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هريَّة
َّ

 النشرة  الش

 1438 رمضان 

 تنبيه: هذه نشرٌة شهرية وال تخضع لقواعد المجالت 

 ُتنشر هبا المقاالت التي كتبت بمجموعة المخطوطات اإلسالمية

acebook.com/almakhtutatF 

Twitter.com/almaktutat 

Telegram.me/almaktutat 

 إللكرتوين:للمراسلة عرب الربيد ا

almaktutat@gmail.com 

 

 

 

 مشرف المجموعة:

 عادل بن عبد الرحيم العوضي

 يق وتحرير:تنس

 ضياء الدين جعرير

إّن الحمد هلل نحمده ونستتتتت ينه ونستتتتتعوره  ون و  

من شرور أنوسنا وسّيئات أعمالنا  من يهده اهلل فال 

مضتتل له  ومن يضتتلل فال هاه، له  ونشتتهد أن ال 

ا  إله إال اهلل وحده ال شتتتريه له  ونشتتتهد أّن محّمد 

 عبده ورسوله.
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 فهرست العدد

 5 ه. جمال عّزون  يف مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك

 هاللتتة التتوتتن يف التتمتتختتطتتو  اإلستتتتتالمتتي

 

 59 ه. إياه خالد الّطّباع

حول ختتدمتتة  تتتتحي   عشتتتتر فواهتتد مهمتتة

 البخار،

ه. عبد الّسميع  إعداه

 األنيس

62 

وه بن عبد الشيخ محم خاهم تراث األسالف

 القاهر األرناؤو   رحمه اهلل

 ( م2017 – 1954/  هت1438 – 1373) 

 67 فهد بن تركي ال صيمي

 للمؤلف  ليةألالكشف عن المصاهر ا

 وأهواته

ه. عبد الّسميع  إعداه

 األنيس

73 

حافي أبي بكر  ند ال ية ع حديث عة ال نا الصتتتت

هتتت( يف إيراه أسماش شيوخه 458البيهقي )ت

 يف كتبه

 86 نّّحالمحموه ال

ا ُكتب تاريخنا ألجل تمجيد الملوك  هل حق 

والشتتيوو واختالا الحكايات والمبالعات  

وأن التاريخ يكتبه المنتصتتتر ال ألجل ر تتتد 

 الحقاهق؟

إبراهيم بن منصور 

 الهاشمي األمير

91 

 

 

امية الحافي أبي  يار الشتتتتة لدِّ كلمة محدث ا

ت( عن هواويِن 571القاسم ابِن عساكَر )ت ه

 نةِ الس  

 97 محموه النّّحال
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اعتنى بإخراجها: ضياش  قصيدة يف وهاع شهر رمضان

 الّدين ج رير

100 

 104  جديد إ دارات مشايخ المجموعة

 115  أخبار تراثية
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 المبارك رمضان شهر من

 عزون جمال د.

 

 الّرحيم الّرحمن اهلل بسم

الة ال المين  رّب  هلل الحمد  الم والصتتتتّ نا على والستتتتّ له وعلى محّمد نبّي  آ

 ب د: أّما أجم ين  و حبه

يخ هبا أتحونا مباركة ستتلستتلة مع عشتتنا المبارك رمضتتان شتتهر طوال  الشتتّ

لدكتور: الواضتتتتل  رمضهههه   شههه   من اليوم هذا مثل يف) ن:اب نو عّزون جمال ا

يخ فكان ( المب رك  ة الميمون ستتتتلستتتتلته من مقاال   يوم   كّل  يرستتتتل اهلل حوظه الشتتتتّ

ا اليوم   له لتاريخ تاريخها موافق فراغ قيوه أو عاتبسما  ليهاع يرةكث اأحيان   م ّلق 

 رمضتتان شتتهر من يوم آخر إلى م ها واستتتمرّ  المقام  يقتضتتيه مّما فاهدة أو بشتتر 

 ألنيسا الحكيم عبد الدكتور وقال وألف  وأرب مئة وثالثين ثمان عام من المبارك

لستتتتلة: هذه عن  ... جليال   جميال   عمال عزون .جماله أنجز رمضتتتتان ويف) الستتتتّ

ا اهلل جزىف اهتتتتتتت ( والثناش والشتتتكر التقدير يستتتتحق  ذهه على جماال الشتتتيخ خير 

 أن اهلل ألونس  الوواهد من بالمزيد هاهما إتحافنا على اهلل وأعانه المباركة  الّسلسلة

 هلل. والحمد حال أحسن يف ونحن عديدة أعواما المبارك الّشهر هذا علينا ي يد

 التحرير
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 المبارك رمضان شهر من األّول

 همشق ظاهر قاسيون بسو  هت1/9/625 االثنين

 

 

 

 

 حّران بمدينة هت1/9/649 الخميس

 

 

 

 

 األقصى بالمسجد هـ1/9/752 األحد
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 المبارك رمضان شهر من الثاني

 

 

 

 

 

 هه2/9/599الجمعة 

 

 

 

 

 

 هـ2/9/1037

 

 

 

 هـ2/9/597
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 رمضان المباركالثالث من شهر 

 

 

 

 

 

طبقة سماع للجزش الخامس من كتاب الّدعاش للحافي الّطرباين )مكتبة 

وقد سم ه جماعة من ال لماش منهم والد شيخ   (229 :رقم  حاجي سليم آغا

اإلسالم ابن تيمية )عبد الحليم( وعّمه )عبد ال زيز(  والشيخ المسموع عليه هو 

 .خليل الّدمشقي اإلمام الحافي أبو الحّجاج يوسف بن

هت بجامع 3/9/634رحمة اهلل عليهم أجم ين  وكان الّسماع بتاريخ الخميس 

 .حلب
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 من شهر رمضان المبارك الرابع

 

 

 

 

 

 

خاتمة أحد أجزاش من كتاب مجمل الّلعة البن فارس الّلعو،  كتبه عبد اهلل 

ى على هت  فيكون قد مض4/9/563بن محّمد بن هبة اهلل بن أبي عيسى بتاريخ 

هذا الّتاريخ أزيد من ثمانية قرون  والخّط نويس متقن ما زاهه شهر الّصيام إاّل قّوة 

وإتقانا  وهكذا هو شأن هذا الّشهر المبارك ال خمول فيه وال فتور بل هو اإلتقان 

 و الّلعو، النّحو، أبو محّمد واإلبداع والجدة والنّشا   و احب الخّط ه

ْهراباين المتوّفى عام اهلل بن محّمد ابن محمّ  عبد د بن هبة اهلل بن أبي عيسى الشة

هت  وهو من َشْهرابان قرية شرقي بعداه   كره جماعة منهم الّصود، يف الوايف 600

  والنّسخة محووظة (وهو ملي  الخطِّ  جّيد الّضبط)وقال:  17/288بالوفيات 

 ضمن الّسليمانية برتكيا. 6يف مكتبة مسي  باشا رقم: 
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 من شهر رمضان المبارك سالخام

 

 

 

 

 

 

 

 أحمد بن طبقة سماع يف آخر جزش فيه مجلسان أحدهما من أمالي أبي بكر

هت  وكان ابن خلف 487علي بن عبد اهلل بن عمر بن خلف الّشيراز، المتوىف عام 

من المدّققين للعاية حّتى قال الّصريويني: )كان ال يسام  يف فوات كلمة مّما يقرأ 

(  وكاتب الّطبقة وقارىش المجلس هو اإلمام ع يف المشكالت ويبالغعليه  ويراج

،  والّشيخ المسموع عليه هو الحافي فخر الّدين أبو  الحافي أبو الحّجاج المزِّ

الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المشهور بابن البخار، 

ّظاهر،  وكان و احب المشيخة المشهورة التي خّرجها له جمال الّدين ال

مجلس الّسماع بمنزل ابن البخار، بسو  جبل قاسيون ظاهر همشق  وكم شهد 

هذا الّسو  من مجالس حديثّية يف رمضان وغيره خّلدهتا مخطوطات الّضياهّية 

وغيرها من خزاهن الحّواظ والمحّدثين  وتاريخ هذا المجلس هو االثنين 

اهرّية بدمشق الّشام  اهنا اهلل والنسخة من محووظات المكتبة الظّ   هت5/9/689

 ت الى وساهر باله المسلميتن.
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 من شهر رمضان المبارك السادس

 

 

 

 

 

 اعيل بن إبراهيم الّدمشقي الحنويالمحّدث نجم الّدين أحمد بن إسم

 هت6/9/637الجم ة 

 

 

 

 

 

 د بن س د اهلل الواسطي الّشاف يمحّمد بن محمّ 

 ألقصىهت بالمسجد ا6/9/792الخميس  بتاريخ
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زين الّدين أبو القاسم عبد الّرحمن بن هارون الّث لبي الخميس 

 هت 6/9/630

 للكندريين الواضلين 101بجامع همشق نقال عن كتاب خطو  ال لماش رقم: 

 

 

 

 

 

 

 

أحمد بن حسن بن عبد الهاه، أخو ابن المربه بتاريخ الجم ة 

 16  ال لماش رقم: بالجامع األمو، بدمشق نقال عن كتاب خطو هت6/9/876

ت ريف العاه، بوضاهل »وأحمد هذا هو الذ، أّلف فيه أخوه ابن المربه كتابه:  

 .«أحمد ابن عبد الهاه،

 

 

 

 

 

 هت بالقدس الشريف بدار الحديث الّشرفّية6/9/668
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 من شهر رمضان المبارك السابع

 

 

 

 

 

 قيد بالغ على نسخة من جامع األ ول البن األثير 

 هت بمدينة المو ل7/9/598بتاريخ الجم ة  299 رقم مكتبة فيض اهلل

  اهنا اهلل من اآلفات

 

 

 

هت  7/9/960قيد إتمام مبلغ شراش الكتاب كتبه عبد اهلل المظّور، بتاريخ 

مشيخة يحيى بن فضل اهلل ال مر، تخريج ابن أيبه الحسامي مكتبة العاز، 

 هه رير بارك اهلل يف جهوتوضل هبا األستا  ضياش الّدين ج 1796خسرو به رقم: 

 

 

 

 

 طبقة سماع لجامع األ ول من نوس النّسخة بنوس الّتاريخ
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قيد فراغ يف سابع شهر رمضان بخّط شهاب الّدين أحمد بن محّمد بن 

  آخر الجزش الخامس من كتاب هت939ت  أحمد الّشويكي موتي الحنابلة بدمشق

 426/18ببيروت رقم ]األمريكية[  م ةالمحتاج البن الملّقن يف مكتبة الجا عمدة

 1/233نقال عن أعالم الزركلي 

 من شهر رمضان المبارك الثامن

 

 

 

 

 إجازة من محيي الّدين أبي الموّضل يحيى بن علي بن أبي طالب ال لو،

هت ضمن استدعاش 8/9/673بتاريخ  هت682الحسيني الموسو، الّدمشقي ت 

وهو من مواليد شهر رمضان   124رقم نويس بمجاميع المكتبة ال مرية مجموع 

 .هت625عام 
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 من شهر رمضان المبارك التاسع

 أبي الّدين ظهير اإلمام تخريج اإلسناه تساعية حديثا أرب ون فيه لجزش سماع طبقة

 بتاريخ القشير،  هوازن بن الكريم عبد بن الواحد عبد بن الّرحمن هبة األس د

 الوخرّية بالخانقاه و له   هت 751 عام رمضان شهر من يظهر فيما الّتاسع

 بعرب ندروَمة إلى نسبة الندرومي من ثبت مستواهة والّطبقة الّشريف  بالقدس

 الّطبقة وكاتب س وه  المله جام ة مكتبة إلى المنتقلة الّزركلي نسخة الجزاهر

 الّثبت من أخرى طباا يف كما الّشاف ي المقدسي إبراهيم بن محّمد بن أحمد هو

 أجم ين عليهم اهلل رحمة

 

 

 

 

 

 

 من شهر رمضان المبارك العاشر
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يف القراشات الّسبع  طبقة سماع آخر نسخة خطّية من القصيدة ال لوّيتة

 بن عثمان بن محّمد ال ذر، 
ّ
المروّيتة من نظم المقرىش نور الّدين أبي البقاش علي

و احب  هت801  ت البعداه، الّشاف ي نزيل القاهرة الم روف بابن القا 

 سراج القارئ المبتد، وتذكرة المقرئالكتاب المطبوع الذ، شر  به الّشاطبّية: 

  ويف هناية الّطبقة قيد تصحي  بخّطه  وكانت القراشة بتاريخ الّثالثاش المنتهي

ة مكتبهت أ، قبل وفاته بأربع سنين  وهذه النّسخة محووظة يف 10/9/797

  أكرمني بورقات منها األو 743رقم:  مجموعة خراجي أوغلو  - بور ة

الموضال ضياش الّدين ج رير بارك اهلل يف جهوهه  والقصيدة مطبوعة مع شرحها 

األمالي المرضية يف شر  القصيدة ال لوّية يف القراشات للمؤلِّف نوسه باسم: 

 النّاظم:الّسبع المروّيتة  ويف أّول القصيدة قال 

 هانيهْم وال َرْمَز ُمْشكاِلَ  حا ... وتيسيرَ جم ُت هبا ِحْرَز األماين مصرِّ 

 رحمة اهلل عليه.
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 من شهر رمضان المبارك الحادي عشر

 

 

 

 

 

 

انا وق - طبقة سماع للجزش الّثاين من كتاب مساوىش األخالا للخراهطي

 بن  - اهلل منها ورزقنا محاسنها
ّ
كتبها األهيب الّشاعر عالش الّدين أبو الحسن علي

 - هت11/9/657اهيم الكند، اإلسكندراين الّدمشقي ليلة االثنين المظّور بن إبر

و له بمنزل قاضي القضاة محيي الّدين بباب الربيد من همشق  - سنة 17وعمره 

ع المسند  حرسها اهلل ت الى  ويف آخر الّطبقة تصحي  الّسماع بخّط الّشيخ المسمِّ

 هت658لّدمشقي األهمي ت نجيب الّدين أبي إسحاا إبراهيم بن خليل بن عبد اهلل ا

 - قبل وفاته بنحو سّتة شهور وهو أخو الحافي المشهور يوسف بن خليل -

وهّلني على الّطبقة الّشيخ   3757ونسخة الكتاب محووظة يف المكتبة الّظاهرّية 

ْكر أّن 173المحّقق جاسم الكندر، يف كتاب خطو  ال لماش رقم:    جدير بالذِّ

ن الكند، له تذكرة أشاه هبا الحافي ابن حجر ال سقالين كاتب الّطبقة عالش الّدي

فقال يف هرره الكامنة: )جمع تذكرة  يف عّدة مجّلدات تقرب من الخمسين وقوها 

َمْيساطِيةتة وهي كثيرة الوواهد(.  بالس 
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 من شهر رمضان المبارك الثاني عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د بن عبد اهلل المقدسي طبقة سماع بخّط المحّدث المسند أبي بكر محمّ 

أحد المتيّمين بشيخ اإلسالم ابن  - هت789المشهور بابن المحّب الّصامت ت 

على نسخة من فواهد أبي الحسن ابن الّصلت وأبي أحمد الورضي  وكان  - تيمية

هو القارىش على شيخه الربزالي  ومّمن شهد مجلس الّسماع أخوه ألبيه أحمد 

الّضياهّية بسو  جبل قاسيون  بتاريخ األحد  بن عبد اهلل  و له بالمدرسة
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هت وعمره عشرون عاما  والنّسخة من مجاميع المكتبة ال مرية رقم: 12/9/732

 أرشدين إليها الّشيخ الواضل عّمار تمالت بارك اهلل يف علومه. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقة سماع بخّط عبد الّصمد بن أحمد بن محّمد بن محّمد بن بكران 

هناية الجزش الّثاين عشر من كتاب المستخرج على  حي  مسلم للحافي   يالّشاف

ع الحافي أبي الحّجاج يوسف بن خليل  أبي ن يم األ بهاين  على الّشيخ المسمِّ

هت  قبل وفاة الّشيخ بأقّل من سنة  وشهد 12/9/647الّدمشقي  بتاريخ األحد 
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 الّدين
ّ
أبو محّمد عبد الحميد بن  مجلس الّسماع جماعة منهم اإلمام ال الم تقي

 بن الحسن بن عبد المله الّدكالي الّشاف ي  وكان الّسماع
ّ
اا كما يف طب - علي

بدار الحافي ابن خليل بحلب الّشهباش  والنّسخة محووظة بدار  - أخرى مماثلة

أكرمني بطبقة الّسماع وورقة ال نوان الّشيخ محّمد  417الكتب المصرّيتة رقم: 

 يف علومه  ورحم جميع من  كر يف هذه الطِّباا  وقد  اروا منذ السريع بارك اهلل

 قرون تحت الطِّباا.

 من شهر رمضان المبارك الثالث عشر

 

 

 

 

شمس الّدين أبو عبد اهلل محّمد بن عبد القوّي بن بدران المقدسي الجّماعيلي 

هـ صاحب منظومة اآلداب المشهورة والتي 13/9/694يف  هـ699الحنبلي ت 

ها المرداوي والحّجاوي والّسّفاريني ضمن استدعاء يف مجاميع المكتبة شرح

 121رقم:  العمرّية
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هت رحمة اهلل 1420إهداش لل الّمة المحّدث محّمد نا ر الّدين األلباين ت 

هت  على الكتاب 13/9/1399عليه من  هره ه. رضا م طي ن سان بتاريخ 

تنّة والّديانة ومجانبة المخالوين ومباينة الجليل: الّشر  واإلبانة على أ ول الّس 

هت  مستواهة من كتاب: حصول 387أهل األهواش المارقين البن بّطة ال كرب، ت 

 415الّتهاين بالكتب المهداة إلى محّدث الّشام محّمد نا ر الّدين األلباين رقم: 

 لكاتبه الوقير.

