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 :الممخص
ييدؼ الى تسميط الضوء عمى حياة ومصنفات واحد مف العمماء العرب 
البارزيف ممف كانت ليـ مشاركة في الحياة الفكرية والثقافية في النصؼ 

:  الثاني مف القرف التاسع اليجري، الذي نبغ في مجاالت عممية عدة منيا
الحديث والفقو  والعربية والتاريخ وغيرىا مف العمـو األخرى، و يعد كتابو 
ىذا مف كتب التراجـ الميمة التي صنفت في ذلؾ العصر بفضؿ ما تميز 
بو ف مميزات كونو كتابا موسوعيا عمى الرغـ مف صغره إذ احتوى عمى 

والتراجـ عدد مف التراجـ المتنوعة ، فضال عف كونو مؤلفا جامعا لمحوادث 
 التي تعد جزء أساسيا في التاريخ وليا اىميتيا في دراستو.
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Abstract: 

It aims to shed light on the life and works of one of the 

prominent Arab scholars who participated in the 

intellectual and cultural life in the second half of the 

ninth century AH, who excelled in several scientific 

fields, including: Hadith, jurisprudence, Arabic, history 

and other sciences. The important translation books that 

were classified in that era thanks to what distinguished it 

by the advantages of being an encyclopedic book despite 

its smallness as it contained a number of diverse 

translations, as well as being a comprehensive author of 

accidents and translations that are an essential part in 

history and have importance in its study. 
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 المقدمة
يأخذ ىذا النوع مف الدراسات أىميتو في مجاؿ الدراسات التاريخية التي تقوـ عمى 
أساس دراسة مصنفات المؤرخيف العرب المسمميف ونتاجيـ في مجاؿ الكتابة التاريخية مف 

ي ، وترسيخ قواعد اتجاه البحث أكثر الدراسات أىمية في تحديد سمات التاريخ العربي اإلسالم
التاريخي في ىذا المجاؿ لذا فاف ىذا البحث ))االتجاىات المنيجية في كتاب"نظـ العقياف في 

ىػ"(( ييدؼ البحث إلى تسميط الضوء عمى حياة ومصنفات 911أعياف األعياف" لمسيوطي "
رية والثقافية في واحد مف العمماء العرب البارزيف ممف كانت ليـ مشاركة في الحياة الفك

النصؼ الثاني مف القرف التاسع اليجري  ، الذي نبغ في مجاالت عممية عدة منيا : الحديث 
والفقو  والعربية والتاريخ وغيرىا مف العموـ األخرى،و يعد كتابو ىذا مف كتب التراجـ الميمة 

الرغـ مف  التي صنفت في ذلؾ العصر بفضؿ ماتميز بو ف مميزات كونو كتابا موسوعيا عمى
صغره إذ احتوى عمى عدد مف التراجـ المتنوعة ، فضال عف كونو مؤلفا جامعا لمحوادث 
والتراجـ التي تعد جزء أساس في التاريخ وليا اىميتيا في دراستو ، نحو قوؿ روزنثاؿ))... 

 ، وعميو فاف الكشؼ عف ىذه الحقائؽ يشكؿ انجازا(1)التراجـ اثبت صور التعبير التاريخي...((
ميما في دراسة الحياة الفكرية في ذلؾ العصر الذي شكؿ بصماتو ومالمحو عدد مف العمماء 

 والمؤلفيف في كافة فروع العمـ والمعرفة.
لذا تكمف أىمية البحث في ىذا الموضوع دراسة منيجو في عرض التراجـ و      

 التراجـ. أىميتيا في التواريخ الذاتية لمكتابة  عند  السيوطي وأثرىا في مضموف
 المبحث األول: السيوطي السيرة والمكانة العممية 

 سيرة السيوطي -1
جالؿ الديف أبو الفضؿ عبد الرحمف  بف أبي بكر الكماؿ بف محمد بف سابؽ الديف 
بف الفخر بف عثماف ناظر الديف بف سيؼ الديف خضر بف نجـ الديف أبي الصالح أيوب بف 

،ولد في مدينة (2)اليماـ الخضري األسيوطي ناصر الديف محمد بف الشيخ ىماـ الديف
، اال انو فقده وىو في الخامسة مف (4)،نشأ وكاف والده قاضيا  في مدينة أسيوط(3)القاىرة
، بدأ السيوطي حياتو العممية منذ نشأتو األولى إذ حفظ القراف الكريـ ولو دوف ثماني (5)عمره

ية ابف مالؾ في النحو، ومنياج البيضاوي، سنيف، ثـ حفظ عمدة األحكاـ ،ومنياج النووي، وألف
وعرض الثالثة عمى مشايخ اإلسالـ، العمـ البمقيني والشرؼ المناوي والعز الحنبمي وشيخ 
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وكاف والده حريصا عمى أف يتجو  (6)الشيوخ االقصرائي وغيرىـ، وحصمت لو إجازة بذلؾ منيـ 
 .(8)، وغيره (7)ىػ(852ابنو نحو العمـ  وحمقاتو ومنو مجمس ابف حجر )ت

وكاف مشاركا في الفنوف اليمؿ مف المطالعة والكتابة ، إذ كتب بخطو الكثير مما أىمو    
الف يحتؿ مكانة عممية  بيف الذيف صنفوا في عموـ المغة العربية والعموـ الدينية والتاريخ، إلى 

، (9)ىػ (866جانب ذلؾ تولى عدد مف الوظائؼ أوليا إجازة بتدريس المغة العربية  في عاـ )
،ثـ درس بالشيخونية التي ورثيا عف أبيو، وقرر لو ذلؾ (10)أجازه الشيخ تقي الديف الشمني

ىػ(، كما 871، وتصدى لإلفتاء العاـ سنة )(11)ىػ(867الشيخ عمـ الديف البمقيني في سنة)
ورث عف والده التدريس بالجامع الطولوني وبدأ بإمالء الحديث في ىذا الجامع 

، وتولى (13)،وتولى مشيخة التصوؼ بتربة برقوؽ  وتدريس الحديث بالشيخونية (12)أيضا
ىػ(،ثـ عزؿ منيا وأعيد الييا، أالنو رفض أف يتولى 906،وبقي فييا إلى )(14)مشيخة البيبرسية 

 .(15)ىػ(911بعد ذلؾ أي وظيفة وبقي منعزال عف الناس إلى أف توفي سنة)
 مؤلفاته  -2

البارزيف الذيف كانت ليـ مكانة عممية عاليو في المجاالت يعد السيوطي مف العمماء 
كافة وظير ذلؾ مف خالؿ مؤلفاتو التي أخذت مكانتيا في ذلؾ العصر ،  لذا سنعرض بعض 
تمؾ المؤلفات منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: األنوار السنية في تاريخ الخمفاء والمموؾ 

،تبيض الصحيفة (18)، تاريخ الخمفاء(17)ف والنحاة،بغية الوعاة في طبقات المغويي (16)المصرية
،تحفة العجالف في فضؿ (20)،تحفة الحبيب في نحاة مغني المبيب(19)في مناقب أبي حنيفة

،ريح النسريف فيمف (22)،حسف المحاضرة في أخبار مصر والقاىرة(21)عثماف) رضي اهلل عنو(
، طبقات الحفاظ، وىو (24)،الشماريخ في عمـ التاريخ(23)عاش مف الصحابة مائة وعشريف

،  لب المباب في تحرير (26)،طبقات المفسريف(25)مختصر  طبقات الذىبي مع زيادة
 .  (28)، نظـ العقياف في أعياف األعياف)موضوع البحث((27)األنساب

 المبحث الثاني: المنهج العام لمكتاب
سيرة يعد ىذا الكتاب مف مؤلفات  السيوطي التاريخية الميمة ، إذ جمع فيو مئتي 

لكبار أعياف العالـ اإلسالمي مف رجاؿ ونساء عاشوا حوالي القرف التاسع اليجري في مصر 
وبالد الشاـ والحجاز  والعراؽ واألندلس مف سالطيف ) مغوؿ وعثمانييف(، وقضاة  ومقرئيف 

، لذا استيؿ السيوطي كتابو ىذا بالبسممة والحمد (29)ومحدثيف وسفراء وفمكيف ورجاؿ سياسة
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ء عميو  والصالة عمى نبينا محمد  صمى اهلل عميو وسمـ ، عمى نحو مااتجيو عميو معظـ والثنا
،ودفعو منيجو ىذا إلى أف يقدـ مقدمة طويمة اشتممت عمى (30)المصنفيف العرب والمسمميف

