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﷽

ومن  اأنف�صنا  �صرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�صتغفره  ون�صتعينه  نحمده  هلل،  الحمد  اإن 
�صيئات اأعمالنا.

من يهده اهلل فال م�صل له، ومن ي�صلل فال هادي له، واأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده 
ال �صريك له، واأ�صهد اأن محمًدا عبده ور�صوله.

]اآل  ُم�ْصِلُموَن}  َواأَْنُتْم  اإِالاَّ  َتُموُتناَّ  َواَل  ُتَقاِتِه  َحقاَّ  اهلل  اتاَُّقوا  اآَمُنوا  الاَِّذيَن  {َيااأَيَُّها 
عمران: 102[.

َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  َنْف�ٍس  ِمْن  َخَلَقُكْم  الاَِّذي  َرباَُّكُم  اتاَُّقوا  الناَّا�ُس  {َيااأَيَُّها 
اإِناَّ اهلل َكاَن  ِبِه َوااْلأَْرَحاَم  اَءُلوَن  اًء َواتاَُّقوا اهلل الاَِّذي َت�صَ َوَبثاَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِن�صَ

َعَلْيُكْم َرِقيًبا} ]الن�صاء: 1[.
ِلْح َلُكْم اأَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم  {َيااأَيَُّها الاَِّذيَن اآَمُنوا اتاَُّقوا اهلل َوُقوُلوا َقْواًل �َصِديًدا ُي�صْ

ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اهلل َوَر�ُصوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما} ]االأحزاب: 70 - 71[.

اأما بعد..
في  الظاهر  واأثرها  المجالت  عبر  والمن�صورات  المقاالت  قيمة  اأحٌد  ينكر  فال 
تكوين عقلية القارئ، واإر�صاده لما فيه �صالحه ونجاحه، وكما ال يخفى اأن المقاالت 
منذ ن�صاأتها قبل القرن الما�صي لها اأثر وا�صح في اإظهار مواهب وقدرات اأ�صحابها، 
على  وفكره  عقله  يعر�س  وهو  ال  كيف  النا�صع،  وفكره  الراجح،  عقله  تبين  فهي 
العلماء  العال من  اأهل  لتقييمه، وكم من �صاحب مقاٍل نال مرتبة عليا و�صط  النا�س 
والمحققين والمهتمين في مجاالت العلم خا�صًة مجال التراث وتحقيقه والحفاظ 
عليه، فكم من وظيفة اأو ترقية نالها عالم اأو مثقف اأو متخ�ص�س بمقاٍل له ظهرت 
فيه موهبته العلمية والفكرية على ال�صواء، ما تبين به هذه المقاالت على علو �صاأن 

�صاحبها.
ومن طريف ذلك اأن الدكتور من�صور فهمي مدير دار الكتب نقل االأ�صتاذ فوؤاد �صيد 
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من مخازن المكتبة اإلى ق�صم الفهار�س اإثر قراءته لمقالة له عن المكتبات االإ�صالمية، 
كما ذكر الق�صة االأخ الفا�صل محمود زكي في مجموعتنا المباركة.

مجموعة  »مجلة  المباركة:  للمجلة  المتميزة  الق�صيبة  بحلته  االإ�صدار  وهذا 
باإخراجه  قام  والثامن،  ال�صابع  العددين  يت�صمن  الذي  االإ�صالمية«  المخطوطات 
اإخوانكم القائمون على المجموعة م�صاهمًة منهم في ن�صر العلم، وت�صهياًل لطرقه، 

وخدمة الأهله.
كل  في  النق�س  و�صرورة  الخطاأ  بحتمية  يعلمون  العمل  بهذا  يتقدمون  اإذ  وهم 
عمل ب�صري لذا يرجون ممن وقف على خطاأ، اأو لديه مقترح؛ اأن يتقدم به للت�صحيح 

والتعديل حتى ينال هذا العمل الر�صى واال�صتح�صان من متابعيه.
�صائلين المولى جل وعال القبول والتوفيق وال�صداد للجميع اإنه ولي ذلك والقادر 

عليه.
التحرير 	 	 	 	 	 	
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مِن	لطائف	الإمام	ابن	عساكر	في	رواية	اللكتب

صلاح	فتحي	هَلَل

الحمد هلل وحده، و�صالة و�صالًما على َمن ال نبياَّ بعده، �صلِّ اللهماَّ و�صلِّم وبارك 
عليه ملسو هيلع هللا ىلص، وار�س اللهماَّ عن اآله و�صحبه. وبعد:

ق�صية  عدي؛  البن  »الكامل«  كتاب  في  العمل  اأثناء  انتباهي  اأثار  ا  مماَّ كان  فقد 
على  هنا  منها  اأقت�صر  كثيرٌة،  وهي  الكتب،  روايات  باب  في  ع�صاكر  ابن  لطائف 

كتابين، ت�صابها في ق�صة رواية ابن ع�صاكر لهما.
والق�صد ِمن ذلك االإ�صارة اإلى �صيٍء ِمن اللطائف التي اتفقت فيها ق�صة رواية ابن 
بقياَّة  اأو  الكتابين عامة،  الكتابين، دون الحديث عن روايات هذين  ع�صاكر لهذين 
روايات ابن ع�صاكر لهما خا�صة، اإنما ق�صدنا �صيًئا بعينه ال نخرج عنه باإذن اهلل عز 

وجل.

الكتاب االأول:
في  انت�صر  وعنه  بروايته،  محمٍد  بن  الغافر  عبد  ا�صتهر  حيُث  م�صلم«،  »�صحيح 
بالعلم بعده  له، بقي لديهم »ال�صحيح«، وا�صتهر  الغافر عقًبا  البلدان، وَخلاََّف عبد 

ابُنه اإ�صماعيل وحفيده عبد الغافر بن اإ�صماعيل.
وتتباَّْعُت  ه،  اأبيه عن جدِّ عن  الحفيد  ِمن طريق  لم�صلٍم  روايٍة  على  اأقف  لم  لكن 
ع�صرات الن�صخ الخطية ِمن »�صحيح م�صلم«، وما وقفُت عليه ِمن كالم اأهل العلم، 
وما ذكره محققو طبعاته، ف�صاًل عن تراجم م�صلم، واآل عبد الغافر: الجّد عبد الغافر، 
واالبن: اإ�صماعيل، والحفيد: عبد الغافر، فلم اأقف على َمن َذَكر الحفيد: عبد الغافر 
ه، بل  بن اإ�صماعيل؛ �صمن رواة »�صحيح م�صلم« المعروفين بروايته عن اأبيه عن جدِّ

ا رغم وجودها. لم تنت�صر رواية اأبيه اإ�صماعيل هي اأي�صً
َع اإ�صماعيُل ابَنه ت�صانيف جدِّ ابنه  وعلى الرغم ِمن عناية اإ�صماعيل بابنه، وقد �َصماَّ
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َر فلم  ه اأبي القا�صم الق�صيري؛ بل قال عبد الغافر بن اإ�صماعيل: »فاإِناَّ الوالد ما ق�صاَّ الأُمِّ
ي�صمع في هذه البالد حديًثا اإالاَّ واأخَذ االإجازَة لي والأقراني، وكلُّها عندي بحول اهلل 

وَمنِّه«]1[.
»�صحيح  برواية  اإ�صماعيل  بن  الغافر  عبد  ي�صتهر  لم  كله،  ذلك  ِمن  الرغم  فعلى 
ه عبد الغافر بن محمد، �صاحب ال�صيت واالإ�صناد  م�صلم« عن اأبيه اإ�صماعيل، عن جدِّ

في رواية »ال�صحيح«.
عن  االأب  عن  الحفيد  طريق  ِمن  »ال�صحيح«  رواية  يمنع  ال  كله  هذا  كان  واإِْن 
ث اإ�صماعيل ب - »�صحيح م�صلم«، على ِعْلٍم ومعرفٍة ودرايٍة ِمن ابنه  ، فقد حداَّ الجدِّ
اإ�صماعيل في ترجمة  اإ�صماعيل، ويدّل على ذلك قوُل عبد الغافر بن  عبد الغافر بن 
عمر بن محمد الب�صطامي: »واأَْكَثَر ال�صماَع ِمن الوالد، فِمْن م�صموعاته عنه )�صحيح 

م�صلم(«]2[.
وقال عبد الغافر بن اإ�صماعيل في ترجمة اأبي عبد اهلل الح�صين بن علي الطبري: 
اإمام  و�صار  بمكة،  واأقام  ني�صابور  ِمن  خرَج  �صداقٌة،  الوالد  وبين  بينه  »وكانت 
َل له ن�صخًة ِمن )�صحيح م�صلم( وبعَثها اإليه، وُقِرَئ عليه بالحرم  الحرمين، وقد ح�صاَّ
ن ا�صتهر برواية »�صحيح م�صلم« عن عبد الغافر  مراًرا«]3[. واأبو عبد اهلل الطبري مماَّ
، وكان الطبري اأَ�ْصَنَد َمْن بقي في »�صحيح م�صلم« يعني بمكة]4[،  بن محمد، الجدِّ
ت�صٍع  »�صنة  محمد  ابن  عبد الغافر  ِمن  م�صلم«  »�صحيح  �صماعه  الذهبي  خ  واأراَّ
ات«]5[. فيظهر اأَناَّ الطبري قد �َصِمع »ال�صحيح«  وثالثين«، قال الذهبي: »ورواه مراَّ
لها  اأواًل ِمن عبد الغافر بن محمد، ثم خرَج ِمْن ني�صابور، واحتاج اإلى ن�صخٍة، فح�صاَّ

له اإ�صماعيل بن عبد الغافر.

كما في ترجمته التي في اآخر »ال�صياق لتاريخ ني�صابور« كما في »منتخبه« لل�صريفيني )�س/ 541(.  ]1[
الم�صدر ال�صابق )�س/ 407(.  ]2[

ال�صابق )�س/ 213(.  ]3[
»تاريخ االإ�صالم« للذهبي )10/ 802(.  ]4[

»�صير اأعالم النبالء« )19/ 203(.  ]5[
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وكان الحفيد عبد الغافر بن اإ�صماعيل؛ على ِعْلٍم بكل ما يجري في بيتهم حول 
بن محمد]1[، وراأى  ه عبد الغافر  »�صحيح م�صلم« وروايته، خا�صًة رواته عن جدِّ
�صماَع بع�س االأئمة كما قال: »في اأ�صل )�صحيح م�صلم(«]2[، وقال عن اآخر: »راأيُت 
»�صحيح  ِمن  ه  جدِّ اأ�صل  وجود  في  ظاهٌر  وهذا  م�صلم(«]3[.  )�صحيح  في  �صماعه 

م�صلم« لديه.
وقد وقفت على رواية للحفيد عبد الغافر بن اإ�صماعيل بن عبد الغافر بن محمد، 

ه: عبد الغافر بن محمد؛ خبًرا مقطوًعا غير مرفوٍع]4[. عن اأبيه: اإ�صماعيل، عن جدِّ
»�صحيح  كتاب  محمد  بن  عبد الغافر  ي  َتَلقِّ رجحان  �صبق  وبما  به  يثبت  لكْن 

ه عبد الغافر بن محمد. م�صلم« عن والده اإ�صماعيل، عن جدِّ
بذلك  فازدادت  »ال�صحيح«،  فيه غريب  ي�صرح  بعُد  كتاًبا  الحفيد  هذا  األاَّف  ثم 
اأخذ  وقد  ِمن طريقه، خا�صًة  روايته  في  والرغبة  م�صلٍم،  بكتاب  الحفيد  عناية هذا 
عبد الغافر بن اإ�صماعيل، عن اأبيه اإ�صماعيل بن عبد الغافر بن محمد، واأبوه اإ�صماعيل 
روى  ن  مماَّ اإ�صماعيل  وكان  عنه]5[،  فاأَْكَثَر  محمٍد  بن  عبد الغافر  ه  جدِّ عن  اأخذ  قد 

»�صحيح م�صلم« عن اأبيه عبد الغافر بن محمد]6[.
وقد وقفُت بف�صل اهلل تعالى على رواية اإ�صماعيل بن عبد الغافر عن اأبيه عبد الغافر 
بن محمد، وذلك في ن�صخة »�صحيح م�صلم« مخطوطة مكتبة نور عثمانية التركية 
امي، واإ�صماعيل  حاَّ )1185(، والمروية ِمن طريق ال�صاعدي الُفَراوي، وابن طاهر ال�صاَّ
بن عبد الغافر، ثالثتهم، عن عبد الغافر بن محمد، عن الجلودي، عن ابن �صفيان، 

عن م�صلم.

ينظر: »المنتخب ِمن ال�صياق لتاريخ ني�صابور« )�س/ 122، 124، 153، 168، 184، 234، 265،   ]1[
274، 315، 353، 364، 405( اإلخ.

الم�صدر ال�صابق )�س/ 105(.  ]2[
ال�صابق )�س/ 118(.  ]3[

ال�صابق )�س/ 28(.  ]4[
»�صير اأعالم النبالء« )19/ 262(.  ]5[

»التقييد« البن نقطة )241(.  ]6[
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نعم؛ وقع في اآخر مخطوطة اال�صكوريال]1[ )ق/ 295/ ب(، ما ن�صه: »يقول 
الفقير اإلى رحمة اهلل، عبد اهلل بن عي�صى بن عبيد اهلل بن عي�صى المرادي االأندل�صي 
ثم االإ�صبيلي: قراأُت جميع هذا الكتاب، وهو الم�صند ل�صحيح]2[ االإمام الحافظ اأبي 
الح�صين م�صلم بن الحجاج الق�صيري الني�صابوري t، على ال�صيخ االإمام الفقيه الزاهد 
الكبير اأبي عليٍّ الح�صن بن علي بن الح�صن االأن�صاري البطليو�صي، غفر اهلل له ووفقه 
لمر�صاته، وهو ناظٌر في اأ�صِل �صماعه ِمن ال�صيخ االإمام الحافظ اأبي عبد اهلل محمد بن 
�صاعد الُفَراوي ال�صاعدي، وال�صيخ االإمام الحافظ وجيه بن طاهر ال�صحامي، بحق 
روايتهما عن ال�صيخ االإمام عبد الغافر بن اإ�صماعيل الفار�صي، بحق روايته عن ال�صيخ 
االإمام الحافظ اأبي اأحمد محمد بن عي�صى الجلودي، بحق روايته عن ال�صيخ االإمام 
اأبي الح�صين  ال�صيخ االإمام الحافظ  اإبراهيم بن محمد بن �صفيان، عن  اإ�صحاق  اأبي 

م�صلم بن الحجاج الق�صيري الني�صابوري ♫، وذلك بجامع دم�صق« اإلخ.
الفار�صي  اإ�صماعيل  بن  عبد الغافر  االإمام  ال�صيخ  »عن  ال�صماع:  هذا  في  فقوله 
بحق روايته عن ال�صيخ االإمام الحافظ اأبي اأحمد محمد بن عي�صى الجلودي« خطاأ 
و�صهو ظاهر؛ �صوابه في هذا المو�صع: »عبد الغافر بن محمد«، وهو اإ�صناد متداول 

م�صهور في النا�س، ِمن طريق عبد الغافر - يعني: ابن محمد -، عن الجلودي، به.
وقد �ُصِمعْت مخطوطة اال�صكوريال المذكورة على الحافظ ابن ع�صاكر، ففي اآخرها 
ا جميع هذا الكتاب على ال�صيخ االإمام الحافظ  )ق/ 295/ ب( ما ن�صه: »و�صمعُت اأي�صً
اأبي القا�صم علي بن الح�صن بن هبة اهلل بن عبد اهلل، بجامع دم�صق، بهذا الطريق المذكور، 
طريق الُفَراوي، فكلُّ ما في هذا الكتاب ُمَعلاٌَّم بال�صين اأو بغير عالمة فهو اإ�صارة الحافظ 

ابن ع�صاكر، وما كان ُمَعلاًَّما بالطاء فهو للفقيه البطليو�صي �س«.

بن  عبد الغافر  غير  عن  لكن  م�صلم«،  »�صحيح  برواية  م�صهوٌر  ع�صاكر  وابن 
اإ�صماعيل.

.)rollo n: 269( )cod n: 1007( وهي في اال�صكوريال تحت رقم  ]1[
كذا وقع ال�صياق.  ]2[
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ح ابن ع�صاكر  وقد روى ابن ع�صاكر عن عبد الغافر بن اإ�صماعيل، اإجازة]1[، و�صراَّ
لم  ني�صابور]3[، لكن  تاريخ  بكتابه في  اإليه  قد كتب  اأَناَّ عبد الغافر  بذلك]2[، وذكر 
ياأِْت على ِذْكر »�صحيح م�صلم«، رغم توافر دواعي الحر�س على رواية م�صلم ِمن 

ه. طريق عبد الغافر عن اأبيه عن جدِّ
تاريخ  في  اإ�صماعيل  بن  عبد الغافر  كتاب  روايته  في  �صريٌح  ع�صاكر  ابن  وكالم 
ني�صابور عن موؤلِّفه اإجازًة، ولو اأراد اال�صتجازة منه في »�صحيح م�صلم« لفعل، وربما 

فعل ولم ي�صل لنا خبُر ذلك.
فاأوال: ترك ابن ع�صاكر رواية م�صلٍم ِمن هذا الطريق باالإجازة، ورواه بال�صماع.

وثانيًا: لم يكن بحاجة لرواية عبد الغافر – لو وقعْت له - لنزولها، بينما يروي 
الُفَراوي في طبقة  الَجدِّ مبا�صرًة، فهو في روايته عن  الُفَراوي عن  ابن ع�صاكر عن 

اإ�صماعيل والد �صيخه عبد الغافر بن اإ�صماعيل، وهذا ُعُلوٌّ في االإ�صناد.
في  روايته  تكررت  وقد  الُفَراِوي،  عن  »ال�صحيحين«  ع�صاكر  ابن  روى  وقد 

»تاريخه« عن الُفَراِوي باالإ�صناد ال�صابق اإلى م�صلم.
اأعني قول ابن ع�صاكر: اأخبرنا اأبو عبد اهلل الفراوي، اأخبرنا اأبو الح�صين عبد الغافر 
بن محمد الفار�صي، اأنباأنا اأبو اأحمد محمد بن اأحمد الجلودي، حدثنا اإبراهيم بن 

محمد بن �صفيان حدثنا م�صلم بن الحجاج]4[.
ا]5[. كما تكررْت روايته عن الُفَراِوي باإ�صناده اإلى البخاري اأي�صً

الكبرى«  ال�صافعية  »طبقات   ،)489  /11( للذهبي  االإ�صالم«  »تاريخ   ،)737( ع�صاكر«  ابن  »معجم   ]1[
لل�صبكي )7/ 172(.

الم�صدر ال�صابق )48/ 377(.  ]2[
»تاريخ دم�صق« البن ع�صاكر )5/ 355( )6/ 443، 444( )7/ 108، 225( )8/ 258( )10/   ]3[
 /36( )117 ،22 /34( )477 ،289 ،6 /21( )194 /20( )384 ،127 /13( )253 ،199

.)344
ينظر: »تاريخ دم�صق« )10/ 323( )13/ 12(.  ]4[

ينظر: الم�صدر ال�صابق )1/ 40(.  ]5[
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بفقيه  ب  المَلقاَّ الني�صابوري،  ثم  الُفَراِوّي  الف�صل  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو  وهو 
د بم�صلٍم، و�َصِمع  الحرم، وكان م�صهوًرا بالتحديث ب - »ال�صحيحين«، وقد تفراَّ
اظ، وُرِحل اإليه ِمن االأقطار، وقد �َصِمع منه ال�صمعاني وابن ع�صاكر  منه االأئمة والُحفاَّ

وغيرهما]1[.
االإمام  ابن ع�صاكر: »واإلى  فقال  اإ�صناده،  لُعُلوِّ  بالرحلة،  ابُن ع�صاكر  ق�صَدُه  وقد 
محمد الُفَراوي كانت رحلتي الثانية؛ الأناَّه كان المق�صود بالرحلة في تلك الناحية، 
لما اجتمع فيه ِمْن ُعُلوِّ االإ�صناد، ووفور العلم، و�صحة االعتقاد، وُح�ْصن الُخُلق، ولين 
الجانب، واالإقبال بكّلّيته على الطالب، فاأقمُت في �صحبته �صنًة كاملة، وغنمُت ِمن 

م�صموعاته فوائد ح�صنة طائلة« اإلخ]2[.
فال ُتْتَرك الرواية عن مثله �صماًعا الأجل الرواية بالنزول واالإجازًة، واإِْن كان الُمِجيز 

اإماًما.
م، مْذ تركها ابُن  وِمن عجٍب اأْن تبقى الرواية على حالها ِمن هذا التاريخ المتقدِّ
ع�صاكر حتى يومنا هذا؛ م�صتهرة ِمن طريق ابن ع�صاكر عن الُفَراِوي عن عبد الغافر 

ه. بن محمٍد، غير م�صتهرة في النا�س ِمن طريق الحفيد عن اأبيه عن جدِّ

الكتاب الثاني:
يرويه اأبو القا�صم، عن اأبي القا�صم، عن اأبي القا�صم، عن اأبي القا�صم.

القا�صم  اأبي  عن  عدي،  البن  »الكامل«  كتاب  ع�صاكر  ابن  القا�صم  اأبو  فيروي 
. ال�صمرقندي، عن اأبي القا�صم اإ�صماعيل، عن اأبي القا�صم حمزة، عن اأبي اأحمد ابن َعِديٍّ

وهذا اإ�صناد م�صهور متداول في »تاريخ دم�صق« البن ع�صاكر]3[.

»التقييد« البن نقطة )�س/ 102(، »�صير اأعالم النبالء« )19/ 615( و»تاريخ االإ�صالم« للذهبي )11/   ]1[
512(، »الطبقات الكبرى« لل�صبكي )6/ 166(.

»تبيين كذب المفتري« )�س/ 324(.  ]2[
 ،243  /2(  )291  ،220  ،206  ،179  ،91  ،54  /1( دم�صق«  »تاريخ  المثال:  �صبيل  على  ينظر   ]3[

.)201 ،191 ،75 /4( )207 ،28 /3( )346 ،345
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وتحتفظ دار الكتب الم�صرية بن�صخة خطية ِمن »الكامل« البن عدي، �ُصِمَعْت 
على االإمام ابن ع�صاكر، ويحتوي المجلد ال�صابع من هذه الن�صخة )95 م�صطلح(، 
اأجزاء  ِمن  والثالثين،  والتا�صع  والثالثين،  والثامن  والثالثين،  ال�صابع  االأجزاء:  على 

)الكامل(.
وفي اآخر هذا المجلد يوجد �صماٌع على ابن ع�صاكر، بح�صور ولده اأبي محمٍد، 
بن  عبد الرحمن  بن  »ن�صر  وهو  ع�صاكر،  ابن  تالمذة  اأحد  ال�صماع  هذا  وكتب 
اإ�صماعيل بن علي بن الح�صين النحوي االإ�صكندري، وذلك في الع�صر االأخر ِمن ذي 

الحجة، �صنة �صتٍّ وخم�صين وخم�س مئة، بجامع دم�صق حر�صها اهلل تعالى«.
وهذا ال�صماع مكرر على الن�صخة في اأكثر ِمن مو�صٍع، منها: نهاية المجلد الرابع 

)ق/ 292/ ب(.
»تاريخ  في  يكرره  الذي  ع�صاكر  ابن  باإ�صناد  الن�صخة  هذه  لنا  احتفظْت  وقد 
كالتالي:  اأ(   /5 )ق/  منها  االأول  المجلد  اأول  في  االإ�صناد  ورد  حيُث  دم�صق«، 
نة ثقة الدين اأبو  ث ال�صام نا�صر ال�صُّ »اأخبرنا ال�صيخ الفقيه االإمام �صدر الحفاظ ُمحدِّ
ال�صافعي، بقراءة عليه،  القا�صم علي بن الح�صن بن هبة اهلل بن عبد اهلل بن الح�صين 
بجامع دم�صق، حر�صها اهلل، قال: اأنا ال�صيخ االإمام اأبو القا�صم اإ�صماعيُل بن اأحمد بن 
عمر ال�صمرقندي، قراءًة عليه، قال: اأنا ال�صيُخ االإمام اأبو القا�صم اإ�صماعيُل بن َم�ْصَعَدَة 
، قال: اأنا اأبو اأحمد ابن  ، قال: اأنا اأبو القا�صم حمزة بن يو�صف ال�صهميُّ االإ�صماعيليُّ

َعِديٍّ الجرجاني«.
وتكرر هذا ال�صند نف�صه في اأول المجلد الثاني ِمن الن�صخة نف�صها )ق/ 2/ اأ(.

ا،  اأي�صً وقد بقيْت هذه الرواية التي رواها ابن ع�صاكر هي االأ�صهر لهذا الكتاب 
على الرغم ِمن وجود روايات اأخرى كرواية الماليني عن ابن عدي، وهي التي يروي 

ِمن طريقها البيهقي والخطيب، لكن تبقى رواية ال�صهمي اأكثر �صهرًة بين النا�س.
اأبي  عن  ال�صمرقندي  القا�صم  اأبي  عن  ع�صاكر  ابن  القا�صم  اأبي  رواية  وتبقى  بل 
ا، رغم وجود روايات اأخرى عن اأبي القا�صم  القا�صم اإ�صماعيل؛ هي االأكثر �صهرة اأي�صً



1617

اإ�صماعيل.
وتحتفظ بع�س مجلدات ن�صخة دار الكتب )96 م�صطلح( باإ�صناٍد اآخر عن اأبي 
َياه«  القا�صم اإ�صماعيل، فقد ورد فيه اإ�صناد الن�صخة، بعد انتهاء ترجمة »ميمون بن �صِ
الجليل  ال�صيخ  »اأخبرنا  كالتالي:  اأ(   /21 )ق/  مو�صى«  بن  »ميمون  ترجمة  وقبل 
، ببغداد، ُجْمَلًة،  التُّْرِكيُّ َيْلَتِكيَن بِن َبْجَكَم  اأبو بكر محمد بن طرخان بن  النجيب 
، اأخبرنا اأبو  اأخبرنا الرئي�س اأبو القا�صم اإ�صماعيُل بن َم�ْصَعَدَة بِن اإ�صماعيَل االإ�صماعيليُّ
، باأكثِر هذا الكتاب، واأخبرنا بالباقي اأبو  القا�صم حمزُة بُن يو�صَف ال�صهميُّ القر�صيُّ
، قاال: اأخبرنا اأبو اأحمد عبد اهلل  َعْمٍرو عبد الرحمن بن محمد بن الح�صن الفار�صيُّ

.» بن َعِديٍّ الجرجانيُّ
ا، وقد روى عنه في »التاريخ« كما قال:  وابن طرخان: ِمن م�صايخ ابن ع�صاكر اأي�صً
»اإجازًة«]1[، وو�صفه الذهبي بقوله: »االإمام، الفا�صل، المحدث المتقن، النحوي«، 
♫«]2[، قال: »وكان ين�صخ للنا�س، وخطه مليح.  قال: »وكان يفهم ويحفظ 
وكان مع ف�صائله زاهًدا ثقة، كثير العبادة، م�صتجاب الدعوة«]3[، وقد ُوِلد �صنة 446 
َث بي�صيٍر« كما  ه على اأبي اإ�صحاق ال�صيرازي، »وحداَّ وُتوفِّي �صنة 513، وكان قد تفقاَّ

قال ال�صبكي]4[.
واأما اإ�صماعيل بن اأحمد، اأبو القا�صم ال�صمرقندي: فقد ُوِلد بدم�صق �صنة 454، ثم 
رحل اإلى بغداد، و�صكنها اإلى اأْن ُتوفِّي بها �صنة 536. وقد مدحه ال�صمعاني وغيره، 
وقال ابن ع�صاكر: »كان ثقة مكثًرا �صاحب اأ�صول«، قال: »وعا�س اإلى اأْن َخَلْت 
ثها كثرًة واإ�صناًدا«، وقال اأبو طاهر ال�صلفي: »ثقة، له اأن�س بمعرفة  بغداد و�صار ُمَحدِّ

الرجال«]5[.

»تاريخ دم�صق« )32/ 231(.  ]1[
»�صير اأعالم النبالء« )19/ 423(.  ]2[

»تاريخ االإ�صالم« )11/ 210(.  ]3[
»الطبقات الكبرى« لل�صبكي )6/ 106(، »تو�صيح الم�صتبه« البن نا�صر الدين )9/ 251(.  ]4[

»تاريخ دم�صق« )8/ 357(، »تاريخ االإ�صالم« )11/ 650(، »الطبقات« لل�صبكي )7/ 46(.  ]5[
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الذين  ابن ع�صاكر  الرواية واالأ�صانيد، ثم هو من م�صايخ  اأ�صهر في  فال�صمرقندي 
اإجازًة، ولم  اأكثر ال�صماع منهم، بخالف ابن طرخان؛ فقد روى عنه ابن ع�صاكر 
ا، وقد مات ابن طرخان قبل ال�صمرقندي باأكثر ِمن ع�صرين عاًما. ُيْكِثر ِمن ذلك اأي�صً

وكما جرى في »�صحيح م�صلم« فقد جرى في »الكامل« كذلك، حيُث رواه 
اثنان ِمن م�صايخ ابن ع�صاكر، اأحدهما روى عنه ابن ع�صاكر اإجازًة، واالآخر روى 

عنه �صماًعا.
وكذلك اأحدهما اأ�صهر في الرواية ِمن االآخر.

اأ�صهر ال�صيخين روايًة واإ�صناًدا،  اأْن يروي الكتاب عن  فكان ن�صيب ابن ع�صاكر 
وهو الذي �صَمِع منه ابن ع�صاكر فاأَكْثََر.

1439/5/25هل
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المحدث	السلامي	الحلبي									وقصة	جامع	الرومي]1[

ملاحظات	في	التكوين	الحديثي	في	حلب

في	القرن	التاسع	الهجري

د.	عبد	السميع	الأنيس

بن  محمد  الفقيه  المحدث  مام  االإ »ثبت  اليوم  �صباح  فقراأت  �صبحانه  اهلل  وفق 
اإبراهيم ال�صالمي« بت�صديد الالم البيري الحلبي، المتوفى �صنة )879ه�( من الهجرة 

في حلب، ال�صادر عن دار الب�صائر �صنة 1433ه�.
مام الحلبي في وقت مبكر من عمره،  وقد لفت نظري في هذا الثبت نبوغ هذا االإ
وتكرار ذكر جامع منكلي بغا ال�صم�صي! فما هي ق�صة هذا الم�صجد؟ وما هي عالقة 

المحدث ال�صالمي به؟
اأ�صكن  كنت  الذي  الحي  من  قريًبا  اأواًل: 
اأمر كثيًرا على م�صجد قديم جميل،  فيه، كنت 
ي�صمى: جامع الرومي، ويتميز بماأذنته الجميلة 
ماأذنة في حلب، وقد ت�صررت  ي�صبهها  التي ال 
المدينة،  اجتاحت  التي  االأخيرة  حداث  االأ في 

وكنت اأجد راحة تامة كلما �صليت فيه.
ويالحظ اأن جامع الرومي كان مركًزا علميًّا 
وميداًنا  الهجري،  التا�صع  القرن  في  مرموًقا 

الجامع  اإلى  اإ�صافة  الحلبي،  العجمي  ابن  �صبط  مام  االإ حلب  حفاظ  اأحد  لن�صاط 
موي الكبير، والمدر�صة ال�صرفية بقربه، ومنزل ال�صيخ الحافظ �صبط ابن العجمي. االأ

هذا الم�صجد كان ي�صمى بجامع منكلي بغا ال�صم�صي )ت:774ه�( الذي اأن�صاأه، 

]1[ تنبيه: �صبق ن�صر هذا المقال في العدد ال�صابق ونظرا لتعلق ما بعده به راأينا اإعادة ن�صره.
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�صنة  حلب  في  المملوكية  ال�صلطنة  نائب  وهو  ح�صن،  النا�صر  مماليك  اأحد  وهو 
)763ه�(.

قريًبا من  �صمااًل،  قن�صرين  ال�صفاحية غربًا وباب  بين حي  الجلوم  ويقع في حي 
منازل جدتي اأم عمر �صغالة - رحمها اهلل تعالى -.

ثبات الحلبية، وفيه فوائد  ا في االأ ثانيًا: وقد الحظت اأن ثبت ال�صالمي مهم جدًّ
ناطقة  �صورة  كذلك  وهو  العلمية،  مام  االإ هذا  لم�صيرة  حافل  �صجل  وهو  غزيرة، 

للحالة العلمية والحديثية في مدينة حلب، في القرن التا�صع الهجري.
جزاء ال�صيما الحديثية منها التي قراأها ال�صالمي  ويالحظ اأنه �صم الموؤلفات واالأ
على عدد من �صيوخه، ال�صيما �صيخه الحافظ �صبط ابن العجمي في حلب، ثم الحافظ 

ابن حجر في القاهرة.
وقد بلغ عددها )68(، ومن اأهمها الكتب ال�صتة.

كما يالحظ: اهتمامه بتدوين ثبت، وله من العمر )17( �صنة، وال اأ�صك اأن هذا 
االهتمام كان بتوجيه �صيخه الحافظ �صبط ابن العجمي، وهو �صاحب ثبت معروف.

مام  ئمة عليه، وهو في �صن ال�صباب من عمره، فقد و�صفه االإ ثالثًا: يالحظ ثناء االأ
محمد بن اأبي الوليد - المعروف بابن ال�صحنة - باأنه:

وحد اللوذعي الحفظة المح�صل، وله من العمر  البارع االأ ال�صيخ الفا�صل   - 1
)21( �صنة.

2 - وو�صفه �صيخه الحافظ �صبط ابن العجمي في اإجازته له بعد االنتهاء من قراءة 
مام، وله من العمر: )23(  �صنن ابن ماجه في المدر�صة ال�صرفية �صنة )834ه�( باالإ

�صنة.
مام العالم الفا�صل  مام الحافظ اإبراهيم بن عمر البقاعي بال�صيخ االإ 3 - و�صفه االإ

المح�صل الرحال، وله من العمر: )25( �صنة.
العجمي  ابن  �صبط  الحافظ  العالمة  �صيخه  على  بال�صماع  ابتداأ  اأنه  يالحظ  رابًعا: 
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الحلبي في �صهر رجب �صنة )828ه�(، وله من العمر )17( �صنة بجامع الرومي، 
واأول  فقط )31(  الجامع  قراأها عليه في هذا  التي  جزاء  الكتب واالأ بلغ عدد  وقد 

كتاب قراأه، هو:
1 - كتاب العلم وف�صله للمرهبي، وقد قراأه في مجل�س واحد.

2 - »اأربعون الفراوي ال�صباعيات«.
3 - جزء فيه من �صرب من العلماء في محنة لمحمد بن زبر الحافظ.

4 - جزء من �صعر ال�صراج القو�صي.

5 - االأربعين في الت�صوف لل�صلمي.
بي خيثمة. 6 - كتاب العلم الأ

7 - بيتان من اإن�صاد المزي.
8 - ثالثيات البخاري.

9 - كالم ال�صيخ زين الدين العراقي في - حديث - اأكل الدجاج والحبوب يوم 
عا�صوراء.

10 - األفية الحديث للعراقي، �صنة )829ه�( ويالحظ اأنه قراأ �صرحها للعراقي في 
المدر�صة ال�صرفية �صنة )830ه�(.

المذكور،  الم�صجد  في  بع�صها  مجال�س،  في  قراأه  وقد  م�صلم،  �صحيح   -  11
وبع�صها في المدر�صة ال�صرفية، وبع�صها في منزل ال�صيخ.

12 - جامع الترمذي �صنة )831ه�( وقد قراأه في مجال�س، بع�صها في الم�صجد 
المذكور، وبع�صها في المدر�صة ال�صرفية، وبع�صها في منزل ال�صيخ.

13 - ال�صمائل للترمذي في اأربعة مجال�س، �صنة )832ه�(.
14 - ثالثيات البخاري.

15 - جزء فيه اأخبار النحويين �صنة )832ه�(.
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16 - كتاب االأربعين للنووي.
17 - ماأخذ العلم البن فار�س.

مام اأحمد عن ال�صافعي. 18 - جزء فيه اأحاديث رواها االإ
20 - اأحاديث منتقاة من م�صيخة الف�صوي.

21 - حديث من معجم الطبراني.
22 - المنتقى من كتاب ال�صفا.

23 - جزء فيه اأحاديث عبداهلل بن محمد بن اأحمد ال�صلمي.
24 - الكالم على اأربعين ابن ودعان، للمزي.

25 - �صنن اأبي داود. وقد قراأه في )32( مجل�صا بع�صها في الم�صجد المذكور، 
وبع�صها في المدر�صة ال�صرفية، وبع�صها في منزل ال�صيخ.

26 - �صنن الن�صائي، وقد قراأه في )27( مجل�صا بع�صها في الم�صجد المذكور، 
وبع�صها في المدر�صة ال�صرفية، وبع�صها في منزل ال�صيخ.

27 - جزء بكر بن بكار.
28 - جزء فيه تخريج اأحاديث منهاج البي�صاوي.

29 - م�صيخة الذهبي �صنة )833ه�(.
�صبيلي الغزلية في م�صطلح الحديث. 30 - ق�صيدة ابن فرح االإ

31 - م�صاألة في ق�س ال�صارب للحافظ العراقي.
مام الحافظ �صبط  خام�ًضا: يالحظ اأنه انتهى من قراءة الكتب ال�صتة على �صيخه االإ

ابن العجمي، وله من العمر )23( �صنة.
وقد كتب �صيخه الحافظ �صبط ابن العجمي في اإجازته له، بعد االنتهاء من قراءة 
�صنن ابن ماجه في )29( مجل�ًصا في المدر�صة ال�صرفية �صنة )834( بعد اأن و�صفه 

مام، ما ياأتي: باالإ
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غيره،  بقراءة  �صمعه  فاإنه  م�صلًما  اإال  بقراءته  ال�صتة  الكتب  بقية  علي  �صمع  "وقد 
وقد قراأ علي �صرح �صيخنا الحافظ ابن العراقي على األفيته...

لفية في  وقراأ علي ال�صيرة التي نظمها..عر�صها علي حفًظا من �صدره، وكذا االأ
علوم الحديث...

وكان قد قراأ عليه �صحيح البخاري في )72( مجل�صا في المدر�صة ال�صرفية �صنة 
.)830(

�ضاد�ضا: وفي رم�صان من �صنة )835( نراه في مجل�س �صيخه الحافظ ابن حجر، 
وهو ي�صمع عليه �صحيح البخاري و�صنن ابن ماجه.

وفي رم�صان من �صنة )836( يقراأ عليه كتابه: »اأربعون حديثا متباينة ال�صماع«.
كما قراأ عليه �صرح النخبة وم�صند ال�صافعي وغير ذلك.

الم�صند  ال�صيخ  عن  الفاداني،  �صيخنا  طريق  من  ال�صالمي  ثبت  اأروي  �ضابًعا: 
عبدالرحمن بن اأحمد الحلبي المكي، عن المحدث ال�صيخ عبدالرحمن الكزبري 
الحفيد الدم�صقي، عن ال�صيخ م�صطفى الرحمتي، عن ال�صيخ عبدالغني النابل�صي، عن 
النجم الغزي، عن العالمة محمود البيلوني الحلبي، عن البرهان اإبراهيم بن ح�صن 
المعروف بابن العمادي الحلبي، عن البدر ح�صن ال�صهير بابن ال�صيوفي الحلبي، عن 

�صاحب الثبت ال�صالمي.
ثامنًا: كان فقيًها مفنًنا، وكان يحفظ المنهاج، ديًنا، متوا�صًعا، ح�صن الخط، وكتب 
جرة،  باالأ الكثير  الدم�صقي، ون�صخ بخطه  ثم  الحلبي  ابن مجروح  المن�صوب على 
لل�صخاوي  الالمع  ال�صوء  في  ترجمته  ينظر  مثله.  بحلب  ال�صافعية  في  يخلف  ولم 

.)275/6(
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المسلسل	بتقليم	الأظفار

�له	الإربلي	الحلبي	عن	السلامي	الحلبي رواية	عمر	بن	نصر	ال�

شبيب	العطية

في داماد اإبراهيم]1[ مجموع بخط عمر بن ن�صر اهلل االإربلي الحلبي - ♫ 
-، قراأ بع�صه على ال�صالمي، وعليه خط ال�صالمي، كاالأربعين النووية واالأربعين البن 

المجير..
يوم  االأظفار  بتقليم  كالم�صل�صل  الم�صل�صالت  بع�س  ال�صالمي  عن  روايته  وفيه 

الخمي�س، قال محمد بن اإبراهيم ال�صالمي:
حافظ  الورع  الزاهد  القدوة  االأوحد  العالمة  العالم  االإمام  ال�صيخ  �صيخنا  راأيت 
ثم  االأ�صل  االأْطرابل�صي  اإبراهيم بن محمد بن خليل  الوفا  اأبا  الدين  برهان  االإ�صالم 
يوم  اأظفاره  َيْقِلُم  تعالى   -  ♫  - الحلبي  العجمي  ابن  ْبط  �صِ ال�صافعي  الحلبي 
الخمي�س ثالث ع�صر �صهر اهلل المحرم الحرام �صنة ثمان وثالثين وثمانمائة بالم�در�صة 

ال�صرفية بحلب..

]1[ داماد اإبراهيم با�صا )396(.



2425

يه	»فصيح	ثعلب«: عمن	روى	ابن	خالو

د.	محمد	علي	عطا

�صهل  اأبو  روايته  من  ا�صتفاد  وقد  ثعلب«،  »ف�صيح  رواة  اأحد  خالويه  ابن  كان 
الَهَروي النحوي نزيل م�صر )ت/433ه�(، في »اإ�صفار الف�صيح«، حيث ذكر روايته 
مرتين االأولى )�س500(، حيث قال: "وفي رواية اأبي عبد اهلل الح�صين بن خالويه: 

"اإذا دنت للمغيب".
خالويه:  ابن  عن  مروية  ن�صخة  في  اأي�صًا  "وراأيت  قال:  )�س505(  في  والثانية 

والَقَرب: الليلة التي ترد االإبل في �صبيحتها الماء".
هذه  واأن  باأ�صياء،  انفردت  للف�صيح  رواية  له  خالويه  ابن  اأن  نعرف  �صبق  فمما 
الرواية انتقلت اإلى م�صر، واأخذها اأبو �صهل ِوَجادًة ال روايًة؛ ومن الوا�صح اأن روايته 
ْيرافي  ال�صِّ �صعيد  واأبي  القالي )ت/356ه�(  اأبي علي  قرينيه  ت�صتهر كرواية  لم  هذه 

)ت/368ه�(، التي تعدت م�صر وانت�صرت في االأندل�س.
ولم يذكر ابن َخاَلويه ال في مقدمة »�صرحه للف�صيح«، وال في »انت�صاره لثعلب« 
�صنده اإلى »الف�صيح«، وقد كان عدة من �صيوخه رواة للف�صيح عن ثعلب: فقد رواه 
القالي  اأبو علي  المطرز عن ثعلب، واأخذه  االأنباري )ت/328ه�( عن  ابن  �صيخه 
)ت/356ه�( عن ابن االأنباري، وعن ابن المطرز، وعن نفطويه، واأخذه - اأي�صًا - 
عن ثعلب اأبو بكر المقرئ العطار، والمطرز، واأبو اإ�صحاق الزجاج، واأخذها عن 
ثالثتهم اأبو �صعيد ال�صيرافي )ت/ 368ه�(، كما اأخذه عن ابن االأنباري وحده اأبو 

از. زكريا بن حيويه الخراَّ
فمن �صيوخ ابن خالويه الذين رووا الف�صيح اأربعة، هم:

 - ِنْفَطَويه )ت/323ه�(.

 - وابن االأنباري )ت327ه�(.
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ز )ت/349ه�(.  - وغالم ثعلب ابن المطرِّ

ْيرافي )ت/368ه�(.  - واأبو �صعيد ال�صِّ

اأخذه عن غالم  اأنه  ظني  على  يغلب  كان  واإن  اأخذه،  تحديًدا عمن  نعرف  وال 
ثعلب ابن المطرز؛ الأن اأكثر رواياته عن ثعلب تكون من طريقه، وربما اأخذه على 

يرافي )ت/368ه�(. اأكثر من �صيخ كما فعل ال�صِّ
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يه نسخة	الفصيح	التي	بخط	ابن	خالو

كانت	مع	أبي	الفتوح	الجرجاني!

شبيب	العطية

قال اأبو بكر الم�صحفي - وقد قراأه على اأبي الفتوح غير مرة -:
"كان كتاب اأبي الفتوح الجرجاني بخط ابن خالويه، وفي �صدره".

قال اأبو عبد اهلل الح�صين بن اأحمد بن حمدان بن خالويه النحوي اللغوي:
"قراأت هذا الكتاب، وهو »الف�صيح« لثعلب على اأربعة من اأ�صحابه:

اإبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه اأبي عبد اهلل، واأبي عمر الزاهد، واأبي بكر ابن 
اأحمد بن يحيى  العبا�س  اأبو  اأخبرنا  قالوا:  القا�صم بن حبان، كلهم  واأبي  االأنباري، 

ثعلب، قال: هذا اختيار ف�صيح الكالم".
»فهر�صة ابن خير« )�س/416 - 417(.

ن�صاأل اهلل اأن يمن بها علينا مع اأ�صله من كتاب »الجمهرة«.
قال ابن العديم في »تذكرته« )�س188 - 189(:

»وقفت على ن�صخة من كتاب »الجمهرة« اأ�صل اأبي عبد اهلل ابن خالويه؛ وكانت 
لعّمي جمال الدين اأبي غانم محمد بن هبة اهلل، من كتب والده - ♫ -.

فوجدت عليها �صماع جماعة، اآثرت نقل ما ا�صتح�صنت منه؛ الأنه ال يخلو عن 
فائدة.

فمما وجدت عليها بخط االأمير �صيف الدولة اأبي الح�صن علي بن حمدان، على 
الجزء االأول: قراأته على الح�صين بن خالويه، من اأوله اإلى اآخره، في ليلة الخمي�س، 
الن�صف من رجب �صنة �صبع وثالثين وثالثمئة؛ وذكر اأنه قراأه على محمد بن الح�صن 

بن دريد. وعليه بخط ابنه �صعد الدولة اأبي المعالي �صريف.
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طريقة  على  الُح�ْصن،  نهاية  في  وخّطه   ،-  ♫  - فرا�س  اأبي  االأمير  وبخط 
ابن مقلة: »قراأت هذا الكتاب على اأبي عبد اهلل الح�صين بن خالويه، في �صفر �صنة 

خم�صين وثالثمائة، وكتب الحارث بن �صعيد بن حمدان....«.
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الجزء	المفقود	من	»سير	أعلام	النبلاء«

أبو	شذا	محمود	النحال

الحمد هلل وحده، وبعد:
به  تحتفظ  والتي  للذهبي،  النبالء«  اأعالم  »�صير  من  المفقود  الجزء  من  �صورة 

المكتبة الخليلية بالهند.
وهذا الجزء يعود اإلى ن�صخة ِخزانة كتب المدر�صة المحمودية بالقاهرة وكانت 
�صنة  اال�صتادار  محمود  االأمير  اأن�صاأها  االإ�صالمية،  البالد  في  كتب  خزانة  اأعظم 

)797ه�( خارج باب زويلة.
وكان ال يعرف بديار م�صر وال ال�صام مثلها، وكان بهذه الِخزانة كتب االإ�صالم من 

كل فن، وكانت من اأح�صن مدار�س م�صر.
برهان  القا�صي  جمعها  الكتب،  اأنف�س  من  مجلدة  اآالف  اأربعة  تعدادها  وكان 
بخطوط  النفي�صة  الكتب  باقتناء  مغرًما  كان  فقد  عمره،  طول  جماعة  ابن  الدين 
تركِة  ِمْن  االأمير محمود  ا�صتراها  لغيره، ولما مات  يتهياأ  لم  م�صّنفيها وغيرهم مما 

ولده ووَقَفها، و�صرط اأن ال يخرج منها �صيٌء من المدر�صة.
وقد ن�صر هذا الجزء ن�صرة �صقيمة في المكتبة التوفيقية بالقاهرة بتحقيق خيري 

�صعيد، وتقديم العفاني.
واأُخبرت اأن الجزء اأعيد تحقيقه و�صمه للن�صرة الجديدة من طبعة موؤ�ص�صة الر�صالة، 

ون�صرة الر�صالة هي المعول عليها في تحقيق هذا الكتاب الجليل.
والمكتبة الخليلية تحتفظ ببع�س المخطوطات التي ال نظير لها في الدنيا كالمجلد 
المحمودية  المدر�صة  خزانة  اإلى  يعود  للرجال  نقد  في  االعتدال  ميزان  من  االأول 
الدين  �صالح  الحافظ  وخط  جماعة،  بن  اإبراهيم  العالمة  خط  وعليه  بالقاهرة، 
العالئي، وهذا الجزء وقفت عليه قديًما ون�صرت �صورة من ظهرية الن�صخة، ون�صخة 
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عتيقة من �صفوة الت�صوف البن طاهر المقد�صي قرئت على الحافظ المنذري وعليها 
خطه. هذا واهلل اأعلم.
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ما	يلزم	المحقق	تجاه	نسخ	المخطوطات	المحولة	عن	مكتبات	حفظها

د.	عبدالرزاق	مرزوك

اإمام اأهل  الحمد هلل الهادي �ُصُبل الفالح، وال�صالة وال�صالم على عبده ور�صوله 
الهدى والفالح، وعلى عترته االأطَيِبين، و�صحابته االأمجدين، وَمن ا�صتناَّ بنهجهم 

المبين.
ق من  وبعد، فاإن �صبيل تحقيق المخطوطات اأع�صُر مما ُيَظن، وما يحمله المحقِّ
موؤلٌِّف  ُين�صئه  كتاٍب  عناُء  ن�صَفه  وال  ذلك  َيْعِدل  ال  والُموؤَن،  التكاليِف  اأثقُل  اأمانته 
عي ن�صبته اإلى �صواها،  اإن�صاًء، وُيحِدثه اإحداًثا؛ الأنه م�صوؤوٌل فيه عن ذات نف�صه، ال يداَّ
الن�سِّ  �صاحب  اأناَّه  الموؤلِّف  عن  التوقيع  ق:  المحقِّ على  فيه  ما  فاأ�صقُّ  التحقيق  ا  اأماَّ
ل  ق، مع فارق الزمن البعيد بينهما، وما يترتاَّب على ذلك من دواعي التحوُّ المحقاَّ
الموؤثِّرة في اأ�صل الن�س بالتغيير، الواردة عليه ب�صتاَّى احتماالت التبديل، في�صعى �صعَي 
حة اأناَّ كلاَّ  الموؤتَمن في دفعها، وتفنيد �ُصبهها بقاطع البيِّنات، وا�صتجماع براهين ال�صِّ
اًل درجة الِخبرة بفنون  ر اأو طال - من كالم الموؤلِّف، مح�صِّ كلمٍة خالل الن�س - ق�صُ

ًعا، يقًظا ُمتاأنًِّيا. �صنعة التحقيق، ح�صيًفا ُمتورِّ
لذا داأب المخت�صون بعلم التحقيق على العناية بتبيين �صروطه، والتنبيه على ُع�صِره 

�س. وخطورة م�صايِقه، واأناَّ له مزالَق خفياَّة، ال ُيجاوزها اإال كلُّ را�صٍخ ُمتمرِّ
المقالة  لهذه  ا�صَتَلْلُتها  اأبياًتا  �صمنُته  ما  النُّبغاء  اأئمتهم  بع�س  من  ا�صتفدته  ومما 
يلزم  فيما  االأبيات  ومو�صوع  التاَّْحِقيق«،  اِن  اإِْح�صَ اإلى  ِفيق  الراَّ »َهاِدَيُة  َمْنُظومتي  من 
المكتبات  من  حفظها  اأماكن  عن  ل  ُتحواَّ التي  المخطوطات  ن�صخ  ُتَجاَه  َق  المحقِّ
عاء �صياعها، اأو �صرقتها، قبل التطلب الحثيث لها. ع بادِّ ة، فال يت�صراَّ ة والخا�صاَّ العاماَّ

ومنا�صبتها: فائدة وقعت لي من مقدمة تحقيق الدكتور "ح�صين اأحمد بوعبا�س" 
جني  بن  عثمان  الفتح  الأبي  وتهذيبها  الفار�صي،  علي  اأبي  تذكرة  »مختار  لكتاب 
ياَّة المعتَمَدة، وما عاناه  )392ه�(«؛ حيث ذكر خبر تح�صيله لُم�صوَرة ن�صخته الخطِّ
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ولقَي في طريِق ذلك من المفاجاآت.
ًثا بالنعمة، ودفًعا للدعوى العري�صة  ثم قال: "حر�صُت على اإثبات خبري هذا تحدُّ
ين بالمخطوطات، وهي �صياع المخطوطات و�صرقتها  ُد بين جمهور المهتمِّ التي تترداَّ
المخطوطات  جعل  مما  نف�صها؛  المكتبة  من  اأو  الأخرى،  مكتبٍة  من  انتقالها  عند 
المتواني،  تكاد تكون كذلك، ولكناَّها دعوى  اأو  والنفي�صة غير موجودة،  ة  المهماَّ

ه"]1[، وهي ذي االأبيات: ر، والحق اأناَّ َمن طلَب �صيًئا ناله اأو بع�صَ وحجة الُمعذِّ

ُل عن مكتبات حفظها ية تُحوَّ ُل من الن�ضِخ الخطِّ ف�ضٌل: فيما يُحوَّ
َلْت َرْتَواإِْن َلِقي��َت ُن�ْصَخًة َقْد ُحوِّ َعْن ُم�ْصَتَقرِّ ِحْفِظَها اأَْو ُهجِّ
َي��اُع ال�صاَّ َماآُلَه��ا  َتُق��ْل  َبياَّ��اُعَف��اَل  َطاَلَه��ا  اأَْو  َق��ْت  �ُصرِّ اأَْو 
ي ��داَّ َثْغ��َرَة التاََّح��رِّ يَحتاَّ��ى َت�صُ َفاْلَبْح��ُث ِعْل��ٌم َداوؤُُه التاََّجرِّ
رُّ الَقَدْرَوُق�ساَّ في ِطاَلِبَها َخافي االأََثْر َرى ُحَداوؤُُه �صِ َق�ساَّ ال�صُّ

1432ه�  ط1:  االإ�صالمية،  والدرا�صات  للبحوث  في�صل  الملك  مركز  ط  التحقيق،  مقدمة  من   8 ]1[ �س 
/2010م.
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ظاهرة	التزوير	في	تواريخ	النسخ	الخطية

نسخة	مكتبة	برلين	لكتاب:

»اللكشف	عن	وجوه	القراءات«،	لمكي	بن	أبي	طالب

�له	السريع د.	محمد	بن	عبد	ال�

من اأواخر مرفوعات مكتبة برلين على موقعها االإلكتروني: ن�صختها من كتاب 
»الك�صف عن وجوه القراءات وعللها وحججها«، ومعه كتاب »االإبانة«، كالهما 

لمكي بن اأبي طالب القي�صي
ويّت�صح في هذه الم�صورة الرقمية ما نّبه اإليه مفهر�صو المكتبة في الفهر�س القديم 
النا�صخ:  كتب  حيث  الن�صخ،  تاريخ  في  تزويٍر  وجود  من  1887م،  عام  المن�صور 
"واأربعمائة"، وقد  اإلى:  بع�صهم ق�صًدا  رها  و�صبعمائة"، فحواَّ وثالثين  خم�صة  "عام 
ر، وذهب اإلى اأن الن�صخة  جاز هذا على محقق الكتاب االأول، فاعتمد التاريخ المزواَّ
"من�صوخة في حياة الموؤلف، قبل وفاته بثالثة اأعوام"، وتابعه بع�س من حقق الكتاب 

الثاني.
ات�صاح  وعدم  المحقق،  مع  التي  الم�صورة  �صوء  ذلك:  في  ال�صبب  اأن  والظاهر 

الفرق بين الخط االأ�صلي، والخط الطارئ عليه.
ولعل ذلك ما اأوقع مفهر�س دار الكتب الم�صرية في الخطاأ ذاته، حيث فهر�س 
"اأقدم  �صاحب  قاَّلده  ثم  ر،  المزواَّ التاريخ  فذكر  الن�صخة،  هذه  من  الدار  م�صورة 
المخطوطات العربية في مكتبات العالم"، فاأدرج الن�صخة في هذا الكتاب بناًء على 

تلك المعلومة.
ل  ر على االأقل، بتاأمُّ وقد كان يمكن ك�صف التزوير، اأو الت�صّكك في التاريخ المزواَّ

اأمرين:
م النا�صخ على الموؤلف في �صفحة العنوان. االأول: ترحُّ
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الثاني: اأن بروكلمان نقل التاريخ ال�صحيح عن فهار�س برلين، وبروكلمان مرجع 
رئي�س في الباب، بل �صرح محقق "الك�صف" بالنقل عنه. واهلل اأعلم.

�صورة تاريخ الن�صخ، ويت�صح فيها الك�صط والتزوير

ترحم النا�صخ على الموؤلف في �صفحة العنوان
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ر في فهر�س المكتبة التنبيه على خطاأ التاريخ المزواَّ
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كتاب	»التمهيد«	لابن	عبد	البر	بتحقيق	الدكتور	بشار	عواد

بين	التأييد	والنقد

�له	التوراتي عبد	ال�

من الم�صالك التي األزم بها نف�صه العالمة الدكتور ب�صار عواد معروف في تعليقاته 
االإمام في  اأنظار  التعقيب على  البر؛  اأبي عمر بن عبد  الحافظ  لالإمام  التمهيد  على 
الرجال واالأ�صانيد والمتون، وفي اأحيان يكون هذا التعقيب ناتجا عن حكم تقرر 
في مرحلة زمنية بعد ابن عبد البر، ولو اأنه جعل االإمام من اأ�صحاب االأنظار لهون 
من  اأبى  ولكنه  بتخطئته،  جزم  دون  قوله  يخالف  ما  على  باالإحالة  والكتفى  عليه 
اأن  والغريب  الحتوف،  دونه  م�صلكا  و�صلك  مخوفا،  طريقا  لنف�صه  واختار  ذلك، 
عبد  ابن  فكون  عليها،  المعول  مادتها  يدري  موا�صع ال  في  يقطع  الدكتور  موالنا 
البر انفرد بتوثيق اأو ت�صعيف ال يعني مطابقته لحقيقة االأمر، فكثير من كتب الجرح 
والتعديل لم ت�صل اإلينا، وفيها مادة نقدية ال معرفة لنا بها، واأحيانا يحتج في التوثيق 
بابن ماكوال، وابن يون�س، وين�صى اأن ابن عبد البر اأقعد بهذا الفن من ابن يون�س وابن 
ماكوال، بل ال ينبغي ذكرهم وموازنتهم بابن عبد البر اأبدا، ينبغي للدكتور ب�صار اأن 
العلم، وت�صو�س على  التعليق والتحقيق، الأنها ال تخدم  يعدل عن هذه الطريقة في 

القارئ، وتوجهه اإلى م�صالك ال ينبغي له التعريج عليها، واهلل اأعلم.

د.	نور	الدين	الحميدي

النقد يكون من خبير ق�صى زمنا في �صبر موؤلفات اأهل الحديث في التعليل والجرح 
والتعديل، مع تمر�س فيها، وما يدلك على على خلو المتعقب من ذلك قوله اأن ابن 
عبد البر اأقعد بهذا الفن من ابن يون�س، وهذا كالم من يجهل من هو ابن يون�س، وهو 
معتمد المحدثين في رجال م�صر من خالل تاريخه فكيف يقدم ابن عبد البر على 
ابن يون�س في الم�صريين اإذ كالم ابن يون�س الجرح والتعديل مح�صور في الم�صريين 

والطارئين على م�صر مع تقدم زمنه على ابن عبد البر.
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اأئمته في جرح رجاله  بلد  لكل  اأن  ال�صاأن  بهذا  المعتنين  لدى  الم�صلمات  ومن 
وتعديلهم وهم المقدمون في اأهل بلدهم دون غيرهم.

واإذا �صلمنا بوجود تعار�س بين ابن عبد البر وابن يون�س في جرح راو اأو تعديله 
فال �صك اأن ابن يون�س مقدم اإال اإن كان ابن عبد البر ي�صتند على توثيق اأو تعديل اأحد 

اأئمة الجرح والتعديل فهنا وجود ابن عبد البر كعدمه الأنه ناقل
واأما التعار�س بين ابن ماكوال وابن عبد البر فهناك م�صالك �صتى للترجيح اإن �صح 

التعار�س، تتك�صف بالممار�صة ال بالدعاوى واالإن�صاء
لالأ�صف بع�س طلبة العلم ابتلوا باإطالق العمومات وزخرفتها حتى اإذا �صاححته 

و�صايقته بالتف�صيل والتعيين كع وبلح.

وقال - اأي�ضاً -:
من  لن�صرته  معروف  عواد  ب�صار  الدكتور  العالمة  تقديم  في  العجلة  دالئل  ومن 
البر وبين ما �صاقه من كالم  التمهيد عدم تمييزه بين ما كان من حر كالم ابن عبد 
العلماء والطوائف، ومن ذلك عند �صرده الأدلة من يرى تكفير تارك ال�صالة، يقول 
اأبي عمر ♫: )ومن حجتهم اأي�صا؛ قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: نهيت عن قتل 
الم�صلين، وفي ذلك دليل على اأن من لم ي�صل لم ينه عن قتله(، وهو هنا يف�صر ما 
ذهب اإليه من عول على هذا االعتالل، ولكن المحقق الفا�صل ظن اأن ابن عبد البر 
ا�صتدل بذاك الحديث، وهو �صعيف عنده، بل هو معلول ال ي�صح األبتة، ولي�س من 
فال  بال�صعاف؛  البر  ابن عبد  احتجاج  اأن يجعل من  قطعا، ولكن  اهلل  كالم ر�صول 
الفا�صل  الدكتور  به  قدم  ما  يكون  هذا  وعلى  بقائل،  ولي�س  ناقل  هنا  فهو  ينبغي، 
درا�صته من كون ابن عبد البر ي�صتدل بال�صعيف كثيرا فيه نظر واأي نظر، فلعل ما ظنه 
العالمة  يورد دالئلها واعتالالتها، ويح�صبها  التي  الطوائف  ا�صتدالال هو من كالم 

الدكتور من كالمه وت�صرفه، واهلل اأعلم.
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المؤسس	الحقيقي	لعلم	التاريخ

براهيم	بن	منصور	الأمير	الهاشمي إ

هو االإمام الحافظ الثقة محمد بن م�صلم بن �صهاب الزهري القر�صي )ت124ه�(، 
الذي كان م�صهوًرا بالحفظ واالإتقان، ودون مروياته التاريخية والحديثية في األواح 
في  دونه  ما  ي�صلنا  لم  ولالأ�صف  ثقة علماء ع�صره،  مروياته هذه  ونالت  و�صحف، 
�صيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأخباره، واأخبار الخلفاء وعهد بني اأمية مخطوًطا، بيد اأن تلميذه 
كتابه  في  االأخبار  هذه  من  الكثير  حفظ  )ت151ه�(  اإ�صحاق  بن  محمد  العالمة 

»ال�صيرة النبوية«.
وقد يقول قائل اأن االإمام عروة بن الزبير القر�صي )ت94ه�( �صاحب )المغازي( 
هو الموؤ�ص�س لهذا العلم، اإال اأن الحافظ ابن ال�صالح )ت643ه�( "َعداَّ المغازي من 

علوم الحديث، واأنها األفت اأ�صاًل للفقهاء لي�صتخل�صوا منها اأحكام الجهاد".
ومما اأمتاز به االإمام الزهري على �صيخه عروة بن الزبير، اأنه روى ال�صيرة النبوية 
والمغازي، واأخبار الخلفاء الرا�صدين، و�صيئًا من عهد الدولة االأموية، فلذلك ُيعتبر 

هو الموؤ�ص�س الحقيقي لعلم التاريخ.
1٨	جمادى	الأولى	1439هل
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نظرة	في	مقدمة	سراج	المريدين	لابن	العربي	الماللكي

د.	عبد	الرزاق	مرزوك

اأول ما طالعت جال�صا منهمكا مقدمة االإمام الحافظ القا�صي فخرنا اأهل المغرب 
اأبي بكر محمد بن العربي المعافري االإ�صبيلي لكتابه المزهر المبهر )�صراج المريدين 
في �صبيل الدين( بتحقيق الدكتور الُمجيد عبد اهلل التاَّوراتي، فاإذا هي على نمط فريد 
مخترع، غاية في االخت�صار، اآية في االإبداع واالبتكار، من مناحي عدة، اأظهرها: 
اإح�صانه التخل�س مما ُيري الموؤلف عمَل نف�صه اأثناء الخطبة، فتزينه له تزيين المحق، 
ف�صاق اأول تقديمه خطبة ل�صيخه اأبي علي الحلبي، خطيب الم�صجد االأق�صى، طهره 

اهلل، قال فيها:
)عباد اهلل؛ علوت على منبركم ول�صت بخيركم، واهلل لو كانت الذنوب َمْنَظَرة 
اأو  اأفظعكم،  لكنت  �صارت خبرا  اأو  اأخ�صنكم،  لكنت  ملب�صا  اأو  اأقبحكم،  لكنت 
فغمت رائحة لكنت اأتفلكم، فاإن تكلمت فنف�صي اأخاطب، ولئن وعظت فاإني للتوبة 

طالب، وِفي االإنابة راغب، يدعو اإليها النهى، وي�صدف عنها الهوى(، )7/1(.
ثم قال االإمام: )وَلم يبلغ في الخطبة هاهنا حتى غلب على الخلق االأنين، وا�صتولى 
عليهم الحنين، و�صال الدمع والّذنين، وارتفع الزعق، وكثر ال�صعق، وق�صيت ال�صالة، 
وطارت الخطبة في االأقطار كل مطار، و�صار بها الركب اأينما �صار، فاأنزلتها من قلبي 
اأوان،  اإلى االآن، ولكل �صيء  اأق�صها  لم  االإيمان، واأ�صمرتها في نف�صي حاجة  تالية 
مع اعتقادي اأنها بكر كالمه، وف�صي�صة ختامه، حتى قراأت بدم�صق على ال�صيخ اأبي 
محمد عبد اهلل بن عبد الرزاق بن ف�صيل...، اأن اأبا بكر ال�صديق ◙ خطب 

فقال:
)اإن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان ُيع�صم بالوحي، وكان معه ملك، واإن لي �صيطانا يغويني، 
فاإذا غ�صبت فاجتنبوني، ال اأوؤثر في اأ�صعاركم واأب�صاركم، اأال فراعوني، فاإن ا�صتقمت 

فاأعينوني، واإن ِزغت فقوموني(، )�س8(.
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اإلى ذلك حقير، واأنى لي في رجحان  ثم قال االإمام عن نف�صه: )واأنا باالإ�صافة 
بمنجاة....(،  الهلكة  من  واأكون  النجاة،  دار  اإلى  فاأخل�س  النقير؟؛  بقدر  ميزاني 

)�س10(.
فانظر - اأر�صدك اهلل - هل ترك لنف�صه �صيئا - وهو من هو - بعد الثناء على من 
قدم على نف�صه بما قال، واإقاللها باإحاللها هذا المحل الها�صم الرادم؟؟..، ثم انظر 
التاأييد عينا تجري ثرة  له  فيه فتوحا، واأجرى  له  الفذ هذا كيف فتح اهلل  اإلى كتابه 
�صموحا، تعرْف �صر التوفيق، واأننا بعده واأمثاله رحمهم اهلل اأحقر من بقل مدو�س في 

اأ�صول نخلهم.
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كتب	مهمة	للأبناء!

د.	عبدالسميع	األنيس

خوة الف�صالء في مجموعة  اأبو جعفر جمال الهجر�صي �صوؤاال لالإ �صتاذ  وجه االأ
�صالمية، مفاده: المخطوطات االإ

ما هي الكتب التي ين�صح المربون باإعطائها لالأبناء وي�صجعون على قراءتها مما 
تجتمع فيها:

 - اأن تكون م�صوقة كالق�ص�س والروايات ونحوها.

 - اأن تربي في االأبناء الملكة االأدبية والف�صاحة.

 - اأن تك�صبهم ثقافة �صرعية ومعلومات دينية.

نهم من الفتن والمعوقات التي يواجهونها في مجتمعهم.  - اأن تح�صِّ

 - اأن تتما�صى - ولو ن�صبيا - مع الزمن الذي يعي�صونه؟

حبذا لو اجتمعت كل تلك المميزات وغيرها في كتاب اأو كتب، ولكن ال يمنع 
من اأن يتميز كتاب ببع�صها.

في انتظار ما تجودون به وجزاكم اهلل خيرا
فاأجابوا بما ياأتي:

ني�س: د.عبد ال�ضميع االأ
1 - كتاب عدالة ال�ضماء.

2 - كتاب تدابير القدر.
لالأ�صتاذ اللواء الركن الحاج محمود �صيت خطاب ♫ تعالى.

د. عامر �ضبري:
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3 - رجال من التاريخ.
4 - ق�ص�س من التاريخ لل�صيخ علي الطنطاوي ♫ واأ�صلوبهما �صهل ومنا�صب 

كما في بقية كتبه ولو قام االأب بجمع اأوالده والقراءة فيهما لكان اأف�صل واأح�صن.
5 - �صور من حياة ال�صحابة.
6 - �صور من حياة التابعين.

لالأ�صتاذ عبد الرحمن راأفت البا�صا ♫.
7 - تعريف عام بدين اال�صالم.

لكن يحتاج اأن يلقيه �صخ�س عليهم.
8 - روايات نجيب الكيالني ♫.

9 - �صخ�صية الم�صلم للدكتور محمد علي الها�صمي رائع في مجال التربية.

د. المهدي ال�ضعيد:
10 - اأخبار اأبي بكر.

11 - اأخبار عمر لل�صيخ الطنطاوي ♫.
لكن قال د. عامر �صبري: اأح�صنت اأخي المهدي لكنهما في مرحلة المراهقة قد 

يكون �صعبًا.

خ عبد الرحيم يو�ضفان: االأ
12 - هم�صة في اأذن �صاب.

13 - هم�صة في اأذن فتاة.
14 - �صل�صلة األف ليلة وليلة االإ�صالمية. للدكتور ح�صن �صم�صي با�صا.

15 - يا ابنتي ال�صيخ علي الطنطاوي.

16 - �صل�صلة ر�صالة اإلى حواء العويد.
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17 - ق�صة الهداية لعبد اهلل نا�صح علوان.
18 - وااإ�صالماه لباكثير.

19 - �صلة الرمان لعا�صي.
20 - روايات نجيب الكيالني با�صتثناء بع�صها.

21 - بطل لكل الغزاة.
22 - كان يا مكان لعبد الرزاق الكيالني.

23 - من وحي القلم.
24 - وكتب اأدبيات الرافعي.

25 - واأختم، وختامها م�صك:
اأن�صح بقراءة كتابين عظيمين مهمين، هما: ريا�س ال�صالحين، وب�صتان العارفين 

لالإمام النووي فهما كتابان تتوفر فيهما كل ال�صفات التي ذكرت في ال�صوؤال.
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من	مشاهير	هواة	جمع	اللكتب]1]

أبو	شذا	محمود	النحال	

لم يكن االأفراد اأقل اهتماًما من الملوك واالأمراء بجمع الكتب واإن�صاء المكتبات 
للمفاخرة بها، اأو لجعلها وقًفا على المطالعة والمراجعة.

فقام في كل ع�صر اأعالم من العلماء والوزراء واأهل الوجاهة والثراء، رفعوا لواء 
المعارف عالًيا بما كنزوه من االأ�صفار، واأنفقوه من المال الأجل اقتنائها]2[.

ومن هوؤالء االأعالم تغري برم�س، نائب القلعة، المعروف بالفقيه ُعد من علماء 
الحديث ورجاله العارفين به، واأخذه رواية ودراية، عن الحافظ ابن حجر، وقراأ عليه 
الكفاية للخطيب البغدادي وو�صفه الحافظ في تاريخه بقوله: "�صاحبنا المحدث 

الفا�صل"، واأثنى عليه، و�صمع ال�صم�س الم�صري وقراأ عليه ال�صنن البن ماجه.
واأح�صر بعنايته اإلى القاهرة الم�صندين الثالثة، �صيوخ ال�صند بال�صام: ابن برد�س، 
العلم  يحب  وكان  وغيرها،  بالقلعة  فاأ�صمعوا  ُقريج،  وابن  احبة،  ال�صّ ناظر  وابن 

والعلماء.
وكان له ميل كلي لعلم الحديث ولفنونه، واقتنى الكثير من كتبه، وكان يقول: 
اإذا مات �صيخ االإ�صالم ابن حجر تكثر ديوني. اإ�صارة باأنه اإذا مات ي�صتري الكثير من 

كتبه!
ابن  بتمني موت  ُيوؤذن  فاإنه  لعله ُيخت�صى عليه منه،  الغاية،  اإلى  وهو كالم �صمج 
حجر، بل لقد طاح ما قاله الم�صكين فاإنه مات قبل الحافظ ابن حجر، وَلم يبلغ ما 

اأمله]3[.

]1[ ال�صورة ماأخوذة من تقريظ كتبه تغري برم�س.
]2[ »خزائن الكتب العربية في الخافقين«.

]3[ »ال�صوء الالمع«، »المعجم المفنن«.
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وعسى	أن	تكرهوا	شيئًا	وهو	خير	للكم

أبو	شذا	محمود	النحال	

قال ابن حجر: "اأبو القا�صم الكعبي من كبار المعتزلة، وله ت�صنيف في الطعن على 
المحدثين يدل على كثرة اطالعه وتع�صبه". يعني هذا الت�صنيف!

الكمال« و»االكتفاء  تهذيب  »اإكمال  كتابيه:  في  مغلطاي  منه  ا�صتفاد  والكتاب 
بتنقيح كتاب ال�صعفاء« البن الجوزي.

اأو ذكره في جملة ال�صعفاء فيق�صد به  وكل ما قال فيه مغلطاي �صعفه البلخي، 
الف�صل الذي عقده البلخي في ال�صعفاء واعتمد فيه على كالم ابن معين.

واأح�صب العبد الفقير اأول من اأبرز اإفادة مغلطاي من هذا الكتاب واإيهامه اأن ينقل 
من م�صنف للبلخي في ال�صعفاء.

وي�صتفاد من هذا الكتاب جمهرة من النقوالت عن الق�صم المفقود من التاريخ 
المطبوع من  في  اأ�صابها طم�س  التي  الموا�صع  في  به  وي�صتظهر  اأبي خيثمة،  البن 

التاريخ.
وجمهرة من النقول لكالم اأبي زكريا يحيى بن معين، وكاد البلخي اأن ي�صتوعب 

كتاب »المدل�صين« للكرابي�صي.
اأبي  والبلخي لم يتحر الدقة في موا�صع كثيرة كما تف�صل �صيخنا، فقد نقل عن 
�صعبة من  االإمام  الكتاب عد  نهاية  ثم في  للتدلي�س،  الحجاج ذمه  بن  �صعبة  ب�صطام 

المدل�صين!
و�صبق طبع الكتاب طبعة م�صوهة عن دار الكتب العلمية، وتحتفظ دار الكتب 

الم�صرية بن�صخة خطية عتيقة من هذا الكتاب واأح�صبها فريدة.
هذا واهلل اأعلم.
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من	تملكات	المخطوطات	»تملكات	اللكفار«

ضياء	الدين	جعرير

بعدة  التملكات  من  اأنواع  عدة  »تملكات_المخطوطات«  �صل�صلة  في  معنا  مّر 
المالك  نوع  اأو  االإرث...اإلخ،  اأو  ال�صراء  اأو  بالهبة  التملك  �صواء طريقة  اعتبارات 
من اأعالم وعلماء اإلى غير ذلك، ومن هذه االأنواع تملكات الم�صت�صرقين والكفار، 
فقد كانوا حري�صين على تح�صيل المخطوطات العربية واالإ�صالمية الأ�صباب يطول 
في  واإن كان  ورة  ال�صّ في  المرفق  التملك  التملكات هذا  ذكرها هاهنا، ومن هذه 
يظهر  يخرج كما  ولم  يهاجر  فلم  والموطن  االأ�صل  فرن�صي  الحقيقة هو مخطوط 
من فرن�صا، اإذ اأّنه ترجمة لكتاب من اللغة الفرن�صية اإلى اللغة العربية للق�س المترجم: 
جبرائيل طويل مدر�س اللغة العربية بمار�صيليا! �صنة 1808م!، والمالك هو النا�صخ 
نف�صه: )الق�صي�س يو�صف لياندي بارج�س( والعجيب تلقيبه لنف�صه بعبد الرحمن!، 
الوا�صح بطريقة  تاأّثره  لتدل على  الن�صخ  قيد فراغه من  اإّن �صيغة تملكه و�صيغة  بل 

الم�صلمين في الن�صخ، فقد كتب في اأول المخطوط �صيغة تملكه:
)ملك العبد الفقير كاتبه الق�صي�س بارج�س(.

بع�س  فيها  واأورد  الهجري!  بالتاريخ  اأرخها  فقد  الن�صخ  فراغ  قيد  �صيغة  واأما 
االأذكار االإ�صالمية كالح�صبلة والحوقلة وهذه �صيغتها:

)وقد وافق الفراغ من ت�صويد هذه الّن�صخة يوم الجمعة المباركة ثالثون ربيع االأول 
�صنة 1256ه� األف ومئتين ال�صاد�صة والخم�صين على يد الفقير الحقير الراجي عفو 
مواله القدير عبد الرحمن يوحنا يو�صف لياندي برج�س لطفه اهلل تعالى بمنه،... وهلل 
المجد وهو ح�صبي ونعم الوكيل، وال حول وال قوة اإال باهلل العلي العظيم الروؤوف 

الرحمن الّرحيم(]1[.

.)5245( ARABE :1[ المكتبة الوطنية الفرن�صية[
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نموذج	آخر

شبيب	العطية
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نموذج	آخر

أحمد	الوراق

عبيد  عبُد  اهلل  اإلى  الفقير  �صعثه،  ولماَّ  ه  "وَرماَّ النا�صخ:  يقول  م�صلًما!  اأظنه  كدت 
ال�صما�س  ابن  يوحنا  الخوري  الفقير  الوهاب،  الملك  من  العفو  الطالب  الُكتاب، 
عي�صى بن المرحوم الق�س يو�صف عوي�صات الملكي المذهب، الدم�صقي االأ�صل، 
طالب من عفو كل من قراأ فيه اأن يدعو له بالمغفرة فيكون له اأ�صعاًفا، وعمل بر�صم 
المعلم نقوال ابن جرج�س بن �صبيح من اأعيان دم�صق ال�صام، جعله اهلل مبارًكا عليه، 

وذلك في �صنة 1058 للهجرة".
»تاريخ ابن بطريق«، ]ن�صخة دار الكتب الم�صرية/اآخر لوحة[.
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أبياٌت	في	نظِم	الحديِث	المُسلسِل	بالأولية

 - إسنادًا	ومتنًا	- 

د.	محمود	حمدان

َحَفَلت ُطَرُر المخطوطات وغوا�صيها باالأبياِت التي نَظمت الحديَث »الُم�صل�صل 
حمُن تبارَك وتعالى اْرَحُموا َمن  احُموَن يْرحُمهُم الراَّ باالأولياَّة« وهو قوُله ملسو هيلع هللا ىلص: »الراَّ
ماء«، فانظر مثاًل كتاب: »التقييدات ال�صهياَّة« لل�صيخ  في االأر�ِس َيرَحمُكم َمن ال�صاَّ
لكنها  والم�صيخات؛  االأثبات  243(، وكذا كتب   - )�س 240  االأزهري  �صالح 
وقفت  ثماَّ  رجاله!  دوَن  الحديِث  َنظم  على  مقت�صرًة  الثالثة!  اأو  البيتين  تتجاوز  لم 
بف�صل اهلل على َنظٍم رائٍق للحديِث وِرجاِله، ِمن بحر )الطويل(، على ظهرياَّة كتاب: 
د بن عبد الدائم الع�صقالني ثماَّ  اي�ْس ب�صوابٍط في الَفراي�س« لالإمام محماَّ »ُمْبِهج الراَّ
اهرية،  الظاَّ بالمكتبِة  ُل مجموٍع محفوظ  اأواَّ ال�صافعي )ت831ه�(، وهو  البرماوي 

برْقم: )3034(.
اأر�صله اإلي ال�صيخ الحبيب عبد الرحيم يو�صفان.

)�صيخ  ا:  �صً ُملخاَّ ه«  »اأُن�صِ في  الُعليمي  عنه  قال  الُبخاري  �صارح  ائم  الداَّ عبد  وابُن 
يخ  اِئم بن ُمو�َصى الَع�صَقالِني ال�صاَّ د بن عبد الداَّ ين اأَُبو عبد اهلل ُمَحماَّ االإ�صالم �صم�س الدِّ
ة االإ�صالم وف�صل وتميز وحّج من م�صر وجاور  االإمام الَعالم المتفنن..اأَخذ َعنُه اأَِئماَّ
الِحياَّة ونظِرها؛ فَجاء  َة ورَجع اإلى م�صَر ِفي �صنة َثاَلِثيَن، َوقد ُعيِّن لتدري�س ال�صاَّ ِبَمكاَّ

اإلى الُقد�س َفاأَقاَم ي�صيًرا، فتعلاََّل واأدركته الَمنية وُدفن بمقبرة َماُمال(.
■ جاء على الظهرية:

الحمُد هلل؛ لكاتبهم لطَف اهلُل به حديث الُم�صل�صل باالأولياَّة نظًما:

ال ْل�صَ ُم�صَ اأَ���ص��ن��ُدوُه  حديًثا  الَرَوْي��َن��ا  اأواَّ ُي�����ص��َم��ُع  ال��ُح��ف��اُظ  اأئ��م��ُت��ن��ا 

خاِوي عن اأبي الف�صِل �صاَقُه ال�َصِمعَنا ال�صاَّ يِن َعْذًبا عن اأبي الَفتِح �َصْل�صَ عن الزاَّ
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ال� اأبي  عن  �صيقَل  نجُل  َنجيٌب  اْنُقالاإليه  �َصع�ٍد  اأب��ي  عن  اْرِوه  َف�����َرِج 

الَل���ُه ع��ن اأب��ي��ه ع��ن اأب���ي ط��اه��ٍر فَعن ْل�صَ ت�صَ ِب�ْصٍر  نجِل  عن  حامٍد  اأبي 

�صى الرِّ عمٍرو  عن  �ُصفياَن  عن  َل  بالَوالباأواَّ ْبُه  اْن�صِ قابو�ٍس  اأب��ي  عن  كذا 

َرَوى ال��ذي  وه��و  اهلل  عبِد  عن الُم�صطفى: الرحمُن َيرحُم في الَمالل��م��والُه 

ِعباَده الفتًى راحًما في االأر�ِس فارَحم  متطوِّ ما  ال�صاَّ ف��ي  رحيًما  َت���راُه 

طررتحكي الدرر.

2٧	جمادى	الآخرة	1439هل



5253

�له	الوقوف	عليه	»مقصورة	في	الزهد	والصلاح« مما	يسر	ال�
يات	الكلاعي	الغرناطي	وهي	مديدة	وفريدة لابن	الز

د.	نور	الدين	الحميدي



5455

�له	بن	الإمام	محمد	بن	عبد	الوهاب تملك	عبد	ال�
�له	جميعاً	-  على	نسخة	مخطوطة	الرسالة	للإمام	الشافعي	- رحمهم	ال�

خالد	محمد	عوض	الأنصاري



5455

إجازة	قاضي	بغداد	قطب	الدين	الأخوين

عادل	بن	عبد	الرحيم	العوضي

اإجازة قا�صي بغداد قطب الدين االأخوين وا�صمه محمد بن عمر التبريزي ال�صافعي 
)ت736ه�( وفيها: اأنه قراأ عليه ثالثة اأرباع الحاوي ال�صغير لالإمام عبد الغفار القزويني 
قراءة بحث واإتقان و�صماع فح�س، كما قراأ عليه ن�صف »م�صابيح ال�صنة« لالإمام البغوي 

)في اآخر �صرح الحاوي »ا�صتي�صاح معاني الحاوي«(.
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مما	نسخ	في	»المدرسة	النظامية«	ببغداد	عام	5٨4هل
»الشامل«	لابن	الصباغ،	نسخة	طوبقابي

عادل	بن	عبد	الرحيم	العوضي

خط	ابن	السراج	البلقيني

أ/خالد	محمد	عوض	الأنصاري
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نماذج	من	خط	ابن	اللبودي

أبو	جعفر	جمال	الهجرسي
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المنتقى	من	المائتين	للصابوني	بخط	ابن	اللبودي	نسخة	ليدن
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نموذج	آخر	لخط	ابن	اللبودي

�له	باوزير عبد	ال�

الثالث  الجزء  »منتخب من  ل�  ن�صخة بخطه  اللبودي من  ابن  اآخر لخط  نموذج 
حجر  ابن  الحافظ  انتخاب  خزيمة«،  ابن  الف�صل  بن  اأحمد  علي  اأبي  حديث  من 

الع�صقالني، محفوظة بمكتبة اليدن. وهي من اإفادات ال�صيخ �صالح ال�صالحي.

نموذج	آخر	من	خط	ابن	اللبودي

خالد	محمد	عوض	الأنصاري
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نموذج	آخر	فهرسة	مصنفات	البقاعي	بخط	ابن	اللبودي

يوسف	الردادي
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قيد	قراءة	يونس	بن	ملاح	الحسني	الحنفي	عام	921هل

لديوان	ابن	أبي	شريف

عادل	بن	عبد	الرحيم	العوضي

قيد قراءة يون�س بن مالح الح�صني الحنفي عام 921ه� لديوان ابن اأبي �صريف 
)ت923ه�( على موؤلفه واإجازته، والديوان بخط ابن مالح الحنفي.

»الجامعة االإ�صالمية« )438(.



6263

إجازة	محمد	بن	أبي	القاسم	السجلماسي

شبيب	العطية

)ت  ال�صجلما�صي  القا�صم  اأبي  بن  محمد  هو  نوازلي  لعالم  االإجازة  لهذه  انظر 
1214ه�( ♫ وغفر له، لل�صلطان العالم �صليمان بن محمد بن عبد اهلل العلوي 
)ت 1238ه�( ♫ تعالى، وهذه االإجازة كتبت في اأول جزء من �صرح محمد 
بن اأبي القا�صم ♫ وغفر له على العمل الفا�صي، بخط العالمة النوازلي علي بن 
عبد ال�صالم الت�صولي ♫ تعالى، ذكر فيها ال�صيخ اأن ال�صلطان طلب اإجازة منه 
لكتاب دالئل الخيرات، وكتب الحديث، فاأجازه بها في 23 من جمادى االأولى 

�صنة 1212ه�.
واأغرب ما فيها، اأنه ذكر �صنده اإلى كتاب دالئل الخيرات، فقال: "اأما قراءة دالئل 
اأحمد بن عبدالعزيز  العالمة �صيدي  �صيخنا  اأقربها واأجلها رواية  الخيرات، فبطرق 
الهاللي الفاللي، عن الولي ال�صالح العارف باهلل العربي التلم�صاني دفين م�صر، عن 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يقظة"!
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مجلس	سماع	لشيخ	الإسلام	ابن	تيمية	♫	سنة	6٧5هل،	وعمره	14	سنة

�له	السليمان عبد	ال�

خط	شيخ	الإسلام	ابن	تيمية	♫

بن  اأحمد  العبا�س  اأبي  الدين  بدر  الم�صند:  ال�صيخ  على  الجزء  هذا  قراأت جميع 
�صيبان بن تغلب ال�صيباني ب�صماعه اإياه في بيته من ابن طبرزد واأجازه.. و�صح ذلك 

يوم ال�صبت لع�صر بقين من �صفر �صنة 681ه�.
كتبه اأحمد بن عبد الحليم بن عبد ال�صالم بن عبد اهلل ابن تيمية.
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تكشيف	المخطوطات	المجهولة

عبد	الرحيم	يوسفان

ثالثة  وقد طالعت  المجهولة  المخطوطات  تك�صيف  بها  اأغرم  التي  االأ�صياء  من 
مخطوطات مجهولة في المكتبة الوطنية بدم�صق واإليكم محتوياتها:

1 - المخطوط ذو الرقم 18354
هو »نهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول« للهندي ن�صخة غاية في النفا�صة.

2 - المخطوط ذو الرقم 18371 
هو ن�صخة غاية في النفا�صة من »منهاج الو�صول« للبي�صاوي وعليه حا�صية نفي�صة 

ل�صبط ابن العجمي.
وهذه تحفة لل�صيخ اأبي �صذا]1[ - حفظه اهلل - في عافية.

3 - المخطوط ذو الرقم 18528 هو ن�صخة من »اأذكار النووي«.
والحمد هلل على نعمه.

]1[ ال�صيخ محمود النحال.
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فاجعة	المكتبة	الوطنية	في	سراييفو/	البوسنة!

ية	مازن	البحصلي	البيروتي أبو	معاو

ا لها في مبنى البرلمان من عهد الحكم النم�صاوي الهنغاري،  اتخذت المكتبة مقرًّ
وكانت تحتفظ بثروة عظيمة من المخطوطات والكتب والعقود من العهدين التركي 

والنم�صاوي الهنغاري.
وقام ال�صرب الحاقدون بق�صف هذه المكتبة اأثناء عدوانهم االأخير على البو�صنة 
والهر�صك عام 1993م، واأ�صابوها بعدد من القذائف الحارقة، فالتهمتها النيران 

وق�صت على ما فيها من ثروة عظيمة!
يحتفظ  الذي  واالآداب  الفل�صفة  لكلية  التابع  اال�صت�صراق  معهد  اأي�صًا  واأحرقوا 
بمجموعة كبيرة من المخطوطات العربية والفار�صية والتركية واالألمانية والبو�صنية 
وغيرها من اللغات، ولكن تّم بف�صل اهلل اإنقاذ الجزء االأكبر من محتوياتها قبل اأن 

تلتهمها النيران.
 1324( البو�صني  الخانجي  محمد  »العالمة  كتاب  من  بت�صرف  ن�صختها 
لخليل  االإ�صالمي(  المكتب  ط.  )�س63/  1944م(   -  1906 1363ه�/   -

مهتيت�س]1[.

]1[  كنا�صة البيروتي )الجزء الرابع(.
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من	قرائن	التمييز	بين	الخطوط	المتشابهة

د.	رابح	مختاري	العاصمي

الف�صالء خطه مما زوره  يعرف  فا�صال ولهذا  البواب  ابن  "كان  ال�صفدي:  قال 
يكتب،  فيما  يلحن  ال  البواب  ابن  الأن  خطوطه،  على  وعتقه  العجمي  الولي  عليه 

والولي يقع له اللحن". »الوافي بالوفيات« )ج22/�س180(.

فائدة

محمد	علوان

ب�  القراآن، و�صمه  البغدادي )642ه�( كتاب في علوم  الحنبلي  المعمار]1[  البن 
»البرهان في علم القراآن«. ولم اأقف على من ذكره له.

]1[ �صاحب »كتاب الفتوة«، وهو في الت�صوف. اأفاده ف�صيلة ال�صيخ الدكتور عامر ح�صن �صبري.
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�له عندما	يكون	تحقيق	التراث	لوجه	ال�

د.	نور	الدين	الحميدي

العالمة الدكتور تقي الدين الهاللي مغربي يك�صف عن مخطوط الفتوة البن المعمار 
الحنبلي ياأتي به لبغداد في�صرك معه د. اأحمد ناجي في تحقيقه مع �صغر المخطوط ثم 
ال يلبثان حتى ي�صركان معهما د. عبد الحليم النجار م�صري في تحقيقه ثم عندما اأنهوا 
عملهم عر�صوه على د. م�صطفى جواد فكان م�صاركا رابعا في تحقيق الكتاب ف�صدر 
هذا الكتاب اللطيف ال�صغير بتحقيق اأربعة اأعالم واأثبتت اأ�صماوؤهم باأربعتهم في غالف 
الكتاب ولم ي�صتاأثر اأحدهم بالعمل لنف�صه ولم ي�صتنكف د. الهاللي من اإ�صراك اأولئك 

االأعالم في تحقيق مخطوط جلبه و�صوره وك�صف عنه على �صغره ولطافته.



6869

فائدة	حول	ضبط	اسم	ابن	أجروم

		د.	المهدي	بن	محمد	السعيدي

راأيت كثيراً من الم�صارقة ي�صبطون ا�صم االأجرومية )االآجرومية( بالمد وكذلك 
الكلمة  فاأ�صل  مح�س،  غلط  وهو  )اآجروم(  اأجروم،  ابن  وهو  اإليه  المن�صوبة  ا�صم 
اأجرام... وي�صبط ب�صم خفيف للجيم المعقودة وفتح الراء  اأمازيغي بجيم معقودة 
الم�صددة وت�صكين الميم ومعنى اإكرام الرجل ال�صالح، وتحولت اإلى اأجروم وكذلك 

ا�صتهرت.
اأن  وذكر  اأجروم  ابن  ا�صم  �صبط  حول  خيراً  اهلل  االأفا�صل جزاه  اأحد  اإلي   كتب 

ال�صيوطي �صبطه بالمد في بغية الوعاة فاأجبته بقولي:
ال  هنا  والمد  اإليه...  نقل  ما  كتب  اإنما  االأمازيغية  يعرف  ال   ♫ ال�صيوطي 
محل له وال معنى... واأغلب االأ�صماء في االأمازيغية تبداأ بهمزة قطع وال محل فيها 
توجد  وال  للرجل...الخ  معقودة  بكاف  واأركاز  للخبز  اأغروم  اأبداً  كقولهم  للمد 
لفظة اأمازيغية فيما اأعرف تبداأ بالمد، والخطاأ في اأ�صماء االأعالم يقع حتى للمغاربة 
خذ مثاًل محمد بن �صعيد الميرغتي عالمة الفلك �صاحب المقنع في اخت�صار علم 
الأنه  وا�صح،  غلط  وهو  بالمرغيثي  المغربية  التراجم  كتب  في  يذكر  مقرع،  اأبي 
ين�صب اإلى بلدته ِميْرغت بك�صر الميم و�صكون الراء والغين ولي�س مرغيتة كما كتب 

المترجمون. واهلل اأعلم.



6869

من	آخر	مرفوعات	مكتبة	برلين	على	موقعها	الإللكتروني

�له	السريع د.	محمد	بن	عبد	ال�

ن�صخة نفي�صة من "تنقيح األفاظ الجامع ال�صحيح" للزرك�صي )ت 794ه�(، وهي 
م�صّودته التي كتبها واألحق فيها بخطه، وفرغ منها اأواخر �صنة 788ه�.

واآخرها  اأولها  في  وعليها خطه  الدم�صقي،  الدين  نا�صر  ابن  بيد  الن�صخة  كانت 
)تعليقات علمية خارج الكتاب نف�صه(، كما اأن عليها تملك اإبراهيم بن جماعة.

ولم ُيعتمد على هذه الن�صخة فيما وقفت عليه اأو على خبره من مطبوعات الكتاب، 
وال اأدري اإن كان �صبق لفا�صٍل اأن وقف عليها وعلى قيمتها العلمية.

واهلل اأعلم
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قيد	بخط	الحافظ	القطب	الخيضري

د.	نورالدين	الحميدي

غرامي �صحيح  ق�صيدة  في  اإ�صناده  بذكر  بخطه  الخي�صري  القطب  للحافظ  قيد 
و�صبب نظم �صاحبها لها بالحبر الحمر على اإحدى ن�صخ هذه الق�صيدة.



7273

السيوطي	يجرد	السنن	لابن	ماجه	ثلاث	مرات

من	أجل	اللكشف	عن	حديث

أبو	شذا	محمود	النحال

اإلى  اأوله  الجالل ال�صيوطي )ت911ه�( ت�صفح ال�صنن البن ماجه )ت273ه�( من 
اآخره ثالث مرات للبحث عن حديث:

�صيخه  ترجمة  في  ال�صيوطي  يقول 
ُمّني: �صيخ االإ�صالم تقي الدين ال�صُّ

وقعت لي معه لطيفة؛ وذلك اأنه ذكر 
في حا�صية ال�صفا حديث اأبي الحمراء في 
فاأخذته  جه،  خراَّ ماجه  ابن  اأن  االإ�صراء: 

عنه هكذا.
فك�صفت  تخريجه،  اإلى  احتجُت  ثم 
عليه  فمررت  اأجده،  فلم  ماجه  ابن  عنه 
من اأوله اإلى اآخره ثالث مرات فلم اأجده.
البن  ال�صحابة  معجم  في  راأيته  ثم 

قانع، فجئت به اإلى ال�صيخ فاأعلمته، فبمجرد ما �صمع مني ذلك اأخذ ن�صخته والقلم 
و�صرب على ابن ماجه في اأ�صل الن�صخة، وكتب على الهام�س: اأخرجه ابن قانع في 

معجم ال�صحابة.
اإنما  اأال ت�صبرون، لعلكم تراجعون؟! فقال: ال،  فاأعظمت ذلك وهبته، فقلت: 

قلدت في قولي: ابن ماجه البرهان الحلبي.
ف�صائر الن�صخ التي كتبت قبل ذلك على ذلك الوهم، وما كتب بعده على ال�صواب 

الملحق.
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إجازة	العلامة	عبد	القادر	الفاسي

�له	المجاصي	التازي	بخطه	في	كتاب	»الشفا« للعلامة	للقاضي	أبي	عبد	ال�

د.	نور	الدين	الحميدي

اإجازة العالمة عبد القادر الفا�صي )ت/1091ه�( قبل �صهرين من وفاته في نف�س 
ال�صنة للعالمة للقا�صي اأبي عبد اهلل المجا�صي التازي )ت/1103ه�( بخط يده في 

كتاب »ال�صفا«.
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من	أعلام	المحققين
ية	- ♫	-]1] الدكتور	عثمان	بن	جمعة	ضمير

في  عثمان جمعة �صميرية  الوالد  المحقق  ال�صيخ  بفقدان  موؤلمة  فاجعة  اأ�صابتنا 
يوم االإثنين و�صلي عليه ع�صر هذا اليوم بجامع ابن عبا�س، و�صيكون الدفن في مقبرة 

الن�صيم.
وتبادر اأع�صاء المجموعة حفظهم اهلل بالثناء والترحم على ال�صيخ الفقيد - ♫ 

-، ونذكر هنا ما تي�صر لنا بعون اهلل تعالى:

قال االأ�صتاذ الدكتور مبارك الهاجري:
الدكتور عثمان من مواليد: رنكو�س في �صورية عام 1949م، تلقى فيه�ا تعليمه 
والتربية  ال�صريعة  كليتي  ومن  بدم�صق،  ال�صرعية  الثانوية  من  تخرج  ثم  االبتدائي، 
بجامعة  والقانون  ال�صريعة  كلية  من  ال�صريعة  في  الماج�صتير  ونال  دم�صق،  بجامعة 

االأزهر.

موؤلفاته:
له من البحوث المطبوعة:

 - نهج االإ�صالم في الحرب وال�صالم.

بالمرتبة  الفائز  البحث  وهو  واالإن�صان،  والحياة  للكون  االإ�صالمي  الت�صور   -  
االأولى في م�صابقات التوعية االإ�صالمية بوزارة المعارفبالريا�س.

وله بحوث قدمت لم�صابقات التوعية في المناطق وفازت بالمرتبة االأولى، وهي:
 - تربية المراهق في المدر�صة االإ�صالمية.

 - الغرائز وتربيتها في المنهج االإ�صالمي.

]1[ اأحد اأع�صاء مجموعة المخطوطات االإ�صالمية - ♫ -.
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وله تحت الطبع:
 - الملكية في ال�صريعة ومدى تداخل الدولة في تقييدها.

 - الح�صام المحدود في الرد على اليهود، تحقيق.

ية	- ♫	-  يات	مع	الدكتور	عثمان	ضمير ذكر

د.	نجم	عبد	الرحمن	خلف

في هذه ال�صورة التي اأتحفني بها الحبيب ال�صيخ عادل العو�صي نخبة من اأحبتنا 
من اأهل العلم والف�صل ومنهم: ال�صيخ الدكتور عثمان �صميرية ♫ ونور قبره 
وتقبله في ال�صالحين، واللقاء كان في موؤ�ص�صة ابن جلوي باإمارة ال�صارقة �صمن دورة 

علمية تدريبية عقدناها لفنون ومهارات المكتبة ال�صاملة قبل اأربع �صنوات تقريبًا.
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ية	- ♫	-  من	أجوبة	الشيخ	عثمان	ضمير

د.	عبد	الحكيم	الأنيس

و�صل اإلياَّ في 17 �صبتمبر عام 2017م من بع�س االأ�صحاب هذا ال�صوؤال:
ال�صالم  بن عبد  للعز  ين�صب  قوٌل  النت  ينت�صر في  العزيز،  �صيخي  ال�صالم عليكم 
وهو: »َمْن نزل باأر�س تف�صى فيها الزنى فحدَث النا�س عن حرمة الربا فقد خان« 
الكالم جميل لكنني بحثت في ما لدي من م�صادر فلم اأجده..، هل وقفَت �صيخي 

على هذا القول.. اأين اأجده اإن اأمكن جزاك اهلل خيراً.
واأنا اأر�صلت ال�صوؤال اإلى ال�صيخ عثمان ال�صتغاله بالعز، وكتبُت اإليه: »و�صل اإلي 
ال�صالم  "وعليكم  قائال:   -  ♫ - فرد  بالجواب؟  تتكرمون  فهل  ال�صوؤال  هذا 

ورحمة اهلل وبركاته
وعافية  بخير  تكونوا  اأن  اأرجو  ومنكم.  مني  وتقبل  فيكم  وبارك  اهلل  حياكم 
اإليكم م�صتاق. ولكم تحياتي ودعواتي من مكة والطائف وفيها  جميعا.... واإني 
اإقامتي، بحثُت في ال�صاملة فلم اأعثر على المقولة ون�صبتها.... ويبدو اأّن العجز وكبر 
ال�صن لهما اأثر في القدرة على المتابعة والبحث... اأ�صاأل اهلل تعالى ح�صن الختام". 

وكتبُت له:جزاكم اهلل خيراًوبارك في عمركم وعلمكم وعملكم.
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براهيم	أزوغ	الفاسي	 يارة	الدكتور	المحقق	إ ز

براهيم	بن	منصور	الأمير	الهاشمي لمكتبة	الأستاذ	إ

براهيم	بن	منصور	الأمير	الهاشمي إ

عناية اأهل االأندل�س باللغة فاقت االأقطار االإ�صالمية، وق�صة االأوراق التي بيعت من 
الم�صحف المغربي في اأوروبا بالماليين.

�صرفنا اليوم الدكتور المحقق اإبراهيم اأزوغ الفا�صي بزيارته لمكتبتنا، وهو عالم 
معروف و�صاحب مخطوطات اأندل�صية ومغربية وم�صرقية نادرة، فاأمتعنا بحديثه عن 
المكتبات الخا�صة ال العامة في فا�س و�صو�س وغيرها من مدن المغرب - حر�صها اهلل 

-، ومن فوائده:

1 - اأنه لفت االنتباه اإلى عناية االأندل�صيين الفائقة باللغة العربية التي فاقت االأقطار 
االإ�صالمية وخا�صة في القرن الرابع اإلى اأوائل ال�صابع الهجري، بل اإنهم ال يعتبرون 
العالم عالًما اإال اإذا حفظ كتاب �صيبويه، وهم �صرحوه �صروًحا رائعة تفوق �صروح 
غيرهم عدًدا، وكذلك اعتنوا بكتاب )الجمل( للزجاج، وكتاب )االإي�صاح( الأبي 

علي الفار�صي
عنايتهم  ومظاهر  موؤلفاتهم،  في  باللغة  الفائقة  االأندل�صيين  عناية  وتلم�س  وقال: 

كثيرة، منها: �صروحهم ل�صعر العرب.
2 - حكاياته لق�ص�س عجيبة عن المخطوطات والم�صاحف النادرة، منها �صراء 
تاجر اأوراق من م�صحف عتيق جًدا؛ كتب على رق غزال بمبلغ 800 درهم، ولما 
علم بع�س تجار المخطوطات بقيمته ظل يحاول مع التاجر مراًرا، ولما ملاَّ التاجر 
من هذا الرجل قال: �صاأطلب منه مقابله ما يعجزه، فقال: اأبيعه لك ب 400 األف 

درهم.
وا�صتحى  التاجر  فتلخبط  راأ�ًصا،  �صيك  في  المبلغ  له  وكتب  ا�صتريت.  له:  فقال 
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وباعه له، ثم بلغنا بعد ذلك اأن الورقات بيعت بالماليين في اأوروبا.
اأحياًنا  بل  لكثرتها،  المغرب  في  الخا�صة  المكتبات  ح�صر  يمكن  ال  اأنه   -  3

نكت�صف مكتبة خا�صة ونفي�صة عند اأ�صرة ال نعرف فيها عالًما.

الأحد	4	جمادى	الآخرة	1439هل	
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يارة	أحد	أعرق	وأقدم	أرشيف	للوثائق	في	العالم ز

براهيم	بن	منصور	الأمير	الهاشمي إ

الدكتور  برفقة  القاهرة؛  في  القومية  والوثائق  الكتب  دار  االإثنين  اليوم  زرت 
والموؤرخ  العنقاوي،  �صياء  الن�صابة  والموؤرخ  الحارثي،  عدنان  المبدع  الموؤرخ 
محمد عبدالعال البلوي االإ�صكندراني، والتقينا فيها برئي�س مجل�س اإدارتها الدكتور 

الموؤرخ والمحقق اأحمد ال�صوكي المتوا�صع؛ الذي ال تفارق ابت�صامته محياه.
الكتب  دار  ن�صاطات  عن  اأحمد  الدكتور  تحدث  وال�صيافة  الترحيب  وبعد 

والوثائق، ومن هذه الن�صاطات التي يت�صوق لروؤيتها و�صماعها الباحثون: 
1 - رقمنة الوثائق القديمة النادرة؛ الإتاحتها للباحثين، وللفائدة: ُيعد االإر�صيف 
الم�صري من اأنف�س واأعرق االأر�صفة في العالم؛ اإذ يحتوي على وثائق الدولة العبيدية، 
واالأيوبية، والمملوكية، والعثمانية التي ت�صمل اأخبار م�صر وال�صام والحجاز وغيرها، 

وبلغت عدد وثائقه 100 مليون وثيقة. 
2 - مبادرة دار الكتب والوثائق بعنوان »تراثك اأمانة« تنا�صد جميع الم�صريين 
والب�صرية  ال�صمعية  المعلوماتية  النادرة واالأوعية  والمخطوطات  الوثائق  مقتني  من 
المتنوعة؛ التى تحتوى على مواد قيمة الإهدائها اإلى دار الكتب والوثائق القومية؛ 

لحفظها ب�صكل علمي اأكاديمي و�صمها اإلى الكنوز القومية التراثية.
اأ�صمائهم في �صجالت  ا�صتجابوا للمبادرة �صيتم تدوين  الذين  وتقديًرا للمهتمين 
دار الكتب وت�صليمهم �صهادات تقدير مع ن�صخة رقمية من المقتنيات، وقد تفاعل 

معها الجمهور في االأيام االأولى، واأهدوا الدار قرابة 150 مخطوطًا.
3 - عقد اتفاقيات مع المراكز العلمية والجامعات في الدول العربية واالأوروبية 
لتبادل المخطوطات، ومنها اتفاقية تعاون قادمة �صتعقد مع جامعة اأم القرى بمكة.

الكتب  دار  اإ�صدارات  بع�س  ال�صوكي  الدكتور  اأهدانا  الماتع  اللقاء  نهاية  وفي 
والوثائق، واأهديناه موؤلفاتنا وتحقيقاتنا.
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26	جمادى	الآخرة	1439هل
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ية	البيروتي يارة	أبي	معاو ز

للشيخ	نور	الدين	طالب

ية	البيروتي أبو	معاو

زرُت اليوم ال�صيخ نور الدين طالب في داره العامرة، وكانت جل�صة ال ُتَمل مع 
 - واأهدانا  والتحقيق،  والتاأليف  الطباعة  عالم  وخبايا  زوايا  في  فيها  غ�صنا  ف�صيلته 

جزاه اهلل خيراً - مّما نع�صقه من الكتب! 
ومن جديد ما �صدر عن دار المقتب�س )واأجازني ال�صيخ نور بذكره(:

• م�صطفى ال�صباعي وجهوده في ال�صنة والفقه، تاأليف: د. اإبراهيم حمود اإبراهيم.	
• علي 	 محمد  اأ.د.  تاأليف:  وح�صارته،  المفقود  الفردو�س  تاريخ  من  اأندل�صيات 

دّبور.
• ابن عذارى المراك�صي، ذاكرة الفكر التاريخي بالغرب االإ�صالمي، تاأليف: اأ.د. 	

محمد علي دّبور.
• اإلى اأ�صحابها في الكتب الكالمية، تاأليف: عبد اللطيف 	 الخطاأُ في ن�صبة االآراء 

المحيميد.
• �صامي 	 د.  تاأليف:  الخليلي،  يعلى  اأبي  الناقد  الحافظ  عند  الحديثي  النقد  منهج 

ريا�س بن �صعالل.
• عبد 	 د.  تاأليف:  ومقاالته،  العلمية  اآثاره  و�صيرة،  تاريخ  حميدة،  محمد  ال�صيخ 

الغفار بن محمد حميدة.
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ية	البيروتي يارة	أبي	معاو ز

للأستاذ	المؤرخ	عبد	اللطيف	فاخوري

ية	البيروتي أبو	معاو

�صدر حديثًا »المطّول في تاريخ بيروت« في قرابة �صبعة اآالف �صفحة!!
كنُت بعد ع�صر اليوم في زيارة لالأ�صتاذ الموؤرخ عبد اللطيف فاخوري في منزله، 
واإذا ببابه يدق، ويدخل منه رجل كبير ال�صن يحمل كي�صين فيهما المو�صوعة، وقال 

لي الموؤرخ الفاخوري: هذا د. ع�صام �صبارو!
فيتفاجاأ بي الدكتور �صبارو بعناقي له!

فقلت له: اأهاًل بك! اأنت اأ�صتاذ التاريخ الذي دّر�صني في �صف الثانوي االأول في 
مدر�صة ثانوية الرو�صة/ فردان عام 1990م )منذ قرابة ثالثين عامًا(! وكان لقاء ًطيبًا 

ا�صترجعنا فيه بع�س الذكريات.
 والدكتور ع�صام له العديد من الموؤلفات في تاريخ بيروت وبع�س مناطقها، وقد 
اأ�صدر كتاب »تاريخ بيروت منذ اأقدم الع�صور حتى القرن الع�صرين« عام 1986م، 
وا�صتغرق تاأليفه اأربع �صنوات، على اأن يكمل تاريخ بيروت منذ عام 1920م حتى 
اآالف �صفحة(  )�صبعة  الكاملة  بمو�صوعته  واإذ  اأخرى،  �صنوات  اأربع  ع�صرنا خالل 
 - وطبعها  عام 1982م حتى 2008م!!  من  عامًا  وع�صرين  �صتًّا  تاأليفها  ي�صتغرق 
على نفقته - االآن بعد ع�صر �صنوات في اإحدى ع�صرة مجلداً في دار النه�صة العربية/

بيروت )009611854161(.
ق�ّصم د. ع�صام �صبارو مو�صوعته اإلى ثمانية حقب:

1 - الع�صر الكنعاني - الفينيقي )2000 - 64 ق.م.(.
2 - الحكم الروماني - البيزنطي )64 ق.م. - 634 م(.

3 - ع�صر الدولة العربية االإ�صالمية )14 - 922ه�/ 635 - 1516 م(.
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4 - حكم الدولة العثمانية )922ه� - 1337ه�/ 1516 - 1918 م( )قرابة 
األف �صفحة(.

5 - االنتداب الفرن�صي )1920م - 1943م( )قرابة �صبع مئة �صفحة(.
6 - بيروت عا�صمة �صرقية )1943 - 1975 م(.

7 - الحرب االأهلية اللبنانية )منذ اندالع �صرارتها في 13 ني�صان 1975 - حتى 
انتهائها في 13 ت�صرين االأول 1990 م(.

رفيق  مقتل  تاريخ   = م(   2005 �صباط   14  -  1992( الحريري  ع�صر   -  8
الحريري.

واأفرد د. �صبارو مجلداً من خم�س مئة �صفحة خا�صًا بال�صور، واأفرد مجلداً فيه 
الخاتمة والفهار�س، والحمد هلل رب العالمين.

3	جمادى	الأول	1439هل
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من	أخبار	الدورات	والمؤتمرات

الدورة	التأسيسية	العامة	في	تحقيق	النصوص

بحمد اهلل وف�صله - اختتمت الدورة التاأ�صي�صية العامة في تحقيق الن�صو�س، والتي 
قدمها نخبة من علماء واأ�صاتذة العالم االإ�صالمي المتخ�ص�صين، والمقدمة للباحثين 
وطالب الدرا�صات العليا النظرية والمهتمين بهذا العلم رجااًل ون�صاًء، والتي نظمها 
والدرا�صات  البحوث  ومعهد  االإ�صالمي،  التراث  واإحياء  المخطوطات  معهد 
بالقاهرة،  العربية  المخطوطات  معهد  مع  بالتعاون  القرى،  اأم  بجامعة  اال�صت�صارية 
ولمدة خم�صة اأيام متوا�صلة، وذلك ع�صر يوم الخمي�س الموافق 22/ 5/ 1439ه�.

بح�صور  الدورة،  في  للم�صاركين  ال�صهادات  ت�صليم  تم  الدورة  انتهاء  وبعد 
اأ.د. عدنان بن محمد  التراث االإ�صالمي  �صعادة عميد معهد المخطوطات واإحياء 
الحارثي ال�صريف، والم�صاركات من ِقبل الن�صاء، بح�صور �صعادة عميدة الدرا�صات 
الجامعية للطالبات �صعادة الدكتورة هالة بنت �صعيد العمودي، وبعدها تناول جميع 

الم�صاركين طعام الغداء المعد لهذه المنا�صبة.
بخال�س  االإ�صالمي  التراث  واإحياء  المخطوطات  معهد  عميد  �صعادة  ويتقدم 
بن  بكرى  اأ.د.  الجامعة  مدير  معالى  قدمه  الذي  الكبير  للدعم  والتقدير  ال�صكر 
العلمي د. ثامر  العليا والبحث  معتوق ع�صا�س، و�صعادة وكيل الجامعة للدرا�صات 
الحربي، و�صعادة عميد معهد البحوث والدرا�صات اال�صت�صارية د. علي ال�صاعري 
و�صائر من�صوبي المعهد، وكذلك �صعادة عميد عمادة التعلم االإلكتروني والتعليم عن 
بعد د. خالد المطيري ومن�صوبي العمادة، وغيرهم ممن قدم الدعم والم�صاندة في 

باكورة الدورات التدريبية، فكلهم كانوا خير مثال للدعم والتعاون.
واهلل الموفق

201٨/2/11
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المؤتمر	الدولي	الثاني	للمخطوطات	والوثائق	التاريخية

دعوة للم�صاركة في »الموؤتمر الدولي الثاني للمخطوطات والوثائق التاريخية«.
تعلن جامعة العلوم االإ�صالمية الماليزية "يو�صم" عن تنظيم موؤتمرها الدولي الثاني 
والباحثين  والخبراء  للمخطوطات والوثائق التاريخية" برعاية من�صة "اأُريد" للعلماء 
الناطقين بالعربية، حيث �صُيعقد الموؤتمر في الفترة من 23 اإلى 24 �صعبان 1439ه� 

الموافق 9 - 10 مايو 2018م - ماليزيا.
�صتقام على هام�س الموؤتمر دورة علمية مكثفة في "اأ�صول تحقيق المخطوطات 
النادرة  الدورات  من  التخ�ص�صية  الدورة  هذه  ُتعد  حيث  وفهر�صتها"،  ودرا�صتها 
تتناوله،  الذي  المو�صوع  التاريخية نظًرا لطبيعة  المخطوطات والوثائق  في مجال 
المجال، وتتاألف  الم�صاهير في هذا  يعدون من  الذين  العالي،  المدربين  وم�صتوى 
من جانبين؛ نظري وتطبيقي، لمدة ثالثة اأيام، و�صيجري التطبيق العملي فيها على 

مجموعة من المخطوطات االأ�صول.
لماذا موؤتمر المخطوطات والوثائق التاريخية؟

تقا�س ح�صارات االأمم بمقدار ثرواتها العلمية والمعرفية، وما تم توثيقه منها عبر 
االأهم  ُيعدُّ  االإ�صالمية  لالأمة  الح�صاري  المخزون  الزمن، والأن  الطويلة من  القرون 
من الناحيتين العلمية والتاريخية لما قدمه ويقدمه لالإن�صانية من فوائد وفرائد؛ فاإن 
واجب البحث فيه والك�صف عن مكنونه يعد من اأ�صمى الواجبات العلمية واالإن�صانية 
واالأخالقية، نظراً لحاجة االإن�صانية اليوم اإلى موؤثرات علمية تحد وتعالج ما يمكن 
معالجته من اأزمات تمثلت باتجاه العالم نحو المادية المدمرة على ح�صاب كل ما 

هو اإن�صاني واأخالقي.
تواريخ مهمة

اآخر اأجل لتقديم الملخ�صات 15 اأبريل 2018م.
اآخر اأجل لالإعالن عن الملخ�صات المقبولة 25 اأبريل 2018م.
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موعد الموؤتمر: 23 - 24 �صعبان 1439ه� الموافق 9 - 10 مايو 2018م.



8687

الدورة	التدريبية	في	التحقيق	وعلم	المخطوط

المزمع تنظيمها  التحقيق وعلم المخطوط  التدريبية في  الدورة  الفعالية:  عنوان 
من طرف مركز روافد للدرا�صات واالأبحاث، بتعاون مع مركز لندن لال�صت�صارات 

والدرا�صات والتدريب.
اأيام: 22/21/20 اأبريل 2018 بمدينة فا�س، المملكة المغربية.
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الملتقى	الدولي	الأول	حول:

ية	وقضاياها	المعاصرة جهود	علماء	الماللكية	في	خدمة	علوم	السنة	النبو

ق�ص�م العلوم االإ�صالمية ينظم الملتقى الدولي االأول حول جهود علماء المالكية 
في خدمة علوم ال�صنة النبوية وق�صاياها المعا�صرة.

يومي 29 و30 اأبريل 2018م.
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الندوة	الدولية	للحديث	الشريف

ية،	مقصد	شرعي	وضرورة	مجتمعية حماية	الوطن	في	السنة	النبو

االأهداف
الباحثيَن على  الّنبويِة في َحّل م�صكالِت الع�صر، وَحِثّ  ال�صّنِة  ِرياَدِة  تاأكيِد   - 1

ا�صتجالِء ُدَرِرها.
اإِ�صهاِم ال�صّنِة الّنبويِة في حمايِة الَوَطِن، َواأ�صبقيِتها في  َتر�صيِخ الَوْعِي بَمدى   - 2

َتح�صيِن المجتمِع.
3 - ردِّ الَجميِل للَوَطِن بَبياِن حقوِقِه والمحافظِة َعليه، والَواِجِب ُتجاَه ُحماِته.

الّتربوّيِة في  ِن  التاَّعليمّيِة واالإِعالمية وال�َمحا�صِ ِهَمِم الموؤ�ّص�صاِت  ا�صتنها�ِس   - 4
ِحماَيِة الَوَطِن.

الَوَطِن  مَن  اأَ ُد  ُتهدِّ التي  االأْفكاِر  من  واالأَفراِد  االأُ�ْصرة  يِن  َتْح�صِ في  االإ�صهاِم   -  5
وا�صِتْقراَره.

المحاور
المحور االأول: المفاهيُم والم�ضطلحاُت والمقا�ضُد:

الوطُن... المواطنُة... الوطنيُة.. االأمُة... حمايُة الوطِن...الدولُة... المجتمُع... 
مقا�صُد ِحمايِة الَوَطِن 

َلِف(. )ي�صتلهُم الباحُث َذِلَك من الكتاِب وال�صّنِة الّنبويِة وَعَمِل ال�صاَّ

ماتُها في ال�ضنِّة النّبويِة: المحور الثاني: اأُ�ُض�ُس ِحمايَِة الَوَطِن، وُمَقوِّ
، معرفُة الحُقوِق والواجباِت، االنتماُء..  حفُظ الَكَرامِة االإن�صانيِة، حفُظ االأْمِن الَعامِّ
.. وحدُة  التعاي�ُس.. الوالُء.. َطاَعُة َوليِّ االأَْمِر.. احتراُم الَقانوِن.. االعتداُل الِفكريُّ

اُلمجَتَمِع... وغيُرها..
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نَِّة النَّبويَِّة:  َهداِء، وحُقوُقهم في ال�ضُّ المحور الثالث: َمَكانَُة ُحَماِة الَوَطِن وال�ضُّ
ال�صهداُء، المرابطوَن، الخدمُة الوطنيُة،.... وغيُرها 

نَِّة النّبويَِة:  المحور الرابع: اإ�ضهاُم المراأِة في حمايَِة الَوَطِن في ال�ضُّ
قابُة االأُ�َصِرياَُّة.. هداِء، التربيُة، التاَّعليُم، االإِْعالُم، االإِبداُع، االْبِتكاُر، الراَّ اأُ�َصُر ال�صُّ

المحور الخام�س: مجاالُت حمايِة الوَطِن في ال�ضنِّة النّبويِة:
، الَمجاُل  ، الَمجاُل االإِْعالِميُّ ، الَمجاُل التاَّعليِميُّ ، الَمجاُل التاَّرَبِويُّ ِينيُّ المجاُل الدِّ

... وغيرها. ، الَمجاُل االْقِت�صاِديُّ االْجِتماِعيُّ

في  ا�ْضِتَراِتيجيٌة  واأبَْعاٌد  ُم�ْضتَْقبَِليٌة َ ُروؤًى  الوَطِن؛  ِحمايُة  ال�ضاد�س:  المحور 
نَِّة النَّبويَِّة: ال�ضُّ

التاَّجديُد...  ا�ْصِت�صراُف الم�صتقبِل، االإِبداُع، االْبِتكاُر،  التاَّْخطيُط،  الَواِقِع،  ر�صُد 
وغيُرها.

ِل االجتماعيِّ واأَثُرها في حمايِة الَوَطِن من  المحور ال�ضابع: و�ضائُل التَّوا�ضُ
منظوِر ال�ضنِّة النّبويِة 

في�س بوك، تويتر، ان�صتجرام... 

نَِّة النّبويَِّة داُت ِحمايَِة الَوَطِن في ال�ضُّ المحور الثامن: ُمهدِّ
يُة والجهُل،  فكاُر الُغُلوِّ والتاَّطُرِف، االأُمِّ االإْرجاُف واإ�صكاُل التعاُمِل َمَعه، االإ�صاَعُة، اأَ

الِع�صياُن والتاََّمرُد، الِخياَنُة وَنق�ُس الَعْهِد.... وغيُرها 

المحور التا�ضع: اأحاديُث ِحمايِة الَوَطِن؛ اإِ�ضكاليُة الَفْهِم والتَّطبيِق:
اأَحاِديُث الِفَرِق، اأَحاديُث الَوالِء والَبراِء، اأَحاديُث َداِر االإِ�صالِم َوالحرِب، اأَحاديُث 

اَعِة...  االأَْمِر بالمعُروِف والناَّهِي ّعن الُمْنَكِر، اأَحاديُث الِفَتِن َواأ�صراِط ال�صاَّ

مواعيد الموؤتمر
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1 - اآخر اأجل لقبول البحوث 2018/09/30م
 2 - االإعالن عن نتائج التحكيم 2018/12/30م
3 - اآخر اأجل لقبول التعديالت 2019/01/30م
4 - موعد انعقاد الّندوة 17 - 2019/04/19م

ملحوظات:
	•ُتحّكم بحوث الّندوة َوْفَق ال�صروط المّتبعة اأكاديميًّا.

م مكافاأة على البحوث المر�ّصحة. 	•ُتقداَّ
	•تتحمل الكّليُة م�صاريف اال�صت�صافة واالإقامة مّدة الّندوة.
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ً صدر	حديثا

عن	)دار	المقتبس/	بيروت(:

ية	البيروتي مازن	البحصلي	أبو	معاو

»قالئد المقاالت والذكريات في �صيخ الحديث العالمة محمد يون�س الجونفوري«
ويليه:

»الدرر الغوالي في �صرح اأول حديث من �صحيح البخاري«
جمع وترتيب: محمد نا�صر العجمي

ومن فوائده:
 - قال ال�صيخ عن الحاكم:

اإلى الت�صيع، وهذا غلط، وال�صبب  اأ�صف ن�صبوه  اأنا اأحب الحاكم، والنا�س بكل 
بين  �صديد  اختالف  زمان  وزمانه  فاطمة،  ف�صائل  في  �صنف  الحاكم  اأن  ذلك  في 
ال�صنة وال�صيعة، فزعموا اأن الحاكم ت�صّيع، كاّل ثم كاّل، وهو في كتاب »معرفة علوم 
الحديث« يذكر عمر بن الخطاب ◙، ويذكر المحّدثين العمريين، وهم كثرة، 

فهو لي�س ب�صيعي، كال ثم كال!!
 - �صمعته يقول: �صحيح االإمام البخاري من معجزات محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ظهرت هذه 
المعجزة بعد 250 عامًا، البخاري اأفقه خلق اهلل، �صحيح البخاري لي�س مجموعة 

.ENCYCLOPEDIA/ لالأحاديث فقط، اإنما هو مو�صوعة لالإ�صالم
 - كان ال�صيخ يثني على ال�صيخ االألباني وكتابه »�صفة ال�صالة«، وال يرى في اآرائه 
�صذوذاً، ويقول في معر�س ال�صوؤال عن ال�صيخ: كان ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يح�ّصن الح�صن 

ويقويه، ويقّبح القبيح ويوهيه.
 - حدثنا محب ال�صيخ اأنور نرما اأنه كان مع ال�صيخ في الطواف في �صنة 1987م، 
اإذ قال لرجل كان وا�صعًا يده على الحطيم: ال يجوز و�صع االأيدي على الحطيم اأثناء 
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الطواف.
فقال الرجل: الدين ُي�صر.

فقال ال�صيخ: الُي�صر ما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ف�صكت الرجل وم�صى.
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كتاب	الأربعين	في	مباني	الإسلام	وقواعد	الأحكام

يا	يحيى	بن	شرف	النووي	- ♫ -  للإمام	أبي	زكر

ياض	بن	حسين	الطائي تحقيق:	د.	ر

ياض	بن	حسين	الطائي د.	ر

لعل اأكثر ما يمّيز هذه الطبعة:
خ الخّطية الُمعتَمدة في التحقيق.  - نفا�صة النُّ�صَ

 - مراعاة رواية النووي واختياره في االألفاظ.

 - �صبط الن�س بال�صورة التي ارتاآها النووي، وذلك ب�صبط ما ُينطق على اأكثر من 
وجه.

 - االجتهاد في تالفي اأخطاء الطبعات ال�صابقة للكتاب.

والطبعة محققة على �صتِّ ن�صخ خطية نفي�صة للكتاب.
خ باأنها م�صندة اإلى االإمام النووي - ♫ -. امتازت النُّ�صَ   - 

االإمام  تلميذ  العطار  ابن  الدين  عالء  ث  المحدِّ االإمام  على  قرئتا  منها  اثنتان    - 
ه. النووي، وعليهما خطُّ

ثالث ن�صخ منها حلبّية م�صندة من طريق الحافظ �صبط ابن العجمي ب�صنده اإلى    - 
الموؤلف.

ث ال�صهاب البو�صيري. ن�صخة بخط العالمة المحدِّ   - 

 - ولعل في طريقة عر�س الكتاب واإخراجه وتن�صيقه كذلك ما يميزه عن الطبعات 
االأخرى.

واهلل نرجو القبول والتوفيق.
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سراج	المريدين	في	سبيل	الدين

�له	التوراتي تحقيق	د.	عبد	ال�
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قبول	الأخبار	ومعرفة	الرجال

تحقيق	حسين	خانصو
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تاريخ	المكتبة	الكتانية

خالد	بن	محمد	السباعي

خرج  وتجليده  وطباعته  ومراجعته  تاأليفه  في  م�صنية  وجهود  انتظار  طول  بعد 
اليوم بحمد اهلل تعالى وتوفيقه كتاب تاريخ المكتبة الكتانية في مجلدين �صخمين 
و�صيكون متوفراً باذن اهلل تعالى في معر�س الكتاب الدولي بالريا�س في جناح دار 

الثلوثية.
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الخاتمة

تحقيقيات	تيك	اواي

أحمد	الوراق

االأ�صنان  اأحداث  من  ي�صتكون   - وحديًثا  قديًما   - ورجاله  العلم  اأهل  زال  ال 
الذين ظنوا اأنهم بلغوا الغاية في العلم، ويتعجبون من جراأتهم في الفتيا والتدري�س، 
راأى  الربانيين  والعلماء  ال�صالح  ال�صلف  حال  راأى  ومن  الطلب،  في  وا�صتعجالهم 
عجًبا، راأى ال�صبر والجالدة في الطلب، والحر�س على العلم وعدم ت�صييع االأوقات، 

وال�صفر والرحلة اإلى العلماء، كل هذه المعاني تن�صب في التاأني وعدم العجلة.
والعلم منه   - واإن مما يحزن القلب وُيدميه: دعوى البع�س ممن ينت�صب للعلم 
ا، اأو علم االأ�صول اأو  براء - باأنه ي�صتطيع اأن يح�صل علم الفقه في وقت وجيز جدًّ
»اإجازة  عليها:  مكتوٌب  الم�صهورين  الم�صايخ  الأحد  الفتة  اأرى  كنت  غيره، حتى 
الفقه تجعلك فقيًها ومجاًزا، وتجيز للطالب داخل م�صر وخارجها في ثالثة  في 
اأيام!!«، وعلى هذا الن�صق خرج علينا - في االآونة االأخيرة - كتاٌب غير معروف 
�صاحبه، ذو طابع دعائي وا�صع النطاق عبر مواقع التوا�صل االجتماعي في ال�صبكة 
العنكبوتية، �صماه �صاحبه: »كيف تكون محقًقا في اأ�صبوع!!«، وبعيًدا عن موؤلفه، 
الحديث كما  تخريج  به  يريد  التحقيق هل  من  مراده  وبعيًدا عن  له،  م  المقدِّ وعن 
هي عادة بع�س الم�صايخ بم�صر - وهو يريد ذلك حتًما كما يظهر من مقدمته، اأو 
العناوين  هذه  مثل  عن  وبعيًدا  )المخطوطات(،  الن�صو�س  تحقيق  بمعنى  التحقيق 
البراقة على اأغلفة الكتب التي ت�صبه اإعالنات التلفاز المثيرة، نقول لهم: اتقوا اهلل منذ 
متى كان العلم يوؤخذ في اأ�صبوع؛ بل في �صهر، بل في عام هذا عبث، وجراأة على 
دين اهلل، وعلى العلماء، وب�صبب هذه الموؤلفات التي تدعو طلبة العلم اإلى العجلة؛ 
وجدنا الكثير من اأحداث االأ�صنان ينكرون على العلماء، وعلى المحققين بدعوى 
و�صمع  وهناك،  هنا  من  �صذرات  قراأ  وجدته  وراءه  فت�صت  واإذا  العلم،  تح�صل  اأنه 
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درو�ًصا من هنا وهناك، في اأيام معدودات، اأو اأ�صهر معلومات، واإذ به ال يفقه �صيًئا 
عن العلم اإال ق�صوره، ويتجراأ على هذا وذاك، ويحقق الكتب تحقيًقا تجاريًا ويدعي 
اأنه محقق!! وتجد اأحدهم حقق مئات الكتب وي�صع عليها ا�صمه كاأنه قراأها حرًفا 
للكتاب مقدمة فح�صب،  اأنه و�صع  �صوى  �صيء  منها  قراأ  حرًفا، وكلمة كلمًة، وما 
الدعاوى  مثل هذه  تغركم  تتعجلوا وال  دين، وال  العلم  فاإن  اهلل،  اتقوا  لهم:  نقول 
فاإنها دعاوى خاوية على  اأن يموت،  قبل  ي�صدقها وتدفنه  فاإنما تحطم من  الزائفة 
عرو�صها، وهذا �صفيان الثوري يقول: »من تراأ�س �صريًعا، اأ�صر بكثير من العلم، ومن 

لم يتراأ�س، طلب وطلب حتى يبلغ«]1[ ن�صاأل اهلل التوفيق ونعوذ به من الخذالن.

]1] أخرجه الدارمي يف سننه برقم: )573(.