 

 

 

 الّدين 
ّ
ي بن أبي بكر بن علقيد فراغ نسخ آخر كتاب كشف الّتنزيل لرضي

هت  احب الجوهرة النّّيرة  مصلى مدرسة 800محّمد الحّداه الّزبيد، الحنوي ت 

أتحوني بالّلوحة األو الوضيل ضياش الّدين ج رير وتاريخ النّسخ هو  11رقم: 

هت  أ، يف بداية النّهار والقوم  اهمون  يا َلَجَلِدِهْم 13/9/1037ضحى األرب اش 

 .رحمة اهلل عليهم
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 من شهر رمضان المبارك الرابع عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الّدين أبي الّطاهر إسماعيل بن عبد اهلل 
ّ
طبقة سماع نويسة بخط الحافي تقي

بن عبد المحسن األنصار، المصر، الّشاف ي المشهور بابن األنماطي ت 

كتب ال الي ): 22/173هت  وخّطه فيه أناقة ورشاقة قال الّذهبي يف الّسير 619

(  وتاريخ الّطبقة هو   وحّصل األ ولوالنّازل بخّطه األنيق الرشيق

هت  والكتاب المسموع هو جزش فيه فواهد منتقاة من رواية ابن 14/9/599

الّصلت وابن أبي مسلم عن شيوخهما  وهو من محووظات المكتبة الّظاهرّية 

ع هو النّحو، المشهور أبو اليم3755بدمشق رقم:  ن زيد بن   والّشيخ المسمِّ

هت  وخّطه بتصحي  الّسماع عن يمين الّطبقة  والقارىش 613الحسن الكند، ت 
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ومكان  هت 630هو الوقيه الكاتب أبو إسحاا إبراهيم بن أبي اليسر الّتنوخي ت 

 نويقال أيضا ظهير الّدي - الّسماع همشق الّشام بمنزل المله المحسن يمين الّدين

بن المجاهد الكبير  ال  الّدين األّيوبي  وقد هت  وهو ا634أحمد األّيوبي ت  -

  ال الم المجاهد المرابط  ال)اهتبلها ابن األنماطي فر ة  ليذّكر بوات  القدس: 

فالقوم  (؛س ...الّدنيا والّدين  سلطان اإلسالم والمسلمين  فات  بيت اهلل المقدّ 

ديث على الح كانوا يف ضيافة مله جليل ابن مله أجّل  مستمت ين بسماع جزش يف

ْكر أّن فت  بيت المقدس كان على يد  شيخ النّحاة   اهمين محتسبين  جدير بالذِّ

هت يف م ركة حّطين قبل مجلس الّسماع هذا بسّتة عشر 583 ال  الّدين عام 

عاما  وأ داؤها ما زالت تدور يف األ هان  فرحمة اهلل على الواتحين 

 زين الّراغبين.المجاهدين  والمجيزين الّصابرين  والمجا

 من شهر رمضان المبارك الخامس عشر

 

 

 

 

 

 

طبقة سماع آخر نسخة من كتاب فضل شهر رمضان للحافي ابن شاهين  

وكم هو جميل أن يقصد أعالم  اهمون قراشة كتاب يف فضل شهر الّصيام  

  وكان تاريخ مجلس الّسماع 3757النّسخة محووظة يف المكتبة الّظاهرّية رقم: 
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هت  و له بالكالسة من جامع 616حد منتصف شهر رمضان من عام األ يوم

همشق  وكاتب الّطبقة شريف عراقي من أهل البصرة هو محّمد بن الحسين بن 

أبي شجاع البصر، الحسني  والّشيخ المسموع عليه هو مسند الّشام اإلمام 

 الحافي شمس الّدين أبو القاسم الحسين بن هبة اهلل بن محووظ بن َ ْصَرى

هت أخو الحافي أبي المواهب ابن َ ْصَرى  وقد 626ت  الّرب ي الّتعلبي الّدمشقي

كما يف  - ( قاله ابن سالّملّتسميع إاّل بَ تَرض من الّدنياشّ  با) :كان يف أبي القاسم

ول ّله كان محتاجا  وقد جاه عليهم بتسميع جزش ابن  - 13/810تاريخ اإلسالم 

و المكثر شاهين يف شهر الكرم وال إخال ه طلب شيئا  والقارىش هو الحافي المؤرِّ

سراج الّدين أبو محّمد عبد الّرحمن بن عمر بن بركات بن ُشحاَنتة الحّراين 

هت  وقد عمل لحّران تاريخا يف أرب ين جلدا كما قال 643الحنبلي المتوّفى عام 

ّرواية    ومات رحمه اهلل قبل بلوغ أوان ال1/334ابن المستويف يف تاريخ إربل 

كما يف  - وعّوضه اهلل بابنة حافظة ابتليت ب مى البصر ال البصيرة قال ابن حمدان

كانت له بنت عمياش تحوي كثيرا  إِ ا ) :- البن رجب 3/523 يل الطبقات 

سئلت عن باب من ال لم من الكتب الّستّتتة  كرت أكثره  وكانت يف  له 

ويف األّمة سواهّن  - ن المبصراتأعجوبة(  فيا لل جب من ب ض بنات هذا الّزما

الّلوايت إ ا سئلن عن باب من الونون الّسّيئة الّرّثتة  كرن أكثره  - َخيِّراٌت كثيراٌت 

وكّن يف  له أعجوبة  فشّتان بين األعجوبتين  وينظر عن هذه الّطبقة كتاب 

 . 209خطو  ال لماش للكندريين رقم: 
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المقرىش ابن الجزر، طيبة النّشر يف خاتمة نسخة من منظومة اإلمام 

القراشات ال شر كتبها الّشيخ المقرىش أحمد بن علي بن عمر بن أحمد بن أبي بكر 

هت يف المسجد الحرام قبالة الحجر 863بن سالم الكالعي الحمير، اليمني ت 

هت  كتبها لل الّمة زين الّدين أبي النّ يم 15/9/823األسوه  ب  الّثالثاش 

هت  وهي من محووظات 852محّمد بن يوسف ال قبي المصر، ت رضوان بن 

 ( هذه الّلوحة الّدكتور الواضل عمرو )َفْسَبتَه المكتبة األزهرّية بالقاهرة  وقد 

 .عبد ال ظيم الّديب نقال عن الّدكتور عبد اهلل المنيف بارك اهلل يف جهوههما

 

 

 

 

األنس الجليل يف  هت  احب928 عبد الّرحمن بن محّمد ال ليمي الحنبلي ت

 هت15/9/905تاريخ القدس والخليل بتاريخ الثالثاش 
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 هت15/9/1007قيد فراغ نسخ قبيل ال صر 

 وقد بقي على وقت اإلفطار سوي ات

 من شهر رمضان المبارك السادس عشر

 

 

 

 

 

 

طبقة سماع كتبها شمس الّدين أبو عبد اهلل محّمد بن أبي الوت  بن أبي 

هت( وهو  احب كتاب 709 - 645الب لبّكي الحنبلي ) الوضل بن بركات

يف  - هت16/9/667المطلع على أبواب المقنع  و له بمنزله بتاريخ األحد 

والمسموع هو جزش فيه المجالس الخمسة الّسلماسّية  - هت وهو سهو607األ ل 

لوي  المكتبة الّظاهرّية بدمشق رقم:    والّشيخ 1178للحافي أبي طاهر السِّ

ع هو المحّدث ال الم شمس الّدين أبو عبد اهلل محّمد بن عّمار بن هامل المس مِّ



  -27- 

 

هت  وكان ابن هامل شيخ الحديث 671الحّراين الحنبلي المتوّفى يف ثامن رمضان 

بالمدرسة ال المّيتة بدمشق  وقد وقف أجزاشه بدار الحديث الّضياهّية بسو  جبل 

 دريين الواضلينللكن 243قاسيون  وانظر خطو  ال لماش رقم: 

 

 

 

 

 

هنا أيضا محّمد بن أبي الوت  بن أبي الوضل الب لي بحلقة الحنابلة من جامع 

  من كتاب أعالم 3524هت  شسرتبتي رقم: 16/9/669همشق بتاريخ الّثالثاش 

 6/326الّزركلي 

 

 

  

 

 

 

 اهيم بن أحمد بن محّمد بن خلف بننجم الّدين أبو ال ّباس أحمد بن إبر

 هت 6/9/678 هت  بتاريخ710بالل ابن عيسى المقدسي الحنبلي ت راج  بن 

 114بالجامع المظّور، ظاهر همشق المكتبة ال مرية مجموع رقم: 
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 هت 16/9/594سماع بتاريخ الخميس  طبقة

 106المكتبة ال مرية مجموع رقم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هت16/9/878محّمد بن خليل بن إبراهيم الّصالحي الحنوي بتاريخ الخميس 

 آخر مشيخة ابن شا ان الّصعرى ضمن مجموع أّوله:

 الّتراجم الجليلة الجلّية للّسبكي الوالد
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 من شهر رمضان المبارك السابع عشر

 

 

 

 طبقة بخّط فخر الّدين عبد الّرحمن بن محّمد بن عبد الّرحمن الب لبك
ِّ
 ت ي

 جامع همشق هت ب17/9/705هت  بتاريخ الّسبت 732

 3764الوّهاب الكالبي الّظاهرّية رقم:  ديث عبدجزش فيه من ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقة سماع بخّط الكاتب المنشىش أبي س د الحسن بن محّمد بن الحسن 

كما قال الحافي الّذهبي يف تاريخ  - هت  وكان608بن حمدون البعداه، ت 
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(  وتاريخ الّسماع هو )فاضال بارعا  معرى بجمع الكتب: - 13/189اإلسالم 

هت  و له بقراشة المقرىش النّاسخ عويف الّدين أبي 17/9/587م الجم ة يو

محّمد وأبي الوضل عبد ال زيز بن هلف بن أبي طالب بن هلف بن أبي القاسم 

هت   وة المنافق للوريابي  ال مرّية 637البعداه، خازن المكتبة المستنصرّيتة ت 

 17مجموع رقم: 

 من شهر رمضان المبارك الثامن عشر

 

 

 

 

 

 

طبقة سماع بخّط الحافي المقرىش والّزاهد الكبير عماه الّدين أبي إسحاا 

إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي الّصالحي الحنبلي 

 سنة ت وهو  31ت وعمره يف هذا الّسماع  هت614ت 
ّ
أخو الحافي عبد العني

ّرحمن بن عيسى البزور، وخّطه ملي  منّور  قال أبو الورج عبد ال المقدسي 

لخّط الملي  المشرا بنور له ا) :-13/399الواعي تت كما يف تاريخ اإلسالم 

  1210(  والكتاب المسموع هو سنن أبي هاوه  نسخة مكتبة برلين رقم: الّتقوى

والّشيخ المسموع عليه هو جمال اإلسالم أبو المظّور أحمد بن أحمد بن محّمد 

 بن َحْمِد، البع
ّ
هت  والّسماع كان قبل موت أبي المظّور هذا 576داه، ت بن علي
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بأقّل من حولين  والقارىش هو اإلمام ابن قدامة المقدسي  احب المعني ت 

هت  18/9/574سنة ت وتاريخ المجلس هو يوم الّثالثاش  33هت ت وعمره 620

والجميع  اهمون محتسبون  والمكان هو مسجد شيخهم أبي المظّور ابن 

شهد المجلس آخرون منهم الوقيه الحنبلي المناظر سيف الّدين أبو َحْمِد،  و

هت  وهو الذ، قال فيه 586القاسم عبد اهلل بن عمر بن أبي بكر المقدسي ت 

ما اعرتض الّسيف على مستدّل إاّل ) :- 12/816الّضياش ت كما يف تاريخ اإلسالم 

ش الّدين أبو محّمد   وشهده أيضا  احب كتاب ال ّدة شر  ال مدة هبا(ثلم هليله

هت 624عبد الّرحمن بن إبراهيم بن أحمد ابن عبد الّرحمن المقدسي الحنبلي ت 

ا ضّم البهاش الّشار  والموّفق  احب الكتاب  19ت وعمره  سنة ت فالمجلس إ  

 المشرو  رحمة اهلل عليهم أجم ين .

 

 

 

 

 

 خط أبي المظّور ابن َحْمِد،
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بد اهلل بن عشعيب ألبي مدين قائق يف المواعظ والرّ وض الفائق الرّ خاتمة كتاب 

 بن نجم الّدين الحموي 811ت  فيشي  ر  الح  
ّ
هـ، فرغ من كتابته محّمد بن علي

هـ، ويبدو أّن ذلك يف المساء وقد 18/9/882الّشهير بابن الّشريفة، ليلة األربعاء 

ألستاذ أفطر الجميع، عرض الّلوحة يف مجموعة المخطوطات المدير المبارك ا

عادل بن عبد الّرحيم العوضي بارك اهلل يف جهوده، وهذا الكتاب فيه جمل وعظّية 

مؤّثرة لوال ما كّدرها من أحاديث موضوعة، وحكايات صوفّية، ومؤّلفه 

ـ قال عنه الحا ـ رحمه اهلل وغفر له  ي ـفيش  ر  : 2/409فظ ابن حجر يف إنباء الغمر الح 

 .(المجذوبين! القاهرة منأحد من كان يعتقد يف )

 

 

 

 

 

 

خاتمة مختصر مناقب عمر بن الخّطاب رضي اهلل عنه البن الجوزي اختصار 

 داود المتطّبب تكّرم بالّلوحة د. عبد الحكيم األنيس بارك اهلل يف جهوده
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طبقة سماع بخّط أبي بكر محّمد بن مس وه بن إبراهيم ... و له يوم 

سة المو ل  والّشيخ المسموع عليه هو المؤّرو هت  بمحرو18/9/614الّثالثاش 

 بن محّمد بن 
ّ
 المشهور  احب أسد العابة والكامل وغيرهما أبو الحسن علي

هت  و ّح  الّسماع بخّطه  لوحة سماع 630عبد الكريم ابن األثير المو لي ت 

واضل ( الّشيخ ال)فسبكهاعلى كتاب ال لم ألبي خيثمة زهير بن حرب البعداه، 

 ه.  ونوع ب لومبوشامة بارك اهلل يف جهوهه ه. رضا

 من شهر رمضان المبارك التاسع عشر

 

 

 

 

 

طبقة سماع ُمشاَهَدٌة منقولٌة عن خطِّ الحافي المويد محّدث بخارى  اهن 
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الّدين أبي رشيد محّمد بن أبي بكر محّمد بن أبي القاسم عبد اهلل بن محّمد العزال 

ن أبو رشيد قد كتب الّطبقة يوم الجم ة ب د هت(  وكا631ت  569األ بهاين )

سنة ت وقد  كر الّذهبي يف تاريخ  23هت ت وعمره حينئذ 19/9/592الّصالة بتاريخ 

عني بالحديث  وكتب وحّصل األ ول  وكان محموه )أّنه  14/55اإلسالم 

الّصحبة  حسن الّطريقة متدّينا ... وجمع شيئا كثيرا من الكتب ... وسكن بخارى 

  ومن (إلى أن هخلها ال دّو واستباحوها  فأحرقت كتبه  وراحت أمواله ... مّدة

 آثاره: كتاب الجمع المبارك والنّوع المشارك  أفرهه ت فيما يظهر من النّقول عنه

ا َمْن أهرك حياته ت وهو يف عداه ما فقد من تراثه  ينظر عن أبي رشيد  لمن أجاز عامًّ

  وتوضي  14/55  وتاريخ اإلسالم 6/514 العزال: تلخيص مجمع اآلهاب

  هذا والمسموع يف هذه الّطبقة جزش فيه ِ ْكتُر أبي القاسم سليمان 8/237المشتبه 

بن أحمد بن أّيوب الّطرباين تأليف الحافي أبي زكرّيا يحيى بن عبد الوّهاب ابن 

  توّضل بالّلوحة 2431هت  مكتبة أس د أفند، رقم: 511منده األ بهاين ت 

ع هو الم ّمر المسند أبو ج ور األستا   شبيب ال طّية بارك اهلل يف جهوهه  والمسمِّ

محّمد بن أحمد بن نصر الّصيدالين األ بهاين الم روف بسلوة أحد من انتهى إليه 

هت  والقارىش حينئذ هو الحافي المشهور أبو 603علّو اإلسناه يف الّدنيا توّفي عام 

هت  وشهد مجلس الّسماع آخرون 648الحّجاج يوسف بن خليل الّدمشقي ت 

أحدهم من هيار األندلس هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل األندلسي  وندين 

بالوضل لمن نقل بخطِّه لمن ب ده هذه الّطبقة كما شاهدها وهو عّم شيخ اإلسالم 

ث عّز الّدين أبو محّمد عبد ال زيز بن عبد الّسالم بن   ابن تيمّيتة: الوقيه المحدِّ

اهلل بن أبي القاسم بن تيمّيتة الحّراين  قال عنه ابن الووطي يف مجمع اآلهاب عبد 
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ين ): 1/233 من بيت ال لم والوقه والحديث والّتوسير واألهب  وكان عّز الدِّ

فصي  الّلسان  جميل األخالا  قد سمع األحاهيث النّبوّيتة  واشتعل بالوضاهل 

 (.ةاألهبّيت

 خط أبي رشيد األ بهاين

 236كما يف كتاب م جم الّسماعات الّدمشقّية ت مجّلد الخطو  ص  3246هرّية رقم: الّظا

 

