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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 مقدمة
 

وعلى آله وأصحابه احلمد هلل العليم احلكيم، والصالة والسالم على الرسول الكرمي، 
 أمجعني، وبعد:

كنت أؤجله ع املقاالت والدراسات اليت كتبتها قدميًا هاجًسا عندي، و فقد كان مج
ألسباب، من أمهها كون بعضها خمطوطًا، وحتتاج إىل تنضيد ومراجعة وتصحيح، 
فكنت أنتظر الوقت املناسب لذلك، وأقد ِّم عليها أعمااًل أخرى حاضرة، حىت فقدهتا  

! وكنت قد وضعتها يف حرز مكني، يف حمنة سفريت األخرية من بالد احلرمنيكلها، 
وموضع أمني، ال تعبث هبا األيدي... وقدَّر هللا وما شاء فعل، وله احلمد إن أعطى 

 ( مقااًل. 20أو أخذ. وقد عددت عناوينها يف )ذكراييت( وبلغت )
تكون يف كتاب، وهي هذا إضافة إىل كتاابت عديدة يف دفاتري القدمية تصلح أن 

ثر ورسائل وأتريخ حوادث ووقائع ومشاهد وواثئق، أهديتها  قصص وأشعار ومقاطع ن
 كلها مع مكتبيت.

( اليت كنت أحررها يف جملة )عامل الكتب(، اجتمعت يف األخبار الثقافيةكما أذك ر بـ )
  رهتا يف ظرف عندي هـ، صو  1411هـ حىت حمرم 1407، بني رجب عدًدا منها (11)
ائل اجلامعية، وابب كتب حديثة أيضاً،  ، وكنت أحرر فيها ابب الرسديتها كذلكأهو 

 ها هنا.شيئًا من ومل أذكر
وهو  ،حلقة( 20)  "، الذي نشرته يفوكذلك "الكتاب على األرائك وبني السنابك

 مقاالت قصرية كثرية.  هاإلسالمي، ومجعته يف كتاب إلكرتوين، وفي مبثابة جملة للكتاب
( عدًدا، وكنت 25أصدرت منها )كتاب اإلسالمي( الفصلية، اليت )جملة المث أذكر 

أقوم إبعدادها وحتريرها وتصحيحها كلها بنفسي، وفيها مقاالت كثرية، فأخذتين 
حرية شهورًا، هل أضمُّ مقاالهتا ودراساهتا إىل هذا الكتاب، وفيها الكثري مما هو 

، وكل موضوعاهتا يف الكتاب مفيد؟ حىت صرفت عنها النظر، فهي مكو ن مستقل 
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من شأهنا أن تطلب وحدها، ومع بعضها البعض. لكن دخل من بينها اإلسالمي، و 
 ( مقاالت يف هذا الكتاب، فرتكتها.9)

- 1405( مقااًل ودراسة، كتبتها بني األعوام )180وهذه املقاالت بلغت حنو )
ها يف الدين معظم ، لكنهـ( يف اجلرائد واجملالت والشابكة. وجاءت متنوعة 1439
 لى موضوعاهتا لتجتمع فصوهلا.. وقد فرزهتا عوالكتب

وكان من أسباب أتجيل مجعها ونشرها أيًضا هو أن كثريًا منها نضدت من جديد 
وكانت على ورق، فكانت حتتاج إىل مراجعة خاصة مين ومقارنتها ابألصل املطبوع، 

ا، ورأيت بعضها بنفسي، ولكن ما وجدت وقتًا لذلك، وقد نُبهت إىل أخطاء فيه
 قرأت بعضها... وملا مجعتها هنا

 وبقيت يل مقاالت يف كتب..
، فقد تكون ضمن املكتبة اليت أهديتها، أو عليها أما املقاالت املخطوطة اليت مل أعثر

 أهنا فقدت، وهي:
]قصة واقعية جرت معي، ذكرُت ملخصها يف  املوظف وطاسة اللنب −

 . ص12ذكراييت[ 

 . ص7هـ،1403 ، كتبت سنةصولة ذات ثالثة فمتثيلية إذاعي −

 ص 3هـ،1403، كتبت سنة عمل اإلعالمييف ال −

ص، 7قصة واقعية، املقصود الوالدة، وأان وشقيقي حممد زكي، ، م  حرية أ   −
 .ذكرت ملخصها يف ذكراييت

 . ص 1آالم، −

 ص، فيها ما مل أورده يف الذكرايت.3، ذكرايت خمتصرة −

 .ص14اجلنون يف حب الكرة ، −

 .ص3ألمثال، عامل ا رحلة يف −

 . ص9نقد لطبعة دار املعرفة، رجب. البن  جامع العلوم واحلكم −

 .ص15، الكتاب السعودي: املشكلة واحلل −
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)لعله نفسه الذي ذكرته يف املقاالت  ص14،خصائص اإلعالم اإلسالمي −
 املنشورة؟(.

،  اخلالق  الفكر الصويف" لعبد الرمحن عبدرد على "اخلضر عليه السالم يف −
ر بني الواقع "اخلض ه إىل الطبعة اجلديدة من كتايبدت إضافتص أر 12

  والتهويل" فلم يوافقين أحد اإلخوة، وليس فيه ما يغضب الفريقني، فالتزمت 
 كالمه دون اقتناع. 

هـ، 1408كتبته سنة   "تعقيب على مقال "بني لقمان احلكيم وبتاح حتب −
إىل جريدة ص أرسلته تعقيبًا على كاتب املقال حممد العزب موسى، 5

 . األهرام، فلم ينشر

 .ص7، فات ابن طولونمن مؤلاملطبوع  −

 ص. 13هـ، 1408، كتبته سنة كتاابن يف اإلسالم يقطران مس ا   −

املقصود: كتاب "حول الدعوة اإلسالمية إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية"  
حلسني أمحد أمني، وكتاب "سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي" حملمود 

 .إمساعيل

إىل  هأرسلت واقعي،ص. حدث 8، املدينة –لى طريق مكة رو ع عحادث م −
 جريدة املدينة فلم ينشر.

 ص 7هـ، 1416سنة  ، كتبتهاملرأة الكردية بني سعادة األمس وخماطر اليوم −

هـ،  1420، كتبته سنة أخطاء ينبغي تصحيحها يف خمتصر صحيح مسلم −
 ، دار ابن خزمية ابلرايض. ص، أرسلته إىل انشره2

 .ص5، خ اإلسالمين التاريطبيبات م −

 . ص5صرية جداً، قصص ق :بداايت خاطئة −

 كتاابت وأشعار غري منتظمة. −

فات وقتها، أو أبقيتها حىت يلتئم مشلها مع  وبعضهامل تنشر، و )بعضها ُعرضت 
 غريها إن شاء هللا، وبعضها مسودات، وترتيبها على التاريخ التقرييب(.
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، ويتم اأعثر على ما فقدت منها أو بعضهوقد تستجدُّ مقاالت، وأتذكر غريها، و 
ما مل ينضد منها، وتلحق مبا نشر منها يف كتاب، أو يف جزء مستقل، إن شاء تنضيد 

 هللا.
أدعو هللا تعاىل أن ينفع هبا، ويقبل مين ما وفقين إليه، ويغفر زليت، إنه هو السميع  

 العليم. 
 

 حممد خري يوسف
 هـ.  1439مجادى األوىل 

 
( مقااًل 187، فيكون جمموعها حنو )مقاالت( 7)إضافة انية هبا رة الث: النشمالحظة

 .املالحظات املذكورة سابًقامع هـ،  1441ودراسة حىت عام 
 .هـ 1441شوال 
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 الباب األول
 املعارف العامة
 

 حث والتأليفلب: اأوال  
 

(1) 
 التوثيق العلمي من ظهور الكتب واملخطوطات

 
 
 

َ أن السلف قد أخذ سأقرتح شيكنت أظن  أين به  وائًا جديدًا يف هذا املوضوع، مث تبنيَّ
 منه ووضعوا له قواعد علمية، لكنه احنسر شيئاً فشيئاً إىل أن لة، بل عاجلوا فناً منذ قروٍن طوي

 اد.، أو كانعدم يف يومنا هذا
 الكتب فقد كان للسلف عادة مجيلة عندما كانوا يدو ِّنون معلومات مفيدة على ظهورِّ 

ابة ة العنوان فيه، وتكون الكتحاليت عندهم، وظهر الكتاب هو صفحة الغالف منه، أو صف
 ه، من أي جانٍب كان.على طرَّته، يعين حواف ِّ 

ابِّ أو انسخه أو حىت ك الكتوهذه املعلومات ال ضبط هلا وال تقييد، يعين أن مال
يء، فال جيد أمامه سوى كتاب مؤلفه، قد يعجبه شيء، أو يتذكر معلومة، أو ميلى عليه ش

عن مؤلف الكتاب أو  ن املعلوماتيدو ِّن على صفحته ما شاء، وقد يتعمَّد ذلك فتكو 
 الكتاب نفسه، وهلمَّ جر اً.

، من شعر، أو فيه فائدة شيءأيَّ  وجمموع هذه املعلومات مس اها الباحثون "فوائد" يعين
أو أتريخ حادثة، أو تصحيح  أثر، أو حكمة، أو خرب، أو ترمجة، أو حتديد موضع،

 وتسمى يف عصران "معلومات".خطأ...
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ٍب، أو رواية عن عامل أو أديب، أو معلومة جديدة ان كت مقالً نالفوائد  وقد تكون هذه
 تاب وال تعرف يف ابب من أبوابه.ج يف كأتى هبا من عنده، أو مسعها من آخرين مل تدر 

ة منه ن الفوائد، يعين ما ميكن االستفاديف موضوعنا هذا هو الصنف األخري مواملقصود 
وجعلوه يف  السلف من ظهور الكتب من مؤلفون نقله ما علميًا مما ال يوجد يف الكتب، و 

 . كتبهم
إال من اطلع عليها  علوماتليٌل حقاً، فإنه ال يعرف قيمة هذه الفوائد واملجهو أمٌر و 

 .وفائدهتاوعرف كنهها 
عليه فوائد مثل قبل،   هذا العصر، فلم نعد نرى كتااًب وقد افتقدان هذه العادة اجلميلة يف

 رؤي نظيفاً! ما مالكه بل ينظر إىل الكتاب أن أفضله عند
قال على أننا ال نعدم كتاابت متفرقة على كتب اندرة، وهو ما يستشهد هبا يف هذا امل

 يضاً، بينها ما هو مفيد ومهم.أ
ا،  أييت احلديث عنهيتعين "الوجادة" الأو لسلف عرفوا نوعًا منه واعتنوا به، وقلت إن ا

 أحد أنواع احلديث الشريف. وهي 
ن الباحثني من السلف استفادوا من هذه املعلومات كرمي أن كثريًا موسيظهر للقارئ ال

، وابن العدمي، وحمد ِّثون كبار، أمثال ايقوت احلمويخون املدو نة على ظهور الكتب، منهم مؤر ِّ 
أبي ِّنه يف هذه الدراسة، اليت تتوىل جانب  أن ، وهذا ما أردتُ غريهم... و يوالذهيب، واملقَّر 

 التوثيق والتحرير. 
هور بقى املهم هو يف كيفية مجعِّ هذا الكم اهلائل من املعلومات والفوائد اليت على ظيو 

 ما سأدعه إىل آخر البحث. ت، وهوالكتب واملخطوطا
 

 االهتمام مبا على ظهور الكتب من الفوائد
على طُررِّ الكتب قدمي، وال يستبعد أن يكون يف القرن الثاين اهلجري، على لكتابة اتريخ ا

 تمام هبا غدا بعد توافرها، ويُعتقُد أنه كان يف القرن الرابع اهلجري. أن االه
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أبو القاسم عبدامللك بن أمحد بن املعاىف القزويين،  لقاضي يذكر القزويين رمحه هللا أن ا
اه الناس فيما بينهم، سافر وخالط فضالء  د، حسن اخلط، يتهاكان كثري اجلمع والكتابة

 عرة.العصر من مكاتبة ومعاشرة ومشا
وقال: رأيت خبطه: حضر عندي الشيخ الرئيس أبو احلسن علي بن احلسن البجلي وأان 

د خرَّجُت ما يف الصناديق من الكتب، فأخذ يتأمل ما على ائة وقأبصبهان سنة مخسم
مُجع ما على ظهورِّ هذه الكتب لكان رأَس مالِّ عامل! فقلُت له: روى  ظهورها، وقال يل: لو

عن أيب القاسم الرق ِّي، أنه  هـ(، 502حيىي بن علي اخلطيب التربيري )ت  خ أبو زكرايلنا الشي
رض، أنه قيل له: ما تشتهي؟ فقال: ظهوَر وقد م كان يُروى عن بعض مشايخ األدب

 . (1)رقباء الكتب، وأكباَد احُلس اد، وأعنَي ال 
(  هـ646وممن مجع الفوائد من ظهور الكتب الوزير االكرم علي بن يوسف القفطي )ت 

 هُنزة اخلاطر ونزهة الناظر" لكنه مفقود. يف كتابه "
وجدته على ظهور الكتب من فيما  هـ( يف كتابه "الصباابت1352مث مجيل العظم )ت 

 ة ببريوت. الكتاابت"، وهو صغري، صدر عن دار البشائر اإلسالمي
ت والنوادر" رر: ُغَرر الفوائد على طَُرر املخطوطااتب هذا املقال "الُغرر على الطُّ مث لك

 دار السابقة، ولديه جزء اثلث جاهز للطبع.جزءان يف جملد، صدر عن ال
 

 الرتاجم
على ظهور الكتب بعد الشعر هو ما يتعلق ابلرتاجم، ومعظمها يف  ا يكتبلعل أكثر م

 لكتاب نفسه، وهذه أمثلة على ذلك.ذلك عن مؤلف ا
 يفهـ نقل القزويين 572سنة يف ترمجة على بن املختار العزنوي، وهو لغوي فرضي مات 

مع د اجلاقال: رأيت خبطه على ظهر كتاب: تركت املسج 422/ 3التدوين يف أخبار قزوين 
 .والرتك له ريبة، فإن زدت من الغيبة زدانك من الغيبة

لب احلديث، رؤي طها يف رحلته إىل املشايخ لآر اين يف رؤاي طرب ال وحديث عن احلافظ
ب "التفسري" أليب لبقال مكتواًب على ظهر اجلزء األول من كتاذلك خبط حممد بن أيب بكر ا

 .حممد بن حيان أيب الشيخ
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" أليب خليفة الفضل بن احلباب يف ظهر كتاب "دالئل النبوةوجدت  ورؤاي أخرى له 
 (2) ...ياجلمح

آخر "شرح اجلزازية" تعريف مبؤلفه أمحد بن حممد اجلزاز نقاًل من كتاب "النور  يف  وجاء
هـ(. وهذا الكتاب مل يرد له ذكر يف  975" للعالمة صاحل بن الصديق النمازي )ت الالمع

 ر له هذا الكتاب الزركلي يف ترمجته.مل يذكذيله، و  كشف الظنون وال
السنية العلية على أبيات الشاطبية   "اهلبات لإلمام الشاطيب كتبه انسخوترمجة مجيلة 

 .(3)رييمنقله العرايين واإلز  الرائية" للمال علي القاري، نسخة األزهرية،
خة عاشر  نس له، نهاج السنة النبوية"م" من خمطوطةيف أوراق تيمية  وآراء جديدة يف ابن

 .نقلها حمققه حممد رشاد سامل يف مقدمة التحقيق ،أفندي
 قلها احملقق أيضاً.نالعقل والنقل" اليت "درء تعارض  وكذلك كتابة 

من على ظهر كتابه "الذخر  لعلماءبعلي نقله أحد اد بن عبدهللا الوترمجة جديدة ألمح
 فهد الوطنية. امللك مبكتبةخمطوطته  احلرير شرح خمتصر التحرير" احملفوظة

ثور" لإلمام السيوطي، من وجاء يف ظهر اجلزء الثالث من "الدر املنثور يف التفسري ابملأ
 املنورة:مصورات اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

ين الشافعي األرميويل: مسعت حال قراءايت على ن عبيدهللا احلسيقال الشيخ يوسف ب
 مجعت ثالثة وثالثني ألفاً من األحاديث. ل: قا أنه –يعين السيوطي  -مؤلف هذا الكتاب 

ختص خلف  ت السنية يف تراجم احلنفية" معلومةورأى تقي الدين الغزي صاحب "الطبقا
ذا يف كتابه املذكور املطبوع كفكتبها ووثقها هبن أيوب يف هامش نسخ من "اجلواهر املضيئة" 

 . 211/ 3بتحقيق عبدالفتاح احللو 
ات، اليت ال تتوافر غالبًا يف مصادر الرتاجم، تكون مفيدة ملعلوموال شك  أن مثل هذه ا

ة، فيدون عنه معلومات أحد بهسألعالم الذين ال حظَّ هلم يف ترمجات مللدارسني، وخاصة ا
 ته أو وفاته، كما أييت:سواء يف أحواله، أو معرفة نسبه، أو أتريخ والدأقرانه أو تالمذته، 

 
 توثيق النسب



 11 

 46/ 1راكشي يف كتابه "املعجب يف تلخيص أخبار املغرب" روى امليف نسب ابن حزم 
علي بن أمحد... بن حزم... قرئ ي هو أبو حممد حيدث عنه احلميدأبو حممد الذي  قال:
أصل آابئه األدنني من قرية من إقليم لبلة هر كتاب من تصانيفه: نسبه هذا خبطه على ظ عليَّ 
 أبوه من وزراء املنصور...وكان  ،سكن هو وأبوه قرطبة ،رب األندلسغ من

" للمذكور، احملتاج لشرح املنهاجمي ورد يف طرة "حتفة توحتقيق يف نسب ابن حجر اهلي
 نسخة املتحف العراقي.

 
 والدة والوفاة بدقةأتريخ ال

: قرئ على ظهر كتاب ألمحد بن سعيد 198/ 12 هطب البغدادي يف اترخياخل قال
 . هـ194 سنةالدمشقي: مات سيبويه 

 "النبات"ايقوت احلموي: وجدُت على ظهر النسخة اليت خبط ابن املسبح بكتاب  وقال
داود الدينوري ليلة اإلثنني ألربع بقني من تصنيف أيب حنيفة: تويف أبو حنيفة أمحد بن ن م

 . ( 4)هـ208مجادى األوىل سنة 
أبيه ويروي املصنف الكبري أبو حفص عمر بن أمحد بن شاهني أنه وجد مولده خبط 

عمر يف  لى ظهر كتاب حدثه مبا فيه حممد بن علي به عبدهللا الوراق... وفيه: ولد ابينع
 .  (5)هـ...297صفر سنة 

 ومثله كثري يف اتريخ دمشق.
الشيخ الزاهد أبو  كليب: وجدت على ظهر جزء: ماتقال أبو حممد عمر بن حممد ال

بعاء الرابع والعشرين من ة األر سعد امساعيل بن علي بن احلسني السمان وقت العتمة ليل
 .(6) ...هـ شيخ العدلية وعاملهم وفقيههم445شعبان سنة 

: قال عبدالعزيز الكتاين: وجدت على ظهر كتاب متام 397/ 37وقال يف اتريخ دمشق 
يف  –وهو عبيدهللا بن أمحد بن احلسن اجلبلي  –د: تويف أبو الفرج بن سخت الرقي بن حمم

 هـ. 400سنة 
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: قال عبدالعزيز الكتاين: وجدت على ظهر كتاب 322/ 41أيضًا دمشق  ويف اتريخ
مات أبو القاسم علي بن احلسني بن رجاء بن طعان احملتسب ليلة اإلثنني اتريخ أيب زرعة: 

 هـ. 376سنة  لون من شوالعشرة خ
نقل من الكتاين أيضاً: وجدت على ظهر كتاب متام بن حممد: تويف منه  485/ 43ويف 

 هـ.400 سنة فاف يفعمران اخل
والتعديل البن  (: قرأت على ظهر كتاب اجلرح 181/ 5وقال السمعاين يف األنساب )

املسهر  هـ ببخارى، قال: ومات أبو436أيب حامت: مات أمحد بن ماما خامس شعبان سنة 
 قبله أبسبوع.

ئه مل ردت يف راثوأتريخ دقيق لوالدة ووفاة حممد بن شريح الرعيين وابن شريح وأبيات و 
يف أجدها يف مجلة من املراجع األندلسية، كتبت بقلم انسخ كتاب على ظهر "الكايف 

 بع" للرعيين نفسه، نسخة األزهرية. القراءات الس
(. قرأت خبط بعض املعربني على 4025/ 9) "بغية الطلب يف اتريخ حلب"وقال يف 

هـ وتويف 398سنة سلمان ظهر كتاب: ولد الشيخ أبو نصر زيد بن عبدالواحد بن عبدهللا بن 
 سنة. 44هـ، فيكون عمره 442سنة 

يف األستاذ اإلمام عالء بن سليمان[ على ظهر كتاب: تو وقال أيضا: قرأت خبط خليفة ]
هـ وتوىل 587بن مسعود عاشر رجب بعد الظهر سنة  الدين الكاساين ذو املكارم أبو بكر

 . (7) شر رجبالتدريس بعده األستاذ اإلمام افتخار الدين يف سابع ع
"الفرائض" أنه  جد على ظهر كتابهواحلافظ السهيلي أبو القاسم عبدالرمحن بن عبدهللا وُ 

 ، هـ581سنة هـ وتويف مبراكش يف اخلامس والعشرين من شهر شعبان 508لد إبشبيلية سنة و 
 .(8)ويل قضاء اجلماعة ومحدت سريته 

وضيح ما التبس" له،  س يف توجاء أتريخ وفاة علي اإلسفندري على ظهر كتاب "املقتب
تويف الشيخ األستاذ... وقت  بول:ستان امللحقة ابملكتبة السليمانية إبنسخة مكتبة جارهللا

هـ وعاش سبعًا وسبعني 698الضحوة الصغرى من يوم األربعاء التاسع عشر من رجب سنة 
 سنة.
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( عن صاحب 107/ 1وروى صاحب "املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور )
هما يف ترمجة عمه أيب بكر أمحد بن حممد بن عبدالغافر الفارسي قال: قرأت خبط أبياألصل 

: ولد ولدي أمحد "خمتصر العني"على ظهر كتاب  –يعين املذكور وأخاه أاب احلسني  –
هـ، وولد عبدالغافر ليلة اإلثنني لسبع بقني من شهر ربيع  350رجب سنة ث بقني من لثال

 هـ... 353اآلخر سنة 
"مصابيح السنة" نسخة مركز   ةد بيان بتاريخ وفاة الناسخ، حيث ورد على طر  كما ير 

شعبان سنة  27لناسخه إلياس بن عيسى أنه تويف يوم اخلميس وقت العصر  ،لك فيصلامل
 هـ. 818

 .واليه أتريخ وفاة ثالثة من أوالدهد حوور 
ح الفائض"  مفتا ووفيات أسرية أخرى على طر كتاب "جوهرة الفرائض الكاشف ملعاين 
 جامعة اإلمام ابلرايض.  سخةن ،ديللراش

  ، م( وبيان بعض ما قيل فيه1938نسيم )الشاعر املصري أمحد : ورد أتريخ لوفاة وحديثاً 
 .الوطنية هـ حمفوظة مبكتبة امللك فهد1326كتب ابلقلم على نسخة طبعت سنة 

ن عودة القدومي هللا بلوفاة شيخه عبد هـ(1349)ت  ياندحكما أرخ الشيخ عبدهللا ال
كتاب من  ر نسخته هـ وذلك على ظه1330من انبلس بيوم اجلمعة وهو يف صالهتا سنة 

 مي."الرحلة احلجازية والرايض األنسية يف احلوادث واملسائل العلمية" للقدو 
 

إهنا ال شك معلومات قيمة ودقيقة، قد تكون أكثر توثيقًا ومصداقية من مصادر 
أبقالم مهتمني هبا ومقربني من أصحاهبا، مع حتديد دقيق ال توجد  ا كتبتالرتاجم، نظراً ألهن

 صادر العامة.غالباً يف م
 

 الشعر
هو ما ال  أبيات الشعر هي أكثر ما ترد على ظهور املخطوطات، لكن املقصود هنا 

 ون واألدابء من ظهور الكتب.يوجد يف الدواوين واملوسوعات األدبية، أو ما نقله املؤرخ
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وجدها أحدهم  خبارمن أبيات وأ "الوايف ابلوفيات"الصفدي يف  هنقل اذلك مومن  
 ، وهي:خطوطاتعلى طرر امل

 قال ابن الشواء الكاتب: رأيت مكتوابً على ظهر كتاٍب قول بعض األعراب:
 
 لُت على آل املهلَّب شاتياً ز ن

 فما زال يب إلطافهم وافتقادهم 
 

 غريبًا عن األوطانِّ يف زمٍن حَملِّ  
 حىت حسبتـُُهم أهلي ر همُ وبِّ 

 
 وحتتها مكتوب قول احلريري:

 
 داره جزى هللا موىًل قد نزلُت ب

  جانيبفأسرَف يف بر ي وأكرمَ 
 فلو زاره ضيُف املهل ب مل يقل

 

 وايل املوالياكما ينزل الضيُف امل 
 آمايل وأرَضى األمانيا وقر ب

 "نزلت على آل املهل ب شاتيا"
 

 ديهاً:فكتبُت حتتهما من شعري ب
 

 سقى هللا دارًا ظلُت فيها منعَّماً 
 جنيُت مثار اللهو فيها حماوراً 

 ترى صيد امللوك ببابهِّ  مليكاً 
 يؤج جها ابلعنرب الرطب ليَله 
 فلو زار َمغناه احلريريُّ مل يقل  

 

 وال جادها يف الدهر صوُب املكارهِّ  
 يالَم جارهِّ إملن ال يطيق الدهر 

 وكل هُم يَعشو إىل ضوء انرهِّ 
 ربِّ اهلندي  طوَل هنارهِّ وابلعن

 ( 9)"جزى هللا موىًل قد نزلت بدارهِّ" 
 

 
 . ومثله يف "بغية الطلب يف اتريخ حلب" (10)كثري ومثل هذا  

ون الكتب، وهو  تاب ال جتده يف املراجع وبطقصائد ومنظومات يف مدح الك هذا ما عدا
 . كثري أيضاً 
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 "مدارج السالكني "البن القيم  تابى كمثال ذلك ثناء طويل البن أيب العز احلنفي عل 
 ب.على الكتاب نفسه، نسخة املكتبة العثمانية حبل

 
 األخبار واآلاثر

ي: وجدت على أما األخبار واآلاثر فكثرية، مثال ذلك قول أمحد بن سلمة النيسابور 
م قال: مسعت أاب عبيد القاسم بن سالظهر كتاب يل عن عبدهللا بن عبدهللا بن زايد القطواين 

 :يقول
وإىل حيىي بن انتهى العلم يف زماننا هذا إىل أربعة: إىل أمحد بن حنبل وهو أفقههم فيه، 

ة وهو شيب ر بنبكىل أيب معني وهو أكتبهم له، وإىل علي بن املديين وهو أعلمهم به، وإ
 .(11)أحفظهم له 

من وقال اإلمام الذهيب: وجدت على ظهر كتاب عتيق: مسعت أاب عمرو، مسعت عشرة 
 ي حيكون عنه قال: احلديث ألمحد بن حنبل، والفقه ألصحاب أيب حنيفة،ئاب اجلباأصح

 . (12)والكالم للمعتزلة، والكذب للرافضة 
صاحب ثعلب  دابن احلدا: فقلت من خط 1316/ 3وذكر صاحب "بغية الطلب" 

ف بن على ظهر كتاب ببغداد فيه أخبار احلارث املخزومي: قال أبو هفان: يروى أن األحن
 يس مل يقل غري هذين البيتني: ق

 
 فلو أن مايل مال كثري
 فإن املروءة ال تستطاع

 

 جلدت وكنت له ابذالً  
 إذا مل يكن ماهلا فاضالً 

 
 أتريخ أحداث ووقائع

ا يراه أو يسمعه انسخ ممابلتاريخ واألحداث والوقائع خرى تتعلق دم فوائد أولن تع
من ذلك على ظهر الكتاب وأوراق تسبق  يشاء  الكتاب أو مالكه أو مطالعه، فيكتب ما
 ادر اترخيية أيضاً.العنوان منه، وتنقل هذه املعلومات يف مص
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ابن القاضي  قرأت خبط القاضي أيب الفضل هبةهللا: (1225/ 3قال يف "بغية الطلب" )
نسخة القاضي أيب  –يعين ديوانه  –على ظهر كتاب "شعر املتنيب"  أيب احلسن أو خبط غريه

 يت قرأها على حممد بن عبدهللا بن سعد وخطه عليها ما صورته: صعد القاضي ]أبوسن الاحل
إىل القلعة يوم اخلميس العاشر من شهر   –خلصه هللا  –احلسن أمحد بن حيىي قاضي حلب[ 

 ، هـ442ونزل حبمد هللا ومنته يوم األربعاء الثامن من شعبان سنة  ،هـ440ع اآلخر سنة ربي
 الص الشكر. مد وخوهلل على ذلك احل

 قاضي املذكور.م المنه ،وكان وايل حلب أبو علوان بن مرداس قد اعتقل أماثل احللبيني
 " الشروط "(: نقلت عن ظهر كتاب 2457/ 5وقال يف ترمجة أيب حممد املعري القاضي )

ب املعري: وصل القاضي أبو حممد ذأليب جعفر الطحاوي أظنه خبط أيب صاحل حممد بن امله
هـ وبيده  463ب إىل سرمني مستهل شعبان من سنة ذلكرمي بن جعفر بن املهن عبدااحلسن ب

وهو مؤرخ يف النصف من  ،والعالمات السلطانية عليه ،لقضاء بناحية سرمني وأعماهلاتقليد ا
 رجب.
 ـ.سلطان ألب أرسالن امللقب ابلعادل ا.هابلعالمات السلطانية عالمة ال يدير 

خ كما قلنا، من ذلك ما كتبه حممد بن إبراهيم  ابلناسوقد تدون أحداث ووقائع متر 
يف  ،جزء يف تفسري الباقيات الصاحلات" للعالئي"آخر  هـ( يف1053احللواين احلصين )ت 

ى ضررهم إىل سائر البالد... وكان هلم السيمانية تعدَّ  ظهور طائفة من اخلوارج البغاة يقال
...  ى وقتل منهم خالئق ال حتصلبهم، هـ، وكيف أن العساكر السلطانية غ 1016ذلك سنة 

 .(13)يف خرب طويل 
 أجدها يف املصادر القريبة.  وقد حبثت عن هذه الطائفة فلم

 
 استفادة معلومات

 تب واملراجع. طات، وفيها ما ال جتده يف الكاجلديدة كثرية على طرر املخطو املعلومات 
 صوفيا عناوين تبة آايقرأت على طرة اجلزء الثاين من "اإليضاح العضدي" نسخة مك

 .(14)شروح له مل يرد بعضها يف "كشف الظنون" وال ذيله 
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( أسامي 449/ 1طبقات احلنفية" ) يفالقرشي يف "اجلواهر املضية  فاءأيب الو ابن  وينقل
ا رآه يف "ظهر كتاب خبط بعض امع الصغري" حملمد بن احلسن الشيباين ممشراح "اجل
 الفضالء". 

هبجة األسرار ومعدن األنوار يف مناقب السادة "بكتاب  تعريفهوذكر حاجي خليفة يف 
هـ( وأول الكتاب ترمجة للشيخ 713برار" البن جهضم )ت األخيار من املشايخ األ

فة: قال الشيخ عمر بن عبدالوهاب العرضي احلليب يف يالين، قال حاجي خليعبدالقادر اجل
 البهجة أمورًا ال تصح أن يف هظهر نسخة من نسخ البهجة: ذكر ابن الوردي يف اترخي

 .(15)وبية ومبالغات يف شأن الشيخ عبدالقادر ال تليق إال ابلرب
 و"مفتاح العلوم" منت مشهور جداً للسكاكي، عليه شروح وتعليقات وحواش كثرية.

نقل حاجي خليفة من ظهر نسخة من "شرح الفتاح": أول من شرحه مشس الدين 
 .(16)ر الدين الرتمذي... اخل مث انص ،؟ مث الشريازيىفاملعزى املتو 

 هـ. 727احلسني بن حممود الزيداين ت و"املفاتيح يف شرح حل املصابيح" ملظهر الدين 
دمة يف اصطالحات ذكر حاجي خليفة أنه وجد يف ظهر نسخة منه أن أوله مق

 أصحاب احلديث وأنواع علومه.
كان هلم شأن، والفائدة زائري  ذكر تالمذة لطاهر اجل منومن املعلومات احلديثة ما ورد 

هـ( الذي  1338مة املشهور )ت منها تكمن يف االجتاه السياسي والنهضوي لدى هذا العال
ذكر مواقفه وآراءه يف الدولة سرًا وال ي كان غامضًا إال لدى تالمذته، بل كان جيتمع هبم

 العثمانية إال ملن يثق به، فكانت أعماهلم تدل على مدرسته. 
قلم الرصاص يف آخر ورقة تسبق جدول اخلطأ والصواب من كتاب هم ابلفقد كتب أحد
هـ( املطبوع 1351رية الشيخ طاهر" بقلم تلميذه حممد سعيد الباين )ت "تنوير البصائر بس

 نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية: هـ، وهذه ال1339سنة 
در بدران، أمحد بدالقامجاعة ومدرسة الشيخ طاهر اجلزائري: مجال الدين القامسي، ع

ن الشابندر، لطفي احلفار، ، رشدي احلكيم، مجيل الشطي، عبدالرمحاتالتوباليت، عثمان الر 
 ، والد رشدي، عبدالباقي احلسين. حممد احلكيم
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مصر، فقد وجدت على الورقة اليت تسبق الغالف  أحد املشهورين يفومعلومة أخرى عن 
لعلي  "زهر بسببه "اإلسالم وأصول احلكممن األمن الكتاب الذي أحدث ضجة وطُرد مؤلفه 

خة حمفوظة مبكتبة امللك فهد الوطنية، ُكتب ـ، نسه1343ق، الطبعة األوىل منه، از عبدالر 
 خبطٍ  مغريب:

وعية" املصرية الصادرة يوم السبت  يف جريدة "السياسة األسب  كتب علي عبدالرزاق مقالةً 
، وإميان كإميان العجائز، وللدين أحياانً ن عنيف م قال فيها: "وللمراكشيني دي1927يونيو  4

 ه بعنٍف ومجود".بـََلٌه وجنون إذا أوغَل فيه صاحبُ 
، تنفيذًا لتوصية ومعلوم أن عليًّا هذا زار املغرب يف أثناء تلك السنة ومل يتصل أبي أحد

 أساس توصيات!احلكام املستعمرين الذين مسحوا له هبذه الزايرة على 
 

 تنبيهات
ب يف معلومة أو ينبه إىل خطأ، وينقل ذلك مما وجده على ظهر كتاب. كك كاتوقد يش

 مثاله:
(: رأيت كتاب األربعني تصنيف أيب نعيم  243صرجاين يف اتريخ جرجان )اجل قال

وال أعلم  ،يان بن عقبة بن حممدمكتوب على ظهر اجلزء: أليب سعد ج علدامللك بن حممد
 ث هذا الرجل أو ال.حدَّ 

ين، قال ديحممد بن حممد سبط املار مض يف الفرائض" لشمس الدين واغال وكتاب "كشف
حمليي الدين عبداحلميد بن عبدالسيد  ه"كشف الغوامض" أنأيت يف ظهر ي خليفة: ور حاج

 .(17)بن خطيب املستنصرية ا
 

 تصحيح معلومة
( 397/ 4كما ينقل السمعاين أيضًا من ظهور الكتاب يف كتابه األنساب. ففيه )

ومة: غري أين رأيت على ظهر كتاب املسند للحماين الذي مسعناه من لفظه ًا معلمصحح
 الم، وهو أعرف بقريته. لاري" اب"الفلخ

 وهو ردٌّ ملن قال إن اسم القرية "فرخار". 
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( حول "ودان" قرأت خبط كراع اهلنائي على 365/ 5) معجم البلدان وقال ايقوت يف
 رجت حاجاً، فلما جزت بود ان أنشدت: ضهم: خزهر كتاب "املنضد" من تصنيفه: قال بع

 
 أاي صاحب اخليماتِّ من بعد أرثدِّ 

 
 نخل من ودان ما فعلت نعم ال إىل 

 
ل: هذا خطأ، إمنا هو فقال يل رجل من أهلها: انظر هل ترى خناًل؟ فقلت: ال، فقا

 النحل، وحنل الوادي جانبه. 
بيد العبدي املؤدب اهلروي أيب ع ويرد اسم أيب عبيد اهلروي "أمحد بن حممد بن حممد بن

ا هو املنقول يف نسبه، ورأيت على  الفاشاين، صاحب كتاب الغريبني. قال ابن خلكان: هذ
  أعلم.ن حممد بن عبدالرمحن. وهللاظهر كتاب الغريبني أنه أمحد ب

 .(18)ثبته ايقوت يف معجم األدابء قال الصفدي: وكذا أ
نطق"، قال أبو العالء املعري: حدثين ح املكتاب "إصال منونُقَِّل من ظهرِّ نسخٍة 

د وكان يل صديقاً صدوقاً، قال: كنت يف جملس أيب عبدالسالم البصري خازن دار العلم ببغدا
، فمضى بيت محيد إصالح املنطق" البن السكيت وبعض أصحابه يقرأ عليه "يفسعيد السريا

 بن ثور:
 

، أما هناُرها   ومطويُة األقرابِّ
 

 ها فذميلُ ا ليلُ َفَسب ٌت، وأم 
 

، فقلت: " أصلحه ابخلفض، مث التفت إلينا فقال: هفقال أبو سعيد "ومطويةِّ  ذه واو ُرب 
 فقلت:ضي، إن قبله ما يدل  على الرفع، فقال: وما هو؟ أطال هللا بقاء القا

 
 أاتك يَب هللا الذي أنزل اهلدى

 
 ونوٌر وإسالٌم عليَك َدليلُ  

 
 ...  ومطويُة األقرابِّ

فنهض لساعته ووقته  ،فتغري وجهه لذلك ،وكان ابنه أبو حممد حاضراً صلحه، فعاد وأ
 يف مشائله إىل دكانه، وكان مس اانً، فباعها واشتغل ابلعلم إىل أن برع فيه وبلغ ريُ طتوالغضُب يس 
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ئة لغاية، فعمل "شرح إصالح املنطق". قال أبو العالء: وحدثين َمن  رآه وبني يديه أربعماا
 .(19) !ا الكتابعمل هذديوان، وهو ي

غوية واترخيية عديدة،  وأحلق ابجمللد األول من "بغية الطلب يف اتريخ حلب" فوائد ل
ن  عاوي التاريخ ن حممد بن حممد بن السابق، ر معظمها بقلم كاتب جميد، هو مجال الدي

 وما كتبه على نسخته مما يفيد التصحيح: رأيت مشايخ الكتابة ال يشكلون الكاف ياملقريز 
فإهنم قعت آخراً، وال يكتبوهنا جملَّسة، أما إذا وقعت أواًل يف بعض الكلمة حشوًا إذا و 

 جيلسوهنا ويشكلوهنا بردَّة الكاف.... 
ألول ويبتدأ ابملضاف إليه يف السطر فائدة أخرى: ال يكتب املضاف يف آخر السطر ا

 . (20) كعبدهللا، وأيب بكر، واملغاربة يفعلون ذلك، وليس حبسن  الثاين،
 

 الِوجادة:
وحتمله، ومثاله أن  مبعرفة كيفية مساعه  ،الوِّجادة مصدر َوَجد، وهي أحد أنواع احلديث

مل يسمع منه أو لقيه ولكن  ،ف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها خبط ِّه ومل يلقهيق
ك الذي وجد خبطه، وال له منه إجازة وال حنوها، فله أن يقول: وجدُت خبط فالن، أو لذ

الن، أو يف كتاب فالن خبطه: أخربان فالن بن فالن... أو يقول: وجدت أو خبط ف قرأت
 خبط فالن عن فالن. قرأت 

نه كله إذا وثق أبمث قال: وهذا   .(21)ه لعلوم احلديث تهذا ما ذكره ابن الصالح يف مقدم
  خط املذكور أو كتابه، فإن مل يكن كذلك فليقل: بلغين عن فالن، أو: وجدت عن فالن... 

 .يف ذلكوفصل 
إلمام أمحد، حيث ته على املقدمة أن هذا يقع كثريًا يف مسند احاشيوذكر البلقيين يف  

 . دهللا: وجدت خبط أيب: حدثنا فالن. ويذكر احلديثبيقول ابنه ع
حكمه بعد إيراد أقوال يف ذلك وقال: قطع بعض احملققني من ابن الصالح  مث بنيَّ  

عند حصول الثقة به... ول الفقه بوجوب العمل به يف أص أصحابه ]يعين اإلمام الشافعي[
(22). 
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 هر كتاب ابلشروط السابقة، إن كان إذا وجد حديثًا على ظ قلت: وقد يقاس عليه ما
د من صحته، وإال ه أن جيده يف مصادر احلديث ويتأكبسند أو بغري سند، وشرط العمل ب

 .فال يعمل به
 كتب وعاجلوه.ظهور   وهذه أمثلة فيما وجده احملد ِّثون على

ة" البن حجر يف ترمجة مالك بن ثعلبة األنصاري من "اإلصابة يف متييز الصحاب
 (: قال أبو موسى:716/ 5العسقالين )

نده إىل مقاتل بن سليمان... مث ساق وجدت على ظهر جزء من أمايل ابن منده بس
 ثاً ذكر ابن حجر أن فيه ضعفاً وانقطاعاً.حدي

جلة ودجيل" ذكر ابن عدي أنه منكر ال يروى إال عن عمار بني د وحديث "تُبىن مدينة
يلي يف الضعفاء وذكر له هذا احلديث، وأسند عن حيىي بن معني قوله: هذا... كما ذكره العق

 .(23)فرواه ل لنا: إمنا أصاب عمار هذا على ظهر كتاب بن آدم يقو  مسعت حيىي
 ويعين عمار بن سيف الضيب.

 ة حممد بن عبدالواحد بن الفرج األصبهاين:يف ترمجوقال اإلمام الذهيب 
منه براء،  رواتهُ  دٍ ضوعًا ركبه على سناين حديثًا مو روى له اجلوزق م بوضع احلديث.تهم

 .(24)وكتبه على ظهر جزء فأخرجه.. 
وهناك أحاديث تكتب للتذكرة ال لرتوى، يستفيد منها راويها يف مذكراته، فال جيوز 

 روايتها.
حديثًا عند أحدهم فقال له: من أين لك هذا؟ قال: وجدته على  و زرعةوقد وجد أب

 الوراق.ظهر كتاب ليوسف 
قال أبو زرعة: هذا احلديث من حديثي غري أين مل أحدث به. قيل له: وأنت حتفظ ما 

 . (25)حدثت به مما مل حتدث به قال: بلى، ما يف بييت حديث إال وأان أفهم موضعه. 
ي عن  دوجدت على ظهر كتاب: رواه أبو احلسني السوسنجر فراء: وقال أبو يعلى بن ال

ين عبدهللا حمظوظ من اببن حنبل:  زرعة أنه قال: قال يل أمحد إمساعيل بن علي... عن أيب
 .(26)ال يكاد يذاكرين إال مبا ال أحفظ.  ،ديثعلم احلديث أو من حفظ احل
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دث به عن أبيه  عما حي قال ابن أيب أويس: وجدت يف ظهر كتاب مالك: سألت خمرمة
 .(27)من أيب عت مس –يعين املسجد  –يل: ورب هذه البنية  حلفمسعها من أبيه؟ ف

 .خمرمة بن بكري القرشيأبو املسور  واملقصود
حلميد من هتذيب الكمال ديث يف ترمجة جرير بن عبداوحماسبة طويلة على رواية ح

 . 548/ 4للحافظ املزي 
 

 اإلجازات 
الذي يقيَّد به بعد التأكد منه: اإلجازات الكثرية املوجودة على لعلمي ومن ابب التوثيق ا

بروايتها أو ببيان مساع مضموهنا وروايتها. وقد تدون إجازات طويلة ال يتسع  ظهور الكتب،
 اب، فتسجل يف أوراق تسبق العنوان أو تليه.له ظهر الكت

ة "اخلالصة يف  خامتإجازة للغوري من شيخه حممد بن حسن القتلفكندي يفومن ذلك: 
 نسخة مكتبة آاي صوفيا. ،أصول احلديث" للطييب

وأجازه خبطه على  ،"مغين اللبيب" فقصده الفناري هري يدر ِّس كتابوذكر عن مغريب ش
 .(28)ظهر كتابه 

 .(29)كتاب "احلجة" أليب علي الفارسي خبطه إجازة للصاحب بن عباد   لى ظهرووجد ع
 

 حتديد مواقع جغرافية
العالمة ايقوت احلموي يف كتابه  من ظهور الكتب حتديد مواقع جغرافية داستفاوممن 

 لبلدان"، من ذلك قوله: "معجم ا
جدته خبط احلافظ "بئر ميمون" : منسوبة إيل ميمون بن خالد بن عامر احلضرمي، كذا و 

 أيب الفضل بن انصر على ظهر كتاب.
تاب "اتريخ صقلية": ظهر ك اللغوي على وقال يف "صقلية": قرأت خبط ابن القطاع

  ، لية ثالاًث وعشرين مدينةسرية صقلية تعليقًا عن حاشية: أن بصقوجدت يف بعض النسخ 
 .(30) ومن الضياع ما ال يعرف ،ً حصنا وثالثة عشر
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 دةتوجيهات مفي
وهناك توجيهات علمية مفيدة أتيت عن علم أو خربة ال تكاد جتدها يف بطون الكتب،  

 يدة على كل حال...فيعرف مصدرها، وهي مكن ال أو أهنا موجودة ول
 حلب": بق على "بغية الطلب يف اتريخوجد يف أوراق بقلم ابن السا ما مثاله

أن يقدم اللقب على الكنية،  فائدة ينبغي للمؤرخ حفظها والعمل هبا: ينبغي للمؤرخ
لفروع، مث إىل ب يف ا النسبة إىل البلد، مث إىل األصل، مث إىل املذهوالكنية على الَعَلم، مث

السلطنة، أو الوزارة، أو القضاء، املذهب يف االعتقاد، مث إىل العلم، أو الصناعة، واخلالفة أو 
م على اجلميع، فتقول يف اخلالفة: أمري  ة، كلها تقد أو اإلمرة، أو املشيخة، أو احلج، أو احلرف

ر من رأى، البغدادي، فرقاً لد بساملؤمنني الناصر لدين هللا، أبو العباس الساُمر ِّي، إن كان وُ 
ريدي، إن كان يتمذهب يف الفروع  تملابينه وبني الناصر األموي صاحب األندلس، احلنفي ا 

 ملاتريدي، مث يقول: القرشي اهلامشي.بفقه أيب حنيفة، ومييل يف االعتقاد إىل أيب منصور ا
نسبة   –لصاحلي يربس اويقول يف السلطنة: السلطان امللك الظاهر ركن الدين أبو الفتح ب

 .(31)سالح دار الرتكي، احلنفي، البندقدار، أو ال –إىل أستاذه امللك الصاحل 
 

 فوائد شىت
هنا من مصدر ال أو دوَّ وهناك أمور أخرى قد ال توجد يف الكتب، كفتاوى مسعها الناسخ 

ى ويل علحيعرف مطبوعاً، وينظر مثل هذا ما كتب يف أوراق من "حاشية القاضي إبراهيم الس
 . (32) " للنوشبادي، وكذا "زبدة األفكار451األزهار" احملفوظة مبكتبة امللك فهد الوطنية رقم 

يقات عليه، أو وفوائد شىت يكتبها انسخ الكتاب أو مالكه، من رأيه يف الكتاب، أو تعل
 تعريف ابملؤلف، نقالً أو حتريراً،

تفع بكتاب "اجملالسة نرأ واأنه قو وقد رأى حسن العطار اسم حممد مرتضى احلسيين 
كثر ما يكتبه فيه إهبام  ه فيه وأن أوجواهر العلم" للدينوري نسخة دار الكتب مبصر، فذكر رأي

 كما يشاء...اخل.
حيث ورد يف ظهر   ي كبري هو ابن العماد األقفهسي،ئدة معتربة لعلها بقلم شيخ شافعوفا

 الكويت:  جبامعةكتابه "القول التمام يف آداب دخول احلمام" مصورهتا 
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لي يف بالد مصر وابن القاعدة أن ابن حجر وابن الرملي: إذا تعارضا فاملقدم قول ابن الرم
علماً، ألن الرملي  وإن كان ابن حجر أكثرحجر يف بالد الشام، واملعتمد قول ابن الرملي 

ولده  الكبري كان شيخ علماء مصر، وكان حيضره يف درسه حنو مائة عامل، فلما تويف أجلسوا
 اس.مكانه والزموا درس ولده، وأما ابن حجر فكان ال حيضر درسه إال القليل من الن

أن   هـ(1349)ت  وأخبار وأحوال، منها قول عالمة الكويت الشيخ عبدهللا الدحيان
عمل حاشية على الروض الربع، وأن األخري  هـ(1346)ت  أمحد بدرانعبدالقادر بن الشيخ 

ولعل املنية حالت دونه... كتب ذلك على نسخة خطبة من امها أخربه أبنه عازم على إمت
 هـ. 1111سنة الروض املربع املنسوخة 

فوظة واستنتاجات رائعة للشيخ عبدهللا الدحيان على "منتهى اإلرادات" على نسخة حم
 يؤلف كتااًب ُمستقاًل يف مبكتبة املوسوعة الفقهية ابلكويت، منها قوله: اعلم أن اإلمام أمحد مل

ملقيس على  ومن أقواله وأفعاله وا ،خذ مذهبه من أجوبته وآتليفه يف غري الفقهوإمنا أُ  ،الفقه
 كالمه... 

يف كتاب س وأصدره ينعلى ظهور الكتب وليد امل "الدحيان" من وقام جبمع كتاابت
 ."عالمة الكويت الشيخ عبدهللا بن خلف الدحيان"عنوان ب

اتت وجتارب ت شىت وأمساء نباخمطوطاوهناك رسائل وتوصيات فريدة على ظهور 
 لمية.د منها يف أعمال أدبية وعطبية... وغريها، يستفا

 
 أمور أخرى

ايقوت له قا ما وأمور أخرى، فيها نقد وبيان تبعث على التفكري والتحقيق، من ذلك
أليب منصور حممد بن أمحد  "هتذيب اللغة" موي أنه وجد على ظهر جزء من كتاباحل

 األزهري: 
 

  بقرَه  ريدٍ  دابنُ 
 ويدَّعي جبهلهِّ 

 

ٌب وشرَه     وفيه ُعج 
 وض َع كتابِّ اجلمهرَه  
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َه   قد اُب العنيِّ إال أنهكت  وهو  غريَّ
 األزهريُّ وَزَغه  
 ويدَّعي جبهلهِّ 

 

 َغه  ومحقُه مُحُق دَ  
 هتذيب اللَغه   كتابَ 

 
 صبَغه  قد كتاُب العني إال أنه هو  و 

 يف اخلارزجني ِّ بَله  
 هِّ ويدَّعي جبهل

 

 (33)فيه محٌق ووَله  و  
 وضَع كتاب التكمله  

 
 ( 34)له وهو كتاُب العني إالأنه قد بدَّ 

 
 النتيجة

مي، من أدابء نصل إىل نتيجة أن عدداً كبري من الباحثني املعتربين يف اترخينا اإلسال
 قد نقلوا معلومات وافرة مما وجدوه منها على ظهور الكتب ،وحمد ِّثني ومؤرخني وجغرافيني

م وبعض  طوطات، بينها معلومات دقيقة تتعلق ابلرتاجم وأتريخ ميالدهم ووفاهتم وأنساهبواملخ
دة، وتوجهات مفيأحواهلم، وأخبار وآاثر وأحداث ووقائع اترخيية، مع تنبيهات وتصحيحات 

ثية أو عامة أو خاصة بكتب معينة، وحتديد مواقع جغرافية ملدن وقرى يوكتابة إجازات حد
 ئد شىت.، وفواوأماكن أخرى

ديثة القدمية، مث معرفة نوع من هذا التوثيق ُعرف ابلوجادة، وهو أحد املصطلحات احل
 حبث فيه نقاد احلديث ووضعوا له قواعد مفصَّلة.

 
 توصية

تب كلدراسة السابقة أن الفوائد املدوَّنة على ظهور الالكرمي من خالل ا إذا تبنيَّ للقارئ
جمال للتوثيق العلمي وإمكانية االستشهاد ببعضها ومات و واملخطوطات فيها إثراء للمعل

ا نقله ابحثون والتاريخ والنقد، وأنه متت االستفادة منها فعاًل مبوخاصة فيما يتعلق ابلرتاجم 
  يتأكد تكملة أعماهلم اإلبداعية ها ما ال يوجد يف بطون الكتب، فإنه خمتلفون منها، وأن من
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موضوعيًا وتقدم ف تصنمث املخطوطات من فوائد ى هذه ريد ما علجي هذه، أبن  والتوثيقية
 ك خري كثري، وفائدة مؤكدة.للقارئ الباحث، فإنه يكون يف ذل

ازن حمكمة يهتم وهو عمل ليس ابملستحيل، وخاصة أن معظم املخطوطات صارت يف خم
ن ماهري ركز أن ينفر هلذا العمل ابحثني وكت اابً هبا حفظًا وفهرسة، وأنه ميكن لكل مكتبة أو م

لة عمال مجيمها يف أدعارفني ابخلط وأخبار الرتاث، كل جير ِّد ما عنده من خمطوطات، ويق
 ها.رائعة، تزيد من الثقافة والعلم، وتكر ِّس أخبار حضارة عاملية غاب عنها إشراق

 
 سبق نشره يف جملة الفيصل( ) 
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 .18/ 65ينة دمشق خ مداتري  (11)

 .189/ 3النجوم الزاهرة البن تغري بردي   (12)
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(2) 
 كثار من التصنيفاإل 

 
احلق، ومن ابب األجر الكبري شجع علماُء اإلسالمِّ على التأليف بقصد نشر العلم والدين 

اجلارية. وكان اإلمام ابن  تب مثاًل، ويكون ذلك من الصدقةعليه، فإنه ينتج منه وقف الك
 أقواماً اجلوزي يفضل التأليف على احملاضرات وجمالس الوعظ، ويقول إنه بذلك خياطب 

ة األعالم من ابب وأجيااًل مل يولدوا بعد، كما حثَّ على كثرة التأليف يف اإلسالم أحد األئم
عون حقاً أم ابطاًل، ل هلم: أتسمإصابة احلق ونشره. وملـ ا عوتب أحدهم على كثرة الكالم، قا

 قالوا: بل حقاً. قال: فإن اإلكثار من الصواب خري، أو كما قال. والتأليف مثله.
 نا اإلسالمي مليء أبعالم املصنفني، وقد جتاوزت مؤلفات بعضهم اخلمسني واملئةواترخي

تفهام واملئتني واأللف، وأخبارهم يف هذا تبعث على الفخر، كما تثري يف النفس االس
 جب، والسؤال عن سر ِّ هذه الكثرة من املؤلفات؟والتع

أحد أن يؤلف، وكثري من كلُّ   لنقل أواًل إن التأليف موهبة من هللا تعاىل، فال يقدر .1
ألفوا ملناسبة، أو للحصول على  الناس ال تتجاوز مؤلفاهتم عدَّ األصابع، وهؤالء رمبا

يف املوضوع، رأايً، أو  م أن يكتبواشهادة، أو لرتقية، أو أهنم يف موقع يطلب منه
كوا  هنم تر تقريراً، أو تصويباً، وما إىل ذلك، وهناك أعالم كبار مل يؤلفوا كتباً، أو أ

رسائل صغرية، ويقول بعضهم عن سبب ذلك إن املؤلفات كثرية، فال حاجة ألن 
أهنم مل  يؤلف، أو أهنم متفر ِّغون لرتبية الرجال وليس للتصنيف، وما إىل ذلك. واحلقُّ 

َتوا موهبة الكتابة، ولو أوتوها ملا قدروا على االبتعاد عنها، فإن صاحب املوهبة يربز يؤ 
 ل كان.موهبته أبي شك

الصرب أدب مهم يف العلم، وخاصة يف التأليف، فإن هناك مسائل عويصة تُبحث،  .2
ة، حتتاج إىل تثبت وإحاطة جبوانب املوضوع، وهذا حيتاج إىل جهد ومثابرة ومتابعو 

أو سنوات. وإذا حتولت املهمة إىل موضوع جديد مل يُبحث من قبل، أو  وإىل شهور
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د تتطلب رحلة العمر. والتاريخ حيتفظ إهنا قإىل موسوعة، أو مجع شتات علوم، ف
وبعضها اندرة عن مؤلفاهتم، حبثتها يف   أبمساء كثري من املصنفني هلم قصص مؤثرة

 لمني" كتاب "دوافع البحث والتأليف عند املس

واملثابرة، يعين املتابعة، فال يدَُع املصن ِّف جمااًل للكسل واليأس يدخل نفسه مرار االست .3
وال تضعف مهَّته، وال خيبو وميض فكره، بل يدَُع قلمه يسيل،  ابعة، فيوهنها عن املت

رة. أذكر من ذلك حكمة أو نصيحة استفادها اإلمام الشوكاين من ويتعهده يف كل م
أبن ال يدع الكتابة يف حياته ولو كتب يف اليوم سطراً، دما ذكَّره أحد مشاخيه، عن

 فإهنا بعد سنوات تكثر وجتتمع وتتكامل...

لعلم، يعين أن جتعله مهَّك األول وشغلك الشاغل، فإنك إذا مل تعطه كلَّك مل ل رُّغالتف .4
يُعطك بعضه. وقد أجنز كثري من األعالم كتبًا صارت مراجع علمية على طول 

ؤالء أوفياء للعلم، وما كانوا يَدعون شيئًا يؤث ِّر سلًبا على سريهتم ريخ، فكان هالتا
ا كانوا يهتمون ابألطعمة واملالبس واملساكن ها، ومالعلمية من أعراض الدنيا وزينت

اإلفادة. ومن نوادر هذه األخبار أن أاب الوفاء بن الفاخرة، بل مههم حتصيل العلم و 
كتاب الفنون( يذكر من أحواله العلمية   اترخينا، هوعقيل )صاحب أضخم كتاب يف 

ليه وقتاً ف ِّر عأنه كان يسفُّ الكعك بدل مضغ اخلبز، ألنه أسرع مضغاً، مما يو 
 للمتابعة والكتابة!

فعل اإلمام السيوطي، فإنه كان ال االنعزال عن الناس والتعلق ابلعلم وحده، كما  .5
ثر الناس أتليفًا يف ب السلطان، فوف ِّق يف التأليف، حىت كان أكجييب حىت طل

 التاريخ... 
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يف عصران د حىت وال يعجنبَّ القارئ من ذلك، وال يقل إنه صعب وشيء مستحيل، فإنه يوج
وعية، وأخرى شهرية، من يكتب يوميًا مقااًل، بل مقالني لصحيفتني، إضافة إىل مقاالت أسب

 ويؤلف كتباً، مع مسؤوليات أخرى، إدارية واجتماعية.
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(3) 
 لى كتابمستدرك ع

 ""املكثرون من التصنيف يف القدمي واحلديث
 

ـ أحصى فيه مؤلَُّفه ه1421 الذي صدر للكاتب عام "املكثرون من التصنيف"كتاب 
وكذلك من صنَّف  ،أكثرل ب ،جهوَد َمن ألَّف مائة كتاب أو أكثر، حىت األلف كتاب

 الكتب الضخمة مبا يوازي هذه األعداد.  
ملؤلف، وسنة وفاته، وتعريًفا موجزًا به،  ى الطبقات، ذاكرًا اسم ا وقد جعل ترتيب أعالمه عل

 هبذا الشأن. تتعلق وإحصاًء مؤلفاته، مع فوائد وغرائب 
تصنيف كذلك، وخامتة وخصَّص فصاًل فيه إطاللٌة على الغرب، عن املكثِّرين منهم يف ال

مث جداول  ،ف كتابزادت مؤلَّفاهتم على األلتوصَّل فيها إىل أن ستة من علماء اإلسالم 
نَّفات ب املصوكشافًا عامًّا ابملؤل ِّفني، وآخر خاصًّا أبصحا ،مرتَّبة حسب أعداد الكتب املؤلفة

 الكبرية. 
حسب شرط الكتاب، وقد امتثل وقد ذكر املؤلف يف املقد ِّمة أنه فاته ذكُر بعض املؤلفني 

ة، ومالحظات على ما  مث إنه جتمَّعت لديه استدراكات جديدة، وتعقيبات مفيد ،للطبع
ورتب مسرد  ،وقد يكتمل هبا جوانب البحث عامة كتب، يفيد بياهنا القارئ والباحث،

مع توثيق كل  ،ها على حروف املعجم، يعقبها ذكر بعض األجانب، بينهم مستشرقونؤل ِّفيم
 وهللا املوف ِّق.  ،رهامعلومة من مصد

معروف أبحباثه اللُّغوية  ،، من العراقلُغوي عالمة ،هـ(1422• إبراهيم أمحد السامرائي )ت 
 ما هو خمطوط. ة إىل ( كتااًب، وله غريها، إضاف97عددُت له ) ،وتعليقاته وحتقيقاته

علوم  كبري، نبغ يفعامل شافعي  ،هـ(885• إبراهيم بن عمر البقاعي، أبو احلسن )ت 
( كتااًب، ُمبي ِّنًا 93عدَّد له ابحث معاصر ) ،ومعارف عديدة، ونُعت بكثرة التأليف وجودته

 .1بوع منها وغري املطبوع، وأماكن وجودهااملط

 
حتقيق سامي بن علي  ،للبقاعي ،"القدميةنقل من الكتب األقوال القومية يف حكم ال"مقدمة التحقيق لكتاب  1

 ماجستري.  -هـ 1419 ،مكة املكرمة: جامعة أم القرى -العمري 



 32 

وله ما يقرب  ،( كتاابً 70له أكثر من ) ( أن68ذكر يف ص ) ،• إحسان عباس )معاصر(
 . 2ةمن املائة، ما بني أتليف وحتقيق وترمج

  ، ( حتريرًا 2( ترمجة، و)12( حتقيًقا، و)53( أتليًفا، و)26وقد عددُت له من الكتب )
 . 3( 14(، ومراجعات الكتب )64والبحوث العلمية واملقاالت النقدية )

املؤرخ اإلسالمي املوسوعي املعروف،  ، (م2000 هـ =1421• أمحد جاب هللا شليب )ت 
 ها: أشهر  ؛( كتاب100له أكثر من ) ،من مصر

  .مج( 10موسوعة التاريخ اإلسالمي )
  .مج( 10موسوعة احلضارة اإلسالمية )

  .مج( 100ل األعمار )سالمية لكاملكتبة اإل
 مج(.  4مقارنة األداين )

ذكر يف املصدر أدانه  ،ري جليليب أزهعامل وخط ،هـ(1400• أمحد مجعة الشرابصي )ت
 . 4( كتاب 100منه أهنا تربو على الـ ) ( كتاب، ويف موضع آخر75أن مؤلفاته تربو على )

 -( 45ما ذُكر له يف ص )إىل  يضاف ،هـ(852• أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت 
أن  - 5"همصنفاتابن حجر العسقالين ودراسة "ذكر الباحث شاكر حممود عبداملنعم يف كتابه 

د له ) ،السخاوي مل يستوعب كل مصنفاته  ( منسوبة إليه.  38، و)( كتااًب ابلتوثيق282مث عدَّ
زادت أتليفه  ،ملغربمن رجال الثقافة البارزين اب ،هـ(363• أمحد بن العياشي سكريج )ت 

  نه وال ( كتااًب، غري أن أكثرها يف الطريقة التيجانية، يدافع عنها بقلمه ولسا140على )
 .6يكرتث ابملعرتضني

درس يف األزهر  ،ن مصرفقيه ابحث م ،هـ(974• أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي )ت 
 "،الفتاوى اهليتمية"و، "حتفة احملتاج لشرح املنهاج"منها  ؛له تصانيف كثرية ،ومات مبكة

 
 .275العلمانية واملمانعة اإلسالمية/ علي العميم، ص  2
بريوت: دار الغرب اإلسالمي،  -إحسان عباس  ،"حبوث ودراسات يف األدب والتاريخ"ذكره يف آخر كتاب  3

 هـ. 1421
 . 1740هـ ص1400، وذو احلجة 1449ص ،هـ1400ألزهر ذو القعدة جملة ا 4
 . 1/274بغداد: وزارة األوقاف،   5
 .42عبدهللا اجلراري، ص  ،التأليف وهنضته ابملغرب 6
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حثٌة عدَّدت  له اب ،"الزواجر عن اقرتاف الكبائر"، و"شرح مشكاة املصابيح للتربيزي"و
 . 7( كتاابً 117معاصرة )

صدور علماء املغرب يف شىت ن م ،• أمحد بن حممد بن اخلياط الزركاري )لعله معاصر(
 . 8( 100بلغت مؤلفاته حنو الـ ) ،ميادين العلم

(  14يضاف إىل ما ذكر يف مؤلفاته: عدُد مؤلفاته ) ،هـ(1366رملي )ت • أنستاس الك 
ن مقاالته كثرية، ولو أهنا مجِّعت لقام منها عشرة لك ،ادكتااًب فقط، عدَّدها له كوركيس عو 

 . 9رجملدات ضخام على أقل تقدي
يضاف إىل ما ذكر عنه يف ص  ،هـ( الكاتب اإلسالمي املوسوعي1423• أنور اجلندي )ت 

 ( رسالة، بينها موسوعات. 300) ( كتاب، وأكثر من200(: ترك ) 69)
وقد ُعر ِّف به يف  ،( كتاابً 160د له )نه ُعد ِّ ( أ69ذكر يف ص ) ،• أنيس منصور )معاصر(

 ( كتااًب يف خمتلف الفنون.170) رمجاته تزيد عن وأن مؤلفاته وت ،16/215 "اإلثنيتية"
أفيد على ظهر  ،ملسجد النبوي الشريفظ يف االواع ،• أبو بكر جابر اجلزائري )معاصر(

 ( مؤلَّف.  100ه أكثر من )أن ل ،"رسالة أخوية تقدم إلخوة اإلسالم الشيعة"رسالة له بعنوان 
من اهلند،  ،هـ(1030له آابدي )ت • اتج الدين بن منهاج الدين الصديقي اجلهونسوي اإل

ت صنف الرسائل يف معرفة النباات قرأ الكتب املطولة ودرس الطب، ،أحد املشايخ املشهورين
وله مصنفات  ،كراسة(  100وهو يف ) "اتج اجملرابت"واحليواانت، وكتااًب يف الطب مَسَّاه 

 . 10أخرى يف الفقه والسلوك والتصوف والنحو
 ،العمل والعمال، وهو أخو اإلمام حسن البنا، من مصر، مهتم بشأن • مجال البنا )معاصر(

 ( كتاب. 100له حنو )
من مشايخ اهلند  ،هـ( 1124مجال الدين بن ركن الدين العمري اجلشيت الكجرايت )ت • 

ُعد ِّد   ،التعبُّد، اشتغل ابلدرس واإلفادة، وصنف الكتب الكثريةكثري   كان حمسنًا  ،املشهورين

 
 -مكة املكرمة: جامعة أم القرى  -ده يف الكتابة التارخيية/ عياء أمحد شافعي ابن حجر اهليتمي املكي وجهو  7

 راه. دكتو 
 . 55يف وهنضته ابملغرب ص التأل  8
 . 616 - 608م ص 1948 23جملة اجملمع العلمي العريب دمشق ع  9

 . 417يونس إبراهيم السامرائي، ص  ،علماء العرب يف شبه القارة اهلندية 10
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حاشية شرح "ومن عناوين كتبه:  ،اانن يف الشعر الفارسي( كتااًب، وله ديو 142من مصنفاته )
  .11" تفسري خمتصر"، و"ميالكافية للجا

سالم منها: اإل ؛( مؤلَّف100ترك حنو ) ،حقوقي من القاهرة ،هـ(1410• حامد ربيع )ت 
يَـو نِّية  ه   . 12والقوى الدولية، الدعاية والص ِّ

اإلمام العامل الكبري، الذي طبقت شهرته  ،هـ(1420ي )ت • أبو احلسن علي احلسين الندو 
( كتااًب )حىت حدود 304ذكر السامرائي أن مؤلفاته بلغت ) ،اآلفاق، مدير دار العلوم بلكنو

 " البعث اإلسالمي"نشرت يف جملة اليت  هـ(، إضافة إىل املقاالت والبحوث القيمة1400
( عنوان، منها 700ن )ته بلغ أكثر مأن عدد مؤلفا 14" الفيصل"وذكرت جملة  .13وغريها

ت إىل اإلجنليزية وغريها من لغات ( عنوااًن ابلعربية، وقد ترمجت أغلب هذه املؤلفا177)
 . "سلمنيماذا خسر العامل ابحنطاط امل"ولعل أشهر كتبه هو  ،الشعوب اإلسالمية

 . 15( عنواانً 176وقد صدر كتاب يضم قائمة مبؤلفاته ابللغة العربية بلغت )
والدته   ،هـ(1358• حسني بن أيب القاسم احلسيين السلمي اليزدي احلائري )ت بعد 

منها: أسرار الصالة، تعيني الفرقة  ؛( مؤلف200قيل: إن له ما يقرب من ) ،ابلنجف
 .16يث الناجية، الدراية يف علم احلد

علها له كتب عديدة، ل ،أديب، مرتجم، من مصر ،هـ(1404حسني بن حممد القبَّاين )ت  •
 . 17( كتاب100ا، وترجم حنو )( أتليفً 10)

عاش يف عمَّان وبريوت، ، من انبلس، كاتب، مرتجم  ،هـ(1392• خريي حسين محاد )ت 
 .18وسائرها مرتجميًفا، ( أتل26منها ) ؛( كتاابً 126بلغ ما طبع له ) ،وأخريًا يف القاهرة

 
 . 474ق ص املصدر الساب 11
 .64ذيل األعالم/ أمحد العالونة، ص  12
 . 709ندية ص علماء العرب يف شبه القارة اهل 13
 . 32ص  281يف العدد  14
هـ ذكرته جملة األدب اإلسالمي يف العدد 1914لكنو: مطبعة محراء،  -وهو من إعداد حممد طارق زبري الندوي  15

 . 106ص  30
 .2/380املسلسالت يف اإلجازات للمرعشي  16
 .74ذيل األعالم ص  17
 .2ط 3/58موسوعة أعالم فلسطني  18
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من  ،توى العاملومفكر إسالمي على مس ،عامل اجتماع ،هـ(1421• رشدي فكار )ت 
تناقلت  ،ي( مجعية دولية أكادميية ومؤمتر عامل42ينتسب ابلعضوية إىل أكثر من ) ،مصر

أفكاره وحتليالته يف مشكالت العصر وطرح أفكار جديدة وإبراز اإلسالم بدياًل وحالًّ  
ح جلائزة نوبل منذ عام ت العاألزما ( بني 140تربو مؤلفاته على ) ،هـ1396مل كله، وُرش ِّ

 . 19ومعظمها ابلَفرنسية واإلجنليزية  ،هـ1407نة ؤلَّف وحبث ودراسة، وهذا منذ سم
من دير الزور  ،أديب، كاتب، مرتجم، مصن ِّف مكثر ،هـ(1420صائب )ت  • سعد علي

م بعُضها إىل عدة لغات، بينها كتب ( كتا120بلغت مؤلفاته أكثر من ) ،بسورية اًب، تُرجِّ
 . 20أطفال مرتمجة

درس يف املدرسة  ،عامل من كبار األدابء ،هـ(1306الكهنوي )ت  • عباس بن علي
بلغت  ،انصرف إىل الدرس واإلفادة والتأليف ،"اتج العلماء"ه بـالسلطانية، لقَّبه ملك أود

 . 21منها: ديوان رطب العرب، معراج املؤلفني  ؛كتاابً (  150) -ما بني صغري وكبري  -مؤلفاته 
(  150تصل مؤلفاته إىل حنو )  ،الفيلسوف املصري ،هـ( 1423• عبدالرمحن بدوي )ت 

 ليف وحتقيق وترمجة. ( منها، بني أت122وقد عددُت له ) ،22كتاابً 
فاته يالحظ فيما أوردته من إحصاءات مؤل ،هـ(911• عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 

يف مشكلة العنوان " :فما بعد( ما قاله األستاذ حيىي ساعايت يف حبث بعنوان 48ص )
حيث ذكر أن مؤلفاته   ؛"وطي وأثرها يف اضطراب إحصاء عددها بني الدارسنيمؤلفات السي

( إىل 600وأن القول أبن عددها يزيد على ذلك من ) ( عنوان،500تزيد على ) قد
أوردها، واليت من أمهها احتساب جمموعة صيغ  مسببات( فيه مبالغة نتجت عن 1000)

 . 23ينلعنوان واحد واعتبارها عدة عناو 
 

مخيس  ،"ملفكر اإلسالمي العاملي يف حوار متصل حول مشاكل العصرا ،رشدي فكار د."من مقدمة كتاب:  19
 هـ. 1407وهبة،  القاهرة: مكتبة -البكري 

 هـ. 21/3/1421 ،714ع  ،األسبوع األديب سورية  20
 . 771جلزيرة العربية ص علماء العرب يف شبه ا 21
ت كتبه املائة، بني موضوعة وُمعرَّبة : فاق1/135ني ويف موسوعة أعالم العرب املبدع ،53ص  ،1513ع  ،اجملتمع 22

 أو حمققة. 
 االحتفاء بذكرى مرور مخسة قرون على وفاته/ إعداد املنظمة اإلسالمية للرتبيةينظر: اإلمام جالل الدين السيوطي:  23

  .1/135هـ، 1416والعلوم، 
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د لنفسه ) ،كاتب، ابحث، حمقق، من اليمن  ،• عبدهللا حممد احلبشي )معاصر( (  100عدَّ
 . 24( حتت الطبع 25يق، من بينها )كتاب بني أتليف وحتق

عيون "يب العامل املشهور، صاحب األد ،هـ(276• عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 
: والبن قتيبة "هتذيب األمساء واللغات"ي يف قال اإلمام النوو  ،وغريه من الكتب "،األخبار

ا، رأيُت فهرَسها ونسيُت   عدَدها، أظنها تزيد على ستني يف أنواع العلوم. مصنفات كثرية جدًّ
التحديث مبناقب أهل "احب قول ص "تفسري سورة اإلخالص"بينما نقل ابن تيمية يف كتابه 

 . 25( مصنف 300أنه له زهاء ) "احلديث
يتيمة  "األديب العالمة، صاحب  ،هـ(429أبو منصور )ت  حممد الثعاليب،• عبدامللك بن 

ويف  ،( عنواانً 70) "الوايف ابلوفيات"ذكر له الصفدي يف  ،تب املشهورةوغريه من الك "الدهر
د له ابحٌث ) (  104( عنوااًن، واثلث )95نوان، وذكر له آخر )( ع106العصر احلديث عدَّ

  .26( عنواانً 125عنوان، ورابع )
يعدُّ أكثر كتَّاب تركيا  ،كاتب علماين متشد ِّد، من تركيا ،هـ(1416• عزيز نسني )ت 

 . 27( كتاب100حيث قدم حنو ) ؛تاًجاإن
ولد يف  ،كبري  حمد ِّث جليل وإمام ،هـ(975• علي بن حسام الدين املتقي اهلندي )ت 

اكهي أتليًفا يف مناقبه مَسَّاه أفرد العالمة عبدالقادر بن أمحد الف ،ونزل مكة وتويف هبا ،برهانبور
منها  ؛وكبري ( مؤلَّف ما بني صغري100ومؤلفاته كثرية حنو ) ،"القول النقي يف مناقب املتقي"
 . 28"دنيا واآلخرةلطة الالوسيلة الفاخرة يف س"، "الربهان يف عالمات املهدي آخر الزمان"

له ما  ،ماع يف الوطن العريبمن أبرز علماء االجت ،من العراق ،هـ(1416• علي الوردي )ت 
 . 29( مؤلف100يقرب من )

 
 بتحقيقه.  يف آخر كتاب: يوميات صنعاء/ حيىي بن احلسني بن القاسم، الذي قام 24
 طبعة دار الكتب املصرية.  ،18، 4/16عيون األخبار  25
 للثعاليب، بتحقيق جليل العطية.  "لوكآداب امل"ينظُر مقدمته حتقيق كتاب  26
 . 124ص  ،226ع  ،الفيصل 27
 .331لقارة اهلندية ص علماء العرب يف شبه ا 28
 .123ص  ،226ع  ،الفيصل  29
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ر، من ُقم ،هـ(1413• أبو الفضل بن الرضا الربقعي )ت  ن وُعذ ِّب يف عهد  ،عاملِّ ُمتبح ِّ ُسجِّ
ودعوته   ،وإصراره على اجلهر هبا ،نيةالسُّ  ويف عهد الثورة اإلسالمية بسبب عقيدته ،الشاه

يصلي فدخلت رصاصة يف فكه األمين  غتيال يف بيته وهوتعرَّض حملاولة ا ،إليها قلًما ولساانً 
م كتابه  ،وخرجت من األيسر وهو نقض ألصول الكايف للكليين  - " كسر الصنم" ذكر ُمرتجِّ

ه يف ترمجته آبخر الكتاب أورد لأن له مئات التصانيف واملؤلفات والبحوث والرسائل، و  -
 ( كتااًب. 85أكثر من )

له مؤلفات   ،صاحب املذهب، اإلمام الشهري ،هـ(204 • حممد بن إدريس الشافعي )ت
[، وأوصلها 2/10]شذرات الذهب  ؛( جزء200كثرية، أوصلها بعض العلماء إىل حنو )

األمساء واللغات  ]هتذيب ؛( كتااًب يف التفسري والفقه واألدب وغري ذلك113بعضهم إىل )
، توايل التأسيس  259 - 1/246وأمساؤها مسرودة يف مناقب الشافعي للبيهقي  ،[1/53

 . 17/324، معجم األدابء 264، الفهرست البن الندمي ص 78ص 
يضاف إىل ما قيل يف مؤلفاته )ص  ،هـ( 1182األمري الصنعاين )ت إمساعيل  • حممد بن

د له   ،30" إيقاظ الفكرة ملراجعة الفطرة"لصنعاين كتاب ايف مقدمة التحقيق ل ، (55 - 54 عدَّ
 ( كتااًب. 128) حمق ُِّقه حممد صبحي حالق

( كتااًب 69)قدَّم للمكتبة  ،ابحث شرعي أكادميي موسوعي ،• حممد رواس قلعجي )معاصر(
  :أشهر إنتاجه العلمي ،( حبثًا170وًعا وأكثر من )مطب

  .(مج16سلسلة موسوعات فقه السلف يف )
  .()ابالشرتاك مع آخرين ،مج( 12لسلة الرتاث الطيب اإلسالمي )علم الكحالة( يف )وس

 . ص( 4000واملوسوعة الفقهية امليسرة لغري املختصني يف أكثر من )
 . 31ين لألطفالوسلسلة القصص الدي ومعجم لغة الفقهاء،

رائد  ،داعيةفقيه، م(. عامل، 1998هـ = 1419• حممد زكي بن إبراهيم اخلليل الشاذيل )ت 
م الدينية، وترك مئات ( كتاب ورسالة يف العلو 100له أكثر من ) ،العشرية احملمدية مبصر

 . 32سجَّلاملقاالت واخلطب والدروس، بعضها مكتوب وبعضها مالبحوث والفتاوى و 
 

  هـ.1420ت عام الصادر عن دار ابن حزم يف بريو  30
 . 55العلمانية واملمانعة اإلسالمية ص  31
 . 1263هـ ص 1419جملة األزهر شعبان  32
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له  ،ُمفهرِّس حمقق، من مصر ،مَجَّاعة ،ابحث ،• حممد السعيد بن بسيوين زغلول )معاصر(
وعمل فهرًسا شاماًل ألطراف احلديث النبوي الشريف الذي  ،كتب كبرية  حتقيق فضل يف

مج(، وحقق كتبًا أخرى عديدة، منها العرب وذيوله  4وأتبعه بذيل يف ) ،مج( 11صدر يف )
 وغريها.  ،ب اإلميان للبيهقيللذهيب، وشع

 الة )يف( كتااًب ورس175عددت له سابًقا ) ،هـ(1421• حممد بن صاحل العثيمني )ت 
 ( رسالة أو كتااًب زايدة على السابقة. 164وحىت وفاته عددت له ) ،(72ص

ذكرو أن له أكثر   ،هـ(1391صاحل بن فضل هللا احلائري املازندراين السمناين )ت  مد• حم
وهو من علماء الشيعة )آية  ،قه واألصول والتفسري وغريه( كتاب ورسالة يف الف300من )

 . 33هللا(، من إيران
عامل موسوعي، من أعالم ديوبند، استقر يف  ،هـ(1422اشق إهلي الربين )ت حممد ع• 

( 7( كتاب، وترجم بعضها إىل )100له مؤلفات عديدة جتاوزت الـ ) ،نة املنورة وهبا تويفاملدي
 . 34ات أو أكثر، منها تفسري للقرآن الكرمي ابألردية لغ

