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189د. نور الدين الحميدي.خط االإمام الحافظ ابن االأمين الطليطلي.
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�إن �لحمد هلل، نحمده ون�س��تعينه ون�س��تغفره ونعوذ بالّله من �س��رور �أنف�سنا ومن 
�سيئات �أعمالنا.

م��ن يه��ده اللَّه فال م�سل له، ومن ي�سل��ل فال هادي له، و�أ�سه��د �أن ال �إله �إال اللَّه 
وحده ال �سريك له، و�أ�سهد �أن محمًد� عبد ه ور�سوله.

{ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ} ]�آل عمر�ن: 102[.

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ} ]�لن�ساء: 1[.

ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  {ۀ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ} ]�الأحز�ب: 71-70[.

�أما بعد..

فف��ي مثل هذ� �ل�سهر )رجب( من �لعام �لما�سي؛ �س��در �لعدد �الأول من �لن�سرة 
�ل�سهرية لمجموعة �لمخطوطات �الإ�سالمية، وهي – في �الأ�سل - مجموعة علمية 
عل��ى تطبيق )و�ت�س��اب(، تعنى بالمخطوط��ات �الإ�سالمية على وج��ه �لخ�سو�ص، 
وبالت��ر�ث �الإ�سالم��ي عموم��ا. و�سم��ت �لمجموعة نخبة م��ن �لمعتني��ن بالتر�ث 

و�لمخطوطات: موؤلفين، وباحثين، ومحققين، وخبر�ء.

وقد �أ�س�س��ت �لمجموعة بتاريخ )2014/2/25( على ي��د �أخينا �ل�سيخ �لكريم 
خادم �لباحثين )�أبي عمر عادل بن عبد�لرحيم �لعو�سي( - وفقه �هلل، وز�ده من ف�سله 
-. وبع��د مرور �سنة تقريبا تم �إن�ساء مدونة للمجموع��ة، ور�فق ذلك �إن�ساء ح�ساب 
لها في )تويتر( و )في�سبوك(، وبريد �إلكتروني للتو��سل، وقبل ذلك مجموعة بريدية 
خا�س��ة باأع�ساء �لمجموع��ة، ثم تم تعميمها للر�غبين باال�ست��ر�ك بها. وكان الأخينا 

�ل�سيخ �أبي �أحمد �سياء �لدين جعرير يد بي�ساء في ذلك، و�سنة ح�سنة.
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وقبل �سنة من �ليوم تم �قتر�ح �إ�سد�ر ن�سرة �سهرية ت�سم بين دفتيها خال�سة منتقاة 
لم�س��اركات �الأع�ساء من مقاالت، وفو�ئد، و�أخب��ار عالم �لمخطوطات و�لتر�ث، 
وكان��ت م�س��اركات �الأع�ساء تن�سر �أوال ف��ي مدونة �لمجموعة، ث��م يتم ن�سرها في 

�لن�سرة �ل�سهرية مع �إ�سافة فو�ئد �الأع�ساء �الأخرى.
�لن�س��رة  م��ن  �لق�س��د  وكان 
م�س��اركات  حف��ظ  �ل�سهري��ة 
�الأع�ساء، ومقاالتهم، وفو�ئدهم، 
ث��م تعميم �الإفادة به��ا في و�سائل 
�لتو��سل و�لمجموعات �لعلمية.

ول��م تك��ن �لن�س��رة �ل�سهري��ة 
لت�ستم��ر �أو ت�سل �إلى �ل�سورة �لتي 
هي عليه��ا �ليوم ل��وال توفيق �هلل، 
ثم دعم �الأع�س��اء لها بالمقاالت، 
ولوال  و�لفو�ئد،  و�لم�س��اركات، 
جهود �لقائمين عليها، �لمحت�سبين 
في ذلك؛ فجزى �هلل �لجميع خير 

�لجز�ء.
ونح��ن �إذ ن�سك��ر �لمولى �سبحان��ه على توفيق��ه؛ لنرجو من �أع�س��اء �لمجموعة 
�ال�ستمر�ر باإرفاد �لن�سرة �ل�سهرية بالمقاالت و�لمو��سيع و�الأبحاث؛ رجاء �أن ت�ستمر 

في �أد�ء ما قامت الأجله، و�أن ينتفع بها �لباحثون، و�لمعتنون بالتر�ث.
التحرير
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�ضبط قول النبي - ملسو هيلع هللا ىلص -:

»وين�ضع طيبها«، و�ضرح معناه

د. عبد ال�سميع الأني�س

عن جاِبٍر ¶: جاَء �أعر�ِبيٌّ �لنَّبيَّ - ملسو هيلع هللا ىلص - َفباَيَعُه على �الإِ�سالِم، فجاَء من 
َخبَثَها،  تَْنِفي  »الَمِدينَُة كالِكيِر  فقال:  ِمر�ٍر،  َثالَث  َبى،  َفاأَ �أَِقْلِني.  فقال:  �لغِد محُمومًا، 

ُع طْيبُها«. َويَْن�سَ

رو�ه مالك في �لموطاأ )٦٦0(، و�لبخاري في عدة مو��سع من �سحيحه، �أولها، 
برقم )1٨٨٣(، و�للفظ له، وم�سلم )1٣٨٣(، وغيرهم.

اأوًل: �سبط القول:

ُع طيبها( في )ن�سخة �لنويري( �لمخطوطة، وهي فرع  بطت جملة )َوَيْن�سَ وقد �سُ
عن )�ليونينية(، ب�سبطين ال ثالث لهما، وهما:

1- بك�سر �لطاء، و�سكون �لياء، و�سم �لباء على �لفاعلية، وتقر�أ هكذ�: )وَين�سع 
ِطْيُبها(، وهو �لمثبت في �لمتن. وكتب فوقها: معا.

وهذه �لرو�ية تو�فق رو�ية �لموطاأ.

2- �سبطت بك�سر �لطاء، و�سكون �لياء، وفتح �لباء على �لمفعولية، وتقر�أ هكذ�: 
وِيي،  و�لَحمُّ ذر،  �أبي  �إلى  ورمز  �لحا�سية،  في  ذلك  �أثبت  وقد  ِطْيَبها«،  ُع  »وَتْن�سَ

و�لم�ستملي.

ويبدو لي: �أن �ل�سبط �الأول، وهو:

وَين�سع ِطيُبها �لمثبت في �الأ�سل، هو للك�سميهني، ويدل على ذلك �أن �لحافظ 
�أوله،  بالتحتانية  �لك�سميهني  �لباري، فقال: وفي رو�ية  فتح  له في  ن�سبه  �بن حجر 

ورفع طيبها على �لفاعلية.



14

بينما ن�سب �لق�سطالني في �إر�ساد �ل�ساري ل�سرح �سحيح �لبخاري )10/ 2٦5( 
للك�سميهني �أنه �سبطها بالفتح على �لمفعولية، فقال:

�لطاء  بك�سر  ِطْيَبها  �لتحتية  بدل  بالفوقية  »وَتن�سع  �لك�سميهني:  عن  ذر  والأبي 
وت�سكين �لتحتية من�سوب على �لمفعولية«.

وقد ر�جعت هذ� �لمو�سع من ن�سخة �لنويري، فر�أيت قد �أثبت في �لمتن: )ين�سع 
طيُبها(.

وكتب في �لحا�سية: وتن�سع، بالتاء، ورمز الأبي ذر، و�لك�سميهني.

فيبدو لي: �أنها رو�ية ثانية عنه. وبذلك يتفق مع بقية �لرو�ة �لذين تقدم ذكرهم.

٣- �سبطت هذه �لجملة في �لطبعة �ل�سلطانية من �سحيح �لبخاري، بثالثة �أنو�ع 
من �ل�سبط:

وِيي،  و�لَحمُّ ذر،  �أبي  �إلى  ورمز  ِطْيَبها(،  ُع  )وَتْن�سَ �لحا�سية:  في  �أثبت  الأول: 
و�لم�ستملي. وهذ� �ل�سبط يو�فق حا�سية ن�سخة �لنويري.

يُِّْبَها(، وكتب فوقها:  ع َطِ الثاني والثالث: �سبطت في �لمتن �سبطًا مزدوجًا، )وَيْن�سَ
معا. وتقر�أ هكذ�:

ع ِطيُبها(، وهذ� �ل�سبط يو�فق ن�سخة �لنويري �أي�سًاًً. 1- )وَيْن�سَ

تابعو�  �لن�سخة  هذه  طباعة  على  �لقائمين  �أنَّ  لي  ويبدو  َطيُِّبها(،  ع  )وَيْن�سَ  -2
�لق�سطالني في هذ� �ل�سبط �لثاني، فقد جاء في �إر�ساد �ل�ساري:

ع َطيُِّبها(، بفتح �لطاء، وت�سديد �لتحتية، وبالرفع فاعل ين�سع، وهو بفتح  )وَيْن�سَ
�لتحتية، و�سكون �لنون، وفتح �ل�ساد �لمهملة، �آخره عين مهملة من �لن�سوع وهو 

�لخلو�ص.

�لمدينة،  �أي:  �لفوقية،  بالمثناة  وتن�سُع:  و�لم�ستملي:  �لحموي  عن  ذر  والأبي 
ِطْيَبها؛ بك�سر �لطاء، و�سكون �لتحتية من�سوب على �لمفعولية كذ� في �ليونينية«.
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ع َطيُِّبها(، �عتمدت في �لطبعة  قلت: وهذه �لرو�ية �لثانية من �ل�سبط وهي: )وَيْن�سَ
�لتركية من �سحيح م�سلم.

حها عدد من �الأئمة، منهم: وقد رجَّ

1- �أبو عبد الّله �الأبي، وقال: "هي �ل�سحيحة، وهي �أقوم معنى، و�أي منا�سبة بين 
�لكير و�لطيب!".

2- و�لتورب�ستي في »�لمي�سر في �سرح م�سابيح �ل�سنة« )٦51/2(، وقال:

"و�ختلفو� في قوله: )ين�سع طيبها( �ختالفًا كثير�ًً..

وقد ذكر �لحافظ �أبو مو�سى، عن �ساحب )�لمجمع(: �أن �سو�به: )ين�سع(، من 
�لثالثي، و )ِطيُبها( بك�سر �لطاء و�سم �لباء، �أي: يظهر طيبها، �أو )ُين�سع( ب�سم حرف 

�ال�ستقبال، ِطيَبها وفتح �لباء، و�لطاء مك�سورة �أي�سًاً.

قلت: وك�سر �لطاء غير �سديد؛ الأنَّ فتح �لطاء وت�سديد �لياء، هي �لرو�ية �ل�سحيحة 
فيه..".

عن  »�لكا�سف  �لم�سمى:  �لم�سكاة،  �سرح  في  �لطيبي  �الإمام  كالمه  ونقل   -٣
� له، وقد قال: حقائق �ل�سنن« )20٦0/٦(، مقرًّ

�لياء  وك�سر  �لطاء،  بفتح  ويروى  �لباء.  و�سم  �لطاء  بك�سر  )ِطيُبها(،  "ويروى: 
�لم�سددة، وهي �لرو�ية �ل�سحيحة، وهو �أقوم معنى؛ الأنه ذكر في مقابلة �لخبيث، 

و�أية منا�سبة بين �لكير و�لطيب!".

4- و�بن �لملك في »�سرح �لم�سابيح« )٣71/٣( وقال:

")طيبها(، بت�سديد �لياء؛ �أي: �سلحاءها من �لذنوب و�الأخالق �لمذمومة؛ يعني: 
الح. �سلحاوؤها يكونون على غاية من �ل�سَّ

�أوله،  بفتح  وَتْن�سع  "قوله:  وقال:   ،)97/4( �لباري  فتح  في  حجر  و�بن   -5
و�سكون �لنون، وبالمهملتين من �لن�سوع، وهو: �لخلو�ص، و�لمعنى: �أنها �إذ� نفت 
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�لخبث تميز �لطيب و��ستقر فيها.

و�أما قوله: )طيبها(؛ ف�سبطه �الأكثر بالن�سب على �لمفعولية.

وطيبها  �لفاعلية،  على  طيبها  ورفع  �أوله،  بالتحتانية  �لك�سميهني،  رو�ية  وفي 
للجميع بالت�سديد.

في  للن�سوع  �أر  لم  فقال:  ��ست�سكله  ثم  و�لتخفيف  �أوله،  بك�سر  �لقز�ز  و�سبطه 
�لطيب ذكر�ً، و�إنما �لكالم يت�سوع بال�ساد �لمعجمة..".

ثانياً: �سرح معناه:

في هذ� �لحديث �ل�سريف ي�سبَّه ر�سول الّله - ملسو هيلع هللا ىلص - �لمدينة وما ي�سيب �ساكنها 
�لطيب،  من  �لخبيث  به  فيميز  �لنار،  في  عليه  يوقد  وما  بالكير  و�لبالء  �لجهد  من 
تنفي  �لمدينة  و�أخل�ص، وكذلك  ما كان  �أزكى  فيه  �لطيب  ويبقى  �لخبيث  فيذهب 

�سر�رها بالحمى و�لو�سب و�لجوع، وتطهر خيارهم وتزكيهم«.

ع َطيُِّبها(،  وهذ� �لمعنى ي�ستفاد من �لحديث بناء على �سبط قوله - ملسو هيلع هللا ىلص -: )وَيْن�سَ
بالت�سديد. وهو ما ذهب �إليه عدد من �سر�ح �لحديث.

وللحديث رو�يتان في �أ�سهر رو�يات �سحيح �لبخاري، �الأولى: )وَين�سع ِطيُبها(، 
ن�سًا  ر�أيت  وقد  �لبياني وجه وجيه،  �لتوجيه  من  ولهما  ِطيَبها(،  )وَتْن�سُع  و�لثانية: 
هذه  على  فيه  يعلق  �لبيان،  �أئمة  �أحد  وهو  )�ص:112(  ر�سائله  في  للجاحظ  ر�ئعًا 

�لرو�ية بقوله: "ذكر �لمدينة:

على  وبرهان  و�ساهد  دليل  وهو�ئها،  وتر�بها  تربها  وفي  عجب،  �لمدينة  و�أمر 
�أو  - ملسو هيلع هللا ىلص -: »�إنها طيبة، تنفي خبثها، وتن�سُع طيَبها« الأنَّ من دخلها  �لنبي  قول 
�أقام فيها، كائنًا من كان من �لنا�ص، فاإنه يجد من تربتها وحيطانها ر�ئحة طيبة، لي�ص 
لها ��سم في �الأر�ييح، وبذلك �ل�سبب طاب طيبها. و�لمعجونات من �لطيب فيها، 
وكذلك �لعود وجميع �لبخور، ي�ساعف طيبها في تلك �لبلدة على كل بلد ��ستعمل 
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ذلك �لطيب بعينه فيها".

ثم �أ�ساف قائاًل:

"وطيبة �لتي ي�سمونها �لمدينة، هذ� �لطيب خلقة فيها، وجوهرية منها، وموجود 
في جميع �أحو�لها.

و�إنَّ �لطيب و�لمعجونات لتحمل �إليها فتزد�د فيها طيبًا..".

بالقائل  ح  ي�سرِّ ولم  �لباري،  فتح  في  �لمعنى  هذ�  ذكر  قد  حجر  �بن  ر�أيت  ثم 
)٨9/4( فقال: "كانو� ي�سمون �لمدينة يثرب ف�سماها �لنبي - ملسو هيلع هللا ىلص - طابة. و�لطاب 
و�لطيب لغتان بمعنى و��ستقاقهما من �ل�سيء �لطيب، وقيل: لطهارة تربتها، وقيل: 
وفي طيب  �لعلم:  �أهل  بع�ص  وقال  بها،  �لعي�ص  طيب  من  وقيل:  ل�ساكنها،  لطيبها 
تر�بها وهو�ئها دليل �ساهد على �سحة هذه �لت�سمية؛ الأن من �أقام بها يجد من تربتها 

وحيطانها ر�ئحة طيبة ال تكاد توجد في غيرها.

وقر�أت بخط �أبي على �ل�سدفي في هام�ص ن�سخته من �سحيح �لبخاري بخطه، 
قال �لحافظ: �أمر �لمدينة في طيب تر�بها وهو�ئها يجده من �أقام بها، ويجد لطيبها 
و�سائر  �لعود  وكذلك  �لبالد،  من  غيرها  عن  فيها  طيبها  ويت�ساعف  ر�ئحة،  �أقوى 

�أنو�ع �لطيب".
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و�ضف ن�ضخة الم�ضجد الأق�ضى من »م�ضند الدارمي«]]]

د. محمد بن عبد الّله ال�سريّع

�لحمد هلل وحده.

هذ� �أ�سٌل بغد�ديٌّ نفي�ٌص ل�»كتاب �لد�رمي«، من�سوٌخ في �لقرن �ل�ساد�ص دون �سك، 
ومقاَبٌل باأ�سل �لم�سِند �ل�سهير �أبي �لوقت �ل�سجزي، �لذي �سمع �لكتاب من �لد�ودي، 
في  �لنا�سخ  نثر  وقد  �لد�رمي.  عن  �ل�سمرقندي،  عمر  بن  عي�سى  عن  حمويه،  �بن  عن 

�لن�سخة بالغاِت مقابلته باأ�سل �أبي �لوقت.

هي  �لتي  مو��سعها  في  �لد�ودي  على  �لوقت  �أبي  �سماعاِت  �أي�سًاًً،  �لنا�سخ،  ونقل 
خٌة في �سهور �سنة 4٦5ه�، غير �أن �لنا�سَخ �إنما  نهاياُت �أجز�ِء �أ�سل �لد�ودي، وهي موؤرَّ
لها من �الأ�سل )�إلى  نقلها مخت�سرًة عن خط �أبي بكر محمد بن علي �لكرجي، �لذي حوَّ

ن�سخة �أبي �لوقت( في غرة ربيع �الآخر �سنة 527ه�.

و�أما �لنا�سخ، فاالإ�سار�ت �إليه في �لن�سخة كما يلي:

بالغات  من  مو��سَع  عدة  في  ب�»�سيخنا«  �ل�سجزي  �لوقت  �أبا  �لنا�سُخ  َف  و�سَ  -1
�لقرن  �لنا�سخ عا�ص في  �أن  بد  �سنة 55٣ه�، فال  �لوقت  �أبو  باأ�سله، وقد توفي  �لمقابلة 

�ل�ساد�ص.

في  �سك-،  دون   - �لن�سخة  خط  بنف�ص  ه،  نف�سِ للنا�سخ  �سماٍع  بالغاُت  توجد   -2
مو��سع عديدة، ومفادها في �لجملة ما يلي:

�أ- كان �ل�سماع على �أبي �لوقت �ل�سجزي.

على  مو�سعين  في  �لنا�سُخ  عليه  م  ترحَّ وقد  �سافع«،  »�بن  بقر�ءة  �ل�سماع  كان  ب- 
�الأقل، وهذ� يو�سح �أنها بالغاٌت نقلها �لنا�سُخ �إلى ن�سخته �لخا�سة عن �أ�سل �سماعه على 

]1[ �لجمعة 2٨ جمادى �الآخرة 14٣9ه�.
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م على  َلَما ترحَّ �إذ لو كانت بالغاٍت �أ�سيلًة مكتوبًة في وقت �لقر�ءة و�ل�سماع  �ل�سيخ، 
�لقارئ.

و�إذ� �أُطلق في ذلك �لزمن »�بن �سافع«، فهو �لحافظ �لمتقن �أحمد بن �سالح بن �سافع 
�لجيلي )ت 5٦5ه�(.

ج- كان مع �لنا�سخ �أََخو�ن �ثنان له في جميع مجال�ص �ل�سماع.

د- كان �ل�سماع في جامع �لق�سر )ببغد�د(.

ه�- �لموجود في �لن�سخة بالغاُت �لمجال�ص �لتالية - مع تو�ريخها كما وردت فيها-: 
المجل�س الثاني )بكرة �لجمعة 19 محرم 5٣ه�(، الثالث )بعد �سالة �لجمعة 19 محرم 
5٣ه�(، الرابع )�لجمعة 25 �سفر(، الخام�س )�لجمعة 2 ربيع �الأول(، ال�ساد�س )�لجمعة 
2٣ ربيع �الأول(، ال�سابع )�لجمعة ٨ ربيع �الآخر(، الثامن )�لجمعة 11 ربيع �الآخر 5٣ه�(.

ويالحظ �أن �لتاريَخ �الأخيَر ال يمكن �أن يكون �سحيحًا بالنظر �إلى ما قبله، وهو يوؤكد 
ف عليه  ما �سبق من �أن �لنا�سخ ينقل هذه �لقيود نقاًل، ولي�ص يكتبها في وقتها، حيث ت�سحَّ

�لتاريخ �الأخير من: »خام�ص ع�سر«، �إلى: »حادي ع�سر«.

ومن خالل �لتو�ريخ �ل�سابقة، وتقريب ع�سر �لنا�سخ، يتبين �أن هذه �ل�سماعات كانت 
في �سنة 55٣ه� ال غير، وهي �ل�سنة �لتي توفي فيها �أبو �لوقت، و�لظاهر �أن �لنا�سَخ قد 
�أدرك �سماع �لكتاب كلِّه منه، فاإن وفاة �أبي �لوقت كانت في �أو�خر تلك �ل�سنة )ليلة ٦ 

ذي �لقعدة(.

د �لنا�سُخ بع�َص تو�ريخ نقله ل�سماعات �أبي �لوقت من �لد�ودي، �لتي نقلها  ٣- حدَّ
عن خط �لكرجي - كما �سبق-، فجاءت كما يلي: �ل�ساد�ص و�ل�سابع من �أجز�ء �لد�ودي 

)ذي �لحجة 5٦5ه�(، �لثامن )�سنة ٦٦ه�(، �لتا�سع و�لعا�سر )محرم ٦٦ه�(.

4- �أو�سُح �إ�سارٍة �إلى �لنا�سخ هي قوله في نقل �سماع �أبي �لوقت لل�ساد�ص من �أجز�ء 
�لد�ودي )لقطة ٦٣(: »نقله �أبو بكر محمد بن علي �لكرجي من �الأ�سل في غرة ربيع 
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ذي  في  من خطه،  ال��ّل��ه  هبة  �بُن  مخت�سر�ً  نقله  وع�سرين وخم�سمائة.  �سبع  �سنة  �الآخر 
�لحجة �سنة خم�ص و�ستين وخم�سمائة«.

ه في قوله: »نقله مخت�سر�ً«، الأنه قال في �لمو�سع ذ�ِته  وال �سكَّ �أن �لنا�سَخ يق�سد نف�سَ
من نقل �سماعاٍت �أخرى: »نقلُته مخت�سر�ً«.

فيتَّ�سح من مجموع ما �سبق:

- �أن �لنا�سخ كان ي�سمع �لحديث �سنة 55٣ه�.

و�أوَل  5٦5ه�،  �سنة  �آخَر  �سماعاتها  وينقل  »�لد�رمي«،  من  ن�سخته  يعالج  وكان   -
�أنه  �أي:  ها،  نف�سِ للن�سخة  �أن ذلك كان قرَب كتابِته  تليها 5٦٦ه�. و�لظاهر  �لتي  �ل�سنة 

كتبها �سنة 5٦5ه�.

هبة  »�بن  نف�سه:  �أطلق على  الّله، حيث  هبة  ��سمه:  �أو جدٍّ  �أٍب  �إلى  ينت�سب  و�أنه   -
الّله«.

ح لي - والّله �أعلم- �أن �لنا�سَخ هو �أبو  وبعد �لبحث و�لتنقيب في تلك �لطبقة، يترجَّ
يوؤيد  �لخازن.  �لبغد�دي،  الّله  �أحمد بن عبيدالّله بن هبة  بن  �أحمد بن يحيى  �لمعالي، 

ذلك:

في  �لمذكورة  من�سوخاته  ومن  �لكبار،  �لدو�وين  ون�سخ  بالكتابة  معروٌف  �أنه   -1
و�أغاني  بغد�د،  وتاريخ  �سعد،  �بن  وطبقات  و�ل�سحيحان،  �أحمد،  م�سند  ترجمته: 

�الأ�سفهاني، وغيرها، بل قال �ل�سفدي: »ولم يزل يكتب �إلى �أن مات«.

2- و�أن له �أخوين معروفين هما: �أبو محمد عبد �لمنعم - وهو �الأو�سط-، و�أبو بكر 
زيد - وهو �الأ�سغر-، وقد ن�صَّ �بن نقطة في ترجمة زيد هذ� �أنه �سمع »م�سند �لد�رمي« 

على �أبي �لوقت.

�ل�سماع و�لعد�لة و�لدين، وقد روى  ة  بالثقة و�سحَّ و�أبو �لمعالي �لمذكور معروٌف 
�أي�سًاًً  بها  كناه  كنيٌة  وهي  �لعبا�ص،  �أبا  مو�سٍع  في  وكناه  �لمقد�سي،  �ل�سياء  �لحافظ  عنه 
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تلميذه �بن �ل�سيقل �لحر�ني. وكانت وفاُته ببغد�د في 14 �سعبان، �سنة ٦0٣ه�.

وقد بحثت عن من�سوخاٍت للرجل، لعلها توؤكد �أو تنفي هذ� �لترجيح، لكني لم �أوفَّق 
ه ماألوٌف غيُر غريب، فلعل فا�ساًل يفيد بذلك،  في �لوقوف على �سيٍء منها، رغم �أن خطَّ

وله �الأجر و�ل�سكر.

هذ�، وعلى �لن�سخة بالغاٌت و�سماعاٌت �أخرى بخطوط بع�ص �الأعالم، �أبرزها بالٌغ 
بخط �لحافظ �سبط �بن �لعجمي، لكنها تحتاج نظر�ً ودر��سًة م�ستقلة، وكان �لمق�سوُد 

�الأعظُم بالبحث هنا تقريَب �لنا�سخ وتاريخ �لن�سخ.

والّله - تعالى- �أعلم.
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من تملكات المخطوطات

الطين تملكات الملوك وال�ضّ

�سياء الدين جعرير

�إّن هذ� �لباب من �أو�سع �أبو�ب �لتملكات و�أنف�سها، فالملوك بحكم ما �أتيح لهم من 
�لمال و�لقوة و�لّنفوذ �َسُهل عليهم �لو�سول �إلى �سعب �لمنال وما لم يخطر ببال، فقد 
تمّلك �لملوك و�ل�سالطين على مّر �لتاريخ �الإ�سالمي �أنف�ص �لكتب و�لمخطوطات، 
و�لوّر�قين  �لن�ّساخين  من  �لمتقنون  يتناف�ص  �لتي  ة  �لخا�سّ �لخز�ئن  لهم  وكانت  بل 
�لمملوكية،  و�لخز�ئن  �لعبا�سية،  �لخز�ئن  فكانت  لها،  �لكتابة  بفر�سة  �لظفر  على 
وخز�ئن ملوك �لمغرب، وغيرهم كثير، وبين يدينا تملك لملك من ملوك دولٍة ال 
يز�ل �لف�سول ينتابني حولها كّل مّرة، �أال وهي �لّدولة �لّر�سولية �ليمنية، فقد وقفت 
خالل هذه �ل�ّسنو�ت �الأخيرة على بع�ص �الإجاز�ت من علماء �أجالء -كابن �لمحّب 
الّله- لبع�ص ملوكها، وكلما رجعت لقر�ءة �سيء من  �لّطبري، و�لبلقيني رحمهما 
ترجمة �لملك �لذي �أقف على �سيء متعلق به �إال و�أجد ثناء �لمترجمين عليه، ونعته 
بالعدل وح�سن �ل�سيرة في �لّرعية، و�لمميز �أّن عّدًة من ملوك هذه �لّدولة كانو� علماء 

و�أدباء وبع�سهم له تاآليف �سائرة طبع �لبع�ص منها.

ف�ساحب هذ� �لّتملك هو: "�لملك �لموؤيّد هزبر �لّدين د�ود بن �لمظفر يو�سف 
الّله  رحمه  حجر  �بن  ويذكر   ،721 �سنة:  �لمتوفى  ر�سول"  بن  علي  بن  عمر  بن 
�لتَّْنِبيه، َوحفظ  ِفيَها، بحث  �ْلُعُلوم، مفننًا  -كذ�-  " محبًا ِفي  �أّنه كان:  في ترجمته 
َبِرّي  ُمَقّدَمة �ْبن باب�ساد ِفي �لنَّْحو، وكفاية �لمتحفظ ِفي �للَُّغة، َو�سمع من �ْلُمحب �لطَّ

وغيره"]1[.

وكان هذ� �لملك جّماًعا للكتب �لّنفي�سة، وُعرف بذلك، حّتى ق�سده �لّنا�ص من 

]1[ �لّدرر �لكامنة: 2/ 225.
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�بن حجر:  قال  ي�ستحقون،  ما  �أكثر  ياأخذو� عليها  باأن  بالّنفائ�ص؛ طمًعا  كّل مكان 
اِئل ق�سدوه من �اْلآَفاق بُكل تحفة وملحة، َوَكاَن  ا عرف �لنَّا�ص محبته ِفي �ْلَف�سَ "َفَلمَّ
ُيَبالغ ِفي �إن�سافهم َحتَّى �أَنه �أهديت َلُه ُن�ْسَخة من �الأغاني بَخط ياقوت فبذل ِفيَها ِمَئتي 
ِديَنار م�سرية. ول�سعر�ء ع�سره ِفيِه جّل �لمد�ئح. و��ستملت خز�َنة كتبه على ماَئة �ألف 

مجلد".

ويظهر �أّنه كان م�ستقًر� كغيره من ملوك �لّدولة �لّر�سولية بمدينة "تعز"، قال �بن 
ور �ْلَعِظيَمة �لبديعة َوَكاَن ��ستقر�ره ِفي �لمملكة َكَما تقدم  اأَ بتعز �ْلُق�سُ حجر: "َو�أَْن�سَ
ة �سنة  ِفي �سنة ٦9٦ه�، ود�م ِفي �لمملكة خْم�سًا َوع�ْسرين �سنة، َوَمات ِفي ِذي �ْلحجَّ

721ه�".

• مكتبته:	

ِعْند كثير  �جتماعه  َما قل  �ْلكتب  نفائ�ص  ِعْنده من  "َو�ْجتمَع  �ل�ّسبكي:  قال عنه 
يَلة َوخير"]1[، ومن ماآثره:  من �لنَّا�ص،... َوَكاَن ملكًا ح�سنًا مح�سنًا لرعيته، ِفيِه َف�سِ

)�لمدر�سة �لموؤيدية( في تعز]2[.

• تملكه:	

"من كتب �لعبد �لفقير �إلى الّله تعالى د�ود بن يو�سف بن عمر بن علي بن ر�سول 
عفا الّله عنه"]٣[.

• التعليق:	

م�ست نماذج في هذه �ل�سل�سلة من تو��سع �لمتملكين لرب �لعالمين، و�العتر�ف 

]1[ طبقات �ل�سافعية �لكبرى: 10/ ٣٣.
]2[ �الأعالم: 2/ ٣٣٦.

]٣[ �آيا �سوفيا: ٣9٣1، جوتا: Ms. orient. A 1521. ولو تاأمل �لمتاأّمل يرى �أّن هذ� �لمثال �لّثاني فيه زيادة: 
]علي بن[ قبل د�ود، و�أعتقد �أنها بحبر مغاير، فربما �نتقل �لكتاب البن �لملك د�ود �لذي هو علي و�لذي �سار 

الحقا ملك �لدولة �لر�سولية بعد �أبيه د�ود فقام باإ�سافة ��سمه.
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�إّنما هي ود�ئع  �لكتب و�لمتملَّكات  و�أن هذه  �إليه،  �إال  و�لقوة  �لحول  بالبر�ءة من 
�سيقت �إلى �أيديهم و�ست�سير �إلى غيرهم، وفي هذ� �لّتملك نرى هذ� جليًّا �إ�سافة �إلى 
�لزيادة في قيمة هذ� �لّتو��سع، فهو �سادٌر من �لملك �لّذي �أوتي له ما جعل �لكثير من 
�لملوك يطغون ويتجّبرون، �إال �أّنه �أكرمه الّله تعالى بالّتو��سع - ♫ - و�الفتقار 

هلل �سبحانه.

فرحمة الّله على كل ملك �سالح.
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من اأواآخر مرفوعات المكتبة الوطنية باري�س ن�ضختان نفي�ضتان

د. محمد بن عبد الّله ال�سريع

• الأولى: ن�سخة من »رو�سة �لعقالء«، البن حبان، �عتمدها د. محمد عاي�ص في 	
ها �إبر�زًة ثانية، لت�سمنها �أكثر من 120 رو�ية ز�ئدة. تحقيقه �الأخير للكتاب، وعدَّ

كون  في  �لمكتبة  فهار�ص  تقدير  وخالف  �لن�سخ،  تاريخ  �لدكتور  يتحقق  ولم 
�أو  �أو�خر �لقرن �ل�ساد�ص،  �أنها من  �إلى  �لثامن �لهجري، فذهب  �لن�سخة من �لقرن 

�أو�ئل �لقرن �ل�سابع.

�لن�ساخ  �أحد  �أنه  على  �لنا�سخ  خط  في  �لناظر  يتعرف  �إذ  ر،  قدَّ ما  بنحو  و�الأمر 
�ل�ساد�ص، وله من�سوخاٌت، منها قطعتان من طبقات  �لقرن  �لمعروفين في  �لبغاددة 
�إحد�هما )ت�س�ستربتي ٣794( �سماعاٌت موؤرخة �سنة 59٨ه� فما  �بن �سعد، على 
بعد، ون�صَّ في قطعٍة �أخرى )كوبريلي 2٦2( على �أنه »فرغ منه في �سهر ربيع �الأول، 

من �سنة �سبعين وخم�سمائة، بالجانب �لغربي من مدينة �ل�سالم«.

ما  غيرهما  في  فلعل  �لقطعتين،  هاتين  من خالل  �لنا�سخ  �سخ�ص  لي  يتعين  ولم 
يفيد - �إن وجد-.

• 57٣ه� 	 �سنة  مكتوبة  للمازري،  م�سلم«  بفو�ئد  »�لمعلم  من  ن�سخة  الثانية: 
بمكة �لم�سرفة، وعليها قيد قر�ءٍة على محّدثها عمر بن عبد �لمجيد �لميان�سي )ت 
ح عليه �لميان�سي بخطه )و�أظنه نموذجا  5٨1ه�(، بحق رو�يته عن �لم�سنف، �سحَّ
نادر� له(، وفيها حو��ٍص عن ن�سخٍة عليها خط �لم�سنف، وعليها كذلك خط �ل�سيخ 

�لز�هد �لعالم قطب �لدين �لق�سطالني )ت ٦٨٦ه�(.

ولم تعتمد هذه �لن�سخة في �لمطبوع، وهي �أقدم ي�سير�ً من �الأ�سل �لمعتمد فيه.
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قيد �لقر�ءة على �مليان�سي، وخطه، وخط �لقطب �لق�سطالين.
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نقٌل عن �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية - ♫ - في:

�لخلق  على  ال��ّل��ه  وعن منة  و�للغة،  و�لعرف  �لعادة  عل  �لكالم  حمل  وجوب 
بالهد�ية �لعامة، وفيه �أن كمال �لخلق �إنما يح�سل بالهدي و�لتعليم.

اعتنى به

عبد اللَّه بن علي ال�سليمان

�سورة �الأ�سل �ملعتمد
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الن�س المحقق

�لحمد هلل..

من كالم �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية:

مما ينبغي �أن يعرف �أن كالم �لمتكلم]1[ يجب �أن يحمل على عادته وعرفه ولغته 
على  منَّ  �سبحانه  ال��ّل��ه  فاإن  �الألفاظ]2[،  بتلك  عناه  ما  ويعرف  مر�ده  يتبين  �لتي بها 

�لخلق مطلقًا بالهد�ية �لعامة، فكيف]٣[ باالإن�سان؟ فكيف باالأنبياء و�لموؤمنين؟ 

�أما �لهد�ية �لعامة ففي]4[ قوله تعالى: {ہ ہ ھ} وقال مو�سى وهارون: {ىت 
يت جث مث ىث يث حج مج} و�أول ما �أنزل الّله على محمد - ملسو هيلع هللا ىلص -: {چ چ 
چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گگ}، فافتتح]5[ �أول �ل�سورة بعموم، ثم ذكر خلق �الإن�سان، ثم ذكر بعد �لخلق �لتعليم، 

فهو �لخالق، وهو �لمعلم �لهادي، فاإن كمال �لخلق �إنما يح�سل بالهدي و�لتعليم.

{چ چ  فقال:  و�لتعليم عمومًا وخ�سو�سًا،  �لخلق عمومًا وخ�سو�سًا،  وذكر 
چ ڇ ڇ} وهذ� مطلق عام، ثم قال: {ڇ ڍ ڍ ڌ} وهذ� خا�ص، ثم ذكر 
�أنه {ژ ژ ڑ } عمومًا، و�أنه {ک ک ک ک گ} فبيَّن �أنه �الأكرم �لذي تف�سل 
�أكرم، والّله  تنا�سب كونه  �لتي  �أف�سل غاياته  �إلى  �لتي تو�سلهم  بالنعمة  على �لخلق 

�أعلم.

]1[ في �الأ�سل: متكلم.
]2[ في �الأ�سل: �الألفا�ص.

]٣[ في �الأ�سل: وكيف.
]4[ تكررت في �الأ�سل.

]5[ في �الأ�سل: فافتح.
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وبيان  للذهبي،  الكبار«  القراء  »معرفة  من:  نفي�ضة  ن�ضخة 
طبعاته]]]

اإبراهيم بن من�سور الها�سمي الأمير

و�الأع�سار«  �لطبقات  على  �لكبار  �لقر�ء  »معرفة  كتاب:  من  وجميلة  نفي�سة  ن�سخة 
للحافظ �سم�ص �لدين �لذهبي )ت74٨ه�( وعليها خطه، و�لحديث عن طبعاته:

هذه �لُن�سخة قرئت على �لحافظ �لذهبي في عدة مجال�ص بح�سرة �سيخه �الإمام �سيخ 
"ُقرئ  عليها بخطه:  �لمزي )ت72٦ه�(، وكتب  �لحريري  يو�سف  بن  بكر  �أبو  �لقر�ء 
متقنة. وكتب:  محبرة  قر�ءة محررة  وكانت  مجال�ص،  عدة  في  كله  �لكتاب  هذ�  عليَّ 

محمد بن �أحمد بن عثمان �لذهبي موؤلف �لكتاب �سامحه الّله وعفا عنه".

�لطبقات  على  �لكبار  �لقر�ء  »معرفة  باأنه:  �لكتاب  ال�سم  �سبط  �لُن�سخة  هذه  وفي 
�سماه  من  يالم  وال  �لقر�ء«،  »طبقات  �أنه  �لعلماء  لدى  �لم�سهور  بخالف  و�الأع�سار«، 
بهذ� �ال�سم، الأن �لحافظ �لذهبي �سماه بهذ� �ال�سم في ع�سر�ت �لمو�طن في كتبه، ولكن 
�ال�سم �لذي �رت�ساه لكتابه هو: »معرفة �لقر�ء �لكبار على �لطبقات و�الأع�سار«، وقد ن�صَّ 
على ذلك تلميذه �ل�سفدي )ت7٦4ه�(، فقال: "�الإمام �لعالمة �سم�ص �لدين �لذهبي، 
من ت�سانيفه: »طبقات �لقر�ء«، و�سماه: »معرفة �لقر�ء �لكبار على �لطبقات و�الأع�سار«، 

تناولته منه، و�أجازني رو�يته".

