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﷽
�إن الحمد هلل ،نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا ومن
�سيئات �أعمالنا.
من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده
محمدا عبده ور�سوله.
ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن
ً
ين �آ َم ُنوا ا َّتقُوا اهلل َح َّق ُتقَا ِت ِه َولاَ ت َُموت َُّن �إِ اَّل َو�أَ ْن ُت ْم ُم ْ�س ِل ُمونَ { [�آل
} َيا�أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
عمران.]102 :
اح َد ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها
ْ�س َو ِ
ا�س ا َّتقُوا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َلق َُك ْم ِم ْن َنف ٍ
} َيا�أَ ُّي َها ال َّن ُ
َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجالاً َك ِث ًيرا َو ِن َ�سا ًء َوا َّتقُوا اهلل ا َّل ِذي ت ََ�س َاء ُلونَ ب ِِه َو ْ أ
الَ ْر َحا َم �إِنَّ اهلل َكانَ
َع َل ْي ُك ْم َر ِق ًيبا{ [الن�ساء.]1 :
يدا ُي ْ�ص ِل ْح َل ُك ْم �أَ ْع َما َل ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم
ين �آ َم ُنوا ا َّتقُوا اهلل َوقُو ُلوا ق َْولاً َ�س ِد ً
} َيا�أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
يما{ [الأحزاب.]71 - 70 :
ُذ ُنو َب ُك ْم َو َم ْن ُي ِط ِع اهلل َو َر ُ�سو َل ُه َفق َْد َفا َز َف ْو ًزا َع ِظ ً

�أما بعد..

أحد قيمة المقاالت والمن�شورات عبر المجالت و�أثرها الظاهر في
فال ينكر � ٌ
تكوين عقلية القارئ ،و�إر�شاده لما فيه �صالحه ونجاحه ،وكما ال يخفى �أن المقاالت
منذ ن�ش�أتها قبل القرن الما�ضي لها �أثر وا�ضح في �إظهار مواهب وقدرات �أ�صحابها،
فهي تبين عقله الراجح ،وفكره النا�صع ،كيف ال وهو يعر�ض عقله وفكره على
النا�س لتقييمه ،وكم من �صاحب مقالٍ نال مرتبة عليا و�سط �أهل العال من العلماء
والمحققين والمهتمين في مجاالت العلم خا�ص ًة مجال التراث وتحقيقه والحفاظ
عليه ،فكم من وظيفة �أو ترقية نالها عالم �أو مثقف �أو متخ�ص�ص بمقالٍ له ظهرت
فيه موهبته العلمية والفكرية على ال�سواء ،ما تبين به هذه المقاالت على علو �ش�أن
�صاحبها.
ومن طريف ذلك �أن الدكتور من�صور فهمي مدير دار الكتب نقل الأ�ستاذ ف�ؤاد �سيد
7

من مخازن المكتبة �إلى ق�سم الفهار�س �إثر قراءته لمقالة له عن المكتبات الإ�سالمية،
كما ذكر الق�صة الأخ الفا�ضل محمود زكي في مجموعتنا المباركة.
وهذا الإ�صدار بحلته الق�شيبة المتميزة للمجلة المباركة« :مجلة مجموعة
المخطوطات الإ�سالمية» الذي يت�ضمن العددين ال�سابع والثامن ،قام ب�إخراجه
�إخوانكم القائمون على المجموعة م�ساهم ًة منهم في ن�شر العلم ،وت�سهيلاً لطرقه،
وخدمة لأهله.
وهم �إذ يتقدمون بهذا العمل يعلمون بحتمية الخط أ� و�ضرورة النق�ص في كل
عمل ب�شري لذا يرجون ممن وقف على خط�أ� ،أو لديه مقترح؛ �أن يتقدم به للت�صحيح
والتعديل حتى ينال هذا العمل الر�ضى واال�ستح�سان من متابعيه.
�سائلين المولى جل وعال القبول والتوفيق وال�سداد للجميع �إنه ولي ذلك والقادر
عليه.
التحرير
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م ِن لطائف الإمام ابن عساكر في رواية ا�لكتب

صلاح فتحي هَل َل

نبي بعدهِّ ،
اللهم و�س ِّلم وبارك
�صل
َّ
الحمد هلل وحده ،و�صالة و�سال ًما على َمن ال َّ
اللهم عن �آله و�صحبه .وبعد:
عليه ﷺ ،وار�ض َّ

مما �أثار انتباهي �أثناء العمل في كتاب «الكامل» البن عدي؛ ق�ضية
فقد كان َّ
لطائف ابن ع�ساكر في باب روايات الكتب ،وهي كثير ٌة� ،أقت�صر منها هنا على
كتابين ،ت�شابها في ق�صة رواية ابن ع�ساكر لهما.
والق�صد ِمن ذلك الإ�شارة �إلى �شي ٍء ِمن اللطائف التي اتفقت فيها ق�صة رواية ابن
بقية
ع�ساكر لهذين الكتابين ،دون الحديث عن روايات هذين الكتابين عامة� ،أو َّ
روايات ابن ع�ساكر لهما خا�صة� ،إنما ق�صدنا �شي ًئا بعينه ال نخرج عنه ب�إذن اهلل عز
وجل.

الكتاب الأول:
محمد بروايته ،وعنه انت�شر في
حيث ا�شتهر عبد الغافر بن
«�صحيح م�سلم»،
ٍ
ُ
عقبا له ،بقي لديهم «ال�صحيح» ،وا�شتهر بالعلم بعده
وخ َّل َ
البلدانَ ،
ف عبد الغافر ً
اب ُنه �إ�سماعيل وحفيده عبد الغافر بن �إ�سماعيل.

وتتب ْع ُت
لكن لم �أقف على رواي ٍة
لم�سلم ِمن طريق الحفيد عن �أبيه عن ِّ
ٍ
جدهَّ ،
وقفت عليه ِمن كالم �أهل العلم،
ع�شرات الن�سخ الخطية ِمن «�صحيح م�سلم» ،وما
ُ
الجد عبد الغافر،
وما ذكره محققو طبعاته ،ف�ضلاً عن تراجم م�سلم ،و�آل عبد الغافرّ :
واالبن� :إ�سماعيل ،والحفيد :عبد الغافر ،فلم �أقف على َمن َذ َكر الحفيد :عبد الغافر
جده ،بل
بن �إ�سماعيل؛ �ضمن رواة «�صحيح م�سلم» المعروفين بروايته عن �أبيه عن ِّ
أي�ضا رغم وجودها.
لم تنت�شر رواية �أبيه �إ�سماعيل هي � ً
ُ
جد ابنه
وعلى الرغم ِمن عناية �إ�سماعيل بابنه ،وقد َ�س َّم َع �
إ�سماعيل اب َنه ت�صانيف ِّ
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ق�ص َر فلم
لأُ ِّمه �أبي القا�سم الق�شيري؛ بل قال عبد الغافر بن �إ�سماعيل« :ف�إِنَّ الوالد ما َّ
ي�سمع في هذه البالد حدي ًثا � اَّإل و� َ
أخذ الإجاز َة لي ولأقراني ،وك ُّلها عندي بحول اهلل
و َم ِّنه»[[[.
فعلى الرغم ِمن ذلك كله ،لم ي�شتهر عبد الغافر بن �إ�سماعيل برواية «�صحيح
جده عبد الغافر بن محمد� ،صاحب ال�صيت والإ�سناد
م�سلم» عن �أبيه �إ�سماعيل ،عن ِّ
في رواية «ال�صحيح».
و�إِنْ كان هذا كله ال يمنع رواية «ال�صحيح» ِمن طريق الحفيد عن الأب عن
حدث �إ�سماعيل ب �« -صحيح م�سلم» ،على ِع ْل ٍم ومعرف ٍة ودراي ٍة ِمن ابنه
ِّ
الجد ،فقد َّ
ويدل على ذلك ُ
ّ
قول عبد الغافر بن �إ�سماعيل في ترجمة
عبد الغافر بن �إ�سماعيل،
فم ْن م�سموعاته عنه (�صحيح
عمر بن محمد الب�سطامي« :و�أَ ْك َث َر
ال�سماع ِمن الوالدِ ،
َ
م�سلم)»[[[.
وقال عبد الغافر بن �إ�سماعيل في ترجمة �أبي عبد اهلل الح�سين بن علي الطبري:
خرج ِمن ني�سابور و�أقام بمكة ،و�صار �إمام
«وكانت بينه وبين الوالد �صداقةٌ،
َ
ح�ص َل له ن�سخ ًة ِمن (�صحيح م�سلم) وبع َثها �إليه ،وق ُِر َئ عليه بالحرم
الحرمين ،وقد َّ
[[[
ممن ا�شتهر برواية «�صحيح م�سلم» عن عبد الغافر
ً
مرارا»  .و�أبو عبد اهلل الطبري َّ
الجد ،وكان الطبري �أَ ْ�س َن َد َم ْن بقي في «�صحيح م�سلم» يعني بمكة[[[،
بن محمد،
ِّ
ت�سع
و� َّأرخ الذهبي �سماعه «�صحيح م�سلم» ِمن عبد الغافر ابن محمد «�سنة ٍ
مرات»[[[ .فيظهر �أَنَّ الطبري قد َ�س ِمع «ال�صحيح»
وثالثين» ،قال الذهبي« :ورواه َّ
فح�صلها
�أولاً ِمن عبد الغافر بن محمد ،ثم
خرج ِم ْن ني�سابور ،واحتاج �إلى ن�سخ ٍةَّ ،
َ
له �إ�سماعيل بن عبد الغافر.
[[[
[[[
[[[
[[[
[[[

كما في ترجمته التي في �آخر «ال�سياق لتاريخ ني�سابور» كما في «منتخبه» لل�صريفيني (�ص.)541 /
الم�صدر ال�سابق (�ص.)407 /
ال�سابق (�ص.)213 /
«تاريخ الإ�سالم» للذهبي (.)802 /10
«�سير �أعالم النبالء» (.)203 /19
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وكان الحفيد عبد الغافر بن �إ�سماعيل؛ على ِع ْل ٍم بكل ما يجري في بيتهم حول
جده عبد الغافر بن محمد[[[ ،ور�أى
«�صحيح م�سلم» وروايته ،خا�ص ًة رواته عن ِّ
أيت
َ
�سماع بع�ض الأئمة كما قال« :في �أ�صل (�صحيح م�سلم)»[[[ ،وقال عن �آخر« :ر� ُ
جده ِمن «�صحيح
�سماعه في (�صحيح م�سلم)»[[[ .وهذا
ظاهر في وجود �أ�صل ِّ
ٌ
م�سلم» لديه.
وقد وقفت على رواية للحفيد عبد الغافر بن �إ�سماعيل بن عبد الغافر بن محمد،
مقطوعا غير
خبرا
مرفوع[[[.
عن �أبيه� :إ�سماعيل ،عن ِّ
ً
ٍ
جده :عبد الغافر بن محمد؛ ً

لكن يثبت به وبما �سبق رجحان َت َلقِّي عبد الغافر بن محمد كتاب «�صحيح
ْ
جده عبد الغافر بن محمد.
م�سلم» عن والده �إ�سماعيل ،عن ِّ

بعد ي�شرح فيه غريب «ال�صحيح» ،فازدادت بذلك
ثم �أ َّلف هذا الحفيد كتا ًبا ُ
م�سلم ،والرغبة في روايته ِمن طريقه ،خا�ص ًة وقد �أخذ
عناية هذا الحفيد بكتاب
ٍ
عبد الغافر بن �إ�سماعيل ،عن �أبيه �إ�سماعيل بن عبد الغافر بن محمد ،و�أبوه �إ�سماعيل
[[[
ممن روى
جده عبد الغافر بن
ٍ
قد �أخذ عن ِّ
محمد ف�أَ ْك َث َر عنه  ،وكان �إ�سماعيل َّ
«�صحيح م�سلم» عن �أبيه عبد الغافر بن محمد[[[.
وقفت بف�ضل اهلل تعالى على رواية �إ�سماعيل بن عبد الغافر عن �أبيه عبد الغافر
وقد
ُ
بن محمد ،وذلك في ن�سخة «�صحيح م�سلم» مخطوطة مكتبة نور عثمانية التركية
( ،)1185والمروية ِمن طريق ال�صاعدي الف َُراوي ،وابن طاهر ال�شَّ َّحامي ،و�إ�سماعيل
بن عبد الغافر ،ثالثتهم ،عن عبد الغافر بن محمد ،عن الجلودي ،عن ابن �سفيان،
عن م�سلم.
[[[
[[[
[[[
[[[
[[[
[[[

ينظر« :المنتخب ِمن ال�سياق لتاريخ ني�سابور» (�ص،265 ،234 ،184 ،168 ،153 ،124 ،122 /
� )405 ،364 ،353 ،315 ،274إلخ.
الم�صدر ال�سابق (�ص.)105 /
ال�سابق (�ص.)118 /
ال�سابق (�ص.)28 /
«�سير �أعالم النبالء» (.)262 /19
«التقييد» البن نقطة (.)241
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نعم؛ وقع في �آخر مخطوطة اال�سكوريال[[[ (ق /295 /ب) ،ما ن�صه« :يقول
الفقير �إلى رحمة اهلل ،عبد اهلل بن عي�سى بن عبيد اهلل بن عي�سى المرادي الأندل�سي
ثم الإ�شبيلي :قر� ُأت جميع هذا الكتاب ،وهو الم�سند ل�صحيح[[[ الإمام الحافظ �أبي
الح�سين م�سلم بن الحجاج الق�شيري الني�سابوري  ،tعلى ال�شيخ الإمام الفقيه الزاهد
علي الح�سن بن علي بن الح�سن الأن�صاري البطليو�سي ،غفر اهلل له ووفقه
الكبير �أبي ٍّ
أ�صل �سماعه ِمن ال�شيخ الإمام الحافظ �أبي عبد اهلل محمد بن
ناظر في � ِ
لمر�ضاته ،وهو ٌ
�صاعد الف َُراوي ال�صاعدي ،وال�شيخ الإمام الحافظ وجيه بن طاهر ال�شحامي ،بحق
روايتهما عن ال�شيخ الإمام عبد الغافر بن �إ�سماعيل الفار�سي ،بحق روايته عن ال�شيخ
الإمام الحافظ �أبي �أحمد محمد بن عي�سى الجلودي ،بحق روايته عن ال�شيخ الإمام
�أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن محمد بن �سفيان ،عن ال�شيخ الإمام الحافظ �أبي الح�سين
م�سلم بن الحجاج الق�شيري الني�سابوري ♫ ،وذلك بجامع دم�شق» �إلخ.
فقوله في هذا ال�سماع« :عن ال�شيخ الإمام عبد الغافر بن �إ�سماعيل الفار�سي
بحق روايته عن ال�شيخ الإمام الحافظ �أبي �أحمد محمد بن عي�سى الجلودي» خط�أ
و�سهو ظاهر؛ �صوابه في هذا المو�ضع« :عبد الغافر بن محمد» ،وهو �إ�سناد متداول
م�شهور في النا�سِ ،من طريق عبد الغافر  -يعني :ابن محمد  ،-عن الجلودي ،به.
عت مخطوطة اال�سكوريال المذكورة على الحافظ ابن ع�ساكر ،ففي �آخرها
وقد ُ�س ِم ْ
أي�ضا جميع هذا الكتاب على ال�شيخ الإمام الحافظ
(ق /295 /ب) ما ن�صه:
«و�سمعت � ً
ُ
�أبي القا�سم علي بن الح�سن بن هبة اهلل بن عبد اهلل ،بجامع دم�شق ،بهذا الطريق المذكور،
طريق الف َُراويُّ ،
فكل ما في هذا الكتاب ُم َع َّل ٌم بال�سين �أو بغير عالمة فهو �إ�شارة الحافظ
ابن ع�ساكر ،وما كان ُم َع َّل ًما بالطاء فهو للفقيه البطليو�سي �ش».

م�شهور برواية «�صحيح م�سلم» ،لكن عن غير عبد الغافر بن
وابن ع�ساكر
ٌ
�إ�سماعيل.
[[[ وهي في اال�سكوريال تحت رقم (.)rollo n: 269) (cod n: 1007
[[[ كذا وقع ال�سياق.

