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 مقدمة

 ن وااله، وبعد،الم على سيدنا رسول اهلل وم  الة والس  الحمد هلل والص  

أ ا أن يقع ذلك خط  إم  نسبة الولد إلى غير أبيه، فكفيه ؤل  نسبة الرتاث المخطوط إلى غير م   فإن  

ا وت   او ال  ج  ع  وسهو  ا، وإم  اشتباه  ا وكيد  ا، ويف ك   ا أن يقع عمد   ،للحقيقة ال الحالتين تشويه  واعتساف 

 . لألشياء يف غير موضعها ووضع  

سون هر  ف  نوانه إلى ما يكتبه الم  سبة المخطوط وع  أن يطمئن يف ن   ولذلك ال ينبغي للباحث الجاد  

 ر  ت  والم  
اخ، ألن  ش  ون والك  مج  إذا  اهو أو االشتباه، خصوص  هم قد يقعون يف الوهم أو الس  افون والن س 

 .فهؤل  المخطوط وخاتمته خاليتين من اسم المخطوط أو نسبته إلى م   كانت مقدمة  

نوان المخطوط لع   كر  يف صفحة عنوان المخطوط من ذ   د  ر  ه ال ينبغي االعتماد على ما ي  كما أن  

اتثب   فه دون  ؤل  وم   اقين، ر  اخ أو الو  س  ما يكون هذا المذكور من عبث الن   ت وتمحيص، فكثير 

ا أو أصاهبا  ،هف، أو سقطت الورقة التي تحمل اسم  ؤل  إذا خال الكتاب يف أصله من ذكر الم   خصوص 

سخة، وقد اء الن  ر  ولى من اجتهاد بعض ق  قد يكون المذكور على الصفحة األ  ، وأو طمس ف  ل  ت  

افوس اقين من ضعفاء الن  د، كما يصنع بعض الور  عن قصد وتعم   يكون منحوال   للكسب  تحقيق 

واعي واجها، وربما كان ذلك لد  ر   غية  المادي، وذلك بوضع أسماء مشهورة على بعض الكتب ب  

ل، واسم سم األو  لتقارهبم باال فين؛ؤل  ة، وربما كان بسبب اشتباه أسماء بعض الم  هبي  ذ  ة أو م  كيدي  

 .ا يؤدي إلى الخطأ يف نسبة بعض الكتب إلى غير أصحاهباقب، مم  نية، أو الل  األب، أو الك  

هذا نيته، فيؤدي ه أو ك  ف، إنما تحمل لقب  ؤل  الم   وقد تكون بعض المخطوطات ال تحمل اسم  

د ، وعند ذلك ال يمكن التأك  سبةقب أو الكنية، فيقع الخطأ يف الن  إلى االلتباس بمن يحملون هذا الل  

ل ف، وذلك من خالل التأم  ؤل  رشدنا إلى الم  ة التي ت  اخلي  ة الد  دل   من خالل األمن نسبة المخطوط إال  

قدمة الكتاب وخاتمته، ومادته العلمية، وما يذكر يف ثنايا الكتاب من نقول ومصادر ومراجع، يف م  

ف عر  ، والت  قديلمي والع  حتوى الكتاب الفكري والع  وم   ف،ؤل  ذهب الم  على م   عرف  وكذلك الت  



4 

 

رشدنا إلى نسبة الكتاب إلى هذا قد ي   خرى، كل  تبه األ  ومقارنته مع ك   ،ف يف التأليفؤل  على منهج الم  

 .فه الحقيقيؤل  م  

 معادن المعاين تبيين):  فيها، وهيؤل  تب إلى غير م  الك   بعض   وقد حملني على هذا البحث نسبة  

ام األنامزيل الم  م  )و، (لمن إلى تبيينها دعاين ك  ان بأسباب الكرامة )، و(الم عن ح  و  ه  تذكير الس 

 لإلمام عبد الكريم السمعاين   ب  س  ل ن  فها، فاألو  ؤل  بت إلى غير م  س  ، فهذه الكتب الثالثة ن  (والهوان

  د لي بالبحث والتمحيصنما تأك  ، بي(هـ808ت)با البن خلدون س  الث ن  اين والث  ، والث  (هـ265ت)

  أن  مع طول اعتناء واهتمام 
 
ل وي الد   هذه الكتب الثالثة هي لولي  (. هـ777ت)ين الم 

ذلك بمصادر ومراجع  أتبعت   بحثي هذا يف مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة،  ثم   وقد جعلت  

 .البحث

 .العالمين الحمد هلل رب  و، ت  ل  فيما ق   دت  د  ، وس  ا قصدت  م  ل   قت  ف  أن أكون قد و   أسأل   واهلل  

 

 وكتب           

 طه محمد فارس. د  

 هـ1771رجب  7  

 م5050مارس  5  
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 المبحث األول

 ( )ويل  ين الم  ترجمة مختصرة لولي الد  

 :اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: المطلب األول

د بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن شرف م  ح  م 
 الع ( )، القرشي(5)

 
يباجي افعي، (7)ثماين  الد  ، الش 

ب و عبد اهلل،  ين أ    الد 
ل وطي(2)بالمـ ل وي  المعروف الدمشقي ثم المصري، ولي بابن ، أو (6)، والمنف 

ه بالمل وي ف نفس  ر  ل وي، ثم  ع  ا بخطيب م  ف أيض  ر  المنفلوطي، وكان ي ع 
(7). 

                                                           

، البداية 700: 5، الوفيات البن رافع 7: 9، طبقات الشافعية للسبكي 150: 5الوايف بالوفيات للصفدي : ينظر يف ترجمته( 1)

، تعريف ذوي 20 : 5ي ، الذيل على العرب البن العراق(267: ص)، طبقات األولياء البن الملقن 126: 17والنهاية البن كثير 

ال لمن لم يذكره الذهبي من النبال للفاسي  ، طبقات الشافعية 22 : 7، السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (517: ص)الع 

هبة  رر الكامنة البن حجر 121:  البن قاضي ش  ، النجوم الزاهرة يف 77: 1، إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر 110: 1، الد 

، نيل األمل يف ذيل الدول (560: ص)، الذيل الت ام على دول اإلسالم للسخاوي 152: 11والقاهرة البن تغري  أعيان مصر

،  117ـ  1171: 5، 67: 1، كشف الظنون لحاجي خليفة  6: 5، طبقات المفسرين للداوودي 77: 5البن أبي الصفاء 

هب البن العماد  ، معجم 166: 5، هدية العارفين للبغدادي 217: 5، 716: 1 ، إيضاح المكنون للبغدادي705: 8شذرات الذ 

 .  78: 5، معجم المفسرين لنويهض 589، 557: 8المؤلفين لكحالة 

محمد بن جمال الدين أحمد بن عثمان، وما ذكرته هو األصح الذي ات فقت : ذكر اسمه ونسبه فقال 166: 5يف هدية العارفين ( 5)

 .عليه كلمة علماء الرتاجم

 (.517: ص)ذكر هذه النسبة الفاسي يف تعريف ذوي العال (  )

(7 ) 
 
يباجي  إلى صنعة الديباج : العثماين  الد 

 
يباجي يباج من ولد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، وقد تكون نسبة الد  نسبة إلى الد 

 .110اللباب يف تحرير األنساب للسيوطي ص ، ولب2 7: 2األنساب للسمعاين : ينظر(. الحرير)

ى)نسبة إلى ( 2) ل و  ( الملوي): 558: 11وهي اليوم إحدى مدن محافظة المنيا بصعيد مصر، قال السخاوي يف الضوء الالمع ( م 

ة د  د  ش  ة م  ت وح  ف  ت ح ثم  بالم م   .ب ف 

 .517: 2معجم البلدان : ينظر. نسبة إلى منفلوط، وهي بلدة بالصعيد يف غربي النيل، بينها وبين شاطئ النيل ب عد( 6)

 77: 5، نيل األمل يف ذيل الدول (517: ص)، تعريف ذوي العال   : 2الدرر الكامنة : ينظر( 7)
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 : ووفاتهوالدته ونشأته : المطلب الثاين

 
 
ين المل وي سنة  ولد ولي الح، (هـ 71)الد  ي انة وص 

، وسمع من (1)ونشأ بدمشق على خير ود 

ث عنهم، وبرع يف فنون العلم،  د  ه هبم، وح  ث وأشغل، فجماعة وتفق  ر، وحد  ك  أفتى ووعظ وذ 

 .(5)وجمع وأل ف، وانتفع الن اس به، ولم يخلف يف معناه مثله

أو الجمعة، يف الرابع أو الخامس والعشرين من شهر ربيع يف القاهرة ليلة الخميس وقد تويف 

ل ال، (هـ777)سنة  األو  ا، ي ق  ر  توف  بلغوا : عن بضع وستين سنة، وكان الجمع يف جنازته حافال  م 

ين ابن آقبغا آص ف ن ب ت ربة األمير ناصر الد  ا، ود   .( )ثالثين ألف 

ل مي ة: المطلب الث الث
 :مكانته الع 

 
 
تفن ن ا،  كان ولي ين عالمـ ا م  ف بوقد الد  ر  الت فسير، والفقه، واأل صول، والن حو، والقضاء، ع 

ف،  يار المصري ةوالت صو  ل ين(7)وكان من أعيان فقهاء الد  ، (2)، وكانت له اليد الط ولى يف الفقه، واأل ص 

ف، والمنطق  (6)والت صو 

اقي  ر 
ين ابن الع    الد 

ه، واشتغل »: (7) (هـ856عبد الرحيم تأحمد بن )قال ولي ث، وتفق  حد 

ا على  ن ا من هذه العلوم، قادر  ت مك  ف، وكان م  بالعلوم، وبرع يف الت فسير، والفقه، واألصول، والت صو 

                                                           

