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 :الممخص
اتبع ابف الجزري  منيجا قائما عمى أساس عرض وتحميؿ ما لو مف        

عالقة بوظيفة مترجمو ومينتو في كتابو ))غاية النياية في طبقات 
القراء((،وىذا المنيج عكس لنا اىتمامو العاـ بالتراجـ فقد حرص عمى 

بأدؽ تفاصيميا وأوسع المعمومات عنيا،إذ عرضيا ضمف االسـ إيرادىا 
متبع في ذلؾ اتجاىات عدة وربطيا بشكؿ متداخؿ مع المعمومات األخرى 
الخاصة بالترجمة سواء كانت موسعو أو مختصرة ،وجعميا مرتبطة بشكؿ 
مباشر مع األحداث التي كانت متداخمة في الترجمة وعرضيا بأسموب 

حرفي وغيرىا مف األحواؿ التي كانت عمييا البالد إداري أو عممي أو 
 العربية واإلسالمية.
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He followed an approach based on the presentation and 

analysis of his money related to his translator’s job and 
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 المقدمة
ميو وسمـ" الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد "صمى اهلل ع

 .وعمى الو وصحبو أجمعيف
 أما بعد

تتبع  يعد ىذا النوع مف الدراسات ألميمة في مجاؿ البحث العممي القائـ عمى أساس
كتب التراجـ السيما الوظيفة والمينة وب تحميؿ ظاىرة معينة مف تمؾ الظواىر التي تقع في 

إنيا تشكؿ إحدى المواد األساسية لموارد ىذا  الكتاب ، وبالتالي  تقع عمى الباحث ميمة 
التحميؿ في مثؿ ىذا الموضوع ألنو قائـ عمى أساس التنوع والدقة والغموض ، ويحتاج إلى 

بف جيد كبير مف اجؿ الوصوؿ إلى ىدفو ، لذا فاف مدى أو تنوع الطرؽ التي اعتمدىا ا
الجزري في اقتباس نصوصو مف مصادرىا شكؿ احد العناصر األساسية التي يبيف لنا مدى 
الشموؿ المنيجي لموارد كتابو "غاية النياية في طبقات القراء" ، تستحؽ مف الباحث الدراسة 
والتحميؿ لموصوؿ إلى مدى التطور الذي كاف عميو منيج ابف الجزري خالؿ مف التعامؿ مع 

 يميا في الوظيفة والمينة موضوع دراستنا ليذا البحث.النصوص وتحم
 المبحث األول: ابن الجزري: السيرة والمكانة العممية

 أوال: سيرة ابن الجزري
 اسمه ولقبه: -1

، أبو (1)احمد بف محمد بف محمد بف محمد بف عمي بف يوسؼ بف الجزري أبو بكر
، أو كما أورده السخاوي احمد بف  (2)الخير شمس الديف العمري الدمشقي ثـ الشيرازي الشافعي

 .(3)محمد بف محمد بف عمي بف يوسؼ الشياب أبو بكر
، وىناؾ ألقاب أخرى تميز بيا  (4)ولقب بالجزري نسبة إلى الجزيرة مف ديار بكر

 .(7)، شياب الديف(6)، شمس الديف(5)فضاًل عف ىذا منيا: أبو الخير
عمييا الطابع والدرجة العممية التي  وىناؾ بعض األلقاب التي أسبغت عمى اسمو غمب

، المتكمـ (11)، العاّلمة(10)، شيخ اإلقراء (9)، المقرئ (8)كاف عمييا ابف الجزري منيا: الحافظ
 .(13)، الشيخ (12)والحجة

 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)985 ) 
 

 والدتــه: -2
ولد ابف الجزري في ليمة الجمعة السابع عشر مف رمضاف سنة ثمانيف وسبعمائة 

غاية النياية في طبقات القراء(( وىي الرواية األصح بدمشؽ كما ورد في كتابو )) 
، إال أف ىناؾ تضارب في بعض الروايات األخرى حوؿ والدتو ، منيا انو ولد سنة (14)بتقديرنا

، وأخرى انو ولد بدمشؽ ليمة السبت الخامس والعشريف مف شير (15)إحدى وخمسيف وسبعمائة
 .(16)رمضاف سنة إحدى وخمسيف وسبعمائة

 وفاته- 3
الوقت الذي كاف ىناؾ تضارب في بعض الروايات حوؿ والدة ابف الجزري ، فمـ  في

يكف  ىناؾ تضارب حوؿ وفاتو في بعض الروايات ، فقد توفي ابف الجزري ضحى يـو 
الجمعة لخمس خموف مف أوؿ الربيعيف سنة ثالث وثالثيف وثمانمائة بمدينة شيراز ودفف بدار 

، وقد تبادر األشراؼ والخواص والعواـ إلى (17)مشيورة  القرآف التي أنشاىا وكانت جنازتو
، ومف لـ يمكنو الوصوؿ إلى ذلؾ كاف يتبرؾ بمف تبرؾ بيا  (18)حمميا وتقبيميا ومسيا تبريكا 

، وقد  (20) ، في مقدمة شرح كتاب طيبة النشر (19) وأكد ذلؾ  الشيخ محمد عمي الضباع
 .(21)أندرس بموتو كثير مف المياـ العممية 

 يًا: مكانته العمميةثان
 ثقافته: -1

عني ابف الجزري بطمب العمـ ، السيما انو نشأ وتربى وتمقى العمـ في صغره عمى يد 
والده المعمـ والمربي األوؿ البف الجزري ، ورغبتو الصادقة في ذلؾ فضاًل عف رحالتو الكثيرة 

ذا شأف كبير إذ برع  ومالزمتو لعمماء عصره كاف لو اثر في تكويف شخصيتو العممية، فأصبح
في عموـ عدة ، فيشير الحسيني انو كاف إمامًا في القراآت وغيرىا مف العموـ األخرى قائاًل: 

، وأشاد  (22)"...وكاف إمامًا في القراآت ال نظير لو في عصر الدنيا حافظًا لمحديث وغيره..."
بالفقو كما يقوؿ: "...وبرع  السيوطي بعممو  والعموـ التي برع بيا إال انو آخذ عميو عدـ معرفتو

في القراآت... وكاف إماـ في القراآت ال نظير لو في عصره في الدنيا حافظًا لمحديث وغيره 
، وأشاد بو ابف العماد وبعممو عمى مستوى األمة  (23)أتقف فيو ... ولـ تكف لو في الفقو معرفة"

مية وكاف شكاًل حسنًا مثريًا اإلسالمية وبفصاحتو وبالغتو قائاًل: "...مقرئ الممالؾ اإلسال
 .(24)فصيحًا بميغًا..."
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 شيوخه: -4
تمقى ابف الجزري عمومو عمى عدد مف الشيوخ الذيف كاف ليـ دور كبير في صقؿ 

، عرفة ورفعة ومكانة عالية في عصرهشخصيتو العممية والوصوؿ إلى ما ىو عميو مف عمـ  وم
نو المعمـ والمربي األوؿ الذي أحاط بو ورعاه وكاف والده أوؿ شيوخو الذيف نيؿ منيـ العمـ كو 

مما لو أثره عمى سيرتو العممية ، كما يقوؿ عنو "...و حفظ ... قصدني في العشر ولما رحمت 
بأخيو لقراءة القراآت عمى ابف العسقالني آخر أصحاب التقي الصايغ قرأ معو عميو قطعة مف 

العشر وقرأ عمى كتابي النشر و "التقريب" أوؿ القرآف... وأكمؿ عمى أيضًا القرآف بالقراآت 
، وأشاد بو والده ألنو شرح منظومتو في غيابو قائاًل: "... ولما كاف بمصر  (25)والطيبة..."

بمغني وأنا مجاور لمكة شرح طيبة النشر فأحسف فيو ما شاء اهلل مع انو لـ يكف عنده نسخة 
لتجويد ومقدمة الحديث مف نظمي في بالحواشي التي كتبتيا عميو ومف قبؿ ذلؾ شرح مقدمة ا

، ومف شيوخو اآلخريف نذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وكاف  (26)غاية الحسف..."
ليـ األثر األكبر في تكويف شخصيتو العممية: الصالح بف االعزازي الذي اخذ منو كما يقوؿ: 

،  (27)وأجازه...""...فأدرؾ الصالح بف محمد بف احمد بف أبي عمر آخر أصحاب البخاري 
وأشار إلى عدد مف الشيوخ والمسنديف الذيف أجازوه لعمو منزلتو العممية ، كما يقوؿ عنو والده: 
"...وكذلؾ أجازه المشايخ والمسندوف إذ ذاؾ كالقاضي ابف شيبة وابف عوض والتاج محبوب 

الصالح ، وأخذ مف (28)وابف السالر والحافظ ابف المحب وحضر عندىـ وسمع مف آخريف..."
ىػ( ، كما يقوؿ عنو: "...وحدثني بكثير مف مسموعاتو  789محمد بف عمر الصامت )ت 

وقرأت عميو كثيرًا وسمعت...ال يألؼ ألحد غيره وربما جاءني إلى منزلي وأسمعني وأسمع 
، عندما  (30)ىػ( 793، وأشار إلى أخذ القراآت عمى ابف العسقالني )ت  (29)أىمي وأوالدي..."

