثثثثثن حسثثثثثثثثنها روضثثثثثثثثة وجيثثثثثثثثزه

 

 كتثثثثثثثثثثثثثثثابي الكوكثثثثثثثثثثثثثثثب المفثثثثثثثثثثثثثثثد ى
ثثثثثثثثثثثثثثثتصهاه تحكثثثثثثثثثثثثثثثيألفاظثثثثثثثثثثثثثثثه المّ   شر

 
ت ليف األجزاء المفردة في أشهر وأهثم الجوامثع والمثدارث والزوايثا والخوانثق  -

القاهمة بمصر حتى عصر السيوطي، مثل: "جزء في جامع عمرو" و"جثزء 
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فثي جثامع ابثن طولثون" و"جثزء فثثي المدرسثة الصثالحية" و"جثزء فثي الزوايثثة 
 .(9)الخشابية" و"جزء في الخانقاه الصالحية"

ث، هما: "الرحلة الفيومية" و"الرحلة ثالصر برحلتين من رحالته الخصص م  -
 .(2)الدمياطية"

وظ ف ما تنبته أرض مصر من رياحين وخضروات، وما تكن ه من معادن   -
جراء الحوار علثى ألسثنتها هوأحجار ثمنية توظيفًا فنيًا في مقاماته سواء في 

بثثث "الزمرديثثة"        أو تسثثميتها، فعلثثى سثثبيل المثثثال وسثثم هحثثدى مقاماتثثه 
وهثثو كمثثا يثثذكر نقثثاًل عثثن الكنثثدي: "بمصثثر معثثدن الزمثثرد، ولثثيث فثثي الثثدنيا 

 .(1)زمرد ه  معدن بمصر، ومنها يحمل هلى ساهر الدنيا"
أفثثثثثثراد تثثثثثثراجم مخصوصثثثثثثة ألعيثثثثثثان المصثثثثثثريين ومشثثثثثثاهيرهم مثثثثثثن علمثثثثثثاء   -

ومتصثثوفة وخلفثثاء، مثثثل "المكنثثون فثثي ترجمثثة ذي النثثون" و"ترجمثثة شثثيخنا 
وهثثو يقصثثد بثثذلك بنثثي العبثثاث ( 6)قينثثي" و"رفثثع البثثاث عثثن بنثثي العبثثاث"البل

 في عصره.

ومما يجدر التنبثه عليثه أن اهتمثام السثيوطي بموطنثه مصثر، والتفاتثه هليهثا فثي 
رساهله وكتبه   يدل على عصبية ألرض مصر؛ ألن ذلك ا هتمثام كثان جثزءًا مثن 

 ،نثثه يثثرد  عظمثثة بثثالده فثثي عصثثرهجوانبثثه العلميثثة الكثيثثرة المتنوعثثة مثثن جانثثب، كمثثا أ
ألنهثا صثارت مقثثرًا ودارًا إلقامثة خلفثثاء بنثي العبثثاث بعثد أفثثول نجمهثم مثثن بغثداد مثثن 

 .(4)جانب آخر

وبخاصثثة مثثا تعلثثق منهثثا بفثثن  –هن رسثثالته" فهرسثثت مؤلفثثاتي"  :يمكثثن القثثول -ثالثاااا 
يحثثة ّتعثد سثجاًل دقيقثًا لمثا أبدعتثه قر  -األدب واإلنشثاء الثذي تضثمن نثثره وشثعره

                                                           

 .11-15. انظر: السيوطي، فهرست مؤلفاتي :9

 .12. انظر: المصدر السابق:2

 .9/295.  السيوطي، حسن المحاضرة:1

 .11، 15هرست مؤلفاتي:. انظر: السيوطي، ف6

 .9/21اضرة:ح. انظر: السيوطي، حسن الم4
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السثثثيوطي فثثثي وقاهعثثثه ومسثثثاجالته العلميثثثة واألدبيثثثة مثثثع كبثثثار معاصثثثريه ممثثثن 
ناصثثبوه العثثداء، منكثثرين عليثثه دعثثاواه العلميثثة وبخاصثثة ادعثثاؤه األعلميثثة وأنثثه 
أعلثثثم أهثثثل عصثثثره، وادعثثثاؤه أنثثثه المجثثثدد والمجتهثثثد علثثثى رأث الماهثثثة التاسثثثعة، 

مثثثن القيمثثثة العلميثثثة أنكثثثروا عليثثثه كثيثثثرًا مثثثن فتاويثثثه ووضثثثوا  موفثثثوق ذلثثثك فثثثإنه
 .(9)لكتبه

فثثثإن الحمثثثالت اإلعالميثثثة المكثفثثثة التثثثي شثثثنها خصثثثومة  ،وزيثثثادة علثثثى ذلثثثك
بثثل تعثثدت ذلثثك هلثثى محاربتثثه فثثي  ،عليثثه لثثم تقثثف عنثثد حثثد  الثثردود العلميثثة عليثثه

رزقثثثثه، فقطعثثثثوا راتبثثثثه طمعثثثثًا فثثثثي خضثثثثوعه لهثثثثم، وانقيثثثثاده ألهثثثثواههم، وامتثثثثدت 
فثثي آخثثر  -م(4126هثثث/214تبثثاي )تدساهسثثهم هلثثى هيغثثار صثثدر السثثلطان قاي

، ووصثثل األمثثر بالسثثلطان طومثثان ( 2)عليثثه، واتهامثثه ب نثثه عثثاص ألمثثره -أيامثثه
م( أن طلثثثب السثثثيوطي ليفتثثثك بثثثه، فثثثاختفى طيلثثثة مثثثدة 4611هثثثث/215بثثثاي )ت

 .(1)تزد على بضعة أشهرلم سلطنته القصيرة التي 

دها اضثطرامًا، أما أشد  هذه الخصومات السيوطية ضراوة، وأكبرها نارًا، وأش
            وأطولهثثثثثثثثثثثثثثثثثا عهثثثثثثثثثثثثثثثثثدًا، فقثثثثثثثثثثثثثثثثثد كانثثثثثثثثثثثثثثثثثت مثثثثثثثثثثثثثثثثثع برهثثثثثثثثثثثثثثثثثان الثثثثثثثثثثثثثثثثثدين الكركثثثثثثثثثثثثثثثثثي

م( الثثذي كثثان همامثثًا للسثثلطان وبيثثده تثثدريث عثثدد كبيثثر مثثن 4645هثثث/299)ت
 مشيخات المدارث.

وقثثثد سثثثرد السثثثيوطي فثثثي "فهرسثثثت مؤلفاتثثثه" أسثثثماء مقاماتثثثه التثثثي ألفاهثثثا ردًا 
ي علثثى ابثثن الكركثثي" و"النثثزول الكركثثي وهثثي: "مقامثثة الثثدوران الفلكثث ابثثن علثثى

فثثثثي مقثثثثام ابثثثثن الكركثثثثي" و"الشثثثثكال الشثثثثركي فثثثثي لسثثثثان ابثثثثن الكركثثثثي"  الثثثثدركي

                                                           

للبحثوث والدراسثات،  ة. انظر: السيوطي، "الصواعق على النواعق" دراسة وتحقيق: سمير الدروبي، مؤتث9
 .424-421م:4221هث، نيسان 4141المجلد التاسع، العدد األول، شوال 

 .59-54لعصر جالل الدين: ورقة . انظر: الشاذلي، بهجة العابدين بترجمة حافظ ا2

 .1/15، 154/ 2. انظر ابن هياث، بداهع الزهور:1
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و"الرباط الشبكي في رجل ابن الكركي" و"طصرز العمامة في التفرقة بين المقامة 
 .(4)والقمامة" و"الجواب الز كي عن ّقمامة ابن الكركي"

ق  ابثثن الكركثثي، وعبثثر ب سثثلوب  السثثت هلثثى نحثثر سثثهام مقاماتثثهفالسثثيوطي فصثثو 
عثثثثن أحاسيسثثثثه وأراهثثثثه وموافقثثثثه مثثثثن عصثثثثره حكامثثثثًا  -أحيانثثثثاً  -اخرسثثثثالمقامثثثثة ال
تصثريحًا وتلوحثًا، ومباشثرة ورمثزًا ، راسثمًا مثن  -ومحورهم ابن الكركثي–وخصومثثًا 

خالل مقاماته الّمصِميصة صورة مضحكة للكركي، وكاشفًا عن جهلثه العلمثي، وأنثه 
 ،فثثي عصثثره، ومثثا جمثثع هثثذا المثثال ه  لقربثثه مثثن السثثلطان الّحظثثوةهثثذه  مثثا حثثاز

 .(9)وتملقه لبمراء ورجال الدولة

ومما يؤسف عليه أن ما عثرعليه ونشر حتى افن من المقامات الست 
التي ألفها السيوطي في ابن الكركي، مقامتان: "الدوران الفلكي" و"طرز 

في مقامته "طرز  العمامة" وكان السيوطي طويل النفث في مقامتيه سيما
 العمامة" التي جاءت محققة في ماهتي صفحة عصدًا.

ويتثثراءى للباحثثث أن تخصثثيص السثثيوطي لسثثت مثثن مقاماتثثه فثثي الثثرد علثثى 
ابثثن الكركثثي جثثاء إلثبثثات قدرتثثه علثثى هبثثراز الصثثورة الحقيقثثة للكركثثي، ومثثا هثثذا 
 الضرب المتدارك على ابن الكركي فثي المقامثات المرسثلة كالصثواعق المحرقثة

ه  روبثثة فثثي تحطثثيم صثثورته تحطيمثثًا   يبقثثي و  يثثذر مثثن  ،علثثى هثثذا الخصثثم
ناحية، كما أنها جاءت من ناحية أخرى استجابة للرأي العام الذي كان مبغضًا 

 -في آخر أيامه بعثد أن كثثرت مظالمثه ومصثادراته -للحكم المملوكي المتسلط
يثثثان السثثثلطة وبخاصثثثة أن قلثثثم السثثثيوطي كثثثان مصثثثوبًا هلثثثى نحثثثر واحثثثد مثثثن أع

ورموزهثثثا فثثثي ذلثثثك العصثثثر، ويعضثثثد ذلثثثك خبثثثر طريثثثف رواه شثثثاهد عيثثثان هثثثو 
الشثثثاذلي تلميثثثذ السثثثيوطي وكاتثثثب سثثثيرته، ويثثثدل مثثثا يرويثثثه علثثثى مثثثا حظثثثي بثثثه 
السثثثيوطي مثثثن حثثثب العامثثثة وتقثثثديرهم لعلمثثثه وجرأتثثثه فثثثي اإلنكثثثار علثثثى الظلمثثثة 

                                                           

 .14-11. انظر: السيوطي، فهرست مؤلفاتي:4

الثثدروان الفلكثثي علثثى ابثثن الكركثثي(،  ة)مقامثث142-4/251. انظثثر: السثثيوطي، شثثر  مقامثثات السثثيوطي:9
 مة(.طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقما ة)مقام 9/545-145
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دم ولمثثثا ّعثثثرف مثثثن تصثثثونه وورعثثثه وتقثثثواه مثثثن جانثثثب، وعلثثثى عثثث ،والمفسثثثدين
ا كتراث واإلهمثال للكركثي وهثو فثي أوج سثلطته وتمكنثه مثن الدولثة مثن جانثب 
آخثثر، يقثثول الشثثاذلي: "واتفثثق اجتمثثاع الشثثي  جثثالل الثثدين والشثثي  برهثثان الثثدين 

بجامع السلطان قايتبثاي بالروضثة لصثالة الجمعثة، -الله عليهما ةرحم-الكركي
م، وكنثثثثت أنثثثثا كثثثان كثثثثل  منهمثثثثا بجانثثثب افخثثثثر فثثثثي الصثثثثف األول خلثثثف اإلمثثثثا

ذا بالشثثي  برهثثان الثثدين احمثثر  وجهثثه وهثثز  رأسثثه،  خلفهمثثا، فتكلمثثا فثثي مسثث لة، واا
: نحثثثثن سثثثثبقناك -وهثثثثو فثثثثي شثثثثدة حنقثثثثه وويظثثثثه -وقثثثثال للشثثثثي  جثثثثالل الثثثثدين

لالشتغال بالعلم على المشثاي ، وأنثت ت خثذ العلثم بقثوة الثذكاء مثن الكتثب  فقثال 
ه اللثه فثي قلثب مثن يشثاء مثن : العلم نور يقذف-وهو في واية الرياضة -الشي 

عبثثثاده. وقثثثام الشثثثي  برهثثثان الثثثدين ولثثثم يتبعثثثه أحثثثد مثثثن الخالهثثثق الثثثذين صثثثلوا 
الجمعثثة، وحضثثثروا مجلسثثهما، وجلثثثث الشثثي  جثثثالل الثثدين سثثثاعة لطيفثثة، وقثثثرأ 

 .( 4)…"الفاتحة، وقام فقام الناث كلهم معه
مجمثثثوع فثثثي  عثثثرف العثثثرب نمطثثثًا مثثثن التثثث ليف يسثثثمى بثثثث "التثثثذكرة" والتثثثذكرة -ًً رابعاااا

األدب والتثثاري  ومختلثثف الفنثثون، وقثثد عر فهثثا هحسثثان عبثثاث ب نها:"مقيثثدات   
يضثثبطها ضثثابط، تقثثف فيهثثا الموعظثثة هلثثى جانثثب النثثادرة، هلثثى جانثثب الفاهثثثدة 

 .(9)العلمية هلى جانب التجربة الذاتية"
ويبثثثدو أن حركثثثة التثثث ليف فثثثي التثثثذاكر قثثثد تصثثثاعدت فثثثي القثثثرون الهجريثثثة 

ع والثامن والتاسع، ومن أبرز كتب التذاكر: "تذكرة ابن حمدون" السادث والساب
م، و"تثثثثثثثثذكرة ابثثثثثثثثن الشثثثثثثثثع ار" المتثثثثثثثثوفى سثثثثثثثثنة 4455هثثثثثثثثث/659المتثثثثثثثثوفى سثثثثثثثثنة 

داعي المتثوف4965هث/561  ىم، و"التذكرة الكندية" لعلي بن المظفر الكندي الثوص
سثنة  المتثوفى خليل بثن أيبثك م، و"تذكرة الصفدي" صال  الدين4295هث/595
سثثنة  ى"التثثذكرة األدبيثثة"  بثثن حجثثر العسثثقالني المتثثوفو، ( 4)م4956هثثت/551

                                                           

 .59.الشاذلي، بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جالل الدين:4

)المقدمثثة(، وانظثثر" طثثار كبثثرى زاده، مفتثثا  السثثعادة ومصثثبا  4/44. ابثثن حمثثدون، التثثذكرة الحمدونيثثة:9
 .4/912السيادة في موضوعات العلوم:

ي، القسثثثثثم ؛ بروكلمثثثثثان، تثثثثثاري  األدب العربثثثثث212-4/212. انظثثثثثر: حثثثثثاجي خليفثثثثثة، كشثثثثثف الظنثثثثثون:4
 .445، 42(:44-41السادث)
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                 سثثثثثثثثثثثثثثثثنة ىم، "وتثثثثثثثثثثثثثثثثذكرة الشثثثثثثثثثثثثثثثثهاب الحجثثثثثثثثثثثثثثثثازي" المتثثثثثثثثثثثثثثثثوف4111هثثثثثثثثثثثثثثثثث/169
 .(9)م4151هث/156

ويظهر أن السيوطي العالم الموسوعي قد تنبه على قيمة مثثل هثذا الضثرب 
يثة واألدبيثة النثادرة والنافعثة، يثر مثن المثواد العلمثمثن التث ليف الثذي يلثما شثتات ك

 ف لف تذكرته على ورار من سبقه من األعالم المذكورين آنفًا.
هثثثذا، وقثثثد أحثثثال علثثثى تذكرتثثثه ويثثثر مثثثرة، فقثثثد ذكثثثر أن مؤلفثثثه "الثبثثثوت" فثثثي 
ضثثثبط القنثثثوت" مثثثودع فثثثي الجثثثزء السثثثادث والثالثثثثين مثثثن تذكرتثثثه، وأن مؤلفثثثه: 

فثثد" )كثثذا، ولع فثثد بنبثث  سثثورة الحص لهثثا: الحمثثد( مثثودع فثثي الجثثزء الثثثامن "هتحثثاف الوص
 .(2)والثالثين من تذكرته"

ولكن اللبث والغمثوض يتسثرب هلثى نفثث الباحثث ممثا قالثه السثيوطي نفسثه 
     فثثثثي سثثثثيرته الذاتيثثثثة "التحثثثثدث بنعمثثثثة اللثثثثه" الثثثثذي أتمثثثثه ت ليفثثثثًا فثثثثي حثثثثدود سثثثثنة

وممثثثا قالثثثه حثثثاجي خليفثثثثة: " ، (4) م: "التثثثذكرة، خمثثثث مجلثثثثدات"4121هثثثث/125
للشثثي  جثثالل الثثدين عبثثد الثثرحمن بثثن أبثثي بكثثر السثثيوطي  -لتثثذكرة فثثي العربيثثةا

سنة هحدى عشرة وتسعماهة، وهي مؤلف كبير في ثثالث مجلثدات، ثثم  ىالمتوف
 .(5)نظمها وسماها بالّفلك المشحون"

والقثثارئ لمثثا تقثثدم مثثن معلومثثات بخصثثوص تثثذكرة السثثيوطي يجثثد نفسثثه هزاء 
تثثه فثثي عشثثرات مثثن األجثثزاء، أم أنهثثا كانثثت بيانثثات متناقضثثة، فهثثل وقعثثت تذكر 

ثالثثثثة أو خمسثثثة أجثثثزاءت وهثثثل كانثثثت هثثثذه التثثثذكرة مخصصثثثة للعربيثثثة أم أنهثثثا 
 مجموع عامت

ويبدو أن هزالة اإلشكال الحاضر في عدد أجزاء هذه التذكرة وموضوعها يمكن 
توضثثيحه مثثن خثثالل نثثص رسثثالة السثثيوطي "فهرسثثت مؤلفثثاتي"، يقثثول: "التثثذكرة، 

                                                           

 .15، 55، 51، المنجم في المعجم:15. انظر: السيوطي، نظم العقيان في أعيان األعيان:9

 .61، 4/64. السيوطي: الحاوي للفتاوي:2

 بخصوص ت ليفه. 9/995، وانظره: 9/441. السيوطي، التحدث بنعمة الله: 1
 .4/222. حاجي خليفة، كشف الظنون: 5
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ن مجلثثثدًا أوً ، و ، فهثثثي خمسثثث(4)لثثثك المشثثثحون، خمسثثثون مجلثثثدًا لطافثثثًا"وتسثثثمى: الف
ومن الكتب التي تجمع موضوعات وفنونًا متنوعة ثانيًا، وهي ليست مقتصرة على 

لشثدة  ،العربية وحدها، ولو كان للسيوطي أكثر من تذكرة لنبه على ذلثك ولهثج بثه
 وحرصه على ذيوعها. ،اعتزازه بمؤلفاته وويرته عليها

تذكرتثثثثثه الموسثثثثثومة بثثثثثث "الفلثثثثثك  ىضثثثثثد مثثثثثا تقثثثثثدم أن تلميثثثثثذه الشثثثثثاذلي رأويع
لة ممثا يالمشحون" في خمسثين جثزءًا مبينثًا أن هثذه التثذكرة قثد ضثمت مثادة أصث

يتصل بسيرة السيوطي، وأنه أودعها كثيرًا من المصنفات والفواهد التي   توجد 
 .(9)في ويرها من مصنفاته

و؛ ألنه أشار هلى ذلك عرضًا في قوله: وربما كانت للسيوطي تذكرة في النح
ومن طالع … "وكتب العربية التي وقفت عليها لم يقف عليها والب أهل العصر

 .(2)"...كتابي "جمع الجوامع" على صغره، "تذكرتي" و"الطبقات الكبرى
"تذكرتي" في سياق الحديث السابق من الممكن أن يدل وفمجيء لفظة 
النحو واللغة، ولكن عبارة حاجي خليفة  يموضوعفي  على ت ليفه تذكرة 

لقوله: "ثم نظمها وسماها الفلك المشحون"، فهل خلط خليفة بين موهمة 
أم أن السيوطي جعل تذكرته النحويه ضمن تذكرته الكبرى" الفلك  تالتذكرتين

 المشحون"ت
ومثثا يزيثثد فثثي قيمثثة هثثذه الرسثثالة "فهرسثثت مؤلفثثاتي" أنهثثا وثيقثثة هامثثة تمكثثن  -خامساااا 
احث من الوقوف على الكثيثر مثن المعلومثات الدقيقثة التثي يمكثن مثن خاللهثا الب

تصثثثثثحيل مثثثثثا سثثثثثرى بثثثثثين البثثثثثاحثين قثثثثثديمًا وحثثثثثديثًا مثثثثثن خلثثثثثط وأوهثثثثثام وأخطثثثثثاء 
 وتصحيفات وتحريفات في أمر مصنفات السيوطي.

ولثثيث يعسثثر علثثى النثثاظر فثثي "فهرسثثت مؤلفثثاتي" أن يتتبثثع كثيثثرًا مثثن األوهثثام 
يوطي، ويمكثثن الوقثثوف علثثثى ذلثثك مثثن خثثالل بعثثثض التثثي نالثثت مثثن كتثثثب السثث

 اإلشارات هلى : موضوعاتها وأسماهها ونسبتها.
                                                           

 .22وطي، فهرست مؤلفاتي:. السي4

 .42. انظر: الشاذلي، بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جالل الدين:9

 .9/421. السيوطي:، التحدث بنعمة الله:2 
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، هذ نسب بعض الدراسين كتب السيوطي هلى وير موضثوعاتها الموضوعات  -
الحقيقثثثثثة، و  يخفثثثثثي مثثثثثا فثثثثثي ذلثثثثثك مثثثثثن تضثثثثثليل وصثثثثثرف ألنظثثثثثار المهتمثثثثثين 

داهثثثرة ألنهثثثا ويثثثر متصثثثلة بتخصصثثثاتهم أو  ؛بموضثثثوعات هثثثذه الكتثثثب عنهثثثا
هلثثى بثثوار هثثذه الكتثثب  -فثثي كثيثثر مثن األحيثثان –اهتمثامهم األمثثر الثثذي يثثؤدي 

وعثثثدم انتفثثثاع الدراسثثثين بهثثثا، ولثثثذلك فثثثإن فهرسثثثت السثثثيوطي لمؤلفاتثثثه، ضثثثوء 
 كاشف يسلطه الباحث على ما يهتم به من كتبه.

ومن األمثلة على أخطاء الباحثين في تصنيف موضثوعات مؤلفاتثه مثا ذكثره 
أن "الصواعق على النواعثق" مثن مقامثات السثيوطي، ولكثن  حاجي خليفة وهو

. وسثلك جميثل (4)ةمقامث  هعلثى أنث المذكور "فهرست مؤلفاتي"   يذكر الكتاب
فثي عثداد مقاماتثه، ولكثن األمثر مخثالف  ( 9)بك العظم كتاب " طثوق الحمامثة"

لمثثا ورد فثثي "فهرسثثت مؤلفثثاتي" الثثذي   يثثدرج هثثذا الكتثثاب فثثي جملثثة مقاماتثثه. 
حثثق أحمثثد الشثثرقاوي هقبثثال رسثثالته "منهثثل اللطثثاهف فثثي الكنافثثة والقطثثاهف" وأل

بمقاماتثثثثثه، وهثثثثثي هشثثثثثارة ويثثثثثر صثثثثثحيحة وفقثثثثثًا لمثثثثثا هثثثثثو ثابثثثثثت فثثثثثي "فهرسثثثثثت 
. وأما الخازندار فلديه خلط هاهثل فثي موضثوعات كتثب السثيوطي، (2)مؤلفاتي"

ضثثمن الكتثثب المتعلقثثة  (1)فقثثد جعثثل رسثثالته "تعريثثف األعجثثم بحثثروف المعجثثم"
تثث تي ضثثمن فثثن -وفقثثًا لرسثثالة "فهرسثثت مؤلفثثاتي" -القرآن وعلومثثه، مثثع أنهثثابثث

السثثثيوطي موضثثثوعات كتثثثب كثيثثثرة، اللغثثثة والنحثثثو، ووي ثثثر فثثثي ثبتثثثه لمؤلفثثثات 
منها: "الكر على عبثد البثر" و"نفثل الطيثب" و"اإلعثراض والتثولي" و"الجثواب 
( 4)المصثثثثيب" و" الصثثثثواعق علثثثثى النواعثثثثق" و"ا ستنصثثثثار بالواحثثثثد القهثثثثار"

 وويرها.
، هذ يجثثد الباحثثث كثيثثرًا مثثن أسثثماء كتبثثه مصثثحفًا أو محرفثثًا أساامام مفاانفات  -ب

والصثثثثواب …" الظريثثثثف لومثثثثن األمثلثثثثة علثثثثى ذلثثثثك مثثثثا ذكثثثثره بروكلمثثثثان: "الثثثثنف
و"المقامثثة الورديثثة، وهثثي حثثول مثثوت األطفثثال" والصثثواب: …""المثثنقل الظريثثف

                                                           

 .19؛ السيوطي، فهرست مؤلفاتي:9/4112. انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون:4

 .   915. انظر: جميل بك العظم، عقود الجوهرة:9

 .14؛ السيوطي، فهرست مؤلفاتي:262،292قاوي هقبال، مكتبة الجالل السيوطي:انظر: أحمد الشر . 2

 .42. الخازندار، دليل مخطوطات السيوطي:1

، 421، 452، 461، 491، 494، 442، 445، 414، 55، 62، 16، 11. انظر: المرجع السابق:4
991 ،991 ،921 ،929 ،911 ،912 ،912. 
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ر" والصثواب "ألويثة ، "ألويثة النصثر فثي خصيصثة بالقصث…"المقامة الالزوردية
 ال .                   … ( 9)بالقصر" ىالنصر في خصيص

هثثذا، وقثثد أضثثاف بروكلمثثان هلثثى أسثثماء بعثثض كتبثثه مثثا لثثيث منهثثا كقولثثه: 
"السلسة الموشحة في النحثو" والصثواب "موشثحة فثي النحثو" وجعثل كتثابين مثن 

… ة والشثثافيةمصثثنفاته فثثي النحثثو كتابثثًا واحثثدًا، فهثثو يثثذكر: "النكثثت علثثى األلفيثث
 .(2)وهي أيضًا المشنف"

له، ونحل كتبًا كثيرة وبخاصثة فثي  ليث للسيوطي ما سبص ، فقد نّ تحقيق النسبة -ج
موضوع الكتب الجامعة لعدة فنون، وكتب األدب والنوادر سيما ما يتعلق منهثا 
بالبثثثاه الثثثذي لثثثم يؤلثثثف فيثثثه السثثثيوطي سثثثوى ثالثثثثة مصثثثنفات مثثثذكورة فثثثي هثثثذا 

لوشثثثا  فثثثي فواهثثثد النكثثثا " و"اليواقيثثثت الثمنيثثثة فثثثي صثثثفات الفهرسثثثت، وهثثثي: "ا
بثثثث              قثثاهق الّغثثثنج"، ومقامثثثة تسثثثمىر السثثمينة"و "وشثثثقاهق األّتثثثرنج فثثثي 
 "رشف الز ل من السحر الحالل".

