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ABSTRACT 

 

This research is part of the efforts to introduce the historian Ibn Abi Al-Suror Al-

Bakri (d. 1087 AH), to obtain accurate information about him and highlight the 

importance of this historian because he enjoys special features, methodology and 

he has methods of his own. He was able to record information and prove his 

unique and distinct views. The search will focus on his tutors whom he received 

the knowledge from, and how his methodology settled. We will confirm the 

names of his manuscripts and search for its whereabouts and determine the 

printed from the unrefined manuscripts and whether it exists or missing. 

The importance of this research lies in the fact that it seeks to uncover many 

unknown or different aspects of Ibn Abi Al-Suror. It is also an attempt to guide 

researchers and those concerned with Islamic history with the most important 

works of Ibn Abi Al-Suror and its whereabouts. 

The question that this research seeks to answer is whether Sheikh Ibn Abi Al-

Suror Al-Bakri has had a special mythology that he could draw from his tutors? 

Did he actually prove that he is a distinguished historian who has his own 

distinguished way? And how this can be concluded from his existing or lost 

books, and how they can be traced? 

Keywords: 

Al-Bakri  -   Nozhat Al-Absar  -    writing - Islamic history 
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 الملخص

هـ(، والتوصل ملعلومات دقيقة 1087باملؤرخ ابن أيب السرور البكري)تيأيت هذا البحث ضمن جهود التعريف 
عنه، وإبراز أمهية هذا املؤرخ كونه متتع مبيزات ومنهجية وأسلوب خاص به، ومتكن من تدوين معلومات وإثبات آراء 

كيف و  خاصة به متميزًا ومتفردًا هبا عن غريه، حيث سنبني من خالل البحث شيوخه الذين تلقى منهم علمه،
استقرت منهجيته، وسنتأكد من أمساء مؤلفاته والبحث عن أماكن وجودها وحتديد املطبوع من املخطوط سواء 

 أكان موجوداً أو مفقوداً.
وتتأتى أمهية هذا البحث يف كونه يسعى إلماطة اللثام عن جوانب عدة غري معروفة أو خمتلف فيها خبصوص ابن 

ن د الباحثني واملعنيني بالتاريخ اإلسالمي بأهم مؤلفات هذا املؤرخ وطبيعتها وأماكأيب السرور، كما أنه حماولة إلرشا
 وجودها لتحقيق الفائدة منها.

والسؤال الذي يسعى هذا البحث لإلجابة عنه ومعاجلة إشكاليته هو هل أصبح للشيخ ابن أيب السرور البكري 
طاع درس وتعلم على أيديهم، وهل بالفعل است منهج خاص به استطاع أن يستقيه من جمموعة من الشيوخ الذين

أن يثبت بأنه مؤرخ فذ  له امسه وطريقته اليت متيزه عن غريه، وكيف ميكن أن نلمس هذا من خالل كتبه املوجودة 
 أو املفقودة، وكيف ميكن تتبعها.

ملصادر واملراجع ا وسنعمل على معاجلة تفاصيل البحث باستخدام املنهجني الوصفي والتحليلي، مع االعتماد على
 للوصول إىل اإلجابة عن األسئلة.
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 مقدمة
 

 عنه، دقيقة ملعلومات والتوصل هـ(،1087البكري)ت السرور أيب ابن باملؤرخ يأيت هذا البحث ضمن جهود التعريف
 خاصة آراء باتوإث معلومات تدوين من ومتكن به، خاص وأسلوب ومنهجية مبيزات متتع كونه  املؤرخ هذا أمهية وإبراز

جيته، حيث سنبني من خالل البحث شيوخه الذين تلقى منهم علمه، وكيف استقرت منه غريه، عن هبا ومتفرداً  متميزاً  به
 داً.سواء أكان موجوداً أو مفقو  املخطوط من املطبوع وحتديد وجودها أماكن عن والبحث مؤلفاته أمساء من وسنتأكد

كونه يسعى إلماطة اللثام عن جوانب عدة غري معروفة أو خمتلف فيها خبصوص ابن أيب وتتأتى أمهية هذا البحث يف  
السرور، كما أنه حماولة إلرشاد الباحثني واملعنيني بالتاريخ اإلسالمي بأهم مؤلفات هذا املؤرخ وطبيعتها وأماكن وجودها 

 لتحقيق الفائدة منها.

ج ة إشكاليته هو: هل أصبح للشيخ ابن أيب السرور البكري منهوالسؤال الذي يسعى هذا البحث لإلجابة عنه ومعاجل
خاص به استطاع أن يستقيه من جمموعة من الشيوخ الذين درس وتعلم على أيديهم، وهل بالفعل استطاع أن يثبت 

دة، و بأنه مؤرخ فذ  له امسه وطريقته اليت متيزه عن غريه، وكيف ميكن أن نلمس هذا من خالل كتبه املوجودة أو املفق
 وكيف ميكن تتبعها.

وسنعمل على معاجلة تفاصيل البحث باستخدام املنهجني الوصفي والتحليلي، مع االعتماد على املصادر واملراجع 
 للوصول إىل اإلجابة عن األسئلة .

 وتقوم خطة البحث على ثالثة مطالب وهي:

 أواًل: شيوخه

 ثانياً: منهجه

 ثالثاً: مؤلفاته
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 هالمطلب األول: شيوخ

هـ( 1087افعي )ت الش املصري الصديقي البكري حممد احلسن أبو العابدين زين بن السرور أيب بن حممد بن ُعِرف حممد
بأنه ابن أسرة علمية لذا فمن الطبيعي أن يتلقى بواكري تعليمه على يد والده من حفظ للقرآن الكرمي واحلديث النبوي 

؛ لكن مع هذا نلمس دفع أسرته (1)عروف هبذه اجلوانب وله جملسه العلميالشريف وتعلم القراءة والكتابة كون والده م
حيث مسع أول ( 2)له لينال العلم على يد كبار العلماء فيشري البكري إىل أنه كان حيضر دروس الشيخ  )حممد الرملي(

ات حتصيل العلوم واإلجاز ، وهذا يشري إىل نباهته وتوقد ذهنه يف (3)صحيح البخاري منه، وأن الشيخ قد أجازه بروايته
الشرعية يف سن مبكرة، ويذكرنا جبده )حممد البكري( الذي كان: "ختم القرآن عن ظهر قلب يف أواخر السابعة، وصلى 

 .(5)يف فقه الشافعي قبل إمتام العاشرة"( 4)به إماماً يف تراويح رمضان يف الثامنة، وأمت حفظ التنبيه لإلمام الشريازي

ة البكري تتفتح لتلقي العلم وقراءة أمهات الكتب، حيث يطالعنا بأنه قرأ كتاب )توشيح الديباج( ومن هنا بدأت قرحي
 (. ومن هذا نلحظ هـ(799)ت والكتاب ذيل لكتاب الديباج )البن فرحون (6)وهو من مؤلفات )بدر الدين القرايف(

 

                                                           

هـ(، املنح الرمحانية يف الدولة العثمانية وذيله اللطائف الربانية على املنح الرمحانية، حتقيق: ليلى الصباغ، 1087( ينظر: حممد بن أيب السرور البكري )ت 1 )
 .72بال.ط )ديب، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، د.ت( ص

 ىبن محزة، مشس الدين الرملّي: فقيه الديار املصرية يف عصره، ومرجعها يف الفتوى. يقال له: الشافعّي الصغري، نسبته إىل الرملة )من قر ( حممد بن أمحد 2 )
هدية الناصح يف لى عاملنوفية مبصر( ومولده ووفاته بالقاهرة. ويل إفتاء الشافعية. ومجع فتاوى أبيه. وصّنف شروحا وحواشي كثرية، منها )عمدة الرابح( شرح 

ه؛ 1004ج، تويف عام ا فقه الشافعية، و )غاية البيان يف شرح زبد ابن رسالن( و )غاية املرام( يف شرح شروط اإلمامة لوالده، و )هناية احملتاج إىل شرح املنه
وما بعدها؛ عبد  102، ص2عرفة، د.ت( جهـ(، البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع، )بريوت، دار امل1250)ينظر: حممد بن علي الشوكاين )ت 

وما  374م( ص2006املتعال الصعيدي، اجملددون يف اإلسالم من القرن األول إىل الرابع عشر، بال.ط )القاهرة، مكتبة اآلداب للطباعة والنشر والتوزيع ، 
 .6ص  7)بريوت، د.ت( ج 3بعدها؛ خري الدين الزركلي، األعالم، ط

 .77، )مرقمة بالصفحات(.، ص1557هية يف ذكر والة مصر والقاهرة املعزية، خمطوط يف دار املصرية، بالرقم ( البكري، الروضة الز 3 )
هـ(، ؛ سكن بغداد، وتفقه على مجاعة من 476( هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، الشريازي، الفريوزأبادي امللقب مجال الدين )ت 4 )

 اد، وصنف التصانيف املباركة املفيدة، منها: املهذب يف املذهب، والتنبيه يف الفقه، واللمع وشرحها يف أصول الفقه، والنكت يفاألعيان وصار إمام وقته ببغد
 اخلالف، والتبصرة، واملعونة، والتلخيص ، يف اجلدل، وغري ذلك، وانتفع به خلق كثري.

