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 .ورىالسُّْلَطان الغَ  َمْجُموع اْلبُْستَان النوري لحضرة مخطوط قراءة في
 ( م1514/هـ920)ت الملطي  عبد الباسط ل

 

 رائد امير عبدللا 
 األساسية كلية التربية جامعة الموصل/

 (  2022/ 9/  9قبل للنشر في   2022/ 8/  8)قدم للنشر في 

 البحث ملخص
مهما  المخطوطاتتعد   األممن    جزءا  .  ،    ميةالساإلة  تراث  األصيلة  على  وهويتها  اختياري  وقع  فقد  هنا  ومن 

وهي خ  ، تركيا  في  أيا صوفيا  مكتبة  في  وجدته  مهم  مواقع ط مخطوط  على  المخطوطات  نشر  في  إيجابية  تعد  وة 
اب الكتاالنترنت ، كما أنها تمثل امتداداً لتلك الرغبة في دراسة المعقد منها ، والغوص في أعماق الكلمات ، وإحياء  

  ليس فعالً مبهما أو عبثيا مثلما يدعي الكثيرون ، بل هو على   فالدراسة والتحقيق،    أن كان حبيس الزمان والمكان  بعد
، وعن حضارتها وأصالتها، إذ    يحاول من خالله الكشف عن تراث هذه األمة   خالف ما يدعون ، فعل أصيل و منظم

ا حضارة  إلى   ، الجديد  كتابه  في  المؤلف  ً وبلت،  ندثريأخذنا  قديما تراثاً  وصارت  الحتمية،  نهاياتها  فإحيا  غت  ء  ، 
 .ة العلميَّة المخطوط لهذا التراث يستدعي المعاني الغائبة إلى السَّاح

الجركسية  المملوكية  الدولة  علماء  ألحد  مصنف  في  قراءة  العلمية  الدراسة  هذه  في  تناولنا  وقد  خالل    هذا  من 
لطّي ، ومؤلف هذا الكتاب  بن خليل الم  رة السُّْلَطان الغَورى " لعبد الباسطلحضري  النو مخطوطة " َمْجُموع اْلبُْستَان  

 .يعد المؤلف من أحد أبناء األمراء في السلطة المملوكيةهو أحد مؤرخي القرن التاسع الهجري و
 عبد الباسط الملطي ، الجركسية ، المخطوطات  الكلمات الدالة:

 

A reading in the manuscript of Majmo` Al-Bustan Al-Nouri by 

Sultan Al-Ghuri.Abd al-Basit al-Malti (died 920 AH / 1514 

AD) 

 
 Raed Amir Abdullah 

Mosul University/College of Basic Education 
 

Summary 
Manuscripts are an important part of the heritage of the Islamic nation and its 
authentic identity 
Hence, I chose an important manuscript that I found in the Hagia Sophia Library 
in Turkey, which is a positive step in publishing manuscripts on the Internet, as it 
represents an extension of that desire to study the complex ones, dive into the 
depths of words, and revive the book after it was locked in time. And the place, 
the study and investigation is not a vague or absurd act as many claim, rather it 
is, contrary to what they claim, an authentic and organized act through which he 
tries to reveal the heritage of this nation, its civilization and its originality, as the 
author takes us in his new book, to a civilization that has perished and reached 
its ends. determinism, and it has become an ancient heritage, for the 
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manuscript's revival of this heritage calls for the absent meanings to the scientific 
arena. 
Study Tuition Tuition Tuition Tuition Study Tuition Tuition, the author of the sons 
of a ninth-century prince. . 
Keywords: manuscripts, Abdel Baset El-Malty, Circassian 
 

 المقدمة 
رب   هلل  والصلعالمياالحمد  على  الن  والسالم  اجمعين  ة  واصحابه  اله  وعلى  المرسلين  سيد 

 وبعد:
ة ُمنجزات علميَّة وفكريَّة   ة يعصر المماليك البرج   شهد  ومن ذلك حركة التاليف    ،وحضارية  عدَّ

عبد الباسط  الرحالة    رخؤ شخصية العالم الم  ظهرت العصر    ذلك  اللمن خو ،  ونبوغ العديد من العلماء
  سالطينها   عالقة مع  يةلد   الذي الجركسية  المملوكية    ولة ، أحد علماء الد يالملطشاهين    بن خليل بن

 .واضحة في العالم ،ة د ع فات ومصن، امرائها و 
لضوء ليط اوثانيا تس  ،وتاريخية  علمية ةخصيارسة شد   اللمن خ  أول أهمية هذه الدراسة    وتنبع

الدولة   عهد الفكرية والثقافية في    ةلحيااعن  صورة واضحًة    ى لناطعأ   ذيال  حد كتبه المخطوطأعلى  
 العلمي  لكتاب المخطوطا  اهذ   ء علىو ضارسة لتسليط الاءت هذه الد ن هنا جمو   ،الجركسية  المملوكية
امتاز من  لما  خالل    ،يةتراث   قيمة  به  من  للباحثين  وابرازه  محتواه  واظهاره  عليهو دراسة    من   حفاظا 

 .األصيل اإلسالميواحياء هذا التراث  ضياع
ا الدر تهدف  الى  الباسط بن خليلاسة  ، والكشف عن مصنفاته ،  لتعرف على شخصية عبد 

 (.المخطوط )مجموع البستان الغوري التعرف على منهج وموارد و 
الذي  التاريخي  المنهج  على  الدراسة  المصادر ستي  اعتمدت  من  المعلومات  جمع  على  ند 

  .لها التاريخي المناسب  طارإلفي ا ووضعهايقها، قلتحليلها وتد  لمترجمل لمعاصرة، االقديمة و  اريخيةالت
 . ، وخاتمةمباحث  وثالثةوتمهيد ، الدراسة على مقدمة،  ت اشتمل

المبحث الثاني  ، و السيرة العلمية للمؤلف  تناول:  األولالمبحث  اما  ،عصر المؤلفالتمهيد عن  تحدث   
 . لتوفيق اهللا ومن،  طالمخطو دراسة تناول المبحث الثالث ، و  لعلميةا تهتناول سير 

 عصره السياسي :    متهيد
الملطي    شعا الباسط  عصر  عبد  افي  المماليك   َجَراِكَسةال  ،الثانية  لمملوكيةالدولة  )دولة 

   .سلطاناً ( 24) حكم فيهاالذي و ، (923/1517  -784/1382سنة )من  حكمت التي  جية(بر ال
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شهد الكثير   (م1514/ـه920ه )حتى وفات  م(1440هـ/844ولدته )  منذ فالشيخ عبد الباسط   
حياته مدة  في  فيها  عاش  التي  الحداث  اذ  من  سلطانا  عاصر  ،  عشر  سالطثالثة  الدو من  لة  ين 

 : لياتو العلى   الجركسية وهم
الشراكسة  السلطان ملوك  من  الدين  (1) َجْقَمقالظَّاِهر  ،العاشر  سيف  الظاهري،    الَعالئي 

 .م(1438هـ/ 842ة)نتولى الحكم من س  ،م(1453/ه857)ت 
الل خيوما    أربعين الذي حكم  قمق  ظاهر ج بن ال  ابي السعادات َفخر الّدين   انمَ ُعثْ   اْلَمْنُصورن  السلطا 
 . َعزله التابك اينال العالئي،  م(1453هـ/857سنة )

اينال االشرف  سيف    (2)السلطان  النَّْصر  برقوق   الّدينابي  الظَّاِهر  مماليك  سنة  ُاْحُد  من  وحكم   ،
 .(م1461-1453 /هـ857-865)
   (م1461هـ/865) سنةشهر أربعة أوعزل بعد ل،بن اينا ابي اْلَفْتح شَهاب الّديند اْحمَ  اْلُمَؤيد طانسلال

حكم    ،َمْمُلوك اْلُمَؤيد شيخ  ،واصله رومي اْلِجْنس  ،سعيد سيف الّدين  وبأ  (3) خوشقدمالظَّاِهر  السلطان  
 . م(1467-1461/هـ872-865من سنة ) 
 .م( 1467هـ/872)  ن من سنةريشهحكم  ُمَؤيد شيخوك الْ َمْملُ  ،ايبلبالظَّاِهر السلطان 
وِميسعيد    وبأ  تمربغا  الظَّاِهر  السلطان جقمق  ،الرُّ الظَّاِهر  منَمْمُلوك  شهرين  حكم    872) سنة  ، 

 . م(1468هـ/
، سلطان الديار  نسيف الدي  أبو النصر،الظاهري،    المحمودي األشرفي،  :قايتباي  االشرف  السلطان
 .هـ(901-هـ896)  من سنة ة حكمهت مد وكان ،المماليك البرجية من،(م 1496/ ه901)ت المصرية

باي عهد من الضطراتو  قايت  يتبعها  ال وفاة  فيه أمر مصر وما  تداول  سالطين:    عدةب 
، وخلع بعد ستة أشهر، ثم عاد إلى الملك بعد خمسة أشهر فملك ثمانية    بن قايتباي  محمد  سلطانال

 : وهم اة سالطين في ثالثين شهرً بعده ثالث ، وتوالىم(1499/هـ 904 )نةتل س قثم عشر شهًرا، 
حدى حظيات  إخ  أ نه  أَوَكاَن َيدِعي  ،  بيه الجراكسة  ُاْحُد مماليك اسعيد    واب   قانصوه  الظَّاِهرالسلطان  

ْلَطان قايتباي و  اِبقأالسُّ ْلَطان السَّ ُمَحمَّد السُّ َوَلده  َواْبن اخته يّ سَ   اْبن  قتلالسلطنة بعد    َولما وليّ   ،م  ده 

 

  ؛  93ص ، م(1981/بيروت) ،دار النفائس، حسان حقي :قيحقت ،بكمحمد فريد ، تاريخ الدولة العلية العثمانية (1)
 . 132/ 2،  (م  2002 )بيروت/، 15، ط دار العلم للماليين ،الزركلي  خير الدين بن محمود  ،  األعالم

