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 :الممخص
عاش السخاوي في القرن التاسع اليجري ويعد من الشخصيات العممية     

البارزة في التاريخ الممموكي خاصة واإلسالمي عامة، إذ وصل أعمى 
المراتب العممية لمتخمف العموم .لذا يعد كتابو ىذا موسوعة عممية ضخمة 
ضم في تراجمو مختمف االتجاىات المنيجية من خالل النصوص التي 

ييا مروياتو والتعقيبات التي  قام بيا   ضمن تراجم كتابة ىذا وردت ف
مستعمال في ذلك مختمف الصيغ العبارات الدالة عمييا ،وكان إيرادىا وفق 
صياغات منيجية لم تخرج عن اإلطار العام لمكتاب  بصورة عامو وما 
يقدمو المؤلف في ىذه المواضيع بصورة خاصة، فنراه سار عمى نفس 

سار عميو في تغطية ىذا الموضوع متضمنة آراءه ومن ضمنيا  النيج الذي
تمك التي أشار الييا في مختمف اتجاىاتيا وسياقاتيا  المنيجية التي وردت 
في تمك التراجم إذ جاءت كل واحدة منيا عمى نيج معين كشف منيا 
الدوافع والعوامل التي وجدت في تراجمو،منيا مانقمو من احد المصادر التي 

نيا، أو ينقل عبارة لديو نوع من الشك تجاىيا مستعمال ألفاظا نقل م
وعبارات دالة عمى ذلك وانو عقب عمييا من خالليا، ويشير إلى الطريقة 
التي وصمت لو من خالل تمك المعمومات عن مترجمو، ينفي صحة بعض 
الروايات التي ترده،ويؤكد صحتيا من خالل معموماتو أو ينفييا في بعض 
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Abstract: 

       Sukhawi lived in the ninth century AH and is 

considered one of the prominent scientific figures in 

Mamluk history in particular and Islamic in general, as 

he reached the highest scientific ranks of the 

underdeveloped sciences. Therefore, this book is a huge 

scientific encyclopedia included in its translations of 

various methodological trends through the texts 

contained in the narrations and comments made by 

Within the translations of this writing using various 

formulas expressions on them, and was reported 

according to systematic formulations did not deviate 

from the general framework of the book in general and 

what the author provides in these subjects in particular, 

we see the same approach that he followed in covering 

this subject including Ara E, including those referred to 

in the various directions and contexts of the 

methodology contained in those translations as each of 

them came to a particular approach revealed the motives 

and factors found in the translations, including the 

transfer from one of the sources from which he was 

transferred, or convey a phrase has a kind of doubt He 

refers to the manner in which he has reached him 

through that information about his translator, denies the 

validity of some of the novels that he receives, and 

confirms their validity through his information or 

sometimes denies it. 
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 المقدمة 
يأخذ ىذا النوع من األبحاث أىميتو في مجال الدراسات التاريخية التي تقوم عمى 
أساس الدراسة والتحميل لتمك االتجاىات التي عممت عمى البناء الفكري والثقافي من خالل 
نصوص المرويات التي أوردىا السخاوي في تراجم كتابو ىذا ،اذ كانت لو وقفو عمى تمك 

ات التي كان يقوم بيا في بعض التراجم مستعمال بعض العبارات النصوص من خالل التعقيب
صالته بالقراء وأسانيدها التي تظهر للقارئ أو الباحث أنها على شكل واأللفاظ الدالة عمى ذلك 

،و تبرز لنا في كل ترجمة أو أكثر تمك التعقيبات وفق صياغات  ، واحد أو منيج واحد
منيجيو متنوعة حرص السخاوي عمى إيرادىا بشكل مباشر أو غير مباشر أي انو أورد تراجمو 
في الضوء الالمع سواء في اتجاىو المنيجي أو أسموبو او في اختالف كل واحد عن األخر 

خالل استعراض تمك التراجم وتبيان الحاالت التي  أو مكمال لو،وىنا تكمن أىمية الموضوع من
آراءه التي توصل إلييا في تمك التراجم وعمق  تمك التعقيبات مستندا فييا عمى وردت فييا

ذكرنا في المبحث  عمييا وفق سياقاتيا المنيجية الدالة عمييا.وقد قسمت بحثي الى مبحثين،
اسمو ولقبو ونشأتو وثقافتو ،اما في المبحث السيرة والمكانة العممية لمسخاوي من حيث األول 

الثاني فقد تناولت تعقيباتو من حيث المنيج العام لمكتاب وعرض التراجم التي وردت فييا تمك 
 ومن ثم خاتمة البحث  تمييا اليوامش ومصادر البحث.  التعقيبات،

 المبحث األول: السخاوي السيرة والمكانة العممية
 سيرته: -1
بد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد ىو محمد بن ع 

. نشأ السخاوي في (2)ىـ في القاىرة831، ولد في ربيع األول سنة (1)السخاوي القاىري الشافعي
 .(4)، حفظ القرآن ولم يكن قد تجاوز الرابعة من عمره(3)بيت والده إذ أدخمو المكتب

ائف عدة تصدرىا لإلقراء ، شغل السخاوي وظ(5)كانت لو أكثر من ثمانين رحمة
والتدريس واإلمالء في المدارس والمجالس المنتشرة في القاىرة، وقصده الناس لمفتوى وأقبل 

 .(7)ىـ902، توفي السخاوي في سنة (6)عميو الطمبة من كل مكان
 ثقافته -2
يعد السخاوي من أبرز أعالم القرن التاسع اليجري، لما كان يتمتع بو من  

وسعة اطالع عمى مختمف العموم والمعارف اإلسالمية آنذاك، وقد اطمع السخاوي عموم كثيرة 
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، وتمقى عمومو عمى يد عدد من الشيوخ نذكر منيم (8)عمى عموم كثيرة ال حد ليا واستفاد منيا
، (9)ىـ( الذي تال القرآن عميو861عمى سبيل المثال ال الحصر: الشمس محمد بن عمران )ت 

، وغيرىم، وكان لو عدد من (10)ىـ( الذي اخذ عنو الفقو887وي )ت ويحيى بن محمد المنا
التالميذ نذكر منيم عمى سبيل المثال ال الحصر: أبي بكر بن محمد القرشي الياشمي )ت 

 .(13)، وعبد العزيز بن عمر المعروف بابن فيد المكي(12)، وعبد القادر المارداني (11)ىـ(893
 مؤلفاته: -3

اسعة لكونو واحدًا من المؤلفين أو المصنفين الذين عرفوا حصل السخاوي عمى شيرة و 
بغزارة النتاج العممي، إذ ترد أغمب المعمومات انو شرع في التصنيف والتخريج قبل سنة 

، و أشار الكناني (15)، وىذا يدل عمى انو بدأ بالتصنيف في سن مبكرة من عمره(14)ىـ850
، منيا في الحديث (16)نيفًا وأربع مئة ىـ( إن مؤلفات السخاوي بمغت عند وفاتو1345)ت 

