
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب

 سونخمالو  الثانية/ السنة تسعونالالعدد 
 م15/9/2022 َأيلول /  هـ1444 - َصفر

 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 
ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 
 

radab.mosuljournals@gmail.com 
https://radab.mosuljournals.comURL:  



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :ريرــالتح مدير

 :عضاء هيئة التحرير َأ

 /العراقاملوصلكلية اآلداب/جامعة  ( علم االجتماع)                   حارث حازم َأيوباأُلستاذ الدكتور 

  ( كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق اللغة اإلنكليزية)      وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

  ( كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق العربيةاللغة )        اخلاتونياأُلستاذ الدكتور مقداد خليل قاسم 

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة (اللغة العربية)           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 ل/العراقكلية الرتبية/جامعة باب (التاريخ)                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ (التاريخ)                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر( اإلعالم)                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 كلية الرتبية/جامعة حاجت تبه/ تركيا( وآدابها الرتكية اللغة)            اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية (املعلومات واملكتبات)       اأُلستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

 ا( جامعة كرنوبل آلب/فرنساللغة الفرنسية وآدابهااأُلستاذ الدكتور كلود فينثز                             )

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة ( دب اإلنكليزياأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

  ( كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق الفلسفةاأُلستاذ املساعد الدكتور سامي حممود ِإبراهيم      )

:  التحرير سكرتارية

 



 قواعد تعليمات النشر
 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1

dab.mosuljournals.com/contacts?_action=signuphttps://ra    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
َ
يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

ب في صناعة اإِلعراب(ت
 

ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
حمد حسين الساداني                      هـ(905خالد األ

َ
 محمد ذنون فتحيو  نسرين أ
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 و باسم إدريس قاسم سالم صديق حامد إِ                                                              
27 - 46 

هـ( في كتابه 1117وتي لظاهرتي )اإلظهار واإلدغام( عند الدمياطي )ت:التوجيه الص
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ار ليندا باكوز أ
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م( 1363/ـه764)ت:  صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي

  وعالقته بعلماء عصره

 ناصر عبد الرزاق عبد الرمحن و  نهال عبد الوهاب

8/7/2021 تأريخ القبول:       8/6/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

في  يالدي  لم/الرابع عشر ابرز مؤرخي القرن الثامن الهجري  َأالصفدي من  عد  ي          
ف العديد من داري، وأل  دب والعمل الِ جمع الصفدي بين التاريخ والَ  ؛ ِإذالدولة المملوكية

د الشام، وصصل على  بين مصر وبالوتلقى العلم من علماء عصره متنقاًل  ،المصنفات
وتقلد  ،ميذلديه الكثير من التال صارى بدوره التدريس و تول   م  ث   ،ةجازات العلمي  العديد من الِ 
ته وعبر مسيرة صيا ،نشاءا في ديوان الِ داري وتصديدً نوعة في ميدان العمل الِ مناصب مت

 وقد تناول هذا البصث سيرة الصفدي   ،دارية متنوعةا ِ ارتبط بعالقات علمية وشخصية و 
 .ونشأته، وشيوخه ومناصبه وتالميذه، وعالقته بعلماء عصره ومكانته لديهم

 .نشاءكتب التراجم ، ديوان الِ  العلماء ،التعليم ،حية: الكلمات المفتا    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 جامعة الموصلاآلداب/كلية /قسم التاريخماجستير طالبة/. 
 جامعة الموصلاآلداب/كلية قسم التاريخ /ُأستاذ/. 
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 .اسمه ونسبه -أواًل:
مراء المماليك أ  أصد ِإلى  لبكي نسبةالَ و  (1)هو خليل بن أيبك بن عبداهلل اللبكي

 .(6)الدمشقي(5)الشافعي (4)، الصفدي(3)الفاري(2)ليهإِ ه ينتمي ن  يبدو َأ
عندما الذهبي وما يؤكد ذلك ما ذكره  بفلسطين،(7)مدينة صفدِإلى  والصفدي نسبة

وهذا  .(8)لبكيمير الكبير فارس الدين الَ ه من موالي الَ ن  أَ ِإلى  اأورد ترجمه للصفدي مشيرً 
ن  أ  ه ليس من ن  َأيعني   صول مملوكية.أ  ما هو من صول عربية وا 

 
 
 

                                                 

تصقيق: صالح مهدي عباس، أشرف عليه ، الوفيات، تقي الدين ابي المعال مصمدبن رافع السالمي، ( ا1)
  2/269، م(1982هـ/ 1403وراجعه: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، )بيروت، 

، "علماء بيت المقدس من خالل كتاب الوافي ناصر عبد الرزاق وسفانة جاسم الجبوريالمال جاسم،  (2)
 .270، (، الموصل15مجلة مداد اآلداب، جامعة الموصل، العدد )للصفدي، )دراسة كمية("،  بالوفيات

أبو عبد اهلل شهاب الدين  ( بلدة من نواصي ارمينية، نسب اليها بعض المتأخرين، ياقوت الصموي،3)
 .4/25، م(1977هـ/1398دار صادر، )بيروت،  ، معجم البلدان،ياقوت

والمستوفي بعد  ، المنهل الصافيمصاسن جمال الدين يوسف بن عبد اهللأبو ال ابن تغري بردي،( 4)
، م(1988هـ/ 1409الوافي، صققه وطبع صواشيه: نبيل مصمد عبد العزيز، مركز تصقيق التراث، )القاهرة، 

5/242. 
/ ق 1، الزهور في وقائع الدهور، )د. م، د. ت(، بدائع الزهور، مصمد بن أصمد الصنفيابن اياس،  (5)
2/7. 
أسماء المؤلفين وأثار المصنفين، مؤسسة التاريخ العربي، هدية العارفين إسماعيل باشا، البغدادي،  (6)

 .1/351، )د. م، د. ت(
شهاب الدين أصمد بن يصيى قلعة صصينة على جبل تصيط به جبال وأودية. ابن فضل اهلل العمري، ( 7)

كامل سلمان الجبوري، دار الكتب، )د. م/ د. في ممالك المصار، تصقيق:  ، مسالك البصارالقرشي
 .273-3/272، ت(
تصقيق: مصمد  ، المعجم المختص بالمصدثين،أبو عبد اهلل شمس الدين مصمد بن أصمد بن عثمان( 8)