 .  93صمحمد بك،،  مانيةة العثالعلي تاريخ الدولة (2)
 .  94ص، محمد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/901_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1496
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9


 التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

609 

 

دَ  الْ   ،ْعَواهُ  حسب  ة سنة وكسورأ ِفَتن ِفي  واستمرت  ُمدَّ َعَلْيِه بعض األأو   ،يامه  ثار    حاربوه مراء و خيرا 
 .(1) فهرب واختفى فاتفقوا على خلعه،  (م1500/ هـ905) سنةوانتصروا َعَلْيِه 

بالط  شرفاال  السلطان ق،الجركسي    النَّْصر  و بأ  َجان  وَ ب ايتَمْمُلوك   / هـ906-905)سنةاَيُعوُه  بَ اي 
 . (2)َلى طومان باي اْلَعاِدلجديد اْلبيَعة إِ عزل َجان بالط وت، و  م(1500-1501

حصلت فْتَنة َبين طوائف المماليك ففر ، و م(  906/1501)   دام حكمه سنة  (3)السلطان طومان باي
 . طومان باي واختفى

ليك  ة المماار من جملوص،من مماليك الشرف قايتباي ثم اعتقه جركسيال:ورى الغَ  العشرون  السلطان
 .عبد الباسط هذا السلطانصر وعا (م1517-1501/ ه922-906)حكم من سنة،(4)الجمدارية

أو  مانباو ط باىى  النصر  ا  طومان  أبو  سلألشرف  ممآخر  جركطان  السلطان  أش،  سىلوكي  تراه 
له بصلة قرابة، وقد تولى السلطنة المملوكية في الرابع عشر من شهر    ت وكان يم،  الغوري قانصوه  

 .(5)ربعة عشر يوماثة أشهر وأالث حكم  ذ احكمه قصيرة  دةموكانت  ،(ه932)رمضان سنة
السياسة    الكبير  األثرن  شاهي ابن  ه  د واللكان    كماال  معترك  ودخوله  الباسط  عبد  حياة  في 

والده ابن شاهين التحق في الفرقة الخاصة بابناء  فمنذ شباب    ،  السالطين والمراء  ى بالطدده علوتر 
 هـ/ 838)، حتى انه جمع في يده سنةالوظائف    طريق  فيقدما  امراء المماليك ، وسرعان ما مضى  

ك التعدد الى انه  ، ويرجع بعض الفضل في ذلباإلسكندريةشد حاجب والموال لنائب ا ، وظيفة (م1434
ل المملكان حما  برسباي  المناصب  وكيلسلطان الشرف  كثير من  ذلك في  بعد  ابن شاهين  تقلب   ،

مير  أجقمق برتبة  نعم عليه السلطان أ،    (م1448هـ/853)والنيابات بمصر والشام حتى اذا كانت سنة
   .(6) والثانية األولىك الرتب الحربية في دولة الممالير  كبأ ، وهي فقدم الممائة 

 

 .  95ص، محمد بك، لة العلية العثمانيةتاريخ الدو  (1)
 .  95ص، محمد بك، ولة العلية العثمانيةتاريخ الد (2)
المحقق:    (،م 1522هـ/930ت) محمد بن أحمد بن إياس الحنفيقائع الدهور ، بدائع الزهور في و  نظر ترجمته:ي (3)

 . 11-18،   2/12، م(1984، )مصر/لهيئة المصرية العامة للكتابا، محمد مصطفى
معجم اللفاظ التاريخية  ثيابه ، وأصل الكلمة فارسية بمعنى اللباس.    األميرطان أو  ى للباس السل هو الذي يتصد  (4)

 . 54ص ،  م(1990/)بيروتمحمد احمد دهمان، دار الفكر المعاصر ،  ،في العصر المملوكي 
 4/3  بدائع الزهور ، ابن اياس ، (5)
القمعجم المؤرخين المسل   (6) الثاني عشر الهجري، يسرى عبد الغني عبدهللا ، دار الكتب العمين حتى  لمية ،  رن 

 . 81ص ، م(1991)بيروت/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A
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  ذاتية السرية ال:األولاملبحث  
ونسبه  امسه  الدين  : أوال ً:  زين  المكارم  أبو  ب  (1)هو  خليل  بن  الباسط  الشيخي  ن عبد   ( 2)شاهين 

نزيل  يّ اْلَحَنفِ القاهري  اْلَمْلِطي   ْيُخوِنيَّةِ  ،  اْلوَ ِبابْ   ير الشه،  الشَّ عند  و   ، اْلَحَنِفيّ   (3) رزين  نسبه  جده  يقف 
وخليل َهَذا َأبوُه من مماليك ))قال المقريزي: ،ريه معظم معاص أكده، ماليكيعتبر من الم  الذي)شاهين( 

، ويذكر عبد الباسط ان نسبهم  (5)   ((َوَنَشأ  َوِبه ولد َلُه َخِليل َهَذا  ،َوسكن اْلُقدس  (4) اأْلَِمير شيخ الصفوي 
فقد تحدث  تت َمَلكه عن )):ه شاهينجد ه عن ترجمة  ي كتابفري  برقوق،  الظاهر  شاهين من مماليك 

إنه تترّي األالصفوي أمشيخ   بّطاًل. ويقال  القدس  إلى  صل، مسلم، من مدينة  ير مجلس لما أخرج 
 (6)  ((نت في أول دولة الظاهر في َمقٍت وإبعاد سراي، وإّنما ُسّمي شاهيًنا، ألّن التتر كا 

 

دار    ،  (م1497/هـ902ت)السخاوي    محمد بن عبد الرحمن،    الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ه:ينظر ترجمت  (1)
البدر الطالع بمحاسن من بعد  ؛    4/274،نفي  ،ابن اياس الح، بدائع الزهور    27/ 4  ، د.ت(/بيروت)  ،مكتبة الحياة
الطبقات   ؛ 315/ 1،.ت(د/بيروت)  ، دار المعرفة،    (م1835/هـ1250ت)الشوكاني  محمد بن علي  ،    القرن السابع

الحنفية تراجم  في  القادر  ،  السنية  الدين بن عبد  الفتاح   (، تحقيق: عبدم1602/ه1010ت)الغزي  التميمي  تقي 
 . 25/ 4 ،م( 1989/ر، )القاهرةهجر للطباعة والنشالحلو ، 

 . 3/195،السخاوي،الالمع الضوء  هين.شا الذي يعتبر هو سيد الظَّاِهِرّي برقوق شيخ صفوي  المير  الىبة نس (2)
إسماعيل بن محمد ،    ء المؤلفين وآثار المصنفينفين أسماهدية العار   .الذي تسلمه والده    الوزارة  بنسبة الى منص  (3)

 . 494/ 1، م(1951/استانبول)وكالة المعارف الجليلة ، الباباني البغدادي 
لى القدس في سنة  قلت به األحوال إلى أن نفي إتن  ،الخاصكييعرف بشيخ  وَ الصفوي أحد األمراء الكبار،شيخ    (4)

أحمد بن ، إنباء الغمر بأبناء العمر ينظر ترجمته:  م(.1399/ـه801)سنةعة المرقب فمات بها ثمان، ثم حبس بقل
  72/ 2،  (م 1969/مصر)  ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي،  حسن حبشي:قيحقت،(م1449/هـ852ت)بن حجر  علي  

 . 308/  3، السخاوي،ع الضوء الالم؛ 
علي    (5) بن  عطا  :قيحقت،  (م1442/ هـ845ت ) المقريزي  أحمد  القادر  عبد  الكت،   محمد  العلميةدار   بيروت )  ،ب 

 . 263/  7،  (م1997/
عمر عبد    :قيحقت،  (م1514/هـ  920) الحنفي  عبد الباسط بن خليل  ،   الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم  (6)

عبد الباسط بن خليل    ،نيل األمل في ذيل الدول ؛    120/ 4،(م2014/بيروت)  ،لعصرية المكتبة ا،    السالم تدمري 
 . 7/ 1، (م 2002/بيروت) ، المكتبة العصرية،  عمر عبد السالم تدمري  : قيحقت(م 1514/هـ920)الحنفي 
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البولد   : ه  ت أ نش و   ه ت الد و ثانيًا :  ظم  عمباتفاق  (  م1440/هـ844ت )سنة  (1) َلْطَيةبمدينةِ مَ اسط  عبد 
ثمَّ    ،لب ودمشق  نشأ بملطية وبحو ،    (2) المؤرخين اْلقَراَءات  ِبَبْعض  اْلُقْرآن  ُبُلوغه  َفَقَرَأ ِفي دمشق بعد 

  ( م4541/هـ859)نةس  في و   ،(5) كثيرقرأه َأبوُه الْ وأ  (4) ْلمجمعَونصف ا،  (3)ز َسِفّي والكنحفظ منظومة النَّ 
رحل    (م1464/هـ865)  وفي سنة   ،(6)طالعةوتفّرغ للتأليف والتدريس والم،  انتقل مع أبيه إلى طرابلس

الصعيد   ثم  القاهرة  الى  والده  النحو    حلور ،  واإلسكندريةمع  في  دروسا  وأخذ  المغرب  م  كال والإلى 
، قسنطينة، بجاية، نقيرواس، ال: تونيهغرب  مفي ال  اتي دخلهدن الملاو   ،أتقنه بخصوصه والطب، بل  

شارك ِفي اْلَفَضاِئل َوألف ونظم ونثر  ُفُنون و وبرع ِفي كثير من الْ تلمسان، وهران، وطرابلس الغرب.  
 . (7) َوَأْقبل على التَّاِريخ

أعيان  والده:  اسرته: ثالثا:  من  خليل  بالديالو   ولي  والمحدث،   األميرفهو    الناس،   الغرسي  ار  زارة 
،  يةاإلسكندر ، والقدس الشريف، ونيابة    َصَفدُ ة نيابات جليلة منها: نيابة حماة ، و د وولي ع  صرية ،الم