،وأقواؿ مف بعض العمماء (32)،  وأحاديث نبوية شريفة(31)ثالث عشرة صفحة بآيات قرآنية 
ف ىذا إف الكتاب يحتؿ مكانة  جيدة مف حيث الوثوؽ بو  ألنو نيؿ ،يتضح م(33)والمؤرخيف

مف الثقات كما أراد السيوطي قائال))ىذا تأليؼ لطيؼ في تراجـ أعياف العصر عمى طريقة 
أىؿ العمـ الراسخيف، العموـ المؤرخيف ، قصرتو  عمى األعياف،وأفراد الزماف ولـ يدع إليو 

ماثؿ النبالء، ولـ أورد فيو إال محاسف ، وال وردف فيو إال الجفمى، وال حشد فيو، بؿ انتقيت أ
،وماؿ في (34)زالؿ         ماء عدا آسف، وسميتو "نظـ العقياف في أعياف األعياف"...((

تنظيمو وترتيبو بشكؿ دقيؽ، إذ  راعى فيو تسمسؿ األنساب عمى الحروؼ، نحو قولو)) 
راجـ انو  ذكر بعد اسـ المترجـ  ولقبو  والطريقة التي سار عمييا   المؤلؼ  في وضع الت

،والشؾ اف ىدفو مف ىذا (35)وكنيتو سنة ميالده وأسماء شيوخو ومصنفاتو وسنة وفاتو((
الترتيب لتسييؿ اإلفادة    لدى الباحث أو القارئ مف غير مشقو او عناء، ولـ يكف السيوطي 

.أما حجـ الكتاب (36)التراجـ منفردا في اعتماد ىذا النظاـ فقد سبقو إلى ذلؾ جماعة مف أىؿ
فانو يقع في جزء واحد وذكر ذلؾ السيوطي في أكثر مف موضع في كتابو ىذا، إف ىدفو 
األساسي ىو))... ترجمة اعياف العصر عمى طريقة أىؿ العمماء الراسخيف، العمـو 

فراد الزماف...(  .(37()المؤرخيف، قصرتو عمى األعياف، وا 
 نظـ العقياف في أعياف األعيافاالتجاىات المنيجية في كتاب  -

إف تنوع  اتجاىات المترجـ ليـ مف جية، وعدد الموارد التي اعتمدىا ومدى توافرىا  
وتبايف نوعيا مف جية أخرى، أدى إلى االختالؿ والتبايف في  المادة التي ضمتيا كؿ ترجمة، 

تيـ العممية                ولعؿ اليدؼ الذي توخاه في ترجمتو ليؤالء األعالـ لمتنويو  بيـ وبمكان
ومشاركتيـ في الثقافة العربية اإلسالمية أوال، وفي الحياة العامة ثانيا ألنو ترجـ لمختمؼ شرائح 
المجتمع العربي اإلسالمي آنذاؾ، مف خالؿ رفدىا بالجديد كال مف زاوية اىتمامو، يجعمنا 

ا نالحظ في قسـ مف تراجمو نمتمس قسما  مف السمات العامة في الترجمة الواحدة عمى إنن
، وعز الديف احمد بف إبراىيـ (38)الطويمة تنظيما واضحا كما في ترجمة ابف ظييرة

، والشياب (41)، والشياب احمد بف صالح(40)، وأبف حجر العسقالني(39)العسقالني
 .(44)،والقاياتي(43)، والشياب المنصوري(42)الحجازي
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اختطو في ذكر محتويات الترجمة ، مع ومع ذلؾ نستطيع أف نميز المنيج العاـ الذي 
مالحظة إنيا قد تتوافر في ترجمة وال تتوافر في ترجمة أخرى أو قد اليتوافر منيا إال القميؿ 
في البعض اآلخر، وسنكتفي بذكر بعض الشواىد عمى طبيعة منيجو عمى الرغـ مف وجود 

 أكثر مف شاىد عمى ذلؾ في تراجـ كتابو منو :
 االسم  -1

ي بذكر كنية المترجـ لو، وىي قاعدة اتبعيا  في اغمب تراجـ كتابو    يبدأ السيوط
،وقد يسبؽ (45)وفي بعض األحياف يشذ عف ىذا الخط أو القاعدة  وال يذكر كنيتو المترجـ لو

، (49)،السمطاف(48)، المقرئ(47)، الشيخ(46)الكنية في أحياف كثيرة ببعض األلقاب مثؿ: الممؾ
، أو يقتصر في بعض األحياف (52)أحيانا اسـ المترجـ لو ثنائي، ويرد (51)،الشاه(50)النسابة

عمى ذكر كنية المترجـ لو ونسبو مف غير ذكر اسمو  ألنو لـ يعرفو او الف المصادر لـ 
 .(53)تذكره

أما النسبة فتاتي بعد الكنية واالسـ في الغالب، وكاف السيوطي يحرص عمى نسبة 
ىتماما بنسبتيـ الى القبائؿ العربية وفروعيا،نحو المترجـ لو فعمى المستوى القبمي اظير  ا

، ويستغني أحيانا عف تسمسؿ النسب (54)قولو))... الغزاوي بالتخفيؼ نسبة الى قبيمة...،((
الطويؿ مكتفيا باسـ المترجـ لو وأبيو وجده،ويذكر انو ولد فالف، نحو قولو))جده الوليد بف 

وىو أخوه خالد بف الوليد سيؼ اهلل رضي اهلل الوليد بف مغيرة صحابي رضي اهلل تعالى عنو، 
، و)) ...السمر قندي ...وىو مف ذرية أبي الميث السمرقندي،وأمو مف ذرية (55)تعالى عنو((

 .(57)(،و))... ذكر انو مف  ذرية أبي الفرج الشيرازي((56البرىاف صاحب اليداية(()
جو  مف الخاص إلى أما النسبة المكانية فقد أثبتيا بأشكاؿ مختمفة منيا ، اندرا

، (60)، الزراعي الدمشقي(59)، العجموني الدمشقي(58)العاـ،نحو قولو: الباعوني الدمشقي
، أو مف العاـ إلى الخاص، (63)، الغزي القدسي(62)،الفرغاني البغدادي(61)االردبيمي الكوراني

ذا كاف الموضع عبارة عف (65)، األندلسي السبطي(64)نحو قولو البغدادي الفرغاني محمة ، وا 
مف المحاؿ أو مدينة أو قرية، فأنو  يؤكد عمى ذلؾ لتحديد المكاف الذي ينتسب إليو المترجـ 

 -قرية بالصعيد -لو دفعا لإلشكاؿ أو االلتباس ،نحو قولو ))... القصوري نسبة إلى القصور
 .(67)، و))... القميوبي نسبة الى قميوبيو       كنفطوية قرية ببغداد...(((66)...((
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، (68)نسب المترجـ لو إلى إحدى البيوت المشيورة، نحو قولو: العباسيوقد ي
،كما نجده نسب البعض منيـ إلى عمـ مف العموـ أو (71)، السمرقندي(70)، األيوبي(69)األندلسي

كما ثبت  (،76) ، الطبي(75)، األديب(74)، القاضي(73)، النسابة(72)مينة، نحو قولو:المقرئ
، (79)، الشافعي(78)، الحنبمي(77)رجـ ليـ نحو قولو: الحنفيالنسبة المذىبية والعقائدية لممت

،ولـ يترؾ مف غير مذىبو أو احد أجداده إلى مذىب آخر كأف يكوف حنبميا  ثـ (80)المالكي
، و))... الشافعي ثـ (81)صار شافعيا،  نحو قولو))... لكونو شافعيا بعد أف كاف حنبميا...((

 (.84، و)) الشافعي ثـ الحنفي(()(83)الحنفي((، و)) الشافعي ثـ (82)الحنبمي...((
 الشهرة العممية  -2

تعد الشيرة العممية مف أكثر االتجاىات المنيجية تداخال في الكتاب فحسب بؿ في 
كتب التراجـ عامة، واف كانت مختصة بوحدة الموضوع بسبب موضوعية بعض العمماء 

و العممية في مجاؿ معيف وابرز  العرب والمسامف ، ومع ذلؾ فقد أشار إلى  شيرة المترجـ ل
تخصصو عمى  وجو الدقة كونو عنصرا لمكانتو، نحو قولو))كاف إماما عالما، بارعا، مفننا، 