 ، ( سنة39عاش ) ،من اهلند ،ث كبريحُمد ِّ  ،عامل ،هـ(1304• حممد عبداحلي اللكنوي )ت 
صغرية وكتاب يف جملدات، يف خمتلف ( أتليًفا بني رسالة 129ومع ذلك بلغت مؤلفاته )

 . 35العلوم والفنون
يضاف إىل ما ذكر من مؤلفاته يف  ،هـ(638( )ت • حممد بن علي بن عريب )حميي الدين

أنه تضمن أمساء طائفة   ، وذكرله فهرس مؤلفات كتبه بقلمه حققه كوركيس عوَّاد ،(35ص )
ال: وعثرت على أمساء مؤلفات كثرية كبرية من مؤلفاته مل يرد ذكرها يف سواه من الرابع، ق 

( كتااًب، 248ذكر )رسالة على اشتملت ال ،البن عريب مل يذكرها هو يف رسالته هذه...
 ( كتااًب ورسالة. 527( من أتليفه، فكان اجملموع )79واستدرك هو عليها )

 يؤخذ يف احلسبان أن هناك كتبًا تنسب إليه وليست له، وال يعرف مؤلفوها. قلت: و 
 

 
 . 2/417سلسالت يف اإلجازات امل 33
 .57ص  ،هـ1422شوال  8 ،1481ع  ،اجملتمع 34
 للكنوي.  "املنهج الفقهي"سامل أبو احلاج يف مقدمة حتقيقه لكتاب ذكره صالح حممد  35
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يذكر َذُووه أن آاثرَه  ،عامل كبري من موريتانيا ،هـ(1282إملامي الشمشوي )ت  مد• حم
 . 36( كتاب400ة تقدر بنحو )العلمي

أفراد أخرب أحد  ،من أعالم التصوف ابملغرب ،هـ(1370• حممد بن حممد احلجوجي )ت 
 . 37( كتاب100الطريقة التيجانية أن له أكثر من )

عامل من سراييفو، خترَّج يف األزهر، درَّس  ،هـ( 1364وسنوي )ت • حممد بن حممد اخلاجني الب
اجلوهر األسىن يف تراجم علماء "الفقه، وهو صاحب الكتاب املشهور اللغة العربية والعقيدة و 

( مؤلف، منها كتب مستقلة، ومنها 300) كثر منبلغ عدد مؤلفاته أ ،"وشعراء البوسنة
 . 38رسائل كبرية وصغرية

 ،(25يضاف إىل ما ذكر عن مؤلفاته يف ص ) ،هـ(339الفارايب )ت  • حممد بن حممد
 . 39( كتب 6وك فيه الذي بلغ )( مؤلًفا ابستثناء املشك151بلغت مؤلفاته املخطوطة )

من أعالم  ،هـ(413خ املفيد )ت ابلشي • حممد بن حممد بن النعمان العكربي، امللقَّب
( مؤلًفا يف كتاب صدر 155له ) وذكر ،( مصنف أو أكثر200له قريب من ) ،الشيعة

( يف علوم القرآن، 12ه، و)( أصول الفق5( يف التاريخ، و)4و) ،يف احلديث 41، منها40فيه 
 ( يف علم الكالم. 90 الفقه، و)( يف41و)

هـ/ العامل املوسوعي الشهري، صاحب 1205)ت  بيدي • حممد بن حممد مرتضى احلسيين الزَّ 
يضاف إىل ما قيل  ،"إحياء علوم الدينتقني بشرح أسرار إحتاف السادة امل"و "اتج العروس"

(  107اتج العروس األستاذ عبدالستار أمحد فراج )(: أورد له حمقق 92يف مؤلفاته )ص 
 رى. ادر أخوذكر أهنا مستمدة من كالم املؤلف نفسه ومص ،ًفامؤلَّ 

 ( جمهولة.  74( خمطوطة، و)29( كتب مطبوعة، و)6) 42وذكر له مجيل أمحد
 

 . 536ط/ اخلليل النحوي، ص ملنارة والراببالد شنقيط: ا 36
 اهلامش.  211التأليف وهنضته ابملغرب ص  37
دكتوراه  -الرايض: جامعة اإلمام  -العقدية لدى مسلمي البوسنة واهلرسك/ زهدي عادلوفيتش  أبرز االجتاهات 38
2/574 . 
 هـ. 1395م، بغداد: وزارة اإلعال -مؤلفات الفارايب/ حسني علي حمفوظ وجعفر آل ايسني  39

 هـ. 1414بريوت: دار املفيد،  - 2ط -بعنوان: حياة الشيخ املفيد/ حسن األمني وغريه  40
 من كتاب: حركة التأليف ابللغة العربية يف اإلقليم الشمايل اهلندي.  142يف ص  41
  ".حركة التأليف ابللغة العربية يف اإلقليم الشمايل اهلندي" :من كتاب 421يف ص   42
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هـ( عامل 1328)ت  "ماء العينني"ملصطفى بن حممد فاضل، وهو املشهور بلقب مد ا• حم
 . 43( مؤلًفا 125له ) ،شنقيطي شهري

و  ف حنأل ،هـ( عامل وداعية سلفي خترج من جامعة ديوبند1417• حممد منظور النعماين )ت 
م عدٌد منها إىل كثري من اللغات العامل100)  . 44ية( كتاب ما بني صغري وكبري، تُرجِّ

حاصل على إجازة يف اللغة  ،من دمشق ،هـ(1370• حممد موفق سليمة )معاصر، مواليده 
له أكثر من  ،( عاًما، وأمَّ املصلني يف الرايض20درَّس أكثر من ) ،لعربية من جامعتهاا
 قصة وحكاية وديوان شعر ومسرحية لألطفال، أبرزها: تفسري  ما بني ( عمل أديب400)

  .45الرباعم املؤمنة 
( من مؤلفاته: 73يضاف إىل ما ذكر يف ص ) ،هـ(1420• حممد انصر الدين األلباين )ت 

كتااًب ورسالة، من مطبوع وخمطوط ( 231د له الكاتب عبدهللا بن حممد الشمراين )عدَّ 
 . 46فـُر ِّغ بعضها وأصبحت كتبًا متداَولة ،وحماضرات ومناقشاتوردود ومفقود، ما عدا أشرطة 

يضاف إىل ما قيل يف كتبه )ص  ،الة اإلسالمي املعاصر(العبودي )الرحَّ • حممد بن انصر 
( كتااًب آخر  82الت، و)( كتااًب يف الرحا65( كتااًب مطبوًعا، بينها )81(: عدَّد لنفسه )73

( من  122وذكر يف مقدمة كتاب آخر له أنه الرقم ) ،47حالتما زالت خمطوطة، كلها يف الر 
 . 48ان أحوال املسلمنيكتب الرحالت اليت كتبها لبي
كان   ،أندونيسيافاضل من مكة املكرمة، أصله من  ،هـ(1314• حممد نواوي البنتين )ت 

اب، ( كت100منكبًّا على التأليف جبانب التعليم، حىت بلغت مؤلفاته يف شىت العلوم حوايل )
  .49هـ 1305طبع عام  ،"التفسري املنري ملعامل التنزيل"ها تفسري القرآن املسمى من

 
 .564، 246شنقيط ص بالد  43
 .20ص  ،هـ1418 ،2ع ،اهلند ،جملة الداعي 44
 .50ص  ،هـ1420رجب  ،76ع  ،جملة األسرة 45
دار ابن اجلوزي يف الذي صدر عن  ،"ثبت مؤلفات احملدث الكبري حممد انصر الدين األلباين"عددها يف كتابه  46

 هـ.1422الدمام سنة 
 هـ.1420 اتئه يف اتهييت، الذي صدر عام"يف كتابه  47
 هـ.1422الذي صدر عام  "بلغاراي ومقدونيا"ابه كت 48
 .2ط 325بع عشر للهجرة/ عمر عبد اجلبار، ص سري وتراجم بعض علمائنا يف القرن الرا 49
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هـ(. عامل جليل من بالد 1354• حممد حيىي بن سيد بن سليمة الدواودي اليونسي )ت 
خلَّف ما يربو على  ،انكب على اختصار املصنفات، وكان مييل إىل االجتهاد ،شنقيط

 . 50( أتليًفا 160)
 ، الكاتب العسكري اإلسالمي البارز، اللواء الركن ،هـ(1419ب )ت يت خطا• حممود ش
ن وُعذ ِّبقأُ  ،من املوصل ومل ميكنهم من  ،ألنه وقف يف وجه الشيوعية ؛صِّي من منصبه وُسجِّ

 طقة عمله. التصرف يف من
( أثرًا وعماًل من مقال وحبث 176) " مصادر الرتاث العسكري"أورد له كوركيس عواد يف 

د له يوسف بن إبراهيم السلوم ) ،مطبوعوكتاب  ( كتاب وحبث مع تفريعات أخرى 100وعدَّ
  .51يف كتاب عنه وجداول

( كتاب 400)وقال عبدالعزيز العسكر: بلغت كتبه وحبوثه املطبوعة واملخطوطة أكثر من 
وإبراز سرية عظماء املسلمني وقادهتم  ،وحبث سخَّرها مجيًعا خلدمة الدين واللغة والرتاث

 . 52وفنون العسكرية اإلسالمية  ألولنيا
تيال النساء: السياسة تقتل املرأة يف  غا" كتابه   ،صحفي من مصر ،• حممود فوزي )معاصر(

 . 53( من مؤلفاته100هو الرقم ) "،مصر
 . 54( مؤلَّف100له ) ،من موريتانيا ،ي التندغي )لعله معاصر(لسامل بن عل• املختار ا

 ، اتب وابحث موسوعي، دبلوماسي، من دمشقك  ،هـ(1423• ممدوح إمساعيل حقي )ت 
 . 55( مؤلًفا90)ترك أكثر من  ،جتوَّل يف بلدان عديدة

صاحب  الكاتب والناشر واملرتجم املعروف، ،هـ(1420• منري عبداحلفيظ بعلبكي )ت 
 . 56( كتاب 100تبلغ أعماله حنو ) ،مج( 11الذي يقع يف ) "،قاموس املورد"

 
 .528بالد شنقيط ص  50
: 2هـ؛ ط1412: 1الرايض: مكتبة البيكان ط -حممود شيت خطاب: سريته ومؤلفاته بعنوان: اللواء الركن  51

 .هـ1414
 .2/221هـ، 1420الرايض: املؤلف،  -ا/ عبد العزيز العسكر من أعالمن 52
 هـ.1420صدر عام   53
 .609، 246يط ص بالد شنق54
 .74م ص 2002يوليو  59جملة الرافد ع  55
 .1/168موسوعة أعالم العرب املبدعني  56
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بلغ جمموع مؤلفاته  ،شيخ اإلسالم يف اهلند ،هـ(1368تسري )ت األمر  • أبو الوفاء ثناء هللا
 . 57( يف الرد على القاداينية 36( يف الرد على اآلرية، و)32ينها )( كتااًب، ب133)

عامل زيدي صنعاين جمتهد، كان مرجًعا يف  ، هـ(1100لقاسم )ت • حيىي بن احلسني بن ا
 . 58ائلوالرس ( من الكتب109عدَّد له كاتب زيدي ) ،زمنه

د له حمق ِّق كتاب  للمرتجم له،  ،59لزمن()هبجة ا ،"يوميات صنعاء يف القرن احلادي عشر"وعدَّ
رها قابًعا يف مكتبة جامع ( مؤلًَّفا ال يزال أكث122حمققه عبدهللا بن حممد احلبشي، عدد له ) 

 صنعاء وخبطه. 
معاين "َلمَّا أملى  ،لكسائيالكويف النَّحوي، صاحب ا ،هـ(207• حيىي بن زايد الفراء )ت 

ذكر احلافظ الذهيب أن تواليفه  ،ااجتمع له اخللق، فكان من مجلتهم مثانون قاضيً  "القرآن
 . 60( ورقة 3000)

 :ومن املؤلِ فني األجانب
بلغ ما كتبته مائة قصة وكتاب، ترمجت غالبيتها  ،كاتبة أطفال سويدية  ،ندغرين• آسرتيند لي 

 . 61( لغة 76إىل )
قدم ما يقارب مائة كتاب  ،أحد أكثر كتَّاب أملانيا غزارًة يف إنتاجه ،يوجنر • أرنست

 . 62ةورواي
 ( كاتب. 300ألف ) ،كاتب أمريكي  ،• أسيموف

رمبا تعترب األغزر إنتاًجا يف العامَل بني  ،يةالربيطان الروائية ،هـ(1421• ابربرا كارتالند )ت 
( كتاب،  7000عود مؤلفاهتا على ) ىت زاد إذ كانت تكتب روايتني كل شهر، ح ؛الروائيني 

 63عدا املسامهات الصحافية واألدبية! 

 
 .6هـ ص 1421 11صوت األمة جملة اجلامعة السلفية ع  57
 .1111ص  "لزيديةأعالم املؤلفني ا"يف  58
 هـ.1416صدر عن اجملمع الثقايف بديب عام  59
 .10/120يف سري أعالم النبالء  60
 هـ.18/3/1422 ،8230ع  ،األوسط الشرق 61
 .118ص  259الفيصل ع  62
 .135ص  285الفيصل ع   63
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( حبثًا 150ألَّف ما يزيد على ) ،مستشرق إيطايل ،هـ(1416برييلي )ت يسكو غا• فرانش
  .64"ألف ليلة وليلة يف الثقافة األوروبية، عامل اإلسالم"أبرزها وكتااًب، من 

 
 :خامتة

 املؤلفني اجلدد، وهم الذين مل يذكروا يف الكتاب السابق، ئمة بنيالرقم القياسي يف هذه القا
  :أييت

(  700و احلسن علي احلسين الندوي، الذي بلغت مؤلفاته أكثر من )لعالمة أب• أوهلم ا
 ( عنوااًن ملؤلفاته ابلعربية، اليت ليست لغته األصلية. 177عنوان، منها )

أن آاثره  "ذووه"مي الشمشوي، الذي ذكر د املا• يتلوه عاملِّ كبري من موريتانيا امسه حمم
يف مثل هذا ال   "األذواء"وثيًقا علميًّا، وكالم ليس توهو  ،هكذا ،( 400العلمية تقدر بنحو )

 قصيدة والفتوى وما إىل ذلك. ه قد يكون بينها ال( هذ400مث إن الـ) ،خيلو من هتويل
فضل هللا احلائري، الذي ذكر حل بن • مث أييت حممد بن حممد اخلاجني البوسنوي، وحممد صا

 ( كتاب. 300أن لكليهما أكثر من )
( كتاب! وذكر 700كارتالند زادت مؤلفاهتا على )  "ابربرا"أن انب فقد مرَّ أما من األج -

اليت كانت أن مستواها يف معاجلة القصص فنيًّا كان ضعيًفا؛ وذلك للسرعة  يف املصدر نفسه
كثري من اللغات احلية، وبلغت مبيعاهتا أكثر من مليار   ت إىلتكتب هبا، لكن مؤلفاهتا ترمج

 عاًما.( 99نسخة! وُعم ِّرت )
 

 هـ(. 1423، لعله سنة  29-22، ص 326)نشر يف جملة الفيصل ع 

 

 
 .115ص  ،هـ1423شعبان  ،314ع  ،الفيصل 64
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 اثني ا: الكتب
 
(1) 

 يث يف الكتبدح
 
 )أ(

 الكتاب يف القرآن الكرمي
 

 رة.( م230ورد لفظ "الكتاب" معرَّفًا بـ"الـ" يف القرآن الكرمي )
 ( مرة.12وابلتنكري "كتااًب" )

 ( مرة.13." )ومقرتاًن بضمائر "كتابنا، كتابه، كتايب..
 مرات(.6وابجلمع "ُكتب، ُكتبه" )

 ه عدة معان، هي:ويُطلق الكتاب يف القرآن الكرمي ويُراد ب
أي:  {هِ َب ِفيـ َذِلَك اْلِكَتاب  الَ رَيْ } "، كما يف اآلية الثانية من سورة البقـرةالقرآنمبعىن " -1

 هذا القرآُن ال شكَّ أنه نزَل من عند هللا.

 

ْم َدْتـَد ونَ } ىل:لـه تعـا"، كقو التـوراةومبعـىن " -2 ى اْلِكتـَاَب َواْلف ْرقـَاَن َلَعْلكـ  نـَا م وسـَ  {َوِإْذ آتـَيـْ
ر ُِّق بــــني احلــــق ِّ أي: أعطَ  [53:بقــــرةالســــورة ] ًة يـُفــــَ ــَّ ــــزَّالً وحجــ ــااًب مـن ينــــا موســــى التــــوراة: كتــ

 اطل.والب

 
ــهاإلجنيـــلومبعـــىن "  -3 ــى لســـان عيســـى عليـ ــرمي علـ ــبحانه يف كتابـــه الكـ ــن ذلـــك قولـــه سـ  "، مـ

 .(30مرمي:  رةسو ) {قَاَل ِإّن ِ َعْبد  اَّللِْ آََتّنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِِن نَبِي ا  }السالم: 

الم وقــال: إين ِّ َعبــُد هللاِّ  َل هــذا –أي: فــتكلََّم عيســى عليــه الســَّ ن  جعــَ بحاَن مــَ هِّ أوَّلَ  وســُ  - كالمــِّ
 قَضى ريب ِّ أن  يؤتَِّيين اإلجنيل، وجَيعَلين نبيًّا.
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بِ ِه َآَمَن الْرس ول  مِبَا أ ْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَ ، كما يف قوله تعاىل: }كتب السماويةلاومبعىن  -4
   .(285 :البقرة)سورة  {اَلِئَكِتِه وَك ت ِبِه َور س ِلهِ َوامل ْؤِمن وَن ك لٌّ َآَمَن اِبهلِل َومَ 

منوا إميااًن شامالً كاماًل، دًا صلى هللا عليه وسلم واملؤمنوَن كلَّهم آالرسوَل حممَّ  إنَّ تفسريها: 
تب، كُ   ن  َل مِّ زِّ ن  نوا مبا أُ ه، وآمَ كرهم ورسولُ ذَ نوا مبالئكتهِّ الذين د، وآمَ نوا ابهللِّ الواحدِّ األحَ فآمَ 
 . همُد وغريُ اليهو  هم كما فعلَ ببعضِّ  لِّ مجيعاً، وليسَ نوا ابلرسُ وآمَ 

ت ك م َلَما النِْبيِ نْيَ  ِميثَاقَ  اَّلل    ذَ َأخَ  َوِإذْ }واآلايت يف مثل هذا كثرية، كقولهِّ عزَّ مِّن قائل:   آتـَيـْ
ْؤِمن نْ  َمَعك مْ  لِ َما مَُّصدِ ق   َرس ول   ك مْ اء جَ  ث ْ  َوِحْكَمة   ِكَتاب    مِ ن  )سورة آل {َولََتنص ر نْه   ِبهِ  لَتـ 

 (. 81عمران:
 

" يعين الذين نزلت عليهم الكتب السماوية، من اليهود والنصارى أهل الكتاب"و -5
ن بـَْعِد ِإميَاِنك ْم َوْد َكِثري  مِ ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَر دُّوَنك م م ِ }صة، كما يف قوله تعاىل: خا

إي:   [109البقرة: سورة ] {قُّ  احلَْ ِهم مِ ن بـَْعِد َما تـََبنْيَ هَل م  ك ْفارا  َحَسدا  مِ ْن ِعنِد أَنف سِ 
عيدوكم إىل الكفرِّ كما كنتم،  يُ  لو قَدروا على أن   نَ و  كثريًا من اليهودِّ والنصاَرى يتمنـَّ   نَّ إِّ 

هم.يتُ دِّ هُ  الذي سلبوا منكم هذا اخلريَ يَ  وأن    م إليه؛ حسداً وحقداً من نفوسِّ
َنا فـََقدْ تعاىل"} بقوله  واملقصود َناه مْ  َواحِلْكَمةَ  َتابَ الكِ  مَ ِإبـَْراِهي َآلَ  َآتـَيـْ  م ْلك ا  َوَآتـَيـْ

  أو  واإلجنيل، التوراة به واملراد ،جنسه هنا ابلكتاب قصودامل ،[54النساء:]سورة  {َعِظيم ا

  املعاين". "روح  يف ياآللوس أفاده والزبور. مها
 {ْذِن اَّللِ  ِلك لِ  َأَجل  ِكتـَاب   بِِ َوَما َكاَن ِلَرس ول  َأن َيَِْتَ ِِبيَة  ِإالْ } املتعال: الكرمي قول ومثله

 .(38الرعد: سورة )
ن  واملقصــود أن الكتُــ  َب أحــوالِّ  َب املنَزلــَة مــِّ رِّعت  حســَ ا شــُ عنــدِّ هللاِّ خَتتلــُف أحكاُمهــا، ألهنــَّ

ُبه.الناسِّ  م، وقد نَزلت  يف أوقاٍت متفاوِّتة، ولُكل ِّ وقٍت كتاٌب يناسِّ  وأزماهنِّ
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"، ســواء جــاء لفــظ الكتــاب مفــرًدا أو لكتــب الســماويةاصــود "ويفهــم مــن اآليتــني أن املق
 الـِْذي اَي أَيُـَّها اْلِذيَن آَمن وْا آِمن وْا اِبَّللِ  َوَرس وِلِه َواْلِكَتابِ ه تعاىل: }مجًعا، وقد مُجع هذا يف قول

ل   ن قـَبــْ ــَزَل مــِ اِب الـْـِذَي أَن وِلِه َواْلِكتــَ ْزَل َعلــَى َرســ  ْر اِبَّلل ِ نـــَ ن َيْكفــ  ِلِه  وَ  َومــَ ِه َور ســ  ِه وَك ت بــِ َمالَِئَكتــِ
 [.136النساء: ]سورة  {ال  بَِعيدا  َواْليَـْوِم اآلِخِر فـََقْد َضْل َضالَ 

 
َن النـْاِ  }كمـا يف قولـه تعـاىل:   " عموًما، فإن الكتـب السـماوية وحـي،الوحيومبعىن " -6 َومـِ

 (8احلج: سورة ) {اب  مُِّنري   ِكتَ َمن ُي َاِدل  يف اَّللِْ ِبَغرْيِ ِعْلم  َواَل ه د ى َواَل 

)روح املعـاين(، و: بـال نقـل صـحيٍح صـريح  "وال كتاب منـري" أي، مـن غـري وحـي ُمظهـٍر للحـق  
  ابن كثري(.)تفسري

 
، كما قال عـزَّ الصحيفةقطعة املكتوُب عليها، ويعين يعين النفسه،  الكتابوأييت مبعىن   -7

 .(104األنبياء: سورة ) {ِجلِ  لِْلك ت بِ الس ِ  يـَْوَم نَْطِوي الْسَماء َكَطي ِ وجل : }

 َب فيها.ماَء كَطي ِّ الصَّحيفةِّ لَِّما ُكتِّ أي: يف يومِّ القيامةِّ نَطوي السَّ 
ــوال  ــراد أقـ ــه هللا، بعـــد إيـ ــري رمحـ ــُن كثـ ــاس أن قـــال ابـ ــن ابـــن عبـ ــا: الصـــحيح عـ ورواايت يف معناهـ

واختاره ابـن جريـر؛ ألنـه واحد، السجلَّ هي الصحيفة... ونصَّ على ذلك جماهد وقتادة وغري 
 املعروف يف اللغة.

ســجل ِّ كائنــًا للكتــب، أو اآللوســي رمحــه هللا: أي كطــي ِّ ال ويف إضــافة الســجل ِّ إىل الكتــب قــال
ٌة عــن الصـحائفِّ ومــا ُكتـَب فيهــا، فسـجلُّها بعــُض أجزائهــا، الكـائن للكتــب، فـإن الكتــَب عبـار 

 وبه يتعلَّق الطيُّ حقيقة.
ل َغ الِكَتاب  َأَجَله  َواَل وقوله تعاىل: }  -8  )سورة {تـَْعزِم وا ع ْقَدَة النِ َكاِح َحىْت يـَبـْ

  (، قال علماء التفسري، كما أورده هلم ابن كثري: حىت تنقضي العِّدَّة. 235البقرة:

فردات اآلية كما ذكره اآللوسي رمحه هللا: أي: ينتهي ما َكتَب وفرَض من ري موتفس
 العِّدَّة.
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ا ايَ } "، وهــو كمــا يف قولــه تعــاىل:املفــرو " أو "املكتــوبمبعــىن " اب هنــاويعــين أن الكتــ   أَيُـّهــَ
ن الـِْذينَ  َعلـَى ك ِتبَ   َكَما  الصِ َيام   َعلَْيك م   ك ِتبَ   آَمن واْ  ِذينَ الْ  ْبلِ  مـِ مْ  ك مْ قــَ ونَ  َلَعْلكـ  )سـورة  {تـَتْـقـ 

  .ف ِر (. فـ"ُكتَِّب" هنا مبعىن 183البقرة: 
اَلَة َكانـَـْ  ، كمــا يف قولــه عــزَّ وجــلَّ: }فــَر أي  كتــاب،  وكــذلك الصــالة، فهــي ِإْن الصــْ

 [103النساء: ]سورة  {ِمِننَي ِكَتااب  ْمْوق وَت  َعَلى اْلم ؤْ 
  إخراُجها عن أوقاهتا.ؤمننَي وحمدودُة األوقات، ال جيوزُ أي: إنَّ الصَّالَة مفروضٌة على امل

نَ ومثلـــه قـــول العلـــيم احلكـــيم: } ــَ اَب اَّللِ  ات  مـــِ َواْلم ْحصـ ــَ ان ك ْم ِكتـ ْ  َأميـــَْ ا َمَلكـــَ اء ِإالْ مـــَ َن النِ ســـَ
ْيك مْ  ُه هللاُ علــــيكم )أي: 24]ســــورة النســــاء:  {َعلـــَ ه  [. أي: هــــذا التحــــرمُي كتبــــَ ( فــــالَتزِّموا فَرضــــَ

 ر َعه.شَ 
ــاءِّ  ــيكُم الـــزَّواُج ابلن ِّسـ ُرُم علـ ــَ  ــة، كمـــا يف "الواضـــح يف التفســـري" للكاتـــب: وحيـ ذواتِّ وتفســـري اآليـ

أزواٌج يف دارِّ احلــرب، األزواج، إال  مــا َملكُتمــوهنَّ ابلســيب، فيجــوُز لكــم َوطــؤهنَّ ولــو كــان هلــنَّ 
دَّهتن ، ألنَّ اب ــَد اســـــتِّربائهن ، وهـــــَو انقضـــــاءُ عـــــِّ يب يَرتبعــ هـــــنَّ لســـــَّ ُع النكـــــاُح بَيـــــنهنَّ وبـــــنَي أزواجِّ فـــــِّ

 السابِّقني.
 بِِْذنِ  ِإالْ  متـَ وتَ  َأنْ  لـِنَـْفس   َكانَ   َماوَ }: وهذا قريب أو مطابق للمعىن املراد من قوله تعاىل

ااب    هللا َؤْجال   ِكتــَ (، أي: ال متــوُت نفـــٌس إال إذا قـــدََّر هللا هلـــا 145عمـــران:  )ســـورة آل {مـــُّ
دِّ هلا، بدونِّ تقـدمٍي وال أتخـري. فيكـون مذلك، أَجاًل مرسو  عـىن "كتـااًب" ًما، يف الوقتِّ احملدَّ

 ".فْرض اهنا: "
 

َن اَّللِ  سَـ لك أو مبعناه، قـول رب ِّنـا تبـارك وتعـاىل: }ذ من وقريبٌ  -9 ك ْم لـْْوالَ ِكتـَاب  مـِ  َبَق َلَمسـْ
 [.68األنفال: ]سورة  { َعَذاب  َعِظيم  ِفيَما َأَخْذت ْ 
ُ هلــم كــم  ح  أي: ولــوال  مــَن هللاِّ يف اللــَّوحِّ احملفــوظ، أبن  ال يعــذ َِّب َقومــاً قبــَل تقــدميِّ مــا يبــني ِّ

 ، ألصاَبكم فيما أخذمُتوُه مَن الفِّداءِّ مَن األسَرى َعذاٌب كبري.هَنياً أمراً أو 
 "، وهو األمر الذي فرَضه.ح كمىن "هنا مبع فـ"كتاب"

ِذيَن أ وتــ  }ومثلــه قولــه ســبحانه:  ــْ اَل ال ميَــ َوقــَ َم َواإْلِ ْوِم وا اْلِعلــْ اِب اَّللِْ ِإىَل يـــَ ت ْم يف ِكتــَ ْد لَبِثـــْ اَن َلقــَ
 .(56: الروم سورة) {اْلبَـْعثِ 
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ن املــؤمنني: لقــد بقيــُتم يف قضــاءِّ هللاِّ وحُ  ن يــومِّ َخل قِّكــم يف أي: قــاَل هلــم العلمــاءُ مــِّ هِّ مــِّ كمــِّ
نيا إىل يومِّ الَبعث.  الدُّ

 
نفسه، وإن جـاء مقـرواًن بـه يف آايت سـابقة، كمـا يف  "األجلو"الكتاب" أييت مبعىن "  -10

 .(4احلجر: سورة ) { َوهَلَا ِكَتاب  ْمْعل وم   ِإالْ َوَما َأْهَلْكَنا ِمن قـَْريَة  }قوله عزَّ وجلَّ: 

ــا العـــذاَب أب ــٍة مـــنَ أي: مـــا أوَقعنـ ــٍة أو مدينـ ــَد إنـــذارِّهم، وانتهـــاءِّ املـــدَّةِّ الـــيت  هـــلِّ قريـ املـــدنِّ إال  بعـ
ٌر عند هللاِّ يف اللَّوحِّ احملفوظ. ُضرَِّبت    هلم، ال يُنَسى أَجُلهم وال يـُغ َفُل عنه، بل هو معلوٌم ُمقدَّ
 

ا مَــ وَ }"، مثالــُه قولــه ســبحانه: اللــوح اوفــو  الكتــاب يف القــرآن الكــرمي مبعــىن "وأييت  -11
َماء وَ  اِل َذرْة  يف اأَلْرِ  َوالَ يف الســْ ن مِ ثْـقــَ ــِ َك مــِ ن رْب ز ب  عــَ َك َوال يـَعــْ ن َذلــِ َغَر مــِ الَ َأصــْ

 .(61يونس: سورة ) {َأْكََبَ ِإالْ يف ِكَتاب  مُِّبني  

ماء، أو أسـفَل يف األرض، ا يَغيـ ومعناها: م ُب عـن ربـ َِّك َوزُن َذرَّة، عاليـاً كـاَن يف السـَّ
 .الْلوِح اوفو أصغَر من ذلَك أو أكرب، وكلُّ ذلك ُمثَبٌت يف و 

، أي: أصل الكتاب، كما يف قول رب ِّنا سـبحانه: لكتاب" و"أمُّ الكتاب"ويقال للوح احملفوظ "ا
 .(39الرعد: سورة ) {   َوِعنَده  أ مُّ اْلِكَتابِ يـ ثْبِ مَيْح و اَّلل   َما َيَشاء  وَ }
 

ة" أو "الوثيقـــةمبعـــىن " وميكـــن أن يقـــال إنـــه أييت -12 "، وإن كـــان اعتبـــاره الـــدليل" و"احلجـــْ
عــاىل ردًّا يكــوُن مــن عنــد هللا، كمــا يف قــول رب ِّنــا تبــارك وتيعــود إىل "جــنس الكتــاب"، أي 

فـَْأت وا ِبِكتـَاِبك ْم ِإن ك نـت ْم }: -تعـاىل هللا  –هللا  على الكفار الذين قالوا إن املالئكة بنات
 .(157فات: صاالسورة ) {َصاِدِقنيَ 

ا تقولـون، فإنَـُّه ال يعلـُم أي: فَأتُوا حبجَّتكم تكوُن دليالً على مـا تـدَّعون، إذا كنـُتم صـادقني فيمـ 
 َخلَق املالئكةِّ إال  هللا.
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ره قتــادة بقولـه "عــذركم"، كمـا أورده سـيوطي يف "الــدر ِّ املنثـور" عنــد تفسـري اآليــة. لــه ال وقـد فسـَّ
 والعذر: احلجَّة.

 
ُق ال -13 " الـــيت فيهــا أعمـــاُل العبــاد، وهـــذ ورد يف صـــحف األعمــال بــه "كتــاب ويـــُرادُ ويُطلــَ

ِفِقنَي  ـِْا }قول الرب ِّ سبحانه:  أكثر من آية، منها رِِمنَي م شـْ َوو ِضَع اْلِكتـَاب  فـَرَتَى اْلم جـْ
ــِه َويـَق   ونَ ِفي ِغريَة  َواَل كَ  ولــ  اِدر  صــَ اِب اَل يـ غــَ َذا اْلِكتــَ اِل هــَ ا مــَ ــَ اَهااَي َويـْلَتَـن ريَة  ِإاْل َأْحصــَ  {بــِ

 . (49الكهف: سورة )
َعت  َصحائُف األعمالِّ يف ا، وفيها كـلُّ مـا قـالوهُ تفسريها: وُوضِّ وَعمِّلـوُه يف   أيدي أصحاهبِّ
غريًا، وتــَرى الكفــ  نيا، كبــريًا كــاَن أو صــَ م مــَن رََة االــدُّ جملــرمنَي خــائفنَي مــذعوريَن ممــ ا يف كتــاهبِّ

رين: اي َويَلنـا وَهال اجلرائمِّ واملُنَكراتِّ والذُّ  بـنَي وُمَتَحسـ ِّ َكنـا، نوبِّ العِّظام، وهم يقولـوَن ُمتَعج ِّ
 أُن هذا الكِّتابِّ ال َيرتُك َذنبًا صغريًا وال كبريًا إال  وسجََّله؟!ما شَ 

ن قائــل:  َرَ وا ِكَتابِ فََأمْــ }ومثلــه قولــه عــزَّ مــِّ ــْ َ م  اقـ ا ول  هــَ ِه فـَيَـقــ  ــِ ـَـه  بَِيِمين ْن أ وِتَ ِكَتاب  {يــهْ ا مــَ
 .(19احلاقة: سورة )

ذوا واقـَرؤوا مـا يف أي: فأمَّا َمن  أُويَت َصحيفَة أعمالهِّ بيـدهِّ الُيمـىَن، فيَ  وزهِّ ويقـول: خـُ فـرَُح بفـَ
 َن الفائزين.صحيفيت، فإين ِّ مِّ 

 
: يف ســورة املطففـــني وورد يف ذلــك قولــه ســبحانه ،مــاهلمســجلُّ أعوصــحُف األعمــال  -14
 .(7 اآلية) {اِر َلِفي ِسجِ ني  َكاْل ِإْن ِكَتاَب الف جْ }

تِّهم عـــــنِّ البعـــــثِّ واحلِّســـــاب، إ ــَ ارِّ يف أي: كـــــال  لَتطفـــــيفِّهم وغفلـــ ــَّ لَّ أعمـــــالِّ الكفـــ نَّ ســـــجِّ
ني"، فلرَيَتدِّع ج ِّ  وا."سِّ

 
اَب  ــِْا }رب ِّنــا:  قــول ، كمــا ورد يفاملكاتبــةوأييت الكتــاب مبعــىن  -15 وَن اْلِكتــَ تَـغــ  َوالـْـِذيَن يـَبـْ

ْ  َأميـَْان ك مْ  نَمَلكـَ رْيا  َوآتـ وه م مـِ  ت ْم فِـيِهْم خـَ اتِب وه ْم ِإْن َعِلمـْ اِل اَّللِْ الْـ   َفكـَ مْ مـْ  {ِذي آََتكـ 
 .(33النور: سورة )
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رَّروا، وهلـم رًا مـِّ مـَن الَعبيـد، أبن  يُعطـوكم قـَد  ت كاتِبوهم أي: والذين يُريدوَن أن  ن املـال لَيتحـَ
ــه بِّ َيســـــتطيعوَن بــ ــ  ــوٌَّة علـــــى الَكســ نَعٌة أو قــ ــَ ــم بـــــذلك.  صــ ــيكم، فـــــامَسحوا هلــ أن  يـــــؤدُّوُه إلــ

 مَن الر ِّزق، لَيكوَن َعواًن هلم على حتريرِّهم.اكُم هللاُ وساعِّدوهم فيه، وأعطُوهم مم ا أعط
 

ــاب ىنومبعـــ  -16 ــه االرســـالة، أو اخلطـ ــال ســــليمان عليـ ــالم ، كمــــا قـ ب }للهدهــــد: لسـ اْذهـــَ
 .(28النمل: سورة ) {بِ ِكَتاِب َهَذا فَأَْلِقْه ِإلَْيِهمْ 

 أي: اذَهب  برساليت هذهِّ إىل ملَِّكةِّ اليمن وقومِّها وأل قِّها إليهم.
 .(29النمل: سورة ) {اَي أَيُـَّها املَََل  ِإّن ِ أ ْلِقَي ِإََلْ ِكَتاب  َكِرمي  ْ  قَالَ }وجواهبا: 

ادُة واألُمــراء، لقــد ن  حأي: قالـت ملَــ  ن أصــحابِّ الــرأي ووجهـاءِّ القــوم: أيُّهــا الســَّ ا مــِّ وهلــَ
ا!أُ   لقَِّيت  إيلَّ رِّسالٌة خمتومة، عاليٌة وَقديرٌة يف شكلِّها ومضموهنِّ

 
 (.ب بعنوان: الكتاب يف كتاب هللا تعاىلوأصدرته يف كتاث توسع  فيه، )
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 ب( )

 الكتاب والعزلة
 

 ي أحد تالمذته مبا معناه: إذا الزمَت الكتاَب آثرَت العزلة. جلزائر نصح الشيخ طاهر ا
حلقيقة، ذلك أن استفادة اإلنسان من الكتاب أسرع وأمشل، نصيب كبري من اويف هذا القول 

ما يرغب من العلوم آكد، وأقول: هذا بعد قراءة العلوم األساسية، والوقوف فيه على 
بتها أكثر، فإهنا تعطي جمااًل للمناقشة والشرح...  ايخ يثوالدراسُة فيها على أهل العلم واملش

 والعلم يزيد بني اثنني. 
له ن طالب العلم )منهوم( ال يشبع، فال جتد أحداً يقتصر يف تعلمه على العلماء، بل البدَّ كل

من روافد يسقي هبا جوانب نفسه العطشى، اليت ال تكاد هتدأ للبحث عما هو جمهول عنها، 
 علومات...من املطلب املزيد و 

نواع الكتب اليت اطلع  وعلى مدى األايم والشهور والسنوات تتشكل لدى املرء مكتبة، فيها أ
ية يف مسريته، منذ شبابه ًا من حياته، وذاكرة حعليها ومهَّش فيها وعلَّق عليها، وتصري جزء

كون إىل مث الر وأول طلبه العلم، مث مرحلة البحث والتحري، مث املزيد من العلم، والتخصص.. 
 تاب.العزلة للبحث والتأليف، أو القراءة واملطالعة، مع صديق العمر.. الك

وحاالت الناس ليست كلها مثل بعض، فمنهم من يكون شديد التعلق ابلكتاب، حىت إنه ال  
أنيسه  يفارقه يف حل ِّه وترحاله، وال يضعه من يده إال عندما أيكل أو يصلي أو يعمل، ويصبح

وال حيبُّ أن يصرفه عنه صارف، وتعلقه به يعين االستغناء عن األصدقاء، ارقه، الذي ال يف
 قل بني رفوف املكتبة بدل التنقل بني األهل واألحباب.والتن

لذي يقطف منه الثمار، ة، فهو متعته احلقيقية، وبستانه اويرى يف الكتاب كلَّ شيء يف احليا
شعوب والبلدان، حبنان وعشق وهلفة، رف والووسيلة مواصالته اليت أتخذه إىل أنواع املعا

 يس منها، الغالية على قلبه، وال حيب مغادرهتا.وحيافظ عليه، وينمي مكتبته، وجيل ِّد النف
زلة كما هي ، فإن احلياة والعمل مل تدع جمااًل للعوأظن أن أمثال هؤالء أصبحوا قلة يف عصران
 ساعات ومثاين وأكثر يف اليوم، ويلتقي ول ستَّ معروفة قدمياً، فاملرء البدَّ أن يعمل، وعمله يط
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وقد يلزمه السفر والتسوق والقيام مبهام خارجية...  ابلناس، من زمالء ومديرين ومراجعني،
الذين تقاعدوا عن العمل وهناك من يكفيه مؤونته وترتيب يوخ الكبار فال تكون العزلة إال للش

 معيشته.
 من العزلة... لكنهم مجيًعا يتعجَّبون من ت أقلَّ وآخرون من حميب الكتب يكونون يف جماال

هم مكتبة، أو مل يفكر أحدهم يف يوم من األايم أن يشرتَي  أانس ال يقرؤون، أو ال توجد عند
ل أخرى للمطالعة والتعلم أم ال، فاملهمُّ عنده الكتاب، بورقه ء وجدت وسائكتااًب واحًدا، سوا

  وغالفه، وخط ِّه وشكله.
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 )ج( 

 م الكتاب؟ مفهو هل تغريْ 
 

ُر قلََّة اهتمامِّ املسلمني ابلكتاب،  اإلحصاءاُت اليت ُتظهِّ
 يُعاَد فيها النظر، ي أنينبغ

 فاهلدُف من العمليةِّ القراءة،
 ال الكتاُب بعينه،

 ريََّ يف هذا العصر،  الكتابِّ تغكما أن مفهومَ 
 فال يشرتُط أن يكوَن بني غالفني، 

 وال حاجَة ألن  يكوَن ورقيًّا.
 ُة من جملٍة كالقراءةِّ من كتاب،لقراءاو 

  كبرٍي من موضوعها،واالستماُع إىل حماضرٍة علميٍة كقراءةِّ جزءٍ 
 ومشاهدُة فيلٍم واثئقيٍ  أفضُل من القراءة،

 تِّ لالستفادةِّ والثقافةِّ يفي ابملطلوب،ٍء من أوعيةِّ املعلوماواالستعانُة أبي ِّ وعا
 ولو مل يكن  من بينها الكتاب،

 هلادُف على الشابكةِّ كقراءةِّ كتاٍب يف الرحالتِّ أو غريها،الُع افاالط ِّ 
 لفيس والتويرت ال خيلو من قراءٍة ممتعٍة ومفيدة.اعيُّ من خاللِّ اوالتواصُل االجتم

 ريهم، لمني رمبا أكثَر من غوهذا موجوٌد بني املس
 ألنه متاٌح هلم بدون تكلفٍة تذكر،

 بعُد،وَّج  والكتاُب يكل ُِّف الشابَّ الذي مل يتز 
 والرجَل الذي يكدُح لعيالهِّ صباَح مساء،

 يغلبهم يف القراءةِّ وصنعةِّ الكتاب،عًة ملا كان قوٌم أو شعٌب ولو كانت ظروُف املسلمني مشج ِّ 
 ،كما تشهُد حضارهتم بذلك

 من كثرةِّ ما حيثُّ دينهم على العلمِّ واملعرفة.
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 )د(

 وقف الكتاب
 

لعباده، وشرعه هلم ليؤجروا عليه، وهو أبرز أنواع  ا هللاالوقف أحد أبواب اخلري اليت فتحه
يد صاحبه حيًا وميتاً، وأيتيه الثواب اجلزيل وهو يف القرب، وتدرُّ الصدقات اجلارية، فإنه يف

نقطع عن الدنيا، ولكن مل تنقطع أعماله اخلرية، فيكون وكأنه ما زال سنات وقد اعليها احل
 ق.يعمل وينتج، ويدعو ويفيد ويتصدَّ 

منه   ذلك وقف الكتاب، الذي يعترب أجلَّ ما يوقف من األمتعة والعروض؛ ملا يُنتظر ومن
ي تلق اه يستفيد ا فيه، والذالثواب اجلزيل، فإنه وسيلة للتعلم والتثقيف، فيُتعلَُّم به، ويُنَشر م

  عظيمة، منه ويفيد به. وهكذا ينتشر العلم واخلُلق والدين، فتزداد احلسنات، وتكثر إىل درجة 
منذ القرون  ال يعلم حجمها إال هللا تعاىل؛ وبذلك تُعرف فضيلة وقف الكتاب، اليت انتشرت

والتفسري   علوم القرآناألوىل يف اإلسالم، بوقف املصاحف أواًل، مث الكتب الدينية، من 
واحلديث، والعقيدة والسلوك، مث الكتب اللغوية والتارخيية وما إليها، بل أُوقفت مكتبات 

 وفيها من كنوز العلم الكثري، وهبا ُحفظت لنا كتب مل توجد يف غريها، أو نسخ املها،بك
عد بر، فصارت باندرة ملؤلفيها، أو لتالميذهم املقربني، أو نسخ نفيسة لسالطني ووجهاء وأكا

 االستفادة منها حتفاً وآاثراً يُفتخر هبا.
كثرية يف عهد أسالفنا، وقد   د كانتومن املؤسف أن تقلَّ هذه السنَّة احلسنة يف عصران، وق

الوقف" ال متاعاً، وال بيتاً، وال كتاابً، وال حىت نشأُت يف بلدة كبرية مل أعرف فيها شيئاً امسه "
 مصحفاً!

لعلمانية اليت ال أتبه ابلدين وتوجيهاته ثقافات القومية واحلزبية واوالسبب يف هذا هو انتشار ال 
 حتت ظل ِّ النظام العلماين واحلزيب، وأهله يُبَعدون فشيئاً  احلسنة، فكان الدين يضعُف شيئاً 

سؤولية الرتبوية املؤثرة. كما قلَّ الوقف يف معظم املناطق والبلدات عن الساحة العلمية وامل
نه معروفًا هو لشخصيات مسلمة من القرون املاضية القريبة، وقد تكون  ، وما بقي ماألخرى

 امة.تبات عكتباً موزعة يف مساجد ومراكز ومك
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ت ومناصب وحيسن بنا بعث هذه الفضيلة اجلليلة من جديد، يف ظل ِّ ما يرجتى من حراي
مي، وتكون طها وثراؤها العلألهل العلم والدين، ليعود للكتاب نفعه املستمر، وللمكتبة نشا

  هناك مكتبة وقف يف كل بلد.
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 )هـ(
 إهداءات الكتب 
 مالحظات ومناذج 

 
حات الكتاب بعد العنوان، ولذلك يقع عليه عني  أول صفإهدء الكتاب يشغل عادة 

دافع من قلبه ليعرف املهَدى إليه، وأسلوب املُهدي، ويتحسَّس  كل قارئ، ميرُّ عليه بعينيه وب
 به، وكأنه يالمس شيئًا خفيًّا يف نفسه.اها يف جوانعمق كلماته وصد

ُيهديها ملن قها، لوعادة ما يستجمع الكاتب أمجل الكلمات وألطفها، وأبلغها وأعم
 ئات أو أوطان.. حيب، ممن له يٌد عليه، من أساتذة وأصدقاء، أو أهل وأحباب، أو ف

ن به بكل ِّ قوة أو أنه حيب شيئًا ويؤثره، وقد أخذ مبجامع قلبه، فرييد أن ُيشعر اآلخري
 ويف فرحه وترحه.وبيان، ليشاركوه يف تفكريه واهتمامه، يف جد ِّه وهزله، 

على كل صنف من الكتب، ولو كان رسالة جامعية، أو حبواًث  ُيكتب وصار اإلهداء
بل صارت تصدر أبمساء املهَدى إليهم فقط! مثل: حبوث ودراسات مهداة معمَّقة وحمكَّمة، 

 اذ فالن. إىل األست
ُت من انشر أن يكتب عبارة ارتضيتها على كتاب يل فتثاقل، وقال: اإلهداءات لبوط

 ! يعين األدبية والعاطفية.انسية(عادة ُتكتب على كتب )روم
ين على   وكان الكتاب يف خصائص اإلعالم اإلسالمي، فأهديته "إىل والدي الذي رابَّ

ا، ملا يـَُرى يف الساحة قول احلق "، ورأيت اإلعالمية من تضخيم وتزوير وكذب ه مناسبًا جدًّ
كلَّف هبا يف ته املوافرتاء وتضليل، ولِّما جيب أن يكون عليه اإلعالمي اإلسالمي يف رسال

 احلياة.
نه آداب ديين، ولكن وأول كتاب ألَّفته أهديته ألستاذي وشيخي الذي تعلمت م

 قبل الناشر!تفاجأت عند صدور الكتاب حبذفه من 
 لب علم ألستاذه.وفاًء وتقديرًا من طاوكان مناسبًا أيًضا؛ 
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 واحلديث يف هذا يطول. 
ية جانبية ال ينبغي أن تُعلن ات أسر والذي رأيته يف بعض اإلهداءات هو خصوصي
كتب أخرى، أو أواخر املقدمة على  هكذا، وخاصة يف الرسائل العلمية، بل نصيبها يف

 األقل، إذا كان البد .  
مثيل له إىل أحفاد كبار يهدون كتبهم إبعجاب ال   وكلمات أخرى من مؤرخني وأدابء

 كم العاطفة فيهم...! على حت صغار مازالوا يلثغون، ويصفوهنم أبوصاف كبرية، تدلُّ 
اليت لفتت نظري منها،  وأحببت هنا أن أدو ِّن بعض اإلهداءات املعاصرة للقارئ،

ألجل ذلك، بيع أو شهور، وتصفحت جمموعة منها فرتبَّصت ابلكتب مدة، بضعة أسا
 فجاءت كما يلي:

ة كتب األستاذ علي حممود الصر اف هذا اإله • ى  داء عليف كلمات مجيلة مؤث ِّرة ومعرب ِّ
 كتابه "األلفاظ احملَدثة يف املعاجم العربية املعاصرة":

ن ائتزَر وارتَدى، وخريِّ َمن انتعَل واحتَفى، وخريِّ َمن لى أعتاب خريِّ مَ "أضع هذا العمل ع
، على أعتاب َمن محَِّل على الرُباق يف اهلوا، َمن صلَّى طاَف وسَعى، و  خريِّ َمن حجَّ ولَّبَّ

على أعتاب خري َخلق هللا، حممد بن عبدهللا، صلى هللا عليه مثىن، مبالئكة السماء مثىن 
 وسلم". 
 يد مغاوري حممد كتابه "حبوث ودراسات يف الربدايت العربية":ستاذ سعوأهدى األ •

حتضنت أنبياء هللا تعاىل ورسله، وَشرُفت بصحابة ة املعطاءة، اليت ا"إىل أرض مصر الطيب
امت على أرضها وربوعها حضارة عظيمة، علَّمت اليت قرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، و 

ون، ومنها زراعة وصناعة ورق الرَبدي، الذي حفظ اتريخ األمم البشرية كلها شىت احلَِّرف والفن
 والشعوب"
، له كتاب "الكتب واملكتبات يف األندلس"  ن احلجي من املغربواألستاذ عبدالرمح •

 قال يف إهدائه:
تااًب أو صفحة فيه، مؤل ِّفًة أو مستحسنة، واعيًة أو طَّت ك"إىل كل ِّ ميني أندلسية خ

 رًا له، مبتغيًة وجه هللا تعاىل، قربًة واحتسااًب، أهدي هذه الكلمات".جامعة، انتفاًعا به ونش
 اذ فهد خليل زايد إهداًء يف كتابه "أساسيات اللغة العربية" قوله:  تومما كتبه األس •
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 ا، وشرب من كلماهتا، فأدرك معىن احلياة".حروفه "إىل كل ِّ عريبٍ  عشق العربية من
يدة "املشيخة )من العراق( رسالته العلمية املف وأجنز األستاذ شاكر صادق املخزومي •

 ، وعليه هذا اإلهداء:البغدادية" وصدرت يف كتاب من مخسة أجزاء
ت فيه "إىل األيدي اليت آلت أن تؤازرين على إجناز هذا اجلهد املتواضع، يف وقٍت دقَّ 

 :طبول احلرب، وفُقدت نعمة األمان، ال يسعين إال أن أهديه هلا حبًّا وتقديرًا
 مل ا وضعُت صحيفيت
 يف بطن كف ِّ رسوهلا

 قبَّلتها لتمسَّها
 ميناَك عند وصوهلا

 يين أهناوتودُّ ع
 كانت خالَل فصوهلا
 ألرى هبا من وجهك
 امليمونِّ غايَة سؤهلا"

  الصاحب بن عب اد(.ابئ إىل)قلت: واألبيات أليب إسحاق الص
ن اإلسالمية( كتابه  وأهدى الشيخ حسن الفاتح قريب هللا )مدير جامعة أم درما •

 اب وغريها":"من خمطوطات الرتاث العريب يف أورو 
الدعوة إىل هللا تعاىل". وأورد وصفهم من  يف طريقهم من أساطني"إىل كل ِّ من انتظم 

 خالل هذه األبيات:
 راروِّ ذكهم الفقراء عنهم فا

ا ًا وُخرب   وقف  وامسع  هلم َخرب 
 من الدنيا جتاَفوا فاسرتاحوا

 مار صرباهبا األع وقد قطعوا
 على وجناهتم كتبوا إليه 
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 أبدمعهم حروفًا ليس تُقرا
  الدايجيإذا سهروا تراهم يف

 يُدميون اخلضوع لديه جهرا. 
ايت، إبهداء  د العنومن اإلهداءات الالفتة للنظر أيًضا، ما فعله األستاذ وليد أمح •

 كتابه "هناد املوسى وتعليم اللغة العربية": 
 "إىل آية 

 يل آيةب ِّ اجعل إذ قلت: ر 
 فجعلها

 وإىل أمها
 اآلية الكربى".  

 
يد العلي إهداءه على كتابه ويف كلمات أمٍل كتب األستاذ صاحل مح •

 سات املالية اإلسالمية" هكذا: "املؤس
 "إىل َمن ربَّياين صغريًا

 ما برؤييت شاابًّ ل عينهومل تكتح
 والديَّ، رمحهما هللا تعاىل".

هداء كتاب ألستاذ حممد مخيس القطيطي إويف كلما مؤثرة أيًضا كتب ا •
 له هكذا: 

 وإن بقيت ذكراه عطرة. "إىل حبيب ما عادت ابتساماته تزهر بيننا
 برحت تكفكُف دموعها كلما مرَّ طيفه يف خاطرها". وإىل أمٍ  ما

اثر والفنون اإلسالمية بكلية اآلاثر يف جامعة اذة اآلوكتبت كذلك أست •
على كتاهبا "أاثث املصحف يف مصر يف  القاهرة فايزة حممود الوكيل،

 عصر املماليك" هذا اإلهداء املؤمل: 
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 هريت اليت ُقطفتيت انطفأت، وز "إىل مشعيت ال
 إىل أملي الذي ضاع، وبسميت اليت ذهبت

 غربت إىل قمري الذي خسف، ومشسي اليت 
 ىل نبضي الذي توقَّف، وروحي اليت فاضتإ

 ، نور عيينإىل احلب ِّ واحلنان، واجلمال والذكاء
 إىل الصغري الكبري، إىل فلذة كبدي ومثرة فؤادي 

 ، وأعزَّ من كل جاهإىل من كان أغلى من كل ِّ مال
 إىل روح مالكي الطاهر سالمة حممد سالمة، الذي فقدته وفقدت معه احلياة

ُت قلبِّ أمٍ  مكلوم فقدت وليدها.عرًا و ليس هذا ش  ال نثرًا، بل هي أان 



 61 

  
 )و(

 الكتاب الصغري
 

 الكتاُب طريقَك إىل العقول!
 وكذلك هو وسيلتَك إىل القلوب!

 احدة، أو أفكارًا.وقد يكوُن الكتاُب فكرًة و 
 ومسألًة أو مسائل...

مثلـــَة الكافيـــَة لـــيلمَس َج واألواملهـــمُّ أن تكـــوَن الفكـــرُة مقنعـــة، وتكـــوَن قـــد مجعـــَت هلـــا احلجـــ 
 !العقول، وكتبتُه أبسلوٍب رشيق ليتسلََّل إىل القلوب

 ،وال تظننَّ أن اإلصالَح واإلقناَع حيتاجانِّ يف كل ِّ مرٍة إىل كالٍم كثرٍي وصرٍب طويل
 فليس كلُّ الناسِّ مثُل بعضها يف اإلدراكِّ والتثقيف،

 وليست كلُّ البيئاتِّ متشاهبة،
 ن كلمةِّ حق، ويتمُّ الرتكيُز عليها بقوة، وتكرارها،طلُق مإن اإلصالَح ين

 والتفصيُل أييت من بعد.
 وقد بدأ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم مع قومهِّ بكلمة )ال إله إال هللا(.

 وكرَّرها هلم.ا كثريًا، وركَز عليه
ــيَلها مـــرًة واحـــدة، وال ُع تســـتطي فمســـاحُة عقـــوهلم مـــا كانـــت تســـتوعُب كـــلَّ احلقـــائقِّ وتفاصـ

 هضمها.
 ت...مث نزل القرآُن الكرمُي متتابًعا يشرُح هذه الكلمَة على مدى سنوا

 والداعيُة الفطُن يعرُف بيئتُه وما يصلُح هلا وكيفيَة إصالحها..
ــٌة  ــاءت مرحلـ ــد جـ ــرانوقـ ــٌة يف عصـ ــاُب مباركـ ــان الكتـ ــة، كـ ــٍة صـــحويٍة قويـ ــع هنضـ ، تزامنـــت مـ

واحلِّجــاح، ويف إيصــالِّ الفكــرةِّ عــن طريــقِّ الــدعاةِّ دعوةِّ الصــغرُي يشــغُل فيهــا قــوًة كبــريًة يف الــ 
ر، واملفكرين املسـلمنَي والعلمـ  اءِّ عامـة، كـلٌّ يقـد ُِّم أهـمَّ مـا عنـدُه إبجيـاز وأسـلوٍب سـهٍل ميسـَّ

ُه اجلياشـــة، وال يتعـــاىَل  فيهـــا طبقـــةَ  خياطـــبُ  ُه وعاطفتـــَ الشـــبابِّ خاصـــة، وقـــوَد اجملتمـــع، وقوتـــَ
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ُب ويتقــــرَّ  ــيهم، بــــل يتحبــــَّ ــ ِّ علـ ــو ٍِّق وينزهلــــا علــــى أحــــداٍث ب، يفسـ ُر آيــــًة كرميــــًة أبســــلوب مشـ
، أو يشــرُح حــديثًا شــريًفا ويســتنبُط منــه احلُكــَم واحلِّكمــَة مبــا يــربُط معاصــرٍة ووقــائَع حاضــرة

شــــبَُّث أبحكامــــه، أو يســــرُد قصــــًة مفيــــدة ماتعــــًة أتخــــُذ بيــــدِّ فتــــاٍة ضــــائعٍة  بدينــــه ويتاملســــلمَ 
رَبًا مــن أحــداٍث ووقــائَع ســابقٍة أو الحقــة، ليصــَل  خبــارًافتهتــدي إىل دينهــا، أو يســوُق أ وعــِّ

 صالَة ابملعاصرة، ليبقى املسلُم قريبًا من دينه، وسرَيِّ أبطاله، واترخيه..املاضَي ابحلاضر، واأل
 نها حتمُل معاين جليلة..صغريٌة ولك إهنا رسائلُ 

 كان سلفنا يسموَن الرسالَة )جزءًا( وهي يف حدودِّ العشرين صفحة.
 ان مفهوُم املقالِّ عندهم واضًحا كما هو عندان.وما ك

 حة أو أكثر!اليت قد تصُل إىل السبعني صفوكذلك "البحث"، و"الدراسة"، 
لفـظِّ الكتـاب بـني العامـة، أو شـعبيًا كمـا وانتشر هلـا يف عصـران مصـطلح "كتيـ ِّب" تصـغريًا ل

تــاابهتم إال اندرًا، وذلـــك ا يف كلكـــنَّ اخلاصــَة مـــن العلمــاءِّ وطلبـــةِّ العلــمِّ مل يســـتعملوهيقــال، 
واهلدايـةِّ واخلـري. وكـأهنم قاسـوا ذلـك علــى  جلاللـةِّ قـدر الكتـابِّ عنـدهم ومسـو ِّه، حامـلِّ العلـمِّ 

د، مـا  ملسـي ِّب رمحـ مـا قالـه التـابعي اجلليـل سـعيد بـن ا يجِّ ف وال ُمسـَ يحِّ ه هللا: "ال تقولـوا ُمصـَ
 كان هلل فهو عظيٌم حسٌن مجيل".

َص  ت مطلـــَع القـــرنِّ اهلجـــري نفـــوُذ .. نعــم، لقـــد تقلـــَّ الكتـــابِّ الصـــغريِّ بعـــد عقـــوٍد ثالثـــٍة تلـــَ
 كأنه أدَّى دورُه املنوَط به!اخلامسِّ عشر، و 

ى منـــه، فهـــو مل ينقطـــ  ع  أواًل، بـــل مـــازال يطبـــُع ويف هــذا شـــيءٌ مـــن الصـــحة، ولكـــن ال خُيشـــَ
فٍة أقـل، ، بتكلاد  كتابية وإعالمية تطبُع يف نشراٍت مطويةولكن بنسبٍة أقل ، كما صارت مو 

 علوماتِّ وفنوهنا..وهناك وسائل وأساليُب أخرى انتشرت ابستحداثِّ الشبكةِّ العاملية للم
 وحـىت يومنـا هـذا مــازال إن لكـل ِّ زمـٍن وسـائلُه النافـذة، والكتـاُب منـذ نشــأتهِّ يف قـروٍن غـابرةٍ 

 فرخُه الكتاُب الصغري..انفًذا، وإن  خفَت ضوؤُه نوًعا ما، ومن ذلك 
 املسلم: احملتوى.. واألسلوب.. واإلقناع، سواء أكان ذا غالٍف أم مل يكن.. عند واملهمُّ 

  يؤيُد احلقَّ وينصره.وهللاُ 
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 )ز(
 تنظيم الكتاب اإلسالمي

 
عين من غري ختطيٍط وتوجيه، فهو يف معظمه يُنشر من غري تنظيم، أ مازال الكتاُب اإلسالمي

ُج اجلمعيات واللجان والنوادي وأمثاهلا سوى ل إنتا جهود أفراد وليس مؤسَّسات، فال ُيشك
اد، وحىت الذي تنشره ال يشكل سوى نسبة قليلة من إنتاجها نسبة ضئيلة مقارنة إبنتاج األفر 

 األفراد جهودهم وتنشرها هلم! تتلقَّى من احلقيقي، ذلك ألهنا
ا،  جيابيةوأذكر هنا جانب النقد وامليزان، أما حجم الساحة الكتبية اإلسالمية فإ ورائعة جدًّ

ر حبركة فكرية وهنضة ثقافية متصاعدة.   وتبش ِّ
مي هائل يف العقود األخرية، وما زالت جهودان احملكَّمة، يسري يف تطور رقإن العامل سار و 

طَّطة، تعاين فوضى وبطءًا، وإعادة وتكراراً، فبعض كتب الدعوة أو العقيدة املدروسة واملخ
تطوير، على الرغم من تطور الظروف، وعلى الرغم  ة دون طبع 50و  20طُبعت أكثر من 

 -غالبًا  -مور جديدة عقدايً ودعوايً، واإلنتاج اجلديد املوجود من حاجة اجملتمع إىل معاجلة أ
مراجعة وحتكيم وتطوير لتالئم الرتمجة إىل لغات عاملية وتوزَع يف طبعات حتتاج إىل  جهوُد أفراد

 متتالية ورقياً وإلكرتونياً. 
 هذا التأخري والفوضى هو تشتُت العامل اإلسالمي، وعدُم تسيريه من قبل حك ام وسببُ 

خطة يهمهم نشر اإلسالم، ولتشتت جهود علمائه ومفكريه، فليس هناك ما جيمعهم على 
لنشر، وليس هناك ما يوجههم عاملياً إىل ما حيتاجه الناس وحتتاج إليه ساحة الدعوة، واحدة ل

أحوال الدنيا وتطوراهتا السريعة ونوازهلا يف كل ِّ بلد، لتعاجلَ األمور يف ع هلم وليس هناك من جيم
 حينها.قتها، وتوجَّه إسالمياً، وتُنشَر يف وسائل االتصال اإلعالمية والدعائية يف و 

 منذ سنوات مقرتًحا مشروع "اجلمعية العاملية للكتاب اإلسالمي" اليت تستطيع أن  كتبتُ لقد  
ة إذا ُكتب هلا النجاح، وتشكَُّل من دعاة ومفكرين وخرباء يف الكتاب بكفاء تقوم هبذا العمل

جبمعها  الدول اإلسالمية، وكلُّ جلنة يف كل ِّ بلد تقدم تصورها يف هذا الشأن، وتقوم من معظم
استها وتقوميها اهليئة العليا للجمعية، وتتبىن تنفيذها يف خطوات متطورة وملموسة اللجنة ودر 
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ل ترمجة األعمال املقبولة واملهمة لنشرها عاملياً، ليستفيد منها املسلمون ا، مثالتنفيذية هب
 .غريهم، خدمة لدين هللا القومي، ودفعة قوية للدعوة، ولكسب إخوة جدد يف الدينو 

 يف تنفيذ هذا األمر. كثرياً وقد أتخران
 وما زال األمر متاحاً.

 وهللا اهلادي.
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 )ح( 
 جملة الرتاث اإلسالمي

 

ما يُنشر من كتب الرتاث اإلسالمي، ومجعه وتصنيفه وترتيبه ونشره، صارت ابعة تم
ضرورة مبكان، وخاصة بعد أن كثرت وتشتَّتت، وهي نتيجة اإلقبال على من ال

امل، لسهولة احلصول على املخطوطات من الشابكة، وتعدد  أحناء العحتقيقها يف
 م يف ذلك.توايهتنسخها، وإن اختلفت مناهج احملققني، وتباينت مس

بشيء من لقد قامت جملتا "أخبار الرتاث العريب" و"أخبار الرتاث اإلسالمي" 
تعدا  تب الرتاث، ولكنهما ملالواجب جتاه تراثنا العظيم، وغطَّتا نسبًة ما من أخبار ك

قادرتني على اإلحاطة هبا وحصرها على األسلوب احلديث، ومعاملة املعلومات 
 بيانيًّا.

ة األخرى اهتمامها ابلدراسات والبحوث والنقد أكثر من سعيها إلبراز لرتاثيواجملالت ا
 من كتب الرتاث.ما ينشر 

وقد وددت لو كانت هناك جملة حتصر عملها يف رصد ما ينشر من كتب الرتاث 
تصوير إلسالمي، وخاصة العلوم الشرعية، والتفنن يف إظهارها واإلعالن عنها، مع ا

ضل طريقة يف التوثيق، وقد أردت أن أحقق كتااًب فهو أفأغلفتها عند اإلمكان، 
لة يف الشابكة، ويف نشرة إيداع البلد، وبعد البحث فرأيت بياانت طبع الكتاب كام

، وإمنا أراد الشخص حجزه بذلك لئال حيقق، تاب مل يطبعاحلثيث عنه تبنيَّ أن الك
 ومضى على ذلك زمن..

ما هي دون تصرف فيها، وأمساء لة كهذا إضافة إىل ذكر عناوين الكتب يف اجمل
شر، وسنة النشر، مع بياانت التوريق، مؤلفيها وسنوات وفياهتم، واحملققني، وذكر النا

 لة.والتعريف هبا إن أمكن، ولو يف سطور قلي
العناوين موضوعيًّا، أو على حروف املعجم، أو تقسيم اجمللة إىل رد هذه وميكن س

 و مل أكن مرتبطًا هبذه اجمللة وغريها لفعلت.ها. ولأبواب مناسبة كما يراها حمررو 
بيل خدمة األمة ون مبا يالقونه من صعوابت يف سوإن حميب تراثنا اجلليل يستهين

 وهنضتها، وخاصة من الناحية العلمية. 
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يسر عمل هذه اجمللة املرتقبة، املباركة، أن معظم دور النشر، أو كلها، لديها ا يومم
ن حمرري اجمللة االعتماد عليها يف معرفة ما نشر من  وإبمكامواقع على الشابكة، 

دارات املراكز واملؤسسات واهليئات العلمية األخرى، كتب الرتاث، إىل جانب إص
 اقع وصفحات على الشابكة.ا أيًضا مو املهتمة ابلرتاث، اليت هل

من واألفضل أن تكون اجمللة شهرية، إلكرتونية، لسهولة توزيعها، والوصول إليها 
 اف الدنيا. أطر 

شاء هللا، فال يلزمها رأس  إن صدور هذه اجمللة وأمثاهلا مل يعد حلًما، بل واقًعا قريبًا إن
للرتاث، هو الذي  لواجب، واحلبُّ العظيممال، وال جهود كبرية تذكر، والشعور اب

 يهي ِّج العمل، وراحة املثقف اجلاد يف العمل وليس يف الكسل.
 وهللا اهلادي.
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 )ط( 
 العاملية للكتاب اإلسالمي معيةجلا

 
 وأمل.قصيت مع الكتاب اإلسالمي قصة حياة، وشوق،      
ين فتوَّيت واستمرَّ حىت يومي هذا، ال أنفكُّ عنه      وال ينفكُّ  فقد بدأ اهتمامي به منذ سِّ
 عين!

 
 .ولو حتدَّثت عن ذكراييت مع "صديق العمر" هذا، فلعلها جتيء يف كتاب ذي أجزاء     
جانب لكين سأقتصر يف مقال قصري هنا على جانب "األمل" ومعه "األمنية"، معرضاً عن     

 "احلياة" والشوق"، ويف األول تكمن الفائدة إن شاء هللا.
احلديث ويقول: الكتاب اإلسالمي خبري،  للنشر يرمي بسهمه يف أول ولعل قاراًئ متابعاً      

ومتوفر، وتوزيعه جيد، وقد تعددت دور النشر خرى، وهو أكثر انتشارًا من سائر الكتب األ
 ألخرى... اليت هتتم بنشره أكثر من الكتب ا

ولكن  وهذه نظرة تفاؤلية صائبة، وواقع حقيقي ال يُنكر، ابستثناء ما هو يف دول.     
 الظاهرة دون التعمق يفاملشكلة أننا استمرأان الفوضى نتيجة تربية حكوماتنا، واكتفينا ابلنظرة 

جيه فيما ميكن ع، واستبعدان التخطيط من كثري من مشاريعنا العلمية والثقافية، وأمهلنا التو الواق
تبعه عمل وتطبيق افع، الذي يتوجيهه وتوظيفه دعواًي وعاملياً... وأعين التخطيط السليم الن

 ومتابعة نتائج ودراسات جدوى وتقومي.
ية ينظر فيها نق اد متخصصون، وخرباء ة ودعو لكن أشري أيضاً إىل أن هناك مشاريع تربوي      

ن وينظ ِّرون، ويقارنون ويدرسون، وينب ِّهون إىل لزوم  متمر ِّسون، وكت اب متعم ِّقون، فيقع ِّدو 
أبسلوب علمي انجح، حمذ ِّرين من الشعارات  أو اجتنابه،التخطيط وما ميكن عمله 

قدت بسرعة أو احنرفت إىل إال فُ والعواطف اليت ال حدود حلركاهتا، فيلزم ضبطها وتوجيهها، و 
 ما ال حُيمد...

ا ما أمهلته دوهلم، مبا لماء واملفكرين املسلمني، ليتداركو وقد استأثر بعضها ابهتمام الع     
 وقدرات مالية. يقدرون عليه من كوادر بشرية 
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و ئق، هومما ال أعرف أنه استأثر ابهتمامهم مرتمجًا إىل واقع وعمٍل يف تنظيٍم مشرَّف وال     
تخصصة، قضية "الكتاب اإلسالمي"، الذي ال يكاد خيلو منه مكتبة شخصية أو عامة أو م

 يف الشرق والغرب، ومسلماً كان صاحبها أو غري مسلم.
وحتقيقات فيه، جبهود شخصية   ومساردمام به وإصدار دراسات وكان هذا ما دفعين إىل االهت

ال مجاعية خلدمة الكتاب اإلسالمي، ليؤيت م أبعموقدرات متواضعة، مع التنبيه إىل لزوم القيا
 مثاره بشكل أفضل.

وأن االستجاابت قليلة جتاه هذا العمل، وهي ال تتجاوز ن هذا غري كاف ، وملا رأيت أ     
أو القريبة منها، مما يعين أنه ال يليب طموحات اجملتمع اإلسالمي يف صحوته األعمال الفردية 

ة املتقدمة منه، هلذا آثرت أن أطرح فكرة "جملة" هتتم هبذا العلمياملتنامية، وخاصة الطبقة 
دار نشر نشيطة هلا جتربة جيدة يف نشر وتوزيع الكتب اإلسالمية، لتقوم  األمر، فكتبت إىل

تاب اإلسالمي"، ذاكرًا ما ميكن تقدميه فيها، من تبويب موضوعات، ر "جملة الكإبصدا
نب يف ذلك... ولكن الناشر رفض، وعلل ذلك ة جلواوتقدمي قوائم مبفردات، ومعاجلة علمي

 تنجح وتوقفت... أبن هناك دور نشر أصدرت جمالت فلم 
واء هذا املشروع، وهلذا وغريه أرى األنسب يف هذا أن ُتطرح فكرة أكرب من اجمللة الحت     

دارة ، مع إخملصني، وتعاواًن على الرب   وهي كبرية تناسب عزائَم رجال، ومهََّة أقوايء، وجهودَ 
سالمي" أو "رابطة وختطيط ، وصرب ومثابرة... أال وهي مشروع "اجلمعية العاملية للكتاب اإل

مى هلذا املشروع، .. أو أي مسالكتاب اإلسالمي العاملية"، كرابطة األدب اإلسالمي مثاًل.
أمة يف تنظيم إداري إسالمي مجاعي للكتاب اإلسالمي، الذي مازال مشتتًا أمره، وهو نتاج 

شر الدين تمي إليها، وثقافة إسالمية كبرية، وفكر عظيم يقد ِّره أهله، ووسيلة انجحة لننن
 الذي ُكل ِّفنا بتبليغه...

ى لوائح وتنظيمات، فهذا لن يُعدَم له وما أذكره هنا ليس طرحًا ملشروع إداري قائم عل     
ملا يدور يف خاطري عامة  ى تنظيمه أحسن تنظيم إن شاء هللا، وإمنا هو صورةأهل يقومون عل

صَل به إىل فكر القارئ وقلبه،  من هذا املشروع، الذي سيبدو من خالله أمهيته وفائدته، أل
.. وهذه صور وخواطر وإشارات يف نري دروابً.عسى بذلك أن حير ِّك قلوابً، ويلفت عقواًل، وي

 ذلك، وهللا املستعان: 
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، أقساها  رية يف الوحدةاب  كثأغلق األعداء أمام األمة اإلسالمية أبوالقد  -1
"احلدود اخلارجية"، ما ُعرف بـ "احلدود السياسية"، وكان األوىل أن تسمى 

اإلميان يف ستطيعوا أن يغلقوا نوافذ يعين اخلارجة عن إرادة األمة. ولكنهم مل ي
قلوب املسلمني اليت تطلُّ على كل مسلمي األرض. وما علينا إال أن 

اليت   بط ت بقي على هذه الوحدةعن روا -حتت هذه الظروف- نبحث
عصران وظروفنا، أمثال  ثبتت عليها القلوب يف صور عملية ودعوية تناسب

م ت العاملية اليت تنطق بقلب واحد وقلاجلمعيات واملنظمات والرابطا
 واحد...

 وعلى املسلم أن يتذكر دائمًا أنه عضو يف رحاب أمة، وأن له إخوااًن يلزمهم ما يلزمه،     
 م ما يهمه، وعليه أن ميدَّ إليهم يده، ويسعفهم مبا يقدر عليه من قوة.ويهمه
والكتاب ليس غاية يف حد ِّ ذاته، بل هو وسيلة إىل رضى هللا، من الدعوة والتعاون على      

 فيه خري املسلمني.ما 
ة"  لسياسيومن وجوه ذلك اخلروج من قوقعة القومية واحمللية اليت فُرضت نتيجة احلدود "ا      

ما يعتمد من  اليت ُرمست لكل دولة، فصار املسلم يعتمد على علماء بلده ومفكريه يف أكثر
شأ يف عنصرية  كل بلد، لينأفكار واجتاهات، ويتعرَّض لرتبية وطنية مكثفة من إعالم حكومة  

 ووحدة قومية ومذهبية حمددة. وهذا كله يضرُّ ابلوحدة اإلسالمية، وابلفكر اإلسالمي الذي
 من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم أواًل.  ينطلق
كبار من هذه النعرة، ذلك أهنم ُرضعوا لبان نفكاك كت اب إسالميني  وقد رأيت صعوبة ا     

املدارس والبيوت واألسواق واملؤسسات، فُصنعت منهم قوالب مصفحة  هذه الرتبية الضيقة يف
هم املعوجَّة تقدر على التالؤم مع بقية إخواهنم يف طبائع ال يقدرون على اخلروج منها، ومل تعد

 بيئات أخرى!
امل اإلسالم الرحب مبثل هذه الروابط الفكرية واإلميانية يتعر ف طالقة إىل عوابالن     

ين حكيم }املسلمون عل {. وهذا َوَجَعل نَاُكم  ُشُعواًب َوقـَبَائَِّل لِّتَـَعاَرفُواى بعضهم البعض بطلب راب 
نظرايً، بل إنه يتحول إىل عمل ومؤازرة وتعاون، إذا صدقت النيات،  رف ليسالتعا

 أليدي، واستمرَّ التناصح …وتعاضدت ا
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لوحدة الفكرية لدى األمة،  وما ذكرته يف هذه الفقرة "إشارات" إىل موضوع كبري يف ا     
على  اإلسالمي أحد الوسائل يف ذلك، فهو يساعدليس هنا موضع تفصيله، لكن الكتاب 

ر اإلسالمية، لتنمية الفكرية لألمة، ويشجع احلركة الثقافية على االهتمام ابألصول واملصادا
 ويزيد من التواصل والتقارب بني الشعوب اإلسالمية ومفكريها...

  

" كل كتاب أو ما يف حكمه من حبث ورسالة الكتاب اإلسالميأعين بـ " -2
اء مما كتبه املسلمون ، سو لهله عالقة ابإلسالم وعلومه وَترخيه وأرضه وأه

ون الكتاب أو أو غريهم، وكان يف مصلحتهم أو ضدها. ويكون املعىن مضم
 ه عموماً.معاجلته ملوضوع إسالمي، إجياابً كان أو سلباً. فال يعين تزكيت

 

ما أشري إليه هنا من "اجلمعية العاملية" مشروع كبري، ولكن ال يعين هذا أن  -3
تكون  البدء جبمعيات حملية وقوميةفضل ون األال نبدأ إال به، بل قد يك

وهذه اجلمعيات تتعاون فيما بينها  نواة وانطالقة إىل ما هو إسالمي عام، 
ما بينها، كما هو ط له يف هذه املقالة، وقد تقبل برئيس ينسق كما هو خمط

مسمى "رابطة اجلامعات اإلسالمية" وما إليها، وميكن أن أييت اليوم الذي  
ارة عامة إن شاء هللا... وابلصرب واملتابعة املستمرة والعزمية حتت إدتتوحد فيه 

 كل شيء، بعد حسن التوكل على هللا.  القوية ُيصنع
 

دين وفكر وحضارة إنه إن الكتاب ال يعين ورقًا وحربًا وتسويقًا ومااًل،  -4
... فإذا تراكم كل هذا وتوحَّد صار جبااًل ال جباًل.. وهو نتاج  وعلم وقوة

لو فرَّقتها احلدود املصطنعة. والرابطة اليت جتمع هذه القلوب احدة و أمة و 
 هذه الكتب أيضاً. هي اليت جتمع 

 

التعرف على ما ينشر  هدفها"اجلمعية العاملية للكتاب اإلسالمي" يكون  -5
 صورة كتب مطبوعة ورسائل جامعية وحبوث قي ِّمة، عامليًا عن اإلسالم يف

إعالمية ووسائل نشر مطوَّرة، تبية و وذلك من خالل وسائل وأساليب مك
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ي متنوع مع دور النشر مبتابعات شخصية واتصاالت إلكرتونية وتعاون حبث
 .واملؤسسات واملراكز العلمية والثقافية العامة واخلاصة

 

 املهام األساسيةفيها وحتدد  اهليكل اإلداريليا للجمعية دارة العتنظم اإل -6
، كما حتدد وظيفة اجلمعيات املتفرعة ة عنهاللرؤساء واملديرين واللجان املنبثق

ة لترتجم وتواكب ما ينشر ابستمرار عنها، وختتار خرباء ومتدربني يف الرتمج
فرعية يف كل بلد اجلمعيات الوتوزعه على البلدان حبسب لغاهتا، وتتوىل 

القيام هبذه املهمة، ما عدا مهمات تكلف هبا جلان متخصصة يف اإلدارة 
 املعلومات إىل ذويها مباشرة.توصيل العليا نفسها ل

 

 وعلماء عالماً متخصصنيأو الرابطة أ القائمون على هذه اجلمعيةيكون   -7
م معروفني هلم خدمة حسنة ومشهود هلم يف الساحة اإلسالمية، يوثق هب

ة، وتكون هلم عالقة طيبة مع اجملتمع ووجهائه.  وأبعماهلم وتوجهاهتم اخلري ِّ

 

، تتابع ما ينشر عن اإلسالم، وتفيد كل بلديكون للجمعية فروع يف   -8
وتزود اإلدارة العامة بكل جديد، الباحثني املسلمني مبا يلزمهم بلغاهتم، 

وإىل ما أاثر منها ات املهمة، حسب اخلطة املرسومة هلا. وتشري إىل اإلصدار 
نقدًا لإلسالم وأهله، وما صاحب ذلك من كتاابت وردود، لتعلن عنها 

ها اخلاصة. وترتجم ما يهم منها إىل لغات عاملية، بطريقتاإلدارة العليا 
زويد عقول أفرادها ابلفكر اإلسالمي الصحيح،  لتثقيف األمة اإلسالمية وت 
تشكيكات، وتنبيههم على املخاطر الشبهات والواجملاهبة العلمية القوية أمام 

الطعن اليت حتدق هبم، كما تنبه على اإلعالميني واملفكرين الذين اختذوا من 
فًا هلم وغاية، وحتذر من الكتب اليت ظاهرها ثناء على ديف اإلسالم ه

 وابطنها هدم وتدمري. اإلسالم 
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، يةتزْود اإلدارة العليا ببياانت وراقية  ا سبق من كتب إسالمكما  -9
لتبوَّب وتنظَّم موضوعيًا ومعجمياً، وليرتجم ما خيتار منها إىل لغات أخرى،  

لدراسات العليا الذين يشكون من شح طالب اكما تفيد الباحثني و 
 املصادر يف موضوعات معينة...

