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باب الياء آخر احلروف من كشف الظنون  حلاجي خليفة 

 حتقيق ودراسة

  د.مظفر حسني عليم.

29/5/2018 تأريخ القبول: 10/4/2018 تأريخ التقديم:  
 : مقدمة التحقيق

يتناول هذا البحث "باب الياء آخر الحروف من كتاب كشف الظنون عن أسامي      
ى بن عبد اهلل، وقد اشتهر بين الدارسين الكتب والفنون " لمؤلفه حاجي خليفة مصطف

بحاجي خليفة، ومن ألقابه التي عرف بها كاتب جلبي، والمقصود بهذا اللقب هو السيد 
، وأما تسميته (1)العظيم القدر، والرفيع الشأن، ومن معانيها السيد أمين أسرار السلطان 

عد في ذلك الوقت يسمى بحاجي خليفة فكان بسبب منصبه الوظيفي ِإذ ِإن المعاون والمسا
 . (2)خليفة، وكان مصطفى بن عبد اهلل قد حج قبل هذا فسمي بهذه التسمية 

والبد من االشارة ِإلى أن )باب الياء آخر الحروف( من ُدْسُتوِر المؤلف يمثل جزءًا      
َدِة الكتاب، وقد كتبها المؤلف بخط يده   . (3)مْن ُمَسوَّ

                                                 

  لموصل ./ جامعة اآلدابكلية ا /اللغة العربيةقسم 
1 ينظر:  Birnbaum, Eleazer. katib chelebi (1609 – 1657) and Alphabetization a 
methodological investigation of the Autographs of his "Kashf al-zunun" and "Sullam 
al-Wusual"/ in Scribes et manuscripts du moyn Orient. Paris: BnF, 1997.  

؛ جرجي زيدان: تاريخ 542م( 1994ينظر: الكوثري: مقاالت الكوثري )المكتبة األزهرية للتراث، القاهرة،  2
  340:2آداب اللغة العربية )دار الهالل، القاهرة( 

َدِة، اْلُمَبيََّضة من أصل كتاب كشف الظنون جاء في نسخ عديدة، منها مخطوطتان وصفتا باْلُمَبيََّضِة واْلُمَسوَّ  3
َدة من مادة )دروس في النحو( الى نهاية الكتاب ،  أولها الى مادة )دروس في النحو( من باب الدال، واْلُمَسوَّ

واألجزاء المتبقية من هاتين المخطوطتين ليست مكتوبة بخط يد كاتب جلبي بل بخط آخرين . ينظر:  
Birnbaum. Katib chelebi and Alphabetization: a methodological investigaton of the 

Autographs of his "Kashf al-Zunun" and "Sullam al – Wusual".     
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نه تناول جزءًا من كتاب حاجي خليفة، وفي حدود وتكمن أهمية البحث في كو      
اطالعي أنه لم يتناول بالدراسة والتحقيق، مع العلم أني قمت بدراسة وتحقيق ذلك الكتاب 

 من باب الجيم ِإلى نهاية باب السين، بوصفه موضوعًا ألطروحتي في الدكتوراه .
ل ِإضافة مهمة الستكمال وأما سبب اختياري له فألنه لم يدرس ويحقق من قبل، ويمث     

أقسام كتاب حاجي خليفة، ِإذ ِإن الكتاب واسع والتنهض أطروحة واحدة في تحقيقه، بل 
يحتاج ِإلى مجموعة من الباحثين يقومون بتقاسم أجزاءه بوصفها موضوعات ألبحاثهم في 

 . (1)أطاريحهم، وهذا ما وقع فعاًل 
ن بحثًا صغيرًا يتناسب حجمه ووقت فضاًل عن أن مادة باب الياء تصلح أن تكو      

 انجازه مع هدف البحث ومرحلته .
كان من أهداف البحث ِإحصاء عدد الكتب التي ذكرها أو حصرها حاجي خليفة في      

باب الياء ، سواء أكانت في اللغة العربية أم اللغة التركية أم الفارسية، ُبِنَي هذا اإلحصاء 
 حيث لغتها : على فرز بحسب عنوانات الكتب من 

( 58( عنوانًا، العربية منها )69ِإجمالي عنوانات الكتب التي أوردها في باب الياء )
 ( .4( والفارسية )7عنوانًا، أما التركية )

ومن خالل نظري في هذا الباب أيضًا، خلصت ِإلى نتيجتين اثنتين تتعلقان بنوع     
 اته، وهاتان النتيجتان تتلخصان فيما يأتي:ِإيَراده الكتب، واألسس التي استند ِإليها في إثب

النوع األول من الكتب أورد عنوانها، ومؤلفها، وذكر شيئًا من أولها ، مع تذييله بكالم 
يصف فيه أقسامها، وما يتعلق بها من شروح للكتاب ، وغير ذلك . وهذا النوع أكثر 

( 10دها في هذا الباب )وثوقية ، ألنه يدل على أن ُمؤلَِّفنا عاين الكتاب بنفسه. وعد
 ( عنوانًا .69عنوانات من مجموع )

 النوع الثاني من الكتب سرد عنواناتها ومؤلفيها، أو عنواناتها فقط .

                                                 
من الجدير بالذكر أن ما ُحقَِّق من الكتاب قام به ثالثة باحثين وهم : )منى هادي صالح( من أول الكتاب الى  1

الى نهاية باب السين . )أحمد محمود محمد( من باب نهاية باب الثاء . )مظفر حسين علي( من باب الجيم 
 الشين الى نهاية باب القاف . وجميعهم في معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة .   
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وثمة كتب لم أصل اليها أو أعثر على ما يدل على مكانها ، وهذا يعني انفراد حاجي     
لضياع ، فربما يأتي باحث خليفة باإلشارة ِإليها ، وأهمية ذلك أنه حفظ عنواناتها من ا

 يستدل عليها من خالل تلك اإلشارات .
ومن األوهام التي وقع فيها حاجي خليفة في هذا الباب ِإيَراده )يسار الكواعب( على      

أنه عنوان لكتاب ، لكن بعد التحقق وجدت أن هذا التركيب هو مثل عربي سائر أورده 
 روا قصته .الميداني في "مجمع األمثال" وغيره ، وذك

ذكره في التتارخانية( ،  - ينبوع النوازلومن أوهامه في تحريف العنوانات ِإيَراده )    
ولكن بعد النظر في كتاب "الفتاوى التاتارخانية" وجدت العنوان هو )مجموع النوازل( وهذا 
من باب التحريف ، ألن حاجي خليفة نفسه ذكر هذا العنوان في باب الميم وبصيغة 

 النوازل والحوادث والواقعات( . )مجموع
 :منهج التحقيق

المهمة األولى للمحقق واألساسية هي إخراج النص المحقق بصورة أقرب ما يكون الى    
نسخة المؤلف، أو ما كتبه. فقد حصلُت على نسختي الكتاب " كشف الظنون عن أسامي 

ي، في مكتبة روان كشك الكتب والفنون " اْلُمَبيََّضة الموجودة في متحف طوبوقبوا سرا
َدة الموجودة في مكتبة جار اهلل باستنبول برقم )2059باستنبول برقم ) ( 1659( . واْلُمَسوَّ

. كل منهما تكمل األخرى، تشتمل النسخة اْلُمَبيََّضة فقط من أول الكتاب الى مادة )دروس 
َدِة جار اهلل من مادة )دروس في ال نحو( من باب الدال في النحو( من باب الدال، وُمَسوَّ

الى نهاية الكتاب . واألجزاء المتبقية من هاتين المخطوطتين ليست مكتوبة بخط يد كاتب 
َدِة في باب الياء موضوع البحث ورمزت لها  جلبي . ولهذا اعتمدت على النسخة اْلُمَسوَّ

 بالرمز )ب(.
عالم، بعد تحرير النص حاولت قدر استطاعتي تشكيل أسماء الكتب، وبعض األ    

والمشتبه من الكلمات لتسهيل قراءتها . وكذلك أضفت عالمات الترقيم من الفاصلة، 
والنقطة، والنقطتين، وغيرها. ثم اتبعت في متن صفحات البحث منهجًا قائمًا على إبراز 

 عنوانات الكتب عبر كتابتها بحجم أكبر وبصورة أعمق . 
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تاب أورده حاجي خليفة له ، ولم أترجم عملت إحاالت في الهامش للمؤلفين إلى أول ك   
 لهم ، فقط ترجمت للمؤلف الذي ورد ألول مرة . 