وللفائدة: طبع �لكتاب عدة طبعات، �الأولى: با�سم »طبقات �لقر�ء«، تحقيق محمد 
�ل�سيد جاد �لحق، �لقاهرة، 19٦7م، وفيه )721( ترجمة. وهي طبعة �سقيمة �نتقدها 

�لدكتور ب�سار عو�د، و�لدكتور طيار قوالج.

تحقيق:  و�الأع�سار«،  �لطبقات  على  �لكبار  �لقر�ء  »معرفة  با�سم  �لكتاب  وطبع 
بيروت،  �لعالمية،  �لر�سالة  موؤ�س�سة  �لنا�سر:  �الأرناوؤوط،  و�سعيب  عو�د  ب�سار  �لدكتور 

]1[ 5 رجب 14٣9ه�.
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1404ه�/19٨4م، وفيه )7٣4( ترجمة.

ثم طبع �لكتاب با�سم »معرفة �لقر�ء �لكبار على �لطبقات و�الأع�سار«، تحقيق: طيار �آلتي 
قوالج، �لنا�سر: مركز �لبحوث �الإ�سالمية لوقف �لديانة، �إ�ستانبول، 141٦ه�/1995م، 
وفيه )1242( ترجمة. وتعتبر هذه �لطبعة من �أجود �لطبعات، �إذ �عتنى �لمحقق ب�سبط 

�لن�سو�ص وبيان فروقات �لن�سخ، وخدمة �لن�ص بتخريج �آثاره وحكاياته.

ثم طبع �لكتاب با�سم »طبقات �لقر�ء«، تحقيق: �لدكتور �أحمد خان، �لنا�سر: مركز 
�عتمد  141٨ه�/1997م،  �لريا�ص،  �الإ�سالمية،  و�لدر��سات  للبحوث  في�سل  �لملك 

فيها �لمحقق على �آخر ن�سخ �لكتاب �لخطية، وفيها )12٦9( ترجمة.

طبعات  �أكمل  "هذه  فقال:  �لعمر�ن،  علي  �لمحقق  �لدكتور  �لطبعة  هذه  �نتقد  وقد 
�لكتاب، حيث �عتمد �لمحقق على ن�سخة �بن فهد، وهي �آخر �إخر�ج للكتاب، وفيها 
زيادة �أكثر من )500( ترجمة على �لطبعات �ل�سابقة، �إال �أن على هذه �لطبعة مالحظات:

1- كثرة �الأخطاء �لطباعية، خا�سة في �لتر�جم �لز�ئدة على طبعة موؤ�س�سة �لر�سالة.

2- نفيه لوجود م�سادر لترجمة �لعلم في غير كتاب �لذهبي، بقوله: )لم �أعثر عليه(، 
بينما ترجمته موجودة في �أكثر من كتاب، بل بع�سها في »غاية �لنهاية«، وقد وقع له ذلك 

بالتتبع في �أكثر من ٦0 ترجمة.

على  �لكبار  �لقر�ء  »معرفة  و�سو�به:  �لقر�ء«،  »طبقات  �لكتاب  ��سم  �أن  �دعى   -٣
�لطبقات و�الأع�سار« ال ريب في ذلك، ولي�ص هنا مو�سع ب�سط �الأدلة.

4- فهار�ص �لكتاب غير متقنة.

5- هناك طبعة للكتاب في تركيا بتحقيق د. طيار قوالج �أتقن من �سابقتها، وجملة 
�لقول: �أنه ال ُي�ستغنى باإحدى �لطبعتين عن �الأخرى، ولو �أعيد ن�سر �لكتاب على �لُن�سخ 
�أجود  �لطبعة  �لكتاب، وغدت هذه  ُح�سن  �لمحققان مجتمعة، الكتمل  �عتمدها  �لتي 

طبعاته. »منجد �لمقرئين ومر�سد �لطالبين« )�ص٣1( حا�سية )1(.
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ن�ضخة اأخرى لم تعتمد في طبعات الكتاب

د. محمد بن تركي التركي

وهي من مخطوطات جامعة �الإمام محمد بن �سعود �الإ�سالمية.
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ال�ضو�ضي  ْيكي  الُح�ضَ العالمة  رحلة  ف��ي  الأزه���ر  الجامع 
)ت٨٩]]ه�(

اأبو �سذا محمود النحال

ال تز�ل طائفة من �أهل �لعلم و�لدين في م�سر - كما ُن�ّص على ذلك - �إلى قرب 
�ل�ساعة..

وقد �ساهدنا ذلك عيانًا �سنة ثالث وخم�سين ومائة و�ألف، وقد �سعف �لطالب 
و�لمطلوب للعلم يومئذ... و�أما جامع �الأزهر فم�سحون �ْلَيْوَم بالعلماء و�أهل �لحق 

و�لدين، وما ز�لو� قائمين بوظائف �لتدري�ص و�لعلم و�لتحقيق.

و�ل�سام  و�لعر�قين  �ل�سريفين  و�لحرمين  �ليمن  من  للعلم  �لجامع  هذ�  ويق�سد 
و�لمغرب، ولي�ص في �لدنيا بجميعها مثله علمًا على ما ذ�ع عند �لكافة و�لخا�سة، 
وناهيك بذلك. جامع ي�ستمل على نحو من ثالثين مجل�سًا في وقت و�حد، كلها في 

�لفقه. وِفي م�سايخه من له خم�سة درو�ص بين �لليل و�لنهار.

فنون،  من  يدر�سونه  وما  �الأزهر  �سيوخ  من  جملة  على  �لُح�سيكي  تعرف  وقد 
وقد  �لجامع.  بهذ�  مو�سعها  وعرفت  �لتدري�ص،  ميد�ن  �إلى  دخلت  �لمر�أة  وحتى 
�ساهد �إحدى �لن�ساء جال�سة وهي ملثمة، ولما �ساأل عنها �أُخِبَر باأنها تحفظ �لت�سهيل 
ومخت�سر خليل، وحين تفرغ من �لقر�ءة تقوم �إلى د�رها تقرئ �لن�ساء �لنحو و�لفقه 

و�لتوحيد وغير ذلك من �لعلوم.

وَلم تكن هي �لوحيدة من �أولئك �لعالمات، بل �إن �سيخه عمر �لطحالوي �لمتوفى 
�سنة 11٨1ه� �أخبره باأن هناك ثالث ن�ساء على �ساكلتها!

�إلى ُجدة،  وممن لقيهم بالجامع �الأزهر �ل�سيخ ح�سن بن غالب �لجدوي ن�سبة 
�لهند و�ليمن  �لبحر، تر�سو بها �سفن م�سر و�لغرب و�أهل  مدينة بقرب مكة، على 

وغيرهم.
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�نتقل منها �أبوه �إلى م�سر، وهو َفِقيه كبير من فقهاء �لمالكية، وكان َذ� مال كثير، 
وله خز�نة من �لكتب حّب�سها وجعلها في رو�ق �لمغاربة ينتفع بها من �حتاج من 

مجاوري �الأزهر.

وممن الزمهم:

�ل�سيخ �أحمد �الإ�سكندر�ني، �أحد �أعالم �لمالكية.

و�ل�سيخ �أحمد �لعماوي �لدمرد��سي، �أحد �أركان �الأزهر، من �أجالء �لمالكية.

و�ل�سيخ عمر �لطحالوي، من �لمالكية �أي�سًاًً...
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الرد على الغزالي في كتاب »المنخول« - )مخطوط( -

عبد اللَّه بن علي ال�سليمان

�لرد على �لغز�لي في كتاب »�لمنخول« - )مخطوط( -.

�لحنفي  �لكردري  �ل�ستار  عبد  بن  بن محمد  �لوجد محمد  �أبي  �الأئمة  ل�سم�ص 
)559 - ٦42ه�(]1[.

تقديم مذهب  �سبب  بيان  باب  )في  �لمنخول  في خاتمة  �لغز�لي  على  رد  وهو 
�ل�سافعي على �سائر �لمذ�هب(.

قال �لغز�لي: »هذ� ما �أردناه من ذكر كتاب �لفتوى.

وختمه بباب في بيان �سبب تقديم مذهب �ل�سافعي ر�سي اللَّه عنه على �سائر �لمذ�هب، 
ولنا في �إثبات �لغر�ص منه - بعد �لتنبيه على مقدمتين - ثالث م�سالك...«. �أ.ه�

 - وورد للكتاب �أكثر من عنو�ن:

1 - »�لحق �لمبين في دفع �سبهات �لمبطلين«.

2 - »�لحق �لمبين في �إدحا�ص �سبه �لمبطلين«.

٣ - »�ل�سيف �لم�سلول في �لرد على �ساحب �لمنخول«.

4 - »�لدرة �لمنيفة في �نت�سار �الإمام �الأعظم �أبي حنيفة.

5 - »�لرد و�النت�سار الأبي حنيفة �إمام فقهاء �الأم�سار«.

٦ - »�لرد على �أبي حامد �لغز�لي في �لمنخول«.

 - وبع�ص ن�سخه بال عنو�ن.

قال �لكردري:

]1[ ترجمته في �ل�سير )2٣/ 112(.
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»وجعلته على �ستة ف�سول:

�لف�سل �الأول: في ذكر طعنه وبيان بطالنه.

و�لف�سل �لثاني: في ما يف�سي �إليه طعنه من �لرذ�ئل.

و�لف�سل �لثالث: في دعو�ه وما يبطلها.

و�لف�سل �لر�بع: بطالن م�سالكه �لثالثة.

و�لف�سل �لخام�ص: في ما يلزم �لمجتهد وغيره.

و�لف�سل �ل�ساد�ص: في بع�ص مناقب �الإمام �أبى حنيفة �أ.ه�

��ستغر قت �لمقدمة ورقتين.

و�لف�سل �الأول: 17 ورقة.

و�لف�سل �لثاني: ورقتين تقريبا.

و�لف�سل �لثالث: ٣ �أور�ق.

و�لف�سل �لر�بع: ٦ �أور�ق تقريبا.

و�لف�سل �لخام�ص: 5 �أور�ق تقريبا.

و�لف�سل �ل�ساد�ص: ٨ �أور�ق.

• ن�سخ الكتاب:	

 - ن�سخة مكتبة �سهيد علي با�سا )27٦٨(، 44 ورقة.

ن�سخة مكتبة �لحرم �لمكي )22٦7(، 52 ورقة.

ن�سخة �أخرى، مكتبة �لحرم �لمكي )22٦٨(، ٨٦ ورقة.

ن�سخة �أخرى �أي�سا، مكتبة �لحرم �لمكي )22٦9(، 4٦ ورقة.

ن�سخة �أخرى �أي�سا، مكتبة �لحرم �لمكي )٣٨1٦/ 5(، ٦٦ ورقة.
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ن�سخة مكتبة في�ص اللَّه )17٣٨( )15٣2(، 1٦5 ورقة. ]تنبيه: لعله كتاب �آخر 
عن مناقب �أبي حنيفة، فلينظر[.

ن�سخة �لمكتبة �لظاهرية )2٦0٦( )٦977(، 27 ورقة.

ن�سخة �أخرى، �لمكتبة �لظاهرية )29074( )5٣٨9(، 45 ورقة.

ن�سخة �أخرى �أي�سا، �لمكتبة �لظاهرية )2907٦( )٦977(، 2٦ ورقة.

ن�سخة �لمكتبة �الأزهرية )92514(، 2٨ ورقة.

هذه بع�ص �لن�سخ، وللكتاب ن�سخ �أخرى غالبها في �لمكتبات �لم�سرية و�لتركية.



40

�لورقة �الأوىل و�الأخرية من ن�سخة مكتبة �سهيد علي با�سا
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خطوط، واإجازات، واأثبات، و�ضماعات، وتملكات.. )٦٣(

�سبيب بن محمد العطية

علي  بن  �لح�سن  �لز�هدي  �لجامع  �إمام  بخط  و�لترهيب«  »الترغيب  )كتاب: 
�لفيومي )ت/٨70ه�( - ♫ -، وهو من �أ�سحاب �لخطوط �لمن�سوبة(.

هذ� هو �لجزء �الأول منه، وهو من محفوظات �لمكتبة �ل�سليمانية، برقم: )197(.

ولهذ� �لكتاب ق�سة طريفة، وهي �أنني كنت قد بد�أت بجمع �لكتب �لتي ُقِرئت 
على �سيخ �الإ�سالم �لخطيب �لجمالي عبد الّله بن محمد �بن جماعة - ♫ -، 
وفي تلك �الأثناء ح�سلت على �لجزء �الأخير من كتاب »الترغيب و�لترهيب« بخط 
�ساحبنا �لفيومي �إمام �لجامع �لز�هدي، وهو في مجلد �سخم، و�إذ� في �آخره قيد 
�سماع بخط �إ�سماعيل �بن جماعة حفيد �لجمال �لمذكور، وبقر�ءته على جده في 
عّدة مجال�ص بح�سور �أبي �ل�سفا �بن �أبي �لوفا، �ساحب �لن�سخة، و�بنه عالء �لدين 
علي، وكان �آخره في ليلة �لجمعة ثاني �سهر ربيع �الأول من �سنة )٨5٦ه�(؛ ففرحت 

بال�سماع �أكثر من فرحي بالكتاب!

وبعد مدة وقفت على �لجزء �الأول منه في �لمكتبة �ل�سليمانية، وعليه ��سم �ساحبه 
�إبر�هيم �بن �أبي �لوفا، وما زلت �أبحث عن باقي �الأجز�ء، ي�سر الّله �لوقوف عليها، 

و�لحمد هلل رب �لعالمين.

�أتقن كتاب »الترغيب و�لترهيب«،  و�لفيومي هذ� �ساحب خط من�سوب، وقد 
وكتب منه عدة ن�سخ.

قال �ل�سخاوي: "ممن �عتنى بالترغيب للمنذري و�أتقنه مع �لنو�جي وغيره.

وكذ� قر�أ فيه وفي غيره على �سيخنا �بن خ�سر و�ل�سهاب �لمحلي خطيب جامع 
�أو قر�أ؛ وكتب من���ه ع��دة  �بن ميالة، و�لبرهان �لكركي، بل �سمع فيه على �سيخنا 
على  قر�أه  بل  �لمق�سي،  �لب�سر�طي  على  ظنًا  جوده  �لذي  �لمن�س��وب  بخط�ه  ن�سخ 
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في  فو�ئ�د  به حتى ح�سل  �عتناوؤه  �لز�هد، وز�د  يعني  �إليه،  �لم�سار  بالجامع  �لعامة 
على  م�ستملة  �لكتب،  ُبُطون  من  عمره  في طول  �لتقطها  �أحاديثه،  من  كثير  �سرح 

�لجيد وغيره، مع �لتكرير و�لتبتير؛ لعدم تاأهله".

وقد �أنهى كتابة هذه �لن�سخة - كما في �لجزء �الأخير - في تا�سع �سهر الّله �لمحرم 
�سنة )٨52ه�(.

�إمام  �ل�سافعي،  �لقاهري  �لفيومي  �َسلمى]1[  بن  علي  بن  �لح�سن  �لدين  بدر  ولد 
جامع �لز�هد بالمق�سم، �سنة )٨04ه�(، تقريبًا.

�لفقه، وعر�سهما في �سنة �سبع  �لقر�آن �لعمدة و�لتنبيه في  وحفظ في �سغره مع 
ع�سرة على جماعة منهم: �لولي �لعر�قي، و�لحافظ �بن حجر �لع�سقالني، و�أجاز له 
في �آخرين ممن لم يجز كالبيجوري و�لبرماوي و�لباللي و�بن �لنقا�ص و�لبو�سيري، 

قاله �ل�سخاوي.

وقال: "وكان �أحد �ل�سوفية ب�سعيد �ل�سعد�ء، مديمًا �إقر�ء �الأطفال بجانب محل 
�إمامته... ونعم �لرجل كان �سالحًا و�سالمة فطرة".

�أن له �سرحًا  و�لترهيب«، وذكر �ل�سخاوي  »الترغيب  وقد ذكرنا عنايته بكتاب 
عليه، وهو موجود بعنو�ن: »فتح �لقريب �لمجيب على الترغيب و�لترهيب«، في 
)ب5٦٦9- برقم:  في�سل،  �لملك  مركز  في  م�سورة  ومنه  �لبريطاني،  �لمتحف 

.)5٦75

ح�سل  حتى  و�لترهيب«(  »�لترغيب  )يعني  به  �عتناوؤه  "وز�د  �ل�سخاوي:  قال 
فو�ئد في �سرح كثير من �أحاديثه، �لتقطها في طول عمره من ُبُطون �لكتب م�ستملة 

]1[ هكذ� بخطه في �آخر �لجزء �الأخير من كتاب »�لترغيب و�لترهيب«، وفي �لمطبوع من كتاب »�ل�سوء �لالمع«، في 
ترجمته: �سليمان، ثم رجعت للمخطوط �لمحفوظ في �لظاهرية، وهو بخط تلميذ �ل�سخاوي �لحافظ عبد�لعزيز 
�بن فهد ↓، فوجدته كالمطبوع، وهو خطاأ، و�ل�سو�ب ما �أثبته �ساحب �لترجمة بخطه "�َسلمى"، هكذ� 

وفي نف�ص �لمجلد كتب بخطه "�ُسليمان" هكذ�، فبان �لفرق بينهما.
ومن �أر�د �أن يحقق �سرحه على "�لترغيب"، فلينتبه لهذ�، والّله �لموفق.
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على �لجيد وغيره مع �لتكرير و�لتبتير؛ لعدم تاأهله. و�سم ذلك لتر�جم جماعة من 
قر�ءة ما كتبه علي، وهو �سيء  ��ستمد في ذلك مني، ور�م  رو�ته ونحوهم، وربما 
كثير يكون نحو مجلدين فاأكثر فما �تفق، وتردد باأخرة لل�سم�ص �بن قا�سم، فكان ما 

��ستفاده مما �أ�سير �إليه �أكثر مما �أفاده".

وجامع �لز�هد بالمق�سم، يقع خارج �لقاهرة، قال �لمقريزي في »�لخطط«:

�لمعروف  �سليمان  بن  �أحمد  �لمعتقد  �ل�سيخ  فنقله  تر�ب،  كوم  مو�سعه  "كان 
ع�سرة  ثمان  �سنة  رم�سان  �سهر  في  فكمل  �لجامع،  هذ�  مو�سعه  و�أن�ساأ  بالز�هد، 
هذ�  باأنقا�سها  وُبني  ما حولها،  قد خرب  م�ساجد  عدة  ب�سببه  مائة، وهدم  وثمان 

�لجامع".

توفي �لفيومي - ♫ - �سنة )٨70ه�(.

و�أما �ساحب �لن�سخة، فهو �إبر�هيم بن علي بن �إبر�هيم بن يو�سف بن عبد �لرحيم بن 
علي، �أبو �ل�سفا �بن �أبي �لوفا بن �أبي �لف�سل �لح�سيني �لعر�قي �لمقد�سي �ل�سافعي.

�أبيه، و�نتقل وهو �بن ثمان  ولد �سنة )٨10ه�( بالعر�ق، وحفظ بها �لقر�آن عند 
�سحبة �أبويه �إلى ديار بكر �لعليا، وطلب �لعلم ورحل، و�ألف تاآليف كثيرة، وله ديو�ن.

وهو من كبار �ل�سوفية، وقد �جتمع به �ل�سخاوي، وذكره في �لف�سل �ل�ساد�ص من 
كتابه »�لقول �لمنبي عن ترجمة �بن عربي«، وهو �لف�سل �لذي جمع فيه �أ�سماء من 
ُرمي بمعتقد �بن عربي، �أو كتب �سيئًا من ت�سانيفه، �أو �أحبه والزم �الأخذ عنه، �أو كان 

محبًا في بع�سهم ولو لم يكن مو�فقًا لغر�سهم، فقال )�ص149(:

في  �سيئًا  عنه  حكيت  و�إن  روؤو�سهم،  من  علي،  بن  �إبر�هيم  هو  �ل�سفا:  "�أبو 
�لكتاب فهو من �لملّب�سين".

وقال في »�ل�سوء الالمع«:

"وما �ن�سرح �لخاطر لالجتماع به مع �سّدة حر�سي على لقاء �لغرباء و�لو�فدين 
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و�ختبار �أحو�لهم، �إلى �أن حركني �الأبنا�سي �لم�سار �إليه بما �أطر�ه به؛ فر�أيته مت�سنعًا 
متردد�ً في �أكثر كالمه، َذ� ترهات و�ألفاظ منّمقة، فيها من �لتناق�ص ما يحقق �أن �أكثر 
ما �ختلقه ال يروج �أمره �إال على �سعفاء �لعقول، وال يثبت �سيئًا من كلماته �إال من 
ال يدري ما يقال له وال يتدبر ما يقول، مع ��ستعد�د في �لجملة وم�ساركة في بع�ص 
�لف�سائل، و�سيبته بي�ساء نقية، ولو �أطعت قلمي في �إثبات كل ما �سمعته عنه ل�ساقت 
�الأنفا�ص، ومنه �أن �لقاياتي و�لونائي �ساأاله عن كالم �بن عربي، فاأجابهما باأنه ي�سر 
�لمبتدئ، وال حاجة للمنتهي �إليه، وتبرم عندي منه غاية �لتبرم، و�لظاهر من حاله 

�لكذب في مقاله، ن�ساأل الّله �ل�سالمة".

وقرره  فا�ستوطنه،  �لمقد�ص  بيت  �إلى  "قدم  �لجليل«:  »�الأن�ص  في  �لعليمي  وقال 
�لملك �لظاهر جقمق في �لمدر�سة �لحنبلية بباب �لحديد.

و�أقام دهر�ً طوياًل، وتزوج، ورزق �الأوالد، ثم ��ستوطن دم�سق وبقي يتردد �إلى 
بيت �لمقد�ص. وكان �سكاًل ح�سنًا منور �ل�سيبة له مروءة وح�سن لقاء لمن يرد عليه".

وله �أبناء علماء، منهم:

1- �سيف بن �أبي �ل�سفا، قال �ل�سخاوي: "وتقدم في �لفنون مع �لديانة و�لمحا�سن 
بحيث �أنه لم يو�فق و�لده وجماعة بيته في دعوى �ل�سرف وال حمل �سظفه، و�لثناء 
عليه م�ستفي�ص، ور�أيت له تقريظًا لمجموع �لتقي �لبدري �أبدعه َخّطًا ونثر�ً ونظمًا".

2- كمال �لدين محمد بن �أبي �ل�سفا، ترجم له �ل�سخاوي في »�ل�سوء �لالمع« 
.٦/2٦1

٣- عالء �لدين علي، ح�سر مع و�لده �سماع �لجزء �الأخير من كتاب »الترغيب 
و�لترهيب« على �سيخ �الإ�سالم جمال �لدين عبد الّله �بن جماعة.

توفي �إبر�هيم �بن �أبي �لوفا - ♫ - بدم�سق �سنة )٨٨7ه�(.
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تملك الموؤّرخ: اأحمد بن محّمد ابن َخّلكان - ♫ -

�سياء الدين جعرير

قال �لزركلي: )220/1( - و�لحو��سي له -:

"�بن َخلِّكان )٦0٨-٦٨1ه� = 1211-12٨2م(.

�أبو  �الإربلي،  �لبرمكّي  �بن خلكان]1[  بكر  �أبي  بن  �إبر�هيم  بن  بن محمد  �أحمد 
�أبناء  و�أنباء  �الأعيان  »وفيات  �ساحب  �لماهر،  و�الأديب  �لحجة،  �لموؤرخ  �لعبا�ص: 

�لزمان« ط، وهو �أ�سهر كتب �لتر�جم ومن �أح�سنها �سبطا و�إحكامًا]2[.

ولد في �إربل )بالقرب من �لمو�سل على �ساطئ دجلة �ل�سرقي( و�نتقل �إلى م�سر 
فاأقام فيها مدة، وتولى نيابة ق�سائها. و�سافر �إلى دم�سق، فواله �لملك �لظاهر ق�ساء 

�ل�سام. وعزل بعد ع�سر �سنين.

فعاد �إلى م�سر فاأقام �سبع �سنين، ورّد �إلى ق�ساء �ل�سام، ثم عزل عنه بعد مدة. وولي 
�لتدري�ص في كثير من مد�ر�ص دم�سق، وتوفي فيها فدفن في �سفح قا�سيون. يت�سل 

ن�سبه بالبر�مكة]٣[".

تملكه: "�أحمد بن محّمد بن �إبر�هيم بن �أبي بكر بن َخّلكان"]4[.

التعليق: �كتفى - ♫ - بكتابة ��سمه على �لمخطوط، وهي جادة �سلكها غيره 
من �الأعالم في تقييد تملكاتهم، و�إن كانت �سيغتها ال تدل �سر�حة على �لّتملك، 

�لالم  وفتح  �لخاء  ب�سم  �أو  �لمك�سورة،  �لالم  وت�سديد  �لخاء  بفتح  خلكان  )�بن   ٨7  :1 �لجنات  رو�سات  ]1[ في 
�لم�سددة، �أو بك�سر �لخاء و�لالم جميعا(. وفي �لتاج 7: 17٦ )خلكان، بك�سر، فت�سديد �لالم �لمك�سورة(؟

]2[ �نتقده �بن كثير في �لبد�ية و�لنهاية 11: 11٣ في كالمه على �بن �لر�وندّي، بقوله: )وقد ذكره �بن خلكان في 
�لوفيات وقل�ص عليه ولم يخرجه - �أو يجرحه؟ - ب�سئ، وال كاأن �لكلب �أكل له عجينا!، على عادته في �لعلماء 

و�ل�سعر�ء، فال�سعر�ء يطيل تر�جمهم، و�لعلماء يذكر لهم ترجمة ي�سيرة، و�لزنادقة يترك ذكر زندقتهم(.
]٣[ وفيات �الأعيان، طبعة �لميمنة 2: 420 و 421 وفو�ت �لوفيات 1: 55 و�لنعيمي 1: 191 و�لنجوم �لز�هرة 7: 

٣5٣ وبروكلمان في د�ئرة �لمعارف �الإ�سالمية 1: 157.
.1521 MS. ORIENT. A :4[ مكتبة جوتا[
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ولكنها تفهم عند �لتيّقن من خط �لُمَقّيد، واللَّه تعالى �أعلم.
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حول الور�ضات التكوينية؛ في المخطوط )ُعقٌم و َوْتٌح(

د.نور الدين الحميدي

للطلبة  �لمجال  ف�سح  �لتكوينية،  �لدور�ت  �أو  �لور�سات  في  �إليه  ُينتهى  ما  �آخر 
�أيديهم  في  تو�سع  �أن  بعد  له،  قر�ء�تهم  ت�سحيح  ثم  خطي  ن�ص  من  نموذج  بقر�ءة 
�أهل  �لفن، ويدركون رموز  �أهل  �أذهانهم ��سطالحات  نعة وت�ستقر في  �ل�سَّ �أدو�ت 
وتنقاًل  تملكًا  �لمخطوط  تقاييد  �أنو�ع  عن  �لُحجب  ف  وُتْك�سَ و�لور�قة،  �لن�ساخة 

و�إفادة وغيرها.

وهذ�  للم�سلك.  وتوعير  بال�سالك  فتغرير  �لمبتد�أ؛  هي  �لطريقة  تلكم  جعل  �أما 
مثل �لفقيه �لمطاَلِب بالك�سف عن حال �لحديث �سحة و�سعفا بجمع طرقه وبيان 
وجوهه، ثم ح�سر مخارجه وحزِّ مد�ر�ته، و�لكالم عن رجاله جرحًا وتعدياًل - بعد 
�إلى  و�الهتد�ء   ،- و��ستباه  و�تفاق  �ئتالف  من  لها  يعر�ص  ما  َفِك  باأعباء  ينه�ص  �أن 

ى من �أدو�ئه وعلله، فذلك خارج عن ُو�سعه، �سارد عن متعلَّقات نظره. �لُمعمَّ

و�لنهج  �لالحب  �ل�سبيل  ذلكم  تنكبو�  �لور�سات  لهذه  �لمنته�سين  من  وكثير 
�الأقوم، وهم بين رجلين - ح�سب بادئ �لر�أي -:

اأحدهما: لم يحكم هذ� �لفن �إحكام عالم ب�سير بم�سايقه وخبير بدقيق ��سطالحاته، 
بقدر  منه  �كتفى  �إنما  �لحديث و�لرو�ية،  ل بمخالطة مخطوطات  يتح�سَّ ِحْذٍق  مع 
�لر�كب،  ُبلغة  �لمخطوطات تحقيقا وت�سحيحا،  يتعاناه من  ما  قر�ءة  يعينه على  ما 

ل غيره. وموؤونة �لمدلج �لم�سافر، وهو �أَْحوُج للتاأهيل من �أن يوؤهِّ

�لنُّ�ساخ  ت�سرفات  نماذج  باإير�د  �لت�سوير  وُموؤنة  �لتمثيل  ُكْلفة  �أقعدْتُه  والثاني: 
و�لك�سف عن مر��سم مهيعهم في �لن�سخ و�ل�سبط محو� و�إز�لة وت�سحيحا و�إ�سكاال 
وتعليقا وغيرها، بما ي�سفر عن ق�سم ُمْقَفٍل من كتب م�سطلح �لحديث وهو �لق�سم 
عيا�ص  للقا�سي  )�الإلماع(  كتاب  قر�أ  فمن  و�سبطها،  �لكتب  بت�سحيح  �لخا�ص 
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�بن  للبدر  �ل�سامع(  �سرحا وتنكيتا و)تذكرة  ُو�سع عليها  �ل�سالح وما  �بن  ومقدمة 
جماعة، َعِمَيْت عليه ��سطالحات هذ� �لق�سم وت�سرفات �أهله لخلوها من �لتمثيل، 
رو� له يتعذر �لوقوف عليه في �لمخطوطات �أو �لتفطن على �أنه هو هو،  وكثير مما نظَّ

الأن ت�سرفات �لن�ساخ ال تاأتي على َوفق تلكم �لتعريفات �لُمْثَبَتة.

فعلى قلة ما ح�سرته من تلكم �لور�سات وكثرة من القيته ممن ح�سرها، �ألفيتها 
وِتَحة �لفائدة، نزرة �لمادة، قليلة �لنفع، م�سطربة �لمذهب، ق�سية �لمق�سد، و�أعلم 
كثير�ً ممن الزم مجال�سها ال ي�ستطيع �أن يقيم حرفا من ن�ص خطي، ولم توؤهله تلكم 

�لتكوينات و�لور�سات على كثرتها لتحقيق ر�سالة �أو در��سة مخطوط �أو و�سفه.

وهاتيك �لتكوينات و�لور�سات تن�سئها موؤ�س�سات ومر�كز باأمو�ل طائلة وت�ستجلب 
لها �أ�ساتذة متخ�س�سين، وُت�سرف فيها �أيام من �أعمارهم، وبع�سها يتكرر كل �سنة، 
كاأنها مو��سم �جتماع �أكل و�سرب يتخلله �سيء من �لحديث في �لعلم، و�إذ� نظرت �إلى 
�لطالب وجدت بينه وبين مفاتيح علم �لتحقيق ومر��سمه �سبا�سب ت�سل فيه �لقطا... 

وعنان �لحديث مف�ص للتطويل، ولكن �أزمه رغمًا وق�سر�ً...
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تذييل على مقالي:من لطائف ابن ع�ضاكر في روايات الكتب]]]

�سالح فتحي َهَلل

1439 /7 /5

عن  �أبيه  عن  �إ�سماعيل  بن  �لغافر  عبد  »رو�ية  �ساأن  في  م�سى  ما  كتبُت  �أن  وبعد 
ه بكتاب )�ل�سحيح( لم�سلٍم«، ون�سرُته في »مقاٍل« لي بعنو�ن »من لطائف �بن  جدِّ
ْن ر�أى ذلك وطاَلَعُه �ساحب �لف�سيلة �ل�سيخ  ع�ساكر في رو�يات �لكتب«؛ كان ِممَّ
فباَدَر م�سكوًر�  َدَرَجَته،  اللَّه توفيقه لكل خير ورفع  �أد�م  �لعطية،  �سبيب بن محمد 
بن  �لغافر  لعبد  »�الأربعين«  كتاب  ِمن  لي  ��ستخرجها  نفي�سٍة،  بفائدٍة   ، �إَِليَّ بالكتابة 

�إ�سماعيل - ♫ -، بخط �إ�سماعيل �بن جماعة، ولما ُيطبع حتى �الآن.

وقد َذَكَرُه �الإمام �بن حجر �لع�سقالني، في كتابه »�لمعجم �لمفهر�ص« )رقم/925( 
فقال: »كتاب )�الأربعين( لعبد �لغافر بن �إ�سماعيل �بن �أبي �لح�سين بن عبد �لغافر بن مخرمة 
�لفار�سي«، كذ� وقع ن�سبه في مطبوع كتاب �بن حجر، و�سو�به: »عبد �لغافر بن �إ�سماعيل 
ْين عبد �لغافر بن محمد �لفار�سي«، وُيْعَلم هذ� ِمن ترجمة »عبد �لغافر« . ثم  �بن �أبي �لُح�سَ
قال �بن حجر: »�أخبرنا �لكمال �أحمد بن علي بن عبد �لحق، �إجازًة م�سافهًة، �أنباأنا �لحافظ 
�أبو �لحجاج �لمزي، �إجازًة �إْن لم يكن �سماًعا، ثم ظهر �سماُعه له عليه وهو حا�سٌر في 
�لر�بعة، و�إجازًة، �أنباأنا �لفخر علي بن �أحمد بن �لبخاري، �سماًعا عن �أبي �سعٍد عبِد اللَّه بن 

ّفار، �أنباأنا عبُد �لغافر بن �إ�سماعيل، به« �ه�. عمر �ل�سَّ

»�أخبرنا  �إ�سماعيل:  بن  �لغافر  عبد  يقول  »�الأربعين«  ِمن  �لر�بع  �لحديث  وفي 
�ل�سيخ �لزكي و�لدي �أبو عبد اللَّه �إ�سماعيل بن عبد �لغافر �لفار�سي، �أنا و�لدي �أبو 
�لح�سين عبد �لغافر - ر�وية )�سحيح م�سلم( و)غريب �لخطابي( - ♫ -«، 

فذكر حديًثا.

]1[ �سبق ن�سره في �لعدد )7-٨( )�ص17-9(.
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وكذلك تكررت في �لحديث �لثالث ِمن كتاب »�الأربعين« رو�ية عبد �لغافر بن 
ه. �إ�سماعيل عن و�لده �إ�سماعيل، لكن عن غير جدِّ

فهاتان رو�يتان جديدتان لعبد �لغافر بن �إ�سماعيل عن �أبيه �إ�سماعيل، �إحد�هما له 
ه. ه، و�الأخرى له عن �أبيه عن �آخر غير جدِّ عن �أبيه عن جدِّ

وكنُت قد ذكرُت رو�يًة ثالثًة فيما م�سى.

وبذ� يكون ما ر�أيُته الإ�سماعيل عن �أبيه ثالث رو�يات، �ثنتان منهما عن �أبيه عن 
ه ر�وية »�سحيح م�سلم«. جدِّ

ه. فهذ� وما م�سى يقطع برو�ية عبد �لغافر بن �إ�سماعيل »�سحيح م�سلم« عن �أبيه عن جدِّ

ويبقى �لبحث في عدم ��ستهار رو�ية »م�سلٍم« ِمن هذ� �لوجه ِمن طريق عبد �لغافر بن 
ه. �إ�سماعيل عن �أبيه عن جدِّ

وكثرة  ل�سنو�ت،  بالرو�ية  ده  تفرُّ هو  �لجدِّ  عن  �لرو�ية  �نت�سار  في  �ل�سبب  ولعلَّ 
ْون كثرًة، وِمن َثمَّ لم تكن  ِمَعه منه خلٌق كثير، ال ُيح�سَ تحديثه ب� »�ل�سحيح«، ف�سَ

د برو�ية �لكتاب. لولده �إ�سماعيل مزيّة عليهم ِمن حيُث �ل�سهرة �أو �لتفرُّ

و�إذ� كان هذ� هو �لحال في �إ�سماعيل �البن فكيف بالحفيد عبد �لغافر؟

ن د�رْت عليهم �لرو�يات بحاجٍة �إلى  وِمْن َثمَّ لم يكن �أمثال �بن ع�ساكر وغيره ِممَّ
. �لنزول للرو�ية عن �لحفيد، ولديهم رو�ية »�ل�سحيح« بُعُلوٍّ

فهذ� ما يظهر لي في ق�سية �سهرة �لرو�ية وعدمها. واللَّه �أعلم.

وللفائدة: فقد روى عبد �لغافر بن �إ�سماعيل �أول حديٍث له في كتاب »�الأربعين« 
ه �أبي �لقا�سم �لق�سيري. ه الأُمِّ عن جدِّ

فجزى اللَّه �ل�سيخ �سبيب بن محمد �لعطية، خير �لجز�ء، و�أد�م توفيقه لكل خير.

و�لحمد هلل رب �لعالمين.
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تعليق:

�سبيب بن محمد العطية

جز�كم اللَّه خير�ً �سيخنا �لحبيب ونفع اللَّه بكم، ومتعنا بفو�ئدكم..

�الأربعين،  لهذه   -  ♫  - �لمزي  �لحافظ  �سماع  يخ�ص  فيما  فائدة  وزيادة 
كتب �لحافظ �إ�سماعيل �بن جماعة - ♫ - عند �لحديث �لو�حد و�لع�سرين:

)فائ��دة:

بن  �لم�سلم  �لغنائم  �أبي  على  �لمزي  �لحافظ  �سمع  هنا  �إلى  منه  �لمنقول  �الأ�سل  في 
عالن، وهو �آخر �سماع �لبرز�لي �لحافظ على �أبي �لح�سن علي بن �أحمد بن �لبخاري، 

وهو �آخر �لحديث �لخام�ص ع�سر(.
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الُمباَركُفوري  ذكرها  التي  )األمانيا(  ِجرمانيا  مخطوطات 
مة »ُتحفة الأَحَوذي« َبين الحقيقة والَوهم في مقدِّ

اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان

قادًما  �الأن�ساري،  �ل�سيخ حماد  �سيخنا  من  مبعوًثا  قديًما  �لدكاترة  بع�ص  بي  مرَّ 
من �لمملكة �لعربية �ل�سعودية، ومن �لمدينة �لنبوية تحديًد�، مروًر� باالأردن؛ ليتابع 
رحلته �إلى �ألمانيا، باحًثا عن �لمخطوطات �لتي ذكرها �لعالمة محمد بن عبد�لرحمن 

�لمباركفوري في مقدمة »تحفة �الأحوذي«.