 هـ(،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،681؛ )ينظر: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد ابن خلكان )ت  
 .29ص  1م( ج1994)بريوت، دار صادر، 1حتقيق: إحسان عباس،ط

 .57( الروضة الزهية، ص5 )
 (.12، ص8هـ(؛ )ينظر: الزركلي، األعالم، ج1008( هو الفقيه املالكي املعروف، له عدة مؤلفات يف العلوم الشرعية )ت 6 )
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(  8)قراءته ملعظم كتب )عبد الوهاب الشعراين(، هذا فضالً عن (7)االهتمامات التارخيية بكتب الرتاجم وسري الشخصيات

 .(9)، حيث قرأ معظمها وهي تربوا على السبعني مؤلفاً 

 وهبذه البدايات أخذ األفق املعريف واالمتداد العلمي للبكري يتسع ويطول ويكرب.

العلوم والفنون، ارب و ومل يتوقف البكري عند هذا احلد بل استمر باألخذ عن املشايخ والعلماء من خمتلف املذاهب واملش
لإلمام النووي الشافعي )ت  ليقرأ عليه األربعني النووية (10)فنراه توجه للدراسة عند شيخ احلنفية )أبو حفص احلانويت(

 .(11)، كما وأملى عليه أسانيده العلوية هـ(676

، وقد درس عليه النحو   (12) هـ(1034عامر بن العزيزي الشافعي املتوىف  –كما وأخذ العلم عن الشيخ ) أبو عيينة 
والقراءات حيث: "كان فقيهًا حسن األدب، عارفًا بالنحو ولغة العرب، منقطعًا عن الناس، فارًا من الشبهة 

هـ( ويصفه البكري 1066)ت  (14)، ودرس على الشيخ )نور الدين أيب احلسن األجهوري املالكي((13)وااللتباس"
نامل، وحمدث عارف يلوذ به من الطلبة طوائف، مسع من أعيان املشايخ وظفر بقوله: "ورع، عامل، عامل، يشار إليه باأل

 .(15)بالعوايل والشوامخ، وحدث وأفاد، واشتهر ذكره يف البالد، وكتب وألف وأجاد"

 

 

                                                           

 .89ص( ينظر: الروضة الزهية، 7 )
وامسه عبد الوهاب بن امحد بن علي بن امحد بن حممد بن موسى الشعراين، األنصاري، الشافعي،  هـ،973( هو املتصوف املعروف، توىف يف القاهرة عام 8 )

، 3رة، جواكب السائ)ينظر: العزي، الك الشاذيل، املصري )أبو املواهب، أبو عبد الرمحن( فقيه، اصويل، حمدث، صويف، مشارك يف انواع من العلوم.
 (.230ص  4؛ الزركلي، األعالم، ج176ص

 .58( ينظر: الروضة الزهية، ص9 )
 (.91هـ(؛ )ينظر: الروضة الزهية، ص1010( هو سراج الدين عم اخلاتوين الفقيه والعامل من أهل القاهرة )ت 10 )
 .91( الروضة الزهية، ص11 )
 .122( لالطالع على ترمجته ينظر: الروضة الزهية، ص12 )
 .113( ينظر: الغزي، لطف السمر، ص13 )
نفحة الرحيانة ورشحة  هـ(، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، بال.ط ) بريوت، دار صادر، د.ت(؛1111حممد أمني بن فضل اهلل احمليب )ت ( 14 )

 .53، ص3م( ج2005) بريوت، دار صادر، 1طالء احلانة ويف آخره ذيل نفحة الرحيانة، ط
 .223( الروضة الزهية، ص15 )
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ويصف البكري جمالسته فيقول: "انتفع به كل من الطلبة  (16)ومسع من الشيخ )أبو حممد عبد اهلل زين الدين الدنوشري(
 .(17)فاد، وهو من مشاخيي الذين أخذت منهم، ومن تالمذة والدي الذين أخذوا عنه"واست

وهو من أبرز علماء الشافعية يف عصره، ُعرف  (18)ودرس البكري على يد الشيخ )أبو الفدا إمساعيل بن السجيدي(
 .(19)بإجادته ملختلف العلوم الشرعية، وكان إماماً باللغة العربية، وقد أجاز البكري بكتاب )منت املنهاج( وغريه

هذا وميكن تتبع أمساء جمموعة من املشايخ، الذين وإن يصرح البكري بأهنم مشاخيه املباشرين، إال أنه ميكن االستشفاف 
 بأنه تعلم منهم ونقل عنهم أو استفاد، ومن هؤالء:

 .(20)القاضي زين الدين عبد الرؤوف بن القاضي عبد الوهاب .1

 .(21)شهاب الدين أمحد املقري .2

 .(22)زين الدين عبد الرمحن املالح .3

 .(23)علي نور الدين احلليب الشافعي .4

 .(24)نور الدين علي بن القاضي شهاب الدين أمحد األنصاري .5

 .(25)العباس بن زين الدين عبد الرمحن الوارثي البكري الصديقيأمحد أبو  .6

 

                                                           

 (.53، ص3؛ احمليب، خالصة األثر، ج109( هو من أهايل منطقة )دنوشر( وتقع غريب احمللة الكربى يف مصر؛ )ينظر: الروضة الزهية، ص16 )
 .109( الروضة الزهية، ص17 )
 .418، ص1ج؛ احمليب، خالصة األثر، 195هـ؛ )ينظر: الروضة الزهية، ص1056( خمتلف يف سنة وفاته قيل 18 )
 .1095( الروضة الزهية، ص19 )
 (.151( هو سبط الشيخ حممد البكري مل حتدد سنة وفاته، غري أنه كان من أصحاب املكانة والنفوذ؛ )ينظر: الروضة الزهية، ص20 )
 (.145هـ؛ )ينظر: الروضة الزهية، ص1046( هو العامل واملؤرخ الشهري ذكر البكري بأنه توىف سنة 21 )
 (.157هـ؛ )ينظر: الروضة الزهية، ص1044األديب املصري احلنفي، توىف عام ( هو 22 )
 (.  62ص  7هـ؛ )ينظر: الزركلي، األعالم، ج1044( هو صاحب السرية احللبية، ومن املقربني آلل البكري، توىف عام 23 )
 (.180ينظر: البكري، الروضة الزهية، صهـ؛ )1051( من علماء عصره بالفقه والفرائض وغريها، واشتهر بعلم احلساب توىف عام 24 )
 وما بعدها(. 157هـ؛ )ينظر: الروضة الزهية، ص1045( هو أحد أفراد األسرة البكرية، ُعرف بعلمه ومؤلفاته وتدريبه باألزهر، توىف عام 25 )
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 .(26)أمحد بن زين العابدين البكري الصديقي .7

 .(27)أبو اإلكرام عبد الفتاح بن حممد أيب الفضل .8

 .(28)حممد احلريثي الشافعي .9

 .(29)حمي الدين عبد القادر الصديقي .10

 .(30)أبو النصر عبد اهلل بن أيب املواهب البكري .11

 .(31)حمفوظ اجملويف زين الدين .12

 .(32)حممد أبو الفضل البكري الوارثي .13

 .(33)أمحد بن القاضي مجال الدين املوقع .14

 .(34)القاضي فخر الدين أبو الضيا عثمان الفتوحي .15

 .(35)أبو عبد اهلل حممد مشس الدين بن شهاب الدين أمحد .16

 .(36)عبد الرمحن بن زيد العابدين .17

                                                           

وما بعدها؛ احمليب، خالصة اآلثر،  167ضة الزهية، ص( من شيوخ األسرة البكرية، عمل قاضياً ملكة املكرمة ومفتياً ملصر، له مؤلفات عدة؛ )ينظر: الرو 26 )
 (.201، ص1ج
 (.193هـ؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص1054( هو شيخ السجادة الوفائية يف زمنه ومن رموز الصوفية، توىف عام 27 )
 (.203هـ) ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص1057( من مشايخ الصوفية، توىف عام 28 )
 (.209هـ؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص1060الشيخ أبو البقا جالل الدين البكري، ومن اهل العلم توىف عام  ( هو حفيد29 )
 (.204هـ؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص1057( هو من شيوخ البكرية وأصحاب العلم واجلاه، توىف عام 30 )
 (.210لبكري، الروضة الزهية، صهـ؛ )ينظر: ا1061( القاضي الشافعي الشهري، توىف عام 31 )
 (.210هـ؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص1061( من شيوخ املالكية، توىف عام 32 )
 (.195( هو رئيس املوقعني وكبري كتاب اإلنشاء يف عصره يف مصر، ال تعرف سنة وفاته؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص33 )
 (.222هـ؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص1064ملعروف بابن النجار، توىف عام ( من أبرز علماء احلنابلة يف مصر، ا34 )
 (.222هـ؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص1065هو شيخ الطريقة اخللوتية الصوفية، توىف عام   (35 )
 (.220هـ؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص1063( من شيوخ األسرة البكرية، توىف عام 36 )
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 .(37)الشنواينحيىي بن عبد الرمحن بن عبد الوهاب  .18

 .(38)أمحد اخلطيب الشوبري املصري .19

 .(39)شهاب الدين أمحد القليويب .20

 .(40)برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم اللقاين .21

 .(41)حسن بن عمار الشرنباليل .22

 .(42)أبو اللطف حيىي بن الشيخ أيب السادات أمني الدين الوفا .23

 ومنهم من مل جند هلم ترمجة إال يف كتبه.ومن املالحظ أن البكري ترجم واستفاض يف ذكر بعض شيوخه، 

غري أنه يف أماكن عدة مل يذكر تفاصيل كثرية عن شيوخه كعادته، فنجد أنه اقتصر يف الرتمجة لشيوخه من أهل القاهرة 
 أو الذين سكنوها وخصهم بكتابه الروضة الزهية.