ذكر حاجي خليفة عنوانًا رئيسيًا، ثم ذكر مؤلفه وأتبعه بأسماء مؤلفين بعده على أنهم      
أّلفوا بنفس العنوان . كتبت اسم الكتاب ووضعته بين معقوفتين ] [ ، وجعلته عنوانًا رئيسيًا 

 [ .–]ُيوُسف َوُزَلْيَخا  مثل:
لزيادة الفائدة من المؤلفات التي جمعها مصنفنا، واإلرشاد إلى أماكن وجود نسخها في    

المكتبات العالمية . فقد أحلت إلى مصدرين موسوعيين اهتما بذكر المخطوطات وأماكن 
لعربي " لفؤاد وجودها وهما : " تاريخ األدب العربي " لكارل بروكلمان ، و" تاريخ التراث ا

سزكين )النسخ األلمانية( . والذي لم أجده عندهم وتوافرت لدي أماكن وجود المخطوطات 
فأذكرها معتمدًا على كتب فهارس المخطوطات ، مع علمي بخطأ بعض أرقام حفظ هذه 
المخطوطات التي ثبتها ، ولكن إشارتي بوجودها بالمكتبة الفالنية أو البلد الفالني يؤدي 

 . الفائدة
حاولت وبجهد متواضع أن أشير الى الكتب التي نشرت مع ذكر نشرتها، أو إحالتها    

إلى الكتب التي ذكرت نشراتها، معتمدًا على محمد عيسى صالحية وكتابه " المعجم 
 الشامل للتراث العربي المطبوع " .

 ومن اهلل التوفيق ...                      
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 النص المحقق

 اء آِخر الُحُرْوفَباُب اليَ 
 –(1)َياُء التَّْصِرْيف َوِصَلُة التَّْعِرْيف

 ، المتوفى سنة .(3)ألبي ُمَحمٍَّد َمكِّيُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب اْلُمْقِرئ –(2)الَياآت الُمَشّدَدِة ِفْي الُقْرآنِ 
 أولها: سائق األظعان يطوى البيد طي  ... الخ . شرحها –(4)َياِئّيُة اْبُن الَفاِرضِ 

اُه " السيوطي. و ". ذكره في "فهرست اْلَبْرُق الوامض في شرح يائية ابن الفارضَسمَّ
 .في فن األصول.(5)مؤلفاته" 

 

                                                 
 لم أجده في فهارس الكتب والتراجم . لعله من الكتب المفقودة. أو هو عنوان فصل أو باب من كتاب . 1
ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )ت: ، لكالم" . راجع: ياقوت الحموي"الياءات المشددة في القرآن وا 2

م(  1993 -هـ  1414، 1دار الغرب اإلسالمي، بيروت ، طتحقيق إحسان عباس ) هـ( : معجم األدباء،626
هـ(: إنباه الرواة على أنباه النحاة ، تحقيق محمد 646جمال الدين علي بن يوسف )ت:  ؛ القفطي، 2714:6

 -هـ  1406، 1بيروت ، ط –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية  -لفضل إبراهيم )دار الفكر العربي أبو ا
هـ(: وفيات األعيان وأنباء 681؛ ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم )ت: 316:3م( 1982

 F.SZGIN, GAS؛ 276:5م( 1994، 1أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس )دار صادر، بيروت، ط
IX,P:453  )ضمن مجموع . راجع عن نشرته:   8769. نسخته الخطية في: المكتبة الوطنية )تونس

 – 1992محمد عيسى: المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع )القاهرة، معهد المخطوطات العربية،، صالحية
 .      158:5م( 1995

هـ . سبق في باب األلف "اإلبانة في 437ى سنة أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش القيسي المقرئ، المتوف 3
 معاني القرآن".

لشرف الدين أبي حفص عمر بن علي بن المرشد بن علي الحموي االصل، المصرى الدار، المعروف بابن  4
هـ( : هدية 1399إسماعيل بن محمد أمين الباباني )ت: ، هـ . راجع: البغدادي632الفارض ، المتوفى سنة 

م، أعادت طبعه دار إحياء التراث 1951ء المؤلفين وآثار المصنفين )طبع بعناية وكالة المعارف،العارفين، أسما
 .  Brock, GAL , I:263)عن كشف الظنون( . راجع عن نسخه الخطية :  786:1العربي، بيروت( 

هـ(: نزهة الناظرين )فهرست مؤلفاتي( 911جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد )ت:  السيوطي، 5
. راجع عن نسخه الخطية: 11هـ( 1279)طبع حجر، مطبع مظهر العجائب، مدارس سنة 

Brock,GAL,II:156,SII:464  . 
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 في الطب تركي . –(2) ابن شريف (1)َياِدَكار
،المتوفى سنة  (4)فيه أيضا فارسي في مجلد. إلسماعيل بن حسين اْلُجْرَجاِنيّ  –(3)َياِدَكار
 شاه ..  أّلفه لخوارزم 350

نصائح في سياسة الملوك من كتب الفرس . ذكره الغزالي في"  –(5)َياِدَكار نامه
 .(6)"الملوك

                                                 
رسي/ عربي( على شبكة النت كلمة فارسية وتعني األثر أو التذكرة أو المذكرة . راجع: قاموس المعاني )فا 1

https//www.almaany.com 
ابن أبي  لزين الدين إسماعيل بن حسين بن محمود الجرجاني المتطبب. راجع:لعله الكتاب نفسه الذي يليه.  2

هـ(: عيون األنباء في طبقات األطباء، تحقيق نزار 668أبو العباس أحمد ابن القاسم بن خليفة )ت  أصيبعة،
صالح الدين خليل ، ) وفيه: للشريف شرف الدين إسماعيل(؛ الصفدي 472ة الحياة، بيروت(  رضا )دار مكتب

دار إحياء ) هـ(: الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد األرناؤوط  وتركي مصطفى764بن أيبك بن عبد اهلل )ت: 
 دين (؛)وفيه: للشريف الطبيب إسماعيل الشريف شرف ال 147:9م(  2000 -هـ 1420بيروت،  –التراث 

هـ(: أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، تحقيق 1078عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى)ت:  ِرياضي َزاَده،
 )عن كشف الظنون ( .  233م( 1983محمد التونجي )دار الفكر، بيروت، 

هـ(: تتمة صوان الحكمة، تحقيق محمد كرد علي )المجمع 565البيهقي، ظهير الدين علي بن زيد )ت:  3
؛ الصفدي: الوافي بالوفيات 472، ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء  64م( 1946لمي العربي، دمشق، الع

هـ(: سلم الوصول إلى طبقات الفحول، تحقيق محمود 1067؛ حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل، )ت 147:9
محسن بن علي ، ا ُبزركآغ؛  314:1م( 2010يلدز للنشر واإلعالم، إرسيكا  –عبد القادر األرناؤوط )إستنبول 

م(  1971 – 1936هـ( : الذريعة إلى تصانيف الشيعة )النجف ، 1389بن محمد رضا الطهراني )ت: 
265:25 . 

 هـ . سبق في باب األلف "األغراض الطبية والمباحث العالئية " .535المتوفى سنة  4
ْلَوِزيِر ِنَظاِم اْلُمْلِك َأُبو َعلّي اْلحسن بن َعلّي بن "َياِدَكاِر نامه " = "ِسَيُر اْلُمُلوِك" . سبق في باب السين. ل 5

هـ . راجع: البيهقي: تاريخ بيهق )دار اقرأ، 485اْلحسن بن إسحق بن الَعبَّاس الطُّوِسيُّ الشافعي ، المتوفى سنة 
ان . ُنِشر بعنو 278:12؛ آغا ُبزرك: الذريعة   179؛ ِرياضي َزاَده: أسماء الكتب  49هـ( 1425دمشق، 

 هـ .1407،  2"سياست نامه " أو "سير الملوك" بتحقيق يوسف حسين بكار، قطر، دار الثقافة، ط
هـ(: التبر المسبوك في نصيحة الملوك، ضبطه 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:  6

 58م(  1988 -هـ 1409، 1وصححه أحمد شمس الدين )دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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اليار نامج فارسية ، وهي اسم النسخة التي فيها مقدار المبعوث .  –يار نامج في المغرب
قال السراج القزويني:  وعن شيخنا أن النسخة التي يكتب فيها المحدث أسماء رواته، 

 كتبه المسموعة تسمى بذلك .  وأسانيد
ْساَلم ، َأبي َحاِمد  –(1)َياُقوُت التَّْأِويل ِفي َتْفِسير التَّْنِزيل ة اإْلِ في أربعين مجلدا. لإلمام حجَّ

 . 505،الطُّوِسّي ، المتوفى سنة (2)ُمَحمَّد بن ُمَحمَّد اْلَغَزاِليّ 
َراط بي حفص عمر بن محمد بن أحمد أل –(4)اْلَياُقوَتةُ من التفاسير –(3)َياُقوَتة الصِّ

". أسند رسالة في الرغائب والبراءة والقدر. رأيت " 527، الحنفي، المتوفى سنة (5)النََّسِفيِّ 
 أحاديثها الموضوعات، بالنقل منه.