 .1/91 م(،1988هـ/ 1409الصبيب الهيلة، مكتبة الصديق، )الرياض، 
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 :والدته ونشأته -ثانيًا:
وقد اختلف المؤرخون  ،(1)م (1296/هـ696ولد الصفدي في مدينة صفد سنة )

والصح هي الرواية الولى  (2)م(1297و 1296هـ/ 697و696في سنة والدته ما بين )
سنة والدته عند تأليفه لكتاب "أعيان العصر ِإلى  ارشأَ  ِإذ ؛وما يؤيد ذلك الصفدي نفسه

مولدي "وابتدأت ذلك من سنة ست وتسعين وست مئة، وهي سنة : وأعوان النصر" بقوله
د الباصثين في تفسير عبارة صأَ ويخطئ  .(3)"وبدأة موعدي ونهلة موردي، وجذوة موقدي،

عانه ا أَ م  بيه، مِ أَ تمتع بصياة سعيدة مترفة في كنف  "كما :ذ يقولإِ  ؛ه من االشتغالو بأَ منعه 
عه وكان أبوه شديد العناية به فمن ا،شباع رغباته وتنمية مواهبه، فصفظ القران صغيرً إِ على 

المقصود باالشتغال هو طلب  ن  أَ في صين  .(4)"ةمن االشتغال صتى استوفى عشرين سن
ر له سبل والده وف   ن  أَ ذ يمكن االستنتاج بإِ  ؛العلم كما تظهر ذلك نصوص الصفدي نفسه

 .جازاتهمإِ الشيوخ لتلقي العلم والصصول على التعليم في المنزل ولم يتح له السعي وراء 

                                                 

تصقيق: الدليل الشافي على المنهل الصافي، ؛ ابن تغري بردي، 2/270ابن رافع السالمي، الوفيات ، (1)
، جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية 291-1/290، فهيم شلتوت، مكتبة الخانجي، )القاهرة، د. ت(

،3/174-175. 
أعتنى طبقات الشافعية، ابي بكر بن أصمد بن مصمد بن عمر بن مصمد، ( ابن قاضي شهبة، 2)

هـ/ 1400العليم خان، دائرة المعارف العثمانية، )صيدرآباد،  بتصصيصه ورتب فهارسه: الصافظ عبد
، الدرر الكامنة في اعيان أبو الفضل أصمد بن علي بن مصمد بن أصمد ؛ ابن صجر،1/119، م(1979

أبو الفالح عبد ؛ ابن العماد الصنبلي 2/87، دار إصياء التراث العربي، )بيروت، د. ت(المائة الثامنة، 
تصقيق، مصمد الرناؤوط، دار ابن كثير، ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، صمدالصي بن أصمد بن م

بمصاسن من بعد القرن  ، البدر الطالعمصمد بن علي ؛الشوكاني،8/243، م(1985هـ/1406)دمشق، 
 .1/243، السابع، دار الكتاب السالمي، )القاهرة، د. ت(

تصقيق: علي ابو أعيان العصر وأعوان النصر، ، ، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبداهللالصفدي (3)
 .1/38، م(1998هـ/ 1419زيد وأخرون، قدم له: مازن عبد القادر المبارك، دار الفكر، )دمشق، 

 .1/7( الصفدي، أعيان العصر ، 4)
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براهيم بن أيبك ، وأفرد له ترجمة في إِ خاه أَ العائلي، ذكر الصفدي لى المستوى وع
خرى مع أخته بواش عند ترجمته لعلي بن مصمد بن ، وذكره مرة أ  (1)كتابه الوافي بالوفيات

"كتب لي في إجازته لي ولخي إبراهيم ولختي بواش بخطه في  :علي بن عبد القادر قائالً 
فقد ذكر صديقه تاج الدين السبكي ا أوالده م  ضأ ،(2)هرةسنة ثمان وعشرين وسبعمائة بالقا

فكان أصد ولديه مصمد  ،(3)صضور عقيقتهِإلى  ه كتب إليه مرة وقد ولد له ولد يدعوهن  أَ 
منه كتاب ، وقد سمع ولداه (4)والثاني أبو بكر وابنتان إصداهن فاطمة وكنيته أبو عبد اهلل،

م( كتاب "تصصيح 1357هـ/  759سنة) ختهماا)الوافي بالوفيات( كما سمعا مع 
 .(5)التصصيف وتصرير التصريف"

 "ويوم الثالثاء ثالث عشرية وقد ذكر ابن صجي في تاريخه وفاة لصد أبنائه قائاًل 
توفي الصدر تاج الدين مصمد بن القاضي الفاضل صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي 

وكان في عشر الخمسين،  ،الصوفيةالموقع مطعونا وصلى عليه من الغد بالجامع ودفن ب
وكان أسرع إليه الشيب، وولي توقيع الصاجب مرتين وكان تركي العينين ثم توفي ولداه 

 (.6)م( 1397هـ/ 800آخرهما موتا في العشرين من ذي القعدة" وذلك في سنة )

                                                 

( الصفدي، الوافي بالوفيات، تصقيق، أصمد الرناؤوط وتركي مصطفى، دار إصياء التراث العربي، 1)
 .222-5/216م(، 2000هـ/1420)بيروت، 

 . 22/111( الصفدي، الوافي بالوفيات، 2)
( السبكي، تاج الدين ابي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعية الكبرى، تصقيق: 3)

مصمود مصمد الطناصي وعبد الفتاح الصلو، مطبعة عيسى البابي الصلبي وشركاه، دار اصياء الكتب العربية، 
 .10/7م(، 1964هـ/ 1384هرة، )القا

 .270(  المال جاسم واخرون ،علماء بيت المقدس ،4)
( الصفدي، المنشآت اللطيفة، تصقيق: مصمد يوسف إبراهيم نبات وصسن مصمد عبد الهادي، دار الكتب 5)

 .5العلمية، )بيروت، د. ت(، 
ن صجي "صوادث ووفيات ( ابن صجي، شهاب الدين ابي العباس أصمد السعدي الدمشقي، تأريخ اب6)