وكاتب هذه السثطور مثوقن بث ن تنثاول السثيوطي مثثل هثذا الموضثوع الحثرج 
  الروبثثثة فثثثي رواج كتثثثاب يكثثثن مبعثثثثه الميثثثل هلثثثى الهثثثزل أو اإلحمثثثاض، و  ملثثث

تتداوله أيدي النساد ويقبل عليه القراء، ولكن ولوجه باب أدب البثاه أو الجثنث 
ما هجابة لسؤال شرعي تصدي لإلجابة عنه، وقد نص على ذلك صراحة هجاء 

شثقاهق األتثرنج فثي رقثاهق "في مقدمة "شقاهق األترنج"، يقول: "هذا جزء يسثمى 
، أو روبثثثثثة فثثثثثي (4)…"ل سثثثثث ل عثثثثثن حكمثثثثثه شثثثثثرعاً ألفتثثثثثه جوابثثثثثًا لسثثثثثاله "الّغثثثثثنج

ذلثثك مثثن خثثالل "مقامثثة رشثثف الثثز ل مثثن السثثحر الحثثالل"  ىاإلصثثال ، ويتبثثد
عندما رأى بعضًا من شباب عصره يترددون هلى بيوت الفساد، ف نشث ها ترويبثًا 

هثثه الثثذي يقثثودههم هلثثى او ولهثثم فثثي الثثزواج، وترهيبثثًا لهثثم مثثن طاعثثة الشثثيطان واا 
بضثثمان  هبينثثًا: "أن التثثزويج قثثرين اإليمثثان، القثثاهم الكافثثل لثثمهثثاوي الرذيلثثة، وم

                                                           

وقثارن بمثا ورد  552، 551، 521(:44-41ربي: القسثم السثادث ). انظر: بروكلمان، تاري  األدب الع9
 .11، 25، 92-91عند السيوطي في "فهرست مؤلفاتي" : 

 .551، 555(:44-41. انظر: بروكلمان، تاري  األدب العربي: القسم السادث )2

 .42. السيوطي: شقاهق األترنج في رقاهق الغنج:4
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األمثثثان، المشثثثروع فثثثي جميثثثع الملثثثل واألديثثثان، المسثثثتمر بثثثال نسثثث  علثثثى مثثثدى 
 .(9)األزمان"

وبنثثاء علثثى مثثا تقثثدم، وعلثثى مثثا عثثرف مثثن التثثزام السثثيوطي بثث   يكتثثب شثثيهًا 
ن كتثب فثي ، فثإنني أميثل هلثى أن جثل مثا نسثب هليثه مث( 2)يس ل عنه في افخرة

موضوع )الباه( وير صثحيل النسثبة هليثه بثل هثو دعثي فثي أدبثه وعلمثه، ولعلثه 
مما نحله هياه النساد الذين يريدون رواجًا لمثل هذا الطراز من الكتثب، أو ممثا 
دس ثثه عليثثه خصثثومه وأعثثداؤه الل ثثد، ولثثذلك فثثإن مثثا عثثزي هليثثه مثثن مثثثل كتثثاب: 

و"مباسثثم المثثال  ومناسثثم …" ة"اإليضثثا  فثثي أسثثرار النكثثا " و"األيثثك فثثي معرفثث
وويرهثثثا ّيعثثثد دخثثثياًل علثثثى الرجثثثل، وهثثثو ممثثثا  ( 1)…"و"نثثثواخر األيثثثك…" النكثثثا 

 باسمه وألحق به زورًا ومينًا. ويره لهمع
وفثثوق ذلثثك فثثإن بعثثض الدارسثثين نسثثب هلثثى السثثيوطي مقامثثات ليسثثت مثثن 

ادي ولم يذكرها في رسالته "فهرست مؤلفاتي"، فقثد ذكثر هسثماعيل البغثد ،هنشاهه
م(: "شثثثثثر  المقامثثثثثات الطيفيثثثثثة السثثثثثيوطية لفصثثثثثيل الثثثثثدين 4291هثثثثثث/4222)ت

مبعثث هثذا  نن أولكن عبد الله الجبوري محقق "رسالة الطيف" بثي   ( 6)الحيدري"
الثثوهم خطثث  وقثثع فيثثه أحثثد النسثثاد الثثذي عنثثون مخطثثوط مكتبثثة األوقثثاف العامثثة 

مثثثام جثثثالل ( بثثثث "هثثثذه مقامثثثة الطيثثثف والظريثثثف تثثث ليف اإل49925ببغثثثداد رقثثثم )
الثثدين السثثيوطي"، وعنثثد فحثثص الجبثثوري للنسثثخة المشثثار هليهثثا تبثثين لثثه ب نهثثا 

م( وليسثثثثثت مقامثثثثثة 4929هثثثثثث/529"رسثثثثثالة الطيثثثثثف" لبهثثثثثاء الثثثثثدين اإلربلثثثثثي )ت
نثثثثص "فهرسثثثثت مؤلفثثثثاتي" المتعلثثثثق بفثثثثن األدب  ه، وهثثثثذا مثثثثا يؤكثثثثد( 4)للسثثثثيوطي
 واإلنشاء.

احب الثذوق السثليم ومما عزي للسيوطي من المقامات: "كتاب في صفة صث
رحمثة -ومسلوب الذوق اللهيم" الثذي قدملثه محققثه أحمثد دمثج بقولثه: "للسثيوطي

                                                           

(، 2694/9لحثثالل، مخطثثثوط المكتبثثثة الوطنيثثة ببثثثاريث رقثثثم ). السثثيوطي، مقامثثثة رشثثثف الثثز ل مثثثن السثثثحر ا9
 و.9الورقة:

 .4/291. انظر: السيوطي، حسن المحاضرة:2

 .961-969. انظر: الخازندار، دليل مخطوطات السيوطي:1

 .1/625. هسماعيل البغدادي، هيضا  المكنون في الذيل على كشف الظنون:6

 .25. اإلربلي، رسالة الطيف:4
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مقامات كثيرة، جمثع أولبهثا وشثرحها األسثتاذ سثمير محمثود الثدروبي فثي  -الله
مجلثثثثدين بعنثثثثوان "شثثثثر  مقامثثثثات السثثثثيوطي"، وقثثثثدم لهثثثثا بمقدمثثثثة مسثثثثهبة عثثثثن 

لمقامتنثا هثذه، علثى الثروم مثن ذكثر –و  فثي ويرهثا  -ولم يرد فيها… المقامات
أنه قد أثبت على طثرة النسثخة الخطيثة المعتمثدة فثي التحقيثق مثا نصثه: "كتثاب 
فثثي صثثفة الثثذوق السثثليم ومسثثلوب الثثذوق اللهثثيم، تثث ليف خاتمثثة المحققثثين الشثثي  

 .(9)…"جالل الدين السيوطي

قلثثت: لثثم يثثذكر السثثيوطي مقامثثة لثثه بهثثذا العنثثوان وفقثثًا لمثثا جثثاء فثثي رسثثالته 
فهرست مؤلفاتي" من ناحية، كمثا أن أسثلوب "كتثاب فثي صثفة صثاحب الثذوق "

السليم"   يدل على أنثه مقامثة؛ لعثدم التزامثه بالسثجع، هضثافة هلثى ضثعف لغثة 
هثذا الكتثاب الثذي ولبثثت عليثه العاميثة خالفثًا لمثثا تميثزت بثه مقامثات السثثيوطي 

 من أسلوب أدبي رفيع   يقل عن أسلوب فحول المقاميين.

ر اأحمد الطويلي مقامة للسيوطي بعنثوان: "مقامثة الريثاحين" يجثري الحثو ونشر 
، علمثثًا (2)والخيثثري   فيهثثا بثثين الثثورد والنثثرجث والياسثثمين وافث والفثثل والبنفسثثج 

، فهل كتثب السثيوطي (1)ب نه نشر مقامة أخرى للسيوطي بعنوان "مقامة الرياحين"
هن السثثيوطي لثثم  :ن"ت  قلثثتالريثثاحي مقثثامتين تحمثثل كثثل واحثثدة منهثثا اسثثم "مقامثثة

يكتثثب فثثي الريثثاحين سثثوى مقامثثة واحثثدة هثثي كمثثا ذكرهثثا ووصثثفها فثثي رسثثالته 
مقامثثثة فثثثي الريثثثاحين، وتسثثثمى المقامثثثة الورديثثثة فثثثي الثثثورد ""فهرسثثثت مؤلفثثثاتي": 

والنثثثثثرجث والياسثثثثثمين والبثثثثثان والنسثثثثثرين والبنفسثثثثثج والنيلثثثثثوفر وافث والريحثثثثثان 
ى المقثامتين اللتثثين نشثرهما الطثثويلي ويثثر ، ممثثا يثدل علثثى أن هحثثد( 4)والفاويثة"

 صثثثحيحة النسثثثبة للسثثثيوطي، وهثثثي المقامثثثة التثثثي دار الحثثثوار فيهثثثا بثثثين الثثثورد
ن اشثثثثثثتملت علثثثثثثى  والنثثثثثثرجث والياسثثثثثثمين وافث والفثثثثثثل والبنفسثثثثثثج والخيثثثثثثري، واا

مقثثامي مقتبسثثات طويلثثة مثثن مقامثثة السثثيوطي فثثي الريثثاحين، ولعلهثثا مثثن هنشثثاء 
 لسيوطي في "مقامة الرياحين".على ا مجهول قام با تكاء

                                                           

 .5:الذوق اللهيم تاب في صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب. السيوطي، ك9

 .451-462. السيوطي، مقامات السيوطي األدبية والطبية:2

 .52-22. المصدر السابق:1

 .25. السيوطي، فهرست مؤلفاتي:4
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فإن أوهثام بعثض الدراسثين لثم تقتصثر علثى صثحة نسثبة  ،وعالوة على ذلك
فثثثي  ا نثثثمقاماتثثثه هليثثثه، بثثثل تعثثثدى ذلثثثك هلثثثى عثثثددها هذ أوصثثثلها علثثثي جميثثثل مه

لمقامثثات ابثثن الجثثوزي هلثثى ماهثثة وعشثثرين مقامثثة، يقثثول: "وفثثي أواخثثر  مقدمتثثه
هثثث( مهثثة 244-112الثثدين السثيوطي )العاشثثر أل ثثف جثالل  وأواهثلالقثرن التاسثثع 
 .(9)وعشرين مقامة"

ألن السثيوطي نثص بصثريل  ؛قلت: هن هذا العدد لمقامات السيوطي مثردود
العبثثثارة فثثثي "فهرسثثثت مؤلفثثثاتي" عنثثثد حديثثثثه عثثثن مقاماتثثثه علثثثى أن: "المقامثثثات 

، وهثثو ممثثا ( 2)المفثثردة وهثثي ثالثثثون" ، المقامثثاتالمجموعثثة وهثثي سثثبع مقامثثات
هثذه السثطور الثذي مثا زال جثادًا فثي تطلثب مقامثات السثيوطي  ت كد لدى كاتثب

بعثثد طثثول التنقيثثر  -والبحثثث عنهثثا منثثذ عقثثدين مثثن الثثزمن تقريبثثًا، واسثثتقر رأيثثه
على أن ما وصل وطبع منها اثنتان وثالثون مقامة، وأن خمسثًا منهثا  -والتتبع

 تفهرث.لم قد ضاعت أو ما زالت حبيسة في خزاهن الكتب التي 
مثثثثثدنا هثثثثثذا الث بصثثثثثت النفثثثثثيث الثثثثثذي صثثثثثنعه السثثثثثيوطي ألسثثثثثماء مؤلفاتثثثثثه ي -ًً سادساااااا

وبيانثات هامثة عثن موضثوعاتها فيمثا هذا كانثت نحثوًا ولغثة أم  ،بمعلومات دقيقة
 يطلعنثاالفهرسثت  ابالوة، أم كتبًا جامعة أم أدبثًا ونثوادر أم تاريخثًا، كمثا أن هثذ

ههثثثثا وأقسثثثثامها علثثثثى أسثثثثماهها وفيمثثثثا هذا كثثثثان لهثثثثا أكثثثثثر مثثثثن اسثثثثم، وعلثثثثى أجزا
على ما اختصره منها هلى وير ذلك من و وأبوابها، وعلى ماتم وما لم يتم منها، 

 المعلومات الببلوورافية الدقيقة التي   ونى لباحث عنها في تراث الرجل.
فثثثإن رسثثثالته "فهرسثثثت مؤلفثثثاتي" سثثثيما مثثثا تعلثثثق منهثثثا بثثثاألدب  ،وفثثثوق ذلثثثك

ات للجانب افخر من السيوطي، فهثو والنوادر واإلنشاء قد يبرز المعالم والقسم
معثثثثثروف بثثثثثين جمهثثثثثرة القثثثثثراء والبثثثثثاحثين مفسثثثثثرًا ومحثثثثثدثًا ونحويثثثثثًا، أمثثثثثا صثثثثثورة 

نشثثثاء  :السثثثيوطي األديثثثب المبثثثدع المتعثثثدد ا هتمامثثثات األدبيثثثة مقامثثثة ورحلثثثة واا
وتوشيحًا ورجزًا ونظمًا وكتابة للسيرة الذاتية والغيرية فإنها واهبة أو واهمة عنثد 

قراء، ولذلك فإن هذا النص يكشف عن مخبهها، ويبرز هذا الجانثب كثير من ال
المغمثثور مثثن شخصثثيته األدبيثثة والثثذي ربمثثا كثثان أكثثثر أصثثالة مثثن جهثثوده فثثي 

 العلوم الدينية على الروم من ضخامتها.
                                                           

 ، رسالة دكتوراه مخطوطة على افلة الكاتبة.22. علي جميل مهنا، ابن الجوزي ومقاماته األدبية:9

 .25طي، فهرست مؤلفاتي:. السيو 2
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ن نثص هثذه الرسثالة يسثفر عثن جوانثب مثن شخصثيته العلميثة، فهثو  هذا، واا
يمثة بعثض كتبثه تقثديرًا عظيمثًا، وآيثة ذلثك معتد بعلمثه اعتثدادًا شثديدًا، ومقثدر لق

هلثى ويثر  ،وصفة بعض كتبه ب نه لم يسبق هليها، وب نهثا فريثدة لثم يؤلثف مثلهثا
علثثثى مثثثن  ىءات الدالثثثة علثثثى تميزهثثثا، كمثثثا أنثثثه وضثثثوب متجثثثر ر ذلثثك مثثثن العبثثثا

ناصبه العداء العلمي بحيث   يكتفي برد واحثد علثى خصثمه أحيانثًا بثل يرسثل 
لهثا أسثماء مصثمية  راته أو رسثاهله أو مقاماتثه التثي يتخيثعليه سيبًا من مصثنف

ًً ظثثثتكثثثون سثثثمامًا للعثثثدى ووي للحسثثثود مثثثن ناحيثثثة، كمثثثا أنهثثثا ثلثثثج علثثثى قلثثثوب  ًا
كتبثثثثه ردًا علثثثثى  مثثثثا األنصثثثثار والمحبثثثثين مثثثثن ناحيثثثثة أخثثثثرى، ومثثثثن أمثلثثثثة ذلثثثثك

معاصثثثره محمثثثد بثثثن هبثثثراهيم المعثثثروف بالخطيثثثب الثثثوزيري، الثثثذي رد عليثثثه فثثثي 
الخطيثثب" و"الجثثواب المصثثيب  أسثثهلةله هثثي: "نفثثل الطيثثب مثثن ثثثالث مثثن رسثثاه

، و  وثرو فثي (4)عن اعتراض الخطيب" و"السثهم المصثيب فثي نحثر الخطيثب"
ذلك فهو يقول عن نفسه: "على أن لي لسانًا لو مددته لوصل هلثى جبثل قثاف، 

 .(9)…"ولو نشرته لنسف رمال األحقاف، ولو أدخلته البحر المحيط لكدره
النص أن ترتيب فنونثه ينبثع مثن  اعل  مما يحسن ذكره في ختام دراسة هذول -سابعاا 

مواقفه الفكرية والجدلية، ومن تقديره لعلمه ومعرفته في مجثا ت اهتمامثه مثن 
ناحيثثة، وبنثثاء علثثى تصثثنيفه ألهميثثة هثثثذه الفنثثون وقيمتهثثا المعرفيثثة لديثثه مثثثن 

 ناحية أخرى.
دينيثثة بفثثن التفسثثير وعلثثوم فقثثد بثثدأ القسثثم األول مثثن فهرسثثته فثثي العلثثوم ال

وأردفثثه بالحثثديث النبثثوي الشثثريف، وختمثثه بفثثن أصثثول الفقثثه وأصثثول  ،القثثرآن
الثثثدين والتصثثثوف، أمثثثا القسثثثثم افخثثثر مثثثن فهرسثثثثته المتضثثثمن لعلثثثوم العربيثثثثة 
 وآدابهثثا والمجثثاميع والتثثاري ، فإنثثه قثثد بثثدأه بفثثن اللغثثة والنحثثو والتصثثريف وهثثو

صنفاته الجليلثة، ووصثل بثه األمثر هلثى العلم الذي تعب السيوطي في كتابة م
و  أحد أعلثم بثالنحو منثي تحثت القبثة الزرقثاء، ومثن أجثدر بثالنحو "…القول: 

نمثثثثا تؤخثثثثذ دقثثثثاهق العربيثثثثة وعلثثثثوم اللغثثثثات عنثثثثي ، وختمثثثثه بفثثثثن (1)…"منثثثثي، واا
 التاري .

ماء مؤلفاته في فهرستهت أمثا كثان أحثرى بثه أن يقثدم الفنون التي سرد فيها أسوالسثثثؤال الثثثذي يطثثثر  نفسثثثه: مثثثا سثثثر  جعثثثل السثثثيوطي لفثثثن التثثثاري  آخثثثر 
 فن التاري  على األدب أو النوادر أو الكتب الجامعةت 

                                                           

 .21. السيوطي، فهرست مؤلفاتي:4

 .9/591. السيوطي، شر  مقامات السيوطي:9

 .9/519. السيوطي، شر  مقامات السيوطي:4
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قلت: لعل الجواب علثى ذلثك يكمثن فثي موقفثه مثن شثمث الثدين السثخاوي 
م( الثثثذي دارت بينثثثه وبثثثين السثثثيوطي رحثثثى معركثثثة أدبيثثثة 4125هثثثث/219)ت

مثع ترجمثة مظلمثة ربمثا كانثت كبرى عندما ترجم األول للثثاني فثي ضثوهه الال
جمثثثه المخثثثتص بثثث عالم القثثثرن التاسثثثع عمثثثن أقسثثثى مثثثا كتثثثب السثثثخاوي فثثثي م

الهجثثثري، حيثثثث اتهمثثثه بثثثاختالث كتبثثثه وبسثثثرقة كتثثثب ابثثثن حجثثثر العسثثثقالني، 
د خصثثثثثوم ورمثثثثثاه بالتعثثثثثاظم والكبثثثثثر والحمثثثثثق والهثثثثثوث والكثثثثثذب، كمثثثثثا أنثثثثثه أي ثثثثث

الثثثثدين البثثثثاني  السثثثثيوطي وآزرهثثثثم فثثثثي مناصثثثثبتهم العثثثثداء لثثثثه، أمثثثثثال: شثثثثمث
          م( ومحمثثثثثثثثثثثثثثثثثثد بثثثثثثثثثثثثثثثثثثن عبثثثثثثثثثثثثثثثثثثد المثثثثثثثثثثثثثثثثثثنعم الجثثثثثثثثثثثثثثثثثثوجري4112هثثثثثثثثثثثثثثثثثثث/216)ت
                              م( وبرهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثان الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدين الكركثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 4111هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث/112)ت
 .(9)م(وويرهم4645هث/299)ت

فثثثإن الثثثثاني بثثثدأ حملتثثثه  ،وبنثثثاء علثثثى موقثثثف السثثثخاوي المثثثؤرد مثثثن السثثثيوطي
كثثاوي فثثي تثثاري  السثثخاوي" مركثثزًا هجومثثه الفكريثثة والعلميثثة ضثثده، وكتثثب مقامتثثه "ال

ثم أكب على التاري  ف فنى … على منهجه التاريخي، وواصفًا هياه بث "المؤرد الجار 
 ( 4)…" فيه عمره

وهو أكبر  -وفوق ذلك فإن السيوطي أراد أن يعزز موقف دفاعه ضد السخاوي
هثوده الت ليفيثه مبينثًا تبحثره وج -خصومه علمًا وقدرًا بين معاصريه ومثن جثاء بعثدهم

في كثير من العلوم والفنون التي ّيعد فن التاري  واحدًا منها، ولكن السثيوطي وعلثى 
  يعثده المجثال األهثم  فإنثه الروم مما له من مصثنفات كثيثرة وهامثة فثي فثن التثاري 

 (9)ديوانه" فضلةهو فضيلة ويره  الذي من بين داهرة اهتماماته الواسعة بل: "التاري 
لثثى أن جعثثل السثثيوطي فثثن التثثاري  فثثي ذيثثل فهرسثثت مؤلفاتثثه جثثزء مثثن ممثثا يثثدل ع

 حملته على السخاوي الذي اشتهر مؤرخًا للقرن التاسع.

                                                           

 .51-1/56. انظر: السخاوي، الضوء الالمع:9

         ، وانظثثثثثثثثثر: السثثثثثثثثيوطي، شثثثثثثثثر  مقامثثثثثثثثثات469. السثثثثثثثثيوطي، نظثثثثثثثثم العقيثثثثثثثثان فثثثثثثثثثي أعيثثثثثثثثان األعيثثثثثثثثان:4
 )مقامة الكاوي في تاري  السخاوي(.265-9/222:السيوطي

 .4/154. السيوطي، شر  مقامات السيوطي:9
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النسخ المعتمدة في تحقيق رسالت  المرفقة "فهرست مؤلفااتي" االلغاة والنحاو 
 والبالغة واألدب والتاريخ(:

 التالية: (*)اعتمد في تحقيق هذا النص على النس 

(، وهثثثي مثثثن أكمثثثل 261، ورقمهثثثا )تباااة العامعاااة األردنياااةنساااخة مك .4
ويبثثدو أنهثثا كتبثثت فثثي القثثرن العاشثثر الهجثثري، وهثثي  ،النسثث  وأوضثثحها

 المعتمدة أصاًل في تحقيق هذه الرسالة.

(، ورمزهثثا)ظ(، وهثثي 6951بدمشثثق، رقثثم ) نسااخة المكتبااة الياهريااة .9
 ا قيمة.مجهولة الناس  وتاري  النس  ه  أنها من أوفى النس  وأعاله

التثثثي أودعهثثثا ترجمتثثثه لشثثثيخه السثثثيوطي، مخطثثثوط  نساااخة الاااداوود  .2
           (، وناسثثثثثثثثثثثخها رمضثثثثثثثثثثثان العطيفثثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثثي41421تثثثثثثثثثثثوبنجن رقثثثثثثثثثثثم )

 هث، ورمزها)ي(.4126سنة 
تلميثثثثذ السثثثثيوطي، وقثثثثد جعلهثثثثا أحثثثثد أبثثثثواب ترجمتثثثثه  نسااااخة اليااااا لي .1

هثث، وهثي جيثدة 4419الموسومة بث "بهجة العابدين" ومنسثوخة فثي سثنة 
 لضبط، ورمزها )هث(.ا
(، وناسثخها هثو 2191ضمن مجمثوع رقمثه ) نسخة مكتبة تيستربتي .6

هثثث، وهثثي نسثثخة جيثثدة علثثى الثثروم مثثن 212أحمثثد الحمصثثي فثثي سثثنة 
 وجود سقط فيها، ورمزها )ر(.

(، وهثثي نسثثخة 4151ورقمهثثا)نسااخة المكتبااة السااعيدية فااي المغاارب   .5
 .مجهولة الناس  كثيرة التصحيف والتحريف، ورمزها)ث(

                                                           

انظثثثر وصثثثفًا مفصثثثاًل لهثثثذه النسثثث : سثثثمير الثثثدروبي، السثثثيوطي ورسثثثالته "فهرسثثثت مؤلفثثثاتي" )العلثثثوم  . *
م،        ص 4222هثث/ 4142، 92، السثنة 65الدينية(، مجلثة مجمثع اللغثة العربيثة األردنثي، العثدد 

412-412. 
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(، 47aورقمهثثثا فثثثثي مجموعثثثة  نثثثثدبيرج ) ياااا  ينساااخة مكتبااااة عامعااااة  .5
نسثثثخت فثثثي القثثثرن الثثثثاني عشثثثر الهجثثثري، وهثثثي ذات قيمثثثة كبثثثرى فثثثي 

 تحقيق هذا النص، ورمزها)ل(.
وقد اعتمد فلوول في   الملحقة بكشف الظنونوغ  لنسخة غوستاف ف .1

هثثث، وفيهثثا سثثقط وخلثثط كبيثثر، 4452نشثثره لهثثا علثثى نسثثخة كتبثثت سثثنة 
 ها )ف(.ورمز 

م بتصثثحيل مولثثوي 4129وقثثد نشثثرت فثثي  هثثور سثثنة نسااخة لهااور   .2
حسثثثين ومولثثثوي وثثثالم حسثثثين، وهثثثي كثيثثثرة التصثثثحيفات  والتحريفثثثات، 

 ورمزها )د(.

 أما المنهج المتبع في تحقيق نص ه ه الرسالة:

فثثإنني قثثثد اتخثثذت مثثثن نسثثثخة مكتبثثة الجامعثثثة األردنيثثثة أصثثاًل، وقابلتهثثثا بجميثثثع 
ذا مثثا ترجحثثت لثثي قثثراءة احثثدى النسثث  النسثث  األخثثرى مثب تثثًا مثثا بينهثثا مثثن الفثثروق، واا

هذا مثا  [   ]أثبتهثا فثي المثتن، وأضثفت مثا تفثردت بثه أي نسثخة بثين قوسثين مثركنين 
 تحققت صحته وانسجامه مع النص.

كمثثا نهثثثض هثثذا البحثثثث بثثالتعليق علثثثى كثثل كتثثثاب وارد فثثي هثثثذا الفهرسثثت مثثثن 
سثثثه ومثثثن فهثثثارث الكتثثثب األخثثثرى، مثثثع حيثثثث تحقيثثثق نسثثثبته للسثثثيوطي مثثثن كتبثثثه نف

هلثثثى جميثثثع طبعثثثات الكتثثثاب الواحثثثد بغثثثض النظثثثر عثثثن قيمتهثثثا العلميثثثة، ثثثثم  اإلشثثثارة
 مخطوطاته ومصادر الرجوع هليها. اإلشارة هلى
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 َفنُّ الّلِغِة والّنحو والّتفريِف:

 

و(،ِعلثثثثثثثثثثم  اخترعتّثثثثثثثثثثه لثثثثثثثثثثم ّأسثثثثثثثثثثبق 6/) (4)الّمزرِهثثثثثثثثثثر فثثثثثثثثثثي ّعلثثثثثثثثثثوِم اللغثثثثثثثثثثة
ايثثثثثثثثثّة هليثثثثثثثثثه، وهثثثثثثثثثو  ثثثثثثثثثديِث. وص مسثثثثثثثثثونص نصوعثثثثثثثثثًا علثثثثثثثثثى نصمثثثثثثثثثط أنثثثثثثثثثواِع ّعلثثثثثثثثثوِم الحص خص

لثثثثثثثثثثِق اإلنسثثثثثثثثثثانِ  ثثثثثثثثثثاّ  فثثثثثثثثثثي أسثثثثثثثثثثماِء الن كثثثثثثثثثثا (9)اإلحسثثثثثثثثثثاِن فثثثثثثثثثثي خص . (4). اإلفصص
                                                           

. ومنه عدة نسث  خطيثة، 4/614:هدية العارفين؛ والبغدادي، 9/4551:كيف الينون. ذكره حاجي خليفة، 4
. 911:دلي  مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 551(:44-41)5، قتاريخ األدب العربيانظر بروكلمان، 

د حسثن زيثاتي، م. وطبثع بتصثحيل: محمثو 4156هث/4919وطبع بتصحيل نصر الهوريني، مطبعة بو ق، 
م؛ونشثثثثثثثثره: محمثثثثثثثثد سثثثثثثثثعيد الرافعثثثثثثثثي، مطبعثثثثثثثثة السثثثثثثثثعادة 4215هثثثثثثثثث/4296المكتبثثثثثثثثة األزهريثثثثثثثثة، القثثثثثثثثاهرة، 

هثثث. وطبثثع بشثثر  وضثثبط وتصثثحيل: محمثثد أحمثثد 4296هثثث. وطبثثع بمكتبثثة صثثبيل، القثثاهرة، 4296بمصثثر،
، 4261اهرة، جاد المولى وعلي محمد البجثاوي ومحمثد أبثو الفضثل هبثراهيم، دار هحيثاء الكتثب العربيثة، القث

وتالهثثا عثثدة طبعثثات. وفثثي )ل( : "افتوعتثثه" بثثدل: "اخترعتثثه" وفثثي )ظ(: "فثثي علثثم" بثثدل: "فثثي علثثوم" وفثثي 
 علم اخترعه لم يسبق هليه".… )ي(: "وفي فن اللغة

هدياااااة ؛ والبغثثثثثدادي، 9/4411: كياااااف اليناااااون؛ وحثثثثثاجي خليفثثثثثة، 9/441. ذكثثثثثره السثثثثثيوطي، التحثثثثثدث:9
؛ 552(44-41)5، قتاااريخ األدب العرباايخطيثثة، انظثثر: بروكلمثان،  . ومنثه عثثدة نسث 4/611:العااارفين
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ثثثثثثثثثثثثبا  فثثثثثثثثثثثثي ّلغثثثثثثثثثثثثاِت الن كثثثثثثثثثثثثا ِ  ثثثثثثثثثثثثوّء الص  . (2). اإللمثثثثثثثثثثثثاّع فثثثثثثثثثثثثي ا تربثثثثثثثثثثثثاعِ (9)ضص
واهثثثثثثثثثد القثثثثثثثثثثاموثِ  ثثثثثثثثثحا ِ  اإلفصثثثثثثثثثاّ  فثثثثثثثثثي زص وامثثثثثثثثثثعِ   .(1)علثثثثثثثثثى الص  مثثثثثثثثثّع الجص  (6)جص

ثثثثثثثثثثرّحّه ّيسثثثثثثثثثثثم ى:هصمّع فثثثثثثثثثثي الن   ثثثثثثثثثثِط، لثثثثثثثثثثم ّيؤل ثثثثثثثثثثف مثلّثثثثثثثثثثه. شص حثثثثثثثثثثو والتصثثثثثثثثثثريِف والخص
ثثثثثثثثثرّ  ألفي ثثثثثثثثثِة ابثثثثثثثثثن مالثثثثثثثثثك(5)الهصواِمثثثثثثثثثع مثثثثثثثثثّزوج. ألِفيثثثثثثثثثة  ّتسثثثثثثثثثم ى: (5)، ّمجلثثثثثثثثثداِن. شص ، مص

 

. وطبثثع بتحقيثثق: نهثثاد حسثثوبي صثثالل، وزارة الثقافثثة، 911-912:دلياا  مخطوطااات الساايوطيالخازنثثدار، 
م. وسثثقط مثثن )ث(: 4224م. وطبثثع بتحقيثثق: مثثرزوق علثثي وبثثراهيم، دار الفضثثيلة، القثثاهرة،4212بغثثداد،
 الصبا  في".…"في