 .(19)، ومؤلفاتو في المشيخات والمعاجم والفيارس واإلثبات(18)، ومؤلفاتو في التاريخ(17)وعمومو
وخالصة القول يمكننا عد السخاوي من الشخصيات العممية البارزة في التاريخ 

 يتيا.الممموكي خاصة واإلسالمي عامة، اذ وصل أعمى المراتب العممية وشمول
 المبحث الثاني: تعقيبات السخاوي في الكتاب 

 أوال :المنهج العام

قبل اإلشارة إلى منيج السخاوي في ىذا المجال البد لنا من إيراد أو توضيح     
المعنى المغوي العام  لمصطمح التعقيب ،وىو من عقب،يقال:عقبو تعقيبا،إذا جاء بعقبو،أي 

( 21(،والتعقيب أن يعمل عمال من صالة أو غيرىا)20من بعده ،وعقب كل شيء ،آخره)
ى المرويات التي يوردىا في كتابو ))الضوء الالمع(( من ،وكان لو منيجو في التعقيب عم

خالل تراجمو،إذ جاءت كل واحدة منيا عمى نيج معين كشف منيا الدوافع والعوامل التي 
وجدت في تراجمو،منيا مانقمو من احد المصادر التي نقل منيا ،نحو قولو)). . . قمت وقد 

. . قمت وممن ذكره المقريزي في عقوده. . (،و)). 22ذكره شيخنا في أنبائو باختصار. . . (()
(،أو االشاره إلى انو ورد في مصدر رغم انو مذكور في مصدر آخر،نحو قولو)). . . 23. (()

(،أو ينقل عبارة لديو نوع من الشك تجاىيا 24قمت وأرخ وفاتو. . .  ومع كونو ذكره. . . (()
 ))ليس((، ))أظنو((، قال((،)) ))يقال((، منيا مستعمال ألفاظا وعبارات دالة عمى ذلك ،

(،و)). . . 25و))كأن((،و))ىكذا((،وغيرىا من ،نحو قولو)). . . قمت وقال عنو. . . (()
(،و)). . . قمت وكأنو أراد تسكيت. . . 26قمت ويقال انو عمق عمى الترتيب لممنذري. . . (()
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،و)). . . (29(،و)). . . قمت وىكذا أرخو. . . (()28(،و)). . . قمت وأظنو. . . (()27(()
(،و)). . . قمت  كان ىذا. . . 31(،و)). . . وقد قمت. . . (()30قمت وليس. . . (()

(،ونراه يصحح لممترجم لو من خالل تعقيبو عميو إذا حصل إي إشكال في اسمو أو 32(()
غير ذلك ،نحو قولو)). . . وىو في عقود المقريزي باختصار وىو غير احمد بن عبد اهلل 

(،و)). . . قمت: وىذا يشعر بان يكون ولي مكة شيئا ولكن لم ار لو 33القوصي. . . (()
(،أو يشير إلى كونو رآه وتوثق منو في بعض األحيان إال انو 34عندي ترجمة. . . (()

اليكمل تعقيبو عمى الترجمة ويتوقف لسبب أو ألخر من غير أن يذكر سبب نيجو ىذا،نحو 
(،و)). . . قمت 36قمت وكأن اختصاره. . . (() (،و)). . .35قولو)). . . وىو ابن. . . (( )

(،ويعقب عمى رواياتو التي أوردىا في مصادر الخاصة بو ،نحو قولو)). 37وكذا قال. . . (()
(،أو رؤية 38. . وقد ذكرت لو ترجمو حسنة في مجمعي. قمت ماوقفت عميو منو. . . (()

)). . . رايتو يكتب . . . (،و39مترجمو ،نحو قولو)). . . قمت ورايتو شيد بمكة. . . (()
(،و)). 41(،وينقل قول ألحد المؤرخين ،نحو قولو)). . . قمت: وقول البقاعي. . . (()40(()

(،ويشير إلى الطريقة التي وصمت لو من خالل تمك المعمومات عن 42. قمت رايتيا. . . (()
و قولو)). . . مترجمو مستعمال الفاظ وعبارات دالة عمى ذلك منيا،))بمغني((،))ينظر((،نح

(،و)). . . قمت وينظر. . . 44(،و)). . . قمت بل بمغني. . . (()43قمت وبمغني. . . (()
(،ونراه ينفي صحة بعض الروايات التي ترده،ويؤكد صحتيا من خالل معموماتو،نحو 45(()

قولو)). . . قمت ليس في كالم العيني مايمنع ىذا بل متفق مع شيخنا في المعنى . . . 
(،أو يؤكد  أنيا وردت في احد المصادر مستعمال الفاظ منيا )أوردىا(،نحو قولو)). . . 46(()

 (.47قمت أوردىا العالء في ترجمتو من تاريخو. . . (()
 ثانيا: التعقيبات التي وردت في الكتاب

من خالل استعراضنا لكتاب ))الضوء الالمع((لمسخاوي وجدنا فيو ماده عن      
ردىا  ضمن تراجم كتابة ىذا ،وكان إيرادىا وفق صياغات منيجية لم تخرج التعقيبات التي  أو 

عن اإلطار العام لمكتاب  بصورة عامو وما يقدمو المؤلف في ىذه المواضيع بصورة خاصة، 
 فنراه سار عمى نفس النيج الذي سار عميو في تغطية ىذا الموضوع وىي عمى األتي:

برىان الدين بن الشيخ ابي العباس إبراىيم بن احمد بن محمد بن عبد اهلل  -1
 المغربي التممساني األصل القرشي.
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 (..48قمت وأغفمو الفاسي وشيخنا نعم ذكر الفاسي والده)      

 إبراىيم بن أبي بكر بن محمد برىان الدين البرلسي الحسني. -2
 قمت وقد ذكره شيخنا في أنبائو باختصار فقال صاحب الكالئي سكن القاىرة ثم مكة       

 (..49فأنتفع بو المكيون في الفرائض)

إبراىيم بن حجي بن عمي بن عيسى بن خضر بن إبراىيم بن قاسم الشريف  -3
 المعمر أبو إسحاق الحسني الطرابمسي األصل.

قمت وأرخ وفاتو في مستيل ربيع األول ومع كونو ذكره في قسمي معجمو وأغفمو من أنبائو 
لميدومي نسبتو لزوج أمو فقيل إبراىيم بن سميمان بن وبمغني إن المكتوب في الطبقة ابن عمي ا

مروان وقد اعتمد كونو ممن أجاز لو الحجار إجازة خاصة ابن ناصر الدين قال ويذكره ختما 
 (..50عمى مؤلفنا المسمى باالنتصار لسماع الحجار والميل ليا)

إبراىيم بن عمي بن محمد بن داود بن شمس  بن رستم بن عبد اهلل البرىان  -4
 بو إسحاق الشمباري ثم المكي الشافعي.أ

قمت وجدت ودرس وأفاد واخذ عنو األئمة ولقيتو بمكة فقرات عميو أشياء وبالغ في 
 (..51وصفي)

إبراىيم بن محمد بن محمود بن بدر بن برىان الدين الحمبي األصل الدمشقي  -5
 القبيباني الشافعي.