 
 
 
 
 

                                                 
هـ(: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان )دار الكتب 768عبد اهلل بن أسعد بن علي )ت: ،اليافعي 1

أحمد بن محمد )من علماء القرن الحادي عشر(: طبقات ، األدرنوي ؛ 137:3م( 1997، 1بيروت، ط العلمية ،
 . 152م ( 1997السعودية، مكتبة العلوم والحكم،  المفسرين، تحقيق سليمان صالح الخزي )

 سبق في باب األلف "األجوبة المسكتة عن األسئلة المبهتة ". 2
ز اللغوي، المعروف بغالم َثْعَلب ، المتوفى سنة  3 هـ . 345ألبي عمرالزاهد محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرِّ

بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة  ابن خير اإلشبيلي، أبو هذه الياقوتة من جملة كتاب "اليواقيت". راجع:
، 1بيروت، ط –هـ(: فهرسة ابن خير اإلشبيلي، تحقيق محمد فؤاد منصور)دار الكتب العلمية 575اإلشبيلي )ت: 

.  نشر بتحقيق محمد F.SZGIN, GAS VIII,P:157 ؛ 273:25؛ آغا ُبزرك: الذريعة  54م( 1998هـ/1419
 م .2002 -هـ 1423،  1المدينة المنورة ، ط  -الحكم، السعودية مكتبة العلوم و  بن يعقوب التركستاني ،

كتاب في فضل الصلوات في كل شهر وصيامها  وهناك  )عن كشف الظنون( . 783:1البغدادي: هدية العارفين  4
ة هـ . نسخته الخطية في: المكتبة المركزي537من "كتاب الياقوتة" لعمر بن محمد بن أحمد، النسفي ، المتوفى سنة 

 مجاميع . 793/9)جدة ( 
 سبق في باب الباء "بعث الرغائب لبحث الغرائب" . 5
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له: الحمد هلل (2)في الموعظة. ألبي الفرج اْبُن اْلَجْوِزيِّ  –(1)َياُقوَتة الَمَواِعظِ  . مختصر أوَّ
طعت أعذار الملحدين ... الخ . وهي فصول في الوعظ  جعلها كاألنموذج الذي ق

 للواعظ. ينسج على منوالها.

( 4)لإلمام]عالء الدين ُمَحمَّد بن عمر بن ُمَحمَّد[ –(3)َيِتْيَمُة الّدْهر ِفْي َفَتاَوى الَعْصر

 ، المتوفى سنة . (5)التَّْرُجَماِنيِّ 
لإلمام أبي َمْنُصوٍر َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد  –(6)أْهِل الَعْصرَيِتْيَمُة الّدْهر ِفْي َمَحاِسِن 

.أولها: الحمد هلل خير ما بدئ به الكالم ...  430شيخ األدب، المتوفى سنة  (7)الثََّعاِلِبيّ 
: في محاسن أشعار آل حمدان، وشعرائهم، األولالخ. ثم إنه ينقسم إلى أربعة أقسام 

نشاء الدولة الثانيومصر. وغيرهم من أهل الشام،  : في محاسن أشعار أهل العراق، وا 

                                                 
هـ(: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير 748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )ت:  الَذَهبي، 1

: الوافي ؛ الصفدي 290:42م( 1993بيروت،  واألعالم، تحقيق عمر عبد السالم التدمري )دار الكتاب العربي،
. راجع عن نشراته: صالحية: المعجم  Brock ,GAL ,SI:919. راجع عن نسخه الخطية: 112:18بالوفيات  
 . 106:2الشامل 

هـ . سبق في باب األلف "إحكام 597أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، المتوفى سنة  2
 اإلشعار بأحكام األشعار".

 . Brock ,GAL , I:381 راجع عن نسخه الخطية: 3
 في ب: فراغ ، واإلضافة من نسخ المخطوط .  4
عبد القادر بن أبي الوفا  ،هـ . راجع: القرشي645محمد بن محمود عالء الدين الترجماني، المتوفى سنة   5

هـ (: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تحقيق إبراهيم باجس )دار ابن حزم ، بيروت( 775محمد )ت: 
أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن  ؛ اللكنوي، 286:4،  319:3؛ حاجي خليفة: سلم الوصول  292:2

 .201هـ(: الفوائد البهية في تراجم الحنفية )دار المعرفة، بيروت( 1304محمد )ت: 
 ؛42:3؛ اليافعي: مرآة الجنان  130:19؛ الصفدي: الوافي بالوفيات  180:3ابن خلكان: وفيات األعيان   6

 هـ(: مفتاح السعادة ومصباح السيادة968عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى )ت: ، طاْش ُكْبرى َزاَدهْ 
 F.SZGIN, GAS؛  240،  213:1م( 1985-هـ 1405، 1)دار الكتب العلمية، بيروت، ط

II,P:440,669 :راجع عن نسخها الخطية .Brock, GAL, I:284,SI:499 ية: .  راجع عن نشراتها: صالح
 . 310:1المعجم الشامل 

 سبق في باب األلف "أحاسن المحاسن في المحاضرات" . 7
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: في محاسن أشعار أهل الجبال، وفارس، وجرجان، وطبرستان . لثالثالديلمية . وا
: في محاسن أشعار أهل خراسان، وما وراء النهر. وهي من أحسن الكتب األدبية، الرابعو

 الشاعر: أبيات أشعار اليتيمة أبكار وأكملها بالغة، ونظما. ولذلك قال أبو الفتوح نصراهلل
  البارع". وقد جعلها ذياًل لكتاب " اليتيمة أفكار قديمة ماتوا وعاشت بعدهم . فلذلك سميت"

" لهارون المنجم . ثم ذيل أبو الحسن علي بن الحسن اْلَباَخْرِزيُّ ، في أخبار الشعراء
اُه " حذوه. و"  في كتاب . حذا فيه يتيمة الثعالبي" 467المتوفى سنة  دمية القصر َسمَّ

، المتوفى سنة وعصرة أهل العصر . 597". وعماد الدين محمد بن الكاتب اأْلَْصَبَهاِنيُّ
اُه " ". وهي من سنة خريدة القصر وجريدة أهل العصرذيلها أيضا في عشر مجلدات. وَسمَّ

فى سنة . وذيل أبو المعالي سعد بن علي الوراق، الخطيري، المتو 592إلى سنة  500
اُه "دمية الباخرزي. "568 وللثعالبي أيضا مجلد آخر، وهو  ."زينة الدهر" في مجلد َسمَّ

، المتوفى سنة يتيمة اليتيمةالمسمى " . 443". وذيلها حسن بن المظفر النَّْيَساُبوِريُّ
، المتوفى سنة  ". في كتاب اليتيمة. "1005واختصر تقي الدين بن عبد القادر اْلِمْصِريُّ

" كتاب الدميةر نصفها. وقد مر ذكر المذكورات في محل كل منها مرارا. وعلى "مقدا
اُه " . َسمَّ " لحسن بن ذيل اليتيمة". و"وشاح الدميةألبي  الحسن علي بن زيد اْلَبْيَهِقيِّ

. ومختصرها إلى نصفها لتقي الدين بن عبد القادر 443مظفر النَّْيَساُبوِريِّ ، مات سنة 
، ما  . 1005ت سنة اْلِمْصِريُّ

. ووضع عالمته )ي( ،  (2)"ألفاظ الكفرصرح به بدرالرشيد في كتابه " –(1)َيِتْيَمُة الَفتَاَوى
 .(3)"لتاتارخانيةو"ا