12

و�صرح ابن ع�ساكر
وقد روى ابن ع�ساكر عن عبد الغافر بن �إ�سماعيل� ،إجازة[[[،
َّ
بذلك[[[ ،وذكر �أَنَّ عبد الغافر قد كتب �إليه بكتابه في تاريخ ني�سابور[[[ ،لكن لم
ي�أْ ِت على ِذ ْكر «�صحيح م�سلم» ،رغم توافر دواعي الحر�ص على رواية م�سلم ِمن
جده.
طريق عبد الغافر عن �أبيه عن ِّ
�صريح في روايته كتاب عبد الغافر بن �إ�سماعيل في تاريخ
وكالم ابن ع�ساكر
ٌ
ني�سابور عن م�ؤلِّفه �إجاز ًة ،ولو �أراد اال�ستجازة منه في «�صحيح م�سلم» لفعل ،وربما
خبر ذلك.
فعل ولم ي�صل لنا ُ
م�سلم ِمن هذا الطريق بالإجازة ،ورواه بال�سماع.
ف�أول :ترك ابن ع�ساكر رواية
ٍ

وقعت له  -لنزولها ،بينما يروي
وثانيًا :لم يكن بحاجة لرواية عبد الغافر – لو
ْ
الج ِّد مبا�شر ًة ،فهو في روايته عن الف َُراوي في طبقة
ابن ع�ساكر عن الف َُراوي عن َ
�إ�سماعيل والد �شيخه عبد الغافر بن �إ�سماعيل ،وهذا ُع ُل ٌّو في الإ�سناد.
وقد روى ابن ع�ساكر «ال�صحيحين» عن الف َُر ِاوي ،وقد تكررت روايته في
«تاريخه» عن الف َُر ِاوي بالإ�سناد ال�سابق �إلى م�سلم.

�أعني قول ابن ع�ساكر� :أخبرنا �أبو عبد اهلل الفراوي� ،أخبرنا �أبو الح�سين عبد الغافر
بن محمد الفار�سي� ،أنب�أنا �أبو �أحمد محمد بن �أحمد الجلودي ،حدثنا �إبراهيم بن
محمد بن �سفيان حدثنا م�سلم بن الحجاج[[[.
أي�ضا[[[.
كما
تكررت روايته عن الف َُر ِاوي ب�إ�سناده �إلى البخاري � ً
ْ
[[[
[[[
[[[
[[[
[[[

«معجم ابن ع�ساكر» (« ،)737تاريخ الإ�سالم» للذهبي (« ،)489 /11طبقات ال�شافعية الكبرى»
لل�سبكي (.)172 /7
الم�صدر ال�سابق (.)377 /48
«تاريخ دم�شق» البن ع�ساكر (/10( )258 /8( )225 ،108 /7( )444 ،443 /6( )355 /5
/36( )117 ،22 /34( )477 ،289 ،6 /21( )194 /20( )384 ،127 /13( )253 ،199
.)344
ينظر« :تاريخ دم�شق» (.)12 /13( )323 /10
ينظر :الم�صدر ال�سابق (.)40 /1
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وهو �أبو عبد اهلل محمد بن الف�ضل الف َُر ِاو ّي ثم الني�سابوري ،الم َلقَّب بفقيه
و�س ِمع
تفرد
الحرم ،وكان
بم�سلمَ ،
ٍ
ً
م�شهورا بالتحديث ب « -ال�صحيحين» ،وقد َّ
ور ِحل �إليه ِمن الأقطار ،وقد َ�س ِمع منه ال�سمعاني وابن ع�ساكر
منه الأئمة ُ
والحفَّاظُ ،
وغيرهما[[[.
ابن ع�ساكر بالرحلة ،ل ُع ُل ِّو �إ�سناده ،فقال ابن ع�ساكر« :و�إلى الإمام
وقد َ
ق�صد ُه ُ
محمد الف َُراوي كانت رحلتي الثانية؛ لأ َّنه كان المق�صود بالرحلة في تلك الناحية،
الخ ُلق ،ولين
وح ْ�سن ُ
لما اجتمع فيه ِم ْن ُع ُل ِّو الإ�سناد ،ووفور العلم ،و�صحة االعتقادُ ،
وغنمت ِمن
أقمت في �صحبته �سن ًة كاملة،
ُ
الجانب ،والإقبال بك ّل ّيته على الطالب ،ف� ُ
م�سموعاته فوائد ح�سنة طائلة» �إلخ[[[.
الم ِجيز
فال ُت ْت َرك الرواية عن مثله
ً
�سماعا لأجل الرواية بالنزول والإجاز ًة ،و�إِنْ كان ُ
�إما ًما.
المتقدمْ ،
ابن
عجب �أنْ تبقى الرواية على حالها ِمن هذا التاريخ
ومن
ٍ
ِ
ِّ
مذ تركها ُ
ع�ساكر حتى يومنا هذا؛ م�شتهرة ِمن طريق ابن ع�ساكر عن الف َُر ِاوي عن عبد الغافر
جده.
بن
ٍ
محمد ،غير م�شتهرة في النا�س ِمن طريق الحفيد عن �أبيه عن ِّ

الكتاب الثاني:
يرويه �أبو القا�سم ،عن �أبي القا�سم ،عن �أبي القا�سم ،عن �أبي القا�سم.
فيروي �أبو القا�سم ابن ع�ساكر كتاب «الكامل» البن عدي ،عن �أبي القا�سم
ال�سمرقندي ،عن �أبي القا�سم �إ�سماعيل ،عن �أبي القا�سم حمزة ،عن �أبي �أحمد ابن َع ِد ٍّي.

وهذا �إ�سناد م�شهور متداول في «تاريخ دم�شق» البن ع�ساكر[[[.
[[[ «التقييد» البن نقطة (�ص�« ،)102 /سير �أعالم النبالء» ( )615 /19و«تاريخ الإ�سالم» للذهبي (/11
« ،)512الطبقات الكبرى» لل�سبكي (.)166 /6
[[[ «تبيين كذب المفتري» (�ص.)324 /
[[[ ينظر على �سبيل المثال« :تاريخ دم�شق» (،243 /2( )291 ،220 ،206 ،179 ،91 ،54 /1
.)201 ،191 ،75 /4( )207 ،28 /3( )346 ،345
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وتحتفظ دار الكتب الم�صرية بن�سخة خطية ِمن «الكامل» البن عدي�ُ ،س ِم َع ْت
على الإمام ابن ع�ساكر ،ويحتوي المجلد ال�سابع من هذه الن�سخة ( 95م�صطلح)،
على الأجزاء :ال�سابع والثالثين ،والثامن والثالثين ،والتا�سع والثالثينِ ،من �أجزاء
(الكامل).
محمد،
�سماع على ابن ع�ساكر ،بح�ضور ولده �أبي
وفي �آخر هذا المجلد يوجد
ٍ
ٌ
وكتب هذا ال�سماع �أحد تالمذة ابن ع�ساكر ،وهو «ن�صر بن عبد الرحمن بن
�إ�سماعيل بن علي بن الح�سين النحوي الإ�سكندري ،وذلك في الع�شر الأخر ِمن ذي
�ست وخم�سين وخم�س مئة ،بجامع دم�شق حر�سها اهلل تعالى».
الحجة� ،سنة ٍّ
مو�ضع ،منها :نهاية المجلد الرابع
وهذا ال�سماع مكرر على الن�سخة في �أكثر ِمن
ٍ
(ق /292 /ب).

احتفظت لنا هذه الن�سخة ب�إ�سناد ابن ع�ساكر الذي يكرره في «تاريخ
وقد
ْ
حيث ورد الإ�سناد في �أول المجلد الأول منها (ق� /5 /أ) كالتالي:
دم�شق»،
ُ
ال�سنة ثقة الدين �أبو
«�أخبرنا ال�شيخ الفقيه الإمام �صدر الحفاظ ُم ِّ
حدث ال�شام نا�صر ُّ
القا�سم علي بن الح�سن بن هبة اهلل بن عبد اهلل بن الح�سين ال�شافعي ،بقراءة عليه،
ُ
إ�سماعيل بن �أحمد بن
بجامع دم�شق ،حر�سها اهلل ،قال� :أنا ال�شيخ الإمام �أبو القا�سم �
ُ
إ�سماعيل بن َم ْ�س َع َد َة
ال�شيخ الإمام �أبو القا�سم �
عمر ال�سمرقندي ،قراء ًة عليه ،قال� :أنا
ُ
ال�سهمي ،قال� :أنا �أبو �أحمد ابن
إ�سماعيلي ،قال� :أنا �أبو القا�سم حمزة بن يو�سف
ال
ُّ
ُّ
َع ِد ٍّي الجرجاني».
وتكرر هذا ال�سند نف�سه في �أول المجلد الثاني ِمن الن�سخة نف�سها (ق� /2 /أ).

أي�ضا،
بقيت هذه الرواية التي رواها ابن ع�ساكر هي الأ�شهر لهذا الكتاب � ً
وقد ْ
على الرغم ِمن وجود روايات �أخرى كرواية الماليني عن ابن عدي ،وهي التي يروي
ِمن طريقها البيهقي والخطيب ،لكن تبقى رواية ال�سهمي �أكثر �شهر ًة بين النا�س.
بل وتبقى رواية �أبي القا�سم ابن ع�ساكر عن �أبي القا�سم ال�سمرقندي عن �أبي
أي�ضا ،رغم وجود روايات �أخرى عن �أبي القا�سم
القا�سم �إ�سماعيل؛ هي الأكثر �شهرة � ً
15

�إ�سماعيل.
إ�سناد �آخر عن �أبي
وتحتفظ بع�ض مجلدات ن�سخة دار الكتب ( 96م�صطلح) ب� ٍ
القا�سم �إ�سماعيل ،فقد ورد فيه �إ�سناد الن�سخة ،بعد انتهاء ترجمة «ميمون بن ِ�س َياه»
وقبل ترجمة «ميمون بن مو�سى» (ق� /21 /أ) كالتالي�« :أخبرنا ال�شيخ الجليل
بن َب ْج َك َم ال ُّت ْر ِك ُّي ،ببغدادُ ،ج ْم َلةً،
ين ِ
النجيب �أبو بكر محمد بن طرخان بن َي ْل َت ِك َ
َ
ُ
إ�سماعيلي� ،أخبرنا �أبو
إ�سماعيل ال
بن �
�أخبرنا الرئي�س �أبو القا�سم �
إ�سماعيل بن َم ْ�س َع َد َة ِ
ُّ
أكثر هذا الكتاب ،و�أخبرنا بالباقي �أبو
ال�سهمي
يو�سف
بن
َ
القر�شي ،ب� ِ
القا�سم حمز ُة ُ
ُّ
ُّ
الفار�سي ،قاال� :أخبرنا �أبو �أحمد عبد اهلل
َع ْم ٍرو عبد الرحمن بن محمد بن الح�سن
ُّ
الجرجاني».
بن َع ِد ٍّي
ُّ

أي�ضا ،وقد روى عنه في «التاريخ» كما قال:
وابن طرخانِ :من م�شايخ ابن ع�ساكر � ً
«�إجاز ًة»[[[ ،وو�صفه الذهبي بقوله« :الإمام ،الفا�ضل ،المحدث المتقن ،النحوي»،
قال« :وكان يفهم ويحفظ ♫»[[[ ،قال« :وكان ين�سخ للنا�س ،وخطه مليح.
زاهدا ثقة ،كثير العبادة ،م�ستجاب الدعوة»[[[ ،وقد ُو ِلد �سنة 446
وكان مع ف�ضائله ً
بي�سير» كما
«وحد َث
وتُوفِّي �سنة  ،513وكان قد تفقَّه على �أبي �إ�سحاق ال�شيرازي،
ٍ
َّ
قال ال�سبكي[[[.
و�أما �إ�سماعيل بن �أحمد� ،أبو القا�سم ال�سمرقندي :فقد ُو ِلد بدم�شق �سنة  ،454ثم
رحل �إلى بغداد ،و�سكنها �إلى �أنْ تُوفِّي بها �سنة  .536وقد مدحه ال�سمعاني وغيره،
مكثرا �صاحب �أ�صول» ،قال« :وعا�ش �إلى �أنْ َخ َل ْت
وقال ابن ع�ساكر« :كان ثقة
ً
بغداد و�صار ُم َح ِّدثها كثر ًة و�إ�سنا ًدا» ،وقال �أبو طاهر ال�سلفي« :ثقة ،له �أن�س بمعرفة
الرجال»[[[.
[[[
[[[
[[[
[[[
[[[

«تاريخ دم�شق» (.)231 /32
«�سير �أعالم النبالء» (.)423 /19
«تاريخ الإ�سالم» (.)210 /11
«الطبقات الكبرى» لل�سبكي (« ،)106 /6تو�ضيح الم�شتبه» البن نا�صر الدين (.)251 /9
«تاريخ دم�شق» (« ،)357 /8تاريخ الإ�سالم» (« ،)650 /11الطبقات» لل�سبكي (.)46 /7
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فال�سمرقندي �أ�شهر في الرواية والأ�سانيد ،ثم هو من م�شايخ ابن ع�ساكر الذين
�أكثر ال�سماع منهم ،بخالف ابن طرخان؛ فقد روى عنه ابن ع�ساكر �إجاز ًة ،ولم
أي�ضا ،وقد مات ابن طرخان قبل ال�سمرقندي ب�أكثر ِمن ع�شرين عا ًما.
ُي ْك ِثر ِمن ذلك � ً
حيث رواه
وكما جرى في «�صحيح م�سلم» فقد جرى في «الكامل» كذلك،
ُ
اثنان ِمن م�شايخ ابن ع�ساكر� ،أحدهما روى عنه ابن ع�ساكر �إجاز ًة ،والآخر روى
�سماعا.
عنه
ً
وكذلك �أحدهما �أ�شهر في الرواية ِمن الآخر.

فكان ن�صيب ابن ع�ساكر �أنْ يروي الكتاب عن �أ�شهر ال�شيخين رواي ًة و�إ�سنا ًدا،
وهو الذي �سَمِع منه ابن ع�ساكر ف�أَكْث ََر.
1439/5/25هـ
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المحدث السلامي الحلبي وقصة جامع الرومي

[[[

ملاحظات في التكوين الحديثي في حلب
في القرن التاسع الهجري

د .عبد السميع الأنيس

وفق اهلل �سبحانه فقر�أت �صباح اليوم «ثبت ا�ﻹ مام المحدث الفقيه محمد بن
�إبراهيم ال�سالمي» بت�شديد الالم البيري الحلبي ،المتوفى �سنة (٨٧٩هـ) من الهجرة
في حلب ،ال�صادر عن دار الب�شائر �سنة 1433هـ.
وقد لفت نظري في هذا الثبت نبوغ هذا ا�ﻹ مام الحلبي في وقت مبكر من عمره،
وتكرار ذكر جامع منكلي بغا ال�شم�سي! فما هي ق�صة هذا الم�سجد؟ وما هي عالقة
المحدث ال�سالمي به؟
قريبا من الحي الذي كنت �أ�سكن
�أولاً ً :
كثيرا على م�سجد قديم جميل،
فيه ،كنت �أمر ً
ي�سمى :جامع الرومي ،ويتميز بم�أذنته الجميلة
التي ال ي�شبهها م�أذنة في حلب ،وقد ت�ضررت
في ا�ﻷ حداث الأخيرة التي اجتاحت المدينة،
وكنت �أجد راحة تامة كلما �صليت فيه.
علميا
ويالحظ �أن جامع الرومي كان مرك ًزا
ًّ
مرموقًا في القرن التا�سع الهجري ،وميدا ًنا
لن�شاط �أحد حفاظ حلب ا�ﻹ مام �سبط ابن العجمي الحلبي� ،إ�ضافة �إلى الجامع
ا�ﻷ موي الكبير ،والمدر�سة ال�شرفية بقربه ،ومنزل ال�شيخ الحافظ �سبط ابن العجمي.
هذا الم�سجد كان ي�سمى بجامع منكلي بغا ال�شم�سي (ت774:هـ) الذي �أن�ش�أه،
[[[ تنبيه� :سبق ن�شر هذا المقال في العدد ال�سابق ونظرا لتعلق ما بعده به ر�أينا �إعادة ن�شره.
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وهو �أحد مماليك النا�صر ح�سن ،وهو نائب ال�سلطنة المملوكية في حلب �سنة
(763هـ).
قريبا من
ويقع في حي الجلوم بين حي ال�سفاحية غرب ًا وباب قن�سرين �شما ًالً ،
منازل جدتي �أم عمر �شغالة  -رحمها اهلل تعالى .-

جدا في ا�ﻷ ثبات الحلبية ،وفيه فوائد
ثانيًا :وقد الحظت �أن ثبت ال�سالمي مهم ًّ
غزيرة ،وهو �سجل حافل لم�سيرة هذا ا�ﻹ مام العلمية ،وهو كذلك �صورة ناطقة
للحالة العلمية والحديثية في مدينة حلب ،في القرن التا�سع الهجري.
ويالحظ �أنه �ضم الم�ؤلفات وا�ﻷ جزاء ال�سيما الحديثية منها التي قر�أها ال�سالمي
على عدد من �شيوخه ،ال�سيما �شيخه الحافظ �سبط ابن العجمي في حلب ،ثم الحافظ
ابن حجر في القاهرة.
وقد بلغ عددها ( ،)٦٨ومن �أهمها الكتب ال�ستة.
كما يالحظ :اهتمامه بتدوين ثبت ،وله من العمر (� )17سنة ،وال �أ�شك �أن هذا
االهتمام كان بتوجيه �شيخه الحافظ �سبط ابن العجمي ،وهو �صاحب ثبت معروف.