�للُّعاب«،  »ُم�سيِّل  ب�  عليها  وَعنَون  �لمخطوطات،  عناوين  حماد  �سيخنا  جَرد 
قت �لنفو�ص لمعرفة  فت �الأرو�ح، وت�سوَّ وت�سنََّفت �الآذ�ن، و��سَر�أبَّت �الأعناق، وت�سوَّ
ماآل هذه �لمخطوطات، ولكن رجع �لمر�سول و�لمبعوث - فيما �أخبرنا بعد - ب� 

ي ُحَنين(! )ُخفَّ

ده �الأل�سنة، وتتمنَّى   وبقي �لخبر وَطِنيُنه، و�أثُره، وَحنيُنه يدور في �لروؤو�ص، وُتردِّ
ته. �لنفو�ص �سحَّ

�سات في جامعة برلين لمادة �لحديث   وكان ل�ساحب �ل�سطور لقاء مع بع�ص �لمدرِّ
مت �أبحاثها �لنظرية لنيل درجة �الأ�ستاذية، وبقي  �لنبوي، وهي �ألمانية �الأ�سل، وقدَّ
بي يخبرني ب�ساأنها وحاجتها،  فهي عندهم، فاتَّ�سل طالب من ُطالَّ عليها �المتحان �ل�سَّ
فابَتهلُتها فر�سة لل�سوؤ�ل عن خبر مخطوطات �ألمانيا، ود�ر كالم في مجل�ص جمعني 
بتاأريخ   ،- مماتي  وبعد  حياتي  في  بها  ينفع  �أن  ��ه  ال��لَّ �أ�ساأل   - مكتبتي  في  و�إياها 
دت لي �أنَّها منذ �لحرب �لعالمية �لثانية في �ل�سناديق، وفيها  200٦/5/27م، و�أكَّ

كثير من �لمخطوطات، وهي �ليوم في برلين في مكتبة �لدولة.

ته، حتى ظَفرُت بمقالة  ف عن �سحَّ َيدَعمه، ويك�سِ �إلى ما  وبقي �لخبر يحتاج   
 - �لمغربي  �لهاللي  �لدين  تقي  محمد  �لعالمة  �ل�سيخ  وهو  �لمباركفوري؛  لتلميذ 



57

ة ما �أخبر به �لمباركفوري، فردَّ عليه  ♫ -، �إذ ظفرُت بمن �عتر�ص على �سحَّ
دق َقوله. ة خبره، و�سِ �لهاللي جازًما ب�سحَّ

ة من وجوه:  و�سهادة �لهاللي هذه ُمهمَّ

 الأول: �أنه خبير باألمانيا، ونال �لدكتور�ة منها �سنة 19٣9م، �إبَّان �لحرب �لعالمية 
�لثانية.

 الثاني: له �هتمام كبير وخطير في �لتر�ث، وهذ� �أمر يحتاج �إلى تتبُّع وَب�سط، ولعلَّ 
اللَّه - عز وجل - يبارك لي في �لم�ساركة به الحًقا.

فَمن  و�ل�سو�ب،  �لحق  ي  َتوخِّ على  وحر�سه  �لمعهودة،  �لهاللي  ِدقَّة  الثالث:   
يعرف ذلك منه؛ يعلم �أنه ال يجازف بالقول، وال يلقي �لكالم على عو�هنه.

ا على  � ُمهمًّ ر اللَّه - عز وجل - لي جمع »مقاالته«؛ وجدُت فيها ردًّ  ولما ي�سَّ
من تعقَّب خبر �لمباركفوري في �إخباره عن مخطوطات ِجرمانيا، فاأحببُت �إتحاف 

�ء به. �لُقرَّ

�لهند(،  في  �لحديث  )�أهل  بعنو�ن:  مقالة  في  �لمباركفوري  ل�سيخه  �لهاللي  َترَجم 
�سعبان  �الأول،  �لعدد  �لخام�سة،  �ل�سنة  �لهندية،  �لجامعة«  »�سوت  مجلة  في  رت  ُن�سِ
1٣9٣ه� - �سبتمبر 197٣م، )�ص 1٣ - ٣4(، قال فيها تحت عنو�ن )َزجُر ُغر�ب(:

عبد  �الإمام  �سيخنا  في  َطَعن  �لحديث؛  ِعلم  على  ل  يتطفَّ لئيًما  ُغر�ًبا  �أنَّ  »بَلغني 
�لرحمن بن عبد�لرحيم باأكذوبة خ�سي�سة لما �َسَوى �لَح�سُد َقلَبه، ِلَما �ساهده من �آثار 

�سيخنا �لباهرة، وف�سائله �لظاهرة.

ها، ويلعن فاعلها! وهذه �الأكذوبة فيها من �لجهل و�لَغَباَوة ما يجعل �سامعها َيُمجُّ

�لكتب  في خز�نة  �أنَّ  ُكتبه  بع�ص  في  ذكر   - ♫ - �ل�سيخ  �أن  ُلها:   وحا�سِ
ثين م�سانيد، وكتب حديث؛ ك�»م�سند بقي بن  �لعربية في برلين تفا�سير لكبار �لمحدِّ
مخلد« �لحافظ، و»تف�سير عبد بن حميد« و�أمثاِلها، وقد �أخبرني �سيخنا - ♫ 
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ا �سافرُت من �لمدينة �لنبوية �إلى َفَينَّا،  - بذلك َح�سَبما �أخبره به �سائح هندي، ول�مَّ
حلة وما وقع لي فيها من �لحو�دث، وكان من  كنُت �أُملي على كاتبي �أخبار هذه �لرِّ

�أهم �أغر��سي فيها تحقيق هذ� �لخبر.

يُتها )من �لمدينة �إلى َفَينَّا( بن�سه: وها �أنذ� �أنقل ما في �لرحلة �لتي �سمَّ

يوم �لخمي�ص 1٣ من جمادى �الأولى �سنة 19٣0ه� بمدينة َفَينَّا عا�سمة �لنم�سا:

عندنا في هذ� �ليوم موعد مع �لدكتور �أَمبرو�ص مدير ق�سم �لبحث في مخطوطات 
في خز�نة  �أنها كانت  �سيخنا  َبَلغ  �لتي  �لُكتب  اِلأ�ساأَله عن  �لحديث؛  وِعلم  �لتف�سير 
�سيخنا  وكان  �ل�سفر،  هذ�  في  تحقيقها  ق�سدُت  �لتي  �الأغر��ص  من  وذلك  برلين، 
فاَتها عن �سائح هندي؛  عبد�لرحمن �لمبارك فوري - ♫ - َنَقل �أ�سماَءها و�سِ
َفِهَم منه �أنه ر�آها ِبَعينه في خز�نة برلين منذ زمن طويل، وبحث كثيٌر من �لنا�ص عن 
�أثًر�، فاختلفو� في �ساأنها؛ فبع�سهم �سكَّ في  هذه �لُكتب في �ألمانيا فلم يجدو� لها 

دق �لُمخِبر �الأول. �سِ

�لخز�نة؛  عه في  َمو�سِ فة كل كتاب، وَتعيين  َذَكرها في �سِ �لتي  �لتفا�سيل  ولكن 
َيبُعد معها �أن يكون َخَبُره مختلًقا! و�أَيُّ فائدة له في �ختالق هذ� �لخبر، و�الأ�سل في 

ِمثل هذه �الأخبار �أن تكون �سحيحة؟!

عن في �سيخنا �لمذكور؛  جاِجلة ِمن �لمعا�سرين بذلك �إلى �لطَّ ع بع�ص �لدَّ وقد تذرَّ
لوقاحته وُبغ�سه الأهل �لحديث �لُمعادين لل�سرك و�لُخر�فات و�لِبَدع؛ فاأر�د �أن ي�سفي 
ِمن  بريء  و�سيخنا  و�الحتقار،  غار  �ل�سَّ له  تجلب  �لتي  يعة  �لَو�سِ �لتُّهمة  بهذه  َغيظه 
ِع م�ساهدة �لُكتب، �إنَّما َنَقل �لخبر عن َرُجل، َفِهم ِمن  ُعهَدة هذ� �لخبر؛ الأنه لم َيدَّ

كالمه �أنه �ساهدها.

ال؛ فها نحن �ليوم بد�أنا ن�سير في طريق معرفة  جَّ وقد �أبى اللَّه �إال �أن يف�سح ذلك �لدَّ
�أ�سل هذ� �لخبر؛ فقد طاَلْعنا �ليوم بم�ساعدة �لدكتور �أمبرو�ص: كتاب �لدكتور فوؤ�د 
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�س�سكن �لذي �أعاد تاأليف »تاريخ �الأدب �لعربي« لبركلمان، و�أ�ساف �إليه ع�سرين 
في �لمئة من مخطوطات �لخز�نة �لتركية؛ فوجدنا �أكثرها مذكوًر� فيه، ونرجو �أن 

نجد �سائرها في فهار�ص �أخرى.

�لكتب؛  تلك  ي�ساهد  ولم  كاذًبا،  يكن  لم  �لهندي  �الأول  �لُمخبر  �أن  لي  وظهر 
لع  و�إنَّما َنَقل �أ�سماَءها و�سفاَتها ِمن �لفهار�ص �لتي ر�آها في �لبالد �لجرمانية، ولم �أطَّ
الأنها  كاذب؛  فهو  روؤيتها  عى  �دَّ �أنه  فيه  ثبت  فاإِْن  ل،  �لُمف�سَّ �الأ�سلي  فهر�سته  على 
قة في �لدنيا، بل بع�سها في �ألمانيا،  لي�ست في خز�نة و�حدة، بل هي في خز�نة متفرِّ
قة في بالد �الأتر�ك، وبع�سها في �لمدينة �لنبوية، وبع�سها  وبع�سها في مو��سع متفرِّ

في حلب، وبع�سها في �لقاهرة.

ِع �أنه ر�آها بعينه؛ فهو �سادق. ا �إذ� لم يدَّ �أمَّ

ال �إلى �سيخنا - حا�ساه من ذلك  جَّ وبهذ� تعلم - يقيًنا - ُبطالن ما َن�سَبه ذلك �لدَّ
د؛ ِلَما ر�أى ل�سيخنا  �ص عما في َقلبه من �لَح�سَ - ؛ و�إنَّما �أر�د ذلك �لُمفتري �أن ُينفِّ
�لُمو�فقين  عند  �لطائر  يت  و�ل�سِّ �لعالية،  و�لمنزلة  دق،  �ل�سِّ ول�سان  �لَف�سل،  من 

ه، وكان في ذلك كما قال �ل�ساعر: و�لُمخالفين؛ فف�سح نف�سَ

ها وَأوَهى َقرَنه الَوِعُل«. كناطِح ِصخَرٍة َيوًما لُِيوِهنَها          َفَلم َيُضرَّ

�نتهى �لنقل عن �لهاللي - ♫ - .

جزم �لمباركفوري بوجود هذه �لمخطوطات في �ألمانيا في �آخر �لجزء �الأول من 
)مقدمة( »تحفة �الأحوذي« )٣29 - ٣٣٦( في )�لف�سل �لحادي و�الأربعون: في 
تذكرة كتب �لحديث �لقلمية �لنادرة وبيان �أمكنة وجودها لي�ستفيد منها من ��ستطاع 

�إليه �سبياًل(.

وذكر تحته:

1- »�سحيح بن حبان« للحافظ �أبي حاتم محمد بن حبان �لب�ستي، �لمتوفى �سنة 
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�أربع وخم�سين وثالث مئة. 

بخط  مكتوبة  منه  نفي�سة  �سحيحة  فن�سخة  عديدة،  مو��سع  في  �لكتاب  هذ�  يوجد 
�لحافظ �بن حجر، في خز�نة �لكتب �لجرمنية، وقد كتب �لحافظ على هام�سها حو��سي 

�، و�لمجلد �الأول منه في خز�نة �لكتب �لمحمودية بالمدينة �لمنورة. مفيدة نافعة جدًّ

2- »�سحيح �بن خزيمة« للحافظ �الإمام �أبي بكر محمد بن �إ�سحاق بن خزيمة 
�لني�سابوري، �لمتوفى �سنة �إحدى ع�سرة وثالث مئة.

ا - في مو��سع، فن�سخة كاملة منه موجودة في �لخز�نة  يوجد هذ� �لكتاب - �أي�سً
�لجرمنية، لكن �لمجلد �الأول منها ناق�ص، و�لمجلد�ن �الأخير�ن منها �سالمان عن 

ا - حو��سي نافعة. �لنق�ص، وقد كتب �لحافظ �بن حجر على هام�سها - �أي�سً

٣-  »�سحيح �أبي عو�نة« للحافظ �أبي عو�نة يعقوب بن �إ�سحاق بن �إبر�هيم بن 
يزيد �الإ�سفر�يني �لني�سابوري �الأ�سل، �لمتوفى �سنة �ست ع�سرة وثالث مئة. 

ا - في مو��سع، فن�سخة كاملة منه مكتوبة بخط يحيى  ويوجد هذ� �لكتاب - �أي�سً
بن نعيم �الأن�ساري، موجودة في �لخز�نة �لجرمنية.

ون�سخة �سحيحة منه موجودة في خز�نة �لكتب للعالمة �أبي �لطيب �سم�ص �لحق 
له،  - وغفر   ♫  - �لمعبود«،  �لمق�سود وعون  �آبادي، م�سنِّف »غاية  �لعظيم 
وقد نقلُت من هذه �لن�سخة �لمباركة بع�ص �لرو�يات في ر�سالتي »�لمقالة �لح�سنى 

في �ُسنِّية �لم�سافحة باليد �ليمنى«.

4- »�ل�سحيح �لمنتقى« للحافظ �أبي علي �سعيد بن عثمان بن �سعيد بن �ل�سكن 
�لبغد�دي، �لمتوفى �سنة ثالث وخم�سين وثالث مئة. 

لم �أقف على وجوده �إال في �لخز�نة �لجرمنية، فن�سخة منه مكتوبة بخط �لحافظ 
�ل�سيوطي موجودة منها.

5- »�سحيح �الإ�سماعيلي« وهو م�ستخرج على »�سحيح �لبخاري«، للحافظ �الإمام 
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�أبي بكر بن �إبر�هيم بن �إ�سماعيل �لجرجاني، �لمتوفى �سنة �إحدى و�سبعين وثالث مئة.

ن�سخة منه مكتوبة بخط �لحافظ �بن حجر، موجودة في �لخز�نة �لجرمنية، وقد 
�خت�سر �لحافظ هذ� �لكتاب ولخ�سه و�سماه »�لمنتقى«.

٦- »�لم�ستخرج على �سحيح م�سلم« للحافظ �أبي عو�نة يعقوب بن �إ�سحاق �لمذكور.

ن�سخة �سحيحة من هذ� �لكتاب، مكتوبة بخط �لحافظ �بن حجر، موجودة في 
�لخز�نة �لجرمنية. 

محمد  بن  عبد�لرحمن  �لقا�سم  �أبو  �لحافظ  وهو  منده«  البن  »�لم�ستخرج   -7
�إ�سحاق بن منده �لمتوفى �سنة �سبعين و�أربع مئة.

ن�سخة �سحيحة منه م�سححة من �لحافظ �بن حجر، مكتوبة بخط عمر بن يحيى 
�لم�سري، موجودة في �لخز�نة �لجرمنية.

٨- »�لم�ستخرج« الأبي نعيم �أحمد بن عبداللَّه بن �أحمد �الأ�سبهاني، �لمتوفى 
�سنة ثالثين و�أربع مئة. 

�لحافظ  من  م�سححة  �الأفندي،  �إبر�هيم  بخط  مكتوبة  �لكتاب  هذ�  من  ن�سخة 
�ل�سيوطي، موجودة في �لخز�نة �لجرمنية.

�أبو  �أ�سامة،  �أبي  �الإمام �لحارث بن محمد بن  �أ�سامة« وهو  �أبي  �بن  »م�سند   -9
هذ�  و»م�سنده«  ومئتين،  وثمانين  �ثنتين  �سنة  �لمتوفى  �لبغد�دي،  �لتميمي  محمد 

ُمرتَّب على �ل�سيوخ ال على �ل�سحابة.

ن�سخة كاملة من هذ� �لكتاب موجودة في �لخز�نة �لجرمنية.

10- »م�سند �بن �أبي عمرو« وهو �لحافظ �أبو عبد اللَّه محمد بن يحيى بن �أبي 
عمرو �لعدني �لدر�وردي، �لمتوفى �سنة ثالث و�أربعين ومئتين. 

في  موجودة  �لقاري،  علي  �لمال  بخط  مكتوبة  �لكتاب  هذ�  من  كاملة  ن�سخة 
�لخز�نة �لجرمنية.
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11- »م�سند �أبي عو�نة« وهو �لحافظ يعقوب بن �إ�سحاق �لمذكور.

في  موجودة  حجر،  �بن  �لحافظ  بخط  مكتوبة  �لكتاب،  هذ�  من  كاملة  ن�سخة 
�لخز�نة �لجرمنية.

12- »م�سند �بن �أبي �سيبة« وهو �لحافظ �أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن �أبي �سيبة، 
�إبر�هيم بن عثمان �لو��سطي �الأ�سل �لكوفي، �لمتوفى �سنة خم�ص وثالثين ومئتين.

 وهو كتاب كبير. ن�سخة كاملة من هذ� �لكتاب مكتوبة بخط �لحافظ �ل�سيوطي 
موجودة في �لخز�نة �لجرمنية.

�لمو�سلي  �لمثنى  بن  علي  بن  �أحمد  �لحافظ  وهو  يعلى«]1[  �أبي  »م�سند   -1٣
�لتميمي، �لمتوفى �سنة �سبع وثالث مئة. 

ن�سخة كاملة من هذ� �لكتاب مكتوبة بخط �الإمام �ل�سوكاني، موجودة في �لخز�نة 
�لجرمنية. قال �لذهبي في »تذكرة �لحفاظ« )�ص27٦( )ج2(: قال �ل�سمعاني: �سمعُت 
�لعدني«  »م�سند  ك�  �لم�سانيد  قر�أُت  يقول:  �لحافظ  �لف�سل  بن  محمد  بن  �إ�سماعيل 

و»م�سند �بن منيع« وهي كاالأنهار، و»م�سند �أبي يعلى« كالبحر يكون مجتمع �الأنهار.

14- »م�سند بقي بن مخلد �لقرطبي«، �لمتوفى �سنة �ست و�سبعين ومائتين. 

ن�سخة من هذ� �لكتاب موجودة في �لخز�نة �لجرمنية.

قال في »ك�سف �لظنون«: م�سند �الإمام �أبي عبد �لرحمن بقي بن مخلد �لقرطبي 
�ألف  فيه عن  �بن حزم: روى  �ثنين و�سبعين و�سبع مئة. قال  �سنة  �لمتوفى  �لحافظ، 
وثالث مئة �سحابي ونيِّف، رتَّبه على �أبو�ب �لفقه، فهو م�سَند وم�سنَّف لي�ص الأحد 

مثله �نتهى. 

�لخالق  عبد  بن  عمرو  بن  �أحمد  بكر  �أبو  �لحافظ  وهو  �لبز�ر«  »م�سند   -15

]1[ ال �أدري لعلها من رو�ية �بن �لمقرئ �لتي فيها م�سانيد �لخلفاء �لر��سدين �الأربعة، وروى من طريقه: �ل�سياء في 
»�لمختارة« و�بن حجر في »�لمطالب �لعالية« وغيرهما، بخالف رو�ية �أبي عمرو بن حمد�ن �لمطبوعة.
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�لب�سري، �لمتوفى �سنة �ثنتين وت�سعين ومئتين. 

ن�سخة �سحيحة ح�سنة كاملة من هذ� �لكتاب، مكتوبة بخط �لحافظ �لهيثمي، 
حجر،  �بن  �لحافظ  عند  �لن�سخة  هذه  كانت  وقد  �لجرمنية،  �لخز�نة  في  موجودة 

و»م�سند �لبز�ر« هذ� ُمعلَّل.

وهو  للديلمي،  �الأخبار«  »فردو�ص  عن  عبارة  وهو  �لفردو�ص«  »م�سند   -1٦
ت�سع  �سنة  �لمتوفى  يلمي،  �لدَّ َفنَّاُخ�سرو  بن  �سيرويه  بن  �سهرد�ر  بن  �سيرويه  �لحافظ 

وخم�ص مئة. 

ن�سخة كاملة من هذ� �لكتاب مكتوبة بخط �لحافظ �ل�سيوطي، موجودة في �لخز�نة 
ج  �لجرمنية. قال �ساحب »�لك�سف«: »فردو�ص �الأخبار بماأثور �لخطاب« �لمخرَّ
على كتاب �ل�سهاب في �لحديث، الأبي �سجاع �سيرويه بن �سهرد�ر بن �سيرويه بن 
فناخ�سرو �لهمد�ني �لديلمي �أوله: �إن �أح�سن ما نطق به �لناطقون ... �إلخ، ذكر فيه 
ا - ع�سرة  �أنه �أورد فيه ع�سرة �آالف حديث، وذكر فيه �أنه �أورد �لق�ساعي فيه - �أي�سً
دة  �آالف حديث، وذكر في »�لفردو�ص« رو�تها، ورتَّبها على حروف �لمعجم مجرَّ
و�قتفى  ع�سرون،  رموزه  وعدد  بجانبه،  جه  مخرِّ عالمات  وو�سع  �الأ�سانيد،  عن 
�ل�سيوطي �أثره في »جامعه �ل�سغير«، ثم جمع ولده �لحافظ �سهرد�ر، �لمتوفى �سنة 
ثمان وخم�سين وخم�ص مئة، �أ�سانيد كتاب »�لفردو�ص« ورتَّبها ترتيًبا ح�سًنا في �أربع 

مجلد�ت، و�سماه »م�سند �لفردو�ص«. �نتهى بلفظه.

17- »�لم�سند �لكبير« لالإمام محمد بن �إ�سماعيل �لبخاري �ساحب »�ل�سحيح«. 

في  موجودة  تيمية،  �بن  �لحافظ  بخط  مكتوبة  �لكتاب  هذ�  من  كاملة  ن�سخة 
�لخز�نة �لجرمنية.

�سنة  �لمتوفى  �لك�سي،  �لحافظ  �الإمام  ن�سر  بن  بن حميد«]1[  1٨- »م�سند عبد 

]1[ غير »�لمنتخب« �لمطبوع �أكثر من مرة، وُنِمَي �إليَّ �أنه موجود في مكتبة �لملك �لح�سن �لثاني �لخا�سة في �لمغرب.
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ت�سع و�أربعين ومئتين. 

ن�سخة كاملة من هذ� �لكتاب مكتوبة بخط �الإمام �ل�سوكاني، موجودة في �لخز�نة 
�لجرمنية.

19- »م�سند �لخو�رزمي« وهو �الإمام �لحافظ �أبو بكر �أحمد بن محمد بن غالب 
�لخو�رزمي �لبرقاني، �لمتوفى �سنة خم�ص وع�سرين و�أربع مئة. 

ن�سخة كاملة من هذ� �لكتاب مكتوبة بخط �الإمام يحيى بن نا�سر موجودة في 
�لخز�نة �لجرمنية.

20- »م�سند �بن �أبي عا�سم« وهو �لحافظ �الإمام �أبو بكر �أحمد بن عمرو �لنبيل 
�أبي عا�سم �ل�سيباني، �لمتوفى �سنة �سبع وثمانين ومئتين. 

ن�سخة كاملة من هذ� �لكتاب مكتوبة بخط �لحافظ �لمنذري، موجودة في �لخز�نة 
�لجرمنية. قال في »ك�سف �لظنون«: وهو كبير نحو خم�سين �ألف حديث. �نتهى.

بن جميع،  بن محمد  �أحمد  بن  �لح�سين محمد  �أبي  ُجَميع«  �بن  21- »م�سند 
�لمتوفى �سنة �ثنتين و�أربع مئة. 

�لخز�نة  �بن حجر، موجودة في  �لحافظ  �لكتاب مكتوبة بخط  ن�سخة من هذ� 
�لجرمنية، وقد كتب �لحافظ على هام�ص هذه �لن�سخة حو��سي مفيدة.

22- »م�سند �بن ر�هويه«]1[ وهو �الإمام �إ�سحاق بن �إبر�هيم بن مخلد، �أبو يعقوب 
�لحنظلي، �لمعروف ب� )�بن ر�هويه(، �لمروزي، �لمتوفى �سنة ثمان وثالثين ومئتين. 

في  موجودة  �ل�سيوطي،  �لحافظ  بخط  مكتوبة  �لكتاب  هذ�  من  كاملة  ن�سخة 
ونقله  �لكتاب،  هذ�  رجال  نقد  في  ت�سنيف  �لذهبي  وللحافظ  �لجرمنية،  �لخز�نة 

�ل�سيوطي على هام�ص هذه �لن�سخة.

ما عثرو� عليه من  با�ستدر�ك  عليه  �لم�سرفون  قام  �لتاأ�سيل؛ حيث  د�ر  ما �سدر عن  و�أوفاه  نق�ص،  فيه  ]1[ �لمطبوع 
�لنق�ص في ن�سخه �لخطية �لموجودة، فلملموه من �لم�سادر.
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2٣- »م�سند �الإمام �أبي �إ�سحاق �إبر�هيم بن ن�سر �لر�زي«، �لمتوفى �سنة خم�ص 
وثمانين وثالث مئة. 

في  موجودة  �ل�سيوطي،  �الإم��ام  بخط  مكتوبة  �لكتاب  هذ�  من  كاملة  ن�سخة 
�لخز�نة �لجرمنية؛ قال �ساحب »ك�سف �لظنون«: ولالإمام �أبي �إ�سحاق �إبر�هيم بن 
ن�سر �لر�زي، �لمتوفى في حدود �سنة خم�ص وثمانين وثالث مئة »م�سند« في نيِّف 

وثالثين جزًء�، قاله �لخليلي. �نتهى.

بن  بن عبداللَّه  �إبر�هيم  �لحافظ  �الإمام  �لك�سي«]1[ وهو  م�سلم  �أبي  24- »�سنن 
م�سلم �لب�سري، �لمتوفى �سنة �ثنتين وت�سعين ومئتين. 

ن�سخة كاملة من هذ� �لكتاب موجودة في �لخز�نة �لجرمنية، وهي مكتوبة بخط 
�ل�سيخ يحيى �أفندي.

25- »�ل�سنن �لكبيرة«]2[ لالإمام �لن�سائي. 

ن�سخة كاملة منها مكتوبة بخط �الإمام �ل�سيوطي، موجودة في �لخز�نة �لجرمنية.

 2٦- »�سنن �سعيد بن من�سور« وهو �لحافظ �سعيد بن من�سور �لخر�ساني، �لمتوفى 
�سنة �سبع وع�سرين ومئتين. 

ن�سخة كاملة من هذ� �لكتاب موجودة في �لخز�نة �لجرمنية، وهي مكتوبة بخط 
�الإمام �ل�سوكاني.

27-»مب�سوط في �لحديث« لالإمام �لبخاري. 

في  موجودة  �لكتاب  هذ�  من  ن�سخة  منده،  �بن  �لحافظ  بخط  مكتوب  وهو 
�أبي  لالإمام  �لحديث«  في  »مب�سوط  �لظنون«:  في »ك�سف  قال  �لجرمنية،  �لخز�نة 

]1[ ُنِمَي �إليَّ �أن ن�سخة خطية منه في ُملك بع�ص �الأفر�د في لننغر�د – رو�سيا، وتو��سلُت معه، و�أخبرني �أنه باعه لبع�ص 
�لتجار في تركيا، والله �أعلم.

ا، و��ستدرَكتُه طبعة �لتاأ�سيل من »تحفة �الأ�سر�ف«. ]2[ ما ز�ل �لمطبوع منه ناق�سً



66

عبداللَّه محمد بن �إ�سماعيل �لبخاري، ذكره �لخليلي في »�الإر�ساد«، و�أن وهب بن 
ا -، و�أنه يرويه  �سليم رو�ه عنه في »كتاب �لعلل«، وذكره �أبو �لقا�سم �بن منده - �أي�سً
عن محمد بن عبداللَّه بن حمدون، عن �أبي محمد عبداللَّه بن �ل�سرقي عنه. �نتهى.

2٨-»�لمختارة في �لحديث« لالإمام �لحافظ �سياء �لدين �لمقد�سي. 

ن�سخة كاملة من هذ� �لكتاب موجودة في �لخز�نة �لجرمنية، وهي مكتوبة بخط 
�لحافظ �بن كثير.

�اللتحاق  قبل  بروؤيتها  نحظى  فهل  �ألمانيا،  في  كانت  �لتي  �لنفائ�ص  بع�ص  هذه 
رُّ ب�سماع ذلك �لهزيز �لجميل �ل�سار باأنَّ  ل �لعيون بها، وُن�سَ بالد�ر �الآخرة، وُنكحِّ

فالًنا ِمن �لمحققين يعمل على تحقيق كتاب كذ�، و�آخر يعمل على كذ�، وهكذ�؟ 

هذ� ما نرجوه، ولي�ص على اللَّه ببعيد.

كتب من راأ�س القلم، على عَجل ووَجل
�سلخ رجب 1439هـ

اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان
عمان - الأردن
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تقويم )المكتبة البلقينية(

ال�ضادرة عن اأروقة للدرا�ضات والن�ضر �ضنة 4٣٦]ه�

الحلقة الأولى

حول تحقيق كتاب

»ترجمة الإمام المجتهد �ضيخ الإ�ضالم �ضراج الدين البلقيني«

اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان

�أنف�سنا ومن  �إن �لحمد هلل، نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ بالله من �سرور 
�سيئات �أعمالنا، من يهده الله فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ال 

�إله �إال الله وحده ال �سريك له، و�أ�سهد �أن محمًد� عبد ه ور�سوله، �أما بعد:

عنو�ن:  تحت  14٣٦ه�  �سنة  �أروقة  د�ر  عن  �سدر  لما  محرر  علمي  نقد  فهذ� 
)�لمكتبة �لبلقينية(، نتناول مجلد�تها �لع�سر بالنقد؛ �إذ وقع فيها �لكثير من �لخطاأ، 

مع �لتحريف و�لت�سحيف و�ل�سقط! وذلك على �سروب و�أنو�ع و�ألو�ن!

تفاجاأُت بات�ساٍل هاتفي من هيئة �لكتاب و�ل�سنة بدولة �لكويت �لحبيبة، باأن بين 
�أيديها ع�سرة مجلد�ت من تر�ث �لبالقنة]1[، وهي - �أعني: �لهيئة - هي �لجهة �لتي 

كنت قد رتبُت ن�سر تر�ث �لبالقنة معها.

وكان قد ُنمي �إلي - قبل ذلك - �أنَّ مجموعة من �لباحثين يعملون على خدمة 
�لرحمن وعلم  �لدين عبد  �لبلقيني وولديه جالل  �لدين  �سر�ج  �الإ�سالم  �سيخ  تر�ث 
من  طبعات  يت�سع  ف�سيح  و�لمجال  نوًر�(،  �لنور  )ز�د  �أقول:  وكنُت  �سالح،  �لدين 
كتب هذ� �الإمام �لجهبذ �لذي لم يعط - يا لالأ�سف - حقه من �لبحث و�لعناية �إلى 

]1[ قبل �أن تظهر للمكتبات، وهي - على ما في �الت�سال - �أول ن�سخة تظهر للوجود، فطار بها �لم�سرف من بيروت 
�إلى �لكويت، �إبان معر�ص �لكويت �لدولي.
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غاية هذه �ل�ساعة!

وبتحقيق  ق�سيب،  ز�ٍه  بثوٍب  �لع�سر،  بمجلد�تها  �لبلقينية(  )�لمكتبة  وظهرت 
مجموعة من �الإخوة �لباحثين، و�لر�سائل �لتي فيها هي مدرجة في م�سروعي �لكبير 
في خدمة تر�ث �لبالقنة، وكنُت قد فرغُت من بع�سها قبل �أكثر من خم�سة ع�سرة 
عاًما من تاريخ ن�سرتهم! ولم �أجد فيها زيادة عما قمُت به، بل وجدُت - وهلل �لحمد 
و�لمنة - عندي زياد�ت كثيرة عما فيها؛ �سو�ء فيما يخ�ص �لق�سم �لم�سترك في �لن�سخ 
من  �أو  عليها،  يقفو�  لم  لر�سائل  تحقيق  من  �أ�سفُته  فيما  �أو  �لتحقيق،  في  �لمعتمدة 
ة تخ�ص ترجمة �ل�سر�ج عمر وولديه عبد �لرحمن و�سالح،  در��سات ��ستقر�ئية جادَّ
�سياأتي بيانها الحًقا عند تعريفي بم�سروعي �لكبير عن تر�ث �لبالقنة، كل في محلِّه.

تتفاجاأ �أن على �لغالف �لد�خلي من �أول مجلد فيها ما ر�سمه: )�لمكتبة �لبلقينية، 
�سيخ  �لمجتهد  �الإمام  ر�أ�سها  وعلى  �لبلقينية،  �الأ�سرة  �آثار  يجمع  علمي  م�سروع 
�لدين وعلم  �لبلقيني وولد�ه �الإمامان جالل  �لدين عمر بن ر�سالن  �الإ�سالم �سر�ج 

�لدين، وتن�سر هذه �الآثار محققة مخدومة باأقالم ثلة من �لمحققين �الأكفاء.

�لم�سرف �لعام ومن�سق �لفريق �لعلمي د. �إياد �أحمد �لغوج(.

�لمن�سورة في )10( مجلد�ت  فالمعلمة  �لبلقينية(؛  �الأ�سرة  �آثار  قولهم: )يجمع 
�سنة 14٣٦ه� عن د�ر �أروقة لم تجمع ُع�سر مع�سار تر�ث �ل�سر�ج وولديه، وما له 

ِمن �أ�سول محفوظة.

هذ�  ن�سر  في  وعجلتهم  جر�أتهم  على  �ل�سديدة  مفاجئتي  من  �لقارئ  �أكتم  وال 
ٌن - ؛ و�إنَّما في �لمادة �لعلمية  �لق�سم ال بالحلة �لز�هية �لتي ظهرت فيها - فهذ� َح�سَ
�لتي ظهرت في بع�سها على وجه يخالف �الأ�سول �لعلمية في �لتحقيق، وبرز هذ� 
جليًّا في �أول عملين؛ وهما: »ترجمة �سر�ج �لدين �لبلقيني« و»ترجمة جالل �لدين 
قا هذين  �لبلقيني«، كالهما من �سنيع علم �لدين �سالح �لبلقيني، �إذ لم يعتمد محقِّ
�الأ�سلين  في  ما  بين  جليًّا  �لفرَق  ُيظهر  هذ�  ومثل  و�حد،  �أ�سل  على  �إال  �لكتابين 
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�لمعتمدين في �لتحقيق وبين ما في �لمطبوع!

و�عترى هذه )�لمجموعة( - بالجملة - خلل منهجي في التعامل مع الن�ص، وعجلة 
�شديدة في الن�شر، مما ترتب عليه وقوع �أخطاء فادحة في �لتحقيق، و�ساأب�سط ذلك 
�ال�ستق�ساء،  عدم  مر�عًيا  وقتي،  به  ي�سمح  فيما  حدة،  على  كتاب  كل  يخ�ص  فيما 

مكتفًيا بالتمثيل.

ي في هذه �الأور�ق بيان �لخلل في تحقيق ما ن�سرته د�ر �أروقة �سنة 14٣٦ه�  همِّ
عبد  �لدين  وولديه جالل  �لبلقيني  �لدين  �سر�ج  �الإ�سالم  ل�سيخ  كتب  من مجموعة 

�لرحمن وعلم �لدين �سالح.

يدي جماعة  بين  �لتر�ث  هذ�  توزيع  ها:  �أهمِّ من  كثيرة؛  �أ�سباب  له  الخلل  وهذ� 
�لمو�طن مت�سادين، وفاتهم ب�سبب هذ�  بينهم في بع�ص  فيما  �لباحثين، فكانو�  من 

�لتوزيع خير كثير! �سياأتي �لك�سف عن بع�ص جو�نبه.

فلم تجد و�حًد� من �لعاملين على خدمة تر�ثه، �ألمَّ به وباأحو�له وكتبه على وجه 
��ستيعاب  فيها  و�فية  در��سة  دون  له  تي�سر  ما  كتب  فكلٌّ  ولذ�  و�إحاطة،  تدقيق  فيه 

الأحو�له وكتبه وتر�ثه!

�لخطية  لم يدقق في �الأ�سول  �لمحققين  �أن بع�ص  ِبلَّة، والمر�ص علَّة:  الطيَن  وزاد 
للكتاب �لبتة]1[، وعولجت كثير من �الإ�سكاالت �لتي �عتر�سته بمعزل عن �لنظر في 
�الأ�سول، وظهر هذ� جليًّا في »ترجمة �الإمام �لمجتهد �سيخ �الإ�سالم �سر�ج �لدين 
�لبلقيني« وبع�ص مجلد�ت من »�لتجرد و�الهتمام«، ومما ي�ساعد على �لجزم بذلك 
�أن بع�ص �لكتب لي�ص لها �إال �أ�سل خطي و�حد، و�لبحث مح�سور في هذ� �الأ�سل.

خطية  �أ�سول  وجود  هو  ق  �لمحقِّ لتعقب  و�أقربه  طريق  �أ�سهل  �أن  �لمعلوم  ومن 
�أدق �أو �أو�سح �أو �أكمل من �لن�سخة �لتي �عتمدها؛ فهذه طريقة �سهلة ومهمة لتعقب 

]1[ �أي: �عتمد على من�سوخة غيره من �الأ�سول! و�عتمد في تقويم �لن�ص على مهارته في �للغة!
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ق. �لمحقِّ

غفلة،  على  يدل  فهذ�  �عتمده؛  �لذي  هو  تر�جعه  �لذي  و�الأ�سل  به  تتعقَّ �أن  �أما 
وعدم ُدربة �أو معرفة كافية في �لتحقيق

�لتحقيق  في  �لمعتمدة  �الأ�سول  در��سة  كلِّه: عدم  العمل  في  الم�شترك  الخلل  ومن 
و�لتعريف بها، بل ح�سل �إثبات م�سور�ت كنماذج لبع�ص �لر�سائل، وما في �لتو�سيف 

يخالف ما فيها!

ا - : �العتماد على ن�سخ خطية وقع طم�ص وحذف متعمد من  ومن الخلل - �أي�سً
ر�تها، فلم يعتمدو� على م�سور�ت ماأخوذة من �الأ�سول مبا�سرة. م�سوَّ

ا - : �لعجلة وعدم �إعطاء �لتحقيق ما ي�ستحق من �لنظر و�لتدقيق؛  ومن الخلل - �أي�سً
ياأخذ  د�ت، فلم  ولذ� تجد فيه تقرير�ت �سريعة، وكاأن بع�ص �لذي ن�سر من �لم�سوَّ

حقه من �لمقابلة!

على  �الأعمال  بع�ص  في  و�كتفاوؤهم  �أخرى،  ن�سخ  �عتماد  َفوتهم  الخلل:  ومن 
ن�سخة و�حدة، ويكون فيها نق�ص وت�سحيف وتحريف.

مجلد�ت  غالب  في  �لتحقيق  في  �لعلمي  �لمنهج  �عتماد  عدم  الخلل:  ومن 
ل، من دون  )�لمجموعة( �لع�سر؛ فهناك قلم غريب دخل على �الأ�سول، فغيَّر وبدَّ

�أدنى �إ�سارة �إلى ذلك.

ومن الخلل: �لتعاليق في �لحو��سي باأ�سياء تنبئ عن عدم معرفة بالبالقنة.