 

 

 

 

 

ين الّسندو، يوم األحد   هت19/9/1123منصور بن شمس الدِّ

  4707من األشموين شسرتبيتي رقم: خاتمة كتاب  يل الّلباب ل بد الّرح

 تكّرم هبا األستا  عاهل ال وضي بارك اهلل يف جهوهه
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نجم الّدين أبو إسحاا إبراهيم بن محموه بن عامر بن يحيى ال قرباين المقدسي 

هت  استدعاش إجازة يف المكتبة الّظاهرّية 19/9/694بتاريخ  هت 703الّشاهد ت 

 تهكان ي جبني كثرة  ال)فقال:  1/158 كره الحافي الّذهبي يف م جم شيوخه 

ٌف... سم نا منه ج  (.زش ابن عرفةوسمته لكنّه شاهٌد ُمَض ة

 

 

 

 

 من شهر رمضان المبارك العشرين

 

 

 

 

 

 

إجازة من الّشيخ اإلمام الم ّمر ال دل الوقيه كمال الّدين أبي الخير تّمام 

هت( لجماعة 694ت  614بن محّمد بن إسماعيل بن ضيوي الّدمشقي الحنوي )

تبة من مجاميع المك 121ورهت أسماؤهم يف استدعاش محووظ يف المجموع رقم: 

ال مرّية بظاهرّية همشق  ت ّذر على كمال الّدين لمرض به أن يكتب اإلجازة بخّطه 

ان  له (  وكفاه اهللوكتب عنه بإ نه لمرض به عا)فأ ن لعيره أن يكتب نيابة  عنه 
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هت  وأضاف أحدهم يف الحاشية أّن الّشيخ توّفي ظهر يوم 20/9/694بتاريخ 

هذه اإلجازة بشهر ونصف ت و ّلي بدمشق ت أ، ب د  هت5/11/694الخميس 

عليه ب د  الة المعرب  وهفن بباب الّصعير. قلُت: وهو من شيوو الحافظين 

وتصّحف يف المطبوع ت  1/197الّذهبي والربزالي  كره األّول يف م جم شيوخه 

 جمة (  والّصواب بضاه م) يوي( إلى )ضيوييف سياا إسناه ت اسم جّده الّثاين 

 2/406البن حجر  و كره الّثاين يف المقتِوتي  3/841نتبه كما يف تبصير الم

وحّده وفاته يوم الخميس الّثالث من  ، الق دة خالف ما  كره  احب تله 

 كان حسن الّسيرة  متلطِّوا)الحاشية من كون اليوم هو الخامس  ثّم قال الربزالي: 

حنوي ت   وهو كان نقيبا للقاضي حسام الّدين الحسن بن أحمد ال(بالنّاس

ين ابن 699 هت. هذا وقد عّلق محّقق المقتِوتي الواضل يف خاتمة ترجمة كمال الدِّ

( رغم أّنه يف حاشية تاريخ اإلسالم !لم أجد البن ضيوي ترجمة)ضيوي قاهال: 

أحال على المقتِوتي وم جم شيوو الّذهبي   215هت  ص 694بتحقيقه ت وفيات 

 فسبحان من ال يسهو.

 

 

 

نوس المجموع بخّط الوقيه ال دل الّصال  موّفق الّدين أبي عبد  إجازة أخرى يف

اهلل محّمد بن يوسف بن إسماعيل بن إبراهيم بن طلحة المقدسي ثّم الّدمشقي 

هت  وهو من شيوو الحافي 20/9/694بتاريخ  هت 699الحنبلي الّشاهد ت 

 15/940  ويف تاريخ اإلسالم 2/304الّذهبي  كره يف كتابه م جم الّشيوو 
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ه متوّهه إلى النّاسرجل جّيد )وقال:   . 3/77(  وانظر عنه المقتِوي خيِّر متنسِّ

 

 من شهر رمضان المبارك الحادي والعشرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيُد إتمام قراشة  آِختَر نسخة  من كتاب مشارا األنوار النّبوّيتة من  حا  

ين الحسن بن محمّ  ِّ الدِّ
د بن الحسن الّصعاين ت األخبار المصطووّيتة لرضي

توّضل هبا األستا  عبد الّرحيم  1158هت  مكتبة الوات  بإستانبول رقم: 650
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الم أتّم قراشته على شيخ اإلس)يوسوان بارك اهلل يف جهوهه  ونّص القيد كما يلي: 

ا وقت الّضحوة  خواجه عبد األّول الّسمرقند، حين إيابه من بيت اهلل ت الى حاجًّ

ين بن حسام الّدين  من يوم الخميس   الدِّ
الحاه، وعشرين من شهر رمضان:  وي

القرشي! سنة أرب ة عشر وثمان مئة(  وعلى هذا فبين فراغ الّسمرقند، من أهاش 

هت 21/9/814هت وو وله إلى بلده بتاريخ 13/12/813فريضة الحّج بتاريخ 

أجلدهم  ما قرابة تس ة أشهر ونصف قضاها المذكور مرتحال  رحمة اهلل عليهم

 !وما أ ربهم

 

 

 

 

ين أبي الَحْمد آقوش بن عبد اهلل الُكتْرجي االفتخار،  إجازة بخّط حسام الدِّ

من مجاميع  121هت ضمن استدعاش محووظ يف المجموع رقم: 699الّشبلي ت 

ين جماعٌة منهم 21/9/694ال مرّيتة بظاهرّية همشق  بتاريخ  هت   كر حساَم الدِّ

رجل جّيد متمّيز مشكور  )فقال:  15/900ريخ اإلسالم الحافي الّذهبي يف تا

ظر عنه (  وانوبالخطو  المنسوبة وتحصيلهاحسن الخّط  له اعتناش بالوضيلة 

للّشيخ المدّقق جاسم  150ت  1/146م جم شيوو ابن نويس المو لي الحنبلي 

 الكندر، بارك اهلل فيه.
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 من شهر رمضان المبارك الثاني والعشرين

 

 

 

 

 بن  قيد
ّ
و المدينة النّبوّية نور الّدين أبي الحسن علي بالغ قراشة  بخّط مؤرِّ

هت 22/9/897هت  بتاريخ 911عبد اهلل بن أحمد الحسني المصر، الّشاف ي ت 

و له هناية كتابه جواهر ال قدين يف فضل الّشرفين  الّلوحة مست ارة من أعالم 

 رحمة اهلل على الجميع. 4/307الّزركلي 

 

 

 

 

 

 

قيد مطال ة  آخر نسخة من فصول مستخرجة من كتاب الّتتذكرة لإلمام 

الحافي قوام الّستنّة أبي القاسم إسماعيل بن محّمد بن الوضل األ بهاين ت 

هت  كتبه بسطام ابن أبي رشد بن حبشي بن نجم  يوم الّثالثاش 535

 أتاحه األستا  847هت  ضمن مجموع يف مكتبة حكيم أوغلو رقم: 22/9/714

 أبو الورج المنصور، يف مجموعة المخطوطات بارك اهلل يف جهوهه. 

 



  -41- 

 

 

 

 

 

 

 

 إجازة بخّط الّشيخ ال الم المسند فخر الّدين أبي الوضل إسماعيل بن 

نصر اهلل ابن أحمد بن محّمد بن الحسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل بن الحسين بن 

يف المجموع رقم:  ضمن استدعاش محووظ  هت711عساكر الّدمشقي الّشاف ي ت 

هت  22/9/694من مجاميع المكتبة ال مرّية بظاهرّية همشق  و له بتاريخ  121

ين جماعٌة كثيرة منهم الّذهبي يف الم جم المختّص رقم:  فقال:  88 كر فخَر الدِّ

واية  وحّصل ب ض مسموعاته  وكان يذاكر بأشياش من الّتاريخ  ) كان له اعتناٌش بالرِّ

لنا عن ابن الّلتِّي  وله  ويطالع كثيرا  خّلف أجزاش وجذا ات  روىوي لِّق فواهد  

(  خّرج له هذه المشيخة الحافي الربزالي يف جزشين كما يف  يل سير أعالم مشيخة

 .290 يل تاريخ اإلسالم ت رقم:  :النّبالش ت المطبوع خطأ  باسم
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 من شهر رمضان المبارك الثالث والعشرين

 

 

 

 

و شمس الّدين أبي عبد اهلل محّمد طبقة سماع بخّط  اإلمام الحافي المؤرِّ

هت(  بتاريخ 748ت  673بن أحمد بن عثمان الّذهبي الّدمشقي الّشاف ي )

عاما  وهو الذ، توّلى القراشة  والّشيخ  28هت وقد جاوز حينئذ 23/9/701

 بن أبي ب
ّ
 الحسن بن علي

ٍّ
ث المسند بدر الّدين أبو علي ع هو المحدِّ ر بن كالمسمِّ

هت(  قبل وفاته 702ت  629يونس بن يوسف الّدمشقي القالنسي ابن الخالّل )

عاما  ومكان الّسماع الحاهط  72بنحو سّتة أشهر وعمره يف هذا الّسماع أزيد من 

الّشمالي بجامع همشق  والمسموع هو جزش فيه رسالة الحسن البصر، للّرماه،  

للكندريين الواضلين   200اش رقم:   وانظر كتاب خطو  ال لم3775الّظاهرّية 

و الربزالي يف المقتِوتي   3/206وقد  كر ابَن الخالّل جماعٌة منهم الحافي المؤرِّ

كان  الحا وقورا حسن الهيئة  له عقل وافر وفهم جّيد وهيانة وأمانة  ) فقال:

وحرص على اإلفاهة والّتحديث  قال لي: إّنه ما قصده أحٌد ليسمع عليه إال وقّدم 

يار المصرّية والباله الحلبّيتة   الّتسميع على شعله ومصلحته. سافرُت م ه إلى الدِّ

وكنُت أسمع منه يف الباله والقرى والمنازل(  فيا ألخالا الّشيخ الكريمة  ويا 

 لهّمة الربزالي ال ظيمة. وشهد مجلَس الّسماع من المشاهير: أمين الّدين أبو 

ن )عبد اهلل محّمد بن إبراهيم بن مح ت  684ّمد الواين الّدمشقي الحنوي المؤ ِّ
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عاما  وهو  احب  اك الّثبت الحافل وال  17وعمره وقت الّسماع نحو  هت(735

يزال ت حسب علمي ت مخطوطا  وما أجدره بالّتحقيق والنّشر  وقد خّرج الواين 

يخه الشيخ اإلسالم ابن تيمّيتة ت وكان يجّل أبا ال ّباس للعاية ت جزشا عن كبار مش

 الّدين 
ّ
البن  38ينظر الّرّه الوافر ص  الذ، سمع منهم  وحّدث به الّشيخ تقي

ين الّدمشقي  وجزش الواين هذا مطبوع متداول.  نا ر الدِّ

 

 

 

 

طبقة سماع بخّط الحافي المشهور  احب األحاهيث المختارة وغيرها 

الّدمشقي  أحمد المقدسيضياش الّدين أبي عبد اهلل محّمد بن عبد الواحد بن 

هت  23/9/597هت (  وكان هو القارىش  و له يوم االثنين 643ت  569الحنبلي )

ع هو أبو بكر محّمتد بن أبي   عاما 28وعمره وقت الّسماع   والّشيخ المسمِّ

ي النّهرواين األزجي الحّذاش النّّ ال ت  عبتد اهلل الحسين بن أبي الوت  طاهر بن مكِّ

  والّضياش 706  رقم: 1/445نذر، يف الّتتكملة هت   كره جماعة منهم الم599

سمع منه ببعداه  وروى عنه يف المختارة مرارا  وهذا المجلس هو يف بعداه أّيام 

ارتحال الّضياش وعده من المقاهسة إليها  وقد شهده جماعة منهم ابنا الحافي عبد 

 31ماع هت وعمره وقت الّس 613العني المقدسي عّز الّدين أبو الوت  محّمد ت 

وكان غزير كان أحسن النّاس قراشة  وأسرعهم  )عاما  قال الّضياش المقدسي: 

هت  وعمره وقت 643(  وأخوه أبو سليمان عبد الّرحمن ت الّدم ة عند القراشة
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عاما  وقد نبغ ب د  له يف ال لم  ومن جملة شيوخه ابن قدامة  14المجلس نحو 

ان ّشيخ الموّفق حّتى برع يف الوقه  وكتوّقه على ال) احب المعني قال ابن رجب: 

يؤّم م ه يف جامع بني أمّيتة بمحراب الحنابلة  وأفتى وهّرس الوقه(  ينظر  يل 

   رحمة اهلل عليهم أجم ين. 503  3/190طبقات الحنابلة 

 

 

 

 

 

 بن محّمد البالسي 
ّ
إجازة بخّط نجم الّدين أبي محّمد عبد اهلل بن علي

هت  ضمن استدعاش بالمكتبة ال مرية 23/9/694ريخ هت  بتا705الّدمشقي ت 

 بظاهرّية همشق. 121المجموع رقم: 

 من شهر رمضان المبارك الرابع والعشرين

 

 

 

 

 

 

 



  -45- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث القاضي تاج الّدين أبي القاسم   طبقة سماع بخّط اإلمام المحدِّ

 650)عبد العّوار بن محّمد بن عبد الكايف بن عوض الّس د، المصر، الّشاف ي 

ع 24/9/673هت( وهو القارىش  و له يوم األحد 732ت  هت بمنزل الّشيخ المسمِّ

ين وقت الّسماع أزيد من   23بالمدرسة الّصالحّيتة من القاهرة  وعمر تاج الدِّ

و أبو الوداش فقال يف  ين جماعة منهم المله المؤّيد المؤرِّ عاما   كر تاَج الدِّ

مل م جمه يف ثالث مجّلدات  وأجاز له ع): 4/104المختصر يف أخبار البشر 

ابن عبد الّداهم  وروى الكثير  وخّرج أرب ين تساعيات  وأرب ين مسلسالت  

وكان حسن الخّط والّضبط متقنا  ولي مشيخة الحديث بالّصاحبّيتة وأفتى  و كر 

أّنته كتب بخطِّه أزيد من خمس مئة مجّلد(  وأعظم هبا من هّمة أن يكتب هذا ال ده 

حا  الك بير بخّط حسن متقن  والكتاب المسموع هو الوواهد المنتخبة الصِّ

والعراهب تخريج اإلمام الخطيب البعداه، ألبي القاسم يوسف بن محّمد 

(  وهي مطبوعة متداولة  والّشيخ )المهروانياتالمهرواين  وتسّمى هذه الوواهد 

ين اهلل  أبو بكر وأبو عبد المسموع عليه هو الوقيه اإلمام ال الم القاضي شمس الدِّ
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هت( 676ت  603محّمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الّصالحي الحنبلي )

وهو  احب  اك الجزش المطبوع يف مسألة و ول ثواب القراشة للمّيت  ووالده 

 المقدسي  وتسميع شمس الّدين كان  هو ال ماه الّزاهد
ّ
أخو الحافي عبد العني

سنوات  وشهد المجلَس جماعٌة منهم أخو كاتب الّطبقة  قبل وفاته بأقّل من ثالث

هت   كره الحافي 733مجُد الّدين عبد الحّق بن محّمد بن عبد الكايف الّس د، ت 

ونقل عن البدر النّابلسي ما يشير إلى مشكلة  3/105ابن حجر يف الّدرر الكامنة 

  (ما مهاجرةوبينهكان يسكن يف جوار أخيه عبد العّوار )وق ت بين األخوين: 

ويبدو أّن اجتماعهما يف هذا المجلس ت وهما شاّبان  اهمان يف ال شرينّيات ت كان 

 قبل هذه المهاجرة  رحمة اهلل عليهما. 
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 ورة لمدخل المدرسة الّصالحّيتة التي حصل فيها سماع المهروانّيتات  وهي 

أّيوب أحد سالطين الّدولة من جملة ما بناه بالقاهرة المله الّصال  نجم الّدين 

 هت647األّيوبّية ت 

 

 

 

 

 

  وأفاه األستا  المدقِّق 121هت ال مرية رقم: 24/9/694إجازتان بتاريخ 

جاسم الكندر، أّن المجيز األّول هو أحمد بن أبي الوضل محّمد بن الحسن بن 

منها:  هت(  وهو مرتجم يف مصاهر عديدة713ت  625محووظ بن  صرى الّتعلبي )

للربزالي  والمشيخة الّشامية لربهان الدين الج رب،  تخريج  4/117المقتِوتي 

. والمجيز الّثاين هو 1/89(  وم جم شيوو الّذهبي 19)  50الربزالي أيضا ص 

هت(  وترجمته يف مصاهر 714ت  634إبراهيم بن عبد الّرحمن بن أحمد الّشيراز، )

اهت ما أفاهه ت  1/139لذهبي   وم جم شيوو ا4/142عديدة منها: المقتِوتي 

 األستا  بارك اهلل يف علومه. متوّضال ت
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طبقة سماع آخر الجزش الّثالث من كتاب شرف أ حاب الحديث للخطيب 

ث تاج الّدين أبو محّمد عبد الجليل بن عبد الجّبار بن   البعداه،  كتبها المحدِّ

و له يف يوم األحد   هت643عبد الواسع بن عبد الجليل األهبر، الّشاف ي ت 

هت بجامع همشق بالكالسة  وكان له خّط متمّيز قال الحافي الّذهبي 24/9/601

 .)وخّطه طريقة مشهورة( :14/448يف تاريخ اإلسالم 

 من شهر رمضان المبارك الخامس والعشرين
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خاتمتتتة نستتتخة متتتن هيتتتوان الّشتتتاعر 

