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بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
احلمد هلل العليم احلكيم ،والصالة والسالم على الرسول الكرمي ،وعلى آله وأصحابه
أمجعني ،وبعد:
هاجسا عندي ،وكنت أؤجله
فقد كان مجع املقاالت والدراسات اليت كتبتها قدميًا
ً
ألسباب ،من أمهها كون بعضها خمطوطًا ،وحتتاج إىل تنضيد ومراجعة وتصحيح،
فكنت أنتظر الوقت املناسب لذلك ،و ِّ
أعماال أخرى حاضرة ،حىت فقدهتا
أقدم عليها ً
كلها ،يف حمنة سفريت األخرية من بالد احلرمني! وكنت قد وضعتها يف حرز مكني،
وموضع أمني ،ال تعبث هبا األيدي ...وقدَّر هللا وما شاء فعل ،وله احلمد إن أعطى
مقاال.
أو أخذ .وقد عددت عناوينها يف (ذكراييت) وبلغت (ً )20
هذا إضافة إىل كتاابت عديدة يف دفاتري القدمية تصلح أن تكون يف كتاب ،وهي
قصص وأشعار ومقاطع نثر ورسائل وأتريخ حوادث ووقائع ومشاهد وواثئق ،أهديتها
كلها مع مكتبيت.
كما أذكر بـ (األخبار الثقافية) اليت كنت أحررها يف جملة (عامل الكتب) ،اجتمعت يف
عددا منها ،بني رجب 1407هـ حىت حمرم 1411هـ ،صورهتا يف ظرف عندي
(ً )11
وأهديتها كذلك ،وكنت أحرر فيها ابب الرسائل اجلامعية ،وابب كتب حديثة أيضاً،
ومل أذكر شيئًا منها هنا.
وكذلك "الكتاب على األرائك وبني السنابك" ،الذي نشرته يف ( )20حلقة ،وهو
مبثابة جملة للكتاب اإلسالمي ،ومجعته يف كتاب إلكرتوين ،وفيه مقاالت قصرية كثرية.
عددا ،وكنت
مث أذكر (جملة الكتاب اإلسالمي) الفصلية ،اليت أصدرت منها (ً )25
أقوم إبعدادها وحتريرها وتصحيحها كلها بنفسي ،وفيها مقاالت كثرية ،فأخذتين
أضم مقاالهتا ودراساهتا إىل هذا الكتاب ،وفيها الكثري مما هو
حرية
شهورا ،هل ُّ
ً
مفيد؟ حىت صرفت عنها النظر ،فهي مكون مستقل ،وكل موضوعاهتا يف الكتاب
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اإلسالمي ،ومن شأهنا أن تطلب وحدها ،ومع بعضها البعض .لكن دخل من بينها
( )9مقاالت يف هذا الكتاب ،فرتكتها.
مقاال ودراسة ،كتبتها بني األعوام (- 1405
وهذه املقاالت بلغت حنو (ً )180
 1439هـ) يف اجلرائد واجملالت والشابكة .وجاءت متنوعة ،لكن معظمها يف الدين
والكتب .وقد فرزهتا على موضوعاهتا لتجتمع فصوهلا.
كثريا منها نضدت من جديد
وكان من أسباب أتجيل مجعها ونشرها ً
أيضا هو أن ً
وكانت على ورق ،فكانت حتتاج إىل مراجعة خاصة مين ومقارنتها ابألصل املطبوع،
ولكن ما وجدت وقتًا لذلك ،وقد نُبهت إىل أخطاء فيها ،ورأيت بعضها بنفسي،
وملا مجعتها هنا قرأت بعضها...
وبقيت يل مقاالت يف كتب..
أما املقاالت املخطوطة اليت مل أعثر عليها ،فقد تكون ضمن املكتبة اليت أهديتها ،أو
أهنا فقدت ،وهي:
ذكرت ملخصها يف
 −املوظف وطاسة اللنب [قصة واقعية جرت معي،
ُ
ذكراييت] 12ص.
 −متثيلية إذاعية ذات ثالثة فصول ،كتبت سنة 1403هـ7،ص.
 −يف العمل اإلعالمي ،كتبت سنة 1403هـ3،ص
 −حرية أم ،قصة واقعية ،املقصود الوالدة ،وأان وشقيقي حممد زكي7 ،ص،
ذكرت ملخصها يف ذكراييت.

 −آالم1،ص.

 −ذكرايت خمتصرة3 ،ص ،فيها ما مل أورده يف الذكرايت.
 −اجلنون يف حب الكرة 14،ص.
 −رحلة يف عامل األمثال3 ،ص.
 −جامع العلوم واحلكم البن رجب .نقد لطبعة دار املعرفة9 ،ص.
 −الكتاب السعودي :املشكلة واحلل15 ،ص.
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 −خصائص اإلعالم اإلسالمي14،ص (لعله نفسه الذي ذكرته يف املقاالت
املنشورة؟).

 −رد على "اخلضر عليه السالم يف الفكر الصويف" لعبد الرمحن عبداخلالق،
12ص أردت إضافته إىل الطبعة اجلديدة من كتايب "اخلضر بني الواقع
والتهويل" فلم يوافقين أحد اإلخوة ،وليس فيه ما يغضب الفريقني ،فالتزمت
كالمه دون اقتناع.

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

 −املطبوع من مؤلفات ابن طولون7 ،ص.

 −كتاابن يف اإلسالم يقطران مسا ،كتبته سنة 1408هـ13 ،ص.
املقصود :كتاب "حول الدعوة اإلسالمية إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية"
حلسني أمحد أمني ،وكتاب "سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي" حملمود
إمساعيل.

 −حادث مروع على طريق مكة – املدينة8 ،ص .حدث واقعي ،أرسلته إىل
جريدة املدينة فلم ينشر.

 −املرأة الكردية بني سعادة األمس وخماطر اليوم ،كتبته سنة 1416هـ7 ،ص
 −أخطاء ينبغي تصحيحها يف خمتصر صحيح مسلم ،كتبته سنة 1420هـ،
2ص ،أرسلته إىل انشره ،دار ابن خزمية ابلرايض.

 −طبيبات من التاريخ اإلسالمي5 ،ص.

 −بداايت خاطئة :قصص قصرية جداً5 ،ص.
 −كتاابت وأشعار غري منتظمة.

(بعضها عُرضت ومل تنشر ،وبعضها فات وقتها ،أو أبقيتها حىت يلتئم مشلها مع
غريها إن شاء هللا ،وبعضها مسودات ،وترتيبها على التاريخ التقرييب).

5

تستجد مقاالت ،وأتذكر غريها ،وأعثر على ما فقدت منها أو بعضها ،ويتم
ُّ
وقد
تنضيد ما مل ينضد منها ،وتلحق مبا نشر منها يف كتاب ،أو يف جزء مستقل ،إن شاء
هللا.
أدعو هللا تعاىل أن ينفع هبا ،ويقبل مين ما وفقين إليه ،ويغفر زليت ،إنه هو السميع
العليم.
حممد خري يوسف
مجادى األوىل  1439هـ.
مقاال
مالحظة :النشرة الثانية هبا إضافة ( )7مقاالت ،فيكون جمموعها حنو (ً )187
ودراسة حىت عام  1441هـ ،مع املالحظات املذكورة ساب ًقا.
شوال  1441هـ.
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الباب األول
املعارف العامة
أوال :البحث والتأليف
() 1
التوثيق العلمي من ظهور الكتب واملخطوطات


تبني أن السلف قد أخذوا به
كنت أظن أين سأقرتح شيئاً جديداً يف هذا املوضوع ،مث َّ َ
منذ ٍ
قرون طويلة ،بل عاجلوا فناً منه ووضعوا له قواعد علمية ،لكنه احنسر شيئاً فشيئاً إىل أن
انعدم يف يومنا هذا ،أو كاد.
يدونون معلومات مفيدة على ِّ
فقد كان للسلف عادة مجيلة عندما كانوا ِّ
ظهور الكتب
اليت عندهم ،وظهر الكتاب هو صفحة الغالف منه ،أو صفحة العنوان فيه ،وتكون الكتابة
طرته ،يعين حوافِّه ،من أي ٍ
جانب كان.
على َّ
وهذه املعلومات ال ضبط هلا وال تقييد ،يعين أن مالك الكت ِّ
اب أو انسخه أو حىت

مؤلفه ،قد يعجبه شيء ،أو يتذكر معلومة ،أو ميلى عليه شيء ،فال جيد أمامه سوى كتاب
ِّ
يتعمد ذلك فتكون املعلومات عن مؤلف الكتاب أو
يدون على صفحته ما شاء ،وقد َّ
وهلم جراً.
الكتاب نفسهَّ ،
أي شيء فيه فائدة ،من شعر ،أو
وجمموع هذه املعلومات مساها الباحثون "فوائد" يعين َّ
أثر ،أو حكمة ،أو خرب ،أو ترمجة ،أو حتديد موضع ،أو أتريخ حادثة ،أو تصحيح
خطأ...وتسمى يف عصران "معلومات".
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وقد تكون هذه الفوائد نقالً من كتا ٍ
ب ،أو رواية عن عامل أو أديب ،أو معلومة جديدة
أتى هبا من عنده ،أو مسعها من آخرين مل تدرج يف كتاب وال تعرف يف ابب من أبوابه.
واملقصود يف موضوعنا هذا هو الصنف األخري من الفوائد ،يعين ما ميكن االستفادة منه
علمياً مما ال يوجد يف الكتب ،وما نقله مؤلفون من السلف من ظهور الكتب وجعلوه يف
كتبهم.
ليل حقاً ،فإنه ال يعرف قيمة هذه الفوائد واملعلومات إال من اطلع عليها
وهو ٌ
أمر ج ٌ

وعرف كنهها وفائدهتا.
وقد افتقدان هذه العادة اجلميلة يف هذا العصر ،فلم نعد نرى كتاابً عليه فوائد مثل قبل،
بل ينظر إىل الكتاب أن أفضله عند مالكه ما رؤي نظيفاً!
على أننا ال نعدم كتاابت متفرقة على كتب اندرة ،وهو ما يستشهد هبا يف هذا املقال
أيضاً ،بينها ما هو مفيد ومهم.
وقلت إن السلف عرفوا نوعاً منه واعتنوا به ،وأعين "الوجادة" اليت أييت احلديث عنها،
وهي أحد أنواع احلديث الشريف.
وسيظهر للقارئ الكرمي أن كثرياً من الباحثني من السلف استفادوا من هذه املعلومات
مؤرخون ِّ
املدونة على ظهور الكتب ،منهم ِّ
وحمدثون كبار ،أمثال ايقوت احلموي ،وابن العدمي،
أردت أن أبيِّنه يف هذه الدراسة ،اليت تتوىل جانب
والذهيب ،واملقَّري ...وغريهم ،وهذا ما ُ
التوثيق والتحرير.
مجع هذا الكم اهلائل من املعلومات والفوائد اليت على ظهور
ويبقى املهم هو يف كيفية ِّ
الكتب واملخطوطات ،وهو ما سأدعه إىل آخر البحث.
االهتمام مبا على ظهور الكتب من الفوائد
اتريخ الكتابة على طُ ِّ
رر الكتب قدمي ،وال يستبعد أن يكون يف القرن الثاين اهلجري ،على

أن االهتمام هبا غدا بعد توافرها ،ويُعتق ُد أنه كان يف القرن الرابع اهلجري.
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يذكر القزويين رمحه هللا أن القاضي أبو القاسم عبدامللك بن أمحد بن املعاىف القزويين،
كان كثري اجلمع والكتابة ،حسن اخلط ،يتهاداه الناس فيما بينهم ،سافر وخالط فضالء
العصر من مكاتبة ومعاشرة ومشاعرة.
وقال :رأيت خبطه :حضر عندي الشيخ الرئيس أبو احلسن علي بن احلسن البجلي وأان
جت ما يف الصناديق من الكتب ،فأخذ يتأمل ما على
أبصبهان سنة مخسمائة وقد َّ
خر ُ
ظهور هذه الكتب لكان رأس ِّ
ظهورها ،وقال يل :لو ُمجع ما على ِّ
فقلت له :روى
مال عامل! ُ
َ
لنا الشيخ أبو زكراي حيىي بن علي اخلطيب التربيري (ت 502هـ) ،عن أيب القاسم الرقِّي ،أنه

ظهور
كان يُروى عن بعض مشايخ األدب وقد مرض ،أنه قيل له :ما تشتهي؟ فقالَ :
أعني الرقباء (.)1
الكتب ،و َ
أكباد احلُساد ،و َ
وممن مجع الفوائد من ظهور الكتب الوزير االكرم علي بن يوسف القفطي (ت 646هـ)
يف كتابه " ُهنزة اخلاطر ونزهة الناظر" لكنه مفقود.
مث مجيل العظم (ت 1352هـ) يف كتابه "الصباابت فيما وجدته على ظهور الكتب من
الكتاابت" ،وهو صغري ،صدر عن دار البشائر اإلسالمية ببريوت.
مث لكاتب هذا املقال "الغُرر على الطُّرر :غَُرر الفوائد على طَُرر املخطوطات والنوادر"
جزءان يف جملد ،صدر عن الدار السابقة ،ولديه جزء اثلث جاهز للطبع.
الرتاجم
لعل أكثر ما يكتب على ظهور الكتب بعد الشعر هو ما يتعلق ابلرتاجم ،ومعظمها يف
ذلك عن مؤلف الكتاب نفسه ،وهذه أمثلة على ذلك.
يف ترمجة على بن املختار العزنوي ،وهو لغوي فرضي مات سنة 572هـ نقل القزويين يف
التدوين يف أخبار قزوين  422 /3قال :رأيت خبطه على ظهر كتاب :تركت املسجد اجلامع
والرتك له ريبة ،فإن زدت من الغيبة زدانك من الغيبة.
وحديث عن احلافظ الطرباين يف رؤاي رآها يف رحلته إىل املشايخ لطلب احلديث ،رؤي
ذلك خبط حممد بن أيب بكر البقال مكتوابً على ظهر اجلزء األول من كتاب "التفسري" أليب
حممد بن حيان أيب الشيخ.
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ورؤاي أخرى له وجدت يف ظهر كتاب "دالئل النبوة" أليب خليفة الفضل بن احلباب
اجلمحي)2( ...
وجاء يف آخر "شرح اجلزازية" تعريف مبؤلفه أمحد بن حممد اجلزاز نقالً من كتاب "النور
الالمع" للعالمة صاحل بن الصديق النمازي (ت 975هـ) .وهذا الكتاب مل يرد له ذكر يف
كشف الظنون وال ذيله ،ومل يذكر له هذا الكتاب الزركلي يف ترمجته.
وترمجة مجيلة لإلمام الشاطيب كتبه انسخ "اهلبات السنية العلية على أبيات الشاطبية
الرائية" للمال علي القاري ،نسخة األزهرية ،نقله العرايين واإلزمريي(.)3
وآراء جديدة يف ابن تيمية يف أوراق من خمطوطة "منهاج السنة النبوية" له ،نسخة عاشر
أفندي ،نقلها حمققه حممد رشاد سامل يف مقدمة التحقيق.
وكذلك كتابة "درء تعارض العقل والنقل" اليت نقلها احملقق أيضاً.
وترمجة جديدة ألمحد بن عبدهللا البعلي نقله أحد العلماء من على ظهر كتابه "الذخر
احلرير شرح خمتصر التحرير" احملفوظة خمطوطته مبكتبة امللك فهد الوطنية.
وجاء يف ظهر اجلزء الثالث من "الدر املنثور يف التفسري ابملأثور" لإلمام السيوطي ،من
مصورات اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة:
قال الشيخ يوسف بن عبيدهللا احلسيين الشافعي األرميويل :مسعت حال قراءايت على
مؤلف هذا الكتاب  -يعين السيوطي – أنه قال :مجعت ثالثة وثالثني ألفاً من األحاديث.
ورأى تقي الدين الغزي صاحب "الطبقات السنية يف تراجم احلنفية" معلومة ختص خلف
بن أيوب يف هامش نسخ من "اجلواهر املضيئة" فكتبها ووثقها هكذا يف كتابه املذكور املطبوع
بتحقيق عبدالفتاح احللو .211 /3
وال شك أن مثل هذه املعلومات ،اليت ال تتوافر غالباً يف مصادر الرتاجم ،تكون مفيدة
للدارسني ،وخاصة األعالم الذين ال َّ
حظ هلم يف ترمجات مسهبة ،فيدون عنه معلومات أحد
أقرانه أو تالمذته ،سواء يف أحواله ،أو معرفة نسبه ،أو أتريخ والدته أو وفاته ،كما أييت:
توثيق النسب
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يف نسب ابن حزم روى املراكشي يف كتابه "املعجب يف تلخيص أخبار املغرب" 46 /1
قال :أبو حممد الذي حيدث عنه احلميدي هو أبو حممد علي بن أمحد ...بن حزم ...قرئ
علي نسبه هذا خبطه على ظهر كتاب من تصانيفه :أصل آابئه األدنني من قرية من إقليم لبلة
َّ
من غرب األندلس ،سكن هو وأبوه قرطبة ،وكان أبوه من وزراء املنصور...
وحتقيق يف نسب ابن حجر اهليتمي ورد يف طرة "حتفة احملتاج لشرح املنهاج" للمذكور،
نسخة املتحف العراقي.
أتريخ الوالدة والوفاة بدقة
قال اخلطب البغدادي يف اترخيه  :198 /12قرئ على ظهر كتاب ألمحد بن سعيد
الدمشقي :مات سيبويه سنة 194هـ.
وجدت على ظهر النسخة اليت خبط ابن املسبح بكتاب "النبات"
وقال ايقوت احلموي:
ُ
من تصنيف أيب حنيفة :تويف أبو حنيفة أمحد بن داود الدينوري ليلة اإلثنني ألربع بقني من
مجادى األوىل سنة 208هـ(.)4
ويروي املصنف الكبري أبو حفص عمر بن أمحد بن شاهني أنه وجد مولده خبط أبيه
على ظهر كتاب حدثه مبا فيه حممد بن علي به عبدهللا الوراق ...وفيه :ولد ابين عمر يف
صفر سنة 297هـ.)5(...
ومثله كثري يف اتريخ دمشق.
قال أبو حممد عمر بن حممد الكليب :وجدت على ظهر جزء :مات الشيخ الزاهد أبو
سعد امساعيل بن علي بن احلسني السمان وقت العتمة ليلة األربعاء الرابع والعشرين من
شعبان سنة 445هـ شيخ العدلية وعاملهم وفقيههم.)6(...
وقال يف اتريخ دمشق  :397 /37قال عبدالعزيز الكتاين :وجدت على ظهر كتاب متام
بن حممد :تويف أبو الفرج بن سخت الرقي – وهو عبيدهللا بن أمحد بن احلسن اجلبلي – يف
سنة 400هـ.
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ويف اتريخ دمشق أيضاً  :322 /41قال عبدالعزيز الكتاين :وجدت على ظهر كتاب
اتريخ أيب زرعة :مات أبو القاسم علي بن احلسني بن رجاء بن طعان احملتسب ليلة اإلثنني
عشرة خلون من شوال سنة 376هـ.
ويف  485 /43منه نقل من الكتاين أيضاً :وجدت على ظهر كتاب متام بن حممد :تويف
عمران اخلفاف يف سنة 400هـ.
وقال السمعاين يف األنساب ( :)181 /5قرأت على ظهر كتاب اجلرح والتعديل البن
أيب حامت :مات أمحد بن ماما خامس شعبان سنة 436هـ ببخارى ،قال :ومات أبو املسهر
قبله أبسبوع.
وأتريخ دقيق لوالدة ووفاة حممد بن شريح الرعيين وابن شريح وأبيات وردت يف راثئه مل
أجدها يف مجلة من املراجع األندلسية ،كتبت بقلم انسخ كتاب على ظهر "الكايف يف
القراءات السبع" للرعيين نفسه ،نسخة األزهرية.
وقال يف "بغية الطلب يف اتريخ حلب" ( .)4025 /9قرأت خبط بعض املعربني على
ظهر كتاب :ولد الشيخ أبو نصر زيد بن عبدالواحد بن عبدهللا بن سلمان سنة 398هـ وتويف
سنة 442هـ ،فيكون عمره 44سنة.
وقال أيضا :قرأت خبط خليفة [بن سليمان] على ظهر كتاب :تويف األستاذ اإلمام عالء
الدين الكاساين ذو املكارم أبو بكر بن مسعود عاشر رجب بعد الظهر سنة 587هـ وتوىل
التدريس بعده األستاذ اإلمام افتخار الدين يف سابع عشر رجب (.)7
واحلافظ السهيلي أبو القاسم عبدالرمحن بن عبدهللا ُوجد على ظهر كتابه "الفرائض" أنه
ولد إبشبيلية سنة 508هـ وتويف مبراكش يف اخلامس والعشرين من شهر شعبان سنة 581هـ،
ويل قضاء اجلماعة ومحدت سريته (.)8
وجاء أتريخ وفاة علي اإلسفندري على ظهر كتاب "املقتبس يف توضيح ما التبس" له،
نسخة مكتبة جارهللا امللحقة ابملكتبة السليمانية إبستانبول :تويف الشيخ األستاذ ...وقت
الضحوة الصغرى من يوم األربعاء التاسع عشر من رجب سنة 698هـ وعاش سبعاً وسبعني
سنة.
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وروى صاحب "املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( )107 /1عن صاحب
األصل يف ترمجة عمه أيب بكر أمحد بن حممد بن عبدالغافر الفارسي قال :قرأت خبط أبيهما
– يعين املذكور وأخاه أاب احلسني – على ظهر كتاب "خمتصر العني" :ولد ولدي أمحد
لثالث بقني من رجب سنة  350هـ ،وولد عبدالغافر ليلة اإلثنني لسبع بقني من شهر ربيع
اآلخر سنة 353هـ...
كما يرد بيان بتاريخ وفاة الناسخ ،حيث ورد على طرة "مصابيح السنة" نسخة مركز
امللك فيصل ،لناسخه إلياس بن عيسى أنه تويف يوم اخلميس وقت العصر  27شعبان سنة
818هـ.
وورد حواليه أتريخ وفاة ثالثة من أوالده.
ووفيات أسرية أخرى على طر كتاب "جوهرة الفرائض الكاشف ملعاين مفتاح الفائض"
للراشدي ،نسخة جامعة اإلمام ابلرايض.
وحديثاً :ورد أتريخ لوفاة الشاعر املصري أمحد نسيم (1938م) وبيان بعض ما قيل فيه،
كتب ابلقلم على نسخة طبعت سنة 1326هـ حمفوظة مبكتبة امللك فهد الوطنية.
كما أرخ الشيخ عبدهللا الدحيان (ت 1349هـ) لوفاة شيخه عبدهللا بن عودة القدومي
من انبلس بيوم اجلمعة وهو يف صالهتا سنة 1330هـ وذلك على ظهر نسخته من كتاب
"الرحلة احلجازية والرايض األنسية يف احلوادث واملسائل العلمية" للقدومي.
إهنا ال شك معلومات قيمة ودقيقة ،قد تكون أكثر توثيقاً ومصداقية من مصادر
الرتاجم ،نظراً ألهنا كتبت أبقالم مهتمني هبا ومقربني من أصحاهبا ،مع حتديد دقيق ال توجد
غالباً يف مصادر العامة.
الشعر
أبيات الشعر هي أكثر ما ترد على ظهور املخطوطات ،لكن املقصود هنا هو ما ال
يوجد يف الدواوين واملوسوعات األدبية ،أو ما نقله املؤرخون واألدابء من ظهور الكتب.
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ومن ذلك ما نقله الصفدي يف "الوايف ابلوفيات" من أبيات وأخبار وجدها أحدهم
على طرر املخطوطات ،وهي:
قال ابن الشواء الكاتب :رأيت مكتوابً على ظهر ٍ
كتاب قول بعض األعراب:
ِّ
األوطان يف زم ٍن َحم ِّل
غريباً عن
هم حىت حسبتُـ ُهم أهلي
وبِّر ُ

لت على آل املهلَّب شاتياً
نز ُ
فما زال يب إلطافهم وافتقادهم
وحتتها مكتوب قول احلريري:

الضيف املوايل املواليا
كما ينزل
ُ
أرضى األمانيا
وقرب آمايل و َ
"نزلت على آل املهلب شاتيا"

لت بداره
جزى هللا ً
موىل قد نز ُ
أكرم جانيب
َ
فأسرف يف بري و َ
ضيف املهلب مل يقل
فلو زاره
ُ
فكتبت حتتهما من شعري بديهاً:
ُ

ِّ
املكاره
صوب
وال جادها يف الدهر
ُ
ِّ
جاره
يالم
ملن ال يطيق الدهر إ َ
ِّ
انره
هم يَعشو إىل ضوء
وكل ُ
ِّ
هناره
طول
وابلعن ِّرب اهلندي
َ
"جزى هللا موىل قد نزلت بدارهِّ" ()9
ً

ظلت فيها منعَّماً
سقى هللا داراً ُ
جنيت مثار اللهو فيها حماوراً
ُ
ِّ
ببابه
مليكاً ترى صيد امللوك
يؤججها ابلعنرب الرطب ليلَه
يري مل يقل
فلو زار َمغناه احلر ُّ

ومثل هذا كثري ( .)10ومثله يف "بغية الطلب يف اتريخ حلب"
هذا ما عدا قصائد ومنظومات يف مدح الكتاب ال جتده يف املراجع وبطون الكتب ،وهو
كثري أيضاً.
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مثال ذلك ثناء طويل البن أيب العز احلنفي على كتاب "مدارج السالكني "البن القيم
على الكتاب نفسه ،نسخة املكتبة العثمانية حبلب.
األخبار واآلاثر
أما األخبار واآلاثر فكثرية ،مثال ذلك قول أمحد بن سلمة النيسابوري :وجدت على
ظهر كتاب يل عن عبدهللا بن عبدهللا بن زايد القطواين قال :مسعت أاب عبيد القاسم بن سالم
يقول:
انتهى العلم يف زماننا هذا إىل أربعة :إىل أمحد بن حنبل وهو أفقههم فيه ،وإىل حيىي بن
معني وهو أكتبهم له ،وإىل علي بن املديين وهو أعلمهم به ،وإىل أيب بكر بن شيبة وهو
أحفظهم له (.)11
وقال اإلمام الذهيب :وجدت على ظهر كتاب عتيق :مسعت أاب عمرو ،مسعت عشرة من
أصحاب اجلبائي حيكون عنه قال :احلديث ألمحد بن حنبل ،والفقه ألصحاب أيب حنيفة،
والكالم للمعتزلة ،والكذب للرافضة (.)12
وذكر صاحب "بغية الطلب"  :1316 /3فقلت من خط ابن احلداد صاحب ثعلب
على ظهر كتاب ببغداد فيه أخبار احلارث املخزومي :قال أبو هفان :يروى أن األحنف بن
قيس مل يقل غري هذين البيتني:
جلدت وكنت له ابذالً
إذا مل يكن ماهلا فاضالً

فلو أن مايل مال كثري
فإن املروءة ال تستطاع
أتريخ أحداث ووقائع

ولن تعدم فوائد أخرى تتعلق ابلتاريخ واألحداث والوقائع مما يراه أو يسمعه انسخ
الكتاب أو مالكه أو مطالعه ،فيكتب ما يشاء من ذلك على ظهر الكتاب وأوراق تسبق
العنوان منه ،وتنقل هذه املعلومات يف مصادر اترخيية أيضاً.