 .«نشأ على قدم صدق يف العبادة، واألخذ عن أدب الشيوخ»:   : 2قال ابن حجر يف الدرر الكامنة . المصادر السابقة: ينظر( 1)

هبة ، 21 : 5الذيل على العرب البن العراقي : ينظر( 5)  .705: 8، وشذرات الذهب 115:  طبقات الشافعية البن قاضي ش 

، الدرر 115:  ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 22 : 7، السلوك لمعرفة دول الملوك 700: 5الوفيات البن رافع : ينظر(  )

 . 6: 5وودي ، طبقات المفسرين للدا77: 5، نيل األمل يف ذيل الدول 77: 1، إنباء الغمر   : 2الكامنة 

 .152: 11النجوم الزاهرة : ينظر( 7)

 .أصول االعتقاد، وأصول الفقه: أي( 2)

 .77: 5، نيل األمل يف ذيل الدول 76: 1، إنباء الغمر 150: 5الوايف بالوفيات : ينظر( 6)

قاضي القضاة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، ولي الدين أبو زرعة، العراقي األصل، المصري، ( 7)

 . 102: 7طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ينظر(. هـ856ت)
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ي   ر  عظ، ب ص  ن  الو  س  ب ارة، ح 
ل و  الع  ا، ح  ف فيها، فصيح  ب ادة والت أل ه، جمع (1)الت صر 

 زمانه، كثير  الع 

ر، وانتفع الن اس  به، ولم يخل ف يف معناه مثل ه ك  عظ وذ  و  ل وأفتى، و  غ   . (5)«وأل ف، وش 

ي  ج 
ين ابن ح  ي ت)وقال الحافظ شهاب الد  ج 

كان من ألطف الن اس »: ( )(هـ816أحمد بن ح 

ت   م 
ر ع  غ  فوأظرفهم شكال  وهيئة، يجيد الت دريس وله تآليف بديعة الت رتيب، وكان ي ص  و  ت ص   .(7)«ه وي 

ين الفاسي    الد 
مة العارف الر  »(: هـ5 8ت)وقال تقي س وأفتى وأفاد، ..بايناإلمام العال  ، در 

وانتفع الناس به يف العلم والعمل، وكان ذا جاللة عظيمة عند الناس، ولهم فيه حسن اعتقاد، وكان 

األمير ي لب غا الخاصكي
ولة بمصر كثير الت   (2) عظيم له، واستدعاه من دمشق إلى القاهرة، مدب ر الد 

ث ر من الن اس الت رداد إليه، والت عظيم له، واألخذ عنه  .(6)«فحضر إليها، وك 

ابعالمطلب ال ؤل فاته: ر   :م 

ؤل فات المل وي بقوله ي ثناءه على م  ج 
، (7)«وله تآليف بديعة الت رتيب»: نقل ابن حجر عن ابن ح 

قد وقفت وتتجاوز الخمسة،  لمفاته ويف فهارس الكتب إال  عدد يسير من مؤل   ولم ي ذكر يف ترجمته

ي والت محيص على عدد كبير من تآليفه  :(8)، من ذلكستينال ، أقرتبت منبعد الت قص 

  .( )أربح مكتسب من األسواق يوم  الت الق ـ1

                                                           

  .705: 8هتذيب التهذيب : ينظر(. هـ110ت)نسبة إلى الحسن بن يسار البصري رحمه اهلل ( 1)

،  6: 5طبقات المفسرين للداوودي ، 115:  طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ، وينظر21 : 5الذيل على العرب : ينظر( 5)

 .705: 8شذرات الذهب 

عدي الحسباين الدمشقي الشافعي (  ) ي الس  ج 
طبقات الشافعية البن : ، ينظر(هـ816ت)شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ح 

 .15: 7قاضي شهبة 

 .705: 8، وشذرات الذهب 76: 1إنباء الغمر : ينظر( 7)

 .287: 2أعيان النصر وأعوان النصر : ينظر( 2)

 (.517: ص)ي العال تعريف ذو( 6)

 .705: 8شذرات الذهب : ، وينظر77: 1إنباء الغمر : ينظر( 7)

 .سأذكرها مرتبة على حروف الهجاء( 8)

 .، وأقوم بتحقيقهخةيف اآلداب والفضائل، ويوجد منه أكثر من نس (9)
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 .( ) ـ إرشاد الط ائ ف إ ل ى علم الل طائف5

 .( )الوجه الحسنإزالة الوسن عن ـ  

 .( )التعوذ والفاتحةإعراب ـ 7

 .(7)إعالم اللبيبة الحسنا بمعاين أسماء اهلل الحسنى ـ 2

الم6 ين بن عبد الس  ز  الد 
 .( )ـ إفهام األفهام ف ي معاين عقيدة ع 

 .( )ـ األمالي يف األ صول7

 .( )ـ أهنج مناهج المعالي وأهباها8

 .( )طريقة توصل إلى جميع أنواع الكمال بيان أحق حقيقة االختفا وأقصدـ 9

 .( )زلة وع الج المرضىبيان األرضى من العـ 10

ى11 د  ه  ـ بيان األهدى من الت عف ف وقبول الـم 
(  ). 

                                                           

 .166: 5له، وذكره يف هدية العارفين  67: 1ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون ( 1)

 . 178: ، والرقم الرتتيبي( 517)يف مجموع برقم  ،الرشيدية العياشية بإقليم يةالحمزللزاوية  الحبسيةطوطات الخزانة مخ من( 5)

من مخطوطات الظاهرية، وهو مطبوع بتحقيق األستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح الحندود، نشر يف نادي القصيم األدبي يف (  )

 م5018هـ ـ 9 17/ 1بريدة، ط

 .د منه أكثر من نسخة، وأقوم بتحقيقهوتوج، (125: ص)ومن المطبوع  [ب/ 1ق]يف إفهام األفهام ذكره ( 7)

 .م5019قمت  ـ بحمد اهلل ـ بتحقيق الكتاب، ونشر يف دار جليس الزمان، ودار ضياء الشام، دمشق، سنة  (2)

 (.159: ص)يف المطبوع ، و[أ:9ق] ذكره يف كتابه إفهام األفهام يف شرح عقيدة العز بن عبد السالم( 6)

دليل مخطوطات : ، ينظروهو من مخطوطات خزانة المخطوطات الحبسية بالزاوية الحمزاوية بإقليم الرشيدية يف المغرب( 7)

 .72: 5الخزانات الحبسية  ج

 .(517)يف مجموع برقم  ،الرشيدية العياشية بإقليم يةالحمزللزاوية  الحبسيةمخطوطات الخزانة  من( 8)

 .يف التصوف، يوجد منه نسخة أصلية يف مكتبة خاصة وهو( 9)

 .يف الفقه الشافعي، يوجد منه نسخة أصلية يف مكتبة خاصة( 10)
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رآن الجليل ( ) (أو لشرف) ـ البيان الجميل لمحاسن15  .( )الق 

 .( )الكبير ـ بيان أمهات المهمات 1

 .( )ـ بيان أمهات المهمات األوسط17

 .( )ـ بيان أمهات المهمات الصغير12

 .( )بيان السنة المنصورة فيما سئل عنه من اإلتيان والصورةـ 16

 .( )وأنواع الكرامة ألهله ـ بيان شرف الع لم وفضله17

 .( )ـ بيان ما يصنعه الل بيب إذا فقد الط بيب18

 .( )ـ تبليغ األماين يف حسن ترتيب المباين19

 .(  )لمن إلى تبيينها دعاين لمعاينـ تبيين معادن ا50

 .(  )ـ تذكير السهوان بأسباب الكرامة والهوان51

                                                           

 .كذا قال يف إفهام األفهام( 1)

، وأعمل جد منه نسخة أصلية يف مكتبة خاصةوتو، (126: ص)ويف المطبوع [ أ/ 1ق]يف علوم القرآن، ذكره يف إفهام األفهام ( 5)

 .قه ونشرهعلى تحقي

 .(517)يف مجموع برقم  ،الرشيدية العياشية بإقليم يةالحمزللزاوية  الحبسيةمخطوطات الخزانة  من(  )

 .(517)يف مجموع برقم  ،الرشيدية العياشية بإقليم يةالحمزللزاوية  الحبسيةمخطوطات الخزانة  من( 7)

 .(517)يف مجموع برقم  ،الرشيدية قليمالعياشية بإ يةالحمزللزاوية  الحبسيةمخطوطات الخزانة  من( 2)

 .(517)يف مجموع برقم  ،الرشيدية العياشية بإقليم يةالحمزللزاوية  الحبسيةمخطوطات الخزانة  من( 6)

 . وأعمل على تحقيقه ،تاناآلداب، توجد منه نسخ يف( 7)

 .خاصةأصلية يف مكتبة  يف مكتبة اإلسكندرية، ونسخة يف علم الكالم، توجد منه نسخة( 8)

 .منه أكثر من نسخة مخطوطة، وتوجد (127: ص)ويف المطبوع  [ب/ 1ق]مباين اإلسالم، ذكره يف إفهام األفهام يف ( 9)

ولم ينسبه  75 : 1، وقد ذكر يف كشف الظنون 78 : 1ذكره برهان الدين البقاعي يف مصاعد النظر ونقل عنه ونسبه إليه ( 10)

 .حاور بحثنا هذا، وأنا أعمل على تحقيق الكتاب وإخراجه إن شاء اهللوهو أحد مألحد، وتتمة العنوان منه، 

 .، وأعمل على تحقيقه وإخراجه إن شاء اهللوهو أحد محاور هذا البحثيوجد منه أكثر من نسخة مخطوطة، ( 11)
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ادتفسير سورة العصر المتضمنة ـ 55 اد يف أقصر اآلم  ش  هداية سبيل الر 
(1). 

 .(5)ـ تفسير سورة الفتح 5

ـ تفسير  سورة الكوثر وما يليها57
( ) . 