ثالثًا :يالحظ ثناء ا�ﻷ ئمة عليه ،وهو في �سن ال�شباب من عمره ،فقد و�صفه ا�ﻹ مام
محمد بن �أبي الوليد  -المعروف بابن ال�شحنة  -ب�أنه:
 - ١ال�شيخ الفا�ضل البارع ا�ﻷ وحد اللوذعي الحفظة المح�صل ،وله من العمر
(� )21سنة.

 - ٢وو�صفه �شيخه الحافظ �سبط ابن العجمي في �إجازته له بعد االنتهاء من قراءة
�سنن ابن ماجه في المدر�سة ال�شرفية �سنة (834هـ) با�ﻹ مام ،وله من العمر)23( :
�سنة.
 - ٣و�صفه ا�ﻹ مام الحافظ �إبراهيم بن عمر البقاعي بال�شيخ ا�ﻹ مام العالم الفا�ضل
المح�صل الرحال ،وله من العمر� )25( :سنة.
راب ًعا :يالحظ �أنه ابتد أ� بال�سماع على �شيخه العالمة الحافظ �سبط ابن العجمي
19

الحلبي في �شهر رجب �سنة (828هـ) ،وله من العمر (� )١٧سنة بجامع الرومي،
وقد بلغ عدد الكتب وا�ﻷ جزاء التي قر�أها عليه في هذا الجامع فقط ( )٣١و�أول
كتاب قر�أه ،هو:
 - ١كتاب العلم وف�ضله للمرهبي ،وقد قر�أه في مجل�س واحد.
�« - ٢أربعون الفراوي ال�سباعيات».

 - ٣جزء فيه من �ضرب من العلماء في محنة لمحمد بن زبر الحافظ.
 - ٤جزء من �شعر ال�سراج القو�صي.
 - ٥الأربعين في الت�صوف لل�سلمي.
 - ٦كتاب العلم �ﻷ بي خيثمة.
 - ٧بيتان من �إن�شاد المزي.
 - ٨ثالثيات البخاري.

 - ٩كالم ال�شيخ زين الدين العراقي في  -حديث � -أكل الدجاج والحبوب يوم
عا�شوراء.
� - ١٠ألفية الحديث للعراقي� ،سنة (829هـ) ويالحظ �أنه قر أ� �شرحها للعراقي في
المدر�سة ال�شرفية �سنة (830هـ).
� - ١١صحيح م�سلم ،وقد قر�أه في مجال�س ،بع�ضها في الم�سجد المذكور،
وبع�ضها في المدر�سة ال�شرفية ،وبع�ضها في منزل ال�شيخ.
 - ١٢جامع الترمذي �سنة (831هـ) وقد قر�أه في مجال�س ،بع�ضها في الم�سجد
المذكور ،وبع�ضها في المدر�سة ال�شرفية ،وبع�ضها في منزل ال�شيخ.
 - ١٣ال�شمائل للترمذي في �أربعة مجال�س� ،سنة (832هـ).
 - ١٤ثالثيات البخاري.

 - ١٥جزء فيه �أخبار النحويين �سنة (832هـ).
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 - ١٦كتاب الأربعين للنووي.
 - ١٧م�أخذ العلم البن فار�س.

 - ١٨جزء فيه �أحاديث رواها ا�ﻹ مام �أحمد عن ال�شافعي.
� - ٢٠أحاديث منتقاة من م�شيخة الف�سوي.
 - ٢١حديث من معجم الطبراني.
 - ٢٢المنتقى من كتاب ال�شفا.

 - ٢٣جزء فيه �أحاديث عبداهلل بن محمد بن �أحمد ال�سلمي.
 - ٢٤الكالم على �أربعين ابن ودعان ،للمزي.

� - ٢٥سنن �أبي داود .وقد قر�أه في ( )32مجل�سا بع�ضها في الم�سجد المذكور،
وبع�ضها في المدر�سة ال�شرفية ،وبع�ضها في منزل ال�شيخ.
� - ٢٦سنن الن�سائي ،وقد قر�أه في ( )27مجل�سا بع�ضها في الم�سجد المذكور،
وبع�ضها في المدر�سة ال�شرفية ،وبع�ضها في منزل ال�شيخ.
 - ٢٧جزء بكر بن بكار.

 - ٢٨جزء فيه تخريج �أحاديث منهاج البي�ضاوي.
 - ٢٩م�شيخة الذهبي �سنة (833هـ).

 - ٣٠ق�صيدة ابن فرح ا�ﻹ �شبيلي الغزلية في م�صطلح الحديث.
 - ٣١م�س�ألة في ق�ص ال�شارب للحافظ العراقي.

خام�سا :يالحظ �أنه انتهى من قراءة الكتب ال�ستة على �شيخه ا�ﻹ مام الحافظ �سبط
ً
ابن العجمي ،وله من العمر (� )23سنة.
وقد كتب �شيخه الحافظ �سبط ابن العجمي في �إجازته له ،بعد االنتهاء من قراءة
مجل�سا في المدر�سة ال�شرفية �سنة ( )834بعد �أن و�صفه
�سنن ابن ماجه في ()29
ً
با�ﻹ مام ،ما ي�أتي:
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م�سلما ف�إنه �سمعه بقراءة غيره،
"وقد �سمع علي بقية الكتب ال�ستة بقراءته �إال
ً
وقد قر�أ علي �شرح �شيخنا الحافظ ابن العراقي على �ألفيته...
وقر�أ علي ال�سيرة التي نظمها..عر�ضها علي ً
حفظا من �صدره ،وكذا ا�ﻷ لفية في
علوم الحديث...
وكان قد قر�أ عليه �صحيح البخاري في ( )72مجل�سا في المدر�سة ال�شرفية �سنة
(.)830
�ساد�سا :وفي رم�ضان من �سنة ( )835نراه في مجل�س �شيخه الحافظ ابن حجر،
وهو ي�سمع عليه �صحيح البخاري و�سنن ابن ماجه.
وفي رم�ضان من �سنة ( )836يقر�أ عليه كتابه�« :أربعون حديثا متباينة ال�سماع».
كما قر�أ عليه �شرح النخبة وم�سند ال�شافعي وغير ذلك.
�ساب ًعا� :أروي ثبت ال�سالمي من طريق �شيخنا الفاداني ،عن ال�شيخ الم�سند
عبدالرحمن بن �أحمد الحلبي المكي ،عن المحدث ال�شيخ عبدالرحمن الكزبري
الحفيد الدم�شقي ،عن ال�شيخ م�صطفى الرحمتي ،عن ال�شيخ عبدالغني النابل�سي ،عن
النجم الغزي ،عن العالمة محمود البيلوني الحلبي ،عن البرهان �إبراهيم بن ح�سن
المعروف بابن العمادي الحلبي ،عن البدر ح�سن ال�شهير بابن ال�سيوفي الحلبي ،عن
�صاحب الثبت ال�سالمي.
ثامنًا :كان فقي ًها مفن ًنا ،وكان يحفظ المنهاج ،دي ًنا ،متوا�ض ًعا ،ح�سن الخط ،وكتب
المن�سوب على ابن مجروح الحلبي ثم الدم�شقي ،ون�سخ بخطه الكثير با�ﻷ جرة،
ولم يخلف في ال�شافعية بحلب مثله .ينظر ترجمته في ال�ضوء الالمع لل�سخاوي
(.)275/6
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المسلسل بتقليم الأظفار

رواية عمر بن نصر ال� ل�ه الإربلي الحلبي عن السلامي الحلبي

شبيب العطية

في داماد �إبراهيم[[[ مجموع بخط عمر بن ن�صر اهلل الإربلي الحلبي ♫ -
 ،قر�أ بع�ضه على ال�سالمي ،وعليه خط ال�سالمي ،كالأربعين النووية والأربعين البنالمجير..
وفيه روايته عن ال�سالمي بع�ض الم�سل�سالت كالم�سل�سل بتقليم الأظفار يوم
الخمي�س ،قال محمد بن �إبراهيم ال�سالمي:
ر�أيت �شيخنا ال�شيخ الإمام العالم العالمة الأوحد القدوة الزاهد الورع حافظ
الإ�سالم برهان الدين �أبا الوفا �إبراهيم بن محمد بن خليل ال ْأطرابل�سي الأ�صل ثم
الحلبي ال�شافعي ِ�س ْبط ابن العجمي الحلبي  - ♫ -تعالى َي ْق ِل ُم �أظفاره يوم
الخمي�س ثالث ع�شر �شهر اهلل المحرم الحرام �سنة ثمان وثالثين وثمانمائة بالمـدر�سة
ال�شرفية بحلب..

[[[ داماد �إبراهيم با�شا (.)396
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عمن روى ابن خالو يه «فصيح ثعلب»:

د .محمد علي عطا

كان ابن خالويه �أحد رواة «ف�صيح ثعلب» ،وقد ا�ستفاد من روايته �أبو �سهل
اله َروي النحوي نزيل م�صر (ت433/هـ) ،في «�إ�سفار الف�صيح» ،حيث ذكر روايته
َ
مرتين الأولى (�ص ،)500حيث قال" :وفي رواية �أبي عبد اهلل الح�سين بن خالويه:
"�إذا دنت للمغيب".
والثانية في (�ص )505قال" :ور�أيت �أي�ض ًا في ن�سخة مروية عن ابن خالويه:
والق ََرب :الليلة التي ترد الإبل في �صبيحتها الماء".

فمما �سبق نعرف �أن ابن خالويه له رواية للف�صيح انفردت ب�أ�شياء ،و�أن هذه
الرواية انتقلت �إلى م�صر ،و�أخذها �أبو �سهل ِو َجاد ًة ال روايةً؛ ومن الوا�ضح �أن روايته
ال�س ْيرافي
هذه لم ت�شتهر كرواية قرينيه �أبي علي القالي (ت356/هـ) و�أبي �سعيد ِّ
(ت368/هـ) ،التي تعدت م�صر وانت�شرت في الأندل�س.
ولم يذكر ابن َخا َلويه ال في مقدمة «�شرحه للف�صيح» ،وال في «انت�صاره لثعلب»
�سنده �إلى «الف�صيح» ،وقد كان عدة من �شيوخه رواة للف�صيح عن ثعلب :فقد رواه
�شيخه ابن الأنباري (ت328/هـ) عن المطرز عن ثعلب ،و�أخذه �أبو علي القالي
(ت356/هـ) عن ابن الأنباري ،وعن ابن المطرز ،وعن نفطويه ،و�أخذه � -أي�ض ًا -
عن ثعلب �أبو بكر المقرئ العطار ،والمطرز ،و�أبو �إ�سحاق الزجاج ،و�أخذها عن
ثالثتهم �أبو �سعيد ال�سيرافي (ت368 /هـ) ،كما �أخذه عن ابن الأنباري وحده �أبو
الخراز.
زكريا بن حيويه َّ
فمن �شيوخ ابن خالويه الذين رووا الف�صيح �أربعة ،هم:
ِ -نف َْط َويه (ت323/هـ).

 وابن الأنباري (ت327هـ).24

المطرز (ت349/هـ).
 وغالم ثعلب ابنِّ
ال�س ْيرافي (ت368/هـ).
 -و�أبو �سعيد ِّ

تحديدا عمن �أخذه ،و�إن كان يغلب على ظني �أنه �أخذه عن غالم
وال نعرف
ً
ثعلب ابن المطرز؛ لأن �أكثر رواياته عن ثعلب تكون من طريقه ،وربما �أخذه على
ال�سيرافي (ت368/هـ).
�أكثر من �شيخ كما فعل ِّ
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نسخة الفصيح التي بخط ابن خالو يه
كانت مع أبي الفتوح الجرجاني!

شبيب العطية

قال �أبو بكر الم�صحفي  -وقد قر�أه على �أبي الفتوح غير مرة :-

"كان كتاب �أبي الفتوح الجرجاني بخط ابن خالويه ،وفي �صدره".

قال �أبو عبد اهلل الح�سين بن �أحمد بن حمدان بن خالويه النحوي اللغوي:
"قر�أت هذا الكتاب ،وهو «الف�صيح» لثعلب على �أربعة من �أ�صحابه:

�إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه �أبي عبد اهلل ،و�أبي عمر الزاهد ،و�أبي بكر ابن
الأنباري ،و�أبي القا�سم بن حبان ،كلهم قالوا� :أخبرنا �أبو العبا�س �أحمد بن يحيى
ثعلب ،قال :هذا اختيار ف�صيح الكالم".
«فهر�سة ابن خير» (�ص.)٤١٧ - ٤١٦/

ن�س�أل اهلل �أن يمن بها علينا مع �أ�صله من كتاب «الجمهرة».
قال ابن العديم في «تذكرته» (�ص:)١٨٩ - ١٨٨

«وقفت على ن�سخة من كتاب «الجمهرة» �أ�صل �أبي عبد اهلل ابن خالويه؛ وكانت
لعمي جمال الدين �أبي غانم محمد بن هبة اهلل ،من كتب والده .- ♫ -
ّ
فوجدت عليها �سماع جماعة� ،آثرت نقل ما ا�ستح�سنت منه؛ لأنه ال يخلو عن
فائدة.

فمما وجدت عليها بخط الأمير �سيف الدولة �أبي الح�سن علي بن حمدان ،على
الجزء الأول :قر�أته على الح�سين بن خالويه ،من �أوله �إلى �آخره ،في ليلة الخمي�س،
الن�صف من رجب �سنة �سبع وثالثين وثالثمئة؛ وذكر �أنه قر�أه على محمد بن الح�سن
بن دريد .وعليه بخط ابنه �سعد الدولة �أبي المعالي �شريف.
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ّ
الح ْ�سن ،على طريقة
وبخط الأمير �أبي فرا�س ،- ♫ -
وخطه في نهاية ُ
ابن مقلة« :قر�أت هذا الكتاب على �أبي عبد اهلل الح�سين بن خالويه ،في �صفر �سنة
خم�سين وثالثمائة ،وكتب الحارث بن �سعيد بن حمدان.»....
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الجزء المفقود من «سير أعلام النبلاء»

أبو شذا محمود النحال

الحمد هلل وحده ،وبعد:
�صورة من الجزء المفقود من «�سير �أعالم النبالء» للذهبي ،والتي تحتفظ به
المكتبة الخليلية بالهند.
وهذا الجزء يعود �إلى ن�سخة ِخزانة كتب المدر�سة المحمودية بالقاهرة وكانت
�أعظم خزانة كتب في البالد الإ�سالمية� ،أن�ش�أها الأمير محمود اال�ستادار �سنة
(797هـ) خارج باب زويلة.
الخزانة كتب الإ�سالم من
وكان ال يعرف بديار م�صر وال ال�شام مثلها ،وكان بهذه ِ
كل فن ،وكانت من �أح�سن مدار�س م�صر.
وكان تعدادها �أربعة �آالف مجلدة من �أنف�س الكتب ،جمعها القا�ضي برهان
الدين ابن جماعة طول عمره ،فقد كان مغر ًما باقتناء الكتب النفي�سة بخطوط
تركة
م�ص ّنفيها وغيرهم مما لم يتهي�أ لغيره ،ولما مات ا�شتراها الأمير محمود ِم ْن ِ
ولده وو َقفَها ،و�شرط �أن ال يخرج منها �شي ٌء من المدر�سة.
وقد ن�شر هذا الجزء ن�شرة �سقيمة في المكتبة التوفيقية بالقاهرة بتحقيق خيري
�سعيد ،وتقديم العفاني.
و�أُخبرت �أن الجزء �أعيد تحقيقه و�ضمه للن�شرة الجديدة من طبعة م�ؤ�س�سة الر�سالة،

ون�شرة الر�سالة هي المعول عليها في تحقيق هذا الكتاب الجليل.