 المطلب الثاني: منهجه:

يخ لة من املؤرخني الذين دونوا للتاريخ العام والتاريخ اإلسالمي وتار امتاز عصر البكري والزمن الذي عاش فيه بظهور مج
مصر وتاريخ الدولة العثمانية، وقد مجعت هؤالء بعض امليزات املنهجية املوحدة، واختلفوا يف جوانب أخرى، وقد شاهبوا 

 .(43)يف بعض من منهجيتهم مؤرخي العصر اململوكي

                                                           

 (.225هـ؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، 1067من شيوخ الصوفية والزهد، توىف عام ( 37 )
 (.174، ص1؛ احمليب، خالصة األثر، ج223هـ؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص1066( من علماء احلنفية، توىف عام 38 )
؛ احمليب، خالصة اآلثر، 235هـ؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص1069 عام ( من أبرز الذين مجعوا العلوم الشرعية والعقلية له مؤلفات يف الطب، توىف39 )

 (.175، 1ج
 وما بعدها(. 6، ص1؛ احمليب، خالصة اآلثر، ج152هـ؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، 1044( عامل يف الفقه املالكي واحلديث، توىف عام 40 )
 .38، ص2؛ احمليب، خالصة اآلثر، ج235؛ )ينظر: البكري، الروضة الزهية، صهـ1069( فقيه خنفي، وعامل بالفرائض، توىف عما 41 )
 6، ص1؛ احمليب، خالصة اآلثر، ج152هـ على األرجح، )ينظر: البكري، الروضة الزهية، ص1044( من علماء الفقه واحلديث، وكان مفتياً، توىف عام 42 )

 وما بعدها(.
م ( وله كتاب: )الدرة اليتيمة يف تاريخ مصر القدمية(؛ وابن تغري بردي 1572هـ/ 980الرمال )توىف بعد عام  ( ينظر على سبيل املثال مؤلفات: ابن زنبل43 )

 م( وله كتاب )النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة(.1470هـ/874)ت 
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حث حول منهجية املؤرخني اجملايلني للبكري هو تقسيمهم لكتبهم وفق منط الب إن من أبرز ما ميكن تثبيته من مالحظة
العلمي احلديث، أي جيعلون الكتاب قائماً على مقدمة وأبواب وفصول وخامتة مع وجود فهرس، وهي من األمور اليت 

هجي يف الكتابة بني لتقدم املنتشري إىل حالة من التقدم يف العقلية البحثية، وإن هؤالء املؤرخني كانوا مهزة الوصل يف ا
 من سبقهم من القدامى ومن جاء من بعدهم واعتمد أسلوهبم وطوره وأضاف إليه.

إن ما تقدم ذكره ال يعين ثبات مجيع أبناء عصر البكري من املؤرخني على منهجية ووترية كتابية واحدة؛ بل هناك من 
دمة وأبواب ري اتبع منهجاً موحداً يف أغلب كتاباته من تقسيم ملقاختط لنفسه أسلوباً ومنحى مغاير أحياناً، غري أن البك

، ومنهم من أخذ منحى آخر مثل ما نلحظ يف كتاب )أوضح اإلشارات( ألمحد شليب عبد الغين (44)وفصول وخامتة
 .(45)م(1737هـ/1150)ت 

م كل حاكم، عًا ملدة حكإن الذي ميكن مالحظته عن مؤرخي عصر البكري  كتابتهم التاريخ وفق املنهج احلويل تب
فيذكرون امسه وبداية حكمه، مث يتدرجون بذكر كل التفاصيل املمكنة عن عصره وكيف كان، وآراء الناس وأحواهلم، مع 
تفاصيل دقيقة يف األغلب عن اجلوانب الدينية والفكرية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والعسكرية وحنوها، وتنتهي 

 .(46)خيي بنهاية حكم احلاكم وليس انتهاء السنةعملية التدوين التار 

إن أهم ما ميكن الوقوف عليه يف املنهجية اليت اتبعها البكري ومن معه من بين عصره هو اإلسهاب يف تفاصيل احلياة 
أسلوب و اليومية يف الدولة العثمانية ومدى تأثر حياة الناس باألحداث اليت تتغري على وقع حدث معني أو تبعاً لنفسية 

هذا احلاكم أو ذاك، وتأثري أصحاب الوظائف والرتب واملناصب يف حياة اإلنسان العادي؛ لذا ميكننا من خالل كتب 
 .(47)البكري ومنهجيته أن نقف على حال اإلنسان املصري يف العصر العثماين بصورة متعددة األبعاد

: كتابة اسم ن قبل البكري وزمالؤه عند الكتابة التارخيية هووإن من أبرز ما ميكن مالحظته يف املنهجية العلمية املتبعة م
 احلاكم خبط ولون مميز وقد يفرد له عنوان باب أو فصل خاص به يذكر فيه سنني حكمه مىت بدأت ومىت انتهت وهل 

                                                           

 .82م( ص6198( السيد عبد العزيز سامل، التاريخ واملؤرخون العرب، بال.ط )القاهرة، دار النهضة العربية، 44 )
 ( هو : أوضح اإلشارات فيمن توىل مصر القاهرة من الوزراء والباشات، امللقب بالتاريخ العيين.45 )
( 46 )P.M.Holt,Political and Social change in modern Egypt.London:1968,P79. 
 وما بعدها. 85( سامل، املرجع السابق، ص47 )
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 نانتهت بالوفاة أم العزل، مث ينساب احلديث عن أوضاع مصر يف عهد هذا احلاكم وهكذا حىت يتحول ما يكتبه م
 .(48)باب أو فصل عن هذا احلاكم أو ذاك إىل سجل تارخيي يومي وسنوي مفصل عن أوضاع مصر يف تلك املدة

ومما نلمسه حقاً أن البكري هو من أكثر بين عصره إنتاجاً وتأليفاً تارخيياً لذا فقد ذكر تفاصيل كثرية ودقيقة حبكم طبيعة 
جالهتم احلكام والوالة والقضاة ورجال الدين، واطالعه على كتبهم وس أسرته واملناصب اليت تسنمتها وارتقتها، وقربه من

 .(49)ووثائقهم، فكل هذا جعله يذكر حوادث وتفاصيل دقيقة وجديدة ال جندها عند من سواه يف بعض األحيان

هذا ومل يلتزم البكري دائمًا باملنهج احلويل يف الكتابة حيث اجته يف بعض مؤلفاته للتدوين منذ بدأ اخلليقة حىت زمانه 
 .(50)دون الوقوف عند املنهج احلويل 

 وميكن أن نسلط الضوء على بعض مؤلفات البكري، وإيضاح املنهجية اليت سار وفقاً هلا يف كل كتاب:

 الزهية يف ذكر والة مصر والقاهرة املعزية(: خمطوط )الروضة أواًل:

حيث سار البكري وفقاً للمنهج التقليدي، من تقسيم الكتاب إىل مقدمة ومنت وخامتة، فتناول فيه من حكموا مصر  
م، مث ختم كتابه عن أثر هنر النيل يف حياة املصريني وبالدهم، إذ ذكر 1632هـ/ 1042منذ أقدم العصور حىت العام 

حكموا مصر قبل العثمانيني، واستخدم املنهجية التقليدية يف ذكر اسم احلاكم ومدة حكمه وهنايته، كما أنه  أبرز من
حتدث عن السالطني الذين كانت مصر خاضعة يف زمنهم للسلطة العثمانية، فابتدأ من زمن السلطان سليم األول وحىت 

 م وهو عصر السلطان مراد الرابع.1640هـ/ 1049العام 

أهم ما مييز منهجية البكري يف كتابه هذا وغريه أن معظم الروايات اليت عاصرها يرويها إما من مشاهداته ومساعاته  إن من
 املباشرة أو ممن يثق هبم ومن يعرفهم حبق.