 .(7)ـ تفسير سورة طه52

ريعة ـ تفقيه البشر يف لمح56 ات الش  ريعة لمهم   .(2)البصر باإلفادة الس 

 .(6)ـ تلخيص الكالم على أقسام الكالم57

 .(7)ـ جواز االجتماع على ذكر اهلل58

 .(8)ـ جواهر الكنوز59

 .(9)ـ حدائق الحقائق0 

ن  الن فوس عند سؤال الملك العبوس1  ص 
 .(10)ـ ح 

                                                           

 .إن شاء اهلل اأكثر من نسخة، وأعمل يف تحقيقه وإخراجه قريب  يف التفسير، يوجد منه ( 1)

 .«كما بسط يف سورة الفتح»: ، فقال[أ/8 ]لسورة الكوثر إليه يف تفسيره  وقد أشار( 5)

 .تحكيمه، وسيتم نشره قريب ا إن شاء اهللأجيز بعد ، فائزة دبي الدولية للقرآن الكريموقد قمت بتحقيقه، وقدمته إلى ج ( )

ويسألونك : فاية للموفق، وهي قول اهلل العظيمك طه: وفيما كتبته على آية»: فقال[ أ/106ق]ذكره يف تفسيره لسورة النصر ( 7)

ا: إلى قوله عن الجبال  . «وال هضم 

، ويوجد منه نسخة مخطوطة يف (75:ص)والمطبوع  [ب/ ق]و ،(67: ص)والمطبوع  [ب/5ق]ذكره يف إفهام األفهام ( 2)

 .مكتبة خاصة

، وتوجد عن حقيقته يف تلخيص الكالم على أقسام الكالموقد كشفت : فقال، [ب/ ]ذكره يف أول كتاب تبيين معادن المعاين  (6)

 .(.517: )منه نسخة يف الخزانات الحبسية، الزاوية الحمزية العياشية بإقليم الرشيدية بالمغرب، يف مجموع برقم

 .يف الفتوى، توجد منه نسخة أصلية يف مكتبة خاصة( 7)

 .[أ/162ق]يف العقيدة، ذكره يف تفسيره لسورة اإلخالص ( 8)

 .(77: ص)والمطبوع  [ب/ ق]ذكره يف إفهام األفهام ( 9)

 .توجد منه نسخة أصلية يف مكتبة خاصة، و725: 7ذكره البقاعي يف نظم الدرر يف العقيدة، ( 10)
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ب ا السرتفاع الوبا ـ حل  5 
 .(1)الح 

 .(5)ة الكاشفة عن أسباب السعادة من التقى والزهادةـ الرسال  

 .( )سائل الوسائلرـ 7 

ت عة الب ازع2  ة الب ارع عن ب ل  ع  ـ ر 
(7). 

 .(2)ـ رموز الكنوز6 

رآن وأعظمهاـ 7   .(6)سي دة  آي الق 

ـ شرح األربعين الن ووي ة8 
(7). 

هادة والفكر فيما ي ثمر لمن شرح اهلل بـ 9  ، أو (8)ه صدره من الن ور والعبادةشرح كلمتي الش 

ة، أو أبواب السعادة  ب اد 
ع  ال  ه من الن ور و  در  ا ي ثمر لمن شرح اهلل ب ه  ص  يم 

ة والفكر ف  اد  ه  معنى كلمة الش 

 .(9)يف شرح كلمة الشهادة

                                                           

 .، وأعمل على تحقيقهأكثر من نسخة مخطوطة، وتوجد منه 166: 5وهدية العارفين  ،716: 1إيضاح المكنون  :يف رك  ذ  ( 1)

 [. أ/517ق]يف تفسيره لسورة الناس يف المقصد العاشر منها ذكره ( 5)

نجائب : ، وأشار إلى أن من أبوابه(170: ص)والمطبوع [ ب/11]، و(77: ص)والمطبوع  [ب/ ق]ذكره يف إفهام األفهام (  )

 .[ب/5]، وذكره كذلك يف تبيين معادن المعاين النجباء، ومناهج المباهج

، ولم أعثر إال على نسخة واحدة منه، المكتبة األزهريةوهو من مخطوطات ، والنهي عن المنكراألمر بالمعروف  دابآيف ( 7)

 .وسأعمل على تحقيقه إن شاء اهلل

 .(89: ص)والمطبوع  [ب/2ق]ذكره يف إفهام األفهام ( 2)

 .له ويف تبليغ األماين ،(110: ص)والمطبوع  [ب/7ق]فهام يف فضائل القرآن، ذكره يف إفهام األ( 6)

 .(107: ص)والمطبوع  [أ /7ق]وفقهه، ذكره يف إفهام األفهام يف الحديث الشريف ( 7)

الحمد هلل المنفرد يف صمديته بكمال جالله، والمتوحد يف قدوسيته بجمال »: وذكر بدايته 217: 5ذكره يف إيضاح المكنون ( 8)

 .وتوجد منه نسخة أصلية يف مكتبة خاصة .166: 5يف مجلد لطيف، وهدية العارفين : وقال« ..كماله

اه يف تفسيره لسورة الفلق ( 9)  [. أ/501ق]كذا سم 
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  .(1)ـ شرح منظومة ابن فرح اإلشبيلي70

 .(5)اءقـ شفاء الش71

دور 75 ور بطل لقولالم  ـ شفاء الص  ر  ر الغ  د  ب ر والق  الج 
( ). 

المة ونيل الكرامة 7 ـ طريق الس 
(7). 

ان77 ة االنسان من لحن الل س  م  ص 
 .(2)ـ ع 

د على األديان والفرق من آيات سورة اإلخالص72 ـ فائدة يف الر 
(6). 

 .(7)ـ فوائد ذكر فوائد األعمال76

 . (8) (القواعد)ـ قواعد اإلسالم 77

 .(9)هو األولى واألحرى يف طائفتي األشاعرة والحنابلةـ الكالم على ما 78

 .(10)ـ لطائف علوم آية الخالئق79

ظ يم الن يل20 ي الل ي ل من ع 
ا ف  ـ م 

(1). 

                                                           

 .167: ، ورقمها المتسلسل(21)، المخطوط من مكتبة مكة المكرمة، من مجموع يحمل الرقم الحديث الشريف مصطلح  يف( 1)

 (.   ) :رقم، ضمن جمموع إبقليم الرشيدية يف املغرب العياشية زيةابلزاوية احلم ،خزانة املخطوطات احلبسيةمن  (5)
، وتوجد منه نسخة (166: ص)والمطبوع  [ب/12ق]، و(71: ص)والمطبوع [ ب/ ق] يف العقيدة، ذكره يف إفهام األفهام(  )

شرح شفاء الصدور من زخرف قول الجرب والقدر الغرور، فأظنها آلخر، وقد : أصلية يف مكتبة خاصة، وأما الرسالة بعنوان

بت إليه، ويوجد منها نسخة يف مر  .، وهي من المكتبة األزهرية(810 21)برقم كز جمعة الماجد ن س 

 .، وتوجد منه نسخة أصلية يف مكتبة خاصة[ب/177ق]يف التصوف، ذكره يف تفسيره لسورة المسد ( 7)

  .166: 5، ويف هدية العارفين 1171: 5ذكره يف كشف الظنون ( 2)

ك ر يف خزانة الرتاث برقم( 6) ة يف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض، ، يوجد منه نسخ(152925: )ذ 

 . 5 /5برقم حفظ ج

 (.129: ص)، والمطبوع [ب/17ق]، ذكره يف إفهام األفهام يف الفضائل( 7)

ك ر يف خزانة الرتاث منسوب ا له برقم ( 8)  .شسرتبتي ـ إيرلندات، وهو من مخطوطات 25725ذ 

 .كيةتوجد نسخة مخطوطة يف مكتبة تر( 9)

 .(178: ص)والمطبوع  [أ/15]ذكره يف إفهام األفهام ( 10)
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 .(5)ـ محاسن األبرار21

وض البسيم25 ر  الن سيم على الر  ـ م 
( ). 

 .(7)ـ مراشد القاصد إلى أسنى المقاصد 2

 .(2)ـ مريح القلوب من الكروب27

 . (6)ـ مزيل المالم عن حكام األنام22

 .(7)ـ مفتاح الفرج26

 .(8)ـ مقدمة يف الن حو27

ةـ 28 ع 
ات الن اف  ات الجامعة للت نبيه  ه م  الـم 

(9). 

