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 هـ(4031النتاجاث العلميت واألدبيت يف كتاب الفىائذ البهيت للكنىي)ث
 دراست حتليليت                                 

 األستارة الذكتىرة فاطمت زبار عنيسان                    

 مركس إحياء الرتاث العلمي العربي   -جامعت بغذاد           
 املستخلص                                       

تيدؼ ىذه الدراسة الموسومة بػ )) النتاجات العممية  واألدبية في كتاب الفوائد         
المكنوي ىػ"/دراسة تحميمية((،إلى الكشف عف حياة ومؤلفات وعممية 4637البيية لمكنوي"ت

ومنيجو في ىذا الكتاب ،وتأتي   أىمية الموضوع مف كوف المكنوي واحدا مف المفكريف الذيف 
نبغوا في محاالت عدة كالحديث والفقو والتاريخ وغيرىا مف العموـ،وكاف لكتابو ىذا أىمية في 
ـ التاريخ اإلسالمي  مف كونو خاصا بالسير والتراجـ ومف اشتر مؤلفاتو فيو جامع لمتراج

لطبقة مف أعياف عصره ،ومف ىنا فاف دراسة ىذا االتجاه كاف لو مشاركة في البناء التاريخي 
والفكري لمنيج الكتاب والسيما انو مصنفات تراجمو بشكل دقيق ومفصل نوعا ما،وىذا يمثل 
حقيقة تاريخية ميمة ليا أثرىا لممشاركة في دراسة الحياة الفكرية في ىذا العصر الذي برز فيو 

 لعديد مف العمماء والمؤلفيف في شتى فروع العمـ والمعرفة. ا
 

Abstract 
This study tagged aimed b ((scientific and literary productions in the 

book benefits Gorgeous for conway"T. 1304 e" / analytical study)), to 
reveal the life and writings and scientific Allknua and approach in this 
book, and the importance of the subject from the fact that Allknua one 
of the thinkers who Nbgua in Mhalat several Kalhadit and 
jurisprudence, history and other sciences, and had a book of this 
importance in Islamic history of being a special walk and translations 
and buy his books is inclusive of translations of a layer of notables of 
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his time, here it is, the study of this trend has had a post in the 
historical and intellectual construction of curriculum writers, especially 
that he works his translations are careful and detailed somewhat, and 
this represents an important historical fact have an impact to 
participate in the study of intellectual life in this era in which it 
emerged many scientists and authors in various branches of science 
and knowledge. 

 
 :المبحث األول: السيرة والمكانة العلمية

 :اسمو
عبد الحي دمحم بف عبد الحميـ بف أميف هللا بف دمحم اكبر بف احمد أبي الرحـ بف دمحم بف    

يعقوب بف عبد العزيز بف دمحم بف الشيخ الشيير قطب الديف األنصاري السيالوي المكنوي 
اشتير بيا ىي أبو الحسنات التي كناه بيا والده ،كما يقوؿ عف  (،وكنيتو التي4اليندي)

 (.5نفسو)). . . كناني بو والدي بعد بموغي. .  . (()
 :والدتو
ولد في بمدة ))باندا(( في السادس والعشريف مف ذي القعدة يوـ الثالثاء مف السنة     

 (.6الرابعة والستيف بعد األلف والمائتيف)
 :نشأتو
في بيت والده دمحم بف عبد الحميـ صاحب التصانيف الشييرة والمكانة  نشأ المكنوي    

العممية والدينية المعروفة ،كما يقوؿ عنو)). . . الذي كاف يفتخر بوجوده أفاضل اليند والعرب 
والعجـ،ويستند بو أماثل العالـ،الفائق عمى أقرانو وسابقيو في حسف التدريس والتأليف ،البارع 

(، وتمقى تربية دينية قائمة 7صره ومف سبقو في قبوؿ التصنيف. . . (()السابق عمى أىل ع
عمى أساس التعمـ واالكتساب لمختمف العموـ والمعارؼ،ويظير إف أوالد ىذا البيت كانوا 
يوجيوف منذ نعومة أظفارىـ لمثل ىذا االتجاه،وذلؾ عف طريق مالزمة األبناء آلبائيـ ،وىذا 