رحؿ إليو مع أخيو قائاًل: "... رحمت بأخيو لقراءة القراآت عمى ابف العسقالني... قرأت معو 
، ويزيد السخاوي انو سمع عمى ابف العسقالني قائاًل:  (31)عميو قطعة مف أوؿ القرآف..."

احمد ، وقرأ أيضًا عمى إبراىيـ بف  (32)"...ومما سمعو عمى ابف العسقالني جميع القراآت..."
الذي أجازه كما يقوؿ: "...ثـ أقرأ فقرأ عميو...ابف أبو بكر  (33)ىػ("800الحريري )ت 

 .(34)احمد...وحدثيـ بالقراآت أيضًا عف جماعة باإلجازة..."
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وىذا يدؿ عمى سعة عممو واختالؼ معارفو ومنابع عممو األصمية وتعدد عممائو الذيف 
والفضؿ في ذلؾ يعود لوالده الذي اىتـ بو أخذ عمييـ لو دور في بناء شخصيتو العممية، 
.  ووجيو الوجية الصحيحة واألولى في تمقي العمـو

 تالمذته: -3
مثمما نيؿ ابف الجزري العموـ المختمفة مف المشايخ واألساتذة ، كاف لو عدد مف 

لمثاؿ التالميذ نيمو منو العمـو المختمفة سواء بالسماع أو القراءة أو اإلجازة ، منيـ عمى سبيؿ ا
ال الحصر: إبراىيـ بف احمد الطباطبي "سمع عمى ابف الجزري جميع األربعيف 

، واحمد بف عمي بف عمر " قرأ عمى ابف الجزري طيبتو مف حفظو وأجاز (35)النووية..."
، وشاىيف المنصوري "سمع  (37)، واحمد بف محمد البنجوري "سمع عمى ابف الجزري..."(36)لو"

، وعمى بف محمد األنصاري "...قرأ ابف الجزري مشيختو  (38)."عمى ابف الجزري الشفاء..
، وعمر بف عبد الحميد المدني "...سمع عمى ابف الجزري الشفا في سنة ثالث  (39)الفخر"

، ومحمد بف إبراىيـ الخجندي "...قرأ األربعيف  (40)وعشريف وثمانمائة وضبط األسماء..."
بتماميا في مجمس واحد عمى ابف الجزري في ربيع اآلخر سنة ثالث وعشريف بالحـر 

، ونور  (42)، والحسيف حمزة بف عمي "... قرأ القراآت عمى ابف الجزري..." (41)النبوي..."
،  (43)كما يقوؿ ابف العمادالديف أبو الحسف األشموني الذي اخذ عف ابف الجزري القراآت 

وبدر الديف محمد بف أبي بكر ألمشدي "...وسمع المسند عمى الخير الممتوني وابف 
، وعمي بف محمد الجعبري الذي درس مصنفاتو عمى ابف الجزري كما يقوؿ  (44)الجزري..."

ات ألنعيمي "...قدـ دمشؽ سنة اثنتيف وثالثيف واخذ عنو شياب الديف ألطيبي الحديث ومصنف
 (45)ابف الجزري..."

 رحالتــه -4
، في التحصيؿ العممي كانت الرحمة في طمب العمـ مف لواـز طريؽ العمماء ومنيجيـ 

إذ كاف طالب العمـ يأخذ مف شيوخ بمده ثـ يرحؿ إلى البمداف األخرى لألخذ مف عممائيا 
ذا فرغ مف واالستفادة منيـ قدر اإلمكاف ، ويشير لنا ابف الصالح بيذا الخصوص قائالً  : "...وا 

، وبما إف ابف الجزري نيؿ العمـ (46)سماع العوالي والميمات التي ببمده فميرحؿ إلى غيره..."
وىو صغير فكانت أولى رحالتو العممية مع والده وأخيو ولـ يحح وجيتو  كما يقوؿ: "...ولما 

حمتو الثانية التي لـ ، أما ر  (47)رحمت بأخيو لقراءة القراآت... قرأ معو القرآف بالقراآت..."
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يحدد وجيتيا كما يقوؿ "... قرأ فييا القراآت العشر والشاطبية عمى إبراىيـ بف احمد 
، ثـ رحؿ إلى بالد الروـ رسواًل فكانت الوقعة التيمورية ، كما يقوؿ "... لما  (48)الشامي..."

رسمتو عني رسواًل وقعت  الفتنة التيمورية بالرـو كاف معي عندما طمبني األمير تيمورلنؾ فأ
، وكانت لو رحمة أخرى لمحج ، كما يقوؿ "...  (49)إلى السمطاف الناصر فرج بف برقوؽ..."

 (50)توجيت إلى الحج وجاورت..."

 الوظائف التي تقمدها: -5
تصدر ابف الجزري لإلقراء والتدريس واإلمالء في المدارس المنتشرة آنذاؾ، وأقبؿ 

أولى وظائفو تقمده وظائؼ أخيو بعد وفاتو في مصر بأمر مف عميو طمبة العمـ ، لذا كانت 
السمطاف أشرؼ برسباي ، كما يقوؿ "...وواله السمطاف األشرؼ برسباي وظائؼ أخيو أبي 
الفتح رحمو اهلل التي كاف أخذىا عمى مشيخة اإلقراء بالمدرسة العادلية الكبرى والمشيخة 

شؽ والتصدير بالجامع األموي وتدريس الكبرى بمدرسة أـ صالح وتدريس الصالحية بدم
، وعيف لقضاء بالد  (52)، ويذكر الحسني انو ولي قضاء شيراز (51)األتابكية بسفح قاسيوف..."

، ومف جممة اىتمامو بالقراء أنشأ ليـ مدرسة خاصة ودرس فييا كما يقوؿ ابف  (53)الشاـ
 .(54)."العماد "...وعمر لمقراء مدرسة سماىا دار القرآف وأقرأ الناس..

 مؤلفاته: -6
كاف البف الجزري عددًا مف المؤلفات التي جعمت منو مؤلفًا يشار لو بالبناف ، وكاف 

ذا كانت مؤلفاتو السائد منيا جاء في القراآت متطابقًا وميولو إذ كاف مقرئا قبؿ كؿ شيء ، ل
ي سيرة ، ))ذات الشفاء ف (55)، منيا عمى سبيؿ ))ممخص تاريخ اإلسالـ((عمى النحو اآلتي
، (59)، ))منجد المقرئيف(( (58)، ))سالح المؤمنيف(((57)، ))فضائؿ القرآف(( (56)النبي والخمفاء((

))الحصف الحصيف في األدعية واألذكار المأثورة(( ، وحاشية سماىا  ))مفتاح الحصف 
، ))الدرة  (62)، ))تحبير النشر في القراآت العشر(( (61)، ))التتمة في القراآت(( (60)الحصيف((

،))أسنى المطالب  (64)أرجوزة في التجويد(( –، ))المقدمة الجزرية  (63)المضيئة في القراآت((
، ))اليداية في عمـ الرواية في  (65)في مناقب عمي ابف أبي طالب )رضي اهلل عنو((

، ))شرح الجزرية  (67)، ))الزىر الفائح في ذكر مف نثره عف الذنوب والقبائح(( (66)المصطمح((
، ))عدة الحصف الحصيف  (68)في عمـ التجويد المسمى الحواشي المفيمة في شرح المقدمة((
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، ))المقدمة  (70)، ))المصعد األحمد في ختـ مسند اإلماـ احمد(( (69)مف كالـ سيد المرسميف((
 .(72)، ))منجد المقرئيف ومرشد الطالبيف(( (71)في تجويد القرآف((

 في كتاب غاية النهاية المبحث الثاني : الوظيفة والمهنة 
 أوال: منهج ابن الجزري في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء

إف تنوع اتجاىات األعالـ المترجـ ليـ مف جية  ،وكثرة الموارد التي اعتمدىا  ،ومدى 
توافرىا وتبايف نوعيتيا مف جية أخرى ،أدت إلى التبايف في المادة التي احتوتيا كؿ 