الحنبلتتي الّضتترير جمتتال التتّدين أبتتي 

زكرّيتتا يحيتتى بتتن يوستتف األنصتتار، 

ت )الّصر تتتتتتر، ثتتتتتتم البعتتتتتتداه، 

هتتت  بختتّط محمتتوه بتتن علتتّي بتتن 656

م تتتتتتوا بتتتتتن األشتتتتتقر البعتتتتتداه،  

 هتتتتت 25/9/710بتتتتتاريخ االثنتتتتين 

  3865مكتبتتتتتة شستتتتترتبتي رقتتتتتم: 

الّلوحتتتة األستتتتا  عتتتاهل بتتتن توّضتتل ب

عبتتتد التتتّرحيم ال وضتتتي بتتتارك اهلل يف 

 ه.جهوه

 بن مس وه بن 
ّ
طبقة سماع بخّط المحّدث الجليل نور الّدين أبي الحسن علي

بتاريخ الجم ة   هت(704ت  634ويس بن عبد اهلل المو لي الحنبلي نزيل همشق )ن

عاما  و له على جزش فيه األحاهيث  32هت  وعمره وقت الّسماع 25/9/666

من مجاميع ال مرّيتة  قال الحافي الّذهبي يف  20الماهة الّشريحّيتة المجموع رقم: 

كان   وحّصل أ وال كثيرة   قرأ ما ال يو ف كثرة  ): 4/1500تذكرة الحّواظ 

(  فيا له من عشق للكتب وإيثار القتناهها مع  رب على الجوع  يجوع ويبتاعها

وكتب الّتاريخ والّتراجم حافلة هبذه النّما ج الّراه ة رحمة اهلل عليهم أجم ين  

وألخينا الوضيل والمدّقق النّبيل الّشيخ جاسم الكندر، ت حوظه اهلل ورعاه ت سور 

 عن ابن نويس جمع فيه م جم شيوخه يّسر اهلل نشره بمنِّه وكرمه.نويس 
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 من شهر رمضان المبارك السادس والعشرين

 

 

 

 

 

 

 هت25/9/923قيد فراغ نسخ بتاريخ األحد 

 

 هت25/9/933قيد قراشة بتاريخ 

 



  -51- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن محّمد بن محّمد بن محّمد القاسم أبي الّزاهد ال الم بخطّ  سماع طبقة

 
ّ
 بتاريخ العرناطي  ندلسياأل القيسي الهاللي باص بن الّرحمن عبد بن علي

 يف الّذهبي الحافي القراشة قال سريع باص ابن وكان هت 26/9/736 الخميس

  قرأ 263: ص المختّص  الم جم
ة
 هين وفيه فهم  له القراشة  سريع وكان علي

 البخار،  حي  عوالي من المنتقى من نويسة نسخة المسموع والكتاب  وخير

 المله جام ة الّصحي   من انتقاها حديث مئة وهي ابن تيمية اإلسالم لشيخ

 األعالم هم عليهم والمسموع متداولة  مطبوعة وهي  8402: رقم س وه

: الربزالي ت الّدين وعلم هت  742: ت المّز، الّدين جمال :األجالّش الوضالش

ت  هت739: ت الصاهغ ابن الدين وبدر هت  742: ت الّرقِّي الّدين وشمس هت  739

 الّسماع ت بتصحي  خطوطهم األواهل الّثالثة وأثبت الوفاة عام يف وافقات اثنين كّل 

 ابن اإلسالم شيخ على وفاة مضى قد وكان األمو،  المسجد هو الّسماع ومكان

 يف اإلمام  الّشيخ ِ ْكرَ  يجّدهون الكرام  ال لماش أوالش وهاهم أعوام  ثمانية تيمية
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 األنام  سّيد أحاهيث بقراشة جراأل محتسبين  ّوام  وهم الكريم المجلس هذا

 .الّسالم وأزكى الّصالة أفضل عليه

 

 

 

 

 زين للحافي المسانيد وترتيب األسانيد تقريب كتاب من نسخة خاتمة

 الّزواهد وكتب المهرة إتحاف  احب تلميذه هت  بخطّ  806: ت ال راقي الّدين

ث وغيرهما  إسماعيل بن بكر أبي بن ال ّباس أحمد أبي الّدين شهاب المحدِّ

 وقت يوم الّثالثاش نسخها من فرغهت  840ت  الّشاف ي المصر، البو ير،

 وخطّ  بالقاهرة  حسن الّسلطان بمدرسةت  ه26/9/803 النّهار ارتواع

 الّضوش يف الّسخاو، الحافي رأ، على فيه تحريف مع مرونق جميل البو ير،

  ش(واألسما لمتونا يف كثير مع تحريف حسن خّطه) :قال حيث 1/25 الالّمع

 .جهوهه يف اهلل بارك ال وضي عمر أبو الكريم األو بالّلوحة أتحوني

 

 

 

 

 هت  بخطّ  806: ت ال راقي الّدين زين للحافي والّتذكرة الّتبصرة شر 

 
ّ
 :هاعيا م ّرفا الذ، قال القابوين ثمّ  القازاين بابن الّشهير محّمد بن موسى بن علي
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 اهلل  اهنا المحروسة ت الى بدمشق اهلل بِذْكر  مورالم األمو، بالجامع المجاور

 األرب اش هنار و له  ين الدِّ  أعداش من من الموسدين المسلمين باله وساهر ت الى

 خاتمة هت 1160 عام النّاسخ قال كما القدر ليلة نسخ فراغ . قيدهت 26/9/837

 أبي جمال الّدين للحافي بم رفة األطراف األشراف كتاب تحوة من نسخة

، بن  أحمد بن ال زيز بن عبد أحمد بن محّمد   بخطّ هت 742: ت الحّجاج المزِّ

  هت  26/9/741: بتاريخ الخميس  .. طالب أبي

 

 

 

 

 

 هـ 1160 عام النّاسخ قال كما القدر ليلة نسخ فراغ قيد

 من شهر رمضان المبارك السابع والعشرين

 

 

 

 

 

 بن إجازة بخّط الّشيخ الواضل الخيِّر زين ا
ّ
ين أبي الحسن محّمد بن عبد العني لدِّ

مشقي الّذهبي الم روف  عبد الكايف بن عبد الوّهاب ابن الحرستاين األنصار، الدِّ
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هت ت قبل وفاته بنحو خمس 27/9/694بتاريخ  هت( 699ت  625بالنّحو، )

من  121سنوات ت و له ضمن استدعاش إجازة محووظ يف المجموع رقم: 

ين الربزالي يف مجاميع ال مرّيتة ب ظاهرّية همشق   كر المجيَز جماعٌة منهم علم الدِّ

كان رجال مباركا  تاليا للقرآن  كثير الحوي للحكايات ): 3/106المقتوي 

ي النّحو، . وهو أخو القاضي أحمد (واألش ار  حسن اإليراه لها  ولذله سمِّ

ين ت وا هت ت زوج فاطمة خالة الحافي الّذهبي704ابن الحرستاين ت  لمجيز زين الدِّ

كان  هبّيا بَقْيسارية المّد  له )فقال:  15/932 كره الّذهبي يف تاريخ اإلسالم 

حرمة ووجاهة يف سوقه لدينه ومكارمه وتواض ه وفضيلته ... وقد اجتم نا به 

مّرات وكنّا نور  به ونحن  عار  وكان يطلع إلى بستاننا بأهله  وهو أخو القاضي 

 .(التي  سم ُت منهماأحمد الّذهبي زوج خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هت27/9/883قيد فراغ نسخ بتاريخ 

قيتتتتتتتوه قتتتتتتتراشة متتتتتتتن أّول 

 تتتتحي  اإلمتتتتام البختتتتار، 

 هت وغيره27/9/911يف 
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 من شهر رمضان المبارك الثامن والعشرين

 

 

 

 

 

ين أبي إسحاا إبراهيم بن   إجازة بخّط اإلمام الخطيب برهان الدِّ

ت  620عبد ال زيز بن أحمد بن يوسف بن يحيى بن كامل المقدسي اآلبار، )

ّيتة بظاهرّيتة من مجاميع ال مر 121ضمن استدعاش يف المجموع رقم:  هت( 696

أجزُت لهم ت )ونّص ما كتب المجيز:  هت 28/9/694همشق  و له بتاريخ 

وّفقهم اهلل ت الى ت ما سألوه بشرطه وكتب إبراهيم بن عبد ال زيز بن أحمد ت ابن 

خطيب بيت اآلبار ت الخطيب بَأْرُزونا  بتاريخ ثامن وعشرين شهر رمضان الم ّظم 

رية َأْرُزونا ظاهر همشق المحروسة  مولد، يف سنة أربع وتس ين وسّت مئة  بق

ث (شهر رجب سنة عشرين وسّت مئة   وب ده بخّط  احب االستدعاش المحدِّ

نجم الّدين أبي الوداش إسماعيل بن إبراهيم بن سالم األنصار، الّدمشقي الحنبلي 

   وبيت(وتوّفي ت إلى رحمة اهلل ت بقرية زملكا)هت: 703الم روف بابن الخّباز ت 

اآلبار بليدة تضّم عّدة قرى ظاهر همشق خرج منها عّدة خطباش من أقارب المجيز  

  والّذهبي يف تاريخ اإلسالم 2/522وهو مذكور عند الربزالي يف المقتِوتي 

  لكن ليس عندهما تحديد مكان الوفاة فتكون إضافة مهّمة 15/836  13/626

تبه هو بنوسه بخطِّه يف هذه من ابن الخّباز  أّما شهر والهته فهو رجب كما ك
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اإلجازة  بينما الربزالي  كر أّنه جماهى اآلخرة ببيت اآلبار  والّشهران متواليان 

فل ّل الوالهة كانت يف هناية جماهى اآلخرة أو بداية رجب ت وما قارب الّشيش 

هت  وهذا 696ش بان  16ي طى حكمه ت أّما شهر وفاته فذكر الربزالي أيضا أّنه 

ين قبل وفاته بأقّل من عامين رحمة اهلل عليهم  ي ني أنّ  اإلجازة كتبها برهان الدِّ

 أجم ين.

 

 

 

 

ين أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن  ث نجم الدِّ طبقة سماع بخّط المحدِّ

 هت28/9/637بتاريخ األحد   هت646فل وس النّمير، المارهيني الحنوي ت 

 من شهر رمضان المبارك التاسع والعشرين

 

 

 

 

إجازة بخّط المحّدث المسند أمين الّدين أبي األمانة جربيل بن أبي الحسن 

هت(  695ت  610بن جربيل بن إسماعيل بن إبراهيم ال سقالين ثّم المصر، )

هت   كر جربيَل جماعٌة منهم الربزالي يف المقتوي 29/9/682بتاريخ  و له

 .15/810  والّذهبي يف تاريخ اإلسالم 2/430
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بقة سماع للمي اه األخير من  حي  اإلمام البخار،  بخّط الّرّحالة ط

الجزاهر، أبي عبد اهلل محّمد بن محّمد بن يحيى بن محّمد بن يوسف النةْدُرومي 

هت  وَنْدُروَمتة إحدى مدن العرب الجزاهر،  775الُكومي المالكي ت نحو 

ز )مجموعة  3006س وه  ب ت جام ة المله 4والّطبقة مذكورة يف ثبته النّويس ا 

الّزركلي(  والّشيخ المسموع عليه هو اإلمام المقرىش المسند القاضي الكاتب 

بدر الّدين أبو ال ّباس أحمد ابن محّمد بن أحمد بن محموه الّدمشقي الم روف 

هت  وقارىش المي اه 764بابن الجوخي وبابن الّزّقاا المتوّفى يف شهر رمضان عام 

هت  29/9/747مي أبا زرعة  وتاريخ الّسماع هو يوم الجم ة شخص كنّاه النّدرو

ومكان الّسماع القدس الّشريف  وَخَتتَم النّدرومي الّطبقة برتجمة مختصرة لشيخه 

المسموع عليه و كر أّن له مشيخة كبيرة  وقد  كر هذا الّشيخ غير واحد منهم ابن 

 . 1/296حجر يف الّدرر الكامنة 

 

 



  -58- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة الجزاهرية التي خرج منها النّدرومي مرتحال إلى الّشرامدينة ندروم

 الخاتمة

َ ع  م ت و يويوا الا ايف يف الموطوط و شهه هعلى تَل د  طب ق السهها

العَم ء يف سم ع الكتب ينسو   حتال يف ش   رمض   المب رك، يذلك يف 

شههتال امنم ة يامترهه ر، يموتَم المع  ياممرهه ر، يالئوم  هه  مو  

ا  ، يم  ذه  ه   أمثَةى محتسهههبو ، يتَ ل أيعي م ي هههَ   هذا التا ال الخا

بة، يدعل ل م  ع لل، يأدخل ل م المثو جا ج، يرحم م اهلل ت من بح  ت

 .لس    عق يف اآل  ين
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 داللة الفن في المخطوط اإلسالمي

 د. إياد خالد الّطّباع

ية م عدم إيالش النواحي الون هبا هو  نا  ياش التي أزعم تقصتتتتير ن من األشتتتت

المخطو  ال ناية الالزمة  ومن  له ما ُيستتتتّمى )ستتتتيمياش الصتتتتورة( أو )هاللة 

الصتتتتورة(والتي ت ني فيما ت ني تحليل الصتتتتورة  و كر أب اهها ومراميها  وما 

ُيمكن من تحليل مضتتتتموهنا  وقد ُعني هبذا كثيرا  يف الوقت الحالي اإلعالمّيون 

 المحرتفون.

حتتات الخّط ستتتتيميتتاش أخرى  وهي التي ولكّن أهتتل الخط والزخرفتتة يرون للو

أعنيها  وستتأقّدم و تتول تحليليل لهذه الصتتورة من مجّلد  تتحي  مستتلم حستتب 

 رؤيتي  آمل من إخواين يف المجموعة نقد، وتقويمي:

عظم ال نوان على  نيتتدّل اإلطتتار المستتتتتطيتتل يف األعلى المحيط بتتال نوا-1

 وأهميته  لذا أحيط ال نوان بمستطيل مزخرف.

كتب ال نوان بالخط الثلث وهو خّط جليل هاللة على أهمية عنوان الكتاب -2

 المخطو .

 أحيط ال نوان بزخرفة ممّيزة هاللة على أهمية  حي  مسلم.-3
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مرب ات يف أعلى المستتتتتطيل 6عبارة الجزش الستتتتاهس مستتتتاوية يف ال ده مع -4

 وأسول المستطيل

 القطع الناقص: المحيط بالمؤلف النوو،  -5

 متدّلي إلى أسول يدّل على ت ّلق شر  مسلم بهوال

 تحيط بالكتابة سواش يف ال نوان أو المؤلف إحاطات زخرفية  هبية-6

هواهر  تتعيرة ل ّلها  6يوجد شتتمستتة إلى يستتار ال نوان   وم ّلق على الداهرة -7

 تشير إلى رقم الجزش.
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 عشر فوائد مهمة

 ريحول خدمة صحيح البخا

 د. عبد الّسميع األنيسإعداد: 

شريف حظي باهتمام ا ي  كما حظي  ح مةألال أعلم كتابا يف الحديث النبو، ال

 البخار، رحمه اهلل ت الى.. مامإلا

رحمه اهلل ت الى يقول:  تتحي   رنؤو ألالشتتيخ شتت يب ا ستتتا ألستتم ت ا وقد

 ..سالمإلالبخار،: كتاب ا مامإلا

مة السنة خمسون سنة  وما زلت أهتيب يقول: مضى على عملي يف خد سم تهو

  حي  البخار،! وقال: البخار، كالبحر  ونحن على الشاطئ.

ية يوم الثالثاش ) ستتتتالميةإلأثير  يف مجموعة المخطوطات ا وقد ( 18الوتستتتتاب

ساجلة علمية حول خدمة  حي  البخار،  ونظرا 1438رمضان )  هميتهاأل( م

القيام بجم ها  واختصتتارها  ثم  يف مجال الدراستتات الحديثية الم ا تترة رأيت

 نشرها.

 :وهي

 الكريم  عاهل ال وضي عن ب ض الباحثين قوله:  وألنقل ا -1

 ال مل على إخراج  حي  اإلمام البخار، على الروايات التالية: جار،
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 رواية السرخسي وابن شبويه  عن الوربر،. -1

 رواية الكشمهيني عن الوربر،  وعن الكشمهيني رواه: -2

 بي عمران  وكريمة بنت أحمد.أ ابن

رواية ابن حمويه عن الوربر،  وعن ابن حمويه رواه: أبو الوقت الستتتجز،   -3

هاشتتتتمي   يد،  ويونس بن يحيى ال نه رواه: أبو الحستتتتن القالنستتتتي  والزب  وع

  ،وعبيد اهلل بن أحمد السمين  ومحمد بن عبد اهلل الهرو،  وأبو منصور البعداه

ر،  وأبو الوتو  الحص  وعبد الجليل بن أبي غالب  وعبد اهلل بن حسن ال ماه،

وأبو الم تتالي ابن البيع  وعبتتد اهلل بن عبتتد الرحمن المقرئ  وأبو الحستتتتن 

 القطي ي  وابن اللتي.

رواية الستترخستتي والمستتتملي والحمو،  عن الوربر،  وعنهم رواه: أبو  ر  -4

م  وابن الحطيئية  وأبو بكر الدينور،  ومحمد بن الهرو،  وعنه رواه: أبو مكتو

 أحمد بن منصور القيسي  وأبو علي الصديف  وأبو الوليد الباجي.