هديااااااة ؛ والبغثثثثثثدادي، 4/429:كيااااااف الينااااااون؛ وحثثثثثثاجي خليفثثثثثثة، 9/955يوطي، التحثثثثثثدث:. ذكثثثثثثره السثثثثثث4
، تاااريخ األدب العربااي(، انظثثر: بروكلمثان، 4111. ومنثه نسثثخة خطيثثة بكمبثرج الملحثثق)4/626:العااارفين

 .415:دلي  مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 561(:44-41)5ق

: هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 9/4112:اليناونكيف ؛ وحاجي خليفة، 9/955: التحدث. ذكره السيوطي، 9
 .919:السيوطي دلي  مخطوطات، ومنه نسخة خطية ببرلين، انظر: الخازندار، 4/611

. وفثي)ث( " اإليمثان بثدل" 4/625:هدياة العاارفين؛ البغثدادي، 4/461:كيف الينون. ذكر حاجي خليفة، 2
 "اإللماع"

. وسثثثثقط مثثثثن )ر(،)ظ( 4/626:هديااااة العااااارفينغثثثثدادي، ؛ والب4/429:كيااااف الينااااون. ذكثثثثره حثثثثاجي خليفثثثثة، 1
 الصحا "، وفي )ث(: "األوصل" بدل: "اإلفصا ".… "اإلفصا 

؛ وحثثثاجي خليفثثثة، 4/212، حسثثثن المحاضثثثرة:422،466،915-9/415،426،421. ذكثثثره السثثثيوطي، التحثثثدث:6
  تاااريخ بروكلمثان. ومنثه عثدة نسث  خطيثة، انظثر: 4/621:العاارفين هدياة؛ والبغثدادي، 4/621:كياف اليناون
. وطبثثع بشثثر : محمثثد 422:دلياا  مخطوطااات الساايوطي؛ الخازنثثدار، 555-555(:44-41)5، قاألدب العربااي

؛ ونشثثره أحمثثد بثثثن األمثثين الشثثنقيطي، القثثثاهرة، 4212هثثثث/4295بثثدر الثثدين النعسثثاني، مطبعثثثة السثثعادة، القثثاهرة،
 م.4252ع في دار المعارف، بيروت، م؛ وطب4251هث، وطبع في مجمع البحوث اإلسالمية، القاهرة، 4295

    :كياااف الينااااون؛ وحثثثاجي خليفثثثة، 4/212:حسااان المحاضااارة، 9/415،466،462:التحااادث. ذكثثثره السثثثيوطي، 5
  تاااريخ األدب . ومنثثه عثثدة نسثث  خطيثثة، انظثثر: بروكلمثثان4/611:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 4/621،9115

. وطبثثع بتصثثحيل: محمثثد بثثدر الثثدين 945:الساايوطيدلياا  مخطوطااات ؛ الخازنثثدار، 555(:44-41)5،قالعربااي
م؛ وصو ر في دار المعرفثة عثن الطبعثة 4241هث/4291 -م4212هث/4295النعساني، مطبعة السعادة، القاهرة، 

السثثالفة، بيثثروت، بثثال تثثاري ؛ وطبثثع بتحقيثثق وشثثر : عبثثد السثثالم هثثارون وعبثثد العثثال سثثالم مكثثرم، دار البحثثوث 
 م. وفي )ل(: "جمع الجوامع"، وسقط من )ظ(: "مجلدان".4252-م4256العلمية، الكويت، 

؛ وحثاجي خليفثة، 4/212:المحاضرة حسن، 461،915-412،465-9/11،441،422:التحدث. ذكره السيوطي 5
. ويسثمى:"البهجة المرضثية فثي شثر  األلفيثة". ومنثه 4/625:هدياة العاارفين؛ والبغدادي، 4/469:كيف الينون

. وطبثثثع فثثي لكنثثثاو )ط حجثثثر(، 412-411:دليااا  مخطوطاااات الساايوطيزنثثدار، نسثث  خطيثثثة كثيثثرة، انظثثثر: الخا
؛ وطبثثثثثثثثثع فثثثثثثثثثي مطبعثثثثثثثثثة المثثثثثثثثثدارث بمصثثثثثثثثثر، 4161هثثثثثثثثثث/ 4954هثثثثثثثثثث، وطبثثثثثثثثثع بكثثثثثثثثثربالء)ط حجثثثثثثثثثر( ، 4124
م؛ وطبثثع علثثى هثثامر "األزهثثار الزينيثثة فثثي شثثر  4129هثثث/4241م؛ وطبثثع فثثي الخيريثثة بمصثثر،4151هثثث/4224
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ثثثثثثثثثثرّحها ّيسثثثثثثثثثثم ى: المصطصثثثثثثثثثثاِلّع الس ثثثثثثثثثثعيدة(4)الفصِريثثثثثثثثثثدةّ  ، وشص
. الناكثثثثثثثثثثّت علثثثثثثثثثثى األلفيثثثثثثثثثثِة (9)

 ، في ّملٍف واحٍد.(2)النازهصةِ والكافية والش افيِة وّشّذوِر الذ هِب و 

ثثثثثثثثبعة  أقسثثثثثثثثام، ّكثثثثثثثثلا ِقسثثثثثثثثٍم (1)األشثثثثثثثثباه والن ظثثثثثثثثاهرّ  ، لثثثثثثثثم ّأسثثثثثثثثبق هليثثثثثثثثه، وهثثثثثثثثو سص
موّعثثثثثثثثثثه وهثثثثثثثثثثو األشثثثثثثثثثثباّه والنصظثثثثثثثثثثاهر،  ّمؤلثثثثثثثثثثف  ّمسثثثثثثثثثثتِقل لثثثثثثثثثثه ّخطبثثثثثثثثثثة  واسثثثثثثثثثثم، ومصجر

 

م؛ وطبثع بتحقيثق: عبثد القثادر أحمثد، 4214هثث/4224الميمنيثة بمصثر، متن األلفية" لزيني دحالن، في المطبعثة 
كليثثة افداب، جامعثثة دمشثثق؛ وطبثثع بتحقيثثق: صثثالل سثثليمان العميثثر، رسثثالة دكتثثواره، جامعثثة اإلمثثام محمثثد بثثن 

. 961سثثثعود، الريثثثاض. انظثثثر: عبثثثد العثثثال سثثثالم مكثثثرم، جثثثالل الثثثدين السثثثيوطي واثثثثره فثثثي الدراسثثثات اللغويثثثة: 
 الك" بدل: "مالك". وفي)ث(:"الم

     :كياااف الينااااون؛ وحثثثاجي خليفثثثة، 4/212:حسااان المحاضااارة، 9/441،465،461:التحااادث. ذكثثثره السثثثيوطي، 4
دليا  ؛ الخازنثدار، 555(:44-41)5، قتاريخ األدب العربي. ومنه عدة نس  خطية، انظر: بروكلمان، 4/465

                حمن بثثثثثثثثثثن زكثثثثثثثثثثري. وطبعثثثثثثثثثثت بشثثثثثثثثثثر  أبثثثثثثثثثثي عبثثثثثثثثثثد اللثثثثثثثثثثه بثثثثثثثثثثن عبثثثثثثثثثثد الثثثثثثثثثثر 415: مخطوطااااااااااات الساااااااااايوطي
م؛ 4242م( الموسوم بث " المهمات المفيثدة فثي شثر  الفريثدة" ، طبثع علثى الحجثر بفثاث سثنة 4524هث/4411)ت

م؛ وطبعثت بتحقيثثق: عبثد الكثثريم مثدراث، وزارة األوقثثاف 4242هثث/4229وطبعثت فثي المطبعثثة الشثرقية، القثثاهرة، 
 م.4255عت بتحقيق: نبهان ياسين حسين، دار الرسالة، بغداد، م؛ وطب4255العراقية، مطبعة اإلرشاد، بغداد،

 4/619:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 4/465:كيااف الينااون؛ وحثثاجي خليفثثة، 9/441:التحاادث. ذكثره السثثيوطي، 9
هثث. ومنهثا عثدة نسث  خطيثة، انظثر: 4114وطبعت بتحقيق وشر : سليمان حمودة، الدار الجامعيثة، اإلسثكندرية، 

. وفثثثي 912:دليااا  مخطوطاااات السااايوطي؛ الخازنثثثدار، 555(:44-41)5، قريخ األدب العرباااي  تاااابروكلمثثثان
 …" .)ث(: "سمع المطالع العبدة" بدل " "يسمى

؛ 9/4255: كيااااف الينااااون؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة، 4/212:حساااان المحاضاااارة، 9/415:التحاااادث. ذكثثثثره السثثثثيوطي، 2
      5،ق  تااااريخ األدب العرباااي: بروكلمثثثان. ومنثثثه عثثثدة نسثثث  خطيثثثة، انظثثثر4/612: هدياااة العاااارفينوالبغثثثدادي، 

؛ عبثثد العثثال سثالم مكثثرم، جثثالل الثثدين السثثيوطي 962:الساايوطي دلياا  مخطوطااات؛ الخازنثدار، 555(:41-44)
 . وسقطت من )ي(، )ظ( : "الشافعية"، وبعدها في )ي(: "مؤلف واحد، مجلد".966وأثره في الدراسات اللغوية:

. ومنثثه عثثدة 414-411 كيااف الينااون:؛ وحثثاجي خليفثثة، 9/411،415،465،952: التحاادث. ذكثثره السثثيوطي، 1
دلياااا  مخطوطااااات ؛ الخازنثثثثدار، 552(:44-41)5، قتاااااريخ األدب العربااااينسثثثث  خطيثثثثة، انظثثثثر: بروكلمثثثثان، 

. وطبثثع باهتمثثام حسثثن بثثن أحمثثد الحنفثثي، مجلثثث داهثثرة المعثثارف النظاميثثة، حيثثدر أبثثاد، 415-416:الساايوطي
م.وطبثع بتحقيثق: طثه عبثد الثرءوف سثعد، مكتبثة 4211هثث/4262طبعة ثانية سنة م، وطبع فيها 4121هث/4245

م؛ وطبثثثثع بمراجعثثثثة وتقثثثثديم: فثثثثايز ترحينثثثثي، دار الكتثثثثاب العربثثثثي، 4256هثثثثث4226الكليثثثثات األزهريثثثثة ، القثثثثاهرة، 
م؛ 4216هثث/4115          هث. وطبع بتحقيق: عبد العال سالم مكرم، مؤسسثة الرسثالة، بيثروت،4111بيروت، 

بثثراهيم العبثثد اللثثه )ج9(، ووثثازي مختثثار طليمثثات)ج4بثثع بتحقيثثق: عبثثد اإللثثه نبهثثان )جوط (، وأحمثثد مختثثار 2(، واا
م. وفثثي )ث(: "األشثثياء" بثثدل: "األشثثباه" ، وبعثثدها 4215-4216(، مجمثثع اللغثثة العربيثثة بدمشثثق، 1الشثثريف )ج

 …".  في )ي(: "لو يسبق هلى مثله، وهو
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األول: ّيسثثثثثثثثثثمى المصثثثثثثثثثثاِعد العصلي ثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي القصواعثثثثثثثثثثد الن حويِثثثثثثثثثثة، والثثثثثثثثثثثاني: ّيسثثثثثثثثثثم ى 
ثثثثثثثثثثالِم العصثثثثثثثثثثرِب، والثاِلثثثثثثثثثثّث: ّيسثثثثثثثثثثثم ى  (4)تصثثثثثثثثثثدِريب ّأولثثثثثثثثثثي الطصلصثثثثثثثثثثبِ  ثثثثثثثثثثواِبِط كص فثثثثثثثثثثي ضص

ثثثثثثثثثلةّ  لسص ثثثثثثثثثالِم العصثثثثثثثثثرِب، والرابِثثثثثثثثثّع: ّيسثثثثثثثثثم ى الل مثثثثثثثثثع  (9)سص الثثثثثثثثثذ هصِب فثثثثثثثثثي البنثثثثثثثثثاء مثثثثثثثثثن كص
والبثثثثثثثثثثرق فثثثثثثثثثثي الجمثثثثثثثثثثِع والفثثثثثثثثثثرِق، والخثثثثثثثثثثاِمّث: ّيسثثثثثثثثثثم ى الط ثثثثثثثثثثراز فثثثثثثثثثثي األلغثثثثثثثثثثاِز، 
: والس ثثثثثثثثثثثثثثثثثادّث: فثثثثثثثثثثثثثثثثثي الّمنثثثثثثثثثثثثثثثثثاظصرات والّمجالصسثثثثثثثثثثثثثثثثثات والّمطارصحثثثثثثثثثثثثثثثثثاِت، والس ثثثثثثثثثثثثثثثثثاِبعّ 

واِشثثثثثثثثي  ّيسثثثثثثثثمى: التبثثثثثثثثر الثثثثثثثثذاهب فثثثثثثثثي األفثثثثثثثثراد والغصراهثثثثثثثثب. الفصثثثثثثثثتّل القصريثثثثثثثثّب فثثثثثثثثي حص
ثثثثثثثثثى الل بيثثثثثثثثثب(2)ّمغنثثثثثثثثثي الل بيثثثثثثثثثبِ  ثثثثثثثثثواِهد ّمغنر ثثثثثثثثثرّ  شص بيثثثثثثثثثِب ِبّنحثثثثثثثثثاِة (1)، شص . ّتحفصثثثثثثثثثة الحص
نثثثثثثثثثثثثّي الل بيثثثثثثثثثثثثب دِلثثثثثثثثثثثثِه، علثثثثثثثثثثثثى نصمثثثثثثثثثثثثِط (6)ّمغر . ا قتثثثثثثثثثثثثراّ  فثثثثثثثثثثثثي أصثثثثثثثثثثثثوِل الن حثثثثثثثثثثثثو وجص

دِلثثثثثثثثهِ  ّأصثثثثثثثثول . (5)، علثثثثثثثثى نصمثثثثثثثثِط ّأصثثثثثثثثول الفقثثثثثثثثها قتثثثثثثثثراّ  فثثثثثثثثي ّأصثثثثثثثثوِل الن حثثثثثثثثو وجص
                                                           

والمثبثثثت مثثثا ورد فثثثي بقيثثثة النسثثث . وفثثثي )ث(: " أوفثثثى" بثثثدل:"أولى". وفثثثي )ل( . فثثثي األل: "الطلبثثثة" وهثثثو تحريثثثف، 4
 :"ترويت" بدل: "تدريب".

يسثمى … . بعدها في )ل(: "في السفالة من كالم العرب"، وفيها: " تسمى"، وبعثدها فثي )ث(: "يسثمى المنثع والبثرق9
 التبر المذهب".… الطرز

 

؛ 4/5، بغيثثثة الوعثثثاة:4/2، شثثثر  شثثثواهد المغنثثثي:4/212:رةحسااان المحاضااا، 9/415: التحااادث. ذكثثثره السثثثيوطي، 2
. ومنثه نسثخة خطيثة بثدار الكتثب 4/614: هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 9/4921:كيف الينونوحاجي خليفثة، 

            ،تااااااااريخ األدب العرباااااااي؛ بروكلمثثثثثثثان، 911:السااااااايوطي دليااااااا  مخطوطااااااااتالمصثثثثثثثرية، انظثثثثثثثر: الخازنثثثثثثثدار، 
 .551(:44-41)5ق

؛ 9/4562:كيااااف اليناااااون؛ حثثثثاجي خليفثثثثة، 4/212:حساااان المحاضااااارة، 9/415:التحاااادثالسثثثثيوطي، . ذكثثثثره 1
 دليااا  مخطوطاااات السااايوطي. ومنثثثه عثثثدة نسثثث  خطيثثثة، انظثثثر: الخازنثثثدار، 4/611:هدياااة العاااارفينوالبغثثثدادي، 

م؛ وطبثثثثع بتصثثثثحيل 4166هثثثثث/4954. وطبثثثثع فثثثثي مطبثثثثع ميرسثثثثركار أقثثثثا محمثثثثد صثثثثادق، طهثثثثران، 422-911
م؛ وطبثثع فثثي 4211هثثث/4299حمثثود بثثن التالميثثذ التركثثزي الشثثنقيطي، المطبعثثة البهيثثة، القثثاهرة،وتعليثثق: محمثثد م

م، عثن الطبعثة السثابقة؛ وطبثع بتحقيثق: أحمثد ظثافر كوجثان، دار 4255بيروت، منشورات لجنة التثراث العربثي، 
 نحاة".اللبيب" وفي )ل(: "بنجاة" بدل: "ب… . وكتب في حاشية )هث(: "شر  4255اليقظة ، دمشق، 

. ومنثثه نسثثخة خطيثثة ببثثرلين، 4/625:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 9/4562:كيااف الينااون. ذكثثره حثثاجي خليفثثة، 6
 . وفي)ف(: "بنجاة مغني" وهو تحريف.929:دلي  مخطوطات السيوطيانظر: الخازندار، 

؛ 4/426:كيااف الينااون؛ وحثثاجي خليفثثة، 4/212:حساان المحاضاارة، 9/415،465:التحاادث. ذكثثره السثثيوطي، 5
          ،تااااااريخ األدب العرباااااي. ومنثثثثثه عثثثثثدة نسثثثثث  خطيثثثثثة، انظثثثثثر: بروكلمثثثثثان، 4/626:هدياااااة العاااااارفينوالبغثثثثثدادي، 

. وطبثثع فثثي داهثثرة المعثثارف النظاميثثة، حيثثدر 415:الساايوطي دلياا  مخطوطااات؛ الخازنثثدار، 555(:44-41)5ق
؛ 4126ه، 4241ي، دهلثثثي،م؛ وطبثثثه بتصثثثحيل: نظثثثام الثثثدين الكيرلنثثثري، مطبثثثع مجتبثثثاه4129هثثثث/4241أبثثثاد،
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ثثثثثثثثثيل علثثثثثثثثثى ِشثثثثثثثثثرِ  األلفيثثثثثثثثثِة  بثثثثثثثثثن  ةاشثثثثثثثثثي، لثثثثثثثثثم يثثثثثثثثثتم. حص (4)التوِشثثثثثثثثثيّل علثثثثثثثثثى التوضص
ثثثثثثثثثثثقيل قيثثثثثثثثثثثٍل، ّتسثثثثثثثثثثثم ى الس ثثثثثثثثثثثيف الص  . (2). الّمشثثثثثثثثثثثن ّف علثثثثثثثثثثثى ابثثثثثثثثثثثن الّمصثثثثثثثثثثثن ف(9)عص

ثثثثثثثثثثرِ  الشاثثثثثثثثثثذوِر (1)ّدرٌّ الت ثثثثثثثثثاج فثثثثثثثثثثي هعثثثثثثثثثثراب ّمشثثثثثثثثثِكِل المنهثثثثثثثثثثاجِ  . حاشثثثثثثثثثثية  علثثثثثثثثثى شص
. الوفيثثثثثثثثثّة (5)التثثثثثثثثثاّج فثثثثثثثثثي هعثثثثثثثثثراِب ّمشثثثثثثثثثكِل المنهثثثثثثثثثاجِ  .(6)وتسثثثثثثثثثم ى: نصثثثثثثثثثثر الزاهثثثثثثثثثورِ 
ثثثثثثثثثثثثثثثة(1)،دصقاهّقهثثثثثثثثثثثثثثثا(5)باخِتصثثثثثثثثثثثثثثثاِر األلفيثثثثثثثثثثثثثثثةِ  ثثثثثثثثثثثثثثثرّ  (2). شثثثثثثثثثثثثثثثرصّ  الّملحص مثثثثثثثثثثثثثثثزوج. شص ، مص

 

م؛ وطبثع بتحقيثق: أحمثد صثبحي فثرات، جامعثة اسثتنبول، كليثة 4211هثث، 4262وطبع في دار المعارف، حلب، 
م؛وطبثثثع بتحقيثثثق: أحمثثثد سثثثليم الحمصثثثي ومحمثثثد أحمثثثد قاسثثثم، جثثثروث بثثثريث، بيثثثروت، 42561افداب، تركيثثثا،

 م.4212هث/4112م. وطبع بتحقيق: محمود فجال، السعودية،4211

؛ 4/466:اليناااااون كياااااف؛ وحثثثثثاجي خليفثثثثثة، 4/212:حسااااان المحاضااااارة، 9/422:التحااااادثكثثثثثره السثثثثثيوطي، . ذ4
: دلياا  مخطوطااات الساايوطي. ومنثثه نسثخة خطيثثة ببثرلين، انظثثر: الخازنثدار، 4/625:هديااة العاارفينوالبغثدادي، 

 . وسقطت من)ل(: "لم يتم"، وفي)ر(: "مسودة" بدل: "لم يتم" .422

؛ 4/469:كياااااف اليناااااون؛ وحثثثثثاجي خليفثثثثثة، 4/212:حسااااان المحاضااااارة، 9/422:التحااااادث. ذكثثثثثره السثثثثثيوطي، 9
المنهثاج" وسثقط مثن )ظ(: "حاشثيه علثثى … . وسثقط مثثن )ر(، )ظ(:" األلفيثة4/622:هدياة العاارفينوالبغثدادي، 

 المصنف".… الصقيل"، وسقط من )ف(: حاشيته… شر "، وأخرت في )هث( : "األلفية

. ومنثثه عثثدة نسثثث  4/619:هديااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 4/469،9/4526:كياااف الينااون. ذكثثره حثثاجي خليفثثة، 2
. وسقطت مثن )ث(: "المنشثف". وفثي )ل(: 555(:44-41)5، قتاريخ األدب العربيخطية، انظر: بروكلمان، 

 "درة".

، وفيثثه: 9/4151:الينااون   كيااف؛ وحثثاجي خليفثثة4/212:حساان المحاضاارة، 9/442:التحاادث. ذكثثره السثثيوطي، 1
دليا  مخطوطاات . ومنثه عثدة نسث  خطيثة، انظثر: الخازنثدار، 4/621:هدياة العاارفينوالبغثدادي،  ؛…""در ة التاج
وسثثقطت مثثن )ي(، …" ، وفيثثه" درة التثثاج551(:44-41)5،قالعربااي تاااريخ األدب؛ بروكلمثثان، 426:الساايوطي

 المنهاج" .…المنهاج" على: "التاج… )هث(:"در"، وت خرت في )ف(" در  

. وسثقطت 9/4121:كيف اليناون؛ وحاجي خليفثة، 4/212:حسن المحاضرة، 9/442:ثالتحد. ذكره السيوطي: 6
من )ث(:"الشذور"، وسقط من )ر(،)ظ(: "وتسثمى نثثر الزهثور". وفثي )هثث(، )ل(: "نشثر"، وفثي)ل(: " الرمثوز" ، 

 وفي )ف( "حاشية على شذور الذهب يسمى: نثر "الزهور" .

يهثا، ومنثه نسثخة خطيثة بثدار الكتثب المصثرية، انظثر: الخازنثدار دليثل . لم أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عل5
 …".. وفي)ي(: "در  التاجفي416مخطوطات السيوطي:

 .4/469:كيف الينون.  ذكره حاجي خليفة، 5

 . لم أجد له ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها، ولعلها تابعة لما قبلها.1

. ومنثثه 9/4145:كيااف الينااون؛ وحثثاجي خليفثثة، 4/212:ضاارةحساان المحا، 9/442:  التحاادث. ذكثثره السثثيوطي2
، وانظثثثر: بروكلمثثثان، 914:دليااا  مخطوطاااات السااايوطينسثثخة خطيثثثة بثثثدار الكتثثب المصثثثرية، انظثثثر الخازنثثدار، 

 ، وفيه: "شر  ملحمة اإلعراب".551(:44-41)5، قتاريخ األدب العربي
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. ّتعريثثثثثثثثثثثثثثثثثّف األعجثثثثثثثثثثثثثثثثثِم بّحثثثثثثثثثثثثثثثثثروِف (4)القصصثثثثثثثثثثثثثثثثثيدِة الكافيثثثثثثثثثثثثثثثثثِة فثثثثثثثثثثثثثثثثثي التصثثثثثثثثثثثثثثثثثريفِ 
ثثثثثثثثثثثثثثم ة  فثثثثثثثثثثثثثثي (3). الش ثثثثثثثثثثثثثثمعّة الّمِضثثثثثثثثثثثثثثيّة فثثثثثثثثثثثثثثي علثثثثثثثثثثثثثثِم العربيثثثثثثثثثثثثثثة(2)الّمعجص . ّموش ثثثثثثثثثثثثثثحص
ثثثثثثثثثثة(5)لن ثثثثثثثثثثدى فثثثثثثثثثثي وروِد الهصمثثثثثثثثثثزة للن ثثثثثثثثثثداء.قصطثثثثثثثثثثّر ا(4)الن حثثثثثثثثثثو تصصثثثثثثثثثثّر الّملرحص  (.6)ِ . ّمخر

ثثثثثثثثثثثىر بالقصصثثثثثثثثثثثرِ  ثثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثثر ِد (7)ألويثثثثثثثثثثثّة الن صثثثثثثثثثثثر فثثثثثثثثثثثي ِخصيصص مص . القصثثثثثثثثثثثوّل الّمجر

                                                           

؛ 9/4216:كيااااف الينااااونخليفثثثثة، ؛ وحثثثثاجي 4/212:حساااان المحاضاااارة، 9/442:التحاااادث. ذكثثثثره السثثثثيوطي، 4
تاااريخ ، انظثثر: بروكلمثثان، 15/6. ومنثثه نسثثخة خطيثثة فثثي ا سثثكوريال ثثثان 4/611:هديااة العااارفينوالبغثثدادي، 

 . وفي)ث(:"الكافية"، وفي )ل(: "العقيدة" بدل: "القصيدة".551(:44-41)5، قاألدب العربي

؛ 4/191:كياااااف اليناااااوني خليفثثثثثة، ؛ وحثثثثثاج4/212:حسااااان المحاضااااارة، 9/491:التحااااادثكثثثثثره السثثثثثيوطي، ذ. 9
: دلياا  مخطوطااات الساايوطيومنثثه نسثثخة خطيثثة ببثثرلين، انظثثر: الخازنثثدار،  4/621:هديااة العااارفينوالبغثثدادي،

22  . 

: كيااف الينااون؛ وحثثاجي خليفثثة، 4/212:حساان المحاضاارة، 421-425،  9/445:التحاادث. ذكثثره السثثيوطي،  2
         بشثثثثثثر  محمثثثثثثد بثثثثثثن محمثثثثثثد البثثثثثثديري الثثثثثثدمياطي . وطبعثثثثثثت4/611:هديااااااة العااااااارفين؛ والبغثثثثثثدادي، 9/4156
م( الموسوم بثث "المشثكاة الفتحيثة علثى الشثمعة المضثي ة" دراسثة وتحقيثق: هشثام سثعيد محمثود، 4591هث/4411)ت

، تاااااريخ األدب العرباااايم. ومنثثثه عثثثثدة نسثثثث  خطيثثثة، انظثثثثر: بروكلمثثثثان، 4212هثثثثث/4112وزارة األوقثثثاف، بغثثثثداد،
. وفثي )ث(: "الخفيثة" بثدل : "المضثية" 912-914:السيوطي لي  مخطوطاتد؛ الخازندار، 551(:44-41)5ق

 وهو تحريف.  

    :هدياااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 9/4211كياااف اليناااون:؛ وحثثثاجي خليفثثثة، 9/445التحااادث:. ذكثثثره السثثثيوطي،  1
دب تااريخ األ؛ بروكلمثان، 946:دليا  مخطوطاات السايوطي. ومنه عثدة نسث  خطيثة، انظثر: الخازنثدار، 4/612

 ، وفيه:")السلسلة( الموشحة في النحو". 551("44-41)5، قالعربي

؛ 9/4264:كياااف اليناااون؛ وحثثثاجي خليفثثثة، 4/212، حسااان المحاضااارة، 9/445:التحااادث. ذكثثثره السثثثيوطي،  6
 . ورسمت في )ل(،)ث(،)هث(،)ر(: "النداء".  4/614، هدية العارفينوالبغدادي، 

. وفثثثي )ث(: "اللمحثثثة" بثثثدل: " 9/4145:كياااف اليناااوني خليفثثثة، ؛ وحثثثاج9/445:التحااادث. ذكثثثره السثثثيوطي، 5 
 الملحة" .