،و))... الفاضؿ (86)،و))... اإلماـ البارع األديب محدث حمب...(((85)متضمعا في العمـ((
لعمماء األعالـ، اشتير ،و)) كاف  احد ا(88)، و))كاف عالما فاضال بارعا(((87)األديب البارع((

،و ))وقارا  نظارا  طويؿ الباع راسخ (89)اسمو، وطار صيتو، مع الديف والخير والعفة((
 .(90)القدـ((

ومف المالحظ انو وبقدر  ما كاف يذكر  شيرة المترجـ ليـ العممية فقد عكس لنا 
انتقى بعض تصوراتو ورأيو بيـ، ومف ىنا تكمف أىمية ىذا العنصر في الترجمة ، فيو واف 

ىذه اآلراء مف موارده ا ال اف اغمبيا كانت مف إضافاتو، وتبدو أكثر وضوحا في تراجـ 
معاصريو ممف التقى بيـ و سمع منيـ وكتب عنيـ الشيء الكثير ، نحو قولو)) عالما فاضال 

 .(91)بارعا ، ناظما  مذاكرا، لو الفضائؿ الجمة((
 الرحمة العممية -3

لواـز طريؽ العمماء ومنيجيـ العممي ألىميتيا في تحصؿ كانت الرحمة العممية مف 
عمو اإلسناد وقدـ السماع ولقاء المشايخ، فكانت لو إشارات قميمة في ىذا المجاؿ، نحو قولو 

، (93)، و))...جاؿ في البالد واخذ عف األكابر(((92) ))ورحؿ إلى الشاـ والحجاز ودخؿ اليمف((
حالت قسـ مف المترجميف إلى الشيوخ          واظير مدى دقتو بوضوح مف خالؿ ذكره ر 
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الذيف التقى بيـ المترجـ ليـ، قائال)) وسمع الكثير عمى المسنديف بمصر والشاـ 
، و)) ورحؿ إلى القاىرة سنة أربع وثمانمائة، فأقاـ بيا  يقرئ ويفيد (94)والحجاز((
 .   (95)ويصنؼ((

 الشيوخ  والتالميذ      -4
بالغيف في إثبات دراسات المترجـ لو  وشيوخو وتالميذه  كاف لمسيوطي عناية واىتماـ

التي تكاد تشكؿ أساس االتجاه المنيجي في الترجمة ، فقد دأب عمى ذكر الشيوخ والتالميذ 
، وحرص عمى (96)بشكؿ مفصؿ تارة ومقتضب تارة أخرى، نحو قولو )) روى ابف سعد...((

ختمفة فتارة يذكر أسمائيـ                ذكر سماع المترجـ لو مف المشايخ وذكرىـ بأساليب م
،أو بشكؿ (97)كاممة، نحو قولو))وسمع المسمسؿ باألولية مف الحافظ أبي الفضؿ العراقي...((

،و)) سمع منيا (98)مختصر مكتفيا بالكنية فقط،نحو قولو))وسمع الحديث عف الزركشي((
ىذه الطريقة تسيؿ األمر  ،وىذا يقودنا إلى إف (100)،و)) سمع عمى العراقي(((99)البقاعي((

 عمى طالب العمـ والباحثيف في الكشؼ عف أمور ميمة في التراجـ تتعمؽ بالموضوع.
إلى جانب ذلؾ فقد اىتـ باألماكف التي سمع بيا المترجـ لو مف شيوخو ، نحو     

قولو)) ولد في رمضاف  ستة اثنتيف وستيف وسبعمائة بعينتاب،وتفقو بيا ثـ  قدـ حمب،واخذ  
بيا عف الجماؿ بف يوسؼ الممقي. ثـ قدـ إلى القاىرة فأخذ عف مشايخيا وبالغ في 

ف عنايتو ىذه فقد انتقى عمى نحو مايظير بعض الشيوخ دوف ، وعمى الرغـ م(101)الفنوف((
إحصائيـ الف ذلؾ يخرجو عف منيجو الذي اختطو لنفسو، فقد ذكر في بعض التراجـ عبارات 

، و)) سمع عمى (102)دالة عمى االختصار، نحو قولو))واخذ عف األشياخ...وغيرىـ((
صوده، نحو قولو : ،واكتفى ألجؿ ذلؾ باستعماؿ ألفاظ تدؿ عمو مق(103)جماعة((
 .(108)، وآخريف(107)، وغيرىما(106)، وغيرىـ(105)، وغيره(104)وجماعتو

ويذكر في الغالب عدد الكتب واألجزاء التي سمعيا التمميذ مف شيوخو، وىو بيذا 
يكوف  قد حفظ لنا قائمة بأسماء الكتب والمؤلفات التي سمعيا المترجـ لو عف  الشيوخ،نحو 

مف الحافظ أبو الفضؿ العراقي والحافظ الحسف الييثمي ،    قولو))وسمع المسمسؿ باألولية
وسمع مف والده الثالث مف فوائد االخشيد،ومف التقي صالح الديف بف خميؿ  الكناني، ومشيخة 

،و)) والـز الشيخ ولي الديف  العراقي واخذ عنو (109)قاضي المارستاف تخريج السمعاني...((
 .(111)ى الشريفي الجرجاني في "شرح المواقؼ"...((، و))وسمع في ىراه  عم(110)غالب كتبو((
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وفي ىذا الخصوص كاف حريصا ودقيقا في استعماؿ صيغ التحمؿ،نحو قولو:  
، اخذ (118)، اخذ عنو(117)، سمع عف(116)، اخذ(115)، قمت(114)، قاؿ(113)،روى(112)سمع
، (124)، سمعت عمى(123)، سمع منيا(122)، حدث(121)، كتب(120)، سمع مف(119)عف

 (.127ي)، كتب إؿ(126)،قرأت عميو(125)سمعت
أشار السيوطي إلى انفراد المترجـ لو عف بعض شيوخو، قائال))وكاف بعيد  
،وكاف يذكر أيضا إسناد المترجـ لو إذا كاف عاليا أو نازال، نحو قولو ))... (128)الحديث((

،و)) وانفرد في وقتو بعمو اإلسناد  والتقدـ في ذلؾ (129)وفاؽ في العالي والنازؿ...((
،وكاف حريصا عمى ذكر فيما إذا كاف المترجـ لو حدث أـ ال بالقميؿ  أو (130)والمعرفة((

 .(131)بالكثير بعبارات دالة  وجيزة، نحو قولو))وانتفع بو خمؽ((
 مصطمحات الجرح والتعديل -5

حدد السيوطي موقفو مف بعض الرجاؿ الذيف ترجـ ليـ في كتابو ووصفيـ بما 
الجرح والتعديؿ  قائال في ىذا الصدد))قصرتو يناسبيـ وذلؾ انطالقا مف عممو بمصطمحات 

عمى األعياف ، وأفراد الزماف ، ولـ ادع اليو الجفمى، وال حشدت فيو ، بؿ التقيت أماثؿ النبال، 
،فيو يورد آراء الثقاة مف (132)ولـ أورد فيو اال محاسف ، وال وردت إال زالؿ ماء غير آسف((

ية، نحو قولو))وصار لو وجاىة وجاللة المعاصريف لممترجـ لو وانطباعاتيـ   الشخص
،وفي توثيقو لمرواة (134)و)) وىو ممف سمـ الناس مف لسانو ويده...(((،133)وشفاعات مقبولة((

، واستعمؿ أيضا ألفاظا أو عبارات (135)أطمؽ عمييـ ألفاظا دالة عمى ذلؾ ، نحو قولو، ثقة
 .(136)دالة عمى تضيؼ الرجاؿ منيا: ليف الجانب

 المكانة العممية -6
بذؿ السيوطي جيدا في إبراز مكانة المترجـ لو العممية مف خالؿ آراء الثقاة  التي 
ينقميا مف موارده بعبارات دقيقة تعكس ما تمتع بو المترجموف مف مكانة ومنزلة عممية وغالبا 
ماتكوف ىذه االراء لرفاؽ المترجـ لو أو لتالميذه الذيف سمعوا منو ودرسوا عميو  بعبارات دقيقة 

،و) ) ... (137)عمى معاف دقيقة، نحو قولو))كاف إماما عالما، بارعا، متضمعا في العمـ(( تدؿ
، و)) فريد (138)اإلماـ البارع األديب محدث حمب... وتولع بنظـ الفنوف حتى برع((