في مجمد لطيف وعمل مولدا في قمت ويقال انو عمق عمى الترغيب لممنذري شيئا       
كراريس وغير ذلك وبمغني انو كثيرا مايقرأ الفاتحة في جماعتو ثم يدعوا لي مع كونو لم اعمم 

 (..52اجتماعي بو وىو اآلن في األحياء)

 أحمد بن إبراىيم بن احمد بن شياب الدين القوصي اليماني الشافعي -6
د بن عبد اهلل القوصي المصري اآلتي قمت وىو في عقود المقريزي باختصار وىو غير احم  

 (..53فاتفقا باالسم وافترقا في النسب والبمد)
 أحمد بن إبراىيم بن احمد بن ىاشم الشياب المحمي القاىري. -7
قمت وىو عم شيخنا الجالل المحمي وكان لو ولد اسمو شمس الدين محمد ولمحمد ابن        

 (..54)اسمو ىبد القادر مات في شعبان سنة ست وتسعين 
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أحمد بن إبراىيم بن محمد بن محمد بن محمد بن عمر الشياب بن البرىان  -8
 النابمسي ثم الدمشقي  الحنبمي ثم الشافعي نزيل القاىرة.

نما كان          قمت ثم عرضت عميو ىذه الحكاية فأنكر أن يكون رأي البالن أو يعرفو وا 
الحاكي ىو الذي رآه والذي فييا مع ذلك  إن رسالن ىو الذي أخذه بيده دون مابعده فاهلل اعمم 
وكذا أسمفت حكاية  في ترجمو أبيو ،وقد امتحن واىين من االشرف قايتباي في كائنة جرت 

 (..55ن أبي الحجاجي األسيوطي)بينو وبي

أحمد بن أحمد بن عمي بن أبي بكر بن أيوب بن عبد الرحيم بن محمد بن  -9
 عبد الممك بن جرباس فخر الدين أبو إسحاق المازاني الكردي القاىري الحنبمي المحدث.

قال شيخنا  في معجمو شاب بينو سمع من بعض شيوخنا فأكثر عني،قمت  وكان 
في طمب الجمالية واشتمل عميو،ومما سمعو عميو النخبة بقراءة الشمني في احد المنزلين عنده 

 (..56سنة خمس عشرة وكتب من تصانيفو تعميق التعميق وقراءة الكمال أو أكثره انتيى)

أحمد بن إسماعيل  بن محمد بن إسماعيل بن عمي القطب المقدسي األصل  -10
 القمقشندي المولد القاىري الشافعي.

 (..57قمت وقدمو من القاضي عمم الدين بعض المكروه رحمو اهلل وايانا)        

احمد بن  أبي بكر بن عمي بن محمد بن ابي بكر بن عبد اهلل بن عمر بن  -11
 عبد الرحمن بن عبد اهلل بن يعقوب الشياب أبو العباس بن الرضى بن الموفق الناشري.

 (.58اختراقو) قمت وكأنو أواد تسكين الفقيو بدعوى        

أحمد بن داود بن سميمان بن بن صالح بن إسماعيل الشياب البيجوري ثم  -12
 القاىري األزىري الشافعي.

وقمت إن المجاز نفع بو اهلل بو غير متأخر عن ىذه المرتبة الجتياده في العمم         
بين أىل  واعتدالو فيما تحممو وكتبو بحيث انو الزمني رواية ودراية وساومني فيما ارتفع

الحديث رأيو بل قرأ وسمع الكثير وصار المرجع في معرفة من صار يذكر في ىذه األزمان 
 (. 59باإلسناد والتذكير . . . الخ)

أحمد بن سميمان بن غازي بن محمد بن أبي بكر بن عبد اهلل بن تورانشاه  -13
جاىد بن ابن أيوب بن محمد بن أيوب بن شاذي االشرف أبو المحامد بن العادل ابن الم
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الكامل بن العادل بن االوحدي المعظم بن الصالح نجم الدين  صاحب مصر بن الكامل 
 األيوبي صاحب حصن كيفا وأعماليا من ديار بكر.

قمت وممن ذكر ،المقريزي في عقوده  وقال انو مات عن نحو الستين فاهلل اعمم وشق       
 (.60قتمو عمى االشرف كثيرا)

 لشياب العاممي ثم القاىري الشافعي الفرضي.أحمد بن شاور بن عيسى ا -14
قمت واخذ عنو ممن لقيتو الجمال عبد اهلل ابن محمد بن الرومي الحنفي وكتب لو كما       

في ترجمتو من مجمعي أجازه بميغة والشياب السيرجي ولو تقريظ لمنظومة أثبتو في 
 (.61ترجمتو)

 ي شيخيا المالكي.أحمد بن صالح بن الحسن بن إبراىيم المخمي السكندر  -15
قمت قد تال عميو السراج عمر يوسف الشعموني في سنة سبع وثمانمائة بل واخذ عنو        

الفقو أيضا وقال  انو قرأ عمى أبي عبد اهلل اإلدريسي القبابي،وذكر المقريزي في عقوده 
 (.62باختصار)

بن أحمد بن عبد اهلل بن بدر بن مفرج بن بدر بن عثمان بن كامل أو جابر  -16
ثعمب الشياب ابو نعيم العامري اغزي ثم الدمشقي الشافعي والد الرضي محمد ويعرف 

 بالغزي.
قمت وممن سمع منو ابن موسى واآلبي وروى لنا عنو وذكر بعضيم من تصانيفو      

اختصار تعميق البرىان الفزاري عمى التنبيو ورتبيا وانو ابتدأ في شرحو لمحاوي من البيوع فمما 
ي تكممتو من أولو فوصل إلى التيمم ثم مات فشرع ابنو في تكممتو ولو منسك وشرح تم شرع ف

لمختصر ابن الحاجب بديع ولكنو احترق في الفتنة وقطعة عمى المنياج إلى الصالة في 
مجمدين وكذا قطعة عن البيضاوي وعمى الفقيو ابن مالك وعمى العمدة وفي أسماء البخاري 

 (.63وغير ذلك)

ن بن محمد بن إبراىيم بن عبد اهلل الشياب أبو الفتح الكرماني أحمد بن عثما -17
 األصل القاىري الحنفي المحدث ويعرف بالكموتاتي.

قمت قد رايتو اختصر الناسخ والمنسوخ لمحازمي وعمل مختصرا في عموم       
 الحديث قال انو كالم العمماء وتخريجا لنفسو لم يكممو ومختصر تيذيب الكمال شرع فيو ولو
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ثبت في مجمدين فيو أوىام كثيرة التقط شيخنا منيا اليسير وبينو في جزء اسماه سكوت ثبت 
 كموت.

واسمع في أواخر عمره من لفظو لكونو عرض لسمعو ثقل،سمع منو خمق من األعيان       
كالمناوي  وابن حسان وتغري برمش الفقيو،وابن قمر ومن األحياء منيم جماعة،ولم يرزق حظا 

ىة ،ومات  في يوم االثنين رابع عشري جمادى األولى سنة خمس وثالثين بالقاىرة وال نبا
 (.64ودفن جوار الزين العراقي ولم يخمف بعده في معناه مثمو رحمو اهلل ونفعنا بو)

أحمد بن محمد بن مكنون الشياب أبو العباس بن الشمس بن أبي اليسر  -18
 المنافي القطوي  الشافعي ويعرف بابن مكنون.

