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 املقدمة
الرحيم، الذي انعم علينا بنعمة القرآن  وجعل فيه القول المبين، والصالة والسالم على خاتم الحمدهلل رب العالمين، مبدع الخلق الرحمن   

ا هذا  االنبياء ورسل هللا اجمعين.إن دراسة حياة الشيوخ واألئمة والعلماء تأتي من عالمات شرف االنسان في دراسة الدين فلوالهم لم يصل الين
والقراءات    بوية المطهرة ، فمنهم من اشتغل في تفسير القرآن ودراسة علومه من العقائد واالحكام والقصص العلم الزاخر في دراسة القرآن والسنة الن

تقدم   والمحكم والمتشابه ومنهم من درَس في السنة النبوية المطهرة وخاض في العلل واالسانيد والرجال واشتغل بها روايًة ودرايه .ولعل ذكرما
اختياري لدراسة حياة الشيخ االمام يعقوب بن فناء الخلوتي وهو رغبتي في معرفة حياة هذا الرجل وما كتب عنه رجال  يعتبر من اهم اسباب  

عصره او من جاء بعدهم ، وكانت خطتي في البحث توزيعه على ثالث مباحث المبحث االول: الحياة الشخصية للشيخ يعقوب بن مصطفى  
 الخلوتي 

 ويتكون من اربعة مطالب
 لمبحث الثاني : يتناول الحياة العلمية للشيخ يعقوب بن مصطفى الخلوتي  اما ا

 ويتكون من اربعة مطالب 
 اما المبحث الثالث : يتناول دراسة سورة يوسف في تفسيره نتيجة التفاسير 

 وف االبجدية. بدون مطالب مع ذكر خاتمة توضح فيها اهم النتائج التي جاءت من البحث ثم ذكر المراجع والمصادر حسب الحر 
 املبحث األول

 املطلب األول: امسه ونسبه ، ولقبه:
: هو يعقوب)عفوي( بن شييخ )فنائي( مصيطفى ااماسيي، ثم األسيكداري انسيتانبولي العثماني الحنفي الصيوفي الخلوتي الشياعر  اسمه      •

  (1)المتخلص بعفوي.
 : لقب السيخ يعقوب بالقب عديدة منها:  لقب  •
  (2)عفوي. -1

 . (3)العفري: على طريقة شعراء الفرس والروم  -2
 .  (4)الخلوتي، بالجيم نسبة الى الطريقة الخلوتية  -3

والصيييييواب يعقوب    (6):يعقوب العفري على طريقة شيييييعراء الفرس والروم. (5)الحسيييييينيالمرادي  وقد اختلف في لقبه ، قال أبو الفضيييييل    •
 العفوي : كونه صيييرذ بذلي في أغلب كتبه قال في كتابه والواسيييطة العضمى لحضيييرة النبي المجتبى و : يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني

 . (7)الشيخ يعقوب  عفوي بن الشيخ   )فنائي(مصطفى الخلوتي
 ينتسب الشيخ يعقوب إلى كثير من األنساب وهي:نسب :  •
نسييبة إلى أماسييية مدينة في تركية ااسيييوية  األناضييول ، على نهر يشيييل إرمال  ، مركز لواء يحمل االسييم نفسييه، في والية األماسمم :   -1

  (8)سيواس

  (9)نطينية.نسبة إلى مدينة اسكدار : وهي مدينة تركية تقع على مضيق البسفور مقابل القسطاالسكداري:  -2
نسيبة الى اسيتنبول ، وهي احدا اهم المدن التركية في العهد العثماني والتركي تقع على مضييق البسيفور فتاحها السيلطان  االسمنااولل  :  -3

 .(11)واتخذها عاصمة للدولة العثمانية  (10)العثماني محمد الفاتح 

 . (12)نسبة إلى المذهب الحنفي الحاف :    -4

 . (13)لطريقة الصوفية نسبة إلى االصلف :  -5

  (14): نسبة إلى الطريقة الخلوتيةالخللت  -6
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 املطلب الثاني: أعماله وأقوال العلماء فيه.
 أواًل: أعهال .

 شغل الشيخ يعقوب بن مصطفى الجلوتي عدة مناصب دينية منها:
 أحد الشيوخ  المشاهير بدار السلطنة العالية -1
 الكائنة باسكدار. (15)شيخًا في رواية الشيخ محمود الهدائي   -2
وكان رحمه هللا واعضاً ، حيث  كان يعظ في   جامع الوالدة)يكي جامع( الكائن في اسيييييييييكلة قسيييييييييطنطينية عند باب اربسيييييييييتان  في أيام   -3

  (16)الخميس
 ثانيًا: أقلال العلهاء في :

 . (18): وأحد الشيوخ المشاهير بدار السلطنة العلية العالم العارف الماهر المشهورو (17)قال المرادي  -1

 . (20): وفاضل تركي، متصوف، واعظ، أكثر تصانيفه بالعربيةو (19)قال الزركلي -2
  (22)ومفسر، صوفي، فقيه. توفي بالقسطنطينيةو (21)عمر ضا كحالة -3

 املطلب الثالث: مذهبُه وعقيدتُه
في فروع الفقه هو مذهب انمام  ابي حنيف )رحمه هللا تعالى( ومذهبه العقائدي هو مذهب   الشيييييخ يعقوب بن مصييييطفى الخلوتيكان مذهب 

  (23)أهل السنة والجماعة وهم األشاعرة  المنتمين إلى الشيخ أبي الحسن األشعري )رحمه هللا تعالى( 
منهج أهل التصيوف في السيلوو والعرفان، وقد رهر ذلي في مفلفاته في التفسيير والعقيدة ، وكان  الشييخ يعقوب بمن مصيطفى الخلوتي على  

  (24)وكتب التصوف
: لم يذكر أصيييييييحاب التراجم والطبقات اليوم والشيييييييهر الذي توفي فيه  الشييييييييخ يعقوب بن مصيييييييطفى الخلوتي ، إال أنهم الهطلب الرابع : وفات 

  . (25)هي، من الهجرة النبوية المطهرة 1149ذكروا أنه توفي  ودفن باسكدار في سنة 
 املبحث الثاني احلياة العلمية للشيخ يعقوب بن مصطفى اخللوتي.