مقى عمومو األولى عمى يد والده الذي كاف مدرسا في بمدتو تماما ماعرؼ بو المكنوي،إذ ت
(، لذا نجده حفظ القراف وىو صغير ،نحو 8))باندا(( في مدرسة النواب ذي الفقار الدولة)
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(.وفي 9قولو)). . . وشرعت مف سف خمس بحفظ القراف وفرغت منو بسف عشر. . . (()
اء  بمده وشيوخ عصره فقد ع الخط إذ إثناء حفظو لمقراف الكريـ تمقى العمـ عمى أيدي عمم

 (.:ادخمو والده المكتب آنذاؾ)
لذا فاف الطابع الديني ألسرة المكنوي وما يتمتع بف مف مكانة عممية واجتماعية مرموقة 
،اظير لنا اىتماـ أبيو بتنشئتو عمى حب العمـ مبكرا مف خالؿ حرصو عمى تعميمو وىو لـ يزؿ 

العمماء في عصره،فحمل ىذه الرسالة وتكمف بيا والده الذي طفال صغيرا ،فنشأ نشأة أبناء 
أحاط بابنو ىذا      واعتنى بو منذ نعومة أظفاره ،وكاف لو األثر األكبر في تعميمو وتثقيفو 
وتوجييو الوجية السميمة مف خالؿ حفظ القراف الكريـ ،وتمقيو العمـو عمى عمماء بمده وشيوخ 

مف عمره،نحو قولو)) وقد قرأت بعض الكتب الفارسية عصره ولـ يكف قد تجاوز الخامسة 
( ، ثـ ;واإلنشاء والخط وغير ذلؾ بقدر الضرورة،كل ذلؾ مف الوالد في زمف حفظ القراف(()

 (.>بعد ذلؾ شرع في تحصيل العمـو المتخمفة)
 :رحالتو العممية

لعممي   كانت الرحمة في طمب العمـ  مف لواـز طريق العمماء ومنيجيـ في التحصيل ا   
،فكاف طالب العمـ يأخذ عف شيوخ بمده ثـ يرحل إلى البمداف األخرى لألخذ عف عممائيا 

(  ،وكانت لو رحمتاف ىما: األولى نحو قولو عنيا )). . . 43واالستفادة منيـ قدر اإلمكاف )
 انو شرفني بحج البيت الحراـ مع الوالد العالـ. . . واشترى الوالد المرحوـ مف ىناؾ الكتب

(،مشيرا إلى انو في ىذه 45ىػ لمحج)5>45(،والرحمة الثانية في سنة 44النفيسة. . . (()
 ( .46الرحمة حصل عمى رخصة لمقياـ بالوطف مدة سنتيف)

 :اإلجازات التي حصل عمييا
حصل المكنوي عمى عدد كبير مف اإلجازات التي ىي عبارة عف آذاف الشيخ لتمميذه برؤية 

التي سمعيا مف شيخو مباشرة أو التي لـ يسمعيا منو ولـ يقرأىا  مسموعاتو ومؤلفاتو سواء
(،وقد كاف ليذه اإلجازات قيمة تاريخية كبيرة  إذ كانت المعمومات التي تحتوييا مف 47عميو)

أدؽ المعمومات عف المجيز وشيوخو ألنو كتبيا بنفسو وبخطو،وكانت العادة تجري أف 
ف طالب الحديث نفسو أو بواسطة احد أقربائو أو اإلجازات يتـ الحصوؿ عمييا أما بطمب م

معارفو،أو إلى فئة  مف رفقائو أو احد أصدقائو ،لذا نجد في بعض األحياف كاف المكنوي 
يحصل عمى أكثر مف إجازة مف شيوخو،نحو قولو))وأجازني بجميع أسانيد"اليداية"لإلماـ 
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(،وأشار 49لوالد القمقاـ. . . (()(،وقولو))كما جازني الشيخ اإلماـ،ا48المرغيناني. . . (()
إلى اإلجازة التي حصل عمييا بال واسطة في الحرميف ،نحو قولو))وأجازني أيضا بال واسطة 
موالنا السيد احمد دحالف عف شيوخو في السنة التاسعة والسبعيف حيف تشرفت بالحرميف 