15

قال يف "بغية الطلب" ( :)1225 /3قرأت خبط القاضي أيب الفضل هبةهللا ابن القاضي
أيب احلسن أو خبط غريه على ظهر كتاب "شعر املتنيب" – يعين ديوانه – نسخة القاضي أيب
احلسن اليت قرأها على حممد بن عبدهللا بن سعد وخطه عليها ما صورته :صعد القاضي [أبو
احلسن أمحد بن حيىي قاضي حلب] – خلصه هللا – إىل القلعة يوم اخلميس العاشر من شهر
ربيع اآلخر سنة 440هـ ،ونزل حبمد هللا ومنته يوم األربعاء الثامن من شعبان سنة 442هـ،
وهلل على ذلك احلمد وخالص الشكر.
وكان وايل حلب أبو علوان بن مرداس قد اعتقل أماثل احللبيني ،منهم القاضي املذكور.
وقال يف ترمجة أيب حممد املعري القاضي ( :)2457 /5نقلت عن ظهر كتاب "الشروط"
أليب جعفر الطحاوي أظنه خبط أيب صاحل حممد بن املهذب املعري :وصل القاضي أبو حممد
احلسن بن عبدالكرمي بن جعفر بن املهذب إىل سرمني مستهل شعبان من سنة 463هـ وبيده
تقليد القضاء بناحية سرمني وأعماهلا ،والعالمات السلطانية عليه ،وهو مؤرخ يف النصف من
رجب.
يريد ابلعالمات السلطانية عالمة السلطان ألب أرسالن امللقب ابلعادل ا.هـ.
وقد تدون أحداث ووقائع متر ابلناسخ كما قلنا ،من ذلك ما كتبه حممد بن إبراهيم
احللواين احلصين (ت 1053هـ) يف آخر "جزء يف تفسري الباقيات الصاحلات" للعالئي ،يف
تعدى ضررهم إىل سائر البالد ...وكان
ظهور طائفة من اخلوارج البغاة يقال هلم السيمانية َّ
ذلك سنة 1016هـ ،وكيف أن العساكر السلطانية غلبهم ،وقتل منهم خالئق ال حتصى...
يف خرب طويل (.)13
وقد حبثت عن هذه الطائفة فلم أجدها يف املصادر القريبة.
استفادة معلومات
املعلومات اجلديدة كثرية على طرر املخطوطات ،وفيها ما ال جتده يف الكتب واملراجع.
قرأت على طرة اجلزء الثاين من "اإليضاح العضدي" نسخة مكتبة آاي صوفيا عناوين
شروح له مل يرد بعضها يف "كشف الظنون" وال ذيله (.)14
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وينقل ابن أيب الوفاء القرشي يف "اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية" ( )449 /1أسامي
شراح "اجلامع الصغري" حملمد بن احلسن الشيباين مما رآه يف "ظهر كتاب خبط بعض
الفضالء".
وذكر حاجي خليفة يف تعريفه بكتاب "هبجة األسرار ومعدن األنوار يف مناقب السادة
األخيار من املشايخ األبرار" البن جهضم (ت 713هـ) وأول الكتاب ترمجة للشيخ
عبدالقادر اجليالين ،قال حاجي خليفة :قال الشيخ عمر بن عبدالوهاب العرضي احلليب يف
ظهر نسخة من نسخ البهجة :ذكر ابن الوردي يف اترخيه أن يف البهجة أموراً ال تصح
ومبالغات يف شأن الشيخ عبدالقادر ال تليق إال ابلربوبية (.)15
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
املعزى املتوىف؟ مث الشريازي ،مث انصر الدين الرتمذي ...اخل (.)16
و"املفاتيح يف شرح حل املصابيح" ملظهر الدين احلسني بن حممود الزيداين ت 727هـ.
ذكر حاجي خليفة أنه وجد يف ظهر نسخة منه أن أوله مقدمة يف اصطالحات
أصحاب احلديث وأنواع علومه.
ومن املعلومات احلديثة ما ورد من ذكر تالمذة لطاهر اجلزائري كان هلم شأن ،والفائدة
منها تكمن يف االجتاه السياسي والنهضوي لدى هذا العالمة املشهور (ت 1338هـ) الذي
كان غامضاً إال لدى تالمذته ،بل كان جيتمع هبم سراً وال يذكر مواقفه وآراءه يف الدولة
العثمانية إال ملن يثق به ،فكانت أعماهلم تدل على مدرسته.
فقد كتب أحدهم ابلقلم الرصاص يف آخر ورقة تسبق جدول اخلطأ والصواب من كتاب
"تنوير البصائر بسرية الشيخ طاهر" بقلم تلميذه حممد سعيد الباين (ت 1351هـ) املطبوع
سنة 1339هـ ،وهذه النسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية:
مجاعة ومدرسة الشيخ طاهر اجلزائري :مجال الدين القامسي ،عبدالقادر بدران ،أمحد
التوباليت ،عثمان الرات ،رشدي احلكيم ،مجيل الشطي ،عبدالرمحن الشابندر ،لطفي احلفار،
حممد احلكيم ،والد رشدي ،عبدالباقي احلسين.
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ومعلومة أخرى عن أحد املشهورين يف مصر ،فقد وجدت على الورقة اليت تسبق الغالف

من الكتاب الذي أحدث ضجة وطُرد مؤلفه من األزهر بسببه "اإلسالم وأصول احلكم" لعلي

عبدالرازق ،الطبعة األوىل منه1343 ،هـ ،نسخة حمفوظة مبكتبة امللك فهد الوطنيةُ ،كتب
ٍ
خبط مغريب:
كتب علي عبدالرزاق مقالةً يف جريدة "السياسة األسبوعية" املصرية الصادرة يوم السبت
 4يونيو 1927م قال فيها" :وللمراكشيني دين عنيف ،وإميان كإميان العجائز ،وللدين أحياانً
بـلَهٌ وجنون إذا أوغل فيه صاحبه ٍ
بعنف ومجود".
ُ
َ
َ
ومعلوم أن عليًّا هذا زار املغرب يف أثناء تلك السنة ومل يتصل أبي أحد ،تنفيذاً لتوصية
احلكام املستعمرين الذين مسحوا له هبذه الزايرة على أساس توصيات!
تنبيهات

وقد يشكك كات ب يف معلومة أو ينبه إىل خطأ ،وينقل ذلك مما وجده على ظهر كتاب.
مثاله:
قال اجلرجاين يف اتريخ جرجان (ص :)243رأيت كتاب األربعني تصنيف أيب نعيم
علدامللك بن حممد مكتوب على ظهر اجلزء :أليب سعد جيان بن عقبة بن حممد ،وال أعلم
حدث هذا الرجل أو ال.
َّ
وكتاب "كشف الغوامض يف الفرائض" لشمس الدين حممد بن حممد سبط املارديين ،قال
حاجي خليفة :ورأيت يف ظهر "كشف الغوامض" أنه حمليي الدين عبداحلميد بن عبدالسيد
ابن خطيب املستنصرية (.)17
تصحيح معلومة
كما ينقل السمعاين أيضاً من ظهور الكتاب يف كتابه األنساب .ففيه ()397 /4
مصححاً معل ومة :غري أين رأيت على ظهر كتاب املسند للحماين الذي مسعناه من لفظه
"الفلخاري" ابلالم ،وهو أعرف بقريته.
وهو ردٌّ ملن قال إن اسم القرية "فرخار".
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وقال ايقوت يف معجم البلدان ( )365 /5حول "ودان" قرأت خبط كراع اهلنائي على
زهر كتاب "املنضد" من تصنيفه :قال بعضهم :خرجت حاجاً ،فلما جزت بودان أنشدت:
اخليمات من بعد أر ِّ
ِّ
ثد
أاي صاحب

إىل النخل من ودان ما فعلت نعم

فقال يل رجل من أهلها :انظر هل ترى خنالً؟ فقلت :ال ،فقال :هذا خطأ ،إمنا هو
النحل ،وحنل الوادي جانبه.
ويرد اسم أيب عبيد اهلروي "أمحد بن حممد بن حممد بن أيب عبيد العبدي املؤدب اهلروي
الفاشاين ،صاحب كتاب الغريبني .قال ابن خلكان :هذا هو املنقول يف نسبه ،ورأيت على
ظهر كتاب الغريبني أنه أمحد بن حممد بن عبدالرمحن .وهللا أعلم.
قال الصفدي :وكذا أثبته ايقوت يف معجم األدابء (.)18
ٍ
ونُِّقل من ِّ
نسخة من كتاب "إصالح املنطق" ،قال أبو العالء املعري :حدثين
ظهر
َ
عبدالسالم البصري خازن دار العلم ببغداد وكان يل صديقاً صدوقاً ،قال :كنت يف جملس أيب
سعيد السريايف وبعض أصحابه يقرأ عليه "إصالح املنطق" البن السكيت ،فمضى بيت محيد
بن ثور:
ِّ
هنارها
ومطويةُ األقراب ،أما ُ

فذميل
ت ،وأما ليلُها
فَ َسب ٌ
ُ

ِّ
"ومطوية" أصلحه ابخلفض ،مث التفت إلينا فقال :هذه واو ُرب ،فقلت:
فقال أبو سعيد
أطال هللا بقاء القاضي ،إن قبله ما يدل على الرفع ،فقال :وما هو؟ فقلت:
ليل
وإسالم
ونور
َ
ٌ
ٌ
عليك َد ُ

يب هللا الذي أنزل اهلدى
أاتك َ

ومطويةُ األقر ِّ
اب...
فعاد وأصلحه ،وكان ابنه أبو حممد حاضراً ،فتغري وجهه لذلك ،فنهض لساعته ووقته
الغضب يستطريُ يف مشائله إىل دكانه ،وكان مساانً ،فباعها واشتغل ابلعلم إىل أن برع فيه وبلغ
و
ُ
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الغاية ،فعمل "شرح إصالح املنطق" .قال أبو العالء :وحدثين َمن رآه وبني يديه أربعمائة
ديوان ،وهو يعمل هذا الكتاب! (.)19
وأحلق ابجمللد األول من "بغية الطلب يف اتريخ حلب" فوائد لغوية واترخيية عديدة،
معظمها بقلم كاتب جميد ،هو مجال الدين حممد بن حممد بن السابق ،راوي التاريخ عن
املقريزي وما كتبه على نسخته مما يفيد التصحيح :رأيت مشايخ الكتابة ال يشكلون الكاف
إذا وقعت آخراً ،وال يكتبوهنا جملَّسة ،أما إذا وقعت أوالً يف بعض الكلمة حشواً فإهنم

بردة الكاف....
جيلسوهنا ويشكلوهنا َّ
فائدة أخرى :ال يكتب املضاف يف آخر السطر األول ويبتدأ ابملضاف إليه يف السطر
الثاين ،كعبدهللا ،وأيب بكر ،واملغاربة يفعلون ذلك ،وليس حبسن (.)20
ال ِوجادة:
ِّ
الوجادة مصدر َو َجد ،وهي أحد أنواع احلديث ،مبعرفة كيفية مساعه وحتمله ،ومثاله أن
يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها ِّ
خبطه ومل يلقه ،أو لقيه ولكن مل يسمع منه
وجدت خبط فالن ،أو
ذلك الذي وجد خبطه ،وال له منه إجازة وال حنوها ،فله أن يقول:
ُ
قرأت خبط ف الن ،أو يف كتاب فالن خبطه :أخربان فالن بن فالن ...أو يقول :وجدت أو
قرأت خبط فالن عن فالن.
هذا ما ذكره ابن الصالح يف مقدمته لعلوم احلديث ( .)21مث قال :وهذا كله إذا وثق أبنه

خط املذكور أو كتابه ،فإن مل يكن كذلك فليقل :بلغين عن فالن ،أو :وجدت عن فالن...
وفصل يف ذلك.
وذكر البلقيين يف حاشيته على املقدمة أن هذا يقع كثرياً يف مسند اإلمام أمحد ،حيث
يقول ابنه عبدهللا :وجدت خبط أيب :حدثنا فالن .ويذكر احلديث.
مث َّبني ابن الصالح حكمه بعد إيراد أقوال يف ذلك وقال :قطع بعض احملققني من
أصحابه [يعين اإلمام الشافعي] يف أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به...
(.)22
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قلت :وقد يقاس عليه ما إذا وجد حديثاً على ظهر كتاب ابلشروط السابقة ،إن كان
بسند أو بغري سند ،وشرط العمل به أن جيده يف مصادر احلديث ويتأكد من صحته ،وإال
فال يعمل به.
وهذه أمثلة فيما وجده ِّ
احملدثون على ظهور كتب وعاجلوه.
يف ترمجة مالك بن ثعلبة األنصاري من "اإلصابة يف متييز الصحابة" البن حجر
العسقالين ( :)716 /5قال أبو موسى:
وجدت على ظهر جزء من أمايل ابن منده بسنده إىل مقاتل بن سليمان ...مث ساق
حديثاً ذكر ابن حجر أن فيه ضعفاً وانقطاعاً.
وحديث "تُبىن مدينة بني د جلة ودجيل" ذكر ابن عدي أنه منكر ال يروى إال عن عمار
هذا ...كما ذكره العق يلي يف الضعفاء وذكر له هذا احلديث ،وأسند عن حيىي بن معني قوله:
مسعت حيىي بن آدم يقول لنا :إمنا أصاب عمار هذا على ظهر كتاب فرواه (.)23
ويعين عمار بن سيف الضيب.
وقال اإلمام الذهيب يف ترمجة حممد بن عبدالواحد بن الفرج األصبهاين:
متهم بوضع احلديث .روى له اجلوزقاين حديثاً موضوعاً ركبه على سن ٍد رواتهُ منه براء،
وكتبه على ظهر جزء فأخرجه.)24( ..
وهناك أحاديث تكتب للتذكرة ال لرتوى ،يستفيد منها راويها يف مذكراته ،فال جيوز
روايتها.
وقد وجد أبو زرعة حديثاً عند أحدهم فقال له :من أين لك هذا؟ قال :وجدته على
ظهر كتاب ليوسف الوراق.
قال أبو زرعة :هذا احلديث من حديثي غري أين مل أحدث به .قيل له :وأنت حتفظ ما
حدثت به مما مل حتدث به قال :بلى ،ما يف بييت حديث إال وأان أفهم موضعه.)25( .
وقال أبو يعلى بن الفراء :وجدت على ظهر كتاب :رواه أبو احلسني السوسنجردي عن
إمساعيل بن علي ...عن أيب زرعة أنه قال :قال يل أمحد بن حنبل :ابين عبدهللا حمظوظ من
علم احلديث أو من حفظ احلديث ،ال يكاد يذاكرين إال مبا ال أحفظ.)26( .
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قال ابن أيب أويس :وجدت يف ظهر كتاب مالك :سألت خمرمة عما حيدث به عن أبيه
مسعها من أبيه؟ فحلف يل :ورب هذه البنية – يعين املسجد – مسعت من أيب (.)27
واملقصود أبو املسور خمرمة بن بكري القرشي.
وحماسبة طويلة على رواية حديث يف ترمجة جرير بن عبداحلميد من هتذيب الكمال
للحافظ املزي .548 /4
اإلجازات
ومن ابب التوثيق العلمي الذي يقيَّد به بعد التأكد منه :اإلجازات الكثرية املوجودة على
ظهور الكتب ،بروايتها أو ببيان مساع مضموهنا وروايتها .وقد تدون إجازات طويلة ال يتسع
له ظهر الكتاب ،فتسجل يف أوراق تسبق العنوان أو تليه.
ومن ذلك :إجازة للغوري من شيخه حممد بن حسن القتلفكندي يف خامتة "اخلالصة يف
أصول احلديث" للطييب ،نسخة مكتبة آاي صوفيا.
وذكر عن مغريب شهري ِّ
يدرس كتاب "مغين اللبيب" فقصده الفناري ،وأجازه خبطه على
ظهر كتابه (.)28
ووجد على ظهر كتاب "احلجة" أليب علي الفارسي خبطه إجازة للصاحب بن عباد (.)29
حتديد مواقع جغرافية
وممن استفاد حتديد مواقع جغرافية من ظهور الكتب العالمة ايقوت احلموي يف كتابه
"معجم البلدان" ،من ذلك قوله:
"بئر ميمون"  :منسوبة إيل ميمون بن خالد بن عامر احلضرمي ،كذا وجدته خبط احلافظ
أيب الفضل بن انصر على ظهر كتاب.
وقال يف "صقلية" :قرأت خبط ابن القطاع اللغوي على ظهر كتاب "اتريخ صقلية":
وجدت يف بعض النسخ سرية صقلية تعليقاً عن حاشية :أن بصقلية ثالاثً وعشرين مدينة،
وثالثة عشر حصناً ،ومن الضياع ما ال يعرف (.)30
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توجيهات مفيدة
وهناك توجيهات علمية مفيدة أتيت عن علم أو خربة ال تكاد جتدها يف بطون الكتب،
أو أهنا موجودة ولكن ال يعرف مصدرها ،وهي مفيدة على كل حال...
مثاله ما وجد يف أوراق بقلم ابن السابق على "بغية الطلب يف اتريخ حلب":
فائدة ينبغي للمؤرخ حفظها والعمل هبا :ينبغي للمؤرخ أن يقدم اللقب على الكنية،
العلَم ،مث النسبة إىل البلد ،مث إىل األصل ،مث إىل املذهب يف الفروع ،مث إىل
والكنية على َ
املذهب يف االعتقاد ،مث إىل العلم ،أو الصناعة ،واخلالفة أو السلطنة ،أو الوزارة ،أو القضاء،
أو اإلمرة ،أو املشيخة ،أو احلج ،أو احلرفة ،كلها تقدم على اجلميع ،فتقول يف اخلالفة :أمري
السام ِّري ،إن كان ُولد بسر من رأى ،البغدادي ،فرقاً
املؤمنني الناصر لدين هللا ،أبو العباس ُ
بينه وبني الناصر األموي صاحب األندلس ،احلنفي املاتريدي ،إن كان يتمذهب يف الفروع
بفقه أيب حنيفة ،ومييل يف االعتقاد إىل أيب منصور املاتريدي ،مث يقول :القرشي اهلامشي.
ويقول يف السلطنة :السلطان امللك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيربس الصاحلي – نسبة
إىل أستاذه امللك الصاحل – الرتكي ،احلنفي ،البندقدار ،أو السالح دار (.)31
فوائد شىت
دوهنا من مصدر ال
وهناك أمور أخرى قد ال توجد يف الكتب ،كفتاوى مسعها الناسخ أو َّ
يعرف مطبوعاً ،وينظر مثل هذا ما كتب يف أوراق من "حاشية القاضي إبراهيم السحويل على
األزهار" احملفوظة مبكتبة امللك فهد الوطنية رقم  ،451وكذا "زبدة األفكار" للنوشبادي (.)32
وفوائد شىت يكتبها انسخ الكتاب أو مالكه ،من رأيه يف الكتاب ،أو تعليقات عليه ،أو
تعريف ابملؤلف ،نقالً أو حتريراً،
وقد رأى حسن العطار اسم حممد مرتضى احلسيين وأنه قرأ وانتفع بكتاب "اجملالسة
وجواهر العلم" للدينوري نسخة دار الكتب مبصر ،فذكر رأيه فيه وأن أكثر ما يكتبه فيه إهبام
كما يشاء...اخل.
وفائدة معتربة لعلها بقلم شيخ شافعي كبري هو ابن العماد األقفهسي ،حيث ورد يف ظهر
كتابه "القول التمام يف آداب دخول احلمام" مصورهتا جبامعة الكويت:

23

القاعدة أن ابن حجر وابن الرملي :إذا تعارضا فاملقدم قول ابن الرملي يف بالد مصر وابن
حجر يف بالد الشام ،واملعتمد قول ابن الرملي وإن كان ابن حجر أكثر علماً ،ألن الرملي
الكبري كان شيخ علماء مصر ،وكان حيضره يف درسه حنو مائة عامل ،فلما تويف أجلسوا ولده
مكانه والزموا درس ولده ،وأما ابن حجر فكان ال حيضر درسه إال القليل من الناس.
وأخبار وأحوال ،منها قول عالمة الكويت الشيخ عبدهللا الدحيان (ت 1349هـ) أن
الشيخ عبدالقادر بن أمحد بدران (ت 1346هـ) عمل حاشية على الروض الربع ،وأن األخري
أخربه أبنه عازم على إمتامها ولعل املنية حالت دونه ...كتب ذلك على نسخة خطبة من
الروض املربع املنسوخة سنة 1111هـ.
واستنتاجات رائعة للشيخ عبدهللا الدحيان على "منتهى اإلرادات" على نسخة حمفوظة
مبكتبة املوسوعة الفقهية ابلكويت ،منها قوله :اعلم أن اإلمام أمحد مل يؤلف كتاابً ُمستقالً يف
الفقه ،وإمنا أُخذ مذهبه من أجوبته وآتليفه يف غري الفقه ،ومن أقواله وأفعاله واملقيس على
كالمه...
وقام جبمع كتاابت "الدحيان" من على ظهور الكتب وليد املنيس وأصدره يف كتاب
بعنوان "عالمة الكويت الشيخ عبدهللا بن خلف الدحيان".
وهناك رسائل وتوصيات فريدة على ظهور خمطوطات شىت وأمساء نبااتت وجتارب
طبية ...وغريها ،يستفاد منها يف أعمال أدبية وعلمية.
أمور أخرى
وأمور أخرى ،فيها نقد وبيان تبعث على التفكري والتحقيق ،من ذلك ما قاله ايقوت

احلموي أنه وجد على ظهر جزء من كتاب "هتذيب اللغة" أليب منصور حممد بن أمحد
األزهري:
ابن
ُ
ويدَّعي

در ٍ
يد

وفيه
وض َع

بقره
َ
ِّ
جبهله
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ب
عُج ٌ
ِّ
كتاب

وشره
َ
اجلمهره
َ

األزهري
ُّ
ويدَّعي

يف
ويدَّعي

اب ِّ
غريَه
العني إال أنه قد َّ
وهو كت ُ
ُمح ُق
َوزغَه
ومحقهُ
ِّ
هتذيب
كتاب
جبهله
َ

َدغَه
اللغَه

كتاب العني إال أنه قد صبغَه
وهو ُ
()33
محق وولَه
وفيه
بلَه
اخلارزجني
ِّ
ٌ
التكمله
كتاب
وضع
جبهل ِّه
َ
بدله
كتاب العني إالأنه قد َّ
وهو ُ

()34

النتيجة
نصل إىل نتيجة أن عدداً كبري من الباحثني املعتربين يف اترخينا اإلسالمي ،من أدابء
ِّ
وحمدثني ومؤرخني وجغرافيني ،قد نقلوا معلومات وافرة مما وجدوه منها على ظهور الكتب
واملخطوطات ،بينها معلومات دقيقة تتعلق ابلرتاجم وأتريخ ميالدهم ووفاهتم وأنساهبم وبعض
أحواهلم ،وأخبار وآاثر وأحداث ووقائع اترخيية ،مع تنبيهات وتصحيحات وتوجهات مفيدة،
وكتابة إجازات حدي ثية أو عامة أو خاصة بكتب معينة ،وحتديد مواقع جغرافية ملدن وقرى
وأماكن أخرى ،وفوائد شىت.
مث معرفة نوع من هذا التوثيق عُرف ابلوجادة ،وهو أحد املصطلحات احلديثة القدمية،
مفصلة.
حبث فيه نقاد احلديث ووضعوا له قواعد َّ
توصية
املدونة على ظهور الكتب
إذا َّ
تبني للقارئ الكرمي من خالل الدراسة السابقة أن الفوائد َّ
واملخطوطات فيها إثراء للمعلومات وجمال للتوثيق العلمي وإمكانية االستشهاد ببعضها
وخاصة فيما يتعلق ابلرتاجم والتاريخ والنقد ،وأنه متت االستفادة منها فعالً مبا نقله ابحثون
خمتلفون منها ،وأن منها ما ال يوجد يف بطون الكتب ،فإنه يتأكد تكملة أعماهلم اإلبداعية
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والتوثيقية هذه ،أبن جيريد ما على هذه املخطوطات من فوائد مث تصنف موضوعياً وتقدم
للقارئ الباحث ،فإنه يكون يف ذلك خري كثري ،وفائدة مؤكدة.
وهو عمل ليس ابملستحيل ،وخاصة أن معظم املخطوطات صارت يف خمازن حمكمة يهتم
هبا حفظاً وفهرسة ،وأنه ميكن لكل مكتبة أو مركز أن ينفر هلذا العمل ابحثني وكتاابً ماهرين
عارفني ابخلط وأخبار الرتاث ،كل ِّ
جيرد ما عنده من خمطوطات ،ويقدمها يف أعمال مجيلة
رائعة ،تزيد من الثقافة والعلمِّ ،
وتكرس أخبار حضارة عاملية غاب عنها إشراقها.
(سبق نشره يف جملة الفيصل)
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() 2
اإلكثار من التصنيف
ِّ
اإلسالم على التأليف بقصد نشر العلم والدين احلق ،ومن ابب األجر الكبري
شجع علماءُ
عليه ،فإنه ينتج منه وقف الكتب مثالً ،ويكون ذلك من الصدقة اجلارية .وكان اإلمام ابن
اجلوزي يفضل التأليف على احملاضرات وجمالس الوعظ ،ويقول إنه بذلك خياطب أقواماً
حث على كثرة التأليف يف اإلسالم أحد األئمة األعالم من ابب
وأجياالً مل يولدوا بعد ،كما َّ
إصابة احلق ونشره .وملـا عوتب أحدهم على كثرة الكالم ،قال هلم :أتسمعون حقاً أم ابطالً،
قالوا :بل حقاً .قال :فإن اإلكثار من الصواب خري ،أو كما قال .والتأليف مثله.

واترخي نا اإلسالمي مليء أبعالم املصنفني ،وقد جتاوزت مؤلفات بعضهم اخلمسني واملئة
واملئتني واأللف ،وأخبارهم يف هذا تبعث على الفخر ،كما تثري يف النفس االستفهام
والتعجب ،والسؤال عن ِّ
سر هذه الكثرة من املؤلفات؟
كل أحد أن يؤلف ،وكثري من
 .1لنقل أوالً إن التأليف موهبة من هللا تعاىل ،فال يقدر ُّ
عد األصابع ،وهؤالء رمبا ألفوا ملناسبة ،أو للحصول على
الناس ال تتجاوز مؤلفاهتم َّ
شهادة ،أو لرتقية ،أو أهنم يف موقع يطلب منهم أن يكتبوا يف املوضوع ،رأايً ،أو

تقريراً ،أو تصويباً ،وما إىل ذلك ،وهناك أعالم كبار مل يؤلفوا كتباً ،أو أهنم تركوا
رسائل صغرية ،ويقول بعضهم عن سبب ذلك إن املؤلفات كثرية ،فال حاجة ألن
يؤلف ،أو أهنم ِّ
احلق أهنم مل
متفرغون لرتبية الرجال وليس للتصنيف ،وما إىل ذلك .و ُّ
يؤتَوا موهبة الكتابة ،ولو أوتوها ملا قدروا على االبتعاد عنها ،فإن صاحب املوهبة يربز
موهبته أبي شكل كان.
 .2الصرب أدب مهم يف العلم ،وخاصة يف التأليف ،فإن هناك مسائل عويصة تُبحث،
وحتتاج إىل تثبت وإحاطة جبوانب املوضوع ،وهذا حيتاج إىل جهد ومثابرة ومتابعة،
وإىل شهور أو سنوات .وإذا حتولت املهمة إىل موضوع جديد مل يُبحث من قبل ،أو
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إىل موسوعة ،أو مجع شتات علوم ،فإهنا قد تتطلب رحلة العمر .والتاريخ حيتفظ
أبمساء كثري من املصنفني هلم قصص مؤثرة وبعضها اندرة عن مؤلفاهتم ،حبثتها يف
كتاب "دوافع البحث والتأليف عند املسلمني"
ع املصنِّف جماالً للكسل واليأس يدخل نفسه
 .3االستمرار واملثابرة ،يعين املتابعة ،فال َ
يد ُ

يدعُ قلمه يسيل،
فيوهنها عن املتابعة ،وال تضعف مهَّته ،وال خيبو وميض فكره ،بل َ
ويتعهده يف كل م رة .أذكر من ذلك حكمة أو نصيحة استفادها اإلمام الشوكاين من
أحد مشاخيه ،عندما َّ
ذكره أبن ال يدع الكتابة يف حياته ولو كتب يف اليوم سطراً،
فإهنا بعد سنوات تكثر وجتتمع وتتكامل...