الذي توخاه ابف الجزري  في ترجمتو ليؤالء األعالـ لمتنويو بيـ وبمكانتيـ ترجمة،ولعؿ اليدؼ 
ومشاركاتيـ في الثقافة العربية اإلسالمية أوال،وفي الحياة العامة ثانيا ،ألنو ترجـ لمختمؼ 
شرائح القراء في المجتمع اإلسالمي آنذاؾ،مف خالؿ رفدىا بالجديد ة ،كال مف زاوية اىتمامو 

سما مف السمات العامة في الترجمة الواحدة ،عمى إننا نالحظ في عدد مف يجعمنا نمتمس ق
تراجمو الطويمة تنظيما واضحا،لذا تضمف الكتاب   مجموعة كبيرة مف التراجـ ولـ يقتصر 
عمى عدد مف المشيوريف ،كما انو لـ يقتصر في تراجمو عمى أعياف بمد معيف مف القراء بؿ 

 ـ البالد اإلسالمية.شممت تراجمو أعالـ القراء لمعظ
ونالحظ إف المادة الموجودة في كؿ ترجمة تختمؼ  عف األخرى حسب طبيعة المترجـ 
لو مف القراء وقيمتو العممية أو األدبية ،ومكانتو السياسية مف جية أخرى،وعدد الموارد التي 

ترجمة  اعتمدىا ابف الجزري ونوعيتيا مف جية أخرى،ومف السيؿ إننا نجد اختالفا واضحا بيف
مقرئ عف أخر مثال،أو ترجمة المحدث،أو الفقيو ،أو الصوفي،وغيرىـ،إذ نجد أحيانا إف بعض 
التراجـ التبمغ إال كممتيف أو كممة واحدة ،مثؿ ذلؾ ترجمة محمد بف برطاؿ)) شيخ 

،وترجمة يحيى  بف احمد بف سميماف أبو زكريا الجذامي األندلسي الذي قاؿ  (73)البمقيني((
، وأحيانا تقتصر الترجمة عمى ذكر االسـ فقط،كما جاء في (74)بابف موريف(( عنو)) يعرؼ

،وأحيانا التتعدى الترجمة (75)ترجمة )) موسى بف عبد الرحمف البيروني أبو عمراف الصباغ((
اسـ المترجـ لو والمصدر الذي اخذ منو ترجمتو ،كما في ترجمة    احمد بف عبد اهلل بف 

ف الصيدالني الوراؽ قائال)) كذا وقع في غاية أبي العالء وىو محمد بف عبد اهلل بف ىارو 
،أو يشير فقط إلى اسمو واحد مؤلفاتو فقط،كما  (76)احمد بف محمد بف عبد اهلل بف ىاروف((

،أو انو قرأ عمى (77)في ترجمة عمي بف محمد أبو الحسف الفارسي))مؤلؼ كتاب عمؿ الغاية((
بف محمد بف خميؿ أبو بكر السكوني))قرأ عميو أبو احد األشخاص فقط،كما في ترجمة  محمد 
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، أو قرأ عميو احد فقط،كما في ترجمة محمد بف عبد اهلل بف وىب أبو  (78)البركات البمفيقي((
ويحدد أيضا المدة ،(79)بكر القضاعي ،مقرئ))قرأ عميو محمد بف عبد الرحمف بف سيؿ((

ا في ترجمة محمد بف عبد اهلل بف محمد مترجمو عند تمقي القراءة عمى يده،كم المقرونة ببقاء
))يعرؼ بابف عبد المقرئ،روى القراءات والشاطبية ببغداد عف محمد بف يعقوب بف  البغدادي

بدراف الجرائدي ،قرأ عميو محمد بف محمود بف السمرقندي ،بقي إلى بعد األربعيف وسبعمائة 
إلى كثرة المعمومات المتوافرة لديو ،وترجع األسباب في تغير حجـ بعض التراجـ (80)واهلل اعمـ((

عف المترجـ لو مف عدميا فقد شكؿ الكـ اليائؿ لممعمومات عف عدد المترجـ ليـ ،وأحيانا تبمغ 
عمي اواقؿ،كما ىو الحاؿ في ترجمة )) الترجمة مائة وواحد وعشروف سطرا في خمس صفحات

أو تصؿ في بعض األحياف  ، (81)بف حمزة بف عبد اهلل بف بيمف بف فيروز االسدي موالىـ((
وغيرىا مف التراجـ (،82)إلى أربع صفحات  كترجمة المؤلؼ لنفسو عمى عادة المحدثيف

،وبصوره عامة فاف اإلسياب الذي حصؿ في بعض تراجمو ىو في حقيقة األمر نتيجة 
طبيعية خاصة النجازات المترجـ ليـ مف القراء الفكرية والعممية ومشاركاتيـ الحضارية في 

ت الحية المختمفة ،وما ورد عنيـ مف حكايات وجرح وتعديؿ تعد واحدة مف العوامؿ التي مجاال
 نتجت في جعؿ بعض التراجـ طويمة.

غير إف السمة العامة لتراجـ الكتاب ىي اإليجاز قياسا إلى كتب التراجـ 
ي األخرى،ولعمو يقصد مف ذلؾ العناية الخاصة بذكر األمور الميمة مف غير تفصيؿ كبير ف

.  ارجوا أف )) فيذا كتاب "غاية النياية"..األمور األخرى،كما أشار إلى ذلؾ في كتابو قائال
،وىو خير مايدؿ  (83)((كتاب طبقات القراء الكبير... يجمع بيف الرواية والدراية اختصري فيو

عمى ذلؾ إننا نستطيع أف نميز المنيج العاـ الذي اختطو ابف الجزري لنفسو الذي اتضح فيو 
والقراء، واألدباء، والمحدثيف،  أسموبو في ترتيب الترجمة،وذكر محتوياتيا مف العمماء،

 باألمور اآلتية: والصوفية، ونحوىـ،
 الوظيفة والمهنة.  -ثانيا 

عني ابف الجزري في كتابو ))غاية النياية(( بذكر الوظائؼ التي شغميا المترجـ 
تتبعو الوظائؼ التي ينو ذبيا صاحب الترجمة ليـ،وتظير براعتو في ىذا المجاؿ مف خالؿ 

وتدرجو في المناصب محددا مكاف الوظيفة سواء كاف في محمة أو مدينة أو بمدة وغيرىا،نحو 
. إماـ صفة صالح الديف حمد بف عبد اهلل   التستري))..قولو في ترجمة إسماعيؿ بف م
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سماعيؿ  ،(84)((ة الفاضمية...خ القراءات بالمدرس. وكاف شيبالصالحية ثـ خانقاه سرياقوس.. وا 
قاـ بيا وولي قضاء . ثـ قدـ حماة فأف محمد بف عمي بف عبد اهلل))... قاضي القضاة..ب

. وقمد قضاء ماعة بغرناطة... قاضي الج،ومحمد بف محمد بف إبراىيـ))..(85)((المالكية...
ى ذكر منصب ،أو يقتصر في ىذا المجاؿ عم(86)((مدة ثـ نقؿ إلى قضاء غرناطة...المرية 

،وبصورة (87)((قاضي القضاة بدمشؽ... في مدينة واحدة،نحو قولو ))...صاحب الترجمة 
عامة يكوف قد وضح لنا بعض الجوانب اإلدارية في عدد مف المدف العربية واإلسالمية،كما 
عني بذكر وظيفة المترجـ لو الرئيسة التي تعد مف األمور الميمة في التراجـ،نحو قولو في 

، (88). (())... قاضي الجماعة.. احمد بف عبد الرحمف بف محمد بف سعيد القرطبي ترجمة
ويالحظ في ىذا انو دأب عمى ذكر بعض  ،(89)((مد بف عبدوف))... القاضي...واحمد بف مح

 .(90)المدارس التي درس بيا المترجـ لو والسيما مدارس القاىرة المختمفة
المصادر التي يمكف االعتماد عمييا في  لذا يعد كتاب ))غاية النياية(( في مقدمة

 دراسة الحركة الفكرية في القرف التاسع اليجري/ الخامس عشر الميالدي.
وغالبا كاف يشير إلى تولي مترجمو مينتو مع ذكر سنة ومكاف توليو الوظيفة أو 
ؿ المينة وما يرافقيا مف أحداث دالة عمى ذلؾ مف حيث تولي الحكـ في تمؾ الحقبة وىذا دلي

عمى دقتو وحرصو إيراد روايتو مضبوطة وىذا جزء مف منيجو في رواياتو،نحو قولو في 
. شيخ مشايخ اإلقراء بالديار بف عبد اهلل بف عمي ألحكري)).. ترجمة إبراىيـ

الثيف وخمسمائة أياـ . عيف لقضاء مصر سنة ثالث وث،واحمد بف عبد اهلل))..(91)المصرية((
ولي خطابة اشبيمية وقضاءىا.  .ف محمد بف شريح الرعيني))..يح ب،وشر (92). ((العبيديف. .