جلبان  (9)أصيل أخت خوند تقلده للمناصب انه تزوج    أسباب حد  أو   ،(8) وكان في مقام المراء المقدمين
العزيز الباسطذكو   .(10)عديال لألشرف  َوَصارَ   ،م(5143هـ/839)ت أم  تر   ر عبد  دد ه عياب جمة  عن 

من النساء زيادة    ولد لصاحب الترجمة من األولد زيادة على األربعين، وتزّوجفقال: ))  وأولدهاته  زوج
العشرين، وتسّرى من اإلماء زيادة على الثالثين، وملك من المماليك نحو المائتين، وكان يعتق    على

 

ت  )الحموي هللا   بن عبد ياقوت ،  معجم البلدان  .  بلدة من بالد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام وهي للمسلمين (1)
 . 1/266، (م1995/بيروت) ، 2ط  ، دار صادر،  (م1229/ هـ626

، دار العلم  مصطفى شاكر، التاريخ العربي والمؤرخون ،  هـ(841ولد سنة ) قال انه  يما عدا شاكر مصطفى الذ (2)
 . 254/ 3 ،م(1990للماليين ، )بيروت/

 . (م 1311/هـ 710ت)سفيالنمد  بن أحعبد هللالكنز الدقائق في فروع الحنفية،  (3)
 (. م1295/هـ 694ت)ابن الساعاتي مظّفر الدين أحمد بن علي بن لمجمع البحرين وملتقى النهرين،  (4)
 . 27/ 4،  لسخاوي ا،  الضوء الالمع (5)
 . 23/ 1الملطي،، يل الدولنيل األمل في ذ (6)
 . 27/ 4،  سخاوي لا،  الالمع الضوء (7)
 . 274/ 4الزهور، ابن اياس ، دائع ب (8)
م يدة. معجعربية استعملت لقبا بمعنى السيد او السوفي ال ،األمير او السيد العظيم خوند كلمة فارسية تعنيال (9)

 . 70فاظ التاريخية ، دهمان ، ص الل
 . 3/195ي،السخاو ، لضوء الالمع  ا؛  3/513ابن حجر، ، إنباء الغمر بأبناء العمر (10)



 التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

612 

 

لبعض من سرار البعض   فيزّوجه  مماليكه  أولمن  وأّمهات  بعيه  الكثير من  صار    بحيث   نّ د عتقهده 
 (1)  (( ماليكه إخوة ألولده من األّمهات أولد م

من خيار نساء عصرنا دينا  تزّوج بها والده بعد عتقها، وكانت    (ُشْكرباي) ة اسمها  أّم ولد سريّ   :أّمه
ا الذي  دهومات ولسنين،    (8)عمرن الله مو   (م1448/ـه852) ماتت بدمشق في نفاسها سنة  ،وخيرا  
 .(2)  اميأ ب اهه بعد وضعت
 .(3)  (م1438/ه843)ولد في سنة ،وهو صغير  في( تو م 1442/هـ848)ت يوسف بن خليل :اخوه 

وأّمه أّم ولد، اسمها "بلبل"، وهي تركية، ولم  ،    (م1460/هـ863)  سنةبطرابلس  ، ولد    إبراهيم  :ه  و اخ
س تسع  سوى  ميعش  أبيه  عودة  بعد  مات  إذ  انين،  أعلن  في  طرابلس  إلى  سراق   ه 872) ةنواخر 

 .(4) سه بطرابلسفصنع له تابوًتا ودفنه في مدفنه الذي كان أعّده لنف (ـم1467/
 .(6)ُشْكْربايأَمِته أّم الشيخ ؛  (5)ُشْكْرباي أّم الفتحزوجاته: 

ّم  من أَمِته أ  م(1462/ هـ 867)سنةل من شهر جمادى األو  26يوم األربعاء  لدت و :  عائشة  : ه د اوال 
ه إلى األولد، ودفنها في ياقشتالنهار، فتأّسف عليها ل  ماتت في آخرن  أ  تلبث   فلم،  ،  ْكْربايشُ الشيخ  

 .(7) تونسو جّبانة عظيمة بمكان يقال له "الّزّلج"، وه
بتلمسان من أّم    في طلوع فجر يوم األربعاء، ثامن عشره، ُولدت لي ابنة   قال عن بنته :"  عائشة :

وسّميتها  ُشْكرباي  ولدي   الفتح،  أأم  و يعائشة  بحتبطاغًضا،  بها  أمورها  ت  أكثر  أتوّلى  كنت  في  يث 
مغرب، ونشأْت كّيسة فِطنة  التربية بيدي. ودامت معي إلى أن دخلُت بها القاهرة في َعودي من بالد ال

وسبعين    ابة، فلما دخل الطاعون سنة ثالثٍ على ِصغر ِسّنها، وأقرأُتها شيًئا من القرآن، وتعّلمْت الكت

 

 . 21  /1،، الملطينيل األمل في ذيل الدول  (1)
 . 23 /1، الملطي،نيل األمل في ذيل الدول ؛   188/ 1 ، الملطي،الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم (2)
 . 23/  1،األمل في ذيل الدول نيل (3)
 . 13/ 1 ، الملطي،الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم (4)
 . 25/  1، الملطي، سم الروض البا (5)
 . 211 / 2 ، الملطي، ض الباسم الرو  (6)
 . 211 / 2 ، الملطي، ض الباسم الرو  (7)
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لي  مطعونةً   اآلتي، ماتت  الخمس سنينف شهر رمنص  لةفي  ُتكِمل  كُثر أسفي عليها،  ، و ضان، ولم 
 .(1) عّوضني َّللاَّ خيًرا منها

اربع  له  ان  يسمهم    أولد   ةوذكر  في مرضه  لم  به  يهتمون  ))كانوا  المرض  اخذهم  وكان  ثم 
عن    لُ م الفّص استاصلهف  ،برجالقوم  الواحد منهم م  ،باودييقومون    بعةر أمن يعينني من العيال    عندي
 .(2) ((داحيدا فريفبقيت و  ،ماخره 

ى طريقة  لعشعر في رأسه    ذوابة  له  كان طويل القامة ، نحيف الجسد ، وكان يربيصفاته: رابعا:  
 : الصوفية ، وكان له انف وافر جدا حتى ان بعض الشعراء عصره قال فيه مداعبة لطيفة

 ه تضو سمي ع لا اوقلت : ماذ   ....في منخره اصبعي ...... أدخلت
 (3)  قلت: أنا يا سيدي فيه   … ......: منخري مستعجاًل لي  فقال

معّظًما عند األتراك واألمراء،   ضنيًنا بنفسه، وعنده ُيبس طباع، مع شمم زائد، وكانوكان 
 .  (4)َلف، وُعمدة الَخَلفعارًفا باللغة التركية، وفيه جملة محاسن، وكان بقية السَ 

ِمعت من منجمع َعن النَّاس متودد سَ اكن أصيل سَ َسان نْ ُهَو إِ وَ ) :بقوله لسخاوي ه امدح
هِ نظمه وفوائده بل امت  .(5)  (دحني ِبَما كتبه لي ِبَخطِّ

 . سنة 70، وعمره  ( م1514/هــ920عام ) (6) مسلوًل توفي العالمة عبدالباسط : ه  ات وف   : خامسا 
 يةعلمالسرية ال:نياثالاملبحث 

شيوخهاوال العالمة    ::  الباسطتتلمذ  علماء  عدد على  ملطي  لا  عبد  فيأخذ أثناء    عصره  من   رحالته 
مجالسهميحضو   عنهم، و ر  اللغة  بين  علومه  فتنوعت  و الفق،  و لاه  و حديث  والمنطق  التاريخ  الشعر 

،  سندلاألغرب و د الموبال  والشام،ل رحالته لمصر  من خال  ب المغر وجمع بين علوم المشرق و   ،الطب و 
روض الباسم ،  لشيوخه في كتابي الالملطي    ترجم وقد    ،  ت العشراالذين أفاد منهم  خه  و يشعدد  بلغ  و 

 فيات.وقد رتبناهم حسب سنوات الو ، لكثير منهم ونيل المة ،ا
 

 . 332/ 2 ، الملطي،الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم (1)
 ب[ 12]و (2)
 . 374/ 4الزهور، ابن اياس ، دائع ب (3)
 . 374/ 4الزهور، ابن اياس ، دائع ب (4)
 . 27/ 4،، السخاوي الالمع الضوء  (5)
 . 27/ 4، السخاوي،الضوء الالمع  (6)
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كان فقيها على المذهب الحنفي،    ،العالمة خليل بن شاهين الشيخي، المؤرخ المصنف  :والده -1
 .(1)  راْلكثي وأقرأه َأبوهُ  كية.و المملولة لطانية في الد لساصب د من المناتقلد العديو 

الدين -2 محّمد    :قوام  بن  محّمد  بن  وُيعرفمحّمد  الحنفية    ،بلقبه  الحنفي،  قضاء  توّلى 
 ه. ر دروسوحض .(2)  (م1454/هـ858)ت بدمشق

اْلَبْغَداِديّ  -3 عبد   إبراهيم :  (3) البرهان  عليه    م(1462هـ/867)ت التاجر.اب  الوه  بن  قرأ  في  ، 
 . طرابلس

 . إجازةله  أجاز. (4) ( م1462/ ه867ت ) َّللاَّ  سعد بن محّمد بن عبد  :اْبن الديري  -4
الدّ  -5 احميد  ب:ينعمانلين  أحمد  بن  محّمد  محّمد  ياكوَ م(.1462هـ/867)ت نفيحال ن  حضر  ن 

  .(5)هدروس
 (6)فوائدهر من الكثي ، وسمعةاجتمع به في بجاي  ،)م1463/ ه868)ت  أبو القاسم محمد المشدالي -6

ه كثيرا في  قد لزمو ، ( 1464/هـ869)ت  الطرابلسيألوزاعي، بن سليمان ا  محمد بن محمد :البابا -7
 .(7)  به  عنه الكثير وانتفع الفقه والتعبير، وأخذ 