())  (.:4الشريفيف مع الوالد المرحـو
 :مؤلفاتو

ة واسعة لكونو واحدا مف المصنفيف الذيف عرفوا بغزارة النتاج حصل المكنوي عمى شير    
العممي،اذ صنف عددا كبيرا مف المؤلفات التي نالت ثناء واستحساف العمماء مف محدثيف 

عة خاصة حممت وفقياء جعمت منو مؤلفا يشار لو بمبناف،وقد وصفت مؤلفاتو بأنيا ذات طبي
عددة ومتنوعة ،إال إف السائد منيا جاء في عمـ فيي عالجت موضوعات مت،صمات ثقافية ب

الفقو والسير والحديث متطابقا وميولو فقد كاف محدثا وحفظ مف الحديث ماتفوؽ بو أىل 
عصره،كما يشير إلى ذلؾ المكنوي قائال)). . . وبمغت تصانيفي المدونة التامة إلى اآلف 

(،وتشير بعض ;4ى اآلف. . . (()معقوال ومنقوال إلى أربع وأربعيف وكثير منيا لـ يتـ إل
الدراسات إلى أف مؤلفاتو تجاوزت المائة مؤلف في عمـو عدة منيا في عمـ الصرؼ والنحو 

(،ولتجنب التطويل سنذكر >4والمنطق والحكمة والمناظرة والتاريخ وعمـ الفقو والسير والحديث)
 بعض ىذه المؤلفات عمى سبيل المثاؿ ال الحصر:

) األقواؿ األربعة في (،التعميقات السنية عمى الفوائد 53رد الشبيات الموردة في سمـ العمـو
(،واإلفادة الخطيرة في 55(،الرفع والتكميل في الجرح والتعدي)54البيية في تراجـ الحنفية)
(،ترويح 57(،إقامة الحجة عمى إف اإلكثار في التعبد ليس ببدعة)56بحث نسبة سبع شعيرة)

(،ظفر األماني في شرح مختصر الجرجاني وىو في 58خاف)الجناف بتشريح حكـ شرب الد
(،النافع الكبير لـ يطالع لمجامع :5(،القوؿ األسمـ لحل شرح السل)59أصوؿ الحديث)

 (.>5(،تدوير الفمؾ في حصوؿ الجماعة بالجف والفمؾ في الفقو الحنفي);5الصغير)
 :وفاتو

فف بمقبرة أسالفو،إذ اجتمع ىػ،ود4637توفي المكنوي لميمة بقيت مف ربيع األوؿ سنة  
 (.63الناس في المدفف مف كل طائفة وفرقة،وقد صموا عميو ثالث مرات رحمو هللا)
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 :المبحث الثاني: النتاج العلمي واألدبي في كتاب الفوائد البهية
ذكر المؤلفات التي ألفيا أصحاب التراجـ مف العمماء وغيرىـ عناية  أولى المكنوي       

كبيرة حتى حصمت لديو نتيجة لذلؾ ثروة كبيرة مف المؤلفات في شتى فروع العمـ والمعرفة 
،تصمح أف تستل وتوضع في مؤلف منفرد،وعمى الرغـ مف انو أشار في اغمب األحياف إلى 

ر إلييا ولـ يسمييا،نحو قولو في ترجمة إبراىيـ بف ابرز المؤلفات عدا المصنفات التي أشا
(،واحمد بف إبراىيـ السروجي)). . . 64إسماعيل الصفار )). . . ولو التصانيف. . . (()

(،واحمد بف سمماف الرومي)). . . ولو تصانيف كثيرة 65وصنف التصانيف المقبولة. . . (()
ولو تصانيف جميمة معتبرة. . .  (،واحمد بف دمحم الطحاوي)). . .66معتبرة. . . (()

(،وعبد الرحيـ أبو 68(،وعبد الرحمف بف احمد)). . . ولو تصانيف كثيرة. . . (()67(()
(،واحمد بف حفص)). . . صاحب 69الفتح)). . .  صاحب الفصوؿ االستروشينة. . . (()