سماع ،(93)((.. برى .. خطيب الجامع العتيؽ بالمحمة الكيؿ بف محمود بف احمد الدمشقي)).وا 
ضيا سنة . وقدـ دمشؽ قا،وعمي بف عبد الكافي))... قاضي دمشؽ..(94). ((مف ديار مصر..

تولي مترجمو لوظيفة القاضي مف غير ذكراية  ،أو يشير إلى (95).((تسع وثالثيف وسبعمائة..
،أو مف (96)(())... قاضي البمقاء... معمومات أخرى عنو ،نحو قولو في ترجمة خالد بف يزيد

ي )). . . الوكيؿ عند كاف يتولى وظيفتو وكالة ،نحو قولو في ترجمة عبد اهلل بف محمد السامر 
لمينتو أو وظيفتو ألوؿ مرة سواء استمر فييا ،وكاف يشير إلى تولي مترجمو (97). ((القضاة..

. ة عبد السالـ بف عمي بف عمر))..أو تـ عزلو منيا ذاكرا أسباب ذلؾ،نحو قولو في ترجم
وىو أوؿ  مف ولي قضاء المالكية بدمشؽ لما صارت القضاة عمى أربعو عمى كره منو فباشر 
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،وعمي بف محمد ))قاضي (98)((الحنفي ابف عطاء عزؿ نفسو... تسع سنيف فمما مات رفيقو
. ولي ومحمد بف عمي بف صالح)).. ،(99)((وؿ مف ولي دمشؽ مف دمشؽ مطمقا...دمشؽ أ

 .(100). ((ء في قناطر السباع ظاىر القاىرة.. وباشر القضاية ..إمامة المدرسة الصرغتمش
وبصورة عامو نجد انو وضح لنا مف خالؿ تراجمو بعض جوانب الحالة اإلدارية لعدد 

مدف العربية اإلسالمية وىذا االتجاه المنيجي أظيره لنا مف خالؿ التعامؿ مع ىذا مف ال
،نحو (101)الجانب الياـ مف التراجـ،فيما إذا كاف المترجـ لو مف المعدليف،وذكر لفظ المعدؿ

،أو متصدر (102). ((احمد بف عبد القادر بف رافع))... مف عدوؿ إسكندرية..قولو في ترجمة 
))... متصدر  عبد اهلل بف محمد البغدادي في ترجمة احمد بفالمينة،نحو قولو 

ويعود ىذا إلى أىمية ىذا األمر في توثيؽ المترجـ لو وقبولو في المناصب  ،(103)((عدؿ...
 ،(104)الدينية والسيما  القضاء زيادة عمى ذلؾ فيو يذكر فيما إذا كاف المترجـ لو شروطياً 

. وليس قولو في ترجمة احمد بف حرب)).. نحو عكس ذلؾ، او ،(105)أو احد الشيود
 . وليس أيضا بالمعدؿ الذي قرأ عمى محمد بفبالمعدؿ الذي ىو احمد بف حرب.. ىذا

ي ،ويشير إلى تسمسؿ  ىذه المفظة في نسب مترجمو وشيرتو فييا ،نحو قولو ف(106).((وىب..
ا عمى ذكر ،وحرص أيض(107). ((ترجمة احمد بف حرب بف غيالف))... أبو جعفر  المعدؿ..

الحسيف بف سميماف بف  تولي مترجمو أكثر مف وظيفة في أماكف مختمفة ،نحو قولو في ترجمة
واحمد بف  ،(108)((ألمقدميو.... ولي تدريس الطرخانية ومشيختو الزنجيميو ثـ مشيخة فزارة))..
د بف عبدوف))الصيدالني واحم ،(109). ((بف احمد))... المعدؿ العطار..محمد 

 ،(112). ((،و))البزاز السمسار..(111). ((و))... الصفار... المعدؿ.. ،(110)((القاضي...
.أو نراه يحاوؿ تقديـ نوع مف االختصار عندما يقتصر (113). ((و)).. . الطبيب الكحاؿ ..
 ،(115)االسكاؼ ،(114): البزازومثاؿ ذلؾ رجميو لمينة واحدة فقط،عمى ذكر مف ولي مف مت

 .(117)،العطاردي(116)الصفار
ف الجزري في اإلشارة إلى شيرة مترجمو نسبة إلى مينتو ميما كانت سواء ولـ يغفؿ اب

فع))... مف عممية أو إدارية أو حرفة وغيرىا ،نحو قولو في ترجمة احمد بف عبد القادر بف را
،أو متصدر مينة في مدينة ،نحو قولو في ترجمة احمد بف عبد (118). ((عدوؿ اإلسكندرية..

 .(119). ((متصدر عدؿ.. مد البغدادي))...اهلل بف مح
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وكجزء مف اىتمامو بمينة مترجمو فأنو يشير إلى شيرتو نسبة إلى مينتو ميما كاف 
،أو (120). ((إبراىيـ بف إسماعيؿ المصري))... مشيور عدؿ.. نوعيا ،نحو قولو في ترجمة

ىيـ بف منصور بف عبد الصمد ))... المعروؼ معروؼ نحو قولو في ترجمة إبرا
. واحمد بف عثماف بف العباس))... الوراؽ وّراؽ خمؼ مشيور.. ،(121)((باألدمي..

 .(123). ((سعيد بف عمي))الشيير بالطراز.. ،ومحمد بف(122)((
وعندما ينقؿ روايتو في بعض األحياف عف مترجمو مينتو لمتعريؼ بو أو لتميزه عف 

ف احمد مة إبراىيـ بآخر إذا تشابو باالسـ معو وغير ذلؾ مف األسباب،نحو قولو في ترج
براىيـ (124). ((عمي المعدؿ... روى القراءة عف احمد بف الحسف بف االربمي)).. ،وا 

 .(125)((لبزار فيما قالو النقاش وغيره.... روى  القراءة عرضا عف احمد بف عمي االسمسار))..
وكاف مف منيجو العاـ في التراجـ اإلشارة إلى وظيفة مترجمو عند إيراد اسـ مترجمو 

رحمف أبو اسحؽ التالي: قولو)) إبراىيـ بف الحسف بف إبراىيـ بف يحيى بف عبد العمى النحو 
و))إبراىيـ بف  ،(127). ((ـ بف الخضر بف إبراىيـ النقاش..،و))إبراىي(126)((األشعري النقاش...

و))احمد بف محمد  ،(129). ((د بف إسحاؽ بف إبراىيـ الخياط..،و))احم(128).((عمي الحداد..
وغيرىا مف الميف  ،(130).. ((بف الغماز األنصاري قاضي تونس. سبف حسف أبو العبا

والوظائؼ المتنوعة التي زاوليا أو مارسيا البعض مف تراجمو، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال 
 ،وغيرىا. (134)،االسكافي(133)، الدالؿ(132)،العشاب(131)الحصر :العطار
وأشار أيضا إلى المناصب الكبار التي توالىا مترجميو، وىذا األمر يعطي      

في توثيؽ المترجـ  اف سائدا آنذاؾ ألىمية ىذا األمرانطباع عمى نوع التدرج اإلداري الذي ك
ي))... تولي المناصب لو وقبولو تمؾ المناصب ،نحو قولو في ترجمة احمد بف احمد اليكار 

 .(136). ((مد بف الحسف))... وليس معدؿ..،ومح(135). ((الكبار..
وأورد أيضا فضال إلى مينتو االصميو القراءة مينة أخرى إال انو عندما يعرض 

ترجمة الترجمة ينكر تولي مترجمو ىذه الوظيفة وال نعرؼ سبب اتجاىو ىذا ،نحو قولو في 
وليس بالمعدؿ  راء أيضا،. وكاف ثقة يعد مف القاحمد بف حرب بف غيالف))..

ترجمة قولو في  ػػػونحػػػػ ،أو عكس ذلؾ انو برع في القراءة  ومينتو األخرى،(137)((أيضا...
 ،(138). ((في القراءات والطب وغير ذلؾ .. . فاضؿ محقؽ برعكماؿ بف عمر التبريزي))..

،وعبد (139). ((واحمد بف عمي بف محمد الشيخ))... وذكر لي انو أديب طبيب محدث..
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. ـ))..،ومحمد بف إبراىي(140). ((ف متقنا العربية رأسا في الطب .ا. كالصمد بف سمطاف))..
. ، و))..(142).((،و))... القاضي الخطيب..(141). ((حترؼ التجارة وكاف عدال مرضيا..ي

 ،(144). ((،و))... ولي  خطابة اشبيمية وقضاءىا..(143)(( .يرفي الكوفي إماـ في القراءة..الص
 .(145). ((و))... الحداد إماـ طرسوس..