 املطلب األول: شيوخه .
والده مصيييطفى فنائي الشيييمنتي انسيييتابولي العثماني الصيييوفي الخلونتي الشييياعر المتخلص بفنائي ،من تصيييانيفه،ترجمة رسيييالة للسييييوطي  -1
  (27)في بيان شرف وفضل جامع قوجه مصطفى باشا بإستانبول (26)
مشيييارو في بعل العلوم، من مشيييايخ الخلوتية،  عثمان بن فتح هللا الشيييمني ، الرومي، الملقب بفضيييلي، والشيييهير ب،ت بازاري، صيييوفي،   -2

 . (29)هي.1102، من تصانيفهو مصباذ القلب في شرذ مفتاذ الغيبو، ومرآة اسرار العرفانو، توفي سنة  (28)توفي بجزيرة قبرس
دائي بإسييييييتانبول، عبد الحي بن صيييييياجلي إبراهيم األدرنه وي ، ثم انسييييييتانبولي العثماني الصييييييوفي الجلوتي الواعظ شيييييييخ زاوية تكية اله -3

 . (30)هي1117المعروف باألدرنه وي ،له تفسير وسورة  الفتحوو وسورة الرحمنو توفي سنة 
 املطلب الثاني : أقرانه.

أحمد بن رجب األسيييييكداري انسيييييتانبولي العثماني الحنفي القاضيييييي المدرس المفرخ المعروف برجب زاده وأيضيييييا بانسيييييتانبولي المتوفى   -1
 ( 31)هي 1142

يصخ مصييطفى االسييتانبولى اصييال وآيدوسييى مولدا حنفى الصَمذصَهب خلوتى الط رليَقة الصَعالم الصييوفى ولد سيينة   -2   هي1063اسييماعيل حقى بن الشيي 

اَئة والف   1137من مصنفاته واسرار الصَحجوَوتوفى ببروسة سنة    (32).سبع َوَثاَلثليَن َومل

 الهطلب الثالث :آثاره العلهية   
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 هو باللغة التركية. (33)ديَوان شعر   ، وهو مطبوع -1

 . (34)وهو مخطوط، خالصة البيان في مذهب النعمان  -2
 . وللشيخ عبد الغني النابلسي (36)و علق به على و لمعات البرل النجدي(35)الحاقات على التجليات ، وهو مخطوط -3

 . (37)وهو مخطوط  طريقتنامه فلي آَداب الخلوتية، -4
 وهو باللغة التركية. (38)وهو مخطوط الواعضين،كنز  -5
 . (40)وهو مخطوط ، (39)المفاتيح شرذ المصابيح -6

َعة النورانية فلي شرذ الهيات الهدائى  -7   (42)وهو مخطوط.، (41)اللمص
 . (43)نتيجة التفاسير فلي  ُسوَرة ُيوُسف فلي ُمَجلد واحد  -8

ي ة االخوان، -9  . (44)وهو مخطوط َهدل
ي ة السالكين، وهو مطبوع -10  . (45)َهدل

 . (46)هدية السالو ،هو باللغة التركية -11
ي ة الوعاظ فلي نهج االتعاظ، وهو مخطوط -12  . (47)َهدل

َتبى، وهو مطبوع -13 َرة الن بلي الصُمجص َمى إلَلى َحضص يَلة الصُعضص   (48)الصَوسل
 واالقتصاديةاملطلب  الرابع: احلالة السياسية واالجتماعية 

 أواًل: الحالة السياسية
م، وقد شهدت هذه الفترة انحطاط الدولة العثمانية وتدهور  1744هي  1149م، وعام  1652هي  1057عاش الخلوتي في الفترة المحصورة بين عام  

العثمانية ف الفترة سبعة ملوو الحياة السياسية، فقد عمت الفوضى وعضم التمرد من قبل الشعب والجيش، وتعاقب على حكم الدولة  ي هذه 
 :(49)وهم

م(، ضعفت الدولة في حكمه، وعمت الفوضى، وتدخل  1648-1640هي( ) 1058-1049إبراهيم األول بن أحمد: تولى السلطة ما بين ) .1
 .(50) الحريم في أمور الحكم، وتعددت المشاكل، وبالرغم من ذلي تمكن من إحراز نصر عضيم في أوربا

م(، وفي حكمه توالت الفتن، كثرة الرشوة، وضعفت  1687- 1648هي( )1099-1058إبراهيم: تولى الخالفة ما بين )محمد الرابع بن   .2
 . (51) الدولة حتى خسرت بعل المدن من ملكها

م(، كان عابدًا، زاهدًا في الحكم، يحضر  1691-1687هي( )1102-1099سليمان الثاني بن إبراهيم: حيث تولى أمر الحكم ما بين ) .3
 . (52) لس العلممجا

 . (53)م(، في مدة حكمه اختل ت أمور الدولة داخليًا وخارجياً 1695-1691هي( )1106-1102أحمد الثاني بن إبراهيم: تسلم الحكم ما بين )  .4
م(، قاد بنفسه الجيوش وحارب وغزا حتى خلع  1703-1695هي( )1115- 1106مصطفى الثاني بن محمد الرابع: تسلم الحكم ما بين )  .5

 .(54)الحكمعن 
 .(55)م(، وفي عهده فتحت أول مطبعة باللغة التركية 1730-1703هي( )1142-1115أحمد الثالث بن محمد الرابع: تولى الحكم ما بين ) .6
 .(56) م(، وقد سماه مفتي استنبول بشيخ االسالم1754-1730هي( )1168-1142محمود األول بن مصطفى الثاني: تولى الحكم ما بين ) .7

 الحالنين االجنهاعية واالقنصاديةثانيًا:  
اتهم  ان الحالة السياسية المتدهورة أثرت بشكل واضح على الحالة االجتماعية واالقتصادية، فقد اعتمد السكان المحليون على أنفسهم وعلى نقاب

االقتصادية، فقد انهارت قيمة النقد  للدفاع عن مصالحهم وكان للعلماء دور بارز في الدفاع عن حقول الناس ورفع المضالم عنهم. أما الحالة  
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طية نتيجة ثورات الجيش، وهناو عوامل أدت الى زيادة االزمة االقتصادية كالقحط والطاعون وغالء الحبوب في بالد الشام ولم تستطع الدولة تغ
 .(57)النقص في كميات القمح، وكان جشع التجار وأصحاب األفران مسفواًل عن تفاقم هذه األزمة

 الحالة العلهية  ثالثًا:
العربية البالد  من  النادرة  الكتب  من  والكثير  المهرة  والصنتاع  العلماء  خيرة  نقلت  قد  األول  سليم  السلطان  عهد  في  العثمانية  الدولة  إلى    إن 