رآن حاوية  لمعانيه الجليلة29  .(10)(تفسير سورة الفاتحة)أو  ،ـ الوجوه  الجميلة يف بيان أن  أم  الق 

                                                                                                                                                                                     

 .منه أكثر من نسخة، وأعمل على تحقيقه، توجد 166: 5يف اآلداب والفضائل، ذكره يف هدية العارفين ( 1)

 .[أ/7ق]المتضمنة هداية سبيل الرشاد يف أقصر اآلماد  ذكره يف تفسير سورة العصر( 5)

 (.91: ص)والمطبوع  [ب/2ق] ذكره يف إفهام األفهام(  )

 .(170: ص)والمطبوع  [ب/11ق]ذكره يف إفهام األفهام ( 7)

 .توجد منه نسخة أصلية يف مكتبة خاصة( 2)

 . يوجد منه أكثر من نسخة، وهو أحد محاور بحثنا هذا( 6)

 .(127: ص)والمطبوع  [ب/ 1ق]ذكره يف إفهام األفهام ( 7)

 .اهريةيوجد منه نسخة يف المكتبة الظ( 8)

 .(88: ص)والمطبوع  [ب/2ق]ذكره يف إفهام األفهام ( 9)

، وأشار إليه يف (172: ص)والمطبوع  [ب/16ق]، و(88: ص)والمطبوع [ أ/7ق]يف يف التفسير، ذكره يف إفهام األفهام ( 10)

: ، فقال[ب/57ق]كوثر والفاتحة يف تفسيره لسورة الكوثر يف تنبيه قارن فيه بين سورة ال اأيض  تفسير سورة الفلق، وقد أشار إليه 

ل م  به على الفاتحة من بيان سبب  الع رفان» ل  ما ت ك  ن وبراهين، وأسباب الوصول: فك  ه  ب ر  التي هي استبصار ورياضة : الذي هو ت 

ة اإلنسان ة، وخاص  نا: وتتم  فلى، وغير ذلك، فانقل مثل ه إلى ه  ليا والس   .نه أكثر من نسخة مخطوطةويوجد م، «التي هي المحب ة  الع 
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 يه من مؤل  عل الوقوف استطعت هذا ما
 
ا  األيام كشف لنات، وربما وي  ل  ين الم  الد   فات ولي مزيد 

 .البحث والتقصيمع من ذلك 
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 لمبحث الثاينا

 لمن إلى تبيينها دعاين المعاينمعادن تبيين  :كتاب

ب  هذا الكتاب ل
 عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاين المروزي، أبو سعدن س 

ن(هـ265ـ  206) وعادل نويهض يف  ،(1)األعالم هكتاب يف خير الدين الزركلي :نسبه إليه ، ومم 

( 799) إلى السمعاين وهو برقم اوكذلك نجده يف دار الكتب المصرية منسوب   ،(5)معجم المفسرين

  .فأصله من الخزانة التيمورية تفسير تيمور،

: عندهم برقم متسلسلوهو خزانة الرتاث وقد تابعهم يف هذه النسبة بعض المكتبات الرتاثية، ك

أشاروا لوجوده يف المصغرات المصورة يف الجامعة اإلسالمية يف المدينة المنورة، و( 107118)

: مركز جمعة الماجد للثقافة والرتاث بدبي، وهو عندهم برقمنجده يف ، وكذا (  1/55: )برقم

(90 715). 

 .لم ينسبه ألحدنه إال أ (75 : 1)يف كشف الظنون  حاجي خليفة الكتاب وقد ذكر

ل وي،  ين الم  وسأحاول يف إال أن هذا الكتاب يف حقيقة األمر ليس للسمعاين، إنما هو لولي الد 

 .أكيد نسبته لمؤلفه الحقيقيـ إن شاء اهلل ـ تهذا البحث 

ؤل فه: ال  أو    : له موضوع الكتاب وترتيب م 

طريقة ترتيبه  آن، وقد ذكر يف المقدمةه يف علوم القريظهر من مقدمة الكتاب وفصوله وخاتمته أن  

ف ها » :للكتاب فقال ر  ب  يف ت ع  غ  ة، ومقاصد  ي ر  تم   م 
ة، وخاتمة  م  ه  ة م  م  د  ق  ب ط  على م  ب  وي نض  ر  بت ه لي ق  ت  ور 

ة م 
ل  ذ ي ه  يفها ك  ر   .«وت ع 

                                                           

 .22: 7األعالم : ينظر( 1)

 .599: 1معجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر : ينظر( 5)
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وهي فصول  ،اتا ثالث مهم  ا المقاصد ففيهة فيها أربع مهمات، أم  م  ه  مة الم  المقد   ذكر أن  ثم  

ةالخاتمة الم   ثم  الكتاب،   .تم 

 : المخطوط الكتاب عنوان: اثاني  

مة مته وخاتمته، فقال يف المقد  ؤل ف عنوان  كتابه يف مقد  ، فتبيين معادن المعاين »: ذكر الم  وبعد 

دت ه من تبيين م»: ويف الخاتمة قال، «..لمن إلى تبيينها دعاين ر ما ق ص  ن إليها فهذا آخ  م 
عادن المعاين ل 

مة، «د عاين ظ أن ه قال يف المقد  ن إلى تبيينها دعاين»: وي ل ح  م 
ن إليها »: ، بينما قال يف الخاتمة«ل  م 

ل 

ين البقاعي ، وقد «دعاين مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد "يف (  هـ882ت)ذكره برهان الد 

يف كشف  (هـ1067ت) ذكره حاجي خليفة، وكذا (1)(تبيين معادن المعاين: )بعنوان "السور

  .(5)الظنون

 : تأليفه دوافع: اثالث  

ؤل ف   أن   يظهر من عنوان الكتاب ل ف، حيث قال هناك من دعا الم  ؤ  ن إلى م  ل  : )إلى هذا الم 

م  »: أتبع ذلك بدعوات له فقال ، ثم  (تبيينها دعاين ، وأفاض عليه من كرمه  ل  ج  ود  ج  اهلل  بوجوده الو 

د و   ي   نهو من طبقة شيوخه الذيإليه من دعاه  على أن   ، وهذا يدل  «عظيم الفضل والج 
ويعتقد  ،هبم ق  ث 

ت  »  :أتبع ذلك بقوله بصالحهم، ثم   ريد  ن ح  ن أبواهبا، وم 
 الب يوت م 

د  إتيان  ر  إليه قاص  ط  ا كان ي ض  م  ل 

ل ي به ها، وت نج  ظ ى هبام  ي ح 
ن كان أحق  هبا  المعاين من معادهنا ل  م 

ل وم وثي ب ها، ل  رائس  أبكار  الع  ع 

ن حاس  م 
ا ل  ر  ل وت ه ن ش  ا، ج  ط اب ه  ؤ  خ  ف  ا، واك   لت  م   وأهل ه 

في ة، سهم   الي وس 
ا وكماالته الجمالي ة  ي ة الش 

ل   ي ة،هالع 

                                                           

 .78 : 1مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ( 1)

 .75 : 1كشف الظنون ( 5)
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ه الجميل  على توالي األيام واعت   ر  ك  ا ل ذ  ة  لها بين أحباهبا، وتخليد  ا ألجره، وإذاع  قاب ها، وتعظيم 

عي  لواستجالب ا   .(1)«كان ـ أحسن  اهلل  إليه ـ أقرب  أسباب هاذ إط الب ها،  ة  ه أد 

 : ةالخطي   الكتاب نسخ: ارابع  

 : يتانط  لهذا الكتاب نسختان خ  

تفسير ( 799)وقد حصلت عليها، وهي من مخطوطات دار الكتب المصرية، : النسخة األولى

بت لع ،وذلك بحسب (هـ 265ت)بد الكريم بن محمد السمعاين المروزي الشافعي تيمور، وقد ن س 

 . لوحة العنوان التي ن سب فيها المخطوط للسمعاين

 .ويف صورة لوحة العنوان ما يوضح سبب الوهم الذي وقع لدار الكتب المصرية ومن وافقها

 

                                                           

 [.ب/5[ ]أ/1] المعاينبيين معادن ت( 1)
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 ةي  مزالزاوية الح  من  ،يف المغرب ةبسي  الح  مخطوطات  الخزانات من وهي : انيةالنسخة الث  

، بخط نسخي 9: األسطر ، (57) :أوراقه ،(517) :رقمبمن مجموع  ، شيديةبإقليم الر   العياشية

قوبل وصحح والحمد هلل : وكتب يف آخرهللون األحمر، وقد كتبت بعض الكلمات باواضح، 

 .، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل(هـ 77)سنة  عفا اهلل عنه يف شهوروحده، كتبه مؤلفه 

 
 ة الحمزية العياشية بالمغرباألولى من مخطوطة تبيين معادن المعاين ـ الخزانالورقة 

 

 األخيرة من المخطوطالورقة 



19 

 

ؤل ف يف المخطوطالتي أشار إليها  الكتب: اخامس    : الم 

ع  ؤل فاهتم، وذلك لمن يرغب يف الت وس  تبهم يف م  ؤل فين أن ي شيروا إلى بعض ك  من عادة بعض الم 

د إيرادها ؤل ف ولم ي ر  ع فيها، أو توثيق   يف جزئية ذكرها الم   .لما يذكره، أو ألغراض أخرى اأو التوس 

ؤل ف   تبه كتابين، أحدهما "تبيين معادن المعاين"وقد ذكر م  ، [ب/5]رسائل الوسائل : من ك 

 [.ب/ ] تلخيص الكالم على أقسام الكالم: اآلخرو

 و   ذكره: "رسائل الوسائل"و
 
بن  ز  ام يف شرح عقيدة الع  إفهام األفه": يف كتابه وي  ل  ين الم  الد   لي

، ولم أقف له على نجائب النجباء، ومناهج المباهج: وأشار إلى أن من أبوابه، (1)"عبد السالم

 .نسخة مخطوطة

 :لمؤل فه المخطوطالكتاب نسبة : اسادس  

د  ة ت ؤك  لولي  "تبيين معادن المعاين لمن إلى تبيينها دعاين"كتاب  سبة  ن   هناك جملة من األدل 

 :، وليس للسمعاينويل  ين الم  الد  

مصاعد النظر لإلشراف "يف كتابه  البقاعي هذا الكتاب إليه صراحة  برهان الدين نسبة : أولها

 .(5)"على مقاصد السور

 .ونسبه لنفسه "إفهام األفهام"الذي ذكره يف كتابه  "رسائل الوسائل"ذكره لكتاب : اثاني  

ل فات،»: قوله يف تبيين معادن المعاين: اثالث   ؤ  وعها إلى مألوفات الم  ت  الن فس عن ن ز  : بقولي ف ط م 

ي أن  مولدي سنة  ثالث  عشرة   ر  ة  أبناء ذلك العصر  ،ق د  د  م  ، فما كان ع 
نة  ثالث  عشرة  وسبع  مائة  ال س 

ن  أ سوة س  د  به، وإن  فيهم ـ واهلل ـ أل  ح 
 ،الملوي هي سنة والدة ولي الدين( هـ 71)وسنة  ،«فاعت م 

 .للسمعاين من كل وجه ة الكتابيؤكد عدم صحة نسب وهذا( هـ206)فوالدته سنة ا السمعاين وأم  