هـ/ 1424هـ"، ضبط النص وعلق عليه: ابو يصيى عبد اهلل الكندري، دار ابن صزم، )بيروت، 815 -796
 .302-1/301م(، 2003
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راد الصصول على العلم والتشرب أَ سرة مملوكية وممن أ  الصفدي من  ن  أَ  نستنتج
غة العربية من خالل االصتكاك بالعرب وتأثره بهم ومن قبله والده والواضح من من الل

ن لم تسعفنا المصادر ا ِ خوته )إبراهيم وفاطمة( و ا ِ أسماء عربية هو و خالل تسميتهم ب
 ى الصفدي نفسه لم يذكر شيئا عن والده.بالمعلومات عن والده وال صت  

 :تعليمه ومناصبه -ثالثًا:
لكريم في صغره وطلب اه على شيوخ عصره فصفظ القرآن ليمتلقى الصفدي تع

دب، فولع به وكتب الخط ِإلى الَ  وقد مهر الصفدي في الرسم، ثم أخذ يميل .(1)العلم
 .لصديث اكما قرأ . (2)الجيد

ا فيه دب جعل منه بارعً ِإلى الَ  وميله .(5)لفقه واالصولا، وقرأ (4)(3الطباق)وكتب 
، كما ولع )7(نشاءجانب براعته في اللغة والنصو والِ إلى (6)ا ا وكتابة وجمعً ا ونثرً نظمً 

 . (8)، وبرع بصناعة الرسم على القماشعيانالصفدي في تراجم الَ 
العصر أعيان  ،لخاصة بالتراجم كالوافي بالوفياتفقد تجسدت في مصنفاته ا

قد تولى وبصكم هذه الثقافة الشاملة ف ،(9)ديب المؤرخوأعوان النصر، فكان بصق الَ 

                                                 

 .5/242ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ( 1)
 .2/87( ابن صجر، الدرر الكامنة، 2)
الشيئين اذا جعال على صذو واصد.، ابن منظور،  ( هو المطابقة والموافقة والتطابق االتفاق وطابقت بين4)

 10/209أبو الفضل جمال الدين مصمد بن مكرم ، لسان العرب، دار صادر ،)بيروت ، د. ت(
 .1/119( ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ، 4)
 .10/5( السبكي، طبقات الشافعية ، 5)
 .10/5( السبكي، طبقات الشافعية ، 6)
 .5/242لمنهل الصافي، ( ابن تغري بردي، ا7)
 .2/87( ابن صجر، الدرر الكامنة، 8)
 
، م(1957هـ/ 1377دار إصياء التراث العربي، )بيروت، ، معجم المؤلفين عمر رضا( كصالة، 9)
4/114. 
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 م  ث   (2)لها كتابة الدرج بصفدكان أو   (1)نشاءفي ديوان الِ  الصفدي عدد من المناصب
 .(3)بالقاهرة
ا تقلدوا هذا ( شخصً 23ومن خالل إصصاء الوظائف الدارية ذكر الصفدي )     

و بعده ويوضح أَ مباشرة من قبيل شغل المنصب قبله المنصب منهم من كان على صلة 
 :تي ذلك اآللنا الجدول 

عالقة الصفدي بكتاب  المكان المنصب الشخص
 الدرج

 

بينهما محاورات ومنافسات  دمشق كاتب درج بو بكر بن محمد بن غانمأ  
 ومجاراة ونظم ونثر

 

بي أ  الحسين بن سليمان بن 
 الحسن

بينهما مكاتبات تتضمن  حلب وطرابلس كاتب درج
 ابيات شعرية

 

 عمر بن داؤد بن هارون
 

بينهما مكاتبات تتضمن  صفد درجكاتب 
 نظم ونثر

 

  تلميذه هـ742صفد كاتب درج محمد بن الحسن القرطبي
  همآكان ممن ر   كاتب درج عبد الوهاب بن عبد الرحيم

  جتمع بها اليمن كاتب درج محمد بن تميم

عبد الباقي بن عبد المجيد 
 بن عبد اهلل

  جتمع بها اليمن كاتب درج

  رآهمكان ممن  قطيا كاتب درج بعبد اهلل بن نجي

                                                 

( الديوان هو الدفتر الذي فيه اسماء الجند واهل العطاء والكتاب ومكانهم ، المعجم الوسيط، مكتبة (1
 305م(، 2004هـ/ 1425الطبعة الرابعة، )د. م، الشروق الدولية، 

( كاتب درج هو الذي يكتب المكاتبات والواليات مما يكتب عن السلطان وربما شاركهم في ذلك كتاب 2)
تصقيق:  ، صبح االعشى في صناعة االنشا،أبو العباس أصمد بن علي بن أصمدالدست، القلقشندي، 

 .4/30، م(1987هـ/ 1408يوسف علي الطويل، دار الفكر، )دمشق، 
 .2/87( ابن صجر، الدرر الكامنة، 3)
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 في صفد الً و  أَ الصفدي قد شغل منصب كاتب الدرج  ن  أَ ذلك نعرف بِإلى  واستناداً 
. ويمكن االستدالل (1)م729/1328م ثم القاهرة ثم في الرصبة سنة 1316ه/716سنة 

عدد من ذ صدد لنا الصفدي إِ  ؛كتاب الوافي بالوفيات نفسهِإلى  على هذه الوظيفة بالرجوع
ويمكن القول  ،الشخصيات التي شغلت هذا المنصب قبله وبعده وبعض سمات المنصب

)ستة( كتاب منهم علي بن عبد الرصمن كاتب درج الذي تقلد المنصب قبل الصفدي   ن  إِ 
الدرج كانوا ( من كتاب 10) ن  إِ وبهذا ف ،(2)م(1301ه/701بصماة ثم بطرابلس سنة )
ه لم ن  أَ  ال  إِ المنافسين للصفدي في مجال العمل ون من د  م يعهن  َأمعاصرين للصفدي ومع 

يغبن صقهم في رأيه فيهم وصكمه عليهم فمن سمات هذه الوظيفة ومن خالل رأي الصفدي 
التواضع، ويمكن االستدالل على  الذكاء، الوقار، الكياسة، هي تمتع صاصبها بالخط الجيد،

"كان صسن  م(1330ه/731عثمان )ت: ذلك قوله بصق كاتب الدرج بدمشق مصمد بن
. "وقوله في عمر بن داود بن (3)اا صسنً السمت كثير الوقار عديم الشر يكتب خطً 