                                                 
 "َيِتْيَمُة الَفَتاَوى" = "َيِتْيَمُة الّدْهر ِفْي َفَتاَوى الَعْصر" . للترجماني  . مرت  . 1
ألفاظ  ، ضمن كتاب "الجامع في 20هـ(: ألفاظ الكفر 768بدر الرشيد، محمد بن إسماعيل بن محمود )ت:  2

 م ( .1999هـ /1420، 1الكفر" تحقيق محمد عبدالرحمن الخميس )دار إيالف الدولية، الكويت، ط
هـ(: الفتاوى التتارخانية ،ترتيب وجمع وترقيم 786ابن العالء، فريد الدين عالم بن العالء الدهلوي الهندي )ت:  3

م( . نقل صاحب "الفتاوى 2010هـ /1431الهند،  -وتعليق شبير أحمد القاسمي )مكتبة زكريا، ديوبند 
التاتارخانية" من كتاب "َيِتْيَمُة الّدْهر ِفْي َفَتاَوى الَعْصر". جزئيات كثيرة. على سبيل المثال ما نقل بلفظ )اليتيمة( 

 .  221:1أو )وفي اليتيمة(  205:1
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رسالة. أولها: الحمد هلل الذي جعل قلب خليفته  –(1)الَيُد األْجَود ِفْي اْسِتالِم الَحَجِر األْسَود
 األعظم، كعبته المقصودة ... الخ .

، المتوفى سنة (3)لَجاَلل الدِّين السُُّيوِطيِّ  –(2)ُد الُبْسَطى ِفي َتْعِييِن الّصالِة اْلُوْسَطىاليَ 
. قال: اختلف فيها على عشرين قوال أنها: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، 911

العشاء . مجموع الخمس، واحدة من الخمس: الجمعة الظهر. الصبح والعشا معا. الصبح 
الجماعة. الوتر. صنف فيه علم السخاوي جزءا: صالة الخوف. صالة  والعصر. صالة

عيد العصر. عيد النحر. الضحى. الليل. الصبح والعصر. على الترديد التوقف. واختار 
 المؤلف أنها الظهر.

 –(4)َيَساُر اْلَكَواِعبِ 
، المتوفى (6)حمد اْلَهْمَداِنيِّ لحسن بن أ –(5)ِفْي اْلِقسِّّي والرَّْمّي والسَِّهاِم والنَِّضال اْلَيْعُسوب

 . 334سنة 

                                                 
.   477:1ي: هدية العارفين هـ . راجع: البغداد1054للشيخ عبد اهلل عبدى بن محمد البوسنوي، المتوفى سنة  1

 .  7847الظاهرية )دمشق(  نسخته الخطية في:
هـ(: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، 911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)ت:  2

، 1عيسى البابي الحلبي وشركاه ، مصر، ط -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم )دار إحياء الكتب العربية 
 .  :BrocK ,GAL ,II 145. راجع عن نسخه الخطية:  340:1م(  1967 -هـ  1387

 سبق في باب األلف "أبواب السعادة في أسباب الشهادة " . 3
 َمَثٌل ُيْضَرُب ِلُكلِّ جاٍن على َنْفِسِه وُمَتَعدٍّ َطْوَره، َقاَل الفرزدق لجرير: 4

نِّي ألْخَشى إْن َخَطْبَت إليهُم                   َعَلْيَك الَّذي اَلَقى َيَساُر الَكَواِعِب   وا 
مجمع األمثال،  هـ(:518أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري )ت:  راجع: الميداني،

 . 412:2تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد )دار المعرفة، بيروت، لبنان( 
لبنان،  –ق إبراهيم شمس الدين )دار الكتب العلمية، بيروت القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماء، تحقي  5
؛ ابن أنجب الساعي،علي بن أنجب بن عثمان بن عبد  316:1، إنباه الرواة 126م( 2005 -هـ 1426، 1ط

هـ(: الدر الثمين في أسماء المصنفين، تحقيق وتعليق أحمد شوقي بنبين ومحمد سعيد 674اهلل أبو طالب )ت: 
 . 17:2حاجي خليفة: سلم الوصول ؛  319م( 2009 -هـ  1430، 1االسالمي، تونس، ط حنشي)دار الغرب

 سبق في باب األلف "اإلكليل في أنساب حمير وأيام ملوكها " . 6



 
 م2018/هـ1440                                (                        75العدد ) –                        

 

 
701 

  (2)لْلَقْسَطاَلِنيِّ  –(1)َيْقَظُة َذِوي اِِلْعِتَبار ِفْي َمْوِعَظِة أْهِل اِِلْغِتَرار
  قصيدة، مرت في القاف . –(3)َيُقوُل اْلَعْبدُ 

ن زنكي،. وهو اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن محمد ب، لألْسَفَراِيِنيِّ  –(4)َيَناِبيُع األحكام
ْسَفَراِيِنيّ  له: الحمد هلل الذي أوجب على عباده أنواع (5)اإْلِ ، االشَّْعِبّي، السَّاِوّي. أوَّ

: في المبايعات الثاني: في العبادات ، واألولالعبادات...الخ . جعله على أربعة أرباع: 
الشرعية  : في الجراحات . قال: لما كان تعلم العلومالرابع: في المناكحات ، والثالث،و

من أفضل القربات، والسلف اجتهدوا في تحقيق المشكالت ، ودونوها َثمَّ الخلف رتبوا 
ن ذكر  ونقحوا أحسن تنقيحات . وحذفوا األدلة، وأقوال األئمة، لقصور الرغبات ، وا 
األحكام مع األدلة، أسرع إقصاء إلى األفهام . أردت أن أجمع: مختصرا جامعا بين 

ف ، حاويا ألكثر الوقايع . وأذكر فيه نبذة من األدلة، واألحوال  طريقتي السلف والخل
سالكا فيه طريق اإليجاز، جاعال عالمة أبي حنيفة عنده، أو خالفا له. ومالك مذهبه . 
وأحمد  لداه. وعالمة أبي حنيفة ومالك عندهما، أو خالفا لهما . وعالمة أحمد ومالك: 

ما. وعالمة كلهم: عندهم، أو خالفا لهم. وعالمة مذهبهما. وعالمة أبي حنيفة وأحمد رأيه
 ": )ل( الشامل": )م( . و"المهذب"، أو ما ذكر فيه: )ذ( . و "التهذيبمختار صاحب "

                                                 
 )عن كشف الظنون( . 139:1البغدادي: هدية العارفين  1
اْلُقْسَطاَلِنّي اْلمْصِرّي ، المتوفى سنة َأْحَمد بن ُمَحمَّد ْبن َأِبي َبْكر بن عبد الملك شهاب الدين أبو العباس  2

 هـ . سبق في باب األلف  "إمتاع األسماع واألبصار" .943
"َيُقوُل اْلَعْبُد" = "قصيدة َيُقوُل اْلَعْبُد". سبق في باب القاف . لِسَراُج الدين علي بن عثمان بن محمد بن سليمان  3

هـ . راجع أيضًا: حاجي خليفة: سلم الوصول 575المتوفى سنة بن خالد التَّيِمي األوشي الَفرَغاني الحنفي ، 
 Brock, GAL, I:429,SI:764نسخه الخطية بعنوان " قصيدة يقول العبد في بدء األمالي". راجع:  . 374:2

. نشر بعنوان "بدء األمالي". راجع: المعصراني، محمد أحمد: المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع)معهد 
 . 401:4م( 2008العربية ، القاهرة، المخطوطات 

أو"ينابيع األحكام من علم الفقه" أو "ينابيع األحكام في معرفة الحالل والحرام". راجع: البغدادي: هدية العارفين  4
 .BrocK ,GAL ,SII:205. راجع عن نسخه الخطية:   153:2

 هـ . راجع عنه المصادر السابقة .747المتوفى سنة  5
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": )ط(. الوسيط": )ح(. و"الحاوي الكبير": )ب(. و "البحر": )هـ(. و "التتمة. و"
ت: قيل أو على ": )ر(. وكل موضع قلالروضة": )ع(. و"العزيز": )و(. و"الوجيزو"

األصح فقول ، وكل موضع قلت: على األظهر فوجه. وكل موضع قلت: ولو كذا، ففي 
 مقابلته قول أو وجه . 

