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 في كتابو في اقتباس موارده ىـ(222تعقيبات السخاوي)ت
 ))التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة(( 

 أ.د.فاطمة زبار عنيزان 
 مركز إحياء التراث العممي العربي - بغدادجامعة 

Prof. Fatima Z@yahoo.com 

 :الممخص
عاش السخاوي في القرن التاسع اليجري ويعد من الشخصيات        

العممية البارزة في التاريخ الممموكي خاصة واإلسالمي عامة، إذ وصل 
ىذا موسوعة عممية أعمى المراتب العممية لمتخمف العموم .لذا يعد كتابو 

ضخمة ضم في تراجمو مختمف االتجاىات المنيجية من خالل النصوص 
التي وردت فييا مروياتو والتعقيبات التي  قام بيا   ضمن تراجم كتابة ىذا 
مستعمال في ذلك مختمف الصيغ العبارات الدالة عمييا ،وكان إيرادىا وفق 

بصورة عامو وما   صياغات منيجية لم تخرج عن اإلطار العام لمكتاب
يقدمو المؤلف في ىذه المواضيع بصورة خاصة، فنراه سار عمى نفس 
النيج الذي سار عميو في تغطية ىذا الموضوع متضمنة آراءه ومن ضمنيا 
تمك التي أشار إلييا في مختمف اتجاىاتيا وسياقاتيا  المنيجية التي وردت 

ين كشف منيا في تمك التراجم إذ جاءت كل واحدة منيا عمى نيج مع
قمو من احد المصادر  ،منيا مان الدوافع والعوامل التي وجدت في تراجمو

التي نقل منيا، أو ينقل عبارة لديو نوع من الشك تجاىيا مستعمال ألفاظا 
وعبارات دالة عمى ذلك وانو عقب عمييا من خالليا، ويشير إلى الطريقة 

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

التعقيبات التي كان يقوم بيا في بعض التراجم مستعمال بعض العبارات  النصوص من خالل
صالتو بالقراء وأسانيدىا التي تظير لمقارئ أو الباحث أنيا عمى واأللفاظ الدالة عمى ذلك 
،و تبرز لنا في كل ترجمة أو أكثر تمك التعقيبات وفق صياغات  ، شكل واحد أو منيج واحد

عمى إيرادىا بشكل مباشر أو غير مباشر أي انو أورد تراجمو منيجيو متنوعة حرص السخاوي 
في الضوء الالمع سواء في اتجاىو المنيجي أو أسموبو او في اختالف كل واحد عن األخر 

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

 عمييا وفق سياقاتيا المنيجية الدالة عمييا.
 المبحث األول: السخاوي السيرة والمكانة العممية 
 سيرتو: -8
ىو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي  

. نشأ السخاوي في بيت (2)ىـ في القاىرة836، ولد في ربيع األول سنة ( 6)القاىري الشافعي
 .(4)، حفظ القرآن ولم يكن قد تجاوز الرابعة من عمره(3)والده إذ أدخمو المكتب

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

 .(7)ه902، توفي السخاوي في سنة (6)عميو الطمبة من كل مكان
 ثقافتو -2
يعد السخاوي من أبرز أعالم القرن التاسع اليجري، لما كان يتمتع بو من عموم كثيرة  

وسعة اطالع عمى مختمف العموم والمعارف اإلسالمية آنذاك، وقد اطمع عمى عموم كثيرة ال 
، وتمقى عمومو عمى يد عدد من الشيوخ نذكر منيم عمى سبيل المثال (8)حد ليا واستفاد منيا

، ويحيى بن محمد (9)ىـ( الذي تال القرآن عميو866ال الحصر: الشمس محمد بن عمران )ت 
، وغيرىم، وكان لو عدد من التالميذ نذكر منيم (60)ىـ( الذي اخذ عنو الفقو887المناوي )ت 
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، وعبد  (66)ىـ(893بكر بن محمد القرشي الياشمي )ت عمى سبيل المثال ال الحصر: أبي 
 .(63)، وعبد العزيز بن عمر المعروف بابن فيد المكي(62)القادر المارداني

 مؤلفاتو -3
حصل السخاوي عمى شيرة واسعة لكونو واحدًا من المؤلفين أو المصنفين الذين            

عرفوا بغزارة النتاج العممي، إذ ترد أغمب المعمومات انو شرع في التصنيف والتخريج قبل سنة 
، و أشار (65)، وىذا يدل عمى انو بدأ بالتصنيف في سن مبكرة من عمره(64)ىـ850

، منيا في (66)إن مؤلفات السخاوي بمغت عند وفاتو نيفًا وأربع مئة ىـ(6345الكناني )ت 
، ومؤلفاتو في المشيخات والمعاجم والفيارس (68)، ومؤلفاتو في التاريخ(67)الحديث وعمومو

 .(69)واإلثبات
وخالصة القول يمكننا عد السخاوي من الشخصيات العممية البارزة في التاريخ  

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

 أوال :المنيج العام
قبل اإلشارة إلى منيج السخاوي في ىذا المجال، البد لنا من إيراد أو توضيح المعنى     

أي من  جاء بعقبو،إذا  :عقبو تعقيبا، المغوي العام  لمصطمح التعقيب ،وىو من عقب،يقال
( ، وكان 26والتعقيب أن يعمل عمال من صالة أو غيرىا) (،20وعقب كل شيء ،آخره) ،بعده

لو منيجو في التعقيب عمى النصوص التي يوردىا في كتابو )) التحفة المطيفة((من خالل 
تراجمو، التي جاءت كل واحدة منيا عمى نيج معين كشف من خالليا الدوافع والعوامل التي 

نقمو من احد المصادر التي نقل منيا، نحو قولو)) . . . قالو ابن  مو ، مينا ماوجدت في تراج
(،  أو اإلشارة إلى 23( ، و)). . . قالو شيخنا في لسانو. . . (()22حبان في ثقاتو أيضا(()

وروده في مصدر رغم انو مذكور في مصدر آخر ،نحو قولو )). . . ذكره ابن عساكر في 
( ،  أو ينقل عبارة لديو نوع من 24منقولة من مختصره لمذىبي(() ىذه الترجمة تاريخ دمشق،

(.، كذا 25الشك اتجاىيا مستعمال ألفاظ وعبارات دالة عمى ذلك منيا ، نحو قولو: فيما قالو)
(، وقد 30( ،وكذا ذكره)29(. وكذا قال)28(، وكذا قالو )27فيما ذكره) ،(26أرخو)
عقيبو عميو اذا حصل اي تم لو من خالل (، ونراه يصحح لممترج32(، وعده بعضيم)36ذكره)