صيلة منسوبة وعربيته َأوكتابته  م("وذهنه جيد يتوقد ذكاء1348ه/749هارون)ت :
. ومن الجدير بالذكر ان المصادر لم تذكر تاريخ تولي الصفدي لهذه المناصب ، (4)جيدة"

د الصفدي في المدن التي كان و جالتراجم هنالك معلومات تظهر لنا و ولكن من خالل 
م( ومن خالل ترجمة جمال الدين الصوفي يوسف بن 1320هـ/720يعمل فيها، ففي سنة)

 .(5)سليمان بن ابراهيم، صيث كان قد سمع منه في صفد
 
 
 

                                                 
،وبينها وبين صلب خمسة ايام، سميت بهذا االسم نسبة  ،بينها وبين دمشق مسيرة ثمانية ايام مدينة تقع بين دمشق و صلب ((1

 .3/34دان، ن طوف بن عباس التغلبي فهو الذي اصدثها في خالفة المأمون. ياقوت الصموي، معجم البلب الى مالك
 .152/ 21الصفدي، الوافي بالوفيات،  ((2
 .66/ 4الصفدي، الوافي بالوفيات،  ((3
 .295 -287/ 22الصفدي، الوافي بالوفيات،  ((4
 .29/92( الصفدي، الوافي بالوفيات، 5)
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 تفقد كان الصفدي ينتقل بوظائفه بين مصر والشام ما بين السنوا
خذها أَ جازات التي د ذلك تاريخ الِ وما يؤي   ،(2)م(1344هـ/745، و)(1)م(724/1323)

 . (3) م(1328هـ/729 –م 1327هـ/728الصفدي من شيوخه في القاهرة ما بين سنتي )
ى منصب كاتب الدرج فقد تول  لذلك كان توليه للمناصب كما يلي 

خاللها دمشق م(، دخل 1323هـ/723م( وصتى سنة )1316هـ/716سنة)
صفد، ِإلى  م(، ثم عاد1324هـ/724م( وبقي في دمشق صتى بداية )1318هـ/718سنة)

وبقي فيها صتى بداية سنة ( 4)القاهرةِإلى  م( انتقل1326هـ/727وفي سنة )
خذ الجازة على ه َأن  الرصبة، في صين ذكر الصفدي َأِإلى  م( لينتقل بعدها1328هـ/729)

وقد تألم  ،(6)م(1329هـ/730، وسنة)(5)م(1327هـ/728سنة )عدد من الشيوخ في دمشق 
الشيخ شهاب الدين ابن ِإلى  الصفدي البتعاده عن أصصابه وانقطاع اخبارهم فأرسل

 النقيب يسأل عنهم ويطلب إعالمه بأخبارهم قائاًل:
 وصلت وفي مصر لي سادة

 
 يطول غرامي بهم واكتئابي 

 جفوني وظنوا بأخبارهم 
 

 بها من أصحابيفأصبحت أطل 

 عسى خبر عنهم صادق 
 

 (7)أطالعه من كتاب الشهاب 
الشريف شهاب الدين الصسين بن مصمد بن الصسين بن مصمد بن ِإلى  كما أرسل 

 :الصسين بن مصمد بن زيد يصف اشتياقه قائاًل 
 ما لقلبي عن حبكم قط سلوة

 
 كل حال منكم لدى الصب سلوة 

 ان بخلتم حاشاكم بوفاء 
 

 (1)نتكم بعد التعطف قسوةاو ث 

 
                                                 

 .24/101( الصفدي، الوافي بالوفيات، 1)
 .29/70( الصفدي، الوافي بالوفيات، 2)
/ 19، 101 -100/ 19، 82/ 19، 26/ 19، 9/ 19، 166/ 10، 196/ 7، 149/ 3بالوفيات، ( الصفدي، الوافي 3)

321 ،20 /230 ،21 /73 ،22 /56 ،24 /101. 
 .1/7، م(2004هـ/ 1425بين البادئ والمراجع، تصقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر، )دمشق،  الصفدي، ألصان السواجع (4)
 .19/16، 10/166، 10/151، 9/221، 9/198 الصفدي، الوافي بالوفيات، (5)
 .19/319، 13/285، 107/ 7( الصفدي، الوافي بالوفيات، 6)

 .98/ 3الصفدي، الوافي بالوفيات،  ((7
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 إذ قال فيها: ؛(2)الرصبة لم تعجبه ن  أَ ومن الواضح     
 ولقد حللت ببلدة حاشا لظى

 
 وقبيح منظرها الشنيع الهالك 

 وسعت النواع العذاب على الفتى 
 

 (3)فلذاك سموها برحبة مالك 

بن العزازي ة ابعد وفا م(1330هـ/731وائل سنة)أَ دمشق ِإلى  ثم عاد من الرصبة 
وعلى  وهو من كتاب الدرج بدمشق فكان عوضه ،بي الوفاءأَ مصمد بن عثمان بن 

  .(4)همعلوم

وما يؤكد ذلك تقليد وزارة الشام الذي  ،(5)م(1331هـ/732القاهرة سنة )ِإلى  وتوجه
قالوون ،للصاصب امين الدين عبد  كتبه الصفدي، عن السلطان الملك الناصر مصمد بن

، وقوله في ترجمة امين الدين (6)م( في القاهرة1332هـ/733الرئاسة سنة ) اهلل بن تاج
فطلبني وقال اشتهي ان  ولما عمل النظر مع الجمالي كنت بالديار المصرية المذكور"

نا في جامكيته أَو  صاربيت عنده و َأليه وكنت ا عب لي شيئً تكتب عني المكاتبات ورت  
 .(8)يرة وصشمة زائدة رصمه اهلل"وقماشه فيعاملني بآداب كث (7)وجرايته

المباشر بالفقيه تقي الدين رى على وجوده في القاهرة اتصاله خدلة ال  ومن الَ 
 ، وانتقل(9)م(1336هـ/737نام" سنة )اب "شفاء السقام في زيارة خير الَ السبكي وقرأته كت

ِإلى  م( بعد ما طلب1344ه/745سنة )ِإلى  م(الى دمشق واستقر فيها739/1328سنة )

                                                                                                                         
 .13/39الصفدي، الوافي بالوفيات، ((1
رسالة ماجستير غير منشورة، ، جهود صالح الدين الصفدي في النصو والصرف ، علي موسى ناصر( صماد2)