                                                           

 (77 :ص)إفهام األفهام ( 1)

 .78 : 1مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ( 5)
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 :بخط مؤلفه بأنه من نسخة الخزانة الحمزية العياشية بالمغرب اية المخطوطهنر يف ك  ما ذ  : ارابع  

، وحسبنا اهلل ونعم (هـ 77)سنة  عفا اهلل عنه يف شهورفه ؤل  حح والحمد هلل وحده، كتبه م  ل وص  وب  ق  

ورسالة من كتب  اكتاب   12يحوي ( 517)هذا المجموع الذي يحمل رقم بأن  اعلم   ،الوكيل

 .للملويالملوي وكلها تحوي نفس العبارة وبخط مؤلفها، وهذا مما يؤكد نسبة هذه الكتاب 

أسلوب المؤلف يف مقدمته وطريقة تناوله وتقسيماته، وبعض الجمل والعبائر التي : اخامس  

تفسير سورة "و "إفهام األفهام"ه، وذلك بالمقارنة مع كتاب د نسبة الكتاب لؤك  ها ت  يستعملها، كل  

جملة من هناك ، و(1)مد هلل تعالى، وقد قمت بتحقيق كال الكتابين، بح"الكوثر وما يليها من السور

 .كتبه أعمل على تحقيقها

 

 

 

                                                           

هـ ـ 1/1770طبع إفهام األفهام يف شرح عقيدة العز بن عبد السالم بتحقيقي يف دار جليس الزمان، ودار ضياء الشام، دمشق، ط( 1)

والبحوث يف جائزة دبي الدولية  فسيطبع إن شاء اهلل يف قسم الدراسات "تفسير سورة الكوثر وما يليها من السور"م،  وأما 5019

 .للقرآن الكريم بدبي
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 المبحث الثالث

 ام األنامك  الم عن ح  زيل الم  م   :كتاب

 ولي الدين، زيد،  يأب ،عبد الرحمن بن محمدالبن خلدون، هذا الكتاب  ب  س  ن  
 
الحضرمي

 وقد ط بع ، لبحاثةالعالم االجتماعي اوالفيلسوف المؤرخ،  (هـ 808 - 5 7) المالكي اإلشبيلي

ابن خلدون ": البن خلدون، وجعل عنوانه االدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد منسوب  بتحقيق ودراسة 

وذلك ، (هـ1717)، وكانت الطبعة األولى منه سنة "ورسالته للقضاة مزيل المالم عن حكام األنام

 . الوطن، الرياضيف دار 

الفصل  ص  ص  خ  ذه الرسالة البن خلدون، ف  الدكتور بضرورة التحقق من نسبة ه وقد أحس  

بن خلدون، ففي هناية المبحث األول من تها الة نسبح  دراسته أوصلته إلى ص    أن  ل لذلك، إال  األو  

 .(1)«ننتهي إلى أن المنهج يف التأليف واحد بين المقدمة ورسالة مزيل المالم»: هذا الفصل قال

ح من خالل هذه المقابلة اتفاق منهج ابن خلدون يف ويتض»: وقال يف هناية المبحث الثاين

 .(5)«القضاء مع ما تضمنته رسالة مزيل المالم من مبادئ وأفكار

مع الفقه  "مزيل المالم"وأما المبحث الثالث فقد خصصه المحقق لبيان مدى اتفاق رسالة 

ما يخالف المالكي وشخصية ابن خلدون، وقد اصطدم أما األحكام التي ذكرت يف الرسالة م

كيف تثبت نسب هذه الرسالة البن : قد يقول قائل»: مذهب ابن خلدون المالكي، فطرح سؤاال  

خلدون الفقيه المالكي وقد تضمنت بعض األحكام بعض األحكام التي تعارض المذهب 

                                                           

 (.17: ص)ابن خلدون ورسالته للقضاة : ينظر( 1)

 (.50: ص)المصدر السابق ( 5)
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إن رسالة ابن خلدون موجهة إلى القضاة بعامة وليس لقضاة المالكية : المالكي؟ فأجاب بقوله

ثم ذهب يحاول تربير ما ورد يف  ،(1)«الرسالة تتفق مع استقالل ابن خلدون وتتأكد بأقواله فقط، وإن

تكل فة ا ي خالف المذهب المالكي بصورة م   .  الرسالة مم 

وأما المبحث الرابع من هذا الفصل فقد خصصه لبيان مدى اتفاق أسلوب ابن خلدون مع 

 إن المقارنة الفكرية والنصية ال ترتك مجاال  »: حثوقال يف هناية هذا المب "مزيل المالم"رسالة 

بن  حمنرللشك يف أن رسالة مزيل المالم عن حكام األنام هي من تأليف العالمة ولي الدين عبد ال

محمد بن خلدون، حيث يتبين فيها مالمح نتاجه الفكري، ويتأكد منها منهجه العلمي وأسلوبه 

ذا المبحث ال يرقى ألن يستدل به على صحة نسبة الرسالة ، والواقع أن ما ذكره يف ه(5)«التعبيري

  . البن خلدون

لي الدين الملوي، وعدم صحة نسبتها البن وقبل بيان األدلة التي تقطع بنسبة هذه الرسالة لو

وأهداف  ،وترتيبهاوموضوعها،  ،هذه الرسالةعنوان خلدون، أتناول بعض النقاط التي تبين 

والكتب والمصادر التي ذكرت يف الرسالة، ثم أتحدث عن نسبة هذه ، ونسخها الخطية، تأليفها

 . الرسالة لمؤلفها

سالة و: ال  أو    :هاوترتيبها موضوععنوان الر 

ام  األنام وبعد، »: ف بعنوان رسالته يف مقدمته، فقالح المؤل  صر   ك  م  عن ح  ال  زيل  الم   .«...فم 

                                                           

 (.51: ص)ابن خلدون ورسالته للقضاة : ينظر (1)

 (.0 : ص)المصدر السابق : ينظر (5)
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ا يسمى بالسياسة الشرعية، وهي تختص تندرج هذه الرسالة ضمن مف: ا موضوعهاوأم  

 . واألخالق التي ينبغي للقضاة أن يلتزموا هبا بالحديث عن جملة من اآلداب

 :فها يف ثالثة أبوابؤل  قد جعلها م  ف: أما ترتيبهاو

 .التنبيه لمهمات الحكم الفاصل بين الخصوم الدافع لشرورهم: الباب األول

 .ية الجالبة لمصالح الخلق وصالح أمورهمالتنبيه لمهمات الرعا: الباب الثاين

التنبيه على رذائل أخالق وأحوال تول دت  من الوالية أوقعت يف ذم  الحكام : الباب الثالث

 .وانكساف نورهم

 : وقد تناول يف كل باب من هذه األبواب ثالثة فصول

 .ثالث يف اللواحقاألول يف السوابق، والثاين يف المقاصد، وال: فالباب األول فيه ثالثة فصول

ول ى عليه، والثاين : والباب الثاين فيه ثالثة فصول فين، والثالث يف األول يف الم  تصر  يف الم 

خالطين   .الم 

يف ذكر الرذائل المهلكة الناشئة عن نسيان اهلل األول : والباب الثالث فيه ثالثة فصول

نتهى، والثالثيف ذكر الرذائل الناشئة من نسيان ال: ، والثاين...العظيم يف ذكر الرذائل : مبدأ والم 

 .المهلكة الناشئة من نسيان النفس وهتذيبها

ل ثالثة أحاديث نبوي ة ام إلى تأم  ك   .ثم ختم كالمه بإرشاد الح 
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 :الرسالة تأليف أهداف: اثاني  

الواجب إلى بيان اآلداب واألخالق  "مزيل المالم عن حكام األنام"رسالة  ف  ف مؤل  د  ه  

ام، ولم يتوسع يف بيان التعريفات النظرية للحكم والقضاء، وبيان اال ك  لتزام هبا لدفع ما يشين الح 

وه : فإن قيل»: أدلتها، وأحكامها، ألهنا ليست مرادة يف رسالته، فقد قال ر  ك  ل  ولم ت ذ  م  ا ي ؤ  أ ليس  مم 

ليل ه   ا، ود  ع  ر  ة  وش  غ   ل 
ضاء  م  والق  ك  دلول  الح  ت ه   ب ي ان  م  م  ك 

ا، وح  ع  ض  و  ا و  يف 
ه  ت كل  م  ك  ا، وح  ع  م  قال  وس  ع 

ى؟ ع  ي ر 
ه  ل  ل  ح   وم 

ل ه  ا، وأ ه  ع  اال  ون ف  م  ورة  ليست : ق لت   ك  ك  ذ  ، واألبحاث  الم  الم  زيل  الم  ي بيان  م 
اد  ر  م 

ة يف نفسها م  ه 
 .(1) «...منه، وإن كانت م 

 :لمالممزيل ا لرسالة ةنسخ الخطي  ال: اثالث  

  :وهي ،أربع نسخ خطية لهاعلى  وقفتلهذه الرسالة أكثر من نسخة، وقد 

ضمن مجموع ( 75 1:  )سطنبول، تركيا، وهي برقممن مكتبة ولي الدين أفندي يف إ :األولى

ورقات، ( 10)فهي يف : فيها أكثر من رسالة، قام بنسخها أحمد بن خضر، وأما وصف النسخة

 .، وقد نسبها الناسخ لولي الدين ابن خلدون(19: )بخط نستعليق واضح، أسطرها

صالح بن : ، وناسخها(1899) :برقموهي  يف إسطنبول، تركيا، من مكتبة أسعد أفندي: والثانية