اشكال في ترجمة مترجمو من االسم او غير ذلك ، نحو قولو )). . .  وكذا ىو في صحيح 
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(، و)). . . ىكذا في رجال البخاري 33مسمم  وفي تاريخ البخاري  وطبقات ابن سعد. . . (()
الميزان ، ثم شيخنا في و)) . . . قال الساجي . . . ذكره ىكذا الذىبي في  (،34. . . (()

يكمل  ( ، وكونو رآه وتوثق منو في بعض االحيان اي انو ال35لسانو، ثم الفاسي في مكة(()
تعقيبو عمى الترجمة ويتوقف لسبب او الخر من غير ان يذكر سبب نيجو ىذا ، نحو قولو 

. .  ( ، و)).37بخطو. . . (() ورأيت( ، و)). . . 36)). . . قال  بعض اقرباءه. . . (()
( 38بين االختالف فيو البخاري في ترجمة محمد بن يزيد بن صيفي في تاريخو . . . (()

( ،و)). . . مذكور في اإلصابة وغيرىا ، ذكرتو 39،و)). . . روى لنا عنو جماعة . . . (()
(، او رؤية مترجمو 46(،و)) . . . ذكره العجمي، ىكذا، وصوابو : ابن عبد اهلل (()40ظنا(()

(، و)) . . . ورأيت 42اجاتو الخاصة  بو، نحو قولو)). . . وكذا رأيت. . . (()أو إحدى نت
(، ويشير الى الطريقة التي 43بخطو عمى شرح ابن الحاجب البن عبد السالم. . . (()

وصمت الييا من خالل تمك المعمومات عن مترجمو مستعمال ألفاظ معينو ، منيا: )) . . . 
. ورأيت بخطو أشياء من مجاميع وغيرىا. . .  (، و)) . .44وكذا رأيت. . . (()

(،ونراه ينفي صحة بعض الروايات التي تروى مؤكدا صحتيا من خالل معموماتو 45(()
( ،)). . . فيما ذكره 46المتوافرة عنده، نحو قولو )). . . وبعض اصحابنا يقول. . . (()

تعمال في ذلك ألفاظ (، او يؤكد انيا وردت في احد المصادر مس47بعض المصريين. . . (()
(، 48منيا ،))ذكره(( ، نحو قولو)). . . ذكره ابن الجزري في مشيخة الجنيد البمياني. . . (()

(،و)). . . وذكره ابن حبان في التابعين  لروايتو 49و))وذكره ابن أبي عاصم في اإلحياء (()
 .(50من ابن عباس رضي اهلل عنيم  ثم أعادىم في اتباع التابعين  . . . (()

 ثانيا: منيجو في تعقيب االقتباس من موارده.
 اإلشارة إلى الموارد

أشار السخاوي إلى موارده بصيغ مختمفة من غير االلتزام بمنيج وواضح ،إذ كان يذكر        
،إال انو يصعب معو تحديد أسماء  إلى كتابو وىو أمر شائع في تراجمو اإلشارةالمؤلف دون 

أحيانا، والسيما إذا كان لممؤلف مؤلفات عدة في موضوع واحد، منيم المؤلفات التي اعتمدىا 
(( الذي كان لديو عدد من كتب التراجم التي اعتمد عمييا السخاوي من خالل تعقيبو ي))الذىب

( ، و)). . . قال 56عمى نصوص كتابو مستعمال عبارة)). . . ذكره الذىبي.  . . (()
                          (  .                52الذىبي. .. (()
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وأيضا كان يقتصر عمى ذكر المؤلف أو المؤلف عمى مااشتير بو من غير ان           
يذكر اسمو كامال، اال انو كان يشذ عن ذلك في بعض األحيان، نحو قولو)). . . ذكره الولي 

شياب بن (  ،و)) فيما قالو ال54( ، و)) أبو سعد السمعاني. . . (()53العراقي. . . (()
( ، وقد تكون إشارتو لمصدره غير واضحة، نحو قولو)). . . وكذا أرخو 55حجي. . . (()

(  ،و)). . . 57(  ، و)) . . . وكذا ذكره الذىبي . . . (()56أبو حامد المطري. . . (()
(  ، إال إن مثل ىذه 59( ،و)). .. وكذا ابن أبي حاتم(()58وكذا قال النسائي. . . (()

 و بالنسبة لإلشارات األخرى في الكتاب.اإلشارات قميم
ونقل السخاوي نصوص في تراجم كتابو دون أن يذكر ليا مصدر معين،بل استعمل        

شارات غامضة ، منيا قولو: وقال غيره ) (  ، 66(  ، وغير واحد )60في ذلك ألفاظ عدة وا 
(  ، وزاد غيره 64( ، زاد بعضيم )63(  ، وذكره مسمم فييم )62وقال ابن ماكوال  وغيره. )

( ، ولم يقع عند 69( ، وغيرىم )68(،وغيره )67( ، وجماعة)66( ، وعده بعضيم )65)
( ، 73( ، فقال بعضيم )72(  ، قمبو بعضيم )76(  ، وفي الرواة عنو )70بعضيم )

( ، جماعة من المصنفين 76( ، قالو بعض الحفاظ )75( ، وقال غيره )74ووصفو الكاتب )
 ( .80( ، وذكره بعضيم )79الشيخ ) ( ، وقال78( ، وأرخ بعضيم )77)

( ، وكذا 82( ، وقد ذكره جماعة )86ونقل نصوصا بألفاظ منيا: وكذا من نسبتو )       
( ،واستعمل ألفاظ دون أن يذكر أسماء قائميا :  85( ، وكذا يروي )84( ، وكذا قالو )83)

قولو)). . . ( ، أو يشير إلى مصدره فقط، نحو 87( ، وبيذا يرد عمى القائل )86وكذا قال )
( ،و)). . . وكذا قال 89( ،و)) . . . وذكر جماعة. . . (()88قال صاحب الميزان. . . (()

( ، و)). . . وزاد بعضيم . 96( ، و)). . . وقال في االخر. . . (()90غير واحد. . . (()
( ،و)). . 94( ، و)). . . ذكره فييم. . . (()93( ، و)) . . . غير واحد. . . (()92. . (()

 ( .96( ، و)). . . زاد بعضيم فيو. . . (()95وقال بعضيم. . . ((). 
واتبع في إشارتو لممصدر طرق عدة، فإذا كان مشيورا  نسبة إلى صاحبو، نحو قولو       

( ،و)). . . ذكره الولي 97)). . . وابن خطيب الناصرية في ذيمو لتاريخ حمب. . . (()
. ذكره أبو القاسم بن الطحان في الغرباء. . .  ( ،و )) . .98العراقي في وفياتو. . . (()

( ،و))وذكره عمر بن شبة في 600( ،و)).. . أورده النجم بن فيد في معجمو. . . (()99(()
(  ،وذلك دون أن 602( ، و)) وكذا قال ابن يونس في وفاتو. . . (()606أخبار المدينة(()
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تاب المقصود من خالل معرفة يذكر العنوان الكامل ، وفي ىذه الحالة يسيل الوصول إلى الك
 أشير كتاب في التاريخ لكل من أولئك  العمماء والمؤرخين .