 .6، م2006هـ/ 1427البيت، كلية اآلداب،  جامعة آل
 .12/230الصفدي، الوافي بالوفيات،  ((3
 .4/66( الصفدي، الوافي بالوفيات، 4)
 .1/7( الصفدي، الصان السواجع، 5)
 .17/52( الصفدي، الوافي بالوفيات، 6)

الراتب .اما الجراية هي  الجامكية مصطلح كان متداول في اواخر العصور الوسطى في العالم االسالمي يقابل (7)
باالصل عدد من االرغفة التي يرسلها السلطان يوميا الى عدد من الناس لكن المعنى تطور الصقا على يد السالجقة 

 p413،11.EI2 vol،Djamakiyya،Hussain Monies         لتصبح مرادفة للراتب.           
 .17/52( الصفدي، الوافي بالوفيات، 8)
 .21/167الوافي بالوفيات،  ( الصفدي،9)
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نت بالديار المصرية "لما ك بارفي ترجمة ضياء الدين خطيب بيت اآلإذ يقول  ؛(1)القاهرة
كتبت له  ،سماعيلإِ يام السلطان الملك الصالح َأربعين وسبع مائة في أَ في سنة خمس و 

ومن خالل انتقاله بكل ، (3)ا"ا وبصريً بالقاهرة ومصر والوجهين قبليً  (2)توقيعا بنظر الجوالي
  المدن مارس وظيفة كاتب الدرج.هذه 

صمد بن صالح بن صارم بن أَ ع آخر في ترجمة يوسف بن مصمد بن وفي موض
 .(4)م(1344هـ/745مخلوف صيث ذكر الصفدي انه كتب له عندما كان في القاهرة سنة )

مراء المقربين لنائب الشام مير صسين بن جندر بك من ال  ه كتب الدرج لألن  َأكما ذكر 
ني كتبت له الدرج وترسلت دين الجين، والسلطان الناصر مصمد بن قالوون، "فإن  صسام ال

 .(5)ا"ا ومصرً سفاره شامً أَ وكان يستصصبني معه في  عنه،
 صاربالشام ، فبقي فيها صتى  (7)تسلم توقيع الدست( 6)م(1355هـ/756وفي سنة)

 .(8)م(1357هـ/ 759ا للسر بصلب سنة)كاتبً 
( أشخاص تولوا منصب كاتب السر)تسعة( 10جمه)وقد ذكر الصفدي في ترا

منهم من المعاصرين للصفدي، و)واصد( فقط من السابقين له بالمنصب ،صتى قبل والدة 

                                                 

 .1/7( الصفدي، الصان السواجع ، 1)
( ما يؤخذ من اهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم في كل سنة وناظر الجوالي يعين من قبل السلطان 2)

بتوقيع شريف ويتبعه مباشرون من شاد وعامل وشهود وتصت يده صاشر لليهود وصاشر للنصارى يعرف االسماء 
دة في الديوان ومن ينظم اليهم ممن يبلغ من الصبيان ،ويعبر عنهم بالنشو ،ومن يقدم الى مصر من البالد الوار 

الخارجة يعبر عنهم بالطارئ ،ومن يهتدي او يموت ممن اسمه وارد الديوان ،ويملي على كتاب الديوان ما يتجدد من 
 .3/530ذلك. القلقشندي، صبح االعشى، 

 .70/ 29وفيات، ( الصفدي، الوافي بال3)
 .157/ 29( الصفدي، الوافي بالوفيات، 4)
 .216/ 12( الصفدي، الوافي بالوفيات، 5)
 .7/ 1( الصفدي، الصان السواجع، 6)
وهم الذين يجلسون مع كاتب السر في دار العدل ويقرأون القصص على  السلطان  ويوقعون عليها. القلقشندي،  (7)

 .4/30صبح االعشى، 
 .1/7لصان السواجع، ( الصفدي، ا8)
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)اربعة( من كتاب السر كان الصفدي على صلة بهم من  ن  ، ووجدنا أَ (1)الصفدي نفسه
شيوخ الصفدي الذين  أصد كتاب السر هو من ن  أَ بات المتبادلة بينهم، ال بل خالل المكات

ا له مدة مقامه في القاهرة م( بدمشق، كما كان مالزمً 1335هـ/736جازوه سنة)أَ 
 .(2)م(1344هـ/745سنة)

 صلته بالصفدي المنصب ومكانه الشخص
إبراهيم بن محمود بن سلمان 

 بن فهد
كاتب سر حلب ومرة أخرى 

 م(1346هـ/747سنة)
هـ والزمه 736شيخ الصفدي أجازه سنة

 هـ745قامه في القاهرة سنة مدة م
 أحد كتاب االنشاء في عصر الصفدي كاتب سر طرابلس محمد بن محمد بن عبد المنعم

 بينهما مكاتبات كاتب سر دمشق محمد بن يعقوب
 بينهما محاورات ومكاتبات هـ735-727كاتب سر طرابلس   أبو بكر بن محمد بن غانم

ا عن نشاء بصلب عوضً ان الِ م( تولى الصفدي ديو 1359هـ/761) وفي سنة
ا عنه لمدة الثناء مصمود فقد توفي في تلك السنة فباشر عوضً  يبأَ براهيم بن شهاب الدين إِ 

م( 1359هـ/761سنة)(4)دمشق ليباشر وكالة بيت المالِإلى  ، ثم عزل ونقل(3) يسيرة
ب بن ، وهذه المرة بمساعدة صديقه )تاج الدين السبكي( أبي نصر عبد الوها(5)بدمشق

وفاته ِإلى  م(، واستمر بمنصبه هذا1369هـ/771علي بن عبد الكافي المتوفى سنة)
 .(6)م(1362هـ/764سنة)

                                                 

 .244-6/241( الصفدي، الوافي بالوفيات، 1)
 .94-6/92( الصفدي، الوافي بالوفيات، 2)
صققه ووضع ، تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، الصسن بن عمر بن الصسن بن عمر ( ابن صبيب،3)

هـ/ 1407للكتاب، )القاهرة، صواشيه: مصمد مصمد أمين وسعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة 
 .227-3/226، م(1986