 .(58) القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية مما أدا إلى ركود فكري وعلمي
ن لألزهر الصييييدارة بها في مصيييير، وفي بالد الشييييام كان التعليم أقل مركزية، وأهم المراكز العلمية ، فقد كا(59)أما المراكز العلمية لهذا العصيييير

 .(60)كانت في دمشق وحلب
 )سورة يوسف( الثالث: دراسةاملبحث 

 املطلب األول: التعريف بالكتاب

 أواًل: تلثيق اسم الهخطلط ونسبن  للهؤل ِّف.
نتيجة التفاسير النه استقى مادته العلمية في تفسيره من اغلب التفاسير لهذه السورة المباركة كما تفسير سورة يوسف او  اسم الخطلط:   -1

 صرذ به في نهاية تفسيره . 
في  مقدمته تفسيره،  سبب تأليفه لسورة يوسف بقولهولما كانت     -رحمه هللا    –:صرتلذ الشيخ يعقوب مصطفى الخلوتي    سبب النأليف   -2

احسن القصص  ومنطوية على اعضم الحصص ، اردت ان اجع ما فيها من اقوال المفسرين من  الثقات مع انشارة سورة يوسف مشتملة على  
 . (61)الى الحصص والنكات و

 ثانيًا: تلثيق نسبة الهخطلط للهؤلف .
وتحريره بفضل هللا وحسن تيسيره  لقد صرذ المفلف في نهاية المخطوط بنسبة المخطوط له بقولهو قد وقع الفراغ من تاليف هذا التفسير   -1

 . (62) على يد مفلفه الفقير الحقير اضعف العباد الشيخ يعقوب بن الشيخ مصطفى الخلوتي
  كما نسبها إليه أغلب من ترجم له، ومنهم: -2
 . (63)في كتابه وسلي الدرر في أعيان القرن الثاني عشرو -رحمه هللا -وأبو الفضل  -1
  (64)كتابهو عثمانلي مفلفرليوبروسلي محمد طاهر في  -2
 . (65)في كتابه واألعالمو  -رحمه هللا-الزركلي -3
 .  (66)عمر رضا كحالة في  كتابهومعجم المفلفينو -4
  (67) ففاد سركين في كتابه ومعجم المطبوعات العربية والمعربةو .  -5

  (68) عادل نوهيل في كتابه ومعجم المفسرينو -6
 وطريقة الهؤل ِّف في  ثالثا: النعريف بالهخطلط  

 النعريف بالهخطلط: 
ُتعد سورة يوسف من أكثر السور التي انفرد بتفسيرها المفسرون لما تشتمله من احداث وقصص تاريخيه في تتحدث عن قصة نبي هللا يوسف  

 عليه السالم وما واجهه من رروف عصيبة على مدار أيام حياته.
 طريقة الهؤل ِّف ف  النفسير:

 دراسة سورة يوسف)نتيجة التفاسير( وتخريج المسائل العلمية تعر فُت على منهجية المفلتلف والتي سأبينها في النقاط ااتية:من خالل 
 عرتف الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى توضيح وبيان.  .1
 أبدا اهتماًما  ببيان الوجوه النحوية، والبالغية، والبيانية، وأكثر من إيرادها .  .2
 . يستشهد باايات القرآنية، فإن ه يستشهد بجزء من ااية ولم يستشهد ب،ية كاملة إال قليالً حينما  .3
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كان يستدل باألحاديث النبوية مشيرًا إلى مصدرها أحيانًا، وأحيانًا أخرا لم يشر إلى مصدرها، فيورد الحديث في موضع االستشهاد به   .4
ذي يستدل به مخالفوه للرد عليهم فينقل أحيانًا أقوال علماء الجرذ والتعديل من توثيق أو على مسألة ما، ويتعرض أحيانًا إلى سند الحديث ال

عيف أو غير ذلي، في رجال سند الحديث  . تضت
 قل ل من التعريف باألعالم الذين ذكرهم في الحاشية، وعند ذكر األعالم يذكر لقبه، وفي بعل األحيان يذكر اسمه مع لقبه.  .5
 .   عرية لتقوية حجته في مناقشاته، وغالًبا الينسب الشاهد الى قائلهيستشهد بالشواهد الش .6
 أكثر من بيان ااراء ومناقشتها، بعد بيان ضعفها والرد عليها.  .7

 رابعا: ماهج الهؤلف ف  النفسير.
االستدالل وشكله، واقتباس النصوص  الشيخ  يعقوب  بن مصطفى الجلوتي  كانت له منهجية في شتى جوانب شرحه، فله منهجية في أصل  

ًا  وإحالة القارئ على المصادر وله اسلوبه في الترجيح والتضعيف والتحليل اللفضي والمعنوي من تعرف وتقسيم وغير ذلي وكان رحمه هللا متزن
 من خالل الشرذ.   وسيضهر ذلي جلياً  .في نقل افكاره من حيز التصور واألعداد الفكري الى حيز التنفيذ والتنجيز على الورل 

  نلع الشرح واألسللب الهنبع ف  كناب  •
وحامدًا  Kابتدأ الشيخ  يعقوب بن مصطفى الجلوتي  تحريره بمقدمة قصيره أورد فيها سبب اختياره لسورة يوسف  مفتتحًا باسم هللا تعالى  -1

 له ومصليًا، على رسوله صلى هللا عليه وسلم ومترضيًا على الصحابة  هداة الملة والدين . 
طرذ باسم السورة اذ قالوسورة يوسف مكي، وهي مائة واحد عشر آية وألف وسبعمائة وسبع وسبعون كلمة،وسبعة آالف ومائة واثان  -2

 وستون حرفًاو
 بقرائتها وحفضها.  ذكرا حديثًا في فضل سورة يوسف والترغيب -3
 أورد الشيخ سبب نزول االية اال انه لم يصرذ بذكر السند او الكتاب الذي أورد سبب النزول منه.  -4
 عند شروعه بالتفسير أورد بعل االقوال الخاصة بالحروف المقطعة في اوئل السور.  -5
   (69))فالتزكوا أنفسكم(يفسر القران بالقران كقولهوان تزكية النفس منهي عنها كما قال تعالى  -6
 أورد الشيخ نكات وحصص وعبر في نهاية تفسير كل اية واحيانا كل مفردة. -7
غالبا ما يورد سبب النزول لكل ايه كقوله في سبب نزول قوله تعالى )يابني التقصص رؤياو على اخوتي( عن جابر بن عبد هللا رضي   -8