ونراه في بعض األحيان يشير إلى اسم الكتاب قبل مؤلفو من غير أن يذكر سبب اتجاىو ىذا 
( ،و)). . . وىو في الدرر 603، نحو قولو)). . . وذكر في . . . ضعفاء العقيمي. . . (()

( ، و)). . . وذكر 605(  ،و)). . . وفيات ابن العربي. . . (()604. . . (()الكامنة لشيخنا
 ( ،607( ،و)) . . . وفي طبقات ابن سعد. . . (()606في . . . ثقات ابن حبان. . . (()

( ،و)) . . . وقد ذكره في الضعفاء 608و)). . . وكذا ذكره في الصحابة الجعالي. . . (()
( ،واسم المصدر فقط، نحو قولو)). 660خاري. . . (()( ،و)) تاريخ الب609الحاكم . . . (()

( ،و)). . . تاريخ 662( ،و)). . . وىو في الميزان(()666. . وذكر في التيذيب. . . (()
( ، 664( ،واسم المؤلف فقط، نحو قولو)). . . وقال البخاري. . . (()663البخاري. . . (()

( ، 666بن بكار. . . (() ( ، و)). . . وقال الزبير665و)). . . وقال ابن حزم. . .(()
( ، و)). 668( ، و)) . . . وقال يعقوب بن شبة. . . (()667و)). . . قال شيخنا. . . (()

 ( .620( ،و)). . . ذكره الفاسي(()669. . وقال أبو الحسن القطان الفارسي. . . (()
وفي بعض االقتباسات يذكر الكتاب مختصرا لسبب أو آلخر،منيا قولو)). . . وألحقو       

( ،و)). . . 622من المدينة. . . (() -( ،و)). . . كما قالو ابن حيان626يخنا بالميزان(()ش
( ، و)) . . . قال الذىبي في ميزانو. . . 623واستدركو عمى تاريخ المقريزي. . . (()

( ، و)). . . والمزني في 625( ،و)). . . والقطب الحمبي في تاريخو. . . (()624(()
( ، و)). . . 627. وذكره ابن حبان في الضعفاء. . . (() ( ،و)). .626التيذيب. . . (()

 ( .628ذكره الفاسي في مكة. . . (()
وىي إشارة واضحة إلى حد ما ،انو كان حريصا في أن تكون اقتباسات فييا اإلشارات 
أكثر وضوحا عندما يذكر عنوان المصدر كامال ، نحو قولو )). . . ذكره الذىبي في تجريده، 

اإلصابة: لم أر لو ذكرا إال في تاريخ جمعة العباس بن محمد األندلسي وقال شيخنا في 
( ، و)). . . قال  في التيذيب 629لممعتصم بن صمادح ، فانو ابتدا بترجمة نبوية . . . (()

( ،و)). . . أخرجو عمر بن شبة في أخبار المدينة ، من طرق ابن إسحاق عن 630لمتميز(()
( ، و)). . . فيما قالو ابن 636بن مكتف الحارثي. . . (() عبد اهلل بن أبي بكر بن عبد اهلل

( ،ويشير 632ىشام، مما زاده عمي ابن إسحاق ، وتبعو ابن عبد البر ، قالو في اإلصابة(()
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إلى اسم المؤلف الواحد بطرق مختمفة، نحو قولو في نقمو من ابن عدي))... ابن عدي. . . 
( ،وابن شبة))عمر بن شبة. . . 634(  ، و)). . . الييثم بن عدي . . . (()633(()
( ، وابن قتيبة)). . . ابن قتيبة مسمم بن 636( ،و)). . . يعقوب بن شبة. . . (()635(()

( ، و)). . . الزبير بن بكار. . . 638(  ، و)). . . ابن قتيبة. . . (()637قتيبة. . . (()
( 646(()( ،والطبري)). . . والبن جرير. . . 640( ،و)). . . ابن بكار. . . (()639(()

( ، و)). . . 643( ،و)). . . أبو جعفر الطبري. . . (()642،و)). . . الطبري. . . (()
( ، والحاكم )). . . والحاكم ابو احمد . . . 644أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. . . (()

( ، و)). . . ابن 646( ،وابن رافع)). . . معاذ بن رفاعة بن رافع . . . (()645(()
( ، و)). . . ابن حجر . . . 648). . . شيخنا. . . (()( ،وابن حجر)647رافع(()

. 
كما أشار إلى عنوان الكتاب الواحد بطرق مختمفة ، نحو قولو)). . .وذكره ابن زبالة        

( ،و)). . . وذكره مسمم في الطبقة األولى من 650في عمماء المدينة . . . (()
( 652حاق ممن شيد بدرا . . . (()( ،و)) ذكره موسى بن عقبة  وابن إس656المدنين(()

( ،و)). . . وقد ذكره ابن أبي عاصم في الصحابة 653،و)) قالو ابن حبان في ثانية ثقاتو(()
( ، و)) وذكره البخاري في التاريخ األوسط في فصل من 654من أصل حديث أرسمو. . . (()

مصدر ، نحو ( ،أو فقط يشير إلى مكانو في ال655مات بين السبعين إلى الثمانين. . . (()
( ،أو سمسمة المصادر التي نقل منيا، نحو قولو)). . . 656قولو)). . . في أول اإلصابة(()

( ،أو يحدد 657ذكره ابن حبان في الثقات تبعا لمبخاري في إحدى الروايات فيو. . . (()
موقعو في الترجمة التي ورد فييا، نحو قولو)). . . وكذا قال ابن حبان في ترجمة صيفي بن 