وظيفة تتمثل بالتصدث فيما يتعلق بمبيعات بيت المال ومشترياته من ادر واراضي ،وهذه الوظيفة ال  (4)
 .4/37، 3/559تسند  إال لذوي الهيبة من شيوخ العدول. القلقشندي، صبح االعشى، 

 .3/234( ابن صبيب، تذكرة النبيه، 5)
؛ سركيس، يوسف ألياس، معجم المطبوعات العربية والمعربة،  10/6كي، طبقات الشافعية ، ( السب6)

 .2/1213دار الثقافة الدينية، )القاهرة، د. ت(، 
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منهم كانوا من المعاصرين  (16( شخص )25وقد شغل منصب وكيل بيت المال)
ه لم يكن على صلة وثيقة بهم باستثناء عمر بن يوسف المكنى ابن ن  أَ  ال  إِ للصفدي 
 .(1)دمشقِإلى  ا مع بعض سفرائهكره الصفدي بقدومه زائرً الذي ذ السفاح،
شخص أورد الصفدي تراجمهم، ومن  (2)(13ا منصب موقع الدست فقد شغله)م  أَ 

خرى مثل كتابة السر أ  ة داري  إِ معظم موقعي الدست شغلوا مناصب  ن  أَ  الجدير بالذكر
 هذا المنصب.عدادهم في أَ هم تكررت معظم من ث م  و  (3)ووكالة بيت المال

 ن  أَ نستنتج من ذلك  (4)مويتوالها هي التدريس في الجامع ال   ومن الوظائف التي     
ن   ا بمكان واصد،الصفدي لم يكن مستقرً   ما بين صفد وصلب ودمشق ما كان متنقاًل وا 

ذو  ،نشاءماكن تولى الكتابة في دار الِ وفي كل هذه الَ  والقاهرة، في وقاته أَ استثمر  ماصل   اِ 
 أخذ العلم من شيوخ تلك المدن فكان يجمع ما بين العلم والعمل.

 :شيوخه -رابعًا:
ره كان سوة بكثير من علماء عصأ  ه ن  عند مطالعة سيرة الصفدي العلمية نرى بَأ       

ه يقوم مقام الشيخ ن  أَ ي َأخرين جازة اآلإِ يدي الشيوخ وبين َأيجمع بين تلقي العلم على 
خذ عن الشيوخ صتى مرصلة متأخرة من صياته نفسه فلم ينقطع عن الَ وقت والتلميذ في ال

كقول الذهبي "سمع  نفسه الوقتوالذهبي كانوا يأخذون العلم بفعلى سبيل المثال نجده هو 
 .                                                     (5)مني وسمعت منه"

دب والنصو على يد العديد واللغة والَ صول ل  تلقى الصفدي علومه في الفقه وا كما     
 شار في كتابه)الوافي بالوفيات( للكثير من هؤالء .َأوقد  ،من علماء عصره

وبالد الشام منهم من التقى ( شيخ توزعوا ما بين مصر 119بلغ عدد شيوخه)
 لفة،ليه استدعاء يستجيزهم به وعلى مذاهب مختإِ رسل أَ جازوه بخط يدهم ومنهم من َأبهم و 

                                                 

 .51-23/50( الصفدي، الوافي بالوفيات، 1)
 .225-3/223( الصفدي، الوافي بالوفيات، 2)

 .244 -241/ 6، 234/ 4الصفدي، الوافي بالوفيات،  ((3
 .1/120( ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، 4)

 .91الذهبي، المعجم المختص،  ((5



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                           (                 90العدد )                          

 487 

خذ العلم على أيدي شيوخ مالكية، ه أَ ن  َأ ال  إِ  ،م من كون الصفدي شافعي المذهبعلى الرغ
وصنفية، وصنابلة، كما تنوعت مناصبهم ما بين قاضي، وقاضي قضاة، وشروطي، وكاتب 

 سر، وأمير.
خذها الصفدي ما بين أجازه بخط الشيخ أو متلفظ َأجازات التي كما تنوعت الِ 

 :تيجازات كما في الجدول اآللِ ن استدعاء فكان أعداد ابها وما بي
جازة بخط الِ 

 الشيخ
سمع على شيوخه ولم يذكر  إجازة باالستدعاء أجاز له

 جازةالِ 
37 51 

 ا بهامتلفظً 2
6 24 

جازة تنوعت صفدي على أيديهم العلم ومنصوه الِ ا مذاهب الشيوخ الذين تلقى الأم  
و)اثنان( مالكية و)اثنان( صنابلة و)اثنان( صنفية كما أخذ العلم  ا،شافعيً  ا( شيخً 18ما بين)

واكتفى بذكر كلمة )أجاز  ا( شيخً 94)واصد( جعفري، كما لم يذكر مذاهب) على يد شيخ
 لي( أو ذكر الكتب التي قرأها عليهم.

 لم يذكر مذاهبهم الجعفري المالكي الصنبلي الصنفي الشافعي
18 2 2 2 1 94 

إذ بلغ  والقاهرة، وصلب، ودمشق، ماكن التي تلقى الصفدي العلم فيها كصفد،فضاًل عن الَ 
 :ما يأتيجازات التي تلقاها الصفدي كعدد الِ 

االجازات التي لم يذكر  صلب االسكندرية مصر صفد القاهرة دمشق
 اماكنها

24 16 2 1 1 1 74 
التي  المدة وبهذا كانت دمشق أكثر المصطات التي تلقى فيها العلم، بصكم طول

أكبر  غلبية شيوخهأَ  ا بالنسبة لعمار شيوخ الصفدي فإن  م  أَ  ،استقر فيها هناك صتى وفاته
، والقاضي (1)م(725/1324منهم شهاب الدين مصمود بن سلمان بن فهد)ت: ا،منه سنً 

                                                 

 .3/286( الصفدي، الوافي بالوفيات ،(1
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الناس مصمد  ، وابن سيد(1)م(1333ه/733براهيم )ت:بدر الدين بن جماعة مصمد بن إِ 
، وشمس الدين بن نباتة مصمد بن (2)م(1333ه/734صمد)ت:مصمد بن َأ بن مصمد بن

ما عدا ثالثة منهم هم أصغر من  وغيرهم،( 3)م(1349ه/750مصمد بن الصسن)ت:
م(، ومصمد بن علي بن 1300هـ/700الصفدي، وهم أصمد بن أيبك الدمياطي مولده )

ي ولد بن كثير الذام(، و 1315هـ/715الصسيني تولده ) الصسن بن صمزة
 م(.1300هـ/700سنة)

 :تالميذه -خامسًا:
تتلمذ على يد الصفدي الطلبة والعلماء، صتى أن بعض شيوخه قد سمع منه، 

"الديب البليغ الكمل... ذ قال في صقه الذهبي:إِ  ،(4)ومنهم الذهبي، وابن كثير، والصسيني
 .(5)سمع مني وسمعت منه"

خ قطب الدين عبد الكريم بن عبد جاز لهم ولوالدهم الشيأَ ومن شيوخه الذين 
شعار من نظم الصفدي  نفسه كعلم الدين َأوخه من قرأ على الصفدي ومن شي ،(6)النور

 .(8)، وجمال الدين المزي، الذي سمع شيئًا من شعر الصفدي بدار الصديث(7)البرزالي
عدد  ن  إِ وبهذا ف ،(9)يبك الدمياطيَأصمد بن َأعن الصفدي وسمع بقراءته وممن كتب 

 ( منهم كانوا شيوخ الصفدي.، )ثمانيةا( تلميذً 33التالميذ )

                                                 

 .17-2/15( الصفدي، الوافي بالوفيات ،(1
 .10/5( السبكي، طبقات الشافعية،(2
 .209-1/208( الصفدي، الوافي بالوفيات،(3
 .87/ 2ابن صجر، الدرر الكامنة،  ((4
 .343/ 8؛ ابن العماد الصنبلي، شذرات الذهب، 91المعجم المختص،  ((5
 .56 -55/ 19الصفدي، الوافي بالوفيات،  ((6
 .120/ 24الصفدي، الوافي بالوفيات،  ((7
 .107 -106/ 29الصفدي، الوافي بالوفيات،  ((8
 .162/ 6الصفدي، الوافي بالوفيات،  ((9
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لعلم لم يكونوا على مذهب واصد، طالب ا ن  إِ وكما سبق ذكره في شيوخ الصفدي ف
، وكما مبين في ما كانوا على مذاهب مختلفة كالشافعي، والصنبلي، والصنفي، والمالكين  ا ِ و 

 أدناه:في جدول أعداد التالميذ 
لم يذكر  المالكي الصنبلي صنفيال الشافعي

 مذاهبهم
11 5 3 2 4 

 :راء العلماء فيهآنته و مكا -سادسًا:
لدبية واللغوية، أثنى المؤرخين عليه ووصفوه بأوصاف تليق بمكانته العلمية وا

 صكام علمية.َأكانت  صكام خلقية ومنها ماَأفمنها ما كانت 
 :راء العلماء المعاصرين لهآأ_ 

في عدة فنون، وكان من ف كتبًا كثيرة ل  أَ م(: "1347هـ/ 748)ت:  قال الذهبي  
: "طلب العلم وشارك في الفضائل، وساد في ايضً أَ وقال فيه  .(1)خيار"ساء الَ بقايا الرؤ 

علم المسائل وقرأ الصديث وكتب المنسوب... سمع مني وسمعت منه، له تواليف وكتب 
 .(2)وبالغة"

م(، فقال فيه: "هو خليلي الذي 1348هـ/ 749)ت: ا ابن فضل اهلل العمري م  أَ 
 .(3)أنادي، وصاصبي إذا شكرت اليادي، والذي أنادي منه خليل الصفا وصديق الوفا..."

: "فهو مصدث يصدث بالصصيح، وتروى عنه العجائب والمعروف وكله ايضً أَ وقال 
صديثه صسن، غرائب، لكم قال وكم الجم الصصر كل لسن، وقام بالسنة وكل سنده علي و 

أوعى منه، ومتقن علم ال يؤخذ القديم والصديث إال ِإلى  هذا على أنه صامل فقه ال ينقل
 .(4)عنه، نعم وأنعم به من مؤرخ بنسئ المم وينشر الرمم..."

                                                 

هاجر مصمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، تصقيق، أبو  ( العبر في خبر من غبر،(1
 .203/ 4، م(1985هـ/1406)بيروت، 

 .91 -90الذهبي، المعجم المختص ،  ((2
 .480/ 12مسالك البصار،  ((3
 .480/ 12مسالك البصار،  ((4
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م(: "كان إليه المنتهى في مكارم 1363هـ/ 765وقال عنه الصسيني )ت: 
يخ جمال الدين بن نباتة المصري )ت: ولما مات رثاه الش . (1)الخالق ومصاسن الشيم"

 م( قائاًل: 1366هـ/ 768
 فقدت من الخالن قومًا سألتهم

 
 دوام الوفا إن الوفا قليلُ  

 بعد واحد   وان افتقادي واحد   
 

 (2)دليل على أن ال يدوم خليلُ  

م( قال بصقه: "كانت له همة عالية بالتصصيل، 1369هـ/ 771)ت:  ا السبكي  م  أَ  
 .(3)كتابًا إال وسألني فيه عما يصتاج إليه من فقه وصديث وأصول ونصو"فما صنف 

م( بقوله: "له الشعار الفائقة والفنون 1372ه/774وذكر ابن كثير)ت:
 .(4)يقارب مئتين من المجلدات" المتنوعة، وجمع وصنف، وكتب ما

 :رأي العلماء المتأخرين فيه-ب
ترفوا بموهبته في الدب والنقد. فقال عاعلماء المتأخرين رأيهم بالصفدي و أبدى ال

م(، وابن العماد الصنبلي )ت: 1448هـ/ 851فيه كل من ابن قاضي شهبة )ت: 
م(: "ومهر في الدب، وكتب الخط المليح، وقال النظم الرائق، والف 1678هـ/ 1089

ِإلى  م( قائاًل: "كان مصبباً 1447هـ/ 852ووصفه ابن صجر )ت:  .(5)المؤلفات الفائقة"
 .(6)الناس، صسن المعاشرة، جميل المودة"

                                                 

 .88/ 2ابن صجر، الدرر الكامنة،  ((1
 .7/ 2/ ق1ابن اياس، بدائع الزهور ،  ((2
 .6/ 10قات الشافعية، طب ((3
، تصقيق: عبد اهلل بن عبد المصسن التركي، دار ، البداية والنهايةأبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ((4