 0 (70) ال يامحمد اخبرني عن أسماء الكواكب التي سجدت ليوسف..........هللا عنه ان يهوديا اتى النبي صلى هللا عليه وسلم فق
، كقوله : قال  اكثر من الروايات انسرائيلية في تفسير من دون تثبت وفي بعل األحيان ال يصرذ بالراوي او الكتاب الذي اقتبس منه -9

  (71) االحبار  انه قال الن ابكي.وهب باعه مالي بعد مالي بعد ماعرضه في بيع من يريد ، وكقوله: روي عن كعب 
 اكثر الشيخ من ذكر صيغ التمريل مثل قيل وحكي وقالوا وغيرها من الصيغ .  -10
 أحيانا يستشهد باالشعار العربية اال انه الينسبها الى قائلها ،كقوله:  -11

   (72)يامن يجيب المضطر في الضلم     ياكاشف الضر والبلوا مع السقم

  (74) وقوله وروي عن بعل الحكماءو (73)بلغوا مصر تفرقواوكقولهوروي انهم لما 
 يستشهد ببعل االشعار باللغة العثمانية كقوله -12

   (75)حيف باستدكة عمر انساني           جوبها يم نجواب وخورة كردر
 خامسا: الهصادر الن  اعنهد عليها الهؤلف

اعتمد الشيخ مصطفى الخلوتي في تأليفه على مجموعة من المصادر في مختلف العلوم، فاعتمد على مصادر من التفسير، وعلوم القرآن،  
د هذه المصادر قد ارتقى بالكتاب إلى مرتبة متقدمة من األهمية.   والحديث وعلومه، وعلوم العربية، وغيرها، وتعدت

 اواًل: النفاسير.
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كثيرا ما ينقل الشيخ يعقوب من تفسير أبو منصور كقوله: قال االمام األجل أبو تفسير أول ماصلر الهاتريدي )تأويالت اهل الساة(:    -1
 منصور الماتريدي لم يستعن يوسف بغير هللا انما استعمل األسباب كاستعمال العبد في معاشه. 

ه وقد نقل من في اكثر من موضع كقوله: قال االمام القشيري قدس هللا سره و وكان شديد الثائر بتفسير القشيري )لطائف اإلشارات (   -2

  (76) كانت زليخا اتم حاال من يوسفو
. اعتمد الشيخ يعقوب في ايراده للقصص القرآنية بشكل كامل هم()النيسير ف  النفسير(537تفسير نجم الدين او  حفص الاسف  )ت -3

   (77)في خاتمة تفسيره بقوله: وكلما يتعلق بالقصص فهو من التيسير وقما صرذ باسمهعلى كتاب التيسير في التفسير وصرذ بذلي 
ينقل الشيخ يعقوب من تفسير النسفي في عدة مواضع منها قوله: ان االستعانة بالمعاملة تفسير الاسف  )مدارك النازيل وحقائق النأويل(   -4

 .(78)أفضل منها بالخلوة
كما انه يوثق من تفسير الرازي كقوله :ان العصمة انما تعبر وقت النبوة ال قبلها كذا   تفسير الرازي )مفاتيح الغيب أو النفسير الكبير(  -5

 .   (79)ذكر االمام الرازي 
 ابتالهم بالذنوب لينفرد  ينقل الشيخ يعقوب من تفسير البغوي كقوله:قل محي السنة في المعالم ووقيل ان هللاتفسير البغلي )معالم النازيل(   -6

  (80) بالطهارة والعزة
ى َعَلى تْفسيرِّ الَبيَضاوي(.  -7 ى وكَِّفايُة الرَّاضِّ َاايُة الَقاضِّ َهابِّ َعَلى تْفسيرِّ الَبيَضاوِّي) عِّ يُة الش ِّ كما ينقل من بعل الحواشي ومنها  َحاشِّ

  (81)حاشية الخفاجي كقوله: ان الملي عاتب يوسف وكان ذلي غاية له 
،يورد الشيخ بعل النصوص من تفسير القرطبي لكنه في الغالب اليصرذ به .كقوله:قال الحسن  لقرطب ) الجامع الحكام القران  تفسير ا -8

  (82)لم يبعث هللا نبيا من اهل البادية قط.
ثم  سجدوا هلل    الروايات كقوله:ولم يصرذ بذلي اال في نهاية تفسيره وكان يقتبس منه بعل  تفسير اون عادل)اللباب ف  عللم الكناب(   -9

   (83)شكرًا لنعمة وجدانه.

  ( 84)هم() غرائب القرآن ورغائب الفرقان(850تفسير الايساولري ،نظام الدين الحسن ون محهد ون حسين القه  الايساولري )الهنلفى:   -10
 ثالثًا: كنب الحديث الشريف. 

استشهد الشيخ يعقوب بعدد من االحاديث الشريفة من صحيح االمام البخاري ومسلم وقد صرذ بذلي في صحيح االمام البخاري ومسلم .   -1
  (85) عدة مواضع منها حديث))انا عند رن عبدي((.

وقد صرذ هم(،  801: مبارق األزهار ف  شرح مشارق األنلار عبد اللطيف ون عبد العزيز ون أمين الدين ون ملك الهنلفى ساة ) -2
   (86) بذلي كقوله: فعلى العبد يحسن رنه باهلل تعالى السيما وقت احتضاري.

وقد  هم(،  544ول الفضل )الهنلفى:  الشفا ونعريف حقلق الهصطفى، عياض ون ملسى ون عياض ون عهرون اليحصب  السبن ، أ   -3

   (87) صرذ بذلي كقوله: في لفظ الضن إشارة الى ان رجاء المغفرة يجب ان يكون عند االستغفار
 ثالثًا: الكنب األخرى.

 صرذ الشيخ يعقوب بانه قد استقى مادته العلمية من بعل الكتب الخاصة باللغة والسيرة والتصوف  أهمها :
وقد صرذ بذلي في عدة مواضع  هم(  393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أول نصر إسهاعيل ون حهاد الجلهري الفاراو  )الهنلفى:   -1

 . (88)منها قوله : قال في الصحاذ وهي ما بين ثماني عشرة سنة الى ثالثين
لنقل من هذا الكتاب ومنها قوله: ان من كملت حالته  أبو الحسن محمد بن يحيى البشاعري ،وقد اكثر الشيخ يعقوب اعصهة األنبياء ،   -2