 

 

                                                           

 وما بعدها. 30، صم.1997احملروسة، حتقيق: عبد الرزاق عيسى، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية ، الروضة املأنوسة يف أخبار مصر ( ينظر: 48 )
م، 1976هـ(، كشف الكربة يف رفع الطلبة، حتقيق وتعليق: عبد الرحيم عبد الرحيم، اجمللة التارخيية املصرية، 1087( ينظر: ابن أيب السرور البكري )ت 49 )

 وما بعدها. 307، ص23جملد 
 ( سيأيت تفصيله عند احلديث عن كتاب البكري )الكواكب السائرة يف أخبار مصر والقاهرة(.50 )
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 كتاب )املنح الرمحانية يف الدولة العثمانية(:  ثانياً:

 اعتمد يف البكري األسلوب التقليدي أيضاً حيث دون تاريخ السالطني العثمانيني وفقاً للمنهج احلويل. 

غري أن حمققة هذا املخطوط ترى أن هناك سلبيات وإجيابيات يف منهجية البكري يف هذا الكتاب، أما السلبيات فهي 
ابيات ، ومن أين استقى معلوماته عنهم، لكن اإلجيجتاهله لذكر مصادره عن السالطني العثمانيني الذين مل يعاصرهم

تكمن يف معرفته الدقيقة بأخبار كثرية حبكم مكانته وأسرته، وكذلك عقليته وثقافته مما مكنه من اإلجادة يف التدوين 
 .(51)التارخيي

 )الكواكب السائرة يف أخبار مصر والقاهرة(:ثالثاً: 

 كتاب البكري هذا، وفيه نلمس منطاً فكرياً ونفسياً مغايراً حيث أن روحية  رغم ما تقدم إال أننا نرى منهجية أخرى يف 
املؤرخ اإلسالمي بأدواته املعروفة هي السائدة يف معظم مؤلفاته، أما كتابه هذا فنجد الروح الوطنية وحبه ملصر طغى منذ 

حدث عن الثة: األول يتأوىل صفحاته؛ إذ يتحدث عن حبه ملصر واستحباب سكناها، وقد قسم الكتاب ألبواب ث
تاريخ مصر منذ البداية، والثاين عن جغرافية مصر املميزة، أما الباب الثالث فقد جعله لتاريخ مصر منذ القدم وحىت 

 .(52)م، وهنا رجع يف الكتابة إىل املنهجية التقليدية1650هـ/1060العام 

يكون من الذين يؤرخون لزماهنم وفق مشاهداته  إن الذي ميكن أن نشري إليه هو أن ابن أيب السرور البكري أراد أن
ورؤاه فكان له ذلك، غري أنه سار وفقًا للمنهج العلمي السائد يف عصره عموماً، مع بروز اخلط التأرخيي اإلسالمي 

 الواضح يف مؤلفاته والذي يبني طبيعة تكوينه العقائدي والفكري واملعريف الذي بدى واضحاً يف ثنايا مؤلفاته.

 الثالث: مؤلفاته المطلب

ترك لنا البكري جمموعة كبرية من املؤلفات واليت يركز أغلبها على التاريخ، مع وجود مؤلفات أخرى تعىن باللغة والعلوم 
 الشرعية، ومنها املوجود والكثري مفقود.

                                                           

 وما بعدها. 165( ينظر: الصباغ، املصدر السابق، ص51 )
ت، نسخة هـ(، الكواكب السائرة يف أخبار مصر والقاهرة، خمطوطة يف إدارة املكتبات، جامعة الكوي1087( ينظر: ابن أيب السرور البكري )ت 52 )

 .1578مايكروفيلمية بالرقم 
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خيص مصر حتديداً؛ لذا  وماإن مجلة الكتب التارخيية للبكري تركز على الدراسات التارخيية حلقبة الدولة العثمانية عموماً 
 مؤرخاً متخصصاً مبصر العثمانية.

 :(53)وميكن أن نقسم مؤلفاته التارخيية إىل ثالثة أقسام

 يعىن بالتاريخ العاملي العام، منذ بدأ اخلليقة حىت زمانه. األول:

 خيتص بتاريخ الدولة العثمانية وحكم األتراك.الثاني: 

 يركز على دراسة تاريخ مصر منذ القدمي وحىت زمانه. الثالث:

إن من أهم ما ميكن مالحظته على كتب البكري أن هناك مؤلفات عدة متشاهبة ومتقاربة يف حمتواها مع بعض االختالف 
يف مضامينها، واليت يبدو أهنا دونت يف ظروف وملناسبات أو أشخاص مقصودين هبذا الكتاب أو ذاك، أو قد تكون 

لك دوافع أخرى مل يوضحها وأراد هلا أن تبقى كذلك حيث كان يستطيع أن يعمل ذيل ألي من تلك الكتب أو هنا
يضيف هلا جزءاً جديداً أو مستدركاً يضيف فيه ما شاء من معلومات، إال أنه فضل أن تكون مؤلفات جديدة ومستقلة، 

 ا نرى.قتها وهذا ما يربر التشابه بينها حبسب مغري أننا نرى أنه يشري أحياناً إىل أن بعض الكتب خمتصرة لساب

كما أن من أبرز ما ميكن الوقوف عنده يف مؤلفات البكري هو وجود بعضها وأخرى مفقودة يشري هلا معظم الذين 
 :(54)ترمجوا له، ومنها املنشورة وأخرى خمطوطة، وسنحاول أن نشري إليها هنا

 أواًل: المؤلفات المفقودة:

 املعرف باسم ) تفسري ابن أيب السرور (.التفسري الكبري  -1

 البيان يف أحكام القرآن. -2

 النور املبني يف توضيح ما يف إحياء علوم الدين. -3

 الدرة العصماء يف طبقات الفقهاء. -4

                                                           

 وما بعدها. 106( ينظر: الصباغ، املصدر السابق، ص 53 )
 .144، 119وما بعدها؛ ينظر: الصباغ، املصدر السابق، ص 465، ص3( احمليب، خالصة األثر، ج54 )
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 الروضة الندية يف طبقات الصوفية. -5

 الفتوحات العثمانية للديار املصرية. -6

 عني اليقني يف تاريخ املؤلفني. -7

 تراجم الشيوخ. -8

 املعايل اجللية يف التصوف.درر  -9

 الدرر يف األخبار والسري. -10

 فيض املنان بذكر دولة آل عثمان. -11

 عجائب الدهور فيما مبصر من حوادث األمور. -12

 درر األمثان يف أصل منبع آل عثمان. -13

 قرة العيون. -14

 التعليقة على التواريخ األنيقة. -15

دواوينه د أن بعضاً ممن ترجم للبكري يشري إىل أشعاره و هذا فضالً عن دواوين شعرية ال يعرف امسها وال مكاهنا؛ حيث جن
 .(55)دون ذكر امسها وتفاصيل عنها

 ثانياً: المؤلفات الموجودة:

إن معظم هذه املؤلفات ختتص بالتاريخ العام والعثماين واملصري، وحىت الذي يركز على اخلطط واآلثار فإنه يعىن مبصر 
 حتديداً.

 

                                                           

 .468ص  3( احمليب، خالصة األثر، ج55 )
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يف سياق كتبه املوجودة هو عدم حتقيق ودراسة أغلبها، مع تعدد وانتشار نسخها يف أكثر إن الذي ميكن أن نشري إليه 
 من دولة ومكان؛ لذا نرى ضرورة للملمة شتاهتا وبعث احلياة فيها بدراستها وحتقيقها.

 حبسب الوسنعمل هنا على إيضاح أمساء وموضوعات وتفاصيل كتبه املوجودة، ونبني حاهلا إذا كانت حمققة ومنشورة أم 
 ما استطعنا أن نصل إليه من عملية البحث يف هذا اجملال.

 .(56)كشف )تفريج( الكربة في رفع الطْلبة .1

م. وأنه ألفه مبناسبة قدوم الوايل 1608هـ/1017من خالل مطالعة مقدمة املخطوط نعلم بأنه ألفه يف العام 
 .(57)م1607هـ/1016حممد باشا إىل مصر ليكون حاكم مصر، وذلك يف العام 

إن أمهية هذا املخطوط تكمن يف تناوله السياسة االقتصادية للدولة العثمانية وأثرها يف اجملتمع املصري؛ فهو 
 يركز فيه على موضوعات هامة وهي:

 على اجملتمع املصري. (58)كيف تسلط اجلند السباهية -1

 دور الباشوات العثمانيني يف مواجهة السباهية. -2

 يف ظل ضريبة الطلبة.أوضاع الريف املصري وفالحيه  -3

أراد البكري أن يبني عظمة إجناز حممد باشا بقضائه على مترد اجلند السباهية، وإلغائه لضريبة الطلبة، فنجد أنه يلقبه 
 .(59)بـ)معمر مصر ومبطل الطلبة( حيث ُعد هذا االنتصار "الفتح العثماين ملصر يف عهد الدولة الشريفة العثمانية"

 كري الكتاب وهو يف سن مبكرة مما يدل على نبوغ وقرحية أدبية وثابة.هذا ويالحظ تأليف الب

                                                           