هدياة ؛ والبغثدادي، 4/462:كياف اليناون؛ وحثاجي خليفثة، 9/211: يار  مقاماات السايوطي. ذكثره السثيوطي،  5
؛ 552(:44-41)5،قالعربااي تاااريخ األدب. ومنثثه عثثدد مثثن النسثث  الخطيثثة، انظثثر بروكلمثثان، 4/625العااارفين:
، مطبعثثثة 2. وطبثثثع بتحقيثثثق: محمثثثد محيثثثي الثثثدين عبثثثد الحميثثثد،ط411:دليااا  مخطوطاااات السااايوطي الخازنثثثدار،

(. وفثي)ث(: "الرتبثة" بثدل: "ألويثة" 152-4/151م، ضمن:) الحاوي للفتاوي: 4262هث/4251السعادة، القاهرة، 
 وهو تحريف.
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بيثثثثثثثثثثثثِة (1)علثثثثثثثثثثثثى الّمهرمثثثثثثثثثثثثِل  ثثثثثثثثثثثثبِب وضثثثثثثثثثثثثع العرص . (2). األخبثثثثثثثثثثثثاّر المرويِثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثي سص
نثثثثثثثثة(3)الّمنثثثثثثثثى فثثثثثثثثي الّكنثثثثثثثثى ثثثثثثثثنة فثثثثثثثثي نصصثثثثثثثثِب الز  فرثثثثثثثثّع الس  الناجبثثثثثثثثا فثثثثثثثثي  . ّتحفصثثثثثثثثة(4).رص

ثثثثثثثثثثثواِب (5)قثثثثثثثثثثثولهم: "هصثثثثثثثثثثثذا ّبسثثثثثثثثثثثرًا أطيثثثثثثثثثثثّب منثثثثثثثثثثثه ّرطبثثثثثثثثثثثًا" ثثثثثثثثثثثّد الثثثثثثثثثثثوصِري فثثثثثثثثثثثي جص نر . الز 
مثثثثثثثثثد(6)الساثثثثثثثثثواِل الس ثثثثثثثثثكندري ثثثثثثثثثِد فثثثثثثثثثي هعثثثثثثثثثراِب أكمثثثثثثثثثلص الحص . فصجثثثثثثثثثّر الث مص

.الكراعلثثثثثثثثثى (1)

                                                           

        :يااااف اليناااااونك؛ وحثثثثثاجي خليفثثثثة، 9/219يااااار  مقامااااات الساااايوطي:، 9/441: التحاااادث. ذكثثثثره السثثثثيوطي، 4
. ومنثه عثدة نسث  خطيثة ببثاريث وبثدار الكتثب المصثرية، انظثر: 4/614: هدية العاارفين؛ والبغثدادي، 9/4251

 .915:مخطوطات السيوطي دلي ؛ الخازندار، 519( :44-41)5قتاريخ األدب العربي بروكلمان، 

؛ 4/21:   كياااف اليناااونة، ؛ وحثثثاجي خليفثثث4/212حسااان المحاضااارة:، 9/442: التحااادثذكثثثره السثثثيوطي،  . 9
. وطبثثع بتصثثحيل: مولثثوي محمثثد حسثثين ومولثثوي وثثالم 411:دلياا  مخطوطااات الساايوطيوالبغثثدادي، الخازانثثدار، 

م، ضثثثثمن: )التحفثثثثة البهيثثثثة 4214م؛ وطبثثثثع فثثثثي دار اففثثثثاق، بيثثثثروت،4124حسثثثين، مطبثثثثع محمثثثثدي،  هثثثثور، 
هثث، وطبثع بتحقيق:عبداللثه 4219ة، سثنة ( وهي صورة عثن طبعثة الجواهثب، القسثطنطيني62-12والطرفة الشهية:

 ، دار الغرب 4الجبوري،ط
 ( وفي)ظ(: "الرواية" بدل: "المروية".456-416م، ضمن كتاب) رساهل في الفقه واللغة:4219اإلسالمي، بيروت، 

؛ 9/4111:كياااف اليناااونوحثثثاجي خليفثثثة،  4/211: حسااان المحاضااارة؛ 9/491:التحااادثذكثثثره السثثثيوطي،  . 2
. جثاء فثثي Seybold, ZDMG 49,231/43. ونشثره المستشثثرق زايبولثد:4/612: ة العااارفينهديااوالبغثدادي، 

م، ولثثم يثثذكر مكثثان 4212:ب نثثه نشثثر تحقيثثق: محمثثد عزيثثز شثثمث فثثي سثثنة 41:92نشثثرة أخبثثار التثثراث العربثثي
. ومنثثثثه نسثثثثخة خطيثثثثة ببثثثثرلين، انظثثثثر 519(:44-41)5، قتاااااريخ األدب العرباااايالنشثثثثر، انظثثثثر: بروكلمثثثثان، 

 . وفي)ث(: "المعنى في المكني" وهو تحريف.912:دلي  مخطوطات السيوطير، الخازندا

؛ 4/241كيااف الينااون؛ وحثثاجي خليفثثة، 4/212حساان المحاضاارة، 421،  9/492:التحاادث. ذكثثره السثثيوطي، 1 
        ، األدب العرباااااي تااااااريخ. ومنثثثثثه عثثثثثدة نسثثثثث  خطيثثثثثة، انظثثثثثر: بروكلمثثثثثان، 4/622:هدياااااة العاااااارفينوالبغثثثثثدادي، 

. وفي)هثث(: "فثثي رفثع" بثثدل: "نصثب". وطبثثع 421دلياا  مخطوطاات الساايوطي:؛ الخازنثدار، 556(:44-41) 5ق
م، ضثثمن: )الحثثثاوي 4262هثثث/4251، مطبعثثة السثثعادة، القثثاهرة،2بتحقيثثق: محمثثد محيثثي الثثدين عبثثد الحميثثد، ط

فثثي  ، وموضثثوع هثثذه الرسثثالة كمثثا يثثذكر السثثيوطي فثثي مقثثدمتها: "سثثهلت عثثن وجثثه الثثنص122-9/116للفتثثاوي: 
  …"(.قوله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله وبحمده زنصةص عرشه، ورضا نفسه

. وطبثثع ضثثمن كتثثاب 4/625:هديااة العااارفين ؛ والبغثثدادي،4/256كيااف الينااون:حثثاجي خليفثثة،  . 5
المخطوطات  دلي . ومنه نسخة خطية، انظر: الخازنثدار، 951-1/956:األيباه والنيائرالسيوطي، 
 ي )ث(: "الر" بدل: "بسرًا"، وفي)ظ(: "طيب" بدل: "أطيب" .. وف424: السيوطي

     9:كياااف اليناااون؛ وحثثثاجي خليفثثثة، 4/212:حسااان المحاضااارة، 9/491ذكثثثره السثثثيوطي، التحثثدث: . 5
. وطبع في 9/156: الفهرس اليام  ا الحديث النبو ( ؛4/622هدية العارفين:؛ والبغدادي، 266/

، 2، وطبثثع بتحقيثثق: محمثثد محيثثي الثثدين عبثثد الحميثثد، ط4262هثثث/4262المطبعثثة المنيريثثة، القثثاهرة، 
(. وفثثي األصثثل، 111-9/111م، ضثثمن)الحاوي للفتثثاوي:4262هثثث،4251مطبعثثة السثثعادة، القثثاهرة، 

  )ظ(: "ا سكندرية"، والمثبت ما ورد في بقية النس .
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بثثثثثثثثثِد الب ثثثثثثثثثرِ  راض والتثثثثثثثثثولي عمثثثثثثثثثن   يحسثثثثثثثثثّن عثثثثثثثثث. اإل(3)، فثثثثثثثثثي هعثثثثثثثثثراب آيثثثثثثثثثة (2)عص
ثثثثثثثثبِط: " و  يعثثثثثثثثز  مثثثثثثثثن(4)يصثثثثثثثثل ي اديثثثثثثثثت". ّحسثثثثثثثثّن الس ثثثثثثثثيِر فيمثثثثثثثثا فثثثثثثثثي  . فثثثثثثثثي ضص عص

ثثثثثثثثثثثثثثثثرِ  التصثثثثثثثثثثثثثثثثريِف (5)الفصثثثثثثثثثثثثثثثثرِث مثثثثثثثثثثثثثثثثن أسثثثثثثثثثثثثثثثثماِء الط يثثثثثثثثثثثثثثثثرِ  . حاِشثثثثثثثثثثثثثثثثية  علثثثثثثثثثثثثثثثثى شص
. تصوِجيثثثثثثثثثثه العصثثثثثثثثثثزِم هلثثثثثثثثثثى اخِتصثثثثثثثثثثاِص ا سثثثثثثثثثثم (6)للتفرتثثثثثثثثثثازاني، ّتسثثثثثثثثثثم ى: الت رِصثثثثثثثثثثيف

 

: كيااااف الينااااون؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة، 212:حساااان المحاضاااارة ،9/491: التحاااادث. ذكثثثثره السثثثثيوطي، 4
   تااااريخ. ومنثثثه عثثثدة نسثثث  خطيثثثة، انظر:بروكلمثثثان4/614: هدياااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 9/4914

. وطبثثع فثثي 916-911:دلياا  مخطوطااات الساايوطي؛ الخازنثثدار، 551(44-41)5قاألدب العربااي  
، 2م؛ وطبثثع بتحقيثثق: محمثثد محيثثي الثثدين عبثثد الحميثثد،ط4221هثثث/4262المطبعثثة المنيريثثة، القثثاهرة، 

(. وفثثي )ث(: 151-9/155م. ضثثمن ) الحثثاوي للفتثثاوي 4262هثثث/4251، القثثاهرة، مطبعثثة السثثعادة
ثثثّد: المثثثاء القليثثثل الثثثذي   مثثثاد  لثثثه، ابثثثن  "فخثثثر" بثثثدل: "فجثثثر" وفثثثي )ر(: "الحثثثد" بثثثدل: "الحمثثثد". والثامص

  منظور)لسان العرب: ثمد(.

هدية لبغدادي، ؛ وا9/4151:كيف الينون؛ وحاجي خليفة، 422، 9/496: التحدث. ذكره السيوطي، 9
، تاااااريخ األدب العربااااي. ومنثثثثه نسثثثثختان سثثثثليم أوثثثثاو بثثثثرلين، انظثثثثر: بروكلمثثثثان، 4/614: العااااارفين

 . 11:دلي  مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 551(: 44-41)5ق

. سقط من )ظ(: "في هعراب آية" وبعدها في )هث(: "التخصص فثي شثواهد التلخثيص، ويبثدو أن الزيثادة  2
 نها كتبت بخط مغاير.مقحمة على النص؛ أل

ويسمى أيضًا الصحة والثبوت في ضثبط دعثاء القنثوت"، "…، وفيه: 9/495التحدث:.  ذكره السيوطي، 1
ثثدصلّت عثثن هثثذا ا سثثم 4/64الحاااو  للفتاااو :  ثثن   يحسثثن يصثثلي" ثثثم عص ، وفيثثه اإلوثثراض والتثثولي عم 

ثثين مثن تثذكرتي"؛ وحثثاجي وسثميته: " الثبثوت فثي ضثبط القنثوت" وهثو مثودع فثي الجثزء السثادث والثال
. وانظثثر فثثي نسثثخة الخطيثثة: 4/626هديااة العااارفين:؛ والبغثثدادي، 4/442: كيااف الينااونخليفثثة، 

 .4/915:الفهرس اليام االحديث النبو (

)     . ورسثمت فثي4/621: هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 4/555كيف الينون:  . ذكره حاجي خليفة،6
بيتثًا ذكرهثا فثي 91"، وسقطت من )ث(: "أسماء". وهثي أرجثوزة فثي ل(،)هث(،)ر(: "في ما" بدل: "فيما

، وطبع بتحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة المطوي، قطر، 51-55كتابه "جر  الذيل في علم الخيل" ص
 م.4225

دليااا  مخطوطاااات . ومنهثثثا نسثثثخة خطيثثثة ببثثثرلين، انظثثثر: الخازنثثثدار، 4/625: هدياااة العاااارفين. ذكثثثره البغثثثدادي،  5
بثالجزم"، وفثي)ل(:" للبيضثاوي" بثدل: "للتفتثازاني"، وفثي )ث(: … وسقط من )ر(،)ظ(: حاشيتة. 429السيوطي:

 "يسمى" بدل: "تسمى".



 52 

يصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثواِن (1)ظ( والفعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثِل بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالجزِم 6بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالجر  / /) يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثّل (2).ديثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثواّن الحص . ذص
يثثثثثثثثثثوانِ  يثثثثثثثثثثوانِ  . ّعنثثثثثثثثثثواّن الثثثثثثثثثثد يوانِ  (3)الحص . ِنظثثثثثثثثثثاّم الل سثثثثثثثثثثِد فثثثثثثثثثثي (4)فثثثثثثثثثثي أسثثثثثثثثثثماِء الحص

عثثثثثثثثثثثر ِة (6). الت هثثثثثثثثثثثذِيّب فثثثثثثثثثثثي أسثثثثثثثثثثثماِء الثثثثثثثثثثثذ يبِ (5)أسثثثثثثثثثثثامي األسثثثثثثثثثثثدِ  . التبثثثثثثثثثثثر ي مثثثثثثثثثثثن مص
عثثثثثثثثثثثثري المص
. اإلذّن هلثثثثثثثثثثثثى (8)، فثثثثثثثثثثثثي أسثثثثثثثثثثثثماء الكصلثثثثثثثثثثثثِب. اليواِقيثثثثثثثثثثثثّت فثثثثثثثثثثثثي األدواِت (7)

                                                           

 . وفي )ث(: " والعقل" بدل: "والفعل".4/625هدية العارفين:؛ والبغدادي، 4/611: كيف . ذكره حاجي خليفة، 4

؛ بروكلمثثثان، تثثثاري  األدب 4/622:لعاااارفينهدياااة ا؛ والبغثثثدادي، 4/515كياااف اليناااون:. ذكثثثره حثثثاجي خليفثثثة، 9 
لثه نسثخًا خطيثة. ومنثه عثدد مثن النسث  الخطيثة، انظثر: الخازنثدار،  ، ولكنه لم يثذك512(:44-41)5العربي، ق

 .  965:دلي  مخطوطات السيوطي

دليااا  مخطوطاااات . ومنثثثه نسثثثختان خطيتثثثان، انظثثثر: الخازنثثثدار، 4/525: كياااف اليناااون. ذكثثثره حثثثاجي خليفثثثة، 2
 أسماء  الكلب". … . وسقط من )ظ(: " ذيل 425: السيوطي

تاااريخ األدب . ومنثثه عثثدد مثثن النسثث  الخطيثثة، انظثثر: بروكلمثثان، 9/4451كيااف الينااون: . ذكثثره حثثاجي خليفثثة، 1
 . وفي )ل(: "الهوان" بدل: "الديوان". 912:السيوطي دلي  مخطوطات؛ الخازندار، 551(:44-41، ق)العربي

. ومنثثثه عثثثدد مثثثن النسثثث  4/612:هدياااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 9/4251ليناااون:كياااف ا. ذكثثثره حثثثاجي خليفثثثة،  6
: دليا  مخطوطاات السايوطي؛ الخازنثدار، 551(:44-41)5، قتااريخ األدب العربايالخطية، انظر: بروكلمثان، 

. وفثثي )ل(: "اللبثثد" وفثثثي )ث(: "السثثد" وفثثي )ظ(: "أسثثثماء" بثثدل: " أسثثامي". ذكثثثره أحمثثد الشثثرقاوي، مكتبثثثة 911
باسم:"فطام اللسثد فثي أسثماء األسثد"مع أن جميثع المصثادر تثذكر"نظام اللسثد"، ويبثدو لثي  152ل السيوطي:الجال

ثثدص الطلثثي أمثثه  أن لفظثثة "فطثثام" لهثثا وجثثه مقبثثول هنثثا وذلثثك للعالقثثة بثثين الفطثثام والل سثثد الثثذي هثثو الرضثثع، مثثن لصسص
 يلسدها: رضعها، انظر: ابن منظور ) لسان العرب: لسد(.

. ومنثه عثدد مثن النسث  الخطيثة، 4/625:هدية العارفين؛ والبغدادي، 4/645:كيف الينوني خليفة، . ذكره حاج 5
 .429:دلي  مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 551(:44-41)5،قتاريخ األدب العربيانظر: بروكلمان، 

نسث  الخطيثة، . ومنثه عثدد مثن ال4/625هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 4/225: كيف الينون. ذكره حاجي خليفة، 5
-192:تعرياف القادمام با بي العاالم. وطبثع ضثمن كتثاب، 421دلي  مخطوطات السايوطي: انظر: الخازندار، 

بثثراهيم األبيثثاري، ط125 ، الهيهثثة 2، جمثثع وتحقيثثق: مصثثطفى السثثقا وعبثثد الثثرحيم محمثثود وعبثثد السثثالم هثثارون واا
م. وسثقط مثن )ر(: 4211هثث/4252،م، مصورة عن طبعة دار الكتب4215هث/4115المصرية العامة للكتاب، 

الكلثب"، وفثثي )ل(:"البثري فثي مضثثر، المعرلثي فثي أسثثماء الكلثب" وهثو تحريثثف، وسثقط مثن )ظ(: "فثثي … "التبثري
 أسماء الكلب". 

: "اليواقيثثت فثثي 9/9162:كيااف الينااون. لثثم أجثثد لثثه ذكثثرًا فثثي المصثثادر التثثي وقفثثت عليهثثا، وفثثي حثثاجي خليفثثة،  1
هم  هثثا اللثثه هذن" ويبثثدو أن حثثاجي خليفثثة دمثثج اسثثم هثثذه الكتثثاب مثثع اسثثم الكتثثاب الحثثروف ا دن فثثي توجيثثه قثثول

. وفثثثثي )ل(: 941: دلياااا  مخطوطااااات الساااايوطيالثثثذي يليثثثثه، ونقثثثثل الخازنثثثثدار مثثثثا عنثثثثد حثثثثاجي خليفثثثثة، انظثثثثر: 
 "الحروف" بدل: "األدوات".
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واِشثثثثثثثثثثثثي (1)تصوجيثثثثثثثثثثثه قصثثثثثثثثثثثوِلهم: " هثثثثثثثثثثثا اللثثثثثثثثثثثثه هذن" . الط ثثثثثثثثثثثراّز الثثثثثثثثثثثال زورِدي فثثثثثثثثثثثي  حص
مةِ  (2)جاربردي.ال  .(3)كصش ّف الّغمِة عن الض 

 :(4افن المعاني والبيان والبديع  ثمان مؤلفات

ثثثثل  (5)ألفيثثثثة  ّتسثثثثم ى: ّعقثثثثود الّجمثثثثاِن فثثثثي المعثثثثاني والبصيثثثثانِ  ثثثثرّحها ّيسثثثثم ى: حص ، شص
. البديعيِة ّتسثم ى (7). الناكصّت على تصخليِص الّمفتاِ  يسم ى: مفتاّ  التلخيِص (6)الّعقود

                                                           

لل السثلوم، مجلثة جامعثة اإلمثام . لم أجد ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها، وطبثع بتحقيثق: عبثد الثرحمن بثن صثا4
 هث. وفي )ظ(: "في" بدل: "هلى"، وسقطت من )ظ(: "توجيه".  4145، شعبان 46محمد بن سعود، ع

. ومنثه نسثخة خطيثة ببثرلين، 4/611:هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 9/4412:كياف اليناون. ذكره حثاجي خليفثة،  9
 الضمة" .… سقط في)ظ(: "الطراز. وبدأ 919:دلي  مخطوطات السيوطيانظر: الخازندار، 

. وفثثي )هثثث(: "الهمثثة" بثثدل " 4/614  هديااة العااارفين:؛ والبغثثدادي9/4129كيااف الينااون: . ذكثثره حثثاجي خليفثثة،  2
 الضمة".… الضمة"، وسقط من )ل(: "كشف

، وفثثي)د(: "فثثي المعثثاني"، والمثبثثت مثثا ورد فثثي بقيثثة النسثث ، …"، وفثثي )ي(: "وفثثي فثثن…". فثثي األصثثل: فثثي فثثن 1
 وسقط من )د(،)هث(، )ف(: " ثمان مؤلفات".

-9/4461كياف اليناون: ؛ وحاجي خليفة، 4/211حسن المحاضرة: ، 9/441،465:التحدث. ذكره السيوطي  6
تااااريخ األدب . ومنثثثه عثثثدد مثثثن النسثثث  الخطيثثثة، انظثثثر بروكلمثثثان، 4/611:هدياااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 4466
، وطبثثع فثثي مطبعثثة بثثو ق، القثثاهرة، 912مخطوطثثات السثثيوطي: ؛ الخازنثثدار، دليثثل552(:44-41)5، قالعربااي
 م.4155هث/4922

وفيثثثثه: "شثثثثر  عقثثثثود  4/211حساااان المحاضاااارة:، 461،959-466، 9/411،441:التحاااادث. ذكثثثثره السثثثثيوطي، 5
. 4/611هديااة العااارفين:؛ والبغثثدادي، 9/466: كيااف الينااونالجمثثان فثثي المعثثاني والبيثثان"؛ وحثثاجي خليفثثة، 

، وطبثثع فثثي مطبعثثة 914-911دلياا  مخطوطااات الساايوطي: سثث  الخطيثثة، انظثثر: الخازنثثدار،ومنثثه عثثدد مثثن الن
        م؛ وطبثثثثثثثثع بتصثثثثثثثثحيل: أحمثثثثثثثثد الشثثثثثثثثيرازي، الهنثثثثثثثثد، دهلثثثثثثثثي، )ط حجثثثثثثثثر(،4155هثثثثثثثثث/4922بثثثثثثثثو ق، القثثثثثثثثاهرة، 

م المسثمى بثث "حليثة اللثب المصثون 4551هثث/4429م؛ وطبثع مثع شثر  الثدمنهوري المتثوفي سثنة 4121هثث/4245
م، فثثثثثثي مطبعثثثثثثة شثثثثثثرف، القثثثثثثاهرة، 4624هثثثثثثث/221هر المكنثثثثثثون" لعبثثثثثثد اللثثثثثثه األخضثثثثثثري المتثثثثثثوفي علثثثثثثى الجثثثثثثو 

هث، وطبع فثي مطبعثة عيسثى البثابي الحلبثي، القثاهرة، 4294م؛ وطبع في مطبعة التقدم بمصر، 4111هث/4219
 م. 4222

. وفثثي 4/152كيااف الينااون: ؛ وحثثاجي خليفثثة، 4/211:حساان المحاضاارة، 9/211:التحاادث. ذكثثره السثثيوطي،  5
 البديعية"، وسقط من )ظ(: "يسمى البديعية".… )ث(: "المفتل" بدل: "المفتا " وسقط من )ر(: "يسمى
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ثثدِ  الش ثثفيع نصظثثمّ  البثثديِع فثثي مص
:الجمثثع  ]ّيسثثمى [، ّمثثوصر ًى فيهثثا باسثثم النثثوع شصثثرّحها(1)

ثثثثثثثثواهد الت لخثثثثثثثثيصِ (3). التصخصثثثثثثثثيصِ (2)والتفريثثثثثثثثق بثثثثثثثثين األنثثثثثثثثواع البديعيِثثثثثثثثة . (4)فثثثثثثثثي شص
نِىالِجناث  .(5)جص

 الُكتب العامعة لفنون عديدة

مسثثثثثونص مجلثثثثثثدًا ِلطافثثثثثاً (6)الت ثثثثثذِكرّة، وتسثثثثثم ى: الّفلثثثثثثك المشثثثثثّحون ، (7). الناقايثثثثثثة، خص
ثثثثثثثثثثثثثثرّحها ّيسثثثثثثثثثثثثثثم ى: هتمثثثثثثثثثثثثثثاِم الد رايثثثثثثثثثثثثثثة                               ّكراسثثثثثثثثثثثثثة  فثثثثثثثثثثثثثثي أربعثثثثثثثثثثثثثثةص عشثثثثثثثثثثثثثثِر ِعلمثثثثثثثثثثثثثثًا. شص

                                                           

كياااااااف ؛ وحثثثثثثثاجي خليفثثثثثثثة، 4/221حسااااااان المحاضااااااارة:، 9/442،466،461التحااااااادث: . ذكثثثثثثثره السثثثثثثثيوطي، 4
كلمثثثان، . ومنثثثه عثثثدد مثثثن النسثثث  الخطيثثثة، انظثثثر : برو 4/612هدياااة العاااارفين: ؛ والبغثثثدادي،9/4254اليناااون:

. وطبثثع فثثي المطبعثثة 945مخطوطااات الساايوطي: دلياا ؛ الخازنثثدار، 512(:44-41)5،قتاااريخ األدب العربااي
م. وبعثثثثدها فثثثثي )ر(،)ظ(: "شثثثثرحها" وهثثثثي زيثثثثادة  ضثثثثرورة لهثثثثا، وفثثثثي )ل(: 4111هثثثثث/4921الوهبيثثثثة، القثثثثاهرة،

 شرحها".…"البديعي" بدل: "البديعية"، وسقط من )ر(، )ظ(: "موري

، 4/514كيااف الينااون:؛ وحثثاجي خليفثثة، 4/211حساان المحاضاارة:، 9/442،445:التحاادثوطي، . ذكثثره السثثي 9
، تااريخ األدب العرباي. وحثول نسثخة الخطيثة، انظثر: بروكلمثان، 4/621:هدياة العاارفين؛ والبغدادي، 9/4254
، وطبثثثثثثثثع فثثثثثثثثي المطبعثثثثثثثثة الوهبيثثثثثثثثة، 421الساااااااايوطي: دلياااااااا  مخطوطااااااااات؛ الخازنثثثثثثثثدار، 512(:44-41)5ق

م. وفثثي األصثثل: "بسثثرحها" وهثثو تحريثثف، والمثبثثت مثثا ورد فثثي )ل(،)ث(،)هثثث(. ومثثا بثثين 4111هثثث/4921القثثاهرة،
المعقفين زيادة من )هث(، )ظ(. وفي )ث(: "العفوع" بثدل: "النثوع" وهثو تحريثف. وبعثدها فثي )هثث(: "قثال رحمثه اللثه 

 ".من تذكرته". وفي )ث(: "البديعة" بدل: "البديعية 25تعالى أنه مودع في الجزء 

 الجناث"، وبدأ سقط في )ر(: … . سقط من )هث(: "التخصيص2

 ، وفيه:"التخصيص في شر  شواهد التخليص".9/441،412:التحدث. ذكره السيوطي،  1

. ومنثه عثدة نسث  خطيثة، انظثر: 4/621هدية العارفين:؛ والبغدادي، 4/515كيف الينون:. ذكره حاجي خليفة،  6
. وطبثثع بتحقيثثق: حمثثزة الثثدمردار زولثثول، دار الطباعثثة المحمديثثة 421:دلياا  مخطوطااات الساايوطي الخازنثثدار،
م. وسثثقط 4215م. وطبثثع بتحقيثق: محمثثد رزق الخفثثاجي، الثثدار الفنيثة للطباعثثة، القثثاهرة،4219هثثث/4119القثاهرة،

 من )ظ(: "جنى الجناث"، وفي)ث(: "جنث األجناث".

. ومنثثه نسثخة بتركيثا، انظثثر: 9/4924:يناون  كيااف ال؛ وحثاجي خليفثة9/441،421التحاادث:. ذكثره السثيوطي،  5
. وفي نسخة األصل: "فثي الكتثب الجامعثة"، وفثي )ي(: "وفثي الكتثب 965دلي  مخطوطات السيوطي:الخازندار، 

الجامعثثثة" والمثبثثثت مثثثا ورد فثثثب بقيثثثة النسثثث  وفثثثي )ث(: " الجثثثامع" بثثثدل: "الجامعثثثة". وفي)هثثثث(: "ويسثثثمى" بثثثدل: 
 (: "لطاف"."وتسمى". وفي )هث(، )ل(، )ث(، )ر

؛ 9/4251: كيااف الينااون؛ وحثثاجي خليفثثة، حساان المحاضاارة، 9/442،465،461:التحاادث. ذكثثره السثثيوطي،  5
  ،تاااريخ األدب العربااي. ومنثثه عثثدد مثثن النسثث  الخطيثثة، أنظثثر: بروكلمثثان، 4/612:هديااة العااارفينوالبغثثدادي، 

بيثثاض فثثي )ث( وفثثي )ل(: . وبعثثدها 961:دلياا  مخطوطااات الساايوطي ؛ الخازنثثدار،559-554(:44-41)5ق
، وفثثي )ل(: "علمثثًا عثثوالم"، وفثثي )ل(:"تسثثمى" بثثدل: …""كراسثثتين" بثثدل: "كراسثثة"، وفثثي )ث(: "فثثي أجوبثثة أربعثثة

 "يسمى"، وسقطت من )هث(: "تسمى". 
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]لقثثثثراء الناقايثثثثة [
اللامعثثثثة فثثثثي . ]، مثثثثن نظمثثثثي(2)وشثثثثراهّد الفراهثثثثدِ [. قصالهثثثثّد الفصواهثثثثِد، (1)

. تصعريثثثثثثّف (4)بِكية. األجوبثثثثثثّة الز كيثثثثثثة عثثثثثثن األلغثثثثثثاِز الساثثثثثث(3)أجوبثثثثثثِة األسثثثثثثهلة السثثثثثثب عة
طيثثثثثبِ (5)الفهثثثثثة ب جوبثثثثثِة األسثثثثثهلة الماهثثثثثة الجثثثثثواّب .(6). نصف ثثثثثّل الط يثثثثثب ِمثثثثثن أسثثثثثهلِة الخص
طيِب  .(1)الّمصيِب عن اعتراِض الخطيبِ   .(2)الس هّم الّمصيّب في نصحِر الخص

                                                           

هدياااة ؛ والبغثثثدادي، 9/4251:كياااف اليناااون؛ وحثثاجي خليفثثثة، 465-9/442،466:التحااادث. ذكثثره السثثثيوطي،  4
؛ 559(:44-41)5ق األدب العرباي  تااريخه عدد من النس  الخطية، انظر: بروكلمثان، . ومن4/626العارفين:

م؛ وطبثع فثي الهنثد، 4124هثث/4212. وطبع في طهران،)ط حجثر(، 966:دلي  مخطوطات السيوطيالخازندار، 
م؛ وطبثثثثثثع بتصثثثثثثحيل: محمثثثثثثد الزهثثثثثثري الغمثثثثثثراوي، المطبعثثثثثثة األدبيثثثثثثة، 4124هثثثثثثث/4212بثثثثثثومبي، )ط حجثثثثثثر(، 

م،)علثثثى هثثثامر كتثثثاب السثثثكاكي:مفتا  العثثثالوم(؛ وطبثثثع فثثثي المطبعثثثة الميمنيثثثة بمصثثثر، 4122هثثثث/4245القثثثاهرة
م. وطبثثثثع بتصثثثثحيل: محمثثثثد كامثثثثل بثثثثن محمثثثثد األسثثثثيوطي، مطبعثثثثة التقثثثثدم العلميثثثثة، االقثثثثاهرة، 4211هثثثثث/4241
م،)علثثثثى هثثثثامر كتثثثثاب السثثثثكاكي: مفتثثثثا  العلثثثثوم(؛ وطبثثثثع فثثثثي دار الكتثثثثب العلميثثثثة، بيثثثثروت، 4292هثثثثث/4211

 صوير عن الطبعة السابقة، بال تاري ، وما بين المعقفين زيادة تفردت بها)ظ(.بالت

؛ 9/4261؛ وحثثثثثاجي خليفثثثثثة، كشثثثثثف الظنثثثثثون:4/211حسااااان المحاضااااارة، 9/442:التحااااادث. ذكثثثثره السثثثثثيوطي،  9
   تاااريخ األدب العاااربين. ومنثثه عثثدد مثثثن النسثث  الخطيثثة، انظثثر: بروكلمثثان، 4/614:هديااة العااارفينوالبغثثدادي، 

. وفثثثي 956:دليااا  مخطوطاااات السااايوطي، وفيه:"قالهثثد الفراهثثثد وشثثثوارد الفواهثثثد"؛ الخازنثثثدار؛ 511(:44-41)5ق
األصثثثل:"قالهد الفواهثثثد منظومثثثًا" والمثبثثثت مثثثا ورد فثثثي بقيثثثة النسثثث ، و"شثثثراهد الفراهثثثد" زيثثثادة مثثثن )هثثثث(، وفثثثي)ث(: 

 "القواعد" وفي)ل(: "الفراهد" بدل: "الفواهد".