أواف مترجمو قدـ إلى مدينة مف البالد اإلسالمية فتولى مينة أو وظيفة ما بيا ،نحو 
قدـ دمشؽ فولي تدريس . و بف عمي بف الشيخ فخر الديف ))..قولو في ترجمة احمد 

. وقدـ دمشؽ وكتب في شيود تحت الشاعات ،وأبو بكر بف يوسؼ))..(146). ((القصاعيف..
،وكاف لو نوع مف الميوؿ التي اتجو بيا في إيراد مينة (147). ((فنوف..وكانت لو مشاركة في 

أو وظيفة مترجمو مف ناحية التقديـ والتأخير في النسبة الى مكاف ما،فكاف يقدـ المينة عمى 
،و))... الطناجيري البغدادي. . (148). (()) .. الخياط الكوفي.. :أصؿ المترجـ لو،نحو قولو

الكوفي  .،و))..(150)(( .الجزري المقصاتي..ؾ،نحو قولو: ))... أو عكس ذل ،(149)((.
 . (152). ((،و))الكوفي الصيرفي..(151).((المعدؿ..

وإلظيار مدى التطور الذي كاف عميو العصر آنذاؾ فقد كاف يعرض في بعض 
. النقاش ،و))..(153). ((ختصاص الدقيؽ ليـ،نحو قولو))... الطبيب الكحاؿ..تراجمو اال

،ومف  الحاالت التي  كاف (154). ((ضا حمدوية المؤلؤي..ب القصاص أيلمخواتـ ويقاؿ الثقا
يحاوؿ فييا أبراز مينة مترجمو قبؿ ذكر اسمو دوف أف يعمؿ سبب ذلؾ،نحو قولو:)) الطبيب 

  :،أو يذكر فقط اسـ مترجمو ومينتو ،نحو قولو(155). ((الحسف بف عبد اهلل بف حمداف .. بف
ينتو فقط))أبو طاىر ذكر كنية مترجمو وم،أو (156)))ابف الكردي محمد بف يعقوب المعدؿ((

 ،دوف أف يعمؿ سبب اتجاىو ىذا.(157). ((الصيدالني..
نحو قولو في  ونراه في بعض األحياف يحدد المدة التي تولى فييا مترجمو مينتو،

. ولي القضاء بالموصؿ فانتقؿ موصؿ... قاضي الة العباس بف الفضؿ األنصاري))..ترجم
ي آخر . وكاف قد ولي ف،وعبد الصمد بف حامد))..(158)إلى أف مات((إلييا وأقاـ بيا قاضيا 

،أو انو كاف يحدد تولي مترجمو لمينتو في أكثر مف (159). ((وقت قضاء القضاة بتبريز..
. مدرس الزنجيمية والبمخية .محمد بف إبراىيـ أبو عبد اهلل)).مكاف،نحو قولو في ترجمة  

وانو في بعض األحياف يشير إلى سيرة المترجـ لو مف خالؿ وظيفتو سواء قبولو  ،(160)((...
لتمؾ الوظيفة أو رفضيا لسبب أو آلخر،نحو قولو في ترجمة احمد بف عمي بف احمد 
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،أو عالقة (161). ((المدرسة بغرناطة فامتنع تدينا... وعيف لمشيخة اإلقراء بالغرناطي))..
. سمعت أبا بكر بد الصمد بف احمد البغدادي ))..جمة عمترجمو مع شيوخو،نحو قولو في تر 

ما أخذه حتى أعطاني المقصاتي يقوؿ طمب مني شيخنا عبد الصمد مقصا فعممتو وأثبتو بو ف
 .(162). ((فوؽ قيمتو..

 النتائج
وىذا  ،عالقة بوظيفة مترجمو ومينتواتبع منيجا قائما عمى أساس عرض وتحميؿ مالو 

العاـ بالتراجـ فقد حرص عمى إيرادىا بأدؽ تفاصيميا وأوسع المنيج عكس لنا اىتمامو 
المعمومات عنيا،إذ عرضيا ضمف االسـ متبع في ذلؾ اتجاىات عدة وربطيا بشكؿ متداخؿ 
مع المعمومات األخرى الخاصة بالترجمة سواء كانت موسعو أو مختصرة ،وجعميا مرتبطة 

جمة وعرضيا بأسموب إداري أو عممي بشكؿ مباشر مع األحداث التي كانت متداخمة في التر 
أو حرفي وغيرىا مف األحواؿ التي كانت عمييا البالد العربية واإلسالمية.  ووضح لنا مف 
خالؿ تراجمو بعض جوانب الحالة اإلدارية لعدد مف المدف العربية اإلسالمية وىذا االتجاه 

 تراجـ   .المنيجي أظيره لنا مف خالؿ التعامؿ مع ىذا الجانب الياـ مف ال
 

  االحاالت
 

                                                 
ىػ/  1352غاية النياية في طبقات القراء ، عني بنشره براجستراسر ، )القاىرة ، مكتبة الخانجي ،  (1)

؛ شرح طيبة النشر في القراءات العشر ، ضبطو وراجعو الشيخ عمي محمد الضباع ،  129/ 1ـ( ، 1933
، حققو  ؛ شرح طيبة النشر في القراءات العشر4-3ـ( ، ص ص  1950)مصطفى البابي الحمبي ،  1ط

، أبو  3ـ( ، ص2000ىػ /  1420)بيروت ، دار الكتب العممية ،  2وعمؽ عميو الشيخ أنس ميرة ، ط
ىػ( ، ذيؿ تذكرة الحفاظ ، تحقيؽ حساـ  765المحاسف محمد بف عمي بف الحسيف بف حمزة الحسيني )ت 

ضؿ احمد بف عمي بف ؛ أبو الف377 – 376/ 1الديف القدسي ، )بيروت ، دار الكتب العممية ، د.ت( ، 
ىػ( ، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ، تحقيؽ د. محمد عبد 852محمد بف حجر العسقالني )ت 

؛ جماؿ الديف أبو  33/ 1ـ( ، 1972)حيدر أباد اليند ، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،  2المعيد خاف ، ط
النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة ، )القاىرة، ىػ( ،  874المحاسف يوسؼ بف تغري بردي االتابكي )ت 

؛ شمس الديف محمد بف عبد  16/ 14المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والترجمة والطباعة والنشر ، د.ت( 
)بيروت ، دار الكتب العممية  1ىػ( ، التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، ط902الرحمف السخاوي )ت 

؛  193/ 2، الضوء الالمع ألىؿ القرف التاسع ، )بيروت ، مكتبة دار الحياة ، د.ت(   61/ 1ـ( ، 1933، 
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؛ عبد الرحمف  549/ 1ـ( ، 1834 – 1833ذيؿ طبقات الحفاظ لمذىبي ، نشر باعتناء وستفمد )غوتنجي ، 
، الحيدرية ، )النجؼ  2ىػ( ، األنس الجميؿ بتاريخ القدس والخميؿ ، ط 927بف محمد أبو اليمف العميمي )ت 

ىػ( ، الدارس في تاريخ المدارس ، 927؛ عبد القادر بف محمد ألنعيمي الدمشقي )ت 454/ 2ـ( ، 1968
؛ عصاـ الديف أبو  245/ 1ىػ( ،  1410)بيروت ، دار الكتب العممية ،  1تحقيؽ إبراىيـ شمس الديف ، ط

ومصباح السيادة في موضوعات ىػ( ، مفتاح السعادة 968الخير احمد بف مصطفى طاش كبرى زادة )ت 
؛  392/ 1ـ ( ، 1968العمـو ، تحقيؽ كامؿ بكري وعبد الوىاب أبو النور ، )القاىرة ، دار الكتب الحديثة ، 
؛ ابو 39/ 1ـ( ،  1975والشقائؽ العمانية في عمماء الدولة العثمانية ، )بيروت ، دار الكتاب العربي ، 

ىػ( ، 1304محمد بف عبد الحميـ بف محمد بف أميف المكنوي )ت الحسنات محمد بف عبد الحي بف الحافظ 
الفوائد البيية في تراجـ الحنفية ، عني بتصحيحو وتعميؽ الزوائد عميو السيد محمد بدر الديف أبو فراس 

ىػ(، نفح 1041؛احمد بف محمد المقري التممساني )ت 14النعساني ، )بيروت ، دار المعرفة ، د.ت( ، ص 
األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لساف الديف ابف الخطيب ، تحقيؽ د. إحساف عباس ،  الطيب مف غصف

ىػ( ، البدر الطالع  1250؛ محمد بف عمي الشوكاني )ت  1173/ 2ـ( ، 1968)بيروت ، دار صادر 
؛ صديؽ بف حسف القنوجي  46 -45/ 2بمحاسف مف بعد القرف السابع ، )بيروت ، دار المعرفة ، د.ت( ، 