ومن الخلل: عدم �لعناية بما يخدم �لكتاب بالنظر في �لجهود �لتي قامت حوله؛ 
م ما قام به �ل�سر�ج �لبلقيني �أو ولد�ه. من بيان موؤ�خذ�ت، �أو قيام جهود تتمِّ

�نعك�ست هذه �الأ�سباب - مجتمعة �أو مفترقة - على ظهور خلل وخطاأ وغلط 
ت �أن تكون عدم �إح�سان لقر�ءة  � من )�لمكتبة �لبلقينية(، تعدَّ في محالَّ كثيرة جدًّ

كلمة �أو كلمات، �أو �إثباتها على خالف ما في �الأ�سول!
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بهذ�  فيحكم  ال؛  �أم  )�أكفاء(  هم  وهل  �الأ�سخا�ص،  في  �لكالم  هنا  ي  همِّ لي�ص 
لع، ولكن تعليقاتي من�سبَّة على ما بين يدي من عمل،  �لقارئ �لموفَّق، و�لخبير �لمطَّ
)�لمكتبة  في  ن�سر  ما  وبين  م�سروعي  بين  �لم�سترك  �لق�سم  في  �لتف�سيلية  و�لفروق 
�لبلقينية( ال ُتعرف �إال بالنظر فيه: كتاًبا كتاًبا، مع �لمقارنة بين �لن�سخ، وحينئذ يدرك 

م ذكرها. �لقائم بذلك عمق �لخلل في بع�ص �لبنود �لمتقدِّ

، مع �سالمة �أ�سول �لتحقيق،  �لخطاأ ال ي�سلم منه �أحد من �لب�سر، �إن وقع فلتة �أو قلَّ
�أن ُيحذر منه، وكذلك  ينبغي  �لذي  �لتحقيق؛ فهذ�  �أ�سول  �إلى  �لخلل  �أن ي�سل  �أما 
يت �ل�سو�آت بجمال �لمظهر،  �إذ� كُثرت �الأخطاء، و�أ�سبحت فيها تجاوز�ت، وُغطِّ

وتنميق �لعبار�ت!

على  معتمًد�  كتاًبا،  كتاًبا  �لع�سر:  بمجلد�تها  �لبلقينية(  )�لمكتبة  لنقد  �ص  �ساأتعرَّ
�لمنهج �لعلمي في �لنقد، بعيًد� عن �العت�ساف، مقرًر� - �إن �ساء الله تعالى - �ل�سو�ب 
باإن�ساف، محاواًل �الخت�سار و�الإيجاز، مكتفيًا بالتمثيل، مو�سحًا وجه �لخلل في 
مة، و�ساأحيل في بع�ص �الأحايين على عملي؛ �إذ ُن�سرت هذه �لمجموعة  �لبنود �لمتقدِّ
بمجلد�تها �لع�سر، وكانت - ومجموعة غيرها من تر�ث �لبالقنة - جاهزة عندي 

للطباعة، ولكني ��ستفدُت منها في مزيد تدقيق، وح�سن تعليق، و�لحمد هلل.

�سيظهر نقدي ل� )�لمكتبة �لبلقينية( على حلقات، وكل حلقة تخ�ص )عنو�ًنا( من 
�لكتب �لتي حوتها.

تقويم )](

م على غالف �لمجلد �الأول منها: )�لمكتبة  ُر�سِ بنقد ما  �لحلقة  �ساأبد�أ في هذه 
�لبلقينية 1(، وتحته: »ترجمة �الإمام �لفقيه �لعالمة علم �لدين �سالح بن عمر �لبلقيني.

حققه وعلق عليه �لدكتور عمر ح�سن �لقيام«.

قال �لمحقق في )�ص 1٣(: »�عتمدُت في تحقيق هذ� �لكتاب على ن�سخة خطية 
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فريدة مكتوبة بخط �لم�سنِّف �لعلم �لبلقيني«.

ولم يَر غيرها! ولعل �سائاًل ي�ساأل: �أال يكفي �أ�سل �لم�سنِّف؟

فاأقول: بلى يكفي؛ ولكن �أثبت �لموؤلف في حو��سي �لكتاب بع�ص �الإلحاقات، 
فلم تظهر للنا�سخ - ومر�دي به �لذي ن�سخ �الأ�سل لمحقق �لكتاب، وكاأني به يعلق 
�أثناء عملية �لتحقيق، و�ل�سو�هد عليه كثيرة،  على �لمن�سوخ، ولم يدقق في �الأ�سل 
على  �أمثلة  وهذه  )�لمحقق(؛  �أو   - عناء  كبير  دون  ي�ستخرجها  �أن  �لفِطن  ي�ستطيع 

ذلك:

ا في �الأ�سل، وعلَّق  بيا�سً �لثالثة  �لكلمة  1- ما في )�ص10٨ �ص10( ترك بعد 
في �لحا�سية �لثانية: »هنا كالم في �لحا�سية غير و��سح، ولعله: )حدثنا �الإمام... �أبو 

�لح�سن علي بن... �لحد�د من لفظه(«!

كذ� فيه! و�سو�به: )قال: حدثنا �الإمام �إِلكيا]1[ �أبو �لح�سن علي بن محمد �لطبري 
ببغد�د من لفظه(، ول� )�إِلكيا( ذكر الحق على �إثر �لحديث نف�سه.

2- ما في )�ص109 �ص2و٣(: )ل�سبب ما �حتوى من �لفقهاء �الأئمة عن بع�ص(، 
وعلَّق في �لحا�سية �لثالثة على )ما �حتوى(: »في �الأ�سل كلمة غير و��سحة، ولعلها 

ما �أثبتناه«.

قلت:، �سو�بها:: )ب�سبب ما �جتمع فيه من �لفقهاء �الأئمة بع�سهم عن بع�ص(.

في  و�أثبت  طلبته...(،  بع�ص  )و�أخبرني  �لثاني:  �ل�سطر  �أول  )���ص1٣0(   -٣
�لحا�سية �الأولى: »في �لمو�سع كلمة مطمو�سة، ولعلها )�لحذ�ق(«.

قلت: هي )�لحذق(.

4- )�ص1٣0 �ص7(: )و�ن كان... للمنا�سبة(، و�أثبت في �لحا�سية �لثالثة: »في 

معناها:  فار�سية؛  و)�إِلكيا(  �ل�سلفي،  �أبي طاهر  �سيوخ  �لحديث، وهو من طبقة  �إثر  ]1[ له ذكر في )�ص109( على 
�لعظيم �لقدر.
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�لهام�ص كلمتان غير و��سحتين«.

قلت: هي ثالثة، وهي: )نذكره فيما بعد(.

�سرًطا...  �أو  �لهمزة،  فاأ�سبهت معنى  )��ستفهاًما  �أوله:  5- )�ص٣0٣ �ص٦( في 
هذ�  في  بكلمة  �لت�سوير  �أخلَّ  »قد  �الأول��ى:  �لحا�سية  وفي  مو�سولة(،  �أو  معناها 

�لموطن، فلم يتبيَّن لي وجهها، ولعلها: )ت�ستبه(«.

قلت: �سو�ب �لعبارة: )��ستفهاًما نا�سبت معنى �لهمزة، �أو �سرًطا نا�سبت معناها 
معنى )�إْن( �أو مو�سولة(، ومنه يعرف غير �لمقروء، مع �ل�سقط و�لتحريف.

�أبي  عن  �سلمة  �أبي  عن  كثير)!!(  بن  يحيى  »عن   :)12 �ص٨-  )�ص419   -٦
هريرة... بينما �لنبي - ملسو هيلع هللا ىلص - بالع�ساء، قال: �سمع الله لمن حمده، وقال: �للهم 

نج عيا�ص بن �أبي ربيعة.

قال �لمزي: رو�ه �لبخاري في �لتف�سير عن معاذ بن ف�سالة عن ه�سام بن ]يحيى 
بن �أبي كثير[ قال: قال �أبو �لقا�سم ]في �أطر�ف �لبخاري[...«.

و�سع فوق �لفر�غ بعد )�أبي هريرة( في �لحا�سية �لثالثة: »في �الأ�سل ب�سعة كلمات 
مطمو�سة لم يتم ��ستدر�كها«، وكاأن �لمحقق يخاطب �لنا�سخ �أو �لنا�سر!! و�لفر�غ 
كلمة هي: )حديث( وو�سع �لمحقق فوق ما بين �لمعقوفتين في �آخر �لنقل �ل�سابق: 
�الأ�سول؛  في  ينظر  لم  �لمحقق  وكاأن  قدرناها«،  وهكذ�  �الأ�سل،  في  »مطمو�سة 

ففيها: »حديث �لبخاري«.

وحتى ي�سبح �لكالم في تقدير �لمحقق مفهومًا ز�د من كي�سه - وي�سنع هذ� كثيًر� 
كثير(  بن  )يحيى  �لن�ص  مطلع  في  �أنه  علًما  كثير[،  �أبي  بن  ]يحيى   :  - �سياأتي  كما 

ف�سقط منه كلمة )�أبي(.

ثين ��سمه )ه�سام بن يحيى بن �أبي كثير(! و�سو�به: عن  وال يوجد �أحد من �لمحدِّ
ه�سام به، وال د�عي لما بين �لمعقوفتين، و�سقط على �لمحقق: »ي�سلِّي« قبل قوله 
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»بالع�ساء«، وال تفهم �لعبارة �إال بها، وهي موجودة في �الأ�سل بل في �الأ�سول!

»في  �لثالثة:  �لحا�سية  وفي  في...(،  قال  )�أنه  �ل�سفحة(:  �آخر  )�ص4٦٨   -7
�أدري! هل  �لحا�سية غير و��سحة )مطمو�سة(«! كذ�، وال  �أ�سطر في  �الأ�سل ب�سعة 
�لتحقق  و�لمطلوب  يتاأكد،  لم  هو  �لمحقق؟  عند  مطمو�سة  بمعنى  و��سحة(  )غير 
�أو عدم �لو�سوح! و�ل�سو�ب �الأمر�ن، فهناك طم�ص، وهناك  ممن ن�سخ: �لطم�ص 
ر الله  عدم و�سوح وي�سر الله لي �لوقوف عليه، وتر�ه في تحقيقي ل� »�لترجمة«، ي�سَّ

خروجها.

٨- )�ص471 �ص1(: )بع�سرة �أ�سهر... تمام �ل�سهر(، وفوق �لنقاط في �لحا�سية 
�الأولى: »بيا�ص في �الأ�سل بمقد�ر ثالث كلمات«.

قلت: بل �أكثر، وهو: )وذلك ثالث مئة يوم باعتبار(.

9- �آخر ما في �لترجمة )�ص5٦0(: )....(، وفي �لحا�سية �لثانية:

)في �الأ�سل ب�سعة كلمات غير و��سحة(!

قلت: هي )وح�سبنا الله ونعم �لوكيل(!

حذف  ليتم  للكتاب،  �أُخرى  ن�سخ  على  �لوقوف  ��ستدعت  مو�طن  ت�سعة  فهذه 
فللكتاب  و�إال  ذلك،  �سبب  هي  �لعجلة  وكانت  بها،  �لكتاب  وظهر  �لفر�غات! 
�أجز�ًء ح�سنة  �لكتاب، ولكنها تخ�ص  ت�سمل جميع  نعم؛ ال  �أ�سول خطية عديدة، 
لتحقيق  تقديمي  في  متاأنَّاة  بدر��سة  وو�سحتها  �أ�سول،   )7( عندي  وبلغت  منه، 

�لكتاب، والله �لموفِّق لل�سو�ب.

•  ال�سقط في المطبوع:	

لم يقت�سر �لخلل على هذ�؛ و�إنما فيه ما هو �أخطر منه، وهو �ل�سقط �لد�ل - على 
فر�ص تح�سين �لظن بالمحقق - �أنه لم ير�جع �الأ�سل �لخطي �لوحيد عنده؛ �لذي 

قال عنه )�ص1٣(:
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»ن�سخة خطية فريدة)!!( مكتوبة بخط �لم�سنف �لعلم �لبلقيني...«.

�ل�سقط ظاهرة و��سحة في تحقيق �لكتاب، �سو�ء كان في عدة كلمات، �أو كلمة 
�لدليل و�لبرهان من  �إلى فقر�ت، وهذ� هو  وكلمتين، بل ي�سل في بع�ص �الأحايين 
�، �أ�سوق )�أربعين( منها )فقط(، و�ساأ�سع �ل�سقط بين معقوفتين. خالل �أمثلة كثيرة جدًّ

1- )�ص72(: »باأح�سن �الأو�ساف ]و[ هرعت...«.

2- )�ص٨٣(: »كما حكى ]ولده[ �سيخنا«.

٣- )�ص٨٨(: »رجاله عر�قيون ]ما خال �لو�لد[...«.

4- )�ص٨9(: »�إنكم ]�لذين[ تخطئون«.

5- )�ص109(: »من �لفقهاء �الأئمة ]بع�سهم[ عن بع�ص«.

٦- )�ص127(: »يح�سرونه ]له[ يطلع«.

7- )�ص1٣2( �سقط بعد قوله »مع �سدة �عتقاده في �بن تيمية«:

)باب  من  )�لباء(  ف�سل  في  »�لقامو�ص«  كتابه  في  �لدين  مجد  �ل�سيخ  ]وذكره 
�لنون(، فقال ما ن�سه: بلقين، بلدة كِعرنين، قرية بم�سر، منها عالمة �لدنيا �ساحبنا 

عمر بن ر�سالن«[.

٨- )�ص15٣(: »خالًفا ل� )ما في( �لرو�سة«.

9- )�ص1٦5(: »في »�سرح �لمهذب« ]عن جماعة[ فيمن...«.

10- )�ص175(: »يرثه بيت �لمال ]ممن ال و�رث له[...«.

11- )�ص179(: »ال بد منه ]ال[ �سيما«.

12- )�ص197(: »وكالم ]جمهور[ �أ�سحابه«.

1٣- )�ص200(: »قال �سيخنا: ]و[ ال يعبر باأنها«.

14- )�ص204(: »من �لت�سدي للق�ساء، ]قال[: الأن...«.
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15- )�ص210(: »هذ� ]هو[ �الأ�سح، و�ختيار �بن...«.

1٦- )�ص2٨5(: »�لعموم على حاله ]للزم[ من غير...« و�أ�سقط من �الآية كلمة 
{ومتعوهن} بعد {فري�سة}.

17- )�ص 2٨7( �آخر �سطر: »ال تعتق مكاتًبا ]ال تعتق مكاتًبا[ كافًر�«.

1٨- )�ص٣05(: »تحملين، ]قال[: وقد ذكر �ن مالك«.

19- )�ص٣0٨(: »وال ��ستحالة في ذلك ]و�إنما �ال�ستحالة �أن لو كان �الإثبات 
و�لنفي باعتبار و�حد[ فليتنبه لذلك«.

وفي �آخر �سطر منها: »على ]�إعمالها[ عمل لي�ص«.

20- )�ص٣1٦(: »{لو} ]�إلى[ {�آمنو�}... {بما كانو�} ]جملة[...«.

وال ي�ستقيم �لعد بعدها �إال باإثباتها.

21- )�ص٣1٨(: »لم تجِر مجرى �الأ�سماء ]�لجامدة[ �أم ال«.

22- )�ص٣2٣(: »وظاهر قوله: ]�إنه من�سرف[ �أنه تنوين«.

2٣- )�ص٣24(: »عن �ثنين ]و[ �ثنين، وعن تاأنيث«.

24- )�ص٣٣9( �ل�سطر �الأول: »فقال ر�سي الله عنه: ]فائدة[ هذ� �لحديث«.

25- )�ص٣٦5(: »و�أخرجه �أبو د�ود ]و�سكت[، �أر�د �ل�سيخ«.

2٦- )�ص٣7٣(: »خم�ص من �لفو��سق ]بالقتل[ وربما ي�سعر...«.

27- )�ص٣74(: »ويكون تقدم ]فيها[ لفظ...«.

2٨- )�ص٣75(: »�لذي جاء ]باالإفر�د[ �أواًل« وفي �آخر �سطر منها:

ا ]قط[ من �لمدينة«. »حاجًّ

29- )�ص٣٨٨(: �أول �سطر: »في هذه �لترجمة ]يقت�سي[ �أن عي�سى بن طهمان«.
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٣0- )�ص٣9٣(: »عن يون�ص ]مخت�سًر�[ �أن هرقل...«.

٣1- )�ص٣9٦(: »وفي �بن ماجه عن ]�لعالء بن[ �لحارث عن حز�م بن معاذ 
ع�سر�ت  في  ي�سنع  كي�سه، وهكذ�  من  »في«  �لمحقق  وز�د  فيها حز�م...«،  لي�ص 
تحريف  فيه  معاذ«  بن  »ح��ز�م  وقوله:  بع�سها،  على  �لتنبيه  و�سياأتي  �لمو�طن، 
وقوله:  �الأ�سل،  في  �لجادة  على  معاوية«، وهي  بن  وت�سحيف، و�سو�به: »حر�م 

»حز�م« في �لموطن �لثاني ت�سحيف،، �سو�به: بالر�ء �لمهملة: )َحَر�م(.

٣2- في �ل�سفحة نف�سها: »في �بن ماجه في باب ]ما جاء في[ �لتطوع«.

٣٣- في �ل�سفحة نف�سها: »�سفيان بن عيينة به. ]و[ عن �أبي بكر بن �أبي �سيبة...«.

٣4- في )�ص400(: »فقال: ]و[ عن حنظلة«.

٣5- في )�ص40٣(: »... ترجم له في باب �لعبد �لم�سترك، وهو بعد �للعان، 
وقبل باب �لبيوع وفي ترجمة كتاب �لعتق و�أورد في �أوله طرًفا في �لعتق«.

وهذ� فيه �سقط في موطنين، وخطاأ في �آخرين، وزيادة ال د�عي لها في موطن، 
و�سو�ب �لعبارة: »ترجم لعتق �لعبد �لم�سترك، في مو�سعين: �أحدهما بعد �للعان، 
�أحد  عتق  في  طرًفا  �أوله  في  و�أورد  �لعتق،  كتاب  ترجمة  في  �لبيوع،  كتاب  وقبل 

�ل�سريكين«.

٣٦- )�ص41٣(: »وفي بع�سها: عن محمد عن ]�بن �أبي بكرة عن[ �أبي بكرة 
عن �لنبي - ملسو هيلع هللا ىلص - ]وفي بع�سها: عن محمد عن �أبي بكرة عن �لنبي - ملسو هيلع هللا ىلص -[ 

فعلى ما وجد...«.

٣7- )�ص414( �آخر �سطر: »عن �أبي �لجهيم ]بن[ �لحارث«.

٣٨- )�ص442(: »من جملة �سرية ]�بن[ زيد بن حارثة«.

بمن  �أعلم  ]هو  ]�إن[...« و... {�أنف�سكم  �لثالث:  »�لوجه  ٣9- )�ص4٦1(: 
�تقى}[.
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40- )�ص4٦٨(: »ترد في �لر�أ�ص، ثم تنزل ]على �لقلب[«.

و�سقط من مطبوعه )�ص542( من مرثية �سر�ج �لدين �لحم�سي قوله: 

ا فال تخفى على �أحد           �إال على �أكمٍه يخ�سى من �لهدِف َظَهَرت حقًّ

وبعده في �لمطبوع:-

ا]1[ بكم َعَلًما ِعلًما وبالَخَلِف َظَهَرت كالُعَمَريِن �ل�سابقيِن وقد          َتمَّ
هذ� بع�ص �ل�سقط في �لمطبوع.

• التحريف والت�سحيف	

� تحريف وت�سحيف، و�ألمح �إلى �سبب ذلك  وقع للمحقق في مو�طن كثيرة جدًّ
�لمخطوط، وكونه بخط  نفا�سة  �لكتاب(: »مع  في  بقوله )�ص1٦( تحت )عملنا 
�لنظرة  تعتا�ص على  �لتي كانت  �لمو�طن  �لعديد من  �أنه �حتوى على  �إال  �لموؤلف؛ 
�الأولى، وربما �أدى �لت�سرع في قر�ءتها �إلى �لوقوع في �َسَرك �لخطاأ، وقد �ساعف 

هذ� من حجم �لم�سوؤولية �لعلمية تجاه هذ� �لكتاب...«.

وفي هذ� �إلماح �إلى �كت�سافه �أخطاء عند �لنا�سخ لالأ�سل �لذي ت�سرع في �لقر�ءة، 
- كما  �لج�سام«  �لبلقيني« و»�لفو�ئد  �الأول( من»فتاوى  )�لجزء  في  وهكذ� �سنع 

�سياأتي في مو�سع كل منهما -، و�سرح بذلك )�ص17(؛ قال:

فر]2[ �لنفي�ص على �لمنهج �لذي �سلكته في تحقيق  »لقد جريت في تحقيق هذ� �ل�سِّ
)�لجزء �الأول( من »فتاوى �لبلقيني« وكتاب »�لفو�ئد �لج�سام على قو�عد �بن عبد 

�ل�سالم« من حيث توفير �لقر�ءة �لدقيقة للن�ص في �لمقام �الأول...«.

قلت: لالأ�سف، لم يوفر �لمحقق - �أو �لنا�سخ - �لقر�ءة �لدقيقة للن�ص، بل وقع في 
كثير من �لتحريفات، وعديد من �لت�سحيفات، وفي تتبُّعها طول، و�أكتفي بالتمثيل 

]1[ في �لمطبوع: »نما« وهو تحريف.
]2[ يريد: »�لترجمة«.
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على خم�سين )فقط( منها:

»يعمر«:  و�سو�ب  �لم�سري«،،  يعمر  بن  علي  بن  »�لح�سين  )�ص10٣(:   -1
)نعيم(، كما في �الأ�سل وم�سادر ترجمته.

2- )�ص105(: »�لوليد بن �لرغبان«، �سو�به: »�بن �لزينبان«.

٣- )�ص109(: »و�أعاده لالأ�سحاب«، �سو�به: »و�أجازه لالأ�سحاب«.

4- )�ص125(: »�لهو�ء م�سي«، �سو�به: »�لهو�ء كما يم�سي«.

5- )�ص125(: »كر�سي من خ�سب«، �سو�به: »كر�سي م�سرف«.

»لوؤلوؤ  و�سو�به:  وزبرجد«،  »لوؤلوؤ  �لثاني:  �ل�سعر  بيت  �سدر  )�ص125(   -٦
وجو�هر«، وهو على �ل�سو�ب فيه )�ص50٦(.

7- )�ص12٦(: »ثاني ع�سر �سهر ربيع �الآخر«، �سو�به: »ثاني ع�سري«، وال 
يعني:  �لخمي�ص؛  »ليلة  ر�آها  روؤية  حكاية  �لمزبور  فالتاريخ  به؛  �إال  �لخبر  ي�ستقيم 
ع�سري]1[ ربيع �الآخر من �ل�سنة �لمذكورة« وال يمكن حكايتها قبل روؤيتها على ما 

في مطبوع �لكتاب!

٨- )�ص1٣0(: »في حق �ل�سيخ«، و�سو�به: »في حقه لل�سيخ«، و�لمعنى �لمر�د 
ال ي�ستقيم بالمثبت.

ي«. ي«، و�سو�به: »�لمفنَّن �لُحجِّ 9- )�ص1٣4(: »�لمفتي �لُحجِّ

ْح لهم«. 10- )�ص1٣9(: »ولم ت�سمح لهم«، �سو�به: »ولم ي�سِ

11- )�ص140(: »ول�ست بين �لملوك«، �سو�به: »ول�ست من �لملوك«.

12- )�ص142(: »و�أ�سكرني دون �لحجاب«، �سو�به: »دون �لحباب«، وينظر 
تعليقي عليه، و�لق�سيدة فيها كثير من �لتحريف و�لت�سحيف، �سربنا عنها �سفًحا؛ 

]1[ ز�د �لمحقق من كي�سه: »�سهر«، وي�سنع هذ� كثيًر�، و�ستاأتي عليه �أمثلة عديدة.
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الأننا ننتخب وننتقي، ولي�ص �لمذكور �إال جزًء� ي�سيًر� مما وقفنا عليه من )�لتحريف( 
و)�لت�سحيف(.

1٣- )�ص14٦(: »و�إن كان عذًر� �سائًغا«، �سو�به: »عذًبا �سائًغا«.

14- )�ص14٦(: »وما �لدهر �إال كالمحل«، �سو�ب »كالمحل«: »كالمحك«، 
وال ي�ستقيم �إال بالمذكور.

15- )�ص154(: »الأنه ورد في«، �سو�به: »الأنه وردت«.

1٦- )�ص1٦0(: »و�سرفها �إلى غير م�سارفها«، �سو�به: »في غير م�سارفها«.

17- )�ص1٦٦(: »�لم�سقة بالحج«، �سو�به: »�لم�سقة في �لحج«.

1٨- )�ص1٦9(: »مبطل للعقد«، �سو�به: »يبطل �لعقد«.

19- )�ص17٣(: »لما يقت�سيه«، �سو�به: »لما �قت�ساه«.

في  و�لذي  ف��ي...««،  �لوجيه  »�لجو�ب  �سماه  »م�سنف  )���ص1٨2(:   -20
تقدم  فيما  )عن(  وهكذ�  ع��ن...««،  �لوجيه  »�لجو�ب  �سماه  »ت�سنيف  �الأ�سل: 

)�ص117( لما �سرد م�سنفاته.

ها«. 21- )�ص1٨٣(: »ويع�سيها«، �سو�به: »ويف�سُّ

22- )�ص1٨7(: »ال قبل �لجنو�ن«، �سو�به: »الأقل �لجنون«.

2٣- )�ص195(: »حيث منعه من �لميل عن �لوجوب«، �سو�به: »ومن تبعه من 
�لميل لعدم �لوجوب«.

24- )�ص195(: »�سرب �الأذنين فيب�سا«، �سو�به: »فيب�ستا«.

25- )�ص19٦(: »�سرق ربع �سبيكة«، �سو�ب »ربع«: »ربًعا«.

2٦- )�ص199(: »�لتعليل تمليل«، �سو�به: »�لتعليل عليل«.

27- )�ص205(: »لجمع من �لعلماء«، �سو�به: »لجمع من �لطريقين«.
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2٨- )�ص20٦(: »�عتبرها �سهًر�«، �سو�به: »�عتبر �أ�سهًر�«.

29- )�ص21٦(: »�أنه �إذ� يجوز«، �سو�به: »�أنه �أد�ء يجوز«.

٣0- )�ص221(: »وتعلقه في �الإجز�ء«، و�سو�به: »وتعلقه باالإجز�ء«.

٣1- )�ص222(: »»�أو عينه« خطاأ«، �سو�ب »خطاأ«: »غلط«.

٣2- )�ص22٣(: »فلي�ص في �لعينين«، �سو�به: »فلي�ص للعينين«.

٣٣- )�ص225(: »و�إن كان له قريب«، �سو�به: »و�إن بان له قريب«.

٣4- )�ص22٦(: »و�سية لم يرثها«، �سو�به: »لم يملكها«.

»�أخ�سر«:  و�سو�ب  �لوكالة«،  باب  من  �أخ�سر  »وهو  )���ص25٣(:   -٣5
»�أخ�ص«.

٣٦- )�ص255(: »معلوًما بالجزئية«، �سو�به: »معلوًما بالجزية«.

٣7- )�ص2٦5(: »يظن �أنها«، �سو�به: »يظنها«.

٣٨- )�ص2٦9(: »�لالزمة من �لحالتين«، �سو�به: »�لالزمة من �لجانبين«.

�إطعام �لم�ساكين فال يعطى  ٣9- )�ص2٨4(: »يتفق لما قبله ولما بعده، وهو 
فال  �لم�ساكين  �إطعام  وهو  بعده،  ولما  للهدي  »�سفة  �لعبارة:  و�سو�ب  �الأكل«، 

يعطى �الإطعام«.

40- )�ص٣0٨(: »عمر بن �أبي ربيعة«، �سو�به: »عمرو بن �أبي ربيعة«.

41- )�ص٣20(: »�لتن�سي�ص فيهما«، �سو�به: »�لتثنية منهما«.

42- )�ص٣2٨(: »نحو �سبين«، �سو�به: »نحو �سئين«.

4٣- )�ص٣47(: »�إن �لحكم في ذلك«، �سو�به: »�إن �لحكمة من«.

44- )�ص٣5٦(: »م�ساألة ��ستعمال �لماء«، و�ل�سو�ب بدل »�لماء«: »�لناق�ص«.
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45- »�إذ� لم يجد �إال �إز�ًر� فليلب�ص �ل�سر�ويل«، �سو�به: »�إذ� لم يجد �الإز�ر...« 
�لخ، وهو حديث نبوي متفق عليه.

»�لخبر«:  و�سو�ب  �لم�سركين«،  �أن  على  �لخبر  »بهذ�  )���ص٣٨1(:   -4٦
»�لحديث«.

�أم عطية«، �سو�ب »حف�ص«: »حف�سة«،  47- )�ص٣٨2(: »عن حف�ص عن 
وهكذ� هو في »�سحيح م�سلم« )1942(.

و�لتحريف و�لت�سحيف �لو�قع في �لكتاب في �أ�سماء �لرجال منت�سر، مع �أن في 
�لحو��سي توثيًقا، فلم ي�ستفد منها �لمحقق في فح�سه لتقويم �لن�ص عنده، ومو�فقته 

لالأ�سل �لخطي بين يديه.

4٨- »هذ� مر�سل، قال �لقطان: روي عن �أن�ص فيما قيل فيكون تابعيًّا �أو �أكثر... 
قال فيه �سمعت �أنه من �ساد�ت �لم�سلمين...«، و�سو�به: »هذ� مر�سل، غالب �لقطان 

روى عن... تابعيًّا و�أكثر... قال فيه �سعبة: �إنه من �ساد�ت...«.

بدل  »�لتيمي«  و�سو�به:  �ل�سهمي«،  �بر�هيم  بن  »محمد  )���ص4٣2(:   -49
»�ل�سهمي«.

50- )�ص4٣7(: »باأحد وهو ي�سير«، و�سو�به: »باأحد وهو ي�سند«.

العجلة،  على  للتدليل  اأمثلة  هي  واإنما  لب�سطها،  المقام  يت�سع  ل  عديدة،  اأخرى  اأمثلة  في 
�أ�سل  وهو  محققه،  يدي  بين  �لذي  �لخطي  �الأ�سل  من  �ال�ستفادة  ح�سن  وعدم 

�لم�سنف وبخطه.

ومما يعاب على المحقق اأنه زاد من كي�سه على الن�س كلمات وحروًفا في مواطن عديدة، 
وهذا بع�س منها، وو�سعتها بين معقوفتين:

1- )�ص٨0(: »عطاء بن �أ�سلم ]بن[ �أبي رباح«.

2- )�ص105(: »�أبو �لعبا�ص ]بن[ �أحمد بن علي بن ها�سم �لمقرئ«.
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٣- )�ص107(: »�أبو بكر ]بن[ �لقا�سم بن عبد اللَّه بن عمر �لني�سابوري«.

4- )�ص1٣7(: »]قال هذ� �لرجل[: فاأخذت هذ� �لرجل...«.

5- )�ص175(: »�سحة �لو�سية ]للمكاتب[....«.

٦- )�ص1٨٣(: »]�أهلية[ تملكه«.

7- )�ص19٨(: »]حيث[ غلب على ظنه ]�أو نحو ذلك[«.

٨- )�ص209(: »�لحل مطلًقا، و�لتحريم ]مطلًقا[«.

9- )�ص225(: »وقد �سرح بما ذكره �لر�فعي: ]و[ �لروياني«.

10- )�ص2٣7(: »وبذلك ]قد[ �سرح �لبغوي...«.

11- )�ص244(: »]و�أما[ قوله: »فيفديه...ربع �لغرة، ]و[ لكن �إنما ذكر...««.

12- )�ص2٨7(: »}]و[ �إذ� طلقتم �لن�ساء{... وجعل قوله ]تعالى[...«.

1٣- )�ص٣21(: »هذ� ]�أمر[ مردود، فاإنه �لظاهر من �للفظ...«.

14- )�ص٣40(: »حديث ]�بن[ �أبي �أ�سامة لي�ص فيه«.

15- )�ص٣57( �آخر �ل�سفحة: »وقد ]قدم[ ذكره«.

1٦- )�ص4٦5(: »غزوة غز�ها ]�لنبي[ - ملسو هيلع هللا ىلص -«.

ومن �لجدير بالذكر �أنه ز�د في مو�طن ي�سيره »�لو�لد« ون�ص في �لحا�سية: »زيادة 
تر�ه في )�ص٣٨1، ٣٨٦، ٣٨9،  �للب�ص و�الإيهام«؛ كما  لعدم  �ل�سياق،  يقت�سيها 
٣90(، وهنالك ع�سر�ت �لمو�طن �أهملت فيها لفطة )�لو�لد( وكان ينبغي �إ�سافتها 
�لبتة، وال د�عي لمثل هذه  �للب�ص و�الإيهام غير و�ردين  �أن  -، و�لحق  - قبل وبعد 

�لزياد�ت.

نعم؛ �أ�ساف �لمحقق عبار�ت - �أو كلمات - مهمة �سقطت على �سالح، وز�دها 
وهما   - �إذ كالهما  �سالح«،  »ترجمة  �أ�سل  هي  �لتي  �لرحمن«  عبد  »ترجمة  من 
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�أخو�ن من �أٍب - ترجم الأبيه، وعبد�لرحمن �ل�سابق، ولحق �سالح، و�أخذ ترجمة 
�أخيه، وز�د عليها، و�ل�سياق يقت�سي �إثباتها، و�لكالم ال ي�ستقيم �إال بها تارة، ولوجود 
�لزياد�ت،  �إثبات  �ل�سياق، و�أح�سن �لمحقق في  متعلق للكالم �لمحذوف في بقية 
ون�ص على ذلك في �لحا�سية، كما تر�ه في )�ص229، 2٣2، 2٣7، 2٣٨، 2٦٦، 

.)27٦

�، فكان ينبغي �أن ي�ساف �إلى �ل�سياق،  ولكن فاته ما هو مثله في مو�طن عديدة جدًّ
»ترجمة  �لتي من  و�لزياد�ت  �الأمثلة،  بع�ص  �لمق�سود، وهذه  ويظهر  �لكالم،  ليتم 

�ل�سر�ج �لبلقيني« لعبد�لرحمن بين معقوفتين:

1- )�ص21٦(: »فاإذ� قلنا: ق�ساء من باب �أولى، ]و�إن �أريد �أن رمي �ليوم نف�سه 
ال يتقدم على �لزو�ل[، فهذ� �سحيح،...«.

ذلك  ولي�ص  �الأر�ص،  �إ�سقاط  بعد  ]�لقيمة  هي  �إنما  »و�ل�سبعة  )�ص217(:   -2
بمعتبر، و�إنما �لمعتبر[ ثلث �لقيمة عند جنايته،...« �إلى �آخر كالمه.

، و�إن ر�أى �لفاأرة دون �لم�سك،  ٣- )�ص219(: »ثم ��ستر�ه بعد �لرد �إليها، ]�سحَّ
ثم �أر�ه بعد �لرد �إليها[، فاإن كان ر�أ�سها مفتوًحا،...« �إلى �آخر �لكالم.

4- )�ص2٣4(: »ولو تلف �لعبد قبل ]�لقب�ص[ ��ستردت...«.

5- )�ص297(: »قد �سن �لر�سول - ملسو هيلع هللا ىلص - ]   [ �ل�سنة �لنا�سخة لجاز �أن...«.

٦- )�ص٣05(: »ولم �أر �أحًد� خرج ]ذلك[...«.

7- )�ص٣0٨(: »دلياًل على ]�إعمالها[ عمل لي�ص«.

�أيها  )يا  مثل:  �أي؛  �سفة  ن�سب  من  �لمازني  ذكره  ما]1[  »�إن  )�ص٣22(:   -٨
�لنا�ص( بالن�سب ]م�سموع[...«.

]1[ كذ� عنده، و�سو�بها في �الأ�سل: »مما«، و�أهملنا من بابتها �لكثير.
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9- )�ص405( �أول �سطر: »عن مالك �بن بحينة ]و�أهل �لحجاز قالو� في ن�سبته 
عبد اللَّه بن مالك بن بحينة[ وهو �الأ�سح...«.

10- )�ص419(: »عن �أبن �أبي ذئب ]عن �لزهري[ عن �أبي �سلمة...«.

في  �لم�سادر  بع�ص  على  ي�سيرة  مو�طن  في  �عتمد  فاإنه  �لمحقق!  من  و�لعجب 
ت�سويب �أخطاء �سالح لما ند قلمه؛ مثل:

1- )�ص212( �سوب من »�لبيان« للعمر�ني و»حا�سية �لرو�سة« للبلقيني.

2- )�ص21٣( �سوب من »حا�سية �لرو�سة« للبلقيني.

٣- )�ص215( �سوب من »حا�سية �لرو�سة« للبلقيني.

وهكذ� �سنع في )�ص220، 221(.

وكان ينبغي للمحقق �أن يعتمد �لم�سادر لتقويم �لن�ص، وهذه �أمثلة على ذلك:

كنيته:  و�سو�ب  �لح�ساني«،  محمد  بن  عمر  �لخطاب  »�أبو  )���ص٨7(:   -1
»�أبوحف�ص« كما في م�سادر �لتر�جم، و�إن وقعت بالتحريف في �الأ�سل! ومثلها ما 

في:

2- )�ص٨9(: »محمد بن �أبي يزيد«، �سو�به: »�بن �أبي زيد«.

وقع  »كذ�  �لحا�سية:  في  �لمحقق  و�أثبت  �سعود«،  بن  »علي  )���ص91(:   -٣
م�سبوًطا في �الأ�سل �لخطي«.

قلت: نعم؛ وهو خطاأ، فلماذ� ال ي�سوب، �أو ينبَّه عليه؟!

�الأ�سل،  في  كذ�  �لكر�ني«،  �أحمد  بن  محمد  جعفر  �أبي  »عن  )�ص94(:   -4
و�سو�به ما في �لم�سادر؛ وهو: »عن �أبي عبد اللَّه محمد بن حمد �لكر�ني«.

5- )�ص104(: »ثبابة بن يزيد«، �سو�به: »نباتة بن يزيد« كما في �لم�سادر.

٦- )�ص110(: »علي بن �أحمد بن محمد بن بنان«، و�سو�ب »بنان«: »بيان«.



86

ال�سواب ما في الأ�سل! وكذا في  اأن  ينتهي من الخطاأ الذي عند المحقق مع  وعجبي ل 
الم�سادر التي اأثبتها في الحا�سية، وهذه �أمثلة ي�سيرة من �لتعامي عن �ل�سو�ب في هذ� 

�لنوع:

وهو  »عمرو«،  �سو�به:  �أبيه«،  عن  �ل�سريد  بن  عمر  »حدثنا  )�ص٣92(:   -1
مذكور بعد �سطر على �لجادة.

و�سو�به:  مر�ت،  ثالث  هكذ�  وكرره  حكيم«،  بن  »حز�م  )���ص٣95(:   -2
»حر�م« بر�ء مهملة.

٣- )�ص٣9٨(: ».. عن يحيى بن قزعة عن مالك وعقبة، وقال �لليث..«.

�لم�سادر  في  له  وجود  وال  ��سًما،  لي�ص  وهو  »وَعِقَبُه«،  »وُعْقَبة«:  و�سو�ب 
�لمذكورة.

4- )�ص400(: »وعن حنظلة وعن �سالم«، و�سو�به - كما في �الأ�سل و�لم�سادر 
- : »وعن حنظلة عن �سالم«.

5- )�ص404(: »قال �لمزي في �سمن كالمه: م�سعود و�أهل �لعر�ق«، و�سو�به 
ما في �الأ�سل و�لم�سادر: »... في �سمن كالم �أبي م�سعود: و�أهل �لعر�ق...«.

٦- )�ص405(: »عن خالد �الأ�سود«، و�سو�به: »عن خاله �الأ�سود«، هكذ� في 
�الأ�سل و�لم�سادر.