 (  .658ب. . . (()صيي
 مدى التزامو في تعقيبو تحديد مواضع االقتباس

لم يكتف السخاوي في تعقيباتو باإلشارة إلى مصادر معموماتو ، بل حرص في عدد 
مم نيا عمى اإلشارة إلى مواضع تمك النقول من تمك المصادر ، غير إنيا كانت قميمة، نحو 

( ، و)). . . حكاه أبو موسى 659المديني . . . (()قولو عند نقمو من المديني)) . . قال ابن 
( ، وأحيانا يجعل إشارتو إلى مواضع نقولو أكثر دقة في الحالتين 660المديني وغيره. . . (()

المتين نقل فييما من الذىبي ، نحو قولو)). . . وذكره الذىبي في اليمزة عمى آخره عن محمة، 
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( ، و)). . . قال الذىبي في الميزان. 666م(()اذ محمة من جية الترتيب أن يكون قبل إبراىي
()) . .662. ) 

 االقتباس غير المباشر.
اعتمد في اغمب تعقيباتو عمى نقولو أسموب النقل غير المباشر ، كما دلت عمى ذلك 
عبارات النقل التي استعمميا من خالل موازنتنا لنصوصو المنقولة نجده يستعمل أسموبا يمكن 

لنقل غير المباشر ، إذ كان يعتمد عمى مصدر معين عن طريق ان نسميو االقتباس أو ا
مصدر آخر وىو أمر متداول عند قدامى المؤرخين ولعل صعوبة الحصول عمى بعض 
المصادر يدفعيم إلى اعتماد تمك الطريقة ، نحو قولو )). . .  وقال أبو حاتم . . . وىو في 

( ، و)). . . 664و عند مسمم. . . (()( ، و)). . . قال ابن عبد البر. . . وى663الميزان(()
( ، و)). . . وكذا 665نقمو الفاسي عن شيخو السيد عبد الرحمن بن أبي الخير الفاسي(()

( ، و)). . . وقد رأيت بخطو. . . 666ذكره ابن حبان في ثالثة ثقاتو، وقال الدارقطني(()
مروي من وىو  ( ،و)). . . وقد عمق البخاري في صحيحة عن تيم الداري خبرا،667(()

( ،و)). . . قال النووي نقال  عن جامع الخطيب . . . 668طريق ىذا ، كما أفاده شيخنا(()
يمكن مالحظتو عمى تمك التعقيبات لنصوصو يعد قميال قياسا باالتجاه  ( ، إال إن م669(()

 العام لديو وىو النقل المباشر.
 بداية االقتباس ونيايتو.

عند إشارتو إلى بداية النقل من مصادره بعض األلفاظ  استعمل السخاوي في تعقيباتو        
،نحو)) ذكر، كذا ذكر، قال ، كذا قال ، كذا قيل، روى، نقل((، لكن ))قال(( المفظ األكثر 
استعماال عنده من المؤرخين في إشارة الى نقميم  المباشر من المصدر الذي يمي ذلك المفظ ، 

( ،و)). . . 676،)). . . قال ابو حاتم. . . (()( 670نحو قولو)). . . قال الذىبي. . . (()
( ،و)). . . قال الفاسي. . 673( ،و)) . . . قال ابن سعد. . . (()672قال االزدي. . . (()

( ،و)). . . ذكره الرافعي. . . 675( ،و)). . . قال ابن القطان . . . (()674. (()
حبان. . .  ( ،و)). . . قالو ابن677( ، و)). . . ذكره ابن صالح. . . (()676(()
( ،و)). . . رواه أبو بكر  النيسابوري. . 679( ، و)). . . قالو ابن فرحون. . . (()678(()

(  ،و)). . . ولو ذكر في ابن 686( ، و)). . . وكذا قال احمد. . . (()680. (()
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( ،و)). . . ثم قال 683( ،و)). . . ونقل القطب الحمبي. . . (()682مانع(()
 (.684السمعاني(()
فضال عن ذلك فانو اتبع من خالل تعقيباتو إنياء نقمو لمنصوص أساليب عدة              

( ، و)). . . قول 685منيا ، ذكر اسم المؤلف فقط،نحو قولو))... . . قالو ابن صالح(()
( ، و)). . . قالو 688( ، و))قالو شيخنا(()687( ،و)). . . وقال شيخنا(()686الزىري(()
( ،او يشير إلى اسم المصدر فقط ، نحو 690(()( ،و)). . . قال ابن موسى 689العجمي(()

( ، و)). . . وىو 692( ، و)). . . وىو في الميزان(()696قولو)). . . وذكر في التيذيب(()
( ، أو يشير في تعقيبو إلى اسم صاحب المصدر نفسو ، نحو قولو)). 693في درر شيخنا(()

ي رابعة تابعي ( ،و)) . . . ذكره مسمم ف694. . قالو ابن حبان في ثالثة ثقاتو(()
( ،و)). . . قالو شيخنا في 696( ،و)). . . قالو شيخنا في اإلصابة(()695(()نالمدنيي
 ( .697درره(()
وينوه في تعقيبو فيما إذا اجتمع لديو أكثر من مصدر اعتمد عميو في نقل         

( ،أو 698مروياتو،نحو قولو)). . . ترجمو الفاسي في مكة وترجمتو في الضوء الالمع(()
( ،و)) . . . وذكره 699معروفين عنده،نحو قولو )). . . وقد ترجمو جماعة. . . (() غير

( ،و)). . . وذكر في التيذيب وتاريخ البخاري 200البخاري وابن أبي حاتم وغيرىما(()
( ،ويؤيد أو يثبت صحة روايتو ودقتيا من مصدرىا     206والخطيب وابن أبي حاتم وغيرىم(()

( ،و))... 202و   ، نحو قولو و)).. . وطول الفاسي  ترجمتو(()الذي اعتمد عميو في تعقيب
( ، و)). . . وىو عند الفاسي باختصار عن 203واقتصر الذىبي عمى ماقدمتو(()

( ، و)). . . وتتبعت 205( ،و))... وتبعو الفاسي في تاريخو بدون مزيد(()204ىذا(()
 (.206الفاسي في ذكره ىنا لكونو ذكره في تاريخ مكة(()

 ي االقتباس عند التعقيب.مدى دقتو ف
حرص السخاوي في كتابو)) التحفة المطيفة((عمى تقديم معمومات دقيقة ووافية                