يف. . (،وعبد العزيز بف نصر بف احمد)). . . وصنف التصان:6الصحيح البخاري. . . (()
(،و)). . . ولو تصانيف >6(،و)). . . وصنف تصانيف كثيرة. . . (();6. (()

 (.74(،و)). . . لو التصانيف التي سارت بيا الركباف. . . (()73حسنة(()
 :عدد المصنفات 

في بعض األحياف يشر إلى عدد مصنفات المترجـ لو بالعدد او الكمية وىذا  كاف المكنوي  
جزء مف منيجو الذي سار عميو مف خالؿ تعاممو مع النصوص الواردة إليو مف غير أف 
يوضح اتجاىو ىذا ،نحو قولو في ترجمة احمد بف دمحم البغدادي )). . . وصنف التجريد في 

دمحم )). . . ينسب إليو كتاب المؤلؤيات وىو مجمد ضخـ. (،واحمد بف 75سبعة أسفار. . . (()
(،و)). . . لقد 77(،و)). . . وقيل انو صنف قريبا مف مائة مصنف. . . (()76. . (()

(،و)). . . 78وقفت بمصر عمى تأليف لرجل مف عظماء ىراه مف بالد خراساف. . . (()
. صنف تسعمائة وتسعيف كتابا (،و)). . 79ويقاؿ إف مصنفاتو زادت عمى خمسيف . . . (()

 (.;7(،و)). . . رسائل كثيرة في فنوف عديدة    لعميا تزيد عمى ثمثمائة. . . (():7. . . (()
 

 :إشارتو إلى المصنفات التي لـ تكتمل
وفي أحياف أخرى نراه يثبت مصنفات المترجـ لو التي لـ تكتمل بعد مف غير أف     

نحو قولو في ترجمة احمد بف إبراىيـ السروجي)). . . يوضح سبب ىذا مف قبل المترجـ لو ،
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وضع كتابا عمى اليداية سماه الغاية ولـ يكممو وبمغني انو بمغ فيو إلى اإليماف في ستة 
(،واحمد بف سمماف الرومي)). . . ولو تفسير القرآف وحواش عمى >7مجمدات. . . (()

(،واحمد بف عثماف 83كمل. . . (()الكشاؼ وحواش عمى أوائل البيضاوي وشرح اليداية ولـ ي
المارديني)). . . وصنف في الفقو واألصميف والحديث والعربية والعروض والييأة وغالبيا لـ 

(،واحمد بف عمي الدمشقي)). . . واختصر المختار في الفقو وسماه التحرير 84يكمل. . . (()
 (.85وعمق عميو شرحا ولـ يكممو. . . (()

  :جـ لوالشيرة العممية لممتر 
وكاف يشير في كتابو ))الفوائد البيية(( إلى شيرة المترجـ لو العممية مف خالؿ تصانيفو مف 
حيث انتشار عممو وانفراده في نشر العمـ في إحدى الجيات وكاف إماما في انتشار تصانيفو 
في البالد واشتيار تصانيفو  في فنوف مختمفة واف تصانيفو كانت بحر اليماثل لو احد،نحو 
قولو في ترجمة احمد بف اسحق )). . . وكثرت تصانيفو وانتشر عممو بيا . . . 

(،واحمد بف سمماف الرومي)). . . وكاف في كثرة التأليف وسعة االطالع في الديار 86(()
(،وجعفر بف دمحم النسفي)). . . 87الرومية كاالجالؿ السيوطي في الديار المصرية . . . (()

ما وراء النير في عصره مف يجري مجراه في التصنيف . . . صنف التصانيف لـ يكف ب
(،وغيرىا مف األمثمة التي يمكف إيرادىا عمى ىذا النحو،منيا قولو)). . . كاف إماـ 88(()

(،و)). . . 89األئمة عمى اإلطالؽ والموفود إليو مف اآلفاؽ مأل الكوف بتصانيفو. . . (()
(،و)). . . :8وانتفع الناس بتصانيفو . . . (()تقدـ في الفنوف واشتير بذلؾ وطار صيتو 

 (.;8وكل تصانيفو تنادى عمى انو بحر بال ساحل وحبر بال مماثل. . . (()
 