زمانو،وحمؿ لواء السنة في أوانو، ذىبي ىذا العصر ونظاره، وجوىره  الذي ثبت بو عمى كثير 
. وبيف منزلة (139)إماـ ىذا الفف لممقتديف،ومقدـ عساكر المحدثيف...(( مف اإلعصار فخاره،
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ومكانة المترجميف لدى العامة الخاصة بعبارات    وضحت  ذلؾ، نحو قولو))وطار اسمو 
، و))... أثنى عميو البقاعي في (140)بالفقو، حتى كاف األعياف مف تالمذتو، وبعد صيتو...((

ارعا مفننا متضمعا في العمـ،كاف الشيخ تاج الديف يقوؿ: معجمو فقاؿ: كاف إماما عالما ، ب
،و))...المقرئ المحدث المصنؼ (141)ماوعدت الدنيا إال والشيخ برىاف يشار اليع في العموـ((

، وكاف كثير اإلشادة بالمترجـ لو  والثناء عميو وتقويمو بعبارات (142)المخرج مفيد القاىرة((
، (144)، و))إماـ عالمة محقؽ حسف...(((143)وعالميا(( وجيزة دالة، نحو قولو))... شيخ تونس

 .(145)و))... احد رؤساء العصر ((
 النتاج العممي واألدبي -7

أولى السيوطي المؤلفات التي ألفيا أصحاب التراجـ مف العمماء وغيرىـ عناية كبيرة 
(( 380حتى حصمت لديو ثروة كبيرة مف المؤلفات في شتى فروع والمعرفة  بمغ عددىا ))

ؼ ذكرىا باالسـ عدا المصنفات التي أشار إلييا ولـ يسمييا، نحو قولو))  ولو تصانيؼ ووص
، (148)،و))... وألؼ التصانيؼ النافعة...(((147)،و)) لو تصانيؼ...(((146)كثيرة حسنة... ((

 .(149)و))... ولو عدة مصنفات...((
ا وأسيب في عرض ىذه المؤلفات مظيرا رأيو في قسـ منيا  مبينا إعجابو فيي

،و))ولو في ذلؾ مصنفات (150)أحيانا،نحو قولو))ولو تصانيؼ كثيرة حسنة...((
،و))وألؼ شرح مجموع (152)،و))... والتصانيؼ التي ماشبيتيا إال بالكنوز(((151)فائقة((

، و))... (154)،و)) ولو النظـ الحسف، نظـ منياج النووي(((153)الكالئي وانتفع بو الناس((
 .(155)المطوؿ كثيرة الفائدة((حسف التصنيؼ، لو حاشية عمى 

وقد يشير أحيانا إلى  عدد أجزاء الكتاب أو مجمداتو، نحو قولو))ولو تصانيؼ منيا : 
،و))... وصنؼ كتابا منيا..."مناسؾ الحج " في ثالث                     (156)التذكرة نحو سبعيف جزأ...((

ر في التنويو بنتاج المترجـ ، ويظير في بعض األحياف اىتماما ممفت النظ(157)مجمدات...((
لو، معبرا في ذلؾ بتعبيرات دقيقة المعنى، نحو قولو))نظـ  غاية المطموب في قراءة خمؼ 
وأبي جعفر ويعقوب . اثني عميو ابف الجزري في كتاب لو     وعظمو إلى الغاية مع تقدـ 

مترجـ لو، ،وفي بعض األحياف يعطي صورة مختصرة لمحتويات نتاج ال(158)وفاتو بدىر...((
نحو قولو))... وكمؿ  عمى القطعة التي صنفيا الجماؿ االميوطي مف كتابو"محط الرجاؿ"، 
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وىي مف النكاح إلى آخر الفقو كمؿ عمييا مف البيوع إلى النكاح، وىي مشتممة عمى كالـ 
 .(159)الرافعي، وزيادات النووي وتعقيبات  االسنوي((

 الوظيفة والمهنة. -8
ر الوظائؼ التي شغميا المترجـ لو، وتظير براعتو في ىذا كاف لمسيوطي عناية بذك

المجاؿ مف خالؿ تتبعو الوظاؼ التي نيض بيا صاحب الترجمة وتدرجو في المناصب محددا 
مكاف الوظيفة في محمة أو مدينة أو  بمد، نحو قو لو))ولي قضاء مكة نحو ثالثيف سنة. 

، (161)لي قضاء مكة، وحمب، وطرابمس((،و))و (160)وانتيت إليو رياسة الحجاز عمى اإلطالؽ((
، قاضي (162)كما ذكر بعض المناصب التي توالىا المترجـ لو، نحو قولو: القاضي

،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لموظائؼ األخرى، (165)،قاضي العسكر(164)، نائب القاضي(163)القضاة
، وىناؾ وظائؼ أخرى          (169)، الخطيب(168)،الفقيو(167)،الفرضي(166)نحو قولو: المدرس
 .(174)، مستوفي (173)،أمير(172)،كاتب السر(171)، المحتسب(170)حكومية مثؿ:السمطاف 

ونجده أحيانا يذكر مدة تولي المترجـ لو لموظيفة   وعزلو منيا، نحو قولو)) ولي 
،و))وولي عدة وظائؼ وتدارس بالجاه،وولي قضاء (175)قضاء مكة المشرفة نحو ثالثيف سنة((

 .(176)ة بالديار المصرية... فأقاـ   فيو خمس عشرة سنة والء ثـ عزؿ((القضا
وحرص عمى ذكر أعماؿ  المترجـ لو العمرانية كانت أـ الخدمية،أوقاؼ عمى 
المدارس أو الجوامع والربط، نحو قوؿ ترجمة تقي الديف ابف مزىر الدمشقي))... حسف 

، كثير ال بر والخيرات  والصدقات، بنى جامعا التصرؼ في منصبو، مساعدا لمفقير والمظمـو
تجاه بيتو، وقرر فيو مدرسيف لمتفسير والحديث والفقو وطمبة وصوفية، وبنى رباطا بمكة، ولو 

، وذكر أيضا إذا حمدت سيرتو ، نحو قولو))وولي قضاء (177)غير ذلؾ مف وجوه المعروؼ((
 .(178)القضاة فسار فيو بالسيرة الالئقة بو...((

 الشواهد الشعرية. -9
أولى السيوطي اىتماما بالغا بالشعر ألنو يشكؿ احد العناصر األساسية والحيوية في 
التراجـ العربية ألنو يعكس لنا ثقافة المجتمع العربي اإلسالمي آنذاؾ لذا فيو يضمف الترجمة 
نسبة وافية منو فضال عف انو لـ يخرج عف ىذا التصور بقيمة الشعر في تراجمو، وثبت 

ر مف خالليا مثال وقيما  عربية لممترجـ لو،نحو قولو في ترجمة برىاف شواىد شعرية اظي
الديف  إبراىيـ بف احمد الباعوني))... اإلماـ األديب البارع... وبرع في النظـ  والنثر...ولو 
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،كما ترجـ لعدد مف الشعراء، واستشيد بنماذج مف أشعارىـ (179)ديواف   شعر، وديواف خطب((
لة عمى  استحسانو ونستشؼ ذلؾ بعبارات منيا، نحو قولو))ولو الشعر واصفا إياىا بألفاظ دا

،و)) وتولع بالشعر حتى طارح األدباء وعرؼ بينيـ، وحؿ األلغاز ونظـ (180)الكثير الحسف((
، (185)،كثير(184)، البميغ(183)، الفائؽ(182)،وغيرىا منيا: الرائؽ(181)الكثير، ولو النثر البميغ...((

 .(188)، الحسف(187)، الوسط(186)الجيد
ويصؿ استحسانو في شعر المترجـ لو إلى درجة عالية، فيقوؿ))ولو الشعر الكثير 

،وكاف أيضا يصؼ المقمـ الشعري لمشعراء قائال))... واعتنى باألدب ، ونظـ (189)الحسف((
نشاء النثر(( ، و))وعني (191)،و))وعني باألدب ففاؽ أىؿ العصر...(((190)الشعر الحسف، وا 

 .(192)تقدـ فيو، وصار احد أعيانو((باألدب كثيرا إلى أف 
وأعانتو ثقافتو الشعرية عمى تحديد والتماس البحور الشعرية، نحو قولو مف 

، وذكر في كتابو قصائد طويمة لبعض التراجـ ولكنو ماؿ الى انتقاء مااستحسنو (193)البسيط
حمد منيا وىو ضرب مف االختصار ونوه عمى ذلؾ بالفظ دالة، محو قولو))والؼ لمسمطاف م

، وىذا يؤكد لنا امتالكو  حاسة (194)بف مراد بف عثماف قصيدة في العروض ستمائة بيت ...((
 فنية مكنتو مف تميز الشعر الجيد  مف رديئة.