 . ذكره السيوطي، 2

؛ والبغثدادي، 4/44:اليناون كياف؛ وحاجي خليفة، 4/211:حسن المحاضرة، 9/492:التحدثره السيوطي، . ذك 1
. ومنثثه نسثثخة خطيثثة فثثي الجثثامع الكبيثثر بصثثنعاء وأخثثرى فثثي الظاهريثثة بدمشثثق، انظثثر: 4/611:هديااة العااارفين
، وطبثثثع 411:دليااا  مخطوطاااات السااايوطي؛ الخازنثثثدار، 552(:44-41)5، قتااااريخ األدب العربااايبروكلمثثثان، 

م، ضثثثثثمن )الحثثثثثاوي 4262هثثثثثث/4251، مطبعثثثثثة السثثثثثعادة، القثثثثثاهرة، 2بتحقيثثثثثق: محيثثثثثي الثثثثثدين عبثثثثثد الحميثثثثثد، ط
(. وفثثي )ل(: "األلقثثاب"  بثثدل: "األلغثثثاز". وفثثي )ث(: "األنصثثار السثثكنية" بثثدل: "األلغثثثاز 612-9/122للفتثثاوي:
 الس بكية".

هدياااااااااة ؛ والبغثثثثثثثثثدادي، 4/194:كياااااااااف اليناااااااااون؛ وحثثثثثثثثثاجي خليفثثثثثثثثثة، 9/496التحااااااااادث:. ذكثثثثثثثثثره السثثثثثثثثثيوطي، 6
. وطبثع فثي 415:السايوطي دليا  مخطوطاات.ومنه عدد من النس  الخطية، انظر: الخازنثدار، 4/625:العارفين

، مطبعثثثة 2م؛ وطبثثثع بتحقيثثثق: محمثثثد محيثثثي الثثثدين عبثثثد الحميثثثد، ط4221هثثثث/4262المطبعثثثة المنيريثثثة، القثثثاهرة،
    (.664-9/612ي:م، ضمن )الحاوي للفتاو 4262هث/4251السعادة القاهرة، 

     :هدياااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 9/4255:كياااف اليناااون؛ وحثثثاجي خليفثثثة، 9/491:التحااادث. ذكثثثره السثثثيوطي،  5
. وطبثثثع بتحقيثثثق: محمثثثد 16:السااايوطي دليااا  مخطوطاااات. ومنثثثه عثثثدة نسثثث  خطيثثثة، انظثثثر: الخازنثثثدار، 4/612

             ن) الحثثثثثثثثثاوي للفتثثثثثثثثثاوي:، ضثثثثثثثثثم4262هثثثثثثثثثث/4251، مطبعثثثثثثثثثة السثثثثثثثثثعادة، القثثثثثثثثثاهرة، 2محيثثثثثثثثثي عبثثثثثثثثثد الحميثثثثثثثثثد، ط
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 فن األدِب والّنوادر واإلنيام والّيعِر 
فاِت الس مينةِ . اليصواِقيّت الث  (3)الوشاّ  في فواهِد الن كا ِ  . شصقاهّق 4مينّة في صص

قاهِق الّغنج فّع شص ِن الّحبشانِ (5)األّترنج في رص . أزهاّر الّعروِر في أخباِر (6). رص
. الوساهل هلى مصعرفِة األواهل(1)الّحبوِر 

 .(3).المحاضراّت والّمحاورات(2)

 

(. وفثثثي)ث(: "تفثثثتل" بثثثدل:"نفل". والخطيثثثب الثثثذي رد عليثثثه السثثثيوطي هثثثو محمثثثد بثثثن هبثثثراهيم بثثثن 9/669-665
           :الضاااااااوم الالماااااااععثمثثثثثثثان، ويعثثثثثثثرف بالخطيثثثثثثثب الثثثثثثثوزيري، وكثثثثثثثان معاصثثثثثثثرًا للسثثثثثثثيوطي، انظثثثثثثثر: السثثثثثثثخاوي، 

5/962-954. 

     : كيااااف الينااااونيثثثثه "اعتراضثثثثات" بثثثثدل: "اعتثثثثراض"؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة، ، وف9/491:التحاااادث. ذكثثثثره السثثثثيوطي،  4
تااااريخ األدب . ومنثثثه نسثثثخة خطيثثثة فثثي باتنثثثه، انظثثثر: بروكلمثثان، 4/621:هدياااة العاااارفين؛ والبغثثدادي، 4/511

مطبعثثثة السثثعادة، القثثثاهرة،  2. وطبثثثع بتحقيثثق: محمثثد محيثثثي الثثدين عبثثثد الحميثثد، ط551(:44-41)5،قالعربااي
، وفيثثثه: "الجثثثواب المصثثثيب عثثثن أسثثثهلة اعتراضثثثات 651-9/651من )الحثثثاوي للفتثثثاوي: م، ضثثث4262هثثثث/4251

 الخطيب"(.

   : هدياااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 9/4141: كياااف اليناااون؛ وحثثثاجي خليفثثثة، 9/491:لتحااادث. ذكثثثره السثثثيوطي، ا 9
 . وبعدها في )ل(، )ر(: "في" بدل: "فن" )ث(: "الفواد" بدل: "النوادر".4/622

. ومثثه نسثث  خطيثثة، انظثثر 4/611:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 9/9144:كيااف الينااوناجي خليفثثة، . ذكثثره حثث 2
. وطبثثثع 216:مخطوطاااات السااايوطي دليااا ؛ الخازنثثثدار، 561(:44-41)5، قتااااريخ األدب العربااايبروكلمثثثان، 
 هث.4952بمصر سنة 

ومنثثثه عثثثدد مثثثن النسثثث  . 4/611:هدياااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 9/9162:كياااف اليناااون. ذكثثثره حثثثاجي خليفثثثة، 1
: دليا  مخطوطاات السايوطي؛ الخازنثدار، 562(:44-41)5، قتااريخ األدب العربايالخطية، انظر: بروكلمثان، 

 . وفي)ث(: "الثمنة"، وسقط من )ل(: "في صفات السمينة"، وفي )ث(: "واليواقيت". 961

" شثقاهق النعمثان ا تثرنج فثي ، وفيثه9/4165:كياف اليناون؛ وحثاجي خليفثة، 9/492:التحادث. ذكره السثيوطي،  6
تااااريخ . ومنثثثه عثثثدد مثثثن النسثثث  الخطيثثثة، انظر:بروكلمثثثان، 4/611: هدياااة العاااارفيندقثثثاهق الغثثثنج"؛ والبغثثثدادي، 

. وطبثثثثع بتحقيثثثثق: عثثثثادل 969:دلياااا  مخطوطااااات الساااايوطي؛ الخازنثثثثدار، 561(:44-41)5، قاألدب العربااااي
م. وفثثي األصثثل:"األترنج فثثي شثثقاهق الغثثنج" 4221، 9م، ط4211هثثث/4111، دار المعرفثثة، بدمشثثق،4العامثثل،ط

ولعلثثه تحريثثف، والمثبثثت مثثا ورد فثثي بقيثثة النسثث . وفي)ل(:"دقثثاهق الغثثنج". وفثثي )ث(" "الفثثتل" بثثدل:"الغنج" وفثثي 
 بروكلمان: "دقاهق الغنج".

؛ 4/241:الينااااون كيااااف؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة، 4/211: حساااان المحاضاااارة، 9/442:التحاااادث. ذكثثثثره السثثثثيوطي،  5
-41)5. ومنثثه عثثدة نسثث  خطيثثة، انظثثر: بروكلمثثان، تثثاري  األدب العربثثي،ق4/622:هديااة العااارفين والبغثثدادي،

 .995:دلي  مخطوطات السيوطي؛ الخازندار، 519(:44
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ِكيثثثثثثثثثثة الن فحثثثثثثثثثثّة المسثثثثثثثثثثكية والتاحفصثثثثثثثثثثثّة المص
ش ثثثثثثثثثثثرِف" ، علثثثثثثثثثثى نصمثثثثثثثثثثثط "ّعنثثثثثثثثثثواِن ال(4)

ِلثثثثثثثثثثثثثثم وّوثثثثثثثثثثثثثثرّ  ريصثثثثثثثثثثثثثثوٍم واحثثثثثثثثثثثثثثد. درّ  فثثثثثثثثثثثثثثي أل فثثثثثثثثثثثثثثهّ ( 5) ثثثثثثثثثثثثثثِم الكص . الصمقامثثثثثثثثثثثثثثاّت (6)ر الِحكص
ثثثثثثثبّع مقامثثثثثثثات، المقامثثثثثثثات الّمفثثثثثثثردة    ]وهثثثثثثثي ثالثثثثثثثثون [المجموعثثثثثثثة، وهثثثثثثثي سص

ثثثثثثثثثثثثثثثرمِ [: مقامثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثي وصثثثثثثثثثثثثثثثف مكثثثثثثثثثثثثثثثة والمدينثثثثثثثثثثثثثثثة (7)  ]تسثثثثثثثثثثثثثثثمى سثثثثثثثثثثثثثثثاِجعّة الحص
. (1)المقامثثثثثثثثثثثة الساندِسثثثثثثثثثثثِية فثثثثثثثثثثثي والثثثثثثثثثثثدي النبثثثثثثثثثثثي صثثثثثثثثثثثلى اللثثثثثثثثثثثه عليثثثثثثثثثثثه وسثثثثثثثثثثثلم(8)
 

. ومنثه عثدد مثن النسث  الخطيثة، 4/626:هدية العاارفين؛ والبغدادي، 4/52:كيف الينون. ذكره الحاجي خليفة،  4
.وفثي 991: دلي  مخطوطاات السايوطي؛ الخازندار، 519(:44-41)5،قعربيتاريخ األدب الانظر: بروكلمان، 

 )ث(،)ل(: "أخبار الجيور" وهو تحريف.

. ومنثثثه عثثثدد مثثن النسثثث ، انظثثثر: 9/9115:كياااف اليناااون؛ وحثثثاجي خليفثثة، 9/442:التحااادث. ذكثثره السثثثيوطي،  9
م، 4155سثنة    Gosche ,  R. ونشثره المستشثرق النمسثاوي جوخثه962:دلي  مخطوطات السايوطيالخازندار، 

م، ونشثر بتحقيثق: هبثراهيم العثدوي 4261. ونشره أسثعد طلثث، بغثداد،9/952:المستيرقانظر: نجيب العقيقي، 
 م.4222، 9م، ط4211، مكتبة الخانجي، القاهرة،4وعلي محمد عمر، ط

خطيثثة،  .ومنثثه عثثدة نسثث 4/619: هديااة العااارفين، والبغثثدادي، 9/4512:  كيااف الينااون. ذكثثره حثثاجي خليفثثة 2
دليااااااا  مخطوطاااااااات ؛ الخازنثثثثثثثدار، 511-552(: 44-41)5، قتااااااااريخ األدب العربااااااايانظثثثثثثثر: بروكلمثثثثثثثان، 

 . وفي )ظ(: "والمحابدات".915:السيوطي

      :كيااااف الينااااون؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة، 4/211:حساااان المحاضاااارة، 9/52،445،412:التحاااادث. ذكثثثثره السثثثثيوطي،  1
تاااريخ األدب عثثدد مثن النسثث  الخطيثثة، انظثر: بروكلمثثان،  . ومنثه4/612:هديااة العااارفين؛ والبغثدادي، 9/4252

. وسثثثثثثثثثثثثقط مثثثثثثثثثثثثن 911:دلياااااااااااا  مخطوطااااااااااااات الساااااااااااايوطي؛ الخازنثثثثثثثثثثثثدار، 552(:44-41)5، قالعربااااااااااااي
 )ر(،)ظ(،)هث(،)ث(،)ل(: "والتحفة المكية".

بثثي لشثثرف الثثدين بثثن المقثثري هسثثماعيل بثثن أ-. عنثثوان الشثثرف الثثوافي فثثي الفقثثه والنحثثو والتثثاري  والعثثروض والقثثوافي 6
. وسثثثثثثقط مثثثثثثن 9/4456:كيااااااف الينااااااون هثثثثثثث. انظثثثثثثر: حثثثثثثاجي خليفىثثثثثثة،115بكثثثثثثر اليمينثثثثثثي المتثثثثثثوفي سثثثثثثنة 

 )ر(،)ظ(،)هث(،)ث(،)ل(: "ألفه في يوم واحد".

؛ 4/511:الينااااون كيااااف؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة، 4/211:المحاضاااارة حساااان، 9/445:التحاااادث. ذكثثثثره السثثثثيوطي،  5
        ،تااااااريخ األدب العربااااايانظثثثثثر: بروكلمثثثثان،  . ومنثثثثثه عثثثثثدة نسثثثث  خطيثثثثثة،4/622:هدياااااة العاااااارفينوالبغثثثثادادي، 

. وبعثثده فثثي )ظ(: "المقامثثة المجموعثثة، وهثثي 425:الساايوطي دلياا  مخطوطااات؛ الخازنثثدار، 552(:44-41)5ق
 سبع مقامات مفردة" .

؛ ومثثا بثثين 514-511(:44-41)5، قتاااريخ األدب العربااي. بخصثثوص مخطوطثثات مقاماتثثه انظثثر: بروكلمثثان،  5
 ن األصل، والزيادة من بقية النس . المعقفين سقط م

دليااااا  ؛ الخازنثثثثدار، 4/621:هدياااااة العاااااارفين؛ والبغثثثثثدادي، 9/4561:كياااااف اليناااااون. ذكرهثثثثا حثثثثثاجي خليفثثثثثة،  1
.وطبعثثثثت بتحقيثثثثق وشثثثثر  511(:44-41)5،قتاااااريخ األدب العربااااي؛ بروكلمثثثثان، 912:مخطوطااااات الساااايوطي
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ثثثثثثثثثثثثوِت األو د المقامثثثثثثثثثثثثة الال زورِديثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثي مص
قامثثثثثثثثثثثثة ّتسثثثثثثثثثثثثمى الثثثثثثثثثثثثناجل فثثثثثثثثثثثثي (2) . مص

ثثثثثثثثثثثثثثثلل . مقامثثثثثثثثثثثثثثثة ّتسثثثثثثثثثثثثثثثمى (4)المقامثثثثثثثثثثثثثثثة الّمستنِصثثثثثثثثثثثثثثثرية .(3)اإلجابثثثثثثثثثثثثثثثِة هلثثثثثثثثثثثثثثثى الصا
ثثثثثثثثثى(5)الكثثثثثثثثثاوي فثثثثثثثثثي تثثثثثثثثثاري  الس ثثثثثثثثثخاوي قامثثثثثثثثثة (. 6). المقامثثثثثثثثثة الذ هصبيثثثثثثثثثّة فثثثثثثثثثي الّحم  مص

وضثثثثثثثثثة (7)روضثثثثثثثثثِة مصثثثثثثثثثر ]فثثثثثثثثثي وصثثثثثثثثثف[ قامثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي(8)تسثثثثثثثثثمى ّبلبثثثثثثثثثل الر  . مص
(1 )

 

. ومثثا بثثين المعقفثثين زيثثادة 662-4/122،لساايوطيالاادين ا عااال ودراسثثة: سثثمير الثثدروبي، انظثثر: شثثر  مقامثثات 
 من )ر()هث(،)ل(،)ث(.

. ومنثثه عثثدد مثثن النسثث  الخطيثثة، انظثثر: بروكلمثثان، تثثاري  األدب 9/4561. ذكرهثثا حثثاجي خليفثثة، كشثثف الظنثثون:4
. طبعثثثثثت فثثثثثي الجواهثثثثثب، 949-944؛ الخازنثثثثثدار، دليثثثثثل مخطوطثثثثثات السثثثثثيوطي:594(:44-41)5العربثثثثثي،ق

. وطبعثثت فثثي حيثثدر آبثثاد الثثدكن، سثثنة 411-11هثثث، ضثثمن:"مقامات السثثيوطي"، ص4921القسثثطنطينية، سثثنة 
    هثثثثث. وطبعثثثثت بتحقيثثثثق وشثثثثر  ودراسثثثثة سثثثثمير الثثثثدروبي، انظثثثثر: شثثثثر  مقامثثثثات جثثثثالل الثثثثدين السثثثثيوطي:4221

. وطبعثثثت ضثثثمن كتثثثاب: "الرسثثثاهل التسثثثع" للسثثثيوطي، تقثثثديم وشثثثر  وتعليثثثق: محمثثثد عثثثز الثثثدين 4/655-546
هثثثث. وفثثي)ث(: "أشثثثرف البريثثة" بثثثدل: "النبثثي صثثثلى اللثثه عليثثثه 4112دار هحيثثثاء العلثثوم، ، بيثثروت،9السثثعيدي، ط

 وسلم". 

، مخطثثثوط 491؛ السثثثيوطي، المحاضثثثرات والمحثثثاورات، ورقثثثة:9/4516. ذكرهثثثا حثثثاجي خليفثثثة، كشثثثف الظنثثثون: 9
جواهثثب، . وطبعثثت فثثي ال949(؛ الخازنثثدار، دليثثل مخطوطثثات السثثيوطي:925مكتبثثة األوقثثاف العامثثة ببغثثداد رقثثم)

، بعنوان:"المقامثة الولديثة فثي التعزيثة عثن 11-55هثث، ضثمن "مقامثات السثيوطي" ص 4921القسطنطينية، سنة 
-9/259فقد الولد" وطبعت بتحقيق وشر  ودراسة: سمير الدروبي، انظر: شر  مقامثات جثالل الثدين السثيوطي:

 .. وبعدها في )هث(:"الذرية". وسقط من )ث(: "المقامة المستنصرية"226

، وفيه"المزهريثثثة" وهثثثو صثثثواب؛ 9/4516:  كياااف اليناااون؛ وحثثثاجي خليفثثثة9/421:التحااادث. ذكرهثثثا السثثثيوطي، 2
مقامااات . وطبعثثت بتحقيثثق وشثثر  ودراسثثة: سثثمير الثثدروبي، شثثر  942:دلياا  مخطوطااات الساايوطيوالخازنثثدار، 

 .  4166-9/4114:عال  الدين السيوطي

: ياار  بعثثت بشثثر  وتحقيثثق ودراسثثة: سثثمير الثثدروبي، انظثثر، وط9/4561:كيااف الينااون. ذكرهثثا حثثاجي خليفثثة،  1
 . وسقط من )ر(: "المقامة المستنصرية".4114-9/4165:مقامات عال  الدين السيوطي

. وطبعثثت بتحقيثثق وشثثر  4/614:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 9/4516كيااف الينااون:. ذكرهثثا حثثاجي خليفثثة،  6
 .265-9/222:السيوطي الدين مقامات عال ودراسة: سمير الدروبي، انظر: شر  

تااريخ ؛ بروكلمثان، 944:السايوطي دليا  مخطوطاات؛ الخازنثدار، 9/4556:كيف الينون. ذكرها حاجي خليفة،  5
هثثثثث، ضثثثثمن " 4921. وطبعثثثثت فثثثثي مطبعثثثثة الجواهثثثثب، القسثثثثطنطينية، سثثثثنة 559(:44-41)5،قاألدب العربااااي

: يار   وشثر  ودراسثة: سثمير الثدروبي، انظثر، بعنثوان "مقامثة"؛ وطبعثت بتحقيثق 61-66مقامات السيوطي" ص
 .121-4/191:الدين السيوطي مقامات عال 

. بعثثثثثدها فثثثثثي )ث(: "الالزورديثثثثثة فثثثثثي مثثثثثوت األو د، مقامثثثثثة تسثثثثثمى الثثثثثنجل فثثثثثي اإلجابثثثثثة هلثثثثثى الصثثثثثلل، المقامثثثثثة  5
 وما بين المعقفين سقط من األصل، والزيادة من بقية النس .…". المستنصرية، مقامة

هثثث، 4921. وطبعثثت فثثي مطبعثثت الجواهثثب، القسثثطنطينية، سثثنة9/4515:كيااف الينااونجي خليفثثة، . ذكرهثثا حثثا 1
، بعنثوان "مقامثة الروضثة روضثة مصثر". ونشثرها نبيثل محمدعبثد العزيثز 52-52ضمن "مقامثات السثيوطي" ص

القثاهرة، في كتيب، مستقل بعنوان "بلبل الروضة لجالل الدين عبثد الثرحمن السثيوطي"، مكتبثة ا نجلثو المصثرية، 
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وتسثثثثثثثثثثثثثثثمى: المقامثثثثثثثثثثثثثثثة الورديثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثي: الثثثثثثثثثثثثثثثورد والنصثثثثثثثثثثثثثثثثرجث  [،  (2)الري ثثثثثثثثثثثثثثثاحينِ 
لثثثثثثثثثثثثثثثثثوفصر وافِث والر يحثثثثثثثثثثثثثثثثثاِن  والياسثثثثثثثثثثثثثثثثثمين والبثثثثثثثثثثثثثثثثثاِن والن سثثثثثثثثثثثثثثثثثرِين والبصنصفرسثثثثثثثثثثثثثثثثثِج والن ير

 ]والفاويثثثثثثثثةِ 
قامثثثثثثثثة فثثثثثثثثي(3) . مص

ثثثثثثثثِكي ة الط يثثثثثثثثبِ  (4)  ]فثثثثثثثثي (5)وتسثثثثثثثثمى المقامثثثثثثثثة الِمسر
قامثثثثثثثثثثثة الن   بثثثثثثثثثثثاد. مص رش ثثثثثثثثثثثف  :]تسثثثثثثثثثثثمى ،(6)سثثثثثثثثثثثاءالمسثثثثثثثثثثثك والعصنبثثثثثثثثثثثر والز عفصثثثثثثثثثثثران والز 

ثثثثثثثثثثثثثثالل وهثثثثثثثثثثثثثثين فثثثثثثثثثثثثثثي أحثثثثثثثثثثثثثثد وعشثثثثثثثثثثثثثثرين عالمثثثثثثثثثثثثثثًا  ،الثثثثثثثثثثثثثثزا ل مثثثثثثثثثثثثثثن الس ثثثثثثثثثثثثثثحر الحص
. المقامثثثثثثثثثة  (8)ليلتصثثثثثثثثثه ّموريثثثثثثثثثًا ب لفثثثثثثثثثاظ فنثثثثثثثثثه (7)و( كثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثنهم ووصثثثثثثثثثف5تثثثثثثثثثزوج/)

 

 يااااااار  مقاماااااااات عاااااااال  الااااااادينم. وطبعثثثثثثثت بتحقيثثثثثثثق وشثثثثثثثر  ودراسثثثثثثثة: سثثثثثثثمير الثثثثثثثدروبي، انظثثثثثثثر: 4214
 . وبعدها في )هث(: "الفتار على القشار".924-4/954:السيوطي

 . سقطت من )ر(،)ظ(،)ل(،)هث(،)ث(. وفي )ل(: "الرياض" بدل: "الرياحين". 4

؛ بروكلمثان، تثاري  941دار، دليثل مخطوطثات السثيوطي:؛ الخازنث9/4515. ذكرها حثاجي خليفثة، كشثف الظنثون: 9
هثثثثثث، ضثثثثثمن 4921. وطبعثثثثثت فثثثثثي مطبعثثثثثة الجثثثثثةاهب، القسثثثثثطنطينية، سثثثثثنة 514(:44-41)5األدب العربثثثثثي،ق

، بعنثثثوان" المقامثثثة المسثثثكية فثثثي أنثثثواع الطيثثثب". وطبعثثثت بتحقيثثثق: عبثثثد الغفثثثار 44-9"مقامثثثات السثثثيوطي" ص
، دار الكتثثثثب العلميثثثثة، 441-416من "مقامثثثثات السثثثثيوطي" صسثثثثليمان البنثثثثداري ومحمثثثثد السثثثثعيد بسثثثثيوني، ضثثثث

م. وطبعثثت بتقثثديم وتحقيثثق: أحمثثد الطثثويلي، ضثثمن )مقامثثات السثثيوطي األدبيةوالطبيثثة: 4215هثثث/4115بيثثروت،
م. وطبعثثثت بتحقيثثثق وشثثثر  ودراسثثثة: سثثثمير 4211(، دار سثثثحنون، تثثثونث، ودار الثثثدعوة اسثثثتانبول:52-22ص

 .151-4/124الدين السيوطي:الدروبي، انظر: شر  مقامات جالل 

 . ما بين المعقفين سقط من األصل، والزيادة من بقية النس . وفي )ظ(: "واللينوفر" بدل: "والنيلوفر". 2

. سثثثثثقطت مثثثثثن )ر(،)ظ(،)هثثثثثث(،)ث(،)ل(. ومثثثثثا بثثثثثين المعقفثثثثثين سثثثثثقط مثثثثثن األصثثثثثل، والزيثثثثثادة مثثثثثن بقيثثثثثة النسثثثثث ،  1
 وتفردت)ل( بلفظة "المقامة".