والمكتبة الخليلية تحتفظ ببع�ض المخطوطات التي ال نظير لها في الدنيا كالمجلد
الأول من ميزان االعتدال في نقد للرجال يعود �إلى خزانة المدر�سة المحمودية
بالقاهرة ،وعليه خط العالمة �إبراهيم بن جماعة ،وخط الحافظ �صالح الدين
قديما ون�شرت �صورة من ظهرية الن�سخة ،ون�سخة
العالئي ،وهذا الجزء وقفت عليه ً
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عتيقة من �صفوة الت�صوف البن طاهر المقد�سي قرئت على الحافظ المنذري وعليها
خطه .هذا واهلل �أعلم.
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ما يلزم المحقق تجاه نسخ المخطوطات المحولة عن مكتبات حفظها

د .عبدالرزاق مرزوك

الحمد هلل الهادي ُ�س ُبل الفالح ،وال�صالة وال�سالم على عبده ور�سوله �إمام �أهل
ا�ستن بنهجهم
أطيبِين ،و�صحابته الأمجدين ،و َمن َّ
الهدى والفالح ،وعلى عترته ال َ
المبين.
أع�سر مما ُي َظن ،وما يحمله المحقِّق من
وبعد ،ف�إن �سبيل تحقيق المخطوطات � ُ
�أمانته � ُ
ف
عناء
أثقل
ٍ
كتاب ُين�شئه م�ؤلِّ ٌ
ِ
والم َ�ؤن ،ال َي ْع ِدل ذلك وال ن�صفَه ُ
التكاليف ُ
حدثه �إحدا ًثا؛ لأنه م�س� ٌ
يدعي ن�سبته �إلى �سواها،
�إن�شا ًء ،و ُي ِ
ؤول فيه عن ذات نف�سه ،ال َّ
الن�ص
� َّأما التحقيق ف� ُّ
أ�شق ما فيه على المحقِّق :التوقيع عن الم�ؤلِّف �أ َّنه �صاحب ِّ
التحول
المحقَّق ،مع فارق الزمن البعيد بينهما ،وما يترتَّب على ذلك من دواعي
ُّ
�سعي
الم�ؤ ِّثرة في �أ�صل الن�ص بالتغيير ،الواردة عليه ب�ش َّتى احتماالت التبديل ،في�سعى َ
ال�صحة �أنَّ َّ
كل
البينات ،وا�ستجماع براهين ِّ
الم� َ
ؤتمن في دفعها ،وتفنيد ُ�شبهها بقاطع ِّ
الخبرة بفنون
ق�صر �أو طال  -من كالم الم�ؤلِّف،
مح�صلاً درجة ِ
كلم ٍة خالل الن�ص ُ -
ِّ
تور ًعاً ،
يقظا ُمت�أ ِّن ًيا.
�صنعة التحقيق ،ح�صيفًا ُم ِّ
�سره
لذا د�أب المخت�صون بعلم التحقيق على العناية بتبيين �شروطه ،والتنبيه على ُع ِ
خفية ،ال ُيجاوزها �إال ُّ
تمر�س.
كل
م�ضايقه ،و�أنَّ له
وخطورة
ِ
َ
ٍ
مزالق َّ
را�سخ ُم ِّ

ومما ا�ستفدته من بع�ض �أئمتهم ال ُّنبغاء ما �ضمن ُته �أبياتًا ا�س َت َل ْل ُتها لهذه المقالة
ان ال َّت ْح ِقيق» ،ومو�ضوع الأبيات فيما يلزم
الر ِفيق �إلى �إِ ْح َ�س ِ
من َم ْن ُظومتي َ
«ه ِاد َي ُة َّ
ُحول عن �أماكن حفظها من المكتبات
المحق َِّق ت َُجا َه ن�سخ المخطوطات التي ت َّ
يت�سرع با ِّدعاء �ضياعها� ،أو �سرقتها ،قبل التطلب الحثيث لها.
العامة
َّ
َّ
والخا�صة ،فال َّ

ومنا�سبتها :فائدة وقعت لي من مقدمة تحقيق الدكتور "ح�سين �أحمد بوعبا�س"
لكتاب «مختار تذكرة �أبي علي الفار�سي ،وتهذيبها لأبي الفتح عثمان بن جني
ِّ
المعتم َدة ،وما عاناه
الخط َّية
�صورة ن�سخته
(392هـ)»؛ حيث ذكر خبر تح�صيله ُلم َ
َ
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طريق ذلك من المفاج�آت.
ولقي في
ِ
َ

تحد ًثا بالنعمة ،ودف ًعا للدعوى العري�ضة
ثم قال:
"حر�صت على �إثبات خبري هذا ُّ
ُ
المهتمين بالمخطوطات ،وهي �ضياع المخطوطات و�سرقتها
التي تتر َّد ُد بين جمهور
ِّ
عند انتقالها من مكتب ٍة لأخرى� ،أو من المكتبة نف�سها؛ مما جعل المخطوطات
المهمة والنفي�سة غير موجودة� ،أو تكاد تكون كذلك ،ولك َّنها دعوى المتواني،
َّ
الم ِّ
بع�ضه"[[[ ،وهي ذي الأبيات:
طلب �شي ًئا ناله �أو َ
عذر ،والحق �أنَّ َمن َ
وحجة ُ

الن�سخ الخ ِّطية تُح َّو ُل عن مكتبات حفظها
ف�صلٌ  :فيما يُح َّو ُل من
ِ

َع ْن ُم ْ�س َتق َِّر ِحف ِْظ َها �أَ ْو ُه ِّج َر ْت
��اع
َ��ت �أَ ْو َطا َل َه��ا َب َّي ُ
�أَ ْو ُ�س ِّرق ْ
��م َدا�ؤُ ُه ال َّت َج ِّري
َفا ْل َب ْح ُ
��ث ِع ْل ٌ

ي��ت ُن ْ�س َخ ًة ق َْد ُح ِّو َل ْت
َو�إِنْ َل ِق َ
َف�َل�اَ َتق ْ
��اع
ُ��ل َم�آ ُل َه��ا ال�ضَّ َي ُ
��ري
َح َّت��ى ت َُ�س َّ
��د َث ْغ َ
��ر َة ال َّت َح ِّ
َو ُق�صَّ في ِطلاَ ب َِها َخافي الأَ َث ْر

ال�س َرى ُح َدا�ؤُ ُه ِ�س ُّر الق ََد ْر
َق�صَّ ُّ

[[[ �ص  8من مقدمة التحقيق ،ط مركز الملك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،ط1432 :1هـ
2010/م.
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ظاهرة التزوير في تواريخ النسخ الخطية
نسخة مكتبة برلين لكتاب:

«ا�لكشف عن وجوه القراءات» ،لمكي بن أبي طالب

د .محمد بن عبد ال� ل�ه السر يع

من �أواخر مرفوعات مكتبة برلين على موقعها الإلكتروني :ن�سختها من كتاب
«الك�شف عن وجوه القراءات وعللها وحججها» ،ومعه كتاب «الإبانة» ،كالهما
لمكي بن �أبي طالب القي�سي
وي ّت�ضح في هذه الم�صورة الرقمية ما ّنبه �إليه مفهر�سو المكتبة في الفهر�س القديم
تزوير في تاريخ الن�سخ ،حيث كتب النا�سخ:
المن�شور عام 1887م ،من وجود
ٍ
ق�صدا �إلى" :و�أربعمائة" ،وقد
فحورها بع�ضهم
ً
"عام خم�سة وثالثين و�سبعمائة"َّ ،
المزور ،وذهب �إلى �أن الن�سخة
جاز هذا على محقق الكتاب الأول ،فاعتمد التاريخ
َّ
"من�سوخة في حياة الم�ؤلف ،قبل وفاته بثالثة �أعوام" ،وتابعه بع�ض من حقق الكتاب
الثاني.
والظاهر �أن ال�سبب في ذلك� :سوء الم�صورة التي مع المحقق ،وعدم ات�ضاح
الفرق بين الخط الأ�صلي ،والخط الطارئ عليه.
ولعل ذلك ما �أوقع مفهر�س دار الكتب الم�صرية في الخط�أ ذاته ،حيث فهر�س
المزور ،ثم قَّلده �صاحب "�أقدم
م�صورة الدار من هذه الن�سخة ،فذكر التاريخ
َّ
المخطوطات العربية في مكتبات العالم" ،ف�أدرج الن�سخة في هذا الكتاب بنا ًء على
تلك المعلومة.
ّ
المزور على الأقل ،بت� ُّأمل
الت�شكك في التاريخ
وقد كان يمكن ك�شف التزوير� ،أو
َّ
�أمرين:

ترحم النا�سخ على الم�ؤلف في �صفحة العنوان.
الأولُّ :
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الثاني� :أن بروكلمان نقل التاريخ ال�صحيح عن فهار�س برلين ،وبروكلمان مرجع
رئي�س في الباب ،بل �صرح محقق "الك�شف" بالنقل عنه .واهلل �أعلم.

�صورة تاريخ الن�سخ ،ويت�ضح فيها الك�شط والتزوير

ترحم النا�سخ على الم�ؤلف في �صفحة العنوان
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المزور في فهر�س المكتبة
التنبيه على خط�أ التاريخ
َّ
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كتاب «التمهيد» لابن عبد البر بتحقيق الدكتور بشار عواد
بين التأييد والنقد

عبد ال� ل�ه التوراتي

من الم�سالك التي �ألزم بها نف�سه العالمة الدكتور ب�شار عواد معروف في تعليقاته
على التمهيد للإمام الحافظ �أبي عمر بن عبد البر؛ التعقيب على �أنظار الإمام في
الرجال والأ�سانيد والمتون ،وفي �أحيان يكون هذا التعقيب ناتجا عن حكم تقرر
في مرحلة زمنية بعد ابن عبد البر ،ولو �أنه جعل الإمام من �أ�صحاب الأنظار لهون
عليه والكتفى بالإحالة على ما يخالف قوله دون جزم بتخطئته ،ولكنه �أبى من
ذلك ،واختار لنف�سه طريقا مخوفا ،و�سلك م�سلكا دونه الحتوف ،والغريب �أن
موالنا الدكتور يقطع في موا�ضع ال يدري مادتها المعول عليها ،فكون ابن عبد
البر انفرد بتوثيق �أو ت�ضعيف ال يعني مطابقته لحقيقة الأمر ،فكثير من كتب الجرح
والتعديل لم ت�صل �إلينا ،وفيها مادة نقدية ال معرفة لنا بها ،و�أحيانا يحتج في التوثيق
بابن ماكوال ،وابن يون�س ،وين�سى �أن ابن عبد البر �أقعد بهذا الفن من ابن يون�س وابن
ماكوال ،بل ال ينبغي ذكرهم وموازنتهم بابن عبد البر �أبدا ،ينبغي للدكتور ب�شار �أن
يعدل عن هذه الطريقة في التعليق والتحقيق ،لأنها ال تخدم العلم ،وت�شو�ش على
القارئ ،وتوجهه �إلى م�سالك ال ينبغي له التعريج عليها ،واهلل �أعلم.
د .نور الدين الحميدي

النقد يكون من خبير ق�ضى زمنا في �سبر م�ؤلفات �أهل الحديث في التعليل والجرح
والتعديل ،مع تمر�س فيها ،وما يدلك على على خلو المتعقب من ذلك قوله �أن ابن
عبد البر �أقعد 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 �إذ 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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ومن الم�سلمات لدى المعتنين بهذا ال�ش�أن �أن لكل بلد �أئمته في جرح رجاله
وتعديلهم وهم المقدمون في �أهل بلدهم دون غيرهم.
و�إذا �سلمنا بوجود تعار�ض بين ابن عبد البر وابن يون�س في جرح راو �أو تعديله
فال �شك �أن ابن يون�س مقدم �إال �إن كان ابن عبد البر ي�ستند على توثيق �أو تعديل �أحد
�أئمة الجرح والتعديل فهنا وجود ابن عبد البر كعدمه لأنه ناقل
و�أما التعار�ض بين ابن ماكوال وابن عبد البر فهناك م�سالك �شتى للترجيح �إن �صح
التعار�ض ،تتك�شف بالممار�سة ال بالدعاوى والإن�شاء
للأ�سف بع�ض طلبة العلم ابتلوا ب�إطالق العمومات وزخرفتها حتى �إذا �شاححته
و�ضايقته بالتف�صيل والتعيين كع وبلح.

وقال � -أي�ضاً :-

ومن دالئل العجلة في تقديم العالمة الدكتور ب�شار عواد معروف لن�شرته من
التمهيد عدم تمييزه بين ما كان من حر كالم ابن عبد البر وبين ما �ساقه من كالم
العلماء والطوائف ،ومن ذلك عند �سرده لأدلة من يرى تكفير تارك ال�صالة ،يقول
�أبي عمر ♫( :ومن حجتهم �أي�ضا؛ قوله �صلى اهلل عليه و�سلم :نهيت عن قتل
الم�صلين ،وفي ذلك دليل على �أن من لم ي�صل لم ينه عن قتله) ،وهو هنا يف�سر ما
ذهب �إليه من عول على هذا االعتالل ،ولكن المحقق الفا�ضل ظن �أن ابن عبد البر
ا�ستدل بذاك الحديث ،وهو �ضعيف عنده ،بل هو معلول ال ي�صح �ألبتة ،ولي�س من
كالم ر�سول اهلل قطعا ،ولكن �أن يجعل من احتجاج ابن عبد البر بال�ضعاف؛ فال
ينبغي ،فهو هنا ناقل ولي�س بقائل ،وعلى هذا يكون ما قدم به الدكتور الفا�ضل
درا�سته من كون ابن عبد البر ي�ستدل بال�ضعيف كثيرا فيه نظر و�أي نظر ،فلعل ما ظنه
ا�ستدالال هو من كالم الطوائف التي يورد دالئلها واعتالالتها ،ويح�سبها العالمة
الدكتور من كالمه وت�صرفه ،واهلل �أعلم.
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المؤسس الحقيقي لعلم التاريخ

إبراهيم بن منصور الأمير الهاشمي

هو الإمام الحافظ الثقة محمد بن م�سلم بن �شهاب الزهري القر�شي (ت١٢٤هـ)،
م�شهورا بالحفظ والإتقان ،ودون مروياته التاريخية والحديثية في �ألواح
الذي كان
ً
و�صحف ،ونالت مروياته هذه ثقة علماء ع�صره ،وللأ�سف لم ي�صلنا ما دونه في
ً
مخطوطا ،بيد �أن تلميذه
�سيرة النبي ﷺ و�أخباره ،و�أخبار الخلفاء وعهد بني �أمية
العالمة محمد بن �إ�سحاق (ت١٥١هـ) حفظ الكثير من هذه الأخبار في كتابه
«ال�سيرة النبوية».
وقد يقول قائل �أن الإمام عروة بن الزبير القر�شي (ت٩٤هـ) �صاحب (المغازي)
"ع َّد المغازي من
هو الم�ؤ�س�س لهذا العلم� ،إال �أن الحافظ ابن ال�صالح (ت٦٤٣هـ) َ
علوم الحديث ،و�أنها �ألفت �أ�ص ً
ال للفقهاء لي�ستخل�صوا منها �أحكام الجهاد".
ومما �أمتاز به الإمام الزهري على �شيخه عروة بن الزبير� ،أنه روى ال�سيرة النبوية
والمغازي ،و�أخبار الخلفاء الرا�شدين ،و�شيئ ًا من عهد الدولة الأموية ،فلذلك ُيعتبر
هو الم�ؤ�س�س الحقيقي لعلم التاريخ.
 ١٨جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
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نظرة في مقدمة سراج المريدين لابن العربي الما�لكي

د .عبد الرزاق مرزوك

�أول ما طالعت جال�سا منهمكا مقدمة الإمام الحافظ القا�ضي فخرنا �أهل المغرب
�أبي بكر محمد بن العربي المعافري الإ�شبيلي لكتابه المزهر المبهر (�سراج المريدين
المجيد عبد اهلل ال َّتوراتي ،ف�إذا هي على نمط فريد
في �سبيل الدين) بتحقيق الدكتور ُ
مخترع ،غاية في االخت�صار� ،آية في الإبداع واالبتكار ،من مناحي عدة� ،أظهرها:
�إح�سانه التخل�ص مما ُيري الم�ؤلف َ
عمل نف�سه �أثناء الخطبة ،فتزينه له تزيين المحق،
ف�ساق �أول تقديمه خطبة ل�شيخه �أبي علي الحلبي ،خطيب الم�سجد الأق�صى ،طهره
اهلل ،قال فيها:
(عباد اهلل؛ علوت على منبركم ول�ست بخيركم ،واهلل لو كانت الذنوب َم ْن َظ َرة
لكنت �أقبحكم� ،أو ملب�سا لكنت �أخ�شنكم� ،أو �صارت خبرا لكنت �أفظعكم� ،أو
فغمت رائحة لكنت �أتفلكم ،ف�إن تكلمت فنف�سي �أخاطب ،ولئن وعظت ف�إني للتوبة
طالب ،و ِفي الإنابة راغب ،يدعو �إليها النهى ،وي�صدف عنها الهوى).)7/1( ،

ثم قال الإمام( :و َلم يبلغ في الخطبة هاهنا حتى غلب على الخلق الأنين ،وا�ستولى
عليهم الحنين ،و�سال الدمع ّ
والذنين ،وارتفع الزعق ،وكثر ال�صعق ،وق�ضيت ال�صالة،
وطارت الخطبة في الأقطار كل مطار ،و�سار بها الركب �أينما �سار ،ف�أنزلتها من قلبي
تالية الإيمان ،و�أ�ضمرتها في نف�سي حاجة لم �أق�ضها �إلى الآن ،ولكل �شيء �أوان،
مع اعتقادي �أنها بكر كالمه ،وف�ضي�ضة ختامه ،حتى قر�أت بدم�شق على ال�شيخ �أبي
محمد عبد اهلل بن عبد الرزاق بن ف�ضيل� ،...أن �أبا بكر ال�صديق ◙ خطب
فقال:
(�إن ر�سول اهلل ﷺ كان ُيع�صم بالوحي ،وكان معه ملك ،و�إن لي �شيطانا يغويني،
ف�إذا غ�ضبت فاجتنبوني ،ال �أ�ؤثر في �أ�شعاركم و�أب�شاركم� ،أال فراعوني ،ف�إن ا�ستقمت
ف�أعينوني ،و�إن ِزغت فقوموني)�( ،ص.)8
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ثم قال الإمام عن نف�سه( :و�أنا بالإ�ضافة �إلى ذلك حقير ،و�أنى لي في رجحان
ميزاني بقدر النقير؟؛ ف�أخل�ص �إلى دار النجاة ،و�أكون من الهلكة بمنجاة،)....
(�ص.)10
فانظر � -أر�شدك اهلل  -هل ترك لنف�سه �شيئا  -وهو من هو  -بعد الثناء على من
قدم على نف�سه بما قال ،و�إقاللها ب�إحاللها هذا المحل الها�ضم الرادم؟؟ ،..ثم انظر
�إلى كتابه الفذ هذا كيف فتح اهلل له فيه فتوحا ،و�أجرى له الت�أييد عينا تجري ثرة
ْ
تعرف �سر التوفيق ،و�أننا بعده و�أمثاله رحمهم اهلل �أحقر من بقل مدو�س في
�سموحا،
�أ�صول نخلهم.
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كتب مهمة للأبناء!