 المنامات والكرامات. -10
حرص السيوطي في عدد مف تراجمو عمى ذكر المنامات الخاصة بأصحابيا ، وىي 

يـ،ويالحظ مف خالؿ عرض ىذه الرؤى اف رؤيا شاىدىا أصحابيا وليا مكانتيا في نفوس
السيوطي قد تجاوب معيا وعدىا مف األمور المسمـ بيا ، ودليمنا عمى ذلؾ ىو الخبر الذي 
احتمتو   في تراجـ عدد مف رجالو ، ومف ىذه المنامات ، نحو قولو في ترجمة سعد اهلل بف 

الحسنة فعبر انو يعيش تسعا  سعد بف محمد الديري ))... انو رأى في النوـ انو يقرأ األسماء
،و)). .. اف أباه شيخ اإلسالـ نور الديف لما ورد إلى الروضة  (195)وتسعيف سنة وكاف كذلؾ((

الشريفة وقاؿ : السالـ عميؾ أييا النبي ورحمة اهلل وبركاتو، وسمع مف كاف بحضرتو   قائال 
 .(196)مف القبر  يقوؿ: وعميؾ السالـ ياولدي((

ثبت بعضيا وكاف غرضو أظيار العبرة الدينية فضال عف حرصو    أما الكرامات فقد  
عمى اثبات كيفية التجاء المسمـ إلى السموؾ الصوفي ،نحو قولو في ترجمة احمد بف خضير  

 .(198)،و)) لو كشؼ وكرامات(((197)بف سميماف))... احد األولياء صاحب أحواؿ وكرامات((
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))... انو رأى وىو صبي في يوـ ذي وكاف لمخوارؽ نصيب في أعالمو، نحو قولو 
 .  (199)غيـ رجال  يمشي في الغماـ اليشؾ في ذلؾ وال يتمارى((

 الوالدة. -11
كاف السيوطي حريصا عمى ذكر والدة المترجـ لو التي كانت تمي اسـ المترجـ لو فقد 
ي حرص عمى ذكر المموؾ في اغمب التراجـ باستثناء بعض التراجـ ذكر فييا الوالدة والوفاة ف

 .(201)، أو يكوف تاريخ الوالدة متأخر عف تاريخ الوفاة(200)نياية الترجمة
ويعد ىذا مف االتجاىات الميمة لكتاب التراجـ لما لو مف اىمية كبيرة في االطمئناف   
جازاتو عنيـ وقد عني يذكر الوالدات جيد  عمى لقاء المترجـ لو لمشايخو وسماعو عمييـ وا 

في حاؿ عدـ وقوفو عمى تاريخ الوالدة مف خالؿ اجتياده في طاقتو وحدد أعمار المترجميف 
تقرير أو تخميف عمره بعد ذكر وفاتو، نحو قولو))مات في ثالث ذي الحجة سنة اثنتيف  

،و)) مات في جمادى األخرى سنة احدى وستيف (202)وخمسيف وثمانمائة وقد زاحـ المائة((
ذي الحجة سنة تسع وسبعيف وثمانمائة ،و)) مات في (203)وثمانمائة، وقد زاد عمى السبعيف((

 .(204)، وقد جاوز الستيف((
ويالحظ انو حيف يدوف تاريخ الوالدة يتخذ أساليب عدة ليذا الغرض ، فتارة جاء تاريخ 
الوالدة مقترنا باسـ اليوـ والشير والسنة،نحو قولو)) ولد يوـ الجمعة عاشر ربيع االوؿ ، سنة 

، (206)سنة))ولد في شواؿ سنة اربع  وتسعيف وسبعمائة...((، أو الشير وال(205)يت وثمانمائة((
،وىذا راجع إلى عدـ معرفتو تاريخ (207)أو السنة فقط))ولد سنة تسع وس بعيف وسبعمائة((

 والدة المترجـ لو كامال.
وعندما يكوف غير متأكد مف تاريخ الوالدة بصورة دقيقة أو غير صحيحة نواه يذكر 

 .(210)،أو(209)، في حدود(208)قولو: تقريباعبارات دالة عمة ذلؾ منيا 
واذا وجد اختالؼ في تاريخ والدة المترجـ لو يبيف وجية االختالؼ مع ترجيح احد 
األقواؿ في بعض األحياف،نحو قولو))ولد في حدود سنة ثمانيف وسبعمائة، وقبؿ سنة خمس 

مف سبقو مف ، وفي أحياف كثيرة يستعمؿ بعض التعابير التي استعمميا    (211)وثمانيف ((
، (214)، بعد(213)،ويستعمؿ في أحياف أخرى ألفاظ مثؿ: قيؿ (212)المؤرخيف  مثؿ :سمخ

 .(217)،أوؿ(216)،أواخر(215)حدود
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 الوفاة. -12
كاف السيوطي في اغمب التراجـ يضع الوفاة في نيالية الحديث عف المترجـ لو       

تقريبا، يحدد بعضيا في اليوـ والشير والسنة ، نحو قولو)) مات يوـ األربعاء  سابع رمضاف، 
، والبعض اآلخر بالسنة فقط، نحو قولو))مات سنة سبع (218)سنة خمس وسبعيف وثمانمائة((

، ويستعيض أحيانا عف ذكر تاريخ اليوـ مف الشير بعبارات تقوـ (219)(وسبعيف وثمانمائة(
، منتصؼ )) يدؿ (222)، أواخر(221)، سمخ(220)مقامو استعمميا المؤرخوف مف قبمو،منيا:أوؿ

 .(224)، مستيؿ(223)عمى اليـو الخامس مف الشير((
وفي اغمب األحياف يدوف وفاتو في يوـ مف أياـ األسبوع، نحو قولو، ليمة     

، يوـ (229)، يوـ األحد(228)، يوـ االثنيف(227)،ليمة الثالثاء(226)، ليمة األربعاء(225)ةالجمع
، نحو قولو ليمة الخميس(230)السبت ،وعندما (231)،وفي أحياف أخرى يدوف وفاتو بأجزاء اليـو

يكوف غير متأكد مف تاريخ الوفاة بصورة مضبوطة نراه يذكر عبارات تدؿ عمى الشؾ ، نحو 
بت في كتابو عددا مف التراجـ لـ يذكر تاريخ وفياتيـ وربما يعود ،كما ث(232)قولو في حدود

، أما مكاف الوفاة فكاف يحدد (233)سبب ذلؾ إلى عدـ معرفة المؤلؼ بيا  نحو قولو: ماتت
، (237)، بيت المقدس(236)،دمشؽ(235)، القاىرة(234)بالمدينة أو البمد نحو قولو: المدينة النبوية

ذا توفي المترجـ لو (238)مكة بالمدينة أو البمد الذي ينتسب إليو استعاض عنو ،وا 
بمفظ))بيا((تجنبا لمتكرار، نحو قولو)) جاور بالمدينة الشريفة مدة طويمة إلى أف مات   بيا 

،كما ذكر مكاف وفاة المترجـ لو فيما إذا كاف في (239)سنة ثالث وثمانيف وثمانمائة((
 .(242)ضع الذي دفف فيو المترجـ لو ،ثـ يذكر بعد ذلؾ اسـ المو (241)، أو في محمة(240)السجف

 أمور متفرقة -13
ثمة أمور متفرقة أخرى وردت في بعض التراجـ ، نجد في بعضيا اختالفا طفيفا   

عما ورد في المحتويات والتنظيـ الذي سار عميو السيوطي في ترتيب كتابو فقد أولى اىتماما  
مة والسيما إذا كاف المترجـ لو مف شديدا لبيت المترجـ لو، ويرد ذلؾ في القسـ األوؿ مف الترج

البيوت العريقة مف العمماء، أو في سنة رئاسة منصب مشيور في الدولة، نحو قولو))وىو مف 
،و))مف بيت عمـ (244)،و))مف بيت عمـ ورياسة وعراقة وشيامة(((243)بيت عمـ ورياسة((

صمى اهلل ،كما يستعمؿ  عند ذكره الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لفظ محمد (245)وصالح((
،أما أصحاب المذاىب األربعة (247)،وعمر بف الخطاب لفظ رضي اهلل عنو(246)عميو وسمـ
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،  وعندما يترجـ لمخمفاء العباسييف      يستعمؿ لفظ (248)ومنيـ الشافعي  لفظ رضي اهلل عنو
 .(250)، ومموؾ المغاربة   يذكر لفظ  أمير المسمميف(249)الخميفة أمير المؤمنيف

األلغاز إلعطاء إشارة فكرية في تراجمو،التي يمكف االستدالؿ مف وكذلؾ ثبت بعض 
خالليا عمى نزوع المترجـ لو الى مجاؿ معيف وقد أورد بعض منيا    بأسموب شعري، نحو 

 قولو في ترجمة الشياب احمد بف صالح ممغزا في كأس:
 . (251)أال ياشيابا لي بأنواره ىدى*** ولمضد  منو جذوه النار تمقح 

 جالنتائ
أظيرت ىذه الدراسة التي تناولت االتجاىات المنيجية التي سار عمييا السيوطي  في 

 كتابو )) نظـ العقياف في أعياف األعياف(( الذي:
براز  -1 يعد مف أىـ وأشير المصادر كرسو لتراجـ المشيوريف مف حممة العمـ وغيرىـ ، وا 

 نتاجاتيـ العممية والفكرية في القرف التاسع اليجري ، 
(( ترجمة لممشيوريف في ذلؾ القرف، وكاف 300يف مف دراسة الكتاب انو حوي عمى ))وتب -2

 دقيقا في ذكره لتمؾ التراجـ مف حممة العمـ وغيرىـ، 
 لذا نجد إف السمة العامة لتمؾ التراجـ ىي اإليجاز قياسا إلى كتب التراجـ األخرى، -3
تفضيؿ كبير في األمور ييدؼ مف ذلؾ العناية الخاصة بذكر األمور الميمة مف غير   -4

 األخرى، الذي دفعنا   أف نميز المنيج العاـ الذي رسمو  السيوطي لنفسو. 
 اتضح  ذلؾ في أسموبو الذي ظير في ترتب الترجمة وذكر محتوياتيا. -5

  االحاالت

  
 

                                                 
روزنثاؿ: فرانز، عمـ التاريخ عند المسمميف، ترجمو الدكتور صالح احمد العمي، ومراجعة توفيؽ حسيف،)  -( 1

؛حسف:محمد عبد الغني، التراجـ والسير،) دار المعارؼ ،القاىرة، 141ـ  (،ص1962،مكتبة المثنى، بغداد/ 
؛ العمري: أ كـر ضياء، موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد،) ىاشـ،بغداد، 9،39ـ(، ص1955،

 .171، 117ـ(،ص1075
لتاسع،) دار ىػ(، الضوء الالمع ألىؿ القرف ا902السخاوي: شمس الديف محمد بف عبد الرحمف)ت -( 2

؛ السيوطي:نظـ العقياف في أعياف األعياف، حرره الدكتور فيميب 4/65مكتبة الحياة، بيروت، ، د.ت(، 
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؛وحسف المحاضرة  في أخبار مصر والقاىرة،) دار 11،12ـ(،ص1927حتي،) المكتبة العممية،بيروت ، 
 .4/71ـ(،1969) بيروت،3ط؛الزركمي: خير الديف، األعالـ، 1/335ـ(،1967الكتب العربية،القاىرة، 

 .4/65السخاوي:ـ.ف، -( 3
أسيوط : مدينة كبيرة تقع غربي النيؿ في صعيد مصر،ومف اكبر مدف -11/72السخاوي،:ـ.ف،  -( 4

الصعيد وأىميا مف الناحية اإلدارية والتجارية،ياقوت الحموي: شياب الديف أبو عبد اهلل الحموي الرومي 
؛عمي مبارؾ: 3/301، مج 1/193البمداف،) دار صادر،بيروت، د.ت(،مج ىػ(،  معجـ 626البغدادي)ت

ىػ(، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاىرة وبالدىا القديمة 1311سمماف بف سميماف بف إبراىيـ)ت 
 .12/98ىػ(،1305)بوالؽ، القاىرة، 1والشييرة،ط

يونجي،) روز اليوسؼ،القاىرة، د، موسوعة العمـو اإلسالمية والعمماء المسمميف، تحقيؽ بوؿ غم -( 5
 .117ت(،ص

ىػ(، شذرات الذىب في 1089؛ ابف العماد الحنبمي: أبو الفالح عبد الحي)ت4/69السخاوي: ـ.ف،  -( 6
 .8/52أخبار مف ذىب،) المكتب التجاري لمطباعة والنشر،بيروت، د.ت(، 

المئة العاشرة، حققو وضبط نصو ىػ(،الكواكب السائرة بأعياف 1061الغزي: الشيخ نجـ الديف) ت  -( 7
 .8/52؛ابف العماد الحنبمي: ـ.ف، 2/226ـ(،1945جبرائيؿ سميماف جبور،) األمريكانية ، بيروت، 

عمـ الديف صالح بف سراج الديف عمر البمقيني ،فقيو شافعي وقاضي القضاة في عصره توفي سنة  -( 8
 .1/336ىػ،السيوطي: ـ.ف، 868

 .1/337ـ.ف،  -( 9
د بف محمد بف حسف بف عمي بف يحيى      نحوي وعالـ ديف مصري مف االسكندرية يعده مؤرخو احم -(10

 ىػ،ـ.ف. 872النحو العربي مف رجاؿ المدرسة الصرية الشامية توفي سنة 
 .1/37مسيوطي: حسف المحاضرة، وىي مدرسة قريبة مف المدرسة الصالحية عند باب الحطة ،ل  -(11
 .1/338السيوطي: ـ.ف،   -(12
 ـ.ف. -( 13
تعود لمممؾ الظاىر بيبرس البندقداري شرع في بنائيا سنة إحدى وستيف وستمائة   ورتب لتدريس   -(14

الشافعية بخا تقي الديف بف رزيف ، والحنفية محب الديف بف عبد الرحمف ولتدريس الحديث الحافظ شرؼ 
تب ابف إياس: أبو البركات محمد بف احمد الديف الدمباطي والقراءات كماؿ الديف القرشي ، ووقؼ بيا خزانة ك

 . 2/236ىػ(، بدائع الزىور في وقائع الدىور، )بوالؽ،القاىرة ،د.ت(، 930الحنفي)ت 
ىػ(، مفاكية الخالف في حوادث الزماف، تحقيؽ محمد 953ابف طولوف: شمس الديف محمد )ت   -(15

العيدروس: محي الديف عبد القادر بف شيخ ؛ 1/301ـ(، 1962مصطفى زيادة،) دار الكتب العربية، القاىرة، 
ـ(النور السافر عف أخبار القرف العاشر،) لـ يذكر مكاف 1992) القاىرة،1ىػ(، ط978بف عبد اهلل)ت    
ىػ(، البدر الطالع بمحاسف 1250؛ الشوكاني: محمد بف عمي بف محمد بف  عبد اهلل)ت54وتاريخ الطبع(،ص
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ىػ(، 1313؛الخوانساري: محمد باقر الموسوي)335-1/334ـ(،1929مف بعد القرف السابع،) القاىرة،
 .419ىػ(، ص1367روضات الجنات في أحواؿ العمماء والسادات، ) طيراف،

 .4/72الزركمي: ـ.ف،  -( 16
 .4/72(، الزركمي: ـ.ف، 1965طبعة مف  تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ،) القاىرة، ، -( 17
ـ(، 1952محي الديف عبد الحميد،) دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة، طبعة مف تحقيؽ األستاذ محمد  -( 18

؛ سركيس: يوسؼ آلياف، معجـ المطبوعات 4/72ـ(، الزركمي: ـ.ف، 1969و)الفجالة الجديدة،  القاىرة، 
 .1071ـ(،ص1928العربية والمعربة،) سركيس، القاىرة، 

 ىػ(.1317طبعة في )حيدر آباد، اليند،  -( 19
 ةغير محققة لـ نعثر ليا عمى معمومات.مخطوط -( 20
 مخطوطةغير محققة لـ نعثر ليا عمى معمومات. -( 21
ـ(، و )دار  1967طبعة مف  تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ،) دار إحياء الكتب العربية،القاىرة،  -( 22

 .1077(، سركيس: ـ.ف،ص1968إحياء الكتب العربية،  القاىرة، ـ 
 لـ نعثر ليا عمى معموماتمخطوطةغير محققة.  -( 23
 .1081ـ(، سركيس: ـ.ف،ص1896طيعة ) ليدف،  -( 24
 .1082ىػ(، سركيس: ـ.ف،ص1347طبعة)التوفيؽ، دمشؽ ،  -( 25
 .4/72صفحة، الزركمي: ـ.ف،  43ـ(، في 1960ىػ( و)طيراف، 1839طبعة) فرنسا،  -( 26
 .4/72ـ( و)مكتبة المثنى،بغداد، د.ت(، الزركمي: ـ.ف، 1840طبعة)  -( 27
 ـ(.1927طبعة مف تحقيؽ الدكتور فيميب حتي)المكتبة العممية،  بيروت،  -( 28
 .18السيوطي: ـ.ف، ص -( 29
 .1ـ.ف،ص -( 30
 .11، 6، 5، 2ـ.ف،ص -( 31
 . 3ـ.ف،ص -( 32
 .11، 6، 5، 2ـ.ف،ص -( 33
 .1ـ.ف،ص -( 34
 .18ـ.ف،ص -( 35
 .121ـ(، ص1981االسكندرية، سالـ: السيد عبد العزيز، التاريخ والمؤرخوف العرب،)  -( 36
 .1ـ.ف، ص -( 37
جالؿ الديف محمد بف ابي البركات اقبؿ عمى العمـو لو مولفات منيا شرح الحاوي ومحط الرجاؿ ودرس  -( 38

 .23-17في الحـر وافتى وولي خطابة المسجد ،ـ.ف،ص 
 .35-31لـ نعثر لو عمى ترجمة لو،ـ.ف، ص -( 39
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ف عمي الكناني العسقالني ، محدث وعالـ مسمـ شافعي المذىب برع شياب الديف ابو الفضؿ احمد ب -( 40

 .53-45ىػ ،ـ.ف،852في الحديث درس العمـ وتولى التدريس توفي سنة 
ابو الطيب شياب الديف احمد بف عمي الحجازي، اديب مصري عاش في القرف التاسع اليجري   -( 41

ىػ وقيؿ سنة 878ة كانت لو رسائؿ اخوانية توفي سنة العصر الممموكي االوؿ كاف اديبا بارعا في فنوف المعرف
 .63-58ىػـ.ف،ص874

 .77-63ـ.ف، ص -( 42
احمد بف محمد بف عمي المنصوري الشافعي ، يعرؼ باليائـ ، احد شعراء العصر الممموكي ، واحد  -( 43

 .90-77ىػـ.ف، ص887السبعة الشيب الشعراء الذيف اجتمعوا في عصر واحد، توفي سنة 
 .157-154ضي قضاة مصر في العصر الممموكي ،ـ.ف،قا -( 44
 .175، 114، 114، 103ـ.ف، ص  -( 45
 .179، 178، 110، 109، 103، 102، 93، 40ـ.ف، ص -( 46
 .41ـ.ف، ص -( 47
 .120، 110، 103ـ.ف، ص -( 48
 .104ـ.ف، ص -(49
 .104ـ.ف، ص -(50
 .118ـ.ف، ص -( 51
 .138ـ.ف، ص -( 52
 .178ـ.ف، ص -( 53
 .110صـ.ف،  -( 54
 .17ـ.ف، ص -( 55
 .134ـ.ف، ص -( 56
 .34ـ.ف، ص -( 57
 .123، 121ـ.ف، -( 58
 .121ـ.ف،ص ص -( 59
 .13ـ.ف، ص -( 60
 .110ـ.ف، ص -( 61
 .35ـ.ف، ص -( 62
 .148ـ.ف، ص -( 63
 .132ـ.ف، ص -( 64
 .131ـ.ف، ص -( 65
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 .15ـ.ف، ص -( 66
 .128ـ.ف، ص -(67
 .117ـ.ف، ص -( 68
 .124، 180ـ.ف، ص -( 69
 .110ـ.ف، ص -( 70
 .134ـ.ف، ص -( 71
 .120، 110، 103ـ.ف، ص -( 72
 .104ـ.ف، ص -( 73
 .17ـ.ف، ص -( 74
 .158، 144ـ.ف، ص -( 75
 .174ـ.ف، ص -(76
 .136، 132، 105، 63، 15ـ.ف، ص -( 77
 .37، 31، 16ـ.ف، ص -( 78
 .121، 106، 95، 94، 54،  42، 30، 30، 26، 23ـ.ف، ص  -( 79
 .138، 131، 124، 122، 111، 54، 29ـ.ف، ص -( 80
 .27ـ.ف، ص -( 81
 .37ـ.ف، ص -( 82
 37ـ.ف، ص -( 83
 .29ـ.ف،ص -( 84
 .30ـ.ف، ص -( 85
 .58ـ.ف، ص -( 86
 .137ـ.ف، ص -( 87
 .143ـ.ف، ص -( 88
 .43ـ.ف، ص -( 89
 .109ـ.ف، ص -( 90
 .137ـ.ف، ص -( 91
 .63-45ـ.ف، ص -( 92
 .63ـ.ف، ص -( 93
 .52ـ.ف، ص -( 94
 .177ـ.ف، ص -( 95
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 .17ـ.ف، ص -( 96
 .13ـ.ف، ص -( 97
 .29ـ.ف، ص -( 98
 .101ـ.ف، ص -( 99

 .136ـ.ف، ص -( 100
 .174ـ.ف، ص -( 101
 .26ـ.ف، ص -( 102
 .69، 57ـ.ف، ص -( 103
 .43ـ.ف، ص -(104
 .168، 163، 140، 136، 120، 112، 101، 96، 90ـ.ف، ص -( 105
 .129، 124، 113ـ.ف، ص -( 106
 .165، 123ـ.ف، ص -( 107
 .137ـ.ف، ص -( 108
 .13ـ.ف، ص -( 109
 .124ـ.ف، ص -( 110
 .130ـ.ف، ص -( 111
 .31، 29، 16، 15، 13ـ.ف، ص -( 112
 .17ـ.ف، ص -( 113
 .158،    131، 99، 28، 18ـ.ف، ص -( 114
 .28ـ.ف، ص -( 115
 .37، 26ـ.ف، ص -( 116
 .167، 136، 90، 57، 35، 31ـ.ف، ص -( 117
 .107، 92، 41ـ.ف، ص -(118
 .135، 111، 42ـ.ف، ص -( 119
 .129، 64، 43صـ.ف،  -( 120
 .45ـ.ف، ص -( 121
 .97ـ.ف، ص -( 122
 .101ـ.ف، ص -( 123
 .114، 103ـ.ف، ص -(124
 .136ـ.ف، ص -( 125
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 .149ـ.ف، ص -( 126
 ،171ـ.ف، ص -( 127
 .57ـ.ف، ص -( 128
 ،112ـ.ف، ص -( 129
 .123ـ.ف، ص -( 130
 .97ـ.ف، ص -( 131
 .1ـ.ف،ص -( 132
 .41ـ.ف، ص -( 133
 .143ـ.ف،ص  -( 134
 .96ـ.ف،ص  -( 135
 .97، 92ـ.ف،ص -( 136
 .29ـ.ف، ص -( 137
 .30ـ.ف، ص -( 138
 .45ـ.ف، ص -( 139
 .94ـ.ف، ص -( 140
 .29ـ.ف، ص ص -( 141
 .112ـ.ف، ص -( 142
 .25ـ.ف، ص -( 143
 .106-105ـ.ف، ص -( 144
 .118ـ.ف، ص -( 145
 .24ـ.ف، ص -( 146
 .115، 63، 38ـ.ف، ص -( 147
 .150ـ.ف، ص -( 148
 .174ـ.ف، ص -( 149
 .24ـ.ف، ص -( 150
 .42صـ.ف،  -( 151
 .45ـ.ف، ص -( 152
 .111ـ.ف، ص -( 153
 .179ـ.ف، ص -( 154
 .106ـ.ف، ص -( 155
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 .64ـ.ف، ص -( 156
 .127ـ.ف، ص -( 157
 .123ـ.ف، ص -( 158
 .167ـ.ف، ص -( 159
 .20ـ.ف، ص -( 160
 .23تسمى نيابة طرابمس في العصر الممموكي ،ـ.ف، ص  -( 161
  . 165، 142، 140، 135، 132، 106،   90،   43، 20ـ.ف، ص -( 162
 .115، 109، 104، 46، 35، 32-31، 29، 26، 13ـ.ف، ص -( 163
 ،121، 91،96ـ.ف، ص -( 164
 .151، 96ـ.ف، ص -( 165
 .129، 46، 31، 29ـ.ف، ص -( 166
 .90ـ.ف، ص -( 167
 .94ـ.ف، ، ص -(168
 .151ـ.ف -( 169
 .109، 103، 40ـ.ف. ص -( 170
 .143، 54ـ.ف، ص -( 171
 .143، 97ـ.ف، ص -( 172
 .100ـ.ف، ص -( 173
 .18ـ.ف، ص -( 174
 ،20ـ.ف، ص -( 175
 .35ـ.ف، ص -( 176
 .97ـ.ف، ص -( 177
 .115ـ.ف، ص  -(178
 .13ـ.ف، ص -( 179
 .115ـ.ف، ص -( 180
 .36ـ.ف، ص -( 181
 .58ـ.ف، ص -( 182
 .58ـ.ف، ص -( 183
 .36ـ.ف، ص -( 184
 .153، 115، 24ـ.ف، ص -( 185
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 .24ـ.ف، ص -( 186
 .24ـ.ف، ص -( 187
 .179، 171، 115ـ.ف، ص -( 188
 .179، 115صـ.ف،  -( 189
 .179، 171ـ.ف، ص -( 190
 144ـ.ف، ص. -( 191

 .64صـ.ف، -(192
 .58ـ.ف، ص -( 193
 .39ـ.ف، ص -( 194
 .115ـ.ف، ص -( 195
 .163ـ.ف، ص -( 196
 .149، 63ـ.ف، ص -( 197
 .153ـ.ف، ص -( 198
 .174ـ.ف، ص -( 199
 .159، 142، 126، 134، 122، 121، 117، 114، 104،   57، 41ـ.ف، ص -( 200
 .158-157، 96صـ.ف،  -( 201
 .41ـ.ف، ص -( 202
 .153، 63ـ.ف، ص -( 203
 .168، 103، 102ـ.ف، ص -( 204
 .54ـ.ف، ص -( 205
 .159، 36،64، 31، 29، 26، 51ـ.ف، ص -( 206
 166، 142، 133، 43، 27، 15ـ.ف، ص -( 207
 .166، 142، 113، 95، 24ـ.ف، ص -( 208
 .174، 131، 130، 107، 58ـ.ف،. ص -( 209
 .78، 13ـ.ف، ص -( 210
 .154ـ.ف، ص -( 211
 .157ـ.ف، ص -( 212
 .136، 92، 25، 23ـ.ف، ص -( 213
 .160، 153، 149، 40ـ.ف، ص -( 214
 .174، 130، 58ـ.ف، صص -( 215
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 .139، 130، 103ـ.ف،ص  -( 216
 .95ـ.ف، ص -( 217
 .179، 150، 131، 124، 112، 109، 107، 64ـ.ف،.   -(  218
، 120، 115، 109، 106، 103 ،93، ،63، 43، 41، 30، 29، 24، 17، 13ـ.ف ، ص -( 219

121 ،124 ،125 ،129 ،131 ،133 ،137 ،138. 
، 122، 121، 118، 109، 106، 104، 103، 93، 78، 58، 54، 44، 40، 25ـ.ف، ص  -( 220

126 ،127 ،131. 
 .117ـ.ف،ص -( 221
 .157ـ.ف، ص -( 222
 .178ـ.ف، ص -( 223
 .93ـ.ف،ص -( 224
 .135ـ.ف، ص -( 225
 .118، 117، 94، 42ـ.ف،  -( 226
 .129، 16ـ.ف، ص -( 227
 .179، 64ـ.ف،  -( 228
 .103ـ.ف، ص -( 229
 .150، 131، 100، 95ـ.ف، ص -( 230
 .127، 107، 16ـ.ف، ص -( 231
 .109ـ.ف، ص -( 232
 .16ـ.ف، ص -( 233
 .54ـ.ف، ص -( 234
 .143، 114ـ.ف، ص -( 235
 .38، 36، 15ـ.ف، ص -( 236
 .16ـ.ف،ص -( 237
 .90ـ.ف، ص -( 238
 . 96، 90ـ.ف، ص -( 239
 .132،139ـ.ف، ص -( 240
 .130، 108، 90، 38ـ.ف، ص -( 241
 .108ـ.ف، ص -( 242
 .157ـ.ف،ص -( 243
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 .108ـ.ف، ص -( 244
 .94ـ.ف، ص  -( 245
 .161ـ.ف،ص -( 246
 .41ـ.ف، ص  -(247
 .171، 78، 39، 19، 18ـ.ف، ص -( 248
 .140ـ.ف، ص -( 249
 .163، 130ـ.ف، ص -( 250
 . 59-58ـ.ف،ص  -( 251

 قائمة المصادر والمراجع
 : المصادرأوال 
ىػ(، بدائع الزىور في وقائع الدىور، 930ابف إياس: أبو البركات محمد بف احمد الحنفي)ت  -1

 )بوالؽ،القاىرة ، د.ت(.
ىػ(، روضات الجنات في أحواؿ العمماء والسادات، ) 1313الخوانساري: محمد باقر الموسوي) -2

 ىػ(.1367طيراف،
ىػ(، الضوء الالمع ألىؿ القرف التاسع،) 902الرحمف)تالسخاوي: شمس الديف محمد بف عبد  -3

 دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت(.
السيوطي: عبد الرحمف بف الكماؿ جالؿ الديف ،نظـ العقياف في أعياف األعياف، حرره الدكتور  -4

 ـ(.1927فيميب حتي،) المكتبة العممية،بيروت ، 
 .ـ(1967العربية،القاىرة،  حسف المحاضرة  في أخبار مصر والقاىرة،) دار الكتب -5
ىػ(، البدر الطالع بمحاسف مف بعد 1250الشوكاني: محمد بف عمي بف محمد بف  عبد اهلل)ت -6

 ـ(.1929القرف السابع،) القاىرة،
ىػ(، مفاكية الخالف في حوادث الزماف، تحقيؽ محمد 953ابف طولوف: شمس الديف محمد )ت  -7

 ـ(.1962، مصطفى زيادة،) دار الكتب العربية، القاىرة
ىػ(، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب،) 1089ابف العماد الحنبمي: أبو الفالح عبد الحي)ت -8

 المكتب التجاري لمطباعة والنشر،بيروت، د.ت(.
) 1ىػ(، ط978العيدروس: محي الديف عبد القادر بف شيخ بف عبد اهلل)ت     -9

 \كر مكاف وتاريخ الطبع(.ـ(النور السافر عف أخبار القرف العاشر،) لـ يذ1992القاىرة،
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ىػ(،الكواكب السائرة بأعياف المئة العاشرة، حققو وضبط 1061الغزي: الشيخ نجـ الديف) ت  -10
 ـ(.1945نصو جبرائيؿ سميماف جبور،) األمريكانية ، بيروت، 

ىػ(،  معجـ 626ياقوت الحموي: شياب الديف أبو عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي)ت -11
 بيروت، د.ت(. البمداف،) دار صادر،
 ثانيا : المراجع 

 ـ(.1955حسف:محمد عبد الغني، التراجـ والسير،) دار المعارؼ،القاىرة،  -12
روزنثاؿ: فرانز، عمـ التاريخ عند المسمميف، ترجمو الدكتور صالح احمد العمي، ومراجعة  -13

 ـ  (.1962توفيؽ حسيف،) مكتبة المثنى،بغداد،
 ـ(.1969وت/) بير 3الزركمي: خير الديف، األعالـ، ط -14
 ـ(.1981سالـ: السيد عبد العزيز، التاريخ والمؤرخوف العرب،) اإلسكندرية،  -15
 ـ(.1928سركيس: يوسؼ آلياف، معجـ المطبوعات العربية والمعربة،) سركيس،  القاىرة،  -16
ىػ(، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر 1311عمي مبارؾ: سمماف بف سميماف بف إبراىيـ)ت  -17

 ىػ(.1305)بوالؽ،  القاىرة، 1قديمة والشييرة،طوالقاىرة وبالدىا ال
 ـ(.1075العمري: أ كـر ضياء، موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد،)بغداد،ىاشـ، -18
موسوعة العمـو اإلسالمية والعمماء المسمميف، تحقيؽ بوؿ غميونجي،)القاىرة، روز  -19

 اليوسؼ،د، ت(.
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