 

حيوي بياانت ابلكتب  مكنز منظمأو  مكتب خمزن يكون يف كل -10
العليا مكنز عام جيمع شتات اإلسالمية يف كل بلد بلغته، وعند اإلدارة 

 ملياً لثقافة إسالمية.املكاتب األخرى، ويكون هذا دعماً عا

 

بكل لغة،  التعريف أبعالم األمة ومفكريهال ا العمومن فوائد هذ -11
 ُيستفاد منها.وبيان آاثرهم العلمية وخرباهتم ل

 

وترتجم كما أشري إليها، فتنشر   جلنة دتم ابلنشريكون للجمعية  -12
 ، وميكن أن توزع هذه املهام على فروعها.اإلسالمية أهم الكتب

ليه الصالة رسول عومشائل ال مبا كتب يف السرية النبويةوهذ يذكران  -13
لوف أو والسالم والدفاع عنه، مث طبعها وتوزيعها على نطاق واسع مبئات األ

ميكن أن تفعل ذلك مع كل موضوع يثار ضد املاليني، واجلمعية 
وسيكون هذا إعالمًا قواي ومتماسكاً للناس احلق، ، حىت يتبني اإلسالم

 مل.يقف يف وجه شال ل اإلعالم املضل ِّل املنتشر يف العا

 

ابلشبكة العاملية،  موقعها اخلاصقوم اإلدارة أيضاً بنشر ما يلزم يف ت -14
على مواقعها الفرعية،  وتوزعهارة، لكتب اإللكرتونية أو املصوَّ وخاصة ا

الطريق ويوفر على اجلمعية أموااًل وتتخطى به  ومواقع أخرى. وهذا خيتصر
 راقيل كثرية. ع
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تالية مية متجملة أو جمالت ونشرات علتصدر اجلمعية  -15
فهار  يُظنُّ فائدهتا أو احلاجة إليها، كما تقد ِّم  ومستخلصات كتب

، بلغات، وتوزعها على لكتب اإلسالمية الصادرة يف العاملية أبهم احول
يف  عامة، لتصل إىل أيدي الباحثني من مجيع الطرقاملكتبات التجارية وال

التكرار   ة لعدمنقاط توزيع مدروسة. وينسَّق هذا مع اجلمعيات الفرعي
 واالزدواجية يف العمل.

 

، أو أن وزيع قويز تجهاوهذا يقودان إىل لزوم أن يكون للجمعية  -16
تتعاقد مع شركات ومؤسسات توزيع عاملية وحملية ذات قدرات وجهود 

 عية ممتازة.توزي

 

غدا أسهل مما سبق بكثري،  احلصول على املطبوعات املنشورة -17
تصدر  -إن مل تكن كلها–ل م الدو وخاصة يف أمريكا وأوراب، ومعظ

راص مدجمة معروفاً.  ببليوجرافيات وطنية يف كل سنة، وصار ختزينها يف أق
 والدول العربية كذلك مهتمة بنشر نتاجها القومي...

 يف مئات اجمللدات. -أضخم مكتبة يف العامل–رس ايت مكتبة الكونغويوجد فهرس مبحتو 
لعامة ابلرايض، لو أجنزته لقدَّمت خدمة كبرية  عزيز ا وهناك مشروع رائد ملكتبة امللك عبدال

العريب املوحد" الذي يهدف إىل تقدمي كل الكتب املؤلفة للباحثني، وهو مشروع "الفهرس 
اانت كاملة، وهي تعمل فيه منذ سنوات، وتصطدم مبعوقات فيدين يف بيابللغة العربية للمست

و أهنا أبرزته هكذا وأضافت إليه  مه، ولومنغصات، واجتمع لديها الكثري مما ميكن أن تقد
إن جمموع ما تريده قد ال يتحقق، أو كلما استجدَّ عندها شيء لكان أجدى وأنفع، ف

 ذلك.  يستغرق مدة طويلة، وما يعرتضها دليل على
ومثل هذا املشروع يوف ِّر جهدًا كبريًا على العاملني يف اجلمعيات العربية للكتاب      

اوب يف التعاون، بل إن عملها سيقتصر على االنتقاء والرتتيب هناك جتاإلسالمي، إذا كان 
وعي والرتمجة والنواحي الدعائية واإلعالمية، وتزويد اجلمعيات الفرعية مبا والتقسيم املوض
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تابعة اجلديد ومواكبة ما تقذفه املطابع، فإن الببليوجرافيات الوطنية تتأخر أحياانً. لزمها، مع مي
 علومايت بني املسلمني...ادل املواملهم هو التب

ى "مصادر املعلومات عن العامل كما أشري إىل أن قسمًا من هذا يدخل حتت مسم       
علومات، أو نقصها، أو كو منها حىت احلكومات، نظرًا لفوضى املاإلسالمي"، اليت تش

مللك عدمها، أو عدم التعاون اجلدي يف شأهنا. وقد دعا مثل هذا إىل أن تعقد مكتبة ا
ية يف هـ، واستفادت من خربات عامل 1420بدالعزيز ندوة عاملية حول هذا املوضوع عام ع

 يزية. ذلك، وصدرت أعمال هذه الندوة يف أربعة جملدات، رمبا ابلعربية واإلجنل
وال أدري إذا كان الكتاب من بني موضوعات هذه الندوة أم ال، وما إذا كانت أوصت      

عامة تتابع هذه األمور، لتتيح أمام القارئ املسلم معرفة ما يف  سالميةبلزوم أن تكون هيئة إ
قيقة من موضوعات إعالمية وثقافية وغريها، وهل أنتجت هذه الندوة فوائد البلدان الش

 اثها أدراج الرايح؟ واألمر األخري هو املهم.أم ذهبت أحب عملية

 

المية على الساحة اإلس موجود ومباحإذًا فاألمر يتعلق أبمر  -18
والدولية، حيث الكتب والرسائل والبحوث العلمية املتوفرة. والعامل اإلسالمي 
لديه طاقات بشرية وخربات علمية وقدرات مالية وإدارية للقيام مبهام هذه 

من اجلمعيات العلمية النافعة، وما تنهض به هنا سيكون عية وغريها اجلم
 . وحدهم عموماً، وليس للمسلمني قاعدة معلومات للباحثني

 

 خيتار من الفقرات السابقة ما يهم وما يلزم، فهي مشروع مبدئي -19
 .يار والنقاشقابل لالخت

 

ليس لدي اطالع كاف على اهليئات واجلمعيات اإلسالمية يف  -20
أن تقوم مبثل هذا املشروع، واجملال مفتوح للتنافس فيه  العامل اليت ميكن

ن له قدرة على  كرة مل كل من يقدر على إيصال الف...وهذه رسالة إىل
 ذلك... 
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ذا املشروع  وأعود إىل التذكري مبا أشرت إليه، وهو أنه إذا بدا ه -21
ن فيه التجاوب...إىل غري ذلك من كبرياً، وأنه قد يستغرق وقتاً...أو ال يظ

يبدأ أبقْل منه، كجمعية خاصة ابلكتاب عذار، فال أقلَّ من أن األ
الشأن أوال ، وتطرح هذه   هذا اإلسالمي يف كل بلد، أو إصدار جملة يف

الندوات واملؤمترات يف الساحات اإلعالمية الثقافية، ويف  الفكرة وتناقش
 هللا ما يشاء.اإلسالمية، ويفعل 
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 )ي( 
 ا  !أكثر الكتب اإلسالمية أتثري 

 
 ما هي أكثر الكتب اليت أثَّرت يف حياة املسلمني وفكرهم على مدى التاريخ؟ 

 اً، وودت لو عرفت جوابه!ي كثري سؤال طرحته على نفس
 أنين مل أعرف اجلواب من أطرافه.  والذي أرَّقين أنين مل أجد من حبث فيه كاماًل، كما

من أمهيته، ومرور ثالثة عشر قرانً وكنت أعجب كيف أنه مل يُبحث فيه حىت اآلن، على الرغم 
ره أتثرياً، يف دراسة ه وأكثاإلسالم، دون تقومي شامل له، أو إشادة بروائع على بدء التأليف يف

 علمية متكاملة.
، وسيطرته  ب يعين أمهية مضمونه، وقوة ما طرح فيهفإن معرفة جانب عظمة التأثري يف الكتا

 ة على مدى قرون وقرون. على فكر أعالم األمة واجتاهاهتم العلمي
الفهم وة يف ويعين أيضًا أن مؤلفه أويت عقاًل جب اراً، وذكاًء كبرياً، وفكرًا راجحاً، وق

 واالستنباط، وقدرة على االستنتاج، وبراعة يف األداء وإيراد احلجج. 
ؤالء أويت مثُل هذا الكتاب قبواًل عند األمة وعلمائها فقد يعترب مؤلفه من اجملد ِّدين، وه ذاوإ

هلم قيمة عظيمة عند املسلمني، حيث ورد الثناء عليهم يف احلديث الصحيح، فهم يعتربون  
ء، وجمددي الدين، وحمركي العقول والقلوب، ومذكي روح النهضة والصحوة ألنبياحبق ورثة ا

 وس واجملتمعات.يف النف
شارة إىل جوانب وإن إبراز هذه الكتب وأمثاهلا أمام القارئ املسلم، ودراسة ما فيها، واإل

 الية يفإليها، يوقظ يف نفسه مهًة ع العظمة فيها، وبيان دقة مؤلفيها، والنتائج اليت توصلوا
لنافع منه، فالفكر  طلب العلم، والبحث يف مسائله، وتقدمي املفيد منه، واإلقبال على القي ِّم ا

يزيد من االستنتاج ذ والتلميذ يقدح الفكر، والعلم يزيد بني اثنني، ومدارسته بني األستا
 والفهم.

رق ر، وطُ ومثل هذا يشجع العلماء واملفكرين املسلمني ليحذوا حذوهم يف اختيار الفِّكَ 
ق علمه البحث، وجوانب التأثري، ومناسبة العرض، كلٌّ فيما يناسب عصره، وما يواف

 وختصصه. 
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 له حىت يتفاعل املوضوع الذي مل يبحث بعد، وتشويقاً  اقلت هذا تذكريًا للقارئ الكرمي هبذ
 يشارك يف البحث فيه، أو يتذكر ما يشاء منه ويدونه عنده.معه ويبحث فيه، أو 

حث يف هذا املوضوع ورغبيت يف خوض مباحثه، فقد عرتين هيبٌة من اخلوض لة البومع جال
 فيه. 

وضوع حيتاج إىل عقل "كبري"، ومعرفة ودراية ابلثقافة اإلسالمية على مدى العصور، ملفا
 ارة اإلسالمية الكبرية، وإحاطة جبوانب التأثري احلقيقية، من خالل إيراد األدلة واألمثلة، واحلض

إىل مشولية يف معرفة العلوم واآلداب واملقارنة بينها وربطها مبصدر التأثري حيتاج وهذا كله 
 املبحوث فيه.

رج شيئًا مما وكنت أقول إن الذي يريد أن يكتب فيه ينبغي أال يكون "مذهبياً"، حىت ال يد
حبثًا علميًا خالصاً..  تعلق به ضمن أشياء أخر هي أقوى وأجل  مما يبحث فيه ويريد له

على فكرة تربق يف ذهين مرة بعد أخرى، فأطفئها أو "أختبئ" منها حبجة أهنا كبرية انت الوك
ن العنوان ء هللا. وكاأمثايل من طلبة العلم، وأنين قد أحبث فيها إذا ازددت علماً وخربة إن شا

 "يف احلياة اإلسالمية". الذي اخرتته هو: "أكثر الكتب أتثرياً يف الفكر اإلسالمي" أو
بصدور كتاب يف هذا املوضوع، أو قريب منه، فأطفأ يف نفسي "التفاعل" الذي  ت فاجأمث ت

ا قورن  أجده للبحث فيه. حيث ال أجد الرغبة يف الكتابة فيما ُكتب فيه عادة، إال إذ كنت
سبب آخر، وكنت متفائاًل أن يتولَّد من هذا التفاعل النفسي والفكري مع املوضوعِّ هبا 

  وقت ما، إذا قدَّر هللا. خر، يفاخلوض فيه بشكل أو آب
قائمًا مبا جاش يف قليب وسيطر على  وعندما وقع عيين على هذا الكتاب، أتملت أن يكون

يه مالحظات، وقد ينال منه النقد رأيت أنه جزء من املشروع وليس كله، وعل فكري، لكنين
اليت عرضها،  ابلكتبهنا أن أذكر للقارئ مقتطفات من مقدمته، مث قائمة  ما ينال.. وأودُّ 

 وهي عشرة. 
ت الفكر اإلنساين" أت ليف أمحد الشنواين، صدر يف دمشق والكتاب هو: "كتب إسالمية غريَّ

 ص. 256هـ، ويقع يف 1425لكتاب العريب سنة والقاهرة عن دار ا
ذكر املؤلف أننا جند يف اتريخ اإلسالم عددًا من الكتب العظيمة اليت كان هلا أعظم األثر 

ه هذا ياة واإلنسان والتاريخ والثقافة والفكر والعلم واملدنية، وأنه مجع يف كتابرية احلعلى مس
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كر مًا على الفعشرة كتب من الكتب اإلسالمية الرائدة واخلالدة اليت أثرت أتثريًا عظي
اإلنساين على مر ِّ التاريخ، وأهنا خالصة قراءات للكتب لفتت نظره إىل ما فيها من فكر 

 : ة، وهيوجتربة وخرب 
امل اإلسالمي املوطأ ملالك بن أنس )الكتاب الذي صار األساس لبناء املدرسة الفقهية للع

 أبسره(
 وين والتشريعي لإلسالم(. الرسالة لإلمام الشافعي )أول كتاب منظم قدم لإلنسانية الفكر القان

اوى لم وفتاملسند لإلمام أمحد بن حنبل )أكرب موسوعة ألحاديث الرسول صلى هللا عليه وس
 الصحابة وأقضيتهم( 

 املسلمون(. اجلامع الصحيح لإلمام البخاري )أعظم عمل علمي جيلُّه

 الرسائل الفلسفية للكندي )الرسائل اليت ثبتت دعائم الفلسفة اإلسالمية(.

ب األخالق وتطهري األعراق البن مسكويه )الكتاب الذي أرسى تقومي األخالق ذيهت
 ليمة(.لمية سوالسلوك على أساس دراسة ع

يظل مصدر إهلام إحياء علوم الدين للغزايل )مرجع الباحثني على اإلميان الصحيح الذي س
 ونور يف العامل اإلسالمي(

شد )الكتاب الذي ترك أعظم األثر يف أورواب الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة البن ر 
 خرجها من ظلمات التقليد إىل نور العقل والفكر(.وأ

ييز الصحابة البن حجر العسقالين )الذي لقب مبرجع العلماء وحجة الفقهاء ة يف متاإلصاب
 ان احلكماء(.ولس

اإلنسانية بطريقة رسالة اخللود حملمد إقبال )الرسالة اليت فسرت حقيقة اخللود وانقشت قضااي 
 فنية رائعة(. 

ه، فشمل بحث فيويالحظ القارئ أن املؤلف توسَّع يف أبعاد املوضوع الذي نريد ال     
األخالق،  يف الفلسفة و أورد كتبًا  اعنده: "الفكر اإلنساين" وليس "اإلسالميَّ" وحده، وهلذ

 اليت أثرت يف الفكر الغريب وآراء فالسفته ومنظ ِّريه. 
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ىل حبث ومناقشة وتعقيب، ورمبا كتابة جديدة فيه، فإن هناك علماء زال حباجة إواملوضوع ما
زيد من نقاط القوة والتأثري يف تلك الكتب العظيمة وجوانبها اج املوأعالمًا إبمكاهنم استنت

 .العلمية الفذَّة
ع وحىت ال نغمط الكاتب حقه، نذكر أن فضل الرايدة يف الكتابة يف هذا املوضوع تبقى له، م

 والسداد.  قالدعاء له ابلتوفي
أو حبثت ومل  تبحث، وإن هناك موضوعات قُتلت حبثاً حىت ُملَّت ومل تعد تقرأ، وموضوعات مل

 ما ذكران. تعط حقها... وقد يوافقين القارئ على أن هذا الكتاب ينطبق عليه
روفة من كل ومن األمور اليت ميكن التدرُّج فيها للبحث عنها هنا، هو اختيار عشرة كتب مع

ة اإلسالم، مث اختيار  فن من فنون العلوم اإلسالمية، الشرعية منها وغري الشرعية يف ساح
هذه العشرة، مث واحد من اخلمسة، لتربز أهم الكتب أتثرياً. ويبدو واضحًا أن سة من مخ

إىل ما هو االختالف يف وجهات النظر ستكون واردة، لكن املهم هو حتريك الفكر، واإلشارة 
مؤثر" و"فعال" و"مفيد"، وهو املطلوب. فقد أذكر من الكتب الشرعية أن كتاب "رايض "

عترب يف قائمة الكتب األولية املؤثرة يف حياة املسلمني، فهو أكثر نووي يالصاحلني" لإلمام ال
ونه شارًا وتوزيعًا بعد القرآن الكرمي، ويقتىن أكثر من الصحيحني على الرغم من كالكتب انت

نهما ومن غريمها، وال يكاد خيلو منه مسجد أو جامع، بل يكاد أن يكون يف بيوت قبسًا م
 معظم املسلمني.

قشة إىل الكتب األكثر أتثريًا يف عصران هذا، ولتكن عشرين أو أربعني أو  املنا وستمتد 
 ... أكثر 

ون  مع اإلشارة والرتكيز على حرية البحث والتجرد فيه، وعدم التضييق على الفكر، وأال يك
طائفة منهم دون مذهبياً أو وطنياً حمدوداً له أتثري يف بقعة معينة من داير املسلمني أو مجاعة و 

ثقافة بل يكون شاماًل هلذا وذاك، وليكون البحث قائدًا إىل آفاق أوسع يف الفكر والريهم، غ
 مبا يناسب املوضوع املبحوث فيه.

ن أن املوضوعات اليت يتطرق إليها أول هذا مع اإلشارة إىل ما هو معروف عند الباحثني، م
أييت آخرون يها، وبني القوة والضعف، حىت أييت من يكمل مواضع النقص ف مرة تتأرجح
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دث ملؤلف الكتاب فيزيدوهنا إيضاحًا وأمثلة، فتكتمل جوانب املوضوع، ولعل هذا ما ح
 السابق، وهو ما يؤمل من االهتمام به ومبا عرضه واستنتجه.

تطرَّق إىل موضوع مل يبحث فيه من قبل، ولو أنه مل حيقق اهلدف الكرمي أنه  ويكفي املؤلف
 منه كاماًل.

على موقع أو مؤسسة علمية أو مركز ثقايف أو صحيفة إسالمية بعمل ائمون وقد يقوم الق
 وتصميم استمارة موجزة وطرحها ملساءلة القراء عن أهم الكتب أو أكثرها أتثرياً دراسة حمكمة 

م، فقد يتلقون مشاركات قيمة قد ال ختطر على ذهن ابحث واحد لو تصدى  يف اإلسال
اإلجاابت مث اختيار املالئم منها ونشرها يف موقع  ع هذهللكتابة يف هذا املوضوع، وميكن مج

 أو كتاب. 
اجملتمع املسلم الفكرية املتعددة، والعلوم املتنوعة، مثل علم ن يعمَّ طبقات واملخطط هلذا أ

ألدب اإلسالمي، واإلعالم اإلسالمي، والتصوف، والبالغة، والفلسفة اإلسالمية، الكالم، وا
 اإلسالمية، عدا ما هو معروف من العلوم الشرعية اجلليلة..  حلضارةواالقتصاد اإلسالمي، وا

لة جامعية عالية، بل رسائل، حيث تعلق األمر أبكثر من طروحة لتكون رساكما أن الفكرة م
 .جانب علمي متخصص..

وأخرياً أشري إىل أن هناك من سبقنا إىل البحث يف هذا املوضوع من الغربيني، وال عذر لنا يف 
 فيه، فاجملال مفتوح ملن شاء للخوض فيه...عنهم  التخلف

 ومما وقفت عليه من ذلك:
اريخ / أتليف روبرت داونز؛ ترمجه أمني سالمة، صدر عن اهليئة املصرية ت وجه التكتب غريَّ 

 لكتاب.العامة ل
ت التاريخ / أتليف أشرف عبدالغفور قدح )مل أره(.    كتب غريَّ
ابلتعريف والبحث والتحليل "روائع الكتب اليت أثرت ناولت تراث اإلنسانية: السلسلة اليت ت 

 صدرهتا اهليئة السابقة...يف احلضارة اإلنسانية" وأ
 ويفعل هللا ما يشاء. 
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 ملحق فيه

 تعقيب وبيان حول 
 بينة"إسالمية    "كتب قيمة 

 
 إىل اإلخوة القائمني على موقع "األلوكة" حفظهم هللا.

 بعد:اته، و السالم عليكم ورمحة هللا وبرك
لــذي أرجــو فـإين أشــكر لكـم مــوافقتكم علــى نشـر "كتــب قيمـة إســالمية بينــة" يف املوقـع، ا

 هللا أن ينفع به.
عما اخرتتـه مـن عـرض   وعذراً إن تدخلت يف شؤون التحكيم عندكم، وما أذكره هنا دفاع

 فكر اإلنساين" ملؤلفه أمحد الشنواين.كتاب حذفتموه، وهو "كتب إسالمية غريت ال
واًل أن عرض الكتـاب لـيس تزكيـة لـه وال دفاعـاً عنـه، وقـد نبهـت إىل ذلـك يف رف أعليُ  .1

علـى أن ذكرهـا هنـا لـيس تزكيـة هلـا مجيعـا ، وإمنـا هـو تنبيـه مقدمة الكتـاب بقـويل: "آخر 
 ".ا وما حبث فيهاملوضوعاد 

الكتــاب جديــد يف موضــوعه مل يتطــرق إليــه مــن قبــل، ومل يؤلــف فيــه أحــد، علــى الــرغم  .2
ثالثة عشر قرانً على أتليف الكتب يف اإلسالم. فما هي أكثر الكتب أتثرياً  ور حنومن مر 

ر عـن  ساحة اإلسالم، أعين أتثريها على املسلمني علـى مـدى هـذه القـرون، بغـض ِّ النظـ يف
 توى، ومالءمته ملذهب فقهي أو عقدي دون آخر؟نوع احمل

أيضـاً  –بغـض ِّ النظـر  وضـوع،ولذلك ُيكتب ملؤلف هذا الكتاب الرايدُة يف خـوض هـذا امل
مل "الفكـــر اإلنســـاين" عـــن جناحـــه أو فشـــله فيـــه، بـــل توســـع يف موضـــوع الكتـــاب ليشـــ  –

ــاوين كتـــب فلســـفية وأخالقيـــة أثـــر ولـــيس اإلســـالميَّ وحـــده، ولـــذلك أو  ــر رد عنـ ت يف الفكـ
 الغريب أيضاً. 

ب لكتــَّا. واهلـدف مـن عرضـه لـيس موافقتـه علـى كـل مـا يقـول، وال علـى مـا يقولـه بقيـة ا3
قــط فيمــا أييت مــن عــرض كتــبهم، بــل هــو "لإلشــارة" إىل موضــوع هــذا الكتــاب اخلطــري، ف

 اإلشارة، ليعلم القارئ أمهية موضوعه، وأنه حُبث، وليكون على علم به.
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واهلــدف مــن هــذا كلــه عمــل يف مقــدميت أيضــاً، فقلــت "ذا النــوع مــن الوقــد أشــرت إىل هــ 
 ". ه حبث، ليقتنيه أو يقرأه من شاءعه وأناإلشارة إليه، وتنبيه القارئ إىل موضو 

 علمية، لُيطَّلَع عليه؟ فهل من حرج إذا ُعرَض رأي كاتب، يف حيدة
امــة توجــد فيهــا أخطــاء أال توجـد كتــب كثــرية شــرعية وغــري شــرعية يف مكتباتنـا اخلاصــة والع

ــادات ال توافـــق  ــات نظـــر واجتهـ ــري حمقـــق وال وخالفيـــات ووجهـ ــا هـــو غـ ــه، منهـــا مـ ــا نرتئيـ مـ
ليهـــا، فـــال نضـــيق هبــا، وال ميكـــن االســـتغناء عـــن بعضــها أصـــاًل، ألنـــه ال مقصـــد عقيــب عت

يف هــا يف خمالفــة اإلســالم، بــل هــو اجتهــاد ورأي، ويقــال يف هــذا الكتــاب مثلمــا يقــال ألهل
 غريه.

وإذا مل ينجح الباحث يف مشروع له فال يعين إمهاله "كـاماًل"، بـل يسـتفاد منـه ولـو يف  .4
ه إليــه، أو فــتح شــهية النقــاد أنــه فــ  شــيء قليــل، ويكفــي تح اجملــال يف هــذا املوضــوع، أو نبــَّ

كر حوا ويزيـد ويعق ِّبـوا، فتـزاد املناقشــة العلميـة النافعـة يف هـذا املوضـوع، فــالفليكتبـوا ويصـح
 كر، والعلم يزيد بني اثنني كما يقال.يقدح الف

ت أؤم ِّلــه، مــا كنــ  وعنـدما عرضــت الكتــاب أشــرت إىل أن الكاتــب مل يوفـق يف الوصــول إىل
لـى هـذا الكتـاب عندما وقع عيِن عبل إنه تطرق إىل جزء مما هو مطلوب، وقلت فيه: "

زء ملـ  أن يكـون قائمـا  مبـا جـال يف قلـر وسـيطر علـى فكـري، لكنـِن رأيـ  أنـه جـ أت
من املشروع وليس كله، وقد يكون عليه نقـد، واملهـم هنـا أن أذكـر للقـارئ مقتطفـات 

 من مقدمته منه".
ــاُد الكتـــاب أفضـــل، أم اإلشـــارة إليـــه ليفـــتح جمـــاالً فمـــا ي .5 قـــول إخـــواين يف التحكـــيم: إبعـ

إيضــاحاً، للنقــاش املفيــد، ويتحــرك إىل الكتابــة فيــه مــن هــو أكثــر اطالعــاً، فيزيــد املوضــوع 
عطيه حقـه، وخاصـة أنـه مل يكتـب فيـه حـىت اآلن كمـا قلـت؟ وقـد ذكـرت يف املقدمـة إىل وي

حىت ُملَّت ومل تعد تقرأ، وموضوعات مل تبحث، أو حبثـت  حبثاً  أن هناك موضوعات قُتلت
يوافقين القارئ على أن هذا الكتـاب ينطبـق علـى مـا كتبـت مبـا هـو ومل تعط حقها... وقد 

 مفهوم.
واضـــحة متامـــاً..  -عنــدي–خســارة مـــن عرضــه ألبتـــة، بــل الفائـــدة  الويف مجيــع األحـــوال  

 وهللا أعلم..
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ــات ن يف أ. والوضــــــوح يف الفائــــــدة يكـمـــــ 6 ــة الكتــــــب ذات التــــــأثري علــــــى اجملتمعــــ ن معرفــــ
ــة يفيـــد  ــة والطبقـــات العلميـــة منهـــا خاصـ ــاط التـــأثري وأســـلوب الكتابـ البـــاحثني يف معرفـــة نقـ

ذلـــك قائـــداً إىل الكتابـــة وطريقـــة التـــأثري، ومـــن مث ضـــوع، ليكـــون وجماهلـــا وكيفيـــة اختيـــار املو 
مــع كلمــتهم ويثــري فــيهم كــوامن مني وجياالســتفادة منهــا للكتابــة فيهــا حاليــاً مبــا يفيــد املســل

 اخلري والقوة.
 ا.إلشارة إىل مثل هذه الكتب وعرضهوالذي يفتح مثل هذا اجملال هو ا

عشــرة كتــب معروفــة مــن كــل فــن  . ومـن األمــور الــيت قــد تــربز يف النقــاش هنــا هـو اختيــار7
يــار مث اخت، الشــرعية منهــا وغــري الشــرعية يف ســاحة اإلســالم، مــن فنــون العلــوم اإلســالمية

و واضـحاً أن مخسة من هذه العشرة، مث واحد من اخلمسة، لتـربز أهـم الكتـب أتثـرياً. ويبـد
إىل  ر، واإلشــارةاالخـتالف يف وجهــات النظــر ســتكون واردة، لكــن املهـم هــو حتريــك الفكــ 

 ما هو "مؤثر" و"فعال" و"مفيد"، وهو املطلوب.
ا، ولـتكن عشـرين مـثاًل، يف فنـون ران هـذوستمتد املناقشة إىل الكتب األكثر أتثرياً يف عص 

 اجم، واحلديث، واللغة العربية...خمتلفة، كالتفسري، والعقيدة، والدعوة، والرت 
 دما عرضت الكتاب املذكور.وقد كتبت شروطاً ملن أراد أن يبحث يف هذا املوضوع، عن

هــو مــا  وإن كـل هــذا يقــود إىل آفــاق أوسـع يف الفكــر والثقافــة، وعــدم التضـييق علــى ذلــك 
 كنت أرجوه من إخواين يف "األلوكة".

البــاحثني، مــن أن املوضــوعات الــيت يتطــرق . هــذا مــع اإلشــارة إىل مــا هــو معــروف عنــد 8
 مــن يكمــل مواضــع الــنقص فيهــا، ليهــا أول مــرة تتــأرجح بــني القــوة والضــعف، حــىت أييتإ

دث ا مــا حــ وأييت آخــرون فيزيــدوهنا إيضــاحاً وأمثلــة، فتكتمــل جوانــب املوضــوع، ولعــل هــذ
 ملؤلف الكتاب الكرمي، وهو ما يؤمل من عرضه.

" وأن الكتــاب املــذكور ال كتــب قيمــة إســالمية بينــةاب ". يبقــى القــول يف تســمية الكتــ 9
 إخواين يف "األلوكة". يندرج حتت هذا التعبري، من وجهة نظر

 أقــول: فيــه جانــب مــن ذلــك ال شــك، دون حتديــد نســبته، ويكفــي املؤلــف أنــه تطــرَّق إىل
 مل يتطرق إليه من قبل، ولو أنه مل حيقق اهلدف منه كاماًل. موضوع
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ح مجيـع جزئيـات املوضـوع الـذي يتناولـه، بـل يكفـي أن أن يشمل املصطل مث إنه ال يشرتط
أمـــر معـــروف عنـــد األصـــوليني، فـــال يشـــرتط أن يكـــون مجيـــع يكــون معظمـــه كـــذلك، وهـــو 

دقـة، بـل هـو عنـوان ب بكـل فصول وحبـوث ومطالـب الكتـاب مندرجـة حتـت عنـوان الكتـا
 عام ألبوابه وفصوله.

 قصصه يعنون هبا كتابه!وهناك من خيتار عنوان قصة من جمموعة 
 وأمثلة هذا كثرية. 
ل املؤلفـــات املعروضــة فيـــه، فقـــد تكـــون فــإذا قلـــت يف العنـــوان "كتــب قيمـــة" فـــال أعــين كـــ  

 أمهيــة بيــه إىلا مــن بــني مائــة ليســت كــذلك، وإمنــا اهلــدف مــن عرضــها هــو التنعشــرة منهــ 
 موضوعها. مث إن ذلك خيتلف من وجهة نظر مؤلف إىل آخر.

تحكــيم أن أيخــذوا مجيــع مــا ذكــرت يف االعتبــار إذا أرادوا إخــواين يف ال . فرجــائي مــن10
 حذف عرض كتاب ما.

وإذا مل يبــُد هلــم وجــه الفائــدة فيــه فليقــد ِّروا اختيــار املؤلــف، فهــو املســؤول أمــام القــراء عــن  
 عمله.

الل هـذا التعقيـب أقـرتح علـى موقـع "األلوكـة" أن يقـوم القـائمون عليـه بعمـل ومن خ .11
أو ة حمكمة وتصميم اسـتمارة مـوجزة وطرحهـا ملسـاءلة املـراتدين إليـه عـن أهـم الكتـب دراس

ــا أت ــد يتلقـــــون أكثرهــ ــدرة. فقــ ــة، حســـــب املقــ ــبب واملقارنــ ــان الســ ــرياً يف اإلســــالم، مـــــع بيــ ثــ
حث واحد لو تصدى للكتابـة يف هـذا املوضـوع، ذهن اب مشاركات قيمة قد ال ختطر على

ر املالئــم منهــا ونشــرها يف املوقــع أو يف كتــاب. لكــن وميكــن مجــع هــذه اإلجــاابت مث اختيــا
ال مذهبياً، ليشمل طبقات اجملتمع املسلم الفكريـة  ألمر شامالً الذي أرجوه هنا أن يكون ا

إلســــــالمي، والتصــــــوف، عــــــالم ااملتعــــــددة، مثــــــل علــــــم الكــــــالم، واألدب اإلســــــالمي، واإل
مـــا هـــو معـــروف مـــن العلـــوم والبالغـــة، والفلســـفة اإلســـالمية، واالقتصـــاد اإلســـالمي، عـــدا 

 الشرعية اجلليلة.. ويفعل هللا ما يشاء.
ا الكتاب، كوين قارائً يف املوقـع، يكون هناك أبس من عرض هذ. بعد هذا، أرجوا أال 12

 ال معداً أو مؤلفاً.
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" الذي ألفـه أمحـد الشـنواين، وصـدر رْيت الفكر اإلنساّنمية غكتب إسالفالكتاب هو "
 ص.256هـ، ويقع يف 1425دار الكتاب العريب سنة يف دمشق والقاهرة عن 

غلين سـنوات، وُحبـ ِّب إيلَّ حبثـه وعرضـه، قلت يف أولـه: "كـان موضـوع هـذا الكتـاب قـد شـ 
ار" ومعرفـــ ل ــ  ــل "جبـ ــاج إىل عقـ ــو حيتـ ــه، فهـ ــاب اخلـــوض فيـ ــة ة ودراكنـــين كنـــت أهـ ــة ابلثقافـ يـ

قــول إن الــذي يريــد اإلســالمية علــى مــدى العصــور، واحلضــارة اإلســالمية الكبــرية، وكنــت أ
ضـمن أشـياء أخـر ا تعلـق بـه أن يكتب فيه ينبغي أال يكون مذهبياً، حىت ال يدرج شـيئاً ممـ 

هــي أقــوى وأجــل .. وكانــت الفكــرة تــربق يف ذهــين مــرة بعــد أخــرى، فأطفئهــا أو "أختبــئ" 
ا كبــرية علــى أمثــايل مــن طلبــة العلــم، وأنــين قــد أحبــث فيهــا إذا ازددت علمــاً جــة أهنــ منهــا حب

أكثــر الكتــب أتثــريا  يف الفكــر ربة إن شــاء هللا. وكــان العنـوان الــذي اخرتتــه تقريبـاً هــو "وخـ 
 ".يف احلياة اإلسالمية" أو"إلسالميا

 وســيطر يف قلــيبوعنــدما وقــع عيــين علــى هــذا الكتــاب، أتملــت أن يكــون قائمــاً مبــا جــاش 
نقـد.. واملهـم على فكري، لكنين رأيت أنه جزء من املشـروع ولـيس كلـه، وقـد يكـون عليـه 

 عشرة.عرضها، وهي هنا أن أذكر للقارئ مقتطفات من مقدمته، مث قائمة ابلكتب اليت 
ذكر املؤلف أننا جند يف اتريخ اإلسالم عدداً من الكتب العظيمة اليت كان هلا أعظـم األثـر 

بــه حليــاة واإلنســان والتــاريخ والثقافــة والفكــر والعلــم واملدنيــة، وأنــه مجــع يف كتاســرية اعلــى م
يمـــاً علـــى هـــذا عشـــرة كتـــب مـــن الكتـــب اإلســـالمية الرائـــدة واخلالـــدة الـــيت أثـــرت أتثـــرياً عظ

فكــر اإلنســاين علــى مــر ِّ التــاريخ، وأهنــا خالصــة قــراءات للكتــب لفتــت نظــره إىل مــا فيهــا ال
 ي: ة، وهمن فكر وجتربة وخرب 

ــة الفقهيـــة لل املوطـــأ .1 ــار األســـاس لبنـــاء املدرسـ ــامل ملالـــك بـــن أنـــس )الكتـــاب الـــذي صـ عـ
 اإلسالمي أبسره(

نوين والتشــريعي لإلمـام الشــافعي )أول كتـاب مــنظم قـدم لإلنسـانية الفكــر القـا الرسـالة .2
 لإلسالم(.

)أكـــرب موســـوعة ألحاديـــث الرســـول صـــلى هللا عليـــه  املســـند لممـــام أمحـــد بـــن حنبـــل .3
 تاوى الصحابة وأقضيتهم(سلم وفو 

 ه املسلمون(.)أعظم عمل علمي جيلُّ  اجلامع الصحيح لممام البخاري .4
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 )الرسائل اليت ثبتت دعائم الفلسفة اإلسالمية(. الرسائل الفلسفية للكندي .5

ق البــــن مســــكويه )الكتــــاب الــــذي أرســــى تقــــومي ذيب األخــــالق وتطهــــري األعــــراـدـــ  .6
 سليمة(.علمية األخالق والسلوك على أساس دراسة 

ــدين .7 ــوم الـ ــاء علـ ــذي  إحيـ ــان الصـــحيح الـ ــى اإلميـ ــاحثني علـ ــع البـ ــزايل )مرجـ ــيظل للغـ سـ
 مصدر إهلام ونور يف العامل اإلسالمي(

لكتــاب الــذي تــرك أعظــم رشــد )االبــن  الكشــف عــن منــاهة األدلــة يف عقائــد امللــة .8
 األثر يف أورواب وأخرجها من ظلمات التقليد إىل نور العقل والفكر(.

البن حجر العسقالين )الذي لقـب مبرجـع العلمـاء وحجـة  متييز الصحابة بة يفاإلصا .9
 سان احلكماء(.الفقهاء ول

ــود .10 ــالة اخللـ ــااي رسـ ــود وانقشـــت قضـ ــة اخللـ ــالة الـــيت فســـرت حقيقـ ــال )الرسـ ــد إقبـ  حملمـ
 اإلنسانية بطريقة فنية رائعة(.

  رمضان يوسفمد خريحم                                                                
 هـ 1425ربيع اآلخر  30                                                          
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 )ك(

 نعم .. ولكن ما السبب؟
 وكيف العالج؟
 

العدد  "عكاظ"نوان )اإلعالن املاكر( يف جريدة مري مقااًل طريًفا بعقرأت لألستاذ علي الع
احليلة اليت ابع هبا صاحب دار نشر أبمريكا  يه إىلهـ تطرَّق ف20/11/1405( يف 6988)
والذي  ،ما أعلن أن يف الكتاب خطأ مطبعيًّاندع ،( ألف كتاب يف أسبوع واحد17)

 الف دوالر. يكشف هذه الغلطة سيأخذ جائزة قدرها مخسة آ
بدأ ابلتهجم على مجهور  -الذي أوافقه عليه  -وبعد تعليقه الساخر على هذا اإلعالن 

ألنه ولو أعلنت إحدى دور النشر عن كتاب هبذا  ؛والتليفزيون والفيديووالفن الكرة 
بل لن  ،أو أي قلب واعٍ  ، فإهنا لن جتد مِّن مجيع هؤالء أية أذن مصغية ،يف بلدان األسلوب

 . اإلعالن نفسه .يقرؤوا 
صر وأ ،أنه سيقوم بتوزيع الكتب جمااًن لكل من يطلبها ،وحتمس أكثر عندما أعلن هو أيًضا

طلب  ألنه على ثقة أبن أحًدا يف بالدان لن يشغَل نفسه ب ؛كلمة: )لكل من يطلبها(  على
 كتاب .. 

َر مقاله!   وكان إعالنه هذا آخِّ
فأخشى أن ميطرين بوابل كلماته يف مقال  ،هويف البداية أذكر أنين على وجل من الرد علي

 هللا.  كل علىولكنين أُشدُّ العزم وأتو  ،ويهرس كلمايت حبدَّة قلمه ،آخر
وينقدون  ،قفيهفقد الحظت كثريًا على قادة األقالم وهم يتهجمون على شباب اليوم ومث

وال منتدى  ،القلم وال زمالة مع ،فال يعقدون صداقة مع كتاب ،الواقع املرَّ الذي يعيشون فيه
 إخل.  يو .. والسيارة والفيد ،بل أمرهم موزع بني الكرة والتليفزيون ،وال سهرة للثقافة ،للعلم

فإن األمة  ،اءة واملدارسةويُقبلوا على العلم والقر  ،ويطلبون منهم مجيًعا أن يرتكوا هذه األمور
ية ال تقومان على أكتاف قلب األمة النابض ..، احلضارة واملدن ،حباجة إىل جهود الشباب
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ر هبذه املتأثوأين  ،بل مها حباجة إىل عمل وطول مثابرة .. ولكن أين اجمليب ،هزيلة مرتحنة
 الكلمات؟! 

صوا املرض وحيوموا حول السرير األبيض، أم أننا  ،هل يكفي أن ُيربِّز أساتذتُنا العلََّة ويشخ ِّ
 حباجة إىل دواء ومعاجلة؟

ي وال يفكر  ،وشبابنا غَدا اتئًها ضائًعا ال يعرف واجبه ،ة غري صحيةال شك أهنا ظاهرة متفش ِّ
 إال ما ندر! ،وال حياول تطويره ،بهيقتنع بل ينظر إىل الواقع و  ،يف مستقبله

ليعطوا حالًّ هلذه األزمة اخلانقة ..  ،جلسات كثرية والواجب على العلماء واخلرباء أن يعقدوا
حباجة إىل دراسات ميدانية لفئات  ،مدارسة وختطيطبل هو حباجة إىل  ،األمر ليس سهالً 

 اجملتمع املتعد ِّدة.
والفنيني واألطباء واألطفال والنساء وذوي املهن  الطالبنريد أن نعرف آراَء املوظفني و 

ون؟ ملاذا ال يقتنون مكتبات يف دورهم؟ ملاذا ال حيب ِّذون ألوالدهم املختلفة .. ملاذا ال يقرؤ 
تب؟ ما أسباب عكوف الشاب على الفيديو وتعلقهم ابلسيارة؟ ما ءة ومجع الكحب القرا

نه خاٍو من العلم أم أنه ال جيد ما يناسب ته؟ أألالذي دعاه هلجر الكتاب وعدم تذوُّق كلما
على الكتاب؟ ملاذا ال يرتدد على املكتبات العامة  ذوقه وختصَُّصه كيف يريد أن حيصل

ه؟ وما نوعه؟ ما الدافع احلقيقي وراء انشغاله أبمور اللهو تااًب سيقرؤ واخلاصة؟ هل إذا أهديته ك
 يبًا أو عالًِّما؟ وكيف؟كون أدواللعب؟ هل متر به حلظات تفكري يريد أن ي
راسة وزارة اإلعالم أو وزارة هبذه الد ولو قامت ،إهنا أسئلة كثرية حباجة إىل تبويب وترتيب

تنطلق من  ،حاضرًافنون لوجدت منه نفًعا أو مجعية الثقافة وال ،أو رائسة الشباب ،التعليم
 والتخطيط ألمر مستقبل. ،خالهلا إىل وضع اليد على مكان اجلرح

  كل حَسب   ،ك أن هناك اقرتاحات عديدة لعودة اجلمهور إىل العلم واالستفادة منهوال ش
ختصصه .. ولكين ال أرى أن الكتاب هو القناة الوحيدة اليت من خالهلا ميكن جذُب تذوقه و 

إن الكتاب له أهله وحمبوه  ،الشباب للعودة إىل حظرية البحث واملدارسة والتزود ابلعلم .. نـََعم
وليس  ،ولكنه َغَدا أداة إعالمية للتعليم والتثقيف ،واملثقفني الذين يرون ضرورته باحثنيمن ال

دة أن  أن الوسيلة اإلعالمية حتاول جاه -عزيزي القارئ  -لإلعالم والرتفيه .. وأنت خبري 
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 ؛ وهو ما ال يكاد يوجد يف الكتاب ،طريق التشويق واإلخراج الناجحتؤثر يف فكر املتلق ِّي عن 
 فأىن امللتقى؟! ؛واجلمهوُر غري جاد ٍ  ،ادٌّ ج كتابفال

َد له البديل املشو ِّق  ،جلمهور بوسائل اللهو واللعبعلينا أواًل أن خنفف من عالقة ا أبن نوجِّ
 املقبول واملفيد.

 ، على أرٍض مل يتعوَّدِّ اجللوس عليها -فجأة  -ونضعه  ،ته الفراش الوثري سحب من حتأما أن ن
 كمة واخلطة السليمة.ن احلفإنه يف نظري ليس مِّ 

مع   -ُة ومجعية الثقافة جهوَدها البديل يف نظري أن تكثف رائسُة الشباب والنوادي األدبي
ت نظر الشباب إىل ما هو أهمُّ جل لفمن أ -اعرتافنا أبهنا تبذل جهوًدا كبرية يف هذا الصدد 

 .وتركز على ذلك أبفاننَي متعددة . ،من الُكرَة والفيديو والسيارة
يف هذا  -على وجه اخلصوص  -منها  -والصحافة  -أخذت وسائل اإلعالم دورها ولو 
 ،الختلف الوضعُ  ،بقدر ما تعطي األمهية على صفحاهتا كل يوم للرايضة كَمت  خطتهاوأح

 .ت احلالولتغريَّ 
 ،وُعقِّدت معهم اللقاءات ،وأصناف العلوم ،ولو أُعطَِّيت األمهية للمبدعني يف األدب

وخباصة الشباب منهم  -وبني ِّ مدى تعلُّقهم ابلكلمة  ،ن الصور ملكتباهتمقطات موأخذت ل
 لكان الوضُع غرَي ما هو اآلن!  ،ثر من الرايضني والفناننيأك -

مع  ،وقمني أبن يقرأ ،للشباب إعالانهتا للدعاية ككتاب هام ولو تربَّعت اجلرائد يف صفحات
 ال أكثر من السابق. حلقام االست ،إعالانت السيارات والعطور واألحذية

إجراء أي لقاء عن الكتاب احملبَّب إىل ولو كان هناك اتفاق بني اإلعالميني أبن يسألوا أثناء 
 قيمة الكتاب وأمهيته.  لرتسَّخ يف األذهان -خبط عريض يف ذلك  -املسؤول 

وكيفية  ،ثقافيةمن منظور عام ألزمتِّه ال ،ومنذ مدة ليست ابلقصرية وأان أفكر يف حلٍ  للشباب
بطًا ن يبقى الشباب مرتوأخذت يف ذهين أب -وهو الكتاب  -حتوله إىل املنبع األصلي للثقافة 

 فما احلل؟  ،مبا هو مرتبط به اآلن
وأرى أثناءها أن حتول فكرة كل كتاب مهم إىل حوار  ،اإهنا خطة على املدى البعيد إذً 

إبخراج مشوق  ،فزيونيةت تليأو مسلسال ،تؤدى من خالل عروض مسرحية ،وسيناريو
 فئات اجملتمع املختلفة.تتبنيَّ فيها احلياُة االجتماعية أو الفكرية ل ،ومؤثر
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ه أم إيصال ءة الكتاب بذاتوهل املهم قرا ،وليس كله ،وهذا إمنا هو اقرتاح وجزء من اإلصالح
 فكرته إىل اجلمهور؟ والباب مفتوح للحوار واملناقشة!

 
 هـ( (1405/ 1/12) 6999ع  " جبدة)نشر يف جريدة "عكا 



 91 

 )ل( 
 راثء كتاب من ورق

 
 تسُم وتقهقه،عندما تقرأ كتااًب فقد تب

 وقد تدمُع عيناَك وتكفكف،
 أو تستغرُق يف تفكرٍي طويٍل وتتخيَّل...

 ئقيٌّ إنساينٌّ من ورٍق وجمموعةِّ حروٍف متتالية،لٌم واثإنه في
 يرسُم لَك مشاهَد ويضُع لَك حوارات،

 ىل آفاٍق أو يضُعَك يف وداين،بَك إ ويذهبُ 
 ويعطيَك فكرًا ومعرفة،

 وعلًما وزاًدا..
..... ... 

 لقد تعَب هذا الكتاُب الذي محَل أطنااًن من أفكارِّ البشر، 
 فيها آالمهم وآماهلم،

 هم وحرهبم،لمُ وس
 وودُّهم وغدرهم، 

 وقصصهم وحكاايهتم،
 ومعارفهم وعاداهتم،

 وعقائدهم وفلسفاهتم، 
 م،ولغاهتوعلومهم 

 وآداهبم وأشعارهم، 
َكمهم،  وأمثاهلم وحِّ
 واترخيهم وسرَيهم،

 من التاريخ، على مدى أحقابٍ 
 وسلََّم هذا الكتاُب نفَسُه إىل أشعٍَّة وإلكرتوانت، 
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  ال تُلَمس،وجملَّداٍت يف زوااي ليقبَع خلَف ملف اتٍ 
 وال تـَُرى إذا طُفَئ ضوؤها!

 بعد أن كان جسًما ومجاالً وهيبة،
ا عندما قبَل أن يكوَن كذلك،الكان لقد    كتاُب متواضًعا جدًّ

  به ذلك لتقدُّمِّ العلم،وادََّعى اإلنساُن أنه فعلَ 
 وملناسبةِّ زمانِّ اإللكرتون! 

  عن قارئ قدمٍي ليلمسها حبنان،وبقيت  ُنسٌخ على استحياٍء تبحثُ 
 ويتذكََّر جنَس الكتابِّ واترخَيُه القدمي،

 وزمانَُه األصيل،
 زيل،ُه اجلوعطاءَ 

 والقارُئ ساكٌن حزيٌن ال يتحرك،
 قد احدودَب ظهرُه من اهلم ِّ واألمل،

 لكتاُب كأنه جدٌث أمامه،او 
 وقد احنىن وشكََّل قوًسا عليه،

 وكأنه يقوُل له:
 لك،لقد هرمُت مث
 وكالان سواء!
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 )م( 

 مفارقات يف أخبار الكتب
 

ـ، عـني ِّ مـديراً  1394سـنة  الشيخ أحممـد علـي زغـوان مـن طـرابلس الغـرب، املتـوىف • ـه
ا، مث تفــــــرغ لكتابــــــة ملكتبــــــة األوقــــــاف، وكــــــر ِّس جهــــــوده لتنظــــــيم كتبهــــــا وخمطوطاهـتـــــ 

ــر بعنـــ  ــان، وآخـ ــاتيح اجلنـ ــوان: مفـ ــة بعنـ ــا خمطوطـ ــات، منهـ ــد املخطوطـ ــيب وان: موالـ النـ
ــوان: مجــــع اجلوامــــع ) ــارم، وآخــــر بعنـ ــن قبلــــه. 40املكـ ــل العنــــوان مـ )ينظــــر:  ج( ولعـ

 (.83رابلس الغرب صعالم طاملختار من أمساء وأ
 

مؤشر يدلُّ علـى م( ابُتكر  2007هـ ) 1428يف معرض فرانكفورت للكتاب عام  •
ئمــة ابلكتــب الــيت ســرقت أكثــر مــن الكتــب األكثــر ســرقة مــن غريهــا، وقــد أعــد قا

( دار نشـر شــاركت يف املعـرض. وذكــر أن مـن فائــدة 15ريهـا مــن علـى منصــات )غ
 يعاً.كتب مبهذا املؤشر أنه يدل على أفضل ال

     
قتحــام الكــابنت حممــد ســيف الــدين، مؤلــف كتــاب "امليــين تــنس لألطفــال" تقــدم ال •

يف أنــه حقــق أقــل موســوعة جيــنس العامليــة، أمــا الســبب فهــو غريــب حقــاً، ويتمثــل 
( نســخ فقـــط، إىل 4كتــاب يف العـــامل مــن خــالل الكتـــاب الــذي بيــع منـــه )مبيعــات  
( نسـخة مت طبعهـا. ومـن هـذا 500)ن بـني ( أعداد جمانيـة مت توزيعهـا، مـ 5جانب )

موســوعة جيــنس املــذكورة! )األهـــرام ع املنطلــق قــدم طلبــاً رمسيــاً حملاولــة الــدخول يف 
 هـ(. 44077-28/8/1428
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 الكتب: عر  ومراجعة ونقد -2

 
 )أ(

 كتاب يف التأليف اجلماعي
 

ليم، ن للتعالراي : شركة العبيكا] -التأليف اجلماعي/ أنس حممد خري يوسف وآخرون.
 ص.  297، [هـ 1438

 
 كتاب اندر، فريد من نوعه، يف التأليف اجلماعي! 

 مضمونه مع أسلوب أتليفه، فإن أتليفه أيًضا مجاعي!! ابقوتط
بيئاته الفعلية واالفرتاضية، وشروط من التأليف: قدميًا وحديثًا، و  وفيه حملة اترخيية عن هذا النوع

، ومعوقاته، وبيان احلقوق األدبية واملالية يف التأليف ية منهوحمددات هذا التأليف، ومناذج عرب
ج من اتفاقية مصنف مجاعي(، وخطوات التأليف فيه، وأبرز التجارب اجلماعي )وضمنه منوذ 

اجلماعي، وحبث بعنوان: التأليف اجلماعي يف الثقافة اإلسالمية،  ال التأليفالدولية يف جم
ذي تلخص يف: التأليف اجلماعي التتابعي، عي، الوأخريًا: أساليب وطرق التأليف اجلما
اخلليط، والتشاركي، والعشوائي، ومجاعية األفكار  والتأليف اجلماعي املنفصل، والتأليف

 ، والكتاب اجلماعي.ابعي احللقيلكاتب واحد، والتأليف التت
 وضمَّنه أهم املزااي والعيوب لكل طريقة.
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 )ب( 
 "حكم وآداب"حول كتاب 

 
تعليًقا للُمحق ِّق  1420/ 5/ 9بتاريخ  7570 :يف عددها "الشرق األوسط"دة جريت نشرَ 

حكم وآداب ألمري املؤمنني "رت كتاب اقد جليل العطية يلومين فيها أو يَنقدين كيف نشالن
وأنه كان جيب علي أن أكون   ،قبل البحث عن مؤلفه "بن أيب طالب رضي هللا عنهعلي 

 حبث حىت أعرف مؤلفه. حبث وأفأحبث وأ "أصرب من األرض"
فإن بينهما بواًن شاسًعا ولكل  ،ولكنه ليس هو مضمون مقدمته ،هذا هو كل حمتوى تعليقه

 منهما حديث. 
أان طويت اجلريدة ألبقى يف شأين وأاتبع ما  أما املضمون فكان أول ما انتهيت منه أن - 1

وعرفت أن   ،مديلآل "؛مغرر احلكم ودرر الكل"فقد وقفت على الكتاب األصل  ؛بصدده
زم فيه ت ما يلوصحَّح ،وكان هذا منذ مدة طويلة ، قطعة منه "حكم وآداب"كتاب 

 ، يل أال أعيد طبعهبدا مث  ،وأُعلمه بذلك ،أنو ِّه هبا للقارئ ،وأعددت مقدمة للطبعة الثانية منه
ذلك نويه بومل أر حاجًة للت ،منه "قطعة"ومل تعد هناك حاجة لـ  ،فإن الكتاب األصل موجود

 مثل هذه.  ،إال إذا دعا األمر يف خصوصية معينة ،يف جرائد أو جمالت
فأقول أبنين حبثت وحبثت وصربت  ،أما بشأن عتب املؤلف وكيف نشرتُه ومل أصرب أكثر - 2

وال يف   ،ال يف املكتبات العامة اليت أتردد عليها ،وعذري أن الكتاب مل يكن متوفرًا ،وصربت
ن السفارة اإليرانية أهدت جمموعة من إمث  ،ية يف البلد الذي أقيم فيهالتجار كربايت املكتبات 

 ،فوقفت على الكتاب هناك ،لرايضكتب الشيعة إىل مكتبة امللك فهد الوطنية اب مراجع  
 فعرفت أنه هو. ،ويبدو أن املؤلف من الشيعة ،تلك الدفعة ولعله كان من

وهو  ،وطة مل يعرفها حىت مالكهااملخط وقد ذكرت يف مقدمة الكتاب أن هذه القطعة من
احلريص على اقتناء أندر الكتب وأمهات  هوو  ،األديب املطلع املرحوم عبدالعزيز الرفاعي

يف أصعب ما  ،وللحديث شجون""ن زاوية سلسلة طويلة م "الفيصل"وكتب يف جملة  ،املراجع
 -رمحه هللا  -اته بعد وف ،كناشة الرفاعي""وصدرت يف  ،يتعرض له من حتقيقات تراثية
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لشيعة ال ميكن كتب افإن   ؛وعذري عذره ،فلماذا مل يعرفها هو أيًضا؟ إن عذره هو عذري
إىل معرفة تلك وإذا مل يكن هذا الكتاب متوفرًا فكيف السبيل  ،احلصول عليها بسهولة
 القطعة من املخطوطة؟

واحتجَّ هبذا أنين  ،ؤلفعن املوعجيب مما قاله احملق ِّق الفاضل من أنين مل أُتعِّب نفسي ابلبحث 
اآلخر؟! فهل ميكن للمرء الوقوف على وقفت على املرجع الفالين فلماذا مل أقف على املرجع 

 منها ما ذكرت؟  ،كل قارئت ختطر على ابل  ما يشاء من مراجع؟ أَوال توجد معوقا
فهل  ،"وهااملخطوطات اليت ال يُعَرف مؤل ِّف"ولعله من املناسب هنا أن أطرح موضوع  - 3

مث أييت  ،م فائدتهاألفضل أن يبقى النافع منها حبيس اخلزائن ال يُنَشر أم األفضل نشره لتع
ما يلزم ويوجه   يصححومن مث ،لُيعَرف املؤلف ،التوجيه والنقد والتحقيق من النقاد واألفاضل

 التوجيه الصحيح يف الطبعة الثانية من الكتاب؟
ط النافع الذي ال يُعَرف مؤلفه بعد البحث والعرض و املخطنشر  :أي ؛إنين مع الرأي الثاين

وإذا مل جيرؤ  ،لديه خمطوطة مثينة انفعة أن يفعل ذلككل َمن   بل أنصح ،على علماء الرتاث
 وليقل النقاد يفَّ ما يقولون.  ،لتعم فائدهتا ،هاعليه فلرُيسلها إيلَّ لنشر 

أركز على ما ينتفع منه الباحث يف  ،لنظريوإنين هنا أركز على الفائدة العملية وليس اجلدل ا
 ال بعد تعب مضٍن. إونصوص ال يكاد يصل إليها  ،حبوثه ودراساته العليا وحتقيقاته العديدة

 ، تما زالت انقصة األجزاء وانقصة الصفحاوسأذك ِّر بكتب تراثية عديدة منشورة  - 4
فوا األجزاء الناقصة وهي  أن يعر ىن حملققي تلك األصول أو  ،فلعلها إن ُنشرت تكون مكم ِّلة هلا

ألفضل بعثها من رقادها بطبعها ونشرِّها قابعة يف خزائن خمطوطات ال يُعَرف مؤلفوها؟ أليس ا
لفائدة حمقَّقة إن ية خسارة يف ذلك؟ بل افريى فيها ما يرى؟ وأ ،ليقف عليها َمن يُريد ذلك

 شاء هللا. 
الذي طبع  ،اآلايت القرآنية املتشاهبة يف "يلدرة التنزيل وغرة التأو "وأذك ِّر هنا بكتاب  - 5

مث تنبه األستاذ عمر الساريسي إىل خطأ  ،سكايفمنذ أمد طويل منسواًب إىل اخلطيب اإل
واضطرب  ،األصفهاين وليس للخطيب اإلسكايفنسبته إليه فأوقف القراء على أنه للراغب 

ضد رأيه بشواهد من  ليع - جامعة الكويت -ميزان نقدِّه عندما تدخل األستاذ أمحد فرحات 
 كايف!وليس الراغب وال اإلس ،أن مؤلفه احلقيقي هو قوام السنَّة
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.. فال لكن مؤلفه الصحيح ال يُعَرف حىت اآلن. ،والكتاب ذو فائدة كبرية للقراء والباحثني
مث أييت النقد  ،أو ذِّكره كما أورده النساخ ،ر مؤلفهأبس من طبع الكتاب مهماًل من ذك

 . والتحقيق
حقَّق هما أخطر: نسبة الكتاب إىل غري مؤلفه أم طبُعه بدون ذكر املؤلف؟ مث: أمل تتوأي

 ؟. "درة التنزيل"الفائدة بطبع كتاب 
ليته أمام عيون الرقباء وخمتربات ز املكنون وجتواهلدف إبرا -عزيزي القارئ  -ومثل هذا قليل 

وأرجو أال حيمل كالمي هذا حممالً   ،امسبقً  مع حتقُّق الفائدة ،ليعرفوا ويسد ِّدوا ،علماء الرتاث
 ال يطيقه. 

فيه حكم  ،على صورة خمطوط مجيلن بصدده فهو: أنين وقفت أما صلة ما قلته مبا حن - 6
ترتيبها "والذي جلب فيه نظري هو  ،ضي هللا عنهأمري املؤمنني علي بن أيب طالب ر 

جد صعوبة يف الوصول عنه فيحيث متر ابلباحث أقوال وحكم لعلي رضي هللا  ؛"اهلجائي
أعجبين  ،بةة األثرية واحلَِّكم فيها مرتوعندما وقفُت على هذه القطع ،نظرًا لعدم ترتيبها ؛إليها

وقلت يف مقدمة  ،فلعله يُعَرف بعد َنشرِّه ،وعزمت على نشره ولو مل أعرف مؤلفه ،هذا العمل
َكم اإلمام علي رضي هللا"الكتاب:   ، عمل جدير ابلتقدير  عنهوال شك أن حُماَولَة مجع حِّ

وتوثيقها مطلوب يف أية  ،وترتيب هذه احلكم أبسلوب حُمَكم يستحق اإلعجاب والتكرمي
لكان  ،ف جامعهولو عثر على نسخة أخرى صحيحة كاملة من هذا املخطوط وُعر  ،حال

 . "هو اآلخر عمالً جميًدا
تااًب فيه حكم عليٍ  مرتبة هناك كوقد حبثُت يف الكتب واملراجع ألقف على ما يدلُّينِّ على أن 

أم أحق ِّقه وأطبعه ليقف  ،خمزواًن انئًمافأيهما كان أفضل: أن أبقي الكتاب هكذا  ،فلم أقف
ولكن يلزم معرفة الكتاب   ،حكم عليٍ  ورتَـَّبها عليه القراء والباحثون ويعلموا أن هناك من مجع

أي خطر ينتج عن نشره  جيه؟ و ولينتج عن ذلك حبث ونقد وتو  ،كاماًل والبحث عن مؤلفه
 كما هو؟ 

ورأيته جمهول املؤلف  ،مل أنقصد فيه و ومل أز  ،ماذا لو نشرت هذا املخطوط كما هو - 7
قمت بـ  م حول عملي هذا؟ هل ؟ هل مِّن شائبة حَتو "ملؤلف جمهول"فقلت على غالفه 

م وضربُت احلِّكَ بني شيء من هذه  "لفَّقت"أم زوَّرت اسم املؤلف؟ هل  ،يف احلَِّكم  "تزوير"
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ه اسم شخص  أو وَضح فيه اسم مؤلف فلويت عنق أحرفه وكتبت بداًل من ،بعضها ببعض
 املخطوطة بذلك بعدم حتقيقها جيًدا أو نشرت قطعة "شوهت"آخر لغرض يف نفسي؟ هل 

َكًما جديدة من عندي  "ولَّدتُ "ل منها دون قطعة أو شوَّهت اسم مؤلف كان عليها؟ ه حِّ
 م أو اقرتحت وولدت اسم مؤلف بعيد؟!ه احلكوأدخلتها بني هذ

املتتب ِّع "ذكور: العطية يف أول كالم قاله يف التعليق املإًذا اقرأ ما قاله األستاذ الفاضل جليل 
بسبب كثرة التشويه والتلفيق والتوليد والتزوير الذي  ي يُفجع اإلسالم -لنشر الرتاث العريب 

ولو فكر بعضهم يف إعداد  ،ة املاضيةرين سنحلق النصوص واآلاثر املنشورة خالل العش
وت وطرابلس والقاهرة وتونس وغريها من حواضر موسوعة أبمساء املزورين املنتشرين يف بري 

 . "لقدم لنا قائمة سوداء انفعة ،الوطن العريب
مث قرأت كالم األستاذ جليل وتلميحه إىل  ،ما وضحته -عزيزي القارئ  -قد بدا لك 

فما معىن إيراده  ،لكنه مل يصر ِّح بذلك يف حمتوى التعليق ،ليد والتزويروالتو  التشويه والتلفيق
وما صلته ابملوضوع الذي هو بصدده؟ أيُّ تشويه وأي تلفيق وأي   ،الكالم يف املقدمةهذا 

 هي؟!وأي تزوير يف قطعة من خمطوطة مل أَر عليها اسم مؤلفها فنشرهُتا كما توليد 
كما هو جواب أي قارئ أيًضا.   ،ألستاذ جليل نفسه سيقول ال؟ إن ا"ُمزو ِّرًا"هل أعترب بذلك 

 هذه املقدمة وما صلتها مبوضوع التعليق؟إًذا فما جمال ذكر 
 ،وما رأيت حاجة إىل ذلك ،أردَّ عليهلقد مضى ما يقرب من شهر على مقاله هذا ومل  - 9

عن إعادة  النظر وصرفت  ،بعد أن وقفُت على الكتاب األصل ،فإين عرفت مؤلف الكتاب
لقارئ الكلمات ولكن األمر املُحزن هو خشييت من أن يقرأ ا ،طبعه بعد أن وجد األصل

 ء يب الظن!األوىل من التعليق فقط فُيسي
وكلمين  ،ريدة من بلد أورويب يُقيم فيهشقيق قصاصة من اجل وأرسل إيلَّ أخ يل ،هاتَفين جاري

 صورة مِّن القصاصة وصلتين من مث ،بحث يف ذلك زمالء يف العمل وآخرون من زمالء ال
 الناشر مدير دار ابن حزم. 

 ،مث أردت أن أقف على مواقف بعضهم بعد قراءة املقال ،ما يوجب الرد ومع كل هذا مل أرَ 
يتوقعه مين! فتعجَّبُت وهللا! وعندما بيَّنُت له  إساءة الظن يب مبا ملفكان أن صدق ظين من 

واللبس أييت من عدم  ،حىت يندفع اللبس  ،األفضل الرد أى مِّنلكنه ر  ،األمر ابقتضاب اقتنع 
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فإن األستاذ جليل قال يف املقدمة   ،واالكتفاء ابألسطر األوىل منه ،قراءة نص التعليق كله
 ملضمون الذي كتبه! كالًما ال عالقة له اب

ة ولو فكر بعضهم يف إعداد موسوع "وأعجب من هذا لو اكتفى القارئ بقراءة قول الكاتب: 
لى ما مل فإنه سَيضرب كفًّا بكف حسرة وندامة ع "اء املزورين املنتشرين يف بريوت و...أبمس

!  يتوقعه مين ِّ
وإذا قرؤوا اكتفوا ابألسطر  ،نولعل جليل العطية يرد ويقول: وما عالقيت هبؤالء الذين ال يقرؤو 

 أو ما ُكتب منه ابحلرف األسود؟ ،األوىل منه
 مون ما كتبت؟ وَمن املتسب ِّب يف فهم النقد خطأ؟تك مبضأقول: إًذا ما عالقة مقدم

إن املخطوط الذي نشره األستاذ  "خر ذكره الكاتب بقوله: بقي أن أشري إىل نقد آ - 10
 . "ة مِّن ُغَرر احلَِّكمبل هو أوراق ُمبعَثر  ،يوسف مضطرب

ة يه جملولو كان ما أكتب ف ،وقد شرحت يف مقدمة الكتاب ما فيه الكفاية حول هذا األمر
تاب وقد يَطُلب مين الناس إعادة طبع الك ،متخصصة لذكرُت الرد املناسب واملفصل

ا مما مساه  ،فأستجيب له للضرورة ه قد ال كنل "اضطراابً "لريى األستاذ جليل الفارق القليل جدًّ
حيث ذكر هو يف مقدمة  ؛بيد حمق ِّقه "غرر احلكم"يدرك أن هذا االضطراب حصل يف كتاب 

وقام  ،فغري هيئة الكتاب ،أن احلكم الواردة مل تكن مرتبة هجائيًا بشكل سليملكتاب حتقيق ا
ن من وبذلك مل أمتكَّ  ،ومل يوفق متاًما يف هذا العمل ،مواقع احلكم لرتتيبها بشكل جيد بتبديل

  ، ابلشكل الذي أراده املؤلف -مما شككت يف ترتيبها  -احلَِّكم اليت يف القطعة  معرفة ترتيب
 احملقق ترتيبها كلها تقريبًا ونقض أو غريَّ أسلوب املؤلف فيها.  ن غري  بعد أ

وإمنا حصل هذا االضطراب يف الكتاب  ،الناقد يف كتايب ليس صحيًحا الذي رآه فاالضطراب
الذي اعتمد على ثالث نسخ خمطوطة ليس من بينها  "عبداحلسن دهيين"قق األصل بيد احمل

فلعلَّ احملقق  ،لمات بينها وبني الكتاب األصلتالف كوقد رأيت اخ ،خمطوطة اهلند هذه
 دهيين يستدرك ذلك ويستفيد. 

حكم وآداب  "خل ِّص مقايل كما خلص األستاذ عطية مقاله فأقول: إن الكتاب الذي نشرته أو 
وقفت على الكتاب  ،ومل أَعرِّف مؤلفه "بن أيب طالب رضي هللا عنه  املؤمنني عليألمري
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وجامعها احلقيقي هو  ،وتبنيَّ يل أن األول قطعة من وسطه ،"مر الكل غرر احلكم ودر "األصل 
 . "ديعبدالواحد اآلم"

رئ فعرف القا ،وقد وقف األستاذ جليل العطية على كتايب فعرف مؤلفه أيًضا وكتابه األصل
ولوال تلك املقدمة  ،ولكنه كتب مقدمة غري مناسبة وال عالقة هلا مبضمون النقد ،بذلك

 ذا الرد أصاًل. تبُت هالفظيعة ملا ك
 

 ه( (   1420/ 16/6)  7607)نشر يف جريدة "الشرق األوسط" ع 



 101 

 ()ج 
 عَب هادفة ... يف ذكرايت منسية !

 
عامــة ملكافحــة مــل مــديراً لــإلدارة الكــان ضــابط أمــن كبــري، ع اللــواء مجيــل بــن حممــد امليمــان

ريـــخ ، يف ات، واعتلـــى مناصـــب أمنيـــة أخـــرى كبـــرية وحساســـةفـــي بـــالد احـــرمنياملخـــدرات ب
... كـــان يستصــعب عليـــه شـــيء، وال يـــردُّ طلبـــاً  مشــهود لـــه ابألمانـــة واإلخـــالص، وكـــان ال

لرايض سـنة اعاً، من أذكياء الدنيا، نشأته مبكة املكرمة، ووفاته اباندرة الرجال، شهماً شج
هـ. تعرفت عليه وزرته يف املسجد القريب من بيته حبي ِّ احملمدية يف الرايض، الذي   1427

د فيــه مــا بــني املغــرب والعشــاء، قبــل وفاتــه بشــهور، وعملــت لــه ترمجــة طيبــة يف ن يتعبــ كــا
 مة األعالم" املخطوط."تت

فـراش املـوت! وملـا  أكمل ذكرايته يف ثالثـة أجـزاء لطيفـة، صـدر الثالـث منـه وهـو علـى     
ا علـى عـة يف دار نشـر لبنانيـة ليسـتفاد منهـ قرأهتا ورأيت فائدهتا طلبـت منـه أن ينشـرها جمتم

اً نطــاق واســـع، فهــي مـــن أنفـــع وأحســن الكتـــب الــيت وقعـــت عليهـــا عيــين، وأثـــرت يفَّ أتثـــري 
 ابلغاً... ووعد بذلك بعد نشر الثالث منها... وتويف إىل رمحة هللا.

ــان ذكـــرايت ومـــذكرات وعـــَب هادفـــةحتـــت عنـــوان " وقـــد أصـــدرها      " علـــى نفقتـــه، وكـ
 " القريبة منه.ملعرفةيوزعها جماانً، ويضعها يف "مكتبة ازدهار ا

 وأحببت أن أنقل منها فقرات للقارئ، من كل جزء فقرة.      
 
 (دعاء .. وقصة)

ــاء إيل صـــديق  ــالة العشـــاء، فجـ ــرم املكـــي النتظـــار صـ ــة كنـــت يف احلـ ــاب قبـــل فـــرتة طويلـ شـ
عينيـــه: إن والـــد أشـــهد لـــه ابخلـــري، وال أزكـــي علـــى هللا أحـــداً، قـــال يل والـــدموع تنهمـــر مـــن 

ق ابنتــه فــرفض طلبــه، ألن مــا حــدث بينــه وبــني زوجتــه هــو خــالف نــه طــالزوجتــه طلــب م
جني وال يوجـب الطـالق. فأصـرَّ علـى موقفـه، وحجـر الزوجـة عنـده. بسيط حيدث بني الزو 
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األصــدقاء، فــرفض عودهتــا لــه، وتقــدَّم بــدعوى الطــالق يف ن األقــارب و فوســط لــه عــدداً مــ 
 .احملكمة الكربى، وتقرَّر موعد اجللسة بعد أسبوع

ــا ال يوجــــب      ــا حــــدث بينهمــ ــرياً، وأن مــ ــزوج حيــــبُّ زوجتــــه كثــ وملــــا كنــــت أعــــرف أن الــ
هبـت الق، ولعلمي أبن الزوجـة حتبـُّه أيضـاً، وأن والـدها عنيـد، قلـت لصـديقي: قـم. وذالط

 رجل فاضل مـن أهـل العلـم والصـالح والتقـوى كـان موجـوداً يف احلـرم، وقلـت لـه: ايبه إىل 
وجتــه خــالف بســيط، وإن والــدها طلــب منــه طالقهــا وبــني ز شــيخ، هــذا األخ حصــل بينــه 

 بدعاء مأثور يتناسب مع قضيته. فرفض، أرجوك أن تدعو له، وتنصحه
(، و"ال حــول وال فـدعا لـه ابخلـري وقــال لـه: أكثـر مـن قــول: )رب ِّ إين م      ر  غلـوٌب فانتصـِّ

 لعظيم"، وسرتى العجب إن شاء هللا.قوة إال ابهلل العلي ِّ ا
ــذهب      ــو يــــرد ِّد وصــــية الشــــيخ إبميــــان وتضــــرُّع  الشــــاب فـ وطــــاف ابلكعبــــة املشــــرَّفة، وهـ

يف بعد ثالثة أايم رأيتهما معاً يطوفان ابلكعبـة املشـرفة والسـرور والبهجـة تشـيع وانكسار. و 
نتظرهتمــا عنــد مقــام إبــراهيم عليــه الســالم حــىت انتهيــا مــن الطــواف، وســألته عمــا وجهــه، فا

يلة كاملة وأان أطوف ابلكعبة املشرَّفة، ويف سـجودي. لشيخ لحدث، فقال: كرَّرت وصية ا
زوجـيت مبحـض إرادهتـا وموافقـة والـدها إىل داري. ومحـد هللا وشـكره ويف اليوم الثاين جـاءت 

 (.1/65)ذكرايته  وأثىن عليه.
 
 (االنتقام الرابّن السريع)

ــاً، ر       ــيخ وى يل أثنــــاء عملــــي بشــــرطة العاصــــمة املقدســــة قبــــل حــــوايل ثالثــــني عامــ الشــ
وأمجلهــم  الشــيخ حســن مــن أبــرز املــؤذنني–"حســن لبــين" رمحــه هللا وأســكنه فســيح جناتــه 

نـة جـاره أبنـه خطـب ابقصَّة شاب يُدعى عبدهللا، جاء إليـه وأخـربه  -صواتً ابملسجد احلرام
فوافق والدها من حيث املبدأ، وطلب منه صداقاً مخسة آالف رايل يدفعه يف احلال، على 

والــزواج يف العطلــة الدراســية. فــدفع املبلــغ حســب طلبــه، وملــا بــدأت العطلــة  العقــد أن يــتمَّ 
ه عـدداً ه لتحديد املوعد، فأنكر االتفاق معه واستالم املبلغ، فُذهل الشاب! فوسَّط لراجع
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أهــل اخلــري، فأصــرَّ علــى اإلنكــار!! فتقــدَّم بــدعوى عليــه يف احملكمــة الشــرعية الكــربى مــن 
 مبكة املكرمة.

 وم اجللسة قال القاضي للمـدَّعى عليـه: إن هـذا احلاضـَر ابجمللـس الشـرعي يـدَّعيويف ي     
عــدك، عليـك مببلـغ مخســة آالف رايل أخذتـَُه منـه علــى أسـاس صـداٍق البنتــك، ومل تـفِّ بو 

 دَّ إليه املبلغ.ومل تر 
 فأقسم ابهلل العظيم أنه كاذب يف دعواه!      
 بصرَُه وأغمي عليه ونُقل حمموالً إىل داره!!فقَد  فانتقم هللا منه يف احلال، حيث      
لزايرتــه فوجــده يف ليــوم ذهــب إليــه الشــيخ حســن لبــين وبعــد صــالة العصــر مــن نفــس ا     

ويطلـب منـه السـماح، ويف اليـوم التـايل تـويف إىل أسوأ حال، وأعطـاه املبلـغ ليسـلمه للشـاب 
 رمحة هللا.

ــال      ــُر البـ ــل األثـ ــاس يف غ يف نوكـــان هلـــذا احلـــادث اجللـ فـــوس مـــن مسعـــوا بـــه، وحـــديث النـ
 املنطقة الغربية ملدة طويلة.

فتـاة بكـراً ودخــل عليهـا، ويف اليـوم الثـاين ادَّعـى أهنـا ثيــ ِّب ومل  ن شخصـاً تـزوجوأذكـر أ     
، وطلـــب مـــن والـــدها ردَّ الصـــداق الـــذي دفعـــه هلـــا، فطلـــب منـــه أن حيلـــف ابهلل تكـــن بكـــراً 

لَّ حلف. و العظيم أنه وجدها ثي ِّباً، ف يف احلال انتقم هللا منـه، فأصـيب جبلطـة يف الـدماغ وشـُ
أطرافه، وبقي على حالتـه السـيئة سـنني طويلـة للعـربة واالتعـاظ، مث تـويف  شلالً كامالً جلميع

 ألوان العذاب.ن قاسى شىت بعد أ
أمـا الفتــاة املظلومــة فقـد هتافــت عليهــا الشـباب الصــاحل، فكانــت مـن نصــيب أفضــلهم      

وا  ومجـــــاالً ونســـــباً. ومـــــاالً حـــــاالً  ذِّيَن آَمنـــــُ نِّ الـــــَّ َدافُِّع عـــــَ َ يـــــُ  ،[38احلـــــج: ة ســـــور ] {}إِّنَّ اَّللَّ
-2/39)ذكرايتـه  [.227راء: شـعالسـورة َوَسيَـع َلُم الَّذِّيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقلِّبـُون{ ]}

40.) 
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 تصحيح كلمات
 يف تفسري البغوي

 
 ى رسول هللا، وعلى آله وأصحابه ومن وااله، وبعد:الم علاحلمد هلل، والصالة والس

يل(، الذي صـدر عـن دار طيبـة تفسري البغوي )معامل التنز فهذا تصحيح كلمات وقعت يف 
ا، عــام  اســتدراكها يف طبعـات قادمــة، ويلــزم مــا كــان منهــا  ـهــ، حيســن1409ابلـرايض حمققــً

 ن.ملستعاتصحيًحا أللفاظ يف القرآن الكرمي طُبعت خطأ. وهللا ا
عليـه، واآلخـر وأشري إىل أن اآلايت وردت بشكلني، أوهلما ابلرسم القرآين، وهـذا ال كـالم 

 .ألفاظ فيها خطأطباعة، أثناء تفسريها، وهذا هو املقصود بتصحيحها إذا وردت 
 
 ( من سورة البقرة: )وهللا غفور رحيم(.225: ورد آخُر اآلية )1/263 •

ُ َغُفورٌ   ٌم{.َحلِّي والصحيح: }َواَّللَّ
 ن.( من سورة آل عمرا142: ورد )وملـ ا يعلم( بسكون امليم، لآلية )2/112 •

ا  َة َوَلمــَّ ــَّ َن ُخُلوا اجل  ُتم  أَن  تـَـد  بـ  ُدوا والصــحيح ابلشــدَّة املفتوحــة: }أَم  َحســِّ ُ الــَّذِّيَن َجاهــَ يـَع لــَمِّ اَّللَّ
 مِّن ُكم  َويـَع َلَم الصَّابِّرِّيَن{.
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 ( من سورة األنعام.111ية )ا( لآل: ورد )وما كانو 3/178 •
ٍء قـُُباًل َما َكانُوا لِّيـُؤ مُِّنوا إِّالَّ والصحيح بدون واو: }َوَحَشر اَن َعَلي هِّم  ُكلَّ    أَن  َيَشاَء اَّللَُّ{. َشي 

ــة )ء يف تفســــري : جــــا3/181 • ــم 117آخــــر اآليــ ــام: أخــــرَب أنــــه أعلــ ( مــــن ســــورة األنعــ
 ابلفريقني الضالني واملعتدين.