ىػ( ، أبجد العمـو الوشي المرقـو في بياف أحواؿ العمـو ، تحقيؽ عبد الجبار زكار ، )بيروت ، دار 1307)ت 
؛ جرجي زيداف ، تاريخ آداب المغة العربية ، )بيروت ، مكتبة دار  114/ 2ـ( ، 1978النشر العممية ، 

ة احمد الشنتاوي وآخريف ، ؛ دائرة المعارؼ اإلسالمية ، نقميا إلى العربي 247/ 3ـ( ،  1967الحياة ، 
 Brockleman G. Geschicht Dear، 118/ 1ـ( ، 1933ىػ /  1352)بيروت ، دار الفكر العربي ، 

Arabischin litteratur (Leiden, 1939: 2-274) 
ىػ( ، ذيؿ طبقات الحفاظ ، نشر باعتناء وستنفمد 911عبد الرحمف بف الكماؿ جالؿ الديف السيوطي )ت   (2)

 .85/ 3( ، 1834–1833جي ، ، )غوتن
 .193/ 2الضوء الالمع،  (3)
اسـ لبمدة واحدة يقاؿ ليا جزيرة عمر ، وبالد عدة منيا: الموصؿ ، سنجار ، حراف ، الرقة ، رأس عيف ،   (4)

آمد ، ميافارقيف ، وىي بالد بيف دجمة والفرات يقاؿ ليا الجزيرة ، أبو سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصور 
ىػ( ، األنساب ، عني بتصحيحو والتعميؽ عميو عبد الرحمف بف يحيى المعممي 562ي السمعاني )ت التميم

، ابف حجر: الدرر  639/ 3(، 1963ىػ/  1383)اليند ، وزارة المعارؼ لمتحقيقات العممية ،  1اليماني ، ط
القسطنطيني الرومي ؛ مصطفى بف عبد اهلل  549/ 1، السيوطي: ذيؿ طبقات الحفاظ ،  256/ 1الكامنة ، 

ىػ( ، كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف ، )بيروت ، دار الكتب 1067الحنفي حاجي خميفة )ت 
ىػ( ، 1089؛ أبو الفالح عبد الحي بف العماد الحنبمي )ت  1647/  2ـ( ،  1992ىػ/  1413العممية ، 

؛ الشوكاني: البدر  204/  4ت( ، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب  ، )بيروت ، دار الكتب العممية ،د.
 .45/ 2الطالع ، 
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 .204/ 4؛ ابف العماد: ـ.ف ،  549/ 1السيوطي: طبقات الحفاظ ،   (5)
 .112/ 1؛ ألنعيمي:ـ.ف ، 276/ 14ابف تغري بردي: النجـو الزاىرة،   (6)
ىػ( ، البداية والنياية في التاريخ ، )بيروت ، مكتبة 774إسماعيؿ بف عمرو كثير القرشي أبو الفداء )ت   (7)

 .206/  14المعارؼ ، د.ت(، 
/ 4؛ ابف العماد: ـ.ف ،  549/ 1؛ السيوطي: ذيؿ طبقات الحفاظ ، 33/ 1ابف حجر: الدرر الكامنة ،   (8)

204. 
 .118/ 1؛ دائرة المعارؼ اإلسالمية ،  204/ 4ابف العماد: ـ.ف ،   (9)
 .549/ 1السيوطي: ـ.ف ،   (10)
 .245/ 1ألنعيمي: ـ.ف ،   (11)
 .118/ 1دائرة المعارؼ اإلسالمية ،   (12)
 .276/ 14ابف تغري بردي: ـ.ف ،   (13)
يؿ باشا محمد الباباني البغدادي ؛ إسماع 193/ 2؛ السخاوي: الضوء الالمع ،  129/ 1ابف الجزري:   (14)

ـ(، 1955أسماء المؤلفيف وآثار المصنفيف ، )استانبوؿ ، وكالة المعارؼ ،  -ىػ( ، ىدية العارفيف1339)ت 
قاموس تراجـ ألشير الرجاؿ والنساء مف العرب والمستعربيف  -؛ خير الديف الزركمي: األعالـ 128/ 1، 

 .227/ 1ـ( ، 1969)بيروت ،  3والمستشرقيف ، ط
 .549/ 1السيوطي: ذيؿ طبقات الحفاظ ،   (15)
؛ يوسؼ آلياف سركيس: معجـ المطبوعات العربية والمعربة ، )القاىرة ،  204/ 4ابف العماد: ـ.ف،   (16)

 .63-62ىػ( ، ص ص 1346سركيس ، 
 .2/221ابف الجزري: ـ.ف، (17)
 ـ.ف..  (18)
 .55، 15، 5شرح كتاب طيبة النشر، ص(19)
 .413مقدمة شرح كتاب طيبة النشر،ص (20)
 .2/221ـ.ف،  (21)
 .377/ 1ذيؿ تذكرة الحفاظ ،   (22)
 .549/ 1ذيؿ طبقات الحفاظ ،   (23)
 .205/ 4شذرات الذىب ،   (24)
 .130 -1/129ابف الجزري: غاية النياية ،   (25)
 .130/ 1ـ.ف:   (26)
جازة عبارة عف آذاف الشيخ لتمميذه برؤية ؛ واإل 193/ 2؛ السخاوي: الضوء الالمع ،  1/159ـ.ف:  (27)

مسموعاتو ومؤلفاتو ساء التي سمعيا مف شيخو أو التي لـ يسمعيا منو ولـ يقرأىا عميو ، السخاوي: فتح 
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؛  88/ 3(  1407المغيث بشرح ألفية الحديث ، تحقيؽ عمي حسني عمي ؛ )اليند، الجامعة السمفية ، 
 .94ـ( ، ص 1959ىػ/ 1379)دمشؽ ، جامعة دمشؽ ،  صبحي الصالح: عمـو الحديث ومصطمحو ،

 .129/ 1ـ.ف:   (28)
محمد بف عبد اهلل بف احمد بف عبد اهلل بف احمد بف محمد بف إبراىيـ بف احمد المقدسي ألصالحي   (29)

ىػ ، خّرج وأفاد وسمع منو 712الحنبمي الشيير بابف المحب الصامت ، ولد يـو الجمعة اوؿ رمضاف سنة 
 -174/ 2ػ ، ابف الجزري: غاية النياية ، ÷789الحفاظ ، وانتيى إليو الحفظ في زمانو ، توفي سنة الطمبة و 
 .96/  10؛ كحالو: معجـ المؤلفيف ،  367-366/ 1، السيوطي: ذيؿ طبقات الحفاظ ،  175

محمد بف محمد بف احمد أبو الفتح العسقالني ثـ المصري ، رحمة القراء بالديار المصرية ، ولد سنة   (30)
/ 2ػ بمنزلو جوار الجامع الطولوني ، ابف الجزري: ـ.ف:  ÷ 793ىػ بخط جامع طولوف ، توفي سنة  704
 .330/ 6؛ ابف العماد: شذرات الذىب ،  193/ 2؛ السخاوي: الضوء الالمع ،  82

 .129/ 2ابف الجزري: ـ.ف ،   (31)
 .93/ 2الضوء الالمع،   (32)
إبراىيـ ابف احمد بف عبد الواحد بف عبد المؤمف بف سعيد بف عمواف بف كامؿ أبو اسحؽ الشامي الحريري  (33)

ىػ بمصر وىو آخر  800ىػ بدمشؽ، قرأ القراآت وغيرىا وأجازه جماعتو ، توفي سنة 709، ولد سنة 
 .330/ 6، ابف العماد: ـ.ف ،  193/ 2؛ السخاوي: ـ.ف ،  8-7/ 1ابف الجزري: ـ.ف ، المسنديف ليا ، 

 .129/ 1ابف الجزري: ـ.ف ،   (34)
 .61/ 1السخاوي: التحفة المطيفة ،   (35)
 .122/ 1ـ.ف:   (36)
 . 128/ 1ـ.ف:   (37)
 .140/ 1ـ.ف:   (38)
 .295/ 2ـ.ف:   (39)
 .344/ 2ـ.ف:   (40)
واإلمالء مف أساليب التعميـ في التربية اإلسالمية، وكانت تعقد لو المجالس – 404-403/ 2ـ.ف:   (41)

ويممي فييا الشيخ مف حفظو ، لذلؾ عّد اإلمالء أعمى مراتب السماع وفيو أحسف وجوه التحمؿ وأقواىا ال 
، تحقيؽ عبد الوىاب عبد يتصدى لو إال المحدث العارؼ ، السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 