 م( 1465هـ/870الحنبلي )ت  د بن بن احمد بن ابي بكرشهاب الدين ابن زيد: احمد بن محم -8
 .(8)  (م1465/ ه870)ت رهان ناصري البال َناِصربن  َأْحمد ن  ب يم هِ ِإْبَرا   :الباعوني -9

شاعر عصره    م(1465/ه870)ت   المنوفي إبراهيم    سماعيل بنأحمد بن إ  :ابن أبي السعود -10
 (9) سمع المؤّلف من شعره، 

سمع  ،  م( 1466/هـ871ت )  قاضي طرابلسي،  أيوب البعلبكبن محمد بن    أبي بكر بن محمد -11
 .(1) .رهماغيو  الصحيحينشيًئا من 

 

 . 27 / 4، السخاوي ، لالمع ا ضوءال (1)
 . 72/  1، الملطي، الروض الباسم  (2)
 . 11/ 1، الملطي،الروض الباسم  ( 3)
 . 1/26،الملطي في ذيل الدول،مل نيل األ ( 4)
 . 188/  1، الملطي، الروض الباسم  (5)
 . 60/  1الملطي، ، الروض الباسم  (6)
 . 58/  1الملطي، ، م الروض الباس (7)
 . 1/47طي، لملا ، الروض الباسم  (8)
 . 3/147، الملطي، الروض الباسم  (9)

https://ar.wikipedia.org/wiki/868%D9%87%D9%80
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بحرًا في الفنون    فكان،  هب  اجتمع  ،(1466/هـ871ت )الّتلمسانيمد  عّباس بن محمحمد بن ال -12
 .(2)العلمية

محّمد :  الُشُمّني -13 بن  محّمد    أحمد  بالُشُمّني  ،  بن  المغرب.  وُيعرف  بالد  ببعض  لمزرعة  نسبة 
 .(3) باجازة َأَجاَز َلهُ  (هـ  872)ت 

 ،(1468/هـ873)ت   روف بابن بقي المالكيالمع  ءالثنا  أبو  نمحيي الدي  دميري ادر اللقعبدا -14
 (4) (سمعنا الكثير من فوائده وأبحاثه ل سيما في دروس شيخنا الكافيجي)قال الملطي:

 (5)  .همنسمع الديب  م(1469هـ/874احمد بن العطار )ت  اتي:يشهاب الدين المص -15
عندما  ى به  قالت  (،م1470/هـ875ت الجزائري )عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف    :ثعالبيال -16

 ( 6)  .مصنفاته وأجازهبعض   هعلي وقرأ الجزائر،دخل 
سمعه في   ،(  1473/ ه878ت أبو العباس المالكي خطيب جامع الزيتونة )  :أحمد المسراتي -17

 (7) .تونس في جامع الزيتونة وهو يخطب  جمعة دخل فيهاأّول 
كثيرا َوحضر ُه  َعن   خذ أَ   ،  (1474/هـ879)ت ومي  محّمد بن سليمان بن سعد الر   :  يجالكافيا -18

 .(8)  رسائله َعنُه َأْيضا كثيرا من ة َوكتب جليلة َوحملدروسه ِفي ُعُلوم جم
القْرميَّ  -19 إسماعيل،:  (9) النجم  بن  إبراهيم  بن  النج وق  إسحاق  إبراهيم  بن  سعد  أبيه:  في  م يل 

 . َقاِهَرةلْ ا في ناوالمعاني َواْلَبيَ  َربيَّةِفي اْلعَ  هفالَزم،(م1475/هـ880)ت قاضي العسكر اإلمامي
وكان يجالسه في هذه األوقات،  ،  (م1475/ه880ت )  بو إسحاقحمد الجدري أراهيم بن مبإ -20

 .(10) إذ كان آية ورأسا في الفتوى ل سيما في األصلين وسمع الكثير من فوائده وتحقيقاته،
 

 . 50/  1الملطي، ، الروض الباسم  (1)
 . 24  /3لملطي، ا، الروض الباسم  (2)
 . 429/  3، الملطي، الروض الباسم  (3)
 . 42/ 1،  نيل األمل في ذيل الدول ( 4)
 . 10/ 1،الروض الباسم  ( 5)
 . 1/24، الملطي، الروض الباسم  (6)
 . 40/  1،لملطي الدول،ا ذيل ي نيل األمل ف (7)
 . 104/ 7؛  43/ 1، لطي الم ل،ي ذيل الدو نيل األمل ف (8)
 . 27/ 4 ، السخاوي،  الضوء الالمع؛  49/  1طي،لمل، االدولنيل األمل في ذيل  ( 9)
 . 38/  1،ألمل في ذيل الدول،الملطي نيل ا ( 10)
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ع -21 ُمَحمَّدبَأُبو  للا  بن:  الزلدوي   د  محّمد  بن  األنكحةعيسى    محّمد   . قاضي 
 .(1)ِفي النَّْحو َواْلَكاَلم والطب  ب في المغر  عليهذ دروسا خأ.(م7741/ه882)ت 

الوها -22 عبد  الدين  تاج  بنالشيخ  طرابل:  (م1490/هـ 895)ت   ةزهر   ب  فتيها  مو س  فقيه 
 .(2) بلسجامع طرا دروسه ب وحضر عليه  وقرأعنه  أخذ وخطيبها وابن خطيبها، و 

 .المناوي فيه يرثي  شعًرا، هسمع أيًضا من .(3)  (م1505/هـ911ت )ين السيوطلديجالل ا -23
وِمي َقاِضي اْلَعْسَكر بَها ِفي دمشق   -24  العالء الرُّ
 .(4)اْلمنطق َواْلحكَمة َواْلَكاَلم  ،أخذ عنهلشيخونيةل انزي،  رنائياألد  :وِميالشرف ُيوُنس الر   -25

 وقت ال  نم  اً متسعله  يكن  لم  ه  لعلّ غرب العربي  رة في المشرق والمبسبب رحالته الكثي  ثانيا: تالمذته:
عليه   والت،  حد أليتلمذ  التصنيف  في  انشغاله  والفنون   يف لأكذلك  العلوم  مختلف  وكتابةفي  لنظم  ا  ، 

عن  النثرو  اشغله  وتر   أكدهما    ذاوه  تدريسل ا،  كتابه  فجفي  لنفسه  انه  مته  في  يذكر 
ن عفضال    ،(5)وتفّرغ للتأليف والتدريس والمطالعة،  لسانتقل مع أبيه إلى طراب  (م1490/هـ859)سنة

،  ذ  تالمي  له   نهأقد تدل على    اإلشارات بعض    ولكن وجدنا  ،تلميذ   يأضا لم يذكروا له  أيترجميه  ن مأ
ف ذكر  المخطوطفقد  نص  وتحقيقه    بصدد نحن  الذي    ي  الغَ   موع )مجللمؤلف  دراسته  وري( البستان 

ذ ا ،تهذ مانه من تال نهويقول ع (المحاسن يوسف بن الطحان أبوجمال الدين وهو )  علماءلحد اأيذكر 
  يّ ال  وكان موالنا السلطان قد بعثاذ يقول في مقدمة المخطوط: )    كان يعوده ويزوره في مرضه.

عته المخصوص بقربته  اجم  ه واعزّ وحضرت  ،خص خواصهأخص  أب  ،رفنييع  نأوائله من غير  أفي  
ا، الغاليا  ،كريملالجناب  هو  العزيز  الدين    ،لعالي  جمال  الطحا  أبوسيدي  بن  يوسف    نالمحاسن 

وبيده ما جبر به الخاطر بسبب    ،ممن الزمان لعيادتي وعلى لسانه السال  مدة مديدةي من  تلميذ
 .(6)  (أخيهكير ولد تذ

 

 . 4/27السخاوي، ، الضوء الالمع ؛   73/  1الملطي،  ، اسم الروض الب (1)
 . 10/ 1،الملطي، ، الروض الباسم  (2)
 . 46/  1،لطي ل،المي ذيل الدو نيل األمل ف (3)
 . 45  / 1 ،ل الدولنيل األمل في ذي (4)
 . 23/ 1الملطي،، يل الدولنيل األمل في ذ (5)
 أ[ 12]،ب[11]و (6)
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ما  فيه التلميذ عند هو مصطلح يتفاخر  عندما يترجم له يذكر بصفته الشيخ  س المؤرخيا وابن ا
؛ وفي نص   (1)(طالباس  دة زين الدين عبمشيخنا العال)  فقد ذكر في كتابه :  يروي رواية عن شيخه

ندما ينقل من كتابه  كره ع، وذ   (2)   (واما الشيخ عبد الباسط رحمه للا كان صفته طويلاخر يقول: )  
 ( 3)  (الباسط بن خليل الحنفي في تاريخهنقل شيخنا الشيخ عبد يقول: )ف

لتننظراً   :  اتهصنفم  ثالثا: العلوم    تلالوع  اقاهتي  تا  فقد  مؤلفاتلمؤلف  فقد صنوعت  فنه  اف  رة  لسيي 
  فية، كتب الحن  شروح على  كما كانت له  المواعظ والشعر،الطب و نطق و مالالفقه و التفسير و التاريخ و و 

يخ  ِفي كثير من اْلُفُنون وشارك ِفي اْلَفَضاِئل َوألف ونظم ونثر َوَأْقبل على التَّارِ   عر وبوي: )وصفه السخا
َعن النَّاس  س، َوُهَو ِإْنَسان َساكن أصيل منجمع  ُرو ن الدُّ م  ّي َلُه َولغيره لَ إِ   َوتردد ا  ِفيِه مني كثير واستمد  

نذكر منها على سبيل المثال ل  ،  (4) (هِ ِبَخطِّ  تدحني ِبَما كتبه لي بل امائده متودد َسِمعت من نظمه وفو 
 . جائية، وقد رتبناها حسب الحروف الهالحصر
 ( 5)  نإجابة السائلين في شرح عمدة الطالبي -1
 (6) .ت والوقاَواِضع اْلمَ ي فِ مَّات اْلُمهِ الذكار -2
 (7)  ةمة في كون خمس صلوات مخصوصة بهذه األم حكال-3
وتتمي دّ ال-4 وتوشيح  الوسيم  التكّر  َوَوصم  اْلَحِشيش  َتْحِريم  ِفي  الذميمريم  بيان   )(8) فه  في  رسالة 