قال شيخنا في أنبائو قال وصاىر عندي عمى ابنتي رابعة تزوجيا بكرا. قمت : وعمل        
صداقيا الييثمي كما أثبتو في الجواىر،ومات عنيا في رمضان سنة تسع وعشرين وكثر 

 (.65األسف عميو)

أحمد بن محمد بن يوسف بن احمد بن الشيخ إسماعيل بن عمي بن حجاج  -19
بن المجد بن الجمال بن الشيخ القدوة الزاىد العارف صاحب  ابن سيف الشياب بن الصدر

 المزار في تربة بمبيس األنصاري البمبيسي ويعرف بابن سيف وبابن صدر.
قمت وعم والده وىو إسماعيل بن احمد بن خاتمة من حدث عن المنذري باإلجازة ولو      

 (.66ترجمة في المائة قبميا)

 منصور.أحمد بن منصور وقيل ابن محمد بن  -20
قمت ومما قرأه  عمى العراق في صحيح البخاري ومسمم وكتب الخط           

 (.67المنسوب)

 أحمد بن ىالل الشياب الحساني ثم الحمبي الصوفي ويعرف بابن ىالل. -21
قمت : وما تقدم عن إنبائو ذكره في سنة أربع وعشرين واألول أشبو،وسمعت المحب بن      

نو آبق في عقمو،وليس ىذا ببعيد عن من تصدر منو الشحنة يحكي انو اخذ عنو وا
 (.68الخرافات)

برسباي الدقماق الظاىري برقوق األشرف أبو النصر ودقماق المنسوب إليو  -22
 ىو نائب حماة من عتقاء الظاىر برقوق.
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ال فاآلن مع موافقتيم ليم في إشاراتيم فضال عن عباراتيم       قمت وىذا كان إذ ذاك وا 
اليعطوىم شيئا بل يتمقبون لما بأيدييم ويحسدونيم عمى اليسير ويقدمون آحاد الغرباء ممن 
النسبة لكبيرىم تكثير منيم عمييم ويتكممون بإعطائيم ما ال يوجد من ىو يقارب شرط الواقفين 

نا إليو راجعون)إلييم   (.69فأنا هلل وا 

برقوق بن آيض الظاىر أبو سعيد الجركسي العثماني نسبة لجالبو من  -23
 جركس بمد الخواجا عثمان.

ولو سيرة طويمة جمعيا بعض أىل العصر في مجمد ،قمت قد جمعيا ابن دقماق ثم       
 (.70العيني،وذكره المقريزي في عقوده وبيض لو وأنو أول مموك الجراكسة)

 بيسق الشيخي أميرآخور الظاىر برقوق. -24
قمت: وىذا يشعر بأن يكون  ولي مكة شيئا ولكن لم أر لو عنده ترجمة،نعم جرى ذكر      

 (.71شيء من مباشراتو في إثناء ترجمة السعيد حسن وغيره)

 برمش بن يوسف بن المحب أبا أغمى.   -25
االقصرائي وابن أختو المحب قمت  وممن سمع عميو ىذا الكتاب أو جمو األمين           

ووقف نسختين مع كثير من كتب الحديث وغيرىا،وسمى جده فييا بالمحب ابا أغمى كما 
 (.72صدرت في ترجمتو فمن سماه عميا فقد وىم)

 جقمق األرغون شادي الدوادار. -26
 (.73قمت وىو الذي قبمو)       

حسن بن محمد ين حسن بن إدريس بن حسن بن عمي بن عيسى بن عمي  -27
بن عيسى بن عبد اهلل بن محمد بن القسم بن يحيى البدر بن ناصر الدين بن حصن الدين بن 
نفيس الدين الحسني سبط الشريف النسابة حسن بن عمي بن سميمان الحسيني وعم البدر 

 حسن بن محمد بن أيوب.
 (.74قمت وقد روى لنا عنو ابن أخيو وجماعة وذكره المقريزي في عقوده)       

أبي حامد محمد بن أبي الخير بن أبي السعود بن ظييرة المكي  حسين بن -28
 المالكي.
ورايتو يكتب في شرح اإلرشاد لمجوجري وزار المدينة غير مرة،وكان في قافمتنا سنة        

يابا)  (.75ثمان وتسعين ذىابا وا 
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 حمزة بن يعقوب الدمشقي الحريري. -29
 (.76قمت وأظنو الذي قبمو)     

عيسى بن عمي القرشي القاىري القاري إمام مدرسة آل خميل بن سعيد بن  -30
 مالك بالقرب من المشيد الحسيني.

قمت وىكذا أرخو المقريزي في عقوده  ورأيت من قال سبع عشرة وكأنو تحرف فاهلل 
 (.77اعمم)

 خميل بن عبد اهلل االذرعي ويعرف بالقابوني. -31
ميل القابوني ،فان يكنيو فيو قمت وأظنو والد شيخنا الزين عبد الرحمن بن الشيخ خ     

 (.78الصالح أبو الصفا خميل بن سالمة بن احمد بن عمي)

سميمان بن داود بدر الدين الشوبكي ثم القاىري والد البدر محمد واخو الزين  -32
 عبد الرحمن ويعرف بابن الكوكيرة.

من بن قمت بالكاد نفيو كما سيأتي في ترجمتو. ورأيت من سماه سميمان بن عبد الرح      
 (.79داود)

 شرف بن أمير السرائي ثم المارديني الكاتب ويمقب شرف الدين. -33
قمت وليست وفاتو في النسخة التي رايتيا بل الذي رايتو انو كان حيا سنة أربع       

 (.80وثالثين)

 شيخ المحمودي ثم الظاىري برقوق المؤيد أبو النصر الجركسي األصل. -34
بباب زويمة قيل انو لم يعمر في اإلسالم أكثر من زخرفتو  قمت ولو مآثر كالجامع الذي      

 (.81وال أحسن ترخيما بعد الجامع األموي،واصمو خزانة شمائل توقيتو لندرة)

عبد الرحيم بن احمد بن محمد بن احمد بن المحب عبد اهلل بن احمد بن  -35
الرحمن الزين محمد بن إبراىيم بن احمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور بن عبد 

 السعدي المقدسي األصل الدمشقي الصالحي الحنبمي الذىبي.
 (.82قمت مات سنة أربعين،ودفن بمقبرة باب توما رحمو اهلل )    

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراىيم الزين أبو  -36
حمد وجويرية وزينب الفضل الكردي الرازاتي األصل الميراني المصري الشافعي والد الولي ا

 ويعرف بالعراقي.
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 وقد قمت لما بمغتني وفاتو وانو بسمرقند:      

 رحمة اهلل لمعراقي تتري                 حافظ األرض حبرىا باتفــاق
 (.83انني مقسم إليو صـــــدق                لن يكن في البالد مثل العراق)

بن عمي بن محمد الصدر بن  عبد الكافي بن عبد اهلل بن أبي العباس احمد -37
 الجمال األنصاري العبادي البنيساوي.