. وطبعثثت فثثي 941: دلياا  مخطوطااات الساايوطي؛ والخازنثثدار، 9/4515:كيااف الينااونفثثة، . ذكرهثثا حثثاجي خلي 6
، بعنثوان: "المقامثة المسثكية 44-9هث، ضمن "مقامات السثيوطي" ص4921مطبعة الجواهب، القسطنطينية، سنة 

فثثثي أنثثثواع الطيثثثب". وطبعثثثت بتحقيثثثق: عبثثثد الغفثثثار سثثثليمان البنثثثداري ومحمثثثد السثثثعيد بسثثثيوني، ضثثثمن "مقامثثثات 
م. وطبعثثثثت بتقثثثثديم وتحقيثثثثق: أحمثثثثد 4215هثثثثث/4115، دار الكتثثثثب العلميثثثثة بيثثثثروت،441-416لسثثثثيوطي" صا

(، دار سثحنون، تثونث، دار الثدعوة، اسثتانبول، 14-56الطويلي، ضمن )مقامثات السثيوطي األدبيثة والطبيثة:ص
عاااااااال  الااااااادين  يااااااار  مقامااااااااتم. وطبعثثثثثثثت بتحقيثثثثثثثق وشثثثثثثثر  ودراسثثثثثثثة: سثثثثثثثمير الثثثثثثثدروبي، انظثثثثثثثر: 4211
 .4444-9/4119:يالسيوط

تااريخ ؛ بروكلمثان، 4/622:العاارفين هدياة؛ والبغثدادي، 4/211،9/4515:كيف الينون. ذكرها حاجي خليفثة،  5
. وطبعثت فثي القثاهرة، وطبثع 925:دلي  مخطوطاات السايوطي؛ والخازنثدار، 562(:44-41) 5،قاألدب العربي

عااال   ياار  مقاماااتنظثثر: السثثيوطي، هثثث. وا4242حجثثر، بثثال تثثاري . وطبعثثت فثثي المغثثرب، فثث ث، طبثثع حجثثر،
 .  412-4/425:السيوطي الدين

 . بعدها في )هث(، )ث(: "كل". وفي)هث(:"في هحدى وعشرين". وفي )ث(: "فيه" بدل: "فنه". 5

. بعثثدها فثثي )هثثث(: "المقامثثة الرمانيثثة" المقامثثة األترجيثثة، المقامثثة السثثفرجلية، المقامثثة التفاحيثثة، المقامثثة الكمثريثثة،   1
مثثة النبقيثثة، المقامثثة الخوخيثثة، المقامثثة الجيزيثثة، المقاكثثة النحويثثة، المقامثثة الفسثثتقية، المقامثثة اللوزيثثة، المقامثثة المقا

الجوزية، المقامة البندقيثة، المقامثة الشثاهلبوط، المقامثة حثب الثزلم، المقامثة الصثنوبرية، المقامثة الياقوتيثة، المقامثة 
جانيثثة، المقامثثة الزبالجديثثة، المقامثثة النبقيثثة، المقامثثة الفيروزجيثثة، المقامثثة اللؤلؤيثثة، المقامثثة الزمرديثثة، المقامثثة المر 

المكيثثثة، المقامثثثة درر الكلثثثم ووثثثرر الحكثثثم، المقامثثثة القثثثرع)ثالث كلمثثثات ويثثثر واضثثثحة( المقامثثثة الهنثثثدبا، المقامثثثة 
 نضرة".الحنى، المقامة الرجلة، المقامة البامية، المقامة الملوخية، المقامة الخبازي، المقامة ال
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]المقامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثةن                                       . (1)التافاحيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة
ِدي ثثثثثثثثثثثثثثثثة .]المقامثثثثثثثثثثثثثثثثثةن (4)ن الياّقوتيثثثثثثثثثثثثثثثثثة.]المقامثثثثثثثثثثثثثثثثثة(3).]المقامثثثثثثثثثثثثثثثثثةن الّفسثثثثثثثثثثثثثثثثثتقية(2)الزاّمرا

                                                           

؛ 511(:44-41) 5،ق  تاااااريخ األدب العرباااااي؛ بروكلمثثثثثان9/4551:كياااااف الينااااون. ذكرهثثثثا حثثثثاجي خليفثثثثة،  4
هثثثث، 4921. وطبعثثثت فثثي مطبعثثثة الجواهثثب، القسثثثطنطينية، سثثنة 941: دليااا  مخطوطااات السااايوطيوالخازنثثدار، 

د السثعيد بسثيوني، . وطبعت بتحقيق: عبد الغفار سليمان البنثداري ومحمث25-91ضمن " مقامات السيوطي" ص
م. وطبعت بتقثديم وتحقيثق: 4215هث/4115، دار الكتب العلمية، بيروت،55-16ضمن "مقامات السيوطي" ص

(، دار سثثثحنون، تثثثونث، ودار الثثثدعوة، 424-12أحمثثثد الطثثثويلي، ضثثثمن)مقامات السثثثيوطي األدبيثثثة والطبيثثثة:ص
ياااار  مقامااااات عااااال  الاااادين  :م. وطبعثثثثت بتحقيثثثثق وشثثثثر  ودراسثثثثة: سثثثثمير الثثثثدروبي، انظثثثثر4211اسثثثثتانبول،
 . وفي)ث(: "المقامة الكافية". وسقطت من )ل(: "المقامة".221-4/929:السيوطي

. وطبعثثت فثثي 944:الساايوطي دلياا  مخطوطااات؛ والخازنثثدار، 9/4515:كيااف الينااون. ذكرهثثا حثثاجي خليفثثة،  9
فثثي مطبعثثة  . وطبعثثت12-25هثثث. ضثثمن "مقامثثات السثثيوطي" ص4921مطبعثثة الجواهثثب، القسثثطنطينية؛ سثثنة 

. وطبعثثت بتحقيثثق: عبثثد الغفثثار 12-25هثثث، ضثثمن"مقامات السثثيوطي" ص4921الجواهثثب، القسثثطنطينية، سثثنة 
ولكثن لثم يثذكر اسثم المقامثة، دار 21-6سليمان البنداري ومحمد السثعيد بسثيوني، ضثمن "مقامثات السثيوطي" ص

لي، ضثثمن )مقامثثات السثثيوطي م. وطبعثثت بتقثثديم وتحقيثثق: أحمثثد الطثثوي4215هثثث/4115الكتثثب العلميثثة، بيثثروت،
م وطبعثت بتحقيثثق وشثثر  4211(، دار سثثحنون، تثونث، ودار الثثدعوة، اسثثتانبول،499-444األدبيثة والطبيثثة:ص

. ومثا بثثين المعقفثين سثثقط 121-4/152:عااال  الادين الساايوطي ياار  مقامااتودراسثة: سثمير الثثدروبي، انظثر: 
 من األصل والزيادة من بقية النس .

. وطبعثت فثي مطبعثة 941؛ والخازندار، دليل مخوطات السيوطي:9/4515ة، كشف الظنون:. ذكرها حاجي خليف 2
. وطبعثثت بتحقيثثق: عبثثد الغفثثار 15-12هثثث، ضثثمن" مقامثثات السثثيوطي" ص4921الجواهثثب، القسثثطنطينية، سثثنة 

، دار الكتثثثثثب العلميثثثثثة، 11-26سثثثثثليمان البنثثثثثداري ومحمثثثثثد السثثثثثعيد بسثثثثثيوني، ضثثثثثمن "مقامثثثثثات السثثثثثيوطي" ص
م. وطبعثثثثثثت بتقثثثثثثديم وتحقيثثثثثثق: أحمثثثثثثد الطثثثثثثويلي، ضثثثثثثمن)مقامات السثثثثثثيوطي األدبيثثثثثثة 4215هثثثثثثث/4115بيثثثثثثروت،

م. وطبعثثثثثت بتحقيثثثثثق وشثثثثثر  4211(، دار سثثثثثحنون، تثثثثثونث، ودار الثثثثثدعوة، اسثثثثثتانبول،424-492والطبيثثثثثة:ص
. ومثثا بثثين المعقفثثين سثثقط 211-9/115ودراسثثة: سثثمير الثثدروبي، انظثثر: شثثر  مقامثثات جثثالل الثثدين السثثيوطي:

 الزيادة من بقية النس .من األصل و 

؛ بروكلمثثان، 9/941: دلياا  مخطوطااات الساايوطي؛ والخازنثثدار، 9/4515:كيااف الينااون. ذكرهثثا حثثاجي خليفثثة،  1
. وفيه: :المقامات اللؤلؤية في اليواقيت السبعة السثنية" ويبثدو أنثه 514،511(:44-41)5،قتاريخ األدب العربي

هثثث، ضثثمن"مقامات السثثيوطي" 4921ب، القسثثطنطينية، سثثنة تحريثثف أحثثد الناسثثخين. وطبعثثت فثثي مطبعثثة الجواهثث
. وطبعت بتحقيق: عبد الغفار سثليمان البنثداري ومحمثد السثعيد بسثيوني، ضثمن "مقامثات السثيوطي" 66-15ص
. وطبعثثت بتقثثديم وتحقيثثق: أحمثثد الطثثويلي، ضثثمن) 4215هثثث/4115، دار الكتثثب العلميثثة، بيثثروت،11-55ص

، بعنثثوان: "المقامثثة اللؤلهية)كثثذا( فثثي اليواقيثثت السثثبع السثثنية"(، 424-12ص مقامثثات السثثيوطي األدبيثثة والطبيثثة:
م. وطبعثثت بتحقيثثق وشثثر  ودراسثثة: سثثمير الثثدروبي، انظثثر: 4211دار سثثحنون، تثثونث، ودار الثثدعوة، اسثثتانبول،

. ومثا بثين المعقفثين سثقط مثن األصثل والزيثادة مثن بقيثة 4454-9/4411:عاال  الادين السايوطي ير  مقاماات
 .النس 
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. (2)]المقامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثةن البصحريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة                           .(1)يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثةؤ اللؤل
ثثثثثثثثثثثثثارِ (3)]المقامثثثثثثثثثثثثة] الداريثثثثثثثثثثثثثة قامثثثثثثثثثثثثثة ّتسثثثثثثثثثثثثثمى الفصتثثثثثثثثثثثثار علثثثثثثثثثثثثثى القش  . مقامثثثثثثثثثثثثثّة (4). مص

. مقامثثثثثثثثثة ّتسثثثثثثثثثمى قصمثثثثثثثثثعص الّمعثثثثثثثثثارض فثثثثثثثثثي ّنصثثثثثثثثثرة (5)ا ستنصثثثثثثثثثاِر بالواحثثثثثثثثثِد القهثثثثثثثثثار
. (7)ان الفصلصكثثثثثثثثثثي علثثثثثثثثثثى ابثثثثثثثثثثن الكركثثثثثثثثثثثي. مقامثثثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثثمى الثثثثثثثثثثثد ور (6)ابثثثثثثثثثثن الفثثثثثثثثثثارض

                                                           

دلياا  ؛ والخازنثثدار، 2/4661؛ الفهثثرث الشثثامل)الحديث النبثثوي(:9/4515:كيااف الينااون. ذكرهثثا حثثاجي خليفثثة،  4
. ونشثثثرها مصثثثطفى الشثثثكعة فثثثي كتابثثثه"جالل الثثثدين السثثثيوطي" :مسثثثيرته العلميثثثة 942: مخطوطاااات السااايوطي

بتحقيثق وشثر  ودراسثة:  . طبعثت51-55م:4214هثث/4114ومباحثه اللغويثة"، مصثطفى البثابي الحلبثي، القثاهرة،
. وا بثثين المعقفثثين سثثقط األصثثل 4111-9/225:: ياار  مقامااات عااال  الاادين الساايوطيسثثمير الثثدروبي، انظثثر
 والزيادة من بقية النس .

. وطبعثثت فثثي 941:الساايوطي دلياا  مخطوطااات؛ والخازنثثدار، 9/4515:كيااف الينااون. ذكرهثثا حثثاجي خليفثثة،  9
، بعنثثوان "المقامثثة النيليثثة 52-61هثثث، ضثثمن"مقامات السثثيوطي" ص4921مطبعثثة الجواهثثب، القسثثطنطينية، سثثنة 

 يااار  مقاماااات عاااال  الااادينفثثثي الرخثثثاء والغثثثالء". وطبعثثثت بتحقيثثثق وشثثثر  ودراسثثثة: سثثثمير الثثثدروبي، انظثثثر: 
 . وسقطت من)ث(، وما بين المعقفين سقط من األصل، والزيادة من بقية النس .951-4/912:السيوطي

. وطبعثثثت فثثثي 944:السااايوطي دليااا  مخطوطاااات؛ الخازنثثثدار، 9/4515:ف اليناااونكيااا. ذكرهثثثا حثثثاجي خليفثثثة،  2
، بعنثثثثوان "المقامثثثثة 55-52هثثثثث، ضثثثثمن "مقامثثثثات السثثثثيوطي" ص4921مطبعثثثثة الجواهثثثثب، القسثثثثطنطينية، سثثثثنة 

 : : يااار  مقاماااات عاااال  الااادين السااايوطيالطاعونيثثة". وطبعثثثت بتحقيثثق وشثثثر  ودراسثثة: سثثثمير الثثثدروبي، انظثثر
 المعقفين سقط من األصل، والزيادة من بقية النس . . وما بين4/219-252

دلياااا  ؛ والخازنثثثثدار، 4/614:هديااااة العااااارفين؛ والبغثثثثدادي، 9/4515:كيااااف الينااااون. ذكرهثثثثا حثثثثاجي خليفثثثثة،  1
. وطبعثت بتحقيثق وشثر  ودراسثة: سثمير الثدروبي، انظثر: شثر  مقامثات جثالل الثدين 951:مخطوطات السيوطي

قمثثثع". وبعثثثدها فثثثي األصثثثل: "مقامثثثة فثثثي ا عتثثثذار عثثثن … (: "مقامثثثة. وسثثثقط مثثثن )ث115-9/165السثثثيوطي:
الفتثثاء والتثثدريث" ويبثثدو أنهثثا زيثثادة مثثن الناسثث ؛ ألن المقامثثة اللؤلؤيثثة تسثثمى: المقامثثة اللؤلؤيثثة فثثي ا عتثثذار عثثن 

 ترك الفتيا والتدريث.

. وطبعثت بتحقيثق 461:السايوطي دليا  مخطوطاات؛ والخازنثدار، 9/4515:  كيف اليناون. ذكرها حاجي خليفة 6
. وفثثثي األصثثثل: 922-4/996وشثثثر  ودراسثثثة: سثثثمير الثثثدروبي، انظثثثر: شثثثر  مقامثثثات جثثثالل الثثثدين السثثثيوطي:

 "مقامة في ا نتصار بالله الواحد القهار" والمثبت ما ورد في بقية النس .

بادائع اث، ؛ ابثن هيث4/614:هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 9/4265،4515:كياف اليناون. ذكرهثا حثاجي خليفثة،  5
. وطبعثثثت 552(:44-41)5،قتاااريخ األدب العرباااي. وحثثثول نسثثخها الخطيثثثة انظثثر: بروكلمثثثان، 2/11:الزهااور

 .229-9/214:: ير  مقامات عال  الدين السيوطيبتحقيق وشر  ودراسة: سمير الدروبي، انظر

دلياااا  زنثثثثدار، ؛ والخا4/622:هديااااة العااااارفين؛ والبغثثثثدادي، 9/4515:كيااااف الينااااون. ذكرهثثثثا حثثثثاجي خليفثثثثة،  5
: يار  مقاماات عاال  الادين .وطبعثت بتحقيثق وشثر  ودراسثة: سثمير الثدروبي، انظثر955:مخطوطات السيوطي

الكركثثثي". وبعثثثدها فثثثي )ظ(: "مقامثثثة تسثثثمى الصثثثارم … . وسثثثقطت مثثثن )ل(: "مقامثثثة142-4/251:السااايوطي
ق بثثثثثن الكركثثثثثي، الهنثثثثثدي فثثثثثي عنثثثثثق ابثثثثثن الكركثثثثثي". وفي)هثثثثثث(، )ف(:"مقامثثثثثة تسثثثثثمى الصثثثثثارم الهنثثثثثدكي فثثثثثي عنثثثثث

)وتفردت)ف(ب "مقامة نفسية هلثى الهنثدكي علثى ابثن الكركثي"(، منهثل اللطثاهف فثي الكنافثة والقطثاهف، مختصثر 
شثثثفاء الغليثثثل فثثثي ذم الصثثثاحب والخليثثثل يسثثثمى الشثثثهاب الثاقثثثب، تحفثثثة الظرفثثثاء، ب سثثثماء الخلفثثثاء قصثثثيدة راهيثثثة، 

تبثاث فثي محاسثن ا قتبثاث، نثور الحديقثة مثن كوكب الروضة مجلد، المزدهى فثي روضثة المشثتهى، أحاسثن ا ق
نظمثثي، ديثثوان شثثعري ونثثثثري، ديثثوان خطثثب، مقثثاطع الحجثثثاز، فجثثر الثثدياجي فثثي األحثثثاجي، وصثثف الثث ل فثثثي 
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. مقامثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثمى (1)]مقامثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثمى النثثثثثثثثزول الثثثثثثثثثدركي فثثثثثثثثي مقثثثثثثثثثام ابثثثثثثثثن الكركثثثثثثثثثين
. مقامثثثثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثثثمى عيثثثثثثثثثثثون (2)الكركثثثثثثثثثثثي   فثثثثثثثثثثثي لسثثثثثثثثثثثان ابثثثثثثثثثثثن الشثثثثثثثثثثثكال الشثثثثثثثثثثثركي

ن. (4). مقامثثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثمى الربثثثثثثثثثاط الشثثثثثثثثثبكي فثثثثثثثثثي رجثثثثثثثثثل ابثثثثثثثثثن الكركثثثثثثثثثي(3)القصثثثثثثثثثب
ة . مقامثثثثثثثثثثثث(5)مقامثثثثثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثثثثمى الصثثثثثثثثثثثثارم الهنثثثثثثثثثثثثدي فثثثثثثثثثثثثي عنثثثثثثثثثثثثق ابثثثثثثثثثثثثن الكركثثثثثثثثثثثثي
ز العمامثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثي التفرقثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثين المقامثثثثثثثثثة والقمامثثثثثثثثثثة ثثثثثثثثثثواّب (6)تسثثثثثثثثثمى: طصثثثثثثثثثثرر . الجص

كثثثثثثثثثثثثثي عثثثثثثثثثثثثثن ّقمامثثثثثثثثثثثثثِة ابثثثثثثثثثثثثثن الكصركثثثثثثثثثثثثثي . مقامثثثثثثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثثثثثمى: الفثثثثثثثثثثثثثاِرق بثثثثثثثثثثثثثين (7)الز 
. (9). المقامثثثثثثثثثثثثثثة الّكالِجيثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثي األسثثثثثثثثثثثثثثهلة الن اِجيثثثثثثثثثثثثثثة(8)المصثثثثثثثثثثثثثثن ِف والس ثثثثثثثثثثثثثثارقِ 

 

وصف الهالل) في ف: وصف الدال في وصف الهالل(، وقثع األسثل فثي ضثرب المثثل، مختصثر معجثم البلثدان 
 .لياقوت لم يتم، قطف الوريد من أمالي ابن دريد"

 . لم تذكر في المصادر التي وقفت عليها. 4

 . لم تذكر في المصادر التي وقفت عليها.  9

 . لم أجد لها ذكرًا في المصادر التي وقفت عليها. 2

 . لم تذكر في المصادر التي رجعت هليها، وما بين المعقفين زيادة تفردت بها )ر(.  1

 ر(: "الصارم الهندركي" وهو تحريف.. وفي)9/4151:كيف الينون. ذكرها حاجي خليفة،  6

: ياار  . وطبعثثت بتحقيثثق وشثثر  ودراسثثة: سثثمير الثثدروبي، انظثثر9/4515:كيااف الينااون. ذكرهثثا حثثاجي خليفثثة،  5
. وبعثدها فثي )ر(، )ل(: "ا فتثراض فثي رد ا عتثراض"، وفثي )هثث(: 145-545:مقامات عال  الدين السايوطي

التحثثدث بالنعمثثة، منثثع الثثثوران عثثن السثثعران، الصثثواعق علثثى  "ا فتثثراض فثثي رد ا عتثثراض، نثثزول الرحمثثة فثثي
 النواعق".

. وفثثي )ث(: "هقامثثة" بثثدل: 4/691:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 4/511:كيااف الينااون. ذكرهثثا حثثاجي خليفثثة،  5
الكركثي" وبعثدها فثي )هثث(،)ف(: "ا فتراض)ف:ا فتثراض( فثي …"قمامة" وهو تحريثف. وسثقط مثن )ل(: "الجثواب

عتراض، نزول الرحمة في التحثدث)ف:التحري( بالنعمثة، منثع الثوران)ف:الثثوران( عثن السثعران، الصثواعق رد ا 
 على النواعق".

دلياا  ؛ والخازنثثدار، 4/611:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 9/4946،4515:كيااف الينااون. ذكرهثا حثثاجي خليفثة،  1
الكتثثثب المجلثثثثد الثثثثثاني، العثثثثدد الرابثثثثع، . وطبعثثثثت بتحقيثثثق: قاسثثثثم السثثثثامراهي، عثثثثالم 494:مخطوطااااات الساااايوطي

 : يار  مقاماات عاال  الادين. وطبعت بتحقيثق وشثر  ودراسثة: سثمير الثدروبي، انظثر569-514هث، ص4119
 .  166-9/141:السيوطي

؛ الفهثثثثرث 949:الساااايوطي دلياااا  مخطوطااااات؛ والخازنثثثثدار، 9/4515:كيااااف الينااااون. ذكرهثثثثا حثثثثاجي خليفثثثثة،  2
: ياار  مقامااات عااال  وطبعثثت بتحقيثثق وشثثر  ودراسثة: سثثمير الثثدروبي، انظثثر. 9/514الشثامل)الحديث النبثثوي(:

. وفثثي )هثثث(: "مقامثثة الكالجيثثة"، وفثثي )ل(،)هثثث(: "التاجيثثة" وفثثي )ث(: "الناهيثثة" 254-9/261:الاادين الساايوطي
 وكالهما تحريف. 
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يثثثثثثثثثف . مقامثثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثمى: (1)مقامثثثثثثثثثة تسثثثثثثثثثمى: سثثثثثثثثثاِحب سثثثثثثثثثيٍف علثثثثثثثثثى صثثثثثثثثثاحِب حص
. (3)الكنافثثثثثثثثثثثثثثثثثة والقطثثثثثثثثثثثثثثثثثاهفن فثثثثثثثثثثثثثثثثثي .]منهثثثثثثثثثثثثثثثثثل اللطثثثثثثثثثثثثثثثثثاهف(2)قصريثثثثثثثثثثثثثثثثثبالفصثثثثثثثثثثثثثثثثثرج ال

ثثثثثثثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثثثثثثثي التصحثثثثثثثثثثثثثثثثثد ِث (4)ا فتثثثثثثثثثثثثثثثثثراّض فثثثثثثثثثثثثثثثثثي رصد  ا عتثثثثثثثثثثثثثثثثثراضِ  . ّنثثثثثثثثثثثثثثثثثزوّل الر حمص
نثثثثثثثثثثثثثثثثثثثّع الث ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوران عثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدورانِ (5)بالن عمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثةِ  . مص

ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثواِعّق علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى (6) .]الص 
ثثثثثثثثثثثثثثثثاحِب والخليثثثثثثثثثثثثثثثثل (7)النصواِعثثثثثثثثثثثثثثثثقن ثثثثثثثثثثثثثثثثّر ِشثثثثثثثثثثثثثثثثفاء الغصليثثثثثثثثثثثثثثثثل فثثثثثثثثثثثثثثثثي ذم  الص  . ّمختصص

ثثثثثثثثثثثثثثثهاب الثاِقثثثثثثثثثثثثثثثب ، (1). ّتحفثثثثثثثثثثثثثثثّة الظارفثثثثثثثثثثثثثثثاء ب سثثثثثثثثثثثثثثثماء الّخلفثثثثثثثثثثثثثثثاء(8)ن]يسثثثثثثثثثثثثثثثمى الش 

                                                           
عثت بتحقيثق . وطب9/4116النباو (: الفهارس الياام ا الحاديث؛ 9/4515:كياف اليناون. ذكرها حاجي خليفة،  4

. وفثي)ث(: "سثاحات 655-4/661:عال  الدين السيوطي : ير  مقاماتوشر  ودراسة: سمير الدروبي، انظثر
 سيف على صاحب صيف" وهو تحريف. وبعدها في )ث(: "منهل الطاهف في الكناية".

الفثثثتل . وفي)ر(،)هثثثث(: "4/614:هدياااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 9/4962:كياااف اليناااون. ذكرهثثثا حثثثاجي خليفثثثة،  9
 القريب".…القريب"، وسقط من )ظ(،)ث(: "مقامة تسمى: الفاروق

دليا  مخطوطاات ؛ والخازنثدار، 4/612:هدية العاارفين؛ والبغثدادي، 9/4116:كيف الينون. ذكره حاجي خليفة،  2
. ومثثثثثا بثثثثثين المعقفثثثثثين زيثثثثثادة تفثثثثثردت بهثثثثثا)ر(،)ظ(. وطبثثثثثع فثثثثثي مطبعثثثثثة الشثثثثثرف اإلسثثثثثالمية، 952:السااااايوطي
 م.4221هث. وطبع بتحقيق: محمود نصار وأحمد عبد التواب، دار الفضيلة، القاهرة،4265القاهرة،

دليا  مخطوطااات ؛ والخازنثدار، 4/626:هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 4/429:كياف اليناون. ذكثره حثاجي خليفثة،  1
 الدوران".…. وسقط من )ر(: "ا فتراض959:السيوطي

. وطبثثع فثثي  هثثور، مطبثثع 4/612:هديااة العااارفينوالبغثثدادي، ؛ 9/4221:كيااف الينااون. ذكثثره حثثاجي خليفثثة،  6
محمثثدي، بثثال تثثاري ، ضثثمن "رسثثاهل السثثيوطي". وطبثثع بتحقيثثق: عبثثد الحميثثد منيثثر شثثانوحة، مكتبثثة دار الوفثثاء، 

 هث.4115جدة، 

 .4/612:هدية العارفين؛ والبغدادي، 9/4152:كيف الينون. ذكره حاجي خليفة،  5

؛ 9/4112؛ وحثثثاجي خليفثثثة، كشثثثف الظنثثثون:9/251:ماااات عاااال  الااادين السااايوطييااار  مقا. ذكثثثره السثثثيوطي،  5
. ومثثثا بثثثين المعقفثثثين زيثثثادة تفثثثردت بهثثثا )هثثثث(،)ظ(، وفيهثثثا: "الصثثثواعق علثثثى 4/611:هدياااة العاااارفينوالبغثثثدادي، 

النواهثثق" ويبثثدو لثثي أنثثه تحريثثف، والمثبثثت مثثا ورد فثثي المصثثادر التثثي ذكثثرت الكتثثاب. وبعثثدها فثثي )ظ(: "مقامثثات 
ى الفثثارق بثثين المصثثنف والسثثارق، المقامثثة الكالجيثثة فثثي األسثثهلة الناجيثثة، مقامثثة تسثثمى سثثاحب سثثيف علثثى تسثثم

تاااريخ صثثاحب حيثثف، مقامثثة تسثثمى الفثثرج القريثثب، منهثثل اللطثثاهف فثثي الكنافثثة والقطثثاهف". وانظثثر: بروكلمثثان، 
وبي، مجلثثثة مؤتثثثة . وطبثثثع "الصثثثواعق علثثثى النواعثثثق" بتحقيثثثق: سثثثمير الثثثدر 512(:44-41)5، قاألدب العرباااي

 .954-416م، ص4221هث. نيسان4141للبحوث والدراسات، المجلد التاسع، العدد األول، شوال

، بروكلمثان، …"، وفيثه "شثفاء العليثل9/4164:كياف اليناون؛ وحثاجي خليفثة، 9/445:التحدث. ذكره السثيوطي،  1
م. 4211هثث/4251بيثة، دمشثق، (. وطبثع بتصثحيل: أحمثد عبيثد، المكتبثة العر 44-41)5،قتاريخ األدب العرباي
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وضثثثثثثثثثثة ثثثثثثثثثثّب الر  ضثثثثثثثثثثِة  2]وهثثثثثثثثثثين قصصثثثثثثثثثثيدة راهيثثثثثثثثثثة. كصوكص ]مجلثثثثثثثثثثدن.الّمزدصهي فثثثثثثثثثثي روص
. نثثثثثثثثثثثثثثثثور (4). أحاِسثثثثثثثثثثثثثثثثّن ا قتبثثثثثثثثثثثثثثثثاث فثثثثثثثثثثثثثثثثي مصحاسثثثثثثثثثثثثثثثثِن ا قتبِثثثثثثثثثثثثثثثثاثِ (3)الّمشثثثثثثثثثثثثثثثثتهى
ديقثثثثثثثثثة . (7). ديثثثثثثثثثوان ّخطثثثثثثثثثبٍ 6]مثثثثثثثثثن نظمثثثثثثثثثين. ديِثثثثثثثثثوان فثثثثثثثثثي الش ثثثثثثثثثعر والنثثثثثثثثثثر (5)الحص

 

 -وطبثثثثثثثثثثع بتحقيثثثثثثثثثثق: أبثثثثثثثثثثو هبثثثثثثثثثثراهيم أحمثثثثثثثثثثد الز ولثثثثثثثثثثي وعصثثثثثثثثثثام فثثثثثثثثثثارث الحرسثثثثثثثثثثتاني، دار عمثثثثثثثثثثار، عمثثثثثثثثثثان
 م. وما بين المعقفين زيادة تفردت بها )ظ(،)ث(.4221هث/4141األردن،

؛ 4/252:كيااااف الينااااون؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة، 4/211:حساااان المحاضاااارة، 9/445:التحاااادث. ذكرهثثثثا السثثثثيوطي،  4
؛ بروكلمثثثان، تثثثاري  األدب 999:السااايوطي دليااا  مخطوطاااات؛ والخازنثثثدار، 4/615:هدياااة العاااارفيني، والبغثثثداد

، تحقيثثق: محمثثد أبثثو 192-192. وقثثد ألحقهثثا السثثيوطي بكتابثثه "تثثاري  الخلفثثاء" ص512(:44-41)5العربثثي،ق
 م، وما بين المعقفين زيادة من )ث(.4256الفضل هبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة، 

تثثثذكره مصثثثادر كتثثثب السثثثيوطي، ومنثثثه عثثثدد مثثثن النسثثث  الخطيثثثة التثثثي أشثثثار هليهثثثا بروكلمثثثان، تثثثاري  األدب  . لثثثم 9
. ومثثا بثثين المعقفثثين زيثثادة 961-9/912الساايوطي: دلياا  مخطوطااات؛ والخازنثثدار، 555(:44-41)5العربثثي،ق

 من )ر(،)ث(،)ل(،)ظ(.

 .4/619:عارفينهدية ال؛ والبغدادي، 9/4551:كيف الينون. ذكره حاجي خليفة،  2

، وفيثثثثثثه: "أحاسثثثثثثن 9/49؛ وفيثثثثثثه: "أحاسثثثثثثن األقبثثثثثثاث"، التحثثثثثثدث:4/211. ذكثثثثثثره السثثثثثثيوطي، حسثثثثثثن المحاضثثثثثثرة: 1
، وفي ا صثل: "ا قبتثاث"، وفثي …"، وفيه: "أحاسن ا قتناث4/41؛ وحاجي خليفة، كشف الظنون:…"ا قتياث

األقبثثثثثاث"، والمثبثثثثثت مثثثثثا ورد فثثثثثي  )ر(،)ظ(: "ا قتيثثثثثاث"، وفثثثثثي )ث(: "ا قتبثثثثثاث"، وفثثثثثي حسثثثثثن المحاضثثثثثرة: "
. 411)ف(،)ر(،)ل(،)ي(. ومنثثثثه نسثثثثخة خطيثثثثة فثثثثي بثثثثرلين، انظثثثثر: الخازنثثثثدار، دليثثثثل مخطوطثثثثات السثثثثيوطي:

، وفيثثثثثه "محاسثثثثثن 511(:44-41)5(، انظثثثثثر: بروكلمثثثثثان، تثثثثثاري  األدب العربثثثثثي، ق111/9ونسثثثثثخة فثثثثثي فينثثثثثا)
تثاث الشثيء بغبثره أي يصقيّسثه بثه، ويقتثاث ب بيثه ا قتباث". وسقط من )ث(: "في محاسن ا قتباث" ويقثال: هثو يصقر 

 اقرتياسًا أي يصسلك سبيله ويقتدي به. ابن منظور) لسان العرب: قوث(.