فما بعدىا ؛ شاكر محمود عبد المنعـ  132/ 2ـ( ،  1979المطيؼ ، )بيروت ، دار إحياء الكتب ، 
 -ـ1976العسقالني دراسة مصنفاتو ومنيجو وموارده في كتابو اإلصابة ، )جامعة بغداد ، كمية اآلداب ، 

 .212/ 1رسالة دكتوراه( 
 .460/ 1ألنعيمي: الدارس ،   (42)
 .165/ 4شذرات الذىب ،   (43)
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 .186/ 4ـ.ف:   (44)
 .223/ 4الدارس:   (45)
ىػ( ، عمـو الحديث ، تحقيؽ نور الديف عتر ، 643ابو عمر وعثماف بف الصالح والشيرزوري )ت   (46)

ىػ( ، 463؛ ابو بكر احمد بف عمي الخطيب البغدادي )ت  222)بيروت ، المكتبة العممية ، د.ت( ، ص 
وما  16طمب الحديث ، تحقيؽ نور الديف عتر ، )بيروت، دار الكتب العممية ، د. ت( ، ص  الرحمة في

 بعدىا.
 .129/ 1ابف الجزري: غاية النياية ،   (47)
 ـ.ف.  (48)
ىػ ، إذ أخذ عسكر تيمورلنؾ ارزنجاف وقتؿ 799حصمت الوقعة التيمورية في سنة  – 130/ 1ـ.ف:   (49)

غ سمطاف مصر والشاـ الظاىر برقوؽ ذلؾ أرسؿ نوابو في الشاـ أف يتوجيوا إلى أىميا ونيب ما فييا ، فمما بم
شاطئ الفرات فخرجوا كميـ وأقاموا ىناؾ فمما اشرفوا عمى سيواس انيـز التتار منيـ فقصده قرايموؾ بف عمي 

: ؛ محمد كرد 371/ 1التركي أواخر سنة ثمانمائة فانكسر عسكر سيواس ، السخاوي: الضوء الالمع ، 
 .163/ 2ـ( ، 1971ىػ / 1391)بيروت ، دار العمـ لممالييف ، ) 2خطط الشاـ ، ط

 .130/ 1ـ.ف:  - (50)
الممؾ االشرؼ برسباي ىو سيؼ الديف ابو النصر برسباي  – 130/ 1ابف الجزري: غاية النياية ،   (51)

ىػ ، فكانت مدة واليتو ست عشرة سنة وثمانية أشير ، بدر الديف محمود  825الدقماقي ، بويع بالسمطنة سنة 
ؽ ىانس ارنست ، ىػ( ، الروض الزاىر في سير الممؾ الظاىر ططر ، تحقي 855بف احمد العيني )ت 

؛ عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ العصامي  2ـ( ، ص1962)القاىرة ، دار إحياء الكتب العربية ، 
/ 4ىػ( ، سمط النجـو العوالي في أنباء األوائؿ والتوالي ، )القاىرة ، السمفية ، د.ت( ، 1049المكي )ت 

38-39. 
 .377/ 1ذيؿ تذكرة الحفاظ ،   (52)
 .204/ 4: شذرات الذىب ، ابف العماد  (53)
 ـ.ف.  (54)
 .71/ 1عبد الجبار: ـ.ف ،  –مخطوط   (55)
 ـ.ف.  (56)
 .275/ 7الزركمي: األعالـ ،  –مخطوط جزء منو   (57)
 مخطوط في الحديث . ـ.ف.  (58)
 مطبوع، ـ.ف.  (59)
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مف الكتب الجامعة لألدعية واألوراد واألذكار الواردة في األحاديث واآلثار ، فرغ مف تأليفو  –مطبوع   (60)

، وبيامش كتاب خزينة  1320، بوالؽ  160ص  1277ىػ في دمشؽ ، طبع حجر في مصر 791سنة 
 .63األسرار جميمة األذكار لمحمد حقي النازلي ، سركيس معجـ المطبوعات ، ص 

 .275/ 7الزركمي: ـ.ف ،  -مخطوط  (61)
 .119/ 1ـ.ف: دائرة المعارؼ اإلسالمية ،   (62)
، )القاىرة ،  86لتتميـ القراآت العشر ، نظميا تكممة لمشاطبية عمى وزنيا ورد بيا في مجموعة رقـ  (63)

 .71/ 1؛ عبد الجبار: ذخائر التراث ،  63ـ( ، سركيس: ـ.ف، ص 1890ىػ / 1308
أبيات في  7و المقدمة فيما يجب عمى القارئ أف يعممو وتعرؼ بالجزرية منظومة مف ا –مطبوع   (64)

 .63التجويد ، سركيس: ـ.ف ، ص 
 .275/ 7الزركمي: ـ.ف ،   (65)
 .275/ 7الزركمي: األعالـ ،   (66)
؛ العممية 63ىػ، ص  1310، مط الميمنة 64ىػ، ص 1305مط عبد الرزاؽ  –مطبوع ثالث طبعات   (67)

 .71/ 1ػ؛ عبد الجبار: ذخائر التراث، ى 1313
 .7/ 1؛ عبد الجبار: ـ.ف، 64ـ( ، ص 1891ىػ /  1309مطبوع )بوالؽ ،   (68)
 ، ـ.ف. 20ـ( ،ص 1961شرح حسنيف مخموؼ )القاىرة ، لجنة البياف العربي ،   (69)
 ـ(، جزئييف، ـ.ف.1938ىػ / 1347)القاىرة، السعادة،  -مطبوع  (70)
 )كمكتة ، د.ت( ، ـ.ف. –مطبوع   (71)
؛  79ـ( ، ص  1931ىػ/ 1305تحقيؽ عبد الحي الغرقاوي )القاىرة، مكتبة القدس ،  –مطبوع   (72)

 .ـ.ف.296ـ( ، ص 1977)القاىرة ، مكتبة جميورية مصر ، 
 .1/94ابف الجزري:ـ.ف، - 73)
 .1/319ـ.ف، - 74)
 .2/279ـ.ف، - 75)
 .1/71ـ.ف، - 76)
 .1/511ـ.ف، - 77)
 .2/211ـ.ف، - 78)
 .2/165ـ.ف، - 79)
 .2/165ابف الجزري: ـ.ف،- 80)
 .478-2/474ـ.ف، - 81)
 .220-2/217ـ.ف،  - 82)
 )المقدمة(.1/11ـ.ف، - 83)
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 .1/168ـ.ف،  - 84)
 .1/68ـ.،ف- 85)
 .2/235ـ.ف، - 86)
 .1/48ـ.ف، - 87)
 .1/67ابف الجزري:ـ.ف، - 88)
 .1/122ـ.ف، - 89)
 .243، 169، 168، 1/91ـ.ف، - 90)
 .1/17ـ.ف، - 91)
 .1/71ـ.ف، - 92)
 .1/324ـ.ف، - 93)
 .1/169ـ.ف، - 94)
 .1/551ـ.ف، - 95)
 .1/69ـ.ف، - 96)
 .1/457ـ.ف، - 97)
 .1/386ـ.ف، - 98)
 .1/576ـ.ف، - 99)

 .2/203ـ.ف، - 100)
 .1/45ـ.ف، - 101)
 .1/70ـ.ف،ابف الجزري: - 102)
 .1/79ـ.ف، - 103)
نسبة إلى ألشروطي،أي نسبة إلى كتب الوثائؽ بالديواف والبيانات،أما الشروط في الوثائؽ  التي تكتب  - 104)

في السجالت الخاصة في حضرة القاضي وتثبيت فييا األحكاـ التي يصدرىا القاضي، القمقشندي: تقي الديف 
المصرية العامة لمتأليؼ  ىػ(، صبح األعشى في صناعة االنشا،) القاىرة،المؤسسة821احمد بف عمي )ت

) 1؛معروؼ:ناجي،عمماء النظاميات ومدارس المشرؽ اإلسالمي ،ط5/466والترجمة  والطباعة والنشر(،
 .245ـ(،ص1973ىػ/1393بغداد،اإلرشاد،