حمققه عبد الرحيم عبد الرحيم بأنه وجد هذ املخطوط يف مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج حتت الرقم ( كتاب منشور متت اإلشارة إليه سابقاً؛ ويقول 56 )
 ( تاريخ.764( تاريخ، كما وتوجد نسخة أخرى مصورة يف معهد املخطوطات العربية حتت الرقم )830)
 .340( عبد الرحيم، حتقيق كتاب كشف الكربة، ص57 )
الفرسان و هم من رجال العسكرية العثمانية، ورئيس الفرقة الصوباشي؛ ) ينظر: حممد أمحد دمهان، معجم األلفاظ وهي فرقة من  ( اجلند السباهية:58 )

 م(. 1990هـ /  1410) بريوت، دار الفكر املعاصر،  1التارخيية يف العصر اململوكي، ط
 .23( البكري، الكواكب السائرة، ورقة رقم 59 )



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 178 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 :(60)عيون األخبار ونزهة األبصار .2

، وموضوعه يف  (61)م( كما يذكر املؤرخ1622-مـ1621ه/ 1032-هـ1031مت تأليف هذا الكتاب بني )
حيث يبدأ من بداية اخلليقة وعهد آدم عليه السالم، مث  (62)التاريخ العام، ويسميه البكري بـ)التاريخ الكبري(

يذكر ملوك الروم والفرس، مروراً بالسرية النبوية واخلالفة الراشدة، مث األمويني والعباسيني، واألمويني يف األندلس، 
 ثمانيني.عفالبويهيني والفاطميني والسالجقة، فاأليوبيني والدولة الرتكية، مث اجلراكسة املماليك انتهاًء بال

إن مقدمة هذا الكتاب تتناول أمهية دراسة علم التاريخ وأثره يف اجملتمعات وفهم طبائع الشعوب ومسريهتا وحنو 
 ذلك.

ويقوم الكتاب على مقدمة وستة عشر فصاًل، أوهلا )يف ابتداء اخللق من آدم عليه السالم، ومن بعده األنبياء 
من ابتدائها إىل سنة إثنتني وثالثني وألف(. وتوجد نسخة أخرى  الكرام( وآخرها )يف ذكر الدولة العثمانية

 .(63)للمخطوط حبوزة الشيخ املهدي أبو عبديل وأصله يف اجلزائر

 عيون األنباء ونزهة األبصار: .3

يتطابق هذا الكتاب مع الكتاب السابق يف جوانب عدة حىت ظن البعض أنه هو، لكنه خيتلف عن سابقه يف 
 أو نقصاناً.بعض اجلوانب زيادًة 

ويقوم الكتاب على مقدمة وتسعة عشر فصاًل أو مقصدًا وخيتلف عن سابقة بأنه أسقط الفصل )املقصد( 
 السادس عشر اخلاص بالدولة العثمانية، كما أنه أزاد فيه أربعة فصول جديدة وهي:

 بيان شرف علم التاريخ. يف ذكر -1

 واختالفهم يف أعمار بين آدم.يف ذكر ما جاء للناس من القول يف مدة الزمان  -2

                                                           

 .we351,9473ال يزال غري حمقق، موجود يف برلني؛ ينظر: خمطوطة عيون األخبار ونزهة األبصار، مكتبة برلني، ( حبسب ما أجرينا من حبث فإنه 60 )
 .433( ص 61 )
هـ(، در اجلمان يف دولة موالنا السلطان عثمان، خمطوطة يف معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، رقم 1087( ينظر: حممد بن أيب السرور البكري )ت 62 )

 .76و35ب؛ الروضة الزهية، ص 2ورقة ، 655
 .112-111( الصباغ، املصدر السابق، ص63 )
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 من قبل آدم من املخلوقات. -3

 ملوك العرب -4

، وأخرى يف دار الكتب املصرية، وحتمل عنوانًا آخر هو (64)وهلذا الكتاب نسختان إحداها يف مكتبة برلني يف أملانيا
 .(65)"عيون األنباء ونزهة األبصار"

 :(66)نزهة األبصار وجهينة األخبار .4

ان نقوم بدراستها وحتقيقها، وهي تبدأ من بدأ اخلليقة مروراً بالعصور اإلسالمية، وتنتهي بالسلطوهي املخطوطة اليت 
 العثماين مراد الرابع، وهلا نسختان األوىل يف مكتبة جامعة كامربدج بربيطانيا والثانية يف املكتبة الوطنية بباريس يف

 فرنسا.

 واسطة العقد الفريد لما حوى من الدر النضيد: .5

، وهذا ما يؤكده (67)وهذا الكتاب يعد اختصارًا لـ )عيون األخبار ونزهة األبصار( وكما يشري البكري بنفسه لذلك 
 .(68)املؤرخون واحملققون

إن القارئ هلذا الكتاب يرى بأن البكري مل يضع له هذا العنوان بل هو من عمل املفهرسني، فهذا املخطوط فيه عدة 
امساً صرحياً، كما أنه ناقص من آخره، وكذلك االضطراب وعدم وجود ترقيم للصفحات  إشكاالت منها: أنه ال حيمل

 بعد املائة.

 

                                                           

 ورقة؛ وهو غري حمقق حىت اآلن. 171، وهي من .We9474MS.380( خمطوطة يف مكتبة برلني، أملانيا، بالرقم 64 )
 ورقات. 203م،  وهي من 72( خمطوطة يف دار الكتب املصرية، القاهرة بالرقم 65 )
هـ(، نزهة األبصار وجهينة األخبار، خمطوطة يف مكتبة جامعة كامربج  بربيطانيا، حمفوظة حتت الرقم ) 1087يب السرور البكري ) ت( حممد بن أ66)

 ( وهي النسخة األم يف حتقيقنا هلذا الكتاب ، واليت سنرمز هلا باحلرف ) أ (.1169
الفريد ملا حوى من الدر النضيد، خمطوطة يف مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوت، هـ(، واسطة العقد 1087( ينظر: حممد بن أيب السرور البكري )ت 67 )

 ؛ وهو غري حمقق حىت اآلن.Ms.8971/92.Reference Ms.956/596KA,256 Foliosبالرقم 
 .116( ينظر: الصباغ، املصدر السابق، ص 68 )
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ويبدو أن االسم اشتق من العبارة املوجودة يف مقدمته حيث يقول: " فألفت هذا التاريخ وجعلته واسطة العقد الفريد 
 .(69)ملا حوى من الدر النضيد"

 نية:المنح الرحمانية في الدولة العثما .6

من الكتب البارزة للبكري، ويذكر بأنه ألفه نزوالً عند طلب البعض، فيقول:  (70)يعد هذا الكتاب الذي مت حتقيقه
" ... وبعد فإين حني ألفت التاريخ املسمى بـ" عيون األخبار ونزهة األبصار" قرأه بعض الفضالء، األئمة النبالء، 

اخلاقانية،  لعثمانية اجلليلةفأعجب به غاية اإلعجاب، وقال: هذا حاٍو لكل صواب، وسألين أن أفرد منه ذكر الدولة ا
يف مؤلف لطيف، مع زيادات تذكر ما حوته من مزيد التشريف؛ فأجبته لسؤاله، وبررته يف مقاله؛ ألنه يف احلقيقة 

 .(71)عني امللوك شرقاً وغرباً، عجماً، وعرباً ..."

حيث يشمل  العثمانيني،إن أمهية هذا الكتاب تكمن يف استيعابه ملعظم ما ورد يف املؤلفات األخرى من تاريخ 
تاريخ الدولة العثمانية منذ عهد السلطان عثمان األول املؤسس للدولة العثمانية وصواًل إىل مصطفى األول عام 

 م.1618هـ/ 1027

ميتاز هذا املؤَلف بأنه يتناول يف فصوله تاريخ الدولة العثمانية، مث بدأ باحلديث عن تاريخ مصر وفقاً ملدة حكم كل 
 فاً أحوال البالد والعباد، وأبرز ما متيزت به مدة حكم هذا احلاكم أو ذاك.باشا، واص

 كما نلمس حديث البكري عن أفراد أسرته واملناصب اليت تسلموها وأعماهلم وسريهم وحنو ذلك.