قمت وروى لنا عنو الزين رضوان والزين ظاىر المالكي،وكان احد العمماء ممن درس        
 (.84وأفاد الطمبة وتنزل بالشيخونية وغيرىا)

عبد اهلل بن احمد بن عبد العزيز بن موسى بن أبي الجمال العذري  -38
 لقاىري الشافعي.البمشيشبي ثم ا

قمت وبشبيش قرية من أعمال المحمة بالغربية تشتبو بشيشين من تمك النواحي       
 (.85أيضا)

 عمي بن محمد بن عمي الزين األنصاري الزرندي المدني الحنفي. -39
 (.86قمت وينظر مع الماضين قريبا)      

 عمي بن محمد بن العالء الطرسوسي المزي. -40
 (.87قمت ومات بعد يسير فاهلل اعمم)      

عمي بن محمد بن محمد بن عمي بن احمد بن عبد العزيز بن القسم بن عبد  -41
الرحمن الشييد الناطق ابي القسم بن عبد اهلل نور الدين أبو الحسن بن األمين أبي اليمن بن 

 الجمال أبي الخير العقيمي النويري المكي المالكي .
 (.88سمع عمى شيخنا مع أبي عبد اهلل الراعي في سنة اثنتين وخمسين)قمت وىو ممن      

عمي بن محمود بن محمد بن أبي بكر بن الجنيد شبمي بن الشيخ خضر ابن  -42
عبد الممك بن عثمان بن نور الدين وربما قيل عالء الدين الكردي البقايرصي نسبة إلى 

لقصيري  الشافعي ويعرف ا –لبقايرص من معامالت حمب فمذا يقال لو أيضا الحمبي 
 بالشريف الكردي.

قمت كان ىذا من البقاعي قبل تقديم صاحب الترجمة خطيب مكة لمصالة عمى ولد لو     
بحضرتو وقبل زين االشرف لو بسببو تسال اهلل كممة الحق والرضى وأشار لو بعد سياق نسبو 

ين في دمشق فإذا لسقط فيو وحكى عنو انو قال تمت مرة في شير رمضان سنة ست وأربع
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قائل يقول لي ياشريف ياشريف فالن اخذ مفتاح خزانتك وىو اآلن يسرق مالك قال فقمت 
فافتقدت المفتاح فمم آخذه فذىبت إلى خموتي فإذا فييا نور ففتحت الباب رويدا فإذا بذلك 

 (.89الرجل قد فتح خزانتي وىو يأخذ مافييا فأخذت مأخذه وحذرتو فاهلل اعمم)

 بن مفمح الدمشقي الحنبمي. عمي العالء -43
 (.90قمت وىو ابن )     

 عمي نور الدين السفطي. -44
 (.91قمت وىو ابن محمد بن ثامر القرشي األموي)        

 عمر بن عمي حجي  البسطامي الحنفي. -45
قمت وممن اخذ عنو الشرف المناوي وخادمو الشياب اليوتجي وقال لي انو أعطى كل       

 (.92واحد منيم سمة جميز)

قاسم ابن احمد بان احمد بن موسى بن احمد بن حسين بن يوسف ابن  -46
محمود الزين الحمبي العنتابي الكتبي ابن أخي البدر محمود بن احمد اآلتي ،والذي قرأتو بخفة 

 بدون احمد الثاني وىو سيو.
قمت وقال عنو أنو دفن بمدرستو وأنو حفظ القران ومقدمات في الفقو والصرف          
 (.93ا،وكان جميال ذكيا فطنا جيد الرمي بالسيام والخط)وغيرىم

بالمعجمة ثم الميممة –محمد بن احمد بن خميل الشمس أبو عبد اهلل الغرافي  -47
 ثم القاىري الشافعي ويعرف بالغرافي. -ثم قاف نسبة لقرية من قرى مصر البحرية

تقدم إن  ا ليتم مع ماقمت وكأن اقتصاره عمى الختم في اليوم الذي يعتمر فيو أربع        
 (.94صح،وىو في عقود المقريزي)

محمد بن احمد بن سميمان بن يعقوب بن عمي بن سالمة بن عساكر ابن  -48
حسين بن قاسم بن محمد بن جعفر الجالل أبو المعالي بن الشياب األنصاري العينتابي 

 األصل ثم الدمشقي الشافعي ويعرف بابن خطيب داريا.
نقمت من خط الصفدي ماصورتو وقمت وقد زرت اآلثار التي بالمعشوق بمصر      

 في المكان الذي بناه الصاحب تاج الدين بن خنا سنة تسع وعشرين وسبعمائة

 أكرم بآثار النبي محمـــــــد              من زارىا استوفي السعود مزاره
 (.95ــو فيـــــــــــــذه آثاره)ياعين دونك الخطى وبمعي              ان لم تريــ
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محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد  -49
بن مرزوق أبو عبد اهلل العجيسي التممساني المالكي ويعرف بحفيد ابن مرزوق وقد يختصر 

 بابن مرزوق.
م سافر لبالده ثم رجع قمت وكذا قال المقريزي في عقوده أنو قدم حاجا فأقام بالقاىرة من ث     

 (.96في سنة تسع عشرة فحج أيضا وعاد،قال وكان نزىا عفيفا متواضعا )

محمد بن احمد بن ىمام الدين الخوارزمي الشافعي نزيل القاىرة وىو بمقبو  -50
 أشير.
 (.97قمت وقد اخذ عنو غير واحد من محققي شيوخنا)     

 محمد بن احمد الجرواني نزيل القاىرة. -51
قمت وقد مضى محمد بن احمد بن محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم واموزكون صاحب       

الترجمة جده وأنو محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم فقد أجاز لشيخنا ابن الفرات وحينئذ واحمد 
 (.98غمط واهلل اعمم)

محمد بن أبي بكر بن خضر بن موسى بن حريز بن حراز الشمس أبو عبد  -52
 دي الناصري الشافعي القادري ويعرف بابن الديري.اهلل الصف

قمت ولقي شيخنا في سنة سبع وثالثين  وقرأ عميو في موطأ مالك رواية أبي مصعب      
ووصفو بالشيخ الفاضل القدوة المفنن بل حكى لي ولده الشمس محمد وىو ممن اخذ عني أنو 

و وضبط من فوائده جممو وقرض لو لقنو بالقاىرة غير مرة وقرأ عميو أشياء وكتب عنو أمالي
عمى تصنيفو اختصار الترغيب اآلتي وأنو كان يرشد العامة ويقرأ عمييم وأنو اخذ عن ابن 

 (.99رسالن في الفقو وغيره وأقام عنده مدة طويمة وتردد في أخذه عن ابن ناصر الدين انتيى)

بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سميمان بن جعفر ا -53
يحيى بن حسين بن محمد بن احمد بن أبي بكر بن يوسف بن عمي بن صالح بن إبراىيم 

 البدر القرشي المخزومي السكندري المالكي ويعرف بابن الدماميني.
قمت وممن اخذ عنو الزين عبادة ورافقو إلى اليمن حتى اخذ عنو               

 (.100حاشية المغني وفارقو لما توجو إلى اليند)

د بن أبي بكر بن محمد بن عثمان بن احمد بن عمر بن سالمة البدر محم -54
 المارديني ثم الحمبي الحنفي عالم حمب .
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وقد ذكرت لو ترجمة حسنة في معجمي. قمت ماوقفت عميو فيو نعم رايتو عمق عنو في      
 (.101فوائد رحمتو من فوائده شيئا وافتتحو بقولو:أفادني فالن)

الشمس البغدادي األصل الدمشقي الصالحي  محمد بن سميمان بن محمد -55
 الشافعي الصرفي القادري نزيل القاىرة.

قمت في سنة موتو ووصفو بعضيم بالصوفي شيخ زاوية ناصر الدين الحمصي بجوار     
الدكة من المقس كان،ورأيت بخطو قطعة من تيذيب النفوس لممسعودي الحنفي ووصف نفسو 

الحمصي بجوار الدكة من ضواحي القاىرة،وأرخ كتابتو لو  بالصوفي سعيد السعداء وشيخ رباط
في سنة إحدى عشرة وان واليتو لممشيخة عقب احتراق يوسف ابن عبد القادر الحنبمي رحمو 

 (.102اهلل)

محمد بن عباس بن احمد بن إبراىيم أبو احمد وأبو محمد بن الشرف  -56
 األنصاري العاممي القاىري الشافعي ويعرف بالعاممي.

قمت وبالجممة فيو متساىل ولكن ال اعتداء بقول ىذا فيو لما كان بينيما من        
 (.103المخاصمات مع مجاورتيما)

محمد بن عبد الحق بن إسماعيل بن احمد أبو عبد اهلل األنصاري البينسي  -57
 المغربي المالكي.

 (.104قمت وذكره في ثالث غمط)      

 الشافعي المنياجي.محمد بن عبد الرحيم بن احمد الشمس المصري  -58
قمت ورايتو شيد بمكة عمى ابن عياش في سمخ ذي القعدة منيا بإجازة عبد       
 (.105األول)

محمد بن عبد القوي بن محمد بن عبد القوي بن احمد بن محمد بن عمي بن  -59
معمر بن سميمان بن عبد العزيز بن أيوب بن عمي الجمال أو القطب أبو الخير بن الشيخ 

جائي المغربي األصل المكي المالكي ويعرف بابن عبد القوي وىو بكنيتو وبقطب أبي محمد الب
 الدين أشير.

قمت: بل كتب الناس عنو من نظمو الكثير وجمع النجم بن فيد منو مجمدا،أجاز لي        
وبمغني انو كان يكاتب التقي بن قاضي شيبو بإخبار الحجاز بعد التقي الفاسي ،وكان ابن 

كر حفظو ويقول انو لما حج في سنة سبع وثالثين جاءه بمنى بعد انقطاع قاضي شيبو يش
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الحج ليمة الرحيل والمو في عدم إرسالو اليو اول قدومو وقال لو كنت أحج معك واريك كل 
مكان بمكة وكل مزار ومن وقفت بو وما قيل فيو ومقابر كثيرة اليعرفيا الناس ومواضع 

فضل كبير واطالع كثير ومات بمكة بعد ان كف  يجيمونيا إلى غير ذلك مما يدل عمى
سنسن وتمرض بإسيال مفرط في ليمة األحد بعد منتصف ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين 

يانا)  (.106وصمى عميو بعد الصبح عند باب الكعبة ودفن عند أبيو في المعال سامحو اهلل وا 

 محمد بن عبد اهلل بن صالح ذو النون الغزي الصالحي. -60
: ومات فجأة في سنة اثنين وأربعين وكان حسن الذىن جيد القريحة مشيورا بكثرة قمت       

األكل واإلفراط فيو ولو نوادر في لطف العباد وحسن العشرة مع تحمل المشاق في قضاء 
حوائج إخوانو ومحافظة عمى الدين قوال وفعال ومبالغتو في النصيحة لخمق اهلل ،وتكسب وقتا 

يانا)ببيع الكتاب في بعض ال  (.107حوانيت فكان عجبا في النصح رحمو اهلل وا 
محمد بن عبد الوىاب بن سميمان بن إبراىيم الشمس البمبيسي األصل  -61

 الخانكي الشافعي الزيات.
وقمت الزيات ىو والده وان مولده سنة ست وثالثين بالخانقاه وانو تعانى النظم      

 والميقات وكتب عنو من نظمو قولو من أبيات

 بسطت إليكم اكف الرجـــــا                 ونافي  حاكم  غريب غريــــب     
 (.108فيا اهلل ارحموني وال تيجروا                وجودوا فحالي عجيب عجيــب)    

محمد بن عمي بن احمد بن عبد المنعم بن عبد الرحيم بن يحيى بن الحسن  -62
عبان بن عيسى بن داود بن محمد ابن موسى بن يحيى بن يعقوب بن نجم بن عيسى بن ش

بن نوح بن عمي بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن ابي بكر المحب بن النور أبي الحسن البكري 
 المصري الشافعي ويعرف بابن ابي الحسن.

قمت: وقول البقاعي انو من قضاة السوء عمى مانقموا قالو لغرض عمى جاري عوائده       
ال فقد عممت بطالنو)  (.109وا 

مد بن عمي بن خميل بن عمي بن احمد بن عبد اهلل بن محمد البدر بن مج -63
 النور الحكري القاىري الحنبمي .

قمت وقد سمع الحديث ورأيت بخطو بعض اإلثبات لمعز الكناني وغيره وكذا رأيت بخطو       
 (.110أصول ابن مفمح قرأىا في سنة اثنتين وثالثين وكان يجمس بمجمس الحموانين)
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مي بن عبد اهلل ابن الفيض بن العالء بن الجمال الحمبي األصل محمد بن ع -64
 الشغري المولد المصري المنشأ المالكي الوفائي الجوال.

قمت وتحمى بشعار الصوفية وكان لطيف الذات حسن العشرة حدث بعدة أماكن سمع منو     
سنة سبع الفضالء سمعت منو المسمسل وغيره بل سمع منو بعض اصحبنا ببيت المقدس في 

يانا)  (.111وخمسين .ومات بعد بيسير رحمو اهلل وا 

 محمد بن عزيز الحنفي الواعظ. -65
 (.112قمت وما عممت من ضبط أبيو)     

محمد بن محمد بن احمد بن عبد الممك الزين بن الشمس بن التاج الدميري  -66
 ثم القاىري المالكي .

كانت واليتو الحسبة في سنة قمت ودفن بالتربة المنسوبة ليم خمف الصوفية الكبرى و      
 (.113ثالث عشرة بعد محمد بن محمد بن محمد بن النعمان  اليوى)

محمد بن محمد بن ابي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراىيم بن عمي بن  -67
 أبي الطاعة الشرف أبو الفضل المقدسي ثم القاىري الشافعي.