 ورقات، بخط نستعليق( 10)، وهي (هـ1077)جعفر، نسخها يف أواخر ربيع اآلخر من سنة 

  .    اسخ لولي الدين ابن خلدون، وعليها تملكات، وقد نسبها الن(19: )واضح، أسطرها

من مكتبة الوزير أبي العباس أحمد بن الوزير أبي عبد اهلل محمد، المعروف : والثالثة

ورقة، بخط ( 11)فهي يف : ، وأما وصف النسخة(1287: )بكوبريلي، وهي ضمن مجموع برقم

ا، ولم يذكر يف هنايتها تاريخ نسخ وال( 12: )نسخي معتاد واضح، أسطرها كما   اسم ناسخسطر 

 .(5)تاريخ الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العالم: مؤل فو  إليها وقد أشار، أهنا لم تنسب ألحد

                                                           

 [.أ/1ق]مزيل المالم عن حكام األنام  : ينظر (1)

 .1691:  رتاث اإلسالمي  جتاريخ ال (5)
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، يف مجموع بالمغرب بإقليم الرشيدية انة الحمزية العياشيةخزمخطوطات ال نم: والرابعة

، وكتبت واضح نسخي، وقد كتب بخط ( 1: )األسطر، (70: )أوراقه، (517) :يحمل الرقم

كتابًا نسبت لولي الدين الملوي يف ( 12)هذا الكتاب هو أحد و الكلمات باللون األحمر،  ضبع

 .(1)تأكيد التصحيح والمقابلة بخط المؤلف رحمه اهللوقد حملت  وع، هذا المجم

 
 الورقة األخيرة من مزيل المالم ـ الخزانة الحمزية العياشية بالمغربذه ه

 

 :التي أشار إليها المؤلف يف المخطوط الكتب: ارابع  

: تبه  يف شرح حديث فقاله أحال إلى أحد ك   أن  مرجع له، إال   ف يف رسالته أي  ؤل  كر الم  ذ  لم ي  

 .«بشرح الحديث، فليراجعه مريد ذلك كفيل   "انو  ه  ر الس  تذكي"ى م  س  وإمالؤنا الم  »

ان"وكتاب  و  ه  ب رسالة  "تذكير الس  مزيل "هو المحور الثالث من هذا البحث، ألن  من ن س 

الم  .عليه أن ينسب هذا الكتاب إليه كذلك االبن خلدون كان لزام   "الم 

                                                           

: 7، ج 81، 815، 811:  ، ج61: 1الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية العياشية بإقليم الرشيدية ج: ينظر (1)

920 ،921 ،925. 
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 :فهاؤل  سالة لم  الر  نسبة : اخامس  

ل اس  ن  الهذه الرسالة بما كتب اغرت  المفهرسون ل  خ يف أو 
 
ين أفندي وأسعد الد   نسختي ولي

سالة لولي الدين ابن خلدون، هذه  وذلك بنسبةأفندي،  وهو ما حمل المستشار الدكتور فؤاد الر 

ونسبها  ،أسعد أفندي واحدة، وهي نسخة عبد المنعم أحمد على تحقيق هذه الرسالة على نسخة

  .البن خلدون

  ولنفي
 
 :، أقولوي  ل  ين الم  الد   نسبة هذه الرسالة عن ابن خلدون وتأكيد نسبتها لولي

وي فشافعي، ل  ا مذهب الم  مذهب ابن خلدون مالكي، وأم   ا ال يخفى أن  مم  : ـ المذهب الفقهي1

ك ر يف هذه الرسالة ينسجم مع المذهب الشافعي، فقد قال ؤل فها وما ذ  الفصل من  الت نبيه الث الثيف   م 

أ ي واستحسان، قال »: الثاين ، ال ب ر 
م  تلك الواقعة  ك  ر ح 

ض  ت ح  ي س  ل  ره اهلل  تعالى، ف  ب ر ما أ م  إذا ت د 

افعي رحمه اهلل تعالى ع  »: الش  ر  ن  فقد ش  س  ت ح  ن  اس    .«م 

بينما نرى أن قول الشافعية، من  المشهور وهذا كالم صريح بعدم القول باالستحسان، وهو

ا من مصادر التشريع الفرعيةالم كي عن ، وح  الكية والحنفية يقولون باالستحسان ويعتربونه مصدر 

 .(1)الحنابلة أهنم يقولون به

بعد ذكر حديث ضياع األمانة وتوسيد األمر لغير  "مزيل المالم" تهف يف رسالؤل  ـ ما ذكره الم  5

، فقد صر  »: أهله، فقد قال ت  ي ع  ا أن  األمانة ض   اوذكر بعدها أبيات  « ح به القائل  من أربعمائة سنةوأم 

وعليه يكون تأليف هذا الكتاب يف حوالي سنة ، (هـ27 )، ووفاة المتنبي ألبي الطيب المتنبي

 ل ج العلميفرتة النض، وهو متوافق مع (هـ727)
 
ا خلدون ، وأم  (هـ777ـ  71)ويل  ين الم  الد   ولي

                                                           

 .92: 8البحر المحيط للزركشي : ينظر (1)
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، شبابهؤل ف مثل هذه الرسالة وهو يف ريعان ، ويبعد أن ي  (هـ808)ووفاته ( هـ5 7)سنة فوالدته 

 .ج العلمي، واهلل أعلميبلغ مرحلة النض ، ولمبينما لم يزل يف مرحلة التلقي عن الشيوخ

مخطوطات  ىحدإوهي بالمغرب، الحمزية العياشية بإقليم الرشيدية سخة الخزانة نـ  

( 16)ورقمها ورسالة من كتب الملوي،  كتابًا( 12)وفيه ، (517: )المجموع الذي يحمل الرقم

ا ت الكتبهذه أكثر وقد حملت يف المجموع،  ؤل ف رحمه اهلل أكيد  بالتصحيح والمقابلة بخط  الم 

ت وصححت وصارت عمدة والحمد هلل قوبل»: ر السهوانفقد قال يف آخر كتاب تذكي ،تعالى

، وهو «، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل(هـ772)وحده، كتبه مؤلفه عفا اهلل عنه وتاب عليه يف مفتتح عام 

 "انو  ه  ر الس  تذكي"ى م  س  وإمالؤنا الم  »: قد ذكر كتاب تذكير السهوان يف آخر كتابه مزيل المالم فقال

 .«بشرح الحديث، فليراجعه مريد ذلك كفيل  

 

 ، نسخة الخزانة الحمزية العياشية بالمغربتذكير السهوان: آخر ورقة من كتابهذه 

 



28 

 

فاته، من حيث ديباجة : تطابق األسلوب يف التأليف ـ7 ؤل  ؤل ف متطابق مع بقية م  فأسلوب الم 

ؤلفاته، وكثرة استدالله المقدمة، وطريقته يف التقسيم، وإكثاره من الحمدلة والحسبلة يف ثنايا م  

 .باآليات واألحاديث واألشعار

 ومم  
 
ين الم   ا سبق أستطيع الجزم بنسبة هذه الرسالة لولي وي، ونفي نسبتها عن ابن ل  الد 

اخ على الوقوع يف س  وي، هو الذي حمل الن  ل  التشابه يف اللقب بين ابن خلدون والم   ولعل   خلدون،

 خ  س  من ن   ين لكل  خ  اس  الن  هذا الوهم، وربما يكون أحد 
 
ين أفندي نقل عن الد   تي أسعد أفندي وولي

  .سالة البن خلدونل من نسب هذه الر  أو  ن بدوافع مع تحسين الظ  اآلخر، فوقع يف نفس الخطأ، 
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 الرابع المبحث

 ان بأسباب الكرامة والهوانو  ه  تذكير الس   :كتاب

وإمالؤنا »: فهؤل  حيث قال م   "ام األنامك  الم عن ح  ل الم  زيم  "ر يف هناية رسالة ك  هذا الكتاب ذ  

ذلك حديث ، ويقصد ب«ذلك راجعه مريد  ي  ل  بشرح الحديث، ف   كفيل   "انو  ه  تذكير الس  "ى م  س  الم  

يس رضي اهلل تعالى عنها قالت م   ع 
سمعت  رسول  اهلل : الرتمذي رحمه اهلل تعالى عن أسماء بنت 

تعال»: سلم يقولصلى اهلل تعالى عليه و بير  الم    الك 
ب د  تخي ل واختال، ون سي بد  ع  « ....ب ئ س  الع 

، اهذا الكتاب إليه أيض  سينسب  االبن خلدون حتم   "مزيل المالم"، فمن نسب كتاب (1)الحديث

فهرسين، ول    . مزيل المالم: ق كتابحق  م  وهو ما حدث للم 

 :هموضوع الكتاب وترتيب: أوال  

ديث  »: النبوي الذي سبق ذكره، وقد قال يف مقدمته يثهو شرح للحد ، ح 
ريد  ر  الف  ن  الد 

م  ف 

م   ه  ف  ، والم 
بيد  د ى الم  ح  عن بيان أسباب الر  ص  ف  ، الم 

شيد   صل ى اهلل تعالى عليه وسل م الحليم  الر 
 
الن بي

ك   واريث الذ  ى من م  ب ر  ى والغنيمة  الك  ظ م  ة الع  م  ال  ىأن  الس  ين  »: ، ثم قال(5)«ر  ل ه ز  م  ت  به ما أ ج  ح  أوض 

يري  رحمه اهلل  تعالى بقوله ش  ت ه  »: اإلسالم أبو القاسم الق  ق  ته، إن كان و  ق  م و  ك  ن كان ب ح  ي س  م  فالك 

و  فالغالب  عليه أحكام  الحقيقة ح  ت ه الم  ق  يعة، وإن كان و  ر  ه بالش  يام 
ق  و  ف  ح  إذ  ال فات ق  »: ، ثم قال( )«الص 

                                                           

فه إال من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي، حديث غريب ال نعر: وقال 5778أخرجه الرتمذي يف سننه يف الزهد برقم  (1)

هذا حديث ليس يف إسناده أحد منسوب إلى : وقال 7882: والحاكم يف المستدرك برقم، 126: 57والطرباين يف معجمه الكبير 