 .4التفُّرغ للعلم ،يعين أن جتعله مهَّك األول وشغلك الشاغل ،فإنك إذا مل تعطه كلَّك مل
يُعطك بعضه .وقد أجنز كثري من األعالم كتباً صارت مراجع علمية على طول
يدعون شيئاً يؤثِّر سلبًا على سريهتم
التاريخ ،فكان هؤالء أوفياء للعلم ،وما كانوا َ
العلمية من أعراض الدنيا وزينتها ،وما كانوا يهتمون ابألطعمة واملالبس واملساكن
الفاخرة ،بل مههم حتصيل العلم واإلفادة .ومن نوادر هذه األخبار أن أاب الوفاء بن
عقيل (صاحب أضخم كتاب يف اترخينا ،هو كتاب الفنون) يذكر من أحواله العلمية
أنه كان
ُّ
يسف الكعك بدل مضغ اخلبز ،ألنه أسرع مضغاً ،مما يوفِّر عليه وقتاً
للمتابعة والكتابة!
 .5االنعزال عن الناس والتعلق ابلعلم وحده ،كما فعل اإلمام السيوطي ،فإنه كان ال
جييب حىت طلب السلطان ،فوفِّق يف التأليف ،حىت كان أكثر الناس أتليفاً يف
التاريخ...
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يعجنب القارئ من ذلك ،وال يقل إنه صعب وشيء مستحيل ،فإنه يوجد حىت يف عصران
وال
َّ
من يكتب يومياً مقاالً ،بل مقالني لصحيفتني ،إضافة إىل مقاالت أسبوعية ،وأخرى شهرية،
ويؤلف كتباً ،مع مسؤوليات أخرى ،إدارية واجتماعية.
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() 3
مستدرك على كتاب
"املكثرون من التصنيف يف القدمي واحلديث"
كتاب "املكثرون من التصنيف" الذي صدر للكاتب عام 1421هـ أحصى فيه مؤلَُّفه
جهود َمن ألَّف مائة كتاب أو أكثر ،حىت األلف كتاب ،بل أكثر ،وكذلك من صنَّف
َ

الكتب الضخمة مبا يوازي هذه األعداد.
موجزا به،
ذاكرا اسم املؤلف ،وسنة وفاته ،وتعري ًفا ً
وقد جعل ترتيب أعالمه على الطبقاتً ،
وإحصاءً مؤلفاته ،مع فوائد وغرائب تتعلق هبذا الشأن.
وخصص فصالً فيه إطاللةٌ على الغرب ،عن املكثِّرين منهم يف التصنيف كذلك ،وخامتة
َّ
توصل فيها إىل أن ستة من علماء اإلسالم زادت مؤلَّفاهتم على األلف كتاب ،مث جداول
َّ
خاصا أبصحاب املصنَّفات
عاما ابملؤلِّفني ،وآخر ًّ
مرتَّبة حسب أعداد الكتب املؤلفة ،وكشافًا ًّ
الكبرية.
ِّ
ذكر بعض املؤلفني حسب شرط الكتاب ،وقد امتثل
وقد ذكر املؤلف يف املقدمة أنه فاته ُ
جتمعت لديه استدراكات جديدة ،وتعقيبات مفيدة ،ومالحظات على ما
للطبع ،مث إنه َّ
كتب ،يفيد بياهنا القارئ والباحث ،وقد يكتمل هبا جوانب البحث عامة ،ورتب مسرد
مؤلِّفيها على حروف املعجم ،يعقبها ذكر بعض األجانب ،بينهم مستشرقون ،مع توثيق كل
معلومة من مصدرها ،وهللا املوفِّق.
• إبراهيم أمحد السامرائي (ت 1422هـ) ،لُغوي عالمة ،من العراق ،معروف أبحباثه اللُّغوية
كتااب ،وله غريها ،إضافة إىل ما هو خمطوط.
وتعليقاته وحتقيقاته،
ُ
عددت له (ً )97
• إبراهيم بن عمر البقاعي ،أبو احلسن (ت 885هـ) ،عامل شافعي كبري ،نبغ يف علوم
كتاابُ ،مبيِّنًا
ومعارف عديدة ،ونُعت بكثرة التأليف وجودته ،عدَّد له ابحث معاصر (ً )93
املطبوع منها وغري املطبوع ،وأماكن وجودها.1
1

مقدمة التحقيق لكتاب "األقوال القومية يف حكم النقل من الكتب القدمية" ،للبقاعي ،حتقيق سامي بن علي

العمري  -مكة املكرمة :جامعة أم القرى1419 ،هـ  -ماجستري.
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كتااب ،وله ما يقرب
• إحسان عباس (معاصر) ،ذكر يف ص ( )68أن له أكثر من (ً )70
من املائة ،ما بني أتليف وحتقيق وترمجة.2
عددت له من الكتب ( )26أتلي ًفا ،و( )53حتقي ًقا ،و( )12ترمجة ،و( )2حتر ًيرا،
وقد
ُ
والبحوث العلمية واملقاالت النقدية ( ،)64ومراجعات الكتب (.3)14
• أمحد جاب هللا شليب (ت 1421هـ = 2000م) ،املؤرخ اإلسالمي املوسوعي املعروف،
من مصر ،له أكثر من ( )100كتاب؛ أشهرها:
موسوعة التاريخ اإلسالمي ( 10مج).
موسوعة احلضارة اإلسالمية ( 10مج).
املكتبة اإلسالمية لكل األعمار ( 100مج).
مقارنة األداين ( 4مج).
• أمحد مجعة الشرابصي (ت1400هـ) ،عامل وخطيب أزهري جليل ،ذكر يف املصدر أدانه
أن مؤلفاته تربو على ( )75كتاب ،ويف موضع آخر منه أهنا تربو على الـ ( )100كتاب.4
• أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت 852هـ) ،يضاف إىل ما ذُكر له يف ص (- )45
ذكر الباحث شاكر حممود عبداملنعم يف كتابه "ابن حجر العسقالين ودراسة مصنفاته" - 5أن
كتااب ابلتوثيق ،و( )38منسوبة إليه.
السخاوي مل يستوعب كل مصنفاته ،مث عدَّد له (ً )282
• أمحد بن العياشي سكريج (ت 363هـ) ،من رجال الثقافة البارزين ابملغرب ،زادت أتليفه
كتااب ،غري أن أكثرها يف الطريقة التيجانية ،يدافع عنها بقلمه ولسانه وال
على (ً )140
يكرتث ابملعرتضني.6
• أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي (ت 974هـ) ،فقيه ابحث من مصر ،درس يف األزهر
ومات مبكة ،له تصانيف كثرية؛ منها "حتفة احملتاج لشرح املنهاج" ،و"الفتاوى اهليتمية"،
2

العلمانية واملمانعة اإلسالمية /علي العميم ،ص .275

4

جملة األزهر ذو القعدة 1400هـ ،ص ،1449وذو احلجة 1400هـ ص.1740

 3ذكره يف آخر كتاب "حبوث ودراسات يف األدب والتاريخ" ،إحسان عباس  -بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
1421هـ.
5
6

بغداد :وزارة األوقاف.274/1 ،
التأليف وهنضته ابملغرب ،عبدهللا اجلراري ،ص .42
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و"شرح مشكاة املصابيح للتربيزي" ،و"الزواجر عن اقرتاف الكبائر" ،عدَّدت له ابحثةٌ
كتااب.7
معاصرة (ً )117
• أمحد بن حممد بن اخلياط الزركاري (لعله معاصر) ،من صدور علماء املغرب يف شىت
ميادين العلم ،بلغت مؤلفاته حنو الـ (.8)100
عدد مؤلفاته ()14
• أنستاس الكرملي (ت 1366هـ) ،يضاف إىل ما ذكر يف مؤلفاتهُ :
كتااب فقط ،عدَّدها له كوركيس عواد ،لكن مقاالته كثرية ،ولو أهنا ُِّ
مجعت لقام منها عشرة
ً
جملدات ضخام على أقل تقدير.9
• أنور اجلندي (ت 1423هـ) الكاتب اإلسالمي املوسوعي ،يضاف إىل ما ذكر عنه يف ص
( :)69ترك ( )200كتاب ،وأكثر من ( )300رسالة ،بينها موسوعات.
ِّ
كتااب ،وقد عُ ِّرف به يف
• أنيس منصور (معاصر) ،ذكر يف ص ( )69أنه عُدد له (ً )160
كتااب يف خمتلف الفنون.
"اإلثنيتية"  ،215/16وأن مؤلفاته وترمجاته تزيد عن (ً )170
• أبو بكر جابر اجلزائري (معاصر) ،الواعظ يف املسجد النبوي الشريف ،أفيد على ظهر
رسالة له بعنوان "رسالة أخوية تقدم إلخوة اإلسالم الشيعة" ،أن له أكثر من ( )100مؤلَّف.
• اتج الدين بن منهاج الدين الصديقي اجلهونسوي اإلله آابدي (ت 1030هـ) ،من اهلند،
أحد املشايخ املشهورين ،قرأ الكتب املطولة ودرس الطب ،صنف الرسائل يف معرفة النبااتت
كتااب يف الطب َمسَّاه "اتج اجملرابت" وهو يف ( )100كراسة ،وله مصنفات
واحليواانت ،و ً

أخرى يف الفقه والسلوك والتصوف والنحو.10
• مجال البنا (معاصر) ،من مصر ،مهتم بشأن العمل والعمال ،وهو أخو اإلمام حسن البنا،
له حنو ( )100كتاب.
• مجال الدين بن ركن الدين العمري اجلشيت الكجرايت (ت 1124هـ) ،من مشايخ اهلند
املشهورين ،كان حمسنًا كثري التعبُّد ،اشتغل ابلدرس واإلفادة ،وصنف الكتب الكثرية ،عُ ِّدد
 7ابن حجر اهليتمي املكي وجهوده يف الكتابة التارخيية /عياء أمحد شافعي  -مكة املكرمة :جامعة أم القرى -
دكتوراه.
8

التأليف وهنضته ابملغرب ص .55

9

جملة اجملمع العلمي العريب دمشق ع 1948 23م ص .616 - 608

10

علماء العرب يف شبه القارة اهلندية ،يونس إبراهيم السامرائي ،ص .417
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كتااب ،وله ديواانن يف الشعر الفارسي ،ومن عناوين كتبه" :حاشية شرح
من مصنفاته (ً )142
الكافية للجامي" ،و"تفسري خمتصر".11
• حامد ربيع (ت 1410هـ) ،حقوقي من القاهرة ،ترك حنو ( )100مؤلَّف؛ منها :اإلسالم
والقوى الدولية ،الدعاية و ِّ
الصهيَـونِّية.12
• أبو احلسن علي احلسين الندوي (ت 1420هـ) ،اإلمام العامل الكبري ،الذي طبقت شهرته
كتااب (حىت حدود
اآلفاق ،مدير دار العلوم بلكنو ،ذكر السامرائي أن مؤلفاته بلغت (ً )304

1400هـ) ،إضافة إىل املقاالت والبحوث القيمة اليت نشرت يف جملة "البعث اإلسالمي"
وغريها .13وذكرت جملة "الفيصل" 14أن عدد مؤلفاته بلغ أكثر من ( )700عنوان ،منها
( )177عنو ًاان ابلعربية ،وقد ترمجت أغلب هذه املؤلفات إىل اإلجنليزية وغريها من لغات
الشعوب اإلسالمية ،ولعل أشهر كتبه هو "ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني".
وقد صدر كتاب يضم قائمة مبؤلفاته ابللغة العربية بلغت ( )176عنو ًاان.15
• حسني بن أيب القاسم احلسيين السلمي اليزدي احلائري (ت بعد 1358هـ) ،والدته
ابلنجف ،قيل :إن له ما يقرب من ( )200مؤلف؛ منها :أسرار الصالة ،تعيني الفرقة
الناجية ،الدراية يف علم احلديث.16
• حسني بن حممد القبَّاين (ت 1404هـ) ،أديب ،مرتجم ،من مصر ،له كتب عديدة ،لعلها
( )10أتلي ًفا ،وترجم حنو ( )100كتاب.17
عمان وبريوت،
• خريي حسين محاد (ت 1392هـ) ،كاتب ،مرتجم ،من انبلس ،عاش يف َّ
كتااب؛ منها ( )26أتلي ًفا ،وسائرها مرتجم.18
أخريا يف القاهرة ،بلغ ما طبع له (ً )126
و ً
11

املصدر السابق ص .474
ذيل األعالم /أمحد العالونة ،ص .64

13

علماء العرب يف شبه القارة اهلندية ص .709

14

يف العدد  281ص .32

16

املسلسالت يف اإلجازات للمرعشي .380/2

12

 15وهو من إعداد حممد طارق زبري الندوي  -لكنو :مطبعة محراء1419 ،هـ ذكرته جملة األدب اإلسالمي يف العدد
 30ص .106
17

ذيل األعالم ص .74

18

موسوعة أعالم فلسطني  58/3ط.2
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• رشدي فكار (ت 1421هـ) ،عامل اجتماع ،ومفكر إسالمي على مستوى العامل ،من
مصر ،ينتسب ابلعضوية إىل أكثر من ( )42مجعية دولية أكادميية ومؤمتر عاملي ،تناقلت
أفكاره وحتليالته يف مشكالت العصر وطرح أفكار جديدة وإبراز اإلسالم بديالً وحالًّ
ورِّشح جلائزة نوبل منذ عام 1396هـ ،تربو مؤلفاته على ( )140بني
ألزمات العامل كلهُ ،
مؤلَّف وحبث ودراسة ،وهذا منذ سنة 1407هـ ،ومعظمها ابل َفرنسية واإلجنليزية.19
• سعد علي صائب (ت 1420هـ) ،أديب ،كاتب ،مرتجم ،مصنِّف مكثر ،من دير الزور
ِّ
بعضها إىل عدة لغات ،بينها كتب
بسورية ،بلغت مؤلفاته أكثر من ( )120كتا ًاب ،تُرجم ُ
أطفال مرتمجة.20
• عباس بن علي الكهنوي (ت 1306هـ) ،عامل من كبار األدابء ،درس يف املدرسة
السلطانية ،لقَّبه ملك أوده بـ"اتج العلماء" ،انصرف إىل الدرس واإلفادة والتأليف ،بلغت
كتااب؛ منها :ديوان رطب العرب ،معراج املؤلفني.21
مؤلفاته  -ما بني صغري وكبري ً )150( -
• عبدالرمحن بدوي (ت  1423هـ) ،الفيلسوف املصري ،تصل مؤلفاته إىل حنو ()150
عددت له ( )122منها ،بني أتليف وحتقيق وترمجة.
كتااب ،22وقد
ُ
ً
• عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 911هـ) ،يالحظ فيما أوردته من إحصاءات مؤلفاته
(ص  48فما بعد) ما قاله األستاذ حيىي ساعايت يف حبث بعنوان" :مشكلة العنوان يف
مؤلفات السيوطي وأثرها يف اضطراب إحصاء عددها بني الدارسني"؛ حيث ذكر أن مؤلفاته
قد تزيد على ( )500عنوان ،وأن القول أبن عددها يزيد على ذلك من ( )600إىل
( )1000فيه مبالغة نتجت عن مسببات أوردها ،واليت من أمهها احتساب جمموعة صيغ
لعنوان واحد واعتبارها عدة عناوين.23
 19من مقدمة كتاب" :د .رشدي فكار ،املفكر اإلسالمي العاملي يف حوار متصل حول مشاكل العصر" ،مخيس
البكري  -القاهرة :مكتبة وهبة1407 ،هـ.
20
21

األسبوع األديب سورية ،ع 1421/3/21 ،714هـ.
علماء العرب يف شبه اجلزيرة العربية ص .771

22
عربة
وم َّ
اجملتمع ،ع  ،1513ص  ،53ويف موسوعة أعالم العرب املبدعني  :135/1فاقت كتبه املائة ،بني موضوعة ُ
أو حمققة.
23

ينظر :اإلمام جالل الدين السيوطي :االحتفاء بذكرى مرور مخسة قرون على وفاته /إعداد املنظمة اإلسالمية للرتبية

والعلوم1416 ،هـ.135/1 ،
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• عبدهللا حممد احلبشي (معاصر) ،كاتب ،ابحث ،حمقق ،من اليمن ،عدَّد لنفسه ()100
كتاب بني أتليف وحتقيق ،من بينها ( )25حتت الطبع.24
• عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) ،األديب العامل املشهور ،صاحب "عيون
األخبار" ،وغريه من الكتب ،قال اإلمام النووي يف "هتذيب األمساء واللغات" :والبن قتيبة
عددها ،أظنها تزيد على ستني يف أنواع العلوم.
فهرسها
ونسيت َ
ُ
مصنفات كثرية جدًّا ،ر ُ
أيت َ
بينما نقل ابن تيمية يف كتابه "تفسري سورة اإلخالص" قول صاحب "التحديث مبناقب أهل
احلديث" أنه له زهاء ( )300مصنف.25
• عبدامللك بن حممد الثعاليب ،أبو منصور (ت 429هـ) ،األديب العالمة ،صاحب "يتيمة
الدهر" وغريه من الكتب املشهورة ،ذكر له الصفدي يف "الوايف ابلوفيات" ( )70عنو ًاان ،ويف
ابحث ( )106عنوان ،وذكر له آخر ( )95عنو ًاان ،واثلث ()104
العصر احلديث عدَّد له
ٌ
عنوان ،ورابع ( )125عنو ًاان.26
ِّ
يعد أكثر كتَّاب تركيا
متشدد ،من تركياُّ ،
• عزيز نسني (ت 1416هـ) ،كاتب علماين
تاجا؛ حيث قدم حنو ( )100كتاب.27
إن ً
• علي بن حسام الدين املتقي اهلندي (ت 975هـ)ِّ ،
حمدث جليل وإمام كبري ،ولد يف
برهانبور ،ونزل مكة وتويف هبا ،أفرد العالمة عبدالقادر بن أمحد الفاكهي أتلي ًفا يف مناقبه َمسَّاه
"القول النقي يف مناقب املتقي" ،ومؤلفاته كثرية حنو ( )100مؤلَّف ما بني صغري وكبري؛ منها
"الربهان يف عالمات املهدي آخر الزمان"" ،الوسيلة الفاخرة يف سلطة الدنيا واآلخرة".28
• علي الوردي (ت 1416هـ) ،من العراق ،من أبرز علماء االجتماع يف الوطن العريب ،له ما
يقرب من ( )100مؤلف.29

24

يف آخر كتاب :يوميات صنعاء /حيىي بن احلسني بن القاسم ،الذي قام بتحقيقه.

25

عيون األخبار  ،18 ،16/4طبعة دار الكتب املصرية.
ينظر مقدمته حتقيق كتاب "آداب امللوك" للثعاليب ،بتحقيق جليل العطية.
ُ

28

علماء العرب يف شبه القارة اهلندية ص .331

26
27

29

الفيصل ،ع  ،226ص .124

الفيصل ،ع  ،226ص .123
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ِّ
عامل م ِّ
تبحر ،من قُمُ ،س ِّجن وعُ ِّذب يف عهد
• أبو الفضل بن الرضا الربقعي (ت 1413هـ)ُ ،
السنية ،وإصراره على اجلهر هبا ،ودعوته
الشاه ،ويف عهد الثورة اإلسالمية بسبب عقيدته ُّ
تعرض حملاولة اغتيال يف بيته وهو يصلي فدخلت رصاصة يف فكه األمين
قلما
ولساانَّ ،
ً
إليها ً
وخرجت من األيسر ،ذكر م ِّ
رتجم كتابه "كسر الصنم"  -وهو نقض ألصول الكايف للكليين
ُ
 أن له مئات التصانيف واملؤلفات والبحوث والرسائل ،وأورد له يف ترمجته آبخر الكتابكتااب.
أكثر من (ً )85

• حممد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ) ،صاحب املذهب ،اإلمام الشهري ،له مؤلفات
كثرية ،أوصلها بعض العلماء إىل حنو ( )200جزء؛ [شذرات الذهب  ،]10/2وأوصلها
كتااب يف التفسري والفقه واألدب وغري ذلك؛ [هتذيب األمساء واللغات
بعضهم إىل (ً )113
 ،]53/1وأمساؤها مسرودة يف مناقب الشافعي للبيهقي  ،259 - 246/1توايل التأسيس
ص  ،78الفهرست البن الندمي ص  ،264معجم األدابء .324/17
• حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين (ت 1182هـ) ،يضاف إىل ما قيل يف مؤلفاته (ص
 ،)55 - 54يف مقدمة التحقيق لكتاب الصنعاين "إيقاظ الفكرة ملراجعة الفطرة" ،30عدَّد له
ِّ
كتااب.
حمق ُقه حممد صبحي حالق (ً )128
كتااب
• حممد رواس قلعجي (معاصر) ،ابحث شرعي أكادميي موسوعي ،قدَّم للمكتبة (ً )69
وعا وأكثر من ( )170حبثًا ،أشهر إنتاجه العلمي:
مطب ً

سلسلة موسوعات فقه السلف يف (16مج).
وسلسلة الرتاث الطيب اإلسالمي (علم الكحالة) يف ( 12مج)( ،ابالشرتاك مع آخرين).
واملوسوعة الفقهية امليسرة لغري املختصني يف أكثر من ( 4000ص).
ومعجم لغة الفقهاء ،وسلسلة القصص الديين لألطفال.31
• حممد زكي بن إبراهيم اخلليل الشاذيل (ت 1419هـ = 1998م) .عامل ،فقيه ،داعية ،رائد
العشرية احملمدية مبصر ،له أكثر من ( )100كتاب ورسالة يف العلوم الدينية ،وترك مئات
سجل.32
البحوث والفتاوى واملقاالت واخلطب والدروس ،بعضها مكتوب وبعضها م َّ
30

الصادر عن دار ابن حزم يف بريوت عام 1420هـ.

31

العلمانية واملمانعة اإلسالمية ص .55

32

جملة األزهر شعبان 1419هـ ص .1263
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• حممد السعيد بن بسيوين زغلول (معاصر) ،ابحثَ ،مجَّاعةُ ،م ِّ
فهرس حمقق ،من مصر ،له
فهرسا شامالً ألطراف احلديث النبوي الشريف الذي
فضل يف حتقيق كتب كبرية ،وعمل ً
صدر يف ( 11مج) ،وأتبعه بذيل يف ( 4مج) ،وحقق كتبًا أخرى عديدة ،منها العرب وذيوله
للذهيب ،وشعب اإلميان للبيهقي ،وغريها.
كتااب ورسالة (يف
• حممد بن صاحل العثيمني (ت 1421هـ) ،عددت له ساب ًقا (ً )175
كتااب زايدة على السابقة.
ص ،)72وحىت وفاته عددت له ( )164رسالة أو ً

• حممد صاحل بن فضل هللا احلائري املازندراين السمناين (ت 1391هـ) ،ذكرو أن له أكثر
من ( )300كتاب ورسالة يف الفقه واألصول والتفسري وغريه ،وهو من علماء الشيعة (آية
هللا) ،من إيران.33
• حممد عاشق إهلي الربين (ت 1422هـ) ،عامل موسوعي ،من أعالم ديوبند ،استقر يف
املدينة املنورة وهبا تويف ،له مؤلفات عديدة جتاوزت الـ ( )100كتاب ،وترجم بعضها إىل ()7
لغات أو أكثر ،منها تفسري للقرآن الكرمي ابألردية.34
• حممد عبداحلي اللكنوي (ت 1304هـ) ،عاملُ ،حم ِّدث كبري ،من اهلند ،عاش ( )39سنة،
ومع ذلك بلغت مؤلفاته ( )129أتلي ًفا بني رسالة صغرية وكتاب يف جملدات ،يف خمتلف
العلوم والفنون.35
• حممد بن علي بن عريب (حميي الدين) (ت 638هـ) ،يضاف إىل ما ذكر من مؤلفاته يف
عواد ،وذكر أنه تضمن أمساء طائفة
ص ( ،)35له فهرس مؤلفات كتبه بقلمه حققه كوركيس َّ
كبرية من مؤلفاته مل يرد ذكرها يف سواه من الرابع ،قال :وعثرت على أمساء مؤلفات كثرية
كتااب،
البن عريب مل يذكرها هو يف رسالته هذه ،...اشتملت الرسالة على ذكر (ً )248
كتااب ورسالة.
واستدرك هو عليها ( )79من أتليفه ،فكان اجملموع (ً )527
قلت :ويؤخذ يف احلسبان أن هناك كتبًا تنسب إليه وليست له ،وال يعرف مؤلفوها.

33

املسلسالت يف اإلجازات .417/2

34

اجملتمع ،ع  8 ،1481شوال 1422هـ ،ص .57

35

ذكره صالح حممد سامل أبو احلاج يف مقدمة حتقيقه لكتاب "املنهج الفقهي" للكنوي.
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آاثره
• حممد إملامي الشمشوي (ت 1282هـ) ،عامل كبري من موريتانيا ،يذكر َذ ُووه أن َ
العلمية تقدر بنحو ( )400كتاب.36
• حممد بن حممد احلجوجي (ت 1370هـ) ،من أعالم التصوف ابملغرب ،أخرب أحد أفراد
الطريقة التيجانية أن له أكثر من ( )100كتاب.37
درس
خترج يف األزهرَّ ،
• حممد بن حممد اخلاجني البوسنوي (ت 1364هـ) ،عامل من سراييفوَّ ،
اللغة العربية والعقيدة والفقه ،وهو صاحب الكتاب املشهور "اجلوهر األسىن يف تراجم علماء
وشعراء البوسنة" ،بلغ عدد مؤلفاته أكثر من ( )300مؤلف ،منها كتب مستقلة ،ومنها
رسائل كبرية وصغرية.38
• حممد بن حممد الفارايب (ت 339هـ) ،يضاف إىل ما ذكر عن مؤلفاته يف ص (،)25
بلغت مؤلفاته املخطوطة ( )115مؤل ًفا ابستثناء املشكوك فيه الذي بلغ ( )6كتب.39
• حممد بن حممد بن النعمان العكربي ،امللقَّب ابلشيخ املفيد (ت 413هـ) ،من أعالم
الشيعة ،له قريب من ( )200مصنف أو أكثر ،وذكر له ( )155مؤل ًفا يف كتاب صدر
فيه ،40منها 41يف احلديث ،و( )4يف التاريخ ،و( )5أصول الفقه ،و( )12يف علوم القرآن،
و( )41يف الفقه ،و( )90يف علم الكالم.
الزبيدي (ت 1205هـ /العامل املوسوعي الشهري ،صاحب
• حممد بن حممد مرتضى احلسيين َّ
"اتج العروس" و"إحتاف السادة املتقني بشرح أسرار إحياء علوم الدين" ،يضاف إىل ما قيل
يف مؤلفاته (ص  :)92أورد له حمقق اتج العروس األستاذ عبدالستار أمحد فراج ()107
مؤلًَّفا ،وذكر أهنا مستمدة من كالم املؤلف نفسه ومصادر أخرى.
وذكر له مجيل أمحد )6( 42كتب مطبوعة ،و( )29خمطوطة ،و( )74جمهولة.
36

بالد شنقيط :املنارة والرابط /اخلليل النحوي ،ص .536

37

التأليف وهنضته ابملغرب ص  211اهلامش.

38

أبرز االجتاهات العقدية لدى مسلمي البوسنة واهلرسك /زهدي عادلوفيتش  -الرايض :جامعة اإلمام  -دكتوراه

.574/2
 39مؤلفات الفارايب /حسني علي حمفوظ وجعفر آل ايسني  -بغداد :وزارة اإلعالم1395 ،هـ.
40
41
42

بعنوان :حياة الشيخ املفيد /حسن األمني وغريه  -ط - 2بريوت :دار املفيد1414 ،هـ.
يف ص  142من كتاب :حركة التأليف ابللغة العربية يف اإلقليم الشمايل اهلندي.
يف ص  142من كتاب" :حركة التأليف ابللغة العربية يف اإلقليم الشمايل اهلندي".
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• حممد املصطفى بن حممد فاضل ،وهو املشهور بلقب "ماء العينني" (ت 1328هـ) عامل
شنقيطي شهري ،له ( )125مؤل ًفا.43
• حممد منظور النعماين (ت 1417هـ) عامل وداعية سلفي خترج من جامعة ديوبند ،ألف حنو
ِّ
عدد منها إىل كثري من اللغات العاملية.44
( )100كتاب ما بني صغري وكبري ،تُرجم ٌ
• حممد موفق سليمة (معاصر ،مواليده 1370هـ) ،من دمشق ،حاصل على إجازة يف اللغة
عاما ،و َّأم املصلني يف الرايض ،له أكثر من
العربية من جامعتهاَّ ،
درس أكثر من (ً )20

( )400عمل أديب ما بني قصة وحكاية وديوان شعر ومسرحية لألطفال ،أبرزها :تفسري
الرباعم املؤمنة.45
• حممد انصر الدين األلباين (ت 1420هـ) ،يضاف إىل ما ذكر يف ص ( )73من مؤلفاته:
كتااب ورسالة ،من مطبوع وخمطوط
َّ
عدد له الكاتب عبدهللا بن حممد الشمراين (ً )231
متداولة.46
ومفقود ،ما عدا أشرطة وردود وحماضرات ومناقشات ،فُـ ِّرغ بعضها وأصبحت كتبًا َ
(الرحالة اإلسالمي املعاصر) ،يضاف إىل ما قيل يف كتبه (ص
• حممد بن انصر العبودي َّ
كتااب آخر
كتااب
ً
كتااب يف الرحاالت ،و(ً )82
مطبوعا ،بينها (ً )65
 :)73عدَّد لنفسه (ً )81
ما زالت خمطوطة ،كلها يف الرحالت ،47وذكر يف مقدمة كتاب آخر له أنه الرقم ( )122من
كتب الرحالت اليت كتبها لبيان أحوال املسلمني.48
• حممد نواوي البنتين (ت 1314هـ) ،فاضل من مكة املكرمة ،أصله من أندونيسيا ،كان

منكبًّا على التأليف جبانب التعليم ،حىت بلغت مؤلفاته يف شىت العلوم حوايل ( )100كتاب،
منها تفسري القرآن املسمى "التفسري املنري ملعامل التنزيل" ،طبع عام 1305هـ.49
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بالد شنقيط ص .564 ،246

44

جملة الداعي ،اهلند ،ع1418 ،2هـ ،ص .20

45

جملة األسرة ،ع  ،76رجب 1420هـ ،ص .50

47

يف كتابه "اتئه يف اتهييت ،الذي صدر عام 1420هـ.

 46عددها يف كتابه " ثبت مؤلفات احملدث الكبري حممد انصر الدين األلباين" ،الذي صدر عن دار ابن اجلوزي يف
الدمام سنة 1422هـ.
48

كتابه "بلغاراي ومقدونيا" الذي صدر عام 1422هـ.