؛ 2/4219الينااااون   كيااااف؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة4/211:حساااان المحاضاااارة، 9/491:التحاااادث. ذكثثثثره السثثثثيوطي،  6
. ومثا بثين المعقفثين سثقط مثن 945:يالسايوط دليا  مخطوطاات؛ والخازنثدار، 4/611:هدية العارفينوالبغدادي، 

 األصل، والزيادة من بقية النس .

، وفيثه: 4/522:كياف اليناون، وفيه: "ديوان شعر"؛ وحاجي خليفثة، 4/211: حسن المحاضرة. ذكره السيوطي،  5
. وفثي )ر(،)ل(،)ث(: "ديثوان شثعري ونثثري"، وسثقط مثثن 4/622"ديثوان السثيوطي"؛ والبغثدادي، هديثة العثارفين:

 خطب".…"ديوان في)ظ(: 

، وفيثثه: "ديثثوان الخطبثثة"، 4/522:كيااف الينااون؛ وحثثاجي خليفثثة، 4/291:حساان المحاضاارة. ذكثثره السثثيوطي،  5
 .4/622:هدية العارفينوالبغدادي، 
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قثثثثثثثثثثثثثاِطع الِحجثثثثثثثثثثثثثاز مص
ل فثثثثثثثثثثثثثي وصثثثثثثثثثثثثثف . رصصثثثثثثثثثثثثثف ال ثثثثثثثثثثثثثال  (2)ّر الثثثثثثثثثثثثثد ياجي. فصجثثثثثثثثثثثثث(1)

ثثثثثثثثثثلِ (3)الِهثثثثثثثثثالل ثثثثثثثثثرِب المص ثثثثثثثثثم البلثثثثثثثثثداِن (4). وقثثثثثثثثثّع األسثثثثثثثثثِل فثثثثثثثثثي ضص . ّمختصثثثثثثثثثرص ّمعجص
تحثثثثثثثثثثثاّف ه. (6)]ليثثثثثثثثثثثاقوت لثثثثثثثثثثثم يثثثثثثثثثثثتمن قصطثثثثثثثثثثثّع الوريثثثثثثثثثثثِد مثثثثثثثثثثثن أمثثثثثثثثثثثالي ابثثثثثثثثثثثن دريثثثثثثثثثثثدِ (5)

. ّنزهصثثثثثثثثثثثثثثثثة الّعمثثثثثثثثثثثثثثثثر فثثثثثثثثثثثثثثثثي التفضثثثثثثثثثثثثثثثثيِل بثثثثثثثثثثثثثثثثين (7)الناثثثثثثثثثثثثثثثثبالء ب خبثثثثثثثثثثثثثثثثاِر الثثثثثثثثثثثثثثثثثاقالء
        . (9)ّنزهصثثثثثثثثثثثثثثة الّجلصسثثثثثثثثثثثثثثاِء فثثثثثثثثثثثثثثي أشثثثثثثثثثثثثثثعاِر النسثثثثثثثثثثثثثثاء. (8)البيض]والسثثثثثثثثثثثثثثودن والسثثثثثثثثثثثثثثمر

                                                           

؛ وحثثثاجي 4/211:المحاضااارة حسااان، وفيثثثه: "مقثثثاطع الحجثثثاز مثثثن نظمثثثي"، 9/491. ذكثثثره السثثثيوطي، التحثثثدث: 4
" وهثثو تحريثثف، ر. وفثثي األصثثل: "الحجثثا4/612:العااارفين هديااةبغثثدادي، ؛ وال9/4514:كيااف الينااونخليفثثة، 

 والمثبت ما ورد في بقية النس . وسقط من )ظ(: "مقاطع الحجاز".

 . وفي)ث(: "حجر" بدل : "فجر".9/4914:كيف الينون. ذكره حاجي خليفة،  9

وانظثثر نسثثخة الخطيثثة فثثي:  .4/622:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 4/211:كيااف الينااون. ذكثثره حثثاجي خليفثثة،  2
م، ضثمن: )التحفثثة 4214.وطبثثع فثي دار اففثاق، بيثثروت،511(:44-41)5، قتاااريخ األدب العربايبروكلمثان، 

هثث. وطبثع فثي فثاث، 4219( وهي صورة عن طبعة الجواهب، القسطنطينية، سنة 51-55البهية والطرفة الشهية:
كالهمثثا تحريثثف، والمثبثثت مثثا ورد فثثي بقيثثة هثثث. وفثثي األصثثل: "روضثثة" وفثثي )ل(:" وصثثف" و 4212طبثثع حجثثر،

ّلؤ، ابن منظور، )لسان العرب:ألأل(.  النس . وال ال ل: هو باهع اللاؤر

، وحثول نسثخة خطيثة انظثر: 4/611:هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 9/9191:كياف اليناون. ذكره حاجي خليفثة،  1
 .4/611 اعلوم القرآن(:اليام لفهرس؛ ا559(:44-41)5، قتاريخ األدب العربيبروكلمان، 

، وفيثثه: "المشثثرق والمغثثرب فثثي بلثثدان المشثثرق والمغثثرب، وهثثو مختصثثر "معجثثم 9/421:التحاادث. ذكثثره السثثيوطي،  6
. وبعثثثدها فثثثي )ر(: "ليثثثاقوت 9/4522:اليناااون كيااافالبلثثثدان" ليثثثاقوت، كتثثثب منثثثه كثثثراريث"؛ وحثثثاجي خليفثثثة، 
 مسودة"، وما بين المعقفين زيادة من )ظ(،)ل(،)ث(. 

. وفثثي األصثثل"قطع"، وفثثي 4/614:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 9/4262:كيااف الينااون. ذكثثره حثثاجي خليفثثة،  5
 )ل(: "وقع" ويبدو أنهما تحريفان، والمثبت ما ورد في بقية النس . وانتهى سقط)هث(.

طوطااات دلياا  مخ؛ والخازنثثدار، 4/626:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 4/5:كيااف الينااون. ذكثثره حثثاجي خليفثثة،  5
 .562(:44-41)5،قتاريخ األدب العربي؛ بروكلمان، 922:السيوطي

دليا  مخطوطاات ؛ والخازنثدار، 4/612:هدية العاارفين؛ والبغدادي، 9/4211. ذكره حاجي خليفة، كشف الظنون: 1
. وطبثثثع فثثثي مطبعثثثة الترقثثثي، دمشثثثق، 519(:44-41)5، قتااااريخ األدب العرباااي؛ بروكلمثثثان، 962:السااايوطي
هثثث. ومثثا بثثين 4111م. وطبثثع بتحقيثثق: سثثمير حسثثن الحلبثثي، مكتبثثة التثثراث اإلسثثالمي، القثثاهرة،4221هثثث/4222

 المعقفين سقط من األصل والزيادة من بقية النس . وفي )ث(:"والورد" بدل: "والسمر".

دليا  مخطوطاات ؛ والخازنثدار، 4/612:هدية العارفين؛ والبغدادي، 9/4214:كيف الينون. ذكره حاجي خليفة،  2
، دار الكتثاب 9م، وط4261، دار المكشثوف، بيثروت،4. وطبع بتحقيق: صال  الثدين المنجثد،ط946:السيوطي

هثثث.ونشر 4115م. ونشثثر بدراسثثة وتحقيثثق: عبثثد اللطيثثف عاشثثور، مكتبثثة القثثرآن، القثثاهرة،4251الجديثثد، بيثثروت،
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ثثثثثثثثثثواري . نصثثثثثثثثثثثّل الِكنثثثثثثثثثثان فثثثثثثثثثثي (2). ذو الوشثثثثثثثثثثاِحين(1)الّمسثثثثثثثثثثتصظرّف فثثثثثثثثثثي أخبثثثثثثثثثثاِر الجص
.ّنزهصثثثثثثثثثثثثثثة (5). البثثثثثثثثثثثثثثاِرّق فثثثثثثثثثثثثثثي قصطثثثثثثثثثثثثثثِع الس ثثثثثثثثثثثثثثارق(4). ّزبثثثثثثثثثثثثثثدّة الل ثثثثثثثثثثثثثثبنِ (3)الّخشثثثثثثثثثثثثثثكنان

فثثثثثثثثثثثثثثثثي الظريثثثثثثثثثثثثثثثثف .] المثثثثثثثثثثثثثثثثنقّل 7ي فثثثثثثثثثثثثثثثثي أو د الس ثثثثثثثثثثثثثثثثرارينار .]الثثثثثثثثثثثثثثثثدار (6)الن ثثثثثثثثثثثثثثثثديم
 .(8)الش ريفنالموش ِل 

 

م. وفثثثي)ل(: 4226ذقيثثة،بتحقيثثق: محمثثدود حكثثال ومحمثثد حكثثال، ومراجعثثثة: عبثثد اإللثثه نبهثثان، دار الحثثوار، الال
 "تحفة" بدل: "نزهة"، وفي )ث(: "أشفار" بدل: "أشعار" وكالهما تحريف.

دليا  مخطوطاات ؛ والخازنثدار، 4/619:هدية العارفين؛ والبغدادي، 9/4551:كيف الينون. ذكره حاجي خليفة،  4
م. وأعثاد طبعثه المنجثد 4252. وطبع بتحقيق:صال  الدين المنجثد، دار الكتثاب الجديثد، بيثروت،991:السيوطي

 هث. وفي )ل(: "المستطرف" وهو تحريف.4225في دار الكتب الجديدة، بيروت، 

 .4/622:هدية العارفين؛ والبغدادي، 4/191:كيف الينون. ذكره حاجي خليفة،  9

. ومنثثثه عثثثدد مثثثن النسثثث  4/612:هدياااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 9/4291:كياااف اليناااون. ذكثثثره حثثثاجي خليفثثثة،  2
(: 44-41)5، قتااريخ األدب العرباي؛ بروكلمثان، 952:دليا  مخطوطاات السايوطي، انظر: الخازنثدار، الخطية
قفاااااد . وفي)هثثثثثث(: "الخشثثثثثكتان". الّخشثثثثثكنان: خثثثثثالص دقيثثثثثق الحنطثثثثثة هذ عجثثثثثن بسثثثثثمن، انظثثثثثر: المحبثثثثثي،569

 .4،162:السبي 

: هدياااة العاااارفينبغثثثدادي، ، وفيثثثه: "زبثثثدة اللبثثثق" وهثثثو تحريثثثف؛ وال9/262:كياااف اليناااون. ذكثثثره حثثثاجي خليفثثثة،  1
هثث. وطبثع بتحقيثق: 4299. طبثع بمطبعثة الترقثي، دمشثق،421:دلي  مخطوطات السيوطي؛ والخازنثدار، 4/622

 م. وفي)ث(: "عدة اللبن" وهو تحريف.4212مرزوق علي هبراهيم، دار ا عتصام، القاهرة،

تااريخ األدب ، وانظثر: بروكلمثان، 625:هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 4/945:كيف اليناون. ذكره حاجي خليفة،  6
. وقدمتثثثثثثثثثه ختثثثثثثثثام داود العبثثثثثثثثثادي رسثثثثثثثثالة ماجسثثثثثثثثثتير فثثثثثثثثي جامعثثثثثثثثثة مانشسثثثثثثثثثتر 514(:44-41)5، قالعربااااااااي
 م.4212بإنجلترا،

. ومنثثثه نسثثثخة خطيثثثة فثثثي 4/612:هدياااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 9/4212:كياااف اليناااون. ذكثثثره حثثثاجي خليفثثثة،  5
، نسثخة أخثرى فثي بولونيثا 911:السايوطي دليا  مخطوطااتزنثدار، مكتبة حسن حسني عبثد الوهثاب، انظثر: الخا

 . وسقط من )ظ(: "نزهة النديم".552(:44-41)5، قالعربي تاريخ األدب، انظر: بروكلمان، 162/41

. وحثثول نسثثخة خطيثثة، 4/621:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 4/521،195:كيااف الينااون. ذكثثره حثثاجي خليفثثة،  5
. ومثثثا بثثثين 996:دليااا  مخطوطاااات السااايوطي؛ الخازنثثثدار، 9/511:يث النباااو (الفهااارس الياااام االحدانظثثثر: 

 المعقفين زيادة تفردت بها )هث( ،)ث(.

دليا  مخطوطاات ؛ والخازنثدار، 4/612:هدية العارفين؛ والبغدادي، 9/4152:كيف الينون. ذكره حاجي خليفه،  1
 . وما بين المعقفين زيادة تفردت بها )ث(، )هث(.946:السيوطي
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 فن التاريخ:
.الثثثثوصجيّز فثثثثي طصبقثثثثاِت الّفقهثثثثاء (2). ]طصبقثثثثاّتن اللغثثثثوييِن والناحثثثثاة(1)طصبقثثثثاّت الحف ثثثثاظِ 

 . (4). طبقات المفسرين، لم تتم(3)الشافعية

 

 
 
 
 
 
 

؛ 9/4125:كياف اليناون؛ وحثاجي خليفثة، 4/211:حسان المحاضارة، 9/411،915:التحادث. ذكره السثيوطي،  4
تااااريخ األدب ؛ بروكلمثثثان، 921:الساايوطي دليااا  مخطوطاااات؛ والخازنثثدار، 4/611:هدياااة العاااارفينوالبغثثدادي، 

وطبثثع بمطبعثثة التوفيثثق،  م.4122. وطبثثع بعنايثثة: سثثتنفلد، ألمانيثثا، وثثوتنجن، سثثنة 556(:44-41)5، قالعربااي
م. وطبعثة ثانيثة 4252هثث/4222، مكتبثة وهبثة، القثاهرة، 4هث. وطبع بتحقيق: على محمثد عمثر، ط4215دمشق،

م، وطبثثثثثثثثع بتصثثثثثثثثحيل: لجنثثثثثثثثة مثثثثثثثثن العلمثثثثثثثثاء، دار الكتثثثثثثثثب العلميثثثثثثثثة، بيثثثثثثثثروت، 4221عثثثثثثثثن الطبعثثثثثثثثة السثثثثثثثثابقة 
 م.4212هث/4112

، وفيثثثه: "طبقثثثات النحثثثاة الكبثثثرى والوسثثثطى 4/211:حسااان المحاضااارة، 9/11،415:التحااادث. ذكثثثره السثثثيوطي،  9
وسثماه بغيثة الوعثاة فثي … ، وفيثه: "طبقثات اللغثويين والنحثاة9/4415:كيف الينونوالصغرى"؛ وحاجي خليفة، 

تااااريخ ، وانظثثر نسثثثخة الخطيثثة فثثثي: بروكلمثثثان، 4/625:هدياااة العاااارفينطبقثثات اللغثثثويين والنحثثاة"؛ والبغثثثدادي، 
، ليثثدن، Alb  Meursinge. وطبثثع بتحقيثثق المستشثثرق مرسثثنجة،555-556(:44-41)5، قاألدب العربااي

. وطبثع بتصثحيل: محمثد أمثين الخثانجي، مطبعثة 9/254،2/221م. انظر: نجيب العقيقي، المستشرقين:4122
م. وطبثثع بتحقيثثق: محمثثد أبثثو الفضثثل هبثثراهيم، مطبعثثة عيسثثى البثثابي الحلبثثي، 4211هثثث/4295السثثعادة، القثثاهرة،

 م.4256-4251هث/4216-4211القاهرة،

هديااااااااة ؛ والبغثثثثثثثثدادي، 9/9119:كيااااااااف الينااااااااون؛ وحثثثثثثثثاجي خليفثثثثثثثثة، 9/441:التحاااااااادث. ذكثثثثثثثثره السثثثثثثثثيوطي،  2
. وفثي األصثل: " والفقهثاء الشثافعيين"، والمثبثت 911:دليا  مخطوطاات السايوطي؛ والخازنثدار، 4/611:العارفين

 ما ورد في بقية النس ، وفي )هث(: " من طبقات".

؛ 9/4415:الينااااون كيااااف؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة، 4/211:حساااان المحاضاااارة، 9/411:التحاااادث. ذكثثثثره السثثثثيوطي،  1
، وصثورت هثذه الطبعثة 4122ليثدن، , Meursinge. وطبثع بعنايثة مرسثنجه4/611هدياة العاارفين:والبغثدادي، 

م. وطبثثثثثثثع بتحقيثثثثثثثق:على محمثثثثثثثد عمثثثثثثثر، مكتبثثثثثثثة وهبثثثثثثثة، القثثثثثثثاهرة، 4251باألوفسثثثثثثثت بمكتبثثثثثثثة المثنثثثثثثثى، بغثثثثثثثداد،
هثثث. وفثثي األصثثل: " 4112بثثع بتصثثحيل لجنثثة مثثن العلمثثاء، دار الكتثثب العلميثثة، بيثثروت/م. وط4255هثثث/4252

 والمفسرين" والمثبت ما ورد في بقية النس ، وفي )ل(، )ث(: "لم يتم".
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. ّحسثثثثثثثثثثثثّن المحاضثثثثثثثثثثثثرِة ]فثثثثثثثثثثثثي أخبثثثثثثثثثثثثار مصثثثثثثثثثثثثر (4)تثثثثثثثثثثثثاريّ  الّخلفثثثثثثثثثثثثاءِ 
بثثثثثثثثثثثثثثثثثر                             (9)مجلثثثثثثثثثثثثثثثثثداتن والقثثثثثثثثثثثثثثثثثاهرة، ثثثثثثثثثثثثثثثثثثالث . ّمختصثثثثثثثثثثثثثثثثثره يسثثثثثثثثثثثثثثثثثمى: الز 

فثثثثثثثثثثثثثّع البثثثثثثثثثثثثثاِث عثثثثثثثثثثثثثن بنثثثثثثثثثثثثثي العبثثثثثثثثثثثثثاث(2)جثثثثثثثثثثثثثدة . (1)، ]جثثثثثثثثثثثثثزء لطيثثثثثثثثثثثثثفن. رص
                                    .تصرجمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثّة (5)الش ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثمصاريّ  فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ِعلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثِم التثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاري ِ 

                                                           

   :كياااف اليناااون؛ وحثثثاجي خليفثثثة، 4/211:حسااان المحاضااارة، 9/444،466،461:التحااادث. ذكثثثره السثثثيوطي،  4
. ونشثثثره 999-994:السااايوطي دليااا  مخطوطاااات؛ والخازنثثثدار، 4/625:هدياااة العاااارفين؛ والبغثثثدادي، 4/922

م، ترجمثثثثه هلثثثثى اإلنجليزيثثثثة 4165بمعاونثثثثة مثثثثو ي عبثثثثد الحثثثثق، كلكتثثثثا، Lees,W.Nالمستشثثثثرق ليثثثثز،وليم ناسثثثثو 
م. 4115م، 4151. وطبثع فثي  هثور،9/54،2/112م، انظر: نجيثب العقيقثي، المستشثرقين:4114جاريت سنة

م، 4215م. وطبثع بتصثحيل: جعفثر علثى النجينثوي، لكنثاو،4115هثث/4216ة، القاهرة،وطبع في المطبعة الميمني
م. وطبثثثثثثثثثثع بتصثثثثثثثثثثحيل: محمثثثثثثثثثثد منيثثثثثثثثثثر عبثثثثثثثثثثده الدمشثثثثثثثثثثقي، المطبعثثثثثثثثثثة المنيريثثثثثثثثثثة، 4229هثثثثثثثثثثث/4264القثثثثثثثثثثاهرة، 
. وطبثثثع بتحقيثثق: محمثثثد محيثثي الثثثدين عبثثد الحميثثثد، المكتبثثة التجاريثثثة الكبثثرى، القثثثاهرة، 4229هثثث/4264القثثاهرة،
م.وطبثثثع بتحقيثثثق: محمثثثد أبثثثو الفضثثثل هبثثثراهيم، دار 4252. وتالهثثثا عثثثدة طبعثثثات آخرهثثثا سثثثنة م4269هثثثث/4254

م. وطبثثثثثع بتحقيثثثثثق: مصثثثثثطفى عبثثثثثد القثثثثثادر عطثثثثثا، مؤسسثثثثثة الكتثثثثثب الثقافيثثثثثثة، 4255نهضثثثثثة مصثثثثثر، القثثثثثاهرة،
 م.4211بيروت،

ة هديااا؛ والبغثثثدادي، 4/555:كياااف اليناااون؛ وحثثثاجي خليفثثثة، 416-9/444،411:التحااادث. ذكثثثره السثثثيوطي،  9
         ،  تاااااااريخ األدب العربااااااي؛ بروكلمثثثثثثان921:دلياااااا  مخطوطااااااات الساااااايوطي؛ والخازنثثثثثثدار، 4/621:العااااااارفين

. ومثثا بثثين المعقفثثين سثثقط مثثن األصثثل، والزيثثادة مثثن بقيثثة النسثث . ونشثثر المستشثثرقين 555-555(44-41)5ق
ترجمثة  تينيثة، أو بسثالة، بمعاونثة هنثدال جثزاءًا مثن "حسثن المحاضثرة" متنثًا و  Tornberg , K.Jتثوربنر، ك.ج.

م. وطبثثثع طبعثثثة ثانيثثثة، 4154هثثثث/4951. وطبثثثع حجثثثر،2/112م، انظثثثر: نجيثثثب العقيقثثثي، المستشثثثرقون:4121
م. وطبثع بتصثحيل: محمثد بثن أحمثد النجثار، مطبعثة هدارة الثوطن، القثاهرة، 4151هث/4914طبع حجر، القاهرة، 

م. وطبثثثع فثثثي مطبعثثثة السثثثعادة، 4212هثثثث/4294م. وطبثثثع فثثثي مطبعثثثة الموسثثثوعات، القثثثاهرة، 4114هثثثث/4922
. وطبثثثع بتحقيثثثق: محمثثثد أبثثثو 4212هثثثث/4295، وطبثثثع فثثثي المطبعثثثة الشثثثرقية، القثثثاهرة،4215هثثثث/4291القثثثاهرة،

م. ووضثثثع حواشثثثيه: خليثثثل منصثثثور، دار 4255هثثثث/4215الفضثثثل هبثثثراهيم، دار هحيثثثاء الكتثثثب العربيثثثة، القثثثاهرة،
 م.4225الكتب العلمية، بيروت،

      :هديااااة العااااارفين؛ والبغثثثثدادي، 9/261:كيااااف الينااااون؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة، 9/444:التحاااادثي، . ذكثثثثره السثثثثيوط 2
 في األصل: "ومختصر" والمثبت ما ورد في بقية النس . وفي )هث(: "جزو لطيف". 4/622

 4/212:اليناااااون كياااااف؛ وحثثثثثاجي خليفثثثثثة، 4/211:حسااااان المحاضااااارة، 9/441:التحااااادث. ذكثثثثثره السثثثثثيوطي،  1
 .995:السيوطي دلي  مخطوطات؛ والخازندار، 4/622:عارفينهدية الوالبغدادي، 

، وفيثه: "يثاقوت الشثماري  فثي علثم التثاري "؛ وحثاجي 4/211:حسن المحاضرة، 9/445:التحدث. ذكره السيوطي،  6
، وانظثثر نسثثخه الخطيثثة فثثي: بروكلمثثان، 4/611:العااارفين هديااة؛ والبغثثدادي، 9/4162خليفثثة، كشثثف الظنثثون:
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ثثثثثثثثثثثثثيخنا البلقينثثثثثثثثثثثثثي(1)النثثثثثثثثثثثثثووي .ّمعجثثثثثثثثثثثثثّم شثثثثثثثثثثثثثيوخي يسثثثثثثثثثثثثثمى (2). ترجمثثثثثثثثثثثثثّة شص
. (4)طبقثثثثثثثثثثات األصثثثثثثثثثثوليين (.3).طصبقثثثثثثثثثثاّت الّكتثثثثثثثثثثاِب (3)ي الّمعجثثثثثثثثثثمالمثثثثثثثثثثنصجم فثثثثثثثثثث

                     . (5)نصظّم الِعقيان في أعياِن األعيانِ 

 

. وسثثثقطت مثثثن )ث(، )ظ(: "علثثثم". وطبثثثع بتصثثثحيل محمثثثد حسثثثين 519(:44-41)5، قيتااااريخ األدب العربااا
م، وطبثثثع بعنايثثثة 4125م. وطبثثثع فثثثي  هثثثور، طبثثثع حجثثثر، 4121ومولثثثوي وثثثالم حسثثثين،  هثثثور، طبثثثع حجثثثر، 

م. وطبثثثثع بتحقيثثثثق: هبثثثثراهيم السثثثثامراهي، المجلثثثثة 4121هثثثثث/4229، بريثثثثل، Seybold, C.Fزايبولثثثثود، ك،ف 
م. وطبثثثثثثع بتحقيثثثثثثق: محمثثثثثثد بثثثثثثن هبثثثثثثراهيم الشثثثثثثيباني، الثثثثثثدار السثثثثثثلفية، 4251لعثثثثثثدد األول، التاريخيثثثثثثة، بغثثثثثثداد، ا

 م. والش ماري :رؤوث الجبال، انظر: ابن منظور) لسان العرب: شمود(.4251هث/4222الكويت،

، وفيثثه: 4/221:الينااون كيااف؛ وحثثاجي خليفثثة، 9/442:التحاادث ،4/211:حساان المحاضاارة. ذكثثره السثثيوطي،  4
؛ 4/625:  هديااااة العااااارفينوهثثثثي أربثثثثع ورقثثثثات"؛ والبغثثثثدادي… ي والبلقينثثثثي للشثثثثي  جثثثثالل الثثثثدين"ترجمثثثثة النثثثثوو 
، وفيثثه: "المنهثثاج السثثوي فثثي ترجمثثة اإلمثثام النثثووي". وقثثد 551(:44-41)5، قتاااريخ األدب العرباايبروكلمثثان، 

، دار ابثثن 4طبثثع للسثثيوطي كتثثاب: "المنهثثاج السثثنوي فثثي ترجمثثة افمثثام النثثووي"، بتحقيثثق: أحمثثد شثثفيق دمثثج، ط
م. وطبثثثثثثع بتحقيثثثثثثق: محمثثثثثثد العيثثثثثثد الخطثثثثثثراوي، مكتبثثثثثثة دار التثثثثثثراث، المدينثثثثثثة 4211هثثثثثثث/4111حثثثثثثزم، بيثثثثثثروت،

هثثث. وطبثثع بتحقيثق: عثثادل أحمثثد عبثد الموجثثود وعلثثي محمثد معثثوض، مثثع كتثاب "روضثثة الطثثالبين" 4112المنثورة،
 من " ترجمة النووي". . ولعله المقصود25-64،ص4للنووي، دار الكتب العلمية، بيروت، بال تاري ، ج

؛ 4/211: المحاضاارة "  حساان، وفيثثه: "ترجمثثة شثثيخنا قاضثثي القضثثاة البلقينثثي9/442:التحاادث. ذكثثره السثثيوطي،  9
. وفثي األصثل "والبلقينثي"، والمثبثت 4/625:هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 4/221:كياف اليناونوحاجي خليفة، 

 ما ورد في بقية النس .