لُّ عـَن  : الضاوالصحيح َو  لني واملهتدين. فاآلية هي: }إِّنَّ َربََّك ُهَو أَع لَـُم مـَن  َيضـِّ بِّيلِّهِّ َوهـُ سـَ
َتدِّيَن{. ل ُمه   أَع َلُم ابِّ

 ثمانية.: وإمنا خلق هللا هذه األزاج ال3/197 •
 والصحيح: ... األزواج الثمانية.

ُم  ُرُسلُ 37: اآلية )3/227 •  تَـَوفَـّو هَنُم {.نَا يَـ ( من سورة األعراف: }َجاَءهت 
 م  ُرُسلُنَا يـَتَـَوفَـّو هَنُم {.ُتذكر مع الكلمتني اللتني قبلها: }َحىتَّ إَِّذا َجاَءهت ُ 

قـد تكـون يف املخطوطـة كـذلك، ووردت مثلها آايت انقصة يف مواضع أخـرى مل أذكرهـا، ف
ر ولكنهــا ُتكتــب، كمــا أوردهتــا يف )املســتدرك وإن كانــت آايت مثلهــا ال  ســري علــى تفتفســَّ

 البغوي(.
 ( من سورة األعراف.186: ورد )ومن يضلل هللا( لآلية )3/309 •
َذُرُهم  يفِّ طُ او  ُه َويــــــَ ادَِّي لــــــَ اَل هــــــَ ُ فــــــَ لِّلِّ اَّللَّ ن  ُيضــــــ  اهنِِّّم  لصــــــحيح بــــــدون واو يســــــبقها }مــــــَ غ يــــــَ

 يـَع َمُهوَن{.
ُ َعزِّيــٌز َحكـِّيٌم{ اآليـة )3/376 • نفـال، بــني رة األ( مــن سـو 67: وضـع قولـه تعـاىل }َواَّللَّ

 عالميت تنصيص، وحبرف أبيض.
 كما هو شأن اآلايت يف التفسري.  ويكون بني قوسني مزخرفني، وحبرف أسود،

 وأييت مثلها يف عدة مواضع.
 ( من سورة التوبة.42شُّقَُّة{ اآلية )ن  بـَُعَدت  َعَلي هُِّم ال: قوله تعاىل: }َوَلكِّ 4/54 •

 م يف التفسري.بعد كاليوضع قوس مزخرف يف أوله، فقد جاء 
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 ( من سورة التوبة.122: ورد )إذا رجوا إليهم( لآلية )4/111 •
 والصحيح: }إَِّذا َرَجُعوا إِّلَي هِّم {. 

عضـــها حبـــرف أســـود، وبعضـــها ( مـــن ســـورة يـــونس. ورد ب13: اآليـــة )4/124-125 •
 اآلخر حبرف أبيض.

 ويكون كلها حبرف أسود.
 تاء.على ال: ورد: لو قلت  هذا. بسكون 4/172 •

 والصحيح بضم ِّها.
 : ورد: من نعت احلجاة.4/194 •

 .ويعين: من نعت احلجارة
 ( من سورة النحل.22: ورد: )فلوهبم منكرة( ابلفاء، لآلية )5/14 •

ُوَن{.تعاىل: }قـُُلوهُبُم   وهو خطأ مطبعي. قوله ربِّ َتك    ُمن كِّرٌَة َوُهم  ُمس 
(، بكسر الكاف ا5/220 •  ( من سورة مرمي.9، لآلية )ألخرية: ورد )قال كذلكِّ

ُتَك مِّن  قـَب لُ  وهي ابلفتح: }قَاَل َكَذلَِّك قَاَل َربَُّك ُهوَ  ٌ َوَقد  َخَلق   َوملَ  َتُك َشيـ ئًا{. َعَليَّ َهني ِّ
 مطيًعا. مسلًما وخملصاك: ورد: 5/222 •

 والكلمة الوسطى هي: وخملًصا.
تـَُك{ وامسهمـا ا: }إِّ ( من سورة طـه هكـذ40: جاء تفسري اآلية )5/273 • ي ُأخ  ذ  مَت شـِّ

 مرمي.
 والصحيح: وامسها.

 ( من سورة األنبياء.8كلون لطعام( لآلية ): ورد: )ال أي5/311 •
 ا اَل أَي ُكُلوَن الطََّعاَم{.ويعين )الطعام(: }َوَما َجَعل نَاُهم  َجَسدً 

 : ورد: ما نراه إىل كما قال.5/325 •
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 .والصحيح: ما نراه إال  كما قال
أبـيض، ( من سورة احلج }نُذِّق ُه مِّن  َعَذاٍب أَلِـّيٍم{ طُبعـت حبـرف 25: اآلية )5/377 •

 وبني عالميت تنصيص.
 وتكون حبرف أسود، وبني قوسني مزخرفني.

ــة ال • ــري اآليـ ــد تفسـ ــفحةوعنـ ــا، يف الصـ ــة منهـ ــرف  تاليـ ــل( حبـ ــز وجـ ــه عـ ــة، ورد: )قولـ التاليـ
 أسود.

 ويكون حبرف أبيض، فليس آية.
َعَل َما يـُل قـِّي  : وردت5/395 • ُ َعلِّيٌم َحكِّيٌم لَِّيج  ي طَاُن اآلية وتفسريها هكذا: }َواَّللَّ الشـَّ

َنًة لِّلَّذِّيَن يفِّ قـُُلوهبِِّّم  َمَرٌض{ أي: حمنة وبلية،  شك ونفاق. فِّتـ 
َنةً  َعَل َما يـُل قِّي الشَّي طَاُن فِّتـ  ُ َعلِّيٌم َحكِّيٌم{. }لَِّيج   { أي:والصحيح أن يكون هكذا: }َواَّللَّ

 حمنة وبليَّة }لِّلَّذِّيَن يفِّ قـُُلوهبِِّّم  َمَرٌض{: شكٌّ ونفاق.
بَـُّروا{ آي..: 5/423 •  }أَفـََلم  يَدَّ

 والصحيح: أي، ابهلمزة، وليس ابملد .
 سورة النور. ( من26ولون( لآلية ): ورد: )ما يق6/29 •

 .والصحيح تثنية امليم: }أُولَئَِّك ُمرَبَُّءوَن ممَِّّا يـَُقولُوَن{
ٍض{58: تكـرر جــزء مــن اآليـة )5/61 • ُكم  َعلـَـى بـَعــ   ( مــن ســورة النــور هكـذا: }بـَع ضــُ

ُ َلُكُم اآل َ  ُ اَّللَّ ُ َعلِّيٌم َحكِّيٌم{.اَيتِّ وَ أي: يطوف، }بـَع ُضُكم  َعَلى بـَع ٍض َكَذلَِّك يـَُبني ِّ  اَّللَّ
ــذ ــون هكـــ ــايل جعلـــــه املؤلـــــف تفســـــريًا، فيكـــ ــة، والتـــ ــزء مـــــن اآليـــ ا: والصـــــحيح أن األول جـــ

ُ اَّللَُّ }بَـ  َاَيتِّ ع ُضُكم  َعَلى بـَع ٍض{ أي: يطوف بعضكم على بعض، }َكَذلَِّك يـَُبني ِّ ُم اآل   َلكـُ
ُ َعلِّيٌم َحكِّيٌم{.  َواَّللَّ

 سر اهلمزة.نون من احلجج واإلعالم. هكذا ورد بك: }أَو  يـَع قُِّلوَن{ ما يعاي6/86 •
 والصحيح فتحها، مبعىن اآلايت.
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ــر لســـــطر ب: ورد يف أول ا6/129 • ــذال، وكســـ ُر. هكـــــذا بســـــكون الـــ ــِّ ــد اآلايت: ذ كـــ عـــ
 الكاف.

ُر. وهو خطأ مطبعي، فالصحيح:  ذِّك 
 : ليست بسَّل َفع. هكذا بتشديد السني.6/201 •

 وهو بفتحها دون شدَّة.
 مطأطؤ رؤوسهم. :6/302 •

 الصحيح: مطاطئو، أو مطأطؤو، يف رمَسي إمالء.
 ُه إِّالَّ لَِّمن  أَذَِّن َلُه{، هللا يف الشفاعة.عِّن دَ  : }َواَل تـَنـ َفُع الشََّفاَعةُ 6/397 •

 مكد ِّرة هنا. ال لزوم للفاصلة، بل هي 
العزيـز  : وقرأ اآلخرون "يـوحي" بكسـر احلـاء، إليـك وإىل الـذين مـن قبلـك هللا7/184 •

 احلكيم.
( مـــن ســـورة 3هكـــذا وردت اجلملـــة األخـــرية، وكأهنـــا كـــالم عـــادي، وهـــي جـــزء مـــن اآليـــة )

ُ ال َعزِّيُز }َكذَ  الشورى ي إِّلَي َك َوإِّىَل الَّذِّيَن مِّن  قـَب لَِّك اَّللَّ كِّيُم{ فيلزم وضـعها بـني لَِّك يُوحِّ احلَ 
 قوسني مزخرفني، وتكون حبرف أسود. 

ميَاُن{: }َما ال كِّتَا7/201 •  ُب َواَل اإل ِّ
 يُغلق قوس اآلية، فما بعدها ليس من القرآن.

 : }َما أَو َحى{7/402 •
( مـــن ســورة الــنجم، ومل يوضـــع بــني قوســـني مزخــرفني، وال ُكتـــب 10يــة )مـــن اآلهــذا جــزء 

 حبرف أسود.
 آخر الصفحة: "فهل من ُمد كر". 7/429 •

 هكذا بني عالميت تنصيص، وحبرف أبيض.
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ن  مـُدَّكٍِّر{،  ( مـن17آلية )وهو جزء من ا ل  مـِّ رِّ فـَهـَ ر َآَن لِّلـذ ِّك  ر اَن ال قـُ د  َيسـَّ سـورة القمـر }َوَلقـَ
ــنيفيكـــ  ــالم  ون بـ ــه كـ ــنَّ أنـ ــئال يظـ ــائر اآلايت، لـ ــل سـ ــود، مثـ ــرف أسـ ــرفني، وحبـ ــني مزخـ قوسـ

 عادي.
 : قالوا: وماالرمحن؟7/441 •

 تلزم مسافة بعد )ما(.
ــة )7/456 • ــد اآليــ ــورة 62: ورد بعــ ــن ســ انِّ ( مــ ــَ ا َجنـَّتــ ــَ ن  ُدوهنِِّّمــ ــِّ بعـــــد  -{الــــرمحن }َومــ

ــريها  ٌل وَ  –تفسـ ــَ  ٌة َوخنـ ــَ ا فَاكِّهـ ــَ ــاىل: }فِّيهِّمـ ــه تعـ ــَّ قولـ ــة ُرمـ ــة لآليـ ــا اتليـ ــارئ أهنـ ــنُّ القـ اٌن{. ويظـ
رت مـن 68السابقة، حيث مل خترَّج. وهي اآلية ) ( من السورة. وهي مقحمة هنا، فقد ُفسـ ِّ

 بعد، يف مكاهنا.
 ( من سورة الرمحن.71اَبنِّ{ اآلية )اَلءِّ َرب ُِّكَما ُتَكذ ِّ : }فَبَِّأي ِّ آَ 7/458 •

 مل يغلق قوس اآلية.
 { قرأ األعمش ومحزة: و "وينتجون".َجو نَ : }َويـَتَـنَا8/55 •

 ء؟هكذا بزايدة )و(، وبتقدمي النون على التا
 ( من سورة اجملادلة.8والكلمة يف اآلية )

 : }َدَرَجاٍت{.8/58 •
 عالميت تنصيص.. ة اجملادلة. جاءت بني( من سور 11يف اآلية )

 وتوضع بني قوسني مزخرفني، وتطبع حبرف أسود.
َفـ َواهِّهِّم { اآلية )وَن لِّ : }يُرِّيدُ 8/109 •  ( من سورة الصف.8ُيط فُِّئوا نُوَر اَّللَِّّ أبِّ

َفـ  وردت }  َواهِّهِّم { هباٍء واحدة.أبِّ
 : إن اجلن ظننوا.8/239 •

 ويعين: ظنُّوا.
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رِّ{... 33)( و32اآليتــان ): وردت 8/271 • الَّ َوال َقمــَ ثر هكــذا: }كــَ ( مــن ســورة املــدَّ
 بـََر{.ذ  أَد  }َوال َقَمرِّ . َواللَّي لِّ إِّ 

 وهو تكرار.
 : }َمن  رَاٍق{8/285 •

ص، وحبــرف لقيامــة، وقــد وضــع بــني عالمــيت تنصــي( مــن ســورة ا27هــذا جــزء مــن اآليــة )
 أبيض.

 وسني مزخرفني، وحبرف أسود.ويكون مثل بقية اآلايت القرآنية، بني ق
ن َساُن إِّنََّك َكادٌِّح{2/373 •  : }اَي أَيُـَّها اإل ِّ

مـــن ســورة االنشــقاق، وهــو مثـــل ســابقه... يوضــع بــني قوســـني ( 6ة )وهــذا جــزء مــن اآليــ 
 مزخرفني..

 ( من سورة األعلى.16نـ يَا{ جزء من اآلية )يَاَة الدُّ : }احل َ 8/403 •
 مزخرفني..مثل سابقه... يوضع بني قوسني 

 : }يفِّ َجنٍَّة َعالَِّيٍة{ اآلية العاشرة من سورة الغاشية.8/409 •
 فاصل. ة بدونأدجمت مع اآلية التالي

 ( من سورة الفجر.7: }إَِّرَم{ يف اآلية )8/417 •
 ال خيصُّ الكلمة. قة، والتفسري التايلدخلت مع اآلية الساب

 تنصيص...  مث جاءت }إَِّرَم َذاتِّ ال عَِّمادِّ{ بني عالميت •
 وتعاجل كالسابق.

ثـ ُلَها يفِّ ال بِّاَلدِّ{  •  واآلية التالية }الَّيتِّ ملَ  خُي َلق  مِّ
 واألوىل ال خيصُّها التفسري التايل.ررت، كت

َغَبٍة{ 1/433 •  ( من سورة البلد.14جزء من اآلية ): }يفِّ يـَو ٍم ذِّي َمس 
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 كذلك مل تعاجل طباعيًا وفنيًا مثل بقية اآلايت.
 : حوالك.8/467 •

 الصحيح: أحوالك.
 : كانت حتمل الشوك والعضاة. هكذا بتاء مربوطة.8/582 •
 ابهلاء. وهو كلُّ شجر له شوك، واحدهتا "عِّضاهة". َضاَه"والصحيح "العِّ  •
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 )هـ( 
 كتاب ومالحظات

 ابن عطية( سري)تف
 

 ، وبعد:احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وأصحابه ومن وااله
مة فقد منَّ هللا عليَّ بعمل مستدرك على )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ملؤلفه العال  

 شرته دار ابن حزم ببريوت يف جملدٍ نهـ(، الذي  542داحلق بن عطية األندلسي )ت عب
، )طبعة جديدة منقحة ص(. وهو عن الطبعة القطرية 2019بلغت صفحاته )و ، واحد

واتبعت فيه أخطاء، معظمها نسخ آايت من املصحف الشريف غري املراد  .ومرتبة...(
 إن مل أتتبعها يف التفسري كله، وهي هذه:حها، و تفسريها! ولذلك حسن إيرادها لتصحي

 
ٌم{، والصحيح }بُِّكُم{، ف: ورد يف العمود األول منها }86ص  ( من 50املقصود اآلية )ُبك 

رَ َوإِّذ  فـََرقـ نَا بِّ }سورة البقرة:  {. وقد حدث مثل هذا كثريًا، فالطابع يبحث عن ُكُم ال َبح 
 كل مرة.  ضبطها الكلمة يف املصحف، وينسخها دون النظر يف

 
، فاملقصود تتمة اآلية  : العمود الثاين، ورد: }تُنظُِّرونِّ{، والصحيح: }تـَن ظُُروَن{86 ص

نَاُكم  َوأَغ َرقـ نَا َآلَ ( من السورة: }50السابقة )  {. فِّر َعو َن َوأَنـ ُتم  تـَن ظُُرونَ  فََأجن َيـ 
 
َُتُه{، فاملقصود 97ص  َتِّهِّ{، والصحيح: }َرمح  ( من سورة البقرة: 64)اآلية : ورد: }َرمح 

َُتُه لَ } رِّينَ فـََلو اَل َفض ُل اَّللَِّّ َعَلي ُكم  َوَرمح  َاسِّ ُتم  مَِّن اخل    {.ُكنـ 
 
َودَّ  }من سورة البقرة:  109ة : }َوَلو{، الصحيح بدون واو، فالقصد تفسري اآلي124ص 

لِّ ال كِّتَابِّ َلو  يـَُردُّوَنُكم  مِّن  بـَع دِّ إِّميَ   {.م  ُكفَّارًاانِّكُ َكثِّرٌي مِّن  أَه 
 
 : ابمتثل = ابمتثال.130ص 



 113 

 
َعل  َهَذا رة البقرة: }من سو  126نًا{، يف اآلية : }آَمن ا{، الصحيح: }آمِّ 132ص  َرب ِّ اج 

 {.بـََلًدا َآمِّنًا
 
واألَقربون" وضع بني قوسني مزخرفني مما يعين أنه من القرآن الكرمي، والصحيح : "161ص 

َقـ َربِّنَي  من سورة البقرة: } 180آلية قصود اأال  يوضع بينهما، فامل يَُّة لِّل َوالَِّدي نِّ َواأل  ال َوصِّ
ل َمع ُروفِّ   {.ابِّ

 
 : أابن عدواته = عداوته. 184ص 

 
من سورة البقرة،  مرتني، نسًخا من اآلية الثانية : }فِّيهِّ{ أعاله ثالث نقاط، ورد187ص 

تَـَلُفوا فِّيهِّ  كِّتَاَوأَنـ َزَل َمَعُهُم ال  منها: } 213واملقصود اآلية  َ النَّاسِّ فِّيَما اخ  ُكَم َبني  َق ِّ لَِّيح  حل  َب ابِّ
ُُم ال  َوَما  تَـَلَف فِّيهِّ إِّالَّ الَّذِّيَن أُوتُوُه مِّن  بـَع دِّ َما َجاَءهت  نَـُهم   بَـي ِّنَاتُ اخ   {. بـَغ يًا بـَيـ 

والوقف ملدود وقد تكرر مثل هذا مرات، ولن أشري إليها وإىل مثلها، يف إشارات للتجويد يف ا
 وحنوه... 

 
هذا بني قوسني مزخرفني وكأنه  : "أحسبتم دخولكم اجلنة واقًعا وملَـّا". وضع أيض ا 187ص 

 املؤلف تقدير اآلية. آية، وإمنا أورد 
 له.وأدانه تقدير آخر مث

 
 : آخر الصفحة، ورد: واقع جزاءًا. وال لزوم لأللف.211ص 

 
يٌم{ ابلنيات. والصحيح يف األول }مسِّيٌع{. ، }َعلِّ : ورد: و}َعلِّيٌم{ معناه لألقوال220ص 

 رة.من سورة البق 244فالقصد اآلية 
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 : ُحسن يف الصفات = َحُسَن يف الصفات.232ص 
 
املعتقد. والصحيح يف  النطق، و}َعلِّيٌم{ من أجل: ورد: }َعلِّيٌم{ من أجل أيض ا 232ص 

 .من سورة البقرة 256األول }مسِّيٌع{. فاملقصود اآلية 
 
ٌم{، والصحيح }بُِّكم {، فاملقصود اآلية ) 263ص  من ( 282: أواخر الصفحة، ورد: }ُبك 

َعُلوا فَإِّنَُّه ُفُسوٌق بُِّكم  } سورة البقرة  {.َوإِّن  تـَف 
 
 َء.بة املاءِّ = املا: بسبب عدم الصحا439ص 

 
سورة : ورد: )حرَّم( مجع حرام. والصحيح: )ُحُرٌم(، فاملقصود اآلية األوىل من 506ص 

 {. َغري َ حمِّل ِّي الصَّي دِّ َوأَنـ ُتم  ُحُرمٌ } ملائدة:ا
 
 هم. = وابتالء : وابتألهم550ص 

 
 : معاصروا = معاصرو.562ص 

 
من سورة املائدة  95ُحُرٌم{، اآلية : ورد: }َحرََّم{ مجع حرام. والصحيح: }578ص 

ُتم  ُحُرًما}  {.َوُحر َِّم َعَلي ُكم  َصي ُد ال رَب ِّ َما ُدم 
 
 : وفُقه إذا غلب يف الفقه غريه. الصحيح: وفـََقَه... 611ص 

 
 ا )يقصد(. . هكذا. ويبدو أهن: والصحيح أن يقد614ص 

 
 : الشنفري = الشنفرى. 632ص 
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 ءِّ.أبلبان النساَء = النسا 637ص 

 
: ورد: وقرأ اجلمهور }َوَجنَّاٍت{ بنصب }َوَجنَّاٍت{، عطًفا على قوله تعاىل: 649ص 

َن َوُهَو الَّذِّي أَنـ َزَل }من سورة األنعام:  99}نـَبَاَت{، فاملقصود اآلية  لصحيح:)نباُت(. وا مِّ
َنا مِّن ُه السََّماءِّ َماًء فَ  َرج  ٍء َفَأخ  َنا بِّهِّ نـَبَاَت ُكل ِّ َشي  َرج  لِّ َأخ  َن النَّخ  رًا خُن رُِّج مِّن ُه َحبًّا ُمرَتَاكِّبًا َومِّ َخضِّ

 {.اٍت مِّن  أَع نَابٍ َوَجنَّ  مِّن  طَل عَِّها قِّنـ َواٌن َدانَِّيةٌ 
 
م: }يـَف رَتُوَن{ معناه خيتلفون من سورة األنعا 112: ورد يف تفسري اآلية 656-655ص 

 وهو من الفرقة، تشبيًها بفري األدمي.  ويشتقون،
 : )خيتلقون(، ابلقاف، وليس ابلفاء.ن القصدوواضح أ

 وهو من )الفِّرية( وليس )الفرقة( كما ورد.
 
 ؤدون. الصحيح: املو أَدون. د املو  : األوال666ص 

 
نَاَلو  َشاَء اَّللَُّ َما أَ : ورد: } أيض ا 666ص  رَك   {َوَلو  َشاَء اَّللَُّ َما فـََعُلوهُ {. والصحيح: }ش 

 من السورة نفسها. 148الرقم  ة األنعام، واألوىل هي ذاتمن سور  137فاملقصود اآلية 
 
 : تقضتيه = تقتضيه. 721ص 

 
من سورة  153صحيح: }َوآَمُنوا{ بفتح امليم، فاملؤلف يفسر اآلية ا{، ال: }َوآمُِّنو 747ص 

يف خلطأ نفسه {. وتكرر االَّذِّيَن َعمُِّلوا السَّي ِّئَاتِّ مثَّ اَتبُوا مِّن  بـَع دَِّها َوَآَمُنواوَ } األعراف:
 الصفحة نفسها.
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ل ُعر فِّ َو وَ ُخذِّ ال َعف  : )وأمر ابملعروف(. الصحيح كما يف اآلية املفسَّرة: }771ص  أ ُمر  ابِّ
َاهِّلِّنيَ   راف.من سورة األع 199{ اآلية َوأَع رِّض  َعنِّ اجل 

 
 : والتعمق يف الباطن = الباطل.828ص 

 
بة: من سورة التو  39ء، ألن املقصود اآلية : }يـَُعذ ُِّبُكم {. الصحيح بسكون البا846ص 

 من سورة املائدة. 18اءت يف اآلية جلضم {. وابإِّالَّ تـَن فُِّروا يـَُعذ ِّب ُكم  َعَذااًب أَلِّيًما}
 
 : واملىن = واملعىن.872ص 

 
من سورة التوبة:  99ٌت{. واملقصود الكلمة اليت يف اآلية }َصَلوا: ورد: 875ص 

 {.َوَصَلَواتِّ الرَُّسولِّ }
 
 : قائلوا = قائلو.896ص 

 
: [ معناه حيسدون وخيمنون. والصحيح66: }خَي ُرُصوَن{ ]سورة يونس: 916ص 
 ون.. حيدس

 
مثَّ سورة يونس: }  من 74: }قـَو َمُهم {. هو بكسر امليم، فاملقصود ما ورد يف اآلية 919ص 

 {.بـََعثـ نَا مِّن  بـَع دِّهِّ ُرُساًل إِّىَل قـَو مِّهِّم  
 
 وا.ا = وردُّ : وردُّ 931ص 

 
 : الـمِّلك وأتباعه = املـَلِّك...959ص 
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َقايََة{ ]سورة يوسف: 1008ص   حدة.واو وا[. 70: وو }الس ِّ
 
فَاطَِّر } من سورة يوسف: 101: }فَاطِّرِّ{. هو بفتح الراء، فاملقصود اآلية 1021ص 

رَةِّ  َخِّ نـ يَا َواآل  َر ضِّ أَن َت َولِّي ِّي يفِّ الدُّ  {.السََّماَواتِّ َواأل 
 
{ ]اآلية األوىل من سورة الرعد[ التأويالُت اللذان 1026ص : ورد: ويصح يف }الكِّتَابِّ

 ويالن... تقدَّما.: التأتقدًما. والصحيح
 {.ل َك َآاَيُت ال كِّتَابِّ تِّ وضبط لفظ )الكتاب( بضم الباء، والصحيح الكسر كما أثبت }

 
من سورة الرعد:  22ود اآلية : ورد: }َوأَن فُِّقوا{. والصحيح بفتح الفاء، فاملقص1038ص 

هِّ َرهب ِِّّم  َوأَقَاُموا الصَّاَل } رًّا َوَعاَلنَِّيةً َة وَ َوالَّذِّيَن َصرَبُوا اب تِّغَاَء َوج   {. أَنـ َفُقوا ممَِّّا َرَزقـ نَاُهم  سِّ
 
ًما{، يف اآلية ا{، الصحي: }َحَكمً 1042ص  وََكَذلَِّك }من سورة الرعد:  37ح: }ُحك 

ًما   {.َعَربِّيًّا أَنـ َزل نَاُه ُحك 
 
 : ورد: ال حب النجاة. 1052ص 

 و)الحب( كلمة واحدة، وتعين الطريق الواضح.
 
ُكر.ال كرت: س1066ص  ُكر. والصحيح: َتس   ريُح ُتس 

 
ُر اَّللَِّّ َفاَل قصود يف أول سورة النحل: }: }أَم َر هللاِّ{. يصحح كما هو امل1082ص  أََتى أَم 

ُلوهُ  تَـع جِّ  {.َتس 
 
َومِّن  أَو زَارِّ الَّذِّيَن } من سورة النحل: 25يصحح كما يف اآلية َن{. : }َومِّ 1090ص 

لُّوهَنُم    {. ُيضِّ
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ل مِّ{. صحيح الكلمة بفتح السني املشددة وفتح الالم، فاملقصود اآلية  }الس ِّ  :1091ص 
 {.فَأَل َقُوا السََّلمَ سورة النحل: }من  25

 
ٍن من سورة النحل: } 31: }َجنَّاٍت{. وصحيُح الكلمة يف اآلية 1092ص  َجنَّاُت َعد 

ُخُلوهَنَا  {. َيد 
 
كَ : }1133ص  يبًاال يَـ  اقـ َرأ  كِّتَاَبَك َكَفى بِّنَـف سِّ  [. 14{ ]سورة اإلسراء: و َم َعَلي َك َحسِّ

 فني. ، فلم توضع بني قوسني مزخر هذه آية، وليست كالًما عادايًّ 
 
 : والذم هنا ال حق.1136ص 

 )الحق( كلمة واحدة.
 
 : إن يف هيئة اليد ابمليزان عظٌة. الصواب: عظًة.1142ص 

 
سورة اإلسراء اليت يفسرها من  54: }يـَر مَحَُكم {. تصويب الكلمة من اآلية 1150ص 

من  8{. وهي ابلفتح يف اآلية ُكم  يـَر مَح ُكم  أَو  إِّن  َيَشأ  يـَُعذ ِّب  َربُُّكم  أَع َلُم بُِّكم  إِّن  َيَشأ  }املؤلف: 
 .السورة نفسها

 
ُسنََّة َمن  }من سورة اإلسراء:  77: }َسَنة{. صواهبا }ُسنََّة{، فاملقصود اآلية 1160ص 
 {.ا قـَبـ َلَك مِّن  ُرُسلَِّناَسل نَ َقد  أَر  

 
 لسني املشددة.: أن حيسَّن هللا حالته. الصواب كسر ا1162ص 

 
 : على أمتَّ عموم. والصواب كسر امليم املشددة.أيض ا 1162ص 
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 الرقي والتعويذ = والرَقى. ك: و كذل  1162ص 

 
ًفا{ بسكون السني، إال يف الرُّوم فإهنم حركوها. 1166ص   : }كِّس 
من  48هذه اجلملة.. واملقصود حتريك حرف السني يف الكلمة، بفتحها، يف اآلية  قفتيناستو 

 {. َوجَي َعُلُه كَِّسًفاسورة الروم: }
 
 األوىل من سورة الكهف. : }الكِّتَاُب{. هو ابلفتح، فاملقصود اآلية1174ص 

 
ذَِّر أَب ًسا لِّيـُن   قـَي ًِّما: }قَِّيًما{. املقصود اآلية الثانية من سورة الكهف: }أيض ا 1174ص 

 مة يف التفسري بتشديد الياء.{. إال إذا قصد قراءة. لكن تكررت الكلَشدِّيًدا مِّن  َلُدن هُ 
 
 : ولتثتثن = ولتستثن. 1185ص 

 
رِّ{. الصواب }1217ص  ُر{ بضم الراء، ف: }ذِّك   املقصود اآلية الثانية من سورة مرمي.ذِّك 

 
 ا.: مل جنعل مل مشارًكا = له مشاركً 1219ص 

 
 : األمر املنفذ اجملذوم = اجملزوم.1238ص 

 
من سورة  75آلية وابه بدون تنوين، فاملقصود ا: العمود الثالث: }إًِّذا{. ص1239ص 

 {.نَ َحىتَّ إَِّذا َرأَو ا َما يُوَعُدو }مرمي: 
 
 : اهليبتهه = هليبته.1267ص 
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 : يف أواخر العمود الثالث: "مل يذكب" = "مل يكذب".1284ص 
 
 ءم = فجاءهم.: فجا1285ص 

 
من  8[. واملقصود اآلية 11احلج:  { ]سورةَومَِّن النَّاسِّ َمن  يـَع ُبُد اَّللََّ : ورد: }1301ص 

َن النَّاسِّ َمن  جُيَادُِّل يفِّ االسورة نفسها: }  {.َّللَِّّ بَِّغري ِّ عِّل مٍ َومِّ
 
بـُُيوٍت يفِّ } ( من سورة النور:36: }أُُذٌن{. صوابُه }أَذَِّن{، فاملقصود اآلية )1364ص 

ُهُ  ُ أَن  تـُر َفَع َويُذ َكَر فِّيَها امس   {.أَذَِّن اَّللَّ
 
بُوا الرُّ من سورة الفرقان: } 37: }قـَو ٍم{. صوابه يف اآلية 1383ص  ُسَل َوقـَو َم نُوٍح َلمَّا َكذَّ

 {. أَغ َرقـ نَاُهم  
 
 : الذي وعدم = الذي وعدهم. 1399ص 

 
تم.. )وال يبقى هذا اخلطأ بدون ل والش: ابلقرآن والشتم وحنوه = ابلقو 1404ص 

 تصحيح(.
 
 : وكانت مراجعتم = مراجعتهم.1405ص 

 
: فتوعدهم ابإلخراج من أرضه. الصحيح: )فتوعدوه(. فلم يتوعدهم لوط عليه  1407ص 

 بذلك، بل هم توعدوه. السالم 
 
 : ومحلَّه = ومحَّله.1419ص 
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 سبق(. : جلميعهم. )بدئ بسطر جديد، وهو مرتبط مبا1425ص 
 
ورة القصص: : }أَلِّيٌم{. صوابه: }الَيم ِّ{، فاملقصود تفسري اآلية السابعة من س1434ص 

ف تِّ َعَلي هِّ فَأَل قِّيهِّ يفِّ ال َيم ِّ }  {. فَإَِّذا خِّ
 

من سورة الروم،   18-14إىل تفسري اآلايت ويسة ما يشري : وضع يف الرت 1473ص 
 . 17-10والصحيح: 

 ها.شر إليوتكرر مثل يف مواضع أخرى مل ي
 
 : أن كلمات هللا تعاىل مل تكن لتنفذ = لتنفد.1489ص 

 
يع مبا ال يتحصل. والصواب: }الُغُروُر{. أما ابلفتح فمعناه ُر{: التطم: }الَغُرو 1491ص 

 يف الصفحة نفسها. الشيطان، كما ورد
 
 : تكيب = تبكي.1511ص 

 
 : كان طفلني = كاان طفلني.1515ص 

 
 لف والالم. = األ : األلف والسالم1527ص 

 
َوقَاَل الَّذِّيَن َكَفُروا : }: }إًِّذا{. صوابه }إَِّذا{، يف اآلية السابعة من سورة سبأ1528ص 

 {.قـ ُتم  ُكلَّ مُمَزٍَّق إِّنَُّكم  َلفِّي َخل ٍق َجدِّيدٍ َهل  نَُدلُُّكم  َعَلى َرُجٍل يـُنَـب ُِّئُكم  إَِّذا ُمز ِّ 
 
 : وعمرَّها = وعمَّرها. 1535ص 
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َبُحوَن{، يف اآلية : }ُيسَ 1563ص  وَُكلٌّ يفِّ من سورة يس: } 40ب ُِّحوَن{. صوابه: }َيس 
َبحُ فَـ   {.ونَ َلٍك َيس 

 
 : ويكره عليه = ويكسره عليه. 1564ص 

 
 لبعث..: للعبث من القبور = ل1615ص 

 
 : االقتداء منه = االفتداء منه.1620ص 

 
 : ألن كلىت = كلتا.1625ص 

 
ُمُ 1628ص  هُتُم {، فاملقصود تفسري اآلية {. صوا: }فََأَخَذهت  من سورة غافر:  5به: }فََأَخذ 

هتُُ }  {.َكاَن عَِّقابِّ م  َفَكي َف  فََأَخذ 
 
 : جوزَّه = جوَّزه.1695ص 

 
 : املهِّلك = املهلِّك.1730ص 

 
فَإِّمَّا َمنًّا بـَع ُد َوإِّمَّا من سورة حممد: } 4: }مِّنَّا{. صوابه: }َمنًّا{، يف اآلية 1718ص 

 .{َداءً فِّ 
 
ُعوَن{. صوابه يف اآلية 1771ص  يـَو َم ؤلف: }من سورة الطور، اليت يفسرها امل 13: }يَد 

 {.يَُدعُّوَن إِّىَل اَنرِّ َجَهنََّم َدعًّا
 
 : كالؤلؤ = كاللؤلؤ. 1773ص 
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 {.َعلََّمُه َشدِّيُد ال ُقَوىمن سورة النجم: } 5: }عِّل مِّهِّ{. صوابه يف اآلية 1778ص 

 
َوَأنَّ من سورة النجم: } 40وابه: }يـَُرى{. فاملؤلف يفسر اآلية ى{. ص: }يـَرَ 1786ص 

 {. و َف يـَُرىَسع َيُه سَ 
 
{. واملقصود الكلمة الواردة يف اآلية  1786ص  مِّن  النجم: } من سورة 46أيًضا: }مَتىنَّ

 {. نُط َفٍة إَِّذا مُت ىَن 
 
 : تفيهم = تفهيم.1797ص 

 
باء املشددة، فاملقصود اآلايت املتكررة يف سورة كسر ال: }َربُُّكَما{. والصواب ب1799ص 

 {.اَبنِّ َرب ُِّكَما ُتَكذ ِّ  فَبَِّأي ِّ َآاَلءِّ الرمحن: }
 
فَإَِّذا من سورة الرمحن: } 37: }إًِّذا{. صوابه: }فَإَِّذا{. فاملؤلف يفسر اآلية 1803ص 

 {.ان َشقَّتِّ السََّماءُ َفَكاَنت  َور َدًة َكالد َِّهانِّ 
 
 يامة سؤااًل وآايٌت. صوابه: وآايٍت.قيف ال: إن 1804ص 

 
 : كثر الضحك واملزاج = املزاح. 1824ص 

 
 : وقومل = وقوهلم. 1859ص 

 
ءٍ إِّ : }1870ص  من سورة الطالق:  ود اآلية األخريةَقدِّيٌر{. املقص نَّ اَّللََّ َعَلى ُكل ِّ َشي 

ءٍ } َ َعَلى ُكل ِّ َشي   وليست }إِّنَّ{.  أَنَّ{َقدِّيٌر{. فهي } لِّتَـع َلُموا أَنَّ اَّللَّ
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نها كلمة، فاملقصود اآلية : ورد "نورهم بني أيديهم" على أهنا آية، وقد سقطت م1875ص 

َ أَي دِّي} الثامنة من سورة التحرمي: َعى َبني   {. هِّم  نُوُرُهم  َيس 
 
ُرونَ : ورد يف العمود األول: }1893ص  َا تـُب صِّ ُم مبِّ [، بدل  38{ ]سورة احلاقة: َفاَل أُق سِّ

 {!َما أَغ ىَن َعين ِّ َمالَِّيه  من السورة نفسها: } 28اآلية 
 
ريَ 1924ص  ريٌَة{، فاملقصود الكلمة الواردة يف اآلية ٍة{ مرتني، : وردت }َبصِّ والصواب }َبصِّ
ريَةٌ مة: }من سورة القيا 14 هِّ َبصِّ ن َساُن َعَلى نـَف سِّ  {.َبلِّ اإل ِّ

 
َكالَّ إَِّذا بـََلَغتِّ ورة القيامة: }من س 26: }بـَلَّغ َت{. صواُب الكلمة يف اآلية 1926ص 

َاقِّيَ   {. الرتَّ
 
راج. : السَّراج = ا1939ص   لس ِّ

رَاًجا َوهَّاًجاواملقصود الشمس }  [. 13{ ]سورة النبأ: َوَجَعل َنا سِّ
 
 املغاالت = املغاالة. :1959ص 

 
نَّارِّ الج: }: }النَّاَر{. هي بكسرِّ الراء، فاملقصود اآلية اخلامسة من سورة الربو 1964ص 

 {. َذاتِّ ال َوقُودِّ 
 
ن َساُن من سورة الفجر: } 15 : }نَِّعَمُه{. وصواهبا كما وردت يف اآلية1976ص  فََأمَّا اإل ِّ

َرَمهُ  َرَمنِّ  إَِّذا َما ابـ َتاَلُه َربُُّه فََأك   {.َونـَعََّمُه فـَيَـُقوُل َريب ِّ َأك 
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من  14ظَّى{ يف اآلية }تـَلَ  : ورد }نُوًحا{ هكذا! واملقصود بيان قراءة كلمة1985ص 
 سورة الليل!

 
 : بسني مكسروة = مكسورة.1990ص 

 
 املقدرَّة = املقدَّرة. :1994ص 

 
.1995ص   : انفَّك الشيءُ = انفكَّ

 
 اجلليَّة. : اجللَّية = أيض ا 1995ص 

 
 : احلُمصُّة. والصواب يف ضبطها: احلِّمَّص، واحلِّم ِّص، كما يف املعجم الوسيط. 2005ص 

 
  الذي يْسر وأعانمد هللحلوا
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 )و(

 "مالحظات وأخطاء يف "فتح القدير
 

، 2طبعة دار الكلم الطيب )طفتح القدير" على  "عون البصري علىاعتمدت يف كتاب 
"فتح القدير اجلامع بني فينَّ الرواية ستدراك على د اال، عنهـ(  1419دمشق، بريوت، 

عد  من أحسن الطبعات املوجودة للتفسري، الذي يلإلمام الشوكاين،  والدراية من علم التفسري"
 ومل ينشر حمقًقا بعد.

جهد طيب، إال أنه ُوجدت فيه أخطاء، منها ما يتعلق بكلمات  ا بُذل فيه منوعلى الرغم مم
مي، وهلذا دو نتها، مث نشرهتا، ليصحح كل نسخته منها، وقد تكون دافًعا من القرآن الكر 

 كتاب. من ال للناشر ليصححها يف طبعة قادمة
 وحدها، أو بذكرمها. وقد أشرت إىل هذه األخطاء ببيان اجلزء والصفحة، وأحيااًن بذكر اآلية

 وهللا املوفق. 
 

 [. 143{ ]سورة البقرة: ُكنَت َعَليـ َها: }1/175 -

 ضمتان على الكاف. عتوض
 : ابعثم. 1/365 -

 الصحيح: ابعثهم. 
 [. 120ل عمران: سورة آ{ ]الَ َيُضرُُّكم  َكي ُدُهم  َشيـ ئًا}: 1/431 -

 يف التفسري: وال.. 
 : سبحاه.1/440 -

 سبحانه.
 . [142آل عمران:سورة ] رِّين{ الصَّابِّ َويـَع َلمَ } : 1/441 -

 يف التفسري: وليعلم.  
 نها" راجع إىل آدم وحواء.: والضمري يف قوله "م1/479 -
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نـ ُهَما{، يف أول سورة  وضعت "منها" بني قوسني على أهنا من اآلية، وهي }مِّ
 .النساء

 : والكافر يف قوله }َكَما{.1/620 -

 {.َكَما أَو َحيـ نَاساء }من سورة الن 163والكاف. واملقصود اآلية 
 : وهو صفة لدينا.2/210 -

 {.دِّينًا قَِّيًمامن سورة األنعام: } 161اآلية يكتب هكذا: وهو صفٌة لـ }دِّينًا{، يف 
 [. 164{ ]سورة األعراف: }َوإَِّذ قَاَلت  أُمَّةٌ  : 2/293 -

 التفسري: "وإذا". يف 
 وورد بعدها: معطوف على إذ يعدون.

من السورة نفسها:  163اآلية  عان بني قوسني، فهما منالكلمتان األخرياتن توض
 . {إِّذ  يـَع ُدوَن يفِّ السَّب تِّ }

َ مسِّيٌع َعلِّيم{: }2/337 -  لدعائهم عليم أبحواهلم. إِّنَّ اَّلل 

 { لدعائهم، }َعلِّيم{ أبحواهلم.مسِّيعٌ  اَّلل َ إِّنَّ هكذا يف التفسري. ويكتب هكذا: }
 .لااألنفمن سورة  17وهو يف آخر اآلية 

 : وماسكيننا.3/354 -
 ومساكيننا.

 . [ 32التوبة:سورة ] َوَلو  َكرَِّه ال َكافُِّرون{} -

أىب هللا إال أن يتم نوره ولو مل يكره الكافرون : هكذا  هذه اآلية الكرميةتفسريورد 
 . ذلك، ولو كرهوا. )؟(

 : للتجؤوا.2/422 -

 اللتجؤوا. 
 [. 66 { ]سورة التوبة:َقد  َكَفر مُت بـَع َد إِّميَانُِّكم  } -

 يف التفسري: وقد. 
َا} - ُرُهم  َوتـُزَك ِّيهِّم هبِّ  طهركم وتزكيهم. [ أي: ت103{ ]سورة التوبة: ُتطَه ِّ

 الصواب: تطهرهم. 
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 [.64{ ]سورة هود: َهـذِّهِّ اَنَقُة اَّلل ِّ } -

 بدل من هذه.هللا  ورد يف التفسري: إن انقة
 بدل ... {اَنَقُة اَّلل ِّ وتكتب العبارة هكذا: إن }

 [.78{ ]سورة هود: و مِّ قَاَل اَيقَـ } -

 ورد يف التفسري: وقال.

 {. آَوى إِّلَي هِّ أَبـََوي هِّ } -
 سورة يوسف، يوضع بني قوسني.  من 99اآلية هذا جزء من 

 من سورة الرعد: يرسل كثرية.  32ورد عند تفسري اآلية  -

 ل كثرية. ح: برسوالصحي
 { 22{ ]سورة احلِّجر: فَأَنَزل نَا} -

 يف التفسري: وأنزلنا. 
رُِّكون{رِّيٌق م ِّ إَِّذا فَ } -  [. 54]سورة النحل:  نُكم بَِّرهب ِِّّم  ُيش 

 ع بني قوسني. كلمة )يشركون( من اآلية، توض
ُ َجَعَل َلُكم مم َِّّا َخَلَق ظِّاَلالً  -  [.81{ ]سورة النحل: }َواَّلل 

 .لكم.. يف التفسري: وجعل
 ونه.[. أي إنكم ال تعمل84{ ]سورة اإلسراء: ُقلِّ الرُّوُح مِّن  أَم رِّ َريب ِّ } -

 صوابه: ... ال تعلمونه.
رٍ } -  [. 19{ ]سورة احلج: ُقط َِّعت  هَلُم  ثِّيَاٌب م ِّن انَّ

على أنه آية، بينما مزخرفني ورد يف التفسري: "أحاطت النار هبم" ووضع بني قوسني 
 هو تفسري هلا.

 [.45{ ]سورة احلج: ن م ِّن قـَر يَةٍ أَي ِّ }َفكَ  -

 ورد يف التفسري: وكأين.
لَئَِّك هُ } -  [. 52]سورة النور:  ون{ُم ال َفائِّزُ فَأُو 

 هذا مل يوضع بني قوسني يف التفسري.
 سورة الفرقان: بكل من يصري. من  20اآلية  ورد عند تفسري -
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 وصوابه: بكل من يصرب.
 . [26الشعراء:سورة ] وَّلِّني{ األَ }قَاَل َربُُّكم  َوَربُّ آاَبئُِّكمُ  -

 يف التفسري: فقال...
 حانه شريًكا.ن سورة النمل: أن هللا سبم 64ورد عند تفسري اآلية  -

 وتصويبه لغة: أن هلل... 
 . [75النمل:سورة ] بِّني{إِّالَّ يفِّ كِّتَاٍب مُّ } -

 هذا مل يوضع بني قوسني يف التفسري.
 [. 4ت: { ]سورة العنكبو َأَخَذت ُه الصَّي َحةُ } -

َفةُ يف التفسري وضعت آية أخرى هنا خطأ، وهي } ُُم الرَّج  رة { ]سو }فََأَخَذهت 
 [. 78عراف: األ

 من سورة لقمان: بعد نفاذه. 27ورد عند تفسري اآلية  -

 )ابلدال(. والصحيح بعد نفاده
 [. 52{ ]يس: }قَالُوا اَيَويـ َلنَا -

 القوس، وهي من اآلية. جالكلمة األوىل جعلت خار 
 [. 76{ ]سورة يس: نَك قـَو هُلُم  حَي زُ  }َفالَ  -

 مل توضع هذه اآلية لبيان تفسريها.
نَاهُ }َوجَنَّ  - َلُه مَِّن ال َكر بِّ ال َعظِّيم{يـ   . [76الصافات:سورة ]  َوأَه 

 ه.يف التفسري: فنجينا
 . [60ص:سورة ] }قَالُوا بَل  أَنُتم  الَ َمر َحبًا بُِّكم { -

 مل يوضع هذا بني قوسني يف التفسري.
يم{إِّنَّهُ } -  . [53الزمر: سورة ]  ُهَو ال َغُفوُر الرَّحِّ

 التفسري.وهذا مل يوضع بني قوسني يف 
 : ضؤوه.5/405 -

 ضوؤه.
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إنه أييت : جاءت كلمة )األغالل( يف آخر بيت شعر، وليست منه، ف5/417 -
 بعدها: مجع غل.

 : هذا األمور.5/439 -

 هذه.
 : املعصرات هي السحاب.5/440 -

 لعلها: السحب.
 ع. والطي :5/480 -

 والطبع.
 : نوَُّر الفلق.5/638 -

 نوََّر.
 

***     ***     *** 
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 )ز(
 خلضر بني الواقع والتهويل"تاب "اسرقة ك

 
عليه ت انتحل كتاابً عن اخلضر ن صاحب دار للنشر يف بريو أأبلغ ابحث »الشرق األوسط« 

ونقل  ،ابن الكت عنواونسبه إىل نفسه بعد أن غريَّ  ،عاماً  18السالم صدر له منذ حوايل 
ياً مقدمة الكتاب ونقل حرفنه جترأ إومل يشر السارق إىل املصدر، بل  ،يف املائة 90منه حوايل 

ي نفى حصول فعل املسروق. وقد اتصلت »الشرق األوسط« بصاحب الدار املذكورة الذ
 السرقة. وننشر هنا دعاوى االثنني، اتركني احلكم للقارئ. 

جئت بكتاب معنون ابسم »كشف البيان عن حال ن: »فو يقول الباحث حممد خري رمضا
وق دم له الداعية  ،عه واعتىن به الشيخ خضر العبيدياخلضر أيب العباس عليه السالم«، مج

وعند تصفحه وجد أن ما ورد يف الكتاب قد نقل حرفياً  ،املريب الشيخ حممد عبد هللا عيتاين
صل، الذي هو من أتليفي، اب األ. وإن بياانت الكتم1984من كتاب قد صدر يل عام 

ىل منه، وهي »اخلضر بني الواقع  طبع ثالث طبعات وجل  اعتماد الكاتب على الطبعة األو 
،  1404دمشق: دار املصحف، ة األوىل ـ والتهويل« أتليف حممد خري رمضان يوسف. الطبع

 سم ـ سلسلة أعالم قرآنية«. 20 ،ص 368
ه هي: كشف البيان عن حال اخلضر أيب بياانتأما كتايب الذي صدر وعليه اسم آخر، ف
يخ خضر العبيدي، قدم له الداعية املريب الشيخ  العباس عليه السالم، مجعه واعتىن به الش

ـ بريوت دار العبيدي للرتاث: دار ابن حزم،  زيدة ومنقحةحممد عبد هللا عيتاين، طبعة م
 «.  15سم »سلسلة قطوف دانية ـ   24ص  111هـ. 1422
حات اليت نقلها ـ أعين سرقها ـ ومواضعها من الكتاب األصل، لطال األمر ت الصفولو قلب
 أشري إىل مواضعه امجاالً ابلفصول، واحتفظ ابلتفصيالت ألي طارئ. ولكن 

 كتبها يل الشيخ عدانن حقي الذي راجع يل برأسها من املقدمة اليتنقلها  13ـ  9املقدمة 
من الكتاب األصل. وبضعة األسطر  19 ـ 15ص كثر من مرة، وهي موجودة يف أالكتاب 

يها سوى »احلمدلة« يف األول، والدعاء يف ومل يضف إل 35التالية هي من كالمي يف ص 
 اآلخر. 
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كتااًب مما   16 يب الذي أصدرته دار القلم بدمشق أوردتويف الطبعة الثانية أو الثالثة يف كتا
ـ  21راسات، وذلك يف ص د 3، وكتب حديثة  6ألف يف اخلضر من الكتب القدمية. و 

والدراسات الثالث،  6صل أمن  5مث  16صل أكتااًب من   15منه. وسرق هو منها  24
الذي رقمه من من كتايب الذي وضع عليه امسه. والفصل األول  17ـ  15وذلك يف ص 

ـ  26. وما بني ص 182ـ  169و 82ـ  43نقله من كتايب الطبعة األوىل من  41ـ 19ص
تايب وغريه، ذكرها هوامش مزيفة، ال تدل على حقيقة النص. فقد ذكر يف ت من كنقوال 29

قات الشافعية« و»الديباج املذهب« طب»وفيات األعيان« و»شذرات الذهب« و» اهلوامش
يه السالم، وامنا فيها و»هدية العارفني«، وكلها ال عالقة هلا ابخلضر عل و»تذكرة احلفاظ«

ريه ممن ذكروا اقوااًل يف اخلضر يف مؤلفاهتم، وهذا متويه الح وغتراجم أعالم، أمثال ابن الص
نقل نصوصًا عن اخلضر من مصادر أخرى، وهو كذب وافرتاء. ففي ص للقارئ ليظن انه ي

»وكل إلياس ابلفيايف.. اخل«. ذكر أربعة مراجع يف اهلامش، سن البصري اورد قول احل 27
ري وال عالقة هلا ابلقول املذكور، ويف ن البص وعندما تفتح هذه املصادر تراها ترمجة للحس

»خالد بن معدان« ووضع له هامشًا فيه مصدران  الفقرة اليت بعدها وضع رقمًا على اسم
كعب األحبار، فال عالقة للهامش ابملوضوع من كالمًا عن    لرتمجته، مع أن خالدًا هذا نقل

عوامة يف كتابه  خ حممدنقل عن الشي 34ـ  31قريب أو بعيد.. وقس على ذلك، ويف ص 
البتة، والعجيب من أمر  »أدب االختالف يف مسائل العلم والدين« وال عالقة له ابخلضر

صفحة وال  100ين صفحات فيذكر اسم الكاتب وكتابه، وينقل م 4نه ينقل أهذا الكاتب 
 يذكر ذلك. 

ث . والفصل الثال 112ـ  105فقد سرقه من كتايب ص 48ـ  43أما الفصل الثاين ص
، وفقرة  167ـ  115استوىل عليه نصًا وهامشًا وعالمات ترقيم من كتايب ص 90ـ  49ص

 من كتايب. وفقرة »التقاؤه 97ـ  95أخذه من ص 91ـ  90سبب لقاء موسى ابخلضر« ص»
 93. ولقاؤه مبوسى عليه السالم ص 251ـ  247سرقه من كتايب ص 93ـ  91إبلياس« ص

ـ   96شروط االجتماع ابخلضر« ص . و»356وص  263ـ  257هو من كتايب ص 96ـ 
ـ  97تماعه ابلعلماء واألولياء صمن الكتاب األصل. واج 345ـ  344أخذه من ص  97

محد هللا أن انتهى إىل  سطور: 7دة ويف آخره زاي 332ـ  312سرقه من كتايب ص  101
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أو  أخطأ »وهل لهذه الغاية »حيمد هللا على السرقة«. واستغفر واتب إليه من كل خطأ وزل
ًا انفعًا ورزقاً فضل الصالة وأزكى التسليم، وسأل هللا علمأوقع يف زلة«، مث صلى على نبيه 

ذا كان يف إما منه سروق ائاًل: واختم كتايب بدعاء. ويتساءل املؤلف املطيبًا وعماًل متقباًل ق
 ق طيب؟عمله هذا علم انفع وهل ما جناه من وراء نشر هذا الكتاب ابلنصب واالحتيال رز 

 وهل هذا من عالمات العمل »املقبول«؟ فأىن يستجاب له؟ 
كتاابً يف املراجع، ذكرها برمتها ما عدا مرجعني   75لقد ذكرت  منه: قويضيف املؤلف املسرو 
كرب مرجع اعتمدت عليه  أ ري القرآن الكرمي البن كثري، الذي هو اثلث حذفهما، أحدمها تفس

ما انه مل يذكر كتايب من بني املراجع، ومل يشر إليه ازي، كبعد روح املعاين وتفسري الفخر الر 
ذكر فيه امسي ومل يشر إىل املصدر، حىت ال  70ى هامش يف ص من قريب أو من بعيد، سو 

لذي سرقه، ولو لفتة خاطفة، وامنا ذكر عنوان كتايب هذا بني ىل الكتاب ايلفت نظر القارئ إ
 كما كتبتها أان. ، وهي  »الكتب اليت أُلفت يف اخلضر عليه السالم«

: منه قال املؤلف املسروق وخبصوص صفحة الغالف اليت كتبت عليها انه »مجعه واعتىن به«
نه من أوله إىل آخره إف لعله كتب هذا ليكون مبنحى من النقد إذا افتضح، ولكن كما رأيت

عتىن ما عدا بضع صفحات سرقه من كتايب، فالصحيح أن يقول سرقه ولفقه، بدل: مجعه وا
 ه، كما ذكر يف اخلامتة أن هذا »كتابه«.  ب

ابً، وذكر أهنا كتا  17تاب قائمة بـ»مؤلفاته« بلغت ولفت إىل أن السارق ذكر يف آخر الك
آخرها رسالة يف املاجستري بعنوان: »الرتبية اإلسالمية  »ستصدر تباعًا بعون هللا تعاىل«، ويف

نه ال يؤمتن أاملوضوع غريه. وهذا يعين  بة هذاعرف انه سبقه يف كتاأيف سورة احلجرات« وأان 
خرين، وأان  آاب دها« على كت  كتبه األخرى اليت »عدَّ جانبه، فقد يكون سطا يف رسالته ويف  
والذي ألف كتااًب سرق  ،ن أن حيدث مرات ومرات«أؤمن دائمًا مبقولة »ما حدث مرة ميك

خرين آب مع كت ال يؤمتن أن يفعل ذلك ،صفحات 109صل أصفحة من  100فيه 
  .أبسلوب أو آبخر

نه أطبعة األوىل. فإذا كان صادقًا رب العرف خأنه ذكر أن هذا طبعة اثنية للكتاب، وال إمث 
 رقته. ما رأى سكواتً وعدم التفات إىل سنه يكون جترأ على إعادة طبعة عندإطبعة اثنية، ف



 134 

كون له هدف مادي وقد ي وقد يكون اعتماده على الطبعة األوىل ألهنا نفدت من األسواق،
الكتاب اسم انشر   من خالل هذا العمل؟ فهو صاحب دار نشر ابسم شهرته، وعلى هذا

و علم أبنه مسروق ل نهأشك أوال آخر حمرتم شاركه يف نشر كتابه وتوزيعه، وهو دار ابن حزم، 
 كف عن املشاركة يف نشره أو توزيعه. نومزيف الست

هللا عيتاين الذي وصفه أبنه الداعية املريب الشيخ،  مد عبدوحول اسم من قد م الكتاب وهو حم
عرف هذا اآلخر، ولعله مثل صاحبه يف املستوى أسف: ال يقول حممد خري رمضان يو 

عين كتايب الذي نسبه الكاتب والناشر إىل نفسه، فقال أ العلمي، فقد أثىن على كتابه خرياً،
خضر العبيدي أحتفنا من قبل بكتب حل )؟( مثنيًا عليه ـ أي علي : »أن فضيلة الشيخ الصا

به »كشف البيان عن حال اخلضر أيب العباس مفيدة كثرية من سلسلة قطوف دانية ـ لكن كتا
  .عليه السالم« بلغ الدرجة العليا

»ومما يفحم العقل وينقش القلب حىت  :-أو عليه  عليَّ  -مثنيًا  ق عندما قاللكنه مل يصد
الكرمي سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم«؟ والذي يقدم كتاابً ائدان يصل إىل حبيبنا املعظم وق

نه مل يعرف أن هذا  أطلعاً، عارفًا ابملوضوع الذي يقدم له، لكن تبني ينبغي أن يكون م
نه مل يطلع على ما كتب فيه سابقاً، وكتايب يف أله إىل آخره، مبعىن الكتاب مسروق من أو 

 ا كتب عنه، وقد طبع ثالث طبعات. ع مأوسهو  -بفضل هللا وتوفيقه  -اخلضر 
ع الكتب األخرى، فهو أول كتاب ألفه، ن مجيكثر مأويعترب رمضان انه تعب مع كتابه هذا 

ل ربع قرن، وراجعه يل علماء متمكنون، مرات، قب 8أو  7واألول حبيب عزيز، لقد كتبته 
منه من بطون اج كوانه ليس يل فيه سوى استخر أوكتبوا له مقدمات وتقاريظ. واحلقيقة 

نوات، وتدخلي فيها حتليالً  وذكر مصادرها أبمانة، والصرب على ذلك س ،الكتب، مجعاً وترتيباً 
 سهولة.  خذ مع هوامشه بكلأخذ ما أوقد جاء هذا الكاتب ف ونقداً قليل،

وحول إمكانية أن يدافع الكاتب السارق عن نفسه ويدعي أبنه عمل مثلما عملت، ونقل 
ن كل شيء ابلعيان، والعلماء والنقاد إبعد ما يقدر عليه، فأرمضان: هذا يقول  مثلما نقلت

والكتاابن موجودان، لقد عدلت كتايب تعدياًل جذرايً يف طبعته الثانية، وقد اعتمد  ،ونموجود
كاتب على الطبعة األوىل وفيها أخطاء كثرية، يف مجل وكلمات، وحىت أرقام أجزاء ال

بعيداً عن الكتاب عند طبعه، ومل أصححه، وقد نقل  يث كنتبعض املصادر، ح وصفحات
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يف هذه الطبعة، وليست هي كذلك يف مصادرها األصلية،  الكاتب هذه األخطاء كما هي
رقته مقدمة الشيخ عدانن كاملة ووضع امسه حتتها؟ ا يقول عن سفماذا يقول حينئذ؟ وماذ

خري ففعل ما فعلت، يف األ وماذا يقول عن »العظات واألحكام« اليت ذكرت مصادرها
صادر التالية«، فقال هو كذلك وقلت يف أول اهلامش »انظر هذه االستنتاجات موزعة يف امل

 يف اهلامش؟ 
 لما كتبت؟ وماذا يقول عن املصادر اليت كتبتها فكتبها مث

صاًل، بل حذف فقرات من الكتاب األصل وانتقى، أنه مل يكتب املوضوع أوقد تبني يل 
حتفظ بتفاصيل الرد، وكما أبعبارايت، مث رماه إىل الطبع، فلن يضيع شيء، و وامش بقى اهلأو 

وقد أبقى هذا الكاتب آاثر  ،بقي اجملرم من آاثر تدل عليهيُ ل علماء اجلناايت: ال بد أن يقو 
 ة. جرميته كلها يف مسرح اجلرمي

 
 هـ( 1422/ 28/12)  8505)جريدة الشرق االوسط ع 
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 )ح(

 كمجامع العلوم واحل
 ا الكتاب الفريدهذ

 
 هذا السؤال حباجة إىل جواب!

 رون؟ كر ِّ تصرون وال يُ ثني واألدابء خيَ رين واحملد ِّ ملاذا كان أسالفنا من املفس ِّ 
، حىت صارت شروحٌ  ،عون احلواشي والزايداتويدَ  ،مِّهويذكرون الكالم الذي ال بد منه لفه

 على شروح؟!  وشروحٌ 
 ما، على غري القاعدة السابقة!  دته كان لسببٍ فإن وجويندر أن جتد خمتصرًا لكتاب، 

فال تكاد تفتح هلم كتااًب حىت متلَّ من مقدمته، فإن  -لعموم على ا -أما كتَّاب هذا العصر 
 إىل ما يريد أن يقوله لك!   عشرات الصفحات لتصلَ  كَ لزمَ  ،بحر إىل مادتهأن تُ  أردتَ 

 احلصرم!  فمك حىت يفقأ يف ،ك عنًبامَ طعِّ فهو ال يريد أن يُ 
  موجعة! أبشواك "الفكرية"جوانبك  "دغدغيُ "حىت  ،وال يريد أن ُيذِّيقك عسالً 

 فما السبب يف هذا؟! 
زون  ؛ر مناليم أكثم والتعهل كان أسالفنا ميلكون قدرًة عقلية واعية للتعلُّ  ولذلك كانوا يوجِّ

وزايدة  ، بعد إيضاح وتوضيحفهم إاللك تلك املقدرة، وال نفال منَ  ،أما حنن ،رونتصرون وال يكر ِّ وخيَ 
 وتكرير؟!

 واحلديث ذو شجون. 
  ، ليعطي مادته ،يكفي منها قليل الكالم -يف نظري  -ابنا تَّ اليت يقد ِّمها كُ  والكتاابت املتنوعة

 ه. ويوصل فكرت
وفيها اقتصاد  ،ةبل وجوائز تشجيعيَّ  ،وهذا حباجة إىل نقد ودراسة علمية وافية، وتوجيهات أدبية 

 نتجات صناعية يف هذا اجملال. عاملة، وتوفري ملُ يدي اللأل
  :ا ألقولمدخالً مناسبً فقد كان هذا  ،وعلى كل حالٍ 

الكاتب الكالم، ليدلَّ إن الكتاب الذي أان بصدده من ذلك النوع القدمي، الذي أوجز فيه 
ر، كر ِّ  يُ عيد والوهو ال يُ  ،صلى هللا عليه وسلمهللا  على إعجاز الكالم يف أحاديث جامعة لرسول

 بل يعطي املعىن واملدلول بقدرة فائقة على الكتابة والبيان. 
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لزين الدين أيب  ؛"يف شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم ،جامع العلوم واحلكم"هو  تابالك
ب الدين بن رجب احلنبلي البغدادي، من علماء القرن الثامن اهلجري رج عبدالرمحن بن شهاالف

وكان اعتمادان على هذه  ،صفحة  431املعرفة ببريوت، وجاء يف  عة دارهـ(، طب795 :)ت
 النسخة. 

، قام بتحقيقه جزأينيف  ،هـ1389ًقا عن مؤسسة األهرام ابلقاهرة عام اب حمقَّ ر الكتوقد صد 
 األمحدي أبو النور. حممد 

ت، بينما ملكتباحبيث ال تكاد جتده يف ا ؛قف أال جتد رواًجا هلذا الكتاب احملقَّ ولكن من املؤسِّ 
طبعة رديئة،   بة عامة، رغم أهناال ختلو منها مكت ،رة من الطبعة األوىلالطبعات التجارية، واملصوَّ 

 يف املخطوطة. تبت مثلما هو مكتوب وفيها أخطاء كثرية، وبعض كلماهتا كُ 
ني،  ومن املؤسف حقًّا أن يكون هذا الكتاب الذي أخذ شهرًة كبرية بني العلماء وعامة املسلم

سالمية لتحقيقه وإخراجه وال من اجلامعات واملراكز الثقافية اإل ،أيُخذ  تلك العناية من ُدور النشر مل
 يليق ابلكتاب وابملؤلف! بشكل جيد مناسب 

فقد ورد يف هامش  ؛منذ ما يقرب من قرن من الزمانقد طبع ألول مرة وتبنيَّ يل أن الكتاب 
قال املعل ِّق إنه ظهر يف ذلك الزمان رجل يقال  عندما ،هـ1314ما يفيد ذلك: عام  (247 :ص)

 عى النبوة!الذي ادَّ  [القادايين] ينالكاداياملرزا غالم أمحد  :له
توب ابملخطوطة، مثل )مسئلة( بدل وبعض الكلمات ُكتِّبت مثلما هو مك ،والطباعة رديئة

من اإلقدام  الباحثومل أعرف سبب عدم حتقيقه حىت اآلن، فهل هو خوف  ،وغري ذلك  ،مسألة()
ون من األساتذة يف اجلامعة لكثرة ما فيه من رواايت ومأثورات وأعالم، أم أن السبب يك ؛عليه

بقى كتاب  فال معىن ألن يَ ال وإ ؟)خمطوطًا( وليس )مطبوًعا(عندما يريدون أن يكون املطلوب 
 بدون حتقيق حىت اآلن. -مثل هذا  -مشهور 

صف ة اليت اتَّ قيمة الكتاب العلمية، وروعة الكتاب املنهجيَّ  ه إىلوهديف من هذه الدراسة أن أُنب ِّ 
 الكتاب.  ملواد ِّ مجعه  تب حنياهبا الك

عها  اليت مجَ  عليه وسلم هللا صلىوالكتاب شرح الثنني وأربعني حديثًا من جوامع كلم رسول هللا 
 حديثًا.مسون تم بذلك اخلليَ  ؛اإلمام النووي، وزاد عليها ابن رجب مثانية أحاديث أخرى

من  لم، لِّما رأَوا فيه ويبدو أن ابن رجب أقدم على هذا العمل حتت إحلاح مجاعة من طالب العِّ 
 كفاءة لإلقدام على هذا العمل.
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مجاعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح هلذه ر سؤال وقد تكرَّ "(: 3)ص: يقول يف مقدمته 
   ."هللا تعاىل األحاديث املشار إليها، فاستخرتُ 

ليس "(: 4)ص: أسطر قليلة موجزة يُبني ِّ منهجه العام يف شرح هذه األحاديث بقوله ويف 
نته من اآلداب وما تضمَّ  ،لية...نتها هذه األحاديث الكُ اليت تضمَّ  ،غرضي إال شرح األلفاظ النبوية

 ؛سنادهإىل إ قبل الكالم يف شرح احلديث لطيفةً  وأشري إشارةً  ،م واملعارف واألحكام والشرائع كَ واحلِّ 
يث، إن كان يف ذلك وي يف معناه من األحادليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه، وأذكر بعض ما رُ 

أو مل   الباب غريه،وإن مل يكن يف ،قصد النووي(اب شيء غري احلديث الذي ذكره الشيخ )يَ الب
 ."نبَّهت على ذلك كله ،يكن يصح فيه غريه

أن أشري إبجياز إىل بيان قدرة املؤلف على نقد  أودُّ وقبل اخلوض يف التعريف مبواد الكتاب، 
ن ابن رجب متضل ِّع يف علم احلديث، فإنه ال يرتدَّد عندما ا نعلم أوإذا كن ،احلديث سنًدا ومتًنا

 سند احلديث أو متنه. يُناقِّش موضوعات ختصُّ 
ة، بزايد ر أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما( يقول: إن النسائي خرَّج قصة تناظُ 81)ص: ففي 

ن أقاتل الناس حىت رت أأُمِّ " :صلى هللا عليه وسلموهي أن أاب بكر قال لعمر: إمنا قال رسول هللا 
وخرَّجه ابن خزمية يف  "،ا الزكاةؤتو وي ،قيموا الصالةويُ  ،يشهدوا أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا

 صحيحه. 
إسناًدا ومتًنا، قاله أئمة لقطان ولكن هذه الرواية خطأ، أخطأ فيها عمران ا"قال ابن رجب: 

ومل يكن هذا احلديث  ،والنسائي ،والرتمذي ،حامتوأبو  ،وأبو زرعة ،علي بن املديين :احلفاظ، منهم
 وهللا ألقاتلنَّ "كر وال عمر، وإمنا قال أبو بكر: عند أيب ب هبذا اللفظصلى هللا عليه وسلم عن النيب 

 ."املال... إخلاة حق من فرَّق بني الصالة والزكاة، فإن الزك
ألنه  ؛الصالة أمر جممع عليه واستدل ابن رجب هبذا احلديث على أنه إشارة إىل أن قتال اترك

ة مبا يف صحيح ال على ترك الصالأيًضا على القت ستدلُّ ويُ "وقال:  ،جعله أصاًل مقيًسا عليه
لم، ولكن فقد سَ  هَ رِّ ن كَ ومَ رون، فمن أنكر فقد برئ، نكِّ ل عليكم أمراء فتعرفون وتُ ستعمَ يُ " :مسلم

مث قال ابن رجب:  ،"واال، ما صلَّ "ال: أال نقاتلهم؟ ق ،فقالوا: اي رسول هللا ،"من رضي واتبع 
 .  "لون على ترك الصالة والزكاةا كما يقاتَ عليهلوا قاتَ ن ترك سائر أركان اإلسالم أن يُ وحكم مَ "

  ؛ (105 :ص) "ركه ما ال يعنيهتَ  املرء مِّن حسن إسالم " :وانظر ما قاله يف احلديث الثاين عشر
 (. 120)ص:   ليبدو لك جليًّا مدى علمه ابحلديث، وكذلك يف
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 ويف هذا احلديث نظر، ووهب بن خالد ليس"( يقول: 211)ص: ويف رواية حلديث آخر 
 ."بذاك املشهور ابلعلم

 "ىل فيهفعها إحىت يف اللقمة ير  ،إن املؤمن ليؤجر يف كل شيء" :أحدهم حبديث وعندما يستدلُّ 
ف قول النيب صلى هللا به غري معروف، إمنا املعرو  ( يقول: وهذا اللفظ الذي استدلَّ 224)ص: 

ترفعها إىل  جرت عليها، حىت اللقمة بتغي هبا وجه هللا إال أُ تَ  ق نفقةً نفِّ إنك لن تُ "وسلم لسعد: عليه 
 يه، وهللا أعلم.لقة علوهو مقيَّد إبخالص النية هلل، فتحمل األحاديث املط "،يفِّ امرأتك

ويف الصفحة التالية  ،ينرَ ف سنده ألمضع ِّ ( فيُ 236)ص: ويتحدث عن رواية أخرى حلديث يف 
 يُعر ِّف براٍو ردًّا على غريه، وأنه اتبعي مشهور. 

إن إسناده على شرط  :إنه معلول، رغم أنه قد قيل :( يقول عن حديث241)ص:  ويف
ليس األمر كما ظن احلاكم، وليس   :عن حديثيقول  (244)ص: مسلم، ويف رده على احلاكم 

 إخل.   ...سلم(البخاري وم :احلديث على شرطهما )أي
(:  255)ص: يقول ابن رجب  ،إنه حسن صحيح :وعندما يقول اإلمام الرتمذي عن حديث

 نظر من وجهني.  -رمحه هللا  -وفيما قاله 
 واايت: ( عن إحدى الر 255)ص: وأحيااًن جيزم برأيه كما قال يف 

 قيًنا. لة يَ قلت: رواية شهر عن معاذ مرسَ 
 (. 368 ،365، 351، 272 )ص:وانظر آراءه أيًضا يف 

)ص: حيحني خمرَّج هلم يف الص ،ورجاله كلهم ثقات ،إسناده جيد  :وعندما يقول عن حديث
فإنه ال حيضرين  ،يقول بعده مباشرة: سوى شيخ الطرباين )رمبا يقصد هارون بن كامل( ،( 338

 فة حاله.  ن معر اآل
 صدر. لوصل إىل معرفته ابلرجوع إىل امل ،ما كتب لِّ  -رمحه هللا  -ولو عاد 
)ص:  :انظر ؛ح بعضهم حديثًا يقول: تصحيح هذا احلديث بعيد جدًّا من وجوهصح ِّ وعندما يُ 

364 .) 
ر اآلن مع الكاتب يف ثنااي الكتاب!   ودعنا نُبحِّ

 ،يعطيه حقه من التوضيح والبيان ،خلمسنيإنك تراه يف كل حديٍث من هذه األحاديث ا
عامة، أو توطئة ملوضوع احلديث، وسبب  قدمة عطي ميطمئنك على سند احلديث أواًل، وقد يُ 

من مفردات،  ؛يتعلق به يته يف بيان كل ماوهنا يزيد من عنا ،وروده، مث يقسمه إىل أقسام
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تمه ستنتج ويُبدِّي رأيه وخيَ مث يَ  ،وافقة، وأخرى مقو ِّيةونصوص مُ  ،وتوضيحات، ورواايت، وخالفات
 ال إال وتطرَّق إليه. شعر أبنه مل يرتك شيًئا يف هذا اجملوأنت تَ  ،لك

اب، حسب أمهيته  تلف أسلوبه من موضوع إىل موضوع، من حيث اإلجياز أو اإلطنوقد خيَ 
 ه.حىت ال يفوت املرء إدراك ؛ه إىل لطائف اندرةنب ِّ وحاجته إىل هذا األسلوب أو ذاك، ويُ 

ىل قوله عندما يصل إو  ،" إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه... إخل" :شرحه للحديث الرابع يف 
 " هل النار... إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أ": صلى هللا عليه وسلم

 ".إمنا األعمال ابخلواتيم" :يُورِّد أيًضا رواية البخاري ،إخل
واتيم مرياث السوابق، فكل ذلك سبق يف الكتاب السابق، اخل :لةويف اجلم"(: 54)ص: يقول 

وقد  ،السلف من سوء اخلواتيم، ومنهم َمن كان يقلق من ذكر السوابق ومن هنا كان يشتد خوف
مباذا خيتم لنا؟ وقلوب املقرَّبني معلقة ابلسوابق  :يقولون ،معلقة ابخلواتيم إن قلوب األبرار :قيل

  ماذا سبق لنا؟ :يقولون
السوء إشارة إىل أن ابطن األمر يكون خبالف ذلك، وأن خامتة  ":فيما يبدو للناس" ه: وقول

 ،كلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيئ وحنو ذلتكون بسبب دسيسة ابطنة للعبد ال يطَّ 
 . "فتلك اخلصلة اخلفية توجب سوء اخلامتة عند املوت

 ."بقفاخلواتيم مرياث السوا ،ويف اجلملة"مث يقول:  
يشها املرء عند وسبب اهتمامه هبذا هو هذه اللحظة الرهيبة اليت يع ،يزيد ذلك شرًحا فيما بعد و 
واألوالد واألهل،  ،مل املادةعاو  ،ه لروحه اليت بني جنبَـي ه، والثواين األخرية لصلته بعامل الدنيافقدِّ 

ومواقف  ،ا حلظات ال تتكرَّرا حقًّ هنإ ،وانتقاله إىل عامَل آخر تتحرَّك فيه األرواح دون األجساد البالية
 . "الروح"عن هذا يف كتابه القيم  القيم فصالً  وقد عقد ابن ، عنها القلمال يستطيع أن يعرب ِّ 

ينقلنا إىل عامل املسؤولية اليت كلف هبا  "النصيحةين الد " :وأثناء شرح ابن رجب احلديث السابع 
على ابل املسلم اليوم بعض ما يذكره املؤلف خيطر  وال يكاد ،املسلم، وهو عامل ينوء حبمله اجلبال

وقد تُرَفع األعمال كلُّها عن العبد يف بعض (: " 75)ص:  ومن جليل ما قاله ،يف هذا احلديث
فلو كان َمن مرِّض حباٍل ال ميكنه عمُل شيء من جوارحه بلسان ، هلل احلاالت وال يرفع عنه النصحُ 
النصح هلل بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه، وينوي إن  ط عنهسقُ مل يَ  ، وال غريه، غري أن عقله اثبت

 . " تنب ما هناه عنه، وإال كان غري انصح هلل بقلبه... إخلوجيَ  ،هللا عليه أن يقوم مبا افرتض صحَّ 
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حى عنه سيئاته إذا ومتُ  ،ملرء يُثاب حبسناته يف الكفر إذا أسلمعن الذهن أن اومما قد يغيب 
وأورد يف ذلك  ،ه، ويتقي تلك السيئات يف حال إسالمهإسالم أسلم، لكن بشرط أن حيسن

 (. 109ص  - 108)ص:  :انظر ؛أحاديث
 فكيف جيب أن تكون؟  ،ويغيب أيًضا عن ذاكرتنا معاملة العاصني

وقد  ، نفورهم من الدين بدل عودهتم إليه ابحلسىنة معهم يُؤد ِّي إىلإن سلوك بعض الدعا
نه  فلعَ  ،كان يُؤَتى به النيب صلى هللا عليه وسلم يف اخلمر  الً رج أن ؛ذكرين هبذا ما أخرجه البخاري

فإنه حيب هللا   ؛ال تلَعن ه"به! فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:  كثر ما يؤتىوقال: ما أ ،رجل
 .  "ورسوله

 ،ما إذا كان موقفنا وتعاملنا مع العصاة تبًعا ملا جاء به الدين ،ولنا بعد هذا أن حناسب أنفسنا
 هلواان؟! ا تبعً أم 

ولكننا ال نقرتب منهم،   ،لهبون هللا ورسو وقِّس  على شارب اخلمر غريَه من العصاة، وهم ممن حيُ 
 وُخلًقا!  ونكرههم، ونعدُّهم من أدىن الناس مروءةً 

حباجة إىل نظر، وخاصة بني الدعاة املسلمني، واالقتداء ابلرسول صلى هللا  التعامل أليس هذا
 هدى؟ عليه وسلم أوىل وأ

حلٍ   ريد أن يصل بنا املؤلف إىليُ  -وهو الكالم والصمت  -( 125)ص: وعن موضوع آخر 
 فيقول:  ،فنيبعد إيراد أدلة الطر 

نه أفضل من التكلم به، اللهم إال ما كوت عفالس ،فمن هنا يُعَلم أن ما ليس خبري من الكالم
 منه. تدعو إليه احلاجة مما ال بدَّ 

والنطق يقظته، وال  ،(: الصمت منام العقل127)ص: قوَله  دامللكوأورد عن سليمان بن عب
 ال بد من الصمت والكالم. :عيني ؛يتم حال إال حبال

عتقاده قربة، إما مطلًقا ا واطلقً فالتزام الصمت مُ  ،وبكل حال(: 127)ص: ويقول ابن رجب 
 منهيٌّ عنه.  :كاحلج واالعتكاف والصيام  ؛أو يف بعض العبادات

: رأيت ابن عباس رضي هللا  -( 260)ص: أو ابن بريدة كما يف اهلامش  -يزيد وقال ابن 
أو اسُكت  عن سوء تسَلم ، وإال فاعلم أنك  ،قل خريًا تغَنم   ،وهو يقول: وحيك ،بلسانه عنهما أخذ 

ليس  -أراه قال  -تقول هذا؟ قال: إنه بلغين أن اإلنسان  ملَ  ،تندم، قال: فقيل له: اي بن عباسس
و إال َمن قال به خريًا أ ،سده أشد حنًقا أو غيظًا يوم القيامة منه على لسانهء من جعلى شي

 ا.أملى به خريً 
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سلوب جديد يف طهي وقد رأينا قبل مدة كيف أن املطابخ الياابنية طلعت على املشاهدين أب* 
ضع يف الزيت املغلي، ومن مث خيرج ويو  -وهو حي  -ه، وهو أن يوضع السمك يِّ السمك أو قل  

 .م )الزبون( وهو ما يزال يتحرَّكأما
ل هؤالء الذين ال يلتزمون بعقائد وآداب فليس من شأن املسلم أن يكون قاسي القلب مث

 يحة، وقد أُمِّر املسلم أن يرفق ابحليوان. صح
 شوى السمك يف النار وهو حي! ل اإلمام أمحد: ال يُ قو وي

( فما  145)ص: انظر ابلتفصيل  ؛وام ِّ ىت للهبل إن أكثر العلماء على كراهة التحريق ابلنار ح
 بعد. 
فهو كثريًا ما يغور يف أعماق النفس  ؛ب عاملِّ نـَف ٍس كبريبن رجإن ا :وال أكون مغالًيا إذا قلت* 

 على حماسنها.  ويدلُّ  ج عيوهبا،خرِّ البشرية فيُ 
 ".رييوالتع لنصيحةالفرق بني ا" :وأذكر أن له كتيبا نفيًسا يف هذا اجملال، وهو بعنوان ،أقول هذا

ر على ابل كثري من ط( إىل أمر رمبا ال خيَ 232)ص: ه يف الكتاب الذي حنن بصدده ونبَّ 
 : - رمحه هللا -يقول  ؛املسلمني

وإن كان من أعظم نعمه عليهم، وهذا كما  ،شكر إليهمومن فضله سبحانه أنه نسب احلمد وال
ه، ومن والكل ملكُ  ،إبعطائه ومدحهم ،أعطاهم ما أعطاهم من األموال واستقرض منهم بعضه

احلمد هلل " :فوًعا وموقوفًا  األثر الذي جاء مر ومن هنا يُعَلم معىن ،فضله، ولكن كرمه اقتضى ذلك
 . "كافئ مزيدهويُ  ،محًدا يوايف نعمه

 قرأت هذا وأان أتعجب! د لق
ل أو سلطان، أو ما فإن اإلنسان كثريًا ما يفوته أن حيمد هللا ويشكره على ما أنعم عليه من علم

ر أن هذا من نعمة وال يتذكَّ  ،نتهوهو غارق يف عمله ومه ،بل والسنوات ،وقد مترُّ الساعات واألايم
 هللا عليه!