ملنح ا لقد استأنف البكري ما انتهى إليه يف كتابه املنح الرمحانية حيث ألف له ذياًل مساه " اللطائف الربانية على
ه/ 1031م وحىت 1618هـ/ 1027الرمحانية" إذ أكمل احلديث عن السلطان عثمان حىت مقتله أي من 

 م، حيث توىل السلطان مصطفى احلكم مرة أخرى.1621

 

                                                           

 ( ينظر: مقدمة املخطوط.69 )
 ( ينظر: الصباغ، املصدر السابق.70 )
 .5م.ن، ص (71 )
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 ُدر الجمان في دولة موالنا السلطان عثمان: .7

م( 1621-1618 هـ/1031-ه1027من خالل عنوان هذا الكتاب نعلم بأنه ألفه يف عهد السلطان عثمان )
والذي يتضح أثناء قرائته بأنه معجب بشخصية هذا القائد؛ حيث أنه كتب يف أكثر من مكان عن شخصية هذا 

 .(72)السلطان وبإعجاب واضح بشخصه

إن هذه الدوافع يف الكتابة ميكن أن نلمسها يف مقدمة الكتاب واليت جاء فيها:" .. فإين حني ألفت تارخيي الكبري 
األخبار ونزهة األبصار"، وتارخيي األوسط املسمى "بتحفة الظرفا يف ذكر امللوك واخللفا"، وتارخيي  املسمى "بعيون

الصغري املسمى" بفيض املنان يف ذكر دولة آل عثمان"، وختمت كاًل منهما بذكر موالنا  السلطان، أحببت أن 
طنت لوك، نشر العدل يف اآلفاق، و أذيّل بذكر حضرة موالنا وسيدنا سيد امللوك، السالك يف رعيته بأحسن س

حصاة فخاره باالستحقاق، موالنا املؤيد عثمان خان، خلد اهلل دولته على مر األزمان، آمني، ومسيته بـ)در اجلمان 
 .(73)يف دولة موالنا السلطان عثمان( نصره اهلل، آمني"

ف كري عمل ذيالن هلذا املؤلَ فهذا الكتاب هو ذيل لكتاب )فيض املنان يف ذكر دولة آل عثمان( حيث أن الب
 مها: "اللطائف الربانية على املنح الرمحانية" وكتاب " در اجلمان يف دولة موالنا السلطان عثمان".

ويبدو للباحث أن حب البكري للسلطان عثمان، ورغبته بأن يدون كل تفصيلة وجزئية تستجد يف عصره حىت 
فهو قليل  –أي ُدر اجلمان  –وفاته هو ما دفعه لعمل هذه الذيول، وهذا ما نلحظه من حجم هذا الكتاب 

 الورقات غري أنه يضيف فيه تفاصيل على ما سبق له ذكره يف كتب أخرى.

 

 

 

                                                           

ورقة، نسخة مصورة يف معهد  18هـ(، ُدر اجلمان يف دولة موالنا السلطان عثمان، خمطوطة من 1087( ينظر: حممد بن أيب السرور البكري )ت 72 )
 تاريخ(. 478املخطوطات العربية يف القاهرة بالرقم )ف 

 .1( م.ن، ص73 )
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 اللطائف الربانية على المنح الرحمانية: .8

م( أي منذ تويل السلطان عثمان مروراً 1621-1618هـ/1031-1027إن هذا الكتاب يتناول املدة من )
 .(74)مبقتله مث تويل السلطان مصطفى مرة أخرى للسلطة

دولة العثمانية( ة يف اليقول البكري يف مقدمة هذا الكتاب:" .. فإين حني ألفت كتايب املسمى بـ)املنح الرمحاني
وابتدأت فيه بذكر موالنا السلطان عثمان غازي، وختمته بذكر موالنا السلطان مصطفى، وذكرت فيه بكلر 

مبصر، فخطر يل أن أمجع تارخياً أوردت فيه ذكر قضاهتم مبصر، مع زيادات ظهرت بعد تأليف املنح، ( 75)بكيتهم
 حببت أن أذيل عليهما هبذا الذيل، لتميل إليه النفوس أعظم ميل،ومسيته )فيض املنان بذكر دولة آل عثمان(؛ أ

وابتدأت يف هذا النيل بذكر حضرة موالنا وسيدنا، سيد امللوك السالك يف رعيته أحسن سلوك، من نشر العدل يف 
، ناآلفاق وطنت حصا فخره باالستحقاق، موالنا امللك املؤيد عثمان خان خلد اهلل تعاىل دولته على مر الزما

 .(76)آمني"

فهذا الكتاب إذن هو ذيل للمنح الرمحانية ولفيض املنان، حيث أنه ذكر تفاصيل عن الباشوات واحلكام املعينني يف 
مصر زمن السلطان عثمان، وكيف أن السلطان خالف الطريقة اليت جرت من قبل حيث مل يقتل السلطان املخلوع 

 .(77)الرشوة مصطفى األول أو إخوته، باإلضافة إىل وقوفه ضد

إن من مزايا هذا الكتاب أيضًا هو تركيزه على الطاعون الذي انتشر يف مصر زمن جعفر باشا والذي حكم قرابة 
م( فذكر البكري أحوال الناس وتراجم لسري بعض الذين فتك هبم 1618هـ/1028مخسة أشهر ونصف يف العام )

 .(78)ن توفوا بالطاعونالطاعون، حيث كانت لديه إحصائيات وأمساء دقيقة عن الذي

                                                           

تاريخ(  5452ائف الربانية على املنح الرمحانية، خمطوطة يف دار الكتب املصرية بالرقم )هـ(، اللط1087( ينظر: حممد بن أيب السرور البكري )ت 74 )
 .10548تاريخ(، ميكروفيلم رقم  1926ونسخة بالرقم )

: حممد فريد بك رمجع بكلر بك، وهي رتبة عثمانية إدارية وعسكرية رفيعة، كان مينحها السلطان العثماين ملن يريد تعيينهم حكاماً لوالية ما؛ ) ينظ (75 ) 
 (.564م( ص1981 –ه 1401) بريوت، دار النفائس، 1هـ(، تاريخ الدولة العلية العثمانية، حتقيق: إحسان حقي، ط1338)ت 

 ( م.ن، املقدمة.76 )
 أ.95أ، ب؛ م.ن، ورقة 93تاريخ( ورقة  1926( نسخة رقم )77 )
 أ، ب.102(  م.ن، ورقة 78 )
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إن املالحظة اجلديرة بالذكر هي أن هلذا الكتاب نسختان يف دار الكتب املصرية إحداها مرفقة بكتاب )املنح 
 ، كما توجد نسخة جتمعهما سوية باسم )قرة العيون(.(80)، وأخرى مستقلة بعنوان: )اللطائف الربانية((79)الرمحانية(

 ن:نصرة أهل اإليمان بدولة آل عثما .9

 .(81)م( وكما يشري إىل ذلك صراحة1645هـ/1055ألَّف البكري كتابه هذا يف العام )

إن هذا الكتاب يشبه إىل حد كبري )املنح الرمحانية( غري أنه حيوي زيادات وإضافات وتفاصيل جديدة، ومقاصد 
ف، أذكر فيه الدولة يمفيدة، مع بعض التهذيب والرتتيب، فيقول البكري:" وبعد فهذا أمنوذج لطيف، وجمموع ظر 

الشريفة العثمانية، وأخذهم للديار املصرية، ورتبته على مقاصد، سائاًل من الكرمي املاجد أن يدمي دولتهم لألبد، 
 .(82)جباه الواحد األحد، ومسيته "نصرة أهل اإلميان بدولة آل عثمان"، فاقرأ وباهلل املستعان"

 املختصر، يقول البكري:" قال مؤلفه أبو عبد اهلل حممد بن أيب وكدليل على أن هذا الكتاب أقرب ملفهوم الذيل
السرور البكري الصديقي، لطف اهلل به يف الدارين، هذا آخر ما أوردنا ذكره من أخبار الدولة العثمانية على سبيل 

 .(83)االختصار"

عثمانيني دون للسالطني ال إن مما مييز هذا الكتاب عن سابقيه هو تركيز مؤلفه على األعمال واملنجزات العسكرية
الرتكيز على أحوال مصر ووالهتا وما جيري فيها من أحداث، حيث تطرق إىل ذكر الفتوحات العثمانية يف بالد 

شعبان  2الشام ومصر وبغداد وجزيرة كريت وكيف عمت األفراح يف مصر بعد استسالم إحدى قالع كريت يف 
 م.1645سبتمرب  23هـ/ 1055

 

                                                           

 .118ص( ينظر: الصباغ، املصدر السابق، 79 )
 ( م.ن.80 )
هـ(، نصرة أهل اإلميان بدولة آل عثمان، خمطوطة يف مكتبة الرباط باململكة املغربية، بالرقم 1087( ينظر: حممد بن أيب السرور البكري )ت 81 )
(D527( ؛ ونسخة مصورة يف معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، بالرقم)مرقمة ترقيماً حديثاً ص 2132 )229تاريخ. 
 .1م.ن، نسخة القاهرة، ص( 82 )
 .12( م.ن، نسخة القاهرة، ص83 )
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 في ذكر والة مصر والقاهرة المعزية:الروضة الزهية  .10

م( 1632-م1626هـ/1042ـ-ه1036جاء هذا الكتاب، والذي مت حتقيقه ونشره، ليغطي املدة من العام )
متناوالً خالله السالطني العثمانيني ووالهتم الذين تناوبوا على حكم مصر وقضاهتم، وشؤون احلياة العامة يف زمنهم 

 .(84)وحنو ذلك

 اصفاً كتابه هذا:" فلما أمتمت تارخيي الكبري املسمى باملنح الرمحانية يف ذكر الدولة العثمانية، خطرويقول البكري و 
يل أن أخلص تارخيًا أذكر فيه ملوك الديار املصرية والقاهرة املعزية، من الطوفان مع ذكر نواب آل عثمان، ورتبته 