 :رأي المكنوي في مصنفات مترجميو
وأسيب المكنوي في عرض مؤلفات مترجميو مظيرا آراءه فييا مف خالؿ اطالعو عمييا    

مف دقة  روايتو في ىذا الباب أي مابيف اإلعجاب  إذ أشار صراحة إلى ىذا األمر الذي يعزز
في بعض األحياف مستعمال ألفاظا وعبارات دالة عمى ذلؾ كل حسب منيجو فييا منيا 
مفيدة،أو نفيسة،أو مطرية في بابيا،أو جميمة،أو صغيرة في حجميا عظيمة في عمميا،نحو 

(،واحمد بف >8ة. . . (()قولو في ترجمة احمد بف سمماف)). . . ولو تصانيف كثيرة معتبر 
(،واحمد 93عمي بف تغمب)). . . ولو مصنفات في الفقو وأصولو وفي األدب مفيدة. . . (()
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بف دمحم الطحاوي)). . . قد طالعت مف تصانيفو معاني اآلثار وقد سمي شرح معاني اآلثار 
ولو كتاب مفيد. . . (،وقولو )). . . 94فوجدتو مجمعا لمفوائد النفيسة والفرائد الشريفة. . . (()

(،و)). . . وقد طالعت مف تصانيفو. . . كميا نفيسة مشتممة عمى فوائد 95(()
(،و)). . . وقد طالعت تأليفو المقدمة وىو مصغر حجما مكبر عمما. . . 96مطرية(()

(،و)). . . ولو التصانيف الجميمة. . . 98(،و)). . . وىو تصنيف لطيف. . . (()97(()
. قد طالعت مف تصانيفو جممة في فنوف عديدة وكميا مقبولة متداولة تنادى (،و)). . 99(()

صابة رأسو. . . (()  (.:9عمى شدة ذكائو وا 
وفي أحياف أخرى كاف يوجو نقده لبعض المصنفات التي اطمع عمييا مستعمال ألفاظا     

مط في بعض وعبارات دالة عمى ذلؾ منيا لو مخالفة ،أو النقل مف الكتب المتداولة،أو الغ
األحياف وغيرىا ،نحو قولو في ترجمة احمد بف دمحم)). . . قد طالعت مف تصانيفو معاني 
اآلثار وقد سمي بشرح معاني اآلثار فوجدتو مجمعا لمفوائد النفيسة والفرائد الشريفة ينطق 
بفضل مؤلفو وينادى بجيارة مصنفو قد سمؾ فيو مسمؾ اإلنصاؼ وتجنب عف طريق 

(،والياس بف يحيى)) . . . قد طالعت مف ;9في بعض المواضع. . . (()االعتساؼ إال 
تصانيفو التبيف وغاية البياف فوجدتو كما قاؿ الكفوي شديد التعصب في مذىبو بسيط المساف 

(،وطاىر بف إسالـ الخوارزمي)). . . قدـ الروـ ثـ عاد إلى مصر >9عمى مخالفو. . . (()
(،وعبد الغفور بف لقماف)). . . فال يكاد يصح أف 3:اولة(()فألفو فييا ناقال مف الكتب المتد

(،و)). .  . وصنف التصانيف . . . 4:يضيف أبو المفاخر عمى االخسيكني شرحا. . . (()
سقاط بعضيا شيئا كثيرا .  وطالعت مجموعاتو في الحديث ورأيت فييا الغمط وتغير األسماء وا 

()) . .:5.) 
و محايدا في عرض مصنفات المترجـ لو وىذا جزء مف وفي بعض األحياف يكوف موقف   

منيجو الذي اختطو لنفسو في ىذا االتجاه،نحو قولو في ترجمة احمد بف دمحم)). . . قد 
طالعت مف تصانيفو شرح الزيادات وانتفعت بو وىو مختصر ليس بالطويل الممل وال بالقصير 

 (.7:عمى المصنفيف. . . (() (،و)). . . ولـ أصنف شيئا لممؤاخذيف6:المخل. . . (()
 المصنفات العممية