وإن مل يشأ بقي املرء يف  ،رهشكُ مد هللا ويَ أبن حيَ ذكره وأهلمه  ،فإن هداه هللا وتفضَّل عليه
 ر!شكُ مد وال يَ نسيانه، فال حيَ 

ي مَ  ،ا من نعم هللا على عبادهر أيضً أليس احلمد والشك  ن يشاء؟يُذك ِّر َمن يشاء ويُنسِّ
( أبمٍر تسري عليه بعض املساجد، أو كثري منها، وهو الوعظ 244)ص: د يف ورَ وذكَّرين ما 
د أن يكون هناك درس بعد العصر وآخر قبل العشاء، وذلك ابلقراءة من كتاب  اليومي، بل ير 

وقد ورد يف الصحيحني عن أيب وائل قال: كان عبدهللا  ،ملكةيف امل ل السنة، كما رأيته بنفسيطوا
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 ،إان حنب حديثك ونشتهيه ، كل يوم مخيس، فقال له رجل: اي أاب عبدالرمحنانر ذك ِّ بن مسعود يُ 
فقال: ما مينعين أن أحدثكم كل يوم إال كراهة أن أملَّكم، إن رسول دثنا كل يوم، ولوددان أنك حت

 كراهة السآمة علينا.   ؛كان يتخوَّلنا ابملوعظةوسلم   هللا صلى هللا عليه
 الواقع وبني ما هو مطلوب.  وللمرء بعد ذلك أن يوازن بني

( من الكتاب،  256)ص:  ويف موقف طريف تعرَّض له الرسول صلى هللا عليه وسلم، كما يف
وأعوذ به اجلنة قال: أسأل هللا  ،"؟كيف تقول إذا صليتَ ": -ويبدو أنه أعرايب  -أنه قال لرجل 

ن َدن َدنَتك وال َدن َدنة معاذ   - اجتهادمها يف املسألةرة دعائهما و يشري إىل كث - من النار، وال أُحسِّ
هل تصري دندنيت ودندنة معاذ إال " :ويف رواية ،"حوهلا نَُدن دِّن"فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 ".أن نسأل هللا اجلنة ونعوذ به من النار
ل منهما ك  ،ريح القاضي، ورد أنه قضى يف أوالد هرَّة تداعاها امرأاتنويف قضية طريفة مع شُ 

فهي هلا، وإن   ،قال شريح: ألقها مع هذه، فإن هي قرَّت ودرَّت واستبطرت ،: هي ولد هريتتقول
رت:  ت لإلرضاع، وإن ابقال ابن قتيبة: قوله استبطرت يريد امتدَّ  ،فليس هلا ،رَّت وهربت وابرتف

 (. 298)ص: اقشعرت وتنفشت 
فيقول:  ،د فيه نصٌّ رِّ ة ملا مل يَ ( أن يصل إىل قاعدة أصولي270)ص: وحياول ابن رجب يف 

على  نصٌّ خاصٌّ أو عامٌّ أن البحث عما مل يوجد فيه  -وهللا أعلم  -والتحقيق يف هذا املقام 
 قسمني: 

الفتوى واملفهوم والقياس أن يبحث عن دخوله يف دالالت النصوص الصحيحة من  :أحدمها
 ام الشرعية.عرفة األحكتهدين يف مجفهذا حق، وهو مما يتعنيَّ فعُله على املُ  ،الظاهر الصحيح

دة، فُيفر ِّق بني متماثلني مبجرَّد فرق أن يُدق ِّق الناظر نظَره وفكره يف وجوه الفروق املستبعَ  :والثاين
مع بني متفر ِّقني مبجرَّد ضية للجمع، أو جيَ ال يظهر له أثر يف الشرع مع وجود األوصاف املقت

أتثريها يف الشرع، فهذا النظر ل على أن وال يدل دلي األوصاف الطارئة اليت هي غري مناسبة،
طوائف من الفقهاء، وإمنا احملمود النظر املوافق والبحث غري مرضي وال حممود، مع أنه قد وقع فيه 

 كابن عباس وحنوه.   ؛املفضلة ن القرونلنظر الصحابة رضي هللا عنهم ومن بعدهم م
 سليمان الداراين: الزهد يف ول أيبورد قيُ  ،ودهوبعد إيراد أقوال عديدة عن الزهد ومعناه وحد 

 عز وجل. -ترك ما أشغلك عن هللا 
وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو جيمع مجيع معاين  :( 277)ص: يقول ابن رجب 
 . الزهد وأقسامه وأنواعه
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وردَّ به على بعض من خيول له التقليد األعمى، بل حىت  ،بدع ما قاله وتفطن إليه ن أومِّ 
وهنا أمر خفي ينبغي التفطُّن له،  :(311)ص: قوله يف  - نتصارًا ملذهبنوى اوقد  ،جتهاداال

 ،ا من أئمة الدين قد يقول قواًل مرجوًحا ويكون جمتهًدا فيه مأجوًرا على اجتهاده فيهوهو أن كثريً 
ر ملقالته تلك مبنزلتِّه يف هذه الدرجةموض  قد ال ينتصر ألنه ؛وًعا عنه خطؤه فيه، وال يكون املنتصِّ

وَلما  ،لهحبيث لو أنه قد قاله غريه من أئمة الدين َلما قبِّ  ؛إال لكون متبوعه قد قالههلذا القول 
إمنا انتصر للحق انتصر له، وال واىل َمن يوافقه، وال عادى َمن خالفه، وال هو مع هذا يظن أنه 

 ،أ يف اجتهادهللحق وإن أخطمبنزلة متبوعِّه، وليس كذلك، فإن متبوعه إمنا كان قصده االنتصار 
وأنه ال يُنسب   ،هور كلمتهفقد شابه انتصاره ملا يظنه احلق إرادة علو ِّ متبوعه وظ ،وأما هذا التابع 

هدي عظيم، وهللا يَ  فإنه مهمٌّ  ؛ام هذ فهَ اإىل اخلطأ، وهذه دسيسة تقدُح يف قصد االنتصار للحق، ف
 َمن يشاء إىل صراط مستقيم.

 ما ُيصادِّفه املسلم يوميًّا من أمور قد ال أيبُه هبا، ا ابن رجب إىلعية يُنب ِّهنويف العادات االجتما
 كام شرعية جيب التقيد هبا.بينما تكون هلا أح

ال " صلى هللا عليه وسلم قال: عن السائب بن يزيد عن النيب ،والرتمذي ،وأبو داود ،خرَّج أمحد 
قال ابن أيب عبيد: يعين  ،"ها إليه أخيه فلريدَّ  أيخذ أحدكم عصا أخيه العًبا جادًّا، فَمن أخذ عصا

فهو العب يف مذهب السرقة، جادٌّ يف  ،ظ عليهإمنا يريد إدخال الغي ،أن أيخذ شيًئا ال يريد سرقته
 (.  316)ص:  ؛إدخال الرَّوع واألذى عليه

اثنان أو فقد يتآمر  ،وال جيدون فيها أبًسا ،يقاس على هذا أموٌر كثرية حتدُث بني األصدقاءوقد 
ونه بذلك، ولكن ال يدلُّ  -خفيًة  -ليأخذوا منه ثة على واحد ثال ونه عليه  شيًئا عزيزًا عليه، وخُيربِّ

 ،والقلم ،ةوقد يقاس على هذا املسبح ،فيغتاظ لذلك ،ابلرغم من حاجته إليه، أو طلبه إلعادته
 واملفتاح... إخل.  

م، وكيف أن جملتمع املسلجتماعية يف اويبدع ابن رجب عندما يتطرَّق إىل نواحي اخلدمة اال
 والعمل.  عطي القوة والتماسك بني أفراده ويورث احلبالتكافل االجتماعي يُ 

هكذا  أو ،( ألستدلَّ هبا على تكافل اجملتمع املسلم322)ص: وأكتفي بنقل بعض األمثلة 
 ينبغي أن يكون املسلمون:

رية منهم: تخلف قالت جامهم، فلما اسلب للحي أغناكان أبو بكر الصديق رضي هللا عنه حيَ 
خلُت فيه عن شيء كنت أفعله، أو  لبها، فقال أبو بكر: بلى وإين ألرجو أال يغريين ما داآلن ال حيَ 

 كما قال.  
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يل، ورآه طلحة ابلليل يدخل بيت امرأة، فدخل يستقي هلن املاء ابلل ؛كان عمر يتعاهد األرامل
ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا  :ا فسأهلدة، قعَ اء مُ إليها طلحة هنارًا، فإذا هي عجوز عمي

فقال طلحة: ثكلتك أمك اي   ،ين وخُيرج عين األذىحصلِّ ين، أيتيين مبا يُ دُ مذ كذا وكذا يتعاهَ 
 !طلحة، أعورات عمر تتبع؟

حوائجهن وما  شرتي هلنَّ وُف على نساء احلي وعجائزِّهن كل يوم، فيَ كان أبو وائل يط
 ُيصلِّحهن. 

وكان كثري من الصاحلني  ،فكان خيدمين ،السفر ألخدمهابن عمر يف  جماهد: صحبتُ قال 
 دمهم يف السفر. يشرتط على أصحابه أن خي

  ،"ملا جئت به ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبًعا" :ويف شرحه احلديث احلادي واألربعني
 : (266)ص: كان مما قاله 

، وقد وصف هللا املشركني هللا ورسوله فوس على حمبةمجيع املعاصي إمنا تنَشأ من تقدمي هوى الن
َواَءُهم  }فَ فقال تعاىل:  ؛ابتباع اهلوى يف مواضع من كتابه َا يـَتَّبُِّعوَن أَه  يُبوا َلَك فَاع َلم  أمنَّ َتجِّ إِّن  ملَ  َيس 

من إمنا تنَشأ  وكذلك البدع ،[50القصص: سورة َضلُّ ممَِّّنِّ اتَـَّبَع َهَواُه بَِّغري ِّ ُهًدى مَِّن اَّللَِّّ{ ]َوَمن  أَ 
صي إمنا تقع من تقدمي وكذلك املعا ،أهل األهواء :وهلذا ُيسمَّى أهلها ؛تقدمي اهلوى على الشرع

لواجب فيه أن يكون تبًعا ملا وكذلك حبُّ األشخاص ا ،بهاهلوى على حمبة هللا ورسوله وحمبة ما حيُ 
وحمبة َمن حيبه هللا من املالئكة  ،حمبة هللا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم، فيجب على املؤمن

 ا. والرسل واألنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني عمومً 
 

  ، هـ1409ة مجادى اآلخر  -حمرم  ،العددان األول والثاّن ،)نشر يف جملة "التوابد"، اجمللد الثاّن
 . م( 1989مار    -سبتمَب 
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 )ط( 
 كلمات مضيئة 

 من "جامع العلوم واحلكم"
 

ح مخسني حديثًا من جوامع الَكلِّم" كتاب رأى النور منذ سبعة واحلكم يف شر جامع العلوم "
  ، لَيقوم بتأليفه ،ومشَّر عن ساعد اجلد ، مؤلفه "ابن رجب" احملد ِّث والعامل الفذُّ ملا عزم  ،قرون

 كما وَرد يف مقدمة الكتاب.  ؛اح مَجاعة من طالب العلمحلإحتت 
هللا صلى هللا عليه وسلم اليت مَجعها  يثًا من جوامع َكلِّم رسولوهو شرح الثنني وأربعني حد

فانتظَمت مخسني حديثًا نبوايًّ  ،مثانية أحاديث أخرىوزاد عليها ابن رجب  ،مام النووياإل
 شريًفا.

وأُعجبُت بعِّلمه وتضلُّعه يف احلديث  ،شرح هذه األحاديث وقد هبرين ُأسلوب املؤلف يف
ه إب وقدرتِّه العجيبة  ،وعلومه يرادِّه آلراء العلماء وأئمَّة إو  ،خالل ابملعىنإجياز دون على شرحِّ

 لة واحلَُجج.وبيانِّ رأيه مع األد  ،احلديث
 جامَع العلوم واحلكم.  -حبقٍ   -وقد وجدت الكتاب 
 ،ويَعلمها غريي ،وعلمُت قيمته ،بعد أن قرأت الكتاب كله "اسلبيًّ "ومل أشأ أن أكون 

ف مكتبته أبروع كتب تراثنا اإلسالميليإفأحببُت أن أنب ِّه  فكتبت  ،ها لَيقتنَيه َمن أراد أن يُتحِّ
 وقيمة الكتاب العلمية.  ،بيَّنت فيها منهج املؤلف ،عن الكتاب دراسة طويلة

 ،ثَّرت يف نفسيأتاب إىل مُجل وكلمات مضيئة ثناء ُمطالعيت هلذا الكأوكنت قد أشرت 
وسار  ،قارئها فربَّ كلمة هدت ،يطَّلع عليها غرييوأحببت أن  ،فجمعُتها ،وخشع هلا قليب

 سأل أن ينفع هبا.أوهللا  ،عليها مدى حياته
طبعة دار  ،وُأشري إىل الصفحة من الكتاب ،لئال متلَّها النفس ،هذه احلِّكم بدون ترتيبذُكر أو 
 وفيه أخطاء كثرية! ،ومما يؤَسف له أن الكتاب مل حُيقَّق حىت اآلن ،عرفة ببريوتامل
 (. 68 :ال بعض السلف: "َمن عرَّض نفسه للتُّهم فال يلومنَّ َمن أساء الظن به" )صق

 (. 89 :وكفى ابالغرتار ابهلل جهاًل" )ص ،شية هللا عِّلًماوقال بعضهم: "كفى خب
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 ،التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بني ذلكقال عمر بن عبدالعزيز: "ليست 
ىل إن كان مع ذلك عمل فهو خري إف ،وترك ما حرَّم هللا ،ض هللاداء ما افرت أولكن التقوى 

 (. 91 :خري" أو كما قال )ص
 (. 91 :ا من جيتهد يف فعل الطاعات وال يقوى على ترك احملرَّمات" )ص"يوجد كثريً 

ه وختلُّفه عن  ،اجتهد على حلاقِّه  ، يف فضيلة دينيةحدٌ أذا فاق املرَء إ" وَحزِّن على تقصري نفسِّ
اق  وحزاًن على النفس  ،بل منافسًة هلم وغبطة ،اتهم هللاأال حسًدا هلم على ما  ؛السابقنيحلِّ

 (.114 :فها عن درجات السابقني" )صبتقصريها وختلُّ 
َن اخلُلق يف كلمة :قيل البن املبارك  (. 135  :قال: "تر ك الغضب" )ص ،امَجع لنا حس 

تقوى هللا وحسن "خل الناس اجلنة؟ قال: كثر ما يُدأُسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما 
 (. 148بن حبان )ص: وصحَّحه ا ،والرتمذي ،وابن ماجه ،محدأمام خرجه اإلأ ؛"اخلُلق

 ، حلالل خَمافة احلرام"* قال احلسن البصري: "ما زالت التقوى ابملتقني حىت تركوا كثريًا من ا
 تَّقى".هنم اتَّقوا ما ال يُـ منا مسُّوا متَّقني ألإوقال الثوري: "

 ىل رجل: إ* كتب عمر بن عبدالعزيز 
ال إوال يُثيب  ،هَلهاأال إيَرحم  وال ،اليت ال يقَبل غريها -عز وجل  -وصيك بتقوى هللا أ"

ايك مِّن املتَّقني" )ص: إجَعلنا هللا و  ،والعاملني هبا قليل ،ن الواعِّظني هبا كثريإف ؛عليها
151 .) 

 : ىل أخ لهإ* كتب ابن السماك الواعِّظ 
فاجعل هللا  ،ورقيُبك يف عالنيتك ،أوصيك بتقوى هللا الذي هو جنيُّك يف سريرتك ؛ما بعدأ

رِّ قُربه منك وقدرته عليك ،لى كل حال يف ليلك وهناركمِّن ابلك ع واعلم   ،وَخفِّ هللا بقد 
فلَيعظم منه  ،ىل ملك غريهإوال مِّن ُملكِّه  ،ىل سلطان غريهإيس خَترج من سلطانه أنك بعينه ل

 (. 152ولَيكثر منه وجلك والسالم" )ص:  ،ذُركح
 (.  159ن التوبة فرض" )ص: أمة على "اتَّفقت األ

 ب بن ُمنب ِّه لرجل كان أييت امللوك:* قال وه
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وتدع َمن يفَتح لك  ،ويُواري عنك غناه ،ويُظهر لك فقرَه ،وحيك! أتيت َمن يُغلِّق عنَك اببه
ب  لك؟ )ص:  أادُعين  :ويقول ،ك غناهويُظهِّر ل ،اببَه نِّصَف الليل ونصف النهار ستجِّ

182  .) 
 يب أمامة مرفوًعا: أ* يُروى من حديث 

 (. 199)ص:  "عظم عند هللا مِّن هًوى متَّبعأله يُعَبد إلسماء ما حتت ظل ِّ ا"
 نواع:أ* الصرب احملمود 

ومنه صرب  -عز وجل  -ومنه صرب عن معاصي هللا  -عز وجل  -ه صرب على طاعة هللا "من
فضل مِّن الصرب على أوالصرب على الطاعات وعن احملرَّمات  -عز وجل  -قدار هللا أ على

ران وغريمها  ،سعيد بن جَبري :منهم ؛رَّح بذلك السلفص ؛قدار املؤملة"األ وميمون بن مه 
 (. 207 :)ص

ي النفس وتقَمُعها فَتنخفِّض و  ،ك ِّي النفس وتطه ِّرها فرَتتفِّع هبا"الطاعة تُز  تصري  واملعاصي تدس ِّ
 (. 208كالذي يَُدسُّ يف الرتاب" )ص: 

ن خاف من هللا فما له من ملجأ ما مَ أو  ،ىل غريهإذا خاف مِّن خملوق هرب منه وفرَّ إالعبد 
كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم   ،هليإفَيهرب منه  ،ال هوإليه إوال مهَرب يَهرب  ،ليهإيَلجأ 

أعوذ برضاك من "وكان يقول:  "،ليكإال إال ملجأ وال منجا منك " :يقول يف دعائه
 (. 215)ص:  "وبك منك ،وبعفوك من عقوبتك ،سخطِّك

لنـَّف سِّ اللَّوَّاَمةِّ{ ]}َواَل * قوله تعاىل:  ُم ابِّ  [: 2القيامة: سورة  أُق سِّ
 ،وحيل بينهم وبني ما يشتهون ،ىل جهنَّم فاعتنقت هم الزابنيةإا منا الموا أنفسهم حني صارو إ

وأقبل كلُّ امرِّئ منهم يلوم نفسه )ص:  ،ورُفعت عنهم الرمحة ،ماينوانقطَعت عنهم األ
220 .) 

 يب بكٍر املزين قال:أ* عن 
ر ما أردَت أن إ ،"اي ابن آدم  (. 229نعم هللا عليك فغم ِّض عينيك" )ص: أن تعلم قد 

ر ين للُيسرى كان ابن وجن ِّبين العسرى" )ص:   ،عمر رضي هللا عنهما يدعو: "اللهم يس ِّ
256 .) 

 * ويقول أبو حازم الزاهِّد:



 149 

شى معهما الفقر: الث ِّقة ابهلل  (. 274ناس" )ص: يدي الأواليأس مما يف  ،"يل ماالن ال أخ 

حبَّ أذا إن هللا إ))عن النيب صلى هللا عليه وسلم:  ،* أخرج الرتمذيُّ عن قتادة بن النُّعمان
 (.  279( )ص: حدكم حَيمي سقيَمه املاَء(أعبًدا محاه عن الدنيا كما يظلُّ 
 * ويقول عليه الصالة والسالم:

ته عن  ،ربهنعمَت الدار الدنيا ملن تزوَّد منها آلخرته حىت يُرضي " وبئست الدار ملن صدَّ
عصاان أقالت الدنيا: قبَّح هللا  ،الدنيا ذا قال العبد: قبَّح هللاإو  ،آخرته وقصرت به عن رضا ربه

 (. 280خرجه العقيلي )ص: أو  ،ادسنصحيح اإل :وقال ،خرجه احلاكمأ "؛لربه
 * من كالم حيىي بن معاذ الرازي: 

ن مل متدحه إو  ،ن مل تُفرِّحه فال َتغمهإو  ، تنفع ُه فال تضرهن ملإ"ليكن  حظُّ املؤمن منك ثالثة: 
 (. 217فال تذمه" )ص: 

 (. 341بدال" )ص: أوهلل منه  ،عرض عن هللا فما له عن هللا بَدلأن * "مَ 
 (. 343حبَّ هللا ورسوله" )ص: أحبَّ القرآن أد: "من * قال ابن مسعو 

 وَصت امرأة من السلف أوالدها فقالت هلم: أ* 
ن إف ،لِّفوا الطاعة فاستوحَشت جوارُحهم مِّن غريهاأَ ن املتقني إف ؛وَّدوا ُحبَّ هللا وطاعته"تع

مة فهم هلا ُمنكرون" )ص:   (. 345عرض هلم املَلعون مبعصية مرَّت املعصية هبم حُمتشِّ
 * يقول علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: 

فكونوا من  ،ولكلٍ  منها بَنون ،ُمقبِّلة ن اآلخرة قد ارحتَلتإو  ،ن الدنيا قد ارحتَلت ُمدبِّرةً إ"
ساب وال  ،اليوم عمل وال حساب نإف ؛بناء الدنياأوال تكونوا من  ،بناء اآلخرةأ وغًدا حِّ

 (. 357عمل" )ص: 
 * قال احلسن:

نت بني  أمنا إ ،وقال: "ابن آدم ،كلما مضى يوٌم مضى بعُضك"  ،م جَمموعةايأنت أمنا إ"
عانك ىل إىل الليل حىت ُيسل ِّمانك إوالنهار  ،ىل النهارإعك الليل يوض ،راحلتني مطيتني يوضِّ

 (. 359بن آدم خطرًا؟ )ص: عظم منك اي اأفَمن  ،اآلخرة
 (. 373فار كثري" )ص: ليه مِّن استِّغإحبَّ أ* "ما جاور عبٌد يف قربه مِّن جاٍر 
 (. 373* "دوء الذنوب االستِّغفار" )ص: 
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 ،جالالً إت  منه كل ما سوى هللا حمبًَّة وتعظيًما و خرجَ أ ،* "َمن حتقَّق بكلمة التوحيد قلُبه
 (. 374" )ص: وتوكُّالً  ،ورجاءً  ،وخشيةً  ،وَمهابةً 

 (. 394يقاع الَعداوة والبغضاء كان حراًما" )ص: إىل إدَّى أ"كل ما 
م الطعام أال أال رجل البن عمر: "ق ذا إجيئك جبوارش؟ وأيُّ شيء هو؟ قال: شيء يَهضِّ
قواًما أدركُت أولكن  ،قدِّر عليه أين ال أوليس ذاك  ،شهر أربعة أبعُت منذ قال: "ما ش ،كلته"أ

 (. 399ا َيشبعون" )ص: كثر ممأجَيوعون 
ام عليهم قائم فقال: ال أتُكلوا  ذا كان فِّطُرهم قإف ،سرائيلإ* "كان شباب يتعبَّدون يف بين 

 (.  402فتخَسروا كثريًا" )ص:  ،فتناموا كثريًا ،فتشَربوا كثريًا  ،كثريًا
ب  -* قال سهل التسرتي: "َمن طعن يف احلركة  فقد طعن يف  -يَعين يف السعي والكس 

 (. 409ميان" )ص: وَمن طعن يف التوكل فقد طعن يف اإل ،نَّةالس
 

  7441هـ(، و ع 1408/ 1/ 7) 7439ريدة املدينة ع )نشر يف ثالث حلقات جب
 هـ( (. 21/1/1408)  7443هـ(، وع 19/1/1408)
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 )ي(
 حيىي ساعاِت لَلستاذبنية املكتبة العربية الوقف و 

 )عر  وحتليل(
 

 كلمات من الكتاب:
 ل مكتبة عامة يف القرن اهلجري األول مبكة املكرمة. ظهرت فكرة أو 

 .مية على مدار القرون يف اترخينا اإلسالميميثل الوقف صميم النهضة العل
 .األثرايءساهم يف وقف الكتب واملكتبات احلكام والوزراء والعلماء و 

  .مجيع املدارس اليت أنشئت يف التاريخ اإلسالمي كانت تعتمد على الوقف
  .كان جمانيًّا وملختلف الطبقات  التعليم

  .مل يكن مينع أحد من دخول املكتبات
 . يف بغداد كان يقصدها العلماء واألدابء من اآلفاقدار العلم 

 .دار احلكمة يف القاهرة كانت من عجائب الدنيا
 . من خزائن الكتب الوقفية "معجم البلدان"ر املعلومات يف أكث

 . هـ118ى اجلوامع عام كانت البداية هي وقف املصاحف عل
 . وقف ابن خلدون نسخة من اترخيه على مكتبة جامع القرويني

  .ختُل مدرسة واحدة يف بقاع العامل اإلسالمي من مكتبة اتبعة هلا مل
 .مدرسة فيها مكتبة وقفية املدرسة البيهقية يف نيسابور أقدم

 ملاذا وقعت أزمة يف سوق الكتاب يف عصر املستنصر ابهلل؟! 
  .رسة الضيائية بدمشق كان فيها خط األئمة األربعةاملد

 .حياة اإلنسان يف أصقاع العامل اإلسالمي أصبح الكتاب جزءًا ال يتجزأ من
 .التابعة للمستشفيات أقدم ما ُعرف يف اتريخ املكتبة العربية هو املكتبة الطبية

 . ة علميةأسند اخلليفة الناصر لدِّين هللا عملية اختيار الكتب إىل أبرز شخصي
 .توىل أمانة املكتبة جمموعٌة من أشهر العلماء واألدابء

 .حجر العسقالين أمينًا إلحدى املكتبات العامةكان احلافظ ابن 
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 .ا على القيام خبدمة الكتب، عارفًا برتتيبهااشرتط يف أمني املكتبة أن يكون أمينًا، نزيًها، قادرً 
 .العقاب الشديد ألمني املكتبة املقصر

 
 د:متهي

نوااًن حتكي قصة أوراق وحروف كانت رمزًا وع ،لوحة عربية رمست عليها خطوط من حرب قدمي
وسارع إىل طلب  ،وأوقفها السالطني واألمراء ،وحفظها العلماء ،محلها اخللفاء ،حلضارة

 ،حىت أصبحوا هبا أغنياء ،على شرائها الفقراء اجتمعو  ،ورائها األثرايء والنبالء األجر من
 وتغزَّل هبا الفقهاء. ،وتندَّر هبا اجللساء ،وأوصى هبا اآلابء ،لماءسادة وع

وتشق إليه النور يف جداول  ،حتفر الظالم ،سهرت عليها أعني وأايٍد بيضاء حروف وكلمات
 ومينح العطاء. ،ء الدربويضي ،فيعطي الشموع ،الكتاب

مائدة عامرة  ،ء والغذاءمملوءة ابملا ،سفرة يف لون األرض تتمايل عليها سنابل خضراء غنية
 تبتسم وتتألأل يف أهبة ودالل.  ،أبصناف العقود

إن كنت قد شغلتك مبا كان جيول يف خاطري فسطرته  -عزيزي القارئ  -منك  وحلظة مساح
 على ورقة. 

الذي يبحث يف جانب ُمشرق من جوانب حضارتنا  ،ادة هذا الكتابإهنا حتية تقدير مل
 ، ووقف الكتاب ،كانت ترى يف نشر العلم "نورانية"وس بته نفذعمرته وه ،اإلسالمية

 سعادهتا وسرورها. واإلنفاق على طلبة العلم: قمة
وفتحه   ،وكيفية معاجلته ،وأسلوب تقدميه ،وهي أيًضا تعبري عن إعجايب وتقديري جلهد املؤلف

 ،فخر بهما زلنا ن ،وقطعة من اتريخ العلم والعلماء ،لباب عظيم من أبواب اترخينا اإلسالمي
 ونلهج بذكره أمام العاملني. 

فلن يكون منهجيًّا مثل منهجية الكاتب  ،تابوأرجو أن يعذرين القارئ يف أسلويب لعرض الك
واهلدف هو تقريب هذا اجلانب   ،ةوالوقفات املتأني ،إال أن فيه القراءة السريعة ،يف كتابه

اب الفريد، الذي مل تصنَّف من خالل حمتوى هذا الكت ،احلضاري إىل مسع القارئ وذاكرته
 مادته يف كتاب مستقل من غري هذا!
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عندما نقلب صفحة الغالف، هو إهداء املؤلف عمله إىل روح وأول ما يلفت نظران 
 قرن اهلجري األول مبكة املكرمة!مؤسس أول مكتبة عامة يف ال ،عبداحلكم اجلمحي

 إنه وفاء من املؤلف لتخصصه. 
وحتريك ملفاتيح اخلزائن ذات الصفائح  ،طتها أتربة وأشنانكما أنه طرق ألبواب نفوس غ

وتذكري لقلوب واعية أبن َمن سن سنَّة حسنة فله أجرها وأجر  ،فيها الغليظة اليت ال يدرى ما
 من عمل هبا إىل يوم القيامة. 

ال خيشى أن  -اليت يرتب فيها النتائج على املقدمات  -ى غري عادة الكاتب املنهجية وعل
أن "حيث وجد  ؛مل حنسب هلا ذلك احلساب ،امنا يف التمهيد نتيجًة توصل إليهايضع أم
حيث أسهم  ؛ميثل بؤرة النهضة العلمية والفكرية العربية واإلسالمية على مدار القرونالوقف 

يف مساندة املسرية العلمية، وابلتايل إاتحة  -وأفراد  ،وعلماء ،ووزراء ،اممن حك -الواقفون 
 ويعد كتابه كله برهااًن على هذه النتيجة. ،"طبقات اجملتمع دون أدىن متييز املعرفة جلميع

بني أن الوقف قد ساهم يف إرساء دعائم ثقافية متنوعة يف اجملتمعات اإلسالمية على كما ي
 بينها: من  ،مدى قرون طوال

 • تشييد املدارس، وتعيني املدرسني فيها، واإلنفاق على طلبة العلم. 
 إبجياد زوااي العلم وحلقات الدرس.  ،من املساجد يف التعليم • االستفادة

 والربط والبيمارستاانت. ،ادر للمعلومات يف املدارس واملساجد• العناية بتوفري مص
جمموعة من الطالب يتلقون العلوم فيها على مدرسني يف أو  ،ومل تكن املدارس جمرَد أبنية تقام

هلا نظمها اخلاصة  ،لى شكل مؤسسات علمية راقيةزمان ومكان حمددين، بل كان أكثرها ع
 رعاها، ومواردها اليت تعتمد عليها يف أداء رسالتها.اليت تسري عليها، وتقاليدها اليت ت

هـ، بدأ التعليم فيها وفق 631نائها يف عام اليت فرغ من ب ،يف بغداد "فاملدرسة املستنصرية"
وقفت على املذاهب األربعة، " -لبداية والنهاية كما يقول ابن كثري يف ا  -إذ إهنا  ؛نظام دقيق

وأربعة معيدين، ومدرس لكل مذهب، وشيخ حديث، من كل طائفة اثنان وستون فقيًها، 
تغلون بعلم الطب، ومكتبة وقارائن، وعشرة مستمعني، وشيخ طب، وعشرة من املسلمني يش

 ."كفاية وافرة لكل واحد  ما فيه ،لأليتام، وقدر للجميع من اخلبز واللحم واحللوى والنفقة
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، على كان  تعتمد على الوقف اليت أنشئت يف التاريخ اإلسالمي مجيع املدار املؤكد أن 
 الرغم من تنوُّعها من حيث احلجم واإلمكاانت.

أن  "من روائع حضارتنا"يف كتابه الرائع  -يرمحه هللا  -عي ويوضح الدكتور مصطفى السبا
فلم يكن يدفع الطالب يف دراستهم الثانوية والعالية  ،الطبقات التعليم كان جمانيًّا وملختلف

ومل يكن التعليم فيها حمصورًا يف فئة من أبناء الشعب دون فئة، بل   ،لدراسةرمسًا ما من رسوم ا
رًة جلميع أبناء الشعب، وكان جيلس فيها ابن الفقري جبانب ابن كانت فرصُة التعليم متواف

ابن الصانع واملزارع، وكانت الدراسة فيها على قسمني: قسم  الغين، وابن التاجر جبانب 
ال تساعدهم أحواهلم املادية على أن يعيشوا على نفقات آابئهم، والذين  ،داخلي للغرابء

 ء إىل بيت أهله وذويه. وقسم خارجي ملن يريد أن يرجع يف املسا
 

 :ظهور املكتبات العامة
إىل جانب  ،نصًّا يشري إىل اختاذ بيت ووضع كتب فيهيف بداية الفصل الثاين ينقل لنا املؤلف 

وكان ذلك يف القرن األول اهلجري، وصاحب املكتبة هو  ،سبعض وسائل التسلية إلفادة النا
وقد ذكر الكاتب يف غري مكان أن  ،ه إىل ُروحهالذي أهدى املؤل ُِّف كتابَ  ،عبداحلكم اجلُمحي

ئات السنني لالجتاه الغريب يف إنشاء مكتبات عامة هذا االجتاه بني املسلمني كان سابًقا منذ م
 عامة القراء.متلِّك وسائل ترفيه وتسلية جلذب 

قرن يف ال -أي: املكتبات العامة يف مفهومنا املعاصر  -وقد ظهرت أوائل ُدور الكتب الوقفية 
 الرابع اهلجري، ومن هذه الدُّورِّ:

بن حممد الشافعي يف أواخر القرن الثالث  أنشأها أبو القاسم جعفر ،يف املوصل "دار العلم"• 
ال مُيَنع أحد  ،وقًفا على كل طالب للعلم ،لومجعل فيها خزانة كتب من مجيع الع ،اهلجري

 كما يف معجم األدابء.  "؛من دخوهلا
  ، يف أواخر القرن الرابع ،أنشأها أبو علي بن سوار الكاتب ،البصرةيف  "دار العلم"• و

 اإلسالم مثلها(.وصفت أبهنا )مل يرد يف 
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أوقفها أبو نصر سابور  -وعرفت فيما بعد بدار الكتب القدمية  -يف بغداد  "دار العلم"• و
ة،  ( جملد، منها مائة مصحف خبطوط بين مقل10400وجعل فيها ) ،هـ381بن أردشري سنة 

 كان يقصدها العلماء واألدابء من اآلفاق. 
عباد، وكانت مجلة ما فيه من الكتب  ابلري الذي أنشأه الصاحب بن "بيت الكتب"• و

 كانت عشرة جملدات.   حتمل على أربعمائة مجل أو أكثر، وفهرستها فقط
يوم  اخلليفة الفاطمي، افتتحت ،يف القاهرة اليت أسسها احلاكم أبمره "دار احلكمة"• و

خ هـ، وكانت على درجة كبرية من األمهية يف اتري395السبت العاشر من مجادى اآلخرة سنة 
ئبها املكتبات يف اإلسالم، حىت قال عنها املقريزي: كانت من عجائب الدنيا... ومن عجا

إىل غري ذلك، ويقال: إهنا كانت تشتمل  ،أنه كان فيها ألف ومائتا نسخة من اتريخ الطربي
 وستمائة ألف كتاب، وكان فيها من اخلطوط املنسوبة أشياء كثرية.على ألف 

اليت كانت  ،يف ميافارقني ،هـ428سم احلسن بن علي املغريب، ت • وخزانة الوزير أيب القا
 ذات شهرة عالية. 

هـ 433أنشأها الوزير قوام الدولة عماد الدين بن مامتة، ت  ،يف فريوز آابد "دار الكتب "و• 
لى سبعة آالف جملد، من ذلك أربعة آالف ورقة خبط أيب علي وأيب عبدهللا بن اليت احتوت ع

 مقلة. 
فريوز آابد مدينة صغرية من مدن فارس، فإن املؤلف استنتج أن هذا األمر يعطي  ومبا أن

 عن انتشار دور الكتب يف مدن العامل اإلسالمي كبريها وصغريها يف ذلك احلني. صورة
أسسها أبو احلسن حممد بن هالل بن احملسن الصابئ سنة  ،بغداد يف "دار كتب الصابئ"• و

 كما يقول ابن كثري.   ،ف جملد يف فنون العلمهـ، واحتوت على أربعة آال452
الدين حممود بن زنكي، وكان فيها عشرة آالف  يف حلب أوقفها نور "خزانة الكتب"• و

 ضد اإلمساعيلية. جملد، وأحرقت بسبب ما كانت تتضمنه من مؤلَّفات موجَّهة 
منها مخسون ألف  ،يف طرابلس الشام، وذكر فيها رقًما خياليًّا من الكتب "دار العلم"• و

 نسخة من القرآن الكرمي، ومثانون ألف نسخة تفاسري.
كان "يقول عنها ايقوت احلموي:  -مدينة بني الري ومهذان  - "يف ساوةدار الكتب "• و

 . "ظم منهاهبا دار كتب مل يكن يف الدنيا أع
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 هب املالكي. يف مكة املكرمة، كانت هتتم ابلدرجة األوىل مبصنفات املذ "خزانة املالكية"• و
سن بن أمحد، ت يف مهذان، وهو احلافظ احملدث قطب الدين احل "خزانة كتب اهلمذاين"• و

 . "قد عمل لنفسه خزانة كتب أوقف مجيع كتبه فيها"هـ، يقول ابن الفوطي عنه: إنه 569
 حتتوي على أنواع العلوم. ،يف مرو الرُّوذ "خزانة كتب مباركشاه"و •

هـ،  920ج يف املغرب، وقفها عبداجلبار بن أمحد الفجيجي، ت يف فجي "دار العدة"• و
ريًا، جاء مبعظمها من فارس وتلمسان ومصر، وكما جاء يف كتاب وكانت حبمولة أربعني بع

 وال يوهب.  ،وال يباع ،وال يقسم ،ورثال ي ،الوقف هلذه املكتبة أهنا حبس معقب
جملًدا  925هـ، ووقف فيها 1211مكتبة حممد راشد أفندي، يف قيصري برتكيا، ت "• و

ملكتبة حىت وصل عدد حمتوايهتا اليوم جملًدا مطبوًعا قدميًا، وتطورت جمموعة ا 18و ،خمطوطًا
 إىل سبعة آالف كتاب خمطوط ومطبوع. 

هـ، وهي ابقية حىت 1275ابملدينة املنورة، ت "حكمت مكتبة شيخ اإلسالم عارف"• و
ثرية يف سبيل اقتناء الكتب اليت وقفها حىت جتمعت له اليوم، وكان صاحبها قد أنفق أمواالً ك

ُس الكتب وأمجلها وأعالها شأاًن وأغالها قيمة، وقد كتب بيده من أقطار األرض املختلفة أنفَ 
 مبلغ أربعمائة جنيه عثماين ذهيب لشرائه.  على صفحة عنوان أحد املخطوطات أنه دفع

احلاج حممد ابن احلاجل الطيب  ،سال السابق • واخلزانة العلمية الصبيحية بسال، حبسها ابشا
لتكون وقًفا على العلماء وطلبة العلم وعامة  ،هـ14/3/1378الصبيحي يف يوم االثنني 

وقد  ،ف كتاب خمطوط ومطبوعالقراء مثل املكتبات السابقة، وكانت تشتمل على أربعة آال
خمطوطًا، نشره  1337وضع حممد حجي فهرًسا ملخطوطات هذه املكتبة تضمن تعريًفا بـ 

 ص.  722معهد املخطوطات العربية ابلكويت، جاء يف 
مثل مكتبات اخللفاء واألمراء  -كتبات الوقفية إضافة إىل املكتبات اخلاصة وكانت هذه امل

حركة االزدهار الفكري والثقايف اليت شهدها العامل اإلسالمي على  وراء -والوزراء والعلماء 
يف َوض ع  -كما يقول املؤلف  -تمد عليها علماء مشاهري فقد اع ؛مدى قرون طويلة

موي الذي يشري إىل استفادته من خزائن كتب مرو مصنفاهتم، من مثل ايقوت احل
وغريه مما  -معجم البلدان  يقصد -وأكثر فوائد هذا الكتاب "حيث يقول:  ؛الشاهجان

 ."فهو من تلك اخلزائن ،مجعته
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ومن هنا أصبحت مالًذا للدارسني ومركزًا للعلماء الذين   وكانت هذه الدور سابقة للمدارس،
 كانوا يلتقون فيها.

 
 :ات اجلوامع واملدار مكتب

منر وبدأت ابقرتاح من القاضي توبة بن  ،وكانت البداية هي وقف املصاحف على اجلوامع
 هـ. 118احلضرمي يف عام 

احف نواة املكتبات الكبرية وقد استحوذ القرآن الكرمي على اهتمام الواقفني، وشكَّلت املص
ويذكر املؤلف  ،رت احلركة العلميةعندما ازده ،اليت أتسست يف اجلوامع واملساجد فيما بعد

ة يف علوم القرآن الكرمي أن اجلوامع خالل القرون الثالثة األوىل لعلها مل ختُل من كتب مصنف
فرة لنا حىت اآلن، ولكن واحلديث الشريف، وإن كانت النصوص اليت تؤيد هذا الرأي غري متوا

 سع يف اجلوامع واملساجد.من املؤكد أن القرن الرابع شهد بداايت وقف الكتب بشكل وا
املتوىف سنة  وأول ما يورده املؤلف هنا هو ما أوقفه الشاعر الكاتب أمحد بن يوسف املنازي

 من مكتبة حافلة على جامعي آمد وميافارقني. ،هـ 437
 .تكون كتبه وقًفا جبامع أيب حنيفة يف بغدادوأوصى الطبيب ابن جزلة ل

  .بهوكان اجلامع األزهر يضم مكتبًة خاصة 
  .وكذلك جامع نيسابور

  .وجامع حلب
  .وجامع الزيدي يف بغداد

  .وجامع أصفهان
دينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم، وقد تكونت هبا واملسجد النبوي ابمل

  .يلة ما وقفه امللوك واحلكام والعلماء واألثرايء يف مراحل اترخيية خمتلفةمكتبة كبرية كانت حص
 .ة كبرية جدًّا يف اجلامع األموي يف دمشقومكتب

  .قريزياليت ظلت ابقية حىت عهد امل ،ومكتبة جامع احلاكم ابلقاهرة
  .واجلامع الظاهري ابلقاهرة
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 مرين عدة خزائن من الكتب الذي وقف سالطني املغرب من بين ،وجامع القرويني بفاس
د أن أمته على مكتبة هذا اجلامع على طلبة العلم، كما وقف ابن خلدون نسخة من اترخيه بع

  .ال يزال فيها جملدان على غالف أحدمها نص عبارة الوقفية حىت اليوم
 .ومسجد الرضواين يف تعز

الذي وقف   ،بن طولون منهم مجال الدين ،واجلامع اجلديد ابلصاحلية الذي درس فيه مجاعة
   .كتبه عليه

  .من الكتب الوقفية على مدار السنني وجامع الزيتونة يف تونس، وقد ضم جمموعات كبرية 
  .وجامع أزبك األشريف يف القاهرة

  .واجلامع الظافري يف زبيد
الذي حكم مصر منذ  ،الذي أسسه حممد بك أبو الذهب ،امع أيب الذهب يف القاهرةوج

  .ووقف مبسجده مكتبة ،هـ1187عام 
ء والوزراء وبعض احلجاج كتًبا  ومكتبة احلرم املكي اليت أوقف فيها احلكام واألمراء والعلما

 كثرية. 
به املساجد واجلوامع من تعرب عما كانت حتظى  -كما يقول املؤلف   -وهذه مناذج متواضعة 

 عناية الواقفني املهتمني أبمور العلم. 
 للعلم قبل ظهور فكرة املدارس املنظمة.  وكانت هذه اجلوامع مدارس

 فيقول املؤلف:  ،رس• أما عن وقف الكتب واملكتبات على املدا
لو من ميكن للمرء أن جيزم أن مدرسًة واحدة يف بقاع العامل اإلسالمي القدمي ما كانت خت"

 . "مكتبة اتبعة هلا، بغض النظر عن حجمها وموقعها
 

 لى مكتبات وقفية: ومن أقدم املدار  اليت احتوت ع
بع اهلجري، وكانت متخصصة يف يف نيسابور، ويعود اترخيها إىل القرن الرا "املدرسة البيهقية"

   .علم احلديث
وحيتفل ابفتتاحها  ،أسس منظمة يف بغداد، ولعلها أول مدرسة تقوم على "املدرسة النظامية"و

 ِّ يف نيسابور وطوس: الوزير  -ه محلتا االسم نفس -على نطاق الدولة، أنشأها مع ُأخرَيني 



 159 

ومدرسة  ،انة كتب جامعة ألنواع العلومببغداد، كان هبا خز  "املدرسة الفخرية"و ،نظام امللك
يف حلب:  "ملدرسة النوريةا"و ،يف مرو، كان قد ُوقِّف هبا كتب نفيسة "شرف امللك املستويف

يف بغداد،   "در اجليليمدرسة عبدالقا"و ،أنشأها امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي 
اليت يقال:  ،ابلقاهرة "الفاضليةاملدرسة "يف دمشق.. وهلا قصة غريبة! و "املدرسة العادلية"و

ي الفاضل أيب علي إن كتبها املوقوفة كانت تزيد على مائة ألف جملدة، وكانت كلها للقاض
مدرسة ابن "، ويف خوارزم "مدرسة نظام امللك"و ،هـ596عبدالرحيم البيساين املتوىف سنة 

 ، قف كتبه عليهايف بغداد، وصاحبها العامل املعروف أبو الفرج ابن اجلوزي و  "اجلوزي
يف دمشق، وهي مِّن وقف أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة احلنبلي،  "املدرسة العمرية"و
وقف فيها كتب السيد احلسيين وقوام الدين احلنفي والشمس البانياسي واحملدث مجال الدين أ

نفي والشمس البانياسي واحملدث مجال الدين بن عبداهلادي وشهاب الدين بن منصور، احل
يف  "املدرسة البهنسية"و ،يف هذه املكتبة مصحف اإلمام علي بن أيب طالب رضي هللا عنهو 

زير جمد الدين أبو األشبال احلارث بن مهلب وزير امللك األشراف مظفر دمشق أنشأها الو 
اليت كان هلا دور كبري   ،يف بغداد "املدرسة املستنصرية"و ،العادل أيوب الدين موسى بن امللك

أنشأها اخلليفة املستنصر ابهلل، ووقفت على املذاهب األربعة..  ،التعليم يف اإلسالميف اتريخ 
مما أدى إىل وقوع أزمة يف سوق الكتاب  ،ئلة جلمع أكرب قدر من الكتب فيهاوأنفق أموااًل طا

وبِّيعت كتب العلم يف أايمه أبغلى األمثان لرغبة فيها "ها ابن النجار بقوله: عرب عن ،يف عصره
وذكر اثلث أن   "،وُوقف فيها كتب نفيسة ليس يف الدنيا مثيلها"وقال عنها آخر:  "،فهاولوق

بدمشق:  "املدرسة الضيائية "و ،إىل مائة وستني محاًل من الكتب النفيسة ما نقل إليها يصل
وكانت كثرية عظيمة، مجلة منها   ،ووقف عليها كتبه ،ء الدين املقدسيأنشأها احلافظ ضيا
منهم املوفق والبهاء وعبدالرمحن  ،ووقف عليها كتبًا جمموعة من العلماءكانت خبط يده، 

ب وابن سالم وابن هائل والشيخ علي املوصلي واحلافظ واحلافظ عبدالعزيز وابن احلاج
 ،ا خط األئمة األربعة.. بل حىت التوراة واإلجنيلعبدالغين وغريهم، ويقال: إنه كان فيه

أسستها حظية اخلليفة املستعصم أم ولده أيب نصر املعروفة يف بغداد:  "املدرسة البشريية"و
بعة.. وقِّس  على هذه املدارس وما وقف فيها بباب بشري، وجعلتها وقًفا على املذاهب األر 

 ري:من كتب مثينة من خلفاء وأمراء وعلماء وأهل اخل
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 " بادرائيةاملدرسة ال"ابلكالسة،  "دار احلديث الفاضلية" بدمشق،  "دار احلديث األشرفية"
 مدرسة ابن"ابلقاهرة،  "املدرستان الظاهرية والناصرية"يف تعز،  "املدرسة املؤيدية"بدمشق، 

 مدرستا ابن قاضي العسكر "ابملدينة املنورة،  "املدرسة الشهابية"بذي يعمد،  "بطال الركيب
درسة امل"يف زيد،  "مدرسة الرضواين"بدمشق،  "املدرسة اجلوزية"يف القاهرة،  "واحلجازية

مدارس: الصرغتمشية واحملمودية واجلاي واألشرف شعبان "يف غرانطة،  "النصرية اليوسفية
مدرستا "يف تعز،  "مدرسة السلطان األشرف ابن رسول"يف القاهرة،  "والعنتايبوالناصية 

مدرسة "يف دمشق،  "املدرسة الشامية الربائية"يف مكة املكرمة،  "تباي اجلركسيأعظم شاه وقاي
 "مدرستا الطبقجلي واملرجانية"يف بروسة،  "مدرسة أمحد ابشا حضربك"يف إب،  "اريالنظ

يف عثالف بعسري.. وعشرات املدارس األخرى اليت كانت تضم  "حلفظيةاملدرسة ا"يف بغداد، 
 بعضها حىت عهد قريب.مكتبات وقفية حافلة بقي 

السليمة اليت كان ينتهجها  وبعد جولة طويلة بني هذه املدارس يقول املؤلف مشيًدا ابخلطط
 القائمون على التعليم يف البالد اإلسالمية: 

مهية وجود مكتبة يف كل مدرسة واحلرص على وقف الكتب فيها وتؤكد هذه النظرة الراقية أل"
بقية العرب واملسلمني يف إدراك العالقة الوثيقة بني العملية من قِّبل فئات اجملتمع كافة، أس

كتبة داخل املدرسة إلخراج الطالب من دائرة االعتماد على ما يسمعه التعليمية وتوفري امل
ع وأرحب حيصل منه على ثقافة أكثر عمًقا عند تردده ويتلقاه من مدرسني، إىل عامل أوس
 ."على املكتبة واستفادته من حمتوايهتا

 
 على جهات خمتلفة وقف الكتب واملكتبات

العامة واجلوامع واملدارس إىل أمناط أخرى،  وقد جتاوز وقف الكتب واملكتبات دور الكتب
رتب واألشخاص والذرية.. وهذا  مثل البيمارستاانت )املستشفيات( والربط واخلانقاهات وال

يف أصقاع العامل اإلسالمي  يدل على أن الكتاب قد أصبح جزًءا ال يتجزأ من حياة اإلنسان
 ال ُيستغىن عنه! 

أن تكون مكتبات البيمارستاانت من أقدم ما  - كما يقول الكاتب  -والعجيب يف األمر 
 دقيق للبيمارستان. عرف يف اتريخ املكتبة العربية، على الرغم من التخصص ال
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ن طولون يف القاهرة ومن أقدم هذه البيمارستاانت وأشهرها: البيمارستان الذي أنشأه أمحد ب
احتوت على ما يزيد  هـ، وكان مبثابة مستشفى وكلية طب، وجعل فيه خزانة كتب259عام 

نكي مث أتيت مكتبات بيمارستاانت: العضدي يف بغداد، ونور الدين ز  ،على مائة ألف جملد
 يف دمشق، واملنصوري يف القاهرة. 

والغرابء، فقد كان معظمها جياور  أما الربط واخلانقاهات، وهي مأوى الصوفية والفقراء
الب، وقد أُنشئت بداخلها مكتبات كي املدارس واجلوامع، وتشبه إىل حد كبري مساكن الط

 لدراسة الرمسية. يلجأَ إليها الطالب عند الرغبة يف البحث واملطالعة خارج أوقات ا
أنشأه اخلليفة الذي  ،ومن أشهر الربط اليت كانت تضم مكتبات: الرابط الطاهري يف بغداد

ليفة احملب للكتب ومييل الكاتُب إىل أن هذا اخل ،هـ589العباسي الناصر لدين هللا عام 
ة.. واملكتبات هو أول من أشاع ظاهرة مكتبة الرابط، فتكونت مكتبات كبرية يف ربط خمتلف

 يف أرجاء العامل اإلسالمي، واشتهر أمرها حىت أصبحت تُقَصد من قِّبل العلماء. 
 ربط املشهورة يف مكة املكرمة اليت احتوت على مكتبات وقفية: رابط ربيع، والشرايب، ومن ال

 والسدرة، واألبرقوهي، واخلوزي، واملوفق، والصفا، وقايتباي. 
 فان، وقراء ابشي، واجلربت، ومظهر الفاروقي.ويف املدينة املنورة: رابط عثمان بن ع

 النياز. ويف بغداد: رابط املأمونية، والزوزين، وابن 
 ويف دمشق كانت خانقة السميساطية.

ابر والرتب، وال شك أن هذه املكتبات كانت كما عمد بعضهم إىل وقف مكتبات يف املق
 قضااي تتعلق بوقف الكتب وترِّد يف كتب الرتاث مئات النصوص اليت تشري إىل ،تستخدم ..

ب بني فئات وتوضح مثل هذه النصوص مدى انتشار ووقف الكت ،دون حتديد للمكان
 ه األخبار.وذكر املؤلف طائفة غري قليلة من هذ ،اجملتمع كافة وعلى امتداد القرون

 
 التنظيم واإلدارة:

ان الكتاب،  هنا يدخل املؤلف يف عمق املوضوع الذي يبحث فيه، والذي اختار منه عنو 
فهو وإن كان  ؛يةويقول أبننا نصل هنا إىل قناعة أشدَّ أبن الوقف كان أساس بنية املكتبة العرب

 اعد حمددة يف الغالب. سببًا يف قيامها، فقد كان منطلق تنظيمها وإدارهتا على ركائز وقو 



 162 

 ويتحدث املؤلف يف دراسة متأنية مع أمثلة عن طرق إثبات الوقف الثالثة: 
 ابة نص الوقفية على الكتاب نفسه.  كت  -أ 

 وتسجل أمام القضاء الشرعي.  ،مةكتابة وثيقة وقف شاملة تبني احلدود واألهداف العا  -ب 
 مت يدل على الوقف. ختم صفحة العنوان وصفحات غريها أحيااًن خبا -جـ 

ر ويتضح مما ذكره أن نصوص الوقف املدونة على الكتب أو األختام كان يقصد منها إشها
َلهُ  }َفَمن  أو التهاون يف حفظه، وأغلبها كان خيتم ابآلية:  ،الوقف ملنع العبث به أو بيعه بَدَّ

تعلق ابلتصرف يف أمر وغالبية هذه النصوص توضح مسائل ت [،181بـَع َد َما مسَِّعُه{ ]البقرة: 
سباب الكتاب الوقفي، وطرق استخدامه، وحفظه، والناظر عليه، واسم الواقف، وأحيااًن األ

 اليت دفعت إىل هذا الوقف.  
عامة، وتلحق أببنيتها إذا كانت يف وأبنية املكتبات الوقفية تكون يف بناء مستقل إذا كانت 

 مساجد أو مدارس أو ربط. 
ن مسألة يف غاية األمهية، يوحي بذلك ما قيل من أن اخلليفة الناصر اختيار الكتب: فقد كا

 شخصية علمية ابرزة، وهو مبشر بن أمحد امللقب لدين هللا قد أسند هذه العملية إىل
 املعرفة. وكان أوحد زمانه، فاضالً كثري  ،ابلربهان

 وسبل تزويد املكتبات الوقفية كانت: 
 شرائه.  ومن مث ،ابلبحث عن الكتاب يف سوقه

 ومن مث وقفها قبل وفاهتم أو بعدها.  ،مبا كان ينسخه بعض العلماء من كتب خالل حياهتم..
 ع اليد على وقف سابق. بوض

 بشراء الوقف من الورثة! 
 من أعماله يف إحدى املكتبات الوقفية.  وكان بني املؤلفني من حيرص على وقف نسخة

يسري أمر االستفادة منها تناط يف حالة وكانت مهمة اإلشراف على الكتب الوقفية وت
قة التنظيم اإلداري جنده ولكن حقي ،اجملموعات املفردة إىل انظر يكون مسؤواًل عن حفظها

ما ينظم أمرها، خاصة من إذ تشتمل نصوص الواثئق الوقفية عادة على  ؛يف املكتبات الوقفية
أو شاهد خزانة   ،ازن الكتبيتوىل شؤون إدارهتا وحفظها وخدمة املرتددين عليها، وهو خ

 أي: أمني املكتبة حسب مصطلحنا املعاصر. ؛الكتب
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حددت واثئُق الوقف "األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر: ويقول حممد أمني يف كتابه 
ملوكي ابلتفصيل، وتبدأ هذه املهمة أبن يقوم الناظر بتسليم  مهمة أمني املكتبة يف العصر امل

ويشهد عليه بتسليمها، مث يتوىل خازن الكتب بعد ذلك حسب ما  ،ةالكتب إىل أمني املكتب
 . "ة ونفضها من الغبار وتعهدهاجاء بواثئق الوقف إحراز الكتب املذكور 

مثل أن  ،ا الواثئق الوقفيةوكانت هناك ميزات يشرتط توفرها يف أمني املكتبة تنص عليه
 ، عارفًا برتتيبها. يكون: أمينًا، نزيًها، قادرًا على القيام خبدمة الكتب

عزل  فقد  ؛وقد أورد املؤلف حادثة تدل على أن العقوبة على األمني املقصر كانت قاسية
ما األمني األول، يف حني عوقب األمني الثاين.. أبن ضرب أمام السلطان وغر ِّم بدفع قيمة 

احملمودية  مكتبة املدرسة  -ضاع من كتب، فاضطر إىل بيع كتبه وداره! أما الذي توىل أمرها 
 فكان ابن حجر العسقالين. -ابلقاهرة 

ل علم جبوار بعضها، ولكل .. وكان التنظيم يتم حسب املوضوعات، حبيث توضع كتب ك
لى الكتب اليت مكتبة فهرس خاص هبا ينم عن حمتوايهتا، يستخدمه القاصد للتعرف ع

 فيطلب ما حيتاج إليه.  ،تضمها
 اعد ترتكز يف نقطتني: ولتنظيم سبل االستفادة منها وضعت قو 

 حتديد املستفيدين.  - 1
 حتديد طريقة االستفادة.  - 2

 املكتبة يكون بوجه من األوجه الثالثة اآلتية:  ومن الواضح أن استخدام 
 القراءة داخلها.  - 1
 ءة بعض ما حيتاج إليه الفرد يف مكان خارج املكتبة. االستعارة لقرا - 2
كتب يشعر انسُخها أبهنا ذات قيمة علمية خاصة ابلنسبة استنساخ كتاب أو جمموعة   - 3

 جملال ختصصه. 
 ذكر مواعيد فتح املكتبات، والتنظيم املايل هلا ابلتفصيل.  وقد بني املؤلف هذه الوجوه، كما

 
 ة:مآل الكتب واملكتبات الوقفي
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ذكر وكان الفصل السادس واألخري من الكتاب عن مصائر الكتب واملكتبات الوقفية، وقد 
 املؤلف أهنا مرت مبرحلتني:

واستغالل الكتب   مرحلة االنفراط: وذلك نتيجة الفنت والقالقل والتغريات السياسية، -أ 
 وء إدارهتم. املوقوفة وهنبها من قِّبل بعض العلماء، وتفريط املشرفني على املكتبات وس

اد هاهَلُم ضياع الوقف وهي مرحلة قريبة العهد، نبعت يف أذهان أفر  ،مرحلة ملَ ِّ الشتات -ب 
قفت اخلاص ابلكتب واملكتبات.. فكان أن عملوا على ملَ ِّ شتات ما بقي من خمطوطات و 

ومن  ،على مدارس أو جوامع متناثرة يف مكتبات مركزية حديثة حتفظ فيها تلك املخطوطات
دمشق،  ب "املكتبة الظاهرية"و "،دار الكتب املصرية"لك الدور اليت ذكرها املؤلف كأمثلة: ت
مكتبة "ابملدينة املنورة، و "مكتبة امللك عبدالعزيز"يف بغداد، و "مكتبة األوقاف العامة"و

 يف املوصل.  "مكتبة األوقاف"حبلب، و "قافاألو 
 

 النتائة والتوصيات:
 اإلجيابية اليت وصل إليها الكاتب، وهي إبجياز: وخنتار من بينها النتائج 

ويقصد منها أن تكون معدة الستقبال  ،طاًعا واسًعااملكتبة اليت هتدف إىل أن ختدم ق
مني منذ بداية األمر اعتماًدا على  الباحثني والطالب والدارسني عرفت عند العرب واملسل

 الوقف. 
ذ القرن الرابع اهلجري إىل أواخر القرن الثالث  املكتبة الوقفية تشكل بنية املكتبة العربية من

 عشر.  
مني كان العامل األساسي واملهم يف نشر الثقافة، وتوسع دائرة وقف الكتب عند العرب واملسل

 قرون طويلة. املعرفة لدى الطالب والدارسني على مدى 
ية توفري ُتظهر الدراسة عمق اإلحساس لدى قادة الفكر والثقافة يف القرون السالفة أبمه 

مر الذي أدى الكتاب، وتوفري السبل اليت تساعد على االستفادة منه على نطاق واسع، األ
إىل أن يكون يف مدينة مثل مرو يف القرن السابع اهلجري عشر مكتبات يف وقت واحد، 

 نتيجة اعتمادها على الوقف. ،عامة مجيعها
 وقد أوصى الكاتب مبا يلي:



 165 

ليكون طريًقا حنو بناء حركة مكتبة زاهرة يف العامل العريب كما   ضرورة العودة إىل الوقف - 1
 املاضي، وهو ما يتطلب بث الوعي بني األثرايء والعلماء ابختاذ هذا كان عليه األمر يف

 العمل اخلريي البناء للمجتمع. األسلوب ليكون مصدرًا من مصادر 
ة بني حلقات الدرس املفتوحة، االستفادة من جترِّبة األسالف اليت تركزت على املواكب - 2

توسع واالستزادة، ومن مَث تكوين وتشييد املكتبات لرتفد ثقافة الطالب ما ميكنه من ال
 شخصية علمية متميزة للدارسني. 

ئع للمكتبة العربية اليت ميكن أن نعتربها القاعدة اليت التأكيد على الدور احلضاري الرا - 3
 واليت نفاخر هبا اليوم.  ،ة يف اجملال العلمي واإلنساينأدت إىل قيام تلك احلضارة العربي

ارسني املعاصرين بقضية املكتبة من خالل الرتكيز على دراسة  تعميق الوعي بني الد - 4
الطالب منذ البداية أبمهية املكتبة وأسبقية   ليلم  ،جانب منها يف كتب التاريخ املدرسية

 يف العناية هبا منذ فرتة مبكرة.  "العرب"
 وقد ذيل املؤلف كتابه مبلحق يتضمن جمموعة من نصوص الوقف املثبتة على خمطوطات ،ذاه

متوزعة يف أماكن خمتلفة، بلغت واحًدا وثالثني نصًّا، وقد استند على هذه النصوص يف 
 والتحليل.  جانب من الدراسة

حة، ومن واعتمد على مائة ومثانية بني مرجع ومصدر، تنوعت بني كتاب ودورية وحبث وأطرو 
 بينها مرجع ابإلجنليزية. 

سابع من إصدارات مركز امللك فيصل بقي أن يعرف القارئ أن الكتاب احتل اإلصدار ال
م، وقع يف 1988 -هـ 1408للبحوث والدراسات اإلسالمية ابلرايض يف طبعته األوىل 

 مائتني ومثان وثالثني صفحة. 
 

 مناقشة وتعقيب:
 :: يف املنهجأوال  

يف الكتاب ال غبار عليه،   "األكادميي"أواًل إىل أن أسلوب املؤلف ومنهجه  جيب أن أشري
واإلكثار من األمثلة.. وهذا ما يضفي على الكتاب  ،ا فيه هو التوثيق من النصوصوأبرز م
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وال أرى حاجة إىل ذكر اإلجيابيات اليت  ،إضافة إىل القيمة العلميةثوب اجلمال والتشويق، 
 ن صفحات هذا املوضوع. يدل عليها كل ما سبق م

  وهذه التعقيبات قد تلقي ضوءًا أكثر على بعض جوانب الكتاب.
إذ إنه يتحدث عن الكتب واملكتبات املوقوفة، وال  ؛فالكتاب من أوله إىل آخره إسالمي

 أو أحد تصريفاته..  "الوقف"لكتاب ختلو من كلمة تكاد صفحة من ا
ه املؤلف صميم النهضة العلمية والفكرية العربية واإلسالمية على  وال شك أن الوقف الذي عدَّ

فهو جزء من نظام اإلسالم االقتصادي،  ؛لشريعة اإلسالميةمدار القرون، هو ما متيزت به ا
ما جاز بيعه وجاز االنتفاع "بل بكل  ،وحده وأحد األحكام الفقهية اليت ال تتعلق ابلكتاب

 ،واألاثث ،والسالح ،واحليواانت ،كالعقار  ؛به مع بقاء عينه وكان أصاًل يبقى بقاًء متصالً 
 (.642ص  5)املغين جـ  "؛وأشباه ذلك

لندرته ابلنسبة لألشياء األخرى..   ؛ال يكاد الفقهاء يذكرون الكتاب من بني املوقوفاتو 
لوقف أكثر وأكثر يف مجيع شؤون احلياة اليت ختطر على ابل أي متخصص،  فلنتصور أمهية ا

من أنه ركن من أركان التكافل االجتماعي  -لدكتور حيىي ساعايت كما رأى ا  -لريى فيه 
مل يكن أحد "وألمهية الوقف وثوابه العظيم  ،واحلياة الثقافية بشكل عام والتعاون االقتصادي

كما قال جابر بن عبدهللا رضي   "،ه وسلم ذو مقدرة إال وقفمن أصحاب النيب صلى هللا علي
 (. 598ص 5)املغين جـ  ؛هللا تعاىل عنهما

عرض املؤلف يف فإن من املنهج العلمي أن يت -كما ذكران   -وإذا كان الكتاب كله يف الوقف 
فصل، أو مبحث ما، لتعريف الوقف، وبيان أصل مشروعيته، وأنواعه وشروطه، وأمهيته،  

  ، فقرة خاصة لبيان األجر العظيم الذي يرتتب على الوقف، من آايت قرآنية كرمية ويعقد
وية شريفة.. ولن يعد هذا خروًجا على مادة الكتاب، ما دام أن أصل كل علم  وأحاديث نب
كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وفيه ارتباط وثيق مبوضوع الكتاب، صحيح هو  

ملسلمني ويرغبهم يف اخلري ويدفعهم إىل الوقف هو اآلايت القرآنية وما دام الذي يشحذ مهم ا
وية الشريفة، وما دام أن الدافع وراء إنشاء كل املكتبات الوقفية يف الكرمية واألحاديث النب

وطلب رضاه، وأن يكون ما فعله ذخًرا له يوم القيامة  ،المي هو دافع اإلميان ابهللالتاريخ اإلس
 ته.يوضع يف ميزان حسنا
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 وقد أشار املؤلف إىل هذا إشارات مل أتخذ الصفة الروحية املطلوبة، اليت تدفع اإلنسان
ذا .. املكتبة العربية .. ما هي إال نتيجة هل"(: 130للوقف.. فهو يقول مثاًل يف )ص 

وإفراز ألرحيية أفراد أو مجاعات رأت فيه سباًل لبناء قاعدة ثقافية تكفل توفري احتياج  ،الوقف
.. النمط الثقايف الذي كان يقوم "(: 172ويقول يف )ص  "،رد العادي إىل الكتاب..الف

 ،مية احملبة لآلخرين املشبعة بروح الفضل والرغبة يف إقامة جمتمع راٍق يعم فيه العلعلى الذات
 . "وتشع أنوار الثقافة..

يكون طريًقا حنو ضرورة العودة إىل الوقف ل"ومن هنا أرى أن أول ما أوصى به املؤلف بقوله: 
 -اذ هذا األسلوب بناء مكتبية زاهرة.. وهو ما يتطلب بث الوعي بني األثرايء والعلماء ابخت

ال يفهم منه إال بث  "علماءبث الوعي بني األثرايء وال"فأرى أن ما مساه بـ  "،يقصد الوقف..
إىل إنشاء نفوس روح اإلميان والتذكري ابليوم اآلخر، وبيان ثواب الوقف العظيم.. حىت نصل 

إنشاُء مثل هذه اليت نتج عنها وعن تربيتها اإلسالمية  ،يف قوة إميان وتقوى السلف الصاحل
 املكتبات الوقفية العظيمة اليت كادت تدرس اآلن.. 

ك النفوس العامرة ابإلميان.. فلن جند مكتبات وقفية عامرة ابلكتب وطالب وإذا مل جند تل
 العلم. 

سواء  -: إن أعمالنا -كالم ال خيص الكتاب الذي حنن بصدده يف   -وأقول بشكل عام 
جيب أن يفوح منها عبق اإلميان، ورحيان الروحانية، وأن  - منها الكتابية أو غري الكتابية

َكمه وآدابه مبثوثة يف ثنااي كل  تكون مغلفة بسماحة اإلس الم ومبطنة بصفائه.. أن تكون حِّ
الذين تشددوا يف  "األكادمييني"م ال يعجب وأعرف أن هذا الكال ،كتاب وكل عمل..

ال تالميذهم.. وال يعين هذا النيل من حىت سيطر اجلفاء على أعماهلم وأعم "املوضوعية"
ل ومواءمته للنفس البشرية مهما دقت قيمتها العلمية، بل املطلوب هو مالءمة العم

لكرمي.. اقرأ أطول آية يف  ختصصاهتا.. كما أن ما أذك ِّر به هو منهج إسالمي ركيزته القرآن ا
يث والفيء، اليت تتحدث عن وكذلك آايت املوار  -آية الدَّين يف آخر سورة البقرة  -القرآن 

إلرشادات، وتنبه إىل خشية هللا يف تقسيم األموال واألنصبة يف عمليات رايضية، وهي متتلئ اب
 . إخل. السر والعلن، وطلب احلالل من مكمنه، وتقوى هللا يف أمر اليتامى.
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ال يعرتيها  متيل إىل التغيري والتجديد يف أشياء كثرية حىت -فطرًة  -أفال يعين هذا أن النفس 
عند كل ما  - يتصل مبوضوعه -امللل والكسل؟! فما املانع من أن نقف وقفة أتمل روحي 
 يلزم، لنعطي النفس نصيبها من هذا اجلانب احليوي املفيد؟! 

لتقيُّدان مبنهجية الغرب وأسلوب تعلُّمه وتعليمه.. فهو  ؛نهوهذا جانب تربوي مهم غفلنا ع
 مثل كثري من األمور. حباجة إىل مراجعة ومناقشة.. 

 : يف املكتبات: اثني ا
نااي الكتاب حتتاج إىل وقفات، بل إىل مناقشتها يف هناك حملات ذكية وومضات فكرية بني ث

على عمل السلف يف نظرهتم إىل املكتبة،   ندوات ومؤمترات الستخالص النتائج املهمة املرتتبة
وختريج قادة الفكر والرأي.. وقد أشار إىل  كوهنا مركز إشعاع فكري، ومنطلًقا لرتبية األجيال

 األوىل والثانية. قسم منها يف التوصيات، وخباصة الفقرة 
 والذي استوقفين أكثر، وأَخذ مبجامع تفكريي هو ما حبث فيه املؤل ِّف وأعطاه حقه من

 الدرس والتمحيص عن أمناء املكتبات. 
الواقف أو الناظر من بعده على  فقد وجد من تتبع أمسائهم أنه كان هناك حرص من قِّبل

، وهنا فقد توىل جمموعة من املشاهري، إسناد وظيفة أمني املكتبة إىل شخصية علمية معروفة
مام احلافظ املسند اإل"(: أبو صاحل املؤذن الذي وصف بـ 152 - 148ذكر من بينهم )ص 

، وأبو "عراءسيد الش"، وحممد بن نصر القيسراين الذي وصفه الذهيب بـ "حمدث خراسان
وكان فقيًها  ،اييينوهو أحد أشهر علماء النحو يف عصره، ويعقوب اإلسفر  ،عبدهللا الطليطلي

خبار، واألتراري  له مؤلفات وأ ،له مؤلفات، واألبيوردي وهو شاعر وأديب  ،أصوليًّا حنوايًّ لغوايًّ 
ًا وكان فقيًها أديبًا، وفخر الدين البغدادي، وابن الكتيب، وأبو دلف وكان  إماًما صاحلًا خري ِّ

بن الساعي مؤرخ معروف، وابن وفيه نفع للناس، وا ،له صدرة كبرية وجاللة عجيبة ،متعبًدا
خ اآلفاق فخر أهل العامل البارع املتفنن احملدث املفيد مؤر "الفوطي الذي قال عنه الذهيب: 

وكان  ،ألدميوكان من فقهاء احلنفية، وصدر الدين ابن ا ،، وشرف الدين الشبلي"العراق
القضاة، وأبو  قاضي القضاة ابلقاهرة، واحلافظ ابن حجر العسقالين شيخ اإلسالم وقاضي

 . عبدهللا حممد املقدسي، واهلييت، والنووزي، واألماسي، والتفتازاين، وايقوت املستعصمي.
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ومبا أن املؤلف وجد أن احلرص متوافر جلعل املكتبة حتت نظر عامل مشهور، وهو ما حدث 
املكتبة  كما يف األمثلة السابقة، فإننا نشري هنا إىل أن الفائدة الكربى تكمن يف جعل  ،الً فع

منطلًقا عمليًّا يتخرج منه املؤلفون والباحثون املتخصصون يف شىت جماالت املعرفة، وذلك 
بني طلبة العلم املرتددين على  -أو مساعديه  -رشاد املستمر من أمني املكتبة، وجتواله ابإل

هم ومساعدهتم للوصول إىل مبتغا ،واإلشراف عليهم -أو غري اختيار  -ملكتبة عن اختيار ا
أبسهل الطرق، وتعليمهم أصول البحث العلمي.. والفائدة ال تكمن يف هذا فقط، بل يف 

وخيتصر الطريق يف البحث العملي من  ،الطالب والعامل ليستفيد من جترِّبته توطيد الصلة بني
 ذلك العامل.. وليس من بداية الطريق.. إال ما كان الزًما..حيث انتهى إليه 

الذي ينبغي أن يكون هناك أكثر من مرشد  "املرشد املكتيب"ح فكرة وقد أتوسع يف هذا ألطر 
تازة من الثقافة، حبيث يتوىل مهمة التجول بني الطلبة، يف املكتبات العامة يكون على درجة مم

من ال يعرف كيفية البحث عن عناوين الكتب فيسعف من مل يسعفه احلظ.. ويعلم 
وعات والدورايت املرجعية.. وقد اتضح يل من ورؤوس املوض ،والببليوجرافيات املوضوعية

ا ورمب -ترددي املستمر على بعض املكتبات العامة، أن كثريًا  من الطالب  -ا الكثري جدًّ
املصنفة يف املوضوع الذي اجلامعيني ال يعرفون كيف يبحثون عن عنوان الكتاب.. والكتب 

 يبحث فيه ضمن املكتبة. 
إذا قلت: إن املطلوب هو عمل جدول لزايرة علماء إىل وملاذا ال أقرتب من اهلدف أكثر 

تهم ابلكتاب وأصول البحث، فيبقى كل املكتبة، كباحثني زائرين يستفاد من خربهتم ودراي
ويستمع ملشكالت الطلبة والبحث، منهم أسبوًعا أو أكثر، لريشد ويعلم ويلقي احملاضرات 

 وجييب على األسئلة الواردة أو احملتملة.. إخل. 
املهم هنا أن يقال: هل أمناء املكتبات يف العصر احلاضر، ويف مكتباتنا العامة، على هذه و 

علم واملعرفة حبيث جيدون دافًعا للعلم والتعليم ليكونوا أسوة لغريهم ومعلمني؟ أم الدرجة من ال
ة زاير "ال يكاد يغادر مكتبه، وال يرى املكتبة يف األسبوع مرة.. وال شك أهنا ستكون أحدهم 
 !"خاطفة
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وال أعتقد أن املهم هو أن يكون أمني املكتبة هو املنوط به تلك األعمال اليت ذكرهتا.. بل 
املهم هو أن يوجد شخص أو أشخاص يقومون هبا.. وال مشاحة فيما خيتار هلم من أمساء أو 

 ب تدل على مهمتهم. ألقا
فة الناصر لدين هللا قد أسند وهذا ينطبق على رئيس قسم التزويد أيًضا.. فقد رأينا أن اخللي

 الذي وصف أبنه أوحد زمانه..  ،هذه العملية إىل شخصية علمية ابرزة
تعطى لرئيس قسم التزويد هذه األمهية اآلن؟ ويكون ابملستوى العلمي املطلوب، ليقوم فهل 

 عملية يغذي هبا عقول العلماء والباحثني من خالل عملية اختياره للكتب؟!أبصعب 
 وأخري ا:

كنت أود أن خيصص املؤلف مساحة ال أبس هبا من الكتاب، يوازن فيها بني اإلجيابيات اليت 
بات الوقفية وشؤون إدارهتا، وبني السلبيات اليت تشكو منها مكتباتنا العامة نتجت عن املكت

أن خيصص اإلجيابيات اليت تفردت هبا تلك املكتبات ويعطي من بينها  حىت اآلن، أو
مكتباتنا اآلن.. ومن هذه اإلجيابيات اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار ما اقرتاحات تفيد 

وهو أن يكون أمناء املكتبات ورؤساء أقسام التزويد على درجة ذكرانه يف التعقيب الثاين، 
 كذلك ما أوصى به املؤلف يف آخر كتابه، وهو قوله: عالية من العلم واملعرفة.. و 

ليت تركزت على املواكبة بني حلقات الدرس املفتوحة وتشييد االستفادة من جتربة األسالف ا"
ن التوسع واالستزادة، ومن مث تكوين شخصية املكتبات، لرتفد ثقافة الطالب مبا ميكنه م

 . "علمية متميزة للدارسني
احات أخرى مفيدة إبمكان الدارس أن خيرج هبا من الكتاب، لكنين  وال شك أن هناك اقرت 

ألنه أدرى بشعاب كتابه.. وألسباب أخرى يعرفها من  ؛املؤلف كنت أفضل أن يقدمها
 يعرف املؤلف عن قرب! وهللا ويل التوفيق.