د .عبدالسميع اﻷنيس

وجه ا�ﻷ �ستاذ �أبو جعفر جمال الهجر�سي �س�ؤاال ل�ﻹ خوة الف�ضالء في مجموعة
المخطوطات ا�ﻹ �سالمية ،مفاده:
ما هي الكتب التي ين�صح المربون ب�إعطائها للأبناء وي�شجعون على قراءتها مما
تجتمع فيها:
 �أن تكون م�شوقة كالق�ص�ص والروايات ونحوها. �أن تربي في الأبناء الملكة الأدبية والف�صاحة.� -أن تك�سبهم ثقافة �شرعية ومعلومات دينية.

تح�صنهم من الفتن والمعوقات التي يواجهونها في مجتمعهم.
 �أن ِّ� -أن تتما�شى  -ولو ن�سبيا  -مع الزمن الذي يعي�شونه؟

حبذا لو اجتمعت كل تلك المميزات وغيرها في كتاب �أو كتب ،ولكن ال يمنع
من �أن يتميز كتاب ببع�ضها.
في انتظار ما تجودون به وجزاكم اهلل خيرا
ف�أجابوا بما ي�أتي:

د.عبد ال�سميع ا�ﻷ ني�س:

 - 1كتاب عدالة ال�سماء.

 - 2كتاب تدابير القدر.

للأ�ستاذ اللواء الركن الحاج محمود �شيت خطاب ♫ تعالى.

د .عامر �صبري:

40

 - 3رجال من التاريخ.

 - 4ق�ص�ص من التاريخ لل�شيخ علي الطنطاوي ♫ و�أ�سلوبهما �سهل ومنا�سب
كما في بقية كتبه ولو قام الأب بجمع �أوالده والقراءة فيهما لكان �أف�ضل و�أح�سن.
� - 5صور من حياة ال�صحابة.
� - 6صور من حياة التابعين.

للأ�ستاذ عبد الرحمن ر�أفت البا�شا ♫.
 - 7تعريف عام بدين اال�سالم.

لكن يحتاج �أن يلقيه �شخ�ص عليهم.
 - 8روايات نجيب الكيالني ♫.

� - 9شخ�صية الم�سلم للدكتور محمد علي الها�شمي رائع في مجال التربية.

د .المهدي ال�سعيد:

� - 10أخبار �أبي بكر.

� - 11أخبار عمر لل�شيخ الطنطاوي ♫.

لكن قال د .عامر �صبري� :أح�سنت �أخي المهدي لكنهما في مرحلة المراهقة قد
يكون �صعب ًا.

ا�ﻷ خ عبد الرحيم يو�سفان:

 - 12هم�سة في �أذن �شاب.
 - 13هم�سة في �أذن فتاة.

� - 14سل�سلة �ألف ليلة وليلة الإ�سالمية .للدكتور ح�سن �شم�سي با�شا.
 - 15يا ابنتي ال�شيخ علي الطنطاوي.
� - 16سل�سلة ر�سالة �إلى حواء العويد.
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 - 17ق�صة الهداية لعبد اهلل نا�صح علوان.
 - 18وا�إ�سالماه لباكثير.

� - 19سلة الرمان لعا�صي.

 - 20روايات نجيب الكيالني با�ستثناء بع�ضها.
 - 21بطل لكل الغزاة.

 - 22كان يا مكان لعبد الرزاق الكيالني.
 - 23من وحي القلم.

 - 24وكتب �أدبيات الرافعي.

 - 25و�أختم ،وختامها م�سك:

�أن�صح بقراءة كتابين عظيمين مهمين ،هما :ريا�ض ال�صالحين ،وب�ستان العارفين
للإمام النووي فهما كتابان تتوفر فيهما كل ال�صفات التي ذكرت في ال�س�ؤال.
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من مشاهير هواة جمع ا�لكتب

[[[

أبو شذا محمود النحال

لم يكن الأفراد �أقل اهتما ًما من الملوك والأمراء بجمع الكتب و�إن�شاء المكتبات
للمفاخرة بها� ،أو لجعلها وقفًا على المطالعة والمراجعة.
فقام في كل ع�صر �أعالم من العلماء والوزراء و�أهل الوجاهة والثراء ،رفعوا لواء
عاليا بما كنزوه من الأ�سفار ،و�أنفقوه من المال لأجل اقتنائها[[[.
المعارف ً

ومن ه�ؤالء الأعالم تغري برم�ش ،نائب القلعة ،المعروف بالفقيه ُعد من علماء
الحديث ورجاله العارفين به ،و�أخذه رواية ودراية ،عن الحافظ ابن حجر ،وقر أ� عليه
الكفاية للخطيب البغدادي وو�صفه الحافظ في تاريخه بقوله�" :صاحبنا المحدث
الفا�ضل" ،و�أثنى عليه ،و�سمع ال�شم�س الم�صري وقر�أ عليه ال�سنن البن ماجه.
و�أح�ضر بعنايته �إلى القاهرة الم�سندين الثالثة� ،شيوخ ال�سند بال�شام :ابن برد�س،
ال�صاحبة ،وابن قُريج ،ف�أ�سمعوا بالقلعة وغيرها ،وكان يحب العلم
وابن ناظر ّ
والعلماء.
وكان له ميل كلي لعلم الحديث ولفنونه ،واقتنى الكثير من كتبه ،وكان يقول:
�إذا مات �شيخ الإ�سالم ابن حجر تكثر ديوني� .إ�شارة ب�أنه �إذا مات ي�شتري الكثير من
كتبه!
وهو كالم �سمج �إلى الغاية ،لعله ُيخت�شى عليه منه ،ف�إنه ُي�ؤذن بتمني موت ابن
حجر ،بل لقد طاح ما قاله الم�سكين ف�إنه مات قبل الحافظ ابن حجر ،و َلم يبلغ ما
�أمله[[[.

[[[ ال�صورة م�أخوذة من تقريظ كتبه تغري برم�ش.
[[[ «خزائن الكتب العربية في الخافقين».
[[[ «ال�ضوء الالمع»« ،المعجم المفنن».
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وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير �لكم

أبو شذا محمود النحال

قال ابن حجر�" :أبو القا�سم الكعبي من كبار المعتزلة ،وله ت�صنيف في الطعن على
المحدثين يدل على كثرة اطالعه وتع�صبه" .يعني هذا الت�صنيف!
والكتاب ا�ستفاد منه مغلطاي في كتابيه�« :إكمال تهذيب الكمال» و«االكتفاء
بتنقيح كتاب ال�ضعفاء» البن الجوزي.

وكل ما قال فيه مغلطاي �ضعفه البلخي� ،أو ذكره في جملة ال�ضعفاء فيق�صد به
الف�صل الذي عقده البلخي في ال�ضعفاء واعتمد فيه على كالم ابن معين.
و�أح�سب العبد الفقير �أول من �أبرز �إفادة مغلطاي من هذا الكتاب و�إيهامه �أن ينقل
من م�صنف للبلخي في ال�ضعفاء.
وي�ستفاد من هذا الكتاب جمهرة من النقوالت عن الق�سم المفقود من التاريخ
البن �أبي خيثمة ،وي�ستظهر به في الموا�ضع التي �أ�صابها طم�س في المطبوع من
التاريخ.
وجمهرة من النقول لكالم �أبي زكريا يحيى بن معين ،وكاد البلخي �أن ي�ستوعب
كتاب «المدل�سين» للكرابي�سي.

والبلخي لم يتحر الدقة في موا�ضع كثيرة كما تف�ضل �شيخنا ،فقد نقل عن �أبي
ب�سطام �شعبة بن الحجاج ذمه للتدلي�س ،ثم في نهاية الكتاب عد الإمام �شعبة من
المدل�سين!
و�سبق طبع الكتاب طبعة م�شوهة عن دار الكتب العلمية ،وتحتفظ دار الكتب
الم�صرية بن�سخة خطية عتيقة من هذا الكتاب و�أح�سبها فريدة.
هذا واهلل �أعلم.
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من تملكات المخطوطات «تملكات ا�لكفار»

ضياء الدين جعرير

مر معنا في �سل�سلة «تملكات_المخطوطات» عدة �أنواع من التملكات بعدة
ّ
اعتبارات �سواء طريقة التملك بالهبة �أو ال�شراء �أو الإرث�...إلخ� ،أو نوع المالك
من �أعالم وعلماء �إلى غير ذلك ،ومن هذه الأنواع تملكات الم�ست�شرقين والكفار،
فقد كانوا حري�صين على تح�صيل المخطوطات العربية والإ�سالمية لأ�سباب يطول
ال�صورة و�إن كان في
ذكرها هاهنا ،ومن هذه التملكات هذا التملك المرفق في ّ
الحقيقة هو مخطوط فرن�سي الأ�صل والموطن فلم يهاجر ولم يخرج كما يظهر
من فرن�سا� ،إذ �أ ّنه ترجمة لكتاب من اللغة الفرن�سية �إلى اللغة العربية للق�س المترجم:
جبرائيل طويل مدر�س اللغة العربية بمار�سيليا! �سنة 1808م! ،والمالك هو النا�سخ
نف�سه( :الق�سي�س يو�سف لياندي بارج�س) والعجيب تلقيبه لنف�سه بعبد الرحمن!،
بل �إنّ �صيغة تملكه و�صيغة قيد فراغه من الن�سخ لتدل على ت�أ ّثره الوا�ضح بطريقة
الم�سلمين في الن�سخ ،فقد كتب في �أول المخطوط �صيغة تملكه:
(ملك العبد الفقير كاتبه الق�سي�س بارج�س).
و�أما �صيغة قيد فراغ الن�سخ فقد �أرخها بالتاريخ الهجري! و�أورد فيها بع�ض
الأذكار الإ�سالمية كالح�سبلة والحوقلة وهذه �صيغتها:
(وقد وافق الفراغ من ت�سويد هذه ال ّن�سخة يوم الجمعة المباركة ثالثون ربيع الأول
�سنة 1256هـ �ألف ومئتين ال�ساد�سة والخم�سين على يد الفقير الحقير الراجي عفو
مواله القدير عبد الرحمن يوحنا يو�سف لياندي برج�س لطفه اهلل تعالى بمنه ...،وهلل
المجد وهو ح�سبي ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم الر�ؤوف
الرحيم)[[[.
الرحمن ّ
[[[ المكتبة الوطنية الفرن�سية.)5245( ARABE :
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نموذج آخر

48

شبيب العطية

نموذج آخر

أحمد الوراق

عبد عبيد
كدت �أظنه
ولم �شعثه ،الفقير �إلى اهلل ُ
م�سلما! يقول النا�سخَ :
ً
"ور َّمه َّ
ُ
الكتاب ،الطالب العفو من الملك الوهاب ،الفقير الخوري يوحنا ابن ال�شما�س
عي�سى بن المرحوم الق�س يو�سف عوي�سات الملكي المذهب ،الدم�شقي الأ�صل،
طالب من عفو كل من قر�أ فيه �أن يدعو له بالمغفرة فيكون له �أ�ضعا ًفا ،وعمل بر�سم
ً
مباركا عليه،
المعلم نقوال ابن جرج�س بن �صبيح من �أعيان دم�شق ال�شام ،جعله اهلل
وذلك في �سنة  1058للهجرة".
«تاريخ ابن بطريق»[ ،ن�سخة دار الكتب الم�صرية�/آخر لوحة].
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ل بالأولية
أبيات في نظ ِم ال ِ
ٌ
حديث المُسلس ِ
 -إسناد ًا ومتنًا -

د .محمود حمدان

أبيات التي َ
«الم�سل�سل
نظمت
َ
َح َف َلت ُط َر ُر المخطوطات وغوا�شيها بال ِ
الحديث ُ
َ
تبارك وتعالى ْار َح ُموا َمن
حمن
الر ُ
احمونَ ْير ُ
«الر ُ
حم ُ
بال َّ
هم َّ
أولية» وهو قو ُله ﷺَّ :
رح ُ
ال�شهية» لل�شيخ
مكم َمن ال�سَّ ماء» ،فانظر مثلاً كتاب« :التقييدات
في ال ِ
أر�ض َي َ
َّ
�صالح الأزهري (�ص  ،)243 - 240وكذا كتب الأثبات والم�شيخات؛ لكنها
ثم وقفت
لم تتجاوز البيتين �أو الثالثة! مقت�صر ًة على َنظم
ِ
الحديث دونَ رجاله! َّ
ورجا ِلهِ ،من بحر (الطويل) ،على ظهر َّية كتاب:
رائق
ظم ٍ
للحديث ِ
ِ
بف�ضل اهلل على َن ٍ
ثم
اي�ض
ٍ
الر ْ
ب�ضوابط في الفَراي�ض» للإمام َّ
محمد بن عبد الدائم الع�سقالني َّ
« ُم ْبهِ ج َّ
بالمكتبة َّ
الظاهرية،
مجموع محفوظ
البرماوي ال�شافعي (ت831هـ) ،وهو � َّأو ُل
ِ
ٍ
برقْم.)3034( :
�أر�سله �إلي ال�شيخ الحبيب عبد الرحيم يو�سفان.

لخ ً�صا�( :شيخ
ن�سه» ُم َّ
البخاري قال عنه ال ُعليمي في «�أُ ِ
وابن عبد َّ
ُ
الدائم �شارح ُ
و�سى ال َع�سقَال ِني ال�شَّ يخ
الإ�سالم �شم�س ِّ
الدين �أَ ُبو عبد اهلل ُم َح َّمد بن عبد َّ
الدا ِئم بن ُم َ
وحج من م�صر وجاور
الإمام ال َعالم المتفنن�..أَخذ َعن ُه �أَ ِئ َّمة الإ�سالم وف�ضل وتميز
ّ
فجاء
الح َّية
ال�ص ِ
ِ
ينَ ،وقد ُع ِّين لتدري�س َّ
ونظرها؛ َ
ب َِم َّك َة َ
م�صر ِفي �سنة َثلاَ ِث َ
ورجع �إلى َ
المنية و ُدفن بمقبرة َما ُمال).
ي�سيرا ،فتع َّل َل و�أدركته َ
�إلى القُد�س َف�أَقا َم ً
■ جاء على الظهرية:

لطف ُ
نظما:
ل
با
�سل�سل
الم
حديث
به
اهلل
الحمد هلل؛ لكاتبهم َ
ُ
أولية ً
ُ
َّ
َر َو ْي�� َن��ا حدي ًثا �أَ���س��ن� ُ�دو ُه ُم َ�س ْل َ�سال

ُ
��ف��اظ ُي�����س� َ�م� ُ�ع � َّأوال
ال��ح
�أئ��م � ُت��ن��ا ُ
َتح َ�س ْل َ�سال
عن ال َّز ِين َع ْذ ًبا عن �أبي الف ِ

الف�ضل �سا َق ُه
خاوي عن �أبي
َ�س ِمع َنا ال�سَّ ِ
ِ
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َ
ُ
�صيقل عن �أبي الـ
نجل
جيب
�إليه َن ٌ

عـد ا ْنقُال
َف��ـ� َ�ر ِج ْار ِوه عن �أب��ي َ�س ٍ

الر�ضى
ب� َّأو َل عن ُ�سفيانَ عن ٍ
عمرو ِّ

بالوال
كذا عن �أب��ي
ٍ
قابو�س ا ْن ِ�س ْب ُه َ

عبد اهلل وه��و ال��ذي َر َوى
ل��م��وال ُه ِ

المال
الم�صطفى:
ُ
رحم في َ
عن ُ
الرحمن َي ُ

فارحم ِعبا َده
فتى
راحما في ال ِ
أر�ض َ
ً
ً

متطوال
رحيما ف��ي ال�سَّ ما
تَ���را ُه
ً
ِّ

َل��� ُه ع��ن �أب��ي��ه ع��ن �أب���ي ط��اه� ٍ�ر ف َعن

ت�س ْل َ�سال
حامد عن
�أبي
ٍ
ِ
نجل ب ِْ�ش ٍر َ

طررتحكي الدرر.