 .680/ 18، م(1998هـ/ 1419هجر للطباعة، )د. م، 
 .343/ 8؛ شذرات الذهب، 120/ 1طبقات الشافعية،  ((5
 .88/ 8ابن صجر، الدرر الكامنة،  ((6



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                           (                 90العدد )                          

 491 

م( : "كان إمامًا، عالمًا، صادقًا، 1470هـ/ 874وقال ابن تغري بردي )ت: 
ماهرًا، رأسًا في صناعة النشاء، قدوة في فن الدب، صسن الخالق والمصاضرة، رصلة 

 .(1)الطالبين"
اضاًل، شاعرًا م(، فقال فيه: "كان عالمًا ف1523هـ/ 930ا ابن اياس )ت: م  أَ 

 .(2)ناظمًا... له إنشاء جيد في المراسيم والرسائل"
م( فيه: "كان صسن المعاشرة، جميل 1834هـ/ 1250وقال الشوكاني )ت: 

 .(3)خالق ومصاسن الشيم"المروءة، وكان إليه المنتهى في مكارم الَ 
وصتى صدقائه، نستنتج من ذلك الثقافة العالية التي تمتع بها بشهادة شيوخه وأَ 

عتراف بمكانته العلمية المرموقة بما أهله لتولي خين الذين جاءوا من بعده، واالالمؤر 
 مناصب مهمة أبان صكم المماليك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .243/ 5نهل الصافي ، الم ((1
 .7/ 2/ ق1بدائع الزهور،  ((2
 .243/ 1البدر الطالع،  ((3
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 وفاته. -سابعًا:
شوال بمدينة دمشق، سنة  10يبك، ليلة الصد في أَ توفي صالح الدين بن 

دمشق وصلب وغزة في تلك ، الذي أنتشر في (2)، بمرض الطاعون(1)م1362هـ/ 764
بلغ عدد الموتى  وكان قد ظهر هذا المرض في القاهرة ومصر قبل دمشق، صتى .(3)السنة

 .(4)ف شخصالآفي اليوم ثالثة 
 

 :الخاتمة
 68عاش ما يقارب  صول مملوكية،أ  لبكي الصفدي من يبك بن عبد اهلل الَ َأخليل بن -1

 ب وبذلك تشرب الثقافة والفصاصة منهم.بين العر  أسنة في العصر المملوكي ولكونه نش
ا مع هذا لم يتمكن من طلب العلم صتى بلغ عشرين صفظ الصفدي القران الكريم صغيرً -2

 سنة.
مقارنة بالمعلومات الخاصة بالتراجم التي قدمها في سرته أ  قلة المعلومات الخاصة ب -3

 كتابه الوافي بالوفيات.
نشاء فسح له المجال ن الِ كم عمله في ديواتنقل الصفدي المستمر بين المدن بص -4

ا مذاهب مختلفة عائقً ِإلى  بتلقي العلوم على شيوخ تلك المدن، كما لم يكن انتماء الشيوخ
 صدقائه بمكانته العلمية المرموقة. َأ عن شهادة شيوخه و خذه العلم منهم، فضاًل َأمام أَ 

بالصفدي سواء من كان  دارية كانوا على صلة مباشرةبعض من شغل الوظائف الِ -5
 بعده. وأَ له بالمنصب قب

                                                 

لمعرفة  ، السلوكتقي الدين أصمد بن علي؛ المقريزي، 269 -268/ 1ابن رافع السالمي، الوفيات،  ((1
 .270/ 4، م(1997هـ/1418دول الملوك، تصقيق، مصمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، )بيروت، 

 .10/ 6السبكي، طبقات الشافعية،  ((2
 .592/ 1/ ق1ابن اياس، بدائع الزهور،  ((3
 .267/ 4( المقريزي، السلوك، (4
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دارية المتعلقة فقد عني بذكر شاغلي الوظائف الِ نشاء الِ الصفدي من كتاب  ن  أَ وبما -6
بداء  إِ ه لم يغبن صقهم بن  َأ ال  إِ من المنافسين له في مجال العمل  نشاء ومع كونهمبديوان الِ 

 مية.يه فيهم وبيان مصاسنهم ومكانتهم العلأر 
كان الصفدي على عالقة طيبة بشيوخه وتالميذه فقد كان بعض شيوخه هم ممن  -7

ان يقوم مقام ي كأَ كان يجمع بين طلب العلم وتعليمه الصفدي  ن  أَ  عن سمع منه فضاًل 
 ن واصد.آالشيخ والتلميذ في 

 على الرغم من كونه ن كانوا على مذاهب مختلفةم  خذ الصفدي العلم من شيوخ مِ أَ -8
ا بها ظً و متلفأَ جازة بخط الشيخ إِ بين  خذها ماأَ جازات التي تنوعت الِ  كما ،شافعي المذهب

 و عن طريق االستدعاء.أَ 
 لته لتولي مناصب مهمة في الدولة المملوكية ،شهد علىه  أَ ثقافة الصفدي العالية  -9

 خرين.أذلك العلماء المعاصرين له والمت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  م( وعالقته بعلماء عصره 1363هـ/764ن خليل بن أيبك الصفدي )ت: صالح الدي

                                                                                                          وناصر عبد الرزاق عبد الرمحن  نهال عبد الوهاب                                                                                             

 494 

Salah Al-Din Khalil b. Aybak Al-Safadi ( 764 A.H./1363 

A.C.) and his Relations with the Scholars of the Age 

Nihal Abdel Wahab

 

Nasser Abdul Razzaq Abdul Rahman 

  

Abstract 

        Al-Safadi Is considered as one of the prominent literary figures 

and historians in the Mamluk state. He was firstly educated in his 

birthplace Safad, and then traveled between Syria and Egypt, for 

earn as much learning as he could from the notable scholars of his 

age. He enrolled in the service of the Mamluk chancery( Diwan Al-

Insha), but he keeps looking for learning all through his life. His 

scientific pursue acquired him with much respect and admiration of 

the scholars and men of literature. 

         This research aims to clarify the position Al-Safadi enjoyed in 

field of scientific learning in 8th century A.H. as it reflected in the 

eyes of his contemporizes. 
      Key words: scholars, learning, biographical dictionary, chancery, 

Egypt. Safad. 
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