 ا، وما قيل يف سبب تسميتها مبصر، وذكر بعضعلى مقدمة ونتيجة وخامتة، فاملقدمة يف ذكر مصر وأول أمره
: يف ذكر ملوك مصر، أعين قبل الطوفان ويف اجلاهلية (85)فضائلها من الكتاب العزيز والسنة الشريفة، والنتيجة

واإلسالم، مث خلفاؤها ونواهبا وملوكها ونواهبم إىل سنة ثالث ومخسني وألف، وأما اخلامتة ففي بعض خصوصيات 
 .(86)وعجائبها، ومسيته:" الروضة الزهية يف ذكر والة مصر والقاهرة املعزية" مصر ومتنزهاهتا

من خالل هذا النص يبني لنا البكري منهجيته ودوافع تأليفه للكتاب واسم الكتاب الصريح؛ والذي يزيل اللبس 
عزية"؛ وهذا اخلطأ مرده ملالذي وقع فيه بعض الباحثني بأن مسوا الكتاب بـ"النزهة البهية يف ذكر والة مصر والقاهرة ا

، وهو ما (87)ما ُكتب على غالف املخطوط:" تاريخ ملوك مصر، النزهة الزهية يف ذكر والة مصر والقاهرة املعزية"
يبدو واضحًا بأنه ليس من عمل املؤلف؛ ألن خط هذا العنوان خيتلف عن اخلط الذي كتب به أصل املخطوط،  

 والصحيح لكتابه وكما ذكرنا.كما أن املؤلف بني االسم الصريح 

تضمن الكتاب معاين مجيلة مجعت بني التاريخ واآلثار واإلرشاد السياحي وغريها من اللطائف؛ حيث يتكلم عن 
 تاريخ السالطني العثمانيني ووالهتم وتاريخ مصر والقاهرة حتديداً، كما يشري إىل األهرامات واآلثار املصرية الشهرية، 

 

                                                           

 ( ينظر: البكري، النزهة الزهية، وهذا العنوان غري صحيح وكما سنشري الحقاً والصحيح كما ذكرناه .84 )
 ( النتيجة: هي منت الكتاب.85 )
القاهرة املعزية، خمطوطة يف دار الكتب املصرية بالقاهرة بالرقم هـ(، الروضة الزهية يف ذكر والة مصر و 1087( ينظر: حممد بن أيب السرور البكري )ت 86 )
 .تاريخ( وتوجد نسخة أخرى يف مكتبة   مانشسرت يف إجنلرتا وأخرى يف مكتبة املتحف الربيطاين 5517تاريخ وحتت رقم آخر ) 2226)
 ( ينظر: نسخة دار الكتب املصرية.87 )
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وأمسائها، والفواكه والنباتات، واملناخ واألجواء املصرية اجلميلة، وامللبوسات ومجاهلا، واألطعمة ومذاقها وأنواع الزهور 
لح

ُ
 .(88)وغريها من النوادر وامل

م( من ترتيبات وتنظيمه للمقاطعات، 1525هـ/932كما تطرق البكري إىل ذكر ما قام به إبراهيم باشا يف العام )
 .(89)مصر" والذي أثىن عليه البكري حيث وضع مشروع قانون "نامة

 كما ترجم البكري للعديد من أفراد أسرته الذين تولو مناصب وقاموا مبنجزات ملصر.

 التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية: .11

أراد ، وقد (91)امساً آخر، وهو )الفتوحات العثمانية للديار املصرية( (90)وحيمل هذا الكتاب الذي ال يزال خمطوطاً 
البكري له أن يكون خمتصراً، وله ميزة خاصة عما سبقه من مؤلفات، حيث يقول: " .. فهذه أوراق ظريفة، مجعت 

 فيها لطائف منيفة يف ذكر الدولة العثمانية ومتلكها هلذه األقطار املصرية، ورتبته على ثالثة فروع:

 م بايزيد خان ملصر.يف ذكر فتح موالنا السلطان سليم خان ابن املرحو  الفرع األول:

ني يف ذكر والهتا من البكلربكية من حني فتحها يف سنة ثالثة وعشرين وتسعمائة إىل سنة مثاين وثالث الفرع الثاني:
 وألف.

يف ذكر مجيع قضاهتا من حني الفتح املذكور إىل هذا التاريخ، ومسيته )التحفة البهية يف متلك آل  الفرع الثالث:
 .(92)عثمان الديار املصرية(

 

 

                                                           

 ب.104-أ 69( م.ن، الورقات من 88 )
 ( م.ن.89 )
هـ(، التحفة البهية يف متلك آل عثمان الديار املصرية، خمطوطة يف مكتبة فيينا الوطنية بالنمسا، بالرقم 1087( ينظر: حممد بن أيب السرور البكري )ت 90 )
(MS.   A.F 283.) 
 ب. 20( ينظر: البكري، الكواكب السائرة، ورقة 91 )
 ( ينظر: مقدمة كتاب التحفة البهية.92 )
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إن الذي ميكن أن نلحظه إن هذا الكتاب هو تتمة ملا ذكره البكري يف كتابه )املنح الرمحانية( حيث يستقر هذا 
 .(93)م1633هـ/1042الكتاب حىت والية خليل باشا الذي ُعزل عام 

ه( يف  930إن من أبرز ما مييز هذا املخطوط هو اعتماد البكري يف مواضع كثرية على ما ذكرها ابن إياس )ت 
كتابه بدائع الزهور يف وقائع الدهور، هذا فضاًل عن اقتباسه من مؤلفاته السابقة اليت أشرنا إليها وحتديدًا )نصرة 

 أهل اإلميان( و )عيون األخبار(.

 :(94)الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة .12

كما أسلفنا، وجاء خمتصراً م، والذي حققه عبد الرزاق العيسى  1644هـ/1054مت تأليف هذا الكتاب عام 
ملؤلفات سابقة، وجامعاً ملعلومات سبق إيرادها بشكل أو بآخر يف مؤلفات أخرى، وقد أراد البكري من خالله أن 

، حيث يقول يف مقدمته:" هذا الكتاب اقتطعت فيه  (95)يقدم نبذة عن بعض املعلومات فأمساه )التاريخ الصغري(
 .(96)أزاهر توارخيي اليت ألفتها"

إن أبرز ما مييز هذا الكتاب أنه يؤرخ للقضاء يف مصر من جوانب عدة حيث يتكلم عن كيفية إلغاء العثمانيني 
م(، وأهنم كانوا يأتون 1522هـ/929ملنصب القضاة األربعة وجعلوا بداًل منه منصب قاضي العسكر منذ العام )

 .(97)ت نادرةمن إسطنبول إىل مصر، وال يتدخل الباشا يف تعيينهم إال يف حاال

لقد متكن البكري يف هذا الكتاب من وضع حتديد زمين دقيق ملدة تويل كل قاٍض ابتداًء من تاريخ قدومه ملصر 
 وتوليه املنصب وحىت عزله أو وفاته.

 

                                                           

 .134املصدر السابق، ص( الصباغ، 93 )
 تاريخ(. 271تاريخ( وهلا صورة يف معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، بالرقم ) 2544( توجد له نسخة يف املكتبة التيمورية بالقاهرة، بالرقم )94 )
 2544بة التيمورية بالقاهرة، بالرقم )هـ(، الروضة املأنوسة يف أخبار مصر احملروسة، خمطوطة باملكت1087( ينظر حممد بن أيب السرور البكري )ت 95 )

 تاريخ( املقدمة.
 ( م.ن.96 )
 أ.49( م.ن، ورقة 97 )
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 قطف األزهار من الخطط واآلثار: .13

ار بذكر )املواعظ واالعتبوهو من أفضل وأمجل االختصارات يف جمال كتب اخلطط واآلثار؛ ذلك أنه اختصار لكتاب 
ه( ، ويشري البكري يف مقدمته إىل أنه رأى اإلسهاب واإلطناب والزيادة املوجودة 845اخلطط واآلثار( للمقريزي ) ت

يف كتاب املقريزي الذي حوى معلومات مهمة عن مصر والقاهرة فأراد أن جيعلها يف متناول يد القارئ سهلة بسيطة 
 .(98)مقسمة ومبوبة ومفصلة

ن هذا الكتاب الغري حمقق متكن فيه مؤلفه من إعادة تقسيم كتاب املقريزي إىل أبواب وفصول مرتبةً حسب املوضوعات إ
ومقسمة بشكل يضاهي املنهجية العلمية احلديثة، فعمل على هتذيب الكتاب حبذف التكرار والزيادات والرتكيز على 

 .(99)صلب املعلومة

ع فيها املعلومات القدمية واحلديثة عن مكان أو َمعَلم ما يف موضع واحد؛ لتحقيق كما ميكن أن نلحظ الكيفية اليت مج
 .(100)الفائدة وتكثيف العائد العلمي بداًل من تشتته يف ثنايا كتاب املقريزي