 ٢٧جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ
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مما يسر ال� ل�ه الوقوف عليه «مقصورة في الزهد والصلاح»
لابن الز يات الكلاعي الغرناطي وهي مديدة وفريدة

د .نور الدين الحميدي
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تملك عبد ال� ل�ه بن الإمام محمد بن عبد الوهاب
على نسخة مخطوطة الرسالة للإمام الشافعي  -رحمهم ال� ل�ه جميعا ً -

خالد محمد عوض الأنصاري
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إجازة قاضي بغداد قطب الدين الأخوين

عادل بن عبد الرحيم العوضي

�إجازة قا�ضي بغداد قطب الدين الأخوين وا�سمه محمد بن عمر التبريزي ال�شافعي
(ت736هـ) وفيها� :أنه قر أ� عليه ثالثة �أرباع الحاوي ال�صغير للإمام عبد الغفار القزويني
قراءة بحث و�إتقان و�سماع فح�ص ،كما قر أ� عليه ن�صف «م�صابيح ال�سنة» للإمام البغوي
(في �آخر �شرح الحاوي «ا�ستي�ضاح معاني الحاوي»).
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مما نسخ في «المدرسة النظامية» ببغداد عام 584هـ
«الشامل» لابن الصباغ ،نسخة طوبقابي

عادل بن عبد الرحيم العوضي

خط ابن السراج البلقيني
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أ/خالد محمد عوض الأنصاري

نماذج من خط ابن اللبودي
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أبو جعفر جمال الهجرسي

المنتقى من المائتين للصابوني بخط ابن اللبودي نسخة ليدن
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نموذج آخر لخط ابن اللبودي

عبد ال� ل�ه باوزير

نموذج �آخر لخط ابن اللبودي من ن�سخة بخطه لـ «منتخب من الجزء الثالث
من حديث �أبي علي �أحمد بن الف�ضل ابن خزيمة» ،انتخاب الحافظ ابن حجر
الع�سقالني ،محفوظة بمكتبة اليدن .وهي من �إفادات ال�شيخ �صالح ال�شالحي.

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 921هـ
لديوان ابن أبي شر يف

عادل بن عبد الرحيم العوضي

قيد قراءة يون�س بن مالح الح�سني الحنفي عام 921هـ لديوان ابن �أبي �شريف
(ت923هـ) على م�ؤلفه و�إجازته ،والديوان بخط ابن مالح الحنفي.
«الجامعة الإ�سالمية» (.)438
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إجازة محمد بن أبي القاسم السجلماسي

شبيب العطية

انظر لهذه الإجازة لعالم نوازلي هو محمد بن �أبي القا�سم ال�سجلما�سي (ت
١٢١٤هـ) ♫ وغفر له ،لل�سلطان العالم �سليمان بن محمد بن عبد اهلل العلوي
(ت ١٢٣٨هـ) ♫ تعالى ،وهذه الإجازة كتبت في �أول جزء من �شرح محمد
بن �أبي القا�سم ♫ وغفر له على العمل الفا�سي ،بخط العالمة النوازلي علي بن
عبد ال�سالم الت�سولي ♫ تعالى ،ذكر فيها ال�شيخ �أن ال�سلطان طلب �إجازة منه
لكتاب دالئل الخيرات ،وكتب الحديث ،ف�أجازه بها في  ٢٣من جمادى الأولى
�سنة ١٢١٢هـ.
و�أغرب ما فيها� ،أنه ذكر �سنده �إلى كتاب دالئل الخيرات ،فقال�" :أما قراءة دالئل
الخيرات ،فبطرق �أقربها و�أجلها رواية �شيخنا العالمة �سيدي �أحمد بن عبدالعزيز
الهاللي الفاللي ،عن الولي ال�صالح العارف باهلل العربي التلم�ساني دفين م�صر ،عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقظة"!
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مجلس سماع لشيخ الإسلام ابن تيمية ♫ سنة 675هـ ،وعمره  14سنة
عبد ال� ل�ه السليمان

خط شيخ الإسلام ابن تيمية ♫
قر�أت جميع هذا الجزء على ال�شيخ الم�سند :بدر الدين �أبي العبا�س �أحمد بن
�شيبان بن تغلب ال�شيباني ب�سماعه �إياه في بيته من ابن طبرزد و�أجازه ..و�صح ذلك
يوم ال�سبت لع�شر بقين من �صفر �سنة ٦٨١هـ.
كتبه �أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل ابن تيمية.
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تكشيف المخطوطات المجهولة

عبد الرحيم يوسفان

من الأ�شياء التي �أغرم بها تك�شيف المخطوطات المجهولة وقد طالعت ثالثة
مخطوطات مجهولة في المكتبة الوطنية بدم�شق و�إليكم محتوياتها:
 - 1المخطوط ذو الرقم 18354

هو «نهاية الو�صول �إلى علم الأ�صول» للهندي ن�سخة غاية في النفا�سة.
 - 2المخطوط ذو الرقم 18371

هو ن�سخة غاية في النفا�سة من «منهاج الو�صول» للبي�ضاوي وعليه حا�شية نفي�سة
ل�سبط ابن العجمي.
وهذه تحفة لل�شيخ �أبي �شذا[[[  -حفظه اهلل  -في عافية.

 - 3المخطوط ذو الرقم  18528هو ن�سخة من «�أذكار النووي».

والحمد هلل على نعمه.

[[[ ال�شيخ محمود النحال.
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فاجعة المكتبة الوطنية في سراييفو /البوسنة!

أبو معاو ية مازن البحصلي البيروتي

مقرا لها في مبنى البرلمان من عهد الحكم النم�ساوي الهنغاري،
اتخذت المكتبة ًّ
وكانت تحتفظ بثروة عظيمة من المخطوطات والكتب والعقود من العهدين التركي
والنم�ساوي الهنغاري.
وقام ال�صرب الحاقدون بق�صف هذه المكتبة �أثناء عدوانهم الأخير على البو�سنة
والهر�سك عام ١٩٩٣م ،و�أ�صابوها بعدد من القذائف الحارقة ،فالتهمتها النيران
وق�ضت على ما فيها من ثروة عظيمة!
و�أحرقوا �أي�ض ًا معهد اال�ست�شراق التابع لكلية الفل�سفة والآداب الذي يحتفظ
بمجموعة كبيرة من المخطوطات العربية والفار�سية والتركية والألمانية والبو�سنية
تم بف�ضل اهلل �إنقاذ الجزء الأكبر من محتوياتها قبل �أن
وغيرها من اللغات ،ولكن ّ
تلتهمها النيران.
ن�سختها بت�صرف من كتاب «العالمة محمد الخانجي البو�سني (١٣٢٤
 ١٣٦٣هـ١٩٤٤ - ١٩٠٦ /م) (�ص /٦٣ط .المكتب الإ�سالمي) لخليلمهتيت�ش[[[.

[[[ كنا�شة البيروتي (الجزء الرابع).
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من قرائن التمييز بين الخطوط المتشابهة

د .رابح مختاري العاصمي

قال ال�صفدي" :كان ابن البواب فا�ضال ولهذا يعرف الف�ضالء خطه مما زوره
عليه الولي العجمي وعتقه على خطوطه ،لأن ابن البواب ال يلحن فيما يكتب،
والولي يقع له اللحن"« .الوافي بالوفيات» (ج�/22ص.)180
فائدة

محمد علوان

البن المعمار[[[ الحنبلي البغدادي (642هـ) كتاب في علوم القر�آن ،و�سمه بـ
«البرهان في علم القر�آن» .ولم �أقف على من ذكره له.

[[[ �صاحب «كتاب الفتوة» ،وهو في الت�صوف� .أفاده ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور عامر ح�سن �صبري.
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عندما يكون تحقيق التراث لوجه ال� ل�ه

د .نور الدين الحميدي

العالمة الدكتور تقي الدين الهاللي مغربي يك�شف عن مخطوط الفتوة البن المعمار
الحنبلي ي�أتي به لبغداد في�شرك معه د� .أحمد ناجي في تحقيقه مع �صغر المخطوط ثم
ال يلبثان حتى ي�شركان معهما د .عبد الحليم النجار م�صري في تحقيقه ثم عندما �أنهوا
عملهم عر�ضوه على د .م�صطفى جواد فكان م�شاركا رابعا في تحقيق الكتاب ف�صدر
هذا الكتاب اللطيف ال�صغير بتحقيق �أربعة �أعالم و�أثبتت �أ�سما�ؤهم ب�أربعتهم في غالف
الكتاب ولم ي�ست�أثر �أحدهم بالعمل لنف�سه ولم ي�ستنكف د .الهاللي من �إ�شراك �أولئك
الأعالم في تحقيق مخطوط جلبه و�صوره وك�شف عنه على �صغره ولطافته.
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فائدة حول ضبط اسم ابن أجروم

 د .المهدي بن محمد السعيدي

ر�أيت كثيراً من الم�شارقة ي�ضبطون ا�سم الأجرومية (الآجرومية) بالمد وكذلك
ا�سم المن�سوبة �إليه وهو ابن �أجروم�( ،آجروم) وهو غلط مح�ض ،ف�أ�صل الكلمة
�أمازيغي بجيم معقودة �أجرام ...وي�ضبط ب�ضم خفيف للجيم المعقودة وفتح الراء
الم�شددة وت�سكين الميم ومعنى �إكرام الرجل ال�صالح ،وتحولت �إلى �أجروم وكذلك
ا�شتهرت.
كتب �إلي �أحد الأفا�ضل جزاه اهلل خيراً حول �ضبط ا�سم ابن �أجروم وذكر �أن
ال�سيوطي �ضبطه بالمد في بغية الوعاة ف�أجبته بقولي:
ال�سيوطي ♫ ال يعرف الأمازيغية �إنما كتب ما نقل �إليه ...والمد هنا ال
محل له وال معنى ...و�أغلب الأ�سماء في الأمازيغية تبد�أ بهمزة قطع وال محل فيها
للمد �أبداً كقولهم �أغروم للخبز و�أركاز بكاف معقودة للرجل...الخ وال توجد
لفظة �أمازيغية فيما �أعرف تبد أ� بالمد ،والخط�أ في �أ�سماء الأعالم يقع حتى للمغاربة
خذ مث ً
ال محمد بن �سعيد الميرغتي عالمة الفلك �صاحب المقنع في اخت�صار علم
�أبي مقرع ،يذكر في كتب التراجم المغربية بالمرغيثي وهو غلط وا�ضح ،لأنه
ين�سب �إلى بلدته ِم ْيرغت بك�سر الميم و�سكون الراء والغين ولي�س مرغيتة كما كتب
المترجمون .واهلل �أعلم.
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من آخر مرفوعات مكتبة برلين على موقعها الإ�لكتروني

د .محمد بن عبد ال� ل�ه السر يع

ن�سخة نفي�سة من "تنقيح �ألفاظ الجامع ال�صحيح" للزرك�شي (ت ٧٩٤هـ) ،وهي
م�سودته التي كتبها و�ألحق فيها بخطه ،وفرغ منها �أواخر �سنة ٧٨٨هـ.
ّ

كانت الن�سخة بيد ابن نا�صر الدين الدم�شقي ،وعليها خطه في �أولها و�آخرها
(تعليقات علمية خارج الكتاب نف�سه) ،كما �أن عليها تملك �إبراهيم بن جماعة.
ولم ُيعتمد على هذه الن�سخة فيما وقفت عليه �أو على خبره من مطبوعات الكتاب،
لفا�ضل �أن وقف عليها وعلى قيمتها العلمية.
وال �أدري �إن كان �سبق
ٍ
واهلل �أعلم
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قيد بخط الحافظ القطب الخيضري

د .نورالدين الحميدي

قيد للحافظ القطب الخي�ضري بخطه بذكر �إ�سناده في ق�صيدة غرامي �صحيح
و�سبب نظم �صاحبها لها بالحبر الحمر على �إحدى ن�سخ هذه الق�صيدة.
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السيوطي يجرد السنن لابن ماجه ثلاث مرات
من أجل ا�لكشف عن حديث

أبو شذا محمود النحال

الجالل ال�سيوطي (ت٩١١هـ) ت�صفح ال�سنن البن ماجه (ت٢73هـ) من �أوله �إلى
�آخره ثالث مرات للبحث عن حديث:

يقول ال�سيوطي في ترجمة �شيخه
ال�ش ُم ّني:
�شيخ الإ�سالم تقي الدين ُّ

وقعت لي معه لطيفة؛ وذلك �أنه ذكر
في حا�شية ال�شفا حديث �أبي الحمراء في
خرجه ،ف�أخذته
الإ�سراء� :أن ابن ماجه َّ
عنه هكذا.
احتجت �إلى تخريجه ،فك�شفت
ثم
ُ
عنه ابن ماجه فلم �أجده ،فمررت عليه
من �أوله �إلى �آخره ثالث مرات فلم �أجده.
ثم ر�أيته في معجم ال�صحابة البن
قانع ،فجئت به �إلى ال�شيخ ف�أعلمته ،فبمجرد ما �سمع مني ذلك �أخذ ن�سخته والقلم
و�ضرب على ابن ماجه في �أ�صل الن�سخة ،وكتب على الهام�ش� :أخرجه ابن قانع في
معجم ال�صحابة.
ف�أعظمت ذلك وهبته ،فقلت� :أال ت�صبرون ،لعلكم تراجعون؟! فقال :ال� ،إنما
قلدت في قولي :ابن ماجه البرهان الحلبي.
ف�سائر الن�سخ التي كتبت قبل ذلك على ذلك الوهم ،وما كتب بعده على ال�صواب
الملحق.
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إجازة العلامة عبد القادر الفاسي

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

د .نور الدين الحميدي

�إجازة العالمة عبد القادر الفا�سي (ت1091/هـ) قبل �شهرين من وفاته في نف�س
ال�سنة للعالمة للقا�ضي �أبي عبد اهلل المجا�صي التازي (ت1103/هـ) بخط يده في
كتاب «ال�شفا».
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من أعلام المحققين

الدكتور عثمان بن جمعة ضمير ية - ♫ -

[[[

�أ�صابتنا فاجعة م�ؤلمة بفقدان ال�شيخ المحقق الوالد عثمان جمعة �ضميرية في
يوم الإثنين و�صلي عليه ع�صر هذا اليوم بجامع ابن عبا�س ،و�سيكون الدفن في مقبرة
الن�سيم.
وتبادر �أع�ضاء المجموعة حفظهم اهلل بالثناء والترحم على ال�شيخ الفقيد ♫ -
 ،ونذكر هنا ما تي�سر لنا بعون اهلل تعالى:قال الأ�ستاذ الدكتور مبارك الهاجري:

الدكتور عثمان من مواليد :رنكو�س في �سورية عام 1949م ،تلقى فيهـا تعليمه
االبتدائي ،ثم تخرج من الثانوية ال�شرعية بدم�شق ،ومن كليتي ال�شريعة والتربية
بجامعة دم�شق ،ونال الماج�ستير في ال�شريعة من كلية ال�شريعة والقانون بجامعة
الأزهر.

م�ؤلفاته:
له من البحوث المطبوعة:
 -نهج الإ�سالم في الحرب وال�سالم.

 الت�صور الإ�سالمي للكون والحياة والإن�سان ،وهو البحث الفائز بالمرتبةالأولى في م�سابقات التوعية الإ�سالمية بوزارة المعارفبالريا�ض.
وله بحوث قدمت لم�سابقات التوعية في المناطق وفازت بالمرتبة الأولى ،وهي:
 -تربية المراهق في المدر�سة الإ�سالمية.

 الغرائز وتربيتها في المنهج الإ�سالمي.[[[  �أحد �أع�ضاء مجموعة المخطوطات الإ�سالمية .- ♫ -
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وله تحت الطبع:
 الملكية في ال�شريعة ومدى تداخل الدولة في تقييدها. -الح�سام المحدود في الرد على اليهود ،تحقيق.