 
م(،   1989أغسطس  -هـ، مار   1409ذو احلجة  -)نشر يف جملة "التوابد" ابلراي  )رجب 

 .( 203 – 197ص  ،د الثاّن، العددان الثالث والرابع اجملل
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 )ك(
 خمتصر الفتاوى املصرية

 البن تيمية
 

بدر الدين حممد بن علي احلنبلي/ خمتصر الفتاوى املصرية لشيخ اإلسالم ابن  ،البعلي
هـ 1400 ،القاهرة: مطبعة املدّن –راجعه وفهرسه وقدم له أمحد محدي إمام .  ،تيمية
 ص.  667 ،م1980 -
 

 توطئة: 
ها من أوهلا إىل يندر أن جتد بني الباحثني اليوم من يعكف على الكتب املوسوعية فيقرؤ 

ينية  بل يصدق هذا على الكتب الد ،آخرها قراءة فاحصة انقدة؛ وال أعين بذلك مرجعاً معيناً 
أو  –قق والفلسفية واألدبية والعلمية.. وبذلك يبقى كثري من هذه الكتب املوسوعية اليت مل حت

إليها واالستفادة رغم تكرار الرجوع  ،حمل نسيان وإمهال –اليت انلتها يد خفيفة من التحقيق 
 منها.. 

ات ومفرد ،وأضرب لذلك مثاًل: فتح الباري البن حجر الذي شرح فيه صحيح البخاري
 ، واجملموع للنووي ،وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وحماضراته ،الراغب األصفهاين

وغريها  وإحياء علوم الدين للغزايل..  ، والتفسري الكبري للفخر الرازي  ،واملبسوط للسرخسي
 كثري.      

 حتققفهذه املوسوعات الضخمة وغريها مما يعود اتريخ طبعها إىل أكثر من نصف قرن .. مل 
مع أهنا ال تكاد ختلو منها مكتبة ابحث.. فلو أهنا روجعت  ،]عند كتابة هذا املقال[

سها لكان من وراء ذلك خري كثري وفائدة كبرية.. وتبنيَّ لدار  ،درست دراسة علمية وافيةو 
مدى االستفادة من هذا البحث.. لثقافته أواًل.. حيث يعثر على آللئ خمبوءة متناثرة بني 

 قد ال تدخل حتت املوضوع املسمى ..  ،ل وأبواب كثريةزوااي فصو 
 ،سواء منها يف دالالت األلفاظ أو املعاين ،اء يف الكتابومن الناحية الثانية يشري إىل األخط

 وحتري  الباحث يف مدلوهلا.    ،يت قد تبدل املعىنال ،أو األخطاء املطبعية
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يكون تنبيهًا ألمهيتها وجلبًا ألنظار  كما  ،وقد يكون هذا األمر بداية لتحقيقها ودراستها
 لشروع يف حتقيقها.    الباحثني واملراكز العلمية واجلامعات اإلسالمية ل

 ،ه أخطاء كثرية غالباً ما حتو ل املعىنوقد ُقد ِّر يل أن أراجع )خمتصر الفتاوى املصرية( فرأيت في
فأردت أن أقف  –م رغم مراجعتها وتصحيحها من قبل أمحد محدي إما –وتبليل الفكر 

و أن ينتبه إليها أ ،لينظر فيها ويصححها من يقتين هذا الكتاب ،وأنو ِّه إليها ،على بعضها
 فيعيد تصحيحها يف طبعة اتلية.     ،املراجع

أختصره بدر الدين أبو عبد هللا حممد  ،من الفتاوى املصرية« البن تيمية  كتاب »الدرر املضية
هـ. ومساه »التسهيل« كما يف األعالم للزركلي.  778لي املتوىف بن علي بن أمحد احلنبلي البع
 لفتاوى املصرية«. وبقي معروفاً ابسم »خمتصر ا

بتصحيح  ،العزيزم على نفقة امللك عبد 1949 -هـ 1368نشر الكتاب »ألول مرة عام 
وإشراف عبد اجمليد سليم. القاهرة: مطبعة السنة احملمدية. وكان  ،حممد حامد الفقي

هـ. ومت  1322مادمها على النسخة املخطوطة الوحيدة يف املكتبة األزهرية املكتوبة عام اعت
 عة الكتاب على الفتاوى وغريها من مؤلفات شيخ اإلسالم. مراج

ربيع  ،نشرته دار نشر الكتب اإلسالمية: كواجرانواله ،كستانوأعيد طبعه ابألوفست يف اب
وأهنا كانت  ،وسنة النشر  ،رة إىل الطبعة األوىلوأشارت الدار الناش ،م1977هـ 1397األول 

وال إىل أن  ،د محدي إمام إىل طبعة ابكستانعلى نفقة امللك عبد العزيز.. ومل يشر أمح
 بينما يقتضي األمر عزو الفضل إىل أهله.    ،د العزيزالطبعة األوىل كانت على نفقة امللك عب

وهو   –من املقدمة  16محد إمام ص أشار إليه أ  –وهناك خمتصر آخر للفتاوى املصرية 
مية« وصاحبه هو عالء الدين أبو كتاب »االختيارات العلمية يف اختيار شيخ اإلسالم ابن تي

 احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي.. 
 ،ابن تيمية كان يتلقى أسئلة عديدة عن موضوعات فقهية وعقدية متنوعة العالمةدو أن ويب

جابة عنها إبسهاب.. أو اختصار.. يف فصول طويلة أو أسطر قليلة.. فكان يلجأ إىل اإل
 نها أو عن بعض جوانبها يف أماكن أخرى. ويشري إىل أنه قد أجاب ع
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ويتكرر  ،فيجب عليها ،وضوعات فقهية متنوعةوقد حتوي ورقة السائل على عدة أسئلة يف م
م املوضوعات املتشاهبة إىل بعضها يف أكثر من مكان. وهنا أتيت مهمة )املختصر( الذي يض

 .. وحيذف ما هو مكرر ،ويقسمها إىل أبواهبا الفقهية ،بعضها البعض
 ،ه األبوابجهداً كبريًا يف ترتيب هذ –شيخ احلنابلة ببعلبك  –وقد بذل بدر الدين البعلي 

 واختصار املسائل واألحكام.    
ال يؤثر.. فقد ورد عن بعض ما  مما ،ومل أجد يف الكتاب كله ما هو مكرر إال النزر اليسري 

  479لزان والقذف ص وورد يف كتاب حد ا ،433يتعلق ابلنكاح يف كتاب )العِّدد( ص 
 وهي موضوعات وأحكام متشاهبة.  ،كذلك

 يف أكثر موضع. كما ورد حكم اترك الصالة 
ذا  : )وأما اترك الصالة فإنه يستحق العقوبة اتفاقاً( وليس ه488وورد يف كتاب األشربة ص 

 مكانه. 
 ،رضاعواستغربت عندما وجدت يف كتاب )الرَّضاع( إشارة إىل موضوعات ال عالقة هلا ابل

 : 437قال يف ص 
 )وله منع الزوجة من إرضاع غري ولدها. 

فإن مل ميكن  ،وله رميه مبكان بعيد ،فله دفعه عن ذلك ولو ابلقتل ،الهوالقط إذا صال على م
 دفعه إال ابلقتل قتله.  

 لنمل فيدفع ضرره بغري التحريق. وأما ا
 فإذا كان األب عاجزاً عن أجرة االسرتضاع...(

 أدخل يف صلب املوضوع.  ،ذا كالماً يف اهلامشوقد يكون ه
ومفهرسه: أمحد محدي إمام يف طبعة  ،صححهوم ،ولنعد إىل نقد عمل مراجع الكتاب

 هـ.  1400الكتاب األخرية 
 18 – 17مراجع الكتاب. هو ما قاله يف مقدمته ص  إن املهمة األساسية اليت التزم هبا

 بقوله: 
مراجعة كثري منه على الفتاوى الكربى طبع مصر  حني طبع هذا الكتاب حرصت على  -

 ايت القرآنية.     واجملموع طبع الرايض جبانب ختريج اآل
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 مع تصحيح ما وجدت من أخطاء.  ،ومراجعة النص وضبط ما حيتاج إىل ضبط -
 ارس لألعالم واألقوام وامللل. مما يفيد يف املراجعة والتذكر.  ووضع فه -
فوضعت   –بق للكتاب. وقد كانت املخطوطة بدون فهرس وضع فهرس للموضوعات مطا -

 عنواانً لكف فتوى. اهـ. 
ويدخل  ،يبذل جهداً  ،أن كل من يقدم على مراجعة كتاب وتصحيحه للمرة الثانية وال شك

ت يف الطبعة السابقة.. وحنن يف نقدان هذا نكمل ما فات حتسينات جديدة على ما فا
وأن يرزقنا اإلخالص يف العمل  ،ه على ما بذل من جهدوندعو هللا تعاىل أن يثيب ،املصحح

 ... 
وال املراجعة!  ،واال الضبط ،يعط الكتاب حقه.. ال من التصحيح لقد الحظت أن املراجع مل

أو  ،سواء منها األخطاء املطبعية يف اآلايت القرآنيةفقد بلغت األخطاء أكثر من مائيت خطأ! 
أو زايدة ونقص  ،أو أخطاء يف األعالم ،ية واإلمالئيةأو األخطاء النحو  ،األحاديث النبوية

 وحتريف للكلمات.. 
فإن هذا  ،وأدلة متنوعة ،وفيه مصطلحات فقهية كثرية ،ا أن الكتاب خيتص ابلفقهوإذا علمن

واالنتباه إىل رسم الكلمات بدقة متناهية. فإن زايدة  ،لضبط والشكليعين زايدة االهتمام اب
 ري املعىن.   حرف أو نقص نقطة قد يغ

إذا حتولت كلمة  وسيالحظ القارئ يف سرد األخطاء أن كثريًا منها )ال تغتفر(. وخباصة
)يعبد( إىل )يبعد( و)أال يكون( إىل )يكون( و)حله( إىل )وحله( و)جلد( إىل )جد( 

 ثوب الطاهر( إىل )الثواب الظاهر( و)عدم( إىل )عدل(.. وغريها كثري.  و)ال
 تيب التايل:  ونبدأ النقد على الرت 

 
 أوال : اهلوامش 

 لن أطلب من املراجع زايدة على ما التزم به. 
أحسن صنعًا عندما مل يقل إنه حقق الكتاب. بل )راجعه(. واملراجعة تعين: مقابلة  فقد

مث  ،لتنبيه إىل مواضع اإلشكال عند عدم التأكد من كلمة أو مجلةوا  ،والتصحيح ،النسخ
 وما شابه ذلك.. من البياانت القليلة.  ،رح ملفردات غريبةوش ،ضبط ما حيتاج إىل ضبط
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 –بينما عدد صفحات الكتاب  ،( هامشاً 67وضعها للكتاب )وقد بلغت اهلوامش اليت 
شرح  ،( هامشاً 38وامش )( صفحة. أكثر من نصف هذه اهل619) –دون الفهارس 

أو غشارات وتنبيهات وسائرها: إما إحالة إىل عنوان كتاب )بدون ذكر الصفحة(  ،ملفردات
سوى ثالث مرات: مرتني  ،)خفيفة( ونرى أنه مل يرجع إىل مصدر واحد يف كل هذه اهلوامش

 قط.      ويبدو أنه رجع إىل الفهارس العامة ف ،240وص  107إىل جمموع فتاوى ابن تيمية ص 
 وقد يعين به القاموس احمليط!.  489أما املرة الثالثة فأحال إىل )القاموس( ص 

نظر وأحال سبع مرات إىل كتاب )اقتضاء الصراط املستقيم( البن تيمية دون ذكر الصفحة: ا
 .  509 ،261 ،،260 ،188 ،65 ،55 ،50ص 

يقرع بينهما..  ،احلمرياء ،مثل: احليعلة ،كما يالحظ أنه شرح مفردات ال حتتاج إىل شرح
 بينما ترك مفردات ومصطلحات فقهية كثرية دون تعريف أو بيان.. 

م فيها فهمي.. ومل يشر إليه ،وم رت يب عبارات كثرية مل أمتكن من حل ها  ،ا املراجعوكنت أهت 
 . 495 ،448 ،301 ،266 ،174بل أشار يف ستة مواضع فقط إىل عد وضوحها: ص 

وعدم متكنه من  ،و النسخة املخطوطة الوحيدة اليت اعتمد عليهاوقد يكون السبب ه
 وجمموع الفتاوى.   ،ى الكربىتصحيحها ابلرجوع إىل الفتاو 

دون سائر اهلوامش  619وص  240والحظت أنه وضع اسم )محدي( يف هناية هامش ص 
 فهل يف هذا سرٌّ ال نعرفه؟. 

 الفالح!.  : احليعلة: قول املؤذن حي على32وقوله يف هامش ص 
والصحيح أنه حكاية قولك حي على الصالة حي على الفالح كما يف القاموس احمليط 

 وليس خاصاً بـ )حي على الفالح(!.  ،وغريه
يمية: )وأما الطرية: فأن يكون قد بدأ يف فعل ابن ت –قول املؤلف  236وورد يف هامش ص 

 فهذا منهي عنه(.  ،كهفيسمع كلمة مكروهة مثل )ما يتم( فيرت  ،أمر أو عزم عليه
رديء! بينما  ويضع )محدي( هامشًا على كلمة )الطرية( ويشرحه بقوله: التشاؤم بشيء

 أوضح ابن تيمية املعىن متاماً. 
 

 اثنيا : الكلمات الغريبة 
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واختصار )البعلي( هلا بشكل  ،لوب السهل الذي كتب به ابن تيمية هذه الفتاوىإن األس
 يتضمن كلمات غريبة ومصطلحات فقهية حباجة إىل بيان. ال يعين أن الكتاب مل ،جيد

بل أشري   ،مات غريبة كثرية.. ولست بصدد حصرهاونالحظ أن مراجع الكتاب مل يشرح كل
 ب النقد: وتكميالً جلوان ،توثيقاً  ،إىل بعضها

 : والصوف املشوب ابملشاقه 315ورد يف ص 
ط. وقد يعين هبا : ما سقط من الشَّعر وال –بضم امليم  –فاملُشاقة  كتان وحنومها عند املَش 

َقة  كما تعين القطعة من   ،فة ملعىن املُشاقةوهي مراد –بكسر امليم وسكون الشني  –املِّش 
 القطن وحنوه )املعجم الوسيط(. 

 كلمة السجاف.   340 وورد يف ص
رت  كما يف لسان العرب وما يركب على حواشي الثوب كما يف  ،وهو بكسر السني: الس ِّ

 املعجم الوسيط. 
 وردت كلمة اخلوانق.  572و 376ويف ص 

ه: املكان الذي خيلون فيه لعبادة هللا. وهي تعريب مفردها: خانقا ،وتعين رابط الصوفية
 يف املعجم الذهيب أللتوجني. للكلمة الفارسية )خانكاه( كما 

 ورد: متريج القوى السيماوية.  587ويف ص 
 مبعىن خلط.  ،ومتريج من مرج

 فهي السحر.  ،ما السيمياءأ
 ورد: دينار وأردب 507ويف ص 

أو َيُضمُّ أربعة وعشرين صاعاً... كما يف  ،خم مبصرمعناه: مكيال ض ،وضبطه: اإلر َدب  
 القاموس احمليط. 

 
 ضبط اثلثا : ال

فإن يف هذه السنوات  ،إذا كان اللحن قد أصاب لسان أبناء العربية منذ القرون اهلجرية األوىل
 ، ى على اجلانب األعم من الشعوب العربية. واحللول كثرية.. وسهلة.. إذا صدقت النياتيطغ

أقصد  ،تها األعمال. وأان ممن يضمُّ صوته إىل أن الكتاب العريب ينبغي أن خيرج مشكوالً وأتبع
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يساعد على سالمة اللسان من  –الشكل  –وخباصة كتب الرتاث. فهو  ،ما حيتاج إىل شكل
  اللحن واخلطأ.

بل يلجأ أحياانً  ،وال نرى يف هذا الكتاب مما قال عنه مصححه إنه ضبط ما حيتاج إىل ضبط
 : 48فأين الضبط والشك لفي هذه الفقرة: ص  –إىل الضبط فيخطئ! 

والذي ال حييله مثل فك  ،مثل »أنعمت« و»إايك« ابلضم والكسر )والذي حييل املعىن
 ثل: الرمحن الرحيم مالك يوم الدين. وم ،أو قطع مهز الوصل ،اإلدغام يف موضعه

  ، فهذا تصح صالته لكل أحد ،همأو أنعمت علي ،أو نستعني ،وأما إن قال: احلمد أو رب
 فلرتاجع هناك.   ،55األوىل ص  بينما ُشكَِّلت يف الطبعة ،فإهنا قراءة وليست حلناً(

فيه »فقد : )ويف الصحيح »من فاتته صالة العصر فقد حبط عمله« و 160وورد يف ص  -
ذا الضبط  وتر أهله وماله« ابب إمث من ترك صالة العصر. وذكر اإلمام البخاري مثااًل على ه

 يف صحيحه. 
ضبط احلديث هبذا  كما عقد احلافظ ابن حجر يف فتح الباري كالمًا طوياًل عن سبب

 الشكل. 
:  ورد 211ويف ص  –أما كان األجدر مبراجع الكتاب أن يضبط احلديث كما ورد؟!. 

 )يتنوع بتنوع ُقدرهم ومعرفتهم وحاجتهم(. 
مبعىن ما يليق حباله مقد راً  ،والدال كذلك ،بينما الصحيح أهنا مفتوحة ،جعل القاف مضمومة
[ مفردات  263{ ]البقرة: َقَدر ه  َوَعَلى اْلم ْقرِتِ َقَدر ه   َعَلى اْلم وِسعِ عليه. قال تعاىل: }

 الراغب. 
فأمسك من حني علم به فهل  ،فقدم هناراً  ،يقُدم فالن: )ومن نذر يوم 255ويف ص  -

مبعىن الرجوع من السفر. أما  ،فهو مضارع )َقدَِّم( ،النجيزيه(! والصحيح أن يقال: يـَق َدُم ف
 ر قدمياً. فهو من: صا ،َقُدم يـَق ُدم

 وَقَدم يـَق ُدم: صار أمامهم... كما يف لسان العرب. 
تأَجُر. 339ص  -  : )يستُأجر( = ُيس 
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ورد يف أكثر من مكان احلرفان )ما( و)ال( أو )ما( و)له( أو )ما( و)هلا( ملتصقة أحرفها  -
حلرفان عن بينما الصحيح أن يبعد ا ،ماهلا( فيظن القارئ أهنا مبعىن املال ،ماله ،هكذا )ماال

 بعضهما البعض ليؤداي املعىن املطلوب.     
 ى نفسه مع تساويهما( = َما اَل. ورد: )ويوجب على غريه ماال يوجبه عل 348ففي ص 
 ورد: )يقبل فيما عليه دون ماله( = ما له.  416ويف ص 

 إمنا متلك مباهلا عليه مالزمته( = مبا هلا.      –أي زوجته  –: )وهي 613يف ص و 
 : قول عمر: »وهللا ال أويت مبحلل وال حمل ِّل له إال رمجتهما«. 407ص  -

 اسم مفعول.  ،ملشددةبفتح الالم ا ،والصحيح: حملَّل
  العده.. : كتاب العدد. تبقى يف432ففي ص  ،ومل يشكل أكثر املصطلحات الفقهية -

لها.. مجعها عِّدد بكسر فالِّعدَّة: بكسر العني هي ما تعده املرأة من أايم أقرائها أو أايم مح
 العني. وهلا معان أخرى. 

والسالح. كما يف اتج العروس.. مجعها والُعدَّة: ابلضم ما أعددته حلوادث الدهر من املال 
 ُعَدد بضم العني. 

. فهو بفتح حاء االسم األول 466حكيم بن حزام ص ومل يضبط أمساء األعالم.. مثل  -
 وكسر حاء االسم الثاين. 

 : )وقد تنازع العلماء( هكذا.. بكسر اهلمزة؟!. 447ويف ص  -
 ريها.. وهي بفتح القاف والواو. مل يشكل كلمة القود.. وغ 450ويف كتاب اجلراح ص  -
جحد اخلالق واالستهزاء  –أي النصريية  –: )ومضمون البالغ عندهم 462وورد يف ص  -

 به ومبن يقربه(.  
 هكذا!! والصحيح: ومبن يُقِّرُّ بِّهِّ.  

 كما يلزم أحياانً وضع )الشدة( فوق الكلمة اليت يشتبه على املرء قراءهتا.   -
حيث ورد )بل قد أمر رسول اله صلى هللا عليه وسلم عمر بن  ،470مثل كلمة )أمر( يف ص

 العاص يف غزوة ذات السالسل(. 
 فالكلمة هي )أَمََّر( مبعىن جعله أمرياً. 

. )فإن فضل على وسابقته وعلمه.. 442ص  -  ( = عليٍ 
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: )وجب أن يعاقباً 479بينما ورد يف ص  –إال ما ندر  –ومل أالحظ أنه ينون األلف  -
 لك( بدل يـَُعاقـَبَا. على ذ

 : )ومىت وطئها يف الدبر وطاوعته عزراً( يدل ُعز ِّرا. 29ورد يف ص 
فعلي حد القذف إذا  ،)وإذا قال له أنت علق. وهو مسلم مل يشتهر عنه ذلك 481ص  -
 به..(.  طل

 فما موضع كلمة )علق( من الضبط والشكل؟  
 قال يف اتج العروس: هو ابلفتح الشتم 

قال يف القاموس احمليط: اخلصومة واحملبة. وقد تكون يف ذلك الوقت مصطلحاً  ويفتحها أيضاً 
 ا إليه!.  يعين قذفاً وم

 )بُصيع بن عسل(.   487ص  -
 ن إذن املراجع. يظهر أن الضمة انتقلت من الباء إىل الصاد دو 

ا عمد املراجع إىل فتح السني والباء كلم ،فما بعد 521ويف حديث طويل عن السَّب ق ص  -
 :  530وجد إىل ذلك سبياًل. بينما يقول ابن تيمية يف ص 

 وابلسكون: هو الفعل(.  ،ضهو العِّوَ  –ابلفتح  –)والسََّبق 
 ة. وقد ورد يف أكثر من مكان ما ينبغي أن تكون الباء ساكن

 كما كان ينبغي أن يضبط كلمات لرفع االلتباس.   -
فراهن املشركني على أنه إن غلبت   –رضي هللا عنه  –: )فخرج أبو بكر 530ورد يف ص 

 الرهان(.  وإن مل تغلب الروم أخذوا ،الروم يف بضع سنني أخذ الرهان
 وفعال )َغَلَبت( و)تـَغ لِّب( معلومان. 

)إال اإلذخر(   540ص  –رضي هللا عنهما  –بن عباس وعمد إىل فتح اخلاء يف قول ا -
قف به البيوت فوق اخلشبة كما ُيس ،وهي حشيش طيب الريح ،بينما الصحيح أهنا مكسورة

 يف اتج العروس.   
 امليم.    وهو بفتح  555مل يضبط كلمة )املكس( ص  -
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 ،سواء كان مصدراً  ،منهاوكلمة )هَنَى( أو)هنَِّي( أو)هَن ي( عنده سواء.. فهو ال يضبط أاًي  -
ُهَدى( أم جمهواًل.. وقس على هذا كلمات مشاهبة كثرية.. مثل .. ) ،أم فعاًل معلوماً 

ي( و)َهَدى( و)ُهدَِّي(.   و)َهد 
 عيد الغطاس( ضبطه: )الغِّطَاس(. كعيد امليالد و   ،)بل هو من أعياد النصارى 511ص  -

      
 رابعا : اآلايت القرآنية 

َتد وا َوَما َعَلى تـََوْلْوا فَِإمْنَا َعلَْيِه َما مح ِ َل َوَعلَْيك ْم َما مح ِ ْلت ْم َوِإْن ت ِطيع وه  دَْ  فَِإنْ : }97ص  -
 . [54]النور: { الْرس وِل ِإاْل اْلَباَلغ  اْلم ِبني  

 )... فإن ما ... هتتدوا ما على الرسول...(.  يف األصل:
[ جعل الالم يف 77{ ]املائدة: ِب اَل تـَْغل وا يف ِديِنك ْم ق ْل اَي َأْهَل اْلِكَتا: }99ص  -

 )تغلوا( مفتوحة!. 
 [ 16]القصص: ..{ ّن ِ ظََلْم   نـَْفِسي َربِ  إِ : }130ص  -

 يف الكتاب )ريب(.      
النون غري   [34]لقمان: ..{. ِعْنَده  ِعْلم  الْساَعِة َويـ نَـزِ ل  اْلغَْيَث ِإْن اَّلْلَ } 181ص  -
 نقطة يف )يـُنَـز ُِّل( م

يف األصل  [104اء: ]األنبي{ يـَْوَم نَْطِوي الْسَماَء َكَطيِ  السِ ِجلِ  لِْلك ت ِب } 199ص  -
 )الكتاب(. 

  [38]األنعام: { يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيء   ِإاْل أ َمم  َأْمثَال ك ْم َما فـَْرطَْنا}...  224ص  -
 يف األصل )وما فر طنا(

يف األصل )ساعة   [117]التوبة: {.  َساَعِة اْلع ْسَرِة ِمْن بـَْعِد َما َكاَد .. يف } 229ص  -
 د(. العسرة بعد ما كا

ق القوس بعد كالم أغل [23]اإلسراء: ..{. َوَقَضى رَبَُّك َأاْل تـَْعب د وا ِإاْل ِإاْيه  } 282ص 
 ليس من القرآن  

 يف األصل )الري( بدل )الربِّ ِّ(  [2]املائدة: {. َوىَوتـََعاَون وا َعَلى اْلَِبِ  َوالتْـقْ : }354ص 
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حذف حرف  [7]احلشر: {. َمَساِكنِي َواْبِن الْسبِيلِ َوِلِذي اْلق ْرََب َواْليَـَتاَمى َوالْ } 389ص 
بِّيل(   السني من )الس ِّ

ه ْم َأْسَوأَ اْلِذي َعِمل والِي كَ } 471ص  ( { يف الكتاب )الذين( بدل )الذيفِ َر اَّلْل  َعنـْ
 وليست اآلية الثالثة كما أوردها املصحح.  ،وهي اآلية اخلامسة والثالثون من سورة الزمر

 .{..ِ  ْم جَنَْعل  اْلِذيَن َآَمن وا َوَعِمل وا الْصاحِلَاِت َكاْلم ْفِسِديَن يف اأْلَرْ أَ : }508ص 
مثبت يف  هي اآلية الثامنة والعشرون من سورة )ص( وليست الثامنة والثالثني كما هو

 الكتاب!. 
 

 خامسا : األحاديث الشريفة  
 : »اللهم ابعد بيين وبني خطاايي«86ص 

 طاي( بدل )خطاايي(يف الكتاب: )خ
 : »حرمت الظلم على نفسي« 110ص

 جاءت الكلمة األخرية يف الكتاب: )نفسر(
 »كلكم عار إال من كسوته..«  117ص

 »ورد يف األصل )وكلكم عار وإال كسوته(.  
 ... قال األمر أشد من ذلك« » 169ص 

 يف األصل أغلق القوس بعد حرف )من(. 
 فما ابل املقتول..«  هذا قاتل ،: »قيل اي رسول هللا459ص 

 ورد يف الكتاب كلمة )رسول( دون أن يتلوه لفظ اجلاللة! 
 يف الكتاب: »... فهل أنتم اتركوا يل صاحيب..«: ورد 468ص 

 للجماعة يف األفعال.  بدون األلف الفارقة ،الصحيح: اتركو
 

 سادسا : كلمات حمْرفة 
 عدها الكلمة الصحيحة. وأضع إشارة التساوي )=( اليت يعين ما ب ،أذكر اخلطأ

 : ومن هذا مبلغ عمله = علمه. 8س  39ص 
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 أن يكون شاذاً وال معلالً = أال يكون شاذاً..   : ومن شرط احلديث11س  44ص 
ل ِّه. : إذا أخذه من وحله ووض20س  88ص   عه يف حقه = إذا أخذه من حِّ

ل ِّه(  وقد تكون الكلمة األخرية )حقه( أيضاً هي )حِّ
 نقص بقة املطيعني = بقلَّة. : وت18س  119ص 
 : أن يربيهما بربويته = بربوبيته. 7س  131ص 
 وقد يكون مفيداً = مقيَّداً.  ،فضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاً : وت5س  142ص 
ول علي رضي هللا عنه: ال أويت أبحد يفضلين على أيب بكر وعمر إال جلد : ق2س 153ص 

 به جد املفرتي = جلد املفرتي. 
ال على كفنه. فقيل يبعث يف  ،. فحُمل احلديث على ثيابه اليت يقبض فيها18س 168ص 

 واب الظاهر. وقيل إن املراد أن يبعث على ما مات عليه من العمل.. نفس الث
 الطاهر( بدل )الثوب الظاهر(.  الصحيح )الثوب 

ة من أهل النار )الَقَدر السابق: وهو أن هللا سبحانه وتعاىل أعلم أهل اجلن 4س  175ص 
 قبل أن يعملوا األعمال(. 

حانه وتعاىل َعلَِّم أهل اجلنة.. اخل( فقد ورد وتصحح اجلملة على ما أييت: ).. وهو أن هللا سب
ا اي رسول هللا: َعلَِّم هللا أهل اجلنة من أهل النار؟ يف أسفل الصفحة نفسها احلديث »قالو 

 فقال: نعم«. 
 سجد = وال االستنجاء يف املسجد. : وال يف االستنجاء امل4س  196ص 

 سجد.. إذ ورد قبلها: وال جيوز ذبح الضحااي وال غريها يف امل
رة عدمه وعلى ما ميتنع ضرو  ،: هللا قادر على ما علمه وأخرب أنه ال يكون15س  210ص 

 ال لعدله قدرته عليه.    ،لعدم إرادته
: إن  16س  218قدرته عليه. ص وتصحح اجلملة األخرية على النحو التايل: .. ال لعدم 

ويروى أن   ،هم ظاهراً وابطناً كثرياً من الناس يوجب اتباع حاكمه وإمامه وشيخه والتزام حكم
 اخلروج عن اتباعه خروج عن الشريعة.  

 ل: )َويَرى( بدل )ويروى(. الصحيح أن يقا
. وال أشهد لعني = مل ،: قول علي بن املديين: أقول إهنم يف اجلنة12س  227ص   عنيَّ
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 : دين الصائبة = الصابئة. 17س  233ص 
  الذي نعبدهم به = الذي تـََعبََّدهم به.  دين هللا –أي الرسول  –: ويعلمهم 18س  263ص 
 اإلقطاع أوىل. : وسواء شرط هذا عليهم يف 14س 267ص 

والدعوة إىل أن  15س  281أن )أوىل( حمرفة من )أو ال( ص  –كما هو واضح   –الصحيح 
 العبد ربه كأنه يراه.  يبعد

 وشتان بني الكلمتني!.  ،)يبعد( حمرفة من )يعبد( كما هو بني  
 : مها روايتان هن أمحد = عن أمحد. 20س  288ص 
 ... كله بدعة = لبس الليف..  : ليس الليف أو أن يغطي وجهه1س  292ص 
جعلها  ،مها: وإذا مل يتفق الشريكان يف البداية جيعلها عند أحدمها أو غري 5س  328ص 

 احلاكم عند اثلث خيتاره هلما. )جيعلها حمرفة من اجلار واجملرور )جبعلها(. 
: وإذا غرَّ الوكيل شخصًا وأجَّره أرضًا بدون أجرة املثل. فهو ألصحاب 3س  333ص 

 ألرض تضمني املستأجر؟ على قولني.  ا
 )فهو( حمرفة من )فهل( لالستفهام. 

  آخر سطر: ورد ما أييت: – 339ص 
ه قبل  فهنا ال يُقضى له ب –كمهر البغي ِّ ومثن اخلمر   –وأما إن كانت العني أو املنفعة حمرمة 

إذ مجع بني   ،صيفإن هذا معونة هلم على املعا ،ولو أعطاه إايه حُيكم برده إىل ابذله ،القبض
حل وال حيل  هذا املال للبغااي أو اخلم ار أو حنوِّها لكي يصرف يف مصا ،العوض واملعوَّض

 املسلمني. 
ي )لكن( الصحيح عندي أن يقال يف اجلملة األخرية... لكن  يصرف يف مصاحل املسلمني أ

 توضع بدل )لكي(. 
وإذا كان مشرتاًي مل  ،وار: كمن يعتقد أنه إذا كان جارًا استحق شفعة اجل17س  347ص

 جتب عليه شفعة اجلواز. 
 الكلمة األخرية هي )اجلوار( وليست )اجلواز(.  
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فكيف يقال ذلك وليس   ،: ال ُنسل ِّم أن إجازة الظئر على خالف القياس21س  352ص 
ارة منصوصة يف شريعتنا إال يف إجارة الظئر. الصحيح يف اجلملة األوىل أن يقال: يف القرآن إج

 ُنسل ِّم أن إجارة الظئر .. بدل )إجازة(.      ال
أبرابهبا. )تغدو( حمرفة من )تعذَّر(   : فهذه األموال اليت تغدو رد ها لعدم العلم5س  391ص 

 وشتان بني الكلمتني. 
ومل يعرف أصحابه فصرفه يف مصاحل املسلمني  ،يت املال: فإمنا اجتمع يف ب15س  396ص

 أوىل. 
 نَّ ما( بدل الكافة واملكفوفة. الكلمة األوىل هي )فإ

 : جاز أخذه من كل مال حيوز صرفه = جيوز صرفه. 1س 397ص 
 . واإلِّجارة والرهن والفرض وغري ذلك = والَقر ض. . 13س  405ص 
 ولني نزاع = وفيمن رضع. .. وفيمن وضع قريباً من احل17س  435ص 
 : فذكر واله = فذكروا له.  7س  468ص 
َي.. : وضى هللا21س  472ص    عنهم = َرضِّ
َي.. 16س  475ص   : رصى هللا عنهم = َرضِّ
 يه وسلم احلسن ألن هللا أفلح به بني فئتني.  : ومدح رسول هللا صلى هللا عل7س  478ص 

 )أفلح( حمرفة من )أصلح(. 
 نزلة من ُيشبه أعياد النصارى أبعياد املسلمني ويعظهما : وهو مب4س  508ص 

 ظ ُِّمها(. )يعظهما( حمرفة من )يـُعَ 
: الصواب أن يعرف مراد الرسول صلى هللا عليه وسلم من أقواله وحكمه 2س  529ص 

 علَّق هبا اإلحكام = األحكام. وعلله اليت 
 ر : وكان همُّ امرأة العزيز همَّ إضرار = هم إصرا5س  563ص 
 : وقد دل عليها القرآن يف غري موضوع = يف غري موضع. 10س  603ص 

 
 ء حنوية سابعا : أخطا
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ال يستبعد أن تكون األخطاء النحوية موجودة يف النسخة املخطوطة.. ولكن هذا ال يعين أن  
ها مصحح الكتاب ومراجعه هكذا دون تنبيه أو تصحيح.. وستجد معي أخطاء حنوية يرتك

 الكتاب.. ال حتتاج إىل بيان.. واضحة يف هذا 
 : وللشمس والقمر ليايل معتادة = ليالٍ 14س  143ص 
 : وليس هو نيب من األنبياء = نبياً. 14س  151ص 
منكر من القول وزور = وقول ف ،: وقال القائل انقضت حاجيت بربكة فالن21س  192ص 

 القائل. 
 آخر سطر: ويبقى طوله ستون ذراعاً = ستني.  199ص 
 : ألن كالمها حق = كليهما. 13س  244ص 
 شهراً.  : إذا صام معه شهر آخر من السنة =21س  261ص 
 : وفيه عن أمحد روايتا = روايتان. 9س  308ص 
يث ال يكون يف إيداعه تفريطًا فال  : فاحلاكم العادل إن وجد أو غريه حب10س  318ص 

 ضمان عليه = تفريٌط. 
الصواب: موضع إصبعني أو   –ث أو أربعة أصابع : موضع اثنني أو ثال21س  340ص 

 ثالث أو أربع اصابع. 
 إذا حكم حاكم اثن فيم مل حيكم فيه األول.. = فيما مل حيكم. : ف21س  378ص 
 . : عائشة رضي هللا عنه = عنها12س  379ص 
 : واستعمل على جنران أاب سفيان بن حرب أبو معاوية = أاب معاوية. 16س  470ص 
 : فهذا احلديثان الصحيحان = فهذان. 10س  514ص 
 فة = وأحوااًل. : مث إن عندهم حقائق وأحوال معرو 4س  572ص 
 : وما كان عليه اخللفاء الراشدين = الراشدون. 22س  606ص 

  
 اثمنا : أخطاء إمالئية 

 مضارعه يشكو.  ،: ومن عليه مال ومل يُوف ه حىت شكى ربُّ املال = شكا13س  320ص 
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ر العني املشرتكة ويقتسموا األجرة وأن 9س  327ص  : وإذا طلب الشريك أن يؤج ِّ
 = يتهاؤوها.  يتهايـَُؤها...

 مضارعه يعزو.   ،: وقد عزى بعض أصحابه ذلك إىل مجيع النبيني = عزا14س  423ص 
فقد ابتكر من عنده أساليب جديدة غري متعارف عليها. وأكثر  ،ات الرتقيمأما عالم

ستعملة عنده هي النقطتان ):( فقد استعملها بكثرة يف كل صفحة من عالمات الرتقيم امل
أو بعد جواب الشرط   ،أو بعد اسم اإلشارة ،ضعها بعد الفعل أحياانً صفحات الكتاب! ي

 وغري الشرط.. 
ُ له صحة ما ذكرت.    ،ئ إىل أية صفحة من صفحات الكتابونظرة واحدة من القار   تُبني ِّ

كما أنه يستعمل   ،وقبل أن تنتهي اجلملة ،النقطة ).( يف غري مكاهناوكثرياً ما يلجأ إىل وضع 
فيبدأ الكالم من سطر جديد دون أن تنتهي  ،يف غري مواضعها –عمومًا  –هذه العالمات 

 : 609. وإليك مثاالً على ذلك ص بل قبل أن تنتهي اجلملة. ،الفقرة
 بشهادته. وحكم  ،»وإذا شهد رجل يف شيء أنه ملك فالن إال حني بيعه

البيع: أنه وقف  مث شهد بعد ذلك يف كتاب إقرار على والد البائع بتاريخ متقدم على اتريخ
 وأن الواقف مل يزل ملكه عن العني إىل حني وقفها.   ،املكان املذكور

وإمنا يضمن. وشهادته   ،ع الشاهد عن شهادته بعد احلكم هبا ال يقبلفأجاب: أبن رجو 
 فتقبل«.     ، أبلغ من الرجوع: فهو أوىلالثانية املنافية لألوىل

 . وقس على ما ورد.. فقرات كثرية متشاهبة!
 

 َتسعا : األعالم 
 : الذارقطين = الدارقطين 10س  43ص 
ها »السهرودي« املقتول على الزندقة =  : وأمثال هذه التأويالت اليت يذكر 7س 179ص 

 السهروردي.  
 : أمجد = أمحد.  11س  457ص 
... وأيب سليمان الدارين = الداراين ]من أهل داراي بغوطة دمشق ت  12س  568ص 

 [.  هـ/ األعالم215



 187 

: »صوفة بن ُمز ِّ بن أد بن طاخبة« قبيلة من العرب والصحيح )ابن مر ِّ(. 22س  568ص 
ويف اهلامش أن الشارح ن.. عن ابن اجلواين أنه مسي بذلك ألن أمه  ،موس احمليطأورده يف القا

 ه صوفة وجعلته ربيطاً للكعبة خيدمها.      جعلت يف رأس
 : إسحق القزاري.  14س  600ص 

تيمية قائمة أبمساء العلماء والصاحلني ممن كانوا أيتون الثغور ألجل اجلهاد واملرابطة  أورد ابن
 ، وطرابلس ،واحلديث الذي ساقه ألجل ذلك هو عن جبل لبنان ،تعاىل يف سبيل هللا

 ومصيصة.. وغريها.  
هـ( 188أبو إسحق ت  ،جوع إىل األعالم تبنيَّ أنه )إبراهيم بن حممد بن احلارث الفزاريوابلر 

 قال صاحب األعالم: مث عاش مرابطاً بثغر املصيصة. 
 اري(. إذاً فهو )أبو إسحق الفزاري( وليس )إسحق القز 

 عاشراً: زايدة يف األحرف والكلمات: 
 : جتب يف العمرة مرة = يف العمر. 19س  85ص 
: حىت ترى ذلك يف كالم بعض من قدم له قدم صدق من أهل السنة = 2س  98ص 

 قدم صدق ... بعض من له 
 : ... فذلك وأحسن = فذلك أحسن. 11س  166ص 
 ؤمنون إال أاب بكر = مث َعلَِّم.  : مث اعلم أن هللا أيىب ذلك وامل21س  202ص 
 هب أمحد. آخر سطر: .. على قولني يف مذهب وأمحد وغريه = مذ 216ص 
 : وهلذا كمان سلف األمة وأئمتها = كان سلف 1س  218ص 
 هلا النيب هلا النيب صلى هللا عليه وسلم )مكرر(: فقال 1س  234ص 
 : حىت حيول عليه احللول = احلول 8س  252ص 
 : وإن كان من أصحابه من جيعل هذا هو أفضل = من جيعل هذا أفضل. 17س  270ص 
 هي هي املتصر ِّفة لنفسها = )هي مكررة(: وإن كانت 21س  323ص 
 ا وهللا يف قوله = هبا هللا : فخص ه هنا ابلصحبة كما خصه هب11س  468ص 
 إذ حلف.  : كما جرى لعبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه إذا حلف لزوجته =1س  548ص 
 : من بين العباسي = العباس.19س  565ص 
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 حادي عشر: نقص يف األحرف والكلمات 

 : فيه وجهان. أوجهما = أوجههما 17س  18 ص
ضي هللا عنهما مع اجلنب من التيمم = : وقد روي عن عمر وابن مسعود ر 11س  27ص 

 منع اجلنب.. 
 حلمام. : وأما من أمكنه الذهاب إىل احلام = إىل ا6س 28ص 
 : إذ ال غرض هلم يف معرفة كون أنس رضي هللا عنه أو مل يسمع = مسع أو مل4س  38ص 

 يسمع. 
ح وال : وحنن نعلم ابالضطرار أنه صلى هللا عليه وسلم مل يكن ابالستفتا 20س 40ص 

 ابالستعاذة = مل يكن جيهر ابالستفتاح... 
 بر = أيهما أفضل..  : أيها أفضل: الغين الشاكر أم الفقري الصا18س  88ص 
 : واملتفلسة ظنوا = واملتفلسفة.. 11س  89ص 
عال هللا ابعتبار ما يصلح منه وجيوز ما ال جيوز ثالثة أقوال =  : للناس يف أف20س  114ص 

 . جيوز وما ال جيوز.
 : وال يتصور أن خيلو داع هلل دعاء عبادة = من دعاء عبادة. 11س 122ص 
يم بن حممد بن علي بن عبد هللا ابن عباس الذي كانت له : وإمنا هو إبراه21س  165ص 

 الدعو )فراغ( مات هناك يف احلبس. 
 تكملة الفراغ هو )الدعوة العباسية(. 

 ل[. : ابألزالم ]الزاي مقلوبة يف األص1س 170ص 
َر العبد أن يقول } 177ص  صالة { يف كل ِإاْيَك نـَْعب د  َوِإاْيَك َنْسَتِعني  آخر سطر: فذلك أُمِّ

 = فلذلك أُمَِّر...  
وا. 17س  202ص  لوا وغريَّ  : وقد بدلوا غريوا = وقد بدَّ
 : وكثري من املتفلسة = املتفلسفة 19 س 208ص 
 : أبسباب حدها: التوبة = أحدها 19س  221ص 
 : واحلرام ال يتولد ابالنضمام املباح = ابالنضمام إىل املباح. 19س  235ص 
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 وقيل: إن الزكاة جتب يف عني النصاب.  ،نصاب: مث إذا نقص ال5س  252ص 
 أو جمموع الفتاوى.  ،و الفتاوى الكربىأ ،يف اجلملة نقص ينبغي الرجوع إىل املخطوطة

 عليه وسلم = قد ثبت..  : فإنه قد بت أن النيب صلى هللا14س  257ص 
 آخر سطر: ابلقلب والبدن اللسان = واللسان.  282ص 
عروف فإن تعذ ر ذلك امتنع يف املعاشرة فر ق بينهما = وفـُر ِّق : ويعاشرها ابمل9س  429ص 

 بينهما. 
 نه وتعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً. : سبحا10س  477ص 

 ورد: )كرياً( بدل )كبرياً(!. 
: إذا كان اإلنسان يفعل ما أمر هللا به يرتك ما هنى عنه... = ويرتك ما هنى 16س  482ص 

 عنه..  
 بل تنازعوا أميا أفضل = أيهما : 5س  491ص 
 : ذلك ـريح اإلميان = صريح اإلميان. 21س  562ص 
 : فال حيكم بكفر شخص بعينه إال أن يعلم منافق = أنه منافق 1س  574ص 
 اً بيناً = خطًأ. : أخطأ خط13س  587ص 
 : تق هللا = اتق هللا. 21س  610ص 

 
 اثّن عشر: قائمة ابألخطاء املطبعية األخرى
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 فكيف كيفق 7 561  

 
 الصواب اخلطأ س ص بالصوا اخلطأ س ص
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ولو تتبعت ذلك لزاد حجم النقد   وأذك ر القارئ أنين مل أعول على اهلمزات إال عند الضرورة..

 كثرياً.. كما مل أراجع الفهارس العامة. 
 

 ن الطبعتني األوىل والثانية: مقارنة جزئية ب
جعة كتاب سبق أن طبع وروجع للمرة مما يؤسف له حقاً أن يعمد بعض الناس إىل إعادة مرا

 وذلك كأن:   ،فال أييت بتحسني ،األوىل
 بعة األوىل. تزيد أخطاؤه على أخطاء الط -
 أو أن تبقى تلك األخطاء كما كانت عليه.  -
 يخطئ فيها!! أو أن يعمد إىل تصحيح بعضها ف -

 عندما قد ر له ،وهذا هو حال )أمحد محدي إمام( عفا هللا عنه
  تصحيح ومراجعة الطبعة الثانية من )خمتصر الفتاوى املصرية( فلم يوفق فيها. أن يتوىل

فوجدت األمر  ،خطاء اليت سردهتا للقارئ مبا يف الطبعة األوىللقد حاولت أن أقارن األ
ألن األمر توضح   ،ى مقارنة مائة صفحة مبائة صفحة من الطبعتنيومل أزد عل ،مؤسفًا للغاية

 يل متاماً.   
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لغت أخطاء الصفحات املائة األوىل واحدًا وعشرين خطأ. ومن املعلوم أن املراجعة لقد ب
حيث ال يعرتيه  ،األوىل يكون تركيز املصحح عليها أكثر من التاليةوالتصحيح يف الصفحات 

 وحيث تكون اهلمة والنشاط متوافرين.  ،ايةامللل والفتور منذ البد
 حو التايل: األخطاء الواحدة والعشرون كانت على الن

تليها صفحة الطبعة  ،وأذكر صفحة الطبعة األوىل ،( خطأ بقي على ما هو عليه )خطأ(11)
.  43/ 50 ،40/ 47 ،46/39 ،45/38 ،40/32 ،38/30 ،/26/18نية: الثا

 . 105/98 ،20س  95/88 ،86/ 93 ،51/44
على  وصفحاهتا ،( أخطاء: كانت صحيحة يف الطبعة األوىل وخطأ يف الطبعة الثانية7)

 الرتتيب السابق هي:  
35/27، 35 /28، 37/29، 79 /72، 92/85 .96/89، 105/97 . 

 ء فيما مضى. وقد بينت هذه األخطا
 أما األخطاء الثالثة الباقية:  

من الطبعة  105الدراسة )الضبط( واثنيهما ص  فأحدها أشرت إليه يف الفقرة الثالثة من هذه
{ بينما وضعت الفتحة على الالم يف كلمة )ال وا يف ِديِنك مْ اَل تـَْغل  األوىل مل يتم ضبط اآلية }

 ا )ال تغُلوا( بضم الالم. والصحيح أهن ،تغلوا( يف الطبعة الثانية
س  88أوىل وص  95)أيها( ص واثلثها )أيهما( وجعلت يف الطبعة األوىل )أميا( ويف الثانية 

 اثنية.  18
وتوضيحات لبعض األمور.. ولكن  ،عددةوإحاالت مت ،ويف الطبعة األوىل هوامش كثرية

 كتاب. برغم أمهية كثري منها.. فزاد من تشويه ال ،املراجع اجلديد حذفها
 وأهلمنا اإلخالص فيه.  ،ووفقنا لإلتقان يف العمل ،عفا هللا عنا مجيعاً 

 
 هـ( (  1407)شوال  2جملة "عامل الكتب" ع)نشر يف 
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 )ل(

 ة يف بيئة ابن تيمية حماولة للتعرف على احلياة الواقعي
 من خالل كتاب

 "خمتصر الفتاوى املصرية"
 

اختصره بدر الدين أبو عبدهللا بن علي احلنبلي  "ةالدرر املضية من الفتاوى املصري"كتاب 
خمتصر "وبقي معروفًا ابسم  ،يف األعالم للزركلي كما  "التسهيل"ومساه  ،هـ(778البعلي )ت 

 . "الفتاوى املصرية
بتصحيح حممد حامد  ،هـ على نفقة امللك عبدالعزيز1368ول مرة عام نشر الكتاب أل

وكان اعتمادمها على  ،اهرة: مطبعة السنة احملمديةالق ،وإشراف عبداجمليد سليم ،الفقي
نشرته  ،وأعيد طبعه ابألوفست يف ابكستان ،زهريةالنسخة املخطوطة الوحيدة يف املكتبة األ

 هـ. 1397ربيع األول  ،نوالهدار نشر الكتب اإلسالمية: كواجرا
 ،ي إمامراجعه وقدم له وفهرسه أمحد محد ،هـ1400والطبعة األخرى للكتاب كانت عام 

 ( صفحة. 667ويقع يف ) ،القاهرة: مطبعة املدين
وهو  - (من املقدمة 16أشار إليه أمحد إمام )ص:  -وهناك خمتصر آخر للفتاوى املصرية 

وصاحبه هو عالء الدين  "،اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية االختيارات العلمية يف"بعنوان: 
وخيتلف أسلوب اختصار هذا عن  ،قيأبو احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمش

 ذاك. 
أذك ر القارئ أن هذه الدراسة ستنصبُّ   أود أن ،وبعد ذكر هذه البياانت املوجزة عن الكتاب

وهو  ،احثني واملؤرخني األمهية اليت يستحقهاال يعريه كثري من الب ،على معاجلة أمر مهم
 -ن الثامن اهلجري يف بالد الشام الوقوف على احلياة الواقعية اليت كان يعيشها جمتمع القر 
الل النصوص الفقهية اليت من خ -وقد يكون من بينها مصر وغريها من بالد املسلمني 

ومن خالل  ،أفراد ذلك اجملتمعومن خالل إجاابهتم على أسئلة  ،يعاجلها علماء ذلك الوقت
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عها وذكر فرو  ،الرتكيز على بعض األجوبة وإعطائها حقها من التبسيط واإلسهاب
 ومتعلقاهتا. 

ة اليت عاشها بعض إن كثريًا من الفتاوى الواردة يف الكتاب تضع أيدينا على احلياة اليومي
ة والعسكرية يف نواٍح جزئية  وتبني املشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادي  ،فئات اجملتمع

 ال تتطرق إليها الكتب التارخيية. 
إضافة  ،هتم ِّني ابلتاريخ اإلسالمي وعلم االجتماعأن إبمكان امل ،والذي أودُّ قوله هنا

اليت ستذكر هلم كثريًا   ،جون على كتب الفقه اإلسالميمعلومات كثرية إىل دراساهتم عندما يعر  
واحي اجلزئية يف ذلك الوقت.. ولعل يف إيراد بعض األمثلة ما من املشكالت االجتماعية والن

 يبني هذا األمر.  
 

 املنهة واألسلوب: 
وز ِّعت أبوابه  ،إذ من املعروف أنه كتاب فقه ؛يعفين القارئ من عرض حمتوايت الكتابول

وما مسي بـ  ،على تقسيمات الكتب الفقهية املعروفة يف مجيع املذاهب الفقهية وفصوله
أو إاثرة  ،إال ألنه يتعر ض لقضااي جزئية يف نواٍح كثرية يتطلبها شيء مستحدث ،وىالفتا

أو التعرض ملوضوع  ،تهاد يف أمر من األمور املختلف فيها بني الفقهاءأو اج ،لقضية معينة
مما أكثره فقه "وكما قال البعلي يف مقدمته القصرية للمختصر:  استعصى فهم جوانبه.. 

وقد وضع مصحح الكتاب مقدمة ال أبس فيها عن  ،لمه على األوائل"وما عسر ع ،املسائل
 ذلك.  

  ، ومناقشة القضااي الفقهية ،لكتاب ببيان األحكام الشرعيةويتلخص منهج ابن تيمية يف هذا ا
ومناقشتها يف بعض األحيان.. ويبدي املؤلف  ،ألربعة وغريهاوذكر آراء الفقهاء يف املذاهب ا

صر على بيان احلكم يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف مواضع كما يقت  ،رأيه يف مواضع
 أخرى. 

واحلملة  ،هو حماربة املؤلف للبدع -ن األمور اجلزئية حىت يف بيا -ولكن الذي يلفت النظر 
وبيان موضع اخلطأ  ،والتشنيع عليهم والتشهري هبم ،وبيانعلى املبتدعني بكل ما أويت من علم 

وبيان مضار البدع وخمالفتها للشرع ابلدالئل  ،يهموذكر وجوه العيب ف ،عندهم
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 ،فيه على قضية اإلصالح االجتماعيواالستنتاجات.. وهو ال يكاد يبني حكًما إال ويعرج 
عن املنهج احلق يف عقيدته  أعين أنه يتحني فرصة بيان حكم ليربز عيب اجملتمع وبعده

فهو يعود يف كل مرة لريكز على  ؛وهو أبرز ما تتميز به جهود وكتاابت ابن تيمية ،وسلوكه
فإذا كانت سليمة دلَّ   ،هاليت يرى فيها أساًسا لنظام اجملتمع وسلوكيات أفراد ،انحية العقيدة

م الذي يغلف جوانب وإال فإن األمر حيتاج إىل إجالء الظال ،األمر على اجلانب املضيء
 اجملتمع. 

ويقدم احللول  ،ختلفه وفساده إنه يدلل ببيان هذه األحكام على عيوب اجملتمع وسبب
   الناجعة للنهوض به وإيقاظه من غفوته من وجهة نظر عقدية وشرعية حُمكمة.

رية يف اجملتمع ال يقتصر على بيان احل كم ومن حسن فقهه وسياسته أنه عندما يبني آفة ُمسَتش 
وهذا املنهج  ،بل أكثر ما يورده يذكر معه الدليل الشرعي وآراء العلماء اآلخرين ،ابجتهاده

 فيه فائداتن: 
 جيلب ثقة اجملتمع املسلم.  - 1
بل يريد جتديد دورة الدين يف  ،ع طريقة جديدةيبني هلم أنه رجل علم حمافظ: ال يبتد  - 2

 شرايني القلوب. 
ممزوجة بشيء من احلرقة واألمل على ما يراه يف جمتمعه من فشو ويدرس األمور دراسة علمية 

وكانت هذه الفتاوى سبًبا  ،افات والتعصب ملذهب أو طائفة معينةوانتشار اخلر  ،اجلهل
 لتعرضه للسَّجن عدة مرات. 

ونقد كتبًا ألفت يف هذا   ،ثريًا عن الفرق الضالة والعقائد الفاسدة يف جمتمعهوقد حتدث ك
وبني رأيه ورأي العلماء  ،ودعا إىل العقيدة السلفية ،وجاهد ،وانهض ،شوانق ،الشأن

 60وانظر ص:  ،يف كتب كثرية له يف العقيدة ،قضية تكفري أهل األهواء والبدعاآلخرين يف 
 من هذا الكتاب.  61 -

وكذلك اإلصالح  ،ا كانت حربه على البدع واخلرافات من ابب التثقيف والبيانوإذ
ضيد كالمه يف هذا الرد أبنواع النصوص واآلراء.. فإنه شعر أن القضاء عليها وتع ،االجتماعي

ولذلك جلأ إىل أسلوب القوة يف حربه الكالمية  ؛ها من واقع الناس ليس ابألمر امليسوروإزالت
بل   ،فهو ال يكتفي ببيان احلكم الشرعي يف أمر من األمور -إذا صح التعبري  -أو التأليفية 
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 ؛ "فإن اتب وإال قتل ،... جيب استتابته إن أصر  "يف أثناء فتاواه هذه يقول: كثريًا ما جند 
 ، 425ص:  ؛فإن اتب وإال قتل" ،فإن أصرَّ استتيب ،"فمن قال ذلك ُعر ِّف ،422ص

 .. وغريها. 550وانظر ص: 
ما دام أنه حيكم ابإلسالم..  ،الذي ينبغي أن ينفذه ،تنفيذ هذا األمر يف يد احلاكم ويضع
 بل ال بد أن تعضده قوة  ،د من وراء ذلك أن اإلصالح ال يتم مبجرد اخلطابة والتأليفوالقص
والضمائر الفاسدة اليت مل يصقلها إميان  ،فالعقول املريضة اليت عششت فيها األوهام ،منف ِّذة

حباجة إىل ضربة قاسية  -والقلوب اليت قست حىت مل تعد تشعر ابخلوف أو الرمحة  ،أصحاهبا
ولعل هذا أمثاله   ،وليكون هذا عربة ألمثاله ،لتنتبه وتفيء إىل رشدها ؛ا هي عليهتفيقها مم

 دى إىل أن يقول البعض: إن أسلوبه كان قاسيًا. أ
فبدا عاملًا  ،وم كثرية أسندت ثقافتهواطالعه على عل ،ويبدو لنا من فقهه تبح رُه يف العلم

لينب ه بذلك إىل ما  ؛ور على حقيقتهاوجيل ي األم ،يغوص يف أعماق القضااي ،حاذقًا خبريًا
وتبطن ساحة واسعة  ،تعطي ألوااًن بر اقة غاب عن األذهان.. فال تكفي الشكليات اليت قد

 من اخلداع والفساد! 
وال  ،فهو ال يلجأ إىل كلمات صعبة ؛ا يكونوأسلوبه يف العرض واملناقشة من أسهل م

تتطلب  ،م أنه يبحث يف قضااي عميقةرغ ،تعقيدات بيانية يعسر فهمها على طالب العلم
 ،والسالسة يف األسلوب ،لوضوح يف املعىنفهو يقضي على هذه املشكلة اب ،الرتكيز والتدقيق

وأييت القضية من أبواهبا  ،رح رأيهويش ، ويبني اآلراء ،والتبسيط يف املوضوع.. إنه يورد األدلة
 للتدليل على املعىن.  ،السهلة املفتوحة

 
 الدراسة: 

ع يف ت يف املقدمة أنين سأتناول ابلدراسة احلياة الواقعية اليت عاشها بعض فئات اجملتمذكر 
 ،سواء منها املصر ح هبا أهنا يف ذلك الوقت ،بيئة ابن تيمية وعصره من خالل نصوص كتابه

 ها إشارة إىل ذلك. أو ما في
نه كان موجوًدا يف أو ما علمت أ ،كما لن أتقص ى كل ما أشري إليه  ،ولن أتوسع يف املوضوع

نهج جديد يف معرفة والتنبيه إىل م ،فاهلدف من هذه الدراسة هو اإلشارة ،ذلك الوقت
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تصرفات بعض األشخاص أو اجلماعات من خالل اهتمام العلماء مبشكالت اجملتمع 
 ة. املختلف

 وأشري إىل أن ما ورد يف هذه الفقرات يكو ِّن معظمه اجلانب السليب من حياة اجملتمع. 
 

 أوال : الناحية الدينية: 
وهي أذان عدة أشخاص مًعا  ،جلمعةينقد ابن تيمية بدعة تعاَرف املؤذنون عليها يوم ا - 1

 يف وقت واحد يف صحن اجلامع. 
 ،وليس يف اجلمعة فقط ،يف اجلامع األموي بدمشقوأظن أن هذا األمر معمول به حىت اآلن 

 ان يف وقت واحد. حيث يعمد مؤذانن أو أكثر إىل النداء ابألذ
 : (13يقول ابن تيمية )ص: 

ليس أذاهنم مشروًعا  ،جلمعة يف مثل صحن اجلامعهؤالء الذين يؤذنون مع املؤذن يوم ا"
 . "ومةبل هو بدعة منكرة مشتملة على وجوه مذم ،ابتفاق األئمة

 :  (32 - 31ويبني هذه الوجوه بقوله )ص: 
 إهنا بدعة. 

أمر أن يقول  "فقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه  ،روا بهومنها: أهنم يرتكون ما أُم -
 . "إال يف احليعلة فيقول: ال حول وال قوة إال ابهلل ،السامع مثل قول املؤذن

 م. الثاين: أنه يصلي على النيب صلى هللا عليه وسل
 الثالث: أنه يسأل هللا له الوسيلة. 

 الرابع: أن يدعو بعد ذلك مبا شاء. 
 ويفعلون ما مل يؤمروا به.  ،ع املؤذن وما أُمروا بهفيرتكون مسا 

 : أهنم يشغلون الناس عن هذه السُّنة وخيلطون عليهم... -أي الوجوه املذمومة  -ومنها 
 إىل أن يقول:

كان   ،ومىت أذن مؤذانن مًعا يف وقت واحد مفرتقني ،ت واحدومنها: أنه يؤذن مؤذانن يف وق
كما كان املؤذانن على عهد رسول   ،إذا أذن واحد بعد واحدخبالف ما  ،مكروًها منهيًّا عنه

 . هللا صلى هللا عليه وسلم.
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وكانت هلم أماكن وأوقات  ،ويظهر أن بضاعة الُقصَّاص كانت مزجاة يف ذلك العصر - 2
 : 32يقول املؤلف ص ،وكان هلم مجهور من املستمعني ،حيبونلسرد قصصهم كما 

رؤوس الناس يوم اجلمعة ويشغلوهنم عما شرع من  وكذلك الُقصاص الذين يقومون على
فإنه من املنكرات  -إن قصوا وسألوا واإلمام خيطب  ال سيما -الصالة والدعاء والقراءة 

 ابتفاق األئمة.فيتعني إزالة ذلك  ،مع ما يكذبون كثريًا ،الشنيعة
 :  (74وينبه إىل بدعة أخرى يف ابب صالة التطوع بقوله )ص:  - 3

  ،سواء حتر وا الليلة بعينها أو ال ،األنعام يف ركعة واحدة يف رمضان أو غريه بدعة قراءة سورة
ويهذها  ،يطول على الناس ،يقرؤوهنا يف آخر ركعة من صالة الوتر ،كما يفعله بعض الناس

ا مكروًها  . هذًّ
 (: 74وينقد بدعة أخرى يف هذا الباب فيقول )ص:  - 4

بدعة   ،يصلون متام مائة ركعة ،يح ركعتني يف آخر الليل"وصالة القدر اليت تصلى بعد الرتاو 
 . "يف املساجد على صالة مقدرة بدعةواالجتماع املعتاد  ،مكروهة

يقول املؤلف  ،م إىل احلجويبدو أن إمام البلد كان يرسل جنًدا حلماية احلجاج يف طريقه - 5
 (: 297)ص: 

وأمر اجلماعة الذين مل خيرجوا أن   ،لديوانوإذا ندب اإلمام من حيج خلفارة احلاج املرتبني يف ا"
 . "وهو حالل ،فله أجر ذلك ،يعطوا الذي حيج ما حيتاجه

 :  (392ويتحدث عن تصرفات غريبة ألشخاص يدَّعون التدين )ص:  - 6
 ،ومن يفضل متبوعه على النيب صلى هللا عليه وسلم ،لولية واإلابحيةومن كان زنديًقا كاحل"

أو أنه إذا  ،عليه يف الباطن اتباع شريعة الرسول صلى هللا عليه وسلمومن يعتقد أنه ال جيب 
أو أن العارف الصويف املتحقق جيوز له  ،رفة والتحقيق سقط عنه األمر والنهيحصلت له املع

فإن  ،وأمثال هؤالء ،فال جيب عليه االعتصام ابلكتاب والسنة ،ارىالتدين بدين اليهود والنص
وإذا ظهرت على أحدهم دالئل ذلك وجب قتُله ابتفاق  ،دقةهؤالء كلَّهم منافقون زان

 . "ال كثرهم هللا ،هذه األزمنةوهم كثريون يف  ،املسلمني
م الرسول صلى ويشري املؤلف إىل مكان )الصخور املشهورة( ظن العامة أنه مكان قد - 7

 : (588فيقول )ص:  ،هللا عليه وسلم أو نعله
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وال قدم  ،ورة عند العامة قدم النيب صلى هللا عليه وسلموليس القدم الذي ابلصخور املشه"
 . "وال يضاف إىل الشريعة جواز تقبيله وال التمسح به ،سالمأحد من األنبياء عليهم ال

فيتعبد يف  ،ض األماكن يف جبل لبنانكما يبدو أن من الناس من كان يقصد بع   - 8
 (: 600ية )ص: يقول ابن تيم ،أو يتربك ببعض مثار أشجارها ،مغاراهتا

بنان وجبل اللكام وما يُذكر يف بعض احلكاايت من االجتماعات ببعض العبَّاد يف جبل ل"
هبا فألن هذه األمكنة كانت ثغورًا يرابط  ،وما يـُؤ ثر عن بعضهم من محيد املقال ،وحنوه

 . "املسلمون يف جهاد العدو
 . "املرابطة يف سبيل هللا تعاىلوكان الصاحلون أيتون الثغور ألجل اجلهاد و "إىل أن يقول: 

ذا اجلبل هو من اجلهاالت واملقصود أن االعتناء هب"وبعد ثالث صفحات يقول: 
جلاهلية وكذلك التربك مبا حتمل أشجاره من الثمر هو من البدع والعقائد ا ،والضالالت

 . " املضاهئة جلهاالت الوثنيني املشركني
 

 اثني ا: الناحية التارخيية: 
 (:  456معارك نشبت بني قبائل يف ابدية الشام فيقول )ص: يذكر  - 1
كحرام    ،ويزعمون أهنم من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ،الباديةهذه الفنت اليت تقع بني "

 .  "وأكرب املنكرات.. ،م الفنت واحملرماتمن أعظ -وسعد وهالل وثعلبة وأمثاهلم 
( عن عقائدهم  466ص  - 460يف فصل مطوَّل )ص:  "النصريية"ويتحدث عن  - 2

 وعالقاهتم بغريهم.   ،وماضيهم وحاضرهم ،وأمواهلم
هر أن زحف التتار على بالد الشام كان مستمرًّا حىت وقت متأخر من القرن كما يظ  - 3

ويتحدث ابن تيمية عن هذا  ،وأوقات متباينة ،أبعداد متفاوتةولو كان ذلك  ،الثامن اهلجري
فيقول مما مسعه ورآه  ،وواجب املسلمني جتاه ذلك ،اثر ختريبهم وآ ،ويبني فساد حاهلم ،اجلانب
 (: 499 - 498)ص: 

وإن تكلموا  ،بل جيب قتال هؤالء التتار الذين يقدمون إىل الشام مرة بعد مرة ،جيوزو "
واتفاق  ،وجب قتاهلم بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،بوا إىل اإلسالموانتس ،ابلشهادتني
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والثاين: معرفة حكم هللا فيهم  ،وهذا مبين على أصلني: أحدمها: املعرفة حباهلم ،أئمة املسلمني
 . " أمثاهلمويف

 مث يبني خروجهم عن شرائع اإلسالم ويقول: 
ومل نر يف عسكرهم مؤذاًن وال   ،يصلونفوجدان مجهورهم ال  ،وقد شاهدان عسكر القوم"

زنديق منافق ال يعتقد دين اإلسالم يف  ومل يكن معهم إال من كان من شر  اخللق: إما ،إماًما
وإما من أفجر  ،فضة واجلهمية واالحتادية وحنوهمكالرا  ،وإما من هو شرُّ أهل البدع ،الباطن

وإن كان فيهم من يصلي ويصوم  ،موهم ال حيج ون البيت العتيق مع متكنه ،الناس وأفسقهم
وهم يقاتلون  ،علوا فإمنا هو للتقي ةوإن ف ،فليس الغالب عليهم إقامة الصالة وال إيتاء الزكاة

ريعة جنكزخان الكفرية اليت يسموهنا فمن دخل يف طاعتهم وطاعة ش ،على ملك جنكزخان
  ،ون على أهل الذمة جزيةوال يضع ،وإن كان كافرًا ،جعلوه وليًّا هلم -السياسة  -الباسقة 

ويتقرب إليهم   ،كما قال أكرب مقد ميهم الذين قدموا الشام وهو خياطب رسل املسلمني
حممد وجنكزخان.  -إبظهار أهنم مسلمون فقال: هذان اثنان عظيمان جاءا من عند هللا 

 عليه أن يسو ي بني رسول هللا صلى هللا ،فهذا غاية ما يتقرب به أكرب مقدميهم إىل املسلمني
من أعظم  ،وبني ملك كافر وثين خبيث ،الذي هو أكرم خلق هللا وسيد ولد آدم ،وسلم

 . "شركني كفرًا وفساًدا وعدواانً امل
كما يبني   ،جلها يف منهج إسالمي حمكمويعا ،ويتابع ابن تيمية قراءة األحداث يف عصره

  499ني فيقول )ص: يف شجاعة العلماء العامل ،غرائب معتقدات أتباع جنكزخان وضالهلم
- 500  :) 
من جنس ما  ،بن هللافإهنم يعتقدون أنه ا ؛وذلك أن اعتقادهم يف جنكزخان كفر عظيم"

ويقولون: إن  ،ون علوًّا كبريًاسبحان ربنا وتعاىل عما يقول الظامل ،يعتقد النصارى يف املسيح
خلت فيها حىت فد ،فنزلت الشمس من كو ة ،وإهنا كانت يف خيمة ،الشمس حبَّلت أُمَّهُ 

ما وأن أمه  ،بل هو دليل على أنه ولد زان ،وهذا كذب عند كل ذي دين وعقل ،حبلت
 عليه ومع ذلك فهو عندهم أعظم من رسول هللا صلى هللا ،اد عت ذلك إال لتسرت معر ة زانها

ويشركون به بذكر امسه على أكلهم وشرهبم  ،ويعظمون ما سن ه هلم وشرعه بظلمه وهواه ،وسلم
 ويستحل ون قتل من ترك سنة هذا الكافر امللعون. ،مهموحك
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ضررًا من هذا الكافر الذي اد عوا أنه شريك حممد صلى ومعلوم أن مسيلمة الكذ اب كان أقل  
فكيف مبن كان فيما  ،فاستحل  الصحابة رضي هللا عنهم قتاله ،هللا عليه وسلم يف الرسالة

  عليه وسلم كجنكزخان؟ يظهره من اإلسالم هو جبعله حممًدا صلى هللا
بل جنكزخان  ،للقرآن على املسلمني املتبعني ،وهم يعظمون الكفار الذين يتبعون جنكزخان

شيًعا وأهلك احلرث فإنه عال يف األرض وجعل أهلها  ،أعظم من فرعون وهامان ضررًا
 ،ملفسدةفرد  الناس عن ملك األنبياء إىل ما ابتدعه من جاهليته وسياسته الكفرية ا ،والنسل

 (:  500مث يقول )ص:  "،ولو قلُت ما رأيته ومسعته ملا وسعه هذا املكان
 ؛إال وهي داخلة يف أتباع التتار ،وفسوق وعصيان ،وزندقة وإحلاد ،فما من نفاق ،وابجلملة"

وأجرئهم على انتهاك احملرمات واعتداء على  ،م من أجهل اخللق وأقلهم معرفة ابلدينألهن
 لق اتباًعا للظن وما هتوى األنفس. وأعظم اخل ،احلدود

  ؛ وطط ،ودانشمند ،ودومشن ،ايروقد قسموا الناس حبسب سياستهم الفاجرة أربعة أقسام: 
 . "والعاصي ،والعامل ،وعدوهم ،أي: صديقهم

ألف كتااًب قال فيه: إن حممًدا صلى هللا عليه  ،ؤلف أن وزيرهم السفيه امللقب ابلرشيدويذكر امل
}ُقل  اَي أَيُـَّها واستدل بقوله تعاىل:  ،وأنه ال ينكر عليهم ،اليهود والنصاروسلم رضي بدين 

يقتضي أن وزعم اخلبيث أن هذا  ،[2، 1{ ]الكافرون: ...اَل أَع ُبُد َما تـَع ُبُدونَ  *وَن ال َكافِّرُ 
فإن  ؛وهذا من فساد جهله ،قال: وهذه اآلية مكية ليست منسوخة ،الرسول رضي ديَنهم

َ دِّينِّ{ ]الكافرون: }َلكُ قوله:  ن إمنا يدل على أنه صلى هللا عليه وسلم تربأ م [6م  دِّيُنُكم  َويلِّ
 دينهم. 

 ( وقال: وشرح حاهلم يطول. 501واتبع الرد عليه يف )ص: 
 ا يقول: ( أيضً 501ويف )ص: 

وملككم ابن  ،وقد خاطبين بعضهم فقال: ملكنا ملك ابن ملك ابن ملك إىل سبعة أجداد
بل اململوك املسلم خري من  ؛وال فخر ابلكافر ،ت: آابء ذلك امللك كلهم كفارموىل! فقل

رٍِّك{ ]البقرة: قال هللا تعاىل:  ؛امللك الكافر ذه وأمثاهلا فه ،[ 221}َوَلَعب ٌد ُمؤ مٌِّن َخري ٌ مِّن  ُمش 
 حججهم.
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فكيف  ،فقد اتفق املسلمون على أن من ترك شريعة من شرائع اإلسالم وجب قتاله ،وابجلملة
 مبن ترك مجيع شرائعه أو أكثرها؟ فما الظن مبن حيارهبا؟! 

 (:  498فيقول )ص:  ،وعدم االغرتار أبقواهلم ،حواهلم السابقةكما ينبه إىل االعتبار أب
  ، ء القوم جاروا على الشام يف املرة األوىل عام تسعة وتسعني وستمائة... فقد علم أن هؤال"

ومع هذا فقد سبَـو ا من ذراري ِّ املسلمني ما  ،ى املنرب بدمشقوقرؤوه عل ،وأعطوا الناس األمان
وانبلس ومحص  ،وجبل الصاحلية ،وفعلوا ببيت القدس ،د عليهأو يزي ،يقال: إنه مائة ألف

وفَجروا خبري نساء املسلمني يف  ،ل والسيب ما ال يعلمه إال هللاوداراي وغري ذلك من القت
 ."وجعلوا اجلامع الذي ابلعقبة دكًّا ،ريمهاكاملسجد األقصى واألموي وغ  ؛املساجد

 اثلث ا: الناحية االجتماعية:
كما أن أساليبهم   ،تمع الدجالني واملشعوذين ال ينقطع يف عصر من العصوريبدو أن جم - 1

ويشري ابن تيمية إىل  ،ونسمع هبا ونراها حديثًا ،نقرؤها يف القدمي ،وفة مكررةوخدعهم معر 
 (: 309فيقول )ص:  ،جانب من هذا اجملتمع

فإن   ،أيكلها فسًقافهو شرٌّ ممن  ،وأما من أيكل احليات والثعابني وجيعله من ابب الكرامات"
وال  ،تكون برتك الواجبات كما ال  ،كرامات األولياء ال تكون مبا هُني عنه من أكل اخلبائث

 ،بذات احملرمةجيوز إعانة هؤالء املشعوذين ابلصدقة وحنوها على أن يقيموا الصناعات والشع
رزقُه على وال يُعطى  ،ويفعلون ما ال يرضي هللا من إقامة مشيخة ختالف الكتاب والسنة

وعمل ما ينفع  ،هوإمنا يُعان ابلرزق َمن قام بطاعة هللا ورسول ؛جاهلية ختالف كتاب هللا
 . "ودعا إىل طاعة هللا ورسوله ،املسلمني يف دنياهم

 ،النس اك يتجولون يف أحناء العامل وعلى ظهورهم مزودهتموإىل وقت قريب كنا نرى بعض  - 2
أو يلتجئون إىل  ،وينامون يف العراء ،ويزورون العلماء ،ينزلون القرى ،وعليهم ثياب رثة

ومنهم من  ،ومنهم من يستقر  يف بلد ما ،أو الشتاء البارد ،احلارالبيواتت الكبرية يف الصيف 
 حون يف األرض إىل أن يوهنهم الكرب..  يعود إىل وطنه.. وقد يبقى آخرون يسي

 :  309ويقول ابن تيمية عن هؤالء ص
 .  "أمر منهي عنه -كما يعانيه بعض النساك   -الد لغري مقصد مشروع والسياحة يف الب"
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 ، وال من فعل النبيني وال الصاحلني ،: ليست السياحة من اإلسالم يف شيءقال اإلمام أمحد
 املراد به: الصائمون.  [112]التوبة:  }السَّائُِّحوَن{وقوله تعاىل: 

يد االجتماعية اليت كانت سائدة يف بيئته ويتبني من بعض أجوبة املؤلف املظاهُر والتقال - 2
شخاص ممن يستهويه طول الشارب وفتله عاب ويبدو أن أحد األ ،عند بعض فئات اجملتمع

وكأنه ألقمه حجرًا  فأجابه ،وسأل ابن تيمية عن ذلك ،على بعض املسلمني قص الشارب
 :  20ص

ومن  ،لم ومدح فاعلهبل فَعله رسول هللا صلى هللا عليه وس ،وقصُّ الشارب ليس بعيب"
 . " فإن أصرَّ كفر ،ُعر ِّف ذلك ،هأو أقرَّ علي ،عاب شيئًا فَعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

طول الشارب أو مثل  ،ونستشف من هذا اجلواب أن بعض الناس كان يتباهى مبظاهر معينة
ثل التتار م ،ورمبا كان ذلك نتيجة اختالط شعوب معينة ابملسلمني ؛جعله يف هيئة معينة

 تقليد كما هو حال بعض شبابنا يف  ،فاستهوى بعضهم تقليدهم ،والرتك يف ذلك الوقت
 األجانب اليوم. 

  ، كما يبدو أن )موضة( لبس عمائم خاصة كانت مستشرية بني نساء ذلك اجملتمع  - 4
 : (290يقول املؤلف )ص: 

 .  "البخت... فهي مثل أسنمة ؛هذه العمائم اليت يلبسها النساء حرام بال ريب"
 - 344ل )ص: فيقو  ،وحيدثنا عن املنجمني وأماكن جلوسهم وإكرام بعض الناس هلم - 5

345) : 
على  وأخذ األجرة ،وصناعة التنجيم واالستدالل هبا على احلوادث حمر م إبمجاع املسلمني"

ام والقي ،ومينع الناس أن يكرموهم ،ومُينعون من اجللوس يف احلوانيت والطرقات ،ذلك سحت
 ."يف منعهم عن ذلك من أفضل اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل

 (: 147م )ص: ويقول يف مناظرة له معه
قال:  ،وبيَّنُت له فساد صناعتهم ابألدلة ،ول ما انظرت بدمشق من حضرين من رؤسائهم"

 . " إان لنكذب مائة كذبة حىت نصدق يف واحدةوهللا
قدها أشخاص بني بعضهم البعض يف صورة ويتحدث عن الصداقة واألخوة اليت كان يع - 6

 (: 457فيقول )ص:  ،بشعة وطقوس منكرة
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 ، وقول كل واحد منهم: مايل مالك ،خوة اليت تكون بني بعض الناس يف هذا الزمانهذه األ"
ويشرب أحدمها دم اآلخر... فهذا الفعل على هذا الوجه غري  ،وولدي ولدك ،ودمي دمك

 . "مشروع ابتفاق املسلمني
فيقول  ،يزيدان إيضاًحا عن أمور أخرى متعسفة ،أن يبني الوجه املشروع يف األخوة وبعد

 (: 459ص: )
ويشبه هذا ابلذين يتآخون متعاونني  ،فهذا ال جيوز حبال ،وأما شرب كل منهما دم اآلخر"

وهذا مثل مؤاخاة من ينتسب إىل املشيخة  ،اإلمث والعدوان ابالكتواء وعلى حب ِّ املردانعلى 
مبا  وقد أقرَّ طوائف من هؤالء ،فيؤاخي أحدهم املرأة األجنبية وخيلو هبا ،سلوك للنساءوال

فمثل هذه املؤاخاة مما فيها من تعاون على اإلمث والعدوان كائنًا ما   ،جرى بينهم من الفواحش
 . "حرام إبمجاع املسلمني ،كان

فما حكمه؟  ، أخيتوقد يتناهى إىل مسع بعض األشخاص أن الرجل ينادي زوجته: اي - 7
 : (431يورد ابن تيمية هذا األمر ويقول )ص: 

 . "فأد به ،هللا عنه مسع رجالً يقول المرأته: اي أخيت... فإن عمر رضي "
 . "مل يؤدب على ذلك ،وإن كان جاهالً "قال: 

 بل يـَُعرَّف.  ،ت: وقد يعين أنه ال يـَُعز رقل
فيقول )ص:   ،تمع املسلم يف أعياد أهل الذمةويذكر بعض التقاليد اليت ابتلي هبا اجمل - 8

511)  : 
وتوسيع   ،وحتمري دواهبم مبَغ رة وخبور ،مثل صبغ البيض ؛عيادهموأما إذا فعل املسلمون معهم أ"

بل قد نص طائفة من العلماء من  ،تاج إىل سؤالفهذا أظهر من أن حي ،النفقات وعمل طعام
 . "كأصحاب أيب حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذل

 (. 512 -  511مث يذكر أشياء أخرى )ص: 
 :  (603ة )الرمي ابحلجارة( فقال )ص: ويظهر أنه ورد إليه سؤال عن مسابق - 9

 وإال فهي ابطل.  ،إن كان فيها منفعة للجهاد
 

 القتصادية: رابع ا: الناحية ا
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الدولة كانت وقد يعين به أن  ،يورد ابن تيمية يف أكثر من مكان مسائل تتعلق ابإلقطاع - 1
قطاع يف الباب السابع متنح أراضي للجنود الستغالهلا ما داموا يف اجلندية )تراجع أحكام اإل

 :  (242يقول ابن تيمية )ص:  ،عشر من األحكام السلطانية للماوردي(
 ،وال ينتقل إىل ورثته ،إقطاع استغالل ليس له بيعه وال هبته ابتفاق األئمة ،وماإلقطاع الي"

 . "كان يف العصور األوىلخبالف ما  
املغشوشة يف زمانه )ص:   والدراهم  ،ويلمح إىل العملة املستعملة يف ذلك الوقت  - 2

 املخلوطة ابلنحاس.  ،تلك املصنوعة من فضة ،(302
 : ( 343: وعن الزراعة يقول يف )ص - 3
قد  وإن كان  ،صحيحة ،... فهذه الضماانت اليت لبساتني دمشق الشتوية فيها أرض وشجر"

هو فاملقصود الذي اتفقا عليه  ،واملساقاة على الشجر ،كتب يف املكتوب إجازة األرض
 . "الضمان املذكور..