 (9)  (ن طبيعة اآلفيو
الب-5 حو الروض  في  والاسم  العمر  وهوادث  ذي.(10)   الكبيريخه  تار   تراجم  لكتاوهو  الل  نجوم  ب 

 .(1) ن تغري برديملوك مصر والقاهرة لب الزاهرة في 
 

 . 374/ 4ائع الزهور، ابن اياس، بد (1)
 . 374/ 4ائع الزهور، ابن اياس، بد (2)
 . 26/ 3، ابن اياس، لزهورائع ابد (3)
 . 27/ 4، وي ، السخا المع الضوء ال (4)
 هـ؛  864بخط المؤلف  522  صفحة 6ء جز / ب 27ة بالبصرة رقم العباسي لمكتبةا ( 5)
 ؛ 4793آياصوفيا رقم مجموعة ؛   1/494  ،، البغدادي ن هدية العارفي ( 6)
 ؛ 4793  رقم مجموعة اصوفياآي  ( 7)
 . 1/494  ،ادي د، البغ نهدية العارفي ( 8)
 هـ؛  1017, 271 - 218ورقة   19/  207الظاهرّية عام الطّب والصيدلة  ( 9)
 م(. 2014يروت/)ب العصرية،تبة المك،  تحقيق عمر عبد السالم تدمري ،   270/ 3 ،كلي ر م للز األعال  (10)
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 مخطوط .(2) الخلفاء األربعة سيرةفي  المربعةالروضة -6
 (3)   الممالك وبيان الطرق والمسالككشف زبدة -7
 ، مخطوط.(4) الزهر المقطوف ِفي مخارج اْلُحُروف-8
 ، مخطوط. (5  )الطالبين ورغبة الراغبينعمدة شرح -9
 ، مخطوط. (6  )يينجغمونجه للح قانرش -10
 (7) .الرَُّسولة ير سَغاَية السول ِفي  -11
 (8) ير سورة اإلخالص القول الخاص في تفس -12
  .(9)مالنبياء اولى اْلَعزْ  م ِفي َتاِريخَجزْ ْول الْ قَ ال -13
 .ططو مخ (10  )الَقْول المأنوس ِفي َحاِشَية اْلَقاُموس للفيروز ابادى -14
 مخطوط. .( 11)َمْسُعود  تشهد اْبن ْرِجيحالَقْول اْلَمْشُهود ِفي تَ  -15
 . (1)  لمعنون ِفي التَّاِريخنن بالمعجم ااْلمجمع المف -16

 

 . 117ص العبدهللا ، معجم المؤرخين المسلمين ،  (1)
 ؛ 4793عة رقم ؛ آياصوفيا مجمو 74 -  32ورقة   3/ 527الث رقم ث أحم ، .494/ 1هدية العارفين، البغدادي  ( 2)
ول ب  :ونشره  قهحق. 4/120، د.ت(/بيروت ،)تراث العربيإحياء الدار    ، عمر رضا كحالة،  معجم المؤلفين (3)

 م 1895باريس، رافيس، 
حالة  ك ن،لفيالمؤ  معجم؛ 1/494 ،البغداديرفين،  لعاهدية ا ؛4793رقم صوفيا مجموعة  آياطوط في مخ (4)

،5/69 . 
(،  273رة رقم )بالبصية هـ. بالمكتبة العباس 864نسخة بخطه كتبها سنة  . 494/ 1دي ية العارفين، البغداهد ( 5)

الفهرس الشامل ،   (6877)ن ع  3/74الحفظ:رقم  القاهرةفي   يهالخديو  تبةالمك(، 274كتب المصرية ) ودار ال
هـ   1427جّمع الثقافي أبو ظبي، الم -ي، لعبد َّللاَّ محّمد الحبشيالحواشوح و وجامع الشر  ؛5/257 ،يالعرب للتراث
   .2/1433/ م ج  2006

 .هـ بخّط مؤّلفه  884, 230ورقة   2510رقم  أفندي ن  ولي الدي ( 6)
 . 494/ 1 رفين، البغداديلعاهدية ا ( 7)
 .  69/ 5،ر كحالةالمؤلفين ، عممعجم  ؛ 494/ 1،البغدادي  فين ،لعار ا  هدية (8)
 . 494/ 1 لبغداديا  ،العارفينهدية   ( 9)
خطوطة في مكتبة آيا صوفيا، نسخة م؛  5/69، الةلفين ، كح، معجم المؤ 1/494 ،هدية العارفين ، البغدادي ( 10)

 223ورقة  1417 حميديه رقم .406لك الوطنية، رقمها ، ونسخة في مكتبة م47321ها رقم
 4793رقم   مجموعة  ياصوفيا ا، .494/ 1 ،ية العارفين، البغداديهد ( 11)
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ْلطَ حضر ري لنو الاْلُبْسَتان وع مْجمُ  -17  وط.، مخط (2) ن الغورى اة َمْوَلَنا السُّ
 مخطوط (3)  َفَعة ِفي سر َكون اْلوُضوء َمْخُصوًصا باألعضاء األربعة.َمنْ الْ  -18
 .(4)كرشالنجم   -19
 (5)ر اْعَجْب العجاب ْخَتصِفي مُ  ب لبااأل هةز ن -20
  (6. )الطين ِفيَمن ولى ملك مصر من السالطينسلا نزهة -21
 .َفاِتَحة ير ُسوَرة الْ سِ فْ ي تَ فِ ة حَ النفحة اْلَفاتِ  -22
 ( 7)  ( 896  -447تاريخ الذهبي من سنة ) ذيول الدول جعله ذياًل لاألمل في ل ني -23
 ( 8) ة الوصلة في مسألة القبل  -24
، ومرثية حزينة في   1493سنة   النيل بعد توقف طويل ات في وفاءلك ابيذ  منبعثر م له نظم  -25

  .(9) م1505سنة ن السيوطي  فاة جالل الديو 

 دراسة الكتاب:لثثاالث املبح
وصحة نسبته  ،عن صحة عنوان المخطوط    صيتقد البحث والعب :  نسبته  و  خطوط  أوالً: توثيق امل 

 :لالخ نم  امنهاتفاقا بي  ين لناتب، مؤلف المخطوطل
و   اسمد  ور  -1 في  العنوان  الورقة    ،المخطوط  من  األولىالورقة  مؤلفها  في  كتاب )األولى:جاء 

النور  البستان  لحضمجموع  السي  موالنا  الغوري رة  )مذ   (لطان  التي:  بالنص  السلطان  يال 
مالك البرين  والعلم،  دالبن  صاحب  األمم،اب  رق  األعظم،  الحرمين    والبحرين،ملك  خادم 

 

،  د الكندري هللا محمعبد   حققه:؛ 1/494 ،لعارفين، البغداديهدية ا؛  1604 /2،  ي خليفة، حاج  ظنون كشف ال (1)
 م(. 2011/ الكويت)، ميةاإلسالدار البشائر 

 . 4793م  صوفيا مجموعة رق آيا؛ 1/494،دي ة العارفين ، البغداهدي ( 2)
 4793صوفيا مجموعة رقم  آيا 86-  84ة ورق  5/ 2803م  ثالث رق أحمد  494/ 1،ادي ، البغدهدية العارفين ( 3)
 494/ 1ين، البغدادي ية العارفهد ( 4)
 4793آياصوفيا مجموعة رقم  ؛ 1/494،بغدادي العارفين ، الهدية  (  5)
،  دين علي ، مكتبة الثقافة الدينيةالدين عز ال تحقيق محمد كمال، 1/494،بغدادي هدية العارفين ، ال ( 6)

 ( م 1987/قاهرةال)
اَلم تدمر حققه:  (7)  م(. 2002ة ن )بيروت/العصري ، المكتبةي ُعمر عبد السَّ
 . ؛4793وعة رقم يا مجماصوف؛ آي93  - 90  ورقة  5 /527قم  ؛ ر 84  - 78ورقة   4 / 2803الث أحمد ث (8)
 . 117، ص ، العبدهللا معجم المؤرخين المسلمين  (9)
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، وورد اسم المؤلف  ...(  النصر قانصوه خلد للا  أبو  األشرفلك  الم  لطان السنا  وال ميفين  الشر 
 .عنه عفي(ط الحنفي س الباعبد خدمه الفقير  ) عنوان بعد ال أيضا

ا ل  مبوتبين للباحث  ،  (1)البغدادي    هكر فقد ذ   ليها،ته انسب   أكدت فضال عن كتب الفهارس التي   -2
الكتاب المخطوط و   .خليلبن  عبد الباسط  لو:  نا ه دي يين االذي ب  نفصميدع مجال للشك ان ال

فيه    عبارة عن كتا   أربعةمجموع  ولعشر  ) با  مولنا  هذا سمي  لحضرة  النوري  البستان  مجموع 
 .(لطان الغوري الس

في   (4793)  برقمالمحفوظة  مخطوطة  النسخة مصورة عن    ةالمخطوط  املخطوط: وصف  ثانيا:  

عد   ،وعةمجم  افيصو  آيامكتبة   لوحابلغ  كل  متوسط،حجم    ( 219)  اهتد  نصفي    في  نصف من 
والحبر   األسود تخدم في نسخها الحبر  سا  ًا،تقريب ( كلمة  9-8كل سطر )  فيو   ،سطراً (  11)  حةاللو 

بخط    للعناوين،   األحمر كتابتها  األصفرالورق    على  نسخالوكتبت  المجموع    .في  طرة  على  سجل 
انا  ذي هدهلل ال  حمد والخطوط )لما   أخرء في  جا، و   العنوان واسم المؤلف 

ل ال  (للاان هدانا  نهتدي لوال  لهذا وما كنا  ثم  بخط  بكلمنسخ  ة  يختمها 
  النسخ.لم يذكر سنة  زخرفة،( داخل ختامه مسكير )بخط كب 