7- )�ص40٨(: »متو�سط بينهما... قال: �للهم �سبًعا«، وفي �لم�سادر و�الأ�سل: 
»متو�سطة بينهما... قال: �للهم �سبع«.

٨- )�ص410(: »حدثني �سهاب عن �سالم... من �بتاع نخياًل... للذي �بتاعه 
�إال �أن ي�سرطه«.

وفي �الأ�سل و�لم�سادر: »حدثني �بن �سهاب عن �سالم.. من �بتاع نخاًل... للذي 
باعه �إال �أن ي�سترط«.
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9- �أول )�ص412(: »�لح�سمي«، �سو�به: »�لج�سمي«.

10- )�ص412(: »�بن عرقدة«،، �سو�به: »�بن غرقدة«.

11- )�ص42٨(: »يزيد بن عبد اللَّه عن �أبي بردة عن �أبي مو�سى«،، و�سو�ب 
»يزيد«: »بريد«.

ه«. قِّ 12- )�ص4٣0(: »فلما هناه ك�سفه«، و�سو�به: »فلما هياأه ل�سِ

1٣- )�ص4٣0(: »ترك مثل �لخو�رج«، �سو�ب »مثل«: »قتل«.

»�لَخط«  »�لحط«:  و�سو�ب  فقال...«،،  �لحط  »وذكر  )���ص4٣٨(:   -14
بالخاء �لمعجمة.

15- )�ص4٣٨(: »�سالح بن عبيدة«، �سو�به: »�بن عبيد«.

1٦- )�ص440(: »مالك بن �لع�سب«، �سو�به: »�لق�سب«.

17- )�ص445(: »عمر�ن بن مليحان«، �سو�به: »�بن ملحان«.

1٨- )�ص447(: »قال عبد اللَّه بن محمد«، �سو�به: »قال �أبو عبد اللَّه«.

19- )�ص449(: »ولم يذكر �آمنة في �لهمزة«، و�سو�ب »�آمنة«: »�أمينة«.

20- )�ص452(: »وروى عنها �بن �أختها«! و�سو�به: »�بن �أخيها«، وفيما بعد 
ما يدل عليه.

»�لحر�ني«:  �سو�ب  �لحر�ني«،  �لمنذر  بن  »�إبر�هيم  )���ص452(:   -21
»�لحز�مي«.

22- )�ص454(: »في حديث �أُ�سيٍد عن �أم عطية«، هكذ� �سبط »�أُ�سيد« ب�سم 
�لهمزة، و�سو�به: »�أ�سنده عن �أم عطية«.

�أبي  بنت  هذه  غير  »�أنها  و�سو�به:  �سبرة«،  هذه  غير  »�أنها  )�ص454(:   -2٣
�سبرة«.
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اأ �لخباز«، �سو�به: »يكفاأ �أحدكم«. 24- )�ص472(: »كما يتكفَّ

و�أخيًر�: لو قابل �لمحقق ما عند �سالح على »ترجمة �أخيه عبد �لرحمن الأبيه«]1[ 
- وقد �سرح �سالح بكثرة �لنقل منها - لتفادى كثيًر� من �الأخطاء؛ من مثل:

من  �سبق  ما  لكل  �لتعميم  ذلك  فيقت�سي  �لف�سق  »وهو  )���ص٣7٣(:  قوله   -1
�لدو�ب«، و�سو�ب »ما �سبق«: »فا�سق« كما عند عبد �لرحمن.

2- )�ص٣٨1(: »لوال ز�ل �لملك«، و�سو�ب )ز�ل(: »زو�ل«.

٣- )�ص٣٨٣(: »�إخباًر� معلًقا بحال«، و�سو�به »متعلًِّقا بمال«.

مي«، و�سو�به: »عبد�هلل« بالتكبير. 4- )�ص417(: »محمد بن عبيد�هلل �لمخرَّ

5- )�ص42٨(: »حيث يدخلون بالليل«، و�سو�ب »يدخلون«: »يرحلون«.

و�الأعجب من ذلك كله �أن في »�لترجمتين« �سو�ًبا، ونقله �لمحقق خطاأ؛ مثل:

من  �سيء  فيه[  ]يحل  وال  �لحادثات،  من  �سيء  في  يحل  »ال  )���ص457(:   -٦
�لحو�دث«، هكذ� �ل�سو�ب عندهما، وحذف �لمحقق ما بين �لمعقوفتين، وو�سع 

بدله: »في«!

�ل�سافعي«، و�سو�ب  �ل�سطر قبل �الأخير: »هل يوجد من قول  7- )�ص457( 
»يوجد«: »يوؤخذ«.

٨- )�ص4٦2(: »على مكروه وعلى ن�سيان«، و�سو�به: »�أو على ن�سيان«.

�لوجه �لذي عنده،  يثبته على  �لمر�د ولم  له  �ل�سياق الت�سح  وهكذ� لو دقق في 
وهو غير متجه؛ مثل:

9- )�ص4٦9(: »... قرًبا من �لح�سرة بعًد� من �لن�سب«، و�سو�به: »قرباء من 

]1[ حققتها عن �أ�سل خطي وثيق، عليه خط عبد �لرحمن )موؤلفها(، ولم تن�سر )�لمطبوعة( عنه، فوقعت للباحث فيها 
�أخطاء.
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�لح�سرة بعد�ء من �لن�سب«.

10- )�ص4٦9(: »�أن يقال في مثل ذلك �سباأ«، و�سو�به: »�سباء«.

11- )�ص470( في بيت �سعر: »باإنعام حيا بتكرر«، �سو�ب »حيا«: »يجي«

12- )�ص472(: »مف�سًر� لما في �آخر من قوله«، �سو�ب »�آخر«: »�آخره«.

1٣- )�ص474(: »فطلع �إليه وعزله«، و�سو�به: »وعذله« بالذ�ل ال بالز�ي، وال 
ي�ستقيم �لمعنى �إال به.

14- )�ص47٦(: »فوجد �سيخنا �لو�لد - ر�سي الله عنه - من هوؤالء �الأربعة«، 
و�سو�ب »من«: »بين«.

»عنه«:  �سو�ب  عنه«،  ال��ل��ه  »ر�سي  �الأخير:  قبل  �ل�سطر  )���ص477(   -15
»عنهما«.

1٦- )�ص47٨(: »�سنيًّا �سويًّا«، و�سو�به: »�سنيًّا �سنويًّا«.

17- )�ص4٨0(: »حول لعا�سم«، �سو�بها: »حق لعا�سم«.

1٨- )�ص4٨4(: »بقرب �لمكارم«، و�سو�به »بقرب �لتكارم«.

19- )�ص4٨5(: »فاذكر �سفاًتا«، و�سو�به: »فاذكر �سفات«.

20- )�ص4٨5(: »فا�ستدو� طريق«، و�سو�به: »فابتدو� طريق«.

21- )�ص4٨5(: »جمع �أهل �ل�سرك«،، �سو�به: »تجمع �أهل �ل�سرك«.

22- )�ص4٨5(: »ونوٌح لهائم«، و�سو�به: »نوُح �لماآتم«.

2٣- )�ص4٨٦(: »ن�سخ �لقد�ئم«، و�سو�به: »�لفد�ئم« بالفاء ال بالقاف.

ه«، و�أعاد �لخطاأ  24- )�ص4٨7(: »وت�سعيف علة«، و�سو�به: »وت�سعيف عدِّ
نف�سه في )�ص49٨(.

25- )�ص4٨7(: »فبالجبر ي�سطر«، و�سو�به: »فيا لخير«.
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2٦- )�ص4٨7(: »و�كنه قائاًل ]له[ �أبا«.

27- )�ص497(: »و�أحكام خلينا«، و�سو�به: »و�أحكام خليفا«.

2٨- )�ص49٨(: »عهاد �لعلم«، و�سو�به: »�سهاد �لعلم«.

29- )�ص49٨( �ل�سطر �الأول: »طيب �لخو�تم«، �سوبها �لموؤلف في �لحا�سية 
�إلى »)م�سك( �لخو�تم«.

٣0- )�ص49٨(: »مرموقة �ل�سكن«، �سو�بها: »موموقة �ل�سكن«.

ال  �لمهملة  بالحاء  »حليلة«  و�سو�بها:  و�أب«،  »خليلة  )���ص49٨(:   -٣1
�لمعجمة، وو�سع �لنا�سخ تحتها )ح( عالمًة على �الإهمال، وتكرر هذ� �لنوع من 
�لخطاأ في مو�طن؛ منها )�ص511(: »باالإر�سال منخول«، ومنها )�ص5٣9(: »قد 
�خترما«، ومنها )�ص542(: »وتعطف بالجنان«، مع �أن �لنا�سخ �أثبت »منخول« 
و»�خترما« و»بالجنان« بالحاء �لمهملة، ور�سم تحتها في �لمو�طن كلها رمز)ح( 

للداللة على ذلك، وهذ� تجويد من �لموؤلِّف، و�سياأتي على بابته غيره.

٣2- )�ص499(: »من حذرها«، �سو�به: »من خدرها«.

٣٣- )�ص499(: »�أو ينتخبها«، �سو�به: »�أو يبتغيها«.

٣4- )�ص499(: »لحجرها«، �سو�به: »بحجرها«.

٣5- )�ص500(: »ردة ذكرها«، �سو�به: »زده ذكرها«.

ل كذ�ك لن�سرها«. ٣٦- )�ص500(: »ف�سل كذ�ك لي�سرها«، �سو�به: »ف�سِّ

٣7- )�ص500(: »ب�سرب يرتقي«، �سو�به: »ت�سرب ترتقي«.

٣٨- )�ص500(: »�لبيوع فاأدرها«، �سو�به: »�لتنوع فاأدرها«.

٣9- )�ص500(: »يحور بحيرها«، �سو�به: »يجود بجبرها«.

40- )�ص500(: »ن�سبة �أمرها«، �سو�به: »ي�سبه �أمرها«.
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41- )�ص500(: »في �سكرها«، �سو�به: »في �سكرها«.

42- )�ص501(: »بال �أجياله«، �سو�به: »بال �إجباره«.

4٣- )�ص501(: »لدة لمحجور«، �سو�به: »�أمة لمحجور«.

44- )�ص501(: »فبع�سرها«، �سو�به: »فبع�سرها«.

45- )�ص501(: »ما بين معها«، �سو�به: »مئتين معها«.

4٦- )�ص502(: »ع�ست بطينتي«، �سو�به: »ع�ست بطيبتي«.

47- )�ص502(: »م�سارب ر�سعتي«، �سو�به: »م�سارب ر�سعتي«.

4٨- )�ص50٣(: »�أتت منه قوتي«، �سو�به: »�أتت منه قومتي«.

49- )�ص50٣(: »�أتتني �سبيبتي«، �سو�به: »�أتتني �سيبتي«.

50- )�ص505(: »لي ثالثين«، �سو�به: »لي ثالثون«.

ولعل  �الأ�سل،  في  »كذ�  �لحا�سية:  وفي  عده«،  »�سماط  )���ص509(:   -51
�ل�سو�ب: �أعده«.

قلت: �ل�سو�ب ما في �الأ�سل، وهو »يمده«.

52- )�ص514(: »ما ظنو� وما عملو�«، و�سو�به: »ما ظنو� ما زعمو�«.

ار ففرد«. 5٣- )�ص515(: »وفي �لنظائر فرد«، و�سو�به: »وفي �لُنظَّ

ر«، �سو�به: »�لعلم للب�سر«. 54- )�ص515(: »�لعلم بالَب�سَ

55- )�ص51٦(: »عن �ل�ستر«، �سو�به: »عن �ل�سنن«.

5٦- )�ص51٦(: »�أعيذه كله«، �سو�به: »�أعيذ هيكله«.

بال�ساد  �الأخيرة  �لكلمة  �سو�ب  ن�سير«،  �لزمان  »وجه  )���ص517(:   -57
�لمعجمة ال �لمهملة.
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5٨- )�ص52٦(: »و�لطرف ذو نهر«، �سو�ب �لكلمة �الأخيرة: »�سهر«.

في  هكذ�  وهي  هري«،  »�لزُّ �سو�به:  ُهِر«،  �لزُّ �إلى  »و�لعليا  )�ص527(:   -59
�الأ�سل، و�ل�سياق ياأبى غيرها.

�لكلمة  �سو�ب  ار«،  عَّ و�ل�سُّ �لنُّظام  مذهب  »في  �سطر:  �آخر  )�ص5٣1(   -٦0
�الأخيرة: »و�لنُّثَّار«.

٦1- )�ص5٣4(: »فقل لعديله«، �سو�به: بالذ�ل �لمعجمة.

٦2- )�ص5٣7(: »�لفنا �سقما«، �سو�به: »�ل�سنا �سقما«.

هُم«. «، �سو�به: »ففرق �ل�سَّ ٦٣- )�ص5٣7(: »ففرق �لهمُّ

٦4- )�ص5٣٨(: »ر�آه مرَّ بباب �لق�سر«، �سو�به: »ر�آه من باب ق�سر �لملك«.

٦5- )�ص540(: »ثالث �أبيات«، �سو�به: معروف.

لها،  �الإ�سالم«، و»ترقيم« ال معنى  ترقيمه ولده �سيخ  ٦٦- )�ص540(: »ذكر 
و�سو�به: »ترجمة«.

٦7- )�ص540( �آخر كلمة فيها: »خفي«، �سو�به: »طفي«.

٦٨- )�ص54٣(: »لوجد �لنف�ص«، �سو�به: »بوجد �لنف�ص«.

٦9- )�ص54٣(: »حوى طرفا«، �سو�ب �لكلمة �الأخيرة بالقاف ال بالفاء.

�الأخيرة:  �لكلمة  �سو�ب  �الأل��ف«،  في  �لرو�ص  »الأ�سل  )���ص545(:   -70
»�الأنف«.

71- )�ص545(: »في �لجرف«، و�سو�بها: »في �لحرف«، و�سبطها �لنا�سخ 
وو�سع رمز )ح( مهملة تحت حاء �لكلمة، وغفل �لمحقق في عدة مو�طن عن هذ�، 

جمعنا منها ثالثة مو�طن فيما م�سى.

72- )�ص547(: »خفي من ر�سوة كل منطوق«، و�سو�ب »ر�سوة«: »ر�سوم«.
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7٣- �آخر )�ص54٨(: »وال �أدناه في م�سمار«، و�سو�به: »د�ناه في م�سمار«.

74- �أول )�ص551(: »و�أوجب على كل من عتب«، و�سو�به: »وو�جب على 
كل من عتب«.

75- )�ص551(: »ووفَّقه ووفَّق«، و�سو�به: »ووفَّقه َوْفق«.

�الأثر،  �آخر  �إلى  مطية...«  �ل�سبر  �ل�سالم:  عليه  »وقال  )�ص552(:  �آخر   -7٦
�أبي  »- ملسو هيلع هللا ىلص -« بدل »عليه �ل�سالم«، و�لم�سنف يريد به عليَّ بن  �لنا�سخ:  فاأثبت 
طالب - ر�سي الله عنه -، وقال �لمحقق في تحقيق �الأثر: »ذكره �بن �لقيم في »عدة 
�ل�سابرين« وعز�ه لعلي بن �أبي طالب - ر�سي الله عنه -، وهو �الأ�سبه بال�سو�ب«! 
ا - . فال معنى لقوله: »وهو �الأ�سبه بال�سو�ب«، وال د�عي للحا�سية �لتي �سبقته - �أي�سً

77- )�ص55٣(: »في نازح �الأوكار«، و�سو�ب »نازح«: »بارح«.

7٨- )�ص554(: »تعظيم هذ� �لخطب«، وفي �الأ�سل: »بعظيم هذ� �لخطب«.

79- )�ص554(: »م�سوب �الأكد�ر«، وفي �الأ�سل: »بم�سوب �الأكد�ر«.

٨0- )55٦(: »ورتبة �لجز�ء«، وفي �الأ�سل: »ومرتبة �لجز�ء«.

ووقع ت�سرف من المحقق في التقديم والتاأخير في بع�س المواطن، فخالف الأ�سل، ول 
يوجد م�سوغ لذلك؛ من مثل:

1- )�ص151( لما ذكر �لجمع بين �ل�سالتين للمتحيرة، وح�سره بين �ختيارين 
في �لم�سح على �لخف، وحقه �أن يتاأخر كما في �الأ�سل.

2- )�ص1٦5(: قوله: »ونقل عن �سيخ �الإ�سالم - ر�سي الله عنه - ...« و�الأ�سطر 
�لتي تحته ال �سلة لها بالذي قبلها وال بعدها، و�إنما �سلتها باختيار �سبق  �لخم�سة 
)�ص1٦4(، وحق هذه �الأ�سطر �أن تو�سع بعد ما في )�ص1٦4(: »الأنه في معناه 

وهو ظاهر«، وهو كذلك في �الأ�سل.

٣- )�ص559(؛ وفيها:
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خفا بال  جهًر�  ب  الَّ للطُّ ويبديه  ة      بهمَّ �لعلوم  �أ�سكال  ح  ينقِّ

كذ� فيه: )�أ�سكال( بفتح �لهمزة، و�سو�به: »�إ�سكال« بك�سرها، وحق هذ� �لبيت 
�أن يتقدم عن �لبيت �لذي قبله، وهو هكذ� في �الأ�سل.

ومما ينبغي �أن يذكر:

�إن �لمحقق �أدخل بع�ص ما في �لحو��سي في �الأ�سل؛ مثل:

ما في �أول )�ص429(: »يعني: حنيفة �لثاني«؛ وهذه حا�سية، وو�سحها �لنا�سخ 
بعالمتين، ولم ي�سع عالمة �إلحاق، و�أغفل )�سح( بعدها، فاأ�سرب �لمحقق عن هذ� 

كله، و�أقحمها في �الأ�سل، وال د�عي لذلك.

]�إن  »وقال  )�ص4٦٨(:  في  كما  �لحو��سي؛  بع�ص  �إثبات  �أ�سقط  فقد  هذ�  ومع 
قال قائل[: هل لهذه �لو�رد�ت �لتي يذكرها �ل�سوفية...«، وما بين �لمعقوفتين من 
حا�سية �الأ�سل، وقبله: »ولعله«، و�أدخلها �لمحقق في �ل�سلب، ولم ي�سر �إلى ذلك.

�لنا�سخ  �أثبت  حيث  )�ص559(؛  بيت  �آخر  على  �الأ�سل  حا�سية  في  ما  و�أهمل 
بحذ�ء )بازنا( في �لحا�سية: »يعني: �بن �سريج«.

في  وذكره  هنا،  �لم�سنف  يذكره  »ولم  عبارة:  )�ص419(  في  �لمحقق  وكرر 
ترجمة محمد بن عبد �لرحمن بن �أبي ذئب عن �لزهري عن �سعيد عن �أبي هريرة«، 

و�أثبت في �لحا�سية:

على  وقال  هريرة«،  �أبي  »عن  قوله:  �إلى  يذكره..«  ولم  هذ�:  بعد  �الأ�سل  »في 
�إثره: »ولعله �سهو من �لموؤلف«، فكاأنه غفل عن حذفها!!

اأثبته  وما  حوا�سيه،  فح�س  في  اأدقق  ولم  و�سلبه،  الكتاب،  مادة  تخ�س  مالحظات  هذه 
المعلق في الهوام�س، ولكن �نتبهت من خالل �لنظر �لعجل �إلى �الأمور �الآتية:

.� اأوًل: عجلة �لمحقق على وجه جعلته يهمل �لعزو و�لتوثيق في مو�طن كثيرة جدًّ

ثانيًا: ما ذكر توثيقه لم ي�ستفد منه في تقويم �لن�ص و�إثباته على وجه يو�فق ما في 
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�الأ�سل �لمعتمد في �لتحقيق، و�سبقت �أمثلة كثيرة عليه.

ثالًثا: كان همُّ �لمحقق �لتوثيق فقط، ولذ� و�سع عناوين كتب في �لحا�سية، ولم 
يذكر فيها �لجزء و�ل�سفحة، وترى ذلك في �لق�سم �الأخير من �لكتاب؛ �نظر حو��سي 
�ل�سفحات )214، 241، 2٦4، 2٨2، ٣02، 4٦1(، ولعله يذكر �لم�سدر، ولم 

يذكر ما فيه، كما تر�ه في حا�سية )�ص2٦7(.

رابًعا: لم يهتد �لم�سنف �إلى �أ�سياء، ون�ص على ذلك في حو��سي عدة �سفحات؛ مثل:

1- )�ص97( عند ق�سيدة �أبي حيان في مدح �الإمام �ل�سافعي - وهي �ستون بيًتا 
-، وذكر �أنه لم يقف على ما بعد �لبيت �لحادي ع�سر منها؛ قال: »ولم �أقف على 
بقية �الأبيات في م�سدر �آخر«! ولذ� وقعت له فيها تحريفات وت�سحيفات، لم �أ�سر 
�إليها فيما تقدم، وقد عثرت لها - وهلل �لحمد - على �أ�سل خطي في �سبع ورقات، 
وكذ� في مخطوط »�لدر �لمنتخب في تكملة تاريخ حلب«، وبع�سها - زيادة على 
مت �لن�ص منها، وتبيَّن لي من  ما وقفت عليه - في »تو�لي �لتاأني�ص« البن حجر، وقوَّ

بع�سها �أن �ل�سو�ب ما في هذه �لم�سادر ال ما في �الأ�سل.

2- قوله )�ص9٦(: "لم �أهتد �إليه - �أي: �لحديث - بهذ� �الإ�سناد في »حلية �لعلماء«".

قلت: �لعبارة لغو ال فائدة منها؛ فاإن �لم�سنف �أ�سنده من طريق �أبي نعيم ولم يعزه 
.� ل� »�لحلية«! وكتب �أبي ُنعيم �لحديثية و�أجز�وؤه كثيرة جدًّ

�ساحب  ثوب  في  �لخلوق  »�أثر  �لمبارك  �بن  قولة  عن  )���ص104(  قوله   -٣
�لحديث...«: »لم �أهتد �إليه عن �بن �لمبارك«.

�أبي  �الأجل  �ل�سيخ  وهو  �لر�زي؛  ��ه  ال��لَّ عبد  �أبي  طريق  من  �لم�سنف  �ساق  قلت: 
عبداللَّه محمد بن �أحمد بن �إبر�هيم �لر�زي، �لمعروف ب� )�بن �لحطاب( )4٣4- 
�ل�سلفي  طاهر  �أبي  بانتقاء  �لمطبوعة،  »م�سيخته«  في  �لمقولة  وهذه  525ه���(، 

)رقم74( ومن طريقه جماعات، كما ذكرته في ن�سرتي للكتاب.



96

ه هنا باأمرين: و�أنوِّ

الأول: ما خرجه �لمحقق عن خالد بن يزيد قوله في: »�لجامع الأخالق �لر�وي« 
)251/1( بنحوه.

و�لعجب �أن قولة �بن �لمبارك: »�أثر �لخلوق...« في »�لجامع« نف�سه قبل هذه �لمقولة 
�ل�سفحة  في   )510( برقم  يزيد  �بن  ومقولة   ،)509( برقم  فهي  بينهما؛  و��سطة  دون 

نف�سها! ولكن �ساقه �لخطيب مخت�سًر� هكذ�: »�لحبر في �لثياب خلوق �لعلماء«.

الثاني: من كان عارًفا بالبلقيني يعلم �أنه كان ُيْقِرئ »م�سيخة �أبي عبد اللَّه �لر�زي«]1[ 
فالو�سول �إليها، وتخريج �لمقولة منها �سهل لمن كان ذ� در�ية باأحو�ل هذ� �لَعَلم.

4- هنالك تعليقات في �لكتاب ال د�عي لها؛ مثل )�ص111( عند كالمه على 
م«،  )�إبر�هيم �لهروي(، وذكر �لم�سنف من وثقه ومن �سعفه، ثم قال: »و�لجرح مقدَّ
وذكر �لمحقق في �لحا�سية: »يو�سحه قول �بن �ل�سالح �إذ� �جتمع في �سخ�ص...«! 
وكان ينبغي للمحقق �أن يحرر �سبب �لت�سعيف، وقد فعلُت، وتبيَّن لي �أنه ر�جع �إلى 
م«  ر ال يعمل به عند �لتحقيق، ولذ� قول »و�لجرح مقدَّ �لمذهب، وهذ� �سبب مف�سَّ
- هنا - لي�ص ب�سحيح، وجل �لحو��سي من هذ� �لباب، لي�ص فيها تحقيق للم�سائل!

5- مما يدل على عدم معرفته بكتب �لبلقيني �أنه عرف ب� »محا�سن �ال�سطالح 
عبد  عائ�سة  �لدكتورة  بتحقيق  �سدر  »وقد  بقوله:  �ل�سالح«  �بن  كتاب  وت�سمين 
�لرحمن« و�الأمر لي�ص كذلك، وو�سحته في كتابي »موؤلفات �لبلقيني« )رقم 1٣5(.

٦- ومما يدل على عدم معرفته بال�سر�ج، قوله في �لتعليق على )�ص1٣0(:
�لذي  �ل�سبكي كان هو  �لتقي  �أن  �لناظرين« )�ص٣0(  في »بهجة  �لغزي  »ذكر 
تولى خطبة �ل�سر�ج على بنت �بن عقيل«، وهذ� ال وجود له �إال في خيال �لمحقق! 

]1[ ذكرُت جماعة من �لعلماء ممن �سمعها منه في كتابي »طبقات تالميذ �سيخ �الإ�سالم �سر�ج �لدين �لبلقيني« )�لتر�جم 
11، 1٣2، 145، 19٨، 212، 2٣5، 457(، ونقلت منها كثيًر� في كتابي »معجم �سيوخ �الإ�سالم �لبلقيني« 

)�الأرقام 9، 21، 22(.
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و�أخطاأ فهم كالم �لغزي!

7- ومما يدل على ذلك قوله )�ص1٣2(: »كذ� في �الأ�سل! وهي لي�ست من 
نمط كالم �لمتقدمين«.

قلت: بل من نمطهم؛ قالها �بن حجر في حق )عبد�لرحمن بن عمر بن ر�سالن 
�لبلقيني(، وتتبع ذلك مما ال فائدة منه.

�أبو  ومن بابته قوله )�ص ٨7( في �لهام�ص )4( معلًِّقا على قول �سالح: »�أخبرنا... 
حف�ص بن �أبي �لفتح �لحافظ«: »كذ� في �الأ�سل، وهو غير متجه، ولم يتبين لي وجهه«.

�لفتح( هي كنية و�لد عمر،  )�أبو  ف�  �لت�سويد،  �إلى هذ�  يحتاج  قلت: متجه، وال 
و�أ�سند عنه بهذه �ل�سيغة غير و�حد، ومنهم �بن حجر �لع�سقالني في مو�طن كثيرة؛ 
تر�ها في كتابي »معجم �سيوخ �سيخ �الإ�سالم �سر�ج �لدين �لبلقيني« )�الأرقام 14، 
 ،202 ،200 ،199 ،197 ،195 ،1٣٨ ،122 ،119 ،11٦، ٨1 ،59 ،5٦

.)2٦5 ،2٦4 ،207 ،204 ،20٣

٨- قوله )�ص٣25( في �لحا�سية: »لم �أهتد �إليه في مظنته من »�الأم««.

قلت: هو فيه )2٣7/٨- ط �لوفا(.

9- قوله )�ص2٣1( عن )�بن ُب�سرى(: »لم �أهتد �إلى ترجمته«.

و»�لطبقات  لالإ�سنوي،   )2٣1/1( �ل�سافعية«  »طبقات  في  ترجمة  له  قلت: 
�لو�سطى« )�ص25( البن �ل�سبكي، و»�لعقد �لُمْذَهب« )�ص52( رقم )10٣(.

10- قوله )�ص2٣٣(: »لم �أهتد �إليه في »�ل�سرح �لكبير««]1[.

قلت: هو فيه )42/4(.

11- قوله )�ص2٨4(: »لم �أهتد �إليه في »�لنهاية««.

]1[ كررها في �لتعليق على )�ص240(.
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قلت: هو فيه )٨/٣٦5(.

ووجدُت - دون تتبع وال بحث وال فت�ص - �أخطاًء في �لتعليقات �أو �لعزو؛ مثل:

12- )�ص400( هام�ص )2(: »تهذيب �لكمال« )29٨/5( وهذ� خطاأ حتًما، 
�سو�به: )445/7(.

ي، فقال في �لحا�سية »لعله  1٣- )�ص401( ترجم ل� )خلف(]1[ �لذي تبعه �لمزِّ
يعني: �الإمام �لحافظ �أبا �لقا�سم �بن ب�سكو�ل خلف بن عبد �لملك )ت57٨ه�(«.

قلت: �سبحان ربي! من ال يعرف من �أهل �لتحقيق و�ل�سنعة �لحديثية خلف بن 
بي�سير؟  مئة  �الأربع  بعد  مات  �ل�سحيحين«،  »�أطر�ف  �ساحب  �لو��سطي  محمد 
»�ل�سير«  في  ترجمة  وله  �الأ�سر�ف« )102/1(،  مقدمة »تحفة  �لمزي  �سماه  وقد 
)2٦0/7( وغيره، و�لعجب �أن �لمحقق في تقديمه ل� »�لتجرد و�الهتمام« )٦5/1( 
جزم �أن خلًفا هو �لحافظ �لدمياطي �سرف �لدين خلف بن عبد �لموؤمن! فال �أدري ما 

عنا تح�سين �لظن! هو �سبب هذ� �لتناق�ص، ولعل �أحد �لتعليقين لي�ص له! �إن و�سَّ
 

هام�س )4( للمحقق يف »ترجمة ال�رساج البلقيني« )�س 401( يف التعريف لـ )خلف( - وهو خطاأ - 

]1[ �سقط من )فهر�ص �الأعالم(.
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هام�س )5( من »التجرد والهتمام« )65/1( لمحقق »ترجمة ال�سراج البلقيني« نف�سه، 
ا -  وفيه تعريف اآخر بـ )خلف(؛ وهو خطاأ - اأي�سً

14- قوله عن »مخت�سر �لبخاري« للقرطبي في حا�سية )�ص٣45(: »كذ� قال 
�لم�سنف، ولم �أهتد �إلى �لمق�سود منه، فللقرطبي مخت�سر م�سهور ل�سحيح م�سلم، 

وله عليه �سرح جليل مطبوع«!

قلت: »مخت�سر �لبخاري« محفوظة ن�سخه �لخطية، وطبع حديًثا، و�لنقل �لذي 
عند �لبلقيني فيه )7/4(، ومنه يظهر �أن هذ� - كغيره - ت�سويد ال فائدة منه!

15- قوله )�ص472( في تخريج حديث: »�آل محمد كل تقي �إلى يوم �لقيامة«:
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في  �لطبر�ني  على  فيه  وعلم   ،)15/1( �لكبير«  »�لفتح  في  �ل�سيوطي  »ذكره 
»�الأو�سط«، ولم �أهتد �إليه فيه«.

قلت: �لحديث فيه )٣٣٨/٣( رقم )٣٣٣2- ط �لحرمين( وفي غيره، كما تر�ه 
في تخريجي له، ورَمز له �ل�سيوطي في »�لجامع �ل�سغير« بال�سعف، ولم يذكر ذلك 

�لمحقق، مع �أن �لم�سنف قال: »و�سححه بع�ص �لحفاظ«، ولم يزد!

و»�لفتح �لكبير« لي�ص لل�سيوطي! و�إنما هو ليو�سف �لنبهاني، ومذكور في ترجمته!

و�لمالحظات على تخريجات �لمحقق كثيرة، وفيها عوز وخلل، وعلق �لقارَئ 
-، ومع هذ�  تعالى  الله  - رحمه  �الأرناوؤوط  �سعيب  ث  �لمحدِّ �ل�سيخ  بتخريجات 
فلم ت�سلم من ق�سور ظهر لي بمجرد �لنظر دون كبير عناء، ولم �أعمل على تتبعها 

ودر��ستها، وهذ� ال يجدي، لكن ال بد من ذكر بع�ص �الأمثلة �لمهمة:

 )251/19( �أحمد«  »م�سند  �إلى  �ل�سدر  �سقِّ  حادثة  عزى  )�ص4٨1(   -1٦
و»�سحيح �بن حبان« )٦٣٣4(، وهي في »�سحيح م�سلم« )1٦2( بعد )2٦1(.

�ل�سيرة،  في  �أحد�ث  عدة  على   )4٨٦ )�ص479-  في  �لمحقق  �سكت   -17
ن�سج  كحادثة  �لقليل؛  �إال  منها  يخرج  ولم  تثبت،  ولم  نظمه  في  �ل�سر�ج  �أوردها 
ذلك،  خالف  و�ل�سحيح  يم�سيه،  �أنه  �لتخريج  من  ويفهم  �لغار،  على  �لعنكبوت 
وينظر �لتف�سيل في »�ل�سل�سلة �ل�سعيفة« )112٨، 1129( ل�سيخنا �الإمام �الألباني 

و»�أحاديث �لهجرة« )�ص1٣٨- 14٣( للباحث �سليمان �ل�سعود.

في  وهو  �أحمد«،  »م�سند  ل�  حديًثا  )���ص2٨5(  على  �لتعليق  في  عزى   -1٨
»�سحيح �لبخاري« )٣094(.

19- قوله في �ل�سفحة نف�سها: »�سبق تخريجه«.

قلت: بل �سياأتي )�ص٣٨1( من ن�سرته.

20- قوله )�ص٣٨2( عن رو�ية علقها �لبخاري:
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كلمة  عليه  ��ستقرت  و�لذي  �لمحققين،  عند  و�لمقرر  �لبخاري...«،  »�أخرجه 
ز جمٌع  �لمخرجين �أنه ال يقال فيما علقه �لبخاري: »�أخرجه« �إال مقيًَّد�، وقد تجوَّ
و�آثار  �أحاديث  بتتبُّع وتوجيه في كتابي»�لعر�ق في  و�سنعوه، وهو متعقَّب، وبيَّنته 

�لفتن« )�ص2٦4 ط �لثانية(.

21- )�ص40٣(: »و�لحديث �لمذكور �سبق تخريجه«.

ا - : »�سبق تخريجه«. قلت: �سبق عنده )�ص275(، وقال في �لحا�سية هناك - �أي�سً

22- عزى حديًثا الأبي يعلى، و�أطلق، وال ير�د به �إال »�لم�سند«، و�لحديث لي�ص 
فيه، و�إنما هو في »معجمه«، فكان ينبغي �أن يقيد �لعزو.

2٣- مما ينبغي �أن يلفت �لنظر �إليه �أنه لم يخرج كثيًر� من �الآثار، ال �لتي �ساق 
�لم�سنف �ألفاظها، و�إن كانت معزوة ل� »�سحيح �لبخاري« كما تر�ه - مثاًل - في 
)�ص٣2٦( �أو غيره، ومن باب �أولى �إهماله �الآثار �الإ�سارية، و�لمقطوعات]1[، وكذ� 
ال يعتني بتخريج ما نقله �لم�سنف من مذ�هب �ل�سحابة و�لتابعين، على �لمعتاد عند 

�أهل �ل�سنعة �لحديثية، ويت�سح هذ� جليًّا لمن يقارن تخريجنا مع تخريجه.

• نت:	 اأما مقدمة التحقيق فقد ت�سمَّ

�أحمد  �إياد  �لدكتور  �لبلقينية؛  �لمكتبة  م�سروع  على  �لعام  �لم�سرف  كلمة   -1
�لغوج، قال عن �لبالقنة )�ل�سر�ج وولديه(:

»وقد عكفنا على هذه �الأُ�سرة �لكريمة، نجمع �ستيت �أخبارها، وتر�جم �أعيانها، 
على  ليقومو�  �لمحققين  مجيدي  من  ثلة  كلفنا  ثم  تاأليفها،  مخطوطات  ق  ومتفرَّ
من  �سمى  ثم  بخدمتها،  قام  ومن  �الأولى(  )�لمجموعة  عناوين  و�سرد  خدمتها«، 
قام على �لعمل �لعلمي لهذه �لمجموعة، وختم ذلك بقوله: »... و�الأ�ستاذ حمزة 

]1[ �أ�سند �لم�سنف مقولة �لف�سيل بن عيا�ص: »ما من �أحد من �أهل �لعلم �إال وفي وجهه ن�سرة، لقول ر�سول الله - 
ر الله �مر�أً �سمع حديًثا« وخرج �لمرفوع، و�أهمل مقولة �لف�سيل! ملسو هيلع هللا ىلص - : »ن�سَّ
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فرحان، �لذي تتبَّع كثيًر� من �الأ�سول �لخطية �لتي عمل عليه �لمحققون«.

ي ما تبرهن عندي �أن محقق »�لترجمة« عمل على تحقيقها بمهارته  وهذ� يقوِّ
�للغوية، وقدرته على �سبط �لن�ص، بمعزل عن �أ�سولها �لخطية، �أو بتعبير �أدق: مع 
عدم مر�جعة جميع ما في �الأ�سل، و�إال فال تت�سور �الأخطاء �ل�سابقة، �سو�ء من �سقط 

�أو تحريف �أو ت�سحيف.

2- مقدمة �لمحقق؛ وت�ستمل على:

�أ - مكانة �لبلقيني �لفقهية، وزعم فيها )�ص11( �أن »�ل�سر�ج �لبلقيني كان عظيم 
�لعناية بت�سانيف �إمام �لحرمين �لجويني، و�لعز بن عبد �ل�سالم، وكالهما من �أعيان 
�لمتكلمين في مقا�سد �ل�سريعة...« �إلى �آخر كالمه، وهذ� زعم يحتاج �إلى برهان، 
نعم؛ ظهرت له عناية بمحاكمة �لعز في فروع ن�سبها لل�سافعية، ودر�ص مدى �سحتها 
في �لمذهب، وتعقبه في كثير منها في كتابه »�لفو�ئد �لج�سام«، و�أما ت�سانيف �إمام 

ا بها. �لحرمين، فال �أعلم للبلقيني عماًل خا�سًّ

في  �لرحمن  عبد  �أخيه  و�سنيع  �سالح  �سنيع  بين  و�فية  مقارنة  يعقد  ولم  ب - 
)ترجمة( كل منهما - على حدة - الأبيه.

- ٨1( وال بتالميذه )�ص٨4- ٨5(، وخلط في  ولم يعرفنا ب�سيوخه )�ص٨0 
كتبه، ووقع ت�سحيف وتحريف ظاهر في )ذكر �سيء من مروياته( )�ص٨٦- 111(.

و�أما ما �ساقه �سالح من تعقبات و�لده على �سيَخي �لمذهب �لر�فعي و�لنووي، 
وكذ� على عبد �لغني �لمقد�سي في »�لعمدة« و�سرح �بن دقيق �لعيد عليها، وعلى 
�لنحوية  �لم�سائل  في  �لنحوي  حيان  �أبي  وعلى  �الأ�سر�ف«  »تحفة  في  �لمزي 
وجه  للقارئ  يت�سح  ولم  �لمحقق،  قبل  من  �لو�فية  �لدر��سة  تدر�ص  فلم  و�ل�سرفية؛ 
�ل�سو�ب فيها، والبن حجر في بع�سها مناق�سات مهمة مع �ل�سر�ج �لبلقيني، وذلك 

في بيان موؤ�خذ�ته على �سالح في »ترجمته الأبيه«.
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ج. ثم عرف �لمحقق )�ص1٣- 1٦( بمخطوطة �لكتاب، ولم ي�ستوف �لكالم 
عليها، و�لعجب! �أنه �أخطاأ في )�ص1٦( في ��سم و�لد �لمقرظ لها وهو )�بن �لمغلي(؛ 
فاأثبته )محمًد�( وهو )محمود(، و�أ�سقط بعده كلمة )وحده( بعد )�لحمد هلل(، وهي 

في �الأ�سول.