، (2)لَقاِضي اْلُقَضاِة َشْمِس الدِّيِن َأْحَمَد ْبِن َخِليِل ْبِن َسَعاَدَة الُخَويِّي –(1)َيَناِبيُع الُعُلْوم
له: الحمد هلل خا637المتوفى سنة  لق األشياء، ورازق األحياء، واضع األرض ورافع . أوَّ

السماء... الخ . ذكر فيه أنه جمع كتابا في سبعة فنون . وذكر في كل فن منها سبع 
لطائف. وسبعا أخرى لألذكياء. أما الفنون فالتفسير، والحديث، والفقه، واألدب، والطب، 

رجب، سنة  21يفه في والهندسة، والحساب. فإذا هو من كتب السبعيات. وفرغ من تأل
630 . 

، الحنفي، توفى سنة .(4)اْلَبْيَهِقيِّ  ألبي القاسم أحمد بن الحسين –(3)الَيَناِبيُع ِفْي األُصْول  
 ،األندخودي .(6)لإلمام يوسف بن عبيد اهلل اللُّْؤُلِؤيّ  –(5)الَيَناِبيُع ِفْي الّتفِسْيرِ 

 

                                                 
 ,Brock, GALالُعُلْوِم" = "أقاليم التعاليم". سبق في باب األلف. راجع عن نسخه الخطية:  "َيَناِبيعُ  1

I:508,SI:924  ونسبت خطًأ في بعض النسخ المخطوطة  لولده محمد بن َأْحَمَد ْبِن َخِليِل ْبِن َسَعاَدَة الُخَويِّي .
 هـ .693، المتوفى سنة 

 سبق في باب األلف "أخبار األخيار" .  2
)وفيه: أبو القاسم إسماعيل بن حسين بن عبد اهلل البيهقي ، المتوفى سنة  313:1حاجي خليفة: سلم الوصول  3

) وفيه: "اْلَيَناِبيع"  324 -323هـ . ينسُب اليه كتاب "الينابيع في األصول" (؛ ِرياضي َزاَده: أسماء الكتب 402
ْين بن عبد اهلل ابو اْلَقاِسم اْلَبْيَهِقّي، َقاَل اْبن الّشْحَنة َعن سراج لشمس االئمة اْلَبْيَهِقّي َوُهَو إسماعيل بن اْلُحسَ 

الّدين قارىء اْلِهَداَية : ورأيت كتابا ِفي أصول اْلِفْقه ُمَسّمى  ب"الينابيع"  َوُهَو كثير اْلَفَواِئد َمْنُسوب الى شمس 
 االئمة اْلَبْيَهِقّي (.

 لف "إثبات عذاب القبر".هـ . سبق في باب األ458المتوفى سنة  4
؛ عادل نويهض:  184؛ األدرنوي: طبقات المفسرين  289:25أو "َيَناِبيُع الُعُلْوِم" . راجع: آغا ُبزرك: الذريعة  5

 )عن كشف الظنون( . 828:2م(  1983معجم المفسرين )مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 
 عنه المصادر السابقة .هـ . راجع 545ُيوُسف بن عبد اهلل ، المتوفى سنة   6
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 . (2)".مرمختصر القدوريمن شروح " –(1)َفاِرْيعالَيَناِبيع ِفْي َمْعِرَفِة اأُلُصْوِل َوالتَّ 

له: الحمد هلل  –(3)َيَناِبيُع الُقُلْوب ِفْي ِسَيِر الُمُلْوك مختصر على ثمانية وأربعين بابا. أوَّ
 الذي لم يزل ... الخ .

 . 544، المتوفى سنة (5)ألبي جعفر أحمد بن علي، المعروف ِبَجْعَفِرك –(4)َيَناِبيُع الّلَغةِ 
 .  "الجفر". ذكره كمال الدين بن طلحة. في كتاب (7)آلِصُف ْبُن َبْرِخَيا  –(6)ُبوُع اْلَحَياةِ َينْ 
 
 
 

                                                 
ِرياضي َزاَده: أسماء الكتب هـ . راجع: 769ألبي عبد اهلل ُمَحمَّد بن َمْحُمود بن َرَمَضان الرومي، المتوفى سنة  1

؛ 12230نسخه الخطية في: مركز الملك فيصل )الرياض(  . 405:2؛ البغدادي: هدية العارفين 324
عن شستربيتي . ونسب أيضًا ألبي  1793 لعربية )القاهرة(؛ معهد المخطوطات ا 3544 شستربيتي )دبلن(

هـ . راجع: 769عبد اهلل محمد بن عبد اهلل، قاضي القضاة، بدر الدين، ابن أبي البقاء الشِّْبلي،  المتوفى سنة 
تحقيق  هـ(: تاج التراجم في طبقات الحنفية،879زين الدين القاسم بن قطلوبغا بن عبد اهلل )ت: ، ابن ُقْطُلْوَبَغا

) وفيه: له شرح القدوري وسماه "الينابيع في معرفة  263م( 1992دمشق، إبراهيم صالح )دار المأمون للتراث،
األصول والتفاريع" هكذا رأيته والمعروف أن "الينابيع" لمحمد بن رمضان، وأن هذا شافعي ... المذهب، فيحرر 

 . F.SZGIN, GAS I,P:453؛   BrocK ,GAL ,SII:82راجع عن نسخه الخطية:   هذا النقل(.
 مر في باب الميم . 2
 لم أجده في فهارس الكتب والتراجم .  3
؛ 274؛ ابن أنجب: الدر الثمين   399:1؛ ياقوت الحموي: معجم األدباء 317البيهقي: تاريخ بيهق  4

ـ(: بغية الوعاة ه911؛ السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)ت:  141:7الصفدي: الوافي بالوفيات 
؛  حاجي  346:1في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم )المكتبة العصرية، بيروت( 

)عن  F.SZGIN, GAS VIII,P:218؛  289:25؛ أغا ُبزرك: الذريعة  183:1خليفة : سلم الوصول 
 .  BrocK ,GAL ,SI:513راجع عن نسخته الخطية:  ياقوت(.

 اب التاء "تاج المصادر" .سبق في ب 5
6 F.SZGIN, GAS VII,P:117 . 
 آصف بن برخيا بن أشمويل وزير سليمان عليه السالم . 7
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ِقلِّيّ  –(1)َيْنُبوُع اْلَحَياِة ِفْي الّتْفِسْيرِ  ، (2)ألبي عبد اهلل، ابن َظَفر محمد بن محمد الصِّ
 . في مجلدات .568المتوفى سنة 
 .(5). سبق ذكره(4)م كاتيمعرب. حسا –(3)َيْنُبوُع اْلَحَياةِ 

 .(7)في الفرائض. سبق –(6)الَيْنُبوع ِفْي َشَرِح اْلَمْجُموع
ْوَضةِ   .(9). للسُُّيوِطيِّ –(8)ِمَن اْلُفُروع اْلَيْنُبوع ِفيَما زَاَد َعَلى الرَّ

 

                                                 
"َيْنُبوُع اْلَحَياِة ِفْي الّتْفِسْير" = "ّتْفِسْيِر ابن ظفر" . سبق في باب التاء . راجع أيضًا: ياقوت الحموي: معجم  1

؛ ابن أنجب: الدر الثمين  396:4؛ ابن خلكان: وفيات األعيان  76:3ة ؛ القفطي: إنباه الروا 2643:6األدباء 
هـ(: 852أبو الفضل أحمد بن علي )ت:  ؛ ابن حجر العسقالني، 125:1؛ الصفدي : الوافي بالوفيات  227

شمس  ؛الداُودي، 142:1؛السيوطي: بغية الوعاة  371:5( 1986لسان الميزان )مؤسسة األعلمي، بيروت، 
هـ(: طبقات المفسرين، تحقيق علي محمد عمر)مكتبة وهبة، القاهرة، 945د بن علي بن أحمد )ت: الدين محم

 ,Brock, GAL. راجع عن نسخه الخطية: 161:3؛ حاجي خليفة: سلم الوصول  171:2م( 1972
I:352,SI:596 . 