ثباتا ،القمقشندي:  - 105) ومفردىا الشاىد أو العدؿ أو المعدؿ،وىو الذي يشيد بمتعمقات الديواف نفيا وا 
 .5/466ـ.ف،
 .1/45ابف الجزري:ـ.ف، - 106)
 .1/45ـ.ف، - 107)
 .1/241ـ.ف، - 108)
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 .1/103ـ.ف، - 109)
 .1/122ـ.ف، - 110)
 .1/143ـ.ف، - 111)
 .1/150ـ.ف، - 112)
 .1/269ـ.ف، - 113)
 .1/46ـ.ف، - 114)
 .1/47ـ.ف، - 115)
 .1/48ـ.ف، - 116)
 .1/65ـ.ف، - 117)
 .1/70ـ.ف، - 118)
 .1/79ـ.ف، - 119)
 .1/10ـ.ف، - 120)
 .1/28الجزري:ـ.ف،ابف  - 121)
 .1/34ـ.ف، - 122)
 .2/1444ـ.ف، - 123)
 .1/9ـ.ف، - 124)
 .1/30ـ.ف، - 125)
 ـ.ف. - 126)
 .1/140ـ.ف، - 127)
 .1/20ـ.ف، - 128)
 .1/38ـ.ف، - 129)
 .1/110ـ.ف، - 130)
 .1/99ـ.ف، - 131)
 .1/100ـ.ف، - 132)
 .1/118ـ.ف، - 133)
 .1/127ـ.ف، - 134)
 .1/37ـ.ف،- 135)
 .2/122ـ.ف،  - 136)
 ـ.ف.- 137)
 .2/32ابف الجزري:ـ.ف، - 138)
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 .1/87ـ.ف،- 139)
 .1/388ـ.ف، - 140)
 .2/44ـ.ف، - 141)
 .1/270ـ.ف،- 142)
 .1/274ـ.ف، - 143)
 .1/324ـ.ف، - 144)
 .1/272ـ.ف، - 145)
 .1/48ـ.ف،- 146)
 .1/185ـ.ف، - 147)
 .1/164ـ.ف، - 148)
 .1/247ـ.ف، - 149)
 .1/183ـ.ف، - 150)
 .1/187ـ.ف، - 151)
 . 1/194ـ.ف، -152)
) بيروت،دار الرائد العربي، 2عيسى بؾ :احمد،تاريخ البيمارستانات في اإلسالـ،ط؛ 1/69ـ.ف، - 153)

 ))يوضح في ىذا الكتاب المصطمحات العممية لالختصاصات الطبية آنذاؾ((-ـ(1981ىػ/1401
 .1/343ـ.ف، - 154)
 .1/344ـ.ف، - 155)
 .2/33ـ.ف، - 156)
 .1/344ـ.ف، - 157)
 .354-1/353ابف الجزري:ـ.ف، - 158)
 .1/388ـ.ف، - 159)
 .2/49ـ.ف، - 160)
 .1/83مـ.ف، - 161)
 .1/388ـ.ف، - 162)

English Reference 
 Al-Baghdadi: Ismail Muhammad al-Babani (d. 1339 Ah) 

 1-the gift of the knowledgeable / the names of the authors and the effects of 

the classifiers, (Istanbul, knowledge agency, 1955). 

 Ibn taghri Bardi: Abu al-Muhassin Yusuf ibn taghri Bardi Al-Atabaki (d. 

874 Ah) 
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 2-the blooming stars of the Kings of Egypt and Cairo, (Cairo, Egyptian 

General Organization for authorship, translation, printing and Publishing, 

Dr.C). 

 Ibn al-Jazari: Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Yusuf ibn al-Jazari (d. 

833 Ah) 

 3-the end of the layers of readers, published by pragstrasser, (Cairo, Al-

Khanji library, 1352 Ah/ 1933 ad). 

 approximation of the publication in the ten readings, achieved and 

presented by Ibrahim Attara Awad, (Cairo, Mustafa al-Babi al-Halabi, 

Dr.C). 

 5-introduction to the science of Tajweed, the investigation of Dr. Ghanem 

Kaddouri Hamad, (Beirut, Al Resala Foundation, Dr.C) 

 Haji Khalifa: Mustafa ibn Abdullah Al-konstantiniy Rumi Al-Hanafi 

(d.1067 Ah). 

 6-revealing the suspicions about the names of books and arts, (Beirut, 

scientific books House, 1413 Ah/ 1992). 

 Ibn Hajar al-Asqalani: Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad (d. 852 

Ah) 

 7-the dangers inherent in the eyes of the eighth hundred, the investigation of 

Dr. Abdul Muaid Khan, i2 (Hyderabad-India, Council of the Ottoman circle 

of knowledge, 1972) 

 Al-Husayni: Abu al-Muhassin Muhammad ibn Ali ibn al-Hassan Ibn 

Hamza (d. 765 Ah). 

 8-the tail of the conservation ticket, the investigation of Hussam al-Din al-

Maqdisi, (Beirut, scientific books House,Dr.C). 

 Al-Baghdadi's preacher: Abu Bakr Ahmad ibn Ali (d. 463 Ah). 

 9-the journey in the request for Hadith, the investigation of Nour al-Din 

ATAR, (Beirut, scientific books House, Dr.C). 

 Zarkali: Khairuddin 

 10-flags-a dictionary of translations of the most famous men and women 

from the Arabs, Arabists and Orientalists, Vol.3 (Beirut, 1969). 

 Zidane: Georgy 

 11-history of Arabic language literature, (Beirut, Dar Al-Hayat library, 

1967). 

 Al-sakhawi: Shams al-Din Muhammad ibn Abd al-Rahman (d. 902 Ah). 

 12-the gentle masterpiece in the history of the Holy City, 1st floor (Beirut, 

scientific books House, 1933). 

 13-Al-mugheeth opened with an explanation of the millennium of Hadith, 

the investigation of Ali Hussein, (India, Salafi University, 1407 Ah). 

 14-the bright light of the people of the ninth century, (Beirut, Dar Al-Hayat 

library, D.C). 

 Sarkis: Youssef aalian. 
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 15-glossary of Arabic and Arabic publications, (Cairo, Sarkis, 1346 Ah). 

 Samaani: Abu said Abdul Karim bin Mohammed bin Mansour Al-Tamimi 

(d. 562 Ah). 

 16-genealogy, corrected and commented on by Abdul Rahman bin Yahya 

Al-moalami Al-Yamani, Vol.1 (India, Ministry of knowledge for scientific 

investigations, 1383 Ah/ 1963 ad). 

 17 - training the narrator by explaining the nuclear approximation, the 

investigation of Abdel Wahab Abdel Latif, (Beirut, Dar Al-hayh Al-Kitab, 

1979). 

 Shawkani: Mohammed bin Ali (d. 1250 Ah). 

 18-the full moon with good fortune after the seventh century, (Beirut, Dar 

Al-marefa , D.C). 

 Ibn Salah: Abu Amr Othman al-shahrazuri, (d. 643 Ah) 

 19-Hadith Sciences, investigation of Nour al-Din ATAR, (Beirut, Scientific 

Library, Dr.C). 

 20-anemones in the scholars of the Ottoman Empire, (Beirut, Dar Al-Kitab 

al-Arabi , 1975). 

 Self-taught Makki: Abdul Malik bin Hussein (d. 1049 Ah). 

 21 - the stars of the first and consecutive news, (Cairo, salafiya, Dr.C). 

 Al-Alimi: Abd al-Rahman ibn Muhammad Abu al-Nur (d. 927 Ah). 

 22-al-Rawd Al-Zahir in the biography of King Al-Zahir TATR, the 

investigation of Hans Ernst, (Cairo, Dar Al-hayh Al-Kitab al-Arab, 1962). 

 Alqalqshandi: Taqi al-Din Ahmad ibn Ali (d.821 Ah). 

 23-Morning dinner in the construction industry, (Cairo, Egyptian General 

Organization for authorship, translation, printing and publishing). 

 Al-qunuji: Siddiq Ibn Hasan (d. 1307 Ah). 

 24-abjad Al-Uloom Al-washi Al-marqoom in the statement of the state of 

Science, the investigation of Abdul-Jabbar Zakar, (Beirut, scientific 

publishing house, 1978). 

 Ibn Kathir: Ismail ibn Amr Ibn Kathir al-Qurashi Abu al-Fida (d. 774 Ah). 

 -the beginning and the end in history, (Beirut, knowledge library, D.C). 

 As a case: Omar Raza. 

 -Dictionary of authors / translations of Arabic book compilers, (Beirut, 

1957). 

 Reply: Mohammed 

 -plans of al-Sham, i2 (Beirut, Dar Al-Alam for millions, 1391 Ah/ 1971 ad). 

 Known:Bashar Awad. 

 28-al-dhahabi and his methodology in writing the history of Islam, Vol.1( 

Isa Al-Babi al-Halabi, 1976). 

 Al-maqri Al-tlemsani: Ahmad ibn Muhammad (d. 1041 Ah). 
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 Blowing the Tayeb from the damp branch of Andalusia and reminded her 

minister of San al-Din al-Khatib, the investigation of Dr. Ihsan Abbas, 

(Beirut, Dar Sadr , 1968). 

 Brockleman G. Geschichte Der Arabischin Lettertur (Leiden, 1939). 
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