 رواية أبي علي إسماعيل بن محمد الكشاين  عن الوربر،. -5

 رواية أبي زيد المروز،  عن الوربر،. -6

 الوربر،.األ يلي  عن أبي زيد المروز،  وأبي أحمد الجرجاين  عن  ورواية

 رواية أبي عبد اهلل الخباز، عن الكشمهيني عن الوربر،  رواية ابن عساكر. -7

 إلى النسخ التالية: باإلضافة
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 هت. 407عتيقة كتبها علي بن محمد األسلمي سنة  قط ة

 ال اّلمة ابن مول  الحنبلي. نسخة

 ال اّلمة أبي عبد اهلل محمد بن شكر الشاف ي. نسخة

 بن موسى بن عمران. ال اّلمة محمد نسخة

 من الصحي  بخط ال اّلمة المنويف. أجزاش

 اإلمام النوير،. نسخة

 اإلمام البقاعي. نسخة

 من الصحي  بخط ال اّلمة أحمد بن محمد بن عثمان األماسي الحنوي. أجزاش

 ال اّلمة عبد اهلل بن سالم البصر،. نسخة

 من النسخ واألجزاش ال تيقة من الصحي . وغيرها

 بقوله: نيسأله. عبدالسميع اوعلق -2

 عمل عظيم هذا

 من يستطيع أن ينهض به؟ ولكن

عبد الرحيم يوسوان: من أراه خدمة الكتب األ ول فعاية جهده  وألوكتب ا -3

أن ي مد إلى رواية من الروايات المشتتتهورة  فيجمع لها أ تتتول خطية مدروستتتة 

شكل أ سنين ليال هنارا إلخراجها ب سليمة  ويوا ل ال سس   قرب ما يكونعلى أ
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ال مل على  كانللكمال... مع وجوه محبين نصتتتحاش ي ينونه ويستتتدهونه أما إن 

وفق هذه المقدمات فإنه ال يؤ ن بما يستتر ... يستتر اهلل له الخير حيث كان وستتده 

 خطانا جمي ا على ما يحب.

 محموه النحال: وألوكتب ا -4

ضتتتم مصتتتاهر شتتتيخنا الحبيب بحكم أن مشتتتروع البخار، مدعوم  نأمل منكم  

 البخار، األ لية للمشروع وخدمتها.

عبد الرحيم يوستتتتوان: أخي الحبيب ما تتوضتتتتل به من الناحية  وألفأجاب ا -5

ال لمية فالمخطط له بإ ن اهلل ت الى أن يربط الصتتحي  بمصتتاهر الرواية الستتابقة 

 بإ ن اهلل ت الى  وهو ضمن الجدول المرسوم.

مل  له  وهذه المصاهر كما ال يخواكم محموه النحال بقوله: نأ وألوعلق ا -6

 أ ل أ يل يف توثيق مرويات الصحي  

 الصناعة الحديثية عند أبي عبد اهلل  وكيف يت امل م ها أثناش الرواية منها  وتظهر

 موطأ ماله برواياته المت دهة  خا ة

التواستتتير المستتتندة  والصتتتحف والنستتتخ واألجزاش الحديثية كما ستتتبقت  وكتب

 .اإلشارة لذله

 عبد الرحيم يوسوان:  وألفأجاب ا -7

 الحبيب هذه أفضل منهجية للدفاع عن الصحي ... أخي
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 محموه النحال: وألوأضاف ا -8

 نسخ و حف ينقل منها البخار، مطبوعة وب ضها مخطو .  هناك

كتاب شتتشتتن تقف على الكثير منها يف مكتبات تركيا وب ضتته يف عداه  وبمراج ة

 المخطو .

 الرحيم يوسوان: عبد  وألوقال ا -8

 البخار، لم تظهر إال طاله ه. مشروع

 محموه النحال: وألوقال ا -9

لو القرار بيد، لكانت رغبتي يف كتب أخرى مثال: كل المصاهر األ لية للكتب  

 الستة 

 ت لم أن الداعم يكون متوجها لكتاب ب ينه. لكن

صتتف منكم وضتتع مصتتاهر البخار، يف الحستتبان فهي من حيث الحجم ن ونأمل

 أحد شرو  البخار،.  

محموه النحال  ستتتتتا ألم لقا على اقرتا  ا نيسألوقال ه. عبد الستتتتميع ا -10

 حول مصاهر البخار،: 

البخار، يظهر منهج البخار، يف  مامإلمهمة جدا  وبمراج ة مصتتتتاهر ا مالحظة

 .بقريته يف االختيار واالختصارع وتظهر التخريج
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محمود عبد القادر 

قاعة األرناؤوط في 

مي  عل ل حث ا ب ل ا

الشيي    بمركز 

عييبييد الييقييادر 

فة  قا ناؤوط للث األر

  بكوسوفا

 

 خادم تراث األسالف

 د القادر األرناؤوط  رحمه اهللالشيخ محمود بن عب

 ( م2017 – 1954/  هت1438 – 1373) 

 فهد بن تركي بن مبارك العصيمي

هتتتتت   بخرب 1438تواجأت يوم أمس االثنين ال اشر من شهر رمضان ل ام 

ق محموه بن عبتتد القتتاهر  وفتتاة البتتاحتتث يف الرتاث اإلستتتتالمي الشتتتتيخ الُمَحقِّ

شتتتتبه مستتتتتمر م ه عن طريق ب ض  األرناؤو    و له أين كنت على توا تتتتل

صال  سارعت إلى االت سماعي لهذا الخرب . ف ساهل التوا ل قبل أيام قليلة من  و

ا  لما سم ته   فكلةمني أحد أبناهه بصوت خافت تخنقه ال ربة   وإ ا  به غير ُمَصدِّ

 به يؤكد لي خرب وفاة أبيه قبل ساعات من اتصالي . 

  واشاألض ت ت مل بصمت   ب يدا  عنفقد كنرحمه اهلل يا أبا عبد القاهر   

َبَه أباُه فما على إتقانه وغزارة إنتاجه تأليول وتحقيقل وتخريجل ..  ومن أشتتتتْ

 . َظَلم
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 ترجمته رحمه اهلل 

م   من أبوين 1954محموه بن عبدالقاهر األرناؤو    ولد بدمشتتتتق عام 

ا ن . نشأ بدمشق   وهرس هبكوسوفيين   هاجرا إلى سورية يف أواهل القرن ال شري

صل يف التاريخ اإلسالمي   وعلوم الحديث    حتى أهنى هراسته ال ليا فيها ُمتخصِّ

س بدمشتتتق مكتب ابن عستتتاكر لتحقيق 1991النبو، الشتتتريف . ويف عام  م أستتتة

م . 1995وتصتتتتحي  كتب الرتاث اإلستتتتالمي   وأهار ال مل به حتى هناية عام 

ضرا  يف ق ص الجام ي من م هد الوت  اإلسالمي وعمل باحثل ومحا ص  سم التةَخ

م . وب د وفاة أبيه بو تتتية منه انتقل إلى 2009م إلى عام 1997بدمشتتتق من عام 

م   ب د نيلها االستتتقالل ب ام واحد . ويف 2009كوستتوفا باله آباهه وأجداهه ستتنة 

ا فم بدأ التدريس يف كلية الدراستتتات اإلستتتالمية يف بريشتتتتينا بكوستتتو2011عام 

ية  نه خبير المخطوطات والمطبوعات ال رب ما أ ية   ك بان ية واألل باللعتين ال رب

س مركز الشتتتيخ عبد القاهر األرناؤو  للثقافة 2012القديمة هبا . ويف عام  م أستتتة

يف كوستتتوفا   وقام بإهارة ال مل فيه مع أبناهه . وقام بزيارة ما يزيد على مئة مكتبة 

ارك يف عده كبير من المؤتمرات والندوات هولية وخا تتتتة حول ال الم   وشتتتت

ال لمية واألهبية يف عده كبير من البلدان ال ربية واإلستتتتالمية واألوروبية . له ما 

يزيد على ماهة كتاب باللعة ال ربية : تأليول   وتحقيقل   وتخريجل   ومشتتتتاركة    

سالم شرت يف بلدان عربية وإ شرافل   وتقديمل .. ُن ن ية وأوروبية مومراج ة    وإ

واته وتحقيقاته الى 2017م إلى هذا ال ام 1981عام  م . وقد ُترجمت ب ض مؤلة
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الل عة األلبانية   ومازال ب ضتتها اآلخر قيد الرتجمة . متزوج من امرأة كوستتوفية   

 وله منها خمسة أواله وبنتان   وله من األحواه أحد عشر . 

 زاوية أخرى اهلل مننبذة عن حياة الشيخ محمود رحمه 

ق محموه بن  ه عن حياة الشتتيخ الُمَحقِّ وهذه نبذة بستتيطة يف موضتتوع ُمَحدة

َير ال اهلية فقط    عبد القاهر األرناؤو  وعاهلته   حول موضتتتتوع الرتاجم والستتتتِّ

 "إتحاف النبيه بمن ألةف كتابل يف ستتتيرة أبيه "و له من خالل إعداه،  لكتاب : 

ْكر   فقد ألةف ؛ وهي أنه هو واثنين من أبنا  –هه كانوا على شر  كتابي السالف الذِّ

بل - اهلل رحمه تا يه ستتتتيرة يف ك ث أب َحدِّ يار ُم لدِّ ية ا قاهر عبد الشتتتتيخ الشتتتتام  ال

مة ستتتتيرة":  ب نوان   م2004 عام المتوىف   األرناؤو   القاهر عبد الشتتتتيخ ال الة

لنبو، الشتتتريف من اش الحديث اعلم أشتتتهر":  ب نوان آخر وكتابل   "األرناؤو 

ين األلباين .. عبد القاهر األرناؤو  ..  األلبانيين الم ا تتترين : محمد نا تتتر الدِّ

. ورزقه اهلل أبناش َبَرَرة   فكتب اثنان منهم :  ووان وبالل يف  "ُش يب األرناؤو 

ستتتتيرة أبيهم   وت داه آثاره التي تجاوزت الماهة   والت ريف هبا   كتابل ب نوان : 

ثار " قل   آ ول   وتحقي تألي ناؤو  :  قاهر األر بد ال ق محموه ع تا  المحقِّ األستتتت

. وبما أن الحديث يف  "وتخريجل   ومشتتتاركة    ومراج ة    وإشتتترافل   وتقديمل

ه الشيخ عبد  َير ال اهلية   فالبنه األكرب عبد القاهر كتاب يف سيرة َجدِّ الرتاجم والسِّ

قاهر األرناؤو    ب نوان :  ث"ال ث ارآ َحدِّ قاهر عبد الشتتتتيخ الُم    "األرناؤو  ال

ين ونور الحليم عبد:  والبنيه ث آثار ":  ب نوان كتاب   الدِّ شيخ الُمَحدِّ   يبُش  ال
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 هتتذا من لنتتا ويظهر.  القتتاهر عبتتد:  األكرب أخيهمتتا بتتإشتتتتراف   "األرنتتاؤو 

فأبوه  ؛لته مباركة وعاه   ال لم بيت من - اهلل رحمه – بأنه الستتتريع االستتتت راض

وون   رحم اهلل من مات منهم   وبارك فيمن  وهو وأبناؤه الخمستتتتة جمي هم مؤلِّ

 بقي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالل محمود األرناؤوط                     صفوان محمود األرناؤوط                

 

 



  -71- 

 

 ابنه عبد القادر 

رة1981ابنه األكرب عبد القاهر ]من مواليد  ث  م[    ورة ُمَصعة ه ُمَحدِّ لَجدِّ

َغه أبوه منذ سنوات لل مل  يار الشامية الشيخ عبد القاهر األرناؤو    فقد َفرة الدِّ

موعظة "بحديث رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم   وقام بال ناية بالكتب التالية : 

 فاكهة" و   "الشام فضاهل أحاهيث" و   "المتقين من هد، سيد المرسلين

 نم وجمي ها   أبيه بإشراف..  "المرسلين سيد أحاهيث من المخلصين مجالس

ه آثار  بلق أبيه مع الشريف النبو، الحديث كتب من غيرها على ي مل كما.  َجدِّ

 .  اهلل شاش إن قريبل وستصدر   - اهلل رحمه – وفاته

 

 

 

 

 

 

 عبد القادر محمود األرناؤوط      
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قادر ا ل بد ا ع لشييي   

األرناؤوط مع ابنه محمود 

 م 2004مستهل عام 

غة العرب ة  في مجمع الل

 بدمشق

 وفي الختام

   وهو :   -رحمه اهلل  -ته إياه سأ كر نصة سؤال طريف ومويد سأل

 أيهما أ ّ  : )كوسوفا( أم )كوسوفو( ؟ 

 :  كاآليت – اهلل رحمه –فكان جوابه 

)كوسوفا( اسم بلدنا بلعتنا األلبانية   و )كوسوفو( هو اسم بلدنا بالل عة 

 اإلنكليزية   وقد أ ب  االسم الدولي لبلدنا   وكالهما يص   است ماله . 

 

  

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 فهد بن تركي بن   

 العصيمي مبارك 

 مكة المكرمة                                                                           

 هت 1438/  9/  11الثالثاش                                                                    
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 صلية للمؤلفألالكشف عن المصادر ا

 وأدواته

 : د. عبد الّسميع األنيسإعداد

 

( من رمضان المبارك  21) الكريم محموه النحال يوم الجم ة  وألطر  ا

  تتتليةألهعوة للنقاش حول الكشتتتف عن المصتتتاهر ا  2017/ 16/6 الموافق

 للمؤلف  وأهواته..

 موضوع مهم  وي د من أ ول البحث ال لمي يف م رفة مناهج المؤلوين. وهو

هم  واختصتتتتتاره  قمتتت بجمع متتا هار من نقتتاش عن هتتذا الموضتتتتوع الم وقتتد

 وتصحيحه  وج لته يف سبع رساهل لتسهيل االطالع عليه.

محموه النحال حول ب ض مطبوعات  ستتتتتا أليشتتتتار إلى بحث مهم قدمه ا كما

باحثين جدا يف محال التحقيق  وقد  يه تتبع ينوع ال الحديث النبو، وعلومه  وف

 (.1التي حملت رقم ) ولىألأهرجته ضمن الرسالة ا

 نيسأله. عبد السميع ا
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 :أوال محموه النحال ستا ألا وألقال ا -1

المكتبة الشتتتاملة وال ديد من الربامج الحاستتتوبية أعظم وستتتيلة للكشتتتف عن   

 أ حاب النقول التي لم يتم عزوها لهم  سيما فت  البار، البن حجر وغيره.

وهي من الكثرة بمكان عظيم بحيث قال ب ضهم: لو أفره ما سطره ابن حجر من  

 يف الوت  لن يتجاوز مجلد.  حر قلمه

 جدا يف ةقلت: ولكن جهوه الحافي يف الجمع والت ليق وحل المشكالت ظاهر"

 "زمانألعلى مر ا همةألالوت   شهد له بذله ا

خير وسيلة للكشف عن المصاهر األ لية لصاحب القول حيث يكثر يف  وأيضا

سيما يف التوضي  شرو  عزو األقوال لعير قاهلها األ لي  الملقن   البن كتب ال

 وعمدة القار، لل يني وغيرهم.

جدهم طال أو  وت نذر، وهو كالم الطرب، أو الخطابي أو ابن ب قال الم يقولون 

 عياض نقله المنذر، هون عزو لهم.

أشتتد الناس هقة يف عزو األقوال إلى مصتتدرها األ تتلي وعدم انتحال شتتيش  ومن

 منها هو الحافي ال راقي يف طر  التثريب. 

ته وكون الناس عيال وكتاب ا- ية يف غريب الحديث البن األثير رغم أهمي لنها

سه من كتب الخطابي وأبي  صو ه مقتب شر  العريب إال أن الكثير من ن عليه يف 

 موسى المديني وغيرهما هون تصري  يف األعم األغلب. 
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كتاب التوضتتتي  البن الملقن إال مختصتتترا من كتاب التلوي  شتتتر  الجامع  وما

 خه معلطا، هون عزو له! الصحي  لشي

هبا  ونقم على من  وعرف حا لدقة يف عزو األقوال إلى أ تتتت با ال المة معلطا، 

ينتحل أقوال غيره فكان يقول فيما م ناه: رحم اهلل علماشنا ورضي عنهم أجم ين 

مين عليه مبيِّنين يف أ، موضتتتع من  كانوا إ ا  كروا شتتتيئا منقوال  َعَزْوُه لقاهله مرتحِّ

تجزهة كذا وكذا كل هذا ُيقصد به السالمة  نيف أ، باب ويف أ، ورقة مالكتاب بل 

 واإلفاهة وجلب الرحمة للقاهل والتنويه بذكره

واجتنابا لالهتام باالنتحال تجدهم يقولون: قال ب ضتتتهم   قيل كذا  وقيل كذا  -

 ويقال وعبارات يوهم منها أن المنقول لعيرهم! 