 قمت وقد روى لنا عنو غير واحد ورأيت بخطو مما قال انو من نظمو:   

 ذكرتم خطاب الكون من طيب ذكركم                  فيا حبذا وصف لقد نشر النشــــــرا 
 (.114وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخـرى ) ـــا                وان ألىواكم عمى السمع والثنــــــ   

ن بن عمي بن يحيى بن محمد بن خمف اهلل بن خميفة محمد بن محمد بن حس -68
 ابن محمد الكمال التميمي الداري الشمني المغربي األصل السكندري ثم القاىري المالكي.

قمت وكانت وفاة ابي صاحب الترجمة بإسكندرية في سنة إحدى وسبعين وسبعمائة     
(115.) 

المبان  محمد بن محمد بن عمي بن محمد بن شعبان الشمس الصالحي -69
 األدمي االسكاف القبائي ويعرف بابن الحوازة.

قمت ولقبو ابن موسى في سنة خمس عشرة فقرأ عميو القطعة المشار إلييا وسمعيا معو     
 (.116الموفق اآلبي)

محمد بن محمد بن عمي بن يوسف البياء أبو البقاء بن المحب األنصاري  -70
 الزرندي المدني قاضييا الشافعي .
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قمت وكان قد سمع عمى الجمال االميوطي والزين المراغي والعمم بن السقا وتفقو        
بالجمال الكازروني وتزوج ابنتو واستولدىا أوالدا وقرأ عميو يوسف بن محمد الزرندي في 

 (.117البخارى بالروضة)

محمد بن محمد بن محمد اسعد بن عبد الكريم بن سميمان بن يوسف ابن  -71
فخر أبو اليمن بن العالء أبي بكر بن الكمال الثقفي القاياتي المصري عمي بن طحا ال

 الشافعي.
 (.118قمت رأيتيا وقد حصل لسبطتو أم ىانئ ابنة اليوريني مسموعا كثيرا بمكة وغيرىا)      

محمد بن محمد بن محمد بن عبد الدائم نجم الدين أبو عبد اهلل بن الشمس  -72
 ري الحنبمي .ابن النجم القرشي الباىي ثم القاى

قمت وقد قرأ عمى البمقيني تصنيفو محاسن االصطالح وغيره ممن كتبو النجم بخطو    
 (.119ووصفو البمقيني بالشيخ العالم المحقق مفتي المسممين جمال المدرسين)

محمد بن محمد بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام بن احمد بن قوام  -73
اهلل بن أبي حصف ابن القدوة أبي بكر البالسي األصل  البدر أبي عبد اهلل بن اإلمام أبي عبد
 الدمشقي الصالحي ويعرف بابن قوام.

قمت روى لنا  عنو بالسماع سوى شيخنا جماعة وآخر من روى عنو باإلجازة حفيد      
الجمال يوسف العجمي ،وىو في عقود المقريزي وأسقط من نسبو محمدا عمى جاري أكثر 

 (.120عوائده)

د بن محمد البدر بن البياء القاىري اخو عمي ووالد أوحد محمد بن محم -74
الدين محمد السابقين وسبط السراج البمقيني  ويعرف كسمفو بابن البرجي ويمقب ىو بيعزق 

 بميممة وزاي وقاف مصغرة.
قمت وحينئذ فزوجتو ابنة خالو واسميا صالحة وعمى ىذا فيي ابنة أخرى لخالو سوى        

 .(121المنكوحة ألبيو)

محمد بن محمد بن محمد أبو عبد اهلل األنصاري الخزرجي األندلسي ثم  -75
 التونسي المالكي.
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قمت أجاز في سنة خمس وعشرين لجماعة منيم ابن شيخنا بل قرأ عميو بعض الشفا      
شيخنا الشياب األبدي بقرأتو لو عمى الخطيب أبي عبد اهلل محمد بن أبي الحسن 

 (.122القيطاجي)

 أبو عبد اهلل األنصاري الخزرجي ويعرف بابن الحاج.محمد بن محمد  -76
قمت وقد ذكر الفاسي في مكة صاحب الترجمة وأرخ وفاتو سنة سبع وثمانين      

 (.123وسبعمائة)

محمد بن موسى بن عمر بن عوض بن عطية بن احمد بن محمد بن عبد  -77
 الرحمن الشرف بن الشرف المقاني األزىري المالكي ويعرف بالمقاني.

قمت وحضر موت شيخو البياء ابن السبكي حينئذ ونقل الكمال عنو انو قال لو قبيل        
بقميل ىذا حجاوي وجرت العادة فيو يعني لنفسو بحدوث أمر ما فأن جاء الخبر بموت أبي 

ال فأقرأ الكتاب عمى منبري)  (.124البقاء وأنا في قيد الحياة فذاك وا 

ي زكريا الشمس الصالحي ثم محمد بن يحيى بن عمي بن محمد بن أب -78
 القاىري الشافعي المقرئ ويعرف بابن يحيى.

قمت وبمغني انو تزوج جارية الخواجا العامري قصدا لفعل الستة خاصة ثم فارقيا عفا اهلل      
 (.125عنو)

 محمد الجمال اخو الذي قبمو. -79
 (.126قمت  بل بمغني أنو أكمل الستين ولكن كانت لحيتو سوداء رحمو اهلل )      

 محمد الشمس الزيمعي الكاتب المجود. -80
 (.127قمت وينظر انو كان تقدم)      

ثم القاىري  -بالسين والصاد–محمد بن عبد اهلل البدر أبو الثناء الصرائي  -81
 الحنفي ويعرف بالكمستاني بضم الكاف والالم ثم  ميممة .

 (.128لمعنى)قمت  ليس في كالم العيني مايمنع ىذا بل ىو متفق شيخنا في ا       

 محمود بن محمد بن عبد اهلل البدر القتابي الحنفي الواعظ . -82
 (.129قمت وىذا من البدر عجيب)        

يحيى بن إبراىيم بن يحيى الجالل بن العز بن ناصر الدين الفالي الشيرازي  -83
 الشافعي.
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 (.130قمت واحمد في نسبو زيادة )      

عمي بن عبد اهلل  يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن بن مسعود بن -84
 الجمال أبو المحاسن الحموي الشافعي ويعرف بابن خطيب المنصورية.

كتب عن العالء بن خطيب الناصرية عنو قصيدة دالية نبوية.قمت أوردىا         
 العالء في ترجمتو من تاريخو وىي طويمة أوليا:

 باسم سكان الحمى الحادي ايعذل المستيام المغرم الصـــــــــــادي                إذا حدا
 التنكروا وجد معشوق اضــــــــــــربو                 بعد وقد قرب البادي من النــــادي

 إذا تعارفت األرواح وائتمفــــــــــــــت                 فال يضــــــر ثنــــاء بيـــن أجساد
سعد في أفق السنا ىذي رياح الرضى بالوصل قد عصفت                وكوكب ال

 (.  131باد)
يوسف بن عمي بن محمد بن ضوء الجمال الصفدي األصل القدسي الحنفي  -85

 ويعرف بابن النقيب.
 (.132قمت  وسمع منو الموفق اآلبي مع الحافظ ابن موسى سنة خمس عشرة)   

أبو بكر محمد  بن عبد المؤمن بن حريز التقي الحسيني الحصني ثم  -86
 التقي الحصني.الدمشقي الشافعي ويعرف ب

قمت قبل موتو بيسير مع قول نقيب األشراف مخاطبا لمتقي ابن الشرف قد انقطع في      
بمدكم من خمسمائة عام وليت بشيء يشك وأكون مثمك في العمم والصالح أو كما قال 

(133.) 