ذكر يات مع الدكتور عثمان ضمير ية - ♫ -

د .نجم عبد الرحمن خلف

في هذه ال�صورة التي �أتحفني بها الحبيب ال�شيخ عادل العو�ضي نخبة من �أحبتنا
من �أهل العلم والف�ضل ومنهم :ال�شيخ الدكتور عثمان �ضميرية ♫ ونور قبره
وتقبله في ال�صالحين ،واللقاء كان في م�ؤ�س�سة ابن جلوي ب�إمارة ال�شارقة �ضمن دورة
علمية تدريبية عقدناها لفنون ومهارات المكتبة ال�شاملة قبل �أربع �سنوات تقريب ًا.
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من أجوبة الشيخ عثمان ضمير ية - ♫ -

د .عبد الحكيم الأنيس

إلي في � ١٧سبتمبر عام ٢٠١٧م من بع�ض الأ�صحاب هذا ال�س�ؤال:
و�صل � َّ

ال�سالم عليكم �شيخي العزيز ،ينت�شر في النت ٌ
قول ين�سب للعز بن عبد ال�سالم
فحدث النا�س عن حرمة الربا فقد خان»
وهوَ « :م ْن نزل ب�أر�ض تف�شى فيها الزنى
َ
وقفت �شيخي
الكالم جميل لكنني بحثت في ما لدي من م�صادر فلم �أجده ،..هل
َ
على هذا القول� ..أين �أجده �إن �أمكن جزاك اهلل خيراً.
وكتبت �إليه« :و�صل �إلي
و�أنا �أر�سلت ال�س�ؤال �إلى ال�شيخ عثمان ال�شتغاله بالعز،
ُ
هذا ال�س�ؤال فهل تتكرمون بالجواب؟ فرد  - ♫ -قائال" :وعليكم ال�سالم
ورحمة اهلل وبركاته
حياكم اهلل وبارك فيكم وتقبل مني ومنكم� .أرجو �أن تكونوا بخير وعافية
جميعا ....و�إني �إليكم م�شتاق .ولكم تحياتي ودعواتي من مكة والطائف وفيها
بحثت في ال�شاملة فلم �أعثر على المقولة ون�سبتها ....ويبدو �أنّ العجز وكبر
�إقامتي،
ُ
ال�سن لهما �أثر في القدرة على المتابعة والبحث� ...أ�س�أل اهلل تعالى ح�سن الختام".
وكتبت له:جزاكم اهلل خيراًوبارك في عمركم وعلمكم وعملكم.
ُ

76

ز يارة الدكتور المحقق إبراهيم أزوغ الفاسي

لمكتبة الأستاذ إبراهيم بن منصور الأمير الهاشمي

إبراهيم بن منصور الأمير الهاشمي

عناية �أهل الأندل�س باللغة فاقت الأقطار الإ�سالمية ،وق�صة الأوراق التي بيعت من
الم�صحف المغربي في �أوروبا بالماليين.
�شرفنا اليوم الدكتور المحقق �إبراهيم �أزوغ الفا�سي بزيارته لمكتبتنا ،وهو عالم
معروف و�صاحب مخطوطات �أندل�سية ومغربية وم�شرقية نادرة ،ف�أمتعنا بحديثه عن
المكتبات الخا�صة ال العامة في فا�س و�سو�س وغيرها من مدن المغرب  -حر�سها اهلل
 ،-ومن فوائده:

� - 1أنه لفت االنتباه �إلى عناية الأندل�سيين الفائقة باللغة العربية التي فاقت الأقطار
الإ�سالمية وخا�صة في القرن الرابع �إلى �أوائل ال�سابع الهجري ،بل �إنهم ال يعتبرون
�شروحا رائعة تفوق �شروح
عالما �إال �إذا حفظ كتاب �سيبويه ،وهم �شرحوه
ً
العالم ً
غيرهم عد ًدا ،وكذلك اعتنوا بكتاب (الجمل) للزجاج ،وكتاب (الإي�ضاح) لأبي
علي الفار�سي
وقال :وتلم�س عناية الأندل�سيين الفائقة باللغة في م�ؤلفاتهم ،ومظاهر عنايتهم
كثيرة ،منها� :شروحهم ل�شعر العرب.
 - ٢حكاياته لق�ص�ص عجيبة عن المخطوطات والم�صاحف النادرة ،منها �شراء
جدا؛ كتب على رق غزال بمبلغ  ٨٠٠درهم ،ولما
تاجر �أوراق من م�صحف عتيق ً
مرارا ،ولما َّ
مل التاجر
علم بع�ض تجار المخطوطات بقيمته ظل يحاول مع التاجر ً
من هذا الرجل قال� :س�أطلب منه مقابله ما يعجزه ،فقال� :أبيعه لك ب � ٤٠٠ألف
درهم.
فقال له :ا�شتريت .وكتب له المبلغ في �شيك ر� ًأ�سا ،فتلخبط التاجر وا�ستحى
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وباعه له ،ثم بلغنا بعد ذلك �أن الورقات بيعت بالماليين في �أوروبا.
� - ٣أنه ال يمكن ح�صر المكتبات الخا�صة في المغرب لكثرتها ،بل �أحيا ًنا
عالما.
نكت�شف مكتبة خا�صة ونفي�سة عند �أ�سرة ال نعرف فيها ً
الأحد  ٤جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ 
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ز يارة أحد أعرق وأقدم أرشيف للوثائق في العالم

إبراهيم بن منصور الأمير الهاشمي

زرت اليوم الإثنين دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة؛ برفقة الدكتور
الم�ؤرخ المبدع عدنان الحارثي ،والم�ؤرخ الن�سابة �ضياء العنقاوي ،والم�ؤرخ
محمد عبدالعال البلوي الإ�سكندراني ،والتقينا فيها برئي�س مجل�س �إدارتها الدكتور
الم�ؤرخ والمحقق �أحمد ال�شوكي المتوا�ضع؛ الذي ال تفارق ابت�سامته محياه.
وبعد الترحيب وال�ضيافة تحدث الدكتور �أحمد عن ن�شاطات دار الكتب
والوثائق ،ومن هذه الن�شاطات التي يت�شوق لر�ؤيتها و�سماعها الباحثون:
 - ١رقمنة الوثائق القديمة النادرة؛ لإتاحتها للباحثين ،وللفائدةُ :يعد الإر�شيف
الم�صري من �أنف�س و�أعرق الأر�شفة في العالم؛ �إذ يحتوي على وثائق الدولة العبيدية،
والأيوبية ،والمملوكية ،والعثمانية التي ت�شمل �أخبار م�صر وال�شام والحجاز وغيرها،
وبلغت عدد وثائقه  ١٠٠مليون وثيقة.
 - ٢مبادرة دار الكتب والوثائق بعنوان «تراثك �أمانة» تنا�شد جميع الم�صريين
من مقتني الوثائق والمخطوطات النادرة والأوعية المعلوماتية ال�سمعية والب�صرية
المتنوعة؛ التى تحتوى على مواد قيمة لإهدائها �إلى دار الكتب والوثائق القومية؛
لحفظها ب�شكل علمي �أكاديمي و�ضمها �إلى الكنوز القومية التراثية.
وتقديرا للمهتمين الذين ا�ستجابوا للمبادرة �سيتم تدوين �أ�سمائهم في �سجالت
ً
دار الكتب وت�سليمهم �شهادات تقدير مع ن�سخة رقمية من المقتنيات ،وقد تفاعل
معها الجمهور في الأيام الأولى ،و�أهدوا الدار قرابة  ١٥٠مخطوط ًا.
 - ٣عقد اتفاقيات مع المراكز العلمية والجامعات في الدول العربية والأوروبية
لتبادل المخطوطات ،ومنها اتفاقية تعاون قادمة �ستعقد مع جامعة �أم القرى بمكة.
وفي نهاية اللقاء الماتع �أهدانا الدكتور ال�شوكي بع�ض �إ�صدارات دار الكتب
والوثائق ،و�أهديناه م�ؤلفاتنا وتحقيقاتنا.
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 ٢٦جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ
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ز يارة أبي معاو ية البيروتي
للشيخ نور الدين طالب

أبو معاو ية البيروتي

زرت اليوم ال�شيخ نور الدين طالب في داره العامرة ،وكانت جل�سة ال ت َُمل مع
ُ
ف�ضيلته غ�صنا فيها في زوايا وخبايا عالم الطباعة والت�أليف والتحقيق ،و�أهدانا -
مما نع�شقه من الكتب!
جزاه اهلل خيراً ّ -
ومن جديد ما �صدر عن دار المقتب�س (و�أجازني ال�شيخ نور بذكره):

•م�صطفى ال�سباعي وجهوده في ال�سنة والفقه ،ت�أليف :د� .إبراهيم حمود �إبراهيم.
•�أندل�سيات من تاريخ الفردو�س المفقود وح�ضارته ،ت�أليف� :أ.د .محمد علي
د ّبور.
•ابن عذارى المراك�شي ،ذاكرة الفكر التاريخي بالغرب الإ�سالمي ،ت�أليف� :أ.د.
محمد علي د ّبور.
•الخط�أُ في ن�سبة الآراء �إلى �أ�صحابها في الكتب الكالمية ،ت�أليف :عبد اللطيف
المحيميد.

•منهج النقد الحديثي عند الحافظ الناقد �أبي يعلى الخليلي ،ت�أليف :د� .سامي
ريا�ض بن �شعالل.
•ال�شيخ محمد حميدة ،تاريخ و�سيرة� ،آثاره العلمية ومقاالته ،ت�أليف :د .عبد
الغفار بن محمد حميدة.
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ز يارة أبي معاو ية البيروتي

للأستاذ المؤرخ عبد اللطيف فاخوري

أبو معاو ية البيروتي

«المطول في تاريخ بيروت» في قرابة �سبعة �آالف �صفحة!!
�صدر حديث ًا
ّ

كنت بعد ع�صر اليوم في زيارة للأ�ستاذ الم�ؤرخ عبد اللطيف فاخوري في منزله،
ُ
و�إذا ببابه يدق ،ويدخل منه رجل كبير ال�سن يحمل كي�سين فيهما المو�سوعة ،وقال
لي الم�ؤرخ الفاخوري :هذا د .ع�صام �شبارو!
فيتفاج�أ بي الدكتور �شبارو بعناقي له!
فقلت له� :أه ً
در�سني في �صف الثانوي الأول في
ال بك! �أنت �أ�ستاذ التاريخ الذي ّ
مدر�سة ثانوية الرو�ضة /فردان عام ١٩٩٠م (منذ قرابة ثالثين عام ًا)! وكان لقاء ًطيب ًا
ا�سترجعنا فيه بع�ض الذكريات.
والدكتور ع�صام له العديد من الم�ؤلفات في تاريخ بيروت وبع�ض مناطقها ،وقد
�أ�صدر كتاب «تاريخ بيروت منذ �أقدم الع�صور حتى القرن الع�شرين» عام ١٩٨٦م،
وا�ستغرق ت�أليفه �أربع �سنوات ،على �أن يكمل تاريخ بيروت منذ عام ١٩٢٠م حتى
ع�صرنا خالل �أربع �سنوات �أخرى ،و�إذ بمو�سوعته الكاملة (�سبعة �آالف �صفحة)
ي�ستغرق ت�أليفها �س ًّتا وع�شرين عام ًا من عام ١٩٨٢م حتى ٢٠٠٨م!! وطبعها -
على نفقته  -الآن بعد ع�شر �سنوات في �إحدى ع�شرة مجلداً في دار النه�ضة العربية/
بيروت (.)009611854161
ق�سم د .ع�صام �شبارو مو�سوعته �إلى ثمانية حقب:
ّ

 - ١الع�صر الكنعاني  -الفينيقي ( ٦٤ - ٢٠٠٠ق.م.).

 - ٢الحكم الروماني  -البيزنطي ( ٦٤ق.م ٦٣٤ - .م).

 - ٣ع�صر الدولة العربية الإ�سالمية (٩٢٢ - ١٤هـ ١٥١٦ - ٦٣٥ /م).
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 - ٤حكم الدولة العثمانية (٩٢٢هـ ١٣٣٧ -هـ ١٩١٨ - ١٥١٦ /م) (قرابة
�ألف �صفحة).
 - ٥االنتداب الفرن�سي (١٩٢٠م ١٩٤٣ -م) (قرابة �سبع مئة �صفحة).
 - ٦بيروت عا�صمة �شرقية ( ١٩٧٥ - ١٩٤٣م).

 - ٧الحرب الأهلية اللبنانية (منذ اندالع �شرارتها في  ١٣ني�سان  - ١٩٧٥حتى
انتهائها في  ١٣ت�شرين الأول  ١٩٩٠م).
 - ٨ع�صر الحريري (� ١٤ - ١٩٩٢شباط  ٢٠٠٥م) = تاريخ مقتل رفيق
الحريري.
و�أفرد د� .شبارو مجلداً من خم�س مئة �صفحة خا�ص ًا بال�صور ،و�أفرد مجلداً فيه
الخاتمة والفهار�س ،والحمد هلل رب العالمين.
 ٣جمادى الأول ١٤٣٩هـ
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من أخبار الدورات والمؤتمرات

الدورة التأسيسية العامة في تحقيق النصوص
بحمد اهلل وف�ضله  -اختتمت الدورة الت�أ�سي�سية العامة في تحقيق الن�صو�ص ،والتي
قدمها نخبة من علماء و�أ�ساتذة العالم الإ�سالمي المتخ�ص�صين ،والمقدمة للباحثين
وطالب الدرا�سات العليا النظرية والمهتمين بهذا العلم رجا ًال ون�سا ًء ،والتي نظمها
معهد المخطوطات و�إحياء التراث الإ�سالمي ،ومعهد البحوث والدرا�سات
اال�ست�شارية بجامعة �أم القرى ،بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية بالقاهرة،
ولمدة خم�سة �أيام متوا�صلة ،وذلك ع�صر يوم الخمي�س الموافق 1439 /5 /22هـ.
وبعد انتهاء الدورة تم ت�سليم ال�شهادات للم�شاركين في الدورة ،بح�ضور
�سعادة عميد معهد المخطوطات و�إحياء التراث الإ�سالمي �أ.د .عدنان بن محمد
الحارثي ال�شريف ،والم�شاركات من ِقبل الن�ساء ،بح�ضور �سعادة عميدة الدرا�سات
الجامعية للطالبات �سعادة الدكتورة هالة بنت �سعيد العمودي ،وبعدها تناول جميع
الم�شاركين طعام الغداء المعد لهذه المنا�سبة.
ويتقدم �سعادة عميد معهد المخطوطات و�إحياء التراث الإ�سالمي بخال�ص
ال�شكر والتقدير للدعم الكبير الذي قدمه معالى مدير الجامعة �أ.د .بكرى بن
معتوق ع�سا�س ،و�سعادة وكيل الجامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي د .ثامر
الحربي ،و�سعادة عميد معهد البحوث والدرا�سات اال�ست�شارية د .علي ال�شاعري
و�سائر من�سوبي المعهد ،وكذلك �سعادة عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن
بعد د .خالد المطيري ومن�سوبي العمادة ،وغيرهم ممن قدم الدعم والم�ساندة في
باكورة الدورات التدريبية ،فكلهم كانوا خير مثال للدعم والتعاون.
واهلل الموفق
2018/2/11
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المؤتمر الدولي الثاني للمخطوطات والوثائق التار يخية
دعوة للم�شاركة في «الم�ؤتمر الدولي الثاني للمخطوطات والوثائق التاريخية».
تعلن جامعة العلوم الإ�سالمية الماليزية "يو�سم" عن تنظيم م�ؤتمرها الدولي الثاني
للمخطوطات والوثائق التاريخية" برعاية من�صة "�أُريد" للعلماء والخبراء والباحثين
�سيعقد الم�ؤتمر في الفترة من � 23إلى � 24شعبان 1439هـ
الناطقين بالعربية ،حيث ُ
الموافق  10 - 9مايو 2018م  -ماليزيا.

�ستقام على هام�ش الم�ؤتمر دورة علمية مكثفة في "�أ�صول تحقيق المخطوطات
ودرا�ستها وفهر�ستها" ،حيث تُعد هذه الدورة التخ�ص�صية من الدورات النادرة
نظرا لطبيعة المو�ضوع الذي تتناوله،
في مجال المخطوطات والوثائق التاريخية ً
وم�ستوى المدربين العالي ،الذين يعدون من الم�شاهير في هذا المجال ،وتت�ألف
من جانبين؛ نظري وتطبيقي ،لمدة ثالثة �أيام ،و�سيجري التطبيق العملي فيها على
مجموعة من المخطوطات الأ�صول.
لماذا م�ؤتمر المخطوطات والوثائق التاريخية؟
تقا�س ح�ضارات الأمم بمقدار ثرواتها العلمية والمعرفية ،وما تم توثيقه منها عبر
عد الأهم
القرون الطويلة من الزمن ،ولأن المخزون الح�ضاري للأمة الإ�سالمية ُي ُّ
من الناحيتين العلمية والتاريخية لما قدمه ويقدمه للإن�سانية من فوائد وفرائد؛ ف�إن
واجب البحث فيه والك�شف عن مكنونه يعد من �أ�سمى الواجبات العلمية والإن�سانية
والأخالقية ،نظراً لحاجة الإن�سانية اليوم �إلى م�ؤثرات علمية تحد وتعالج ما يمكن
معالجته من �أزمات تمثلت باتجاه العالم نحو المادية المدمرة على ح�ساب كل ما
هو �إن�ساني و�أخالقي.
تواريخ مهمة
�آخر �أجل لتقديم الملخ�صات � 15أبريل 2018م.
�آخر �أجل للإعالن عن الملخ�صات المقبولة � 25أبريل 2018م.
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موعد الم�ؤتمر� 24 - 23 :شعبان 1439هـ الموافق  10 - 9مايو 2018م.
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الدورة التدريبية في التحقيق وعلم المخطوط
عنوان الفعالية :الدورة التدريبية في التحقيق وعلم المخطوط المزمع تنظيمها
من طرف مركز روافد للدرا�سات والأبحاث ،بتعاون مع مركز لندن لال�ست�شارات
والدرا�سات والتدريب.
�أيام� 22/21/20 :أبريل  2018بمدينة فا�س ،المملكة المغربية.
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الملتقى الدولي الأول حول:

جهود علماء الما�لكية في خدمة علوم السنة النبو ية وقضاياها المعاصرة
ق�سـم العلوم الإ�سالمية ينظم الملتقى الدولي الأول حول جهود علماء المالكية
في خدمة علوم ال�سنة النبوية وق�ضاياها المعا�صرة.
يومي  29و� 30أبريل 2018م.
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الندوة الدولية للحديث الشر يف

حماية الوطن في السنة النبو ية ،مقصد شرعي وضرورة مجتمعية

الأهداف
الباحثين على
وح ِ ّث
بوية في َح ّل
ِ
أكيد ِريا َد ِة ال�س ّن ِة ال ّن ِ
 - 1ت� ِ
م�شكالت الع�صرَ ،
َ
ا�ستجال ِء ُد َر ِرها.
الو َط ِنَ ،و�أ�سبقي ِتها في
بوية في
ِ
�سهام ال�س ّن ِة ال ّن ِ
بمدى �إِ ِ
حماية َ
َر�سيخ َ
الو ْع ِي َ
-2ت ِ
المجتمع.
َح�صين
ت
ِ
ِ
اج ِب تُجا َه ُحما ِته.
يان حقو ِق ِه
والو ِ
للو َط ِن َبب ِ
ِ
الج ِ
 - 3ر ِّد َ
والمحافظة َعليهَ ،
ميل َ
حا�ض ِن ال ّتربو ّي ِة في
عليمي ِة والإِعالمية
-4
والـم ِ
ا�ستنها�ض ِه َم ِم الم� ّؤ�س ِ
ِ
َ
�سات ال َّت ّ
الو َط ِن.
ِحما َي ِة َ
الو َط ِن
فراد من الأف ِ
ين الأُ ْ�سرة والأَ ِ
ْكار التي ت ِّ
إ�سهام في ت َْح ِ�ص ِ
 - 5ال ِ
ُهد ُد َ�أ َ
من َ

ْراره.
وا�س ِتق َ

المحاور

والم�صطلحات والمقا�ص ُد:
المفاهيم
المحور الأول:
ُ
ُ

المجتمع...
الوطن...الدولةُ...
الوطن ...المواطنةُ ...الوطنيةُ ..الأمةُ ...حماي ُة
ِ
ُ
ُ
الو َط ِن
مقا�صد ِح ِ
ُ
ماية َ
وع َم ِل ال�سَّ َل ِف).
الباحث َذ ِل َك من
(ي�ستلهم
ِ
ُ
الكتاب وال�س ّن ِة ال ّن ِ
بوية َ
ُ

�س ِحمايَ ِة ال َو َط ِن ،و ُم َق ِّوماتُها في ال�سنّ ِة النّبوي ِة:
المحور الثاني� :أُ ُ�س ُ

حفظ َ
إن�سانيةُ ،
ُ
االنتماء..
والواجبات،
ُوق
امة ال
حفظ ال ْأم ِن ال َعا ِّم ،معرف ُة الحق ِ
ِ
ِ
الك َر ِ
ُ
ُ
كري ..وحد ُة
َانون..
التعاي�ش..
ُ
لي الأَ ْم ِر ..احترا ُم الق ِ
االعتدال ِ
الف ُّ
الوالءَ ..ط َ
ُ
اع ُة َو ِّ
وغيرها..
ا ُلمج َت َم ِعُ ...
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ال�سنَّ ِة النَّبويَّ ِة:
المحور الثالثَ :م َكانَ ُة ُح َما ِة ال َو َط ِن ُّ
وال�ش َهدا ِء ،وحقُو ُقهم في ُّ

وغيرها
ُ
ال�شهداء ،المرابطونَ  ،الخدم ُة الوطنيةُُ ....،

ال�سنَّ ِة النّبويَ ِة:
المحور الرابع� :إ�سها ُم المر�أ ِة في حمايَ ِة ال َو َط ِن في ُّ

الرقاب ُة الأُ َ�س ِر َّيةُ..
�أُ َ�س ُر ُّ
عليم ،الإِ ْعال ُم ،الإِ ُ
بداع ،اال ْب ِت ُ
ال�شهدا ِء ،التربيةُ ،ال َّت ُ
كارَّ ،

مجاالت حماي ِة الو َط ِن في ال�سنّ ِة النّبوي ِة:
المحور الخام�س:
ُ

الم ُ
الم ُ
الم ُ
الم ُ
ُ
جال
جال ال َّت ِ
جال الإِ ْع ِ
المجال ِّ
الم ُّيَ ،
عليم ُّيَ ،
جال ال َّتر َب ِو ُّيَ ،
ِنيَ ،
الدي ُّ
الم ُ
�صاد ُّي ...وغيرها.
جال اال ْق ِت ِ
االج ِت ِ
ْ
ماع ُّيَ ،

ا�س ِت َرا ِتيجي ٌة في
المحور ال�ساد�سِ :حماي ُة الو َط ِن؛ ُر�ؤًى ُم ْ�ستَقْبَ ِلي ٌة َ و�أبْ َعا ٌد ْ
ال�سنَّ ِة النَّبويَّ ِة:
ُّ

الوا ِق ِع ،ال َّت ْخ ُ
ُ
جديد...
كار ،ال َّت
�شراف
ا�س ِت
ُ
ُ
الم�ستقبل ،الإِ ُ
ِ
طيطْ ،
بداع ،اال ْب ِت ُ
ر�صد َ
وغيرها.
ُ

ُ
االجتماعي و�أَ ُثرها في حماي ِة ال َو َط ِن من
وا�ص ِل
المحور ال�سابع:
و�سائل التَّ ُ
ِّ
منظو ِر ال�سنّ ِة النّبوي ِة
في�س بوك ،تويتر ،ان�ستجرام...

ال�سنَّ ِة النّبويَّ ِة
المحور الثامنُ :مه ِّد ُ
دات ِحمايَ ِة ال َو َط ِن في ُّ

ُ
ُ
ال ْإر ُ
والجهل،
طر ِف ،الأُ ِّمي ُة
جاف و�
إ�شكال التعا ُم ِل َم َعه ،ال َ
إ�شاعةُ�َ ،أ ُ
فكار ال ُغ ُل ِّو وال َّت ُ
وغيرها
الخيا َن ُة و َن ُ
الع�صيانُ وال َّت َمر ُدِ ،
ِ
ق�ض ال َع ْه ِدُ ....

طبيق:
المحور التا�سع� :
ُ
أحاديث ِحماي ِة ال َو َط ِن؛ �إِ�شكالي ُة ال َف ْه ِم والتَّ ِ

الحرب� ،أَ
والبرا ِء� ،أَ
الفر ِق� ،أَ
حاديث
�سالم َو
ِ
ُ
ُ
ُ
حاد ُ
�أَ ِ
حاديث َد ِار الإِ ِ
حاديث َ
الوال ِء َ
يث ِ َ
الم ْن َك ِر� ،أَ
اع ِة...
الأَ ْم ِر
ُ
بالمعر ِ
الف َت ِن َو� ِ
حاديث ِ
أ�شراط ال�سَّ َ
وف وال َّن ِ
هي ّعن ُ
ُ

مواعيد الم�ؤتمر

90

� - 1آخر �أجل لقبول البحوث 2018/09/30م

 - 2الإعالن عن نتائج التحكيم 2018/12/30م

� - 3آخر �أجل لقبول التعديالت 2019/01/30م
 - 4موعد انعقاد ال ّندوة 2019/04/19 - 17م

ملحوظات:

• ت ّ
أكاديميا.
ُحكم بحوث ال ّندوة َوف َْق ال�شروط الم ّتبعة �
ًّ
المر�شحة.
ُقدم مكاف�أة على البحوث
ّ
• ت َّ

مدة ال ّندوة.
• تتحمل الك ّلي ُة م�صاريف اال�ست�ضافة والإقامة ّ
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صدر حديثا ً

عن (دار المقتبس /بيروت):

مازن البحصلي أبو معاو ية البيروتي

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

«الدرر الغوالي في �شرح �أول حديث من �صحيح البخاري»
جمع وترتيب :محمد نا�صر العجمي
ومن فوائده:
 -قال ال�شيخ عن الحاكم:

�أنا �أحب الحاكم ،والنا�س بكل �أ�سف ن�سبوه �إلى الت�شيع ،وهذا غلط ،وال�سبب
في ذلك �أن الحاكم �صنف في ف�ضائل فاطمة ،وزمانه زمان اختالف �شديد بين
ت�شيع ،كلاّ ثم كلاّ  ،وهو في كتاب «معرفة علوم
ال�سنة وال�شيعة ،فزعموا �أن الحاكم ّ
المحدثين العمريين ،وهم كثرة،
الحديث» يذكر عمر بن الخطاب ◙ ،ويذكر
ّ
فهو لي�س ب�شيعي ،كال ثم كال!!
 �سمعته يقول� :صحيح الإمام البخاري من معجزات محمد ﷺ ،ظهرت هذهالمعجزة بعد  250عام ًا ،البخاري �أفقه خلق اهلل� ،صحيح البخاري لي�س مجموعة
للأحاديث فقط� ،إنما هو مو�سوعة للإ�سالم .ENCYCLOPEDIA/
 كان ال�شيخ يثني على ال�شيخ الألباني وكتابه «�صفة ال�صالة» ،وال يرى في �آرائهيح�سن الح�سن
�شذوذاً ،ويقول في معر�ض ال�س�ؤال عن ال�شيخ :كان ر�سول اهلل ﷺ ّ
ويقبح القبيح ويوهيه.
ويقويهّ ،
 حدثنا محب ال�شيخ �أنور نرما �أنه كان مع ال�شيخ في الطواف في �سنة ١٩٨٧م،�إذ قال لرجل كان وا�ضع ًا يده على الحطيم :ال يجوز و�ضع الأيدي على الحطيم �أثناء
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الطواف.
فقال الرجل :الدين ُي�سر.

الي�سر ما ثبت عن النبي ﷺ.
فقال ال�شيخُ :
ف�سكت الرجل وم�شى.
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كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام

للإمام أبي زكر يا يحيى بن شرف النووي - ♫ -
تحقيق :د .ر ياض بن حسين الطائي

د .ر ياض بن حسين الطائي

يميز هذه الطبعة:
لعل �أكثر ما ّ

ّ
عتمدة في التحقيق.
 نفا�سة ال ُّن َ�سخالم َ
الخطية ُ
 -مراعاة رواية النووي واختياره في الألفاظ.

 �ضبط الن�ص بال�صورة التي ارت�آها النووي ،وذلك ب�ضبط ما ُينطق على �أكثر منوجه.
 -االجتهاد في تالفي �أخطاء الطبعات ال�سابقة للكتاب.

�ست ن�سخ خطية نفي�سة للكتاب.
والطبعة محققة على ِّ

 -امتازت ال ُّن َ�سخ ب�أنها م�سندة �إلى الإمام النووي .- ♫ -

المحدث عالء الدين ابن العطار تلميذ الإمام
 اثنتان منها قرئتا على الإمامِّ
النووي ،وعليهما ُّ
خطه.
حلبية م�سندة من طريق الحافظ �سبط ابن العجمي ب�سنده �إلى
 ثالث ن�سخ منها ّالم�ؤلف.
المحدث ال�شهاب البو�صيري.
 ن�سخة بخط العالمةِّ

 ولعل في طريقة عر�ض الكتاب و�إخراجه وتن�سيقه كذلك ما يميزه عن الطبعاتالأخرى.
واهلل نرجو القبول والتوفيق.
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سراج المريدين في سبيل الدين
تحقيق د .عبد ال� ل�ه التوراتي
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قبول الأخبار ومعرفة الرجال
تحقيق حسين خانصو
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تاريخ المكتبة الكتانية

خالد بن محمد السباعي

بعد طول انتظار وجهود م�ضنية في ت�أليفه ومراجعته وطباعته وتجليده خرج
اليوم بحمد اهلل تعالى وتوفيقه كتاب تاريخ المكتبة الكتانية في مجلدين �ضخمين
و�سيكون متوفراً باذن اهلل تعالى في معر�ض الكتاب الدولي بالريا�ض في جناح دار
الثلوثية.
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الخاتمة

تحقيقيات تيك اواي

أحمد الوراق

قديما وحدي ًثا  -ي�شتكون من �أحداث الأ�سنان
ال زال �أهل العلم ورجاله ً -
الذين ظنوا �أنهم بلغوا الغاية في العلم ،ويتعجبون من جر�أتهم في الفتيا والتدري�س،
وا�ستعجالهم في الطلب ،ومن ر�أى حال ال�سلف ال�صالح والعلماء الربانيين ر�أى
عجبا ،ر�أى ال�صبر والجالدة في الطلب ،والحر�ص على العلم وعدم ت�ضييع الأوقات،
ً
وال�سفر والرحلة �إلى العلماء ،كل هذه المعاني تن�صب في الت�أني وعدم العجلة.
و�إن مما يحزن القلب و ُيدميه :دعوى البع�ض ممن ينت�سب للعلم  -والعلم منه
جدا� ،أو علم الأ�صول �أو
براء  -ب�أنه ي�ستطيع �أن يح�صل علم الفقه في وقت وجيز ًّ
مكتوب عليها�« :إجازة
غيره ،حتى كنت �أرى الفتة لأحد الم�شايخ الم�شهورين
ٌ
في الفقه تجعلك فقي ًها ومجا ًزا ،وتجيز للطالب داخل م�صر وخارجها في ثالثة
كتاب غير معروف
�أيام!!» ،وعلى هذا الن�سق خرج علينا  -في الآونة الأخيرة -
ٌ
�صاحبه ،ذو طابع دعائي وا�سع النطاق عبر مواقع التوا�صل االجتماعي في ال�شبكة
وبعيدا عن م�ؤلفه،
العنكبوتية� ،سماه �صاحبه« :كيف تكون محققًا في �أ�سبوع!!»،
ً
وبعيدا عن مراده من التحقيق هل يريد به تخريج الحديث كما
المقدم له،
وعن
ً
ِّ
حتما كما يظهر من مقدمته� ،أو
هي عادة بع�ض الم�شايخ بم�صر  -وهو يريد ذلك ً
وبعيدا عن مثل هذه العناوين
التحقيق بمعنى تحقيق الن�صو�ص (المخطوطات)،
ً
البراقة على �أغلفة الكتب التي ت�شبه �إعالنات التلفاز المثيرة ،نقول لهم :اتقوا اهلل منذ
متى كان العلم ي�ؤخذ في �أ�سبوع؛ بل في �شهر ،بل في عام هذا عبث ،وجر�أة على
دين اهلل ،وعلى العلماء ،وب�سبب هذه الم�ؤلفات التي تدعو طلبة العلم �إلى العجلة؛
وجدنا الكثير من �أحداث الأ�سنان ينكرون على العلماء ،وعلى المحققين بدعوى
�أنه تح�صل العلم ،و�إذا فت�شت وراءه وجدته قر أ� �شذرات من هنا وهناك ،و�سمع
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درو�سا من هنا وهناك ،في �أيام معدودات� ،أو �أ�شهر معلومات ،و�إذ به ال يفقه �شي ًئا
ً
عن العلم �إال ق�شوره ،ويتجر�أ على هذا وذاك ،ويحقق الكتب تحقيقًا تجاريًا ويدعي
�أنه محقق!! وتجد �أحدهم حقق مئات الكتب وي�ضع عليها ا�سمه ك�أنه قر�أها حر ًفا
حر ًفا ،وكلمة كلمةً ،وما قر أ� منها �شيء �سوى �أنه و�ضع للكتاب مقدمة فح�سب،
نقول لهم :اتقوا اهلل ،ف�إن العلم دين ،وال تتعجلوا وال تغركم مثل هذه الدعاوى
الزائفة ف�إنما تحطم من ي�صدقها وتدفنه قبل �أن يموت ،ف�إنها دعاوى خاوية على
عرو�شها ،وهذا �سفيان الثوري يقول« :من تر�أ�س �سري ًعا� ،أ�ضر بكثير من العلم ،ومن
لم يتر�أ�س ،طلب وطلب حتى يبلغ»[[[ ن�س�أل اهلل التوفيق ونعوذ به من الخذالن.

[[[ أخرجه الدارمي يف سننه برقم.)573( :
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