49

سري وتراجم بعض علمائنا يف القرن الرابع عشر للهجرة /عمر عبد اجلبار ،ص  325ط.2
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• حممد حيىي بن سيد بن سليمة الدواودي اليونسي (ت 1354هـ) .عامل جليل من بالد
شنقيط ،انكب على اختصار املصنفات ،وكان مييل إىل االجتهاد ،خلَّف ما يربو على
( )160أتلي ًفا.50
• حممود شيت خطاب (ت 1419هـ) ،الكاتب العسكري اإلسالمي البارز ،اللواء الركن،
ِّ
وس ِّجن وعُ ِّذب؛ ألنه وقف يف وجه الشيوعية ،ومل ميكنهم من
من املوصل ،أُقصي من منصبه ُ
التصرف يف منطقة عمله.
أثرا وعمالً من مقال وحبث
أورد له كوركيس عواد يف "مصادر الرتاث العسكري" (ً )176
وكتاب مطبوع ،وعدَّد له يوسف بن إبراهيم السلوم ( )100كتاب وحبث مع تفريعات أخرى
وجداول يف كتاب عنه.51
وقال عبدالعزيز العسكر :بلغت كتبه وحبوثه املطبوعة واملخطوطة أكثر من ( )400كتاب
مجيعا خلدمة الدين واللغة والرتاث ،وإبراز سرية عظماء املسلمني وقادهتم
وحبث َّ
سخرها ً
األولني وفنون العسكرية اإلسالمية.52
• حممود فوزي (معاصر) ،صحفي من مصر ،كتابه "اغتيال النساء :السياسة تقتل املرأة يف
مصر" ،هو الرقم ( )100من مؤلفاته.53
• املختار السامل بن علي التندغي (لعله معاصر) ،من موريتانيا ،له ( )100مؤلَّف.54
• ممدوح إمساعيل حقي (ت 1423هـ) ،كاتب وابحث موسوعي ،دبلوماسي ،من دمشق،
جتول يف بلدان عديدة ،ترك أكثر من ( )90مؤل ًفا.55
َّ
• منري عبداحلفيظ بعلبكي (ت 1420هـ) ،الكاتب والناشر واملرتجم املعروف ،صاحب
"قاموس املورد" ،الذي يقع يف ( 11مج) ،تبلغ أعماله حنو ( )100كتاب.56
50

بالد شنقيط ص .528

 51بعنوان :اللواء الركن حممود شيت خطاب :سريته ومؤلفاته  -الرايض :مكتبة البيكان ط1412 :1هـ؛ ط:2
1414هـ.
52
53

من أعالمنا /عبد العزيز العسكر  -الرايض :املؤلف1420 ،هـ.221/2 ،
صدر عام 1420هـ.

54بالد شنقيط ص .609 ،246
55

جملة الرافد ع  59يوليو 2002م ص .74

56

موسوعة أعالم العرب املبدعني .168/1
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• أبو الوفاء ثناء هللا األمرتسري (ت 1368هـ) ،شيخ اإلسالم يف اهلند ،بلغ جمموع مؤلفاته
كتااب ،بينها ( )32يف الرد على اآلرية ،و( )36يف الرد على القاداينية.57
(ً )133
مرجعا يف
• حيىي بن احلسني بن القاسم (ت 1100هـ) ،عامل زيدي صنعاين جمتهد ،كان ً
زمنه ،عدَّد له كاتب زيدي ( )109من الكتب والرسائل.58
وعدَّد له ِّ
حمقق كتاب "يوميات صنعاء يف القرن احلادي عشر"( ،هبجة الزمن) ،59للمرتجم له،
قابعا يف مكتبة جامع
حمققه عبدهللا بن حممد احلبشي ،عدد له ( )122مؤلًَّفا ال يزال أكثرها ً

صنعاء وخبطه.
• حيىي بن زايد الفراء (ت 207هـ) ،الكويف النَّحوي ،صاحب الكسائي ،لَ َّما أملى "معاين
القرآن" اجتمع له اخللق ،فكان من مجلتهم مثانون قاضيًا ،ذكر احلافظ الذهيب أن تواليفه
( )3000ورقة.60
ومن املؤلِفني األجانب:
• آسرتيند ليندغرين ،كاتبة أطفال سويدية ،بلغ ما كتبته مائة قصة وكتاب ،ترمجت غالبيتها
إىل ( )76لغة.61
• أرنست يوجنر ،أحد أكثر كتَّاب أملانيا غزارةً يف إنتاجه ،قدم ما يقارب مائة كتاب
ورواية.62
• أسيموف ،كاتب أمريكي ،ألف ( )300كاتب.
إنتاجا يف العا َمل بني
• ابربرا كارتالند (ت 1421هـ) ،الروائية الربيطانية ،رمبا تعترب األغزر ً

الروائيني؛ إذ كانت تكتب روايتني كل شهر ،حىت زاد عود مؤلفاهتا على ( )7000كتاب،
63
عدا املسامهات الصحافية واألدبية!
57

صوت األمة جملة اجلامعة السلفية ع 1421 11هـ ص .6
يف "أعالم املؤلفني الزيدية" ص .1111

59

صدر عن اجملمع الثقايف بديب عام 1416هـ.
يف سري أعالم النبالء .120/10

61

الشرق األوسط ،ع 1422/3/18 ،8230هـ.

58

60

62
63

الفيصل ع  259ص .118
الفيصل ع  285ص .135
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• فرانشيسكو غابرييلي (ت 1416هـ) ،مستشرق إيطايل ،ألَّف ما يزيد على ( )150حبثًا
كتااب ،من أبرزها "ألف ليلة وليلة يف الثقافة األوروبية ،عامل اإلسالم".64
و ً
خامتة:
الرقم القياسي يف هذه القائمة بني املؤلفني اجلدد ،وهم الذين مل يذكروا يف الكتاب السابق،
أييت:
• أوهلم العالمة أبو احلسن علي احلسين الندوي ،الذي بلغت مؤلفاته أكثر من ()700
عنوان ،منها ( )177عنو ًاان ملؤلفاته ابلعربية ،اليت ليست لغته األصلية.
• يتلوه ِّ
عامل كبري من موريتانيا امسه حممد املامي الشمشوي ،الذي ذكر "ذووه" أن آاثره
العلمية تقدر بنحو ( ،)400هكذا ،وهو ليس توثي ًقا علميًّا ،وكالم "األذواء" يف مثل هذا ال
خيلو من هتويل ،مث إن الـ( )400هذه قد يكون بينها القصيدة والفتوى وما إىل ذلك.
• مث أييت حممد بن حممد اخلاجني البوسنوي ،وحممد صاحل بن فضل هللا احلائري ،الذي ذكر
أن لكليهما أكثر من ( )300كتاب.
مر أن "ابربرا" كارتالند زادت مؤلفاهتا على ( )700كتاب! وذكر
 أما من األجانب فقد َّيف املصدر نفسه أن مستواها يف معاجلة القصص فنيًّا كان ضعي ًفا؛ وذلك للسرعة اليت كانت
تكتب هبا ،لكن مؤلفاهتا ترمجت إىل كثري من اللغات احلية ،وبلغت مبيعاهتا أكثر من مليار
ِّ
عاما.
نسخة! وعُمرت (ً )99
(نشر يف جملة الفيصل ع  ،326ص ،29-22لعله سنة 1423هـ).

64

الفيصل ،ع  ،314شعبان 1423هـ ،ص .115
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اثنيا :الكتب
() 1
حديث يف الكتب
(أ)
الكتاب يف القرآن الكرمي
معرفًا بـ"الـ" يف القرآن الكرمي ( )230مرة.
ورد لفظ "الكتاب" َّ
"كتااب" ( )12مرة.
وابلتنكري ً
ومقرتًان بضمائر "كتابنا ،كتابه ،كتايب )13( "...مرة.
وابجلمع " ُكتبُ ،كتبه" (6مرات).
ويُطلق الكتاب يف القرآن الكرمي ويُراد به عدة معان ،هي:
 -1مبعىن "القرآن" ،كما يف اآلية الثانية من سورة البقـرة {ذَلِ َ ِ
ب فِيـ ِه} أي:
ك الْكتَاب الَ َريْ َ
نزل من عند هللا.
هذا القرآ ُن ال َّ
شك أنه َ
ِ
اب َوالْف ْرقَـا َن ل ََعلْكـ ْم َدْتَـدو َن}
 -2ومبعـىن "التـوراة" ،كقولـه تعـاىلَ { :وإِ ْذ آتَـ ْيـنَـا مو َسـى الْكتَـ َ
ـااب منـ ـ َّـزالً وح َّجـ ـةً يـُ َفـ ـ ِّر ُق بـ ــني احلـ ـ ِّـق
[سـ ــورة البقـ ــرة ]53:أي :أعطَينـ ــا موسـ ــى التـ ــوراة :كتـ ـ ً

والباطل.

 -3ومبع ــىن "اإلجني ــل" ،م ــن ذل ــك قول ــه س ــبحانه يف كتاب ــه الك ــرمي عل ــى لس ــان عيس ــى علي ــه
ال إِِّن َعبد ِْ
ِ
اب َو َج َعلَِِن نَبِيا} (سورة مرمي.)30 :
السالم{ :قَ َ
اَّلل َ
ْ
آَتِّنَ الْكتَ َ
أي :فــتكلَّ َم عيســى عليــه ال َّسـالم وقــالِّ :إين َعبـ ُـد هللاِّ – و ُسـبحا َن َمـن ج َعـ َل هــذا َّأو َل كال ِّمـ ِّه-
وجيعلَين نبيًّا.
قضى ِّريب أن يؤتِّيَين اإلجنيلَ ،
َ
44

 -4ومبعىن الكتب السماوية ،كما يف قوله تعاىل{ :آ ََم َن ال ْرسول ِمبَا أنْ ِز َل إِل َْي ِه ِم ْن َربِ ِه
وامل ْؤِمنو َن كلٌّ آَمن ِاب ِ
هلل َوَم َالئِ َكتِ ِه َوكتبِ ِه َورسلِ ِه} (سورة البقرة.)285 :
ََ
َ
تفسريهاَّ :
حممداً صلى هللا عليه وسلم واملؤمنو َن كلَّهم آمنوا إمياانً شامالً كامالً،
إن
َ
الرسول َّ
ِّ
ِّ
ِّ
وآمنوا مبا أُن ِّزَل ِّمن ُكتب،
وآمنوا مبالئكته الذين ذَكرهم ورسولُهَ ،
األحدَ ،
فآمنوا ابهلل الواحد َ
َ
ِّ
فعل اليهو ُد وغريُهم.
وآمنوا ُ
َ
وليس ببعضهم كما َ
ابلرس ِّل مجيعاًَ ،
ِ
واآلايت يف مثل هذا كثريةِّ ،
ني ل ََما آتَـ ْيـتكم
كقوله َّ
عز ِّمن قائلَ { :وإِ ْذ أَ َخ َذ اَّلل ميثَا َق النْبِيِ َْ
ِ
ِ ِ
ص ِدق لِ َما َم َعك ْم لَتـ ْؤِمن ْن بِ ِه َولَتَنصرنْه} (سورة آل
ْمة ثْ َجاءك ْم َرسول ُّم َ
من كتَاب َوحك َ
عمران.)81:
 -5و"أهل الكتاب " يعين الذين نزلت عليهم الكتب السماوية ،من اليهود والنصارى
خاصة ،كما يف قوله تعاىلَ { :ودْ َكثِري ِم ْن أ َْه ِل الْكِتَ ِ
اب ل َْو يَـردُّونَكم ِمن بَـ ْع ِد إِميَانِك ْم
ِ
ك ْفارا حسدا ِمن ِع ِ
ني َهلم ا ْحلَ ُّق} [سورة البقرة ]109 :إي:
ند أَنف ِس ِهم من بَـ ْع ِد َما تَـبَ ْ َ
ََ ْ
ِّ
ِّ
قدروا على أن يُعيدوكم إىل ِّ
الكفر كما كنتم،
النصارى يتمنَّـو َن لو َ
إ َّن كثرياً من اليهود و َ
وأن يسلبوا منكم هذا اخلري الذي ه ِّديتُم إليه؛ حسداً وحقداً من ِّ
نفوسهم.
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ْمةَ َوآَتَـ ْيـنَاه ْم ملْكا
واملقصود بقوله تعاىل"{فَـ َق ْد آَتَـ ْيـنَا آ َ
َل إِبْـ َراهي َم الكتَ َ
اب َواحلك َ
َع ِظيما} [سورة النساء ،]54:املقصود ابلكتاب هنا جنسه ،واملراد به التوراة واإلجنيل ،أو
مها والزبور .أفاده اآللوسي يف "روح املعاين".
ِ ِِ
ِ
َجل كِتَـاب}
ومثله قول الكرمي املتعالَ { :وَما َكا َن ل َرسول أَن ََيِِْتَ ِِبيَة إِالْ بِِ ْذن اَّلل لك ِل أ َ
(سورة الرعد.)38 :
ِّ ِّ
ِّ
َّ
ب أح ـو ِّال
ـف
املنزل ـةَ م ـن عنــد هللا َختتلـ ُ
ب َ
ُ
أحكامهــا ،ألهن ـا ُش ـ ِّرعت ح َس ـ َ
واملقصــود أن الكتُـ َ
الناس و ِّ
أزماهنم ،وقد نزلت يف ٍ
وقت كتاب ِّ
متفاوتة ،ول ُك ِّل ٍ
أوقات ِّ
ِّ
يناسبُه.
ٌ
َ
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ـردا أو
ويفهــم مــن اآليتــني أن املقصــود "الكتــب الســماوية" ،سـواء جــاء لفــظ الكتــاب مفـ ً
آمنواْ ِاب ِ
مجعا ،وقد ُمجع هذا يف قوله تعاىل{ :اي أَيـُّها الْ ِذين آمنواْ ِ
َّلل َوَرسولِ ِه َوالْكِتَ ِ
اب الْـ ِذي
َ َ
َ َ
ً
اب الْـ ِذي أَنــز َل ِم ـن قَـب ـل وم ـن ي ْكف ـر ِاب ِ
نَ ـ ْز َل َعلَـى َرس ـولِ ِه َوالْكِتَـ ِ
َّلل َوَمالَئِ َكتِـ ِه َوكتبِـ ِه َورس ـلِ ِه
َ َ
ْ ََ َ ْ
والْيـوِم ِ
ضالَال بَعِيدا} [سورة النساء.]136 :
ضلْ َ
اآلخ ِر فَـ َق ْد َ
َ َْ
عموما ،فإن الكتـب السـماوية وحـي ،كمـا يف قولـه تعـاىلَ { :وِمـ َن النـْا ِ
 -6ومبعىن "الوحي" ً
ادل ِيف ِْ
من ُي ِ
اَّلل بِغَ ِْري ِعلْم َوَال هدى َوَال كِتَاب ُّمنِري} (سورة احلج)8 :
َ َ
ـحيح صـريح
"وال كتاب منـري" أي ،مـن غـري وحـي ُمظهـ ٍر للحـق (روح املعـاين) ،و :بـال نقـل ص ٍ
(تفسري ابن كثري).
املكتوب عليها ،ويعين الصحيفة ،كما قال ع َّـز
 -7وأييت مبعىن الكتاب نفسه ،يعين القطعة
ُ
سماء َكطَ ِي ِ
الس ِج ِل لِلْكت ِ
ب} (سورة األنبياء.)104 :
وجل{ :يَـ ْوَم نَطْ ِوي ال ْ َ
ِّ
السماء كطَ ِّي َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ب فيها.
الصحيفة ل َما ُكت َ
أي :يف يوم القيامة نَطوي َّ َ
ق ــال اب ـ ُـن كث ــري رمح ــه هللا ،بع ــد إي ـراد أق ـوال ورواايت يف معناه ــا :الص ــحيح ع ــن اب ــن عب ــاس أن

ونص على ذلك جماهد وقتادة وغري واحد ،واختاره ابـن جريـر؛ ألنـه
السجل هي الصحيفةَّ ...
َّ
املعروف يف اللغة.
ـجل إىل الكتــب قــال اآللوســي رمحــه هللا :أي كطـ ِّـي السـ ِّ
ويف إضــافة السـ ِّ
ـجل كائنًـا للكتــب ،أو
ِّ
ـض أجزائهــا،
ـب فيهــا ،فسـجلُّها بعـ ُ
ـب عبـارةٌ عــن الصـحائف ومــا ُكت َ
الكـائن للكتــب ،فـإن الكتـ َ
الطي حقيقة.
وبه يتعلَّق ُّ
ِ
َجلَه} (سورة
 -8وقوله تعاىلَ { :وَال تَـ ْع ِزموا ع ْق َدةَ النِ َك ِ
اح َح ْىت يَـ ْبـل َغ الكتَاب أ َ
البقرة ،)235:قال علماء التفسري ،كما أورده هلم ابن كثري :حىت تنقضي العِّدَّة.

وفرض من
تب
َ
وتفسري مفردات اآلية كما ذكره اآللوسي رمحه هللا :أي :ينتهي ما َك َ
العِّدَّة.
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ويعــين أن الكتـ اب هنــا مبعــىن "املكتــوب" أو "املفــرو " ،وهــو كمــا يف قولــه تعــاىلَ { :اي أَيـُّ َه ـا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِمـن قَـ ْبلِك ْم ل ََعلْكـ ْم تَـتْـقـو َن} (سـورة
ين َ
ب َعلَـى الْـذ َ
ب َعلَْيكم الصيَام َك َما كت َ
آمنواْ كت َ
الْذ َ
ِّ
ب" هنا مبعىن ف ِر .
البقرة .)183 :فـ" ُكت َ
وكــذلك الصــالة ،فهــي كتــاب ،أي فَـر  ،كمــا يف قولــه عـ َّـز وجـ َّـل{ :إِ ْن ال ْ
ص ـالَةَ َكانَـ ْ
ِ
ني كِتَااب ْم ْوقوَت} [سورة النساء]103 :
َعلَى الْم ْؤمنِ َ
أيَّ :
اجها عن أوقاهتا.
إن َّ
ؤمنني وحمدودةُ األوقات ،ال ُ
الصالةَ مفروضةٌ على امل َ
جيوز إخر ُ
ومثل ــه ق ــول العل ــيم احلك ــيم{ :والْمحصـ ـنَات ِم ـن النِس ـاء إِالْ م ـا ملَ َك ـ ْ أَْميَـانكم كِتـ ـاب ِ
اَّلل
ْ َ َ
َ ْ َ
َ َ
َ َ
ضـ ـه) فـ ــالتَ ِّزموا
فر َ
َعلَـ ـ ْيك ْم} [سـ ــورة النسـ ــاء .]24 :أي :هـ ــذا التحـ ــرميُ كتبَـ ـهُ هللاُ علـ ــيكم (أيَ :
َشر َعه.
وتفس ــري اآلي ــة ،كم ــا يف "الواض ــح يف التفس ــري" للكات ــب :وَحي ـرم عل ــيكم ال ـ َّـزواج ابلنِّس ـ ِّ
ـاء ذو ِّ
ات
ُُ
ُ
ُ
اج يف ِّ
دار احلــرب،
ـوز لكــم َوطـ َّ
األزواج ،إال مــا َملكتُمـ َّ
ـوهن ابلســيب ،فيجـ ُ
ـؤهن ولــو كــان هلـ َّـن أزو ٌ
ِّ
بعـ ـ َـد اس ـ ــتِّربائهن ،وه ـ ـ َـو انقض ـ ــاءُ عِّ ـ ـدَّهتنَّ ،
ـني أزو ِّاجه ـ ـ َّـن
ـاح بَي ـ ـ َّ
ـنهن وب ـ ـ َ
ألن ابل َّس ـ ـيب يَرتف ـ ـ ُع النك ـ ـ ُ
السابِّقني.
وت إِالْ بِِ ْذ ِن
وهذا قريب أو مطابق للمعىن املراد من قوله تعاىلَ { :وَما َكا َن لِـنَـ ْفس أَ ْن َمتـ َ
ِ
َّر هللا هل ــا
هللا كتَ ـااب ُّم ـ َؤ ْجال} (س ــورة آل عم ـران ،)145 :أي :ال متـ ُ
ـس إال إذا ق ــد َ
ـوت نف ـ ٌ
الوقت احملد ِّ
َّد هلاِّ ،
ذلك ،أجالً مرسوما ،يف ِّ
بدون تق ٍ
ـااب"
ـدمي وال أتخـري .فيكـون معـىن "كت ً
ً
َ
فرضا".
هناْ " :
 -9وقريب من ذلك أو مبعناه ،قـول ربِّنـا تبـارك وتعـاىل{ :لْـوالَ كِتـاب ِمـن ِ
سـك ْم
اَّلل َسـبَ َق ل ََم ْ
ْ َ
َ
ٌ
ِ
ْت َع َذاب َع ِظيم} [سورة األنفال.]68 :
يما أَ َخذ ْ
فَ
ِّ
ب قَومـاً قبــل تقـ ِّ
ـني هلــم
أي :ولــوال حكــم مـ َـن هللاِّ يف اللَّـ ِّ
ـدمي مــا يبـ ِّ ُ
وح احملفــوظ ،أبن ال يعــذ َ
َ
ِّ ِّ
ذاب كبري.
األسرى َع ٌ
من الفداء َ
أمراً أو َهنياً ،ألصابَكم فيما أخذ ُمتوهُ َ
من َ
فرضه.
فـ"كتاب" هنا مبعىن "حكم" ،وهو األمر الذي َ
اب ِْ
ومثلــه قولــه ســبحانه{ :وقَـ َ ِ
اإلميَـا َن لََق ـ ْد لَبِثْـ ـت ْم ِيف كِتَـ ِ
ين أوت ـوا الْعِ ْل ـ َم َو ِْ
اَّلل إِ َىل يَـ ـ ْوِم
ال الْـذ َ
َ
الْبـ ْع ِ
ث} (سورة الروم.)56 :
َ
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ـاء هللاِّ وحك ِّمـ ِّه ِّمـن يـ ِّ
ـال هلــم العلمــاء ِّمـن املــؤمنني :لقــد بقيــتم يف قضـ ِّ
ـوم َخل ِّقكــم يف
أي :قـ َ
ُ
ُ
ُ
الدُّنيا إىل ِّ
يوم البَعث.
ـروان بـه يف آايت سـابقة ،كمـا يف
 -10و"الكتاب" أييت مبعىن "األجل" نفسه ،وإن جـاء مق ً
وجلَ { :وَما أ َْهلَكْنَا ِمن قَـ ْريَة إِالْ َوَهلَا كِتَاب ْم ْعلوم} (سورة احلجر.)4 :
قوله َّ
عز َّ
ـذارهم ،وانته ـ ِّ
أي :م ــا أوقَعن ــا الع ــذاب أبه ـ ِّـل قري ـ ٍـة أو مدين ـ ٍـة م ــن امل ـ ِّ
ـدن إال بع ـ َـد إن ـ ِّ
ـاء امل ــدَّةِّ ال ــيت
َ
َ
ُ ِّ
وح احملفوظ.
َّر عند هللاِّ يف اللَّ ِّ
أجلُهم وال يـُغ َف ُل عنه ،بل هو ٌ
معلوم ُمقد ٌ
نسى َ
ضربَت هلم ،ال يُ َ
 -11وأييت الكتــاب يف القــرآن الكــرمي مبعــىن "اللــوح اوفــو " ،مثالــهُ قولــه ســبحانهَ { :وَم ـا
ك ِم ـن ِمثْـ َق ـ ِ
ك َوال
ال ذَ ْرة ِيف األ َْر ِ َوالَ ِيف ال ْ
ص ـغََر ِم ـن ذَلِـ َ
يَـ ْع ـزب َع ـن ْربِـ َ
س ـ َماء َوالَ أَ ْ
َب إِالْ ِيف كِتَاب ُّمبِني} (سورة يونس.)61 :
أَ ْك ََ
ـفل يف األرض،
ب عـن ربِّـ َ
ومعناها :ما يَغيـ ُ
ك َوز ُن َذ َّرة ،عاليـاً كـا َن يف ال َّسـماء ،أو أس َ
وح اوفو .
ت يف اللْ ِ
ذلك أو أكرب ،و ُّ
أصغر من َ
كل ذلك ُمثبَ ٌ
و َ
و"أم الكتاب" ،أي :أصل الكتاب ،كما يف قول ربِّنا سـبحانه:
ويقال للوح احملفوظ "الكتاب" ُّ
شاء َويـثْبِ َو ِعن َده أمُّ الْكِتَ ِ
اب} (سورة الرعد.)39 :
{ميَْحو اَّلل َما يَ َ
 -12وميك ــن أن يق ــال إن ــه أييت مبع ــىن "الوثيق ــة" أو "احل ْج ـة" و"ال ــدليل" ،وإن ك ــان اعتب ــاره
ردا
يعــود إىل "جــنس الكتــاب" ،أي يكــو ُن مــن عنــد هللا ،كمــا يف قــول ربِّنــا تبــارك وتعــاىل ًّ
على الكفار الذين قالوا إن املالئكة بنات هللا – تعـاىل هللا { :-فَـأْتوا بِكِتَـابِك ْم إِن كنـت ْم
صِ
ني} (سورة الصافات.)157 :
ادقِ َ
َ
حبجتكم تكو ُن دليالً على مـا تـدَّعون ،إذا كنـتُم صـادقني فيمـ ا تقولـون ،فإنـَّهُ ال يعل ُـم
أي :فَأتُوا َّ
ِّ
املالئكة إال هللا.
لق
َخ َ
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وقـد ف َّسـره قتــادة بقولـه "عــذركم" ،كمـا أورده لــه السـيوطي يف "الـ ِّ
ـدر املنثـور" عنــد تفسـري اآليــة.
احلجة.
والعذرَّ :
ـال العبــاد ،وه ــذ ورد يف
 -13ويُطلَـ ُق الكتــاب ويُـر ُاد بــه "ص ــحف األعمــال" ال ــيت فيهــا أعم ـ ُ
ِ
الرب سبحانه{ :وو ِ
أكثر من آية ،منها قول ِّ
ني ِ ـْا
ني م ْشـ ِف ِق َ
ض َع الْكِتَـاب فَـ َرتَى الْم ْجـ ِرم َ
َ
ادر ِ
اب َال يـغَـ ِ
فِيـ ِـه ويَـقول ـو َن َاي ويْـلَتَـنَـا َم ـ ِ
ال َه ـ َذا الْكِتَ ـ ِ
اها}
صـ َ
ص ـغريَة َوَال َكبِـريَة إِْال أ ْ
َح َ
َ
َ
َ
(سورة الكهف.)49 :
ِّ
تفسريهاِّ :
ِّ
وع ِّملـوهُ يف
حائف
ص ُ
األعمال يف أيدي أصحاهبا ،وفيها ك ُّـل مـا قـالوهُ َ
ووض َعت َ
ُ
الــدُّنيا ،كبــريا كــا َن أو ص ـغريا ،وتــرى الكفـ رةَ اجملــرمني خــائفني مــذعورين مم ـا يف كتـ ِّ
ـاهبم مـ َـن
َ
َ
َ
ً
َ
َ ً َ
ِّ
ائم واملن َكر ِّ
ِّ
الذ ِّ ِّ
ات و ُّ
اجلر ِّ
وهال َكنـا،
نوب العظام ،وهم يقولـو َن ُم َتعجب َ
ومتَ َحسـرين :اي َويلَنـا َ
ـني ُ
ُ
ِّ
ِّ
وسجلَه؟!
وال
ا
صغري
ا
نب
ذ
رتك
ي
ال
تاب
الك
هذا
ما َشأ ُن
ُ
كبريا إال َّ
َ ًَ
ً
ً
ومثلــه قولــه عـ َّـز ِّم ـن قائــل{ :فَأَ ْم ـا َم ـ ْن أ ِوِتَ كِتَابَـه بِيَ ِمينِـ ِه فَـيَـق ـول َه ـاَم اقْـ ـ َرَوا كِتَابِي ـ ْه}
(سورة احلاقة.)19 :
ِّ
أعماله بيـدهِّ اليُم َـىن ،فيَف َـر ُح ب َفـوزهِّ ويقـولُ :خـذوا واق َـرؤوا مـا يف
أيَّ :
صحيفةَ
فأما َمن أُويتَ َ
صحيفيتِّ ،
فإين ِّم َن الفائزين.