٣- ترجمة علم �لدين �لبلقيني.

�فتتحها بما �سنعه �بن حجر معه، وقال عن ترجمته له: »ركبت متن �العت�ساف، 
وك�سفت من �سم�ص �لعلم �لبلقيني«.

وف�سح  مثالبه،  وتعد�د  له،  و�الإهانة  عليه،  �لزر�ية  �إلى  »هي   :  - قبل   - عنها  وقال 
م�ستوره، وتلطيخ من�سوره، �أقرب من كونها ترجمة تاريخية من�سفة، وكاأن �لرجل كان 
دناءة  بين  يجمع  �لق�ساء،  ل�سو�ص  من  ا  ل�سًّ يكون  �أن  ُق�سار�ه  و�أن  �لف�سائل،  عن  عريًّا 

�لنف�ص و�لطمع و�لحمق... �إلى �آخر ما قرفه به �الإمام �لحافظ �بن حجر �لع�سقالني«!

هذه  �إلى  دو�فعه  هي  وما  �لبلقيني،  و�لعلم  حجر  �بن  بين  �لعالقة  يدر�ص  ولم 
�لترجمة، وهل بقيت �لعالقة بينهما بهذه �ل�سورة في جميع �الأوقات! نعم؛ نقل عن 
�سالح في »�لترجمة« �لتي تتكلم عن نقدها رثاء �بن حجر، وو�سفه �سالح بقوله: 
»رثاه �ل�سيخ �الإمام �لعالم �لعالمة �لحافظ«، وعلق �لمحقق عليه بقوله: »وفي هذه 

�إ�سارة �إلى طرف مودة وف�سل توقير بين �لرجلين«.

ق عن �بن حجر ما يدل على ذلك، بل �سبق عنه نقي�سه! و��سطر�ب]1[  ولم ي�سُ
�لمحقق في هذ� ب�سبب عدم تتبع �لعالقة بينهما، وبيان �أثر ذلك على �لتالميذ، وال 

�سيما �ل�سخاوي و�ل�سيوطي.

و��ستعر�ص �سنيع بع�ص مترجميه، كابن تغري بردي، و�ل�سخاوي، و�ل�سيوطي.

]1[ ال �سيما �أنه في مقدمة تحقيقه ل� »�لتجرد و�الهتمام« )10/1( �أقر طعن �بن حجر في �سالح �لبلقيني، ثم تر�جع 
عنه في »�لترجمة« )�ص 22- 2٣(.
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ووقع للمحقق فيها عوز و�أخطاء؛ مثل:
ة. 1- )�ص21( زعمه �أن �بن حجر �سيخ للعلم �لبلقيني، وكان �سالح يكذب هذ� ب�سدَّ

2- )�ص2٣- 24( زعمه �أن �ل�سر�ج هجر �أم �سالح قبل موته بع�سر �سنين؛ الأن �أخته 
ا -. لما ح�سرت من بلقينة ذكرت له �أنها �أر�سعته، وكان �سالح يكذب هذ� �لخبر - �أي�سً

»�لتدريب«  �لم�سمى  �لفقه  في  ت�سنيفه  و�لده  على  »قر�أ  قال:   )25 )�ص24-   -٣
�لذي كتبه له والأخيه عبد �لخالق«.

عبد  على  ولي�ص  وعبد�لرحمن،  �سالح  ولديه  على  �لكتاب  �أملى  �ل�سيخ  �أن  �لحق 
�لخالق! وذكره على �لجادة في �لتعليق على )�ص45- 4٦(.

4- )�ص2٦- ٣1( ترجم فيه ل� )ثمانية( من �سيوخ �سالح، وجلهم �أعيان �سيوخه، 
وفاته عدد كبير، وجم غفير، وبلغو� عندنا في در��سة حافلة ل�سالح قر�بة )1٦0( �سيًخا.

5- )�ص٣1- 4٣( ترجم فيه ل� )ثمانية( من )تالميذه(، وزعم �أن �لمادة عن �أخبار 
تالميذه نزرة ي�سيرة، ولوال ما و�سل �إلينا من �أخبار �ل�سم�ص �ل�سخاوي و�لجالل �ل�سيوطي 

لكان �أمر �لحديث عن تالميذه في غاية �ل�سعوبة!!

كذ� قال! ون�سي �إجاز�ت �سالح لتالميذه، وكتب �الأثبات و�لم�سيخات �لم�سحونة 
برو�يتهم عن �سالح، وهي كثيرة وغزيرة، وقد تتبعُت ذلك، وبلغ عددهم عندي قر�بة 

)2٣0( تلميًذ�.

لي�ص  عدد  وفاته  موؤلًَّفا،   )2٣( منها  وعدَّ  )ت�سانيفه(  فيه  ذكر   )49 )�ص4٣-   -٦
بقليل.

ا - ذكر �لن�سخ �لخطية للموجود منها. ومما فاته - �أي�سً

ومما �أخطاأ فيه:

�أ - قوله )�ص4٦(:«ذكر حاجي خليفة �أن �لعلم �لبلقيني قد �خت�سر »�لتدريب« في 
كتاب �سماه: »�لتاأديب«، وربما كان من باب �ل�سهو و�لخطاأ، فاإنني لم �أجد ذكًر� لهذ� 

مي �لموؤرخين ممن لهم عناية باأخبار �لعلم �لبلقيني«!! �لكتاب عند متقدِّ



105

الأبيه«  �سالح  »ترجمة  في  مذكور  »�لتاأديب«  فاإن  �لعجب!  من  هذ�  عبيدة:  اأبو  قال 
)1٨٨/1( رقم )27- بتحقيقي( �سمن موؤلفات �ل�سر�ج ال ولده �لعلم، وذكره له غير 
و�حد، ثم ك�سفت عنه بتحقيق �لقيام فوجدته فيه )�ص115(، وقال عنه �سالح: »كتب 
منه �لن�سف«، ومن عجيب ما وقع في )�ص 115( في متن �لكتاب قول �سالح �لبلقيني 

د م�سنفات �أبيه: وهو يعدِّ

 ،- ا  �أي�سً  - قطعة  منه  وكتب  �لن�سف،  منه  كتب  �لتدريب«  مخت�سر  »و»�لتاأديب 
ا - مو��سع متفرقة(، و»�سرح �لتعجيز« كتب منه  )و»�لتعجيز في �لفقه« كتب منه - �أي�سً
ا - ...«، وما بين �لهاللين من كي�ص �لمحقق �أو �لنا�سخ له، وفاته بعد »كتب  قطعة - �أي�سً
علًما  �لمزبور،  �آخر  �إلى  منه...«  كتب  �لفقه«  في  �للباب  »و»مخت�سر  �لن�سف«:  منه 
�لمحقق:  ره  وقدَّ لحقه طم�ص،  ومما  �لحا�سية،  على  �أثبت  مما  �للباب«  باأن »مخت�سر 
»موؤلفات  كتابي  في  وذكرُته  �لكتاب،  هذ�  للبلقيني  �أحد  يذكر  ولم  )و»�لتعجيز«(، 
�لبلقيني« في )�لق�سم �لمنحول( بناء على هذ� �لخطاأ! وهذه م�سورة خط �سالح بذلك:

 

)ق18( من خط �سالح البلقيني في »ترجمته لأبيه«، ويظهر الطم�س في الحا�سية التي على 
الي�سار، ويظهر منها خطاأ المحقق في اإثبات »التعجيز في الفقه« من موؤلفات البلقيني، وعدم 
تدقيق المحقق في ن�سبة »التاأديب«، واأنه من موؤلفات ال�سراج البلقيني، وعدم تنبهه ل�سواب 

عبارة �ساحب »ك�سف الظنون«.
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وهذ� يوؤكد ما قررناه من عدم تدقيق مقابلة �لمحقق على �الأ�سل �لذي �عتمده، 
بل لعله �تكاأ على من�سوخة عمل عليها!

فوجدُت   )٣٨2/1( �لظنون«  »ك�سف  في  خليفة  حاجي  عبارة  في  دققُت  ثم 
فيه تحت »�لتدريب« ما ر�سمه: »ثم �خت�سره، و�سماه »�لتاأديب« لولده علم �لدين 

�سالح �لمتوفى �سنة ثمان و�ستين وثمان مئة، تكملة لهذ� �لكتاب«.

وهنا مالحظتان:

الأولى: �أوهمت �لعبارة �أن �ل�سر�ج �خت�سر �لكتاب، و�سماه »�لتاأديب« من �أجل 
ولده �سالح؛ وهذ� لي�ص ب�سحيح، و�ل�سو�ب: »ولولده علم �لدين... تكملة لهذ� 

�لكتاب« بزيادة )�لو�و( قبل »لولده«.

و�إنما  �سحيح،  غير  وهذ�  »�لتاأديب«!  ل�  هي  �سالح  تكملة  �أن  يفهم  قد  الثانية: 
تكملته ل� »�لتدريب«، �نظره بحرفه في كتابنا »موؤلفات �لبلقيني«.

وكيفما كان؛ فهذه م�سايق تحتاج �إلى تدقيق، وترك �لعجلة و�أ�سحاب )�لمكتبة 
لو�، فاالأخطاء �لتي عندهم كثيرة، تظهر بالتدقيق  �لبلقينية( - �إن كانو� �أَكفاًء - تعجَّ
و�لمر�جعة، ويحر�ص �لقائمون على �لم�سروع على �سترها وعدم بيانها، وتقت�سي 
قا�سي  �الإ�سالم  �سيخ  »ترجمة  في  جليًّا  ذلك  وظهر  ذلك،  على  �لتن�سي�ص  �الأمانة 
�لق�ساة جالل �لدين �لبلقيني« ت�سنيف �أخيه علم �لدين �سالح بن عمر �لبلقيني، وهو 
اًل في  )�لثاني( من )�لمكتبة �لبلقينية(، و�سياأتي - �إن �ساء الله تعالى - بيان ذلك مف�سَّ

)�لحلقة �لثانية( من هذ� )�لتقويم(.

ب - قوله )�ص4٦(: »تبيي�ص �لمهمات« لالإ�سنوي و�إكماله، حيث بي�ص ما كتبه 
و�لده، و�أكمل �سنيعه، فجاء في �أربعة مجلد�ت �سخمات«.

برد  »�لملمات  �ل�سيخ  وكتاب  لالإ�سنوي،  »�لمهمات«  ف�  بيقين،  خطاأ  وهذ� 
ا  �أي�سً  - منه  �لمهمات« هو مذكور في »�لترجمة« )114(، وقال �سالح: »كتب 
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- �أجز�ء مفرقة«، وهو على �لجادة في �لم�سدر �لذي �عتمده - وهو »�لذيل على 
رفع �الإ�سر« )�ص172( -، ولكن لم يفهم كالمه، وعبارته - وهو ي�سوق عناوين 
�أربعة مجلد�ت  - : »وبي�ص ما كتبه و�لده على »�لمهمات« في  م�سنفات �سالح 

�سخمة، وفيه �إكماله لنف�سه«.

قلت: و�لذي )كتبه و�لده على »�لمهمات«( هو »�لملمات«، فال تعار�ص.

ج. )�ص4٨( ذكر له »�أجوبة على �أ�سئلة منظومته« ومَثّل لها بمثال و�حد �أورده 
�لبقاعي، فيما نقل عنه �ل�سخاوي في »�لذيل على رفع �الإ�سر« )174(.

قال اأبو عبيدة: ووقفُت له على جو�ب فتوى في )ثمانية �أبيات( �سينية، �أودعتها في 
ا -، و�آخر في �آخر كتابه »�أ�سئلة  جمعي ل� »فتاوى �سالح« )454- 455( - �أي�سً
وردت على كاتبه من ثغر دمياط �لمحرو�ص« )�ص212- بتحقيقي(، وجو�به في 

ثالثة �أبيات ميمية.

د. ختم م�سرد كتبه بتقاريظ على م�سنفات لمعا�سريه، وذكر ثالثة تقاريظ لثالثة 
كتب؛ هي:

1. تقريظ على »�لرد �لو�فر« لالإمام �لحافظ �بن نا�سر �لدين �لدم�سقي.

2. تقريظ على »من�سك« �ل�سريف عبد �لوهاب �لح�سني �ل�سافعي.

٣. تقريظ على كتاب »�لقول �لبديع في �ل�سالة على �لحبيب �ل�سفيع« لتلميذه 
�ل�سم�ص �ل�سخاوي.

قال اأبو عبيدة: فاته غيرها؛ مثل:

1- تقريظ »�لطريقة �لمحمدية« للبْركوي.

2- تقريظ »م�ساألة �ل�ساكت« لبرهان �لدين �ل�سوبيني.

٣- تقريظ »�سرح �ال�ستعاذة و�لب�سملة« لل�سيوطي.
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4- تقريظ »�سرح �لحوقلة و�لحيعلة« لل�سيوطي.

5- تقريظ »�لباعث على ما تجدد من �لحو�دث« لمحمد �لبالُطن�سي.

٦- تقريظ »ت�سحيح مخت�سر �لتبريزي« لعبد�لقادر �لح�سيني �لمعروف ب� )�بن 
�لمظفر(.

7- تقريظ »�لجامع �لمفيد في �سناعة �لتجويد« لجعفر �ل�سنهوري �لمقرئ.

٨- تقريظ »مائدة �لجياع و�سكرد�ن �ل�سباع« لعلي �لَغزولي.

9- تقريظ بع�ص ت�سانيف �أحمد بن مو�سى �لقاهري.

و�أودعتها جميًعا في �آخر »ثبت م�سموعات �سالح �لبلقيني وغيره« )�ص22٣- 
.)2٦9

• موؤاخذات اأخرى مهمة على تحقيق الترجمة:	

حوت هذه »�لترجمة« على عدة ر�سائل لالإمام �سر�ج �لدين �لبلقيني، ولم ي�سر 
�أ�سعفني ذلك في  �أهمية ذلك، وقد  �لرغم من  عليه، على  نبه  لذلك محققها، وما 
�لوقوف على �أ�سول خا�سة لهذه �لر�سائل، جعلتها �أ�سواًل م�ساعدة مع �الأ�سل �لذي 

بخط �لم�سنف، وك�سفنا عنها في مقدمة �لتحقيق، وبلغ عددها )7(، وقد قدمناه.

وهنالك موؤ�خذ�ت على »�لترجمة«، �أوماأ �إليها �لمحقق بنقله عن �ل�سخاوي في 
- �أي:  - فيها  - �أي: �سالح  »�لذيل على رفع �الإ�سر« )�ص172( بقوله: »وعليه 

»�لترجمة« - موؤ�خذ�ت كثيرة«.

�لمحقق على �سيء من هذه  ينبه  �بن حجر، ولم  وقد ك�سف عن بع�سها �سيخه 
�لموؤ�خذ�ت، مع �أن موؤ�خذ�ت �بن حجر على »�لترجمة« ما ز�لت محفوظة بخطه، 
وو�سعناها في �آخر تحقيقنا ل� »�لترجمة«، مع �أ�سعار �ل�سر�ج �لتي لم ي�سقها �سالح 
فيها  ج  يزوِّ �لتي  �لم�سائل  في  �أبيه  لمنظومة  �سالح  »�سرح  مع  �أبيه«،  »ترجمة  في 
�لحكام«، وله في �لمو�سوع نف�سه ق�سيدة �أخرى؛ وهما في »�لترجمة« )499- 
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ا ل يكاد يُفهم المراد منها بالر�سم المثبت!  ٍر جدًّ 502(، مليئان بالتحريف على وجه َع�سِ
وتتبع ذلك يطول.

�لمحققين  بين  �لتناق�ص  ذلك  �لبلقينية(  )�لمكتبة  من  �لمن�سور  في  لحظته  ومما 
حول �ل�سر�ج �لبلقيني وولديه وكتبهم، و�سياأتي �لتمثيل عليه في )�لحلقات �لقادمة(.

تر�ث  لخدمة  يتخ�س�ص  من  بين  �لكبير  �لفرق  بالتنويه على  �لحلقة  و�أختم هذه 
�لباحثين! فاالأول يعرف خفاياه وينتبه  عالم، وبين تق�سيم تر�ثه على مجموعة من 

الأمور ال يدركها �الآخرون، والله من ور�ء �لق�سد.

كتب من راأ�س القلم، على عَجل ووَجل
�سلخ رجب 1439هـ

اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان
عمان - الأردن
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عندما يكون تح�ضيل العلم لوجه اهلل ل للمنا�ضب

د. نور الدين الحميدي

َحلة �بن ُر�سيد �ل�سبتي )ت�:721ه�( رحل لغرناطة في كنف عز ورفعة  �لحافظ �لرُّ
�لدنيا  من  نال  ر�سيد حينها  و�بن  بجامعها،،  و�لخطابة  بمدر�ستها  �لتدري�ص  ليتولى 
و�لحظوة منزلة �سامقة، وقد �أورثته رحلته �لم�سرقية من علو �ل�سند و�سعة �لم�سيخة 
ما جعله مق�سد�ً للطلبة و�الأعيان، وهو في غرناطة  وقف على �أ�سل عتيق من »�سنن 
�ل�سماع  يليه في  �لهجري وما  �ل�ساد�ص  �لقرن  �الأندل�سيين في  �لترمذي« هو عمدة 
و�النت�ساخ، فانت�سخ ن�سخة منه لنف�سه وال �سك �أنه �حتوى قبلها من »�سنن �لترمذي« 
على ن�سخ عتيقة و�أ�سول نفي�سة م�سرقية ومغربية، ولكن نف�سه لم تطب �إال بتح�سيل 
هذه )�الأم( �الأندل�سية �الأثيلة في �لعتاقة و�لجاللة، بل ت�سنم - ♫ - ذروة �ل�سبط 
و�عتلى مرقبة �الأمانة و�لوثوق، حيث لم تهناأ نف�سه �إال باأن يتعانى �لمقابلة على تيك 
)�الأم( �لمرة �الأولى و�لمرة �لثانية و�لمرة �لثالثة، وال يخفى على �لمتهمم بهذ� �ل�ساأن 
�أد�ء  ما في �لمقابلة من �لُكلفة و�ل�سغل فهي قاطعة عن م�ساغل �لدنيا و�سارفة عن 
�إال  يتاأتى  �لب�سر ونقي�ص طباعهم، وهذ� ال  �لوظائف و�لمهام، وهذ� بخالف عادة 

�ص هلل تعالى، فرحم �هلل �بُن ر�سيد ور�سي عنه. بحب للحديث و�لعلم ممحَّ

تقييد �النت�ساخ و�لمقابلة �الأولى:

نقل جميعه لنف�سه وعار�ص به و�لحمد هلل حمد �ل�ساكرين و�سلو�ته على محمد 
خاتم �لنبيين: محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن ر�سيد �لفهري �أر�سده 

�هلل وذلك بح�سرة غرناطة حماها �هلل تعالى.

تقييد �لمقابلة �لثانية:

ثم عار�ص به مرة ثانية و�لحمد هلل وحده.

تقييد �لمقابلة �لثالثة:
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ثم عار�ص به ثالثة و�لحمد هلل وحده.
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خت في بيِت المقد�س)٢( ُكتٌب ُن�ضِ

ي« مرَتا�ضِ »فتاَوى التُّ

محمود بن محمد حمدان

16 �سعبان 1439ه�

�ْزَدهَرت في  وِر حياٍة علميٍة  لنا عن �سُ �لنُّ�سِخ �لخطيَّة تك�سُف  نفائ�ُص  ما ز�لْت 
�الأئمة  كتِب  ن�سِخ  على  اِخ  و�لنُّ�سَّ �لُعلماء  تو�رُد  ذلك:  ِمن  و�أكناِفه،  �لمقد�ِص  بيِت 
ة، �سليِل بيِت �لِعلِم  �الأعالم. ولقْد كان لفتاَوى �سيِخ �لحنفيَّة في ع�سِره؛ بله في غزَّ
ي]1[  و�لمجد، �الإمام محمد بن عبد �هلل بن �أحمد، �لخطيب �لُعمري �لتُّمرتا�سي �لَغزِّ
في  قال  �لذي  ي«،  �لتُُّمرَتا�سِ »فتاَوى  ب�  �لمعروف  �لباِذخ  كتابه  فهذ�  و�فٌر؛  ن�سيٌب 
كنُت  فتارًة  ونو�حيها؛  ها�سم  َة  بغزَّ با�إفتاء  �سبابي  ُعنفو�ِن  من  �ْبُتليُت  ا  »لمَّ مِته:  ُمقدِّ
دعِت  ا  لمَّ ثمَّ  بذلك..  �أعتني  ال  وتارًة  متفرقة،  مو��سَع  في  وجو�به  �ل�سوؤ�ل  �أُثبُت 
نِّي و�سعِف حالي = �أحببُت �أنَّ �أجمَع  �لحاجُة ل�سلوِك طريٍق �سهلٍة في ذلك؛ لكبِر �سِ

ما قيَّدُته من ذلك«.

كاَن ِمن جميِل ُن�سِخه، تلُكم �لتي ُرِقَمت في رحاِب �لم�سجِد �الأق�سى �لُمبارك، 
ُقبالة ُقبَّة �ل�سخرة؛ عالمًة فارقًة على ُظهور �لِعلم و�لفقه، و�لعناية به في تلكم �لبقعة 
�لمباركة، حتى �أحقاب متاأخرة! وال �أُطيل، فاأترككم مع كالم �لنَّا�سخ، �إْذ يقول في 

َحْرِد �لمتن:

"قال �لموؤلُِّف - ♫ - ور�سَي عنه:

�ل، من  فرغُت من تعليِق هذه �لنُّ�سخِة �لمباركِة نهاَر �الثنين، ثامن ع�سر �سهر �سوَّ

فا�ساًل  �إماًما  كاَن  في ع�سره،  �لُفَقهاء  َر�أ�ُص   :-  )19-1٨/4( �الأثر«  »خال�سة  في   - �لُمحبيُّ  �لعالمُة  عنه  ]1[ قال 
اِويه  اَلع، وبالجملة َفلم يْبق في �آخِر �أمره من ُي�سَ ِريَقة، قوّي �لحافظة، كثير �اِلطِّ ْمت، جميل �لطَّ ن �ل�سَّ كبيًر�، َح�سَ

في �لدرَجة!
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�سهوِر �سنِة �سبٍع و�ألف]1[.

و�سلى �هلُل على �سيدنا محمد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم.

َنَجَز ن�سُخها وتمَّ - وهلِل �لحمُد و�لِمنَّة و�لثناء �لجميل - على يِد �لعبد �لفقير �إليه 
�سا طه  يري، �بن �لمرحوم �سيخ �الإ�سالم �أبي �لرِّ تعالى محمد فتح �هلل �لخالدي �لدِّ
�لم�سجد  �لر�كبة على طرِف   - و�قَفها  �هلُل  - رحم  �لفار�سيِّة  بالمدر�سة  �لخالدي، 
فة، �ل�سحوة  �الأق�سى �ل�سريف، من �لجهِة �ل�سمالية، ُقَبالَة باب �لجنَّة بال�سخرة �لُم�سرَّ
وت�سع  ومائٍة  �ألٍف  ل�سنة  �لخير،  �سفر  �سهر  ع�سر  �سابع  �الأربعاء،  يوم  من  �لكبرى، 

)1109ه�(.

د، وعلى �آله و�سحبه و�سلم. و�سلى �هلل و�سلَم على �سيدنا محمَّ

و�سحِبه  �آله  وعلى  ٍد،  محمَّ �سيدنا  على  و�ل�سالُم  و�ل�سالُة  وحده،  هلل  و�لحمُد 
وِحْزِبه".

يَِّة �لنُّ�سخة - ن�سوقها فيما يلي: وهاهنا فو�ئد - خال �لوقوف على مقِد�سِ

ا رجعُت �إليها - ذكَرْت �أنَّ وفاَته  ًل: �إنَّ �لم�سادَر �لتي ترجَمت للتُّمرتا�سيِّ - ممَّ اأوَّ
�سنَة )1004ه�(!]2[ بْيَد �أنَّ هذ� �لنُّ�سخة ُتفيدنا �أنَّه عا�ص بعد ذلك ب�سنو�ت! ففر�ُغه 

منها كاَن �أو�خر �سنَة )1007ه�( وربَّما عا�َص بعدها قلياًل �أو كثير�ً!

ثانياً: ��سَتهرت �لمدر�سة �لفار�سيَّة �أنَّها �إحَدى �لمد�ر�ص �لعتيقة بدم�سق]٣[؛ غيَر �أنَّ 
هذه �لنُّ�سخة �أفادتَنا باأنَّ نف�َص �ال�سم تحمُله مدر�سٌة عتيقة بطرف �لم�سجد �الأق�سى 

]1[ وكذ� جاء تماًما في خاتمة �لنُّ�سخة �الأزهرية، برْقم )1-297٣0(، ون�سخٍة �أزهريَّة ثانية تحمُل رْقم: )42290(.

]2[ �نظر: خال�سة �الأثر )20/4(، ك�سف �لظنون )1٦7٦/2(، �الأعالم )2٣9/٦(، معجم �لموؤلفين )10/19٦(.
]٣[ قال �لموؤرُخ �لنُّعيمي - في كتابه �لد�ر�ص في تاريخ �لمد�ر�ص )�ص ٣24( -: �لمدر�سة �لفار�سية: و�لتربة بها غربي 
�لجوزية �لحنبلية، ُتجاه �لخارج من باب �لزيادة، و�قُفها �الأمير �سيف �لدين فار�ص �لدو�د�ر �لتنمي، في �سنة ثمان 

وثمانمائة في وقفه �لجديد، و�قف قرية �سحنايا ..". و�نظر كذلك: خطط �ل�سام )٦/٨5(.
م�سقي: هذه �لمدر�سة تقع - في �لم�سميات �لُمعا�سرة - قبلي �سوق  و�أخبرني �أخي د. محمد عيد �لمن�سور �لدِّ

�ل�سالح فيما بينه وبين �سوق �لبزورية، وقد تحولت �إلى ُم�سلى �سغير.
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�لمبارك]1[، وهي كما قاَل �لُمحبِّيُّ في »خال�سِة �الأثر« - في ترجمِة )و�لد �لنَّا�سخ( 
طه بن �سالح �أبي �لر�سا �لديري �لمقد�سي -:

بطرف  �لفار�سية،  �لمدر�سة  �سكِنه:  بمحلِّ  و�نعكف  �لقد�ص،  �إلى  عاد  ثم   ..."
بالمدر�سة  �لدرو�ص  ويقرئ  �ل�سائلين  يفيد  �ل�سمالية،  �لجهة  من  �الأق�سى  �لم�سجد 

�لفار�سية؛ كالهد�ية، وغيرها...".

�لعزيز  �لملك عبد  �لمقد�سية، من محفوظات مكتبة  �لن�سخة  فاإنَّ هذه  وختاًما؛ 
ة - �لعامرة -، �سمَن مجموٍع، برْقم: )٣٣٣(. �لعامَّ

و�لحمُد هلِل ربِّ �لعالمين.

�ل�سلطنة  َناِئب  �هلل،  عبد  �ْبن  ملك  قطلو  �الأمير  �ْبن  �لبكي  َفار�سي  �الأِمير  و�قفها  �لمقد�سية؛  �لفار�سيَّة  ]1[ �لمدر�سُة 
ى  �الأق�سَ �لَم�سِجد  �سَمالي  للملكية  �لُمَجاورة  �إليه،  �لمن�سوب  وهو  ة،  َغزَّ ونائب  و�لجبلية،  �ل�ساحلية  باالأعماِل 
ي  ين �لقياتي ثمَّ �لَمقِد�سِ حمن بن �ل�سيخ �سر�ج �لدِّ ين عبد �لرَّ ث �لُم�سِند زين �لدِّ �ل�سريف، �سيُخها �لعالمة �لُمحدِّ

�لحنبِلّي، ُتوفي �سنَة )٨٣٨ه�(.
للُعليمي )٣٨/2 فما بعدها(، و)2٦0/2 فما بعدها(. وعنه محمد ُكرد علي في خطط  �نظر: �الأُن�ص �لجليل؛ 

�ل�سام )119/٦(، وز�َد: وهذه �الآن د�ر �سكن وكان يدر�ص فيها �لخالدية.
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تاريخ بغداد من مكتبة باري�س الوطنية

د. محمد بن عبد اللَّه ال�سريع

ُرفعت موؤخر�ً على موقع مكتبة باري�ص �لوطنية قطعة م�سبوطة في مجلدين من 
�أو�ئل "تاريخ بغد�د" للخطيب �لبغد�دي، مكتوبة بخط �لمحدث �لمتقن �أحمد بن 
محمد بن عبداللَّه �لمو�سلي ثم �لدم�سقي )ت ٦75ه�(، ن�سخ �أولها �سنة ٦٣٣ه�، ثم 
ّحح  بط و�سُ �سبطه في �ل�سنة �لتالية، وكتب: "مهما �سوهد فيه من ��سم م�سكل قد �سُ
عليه، فقد حققُته من كتاب �الإكمال البن ماكوال، �لمعتمد عليه في هذ� �لفن، وهلل 

�لحمد". ون�سخ �لمجلد �الآخر �سنة ٦٣5ه�.

�بن  �لحافظ  �لكبار، وو�سف  �لكتب  وبن�سخ  �لكتابة،  بكثرة  معروف  و�لنا�سخ 
"مخت�سر  من  بخطه  ن�سخٍة  على  وقفت  وقد  و��سح"،  "رفيع جيد  باأنه  كثير خطه 
�سحيح م�سلم"، للمنذري، كتبها في حياة �سيخه �لموؤلف، وذكر �أنه كتب �لكتاَب 
�لن�سخة حو��ص وتعليقات مهمة. ووقفت له على من�سوخات  �سّتًا"، وعلى  "مر�ر�ً 

�أخرى �أي�سا.

حجر  �بن  �لحافظ  من  قريبًة  �أواًل  �لمذكورة  بغد�د"  "تاريخ  ن�سخة  كانت  وقد 
�لع�سقالني، حيث طالع �لمجلد �الأول منها في �سبابه �سنة 79٦ه�، ثم طالعه بعد 
�الأ�سد �سنة ٨14ه�، وكتب عليه قيدين لكال �لمطالعتين، وعليه حو��ص وت�سحيحات 

له.

وكذ� قّيد مطالعًة على كال �لمجلدين تلميذه تغري برم�ص، �سنة ٨٣0ه�.

و�لن�سخة بمجلديها معتمدة في طبعة د. ب�سار عو�د للكتاب.

وللتنويه: فعدٌة من مجلد�ت هذه �لن�سخة عينها )من �لمجلد �لر�بع �إلى �لمجلد 
�لتا�سع( محفوظة في �لمكتبة �الأزهرية.
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تعليق

د. عبد ال�سميع الأني�س

ون�ص �لمحدث �لمو�سلي نافع في تاأ�سيل منهج �لتحقيق..

وت�سريحه بالم�سدر �لذي �عتمده في �سبط �الأ�سماء �لم�سكلة..

رحم اللَّه هذ� �لنا�سخ �لمجيد و�أمثاله من �أهل �ل�سبط و�الإتقان..
د. محمد بن عبد اللَّه ال�سريع  

�سدقتم ف�سيلة �ل�سيخ

ه على تمييز ما �سبطه من »�الإكمال« بكونه من �الأ�سماء �لم�سكلة،  خ�سو�سًا ن�سُّ
وبت�سحيحه عليه، لئال يلتب�ص بما �سبطه دون مر�جعة.
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ل يجوز العتماد على اأ�ضل غير معتبر في ن�ضبة �ضيء للم�ضنف

اأبو �سذا محمود النحال

قال �لمال علي: ن�سخ �لترمذي مختلفة كثير�ًً في �لحكم على �لحديث، بل و�سنن 
�أبي َد�ُوَد �أي�سًا، فالبد من �لمقابلة على �أ�سول معتمدة منها.

وقال �بن حجر �لمكي: ن�سخ �سحيح �لترمذي كثيرة �لخالف في �لحكم على 
�لحديث، ففي بع�سها: ح�سن �سحيح، وِفي �أخرى: �سحيح غريب، و�إذ� �أريد ن�سبة 
�سيء فيها للترمذي لم يجز �لجزم بن�سبتها �إليه، �إال �إذ� رئَي في ن�سخة �سحيحة مقابلة 

على �أ�سل معتبر.

�إذ�  �إال  �العتماد على كتاب  ما ملخ�سه: ال يجوز  للنووي  �لمهذب  �سرح  وِفي 
وثق ب�سحته، فاإن وِجد منه ن�سخة غير معتمدة فلت�سَتْظَهر بن�سخة منه متفقة، و�إن لم 
يوجد منه غير تلك �لن�سخة �لغير معتمدة؛ قال �بن �ل�سالح: فاإن �أر�د حكايته عن 

قائله فال يقل: قال فالن، وليقل: وجدُت عن فالن كذ�، وبلغني عنه، ونحو ذلك.

هذ� �إن كان �أهاًل للتخريج، و�إال لم يجز له ذلك، فاإن �سبيله �لّنقل �لمح�ص، وَلم 
حًا بحالته، فقال: وجدته في ن�سخة  يح�سل له ما يجوز له ذلك، نعم �إن ذكره ُمْف�سِ

من �لكتاب �لفالني ونحو ذلك جاز.

ِعقد �ليو�قيت و�لزبرجد للعالمة �ل�سريف محمد عبد �لحي �لكتاني.
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ُيوعي العالمُة محمد �ضلطان المع�ضومّي والنقالُب ال�ضُّ

د. محمود محمد حمدان

ُيوعي في بالِد �آ�سيا و�أورّبا، كان �لعالمُة محمد �سلطان  ا حدَث �النقالُب �ل�سُّ لَمّ
� على تعليم �لنا�ِص ديَنهم،  رًّ �لمع�سومّي في بلِده )ُخَجْنده( م�ستم�سًكا بعقيدِته، ُم�سِ
�سابًر� على ما َيْلقاه من �َسجٍن و�إيذ�ء والأو�ء! ثمَّ لما �ُسّدَد عليه َفَرّ بديِنه �إلى )مرغينان( 
ر، وما لِبث حتى  فا�ستقبله �لنا�ُص، وَعيَُّنوُه خطيًبا في �لجامع �لعتيق؛ فعلََّم وَدَعا وذكَّ
�َسِمَع عن �نت�سار �الإلحاد في )طا�سقند( وتطاُول �لُملحدين؛ فَرِكَب �لقطار لُمناظرتهم؛ 

م��ر�أًى  على  فاأَتاهم 
فاأفحمهم  �لنا�ص  من 
فُبهَت  َمهم؛  وق�سَ
ا  فلمَّ كفرو�؛  �لذيَن 
َحكُمو�  �أعجَزُهم= 
رمًيا  باالإعد�ِم  عليه 
بالر�سا�ص! ثمَّ نجاه 
ق�سٍة  في  تعالى  �هلل 
موؤّثرة! مثيرة   عجيبة 

�لخال�سة: �لمالحدُة 
دهاقنة �لُكفر!
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مما راآه العبدري - ♫ - في بيت الكتب بجامع القيروان

اأبو �سذا محمود النحال

بع�ص محتويات بيت �لكتب بجامع �لقيرو�ن �لتي ر�آها �لعبدري - ♫ - 
)ت/700ه�( في رحلته.

يقول: دخلنا بيت �لكتب فاأخرجت لنا م�ساحف كثيرة بخط م�سرقي، ومنها ما 
ُكتب كله بالذهب.

وفيها كتب محب�سة قديمة �لتاريخ من عهد �َسحنون وقبله، منها: موطاأ �بن �لقا�سم 
وغيره.

ور�أيت فيها م�سحًفا كاماًل م�سمومًا بين لوحين مجلدين غير منقوٍط وال م�سكول، 
وخطه م�سرقي بيٌن جد�ً مليح، وطوله �سبر�ن ون�سف في عر�ص �سبر ون�سف.

وذكرو� �أنه �لذي بعثه عثمان ◙ �إلى �لمغرب، و�أنه بخط عبد اللَّه بن عمر 
.◙



124

غرق �ضفينة مملوءة بالكتب من مكتبة الجامع الأزهر

اأمام �ضواطئ الإ�ضكندرية

اأبو �سذا محمود النحال

من �أعظم �لمكتبات �الإ�سالمية �لتي طالها �الإهمال و�نتهبت مخطوطاتها؛ مكتبة 
�الأزهر �ل�سريف، �لتي تعد �أقدم مكتبة �إ�سالمية في م�سر.

يرجع تاريخ �إن�سائها مع �لدر��سة في �الأزهر �إلى عهد �لعزيز باللَّه �لفاطمي في �أول 
رو�ق يت�سع لخم�سة وثالثين فقيهًا هم �أول هيئة ر�سمية للدر��سة في �الأزهر �ل�سريف.

وكان �الأزهر يحتوي على 29 رو�ًقا، وكل رو�ق له مكتبته �لخا�سة لطالب هذ� 
�لرو�ق و�سيوخه، ثم �أخذت �لمكتبة تزد�د وتت�سع حتى �أ�سبحت ت�سم عدد�ً مهواًل 

من �لكتب! 

و�لذي يدعو لالأ�سف �أن �لتفريط في محتويات هذه �لخز�نة �لعظيمة بد�أ عندما 
�حتل �ل�سلطان �سليم �ساه �لعثماني م�سر.

فقد حمل ثالثة �سفن من مكتبة �الأزهر، غرقت �إحد�ها �أمام �سو�طئ �الإ�سكندرية، 
وو�سلت �سفينتان مملوءتان بالمخطوطات �إلى تركيا. 

�لعربي  �لتر�ث  في  �لمخطوطة  �لن�سو�ص  غرق  ظاهرة  �لزمان:  مر�آة  )مجلة 
�الإ�سالمي(.
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بيتان في المو�ضو�س في الو�ضوء
اعر: برهان الّدين القيراطي]1[ للعالمة الأديب ال�ضّ

�سياء الدين جعرير

يزل لم  الّطهارة  عند  مواظًباومو�سو�ٌس  الكثير  الماء  على  اأب��ًدا 

لذقنه مَّ  الِخ�سَ البحر  لي�س تكفي �سارًبا]]]ي�ست�سغر  ويظّن دجلَة 

]1[ �الأعالم: )49/1(.
]2[ خ: �آيا �سوفيا: )4٨٨0، ق: ٦٨/ب(.
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خط اأبي الوفاء ن�ضر الهوريني

عبد الكريم الوهراني

عبد الكريم الوهراني

ر�ضالة في ح�ضر علماء م�ضر �ضنة ٢5٩]ه�

ومن لم ُيذكر اإما طالب علم واإما م�ضتبه به
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مناق�ضة حول تحقيق كتاب »الإعالن بالتوبيخ«

ذكر �أ/ بالل �لخليلي على ح�سابه في تويتر:

»نظرات في تحقيق الإعالن بالتوبيخ«.
�عتمد �لمحقق �لكريم على خم�ص ن�سخ خطية نظريًا، ون�سختين فعليًا، لي�ص من 
بينهما �أهم ن�سخ �لكتاب، وهي �الأزهرية، لكنه ��ستاأن�ص بها، فكان �أن خرج �لن�ص 
مما  �لمحقق،  باعتر�ف  �لخطاأ  �لكثيرة  �ل�ساقطة  �لن�سخ  تلك  زياد�ت  من  م�سطربًا 

�أدى �إلى �إز�لة �لكالم عن وجهه �ل�سحيح.