خالل  ل من  في كن  جاء  سنة   ما  وقعت  حادثة  يذكر  المخطوط    مقدمة 
"    (هـ919) عليهبقوله:  للا  عطفه  اثم  بهذه  في  م  جمادي    ره شلمرة 

ه  ىلو األ  امن  سنلسذه  هي  التي  وتسعمائةن ة  عشر  تسعة  ،    (2) "  ة 
لما انه تذكرني    ،وسل اليهألت لت هذا الدفتر خدمة  عج  : " لهبقو به    أصيب ضه الذي  مر كر عن  ويذ 

سمي فج،ني الى االن  وهو مالزم   ،وهو بجسمي يدور، الذي له نحو الثمانية شهورفي مرضي هذا  
كما كان    ،والحزن   األسفمرض من  فعاد ال":  ليقو   خروفي موضع ا  (3)"حني اوف   ،نه في محمن

ببعد ان كان م الذي ال يمكن عالجه اال  لبا  لقاار متعص  ،الهيكل الجسمانيتعلقا  النفساني  جوهر 
به  ،بزوال سببه   اياس يؤرخ  (4) "وهيهات فمن لي  وكان  ":  بقوله  باصابته بالسل  وفاته سبب  ، وابن 

 

 494/  1البغدادي العارفين، هدية   ( 1)
 ب[ 6]  الورقة ( 2)
 [ أ11الورقة ]  ( 3)
 [ أ12الورقة ]  ( 4)
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. من خالل هذه (1) "  في داره حتى مات  قطعمن   ليلعو  نة ونصف وهأقام نحو سعلة السل ف  أصابه
 هـ. 919كان سنة  تأليف هذا الكتاب لنا ان النصوص تبين

الورقة   على  ختمين  وجدنا  المخطوط    األولىكما  بالخط    ا عليھ  :بيضوي   بشكلمن  كتابة 
 .سوداء النستعليق األبيض على أرضية

 ته: وصور  األولالختم 
 الذي  هلل الحمد

 لهذا اهدان
 دي لوال أن ا لنهتنك وما

 للا هدانا
 عثماني  عوتحته توقي 

 
 مد زادةحاختم الواقف  نيالثا الختم

 

 ب وفيق تمنا كند احمد يا ر ت  تو ز

 
بخط   يالخط الفارس مكتوب بعليها وقف من المخطوط  األولىى كذلك وجدنا على الورقو 

   فيه:جاء  عريض

 

 . 272/ 4هور ، ز ئع الداب ( 1)
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األعظم  لة سلطاننا قد وقف هذه النسخة الجلي
مالك البرين والبحرين وخادم   عظمالمان قخاوال 
 سلطانبن السلطان ال لسلطان  الشريفين ا  مينالحر 

وقفا صحيحا شرعيا لمن طالع  حمود خان الغازي م
ر وتذكر أجزل للا تعالى ثوابه وأوفر،  وتبصر واعتب 

ات حرره الفقير احمد شيخ زاده المفتش بأوق
 لهما " الحرمين الشريفين غفر

  ش  فتّ ختم الم تهوتح
محمود  و  السلطان  هو  الواقف  السلطان 

هـ  538)ةسنن  ت سلطنته مانذي كالّ   (1) األولخان  
 .  م(1168 ـ/ه564)  سنة إلى  (م 1143 /

بخط    سم المؤلفكما كتب عنوان الكتاب وا 
تكرار   على احتوت  في زخرفة فنية    إطار داخل    الثلث

النباتية   وردة  األشكال  ذات  بشكل   ألوانصغيرة 
خلفيات    وق وف  هندسية،ت  راإطا   لداخمختلفة  

إحساسام تترك  شكال  أل ا  في الفنى    بالثراء  ستطيلة 
م   ها،يشاهد   تي لا نقشات  على  تحتوي  جسمة  كما 

 أصيل  إسالمي لذي يعتبر رمز تشبه قبة المسجد ا
ا على  كما  هي    ألوان  أربعةحتوت    األزرق رئيسة 

التخفيف    واألبيض  واألحمر في مواضع    واناأللمع 
 . لفضي اكالبرتقالي و 

 

لْ   (1) الْ السُّ السلطان األول  َخانَمْحُمود  َغاِزي  َطان  سالطين(  م1754/هـ1168ت)  اِنيالثَّ مصطفى   بن  الدولة   أحد 
ومّدة  وكان عمره آنذاك خمس وثالثين سنة( 1731/هـ1143تولى الحكم بعد أخيه أحمد الثالث سنة )، العثمانية

و  خمس  سنةعشرو سلطنته  وفاته  بو ,،  ن  أخوهخعد  الثالث لفه  ترجمته:  .عثمان  في  ينظر  اآلثار  عجائب  تاريخ 
  1/291،.ت(د/بيروت)  ،دار الجيل  ،(م1821/ـ  ه1237ت  )عبد الرحمن بن حسن الجبرتي    ،التراجم واألخبار

 . 320صك، يد ب، فر تاريخ الدولة العلية العثمانية ؛

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
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  السلطان بتمدح  مجد و ت جع  ت سة تبجيلية ذابمقدم  أها، بدتناول مواضيع مختلفةالكتاب  تواه:ثالثا: م 
جعل ملك مصر  ، الحمد هلل الذي  بسم للا الرحمن الرحيم):األولى جاء في الورقة    بشكل مبالغ  المملوكي 

لخدمته للمساجد    ،رامحتوااليم ظ ، وشرفه بزيادة التعاإلسالموك وسلطانها افضل سالطين العالم واجل مل 
والمد مكة   ، العظام  والمسجد  ي الثالثة  الجزُ لشاما   نم   األقصى نة  ُملكه  وجعل  الربع    شهورالم   ؤ،  من 

من   اأَلكَماَلنِ  ،نظام  بأحسن  األرض المعمور  اأَلَتمَّاِن  اَلُم  َوالسَّ اَلُة  االرجان    َوالصَّ االتمان  االفضالن 
ما  وموالنا  سيدنا  على  وا نا اال   خير   حمدلعطران  واسر م  واتباعه  واشياعه  واصحابه  اله  عن    ته لرضى 
 من ذلك: تاريخية من الحداث ال  اً عدد لمخطوطا وتناولت مقدمة الكتاب،    ( وامعلى الد علينا معهمو 

رب  ، سيد عوالملك الفخم،  األعظملسلطان  ا)اذ يقول:    السلطان الغوري العديدةت  تناول صفا -1
والعجمزمان  واله  والترك  المصرية    والبند  ،قلموال  لسيفا  حبصا،  ديلم،  والديار  ،  والعلم 

 .(1) ...(لبالد الشاميةاو 
قَ الّ   األعظملطان  السُ ):  المدن من الفرنج بقوله   تناول دور السلطان في تحرير -2 زير  ام بغَ ذي 

بة المشحونة  جفن المغارَ من  نج  رَ ليه الفَ ولى عَ ا كان استَ بتخليص مَ   ،ظمتهافر عَ وَ وَ ،  تهمِّ ه
 (2)  ...(لاو واألمَ ر المتاجب

  ر السلطان في حل النزاع بين و د و   ،اولة الدولة اخضاعهمخروج العربان عن الطاعة ومحتناول   -3
ب والجازان  بركات  افتتح  األعظمالسلطان  )قوله:الميرين  الحا  الذي  نزغ  طريق  فما  ج 

االخوين   بين  و   ، الجازان  واخيه  ،  َبَرَكاتالشيطان  الفتن  من  ذلك  في  وقع  ن  الضغائوما 
 .(3) (...حنواإل

ثورات وفتن  لقضاء على  ا  في  المخالفين وحكمتهعلى  تناول دور السلطان في العفو والصفح   -4
حلم على  وال  ءواإلغضاصاحب العفو    األعظمالسلطان  ):بقوله    وغيرهم  اليك من الجالبالمم
اجم من  مُ   ناس  ع  بين  مرتبته   له  ختلس  ما  عند  المال  من  يفا،  من  ولم  عليه  ؤاخذه طلع 
 (4)  ...(ن االقوالبيسير موال

 

 ب[2]و (1)
 ب[3]و (2)
 [ أ4]و (3)
 [ب4]و (4)
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والتتار   لحجازالك الترك والروم واين من ممافد والو   من المراء    ديد الع  إيواءور السلطان في  د  -5
،  اجتمع عنده من الوفود  ذيالّ   األعظمن  السلطا)بقوله:  في مملكتهوغيرهم  والمغرب والهند  

 (1) ...(كي الممالمن اقاص فاعتهُ ن شَ والراجي
لهم ان  الشيخ ال  ثم قال له: )ن ذلكيا والقبال على الخرة  م ترك الدني  شيخه فذكر قصة ل -6

اهرك ويديك ال في قلبك وبين عينيك ال في ظ  في  قدر به لك فاجعلهفيها نصيب و لك  جعل  
 (2) ...(سرك وباطنك وضمائرك ومكامنك

لتي ناشيد ااال ازات و لالنغام واالو   لمعانيامعاني  : )اهتمام السلطان بالموسيقى والعمران بقوله -7
 (4)  ...(طائلةة الر ادلنة االغريبة العجيب  باني المباني الهائلة، ) (3) ...(يسمعها

الذي زاد في عدد  )جند والمعدات الحربية التي جعلته تهابه الدول بقوله :  الجيش والاهتمامه ب -8
 (5) ...(مقدمي الوف زيادة لم تعهد في الدولة الجركسية

 مواضيع وفنون مختلفة وكما يلي:اب في  عشر كت ةبعأر على احتوى المخطوط ا كم 
 (6) ( فاتحة في تفسير سورة الفاتحةلالنفحة اان )ة الفاتحة وبعنو سور تناول تفسير  :األول الكتاب

 . (7)  (اإلخالص القول الخاص في تفسير سورة بعنوان ) اإلخالص تناول تفسير سورة ني:اب الثاالكت
 (8)( غاية السول في سيرة الرسول بعنوان ) الرسول ة في سير تناول مختصر  :الكتاب الثالث