م وحىت العام 641هـ/21كما أنه أبدع يف إيراده بابًا فيه سجاًل منضبطًا عن والة مصر وقضاهتا منذ الفتح عام 
 .(101)م1646هـ/1056

 الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة: .14

يعد هذا الكتاب من أعظم وأدق ما كتب عن مصر حىت زمن البكري، حيث استوعب فيه كافة األوصاف الدقيقة 
 ملصر من اجلوانب املختلفة واملتعددة إذ يذكر األحوال االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية والدينية 

 

                                                           

 457هـ(، قطف األزهار من اخلطط واآلثار، خمطوطة يف دار الكتب املصرية بالقاهرة، بالرقم )1087( ينظر: حممد بن أيب السرور البكري )ت 98 )
 (.45852جغرافية( وميكروفيلم بالرقم )

 .48،66،73،88،91على سبيل املثال الورقات  ( ينظر99 )
هـ( ، املواعظ واالعتبار بذكر 845:تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر املقريزي)ت ؛ وينظر182، 180( ينظر على سبيل املثال الورقات 100 )

 .163، ص2هـ ( ج 1418دار الكتب العلمية،  بريوت، (1اخلطط واآلثار، ط
 .88-66ف األزهار، الورقات ( ينظر: البكري، قط101 )
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واإلدارية وغريها، فضاًل عن شحنة العواطف واملشاعر اجلياشة اليت حيملها جتاه بلده مصر، وكيف أهنا من أعظم 
 .(102)األقاليم اليت يفضل سكناها

 .(103) م1653-م 1645هــ/1063-ه1055إن هذا الكتاب يعد آِخر كتب البكري، حيث امتد تأليفه من 

ومل حيقق حىت اآلن، وقد متت ترمجته إىل اللغة الفرنسية على يد  ،(104)وهلذا الكتاب نسخ متفرقة حول العامل
 املستشرق )سلفسرت دوساي(.

 Le Liver etoiles errantres,que contient I listoire Le I’Egypte et)وجاء عنوانه: 
du Caire.) 

 الخاتمة

هـ (، 1087ابن أيب السرور البكري ) ت تناولنا يف الصفحات السابقة املسرية العلمية ملؤرخ إسالمي بارز أال وهو 
 وتعرفنا إىل شيوخه ومنهجه العلمي ومؤلفاته، ومن خالل البحث توصلنا ملا يلي:

إن شخصية ابن أيب السرور البكري من الشخصيات العلمية البارزة يف جمال كتابة التاريخ اإلسالمي؛ حيث  .1
 ترك لنا جمموعة مهمة من املؤلفات.

انتمائه لعائلة علمية، على يد خنبة من العلماء املصريني يف جماالت الفنون والعلوم  تتلمذ البكري، وحبكم .2
 املتنوعة؛ ما أكسبه ثراءاً معرفياً استثنائياً.

                                                           

هـ(، الكواكب السائرة يف أخبار مصر والقاهرة، خمطوطة بدار الكتب املصرية بالقاهرة، ميكروفيلم 1087( ينظر: حممد بن أيب السرور البكري )ت 102 )
 (.1744رقم )

 .15( م.ن، ورقة رقم 103 )
 ( توجد النسخ يف أماكن عدة، وهي:104 )

 تاريخ(. 2523بالقاهرة، بالرقم )دار الكتب املصرية  -
 تاريخ(. 419/1معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، بالرقم ) -
 (.2112املكتبة التيمورية بالقاهرة، بالرقم ) -
 (.1952مكتبة املتحف الربيطاين يف لندن، بالرقم ) -
 (.MS. Cod.Arab 3,8مكتبة ميونخ يف أملانيا، بالرقم ) -
 (.MS-Arabic 277 (693)بربيطانيا، بالرقم )مكتبة جون ريالندز يف مانشسرت  -
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متكن البكري من أن خيتط لنفسه أسلوبًا خاصًا فيه بعض التفردات املنهجية رغم مشاهبته ملؤرخي عصره يف  .3

 جوانب عدة.
 بعضها مطبوع وأغلبها اليزال خمطوطاً وموزعاً يف أماكن متفرقة من العامل. هناك مؤلفات عدة للبكري .4
للبكري مؤلفات كثرية مفقودة، وبعضها قد تداخلت عناوينها مع غريها؛ مما جيعل من األمهية تقصي هذه  .5

 املؤلفات وتبيان حاهلا.
 المصادر والمراجع:

  :هـ(1087حممد بن أيب السرور )ت  ، البكري
   .MSالبهية يف متلك آل عثمان الديار املصرية، خمطوطة يف مكتبة فيينا الوطنية بالنمسا، بالرقم )التحفة  -

A.F 283.) 
؛ وهلا 655در اجلمان يف دولة موالنا السلطان عثمان، خمطوطة يف معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، رقم  -

 تاريخ(. 478 يف معهد املخطوطات العربية يف القاهرة بالرقم )ف نسخة أخرى
الروضة املأنوسة يف أخبار مصر احملروسة، حتقيق: عبد الرزاق عيسى، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية ،  -

 .تاريخ(  2544خطوطة باملكتبة التيمورية بالقاهرة، بالرقم )امل و .م1997
يف دار وله نسخة ، 1557الروضة الزهية يف ذكر والة مصر والقاهرة املعزية، خمطوط يف دار املصرية، بالرقم  -

 .تاريخ(  5517تاريخ وحتت رقم آخر ) 2226الكتب املصرية بالقاهرة بالرقم )
جغرافية(  457قطف األزهار من اخلطط واآلثار، خمطوطة يف دار الكتب املصرية بالقاهرة، بالرقم ) -

 (. 45852وميكروفيلم بالرقم )
 .م1976ة، يم عبد الرحيم، اجمللة التارخيية املصريكشف الكربة يف رفع الطلبة، حتقيق وتعليق: عبد الرح -
الكواكب السائرة يف أخبار مصر والقاهرة، خمطوطة يف إدارة املكتبات، جامعة الكويت، نسخة مايكروفيلمية  -

 (.1744بدار الكتب املصرية بالقاهرة، ميكروفيلم رقم )وله نسخة . 1578بالرقم 
تاريخ( ونسخة بالرقم  5452خمطوطة يف دار الكتب املصرية بالرقم )اللطائف الربانية على املنح الرمحانية،  -

 .10548تاريخ(، ميكروفيلم رقم  1926)
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، املنح الرمحانية يف الدولة العثمانية وذيله اللطائف الربانية على املنح الرمحانية، حتقيق: ليلى الصباغ، بال.ط )ديب -

 .مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، د.ت( 
 (1169األبصار وجهينة األخبار، خمطوطة يف مكتبة جامعة كامربج  بربيطانيا، حمفوظة حتت الرقم ) نزهة  -
(؛ ونسخة D527نصرة أهل اإلميان بدولة آل عثمان، خمطوطة يف مكتبة الرباط باململكة املغربية، بالرقم ) -

 .تاريخ(  2132مصورة يف معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، بالرقم )
العقد الفريد ملا حوى من الدر النضيد، خمطوطة يف مكتبة اجلامعة األمريكية يف بريوت، بالرقم واسطة  -

Ms.8971/92.Reference Ms.956/596KA,256 Folios. 
 : هـ(681أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد )ت  ،ابن خلكان

 .م( 1994)بريوت، دار صادر، 1ط حتقيق: إحسان عباس، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، -
 : دمهان، حممد أمحد 

 م(. 1990هـ /  1410) بريوت، دار الفكر املعاصر،  1معجم األلفاظ التارخيية يف العصر اململوكي، ط -
  :الزركلي، خري الدين

 .)بريوت، د.ت( 3األعالم، ط -
 :سامل، السيد عبد العزيز

 .م( 1986التاريخ واملؤرخون العرب، بال.ط )القاهرة، دار النهضة العربية،   -
 :هـ(1250حممد بن علي )ت  ،الشوكاين

 .البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع، )بريوت، دار املعرفة، د.ت(   -
 :الصعيدي، عبد املتعال

اجملددون يف اإلسالم من القرن األول إىل الرابع عشر، بال.ط )القاهرة، مكتبة اآلداب للطباعة والنشر والتوزيع   -
 .م( 2006، 
  :هـ(1111حممد أمني بن فضل اهلل )ت  ،احمليب

ء نفحة الرحيانة ورشحة طال خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، بال.ط ) بريوت، دار صادر، د.ت(؛ -
 .م(2005) بريوت، دار صادر، 1احلانة ويف آخره ذيل نفحة الرحيانة، ط
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  :هـ(1338حممد )ت  ،فريد بك

 .م( 1981 – ـه1401) بريوت، دار النفائس، 1تاريخ الدولة العلية العثمانية، حتقيق: إحسان حقي، ط -
 :هـ( 845تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر )ت  ،املقريزي

 هـ (. 1418دار الكتب العلمية،  بريوت، (1املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، ط  -
-P.M.Holt,  : 

Political and Social change in modern Egypt.London:1968. 
 

 

 

 

 

 