كاف لممصنفات في العمـو أىمية كبيرة عند المكنوي إذ كاف يشير إلى تمؾ        
المصنفات في بعض األحياف بصورة عامة مف غير أف يحدد نوع العمـ ،نحو قولو في ترجمة 
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في أبواب العمـ وكاف ثقة  عبد الغفور بف لقماف)). . . طمب العمـ وروى الكثير وصنف الكتب
. . . (()8:مأمونا حجة . . . (() (،و)). . . لو 9:(،و)). . . كاف  مصنفا في العمـو

()) . . . (،و)). . . ولو تصانيف جمية واجل مصنفاتو مفتاح العمـو ::تصانيف في العمـو
ايوجد مف (،و)). . . كاف بارعا في العموـ وقل م;:المشتمل عمى اثنتي عشر عمما. . . (()
 (.>:األوؿ فيو مصنف أو مصنفات. . . (()

 :دوافع التأليف
وفي بعض األحياف كاف يشير إلى دوافع تأليف الكتاب بغض النظر عف الحالة          

العممية التي كاف عمييا المترجـ لو كاف تكوف بأمر مف الخميفة،نحو قولو في ترجمة احمد بف 
الميتدي)). . . وصنف لمميتدي باهلل كتاب الخراج .  عمر الخصاؼ الذي ألف كتابو لمخميفة

(،أو كاف التأليف دافعا لتنفيذ أمر السمطاف كما ىو الحاؿ في ترجمة عمي عمراف 3;. . (()
الطوسي)). . . ولما فتح دمحم خاف بف مراد خاف قسطنطينا. . . أمر المولى الطوسي والمولى 

ا محاكمة بيف تيافت الفالسفة لمغزالي وبيف خواجة زادة مصمح الديف مصطفى أف يصنف كتاب
الحكماء فكتبو خواجة زادة في أربعة أشير وكتبو الطوسي في ستة أشير وسمى كتابو 

(،أو 4;بالذخيرة فأعطى السمطاف لكل منيما عشرة آالؼ درىـ وزاد خواجة بغمة نفيسة(()
الديف جماؿ الديف صنف مصنفاتو ألجل والده،نحو قولو في ترجمة دمحم بف دمحم بف فخر 

االقصرائي)). . . كاف لإلماـ فخر الديف الرازي ولد اسمو دمحم وألجمو صنف أكثر مصنفاتو 
 (.5;وذكر اسمعو فييا.. . (()
 :التأليف إثناء الرحمة 

وأشار أيضا إلى رحمة المترجـ لو إلى بالد ما وتأليفو المصنفات في إثناء تمؾ        
اىر بف  إسالـ الخوارزمي)). . . ولو جواىر الفقو كتاب لطيف الرحمة،نحو قولو في ترجمة ط
()) . . . (.و)). . . وشرع في تصنيف حبيب السير في شيور سنة 6;صنفو في  بالد الرـو

سبع وعشريف وتسعمائة وانتقل في شواؿ سنة ثالث وثالثيف وتسعمائة مف ىراه إلى قندىار ثـ 
(،و)). . . انتقل إلى سمرقند وألف 7;ئة. . . (()سافر إلى اليند سنة ثالث وثالثيف وتسعما

(،و)). . . أقاـ بمارديف ودرس وصنف وأفتى 8;في تمؾ البالد شرح المصابيح وغيره. . . (()
(،و))ثـ ارتحل سنة ثماف وأربعيف 9;ىػ . . . (()54:إلى أف مات بيا في رمضاف سنة 
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مائة شرح مصابيح البغوي. . . وثمانمائة إلى ممالؾ الروـ وصنف ىناؾ سنة خمسيف وثمان
());: .) 