 سبق في باب األلف "االشتراك اللغوي واالستنباط المعنوي" . 2
ين حسن الكاتي على "مختصر إيساغوجي لألبهري" لمحمد بن علي الملطي . سبق في  شرح حسام الدمعرب ل 3

 باب األلف "إيساغوجي". 
؛  352:4هـ . راجع عنه: حاجي خليفة: سلم الوصول 760حسن حسام الدين اْلَكاِتي النحوي، المَتَوفَّى سنة  4

 .286:1البغدادي: هدية العارفين 
 إيساغوجي". سبق في باب األلف، في شروح " 5
هـ . راجع: البغدادي: هدية 900نور الدين علي بن محمد بن عيسى ،اأْلَْشُموِنيِّ ، المتوفى سنة  ألبي الحسن 6

 .  BrocK ,GAL ,SII:201راجع عن نسخه الخطية:  )عن كشف الظنون ( . 739:1العارفين  
 .سبق في باب الميم "المجموع في فروع الشافعية " 7
،  342:1، حسن المحاضرة 280:1م(  2004 -هـ  1424للفتاوي )دار الفكر، بيروت،  اويالسيوطي: الح 8

 . 9نزهة الناظرين 
هـ. سبق في باب األلف "أبواب 911جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى بالقاهرة سنة  9

 السعادة في أسباب الشهادة".
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المتوفى سنة  ،(2)إلبراهيم بن محمد ابن ُدْقماق –(1)ِفْي ِسيَرُة اْلَمِلِك الظَّاِهر َيْنُبوُع اْلُمَظاِهر
790. 

 .(4)ذكره في "التاتارَخاِنية" –(3)َيْنُبوُع النََّواِزلِ 
ألَبي النَّْصر ُمَحمَّد بن  –(5)َمْحُمْود ِبْن ُسُبْكِتكين الَيِمْيِني ِفْي تَاِرْيِخ َيِمْين الّدْوَلةِ 

له: الحمد هلل الظاهر بآيات،  عبداْلَجبَّار اْلُعْتِبي ه ... الخ. صنفه الشاعر، المتوفى سنة. أوَّ
في: سيرته، ووقائع الخوارزمية. وأدرج فيه: دقائق عربية، ولطائف أدبية. ويعتنون بضبط 
ألفاظه، وشرح مشكالته، منهم الشيخ مجد الدين الكرماني. فإنه صنف عليه شرحا. 

. وتاج الدين عيسى بن 555وصدر األفاضل قاسم بن حسين الخوارزمي، المتوفى سنة 
،  ى سنة . وحميد الدين، أبو عبد اهلل محمود بن عمر النجاتي،محفوظ ،المتوف النَّْيَساُبوِريُّ

المتوفى سنة. سماه "بساتين الفضالء ورياحين العقالء". أتمه بتبريز، في ذي الحجة، سنة 
له: الحمد هلل المحمود على اليمن الفائض ... الخ. ذكر فيه المطالع خمسة من 709 . أوَّ

ول فيه، مع زيادات نافعة. ثم عرضه على أستاذه العالمة: قطب شروحه. وجمع المحص
الدين الشيرازي، فاستحسنه. ومضى على ذلك زمان . ثم أمره بدرج المتن فيه، فأجاب . 

بتبريز.  721وكتب جملة من المتن. ثم شرح ألفاظه، إلى أن يتم الكتاب. وذلك، سنة 
تلخيصه. وترجمه بالفارسية أبو الشرف وبالغ في الوصية، بعدم تفريق المتن من الشرح، و 

                                                 
 . 50:1حاجي خليفة: سلم الوصول  1
 في باب األلف "االنتصار لواسطة عقد األمصار" .سبق  2
والَحَواِدِث والَواِقَعاِت" لإلمام أحمد بن موسى بن عيسى ين مأمون الكشي ، المتوفى  "َمْجُموِع النََّواِزلِ  الصواب 3

 هـ . سبق في باب الميم .550في حدود سنة 
َواِزِل والَحَواِدِث والَواِقَعاِت". جزئيات كثيرة. على سبيل نقل صاحب "الفتاوى التاتارخانية" من كتاب "َمْجُموِع النَّ  4

 . 243:1، أو )مجموع النوازل(  206:1المثال ما نقل بلفظ )وفي مجموع النوازل( 
"يميني في تاريخ يمين الدولة محمود بن ُسُبْكِتكين" = "تاريخ العتبي". سبق في باب التاء . راجع أيضًا : ابن  5

، 286:25؛ آغا ُبزرك: الذريعة  207:1؛ طاْش ُكْبرى َزاَدْه: مفتاح السعادة   228ن أنجب: الدر الثمي
. راجع عن نشرته: المعصراني : المعجم  Brock, GAL, I:314,SI:547راجع عن نسخه الخطية:  .256:3
 . 75:4الشامل 
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ناصح بن ظفر الجرباذقاني، المتوفى سنة . وشرحه في زماننا. الشيخ أحمد المنيني، 
 الدمشقي. شرحا جيدا، حافال، بسيطا في مجلدين مقبوال عند الخواص، والعوام.

 ، المتوفى سنة .(2)لركن الدين َعِليِّ ْبِن ُعْثَماَن الشَِّهيِديِّ  –(1)َيَواِقيُت اأْلَْخَبار
   –(3)َيَواِقيُت اأْلَْسرَار ِفْي َمَواِقيُت اأْلَْنَوار

. ذكره في "فهرست مؤلفاته". في (5)للسُُّيوِطيِّ  –(4)الَيَواِقيُت الثَِّميَنة ِفْي ِصَفاِت السَِّميَنة
 األدب، والنوادر.

 (8)اْلِجياَلِنيِّ (7)دوست [ للشيخ عبد القادر] بن أبي صالح موسى جنكى –(6)َيَواِقيُت اْلُحْكم
 ، المتوفى سنة .

 . 505، المتوفى سنة (10)لإلمام أبي حامد محمد بن محمد اْلَغَزاِليِّ  –(9)َيَواِقيُت اْلُعُلومِ 
ٍد َعْبَد اْلَغِنيِّ ْبَن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَمْقِدِسيِّ  ألبي –(11)الَيَواِقيُت اْلَفاِخَرة  ، المتوفى سنة.(12)ُمَحمَّ

                                                 
 )عن كشف الظنون( . 700:1البغدادي: هدية العارفين  1
 هـ . سبق في باب الثاء "ثواقب األخبار" .569نة المتوفى ساأُلْوِشيُّ ، 2
 لم أجده في فهارس الكتب والتراجم . لعله من الكتب المفقودة . 3
 ,Brock, GALراجع عن نسخه الخطية:  .13السيوطي: نزهة الناظرين)فهرست مؤلفاتي(   4

II:154,SII:192 م( 2003، سوسه ، 1. نشر بتحقيق فرج الحوار )دار الميزان ،ط. 
هـ . سبق في باب األلف "أبواب 911جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى بالقاهرة سنة  5

 السعادة في أسباب الشهادة".
 )عن كشف الظنون( . 596:1البغدادي: هدية العارفين   6
 . 290:2في ب : فراغ ، واإلضافة من: حاجي خليفة: سلم الوصول   7
 هـ . سبق في باب الحاء "حزب الرجاء واالنتهاء" .561المتوفى سنة   8
 )عن كشف الظنون( . 81:2؛ البغدادي: هدية العارفين  295:25آغا ُبزرك: الذريعة  9

هـ . سبق في باب األلف "األجوبة 505أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد اْلَغَزاِليُّ الطُّوِسيُّ ، المتوفى سنة  10
 ".المسكتة عن األسئلة المبهتة

م( 1998 -هـ1419،  1، تذكرة الحفاظ )دار الكتب العلمية، بيروت، ط 446:42الذهبي: تاريخ اإلسالم   11
م( 1985، 3، سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب األرناؤوط  وآخرون )مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 113:4
 . 22:19؛ الصفدي: الوافي بالوفيات  447:21

 باب الدال "الدرة المضية في السيرة النبوية" .  سبق فيهـ . 600المتوفى سنة  12
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. ذكره في (2)للسُُّيوِطيِّ  –(1)َواِقيُت ِفْي الُحُرْوِف اإلْذِن ِفْي َتْوِجْيِه َقْوِلِهم: ِلها اهلل إذناليَ 
 " .فهرست مؤلفاته"

 .(5). ذكره في "المنتخب"(4)ألبي الفرج بن اْلَجْوِزيِّ  –(3)اْلُخَطب الَيَواِقيُت ِفيْ 
 .(7)عمر بن أحمد اْلَحْزِمّي، اْلَحَمِويّ أرجوزة. ل –(6)الَيَواِقيت ِفْي ِعْلَم اْلَمَواِقيت

 . أولها: الحمد هلل القديم الباري ... الخ . 854أّلفها سنة 
 
 
 
 
 

                                                 
 .13السيوطي: نزهة الناظرين )فهرست مؤلفاتي(    1
هـ. سبق في باب األلف "أبواب 911جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى بالقاهرة سنة  2

 السعادة في أسباب الشهادة".
:كتاب "اليواقيت ِفي الُخَطب الوْعظيَّة" (؛ الصفدي: الوافي بالوفيات   ) وفيه 290:42الَذَهبي: تاريخ اإلسالم  3

 ( . نسخته الخطية في: محمد الفاتح )استنبول( ) وفيه: وفي الوعظ "اليواقيت في الخطب" مجلد111:18
عن الفاتح . راجع عن نشرته: صالحية: العجم الشامل  438؛ معهد المخطوطات العربية )القاهرة(  5295/6
106:2 . 

هـ . سبق في باب األلف "إحكام 597أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، المتوفى سنة  4
 اإلشعار بأحكام األشعار" .

-4834سبق في باب الميم "المنتخب في النوب" نسخته الخطية في: مركز الملك فيصل )الرياض( ب  5
4840 . 

هـ(: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )دار مكتبة 902لرحمن )ت: السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد ا  6
هـ  بحماة ، ونشأ بها فحفظ القرآن وبعض المنهاج ، واشتغل 816)وفيه: ولد في سنة  69:6الحياة، بيروت(  
 )عن كشف الظنون( . 793:1البغدادي: هدية العارفين في الميقات( ؛ 

بن هالل بن ظاعن السراج الهاللي الحموي الشافعي العنبري، عمر بن أحمد بن علي بن محمود بن نجم  7
البغدادي:  ؛ 69:6هـ بحماة .  راجع عنه: السخاوي: الضوء الالمع  816ِفي سنة  ويعرف بابن الَخدر ، ولد

 )عن كشف الظنون( . 793:1هدية العارفين 
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له: الحمد هلل القديم.. الخ.(2)ِللشَّْيِخ َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأْحَمدَ  –(1)الَيَواِقيت ِفْي ِعْلَم اْلَمَواِقيت  .أوَّ
زأل –(3)الَيَواِقيُت ِفْي اللَُّغة  صاحب َثْعَلٍب، المتوفى (4)بي عمر ُمَحمََّد ْبَن َعْبِد اْلَواِحِد اْلُمَطرِّ

 المتوفى
. قال في آخره : لما فرغت من  نظام الجوهرة، أعورت العين، ومات الجمهرة 345سنة  

 ، ووقف التصنيف عند القنطرة .
له: الحمد هلل  –(5)الَيَواِقيت . مختصر. أوَّ المحمود بفنون المحامد ألبي الفرج اْبُن اْلَجْوِزيِّ

 ... الخ . جمع فيه مائة خطبة في المواعظ من إنشائه وارتجاله.
. ذكره صاحب " –(6) الَيَواِقيت خالصة للشيخ أحمد بن عبد اهلل الَخفَّاف، السَّْرَخِسيِّ
 " .الحقائق

.(8) مَّاع ،اْلَحَلِبيِّ للشيخ عمر بن أحمد الشّ  –(7)الَيَواِقيُت الُمَكّللة ِفْي األَحاِدْيِث الُمَسلَسَلة  
 

                                                 
 .  BrocK ,GAL ,SI:811راجع عن نسخته الخطية: .  581:1البغدادي: هدية العارفين   1
هـ . وقيل سنة 694سعد الدين عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري المعروف بالديريني ، المتوفى سنة  2

 هـ . سبق في باب التاء "تفسير الدبيري" . 693هـ ، 697
ؤاد هـ(: الفهرست، قابله على أصوله وعلق عليه وقدم له أيمن ف380النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق )ت   3

؛ ياقوت  318فهرسة ابن خير اإلشبيلي  ؛  231:1م( 2009سيد )مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، لندن، 
ابن  ؛ 330:4؛ ابن خلكان: وفيات األعيان 175:3؛ القفطي: إنباه الرواة  2559:6الحموي: معجم األدباء 
راجع عن  . 293:25الذريعة ؛ آغا ُبزرك: 183:3؛ حاجي خليفة: سلم الوصول 234أنجب: الدر الثمين 

 . Brock ,GAL ,SI:184نسخته الخطية بعنوان "الياقوت" أو "اليواقيت": 
 الزاهد ، المعروف بغالم ثعلب . سبق في باب األلف "أسماء الشعراء" . 4
 "الَيَواِقيُت" = "الَيَواِقيُت ِفْي اْلُخَطِب". مّر . 5
 ن الكتب المفقودة .لم أجده في فهارس الكتب والتراجم . لعله م 6
هـ(: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 1089عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد )ت:  ابن العماد، 7

 ؛ الكتاني، 307:10م(  1986 -هـ  1406، 1تحقيق محمود األرناؤوط )دار ابن كثير، دمشق ، بيروت، ط
هـ(: فهرس الفهارس، تحقيق إحسان 1382ي)ت: محمد َعْبد الَحّي بن عبد الكبير بن محمد الحسني اإلدريس

 . 1091:2م( 1982، 2بيروت، ط –عباس )دار الغرب اإلسالمي 
 هـ . سبق في باب األلف "إتحاف العابد الناسك العابد بالمنتقى من موطأ مالك" .936المتوفى سنة  8
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 " .التاتارَخاِنيةمن الفروع المذكورة في " –(1) الَيَواِقيت
 . أّلفه: في فضائل الشهور، واأليام .(3)لنجم الدين عمر النََّسِفيِّ  –(2)َيَواِقيُت اْلَمَواِقيت
، المتوفى (5)َر اْلجْعَبِريِّ منظومة . للشيخ برهان الدين ِإْبَراِهيُم ْبُن ُعمَ  –(4)َيَواِقيُت اْلَمَواِقيت

 . 732سنة 
،  (7)للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشََّعَراِنيِّ  –(6)الَيَواِقيُت والَجَواِهر ِفْي َبَياِن َعَقاِئِد األَكاِبر

له: الحمد هلل رب العالمين ... الخ. أّلفه في العقائد. حاول فيه المطابقة  المتوفى سنة. أوَّ
وعقائد أهل الفكر. لم يسبقه إليه أحد. وفرغ من تأليفه بمصر، بين عقائد أهل الكشف، 

 . 955في شهر رجب، سنة 

 

                                                 
 لم أجده في "الفتاوى التاتارخانية" . 1
.   BrocK ,GAL ,SI:762راجع عن نسخته الخطية:  يه: له "كتاب المواقيت"(.)وف150اللكنوي: الفوائد البهية  2

 . 241:5راجع عن نشرته: صالحية: المعجم الشامل 
هـ . 537نجم الدين أبوحفص عمر بن محمد بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن لقمان النسفي ،المتوفى سنة   3

 بعث الرغائب لبحث الغرائب".سبق في باب الباء "
فوات الوفيات، تحقيق إحسان  هـ(:764ابن شاكر الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر )ت:  4

أعيان العصر وأعوان النصر، قدم له مازن عبد  ؛ الصفدي: 39:1م( 1973، 1عباس )دار صادر،  بيروت، ط
؛ حاجي  105:1م( 1998 -هـ  1418، 1القادر المبارك )دار الفكر المعاصر، بيروت ، دار الفكر، دمشق، ط

؛ مركز الملك فيصل )الرياض( 1168. نسخه الخطية في: برنستون )امريكا(  42:1خليفة: سلم الوصول 
11096- 8 . 

 سبق في باب األلف "أحكام الهمزة لهشام وحمزة " .  5
. راجع عن  Brock, GAL, II:336,SII:464راجع عن نسخه الخطية:  . 324ِرياضي َزاَده: أسماء الكتب  6

 . 394:3نشراته: صالحية: المعجم الشامل 
هـ. سبق في باب األلف 973عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد التلمساني الشعراني المصري، المتوفى سنة  7

 "األجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية ".
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تركي، منظوم. للشيخ حمد اهلل بن آق شمس الدين محمد المتلخص  –(1)ُيوُسف َوُزَلْيَخا
خمسة أبيات . وهو مشهور مقبول  (3). منها في "الزبدة" 909، المتوفى سنة (2)بحمدي

 في الروم. كما قيل:
 مورث ذو قدر أهل دله         حمدينك يوسف وزليخاسي
 بي تردد جال ويروب كيدرر    كوكل آيينه سنده كي باسى

تركي أيضا. لموالنا شمس الدين أحمد بن سليمان، المعروف بابن  –(4)ُيوُسف َوُزَلْيَخا
رج أيجنده . منها في "الزبدة" ثالثة أبيات. قال: فيه نود940، المتوفى سنة  (5)كمال باشا

 درج أوالن در زرودر يدي بيك يدي يوز يتمش يديدر.
. منها في 1023، المتوفى سنة (7)تركي. لذهني عبد الجليل البغدادي –(6)ُيوُسف َوُزَلْيَخا
 "الزبدة" بيتان .