عن مترجميو من خالل التعقيب عمى تراجميم ، واخذ ذلك الحرص طرقا مختمفة منيا 
د بن اىتماميم بضبط أسمائيم المشكمة مما يزيد إشكاليا، نحو قولو)) محمد بن أبي حمي

إبراىيم األنصاري: الزرفي، المدني ، الضرير، وىو الذي يقال لو  : حماد بن ابي حميد. . . 
( ،و))محمد بن سعد بن ابي وقاص مالك، أبو القاسم القرشي الزىري المدني: اخو 207(()
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( ،و))محمد بن سعيد بن ابي بكر بن تقي الدين محمد بن عمي بن 208عمر وغيره . . . (()
( ،و))محمد بن سميمان بن عبد اهلل بن سميمان  209احمد ة،وىذا اكبر. . . (()صالح : اخو 

بن عمي بن عبد اهلل بن عباس،فذاك عم ابي ىذا ، وال بمحمد  بن سميمان  بن عبد اهلل بن 
محمد بن إبراىيم بن محمد بن عمي بن عبد اهلل بن عباس الزيني ، فذاك كان والي مكة 

( ،و))محمد بن الشماع: واسم ابيو بدر الدين 260ين. . . (()خاصة سنة بضع وأربعين ومائت
( ،ومنيا أيضا اىتمامو  266لو ذكر في البدر حسن، وليس ىو بالمجد بن الشماع. . . (()

بضبط األسماء الغريبة واأللفاظ بالحروف، نحو قولو))محمد بن عبد اهلل  بن زكريا اليمني 
( ،و))محمد بن عبد 262وألف ونون. . . (()البعداني: بباء موحدة وعين ودال ميممتين ، 

( 263الرحمن بن مجبر: بضم الميم ثم الجيم مشددة مفتوحة لكونو كأوقع فتكسر. . . (()
،مشيرا في تعقبو صراحة الى شكو في بعض الروايات ومدى صحتيا بالنسبة إليو،نحو قولو 

بن عبد القادر بن  ))محمد بن عبد اهلل بن عبد القادر : النجم السكاكيني ، صوابو محمد
( ،)) محمد بن عبد اهلل بن عتيك األنصاري األوسي:وقال بعضيم 264عمرو. . . (()

( ،و))محمد بن عبد العزيز بن عبد السالم بن محمد : الشمس 265السممي المدني. . . (()
(، ويعقب في صحة 266، وربما لقب المحب ، أبو عبد اهلل وأبو الفتح بن العزيز. . . (()

قول عندما لم يكن متأكدا، فانو يشير الى ذلك مستعمال بعض العبارات واأللفاظ النص المن
الدالة عمى ذلك،منيا شكو وعدم ثقتو في بعض الروايات أو النصوص المنقولة، نحو قولو : 

( ،وكذا 220( ، لذا نسبو)269(  ، ممن ذكره )268( ،وكما قال )267كما قال )
( 225( ، وكذا ىو)224وذكره)( ، 223( ، لكن قال)222(  ، وكذا قال)226ذكره)

( 230( ، وىكذا ذكره)229( ، وكان يذكر)228( ،كما ذكره)227( ،ىكذا قرأت)226،وذكر)
 (.232( ، ولو ذكر)236،وكذا قال غير واحد)

ودلت المالحظة في التعقيب عمى نصوص الكتاب من خالل موارد الكتاب التي اعتمد     
( ،ويعود 233منيم: ابن حبان)عمييا انو نقل منيا من المؤرخين نقال أكثر نسبة من غيره 

 سبب ىذا انو عده حجة فيما ينقمو لما يورده.
ونص في طريقتو عمى التعقيب بالنقل الحرفي في كثير من المواضع ، نحو قولو)). . .      

( ،و)). . . 235( ،و)) قرأت بخط الذىبي. . . (()234قالو ابن حبان في ثقاتو أيضا(()
(، و)). . . والصواب مع ابن منده ،كما نرى ، إال 236رأيت بخط الرضا الشاطبي. . . (()
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( ، و)). . . وقال ابو 237قولو "رافع بن ظييرة" فالصواب"ظيير بن رافع"، واهلل اعمم(()
في ترجمة إبراىيم بن الحسين بن طاىر بن يحيى بن الحسن بن جعفر ىذا –القاسم الطحان 

. . قال ابن صالح : وصاحب ( ، و)). 238سمعتو يقول : سمعت. . . يقول  . . . (() –
( ، و)). . . كما في مسند قتادة بن النعمان ، مسند 239الترجمة أكبرىم، ظنا(()

 (.240احمد(()
 مدى استقصائو في تعقب موارده

حرص السخاوي في تعقيب موارده عمى نقل المعمومات الخاصة بحدث معين أو ترجمة ما 
ق معمومات كتابو )) التحفة المطيفة((، من أكثر من مصدر وذلك انطالقا من منيجو في توثي

وىناك الكثير من األمثمة عمى ذلك ، نحو قولو)). . . ذكره مسمم في الطبقة األولى من أىل 
( ،و)). . . وذكره ابن حبان في ثالثة 246المدينة، وابن حبان في الثقات والمدنين. . . (()

( 242ابن العديم في حمب. . . (()ثقاتو والذىبي في ميزانو، وابن عساكر في تاريخ دمشق، و 
( ، و)). . . وىو  في أول اإلصابة ، 243،و)). . . وذكر في التيذيب وثاني اإلصابة(()

( ، و)). . . وىو في التيذيب وأول اإلصابة  وتاريخ حمب البن 244وتاريخ مكة لمفاسي(()
نا في ( ، او انو موجود في مصدر آخر لنفس المؤلف، نحو قولو))ذكره شيخ245العديم(()

( ، أو يرجع إلى أكثر من كتاب 246األنباء وأغفمو من الدرر وىي في تاريخي المحيط(()
لنفس االتجاه المنيجي، نحو قولو))ذكر ذلك ابن حجر في اإلصابة، وىو في 

( ، و)). . . وىو في التيذيب، وأول اإلصابة ، وتاريخ حمب البن 247التيذيب(()
 ( .248العديم(()

 المنيجية عمى موارده من خالل تعقيباتو ثالثا : بعض المالحظات
كان لمسخاوي في كتابو )) التحفة المطيفة(( بعض المالحظات المنيجية عمى موارده 
من خالل تعقيبو عمييا أخذت اتجاىات مختمفة حسب ورودىا في تراجمو بشكل مباشر أو 