ـحف األعمــال ســجلُّ أعمــاهلم ،وورد يف ذلــك قولــه ســبحانه يف ســورة املطفف ــني:
 -14وصـ ُ
ِ
اب الف ْجا ِر ل َِفي ِس ِجني} (اآلية .)7
{ َك ْال إِ ْن كتَ َ
أي :ك ـ ــال لتطف ـ ـ ِّ
ـيفهم وغفلَ ـ ـتِّهم ع ـ ـ ِّـن البع ـ ـ ِّ
ـث واحلِّس ـ ــاب ،إ َّن س ـ ـ ِّـج َّل أعم ـ ـ ِّ
ـال الك َّف ـ ـ ِّ
ار يف
َ
ِّ ِّ
فلريتَ ِّدعوا.
"سجني"َ ،

ِ
ِ
اب ِ ْـا
ين يَـ ْبـتَـغ ـو َن الْكتَـ َ
 -15وأييت الكتــاب مبعــىن املكاتبــة ،كمــا ورد يف قــول ربِّنــاَ { :والْـذ َ
ال ِْ
َملَ َكـ ْ أَْميـَانك ْم فَ َكـاتِبوه ْم إِ ْن عَلِ ْمـت ْم فِـي ِه ْم َخـ ْريا وآتـوهم ِمـن ْمـ ِ
آَتكـ ْم}
اَّلل الْـ ِذي َ
َ
(سورة النور.)33 :
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ِ
العبيـد ،أبن يُعطـوكم قَـد ًرا ِّمـن املـال ليَت َحـَّرروا ،وهلـم
أي :والذين يُريدو َن أن تكاتبوهم م َـن َ
صـ ـ َنعةٌ أو قـ ـ َّـوةٌ عل ـ ــى ال َكسـ ـ ِّ
ـؤدوهُ إلـ ــيكم ،ف ـ ــامسَحوا هلـ ــم ب ـ ــذلك.
ب يَس ـ ــتطيعو َن بـ ــه أن ي ـ ـ ُّ
َ
ِّ
من ِّ
وان هلم على حتر ِّيرهم.
الرزق ،ليَكو َن َع ً
اكم هللاُ َ
وساعدوهم فيه ،وأعطُوهم مما أعط ُ
 -16ومبعـ ـ ىن الرس ــالة ،أو اخلط ــاب ،كمـ ــا ق ــال سـ ــليمان علي ــه الس ــالم للهدهـ ــد{ :ا ْذ َهـ ـب

بِكِتَ ِاِب َه َذا فَأَل ِْق ْه إِل َْي ِه ْم} (سورة النمل.)28 :
أي :اذهب برساليت هذهِّ إىل ملِّ َك ِّة اليمن ِّ
وقومها وأل ِّقها إليهم.
َ
َل كِتَاب َك ِرمي} (سورة النمل.)29 :
وجواهبا{ :قَالَ ْ َاي أَيـُّ َها املَََل إِِّن أل ِْق َي إِ َ ْ
ـحاب الـرأي ووجه ِّ
أي :قالـت ملـن حوَهلـا ِّمـن أصـ ِّ
ـاء القــوم :أيُّهــا ال َّسـادةُ واألُمـراء ،لقــد
َ
ِّ
ومضموهنا!
إيل ِّرسالةٌ خمتومة ،عاليةٌ وقَديرةٌ يف شكلِّها
أُ ِّلقيَت َّ
(ث توسع فيه ،وأصدرته يف كتاب بعنوان :الكتاب يف كتاب هللا تعاىل).
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(ب)
الكتاب والعزلة
آثرت العزلة.
الزمت
نصح الشيخ طاهر اجلزائري أحد تالمذته مبا معناه :إذا
الكتاب َ
َ
َ
ويف هذا القول نصيب كبري من ا حلقيقة ،ذلك أن استفادة اإلنسان من الكتاب أسرع وأمشل،
والوقوف فيه على ما يرغب من العلوم آكد ،وأقول :هذا بعد قراءة العلوم األساسية،
والدراسةُ فيها على أهل العلم واملشايخ يثبتها أكثر ،فإهنا تعطي جماالً للمناقشة والشرح...
والعلم يزيد بني اثنني.
البد له
لكن طالب العلم (منهوم) ال يشبع ،فال جتد أحداً يقتصر يف تعلمه على العلماء ،بل َّ

من روافد يسقي هبا جوانب نفسه العطشى ،اليت ال تكاد هتدأ للبحث عما هو جمهول عنها،
وطلب املزيد من املعلومات...
وعلى مدى األايم والشهور والسنوات تتشكل لدى املرء مكتبة ،فيها أنواع الكتب اليت اطلع
عليها ومهَّش فيها وعلَّق عليها ،وتصري جزءاً من حياته ،وذاكرة حية يف مسريته ،منذ شبابه
وأول طلبه العلم ،مث مرحلة البحث والتحري ،مث املزيد من العلم ،والتخصص ..مث الركون إىل
العزلة للبحث والتأليف ،أو القراءة واملطالعة ،مع صديق العمر ..الكتاب.
وحاالت الناس ليست كلها مثل بعض ،فمنهم من يكون شديد التعلق ابلكتاب ،حىت إنه ال
يفارقه يف حلِّه وترحاله ،وال يضعه من يده إال عندما أيكل أو يصلي أو يعمل ،ويصبح أنيسه
حيب أن يصرفه عنه صارف ،وتعلقه به يعين االستغناء عن األصدقاء،
الذي ال يفارقه ،وال ُّ
والتنقل بني رفوف املكتبة بدل التنقل بني األهل واألحباب.
كل شيء يف احلياة ،فهو متعته احلقيقية ،وبستانه الذي يقطف منه الثمار،
ويرى يف الكتاب َّ
ووسيلة مواصالته اليت أتخذه إىل أنواع املعارف والشعوب والبلدان ،حبنان وعشق وهلفة،
وحيافظ عليه ،وينمي مكتبته ،وجيلِّد النفيس منها ،الغالية على قلبه ،وال حيب مغادرهتا.
وأظن أن أمثال هؤالء أصبحوا قلة يف عصران ،فإن احلياة والعمل مل تدع جماالً للعزلة كما هي
ست ساعات ومثاين وأكثر يف اليوم ،ويلتقي
معروفة قدمياً ،فاملرء َّ
البد أن يعمل ،وعمله يطول َّ
51

ابلناس ،من زمالء ومديرين ومراجعني ،وقد يلزمه السفر والتسوق والقيام مبهام خارجية...
فال تكون العزلة إال للشيوخ الكبار الذين تقاعدوا عن العمل وهناك من يكفيه مؤونته وترتيب
معيشته.
يتعجبون من
مجيعا َّ
وآخرون من حميب الكتب يكونون يف جماالت َّ
أقل من العزلة ...لكنهم ً
يشرتي
أانس ال يقرؤون ،أو ال توجد عندهم مكتبة ،أو مل يفكر أحدهم يف يوم من األايم أن
َ
فاملهم عنده الكتاب ،بورقه
احدا ،سواء وجدت وسائل أخرى للمطالعة والتعلم أم الُّ ،
كتااب و ً
ً
وغالفهِّ ،
وخطه وشكله.
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(ج)
تغري مفهوم الكتاب؟
هل ْ
ظهر قلَّةَ ِّ
ِّ
اهتمام املسلمني ابلكتاب،
ُ
اإلحصاءات اليت تُ ُ
عاد فيها النظر،
ينبغي أن يُ َ
ِّ
العملية القراءة،
فاهلدف من
ُ
الكتاب بعينه،
ال
ُ
ِّ
الكتاب تغ ََّري يف هذا العصر،
مفهوم
كما أن
َ
ط أن يكو َن بني غالفني،
فال يشرت ُ

وال حاجةَ ألن يكو َن ورقيًّا.
جملة كالقر ِّ
والقراءةُ من ٍ
اءة من كتاب،
علمية كقراءةِّ ٍ
واالستماع إىل حماضرةٍ ٍ
جزء كب ٍري من موضوعها،
ُ
أفضل من القراءة،
ومشاهدةُ فيل ٍم
ٍ
واثئقي ُ
أوعية املعلوما ِّ
ت لالستفادةِّ و ِّ
أبي وعا ٍء من ِّ
واالستعانةُ ِّ
الثقافة يفي ابملطلوب،
ولو مل يكن من بينها الكتاب،
ِّ
ِّ
ِّ
الشابكة كقراءةِّ ٍ
الرحالت أو غريها،
كتاب يف
هلادف على
فاالطالعُ ا ُ
خالل الفيس والتويرت ال خيلو من قراءةٍ ٍ
اعي من ِّ
ممتعة ومفيدة.
اصل االجتم ُّ
والتو ُ
أكثر من غريهم،
وهذا
ٌ
موجود بني املسلمني رمبا َ
ألنه متاح هلم بدون ٍ
تكلفة تذكر،
ٌ
ِّ
بعد،
ف
َّ
الشاب الذي مل يتزَّوج ُ
الكتاب يكل ُ
و ُ
ِّ
صباح مساء،
الرجل الذي
يكدح لعياله َ
ُ
و َ
ظروف املسلمني ِّ
مشجعةً ملا كان قوم أو شعب يغلبهم يف القراءةِّ
ِّ
وصنعة الكتاب،
ولو كانت
ُ
ٌ
ٌ
تشهد حضارهتم بذلك،
كما ُ
حيث دينهم على ِّ
العلم واملعرفة.
من كثرةِّ ما ُّ
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(د)
وقف الكتاب
الوقف أحد أبواب اخلري اليت فتحها هللا لعباده ،وشرعه هلم ليؤجروا عليه ،وهو أبرز أنواع
وتدر
الصدقات اجلارية ،فإنه يفيد صاحبه حياً وميتاً ،وأيتيه الثواب اجلزيل وهو يف القربُّ ،
عليها احلسنات وقد ا نقطع عن الدنيا ،ولكن مل تنقطع أعماله اخلرية ،فيكون وكأنه ما زال
ويتصدق.
َّ
يعمل وينتج ،ويدعو ويفيد
أجل ما يوقف من األمتعة والعروض؛ ملا يُنتظر منه
ومن ذلك وقف الكتاب ،الذي يعترب َّ
نشر ما فيه ،والذي تلقاه يستفيد
الثواب اجلزيل ،فإنه وسيلة للتعلم والتثقيف ،فيُتعلَّ ُم به ،ويُ َ

منه ويفيد به .وهكذا ينتشر العلم واخلُلق والدين ،فتزداد احلسنات ،وتكثر إىل درجة عظيمة،
ال يعلم حجمها إال هللا تعاىل؛ وبذلك تُعرف فضيلة وقف الكتاب ،اليت انتشرت منذ القرون
األوىل يف اإلسالم ،بوقف املصاحف أوالً ،مث الكتب الدينية ،من علوم القرآن والتفسري
واحلديث ،والعقيدة والسلوك ،مث الكتب اللغوية والتارخيية وما إليها ،بل أُوقفت مكتبات
بكاملها ،وفيها من كنوز العلم الكثري ،وهبا ُحفظت لنا كتب مل توجد يف غريها ،أو نسخ
اندرة ملؤلفيها ،أو لتالميذهم املقربني ،أو نسخ نفيسة لسالطني ووجهاء وأكابر ،فصارت بعد
االستفادة منها حتفاً وآاثراً يُفتخر هبا.
تقل هذه السنَّة احلسنة يف عصران ،وقد كانت كثرية يف عهد أسالفنا ،وقد
ومن املؤسف أن َّ
نشأت يف بلدة كبرية مل أعرف فيها شيئاً امسه "الوقف" ال متاعاً ،وال بيتاً ،وال كتاابً ،وال حىت
ُ
مصحفاً!
والسبب يف هذا هو انتشار الثقافات القومية واحلزبية والعلمانية اليت ال أتبه ابلدين وتوجيهاته
يضعف شيئاً فشيئاً حتت ِّ
ظل النظام العلماين واحلزيب ،وأهله يُ َبعدون
احلسنة ،فكان الدين
ُ
قل الوقف يف معظم املناطق والبلدات
عن الساحة العلمية واملسؤولية الرتبوية املؤثرة .كما َّ
األخرى ،وما بقي منه معروفاً هو لشخصيات مسلمة من القرون املاضية القريبة ،وقد تكون
كتباً موزعة يف مساجد ومراكز ومكتبات عامة.
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وحيسن بنا بعث هذه الفضيلة اجلليلة من جديد ،يف ِّ
ظل ما يرجتى من حرايت ومناصب
ألهل العلم والدين ،ليعود للكتاب نفعه املستمر ،وللمكتبة نشاطها وثراؤها العلمي ،وتكون
هناك مكتبة وقف يف كل بلد.
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(هـ)
إهداءات الكتب
مالحظات ومناذج
إهدء الكتاب يشغل عادة أول صف حات الكتاب بعد العنوان ،ولذلك يقع عليه عني
ويتحسس
املهدى إليه ،وأسلوب املهدي،
َّ
كل قارئُّ ،
مير عليه بعينيه وبدافع من قلبه ليعرف َ
ُ
عمق كلماته وصداها يف جوانبه ،وكأنه يالمس شيئًا خفيًّا يف نفسه.
وعادة ما يستجمع الكاتب أمجل الكلمات وألطفها ،وأبلغها وأعمقها ،ليُهديها ملن
حيب ،ممن له ي ٌد عليه ،من أساتذة وأصدقاء ،أو أهل وأحباب ،أو فئات أو أوطان..
أو أنه حيب شيئًا ويؤثره ،وقد أخذ مبجامع قلبه ،فرييد أن يُشعر اآلخرين به ِّ
بكل قوة
وبيان ،ليشاركوه يف تفكريه واهتمامه ،يف ِّ
جده وهزله ،ويف فرحه وترحه.
وصار اإلهداء يُكتب على كل صنف من الكتب ،ولو كان رسالة جامعية ،أو حبو ًاث
معمقة َّ
املهدى إليهم فقط! مثل :حبوث ودراسات مهداة
َّ
وحمكمة ،بل صارت تصدر أبمساء َ
إىل األستاذ فالن.
ت من انشر أن يكتب عبارة ارتضيتها على كتاب يل فتثاقل ،وقال :اإلهداءات
وطلب ُ
عادة تُكتب على كتب (رومانسية)! يعين األدبية والعاطفية.
وكان الكتاب يف خصائص اإلعالم اإلسالمي ،فأهديته "إىل والدي الذي رَّابين على
قول احلق" ،ورأيته مناسبًا جدًّا ،ملا يـَُرى يف الساحة اإلعالمية من تضخيم وتزوير وكذب
وافرتاء وتضليل ،ولِّما جيب أن يكون عليه اإلعالمي اإلسالمي يف رسالته املكلَّف هبا يف
احلياة.
وأول كتاب ألَّفته أهديته ألستاذي وشيخي الذي تعلمت منه آداب ديين ،ولكن
تفاجأت عند صدور الكتاب حبذفه من قبل الناشر!
وتقديرا من طالب علم ألستاذه.
وكان مناسبًا ً
أيضا؛ وفاءً
ً
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واحلديث يف هذا يطول.
والذي رأيته يف بعض اإلهداءات هو خصوصيات أسرية جانبية ال ينبغي أن تُعلن
هكذا ،وخاصة يف الرسائل العلمية ،بل نصيبها يف كتب أخرى ،أو أواخر املقدمة على
األقل ،إذا كان البد.
وكلمات أخرى من مؤرخني وأدابء كبار يهدون كتبهم إبعجاب ال مثيل له إىل أحفاد
صغار مازالوا يلثغون ،ويصفوهنم أبوصاف كبريةُّ ،
تدل على حتكم العاطفة فيهم!...
وأحببت هنا أن ِّ
أدون بعض اإلهداءات املعاصرة للقارئ ،اليت لفتت نظري منها،
فرتبَّصت ابلكتب مدة ،بضعة أسابيع أو شهور ،وتصفحت جمموعة منها ألجل ذلك،
فجاءت كما يلي:
• يف كلمات مجيلة مؤثِّرة ِّ
ومعربة كتب األستاذ علي حممود الصراف هذا اإلهداء على
احملدثة يف املعاجم العربية املعاصرة":
كتابه "األلفاظ َ

وخري َمن انتعل واحت َفىِّ ،
تدىِّ ،
"أضع هذا العمل على أعتاب ِّ
وخري َمن
ائتزر وار َ
خري َمن َ
َ
ِّ
وسعى ،و ِّ
الرباق يف اهلواَ ،من صلَّى
خري َمن َّ
حج َّ
َ
ولَّب ،على أعتاب َمن ُمح َل على ُ
طاف َ
مبالئكة السماء مثىن مثىن ،على أعتاب خري َخلق هللا ،حممد بن عبدهللا ،صلى هللا عليه
وسلم".
• وأهدى األستاذ سعيد مغاوري حممد كتابه "حبوث ودراسات يف الربدايت العربية":
وش ُرفت بصحابة
"إىل أرض مصر الطيبة املعطاءة ،اليت احتضنت أنبياء هللا تعاىل ورسلهَ ،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واليت قامت على أرضها وربوعها حضارة عظيمة ،علَّمت
ِّ
الربدي ،الذي حفظ اتريخ األمم
البشرية كلها شىت احلَرف والفنون ،ومنها زراعة وصناعة ورق َ
والشعوب"
• واألستاذ عبدالرمحن احلجي من املغرب ،له كتاب "الكتب واملكتبات يف األندلس"
قال يف إهدائه:
"إىل ِّ
تااب أو صفحة فيه ،مؤلِّفةً أو مستحسنة ،واعيةً أو
كل ميني أندلسية خطَّت ك ً
احتسااب ،أهدي هذه الكلمات".
انتفاعا به ونش ًرا له ،مبتغيةً وجه هللا تعاىل ،قربةً و
جامعةً ،
ً
• ومما كتبه األستاذ فهد خليل زايد إهداءً يف كتابه "أساسيات اللغة العربية" قوله:
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"إىل ِّ
عريب عشق العربية من حروفها ،وشرب من كلماهتا ،فأدرك معىن احلياة".
كل ٍ
• وأجنز األستاذ شاكر صادق املخزومي (من العراق) رسالته العلمية املفيدة "املشيخة
البغدادية" وصدرت يف كتاب من مخسة أجزاء ،وعليه هذا اإلهداء:
"إىل األيدي اليت آلت أن تؤازرين على إجناز هذا اجلهد املتواضع ،يف ٍ
وقت دقَّت فيه

وتقديرا:
طبول احلرب ،وفُقدت نعمة األمان ،ال يسعين إال أن أهديه هلا حبًّا
ً
وضعت صحيفيت
ملا
ُ
يف بطن ِّ
كف رسوهلا
لتمسها
قبَّلتها َّ
ميناك عند وصوهلا
َ
وتود عيين أهنا
ُّ
خالل فصوهلا
كانت َ
ألرى هبا من وجهك
ِّ
امليمون غايةَ سؤهلا"
(قلت :واألبيات أليب إسحاق الصابئ إىل الصاحب بن عباد).

• وأهدى الشيخ حسن الفاتح قريب هللا (مدير جامعة أم درمان اإلسالمية) كتابه
"من خمطوطات الرتاث العريب يف أورواب وغريها":
"إىل ِّ
كل من انتظم يف طريقهم من أساطني الدعوة إىل هللا تعاىل" .وأورد وصفهم من
خالل هذه األبيات:
هم الفقراء عنهم فا ِّ
رو ذكرا
وخربا
وقف وامسع هلم َخ ًربا ُ
من الدنيا جتافَوا فاسرتاحوا

وقد قطعوا هبا األعمار صربا
على وجناهتم كتبوا إليه
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أبدمعهم حروفًا ليس تُقرا
إذا سهروا تراهم يف الدايجي
يُدميون اخلضوع لديه جهرا.

أيضا ،ما فعله األستاذ وليد أمحد العنايت ،إبهداء
• ومن اإلهداءات الالفتة للنظر ً
كتابه "هناد املوسى وتعليم اللغة العربية":
"إىل آية
إذ قلت :ر ِّ
ب اجعل يل آية
فجعلها
وإىل أمها
اآلية الكربى".
• ويف كلمات أٍمل كتب األستاذ صاحل محيد العلي إهداءه على كتابه
"املؤسسات املالية اإلسالمية" هكذا:
صغريا
"إىل َمن ربَّياين ً
شااب
ومل تكتحل عينهما برؤييت ًّ
الدي ،رمحهما هللا تعاىل".
و َّ
أيضا كتب األستاذ حممد مخيس القطيطي إهداء كتاب
• ويف كلما مؤثرة ً
له هكذا:
"إىل حبيب ما عادت ابتساماته تزهر بيننا وإن بقيت ذكراه عطرة.
مر طيفه يف خاطرها".
وإىل ٍأم ما برحت
تكفكف دموعها كلما َّ
ُ

• وكتبت كذلك أستاذة اآلاثر والفنون اإلسالمية بكلية اآلاثر يف جامعة
القاهرة فايزة حممود الوكيل ،على كتاهبا "أاثث املصحف يف مصر يف
عصر املماليك" هذا اإلهداء املؤمل:
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"إىل مشعيت اليت انطفأت ،وزهريت اليت قُطفت
إىل أملي الذي ضاع ،وبسميت اليت ذهبت
إىل قمري الذي خسف ،ومشسي اليت غربت
إىل نبضي الذي توقَّف ،وروحي اليت فاضت
إىل ِّ
احلب واحلنان ،واجلمال والذكاء ،نور عيين
إىل الصغري الكبري ،إىل فلذة كبدي ومثرة فؤادي
إىل من كان أغلى من ِّ
أعز من كل جاه
كل مال ،و َّ
إىل روح مالكي الطاهر سالمة حممد سالمة ،الذي فقدته وفقدت معه احلياة
ت ِّ
قلب ٍأم مكلوم فقدت وليدها.
نثرا ،بل هي أان ُ
عرا وال ً
ليس هذا ش ً
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(و)
الكتاب الصغري
يقك إىل العقول!
الكتاب طر َ
ُ
وسيلتك إىل القلوب!
وكذلك هو
َ
أفكارا.
وقد يكو ُن
ُ
الكتاب فكرةً واحدة ،أو ً
ومسألةً أو مسائل...
ـيلمس
وامله ـ ُّـم أن تك ــو َن الفك ــرةُ مقنع ــة ،وتك ــو َن ق ــد مجع ـ َ
ـت هل ــا احلجـ َج واألمثل ـةَ الكافي ـةَ ل ـ َ
ٍ
أبسلوب رشيق ليتسلَّ َل إىل القلوب!
العقول ،وكتبتهُ
ِّ
كل مرةٍ إىل ٍ
حيتاجان يف ِّ
كالم كث ٍري وص ٍرب طويل،
اإلقناع
تظنن أن
وال َّ
اإلصالح و َ
َ
كل ِّ
مثل بعضها يف اإلدر ِّاك والتثقيف،
فليس ُّ
الناس ُ
ِّ
البيئات متشاهبة،
كل
وليست ُّ

إن اإلصالح ينطلق من ِّ
كيز عليها بقوة ،وتكرارها،
كلمة حقُّ ،
ويتم الرت ُ
َ ُ
التفصيل أييت من بعد.
و
ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع ِّ
قومه بكلمة (ال إله إال هللا).
وقد بدأ ُ
كررها هلم.
كثريا ،و َّ
ور َ
كز عليها ً
فمس ــاحةُ عق ــوهلم م ــا كان ــت تس ــتوعب ك ـ َّـل احلق ـ ِّ
ـائق وتفاص ــيلَها م ــرةً واح ــدة ،وال تس ــتطي ُع
ُ
هضمها.
متتابعا يشر ُح هذه الكلمةَ على مدى سنوات...
مث نزل القرآ ُن الكرميُ ً
يصلح هلا وكيفيةَ إصالحها..
الفطن ُ
يعرف بيئتهُ وما ُ
والداعيةُ ُ
ٍ
ٍ
ـاب
وق ــد ج ــاءت مرحل ـةٌ مبارك ـةٌ يف عص ـران ،تزامن ــت م ــع هنض ــة ص ــحوية قوي ــة ،ك ــان الكت ـ ُ
ـال الفكــرةِّ عــن طريـ ِّـق الــدعاةِّ
الصــغري يشــغل فيهــا قــوةً كبــريةً يف الـ دعوةِّ واحلِّجــاح ،ويف إيصـ ِّ
ُ
ُ
ـلمني والعلمـ ِّاء عامـة ،كـلٌّ يق ِّـدم أه َّـم مـا عنـدهُ إبجيـاز وأس ٍ
ـلوب س ٍ
ـهل مي َّسـر،
واملفكرين املس َ
ُ
خياط ــب فيه ــا طبق ـةَ الش ـ ِّ
ـاىل
ـود اجملتم ــع ،وقوتَـهُ وعاطفتَ ـهُ اجلياش ــة ،وال يتع ـ َ
ـباب خاص ــة ،وق ـ َ
ُ
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عل ــيهم ،بـ ــل يتحبَّـ ـب ويتقـ ـَّـرب ،يف ِّسـ ـر آيـ ـةً كرميـ ـةً أبسـ ــلوب مش ـ ِّـو ٍق وينزهلـ ــا علـ ــى أحـ ـ ٍ
ـداث
ُ
ُ
ط
ط منــه احلُكـ َـم واحلِّكم ـةَ مبــا ي ـرب ُ
ـائع حاضــرة ،أو يشــر ُح حــديثًا ش ـري ًفا ويســتنب ُ
معاصــرةٍ ووقـ َ
ث أبحكامـ ــه ،أو يسـ ــرد قصـ ـةً مفيـ ــدة ماتعـ ـةً أتخـ ـ ُذ بيـ ـ ِّـد فتـ ــاةٍ ضـ ـ ٍ
ـائعة
ـلم بدينـ ــه ويتشـ ـبَّ ُ
ُ
املسـ ـ َ
ـوق أخبــارا وعِّـربا مــن أحـ ٍ
ـداث ووقــائع سـ ٍ
ـابقة أو الحقــة ،ليصـ َـل
فتهتــدي إىل دينهــا ،أو يسـ ُ
َ
ً ًَ
املاضي ابحلاضر ،واألصالةَ ابملعاصرة ،ليبقى املسلم قريبًا من دينهَِّ ،
وسري أبطاله ،واترخيه..
ُ
َ
حتمل معاين جليلة..
إهنا
رسائل صغريةٌ ولكنها ُ
ُ
كان سلفنا يسمو َن الرسالةَ (جزءا) وهي يف ِّ
حدود العشرين صفحة.
ً
ِّ
اضحا كما هو عندان.
وما كان
ُ
مفهوم املقال عندهم و ً
تصل إىل السبعني صفحة أو أكثر!
وكذلك "البحث" ،و"الدراسة" ،اليت قد ُ
ِّ
ـغريا للف ِّـظ الكتـاب بـني العامـة ،أو شـعبيًا كمـا
وانتشر هلـا يف عصـران مصـطلح "كتيـب" تص ً
ِّ
ِّ
اندرا ،وذل ــك
يقــال ،لك ـ َّـن اخلاص ـةَ م ــن العلمــاء وطلب ــة العلـ ِّـم مل يس ــتعملوها يف كتــاابهتم إال ً
جلالل ِّـة قـدر الكت ِّ
ـاب عنـدهم ومس ِّـوه ،حام ِّـل العل ِّـم واهلداي ِّـة واخلـري .وكـأهنم قاسـوا ذلـك علــى
يحف وال مسـ ِّ
مـا قالـه التـابعي اجلليـل سـعيد بـن املسـيِّب رمحـ ه هللا" :ال تقولـوا مصـ ِّ
يجد ،مـا
َُ
َُ
حسن مجيل".
عظيم ٌ
كان هلل فهو ٌ
ـغري بع ــد عق ـ ٍ
ـود ثالث ـ ٍـة تلَ ـت مطل ــع الق ـ ِّ
 ..نعــم ،لق ــد تقلَّ ـص نف ــوذُ الكت ـ ِّ
ـاب الص ـ ِّ
ـرن اهلج ــري
َ
َ
ِّ
اخلامس عشر ،وكأنه َّأدى دورهُ املنو َط به!

ويف هــذا ش ــيءٌ م ــن الص ــحة ،ولك ــن ال ُخي َش ـى من ــه ،فه ــو مل ينقطـ ع أوالً ،ب ــل م ــازال يطب ـ ُـع
بنسبة أقل ،كما صارت مواد كتابية وإعالمية تطبع يف نشر ٍ
ات مطوية ،بتكل ٍ
ولكن ٍ
فة أقـل،
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
علومات وفنوهنا..
الشبكة العاملية للم
ابستحداث
أساليب أخرى انتشرت
وهناك وسائل و
ُ
إن لك ِّـل زمـ ٍن وسـائله النافـذة ،والكتـاب منـذ نشـ ِّ
ـأته يف ق ٍ
ـرون غـابرةٍ وحـىت يومنـا هـذا مــازال
ُ
ُ
الكتاب الصغري..
خفت ضوؤهُ ً
انف ًذا ،وإن َ
نوعا ما ،ومن ذلك فرخهُ
ُ
املهم عند املسلم :احملتوى ..واألسلوب ..واإلقناع ،سواء أكان ذا ٍ
غالف أم مل يكن..
و ُّ
احلق وينصره.
وهللاُ يؤي ُد َّ
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(ز)
تنظيم الكتاب اإلسالمي
ٍ
ختطيط وتوجيه ،فهو يف معظمه
الكتاب اإلسالمي يُنشر من غري تنظيم ،أعين من غري
مازال
ُ
مؤسسات ،فال يُشكل إنتا ُج اجلمعيات واللجان والنوادي وأمثاهلا سوى
جهود أفراد وليس َّ

نسبة ضئيلة مقارنة إبنتاج األفراد ،وحىت الذي تنشره ال يشكل سوى نسبة قليلة من إنتاجها
احلقيقي ،ذلك ألهنا تتلقَّى من األفراد جهودهم وتنشرها هلم!
وأذكر هنا جانب النقد وامليزان ،أما حجم الساحة الكتبية اإلسالمية فإجيابية ورائعة جدًّا،
ِّ
وتبشر حبركة فكرية وهنضة ثقافية متصاعدة.
إن العامل سار ويسري يف تطور رقمي هائل يف العقود األخرية ،وما زالت جهودان َّ
احملكمة،
املدروسة واملخطَّطة ،تعاين فوضى وبطءًا ،وإعادة وتكراراً ،فبعض كتب الدعوة أو العقيدة
طُبعت أكثر من  20و  50طبعة دون تطوير ،على الرغم من تطور الظروف ،وعلى الرغم
من حاجة اجملتمع إىل معاجلة أمور جديدة عقدايً ودعوايً ،واإلنتاج اجلديد املوجود  -غالبًا -
ع يف طبعات
ُ
جهود أفراد حتتاج إىل مراجعة وحتكيم وتطوير لتالئم الرتمجة إىل لغات عاملية وتوز َ
متتالية ورقياً وإلكرتونياً.

وعدم تسيريه من قبل حكام
تشتت العامل اإلسالمي،
وسبب هذا التأخري والفوضى هو
ُ
ُ
ُ
يهمهم نشر اإلسالم ،ولتشتت جهود علمائه ومفكريه ،فليس هناك ما جيمعهم على خطة
واحدة للنشر ،وليس هناك ما يوجههم عاملياً إىل ما حيتاجه الناس وحتتاج إليه ساحة الدعوة،
وليس هناك من جيمع هلم أحوال الدنيا وتطوراهتا السريعة ونوازهلا يف ِّ
كل بلد ،لتعاجلَ األمور يف
نشر يف وسائل االتصال اإلعالمية والدعائية يف حينها.
وقتهاَّ ،
وتوجه إسالمياً ،وتُ َ
مقرتحا مشروع "اجلمعية العاملية للكتاب اإلسالمي" اليت تستطيع أن
لقد ُ
كتبت منذ سنوات ً
تقوم هبذا العمل بكفاءة إذا ُكتب هلا النجاحَّ ،
وتشك ُل من دعاة ومفكرين وخرباء يف الكتاب
كل جلنة يف ِّ
كل بلد تقدم تصورها يف هذا الشأن ،وتقوم جبمعها
من معظم الدول اإلسالمية ،و ُّ
ودراستها وتقوميها اهليئة العليا للجمعية ،وتتبىن تنفيذها يف خطوات متطورة وملموسة اللجنة
63

التنفيذية هبا ،مثل ترمجة األعمال املقبولة واملهمة لنشرها عاملياً ،ليستفيد منها املسلمون
وغريهم ،خدمة لدين هللا القومي ،ودفعة قوية للدعوة ،ولكسب إخوة جدد يف الدين.
وقد أتخران كثرياً يف تنفيذ هذا األمر.
وما زال األمر متاحاً.
وهللا اهلادي.
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(ح)
جملة الرتاث اإلسالمي
متابعة ما يُنشر من كتب الرتاث اإلسالمي ،ومجعه وتصنيفه وترتيبه ونشره ،صارت
من ال ضرورة مبكان ،وخاصة بعد أن كثرت وتشتَّتت ،وهي نتيجة اإلقبال على
حتقيقها يف أحناء العامل ،لسهولة احلصول على املخطوطات من الشابكة ،وتعدد
نسخها ،وإن اختلفت مناهج احملققني ،وتباينت مستوايهتم يف ذلك.
لقد قامت جملتا "أخبار الرتاث العريب" و"أخبار الرتاث اإلسالمي" بشيء من
الواجب جتاه تراثنا العظيم ،وغطَّتا نسبةً ما من أخبار كتب الرتاث ،ولكنهما مل تعدا
قادرتني على اإلحاطة هبا وحصرها على األسلوب احلديث ،ومعاملة املعلومات
بيانيًّا.
واجملالت الرتاثية األخرى اهتمامها ابلدراسات والبحوث والنقد أكثر من سعيها إلبراز
ما ينشر من كتب الرتاث.
وقد وددت لو كانت هناك جملة حتصر عملها يف رصد ما ينشر من كتب الرتاث
ا إلسالمي ،وخاصة العلوم الشرعية ،والتفنن يف إظهارها واإلعالن عنها ،مع تصوير
كتااب
أغلفتها عند اإلمكان ،فهو أفضل طريقة يف التوثيق ،وقد أردت أن أحقق ً
فرأيت بياانت طبع الكتاب كاملة يف الشابكة ،ويف نشرة إيداع البلد ،وبعد البحث
تبني أن الكتاب مل يطبع ،وإمنا أراد الشخص حجزه بذلك لئال حيقق،
احلثيث عنه َّ
ومضى على ذلك زمن..
هذا إضافة إىل ذكر عناوين الكتب يف اجمللة كما هي دون تصرف فيها ،وأمساء
مؤلفيها وسنوات وفياهتم ،واحملققني ،وذكر الناشر ،وسنة النشر ،مع بياانت التوريق،
والتعريف هبا إن أمكن ،ولو يف سطور قليلة.
وميكن سرد هذه العناوين موضوعيًّا ،أو على حروف املعجم ،أو تقسيم اجمللة إىل
أبواب مناسبة كما يراها حمرروها .ولو مل أكن مرتبطًا هبذه اجمللة وغريها لفعلت.
وإن حميب تراثنا اجلليل يستهينون مبا يالقونه من صعوابت يف سبيل خدمة األمة
وهنضتها ،وخاصة من الناحية العلمية.
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ومما ي يسر عمل هذه اجمللة املرتقبة ،املباركة ،أن معظم دور النشر ،أو كلها ،لديها
مواقع على الشابكة ،وإبمكان حمرري اجمللة االعتماد عليها يف معرفة ما نشر من
كتب الرتاث ،إىل جانب إصدارات املراكز واملؤسسات واهليئات العلمية األخرى،
أيضا مواقع وصفحات على الشابكة.
املهتمة ابلرتاث ،اليت هلا ً
واألفضل أن تكون اجمللة شهرية ،إلكرتونية ،لسهولة توزيعها ،والوصول إليها من
أطراف الدنيا.
اقعا قريبًا إن شاء هللا ،فال يلزمها رأس
حلما ،بل و ً
إن صدور هذه اجمللة وأمثاهلا مل يعد ً
احلب العظيم للرتاث ،هو الذي
مال ،وال جهود كبرية تذكر ،والشعور ابلواجب ،و ُّ
يهيِّج العمل ،وراحة املثقف اجلاد يف العمل وليس يف الكسل.
وهللا اهلادي.
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(ط)
اجلمعية العاملية للكتاب اإلسالمي

عين!

قصيت مع الكتاب اإلسالمي قصة حياة ،وشوق ،وأمل.
ينفك
أنفك عنه وال ُّ
استمر حىت يومي هذا ،ال ُّ
فقد بدأ اهتمامي به منذ ِّسين َّ
فتويت و َّ

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

"احلياة" والشوق" ،ويف األول تكمن الفائدة إن شاء هللا.
ولعل قارائً متابعاً للنشر يرمي بسهمه يف أول احلديث ويقول :الكتاب اإلسالمي خبري،
وهو أكثر انتشاراً من سائر الكتب األخرى ،ومتوفر ،وتوزيعه جيد ،وقد تعددت دور النشر
اليت هتتم بنشره أكثر من الكتب األخرى...
وهذه نظرة تفاؤلية صائبة ،وواقع حقيقي ال يُنكر ،ابستثناء ما هو يف دول .ولكن
املشكلة أننا استمرأان الفوضى نتيجة تربية حكوماتنا ،واكتفينا ابلنظرة الظاهرة دون التعمق يف
الواق ع ،واستبعدان التخطيط من كثري من مشاريعنا العلمية والثقافية ،وأمهلنا التوجيه فيما ميكن
توجيهه وتوظيفه دعوايً وعاملياً ...وأعين التخطيط السليم النافع ،الذي يتبعه عمل وتطبيق
ومتابعة نتائج ودراسات جدوى وتقومي.
لكن أشري أيضاً إىل أن هناك مشاريع تربوية ودعوية ينظر فيها نقاد متخصصون ،وخرباء
متعمقون ،فيقعِّدون ِّ
متمرسون ،وكتاب ِّ
ِّ
وينظرون ،ويقارنون ويدرسون ،وينبِّهون إىل لزوم
التخطيط وما ميكن عمله أو اجتنابه ،أبسلوب علمي انجحِّ ،
حمذرين من الشعارات

والعواطف اليت ال حدود حلركاهتا ،فيلزم ضبطها وتوجيهها ،وإال فُقدت بسرعة أو احنرفت إىل
ما ال ُحيمد...
وقد استأثر بعضها ابهتمام العلماء واملفكرين املسلمني ،ليتداركوا ما أمهلته دوهلم ،مبا
يقدرون عليه من كوادر بشرية وقدرات مالية.
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ومما ال أعرف أنه استأثر ابهتمامهم مرتمجاً إىل واقع ٍ
مشرف والئق ،هو
وعمل يف تنظي ٍم َّ
قضية "الكتاب اإلسالمي" ،الذي ال يكاد خيلو منه مكتبة شخصية أو عامة أو متخصصة،
يف الشرق والغرب ،ومسلماً كان صاحبها أو غري مسلم.
وكان هذا ما دفعين إىل االهتمام به وإصدار دراسات ومسارد وحتقيقات فيه ،جبهود شخصية
وقدرات متواضعة ،مع التنبيه إىل لزوم القيام أبعمال مجاعية خلدمة الكتاب اإلسالمي ،ليؤيت
مثاره بشكل أفضل.
وملا رأيت أن هذا غري كاف  ،وأن االستجاابت قليلة جتاه هذا العمل ،وهي ال تتجاوز
األعمال الفردية أو القريبة منها ،مما يعين أنه ال يليب طموحات اجملتمع اإلسالمي يف صحوته
املتنامية ،وخاصة الطبقة العلمية املتقدمة منه ،هلذا آثرت أن أطرح فكرة "جملة" هتتم هبذا
األمر ،فكتبت إىل دار نشر نشيطة هلا جتربة جيدة يف نشر وتوزيع الكتب اإلسالمية ،لتقوم
إبصدار "جملة الكتاب اإلسالمي" ،ذاكراً ما ميكن تقدميه فيها ،من تبويب موضوعات،
وتقدمي قوائم مبفردات ،ومعاجلة علمية جلوانب يف ذلك ...ولكن الناشر رفض ،وعلل ذلك
أبن هناك دور نشر أصدرت جمالت فلم تنجح وتوقفت...
وهلذا وغريه أرى األنسب يف هذا أن تُطرح فكرة أكرب من اجمللة الحتواء هذا املشروع،
وجهود خملصني ،وتعاوانً على الرب ،مع إدارة
ائم رجال ،ومهَّةَ أقوايء،
َ
وهي كبرية تناسب عز َ
وختطيط  ،وصرب ومثابرة ...أال وهي مشروع "اجلمعية العاملية للكتاب اإلسالمي" أو "رابطة
الكتاب اإلسالمي العاملية" ،كرابطة األدب اإلسالمي مثالً ...أو أي مسمى هلذا املشروع،
يف تنظيم إداري إسالمي مجاعي للكتاب اإلسالمي ،الذي مازال مشتتاً أمره ،وهو نتاج أمة
ننتمي إليها ،وثقافة إسالمية كبرية ،وفكر عظيم ِّ
يقدره أهله ،ووسيلة انجحة لنشر الدين
الذي ُكلِّفنا بتبليغه...
عدم له
وما أذكره هنا ليس طرحاً ملشروع إداري قائم على لوائح وتنظيمات ،فهذا لن يُ َ
أهل يقومون عل ى تنظيمه أحسن تنظيم إن شاء هللا ،وإمنا هو صورة عامة ملا يدور يف خاطري
صل به إىل فكر القارئ وقلبه،
من هذا املشروع ،الذي سيبدو من خالله أمهيته وفائدته ،أل َ
عسى بذلك أن ِّ
حيرك قلوابً ،ويلفت عقوالً ،وينري دروابً ...وهذه صور وخواطر وإشارات يف
ذلك ،وهللا املستعان:
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 -1لقد أغلق األعداء أمام األمة اإلسالمية أبوااب كثرية يف الوحدة ،أقساها
ما عُرف بـ "احلدود السياسية" ،وكان األوىل أن تسمى "احلدود اخلارجية"،
يعين اخلارجة عن إرادة األمة .ولكنهم مل يستطيعوا أن يغلقوا نوافذ اإلميان يف
تطل على كل مسلمي األرض .وما علينا إال أن
قلوب املسلمني اليت ُّ

نبحث -حتت هذه الظروف -عن روابط تبقي على هذه الوحدة اليت

ثبتت عليها القلوب يف صور عملية ودعوية تناسب عصران وظروفنا ،أمثال
اجلمعيات واملنظمات والرابطات العاملية اليت تنطق بقلب واحد وقلم
واحد...
وعلى املسلم أن يتذكر دائماً أنه عضو يف رحاب أمة ،وأن له إخواانً يلزمهم ما يلزمه،

ميد إليهم يده ،ويسعفهم مبا يقدر عليه من قوة.
ويهمهم ما يهمه ،وعليه أن َّ
والكتاب ليس غاية يف ِّ
حد ذاته ،بل هو وسيلة إىل رضى هللا ،من الدعوة والتعاون على
ما فيه خري املسلمني.
ومن وجوه ذلك اخلروج من قوقعة القومية واحمللية اليت فُرضت نتيجة احلدود "السياسية"
اليت ُرمست لكل دولة ،فصار املسلم يعتمد على علماء بلده ومفكريه يف أكثر ما يعتمد من
ويتعرض لرتبية وطنية مكثفة من إعالم حكومة كل بلد ،لينشأ يف عنصرية
أفكار واجتاهاتَّ ،
يضر ابلوحدة اإلسالمية ،وابلفكر اإلسالمي الذي
ووحدة قومية ومذهبية حمددة .وهذا كله ُّ
ينطلق من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم أوالً.
وقد رأيت صعوبة انفكاك كتاب إسالميني كبار من هذه النعرة ،ذلك أهنم ُرضعوا لبان
فصنعت منهم قوالب مصفحة
هذه الرتبية الضيقة يف املدارس والبيوت واألسواق واملؤسساتُ ،
املعوجة تقدر على التالؤم مع بقية إخواهنم يف
ال يقدرون على اخلروج منها ،ومل تعد طبائعهم َّ
بيئات أخرى!
وابالنطالقة إىل عامل اإلسالم الرحب مبثل هذه الروابط الفكرية واإلميانية يتعرف
واب َوقَـبَائِّ َل لِّتَـ َع َارفُوا} .وهذا
املسلمون على بعضهم البعض بطلب رابين حكيم { َو َج َعلنَا ُكم ُشعُ ً
التعارف ليس نظرايً ،بل إنه يتحول إىل عمل ومؤازرة وتعاون ،إذا صدقت النيات،
استمر التناصح …
وتعاضدت األيدي ،و َّ
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وما ذكرته يف هذه الفقرة "إشارات" إىل موضوع كبري يف الوحدة الفكرية لدى األمة،
ليس هنا موضع تفصيله ،لكن الكتاب اإلسالمي أحد الوسائل يف ذلك ،فهو يساعد على
ا لتنمية الفكرية لألمة ،ويشجع احلركة الثقافية على االهتمام ابألصول واملصادر اإلسالمية،
ويزيد من التواصل والتقارب بني الشعوب اإلسالمية ومفكريها...
 -2أعين بـ "الكتاب اإلسالمي" كل كتاب أو ما يف حكمه من حبث ورسالة
له عالقة ابإلسالم وعلومه وَترخيه وأرضه وأهله ،سواء مما كتبه املسلمون
أو غريهم ،وكان يف مصلحتهم أو ضدها .ويكون املعىن مضمون الكتاب أو
معاجلته ملوضوع إسالمي ،إجياابً كان أو سلباً .فال يعين تزكيته عموماً.
 -3ما أشري إليه هنا من "اجلمعية العاملية" مشروع كبري ،ولكن ال يعين هذا أن
ال نبدأ إال به ،بل قد يكون األفضل البدء جبمعيات حملية وقومية تكون

نواة وانطالقة إىل ما هو إسالمي عام ،وهذه اجلمعيات تتعاون فيما بينها
كما هو خمطط له يف هذه املقالة ،وقد تقبل برئيس ينسق ما بينها ،كما هو
مسمى "رابطة اجلامعات اإلسالمية" وما إليها ،وميكن أن أييت اليوم الذي
تتوحد فيه حتت إدارة عامة إن شاء هللا ...وابلصرب واملتابعة املستمرة والعزمية
القوية يُصنع كل شيء ،بعد حسن التوكل على هللا.
 -4إن الكتاب ال يعين ورقاً وحرباً وتسويقاً وماالً ،إنه دين وفكر وحضارة
وتوحد صار جباالً ال جبالً ..وهو نتاج
وعلم وقوة ...فإذا تراكم كل هذا َّ
أمة واحدة ولو َّفرقتها احلدود املصطنعة .والرابطة اليت جتمع هذه القلوب
هي اليت جتمع هذه الكتب أيضاً.

" -5اجلمعية العاملية للكتاب اإلسالمي" يكون هدفها التعرف على ما ينشر
عاملياً عن اإلسالم يف صورة كتب مطبوعة ورسائل جامعية وحبوث قيِّمة،
مطورة،
وذلك من خالل وسائل وأساليب مكتبية وإعالمية ووسائل نشر َّ
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مبتابعات شخصية واتصاالت إلكرتونية وتعاون حبثي متنوع مع دور النشر
واملؤسسات واملراكز العلمية والثقافية العامة واخلاصة.
 -6تنظم اإلدارة العليا للجمعية اهليكل اإلداري فيها وحتدد املهام األساسية
للرؤساء واملديرين واللجان املنبثقة عنها  ،كما حتدد وظيفة اجلمعيات املتفرعة
عنها ،وختتار خرباء ومتدربني يف الرتمجة لترتجم وتواكب ما ينشر ابستمرار
وتوزعه على البلدان حبسب لغاهتا ،وتتوىل اجلمعيات الفرعية يف كل بلد
القيام هبذه املهمة ،ما عدا مهمات تكلف هبا جلان متخصصة يف اإلدارة
العليا نفسها لتوصيل املعلومات إىل ذويها مباشرة.
 -7يكون القائمون على هذه اجلمعية أو الرابطة أعالماً متخصصني وعلماء

معروفني هلم خدمة حسنة ومشهود هلم يف الساحة اإلسالمية ،يوثق هبم
وأبعماهلم وتوجهاهتم ِّ
اخلرية ،وتكون هلم عالقة طيبة مع اجملتمع ووجهائه.

 -8يكون للجمعية فروع يف كل بلد ،تتابع ما ينشر عن اإلسالم ،وتفيد
الباحثني املسلمني مبا يلزمهم بلغاهتم ،وتزود اإلدارة العامة بكل جديد،
حسب اخلطة املرسومة هلا .وتشري إىل اإلصدارات املهمة ،وإىل ما أاثر منها
نقداً لإلسالم وأهله ،وما صاحب ذلك من كتاابت وردود ،لتعلن عنها
اإلدارة العليا بطريقتها اخلاصة .وترتجم ما يهم منها إىل لغات عاملية،
لتثقيف األمة اإلسالمية وتزويد عقول أفرادها ابلفكر اإلسالمي الصحيح،
واجملاهبة العلمية القوية أمام الشبهات والتشكيكات ،وتنبيههم على املخاطر
اليت حتدق هبم ،كما تنبه على اإلعالميني واملفكرين الذين اختذوا من الطعن
يف اإلسالم هدفاً هلم وغاية ،وحتذر من الكتب اليت ظاهرها ثناء على
اإلسالم وابطنها هدم وتدمري.
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 -9كما تزْود اإلدارة العليا ببياانت وراقية ا سبق من كتب إسالمية،
لتبوب وتنظَّم موضوعياً ومعجمياً ،وليرتجم ما خيتار منها إىل لغات أخرى،
َّ
كما تفيد الباحثني وطالب الدراسات العليا الذين يشكون من شح
املصادر يف موضوعات معينة...
-10

يكون يف كل مكتب خمزن أو مكنز منظم حيوي بياانت ابلكتب

اإلسالمية يف كل بلد بلغته ،وعند اإلدارة العليا مكنز عام جيمع شتات
املكاتب األخرى ،ويكون هذا دعماً عاملياً لثقافة إسالمية.
-11

ومن فوائد هذا العمل التعريف أبعالم األمة ومفكريها بكل لغة،

وبيان آاثرهم العلمية وخرباهتم ليُستفاد منها.
-12

يكون للجمعية جلنة دتم ابلنشر كما أشري إليها ،فتنشر وترتجم

أهم الكتب اإلسالمية ،وميكن أن توزع هذه املهام على فروعها.
-13

وهذ يذكران مبا كتب يف السرية النبوية ومشائل الرسول عليه الصالة

والسالم والدفاع عنه ،مث طبعها وتوزيعها على نطاق واسع مبئات األلوف أو

املاليني ،واجلمعية ميكن أن تفعل ذلك مع كل موضوع يثار ضد
اإلسالم ،حىت يتبني للناس احلق ،وسيكون هذا إعالماً قواي ومتماسكاً
يقف يف وجه شالل اإلعالم املضلِّل املنتشر يف العامل.
-14

تقوم اإلدارة أيضاً بنشر ما يلزم يف موقعها اخلاص ابلشبكة العاملية،

املصورة ،وتوزعها على مواقعها الفرعية،
وخاصة الكتب اإللكرتونية أو َّ
ومواقع أخرى .وهذا خيتصر الطريق ويوفر على اجلمعية أمواالً وتتخطى به
عراقيل كثرية.
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تصدر اجلمعية جملة أو جمالت ونشرات علمية متتالية
-15
ظن فائدهتا أو احلاجة إليها ،كما ِّ
تقدم فهار
ومستخلصات كتب يُ ُّ
حولية أبهم الكتب اإلسالمية الصادرة يف العامل ،بلغات ،وتوزعها على
املكتبات التجارية والعامة ،لتصل إىل أيدي الباحثني من مجيع الطرق يف
وينسق هذا مع اجلمعيات الفرعية لعدم التكرار
نقاط توزيع مدروسةَّ .
واالزدواجية يف العمل.
-16

وهذا يقودان إىل لزوم أن يكون للجمعية جهاز توزيع قوي ،أو أن

تتعاقد مع شركات ومؤسسات توزيع عاملية وحملية ذات قدرات وجهود
توزيعية ممتازة.
-17

احلصول على املطبوعات املنشورة غدا أسهل مما سبق بكثري،

وخاصة يف أمريكا وأوراب ،ومعظم الدول –إن مل تكن كلها -تصدر
ببليوجرافيات وطنية يف كل سنة ،وصار ختزينها يف أقراص مدجمة معروفاً.
والدول العربية كذلك مهتمة بنشر نتاجها القومي...
ويوجد فهرس مبحتوايت مكتبة الكونغرس –أضخم مكتبة يف العامل -يف مئات اجمللدات.
وهناك مشروع رائد ملكتبة امللك عبدالعزيز العامة ابلرايض ،لو أجنزته لقدَّمت خدمة كبرية
للباحثني ،وهو مشروع "الفهرس العريب املوحد" الذي يهدف إىل تقدمي كل الكتب املؤلفة
ابللغة العربية للمستفيدين يف بياانت كاملة ،وهي تعمل فيه منذ سنوات ،وتصطدم مبعوقات
ومنغصات ،واجتمع لديها الكثري مما ميكن أن تقدمه ،ولو أهنا أبرزته هكذا وأضافت إليه
استجد عندها شيء لكان أجدى وأنفع ،فإن جمموع ما تريده قد ال يتحقق ،أو
َّ
كلما
يستغرق مدة طويلة ،وما يعرتضها دليل على ذلك.
ومثل هذا املشروع يوفِّر جهداً كبرياً على العاملني يف اجلمعيات العربية للكتاب
اإلسالمي ،إذا كان هناك جتاوب يف التعاون ،بل إن عملها سيقتصر على االنتقاء والرتتيب
والتقسيم املوضوعي والرتمجة والنواحي الدعائية واإلعالمية ،وتزويد اجلمعيات الفرعية مبا
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يلزمها ،مع متابعة اجلديد ومواكبة ما تقذفه املطابع ،فإن الببليوجرافيات الوطنية تتأخر أحياانً.
واملهم هو التبادل املعلومايت بني املسلمني...
كما أشري إىل أن قسماً من هذا يدخل حتت مسمى "مصادر املعلومات عن العامل
اإلسالمي" ،اليت تشكو منها حىت احلكومات ،نظراً لفوضى املعلومات ،أو نقصها ،أو
عدمها ،أو عدم التعاون اجلدي يف شأهنا .وقد دعا مثل هذا إىل أن تعقد مكتبة امللك
عبدالعزيز ندوة عاملية حول هذا املوضوع عام  1420هـ ،واستفادت من خربات عاملية يف
ذلك ،وصدرت أعمال هذه الندوة يف أربعة جملدات ،رمبا ابلعربية واإلجنليزية.
وال أدري إذا كان الكتاب من بني موضوعات هذه الندوة أم ال ،وما إذا كانت أوصت
بلزوم أن تكون هيئة إسالمية عامة تتابع هذه األمور ،لتتيح أمام القارئ املسلم معرفة ما يف
البلدان الشقيقة من موضوعات إعالمية وثقافية وغريها ،وهل أنتجت هذه الندوة فوائد
عملية أم ذهبت أحباثها أدراج الرايح؟ واألمر األخري هو املهم.
إذاً فاألمر يتعلق أبمر موجود ومباح على الساحة اإلسالمية
-18
والدولية ،حيث الكتب والرسائل والبحوث العلمية املتوفرة .والعامل اإلسالمي
لديه طاقات بشرية وخربات علمية وقدرات مالية وإدارية للقيام مبهام هذه
اجلمعية وغريها من اجلمعيات العلمية النافعة ،وما تنهض به هنا سيكون
قاعدة معلومات للباحثني عموماً ،وليس للمسلمني وحدهم.
-19

خيتار من الفقرات السابقة ما يهم وما يلزم ،فهي مشروع مبدئي

قابل لالختيار والنقاش.
ليس لدي اطالع كاف على اهليئات واجلمعيات اإلسالمية يف
-20
العامل اليت ميكن أن تقوم مبثل هذا املشروع ،واجملال مفتوح للتنافس فيه
...وهذه رسالة إىل كل من يقدر على إيصال الفكرة ملن له قدرة على
ذلك...
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وأعود إىل التذكري مبا أشرت إليه ،وهو أنه إذا بدا هذا املشروع
-21
كبرياً ،وأنه قد يستغرق وقتاً...أو ال يظن فيه التجاوب...إىل غري ذلك من

أقل من أن يبدأ أبق ْل منه ،كجمعية خاصة ابلكتاب
األعذار ،فال َّ
اإلسالمي يف كل بلد ،أو إصدار جملة يف هذا الشأن أوال ،وتطرح هذه
الفكرة وتناقش يف الساحات اإلعالمية الثقافية ،ويف الندوات واملؤمترات
اإلسالمية ،ويفعل هللا ما يشاء.
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(ي)
أكثر الكتب اإلسالمية أتثريا !
ما هي أكثر الكتب اليت أثَّرت يف حياة املسلمني وفكرهم على مدى التاريخ؟
سؤال طرحته على نفسي كثرياً ،وودت لو عرفت جوابه!
والذي َّأرقين أنين مل أجد من حبث فيه كامالً ،كما أنين مل أعرف اجلواب من أطرافه.
وكنت أعجب كيف أنه مل يُبحث فيه حىت اآلن ،على الرغم من أمهيته ،ومرور ثالثة عشر قرانً
على بدء التأليف يف اإلسالم ،دون تقومي شامل له ،أو إشادة بروائعه وأكثره أتثرياً ،يف دراسة
علمية متكاملة.
فإن معرفة جانب عظمة التأثري يف الكتاب يعين أمهية مضمونه ،وقوة ما طرح فيه ،وسيطرته
على فكر أعالم األمة واجتاهاهتم العلمية على مدى قرون وقرون.
ويعين أيضاً أن مؤلفه أويت عقالً جباراً ،وذكاءً كبرياً ،وفكراً راجحاً ،وقوة يف الفهم
واالستنباط ،وقدرة على االستنتاج ،وبراعة يف األداء وإيراد احلجج.
وإذا أويت مثل هذا الكتاب قبوالً عند األمة وعلمائها فقد يعترب مؤلفه من ِّ
اجملددين ،وهؤالء
ُ
هلم قيمة عظيمة عند املسلمني ،حيث ورد الثناء عليهم يف احلديث الصحيح ،فهم يعتربون
حبق ورثة األنبياء ،وجمددي الدين ،وحمركي العقول والقلوب ،ومذكي روح النهضة والصحوة
يف النفوس واجملتمعات.
وإن إبراز هذه الكتب وأمثاهلا أمام القارئ املسلم ،ودراسة ما فيها ،واإلشارة إىل جوانب
العظمة فيها ،وبيان دقة مؤلفيها ،والنتائج اليت توصلوا إليها ،يوقظ يف نفسه مهةً عالية يف
طلب العلم ،والبحث يف مسائله ،وتقدمي املفيد منه ،واإلقبال على القيِّم النافع منه ،فالفكر

يقدح الفكر ،والعلم يزيد بني اثنني ،ومدارسته بني األستاذ والتلميذ يزيد من االستنتاج
والفهم.
ومثل هذا يشجع العلماء واملفكرين املسلمني ليحذوا حذوهم يف اختيار ِّ
الف َكر ،وطُرق
البحث ،وجوانب التأثري ،ومناسبة العرض ،كلٌّ فيما يناسب عصره ،وما يوافق علمه
وختصصه.
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قلت هذا تذكرياً للقارئ الكرمي هبذا املوضوع الذي مل يبحث بعد ،وتشويقاً له حىت يتفاعل
معه ويبحث فيه ،أو يشارك يف البحث فيه ،أو يتذكر ما يشاء منه ويدونه عنده.
ومع جاللة البحث يف هذا املوضوع ورغبيت يف خوض مباحثه ،فقد عرتين هيبةٌ من اخلوض
فيه.
فاملوضوع حيتاج إىل عقل "كبري" ،ومعرفة ودراية ابلثقافة اإلسالمية على مدى العصور،
واحلض ارة اإلسالمية الكبرية ،وإحاطة جبوانب التأثري احلقيقية ،من خالل إيراد األدلة واألمثلة،
وهذا كله حيتاج إىل مشولية يف معرفة العلوم واآلداب واملقارنة بينها وربطها مبصدر التأثري
املبحوث فيه.
وكنت أقول إن الذي يريد أن يكتب فيه ينبغي أال يكون "مذهبياً" ،حىت ال يدرج شيئاً مما
تعلق به ضمن أشياء أخر هي أقوى وأجل مما يبحث فيه ويريد له حبثاً علمياً خالصاً..
وكانت الفكرة تربق يف ذهين مرة بعد أخرى ،فأطفئها أو "أختبئ" منها حبجة أهنا كبرية على
أمثايل من طلبة العلم ،وأنين قد أحبث فيها إذا ازددت علماً وخربة إن شاء هللا .وكان العنوان
الذي اخرتته هو" :أكثر الكتب أتثرياً يف الفكر اإلسالمي" أو "يف احلياة اإلسالمية".
مث تفاجأت بصدور كتاب يف هذا املوضوع ،أو قريب منه ،فأطفأ يف نفسي "التفاعل" الذي
كنت أجده للبحث فيه .حيث ال أجد الرغبة يف الكتابة فيما ُكتب فيه عادة ،إال إذا قورن
املوضوع
هبا سبب آخر ،وكنت متفائالً أن يتولَّد من هذا التفاعل النفسي والفكري مع
ِّ

اخلوض فيه بشكل أو آبخر ،يف وقت ما ،إذا قدَّر هللا.
وعندما وقع عيين على هذا الكتاب ،أتملت أن يكون قائماً مبا جاش يف قليب وسيطر على
فكري ،لكنين رأيت أنه جزء من املشروع وليس كله ،وعليه مالحظات ،وقد ينال منه النقد
أود هنا أن أذكر للقارئ مقتطفات من مقدمته ،مث قائمة ابلكتب اليت عرضها،
ما ينال ..و ُّ
وهي عشرة.
غريت الفكر اإلنساين" أتليف أمحد الشنواين ،صدر يف دمشق
والكتاب هو" :كتب إسالمية َّ
والقاهرة عن دار الكتاب العريب سنة 1425هـ ،ويقع يف 256ص.
ذكر املؤلف أننا جند يف اتريخ اإلسالم عدداً من الكتب العظيمة اليت كان هلا أعظم األثر
على مسرية احلياة واإلنسان والتاريخ والثقافة والفكر والعلم واملدنية ،وأنه مجع يف كتابه هذا
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عشرة كتب من الكتب اإلسالمية الرائدة واخلالدة اليت أثرت أتثرياً عظيماً على الفكر
اإلنساين على ِّ
مر التاريخ ،وأهنا خالصة قراءات للكتب لفتت نظره إىل ما فيها من فكر
وجتربة وخربة ،وهي:
املوطأ ملالك بن أنس (الكتاب الذي صار األساس لبناء املدرسة الفقهية للعامل اإلسالمي
أبسره)
الرسالة لإلمام الشافعي (أول كتاب منظم قدم لإلنسانية الفكر القانوين والتشريعي لإلسالم).
املسند لإلمام أمحد بن حنبل (أكرب موسوعة ألحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم وفتاوى
الصحابة وأقضيتهم)
اجلامع الصحيح لإلمام البخاري (أعظم عمل علمي جيلُّه املسلمون).
الرسائل الفلسفية للكندي (الرسائل اليت ثبتت دعائم الفلسفة اإلسالمية).
هتذي ب األخالق وتطهري األعراق البن مسكويه (الكتاب الذي أرسى تقومي األخالق
والسلوك على أساس دراسة علمية سليمة).
إحياء علوم الدين للغزايل (مرجع الباحثني على اإلميان الصحيح الذي سيظل مصدر إهلام
ونور يف العامل اإلسالمي)
الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة البن رشد (الكتاب الذي ترك أعظم األثر يف أورواب
وأخرجها من ظلمات التقليد إىل نور العقل والفكر).
اإلصابة يف مت ييز الصحابة البن حجر العسقالين (الذي لقب مبرجع العلماء وحجة الفقهاء
ولسان احلكماء).
رسالة اخللود حملمد إقبال (الرسالة اليت فسرت حقيقة اخللود وانقشت قضااي اإلنسانية بطريقة
فنية رائعة).
توسع يف أبعاد املوضوع الذي نريد البحث فيه ،فشمل
ويالحظ القارئ أن املؤلف َّ
"اإلسالمي" وحده ،وهلذا أورد كتباً يف الفلسفة واألخالق،
عنده" :الفكر اإلنساين" وليس
َّ
اليت أثرت يف الفكر الغريب وآراء فالسفته ِّ
ومنظريه.
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واملوضوع مازال حباجة إىل حبث ومناقشة وتعقيب ،ورمبا كتابة جديدة فيه ،فإن هناك علماء
وأعالماً إبمكاهنم استنتاج امل زيد من نقاط القوة والتأثري يف تلك الكتب العظيمة وجوانبها
العلمية َّ
الفذة.
وحىت ال نغمط الكاتب حقه ،نذكر أن فضل الرايدة يف الكتابة يف هذا املوضوع تبقى له ،مع
الدعاء له ابلتوفيق والسداد.
وإن هناك موضوعات قُتلت حبثاً حىت ُملَّت ومل تعد تقرأ ،وموضوعات مل تبحث ،أو حبثت ومل

تعط حقها ...وقد يوافقين القارئ على أن هذا الكتاب ينطبق عليه ما ذكران.
التدرج فيها للبحث عنها هنا ،هو اختيار عشرة كتب معروفة من كل
ومن األمور اليت ميكن ُّ
فن من فنون العلوم اإلسالمية ،الشرعية منها وغري الشرعية يف ساحة اإلسالم ،مث اختيار
مخسة من هذه العشرة ،مث واحد من اخلمسة ،لتربز أهم الكتب أتثرياً .ويبدو واضحاً أن
االختالف يف وجهات النظر ستكون واردة ،لكن املهم هو حتريك الفكر ،واإلشارة إىل ما هو
" مؤثر" و"فعال" و"مفيد" ،وهو املطلوب .فقد أذكر من الكتب الشرعية أن كتاب "رايض
الصاحلني" لإلمام النووي ي عترب يف قائمة الكتب األولية املؤثرة يف حياة املسلمني ،فهو أكثر
شارا وتوزيعاً بعد القرآن الكرمي ،ويقتىن أكثر من الصحيحني على الرغم من كونه
الكتب انت ً
قبساً م نهما ومن غريمها ،وال يكاد خيلو منه مسجد أو جامع ،بل يكاد أن يكون يف بيوت
معظم املسلمني.

وستمتد املناقشة إىل الكتب األكثر أتثرياً يف عصران هذا ،ولتكن عشرين أو أربعني أو
أكثر...
مع اإلشارة والرتكيز على حرية البحث والتجرد فيه ،وعدم التضييق على الفكر ،وأال يكون
مذهبياً أو وطنياً حمدوداً له أتثري يف بقعة معينة من داير املسلمني أو مجاعة وطائفة منهم دون
غريهم ،بل يكون شامالً هلذا وذاك ،وليكون البحث قائداً إىل آفاق أوسع يف الفكر والثقافة
مبا يناسب املوضوع املبحوث فيه.
هذا مع اإلشارة إىل ما هو معروف عند الباحثني ،من أن املوضوعات اليت يتطرق إليها أول
مرة تتأرجح بني القوة والضعف ،حىت أييت من يكمل مواضع النقص فيها ،وأييت آخرون
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فيزيدوهنا إيضاحاً وأمثلة ،فتكتمل جوانب املوضوع ،ولعل هذا ما حدث ملؤلف الكتاب
السابق ،وهو ما يؤمل من االهتمام به ومبا عرضه واستنتجه.
تطرق إىل موضوع مل يبحث فيه من قبل ،ولو أنه مل حيقق اهلدف
ويكفي املؤلف الكرمي أنه َّ
منه كامالً.
وقد يقوم القائمون على موقع أو مؤسسة علمية أو مركز ثقايف أو صحيفة إسالمية بعمل
دراسة حمكمة وتصميم استمارة موجزة وطرحها ملساءلة القراء عن أهم الكتب أو أكثرها أتثرياً
يف اإلسالم ،فقد يتلقون مشاركات قيمة قد ال ختطر على ذهن ابحث واحد لو تصدى
للكتابة يف هذا املوضوع ،وميكن مجع هذه اإلجاابت مث اختيار املالئم منها ونشرها يف موقع
أو كتاب.
يعم طبقات اجملتمع املسلم الفكرية املتعددة ،والعلوم املتنوعة ،مثل علم
واملخطط هلذا أن َّ
الكالم ،وا ألدب اإلسالمي ،واإلعالم اإلسالمي ،والتصوف ،والبالغة ،والفلسفة اإلسالمية،
واالقتصاد اإلسالمي ،واحلضارة اإلسالمية ،عدا ما هو معروف من العلوم الشرعية اجلليلة..
كما أن الفكرة مطروحة لتكون رسا لة جامعية عالية ،بل رسائل ،حيث تعلق األمر أبكثر من
جانب علمي متخصص...
وأخرياً أشري إىل أن هناك من سبقنا إىل البحث يف هذا املوضوع من الغربيني ،وال عذر لنا يف
التخلف عنهم فيه ،فاجملال مفتوح ملن شاء للخوض فيه...

ومما وقفت عليه من ذلك:
غريت وجه التاريخ  /أتليف روبرت داونز؛ ترمجه أمني سالمة ،صدر عن اهليئة املصرية
كتب َّ
العامة للكتاب.
غريت التاريخ  /أتليف أشرف عبدالغفور قدح (مل أره).
كتب َّ
تراث اإلنسانية :السلسلة اليت تناولت ابلتعريف والبحث والتحليل "روائع الكتب اليت أثرت
يف احلضارة اإلنسانية" وأصدرهتا اهليئة السابقة...
ويفعل هللا ما يشاء.

80

ملحق فيه
تعقيب وبيان حول

"كتب قيمة إسالمية بينة"
إىل اإلخوة القائمني على موقع "األلوكة" حفظهم هللا.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فـإين أشــكر لكـم مـوافقتكم علــى نشـر "كتــب قيمـة إســالمية بينــة" يف املوقـع ،الــذي أرجــو
هللا أن ينفع به.
وعذراً إن تدخلت يف شؤون التحكيم عندكم ،وما أذكره هنا دفاع عما اخرتتـه مـن عـرض
كتاب حذفتموه ،وهو "كتب إسالمية غريت الفكر اإلنساين" ملؤلفه أمحد الشنواين.
 .1ليُعرف أوالً أن عرض الكتـاب لـيس تزكيـة لـه وال دفاعـاً عنـه ،وقـد نبهـت إىل ذلـك يف
آخر مقدمة الكتـاب بقـويل" :علـى أن ذكرهـا هنـا لـيس تزكيـة هلـا مجيعـا ،وإمنـا هـو تنبيـه

ملوضوعادا وما حبث فيها".
 .2الكتــاب جديــد يف موضــوعه مل يتطــرق إليــه مــن قبــل ،ومل يؤلــف فيــه أحــد ،علــى الــرغم
من مرور حنو ثالثة عشر قرانً على أتليف الكتب يف اإلسالم .فما هي أكثر الكتب أتثرياً
يف ساحة اإلسالم ،أعين أتثريها على املسلمني علـى مـدى هـذه القـرون ،بغ ِّ
ـض النظـ ر عـن
نوع احملتوى ،ومالءمته ملذهب فقهي أو عقدي دون آخر؟
ولذلك يُكتب ملؤلف هذا الكتاب الرايدةُ يف خـوض هـذا املوضـوع ،بغ ِّ
ـض النظـر – أيضـاً
– ع ــن جناح ــه أو فش ــله في ــه ،ب ــل توس ــع يف موض ــوع الكت ــاب ليشـ مل "الفك ــر اإلنس ــاين"
ـالمي وح ــده ،ول ــذلك أورد عن ــاوين كت ــب فلس ــفية وأخالقي ــة أث ــرت يف الفك ــر
ول ــيس اإلس ـ َّ
الغريب أيضاً.
 .3واهلـدف مـن عرضـه لـيس موافقتـه علـى كـل مـا يقـول ،وال علـى مـا يقولـه بقيـة الكتـَّاب
فيمــا أييت مــن عــرض كتــبهم ،بــل هــو "لإلشــارة" إىل موضــوع هــذا الكتــاب اخلطــري ،فقــط
اإلشارة ،ليعلم القارئ أمهية موضوعه ،وأنه ُحبث ،وليكون على علم به.
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وقــد أشــرت إىل هـ ذا النــوع مــن العمــل يف مقــدميت أيض ـاً ،فقلــت "واهلــدف مــن هــذا كلــه
اإلشارة إليه ،وتنبيه القارئ إىل موضوعه وأنه حبث ،ليقتنيه أو يقرأه من شاء".
لع عليه؟
فهل من حرج إذا عُ َ
رض رأي كاتب ،يف حيدة علمية ،ليُطَّ َ

أال توجـد كتــب كثــرية شــرعية وغــري شــرعية يف مكتباتنـا اخلاصــة والعامــة توجــد فيهــا أخطــاء
وخالفي ــات ووجه ــات نظ ــر واجته ــادات ال تواف ــق م ــا نرتئي ــه ،منه ــا م ــا ه ــو غ ــري حمق ــق وال
تعقيــب عليه ــا ،ف ــال نض ــيق هبــا ،وال ميك ــن االس ــتغناء ع ــن بعضــها أص ـالً ،ألن ــه ال مقص ــد
ألهلهــا يف خمالفــة اإلســالم ،بــل هــو اجتهــاد ورأي ،ويقــال يف هــذا الكتــاب مثلمــا يقــال يف
غريه.
 .4وإذا مل ينجح الباحث يف مشروع له فال يعين إمهاله "كـامالً" ،بـل يسـتفاد منـه ولـو يف
شــيء قليــل ،ويكفــي أنــه فـ تح اجملــال يف هــذا املوضــوع ،أو نبَّـه إليــه ،أو فــتح شــهية النقــاد
ليكتبـوا ويصـححوا ويزيـد ِّ
ويعقبـوا ،فتـزاد املناقشــة العلميـة النافعـة يف هـذا املوضـوع ،فــالفكر
يقدح الفكر ،والعلم يزيد بني اثنني كما يقال.
وعنـدما عرضــت الكتــاب أشــرت إىل أن الكاتــب مل يوفـق يف الوصــول إىل مــا كنـ ت ِّ
أؤملــه،
بل إنه تطرق إىل جزء مما هو مطلوب ،وقلت فيه" :عندما وقع عيِن علـى هـذا الكتـاب

أتملـ أن يكـون قائمـا مبـا جـال يف قلـر وسـيطر علـى فكـري ،لكنـِن رأيـ أنـه جـ زء
من املشروع وليس كله ،وقد يكون عليه نقـد ،واملهـم هنـا أن أذكـر للقـارئ مقتطفـات
من مقدمته منه".
ـاد الكت ــاب أفض ــل ،أم اإلش ــارة إلي ــه ليف ــتح جم ــاالً
 .5فم ــا يق ــول إخ ـواين يف التحك ــيم :إبع ـ ُ
للنقــاش املفيــد ،ويتحــرك إىل الكتابــة فيــه مــن هــو أكثــر اطالع ـاً ،فيزيــد املوضــوع إيضــاحاً،
ويعطيه حقـه ،وخاصـة أنـه مل يكتـب فيـه حـىت اآلن كمـا قلـت؟ وقـد ذكـرت يف املقدمـة إىل
أن هناك موضوعات قُتلت حبثاً حىت ُملَّت ومل تعد تقرأ ،وموضوعات مل تبحث ،أو حبثـت
ومل تعط حقها ...وقد يوافقين القارئ على أن هذا الكتـاب ينطبـق علـى مـا كتبـت مبـا هـو
مفهوم.
ويف مجيــع األح ـوال ال خســارة م ــن عرضــه ألبت ــة ،بــل الفائ ــدة –عنــدي -واض ــحة متام ـاً..
وهللا أعلم..
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 .6والوضـ ـ ــوح يف الفائـ ـ ــدة يكمـ ـ ـ ن يف أن معرفـ ـ ــة الكتـ ـ ــب ذات التـ ـ ــأثري علـ ـ ــى اجملتمعـ ـ ــات
والطبق ــات العلمي ــة منه ــا خاص ــة يفي ــد الب ــاحثني يف معرف ــة نق ــاط الت ــأثري وأس ــلوب الكتاب ــة
وجماهل ــا وكيفي ــة اختي ــار املوض ــوع ،ليك ــون ذل ــك قائ ــداً إىل الكتاب ــة وطريق ــة الت ــأثري ،وم ــن مث
االســتفادة منهــا للكتابــة فيهــا حالي ـاً مبــا يفيــد املســلمني وجيمــع كلمــتهم ويثــري فــيهم ك ـوامن
اخلري والقوة.
والذي يفتح مثل هذا اجملال هو اإلشارة إىل مثل هذه الكتب وعرضها.
 .7ومـن األمــور الــيت قــد تــربز يف النقــاش هنــا هـو اختيــار عشــرة كتــب معروفــة مــن كــل فــن
مــن فنــون العلــوم اإلســالمية ،الشــرعية منهــا وغــري الشــرعية يف ســاحة اإلســالم ،مث اختيــار
مخسة من هذه العشرة ،مث واحد من اخلمسة ،لتـربز أهـم الكتـب أتثـرياً .ويبـدو واضـحاً أن
االخـتالف يف وجهــات النظــر ســتكون واردة ،لكــن املهـم هــو حتريــك الفكـ ر ،واإلشــارة إىل
ما هو "مؤثر" و"فعال" و"مفيد" ،وهو املطلوب.
وستمتد املناقشة إىل الكتب األكثر أتثرياً يف عصران هـذا ،ولـتكن عشـرين مـثالً ،يف فنـون
خمتلفة ،كالتفسري ،والعقيدة ،والدعوة ،والرتاجم ،واحلديث ،واللغة العربية...
وقد كتبت شروطاً ملن أراد أن يبحث يف هذا املوضوع ،عندما عرضت الكتاب املذكور.
وإن كـل هــذا يقــود إىل آفــاق أوسـع يف الفكــر والثقافــة ،وعــدم التضـييق علــى ذلــك هــو مــا
كنت أرجوه من إخواين يف "األلوكة".
 .8هــذا مــع اإلشــارة إىل مــا هــو معــروف عنــد البــاحثني ،مــن أن املوضــوعات الــيت يتطــرق
إليهــا أول مــرة تتــأرجح بــني القــوة والضــعف ،حــىت أييت مــن يكمــل مواضــع الــنقص فيهــا،
وأييت آخــرون فيزيــدوهنا إيضــاحاً وأمثلــة ،فتكتمــل جوانــب املوضــوع ،ولعــل هــذا مــا حـ دث
ملؤلف الكتاب الكرمي ،وهو ما يؤمل من عرضه.
 .9يبقــى القــول يف تســمية الكتـ اب "كتــب قيمــة إســالمية بينــة" وأن الكتــاب املــذكور ال

يندرج حتت هذا التعبري ،من وجهة نظر إخواين يف "األلوكة".
أقــول :فيــه جانــب مــن ذلــك ال شــك ،دون حتديــد نســبته ،ويكفــي املؤلــف أنــه تطـ َّـرق إىل
موضوع مل يتطرق إليه من قبل ،ولو أنه مل حيقق اهلدف منه كامالً.
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مث إنه ال يشرتط أن يشمل املصطلح مجيـع جزئيـات املوضـوع الـذي يتناولـه ،بـل يكفـي أن
يكــون معظم ــه ك ــذلك ،وه ــو أم ــر مع ــروف عن ــد األص ــوليني ،ف ــال يش ــرتط أن يك ــون مجي ــع
فصول وحبـوث ومطالـب الكتـاب مندرجـة حتـت عنـوان الكتـاب بكـل دقـة ،بـل هـو عنـوان
عام ألبوابه وفصوله.
وهناك من خيتار عنوان قصة من جمموعة قصصه يعنون هبا كتابه!
وأمثلة هذا كثرية.
فــإذا قل ــت يف العن ـوان "كتــب قيم ــة" ف ــال أعــين كـ ل املؤلف ــات املعروضــة في ــه ،فق ــد تك ــون
عشــرة منهـ ا مــن بــني مائــة ليســت كــذلك ،وإمنــا اهلــدف مــن عرضــها هــو التنبيــه إىل أمهيــة
موضوعها .مث إن ذلك خيتلف من وجهة نظر مؤلف إىل آخر.
 .10فرجــائي مــن إخ ـواين يف التحكــيم أن أيخــذوا مجيــع مــا ذكــرت يف االعتبــار إذا أرادوا
حذف عرض كتاب ما.
وإذا مل يبـ ُـد هلــم وجــه الفائــدة فيــه فليقـ ِّـدروا اختيــار املؤلــف ،فهــو املســؤول أمــام الق ـراء عــن
عمله.
 .11ومن خالل هـذا التعقيـب أقـرتح علـى موقـع "األلوكـة" أن يقـوم القـائمون عليـه بعمـل
دراسة حمكمة وتصميم اسـتمارة مـوجزة وطرحهـا ملسـاءلة املـراتدين إليـه عـن أهـم الكتـب أو
أكثرهـ ــا أتثـ ـرياً يف اإلسـ ــالم ،م ـ ــع بيـ ــان السـ ــبب واملقارنـ ــة ،حس ـ ــب املقـ ــدرة .فقـ ــد يتلق ـ ــون

مشاركات قيمة قد ال ختطر على ذهن ابحث واحد لو تصدى للكتابـة يف هـذا املوضـوع،
وميكــن مجــع هــذه اإلجــاابت مث اختيــار املالئــم منهــا ونشــرها يف املوقــع أو يف كتــاب .لكــن
الذي أرجوه هنا أن يكون األمر شامالً ال مذهبياً ،ليشمل طبقات اجملتمع املسلم الفكريـة
املتعـ ـ ــددة ،مثـ ـ ــل علـ ـ ــم الكـ ـ ــالم ،واألدب اإلسـ ـ ــالمي ،واإلعـ ـ ــالم اإلسـ ـ ــالمي ،والتصـ ـ ــوف،
والبالغ ــة ،والفلس ــفة اإلس ــالمية ،واالقتص ــاد اإلس ــالمي ،ع ــدا م ــا ه ــو مع ــروف م ــن العل ــوم
الشرعية اجلليلة ..ويفعل هللا ما يشاء.
 .12بعد هذا ،أرجوا أال يكون هناك أبس من عرض هذا الكتاب ،كوين قارائً يف املوقـع،
ال معداً أو مؤلفاً.
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فالكتاب هو "كتب إسالمية غ ْريت الفكر اإلنساّن" الذي ألفـه أمحـد الشـنواين ،وصـدر

يف دمشق والقاهرة عن دار الكتاب العريب سنة 1425هـ ،ويقع يف 256ص.
إيل حبثـه وعرضـه،
وحبِّـب َّ
قلت يف أولـه" :كـان موضـوع هـذا الكتـاب قـد شـ غلين سـنواتُ ،
لكن ــين كن ــت أه ــاب اخل ــوض في ــه ،فه ــو حيت ــاج إىل عق ــل "جب ـار" ومعرف ـ ة ودراي ــة ابلثقاف ــة
اإلســالمية علــى مــدى العصــور ،واحلضــارة اإلســالمية الكبــرية ،وكنــت أقــول إن الــذي يريــد
أن يكتب فيه ينبغي أال يكون مذهبياً ،حىت ال يدرج شـيئاً ممـ ا تعلـق بـه ضـمن أشـياء أخـر
هــي أقــوى وأجــل ..وكانــت الفكــرة تــربق يف ذهــين مــرة بعــد أخــرى ،فأطفئهــا أو "أختبــئ"
منهــا حبجــة أهنـ ا كبــرية علــى أمثــايل مــن طلبــة العلــم ،وأنــين قــد أحبــث فيهــا إذا ازددت علمـاً
وخـ ربة إن شــاء هللا .وكــان العنـوان الــذي اخرتتــه تقريبـاً هــو "أكثــر الكتــب أتثـريا يف الفكــر
اإلسالمي" أو"يف احلياة اإلسالمية".

وعنــدما وقــع عيــين علــى هــذا الكتــاب ،أتملــت أن يكــون قائمـاً مبــا جــاش يف قلــيب وســيطر
على فكري ،لكنين رأيت أنه جزء من املشـروع ولـيس كلـه ،وقـد يكـون عليـه نقـد ..واملهـم
هنا أن أذكر للقارئ مقتطفات من مقدمته ،مث قائمة ابلكتب اليت عرضها ،وهي عشرة.
ذكر املؤلف أننا جند يف اتريخ اإلسالم عدداً من الكتب العظيمة اليت كان هلا أعظـم األثـر
علــى مســرية احليــاة واإلنســان والتــاريخ والثقافــة والفكــر والعلــم واملدنيــة ،وأنــه مجــع يف كتابــه
ه ــذا عش ــرة كت ــب م ــن الكت ــب اإلس ــالمية الرائ ــدة واخلال ــدة ال ــيت أث ــرت أتث ـرياً عظيم ـاً عل ــى
الفكــر اإلنســاين علــى مـ ِّـر التــاريخ ،وأهنــا خالصــة قـراءات للكتــب لفتــت نظــره إىل مــا فيهــا
من فكر وجتربة وخربة ،وهي:
 .1املوط ــأ ملال ــك ب ــن أن ــس (الكت ــاب ال ــذي ص ــار األس ــاس لبن ــاء املدرس ــة الفقهي ــة للع ــامل
اإلسالمي أبسره)

 .2الرسـالة لإلمـام الشــافعي (أول كتـاب مــنظم قـدم لإلنسـانية الفكــر القـانوين والتشـريعي
لإلسالم).

 .3املس ــند لمم ــام أمح ــد ب ــن حنب ــل (أك ــرب موس ــوعة ألحادي ــث الرس ــول ص ــلى هللا علي ــه
وسلم وفتاوى الصحابة وأقضيتهم)

 .4اجلامع الصحيح لممام البخاري (أعظم عمل علمي جيلُّه املسلمون).
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 .5الرسائل الفلسفية للكندي (الرسائل اليت ثبتت دعائم الفلسفة اإلسالمية).
 .6ـد ـ ذيب األخـ ــالق وتطهـ ــري األعـ ـراق البـ ــن مسـ ــكويه (الكتـ ــاب الـ ــذي أرسـ ــى تقـ ــومي
األخالق والسلوك على أساس دراسة علمية سليمة).

 .7إحي ــاء عل ــوم ال ــدين للغ ـزايل (مرج ــع الب ــاحثني عل ــى اإلمي ــان الص ــحيح ال ــذي س ــيظل
مصدر إهلام ونور يف العامل اإلسالمي)

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

 .9اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين (الذي لقـب مبرجـع العلمـاء وحجـة
الفقهاء ولسان احلكماء).

 .10رس ــالة اخلل ــود حملم ــد إقب ــال (الرس ــالة ال ــيت فس ــرت حقيق ــة اخلل ــود وانقش ــت قض ــااي
اإلنسانية بطريقة فنية رائعة).

حممد خري رمضان يوسف
 30ربيع اآلخر  1425هـ
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(ك)
نعم  ..ولكن ما السبب؟
وكيف العالج؟
قرأت لألستاذ علي العمري مقاالً طري ًفا بعنوان (اإلعالن املاكر) يف جريدة "عكاظ" العدد
تطرق فيه إىل احليلة اليت ابع هبا صاحب دار نشر أبمريكا
( )6988يف 1405/11/20هـ َّ
( )17ألف كتاب يف أسبوع واحد ،عندما أعلن أن يف الكتاب خطأ مطبعيًّا ،والذي
يكشف هذه الغلطة سيأخذ جائزة قدرها مخسة آالف دوالر.
وبعد تعليقه الساخر على هذا اإلعالن  -الذي أوافقه عليه  -بدأ ابلتهجم على مجهور
الكرة والفن والتليفزيون والفيديو؛ ألنه ولو أعلنت إحدى دور النشر عن كتاب هبذا
األسلوب يف بلدان ،فإهنا لن جتد ِّمن مجيع هؤالء أية أذن مصغية ،أو أي قلب و ٍاع ،بل لن

يقرؤوا اإلعالن نفسه ..
جماان لكل من يطلبها ،وأصر
أيضا ،أنه سيقوم بتوزيع الكتب ً
وحتمس أكثر عندما أعلن هو ً
يشغل نفسه بطلب
أحدا يف بالدان لن
على كلمة( :لكل من يطلبها)؛ ألنه على ثقة أبن ً
َ
كتاب ..
وكان إعالنه هذا ِّ
آخَر مقاله!
ويف البداية أذكر أنين على وجل من الرد عليه ،فأخشى أن ميطرين بوابل كلماته يف مقال
أش ُّد العزم وأتوكل على هللا.
آخر ،ويهرس كلمايت حبدَّة قلمه ،ولكنين ُ
كثريا على قادة األقالم وهم يتهجمون على شباب اليوم ومثقفيه ،وينقدون
فقد الحظت ً
املر الذي يعيشون فيه ،فال يعقدون صداقة مع كتاب ،وال زمالة مع القلم ،وال منتدى
الواقع َّ
للعلم ،وال سهرة للثقافة ،بل أمرهم موزع بني الكرة والتليفزيون ،والسيارة والفيديو  ..إخل.
مجيعا أن يرتكوا هذه األمور ،ويُقبلوا على العلم والقراءة واملدارسة ،فإن األمة
ويطلبون منهم ً
حباجة إىل جهود الشباب ،قلب األمة النابض  ،..احلضارة واملدنية ال تقومان على أكتاف
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هزيلة مرتحنة ،بل مها حباجة إىل عمل وطول مثابرة  ..ولكن أين اجمليب ،وأين املتأثر هبذه
الكلمات؟!
هل يكفي أن ي ِّربز أساتذتُنا العلَّةَ ِّ
ويشخصوا املرض ،وحيوموا حول السرير األبيض ،أم أننا
ُ
حباجة إىل دواء ومعاجلة؟
ال شك أهنا ظاهرة ِّ
ضائعا ال يعرف واجبه ،وال يفكر
متفشية غري صحية ،وشبابنا َ
اتئها ً
غدا ً
يف مستقبله ،بل ينظر إىل الواقع ويقتنع به ،وال حياول تطويره ،إال ما ندر!
والواجب على العلماء واخلرباء أن يعقدوا جلسات كثرية ،ليعطوا حالًّ هلذه األزمة اخلانقة ..