إليمان إسناده مظلم، وأخرجه البيهقي يف شعب ا: نوع من الجرح، وإذا كان هكذا فإنه صحيح ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال

 .8181: برقم

 [.ب/1]تذكير السهوان  (5)

 [.ب/1]تذكير السهوان  ( )
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ا  تالبي ة المجموعة  فيه إفصاح  ح  االجتنابي ة واالج 
ائ  ثل  استعمال  الن ص 

اده بإقامة الشريعة م  ر   م 
ت ت ق  ر  م 

ل 

جوه البليغة الن افعة ا، على أعجب الو  فإن  هذا الحديث  الب ل يغ  »: ثم ذكر الحديث، وقال ،(1)«وإفهام 

ة   از  ج  و  ا، و  ع  م  ا وج  ف  ص  ان ر  و  ة واله  ام  ر  ان  بأسباب الك  و  ه  ل  س  ر  ك  ك  ظ ا، ي ذ  ع  و  ألن ه جمع من   ،....و 

ي  
ل وك   والس 

ي ة 
ك  ات الن س  ب اد 

ي ة، والع 
ل  م  ي ة والع 

ل م  ي ات الع  ن ج  ، والم 
البي ة   والق 

ل بي ة  ات الق  ل ك  ه  ة، الم 

ي ة واأل دبي ة أ م  
عاش  ات الم  اد  ل هاوالع  ا ك  ه 

ات   .«ه 

د  »: فقد جعله يف مقدمة ومقاصد وخاتمة، فقال: وأما ترتيبه له قاص  ة وم  م  قد  وإيضاح  ذلك فيه ب م 

ات مة   يف بيان قانون : يف بيان غريب الحديث، والثاين: وقد ذكر يف المقدمة تمهيدين، األول، «وخ 

 .بأمثاله يحصل اتساع العلم لمتفهم الكتاب والسنة

  :فتناولها يف فصلين وتكملة: مقاصدالوأما 

الواجب تكلم يف الفصل األول عن ذم أهل البغي والضالل ببيان تفاصيل الرذائل المهلكات 

  .اجتناهبا

ح   د  ى أضوأما الفصل الثاين فتكلم فيه  عن إفهام م  د   واله 
د  ش  ن الر 

وبيان  تفاصيل  داد  ذلك م 

ب  اجت اج  نجي ات الو  ل  الم 
االفضائ   .الب ه 

ة   ن فيها معاق د  فبي  : وأما التكملة ح 
ض  و  د  الحديث، الم  ث رة   مقاص  ، وك  موم  نفع ه  ه، وع 

وق ع  لة  م  ال  ج 

ه  .فوائد 

الت نبيه  : ذكر حكايتين تتعلقان بالحديث، والثاين: فذكر فيها أمرين، األمر األول: وأما الخاتمة

ل ق  كثير   ل ك  خ  وري ه  ر  م  ض  ه  ن فيهعلى ف  ة  ألحد يف أن يتهاو  ص  خ  ل ة عنه، وال ر  ف   .بالغ 

                                                           

 [.ب/1]تذكير السهوان  (1)
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لمقدمة الكتاب ومقاصده وخاتمته إيراد شعر، أغلبه من نظمه، يعرب فيه عن صاحب ذكره وقد 

ا  .مراده نظم 

  :عنوان الكتاب: اثاني  

الذي سبق الحديث  "مزيل المالم عن حكام األنام"يف كتاب  اورد عنوان هذا الكتاب مختصر  

، كما وردت إشارة من عبارة «.."انو  ه  تذكير الس  "ى م  س  وإمالؤنا الم  »: ، فقد قال المؤلفعنه

ا »: إلى عنوان الكتاب حيث قال "تذكير السهوان": المؤلف يف كتابه ف  ص  يغ  ر 
فإن  هذا الحديث  الب ل 

ا ر  ان  بأسباب الك  و  ه  ل  س  ر  ك  ك  ا، ي ذ  ظ  ع  و  ة  و  از  ج  و  ا، و  ع  م  انوج  و  ة واله  ة عنوان هذا «م  د صح  ا ي ؤك  ، مم 

 .الكتاب

 :ةطي  نسخ الكتاب الخ  : اثالث  

 : ة له، وهيلهذ الكتاب أكثر من نسخة، وقد وقفت على أربع نسخ خطي  

( 1899) :برقموهي ضمن مجموع  يف إسطنبول، تركيا، من مكتبة أسعد أفندينسخة : األولى

صالح بن : ، وناسخها"مزيل المالم عن حكام األنام"ب وهو نفس المجموع الذي يحوي كتا

واضح،  ورقة، بخط نستعليق( 18)، وهي (هـ1077)جعفر، نسخها يف أواخر ربيع اآلخر من سنة 

بها الناسخ لولي الدين ابن ، كتبت رؤوس العناوين فيها باللون األحمر، وقد نس(19: )أسطرها

      (.7977 9: )ندهم برقمخلدون، وكذا مركز جمعة الماجد بدبي، وهي ع

وهي ، (هـ1025)، نسخت يف سنة (198: )مكتبة قونية، تركيا، ضمن مجموع برقم:  والثانية

، كتبت رؤوس العناوين باللون األحمر، وهي (55: )، بخط نستعليق واضح، أسطرها(ق10)

أن ينسب  نسخة مصححة وعليها بعض التعليقات، وقد أتبعها الناسخ برتجمة البن خلدون، دون

توضيح قول : بعنوان( 762527: )كز جمعة الماجد برقمرهذا الكتاب ألحد، يوجد منها نسخة بم

  .ب الكتاب البن خلدونس  ، ون  القشيري
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، (811: )نسخة من جامعة برنستون، الواليات المتحدة األمريكية، نيوجيرسي، برقم: والثالثة

ا تعليقات كثيرة، وطمس يف بعض المواضع، ، بخط النسخ، فيه( 1: ) ق، أسطرها( 15)وهي يف 

يوجد منها نسخة يف مركز جمعة الماجد يف الورقة األولى، ولم تنسب ألحد،  وضع العنوان كامال  

  .وقد نسبت عندهم البن خلدون( 866 55: )برقم

 ،(517)رقم ب ضمن مجموع، بالمغربانة الحمزية العياشية بإقليم الرشيدية خزال نم: والرابعة

، وقد أثبت (1)وهي نسخة مصححة ومعتمدة بخط المؤلف رحمه اهلل، (15)مجموع ال رقمها يفو

  .منها يف المبحث السابق األخيرةالورقة صورة 

 :  نسبة الكتاب لمؤلفه: ارابع  

كتاب  ابق، فإذا قطعنا بأن  الس   "مزيل المالم"بنسبة كتاب  ةرتبطفه مؤل  نسبة هذا الكتاب لم  

ه أحال عليه يف سيكون له كذلك، ألن   اوي، فإن هذا الكتاب قطع  ل  ين الم  هو لولي الد   "مزيل المالم"

 ."مزيل المالم"كتابه 

فاته، من حيث ديباجة المقدمة، وطريقته يف التقسي اثم إن أسلوبه متطابق تمام   ؤل  م، مع بقية م 

ؤلفاته، وكثرة استدالله باآليات واألحاديث واألشعار  .وإكثاره من الحمدلة والحسبلة يف ثنايا م 

   

                                                           

 .921: 7ج الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية العياشية بإقليم الرشيدية : ينظر (1)
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 خاتمة

 :وهي البحث، إليها لالنتائج التي توص   ل أهم  سج  ويف هناية هذا البحث أ  

 ال فه كثيرة، ولكن ينبغي على الباحث أنؤل  عوامل وقوع الخطأ يف نسبة الكتاب إلى غير م   :أوال  

لوحة العنوان أو يف كتب  ر يفك  بما ذ   غرت ت وال ي  ثب  ظر، بل عليه أن يتيستعجل بنسبة الكتاب ببادئ الن  

 .افاتالرتجمة أو الفهارس أو الكش  

ل وي وليس لعبد الكريم السمعاين   "تبيين معادن المعاين"كتاب  :ثاني ا ين الم    الد 
ا لولي هو قطع 

فهرسون فنسبوه  إل ك ر على اللوحة األولى من المخطوط، فاغرت  بذلك الم   .ى السمعاينكما ذ 

ين ابن خلدون هو بالتأكيد " مزيل المالم عن حكام األنام"كتاب : ثالث ا المنسوب لولي الد 

ل وي إلى هذا الوهم ل وي، وربما أدى التشابه بالل قب بين ابن خلدون والم  ين الم   .لولي الد 

ا ان بأسباب الكرامة والهوان"كتاب  :رابع  و  ه  ل وي  "تذكير الس  وليس البن خلدون، ألن  هو للم 

 .إليه "مزيل المالم"نسبته البن خلدون هي نتيجة لنسبة كتاب 
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 مصادر البحث ومراجعه

، (هـ911ت)ألبي الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : اإلتقان يف علوم القرآن

المدينة المنورة، مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : تحقيق

 .هـ1756/ط

، نشر (هـ96 1ت)خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : األعالم

 .م12/5005دار العلم للماليين، بيروت، ط

الدكتور : ، تحقيق(هـ767ت)لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي : أعيان العصر وأعوان النصر

بيل أبو عشمة، والدكتور محمد موعد، والدكتور محمود سالم محمد، نشر علي أبو زيد، والدكتور ن

 .م1998 -هـ  1/1718دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ط

ين المل وي  المنفلوطي، محمد بن أحمد    الد 
إفهام األفهام شرح عقيدة العز بن عبد السالم، لولي

شر يف دار جليس الزمان، ودار ضياء الشام، دمشق، طه محمد فارس، ن. د: ، تحقيق(هـ777ت)

 .م5019هـ ـ 1/1770اسطنبول، ط

د حسن حبشي، نشر المجلس : ، تحقيق(هـ825ت)البن حجر العسقالين : إنباء الغمر بأبناء العمر