 ا أسماش مصاهره األ لية يف المقدمة وينقلابن حجر يف أكثر كتبه يسو والحافي

اجة  مثل: تنبيه على وهم منها وال يصتتر  باستتم  تتاحب القول إال إ ا هعت الح

 ك على  احب القول.ارأو استد

وكتاب فت  المعيث للستتخاو، أعجبت به أيما إعجاب واستتت نت به يف ب ض -

كال  نه واجهني ب ض االشتتتت باستتتتي م ناش  اقت ية وأث حديث حاث ال لت األب حاو ف

االست انة بالكتب األخرى لوهمها فتبين لي أن غالب فت  المعيث نقول من كتب 

 لهم يف االخطيب وابن الصتتتتال  والبلقيني وابن الجزر، وابن حجر هون عزوه

 األعم األغلب لكن السخاو، وفق بينها بأسلوبه الراهق.
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ف المؤل: عرض المنقول على مصتتدره األ تتلي يويد يف الكشتتف عن أوهام ثانيا

 أيضا.

 كتاب الجر  والت ديل البن أبي حاتم -

ه رعرضتتتته على مصتتتتاهره األ تتتتلية تقف على عشتتتترات األوهام  ومصتتتتاه ب د

 األ لية  هي: 

 البخار،  تاريخ

 كتب ابن م ين  وكل

 ابن أبي خيثمة  وتاريخ

 ابن حنبل كتب السؤاالت  وتراث

 غير أبيه وأبي زرعة!  : أن ابن أبي حاتم يهم يف الكثير مما زاهه عنوالقاعدة

 ابن عساكر يف تاريخ همشق ينبه على الكثير منها  والحظت

 ج لني انتبه لألمر هو معلطا،  والذ،

 يوره كالم ابن أبي حاتم وي قب بكالم ابن عساكر.  ألنه

 ما زاهه ابن أبي حاتم عن غير أبيه وأبي زرعة يحتاج إلى تحرير. فكل
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ت الباه، عن ابن م ين يف استتدراك ال ديد أبدع ه. نور ستيف محقق ستؤاال وقد

 ابن أبي حاتم على سؤاالت الباه،. هلمن أوهام ابن أبي حاتم ب د م ارضة ما نق

أبي حاتم مكثر جدا من نقل كالم ابن م ين من كافة التواريخ المروية عنه  فابن

 حتى أنه حوي تواريخ كاملة رويت عن ابن م ين وب ضها يف عداه الموقوه. 

قد نسب معلطا، ب ض األوهام للحافي المز، يف هتذيب الكمال لكن أ ل و-

الوهم هو البن أبي حتاتم ولكن المز، نقتل كالمته هون عزو لته فتألحق الوهم 

 بنوسه ولو عزاه له لربهت عهدته.

 قاهال: خوةإلوعلق أحد ا-2

  أثناش إعداه رستالة الماجستتير كثير الرجوع للوت  ومقارنة كالمه بالتوضتي كنت

 البن الملقن فرأيت عجبا..

 محموه النحال:  وألا وأجاب

 . ينقم على التوضي   ثم يقتبس منه الحافي

 مختصر عن التلوي  لمعلطا،  والتوضي 

ينقم على البدر ال يني وأنه ينتحل كالمه والمظلوم يف الموضتتتتوع هو  والحافي

 سيد، معلطا،!

 : نيسألوقال ه. عبد السميع ا-3
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 تير  كانت عن الحافي السخاو، وكتابه فت  المعيث.يف الماجس رسالتي

 من أهم مباحث الدراسة الكشف عن مصاهره لم رفة ما انوره به.. وكان

 أحصيت عده النصوص المنقولة ب زو وبدون عزو فهالني  له... وقد

به على شتتتتر  ا وجل للحافي ال راقي.. ثم كتب شتتتتيخه  لويةألاعتماهه يف كتا

 الحافي..

 انوره هبا قليلة جدا.. بينتها يف الرسالة.. التي والمساهل

 أسلوبه فويه ت قيد ال سيما أسلوبه يف ال طف.. وأما

 السيوطي أجمل.. وأسلوب

 محموه النحال: وألوعلق ا -4

 ما شاش اهلل تبارك اهلل  

 حضرته: وأما أسلوبه فويه ت قيد...  قول

 إل يخيل
ة
 د  له مّ  تأنه ي ي

ش البن الجزر، وهو أحد موارهه وهو يف بخصتتتوص كتاب تذكرة ال لما شتتتيخنا

 غاية األهمية وقوتم عليه مطبوع فنسخته الخطية يف برلين 

 هور أبو ظبي وعدت بنشره  وأحد

 السخاو، عنه تسيل الل اب. ونقوالت
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 : لم أقف عليه.نيسأله. عبدالسميع ا قال

 النحال:  وألا قال

 كان يخاف على كتابه فت  المعيث من السيوطي   وربما

 السيوطي يف التدريب كان ممتاز وجمع نقوالت قوية.  مستوىو

مبحث ت ده ن وت الرواة كاه أن يستتتتتوعب إيضتتتتا  االشتتتتكال ل بد العني  يف

 األزه، 

 ال يخواكم انه لخصه والتلخيص محووظ يف بايزيد ضمن مجموع  وكما

نسخة من إيضا  االشكال ل بد العني بخط الدمياطي عبد المؤمن لكنها  ويوجد

 اقصة ويوجد نسخة أخرى متأخرة.ن

 ضياش التبسي:  وألوقال ا -5

الشتتاملة كمكنز علمي تراثي يمثل قاعدة تحو، آالف الكتب أمر ال بد  استتتخدام

منه  فقط ال بد من أن يكون االستتتتخدام استتتتخداما علميا ر تتتينا يحذر الباحث 

لدعوات هبذ، ا وات وغيرها؛ وللنهوض   م ه من األخطاش الكثيرة من تصتتتتحي

ن نوستتها م الشتتاملةالنيرة لالستتتواهة من الشتتاملة ال بد كذله من الستت ي لخدمة 

مقابلة الشتتتاملة على المطبوع وتصتتتحي  التحريوات والتصتتتحيوات وغير  له 

فبذله تكون الخدمة متباهلة ومتكاملة  وقد اقرتحت قبل مدة أن يضتتتتاف زر 

على  ب نوان: تنبيهجديد يف برنامج الشتتتتاملة يكون يف كل كتاب ويكون هذا الزر 
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ل  خطإ )تصحيف  تحريف  تكرار  زياهة؛ نقص...(  وأزعم أن شيئا كهذا إن ُف ِّ

شاملة يف مكانة أكرب وأعظم  وكانت مساهمات جاهة من طالب ال لم أن تصير ال

  وقد عرفت أن ب ض المستتتتتشتتتترقين يف أوروبا -على أن مكانتها اآلن عظيمة-

 رتاث اإلسالمي.يستخدمون الشاملة يف بحوثهم يف ال

 محموه النحال: وألوأجاب ا -6 

 األمر يص ب تحققه..  هذا

 يقولون ثبت ال رش ثم انقش  كما

المطبوعات التي تم تخزينها يف الشتتتاملة أ تتتلها المطبوع ي ج باألخطاش  فأ تتتل

أضتف إلى  له وجوه كمية من األخطاش أثناش إعاهة  تف هذه األ تول مما زاه 

ظهر هون الجوهر والكم هون ن أمة أ تتتبحت هتتم بالمالطين بلة كما يقولون نح

 ثاش السيل عثاش كغالكيف 

أريد إعاهة ما كتبته ثانية فبحكم ال مل يف ب ض المشروعات عند، إحصاهيات  ال

 رهيبة حول ب ض المطبوعات ألمات كتب الرتاث 

لدينا كتب مطبوعة غاية يف الستتتتقم لم ينهض أحد لل مل عليها أو هعمها  نحن

ب كالثقات البن حبان الذ، يحتو، على آالف من الرتاجم   المطبوع منه: فكتا

 سقيم جدا  وبه عشرات الرتاجم الساقطة الموجوهة.
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نستتخة الظاهرية وهي النستتخة التي اعتمدها معلطا، يف مصتتنواته وعليها  وهناك

 عشرات الطرر التي بخطه ولم ت تمد يف المطبوع 

المقحمة على أ تتتل الثقات قرابة الستتتب ماهة يف المطبوع مئات الرتاجم  ويوجد

 ترجمة 

لد، إحصتتتتاهية هقيقة حول التحريوات الواق ة فيه والتي ربما تقدر ب الف  وليس

خراج انة هبا يف إ من الثقات البن حبان يمكن االستوقد ظهرت نسخ ال بأس هبا 

 نص متقن

 ل للذهبيأيضتتا نقوالت ستتبط ابن ال جمي على أ تتله من ميزان االعتدا وهناك

ونقوالته يف هناية السول يف  كر رواة الستة األ ول والسبط من المتقنين يف النقل 

فيمكن االست انة بما نقله وهو كثير التنبيه على التصحيوات والتحريوات الواق ة 

 يف أ ول كتاب الثقات.

ثقات التاب ين من الثقات بخط الذهبي يمكن االستتت انة به وهو يعطي  ومختصتتر

تاب الثقات ولدينا  الثقات مما ليس يف الكتب الستتتتتة البن قطلوبعا وهو ربع ك

وات كثيرة  وات وتصتتتتحي قات وقد نص على تحري جدا يف ضتتتتبط نص الث مهم 

سخة كوبريلي وهي بخط  سط لذا ي تمد على المخطو  منه ن والمطبوع هون الو

 السخاو،. 
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لميذه يها خط تترتيب الثقات للهيثمي نستتتتخة شتتتتبه كاملة من الثقات عل وعندنا

ستتتبط ابن ال جمي وخط الستتتخاو، ونص أنه اعتمد عليها يف كتاب التاريخ وأن 

 فيها سقم! 

التاريخ الكبير لمورو همشق الحافي ابن عساكر النسخة التي يف الشاملة ي جز  -

 اللسان عن و وها هل أقول مصحوة ومحرفة وسقيمة! 

ع الكتاب طبع يف المجم طب ت على أسوش األ ول الخطية للكتاب مع كون فقد

 على أتقن نسخ الكتاب الخطية حيث _على نقص يف المطبوع _ال لمي بدمشق 

اعتمد على نستتتختي القاستتتم ابن المؤلف والمحدث الربزالي وحققه أستتتاطين 

 علم التحقيق كمطاع الطرابيشي وسكينة الشهابي وغيرهما. 

شم راهحة ورقة من  وطب ة شاملة لم ت سم والربزالالوكر الم تمدة بال سخ القا ي ن

والكتاب ال يحتاج إشتتتتاهيت به فهو وعاش كبير لحوي أمات كتب الستتتتنة فكاه أن 

يستتتتوعب تاريخ البخار، وتاريخ بعداه وغيرهما وهو قاعدة بيانات ضتتتخمة يف 

يف  يف هتذيب الكمال لمز، كر تالميذ وشيوو المرتجم له وعليه اعتمد الحافي ا

 م له استقصاش شيوو وتالميذ المرتج

معاين األخيار يف تراجم رجال م اين اآلثار لل يني قد ستتتتقط منه ألف ترجمة  -

كاملة ومقدمة المؤلف وال يوثق بكلمة من المطبوع نظرا لستتقمه مع كون نستتخة 

 المؤلف التي بخطه موجوهة.
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 الكالم عن مطبوع م اين اآلثار للطحاو، فيدمي القلب!! وأما

 سبق ونبهت عليه مرارا.إكمال هتذيب الكمال لمعلطا،  -

جمهرة الستتؤاالت الحديثية التي ت د أعظم نواة لكتب الرتاجم فويها أقوال ابن -

حنبل ويحيى بن م ين وعلي بن المديني التي تم ال بث بأتقن تحقيقها واستبدلها 

 بتحقيقات هزيلة! 

لستتان الميزان تحقيق أبو غدة والذ، ن ده أتقن ما طبع مع أن به أخطاش وستتقط -

 كته المنية قبل مراج ة بروفات الطباعة. ركثير فالظاهر أن الشيخ أه

الكامل البن عد، الذ، حقق أكثر من مرة وخرجت علينا طب ة الرشتتتتد بأهنا -

 أفضل طب ة واستدرك عليها أكثر من ألف خطأ!!

 هتذيب التهذيب البن حجر الذ، لم نحي له بمطبوعة جيدة نقتبس منها -

بة الجام ة انتهيت منه وال ستتتتماع فالن بأننا ن مل على أريد ستتتتماع بأن طل وال

 كتاب كذا وسرتون ما يسركم لألسف نحن أمة كالم!!

المصتتتتنف ل بد الرزاا الذ، لم تكتحل أعيننا بطب ة جيدة منه والمطبوع فيه -

مئات األخطاش وطب ته أحد الدور قريبا على ب ض النسخ ثم عندما ظهرت نسخة 

آالف خطأ للطب ة  7ر ووعدتنا بطب ة جيدة فيها استدراك بريدة خرجت علينا الدا

 السابقة. 
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المسند البن أبي شيبة والذ، ي د من مصاهر اإلمام مسلم وابن ماجه والمطبوع -

منه ينقص أكثر من عشتتتتر مستتتتانيد وال يوثق بكلمة منه ولم ينهض أحد إلعاهة 

 الكالم الممجوج! تحقيقه وأكرر ال أريد سماع قول فالن بأننا ن مل عليه وهذا

م اجم الطرباين الثالثة وأن الم جم الكبير استتتتدرك على المطبوع منه أكثر من -

 آالف تصحيف وتحريف وسقط بجامع السنة  6

عند الرجوع إلى أ تتله الم تمد بالمطبوع استتتدرك آالف التحريوات  واألوستتط

 عليه 

ى ستتلم حتمثل المستتند الصتتحي  الم روف بمستتتخرج أبي عوانة على م وكتاب

لة  حاف تاب و عارف وهي ال ت دل ربع الك مد طب ة أيمن  نا ن ت يب ك قت قر و

باألخطاش حتى خرجت لنا طب ة الجام ة اإلستتتتالمية على نقص فيها قيل أهنم 

 ي ملون عليه 

 ألف خطأ بالمطبوع.  12  كامثل م رفة السنن واآلثار نتكلم عن استدر وكتاب

صتتتدر ونحول هبا  ي مل عليها من أبشتتتركم أن الطب ات الضتتتخمة التي ت وأحب

 مستواهم ال لمي هون الوسط بكثير.

أشتتباه باحثين وال يجدون ستتوى الشتتاملة وليس لديهم أهلية لضتتبط النص  وهم

 المحقق 

 ما لديهم هو قضاش ساعات عمل وحصولهم على الراتب بنهاية الشهر وغاية
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وى الكثير من باهلل أجستتتتاه بدون أروا  وال أمانة لديهم وهذا على مستتتتت أقستتتتم

المؤستتتتستتتتات التي تخرج هذه المطبوعات الضتتتتخمة التي نحول هبا ثم تكون 

 مختومة بتحقيق فالن أو الوريق ال لمي لدار كذا 

ت تقدون أنني عندما أكتب مالحظات عن الخلل الذ، بالشاملة نشأ  له من  هل

بل من عبث ب ض من عملت م هم وكانوا ي تمدون على الشتتتتاملة وتم  فراغ 

 شاف هذه الطامات عند مراج ة ما أنجزوه!اكت

 ضياش التبسي:  وألوقال ا -7

تم به كالم نابع عن خربة اهلل خيرا شتتتتيخ محموه  وال شتتتته أّن ما توضتتتتل جزاك

بة  لدعوة إلى المستتتتاهمة يف ج ل  وتجر ما المقصتتتتوه ا تا ، إن يا أستتتت ولكن 

قا  ال مجّره يا  تتتتتاه  المصتتتتطل  المشتتتتهور: )موافق للمطبوع( شتتتت ارا حقيق

لهم قو منمحاوالت ل ّل عّدة منها باشت بالوشتتتل كما بينتم أنتم يف موضتتتع آخر 

عن كتاب إّنه موافق للمطبوع وقاموا بوضع أرقام  وحات طب ة أخرى فخلطوا 

عاهة  ها تحتاج إلى إ عات الموجوهة نوستتتت بين الطب ات  فال شتتتتته أّن المطبو

ن المخطوطات مراج ة ال ستتتتيما ب د أن أتيحت للباحثين عشتتتترات اآلالف م

د منها جهد  وق كثيرالمصورة  ولكن مع  له فإن تله المطبوعات قد بذل يف ال

س ى إل الحه..  ستطيع أن ننكره  فال أقل من أن نحاول أن ن  ارت واق ا ال ن

 واهلل ت الى أعلم.
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 هت(458)تالصناعة الحديثية عند الحافظ أبي بكر البيهقي 

 (1) في إيراد أسماء شيوخه في كتبه

عرف تراثنا ال ربي واإلستتتتالمي فن ا من الونون ُأطلق عليه استتتتم الرتاجم  

سير األشخاص لم رفة مدى عدالتهم وضبطهم   وقد قام هذا الون على فحص 

نان إلى مروياهتم من نصتتتتوص الحديث النبو، والتوستتتتير ونصتتتتوص  لالطمئ

 .التاريخ

ا عتتدة؛ فهنتتاك التتتأليف المرتبط بتتالزمن  وقتتد اتختتذ التتتأليف يف الرتاجم  تتتتور 

 .لكتب التي تناولت تراجم الصحابةكالتأليف يف أهل زمن م ين؛ مثل ا

وثمة فرع من فروع الرتاجم يُقوم على جمع تراجم شتتيوو عالم من ال لماش  كما 

 .البن األبار« م جم شيوو الصديف»نرى  له يف 

نها وهناك م جم الشيوو  وهو أن ي مد المصنف إلى أ ول سماعاته  فيجره م

ا له  ويرتبهم على أستتتتماش شتتتتيوخه الذين ستتتتمع منهم  أو قرأ عليهم  أو أجازو

 .حروف الم جم

والحافي البيهقي يحظى بمكانة علمية كبيرة بين أهل الحديث  فُهو  تتتتاحب 

ا عاّلمة فقيه  ثبت ثقة  واحد  التصتتانيف الوريدة التي ليس ألحد مثلها  وهو أيضتت 

                                                           

]قلنا:  .«المرتقي برتاجم شيوو البيهقيإتحاف »الكثير من ماهة البحث مقتبسة من مقدمة كتاب  (1)

 [."الّتحرير"والكتاب لصحاب المقال. 
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ه  وقد بلعت تصانيوه الكثير حتى قِيل: إهنا بلعت زمانه  وفره أقرانه  وحافي أوان

من حذا  األلف جزش  وقد بورك له يف مروياته  وحستتتتن تصتتتترفه فيها  بما له

 وخربة باألبواب والرجال.