ثم ذكر نموذًجا في نقده للكتاب.
تعليق:

اأبو ه�سام محمد المحيميد

�أ�سلوب �لتهويل من غير تدقيق علمي ال ينبغي لطالب �لعلم �أن يمتطيه. 

�الأخ بالل يقول: خرج �لن�ص م�سطرًبا من تلك �لن�سخ!!

ولم يذكر �إال مثااًل و�حًد� لكتاٍب حجم مخطوطته 100 ورقة!

ليته يتحفنا باالأخطاء �لتي وجدها حتى ي�ستفيد منها �لمحقق وغيره لتعديلها في 
ن�سخته �لمطبوعة. 

و�أنا كفيل باإي�سال كل �لملحوظات للمحقق فهو ي�سعد بالنقد )�لبّناء(.
اأحمد الوراق

�إن كانت في  باالأخطاء -  يتحفنا  �أن  �إما  للناقد  ينبغي  بالمائة  مائة  كالم �سحيح 
حدود �لمعقول - الإ�سالحها في �لطبعات �لقادمة ويكون له �الأجر و�لمثوبة، وي�سار 
له بالف�سل في مقدمة �لكتاب، و�إما �أن تتجاوز �الأخطاء �لحد �لمعقول فيوؤلف في 
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ذلك ر�سالة �أو يعيد �لناقد طباعة �لكتاب محققًا تحقيقًا يليق به، فن�سرب عن �لطبعة 
�لقديمة؛ �أما �لتهويل فالكل يجيده، و�حتر�مي للجميع.

د. عامر �سبري

وكذ� قول �الأخ بالل عن �لك�سافات �إن فيها مبالغة �أقول: كتاب »�الإعالن بالتوبيخ« 
يحتاج �إلى ك�سف عن جميع محتويات �لكتاب فهو �أ�سبه بالعمل �لمو�سوعي. 

اأبو ه�سام محمد المحيميد

�لمحقق جل�ص ٣ �سنو�ت في �لعمل على تحقيق هذ� �لكتاب وبذل فيه من �لجهد 
و�لتدقيق ما ال يخفى على �سخ�ص من�سف يقر�أ فيه وجل�ص �لكتاب عند �ل�سميعي 
بعد  للمحقق  و�سلت  فقد  �الأزهرية  للن�سخة  وبالن�سبة  للطباعة.  �أخرى  �سنو�ت   ٣
�النتهاء من �ل�سف، وقابل عليها �لعمل، وذكر لي �أن ال هناك فروق تذكر، وجّل من 

ال يخطئ.



130

اأبو معاوية البيروتي

جرد  فيه  مخت�سره،  هو  �سنة  مئة  منذ  �إير�ن  في  ني�سابور(  )تاريخ  من  �لمطبوع 
تاريخ  فيه وهو مقدمة  بالمخطوط  بالفار�سية ملحق  و�لذي  غالبا،  تر�جمه  الأ�سماء 

�لحاكم �لذي تحدث فيه عن جغر�فية ني�سابور وفتح �ل�سحابة لها.

و�إني الأعجب �أنه رغم مرور مئة �سنة على طباعة ذ�ك �لمخت�سر �لذي حوى كثير�ً 
من �لنقوالت من تاريخ ني�سابور باللغة �لفار�سية، �إني الأعجب �أنه لم يترجمها �أحد 

في علمي.

فمن يعرف طالب علم �سليع باللغة �لفار�سية لنطلب منه ترجمة تلك �لنقوالت 
التحاف �الأمة بتر�ث �لحاكم؟ 

�أفيدونا حفظكم اللَّه ونفع بكم.
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ن�ضخة يمنية من �ضنن الترمذي

عادل بن عبد الرحيم العو�سي
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د. نور الدين الحميدي

هي فرع عن ن�سخة �أبي �لفتح �لكروخي، ومن �أ�سل �لكروخي ن�سخة تمغربت، 
لتلميذ مغربي من تالميذ  �لكالم عنها في بحث مفرد. وهناك فرع مغربي  �أطلت 

�لكروخي، موجودة باليدن، نبهني لها حبيبنا �ل�سيخ د. �ل�سريع.

�لقرن  �إلى  محفوظا  كان  �لحر�م  �لم�سجد  على  وقفه  �لذي  �لكروخي  و�أ�سل 
�لتا�سع وال يدرى عنه �سيئا �الآن. و�لكروخي كان مخت�سًا باإقر�ء �لترمذي ويتعي�ص 

بانت�ساخه - ♫ - وجاور بمكة مدة.

عبد اللَّه باوزير

باعلوي  �آل  �أ�سر�ف  من  جديد..  بن  محمد  بن  علي  �لح�سن  �أب��و  �ل�سريف 
�لح�سرميين.. يرد ذكره في �الأ�سانيد �ليمنية..
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م�ضحف بالقراءات ال�ضبع مكتبة الإمام زيد

عادل بن عبد الرحيم العو�سي
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نظم من حفظ القران من ال�ضحابة ╚

في حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص )الأزهر 55](

عادل بن عبد الرحيم العو�سي

تعليق

يو�سف الردادي

نظم جميل ماتع يذكرني بما قاله �لحافظ �لد�ني في �الأرجوة �لمنبهة:

المبيناوع�����دد ال�����س��ح��اب��ة ال��ل��ذي��ن��ا ك��ت��اب��ه  ج��م��ع��وا  ق���د 
اأرب�����ع�����ة اأق������روؤه������م اأُب�����يواأك���م���ل���وه وال���ر����س���ول حي
انكملوزي���د ب��ن ث��اب��ت واب���ن جبل ق��د  ب��ه  ال���ذي  وق��ي�����س 
ح���ب���اه���م ب���ذل���ك ال��ج��ب��ارع���دده���م وك��ل��ه��م اأن�����س��ار
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طاهر الأ�سيوطي

في نظم من حفظ كل �لقر�آن من �ل�سحابة قال )ج-2/�ص215(:

ِع���ّدُة ُك���ّا  ال��ق��راآن  ال��ُع��ّدُةق��د حفظ  ف��ِن��ْع��َم  ال�سحابة  م��ن   
طلحة ال��را���س��دون  حذيفةال��خ��ل��ف��اء  �سعد  م�سعود  ون��ج��ل 
حف�سة وزي�����د]]]  ه��ري��رة  عائ�سةاأب���و  ك��ذا  ���س��ائ��ب]]]  ونجل 
�سلمه واأم  ق��ي�����س]]]  �سلمه]]] ع��وي��م��ر]]]  و�سعيد]]]  معاذ  قي�س]]] 
عقبة]1]]و���س��ال��م والأ����س���ع���ري ع��ب��ادة �سعيد]]]  مع  ع]]]  ُمَجمِّ
الفا�سلهت��م��ي��م ال�������داريُّ وال��ع��ب��ادل��ه المزايا  ذو  اأَب���يٌّ  ك��ذا 
حققه من  لدى  ال��دار]]]]  ورقه�سهيدة  اأّم  الف�سل  ذا  لها  اأي�سا 
الأم��ةف��ه��م ث���اث���ون م���ع ال��ث��اث��ِة ِخ��ي��اَر  ق��وم��ا  بهم  اأك���رم 
�سدوغ��ي��ر ه����وؤلء اأي�����س��ا ق��د ورد الرَّ ف��اإن��ه  طريقهم  ف��اْت��ب��ع 

]1[ زيد بن ثابت.
]2[ عبد اللَّه بن �ل�سائب.

]٣[ �أبو �لدرد�ء عويمر بن مالك �الأن�ساري.
]4[ �أبو زيد قي�ص بن �ل�سكن.

]5[ قي�ص بن �أبي �سع�سعة.
]٦[ �سعيد بن عبيد.

]7[ �سلمة بن مخلد.
ع بن جارية. ]٨[ مجمِّ
]9[ �سعيد بن �لمنذر.
]10[ عقبة بن عامر.

]11[ �أم ورقة بنت عبد اللَّه بن �لحارث.
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�ضيخ الموؤرخين اأبو القا�ضم �ضعد اللَّه - ♫ -

عبد اللَّه عز الدين م�سكين
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�ضبط لفظ: )اإذا لم ت�ضتحي...(

د. عبد ال�سميع الأني�س

حديث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »..�إذ� لم ت�ستحي فا�سنع ما �سئت«.

كيف �سبط لفظ: لم ت�ستحي؟

�سبط هذ� �للفظ باإثبات �لياء، في ن�سخ خطية موثوقة من �سحيح �لبخاري، من 
ذلك فرع �لن�سخة �ليونينية �لتي قرئت على �بن مالك.

وهي �لتي بخط �الإمام �لنويري �لموؤرخة �سنة )725ه�(.

وهي كذلك في �لن�سخة �ل�سلطانية.

وهي كذلك في ن�سخة خطية من �الأربعين �لنووية.

وقد جاء في كتاب »فتح �لمبين ب�سرح �الأربعين« البن حجر �لهيتمي، )�ص٣٨٣(: 
"�إذ� لم ت�ستحي من حيي �أو ��ستحيى، فهو م�ستحي وم�ستح".

وفي حا�سية �لمد�بغي: �إن �لرو�ية لم ت�ستحي باإ�سكان �لحاء وك�سر �لياء، خالفًا 
لما يوهمه ظاهر كالم �ل�سارح مال علي �لقاري.

فهذ� ن�ص و��سح على �أن �لرو�ية هي: باإثبات �لياء، ويكون �لجازم حذف �لياء 
�لثانية.. واللَّه �أعلم
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تعليق

د. عبد الرحمن ال�سعيد

ذكر �الأخف�ص: ��ستحى بياء و�حدة لغة تميم، وبياءين لغة �أهل �لحجاز.

»معاني �لقر�آن« )1/5٨(.
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د. عبد ال�سميع الأني�س

بارك اللَّه فيكم.. ما ذكرته يو�فق ما جاء عند �الأخف�ص، وهي لغة �أهل �لحجاز.

و�أما على لغة تميم فيكون �ل�سبط: �إذ� لم ت�ستِح.

اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان
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م�ضيخة تقي الدين ال�ضبكي.

خالد بن محمد ال�سباعي الح�سني

و�سلني �ليوم من �ألمانيا طبع بجامعة بون طبعة علمية متقنة.

�أ�سل  من  نقلت  وقد  للكتاب،  �لمعروفة  بكر  ديار  ن�سخة  هي  �لن�سخة  وهذه 
�لموؤلف، ونقل حو��سي �لحافظ �بن حجر.

]و�لكتاب[ �سيطبع في �سل�سلة مكتبة �ل�سيخ نظام يعقوبي مع د�ر �لب�سائر �الإ�سالمية.

�لع�سر  في  متخ�س�ص  �ألماني  مركز  من  ممول  و�لطباعة  �لعمل  �أن  و�لغريب   
�لمملوكي.
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اإ�ضافة

اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان
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تعليق:

د. نور الدين الحميدي

�لتاج  منها  ��ستخرج  �لدمياطي،  �أيبك  �بن  تخريج  من  �ل�سبكي  �لتقي  م�سخية 
�ل�سبكي �أربعين حديثًا لو�لده. تهممت بن�سخها ثم �سرفتني عنها بع�ص �ل�سو�غل.

و�بن �أيبك �لدمياطي خرج لكثير من م�سيخته و�أقر�نه، و�نتقى عليهم، وكذ� �سنوه 
�ل�سرب  هذ�  �أن  لوال  مخطوطة،  تخريجاتهما  و�أغلب  �ل�سالمي،  ر�فع  �بن  �لتقي 
قلة  و�لتحقيق، وكذ�  بالدر�ص  لكانت حرية  �لن�سر  بها دور  تحفل  �لتو�ليف ال  من 
�لمتخ�س�سين �لمعتنين بهذه �للطائف و�لملح �لحديثية و�لتي ال تعدم في تكامي�سها 
من متين �لعلم، ومليح �لت�سرفات، وجليل �الإفاد�ت �لتاريخية و�لتر�جمية؛ ما ينفي 

كونها قليلة �لمادة ي�سيرة �لفائدة.
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فوائد من لقاء الدكتور عمار الددو

اأبو ه�سام محمد بن علي المحيميد

من �لفو�ئد �لتي ��ستفدتها من لقاء �لدكتور عمار �لددو يوم �أم�ص]1[:

1 - جزء من م�سنف عبد �لرز�ق من �لقرن �لخام�ص، عمل عليه عي�سى �لمانع 
رئي�ص �أوقاف دبي، تبين �أنه مزّور بالكامل!!

�أور�ق  ��ستخدم  ر  �لمزِوّ �أن  حيث  بالحبر؛  كانت  �لتزوير  �كت�ساف  وطريقة 
مخطوط �أ�سلي وذلك بقطع �لورق �لز�ئد من �لمخطوطات وكتب عليها.!! وهي 

طريقة ذكية.

2 - من غباء �لمزورين، جاء لمركز �لماجد �سخ�ص يعر�ص م�سحف مخطوط 
ويزعم �أنه قديم، وقد ُكتب على ورق �إ�سمنت!.

٣ - �لمخطوطات �الأفريقية �الأكثر ال يخيطونها، بل يلّفونها بجلد وي�ستخدمون 
ثباتًا،  ليعطيه  حديد(  بر�دة  للفحم  )ي�سيفون  حديدي  حبر  و�أحبارهم  �لتعقيبية، 

و�ل�سحيح �أنه �إذ� �أ�سابته رطوبة يتاآكل ويف�سد �لمخطوط.

4 - �لمخطوطات �لقوقازية يميلون للفحم و�لقلم غير �لمقطوع.

وممن و�سف �الأقالم و�الأحبار �بن �لنديم.

5 - قد يكتب في �لمخطوط �أو �لفهار�ص عند �لقدماء: علقه فالن. ومعناه: كتب 
�لعالم تعليًقا على كتاب. ومنه: �لمعلقات، الأن �لعرب كانت تحفظ �ل�سعر، وهذه 

كتبت. وقيل: �إنها علقت على �أ�ستار �لكعبة.

٦ - فرق بين �لبتر و�لخرم:

البتر: �سقط من �لمخطوط ورقة �أو �كثر.

]1[ 1/ رجب / 14٣9ه�.
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الخرم: قطع �أو نحوه.

7 - من �لخطاأ �إطالق كلمة لوح على ورق �لمخطوط فال يوجد مخطوط على 
�للوح و�إنما على �لورق و�لرقوق.

٨ - الن�سخة الأ�سل: هي �لتي �عتمدها �لمحقق.

الن�سخة الأم: هي �لتي بخط �لم�سنف �أو عليها خطه. و�لم�سطلح جاء من قوله: 
وعنده �أم �لكتاب، ولذ� يقال لم�سحف عثمان �لم�سحف �الأم.

9 - فرق بين �لن�سخة �لفريدة و�لنادرة.

10 - لم �أر مخطوطًا كتب تاريخ ن�سخه )رقًما( باالأرقام �الإنجليزية �لمعا�سرة، 
وهذ� رد على من يزعم �أن �الأرقام �الإنجليزية حاليًا هي �لعربية �الأ�سلية.

11 - مخطوط »�لمعرب في �سرح خر�في �الأخف�ص« البن جني ق�سته عجيبة، 
و�الآن �أعمل على تحقيقه.

جاءنا بائع في مركز �لماجد معه 7 �أور�ق من جلد مبتورة، تبين من خالل �الطالع 
عليها �أنها من �لمعرب، فا�ستر�ها �لمركز، وطلبنا من �لبائع �إن كان معه �لباقي، فذكر 

�أنه ال يوجد معه غير هذه.

ثم بعد قدومي لل�سعودية زرت �لريا�ص، وزرت �الأخ �إبر�هيم �ليحيى في مكتبة 
قلبته  فلما  �أيّام.  قبل  ��ستريناه  قال لي: هذ� مخطوط  �لعزيز، وبال�سدفة  �لملك عبد 
وجدت �أنه �لمعرب في ٨0 ورقة، وهو تمام �ل�سبعة �أور�ق �لتي في مركز �لماجد!! 

وقد ن�سخ في �لقرن �لخام�ص.

وقد ن�سر �لدكتور عنه بحثًا في مجلة �للغة �لعربية بجامعة �لق�سيم.

11 - �لم�سحف �لقار�ح�ساري، كل �سفحة منه تحفة فنية، طبع على قطع كبير.
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النقد الجارح والتقريظ الناعم

اأبو معاوية مازن البح�سلي البيروتي

و�لتقريظ  �لجارح  �لنقد  من  ن�سيبك  الأخذ  تجّهز  و�لمحّقق:  �لموؤلِّف  »�أيها 
�لناعم!!«.

�أيدي  بين  بنف�سه  يلقي  ذ�  هو  وها  تردد،  بعد  �لجديد  كتابه  يخرج  ذ�  هو  وها 
�أهل �لنقد لينال ما يناله �لموؤلفون من نقد جارح وتقريظ ناعم، ومن تهجم الذع 
ومد�عبة لينة، ويرمي بكتابه �إلى �لنا�ص ليقر�أوه وي�سرحوه، ثم ليطنبو� في مديحه، �أو 

يدركو� به ثاأر�ً قديمًا لهم، فينالوه بالتعري�ص!

ر �إذن مع هوؤالء �لنا�ص ولننقد هذ� �لكتاب كما ينقد �لطائر �الأر�ص لينب�ص  فلن�سمِّ
منها حبها وزو�نها.

�ل�سابق �قتطفته من كالم د. �سالح �لدين �لمنجد - ♫ -، ��ستفتح به مقااًل 
كتبه عن كتاب جديد كان �سدر ل�سديقه �ل�سيخ علي �لطنطاوي - ♫ -.

وقد ُكِتَبت باأ�سلوب ظريف وو�قعي يعّبر عن حالنا مع�سر �لموؤلفين و�لمحققين! 
فاأحببُت �أن �أنقلها الإخو�ني �أهل �ل�سنعة ليتجّهزو� نف�سيًّا ل-»�لنقد �لجارح و�لتقريظ 

�لناعم«!!
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تقريب العلم بالرموز

�سياء الدين جعرير

كثيٌر  �الإ�سالمي  �لتر�ث  في  و��ستعماله  و��سع،  باب عظيم  بالرموز  �لعلم  تقريب 
)علوم  �لو�سائل  علوم  �أو  �لمحدثين(  )كاخت�سار�ت  �لمقا�سد  علوم  في  �سو�ء  جًد� 
�أن يبحث فيه ويحاول �لتعرف على ما ��ستطاع  �الآلة(، فحري بالم�ستغل بالتر�ث 

من رموز ت�ساعده في �الإجابة عن �أ�سئلة ربما قد �أ�سكلت عليه.

�الإ�سالمي  �لتر�ث  في  للقر�ء�ت  متن  �أ�سهر  في  �لرموز  ��ستعمال  من  نموذج   -  
»حرز �الأماني ووجه �لتهاني« لالإمام �لقا�سم بن فيره �ل�ساطبي - ♫ -.
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 �ضماع الإمام ابن القيم ل�ضحيح ابن حبان

د. عبد الرحمن قائد

�لكعبة  تجاه  �لحر�م  �لم�سجد  في  حبان  �بن  ل�سحيح  �لقيم  �بن  �الإمام   �سماع 
�لمعظمة، وكان �الأ�سل بيده ينظر فيه ويعار�ص به في ذي �لقعدة �سنة )7٣9ه�(.

�لجزء �لثالث من ن�سخة مكتبة �أحمد �لثالث رقم )٣47(.



157

كثرة التاآليف من عوائق التح�ضيل العلمي

د. عبد ال�سميع الأني�س

قال �بن خلدون في �لمقدمة:

�لتاآليف  كثرة  غاياته؛  على  و�لوقوف  �لعلم  تح�سيل  في  بالنا�ص  �أ�سر  "مما 
و�لتلميذ  �لمتعلم  مطالبة  ثم  طرقها،  وتعدد  �لتعليم،  في  �ال�سطالحات  و�ختالف 
با�ستح�سار ذلك. وحينئذ ي�سلم له من�سب �لتح�سيل، فيحتاج �لمتعلم �إلى حفظها 
كلها �أو �أكثرها ومر�عاة طرقها. وال يفي عمره بما كتب في �سناعة و�حدة �إذ� تجرد 

لها، فيقع �لق�سور وال بدَّ دون رتبة �لتح�سيل..".

وقد �سرب لذلك �أمثلة في علم �لفقه و�لنحو..

قلت: وهذ� ينطبق على كل �لعلوم.

وهذه نظرة مهمة في �لتاأ�سيل �لعلمي عند �لطالب 

وقد قالو�: كثرة �لزحام تعيق �لحركة..



158

ثبت ال�ضيد محمد العربي العزوزي الإدري�ضي الح�ضني

�سبيب بن محمد العطية

كتبه  و�سودرت  1245ه���،  �سنة  نكب  �لعربي  محمد  جده  �أن  �لموؤلف  ذكر 
و�أمالكه و�أبعدت �أقاربه وع�سيرته في �سلطنة �سلطان �لمغرب �لمولى عبد�لرحمن.

بال�سماع  �سيخنا  بالتاأليف  �أفرده  "وقد  )�ص٨(:  ترجمة  لجده  �أفرد  فيمن  وقال 
و�الإجازة �أي�سًا �لحافظ �ل�سهير �سيدي عبد�لحي �لكتاني في ر�سالة �سماها »�إتحاف 
كر�ري�ص،  عدة  في  وهي  كاتبه  بالحفيد  وعنى  �ل�سنديد«،  جده  بترجمة  �لحفيد 
وكذلك ترجمه في »فهر�ص �لفهار�ص«، وذكر �إجازة و�لدي محمد �لمهدي له لعلو 

�سنده".

وكانت لموؤلف �لثبت �أمنية، وهي �سرح جامع �لترمذي، قال )�ص9٨(:

اللَّه �أن �أ�سرح هذ� �لجامع �لعظيم  وفقني  �إذ�  �أنني  في �سدري  يختلج  "ولطالما 
ب�سرح يكون من �أعاجيب �لدهر، وذلك باأن نتتبع تلك �لطرق �لتي علقها بقوله: 

وفي �لباب عن فالن وفالن �لخ.

و�أخرجها و�أبين رتبتها، ثم ما ذكره من مذ�هب �ل�سلف �أ�سرحه �سرحًا كافيًا و�فيًا، 
تي�سير �الأدو�ت،  �لعمل �لخطير �سيئان: عدم  ولكن يوؤخرني عن �الإقد�م على هذ� 
�لقيام  على  ي�ساعدني  مال  وجود  وعدم  �لبالد،  هذه  في  �لمخطوطة  �لكتب  وقلة 
بذلك، واللَّه �لمطلع على �ل�سر�ئر، �لعالم بخفيات �ل�سمائر، وهو �لمي�سر و�لم�سهل 

و�لم�ساعد �سبحانه وتعالى".
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اإبراهيم �ضالم يهودا

د. يو�سف الأوزبكي

�أ�سول  �سنة 1٨77م، وهو من  �لقد�ص  يهود�: يهودي مولود في  �سالم  �إبر�هيم 
عر�قية، كان ر�ف�سًا لل�سهيونية ور�ف�سًا لقيام دولة �إ�سر�ئيل، ور�ف�سًا لهجرة �ليهود 

�إلى فل�سطين؛ وب�سبب مو�قفه تعر�ص لمحاوالت �الغتيال.

لي�ست له �آر�ء ��ست�سر�قية، وكتاباته في �لل�سانيات.

و�أفر�د  هو  تجارة  و�تخاذها  مكان،  كل  من  �لعربية  للمخطوطات  كان جماعًا 
عائلته، لكنه تاجر ذكي.

ووفاته كانت في نيوهافن في �أمريكا �سنة 1952م.

	•باع �لمخطوطات لكل من:

1 - جامعة برين�ستون.

2 - �لكلية �لطبية �الأمريكية 1500 مخطوط.

٣ - جامعة مت�سغن 200 مخطوط.

4 - �لمتحف �لبريطاني: عدة �سفقات.

5 - ت�س�ستربتي: مجموعة كبيرة. وغيرها.

�أوقفها في و�سيته  قر�بة 4000 عنو�ن،  فيها  بقي بحوزته: 11٨2 مخطوطًا؛ 
على د�ر �لكتب �لعبرية في �لقد�ص و�لتي �أ�س�ست قبل 127 �سنة.

مجموعته في برين�ستون: �سدر لها فهر�ص و�حد من �إعد�د ر�دولف ماخ وعربه 
وحققه: محمد عاي�ص وطبع في ٦ مجلد�ت.

11 مجلد ي�سمل مجموعات:
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يهود�، وجاريت، و�لم�ستدرك، و�لمجموعة �لجديدة �أوقفها لد�ر �لكتب �لعبرية 
ولي�ص للجامعة �لعبرية.

و�لجامعة �لعبرية بنيت بجانب د�ر �لكتب بعد 50 �سنة تقريبًا، وي�ستفيد طالب 
�لجامعة منها.

غيرو� ��سم �لمكتبة من )د�ر �لكتب �لعبرية( �إلى )�لمكتبة �لوطنية �الإ�سر�ئيلية(، 
وفي هذه �الأيام يعدون مبنى جديد�ً بعيد عن �لجامعة.
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مخت�ضر الأغاني المن�ضوب للموحدي

اأنموذج رائع في التحقيق

د. عبد ال�سميع الأني�س

�سليمان  �لربيع  الأبي  �لمن�سوب  �الأغاني«  »مخت�سر  كتاب:  مقدمة  في  جاء 
�ساردة،  كلمة  �سرح  في  بطرر  هذ�  كتابنا  "وو�ّسحنا  قوله:  )ت/٦04(  �لموحدي 
وتعليق على نكتة، و�إ�سارة �إلى فائدة مما رجونا معه تحقيق ما �أردناه، وتحذيق ما 

ق�سدناه، وتح�سين ما �خت�سرناه".

قال �الأ�ستاذ محمد �سعيد حن�سي في بحثه: »منهج �لتحقيق و�لتوثيق في مخت�سر 
 :2007 �سنة   )5٦( �لعدد  و�لتر�ث،  �لثقافة  �آفاق  مجلة  في  �لمن�سور  �الأغاني« 
�الأغاني،  كثيرة من كتاب  ن�سخًا  �لهدف  بلوغ هذ�  �أجل  �لموؤلف من  ر  �سخَّ "وقد 
ودو�وين متعددة لل�سعر�ء، ومكتبة �سخمة ال يملكها �إال خا�سة �لخا�سة، ثم ذكر 

�أهم م�سادرها..".

�الأمثال، و�سرح  �للغة، و�سرح  �سرح  في  فمنها  تنوعت طرره،  قد  �أنه  وقد ذكر 
�ل�سعر، ومنها للتعريف باالأعالم، و�الأماكن، و�لقبائل، ومنها فو�ئد تاريخية و�أدبية، 
ومنها في نقد �لخبر �الأدبي و�ل�سعري، ومنها جمع �ل�سعر من مظانه، ومنها توثيق 

�لن�سو�ص، ومنها مقابلة �لمتن �لنثري و�ل�سعري لكتاب �الأغاني..

يعدُّ  مما  �لكتاب  في  و�لتحريفات  �لت�سحيفات  من  مجموعة  ح  �سحَّ �أنه  كما 
�أنموذجًا يحتذى في �لتحقيق �لعلمي �لذي ن�سبو �إليه..
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نوادر جزائرية

»خال�ضة الن�ضار« لبن الأبار

عبد اللَّه عز الدين م�سكين

من عيون نفائ�ص مكتبة اآل الفكون وفي �آخره تملك للعالمة ال�سيخ ح�سن بن علي بن 
عمر الفكون الق�سنطيني - ♫ - �لقائل:

كوثريِّ المراشف  بمعسول  قلبي      ه��ام  الجزائر  أرض  وف��ي 

قال في تعليقة �لختام:

و�ستمئة  وثالثين  خم�س  �سنة  الأ�سم  اللَّه  ل�سهر  ع�سر  ال�ساد�س  الجمعة  يوم  �سبيحة  في 
بمدينة بلن�سية حر�سها اللَّه.

و�إنه لمقت�سب من �لحكمة �لعقلية، و�ل�سريعة �لنقلية، في مدة من نحو �سهرين.
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تعليق:

�سبيب بن محمد العطية

كتبها �بن �الأبار قبل �سقوط بلن�سية ب�سنة

وما �قت�سبته �إال في �أوقات مختطفة من يد �لزمان، كثيرة �لهرج قليلة �الأمان يا اللَّه!

وله ر�سالة ي�سف حال بلن�سية بعد �سقوطها �أر�سلها البن عميرة �لمخزومي.

والبن عميرة ر�سائل محزنة يبكي فيها على بلن�سية.

رحم اللَّه �الإمام �لكالعي وجميع موتى �لم�سلمين.
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»�ضنن اأبي داود« برواية ابن دا�ضة

عبد اللَّه عز الدين م�سكين

تناثر  مما  وهي  )٦01ه�(،  �سنة  ن�سخت  د��سة...  �بن  برو�ية  د�ود«  �أبي  »�سنن 
 - �لفكون  �لكريم  �لفكون. و�لذي يظهر قيد تملك محمد بن عبد  �آل  من مكتبة 

♫ - لها في هاته �ل�سورة.
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خط الإمام الحافظ اأبي علي الجياني

د. خالد ال�سباعي

�لمعروف  �لغ�ساني  �أحمد  بن  بن محمد  �لح�سين  �أبي علي  �لحافظ  �الإمام  خط 
بالجياني ولد �سنة )427ه�( وتوفي )49٨ه�(.

في  �ليح�سبي  مو�سى  بن  عيا�ص  �لف�سل  �أبو  �لقا�سي  �الإ�سالم  �سيخ  تلميذه  قال 
فهر�سة �سيوحه »�لغنية« )�ص1٣٨(:

و�أتقنهم  لكتاب،  �لنا�ص  و�أ�سبط  رحلتهم،  و�ساحب  وقته،  في  �الأندل�ص  "�سيخ 
و�سعة  �لرجال،  باأ�سماء  و�لمعرفة  و�لن�سب،  �الأدب،  من  �لو�فر  �لحظ  مع  لرو�ية، 

�ل�سماع.

�نتقل �أبوه من جيان �إلى قرطبة فا�ستوطنها. قال لي بع�ص �أ�سحابنا عنه: �إن �أ�سلهم 
من �لزهر�ء، مدينة �ل�سلطان بقرطبة.

�سمع �أبا عمر �بن عبد �لبر، و�أبا عمر �بن �لحذ�ء، و�أبا �لعبا�ص �لدالئي، و�أبا �لقا�سم 
�لطر�بل�سي، و�لفقيه �أبا عبد اللَّه بن عتاب، و�أبا �لعا�سي حكم بن محمد، و�لقا�سي 
�أبا �لوليد �لباجي، و�لقا�سي �سر�ج بن عبد اللَّه، و�بن �سعدون، و�بن حيان، و�أبا بكر 
�للغة،  و�أتقن كتب  �سر�ج،  �بن  مرو�ن  �أبا  غيرهم. و�سحب  �لم�سحفي، وجماعة 
و�لغريب، و�ل�سروح عليه. ورحل �إليه �لنا�ص من �الأقطار، وحملو� عنه، و�ألف كتابه 

على �ل�سحيحين �لم�سمى »تقييد �لمهمل وتمييز �لم�سكل«، وهو كبير �لفائدة.

وت�سعين  ثمان  �سنة  �سعبان  في  وتوفي  و�أربعمائة  وع�سرين  �سبع  �سنة  مولده 
و�أربعمائة".
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التن�ضي�س على الإبرازة الأخيرة

د. نور الدين الحميدي

من  �ل�سرب  وهذ�  �لكتاب،  موؤلف  كالم  من  �الأخيرة  �الإبر�زة  على  �لتن�سي�ص 
�لو�سوح بحيث يغني عن �لبحث.

�لدين  �سم�ص  للعالمة  �ل�سريعة«  في  �لو�ردة  �الأعد�د  معرفة  في  »�لذريعة  كتاب 
�الأفقه�سي.

اأثر الت�ضاريف في اللغة عند قراءة الن�س الخطي

د. نور الدين الحميدي

�إجحاف  �لخطي،  �لن�ص  قر�ءة  عند  وتركيبًا  نظمًا  �للغة  في  ت�ساريفنا  �إج��ر�ء 
بت�ساريف علمائنا وبعٌد عن نمطهم في ر�سف �لكالم و�لت�سرف في �أفانينه، وجهل 
و�لتلب�ص  وتركيبًا،  وبالغة  �إن�ساًء  �أ�سر�بهم  من  و�لمعهود  �الأزمان  ح�سب  برتبتهم 
بنَف�ص �لموؤلف وتح�س�ص م�سرعه في �لكتابة وتاأليف �لكِلم �آكد �سيء على �لمحقق 

تطلبه.
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بط والرِّواية لف في ال�ضَّ ة ال�ضَّ جانٌب من دقَّ

�سياء الدين جعرير

برقم: )٦241(،  حيح  �ل�سَّ �لجامع  - ♫ - عليه في  �لبخاري  �الإمام  قال 
)باٌب �ال�ستئذ�ن من �أجل �لب�سر(.

ثنا علي بن عبد اللَّه حدثنا �سفيان قال �لزهري - حفظته كما �أنَّك ها هنا -  حدَّ
لع رجٌل من ُجْحر في ُحَجر �لنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ومع �لنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص مدرى  عن �سهل بن �سعٍد قال �طَّ
يحكُّ بها ر�أ�سه فقال: لو �أعلم �أنَّك تنظر لطعنت به في عينك �إنَّنا جعل �ال�ستئذ�ن من 

�أجل �لب�سر(]1[.

لف في �ل�سبَّط  قلت: في هذ� �لحديث �لعظيم جانٌب عظيم من جو�نب دقَّة �ل�سَّ
و�ية وهو قول �الإمام �سفيان بن عيينة]2[ )ت/19٨ه�(: )حفظته كما  و�لحفظ و�لرِّ
�أنَّك ها هنا( فهو تاأكيٌد منه - ♫ - لحفظه لهذ� �لحديث و�أنَّ حفظه م�ستقرٌّ في 
ثه بهذ� �لحديث، قال �بن حجر -  د وجود من ُيحدِّ ٌد منه كتاأكُّ ذهنه وموجود ومتاأكِّ
♫ -: )وقوله كما �أنك ها هنا �أي حفظته حفظًا كالمح�سو�ص ال �سك فيه( �ه�.

نَّة  �ل�سُّ ك بكتب  �لقارئين - وُي�سكِّ اللَّه  �أكرم  ي�ستنجي -  ياأتي من ال ُيح�سن  ُثمَّ 
ا لي�ص منها،  لف �أعمارهم وُمَهَجُهم في حفظها و�سونها عمَّ و�لحديث �لتي �أفنى �ل�سَّ
�لجو�نب  هذه  مثل  ن�سر  عن  يتهاونو�  �أال  نَّة  �ل�سُّ بعلوم  �لم�ستغلين  على  ينبغي  ولذ� 
لف ودقَّتهم و�سبطهم ليهلك من هلك عن بيِّنٍة ويحيى من  �لم�سرقة في حفظ �ل�سَّ

حّي عن بيِّنة و�لحمد هلل ربِّ �لعالمين.

]1[ �ل�ساد�ص من �لبخاري، ن�سخة �لغازي خ�سرو بك ب�سر�ي بو�سنة برقم: )455(، وهي من نفائ�ص �لمكتبة ن�سخت 
�سنة )700 ه�(.

]2[ قال �بن حجر: "قوله �سفيان قال �لزهري كانت عادة �سفيان كثير�ً حذف �ل�سيغة فيقول فالن عن فالن ال يقول 
حدثنا وال �أخبرنا وال عن، وقوله حفظته كما �أنك ها هنا هو قول �سفيان". �لفتح )24/11(.
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قراءة كتاب »ال�ضحاح« للجوهري ُتجاه الكعبة �ضنة: )574ه�(.

د. نور الدين الحميدي

قر�ءة كتاب »�ل�سحاح« للجوهري ُتجاه �لكعبة �لم�سرفة �سنة: )574ه�( بح�سور 
جملة من �أعالم �لمغرب �الإ�سالمي، وبع�سهم من �الأغفال.
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ا�ضتخدام التاأريخ بالكلمات والأرقام

الطيب و�سنان

نموذج ال�ستخد�م �لتاأريخ بالكلمات و�الأرقام.

�لمثال من مخطوط: »زهر �لريا�ص وزالل �لحيا�ص« البن �سدقم من �لقرن �لعا�سر 
ه�.
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من �ضيغ التملكات

ا�ضتعمال عبارات الت�ضوف

�سياء الدين جعرير

ُعِرف عن �أكثر �لمت�سوفة �لتماوت في ه�سم �لنف�ص �إلى حٍد قد يتجاوز في �أحياٍن 
كثيرٍة �لحدود �ل�ّسرعية، ومن هذه �لعبار�ت �ّلتي قد تدخل في هذ� قولهم: "فالن 

ُتر�ُب �أقد�م �لُفَقر�ء" و�لفقر�ء هنا هم �لمت�سوفة.

وُت�ستعمل مثل هذه �لعبارة في تقييد�ت كثيرة:

�إما في ��ستفتاح �لكتابة كاأن يقول موؤلف: قال تر�ب �أقد�م �لفقر�ء.

و�إما كذلك في قيد فر�غ �لتاأليف �أو �لّن�سخ بال�سيغة نف�سها: فرغ منه تر�ب �أقد�م �لفقر�ء.

يغة: "من جملة كتب تر�ب �أقد�م �لفقر�ء م�سطفى  وهذ� �لقيد مثال على هذه �ل�سّ
بن عثمان �لمو�ستاري تجاوز اللَّه عن �سيئاته بمحّمد و�آله و�سحبه وذّريته.

��ستر�ء �لحقير من متروكات محمود �أفندي.

�سعر:

ويكفيك قول النّاس فيما ملكته          لقد كان هذا مّرة لفالن"]]].
ُيَعّد  �أن  �أفندي، وي�سلح  تركة محمود  �لمخطوط وهو  لم�سدر  �لقيد ذكٌر  وفي 
ما  في  �لّنا�ص  قول  "ويكفيك  �ل�ّسائر:  �ل�سعر  بيت  وكذلك  ثانيًا،  �أو  �سمنًيا  تملًكا 

ملكته"، ُثّم ختم �لمالك.

وقد حوى كذلك هذ� �لقيد م�ساألة �لتو�سل بالمخلوقين وهي كذلك من �لبدع 
�لتي كتب فيها جملٌة من �أهل �لعلم ك�سيخ �الإ�سالم �بن تيمية - ♫ -.

]1[ �آيا �سوفيا: ٦٣م.
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وهذ� �لَعَلم من بالد �لبو�سنة، من مدينة مو�ستار، وهي بلدة جميلة تحفها �الأنهار من 
عدة جهات، وبها تر�ث جميل، وخز�ئن للمخطوطات نقل بع�سها �إلى مكتبة �لغازي 

خ�سرو بك ب�سر�ييفو، وكانت بها حركة علمية قوية، للتدري�ص و�لتاأليف و�لّن�ساخة.