  (89) وصفت سريرته الحت له معرفة اقدار االستار.
 اخلامتة:
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 بعد هذه الرحلة الممتعة مع حياة الشيخ يعقوب بن مصطفى الخلوتي توصلت الى جملة من النتائج وهي :  
 الذين عرفنا من خاللهم ما كتبوا به من علوم في تفسير القرآن الكريم.  ان المكتبة االسالمية تحتاج الى البحث في حياة الشيوخ والعلماء -1
 تعرفُت على الحياة التفصيلية للشيخ يعقوب بن مصطفى الخلوتي.  -2
 تعرفُت على الشيوخ الذين تعلم وأخذ العلم على يديهم . -3
 الهجري.عرفُت طريقة التفسير الذي اعتمده الرجال التفسير في القرن الثاني عشر  -4
 تعرفُت على اسلوبه ومنهجه في التفسير من خالل كتابه نتيجة التفاسير في تفسير سورة يوسف )عليه السالم(.  -5

 : النلصيات
 ا الجميع  اوصي الباحثين من العلماء وطلبة العلم ان يهتموا بإرهار العلماء وتحقيق نتاجاتهم وابرازاها الى المكتبات العلمية ليتناولها ويقرأه 

 صادر ) املراجع(:امل
هي(  دار العلم للماليين الطبعة: الخامسة 1396األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:   -1

 م.   2002أيار / مايو   -عشر 
 م. 2004بيروت ، االقمار المشرقة ألهل الطريقة والحقيقة ، عبد السالم العمراني الخالدي ، دار الكتب العلمية ،  -2
 هي. 1424،  1، ط1407التعريفات الفقهية ، محمد عميم االحسان المجددي البركتي ،تهي -3
جزيرة كبيرة تقع شمالي شرقي البحر المتوسط، أمام خليج انسكندرون كبيرة القطر مقدارها ستة عشر يومًا، وبها قرا ومزارع وجبال    -4

المعطار في خبر   الروض  البلدان،  األقطار. معجم  إلى سائر  به منها  إليها، ويتجهز  المنسوب  الزاج  وأشجار وزروع ومواش، وبها معدن 
 . 453األقطار،

حد أبرز أعالم دمشق، واحد من المفرخين المسلمين الذين وضعوا مفلفات عديدة ساهمت في توثيق وثبت العديد من جوانب التاريخ    -5
انسالمو انسالمي. وكان آخر المناصب التي تسلمها مدير إدارة المكتبة الضاهرية ، من مفلفاتهو معجم المفلفينو وو األدب العربي في الجاهلية و 

هي، دار ابن    1422هي(  محمد خير رمضان يوسف، الطبعة : الثانية،    1415  -   1396هي . تتمة األعالم للزركلي ]وفيات )1408ة  توفي سن
 حزم، بيروت.

هي( على يد سيدنا أبي عبيدة عامر بن الجراذ صلًحا، 15حلب: مدينة عضيمة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة التربة ، فتحت)سنة  -6
، وتعد أكبر مدينة في سوريا من حيث عدد  2كم355ة في جمهورية سوريا، وتقع في الشمال الغربي لها، تبعد عن دمشق  وهي اان مدين

 . 183السكان. ينضر: معجم البلدان وآثار البالد وأخبار العباد:  
قهية، محمد عميم انحسان المجددي الحنيفي  او الحنفي هو التابُع لمذهَب انمام أبي حنيفة رحمه هللا تعالى. ينضر: التعريفات الف   -7

 م . 2003  -هي 1424م( الطبعة: األولى، 1986  -هي  1407البركتي، دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 
رلكلي، ولد سنة     -8 في بيروت ، كاتب ومفرخ وشاعر سوري  من اهم   1893خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزتل
ه.خير الدين الزركلي ،المفرخ االديب الشاعر صاحب كتاب االعالم ،احمد العالونة ، دار القلم ،دمشق 1396صانيفه واالعالمو توفي سنة ت
 . 3م.ص 2002،
 سلي الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، أبو الفضل الحسيني المرادي، معجم المطبوعات العربية والمعربة .   -9

 هي. 1408،  3هي، دار النشر االسالمية ط1206قرن الثاني عشرو، ابو الفضل الحسيني المرادي  ت سلي الدرر في أعيان ال -10
هي( دار  1206سلي الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل )ت:     -11

 م .   1988 - هي  1408،  3البشائر انسالمية، دار ابن حزم،ط
هي ، تحقيق محمود االرناؤوط ،  1089شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، عبدالحي بن احمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي ، ت -12

 هي .  1406، 1دار بن كثير، بيروت ، ط
 عثمانلي مفلفري ،هدية العارفين .     -13
 هي . 1333عثمانلي مفلفلري ، بروس لي محمد طاهر،مطبعة عامرة ، استنبول   -14
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األئمة ع   -15 من  كان  األشاعرة.  مذهب  مفسس  األشعري:  موسى  أبي  أبي  الصح  نسل  من  الحسن،  أبو  إسحال،  بن  إسماعيل  بن  لي 
مئة  المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخالفهم. وتوفي ببغداد. قيل: بلغت مصنفاته ثالث

 يق و و و الرد على المجسمة و و و مقاالت انسالميينو،كتاب، منها و إمامة الصدت 
 كتاب إلهيات عزيز محمود هدائي ، وهو باللغة التركية.معجم التاريخ .   -16
ُمود افندي، لعبد الغني النابلسي.   -17 ل النجدي شرذ تجليات َمحص  لمعات الصَبرص
 ( . 11183الخلوتي ،مكتبة قيون اوغلي ،رقم الخزن )  اللمعة النورانية في شرذ كلمات )إلهيات( الهدائية ،يعقوب بن مصطفى   -18
ينلي ة وفاتحها   -19 َطنصطل الصُقسص وم َوَصاحب  ين ملي الرت الدت لصَطان محيي  َبعين ُمَحم د بن ُمَراد بن ُمَحم د بن بايزيد بن ُعثصَمان، السُّ َرص . ولد بعد األص

اَئة. َوولي السلطنة بعد موت َأبليه سنة خمس َوخمس اَئة. نضم العقيان في أعيان األعيان، عبد الرحمن  َوَثَمانمل تت َوَثَمانليَن َوَثَمانمل ين. َوَمات سنة سل
 . 1/173بيروت، –هي(المحقق: فيليب حتي، المكتبة العلمية 911بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: 

فتي الشام، ونقيب أشرافها. بخاريت األصل. ولد ونشأ محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل: المفرخ، م   -20
ما أوجب رحلته إلى حلب، فتوفي بها. أشهر  1205ووقع في سنة   1200هي ونقابة األشراف سنة  1192في دمشق. وولي فتيا الحنفية سنة 

 كتبه  و سلي الدرر في أعيان القرن الثاني عشرو 
الرومي القسطنطيني الهدائي األسكداري: واعظ رومي حنفي من مشايخ الخلوتية له  محمود أو عزيز محمود بن فضل هللا بن محمود     -21