وال يخوى على الممارس لون الرتاجم ما يالقيه الم تنون باألستتتتانيد من الجهد 

ة تب المتأخرة خا والمشقة يف سبيل الوقوف على تراجم مشايخ أ حاب الك

ا من الرواية  شتتتيوو البيهقي بستتتبب تونن البيهقي يف  كر أستتتماههم  فلكونه مكثر 

 اعن شتتيوخه ينوع يف أستتماههم  فتارة يذكر استتم شتتيخه كامال   وتارة يذكر جزش  

منه  وتارة يكنيه  وتارة ينستتتتبه إلى أحد أجداهه  وتارة ينستتتتبه إلى حرفته  حتى 

إلى أكثر من عشر  ور لالسم الواحد  مما ج ل  و ل األمر يف ب ض األحيان

المشتعلين هبذا الون يف أحيان  كثيرة ي جزون عن تحديد أ حاب هذه األسماش  

ا وأن كتب الرتاجم لم تأت برتجمتهم على الصيعة التي أورهها البيهقي  خصو  

سماش هؤالش الرواة  وق  ديف كتبه  وقد أهى هذا يف ب ض األحيان إلى الخلط بين أ

ا لتونن البيهقي يف تسمية شيوخه.  وقع الذهبي يف ب ض األوهام نظر 

ساهبم  شيوخه وأن س ة علمه بم رفة  شيوخه يدل على  و نيع البيهقي يف تسمية 

حر تتت  «إتحاف المرتقي برتاجم شتتيوو البيهقي»وكناهم وحرفهم. ويف كتابي 

ه ذعلى  كر استتتتم شتتتتيخه بالصتتتتور الوارهة يف كتب البيهقي  واستتتتتقصتتتتيت ه

 التسميات بصدر كل ترجمة  حتى تم بحمد اهلل وتوفيقه م الجة مثل هذا اللبس.
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كتاب »وكنُت أظن أنني ف لُت شيئ ا لم أسبق إليه! ولكن عندما شرعت يف تحقيق 

سماش « الخالفيات صناعة الحديثية يف إيراه أ للبيهقي تنبهت إلى مدى براعته يف ال

ه ن شيخ له يرفع يف اسمه ونسبه وحرفتشيوخه حيث تبين لي أنه عندما يحدث ع

 ته.ر على اسمه واسم أبيه  أو كنيبأول موضع يره يف الكتاب  ثم ب د  له يقتص

ا أنه ج ل  ا يشتتتمل على أستتماش « كتاب الخالفيات»وتبين لي أيضتت  بمثابة م جم 

شتتتيوخه  فما من شتتتيخ من شتتتيوخه إال وأورهه يف هذا الكتاب  وقد وقوت على 

ن أسماش شيوخه لم أجده حدث عنهم يف ُكتبه األخرى  وقد فاتني جمهرة كبيرة م

كون و له ل« كتاب إتحاف المرتقي برتاجم شتتتتيوو البيهقي»الرتجمة لهم يف 

يات» تاب الخالف تاب الطهارة( فقط  والكتاب « ك نه ستتتتوى )ك لم يكن طبع م

 ( كتاب ا فقهي ا.37يشتمل على أكثر من )

ا يف مقتتدمتتة اإل يلكن عتتدم التطرا إلى »( وهو: 26تحتتاف )صقتتد ج لتتت قيتتد 

نت أو  كا به المخطوطة  لذين روى عنهم يف كت مام البيهقي ا ترجمة شتتتتيوو اإِل

 انتهى.«. الموقوهة والتقيد بالكتب المطبوعة

  وقد «ياتكتاب الخالف»واآلن أشرع يف بيان  نيع البيهقي يف تراجم شيوخه يف 

ة   وقد  كرت رقم كل رواي«الكبير كتاب السنن»تبين لي أنه انتهج هذا النهج بتتتتت 

ا لصناعته الحديثية يف  قبل االسم  و كرت مواضع توالي روايته عن شيخه إظهار 

 إيراه أسماش شيوخه:
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[ أخربنا الحاكم أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد الحافي  وأبو زكريا 1]

 يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى.

[ أخربنا محمد بن عبد اهلل 8 الحافي قراشة عليه. ][ أخربنا محمد بن عبد اهلل5]

 الحافي 

 [ فأخربناه أبو عبد اهلل الحافي.19[ فأخربناه أبو عبد اهلل الحافي. ]18]

[ أخربنا القاضتتتتي أبو بكر أحمد بن الحستتتتن بن أحمد بن محمد بن أحمد 2]

 الحرشي قراشة عليه.

مد بن الحستتتتن. ]67] ناه أح قا87[ أخرب ناه ال مد بن [ أخرب ضتتتتي أبو بكر أح

 الحسن.

 [ أخربنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قراشة عليه.6]

 [ أخربناه أبو زكريا يحيى بن إبراهيم.11]

يه 7] بار، الوق نا أبو علي الحستتتتين بن محمد بن محمد بن علي الرو  [ أخرب

 رحمه اهلل قراشة عليه.

[ أخربنتتاه الوقيتته أبو علي 71و بتتار،. ][ أخربنتتا الحستتتتين بن محمتتد الر13]

 [ وأخربناه أبو علي الرو بار،.76الرو بار، بطوس. ]

[ أخربنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي من أ ل كتابه  31]

 والوقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث األ بهاين.
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أحمد بن محمد األ تتبهاين [ أخربناه محمد بن الحستتين الستتلمي وأبو بكر 40]

 الوقيه.

 [ أخربناه أبو عبد الرحمن السلمي  وأبو بكر بن الحارث الوقيه.43]

 [ أخربناه أبو بكر بن الحارث األ بهاين وأبو عبد الرحمن السلمي.55]

 [ أخربناه أبو بكر األ بهاين وأبو عبد الرحمن السلمي.62]

 م بن مهران ال دل قراشة عليه.[ أخربنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهي45]

 [ أخربنا أبو سهل المهراين رحمه اهلل.58]

[ أخربناه أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن مامويه األ بهاين الشيخ 84]

 الصال  قراشة عليه من أ له.

 [ وحدثنا أبو محمد عبد اهلل بن يوسف األ بهاين إمالش. 86]
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تمجيد الملوك والشيوخ واختالق  هل حًقا ُكتب تاريخنا ألجل

الحكايات والمبالغات، وأن التاريخ يكتبه المنتصر ال ألجل 

 رصد الحقائق؟

 إبراهيم بن منصور الهاشمي األمير 

 -هذه من أعظم الشتتتتبهات التي تثار حول تاريخنا من قبل أبناش جلدتنا 

ا  نع لمحاباة الح -والتي تلقووها من المنحرفة عقال  وفكر  كام والملوك أنه  تتتتُ

وتلميع األعيان والشيوو  وأن فيه من المبالعات والكذب الشيش الكثير  وُيكتب 

 للمنتصر من الحكام والملوك  ولم ير د الحقاهق. 

وهذا من االفرتاش والكذب  فوي مؤرخي اإلستتتتالم عظماش أمناش وثقات  

خار، )ت ما256منهم: اإلمام الب ها عل ا ي ول علي خ  لذ، ألف تواري ش هتتتتتتتت( ا

هتتتت(  والمؤرو الحافي 240اإلسالم  وكذا المؤرو الحافي خليوة بن خيا  )ت

هتتتتتتتت(  والمؤرو الحتتافي الخطيتتب البعتتداه، 279أحمتتد بن أبي خيثمتتة )ت

هتتتتتت(  والمؤرو الحافي 571هتتتتتت(  والمؤرو الحافي ابن عستتاكر )ت463)ت

هتتتتتتتت(  ومؤرو اإلستتتتالم الحتتافي شتتتتمس التتدين التتذهبي 739الربزالي )ت

هت(  والمؤرو الحافي 808مؤرو المعرب الناقد ابن خلدون )تهت(  و748)ت

هتتتتت(  والمؤرو الحافي ابن حجر ال سقالين 832تقي الدين الواسي المكي )ت

 هت(  وغيرهم. 852)ت
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نة مؤرو من  ما ثاال  على أ يه م كذب  إل نا إفرتاش و تاريخ يل يف  ما ق يان أن  ولب

للحكايات والروايات  مؤرخي اإلستتتتالم وتجرهه عن الهوى والمحاباة  ونقده

 الواهية  ومثله يف تاريخنا كثير :

إنه مؤرو اإلستتالم والحافي الناقد شتتمس الدين محمد الذهبي الدمشتتقي 

هتتتتتتت(  هذا الناقد األمين ترجم لشتتيخه ال المة القاضتتي محمد بن عبداهلل 748)

 ااإلربلي  فذكر أنه كان يرتشتتتي  بالرغم من أنه كان ُمحستتتن ا إليه  فقال: )ستتتم ن

منه  وما أهر، ما أقول فاهلل يسامحه  وإن أسكت؛ فلسان الكون ناطق بما ثّم من 

 (.207الرشاوى  واهلل يسامحه فقد كان ُمحسن ا إلي(. )الم جم المختص( )ص

هتتتت(  فقال: )إنه 705وترجم لشيخه محمد بن أحمد الحراين المقرئ الزاهد )ت

ة  للحكتتايتتات والمل   إال أنتته ال يوث ق بنقلتته(. )الم جم الكبير( كتتان َحَوظتتَ

(2:166.) 

هتتتتت(  فقال: 721وترجم لشيخه ابن النحاس محمد بن أيوب الشاهد )ت

)هو ممن سم نا منه  وال تحل الرواية عنه أ ال   حدثني الحافي الصال  والتاج 

 (.2:177ابن السكاكر، عنه ب ظاهم وزندقة(. )الم جم الكبير( )

ث هبا شتتتيخه عبداهلل بن الحستتتين )كتب( شتتتيوو عب (1)ووقف على أثبات

هتتتتت(  و له بإلحاا اسمه يف سماعاهتا أو إجازاهتا  فكشف 735األنصار، )ت

                                                           

ماش مع أستتتت اهأْثَبات: جمع َثَبت  وهو الكتاب الذ، ُيثبت فيه المحدث الروايات واآلثار التي ستتتتم  (1)

 المشاركين له فيه.
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وقد  -ستتامحه اهلل  -أمره  وقال عنه: )توره يف وقته بأجزاش عالية وغيره أعدل منه 

ما أخذ عنه من  اك شتتتتيش(.)الم جم الكبير(  له  لكن  بات  مه يف أث ألحق استتتت

(1:321.) 

عن شتتتتيختته ابن الووطي عبتتدالرزاا بن أحمتتد البعتتداه،  وكتتذلتته قتتال

هتتتتت(: )فاا علماش اآلفاا يف علم التاريخ وأيام الناس  و نف يف  له  723)ت

ومع ستتت ة م رفته؛ لم يكن بالثبت يف ما يرتجمه  وال يتورع يف مد  الوجار  ولم 

 (.144يكن بال دل يف هينه(. )الم جم المختص( )ص

الذهبي حافلة ب الف الرتاجم للملوك واألمراش وهذه كتب مؤرو اإلسالم 

ا أو زيةَن أعماله. ا أبد   والشيوو واألعيان  لم يمد  فيها ظالم 

ومثلتته المؤرو والحتتافي تقي التتدين محمتتد بن أحمتتد الوتتاستتتتي المكي 

ت( ترجم يف كتابه: )ال قد الثمين يف تاريخ البلد األمين( لجمع كبير من 832)ت ه

ماش واألمراش واأل ما عليهم ال ل ما لهم و فذكر  حداث التي وق ت يف والياهتم  

ن هتم. فأياوالمحسن منهم والمسيش بتجره وأمانة  وهو بين أيديهم وتحت والي

 هذا المتنطع القاهل: إن التواريخ تكتب لمحاباة الملوك والمنتصر!!

ا متتا وقع من مجتتازفتتات ومبتتالعتتات وروايتتات واهيتتة يف كتتتب ب ض  أمتتّ

  فقد نبه ال لماش عليها  ولم يج لوها -والحمدهلل  - دون قّلة المؤرخين الذين ي

 تمر مرور الكرام. وإليه أمثلة على نقد تله المبالعات والروايات الكا بة: 
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هتتتت(  ترجم 654سبط ابن الجوز،  يوسف بن ُقزغلي  أبو المظور  المؤرو )ت

تاب  قال: )ألف ك لذهبي  ف حافي ا مان»له ال يأيت«مرآة الز ناكي   فرتاه  يه بم ر ف

. «الحكايات  وما أظنه بثقة فيما ينقله  بل َيْجنُِف ويجازف  نستتتتأل اهلل ال افية

 (.4/471)ميزان االعتدال( )

ا  ومنها قوله: )اهندمت  ا ال ع  ا من حكاياته الباطلة ونقدها نقد  ثم تتبع كثير 

  بعداه بأستتترها  والمحال  وو تتتل الماش إلى رأس الستتتور  ولم يبق له أن يطو

سور إال مقدار إ ب ين  وأيقن الناس بالهالك  وهام ثمانية أيام  ثم نقص  على ال

 الماش  وبقيت بعداه من الجانبين تلوال  ال أثر لها!(.

 فت قبه الذهبي وقال: )هذا من خسف أبي المظور  فهو ُمجازف(.

لذهبي  كر أن المؤرو  قد ا نا حافي ال كذله أن المؤرو وال لة  ومن األمث

هتتتتتتت( أوره حكاية بأنه وقع 629ف بن يوستتف بن محمد البعداه، )تعبداللطي

 بالش شديد بمصر  أكل الناس لحوم بني آهم.

فت قبه المؤرو الذهبي  وقال: )يف كتابه هذا خسف وإفه. وفيه أن ِعرقة و افيثا 

 (.22/220ُخسف هبما(. )سير أعالم النبالش( )

اتصتتتتل به كتابان أورههما  و كر المؤرو الموفق عبداللطيف حكاية أخرى بأنه

بلوظهما  يف أحدهما: أن زلزلة وق ت بمصتتتتر كاهت لها األرض تستتتتير ستتتتيرا   

ا  وأهنا هامت بمقدار ما قرأ سورة الكهف(.  والجبال تمور مور 
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فت قبه المؤرو الذهبي  وقال: )هذا كذب وفجور من كاتب هذه المكاتبة  أما 

 (.12/964استحى من اهلل ت الى(. )تاريخ اإلسالم( )

ووقف المؤرو الذهبي على كتاب يف سيرة عالم فيه خزعبالت وخرافات 

وكذب  فكشتتتتف أمره وحذر الناس منه  فقال: )جمع الشتتتتيخ علي بن يوستتتتف 

قاهر الجيلي وأخباره يف ثالث  حافال  يف ستتتتيرة الشتتتتيخ عبدال ا  ب  تا الشتتتتطنويف ك

بالربة وأ ن الجرة  وبالصتتتتحي  والواهي وال يه  نه مجلدات  أتى ف فإ مكذوب  

كتب فيه حكايات عن قوم ال  دا لهم  كما حكوا أن الشيخ مشى يف الهواش من 

منربه ثالثة عشتتتترة ُخطوة يف المجلس  ومنها أن الشتتتتيخ وعي  فلم يتحرك أحٌد 

فقتتال: أنتم ال تتحركون وال تطربون  يتتاقنتتاهيتتل اطربي  فتحركتتت القنتتاهيتتل 

 .(252:12ورقصت األطباا(. )تاريخ اإلسالم( )

نة مئات الحكايات والروايات  وللواهدة: لقد جم ت قبل عشتتتترين ستتتت

الواهية التي انتقدها مؤرو اإلستتالم الذهبي يف تواريخه يف مجلد  فل ل اهلل ييستتر 

 إخراجها.

ها أنا قد ُسقت له أمثلة على أمانة ومصداقية مؤرو من مؤرخي اإلسالم  

ليه . فباهلل ع-والحمدهلل  -لة واألمثلة كثيرة  وغير المأمون منهم والمتستتاهلة ق

أيص  ب د هذه األمثلة أن يقال: إن تاريخنا ُكتب لمحاباة الملوك وتلميع األعيان 

 والشيوو  وترويج األكا يب؟
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أو ليس األولى أن نوتخر بتاريخنا الذ، كتبه الثقات األعالم  ونقول: إن 

وق ت من قلة  ما وقع فيه ب ض المؤرخين من مبالعات ومحاباة وروايات واهية

ا بما ألوه الثقات  ومع  له ت قب هذه المبالعات والروايات  قليلة ال تقارن أبد 

 الواهية النقاه وأبطلوها.