 :النتاجات المبكرة
وفي بعض األحياف يظير اىتماما ممفتا لمنظر في التنويو بالنتاجات المبكرة لممترجـ لو   

أو فراغو منيا أو عدـ تصنيف المترجـ لو لممصنفات رغـ شيرتو العممية العالية،نحو قولو في 
و بغرة رمضاف سنة إحدى وسبعيف وسبعمائة. . . ترجمة طاىر بف إسالـ)). . . وفرغ من

(،وعبد الرحيـ أبو الفتح )). . . وفرغ مف تأليف الفصوؿ العمادية في شعباف سنة ;;(()
(،و))فرغ مف تصنيفو سنة ست وثمانمائة وكاف >;إحدى وخمسيف وستمائة بسمرقند. . . (()

تصنيف شرح الزنجاني حيف بمغ (،و)). . . وفرغ مف 3>شرحا لطيفا وتصنيفا تعيسا. . . (()
عمره ست عشرة سنة في شعباف سنة ثماف وثالثيف وسبعمائة وشرح التمخيص المطوؿ في 
صفر سنة ثماف وأربعيف وسبعمائة بيراه ومف اختصاره سنة ست وخمسيف وسبعمائة بغجد 
 ومف شرح الرسالة الشمسية في جمادى األخرى سنة سبع وخمسيف وسبعمائة بمزار حاـ. . .

(،وكاف يشير إلى بداية شروع المترجـ لو في التصنيف ،نحو قولو))وشرع في تصنيف 4>(()
 (.5>حبيب السير سنة سبع وعشريف وتسعمائة. . . (()

 :أمور متفرقة
 :عدـ التصنيف

عمى الرغـ مف عممية بعض مترجميو العالية إال انو لـ يصنف ولـ يشتغل في ىذا      
لؾ ،نحو قولو في ترجمة مصطفى بف أوحد الديف قراعمي المجاؿ مف غير أف يوضح سبب ذ

دمحم)). . انو كاف فاضال في العموـ كميا قد اعترؼ العمماء بفضمو لكنو لـ يشتغل بالتصنيف 
(،وترجمة سعد الديف بف شمس الديف الديري)). . . ولـ 6>ولذلؾ كانت مؤلفاتو قميمة. . . (()

 (.7>)يشتغل بالتصنيف مع كثرة اطالعو. . . ((
 :السبق في التصنيف

كما أشار إلى مف كاف  لو السبق في التصنيف في بمد ما ،نحو قولو في ترجمة        
 (.8>يحيى بف زكريا بف أبي رائدة الكوفي)) . . . انو اوؿ مف صنف الكتب بالكوفة. . . (()
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 :الرزؽ في التصنيف
وأشار إلى مف كاف يرتزؽ مف التصنيف فضال عف األسباب والدوافع األخرى التي      

دفعتو إلى ىذا االتجاه،نحو قولو في ترجمة عمر بف دمحم بف احمد بف إسماعيل )). . . وكاف 
 (. 9>مرزوقا في الجمع والتصنيف . . . (()

 :أعطاء صورة مختصرة لمصنفات المترجـ لو
كاف المكنوي في كتابو ))الفوائد البيية((،يعطي صورة مختصرة  وفي بعض األحياف    

لمؤلفات المترجـ لو ،نحو قولو في ترجمة إبراىيـ بف عمي)). . . وصنف الفتاوى. . . 
(،واحمد بف عمي بف ثعمب)). . . ولو مصنفات في الفقو وأصولو وفي األدب مفيدة. . :>(()

فارسية ثـ في العموـ العقمية والنقمية. . . (،و)). . . صنف كتبا في النحو بال;>. (()
 (.433(،و)). . . صنف التصانيف في الفقو والحديث. . . (()>>(()

 :عدـ تأثر المترجـ لو بالناحية المذىبية
وكاف أيضا يشير إلى عدـ  تأثر مترجمو بالناحية المذىبية في تصنيف كتبيـ وسموكيـ   

ترجمة عمي بف دمحم الجرجاني)). . . مف كبار مسمؾ اإلنصاؼ وعدـ التأثر،نحو قولو في 
عمماء الشافعية ومع ذلؾ لو آثار جميمة في أصوؿ الحنفية وكاف مف محاسف الزماف. . . 