الترجمة سواء  غير ذلك مستعمال ألفاظ وعبارات دالة ، ففي بعض التراجم يصف في موارده 
( 256( ،مطوال)250( ، وطولتو )249كانت طويمة أو مختصرة، نحو قولو : مطولة )

( ، 256( ، طول وبالغ)255( ،وطول)254( ،ومطوال)253( ،بأطول)252،ومطولة)
( ،وأحيانا يشير إلى طول ترجمتو في أكثر من مصدر، 258( ،تحتمل البسط)257ابسط)

( ، ويشير الى حجم 259ة ،وغيرىما(()نحو قولو)). . . وترجمتو طويمة في التيذيب واإلصاب
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الترجمة من حيث الطول، نحو قولو)). . ز وأطال الفاسي في أخباره . . . بحيث جاءت 
 ( .260ترجمتو في نحو كراسين  فأزيد ، وبسطتيا في الضوء الالمع. . . (()

وألجل الدقة في منيجو يعقب عمى الرواية في المصدر والجزء الذي وردت فيو ، نحو     
ولو)). . . وقد قال  البخاري في ترجمة محمد بن عمر بن عمي بن ابي طالب في تاريخو. . ق

( ،و)) . . . ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، ىذه الترجمة منقولو من مختصره 266. (()
( ، و)). . . 263( ،و)). . . لكن أورد لو الخطيب من رواية. . . (()262لمذىبي. . . (()

( ،و)). . . وذكره االبخاري في فصل من مات  من 264رجمة. . . (()قالو ابن فرحون في ت
 ( .265الخمسين إلى الستين ومائة(()

وعندما يكون غير متأكد من صحة الكالم المنقول من المورد فانو يستعمل بعض 
( ، وكذا 268( ،وكذا وصف)267( ،كما قالو)266كما)-الصيغ في التعقيب منيا: كان

( ،كما 273( ، ولكن قد ذكره)272( ، فيما قالو)276ن)( ، زعم إ270( ،أورد لو)269رايتو)
( ،وىناك من التراجم التي أوردىا من 276( ، ىكذا ذكره)275( ، وكذا أرخو)274ذكره غيره)

( ،ويعقب  في ذلك إلى ورودىا في 277غير إحالة إلى مصدر ولم يشر إلى سبب ذلك )
( ،و)). . 278مصادر أخرى من غير زيادات ، نحو قولو)). . . ذكره ابن صالح مجردا(()

(  ،وعند تكرار المصدر نفسو ينبو إلى ذلك بتعقيب دال عمى ذلك، 279ولم يعقب لو ذكرا(()
( ،وفي بعض األحيان يعقب عمى بعض 280نحو قولو)). . . قالو ابن صالح مجردا(()

لمصادر بألفاظ منيا))قمت((، نحو قولو)). . . وأشار إلى  إن العيني أرخو فييا،قمت 
( ، أو غير متأكد ، نحو قولو)). . . وأرخو في األنباء سنة ست 286والصواب األول(()

( ، ويذكره مجردا من غير معمومات من احد 282وثمانين  وسبعمائة واهلل يعمم  الصواب(()
( ، كتبتو 283المصادر لعدم توافرىا لسبب أو آلخر ولم يعمق عمى ذلك، نحو قولو: مجردا)

( ، 288( ،وكذا قال)287( ، وكذا)286( ، وقع الغمط)285( ،وذكره ىكذا)284تخمينا)
( ، ولو 292( ،كما أوضحو)296( ، وىو كما قال)290( ، وزاد غيره)289وقال غيره )

 ( .293ذكر)
ويشير إلى تكرار وروده في مصدر من المصادر مستعمال ألفاظ دالة عمى ذلك    

( ، وينبو أيضا في 294منيا))أيضا((، نحو قولو)). . . قالو ابن حبان في ثقاتو أيضا(()
بو بان الترجمة سترد في مصدر آخر ، نحو قولو )). . . كما سيأتي في ترجمة السراج تعقي
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( ،ويصحح إذا ورد إشكال ما في مصدر، نحو قولو)). . . وىكذا 295الدمنيوري . . . (()
 ( ، وفي بعض المرات ال296وقع  في المعجم األوسط لمطبراني، وكان الصواب. . . (()

عمييا في نياية الترجمة مستعيضا عنيا بألفاظ وعبارات عائمة  يشير إلى المصادر التي اعتمد
( 299( ، ونسبو بعضيم)298( ، وقال غيره)297،نحو قولو: وذكره بعضيم) دالة عمييا
( ، ويعقب عمى الخطأ الذي وقع فيو ناسخ احد 306( ،وعده بعضيم)300،وآخرون)

،نحو قولو)). . .  ودقيقة ةو وحرصو في أن تكون روايتو موثوقالمصادر وىذا دليل عمى دقت
ذكره غير واحد من العمماء ، منيم : ابن عبد البر الذي نسب اليو  فيو إنما قتل ببدر عمى ما

( ، وفي بعض األحيان يشير الى 302استشياده بأحد مما سببو غمط ناسخ االستيعاب(()
( ، 303مصادر ترجمتو من خالل بعض العبارات  والصيغ منيا: نحو قولو تخمينا)

( ،ويصحح عمى بعض موار د تراجمو 307( ، كتبتو)306( ، ذكرتو)305( ،ظنا)304ذا)ىك
( ، 366( ، فقد صحف)360( ، وما أثبتناه اصح)309( ، محرفا)308،نحو قولو: فقد وىم)

( ،وينبو 362ويورد في تعقيبو تكرار ورود الرواية من مصدر آخر، نحو قولو: وأوضح ذلك)
، نحو قولو)). . . وذكره الذىبي  في حال حصول تغير ما عمى مصدر من مصادر ترجمتو

( 363في اليمزة لكن آخره عن محمو، إذ محمو من جية الترتيب يكون قبل ابن إبراىيم(()
،ويورد أصل الترجمة في احد المصادر عند اإلحالة وذلك لدقتو، نحو قولو)). . . فالو شيخنا 

آخر، نحو  ( ، وتكرار الترجمة من مصدر364في لسانو،واصل الترجمة في الميزان(()
( ، 365قولو)). . . وكذا  أعاده ابن مندة في ترجمة أبي حسن عمى الصواب . . . (()

وعندما يكون غير متأكد من ورود الترجمة في احد المصدرين ينبو الى ذلك بتعقيب مستعمال 
( ،أو عكس ذلك يؤكد الرواية 366ألفاظ منيا ))أو((،نحو قولو)). . . في الميزان أو لسانو(()