الر كلا اْلَجْزم ِفي  )بعنوان    األنبياءيرة  صر في سمختتناول    ابع:تاب  النبياء اولى الكالم على  الَقْول 
 . (9) (اْلَعْزم

 

 أ[ 5، ] [ب4]و (1)
 أ[ 7]و (2)
 أ[ 8]و (3)
 ب[ 8، ] أ[8]و (4)
 أ[ 10و] (5)
الحميدحققه:  ،ونشره  تحقيقه  تم  (6) الزغبي  عبد  الحميد  عبد  ال،بسيوني  اللغة  کلية  بالمنعربمجلة   وفيةية 

 م( 2022/صرم،)
 . 2020 )·/يدةالحد(كلية التربية  -جامعة الحديدة ، ين محمد عبورهعت حسرف :حققه  ، ونشره تحقيقه تم (7)
 (. م1988/انلبن) الكتب، علي، عالمعز الدين    محمد كمال الدين حققه: ،ونشره تحقيقه تم (8)
ع  :حققه  ،ونشره  تحقيقه  تم  (9) الدين  كمال  المحمد  و   علي،دين  ز  للطباعة  الكتب   ، والتوزيعالنشر  عالم 

 . م(1992)بيروت/

https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=568946&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF++%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A
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باتن  الخامس:  تابالك عنهم  الراشدون رضي هللا  الخلفاء  )ول سيرة  المربعة  عنوان  ْوَضة  ة  ي سير فِ الرَّ
 .(1)  (األربعةاء َلفَ اْلخُ 

ِفيَمن ولى م  )انبعنو سالطين مصر    ر فيمختصتناول  :الكتاب السادس السالطين  لك مصر  نزهة 
 .(2)  (من السالطين

صلوات مخصوصة الحكمة في كون  ما السر و تناول في حكمة الصلوات بعنوان )  الكتاب السابع :
  .(3) (د الركعات عد و  بهذه األوقات 

الغافي  متنوعة    اً ور أم تناول    :الثامنلكتاب  ا دينبعض  فقهيةز  القرانئل  فضا و ،  ية  وبعض    ، سور 
بالالع ال،عشاب  الجات  )  نبويةوالدعية  األلباب  بعنوان  الُعجاب نزهة  أعجب  في   (4)(مختصر  وهو 

  وطلب ،  يزيد بن عثمان  اأببن السلطان مراد بن    للسلطانالروم  جمعه رجل من علماء    كتاب   األصل
  ه من م رجيتان    الشيخ الملطي  نم المعالي    أبوطومان باي    األمير عالي  كريم الرف اللشا  المقر  وامر

 . ب لعر غة الترك الى لغة ال
 (5) ( قاتو مواضع وااألذكار المهّمات في ) تناول الدعية النبوية بعنوان الكتاب التاسع :
  .(6)(ابن مسعود شّهد ترجيح ت فيمشهود القول ال))التحيات( بعنواند التشه  أنواعتناول  الكتاب العاشر:

عشر الحادي  بعنو   اولتن  :الكتاب  الوضوء  في  المن)ان  حكمة  مخصو فعة  الوضوء  بهذه  كون  ص 
 .(7)  (األربعة األعضاء

 (8) (مخارج الحروفالوهر المقطوف في تناول مخارج الحروف بعنوان ) الكتاب الثاني عشر:
 . (9)  (رم الشكنجبعنوان)     تناول لث عشر:الكتاب الثا 

 . (1)  (بلة القالوصلة في مسألة ان )ول مسألة القبلة بعنو تنا ب الرابع عشر :كتالا
 

 مايزال في طور التحقيق من قبل الباحث. ( 1)
 . (م  1987/قاهرةال)،  بة الثقافة الدينيةدين علي ، مكت محمد كمال الدين عز ال  ققه:ح،  ونشره تحقيقه تم ( 2)
 يحقق لم  ( 3)
 النشر.طور تحقيق من قبل الباحث وهو في  تم ( 4)
 يحقق لم  ( 5)
 يحقق لم  ( 6)
 يحقق لم (7)
 يحقق لم (8)
 يحقق لم (9)
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 وضع شيء من اشعاره .ط في نهاية المخطو 
أهميته:  يعد في  الكتاب  هذا    أهميةتكمن  رابعا:  عربيا  ترا  انه  الخزائن    إسالمياثا  حبيس  زال  ما 

الده في خدمة الدولة صيته وصيت و ذي ذاع  ال   ،ةكسيمن علماء دولة المماليك الجر   لمؤلف مشهور
ومنها ما هو توثيق لحداث   ،الدين  أمورما هو معلوم في    هاما حوت من معلومات منالجركسية ، و 

عد من المؤرخين المشهورين خاصة في كتابة الروض الباسم  ونقلها لسيما اذ انه ي  اعاصرها وشاهده
و األمم  ونيل،   رحال،  بحكم  عيان  لشاهد  ا  د لعديته  والندلس    لمدنمن  والمغرب    ، وغيرهاكالقاهرة 

 . ه الواسعة مع أهل العلم، وكبار التّجارتاالحكم والسياسة فيها، وصداقشخصية برجالت اته الوعالق
النوري كتاب  ان  مصادره:   خامسا:  اْلُبْسَتان  عدة    َمْجُموع  على  احتوى  مجموع  عن  تم  تكعبارة  ب 
البحث  و   ، ومنهجه ومصادره  أسلوبهله    تاب ل كلكو ،  في فنون مختلفةتجميعها   ان  ل يسعنا في هذا 

هذه   ض بتحقيق بع  قامواو   الذين اسهموا  معاصرينالمحققين  بعض ال  قيام  فضال عن   ها ،لكثرتها  د سر ن
  ب مش البوانوهنا عليهم في هوالف فيها  ؤ يمكن الرجوع اليها والنظر في مصادر ومنهج الم  الكتب 
اجمال والكتب  ويمكن  ،ادر مص  ،  مقدمتها    اعتمد   الملطي  بان   ه  في  مصادر  عدة   المصادرعلى 
اذ اعتمد المصادر المكتوبة  ، وكذلك  ورحالً مؤرخا  كونه    هشاهداته وسماعمن م   لقكان ين  ، اذ ةالشفوي

في   الثالث  ابلامثال  للسهيلي  كتاب   علىب  النف  بو ،  م(1185هـ/581)ت الروض  الوفيات الوافي 
الترجمة والتصرف  واعته ،  فتألي في    م(1363/  هـ764ت )  للصفدي ن  ام الثالكتاب  كما في  مد على 

 .كية الى العربيةالذي ترجمه من التر 
واضحة يقدمها المؤلف في كثير من  و   محددة  جيةليس له منه   ب افي هذا الكت    ه: ـــهج : من سادسا 
لعدة كتب وانما    ،األحيان تجميع  فنقبل مرضه  و كتبها في حياته    الكتاب عبارة عن    لفة مختن  و في 

ية ما فعلت اني  غاو   ،نديفرقا عوكان مت)  :  قول اذ ي،    والطب   فسير والفقه والتاريخ عت ما بين الت تنو 
وكل كتاب له  ،  (2)...(عضها الى بعض واال فحالي ال ينتظر كتابتها االنت الكتب التي فيه بضمم

هو  لحقيقة  ب في اتاكفال  ،الذي هو مستقل عن الخر  كتاب منهجية في كتابته ذكرها في مقدمة كل  
 : ما يلي ابه أراد ا و ي نفسه صرح بهجمعها لغاية ف، تلك الكتب لتجميع   عبارة عن

 

 م يحقق. ل (1)
 أ[ 12] [ ،ب11( ]2)
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صرح ذلك في مقدمته :  ذ  إالمرض  من  به    المّ   اللسلطان لم  ذا الكتاب التوسل به  أراد   :أوال
خدمة  ) الدفتر  هذا  اليهألتجعلت  تذكرني  ،وسل  انه  هذا    لما  مرضي  الثمانية في  نحو  له    الذي 

 (1)  ...(وفي احن ،نحه في مسمي من فج،ني الى االن وهو مالزم،يدور   و بجسميوه ،شهور 
فاراد ان يشكره بهذا الكتاب اذ   ،زاره في مرضه  لطان طومان الذيهدية وعرفان للسا:  نيثا 

مقدمته في  اللطيف  اال)  :يقول  الدفتر  بهذا  الشريفة  لحضرته  الحق  ،خدمتي  في  هو  في  الذي  يقة 
،   هُ جميل  فة بهالشريحضرته    احمل  ال، و مغرورعلمه    زير، وفي غن مركوزاا السلطنيعة موال طب

و جع  وانما تذكرة  بمقو ،    ( 2)   ...(وسيلةلته  يبدا  الغوري د الكتاب  السلطان  تمتدح  طويلة  ويسميه  ،  مة 
ة السياسية والقتصادي   إنجازاته هم  أ   ويذكر  األعظمان  كل فقرة يبدأ بالسلط، اذ انه في  األعظمالسلطان  

)بالغي   بأسلوب   (3)   انيةوالعمر  قَ الّ   األعظملطان  السُ مثل:  بغَ ذي  هام    األعظم السلطان    ...تهمِّ زير 
   (4)   ...(فاعتهُ ن شَ والراجي،  اجتمع عنده من الوفود   ذيلّ ا  األعظمن  السلطا  ...ءواإلغضاصاحب العفو  
ر من  ائد واشعاكتاب بقصعة عشر كتابا كما عددناه في عنوان )محتواه( ، ثم يختم الب، ثم يعدد الر 

ن بعض فوائد تنفع وتذكر ما ركيك لجسمي شريك يتضمبعنوان فضل في شيء من شعري ال  (5) نظمه
تام والتوجه الى العوالم الملكوتية مرتجال مستعجال في القضية الذي هو في قلته في معنى الغناء ال

 (6)ويق المقالقتنع بتز ول ت     تجرد عن جميع الكون ُطرا             فمن ذلك: فضعال
 الخاتمة