هي.   1038تصانيف بالعربية والتركية. تنسب اليه زاوية الخلوتية في أسكدار، من كتبه وخالصة األخبار في أحوال النبي المختارو توفي سنة،
 ، ست عشرة وخمسمائة.516فعي.المتوف ى: سنة مصابيح السنة لإلمام: حسين بن مسعود الفراء، البيغوي، الشا

هي ، مطبعة المعاهد 1346مختصر فتح رب االرباب بما اهمل في لب اللباب ، عباس بن محمد بن احمد بن السيد رضوان الشافعي ،ت -22
 م. 1926، مصر، 

 هي.  516مصابيح السنة ، حسين بن مسعود البراء البغوي الشافعي، ت -23
هي ، تحقيق المهدي عيد الرواضية،  984المطالعة البدرية في المنازل الرومية ،محمد بن محمد بن محمد العزي العامري الدمشقي ،ت -24

 دار السويدي للنشر ، ابو ضبي . 
م ، ترجمة وتحقيق عصام محمد الشحادات ، دار  1871قنصل روسيا في ازمير ،ت المعجم الجغرافي لإلمبراطورية العثمانية ،موستراس -25

 م.   2002،  1بن حازم ، بيروت ،ط
 معجم المطبوعات العربية والمعربة،.   -26
 معجم المفسرين .   -27
لنشر، بيروت معجم المفسرين »من صدر انسالم وحتى العصر الحاضر« عادل نويهل ، مفسسة نويهل الثقافية للتأليف والترجمة وا  -28

 هي .   1409:   3لبنان ،ط –
 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.  -معجم المفلفين ،عمر رضا كحالة،  مكتبة المثنى  -29
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير وانقراء والنحو واللغة »من دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم« جمع : وليد بن أحمد الحسين   -30

 هي.  1424، 1بريطانيا ،ط –ياد  القيسي، مصطفى الحبيب، بشير القيسي، عماد بن محمد البغدادي ، مجلة الحكمة، مانشستر الزبيري، إ
 هي ، مكتبة احمد باشا .1149نتيجة التفاسير ، الشيخ يعقوب بن شيخ فنائي  مصطفى الخلوتي ،ت    -31
، تحقيق في ليب حتي ، المكتبة العلمية ،    911الدين السيوطي ،تنضم العقبان في اعيان االعيان ، عبدالرحمن بن ابي بكر جالل   -32

 بيروت. 
هي( ، طبع 1399هدية العارفين أسماء المفلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )المتوفى:   -33

 لبنان. –باألوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت  أعادت طبعه1951بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 
/  48، ل 1798الواسط العضمى لحضرت ، يعقوب بن مصطفى الخلوتي ،كتاب مخطوط ، اسطنبول ، مكتبة اسعد افندي ، رقم الحفظ  -34
 و.
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ن خلكان البرمكي انربلي )ت: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر اب  -35
 م. 1900بيروت، –هي(تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 681

 اهلوامش
 

األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن ؛    2/202هي ،  1333عثمانلي مفلفلري ، بروس لي محمد طاهر،مطبعة عامرة ، استنبول  (  1)
؛ معجم 202/ 8،م  2002أيار / مايو    -هي(  دار العلم للماليين الطبعة: الخامسة عشر  1396)المتوفى:  علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  

؛ معجم المفسرين »من صدر انسالم وحتى 13/252بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت،  -المفلفين عمر رضا كحالة،  مكتبة المثنى  
يصخ حسن خالد ، مفسسة نويهل الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت العصر الحاضر« عادل نويهل قدم له: ُمفتي الجمهو  رية اللبنانية الش 

؛ هدية العارفين أسماء المفلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير 2/741م،   1988  -هي    1409لبنان ،الطبعة: الثالثة،    –
أعادت طبعه باألوفست:  1951بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول  هي( ، طبع  1399سليم الباباني البغدادي )المتوفى:  
بيروت   العربي  التراث  إحياء  إلى  2/547لبنان    –دار  األول  القرن  واللغة »من  التفسير وانقراء والنحو  أئمة  تراجم  في  الميسرة  الموسوعة  ؛ 

وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى بن    المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم« جمع
  2003  - هي    1424بريطانيا الطبعة: األولى،    –قحطان الحبيب، بشير بن جواد القيسي، عماد بن محمد البغدادي ، مجلة الحكمة، مانشستر  

 . 3/2931م،
 . 202/ 8االعالم ، (  2)
 .2/1344؛ معجم المطبوعات العربية والمعربة،4/236ن الثاني عشر ، أبو الفضل الحسيني المرادي،(  سلي الدرر في أعيان القر 3)
 4/236(  سلي الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، أبو الفضل الحسيني المرادي،4)
فها. بخاريت األصل. ولد ونشأ في  (  محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل: المفرخ، مفتي الشام، ونقيب أشرا5)

ما أوجب رحلته إلى حلب، فتوفي بها. أشهر كتبه    1205ووقع في سنة  1200هي ونقابة األشراف سنة  1192دمشق. وولي فتيا الحنفية سنة 
 .6/118هي.ينضر: االعالم ، الزركلي،1206و توفي سنة  سلي الدرر في أعيان القرن الثاني عشرو
هي( دار  1206أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل )المتوفى:  (  سلي الدرر في  6)

 . 4/236، م 1988  -هي   1408البشائر انسالمية، دار ابن حزم،الطبعة: الثالثة،  
(  1798تنبول ، مكتبة اسعد افندي ،رقم الحفظ)ينضر: الواسطة العضمى لحضرة النبي المجتبى، يعقوب بن مصطفى الخلوتي، م خطوط ،اس(   7)
 /و. 48/و ،ل 2لي
م([ترجمة وتحقيق:   1871أبريل / نيسان    3قنصل روسية في إزمير )توفي يوم  ،(  المعجم الجغرافي لإلمبراطورية العثمانية، س. موستراس   8)

 . 141/ 1،م  2002عصام محمد الشحادات، دار ابن حزم، بيروت الطبعة: األولى،  
 . 1/66المصدر السابق،(  9)
ينلي ة وفات10) َطنصطل الصُقسص وم َوَصاحب  الرت ين ملي  الدت لصَطان محيي  السُّ ُعثصَمان،  ُمَحم د بن بايزيد بن  ُمَراد بن  ُمَحم د بن  َبعين  (   َرص األص حها. ولد بعد 

تت وَ  اَئة. َوولي السلطنة بعد موت َأبليه سنة خمس َوخمسين. َوَمات سنة سل اَئةَوَثَمانمل . نضم العقيان في أعيان األعيان، عبد الرحمن َثَمانليَن َوَثَمانمل
 . 1/173بيروت، –هي(المحقق: فيليب حتي، المكتبة العلمية 911بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: 

أبو البركات، بدر الدين ابن رضي الدين  ينطر: المطالع البدرية في المنازل الرومية، محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي،  (   11)
انمارات العربية المتحدة، المفسسة العربية    - هي(حققها وقدم لها: المهدي عيد الرواضيتة، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ربي  984)المتوفى:  

 . 121لبنان، ص –للدراسات والنشر، بيروت 
الفقهية، محمد عميم انحسان المجددي   م أبي حنيفة رحمه هللا تعالى.مذهَب انمالهو التابُع  او الحنفي    (  الحنيفي  12) ينضر: التعريفات 

 . 1/19م، 2003  -هي 1424م( الطبعة: األولى، 1986  -هي  1407البركتي، دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 
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هجري وذلي كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وإلى شدة العبادة تعبيًرا عن ردة  دينية انتشرت في العالم انسالمي في القرن الثالث ال  فرقة  (  13)
  الفعل المعاكسة لالنغماس في الدنيا والترف الحضاري ، ثم تطورت تلي النزعات بعد ذلي حتى صارت طرًقا مميزة معروفة بطرل الصوفية. 

 . 61م ، ص2004ي الخالدي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ينضر: األقمار المشرقة الهل الطريقة والحقيقة ، عبد السالم العمران
  986(   الطريقة الخلوتية، أحد الطرل الصوفية السنية نسبة إلى محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوتي، المتوفى في مصر سنة  14)

وة الصوفية ي كان من أتباع الطريقة السهروردية وأخذ  هي، وهو من أئمة الصوفية في خراسان في القرن العاشر الهجري. والخلوتي ي نسبة إلى الخل 
ينضر: مختصر فتح رب األرباب بما أهمل في لب اللباب التصوف عن إبراهيم الزاهد، ثم استقل بطريقته، وتفرغ لجمع األتباع وتعليم المريدين.

المعاهد بجوار قسم  1346من واجب األنساب، عباس بن محمد بن أحمد بن السيد رضوان المدني الشافعي )المتوفى:   الناشر: مطبعة  هي( 
 . 18/ 1م.  1926  -هي   1345الجمالية، مصر،  

(  محمود أو عزيز محمود بن فضل هللا بن محمود الرومي القسطنطيني الهدائي األسكداري: واعظ رومي حنفي من مشايخ الخلوتية له  15)
ه.  1038و توفي سنة،ر، من كتبه وخالصة األخبار في أحوال النبي المختارتصانيف بالعربية والتركية. تنسب اليه زاوية الخلوتية في أسكدا 

 . 12/189؛ معجم المفلفين،7/180االعالم،
 . 4/236ينضر: سلي الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، أبو الفضل الحسيني المرادي،(  16)
(  محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل: المفرخ، مفتي الشام، ونقيب أشرافها. بخاريت األصل. ولد ونشأ في 17)

ما أوجب رحلته إلى حلب، فتوفي بها. أشهر كتبه    1205ووقع في سنة  1200هي ونقابة األشراف سنة  1192دمشق. وولي فتيا الحنفية سنة 
 . 290/ 9؛معجم المفلفين،118/ 6ه.االعالم،1206و، توفي سنةي أعيان القرن الثاني عشرسلي الدرر فو
 . 4/236(  ينضر: سلي الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، أبو الفضل الحسيني،18)
رلكلي19) سوري  من اهم تصانيفه في بيروت ، كاتب ومفرخ وشاعر    1893، ولد سنة  (  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزتل

سنة   توفي  ،دمشق  1396واالعالمو  القلم  دار   ، العالونة  ،احمد  االعالم  كتاب  صاحب  الشاعر  االديب  ،المفرخ  الزركلي  الدين  ه.خير 
 . 3م.ص 2002،
 . 202/ 8االعالم ، الزركلي،(  20)
همت في توثيق وثبت العديد من جوانب التاريخ حد أبرز أعالم دمشق، واحد من المفرخين المسلمين الذين وضعوا مفلفات عديدة سا(   21)

انسالمو  انسالمي. وكان آخر المناصب التي تسلمها مدير إدارة المكتبة الضاهرية ، من مفلفاتهو معجم المفلفينو وو األدب العربي في الجاهلية و 
هي، دار ابن   1422ف، الطبعة : الثانية،  هي(  محمد خير رمضان يوس  1415  - 1396ه. تتمة األعالم للزركلي ]وفيات )1408توفي سنة  

 . 2/72حزم، بيروت.
 . 13/252هدية العارفين ، (  22)
لي بن إسماعيل بن إسحال، أبو الحسن، من نسل الصح أبي  موسى األشعري: مفسس مذهب األشاعرة. كان من األئمة المتكلمين ع(   23)

ثم رجع وجاهر بخالفهم. وتوفي ببغداد. قيل: بلغت مصنفاته ثالثمئة كتاب، منها المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم  
يق و و و الرد على المجسمة و و و مقاالت انسالميين و، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن  و إمامة الصدت

 . 3/284م، 1900بيروت، – هي(المحقق: إحسان عباس، دار صادر 681المتوفى: محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي انربلي )
 /و. 2(،ل 11183اللمعة النورانية في شرذ كلمات )إلهيات( الهدائية، يعقوب بن مصطفى،مكتبة قيون اوغلي ،رقم الخزن )(  24)
 . 202/ 8االعالم ، الزركلي،  ؛4/236(  ينضر: سلي الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، أبو الفضل الحسيني المرادي،25)
مصنف،   600له نحو    (  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جالل الدين: إمام حافظ مفرخ أديب،26)

الناس، وخال بنفسه    منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة. نشأ في القاهرة يتيما )مات والده وعمره خمس سنوات( ولما بلغ أربعين سنة اعتزل
القرآن وانتقان في علوم  المقياس، من تصانيفه  الجاللينو توفي سنة  في روضة  السائرة ،911ووو تفسير  ؛ شذرات  1/227ه.ينضر:الكواكب 

ألرناؤوط، هي(،حققه: محمود ا1089الذهب في أخبار من ذهب،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبلي، أبو الفالذ )المتوفى:  
 بيروت -دار ابن كثير، دمشق 
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 . 10/74م،  1986 - هي  1406الطبعة: األولى، 
 . 3547/ 5معجم التاريخ العربي،(  27)
كبيرة القطر مقدارها ستة عشر يومًا، وبها قرا ومزارع وجبال   (  جزيرة كبيرة تقع شمالي شرقي البحر المتوسط، أمام خليج انسكندرون 28)

؛ الروض المعطار في خبر  4/305وأشجار وزروع ومواش، وبها معدن الزاج المنسوب إليها، ويتجهز به منها إلى سائر األقطار. معجم البلدان،
 . 453األقطار،

 . 1/344؛معجم المفسرين ،268/ 6هدية العارفين،(  29)
 . 1/509؛هدية العارفين ، 125/ 1مفلفري  عثمانلي (  30)
 . 578/  2؛ ذيل كشف الضنون 170/ 1هدية العارفين (  31)
 ؛ 1/313االعالم ،(  32)
 . 3/519إيضاذ المكنون، ؛ 547/ 2هدية العارفين،( 33)
 . 13/252(  معجم المفلفين،34)
 ؛ 2/547؛ هدية العارفين،8/202(  االعالم ،35)
ُطو (  36) ُمود افندي، لعبد الغني النابلسي،هدية  لمعات االنوار فلي الصَمقص ل النجدي شرذ تجليات َمحص ع َلُهم بلالصجن ةل والمقطوع َلُهم بالن ار لمعات الصَبرص

 1/593العارفين،
 . 547/ 2هدية العارفين،(  37)
 . 252/ 13؛ معجم المفلفين،2/547. هدية العارفين،8/202االعالم ،(38)
 ، ست عشرة وخمسمائة.516مسعود الفراء، البيغوي، الشافعي.المتوف ى: سنة (  مصابيح السنة لإلمام: حسين بن 39)

ن قيل: عدد أحاديثه: أربعة آالف وتسعة عشر حديثا. منها المختص بالبخاري: ثالثمائة وخمسة وعشرون حديثا. وبمسلم: ثمانمائة وخمسة وسبعو 
له: )الحمد هلل، وسالم على عباده الذين اصطفى ... الخ(  حديثا.ومنها المتفق عليه: ألف واحد، وخمسون حديثا. والباقي من   كتب أخرا. أو 

 . 312/ 1؛  هدية العارفين،2/1692كشف الضنون،.
 . 8/202(  االعالم ،40)
 . 5/3636كتاب إلهيات عزيز محمود هدائي ، وهو باللغة التركية.معجم التاريخ، (  41)
 . 547/ 2هدية العارفين،(  42)
 . 4/622إيضاذ المكنون في الذيل على كشف الضنون،  ؛8/202، االعالم ( 43)
 . 4/725،إيضاذ المكنون،252/ 13؛معجم المفلفين،547/ 2(  هدية العارفين،44)
 . 4/726، إيضاذ المكنون،13/252؛ معجم المفلفين،2/547. هدية العارفين،8/202االعالم، (  45)
 4/726إيضاذ المكنون،(  46)
 . 547/ 2(  هدية العارفين،47)
 . 2/547؛هدية العارفين،8/202االعالم ،(  48)

 . 8ينضر: تلخيص التاريخ العثماني، ص ( (49 
 والدولة العثمانية وتوسعها   105وتاريخ القدس، ص    286وفلسفة التاريخ العثماني، ص    78- 77ينضر: تلخيص التاريخ العثماني، ص  (  (50 
 . 82ينضر: تلخيص التاريخ العثماني، ص ( (51 
 . 85ينضر: المصدر نفسه، ص  ( (52 
 . 106وتاريخ القدس ص  298وفلسفة التاريخ العثماني، ص  88-87ينضر: تلخيص التاريخ العثماني، ص ( (53 
 . 92والدولة العثمانية وتوسعها، ص  92-89ينضر: تلخيص التاريخ العثماني، ص ( (54 
 . 97والدولة العثمانية وتوسعها، ص   106ينضر: تاريخ القدس، ص  ( (55 
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 . 298ينضر: فسلفة التاريخ العثماني، ص ( (56 
 . 2/276ينضر: خطط الشام  ( (57 
 . 7ينضر: محاضرات في الحركات االصالحية، ص ( (58 
 . 10-7المصدر نفسه، ص  ( ينضر: (59 
عامر بن الجراذ صلًحا،  هي( على يد سيدنا أبي عبيدة  15حلب: مدينة عضيمة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة التربة ، فتحت)سنة(  (60 

، وتعد أكبر مدينة في سوريا من حيث عدد السكان.  2كم355وهي اان مدينة في جمهورية سوريا، وتقع في الشمال الغربي لها، تبعد عن دمشق  
 . 183وآثار البالد وأخبار العباد:   284-282/ 2ينضر: معجم البلدان 

 /و. 1نتيجة التفاسير ،لي(  61)
 /ظ 154ينضر:ل(  62)

 .    4/236( ينضر: سلي الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، (63 
 . 202/ 2ينضر: عثمانلي مفلفلفي، (  64)

 . 8/202ينضر: األعالم ،( (65 
 . 12/252معجم المفلفين ،(  66)
 . 2/1344(  معجم المطبوعات العربية والمعربة،67)
 . 741/ 2معجم المفسرين ،(  68)
 /و 71نتيجة التفاسير،(  69)
 /ظ؟ 5نتيجة التفاسير،ل(  70)
 /و.33نتيجة التفاسير ،لي (  71)
 /ظ 58نتيجة التفاسير،(  72)
 /و. 84نتيجة التفاسير ،ل (  73)
 /و. 82نتيجة التفاسير،(  74)
 /ظ. 79نتيجة التفاسير/ل(  75)
 /ظ. 50نتيجة التفاسير:(  76)
 /ظ. 132نتيجة التفاسير ،(  77)
 /ظ. 70نتيجة التفاسير،(  78)
 /و.9ر،نتيجة التفاسي(  79)
 /ظ. 40نتيجة التفاسير،(  80)
 /ظ. 70نتيجة التفاسير،(  81)
 /و.125نتيجة التفاسير ،(  82)
 /ظ. 112نتيجة التفاسير،ل(  83)
 /و. 109نتيجة التفاسير،(  84)
 /و. 97نتيجة التفاسير،(  85)
 /و. 97نتيجة التفاسير،ل(  86)
 /و. 97نتيجة التفاسير،ل(  87)
 /ظ. 35نتيجة التفاسير ، ل(  88)
 /ظ. 138نتيجة التفاسير،ل(  89)