د المصادر مستعمال لفظ))وجزم((، نحو قولو)). . . وجزم بذلك ابن الحذاء في رجال في اح
( ،وعدد المواضع التي ورد فييا نص روايتو لمصدر واحد، نحو قولو)) 367الموطأ. . . (()

 ( .368. . وىو في الميزان في موضعين(()
 النتائج

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 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)6693 ) 
 

التعقيبات التي  قام بيا   ضمن تراجم كتابة ىذا مستعمال دت فييا مروياتو و النصوص التي ور 
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، 

متضمنة آراءه ومن  الذي سار عميو في تغطية ىذا الموضوعفنراه سار عمى نفس النيج 
ضمنيا تمك التي أشار إلييا في مختمف اتجاىاتيا وسياقاتيا  المنيجية التي وردت في تمك 

إذ جاءت كل واحدة منيا عمى نيج معين كشف منيا الدوافع والعوامل التي وجدت في  التراجم
نقل منيا، أو ينقل عبارة لديو نوع من الشك  نقمو من احد المصادر التي منيا ما تراجمو،

تجاىيا مستعمال ألفاظا 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 

لذا نجده  اتبع  حيان.،ويؤكد صحتيا من خالل معموماتو أو ينفييا في بعض األ التي ترده
منيجا قائما عمى عرض وتحميل موارده من خالل اقتباساتو لنصوصو والتعقيب عمييا بكل 
دقة وىذا منيجو يعكس اىتمامو العام بالتراجم اذ حرص عمى إيرادىا بأدق تفاصيميا وأوسع 
ة المعمومات عنيا،إذ عرضيا بطرق عدة وربطيا بشكل متداخل مع النصوص األخرى الخاص

بالتراجم سواء كانت طويمة أو مختصره ، وحاول قدر اإلمكان ربط موارده بشكل مباشر مع 
األحداث التي كانت متداخمة في الترجمة وعرضيا بأسموب متنوع في اقتباساتو وتعقيبو عمى 
تمك االقتباسات إلظيار أىميتيا وأثرىا الفني في ىذا الموضوع اذ جاءت كل واحدة منيا عمى 

كشف من خالليا عمى الدوافع والعوامل التي وجدت في تراجمو، وتكمن أىمية  نيج معين
منيجو في التعقيب عمى االقتباس من خالل اإلشارة إلى الموارد ومدى التزامو في تحديد 
مواضع االقتباس أو النقول بأسموب دقيق ،ونوع االقتباس الذي اعتمده سواء كان مباشر أو 

ذلك عند التعقيب،وكان لو اتجاىات عدة في إيضاح طرق نقمو غير ذلك،وىل كان دقيقا في 
 واقتباسو من خالل تعقيبو عمى النصوص والمصادر التي أوردىا .  

 االحاالت
 
 

                                                 

؛ابن طولون: 8/2السخاوي: الضوء الالمع ألىل القرن التاسع، )بيروت، مكتبة دار الحياة، د.ت(،   - 6))
مصطفى )القاىرة، ىـ(، مفاكية الخالن في حوادث الزمان، تحقيق محمد 953شمس الدين محمد )ت 

ىـ(، الكواكب 6066؛الغزي: الشيخ نجم الدين )ت678ىـ(، ص 6386المؤسسة العامة لمطباعة والنشر، 
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م(، 6945السائرة بأعيان المائة العاشرة، حققو وضبطو جبرائيل سميمان جبور )بيروت، األمير كانيو، 
6/53-54.   
ىـ(. نظم العقيان في 966الكمال جالل الدين )ت ؛السيوطي: عبد الرحمن بن  2/8السخاوي: م.ن،   -( 2)

؛ابن إياس: أبو 652م(، ص 6927أعيان األعيان، حرره الدكتور فيميب حتي )بيروت، المكتبة العممية، 
ىـ(، بدائع الزىور في وقائع الدىور، )القاىرة، بوالق،  930البركات محمد بن احمد بن إياس الحنفي )ت

لحسنات محمد بن عبد الحي بن الحافظ محمد بن عبد الحميم بن محمد أمين ؛المكنوي: أبو ا 3/366د.ت(، 
ىـ(، الفوائد البيية في تراجم الحنفية، عني بتصحيحو وتعميق الزوائد عميو السيد محمد بدر الدين 6304)ت 

 .2ىامش رقم  38أبو فراس النعساني )بيروت، دار المعرفة، د.ت(، ص 
ىـ(. نظم العقيان في 966طي: عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين )ت ؛السيو  2/8السخاوي: م.ن،  - 2))

؛ابن إياس: أبو 652م(، ص 6927أعيان األعيان، حرره الدكتور فيميب حتي )بيروت، المكتبة العممية، 
ىـ(، بدائع الزىور في وقائع الدىور، )القاىرة، بوالق،  930البركات محمد بن احمد بن إياس الحنفي )ت

؛المكنوي: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن الحافظ محمد بن عبد الحميم بن محمد أمين  3/366د.ت(، 
ىـ(، الفوائد البيية في تراجم الحنفية، عني بتصحيحو وتعميق الزوائد عميو السيد محمد بدر الدين 6304)ت 

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

 .252المثنى، د.ت(، ص
 .8/60السخاوي: الضوء الالمع، 4) -)
 .8/60م.ن، 5) - )
ىـ(، السموك لمعرفة دول المموك، تصحيح محمد 845المقريزي: تقي الدين احمد بن عمي )ت 6) - )

 .357-3/355م(، 6957)القاىرة، لجنة التأليف والترجمة،  2طمصطفى زيادة، 
   .8/36السخاوي: م.ن، 7) -)
 .8/60م.ن: 8) - )
و الذيل عمى رفع اإلصر أو بغية العمماء والرواء، تحقيق جودة ىالل واألستاذ محمد 8/272م.ن:   -(9)

 .6ىامش رقم  300ة، د.ت(، صمحمود صبيح وعمي البجاوي، )القاىرة، الدار المصرية لمتأليف والترجم
 
 .256/ 60م.ن:  - 60))
 .256/ 60م.ن:  -66))
 .276/ 4م.ن: 62) -)
 .276/ 4م.ن:  -63))
 .276/ 4م.ن: 64) -)
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 .6/2م.ن:  -65))
أبي المكارم عبد الكبير بن القطب الشيير الشيخ أبي المفاخر محمد الحسني اإلدريسي   الكتاني: -66))