 ،ل زمانويتحدث عن أمر مهم يشكو منهم كثري من الناس يف هذا الزمان.. ورمبا يف ك - 4
 : (393يقول يف )ص: 

ون من ذوي احلاجات والدين فأقوام كثري  ،اختلط يف هذه األموال السلطانية احلق والباطل"
ومن يعرفه فليس عنده ما  ،ألويتمزق جوًعا وهو ال يس ،والعلم ال يُعطى أحدهم كفايته

وقوم هلم رواتب   ،ويصد ون عن سبيل هللا ،وأقوام كثرية أيكلون أموال الناس ابلباطل ،يعطيه
د وغريها وقوم ينالون جهات كمساج ،وقوم هلم رواتب مع غناهم عنها ،أضعاف حاجاهتم

والزوااي أيخذون ما ال  وأقوام يف الرُُّبط ،فيأخذون معلوًما ويستنيبون من يعطونه شيئًا يسريًا
وهذا موجود يف مواضع   ،ومينعون من هم أحق منهم ،وأيخذون فوق حقهم ،يستحقون

 .  "ال ينازع يف وقوعه أحد... ،ثريةك
 

 خامس ا: الناحية اإلدارية: 
 : (335)ص:  - 1

أو أو يقيده وكيله  ،ويكتب األمري َخطَُّه لصاحبه ،الذين يستدينون ما حيتاجون إليه األمراء
فكل ما وجد  -وكل ذلك بغري حجج وال إشهاد مث ميوت  -أو يقرض دراهم  ،انئبه يف دفرته
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ألن  ؛فإنه جيب العمل بذلك ،و أخرب به كاتبه أو وكيله يف ذلك مثل أستاذ دارهخبط األمري أ
 خطه كلفظه. 

اءات كانت تعتمد أحيااًن يف تنفيذ بعض اإلجر   ،ويظهر أن بعض احملاكم يف ذلك الوقت - 2
وكان بعض هؤالء الشهود أيخذون راتًبا  ،على شهود معروفني من قبل القضاة أو املوظفني

 : (394قول املؤلف يف )ص: ي ،على ذلك
  ، لبينة من الشهود املعدَّلنيفال خالف أنه ال جيب أن تكون ا ،وإن رأى اإلمام أن يقيم بينة"

فكيف إذا أخذوا عليها  ،ا على أداء الشهادةوإن مل يُرزقو  ،فإن شهادة هؤالء املعدَّلني تـَُردُّ 
ذا كانت العادة أن الشهود املرتزقة وهل ؛رزقًا؟ ال سيما مع العلم بكثرة من يشهد منهم ابلزور

والرشد والعدالة واألهلية   كاإلعسار ،ابلشهادة ابلشام ال يشهدون يف االجتهادايت
فإن الشهادة  ،أو رأوه بل يشهدون ابحلسيات كالذي مسعوه ،واالستحقاق وحنو ذلك

خبالف  ،حتر ٍ فاجلُعل سه ل عليهم الشهادة فيها بغري  ،ابالجتهادايت يدخلها التأويل والتهم
 . "فالزايدة فيها كذب صريح ال يقدم عليه إال من يقدم على صريح الزور ،احلسيات

 
 سادس ا: املصطلحات: 

 قطع مصانعة:  - 1
  ، يه هبجٍو أو غريه لئال يقول يف عرضه ما حيرم عليهولو أعطى الرجل شاعرًا لئال يكذب عل"

ألنه جيب عليه ترك  ؛يظلمه فحرام وأما أخذ الشاعر ذلك لئال ،كان بذله لذلك جائزًا
تسميه العامة: قطع  ،ل كان حراًمافإذا مل يرتكه إال مبا ،وترك الكذب عليه بال عوض ،ظلمه

 .  (306)ص:  "مصانعة
جدد موضوعها أكثر  ،وهي قضية فقهية اجتماعية ،يشبه هذاويتعرض يف مكان آخر إىل ما 

 وهي قضية الرشوة.  ،ساد احلكام واملوظفنيويظهر أن جتديدها تبع لف ،من مرة بني العلماء
 :  (444يقول املؤلف يف )ص: 

توسئل ابن مسعود رض" هو أن تشفع ألخيك شفاعة "فقال:  ،ي هللا عنه عن السُّح 
قيل له: أرأيت لو كانت هدية يف ابطل؟ فقال: ذلك   ،تقبلهافيهدي لك هدية ف ،بشفاعة
َا أَنـ َزَل كفر } ُ فَأُولَئَِّك ُهُم الظَّالُِّمونَ َوَمن  ملَ  حَي ُكم  مبِّ  . "[45املائدة: سورة { ]اَّللَّ
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كان حراًما على   ،من أهدى هدية لويل األمر ليفعل معه ما ال جيوزوهلذا قال العلماء: إن 
 وهي من الرشوة.  ،إليه املُهدي واملُهدى

تكون حراًما فهذه اهلدية  ،أو ليعطيه حقه الواجب ، فأما إذا أهدى له هدية ليكف  ظلمه عنه
ألعطي  إين"كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم:   ،وجاز للدافع أن يدفعها ،على اآلخذ

أيبون إال أن "قال: فلم تعطيهم؟  ،قيل: اي رسول هللا ،"أحدهم العطية فيخرج هبا يتأبطها انرًا
 . "وأيىب هللا يل البخل ،يسألوين

وأن قائل  ،زار بيت املقدس بـ )اي حاج(ويشري إىل عدم جواز مناداة النصراين الذي  - 2
يه القاصدين للكنائس ألن فيه تشب ؛(508 - 507ذلك يعاقب عقوبة بليغة )ص

 ابلقاصدين لبيت هللا احلرام. 
 : (509مث يقول يف )ص: 

 ،مثل أن يقال: حج النصارى ،ذا مسي حجًّا مقيًدا بقيد خيرجه عن شبهة املشروعلكن إ"
 ؛وصوم اليهود... فهو جائز ،كما يقال: صوم النصارى  ،النيوحج الض ،وحج أهل البدع

 . "والباطل املنهي عنه ،ليميز بذلك بني احلق املأمور به
 الشريف:   - 3

 -ويف بعض املناطق من بالد الشام  ،البيت هذه الكلمة كان يقصد هبا من ينتسب إىل آل 
 يقال لبعضهم: )سيد(.  -اليوم 

 (: 565يقول ابن تيمية )ص: 
صار من كان من أهل  ،... لكن ملا كان أهل البيت أحق من أهل البيوت األخرى ابلشرف"

وكثري من  ،فأهل العراق ال يسمون شريًفا إال من كان من بين العباس ،سمى شريًفاالبيت ي
 . "ل الشام وغريهم ال يسمون شريًفا إال من كان علوايًّ ]أي: من آل علي[أه
 

 كلمات مضيئة:
وعوجلت  ،ذات حمتوى قيم ،كنت أمرُّ مبوضوعات مهمة  ، هلذا الكتاب النفيسأثناء مراجعيت

 ،ينبغي الوقوف عليها ،وكثري من موضوعاهتا هتمُّ جانًبا كبريًا من فئات اجملتمع معاجلة ممتازة..
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وعاجلها أبسلوب  ،ملا عض د هلا املؤلف من شواهد قوية ؛وإعطاؤها حقها من التنبيه والبيان
  علمي سهل...

 ،ولكن ليس هنا حمل إيرادها كلها.. بل مل أرد أن أحرم القارئ من بعض كلمات مضيئة
 ،والتذكري ،والعربة ،فيها احلكمة ،بني صفحات هذا الكتاب -كاجلمان   -ا تتألأل رأيته

لتنبيه.. وبعضها كلمات موجزة ملعاٍن وأحكام شرعية.. أحببت نقلها للقارئ لتعميم وا
 الفائدة:

 (. 20)ص:  "املسجد يصان عن القذاة اليت تقع يف العني ،وابجلملة"
تعظيًما وتشريًفا أن يقرأ ابلقرآن يف حال  ؛رآن[ تكرهالقراءة يف الركوع ]أي: قراءة الق"

 (.  89)ص:  "اخلضوع والذل
فمن أفضل  ،واقشعرار اجلسوم ،ما حيصل عند الذكر املشروع من البكاء ووجل القلبو "

ُي والصيحان ،الكتاباألحوال اليت نطق هبا  فإن كان صاحبه  ،أما االضطراب الشديد والَغش 
كما   ،والقوة والتمكن أفضل ،وسببه قوة الوارد مع ضعف القلب ،يـَُلم  مل يعلم ما هو عليه مل 

 "فهذا مذموم ،وأما السكون قسوة وجفاء ،صلى هللا عليه وسلم وأصحابههو حال النيب 
 (.  93)ص: 

 (. 134)ص:  "فاملخلوق عاجز إن مل جيعله هللا فاعالً لذلك ،قمن تعلَّق قلبه مبخلو "
وال  ،فيدعوه خملًصا له الدين ،ن الشدة والضر  ما يلجئه إىل توحيدهوهللا ينزل بعبده املؤمن م"

 ،وحالوة اإلميان ،فيحصل له من التوكل واإلانبة ،ويتعلق قلبه به وحده ،اهيرجو أحًدا سو 
 (.  134)ص:  "ما هو أعظم نعمة من زوال ضره -شرك والرباءة من ال ،وذوق طعمه

والسالمة من  ،أو من مساءلة أهلها ،الدنيا ومن الناس من يزهد طلبًا للراحة من تعب"
ه األنواع اليت مل أيمر هللا هبا وال رسوله صلى هللا عليه إىل أمثال هذ ،أو لطلب الرائسة ،أذاهم
ويرغب فيما حيبه   ،ن يزهد فيما ال حيبه هللا ورسولهفهو أ ،وأما ما أمر هللا به ورسوله ،وسلم

سواء كان حمرًما أو  ،هللا به أمر إجياب أو استحباب فيكون زهده عما مل أيمر ،هللا ورسوله
وال يرتك املكروه بدون فعل  ،ذلك مقباًل على ما أمر هللا به ويكون مع ،مكروًها أو مباًحا

 (.  140)ص:  "احملبوب
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  ، وال يف زايرهتم وحنو ذلك ،ب عليها طاعة أبيها وال أمها يف فراق زوجهاوإذا تزوجت مل جي"
وأميا امرأة " ،وطاعته أحق من طاعتهما ،طاعة زوجها إذا مل أيمرها مبعصيةبل الواجب عليها 

فهي  ،وإذا أرادت األم التفريق بني ابنتها وزوجها ،"دخلت اجلنة ،جها راٍض عنهاماتت وزو 
اللهم إال أن يكوان جمتمعني على  ،ال طاعة هلا ولو دعت عليها ،من جنس هاروت وماروت

 (.  322معصية هللا" )ص: 
وليًّا  ومن كان ،والوالية ،النبوة ،فقد اجتمعت فيه ثالثة أصناف: الرسالة ،من كان رسوالً و "

فهو بوالية هللا أحق" )ص:  ،ومن كان لكتاب هللا أتبع ،مل يكن فيه إال صفة واحدة ،فقط
560  .) 

كما ذكر ذلك   ،فيكون يف قلبه إميان ونفاق ،من الناس من ينكر بعض األمور دون بعض"
فذلك قلب   ،القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر "حيث قالوا:  ،ه من السلفمن ذكر 

وقلب فيه   ،فذلك قلب املنافق ،وقلب منكوس ،فهو قلب الكافر ،وقلب أغلف ،املؤمن
)ص:  "فذلك خلط عماًل صاحلًا وآخر سيئًا ،ومادة متده ابلنفاق ،ماداتن: مادة متده ابإلميان

582  .) 
ومن مل يكن عاملًا  ،فهو عامل ابلشريعة ،ا أمر هللا تعاىل به وما هنى عنهومن كان عاملًا مب"

 (.  588)ص:  "و جاهل من أجهل الناسبذلك فه
لذة مبا حيصل من غيبة فال تقوم منفعة تلك ال ،السُّكر هو الطرب الذي يورث لذة بال عقل"

 (. 596)ص:  "البغضاءوأورثته العداوة و  ،العقل الذي صدته عن ذكر هللا تعاىل وعن الصالة
فال أقبلها إال بشاهَدي  ،لقومقال أبو سليمان الداراين: إنه ليمرُّ بقليب النكت من نكت ا"

 (.  597)ص:  "عدل: الكتاب والسنة
)ص:  "ما أعلم يف ذلك خالفًا ،ن اإلقامة مبكة واملدينةاملرابطة يف سبيل هللا تعاىل أفضل م"

600  .) 
 (.  611)ص:  "واملغين خارج عن العدالة ،ألئمةكسب املغين خبيث ابتفاق ا"
ومنهم من ال   ،وهو الذي فيه دين وغضب هلل ،ولربهالناس أربعة: منهم من ينتصر لنفسه "

 ، ومنهم من ينتقم لنفسه ال لربه  ،وهو الذي فيه جنب وضعف دين ،ينتصر لنفسه وال لربه
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ويعفو عن حق نفسه عند  ،فهو الذي ينتصر حلق هللا ،وأما الكامل ،وهو شر األقسام
 (. 338)ص:  "املقدرة

لنا أن  -تبارك وتعاىل  -ومل أيذن هللا "نني واملغنيات: يقول عن مساع األصوات املطربة من املغ
أو أبمر صادفه  ،خبالف من زال عقله بسبب مشروع ،منتع قلوبنا مبا يكون سببًا لزوال عقولنا

 (.  571)ص:  "ال حيلة له فيه
عرف األحكام من الكتاب والسنة بدون معرفته مبا قال هؤالء األئمة وأمثاهلم  ومن ظن أنه ي"

 (.  556)ص:  "األئمة األربعة واجملتهدين املشهورين[ فهو غالط خمطئ]يقصد 
ولو كان إجابة على بيت فيه سؤال تقليدي  ،ظم الشعروال أعرف أن ابن تيمية يعمد إىل ن

ولكين رأيت له بيتني يف هذا  ،لشعر إال اندرًاكما أنه ال يستشهد اب ،يف فتوى وحنوها
 : (406ه من امرأة يف كتاب النكاح )ص: أجاب فيه على سؤال ورد إلي ،الكتاب

ه  وأان عمة له وهو خايل=  جديت أمي وأيب َجدُّ
 ـه ويكفيك حاداثت الليايل =  يرمحك اللـ فتنا اي إمام أ

 فأجاب ابن تيمية:
 تى البنت ابلنكاح احلاللوأ =  رجٌل زوج ابنه أم بنت 

 يلـر وقالت البن هاتيك: خا =  فأتت منه ابليت قالت الشعـ 
 مث شرح قوله يف الصفحة التالية. 

 
 ه( (  1408)رجب  3 – 2)نشر يف جملة "التوابد" ابلراي  ع 
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 ألشرار عن جرمية االنتحارقمع ا
 

ه من انحية إســالمية غــري عاجلِّ ل يُ ستقِّ "جرمية االنتحار" بكتاب مُ  ن خصَّ ال أعرف أن هناك مَ 
ميــة االنتحــار" علــى الــرغم مــن خطــورة هــذه ر بعنــوان "قمــع األشــرار عــن جر صدُ هذا الكتاب، الذي يَ 

 اقياســيًّ  اكيــة، الــيت ضــربت يف ذلــك رقمًــ وانتشارها يف بــالد إســالمية، مــن بينهــا اجلمهوريــة الرت اجلرمية، 
 يف إحدى السنوات املاضية، بعد أن كانت هذه األرقام خاصة ابلدول الغربية والوالايت األمريكية.

بــل اعتربتــه تضع االنتحار يف قائمة "اجلــرائم"،  د  عُ مل تَـ  الً ن أن نسمع أن هناك دو وليس أبشع مَ 
بــه،  اصًــ د مــن أمثــال دول تعتــرب الشــذوذ اجلنســي مرخَّ مــن قبيــل "احلريــة الشخصــية"، ولــيس هــذا ببعيــ 

 كه الربملان!بارِّ بل حيميه القانون، ويُ 
ــا نـــصَّ عُـــ يرلنـــدا مل تَـ إه أن تـــ واخلـــرب الـــذي قرأ ــار فيهـــا جرميـــة، هـــذا مـ عليـــه مشـــروع  د تعتـــرب االنتحـ

الشــخص  م، فكــان1936ه الربملــان، وكــان يُعتــرب جرميــة منــذ عــام القانون الذي أعدتــه احلكومــة وأقــرَّ 
 .(65)ب ابلسجن والغرامةعاقَ ر" يف حال جناته، يُ نتحِّ "املُ 

فهم ون حـــت  لقَـــ وقــد جـــاء يف التقريـــر الســنوي ملنظمـــة الصـــحة العامليــة أن هنـــاك مليـــون شــخص يَ 
 إرادهتم.ضهم لعلميات القتل أو االنتحار مبحض نتيجة تعرُّ  سنوايًّ 

 (66)من كل ألف مواطن! اشخصً ( 38تسجيل أكرب عدد للمنتحرين، وهو ) ويف اجملر مَتَّ 
 ر بني الصغار والكبار!نتشِّ واالنتحار مُ 

رئيس برانمج املراهقة يف معهد الصحة العقلية التابع ملستشــفى  -ويرى الدكتور "ديريك ميلر" 
حبــاالت االكتئــاب لــدى األطفــال هــو أخطــر  أن االســتخفاف - ن" التــذكاري األمريكــي"نورثويســرت 

م علــى االنتحــار، لكــن الواقــع هــو غــري قــدِّ رون أن الطفــل الصــغري قــد يُ يتصــوَّ ما يف األمــر، فالكبــار ال 
ره الكبــار ل إىل ثالثــة أضــعاف املعــدَّل الــذي يتصــوَّ صــِّ ذلــك، وعــدد حــاالت االنتحــار بــني األطفــال يَ 

 .(67)نسبة ألطفاهلمابل
الــذين تزيــد  فإن عمليات االنتحار تنتشر بني الياابنيني املســنني، أو -الً مث -وابلنسبة للكبار 

سياســة تطهــري أجهزهتــا مــن العمــال  األن املصــانع الياابنيــة تتبــع غالبًــ  ؛اأعمــارهم علــى اخلمســني عامًــ 

 

 هـ(.19/3/1414) 176ر يف مصر( ع صدُ رأي الشعب )جريدة أسبوعية تَ  (65)

 هـ(.8/6/1414) 187املصدر السابق ع  (66)

 م(.12/12/1983) 1261األسبوع العريب ع  (67)
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 (68)كني إىل االنتحار!مما يدفع هؤالء املسا  ؛املسنني إبحالتهم إىل التقاعد القسري
 *** 

ني املشهورين يف ثونعود للكتاب الذي حنن بصدده، فإن مؤلفه أحد العلماء الكبار، ومن احملد ِّ 
ــ بعــــد أن قــــدَّ 1413هــــذا العصــــر، تــــويف ســــنة  ــ م للمكتبــــة اإلســــالمية أكثــــر مــــن مائــــة كتـــــاب يف ـه

 لغماري احلسين.موضوعات إسالمية خمتلفة، إنه الشيخ اجلليل عبدهللا بن حممد الصديق ا
ار هـ، وكان الدافع له علــى أتليفــه هــو مــا رأى مــن حــوادث االنتحــ 1353فه سنة ألَّ  وكتابه هذا

، بــني الكهــول والشــبان مــن خمتلــف الطبقــات، وفشــا اعظيمًــ  االــيت "شــاعت يف الــبالد املصــرية شــيوعً 
 "!اشجاعً  ان قتل نفسه شهمً د مَ عُ فيهم استحسان ذلك، حىت صار أكثرهم يَـ 

ــة أيف اهلـــامش مـــن املقد ِّ  وذكـــر ــَّ مـ ــَّ ن السـ ــنة كَ نة الـــيت ألـ ــا هـــذا الكتـــاب كانـــت سـ ــا ثُـــ ف فيهـ ر فيهـ
فظيــع، "فلــم يكــن ميــر علينــا يــوم دون أن نقــرأ يف اجلرائــد أو نســمع مــن النــاس خــرب  املنتحرون بشــكل

شـــاب انتحــــر لرســــوبه يف االمتحــــان، أو كهــــل ضــــاقت ذات يــــده، أو مــــريض استعصــــى مرضــــه، أو 
ــق يف قعاشـــ  ــقِّ أخفـ ــا زوَّ ه، أو بنـــت أحرقـــت نفســـ  عشـ ــرأة ألن ها ألن أهلهـ ــه، أو امـ ــن ال حتبـ ــا ممـ جوهـ

 حنو ذلك من خمتلف األسباب".ج عليها، أو زوجها تزوَّ 
، "عماألربعــني الغماريـــة يف شــكر الـــن ِّ "يف آخـــر كتــاب املؤلـــف  رت  الثانيــة للكتـــاب صــدَ  والطبعــةُ 

 ( ص.40املعروض يف )هـ، ويقع الكتاب 1360الذي يبدو أن صدوره كان سنة 
 ه على اببني وخامتة.ع موضوعاتِّ وقد وزَّ 

 ا جاء يف الوعيد يف فعله.م االنتحار، ومك   يف الباب األول حُ بنيَّ 
يًما وقد بدأه بقوله تعاىل:  َ َكاَن بُِّكم  َرحِّ َوااًن  *}َواَل تـَق تُـُلوا أَنـ ُفَسُكم  إِّنَّ اَّللَّ َوَمن  يـَف َعل  َذلَِّك ُعد 

ا  ريًا{ ]النســاء: َوظُل مــً اَن َذلــَِّك َعلــَى اَّللَِّّ َيســِّ لِّيهِّ اَنرًا وَكــَ و َف ُنصــ  اآليــة وذكــر أن هــذه  ،[30، 29َفســَ
 -مبســمع مــن النــيب  - رضــي هللا عنــه -هلــا عمــرو بــن العــاص ه، كمــا أوَّ ســ اإلنســان نف لِّ تنهى عن قت  

ل مــن اجلنابــة، غتســِّ بــدل أن يَ  م يف ليلــة شــديدة الــربده، وذلك عندما تــيمَّ فأقرَّ  -صلى هللا عليه وسلم 
 وصلى أبصحابه ابلتيمم.

ه خينقهـــا يف النـــار، والـــذي ق نفسَـــ نُـــ الـــذي خيَ ))جـــه البخـــاري وغـــريه: الـــذي خرَّ  مث أورد احلـــديثَ 
ــُ ((يطعنهــــا يف النــــار يطعنهــــا ــت)) :ب اإلميــــان زايدةعَ ، وعنــــد البيهقــــي يف شــ حم يقــــتحم يف والــــذي يقــ

 ؛ة، يقــال: اقــتحم عقبــة أو حفــرةبنفسه يف األمر من غري رويَــّ ، واالقتحام: أن يرمي الشخص ((النار
 مها.أي: رمى بنفسه فيها وتقحَّ 

 

 .37هـ( ص23/7/1404جملة الفيصل ) (68)
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 ر!ده من هذا التهوُّ شاهِّ ر كثرة ما يُ ن يتصوَّ وللقارئ أ
فهو يف انر جهنم  ،فقتل نفسه ن تردى من جبلٍ مَ ))البخاري ومسلم وغريمها:  مث أورد حديثَ 

مه يف يــده يتحســاه يف انر جهــنم فسُــ  ،فقتل نفسه اى مسًّ ن حتسَّ ، ومَ افيها أبدً  ادً خملَّ  ايرتدى فيه خالدً 
أ هبــا يف بطنــه يف انر جــنهم فحديدتــه يف يــده يتوجــَّ  ،قتــل نفســه حبديــدة ن، ومَــ افيهــا أبــدً  اخملــدً  اخالــدً 
 صــلى هللا عليــه وســلم -هــو قولــه  ،آخــر أورده للشــيخني ه حــديثٌ ، وتفســريُ ا((فيهــا أبــدً  اخملــدً  اخالــدً 

 .((ب به يوم القيامةذ ِّ عُ  ،ن قتل نفسه بشيء يف الدنيامَ )): -
ــه ذلــــك  مث أورد احلــــديثَ  ــر فيــ ــَّ الصــــحيح الــــذي ذُكــ ــه الصــــحابة أميــ ا "البطــــل" الــــذي أُعجــــب بــ

ا إنــه أمَــ )): - صــلى هللا عليــه وســلم -كه الشديد ابملشــركني، لكــن قــال فيــه رســول هللا لفت   ؛إعجاب
 -فقــال رســول هللا  ،، فاستعجل املوت، وقتل نفســهاشديدً  اجرحً  حرِّ  أنه جُ مث تبنيَّ  ،((من أهل النار

نــة فيمــا يبــدو للنــاس وهــو مــن أهــل اجل ل ليعمــل عمــلَ جــ ر إن ال))عنــد ذلــك:  -صلى هللا عليه وســلم 
 .((أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة أهل النار، وإن الرجل ليعمل عملَ 

يــس مــن شــفائه، أُ ض هلــم مــن أســئلة حــول املــريض الــذي عــرِّ وهذا شاهد قد يفيد الفقهاء فيما يَ 
ح، ر  كان فيمن قــبلكم رجــل بــه جُــ )): - لمصلى هللا عليه وس -حيث أورد لفظ البخاري، من قوله 

ــا رقـــأ الـــدم حـــىت مـــات، قـــال هللا اســـكينً فجـــزع، فأخـــذ  ــا يـــده، فمـ ــزَّ هبـ : ابدرين - عـــز وجـــل -، فحـ
 .((مُت عليه اجلنةعبدي بنفسه، حرَّ 

 ؛م من األحاديث يقتضي أن االنتحار كبرية، بل من أكرب الكبــائرؤلف: "صريح ما تقدَّ قال امل
إال  دنــة، مــا ور وحتــرمي اجل يــه تلــك األحاديــث مــن الوعيــد، مثــل التخليــد يف النــار،ت عللألن ما اشــتم

مــن  عةواقتصر مجا ،ها هذا منها واضحها العلماء بسببه من أكرب الكبائر، فعدُّ قليلة، عدَّ  يف معاصٍ 
ليســت  س اإلنســانابــن العيــد أن نفــ   واملعىن يف ذلك ما ذكره التقــيُّ العلماء على عد ِّه كبرية كبرية... 

مــن اجلــزع  افيــه أيضًــ  ماولِّ  ،.هـا ،ن هللاف فيها إال مبا أذِّ فال يتصرَّ  ؛ك هلل تعاىلل  وإمنا هي مِّ  ؛له اكً ل  مِّ 
ــن رَ  ،والتســـخط لقضـــاء هللا ــدِّ شـــخص ال يُ ألن ال ؛وحـــه ورمحتـــهواليـــأس مـ ــ  قـ ــه إال إذا م علـــى قتـ ل نفسـ

ج هللا ه هللا وقضاه، وأنه إن صــرب فــرَّ ر نزلت به مصيبة، فيطيش هلا عقله، وينسى أن ما نزل به أمر قدَّ 
واليــأس، فــال  زعُ ، ويســتويل عليــه اجلَــ م عليه الــدنيا حينئــذٍ ظلِّ ما جاء بذلك القرآن واحلديث، فتُ عنه، ك

مها لعــذاب نفســه، يــرى بــذلك أنــه أراحهــا، وال يــدري أنــه بفعلــه قــدَّ  لقتــ   إال اصًــ جيــد عنــد ذلــك خمل ِّ 
 إال أن يتداركه هللا بلطفه ورمحته".  عنه طرفة عني،فرُت دائم مستمر ال يَ 

 ن، أو قاتــلِّ صَــ حمُ  ن اســتحق عقوبــة القتــل، فقــام هــو بقتــل نفســه، كــزانٍ ، وهــو مَــ الً د إشكاورِّ مث يُ 
 ؟فهل جيوز له أن يفعل ذلك ،بغري حق نفسٍ 
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ــَّ  ــ  رجـ ــي أن قتـ ــر اهليتمـ ــن حجـ ــرية أيضًـــ ح املؤلـــف رأي ابـ ــه كبـ ــدر لنفسـ ــان وإن  ؛ال املهـ ألن اإلنسـ
 كون كفارة له.قه ال ياباح له هو إراقته، بل لو أر ، ال يُ ر دمههدِّ أُ 

كـــم الصـــالة علـــى قاتـــل نفســـه، فقـــال عمـــر بـــن عبـــدالعزيز وكـــان موضـــوع البـــاب الثـــاين يف حُ 
 ليه اإلمام وال غريه. واألوزاعي وأبو يوسف: ال يصلي ع

ا رواه مســلم مبــ  واســتدلَّ  ،ويصــلي عليــه بقيــة النــاس ،وقــال اإلمــام أمحــد: ال يصــلي عليــه اإلمــام
 . "عليه فلم يصل ِّ  ،ه مبشاقص لهبرجل قتل نفسَ  - عليه وسلم صلى هللا -ُأيت النيب "واألربعة: 

عــدة يف ذلــك، وقــال: "فهــذه  اوأورد آاثرً  ...وقــال مجــاهري العلمــاء: يصــلي عليــه اإلمــام وغــريه
ى عليــه، الكبــرية يصــلَّ ب العلمــاء مــن الصــحابة والتــابعني علــى أن مرتكــِّ  ل إمجــاعَ اآلاثر الصحيحة تنقُــ 

ــه مـــن جِّ  ــا، النـــاس احتياجًـــ  املعـــىن أن الصـــالة علـــى امليـــت شـــفاعة لـــه، والعاصـــي أشـــدُّ هـــة ودليلـ ا إليهـ
د أجــاب عنــه العلمــاء أبن ذلــك كــان فقــ  - الســابق -مسرة  نأما حديث جابر ب فكيف مننعها عنه؟

عليــه الصــحابة، وهــذا كمــا ت ثل فعله، كما قال النووي، وأضــاف: وصــلَّ ر الناس عن مِّ للتأديب وزج  
هلـــم عــــن  ازجـــرً  ؛يـــنن عليــــه دَ الصـــالة يف أول األمـــر علـــى مَـــ  -صـــلى هللا عليـــه وســــلم  -ك النـــيب تـــرَ 

أخـــذ املالكيــة أنـــه  ومــن مَثَّ  ،لصــالة عليـــهالتســاهل يف االســتدانة ومـــن إمهــال وفائـــه، وأمــر أصـــحابه اب
 ".اوأتديبً  ازجرً  ؛قابوا الصالة على الفسَّ تنِّ ينبغي ألهل الفضل والصالح أن جيَ 

ــهفـــنَت  املـــوت والـــدعاء بـــه، إال إذا خـــاف أن يُ نـــت يف النهـــي عـــن متـــين ِّ فكا ،أمـــا اخلامتـــة  ، يف دينـ
بــه  عُ د  وال يَــ  ،كم املــوتَ أحــدُ  تمنَّ  يَــ ال))وأورد يف ذلك عدة أحاديــث، منهــا مــا ورد فيــه الصــحيحني: 

 .((بستعتِّ يَ  فلعله افعله يزداد، وإما مسيئً  انً سِّ إما حمُ  ؛قبل أن أيتيه
ف اإلنســان فتنــة يف دينــه، كمــا قالــه غــري واحــد مــن د مبــا إذا مل خيــَ النهــي مقيــَّ قال املؤلف: "هذا 

ففــي القــرآن العظــيم حكايــة  ،دعاء بــه املــوت والــ متــين ِّ  فيجوز له حينئذٍ  ،فأما إذا خاف ذلك ،العلماء
يًّا{ ]مــر }اَي لَيـ َتينِّ مِّتُّ قـَب َل َهَذا َو عن مرمي ملا جاءها املخاض:  ًيا َمن سِّ لمهــا أن لعِّ  ؛[23مي: ُكن ُت َنس 

، وقــد حصــل من غري أن تكون ذات زوجٍ  اموهنا ويراتبون يف أمرها إذا رأوها حتمل مولودً هِّ الناس سيتَّ 
  يف كتابه.منهم ذلك كما قصه هللا

 ،فت قـــويتوضـــعُ  ،ينت ســـِّ ربِّ أنـــه قـــال: اللهـــم كَـــ  -رضـــي هللا عنـــه  -وجــاء يف املوطـــأ عـــن عمـــر 
ه يف ذرَ بســط عُــ  -رضــي هللا عنــه  -فعمــر  ،طفــر ِّ ع وال مُ فاقبضــين إليــك غــري مضــي ِّ  ،انتشــرت رعيــيتو 

وحقــوق النــاس، وذلــك ة التفــريط يف حقــوق هللا تــه، ومهــا مظنــَّ ف قوَّ نه وضــع   ســِّ رَب هذا الدعاء، وهو كــِّ 
 ر له على ابل".طُ ما ال يرضاه عمر، وال خيَ 

فاقبضــين إليــك  ،وإذا أردت بعبــادك فتنــةً ))اه الرتمــذي: ، منها الدعاء الــذي رو مث أورد أحاديثَ 
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 اء، وهو آخر ما أورده يف كتابه: ععلى هذا الد  اقً عل ِّ قال املؤلف مُ  ،((غري مفتون
 ؛صيب الداعي يف دينــه، وهــو أعــز شــيء لديــهالفتنة خمافة أن تُ د حبالة "هذا الدعاء ابملوت مقيَّ 

يــاة بقتــل نفســه كمــا يفعــل كثــري مــن التخلص من احل فلذلك أجازه الشارع، أما إقدام الشخص على
كسائر الكبائر العظيمة، ويزيد عليها أبمــر   ة، بل هو كبري اال جيوز يف حال من األحوال أبدً فاجلهلة، 

ن هللا علــى مرتكبهــا ابلتوبــة واإلانبــة، فيأتيــه صــي كــالزان والــراب واخلمــر قــد ميَُــ آخــر، وهــو أن مجيــع املعا
ألنــه ســبب  ؛بــه غــري اتئــب اسًــ فــإن فاعلــه ميــوت متلب ِّ  ،نتحــارأمــا االد عنهــا، بتعــِّ أجلــه وهــو اتئــب مُ 

 ة". موته، وتلك ميتة سوء، نعوذ ابهلل منها ومن كل بليَّ 
 مآخذ على الكتاب: 

ه كــان فــ ، أدركنــا أن مؤلاعلــى أتليــف هــذا الكتــاب أكثــر مــن ســبعني عامًــ  إذا عرفنــا أنــه قــد مــرَّ 
ــاابًّ  ــا شــ ــة اهتمامــــه يومهــ ــَّ ، يف بدايــ ــد غطــ ــع ذلــــك فقــ ــنيف، ومــ ــة يف ابلتصــ ــدة وعميقــ ى جوانــــب عديــ

املوضوع، ويكفي أنه مجع املادة املطلوبة من عــدة مصــادر، ومل يــذكر أي تصــنيف أفــرد هلــذا املوضــوع 
 .اسابقً 

 نقد إىل الكتاب: ه من مما يوجَّ 
ــَّ  -1 ــلوبه موجـ ــادة الكتـــاب ومنهجـــه وأسـ ــالمأن مـ ــاء، أو طلبـــة العلـــم اإلسـ يني، ه فيـــه إىل العلمـ

 د أن هذه اجلرمية تنتشر بينهم.ن يُعتقَ وليس إىل جمتمع الشباب، أو مَ 

 -صــالن مــن املؤلــف ندان طــويالن يَ فــأول مــا تقــع عليــه عــني املــرء يف الكتــاب هــو سَــ  -أ
وكــــان  - صــــلى هللا عليــــه وســــلم -إىل رســـول هللا  -لرابــــع عشــــر اهلجــــري وهـــو يف القــــرن ا

 لسند، كما فعل يف أحاديث أخرى كثرية أوردها.ار ك  ابإلمكان رواية احلديث بدون ذِّ 

 إلمكان االقتصار على ما هو راجح.ابكثرة الرواايت والتخرجيات.. واآلراء، وكان   -ب

 وع.كثرة احلواشي اليت ال عالقة هلا ابملوض  -2

د يف النــار، فكتــب يف لــَّ ب الكبــرية خيُ منها الرد الطويل على املعتزلة يف دعواهم أن مرتكــِّ  -أ
 .78إىل  72مش هذا الرد من صااهل

ــا مـــن ص   -ب ــاء والقـــدر والفـــرق بينهمـ ــة ملعـــىن القضـ ــية طويلـ ص حاشـ إىل  81كمـــا خصـــَّ
86. 

وهــي آخــر  ،99إىل  93وحتــدَّث عــن أشــراط الســاعة يف هــامش آخــر طويــل مــن ص -ج
 الكتاب!

وهــو مهــم  ،مل يتطرَّق املؤلُف إىل عقوبة َمن حاَول االنتحار فنجا منه، يف الفقــه اإلســالمي -3
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 ا.جدًّ 

عــد مــن الكبــائر العظيمــة، للكتابــة والبــاحثني ابالهتمــام هبــذه اجلرميــة الــيت تُ  أوصــي العلمــاءَ  -4
 .(69)فيها من جديد أبسلوب مالئم، وميكن االستفادة من هذا الكتاب

 

 

 .هـ تقريبًا. رأيته يف كتايب )كتب هادفة إسالمية انفعة( 1415، كتبته قبل عام نشرمل يُ أصله مقال  (69)
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 (م) 
 َتج الرتاجم

 بني املطبوع واملخطوط
 
 مقدمة
 

 "ليبزك"كتب الرتاجم اليت طبعت، فقد صدر يف هـ( من أوائل  879اتج الرتاجم البن قطلوبغا )ت
 ملانية لغوستاف فلوجل.. ومل أر هذه الطبعة.هـ، وتضمن ملحوظات ابللغة األ1279سنة 

 ، ص مع الفهارس134ويقع يف  ،هـ1382عام  - بدون حتقيق -مث طبعته مكتبة املثىن ببغداد 
طبعة املستشرق فلوجل.. إال أنه  وإىل ،وذكر انشره أنه رجع يف طبعته إىل ثالث نسخ خطية منه

 ال توجد سوى مخسة هوامش يف الكتاب كله!
ويقع يف  ،هـ1401الذي صدر عام  ،ن طبعة بغداد مكتبة سعيد كمبين يف كراتشيوصورته ع

 ص. 130
إضافة إىل نسخ   ،د اعتمدت على النسخة اليت أخرجها املستشرق فلوجلت طبعة بغداوإذا كان

واالستدراك على ما فات  ،ن التثبت من املعلومات الواردة يف الكتابفهذا يعين أ ،خطية أخرى
 املستشرق وارد.

  - مع نسخ خمطوطة أخرى -واملهم يف األمر أن املقارنة يف هذا البحث هي بني النسخة األصلية 
 لنفادها. ؛اليت ال جتد هلا أثرًا اآلن كذلك ،ة بغدادوبني طبع

 
 هدف البحث: 

 اج هذا البحث عدة أمور: وكان الدافع وراء إخر 
  ، ابالعتماد على مخس نسخ خمطوطة -ة وهلل احلمد واملن -( فقد أهنيت حتقيق الكتاب املذكور 1)

ت من املؤلف يف النشرة الثانية يحات وزايدامن بينها النسخة األصلية بقلم املؤلف نفسه.. بعد تنق
نظرًا لوجود األصل  ؛احملقق إال اندرًاللكتاب.. لكنين مل أثبت االختالفات بني النسخ يف الكتاب 

تها مجيًعا يف املسودة حىت أصل إىل النص الصحيح الذي يقطع دابر كل خالف بينها.. ولكين أثب
وقد تداخلت فيها الكلمات واجلمل والرتاجم  ،ديئة اخلطنظرًا ألن نسخة املؤلف ر  ؛احملقق الكامل

وقد قدمت للكتاب مقدمة طويلة حتدثت فيها  نفسها بعد عودة املؤلف إليها للمرة الثانية.. 
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فال   ؛وأوردت ما تبدى يل من مالحظات ،ة األخرىابلتفصيل عن نسخة املؤلف والنسخ املخطوط
 حاجة للتَّكرار هنا. 

البحث هو إثبات الفارق بني الكتاب املطبوع وبني النص  وراء هذا ولاألأقول: إن الدافع 
ا أصاب الكتاب من تشويه.. وبقي متداواًل هكذا طوال وبيان م ،الصحيح كما ورد يف األصل

ومل أشر إىل األخطاء الواردة يف  ، أثبت هذه الفوارق يف الكتاب احملققومبا أنين مل ،السنوات املاضية
وألن إثبات هذه  ،هم هو إثبات النص الصحيح كما ورد يف األصلوذلك ألن امل ؛الكتاب املطبوع

هلذا أحببت إفراده يف حبث خاص هنا ملا  ؛قيق دون فائدة تذكرالفوارق سيضاعف من حجم التح
 ذكرت.  

 ،اين هو التذكري أبن هذا الكتاب ما هو إال مثال لكتب تراثية عديدة غري حمققةاألمر الث (2)
يعتمد عليها يف حبوث علمية.. بينما ترى األخطاء  ،تجارية وغري التجاريةاملكتبات المنتشرة يف 

 ما يف هذا الكتاب.   مستشرية فيها.. ك
ولرخص أسعارها  ،ا لوجودها بكثرةنظرً  -ومما يؤسف له حقًّا أن يكتب االنتشار لكتب غري حمققة  

 ،ده أحيااًن يف األسواقل ال تكاد جتب ، بينما احملقق من الكتاب نفسه ال يالقي هذا الرواج -
الذي مت حتقيقه منذ أكثر  ،البن كثري الدمشقي "تفسري القرآن العظيم"وأضرب مثااًل على ذلك 

بل مل يسمع به كثري  ،جتده يف املكتبات وال ،وصدر يف القاهرة يف مثانية جملدات ،من عشرين سنة
 تبة! ختلو منه مكفال تكاد  ،أما التفسري غري احملقق ،من الباحثني

قق ومما يضاعف هذا األسف أنك ال جتد مكتبة تقبل نشر كتاب حمقق إذا كان له مثيل غري حم
 حبجة أنه متوافر وبرخص! ؛يباع يف املكتبات

   إهنا مشكلة حقًّا.. ومشكلة كبرية.
ثبات  الذي كان يود إ ،األمر الثالث هو االستجابة لرغبة رئيس التحرير حيىي حممود ساعايت (3)

حىت يتضح التشويه الذي أصابه.. وبضدها تتميز  ؛بني النص األصلي والكتاب املطبوع الفارق
 . األشياء

د آثرت أن فق -لقناعة شخصية ذكرهتا فيما سبق  -ومبا أنين مل أثبت ذلك يف الكتاب احملقق 
 .لتتحقق منه الفائدة املرجوة إبذن هللا "؛عامل الكتب"ينشر يف حبث مستقل يف جملة 

وهو أن  ،ريًا وعلى صفحات هذه اجمللة املتخصصة أذك ِّر مبا قلته يف مقدمة الكتابوأخ (4)
وإليه انتهت رائسة  ،وكان من األذكياء الذين يشار إليهم ابلبنان  ،ن حفاظ احلديثاملؤلف م
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يطبع  إال أنه مل ،وقد أوردت قائمة مبؤلفاته بلغت مائة وستة عشر كتاابً  ،ملذهب احلنفي يف عصرها
 وقدمت رسالة جامعية واحدة يف حتقيق كتاب له.    ،موع هذه الكتب سوى ستة فقطمن جم

 ،ثههذا العامل اجلليل لفتة من طالب العلم والباحثني يف مراكزهم املختلفة إلحياء تراأفال يستحق 
 واستخراج مكنون علمه؟ 

 اللهم قي ِّض ألهل العلم من يهتم هبم ويعرف قدرهم. 
 

 ابلة(: قارنة )املقمنهة امل
 دون الفهارس.  -( ص فقط 93الكتاب املطبوع يقع يف )

ن كم هائل من األخطاء.. اليت أخذت فيه كل صفحة سبعة ويف هذه الصفحات القليلة يكم
 نسبيًّا.  -أخطاء 

كيف يطمئن القارئ إىل هذا الكتاب الذي ال يدري يف أية كلمة أو يف أية مجلة أو يف  وال أدري  
 ؟ وال يدري هل العبارة اليت نقلها أو اليت اعتمد عليها صحيحة أم ال؟! يكمن اخلطأ أي سطر

كتاب املطبوع ورود كلمات كثرية حسب اإلمالء القدمي الذي انتهى أمره منذ ومما يالحظ يف ال
  أدري كيف رضي الناشر أو املصحح إثباهتا؟ زمن.. فال

 البحث: هلا يف هذا واليت مل أثبتها وأمثا ،وهذا منوذج ملا ذكرت
أبو  ،شايع  ،رايسة ،الوقايع  ،ومسئلة )بدل: مسألة( ،وهكذا: ثلثني )ثالثني( ،ثلث )أي: ثالث(

وحيوة  ،صلوة )الصالة(وال ،وأحيااًن: خبارا )خبارى( ،اللولوي )اللؤلؤي( ،القسم )أبو القاسم(
 وإمسعيل )إمساعيل(... إخل.   ،ومعوية )معاوية(  ،)حياة(

مبقارنة النسخ إال إذا كان هناك تعارض بني األصل واملطبوع.. عند ذلك  نين مل أهتموأذكر هنا أ
أما املقارنة بني النسخ األخرى يف خالفاهتا عندما ال يكون  ،النسخ اخلمس أورد اخلالفات بني

 فلم آبه هبا.    ،ارض بني األصل واملطبوعهناك تع
وهو اندر  -وجه اخلطأ يف األصل  أو أنه عرف وإذا اختلفت النسخ ومل يكن ما يف األصل واضًحا

 ا األمر توليته يف الكتاب عند حتقيقه.ألن هذ  ؛فلم أحتقق يف األمر هنا ومل أذكر وجهه الصحيح -
  

 نتيجة البحث: 
 فيما يلي:  ،الكتاب املطبوع والنسخة املخطوطة األصلية بقلم مؤلفه وتتلخص نتائج املقارنة بني
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وقد توزعت هذه  ،من أوله حىت آخره ،املطبوع من أخطاء ة من الكتابمل ختل صفحة واحد  -أ 
 ، موضًعا.. ترتاوح بني أخطاء يف األمساء والكىن واأللقاب األخطاء يف أكثر من مخسمائة ومخسني

سقط يف  ،أخطاء يف سنوات امليالد والوفاة ،تصحيفات ،ترد يف األصلزايدة كلمات أو مجل مل 
 ،تداخل تراجم يف تراجم أخرى ،تقدمي وأتخري كلمات ومجل ،ةوية وإمالئيأخطاء حن   ،مواضع كثرية

 التشويه وقلب املعاين.  
 إىل صفحة كاملة.   ،أو مجل ،أو مجلة ،إىل كلمة ،تفاوت حجم هذه األخطاء من حرفكما ي

إضافة إىل عشرة أمساء يف  ،يضاف إىل ما سبق عدم ورود سبعني ترمجة يف الكتاب املطبوع -ب 
 .. وقد أوردت ذلك كله يف هذه املقارنة. ىن واألنسابالك
 

 النسخ املخطوطة: 
وملن يريد التفصيل الرجوع إىل مقدمة الكتاب  ،خ وبعض بياانهتاوأذكر هنا ابختصار رموز النس

 احملقق. 
 (:  النسخة )أ

سطرًا ما عدا  13يف كل وجه  ،ورقة 66تقع يف  ،وهي نسخة املؤلف اليت كتبها خبط يده
 78حمفوظة يف مكتبة عارف حكمت ابملدينة املنورة ) ،كتبت خبط معتاد  ،ريةضافات الكثاإل

 اتريخ(. 
 )ب(: النسخة 

لف حيث وهي النسخة اليت كتبت يف عصر املؤ  ،خطها نسخ ،سطرًا 17يف كل وجه  ،ورقة 51
 (. 3572حمفوظة يف مكتبة تشسرتبيت رقم ) ،هـ 866نسخت عام 
 النسخة )ج(:  

هـ. حمفوظة يف 1009نسخت عام  ،كتبت خبط فارسي مجيل  ،كل وجهسطرًا يف   19 ،ورقة 51
 اتريخ(.  74نورة )مكتبة عارف حكمت ابملدينة امل

 النسخة )د(: 
 ، هـ 1015نسخت عام  ،معتىن به كتبت خبط نسخ مجيل  ،سطرًا يف كل وجه 23 ، ورقة 35

 (. 3001حمفوظة يف مكتبة خداخبش رقم )
 النسخة )و(: 
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 17ففي كل وجه منها  ،ما عدا األوراق الثالث عشرة األوىل ، كل وجهسطرًا يف 23 ،ورقة 56
وهي ضمن جمموعة فيها   ،كتبت يف القرن الثاين عشر اهلجري تقديرًا  ،خطها نسخ حسن ،سطرًا
 ( يف مكتبة جامعة امللك سعود ابلرايض. 1434رسالة برقم ) 13

  
 املقارنة:

 .  "بقات احلنفيةلرتاجم يف طاتج ا"عنوان الكتاب يف املطبوع: 
اتج الرتاجم " األول كتب عليه: ؛فلها غالفان كالمها ليس خبط املؤلف ،أما خمطوطة األصل

 ،"اتج الرتاجم" ة )ب(: وعلى غالف النسخ ،فقط "اتج الرتاجم"وعلى الثاين:  ،" طبقات احلنفية
ويف   ،"الدينية مصنفي الكتبتذكرة العلماء احلنفية "وعنوانه يف )د(:  ،وهو بدون غالف يف )جـ(

خة )و( اليت وعلى غالف نس ،"كتاب تراجم بعض احلنفية"أعلى الزاوية اليمىن من الغالف: 
 .   "تراجم األئمة احلنفية"حتوي جمموعة من الرسائل: 

ما دام عنوان  ،د هو العنوان الوارد على نسخة )ب( اليت كتبت يف عصر املؤلفوأرى أن املعتم
 حققت ذلك ابلتفصيل يف مقدمة الكتاب.   وقد  ،فقوًدااألصل يعترب م

 .  "وبقية احلفاظ العارفني ،إمام العارفني"قوله:  يف مقدمة املؤلف وردت عبارة ثناء على املقريزي يف
وبقية  ،إمام املؤرخني"فهي:  ،سائر النسخ ومنها املطبوع أما يف ،وهي كذلك يف األصل فقط

 وأنسق عبارة. ،أكثر داللةوهذا األخري  ،"احلفاظ العارفني
ويف  ،ي يلويف )د(: من مس ،من املقدمة: من يسمى به منهم. ويف )ب(: من تسمى منهم 3ص 

 سائر النسخ ومنها األصل: من تسمى به منهم. 
 يم بن سليمان احلموي املنطقي. الرتمجة األوىل: إبراه 3ص 

. وورد "نطيقيامل"كل واضح ما عدا األصل و)د( حيث ظهر بش ،وهكذا وردت يف سائر النسخ
 هذا اخلالف يف مصادر أخرى من ترمجته. 

 ويف األصل: منطيقيًّا.  ،خ: منطقيًّا. وهكذا يف سائر النس3ص 
 . "ًعا رمحه هللا.. متواض"ويف آخر الرتمجة األوىل من الصفحة السابقة: 

 . ".. متواضًعا. انتهى. قلت: وممن تسمى هبذا"ويف األصل: 
 )جـ(. ويف ب د: وممن يسمى هبذا االسم.مل ترد يف  وعبارة األصل

كما يف األصل. ويف   "ن مجادىلعشر بقني م": لعشرين من مجادى. وهو تصحيف من 4ص 
 ى. ويف )جـ(: يف يوم األربع العشرين من مجاد ،)و(: بعشر
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 وهذا يف ،وهي سنة وفاة إبراهيم بن عبدالرزاق الرسعين "،سنة مخس وتسعني وستمائة": 4ص
. ويف اجلواهر "سنة مخس وسبعني وستمائة"فهي  ،أما يف مجيع النسخ املخطوطة ،طاملطبوع فق

/   1ويف األعالم أيًضا  ،49وكذلك يف الطبقات السنية رقم  ،كما هو يف املطبوع  29املضية رقم 
 .  2ط39
 . "ويل منصب قاضي القضاة" : 4ص

 . "ويل قاضي القضاة"ويف مجيع النسخ: 
 ئد وشرحها. : ونظم الفوا4ص

 . "وشرحها "هذا يف املطبوع ونسخة )جـ(. ويف سائرها بدون 
 لي الطرسوسي من املطبوع ونسخة )جـ( ما يلي: : سقط من ترمجة إبراهيم بن ع4ص

مناسك "وكتاب  ،"ا قدم فيه القياس على االستحسانفيم ،رفع الكلفة عن اإلخوان")وكتاب 
اإلعالم يف  "وكتاب  ،" ضبط املشكالت اإلشارات يف "وكتاب  ،"حمظورات اإلحرام" وكتاب  "مطول

شرح الفوائد "و  ،" املصنفاتاالختالفات الواقعة يف"وكتاب  ،" مصطلح الشهور واحلكام
 (. "املنظومة

 . "د املقدسي احلنبلي البخاريمسع من أيب احلسن علي بن عبدالواح": 5ص
 هكذا يف املطبوع ويف النسخة )جـ(. 

. واملقصود ابألخري علي بن "وابن البخاري ،املقدسي احلنبلي... "لنسخ: والصحيح كما يف سائر ا
هـ. كما يف  690ت  ،املعروف ابلفخر بن البخاري ،صاحلي احلنبليأمحد بن عبدالواحد املقدسي ال

 .  368/  5وترمجته يف العرب  ،56الطبقات السنية رقم 
 : أبو إسحاق اجلذامي. 5ص

 ،"مبعجمة ودال مهملة -.. اخلدامي "ائر النسخ: يف األصل وسهكذا يف املطبوع ونسخة )جـ(. و 
  ابب األنساب واأللقاب.  يف -خطأ  -وقد أورده املؤلف يف حرف اجليم 

 : كان من أجلة الفقهاء. 5ص
 ويف ب جـ: مجلة! ،و: جله ،ويف د ،واضحةيف األصل غري  "أجلة"كلمة 

 املطبوع: وفيمن امسه إبراهيم مل ترد الرتمجات التالية يف 
 براهيم بن أمحد املوصلي. إ

 إبراهيم بن أمحد الُبص روي.  
 إبراهيم بن يوسف.  
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 ابن دقماق.  ،حممد إبراهيم بن 
 إبراهيم بن حممد املؤذن. 

 إبراهيم بن حيىي الُبص روي. 
 * * * 

 : وله أصحاب كثرية ببخارى يف زمن حممد بن إمساعيل البخاري. 6ص
 يف زمن...  بخارى. كان يف مجيع النسخ:... كثري ب

 من جـ أيًضا.  "كان"وسقطت 
 : فقد كفر وأحبط عمله.  6ص

 عمله.  يف مجيع النسخ:.. وحيبط
 : سكن ببغداد. 6ص

 يف مجيع النسخ: سكن بغداد. 
بن الساعايت مل ترد العبارة التالية يف آخر ترمجته من املطبوع وجـ : يف ترمجة أمحد بن علي 6ص

 .  "رمحه هللا تعاىل ،ودفن عند اجلنيد  ،أربع وتسعني وحررت وفاته سنة"وب: 
 : وسئل العمل ابلقضاء فامتنع. 6ص

 : وسئل ابلقضاء فامتنع. يف مجيع النسخ
 . "يف أن يلي القضاء فامتنع  خوطب": 27والفوائد البهية ص 220/  1ويف اجلواهر املضية 

 . "فامتنع  وخوطب يف أن يلي قضاء القضاة": 412/  1ويف الطبقات السنية 
 : وشرح اجلامع حملمد بن احلسن. 6ص

 جـ.   ،ويف ب ،هكذا يف املطبوع
 . "وشرح اجلامع الصغري واجلامع الكبري حملمد بن احلسن" ويف األصل وسائر النسخ:

 فقه. : وله كتاب يف أصول ال6ص
 يف مجيع النسخ: وكتاب يف أصول الفقه.

. ومل ترد يف  " كتاب مناسك"وهو  ،سخة و: زايدة ذكر كتاب للجصاص وردت يف األصل ون6ص
 سائر النسخ.  

 ن. وقيل: مهروا ،وقيل: ابن مهري ،: أمحد بن عمرو7ص
 وقيل: عمر املهري.  ،ويف جـ: أمحد احلصاف بن عمرو
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وقيل: مهران  -بن ُمَهري   -وقيل: عمر  -أمحد بن عمرو ": -صل ومنها األ -ويف سائر النسخ 
-"  . 

 . "ريمه"بدل  "مهر"ويف د 
 مد بن حيىي اجلرجائي. : حم7ص

 يف مجيع النسخ:... اجلرجاين. 
 لعراق.  : وانتهت إليه رايسة احلنفية اب7ص

 يف مجيع النسخ: وانتهت إليه ابلعراق رائسة احلنفية.   
 وأربعمائة.   : مات ببغداد..7ص

 يف مجيع النسخ زايدة: وقال الذهيب: يف خامس رجب.  
 لصغري. : قلت: وشرح اجلامع ا8ص

 وردت يف املطبوع ونسخة و. ويف سائر النسخ بدوهنا.  "قلت"ة كلم
  : أمحد بن حممد.. بن جناب.8ص

ادر ويف د: حباب. وهذا األخري يوافق املص ،و: حناب. ويف جـ: جناب أو خباب ،ب ،يف أ
 األخرى. 

 : وكتاب الرد على أيب عبيدة. 8ص
 . سخ:... عبيد ويف جـ. د. ويف سائر الن ،هكذا يف املطبوع

 : احملفوظ أن أاب حازم.  8ص
من النص احملقق من اتج  131ابلرقم وهكذا يف مجيع النسخ. أما يف األصل فهو ابخلاء. وترمجته 

 الرتاجم. 
 :.. فقيًها عارفًا.  9ص

 بوع ويف جـ. ومل ترد يف د. ويف و: عاقاًل. ويف األصل وسائر النسخ: عاماًل. هكذا يف املط
 وابن اجلوزي نقص! ن عساكر نقص: وقال اب9ص

 يف مجيع النسخ: وقاله ابن عساكر وابن اجلوزي. 
 الكردري.  : والزمه مشس األئمة9ص

 بدون حرف الواو.  ،هذا يف املطبوع ويف جـ. ويف بقية النسخ: الزمه
 : الكاشاين.  10ص

 هذا يف املطبوع وجـ. ويف سائر النسخ: الكاساين. 
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 على النحو السابق.  ،الرتمجةات أخرى يف ووردت هذه النسبة ثالث مر 
 : القنوي. 10ص

 : القونوي.  -ومنها األصل  -سائر النسخ هذا يف املطبوع ويف جـ. ويف و: القوين. ويف 
 بري.: وله كتاب التقرير يف شرح اجلامع الك10ص

 و: شارح بدل شرح.  ،يف مجيع النسخ. ويف جـ "يف"مل يرد حرف 
 عقيدة الطحاوي أمحد مات بدمشق.  سن وله شرح: أكمله ابنه أبو احل10ص

 شرح عقيدة الطحاوي. مات بدمشق. العبارة يف األصل: أكمله ابنه أبو احملاسن حممود. وله 
 شق. ويف ب د: أكمله ابنه أبو احملاسن حممود. مات بدم

 ويف جـ: أكمله ابنه أبو احلسن. وله شرح عقيدة الطحاوي. مات بدمشق. 
 وله شرح عقيدة الطحاوي حممود. مات بدمشق.  ،سن احملاسنبنه أبو احلويف و: أكمله ا

 وليس أاب احملاسن!  ،وهو هناك أبو الثناء ،من النص احملقق 275وترمجة ابنه يف اتج الرتاجم رقم 
 بن ظاهر.   : أمحد بن انصر11ص

 ابلظاء يف املطبوع ويف جـ فقط. ويف سائر النسخ ابلطاء.    
   : وممن يسمى.11ص

 ويف ابقي النسخ: تسمى.   ،يف د: مسي
 : أمحد بن إبراهيم بن داود املقري. 11ص

( أنه كان ماهرًا يف  119ابلياء... فقد ذكر صاحب الطبقات السنية )رقم قلت: هو ابهلمزة وليس 
 القراءات. 

 ووردت نسبته يف جـ: الغزنوي. ويف الطبقات السنية: املعري!  
 ري.  : فانتفع به الصغري والكب11ص

 يف مجيع النسخ. وورد يف جـ و: الكبري والصغري.  "به"حيث مل ترد  ، املطبوع فقطهذا يف
 انت وفاته سادس عشر رجب... : وك11ص

 النسخ: اثين عشر.  هذا يف املطبوع ويف جـ. ويف د: اثين عشرين. ويف سائر
 : وجنم الدين أيب ظاهر. 11ص

 يف مجيع النسخ ابلطاء. 
 ات ضخمة.  : يف ست جملد 11ص
  مجيع النسخ: يف عدة ستة جملدات.. يف
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أو  "جملد "فوارد.. حسب لفظة  "اتجملد "أو  "جملد "أما تذكري أو أتنيث العدد قبل كلمة 
 .. ومل أورد اخلالفات يف ذلك.  "جملدة"

 عشر رجب.  : اثين12ص
 يف مجيع النسخ: اثين عشرين. 

 : وانتخب شرح الصغناقي. 12ص
ويف و: السقباين. والصحيح:  ،ويف د: السحناقي ،صقباين ويف جـ: ال هذا يف ب واملطبوع.

 صاد. وهو يف األصل ابلسني.   ابلسني وال "الصغناقي"و "السغناقي "
 : وكانت له مشاركة يف علوم كثرية.  12ص

 غري موجودة يف أية نسخة.  "كثرية"كلمة 
 : مات يف اثين عشر رجب.  12ص

  سائر النسخ: اثمن عشرين.  عشرين. ويفهذا يف جـ واملطبوع. ويف د: اثين
 : وقيل سنة سبع يف مجادى. 12ص

إال أنه يف األصل ُسحب خط منها ومل أر  ،ئر النسخ: مجادى األوىلهذا يف املطبوع ويف د. ويف سا
 الكلمة الصحيحة. 

 : له اتريخ بديع. 12ص
 وع. من املطب 12سقطت هذه اجلملة من ترمجة أمحد بن احلسني املعروف اببن الطربي ص 

 : مات سنة سبع وسبعني وستمائة.  12ص
وقد تكون مطموسة...   ،ائة. ومل أجدها يف األصلهذا يف جـ واملطبوع. ويف سائر النسخ:... وثالمث

كما يف سائر النسخ. ويف األعالم   184ات السنية رقم والطبق 102ويف اجلواهر املضية رقم 
 (.  2ط 111/  1هـ )376للزركلي وفاته 

 حلديث عن أصحاب ابن عالف. : وأخذ ا12ص
ف. ويف د: عالن. ويف يف أ: عالف أو عالق.. غري واضحة. ويف ب: عالق. ويف جـ و: غال

 . "جدًّافأكثر عن أصحاب النجيب وابن عالق ": 232الطبقات السنية رقم 
 وأمحد بن حب هللا! 12ص

لكن  ، األصل غري واضحةبيدهللا. ويفويف بقية النسخ: أمحد بن ع ،يف ابب د: وأمحد بن عبدهللا
 رمسها قريب من عبيدهللا. 
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له كتاب  ،طفى بن سليمان بن صبيح اجلوزجاين: وأمحد بن عثمان بن إبراهيم بن مص13ص
بدالقادر يف اجلواهر اتج الدين املارديين املعروف اببن ذكره ع ،وكتاب التوبة  ،الفرق والتشبيه

 الرتكماين! 
هذه الرتمجة برتمجة أمحد بن إسحاق اجلوزجاين الذي مل ترد  حيث اختلطت ،هكذا يف جـ واملطبوع

 ترمجته يف مكاهنا! 
اتج الدين  ،ا يف سائر النسخ: أمحد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمانوالصحيح كم

 املعروف اببن الرتكماين.  ،دييناملار 
 : وكتابني يف الفرائض مبسوطًا وآخر متوسطًا. 13ص

ويف جـ: وكتاابن يف الفرائض مبسوطًا وآخر  ،يف الفرائض مبسوط وآخر متوسط و: وكتاابً  يف أ ب
 : وكتاب يف الفرائض مبسوطًا وآخر متوسطًا.  ويف د ،متوسطًا

 : أظهر رمزها. 13ص
 ظهر رموزها. يف مجيع النسخ: أ

 : يوم األحد السادس والعشرين من شعبان.13ص
يف األصل ونسخة و: يوم األحد سادس  والصحيح كما ،يبدو أن هذا تصرُّف من املصحح

 د.   عشرين شعبان. ويف جـ سادس عشر من. وسقطت اجلملة من ب
 : وشهاب الدين احلباين. 14ص

 يف جـ: احلياين. ويف سائر النسخ: احلسباين.  
 : شعبان املعظم. 14ص

 من جـ د. ويف سائر النسخ: املكرم.  "املعظم"سقطت 
 انيب بغداد. اء يف أحد ج: وكان له القض14ص

 داد. يف جـ: وكان له أحد جانب البغداد. ويف سائر النسخ: وكان إليه أحد جانيب بغ
 : أايم املعتضد ابهلل. 14ص

 املقتصد. وغري واضحة يف و.  وهو كذلك يف د. ويف ب واألصل: املعتضد. ويف جـ:
 : الشحري.  14ص

 يف ب و: السجري. ويف سائر النسخ: الشجري.  
 شرين.  : حادي وع15ص

 يف مجيع النسخ: حادي عشرين. 
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 : وحدث قلت وصنف. 15ص
 ابقي النسخ: وحدث ابلكثري وصنف.  هذا يف املطبوع ونسخة جـ. ويف

 : سنة مثان ومائتني. 15ص
 . ويف سائر النسخ: سنة مثانني ومائتني. هذا يف املطبوع ويف د

 : وكتاب يف قوهلم كذب عليك كذا.  16ص
 . "هلم: أرد عليكم كذايف قو "كتاب والصحيح: و 

: أرد. ووردت يف بعض ويف و ،ويف جـ د: كذب ،ويف ب: لدى  ،غري واضحة "أرد"كلمة   "أ"ويف 
 . "عليكم"بدل  "عليك"النسخ 

 : وأخذته العرب. 16ص
 املطبوع. ويف جـ: فأخذ به. ويف سائر النسخ: فأخذته.هذا يف ب و 

 : وقد بقي يف حرف األلف. 16ص
يف حرف األلف. ويف جـ: وبقي يف حرف األلف. ويف ب د: بقي يف حرف  : قلت: وبقييف أ و

 األلف. 
 وهم: ،"أمحد "املطبوع أربع عشرة ترمجة ممن امسه  هذا وقد سقط من

   أمحد بن إمساعيل التمراتشي.  - 
 أمحد بن أيب بكر املرعشي.   - 
 أمحد بن إسحاق الصفار.   - 
 . أمحد بن إسحاق اجلوزجاين - 
 القاضي التنوخي.  ،بن إسحاق أمحد  - 
 أمحد بن داود الدينوري.   - 
 أمحد بن زيد الشروطي.  - 
 أمحد بن عبدهللا السرماري.   - 
 ابن أيب العوام السعدي.  ،أمحد بن حممد  - 
 ن حممد البجلي. أمحد ب - 
 أمحد بن املظفر الرازي.  - 
 أمحد بن منصور األسبيحاين.  - 
 قد الكويف. ابن ان ،حيىيأمحد بن  - 
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 أمحد بن أيب املؤيد احملمودي.  - 
 : ومساه املتضاد. 17ص

 بدون واو.  "اهمس"يف مجيع النسخ 
 : وغريه يف أنواع العلوم. 17ص

 ونسخة و:.. من أنواع..   هذا يف املطبوع وب جـ د. ويف األصل
 : تويف سنة ست ومخسني ومائتني.  17ص

 سني. يف مجيع النسخ:.. اثنتني ومخ
 أبو عمرو الفقيه.  :17ص

وإن كان   ، األصل. وغري واضحة يف"الفقيه"بدل  "القشريي"هذا يف جـ واملطبوع. ويف ب د: 
 . ومل ترد الرتمجة يف و. "القشريي"رمسها أقرب إىل 

 نة. : ومات س17ص
 ومل ترد الرتمجة يف و.  ،يف ب واألصل بدون و.. ويف سائر النسخ ابلواو

 ( ما يلي: 17أسد بن عمرو القشريي )صت من ترمجة : وقد سقط17ص
 للطحاوي رمحه هللا.   "ل معاين اآلاثراإليثار برجا"وترمجته مستوفاة يف كتايب املسمى بـ "

 : وهو شرح خمتصر أيب حفص مجال اإلسالم. 17ص
 وتنتهي الرتمجة.  ،هذا يف جـ واملطبوع

 ئر النسخ. وال تكملتها كما يف سا ،ومل ترد تلك اجلملة يف د
 . "كنيته أبو املظفر  ،لقبه مجال اإلسالم ،وهو شرح خمتصر أيب حفص"ويف سائر النسخ: 

 وأقام مبنزله إىل أن مات.  : 17ص
 يف مجيع النسخ: وأقام مبنزله حىت مات. 

 هيب سنة تسع وعشرين.: وقال الذ 17ص
 هذه زايدة وردت يف ب جـ واملطبوع فقط. 

 . رفًا بصريًا: وكان إماًما عاملًا عا18ص
 يف النسخ اخلمس.  "عارفًا "مل ترد كلمة 

 : حممود السرية فقيًها. 18ص
 مود السرية فيه. وسقطت الكلمة األخرية من د. يف مجيع النسخ: حم

 : اإلمام األعظم. 18ص
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 ة يف النسخ. مل ترد الصف
 .  طنب اخلطيب.وله رسالة إىل البسيت أ ،وتفقه عليه أبو سعيد الربدعي ،: وكتاب اإلرجاء18ص

 طيب.. وتفقه عليه أبو سعيد الربدعي. وأطنب اخل ،ورسالة إىل البسيت ،يف األصل: وكتاب اإلرجاء
 أطنب..  ورسالة إىل البسيت  ،وتفقه عليه أبو سعيد الربدعي ،ويف ب: وكتاب اإلرجاء
 . النيب أطنب ورسالة إىل أيب البسيت إىل ،وتفقه على أبو سعيد الربدعي ،ويف جـ: وكتاب اإلرجاء
 ورسالة إىل البسيت أطنب اخلطيب.  ،ويف د: وكتاب اإلرجاء

 يه أبو سعيد الربدعي وغري أطنب اخلطيب. ويف و: وكتاب االرخا تفقه عل
 : مث حضر إىل مصر. 18ص

  ُخطب إىل مصر. يف مجيع النسخ: مث
 : صرغتمش.  18ص

ويف بعضها اآلخر  ،مثل املطبوعيف األصل ويف نسخة و: صريغتمش. ويف النسخ األخرى بعضها 
 .  "ضري غشمش "و ،"ضرغشمش "و ،"ضرغتمش "وردت: 

 ياة. : فلو كان األسالف ابحل18ص
 هذا يف جـ واملطبوع. ويف سائر النسخ: يف احلياة. 

 َمهَّدت.  : ولقال فخر اإلسالم 18ص
 هذا يف جـ والكتاب املطبوع. ويف سائر النسخ:... مهرت. 

 ية. : ولقال صاحب اهلدا18ص
 ب جـ د والنسخة املطبوعة. ويف األصل ونسخة و:... البداية.  هذا يف

 : فيما أسررت وأعلنت. 18ص
  مجيع النسخ: فيما أعلنت وأسررت. يف

 : أنت من فصحاء األعاريب.  18ص
 . "األعاريب"بدل  ،ويف سائر النسخ:... عباراهتم يف د: عبارهتم.

 :.. واندرة األقران..  19ص
 و: االذان. ويف سائر النسخ:.. األوان.    ملطبوع. ويفهذا يف جـ وا

 هي:  ،طبوع مثاين تراجم أخرىوممن بقي يف حرف األلف ومل يذكر يف الكتاب امل
 إسحاق الولواجلي.   - 
 . إسحاق بن أيب بكر النحاس - 
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 إسحاق بن حيىي اآلمدي.  - 
 إمساعيل بن احلسني البيهقي.  - 
 ي. الدين الفرضاتج  ،إمساعيل بن خليل - 
 إمساعيل بن سعيد الشالنجي.  - 
 إمساعيل بن علي السم ان.   - 
 لنوري. إمساعيل بن سودكني ا - 

 : وأبو عوانة يف تصحيحه. 20ص
 يحه. هذا يف جـ واملطبوع. ويف ابقي النسخ:... صح

 : وتفقه على هالل الرازي. 20ص
 . سة يف األصليف جـ: اهلالل الرازي. ويف د كما يف املطبوع. ومطمو 

 وهو الصحيح.  ،ويف النسختني الباقيتني: هالل الرأي
 : يف كتابه يف القضاة. 20ص

 يف كتابه يف قضاة. ويف ابقي النسخ: يف كتابه يف قضاة مصر.  يف جـ:
 والعقود. : وكتاب الواثئق 20ص

 يف مجيع النسخ:... والعهود. 
 : فقال بكار اآلن استقام.  20ص

 وورد يف سائر النسخ.    ،"و"نسخة يف األصل و  "بكار"مل يرد اسم 
 : وكان حيدث يف السجن يف طاق فيه.  20ص

 .. من طاق فيه. يف مجيع النسخ:
 : انقطاع استماع احلديث. 20ص

 . يف مجيع النسخ: انقطاع مساع احلديث
 يف املطبوع:  -من حرف الباء  -ومل ترد الرتمجتان التاليتان 

 د. أبو بكر بن علي احلدا - 
 بن غياث املريسي. بشر  - 

 : مولده سنة مخسني وأربعمائة بنسف انتهى.21ص
ومات سلخ مجادى األوىل سنة اثنتني وثالثني  ،ة مخسني وثالمثائةيف مجيع النسخ: مولده سن

 نتهى. وأربعمائة بنسف. ا
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 يف جـ.  "انتهى"ومل ترد كلمة 
 : ذكره االودين..  21ص

 ويف ب: األورنسي! االدريين.  يف أ د و: اإلدريسي. ويف جـ:
 : الثربي امليالين. 21ص

 الكلمة الثانية يف األصل ونسخة و: امليالسي. و  ،أقرب رسم للكلمة األوىل يف األصل: الفيومي
لتسبري املاليل. ويف د: السريب املتالسي. ويف و: الثربي  ويف ب: السزين املياليت. ويف جـ: ا

 امليالسي. 
 .  186/  1كما يف البدر الطالع   ،زيول: التربيوالصحيح يف االسم األ

 : قوام الدين السكاكي. 21ص
 النسخ الباقية:.. الكاكي.  هذا يف جـ واملطبوع. ويف 

 : انتصب لالشتغال.  21ص
 الباقية:.. لألشغال.  هذا يف د واملطبوع. ويف النسخ 

 : اإلمام األعظم أيب حنيفة. 21ص
 مل ترد يف أية نسخة.   "األعظم"

 على البزدوي.  : وتعليقه21ص
 هذا يف ب د واملطبوع. ويف األصل: البزدي. ويف جـ و: البزدري. 

 ناسبه من الفتوى. : ما ي21ص
 يف مجيع النسخ:... من الفتاوى. 

 ة يف مواضع من البلد. : ورسالة يف عدم صحة اجلمع22ص
يف د. وتكررت   ملة السابقةما عدا جـ واملطبوع. ومل ترد اجل "صحة"بدل  "جواز"يف مجيع النسخ 

 يف جـ.  "يف مواضع "
 : قال يف املبسوط. 22ص

 ما عدا جـ واملطبوع.  ،يف سائر النسخ "قلت "تسبقها: 
 ( ما يلي: 22ؤلؤي )صوقد سقط من املطبوع ونسخة د يف ترمجة احلسن بن زايد الل - 

اب كت ،"القاضيأدب "كتاب  ،"اجملرد أليب حنيفة")وقال الندمي يف الفهرست: له كتاب 
اب كت  ،"الفرائض"كتاب   ،"اخلراج"كتاب   ،"النفقات"كتاب   ،" معاين اإلميان"كتاب   ،"اخلصال"
 (.  "الوصااي "
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 : شرح أدب القاضي للخصاف.  22ص
 . "القاضي"بدل  "القضاء"النسخ: سقطت هذه اجلملة من جـ. ويف مجيع 

مثبت يف مجيع بينما هو  ،( ما يلي22وسقط من ترمجة احلسن بن منصور قاضي خان )ص - 
 النسخ:

سنة تسع ومثانني ومخسمائة.  و  ،وسنة مثان ،قلت: قال الذهيب: رأيت جملًدا من أماليه يف سنة سبع "
وإبراهيم بن إمساعيل الصفار. روى   ،عزيزمسع كثريًا من اإلمام ظهري الدين حسن بن علي بن عبدال

 .   "عنه احلصريي
 : وممن يسمى هبذا االسم. 22ص
 ممن تسمى هبذا االسم. ويف د:... مسي. ويف ب: ومن يسمى.   أ جـ و: و يف

 ، كما يف األصل ونسخة جـ   "انتهى"اق النيسابوري كلمة : يف آخر ترمجة احلسن بن إسح23ص
  و: انتهى بلفظ ابن العدمي. ومل ترد يف ب د واملطبوع. ويف

 احلسن بن احلظريي.  23ص 
 اخلطيب.  ي. ويف د: يف أ ب و: اخلطري. ويف جـ: احلضري 

 : قال عنه إنه قال. 23ص
قال ايقوت يف تلميذه الشريف " وهو قوله: ،بينما هو مثبت يف سائر النسخ ،يوجد هنا سقط

 .  "حممد اإلدريسي عنه: إنه قال
 : وانتصرت له. 23ص

 يف مجيع النسخ: وأنتصر له. 
 : كتاب التفسري.  23ص

 ري.  لباب التفس هذا يف ب د واملطبوع. ويف سائر النسخ:
 : نظر النسفي إىل تفسري له وصل إىل. 23ص

 ل فيه إىل. يف ب واألصل: نظم النسفي. أملى تفسريًا وص
 ويف جـ: نظر النسفي إىل تفسري أوصل إليه. 

 تفسريًا وصل فيه. ويف د: ونظم النسفي أملى 
 ويف و: نظم النسفي إمالء تفسري أوصل فيه. 

  الفارسي يف الكتاب املطبوع على النحو التايل: سن بن اخلطري: جاءت هناية ترمجة احل23ص
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ه يف سنة سبع وسنة مثاٍن وسنة تسع ومثانني ومخسمائة قلت: قال الذهيب رأيت جملًدا من أمالي"
روى  ،لدين حسن بن علي بن عبدالعزيز وإبراهيم بن إمساعيل الصفاريمسع كثريًا من اإلمام ظهري ا

 .    "موهللا أعل ،عنه احلصريي
 : ما ورد يف املطبوع هنا إمنا هو جزء من ترمجة احلسن بن منصور قاضي خان. قلت

وله كتاب اختالف الصحابة "لرتمجة املذكورة يف مجيع النسخ على النحو التايل: وجاءت هناية ا
 ومل يتم. وكانت وفاته سنة مثاٍن وتسعني ومخسمائة".   ،ابعني وفقهاء األمصاروالت
 له. : لكن أكم23ص

 ع النسخ: لكن كمله. يف مجي
وله "ورد يف مجيع النسخ:  حيث ،: هناية ترمجة احلسن بن عبدهللا السريايف انقصة يف املطبوع23ص

 ومل يرد ذلك يف املطبوع.  ،"أربع ومثانون سنة
 حيدر أبو الفضائل الصاغاين. : بن 23ص

اللوهري أبو الفضائل عيل العدوي هذا يف املطبوع ويف ب جـ د. ويف و: بن حيدر بن علي بن إمسا
 . "الصغاين"الصغاين. وهو يف مجيع النسخ: 

 : وكتاب فعول.  24ص
 ب جـ واملطبوع. ويف د: فعلون. ويف األصل ونسخة و: مفعول.  هذا يف

 عادة.  : وكتاب أمساء الس24ص
 يف أ ب و: وكتاب أمساه الغادة. ويف جـ:... السعادات. ويف د:... الصاحلاة!  