 على نبينا محمد وعلى آله و حبه أجم ين. اهلل و لى

 كتبها:

 إبراهيم بن منصور الهاشمي األمير 

 هت1438رمضان  21

 1438شوال  1ثم زاه عليها يوم 
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امية الحافظ أبي القاسم ابِن عساكَر كلمة محد
َّ

ث الدِّيار الش

نةِ  هت(571)ت  (1)عن دواويِن السُّ

 محمود الّنحال

ل   …» ن أيَّ َبه  الصحيَ     َّم م  َبه  أحاهيَثه وأخرَج  وَرتة َره وَبوة  ِعيهلُِمْبتَ  وَحرة

َبه  َصه وَهذة َبه طالِبِيه على وَلخة   َل البخار،  سماعيإ بنُ  محمدُ  اهلل عبدِ  أبو: وَقرة

ُم يف هذا الونِّ عند الجماعة  فَأْحَسَن تصنيَوه  رحمه اهلل  شيُخ الصناعِة  واْلُمَقدة

 وَجْمَ ه  وَبَذَل فيه طاقَته وُوْسَ ُه. 

َ ه َ ك  سبي باالنتهاج: أبو الحسِن مسلُم بُن الحجاِج  فَأَخَذ يف تخريِج  ثم س 

ل قسمين وتصنِيِوِه  وَقَصَد أن َيْذُكَر يف القسِم األو كتابِِه وتأليِوِه  وَتْرتِيبِِه على

اِن  ويف  أحاهيَث أهِل الثِّقِة واإلتقاِن  والم روفيَن بال َدالِة عنَد ال ارفيَن هبذا الشة

ْتِر والصدِا  الذين لم يبلعوا هرجة اْلُمَتَثبِّتِيَن عند  القسم الثاين أحاهيَث أهِل السة

ْلَمنِيةِة بينه وبين هذه األُْمنَِيِة  فمات َقْبَل اْستِْتماِم كتابِِه الخلِق  فحاَل ُحُلوُل ا

واستي اِب تراِجِمِه وأبوابِِه  غيَر أنة كتاَبُه مع إِْعَواِزِه اْشَتَهَر  وساَر عنه يف اآلفاِا 

ِة  وإخالِص اْلَقْصِد وِ ْدِا ا ِوية ِة  لنِّية وانتشَر  لَِما َعلَِم اهلُل منه فيه مِن ُحْسِن الطة

 الخاصِّ من اْلَخْلِق 
ْ
َتي فصاَر كتاَباُهَما ُمْقَتَدى األناِم  وِهيَواَن أهِل اإلسالِم  وُحجة

 وال امِّ   َوَمْوهَِلِي اْلُمَتنَاِزِعيَن يف كل مقاِم.

                                                           

  يا  وفيا تحتب  ألبي القاسم ابن عساكر  مخطو  «االشراف على م رفة األطراف»مقدمة كتاب  (1)

 هت(.852وهي نسخة حافلة بطرر بخط الحافي ابن حجر ال سقالين )ت  (2/ا1( )ج455رقم )
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اُه  ي   َّم  أبو اايا   نَن»كتاَبه الذ، َسمة   فأجاَه يف تصنيِوِه وَأْحَسَن  «الس 

ا  وَيْطَرَ  ما وَقَصد َأْن يَ  ا  أو غريب ا َحَسن ا ُمْ َتَبر  ا ُمْشَتَهر  أتِي فِيه بما َكاَن  حيح 

ا. ا ُمنَْكر  ا  ويجتنُب ما كان شا ًّ ا ُمْسَتنَْكر   كان ُمطةَرح 

 -رحمه اهلل-محمُد بُن ِعيسى بِن َسْوَرَة التِّْرمِِذ،   ي  َّم أبو تيسل

فاهَِدَتُه وَنْوَ ُه  وتكلةَم على كل  -مع اختصاِرهِ -جامَِ ُه فأحسَن َجْمَ ُه  وَأْكَثَر 

 حديث  رواه بحسِب ما َعلَِمُه ورآُه  َفَأْفَصَ  عن َمْعَزاُه وَأْوَضَ  ُمْقَتَضاُه.

  ي   َّم  أبو تبع ال حمن  
 
 «ُسنَنَهُ » -رحمه اهلل-أحمُد بُن ُشَ ْيب  النساهِي

ر فيما َقَصَدُه وَبَسَطها  واْسَتْوَعَب أبواَبَها على الشة  ِريَطة التي َشَرَطَها  فلم ُيَقصِّ

وأراه  بل أحسَن فيما َجَمَ ُه وَأَجاَه  فساَرْت هذه الكتُب عنهم يف اْلَخافَِقْيِن  وإْن 

ِحيَحْينِ »لم تبلْغ هرجُتها هرجَة  ْت حاجُة اْلَخْلِق يف ساهِر اآلَفاِا إليها  «الصة   وَعمة

نَِن َعَلْيَهاوَكُثَر اعتماُهُهْم يف م رف  . «…ة الس 
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 من حواشي الحافي ابن حجر على النسخة المذكورة

 "التحرير"
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 قصيدة في وداع شهر رمضان

 

 اعتنى بإخراجها: 

 ضياء الدين جعرير

 

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

هذه قصيدة يف وهاع شهر رمضان  وقوت عليها بمجموع محووظ بمكتبة 

  ولم يتيّسر لي م رفة ناظمها  وقد اعتنى بالكتابة يف )وهاع 867برقم:  آيا  وفية

شتتتهر رمضتتتان( أكثر من واحد من أهل ال لم  فالبن الجوزّ، رحمه اهلل رستتتالة 

لدكتور عبد الحكيم األنيس حوظه اهلل  وله  ها ا وة يف )وهاع رمضتتتتان( حقّق لطي

الدكتور عبد الحكيم رحمه اهلل كذله مقامة يف وهاع رمضتتتتان اعتنى بتحقيقها 

وهي مستلة من كتابه رحمه اهلل يف المقامات  وكل من الكتاب والمقامة منشوران 

يف  تتتتوحة الدكتور عبد الحكيم على موقع األلوكة  وكذله ج ل الحافي ابن 

رجب الحنبلي مجلسا يف وهاع رمضان من كتابه الجليل: )لطاهف الم ارف فيما 

ال  يف هذا  لمواستتم ال ام من الوظاهف(  نقل لف الصتتّ فيه نواهس اآلثار عن الستتّ

 الباب  ومما جاش فيه:
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 والهواه وانصتترما (1)]الشتتهر[ترحل 

 

 واختص بالووز يف الجنات من خدما 

 وأ تتب  العافل المستتكين منكستترا

 

 مثلي فيتتا ويحتته يتتا عظم متتا حرمتتا 

ب  قت ال ته الزرع يف و فا مذمن   اار ف

 

 تتتراه يتتحصتتتتتد إال التتهتتم والتتنتتدمتتا 

 ورل الموطوط:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

برقم:  من الكتاب ةب ما أثبته وهو يف نسخة آيا  وفييف المطبوع: شهر الصوم  وهو منكسر  والصوا (1)

4235. 
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 نص الئريعل:

ت يف انصتتتتترام ور ولتتّ  لتتيتتالتتي التتنتتّ

 

يتتام   فتتوا حتتزين عتتلتتى شتتتتتهتتر الصتتتتتّ

بي  ل ق حرقتتت   أيتتا رمضتتتتتان قتتد أ

 

 وقتتد أجتتريتتت أجتتوتتاين ستتتتتتجتتام 

بكوا  ّوام وا م شتتتتر الصتتتتّ  فنوحوا 

 

الم   لتتتتتوهيتتع التتمستتتتتتافتتر بتتالستتتتتتّ

نجوم  هور ستتتتوى   فمتتا كتتل الشتتتتّ

 

ّتمتتام  ل لبتتدر ا وم كتتا هر الصتتتتّ  وشتتتت

 وواستتتتتطتتة التت تتقتتوه لتتهتتا افتتتتتختتار 

 

وم واستتتتطتتة الّنظتتام   وشتتتتهر الصتتتتّ

امتتته ختتتيتتتر كتتتثتتتيتتتر   فتتتوتتتي أيتتتّ

 

ذيتتذ متتن التتطتتّ تتام   لتتهتتجتتران التتلتتّ

ت بتتتقتتتدر   وفتتتيتتته لتتتيتتتلتتتة جتتتلتتتّ

 

 وتتتتنتتتزيتتتل التتتمتتتالهتتتكتتتة التتتكتتترام 

 فتتيتتا لتته لتتيتتلتتة متتن ألتتف شتتتتتهتتر 

 

هتتا بتتالتتقتتدر ستتتتتام   عتتلتتت ومتتحتتلتتّ

 ويتت تتتتتق متتالتته األمتتالك فتتيتتهتتا 

 

يتتتران أهتتتل اإلجتتترتام   متتتن التتتنتتتّ

 متتتن إحستتتتتتان ختتتاّلا التتتربايتتتاو 

 

رنتتتتا هبتتتتا يف كتتتتّل عتتتتام   تتتتتبشتتتتتتتّ

 وفتتتيتتتهتتتا يتتتعتتتوتتتر اهلل التتتختتتطتتتايتتتا 

 

 ويتتتمتتتحتتتو لتتتلتتتّذنتتتوب متتتع األثتتتام 

ا   وفتتتيتتتهتتتا أنتتتزل التتتقتتترآن حتتتقتتتًّ

 

 عتتلتتى قتتلتتب ابتتن زمتتزم والتتمتتقتتام 

 فتتتيتتتا طتتتوبتتتى لتتت تتتبتتتد قتتتام فتتتيتتته 

 

 بتتتتحتتتتّق اهلل يف نتتتتيتتتتل التتتتمتتتترام 

 بتتأجتتر متتع ثتتواب ( 1)فتتذاك حتتظتتى 

 

 وإحستتتتتتان عتتتلتتتى نتتت تتتم جستتتتتتام 

تفتتتتتيتتتتت  ام تتتتتتقضتتتتتتتتّ  ا هلل أيتتتتتّ

 

 بتتته كتتتانتتتت كتتتحتتتلتتتم يف متتتنتتتام 

 أال يتتتا راحتتتال أجتتترى همتتتوعتتتي 

 

مي  وي ستتتتتقتتا ج تتة تشتتتتت َه ر َهلتتة  َأ

 لقتتد أحييتتت شتتتتخص الخير حّتى 

 

 كتتتتأّن اهلل أحتتتتيتتتتا لتتتتلتتتت تتتتظتتتتام 

                                                            

 يف األ ل: حضى. (1)
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 أيتتا متتجتتر، التتمتتدامتتع متتن عتتيتتوين

 

طرام  هجتي بتتاإلضتتتتت م  ومشتتتتت تتل 

ي   أال يتتتا عتتتا لتتتي هعتتتنتتتي فتتتإنتتتّ

 

 متت تتنتّتى مستتتتتتتتهتتام التتقتتلتتب ضتتتتتام 

 لتتمتتي وحتتزين واشتتتتتتتتيتتاقتتيومتتن أ 

 

وا  متتتع التتتحتتتمتتتام   أكتتتّرر يف التتتنتتتّ

 لتتتحتتتا اهلل التتتوتتتراا لتتتقتتتد رمتتتاين 

 

هتتام   بستتتتتهتتم لتتيتتس يشتتتتتبتته لتتلستتتتتّ

هر  خير شتتتت  فهتتل لتته رج تتة يتتا 

 

 تتتبتتّل هبتتا اشتتتتتتتتيتتاقتتي متتع غتترامتتي 

ّل ختتتتيتتتتر  ا كتتتتُ  جتتتتزاك اهلل عتتتتنتتتتّ

 

 وجتتتاهت يف ربتتتاك يتتتد التتتعتتتمتتتام 

ى اهلل متتالتته كتتّل شتتتتتيش     و تتتتتلتتّ

 

 امعتتلتتى ختتيتتر التتورى زيتتن األنتت 

 رستتتتتتول اهلل مصتتتتتتبتتتا  التتتربايتتتا 

 

 بتته عتترف التتحتتالل متتن التتحتترام 

ى عتتلتتيتته كتتّل حتتيتتن   فتتمتتن  تتتتتلتتّ

 

الم   يتتتنتتتال التتتوتتتوز يف هار الستتتتتتّ

ّل وقتتت   عتتلتتيتته متتن التتمتتهتتيتتمتتن كتتُ

 

 ستتتتتتتالٌم يف ستتتتتتتالم  يف ستتتتتتتالم 
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 جديد إصدارات مشايخ المجموعة

  در حديثا عن هار الصمي ي للنشر والّتوزيع:

ادحة اآلد يمية الواضحة  ال ا

 بقلم:

 حسن بن حسين الهمامي
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 الري م

 رحَة الع بعين يراحة المحبين

 خواطر حوله  وقصص من أحوال

 السلف الصال  عنه

 بقلم

 نيسأله. عبدالسميع ا

 (1438حديثا عن جاهزة هبي الدولية للقرآن الكريم  )  در
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 أخبار تراثية

 )الجزاهر( جام ة المسيلة

 كلية اآلهاب و اللعات

 قسم اللعة واألهب ال ربي

 

 

 

 المَتئل العيلي

 هههوط الع بيالموطهههههههههههههههه

 الواوع ياآلف ق

 2017أهتوب   10-09يوم  : 
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 محاور الملتقى:

 يدور الملتقى حول محاور مهّمة نلّخصها  كاآليت :

 المحور األول:

 تَم الموطوط و يف الجخا   يالع لم الع بي 

 المحور الثاين:

 تحئيق ال اروص الموطوطة )الواوع يالم  ج(

 المحور الثالث:

 موطوط الع بي، ف  سة الموطوط و يروم ت   هوايكولودي  ال

 تاريخ الملتقى :

  2017أكتوبر    10 -9تم تحديد الملتقى يف 

 2017جويلية  22آخر أجل الستقبال الملخصات: 

 2017جويلية  30إجابة اللجنة ال لمية: 

 2017سبتمرب   20آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة:

 هج 3000حقوا المشاركة: 
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 حول المئعمة يمع يي ه :ش يط الب

 أن يكون البحث يف أحد المحاور األساسية للملتقى. -

أال يكون البحث قد سبق المشاركة به يف ملتقى أو ندوة علمية أو ُنشر يف مجلة  -

 علمية.

يجب مراعاة المنهج ال لمي وم اييره يف كتابة البحث  وأن يتميز باأل تتتتالة  -

 والجدية يف التحليل.

 حوث باللعة ال ربية والورنسية.ُتقبل الب -

تشتتتتمل الصتتتوحة األولى من البحث على استتتم الملتقى والجهة المنظمة له   -

وعنوان البحث كامال  واستتتم الباحث  وهرجته ال لمية  والم لومات الخا تتتة 

 باالتصال به.

شتتتتاملة المراجع  A4 أال يتجاوز البحث خمستتتتل وعشتتتترين  تتتتوحة  حجم -

 والمالحق.

مش والت ليقتتات يف هنتتايتتة كتتل  تتتتوحتتة  والمراجع والوهتتارس وضتتتتع الهوا -

 والمالحق يف هناية البحث.

 traditionalبخط ( Microsoft word) ُيكتتتب البحتتث على برنتتامج -

Arabic  بالنسبة للهوامش   11بالنسبة لمتن البحث باللعة ال ربية  و 16حجم
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ية  12بحجم  (time new roman) وبخط باللعة األجنب بة للبحوث  بالنستتتت

 بالنسبة للهوامش. 10للمتن  وبحجم 

يرفق باستمارة التسجيل ملخٌص عن البحث باللعة ال ربية  وترجمته إن أمكن  -

كلمة(  وملخص  150باللعة الورنستتتية أو اإلنجليزية يف حدوه  تتتوحة واحدة )

 السيرة الذاتية للباحث يف حدوه  وحة واحدة.

ها الكامل يف الموعد المحده  ال ُتربمُج المداخالت المقبولة إال - ب د تقديم نصتتّ

 أهناه.

 ترسل المداخالت على الربيد اإللكرتوين

 

makhtotmsila2017@gmail.com 
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 خدمة طلب مخطوطة من مكتبة الملك فهد الوطنية
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 «روائع المخطوطات المغربية»ولي عهد الشارقة يفتتح 

قاستتتمي  ولي عهد افتت  ستتتمو الشتتتيخ ستتتلطان بن محمد بن ستتتلطان ال

  «رواهع المخطوطات المعربية»وناهب حاكم الشتتتتارقة  مستتتتاش أمس  م رض 

مخطوطة ناهرة لنستتتخ من القرآن الكريم وكتب الرتاث  30الذ، يجمع أكثر من 

ال ربي ومؤلوات علماش المستتلمين يف الوقه والتشتتريع واللعة وال لوم  و له يف 

 مبنى مكتبة الشارقة ال امة.

لي عهد الشتتارقة ومرافقوه من الشتتيوو وأ تتحاب الم الي خالل واطلع ستتمو و

جولتهم يف الم رض على المخطوطات الم روضة  وتوقووا عند الجهد الم ريف 

المبذول فيها على مستتتوى البحث والتأليف والنستتخ بخط اليد  مثمنين الجهوه 

 بلة.قالتي بذلت يف الحواظ على هذه المقتنيات الناهرة لألجيال الحالية والم

 مقتنيات عده من -الذ، تستتتتمر ف الياته حتى هناية رمضتتتان  -يضتتتم الم رض 

المكتبات والمتاحف وهور الكتب الشتتتهيرة يف المعرب  من بينها خزانة الجامع 

نة ابن يوستتتتف  مة والمحووظات بتطوان  وخزا نة ال ا الكبير بمكناس  والخزا

 ربية.الوطنية للمملكة المعبمراكش  وخزانة القرويين بواس  إضافة إلى المكتبة 

حضتتتر افتتا  الم رض الشتتتيخ ستتتالم بن عبد الرحمن القاستتتمي  رهيس مكتب 

ية  قا حة وو بد الرحمن محمد ال ويس  وزير الصتتتت حاكم  وم الي ع ستتتتمو ال

 المجتمع.

 2017يونيو  11التاريخ:  وام -الشارقة  المصدر:


