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�إن الحمد هلل ،نحمده ون�س��تعينه ون�س��تغفره ونعوذ بال ّله من �ش��رور �أنف�سنا ومن
�سيئات �أعمالنا.
م��ن يه��ده ال َّله فال م�ضل له ،ومن ي�ضل��ل فال هادي له ،و�أ�شه��د �أن ال �إله �إال ال َّله
محمدا عبد ه ور�سوله.
وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن
ً
}ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{ [�آل عمران.]102 :
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ{ [الن�ساء.]1 :
}ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{ [الأحزاب.]71-70 :
�أما بعد..
فف��ي مثل هذا ال�شهر (رجب) من العام الما�ضي؛ �ص��در العدد الأول من الن�شرة
ال�شهرية لمجموعة المخطوطات الإ�سالمية ،وهي – في الأ�صل  -مجموعة علمية
عل��ى تطبيق (وات�س��اب) ،تعنى بالمخطوط��ات الإ�سالمية على وج��ه الخ�صو�ص،
وبالت��راث الإ�سالم��ي عموم��ا .و�ضم��ت المجموعة نخبة م��ن المعتني��ن بالتراث
والمخطوطات :م�ؤلفين ،وباحثين ،ومحققين ،وخبراء.
وقد �أ�س�س��ت المجموعة بتاريخ ( )2014/2/25على ي��د �أخينا ال�شيخ الكريم
خادم الباحثين (�أبي عمر عادل بن عبدالرحيم العو�ضي)  -وفقه اهلل ،وزاده من ف�ضله
 .وبع��د مرور �سنة تقريبا تم �إن�شاء مدونة للمجموع��ة ،ورافق ذلك �إن�شاء ح�سابلها في (تويتر) و (في�سبوك) ،وبريد �إلكتروني للتوا�صل ،وقبل ذلك مجموعة بريدية
خا�ص��ة ب�أع�ضاء المجموع��ة ،ثم تم تعميمها للراغبين باال�شت��راك بها .وكان لأخينا
ال�شيخ �أبي �أحمد �ضياء الدين جعرير يد بي�ضاء في ذلك ،و�سنة ح�سنة.
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وقبل �سنة من اليوم تم اقتراح �إ�صدار ن�شرة �شهرية ت�ضم بين دفتيها خال�صة منتقاة
لم�ش��اركات الأع�ضاء من مقاالت ،وفوائد ،و�أخب��ار عالم المخطوطات والتراث،
وكان��ت م�ش��اركات الأع�ضاء تن�شر �أوال ف��ي مدونة المجموعة ،ث��م يتم ن�شرها في
الن�شرة ال�شهرية مع �إ�ضافة فوائد الأع�ضاء الأخرى.
وكان الق�ص��د م��ن الن�ش��رة
ال�شهري��ة حف��ظ م�ش��اركات
الأع�ضاء ،ومقاالتهم ،وفوائدهم،
ث��م تعميم الإفادة به��ا في و�سائل
التوا�صل والمجموعات العلمية.
ول��م تك��ن الن�ش��رة ال�شهري��ة
لت�ستم��ر �أو ت�صل �إلى ال�صورة التي
هي عليه��ا اليوم ل��وال توفيق اهلل،
ثم دعم الأع�ض��اء لها بالمقاالت،
والم�ش��اركات ،والفوائد ،ولوال
جهود القائمين عليها ،المحت�سبين
في ذلك؛ فجزى اهلل الجميع خير
الجزاء.
ونح��ن �إذ ن�شك��ر المولى �سبحان��ه على توفيق��ه؛ لنرجو من �أع�ض��اء المجموعة
اال�ستمرار ب�إرفاد الن�شرة ال�شهرية بالمقاالت والموا�ضيع والأبحاث؛ رجاء �أن ت�ستمر
في �أداء ما قامت لأجله ،و�أن ينتفع بها الباحثون ،والمعتنون بالتراث.
التحرير
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�ضبط قول النبي  -ﷺ :-

«وين�صع طيبها» ،و�شرح معناه
د .عبد ال�سميع الأني�س
فجاء من
�سالم،
بي  -ﷺ َ -فبا َي َع ُه على الإِ ِ
َ
عن جاب ٍِر ¶َ :
جاء �أعراب ٌِّي ال َّن َّ
كالكي ِر تَ ْن ِفي َخبَثَها،
الغد
«الم ِدينَ ُة ِ
محموم ًا ،فقال� :أَ ِق ْل ِنيَ .ف َ�أ َبىَ ،ث َ
ِ
الث ِمرارٍ  ،فقالَ :
ُ
طيبُها».
َويَ ْن َ�ص ُع ْ

رواه مالك في الموط�أ ( ،)٦٦٠والبخاري في عدة موا�ضع من �صحيحه� ،أولها،

برقم ( ،)١٨٨٣واللفظ له ،وم�سلم ( ،)١٣٨٣وغيرهم.
�أوالً� :ضبط القول:

(و َي ْن َ�ص ُع طيبها) في (ن�سخة النويري) المخطوطة ،وهي فرع
وقد ُ�ضبطت جملة َ

عن (اليونينية) ،ب�ضبطين ال ثالث لهما ،وهما:

 -١بك�سر الطاء ،و�سكون الياء ،و�ضم الباء على الفاعلية ،وتقر�أ هكذا( :و َين�صع

ِط ْي ُبها) ،وهو المثبت في المتن .وكتب فوقها :معا.
وهذه الرواية توافق رواية الموط�أ.

� -٢ضبطت بك�سر الطاء ،و�سكون الياء ،وفتح الباء على المفعولية ،وتقر�أ هكذا:

والح ُّمويِي،
«و َت ْن َ�ص ُع ِط ْي َبها» ،وقد �أثبت ذلك في الحا�شية ،ورمز �إلى �أبي ذرَ ،
والم�ستملي.
ويبدو لي� :أن ال�ضبط الأول ،وهو:
و َين�صع ِط ُيبها المثبت في الأ�صل ،هو للك�شميهني ،ويدل على ذلك �أن الحافظ

ابن حجر ن�سبه له في فتح الباري ،فقال :وفي رواية الك�شميهني بالتحتانية �أوله،

ورفع طيبها على الفاعلية.
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بينما ن�سب الق�سطالني في �إر�شاد ال�ساري ل�شرح �صحيح البخاري ()265 /10

للك�شميهني �أنه �ضبطها بالفتح على المفعولية ،فقال:

ولأبي ذر عن الك�شميهني« :وتَن�صع بالفوقية بدل التحتية ِط ْي َبها بك�سر الطاء

وت�سكين التحتية من�صوب على المفعولية».

وقد راجعت هذا المو�ضع من ن�سخة النويري ،فر�أيت قد �أثبت في المتن( :ين�صع

طيبها).
ُ

وكتب في الحا�شية :وتن�صع ،بالتاء ،ورمز لأبي ذر ،والك�شميهني.

فيبدو لي� :أنها رواية ثانية عنه .وبذلك يتفق مع بقية الرواة الذين تقدم ذكرهم.
� -٣ضبطت هذه الجملة في الطبعة ال�سلطانية من �صحيح البخاري ،بثالثة �أنواع

من ال�ضبط:

والح ُّمويِي،
الأول� :أثبت في الحا�شية( :و َت ْن َ�ص ُع ِط ْي َبها) ،ورمز �إلى �أبي ذر،
َ
والم�ستملي .وهذا ال�ضبط يوافق حا�شية ن�سخة النويري.
الثاني والثالث� :ضبطت في المتن �ضبط ًا مزدوج ًا( ،و َي ْن َ�صع ِ َط ِّْي ُب َها) ،وكتب فوقها:

معا .وتقر�أ هكذا:

( -١و َي ْن َ�صع ِط ُيبها) ،وهذا ال�ضبط يوافق ن�سخة النويري �أي�ض ًا.

( -٢و َي ْن َ�صع َط ِّي ُبها) ،ويبدو لي �أنَّ القائمين على طباعة هذه الن�سخة تابعوا
الق�سطالني في هذا ال�ضبط الثاني ،فقد جاء في �إر�شاد ال�ساري:
(و َي ْن َ�صع َط ِّي ُبها) ،بفتح الطاء ،وت�شديد التحتية ،وبالرفع فاعل ين�صع ،وهو بفتح

التحتية ،و�سكون النون ،وفتح ال�صاد المهملة� ،آخره عين مهملة من الن�صوع وهو
الخلو�ص.

وتن�صع :بالمثناة الفوقية� ،أي :المدينة،
ولأبي ذر عن الحموي والم�ستملي:
ُ
ِط ْي َبها؛ بك�سر الطاء ،و�سكون التحتية من�صوب على المفعولية كذا في اليونينية».
14

قلت :وهذه الرواية الثانية من ال�ضبط وهي( :و َي ْن َ�صع َط ِّي ُبها) ،اعتمدت في الطبعة

التركية من �صحيح م�سلم.

رجحها عدد من الأئمة ،منهم:
وقد َّ

� -١أبو عبد ال ّله الأبي ،وقال" :هي ال�صحيحة ،وهي �أقوم معنى ،و�أي منا�سبة بين

الكير والطيب!".

 -٢والتورب�شتي في «المي�سر في �شرح م�صابيح ال�سنة» ( ،)651/2وقال:

"واختلفوا في قوله( :ين�صع طيبها) اختالف ًا كثيراً..

وقد ذكر الحافظ �أبو مو�سى ،عن �صاحب (المجمع)� :أن �صوابه( :ين�صع) ،من

(ط ُيبها) بك�سر الطاء و�ضم الباء� ،أي :يظهر طيبها� ،أو ( ُين�صع) ب�ضم حرف
الثالثي ،و ِ
اال�ستقبالِ ،ط َيبها وفتح الباء ،والطاء مك�سورة �أي�ض ًا.

قلت :وك�سر الطاء غير �سديد؛ لأنَّ فتح الطاء وت�شديد الياء ،هي الرواية ال�صحيحة
فيه."..
 -٣ونقل كالمه الإمام الطيبي في �شرح الم�شكاة ،الم�سمى« :الكا�شف عن

مقرا له ،وقد قال:
حقائق ال�سنن» (ًّ ،)2060/6

(ط ُيبها) ،بك�سر الطاء و�ضم الباء .ويروى بفتح الطاء ،وك�سر الياء
"ويروىِ :
الم�شددة ،وهي الرواية ال�صحيحة ،وهو �أقوم معنى؛ لأنه ذكر في مقابلة الخبيث،
و�أية منا�سبة بين الكير والطيب!".

 -٤وابن الملك في «�شرح الم�صابيح» ( )371/3وقال:

"(طيبها) ،بت�شديد الياء؛ �أي� :صلحاءها من الذنوب والأخالق المذمومة؛ يعني:

ال�صالح.
�صلحا�ؤها يكونون على غاية من َّ

 -٥وابن حجر في فتح الباري ( ،)97/4وقال" :قوله :و َت ْن�صع بفتح �أوله،
و�سكون النون ،وبالمهملتين من الن�صوع ،وهو :الخلو�ص ،والمعنى� :أنها �إذا نفت
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الخبث تميز الطيب وا�ستقر فيها.
و�أما قوله( :طيبها)؛ ف�ضبطه الأكثر بالن�صب على المفعولية.
وفي رواية الك�شميهني ،بالتحتانية �أوله ،ورفع طيبها على الفاعلية ،وطيبها

للجميع بالت�شديد.

و�ضبطه القزاز بك�سر �أوله ،والتخفيف ثم ا�ست�شكله فقال :لم �أر للن�صوع في
الطيب ذكراً ،و�إنما الكالم يت�ضوع بال�ضاد المعجمة."..
ثانياً� :شرح معناه:
ي�شبه ر�سول ال ّله  -ﷺ  -المدينة وما ي�صيب �ساكنها
في هذا الحديث ال�شريف َّ

من الجهد والبالء بالكير وما يوقد عليه في النار ،فيميز به الخبيث من الطيب،

فيذهب الخبيث ويبقى الطيب فيه �أزكى ما كان و�أخل�ص ،وكذلك المدينة تنفي
�شرارها بالحمى والو�صب والجوع ،وتطهر خيارهم وتزكيهم».

وهذا المعنى ي�ستفاد من الحديث بناء على �ضبط قوله  -ﷺ ( :-و َي ْن َ�صع َط ِّي ُبها)،

بالت�شديد .وهو ما ذهب �إليه عدد من �شراح الحديث.

وللحديث روايتان في �أ�شهر روايات �صحيح البخاري ،الأولى( :و َين�صع ِط ُيبها)،
�صع ِط َيبها) ،ولهما من التوجيه البياني وجه وجيه ،وقد ر�أيت ن�ص ًا
والثانية( :و َت ْن ُ

رائع ًا للجاحظ في ر�سائله (�ص )١١٢:وهو �أحد �أئمة البيان ،يعلق فيه على هذه
الرواية بقوله" :ذكر المدينة:

و�أمر المدينة عجب ،وفي تربها وترابها وهوائها ،دليل و�شاهد وبرهان على

طيبها» لأنَّ من دخلها �أو
قول النبي  -ﷺ �« :-إنها طيبة ،تنفي خبثها،
ُ
وتن�صع َ
�أقام فيها ،كائن ًا من كان من النا�س ،ف�إنه يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة ،لي�س
لها ا�سم في الأراييح ،وبذلك ال�سبب طاب طيبها .والمعجونات من الطيب فيها،

وكذلك العود وجميع البخور ،ي�ضاعف طيبها في تلك البلدة على كل بلد ا�ستعمل
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ذلك الطيب بعينه فيها".
ثم �أ�ضاف قائ ً
ال:
"وطيبة التي ي�سمونها المدينة ،هذا الطيب خلقة فيها ،وجوهرية منها ،وموجود
في جميع �أحوالها.
و�إنَّ الطيب والمعجونات لتحمل �إليها فتزداد فيها طيب ًا."..
ي�صرح بالقائل
ثم ر�أيت ابن حجر قد ذكر هذا المعنى في فتح الباري ،ولم ِّ
( )89/4فقال" :كانوا ي�سمون المدينة يثرب ف�سماها النبي  -ﷺ  -طابة .والطاب
والطيب لغتان بمعنى وا�شتقاقهما من ال�شيء الطيب ،وقيل :لطهارة تربتها ،وقيل:

لطيبها ل�ساكنها ،وقيل :من طيب العي�ش بها ،وقال بع�ض �أهل العلم :وفي طيب
ترابها وهوائها دليل �شاهد على �صحة هذه الت�سمية؛ لأن من �أقام بها يجد من تربتها
وحيطانها رائحة طيبة ال تكاد توجد في غيرها.
وقر�أت بخط �أبي على ال�صدفي في هام�ش ن�سخته من �صحيح البخاري بخطه،
قال الحافظ� :أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يجده من �أقام بها ،ويجد لطيبها
�أقوى رائحة ،ويت�ضاعف طيبها فيها عن غيرها من البالد ،وكذلك العود و�سائر
�أنواع الطيب".
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و�صف ن�سخة الم�سجد الأق�صى من «م�سند الدارمي»

[[[

د .محمد بن عبد ال ّله ال�سريّع
الحمد هلل وحده.
هذا � ٌ
من�سوخ في القرن ال�ساد�س دون �شك،
نفي�س لـ«كتاب الدارمي»،
أ�صل
ٌ
ٌّ
بغدادي ٌ

ومقا َب ٌل ب�أ�صل الم�س ِند ال�شهير �أبي الوقت ال�سجزي ،الذي �سمع الكتاب من الداودي،

عن ابن حمويه ،عن عي�سى بن عمر ال�سمرقندي ،عن الدارمي .وقد نثر النا�سخ في
بالغات مقابلته ب�أ�صل �أبي الوقت.
الن�سخة
ِ
�سماعات �أبي الوقت على الداودي في موا�ضعها التي هي
ونقل النا�سخ� ،أي�ض ًا،
ِ

النا�سخ �إنما
نهايات �أجزا ِء �أ�صل الداودي ،وهي م� َّؤرخ ٌة في �شهور �سنة 465هـ ،غير �أن
َ
ُ

حولها من الأ�صل (�إلى
نقلها مخت�صر ًة عن خط �أبي بكر محمد بن علي الكرجي ،الذي َّ
ن�سخة �أبي الوقت) في غرة ربيع الآخر �سنة 527هـ.

و�أما النا�سخ ،فالإ�شارات �إليه في الن�سخة كما يلي:
موا�ضع من بالغات
النا�سخ �أبا الوقت ال�سجزي بـ«�شيخنا» في عدة
ف
و�ص َ
ُ
َ -1
َ
المقابلة ب�أ�صله ،وقد توفي �أبو الوقت �سنة 553هـ ،فال بد �أن النا�سخ عا�ش في القرن
ال�ساد�س.
نف�سه ،بنف�س خط الن�سخة  -دون �شك ،-في
بالغات
 -2توجد
�سماع للنا�سخ ِ
ُ
ٍ

موا�ضع عديدة ،ومفادها في الجملة ما يلي:

�أ -كان ال�سماع على �أبي الوقت ال�سجزي.

النا�سخ في مو�ضعين على
ترحم عليه
ُ
ب -كان ال�سماع بقراءة «ابن �شافع» ،وقد َّ

النا�سخ �إلى ن�سخته الخا�صة عن �أ�صل �سماعه على
بالغات نقلها
الأقل ،وهذا يو�ضح �أنها
ُ
ٌ
[[[  الجمعة  28جمادى الآخرة 1439هـ.
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ترحم على
ال�شيخ� ،إذ لو كانت
ٍ
بالغات �أ�صيل ًة مكتوب ًة في وقت القراءة وال�سماع َل َما َّ
القارئ.

و�إذا �أُطلق في ذلك الزمن «ابن �شافع» ،فهو الحافظ المتقن �أحمد بن �صالح بن �شافع
الجيلي (ت 565هـ).
ج -كان مع النا�سخ �أَ َخوان اثنان له في جميع مجال�س ال�سماع.
د -كان ال�سماع في جامع الق�صر (ببغداد).
بالغات المجال�س التالية  -مع تواريخها كما وردت فيها:-
هـ -الموجود في الن�سخة
ُ

المجل�س الثاني (بكرة الجمعة  19محرم 53هـ) ،الثالث (بعد �صالة الجمعة  19محرم

53هـ) ،الرابع (الجمعة � 25صفر) ،الخام�س (الجمعة  2ربيع الأول) ،ال�ساد�س (الجمعة
 23ربيع الأول) ،ال�سابع (الجمعة  8ربيع الآخر) ،الثامن (الجمعة  11ربيع الآخر 53هـ).
أخير ال يمكن �أن يكون �صحيح ًا بالنظر �إلى ما قبله ،وهو ي�ؤكد
ويالحظ �أن
َ
التاريخ ال َ

ما �سبق من �أن النا�سخ ينقل هذه القيود نق ً
ت�صحف عليه
ال ،ولي�س يكتبها في وقتها ،حيث َّ

التاريخ الأخير من« :خام�س ع�شر»� ،إلى« :حادي ع�شر».

ومن خالل التواريخ ال�سابقة ،وتقريب ع�صر النا�سخ ،يتبين �أن هذه ال�سماعات كانت
النا�سخ قد
في �سنة 553هـ ال غير ،وهي ال�سنة التي توفي فيها �أبو الوقت ،والظاهر �أن
َ
�أدرك �سماع الكتاب ك ِّله منه ،ف�إن وفاة �أبي الوقت كانت في �أواخر تلك ال�سنة (ليلة 6

ذي القعدة).
بع�ض تواريخ نقله ل�سماعات �أبي الوقت من الداودي ،التي نقلها
حدد
النا�سخ َ
ُ
َّ -3

عن خط الكرجي  -كما �سبق ،-فجاءت كما يلي :ال�ساد�س وال�سابع من �أجزاء الداودي

(ذي الحجة 565هـ) ،الثامن (�سنة 66هـ) ،التا�سع والعا�شر (محرم 66هـ).

أو�ضح �إ�شار ٍة �إلى النا�سخ هي قوله في نقل �سماع �أبي الوقت لل�ساد�س من �أجزاء
ُ � -4

الداودي (لقطة « :)63نقله �أبو بكر محمد بن علي الكرجي من الأ�صل في غرة ربيع
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ابن هبة ال� ّل��ه من خطه ،في ذي
الآخر �سنة �سبع وع�شرين وخم�سمائة .نقله مخت�صراً ُ

الحجة �سنة خم�س و�ستين وخم�سمائة».

وال َّ
نف�سه في قوله« :نقله مخت�صراً» ،لأنه قال في المو�ضع ذا ِته
�شك �أن
َ
النا�سخ يق�صد َ

�سماعات �أخرى« :نقل ُته مخت�صراً».
من نقل
ٍ
في َّت�ضح من مجموع ما �سبق:

� -أن النا�سخ كان ي�سمع الحديث �سنة 553هـ.

آخر �سنة 565هـ ،و� َ
أول
 -وكان يعالج ن�سخته من «الدارمي» ،وينقل �سماعاتها � َ

نف�سها� ،أي� :أنه
قرب كتاب ِته للن�سخة ِ
ال�سنة التي تليها 566هـ .والظاهر �أن ذلك كان َ

كتبها �سنة 565هـ.

جد ا�سمه :هبة ال ّله ،حيث �أطلق على نف�سه« :ابن هبة
 -و�أنه ينت�سب �إلى � ٍأب �أو ٍّ

ال ّله».

النا�سخ هو �أبو
يترجح لي  -وال ّله �أعلم� -أن
َ
وبعد البحث والتنقيب في تلك الطبقةَّ ،

المعالي� ،أحمد بن يحيى بن �أحمد بن عبيدال ّله بن هبة ال ّله البغدادي ،الخازن .ي�ؤيد
ذلك:

ٌ
معروف بالكتابة ون�سخ الدواوين الكبار ،ومن من�سوخاته المذكورة في
� -1أنه

ترجمته :م�سند �أحمد ،وال�صحيحان ،وطبقات ابن �سعد ،وتاريخ بغداد ،و�أغاني
الأ�صفهاني ،وغيرها ،بل قال ال�صفدي« :ولم يزل يكتب �إلى �أن مات».
 -2و�أن له �أخوين معروفين هما� :أبو محمد عبد المنعم  -وهو الأو�سط ،-و�أبو بكر

ن�ص ابن نقطة في ترجمة زيد هذا �أنه �سمع «م�سند الدارمي»
زيد  -وهو الأ�صغر ،-وقد َّ

على �أبي الوقت.

ٌ
و�صحة ال�سماع والعدالة والدين ،وقد روى
معروف بالثقة
و�أبو المعالي المذكور
َّ

مو�ضع �أبا العبا�س ،وهي كني ٌة كناه بها �أي�ض ًا
عنه الحافظ ال�ضياء المقد�سي ،وكناه في
ٍ
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تلميذه ابن ال�صيقل الحراني .وكانت وفاتُه ببغداد في � 14شعبان� ،سنة 603هـ.
من�سوخات للرجل ،لعلها ت�ؤكد �أو تنفي هذا الترجيح ،لكني لم �أوفَّق
وقد بحثت عن
ٍ
في الوقوف على �شي ٍء منها ،رغم �أن َّ
خطه م� ٌ
غير غريب ،فلعل فا�ض ً
ال يفيد بذلك،
ألوف ُ
وله الأجر وال�شكر.

و�سماعات �أخرى بخطوط بع�ض الأعالم� ،أبرزها ٌ
بالغ
بالغات
هذا ،وعلى الن�سخة
ٌ
ٌ

بخط الحافظ �سبط ابن العجمي ،لكنها تحتاج نظراً ودرا�س ًة م�ستقلة ،وكان المق�صو ُد
تقريب النا�سخ وتاريخ الن�سخ.
أعظم بالبحث هنا
َ
ال ُ
وال ّله  -تعالى� -أعلم.
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من تملكات المخطوطات
وال�سالطين
تملكات الملوك
ّ
�ضياء الدين جعرير
�إنّ هذا الباب من �أو�سع �أبواب التملكات و�أنف�سها ،فالملوك بحكم ما �أتيح لهم من

المال والقوة وال ّنفوذ َ�س ُهل عليهم الو�صول �إلى �صعب المنال وما لم يخطر ببال ،فقد
مر التاريخ الإ�سالمي �أنف�س الكتب والمخطوطات،
تم ّلك الملوك وال�سالطين على ّ

والوراقين
الن�ساخين
بل وكانت لهم الخزائن
ّ
ّ
الخا�صة التي يتناف�س المتقنون من ّ
على الظفر بفر�صة الكتابة لها ،فكانت الخزائن العبا�سية ،والخزائن المملوكية،

وخزائن ملوك المغرب ،وغيرهم كثير ،وبين يدينا تملك لملك من ملوك دول ٍة ال
يزال الف�ضول ينتابني حولها ّ
الر�سولية اليمنية ،فقد وقفت
مرة� ،أال وهي ّ
الدولة ّ
كل ّ

المحب
ال�سنوات الأخيرة على بع�ض الإجازات من علماء �أجالء -كابن
ّ
خالل هذه ّ
ّ
الطبري ،والبلقيني رحمهما ال ّله -لبع�ض ملوكها ،وكلما رجعت لقراءة �شيء من

ترجمة الملك الذي �أقف على �شيء متعلق به �إال و�أجد ثناء المترجمين عليه ،ونعته
الدولة كانوا علماء
عد ًة من ملوك هذه ّ
الرعية ،والمميز �أنّ ّ
بالعدل وح�سن ال�سيرة في ّ
و�أدباء وبع�ضهم له ت�آليف �سائرة طبع البع�ض منها.

الدين داود بن المظفر يو�سف
ف�صاحب هذا ال ّتملك هو" :الملك الم�ؤ ّيد هزبر ّ
بن عمر بن علي بن ر�سول" المتوفى �سنة ،721 :ويذكر ابن حجر رحمه ال ّله
في ترجمته �أ ّنه كان " :محب ًا ِفي -كذا -ا ْل ُع ُلوم ،مفنن ًا ِف َيها ،بحث ال َّت ْنبِيهَ ،وحفظ
ُمق َّد َمة ا ْبن باب�شاد ِفي ال َّن ْحو ،وكفاية المتحفظ ِفي ال ُّل َغةَ ،و�سمع من ا ْل ُمحب َّ
الط َب ِر ّي

وغيره"[[[.

وعرف بذلك ،ح ّتى ق�صده ال ّنا�س من
جم ً
اعا للكتب ال ّنفي�سةُ ،
وكان هذا الملك ّ
 الدرر الكامنة.225 /2 :
[[[ ّ
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ّ
كل مكان بال ّنفائ�س؛ طم ًعا ب�أن ي�أخذوا عليها �أكثر ما ي�ستحقون ،قال ابن حجر:
ال َفاق ُ
َ�ضا ِئل ق�صدوه من ْ آ
بكل تحفة وملحةَ ،و َكانَ
" َف َل َّما عرف ال َّنا�س محبته ِفي ا ْلف َ
بخط ياقوت فبذل ِف َيها ِم َئتي
ُي َبالغ ِفي �إن�صافهم َح َّتى �أَنه �أهديت َل ُه ُن ْ�س َخة من الأغاني َ
ِدي َنار م�صرية .ول�شعراء ع�صره ِف ِيه ّ
جل المدائح .وا�شتملت خزا َنة كتبه على مائَة �ألف

مجلد".

الر�سولية بمدينة "تعز" ،قال ابن
ويظهر �أ ّنه كان
م�ستقرا كغيره من ملوك ّ
ً
الدولة ّ
يمة البديعة َو َكانَ ا�ستقراره ِفي المملكة َك َما تقدم
"و�أَ ْن َ�ش�أَ بتعز ا ْلق ُ
حجرَ :
ُ�صور ا ْل َع ِظ َ

حجة �سنة
خم�س ًا َو ْ
ع�شرين �سنةَ ،و َمات ِفي ِذي ا ْل َّ
ِفي �سنة 696هـ ،ودام ِفي المملكة ْ
721هـ".

•مكتبته:
تمع ِع ْنده من نفائ�س ا ْلكتب َما قل اجتماعه ِع ْند كثير
اج َ
ال�سبكيَ :
"و ْ
قال عنه ّ
من ال َّنا�سَ ...،و َكانَ ملك ًا ح�سن ًا مح�سن ًا لرعيتهِ ،ف ِيه َف ِ�ضي َلة َوخير"[[[ ،ومن م�آثره:

(المدر�سة الم�ؤيدية) في تعز[[[.
•تملكه:

"من كتب العبد الفقير �إلى ال ّله تعالى داود بن يو�سف بن عمر بن علي بن ر�سول
عفا ال ّله عنه"[[[.
•التعليق:
م�ضت نماذج في هذه ال�سل�سلة من توا�ضع المتملكين لرب العالمين ،واالعتراف
[[[ طبقات ال�شافعية الكبرى.33 /10 :
[[[  الأعالم.336 /2 :
[[[ �آيا �صوفيا ،3931 :جوتا .1521 Ms. orient. A :ولو ت�أمل المت� ّأمل يرى �أنّ هذا المثال ال ّثاني فيه زيادة:
[علي بن] قبل داود ،و�أعتقد �أنها بحبر مغاير ،فربما انتقل الكتاب البن الملك داود الذي هو علي والذي �صار
الحقا ملك الدولة الر�سولية بعد �أبيه داود فقام ب�إ�ضافة ا�سمه.
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بالبراءة من الحول والقوة �إال �إليه ،و�أن هذه الكتب والمتم َّلكات �إ ّنما هي ودائع
جليا �إ�ضافة �إلى
�سيقت �إلى �أيديهم و�ست�صير �إلى غيرهم ،وفي هذا ال ّتملك نرى هذا ًّ
�صادر من الملك ا ّلذي �أوتي له ما جعل الكثير من
الزيادة في قيمة هذا ال ّتوا�ضع ،فهو
ٌ
ويتجبرون� ،إال �أ ّنه �أكرمه ال ّله تعالى بال ّتوا�ضع  - ♫ -واالفتقار
الملوك يطغون
ّ
هلل �سبحانه.
فرحمة ال ّله على كل ملك �صالح.
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من �أو�آخر مرفوعات المكتبة الوطنية باري�س ن�سختان نفي�ستان
د .محمد بن عبد ال ّله ال�سريع
•الأولى :ن�سخة من «رو�ضة العقالء» ،البن حبان ،اعتمدها د .محمد عاي�ش في
وعدها �إبراز ًة ثانية ،لت�ضمنها �أكثر من  120رواية زائدة.
تحقيقه الأخير للكتابَّ ،
ولم يتحقق الدكتور تاريخ الن�سخ ،وخالف تقدير فهار�س المكتبة في كون
الن�سخة من القرن الثامن الهجري ،فذهب �إلى �أنها من �أواخر القرن ال�ساد�س� ،أو
�أوائل القرن ال�سابع.
قدر� ،إذ يتعرف الناظر في خط النا�سخ على �أنه �أحد الن�ساخ
والأمر بنحو ما َّ
من�سوخات ،منها قطعتان من طبقات
البغاددة المعروفين في القرن ال�ساد�س ،وله
ٌ
�سماعات م�ؤرخة �سنة 598هـ فما
ابن �سعد ،على �إحداهما (ت�ش�ستربتي )3794
ٌ
ون�ص في قطع ٍة �أخرى (كوبريلي  )262على �أنه «فرغ منه في �شهر ربيع الأول،
بعدَّ ،
من �سنة �سبعين وخم�سمائة ،بالجانب الغربي من مدينة ال�سالم».
ولم يتعين لي �شخ�ص النا�سخ من خالل هاتين القطعتين ،فلعل في غيرهما ما
يفيد � -إن وجد.-

•الثانية :ن�سخة من «المعلم بفوائد م�سلم» للمازري ،مكتوبة �سنة 573هـ
محدثها عمر بن عبد المجيد الميان�شي (ت
بمكة الم�شرفة ،وعليها قيد قراء ٍة على ّ
�صحح عليه الميان�شي بخطه (و�أظنه نموذجا
581هـ) ،بحق روايته عن الم�صنفَّ ،
حوا�ش عن ن�سخ ٍة عليها خط الم�صنف ،وعليها كذلك خط ال�شيخ
نادرا له) ،وفيها
ٍ
الزاهد العالم قطب الدين الق�سطالني (ت 686هـ).
ولم تعتمد هذه الن�سخة في المطبوع ،وهي �أقدم ي�سيراً من الأ�صل المعتمد فيه.
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ن�سخة باري�س من كتاب «رو�ضة العقالء».

ن�سخة باري�س من «املعلم».
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قيد القراءة على امليان�شي ،وخطه ،وخط القطب الق�سطالين.
27

ٌ
نقل عن �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  - ♫ -في:
وجوب حمل الكالم عل العادة والعرف واللغة ،وعن منة ال� ّل��ه على الخلق
بالهداية العامة ،وفيه �أن كمال الخلق �إنما يح�صل بالهدي والتعليم.
اعتنى به
عبد ال َّله بن علي ال�سليمان

�صورة الأ�صل املعتمد
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الن�ص المحقق
الحمد هلل..
من كالم �شيخ الإ�سالم ابن تيمية:
مما ينبغي �أن يعرف �أن كالم المتكلم[[[ يجب �أن يحمل على عادته وعرفه ولغته
[[[
من على
التي بها يتبين مراده ويعرف ما عناه بتلك الألفاظ  ،ف�إن ال� ّل��ه �سبحانه َّ

الخلق مطلق ًا بالهداية العامة ،فكيف[[[ بالإن�سان؟ فكيف بالأنبياء والم�ؤمنين؟

�أما الهداية العامة ففي[[[ قوله تعالى} :ﮨ ﮩ ﮪ{ وقال مو�سى وهارون} :ﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ{ و�أول ما �أنزل ال ّله على محمد  -ﷺ } :-ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓ{ ،فافتتح[[[ �أول ال�سورة بعموم ،ثم ذكر خلق الإن�سان ،ثم ذكر بعد الخلق التعليم،

فهو الخالق ،وهو المعلم الهادي ،ف�إن كمال الخلق �إنما يح�صل بالهدي والتعليم.

وذكر الخلق عموم ًا وخ�صو�ص ًا ،والتعليم عموم ًا وخ�صو�ص ًا ،فقال} :ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ{ وهذا مطلق عام ،ثم قال} :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ{ وهذا خا�ص ،ثم ذكر
فبين �أنه الأكرم الذي تف�ضل
�أنه }ﮊ ﮋ ﮌ { عموم ًا ،و�أنه }ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{ َّ
على الخلق بالنعمة التي تو�صلهم �إلى �أف�ضل غاياته التي تنا�سب كونه �أكرم ،وال ّله
�أعلم.

[[[
[[[
[[[
[[[
[[[

في الأ�صل :متكلم.
في الأ�صل :الألفا�ض.
في الأ�صل :وكيف.
تكررت في الأ�صل.
في الأ�صل :فافتح.
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ن�سخة نفي�سة من« :معرفة القراء الكبار» للذهبي ،وبيان
[[[
طبعاته
�إبراهيم بن من�صور الها�شمي الأمير
ن�سخة نفي�سة وجميلة من كتاب« :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�صار»

للحافظ �شم�س الدين الذهبي (ت748هـ) وعليها خطه ،والحديث عن طبعاته:

هذه ال ُن�سخة قرئت على الحافظ الذهبي في عدة مجال�س بح�ضرة �شيخه الإمام �شيخ

القراء �أبو بكر بن يو�سف الحريري المزي (ت٧٢٦هـ) ،وكتب عليها بخطه" :قُرئ

علي هذا الكتاب كله في عدة مجال�س ،وكانت قراءة محررة محبرة متقنة .وكتب:
َّ

محمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي م�ؤلف الكتاب �سامحه ال ّله وعفا عنه".

وفي هذه ال ُن�سخة �ضبط ال�سم الكتاب ب�أنه« :معرفة القراء الكبار على الطبقات

والأع�صار» ،بخالف الم�شهور لدى العلماء �أنه «طبقات القراء» ،وال يالم من �سماه
بهذا اال�سم ،لأن الحافظ الذهبي �سماه بهذا اال�سم في ع�شرات المواطن في كتبه ،ولكن

ن�ص
اال�سم الذي ارت�ضاه لكتابه هو« :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�صار» ،وقد َّ
على ذلك تلميذه ال�صفدي (ت764هـ) ،فقال" :الإمام العالمة �شم�س الدين الذهبي،
من ت�صانيفه« :طبقات القراء» ،و�سماه« :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�صار»،

تناولته منه ،و�أجازني روايته".

وللفائدة :طبع الكتاب عدة طبعات ،الأولى :با�سم «طبقات القراء» ،تحقيق محمد
ال�سيد جاد الحق ،القاهرة1967 ،م ،وفيه ( )721ترجمة .وهي طبعة �سقيمة انتقدها
الدكتور ب�شار عواد ،والدكتور طيار قوالج.
وطبع الكتاب با�سم «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�صار» ،تحقيق:
الدكتور ب�شار عواد و�شعيب الأرنا�ؤوط ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة العالمية ،بيروت،
[[[  5رجب 1439هـ.
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1404هـ1984/م ،وفيه ( )734ترجمة.
ثم طبع الكتاب با�سم «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�صار» ،تحقيق :طيار �آلتي
قوالج ،النا�شر :مركز البحوث الإ�سالمية لوقف الديانة� ،إ�ستانبول1416 ،هـ1995/م،
وفيه ( )1242ترجمة .وتعتبر هذه الطبعة من �أجود الطبعات� ،إذ اعتنى المحقق ب�ضبط
الن�صو�ص وبيان فروقات الن�سخ ،وخدمة الن�ص بتخريج �آثاره وحكاياته.
ثم طبع الكتاب با�سم «طبقات القراء» ،تحقيق :الدكتور �أحمد خان ،النا�شر :مركز
الملك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،الريا�ض1418 ،هـ1997/م ،اعتمد
فيها المحقق على �آخر ن�سخ الكتاب الخطية ،وفيها ( )1269ترجمة.
وقد انتقد هذه الطبعة الدكتور المحقق علي العمران ،فقال" :هذه �أكمل طبعات
الكتاب ،حيث اعتمد المحقق على ن�سخة ابن فهد ،وهي �آخر �إخراج للكتاب ،وفيها
زيادة �أكثر من ( )500ترجمة على الطبعات ال�سابقة� ،إال �أن على هذه الطبعة مالحظات:
 -١كثرة الأخطاء الطباعية ،خا�صة في التراجم الزائدة على طبعة م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 -٢نفيه لوجود م�صادر لترجمة العلم في غير كتاب الذهبي ،بقوله( :لم �أعثر عليه)،

بينما ترجمته موجودة في �أكثر من كتاب ،بل بع�ضها في «غاية النهاية» ،وقد وقع له ذلك
بالتتبع في �أكثر من  60ترجمة.
 -٣ادعى �أن ا�سم الكتاب «طبقات القراء» ،و�صوابه« :معرفة القراء الكبار على

الطبقات والأع�صار» ال ريب في ذلك ،ولي�س هنا مو�ضع ب�سط الأدلة.
 -٤فهار�س الكتاب غير متقنة.

 -٥هناك طبعة للكتاب في تركيا بتحقيق د .طيار قوالج �أتقن من �سابقتها ،وجملة

القول� :أنه ال ُي�ستغنى ب�إحدى الطبعتين عن الأخرى ،ولو �أعيد ن�شر الكتاب على ال ُن�سخ
التي اعتمدها المحققان مجتمعة ،الكتمل ُح�سن الكتاب ،وغدت هذه الطبعة �أجود

طبعاته« .منجد المقرئين ومر�شد الطالبين» (�ص )31حا�شية (.)1
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ن�سخة �أخرى لم تعتمد في طبعات الكتاب
د .محمد بن تركي التركي
وهي من مخطوطات جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية.
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�ض ْيكي ال�سو�سي
الجامع الأزه���ر ف��ي رحلة العالمة
الح َ
ُ
(ت١١٨٩هـ)
�أبو �شذا محمود النحال
�ص على ذلك � -إلى قرب
ال تزال طائفة من �أهل العلم والدين في م�صر  -كما ُن ّ

ال�ساعة..

وقد �شاهدنا ذلك عيان ًا �سنة ثالث وخم�سين ومائة و�ألف ،وقد �ضعف الطالب
والمطلوب للعلم يومئذ ...و�أما جامع الأزهر فم�شحون ا ْل َي ْو َم بالعلماء و�أهل الحق

والدين ،وما زالوا قائمين بوظائف التدري�س والعلم والتحقيق.

ويق�صد هذا الجامع للعلم من اليمن والحرمين ال�شريفين والعراقين وال�شام
والمغرب ،ولي�س في الدنيا بجميعها مثله علم ًا على ما ذاع عند الكافة والخا�صة،
وناهيك بذلك .جامع ي�شتمل على نحو من ثالثين مجل�س ًا في وقت واحد ،كلها في

الفقه .و ِفي م�شايخه من له خم�سة درو�س بين الليل والنهار.

الح�ضيكي على جملة من �شيوخ الأزهر وما يدر�سونه من فنون،
وقد تعرف ُ

وحتى المر�أة دخلت �إلى ميدان التدري�س ،وعرفت مو�ضعها بهذا الجامع .وقد
�شاهد �إحدى الن�ساء جال�سة وهي ملثمة ،ولما �س�أل عنها �أُخب َِر ب�أنها تحفظ الت�سهيل
ومخت�صر خليل ،وحين تفرغ من القراءة تقوم �إلى دارها تقرئ الن�ساء النحو والفقه
والتوحيد وغير ذلك من العلوم.

و َلم تكن هي الوحيدة من �أولئك العالمات ،بل �إن �شيخه عمر الطحالوي المتوفى

�سنة ١١٨١هـ �أخبره ب�أن هناك ثالث ن�ساء على �شاكلتها!

وممن لقيهم بالجامع الأزهر ال�شيخ ح�سن بن غالب الجدوي ن�سبة �إلى ُجدة،

مدينة بقرب مكة ،على البحر ،تر�سو بها �سفن م�صر والغرب و�أهل الهند واليمن
وغيرهم.
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انتقل منها �أبوه �إلى م�صر ،وهو َف ِقيه كبير من فقهاء المالكية ،وكان َذا مال كثير،
حب�سها وجعلها في رواق المغاربة ينتفع بها من احتاج من
وله خزانة من الكتب ّ
مجاوري الأزهر.
وممن الزمهم:
ال�شيخ �أحمد الإ�سكندراني� ،أحد �أعالم المالكية.
وال�شيخ �أحمد العماوي الدمردا�شي� ،أحد �أركان الأزهر ،من �أجالء المالكية.
وال�شيخ عمر الطحالوي ،من المالكية �أي�ض ًا...
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الرد على الغزالي في كتاب «المنخول» ( -مخطوط) -

عبد ال َّله بن علي ال�سليمان

الرد على الغزالي في كتاب «المنخول» ( -مخطوط) .-

ل�شم�س الأئمة �أبي الوجد محمد بن محمد بن عبد ال�ستار الكردري الحنفي

(٦٤٢ - ٥٥٩هـ)[[[.

وهو رد على الغزالي في خاتمة المنخول (في باب بيان �سبب تقديم مذهب

ال�شافعي على �سائر المذاهب).

قال الغزالي« :هذا ما �أردناه من ذكر كتاب الفتوى.
وختمه بباب في بيان �سبب تقديم مذهب ال�شافعي ر�ضي ال َّله عنه على �سائر المذاهب،

ولنا في �إثبات الغر�ض منه  -بعد التنبيه على مقدمتين  -ثالث م�سالك� .»...أ.هـ

 -وورد للكتاب �أكثر من عنوان:

« - ١الحق المبين في دفع �شبهات المبطلين».

« - 2الحق المبين في �إدحا�ض �شبه المبطلين».

« - 3ال�سيف الم�سلول في الرد على �صاحب المنخول».
« - 4الدرة المنيفة في انت�صار الإمام الأعظم �أبي حنيفة.
« - 5الرد واالنت�صار لأبي حنيفة �إمام فقهاء الأم�صار».

« - 6الرد على �أبي حامد الغزالي في المنخول».
 -وبع�ض ن�سخه بال عنوان.

قال الكردري:

[[[ ترجمته في ال�سير (.)١١٢ /٢٣
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«وجعلته على �ستة ف�صول:
الف�صل الأول :في ذكر طعنه وبيان بطالنه.
والف�صل الثاني :في ما يف�ضي �إليه طعنه من الرذائل.
والف�صل الثالث :في دعواه وما يبطلها.
والف�صل الرابع :بطالن م�سالكه الثالثة.
والف�صل الخام�س :في ما يلزم المجتهد وغيره.
والف�صل ال�ساد�س :في بع�ض مناقب الإمام �أبى حنيفة �أ.هـ
ا�ستغر قت المقدمة ورقتين.
والف�صل الأول ١٧ :ورقة.
والف�صل الثاني :ورقتين تقريبا.
والف�صل الثالث� ٣ :أوراق.
والف�صل الرابع� ٦ :أوراق تقريبا.
والف�صل الخام�س� ٥ :أوراق تقريبا.
والف�صل ال�ساد�س� 8 :أوراق.
•ن�سخ الكتاب:
 -ن�سخة مكتبة �شهيد علي با�شا ( ٤٤ ،)٢٧٦٨ورقة.

ن�سخة مكتبة الحرم المكي ( ٥٢ ،)٢٢٦٧ورقة.

ن�سخة �أخرى ،مكتبة الحرم المكي ( ٨٦ ،)٢٢٦٨ورقة.
ن�سخة �أخرى �أي�ضا ،مكتبة الحرم المكي ( ٤٦ ،)٢٢٦٩ورقة.
ن�سخة �أخرى �أي�ضا ،مكتبة الحرم المكي ( ٦٦ ،)٥ /٣٨١٦ورقة.
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ن�سخة مكتبة في�ض ال َّله ( ١٦٥ ،)١٥٣٢( )١٧٣٨ورقة[ .تنبيه :لعله كتاب �آخر
عن مناقب �أبي حنيفة ،فلينظر].
ن�سخة المكتبة الظاهرية ( ٢٧ ،)٦٩٧٧( )٢٦٠٦ورقة.
ن�سخة �أخرى ،المكتبة الظاهرية ( ٤٥ ،)٥٣٨٩( )٢٩٠٧٤ورقة.
ن�سخة �أخرى �أي�ضا ،المكتبة الظاهرية ( ٢٦ ،)٦٩٧٧( )٢٩٠٧٦ورقة.
ن�سخة المكتبة الأزهرية ( ٢٨ ،)٩٢٥١٤ورقة.
هذه بع�ض الن�سخ ،وللكتاب ن�سخ �أخرى غالبها في المكتبات الم�صرية والتركية.
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الورقة الأوىل والأخرية من ن�سخة مكتبة �شهيد علي با�شا
40

41
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خطوط ،و�إجازات ،و�أثبات ،و�سماعات ،وتملكات)٦٣( ..
�شبيب بن محمد العطية
(كتاب« :الترغيب والترهيب» بخط �إمام الجامع الزاهدي الح�سن بن علي

الفيومي (ت٨٧٠/هـ)  ،- ♫ -وهو من �أ�صحاب الخطوط المن�سوبة).

هذا هو الجزء الأول منه ،وهو من محفوظات المكتبة ال�سليمانية ،برقم.)١٩٧( :

ولهذا الكتاب ق�صة طريفة ،وهي �أنني كنت قد بد�أت بجمع الكتب التي ق ُِرئت
على �شيخ الإ�سالم الخطيب الجمالي عبد ال ّله بن محمد ابن جماعة ،- ♫ -

وفي تلك الأثناء ح�صلت على الجزء الأخير من كتاب «الترغيب والترهيب» بخط

�صاحبنا الفيومي �إمام الجامع الزاهدي ،وهو في مجلد �ضخم ،و�إذا في �آخره قيد
�سماع بخط �إ�سماعيل ابن جماعة حفيد الجمال المذكور ،وبقراءته على جده في

عدة مجال�س بح�ضور �أبي ال�صفا ابن �أبي الوفا� ،صاحب الن�سخة ،وابنه عالء الدين
ّ

علي ،وكان �آخره في ليلة الجمعة ثاني �شهر ربيع الأول من �سنة (٨٥٦هـ)؛ ففرحت

بال�سماع �أكثر من فرحي بالكتاب!

وبعد مدة وقفت على الجزء الأول منه في المكتبة ال�سليمانية ،وعليه ا�سم �صاحبه
�إبراهيم ابن �أبي الوفا ،وما زلت �أبحث عن باقي الأجزاء ،ي�سر ال ّله الوقوف عليها،
والحمد هلل رب العالمين.

والفيومي هذا �صاحب خط من�سوب ،وقد �أتقن كتاب «الترغيب والترهيب»،

وكتب منه عدة ن�سخ.

قال ال�سخاوي" :ممن اعتنى بالترغيب للمنذري و�أتقنه مع النواجي وغيره.
وكذا قر�أ فيه وفي غيره على �شيخنا ابن خ�ضر وال�شهاب المحلي خطيب جامع

ابن ميالة ،والبرهان الكركي ،بل �سمع فيه على �شيخنا �أو قر�أ؛ وكتب منـــه عــدة
ن�سخ بخطـه المن�ســوب الذي جوده ظن ًا على الب�سراطي المق�سي ،بل قر�أه على
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العامة بالجامع الم�شار �إليه ،يعني الزاهد ،وزاد اعتنا�ؤه به حتى ح�صل فوائـد في
�شرح كثير من �أحاديثه ،التقطها في طول عمره من ُب ُطون الكتب ،م�شتملة على
الجيد وغيره ،مع التكرير والتبتير؛ لعدم ت�أهله".

وقد �أنهى كتابة هذه الن�سخة  -كما في الجزء الأخير  -في تا�سع �شهر ال ّله المحرم

�سنة (٨٥٢هـ).

ولد بدر الدين الح�سن بن علي بن َ�سلمى[[[ الفيومي القاهري ال�شافعي� ،إمام
جامع الزاهد بالمق�سم� ،سنة (٨٠٤هـ) ،تقريب ًا.
وحفظ في �صغره مع القر�آن العمدة والتنبيه في الفقه ،وعر�ضهما في �سنة �سبع

ع�شرة على جماعة منهم :الولي العراقي ،والحافظ ابن حجر الع�سقالني ،و�أجاز له

في �آخرين ممن لم يجز كالبيجوري والبرماوي والباللي وابن النقا�ش والبو�صيري،
قاله ال�سخاوي.

وقال" :وكان �أحد ال�صوفية ب�سعيد ال�سعداء ،مديم ًا �إقراء الأطفال بجانب محل
�إمامته ...ونعم الرجل كان �صالح ًا و�سالمة فطرة".
وقد ذكرنا عنايته بكتاب «الترغيب والترهيب» ،وذكر ال�سخاوي �أن له �شرح ًا

عليه ،وهو موجود بعنوان« :فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب» ،في
المتحف البريطاني ،ومنه م�صورة في مركز الملك في�صل ،برقم( :ب-5669
.)5675

قال ال�سخاوي" :وزاد اعتنا�ؤه به (يعني «الترغيب والترهيب») حتى ح�صل
فوائد في �شرح كثير من �أحاديثه ،التقطها في طول عمره من ُب ُطون الكتب م�شتملة
[[[ هكذا بخطه في �آخر الجزء الأخير من كتاب «الترغيب والترهيب» ،وفي المطبوع من كتاب «ال�ضوء الالمع» ،في
ترجمته� :سليمان ،ثم رجعت للمخطوط المحفوظ في الظاهرية ،وهو بخط تلميذ ال�سخاوي الحافظ عبدالعزيز
"�سلمى" ،هكذا
ابن فهد ↓ ،فوجدته كالمطبوع ،وهو خط�أ ،وال�صواب ما �أثبته �صاحب الترجمة بخطه َ
"�سليمان" هكذا ،فبان الفرق بينهما.
وفي نف�س المجلد كتب بخطه ُ
ومن �أراد �أن يحقق �شرحه على "الترغيب" ،فلينتبه لهذا ،وال ّله الموفق.
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على الجيد وغيره مع التكرير والتبتير؛ لعدم ت�أهله .و�ضم ذلك لتراجم جماعة من
رواته ونحوهم ،وربما ا�ستمد في ذلك مني ،ورام قراءة ما كتبه علي ،وهو �شيء

كثير يكون نحو مجلدين ف�أكثر فما اتفق ،وتردد ب�أخرة لل�شم�س ابن قا�سم ،فكان ما
ا�ستفاده مما �أ�شير �إليه �أكثر مما �أفاده".

وجامع الزاهد بالمق�سم ،يقع خارج القاهرة ،قال المقريزي في «الخطط»:
"كان مو�ضعه كوم تراب ،فنقله ال�شيخ المعتقد �أحمد بن �سليمان المعروف

بالزاهد ،و�أن�ش�أ مو�ضعه هذا الجامع ،فكمل في �شهر رم�ضان �سنة ثمان ع�شرة
وثمان مائة ،وهدم ب�سببه عدة م�ساجد قد خرب ما حولها ،و ُبني ب�أنقا�ضها هذا

الجامع".

توفي الفيومي � - ♫ -سنة (٨٧٠هـ).

و�أما �صاحب الن�سخة ،فهو �إبراهيم بن علي بن �إبراهيم بن يو�سف بن عبد الرحيم بن

علي� ،أبو ال�صفا ابن �أبي الوفا بن �أبي الف�ضل الح�سيني العراقي المقد�سي ال�شافعي.

ولد �سنة (٨١٠هـ) بالعراق ،وحفظ بها القر�آن عند �أبيه ،وانتقل وهو ابن ثمان

�صحبة �أبويه �إلى ديار بكر العليا ،وطلب العلم ورحل ،و�ألف ت�آليف كثيرة ،وله ديوان.
وهو من كبار ال�صوفية ،وقد اجتمع به ال�سخاوي ،وذكره في الف�صل ال�ساد�س من

كتابه «القول المنبي عن ترجمة ابن عربي» ،وهو الف�صل الذي جمع فيه �أ�سماء من
ُرمي بمعتقد ابن عربي� ،أو كتب �شيئ ًا من ت�صانيفه� ،أو �أحبه والزم الأخذ عنه� ،أو كان

محب ًا في بع�ضهم ولو لم يكن موافق ًا لغر�ضهم ،فقال (�ص:)١٤٩

"�أبو ال�صفا :هو �إبراهيم بن علي ،من ر�ؤو�سهم ،و�إن حكيت عنه �شيئ ًا في

الملب�سين".
الكتاب فهو من ّ

وقال في «ال�ضوء الالمع»:
�شدة حر�صي على لقاء الغرباء والوافدين
"وما ان�شرح الخاطر لالجتماع به مع ّ
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واختبار �أحوالهم� ،إلى �أن حركني الأبنا�سي الم�شار �إليه بما �أطراه به؛ فر�أيته مت�صنع ًا
منمقة ،فيها من التناق�ض ما يحقق �أن �أكثر
متردداً في �أكثر كالمهَ ،ذا ترهات و�ألفاظ ّ
ما اختلقه ال يروج �أمره �إال على �ضعفاء العقول ،وال يثبت �شيئ ًا من كلماته �إال من
ال يدري ما يقال له وال يتدبر ما يقول ،مع ا�ستعداد في الجملة وم�شاركة في بع�ض
الف�ضائل ،و�شيبته بي�ضاء نقية ،ولو �أطعت قلمي في �إثبات كل ما �سمعته عنه ل�ضاقت
الأنفا�س ،ومنه �أن القاياتي والونائي �س�أاله عن كالم ابن عربي ،ف�أجابهما ب�أنه ي�ضر
المبتدئ ،وال حاجة للمنتهي �إليه ،وتبرم عندي منه غاية التبرم ،والظاهر من حاله
الكذب في مقاله ،ن�س�أل ال ّله ال�سالمة".
وقال العليمي في «الأن�س الجليل»" :قدم �إلى بيت المقد�س فا�ستوطنه ،وقرره
الملك الظاهر جقمق في المدر�سة الحنبلية بباب الحديد.
و�أقام دهراً طوي ً
ال ،وتزوج ،ورزق الأوالد ،ثم ا�ستوطن دم�شق وبقي يتردد �إلى
بيت المقد�س .وكان �شك ً
ال ح�سن ًا منور ال�شيبة له مروءة وح�سن لقاء لمن يرد عليه".
وله �أبناء علماء ،منهم:
� -١سيف بن �أبي ال�صفا ،قال ال�سخاوي" :وتقدم في الفنون مع الديانة والمحا�سن
بحيث �أنه لم يوافق والده وجماعة بيته في دعوى ال�شرف وال حمل �شظفه ،والثناء
عليه م�ستفي�ض ،ور�أيت له تقريظ ًا لمجموع التقي البدري �أبدعه َخ ّط ًا ونثراً ونظم ًا".
 -٢كمال الدين محمد بن �أبي ال�صفا ،ترجم له ال�سخاوي في «ال�ضوء الالمع»
.٦/٢٦١
 -٣عالء الدين علي ،ح�ضر مع والده �سماع الجزء الأخير من كتاب «الترغيب
والترهيب» على �شيخ الإ�سالم جمال الدين عبد ال ّله ابن جماعة.
توفي �إبراهيم ابن �أبي الوفا  - ♫ -بدم�شق �سنة (٨٨٧هـ).
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محمد ابن َخ ّلكان - ♫ -
تملك الم�ؤ ّرخ� :أحمد بن
ّ
�ضياء الدين جعرير
قال الزركلي - )220/1( :والحوا�شي له :-

"ابن َخ ِّلكان (681-608هـ = 1282-1211م).
[[[
البرمكي الإربلي� ،أبو
�أحمد بن محمد بن �إبراهيم بن �أبي بكر ابن خلكان
ّ

العبا�س :الم�ؤرخ الحجة ،والأديب الماهر� ،صاحب «وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء
الزمان» ط ،وهو �أ�شهر كتب التراجم ومن �أح�سنها �ضبطا و�إحكام ًا[[[.
ولد في �إربل (بالقرب من المو�صل على �شاطئ دجلة ال�شرقي) وانتقل �إلى م�صر

ف�أقام فيها مدة ،وتولى نيابة ق�ضائها .و�سافر �إلى دم�شق ،فواله الملك الظاهر ق�ضاء
ال�شام .وعزل بعد ع�شر �سنين.

فعاد �إلى م�صر ف�أقام �سبع �سنين ،ور ّد �إلى ق�ضاء ال�شام ،ثم عزل عنه بعد مدة .وولي

التدري�س في كثير من مدار�س دم�شق ،وتوفي فيها فدفن في �سفح قا�سيون .يت�صل

ن�سبه بالبرامكة[[[".

محمد بن �إبراهيم بن �أبي بكر بن َخ ّلكان"[[[.
تملكه�" :أحمد بن ّ

التعليق :اكتفى  - ♫ -بكتابة ا�سمه على المخطوط ،وهي جادة �سلكها غيره

من الأعالم في تقييد تملكاتهم ،و�إن كانت �صيغتها ال تدل �صراحة على ال ّتملك،
[[[
[[[
[[[
[[[

في رو�ضات الجنات ( 87 :1ابن خلكان بفتح الخاء وت�شديد الالم المك�سورة� ،أو ب�ضم الخاء وفتح الالم
الم�شددة� ،أو بك�سر الخاء والالم جميعا) .وفي التاج ( 176 :7خلكان ،بك�سر ،فت�شديد الالم المك�سورة)؟
الراوندي ،بقوله( :وقد ذكره ابن خلكان في
 انتقده ابن كثير في البداية والنهاية  113 :11في كالمه على ابن
ّ
الوفيات وقل�س عليه ولم يخرجه � -أو يجرحه؟  -ب�شئ ،وال ك�أن الكلب �أكل له عجينا! ،على عادته في العلماء
وال�شعراء ،فال�شعراء يطيل تراجمهم ،والعلماء يذكر لهم ترجمة ي�سيرة ،والزنادقة يترك ذكر زندقتهم).
وفيات الأعيان ،طبعة الميمنة  420 :2و  421وفوات الوفيات  55 :1والنعيمي  191 :1والنجوم الزاهرة :7
 353وبروكلمان في دائرة المعارف الإ�سالمية .157 :1
مكتبة جوتا.1521 MS. ORIENT. A :
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المق َّيد ،وال َّله تعالى �أعلم.
ولكنها تفهم عند التيقّن من خط ُ
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قم و َو ْت ٌح)
حول الور�شات التكوينية؛ في المخطوط (عُ ٌ
د.نور الدين الحميدي
�آخر ما ُينتهى �إليه في الور�شات �أو الدورات التكوينية ،ف�سح المجال للطلبة
بقراءة نموذج من ن�ص خطي ثم ت�صحيح قراءاتهم له ،بعد �أن تو�ضع في �أيديهم

ال�صنعة وت�ستقر في �أذهانهم ا�صطالحات �أهل الفن ،ويدركون رموز �أهل
�أدوات َّ
الحجب عن �أنواع تقاييد المخطوط تملك ًا وتنق ً
ال
الن�ساخة والوراقة ،وت ُْك َ�شف ُ
و�إفادة وغيرها.

�أما جعل تلكم الطريقة هي المبتد�أ؛ فتغرير بال�سالك وتوعير للم�سلك .وهذا
مثل الفقيه المطا َل ِب بالك�شف عن حال الحديث �صحة و�ضعفا بجمع طرقه وبيان
وجوهه ،ثم ح�صر مخارجه وح ِّز مداراته ،والكالم عن رجاله جرح ًا وتعدي ً
ال  -بعد

�أن ينه�ض ب�أعباء َف ِك ما يعر�ض لها من ائتالف واتفاق وا�شتباه  ،-واالهتداء �إلى
عمى من �أدوائه وعلله ،فذلك خارج عن ُو�سعه� ،شارد عن متع َّلقات نظره.
ُ
الم َّ

وكثير من المنته�ضين لهذه الور�شات تنكبوا ذلكم ال�سبيل الالحب والنهج

الأقوم ،وهم بين رجلين  -ح�سب بادئ الر�أي :-

�أحدهما :لم يحكم هذا الفن �إحكام عالم ب�صير بم�ضايقه وخبير بدقيق ا�صطالحاته،
يتح�صل بمخالطة مخطوطات الحديث والرواية� ،إنما اكتفى منه بقدر
مع ِح ْذ ٍق
َّ

ما يعينه على قراءة ما يتعاناه من المخطوطات تحقيقا وت�صحيحاُ ،بلغة الراكب،
وج للت�أهيل من �أن ي� ِّؤهل غيره.
وم�ؤونة المدلج الم�سافر ،وهو �أَ ْح ُ

والثاني� :أقعد ْت ُه ُك ْلفة التمثيل و ُم�ؤنة الت�صوير ب�إيراد نماذج ت�صرفات ال ُّن�ساخ
والك�شف عن مرا�سم مهيعهم في الن�سخ وال�ضبط محوا و�إزالة وت�صحيحا و�إ�شكاال
وتعليقا وغيرها ،بما ي�سفر عن ق�سم ُم ْقف ٍَل من كتب م�صطلح الحديث وهو الق�سم

الخا�ص بت�صحيح الكتب و�ضبطها ،فمن قر�أ كتاب (الإلماع) للقا�ضي عيا�ض
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ومقدمة ابن ال�صالح وما ُو�ضع عليها �شرحا وتنكيتا و(تذكرة ال�سامع) للبدر ابن
جماعةَ ،ع ِم َي ْت عليه ا�صطالحات هذا الق�سم وت�صرفات �أهله لخلوها من التمثيل،
وكثير مما َّ
نظروا له يتعذر الوقوف عليه في المخطوطات �أو التفطن على �أنه هو هو،
الم ْث َب َتة.
لأن ت�صرفات الن�ساخ ال ت�أتي على َوفق تلكم التعريفات ُ

فعلى قلة ما ح�ضرته من تلكم الور�شات وكثرة من القيته ممن ح�ضرها� ،ألفيتها
و ِت َحة الفائدة ،نزرة المادة ،قليلة النفع ،م�ضطربة المذهب ،ق�صية المق�صد ،و�أعلم
كثيراً ممن الزم مجال�سها ال ي�ستطيع �أن يقيم حرفا من ن�ص خطي ،ولم ت�ؤهله تلكم
التكوينات والور�شات على كثرتها لتحقيق ر�سالة �أو درا�سة مخطوط �أو و�صفه.

وهاتيك التكوينات والور�شات تن�شئها م�ؤ�س�سات ومراكز ب�أموال طائلة وت�ستجلب
لها �أ�ساتذة متخ�ص�صين ،وتُ�صرف فيها �أيام من �أعمارهم ،وبع�ضها يتكرر كل �سنة،
ك�أنها موا�سم اجتماع �أكل و�شرب يتخلله �شيء من الحديث في العلم ،و�إذا نظرت �إلى
الطالب وجدت بينه وبين مفاتيح علم التحقيق ومرا�سمه �سبا�سب ت�ضل فيه القطا...
وعنان الحديث مف�ض للتطويل ،ولكن �أزمه رغم ًا وق�سراً...
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تذييل على مقالي:من لطائف ابن ع�ساكر في روايات الكتب

[[[

�صالح فتحي َه َلل
1439 /7 /5
كتبت ما م�ضى في �ش�أن «رواية عبد الغافر بن �إ�سماعيل عن �أبيه عن
وبعد �أن
ُ

لم�سلم» ،ون�شرتُه في «مقالٍ » لي بعنوان «من لطائف ابن
جده بكتاب (ال�صحيح)
ِّ
ٍ
ع�ساكر في روايات الكتب»؛ كان ِم َّم ْن ر�أى ذلك وطا َل َع ُه �صاحب الف�ضيلة ال�شيخ

م�شكورا
�شبيب بن محمد العطية� ،أدام ال َّله توفيقه لكل خير ورفع َد َر َج َته ،فبا َد َر
ً
بالكتابة �إِ َل َّي ،بفائد ٍة نفي�س ٍة ،ا�ستخرجها لي ِمن كتاب «الأربعين» لعبد الغافر بن
�إ�سماعيل  ،- ♫ -بخط �إ�سماعيل ابن جماعة ،ولما ُيطبع حتى الآن.

وقد َذ َك َر ُه الإمام ابن حجر الع�سقالني ،في كتابه «المعجم المفهر�س» (رقم)925/

فقال« :كتاب (الأربعين) لعبد الغافر بن �إ�سماعيل ابن �أبي الح�سين بن عبد الغافر بن مخرمة
الفار�سي» ،كذا وقع ن�سبه في مطبوع كتاب ابن حجر ،و�صوابه« :عبد الغافر بن �إ�سماعيل
الح َ�س ْين عبد الغافر بن محمد الفار�سي» ،و ُي ْع َلم هذا ِمن ترجمة «عبد الغافر»  .ثم
ابن �أبي ُ
قال ابن حجر�« :أخبرنا الكمال �أحمد بن علي بن عبد الحق� ،إجاز ًة م�شافهةً� ،أنب�أنا الحافظ

حا�ضر في
�سماعه له عليه وهو
�سماعا ،ثم ظهر
�أبو الحجاج المزي� ،إجاز ًة �إنْ لم يكن
ً
ُ
ٌ
عبد ال َّله بن
الرابعة ،و�إجاز ًة� ،أنب�أنا الفخر علي بن �أحمد بن البخاري،
�سماعا عن �أبي ٍ
�سعد ِ
ً
عبد الغافر بن �إ�سماعيل ،به» اهـ.
ال�صفّار� ،أنب�أنا ُ
عمر َّ

وفي الحديث الرابع ِمن «الأربعين» يقول عبد الغافر بن �إ�سماعيل�« :أخبرنا
ال�شيخ الزكي والدي �أبو عبد ال َّله �إ�سماعيل بن عبد الغافر الفار�سي� ،أنا والدي �أبو
الح�سين عبد الغافر  -راوية (�صحيح م�سلم) و(غريب الخطابي) ،»- ♫ -
فذكر حدي ًثا.

[[[ �سبق ن�شره في العدد (�( )8-7ص.)17-9
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وكذلك تكررت في الحديث الثالث ِمن كتاب «الأربعين» رواية عبد الغافر بن

جده.
�إ�سماعيل عن والده �إ�سماعيل ،لكن عن غير ِّ

فهاتان روايتان جديدتان لعبد الغافر بن �إ�سماعيل عن �أبيه �إ�سماعيل� ،إحداهما له

جده.
جده ،والأخرى له عن �أبيه عن �آخر غير ِّ
عن �أبيه عن ِّ
ذكرت رواي ًة ثالث ًة فيما م�ضى.
وكنت قد
ُ
ُ

وبذا يكون ما ر�أي ُته لإ�سماعيل عن �أبيه ثالث روايات ،اثنتان منهما عن �أبيه عن

جده راوية «�صحيح م�سلم».
ِّ

جده.
فهذا وما م�ضى يقطع برواية عبد الغافر بن �إ�سماعيل «�صحيح م�سلم» عن �أبيه عن ِّ

«م�سلم» ِمن هذا الوجه ِمن طريق عبد الغافر بن
ويبقى البحث في عدم ا�شتهار رواية
ٍ

جده.
�إ�سماعيل عن �أبيه عن ِّ

َّ
تفرده بالرواية ل�سنوات ،وكثرة
ولعل ال�سبب في انت�شار الرواية عن
ِّ
الجد هو ُّ
ومن َث َّم لم تكن
ح�ص ْون كثر ًةِ ،
ف�س ِم َعه منه ٌ
خلق كثير ،ال ُي َ
تحديثه بـ «ال�صحيح»َ ،
التفرد برواية الكتاب.
لولده �إ�سماعيل مز ّية عليهم ِمن ُ
حيث ال�شهرة �أو ُّ

و�إذا كان هذا هو الحال في �إ�سماعيل االبن فكيف بالحفيد عبد الغافر؟

دارت عليهم الروايات بحاج ٍة �إلى
وم ْن َث َّم لم يكن �أمثال ابن ع�ساكر وغيره ِم َّمن
ِ
ْ
النزول للرواية عن الحفيد ،ولديهم رواية «ال�صحيح» ب ُع ُل ٍّو.
فهذا ما يظهر لي في ق�ضية �شهرة الرواية وعدمها .وال َّله �أعلم.

حديث له في كتاب «الأربعين»
وللفائدة :فقد روى عبد الغافر بن �إ�سماعيل �أول
ٍ
جده لأُ ِّمه �أبي القا�سم الق�شيري.
عن ِّ

فجزى ال َّله ال�شيخ �شبيب بن محمد العطية ،خير الجزاء ،و�أدام توفيقه لكل خير.

والحمد هلل رب العالمين.
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تعليق:
�شبيب بن محمد العطية
جزاكم ال َّله خيراً �شيخنا الحبيب ونفع ال َّله بكم ،ومتعنا بفوائدكم..

وزيادة فائدة فيما يخ�ص �سماع الحافظ المزي  - ♫ -لهذه الأربعين،
كتب الحافظ �إ�سماعيل ابن جماعة  - ♫ -عند الحديث الواحد والع�شرين:
(فائــدة:

في الأ�صل المنقول منه �إلى هنا �سمع الحافظ المزي على �أبي الغنائم الم�سلم بن
عالن ،وهو �آخر �سماع البرزالي الحافظ على �أبي الح�سن علي بن �أحمد بن البخاري،
وهو �آخر الحديث الخام�س ع�شر).
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بار ُ
كفوري
الم َ
مخطوطات ِجرمانيا (�ألمانيا) التي ذكرها ُ
َ
والوهم
حوذي» َبين الحقيقة
في
ِّ
َ
مقدمة « ُتحفة الأ َ
�أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان
قديما مبعو ًثا من �شيخنا ال�شيخ حماد الأن�صاري ،قاد ًما
مر بي بع�ض الدكاترة ً
َّ

مرورا بالأردن؛ ليتابع
تحديدا،
من المملكة العربية ال�سعودية ،ومن المدينة النبوية
ً
ً
رحلته �إلى �ألمانيا ،باح ًثا عن المخطوطات التي ذكرها العالمة محمد بن عبدالرحمن
المباركفوري في مقدمة «تحفة الأحوذي».

�سيل ال ُّلعاب»،
جرد �شيخنا حماد عناوين المخطوطاتَ ،
وع َ
نون عليها بـ « ُم ِّ
َ
وت�شوقت النفو�س لمعرفة
وت�شوفت الأرواح،
وا�شر�أ َّبت الأعناق،
وت�ش َّنفَت الآذان،
َّ
َّ
َ

م�آل هذه المخطوطات ،ولكن رجع المر�سول والمبعوث  -فيما �أخبرنا بعد  -بـ
(خفَّي ُح َنين)!
ُ

وبقي الخبر َ
وحني ُنه يدور في الر�ؤو�س ،وتُر ِّدده الأل�سنة ،وتتم َّنى
وط ِني ُنه ،و� ُأثرهَ ،

�صحته.
النفو�س َّ

المدر�سات في جامعة برلين لمادة الحديث
وكان ل�صاحب ال�سطور لقاء مع بع�ض
ِّ

وقدمت �أبحاثها النظرية لنيل درجة الأ�ستاذية ،وبقي
النبوي ،وهي �ألمانية الأ�صلَّ ،
ال�شفهي عندهم ،فاتَّ�صل طالب من ُطلاَّ بي يخبرني ب�ش�أنها وحاجتها،
عليها االمتحان َّ

فاب َتهل ُتها فر�صة لل�س�ؤال عن خبر مخطوطات �ألمانيا ،ودار كالم في مجل�س جمعني
و�إياها في مكتبتي � -أ�س�أل ال� َّل��ه �أن ينفع بها في حياتي وبعد مماتي  ،-بت�أريخ
2006/5/27م ،و� َّأكدت لي �أ َّنها منذ الحرب العالمية الثانية في ال�صناديق ،وفيها

كثير من المخطوطات ،وهي اليوم في برلين في مكتبة الدولة.

َرت بمقالة
دعمه،
ِ
�صحته ،حتى ظف ُ
وبقي الخبر يحتاج �إلى ما َي َ
ويك�شف عن َّ

لتلميذ المباركفوري؛ وهو ال�شيخ العالمة محمد تقي الدين الهاللي المغربي -
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�صحة ما �أخبر به المباركفوري ،فر َّد عليه
♫ � ،-إذ
ُ
ظفرت بمن اعتر�ض على َّ

و�صدق قَوله.
ب�صحة خبرهِ ،
الهاللي جاز ًما َّ
همة من وجوه:
و�شهادة الهاللي هذه ُم َّ

الأول� :أنه خبير ب�ألمانيا ،ونال الدكتوراة منها �سنة 1939م� ،إ َّبان الحرب العالمية

الثانية.

تتبع و َب�سطَّ ،
ولعل
الثاني :له اهتمام كبير وخطير في التراث ،وهذا �أمر يحتاج �إلى ُّ

ال َّله  -عز وجل  -يبارك لي في الم�شاركة به الحقًا.

فمن
الثالثِ :دقَّة الهاللي المعهودة ،وحر�صه على ت ِّ
َوخي الحق وال�صوابَ ،

يعرف ذلك منه؛ يعلم �أنه ال يجازف بالقول ،وال يلقي الكالم على عواهنه.

هما على
ي�سر ال َّله  -عز وجل  -لي جمع «مقاالته»؛
ُ
وجدت فيها ر ًّدا ُم ًّ
ولما َّ

أحببت �إتحاف
من تعقَّب خبر المباركفوري في �إخباره عن مخطوطات ِجرمانيا ،ف� ُ
الق َُّراء به.

َرجم الهاللي ل�شيخه المباركفوري في مقالة بعنوان�( :أهل الحديث في الهند)،
ت َ

ُن ِ�شرت في مجلة «�صوت الجامعة» الهندية ،ال�سنة الخام�سة ،العدد الأول� ،شعبان

جر ُغراب):
1393هـ � -سبتمبر 1973م�( ،ص  ،)34 - 13قال فيها تحت عنوان ( َز ُ

لئيما يتطفَّل على ِعلم الحديث؛ َط َعن في �شيخنا الإمام عبد
«ب َلغني �أنَّ ُغرا ًبا ً

�سد ق ََلبهِ ،ل َما �شاهده من �آثار
الح ُ
الرحمن بن عبدالرحيم ب�أكذوبة خ�سي�سة لما َ�ش َوى َ
�شيخنا الباهرة ،وف�ضائله الظاهرة.

اوة ما يجعل �سامعها َي ُم ُّجها ،ويلعن فاعلها!
وهذه الأكذوبة فيها من الجهل وال َغ َب َ

وحا�ص ُلها� :أن ال�شيخ  - ♫ -ذكر في بع�ض ُكتبه �أنَّ في خزانة الكتب
ِ

المحدثين م�سانيد ،وكتب حديث؛ كـ«م�سند بقي بن
العربية في برلين تفا�سير لكبار
ِّ

مخلد» الحافظ ،و«تف�سير عبد بن حميد» و�أمثا ِلها ،وقد �أخبرني �شيخنا ♫ -
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�سافرت من المدينة النبوية �إلى َف َي َّنا،
ولـما
ُ
�سبما �أخبره به �سائح هنديَّ ،
 بذلك َح َُ ُ
الرحلة وما وقع لي فيها من الحوادث ،وكان من
كنت �أملي على كاتبي �أخبار هذه ِّ
�أهم �أغرا�ضي فيها تحقيق هذا الخبر.
�سمي ُتها (من المدينة �إلى َف َي َّنا) بن�صه:
وها �أنذا �أنقل ما في الرحلة التي َّ

يوم الخمي�س  13من جمادى الأولى �سنة 1930هـ بمدينة َف َي َّنا عا�صمة النم�سا:

عندنا في هذا اليوم موعد مع الدكتور �أَمبرو�س مدير ق�سم البحث في مخطوطات
وعلم الحديث؛ ِلأ�س أ� َله عن ُ
الكتب التي َب َلغ �شيخنا �أنها كانت في خزانة
التف�سير ِ

ق�صدت تحقيقها في هذا ال�سفر ،وكان �شيخنا
برلين ،وذلك من الأغرا�ض التي
ُ
و�صفاتَها عن �سائح هندي؛
أ�سماءها ِ
عبدالرحمن المبارك فوري َ - ♫ -نقَل � َ

كثير من النا�س عن
َفهِ َم منه �أنه ر�آها ِب َعينه في خزانة برلين منذ زمن طويل ،وبحث ٌ
ُ
أثرا ،فاختلفوا في �ش�أنها؛ فبع�ضهم َّ
�شك في
هذه الكتب في �ألمانيا فلم يجدوا لها � ً
المخبِر الأول.
ِ�صدق ُ

و�ضعه في الخزانة؛
ولكن التفا�صيل التي َذ َكرها في ِ�صفة كل كتاب ،وتَعيين َم ِ
َيب ُعد معها �أن يكون َخ َب ُره مختلقًا! و�أَ ُّي فائدة له في اختالق هذا الخبر ،والأ�صل في
ِمثل هذه الأخبار �أن تكون �صحيحة؟!
جاجلة ِمن المعا�صرين بذلك �إلى َّ
الطعن في �شيخنا المذكور؛
الد ِ
تذرع بع�ض َّ
وقد َّ

والخرافات والب َِدع؛ ف�أراد �أن ي�شفي
المعادين لل�شرك ُ
لوقاحته و ُبغ�ضه لأهل الحديث ُ

ال�صغار واالحتقار ،و�شيخنا بريء ِمن
الو ِ�ضيعة التي تجلب له َّ
َغيظه بهذه ال ُّتهمة َ
هدة هذا الخبر؛ لأنه لم َي َّد ِع م�شاهدة ُ
الكتب� ،إ َّنما َنقَل الخبر عن َر ُجلَ ،فهِ م ِمن
ُع َ
كالمه �أنه �شاهدها.

الد َّجال؛ فها نحن اليوم بد�أنا ن�سير في طريق معرفة
وقد �أبى ال َّله �إال �أن يف�ضح ذلك َّ
�أ�صل هذا الخبر؛ فقد طا َل ْعنا اليوم بم�ساعدة الدكتور �أمبرو�س :كتاب الدكتور ف�ؤاد
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�س�سكن الذي �أعاد ت�أليف «تاريخ الأدب العربي» لبركلمان ،و�أ�ضاف �إليه ع�شرين

مذكورا فيه ،ونرجو �أن
في المئة من مخطوطات الخزانة التركية؛ فوجدنا �أكثرها
ً

نجد �سائرها في فهار�س �أخرى.

المخبر الأول الهندي لم يكن كاذ ًبا ،ولم ي�شاهد تلك الكتب؛
وظهر لي �أن ُ
أ�سماءها و�صفاتَها ِمن الفهار�س التي ر�آها في البالد الجرمانية ،ولم � َّأطلع
و�إ َّنما َنقَل � َ

ف�صل ،ف�إِنْ ثبت فيه �أنه ا َّدعى ر�ؤيتها فهو كاذب؛ لأنها
الم َّ
على فهر�سته الأ�صلي ُ

متفرقة في الدنيا ،بل بع�ضها في �ألمانيا،
لي�ست في خزانة واحدة ،بل هي في خزانة ِّ

متفرقة في بالد الأتراك ،وبع�ضها في المدينة النبوية ،وبع�ضها
وبع�ضها في موا�ضع ِّ

في حلب ،وبع�ضها في القاهرة.

يد ِع �أنه ر�آها بعينه؛ فهو �صادق.
� َّأما �إذا لم َّ

الد َّجال �إلى �شيخنا  -حا�شاه من ذلك
�سبه ذلك َّ
وبهذا تعلم  -يقي ًنا ُ -بطالن ما َن َ

الح َ�سد؛ ِل َما ر�أى ل�شيخنا
المفتري �أن ُينفِّ�س عما في قَلبه من َ
 -؛ و�إ َّنما �أراد ذلك ُ

الموافقين
ال�صدق ،والمنزلة العالية،
ِّ
من الفَ�ضل ،ول�سان ِّ
وال�صيت الطائر عند ُ
نف�سه ،وكان في ذلك كما قال ال�شاعر:
ُ
والمخالفين؛ فف�ضح َ
كناطحِ ِصخر ٍة يوما لِي ِ
الو ِع ُل».
وهنَها
َف َلم َي ُض َّرها و َأ َ
وهى َقر َنه َ
َ َ ً ُ
انتهى النقل عن الهاللي . - ♫ -

جزم المباركفوري بوجود هذه المخطوطات في �ألمانيا في �آخر الجزء الأول من

(مقدمة) «تحفة الأحوذي» ( )336 - 329في (الف�صل الحادي والأربعون :في

تذكرة كتب الحديث القلمية النادرة وبيان �أمكنة وجودها لي�ستفيد منها من ا�ستطاع
�إليه �سبيلاً ).
وذكر تحته:
�« -1صحيح بن حبان» للحافظ �أبي حاتم محمد بن حبان الب�ستي ،المتوفى �سنة
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�أربع وخم�سين وثالث مئة.
يوجد هذا الكتاب في موا�ضع عديدة ،فن�سخة �صحيحة نفي�سة منه مكتوبة بخط
الحافظ ابن حجر ،في خزانة الكتب الجرمنية ،وقد كتب الحافظ على هام�شها حوا�شي
جدا ،والمجلد الأول منه في خزانة الكتب المحمودية بالمدينة المنورة.
مفيدة نافعة ًّ

�« -2صحيح ابن خزيمة» للحافظ الإمام �أبي بكر محمد بن �إ�سحاق بن خزيمة

الني�سابوري ،المتوفى �سنة �إحدى ع�شرة وثالث مئة.

أي�ضا  -في موا�ضع ،فن�سخة كاملة منه موجودة في الخزانة
يوجد هذا الكتاب ً � -

الجرمنية ،لكن المجلد الأول منها ناق�ص ،والمجلدان الأخيران منها �سالمان عن
أي�ضا  -حوا�شي نافعة.
النق�ص ،وقد كتب الحافظ ابن حجر على هام�شها ً � -

�« -3صحيح �أبي عوانة» للحافظ �أبي عوانة يعقوب بن �إ�سحاق بن �إبراهيم بن

يزيد الإ�سفرايني الني�سابوري الأ�صل ،المتوفى �سنة �ست ع�شرة وثالث مئة.

أي�ضا  -في موا�ضع ،فن�سخة كاملة منه مكتوبة بخط يحيى
ويوجد هذا الكتاب ً � -

بن نعيم الأن�صاري ،موجودة في الخزانة الجرمنية.

ون�سخة �صحيحة منه موجودة في خزانة الكتب للعالمة �أبي الطيب �شم�س الحق

العظيم �آبادي ،م�ص ِّنف «غاية المق�صود وعون المعبود» - ♫ - ،وغفر له،

نقلت من هذه الن�سخة المباركة بع�ض الروايات في ر�سالتي «المقالة الح�سنى
وقد ُ
في ُ�س ِّنية الم�صافحة باليد اليمنى».

« -4ال�صحيح المنتقى» للحافظ �أبي علي �سعيد بن عثمان بن �سعيد بن ال�سكن

البغدادي ،المتوفى �سنة ثالث وخم�سين وثالث مئة.

لم �أقف على وجوده �إال في الخزانة الجرمنية ،فن�سخة منه مكتوبة بخط الحافظ

ال�سيوطي موجودة منها.

�« -5صحيح الإ�سماعيلي» وهو م�ستخرج على «�صحيح البخاري» ،للحافظ الإمام
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�أبي بكر بن �إبراهيم بن �إ�سماعيل الجرجاني ،المتوفى �سنة �إحدى و�سبعين وثالث مئة.

ن�سخة منه مكتوبة بخط الحافظ ابن حجر ،موجودة في الخزانة الجرمنية ،وقد

اخت�صر الحافظ هذا الكتاب ولخ�صه و�سماه «المنتقى».

« -6الم�ستخرج على �صحيح م�سلم» للحافظ �أبي عوانة يعقوب بن �إ�سحاق المذكور.

ن�سخة �صحيحة من هذا الكتاب ،مكتوبة بخط الحافظ ابن حجر ،موجودة في

الخزانة الجرمنية.

« -7الم�ستخرج البن منده» وهو الحافظ �أبو القا�سم عبدالرحمن بن محمد

�إ�سحاق بن منده المتوفى �سنة �سبعين و�أربع مئة.

ن�سخة �صحيحة منه م�صححة من الحافظ ابن حجر ،مكتوبة بخط عمر بن يحيى

الم�صري ،موجودة في الخزانة الجرمنية.

« -8الم�ستخرج» لأبي نعيم �أحمد بن عبدال َّله بن �أحمد الأ�صبهاني ،المتوفى

�سنة ثالثين و�أربع مئة.

ن�سخة من هذا الكتاب مكتوبة بخط �إبراهيم الأفندي ،م�صححة من الحافظ

ال�سيوطي ،موجودة في الخزانة الجرمنية.

« -9م�سند ابن �أبي �أ�سامة» وهو الإمام الحارث بن محمد بن �أبي �أ�سامة� ،أبو

محمد التميمي البغدادي ،المتوفى �سنة اثنتين وثمانين ومئتين ،و«م�سنده» هذا
ُمرتَّب على ال�شيوخ ال على ال�صحابة.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب موجودة في الخزانة الجرمنية.
« -10م�سند ابن �أبي عمرو» وهو الحافظ �أبو عبد ال َّله محمد بن يحيى بن �أبي

عمرو العدني الدراوردي ،المتوفى �سنة ثالث و�أربعين ومئتين.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط المال علي القاري ،موجودة في

الخزانة الجرمنية.
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« -11م�سند �أبي عوانة» وهو الحافظ يعقوب بن �إ�سحاق المذكور.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب ،مكتوبة بخط الحافظ ابن حجر ،موجودة في

الخزانة الجرمنية.

« -12م�سند ابن �أبي �شيبة» وهو الحافظ �أبو بكر عبد ال َّله بن محمد بن �أبي �شيبة،

�إبراهيم بن عثمان الوا�سطي الأ�صل الكوفي ،المتوفى �سنة خم�س وثالثين ومئتين.

وهو كتاب كبير .ن�سخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط الحافظ ال�سيوطي

موجودة في الخزانة الجرمنية.

« -13م�سند �أبي يعلى»[[[ وهو الحافظ �أحمد بن علي بن المثنى المو�صلي

التميمي ،المتوفى �سنة �سبع وثالث مئة.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط الإمام ال�شوكاني ،موجودة في الخزانة
�سمعت
الجرمنية .قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (�ص( )276ج :)2قال ال�سمعاني:
ُ
�إ�سماعيل بن محمد بن الف�ضل الحافظ يقول :قر� ُأت الم�سانيد كـ «م�سند العدني»
و«م�سند ابن منيع» وهي كالأنهار ،و«م�سند �أبي يعلى» كالبحر يكون مجتمع الأنهار.
« -14م�سند بقي بن مخلد القرطبي» ،المتوفى �سنة �ست و�سبعين ومائتين.

ن�سخة من هذا الكتاب موجودة في الخزانة الجرمنية.

قال في «ك�شف الظنون» :م�سند الإمام �أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبي

الحافظ ،المتوفى �سنة اثنين و�سبعين و�سبع مئة .قال ابن حزم :روى فيه عن �ألف
ونيف ،رتَّبه على �أبواب الفقه ،فهو م�س َند وم�ص َّنف لي�س لأحد
وثالث مئة �صحابي ِّ
مثله انتهى.

« -15م�سند البزار» وهو الحافظ �أبو بكر �أحمد بن عمرو بن عبد الخالق
[[[ ال �أدري لعلها من رواية ابن المقرئ التي فيها م�سانيد الخلفاء الرا�شدين الأربعة ،وروى من طريقه :ال�ضياء في
«المختارة» وابن حجر في «المطالب العالية» وغيرهما ،بخالف رواية �أبي عمرو بن حمدان المطبوعة.
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الب�صري ،المتوفى �سنة اثنتين وت�سعين ومئتين.
ن�سخة �صحيحة ح�سنة كاملة من هذا الكتاب ،مكتوبة بخط الحافظ الهيثمي،

موجودة في الخزانة الجرمنية ،وقد كانت هذه الن�سخة عند الحافظ ابن حجر،
و«م�سند البزار» هذا ُمع َّلل.
« -16م�سند الفردو�س» وهو عبارة عن «فردو�س الأخبار» للديلمي ،وهو

الديلمي ،المتوفى �سنة ت�سع
الحافظ �شيرويه بن �شهردار بن �شيرويه بن َف َّن ُ
اخ�سرو َّ

وخم�س مئة.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط الحافظ ال�سيوطي ،موجودة في الخزانة

المخرج
الجرمنية .قال �صاحب «الك�شف»« :فردو�س الأخبار بم�أثور الخطاب»
َّ

على كتاب ال�شهاب في الحديث ،لأبي �شجاع �شيرويه بن �شهردار بن �شيرويه بن

فناخ�سرو الهمداني الديلمي �أوله� :إن �أح�سن ما نطق به الناطقون � ...إلخ ،ذكر فيه

أي�ضا  -ع�شرة
�أنه �أورد فيه ع�شرة �آالف حديث ،وذكر فيه �أنه �أورد الق�ضاعي فيه ً � -
مجردة
�آالف حديث ،وذكر في «الفردو�س» رواتها ،ورتَّبها على حروف المعجم َّ

مخرجه بجانبه ،وعدد رموزه ع�شرون ،واقتفى
عن الأ�سانيد ،وو�ضع عالمات
ِّ
ال�سيوطي �أثره في «جامعه ال�صغير» ،ثم جمع ولده الحافظ �شهردار ،المتوفى �سنة

ترتيبا ح�س ًنا في �أربع
ثمان وخم�سين وخم�س مئة� ،أ�سانيد كتاب «الفردو�س» ورتَّبها ً

مجلدات ،و�سماه «م�سند الفردو�س» .انتهى بلفظه.

« -17الم�سند الكبير» للإمام محمد بن �إ�سماعيل البخاري �صاحب «ال�صحيح».

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط الحافظ ابن تيمية ،موجودة في

الخزانة الجرمنية.

« -18م�سند عبد بن حميد»[[[ بن ن�صر الإمام الحافظ الك�شي ،المتوفى �سنة
إلي �أنه موجود في مكتبة الملك الح�سن الثاني الخا�صة في المغرب.
[[[ غير «المنتخب» المطبوع �أكثر من مرة ،ون ُِم َي � َّ
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ت�سع و�أربعين ومئتين.
ن�سخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط الإمام ال�شوكاني ،موجودة في الخزانة

الجرمنية.

« -19م�سند الخوارزمي» وهو الإمام الحافظ �أبو بكر �أحمد بن محمد بن غالب

الخوارزمي البرقاني ،المتوفى �سنة خم�س وع�شرين و�أربع مئة.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط الإمام يحيى بن نا�صر موجودة في

الخزانة الجرمنية.

« -20م�سند ابن �أبي عا�صم» وهو الحافظ الإمام �أبو بكر �أحمد بن عمرو النبيل

�أبي عا�صم ال�شيباني ،المتوفى �سنة �سبع وثمانين ومئتين.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط الحافظ المنذري ،موجودة في الخزانة

الجرمنية .قال في «ك�شف الظنون» :وهو كبير نحو خم�سين �ألف حديث .انتهى.

« -21م�سند ابن ُج َميع» �أبي الح�سين محمد بن �أحمد بن محمد بن جميع،

المتوفى �سنة اثنتين و�أربع مئة.

ن�سخة من هذا الكتاب مكتوبة بخط الحافظ ابن حجر ،موجودة في الخزانة

الجرمنية ،وقد كتب الحافظ على هام�ش هذه الن�سخة حوا�شي مفيدة.

« -22م�سند ابن راهويه»[[[ وهو الإمام �إ�سحاق بن �إبراهيم بن مخلد� ،أبو يعقوب

الحنظلي ،المعروف بـ (ابن راهويه) ،المروزي ،المتوفى �سنة ثمان وثالثين ومئتين.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط الحافظ ال�سيوطي ،موجودة في

الخزانة الجرمنية ،وللحافظ الذهبي ت�صنيف في نقد رجال هذا الكتاب ،ونقله
ال�سيوطي على هام�ش هذه الن�سخة.

[[[  المطبوع فيه نق�ص ،و�أوفاه ما �صدر عن دار الت�أ�صيل؛ حيث قام الم�شرفون عليه با�ستدراك ما عثروا عليه من
النق�ص في ن�سخه الخطية الموجودة ،فلملموه من الم�صادر.
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« -23م�سند الإمام �أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن ن�صر الرازي» ،المتوفى �سنة خم�س

وثمانين وثالث مئة.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط الإم��ام ال�سيوطي ،موجودة في

الخزانة الجرمنية؛ قال �صاحب «ك�شف الظنون» :وللإمام �أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن
ن�صر الرازي ،المتوفى في حدود �سنة خم�س وثمانين وثالث مئة «م�سند» في ِّنيف
وثالثين جز ًءا ،قاله الخليلي .انتهى.

�« -24سنن �أبي م�سلم الك�شي»[[[ وهو الإمام الحافظ �إبراهيم بن عبدال َّله بن

م�سلم الب�صري ،المتوفى �سنة اثنتين وت�سعين ومئتين.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب موجودة في الخزانة الجرمنية ,وهي مكتوبة بخط

ال�شيخ يحيى �أفندي.

« -25ال�سنن الكبيرة»[[[ للإمام الن�سائي.

ن�سخة كاملة منها مكتوبة بخط الإمام ال�سيوطي ،موجودة في الخزانة الجرمنية.
�« -26سنن �سعيد بن من�صور» وهو الحافظ �سعيد بن من�صور الخر�ساني ،المتوفى

�سنة �سبع وع�شرين ومئتين.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب موجودة في الخزانة الجرمنية ،وهي مكتوبة بخط

الإمام ال�شوكاني.

«-27مب�سوط في الحديث» للإمام البخاري.
وهو مكتوب بخط الحافظ ابن منده ،ن�سخة من هذا الكتاب موجودة في

الخزانة الجرمنية ،قال في «ك�شف الظنون»« :مب�سوط في الحديث» للإمام �أبي
وتوا�صلت معه ،و�أخبرني �أنه باعه لبع�ض
إلي �أن ن�سخة خطية منه في ُملك بع�ض الأفراد في لننغراد – رو�سيا،
ُ
[[[ ُن ِم َي � َّ
التجار في تركيا ،والله �أعلم.
َ
وا�ستدركت ُه طبعة الت�أ�صيل من «تحفة الأ�شراف».
ناق�صا،
[[[ ما زال المطبوع منه ً
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عبدال َّله محمد بن �إ�سماعيل البخاري ،ذكره الخليلي في «الإر�شاد» ،و�أن وهب بن
أي�ضا  ،-و�أنه يرويه
�سليم رواه عنه في «كتاب العلل» ،وذكره �أبو القا�سم ابن منده ً � -
عن محمد بن عبدال َّله بن حمدون ،عن �أبي محمد عبدال َّله بن ال�شرقي عنه .انتهى.
«-28المختارة في الحديث» للإمام الحافظ �ضياء الدين المقد�سي.

ن�سخة كاملة من هذا الكتاب موجودة في الخزانة الجرمنية ،وهي مكتوبة بخط
الحافظ ابن كثير.
هذه بع�ض النفائ�س التي كانت في �ألمانيا ،فهل نحظى بر�ؤيتها قبل االلتحاق
كحل العيون بها ،و ُن َ�س ُّر ب�سماع ذلك الهزيز الجميل ال�سار ب�أنَّ
بالدار الآخرة ،و ُن ِّ
فال ًنا ِمن المحققين يعمل على تحقيق كتاب كذا ،و�آخر يعمل على كذا ،وهكذا؟
هذا ما نرجوه ،ولي�س على ال َّله ببعيد.
ووجل
عجل َ
كتب من ر�أ�س القلم ،على َ
�سلخ رجب 1439هـ
�أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان
عمان  -الأردن
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تقويم (المكتبة البلقينية)
ال�صادرة عن �أروقة للدرا�سات والن�شر �سنة 1436هـ
الحلقة الأولى
حول تحقيق كتاب
«ترجمة الإمام المجتهد �شيخ الإ�سالم �سراج الدين البلقيني»
�أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان
�إن الحمد هلل ،نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ بالله من �شرور �أنف�سنا ومن

�سيئات �أعمالنا ،من يهده الله فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال

محمدا عبد ه ور�سوله� ،أما بعد:
�إله �إال الله وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن
ً

فهذا نقد علمي محرر لما �صدر عن دار �أروقة �سنة 1436هـ تحت عنوان:

(المكتبة البلقينية) ،نتناول مجلداتها الع�شر بالنقد؛ �إذ وقع فيها الكثير من الخط�أ،
مع التحريف والت�صحيف وال�سقط! وذلك على �ضروب و�أنواع و�ألوان!

تفاج� ُأت بات�صالٍ هاتفي من هيئة الكتاب وال�سنة بدولة الكويت الحبيبة ،ب�أن بين

�أيديها ع�شرة مجلدات من تراث البالقنة[[[ ،وهي � -أعني :الهيئة  -هي الجهة التي
رتبت ن�شر تراث البالقنة معها.
كنت قد ُ

وكان قد ُنمي �إلي  -قبل ذلك � -أنَّ مجموعة من الباحثين يعملون على خدمة

تراث �شيخ الإ�سالم �سراج الدين البلقيني وولديه جالل الدين عبد الرحمن وعلم

نورا) ،والمجال ف�سيح يت�سع طبعات من
الدين �صالح،
ُ
وكنت �أقول( :زاد النور ً

كتب هذا الإمام الجهبذ الذي لم يعط  -يا للأ�سف  -حقه من البحث والعناية �إلى
[[[ قبل �أن تظهر للمكتبات ،وهي  -على ما في االت�صال � -أول ن�سخة تظهر للوجود ،فطار بها الم�شرف من بيروت
�إلى الكويت� ،إبان معر�ض الكويت الدولي.
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غاية هذه ال�ساعة!
بثوب زا ٍه ق�شيب ،وبتحقيق
وظهرت (المكتبة البلقينية) بمجلداتها الع�شر،
ٍ
مجموعة من الإخوة الباحثين ،والر�سائل التي فيها هي مدرجة في م�شروعي الكبير
فرغت من بع�ضها قبل �أكثر من خم�سة ع�شرة
وكنت قد
في خدمة تراث البالقنة،
ُ
ُ

وجدت  -وهلل الحمد
قمت به ،بل
ُ
عا ًما من تاريخ ن�شرتهم! ولم �أجد فيها زيادة عما ُ

والمنة  -عندي زيادات كثيرة عما فيها؛ �سواء فيما يخ�ص الق�سم الم�شترك في الن�سخ

المعتمدة في التحقيق� ،أو فيما �أ�ضف ُته من تحقيق لر�سائل لم يقفوا عليها� ،أو من

درا�سات ا�ستقرائية جا َّدة تخ�ص ترجمة ال�سراج عمر وولديه عبد الرحمن و�صالح،
�سي�أتي بيانها الحقًا عند تعريفي بم�شروعي الكبير عن تراث البالقنة ،كل في مح ِّله.
تتفاج أ� �أن على الغالف الداخلي من �أول مجلد فيها ما ر�سمه( :المكتبة البلقينية،

م�شروع علمي يجمع �آثار الأ�سرة البلقينية ،وعلى ر�أ�سها الإمام المجتهد �شيخ
الإ�سالم �سراج الدين عمر بن ر�سالن البلقيني وولداه الإمامان جالل الدين وعلم
الدين ،وتن�شر هذه الآثار محققة مخدومة ب�أقالم ثلة من المحققين الأكفاء.
الم�شرف العام ومن�سق الفريق العلمي د� .إياد �أحمد الغوج).

قولهم( :يجمع �آثار الأ�سرة البلقينية)؛ فالمعلمة المن�شورة في ( )10مجلدات

�سنة 1436هـ عن دار �أروقة لم تجمع ُع�شر مع�شار تراث ال�سراج وولديه ،وما له
ِمن �أ�صول محفوظة.

وال �أكتم القارئ من مفاجئتي ال�شديدة على جر�أتهم وعجلتهم في ن�شر هذا

الق�سم ال بالحلة الزاهية التي ظهرت فيها  -فهذا َح َ�س ٌن  -؛ و�إ َّنما في المادة العلمية

التي ظهرت في بع�ضها على وجه يخالف الأ�صول العلمية في التحقيق ،وبرز هذا

جليا في �أول عملين؛ وهما« :ترجمة �سراج الدين البلقيني» و«ترجمة جالل الدين
ًّ

البلقيني» ،كالهما من �صنيع علم الدين �صالح البلقيني� ،إذ لم يعتمد محقِّقا هذين
َ
جليا بين ما في الأ�صلين
الكتابين �إال على �أ�صل واحد ،ومثل هذا ُيظهر
الفرق ًّ
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المعتمدين في التحقيق وبين ما في المطبوع!
واعترى هذه (المجموعة)  -بالجملة  -خلل منهجي في التعامل مع الن�ص ،وعجلة

�شديدة في الن�شر ،مما ترتب عليه وقوع �أخطاء فادحة في التحقيق ،و�س�أب�سط ذلك

مراعيا عدم اال�ستق�صاء،
فيما يخ�ص كل كتاب على حدة ،فيما ي�سمح به وقتي،
ً

مكتفيا بالتمثيل.
ً

همي في هذه الأوراق بيان الخلل في تحقيق ما ن�شرته دار �أروقة �سنة 1436هـ
ِّ

من مجموعة كتب ل�شيخ الإ�سالم �سراج الدين البلقيني وولديه جالل الدين عبد
الرحمن وعلم الدين �صالح.

أهمها :توزيع هذا التراث بين يدي جماعة
وهذا الخلل له �أ�سباب كثيرة؛ من � ِّ

من الباحثين ،فكانوا فيما بينهم في بع�ض المواطن مت�ضادين ،وفاتهم ب�سبب هذا
التوزيع خير كثير! �سي�أتي الك�شف عن بع�ض جوانبه.

ألم به وب�أحواله وكتبه على وجه
فلم تجد
ً
واحدا من العاملين على خدمة تراثهَّ � ،
فيه تدقيق و�إحاطة ،ولذا ٌّ
فكل كتب ما تي�سر له دون درا�سة وافية فيها ا�ستيعاب

لأحواله وكتبه وتراثه!

الطين ِب َّلة ،والمر�ض ع َّلة� :أن بع�ض المحققين لم يدقق في الأ�صول الخطية
وزاد
َ

للكتاب البتة[[[ ،وعولجت كثير من الإ�شكاالت التي اعتر�ضته بمعزل عن النظر في
جليا في «ترجمة الإمام المجتهد �شيخ الإ�سالم �سراج الدين
الأ�صول ،وظهر هذا ًّ

البلقيني» وبع�ض مجلدات من «التجرد واالهتمام» ،ومما ي�ساعد على الجزم بذلك
�أن بع�ض الكتب لي�س لها �إال �أ�صل خطي واحد ،والبحث مح�صور في هذا الأ�صل.

ومن المعلوم �أن �أ�سهل طريق و�أقربه لتعقب المحقِّق هو وجود �أ�صول خطية

�أدق �أو �أو�ضح �أو �أكمل من الن�سخة التي اعتمدها؛ فهذه طريقة �سهلة ومهمة لتعقب
[[[ �أي :اعتمد على من�سوخة غيره من الأ�صول! واعتمد في تقويم الن�ص على مهارته في اللغة!
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المحقِّق.
�أما �أن تتعقَّبه والأ�صل الذي تراجعه هو الذي اعتمده؛ فهذا يدل على غفلة،
وعدم ُدربة �أو معرفة كافية في التحقيق
ومن الخلل الم�شترك في العمل ك ِّله :عدم درا�سة الأ�صول المعتمدة في التحقيق
والتعريف بها ،بل ح�صل �إثبات م�صورات كنماذج لبع�ض الر�سائل ،وما في التو�صيف
يخالف ما فيها!
أي�ضا  : -االعتماد على ن�سخ خطية وقع طم�س وحذف متعمد من
ومن الخلل ً � -
م�صوراتها ،فلم يعتمدوا على م�صورات م�أخوذة من الأ�صول مبا�شرة.
َّ

أي�ضا  : -العجلة وعدم �إعطاء التحقيق ما ي�ستحق من النظر والتدقيق؛
ومن الخلل ً � -
الم�سودات ،فلم ي�أخذ
ولذا تجد فيه تقريرات �سريعة ،وك�أن بع�ض الذي ن�شر من
َّ
حقه من المقابلة!

ومن الخللَ :فوتهم اعتماد ن�سخ �أخرى ،واكتفا�ؤهم في بع�ض الأعمال على
ن�سخة واحدة ،ويكون فيها نق�ص وت�صحيف وتحريف.
ومن الخلل :عدم اعتماد المنهج العلمي في التحقيق في غالب مجلدات
وبدل ،من دون
فغير َّ
(المجموعة) الع�شر؛ فهناك قلم غريب دخل على الأ�صولَّ ،
�أدنى �إ�شارة �إلى ذلك.
ومن الخلل :التعاليق في الحوا�شي ب�أ�شياء تنبئ عن عدم معرفة بالبالقنة.
ومن الخلل :عدم العناية بما يخدم الكتاب بالنظر في الجهود التي قامت حوله؛
تتمم ما قام به ال�سراج البلقيني �أو ولداه.
من بيان م�ؤاخذات� ،أو قيام جهود ِّ

انعك�ست هذه الأ�سباب  -مجتمعة �أو مفترقة  -على ظهور خلل وخط�أ وغلط
َّ
تعدت �أن تكون عدم �إح�سان لقراءة
في
جدا من (المكتبة البلقينية)َّ ،
محال كثيرة ًّ
كلمة �أو كلمات� ،أو �إثباتها على خالف ما في الأ�صول!
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همي هنا الكالم في الأ�شخا�ص ،وهل هم (�أكفاء) �أم ال؛ فيحكم بهذا
لي�س ِّ
القارئ الموفَّق ،والخبير َّ
من�صبة على ما بين يدي من عمل،
المطلع ،ولكن تعليقاتي
َّ

والفروق التف�صيلية في الق�سم الم�شترك بين م�شروعي وبين ما ن�شر في (المكتبة
البلقينية) ال تُعرف �إال بالنظر فيه :كتا ًبا كتا ًبا ،مع المقارنة بين الن�سخ ،وحينئذ يدرك
المتقدم ذكرها.
القائم بذلك عمق الخلل في بع�ض البنود
ِّ

الخط أ� ال ي�سلم منه �أحد من الب�شر� ،إن وقع فلتة �أو َّ
قل ،مع �سالمة �أ�صول التحقيق،

�أما �أن ي�صل الخلل �إلى �أ�صول التحقيق؛ فهذا الذي ينبغي �أن ُيحذر منه ،وكذلك
�إذا ك ُثرت الأخطاء ،و�أ�صبحت فيها تجاوزاتُ ،
وغ ِّطيت ال�سو�آت بجمال المظهر،
وتنميق العبارات!

معتمدا على
أتعر�ض لنقد (المكتبة البلقينية) بمجلداتها الع�شر :كتا ًبا كتا ًبا،
ً
�س� َّ

مقررا � -إن �شاء الله تعالى  -ال�صواب
المنهج العلمي في النقدً ،
بعيدا عن االعت�سافً ،
ب�إن�صاف ،محاولاً االخت�صار والإيجاز ،مكتفي ًا بالتمثيل ،مو�ضح ًا وجه الخلل في
المتقدمة ،و�س�أحيل في بع�ض الأحايين على عملي؛ �إذ ُن�شرت هذه المجموعة
البنود
ِّ

بمجلداتها الع�شر ،وكانت  -ومجموعة غيرها من تراث البالقنة  -جاهزة عندي
ا�ستفدت منها في مزيد تدقيق ،وح�سن تعليق ،والحمد هلل.
للطباعة ،ولكني
ُ

�سيظهر نقدي لـ (المكتبة البلقينية) على حلقات ،وكل حلقة تخ�ص (عنوا ًنا) من

الكتب التي حوتها.

تقويم ()1
�س�أبد�أ في هذه الحلقة بنقد ما ُر ِ�سم على غالف المجلد الأول منها( :المكتبة

البلقينية  ،)1وتحته« :ترجمة الإمام الفقيه العالمة علم الدين �صالح بن عمر البلقيني.
حققه وعلق عليه الدكتور عمر ح�سن القيام».
«اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ن�سخة خطية
قال المحقق في (�ص :)13
ُ
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فريدة مكتوبة بخط الم�ص ِّنف العلم البلقيني».
ولم َير غيرها! ولعل �سائلاً ي�س�أل� :أال يكفي �أ�صل الم�ص ِّنف؟

ف�أقول :بلى يكفي؛ ولكن �أثبت الم�ؤلف في حوا�شي الكتاب بع�ض الإلحاقات،

فلم تظهر للنا�سخ  -ومرادي به الذي ن�سخ الأ�صل لمحقق الكتاب ،وك�أني به يعلق

على المن�سوخ ،ولم يدقق في الأ�صل �أثناء عملية التحقيق ،وال�شواهد عليه كثيرة،
الفطن �أن ي�ستخرجها دون كبير عناء � -أو (المحقق)؛ وهذه �أمثلة على
ي�ستطيع ِ
ذلك:

بيا�ضا في الأ�صل ،وع َّلق
 -1ما في (�ص� 108س )10ترك بعد الكلمة الثالثة ً

في الحا�شية الثانية« :هنا كالم في الحا�شية غير وا�ضح ،ولعله( :حدثنا الإمام� ...أبو
الح�سن علي بن ...الحداد من لفظه)»!

كذا فيه! و�صوابه( :قال :حدثنا الإمام �إ ِلكيا[[[ �أبو الح�سن علي بن محمد الطبري

ببغداد من لفظه) ،ولـ (�إ ِلكيا) ذكر الحق على �إثر الحديث نف�سه.

 -2ما في (�ص� 109س2و( :)3ل�سبب ما احتوى من الفقهاء الأئمة عن بع�ض)،
وع َّلق في الحا�شية الثالثة على (ما احتوى)« :في الأ�صل كلمة غير وا�ضحة ،ولعلها
ما �أثبتناه».

قلت� ،:صوابها( ::ب�سبب ما اجتمع فيه من الفقهاء الأئمة بع�ضهم عن بع�ض).
���( -3ص� )130أول ال�سطر الثاني( :و�أخبرني بع�ض طلبته ،)...و�أثبت في

الحا�شية الأولى« :في المو�ضع كلمة مطمو�سة ،ولعلها (الحذاق)».
قلت :هي (الحذق).

�( -4ص� 130س( :)7وان كان ...للمنا�سبة) ،و�أثبت في الحا�شية الثالثة« :في
[[[ له ذكر في (�ص )109على �إثر الحديث ،وهو من طبقة �شيوخ �أبي طاهر ال�سلفي ،و(�إ ِلكيا) فار�سية؛ معناها:
العظيم القدر.
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الهام�ش كلمتان غير وا�ضحتين».
قلت :هي ثالثة ،وهي( :نذكره فيما بعد).
�( -5ص� 303س )6في �أوله( :ا�ستفها ًما ف�أ�شبهت معنى الهمزة� ،أو ً
�شرطا...
معناها �أو مو�صولة) ،وفي الحا�شية الأول��ى« :قد � َّ
أخل الت�صوير بكلمة في هذا

يتبين لي وجهها ،ولعلها( :ت�شتبه)».
الموطن ،فلم َّ

قلت� :صواب العبارة( :ا�ستفها ًما نا�سبت معنى الهمزة� ،أو ً
�شرطا نا�سبت معناها

معنى (�إنْ ) �أو مو�صولة) ،ومنه يعرف غير المقروء ،مع ال�سقط والتحريف.

�( -6ص� 419س« :)12 -8عن يحيى بن كثير(!!) عن �أبي �سلمة عن �أبي

هريرة ...بينما النبي  -ﷺ  -بالع�شاء ،قال� :سمع الله لمن حمده ،وقال :اللهم

نج عيا�ش بن �أبي ربيعة.

قال المزي :رواه البخاري في التف�سير عن معاذ بن ف�ضالة عن ه�شام بن [يحيى

بن �أبي كثير] قال :قال �أبو القا�سم [في �أطراف البخاري].»...

و�ضع فوق الفراغ بعد (�أبي هريرة) في الحا�شية الثالثة« :في الأ�صل ب�ضعة كلمات

مطمو�سة لم يتم ا�ستدراكها» ،وك�أن المحقق يخاطب النا�سخ �أو النا�شر!! والفراغ
كلمة هي( :حديث) وو�ضع المحقق فوق ما بين المعقوفتين في �آخر النقل ال�سابق:

«مطمو�سة في الأ�صل ،وهكذا قدرناها» ،وك�أن المحقق لم ينظر في الأ�صول؛
ففيها« :حديث البخاري».

كثيرا
وحتى ي�صبح الكالم في تقدير المحقق مفهوم ًا زاد من كي�سه  -وي�صنع هذا ً

علما �أنه في مطلع الن�ص (يحيى بن كثير)
كما �سي�أتي [ : -يحيى بن �أبي كثير]ً ،
ف�سقط منه كلمة (�أبي).

المحدثين ا�سمه (ه�شام بن يحيى بن �أبي كثير)! و�صوابه :عن
وال يوجد �أحد من
ِّ
ه�شام به ،وال داعي لما بين المعقوفتين ،و�سقط على المحقق« :ي�ص ِّلي» قبل قوله
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«بالع�شاء» ،وال تفهم العبارة �إال بها ،وهي موجودة في الأ�صل بل في الأ�صول!
�( -7ص� 468آخر ال�صفحة)�( :أنه قال في ،)...وفي الحا�شية الثالثة« :في

الأ�صل ب�ضعة �أ�سطر في الحا�شية غير وا�ضحة (مطمو�سة)»! كذا ،وال �أدري! هل

(غير وا�ضحة) بمعنى مطمو�سة عند المحقق؟ هو لم يت�أكد ،والمطلوب التحقق

ممن ن�سخ :الطم�س �أو عدم الو�ضوح! وال�صواب الأمران ،فهناك طم�س ،وهناك

ي�سر الله
عدم و�ضوح وي�سر الله لي الوقوف عليه ،وتراه في تحقيقي لـ «الترجمة»َّ ،

خروجها.

�( -8ص� 471س( :)1بع�شرة �أ�شهر ...تمام ال�شهر) ،وفوق النقاط في الحا�شية

الأولى« :بيا�ض في الأ�صل بمقدار ثالث كلمات».

قلت :بل �أكثر ،وهو( :وذلك ثالث مئة يوم باعتبار).
� -9آخر ما في الترجمة (�ص ،)....( :)560وفي الحا�شية الثانية:

(في الأ�صل ب�ضعة كلمات غير وا�ضحة)!
قلت :هي (وح�سبنا الله ونعم الوكيل)!

فهذه ت�سعة مواطن ا�ستدعت الوقوف على ن�سخ �أُخرى للكتاب ،ليتم حذف

الفراغات! وظهر الكتاب بها ،وكانت العجلة هي �سبب ذلك ،و�إال فللكتاب

�أ�صول خطية عديدة ،نعم؛ ال ت�شمل جميع الكتاب ،ولكنها تخ�ص �أجزا ًء ح�سنة

منه ،وبلغت عندي (� )7أ�صول ،وو�ضحتها بدرا�سة مت�أ َّناة في تقديمي لتحقيق

الكتاب ،والله الموفِّق لل�صواب.
• ال�سقط في المطبوع:

لم يقت�صر الخلل على هذا؛ و�إنما فيه ما هو �أخطر منه ،وهو ال�سقط الدال  -على

فر�ض تح�سين الظن بالمحقق � -أنه لم يراجع الأ�صل الخطي الوحيد عنده؛ الذي
قال عنه (�ص:)13
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«ن�سخة خطية فريدة(!!) مكتوبة بخط الم�صنف العلم البلقيني.»...
ال�سقط ظاهرة وا�ضحة في تحقيق الكتاب� ،سواء كان في عدة كلمات� ،أو كلمة

وكلمتين ،بل ي�صل في بع�ض الأحايين �إلى فقرات ،وهذا هو الدليل والبرهان من
جدا� ،أ�سوق (�أربعين) منها (فقط) ،و�س�أ�ضع ال�سقط بين معقوفتين.
خالل �أمثلة كثيرة ًّ
�( -1ص« :)72ب�أح�سن الأو�صاف [و] هرعت.»...
�( -2ص« :)83كما حكى [ولده] �شيخنا».

�( -3ص« :)88رجاله عراقيون [ما خال الوالد].»...
�( -4ص�« :)89إنكم [الذين] تخطئون».

�( -5ص« :)109من الفقهاء الأئمة [بع�ضهم] عن بع�ض».
�( -6ص« :)127يح�ضرونه [له] يطلع».

�( -7ص� )132سقط بعد قوله «مع �شدة اعتقاده في ابن تيمية»:

[وذكره ال�شيخ مجد الدين في كتابه «القامو�س» في ف�صل (الباء) من (باب

كعرنين ،قرية بم�صر ،منها عالمة الدنيا �صاحبنا
النون) ،فقال ما ن�صه :بلقين ،بلدة ِ
عمر بن ر�سالن»].

�( -8ص« :)153خال ًفا لـ (ما في) الرو�ضة».

�( -9ص« :)165في «�شرح المهذب» [عن جماعة] فيمن.»...
�( -10ص« :)175يرثه بيت المال [ممن ال وارث له].»...
�( -11ص« :)179ال بد منه [ال] �سيما».

�( -12ص« :)197وكالم [جمهور] �أ�صحابه».

�( -13ص« :)200قال �شيخنا[ :و] ال يعبر ب�أنها».

�( -14ص« :)204من الت�صدي للق�ضاء[ ،قال] :لأن.»...
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�( -15ص« :)210هذا [هو] الأ�صح ،واختيار ابن.»...

�( -16ص« :)285العموم على حاله [للزم] من غير »...و�أ�سقط من الآية كلمة

}ومتعوهن{ بعد }فري�ضة{.

كافرا».
مكاتبا [ال تعتق
�( -17ص � )287آخر �سطر« :ال تعتق
ً
ً
مكاتبا] ً
�( -18ص« :)305تحملين[ ،قال] :وقد ذكر ان مالك».

�( -19ص« :)308وال ا�ستحالة في ذلك [و�إنما اال�ستحالة �أن لو كان الإثبات

والنفي باعتبار واحد] فليتنبه لذلك».

وفي �آخر �سطر منها« :على [�إعمالها] عمل لي�س».
�( -20ص}« :)316لو{ [�إلى] }�آمنوا{} ...بما كانوا{ [جملة].»...

وال ي�ستقيم العد بعدها �إال ب�إثباتها.

تجر مجرى الأ�سماء [الجامدة] �أم ال».
�( -21ص« :)318لم ِ
�( -22ص« :)323وظاهر قوله�[ :إنه من�صرف] �أنه تنوين».
�( -23ص« :)324عن اثنين [و] اثنين ،وعن ت�أنيث».

�( -24ص )339ال�سطر الأول« :فقال ر�ضي الله عنه[ :فائدة] هذا الحديث».

�( -25ص« :)365و�أخرجه �أبو داود [و�سكت]� ،أراد ال�شيخ».

�( -26ص« :)373خم�س من الفوا�سق [بالقتل] وربما ي�شعر.»...
�( -27ص« :)374ويكون تقدم [فيها] لفظ.»...

�( -28ص« :)375الذي جاء [بالإفراد] �أولاً » وفي �آخر �سطر منها:

«حاجا [قط] من المدينة».
ًّ

�( -29ص� :)388أول �سطر« :في هذه الترجمة [يقت�ضي] �أن عي�سى بن طهمان».
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[مخت�صرا] �أن هرقل.»...
�( -30ص« :)393عن يون�س
ً

�( -31ص« :)396وفي ابن ماجه عن [العالء بن] الحارث عن حزام بن معاذ

لي�س فيها حزام ،»...وزاد المحقق «في» من كي�سه ،وهكذا ي�صنع في ع�شرات

المواطن ،و�سي�أتي التنبيه على بع�ضها ،وقوله« :ح��زام بن معاذ» فيه تحريف
وت�صحيف ،و�صوابه« :حرام بن معاوية» ،وهي على الجادة في الأ�صل ،وقوله:

(ح َرام).
«حزام» في الموطن الثاني ت�صحيف� ،،صوابه :بالراء المهملةَ :

 -32في ال�صفحة نف�سها« :في ابن ماجه في باب [ما جاء في] التطوع».

 -33في ال�صفحة نف�سها�« :سفيان بن عيينة به[ .و] عن �أبي بكر بن �أبي �شيبة.»...
 -34في (�ص« :)400فقال[ :و] عن حنظلة».

 -35في (�ص ...« :)403ترجم له في باب العبد الم�شترك ،وهو بعد اللعان،
وقبل باب البيوع وفي ترجمة كتاب العتق و�أورد في �أوله طر ًفا في العتق».
وهذا فيه �سقط في موطنين ،وخط أ� في �آخرين ،وزيادة ال داعي لها في موطن،

و�صواب العبارة« :ترجم لعتق العبد الم�شترك ،في مو�ضعين� :أحدهما بعد اللعان،
وقبل كتاب البيوع ،في ترجمة كتاب العتق ،و�أورد في �أوله طر ًفا في عتق �أحد
ال�شريكين».

�( -36ص« :)413وفي بع�ضها :عن محمد عن [ابن �أبي بكرة عن] �أبي بكرة

عن النبي  -ﷺ [ -وفي بع�ضها :عن محمد عن �أبي بكرة عن النبي  -ﷺ ]-
فعلى ما وجد.»...

�( -37ص� )414آخر �سطر« :عن �أبي الجهيم [بن] الحارث».
�( -38ص« :)442من جملة �سرية [ابن] زيد بن حارثة».

�( -39ص« :)461الوجه الثالث�[ :إن] »...و�} ...أنف�سكم [هو �أعلم بمن

اتقى{].
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�( -40ص« :)468ترد في الر�أ�س ،ثم تنزل [على القلب]».

و�سقط من مطبوعه (�ص )542من مرثية �سراج الدين الحم�صي قوله:
َظ َه َرت حقًّا فال تخفى على �أحد

الهدف
�إال على �أكم ٍه يخ�شى من
ِ

وبعده في المطبوع-:

ال�سابقين وقد
َظ َه َرت كال ُع َم َر ِين
ِ

[[[
وبالخ َل ِف
لما
َ
ت ََّما بكم َع َل ًما ِع ً

هذا بع�ض ال�سقط في المطبوع.
•التحريف والت�صحيف

جدا تحريف وت�صحيف ،و�ألمح �إلى �سبب ذلك
وقع للمحقق في مواطن كثيرة ًّ

بقوله (�ص )16تحت (عملنا في الكتاب)« :مع نفا�سة المخطوط ،وكونه بخط

الم�ؤلف؛ �إال �أنه احتوى على العديد من المواطن التي كانت تعتا�ص على النظرة
الأولى ،وربما �أدى الت�سرع في قراءتها �إلى الوقوع في َ�ش َرك الخط�أ ،وقد �ضاعف
هذا من حجم الم�س�ؤولية العلمية تجاه هذا الكتاب.»...

وفي هذا �إلماح �إلى اكت�شافه �أخطاء عند النا�سخ للأ�صل الذي ت�سرع في القراءة،

وهكذا �صنع في (الجزء الأول) من«فتاوى البلقيني» و«الفوائد الج�سام»  -كما
�سي�أتي في مو�ضع كل منهما  ،-و�صرح بذلك (�ص)17؛ قال:

ال�سفر[[[ النفي�س على المنهج الذي �سلكته في تحقيق
«لقد جريت في تحقيق هذا ِّ

(الجزء الأول) من «فتاوى البلقيني» وكتاب «الفوائد الج�سام على قواعد ابن عبد
ال�سالم» من حيث توفير القراءة الدقيقة للن�ص في المقام الأول.»...

قلت :للأ�سف ،لم يوفر المحقق � -أو النا�سخ  -القراءة الدقيقة للن�ص ،بل وقع في

تتبعها طول ،و�أكتفي بالتمثيل
كثير من التحريفات ،وعديد من الت�صحيفات ،وفي ُّ
[[[ في المطبوع« :نما» وهو تحريف.
[[[ يريد« :الترجمة».
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على خم�سين (فقط) منها:
�( -1ص« :)103الح�سين بن علي بن يعمر الم�صري» ،،و�صواب «يعمر»:

(نعيم) ،كما في الأ�صل وم�صادر ترجمته.

�( -2ص« :)105الوليد بن الرغبان»� ،صوابه« :ابن الزينبان».

�( -3ص« :)109و�أعاده للأ�صحاب»� ،صوابه« :و�أجازه للأ�صحاب».
�( -4ص« :)125الهواء م�شي»� ،صوابه« :الهواء كما يم�شي».

�( -5ص« :)125كر�سي من خ�شب»� ،صوابه« :كر�سي م�شرف».

�( -6ص� )125صدر بيت ال�شعر الثاني« :ل�ؤل�ؤ وزبرجد» ،و�صوابه« :ل�ؤل�ؤ

وجواهر» ،وهو على ال�صواب فيه (�ص.)506

�( -7ص« :)126ثاني ع�شر �شهر ربيع الآخر»� ،صوابه« :ثاني ع�شري» ،وال

ي�ستقيم الخبر �إال به؛ فالتاريخ المزبور حكاية ر�ؤية ر�آها «ليلة الخمي�س؛ يعني:
ع�شري[[[ ربيع الآخر من ال�سنة المذكورة» وال يمكن حكايتها قبل ر�ؤيتها على ما
في مطبوع الكتاب!

�( -8ص« :)130في حق ال�شيخ» ،و�صوابه« :في حقه لل�شيخ» ،والمعنى المراد

ال ي�ستقيم بالمثبت.

الح ِّجي».
الح ِّجي» ،و�صوابه« :المف َّنن ُ
�( -9ص« :)134المفتي ُ
ي�ش ْح لهم».
�( -10ص« :)139ولم ت�سمح لهم»� ،صوابه« :ولم ِ

�( -11ص« :)140ول�ست بين الملوك»� ،صوابه« :ول�ست من الملوك».

�( -12ص« :)142و�أ�سكرني دون الحجاب»� ،صوابه« :دون الحباب» ،وينظر

�صفحا؛
تعليقي عليه ،والق�صيدة فيها كثير من التحريف والت�صحيف� ،ضربنا عنها
ً
كثيرا ،و�ست�أتي عليه �أمثلة عديدة.
[[[ زاد المحقق من كي�سه�« :شهر» ،وي�صنع هذا ً
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ي�سيرا مما وقفنا عليه من (التحريف)
لأننا ننتخب وننتقي ،ولي�س المذكور �إال جز ًءا ً

و(الت�صحيف).

عذرا �سائ ًغا»� ،صوابه« :عذ ًبا �سائ ًغا».
�( -13ص« :)146و�إن كان ً

�( -14ص« :)146وما الدهر �إال كالمحل»� ،صواب «كالمحل»« :كالمحك»،

وال ي�ستقيم �إال بالمذكور.

�( -15ص« :)154لأنه ورد في»� ،صوابه« :لأنه وردت».

�( -16ص« :)160و�صرفها �إلى غير م�صارفها»� ،صوابه« :في غير م�صارفها».
�( -17ص« :)166الم�شقة بالحج»� ،صوابه« :الم�شقة في الحج».
�( -18ص« :)169مبطل للعقد»� ،صوابه« :يبطل العقد».
�( -19ص« :)173لما يقت�ضيه»� ،صوابه« :لما اقت�ضاه».

���( -20ص« :)182م�صنف �سماه «الجواب الوجيه ف��ي ،»»...والذي في

الأ�صل« :ت�صنيف �سماه «الجواب الوجيه ع��ن ،»»...وهكذا (عن) فيما تقدم

(�ص )117لما �سرد م�صنفاته.

«ويف�ضها».
�( -21ص« :)183ويع�ضيها»� ،صوابه:
ُّ

�( -22ص« :)187ال قبل الجنوان»� ،صوابه« :لأقل الجنون».

�( -23ص« :)195حيث منعه من الميل عن الوجوب»� ،صوابه« :ومن تبعه من

الميل لعدم الوجوب».

�( -24ص�« :)195ضرب الأذنين فيب�سا»� ،صوابه« :فيب�ستا».

�( -25ص�« :)196سرق ربع �سبيكة»� ،صواب «ربع»« :رب ًعا».
�( -26ص« :)199التعليل تمليل»� ،صوابه« :التعليل عليل».

�( -27ص« :)205لجمع من العلماء»� ،صوابه« :لجمع من الطريقين».
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أ�شهرا».
�شهرا»� ،صوابه« :اعتبر � ً
�( -28ص« :)206اعتبرها ً

�( -29ص�« :)216أنه �إذا يجوز»� ،صوابه�« :أنه �أداء يجوز».

�( -30ص« :)221وتعلقه في الإجزاء» ،و�صوابه« :وتعلقه بالإجزاء».

�( -31ص�«« :)222أو عينه» خط�أ»� ،صواب «خط�أ»« :غلط».

�( -32ص« :)223فلي�س في العينين»� ،صوابه« :فلي�س للعينين».

�( -33ص« :)225و�إن كان له قريب»� ،صوابه« :و�إن بان له قريب».
�( -34ص« :)226و�صية لم يرثها»� ،صوابه« :لم يملكها».

���( -35ص« :)253وهو �أخ�صر من باب الوكالة» ،و�صواب «�أخ�صر»:

«�أخ�ص».

�( -36ص« :)255معلو ًما بالجزئية»� ،صوابه« :معلو ًما بالجزية».
�( -37ص« :)265يظن �أنها»� ،صوابه« :يظنها».

�( -38ص« :)269الالزمة من الحالتين»� ،صوابه« :الالزمة من الجانبين».

�( -39ص« :)284يتفق لما قبله ولما بعده ،وهو �إطعام الم�ساكين فال يعطى

الأكل» ،و�صواب العبارة�« :صفة للهدي ولما بعده ،وهو �إطعام الم�ساكين فال
يعطى الإطعام».
�( -40ص« :)308عمر بن �أبي ربيعة»� ،صوابه« :عمرو بن �أبي ربيعة».
�( -41ص« :)320التن�صي�ص فيهما»� ،صوابه« :التثنية منهما».
�( -42ص« :)328نحو �ضبين»� ،صوابه« :نحو �ضئين».

�( -43ص�« :)347إن الحكم في ذلك»� ،صوابه�« :إن الحكمة من».

�( -44ص« :)356م�س�ألة ا�ستعمال الماء» ،وال�صواب بدل «الماء»« :الناق�ص».
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إزارا فليلب�س ال�سراويل»� ،صوابه�« :إذا لم يجد الإزار»...
�« -45إذا لم يجد �إال � ً

الخ ،وهو حديث نبوي متفق عليه.

���( -46ص« :)381بهذا الخبر على �أن الم�شركين» ،و�صواب «الخبر»:

«الحديث».

�( -47ص« :)382عن حف�ص عن �أم عطية»� ،صواب «حف�ص»« :حف�صة»،

وهكذا هو في «�صحيح م�سلم» (.)1942

والتحريف والت�صحيف الواقع في الكتاب في �أ�سماء الرجال منت�شر ،مع �أن في

الحوا�شي توثيقًا ،فلم ي�ستفد منها المحقق في فح�صه لتقويم الن�ص عنده ،وموافقته

للأ�صل الخطي بين يديه.

تابعيا �أو �أكثر...
« -48هذا مر�سل ،قال القطان :روي عن �أن�س فيما قيل فيكون ًّ

قال فيه �سمعت �أنه من �سادات الم�سلمين ،»...و�صوابه« :هذا مر�سل ،غالب القطان

تابعيا و�أكثر ...قال فيه �شعبة� :إنه من �سادات.»...
روى عنًّ ...

���( -49ص« :)432محمد بن ابراهيم ال�سهمي» ،و�صوابه« :التيمي» بدل

«ال�سهمي».

�( -50ص« :)437ب�أحد وهو ي�سير» ،و�صوابه« :ب�أحد وهو ي�سند».

في �أمثلة �أخرى عديدة ،ال يت�سع المقام لب�سطها ،و�إنما هي �أمثلة للتدليل على العجلة،

وعدم ح�سن اال�ستفادة من الأ�صل الخطي الذي بين يدي محققه ،وهو �أ�صل
الم�صنف وبخطه.

ومما يعاب على المحقق �أنه زاد من كي�سه على الن�ص كلمات وحرو ًفا في مواطن عديدة،

وهذا بع�ض منها ،وو�ضعتها بين معقوفتين:

�( -1ص« :)80عطاء بن �أ�سلم [بن] �أبي رباح».

�( -2ص�« :)105أبو العبا�س [بن] �أحمد بن علي بن ها�شم المقرئ».
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�( -3ص�« :)107أبو بكر [بن] القا�سم بن عبد ال َّله بن عمر الني�سابوري».
�( -4ص[« :)137قال هذا الرجل] :ف�أخذت هذا الرجل.»...
�( -5ص�« :)175صحة الو�صية [للمكاتب].»....
�( -6ص�[« :)183أهلية] تملكه».

�( -7ص[« :)198حيث] غلب على ظنه [�أو نحو ذلك]».

�( -8ص« :)209الحل مطلقًا ،والتحريم [مطلقًا]».

�( -9ص« :)225وقد �صرح بما ذكره الرافعي[ :و] الروياني».
�( -10ص« :)237وبذلك [قد] �صرح البغوي.»...

�( -11ص[« :)244و�أما] قوله« :فيفديه...ربع الغرة[ ،و] لكن �إنما ذكر.»»...

�( -12ص[{« :)287و] �إذا طلقتم الن�ساء} ...وجعل قوله [تعالى].»...
�( -13ص« :)321هذا [�أمر] مردود ،ف�إنه الظاهر من اللفظ.»...
�( -14ص« :)340حديث [ابن] �أبي �أ�سامة لي�س فيه».
�( -15ص� )357آخر ال�صفحة« :وقد [قدم] ذكره».
�( -16ص« :)465غزوة غزاها [النبي]  -ﷺ .»-

ومن الجدير بالذكر �أنه زاد في مواطن ي�سيره «الوالد» ون�ص في الحا�شية« :زيادة

يقت�ضيها ال�سياق ،لعدم اللب�س والإيهام»؛ كما تراه في (�ص،389 ،386 ،381
 ،)390وهنالك ع�شرات المواطن �أهملت فيها لفطة (الوالد) وكان ينبغي �إ�ضافتها
 قبل وبعد  ،-والحق �أن اللب�س والإيهام غير واردين البتة ،وال داعي لمثل هذهالزيادات.

نعم؛ �أ�ضاف المحقق عبارات � -أو كلمات  -مهمة �سقطت على �صالح ،وزادها

من «ترجمة عبد الرحمن» التي هي �أ�صل «ترجمة �صالح»� ،إذ كالهما  -وهما
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�أخوان من � ٍأب  -ترجم لأبيه ،وعبدالرحمن ال�سابق ،ولحق �صالح ،و�أخذ ترجمة

�أخيه ،وزاد عليها ،وال�سياق يقت�ضي �إثباتها ،والكالم ال ي�ستقيم �إال بها تارة ،ولوجود
متعلق للكالم المحذوف في بقية ال�سياق ،و�أح�سن المحقق في �إثبات الزيادات،
ون�ص على ذلك في الحا�شية ،كما تراه في (�ص،266 ،238 ،237 ،232 ،229
.)276

جدا ،فكان ينبغي �أن ي�ضاف �إلى ال�سياق،
ولكن فاته ما هو مثله في مواطن عديدة ًّ

ليتم الكالم ،ويظهر المق�صود ،وهذه بع�ض الأمثلة ،والزيادات التي من «ترجمة
ال�سراج البلقيني» لعبدالرحمن بين معقوفتين:

�( -1ص« :)216ف�إذا قلنا :ق�ضاء من باب �أولى[ ،و�إن �أريد �أن رمي اليوم نف�سه

ال يتقدم على الزوال] ،فهذا �صحيح.»...،

�( -2ص« :)217وال�سبعة �إنما هي [القيمة بعد �إ�سقاط الأر�ش ،ولي�س ذلك

بمعتبر ،و�إنما المعتبر] ثلث القيمة عند جنايته� »...،إلى �آخر كالمه.

[�صح ،و�إن ر�أى الف�أرة دون الم�سك،
�( -3ص« :)219ثم ا�شتراه بعد الرد �إليها،
َّ

مفتوحا� »...،إلى �آخر الكالم.
ثم �أراه بعد الرد �إليها] ،ف�إن كان ر�أ�سها
ً
�( -4ص« :)234ولو تلف العبد قبل [القب�ض] ا�ستردت.»...

�( -5ص« :)297قد �سن الر�سول  -ﷺ  ] [ -ال�سنة النا�سخة لجاز �أن.»...
أحدا خرج [ذلك].»...
�( -6ص« :)305ولم �أر � ً

�( -7ص« :)308دليلاً على [�إعمالها] عمل لي�س».

�( -8ص�« :)322إن ما[[[ ذكره المازني من ن�صب �صفة �أي؛ مثل( :يا �أيها

النا�س) بالن�صب [م�سموع].»...

[[[ كذا عنده ،و�صوابها في الأ�صل« :مما» ،و�أهملنا من بابتها الكثير.
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�( -9ص� )405أول �سطر« :عن مالك ابن بحينة [و�أهل الحجاز قالوا في ن�سبته
عبد ال َّله بن مالك بن بحينة] وهو الأ�صح.»...
�( -10ص« :)419عن �أبن �أبي ذئب [عن الزهري] عن �أبي �سلمة.»...

والعجب من المحقق! ف�إنه اعتمد في مواطن ي�سيرة على بع�ض الم�صادر في

ت�صويب �أخطاء �صالح لما ند قلمه؛ مثل:

�( -1ص� )212صوب من «البيان» للعمراني و«حا�شية الرو�ضة» للبلقيني.
�( -2ص� )213صوب من «حا�شية الرو�ضة» للبلقيني.
�( -3ص� )215صوب من «حا�شية الرو�ضة» للبلقيني.

وهكذا �صنع في (�ص.)221 ،220

وكان ينبغي للمحقق �أن يعتمد الم�صادر لتقويم الن�ص ،وهذه �أمثلة على ذلك:
���( -1ص�« :)87أبو الخطاب عمر بن محمد الح�ساني» ،و�صواب كنيته:

«�أبوحف�ص» كما في م�صادر التراجم ،و�إن وقعت بالتحريف في الأ�صل! ومثلها ما

في:

�( -2ص« :)89محمد بن �أبي يزيد»� ،صوابه« :ابن �أبي زيد».

���( -3ص« :)91علي بن �سعود» ،و�أثبت المحقق في الحا�شية« :كذا وقع
ً
م�ضبوطا في الأ�صل الخطي».
ينبه عليه؟!
قلت :نعم؛ وهو خط�أ ،فلماذا ال ي�صوب� ،أو َّ

�( -4ص« :)94عن �أبي جعفر محمد بن �أحمد الكراني» ،كذا في الأ�صل،
و�صوابه ما في الم�صادر؛ وهو« :عن �أبي عبد ال َّله محمد بن حمد الكراني».
�( -5ص« :)104ثبابة بن يزيد»� ،صوابه« :نباتة بن يزيد» كما في الم�صادر.

�( -6ص« :)110علي بن �أحمد بن محمد بن بنان» ،و�صواب «بنان»« :بيان».
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وعجبي ال ينتهي من الخط�أ الذي عند المحقق مع �أن ال�صواب ما في الأ�صل! وكذا في

الم�صادر التي �أثبتها في الحا�شية ،وهذه �أمثلة ي�سيرة من التعامي عن ال�صواب في هذا
النوع:

�( -1ص« :)392حدثنا عمر بن ال�شريد عن �أبيه»� ،صوابه« :عمرو» ،وهو

مذكور بعد �سطر على الجادة.

���( -2ص« :)395حزام بن حكيم» ،وكرره هكذا ثالث مرات ،و�صوابه:

«حرام» براء مهملة.

�( -3ص ..« :)398عن يحيى بن قزعة عن مالك وعقبة ،وقال الليث.»..

ا�سما ،وال وجود له في الم�صادر
«وعق َْبة»َ :
و�صواب ُ
«وع ِق َب ُه» ،وهو لي�س ً
المذكورة.
�( -4ص« :)400وعن حنظلة وعن �سالم» ،و�صوابه  -كما في الأ�صل والم�صادر

« : -وعن حنظلة عن �سالم».

�( -5ص« :)404قال المزي في �ضمن كالمه :م�سعود و�أهل العراق» ،و�صوابه

ما في الأ�صل والم�صادر ...« :في �ضمن كالم �أبي م�سعود :و�أهل العراق.»...

�( -6ص« :)405عن خالد الأ�سود» ،و�صوابه« :عن خاله الأ�سود» ،هكذا في

الأ�صل والم�صادر.

�( -7ص« :)408متو�سط بينهما ...قال :اللهم �سب ًعا» ،وفي الم�صادر والأ�صل:

«متو�سطة بينهما ...قال :اللهم �سبع».

�( -8ص« :)410حدثني �شهاب عن �سالم ...من ابتاع نخيلاً  ...للذي ابتاعه

�إال �أن ي�شرطه».

وفي الأ�صل والم�صادر« :حدثني ابن �شهاب عن �سالم ..من ابتاع نخلاً  ...للذي

باعه �إال �أن ي�شترط».
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� -9أول (�ص« :)412الح�سمي»� ،صوابه« :الج�شمي».

�( -10ص« :)412ابن عرقدة»� ،،صوابه« :ابن غرقدة».

�( -11ص« :)428يزيد بن عبد ال َّله عن �أبي بردة عن �أبي مو�سى» ،،و�صواب

«يزيد»« :بريد».

ل�شقِّه».
�( -12ص« :)430فلما هناه ك�شفه» ،و�صوابه« :فلما هي�أه ِ
�( -13ص« :)430ترك مثل الخوارج»� ،صواب «مثل»« :قتل».

«الخط»
���( -14ص« :)438وذكر الحط فقال ،،»...و�صواب «الحط»:
َ

بالخاء المعجمة.

�( -15ص�« :)438صالح بن عبيدة»� ،صوابه« :ابن عبيد».

�( -16ص« :)440مالك بن الع�سب»� ،صوابه« :الق�شب».

�( -17ص« :)445عمران بن مليحان»� ،صوابه« :ابن ملحان».

�( -18ص« :)447قال عبد ال َّله بن محمد»� ،صوابه« :قال �أبو عبد ال َّله».

�( -19ص« :)449ولم يذكر �آمنة في الهمزة» ،و�صواب «�آمنة»�« :أمينة».

�( -20ص« :)452وروى عنها ابن �أختها»! و�صوابه« :ابن �أخيها» ،وفيما بعد

ما يدل عليه.

���( -21ص�« :)452إبراهيم بن المنذر الحراني»� ،صواب «الحراني»:

«الحزامي».

�سيد عن �أم عطية» ،هكذا �ضبط «�أُ�سيد» ب�ضم
�( -22ص« :)454في حديث �أُ ٍ

الهمزة ،و�صوابه�« :أ�سنده عن �أم عطية».

�( -23ص�« :)454أنها غير هذه �سبرة» ،و�صوابه�« :أنها غير هذه بنت �أبي

�سبرة».
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�( -24ص« :)472كما يتك َّف�أ الخباز»� ،صوابه« :يكف أ� �أحدكم».

أخيرا :لو قابل المحقق ما عند �صالح على «ترجمة �أخيه عبد الرحمن لأبيه»
و� ً

[[[

كثيرا من الأخطاء؛ من مثل:
 -وقد �صرح �صالح بكثرة النقل منها  -لتفادى ً

 -1قوله (���ص« :)373وهو الف�سق فيقت�ضي ذلك التعميم لكل ما �سبق من

الدواب» ،و�صواب «ما �سبق»« :فا�سق» كما عند عبد الرحمن.

�( -2ص« :)381لوال زال الملك» ،و�صواب (زال)« :زوال».

إخبارا معلقًا بحال» ،و�صوابه «متع ِّلقًا بمال».
�( -3صً �« :)383

المخرمي» ،و�صوابه« :عبداهلل» بالتكبير.
�( -4ص« :)417محمد بن عبيداهلل
َّ
�( -5ص« :)428حيث يدخلون بالليل» ،و�صواب «يدخلون»« :يرحلون».

والأعجب من ذلك كله �أن في «الترجمتين» �صوا ًبا ،ونقله المحقق خط�أ؛ مثل:
���( -6ص« :)457ال يحل في �شيء من الحادثات ،وال [يحل فيه] �شيء من

الحوادث» ،هكذا ال�صواب عندهما ،وحذف المحقق ما بين المعقوفتين ،وو�ضع
بدله« :في»!

�( -7ص )457ال�سطر قبل الأخير« :هل يوجد من قول ال�شافعي» ،و�صواب

«يوجد»« :ي�ؤخذ».

�( -8ص« :)462على مكروه وعلى ن�سيان» ،و�صوابه�« :أو على ن�سيان».

وهكذا لو دقق في ال�سياق الت�ضح له المراد ولم يثبته على الوجه الذي عنده،

وهو غير متجه؛ مثل:

بعدا من الن�سب» ،و�صوابه« :قرباء من
�( -9ص ...« :)469قر ًبا من الح�ضرة ً
[[[ حققتها عن �أ�صل خطي وثيق ،عليه خط عبد الرحمن (م�ؤلفها) ،ولم تن�شر (المطبوعة) عنه ،فوقعت للباحث فيها
�أخطاء.
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الح�ضرة بعداء من الن�سب».
�( -10ص�« :)469أن يقال في مثل ذلك �سب�أ» ،و�صوابه�« :سباء».

�( -11ص )470في بيت �شعر« :ب�إنعام حيا بتكرر»� ،صواب «حيا»« :يجي»
«مف�سرا لما في �آخر من قوله»� ،صواب «�آخر»�« :آخره».
�( -12ص:)472
ً

�( -13ص« :)474فطلع �إليه وعزله» ،و�صوابه« :وعذله» بالذال ال بالزاي ،وال

ي�ستقيم المعنى �إال به.

�( -14ص« :)476فوجد �شيخنا الوالد  -ر�ضي الله عنه  -من ه�ؤالء الأربعة»،

و�صواب «من»« :بين».

���( -15ص )477ال�سطر قبل الأخير« :ر�ضي ال �ل��ه عنه»� ،صواب «عنه»:

«عنهما».

«�سنيا �سنو ّيًا».
«�سنيا �سو ّيًا» ،و�صوابهًّ :
�( -16صًّ :)478

�( -17ص« :)480حول لعا�صم»� ،صوابها« :حق لعا�صم».

�( -18ص« :)484بقرب المكارم» ،و�صوابه «بقرب التكارم».
�( -19ص« :)485فاذكر �صفاتًا» ،و�صوابه« :فاذكر �صفات».

�( -20ص« :)485فا�شتدوا طريق» ،و�صوابه« :فابتدوا طريق».

�( -21ص« :)485جمع �أهل ال�شرك»� ،،صوابه« :تجمع �أهل ال�شرك».

«نوح الم�آتم».
«ونوح لهائم» ،و�صوابه:
�( -22ص:)485
ٌ
ُ

�( -23ص« :)486ن�سخ القدائم» ،و�صوابه« :الفدائم» بالفاء ال بالقاف.

عده» ،و�أعاد الخط�أ
�( -24ص« :)487وت�ضعيف علة» ،و�صوابه« :وت�ضعيف ِّ

نف�سه في (�ص.)498

�( -25ص« :)487فبالجبر ي�سطر» ،و�صوابه« :فيا لخير».
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�( -26ص« :)487واكنه قائلاً [له] �أبا».

�( -27ص« :)497و�أحكام خلينا» ،و�صوابه« :و�أحكام خليفا».
�( -28ص« :)498عهاد العلم» ،و�صوابه�« :شهاد العلم».

�( -29ص )498ال�سطر الأول« :طيب الخواتم»� ،صوبها الم�ؤلف في الحا�شية

�إلى «(م�سك) الخواتم».

�( -30ص« :)498مرموقة ال�سكن»� ،صوابها« :موموقة ال�سكن».

���( -31ص« :)498خليلة و�أب» ،و�صوابها« :حليلة» بالحاء المهملة ال

المعجمة ،وو�ضع النا�سخ تحتها (ح) عالم ًة على الإهمال ،وتكرر هذا النوع من

الخط أ� في مواطن؛ منها (�ص« :)511بالإر�سال منخول» ،ومنها (�ص« :)539قد

اخترما» ،ومنها (�ص« :)542وتعطف بالجنان» ،مع �أن النا�سخ �أثبت «منخول»
و«اخترما» و«بالجنان» بالحاء المهملة ،ور�سم تحتها في المواطن كلها رمز(ح)
للداللة على ذلك ،وهذا تجويد من الم�ؤلِّف ،و�سي�أتي على بابته غيره.
�( -32ص« :)499من حذرها»� ،صوابه« :من خدرها».
�( -33ص�« :)499أو ينتخبها»� ،صوابه�« :أو يبتغيها».
�( -34ص« :)499لحجرها»� ،صوابه« :بحجرها».

�( -35ص« :)500ردة ذكرها»� ،صوابه« :زده ذكرها».

«ف�صل كذاك لن�شرها».
�( -36ص« :)500ف�ضل كذاك لي�سرها»� ،صوابهِّ :
�( -37ص« :)500ب�ضرب يرتقي»� ،صوابه« :ت�ضرب ترتقي».
�( -38ص« :)500البيوع ف�أدرها»� ،صوابه« :التنوع ف�أدرها».
�( -39ص« :)500يحور بحيرها»� ،صوابه« :يجود بجبرها».

�( -40ص« :)500ن�سبة �أمرها»� ،صوابه« :ي�شبه �أمرها».
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�( -41ص« :)500في �سكرها»� ،صوابه« :في �شكرها».
�( -42ص« :)501بال �أجياله»� ،صوابه« :بال �إجباره».

�( -43ص« :)501لدة لمحجور»� ،صوابه�« :أمة لمحجور».
�( -44ص« :)501فبع�سرها»� ،صوابه« :فبع�شرها».

�( -45ص« :)501ما بين معها»� ،صوابه« :مئتين معها».

�( -46ص« :)502ع�شت بطينتي»� ،صوابه« :ع�شت بطيبتي».

�( -47ص« :)502م�شارب ر�ضعتي»� ،صوابه« :م�سارب ر�ضعتي».
�( -48ص�« :)503أتت منه قوتي»� ،صوابه�« :أتت منه قومتي».
�( -49ص�« :)503أتتني �شبيبتي»� ،صوابه�« :أتتني �شيبتي».
�( -50ص« :)505لي ثالثين»� ،صوابه« :لي ثالثون».

���( -51ص�« :)509سماط عده» ،وفي الحا�شية« :كذا في الأ�صل ،ولعل

ال�صواب� :أعده».

قلت :ال�صواب ما في الأ�صل ،وهو «يمده».
�( -52ص« :)514ما ظنوا وما عملوا» ،و�صوابه« :ما ظنوا ما زعموا».
�( -53ص« :)515وفي النظائر فرد» ،و�صوابه« :وفي ال ُن َّظار ففرد».
بالب َ�شر»� ،صوابه« :العلم للب�شر».
�( -54ص« :)515العلم َ
�( -55ص« :)516عن ال�ستر»� ،صوابه« :عن ال�سنن».

�( -56ص�« :)516أعيذه كله»� ،صوابه�« :أعيذ هيكله».

���( -57ص« :)517وجه الزمان ن�صير»� ،صواب الكلمة الأخيرة بال�ضاد

المعجمة ال المهملة.
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�( -58ص« :)526والطرف ذو نهر»� ،صواب الكلمة الأخيرة�« :سهر».

�( -59ص« :)527والعليا �إلى ال ُّز ُه ِر»� ،صوابه« :ال ُّزهري» ،وهي هكذا في

الأ�صل ،وال�سياق ي�أبى غيرها.

وال�ش َّعار»� ،صواب الكلمة
�( -60ص� )531آخر �سطر« :في مذهب ال ُّنظام ُّ
الأخيرة« :وال ُّن َّثار».
�( -61ص« :)534فقل لعديله»� ،صوابه :بالذال المعجمة.
�( -62ص« :)537الفنا �سقما»� ،صوابه« :ال�ضنا �سقما».

هم».
ال�س ُ
�( -63ص« :)537ففرق ُّ
الهم»� ،صوابه« :ففرق َّ

مر بباب الق�صر»� ،صوابه« :ر�آه من باب ق�صر الملك».
�( -64ص« :)538ر�آه َّ

�( -65ص« :)540ثالث �أبيات»� ،صوابه :معروف.

�( -66ص« :)540ذكر ترقيمه ولده �شيخ الإ�سالم» ،و«ترقيم» ال معنى لها،

و�صوابه« :ترجمة».

�( -67ص� )540آخر كلمة فيها« :خفي»� ،صوابه« :طفي».

�( -68ص« :)543لوجد النف�س»� ،صوابه« :بوجد النف�س».

�( -69ص« :)543حوى طرفا»� ،صواب الكلمة الأخيرة بالقاف ال بالفاء.

���( -70ص« :)545لأ�صل الرو�ض في الأل��ف»� ،صواب الكلمة الأخيرة:

«الأنف».

�( -71ص« :)545في الجرف» ،و�صوابها« :في الحرف» ،و�ضبطها النا�سخ

وو�ضع رمز (ح) مهملة تحت حاء الكلمة ،وغفل المحقق في عدة مواطن عن هذا،

جمعنا منها ثالثة مواطن فيما م�ضى.

�( -72ص« :)547خفي من ر�شوة كل منطوق» ،و�صواب «ر�شوة»« :ر�سوم».
92

� -73آخر (�ص« :)548وال �أدناه في م�ضمار» ،و�صوابه« :داناه في م�ضمار».

� -74أول (�ص« :)551و�أوجب على كل من عتب» ،و�صوابه« :وواجب على
كل من عتب».
�( -75ص« :)551ووفَّقه ووفَّق» ،و�صوابه« :ووفَّقه َوفْق».

� -76آخر (�ص« :)552وقال عليه ال�سالم :ال�صبر مطية� »...إلى �آخر الأثر،
علي بن �أبي
ف�أثبت النا�سخ -« :ﷺ  »-بدل «عليه ال�سالم» ،والم�صنف يريد به َّ
طالب  -ر�ضي الله عنه  ،-وقال المحقق في تحقيق الأثر« :ذكره ابن القيم في «عدة
ال�صابرين» وعزاه لعلي بن �أبي طالب  -ر�ضي الله عنه  ،-وهو الأ�شبه بال�صواب»!
أي�ضا . -
فال معنى لقوله« :وهو الأ�شبه بال�صواب» ،وال داعي للحا�شية التي �سبقته ً � -
�( -77ص« :)553في نازح الأوكار» ،و�صواب «نازح»« :بارح».

�( -78ص« :)554تعظيم هذا الخطب» ،وفي الأ�صل« :بعظيم هذا الخطب».

�( -79ص« :)554م�شوب الأكدار» ،وفي الأ�صل« :بم�شوب الأكدار».
« :)556( -80ورتبة الجزاء» ،وفي الأ�صل« :ومرتبة الجزاء».

ووقع ت�صرف من المحقق في التقديم والت�أخير في بع�ض المواطن ،فخالف الأ�صل ،وال
يوجد م�سوغ لذلك؛ من مثل:
�( -1ص )151لما ذكر الجمع بين ال�صالتين للمتحيرة ،وح�شره بين اختيارين
في الم�سح على الخف ،وحقه �أن يت�أخر كما في الأ�صل.
�( -2ص :)165قوله« :ونقل عن �شيخ الإ�سالم  -ر�ضي الله عنه  »... -والأ�سطر
الخم�سة التي تحته ال �صلة لها بالذي قبلها وال بعدها ،و�إنما �صلتها باختيار �سبق
(�ص ،)164وحق هذه الأ�سطر �أن تو�ضع بعد ما في (�ص« :)164لأنه في معناه
وهو ظاهر» ،وهو كذلك في الأ�صل.
�( -3ص)559؛ وفيها:
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ويبديه ُّ
جهرا بال خفا
للطلاَّ ب
بهمة
ينقِّح �أ�شكال العلوم َّ
ً
كذا فيه�( :أ�شكال) بفتح الهمزة ،و�صوابه�« :إ�شكال» بك�سرها ،وحق هذا البيت

�أن يتقدم عن البيت الذي قبله ،وهو هكذا في الأ�صل.
ومما ينبغي �أن يذكر:

�إن المحقق �أدخل بع�ض ما في الحوا�شي في الأ�صل؛ مثل:
ما في �أول (�ص« :)429يعني :حنيفة الثاني»؛ وهذه حا�شية ،وو�ضحها النا�سخ

بعالمتين ،ولم ي�ضع عالمة �إلحاق ،و�أغفل (�صح) بعدها ،ف�أ�ضرب المحقق عن هذا

كله ،و�أقحمها في الأ�صل ،وال داعي لذلك.

ومع هذا فقد �أ�سقط �إثبات بع�ض الحوا�شي؛ كما في (�ص« :)468وقال [�إن

قال قائل] :هل لهذه الواردات التي يذكرها ال�صوفية ،»...وما بين المعقوفتين من

حا�شية الأ�صل ،وقبله« :ولعله» ،و�أدخلها المحقق في ال�صلب ،ولم ي�شر �إلى ذلك.
و�أهمل ما في حا�شية الأ�صل على �آخر بيت (�ص)559؛ حيث �أثبت النا�سخ

بحذاء (بازنا) في الحا�شية« :يعني :ابن �سريج».

وكرر المحقق في (�ص )419عبارة« :ولم يذكره الم�صنف هنا ،وذكره في

ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن �أبي ذئب عن الزهري عن �سعيد عن �أبي هريرة»،

و�أثبت في الحا�شية:

«في الأ�صل بعد هذا :ولم يذكره� »..إلى قوله« :عن �أبي هريرة» ،وقال على

�إثره« :ولعله �سهو من الم�ؤلف» ،فك�أنه غفل عن حذفها!!

هذه مالحظات تخ�ص مادة الكتاب ،و�صلبه ،ولم �أدقق في فح�ص حوا�شيه ،وما �أثبته

المعلق في الهوام�ش ،ولكن انتبهت من خالل النظر العجل �إلى الأمور الآتية:

� اً
جدا.
أول :عجلة المحقق على وجه جعلته يهمل العزو والتوثيق في مواطن كثيرة ًّ
ثانيًا :ما ذكر توثيقه لم ي�ستفد منه في تقويم الن�ص و�إثباته على وجه يوافق ما في
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الأ�صل المعتمد في التحقيق ،و�سبقت �أمثلة كثيرة عليه.
هم المحقق التوثيق فقط ،ولذا و�ضع عناوين كتب في الحا�شية ،ولم
ثال ًثا :كان ُّ

يذكر فيها الجزء وال�صفحة ،وترى ذلك في الق�سم الأخير من الكتاب؛ انظر حوا�شي

ال�صفحات ( ،)461 ،302 ،282 ،264 ،241 ،214ولعله يذكر الم�صدر ،ولم
يذكر ما فيه ،كما تراه في حا�شية (�ص.)267

راب ًعا :لم يهتد الم�صنف �إلى �أ�شياء ،ون�ص على ذلك في حوا�شي عدة �صفحات؛ مثل:

�( -1ص )97عند ق�صيدة �أبي حيان في مدح الإمام ال�شافعي  -وهي �ستون بي ًتا

 ،-وذكر �أنه لم يقف على ما بعد البيت الحادي ع�شر منها؛ قال« :ولم �أقف على

بقية الأبيات في م�صدر �آخر»! ولذا وقعت له فيها تحريفات وت�صحيفات ،لم �أ�شر
�إليها فيما تقدم ،وقد عثرت لها  -وهلل الحمد  -على �أ�صل خطي في �سبع ورقات،

وكذا في مخطوط «الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب» ،وبع�ضها  -زيادة على
وتبين لي من
ما وقفت عليه  -في «توالي الت�أني�س» البن حجرَّ ،
وقومت الن�ص منهاَّ ،

بع�ضها �أن ال�صواب ما في هذه الم�صادر ال ما في الأ�صل.

 -2قوله (�ص" :)96لم �أهتد �إليه � -أي :الحديث  -بهذا الإ�سناد في «حلية العلماء»".

قلت :العبارة لغو ال فائدة منها؛ ف�إن الم�صنف �أ�سنده من طريق �أبي نعيم ولم يعزه

جدا.
لـ «الحلية»! وكتب �أبي ُنعيم الحديثية و�أجزا�ؤه كثيرة ًّ

 -3قوله (���ص )104عن قولة ابن المبارك «�أثر الخلوق في ثوب �صاحب

الحديث« :»...لم �أهتد �إليه عن ابن المبارك».

قلت� :ساق الم�صنف من طريق �أبي عبد ال� َّل��ه الرازي؛ وهو ال�شيخ الأجل �أبي
عبدال َّله محمد بن �أحمد بن �إبراهيم الرازي ،المعروف بـ (ابن الحطاب) (-434

525ه��ـ) ،وهذه المقولة في «م�شيخته» المطبوعة ،بانتقاء �أبي طاهر ال�سلفي

(رقم )74ومن طريقه جماعات ،كما ذكرته في ن�شرتي للكتاب.
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أنوه هنا ب�أمرين:
و� ِّ

الأول :ما خرجه المحقق عن خالد بن يزيد قوله في« :الجامع لأخالق الراوي»

( )251/1بنحوه.

والعجب �أن قولة ابن المبارك�« :أثر الخلوق »...في «الجامع» نف�سه قبل هذه المقولة
دون وا�سطة بينهما؛ فهي برقم ( ،)509ومقولة ابن يزيد برقم ( )510في ال�صفحة
مخت�صرا هكذا« :الحبر في الثياب خلوق العلماء».
نف�سها! ولكن �ساقه الخطيب
ً

الثاني :من كان عار ًفا بالبلقيني يعلم �أنه كان ُيق ِْرئ «م�شيخة �أبي عبد ال َّله الرازي»
فالو�صول �إليها ،وتخريج المقولة منها �سهل لمن كان ذا دراية ب�أحوال هذا ال َع َلم.

[[[

 -4هنالك تعليقات في الكتاب ال داعي لها؛ مثل (�ص )111عند كالمه على

مقدم»،
(�إبراهيم الهروي) ،وذكر الم�صنف من وثقه ومن �ضعفه ،ثم قال« :والجرح َّ

وذكر المحقق في الحا�شية« :يو�ضحه قول ابن ال�صالح �إذا اجتمع في �شخ�ص!»...
وتبين لي �أنه راجع �إلى
وكان ينبغي للمحقق �أن يحرر �سبب الت�ضعيف ،وقد ُ
فعلتَّ ،

مقدم»
مف�سر ال يعمل به عند التحقيق ،ولذا قول «والجرح َّ
المذهب ،وهذا �سبب َّ
 -هنا  -لي�س ب�صحيح ،وجل الحوا�شي من هذا الباب ،لي�س فيها تحقيق للم�سائل!

 -5مما يدل على عدم معرفته بكتب البلقيني �أنه عرف بـ «محا�سن اال�صطالح

وت�ضمين كتاب ابن ال�صالح» بقوله« :وقد �صدر بتحقيق الدكتورة عائ�شة عبد

الرحمن» والأمر لي�س كذلك ،وو�ضحته في كتابي «م�ؤلفات البلقيني» (رقم .)135
 -6ومما يدل على عدم معرفته بال�سراج ،قوله في التعليق على (�ص:)130

«ذكر الغزي في «بهجة الناظرين» (�ص� )30أن التقي ال�سبكي كان هو الذي

تولى خطبة ال�سراج على بنت ابن عقيل» ،وهذا ال وجود له �إال في خيال المحقق!
ذكرت جماعة من العلماء ممن �سمعها منه في كتابي «طبقات تالميذ �شيخ الإ�سالم �سراج الدين البلقيني» (التراجم
[[[
ُ
كثيرا في كتابي «معجم �شيوخ الإ�سالم البلقيني»
 ،)457 ،235 ،212 ،198 ،145 ،132 ،11ونقلت منها ً
(الأرقام .)22 ،21 ،9
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و�أخط�أ فهم كالم الغزي!
 -7ومما يدل على ذلك قوله (�ص« :)132كذا في الأ�صل! وهي لي�ست من

نمط كالم المتقدمين».

قلت :بل من نمطهم؛ قالها ابن حجر في حق (عبدالرحمن بن عمر بن ر�سالن

البلقيني) ،وتتبع ذلك مما ال فائدة منه.

ومن بابته قوله (�ص  )87في الهام�ش ( )4مع ِّلقًا على قول �صالح�« :أخبرنا� ...أبو
حف�ص بن �أبي الفتح الحافظ»« :كذا في الأ�صل ،وهو غير متجه ،ولم يتبين لي وجهه».

قلت :متجه ،وال يحتاج �إلى هذا الت�سويد ،فـ (�أبو الفتح) هي كنية والد عمر،

و�أ�سند عنه بهذه ال�صيغة غير واحد ،ومنهم ابن حجر الع�سقالني في مواطن كثيرة؛

تراها في كتابي «معجم �شيوخ �شيخ الإ�سالم �سراج الدين البلقيني» (الأرقام ،14

،202 ،200 ،199 ،197 ،195 ،138 ،122 ،119 ،118 ،61 ،59 ،56
.)265 ،264 ،207 ،204 ،203

 -8قوله (�ص )325في الحا�شية« :لم �أهتد �إليه في مظنته من «الأم»».
قلت :هو فيه ( -237/8ط الوفا).

 -9قوله (�ص )231عن (ابن ُب�شرى)« :لم �أهتد �إلى ترجمته».

قلت :له ترجمة في «طبقات ال�شافعية» ( )231/1للإ�سنوي ،و«الطبقات
الم ْذ َهب» (�ص )52رقم (.)103
الو�سطى» (�ص )25البن ال�سبكي ،و«العقد ُ
 -10قوله (�ص« :)233لم �أهتد �إليه في «ال�شرح الكبير»»[[[.

قلت :هو فيه (.)42/4

 -11قوله (�ص« :)284لم �أهتد �إليه في «النهاية»».
[[[ كررها في التعليق على (�ص.)240
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قلت :هو فيه (.)365/8
ووجدت  -دون تتبع وال بحث وال فت�ش � -أخطا ًء في التعليقات �أو العزو؛ مثل:
ُ

حتما،
�( -12ص )400هام�ش (« :)2تهذيب الكمال» ( )298/5وهذا خط�أ ً

�صوابه.)445/7( :

�( -13ص )401ترجم لـ (خلف)[[[ الذي تبعه الم ِّزي ،فقال في الحا�شية «لعله

يعني :الإمام الحافظ �أبا القا�سم ابن ب�شكوال خلف بن عبد الملك (ت578هـ)».

قلت� :سبحان ربي! من ال يعرف من �أهل التحقيق وال�صنعة الحديثية خلف بن

محمد الوا�سطي �صاحب «�أطراف ال�صحيحين» ،مات بعد الأربع مئة بي�سير؟

وقد �سماه المزي مقدمة «تحفة الأ�شراف» ( ،)102/1وله ترجمة في «ال�سير»
( )260/7وغيره ،والعجب �أن المحقق في تقديمه لـ «التجرد واالهتمام» ()65/1
جزم �أن خلفًا هو الحافظ الدمياطي �شرف الدين خلف بن عبد الم�ؤمن! فال �أدري ما

و�سعنا تح�سين الظن!
هو �سبب هذا التناق�ض ،ولعل �أحد التعليقين لي�س له! �إن َّ

هام�ش ( )4للمحقق يف «ترجمة ال�رساج البلقيني» (�ص  )401يف التعريف لـ (خلف)  -وهو خط�أ -
[[[ �سقط من (فهر�س الأعالم).
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هام�ش ( )5من «التجرد واالهتمام» ( )65/1لمحقق «ترجمة ال�سراج البلقيني» نف�سه،

أي�ضا -
وفيه تعريف �آخر بـ (خلف)؛ وهو خط�أ ً � -

 -14قوله عن «مخت�صر البخاري» للقرطبي في حا�شية (�ص« :)345كذا قال

الم�صنف ،ولم �أهتد �إلى المق�صود منه ،فللقرطبي مخت�صر م�شهور ل�صحيح م�سلم،

وله عليه �شرح جليل مطبوع»!

قلت« :مخت�صر البخاري» محفوظة ن�سخه الخطية ،وطبع حدي ًثا ،والنقل الذي

عند البلقيني فيه ( ،)7/4ومنه يظهر �أن هذا  -كغيره  -ت�سويد ال فائدة منه!

 -15قوله (�ص )472في تخريج حديث�« :آل محمد كل تقي �إلى يوم القيامة»:
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«ذكره ال�سيوطي في «الفتح الكبير» ( ،)15/1وعلم فيه على الطبراني في

«الأو�سط» ،ولم �أهتد �إليه فيه».

قلت :الحديث فيه ( )338/3رقم ( -3332ط الحرمين) وفي غيره ،كما تراه

في تخريجي له ،ور َمز له ال�سيوطي في «الجامع ال�صغير» بال�ضعف ،ولم يذكر ذلك

المحقق ،مع �أن الم�صنف قال« :و�صححه بع�ض الحفاظ» ،ولم يزد!

و«الفتح الكبير» لي�س لل�سيوطي! و�إنما هو ليو�سف النبهاني ،ومذكور في ترجمته!
القارئ
والمالحظات على تخريجات المحقق كثيرة ،وفيها عوز وخلل ،وعلق
َ
المحدث �شعيب الأرنا�ؤوط  -رحمه الله تعالى  ،-ومع هذا
بتخريجات ال�شيخ
ِّ
فلم ت�سلم من ق�صور ظهر لي بمجرد النظر دون كبير عناء ،ولم �أعمل على تتبعها

ودرا�ستها ،وهذا ال يجدي ،لكن ال بد من ذكر بع�ض الأمثلة المهمة:

�شق ال�صدر �إلى «م�سند �أحمد» ()251/19
�( -16ص )481عزى حادثة ِّ
و«�صحيح ابن حبان» ( ،)6334وهي في «�صحيح م�سلم» ( )162بعد (.)261
� -17سكت المحقق في (�ص )486 -479على عدة �أحداث في ال�سيرة،

�أوردها ال�سراج في نظمه ولم تثبت ،ولم يخرج منها �إال القليل؛ كحادثة ن�سج
العنكبوت على الغار ،ويفهم من التخريج �أنه يم�شيه ،وال�صحيح خالف ذلك،

وينظر التف�صيل في «ال�سل�سلة ال�ضعيفة» ( )1129 ،1128ل�شيخنا الإمام الألباني
و«�أحاديث الهجرة» (�ص )143 -138للباحث �سليمان ال�سعود.

 -18عزى في التعليق على (���ص )285حدي ًثا لـ «م�سند �أحمد» ،وهو في

«�صحيح البخاري» (.)3094

 -19قوله في ال�صفحة نف�سها�« :سبق تخريجه».
قلت :بل �سي�أتي (�ص )381من ن�شرته.

 -20قوله (�ص )382عن رواية علقها البخاري:
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«�أخرجه البخاري ،»...والمقرر عند المحققين ،والذي ا�ستقرت عليه كلمة

جمع
تجوز
ٌ
مقي ًدا ،وقد َّ
المخرجين �أنه ال يقال فيما علقه البخاري�« :أخرجه» �إال َّ
بتتبع وتوجيه في كتابي«العراق في �أحاديث و�آثار
وبينته ُّ
و�صنعوه ،وهو متعقَّبَّ ،
الفتن» (�ص 264ط الثانية).

�( -21ص« :)403والحديث المذكور �سبق تخريجه».

أي�ضا �« : -سبق تخريجه».
قلت� :سبق عنده (�ص ،)275وقال في الحا�شية هناك ً � -

 -22عزى حدي ًثا لأبي يعلى ،و�أطلق ،وال يراد به �إال «الم�سند» ،والحديث لي�س

فيه ،و�إنما هو في «معجمه» ،فكان ينبغي �أن يقيد العزو.

كثيرا من الآثار ،ال التي �ساق
 -23مما ينبغي �أن يلفت النظر �إليه �أنه لم يخرج ً
الم�صنف �ألفاظها ،و�إن كانت معزوة لـ «�صحيح البخاري» كما تراه  -مثلاً  -في

(�ص� )326أو غيره ،ومن باب �أولى �إهماله الآثار الإ�شارية ،والمقطوعات[[[ ،وكذا
ال يعتني بتخريج ما نقله الم�صنف من مذاهب ال�صحابة والتابعين ،على المعتاد عند
جليا لمن يقارن تخريجنا مع تخريجه.
�أهل ال�صنعة الحديثية ،ويت�ضح هذا ًّ
ت�ضمنت:
•�أما مقدمة التحقيق فقد َّ
 -1كلمة الم�شرف العام على م�شروع المكتبة البلقينية؛ الدكتور �إياد �أحمد

الغوج ،قال عن البالقنة (ال�سراج وولديه):

«وقد عكفنا على هذه الأُ�سرة الكريمة ،نجمع �شتيت �أخبارها ،وتراجم �أعيانها،

ومتفرق مخطوطات ت�أليفها ،ثم كلفنا ثلة من مجيدي المحققين ليقوموا على
َّ
خدمتها» ،و�سرد عناوين (المجموعة الأولى) ومن قام بخدمتها ،ثم �سمى من
قام على العمل العلمي لهذه المجموعة ،وختم ذلك بقوله ...« :والأ�ستاذ حمزة

[[[ �أ�سند الم�صنف مقولة الف�ضيل بن عيا�ض« :ما من �أحد من �أهل العلم �إال وفي وجهه ن�ضرة ،لقول ر�سول الله -
«ن�ضر الله امر�أً �سمع حدي ًثا» وخرج المرفوع ،و�أهمل مقولة الف�ضيل!
ﷺ َّ : -
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كثيرا من الأ�صول الخطية التي عمل عليه المحققون».
فرحان ،الذي َّ
تتبع ً

يقوي ما تبرهن عندي �أن محقق «الترجمة» عمل على تحقيقها بمهارته
وهذا ِّ

اللغوية ،وقدرته على �ضبط الن�ص ،بمعزل عن �أ�صولها الخطية� ،أو بتعبير �أدق :مع

عدم مراجعة جميع ما في الأ�صل ،و�إال فال تت�صور الأخطاء ال�سابقة� ،سواء من �سقط

�أو تحريف �أو ت�صحيف.

 -2مقدمة المحقق؛ وت�شتمل على:

�أ -مكانة البلقيني الفقهية ،وزعم فيها (�ص� )11أن «ال�سراج البلقيني كان عظيم

العناية بت�صانيف �إمام الحرمين الجويني ،والعز بن عبد ال�سالم ،وكالهما من �أعيان

المتكلمين في مقا�صد ال�شريعة� »...إلى �آخر كالمه ،وهذا زعم يحتاج �إلى برهان،
نعم؛ ظهرت له عناية بمحاكمة العز في فروع ن�سبها لل�شافعية ،ودر�س مدى �صحتها

في المذهب ،وتعقبه في كثير منها في كتابه «الفوائد الج�سام» ،و�أما ت�صانيف �إمام
الحرمين ،فال �أعلم للبلقيني عملاً
خا�صا بها.
ًّ

ب -ولم يعقد مقارنة وافية بين �صنيع �صالح و�صنيع �أخيه عبد الرحمن في

(ترجمة) كل منهما  -على حدة  -لأبيه.

ولم يعرفنا ب�شيوخه (�ص )81 - 80وال بتالميذه (�ص ،)85 -84وخلط في

كتبه ،ووقع ت�صحيف وتحريف ظاهر في (ذكر �شيء من مروياته) (�ص.)111 -86
�شيخي المذهب الرافعي والنووي،
و�أما ما �ساقه �صالح من تعقبات والده على َ

وكذا على عبد الغني المقد�سي في «العمدة» و�شرح ابن دقيق العيد عليها ،وعلى

المزي في «تحفة الأ�شراف» وعلى �أبي حيان النحوي في الم�سائل النحوية
وال�صرفية؛ فلم تدر�س الدرا�سة الوافية من قبل المحقق ،ولم يت�ضح للقارئ وجه

ال�صواب فيها ،والبن حجر في بع�ضها مناق�شات مهمة مع ال�سراج البلقيني ،وذلك
في بيان م�ؤاخذاته على �صالح في «ترجمته لأبيه».
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ج .ثم عرف المحقق (�ص )16 -13بمخطوطة الكتاب ،ولم ي�ستوف الكالم

عليها ،والعجب! �أنه �أخط�أ في (�ص )16في ا�سم والد المقرظ لها وهو (ابن المغلي)؛

(محمدا) وهو (محمود) ،و�أ�سقط بعده كلمة (وحده) بعد (الحمد هلل) ،وهي
ف�أثبته
ً

في الأ�صول.

 -3ترجمة علم الدين البلقيني.

افتتحها بما �صنعه ابن حجر معه ،وقال عن ترجمته له« :ركبت متن االعت�ساف،

وك�سفت من �شم�س العلم البلقيني».

وقال عنها  -قبل « : -هي �إلى الزراية عليه ،والإهانة له ،وتعداد مثالبه ،وف�ضح

م�ستوره ،وتلطيخ من�شوره� ،أقرب من كونها ترجمة تاريخية من�صفة ،وك�أن الرجل كان
ل�صا من ل�صو�ص الق�ضاء ،يجمع بين دناءة
عر ًّيا عن الف�ضائل ،و�أن قُ�صاراه �أن يكون ًّ

النف�س والطمع والحمق� ...إلى �آخر ما قرفه به الإمام الحافظ ابن حجر الع�سقالني»!

ولم يدر�س العالقة بين ابن حجر والعلم البلقيني ،وما هي دوافعه �إلى هذه

الترجمة ،وهل بقيت العالقة بينهما بهذه ال�صورة في جميع الأوقات! نعم؛ نقل عن
�صالح في «الترجمة» التي تتكلم عن نقدها رثاء ابن حجر ،وو�صفه �صالح بقوله:

«رثاه ال�شيخ الإمام العالم العالمة الحافظ» ،وعلق المحقق عليه بقوله« :وفي هذه
�إ�شارة �إلى طرف مودة وف�ضل توقير بين الرجلين».

ي�سق عن ابن حجر ما يدل على ذلك ،بل �سبق عنه نقي�ضه! وا�ضطراب
ولم ُ

[[[

المحقق في هذا ب�سبب عدم تتبع العالقة بينهما ،وبيان �أثر ذلك على التالميذ ،وال
�سيما ال�سخاوي وال�سيوطي.

وا�ستعر�ض �صنيع بع�ض مترجميه ،كابن تغري بردي ،وال�سخاوي ،وال�سيوطي.
[[[ ال �سيما �أنه في مقدمة تحقيقه لـ «التجرد واالهتمام» (� )10/1أقر طعن ابن حجر في �صالح البلقيني ،ثم تراجع
عنه في «الترجمة» (�ص .)23 -22
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ووقع للمحقق فيها عوز و�أخطاء؛ مثل:
ب�شدة.
�( -1ص )21زعمه �أن ابن حجر �شيخ للعلم البلقيني ،وكان �صالح يكذب هذا َّ

�( -2ص )24 -23زعمه �أن ال�سراج هجر �أم �صالح قبل موته بع�شر �سنين؛ لأن �أخته

أي�ضا .-
لما ح�ضرت من بلقينة ذكرت له �أنها �أر�ضعته ،وكان �صالح يكذب هذا الخبر ً � -
�( -3ص )25 -24قال« :قر�أ على والده ت�صنيفه في الفقه الم�سمى «التدريب»

الذي كتبه له ولأخيه عبد الخالق».

الحق �أن ال�شيخ �أملى الكتاب على ولديه �صالح وعبدالرحمن ،ولي�س على عبد

الخالق! وذكره على الجادة في التعليق على (�ص.)46 -45

�( -4ص )31 -26ترجم فيه لـ (ثمانية) من �شيوخ �صالح ،وجلهم �أعيان �شيوخه،

�شيخا.
وفاته عدد كبير ،وجم غفير ،وبلغوا عندنا في درا�سة حافلة ل�صالح قرابة (ً )160
�( -5ص )43 -31ترجم فيه لـ (ثمانية) من (تالميذه) ،وزعم �أن المادة عن �أخبار

تالميذه نزرة ي�سيرة ،ولوال ما و�صل �إلينا من �أخبار ال�شم�س ال�سخاوي والجالل ال�سيوطي
لكان �أمر الحديث عن تالميذه في غاية ال�صعوبة!!

كذا قال! ون�سي �إجازات �صالح لتالميذه ،وكتب الأثبات والم�شيخات الم�شحونة

تتبعت ذلك ،وبلغ عددهم عندي قرابة
بروايتهم عن �صالح ،وهي كثيرة وغزيرة ،وقد
ُ
ً
تلميذا.
()230
وعد منها ( )23م�ؤ َّلفًا ،وفاته عدد لي�س
�( -6ص )49 -43ذكر فيه (ت�صانيفه) َّ

بقليل.

أي�ضا  -ذكر الن�سخ الخطية للموجود منها.
ومما فاته ً � -

ومما �أخط أ� فيه:

�أ -قوله (�ص»:)46ذكر حاجي خليفة �أن العلم البلقيني قد اخت�صر «التدريب» في

ذكرا لهذا
كتاب �سماه« :الت�أديب» ،وربما كان من باب ال�سهو والخط�أ ،ف�إنني لم �أجد ً
متقدمي الم�ؤرخين ممن لهم عناية ب�أخبار العلم البلقيني»!!
الكتاب عند ِّ
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قال �أبو عبيدة :هذا من العجب! ف�إن «الت�أديب» مذكور في «ترجمة �صالح لأبيه»

( )188/1رقم ( -27بتحقيقي) �ضمن م�ؤلفات ال�سراج ال ولده العلم ،وذكره له غير

واحد ،ثم ك�شفت عنه بتحقيق القيام فوجدته فيه (�ص ،)115وقال عنه �صالح« :كتب
منه الن�صف» ،ومن عجيب ما وقع في (�ص  )115في متن الكتاب قول �صالح البلقيني
يعدد م�صنفات �أبيه:
وهو ِّ

أي�ضا ،-
«و«الت�أديب مخت�صر التدريب» كتب منه الن�صف ،وكتب منه قطعة ً � -

أي�ضا  -موا�ضع متفرقة) ،و«�شرح التعجيز» كتب منه
(و«التعجيز في الفقه» كتب منه ً � -
أي�ضا  ،»... -وما بين الهاللين من كي�س المحقق �أو النا�سخ له ،وفاته بعد «كتب
قطعة ً � -

علما
منه الن�صف»« :و«مخت�صر اللباب في الفقه» كتب منه� »...إلى �آخر المزبورً ،

وقدره المحقق:
ب�أن «مخت�صر اللباب» مما �أثبت على الحا�شية ،ومما لحقه طم�سَّ ،

(و«التعجيز») ،ولم يذكر �أحد للبلقيني هذا الكتاب ،وذكرتُه في كتابي «م�ؤلفات
البلقيني» في (الق�سم المنحول) بناء على هذا الخط�أ! وهذه م�صورة خط �صالح بذلك:

(ق )18من خط �صالح البلقيني في «ترجمته لأبيه» ،ويظهر الطم�س في الحا�شية التي على
الي�سار ،ويظهر منها خط�أ المحقق في �إثبات «التعجيز في الفقه» من م�ؤلفات البلقيني ،وعدم
تدقيق المحقق في ن�سبة «الت�أديب» ،و�أنه من م�ؤلفات ال�سراج البلقيني ،وعدم تنبهه ل�صواب
عبارة �صاحب «ك�شف الظنون».
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وهذا ي�ؤكد ما قررناه من عدم تدقيق مقابلة المحقق على الأ�صل الذي اعتمده،

بل لعله اتك�أ على من�سوخة عمل عليها!

فوجدت
دققت في عبارة حاجي خليفة في «ك�شف الظنون» ()382/1
ثم
ُ
ُ
فيه تحت «التدريب» ما ر�سمه« :ثم اخت�صره ،و�سماه «الت�أديب» لولده علم الدين

�صالح المتوفى �سنة ثمان و�ستين وثمان مئة ،تكملة لهذا الكتاب».
وهنا مالحظتان:

الأولى� :أوهمت العبارة �أن ال�سراج اخت�صر الكتاب ،و�سماه «الت�أديب» من �أجل

ولده �صالح؛ وهذا لي�س ب�صحيح ،وال�صواب« :ولولده علم الدين ...تكملة لهذا

الكتاب» بزيادة (الواو) قبل «لولده».

الثانية :قد يفهم �أن تكملة �صالح هي لـ «الت�أديب»! وهذا غير �صحيح ،و�إنما

تكملته لـ «التدريب» ،انظره بحرفه في كتابنا «م�ؤلفات البلقيني».

وكيفما كان؛ فهذه م�ضايق تحتاج �إلى تدقيق ،وترك العجلة و�أ�صحاب (المكتبة
تعجلوا ،فالأخطاء التي عندهم كثيرة ،تظهر بالتدقيق
البلقينية) � -إن كانوا �أَكفا ًء َّ -

والمراجعة ،ويحر�ص القائمون على الم�شروع على �سترها وعدم بيانها ،وتقت�ضي
جليا في «ترجمة �شيخ الإ�سالم قا�ضي
الأمانة التن�صي�ص على ذلك ،وظهر ذلك ًّ

الق�ضاة جالل الدين البلقيني» ت�صنيف �أخيه علم الدين �صالح بن عمر البلقيني ،وهو
مف�صلاً في
(الثاني) من (المكتبة البلقينية) ،و�سي�أتي � -إن �شاء الله تعالى  -بيان ذلك َّ
(الحلقة الثانية) من هذا (التقويم).

ب -قوله (�ص« :)46تبيي�ض المهمات» للإ�سنوي و�إكماله ،حيث بي�ض ما كتبه

والده ،و�أكمل �صنيعه ،فجاء في �أربعة مجلدات �ضخمات».

وهذا خط�أ بيقين ،فـ «المهمات» للإ�سنوي ،وكتاب ال�شيخ «الملمات برد

أي�ضا
المهمات» هو مذكور في «الترجمة» ( ،)114وقال �صالح« :كتب منه ً � -
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� -أجزاء مفرقة» ،وهو على الجادة في الم�صدر الذي اعتمده  -وهو «الذيل على

رفع الإ�صر» (�ص ،- )172ولكن لم يفهم كالمه ،وعبارته  -وهو ي�سوق عناوين

م�صنفات �صالح « : -وبي�ض ما كتبه والده على «المهمات» في �أربعة مجلدات
�ضخمة ،وفيه �إكماله لنف�سه».

قلت :والذي (كتبه والده على «المهمات») هو «الملمات» ،فال تعار�ض.
ج�( .ص )48ذكر له «�أجوبة على �أ�سئلة منظومته» وم َّثل لها بمثال واحد �أورده

البقاعي ،فيما نقل عنه ال�سخاوي في «الذيل على رفع الإ�صر» (.)174

ووقفت له على جواب فتوى في (ثمانية �أبيات) �سينية� ،أودعتها في
قال �أبو عبيدة:
ُ

أي�ضا  ،-و�آخر في �آخر كتابه «�أ�سئلة
جمعي لـ «فتاوى �صالح» (ً � - )455 -454

وردت على كاتبه من ثغر دمياط المحرو�س» (�ص -212بتحقيقي) ،وجوابه في

ثالثة �أبيات ميمية.

د .ختم م�سرد كتبه بتقاريظ على م�صنفات لمعا�صريه ،وذكر ثالثة تقاريظ لثالثة
كتب؛ هي:
 .1تقريظ على «الرد الوافر» للإمام الحافظ ابن نا�صر الدين الدم�شقي.
 .2تقريظ على «من�سك» ال�شريف عبد الوهاب الح�سني ال�شافعي.
 .3تقريظ على كتاب «القول البديع في ال�صالة على الحبيب ال�شفيع» لتلميذه
ال�شم�س ال�سخاوي.
قال �أبو عبيدة :فاته غيرها؛ مثل:
للبركوي.
 -1تقريظ «الطريقة المحمدية» ْ

 -2تقريظ «م�س�ألة ال�ساكت» لبرهان الدين ال�سوبيني.
 -3تقريظ «�شرح اال�ستعاذة والب�سملة» لل�سيوطي.
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 -4تقريظ «�شرح الحوقلة والحيعلة» لل�سيوطي.

ُ
البالطن�سي.
 -5تقريظ «الباعث على ما تجدد من الحوادث» لمحمد

 -6تقريظ «ت�صحيح مخت�صر التبريزي» لعبدالقادر الح�سيني المعروف بـ (ابن

المظفر).

 -7تقريظ «الجامع المفيد في �صناعة التجويد» لجعفر ال�سنهوري المقرئ.
 -8تقريظ «مائدة الجياع و�سكردان ال�شباع» لعلي ال َغزولي.
 -9تقريظ بع�ض ت�صانيف �أحمد بن مو�سى القاهري.

و�أودعتها جمي ًعا في �آخر «ثبت م�سموعات �صالح البلقيني وغيره» (�ص-223

.)269

•م�ؤاخذات �أخرى مهمة على تحقيق الترجمة:
حوت هذه «الترجمة» على عدة ر�سائل للإمام �سراج الدين البلقيني ،ولم ي�شر

لذلك محققها ،وما نبه عليه ،على الرغم من �أهمية ذلك ،وقد �أ�سعفني ذلك في
الوقوف على �أ�صول خا�صة لهذه الر�سائل ،جعلتها �أ�صولاً م�ساعدة مع الأ�صل الذي
بخط الم�صنف ،وك�شفنا عنها في مقدمة التحقيق ،وبلغ عددها ( ،)7وقد قدمناه.

وهنالك م�ؤاخذات على «الترجمة»� ،أوم�أ �إليها المحقق بنقله عن ال�سخاوي في

«الذيل على رفع الإ�صر» (�ص )172بقوله« :وعليه � -أي� :صالح  -فيها � -أي:
«الترجمة»  -م�ؤاخذات كثيرة».

وقد ك�شف عن بع�ضها �شيخه ابن حجر ،ولم ينبه المحقق على �شيء من هذه

الم�ؤاخذات ،مع �أن م�ؤاخذات ابن حجر على «الترجمة» ما زالت محفوظة بخطه،

وو�ضعناها في �آخر تحقيقنا لـ «الترجمة» ،مع �أ�شعار ال�سراج التي لم ي�سقها �صالح
في «ترجمة �أبيه» ،مع «�شرح �صالح لمنظومة �أبيه في الم�سائل التي يز ِّوج فيها
الحكام» ،وله في المو�ضوع نف�سه ق�صيدة �أخرى؛ وهما في «الترجمة» (-499
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 ،)502مليئان بالتحريف على وجه َع ِ�س ٍر ج ًّدا ال يكاد يُفهم المراد منها بالر�سم المثبت!
وتتبع ذلك يطول.
ومما لحظته في المن�شور من (المكتبة البلقينية) ذلك التناق�ض بين المحققين
حول ال�سراج البلقيني وولديه وكتبهم ،و�سي�أتي التمثيل عليه في (الحلقات القادمة).
و�أختم هذه الحلقة بالتنويه على الفرق الكبير بين من يتخ�ص�ص لخدمة تراث
عالم ،وبين تق�سيم تراثه على مجموعة من الباحثين! فالأول يعرف خفاياه وينتبه
لأمور ال يدركها الآخرون ،والله من وراء الق�صد.
ووجل
عجل َ
كتب من ر�أ�س القلم ،على َ
�سلخ رجب 1439هـ
�أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان
عمان  -الأردن
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عندما يكون تح�صيل العلم لوجه اهلل ال للمنا�صب
د .نور الدين الحميدي
الر َحلة ابن ُر�شيد ال�سبتي (تـ721:هـ) رحل لغرناطة في كنف عز ورفعة
الحافظ ُّ

ليتولى التدري�س بمدر�ستها والخطابة بجامعها ،،وابن ر�شيد حينها نال من الدنيا
والحظوة منزلة �سامقة ،وقد �أورثته رحلته الم�شرقية من علو ال�سند و�سعة الم�شيخة
ما جعله مق�صداً للطلبة والأعيان ،وهو في غرناطة وقف على �أ�صل عتيق من «�سنن
الترمذي» هو عمدة الأندل�سيين في القرن ال�ساد�س الهجري وما يليه في ال�سماع

واالنت�ساخ ،فانت�سخ ن�سخة منه لنف�سه وال �شك �أنه احتوى قبلها من «�سنن الترمذي»

على ن�سخ عتيقة و�أ�صول نفي�سة م�شرقية ومغربية ،ولكن نف�سه لم تطب �إال بتح�صيل
هذه (الأم) الأندل�سية الأثيلة في العتاقة والجاللة ،بل ت�سنم  - ♫ -ذروة ال�ضبط

واعتلى مرقبة الأمانة والوثوق ،حيث لم تهن�أ نف�سه �إال ب�أن يتعانى المقابلة على تيك

(الأم) المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة ،وال يخفى على المتهمم بهذا ال�ش�أن
ما في المقابلة من ُ
الكلفة وال�شغل فهي قاطعة عن م�شاغل الدنيا و�صارفة عن �أداء
الوظائف والمهام ،وهذا بخالف عادة الب�شر ونقي�ض طباعهم ،وهذا ال يت�أتى �إال

ابن ر�شيد ور�ضي عنه.
بحب للحديث والعلم َّ
ممح�ض هلل تعالى ،فرحم اهلل ُ
تقييد االنت�ساخ والمقابلة الأولى:

نقل جميعه لنف�سه وعار�ض به والحمد هلل حمد ال�شاكرين و�صلواته على محمد

خاتم النبيين :محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن ر�شيد الفهري �أر�شده
اهلل وذلك بح�ضرة غرناطة حماها اهلل تعالى.
تقييد المقابلة الثانية:
ثم عار�ض به مرة ثانية والحمد هلل وحده.
تقييد المقابلة الثالثة:
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ثم عار�ض به ثالثة والحمد هلل وحده.
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ُ
بيت المقد�س()٢
تب ُن ِ�سخت في
ِ
ك ٌ
ا�شي»
«فتاوى ال ُّتمر َت ِ
َ
محمود بن محمد حمدان
� ١٦شعبان ١٤٣٩هـ
هرت في
الخطية
�سخ
زالت
ُ
تك�شف لنا عن ُ�ص ِ
ما ْ
نفائ�س ال ُّن ِ
ُ
َّ
ور حيا ٍة علمي ٍة ا ْز َد َ

كتب الأئمة
بيت
ن�سخ ِ
ِ
ِ
اخ على ِ
المقد�س و�أكنا ِفهِ ،من ذلك :توار ُد ال ُعلماء وال ُّن َّ�س ِ
الع ِلم
الحنفية في
�شيخ
�سليل ِ
بيت ِ
ِ
الأعالمْ .
ع�صره؛ بله في غ َّزةِ ،
ولقد كان َ
لفتاوى ِ
َّ
[[[
والمجد ،الإمام محمد بن عبد اهلل بن �أحمد ،الخطيب ال ُعمري ال ُّتمرتا�شي ال َغ ِّزي

َا�شي» ،الذي قال في
الباذخ المعروف بـ
وافر؛ فهذا كتابه ِ
«فتاوى ال ُّت ُمرت ِ
َ
ٌ
ن�صيب ٌ

كنت
ليت من ُع ِ
ُم ِّ
نفوان �شبابي با�إفتاء بغ َّز َة ها�شم ونواحيها؛ فتار ًة ُ
«لما ا ْب ُت ُ
قدم ِتهَّ :
دعت
لما
ثبت ال�س�ؤال وجوابه في
ِ
�أُ ُ
َ
ثم َّ
موا�ضع متفرقة ،وتار ًة ال �أعتني بذلكَّ ..

أجمع
لكبر ِ�س ِّني
ل�سلوك
الحاج ُة
ِ
ٍ
ِ
طريق �سهل ٍة في ذلك؛ ِ
و�ضعف حالي = � ُ
أحببت �أنَّ � َ
ما َّقيدتُه من ذلك».

�سخهُ ،
المبارك،
رحاب
تلكم التي ُر ِق َمت في
كانَ ِمن
ِ
ِ
جميل ُن ِ
ِ
الم�سجد الأق�صى ُ
العلم والفقه ،والعناية به في تلكم البقعة
قُبالة ق َُّبة ال�صخرة؛ عالم ًة فارق ًة على ُظهور ِ
المباركة ،حتى �أحقاب مت�أخرة! وال �أُطيل ،ف�أترككم مع كالم ال َّنا�سخ� ،إ ْذ يقول في

َح ْر ِد المتن:

ور�ضي عنه:
ف-♫-
"قال الم�ؤلِّ ُ
َ

�شوال ،من
�سخة
فرغت من ِ
ِ
تعليق هذه ال ُّن ِ
ُ
المباركة َ
نهار االثنين ،ثامن ع�شر �شهر َّ
حبي  -في «خال�صة الأثر» (َ :- )19-18/4ر� ُأ�س ال ُفقَهاء في ع�صره ،كانَ �إما ًما فا�ضلاً
[[[ قال عنه العالم ُة ُ
الم ُّ
ال�س ْمت ،جميل َّ
آخر �أمره من ُي َ�س ِاويه
قوي الحافظة ،كثير الاِ ِّطلاَ ع ،وبالجملة فَلم ْيبق في � ِ
الط ِريقَةّ ،
كبيراَ ،ح َ�سن َّ
ً
الدرجة!
في
َ
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�سبع و�ألف[[[.
ِ
�شهور ِ
�سنة ٍ

و�صلى ُ
اهلل على �سيدنا محمد ،وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
والم َّنة والثناء الجميل  -على ِيد العبد الفقير �إليه
هلل
َن َج َز ُ
الحمد ِ
وتم  -و ِ
ُ
ن�سخها َّ

الر�ضا طه
تعالى محمد فتح اهلل الخالدي ِّ
الديري ،ابن المرحوم �شيخ الإ�سالم �أبي ِّ
الخالدي ،بالمدر�سة الفار�سية  -رحم ُ
طرف الم�سجد
اهلل واقفَها  -الراكبة على
ِ
ِّ
�شرفة ،ال�ضحوة
الأق�صى ال�شريف ،من
ِ
الجهة ال�شمالية ،ق َُبال َة باب الج َّنة بال�صخرة ُ
الم َّ

ألف ومائ ٍة وت�سع
الكبرى ،من يوم الأربعاء� ،سابع ع�شر �شهر �صفر الخير ،ل�سنة � ٍ
(١١٠٩هـ).

محمد ،وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
و�صلى اهلل
و�سلم على �سيدنا َّ
َ

محم ٍد ،وعلى �آله و�صحبِه
والحمد هلل وحده ،وال�صال ُة وال�سال ُم على �سيدنا
ُ
َّ
وح ْزبِه".
ِ
مقد ِ�س َّي ِة ال ُّن�سخة  -ن�سوقها فيما يلي:
وهاهنا فوائد  -خال الوقوف على ِ

ذكر ْت �أنَّ وفاتَه
مما
ترجمت لل ُّت
الم�صادر التي
�أ َّو اًل� :إنَّ
ُ
َ
َ
مرتا�شي َّ -
رجعت �إليها َ -
ِّ

ُ
ففراغه
�سن َة (١٠٠٤هـ)![[[ ْبي َد �أنَّ هذا ال ُّن�سخة تُفيدنا �أ َّنه عا�ش بعد ذلك ب�سنوات!
عا�ش بعدها قليلاً �أو كثيراً!
منها كانَ �أواخر �سن َة (١٠٠٧هـ) ور َّبما َ
[[[
ثانياً :ا�ش َتهرت المدر�سة
غير �أنَّ
الفار�سية �أ َّنها � َ
َّ
إحدى المدار�س العتيقة بدم�شق ؛ َ
نف�س اال�سم تحم ُله مدر�س ٌة عتيقة بطرف الم�سجد الأق�صى
هذه ال ُّن�سخة �أفادت َنا ب�أنَّ َ

ُ
تحمل رقْم.)42290( :
[[[ وكذا جاء تما ًما في خاتمة ال ُّن�سخة الأزهرية ،برقْم ( ،)29730-1ون�سخ ٍة �أزهر َّية ثانية
[[[  انظر :خال�صة الأثر ( ،)20/4ك�شف الظنون ( ،)1676/2الأعالم ( ،)239/6معجم الم�ؤلفين (.)196/10
ؤرخ ال ُّنعيمي  -في كتابه الدار�س في تاريخ المدار�س (�ص  :- )324المدر�سة الفار�سية :والتربة بها غربي
[[[ قال الم� ُ
الجوزية الحنبلية ،تُجاه الخارج من باب الزيادة ،واقفُها الأمير �سيف الدين فار�س الدوادار التنمي ،في �سنة ثمان
وثمانمائة في وقفه الجديد ،واقف قرية �صحنايا  ."..وانظر كذلك :خطط ال�شام (.)85/6
المعا�صرة  -قبلي �سوق
و�أخبرني �أخي د .محمد عيد المن�صور ِّ
الدم�شقي :هذه المدر�سة تقع  -في الم�سميات ُ
ال�سالح فيما بينه وبين �سوق البزورية ،وقد تحولت �إلى ُم�صلى �صغير.
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المبارك[[[ ،وهي كما َ
ترجمة (والد ال َّنا�سخ)
«خال�صة الأثر»  -في
حب ُّي في
ِ
ِ
قال ُ
الم ِّ
طه بن �صالح �أبي الر�ضا الديري المقد�سي :-
ِّ
بمحل �سك ِنه :المدر�سة الفار�سية ،بطرف
" ...ثم عاد �إلى القد�س ،وانعكف
الم�سجد الأق�صى من الجهة ال�شمالية ،يفيد ال�سائلين ويقرئ الدرو�س بالمدر�سة
الفار�سية؛ كالهداية ،وغيرها."...
وختا ًما؛ ف�إنَّ هذه الن�سخة المقد�سية ،من محفوظات مكتبة الملك عبد العزيز
مجموع ،برقْم.)333( :
�ضمن
العامة  -العامرة ،-
َ
َّ
ٍ
رب العالمين.
والحمد ِ
ُ
هلل ِّ

الفار�سية المقد�سية؛ واقفها ال ِأمير فَار�سي البكي ا ْبن الأمير قطلو ملك ا ْبن عبد اهللَ ،نا ِئب ال�سلطنة
[[[  المدر�س ُة
َّ
أق�صى
بال ِ
الم ِ
�سجد ال َ
�شمالي َ
الم َجاورة للملكية َ
أعمال ال�ساحلية والجبلية ،ونائب غَ َّزة ،وهو المن�سوب �إليهُ ،
قد ِ�سي
ال�شريفُ ،
الم ِ
الرحمن بن ال�شيخ �سراج ِّ
الم�س ِند زين ِّ
الم ِّ
ثم َ
حدث ُ
�شيخها العالمة ُ
الدين القياتي َّ
الدين عبد َّ
الحنب ِل ّي ،تُوفي �سن َة (٨٣٨هـ).
انظر :الأُن�س الجليل؛ لل ُعليمي ( 38/2فما بعدها) ،و( 260/2فما بعدها) .وعنه محمد ُكرد علي في خطط
ال�شام ( ،)١١٩/٦وزا َد :وهذه الآن دار �سكن وكان يدر�س فيها الخالدية.
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تاريخ بغداد من مكتبة باري�س الوطنية
د .محمد بن عبد ال َّله ال�سريع
ُرفعت م�ؤخراً على موقع مكتبة باري�س الوطنية قطعة م�ضبوطة في مجلدين من

�أوائل "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي ،مكتوبة بخط المحدث المتقن �أحمد بن
محمد بن عبدال َّله المو�صلي ثم الدم�شقي (ت 675هـ) ،ن�سخ �أولها �سنة 633هـ ،ثم

و�ص ّحح
�ضبطه في ال�سنة التالية ،وكتب" :مهما �شوهد فيه من ا�سم م�شكل قد ُ�ضبط ُ

عليه ،فقد حقق ُته من كتاب الإكمال البن ماكوال ،المعتمد عليه في هذا الفن ،وهلل
الحمد" .ون�سخ المجلد الآخر �سنة 635هـ.

والنا�سخ معروف بكثرة الكتابة ،وبن�سخ الكتب الكبار ،وو�صف الحافظ ابن
كثير خطه ب�أنه "رفيع جيد وا�ضح" ،وقد وقفت على ن�سخ ٍة بخطه من "مخت�صر

الكتاب
�صحيح م�سلم" ،للمنذري ،كتبها في حياة �شيخه الم�ؤلف ،وذكر �أنه كتب
َ
"مراراً �س ّت ًا" ،وعلى الن�سخة حوا�ش وتعليقات مهمة .ووقفت له على من�سوخات
�أخرى �أي�ضا.

وقد كانت ن�سخة "تاريخ بغداد" المذكورة �أو ًال قريب ًة من الحافظ ابن حجر
الع�سقالني ،حيث طالع المجلد الأول منها في �شبابه �سنة 796هـ ،ثم طالعه بعد
الأ�شد �سنة 814هـ ،وكتب عليه قيدين لكال المطالعتين ،وعليه حوا�ش وت�صحيحات
له.
وكذا ّقيد مطالع ًة على كال المجلدين تلميذه تغري برم�ش� ،سنة 830هـ.
والن�سخة بمجلديها معتمدة في طبعة د .ب�شار عواد للكتاب.
وللتنويه :فعد ٌة من مجلدات هذه الن�سخة عينها (من المجلد الرابع �إلى المجلد
التا�سع) محفوظة في المكتبة الأزهرية.
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تعليق
د .عبد ال�سميع الأني�س
ون�ص المحدث المو�صلي نافع في ت�أ�صيل منهج التحقيق..
وت�صريحه بالم�صدر الذي اعتمده في �ضبط الأ�سماء الم�شكلة..
رحم ال َّله هذا النا�سخ المجيد و�أمثاله من �أهل ال�ضبط والإتقان..

د .محمد بن عبد ال َّله ال�سريع

�صدقتم ف�ضيلة ال�شيخ
ن�صه على تمييز ما �ضبطه من «الإكمال» بكونه من الأ�سماء الم�شكلة،
خ�صو�ص ًا ُّ
وبت�صحيحه عليه ،لئال يلتب�س بما �ضبطه دون مراجعة.
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ال يجوز االعتماد على �أ�صل غير معتبر في ن�سبة �شيء للم�صنف
�أبو �شذا محمود النحال
قال المال علي :ن�سخ الترمذي مختلفة كثيراً في الحكم على الحديث ،بل و�سنن
�أبي َد ُاو َد �أي�ض ًا ،فالبد من المقابلة على �أ�صول معتمدة منها.
وقال ابن حجر المكي :ن�سخ �صحيح الترمذي كثيرة الخالف في الحكم على
الحديث ،ففي بع�ضها :ح�سن �صحيح ،و ِفي �أخرى� :صحيح غريب ،و�إذا �أريد ن�سبة
رئي في ن�سخة �صحيحة مقابلة
�شيء فيها للترمذي لم يجز الجزم بن�سبتها �إليه� ،إال �إذا َ
على �أ�صل معتبر.
و ِفي �شرح المهذب للنووي ما ملخ�صه :ال يجوز االعتماد على كتاب �إال �إذا
وجد منه ن�سخة غير معتمدة فلت�س َت ْظ َهر بن�سخة منه متفقة ،و�إن لم
وثق ب�صحته ،ف�إن ِ
يوجد منه غير تلك الن�سخة الغير معتمدة؛ قال ابن ال�صالح :ف�إن �أراد حكايته عن
وجدت عن فالن كذا ،وبلغني عنه ،ونحو ذلك.
قائله فال يقل :قال فالن ،وليقل:
ُ

هذا �إن كان �أه ً
ال للتخريج ،و�إال لم يجز له ذلك ،ف�إن �سبيله ال ّنقل المح�ض ،و َلم
يح�صل له ما يجوز له ذلك ،نعم �إن ذكره ُمف ِْ�صح ًا بحالته ،فقال :وجدته في ن�سخة
من الكتاب الفالني ونحو ذلك جاز.
ِعقد اليواقيت والزبرجد للعالمة ال�شريف محمد عبد الحي الكتاني.
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واالنقالب ُّ
ُ
ّ
ال�ش ُيوعي
المع�صومي
العالمة محمد �سلطان
ُ
د .محمود محمد حمدان
بالد �آ�سيا و�أور ّبا ،كان العالم ُة محمد �سلطان
حدث
لما
االنقالب ُّ
َ
ال�ش ُيوعي في ِ
ُ
َّ
ً
النا�س دي َنهم،
(خ َج ْنده)
بلده ُ
المع�صومي في ِ
م�ستم�سكا بعقيد ِتهُ ،م ِ�ص ًّرا على تعليم ِ
ّ
ثم لما ُ�ش ّد َد عليه َف َّر بدي ِنه �إلى (مرغينان)
�صابرا على ما َي ْلقاه من َ�س ٍ
جن و�إيذاء ولأواء! َّ
ً
خطيبا في الجامع العتيق؛ فع َّل َم و َد َعا َّ
وذكر ،وما لبِث حتى
وع َّي ُنو ُه
النا�سَ ،
فا�ستقبله ُ
ً
فر ِك َب القطار ُلمناظرتهم؛
َ�س ِم َع عن انت�شار الإلحاد في (طا�شقند)
ُ
وتطاول ُ
الملحدين؛ َ
ف�أَتاهم على م��ر� ًأى
من النا�س ف�أفحمهم
هت
وق�ص َمهم؛
ُفب َ
َ
فلما
َ
الذين كفروا؛ َّ
كموا
�أعج َز ُهم= َح ُ
رميا
عليه بال ِ
إعدام ً
ثم نجاه
بالر�صا�ص! َّ
اهلل تعالى في ق�ص ٍة
عجيبة مثيرة م�ؤ ّثرة!
الخال�صة :المالحد ُة
دهاقنة ُ
الكفر!
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مما ر�آه العبدري  - ♫ -في بيت الكتب بجامع القيروان
�أبو �شذا محمود النحال
بع�ض محتويات بيت الكتب بجامع القيروان التي ر�آها العبدري - ♫ -
(ت٧٠٠/هـ) في رحلته.
يقول :دخلنا بيت الكتب ف�أخرجت لنا م�صاحف كثيرة بخط م�شرقي ،ومنها ما
ُكتب كله بالذهب.
وفيها كتب محب�سة قديمة التاريخ من عهد َ�سحنون وقبله ،منها :موط�أ ابن القا�سم
وغيره.
ور�أيت فيها م�صحفًا كام ً
منقوط وال م�شكول،
ال م�ضموم ًا بين لوحين مجلدين غير
ٍ
بين جداً مليح ،وطوله �شبران ون�صف في عر�ض �شبر ون�صف.
وخطه م�شرقي ٌ

وذكروا �أنه الذي بعثه عثمان ◙ �إلى المغرب ،و�أنه بخط عبد ال َّله بن عمر
◙.
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غرق �سفينة مملوءة بالكتب من مكتبة الجامع الأزهر
�أمام �شواطئ الإ�سكندرية
�أبو �شذا محمود النحال
من �أعظم المكتبات الإ�سالمية التي طالها الإهمال وانتهبت مخطوطاتها؛ مكتبة
الأزهر ال�شريف ،التي تعد �أقدم مكتبة �إ�سالمية في م�صر.
يرجع تاريخ �إن�شائها مع الدرا�سة في الأزهر �إلى عهد العزيز بال َّله الفاطمي في �أول
رواق يت�سع لخم�سة وثالثين فقيه ًا هم �أول هيئة ر�سمية للدرا�سة في الأزهر ال�شريف.
وكان الأزهر يحتوي على  ٢٩رواقًا ،وكل رواق له مكتبته الخا�صة لطالب هذا
الرواق و�شيوخه ،ثم �أخذت المكتبة تزداد وتت�سع حتى �أ�صبحت ت�ضم عدداً مهو ًال
من الكتب!
والذي يدعو للأ�سف �أن التفريط في محتويات هذه الخزانة العظيمة بد�أ عندما
احتل ال�سلطان �سليم �شاه العثماني م�صر.
فقد حمل ثالثة �سفن من مكتبة الأزهر ،غرقت �إحداها �أمام �شواطئ الإ�سكندرية،
وو�صلت �سفينتان مملوءتان بالمخطوطات �إلى تركيا.
(مجلة مر�آة الزمان :ظاهرة غرق الن�صو�ص المخطوطة في التراث العربي
الإ�سالمي).
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بيتان في المو�سو�س في الو�ضوء
للعالمة الأديب ّ
الدين القيراطي
ال�شاعر :برهان ّ

[[[

�ضياء الدين جعرير
ومو�سو�س عند ّ
الطهارة لم يزل
ٌ

مواظبا
أب��دا على الماء الكثير
� ً
ً

الخ َ�ض َّم لذقنه
ي�ست�صغر البحر ِ

ويظن دجل َة لي�س تكفي �شار ًبا
ّ

[[[  الأعالم.)49/1( :
[[[ خ� :آيا �صوفيا ،4880( :ق/68 :ب).
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[[[

خط �أبي الوفاء ن�صر الهوريني
عبد الكريم الوهراني

عبد الكريم الوهراني
ر�سالة في ح�صر علماء م�صر �سنة 1259هـ
ومن لم ُيذكر �إما طالب علم و�إما م�شتبه به
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مناق�شة حول تحقيق كتاب «الإعالن بالتوبيخ»
ذكر �أ /بالل الخليلي على ح�سابه في تويتر:

«نظرات في تحقيق الإعالن بالتوبيخ».
اعتمد المحقق الكريم على خم�س ن�سخ خطية نظري ًا ،ون�سختين فعلي ًا ،لي�س من
بينهما �أهم ن�سخ الكتاب ،وهي الأزهرية ،لكنه ا�ست�أن�س بها ،فكان �أن خرج الن�ص
م�ضطرب ًا من زيادات تلك الن�سخ ال�ساقطة الكثيرة الخط�أ باعتراف المحقق ،مما
�أدى �إلى �إزالة الكالم عن وجهه ال�صحيح.
نموذجا في نقده للكتاب.
ثم ذكر
ً
تعليق:
�أبو ه�شام محمد المحيميد
�أ�سلوب التهويل من غير تدقيق علمي ال ينبغي لطالب العلم �أن يمتطيه.
الأخ بالل يقول :خرج الن�ص م�ضطر ًبا من تلك الن�سخ!!

لكتاب حجم مخطوطته  ١٠٠ورقة!
واحدا
ولم يذكر �إال مثا ًال
ٍ
ً
ليته يتحفنا بالأخطاء التي وجدها حتى ي�ستفيد منها المحقق وغيره لتعديلها في
ن�سخته المطبوعة.
و�أنا كفيل ب�إي�صال كل الملحوظات للمحقق فهو ي�سعد بالنقد (الب ّناء).

�أحمد الوراق

كالم �صحيح مائة بالمائة ينبغي للناقد �إما �أن يتحفنا بالأخطاء � -إن كانت في
حدود المعقول  -لإ�صالحها في الطبعات القادمة ويكون له الأجر والمثوبة ،وي�شار
له بالف�ضل في مقدمة الكتاب ،و�إما �أن تتجاوز الأخطاء الحد المعقول في�ؤلف في
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ذلك ر�سالة �أو يعيد الناقد طباعة الكتاب محقق ًا تحقيق ًا يليق به ،فن�ضرب عن الطبعة
القديمة؛ �أما التهويل فالكل يجيده ،واحترامي للجميع.
د .عامر �صبري
وكذا قول الأخ بالل عن الك�شافات �إن فيها مبالغة �أقول :كتاب «الإعالن بالتوبيخ»
يحتاج �إلى ك�شف عن جميع محتويات الكتاب فهو �أ�شبه بالعمل المو�سوعي.
�أبو ه�شام محمد المحيميد
المحقق جل�س � ٣سنوات في العمل على تحقيق هذا الكتاب وبذل فيه من الجهد
والتدقيق ما ال يخفى على �شخ�ص من�صف يقر�أ فيه وجل�س الكتاب عند ال�صميعي
� ٣سنوات �أخرى للطباعة .وبالن�سبة للن�سخة الأزهرية فقد و�صلت للمحقق بعد
االنتهاء من ال�صف ،وقابل عليها العمل ،وذكر لي �أن ال هناك فروق تذكرّ ،
وجل من
ال يخطئ.
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�أبو معاوية البيروتي
المطبوع من (تاريخ ني�سابور) في �إيران منذ مئة �سنة هو مخت�صره ،فيه جرد
لأ�سماء تراجمه غالبا ،والذي بالفار�سية ملحق بالمخطوط فيه وهو مقدمة تاريخ
الحاكم الذي تحدث فيه عن جغرافية ني�سابور وفتح ال�صحابة لها.
و�إني لأعجب �أنه رغم مرور مئة �سنة على طباعة ذاك المخت�صر الذي حوى كثيراً

من النقوالت من تاريخ ني�سابور باللغة الفار�سية� ،إني لأعجب �أنه لم يترجمها �أحد
في علمي.

فمن يعرف طالب علم �ضليع باللغة الفار�سية لنطلب منه ترجمة تلك النقوالت

التحاف الأمة بتراث الحاكم؟

�أفيدونا حفظكم ال َّله ونفع بكم.
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ن�سخة يمنية من �سنن الترمذي
عادل بن عبد الرحيم العو�ضي
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د .نور الدين الحميدي
هي فرع عن ن�سخة �أبي الفتح الكروخي ،ومن �أ�صل الكروخي ن�سخة تمغربت،
�أطلت الكالم عنها في بحث مفرد .وهناك فرع مغربي لتلميذ مغربي من تالميذ
الكروخي ،موجودة باليدن ،نبهني لها حبيبنا ال�شيخ د .ال�سريع.
و�أ�صل الكروخي الذي وقفه على الم�سجد الحرام كان محفوظا �إلى القرن
التا�سع وال يدرى عنه �شيئا الآن .والكروخي كان مخت�ص ًا ب�إقراء الترمذي ويتعي�ش
بانت�ساخه  - ♫ -وجاور بمكة مدة.

عبد ال َّله باوزير

ال�شريف �أب��و الح�سن علي بن محمد بن جديد ..من �أ�شراف �آل باعلوي
الح�ضرميين ..يرد ذكره في الأ�سانيد اليمنية..
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م�صحف بالقراءات ال�سبع مكتبة الإمام زيد
عادل بن عبد الرحيم العو�ضي
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نظم من حفظ القران من ال�صحابة ╚
في حياة النبي ﷺ (الأزهر )155

عادل بن عبد الرحيم العو�ضي

تعليق
يو�سف الردادي
نظم جميل ماتع يذكرني بما قاله الحافظ الداني في الأرجوة المنبهة:
وع�����دد ال�����ص��ح��اب��ة ال��ل��ذي��ن��ا
و�أك���م���ل���وه وال���ر����س���ول حي

ق���د ج��م��ع��وا ك��ت��اب��ه المبينا
�أرب�����ع�����ة �أق������ر�ؤه������م �أُب�����ي

وزي���د ب��ن ث��اب��ت واب���ن جبل

وق��ي�����س ال���ذي ب��ه ق��د انكمل

ع���دده���م وك��ل��ه��م �أن�����ص��ار

ح���ب���اه���م ب���ذل���ك ال��ج��ب��ار
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طاهر الأ�سيوطي
في نظم من حفظ كل القر�آن من ال�صحابة قال (ج�/2-ص:)215
ق��د حفظ ال��ق��ر�آن ُك� ّ
��د ُة
ل�ا ِع� ّ
ال��خ��ل��ف��اء ال��را���ش��دون طلحة

��د ُة
م��ن ال�صحابة ف � ِن� ْ�ع� َ�م ال�� ُع ّ
ون��ج��ل م�سعود �سعد حذيفة

�أب���و ه��ري��رة وزي�����د[[[ حف�صة

ونجل ���س��ائ��ب[[[ ك��ذا عائ�شة

ع��وي��م��ر[[[ ق��ي�����س[[[ و�أم �سلمه

[[[

قي�س

معاذ و�سعيد

و���س��ال��م والأ����ش���ع���ري ع��ب��ادة

ُم َج ِّمع

مع �سعيد

������داري وال��ع��ب��ادل��ه
ت��م��ي��م ال�
ُّ

�شهيدة ال��دار[ [[1لدى من حققه
ال��ث�لاث��ة
ف��ه��م ث�ل�اث���ون م���ع
ِ
وغ��ي��ر ه�����ؤالء �أي�����ض��ا ق��د ورد

[[[

[[[

�سلمه

[[[

عقبة

[[[

[[[1

��ي ذو المزايا الفا�ضله
ك��ذا �أ َب� ٌّ
�أي�ضا لها ذا الف�ضل �أ ّم ورقه
�ار الأم��ة
�أك���رم بهم ق��وم��ا ِخ��ي� َ
الر�شد
ف��ا ْت��ب��ع طريقهم ف ��إن��ه َّ

[[[ زيد بن ثابت.
[[[ عبد ال َّله بن ال�سائب.
[[[ �أبو الدرداء عويمر بن مالك الأن�صاري.
[[[ �أبو زيد قي�س بن ال�سكن.
[[[ قي�س بن �أبي �صع�صعة.
[[[ �سعيد بن عبيد.
[[[ �سلمة بن مخلد.
مجمع بن جارية.
[[[
ِّ
[[[ �سعيد بن المنذر.
[ [[1عقبة بن عامر.
[� [[1أم ورقة بنت عبد ال َّله بن الحارث.
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�شيخ الم�ؤرخين �أبو القا�سم �سعد ال َّله - ♫ -

عبد ال َّله عز الدين م�سكين
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�ضبط لفظ�( :إذا لم ت�ستحي)...
د .عبد ال�سميع الأني�س
حديث النبي ﷺ�..« :إذا لم ت�ستحي فا�صنع ما �شئت».
كيف �ضبط لفظ :لم ت�ستحي؟
�ضبط هذا اللفظ ب�إثبات الياء ،في ن�سخ خطية موثوقة من �صحيح البخاري ،من
ذلك فرع الن�سخة اليونينية التي قرئت على ابن مالك.
وهي التي بخط الإمام النويري الم�ؤرخة �سنة (٧٢٥هـ).
وهي كذلك في الن�سخة ال�سلطانية.
وهي كذلك في ن�سخة خطية من الأربعين النووية.
وقد جاء في كتاب «فتح المبين ب�شرح الأربعين» البن حجر الهيتمي�( ،ص:)٣٨٣
"�إذا لم ت�ستحي من حيي �أو ا�ستحيى ،فهو م�ستحي وم�ستح".
وفي حا�شية المدابغي� :إن الرواية لم ت�ستحي ب�إ�سكان الحاء وك�سر الياء ،خالف ًا
لما يوهمه ظاهر كالم ال�شارح مال علي القاري.
فهذا ن�ص وا�ضح على �أن الرواية هي :ب�إثبات الياء ،ويكون الجازم حذف الياء
الثانية ..وال َّله �أعلم
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تعليق
د .عبد الرحمن ال�سعيد
ذكر الأخف�ش :ا�ستحى بياء واحدة لغة تميم ،وبياءين لغة �أهل الحجاز.
«معاني القر�آن» (.)58/1
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د .عبد ال�سميع الأني�س
بارك ال َّله فيكم ..ما ذكرته يوافق ما جاء عند الأخف�ش ،وهي لغة �أهل الحجاز.

ت�ستح.
و�أما على لغة تميم فيكون ال�ضبط� :إذا لم
ِ

�أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان
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م�شيخة تقي الدين ال�سبكي.
خالد بن محمد ال�سباعي الح�سني
و�صلني اليوم من �ألمانيا طبع بجامعة بون طبعة علمية متقنة.
وهذه الن�سخة هي ن�سخة ديار بكر المعروفة للكتاب ،وقد نقلت من �أ�صل
الم�ؤلف ،ونقل حوا�شي الحافظ ابن حجر.
[والكتاب] �سيطبع في �سل�سلة مكتبة ال�شيخ نظام يعقوبي مع دار الب�شائر الإ�سالمية.
والغريب �أن العمل والطباعة ممول من مركز �ألماني متخ�ص�ص في الع�صر

المملوكي.
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�إ�ضافة
�أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان
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تعليق:
د .نور الدين الحميدي
م�شخية التقي ال�سبكي من تخريج ابن �أيبك الدمياطي ،ا�ستخرج منها التاج
ال�سبكي �أربعين حديث ًا لوالده .تهممت بن�سخها ثم �صرفتني عنها بع�ض ال�شواغل.
وابن �أيبك الدمياطي خرج لكثير من م�شيخته و�أقرانه ،وانتقى عليهم ،وكذا �صنوه
التقي ابن رافع ال�سالمي ،و�أغلب تخريجاتهما مخطوطة ،لوال �أن هذا ال�ضرب
من التواليف ال تحفل بها دور الن�شر لكانت حرية بالدر�س والتحقيق ،وكذا قلة
المتخ�ص�صين المعتنين بهذه اللطائف والملح الحديثية والتي ال تعدم في تكامي�شها
من متين العلم ،ومليح الت�صرفات ،وجليل الإفادات التاريخية والتراجمية؛ ما ينفي
كونها قليلة المادة ي�سيرة الفائدة.
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فوائد من لقاء الدكتور عمار الددو
�أبو ه�شام محمد بن علي المحيميد
من الفوائد التي ا�ستفدتها من لقاء الدكتور عمار الددو يوم �أم�س[[[:
 - ١جزء من م�صنف عبد الرزاق من القرن الخام�س ،عمل عليه عي�سى المانع
مزور بالكامل!!
رئي�س �أوقاف دبي ،تبين �أنه ّ
المزور ا�ستخدم �أوراق
وطريقة اكت�شاف التزوير كانت بالحبر؛ حيث �أن
ِّ
مخطوط �أ�صلي وذلك بقطع الورق الزائد من المخطوطات وكتب عليها !!.وهي
طريقة ذكية.
 - ٢من غباء المزورين ،جاء لمركز الماجد �شخ�ص يعر�ض م�صحف مخطوط
ويزعم �أنه قديم ،وقد ُكتب على ورق �إ�سمنت!.
 - ٣المخطوطات الأفريقية الأكثر ال يخيطونها ،بل يلفّونها بجلد وي�ستخدمون
التعقيبية ،و�أحبارهم حبر حديدي (ي�ضيفون للفحم برادة حديد) ليعطيه ثبات ًا،
وال�صحيح �أنه �إذا �أ�صابته رطوبة يت�آكل ويف�سد المخطوط.
 - ٤المخطوطات القوقازية يميلون للفحم والقلم غير المقطوع.
وممن و�صف الأقالم والأحبار ابن النديم.
 - ٥قد يكتب في المخطوط �أو الفهار�س عند القدماء :علقه فالن .ومعناه :كتب
العالم تعليقًا على كتاب .ومنه :المعلقات ،لأن العرب كانت تحفظ ال�شعر ،وهذه
كتبت .وقيل� :إنها علقت على �أ�ستار الكعبة.
 - ٦فرق بين البتر والخرم:
البتر� :سقط من المخطوط ورقة �أو اكثر.
[[[  /1رجب 1439 /هـ.
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الخرم :قطع �أو نحوه.
 - ٧من الخط�أ �إطالق كلمة لوح على ورق المخطوط فال يوجد مخطوط على
اللوح و�إنما على الورق والرقوق.
 - ٨الن�سخة الأ�صل :هي التي اعتمدها المحقق.
الن�سخة الأم :هي التي بخط الم�صنف �أو عليها خطه .والم�صطلح جاء من قوله:
وعنده �أم الكتاب ،ولذا يقال لم�صحف عثمان الم�صحف الأم.
 - ٩فرق بين الن�سخة الفريدة والنادرة.
(رقما) بالأرقام الإنجليزية المعا�صرة،
 - ١٠لم �أر مخطوط ًا كتب تاريخ ن�سخه ً
وهذا رد على من يزعم �أن الأرقام الإنجليزية حالي ًا هي العربية الأ�صلية.
 - ١١مخطوط «المعرب في �شرح خرافي الأخف�ش» البن جني ق�صته عجيبة،

والآن �أعمل على تحقيقه.

جاءنا بائع في مركز الماجد معه � ٧أوراق من جلد مبتورة ،تبين من خالل االطالع
عليها �أنها من المعرب ،فا�شتراها المركز ،وطلبنا من البائع �إن كان معه الباقي ،فذكر
�أنه ال يوجد معه غير هذه.
ثم بعد قدومي لل�سعودية زرت الريا�ض ،وزرت الأخ �إبراهيم اليحيى في مكتبة
الملك عبد العزيز ،وبال�صدفة قال لي :هذا مخطوط ا�شتريناه قبل �أ ّيام .فلما قلبته
وجدت �أنه المعرب في  ٨٠ورقة ،وهو تمام ال�سبعة �أوراق التي في مركز الماجد!!
وقد ن�سخ في القرن الخام�س.
وقد ن�شر الدكتور عنه بحث ًا في مجلة اللغة العربية بجامعة الق�صيم.
 - ١١الم�صحف القاراح�صاري ،كل �صفحة منه تحفة فنية ،طبع على قطع كبير.
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النقد الجارح والتقريظ الناعم
�أبو معاوية مازن البح�صلي البيروتي
تجهز لأخذ ن�صيبك من النقد الجارح والتقريظ
«�أيها الم�ؤلِّف والمحقّقّ :
الناعم!!».
وها هو ذا يخرج كتابه الجديد بعد تردد ،وها هو ذا يلقي بنف�سه بين �أيدي
�أهل النقد لينال ما يناله الم�ؤلفون من نقد جارح وتقريظ ناعم ،ومن تهجم الذع
ومداعبة لينة ،ويرمي بكتابه �إلى النا�س ليقر�أوه وي�شرحوه ،ثم ليطنبوا في مديحه� ،أو
يدركوا به ث�أراً قديم ًا لهم ،فينالوه بالتعري�ض!
فلن�شمر �إذن مع ه�ؤالء النا�س ولننقد هذا الكتاب كما ينقد الطائر الأر�ض لينب�ش
ِّ
منها حبها وزوانها.
ال�سابق اقتطفته من كالم د� .صالح الدين المنجد  ،- ♫ -ا�ستفتح به مقا ًال
كتبه عن كتاب جديد كان �صدر ل�صديقه ال�شيخ علي الطنطاوي .- ♫ -

يعبر عن حالنا مع�شر الم�ؤلفين والمحققين!
وقد ُك ِت َبت ب�أ�سلوب ظريف وواقعي ّ
نف�سيا ل«-النقد الجارح والتقريظ
أحببت �أن �أنقلها لإخواني �أهل ال�صنعة
ف� ُ
ّ
ليتجهزوا ًّ
الناعم»!!
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تقريب العلم بالرموز
�ضياء الدين جعرير
كثير
تقريب العلم بالرموز باب عظيم وا�سع ،وا�ستعماله في التراث الإ�سالمي ٌ
جدا �سواء في علوم المقا�صد (كاخت�صارات المحدثين) �أو علوم الو�سائل (علوم
ً
الآلة) ،فحري بالم�شتغل بالتراث �أن يبحث فيه ويحاول التعرف على ما ا�ستطاع
من رموز ت�ساعده في الإجابة عن �أ�سئلة ربما قد �أ�شكلت عليه.
 نموذج من ا�ستعمال الرموز في �أ�شهر متن للقراءات في التراث الإ�سالمي«حرز الأماني ووجه التهاني» للإمام القا�سم بن فيره ال�شاطبي .- ♫ -
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�سماع الإمام ابن القيم ل�صحيح ابن حبان
د .عبد الرحمن قائد
�سماع الإمام ابن القيم ل�صحيح ابن حبان في الم�سجد الحرام تجاه الكعبة

المعظمة ،وكان الأ�صل بيده ينظر فيه ويعار�ض به في ذي القعدة �سنة (739هـ).
الجزء الثالث من ن�سخة مكتبة �أحمد الثالث رقم (.)٣٤٧
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كثرة الت�آليف من عوائق التح�صيل العلمي
د .عبد ال�سميع الأني�س
قال ابن خلدون في المقدمة:
"مما �أ�ضر بالنا�س في تح�صيل العلم والوقوف على غاياته؛ كثرة الت�آليف
واختالف اال�صطالحات في التعليم ،وتعدد طرقها ،ثم مطالبة المتعلم والتلميذ
با�ستح�ضار ذلك .وحينئذ ي�سلم له من�صب التح�صيل ،فيحتاج المتعلم �إلى حفظها
كلها �أو �أكثرها ومراعاة طرقها .وال يفي عمره بما كتب في �صناعة واحدة �إذا تجرد
بد دون رتبة التح�صيل."..
لها ،فيقع الق�صور وال َّ
وقد �ضرب لذلك �أمثلة في علم الفقه والنحو..
قلت :وهذا ينطبق على كل العلوم.
وهذه نظرة مهمة في الت�أ�صيل العلمي عند الطالب
وقد قالوا :كثرة الزحام تعيق الحركة..
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ثبت ال�سيد محمد العربي العزوزي الإدري�سي الح�سني
�شبيب بن محمد العطية
ذكر الم�ؤلف �أن جده محمد العربي نكب �سنة ١٢٤٥ه��ـ ،و�صودرت كتبه
و�أمالكه و�أبعدت �أقاربه وع�شيرته في �سلطنة �سلطان المغرب المولى عبدالرحمن.
وقال فيمن �أفرد لجده ترجمة (�ص" :)٨وقد �أفرده بالت�أليف �شيخنا بال�سماع
والإجازة �أي�ض ًا الحافظ ال�شهير �سيدي عبدالحي الكتاني في ر�سالة �سماها «�إتحاف
الحفيد بترجمة جده ال�صنديد» ،وعنى بالحفيد كاتبه وهي في عدة كراري�س،
وكذلك ترجمه في «فهر�س الفهار�س» ،وذكر �إجازة والدي محمد المهدي له لعلو
�سنده".
وكانت لم�ؤلف الثبت �أمنية ،وهي �شرح جامع الترمذي ،قال (�ص:)٩٨
"ولطالما يختلج في �صدري �أنني �إذا وفقني ال َّله �أن �أ�شرح هذا الجامع العظيم
ب�شرح يكون من �أعاجيب الدهر ،وذلك ب�أن نتتبع تلك الطرق التي علقها بقوله:
وفي الباب عن فالن وفالن الخ.
و�أخرجها و�أبين رتبتها ،ثم ما ذكره من مذاهب ال�سلف �أ�شرحه �شرح ًا كافي ًا وافي ًا،
ولكن ي�ؤخرني عن الإقدام على هذا العمل الخطير �شيئان :عدم تي�سير الأدوات،
وقلة الكتب المخطوطة في هذه البالد ،وعدم وجود مال ي�ساعدني على القيام
بذلك ،وال َّله المطلع على ال�سرائر ،العالم بخفيات ال�ضمائر ،وهو المي�سر والم�سهل
والم�ساعد �سبحانه وتعالى".
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�إبراهيم �سالم يهودا
د .يو�سف الأوزبكي
�إبراهيم �سالم يهودا :يهودي مولود في القد�س �سنة ١٨٧٧م ،وهو من �أ�صول
عراقية ،كان راف�ض ًا لل�صهيونية وراف�ض ًا لقيام دولة �إ�سرائيل ،وراف�ض ًا لهجرة اليهود
�إلى فل�سطين؛ وب�سبب مواقفه تعر�ض لمحاوالت االغتيال.
لي�ست له �آراء ا�ست�شراقية ،وكتاباته في الل�سانيات.
كان جماع ًا للمخطوطات العربية من كل مكان ،واتخاذها تجارة هو و�أفراد
عائلته ،لكنه تاجر ذكي.
ووفاته كانت في نيوهافن في �أمريكا �سنة ١٩٥٢م.
• باع المخطوطات لكل من:
 - 1جامعة برين�ستون.
 - 2الكلية الطبية الأمريكية  ١٥٠٠مخطوط.
 - 3جامعة مت�شغن  ٢٠٠مخطوط.
 - 4المتحف البريطاني :عدة �صفقات.
 - 5ت�ش�ستربتي :مجموعة كبيرة .وغيرها.
بقي بحوزته ١١٨٢ :مخطوط ًا؛ فيها قرابة  ٤٠٠٠عنوان� ،أوقفها في و�صيته
على دار الكتب العبرية في القد�س والتي �أ�س�ست قبل � ١٢٧سنة.
مجموعته في برين�ستون� :صدر لها فهر�س واحد من �إعداد رادولف ماخ وعربه
وحققه :محمد عاي�ش وطبع في  ٦مجلدات.
 ١١مجلد ي�شمل مجموعات:
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يهودا ،وجاريت ،والم�ستدرك ،والمجموعة الجديدة �أوقفها لدار الكتب العبرية
ولي�س للجامعة العبرية.
والجامعة العبرية بنيت بجانب دار الكتب بعد � ٥٠سنة تقريب ًا ،وي�ستفيد طالب
الجامعة منها.
غيروا ا�سم المكتبة من (دار الكتب العبرية) �إلى (المكتبة الوطنية الإ�سرائيلية)،
وفي هذه الأيام يعدون مبنى جديداً بعيد عن الجامعة.
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مخت�صر الأغاني المن�سوب للموحدي
�أنموذج رائع في التحقيق
د .عبد ال�سميع الأني�س
جاء في مقدمة كتاب« :مخت�صر الأغاني» المن�سوب لأبي الربيع �سليمان
"وو�شحنا كتابنا هذا بطرر في �شرح كلمة �شاردة،
الموحدي (ت )٦٠٤/قوله:
ّ
وتعليق على نكتة ،و�إ�شارة �إلى فائدة مما رجونا معه تحقيق ما �أردناه ،وتحذيق ما
ق�صدناه ،وتح�سين ما اخت�صرناه".
قال الأ�ستاذ محمد �سعيد حن�شي في بحثه« :منهج التحقيق والتوثيق في مخت�صر
الأغاني» المن�شور في مجلة �آفاق الثقافة والتراث ،العدد (� )٥٦سنة :٢٠٠٧
�سخر الم�ؤلف من �أجل بلوغ هذا الهدف ن�سخ ًا كثيرة من كتاب الأغاني،
"وقد َّ

ودواوين متعددة لل�شعراء ،ومكتبة �ضخمة ال يملكها �إال خا�صة الخا�صة ،ثم ذكر
�أهم م�صادرها."..
وقد ذكر �أنه قد تنوعت طرره ،فمنها في �شرح اللغة ،و�شرح الأمثال ،و�شرح
ال�شعر ،ومنها للتعريف بالأعالم ،والأماكن ،والقبائل ،ومنها فوائد تاريخية و�أدبية،
ومنها في نقد الخبر الأدبي وال�شعري ،ومنها جمع ال�شعر من مظانه ،ومنها توثيق
الن�صو�ص ،ومنها مقابلة المتن النثري وال�شعري لكتاب الأغاني..
يعد
�صحح مجموعة من الت�صحيفات والتحريفات في الكتاب مما ُّ
كما �أنه َّ
�أنموذج ًا يحتذى في التحقيق العلمي الذي ن�صبو �إليه..
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نوادر جزائرية
«خال�صة الن�ضار» البن الأبار

عبد ال َّله عز الدين م�سكين

من عيون نفائ�س مكتبة �آل الفكون وفي �آخره تملك للعالمة ال�شيخ ح�سن بن علي بن
عمر الفكون الق�سنطيني  - ♫ -القائل:
وف��ي أرض الجزائر ه��ام قلبي

قال في تعليقة الختام:

كوثري
بمعسول المراشف
ِّ

في �صبيحة يوم الجمعة ال�ساد�س ع�شر ل�شهر ال َّله الأ�صم �سنة خم�س وثالثين و�ستمئة
بمدينة بلن�سية حر�سها ال َّله.
و�إنه لمقت�ضب من الحكمة العقلية ،وال�شريعة النقلية ،في مدة من نحو �شهرين.
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تعليق:
�شبيب بن محمد العطية
كتبها ابن الأبار قبل �سقوط بلن�سية ب�سنة
وما اقت�ضبته �إال في �أوقات مختطفة من يد الزمان ،كثيرة الهرج قليلة الأمان يا ال َّله!

وله ر�سالة ي�صف حال بلن�سية بعد �سقوطها �أر�سلها البن عميرة المخزومي.
والبن عميرة ر�سائل محزنة يبكي فيها على بلن�سية.
رحم ال َّله الإمام الكالعي وجميع موتى الم�سلمين.
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«�سنن �أبي داود» برواية ابن دا�سة

عبد ال َّله عز الدين م�سكين

«�سنن �أبي داود» برواية ابن دا�سة ...ن�سخت �سنة (601هـ) ،وهي مما تناثر
من مكتبة �آل الفكون .والذي يظهر قيد تملك محمد بن عبد الكريم الفكون -
♫  -لها في هاته ال�صورة.
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خط الإمام الحافظ �أبي علي الجياني
د .خالد ال�سباعي
خط الإمام الحافظ �أبي علي الح�سين بن محمد بن �أحمد الغ�ساني المعروف
بالجياني ولد �سنة (427هـ) وتوفي (498هـ).
قال تلميذه �شيخ الإ�سالم القا�ضي �أبو الف�ضل عيا�ض بن مو�سى اليح�صبي في
فهر�سة �شيوحه «الغنية» (�ص:)138

"�شيخ الأندل�س في وقته ،و�صاحب رحلتهم ،و�أ�ضبط النا�س لكتاب ،و�أتقنهم
لرواية ،مع الحظ الوافر من الأدب ،والن�سب ،والمعرفة ب�أ�سماء الرجال ،و�سعة
ال�سماع.

انتقل �أبوه من جيان �إلى قرطبة فا�ستوطنها .قال لي بع�ض �أ�صحابنا عنه� :إن �أ�صلهم

من الزهراء ،مدينة ال�سلطان بقرطبة.

�سمع �أبا عمر ابن عبد البر ،و�أبا عمر ابن الحذاء ،و�أبا العبا�س الدالئي ،و�أبا القا�سم
الطرابل�سي ،والفقيه �أبا عبد ال َّله بن عتاب ،و�أبا العا�صي حكم بن محمد ،والقا�ضي
�أبا الوليد الباجي ،والقا�ضي �سراج بن عبد ال َّله ،وابن �سعدون ،وابن حيان ،و�أبا بكر
الم�صحفي ،وجماعة غيرهم .و�صحب �أبا مروان ابن �سراج ،و�أتقن كتب اللغة،
والغريب ،وال�شروح عليه .ورحل �إليه النا�س من الأقطار ،وحملوا عنه ،و�ألف كتابه
على ال�صحيحين الم�سمى «تقييد المهمل وتمييز الم�شكل» ،وهو كبير الفائدة.
مولده �سنة �سبع وع�شرين و�أربعمائة وتوفي في �شعبان �سنة ثمان وت�سعين
و�أربعمائة".
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التن�صي�ص على الإبرازة الأخيرة
د .نور الدين الحميدي
التن�صي�ص على الإبرازة الأخيرة من كالم م�ؤلف الكتاب ،وهذا ال�ضرب من
الو�ضوح بحيث يغني عن البحث.
كتاب «الذريعة في معرفة الأعداد الواردة في ال�شريعة» للعالمة �شم�س الدين
الأفقه�سي.

�أثر الت�صاريف في اللغة عند قراءة الن�ص الخطي
د .نور الدين الحميدي
�إج��راء ت�صاريفنا في اللغة نظم ًا وتركيب ًا عند قراءة الن�ص الخطي� ،إجحاف
وبعد عن نمطهم في ر�صف الكالم والت�صرف في �أفانينه ،وجهل
بت�صاريف علمائنا ٌ
برتبتهم ح�سب الأزمان والمعهود من �أ�ضرابهم �إن�شا ًء وبالغة وتركيب ًا ،والتلب�س
بنفَ�س الم�ؤلف وتح�س�س م�شرعه في الكتابة وت�أليف الك ِلم �آكد �شيء على المحقق
تطلبه.
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َّ
ال�ضبط وال ِّرواية
ال�سلف في
جانب من
َّ
دقة َّ
ٌ
�ضياء الدين جعرير
ال�صحيح برقم،)6241( :
قال الإمام البخاري  - ♫ -عليه في الجامع َّ
(باب اال�ستئذان من �أجل الب�صر).
ٌ

حدثنا علي بن عبد ال َّله حدثنا �سفيان قال الزهري  -حفظته كما �أ َّنك ها هنا -
َّ
اطلع ٌ
�سعد قال َّ
رجل من ُج ْحر في ُح َجر ال َّنبي ﷺ ومع ال َّنبي ﷺ مدرى
عن �سهل بن ٍ
ُّ
يحك بها ر�أ�سه فقال :لو �أعلم �أ َّنك تنظر لطعنت به في عينك �إ َّننا جعل اال�ستئذان من
�أجل الب�صر)[[[.
ال�ضبط
قلت :في هذا الحديث العظيم
ٌ
جانب عظيم من جوانب دقَّة َّ
ال�سلف في َّ
والرواية وهو قول الإمام �سفيان بن عيينة[[[ (ت198/هـ)( :حفظته كما
والحفظ ِّ

م�ستقر في
أكيد منه  - ♫ -لحفظه لهذا الحديث و�أنَّ حفظه
�أ َّنك ها هنا) فهو ت� ٌ
ٌّ
حدثه بهذا الحديث ،قال ابن حجر -
ذهنه وموجود ومت� ِّأك ٌد منه كت� ُّأكد وجود من ُي ِّ
♫ ( :-وقوله كما �أنك ها هنا �أي حفظته حفظ ًا كالمح�سو�س ال �شك فيه) اهـ.

ُث َّم ي�أتي من ال ُيح�سن ي�ستنجي � -أكرم ال َّله القارئين  -و ُي ِّ
ال�س َّنة
�شكك بكتب ُّ
عما لي�س منها،
ال�سلف �أعمارهم و ُم َه َج ُهم في حفظها و�صونها َّ
والحديث التي �أفنى َّ
ال�س َّنة �أال يتهاونوا عن ن�شر مثل هذه الجوانب
ولذا ينبغي على الم�شتغلين بعلوم ُّ
ال�سلف ودقَّتهم و�ضبطهم ليهلك من هلك عن ِّبين ٍة ويحيى من
الم�شرقة في حفظ َّ
رب العالمين.
حي عن ِّبينة والحمد هلل ِّ
ّ

[[[  ال�ساد�س من البخاري ،ن�سخة الغازي خ�سرو بك ب�سراي بو�سنة برقم ،)455( :وهي من نفائ�س المكتبة ن�سخت
�سنة ( 700هـ).
[[[ قال ابن حجر" :قوله �سفيان قال الزهري كانت عادة �سفيان كثيراً حذف ال�صيغة فيقول فالن عن فالن ال يقول
حدثنا وال �أخبرنا وال عن ،وقوله حفظته كما �أنك ها هنا هو قول �سفيان" .الفتح (.)24/11

175

قراءة كتاب «ال�صحاح» للجوهري ُتجاه الكعبة �سنة574( :هـ).
د .نور الدين الحميدي
قراءة كتاب «ال�صحاح» للجوهري تُجاه الكعبة الم�شرفة �سنة574( :هـ) بح�ضور
جملة من �أعالم المغرب الإ�سالمي ،وبع�ضهم من الأغفال.
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ا�ستخدام الت�أريخ بالكلمات والأرقام
الطيب و�شنان
نموذج ال�ستخدام الت�أريخ بالكلمات والأرقام.
المثال من مخطوط« :زهر الريا�ض وزالل الحيا�ض» البن �شدقم من القرن العا�شر
هـ.
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من �صيغ التملكات
ا�ستعمال عبارات الت�صوف
�ضياء الدين جعرير
حد قد يتجاوز في �أحيانٍ
ُع ِرف عن �أكثر المت�صوفة التماوت في ه�ضم النف�س �إلى ٍ
ال�شرعية ،ومن هذه العبارات ا ّلتي قد تدخل في هذا قولهم" :فالن
كثير ٍة الحدود ّ
ُراب �أقدام ال ُفقَراء" والفقراء هنا هم المت�صوفة.
ت ُ

وتُ�ستعمل مثل هذه العبارة في تقييدات كثيرة:
�إما في ا�ستفتاح الكتابة ك�أن يقول م�ؤلف :قال تراب �أقدام الفقراء.
و�إما كذلك في قيد فراغ الت�أليف �أو ال ّن�سخ بال�صيغة نف�سها :فرغ منه تراب �أقدام الفقراء.

ال�صيغة" :من جملة كتب تراب �أقدام الفقراء م�صطفى
وهذا القيد مثال على هذه ّ
وذريته.
بن عثمان المو�ستاري تجاوز ال َّله عن �سيئاته
بمحمد و�آله و�صحبه ّ
ّ
ا�شتراء الحقير من متروكات محمود �أفندي.
�شعر:
ويكفيك قول النّاس فيما ملكته

مرة لفالن"[[[.
لقد كان هذا ّ

ذكر لم�صدر المخطوط وهو تركة محمود �أفندي ،وي�صلح �أن ُي َع ّد
وفي القيد ٌ
ً
ال�سائر" :ويكفيك قول ال ّنا�س في ما
تملكا
�ضمنيا �أو ثاني ًا ،وكذلك بيت ال�شعر ّ
ً
ملكته"ُ ،ث ّم ختم المالك.

وقد حوى كذلك هذا القيد م�س�ألة التو�سل بالمخلوقين وهي كذلك من البدع

التي كتب فيها جمل ٌة من �أهل العلم ك�شيخ الإ�سالم ابن تيمية .- ♫ -
[[[ �آيا �صوفيا63 :م.
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وهذا ال َع َلم من بالد البو�سنة ،من مدينة مو�ستار ،وهي بلدة جميلة تحفها الأنهار من

عدة جهات ،وبها تراث جميل ،وخزائن للمخطوطات نقل بع�ضها �إلى مكتبة الغازي
خ�سرو بك ب�سراييفو ،وكانت بها حركة علمية قوية ،للتدري�س والت�أليف وال ّن�ساخة.

فهر�ست
ولي �أبيات  -بح�سب الحال وال�ضعف  -نظمتها قبل �سنتين بعد �أن
ُ
م�صحف ًا ن�سخ في مو�ستار:
أق���دار
ار) و َل� ُ�ر َّب��م��ا جمعت بنا ال
ُ
كفكف دموعك هذه ( ُم ْ�س َت ُ
�ار
���ر ْت م��ن بينه الأن��ه� ُ
�إني �أق ِّلب م�صحفا قد ُخ َّط في َب � َل� ٍ�د َج َ
أن��ه��ار ال� ُ�ه� َ�دى
أن��ه��ار م��ا ٍء ث��م �
�
ُ
ُ

ف��ي دول��� ٍة دان���ت لها الأق��ط��ار

ال�شعر �إال �إن بكت
ال ال �أق��ول ِّ

عيناي فاجتمعت بها الأ�شعار

َع� ِّل��ي �أق���ول ُك ْليم ًة َت� ْ�ه� َ�دا لها
تيمم َ�ص ْو َب ( ُب ْ�س َنةَ) �أبلغن
يا من َّ

إع�صار
نف�سي؛ وعاطفتي بها �
ُ

طيرا الرتحلت ُم َح ِّلقا
لو كنت ً

��ذار:
ُم�ستار ُح� ِّ�ب��ي؛ ه��ذه الأع� ُ
تار
ال�ش ِ
مال � ِ
نحو َّ
إليك يا ُم ْ�س ُ
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قلة المخطوطات في العراق و�أ�شهر الكتبيين في بيعها
عادل بن عبد الرحيم العو�ضي
من �أ�شهر الكتبيين في بيع المخطوطات ببغداد و�أ�سماء بع�ض �أ�شهر الخطاطين
ن�ساخ المخطوطات في القرن الما�ضي بالعراق.
«مع المخطوطات العربية» يحيى الجبوري (�ص.)121 - 120
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عبد الكريم الوهراني
قيد مطالعة ليو�سف بن �أبي بكر ابن �أحمد بن محمد بن قا�ضي �شهبة.
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الأمانة الم�ضيعة
عبد اهلل عز الدين م�سكين
�إلى الأر�ض المقد�سة التي دن�سها اليهود� ،إلى البروفي�سور كي�ستر :ال�سالم على من
اتبع الهدى� ،أما بعد:
و�صلني كتابك وقر�أت ما فيه ،وي�ؤ�سفني �أن �أقول �إنك قد �أ�صبت و�إنني قد
�أخط�أت ،ولكنها �أمانة العلم.
ال�شيخ �أحمد �شاكر.
تعليق:
يو�سف الأوزبكي
تقريبا .كان �أكبر الم�ست�شرقين في دولة
مئير يعقوب كي�ستر  -هلك �سنة  2009م ً

اليهود.

�أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان
حدث �أخونا مازن كمال النابل�سي في بيتي �شيخنا الألباني عن تتبع كي�ستر هذا
لم�سند �أحمد [بتحقيق ال�شيخ �أحمد �شاكر] ،و�أر�سل له �أخطاء وقعت له ،فقبل بع�ضها
�شاكر ورد �أُ َخر ،وكتب �إليه في جذاذة:
" من عبد اهلل �أحمد �شاكر �إلى اليهودي كي�ستر  ..قر�أت ما �أر�سلت� ،أ�صبت في
�شيء و�أخط�أت في �أخر".
وكان يقول" :هذه الورقة �أحب �إلي من ال�شهادات التي �أحملها".
و�أخبر الأخ مازن �أنه كان حري�ص ًا جداً على �سل�سلتي الألباني .و�أ�سمعه �شيئ ًا من
طلبه وبحثه؛ فرجا �شيخنا الألباني �أن يكون قد �أ�سلم.
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يو�سف الأوزبكي
�صدقت �شيخنا ..هو يعتبر من حمائم الم�ست�شرقين � -إن جاز التعبير -فقد كان
في تدري�سه لتخريج الحديث لطلبة الدكتوراه في الجامعة العبرية ي�صلي على النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم كلما ورد ذكره ويتر�ضى على ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم،
ويطلب من طالبه �أن ال ي�شغلوا �أنف�سهم بنقد الإ�سالم ،بل في اكت�شاف محا�سنه.
ومع ذلك يبقى ع�ضواً في ماكينة الم�ست�شرقين المعروفة �أهدافهم.
ورغم بلوغه في علم الحديث �ش�أن ًا؛ �إال �أن �أحاديث ف�ضائل بيت المقد�س
ف�ضحته! ومثاله :حر�صه ال�شديد على ت�ضعيف حديث« :ال ت�شد الرحال �إال �إلى
ثالثة م�ساجد!!»...

184

«درة الأ�سالك في دولة الأتراك» البن حبيب ،بخطه
د .محمد بن عبد اهلل ال�سريع
الجزء الأول من «درة الأ�سالك في دولة الأت��راك» البن حبيب ،بخطه ،من
مرفوعات مكتبة باري�س.
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�أبو �شذا محمود النحال
من �أمتع الكتب التي قر�أتها .م�ؤلفه على منهج ال�سلفيين الأقحاح� .أرخ ب�إ�سهاب
للكثير من الم�سائل العلمية التي نفتقر �إلى الجواب عنها .تناول الحديث عن المدر�سة
الغمارية ،و�صلتها بالمدر�سة الكتانية ،و�أرخ ب�إ�سهاب للتهمة التي تن�سب لبع�ض �آل
الكتاني في مواالتهم للبا�شا الكالوي ،ومتى دخلت الأ�شعرية �إلى المغرب ،وعلى
يد من تم ذلك ،وهل يجوز االحتجاج بالمخالفين لعقيدة �أهل ال�سنة والجماعة في
الأبحاث الفقهية ،ومن هي عائ�شة بنت ال�شاطئ ،وبما يتميز كتابها في التف�سير،
وعلماء المالكية وم�ؤلفاتهم ومدار�سهم ،ومن هم �شيوخ المالكية المعا�صرون في
المغرب وخارجه ،ولماذا تراجع دور العلماء عن مكانتهم الريادية لهذه الأمة.
لمحة تاريخية عن دعاة ال�سنة في المغرب في هذا الع�صر.
وباهلل الم�ستعان.
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وهم للحافظ ابن حجر في كتاب «التقريب»
�أبو معاوية مازن البح�صلي البيروتي
قال ابن حجر في «التقريب» ،في ترجمة �أبي العبا�س القلوري (رقم :)8204
ثقة ،ت 263هـ.
نقل المزي في «التهذيب» عن ابن �أبي عا�صم� ،أن وفاته كانت �سنة 253هـ.
وكذلك الذهبي في «تاريخ الإ�سالم» وابن حجر في «تهذيب التهذيب».

ف�إما وقف الحافظ على ن�ص �آخر بوفاته ،و�إما �أن ما في «التقريب» تحريف �أو وهم.

فمن يفيدنا؟
ف�أجاب كل من ال�شيخين م�شهور ح�سن ود .محمد ال�سريع بما يلي:
�أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان
راجعت مخطوطة التقريب بخط ابن حجر ،وفيها :ثالث و�ستين.
وهذه م�صورة خط ابن حجر.
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د .محمد بن عبد اهلل ال�سريع
وهذا ا�ستدراك قا�سم بن قطلوبغا�" :سنة ثالث و�ستين :بخط الم�صنف .و�إنما قال
ابن �أبي عا�صم� :سنة ثالث وخم�سين ومائتين".

�أبو معاوية مازن البح�صلي البيروتي
جزى اهلل ال�شيخين م�شهور �سلمان ومحمد ال�سريع على افادتهما..
ونخل�ص �أن ابن حجر وهم في كتابته :ثالث و�ستين.
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«تظريف المجال�س بذكر الفوائد والنفائ�س» البن قا�ضي �شهبة

عبد الكريم الوهراني
من جديد المكتبة الوطنية باري�س :تطريف المجال�س بذكر الفوائد والنفائ�س
البن قا�ضي �شهبة عليه زيادات بخط تلميذه عبدالقادر النعيمي.

خط الإمام الحافظ ابن الأمين الطليطلي
د .نورالدين الحميدي
خط الإمام الحافظ ابن الأمين الطليطلي 544هـ� ،صاحب اال�ستدراك على اال�ستيعاب.
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ثناء زكي با�شا على طبعة ك�شف الظنون تحقيق جو�ستافو�س
�أبو �شذا محمود النحال
بع الكتاب في مدينة لوندرة طب ًعا �أنيقًا فائقًا في العناية والت�صحيح ،وقد
وقد ُط َ
وع ّدد �أ�سماء الكتب
ترجمه كله �إلى اللغة الالتينية العالمة جو�ستافو�س فلو�ؤجلَ ،
والعلوم التي �شرحها حاجي خليفة فكانت  ١٤٥٠١مادة.
و ِفي �آخره ذيل له �ألّفه المولى حنيف زاده محمد طاهر ،وبلغت الكتب التي
�أ�ضافها خم�سمائة كتاب و�ستة كتب[[[.
و ِفي �آخر هذه الطبعة جدوالن مفيدان جداً:
�أحدهما :ي�شتمل على الكتب المتداولة في بالد المغرب من تف�سير ،وقراءات،

وحديث ،وفقه ،ونحو ،وتوحيد ،وق�ضاء ...وقد بلغ عددها كلها  ٤٤٣كتا ًبا..

والجدول الثاني :ي�شتمل على م�ؤلفات ال�سيوطي في جميع �أنواع العلوم ،وقد
بلغت ..٥٠٤
وبعد ذلك جداول كثيرة عن بيان الكتب المحفوظة بالأزهر والمدار�س القديمة
بديار م�صر ،وغير ذلك مما يهم االطالع عليه..
بحيث �أن هذه الن�سخة المطبوعة بالعربية والالتينية في مدينة لوندرة من �سنة
� ١٨٣٥إلى �سنة ١٨٤٣م تفوق الن�سخة المطبوعة في بوالق �سنة ١٢٧٤هـ بكثير
جداً..
العروبة �أحمد زكي با�شا.
مو�سوعات العلوم العربية ل�شيخ ُ

[[[ كذا كتبها زاكي با�شا.
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تعليق:
�ضياء الدين جعرير
جو�ستاف فلوجل كان داهية ،وكان مهتم ًا بكتب الببليوجرافيا العربية �أو ت�صنيف
العلوم ،و�أتيحت له العديد من الخزائن ،ذكر نجيب العقيقي في ترجمته من كتاب
الم�ست�شرقين �أنه بقي � 13سنة في تحقيق ك�شف الظنون ،وبقي � 25سنة في جمع
مخطوطات الفهر�ست البن النديم وبد�أ تحقيقه ومات قبل �أن يتمه ف�أكمله مولر
وم�ست�شرق ثاني ،كذلك ن�سخ بخطه الكثير ،الك�شف ،والفهر�ست ،وغير ذلك،
وحقق التعريفات للجرجاني.
البيا�ض �صحيح
الطيب و�شنان
"البيا�ض �صحيح" عبارة كتبها النا�سخ دفعا لتوهم النق�ص في متن الكتاب ،ومنع ًا
لإقحام ما لي�س منه.
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اهتمام الإمام النووي بذكر تاريخ انتهائه من ت�آليفه
محمد بن علي المحيميد
بتتب ٍع ي�سير لم�ؤلفات الإمام النووي رفع اهلل منزلته� ،أنه يهتم في ذكر
الحظت ّ
تاريخ انتهائه من ت�آليف كتبه باليوم وال�شهر وال�سنة.
و ِفي (كتاب الأذكار) هذا �أ�شار �إلى �أنه �أجاز جميع الم�سلمين بروايته.
(المخطوط في الأزهرية برقم )15543في٢١٧ورقة.
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مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية

[[[

د .نجم عبد الرحمن خلف
مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية قد ت�أ�س�س في نهاية ال�سبعينيات
وقد فهر�ست لهم بع�ض نوادرهم �سنة 1981م �أيام الما�ستر الثاني في التف�سير.
وكانوا يعطونني المخطوطات الأ�صلية وبع�ضها على الرقوق لأفهر�سها في بيتي
ثم �أعيدها في اليوم الثاني وكان منها ن�سخة من موط�أ الإمام مالك كاملة كتبت على
الرق في القرن الثالث الهجري نهاية الثالث على ما �أذكر مليئة بال�سماعات وكانت
المكتبة وليدة فيها قرابة � 500إلى �ألف مخطوط من الأ�صول كلها �شراء من المغرب
وكان الدعم من الأمير ح�سن و كان مديرها وقتذاك الدكتور عدنان بخيت.
�أما الم�صورات فكانت ع�شرات الألوف �صوروا �أغلب الجامعات الأمريكية
وكان في م�صوراتهم نوادر.
وفهر�س المكتبة من�شور على الآلة الطابعة ولدي ن�سخة منه.
وقد تميزوا بجمع وثائق فل�سطين وكانت لديهم النوادر من هذه الوثائق �ساعدهم
الأمير ح�سن على ت�صويرها من فل�سطين وقتذاك.

[[[ ن�شر يوم الثالثاء  4ربيع الأول ١٤٣٦هـ مجموعة المخطوطات الإ�سالمية @ALMAKTUTAT
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تعليق:
م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان
�أ�ستاذنا المكرم نجم  -حفظه اهلل ورعاه -
طبعت فهار�س المخطوطات الم�صورة في مركز الوثائق والمخطوطات في
�أربعة مجلدات والعمل جار فيها.
�أما الوثائق الفل�سطينية فعندهم م�صوراتها بحكم الرعاية الها�شمية على القد�س
فعندهم جميع م�صورات مخطوطات ووثائق فل�سطين وهم من �أوائل من �صور
مخطوطات ت�ش�ستربتي وق�سم ًا من الوطنية بباري�س بحكم ح�سن عالقات مدير
المركز د .عدنان البخيت مع الم�ست�شرقين.
و�أظن الموط�أ في خزانة الأمير ح�سن الخا�صة.
نفع اهلل بكم.
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قطعة من تف�سير الفاتحة البن رجب
�أبو �شذا محمود النحال
قطعة من تف�سير الفاتحة البن رجب نقلتها عن المطبوع :كتبت هذه الن�سخة
من ن�سخة �أخرجت من الحريق لما �أحرق تمرلنك دم�شق فاحترق بع�ضها فكتبنا ما
وجدنا منها.
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كتاب «زهرة المتعلمين في �أ�سماء م�شاهير المحدثين»

[[[

محمد علوان
من التراث المغربي المفقود كتاب «زهرة المتعلمين في �أ�سماء م�شاهير المحدثين»

قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» ( )242-241/1حين عدد الم�صنفات في
رجال الكتب ال�ستة .." :ورجال ال�صحيحين و�أبي داود والترمذي لبع�ض المغاربة
�سماه «الزهرة».

وقد ذكر عدة ما لكل منهم عند من �أخرج له و�أظنه اقت�صر فيه على �شيوخهم."..
ولم يذكر الحافظ ابن حجر الإمام الن�سائي.
وفي نقول الحافظ مغلطاي في كتابه «�إكمال تهذيب الكمال» ما يدل �أن الكتاب
في رجال الن�سائي �أي�ض ًا...
هذا الكتاب ينقل عنه الحافظ مغلطاي كثيراً في كتابه «�إكمال تهذيب الكمال»
حيث وقفت على �أزيد من  200نقل.
والظاهر من قول الحافظ" :لبع�ض المغاربة" ،ومن كالم الحافظ مغلطاي �أنهما
لم يقفا على ا�سم �صاحبه.
فعبارة مغلطاي في النقل عنه" :وقال في الزهرة"� ،أو "قال �صاحب الزهرة" وهذه
العبارة الأخيرة يكثر منها.
و�سمى مغلطاي كتابه في عدة موا�ضع:
«زهرة المتعلمين في �أ�سماء م�شاهير المحدثين».
«زهرة المتعلمين و�أ�سماء � -أ�سامي  -م�شاهير المحدثين».
و�أحيان ًا مخت�صراً« :زهرة المتعلمين»« ،الزهرة».
[[[ ن�شر يوم الخمي�س  ٢٠ربيع الأول ١٤٣٧هـ مجموعة المخطوطات الإ�سالمية @ALMAKTUTAT
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•تنبيه:
وما ذكره �صاحب «معجم الم�صنفات الواردة في فتح الباري» بقوله" :ولعله
لمحمد بن َد ُاو َد الظاهري "...ال ي�صح فذاك كتاب في الأدب وال�شعر ،وقد ا�ستند
على كالم ابن كثير في «البداية والنهاية» ،ولو وقف على ترجمة ابن داود هذا في
م�صادر ترجمته لتنبه للأمر ،واهلل اعلم.
تعليق:
�أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان
�أوقفني على هذه الفائدة �أول طبع كتابي معجم الم�صنفات �شيخنا عبد المح�سن
العباد  -حفظه اهلل تعالى  -و�أمتع به وكان قد جرد �أ�سماء الم�صنفات في كرتون
و�أر�سله لي وفيه التعريف بالكتاب على الجادة كالمذكور بوركتم.
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من نوادر ما طبع من المخطوطات المحفوظة
في مكتبة القيروان العتيقة
�أبو �شذا محمود النحال
وهذه المكتبة زارها العبدري وذكرها في رحلته قائ ً
ال :دخلنا بيت الكتب
ف�أخرجت لنا م�صاحف كثيرة بخط م�شرقي ،ومنها ما ُكتب كله بالذهب.
وفيها كتب محب�سة قديمة التاريخ من عهد َ�سحنون وقبله ،منها :موط أ� ابن القا�سم وغيره.

ور�أيت فيها م�صحفًا كام ً
ال م�ضمون ًا بين لوحين مجلدين غير منقوط وال م�شكول،
بين جداً مليح وطوله �شبران ون�صف في عر�ض �شبر ون�صف ،وذكروا
وخطه م�شرقي ٌ
�أنه الذي بعثه عثمان ◙ �إلى المغرب و�أنه بخط عبد اهلل بن عمر ◙.
ون�سخة الموط�أ التي وقف عليها العبدري في رحلته �سنة ٦٩٩هـ ال تزال موجودة بالمكتبة،
وجميع �أبوابه و�أ�سماء الكتب فيه مكتوبة بالذهب ،مغ�شي بجلد �أحمر ترهل؛ بطانة حرير
�أزرق ،وعليه مكتوب ذكر التحبي�س على جامع القيروان .فيما قاله الأ�ستاذ �إبراهيم �شبوح.

ومن رغب في اال�ستمتاع بتو�صيف ما تبقى من ر�صيد المكتبة فعليه بكتاب
المكتبة العتيقة بالقيروان.
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فوائد حنبلية ()٥٧
�شبيب بن محمد العطية
(ثالثة من الأ�صحاب كنيتهم "�أبو الفرج" ،يخطئ بع�ضهم في ن�سبة بع�ض الأقوال

�إليهم) ،الثالثة ،هم:

 -١الإمام �أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي ال�شيرازي المقد�سي الدم�شقي

(ت٤٨٦/هـ).

وهذا الإمام جد �أ�سرة علمية كبيرة ،تعرف بـ "�آل ابن الحنبلي" ،وهو نا�شر
مذهب �أحمد في بالد ال�شام ،وخ�صو�ص ًا بيت المقد�س ،حتى قال الإمام موفق

الدين المقد�سي" :كلنا في بركات ال�شيخ �أبي الفرج".
 -٢الإمام �أبو الفرج ابن الجوزي (ت٥٩٧/هـ).

 -٣الإمام �أبو الفرج عبدالقادر بن عبد القاهر بن �أبي الفهم الحراني (ت٦٣٤/هـ)،

�شيخ حران ومفتيها.

قال الذهبي :ر�أيت �شيخنا ابن تيمية يبالغ في تعظيم �ش�أنه ومعرفته بالمذهب.
وهو �صاحب كتاب "المذهب المن�ضد في مذهب �أحمد" ،قال ابن رجب:

"�ضاع منه في طريق مكة".

قال ابن رجب في «ذيل الطبقات» في ترجمة �أبي الفرج ال�شيرازي:

"وذكرا (يعني الموفق والمجد ابن تيمية) عنه �أي�ض ًا� :أن الت�سمية على الو�ضوء

ي�صح الإتيان بها بعد غ�سل بع�ض الأع�ضاء ،وال ي�شترط تقدمها على غ�سلها.

وقد ن�سب �أبو المعالي بن المنجى هذا في كتابه «النهاية» �إلى �أبي الفرج ابن

الجوزي ،وهو وهم)".

وقال في ترجمة �أبي الفرج عبدالقادر ابن �أبي الفهم:
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"وقد �أخذ عن النا�صح ابن �أبي الفهم :ابن تميم ،ونقل عنه في «مخت�صره» فوائد
عديدة ،و�إذا قال" :قال �شيخنا �أبو الفرج" ف�إياه يعني ،وقد توهم بع�ض النا�س �أنه يعني
�أبا الفرج ال�شيرازي ،وهي هفوة عظيمة لتقدم زمن ال�شيرازي".
"المبهج" في الفقه ،وهو كتاب نفي�س،
قلت :وللإمام �أبي الفرج ال�شيرازي كتاب ُ
يناق�ش فيه �أدلة المذاهب ،يقول :قال �أبو حنيفة كذا ،وقال ال�شافعي كذا ،ودليلنا
كذا� ،أو الدليل عليه كذا.
فهو كتاب ُيبهج كل فقيه!

وكذلك كتاب «الجواهر» ،وهو ثالثون مجلد ًة في التف�سير ،قال حفيده نجم
الدين :وكانت بنت ال�شيخ تحفظه ،وهي �أم زين الدين علي بن نجا الواعظ.
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مما ن�سخ في المدر�سة َّ
ال�شرف َّية
عادل بن عبد الرحيم العو�ضي
رفية (وهي �أول مدر�سة �شيدت في حلب).
مما ن�سخ في المدر�سة َّ
ال�ش َّ

وت�سمى بمدر�سة ابن العجمي؛ �أو مدر�سة بني العجمي� ،أ�س�سها "�شرف الدين
عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن العجمي" عام (640هـ) ون�سبت �إليه وتقع في �سوق
ا�ستانبول �شرقي الجامع الأموي الكبير. واهلل �أعلم.

تعليق:
د .عبد ال�سميع الأني�س
نعم ،بخط الإمام المحدث �سبط ابن العجمي �شيخ الحديث في الديار الحلبية،
وباعث النه�ضة الحديثية في القرن التا�سع الهجري..
لكن المدر�سة ال�شرفية رغم �أهميتها ،لم تكن �أول مدر�سة تبنى بل �سبقتها مدار�س
متعددة..
وقد ذكرها الأ�ستاذ الطباخ في تاريخه..
والمدر�سة ال�شرفية ما زالت قائمة �إلى اليوم ،وقد زرتها في ١٩٧٩م تقريب ًا ،يوم
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�أن غدت مكتبة للمخطوطات الحلبية ،وكان القيم عليها ال�شيخ �أحمد �سردار -
♫ .-

�شبيب بن محمد العطية

وذكرها �أبو َذر �أحمد بن الحافظ برهان الدين ِ�س ْبط ابن العجمي في كتابه "كنوز
الذهب"  ،١/٣١٠وو�صفها �أح�سن و�صف!
وذكر خزانة كتبها ،فقال" :وقد وقف الواقف رحمه اهلل تعالى على هذه المدر�سة
الكتب النفي�سة من كل فن ،من حديث وتف�سير وفقه ونحو وغير ذلك.
فمن كتبها" :م�سند ال�شافعي" ،و"الأم" ،وجميع كتب الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل
عنه ...وكان بها جميع كتب المذهب ،ولم يفته �شيء �سوى كتب الرافعي والنووي
لأنهما لم ت�صل كتبهما �إذ ذاك �إلى حلب.
وكان بها �أربعون ن�سخة من "التنبيه" ،وجميع كتب الغزالي ،وكانت �أ�سماء
الكتب مثبتة عند �أقاربه في درج كبير فذهب في محنة تمر".
وذكر جهود والده ،فقال" :ثم قي�ض اهلل تعالى لهذه المدر�سة من در�س بها تبرع ًا
قبل فتنة تمر وبعدها والدي الحافظ برهان الدين ،ورحل �إليه الحفاظ من البالد
للأخذ عنه بها ك�شيخ الإ�سالم ابن حجر ،والحافظ العالمة �شم�س الدين بن نا�صر
الدين.
وهذه المدر�سة من �شرط واقفها �أن يقر�أ بها البخاري ،وقر�أه والدي بعد اللنك
بها".
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�أبو عبيدة م�شهور بن ح�سن �آل �سلمان
تدري�س البلقيني الكبير بالمدر�سة ال�شرفية بحلب.
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�شبيب بن محمد العطية
ما �شاء اهلل ،جميل..
بارك اهلل فيكم �شيخنا الحبيب..
در�س فيها ،فهناك مجموع حديثي بخط محمد بن
و�أبو َذر ِ�س ْبط ابن العجمي ّ
محمد من�صور المو�سوي الح�سيني الحلبي ،قر�أ بع�ض �أجزاءه الأربعينية على �أبي َذر
في المدر�سة ال�شرفية �سنة ٨٨١هـ.

د .عبد ال�سميع الأني�س
بارك اهلل فيكم..
وفي ثبت ال�سالمي الحلبي عدد من الكتب التي قرئت على الحافظ �سبط ابن
العجمي في ال�شرفية..
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المدر�سة العزية الحنفية
عادل بن عبد الرحيم العو�ضي
قال عز الدين الحلبي :بجامع دم�شق واقفها عز الدين ايبك المعظمي ا�ستدار
الملك المعظم وا�شرط وقفها �أنه بنى مدر�سة بالقد�س ال�شريف على �أنه متى كان
القد�س بيد الم�سلمين يكون الوقف على المكان المذكور و�إن تعطل �أي تعطل
القد�س كان على مدر�سته بالجامع الأموي المعمور جوار م�شهد علي انتهى .وهو
الذي �أن�ش�أ المدر�ستين قبل هذه وقد مرت ترجمته في �أوالهما .ثم قال عز الدين:
ذكر من در�س بها حين تعطل القد�س القا�ضي مجد الدين قا�ضي الطور وكان
ال فا�ض ً
رج ً
ال يلب�س الطرحة ويذكر بها الدر�س .ثم ذكر بعده القا�ضي �شرف الدين
عبدالوهاب بن الحوراني وبقي مدة .وذكر بعده ر�ضي الدين عمر بن المو�صلي
�إلى حين دار القد�س ال�شريف .ثم ذكر بعده �شم�س الدين بن الجوزي �إلى حين دار
القد�س ال�شريف فعاد وقف المدر�سة العزية كما تقدم بالقد�س ال�شريف على حجم
�شريط الواقف« .الدار�س في تاريخ المدار�س» (ج�/1ص.)429
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بع�ض تحقيقات �سيدي نور الدين � -سلمه اهلل -
�أبو �شذا محمود النحال
و�أما تحقيق �صالة العيدين للمحاملي المطبوع بجمعية دار البر بدبي فقد �أهدانيه
حبيبي الأخ العزيز المحترم عادل العو�ضي.
و�أما ختم القلعي ل�صحيح �سلطان حفاظ الأثر فلم �أقف عليه بعد ،وال �أعلم هل
طبع في �أجزاء لقاء الع�شر الأواخر �أم ال لأني طالعت الجزء الأخير من اللقاء على
عجل بمعر�ض الريا�ض؟!
و�أ�شهر من ترجم للقلعي الإ�سحاقي في الرحلة الحجازية.
أي�ضا في فهر�سة �أبي العالء الفا�سي المتوفى �سنة ١١٨٤هـ.
وله ترجمة � ً
و ِفي المطرب المعرب الجامع لأهل الم�شرق والمغرب للمحدث عبد القادر
المعروف بكدك زاده المتوفى �سنة ١١٨٧هـ.
و�أنا من هواة جمع التراث المغربي خا�صة الت�صانيف وكما �أن البغداديين -على
حد علمي -هم �أ�ساطين التحقيق �أرى �أن المغاربة ِمن �أ�ساطين الت�صنيف.
و�شاهد ذلك ما و�صلنا من ن�سخ خطية كتبت و�سمعت في حا�ضرة بغداد �أو ما
و�صلنا من ت�صانيف خطها المغاربة.
وت�صانيف المغاربة لي�س على القارئ �إال �أن ُي َق ّلب َّ
الطرف في �صفحاتها؛ فيرى
كيف تتدفق جداول المعارف وتفي�ض �أنهار العلوم ،ويعلم مقدار العناية التي بذلها
�أ�صحابها في ت�صانيفهم وي�شكرهم على هذه الخدمة الجليلة..
هذا واهلل �أعلم.
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تعليق:
د .نور الدين الحميدي
هذا من نبلكم �سيدي الأ�ستاذ المحقق والمطلع محمود و�أنا ممن يفيد منكم
ومن الم�شايخ الأماجد بهذه المجموعة وغيرها حفظكم اهلل و�أبقاكم للعلم و�أهله.
وما ذكرتموه عن ترجمة القلعي فاتني حا�شا ترجمة الأ�سحاقي ف�إنه تعذر علي
الح�صول على تحقيق رحلته من جامعة محمد الخام�س حيث نوق�شت وح�صلت
عليها بعد طبعه وطبع تحقيقي.
وممن ترجم له العميري في فهر�سته و�ساق ن�ص �إجازته للعالمة �أبي �أحمد الرباطي
والقلعي من الأعالم المكيين الذين ال تعرف ترجمتهم �إال من جهة المغاربة �أعني
ب�إفا�ضة وتطويل.
وما ذكرتموه حبيبنا ي�ستدرك به على العالمة عبد الحي الكتاني  - ♫ -فهو
مما فاته ح�سب ما يح�ضرني مع خبرته المكينة من فهار�س المغاربة وم�صادرهم.
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حدثنا ،و�أخبرنا ،و�أنب�أنا
فائدة في الفرق بينّ :
�ضياء الدين جعرير
قال العالمة الحافظ برهان الدين �أبو الوفاء �إبراهيم بن محمد بن خليل� ،سبط ابن
العجمي الحنبلي (ت )841 :ومن خطه �أنقل:
ال�شيخ ،و(�أخبرنا) لما يقر�ؤه على
الراوي من لفظ ّ
" ُيقالّ :
(حدثنا) لما �سمعه ّ
ال�شيخ وهو ي�سمع ،والأحوط الإف�صاح؛ فيقول �إن كان قد
قر�أ على ّ
ّ
ال�شيخ� ،أو ُي َ
قر�أ (قر�أت) ،و�إن كان �سمع بقراءة غيره (قرئ على فالن و�أنا �أ�سمع) ،و(�أنب�أنا)
للإجازة"[[[.

وقال �أخونا الأ�ستاذ محمد ال�سر ّيع  -خبير الخطوط  :-لي�س هذا خط ال�سبط �أبا
�أحمد والأقرب �أنه خط الق�سطالني.

[[[ مكتبة الدولة ببرلين.469 SPRENGER :
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الدورة ال�سابعة في تحقيق المخطوطات
ي�سر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث �أن يدعوكم �إلى الم�شاركة في الدورة
ال�سابعة في تحقيق المخطوطات من ال�سبت � 7أبريل �إلى الأحد � 15أبريل 2018
ال�ساعة التا�سعة �صباحا �إلى ال�ساعة الواحدة ظهراً في قاعة المحا�ضرات بالمركز.
دبي – ديرة – �شارع �صالح الدين.
•ملحوظات:
• مينح احل�ضور �شهادات بامل�شاركة ،ب�رشط االلتزام بالوقت كام ً
ال.
• الدورة جمانية ،واملقاعد حمدودة والأولوية ملن ي�سجل �أو ًال.
•  ي�شرتط الت�سجيل م�سبقا عن طريق االت�صال على الرقم046074542 :
خالل �أوقات الدوام من ال�سبت �إىل الأربعاء من ال�ساعة الثامنة �صباحا �إىل ال�ساعة
اخلام�سة ع�رصاً ،ويوم اخلمي�س من الثامنة �صباح ًا �إىل الواحدة ظهراً.
• مواقف ال�سيارات متوفرة �أمام مبنى املركز.
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�إنا هلل و�إنا اليه راجعون
ودعت الب�صرة علم ًا من �أعالمها ورمزاً من رموز اللغة العربية في العراق والعالم
العربي وقامة �شامخة في �أدبها وبالغتها الأ�ستاذ الدكتور م�صطفى عبد اللطيف
جياووك رحمه اهلل و�أ�سكنه الفردو�س الأعلى من الجنة.
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ندوة علمية
قراءات في كتاب �سراج المريدين
مدينة تطوان تحتفي بكتاب �سراج المريدين للإمام الحافظ القا�ضي �أبي بكر
بن العربي المعافري ♫ والذي طبع بتحقيق وتقديم اال�ستاذ الدكتور عبد اهلل
التوراتي حفظه اهلل ورعاه في دار الحديث الكتانية للطباعة والن�شر والتوزيع وذلك
يوم الجمعة  ٣٠مار�س ٢٠١٨م.
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يوم درا�سي لطلبة الما�ستر والدكتوراة في مو�ضع
كتاب الجمل لأبي القا�سم الزجاجي في الأندل�س والمغرب
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مجلة التراث النبوي
مجلة علمية ن�صف �سنوية ،تُع َنى بمخطوطات ال�س َّنة النبوية وعلومها وما يت�صل
بهما من درا�سات.
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د .عبد الرزاق مرزوك

�أبو جنة الحنبلي م�صطفى من�سي
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�أبو جنة الحنبلي م�صطفى من�سي
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كلمة في الن�شرة ال�شهرية
مقدر ،ون�شرة تميزت بنفائ�س النفائ�س..
عدد باذخ مبارك ،وجهد َّ
وازدانت بنماذج من �أ�سفار عزيزة مخطوطة..
وغرر من عيون الطرر..
وهي في �إخراجها ونفائ�سها ت�سر الناظر
بما حوت من فوائد ماتعة ،وريا�ض �أن�س يانعة..
حولت بف�ضل هذه
وهي لعمري �سابقة في و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وقد ِّ

النخبة المباركة من الأ�ساتذة الف�ضالء ،والم�شايخ النبالء من �شتى بقاع المعمورة
�إلى و�سائل توا�صل علمي..
مع �إخال�ص نادر ،وتعاون مثمر ..ومق�صد �أح�سبه �صالح ًا..
واهلل �أ�س�أل في هذه الليلة المباركة �أن يعظم للجميع الأجر ،و�أن يجعل ذلك في
�صحائف الأعمال يوم ال ينفع مال وال بنون �إال من �أتى اهلل بقلب �سليم..
وكتب
في �أول ليلة من ليالي رم�ضان المبارك.
د .عبد ال�سميع الأني�س
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«حوادث الدهور» البن تغري بردي

نسخة نفيسة

•النا�سخ :الإمام ال�سخاوي �شم�س الدين �أبو اخلري حممد بن عبد الرحمن،
نق ًال عن ن�سخة بخط امل�ؤلف.
•مكتبة برلني.
•عدد الأوراق ١٥٨ :ورقة.
ري
•على الن�سخة �آثار املقابلة وال�ضبط ،وقد ا�ستعمل ال�سخاوي فيها قلماً كب َ
حوا�ش قليلة له.
احلرف لتمييز العناوين ،وفيها
ٍ
•مل يعتمد حمقق الكتاب هذه الن�سخة ،لعدم ح�صوله عليها.
•ف�ض ًال عن �أنه حقق منه �إىل ح��وادث �سنة  ٨٦٠فقط ،ون�سخة ال�سخاوي
تنتهي �أثناء حوادث �سنة ٨٧٤هـ ،وهي ال�سنة التي تويف فيها امل�ؤلف ،- ♫ -
فال�سقط يف �آخرها ي�سري.
•وال �أدري �إن كان للكتاب ن�شرة �أخرى مكتملة.

د .حممد بن عبد اهلل الرسيع.