 أبو بكر بن أبي المعالي بن عبد اهلل الرضى الناشري الزبيدي . -87
يزي في عقوده باختصار ولم يؤرخ وفاتو ويحرر قول شيخنا انو حي قمت وقد ذكره المقر        

 (.134في سنة أربعين)

 أبو بكر بن معتوق بن أبي بكر الزكي السوىائي المصري الشاىد بيا -88
 (135ومات في سنة أربعين قمت وما عممتو حدث)    

 تاج الدين بن سعد الدين بن البقري الوزير ابن الوزير. -89
 (.136قمت واسمو عبد اهلل وأبوه نصر الدين بن عبد اهلل من ذاك القرن)       
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لطيفة ابنة العز محمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن رسول ام محمد  -90
 بتخفيف الميم وبالميممة. -االماسي
 (.  137قمت وماتت بعد ذلك قبل الثالثين)       

 الخاتمة 
عاش السخاوي في القرن التاسع اليجري ويعد من الشخصيات العممية البارزة         

في التاريخ الممموكي خاصة واإلسالمي عامة، إذ وصل أعمى المراتب العممية لمتخمف العموم 
.لذا يعد كتابو ىذا موسوعة عممية ضخمة ضم في تراجمو مختمف االتجاىات المنيجية من 

التعقيبات التي  قام بيا   ضمن تراجم كتابة ىذا دت فييا مروياتو و خالل النصوص التي ور 
مستعمال في ذلك مختمف الصيغ العبارات الدالة عمييا ،وكان إيرادىا وفق صياغات منيجية 
لم تخرج عن اإلطار العام لمكتاب  بصورة عامو وما يقدمو المؤلف في ىذه المواضيع بصورة 

متضمنة آراءه  الذي سار عميو في تغطية ىذا الموضوعخاصة، فنراه سار عمى نفس النيج 
ومن ضمنيا تمك التي أشار الييا في مختمف اتجاىاتيا وسياقاتيا  المنيجية التي وردت في 

إذ جاءت كل واحدة منيا عمى نيج معين كشف منيا الدوافع والعوامل التي وجدت  تمك التراجم
أو ينقل عبارة لديو نوع من الشك  ،قل منيافي تراجمو،منيا مانقمو من احد المصادر التي ن
ويشير إلى  وانو عقب عمييا من خالليا، تجاىيا مستعمال ألفاظا وعبارات دالة عمى ذلك

ينفي صحة بعض الروايات  ،الطريقة التي وصمت لو من خالل تمك المعمومات عن مترجمو
 ان.أو ينفييا في بعض األحي التي ترده،ويؤكد صحتيا من خالل معموماتو

  االحاالت
 

                                                 
؛ابن طولون: 8/2الالمع ألىل القرن التاسع، )بيروت، مكتبة دار الحياة، د.ت(،  السخاوي: الضوء  -(6(

ىـ(، مفاكية الخالن في حوادث الزمان، تحقيق محمد مصطفى )القاىرة، 953شمس الدين محمد )ت 
ىـ(، الكواكب 1061؛الغزي: الشيخ نجم الدين )ت178ىـ(، ص 1381المؤسسة العامة لمطباعة والنشر، 

م(، 1945عيان المائة العاشرة، حققو وضبطو جبرائيل سميمان جبور )بيروت، األمير كانيو، السائرة بأ
1/53-54.   
ىـ(. نظم العقيان في 911؛السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين )ت  2/8السخاوي: م.ن،   -(2)

؛ابن إياس: أبو 152م(، ص 1927أعيان األعيان، حرره الدكتور فيميب حتي )بيروت، المكتبة العممية، 
القاىرة، بوالق، ىـ(، بدائع الزىور في وقائع الدىور، ) 930البركات محمد بن احمد بن إياس الحنفي )ت
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؛المكنوي: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن الحافظ محمد بن عبد الحميم بن محمد أمين  3/361د.ت(، 
ىـ(، الفوائد البيية في تراجم الحنفية، عني بتصحيحو وتعميق الزوائد عميو السيد محمد بدر الدين 1304)ت 

 .2ىامش رقم  38أبو فراس النعساني )بيروت، دار المعرفة، د.ت(، ص 
(وىو المكان الذي يتعمم فيو الصبيان الخط، السيوطي: لب المباب في تحرير األنساب، )بغداد، مكتبة 3)

 .252المثنى، د.ت(، ص
 .8/10(السخاوي: الضوء الالمع، 4)

 .8/10(م.ن ، 5)

د مصطفى ىـ(، السموك لمعرفة دول المموك، تصحيح محم845( المقريزي: تقي الدين احمد بن عمي )ت 6)
 .357-3/355م(، 1957)القاىرة، لجنة التأليف والترجمة،  2زيادة، ط

   .8/31(السخاوي: م.ن، 7)
 .8/10(م.ن: 8)

و الذيل عمى رفع اإلصر أو بغية العمماء والرواء، تحقيق جودة ىالل واألستاذ محمد 8/272م.ن:   -(9)
 .1ىامش رقم  300يف والترجمة، د.ت(، صمحمود صبيح وعمي البجاوي، )القاىرة، الدار المصرية لمتأل

 .256/ 10(م.ن: 10)

 .87/ 11(م.ن: 11)

 .276/ 4(م.ن: 12)

 .226-4/224( م.ن: 13(

 .8/15(م.ن: 14)

 .1/2( م.ن: 15)

أبي المكارم عبد الكبير بن القطب الشيير الشيخ أبي المفاخر محمد الحسني اإلدريسي   (الكتاني:16)
إلثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسمسالت، )القاىرة، الجديدة، ىـ(، فيرس الفيارس وا345)ت

 .2/989ىـ(، 1347

(عنيزان:د فاطمة زبار ، السخاوي وكتابو الضوء الالمع موارده ومنيجو، )بغداد، جامعة بغداد، كمية 17)
 .67-55م(، ص ص2000اآلداب، 

 .72-67م.ن: ص ص   (18)

 .74-72(م.ن: ص ص 19)

ىـ(،المصباح المنير غريب الشرح الكبير،تحقيق عبد 772د بن محمد بن عمي المقري)ت(الفيومي:احم20)
 .4/419)القاىرة،دار المعارف(،2العظيم الشناوي،ط

ىـ(،لسان العرب)بيروت،دار 771(ابن منظور:محمد بن مكرم بن عمي ابو الفضل جمال الدين)ت21)
 .1/615ىـ(،4141صادر،
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