 .م1969هـ ـ 89 1/األعلى للشؤون اإلسالمية، لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي، مصر، ط

عبد : ، تحقيق(هـ265ت )عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاين المروزي ألبي سعد، : األنساب

الرحمن بن يحيى المعلمي اليماين وغيره، نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 

 . م1965 -هـ 85 1/1ط

إلسماعيل باشا البغدادي، : إيضاح المكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

 .م1990هـ ـ 1710/ نشر دار الفكر ـ بيروت، ط

، (هـ797ت)ألبي عبد اهلل، بدر الدين، محمد بن عبد اهلل الزركشي : البحر المحيط يف أصول الفقه

 .م1997 -هـ 1/1717نشر دار الكتبي، دمشق، ط

، (هـ777ت)ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : البداية والنهاية

 .م1988 -هـ 1/1708علي شيري، نشر دار إحياء الرتاث العربي، ط: تحقيق

، (هـ797ت)ألبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي : الربهان يف علوم القرآن
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/ 1محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار إحياء الكتب العربية، مصر، ودار المعرفة، بيروت، ط: تحقيق

 .م1927 -هـ 76 1

لولي الدين الملوي، مخطوط من مكتبة رئيس الكتاب : تفسير سورة الكوثر وما يليها من السور

 .ورقة   5، وهي يف (27: )مصطفى أفندي، تركيا، اسطنبول، برقم

محمد : ، تحقيق(هـ70 ت)ألبي منصور، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي : هتذيب اللغة

 .م1/5001ياء الرتاث العربي، بيروت، طعوض مرعب، نشر دار إح

رمزي منير بعلبكي، : ، تحقيق(هـ51 ت)ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي : جمهرة اللغة

 .م1987/ 1نشر دار العلم للماليين، بيروت، ط

لشمس الدين، أبي الخير محمد بن عبد الرحمن : الجواهر والدرر يف ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر

إبراهيم باجس عبد المجيد، نشر دار ابن حزم، بيروت : ، تحقيق(هـ905ت)اوي السخ

 .م 1999 -هـ 1/1719ط

فهارس المخطوطات اإلسالمية يف المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات يف : خزانة الرتاث

العالم تشتمل على معلومات عن أماكن وجود المخطوطات وأرقام حفظها يف المكتبات والخزائن 

 (الكرتوين. )لعالمية، إصدار مركز الملك فيصل، الرياضا

منسوبًا لولي الدين عبد الرحمن بن : ابن خلدون ورسالته للقضاة مزيل المالم عن حكام األنام

/ 1فؤاد عبد المنعم أحمد، نشر دار الوطن، الرياض، ط. د: ، تحقيق(هـ808ت)بن خلدون امحمد 

 .هـ1717

إبراهيم : ، تحقيق(هـ957ت )لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي : الدارس يف تاريخ المدارس

 م1990 -هـ 1/1710شمس الدين، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط

محمد عبد المعيد : ، تحقيق(هـ825ت)البن حجر العسقالين : الدرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة

 .م1975هـ ـ 95 1/ 5ر أباد، الهند، طحيد -ضان، نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية 

دليل مخطوطات الخزانات الحبسية بالمغرب، إعداد وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، 

 .م5001هـ ـ 1755/ط

لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ابن العراقي : الذيل على العرب يف خرب من غرب

 .م1989هـ ـ 1709/هدي عباس، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، طصالح م: ، تحقيق(هـ856ت)
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ألبي العباس، تقي الدين، أحمد بن علي بن عبد القادر، الحسيني : السلوك لمعرفة دول الملوك

محمد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، لبنان، : ، تحقيق(هـ872ت)العبيدي، المقريزي 

 .م1997 -هـ 1718/بيروت، ط

رة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي : الرتمذيسنن  و  ، (هـ579ت)ألبي عيسى محمد بن عيسى بن س 

أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، نشر شركة مكتبة : تحقيق وتعليق

 .م1972 -هـ 92 5/1ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

كري ألبي الفالح : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الع 

عبد القادر األرناؤوط، نشر دار : محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: ، تحقيق(هـ1089ت)الحنبلي 

 .م1986 -هـ  1706/ 1بيروت، ط –ابن كثير، دمشق 

عبد  الدكتور عبد العلي: تحقيق(: هـ728ت)ألبي بكر البيهقي، أحمد بن الحسين : شعب اإليمان

مختار أحمد الندوي، نشر مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية : الحميد حامد، وإشراف

 .م  500 -هـ   1/175ببومباي بالهند، ط

ألبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي : الضوء الالمع ألهل القرن التاسع

 .، من منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت(ـه905ت)بن عثمان بن محمد السخاوي ابكر 

. د: ، تحقيق(هـ771ت)لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي : طبقات الشافعية الكربى

 .هـ 171/ 5عبد الفتاح محمد الحلو، نشر دار هجر، ط. محمود محمد الطناحي د

ابن قاضي شهبة الدمشقي  ألبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر، تقي الدين،: طبقات الشافعية

الحافظ عبد العليم خان، نشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد . د: ، تحقيق(هـ821ت)

 .م1979هـ ـ 99 1/الدكن، الهند، ط

: ، تحقيق(هـ911ت)لجالل الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر : طبقات المفسرين العشرين

 .هـ96 1/ 1، القاهرة، طعلي محمد عمر، نشر مكتبة وهبة

سليمان بن صالح الخزي، : ، تحقيق(هـ11ق . ت )ألحمد بن محمد األدنه وي : طبقات المفسرين

 .م1997 -هـ1/1717نشر مكتبة العلوم والحكم، السعودية، ط

، نشر دار (هـ972ت)لمحمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي : طبقات المفسرين

 .د ت ط. ة، بيروتالكتب العلمي
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الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية العياشية بإقليم الرشيدية، بإشراف الدكتور 

هـ ـ 0 17/حميد لحمر، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، المملكة المغربية، الرباط، ط

 .م5009

القسطنطيني الرومي الحنفي  للمولى مصطفى بن عبد اهلل: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

 .م1990هـ ـ 1710/ ، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط(هـ1067ت)المعروف بحاجي خليفة 

: ، تحقيق(هـ1 10ت) محمد عبد الرؤوف المناوي : الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية

 .م1999/ 1محمد أديب الجادر، نشر دار صادرـ بيروت، ط

 .لجالل الدين السيوطي، نشر دار صادر، بيروت، د ت ط: نسابلب اللباب يف تحرير األ

، نشر دار (هـ711ت)ألبي الفضل محمد بن مكرم، جمال الدين ابن منظور اإلفريقي : لسان العرب

 .هــ1717/ صادر، بيروت، ط

الدكتور : ، تحقيق(هـ 825ت)مشيخة ابن حجر العسقالين : المجمع المؤسس للمعجم المفهرس

جـ )م، 1995 -هـ   1/171للجزء  1الرحمن المرعشلي، نشر دار المعرفة، بيروت، طيوسف عبد 

 .م1997 -هـ 1712( /7 - 5

، دراسة (هـ92 ت)ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي : مجمل اللغة

 .م1986 -هـ 1706/ 5مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: زهير عبد المحسن سلطان، نشر: وتحقيق

مصطفى : ، تحقيق(هـ702ت )ألبي عبد اهلل الحاكم، محمد بن عبد اهلل : المستدرك على الصحيحين

 .م1990 –هـ 1/1711عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ر   و   الس 
د  اص  ق  ل ى م   ع 

اف  ر  د  الن ظ ر  لإلش 
اع  ص   ،(هـ882ت)لربهان الدين البقاعي، إبراهيم بن عمر : م 

 .م1987 -هـ  1/1708نشر مكتبة المعارف، الرياض، ط

علي : إعداد: «(المخطوطات والمطبوعات)الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العالم »معجم التاريخ 

 5001 -هـ  1/1755أحمد طوران قره بلوط، نشر دار العقبة، قيصري، تركيا، ط -الرضا قره بلوط 

 .م

حمدي بن عبدالمجيد : ، تحقيق(هـ60 ت)، سليمان بن أحمد ألبي القاسم الطرباين: المعجم الكبير

 .م 198 -هـ 5/1707السلفي، نشر مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط

عادل نويهض، نشر مؤسسة نويهض : «من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرين 
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 .م1988 -هـ 1709/  الثقافية، بيروت، ط

، نشر (هـ1708ت)بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي  لعمر بن رضا: معجم المؤلفين

 .مكتبة المثنى، ودار إحياء الرتاث العربي، بيروت

ليوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري الحنفي، أبو : النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة

 .دار الكتب، مصر ، نشر وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،(هـ877ت)المحاسن، جمال الدين 

لزين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل بن شاهين : نيل األمل يف ذيل الدول

 
 
 ثم القاهري الحنفي

 
عمر عبد السالم تدمري، نشر المكتبة : ، تحقيق(هـ950ت)الظاهري  الملطي

 .م5005 -هـ  1/1755لبنان، ط –العصرية للطباعة والنشر، بيروت 

إلسماعيل باشا البغدادي، نشر دار : عارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنونهدية ال

 .م1990هـ ـ 1710/الفكر ـ بيروت، ط

أحمد : ، تحقيق(هـ767ت)صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي : الوايف بالوفيات

 .طد ت . األرناؤوط وتركي مصطفى، نشر دار إحياء الرتاث، بيروت

ين، أحمد بن محمد ابن خل كان الربمكي : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألبي العباس شمس الد 

 .د ت ط. إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت: ، تحقيق(هـ681ت)اإلربلي 

، صالح مهدي عباس: ، تحقيق(هـ777ت)لتقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السالمي : الوفيات

 .هـ 1705: 1د معروف، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، طبشار عوا.و د

 

 