(،ودمحم بف عبد الواحد السيواسي)). . . وقد سمؾ في  أكثر تصانيفو السيما في فتح 434(()
 (.435اؼ(()القدير مسمؾ اإلنصاؼ متجنبا عف التعصب المذىبي واالعتس

 :تصحيح النتاجات
كما نجد إف المكنوي كاف وبدافع عممو يصحح بعض نتاجات أو مصنفات المترجـ التي    

تسببت بالغمط لغيرىـ وىذا جزء مف منيجو النقدي عمى النصوص التي اطمع عمييا مظيرا 
 رأيو فييا ،نحو قولو في ترجمة احمد بف عمراف )). . . صنف كتابا يقاؿ لو الحجيج

 (. 436والمشيور إف الحجيج مف تصنيف عيسى ابف إباف لكف المنع مف الجمع(()
 :إعارة المصنفات

وأورد المكنوي في كتابو ))الفوائد البيية((، إلى مف كاف مف مترجميو يعير مصنفاتو        
قولو في ترجمة احمد بف أبي حفص النسفي)). . . وكاف يعير  لغيره لسبب أو آلخر،نحو
 (.437الكتب واألجزاء. . . (()
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 :الخاتمة 
أظيرت ىذه الدراسة باف المكنوي يمثل احد العمماء اليف كاف ليـ دور في التاريخ       

ناولناه اإلسالمي بصورة عامة والسير والتراجـ بصورة خاصة،وذلؾ مف خالؿ مؤلفو ىذا الذي ت
بالتحميل والسيما النتاج العممي واألدبي لمترجميو ،وجدنا انو أولى مؤلفات مترجميو عناية 
كبيرة حتى تكونت لديو مجموعة كبيرة ومتنوعة مف التصانيف في كتابو ىذا ،وكاف في بعض 
 األحياف يشير إلييا بالكمية أو العدد ،وكذلؾ يورد المصنفات التي لـ تكتمل،وشيرة مترجمو
العممية مف خالؿ مصنفاتو،وعرض مصنفات مترجميو مظيرا رأيو في قسـ منيا سواء 
باإليجاب أو النقد أو الوقوؼ عمى الحياد مف تمؾ المصنفات،وأورد نوع العموـ التي كانت 
عمييا تمؾ المصنفات ،مشيرا إلى دوافع التأليف  التي دفعت مترجمو إلى التأليف سواء بتكميف 

أو شخصي،وقياـ مترجمو بالرحمة مف اجل التصنيف،ولـ ييمل المكنوي رسمي مف الدولة 
اإلشارة إلى تاريخ الفراغ مف التأليف أو بداية التأليف،وكاف لو بعض اآلراء في مصنفات 

 مترجميو ،كما أشار إلى عدـ تأثر مترجميو بالعصبية المذىبية خالؿ التصنيف. 
 الهوامش
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المكنوي:الفوائد البيية في تراجـ الحنفية ،عني بتصحيحو وتعميق الزوائد عميو السيد دمحم بدر الديف أبو  - 8
 .5حاشية رقـ  ;57المعرفة لمطباعة والنشر ، د.ت(،ص  فراس النعساني ) بيروت،دار

 5حاشية رقـ  ;57؛ والفوائد البيية، ص48المكنوي: الرفع والتكميل،ص -9

وىو المكاف الذي يتـ فيو تعميـ الصبياف الخط،السيوطي:عبد الرحمف بف الكماؿ   جالؿ الديف)ت   - :
 .585،د.ت(،صىػ(،لب المباب في تحرير األنساب ،)مكتبة المثنى44>

 .49المكنوي:الجرح والتعديل،ص - ;



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2027( ايلول)

 

)443 ) 

 .:4ـ.ف،ص - >
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 .46ـ.ف، -7;
 .73ـ.ف، - 8;
 .4:8ـ.ف، -9;
 .6>ـ.ف، - :;
 .8;ـ.ف، -;;
 .6>ـ.ف، - >;
 .446ـ.ف، -3>
 .:46ـ.ف، - 4>
 .466ـ.ف، - 5>
 .546ـ.ف، - 6>
 .3;ـ.ف، -7>
 .557ـ.ف، -8>
 .48ـ.ف، - 9>
 .43ـ.ف، - :>
 .:5ـ.ف، - ;>
 .459-458ـ.ف، ->>

 .483ـ.ف، -433
 .468ـ.ف، - 434
 .4;4ـ.ف، - 435
 .47ـ.ف، -436
 .>5ـ.ف، - 437

 
 
 

 