بات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسمسالت، )القاىرة، الجديدة، ىـ(، فيرس الفيارس واإلث345)ت
 .2/989ىـ(، 6347

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

 .72-67م.ن: ص ص 68) -)
 .74-72م.ن: ص ص  -69))
ىـ(،المصباح المنير غريب الشرح الكبير،تحقيق 772الفيومي:احمد بن محمد بن عمي المقري)ت 20)  -)

 .4/469)القاىرة،دار المعارف(،2عبد العظيم الشناوي،ط
ىـ(،لسان العرب)بيروت،دار 776ابن منظور:محمد بن مكرم بن عمي أبو الفضل جمال الدين)ت - 26))

 .6/665ىـ(،4646صادر،
 .268، 267، 6/683لتحفة المطيفة، السخاوي : ا - 22))
 .2/308م.ن،  -23))
 .6/66م.ن،  -24))
 .6/34م.ن، -25))
 .6/660م.ن، -26))
 .6/296م.ن، -27))
 .2/27م.ن، -28))
 .226، 2/647م.ن، -29))
 .2/624م.ن، -30))
 .2/5م.ن، -36))
 .6/266م.ن، -32))
 .2/634م.ن، -33))
 .2/387م.ن، -34))
 .6/658م.ن، -35))
 .2/290م.ن، -36))
 .6/642م.ن، -37))
 .2/660م.ن، -38))
 .2/456م.ن، -39))



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)6696 ) 
 

                                                                                                                                        

 .6/693م.ن، -40))
 .6/695م.ن، -46))
 .2/77م.ن، -42))
 .6/642م.ن، -43))
 .2/77م.ن، -44))
 .2/300م.ن، -45))
 .6/226م.ن، -46))
 .6/296م.ن، -47))
 .6/626م.ن، -48))
 .6/436م.ن، -49))
 .6/682م.ن، -50))
 .6/66م.ن، -56))
 .376، 6/76م.ن، -52))
 .6/660م.ن، -53))
 .6/625م.ن، -54))
 .6/634م.ن، -55))
 .6/666م.ن، -56))
 .6/640م.ن، -57))
 .6/276م.ن، -58))
 .6/666م.ن، -59))
 .6/683م.ن، -60))
 .6/688م.ن، -66))
 .6/689م.ن، -62))
 .6/696م.ن، -63))
 .6/266م.ن، -64))
 .455، 6/264م.ن، -65))
 .6/226م.ن، -66))

 .6/258م.ن، -67)
 .269،  6/258م.ن، -68))
 .6/306م.ن، -69))
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 .6/267م.ن، -70))
 .6/269م.ن، -76))
 .6/277م.ن، -72))
 .6/278م.ن، -73))
 .6/285م.ن، -74))
 .366، 6/299م.ن، -75))
 .434، 6/368م.ن، -76))
 .6/378م.ن، -77))
 .6/453م.ن، -78))
 .6/466م.ن، -79))
 .6/463م.ن، -80))
 .2/3م.ن، -86))
 .2/5م.ن، -82))
 .608، 96، 70، 2/56م.ن، -83))
 .2/7م.ن، -84))
 .2/66م.ن، -85))
 .2/39م.ن، -86))
 .2/46م.ن، -87))
 .2/52م.ن، -88))
 .2/646م.ن، -89))
 .2/647،226م.ن، -90))
 .2/690م.ن، -96))
 .2/369م.ن، -92))
 .375، 2/348م.ن، -93))
 .2/349م.ن، -94))
 .2/389،395م.ن، -95))
 .2/394م.ن، -96))
 .6/72م.ن، -97))
 .6/660م.ن، -98))
 .6/653م.ن، -99))
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 .6/639م.ن، -600))
 .6/653م.ن، -606))
 .6/356م.ن، -602))
 .2/46م.ن، -603))
 .2/75م.ن، -604))
 .2/79م.ن، -605))
 .2/85م.ن، -606))
 .2/600م.ن، -607))
 .2/624م.ن، -608))
 .2/333م.ن، -609))
 .  2/536،569م.ن، -660))
 .2/262م.ن، -666))
 .2/355م.ن، -662))
 .2/495م.ن، -663))
 .2/376م.ن، -664))
 .2/376م.ن، -665))
 .2/385م.ن، -666))
 .462، 2/386م.ن، -667))
 .2/392م.ن، -668))
 .2/403م.ن، -669))
 .2/467م.ن، -620))
 .6/59م.ن، -626))
 .6/60م.ن، -622))
 .6/63م.ن، -623))
 .6/73م.ن، -624))
 .6/74م.ن، -625))
 .6/75م.ن، -626))
 .6/80م.ن، -627))
 .6/609م.ن، -628))
 .6/676م.ن، -629))
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 .6/679م.ن، -630))
 .6/696م.ن، -636))
 .6/202م.ن، -632))
 .347، 364، 309/ 6م.ن، -633))
 .6/305م.ن، -634))
 .2/685، 6/356م.ن، -635))
 .6/476م.ن، -636))
 .6/308م.ن، -637))
 .6/365م.ن، -638))
 .399، 6/390م.ن، -639))
 .6/463م.ن، -640))
 .6/305م.ن، -(646)
 .6/390م.ن، -642))
 .2/33م.ن، -643))
 .2/245م.ن، -644))
 .373، 6/372م.ن، -645))
 .6/399م.ن، -646))
 .6/340م.ن، -647))
 .6/270م.ن، -648))
 .380، 6/377م.ن، -649))
 .2/3م.ن، -650))
 .2/4م.ن، -656))
 .2/9م.ن، -652))
 .2/22م.ن، -653))
 .2/48م.ن، -654))
 .2/50م.ن، -655))
 .2/64م.ن، -656))
 .2/66م.ن، -657))
 .2/666م.ن، -658))
 .2/636م.ن،  -659))
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 .2/639م.ن، -660))
 .2/657م.ن، -666))
 .2/666م.ن، -662))
 .2/205م.ن، -663))
 .2/206م.ن، -664))
 .2/267م.ن، -665))
 .2/222م.ن، -666))
 .2/240م.ن، -667))
 .2/229م.ن، -668))
 .2/286م.ن، -669))
 .2/245م.ن، -670))
 .2/246م.ن،  -676))
 .2/247م.ن، -672))
 .2/247م.ن، -673))
 .2/249م.ن، -(674)
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