 :نتائج ال مالبحث يمكن اجمال اه ختاموفي 
بســالطين  ه صــلةعلمــاء الــذين كــان لــالمــؤرخين والمــن كبــار  عبــد الباســط الملطــي يعــد  رحالــةن الإ -1

 .امراء ووجهاء الدولة الجركسية و 

 

 [ أ11الورقة ]  ( 1)
 أ[ 12] [ ،ب11( ]2)
 دمة من مواضيع واحداث.راجع عنوان )محتواه( ذكرنا ما اشتملت المق( 3)
 أ[ 12] [ ،ب11( ]4)
 حقق. لم ت( 5)
 لتتسع في هذا البحث. أخرى ها في دراسة ق سنتاولالشعار لم تحقب[ 210]( 6)
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كــان  بــوهأو  ،خحــد مماليــك الشــيأفجــده شــاهين هــو  ك،الــى التــرا لطــيمعبــد الباســط ال ينتهــي نســب  -2
فضال كـان بعـض السـالطين يسـتعينون بـه فـي ترجمـة بعـض الكتـب ، حد امراء الدولة المملوكية أ

 باللغة التركية. وضلوعه التركية لمعرفته
للخدمـة ولـم يحقـق صـنفه  ،حد مؤلفات عبد الباسط الملطـيأالغوري هو    ب مجموع البستانان كتا -3

الـى بعـض نظمـه  إضـافة، فنـون مختلفـة  فـيكتابـا عشـر  أربعـة، وحـوى غـوري سـلطان التقـرب للوال
 واشعاره وثقها في نهاية المخطوط.

صــفه بالســلطان ديــد مــن عبــارات التعظــيم والتبجيــل للســلطان ويمقدمــة المخطــوط حــوت علــى الع -4
ى يــــد لــــ، وذكــــر العديــــد مــــن الحــــداث السياســــية والمنجــــزات الحضــــارية التــــي تحققــــت ع عظــــماأل

 ن.المدح المبالغ للسلطا أسلوب متضمنة ت بالغية ها بعبار تاغيصتم و  ،مختصرةالسلطان 
 عبد الباسط لم تحقق.غلب مؤلفات إن أ  -5

 
 المصادر والمراجع

 ر: المصاد
الدول • احمد    في  األولواثار    اخبار  )ت التاريخ،  القرماني  يوسف  م(، 1610هـ/1019بن 

  م(1992فهمي سعد ،عالم الكتب،)بيروت/ تحقيق:احمد حطيط،
 : قيحق ت،  (م 1449/هـ852ت )بن حجر العسقالني  أحمد بن علي  ،  عمرأبناء الإنباء الغمر ب •

 .(م1969/مصر) ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي،  حسن حبشي
و  • في  الزهور  البدائع  أ،  دهورقائع  بن  الحنفمحمد  إياس  بن  ، (م1522/ هـ930ت )يحمد 

 م(. 1984، )مصر/للكتاب  لهيئة المصرية العامةا، ق: محمد مصطفىيحق ت
  ( م 1835/هـ1250ت )الشوكانيمحمد بن علي  ،  بمحاسن من بعد القرن السابع  الطالع  رالبد  •

 ..ت(د /بيروت ) ،دار المعرفة، 
واألخبار • التراجم  في  اآلثار  عجائب  ح   ،تاريخ  بن  الرحمن  الجبرتيعبد  ـ  ه1237ت )سن 

 د.ت(. /بيروت ) ،دار الجيل ،(م1821/
األسفار • وعجائب  األمصار  غرائب  في  النظار  عبد محم،  تحفة  بن  بطوطة  هللا    د  ابن 

 . م(1997/الرباط ) ،أكاديمية المملكة المغربية،(م1378/ هـ779ت )
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اإليضاححاشية   • نور  الفالح شرح  بن محمد  ،    على مراقي   / هـ1231)ت طاوي  الطحأحمد 
 .(م1997/بيروت ، )دار الكتب العلمية   ، محمد عبد العزيز الخالدي :قيحقت (،م1816

ا  • حوادث  في  الباسم  والالروض  خليل  ،  تراجملعمر  بن  الباسط    هـ 920ت ) الحنفيعبد 
 (م2014/روت يب) ،المكتبة العصرية،  عمر عبد السالم تدمري   :قيحقت، (م1514/

محمد   :قي حقت،    (م1442/هـ845ت )المقريزي  أحمد بن علي  ،    السلوك لمعرفة دول الملوك  •
 .(م1997/بيروت ) ،دار الكتب العلمية ،  قادر عطاعبد ال

النجو سم • العوالط  والتواليي  م  األوائل  أنباء  حسين  عب،في  بن  الملك    هـ1111ت )المكي  د 
الموجود :قيحق ت،  (م1700/ عبد  أحمد  معوض ،عادل  محمد  العلمية،علي  الكتب   ، دار 
 .  (م1998/بيروت )

  هـ 1089ت )  الحنبلي  ابن العماد عبد الحي بن أحمد  ،    شذرات الذهب في أخبار من ذهب   •
 . (م1986/بيروت )  ،دار ابن كثير،  رناؤوطحمود األم :قيقتح ،  (م1686/

دار ،    (م 1419/هـ821ت )القلقشندي  أحمد بن علي  ،    صبح األعشى في صناعة اإلنشاء  •
 . د.ت(/ بيروت ، ) ،الكتب العلمية

الخبار   • ابن زنبلصدق  احمد )ت   ،تاريخ  بن  تح1514هـ/920حمزة   ، عبد  م(  قيق: عمر 
  .م(1993السالم ، ) طرابلس/

السنيالطبقا • ترات  في  التميمي  ،  الحنفية  جمة  القادر  عبد  بن  الدين    ه 1010ت) الغزي  تقي 
 . م(1989هجر للطباعة والنشر، )القاهرة/ الفتاح الحلو ،  عبد   (، تحقيق:م1602/

،   (م1497/هـ902ت )السخاوي    محمد بن عبد الرحمن،    الضوء الالمع ألهل القرن التاسع •
 . د.ت(/بيروت ) ،دار مكتبة الحياة

طبعة  ،    ( م1451/هـ854ت )ابن عربشاه    أحمد بن محمد ،  بار تيمورخ دور في أئب المقعجا  •
 م(. 1817)الهند/ ،كلكتا

،   (م1540/هـ947ت )  ،بامخرمةالطيب بن عبد هللا    ،قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر •
 .(م 2008/جدة،)دار المنهاج 

العرب  • مكرم  ،  لسان  بن  منظورمحمد  صادر،(م1312/هـ711ت )ابن   بيروت )،  3ط  ،دار 
 . (م1994/
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العاشرة • المئة  بأعيان  السائرة  الغزي ،  الكواكب  محمد  بن  محمد  الدين  ت  )نجم 
 .(م 1997/بيروت ) ،دار الكتب العلمية ، خليل المنصور : قيحق ت، (م1651/هـ1061

زهير عبد المحسن    :دراسة وتحقيق،  (م1005/ هـ395ت )الرازي أحمد بن فارس  ،  مجمل اللغة •
 .(م1986/ت بيرو ) ،2ط ،الة مؤسسة الرس ،سلطان

  بيروت )  ، 2ط   ،دار صادر،  (م1229/هـ626ت )الحموي  ياقوت بن عبد هللا  ،  معجم البلدان  •
 . (م1995/

واآلثار • الخطط  بذكر  والعتبار  علي  ،  المواعظ  بن  ،    (م1442/هـ845ت  )المقريزي  أحمد 
 . (م1998/بيروت ) ،دار الكتب العلمية

،    (م1470/ هـ874ت )الحنفيبردي  ي  ف بن تغر يوس،  رةالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاه •
 . د.ت(/ مصر) ،دار الكتب  ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي 

محمد  ،علي الزواري  :تحقيق، محمود مقديش ،نزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبار •
 ( م1988/بيروت ) ،دار الغرب السالمي،  محفوظ

العاشر • القرن  أخبار  عن  السافر  الدي م،  النور  الحي  عبد    هـ 1038ت )الَعْيَدُروس  در  قان 
 م(1985/بيروت ) ،دار الكتب العلمية ،  (م1638/

عمر  :ق يحق ت، (م1514/هـ 920ت ) الحنفي عبد الباسط بن خليل  نيل األمل في ذيل الدول •
 .(م   2002/بيروت ) ،المكتبة العصرية،  عبد السالم تدمري 

 المراجع 
 .(م  2002 / )بيروت ،15، طللماليينم دار العل ،زركليال خير الدين بن محمود ،  األعالم •
 بيروت ) ،دار النفائس،  حسان حقي :قيحقت،  بكمحمد فريد ، تاريخ الدولة العلية العثمانية •

 . م(1981/
 م(1990، دار العلم للماليين ، )بيروت/مصطفى شاكر، التاريخ العربي والمؤرخون  •
  محمد حمزة إسماعيل،  ةحضاري يةاسة أثرالمماليك: در في عصر سالطينقرافة القاهرة  •

 م(. 1987  /القاهرة)جامعة  ،رسالة ماجستير ، الحدادء
  (م  2010/ القاهرة )مكتبة الثقافة الدينية ، وهاب عزام ، مجالس السلطان الغوري، عبد ال •
الفكر المعاصر ، محمد احمد دهمان، دار  ،في العصر المملوكي معجم اللفاظ التاريخية  •

 .  م(1990)بيروت/
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رخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري، يسرى عبد الغني عبدهللا ، دار  مؤ معجم ال •
 .م(1991لمية ، )بيروت/الكتب الع

 د.ت(. / بيروت  ،)دار إحياء التراث العربي ،  عمر رضا كحالة،  معجم المؤلفين •
 ، البغداديباباني الإسماعيل بن محمد ،  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين •

 . م(1951 /استانبول )وكالة المعارف الجليلة 
 المجالت 

  ،10د لعد ، ا47ة ، السنرهمجلة األز  ،محمد كمال السيد محمد   ،ن تاريخ القاهرةصفحات م •
 . 1975ديسمبر /1395حجة و الذ 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1