فهر�سُت  �أن  بعد  �سنتين  قبل  نظمتها  و�ل�سعف -  �لحال  بح�سب  �أبيات -  ولي 
م�سحفًا ن�سخ في مو�ستار:

)ُم�ْسَتاُر( هذه  دموعك  الأق���داُركفكف  بنا  جمعت  وَل��ُربَّ��م��ا 

في ُخطَّ  قد  م�سحفا  اأقلِّب  الأن��ه��اُراإني  بينه  م��ن  َج���َرْت  َب��َل��ٍد 
الأق��ط��اراأن��ه��اُر م��اٍء ث��م اأن��ه��اُر ال��ُه��َدى لها  دان���ت  ف��ي دول���ٍة 
بكت اإن  اإل  عر  ال�سِّ اأق��ول  ل  الأ�سعارل  بها  فاجتمعت  عيناي 
لها َت��ْه��َدا  ُكلْيمًة  اأق���ول  اإع�ساُرَع��لِّ��ي  بها  وعاطفتي  نف�سي؛ 
اأبلغن ْوَب )ُب�ْسَنَة(  م �سَ الأع���ذاُر:يا من تيمَّ ه��ذه  ُح��بِّ��ي؛  ُم�ستار 
ُمَحلِّقا لرتحلت  طيًرا  كنت  ُم�ْستاُرلو  يا  اإليِك  ماِل  ال�سَّ نحو 
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قلة المخطوطات في العراق واأ�ضهر الكتبيين في بيعها

عادل بن عبد الرحيم العو�سي

�أ�سهر �لخطاطين  ببغد�د  و�أ�سماء بع�ص  بيع �لمخطوطات  �لكتبيين في  �أ�سهر  من 
ن�ساخ �لمخطوطات في �لقرن �لما�سي بالعر�ق.

» مع �لمخطوطات �لعربية« يحيى �لجبوري )�ص120 - 121(.
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عبد الكريم الوهراني

قيد مطالعة ليو�سف بن �أبي بكر �بن �أحمد بن محمد بن قا�سي �سهبة.
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الأمانة الم�ضيعة

عبد اهلل عز الدين م�سكين

�إلى �الأر�ص �لمقد�سة �لتي دن�سها �ليهود، �إلى �لبروفي�سور كي�ستر: �ل�سالم على من 
�تبع �لهدى، �أما بعد: 

قد  و�إنني  �أ�سبت  قد  �إنك  �أقول  �أن  ويوؤ�سفني  فيه،  ما  وقر�أت  كتابك  و�سلني 
�أخطاأت، ولكنها �أمانة �لعلم. 

�ل�سيخ �أحمد �ساكر.
تعليق:

يو�سف الأوزبكي

مئير يعقوب كي�ستر - هلك �سنة 2009 م تقريًبا. كان �أكبر �لم�ست�سرقين في دولة 
�ليهود.

اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان

حدث �أخونا مازن كمال �لنابل�سي في بيتي �سيخنا �الألباني عن تتبع كي�ستر هذ� 
لم�سند �أحمد ]بتحقيق �ل�سيخ �أحمد �ساكر[، و�أر�سل له �أخطاء وقعت له، فقبل بع�سها 

�ساكر ورد �أَُخر، وكتب �إليه في جذ�ذة:

" من عبد �هلل �أحمد �ساكر �إلى �ليهودي كي�ستر .. قر�أت ما �أر�سلت، �أ�سبت في 
�سيء و�أخطاأت في �أخر".

 وكان يقول: "هذه �لورقة �أحب �إلي من �ل�سهاد�ت �لتي �أحملها".

و�أخبر �الأخ مازن �أنه كان حري�سًا جد�ً على �سل�سلتي �الألباني. و�أ�سمعه �سيئًا من 
طلبه وبحثه؛ فرجا �سيخنا �الألباني �أن يكون قد �أ�سلم.
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يو�سف الأوزبكي

�سدقت �سيخنا.. هو يعتبر من حمائم �لم�ست�سرقين - �إن جاز �لتعبير- فقد كان 
في تدري�سه لتخريج �لحديث لطلبة �لدكتور�ه في �لجامعة �لعبرية ي�سلي على �لنبي 
�ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم،  �سلى �هلل عليه و�سلم كلما ورد ذكره ويتر�سى على 

ويطلب من طالبه �أن ال ي�سغلو� �أنف�سهم بنقد �الإ�سالم، بل في �كت�ساف محا�سنه. 

ومع ذلك يبقى ع�سو�ً في ماكينة �لم�ست�سرقين �لمعروفة �أهد�فهم.

�لمقد�ص  بيت  ف�سائل  �أحاديث  �أن  �إال  �ساأنًا؛  �لحديث  علم  في  بلوغه  ورغم 
�إلى  �إال  �لرحال  ت�سد  »ال  ت�سعيف حديث:  على  �ل�سديد  حر�سه  ومثاله:  ف�سحته! 

ثالثة م�ساجد...«!!
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»درة الأ�ضالك في دولة الأتراك« لبن حبيب، بخطه 

د. محمد بن عبد اهلل ال�سريع

من  بخطه،  حبيب،  البن  �الأت��ر�ك«  دولة  في  �الأ�سالك  »درة  من  �الأول  �لجزء 
مرفوعات مكتبة باري�ص.
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اأبو �سذا محمود النحال

من �أمتع �لكتب �لتي قر�أتها. موؤلفه على منهج �ل�سلفيين �الأقحاح. �أرخ باإ�سهاب 
للكثير من �لم�سائل �لعلمية �لتي نفتقر �إلى �لجو�ب عنها.  تناول �لحديث عن �لمدر�سة 
�لغمارية، و�سلتها بالمدر�سة �لكتانية، و�أرخ باإ�سهاب للتهمة �لتي تن�سب لبع�ص �آل 
�لكتاني في مو�التهم للبا�سا �لكالوي، ومتى دخلت �الأ�سعرية �إلى �لمغرب، وعلى 
يد من تم ذلك، وهل يجوز �الحتجاج بالمخالفين لعقيدة �أهل �ل�سنة و�لجماعة في 
�لتف�سير،  يتميز كتابها في  �ل�ساطئ، وبما  بنت  �لفقهية، ومن هي عائ�سة  �الأبحاث 
وعلماء �لمالكية وموؤلفاتهم ومد�ر�سهم، ومن هم �سيوخ �لمالكية �لمعا�سرون في 
�الأمة.  لهذه  �لريادية  مكانتهم  عن  �لعلماء  دور  تر�جع  ولماذ�  وخارجه،  �لمغرب 

لمحة تاريخية عن دعاة �ل�سنة في �لمغرب في هذ� �لع�سر.

وباهلل �لم�ستعان.
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وهم للحافظ ابن حجر في كتاب »التقريب«

اأبو معاوية مازن البح�سلي البيروتي

قال �بن حجر في »�لتقريب«، في ترجمة �أبي �لعبا�ص �لقلوري )رقم ٨204(: 
ثقة، ت 2٦٣ه�. 

نقل �لمزي في »�لتهذيب« عن �بن �أبي عا�سم، �أن وفاته كانت �سنة 25٣ه�.

وكذلك �لذهبي في »تاريخ �الإ�سالم« و�بن حجر في »تهذيب �لتهذيب«.

فاإما وقف �لحافظ على ن�ص �آخر بوفاته، و�إما �أن ما في »�لتقريب« تحريف �أو وهم.

فمن يفيدنا؟

فاأجاب كل من �ل�سيخين م�سهور ح�سن ود. محمد �ل�سريع بما يلي:

اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان

ر�جعت مخطوطة �لتقريب بخط �بن حجر، وفيها: ثالث و�ستين.

وهذه م�سورة خط �بن حجر.
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د. محمد بن عبد اهلل ال�سريع

وهذ� ��ستدر�ك قا�سم بن قطلوبغا: "�سنة ثالث و�ستين: بخط �لم�سنف. و�إنما قال 
�بن �أبي عا�سم: �سنة ثالث وخم�سين ومائتين".

اأبو معاوية مازن البح�سلي البيروتي

جزى �هلل �ل�سيخين م�سهور �سلمان ومحمد �ل�سريع على �فادتهما..

ونخل�ص �أن �بن حجر وهم في كتابته: ثالث و�ستين.
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»تظريف المجال�س بذكر الفوائد والنفائ�س« لبن قا�ضي �ضهبة

عبد الكريم الوهراني

و�لنفائ�ص  �لفو�ئد  بذكر  �لمجال�ص  تطريف  باري�ص:  �لوطنية  �لمكتبة  جديد  من 
البن قا�سي �سهبة عليه زياد�ت بخط تلميذه عبد�لقادر �لنعيمي.

خط الإمام الحافظ ابن الأمين الطليطلي

د. نورالدين الحميدي

خط �الإمام �لحافظ �بن �الأمين �لطليطلي 544ه�، �ساحب �ال�ستدر�ك على �ال�ستيعاب.



190

ثناء زكي با�ضا على طبعة ك�ضف الظنون تحقيق جو�ضتافو�س

اأبو �سذا محمود النحال

�أنيًقا فائًقا في �لعناية و�لت�سحيح، وقد  وقد ُطبَع �لكتاب في مدينة لوندرة طبًعا 
�لكتب  �أ�سماء  وَعّدد  فلووؤجل،  �لعالمة جو�ستافو�ص  �لالتينية  �للغة  �إلى  كله  ترجمه 

و�لعلوم �لتي �سرحها حاجي خليفة فكانت 14501 مادة.

�لتي  �لكتب  وبلغت  ز�ده محمد طاهر،  �لمولى حنيف  �ألّفه  له  ذيل  �آخره  وِفي 
�أ�سافها خم�سمائة كتاب و�ستة كتب]1[.

وِفي �آخر هذه �لطبعة جدوالن مفيد�ن جد�ًً:

اأحدهما: ي�ستمل على �لكتب �لمتد�ولة في بالد �لمغرب من تف�سير، وقر�ء�ت، 
وحديث، وفقه، ونحو، وتوحيد، وق�ساء... وقد بلغ عددها كلها 44٣ كتاًبا..

وقد  �لعلوم،  �أنو�ع  جميع  في  �ل�سيوطي  موؤلفات  على  ي�ستمل  الثاني:  والجدول 
بلغت 504..

وبعد ذلك جد�ول كثيرة عن بيان �لكتب �لمحفوظة باالأزهر و�لمد�ر�ص �لقديمة 
بديار م�سر، وغير ذلك مما يهم �الطالع عليه..

�سنة  من  لوندرة  مدينة  في  و�لالتينية  بالعربية  �لمطبوعة  �لن�سخة  هذه  �أن  بحيث 
1٨٣5 �إلى �سنة 1٨4٣م تفوق �لن�سخة �لمطبوعة في بوالق �سنة 1274ه� بكثير 

جد�ًً..

مو�سوعات �لعلوم �لعربية ل�سيخ �لعُروبة �أحمد زكي با�سا.

]1[ كذ� كتبها ز�كي با�سا.
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تعليق:

�سياء الدين جعرير

جو�ستاف فلوجل كان د�هية، وكان مهتمًا بكتب �لببليوجر�فيا �لعربية �أو ت�سنيف 
�لعلوم، و�أتيحت له �لعديد من �لخز�ئن، ذكر نجيب �لعقيقي في ترجمته من كتاب 
�لم�ست�سرقين �أنه بقي 1٣ �سنة في تحقيق ك�سف �لظنون، وبقي 25 �سنة في جمع 
مولر  فاأكمله  يتمه  �أن  قبل  تحقيقه ومات  وبد�أ  �لنديم  �لفهر�ست البن  مخطوطات 
�لك�سف، و�لفهر�ست، وغير ذلك،  �لكثير،  ن�سخ بخطه  ثاني، كذلك  وم�ست�سرق 

وحقق �لتعريفات للجرجاني.
البيا�س �ضحيح

الطيب و�سنان

"�لبيا�ص �سحيح" عبارة كتبها �لنا�سخ دفعا لتوهم �لنق�ص في متن �لكتاب، ومنعًا 
الإقحام ما لي�ص منه.
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اهتمام الإمام النووي بذكر تاريخ انتهائه من تاآليفه 

محمد بن علي المحيميد

في ذكر  يهتم  �أنه  منزلته،  �هلل  �لنووي رفع  �الإمام  لموؤلفات  ي�سير  بتتّبٍع  الحظت 
تاريخ �نتهائه من تاآليف كتبه باليوم و�ل�سهر و�ل�سنة.

وِفي )كتاب �الأذكار( هذ� �أ�سار �إلى �أنه �أجاز جميع �لم�سلمين برو�يته.

)�لمخطوط في �الأزهرية برقم1554٣( في217ورقة.
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مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية]]]

د. نجم عبد الرحمن خلف

مركز �لوثائق و�لمخطوطات بالجامعة �الأردنية قد تاأ�س�ص في نهاية �ل�سبعينيات 
وقد فهر�ست لهم بع�ص نو�درهم �سنة 19٨1م �أيام �لما�ستر �لثاني في �لتف�سير.

وكانو� يعطونني �لمخطوطات �الأ�سلية وبع�سها على �لرقوق الأفهر�سها في بيتي 
ثم �أعيدها في �ليوم �لثاني وكان منها ن�سخة من موطاأ �الإمام مالك كاملة كتبت على 
�لرق في �لقرن �لثالث �لهجري نهاية �لثالث على ما �أذكر مليئة بال�سماعات وكانت 
�لمكتبة وليدة فيها قر�بة 500 �إلى �ألف مخطوط من �الأ�سول كلها �سر�ء من �لمغرب 

وكان �لدعم من �الأمير ح�سن و كان مديرها وقتذ�ك �لدكتور عدنان بخيت.

�الأمريكية  �لجامعات  �أغلب  �سورو�  �الألوف  ع�سر�ت  فكانت  �لم�سور�ت  �أما 
وكان في م�سور�تهم نو�در.

وفهر�ص �لمكتبة من�سور على �الآلة �لطابعة ولدي ن�سخة منه.

وقد تميزو� بجمع وثائق فل�سطين وكانت لديهم �لنو�در من هذه �لوثائق �ساعدهم 
�الأمير ح�سن على ت�سويرها من فل�سطين وقتذ�ك.

ALMAKTUTAT@ 1[ ن�سر يوم �لثالثاء 4 ربيع �الأول 14٣٦ه� مجموعة �لمخطوطات �الإ�سالمية[
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تعليق:

م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان

�أ�ستاذنا �لمكرم نجم - حفظه �هلل ورعاه -

في  و�لمخطوطات  �لوثائق  مركز  في  �لم�سورة  �لمخطوطات  فهار�ص  طبعت 
�أربعة مجلد�ت و�لعمل جار فيها.

�لقد�ص  �لها�سمية على  �لرعاية  �لفل�سطينية فعندهم م�سور�تها بحكم  �لوثائق  �أما 
�سور  من  �أو�ئل  من  وهم  فل�سطين  ووثائق  مخطوطات  م�سور�ت  جميع  فعندهم 
مدير  عالقات  ح�سن  بحكم  بباري�ص  �لوطنية  من  وق�سمًا  ت�س�ستربتي  مخطوطات 

�لمركز د. عدنان �لبخيت مع �لم�ست�سرقين.

و�أظن �لموطاأ في خز�نة �الأمير ح�سن �لخا�سة.

نفع �هلل بكم.
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قطعة من تف�ضير الفاتحة لبن رجب

اأبو �سذا محمود النحال

�لن�سخة  �لمطبوع: كتبت هذه  نقلتها عن  �لفاتحة البن رجب  تف�سير  قطعة من 
من ن�سخة �أخرجت من �لحريق لما �أحرق تمرلنك دم�سق فاحترق بع�سها فكتبنا ما 

وجدنا منها.



196

كتاب »زهرة المتعلمين في اأ�ضماء م�ضاهير المحدثين«]1]

محمد علوان

من �لتر�ث �لمغربي �لمفقود كتاب »زهرة �لمتعلمين في �أ�سماء م�ساهير �لمحدثين«
»تعجيل �لمنفعة« )241/1-242( حين عدد �لم�سنفات في  قال �لحافظ في 
رجال �لكتب �ل�ستة: ".. ورجال �ل�سحيحين و�أبي د�ود و�لترمذي لبع�ص �لمغاربة 

�سماه »�لزهرة«.
وقد ذكر عدة ما لكل منهم عند من �أخرج له و�أظنه �قت�سر فيه على �سيوخهم..".

ولم يذكر �لحافظ �بن حجر �الإمام �لن�سائي.
وفي نقول �لحافظ مغلطاي في كتابه »�إكمال تهذيب �لكمال« ما يدل �أن �لكتاب 

في رجال �لن�سائي �أي�سًا...
هذ� �لكتاب ينقل عنه �لحافظ مغلطاي كثير�ًً في كتابه »�إكمال تهذيب �لكمال« 

حيث وقفت على �أزيد من 200 نقل.
و�لظاهر من قول �لحافظ: "لبع�ص �لمغاربة"، ومن كالم �لحافظ مغلطاي �أنهما 

لم يقفا على ��سم �ساحبه.
فعبارة مغلطاي في �لنقل عنه: "وقال في �لزهرة"، �أو "قال �ساحب �لزهرة" وهذه 

�لعبارة �الأخيرة يكثر منها.
و�سمى مغلطاي كتابه في عدة مو��سع:

»زهرة �لمتعلمين في �أ�سماء م�ساهير �لمحدثين«.

»زهرة �لمتعلمين و�أ�سماء - �أ�سامي - م�ساهير �لمحدثين«.

و�أحيانًا مخت�سر�ً: »زهرة �لمتعلمين«، »�لزهرة«.

@ALMAKTUTAT 1[ ن�سر يوم �لخمي�ص 20 ربيع �الأول 14٣7ه� مجموعة �لمخطوطات �الإ�سالمية[
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• تنبيه:	

"ولعله  بقوله:  �لباري«  فتح  في  �لو�ردة  �لم�سنفات  »معجم  �ساحب  ذكره  وما 
لمحمد بن َد�ُوَد �لظاهري..." ال ي�سح فذ�ك كتاب في �الأدب و�ل�سعر، وقد ��ستند 
على كالم �بن كثير في »�لبد�ية و�لنهاية«، ولو وقف على ترجمة �بن د�ود هذ� في 

م�سادر ترجمته لتنبه لالأمر، و�هلل �علم.

تعليق:

اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان

�أوقفني على هذه �لفائدة �أول طبع كتابي معجم �لم�سنفات �سيخنا عبد �لمح�سن 
�أ�سماء �لم�سنفات في كرتون  �لعباد - حفظه �هلل تعالى - و�أمتع به وكان قد جرد 

و�أر�سله لي وفيه �لتعريف بالكتاب على �لجادة كالمذكور بوركتم.
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من نوادر ما طبع من المخطوطات المحفوظة

في مكتبة القيروان العتيقة

اأبو �سذا محمود النحال

�لكتب  بيت  دخلنا  قائاًل:  رحلته  في  وذكرها  �لعبدري  ز�رها  �لمكتبة  وهذه 
فاأخرجت لنا م�ساحف كثيرة بخط م�سرقي، ومنها ما ُكتب كله بالذهب.

وفيها كتب محب�سة قديمة �لتاريخ من عهد �َسحنون وقبله، منها: موطاأ �بن �لقا�سم وغيره.

ور�أيت فيها م�سحًفا كاماًل م�سمونًا بين لوحين مجلدين غير منقوط وال م�سكول، 
وخطه م�سرقي بيٌن جد�ً مليح وطوله �سبر�ن ون�سف في عر�ص �سبر ون�سف، وذكرو� 

�أنه �لذي بعثه عثمان ◙ �إلى �لمغرب و�أنه بخط عبد �هلل بن عمر ◙.

ون�سخة �لموطاأ �لتي وقف عليها �لعبدري في رحلته �سنة ٦99ه� ال تز�ل موجودة بالمكتبة، 
�أحمر ترهل؛ بطانة حرير  �أبو�به و�أ�سماء �لكتب فيه مكتوبة بالذهب، مغ�سي بجلد  وجميع 

�أزرق، وعليه مكتوب ذكر �لتحبي�ص على جامع �لقيرو�ن. فيما قاله �الأ�ستاذ �إبر�هيم �سبوح.

بكتاب  فعليه  �لمكتبة  ر�سيد  من  تبقى  ما  بتو�سيف  �ال�ستمتاع  في  رغب  ومن 
�لمكتبة �لعتيقة بالقيرو�ن.



199

فوائد حنبلية )57(

�سبيب بن محمد العطية

)ثالثة من �الأ�سحاب كنيتهم "اأبو الفرج"، يخطئ بع�سهم في ن�سبة بع�ص �الأقو�ل 
�إليهم(، �لثالثة، هم:

1- �الإمام �أبو �لفرج عبد �لو�حد بن محمد بن علي �ل�سير�زي �لمقد�سي �لدم�سقي 
)ت/4٨٦ه�(.

نا�سر  وهو  �لحنبلي"،  �بن  "�آل  ب�  تعرف  كبيرة،  علمية  �أ�سرة  جد  �الإمام  وهذ� 
موفق  �الإمام  قال  حتى  �لمقد�ص،  بيت  وخ�سو�سًا  �ل�سام،  بالد  في  �أحمد  مذهب 

�لدين �لمقد�سي: "كلنا في بركات �ل�سيخ �أبي �لفرج".

2- �الإمام �أبو �لفرج �بن �لجوزي )ت/597ه�(.

٣- �الإمام �أبو �لفرج عبد�لقادر بن عبد �لقاهر بن �أبي �لفهم �لحر�ني )ت/٦٣4ه�(، 
�سيخ حر�ن ومفتيها.

قال �لذهبي: ر�أيت �سيخنا �بن تيمية يبالغ في تعظيم �ساأنه ومعرفته بالمذهب.

رجب:  �بن  قال  �أحمد"،  مذهب  في  �لمن�سد  "�لمذهب  كتاب  �ساحب  وهو 
"�ساع منه في طريق مكة".

قال �بن رجب في »ذيل �لطبقات« في ترجمة �أبي �لفرج �ل�سير�زي:

�لو�سوء  على  �لت�سمية  �أن  �أي�سًا:  عنه  تيمية(  �بن  و�لمجد  �لموفق  )يعني  "وذكر� 
ي�سح �الإتيان بها بعد غ�سل بع�ص �الأع�ساء، وال ي�سترط تقدمها على غ�سلها.

�بن  �لفرج  �أبي  �إلى  »�لنهاية«  كتابه  في  هذ�  �لمنجى  بن  �لمعالي  �أبو  ن�سب  وقد 
�لجوزي، وهو وهم(".

وقال في ترجمة �أبي �لفرج عبد�لقادر �بن �أبي �لفهم:
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"وقد �أخذ عن �لنا�سح �بن �أبي �لفهم: �بن تميم، ونقل عنه في »مخت�سره« فو�ئد 
عديدة، و�إذ� قال: "قال �سيخنا �أبو �لفرج" فاإياه يعني، وقد توهم بع�ص �لنا�ص �أنه يعني 

�أبا �لفرج �ل�سير�زي، وهي هفوة عظيمة لتقدم زمن �ل�سير�زي".

قلت: ولالإمام �أبي �لفرج �ل�سير�زي كتاب "�لُمبهج" في �لفقه، وهو كتاب نفي�ص، 
�ل�سافعي كذ�، ودليلنا  �أبو حنيفة كذ�، وقال  �أدلة �لمذ�هب، يقول: قال  يناق�ص فيه 

كذ�، �أو �لدليل عليه كذ�.

فهو كتاب ُيبهج كل فقيه!

�لتف�سير، قال حفيده نجم  »�لجو�هر«، وهو ثالثون مجلدًة في  وكذلك كتاب 
�لدين: وكانت بنت �ل�سيخ تحفظه، وهي �أم زين �لدين علي بن نجا �لو�عظ.
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رفيَّة مما ن�ضخ في المدر�ضة ال�ضَّ

عادل بن عبد الرحيم العو�سي

رفيَّة )وهي �أول مدر�سة �سيدت في حلب(. مما ن�سخ في �لمدر�سة �ل�سَّ

�لدين  "�سرف  �أ�س�سها  �لعجمي،  بني  �أو مدر�سة  �لعجمي؛  �بن  وت�سمى بمدر�سة 
عبد �لرحمن بن عبد �لرحيم بن �لعجمي" عام )٦40ه�( ون�سبت �إليه وتقع في �سوق 

��ستانبول �سرقي �لجامع �الأموي �لكبير.  و�هلل �أعلم.

تعليق:

د. عبد ال�سميع الأني�س

نعم، بخط �الإمام �لمحدث �سبط �بن �لعجمي �سيخ �لحديث في �لديار �لحلبية، 
وباعث �لنه�سة �لحديثية في �لقرن �لتا�سع �لهجري..

لكن �لمدر�سة �ل�سرفية رغم �أهميتها، لم تكن �أول مدر�سة تبنى بل �سبقتها مد�ر�ص 
متعددة..

وقد ذكرها �الأ�ستاذ �لطباخ في تاريخه..

و�لمدر�سة �ل�سرفية ما ز�لت قائمة �إلى �ليوم، وقد زرتها في 1979م تقريبًا، يوم 
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�سرد�ر -  �أحمد  �ل�سيخ  �لقيم عليها  �لحلبية، وكان  للمخطوطات  �أن غدت مكتبة 
.- ♫

�سبيب بن محمد العطية

ْبط �بن �لعجمي في كتابه "كنوز  وذكرها �أبو َذر �أحمد بن �لحافظ برهان �لدين �سِ
�لذهب" 1/٣10، وو�سفها �أح�سن و�سف!

وذكر خز�نة كتبها، فقال: "وقد وقف �لو�قف رحمه �هلل تعالى على هذه �لمدر�سة 
�لكتب �لنفي�سة من كل فن، من حديث وتف�سير وفقه ونحو وغير ذلك.

فمن كتبها: "م�سند �ل�سافعي"، و"�الأم"، وجميع كتب �الإمام �ل�سافعي ر�سي �هلل 
عنه... وكان بها جميع كتب �لمذهب، ولم يفته �سيء �سوى كتب �لر�فعي و�لنووي 

الأنهما لم ت�سل كتبهما �إذ ذ�ك �إلى حلب.

�أ�سماء  وكانت  �لغز�لي،  كتب  وجميع  "�لتنبيه"،  من  ن�سخة  �أربعون  بها  وكان 
�لكتب مثبتة عند �أقاربه في درج كبير فذهب في محنة تمر".

وذكر جهود و�لده، فقال: "ثم قي�ص �هلل تعالى لهذه �لمدر�سة من در�ص بها تبرعًا 
�لبالد  من  �لحفاظ  �إليه  �لدين، ورحل  برهان  �لحافظ  و�لدي  وبعدها  تمر  فتنة  قبل 
لالأخذ عنه بها ك�سيخ �الإ�سالم �بن حجر، و�لحافظ �لعالمة �سم�ص �لدين بن نا�سر 

�لدين.

وهذه �لمدر�سة من �سرط و�قفها �أن يقر�أ بها �لبخاري، وقر�أه و�لدي بعد �للنك 
بها".
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اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان

تدري�ص �لبلقيني �لكبير بالمدر�سة �ل�سرفية بحلب.
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�سبيب بن محمد العطية

ما �ساء �هلل، جميل..

بارك �هلل فيكم �سيخنا �لحبيب..

ْبط �بن �لعجمي دّر�ص فيها، فهناك مجموع حديثي بخط محمد بن  و�أبو َذر �سِ
محمد من�سور �لمو�سوي �لح�سيني �لحلبي، قر�أ بع�ص �أجز�ءه �الأربعينية على �أبي َذر 

في �لمدر�سة �ل�سرفية �سنة ٨٨1ه�.
د. عبد ال�سميع الأني�س

بارك �هلل فيكم..

�بن  �سبط  �لحافظ  �لتي قرئت على  �لكتب  �لحلبي عدد من  �ل�سالمي  ثبت  وفي 
�لعجمي في �ل�سرفية..
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المدر�ضة العزية الحنفية

عادل بن عبد الرحيم العو�سي

��ستد�ر  �لمعظمي  �يبك  �لدين  عز  و�قفها  دم�سق  بجامع  �لحلبي:  �لدين  عز  قال 
�أنه متى كان  �ل�سريف على  بالقد�ص  بنى مدر�سة  �أنه  �لمعظم و��سرط وقفها  �لملك 
تعطل  �أي  تعطل  و�إن  �لمذكور  �لمكان  على  �لوقف  يكون  �لم�سلمين  بيد  �لقد�ص 
�لقد�ص كان على مدر�سته بالجامع �الأموي �لمعمور جو�ر م�سهد علي �نتهى. وهو 
�لذي �أن�ساأ �لمدر�ستين قبل هذه وقد مرت ترجمته في �أوالهما. ثم قال عز �لدين: 
وكان  �لطور  قا�سي  �لدين  مجد  �لقا�سي  �لقد�ص  تعطل  حين  بها  در�ص  من  ذكر 
رجاًل فا�ساًل يلب�ص �لطرحة ويذكر بها �لدر�ص. ثم ذكر بعده �لقا�سي �سرف �لدين 
�لمو�سلي  �لدين عمر بن  �لحور�ني وبقي مدة. وذكر بعده ر�سي  عبد�لوهاب بن 
�إلى حين د�ر �لقد�ص �ل�سريف. ثم ذكر بعده �سم�ص �لدين بن �لجوزي �إلى حين د�ر 
�لقد�ص �ل�سريف فعاد وقف �لمدر�سة �لعزية كما تقدم بالقد�ص �ل�سريف على حجم 

�سريط �لو�قف. »�لد�ر�ص في تاريخ �لمد�ر�ص« )ج1/�ص429(.
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بع�س تحقيقات �ضيدي نور الدين - �ضلمه اهلل -

اأبو �سذا محمود النحال

و�أما تحقيق �سالة �لعيدين للمحاملي �لمطبوع بجمعية د�ر �لبر بدبي فقد �أهد�نيه 
حبيبي �الأخ �لعزيز �لمحترم عادل �لعو�سي.

و�أما ختم �لقلعي ل�سحيح �سلطان حفاظ �الأثر فلم �أقف عليه بعد، وال �أعلم هل 
طبع في �أجز�ء لقاء �لع�سر �الأو�خر �أم ال الأني طالعت �لجزء �الأخير من �للقاء على 

عجل بمعر�ص �لريا�ص؟!

و�أ�سهر من ترجم للقلعي �الإ�سحاقي في �لرحلة �لحجازية.

ا في فهر�سة �أبي �لعالء �لفا�سي �لمتوفى �سنة 11٨4ه�. وله ترجمة �أي�سً

�لقادر  وِفي �لمطرب �لمعرب �لجامع الأهل �لم�سرق و�لمغرب للمحدث عبد 
�لمعروف بكدك ز�ده �لمتوفى �سنة 11٨7ه�.

و�أنا من هو�ة جمع �لتر�ث �لمغربي خا�سة �لت�سانيف وكما �أن �لبغد�ديين -على 
حد علمي- هم �أ�ساطين �لتحقيق �أرى �أن �لمغاربة ِمن �أ�ساطين �لت�سنيف.

و�ساهد ذلك ما و�سلنا من ن�سخ خطية كتبت و�سمعت في حا�سرة بغد�د �أو ما 
و�سلنا من ت�سانيف خطها �لمغاربة.

رف في �سفحاتها؛ فيرى  وت�سانيف �لمغاربة لي�ص على �لقارئ �إال �أن ُيَقّلب �لطَّ
كيف تتدفق جد�ول �لمعارف وتفي�ص �أنهار �لعلوم، ويعلم مقد�ر �لعناية �لتي بذلها 

�أ�سحابها في ت�سانيفهم وي�سكرهم على هذه �لخدمة �لجليلة..

هذ� و�هلل �أعلم.
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تعليق:

د. نور الدين الحميدي

منكم  يفيد  ممن  و�أنا  و�لمطلع محمود  �لمحقق  �الأ�ستاذ  �سيدي  نبلكم  من  هذ� 
ومن �لم�سايخ �الأماجد بهذه �لمجموعة وغيرها حفظكم �هلل و�أبقاكم للعلم و�أهله.

�لقلعي فاتني حا�سا ترجمة �الأ�سحاقي فاإنه تعذر علي  وما ذكرتموه عن ترجمة 
�لح�سول على تحقيق رحلته من جامعة محمد �لخام�ص حيث نوق�ست وح�سلت 

عليها بعد طبعه وطبع تحقيقي.

وممن ترجم له �لعميري في فهر�سته و�ساق ن�ص �إجازته للعالمة �أبي �أحمد �لرباطي 
و�لقلعي من �الأعالم �لمكيين �لذين ال تعرف ترجمتهم �إال من جهة �لمغاربة �أعني 

باإفا�سة وتطويل.

وما ذكرتموه حبيبنا ي�ستدرك به على �لعالمة عبد �لحي �لكتاني - ♫ - فهو 
مما فاته ح�سب ما يح�سرني مع خبرته �لمكينة من فهار�ص �لمغاربة وم�سادرهم.
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فائدة في الفرق بين: حّدثنا، واأخبرنا، واأنباأنا

�سياء الدين جعرير

قال �لعالمة �لحافظ برهان �لدين �أبو �لوفاء �إبر�هيم بن محمد بن خليل، �سبط �بن 
�لعجمي �لحنبلي )ت: ٨41( ومن خطه �أنقل:

على  يقروؤه  لما  و)�أخبرنا(  �ل�ّسيخ،  لفظ  من  �لّر�وي  �سمعه  لما  )حّدثنا(  "ُيقال: 
قد  كان  �إن  فيقول  �الإف�ساح؛  و�الأحوط  ي�سمع،  وهو  �ل�ّسيخ  على  ُيقَر�أ  �أو  �ل�ّسيخ، 
و)�أنباأنا(  �أ�سمع(،  و�أنا  فالن  على  )قرئ  غيره  بقر�ءة  �سمع  كان  و�إن  )قر�أت(،  قر�أ 

لالإجازة"]1[.

وقال �أخونا �الأ�ستاذ محمد �ل�سرّيع - خبير �لخطوط -: لي�ص هذ� خط �ل�سبط �أبا 
�أحمد و�الأقرب �أنه خط �لق�سطالني.

.4٦9 SPRENGER :1[ مكتبة �لدولة ببرلين[
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الدورة ال�ضابعة في تحقيق المخطوطات

ي�سر مركز جمعة �لماجد للثقافة و�لتر�ث �أن يدعوكم �إلى �لم�ساركة في �لدورة 
 �ل�سابعة في تحقيق �لمخطوطات من �ل�سبت 7 �أبريل �إلى �الأحد  15 �أبريل 201٨

�ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا �إلى �ل�ساعة �لو�حدة ظهر�ً في قاعة �لمحا�سر�ت بالمركز.

دبي – ديرة – �سارع �سالح �لدين.

• ملحوظات:	

	•مينح �حل�سور �سهاد�ت بامل�ساركة، ب�رشط �اللتز�م بالوقت كاماًل.

	•�لدورة جمانية، و�ملقاعد حمدودة و�الأولوية ملن ي�سجل �أواًل.

 04٦074542 �لرقم:  على  �الت�سال  طريق  عن  م�سبقا  �لت�سجيل  ي�سرتط  •	
�إىل �ل�ساعة  �لثامنة �سباحا  �إىل �الأربعاء من �ل�ساعة  �أوقات �لدو�م من �ل�سبت  خالل 

�خلام�سة ع�رش�ً، ويوم �خلمي�ص من �لثامنة �سباحًا �إىل �لو�حدة ظهر�ً.

	•مو�قف �ل�سيار�ت متوفرة �أمام مبنى �ملركز.
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اإنا هلل واإنا اليه راجعون

ودعت �لب�سرة علمًا من �أعالمها ورمز�ً من رموز �للغة �لعربية في �لعر�ق و�لعالم 
�للطيف  عبد  م�سطفى  �لدكتور  �الأ�ستاذ  وبالغتها  �أدبها  في  �سامخة  وقامة  �لعربي 

جياووك رحمه �هلل و�أ�سكنه �لفردو�ص �الأعلى من �لجنة.
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ندوة علمية

قراءات في كتاب �ضراج المريدين

بكر  �أبي  �لقا�سي  �لحافظ  لالإمام  �لمريدين  �سر�ج  بكتاب  تحتفي  تطو�ن  مدينة 
بن �لعربي �لمعافري ♫ و�لذي طبع  بتحقيق وتقديم �ال�ستاذ �لدكتور عبد �هلل 
�لتور�تي حفظه �هلل ورعاه في د�ر �لحديث �لكتانية للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع  وذلك  

يوم �لجمعة ٣0 مار�ص 201٨م.
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يوم درا�ضي لطلبة الما�ضتر والدكتوراة  في مو�ضع

كتاب الجمل لأبي القا�ضم  الزجاجي في الأندل�س والمغرب
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مجلة التراث النبوي

مجلة علمية ن�سف �سنوية، ُتعَنى بمخطوطات �ل�سنَّة �لنبوية وعلومها وما يت�سل 
بهما من در��سات.
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د. عبد الرزاق مرزوك

اأبو جنة الحنبلي م�سطفى من�سي
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اأبو جنة الحنبلي م�سطفى من�سي
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كلمة في الن�ضرة ال�ضهرية

ر، ون�سرة تميزت بنفائ�ص �لنفائ�ص.. عدد باذخ مبارك، وجهد مقدَّ

و�زد�نت بنماذج من �أ�سفار عزيزة مخطوطة..

وغرر من عيون �لطرر..

وهي في �إخر�جها ونفائ�سها ت�سر �لناظر

بما حوت من فو�ئد ماتعة، وريا�ص �أن�ص يانعة..

هذه  بف�سل  لت  وقد حوِّ �الجتماعي،  �لتو��سل  و�سائل  في  �سابقة  لعمري  وهي 
�لمعمورة  بقاع  �ستى  �لنبالء من  �لف�سالء، و�لم�سايخ  �الأ�ساتذة  �لمباركة من  �لنخبة 

�إلى و�سائل تو��سل علمي..

مع �إخال�ص نادر، وتعاون مثمر.. ومق�سد �أح�سبه �سالحًا..

و�هلل �أ�ساأل في هذه �لليلة �لمباركة �أن يعظم للجميع �الأجر، و�أن يجعل ذلك في 
�سحائف �الأعمال يوم ال ينفع مال وال بنون �إال من �أتى �هلل بقلب �سليم..

وكتب

في اأول ليلة من ليالي رم�ضان المبارك.

د. عبد ال�ضميع الأني�س







»حوادث الدهور« البن تغري بردي

نسخة نفيسة

• الرحمن، 	 اأبو اخلري حممد بن عبد  الدين  ال�ضخاوي �ضم�س  الإمام  النا�ضخ: 
نقاًل عن ن�ضخة بخط املوؤلف.

• مكتبة برلني.	

• عدد الأوراق: ١٥٨ ورقة.	

• على الن�ضخة اآثار املقابلة وال�ضبط، وقد ا�ضتعمل ال�ضخاوي فيها قلماً كبرَي 	
احلرف لتمييز العناوين، وفيها حوا�ٍس قليلة له.

• مل يعتمد حمقق الكتاب هذه الن�ضخة، لعدم ح�ضوله عليها.	

• ال�ضخاوي 	 ون�ضخة  فقط،   ٨٦٠ �ضنة  ح��وادث  اإىل  منه  حقق  اأنه  عن  ف�ضاًل 
تنتهي اأثناء حوادث �ضنة ٨٧٤ه�، وهي ال�ضنة التي تويف فيها املوؤلف - ♫ -، 

فال�ضقط يف اآخرها ي�ضري.

• ول اأدري اإن كان للكتاب ن�ضرة اأخرى مكتملة.	

د. حممد بن عبد اهلل الرسيع.