 علم احلديث. وكتااًب يف : 24ص
 هذا يف ب واملطبوع. ويف سائر النسخ: وكتاب. 

 : معرفة صفات الصحابة.  24ص
 مجيع النسخ: معرفة وفيات الصحابة.. ومل ترد الكلمة يف د.  يف 
 هذه. : وختم أببيات هي 24ص

 يف جـ: وختم أببيات حنو. ويف سائر النسخ: وختمه أببيات وهي. 
 ا. : السعدان وازداد24ص

 والرادا. ويف جـ و: وادا. ويف د: والزادا.  يف أ ب:
 : حىت لص.  24ص

 يف مجيع النسخ: حىت كض. 
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 : ما حتويه من نشب.  24ص
 يف أ ب د: ما يعلوه من نشب. ويف جـ و: ما تعلوه.

 ما يلي:  -من املطبوع ومن نسخة د  -من ترمجة احلسن بن حممد الصغاين  وقد سقط - 
وقد مسع عليه صحيح  ، الفرج بن علي بن حممد احلافظح نصر بن أيبروى عن أيب الفتو "

ومسع  ،لبخاري أيًضا على أيب سعد اثبت بن شرفومسند الشافعي. وقرأ صحيح ا ،البخاري
والنظام حممد بن احلسن بن سعد املرغيناين.  ،سباانديبعدن من إبراهيم بن يعقوب اهلروي احل

 .  "يومسع منه احلافظ شرف الدين الدمياط
 وكان مولده سنة سبع.. : 24ص

 يف مجيع النسخ: وكان مولده بلوهور من بالد اهلند سنة سبع.. 
 يف يوم اخلميس عاشر صفر...   :24ص

 هذه الزايدة من املطبوع مل أجدها يف النسخ اخلمس. 
وأوصى "يف آخر ترمجته:  -من املطبوع ومن نسخة د  -وما مل يرد يف ترمجة الصغاين كذلك  - 

 . "ودفن هبا ،مكة خبمسني دينارًا فُحمل إليها أن حيمل إىل
 : احلسني بن جعفر. 24ص

 بوع. ويف سائر النسخ: احلسني بن حفص. هذا يف ب جـ واملط
 : األصفهاين... أصفهان. 24ص

 صبهاين.. أصبهان.  يف األصل: األ
 : صرح به مسلم. 24ص

 يف مجيع النسخ: خرج له مسلم. 
 : وقدم دمشق.   25ص

 نسخ بدون واو العطف. يف مجيع ال
 : مجال الدين. 25ص

 ن. هذا يف جـ واملطبوع. ويف سائر النسخ: كمال الدي
 : احلسني بن حممد بن حسن البلهي. 25ص

خسرو البلخي. ويف ب: َخر َو. ويف د: حسرو. ويف و: هذا يف جـ واملطبوع. ويف األصل:... بن 
 حزو. 

 : ومخسمائة.  25ص
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 ليت سقطت من جـ واملطبوع فقط.  ا "انتهى"ة بعدها أتيت كلم
 : يف سنة ست. 25ص

 ملطبوع. ما عدا د وا ،يف النسخ: يف شوال سنة ست
 : من أيب احلسني األنباري.  25ص

 يف مجيع النسخ: من أيب احلسن.. 
وهي يف األصل كذلك. ويف ب:   ،من الكتاب املطبوع "البانياسي"طت كلمة : سق25ص

 ويف و: االيناسي.   ،-بدون نقط  -يف د: النانناسي و  ،لبايناسيويف جـ: ا ،األيناري
 : وكتاب الفيض. 25ص

 ويف سائر النسخ كما يف املطبوع.  ،ويف أ جـ: الغيض
 : ونظم يف فنون الطب وغريه. 26ص

 طبوع. ويف سائر النسخ: ونظم يف الفنون: الطب وغريه. هذا يف جـ وامل
 : عاملًا خبريًا. 26ص

وإن كان رمسها  ،سائر النسخ: خريًا. وهي غري واضحة متاًما يف األصل ملطبوع. ويفهذا يف جـ وا
 أقرب إىل املطبوع. 

 : هالل الرازي.  26ص
 هذا يف د واملطبوع. ويف سائرها: هالل الرأي.  

 شوال. : حادي عشر 26ص
 هذا يف جـ واملطبوع. ويف سائرها: حادي عشرين...  

بينما هو مثبت يف  -من املطبوع  26ص  -الصيمري  وسقط من ترمجة احلسني بن علي - 
حدث عنه   ،وافرًا ابلعقل ، ان صدوقًاوقال الذهيب: قال اخلطيب: ك" ما يلي:  -النسخ اخلمس 

 . "مجاعة ممن أدركهم السلفي
 : الزندوسي.  26ص

 يف األصل: الزندويسيت. ويف ب جـ: الزندويسي. ويف د: الرندويسيت. ويف و: الرندويسي. 
 : يف مصنف. 26ص

 هذا يف جـ واملطبوع. ويف النسخ الباقية: يف مصنفه. 
 : ولعل لفظة أبو قبل علي سقطت. 26ص

 . "ولعل"بدل  "ولعله" . ويف جـ و فقط: "أبو"ويف النسخ: ولعل سقط له لفظة 
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 اختار يف بعض.  : و 26ص
 يف أ و: واختيار. ويف د: واحننارا. ويف ب جـ كما يف املطبوع.  

 ة بن عمر. : حندر 26ص
 بدون نقط. ويف ب و: حيدر ويف جـ: جندره. ومل ترد الرتمجة يف د.  -يف األصل حيدره 

وقال الذهيب: قال اخلطيب: كان صدوقًا  " ما يلي:  - 26ص - "حندرة"رد يف آخر ترمجة وو  - 
 .  "حدث عن مجاعة ممن أدركهم السلف ،وافرًا ابلعقل

 ترمجة احلسني بن علي الصيمري! هي قطعة من بل  ،ومل ترد هذه القطعة يف أية نسخة
 هي:  ،وسقطت ثالث تراجم من املطبوع يف حرف احلاء

 بن عمر الفرغاين.  حبيب - 
 احلسن بن أمحد الزعفراين.   - 
 دي. احلسني بن علي اجلعل الكاغ - 

 : أبو سعيد السحري.  27ص
 يف أ د و: الشجري. ويف ب: السجزي. ويف جـ: السجري. 

 يف مجيع النسخ ومل ترد يف املطبوع.  "األبيات "ر وردت كلمة عد بيت الشع: ب27ص
 : ومل يذكر الدليل فيه. 27ص

 وفيه.  ،والصحيح كما يف سائر النسخ: ومل يذكر الدال
 ويف د: الذال... بدل الدال. 

 : وذكره عبدالقادر.  28ص
 يف مجيع النسخ بدون واو. والكلمة األوىل مطموسة يف األصل. 

 بقات احلنفية.  : يف كتاب ط28ص
 . " كتاب"هذا يف جـ واملطبوع. ويف سائر النسخ مل ترد كلمة 

وهو  ،يف جـ واملطبوع "أجر البهائم"رمجة داود بن حممد األدين ذكر كتابه : سقط من ت28ص
 سائر النسخ. مثبت يف 

 : يف خلق اإلنسان. 28ص
 املطبوع.  وسقطت من "متداول"بعد هذا يف مجيع النسخ وردت كلمة 

 : ابن حيان... أصفهان... ومنعوه.  28ص
 يف مجيع النسخ: ابن حبان... أصبهان... فمنعوه.  
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 : قال ابن الندمي. 29ص
 يف مجيع النسخ: قال الندمي. 

 : فأبطأت اخلادم.  29ص
 : فأبطأ اخلادم. يف النسخ

 : إذا اشرتى جارية.  29ص
 يف النسخ: إذا اشرتى أََمة.  

  بن عبدهللا.:... بن أمحد 29ص
 هذا يف املطبوع ويف د. ويف النسخ الباقية:... عبيدهللا. 

 :.. بن أيب الوارث. 29ص
 يف جـ واملطبوع. ويف ابقي النسخ:... بن أيب الشوارب. هذا 
 : وأن هللا تعاىل...  29ص

 مل ترد يف النسخ.  "تعاىل"لمة ك
 ومل يرد يف حرف الصاد ترمجة صاعد بن منصور الكرماين.   

 بن حممد بن أمحد بن عبدالرشيد. : وطاهر 30ص
 بدالرشيد. هذا يف جـ واملطبوع. ويف ابقي النسخ: طاهر بن أمحد بن ع

ع النسخ ما عدا جـ املثبتة يف مجي "قلت: منهم"ويف آخر ترمجة طاهر هذا مل ترد كلمتا:  - 
 واملطبوع. 

وكنيته أبو  ،صولل يف علم األله الفصو  ،: طاهر بن حممد بن عمر بن أيب العباس احلفصي30ص
 املعايل. 

 هذا يف جـ واملطبوع. ويف سائر النسخ ورد على النحو التايل: 
 . "صولأبو املعايل احلفصي. له: الفصول يف علم األ ،طاهر بن حممد بن عمر بن أيب العباس"

 : امللقب صدر الدين. 30ص
 يف مجيع النسخ: صدر اإلسالم. 

 : فصول العماد. 30ص
 وع. وغري واضحة يف األصل. ويف سائر النسخ:... العمادي.    جـ واملطبهذا يف

له فتاوى وكان رفيًقا   ،قلت: ومنهم طاهر بن علي"ن حممود: : ورد يف آخر ترمجة طاهر ب30ص
 . "حملمود بن الويل
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ر بن حيث مل يعط له رقم.. بل اعترب تكملة لرتمجة طاه ،يعترب ترمجة مستقلة يف الكتاب املطبوع ومل
 والصحيح أنه ترمجة مستقلة.  حممود.

 : الشبذموين. 30ص
يف جـ: السيد موىل. ويف د: الشدموين. ويف و: يف األصل السبذموين. ويف ب: السيدموىف. و 

 السدموين. 
  : وروى عنه ابن منده.30ص

 يف مجيع النسخ: وعنه ابن منده. 
 : بن مودود بن جمد الدين. 30ص

 . "بن"دون أن يسبقه  "جمد الدين". ويف أ د: "مودود"بعد  "مودحم"يف مجيع النسخ زايدة 
 : ويل القضاء ابلكوفة.  31ص

 واملطبوع. ويف النسخ الباقية: ويل قضاء الكوفة.  هذا يف جـ
 : وله خمتصر يف الفقه. 31ص
 ويف سائر النسخ: وله خمتصر يف الوقف.    ،يف جـ واملطبوع. ومل ترد يف د هذا
 خلصاف.  : من كتاب ا31ص
 ذلك يف أ ب و: وهالل. وسقط االسم من جـ د واملطبوع.  يلي
 ائة.  : تويف سنة سبع وأربعني وأربعم31ص

 يف مجيع النسخ:... وسبعمائة. والصحيح كما يف املطبوع. 
 لي البخاري. : وعبدهللا بن ع32ص

 هذا يف ب جـ واملطبوع. ويف النسخ األخرى: وعبدهللا بن علي السنجاري. 
 اضي منصور.  املعروف بق :32ص

 هذا يف جـ واملطبوع. ويف النسخ األخرى: املعروف بقاضي َصو ر. 
 ون. : ابن عبس32ص

افق للطبقات وهو مو  ،هذا يف ب واملطبوع. ويف أ و: ابن عيسون. ويف د: علسون. ويف جـ: عيون
 .  175/  4السنية 

 : البحر اجلاري.  32ص
 يف األصل أقرب إىل جـ. ري. ورمسها هذا يف ب د و واملطبوع. ويف جـ: احلا

 : مجع فيه بني.  32ص
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 يف النسخ: مجع فيه من.
 :.. بن انقيا.  32ص
 ما عدا د اليت فيها: ابن فايقا.   ،مجيع النسخ: ابن ابقيا يف

 . : املعروف ابلبزاز 32ص
 يف و: البندار. ويف أ ب: النبدار. ويف د: املسدار. ويف جـ كما هو يف املطبوع. 

 ن جامع. عبدالباقي ب: 32ص
يف األصل.  وهي غري واضحة متاًما ،"جامع "يف مجيع النسخ: عبيدالباقي بن قانع. ويف جـ فقط: 

 ومل ترد الرتمجة يف د. 
 : مفيت مازندران. 32ص

 ويف سائر النسخ: مغين مازن داران.  يف جـ: مفيت زمان وران.
 : أبو حازم. 33ص

  366/  2مصادر أخرى مثل اجلواهر املضية ويف  ،خازم يف أ جـ د و: أبو حازم. ويف ب: أبو
 : أبو خازم. 74والفوائد البهية ص 267 / 4والطبقات السنية  539/  13وسري أعالم النبالء 

 : وأخذ الفقه عن البكري... 33ص
 لنسخ: وأخذ العلم عن بكر... يف مجيع ا

 ما يلي:  -د  طبوع ومن جـمن امل -: مل يرد يف ترمجة عبدالرمحن بن حممد الكرماين 33ص
لمة . وسقطت من و: ك"النكت على اجلامع الصغري"وكتاب  ،" إشارات األسرار"وكتاب 

 .  " إشارات"
 : رحل إىل العراق. 33ص

 يف مجيع النسخ: ورحل... 
 بينما هو مثبت يف مجيع النسخ:  ،ة عبدالرمحن بن حممد القزي ما يلي: وسقط من ترمج33ص

أنه مل يكن يف أصحاب الرأي أسند منه. مسع أاب يعلى  "سالماتريخ اإل" قلت: حكى الذهيب يف"
بن صاحل بن دريح ببغداد. وتويف يف شعبان سنة أربع وسبعني  وحممد  ،وحامد بن شعيب ،ابملوصل
 .  "وسبعون سنة. روى عنه احلاكموله اثنان  ،وثالمثائة

 : يف الثالث والعشرين من رمضان. 33ص
 مضان. لث عشرين ر يف مجيع النسخ: يف اث

 : وممن يسمى هبذا االسم. 33ص
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 يف مجيع النسخ: وممن تسمى... 
 أيب حنيفة.  : على مذهب اإلمام34ص

 يف النسخ.  "اإلمام"مل ترد 
 : كما ذكر اترخيه.  34ص

 يف جـ واملطبوع فقط. زايدة  "اترخيه"
 : وعبدالرمحن بن حممد. 34ص

 بن حممد بن حممد. وعبدالرمحن هذا يف د و واملطبوع. ويف سائر النسخ: 
 يف مجيع النسخ: من طخارستان بلخ.  ،: من طخارستان 34ص
 احللواء.  : احلوائي...35ص

 يف جـ: احللوى... احللوى. ويف النسخ الباقية: احللواين... احللوى. 
 : وتفقه عليه األزقي. 35ص

 هذا يف جـ واملطبوع. ويف النسخ األخرى:... األندقي. 
 البخشي.   : وقال35ص
 أ: البحشن. ويف ب: النجين أو النجسي. ويف جـ: النخشي أو النخسي. ويف د: اللحن. ويف يف
 التحسي.  و:

 . 268 - 267/  18والصحيح النخشيب. وترمجته يف سري أعالم النبالء 
 وانفرد ابلفتوى إىل أن مات.   :35ص

 يف مجيع النسخ: وانفرد ابلفتوى حىت مات.  
 عبدالرمحن. احلسني بن  : بن أمحد بن36ص

 يف املطبوع.  ويف د كما هو ،يف أب جـ: بن أمحد بن احلسني بن حممد بن احلسني بن عبدالرمحن
 ويف و: بن احلسني بن عبدالرمحن. 

 : بن العباس. 36ص
 بن عباس.  يف مجيع النسخ:

 : وهو ابن ثالث وستني سنة... لنفسه شعر. 36ص
 نسخ. يف ال "شعر"و "سنة"مل ترد كلمة 

 بفتح الدال املهملة. : 36ص
 مل ترد سوى يف جـ واملطبوع.  "الدال"
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 . وهو يف أ ب و. "وكتاب أتسيس النظائر"بن عمر الدبوسي: : سقط من ترمجة عبيدهللا 36ص
 م. : وممن يسمى هبذا االس36ص

 يف أ جـ و: وممن ُعب ِّد. ويف ب: وممن ُعدَّ. ويف د: قلت: وممن ُعب ِّد. 
 ن.  : وأصفها37ص

 خ: وأصبهان. يف النس
 : جملس التذكري. 37ص

 التذكر.  هذا يف جـ واملطبوع. ويف د: التذكرة. ويف سائر النسخ:
 : وقيل اثنتني وستني ومخسمائة.  37ص

 ري واضح. هذه اجلملة وردت رقًما يف د بشكل غ
 ئة. ويف ب: تويف سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة. ويف سائر النسخ: وقيل: وستني ومخسما

ولده سنة ست وتسعني وستمائة. هذا يف جـ د واملطبوع. ويف النسخ الباقية:... : م37ص
 حيح األول. وسبعني. والص

 : اجلواهر املضيئة. 38ص
 هر املضية. وهو الصحيح. هذا يف د و واملطبوع. ويف سائر النسخ: اجلوا

 : تويف سابع ربيع األول. 38ص
 اتسع...   باقية: تويفهذا يف جـ واملطبوع. ويف النسخ ال

 : تصدَّر ابلقراءات.  39ص
 يف مجيع النسخ: تصدَّر يف القراءات. 

 .. : يف حل عقد 39ص
 ورد هذا يف جـ واملطبوع. ويف ابقي النسخ: يف حل قيد.. 

 : وهو يف أثناء.  39ص
 يف جـ: وهي من أبيات. ويف ابقي النسخ: وهو من أبناء. 

 : من كرخ...  39ص
 بوع. يف جـ واملطمل ترد سوى  "من"

 : أيب حازم. 39ص
 يف أ ب: أيب خازم. ويف جـ: ابن حاذم. ويف د و: أيب جازم. 

 ودعها الفقه... : أ39ص
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 يف مجيع النسخ: أودعهم الفقه... 
 .  : واحلديث واآلاثر واملخرجة39ص

 يف و: واحلديث واألحاديث املخرجة. ويف النسخ الباقية: واحلديث واآلاثر املخرجة. 
 .  : أبسانيدها39ص

 يف أ ب د: أبسانيده. ويف جـ و: أبسانيد. 
 . " وكتاب األشربة"جـ د:  سقط من املطبوع ومن ب "أبسانيدها": بعد 39ص
 : أبو نصر السجري.  39ص

 ري. ويف و: الشجري. يف أ ب: السجزي. ويف جـ د: السح
 :... بن حممد بن خشكان. 40ص

 مل ترد يف أ د و.  "بن حممد "زايدة 
 : احلداء. 40ص

 !"محدان"ورد فيها  "جـ"ما عدا  ،يف مجيع النسخ: احلذاء
 : ووجدت له جملًسا... 40ص

 النسخ: وجدت...  يف مجيع 
 : وقد تكلم على إحالة كالم شيعي عار من نفس احلديث.  40ص

وقد تكلم على رجاله  " جـ واملطبوع. ويف د:... عار يف نفس احلديث. ويف ابقي النسخ: هذا يف
 . "بفن احلديثشيعي عارف  كالم

 : واختصر الوقاية.  40ص
 . "وخمتصر الوقاية"يف مجيع النسخ: 

 الشيخ رمحه هللا يف عثمان واحًدا. : ومل يذكر 40ص
. ويف األصل زايدة "سلمه هللا". ويف مجيع النسخ: "تعاىل"يف ب د واملطبوع مع زايدة  "رمحه هللا"
 . "ا عثمان أحدً ... يف". ويف مجيع النسخ كذلك: "تعاىل"

 : إمام مقدم ابلداير املصرية وسفينة العصر مشحونة. 40ص
 .. وتعنيَّ وسفينة..... يف مجيع النسخ: إمام تقدم.

 : مث ألقى.  40ص
 يف مجيع النسخ: مث ألقاه. 

 رجب.  : حادي عشر40ص
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 ما عدا جـ واملطبوع.  ،كما يف سائر النسخ  "يف"تسبقها 
 :... بن حمجن بن موسى. 41ص

ر  "طبوع ونسخة و. ويف أ ب د هذا يف امل  والشكل بقلم املؤلف. ويف جـ: موثر.  "موسِّ
 يلعي. : أبو عمر الز 41ص

 هذا يف ب جـ د. ويف النسختني الباقيتني: أبو عمرو... 
 ام أيب حنيفة. : على مذهب اإلم41ص

 من مجيع النسخ.  "اإلمام"سقطت 
 : بال بدافع. 42ص

 فعة. يف مجيع النسخ: بال مدا
 وأمحد بن أصيل. : 42ص

صل رمسها أقرب إىل يف ب: أحيد. ويف جـ: أصيد. ويف د كما يف املطبوع. ويف و: أجيد. ويف األ
 ب و. 

 : مثانني جملًدا. 42ص 
 باقية:... جملدة. هذا يف د واملطبوع. ويف النسخ ال

 : وكتاب التجنيسي. 42ص
 يف مجيع النسخ:... التجنيس. 

 . : وممن يسمى.. 42ص
 واملطبوع. ويف سائر النسخ: وممن تسمى...  هذا يف د

 :... بن املكي.  42ص
 د:.. علي. ويف سائر النسخ:.. بن مكي.  هذا يف جـ واملطبوع. ويف

 : عثمان أبو غامن. 42ص
 . "عثمان"بدل  "عمي"ع. ويف سائر النسخ هذا يف جـ واملطبو 

 : عمر بن البدر. 42ص
 مر بن بدر. قي النسخ: عهذا يف جـ واملطبوع. ويف اب

 : وكانت سنة وفاته. 42ص
 يف مجيع النسخ: وكانت وفاته سنة.  

 لك.  : أو أكثره كذ 43ص
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 يف مجيع النسخ: وأكثره....
 : تويف سابع شوال. 43ص

  النسخ الباقية:.... اتسع شوال. هذا يف ب جـ واملطبوع. ويف
 : وعلي بن حسني. 43ص

 ويف النسخ الباقية: وعلي بن احلسني.  يب احلسني. هذا يف جـ واملطبوع. ويف د: بن أ
 : سكن ببخارى. 43ص

 يف مجيع النسخ: سكن خبارى. 
 : يعزى إىل الغزنوي.  43ص

 يف أ ب جـ: يعزى للغزنوي. ويف د و: يعرى الغزنوي.  
 اشر ذي احلجة. : ع 43ص

 يف جـ: عاشر ذي.... ويف د: عن ذي... ويف سائر النسخ: غرة ذي... 
 احلجة.   : ذي43ص
 مجيع النسخ: ذي القعدة.  يف

 : وله سعدية يف أصول الفقه. 44ص
 .. يف مجيع النسخ: وله مقدمة يف.

 : وله مقدمات يف عدة فنون. 44ص
 خ: وله... يف فنون. يف و: وله مقدمات مات يف فنول. ويف سائر النس

 : األوشي.  44ص
 هذا يف جـ واملطبوع. ويف سائر النسخ: األوسي. 

 بن علي بن عفان العامري. مسع احلسن  :45ص
ن علي بن عفان بن علي يف ب: مسع احلديث على ابن عفان العامري. ويف د: ومسع احلديث م

 ري.   العامري. ويف سائر النسخ: مسع احلسن بن علي بن عثمان العام
 : غرق يوم عاشوراء يف املاء فأخرج وفيه رمق. 45ص

 ملاء وفيه حياة. ويف د:... احلياة.  فأخرج من ا يف مجيع النسخ: غرق يوم عاشوراء
 : وصنف كتااًب...  45ص

 النسخ: وصنف كتًبا. هذا يف د واملطبوع. ويف سائر 
 : الراشي.  46ص
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 . هذا يف جـ واملطبوع. ويف سائر النسخ: الرامشي
 : اثمن ذي القعدة. 46ص

 يف مجيع النسخ: اثين ذي القعدة. 
 : مخسني ألف رجل. 46ص

 فس. ويف النسخ الباقية: مخسني ألف نفر. مخسني ألف نيف د: 
 : بن عمة االمام.  46ص

  و: بن عم اإلمام. ويف سائر النسخ: بن عمر اإلمام. يف جـ: بن عمد اإلمام. ويف
 : نور الدين السوسي. 46ص
 ا يف جـ د واملطبوع. ويف النسخ األخرى: نور الدين بن السوسي. هذ 
 : تنكيز.  46ص

 ع. ويف أ ب: بنكري. ويف و: تبكري. ويف د على الرسم السابق بدون نقط. جـ واملطبو  هكذا ورد يف
 الشأن.  : نبيالً عايل 46ص

 يف مجيع النسخ: نبياًل على شأنه. 
 . : عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه46ص

 يف أية نسخة.  "بن عمر"مل ترد 
 : له كتاب طلبة الطلبة. 47ص

 ..  يف مجيع النسخ: صنف كتاب.
 ى ألفاظ كتب فقه احلنفية.  : عل47ص

 وغري مثبتة يف أ و.  ،مثبتة يف ب جـ د واملطبوع "كتب"
 من عشر. : اث47ص

 هذا يف جـ واملطبوع. ويف سائر النسخ: اثين عشر. 
 : وصنف قريًبا... 47ص

 هذا يف جـ د واملطبوع. ويف سائر النسخ: حىت صنف قريًبا...  
 .  : ومل يرزق فهمه التحرير47ص

 مل ترد سوى يف جـ واملطبوع.  "التحرير"
 : واحلصن... 47ص

 بقية النسخ: احلصر. الكلمة مطموسة يف أ. ويف جـ: احلض. ويف 
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 : والتفسري.  47ص
  النسختني الباقيتني كما يف املطبوع. الكلمة مطموسة يف أ. ويف ب جـ: التفسري. ويف

  ازي ما يلي:: وسقط من املطبوع يف ترمجة عمر بن حممد اخلب47ص
اثنتني قلت: قال الذهيب: قال أبو العالء الفرضي: صنَّف اخلبازي يف الفقه واألصلني. ومات عن "

 . "وستني سنة. وقال يف املسالك: وله مصنَّف يف أصول الدين
 ... : وممن يسمى47ص

 هذا يف د واملطبوع. ويف النسخ األخرى: مجال الدين. 
 : البداوي.  48ص

 أ ب: البداويت. ويف و: التداويل.  ملطبوع. ويفهذا يف جـ د وا
 : ومسع مبكة على خضر. 48ص

 رمسها على هيئة: خنصر. ويف جـ و: حصر. ويف د: حضر. هذا يف ب واملطبوع. ويف أ 
 : ومل يكمل.  49ص

 مل يكملهن. ويف د: ومل يكملهما. ويف بقية النسخ: ومل يكملهم. يف األصل: و 
 احلرف. : وممن مل يسم يف هذا 49ص
ابقة  ترد هذه اجلملة يف ترمجة عمر بن حممد املوصلي يف مجيع النسخ. وإمنا وردت يف الرتمجة الس مل 

 ويف الرتمجة الالحقة يف مجيع النسخ.  ،يف نسخة و فقط
 : أبو الغنائم.  49ص
 ا يف جـ واملطبوع. ويف بقية النسخ: أبو العزائم. هذ 
 : ملك مثان سنني.  49ص

 لك... يف مجيع النسخ مت
 : ومثانية أشهر.  49ص

 يف مجيع النسخ: ومثان شهور. والصحيح: مثانية... 
 . : وملن حيفظ العضد 49ص

 ترد يف د. هذا يف جـ واملطبوع. ويف األصل: املفصَّل. ويف ب: املقصد. ويف و: الفصل. ومل 
 : اخللعة.  49ص

 يف جـ: اخللفة. ويف النسخ الباقية: اخللع. 
 : غايل.  49ص
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 ابلغني املعجمة.  -ما عدا األصل  -يع النسخ يف مج
 : أبو عايل . 49ص

 يف مجيع النسخ: أبو علي. 
 يف خطه.  : رأيت 49ص

 يف جـ.  -وفيها هذه الكلمة  -يف مجيع النسخ: ورأيت. ومل ترد اجلملة 
 : وكتاب املنافع. 50ص

 هذا يف ب جـ د واملطبوع. ويف األصل ونسخة و: املنابع.    
 العني املهملة.  ما اثنني يف: فظنه50ص

... فظنهما. وسقطت  يف أ و: يف العني املهملة فظنها اثنني. ويف جـ:..... وظنهما. ويف د:..
 اجلملة من ب. 

 املطبوع:   ويف حرف العني سقطت الرتمجات التالية من الكتاب
 عباس بن محدان األصبهاين.   - 
 عبداخلالق بن أسد اتج الدين الطرابلسي.  - 
 بن عمر بن العدمي.  عبدالرمحن - 
 عبدالقادر بن حممد العقيلي.  - 
 لة. عبدالوهاب بن عمر ابن أمني الدو  - 
 علي بن زكراي املنبجي.    - 
 علي بن مقاتل الرازي.   - 
 قيلي.  عمر بن حممد الع - 
 عيسى بن أابن.  - 

 : الفضل بن العباس. 50ص
 يف مجيع النسخ: الفضل بن عباس. 

 ان.  وحدث خبراس :50ص
 يف مجيع النسخ: حدث خبراسان...  

 : وممن يسمى... 50ص
 النسخ: وممن تسمى..  هذا يف ب د واملطبوع. ويف سائر

 : ومساه التحرير. 50ص
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 ويف جـ: التجريد. ويف د: التوضيح.  ،ن نقطيف ب و: التحبري. ويف األصل كذلك بدو 
 : أبو العبيد. 51ص

 : أبو عبيد. لنسخ األخرىهذا يف جـ واملطبوع. ويف ا
 : ابن نور املهدي. 51ص

 هلدى.  يف جـ: ابن نور الشهيدي. ويف ابقي النسخ: ابن نور ا
 : أبو أمحد الشعييب.  51ص

األلقاب واألنساب من نسخة األصل وردت لكنهما يف ابب  ،يف مجيع النسخ: أبو أمحد الشيعي
 .   "الشعييب"

 : مسع أاب بكر بن داود. 51ص
 ويف بقية النسخ: مسع أاب بكر بن أيب داود. واملطبوع.  هذا يف و

 : وله أشعار رائقة منها قوله.  52ص
 عبارة يف د. ويف النسخ األخرى: ومن شعره. مل ترد ال

 : من يعطيك ابطنه.  52ص
 ويف سائر النسخ: من يعصيك ابطنه.  ،بوع. ويف ب: من يغضبك ابطنههذا يف د واملط

 من حفظه.لى املبسوط : وقد شاع عنه أنه أم52ص
 هذه العبارة وردت هنا كما يف جـ واملطبوع. 

  عشر ألف كراس.. ويف سائر النسخ وردت بعد قوله: اثين
 : فحسبت حفظه.  52ص

 فظه. يف جـ فحيث حفظه. ويف النسخ األخرى: فحسب ح
 : واكتساب اجملموع.  53ص

 يف د: فالكتاب. ويف النسخ األخرى: والكتاب.  
 واترة يف مخسة عشر كما هو عندي.   -كما ذكر   -ة عشر كون يف أربع: واترة ي53ص

 املطبوع فقط. سقطت العباراتن السابقتان من جـ د و 
 : جزآن ضخمان.  53ص

 يف مجيع النسخ: جزًءا ضخًما. 
 عمره.  : فخرج يف آخر53ص

 يف جـ: فخرج يف آخر وجنه. ويف النسخ األخرى: فخرج من أوزجند. 
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 مري. : يف دهليز األ53ص
 : بدار األمري. ويف النسخ األخرى: بدهليز األمري. وهي غري واضحة متاًما يف األصل. يف ب

 كلمة نصح.    : 53ص
 .  "هبما". ويف جـ "نصح"بعد كلمة  "هبا"يف مجيع النسخ زايدة 

 أيت منه قطعة. : ر 53ص
 يف أ و: ورأيت... 

 : عن ذلك قالوا: نعم. 53ص
 من جـ.  "كلهم"وسقطت  م قال: نعم.يف مجيع النسخ: عن ذلك فكله

 : املعتدة من الغري يف العدة وال جيوز. 53ص
 و وال جيوز. ويف ابقي النسخ: املعتدة من الغري وال جيوز. يف جـ: املعدة يف دهل

 : مسعت أنه قال.  54ص
  مجيع النسخ: مسعت أو قال. يف

 : وكان روًحا كله. 54ص
 هذه الزايدة ال توجد يف النسخ. 

 ن مشايخ...  : املشهور م54ص
 يف مجيع النسخ: املعروف يف مشايخ... 

 الشيباين ما يلي: : ومل يرد يف ترمجة حممد بن احلسن 54ص
  ، كتاب الطالق  ،النكاح كتاب  ،وقال يف الفهرست للندمي: وحملمد من الكتب: كتاب الصالة"

ب املضاربة كتا ،الكبريكتاب املضاربة  ،كتاب السلم والبيوع ،كتاب العتاق وأمهات األوالد
كتاب   ،نكتاب الره  ،كتاب الصرف  ،كتاب اإلجارات الصغري  ،كتاب اإلجارات الكبري  ،الصغري
كتاب    ،تاب الوكالةك  ،كتاب املفاوضة وهي الشركة  ،كتاب املزارعة الكبري  ،كتاب احليض  ،الشفعة
  ، والبينات تاب الدعوى ك  ، كتاب اإلقرار  ،كتاب الكفالة   ،كتاب احلوالة  ،كتاب الوديعة  ،العارية

كتاب  ،كتاب القسمة والدايت ،كتاب املأذون الصغري ،كتاب املأذون الكبري ،كتاب احليل
  ،الصيد والذابئحكتاب   ،كتاب السرقة وقطاع الطريق  ،كتاب الشرب   ،كتاب الوالء  ،جناايت املدبر

ب الوقوف كتا  ،كتاب الرجوع عن الشهادات ،كتاب العني والدين ،كتاب العتق يف املرض
كتاب الكفارات   ،كتاب اهلبة والصدقات ،كتاب الدور والوصااي ،كتاب الغصب ،لصدقاتوا

  ،كتاب اخلنثى واملفقود  ،كتاب الصلح  ، كتاب حساب الوصااي   ،كتاب الوصااي  ،والقود واألميان
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كتاب  ،كتاب اآلبق ،كتاب اللقيط ،كتاب االستحسان ،كتاب اإلكراه  ،تاب اجتهاد الرأيك
وهي...   ،كتاب أمايل حممد يف الفقه  ،كتاب اجلامع الكبري   ،اب أصول الفقهكت  ،الصغري اجلامع 

كتاب    ،كتاب اإلجارات الكبري   ،كتاب اخلصال  ، كتاب العاقل  ، تاب التحريك  ،كتاب الزايدات
 . "وكتاب النوادر رواية ابن رستم. انتهى ،كتاب الرد على أهل املدينة  ،لى عدة كتباحلج حيتوي ع

 لتيهمي.  : ا54ص
 ا يف جـ واملطبوع. ويف النسخ األخرى: التميمي. هذ 

 كذا[. (: وله مائة سنة وثلث وستون سنة ]55)ص: 
 نني. يف جـ: وثالث وثالثون وستون سنة. ويف النسخ األخرى: وله مائة سنة وثالث س

 (: ويفض األبكار.  55)ص: 
 . يف جـ: ويقبض... ويف ب: ويقتض... ويف سائر النسخ: ويفتض

 له كتاب...  (:55)ص: 
 يف بقية النسخ ما عدا جـ واملطبوع: وله كتاب. 

 (: فيه امسك.  55)ص: 
 ل هذه اجلملة يف أ ب و: فبدأ حينئٍذ. وسقطت من جـ د. ورد بد
 (: إال يوًما.  55)ص: 

 يف جـ واملطبوع. ويف سائر النسخ: إال يوم. هذا 
 (: فقمت فصليت. 55)ص: 

خرى: فقمت وصليت. ويف األصل غري واضحة: أهي ابلواو  النسخ األيف جـ: فقمت صليت. ويف
 أم ابلفاء.  

 مد بن مساعة وردت: وهللا أعلم. ومل ترد يف النسخ األخرى.  (: يف آخر ترمجة حم55)ص: 
 أربعمائة.  (: سنة مثان و 56)ص: 

 يف مجيع النسخ: سنة مثان ومثانني وأربعمائة. 
 (: ابن اآلمري. 56)ص: 

 اإلبري.  النسخ: ابن يف مجيع 
 (: أو ذي احلجة.  57)ص: 

 هذه العبارة مل ترد يف أي نسخة. 
 ث. (: قاسم بن شي57)ص: 
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 يف أ و: قاسم بن املسيب. ويف جـ: قاسم بن شعث. ويف ب د: قاسم بن مسيب. 
 (: يف الثامن والعشرين. 58)ص: 

 يف مجيع النسخ: يف الثاين والعشرين. 
  (: أشياء مشتملة.58)ص: 

 واملطبوع. ويف د: أشياء مستمحلة. ويف النسخ األخرى: أشياء مستملحة.   هذا يف جـ
 ريي البخاري.  (: علي احلص58)ص: 

 مل ترد يف النسخ.  "علي"
 (: ودرس بعد حممود. 58)ص: 

 س بعد حممود. ويف النسخ األخرى كما يف املطبوع. يف أ و: فدرَّ 
 (: ما اشتهر به. 58)ص: 

 نسخ األخرى: ما شهر به. بوع. ويف الهذا يف د واملط
 (: فادعاه لنفسه...  58)ص: 

 . "يقول يف اجلبائر: اخلبائر ،وأنه كثري التصحيف"مها:  ،بعدها سقطت عباراتن من جـ واملطبوع
 (: وكتبوا فيه.    58)ص: 

 هذا يف ب جـ د واملطبوع. ويف النسختني األخريني: وكتب فيه. 
 ة.  (: ودرَّس ابخلاتوني58)ص: 

 جـ واملطبوع. ويف النسخ األخرى: فدرَّس...هذا يف 
 (: وكتاب أتويالت القرآن.  59)ص: 

 من املطبوع فقط.  "وكتب أخر" بعدها سقطت:
 (: أليب حممد الباهلي. 59)ص: 

 الباهلي. ومل ترد يف د. يف النسخ: أليب عمر 
 : ورد كتاب اإلمامة.  59ص 

 كتاب رد اإلمامة. خ األخرى: و يف د و: وكتاب برد اإلمامة. ويف النس
 (: الرد على القرامطة. 59)ص: 

 طت من جـ د.  يف أ ب و: الرد على أصول القرامطة. وسق
لت: وال وجه لقوله  خط شيخنا. ق"ورد يف أ جـ:  "قبحه هللا. انتهى"(: بعد قوله: 59)ص: 

 . "أعلمولوال أين التزمت مجيع ما كتبه الشيخ مل أكتب له ترمجة. وهللا  ،يعقل
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 : وممن يسمى هبذا االسم. 59ص

 كتب له هبذا االسم. ويف األصل: وممن تسمى ... ويف و:   ،هذا يف ب جـ د واملطبوع
 : وكتاب التذكرة. 59ص

 ،ويف و: وكتــاب تــذكره ،ذكر، ويف د كمــا هــو يف املطبــوعويف ـجــ: وكتــاب التــ  ه،يف ب: وكتاب يــذكر 
  أقرب إىل و.إال أن رمسها  ،ويف األصل غري واضحة

 : وعالء الدين القنوي. 59ص
 .. القونوي. ويف سائر النسخ: . ،ويف و: ... الغوين ،هذا يف جـ واملطبوع

 : وكتاب املناسك. 60ص
 اب مناسك. هذا يف جـ د واملطبوع، ويف النسخ األخرى: وكت

 : وقتل بطرابلس.   60ص
 رتابلس.  ويف و: ب ،ويف جـ: ابطرانيس ،يف أ ب د: وقتل أبطرابلس

 : الكاشاين.  60ص
 ويف النسخ األخرى: الكاساين.  ،هذا يف جـ واملطبوع

 : وعزى له.     60ص
 ويف النسخ األخرى: وعزا له.  ،هذا يف د واملطبوع

 بيع األول.  ر : يف شهر 60ص
 وغري واضحة يف األصل.  ،ويف د و: يف شهر ربيع اآلخر ، ب جـ واملطبوعهذا يف

 اين. : إمسعيل الكاش60ص
 ويف و: الكشاف.  ،ويف د: الكاساين ،ويف ب: الكباي ،جـ: ... الكشاينيف أ 

 : ومن تصانيفه. 60ص
 يف مجيع النسخ: من ... بدون حرف الواو.  

 : انصر الدين القنوي. 61ص
 يف و: الفيوسي.  ،ويف د: بدون نقط على رسم الفيومي ،ويف جـ: الغينوي ،مييف أ ب: الفيو 

 حنيفة. اإلمام أيب : على مذهب 61ص
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 مل ترد يف النسخ كلها.  "اإلمام"
 : وحدث مبالسرية. 61ص

ــري  ــدث فيهــــا بســ ــل وحــ ــري واضــــحة ،ةيف األصــ ــ: غــ ــ ــرية ،ويف ـج ــدث هبــــا ســ ويف النســــخ  ،ويف د: وحــ
  األخرى: وحدث هبا بسرية.

 : اجلدامي. 62ص
 ويف أ و: اجلذامي.   ،ويف د: احلزامي ،هذا يف ب جـ واملطبوع

 قصيدة.   : ونظم 62ص
 .  اويف النسخ األخرى: ونظم قصيدً  ،طبوعملذا يف جـ د واه

 : على وزن امليمية.  62ص
 ويف جـ: ... اهلمية.  ،ويف د على الرسم السابق بدون نقط ،: على وزن اهليتيةيف أ ب و

 األصفهاين.  :62ص
 يف النسخ: األصبهاين. 

 : املعروف أبيب بكر خواهرزاده.  62ص
 املعروف ببكر خواهرزاده.   :ويف سائر النسخ ،واهرزادهيف د: املعروف خب

 .  حنوايًّ  : فاضاًل 62ص
 . احنفيًّ  يف مجيع النسخ: فاضاًل 

مـــا  -ا عــدا املطبــوع مــ  -: يف هنايــة ترمجــة حممــد بـــن حممــد خــواهرزاده، ورد يف مجيــع النســـخ 62ص
 يلي: 

 ،ط طريــق األصــحابوطريقــه أبســ  ،يف معرفــة املــذهب احبــرً  ،كبــري الشــأن  اوقــال الــذهيب: كــان إمامًــ "
وخــرج لــه  ،ى جمــالسوأملــى ببخــار  ،ومجاعــة ،وأاب الفضل منصور الكاغدي ،مسع أابه ،وكان حيفظها

يعــــين  ،وعمـــر بــــن حممـــد  ،روى عنــــه عثمـــان البيكنــــدي ،وكــــان عـــامل مــــا وراء النهـــر ،أئمـــة أصـــحابٌ 
 . "وغريمها ،النسفي

 : ملكداد. 62ص
 ويف و: مالك ولد.  ،الك أبوويف د: م ،د ويف ب: ملك ول ،يف أ جـ:ملك داد

 : تفقه على احلصري. 62ص
 يف مجيع النسخ: ... احلصريي. 

 . اتسعون جزءً : 63ص
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 من جـ واملطبوع فقط.  ا"جزءً "سقطت 
 : وأكثر علمه ابلشروط. 63ص
 ويف النسخ األخرى: وأكثر علمه الشروط.  ،يف جـ واملطبوع هذا
 : لكماله يف الفقه.   63ص

 من كماله ... يع النسخ: يف مج
 : أيب احلسن الومردي. 64ص

 يف مجيع النسخ: ... الزمردي. 
 لدة.   : سبع عشرة جم64ص

 .  ادً ويف د: جمل ،ويف جـ: جملدات ،ويف أ ب و: جملدة ،يف مجيع النسخ: سبعة عشر
 : وكتاب تفسري وما أمته. 64ص

   وردت يف مجيع النسخ، ومل ترد يف املطبوع. "وما أمته"
 تاق. : والع64ص

 ويف ابقي النسخ: والعتايب.  ،ويف د: والعمايل ،يف جـ: القباين
 . : وتفقه عليه ..64ص

 يف مجيع النسخ: تفقه عليه ... 
 : ووحيد الدين.  64ص

 ن.  يف مجيع النسخ: ومحيد الدي
 : يف اثمن عشر ذي القعدة. 64ص

 . ويف النسخ األخرى: يف اثين عشر .. ،هذا يف ب واملطبوع
 الغنائم.  : أبو65ص

 . ويف د: أبو العنامي ،ويف جـ: أبو الغنيم ،ويف ب: أبو غان ،يف أ و: أبو غنائم
 : مولده سنة مخس وثالثني وثالمثائة. 65ص

 ويف النسخ األخرى: ... وستمائة.  ،مائةهذا يف جـ واملطبوع. ويف و: ... وسبع
 الرتمجة.       .. إىل آخر . "كان شيخ احلنفية  :وقال الذهيب": من قوله: 65ص

ترمجــة حممــد بــن حممــد بــل هــو الفقــرة األخــرية مــن  ،هذا كله ال خيص ترمجة حممد بــن عمــر بــن العــدمي
 ومل ترد ترمجته يف املطبوع.  ،املعروف ابحلاكم الشهيد 
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ــ واملطبــوع مــا يلــي: كمــا ســق ســنة أربــع  :وقيــل ،ووفاتــه ســنة مخــس"ط مــن ترمجــة ابــن العــدمي مــن ـج
 . "الرائض يف علم الفرائض :له كتاب ا،ابرعً  احبرً  اان عاملً وك ،وستمائةوتسعني 

 : ابن أمحد الصيايف. 65ص
 عياضي. ويف النسخ األخرى: أيب أمحد ال ،ويف د: ابن أمحد العياضي ،جـ: ابن أمحد الصياين يف

 : أخو اإلمام علي. 65ص
 املطبوع. ويف النسخ األخرى كما هو يف  ،يف أ و: هو أخو اإلمام علي

ــقط مـــن نســـخة66ص ــد البـــزودي سـ ــد بـــن حممـ ــا يلـــي:  )و( : يف آخـــر ترمجـــة حممـ ــال "واملطبـــوع مـ قـ
وكــــان يـــدرس وميلــــي  ،وعــــدَّ مجاعـــة حــــدثوه عنـــه ،: ولـــد ســــنة إحـــدى وعشــــرين وأربعمائـــةالســـمعاين

 . "ثاحلدي
 : ورع وساد.     66ص

 يف مجيع النسخ: برع ... وسقطت من جـ. 
، وشرح أصول البزدوي املسمى ابلتقرير، وشرح املنار املسمى مى ابلعناية: وشرح اهلداية املس66ص

 ابألنوار.    
وشــرح  ،وشــرح البــزدوي ،وشــرح اهلدايــة"وردت يف مجيــع النســخ علــى النحــو التــايل: اجلمــل الســابقة 

 .  "املنار
 : ومسع حممود. 66ص

 يف مجيع النسخ ما عدا جـ واملطبوع: ومسع خبوارزم. 
  مصر.  : ورجع إىل66ص
 مجيع النسخ: ورجع على مصر.  يف 
 اليت مل ترد يف أية نسخة.  "وهللا أعلم": يف آخر ترمجة حممد بن حممود الزوزين وردت: 67ص
 : خواجه حسن. 67ص

 يف مجيع النسخ: خواجا حسن. 
 نظم خمتصر القدوري.  : 67ص

 يف مجيع النسخ: نظم القدوري.  
 : القاضي حممد بن املنصور قالون. 67ص

ــ  ويف النســخ األخــرى كمــا يف  ،ويف األصــل: الناصــر بــن حممــد املنصــور قــالوون ،واملطبــوعهــذا يف ـج
 . "بن"ن بدون األصل لك
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 : علي بن سلمة. 67ص
 يف مجيع النسخ: علي بن مسلمة.       

وقسم منها من جـ د، وهي:  ،سقطت العبارة التالية من املطبوع "هللا هللا :يقول"قوله: : بعد 67ص
 ."وما زال يقول: هللا هللا، حىت طفئ ،مرةس عشرة ألف مخ"

 : مشس الدين القنوي. 68ص
 : ... القونوي. -دا جـ واملطبوع ما ع -يف مجيع النسخ 

 : وحرب أهل زمانه. 68ص
 ... ويف ب كما هو يف املطبوع.  اويف و: وخريً  ،نهيف أ جـ د: وخري أهل زما

 : وكاشف سرها. 68ص
 األخرى بدون واو.  ، ويف النسخهذا يف جـ واملطبوع

 قائق. ر : أساليب ال68ص
 يف مجيع النسخ: أساليب الدقائق. 

 ع عليه اختياره.  : ما وق68ص 
 مل ترد يف املطبوع، ووردت يف مجيع النسخ.   "اختياره"

 امل.  : والش68ص
 : والشمائل. -ما عدا جـ واملطبوع  -يف مجيع النسخ 

 : لألصفهاين. 69ص
 ألصبهاين.ل :يف النسخ

 : قاله يف آخر كتابه. 69ص
 ويف النسخ األخرى: قاله آخر كتابه.       ،هذا يف ب د واملطبوع

 : غزير الدمعة. 69ص
 : غزير املدمعة.  -ما عدا د واملطبوع  -يف مجيع النسخ 

 ينسج هبا احلصري. : 69ص
 : ينسج هبا احلصر. -ما عدا جـ واملطبوع  -يف مجيع النسخ 

 رحه جلامع. : واسم ش69ص
 يف مجيع النسخ: واسم شرحه للجامع. 

 : أمحد بن الفرح.  69ص
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 ويف د: أمحد بن فرح.     ،يف مجيع النسخ: أمحد بن الفرج
 : الساغرجي. 69ص

 ويف و: الشاغوجي.  ،يويف د: الساعوج ،يف أ ب جـ: الساغوجي
 : حممود بن أيب بكر بن أيب العالء. 70ص

مــن علــي  "بــن"ويف د سقطت  ،عالء بن علي بن أيب العالءر بن أيب اليف األصل: حممود بن أيب بك
 من حممود بن أيب بكر.    "بن"ا يف األصل إال أنه سقطت ويف النسخ األخرى كم ،بن أيب العالء

 : جم الفضائل. 70ص
 ويف النسخ األخرى: مجع الفضائل.   ،د واملطبوع هذا يف

مســع مــن ســبعمائة "نســخ مــا عــدا املطبــوع: يف مجيــع ال ورد ما يلي "واسع الرحلة": بعد قوله: 70ص
 .  ا"ومخسني شيخً 

 فسه. لن ا: شبيه النسبة وصنف معجمً 70ص
 لنفسه.  اويف سائر النسخ: مشتبه النسبة، وسوَّد معجمً  ،هذا يف جـ واملطبوع

د وقــ  "،وكــان ال ميــس األجــزاء إال علــى وضــوء ،اســتفدان منــه"بعد هذا ورد يف األصل ونســخة و:  -
 ارة األخرية يف آخر الرتمجة يف ب جـ واملطبوع.وردت العب

 فيها.  ا: وكان ابرعً 70ص
 فيها.  اويف النسخ األخرى: وكان عارفً  ،طبوعهذا يف ب د وامل

 : وممن يسمى هبذا االسم. 70ص
 ويف النسخ األخرى كما يف املطبوع.  ،مى هبذا االسمتس: وممن يف أ و

 : الالرندي. 70ص
 ويف و: الالرتدي.  ،: األرندي1يف أ ب جـ 

 : إرشاد أويل األلباب. 70ص
 يف مجيع النسخ: إرشاد األلباب. 

 كتاب نصاب ... : له  70ص
 ويف النسخ األخرى: وله كتاب.  ،مل ترد يف جـ د

 قنوي. : أبو الثنا ال70ص
 : أبو الثناء القونوي. - ما عدا جـ واملطبوع -يف مجيع النسخ 

 ح العقائد.  : القالئد يف شر 70ص
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 يف مجيع النسخ: القالئد شرح العقائد.  
 : شرح التجريد. 71ص

 د. خمتصر التجري :يف مجيع النسخ
 : الغنية يف الغاوي. 71ص

 يف الفتاوى. ويف النسخ األخرى: الغنية  ،يف د: البنية يف الفتوى
 : مسند اإلمام أيب حنيفة. 71ص

 مل ترد يف النسخ.  "اإلمام"
 سبعني ... : سنة إحدى و 71ص

 ويف ابقي النسخ: سنة سبع وسبعني ...  ،هذا يف جـ واملطبوع
 : عامل كامل، حرب فاضل. 71ص
 . "حرب"بدل  "خرب"ويف جـ:  ، مجيع النسخ: عامل فاضل، حرب كامليف

 فسري القرآن العظيم. : الكشاف يف ت72ص
 وسقطت الكلمة من جـ.      ،يف مجيع النسخ: ... القرآن العزيز

 بار. وفصوص األخ :72ص
 وغري واضحة يف و.  ،يف مجيع النسخ: ونصوص األخبار

 : وضالة الناشر. 72ص
 ويف جـ: ومثاله الناشد.  ،نسخ: وضالة الناشد يف مجيع ال

 : من كالم اإلمام الشافعي. 72ص
 زايدة يف جـ واملطبوع فقط.  "ماماإل"

 : يف عاشر رمضان. 72ص
 ويف سائر النسخ: يف غرة رمضان.  ،عشرة رمضانويف ب: يف  ،يف جـ: يف عشر رمضان

 : سنة مخس عشرة ومخسمائة. 72ص
 . "سمائةومخ"يف مجيع النسخ بدون 

 انم. : خاصة األ72ص
 يف مجيع النسخ: خاصة اإلمام. 

 اببه.   : وهو كتاب حسن يف73ص
 ويف جـ: وكتاب حسن ... ويف و: وكتابة حسنة.  ،يف أ ب د: وكتابه حسن يف اببه
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 سعد الدين.  : امللقب ب73ص
 ويف النسخ األخرى: امللقب سعد الدين.   ،هذا يف جـ واملطبوع

 وار.    : إفادة األن73ص
 يف مجيع النسخ: إفاضة األنوار. 

 : الغرميين. 73ص
 لنسخ األخرى: الغزميين. ويف ا ،يف د: العرميين

 : شرح خمتصر القدوري.  73ص
 يف مجيع النسخ: شرح القدوري. 

 . فقه املذكور: ت73ص
 هذا يف جـ واملطبوع، ويف النسخ األخرى: وتفقه ....

 : على أيب يوسف السكاكي. 73ص
 يع النسخ: على يوسف بن أيب بكر السكاكي. يف مج

 : رشيد الدين القندي. 73ص
ـــ: الغنـــدي ،الـــدين الفنـــدييف أ: رشـــيد  ــابق بـــدون نقـــط ،ويف ب ـج ويف و:  ،ويف د علـــى الرســـم السـ
 الغندوري.   

 تصانيف. : من ال73ص
 يف مجيع النسخ: من املصنفات. 

 : حممد بن احلسن الشيباين. 74ص
 د يف النسخ. مل تر  "الشيباين"

 : وممن يسمى هبذا االسم. 74ص
 تسمى ... ويف د كما هو يف املطبوع. يف أ و: وممن مسي ... ويف ب جـ: وممن 

 : رجع إىل بالده. 74ص
   يف مجيع النسخ: رجع إىل بلده.

 ة قرب رسول هللا صلعم. : زاير 74ص
ــ: زايرة قـــرب النــيب صـــلى هللا عليــه وســـلم زايرة رســول هللا صـــلى هللا عليـــه ويف النســخ األخـــرى:  ،يف ـج

 وسلم. 
 : أخذ الفقه عنه. 74ص
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 الفقه عن حممد بن احلسن.   يف مجيع النسخ: أخذ 
 : على زمانك. 74ص

 ى أمانتك. ويف النسخ األخرى: عل ،هذا يف جـ واملطبوع
 : حممد بن يعقوب. 75ص

 د ويعقوب. ويف ب: حممد عن يعقوب، ويف النسخ األخرى: حمم ،هذا يف جـ واملطبوع
 : كان وافر العلم. 75ص

 )وسقطت الرتمجة من د(.  ،كان من أوعية العلمويف النسخ األخرى:   ،يف جـ: كان قرأ عنه العلم
 إىل احلجاز.  ا: جمتازً 75ص

 . إىل احلج ايف النسخ: جمتازً 
 : خبالل مدينة النيب صلعم.  75ص

نســخ األخــرى: فحمــل إىل مدينــة النــيب صــلى يف جـ: جبالل مدينة النيب صــلى هللا عليــه وســلم، ويف ال
 هللا عليه وسلم. 

 أساهلا. : سوى حاسدي اليت ال 75ص
 يف مجيع النسخ: سوى حاسدي فهي اليت ال أانهلا. 

 : عثمان النسوي. 75ص
 ويف د: الثوري!  ،ويف جـ: القوي ،يف ب واألصل: عثمان الفسويو  ،واملطبوعهذا يف و 

 : واحد املدرسني بغداد.  76ص
 يف النسخ: وأحد املدرسني ببغداد.  

 : سنة عشر.     76ص
 وهو خطأ.  -يف األصل فقط: سنة عشرة 

 . "البلخيتفقه على الربهان علي بن حسن "سقط من و واملطبوع:  ،: بعد قوله: ومخسمائة76ص
 : القضاء ابلعسكر. 76ص

 ويف النسخ األخرى: قضاء العسكر.  ،هذا يف جـ واملطبوع
 لتعامل. : كتاب ا77ص

 ويف سائر النسخ: كتاب التعليم.  ،يف ب: كتاب التعلم
 : نسبته إىل. 77ص
 ويف و: لنسبته إىل.  ،ويف جـ كما يف املطبوع ، أ ب د: نسبة إىليف
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 . سن جدل حسن: له كتاب: اجلدل احل77ص
 ويف النسخ األخرى: له جدل حسن.   ،ويف د: له جالل احلسن ،هكذا يف املطبوع فقط

 ل الثمامنائة. : قب77ص
 يف مجيع النسخ: قبل الستمائة. 

 : علي بن بزاز. 77ص
 ويف د كالسابق بدون نقط.  ،ويف النسخ األخرى: علي بن بندار ،طبوعهذا يف جـ وامل

 : علي بن عمري. 77ص
 خ: علي بن عمر.  مجيع النسيف

 : ويونس الدابس. 77ص
ويف األصل على رســم  ،و: ويونس الداببيسي ويف د كما يف املطبوع ويف ب ،يف جـ: ويونس الدانيب

 إال أنه بدون نقط.      ،ما يف ب و
 ومدرسة أيب خليفة.    : 77ص

 يف املطبوع. نسخ كما هو ويف سائر ال ،ويف ب: ... أيب حليقة ،يف األصل: ومدرسة أيب ُحليفة
 . "مث خلصه"سقطت العبارة التالية من املطبوع فقط:  ،ا: بعد قوله: ثالثة عشر جملدً 77ص
 : يف سرية نبينا أيب القاسم. 77ص

 مل ترد يف النسخ.   "نبينا"
 اءايل. : الق78ص

 ويف ب و: القاين.  ،ويف جـ د: القاآين ،يف األصل: األقاين
 اري. : شرح املغين للبخ78ص

 يع النسخ: ... للخبازي. يف مج
 وهللا أعلم.   ة: يف أرجوز 78ص

 ائر النسخ. وردت يف األصل دون س "وهللا أعلم"
 : غري طبقة هذا. 78ص

ويف األصــل: مــن غــري طبقــة  ،: غــري هــذه الطبقــةويف و ،ويف ب: عن طبقة هذا ،هذا يف جـ واملطبوع
 ومل ترد يف د.  ،هذا
 عالم. : قال الذهيب: من األ78ص
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ويف النســخ األخــرى: قــال الـــذهيب:  ،ـ: قــال الــذهيب: أمحــد مــن العلمـــاء األعــالم، ومل تــرد يف ديف جــ 
 أحد العلماء األعالم. 

 : تويف يوم السبت.   78ص
 . "السبت"... دون  "تويف يوم" : جـ وردتويف "،يوم السبت"مل ترد يف النسخ 

 : سنة مخس وسبعني وسبعمائة. 78ص
ــل و  يف اكتبــــت رقمــــً  ــري واضــــحب واألصــ ــنة  ،هــــو غــ ويف و: ســــنة مخــــس ومثــــانني  ،489ويف د: ســ

  وأربعمائة. ويف جـ: سنة مخس وسبعني ،وأربعمائة
 : حممد بن احلسن. 78ص

 د بن احلسني. رى: حممخويف النسخ األ ،هذا يف ب و واملطبوع
 : وله كتاب الفصول. 78ص

 يف أ ب و: له )بدون واو(. 
 : ورسالة مفيدة. 78ص
 : ورسائل مفيدة.     -ما عدا جـ واملطبوع  -خرى  النسخ األيف

 : وولده: املؤيد بن املوفق. 78ص
 من املطبوع فقط.  "وولده"سقطت 

 : نثرة النثر وشعري الشعر. 78ص
ــ: نثــرة النثـــرة وشــعر ويف النســخ األخـــرى: نثــرة النثـــرية  ،ويف د: نثـــرة النثــر وشـــعر الشــعر ،الشــعر يف ـج

 وشعري الشعراء. 
 بن سعيد. : حممد 78ص

ل فرمسهــا غــري أمــا يف األصــ  ،ويف د: حممد بن سعد، ويف و: حممد بــن معبــد  ،هذا يف ب جـ واملطبوع
 وهي بدون نقط.     ،واضح

 : سعيد بن حممد بن مكحول. 78ص
كمــا   "ســعيد "مــع مراعــاة االخــتالف يف  ،ســخ: ســعيد بــن حممــد بــن حممــد بــن مكحــوليف مجيــع الن

 سبق. 
 .. امل الشرق .: كان ع78ص

 ويف النسخ األخرى: كان علماء الشرق ...  ،هذا يف د و واملطبوع
 ويستضيء أبنواره.  : يغرتف من حباره،78ص
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 ويف و واألصل: تغرتف ... وتستضيء.  ،هذا يف ب جـ د واملطبوع
 وقد سقط من حرف امليم يف الكتاب املطبوع تسع عشرة ترمجة، هي: 

 .   حممد بن أيب بكر الرازي -
 بن أمحد السمرقندي.  حممد  -
 حممد بن أمحد اجلبلي.   -
 حممد بن رمضان الرومي.  -
 مان بن النقيب.  حممد بن سلي -
 حممد بن حسن أبو عبدهللا الفاسي.  -
 ندي. حممد بن عبداحلميد األمس -
 حممد بن عثمان بن أقرب.  -
 حممد بن عثمان بن احلريري.  -
 حممد بن علي البصري.   -
 الفضل البلخي.  حممد بن  -
 حممد بن أيب القاسم البقال.     -
 حممد بن عمر النوجاابدي.   -
 ن حممد احلاكم الشهيد. حممد ب -
 حممد بن حممد اخلطيب.  -
 حممد بن حممود األسرتوشين.  -
 حممد بن مكرَّم الكرماين.  -
 حممد بن الوليد الزاهد.   -
 حممود بن عبيدهللا احلارثي.  -

 . اكثريً   ا: وشعرً 79ص
 يف مجيع النسخ: وشعر كثري. 

والصــواب يف  "،وكتــاب الفتــاوى"ما يلي:  سقط من املطبوع ،"الصلوة املشهورة": بعد قوله: 79ص
 وقد سقطت العبارة األخرية من و.  ، سنة مخسوذكر وفاته الذهيب ،اسم كتابه: خزانة الفقه

 : نعمان بن إبراهيم.  79ص
 براهيم.  لنعمان بن إيف مجيع النسخ: ا



 265 

 : تويف ببخارا. 79ص
 ويف النسخ األخرى: وتويف ببخارى.  ،هذا يف جـ واملطبوع

 : وإسحق الفرات. 80ص
ــ: وإســـحق الفـــرات م للكلمـــة يف أ ب: ... وأقـــرب رســـ  ،ويف و: ... الفـــراء. وســـقطت مـــن د ،يف ـج

 . 19/391وهي كذلك يف سري أعالم النبالء  ،بدون نقط ،القراب
 بقي.  كان أسود من: و 80ص

 ومل ترد العبارة يف د.  ،يف النسخ: وكان أسند من بقي
 : ابن عوانة. 80ص

 : أيب عوانة. -ما عدا جـ واملطبوع  -يف النسخ 
 : يف الليلة العاشرة من ذي القعدة.  80ص
 مجيع النسخ: يف ليلة عشر ذي القعدة.  يف 
 : حممد بن عمر. 80ص

وأقرب ما يكــون رمسهــا كمــا  ،وهي مطموسة يف األصل ،مد بن نصرويف د: حم ،هذا يف جـ واملطبوع
 . وفراغ مكان كلمة يف ب ،وساقطة من و ،يف د
 : وأشار إىل تصنيفه.    80ص

 تضعيفه.  ويف النسخ األخرى: وأشار إىل ،هذا يف جـ واملطبوع
 : قال الذهيب: وقال: قرأت. 81ص

 ويف د: قراه.  ،بدل: قرأت "مررت"ويف أ جـ:  ،من املطبوع فقط "وقال"سقطت 
 : أيب العلى بن اجلالل. 81ص

 د يف جـ. ومل تر  "،أيب علي بن اخلالل"يف مجيع النسخ: 
 : أخربين أبو جعفر.     81ص

 ، ويف النسخ األخرى كما يف املطبوع. وغري واضحة يف األصل ،أخربك أبو جعفر :يف و
 : أان ظاهر. 81ص

  : أان طاهر.ويف النسخ األخرى ،يف د: أاب ظاهر
 : النوردي. 81ص

 ويف و: الربداي.  ،ويويف د: الربد ،ويف ب: البزدوي ،ويف األصل: الربدي ،هذا يف جـ واملطبوع
 : يوسف أمحد. 81ص
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 يف النسخ: يوسف أخربان أمحد. 
 مد بن عمر. : ثنا حم81ص

 ويف د و: أاب حممد ...  -يعين أخربان  -يف أ ب جـ: أان 
  : حممد بن عمر.81ص

ويف النســخ األخــرى: حممــد بــن أيب عمــر.  ،ويف د: حممــد بــن عمــرو ،حممد بن أيب عمــرو يف األصل:
 بن وهب. : عمر 81ص

 يف مجيع النسخ: عمرو بن وهب. 
 : مساء الدنيا. 81ص

 ث ورد فيهما: السماء الدنيا. حي ،ب هذا فيما عدا أ
 هذه األحاديث.   :: قال حممد 81ص

 حاديث. هذه األ :سنيف النسخ: قال حممد بن احل
 ثالث مرات(.  "حبة": سعد بن حبة )وردت 81ص

 ويف د: حسنة.  ،ويف جـ: حبيبة ،ويف ب: جبتة ،يف أ و: سعد بن حبتة
 : عوف بن عمر. 81ص

 ويف النسخ األخرى: عوف بن حبري.  ،بن حبرة ويف د: عوف ،هذا يف جـ واملطبوع
قلــت: ويف فهرســت النــدمي: وأليب " بــوع مــا يلــي:ويف آخر ترمجة أيب يوسف سقط من ب جـ د واملط

كتــاب   ،كتــاب البيــوع  ،ب الفــرائضكتــا  ،كتــاب الزكــاة  ،كتــاب الصــالة  ،يوســف مــن الكتــب: األمــايل
كتــاب الغصــب واالســترباء؛ وأليب   ،الــذابئحكتــاب الصــيد و   ،كتــاب الوصــااي  ،كتــاب الوكالــة  ،احلــدود

كتــاب   :فيمــا فرعــه أبــو يوســف الثــني كتــاابً يوســف إمــالء رواه بشــر بــن الوليــد حيتــوي علــى ســتة وث
قلـــت:  ،اخلــراج إىل الرشــيد كتـــاب رســالة يف   ،اخــتالف األمصــار، كتــاب الــرد علـــى مالــك بــن أنــس

ذكــر فيــه اخــتالف  ،لــى أربعــني كتــاابً حيتــوي ع ،كتــاب اجلوامــع ألفــه ليحــىي بــن خالــد   ،طالعتــه مــرات
 . "الناس والرأي املأخوذ به. انتهى

 فس. : إىل ثالثة أن82ص
 ع النسخ: لثالثة أنفس. يف مجي

 : وقيل أليب الليث.  82ص
 يف النسخ: وقبله أليب الليث.  

 مرقندي وقيل ... : الس82ص
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 يف النسخ: السمرقندي وقبله ... 
 : أيب احملاسن.   82ص

 : أبو احملاسن. يف النسخ
نظــر وويل  ،لقــدسوا"ســقطت العبــارة التاليــة مــن املطبــوع فقــط:  "در س بدمشــق": بعــد قولــه: 82ص

 .  "ومات بدمشق ،اجلامع األموي
 : وممن يسمى. 82ص

 ويف النسخ األخرى: وممن تسمى.  ،ومل ترد يف جـ ،هذا يف د واملطبوع
 : أيب الفرج ابن اجلوزي.  83ص

ــ زايدة  ،ويف النســـخ األخــرى: أيب الفــرج بـــن عبــدالرمحن بــن اجلـــوزي ،هــذا يف د واملطبــوع بـــن "ويف ـج
       ."عبدالرمحنبن "بعد  "علي
 : روى عن جده: 83ص

 . ويف النسختني األخريني كما يف املطبوع ،يف أ جـ و: وروى عن جده
 : فمنها كتاب. 83ص

 ويف النسخ األخرى: فمن ذلك كتابه.  ،يف جـ: فمن ذلك كتاب
 : واجملد العظمى. 83ص

ــ واملطبـــوع ويف آخــر ترمجـــة  ،د املعظمـــيويف النســخ األخـــرى: واجملــ  ،ويف د: واجملــد املعظـــم ،هــذا يف ـج
 يف املطبوع فقط.  "وممن ذكر يف هذا احلرف"سبط ابن اجلوزي ورد: 

 ه ]ابن[ الندمي.  : ذكر 83ص
 يف أية نسخة خمطوطة.  ما بني املعقوفتني زايدة من املصحح يف النسخة املطبوعة، مل ترد

 : ومسع ابن عساكر. 83ص
 يف النسخ: مسع ابن عساكر. 

  النيسابوري.: أبو سعيد 83ص
 يف األصل فقط: أبو سعد النيسابوري. 

 : املظفر بن احلسني. 84ص
 النسخ األخرى: املظفر بن احلسن. ويف  ،هذا يف د واملطبوع

 : أصحاب اإلمام أيب حنيفة. 84ص
 يف النسخ.  مل ترد "اإلمام"



 268 

 . ا: كان مفتيً 84ص
 . اويف د: كان مقننً  ا،ويف األصل: كان مفننً  ،هذا يف ب جـ و

 ت ترمجتان يف حرف الياء من الكتاب املطبوع، مها: وقد سقط
 حيىي بن بكر.  -
 ي.  يوسف بن هالل الصفد  -

 .: فصل يف ذكر من اشتهر ابلكنية، فمنهم84ص
 هذه العبارة مل ترد يف النسخ. 

 : الكاشاين. 84ص
 ويف النسخ األخرى: الكاساين.  ،هذا يف جـ و واملطبوع

  ئع الصنائع.: صاحب كتاب بدا84ص
 يف النسخ: صاحب كتاب البدائع. 

 : وزوَّج ابنته. 84ص
 خرى: وزوَّجه ابنته. ويف النسخ األ ،يف د: فزوجه ابنته

 : بعد وفاته. 84ص
 له. : بعد عز -ما عدا جـ واملطبوع  -يف النسخ 

 ".ومات يوم األحد ... كما نبهت عليه": 84ص
 دت يف النسخ األخرى يف آخر الرتمجة. ور  ،املطبوعهذه الفقرة اليت وردت يف موضعها من جـ و 

 : وشجاعة وكذا.84ص
 خ األخرى: وشجاعة وكرم. ويف النس ،هذا يف ب جـ واملطبوع

 فعينوا.  "معهم يف مسألة": وطلبوا منه الكالم 85ص
  عالميت التنصيص مل يرد يف جـ واملطبوع. ما بني

 : قلت: وجد. 85ص
  .د فيها: منهما وجدواجـ، اليت ور ما عدا  ،يف النسخ: ومما وجد 

 : البدائع هذا.  85ص
 مل ترد يف النسخ.   "هذا"

 . : سبقنا العاملني85ص
 يف النسخ: سبقت العاملني. 
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 : حلكميت. 85ص
 ما يف املطبوع. ويف النسخ األخرى ك ،يف أ ب: حبكميت

 : يريد احلاسدون. 85ص
 يف النسخ: يريد اجلاحدون. 

  : وقال ابن العدمي.85ص
 . (بدون واو): قال -ما عدا جـ واملطبوع  -يف النسخ 

 : الكاشاين. 85ص
 سخ األخرى: الكاساين. ويف الن ،هذا يف جـ واملطبوع

 . ا: يصري دينً 85ص
 . اتصري دينً  ويف النسخ األخرى: ،هذا يف جـ واملطبوع

 : قطع رأيه دوهنم. 85ص
 يف النسخ: قطع رأيه دونه. 

 : جباية أجرة. 85ص
 جرة. لنسخ: جَّب أيف ا
 : احلراسات من احلريق. 85ص

ــــ: اخلراســــانيني احلريـــق ،يف أ و: احلراســـني احلريــــق ويف ب: احلراســــني حلفــــظ احلريــــق، ويف د:  ،ويف ـج
 فقط(. )احلراسني 

هبــذه األمســاء فقــط عــُد ِّت هــذه الرتمجــة ترمجــة مســتقلة  ،حممد بن عبدهللا : أبو جعفر اهلندواين85ص
وهــي الرتمجــة  ،ومل تــرد يف األصــل ،ة أيب حنيفــة اخلــوارزمي يف ب ـجــ وأحلقت برتمج بينما ،يف املطبوع

 من املطبوع.  63يل يف ص نفسها الواردة ابلتفص
 : هل ينتظر أصحاهبا. 86ص

 يف النسخ: أينتظر أصحاهبا. 
 : فقال: ال يفعل. 86ص

 يف النسخ: قال: ال يفعل. 
 : وهذا تكرار.     86ص

 ألخرى: وهذا تكرير. ويف النسخ ا ،هذا يف د واملطبوع
 : أبو سعد الصغاين. 86ص
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 أبو سعيد الصغاين.  ويف النسخ األخرى: ،يف د: أبو سعد الصاعاين
 : مث أعيد يف خالفة املستكفي.86ص

 يف النسخ: وأعيد ... 
 ال مطعن فيه يف شيء.  :86ص

  ويف النسخ األخرى: ال مطعن عليه يف شيء. ،يف جـ: ال مطعن فيه شيء
 كتاب الفقه األكرب.   : راوي87ص

 ويف النسخ األخرى: روى كتاب ...  ،هذا يف ب واملطبوع
 بن سلمة.  : عبدهللا87ص

 املطبوع. ويف جـ د كما يف  ،ويف ب: عبدهللا بن مسلم ،يف أ و: عبدهللا بن مسلمة
 : فسمع أبو املطيع. 87ص

 . ويف النسخ األخرى: فسمع أبو مطيع  ،هذا يف جـ واملطبوع
 زئ ابلكالم. : اجت87ص

 ويف النسخ األخرى: اجرتئ ابلكالم.  ،يف د: اصرين ابلكالم
 فر. : جير إىل الك87ص

 ـ: جند إىل الكفر.  ويف ج ،بدون نقط، ويف ب: جترأ إىل الكفر "جتر"ويف د:  ،يف أ: جتر إىل الكفر
 ويف و: جتر إىل احلكم. 

 : الكالابدي. 87ص
 يف النسخ: الكالابذي. 

 س ببغداد على مذهب. : وكان يدر ِّ 89ص
 . ويف النسخ األخرى: وكان يدر ِّس ببغداد مذهب ،هذا يف جـ د واملطبوع

 : مذهب اإلمام أيب حنيفة. 89ص
 . "اإلمام"يف النسخ مل ترد 

 ني ومخسمائة. : سنة تسع وأربع89ص
 ويف النسخ األخرى: سنة سبع وأربعني ومخسمائة.  ،هذا يف جـ د واملطبوع

 .    وابً حمب ا: ورعً 89ص
 . حنوايًّ  ايف مجيع النسخ: ورعً 

 : صدر اإلسالم أخو فخر اإلسالم. 90ص
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 دة مل ترد يف النسخ.  هذه الزاي
 ويف ابب الكىن سقطت أربع تراجم من املطبوع، هي: 

 ر احملمودي. أبو بك -
 أبو ذر.  -
 أبو طاهر الدابس.   -
 أبو القاسم بن يوسف احلسيين.  -

وأبـــو الليــــث  ،يـــة اثنـــني مل يــــردا يف املطبـــوع، مهـــا: أبـــو بكــــر احلـــدادنف إىل كرة مـــن املؤلــــ وهنـــاك إشـــا
بينمــا  ،خمتلفــة يف املطبــوع اأرقامً  ت الكىن وغريها تراجم مستقلة حيث أعطيت  ُعدَّ وقد  ،السمرقندي

 جديدة سوى للرتاجم اجلديدة.   امل تـُع َط أرقامً 
 : ابن الزركشي أمحد بن احلسني. 90ص

ــذا  ــــ واملطهــ ــوعيف ـج ــن ،بــ ــن احلســ ــد بــ ــي أمحــ ــن الزركشــ ــرى: ابــ ــخ األخــ ــدون  ،ويف النســ  "ل"أويف د بــ
 التعريف. 

 نراري. : اال91ص
 ويف و: االنزاري.  ،ويف د: االنزازي ،ويف جـ: االتري ،يف أ ب: االتراري

 : البقايل. 91ص
 ويف النسخ األخرى: البقال.  ،هذا يف جـ واملطبوع

   : أمحد وعثمان وعلي.91ص
 ويف النسخ األخرى كما يف املطبوع.  ،أمحد وعلي وعثمانيف أ و: 

 : اجلذامي. 91ص
 ويف النسختني األخريني كما يف املطبوع.  ،ويف د: احلدامي ،يف أ ب: اجلدامي

 ن أمحد. : احلارثي عبدهللا ب91ص
 يف مجيع النسخ: احلارثي عبدهللا بن حممد. 

 : تقدم يف أخ. 91ص
 : مقدم يف أحر، ويف النسخ األخرى كما هو يف املطبوع. ويف د ، أحيف األصل: تقدم يف

 : له شرح خمتصر القدوري. 91ص
 يع النسخ: له شرح القدوري. يف مج

 : الزندوشي. 92ص
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 ويشي. ويف ب د: الرندويسيت. يف أ و: الزندويسيت. ويف جـ: الزند 
 : السكاكي يوسف بن يعقوب. 92ص

 يب يعقوب. ويف النسخ األخرى كما يف املطبوع.  جـ: ... أيف األصل: ... أبو يعقوب. ويف
 : الشعيب. 92ص

 ويف النسخ األخرى: الشعييب.  ،السعي هذا يف جـ واملطبوع، ويف د:
 : مشس األئمة احلواين. 92ص

 ويف النسخ األخرى: ... احللواين.       ،اييف ب: ... احللو 
 : السرخسي ... الكردري. 92ص

 خ األخرى: والسرخسي ... والكردري. ويف النس ،عهذا يف د واملطبو 
 : الصباعي. 92ص

 ومل ترد يف د.  ،ويف و: الصياغي ،ويف جـ: الضياعي ،وكذا يف نسخة ب ،يف األصل: الصباغي
 : أبو عمرو ركن األئمة. 92ص

 مل ترد سوى يف جـ واملطبوع.   "بو عمروأ"
 : له شرح القدوري. 92ص

 القدوري.  ى: له شرح عللنسخ األخرىويف ا ،هذا يف جـ واملطبوع
 : العتايب أمحد. 92ص

 يف مجيع النسخ: العتايب أمحد بن حممد. 
 : سنة ست وعشرين وأربعمائة. 92ص

 . "وأربعمائة" :مل ترد. ويف النسخ األخرى 349ويف د:  ،هذا يف جـ واملطبوع
 : وعبدالرب. 92ص

 ووردت يف النسخ األخرى.  ،مل ترد يف أ و
ألن الورقــة  امــن آخــر صــفحة يف الكتــاب املطبــوع مل أقارهنــا ابلنســخ؛ نظــرً  ارً الثــة عشــر ســطبقــي ث -

 صل مفقودة. األخرية من األ
 طبوع، مها: سقطت ترمجتان جديداتن من امل "فيمن عساه يشتهر بنسب أو لقب"ويف فصل 

 حافظ الدين البزازي )حممد بن حممد(.     -
 اخلتلي )نصر بن حممد(.  -
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الزاهــد  ،األنســاب أو األلقــاب التاليــة: احلــداد أبــو بكــر -مــن املطبــوع  -الفصــل  يرد يف هــذا كما مل
الســراج  ،الســجاوندي حممــد بــن حممــد  ،زيــن املشــايخ حممــد بــن أيب القاســم الباقــل ،ليــد حممــد بــن الو 

الصــلغري حممــد  ،الصــغناقي احلســني بــن علــي ،السرخســي حممــد بــن أمحــد  ،ندي عمر بن إسحاقاهل
 فى. بن مصط

 .هلل الذي أعانين على هذا واحلمد 
 

هـ، والربيعني من العام  1413صفر  -)نشر يف عددين من جملة عامل الكتب ابلراي : حمرم 
 نفسه(. 

 
 

 
 

 ؛ واخلطوطفيها إضافات املؤلف تتضحمنوذج من نسخة )أ( 
 الفاصلة اليت يراها القارئ إمنا هي من صنع احملقق

 ]حممد خري رمضان يوسف[
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