 .979، المتوفى سنة (9)لبهشتي (8)[–]ُيوُسف َوُزَلْيَخا و
 ، المتوفى سنة.(11)لسنان القاضي (10)[–]ُيوُسف َوُزَلْيَخا و
 ، المتوفى سنة ...  .(13)لشكاري (12)[–]ُيوُسف َوُزَلْيَخا و

                                                 
 .  345:19غا ُبزرك: الذريعة ؛ آ136:2؛ محمد طاهر: مؤلفلري 65:2حاجي خليفة: سلم الوصول  1
 هـ . سبق في باب التاء "تحفة العشاق".906حمد اهلل بن آق شمس الدين محمد، المعروف بحمدي، المتوفى سنة  2
 زبدة األشعار في منتخبات الشعر وأسماء الشعراء"  لقاف زاده عبد الحي بن فيض اهلل بن أحمد جلبي " 3

 في باب الزاي .هـ . سبق 1031الرومي، المتوفى سنة 
 . 345:19؛ آغا ُبزرك: الذريعة  325؛ ِرياضي َزاَده: أسماء الكتب 150:1حاجي خليفة: سلم الوصول  4
 سبق في باب األلف " آداب المولى شمس الدين أحمد بن سليمان ". 5
 . 500:1البغدادي: هدية العارفين  ؛ 347:19آغا ُبزرك: الذريعة  6
 قة .راجع عنه  المصادر الساب 7
 .96محمد طاهر: مؤلفلري  ؛ 299:25آغا ُبزرك: الذريعة  8
 .96أحمد سنان جلبي ، المعروف ببهشتي . راجع عنه : محمد طاهر: مؤلفلري  9

 .134؛ محمد طاهر: مؤلفلري 299:25آغا ُبزرك: الذريعة  10
خان العثماني ، المتوفى في  ألمير سنان بن سليمان الرومي األديب المعروف بچاكرى من أمراء السلطان بايزيد 11

 هـ . سبق في باب الحاء "حسن  نكار".920حدود سنة 
 . 65:5حاجي خليفة: سلم الوصول  12
 راجع عنه المصدر السابق . 13
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 . 970. في سبعة آالف بيت. أتمه سنة (2)لخليفة (1)[–]ُيوُسف َوُزَلْيَخا و
 ، المتوفى سنة ... من بحر السريع.(4)لنعمة اهلل الُحْوَناِزيِّ  (3)[–]ُيوُسف َوُزَلْيَخا و
، ابن أخي الشيخ جمال ،المتوفى سنة  (6)لَكاِمي (5)[–]ُيوُسف َوُزَلْيَخا و محمد اْلِقْرَماِنيِّ

 تسعة وعشرون بيتا. (7). منها في "الزبدة"  952
 من أمراء السلطان بايزيد خان.  (9)من خمسة سنان بن سليمان (8)[–]ُيوُسف َوُزَلْيَخا و

. وهو من خمسته . 990، المتوفى بعد سنة (11)تركي. ليحيى بيك  –(10)ُيوُسف َوُزَلْيَخا
 منها في "الزبدة" ستة أبيات.

، (13)فارسي. منظوم. لموالنا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الَجاِميِّ  –( 12)ُيوُسف َوُزَلْيَخا
. من بحر الهزج المسدس. وهو الخامس من هفت أورنك. وترجمه  898المتوفى سنة 

                                                 
 )وفيه : "مثنوي يوسف وزليخا "(.277:19، 299:25آغا ُبزرك: الذريعة  1
 راجع عنه المصدر السابق . 2
 . 299:25آغا ُبزرك: الذريعة  3
 راجع عنه المصدر السابق . 4
 . 240:2؛ البغدادي: هدية العارفين 389؛ محمد طاهر: مؤلفلري  325ِرياضي َزاَده : أسماء الكتب  5
 محمد چلبى الرومي المعروف بكامى الشاعر .راجع عنه المصادر السابقة . 6
 بن فيض اهلل بن أحمد جلبي "زبدة األشعار في منتخبات الشعر وأسماء الشعراء"  لقاف زاده عبد الحي  7

 هـ . سبق في باب الزاي .1031الرومي، المتوفى سنة 
 134:2محمد طاهر: مؤلفلري  8
سنان بن سليمان الرومي االديب ، المعروف بچاكري، من امراء السلطان بايزيد خان العثماني، المتوفى في حدود  9

 هـ . سبق في باب الحاء "حسن نكار" .920سنة 
 . 349:19ك: الذريعة آغا ُبزر  10
الشيطوي الرومي ، من شعراء عصر السلطان سليمان خان . سبق في باب الخاء "خمسة  يحيى بك األرنبودي 11

 يحيى" .
) وفيه: "هفت أورنك " وهي سبعة مثنويات منها  339:19؛ آغا ُبزرك: الذريعة  325رياضي زاده: أسماء الكتب  12

نسخه الخطية  ) وفيه: "يوسف وزليخا" (. 298:25ثنوي يوسف وزليخا"(، ) وفيه: "م 345:19"يوسف وزليخا"(، 
 . 04461مركز الملك فيصل )الرياض(  ؛6205في: المكتبة المركزية )الرياض( 

  . سبق في باب األلف "أْبَسال َوَساَلَمان" 13
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التركي . للسلطان عثمان . وأتمه الشيخ عمر الخلوتي المغنيسايى، المتوفى سنة ...  ب
 . 1030في شعبان، سنة 

 .(2)لشهاب الدين َعْمَعق (1)[–ُيوُسف َوُزَلْيَخا ]و
 .(4)لمسعود الُقمِّيّ  (3)[–]ُيوُسف َوُزَلْيَخا و
، المتوفى سنة  (5)[–َوُزَلْيَخا  ]ُيوُسفو وِميِّ  .1031لمحمود بك سالم الرُّ
أيضًا. هو أبو القاسم حسن بن إسحاق بن شرف شاه  (7)ْرَدْوِسيِّ ِلْلفِ  (6)[–]ُيوُسف َوُزَلْيَخا و

 . أّلفه في بغداد، بأمر الخليفة. في اثني عشر ألف بيت .416الطوسي ،المتوفى سنة 
 

Bab AL-Yaa of the last letters of the revelation of the 

suspicions of Haji Khalifa investigation and study 

Mudfr Huseen Ali 
Abstract 

   The purpose of this research  is to highlight  the contents of the 

titles of the books contained in the section-letter  ya'a- from the 

book of revealing the  suspicions of Haji Khalifa, who died in 1067 

AH-1656 AD an investigation and definition, relying on the books 

of important Arabic catalogs and translations books as sources and 

reference aids in completing our work. 

                                                 
 ) وفيه: "مثنوي يوسف وزليخا" (. 347:19آغا ُبزرك: الذريعة  1
هـ . راجع عنه: حاجي 551جيب عمعق البخاري، وهو أمير الشعراء الفارسي، المتوفى سنة شهاب الدين أبو الن 2

 . 347:19، 770:9آغا ُبزرك: الذريعة  ؛430:2خليفة: سلم الوصول 
)وفيه : "يوسف وزليخا"( ؛ البغدادي:  298:25) وفيه: "مثنوي يوسف وزليخا" (،  348:19آغا ُبزرك: الذريعة  3

 . 430:2هدية العارفين 
هـ . سبق في 897خواجه مسعود القمى القاضى من اصحاب مير على شير النوائى، المتوفى بهراة في حدود سنة  4

 باب التاء "تاريخ حسين بن بايقرا" .
 )وفيه: "يوسف وزليخا" ( . 298:25)وفيه: "مثنوى يوسف وزليخا "(،  348:19آغا ُبزرك: الذريعة  5
 ) وفيه: "مثنوي يوسف وزليخا" (. 347:19آغا ُبزرك: الذريعة ؛  325تب ِرياضي َزاَده : أسماء الك 6
هـ . سبق في باب الشين 416أبو القاسم حسن بن اسحق بن شرف شاه الطوسى الفردوسي الشاعر ، المتوفى سنة  7

 "شاه نامه".   
 