، وفيثثه: "المعجثثم الكبيثثر لشثثيوخي، يسثثمى حاطثثب ليثثل وجثثارف سثثيل، المعجثثم 9/495:التحاادث. ذكثثره السثثيوطي،  2
الصغير يسثمى المنتقثى، المعجثم األوسثط وهثو العمثدة" ولعثل المقصثود هنثا هثو المعجثم األوسثط؛ وحثاجي خليفثة، 

؛ 961:دلياا  مخطوطااات الساايوطي؛ والخازنثثدار، 4/612:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 9/4162:كيااف الينااون
. وفثثثثي األصثثثثل:"مع شثثثثيوخه"، وفثثثثي)ظ(،)ث(: "معجثثثثم 551(:44-41)5، قالعربااااي   تاااااريخ األدبكلمثثثثانبرو 

شيوخي يسمى"، وفي )ر(: "معجم شثيوخي" والمثبثت مثا ورد فثي )هثث(،)ل(. وبعثدها فثي األصثل: "طبقثات النحثاة 
المثثثنجم فثثثي  ثالثثثثة: كبثثثرى وصثثثغرى ووسثثثطى" وهثثثي زيثثثادة   ضثثثرورة لهثثثا، وقثثثد تقثثثدم أسثثثم هثثثذا الكتثثثاب. وطبثثثع "

 م.4226هث/4146، دار ابن حزم، بيروت،4المعجم" بتحقيق: هبراهيم باجث عبد المجيد،ط

؛ 9/4415:الينااااون   كيااااف؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة9/441:التحاااادث، 4/211:حساااان المحاضاااارة. ذكثثثثره السثثثثيوطي،  2
 . وقد تفردت نسخة األصل بذكر هذا الكتاب.922:دلي  مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

؛ 9/4125:الينااااون كيااااف؛ وحثثثثاجي خليفثثثثة، 4/211:  حساااان المحاضاااارة9/421،التحاااادثالسثثثثيوطي،  . ذكثثثثره 1
 . وقد تفردت نسخة األصل بذكر هذا الكتاب.925:دلي  مخطوطات السيوطيوالخازندار، 

؛ 9/4252:اليناااون كياااف؛ وذكثثثره حثثثاجي خليفثثثة، 9/19:التحااادثعيثثثان العصثثثر"، انظثثثر: السثثثيوطي، أ. ولعلثثثه " 6
تااااريخ األدب ؛ بروكلمثثثان، 911:الساايوطي دليااا  مخطوطاااات؛ والخازنثثدار، 4/612:ة العاااارفينهدياااوالبغثثدادي، 
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الّملثثثثثثثثثتصقصّط    (9).الّمثثثثثثثثثتصقصّط مثثثثثثثثثن ا لثثثثثثثثثدارر الكاِمنثثثثثثثثثة(1)التحثثثثثثثثثدث بنعمثثثثثثثثثِة اللثثثثثثثثثه
.]ّجثثثثثثثثزء فثثثثثثثثي جثثثثثثثثامعن ابثثثثثثثثن (4). ّجثثثثثثثثزء فثثثثثثثثي جثثثثثثثثامع عصمثثثثثثثثرو(3)مثثثثثثثثن الِخطثثثثثثثثطِ 

ثثثثثثثثثثثثثثثثالِحيةِ .]جثثثثثثثثثثثثثثثثز (5)طولثثثثثثثثثثثثثثثثون .]جثثثثثثثثثثثثثثثثزء فثثثثثثثثثثثثثثثثين (6)ء فثثثثثثثثثثثثثثثثي المدرسثثثثثثثثثثثثثثثثةن الص 
انقثثثثثثثثثثثاه الصثثثثثثثثثثثالحية(5)الز اويةالخش ثثثثثثثثثثثابية ]جثثثثثثثثثثثزء فثثثثثثثثثثثي  (.1). ]جثثثثثثثثثثثزء فثثثثثثثثثثثين الخص

ّحسثثثثثثثثثثثثن النِيثثثثثثثثثثثثة وّبلثثثثثثثثثثثثوّ  األمنيثثثثثثثثثثثثِة فثثثثثثثثثثثثثي  :الخانقثثثثثثثثثثثثاهن البيبرسثثثثثثثثثثثثية يسثثثثثثثثثثثثمى
 

م؛ وأعيثد 4295. وطبع بتحقيق: فيليب حتي، المطبعثة السثورية األمريكيثة، نيويثورك،552(:44-41)5،قالعربي
 طبعه عن الطبعة السالفة في المكتبة العلمية، بيروت، بال تاري .

. وحثول نسثخه الخطيثة، أنظثر: 4/625؛ والبغدادي، هدية العثارفين: 4/266ف الظنون: . ذكره حاجي خليفة. كش 4
. وطبثثثع 4/221؛ الفهثثثرث الشثثثامل )الحثثثديث النبثثثوي(: 516(: 44-41) 5بروكلمثثثان، تثثثاري  األدب العربثثثي، ق

 م.4256م ومطبعة جامعة كمبرج، 4259بتحقيق: اليزابيث ماري سارتين، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، 

؛ 9/4141، 4/511؛ وحثثثاجي خليفثثثة، كشثثثف الظنثثثثون: 4/211، حسثثثن المحاضثثثرة: 9/495. ذكثثثره السثثثيوطي:  9
 . وفي )ظ(، )ث(: "الكافية" وهو تحريف.4/612والبغدادي، هدية العارفين: 

 ، وفيه:"الملتقط من الخطط للمقريزي".9/421:التحدث. ذكره السيوطي،  2

وفثي )ل(: "عمثر". والمقصثود بثه جثامع عمثرو بثن العثاص، انظثر: السثيوطي،  . لم تذكره مصادر كتثب السثيوطي. 1
 .9/922:حسن المحاضرة

. لثم أجثد لثثه ذكثرًا فثثي مصثادر السثثيوطي. وفثي األصثثل:"وابن طولثون" والزيثثادة مثن بقيثثة النسث . وبلنثثي هثذا الجثثامع  6
الماواعي ؛ المقريثزي: 9/915:حسان المحاضارةهثث، انظثر: السثيوطي، 955هو أحمد بن طولثون الثذي أتمثه سثنة 

 .9/956:والعتبار

ورد فثب بقيثة النسث . والمقصثود  4. لم تذكره مصادر كتب السثيوطي. وفثي الصثل: "والمدرسثة الصثالحية" والمثبثت 5
 .9/965:حسن المحاضرةالمدرسة التي بناها صال  الدين األيوبي بجوار اإلمام الشافعي، انظر: السيوطي، 

لمصثادر التثي سثردت أسثماء مصثنفات السثيوطي. وفثي األصثل: "والزوايثة الخشثابية" والزيثادة . لم أجد له ذكرًا فثي ا 5
 من بقية النس .

. لثثم يثثرد ذكثثره فثثي مصثثادر أسثثماء كتثثب السثثيوطي. وفثثي األصثثل: "والخانقثثاه الصثثالحية" والزيثثادة مثثن بقيثثة النسثث .  1
ثثم وقفهثثا صثال  الثدين األيثوبي علثثى  كانثت تعثرف بثدار سثثعيد السثعداء وهثو عتيثق الخليفثثة الفثاطمي المستنصثر،

 .9/951:حسن المحاضرة؛ السيوطي، والعتبار المواعيالصوفية، انظر: المقريزي: 
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]جثثثثثثثثثثثثثزء (. 9). ] جثثثثثثثثثثثثثزء فثثثثثثثثثثثثثي الخانقثثثثثثثثثثثثثاهن الشثثثثثثثثثثثثثيخونية(4)الخانقثثثثثثثثثثثثثاة الراكنيثثثثثثثثثثثثثة
لمصكنثثثثثثثثثوّن فثثثثثثثثثي تصرجمثثثثثثثثثِة ذي ا (.2)فثثثثثثثثثين أخبثثثثثثثثثار أسثثثثثثثثثيوط يسثثثثثثثثثمى المصضثثثثثثثثثبروط

يثثثثثثثثان فثثثثثثثثي وفيثثثثثثثثاِت  (.5)ّتحفثثثثثثثثة الِكثثثثثثثثراِم ب خبثثثثثثثثار األهثثثثثثثثرامِ  (.1)النثثثثثثثثون نصثثثثثثثثثّر الِهمر
قثثثثثثثثثثثات فثثثثثثثثثثثي الوفيثثثثثثثثثثثات(.6)األعيثثثثثثثثثثثان ثثثثثثثثثثثحيفِة بمناقثثثثثثثثثثثثب  (.7)الورص تبيثثثثثثثثثثثيض الص 

نيفثثثثثثثثثثثثثثثثثة تصثثثثثثثثثثثثثثثثثزييِن الممالثثثثثثثثثثثثثثثثثك بمناقثثثثثثثثثثثثثثثثثِب اإلمثثثثثثثثثثثثثثثثثام (. 1)]اإلمثثثثثثثثثثثثثثثثثامن أبثثثثثثثثثثثثثثثثثي حص

                                                           

، وفيثثثثثثثه: حسثثثثثثثن النبثثثثثثثة وبلثثثثثثثو  األمنيثثثثثثثة فثثثثثثثي الخانقثثثثثثثاه الركنيثثثثثثثة". وفثثثثثثثثي 9/494:التحااااااادث. ذكثثثثثثثره السثثثثثثثيوطي،  4
فثثي )ظ(:"جثثزء فثثي الخانقثثاه السوسثثية يسثثمى األصل:"والبيبرسثثية"، وفثثي)ر(،)ل(: "جثثزء فثثي الخانقثثاه البيبرسثثية"، و 

حسن النية وبلو  األمنية"، وفي )ظ(: "جزء في الخانقاه الشثيخونية البيبرسثية يسثمى حسثن النيثة وبلثو  الد لثة ون 
الخانقثثاه الملوكيثثة" والمثبثثت مثثا ورد فثثي )هثثث( وهثثي خانقثثاه بناهثثا األميثثر ركثثن الثثدين بيبثثرث الجاشثثنكير المنصثثوري 

 .9/956:حسن المحاضرة؛ السيوطي، 9/145:المواعي والعتبارر: المقريزي: هث، انظ515سنة 

 . لم يذكر في مصادر كتب السيوطي. وفي األصل: "والشيخونية" والمثبت ما ورد في بقية النس . 9

؛ 9/4549:الينااون كيااف؛ وحثثاجي خليفثثة، 4/211:حساان المحاضاارة، 9/45،441:التحاادث. ذكثثره السثثيوطي،  2
. وفثثثثي األصثثثثثل:"أخبار 961؛ والخازنثثثثثدار، دليثثثثل مخطوطثثثثات السثثثثثيوطي:4/612:ة العااااارفينهدياااااوالبغثثثثدادي، 

 أسيوط"، وفي )ل(: " جزء في أخبار أسيوط يسمى المربوط" والمثبت ما ورد في بقية النس .

دليا  مخطوطاات ؛ والخازنثدار، 4/612:هدية العارفين؛ والبغدادي، 9/4149:  كيف الينون. ذكره حاجي خليفة 1
م، بعنثوان: " المكنثون 4229. وطبع بتحقيق: عبد الرحمن حسن محمثود، مكتبثة افداب، القثاهرة،919:وطيالسي

فثثي مناقثثب ذي النثثون" وفثثي األصثثل: "المكنثثون". وبعثثدها فثثي ر:"آخثثر مثثا نقلثثت مثثن خثثط شثثيخنا المؤلثثف، علقثثه 
رقوقية في يثوم عرفثة وهثو الفقير أحمد الحمصي األنصاري. الشافعي بالقاهرة بدرب الخرشتف لصيق باب سر الب

 التاسع من ذي الحجة عام ثالثة وتسع ماهة".

. ومنثه عثدد مثن النسث ، انظثر: 4/625:هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 4/259:كيف الينون. ذكره حاجي خليفثة،  6
. وطبعثثثثت بدراسثثثثة 915:مخطوطااااات الساااايوطي دلياااا ؛ 551(44-41)5، قتاااااريخ األدب العرباااايبروكلمثثثثان، 

 م.4229جاهين، القاهرة، مكتبة ابن سينا، القاهرة،وتحقيق: سامي 

؛ والخازنثدار، دليثل مخطوطثات 4/612؛ والبغدادي، هديثة العثارفين:9/4291. ذكره حاجي خليفة، كشف الظنون: 5
. وفثثي)ظ(: "نثثثر المثثان فثثي وفيثثات األعيثثان" وفثثي )ل(: نشثثر اإلنسثثان فثثي وفيثثات األعيثثان"، وفثثي 912السثثيوطي:

يثان: هميثان  )هث(: "نثر الغميان في وفيثات األعيثان"، وأثبثت لفظثة: "نثثر" مثن )هثث(، )ظ( و)كشثف الظنثون(. والِهمر
 الدراهم الذي تجعل فيه النفقة، انظر: ابن منظور)لسان العرب:همي(.

 .4/611:هدية العارفين ؛ والبغدادي،9/9115:كيف الينون. ذكره حاجي خليفة،  5

. ومنثه عثدد مثن النسث  الخطيثة، 4/625:هدية العارفين؛ والبغدادي، 4/219:كيف الينون. ذكره حاجي خليفة،  4
. 929:دليااا  مخطوطااات السااايوطي؛ الخازنثثدار، 551(:44-41)5، قتااااريخ األدب العرباايانظثثر: بروكلمثثان، 
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درج  (.2)حجثثثثثثثثرتثثثثثثثثاري  الّعمثثثثثثثثر وهثثثثثثثثو ذصيثثثثثثثثل هنبثثثثثثثثاء الّغمثثثثثثثثر  بثثثثثثثثن (.9)مالثثثثثثثثك
رسثثثثثثثثثثثثثثالة فثثثثثثثثثثثثثثي تفسثثثثثثثثثثثثثثير ألفثثثثثثثثثثثثثثاظ  (.1)المعثثثثثثثثثثثثثثالي فثثثثثثثثثثثثثثي ّنصثثثثثثثثثثثثثثرة الغزالثثثثثثثثثثثثثثي

                          (.5)الرحلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة الفيومي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة (.6)متداولثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة
ِكيثثثثثثثثثثة ]جثثثثثثثثثثزء السثثثثثثثثثثثالم مثثثثثثثثثثن سثثثثثثثثثثثيد  (.9)الرحلثثثثثثثثثثثة الدمياطيثثثثثثثثثثة (.1)الرحلثثثثثثثثثثة المص

 (.2ن)األنام عليه أفضل الصالة والسالم

 

م. وطبثع فيهثا طبعثة ثانيثة، 4121هثث/4245وطبع في مجلثث داهثرة المعثارف النظاميثة، حيثدر أبثاد الثدكن، الهنثد،
م. وعلثق عليثه: محمثد 4221. قدم له: محمد عاشق، هدارة القثرآن والعلثوم اإلسثالمية، كراتشثي،م4246هث/4221

 عاشق، دار األرقم، بيروت، بال تاري ، وما بين المعقفين زيادة من )ظ(، )ث(، )ف(.

 . ومنثه عثدد مثن النسث  الخطيثة،4/625:هدية العارفين؛ والبغدادي، 4/119:كيف الينون. ذكره حاجي خليفة،  9
. 922:دليااا  مخطوطااات السااايوطي؛ الخازنثثدار، 552(:44-41)5، قتااااريخ األدب العرباايانظثثر: بروكلمثثان، 

 م.4215هث/4291وطبع في المطبعة الخيرية، القاهرة،

. وتفثردت نسثثخة األصثل بثذكر هثثذا الكتثاب. والّغمثثر: الجاهثل، انظثثر: 4/211:حساان المحاضاارة. ذكثره السثيوطي،  2
 (.ابن منظور)لسان العرب:ومر

، وفيثثه: "درج المعثثثالي فثثثي نصثثثرة الغزالثثثي علثثثى المنكثثثر المتغثثثالي"، حسثثثن 9/442،411:التحااادثذكثثره السثثثيوطي،  1
؛ والخازنثثدار، 4/621:هديااة العااارفين؛ والبغثثدادي، 4/516:كيااف الينااون؛ وحثثاجي خليفثثة، 4/211المحاضثثرة:

 والكتب األربعة التي تليه.. وقد تفردت نسخة األصل بذكر اسم هذا الكتاب 461:دلي  مخطوطات السيوطي

 .4/211:حسن المحاضرة؛ 9/491:التحدث. ذكرها السيوطي،  6

؛ والخازنثدار 4/622:هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 4/211:حسان المحاضارة، 9/495:التحادث. ذكرها السيوطي،  5
 .912:دلي  مخطوطات السيوطي

؛ 4/211:المحاضااارة حسااانفثثثي الرحلثثثة المكيثثة"،  ، وفيثثثه: "الحلثثة الزكيثثثة9/52،495:التحااادث. ذكرهثثا السثثثيوطي،  4
 .912:السيوطي دلي  مخطوطات؛ والخازندار، 4/622:هدية العارفينوالبغدادي، 

  دليا  مخطوطاات ؛ والخازنثدار4/622:هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 4/211:حسان المحاضارة. ذكرها السثيوطي،  9
 .912:السيوطي

دليا  مخطوطاات ؛ والخازنثدار، 4/621:هدياة العاارفين؛ والبغثدادي، 4/615:كياف اليناون. ذكره حاجي خليفة،  2
. وقد تفردت نسخة )هث( بذكر هثذا الكتثاب وبعثدها في)هثث(: "حسثن التعهثد فثي أحاديثث التسثمية فثي 51:السيوطي

 التشهد" وقد سبق ذكره.
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ا خثثط المصثثنف رحمثثه اللثثه تعثثالى فثي )هثثث(: "نقلثثت هثثذه الكراسثثة مثثن نسثخة عليهثث
وقابلتها على نس  ويرهثا واللثه أعلثم، الواقثع ذلثك فثي ثثامن عشثر شثهر اللثه المحثرم 

 ".691. عدة 4419الحرام من شهور سنة 
وفي)ل(: "وكثان الفثرا  مثن نسثخة الشثي  الثذي )كثذا( كتبهثا بخطثه يثوم الخمثيث 

ذا(، وكثان الفثرا  مثن المبارك سثادث جمثادى افخثر سثنة ثالثثة وسثتين وسثبعماهه)ك
هذه النسخة الذي )كذا( نقلت من نسخة الشثي  الثذي )كثذا( كتبهثا بخطثة يثوم األحثد 

 المبارك ثالث عشر ربيع أول سنة ألف وماهة وتسعة وأربعين".
وفي)ظ(: "وصلى الله على سيدنا ومو نا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسثليمًا 

 ن والحمد لله رب العالمين".كثيرًا داهمًا هلى يوم يوم) هكذا( الدي
وفثثي)ث(: "فقثثط تمثثام شثثد".وفي)ر(: "آخثثر مثثا نقلثثت مثثن خثثط شثثيخنا المؤلثثف، 
 علقثثثه الفقيثثثر أحمثثثد بثثثن الحمصثثثي األنصثثثاري الشثثثافعي بالقثثثاهرة، بثثثدرب الخرشثثثتف
لصيق باب سر البرقوقية في يوم عرفه وهو التاسع من ذي الحجة عام ثالثة وتسع 

 ماهة".
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انتهى من مؤلفاته أسكنه المثولى بث على جناتثه وحشثرنا  وفي )ف(: وهذا آخر ما
جمثثثثادى األول الثثثثذي مثثثثن شثثثثهور سثثثثنة  2فثثثثي زمرتثثثثه وزمثثثثرة مشثثثثايخه وسثثثثاداته فثثثثي 

4452." 

 َثبت المفادر والمراعع:

 :أحمد اليرقاو  إقبا 

 م.4255، دار المغرب، الرباط،مكتبة العال  السيوطي -

 م(:4929هث/529، بهاء الدين علي أبي الحسن)تاإلربلي

 م.4251، تحقيق: عبدالله الجبوري، وزارة الثقافة، بغداد،رسالة الطيف    -

 م(:4952هث/511، موفق الدين أبو العباث أحمد بن القاسم)تابن أبي افيبعة

 م.4256، دار مكتبة الحياة، بيروت،عيون األنبام في طبقات األطبام -

 م(:4692هث/221، محمد بن أحمد )تابن إياس 

، تحقيثق: محمثد مصثطفى، الطبعثة الثالثثة، الهيهثة ور فاي وقاائع الادهوربدائع الزها -
 م.4211المصرية العامة، القاهرة، 

 كارل:بروكلمان  

(. نقلثثه هلثثى العربيثثة: حسثثن محمثثود 44-41القسثثم السثثادث) تاااريخ األدب العربااي  -
 م.4226هسماعيل، الهيهة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 م(:4111هث/111محمد بن أحمد)ت ، أبو الريحانالبيروني 
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باألوفست في  نسخة مصورة ،C.E.Sachauتحقيق:اآلثار الباقية عن القرون الخالية  -
 مكتبة المثنى، بغداد،بال تاري .

 م(:554هث/966،أبو عثمان عمرو بن بحر. )تالعاحي

 ، مصطفى البثابي9تحقيق وشر : عبد السالم محمد هارون، ط الحيوان   -
 م.4256،القاهرة الحلبي،

 :عمي  بك العيم 

المطبعثة  كثر  عقود العوهر في تراعم من لهم خمسون تفانيفاا فمائاة فا -
 هث.4295األهلية، بيروت،

 م(:4565هث/4155)ت حاعي خليفة 

 مكتبثثثة المثنثثثى، بغثثثداد،كياااف اليناااون عااان أساااامي الكتاااب والفناااون    -
 بال تاري . بيروت،

ثثتصاف فّلووثثل، لنثثدن، حثثرره مثثع ترجمثثة هلثثى الالتينية:وو كيااف الينااون - -سر
 م.4169بنتلي،

 م(:4111هث/169، أحمد بن على)تابن حعر العسقالني 

، تحقيثثثق: محمثثثد سثثثيد جثثثاد الااادرر الكامناااة فاااي أعياااان المائاااة الثامناااة  -
 م.4255، دار الكتب الحديثة، القاهرة،9الحق،ط

 م(:4455هث/659، محمد بن الحسن بن محمد)تابن حمدون

،معهثثثثثثثثد اإلنمثثثثثثثثاء 4هحسثثثثثثثثان عبثثثثثثثثاث،ط تحقيثثثثثثثثق:لتاااااااا كرة الحمدونيااااااااة  ا -
  م.4212العربي،بيروت،

 م(:152هث/951)تحنين بن إسحاق 
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رسالة حنين بن إسحاق إلى علي بن يحيي في  كر ماا تارعم مان كتاب   -
نشثره ضثمن كتثاب: عبثثد الثرحمن بثدوي: "دراسثات ونصثوص فثثي عاالينوس 

 ر،، المؤسسثثثة العربيثثثة للدراسثثثات والنشثثث4الفلسثثثفة والعلثثثوم عنثثثد العثثثرب"، ط
 م.4214بيروت،

 ، محمد:والييبانيأحمد؛ الخازندار  

المطبعثثة األولثثى، مكتبثثة ابثثن دلياا  مخطوطااات الساايوطي وأماااكن وعودهااا  -
 م.4212تيمية، الكويت،

 م(:4622هث/216، شمث الدين محمد)تالداوود 

 (.41421، مخطوط توبنجن، رقم)ترعمة السيوطي -

 م(:4125هث/219محمد بن عبد الرحمن)تالسخاو   

 م.4266، مكتبة القدسي، القاهرة،الضوم الالمع أله  القرن التاسع -

 سمير الدروبي:

مؤتثثة للبحثثوث والدراسثثات، المجلثثد " ترعمااة اليااعراني لياايخ  الساايوطي"   -
 م.4222الثامن، العدد السادث،

 م(:4616هث/244جالل الدين عبد الرحمن)ت السيوطي 

وف سعد، مكتبثة الكليثات تحقيق طه عبد الرؤ  األيباه والنيائر في النحو  -
 م.4256األزهرية، القاهرة، 

قثثدم لثثه وضثثبطه وصثثححه: أحمثثد سثثليم القتاارا  فااي علاام أفااو  النحااو  -
 م.4211، جروث برث، بيروت،4الحمصي ومحمد أحمد قاسم،ط
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تحقيثثثق: اليزبثثثث مثثثاري سثثثارتين، المطبعثثثة العربيثثثة،  التحااادث بنعماااة اللااا   -
 م.4259القاهرة، 

، مطبعثثة 2: محمثثد محيثثي الثثدين عبثثد الحميثثد، طتحقيثثقالحاااو  للفتاااو     -
 م.4262السعادة، القاهرة،

تحقيثثق: محمثثد أبثثو الفضثثل  حساان المحاضاارة فااي تاااريخ مفاار والقاااهرة   -
 م.4255هبراهيم، الطبعة األولى، دار هحياء الكتب العربية، القاهرة، 

تحقيثثق، سثثمير الثثدروبي، الطبعثثة ياار  مقامااات عااال  الاادين الساايوطي    -
 م.4212مؤسسة الرسالة، بيروت، األولى، 

، دار 4تحقيثثثق: عثثثادل العامثثثل، طياااقائق األتااارنج فاااي رقاااائق الُغااانج    -
  م.4211المعرفة، دمشق،

دراسثة وتحقيثق: سثمير الثدروبي، مؤتثة للبحثوث  الفواعق على النواعاق   -
 .4221هت، نيسان4141والدراسات، المجلد التاسع، العدد األول، شوال

)منسثثوب(، تحقيثثق:  السااليم ومساالوب اللئاايمكتاااب فاافة فاااحب الاا وق   -
 م.4221، دار ابن حزم، بيروت،4أحمد دمج،ط

 مخطثثثوط مكتبثثثة األوقثثثاف العامثثثة ببغثثثداد، رقثثثم المحاضااارات والمحااااورات   -
(925.) 

تحقيثثثق: أحمثثثد جثثثاد المثثثولى وعلثثثي  المزهااار فاااي علاااوم اللغاااة وأنواعهاااا   -
 م.4261عربية،البجاوي ومحمد أبو الفضل هبراهيم، دار هحياء الكتب ال

تقثثثديم وتحقيثثثثق: أحمثثثد الطثثثثويلي،  مقاماااات الساااايوطي األدبيااااة والطبيااااة   -
 م.4211الطبعة األولى، دار سحنون، تونث، ودار الدعوة، استانبول،
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مخطثثثوط المكتبثثثة الوطنيثثثة  مقاماااة رياااف الااازل  مااان الساااحر الحاااال    -
 (.2694/9بباريث، رقم)

، دار ابثثن حثثزم، 4جث،طدراسثثة وتحقيثق: هبثثراهيم بثا المانعم فااي المععاام   -
 م.4226بيروت،

حثثرره: فيليثثب حتثثي، المطبعثثة السثثورية نياام العقيااان فااي أعيااان األعيااان    -
 م. 4295األمريكية، نيويورك،

 ياخت وبوزورث:

حسثثثان صثثثدقي العمثثثد، المجلثثثث تاااراث اإلساااالم   - ترجمثثثة: حسثثثين مثثثؤنث واا
 م.4251الوطني للثقافة والفنونوافداب، الكويت،

 م(:4691هث/226ادر)، عبد القاليا لي

، نسثثثخة بهعاااة العابااادين بترعماااة حاااافي العفااار عاااال  الااادين السااايوطي -
 (. 1125تشستربيتي، رقم)

 م(:4955هث/556عبد الرحمن بن هسماعيل)تأبو يامة  

 م.4251الذيل على الروضتين، دار الجيل، بيروت، -

 م(:4259هث/551، صال  الدين خليل بن أيبك)تالففد 

  ،فرانثثثثثثز شثثثثثثتايز9محمثثثثثثد يوسثثثثثثف نجثثثثثثم،طاعتنااااااام: الااااااوافي بالوفيااااااات  ب -
  م.4214هث/4114بفيسبادن،

 م(:4651هث/251أحمد بن مصطفى )تطاش كبرى زاده  
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 ، دار الكتثب4، طمفتا  السعادة ومفبا  السيادة في موضاوعات العلاوم -
 م.4216العلمية، بيروت ،

 م(:4615هث/262محمد)ت ابن طولون الفالحي 

، تحقيثثثق: محمثثثد خيثثثر ماااد بااان طولاااونالفلاااك المياااحون فاااي أحاااوا  مح -
 م.4225،دار ابن حزم، بيروت،4رمضان، ط

 عبد العا  سالم مكرم:

الرسثالة،  ، مؤسسثة4طعال  الدين السيوطي واثره فاي الدراساات اللغوياة   -
 م.4212هث/4112بيروت،

 عبد العزيز السيروان:

 م.4211، عالم الكتب، بيروت،4ط مععم طبقات الحفاي والمفسرين  -

 ي  مهنا:علي عم

رسالة دكتوراه مخطوطة على افلثة الكاتبثة،  ابن العوز  ومقامات  األدبية  -
 م.4255جامعة األزهر،

 م(:4452هث/656، أبو عبدالله محمد)تابن عياض

، وزارة 9، تحقيثثق وتقثثديم: محمثثد بثثن شثثريفة، طالتعريااف بالقاضااي غياااض -
 م.4219هت/4119األوقاف والشؤون اإلسالمية المغرب،

 م(:4911هث/515علي بن يوسف)ت القفطي 

 ، مكتبة المثنى، بغداد، مؤسسة الخانجي، مصر، بال تاري .تاريخ الحكمام
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 م(:4261هث/564شمث الدين أبو عبدالله محمد)ت ابن قيم العوزية 

، دار الكتثاب 2، تحقيق: صثال  الثدين المنجثد،طأسمام مؤلفات ابن تيمية -
 م.4255الجديد، بيروت،

 م(:4251هث/555)تيبلسان الدين بن الخط

، مكتبثثة 4، تحقيثثق: محمثثد عبثثد اللثثه عنثثان،طاإلحاطااة فااي أخبااار غرناطااة -
 م.4256الخانجي، القاهرة،

 م(:4522هث/444محمد األمين بن فضل الله)تالمحبي 

، تحقيثثق وشثثر : عثمثثان قفااد الساابي  فيمااا فااي اللغااة العربيااة فااي الاادخي  -
 م.4221، مكتبة التوبة، الرياض،4محمود الصيني،ط

 مطففى اليكعة:

، مصثطفى 4طعال  الدين السايوطي: مسايرت  العلمياة ومباحثا  اللغوياة  -
 م.4214هث/4114البابي الحلبي، القاهرة،

 م(:4114هث/116أحمد بن علي)ت المقريز  

 ، دار صادر، بيروت، بال تاري .المواعي والعتبار ب كر الخطط واآلثار -

 م(:4244/هث544)تابن منيور  عما  الدين محمد بن مكرم

 م.4265، دار صادر، بيروت،لسان العرب

 مؤسسة آ  البيت:
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، المجمع الفهرس اليام  للتراث العربي اإلسالمي المخطوطاعلوم القرآن( -
 م.4212الملكي، عمان،

الفهاارس اليااام  للتااراث العربااي اإلسااالمي المخطااوطا الحااديث النبااو    -
 م.4229، المجمع الملكي، عمان،وعلوم  ورعال (

 

 عبدالل  إبراهيم: ناعية

، مجلة المجمع العلمي العراقي، الجزء الثاني من "ابن العوز :فهرست كتب "-
-4م:ص4211هثثث، نيسثثان 4111المجلثثد الحثثادي والثالثثثين جمثثادى األول 

41. 

 نعيب العقيقي:

 م.4211، دار المعارف، القاهرة،1ط المستيرقون  -

 م(:221هث/211محمد بن أبي يعقوب)ت النديم 

 تحقيق: رضا تجدد، مكان وتاري  النشر وير مذكورين.ست  الفهر  -
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