األمر ليس سهالً ،بل هو حباجة إىل مدارسة وختطيط ،حباجة إىل دراسات ميدانية لفئات
اجملتمع ِّ
املتعددة.
نريد أن نعرف آراءَ املوظفني والطالب والفنيني واألطباء واألطفال والنساء وذوي املهن
املختلفة  ..ملاذا ال يقرؤون؟ ملاذا ال يقتنون مكتبات يف دورهم؟ ملاذا ال حيبِّذون ألوالدهم
حب القراءة ومجع الك تب؟ ما أسباب عكوف الشاب على الفيديو وتعلقهم ابلسيارة؟ ما
تذوق كلماته؟ أألنه خا ٍو من العلم أم أنه ال جيد ما يناسب
الذي دعاه هلجر الكتاب وعدم ُّ
صه كيف يريد أن حيصل على الكتاب؟ ملاذا ال يرتدد على املكتبات العامة
ذوقه ُّ
وختص َ
تااب سيقرؤه؟ وما نوعه؟ ما الدافع احلقيقي وراء انشغاله أبمور اللهو
واخلاصة؟ هل إذا أهديته ك ً
واللعب؟ هل متر به حلظات تفكري يريد أن يكون أديبًا أو عالِّ ًما؟ وكيف؟

إهنا أسئلة كثرية حباجة إىل تبويب وترتيب ،ولو قامت هبذه الدراسة وزارة اإلعالم أو وزارة
حاضرا ،تنطلق من
نفعا
التعليم ،أو رائسة الشباب ،أو مجعية الثقافة والفنون لوجدت منه ً
ً
خالهلا إىل وضع اليد على مكان اجلرح ،والتخطيط ألمر مستقبل.
حسب
وال ش ك أن هناك اقرتاحات عديدة لعودة اجلمهور إىل العلم واالستفادة منه ،كل َ
جذب
تذوقه وختصصه  ..ولكين ال أرى أن الكتاب هو القناة الوحيدة اليت من خالهلا ميكن
ُ
الشباب للعودة إىل حظرية البحث واملدارسة والتزود ابلعلم  ..نـَ َعم ،إن الكتاب له أهله وحمبوه
من الباحثني واملثقفني الذين يرون ضرورته ،ولكنه َغ َدا أداة إعالمية للتعليم والتثقيف ،وليس
لإلعالم والرتفيه  ..وأنت خبري  -عزيزي القارئ  -أن الوسيلة اإلعالمية حتاول جاهدة أن
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تؤثر يف فكر ِّ
املتلقي عن طريق التشويق واإلخراج الناجح ،وهو ما ال يكاد يوجد يف الكتاب؛
فالكتاب جادٌّ ،واجلمهور غري ٍ
جاد؛ فأىن امللتقى؟!
ُ
علينا أوالً أن خنفف من عالقة اجلمهور بوسائل اللهو واللعب ،أبن ِّ
نوج َد له البديل ِّ
املشوق
املقبول واملفيد.
أما أن نسحب من حتته الفراش الوثري ،ونضعه  -فجأة  -على ٍ
يتعوِّد اجللوس عليها،
أرض مل َّ
فإنه يف نظري ليس ِّمن احلكمة واخلطة السليمة.
جهودها  -مع
البديل يف نظري أن تكثف رائسةُ الشباب والنوادي األدبيةُ ومجعية الثقافة
َ
أهم
جهودا كبرية يف هذا الصدد  -من أجل لفت نظر الشباب إىل ما هو ُّ
اعرتافنا أبهنا تبذل ً
أبفانني متعددة ..
من ال ُكَرة والفيديو والسيارة ،وتركز على ذلك
َ
ولو أخذت وسائل اإلعالم دورها  -والصحافة  -منها  -على وجه اخلصوص  -يف هذا
الوضع،
كمت خطتها بقدر ما تعطي األمهية على صفحاهتا كل يوم للرايضة ،الختلف
ُ
وأح َ
ولتغريت احلال.
َّ
ولو أ ِّ
ُعطيَت األمهية للمبدعني يف األدب ،وأصناف العلوم ،وعُ ِّقدت معهم اللقاءات،
وأخذت لقطات من الصور ملكتباهتمِّ ،
وبني مدى تعلُّقهم ابلكلمة  -وخباصة الشباب منهم
غري ما هو اآلن!
 أكثر من الرايضني والفنانني ،لكانُ
الوضع َ
تربعت اجلرائد يف صفحات إعالانهتا للدعاية ككتاب هام للشباب ،وقمني أبن يقرأ ،مع
ولو َّ
إعالانت السيارات والعطور واألحذية ،الستقام احلال أكثر من السابق.
ولو كان هناك اتفاق بني اإلعالميني أبن يسألوا أثناء إجراء أي لقاء عن الكتاب احملبَّب إىل
لرتسخ يف األذهان قيمة الكتاب وأمهيته.
املسؤول  -خبط عريض يف ذلك َّ -
ومنذ مدة ليست ابلقصرية وأان أفكر يف ٍ
حل للشباب ،من منظور عام ألزمتِّه الثقافية ،وكيفية
حتوله إىل املنبع األصلي للثقافة  -وهو الكتاب  -وأخذت يف ذهين أبن يبقى الشباب مرتبطًا
مبا هو مرتبط به اآلن ،فما احلل؟
إهنا خطة على املدى البعيد إ ًذا ،وأرى أثناءها أن حتول فكرة كل كتاب مهم إىل حوار
وسيناريو ،تؤدى من خالل عروض مسرحية ،أو مسلسالت تليفزيونية ،إبخراج مشوق
تتبني فيها احلياةُ االجتماعية أو الفكرية لفئات اجملتمع املختلفة.
ومؤثرَّ ،
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وهذا إمنا هو اقرتاح وجزء من اإلصالح ،وليس كله ،وهل املهم قراءة الكتاب بذاته أم إيصال
فكرته إىل اجلمهور؟ والباب مفتوح للحوار واملناقشة!
(نشر يف جريدة "عكا " جبدة ع 1405/12/1( 6999هـ) )
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(ل)
راثء كتاب من ورق
تسم وتقهقه،
عندما تقرأ ً
كتااب فقد تب ُ
عيناك وتكفكف،
تدمع َ
وقد ُ
تستغرق يف تفك ٍري ٍ
طويل وتتخيَّل...
أو
ُ
ٍ
ِّ
ئقي إنساينٌّ من ٍ
حروف متتالية،
وجمموعة
ورق
لم واث ٌّ
إنه في ٌ
لك حوارات،
لك
َ
ويضع َ
يرسم َ
مشاهد ُ
ُ
بك إىل ٍ
ك يف وداين،
آفاق أو يضعُ َ
ويذهب َ
ُ
فكرا ومعرفة،
َ
ويعطيك ً

وعلما وز ًادا..
ً
........
أطناان من ِّ
أفكار البشر،
تعب هذا
محل ً
ُ
لقد َ
الكتاب الذي َ
فيها آالمهم وآماهلم،
لمهم وحرهبم،
وس ُ
وودهم وغدرهم،
ُّ
وقصصهم وحكاايهتم،
ومعارفهم وعاداهتم،
وعقائدهم وفلسفاهتم،
وعلومهم ولغاهتم،
وآداهبم وأشعارهم،
وأمثاهلم ِّ
وح َكمهم،
وسريهم،
واترخيهم َ
ٍ
أحقاب من التاريخ،
على مدى
نفسهُ إىل أشعَّ ٍة وإلكرتوانت،
وسلَّ َم هذا
ُ
الكتاب َ
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ٍ
ٍ
لمس،
ليقبع َ
َ
خلف ملفات وجملَّدات يف زوااي ال تُ َ
فئ ضوؤها!
وال تُـَرى إذا طُ َ
جسما ومجاالً وهيبة،
بعد أن كان ً
قبل أن يكو َن كذلك،
كتاب متو ً
لقد كان ال ُ
اضعا جدًّا عندما َ
فعل به ذلك لتقدُِّّم العلم،
و َّاد َعى اإلنسا ُن أنه َ
و ِّ
ملناسبة ِّ
زمان اإللكرتون!
ٍ
تبحث عن قارئ ٍ
قدمي ليلمسها حبنان،
استحياء
سخ على
ُ
وبقيت نُ ٌ
ِّ
َّ
الكتاب واترخيَهُ القدمي،
جنس
ويتذكَر َ
وزمانَهُ األصيل،
وعطاءَهُ اجلزيل،
ين ال يتحرك،
و ُ
ساكن حز ٌ
القارئ ٌ
احدودب ظهرهُ من ِّ
اهلم واألمل،
قد
َ
جدث أمامه،
لكتاب كأنه ٌ
وا ُ
وقد احنىن َّ
قوسا عليه،
وشك َل ً
يقول له:
وكأنه ُ
هرمت مثلك،
لقد ُ
وكالان سواء!
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(م)
مفارقات يف أخبار الكتب
• الشيخ أحممـد علـي زغـوان مـن طـرابلس الغـرب ،املتـوىف سـنة  1394هــ ،ع ِّـني مـديراً
ملكتبـ ـ ــة األوقـ ـ ــاف ،وكـ ـ ـ ِّـرس جهـ ـ ــوده لتنظـ ـ ــيم كتبهـ ـ ــا وخمطوطاهتـ ـ ـ ا ،مث تفـ ـ ــرغ لكتابـ ـ ــة
املخطوط ــات ،منه ــا خمطوط ــة بعنـ ـوان :مف ــاتيح اجلن ــان ،وآخ ــر بعنـ ـ وان :موال ــد الن ــيب
املك ــارم ،وآخـ ــر بعنـ ـوان :مجـ ــع اجلوامـ ــع ( 40ج) ولع ــل العنـ ـوان م ــن قبلـ ــه( .ينظـ ــر:
املختار من أمساء وأعالم طرابلس الغرب ص.)83
• يف معرض فرانكفورت للكتاب عام  1428هـ ( 2007م) ابتُكر مؤشر ُّ
يدل علـى
الكتــب األكثــر ســرقة مــن غريهــا ،وقــد أعــد قائمــة ابلكتــب الــيت ســرقت أكثــر مــن

غريهـا مــن علـى منصــات ( )15دار نشـر شــاركت يف املعـرض .وذكــر أن مـن فائــدة
هذا املؤشر أنه يدل على أفضل الكتب مبيعاً.
• الكــابنت حممــد ســيف الــدين ،مؤلــف كتــاب "امليــين تــنس لألطفــال" تقــدم القتحــام
موســوعة جيــنس العامليــة ،أمــا الســبب فهــو غريــب حق ـاً ،ويتمثــل يف أنــه حقــق أقــل
مبيعــات كتــاب يف الع ــامل مــن خــالل الكت ــاب الــذي بيــع من ــه ( )4نســخ فق ــط ،إىل
جانب ( )5أعداد جمانيـة مت توزيعهـا ،مـ ن بـني ( )500نسـخة مت طبعهـا .ومـن هـذا
املنطلــق قــدم طلب ـاً رمسي ـاً حملاولــة الــدخول يف موســوعة جيــنس املــذكورة! (األه ـرام ع
 1428/8/28-44077هـ).
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 -2الكتب :عر ومراجعة ونقد
(أ)
كتاب يف التأليف اجلماعي
التأليف اجلماعي /أنس حممد خري يوسف وآخرون[ -.الراي  :شركة العبيكان للتعليم،
 1438هـ] 297 ،ص.
كتاب اندر ،فريد من نوعه ،يف التأليف اجلماعي!
أيضا مجاعي!!
وتطابق مضمونه مع أسلوب أتليفه ،فإن أتليفه ً
وفيه حملة اترخيية عن هذا النوع من التأليف :قدميًا وحديثًا ،وبيئاته الفعلية واالفرتاضية ،وشروط
وحمددات هذا التأليف ،ومناذج عربية منه ،ومعوقاته ،وبيان احلقوق األدبية واملالية يف التأليف
اجلماعي (وضمنه منوذج من اتفاقية مصنف مجاعي) ،وخطوات التأليف فيه ،وأبرز التجارب
الدولية يف جمال التأليف اجلماعي ،وحبث بعنوان :التأليف اجلماعي يف الثقافة اإلسالمية،
أخريا :أساليب وطرق التأليف اجلماعي ،الذي تلخص يف :التأليف اجلماعي التتابعي،
و ً
والتأليف اجلماعي املنفصل ،والتأليف اخلليط ،والتشاركي ،والعشوائي ،ومجاعية األفكار
لكاتب واحد ،والتأليف التتابعي احللقي ،والكتاب اجلماعي.
وضمنه أهم املزااي والعيوب لكل طريقة.
َّ
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(ب)
حول كتاب "حكم وآداب"
نشرت جريدة "الشرق األوسط" يف عددها 7570 :بتاريخ  1420 /5 /9تعلي ًقا للم ِّ
حقق
ُ
َ
الناقد جليل العطية يلومين فيها أو يَنقدين كيف نشرت كتاب "حكم وآداب ألمري املؤمنني
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه" قبل البحث عن مؤلفه ،وأنه كان جيب علي أن أكون
"أصرب من األرض" فأحبث وأحبث وأحبث حىت أعرف مؤلفه.
شاسعا ولكل
بوان
هذا هو كل حمتوى تعليقه ،ولكنه ليس هو مضمون مقدمته ،فإن بينهما ً
ً
منهما حديث.
 - 1أما املضمون فكان أول ما انتهيت منه أن طويت اجلريدة ألبقى يف شأين وأاتبع ما أان
بصدده؛ فقد وقفت على الكتاب األصل "غرر احلكم ودرر الكلم"؛ لآلمدي ،وعرفت أن
وصححت ما يلزم فيه
كتاب "حكم وآداب" قطعة منه ،وكان هذا منذ مدة طويلة،
َّ
وأعددت مقدمة للطبعة الثانية منهِّ ،
أنوه هبا للقارئ ،وأُعلمه بذلك ،مث بدا يل أال أعيد طبعه،
فإن الكتاب األصل موجود ،ومل تعد هناك حاجة لـ "قطعة" منه ،ومل أر حاجةً للتنويه بذلك
يف جرائد أو جمالت ،إال إذا دعا األمر يف خصوصية معينة ،مثل هذه.
 - 2أما بشأن عتب املؤلف وكيف نشرتُه ومل أصرب أكثر ،فأقول أبنين حبثت وحبثت وصربت
متوفرا ،ال يف املكتبات العامة اليت أتردد عليها ،وال يف
وصربت ،وعذري أن الكتاب مل يكن ً
كربايت املكتبات التجارية يف البلد الذي أقيم فيه ،مث إن السفارة اإليرانية أهدت جمموعة من
مراجع كتب الشيعة إىل مكتبة امللك فهد الوطنية ابلرايض ،فوقفت على الكتاب هناك،
ولعله كان من تلك الدفعة ،ويبدو أن املؤلف من الشيعة ،فعرفت أنه هو.
وقد ذكرت يف مقدمة الكتاب أن هذه القطعة من املخطوطة مل يعرفها حىت مالكها ،وهو
األديب املطلع املرحوم عبدالعزيز الرفاعي ،وهو احلريص على اقتناء أندر الكتب وأمهات
املراجع ،وكتب يف جملة "الفيصل" سلسلة طويلة من زاوية "وللحديث شجون" ،يف أصعب ما
يتعرض له من حتقيقات تراثية ،وصدرت يف "كناشة الرفاعي" ،بعد وفاته  -رمحه هللا -
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أيضا؟ إن عذره هو عذري ،وعذري عذره؛ فإن كتب الشيعة ال ميكن
فلماذا مل يعرفها هو ً
متوفرا فكيف السبيل إىل معرفة تلك
احلصول عليها بسهولة ،وإذا مل يكن هذا الكتاب ً
القطعة من املخطوطة؟
وعجيب مما قاله ِّ
احتج هبذا أنين
احملقق الفاضل من أنين مل أُتعِّب نفسي ابلبحث عن املؤلف ،و َّ
وقفت على املرجع الفالين فلماذا مل أقف على املرجع اآلخر؟! فهل ميكن للمرء الوقوف على
ما يشاء من مراجع؟ َأوال توجد معوقات ختطر على ابل كل قارئ ،منها ما ذكرت؟
عرف مؤلِّفوها" ،فهل
 - 3ولعله من املناسب هنا أن أطرح موضوع "املخطوطات اليت ال يُ َ
نشر أم األفضل نشره لتعم فائدته ،مث أييت
األفضل أن يبقى النافع منها حبيس اخلزائن ال يُ َ
عرف املؤلف ،ومن مث يصحح ما يلزم ويوجه
التوجيه والنقد والتحقيق من النقاد واألفاضل ،ليُ َ
التوجيه الصحيح يف الطبعة الثانية من الكتاب؟
عرف مؤلفه بعد البحث والعرض
إنين مع الرأي الثاين؛ أي :نشر املخطوط النافع الذي ال يُ َ
على علماء الرتاث ،بل أنصح كل َمن لديه خمطوطة مثينة انفعة أن يفعل ذلك ،وإذا مل جيرؤ
يف ما يقولون.
إيل لنشرها ،لتعم فائدهتا ،وليقل النقاد َّ
فلريسلها َّ
عليه ُ
وإنين هنا أركز على الفائدة العملية وليس اجلدل النظري ،أركز على ما ينتفع منه الباحث يف
حبوثه ودراساته العليا وحتقيقاته العديدة ،ونصوص ال يكاد يصل إليها إال بعد تعب مض ٍن.
 - 4وسأذكِّر بكتب تراثية عديدة منشورة ما زالت انقصة األجزاء وانقصة الصفحات،
فلعلها إن نُشرت تكون ِّ
مكملة هلا ،وأىن حملققي تلك األصول أن يعرفوا األجزاء الناقصة وهي
قابعة يف خزائن خمطوطات ال يُعرف مؤلفوها؟ أليس األفضل بعثها من رقادها بطبعها ِّ
ونشرها
َ
ليقف عليها َمن يُريد ذلك ،فريى فيها ما يرى؟ وأية خسارة يف ذلك؟ بل الفائدة حمقَّقة إن
شاء هللا.
 - 5وأذكِّر هنا بكتاب "درة التنزيل وغرة التأويل" يف اآلايت القرآنية املتشاهبة ،الذي طبع
منسواب إىل اخلطيب اإلسكايف ،مث تنبه األستاذ عمر الساريسي إىل خطأ
منذ أمد طويل
ً
نسبته إليه فأوقف القراء على أنه للراغب األصفهاين وليس للخطيب اإلسكايف ،واضطرب
ميزان ِّ
نقده عندما تدخل األستاذ أمحد فرحات  -جامعة الكويت  -ليعضد رأيه بشواهد من
أن مؤلفه احلقيقي هو قوام السنَّة ،وليس الراغب وال اإلسكايف!
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عرف حىت اآلن ...فال
والكتاب ذو فائدة كبرية للقراء والباحثني ،لكن مؤلفه الصحيح ال يُ َ
أبس من طبع الكتاب مهمالً من ذكر مؤلفه ،أو ِّذكره كما أورده النساخ ،مث أييت النقد
والتحقيق.
طبعه بدون ذكر املؤلف؟ مث :أمل تتحقَّق
وأيهما أخطر :نسبة الكتاب إىل غري مؤلفه أم ُ
الفائدة بطبع كتاب "درة التنزيل"؟.
ومثل هذا قليل  -عزيزي القارئ  -واهلدف إبراز املكنون وجتليته أمام عيون الرقباء وخمتربات
علماء الرتاث ،ليعرفوا ِّ
ويسددوا ،مع حتقُّق الفائدة مسب ًقا ،وأرجو أال حيمل كالمي هذا حممالً
ال يطيقه.
 - 6أما صلة ما قلته مبا حنن بصدده فهو :أنين وقفت على صورة خمطوط مجيل ،فيه حكم
أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،والذي جلب فيه نظري هو "ترتيبها
اهلجائي"؛ حيث متر ابلباحث أقوال وحكم لعلي رضي هللا عنه فيجد صعوبة يف الوصول
وقفت على هذه القطعة األثرية واحلِّ َكم فيها مرتبة ،أعجبين
نظرا لعدم ترتيبها ،وعندما ُ
إليها؛ ً
هذا العمل ،وعزمت على نشره ولو مل أعرف مؤلفه ،فلعله يُعرف بعد نَ ِّ
شره ،وقلت يف مقدمة
َ
الكتاب" :وال شك أن ُحم َاولةَ مجع ِّح َكم اإلمام علي رضي هللا عنه عمل جدير ابلتقدير،
وترتيب هذه احلكم أبسلوب ُحم َكم يستحق اإلعجاب والتكرمي ،وتوثيقها مطلوب يف أية
حال ،ولو عثر على نسخة أخرى صحيحة كاملة من هذا املخطوط وعُرف جامعه ،لكان
هو اآلخر عمالً جمي ًدا".
علي مرتبة
تااب فيه حكم ٍ
وقد ُ
حبثت يف الكتب واملراجع ألقف على ما يدلُِّّين على أن هناك ك ً
فلم أقف ،فأيهما كان أفضل :أن أبقي الكتاب هكذا خمزو ًان انئما ،أم ِّ
أحققه وأطبعه ليقف
ً
علي ورتـَّبَها ،ولكن يلزم معرفة الكتاب
عليه القراء والباحثون ويعلموا أن هناك من مجع حكم ٍ
كامالً والبحث عن مؤلفه ،ولينتج عن ذلك حبث ونقد وتوجيه؟ وأي خطر ينتج عن نشره
كما هو؟
 - 7ماذا لو نشرت هذا املخطوط كما هو ،ومل أزد فيه ومل أنقص ،ورأيته جمهول املؤلف
فقلت على غالفه "ملؤلف جمهول"؟ هل ِّمن شائبة َحتوم حول عملي هذا؟ هل قمت بـ
ِّ
ِّ
بت
"تزوير" يف احل َكم ،أم َّزورت اسم املؤلف؟ هل "لفَّقت" بني شيء من هذه احل َكم وضر ُ
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وضح فيه اسم مؤلف فلويت عنق أحرفه وكتبت بدالً منه اسم شخص
بعضها ببعض ،أو َ
جيدا أو نشرت قطعة
آخر لغرض يف نفسي؟ هل "شوهت" املخطوطة بذلك بعدم حتقيقها ً
دت" ِّح َك ًما جديدة من عندي
منها دون قطعة أو َّ
شوهت اسم مؤلف كان عليها؟ هل "ولَّ ُ
وأدخلتها بني هذه احلكم أو اقرتحت وولدت اسم مؤلف بعيد؟!
إذًا اقرأ ما قاله األستاذ الفاضل جليل العطية يف أول كالم قاله يف التعليق املذكور" :املتتبِّع
لنشر الرتاث العريب  -اإلسالمي يُفجع بسبب كثرة التشويه والتلفيق والتوليد والتزوير الذي

حلق النصوص واآلاثر املنشورة خالل العشرين سنة املاضية ،ولو فكر بعضهم يف إعداد
موسوعة أبمساء املزورين املنتشرين يف بريوت وطرابلس والقاهرة وتونس وغريها من حواضر
الوطن العريب ،لقدم لنا قائمة سوداء انفعة".
قد بدا لك  -عزيزي القارئ  -ما وضحته ،مث قرأت كالم األستاذ جليل وتلميحه إىل
التشويه والتلفيق والتوليد والتزوير ،لكنه مل ِّ
يصرح بذلك يف حمتوى التعليق ،فما معىن إيراده
أي تشويه وأي تلفيق وأي
هذا الكالم يف املقدمة ،وما صلته ابملوضوع الذي هو بصدده؟ ُّ
توليد وأي تزوير يف قطعة من خمطوطة مل َأر عليها اسم مؤلفها فنشرُهتا كما هي؟!
هل أعترب بذلك " ُم ِّ
أيضا.
زوًرا"؟ إن األستاذ جليل نفسه سيقول ال ،كما هو جواب أي قارئ ً
إ ًذا فما جمال ذكر هذه املقدمة وما صلتها مبوضوع التعليق؟
أرد عليه ،وما رأيت حاجة إىل ذلك،
 - 9لقد مضى ما يقرب من شهر على مقاله هذا ومل َّ

وقفت على الكتاب األصل ،وصرفت النظر عن إعادة
فإين عرفت مؤلف الكتاب ،بعد أن ُ
طبعه بعد أن وجد األصل ،ولكن األمر املحزن هو خشييت من أن يقرأ القارئ الكلمات
ُ
األوىل من التعليق فقط فيُسيء يب الظن!
إيل أخ يل شقيق قصاصة من اجلريدة من بلد أورويب يُقيم فيه ،وكلمين
هات َفين جاري ،وأرسل َّ
يف ذلك زمالء يف العمل وآخرون من زمالء البحث ،مث صورة ِّمن القصاصة وصلتين من
الناشر مدير دار ابن حزم.
ومع كل هذا مل َأر ما يوجب الرد ،مث أردت أن أقف على مواقف بعضهم بعد قراءة املقال،
نت له
فكان أن صدق ظين من إساءة الظن يب مبا مل يتوقعه مين! َّ
بت وهللا! وعندما بيَّ ُ
فتعج ُ
األمر ابقتضاب اقتنع ،لكنه رأى ِّمن األفضل الرد ،حىت يندفع اللبس ،واللبس أييت من عدم
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قراءة نص التعليق كله ،واالكتفاء ابألسطر األوىل منه ،فإن األستاذ جليل قال يف املقدمة
كالما ال عالقة له ابملضمون الذي كتبه!
ً
وأعجب من هذا لو اكتفى القارئ بقراءة قول الكاتب" :ولو فكر بعضهم يف إعداد موسوعة
أبمساء املزورين املنتشرين يف بريوت و "...فإنه سيَضرب كفًّا بكف حسرة وندامة على ما مل
يتوقعه ِّ
مين!
ولعل جليل العطية يرد ويقول :وما عالقيت هبؤالء الذين ال يقرؤون ،وإذا قرؤوا اكتفوا ابألسطر
األوىل منه ،أو ما ُكتب منه ابحلرف األسود؟
ومن املتسبِّب يف فهم النقد خطأ؟
أقول :إ ًذا ما عالقة مقدمتك مبضمون ما كتبت؟ َ
 - 10بقي أن أشري إىل نقد آخر ذكره الكاتب بقوله" :إن املخطوط الذي نشره األستاذ
يوسف مضطرب ،بل هو أوراق ُمبعثَرة ِّمن غَُرر احلِّ َكم".
وقد شرحت يف مقدمة الكتاب ما فيه الكفاية حول هذا األمر ،ولو كان ما أكتب فيه جملة
لذكرت الرد املناسب واملفصل ،وقد يَطلُب مين الناس إعادة طبع الكتاب
متخصصة
ُ
فأستجيب له للضرورة ،لريى األستاذ جليل الفارق القليل جدًّا مما مساه "اضطر ًااب" لكنه قد ال
يدرك أن هذا االضطراب حصل يف كتاب "غرر احلكم" بيد ِّ
حمققه؛ حيث ذكر هو يف مقدمة
حتقيق الكتاب أن احلكم الواردة مل تكن مرتبة هجائيًا بشكل سليم ،فغري هيئة الكتاب ،وقام
متاما يف هذا العمل ،وبذلك مل َّ
أمتكن من
بتبديل مواقع احلكم لرتتيبها بشكل جيد ،ومل يوفق ً
معرفة ترتيب احلِّ َكم اليت يف القطعة  -مما شككت يف ترتيبها  -ابلشكل الذي أراده املؤلف،

غري أسلوب املؤلف فيها.
بعد أن غري احملقق ترتيبها كلها تقريبًا ونقض أو َّ
صحيحا ،وإمنا حصل هذا االضطراب يف الكتاب
فاالضطراب الذي رآه الناقد يف كتايب ليس
ً
األصل بيد احملقق "عبداحلسن دهيين" الذي اعتمد على ثالث نسخ خمطوطة ليس من بينها
فلعل احملقق
خمطوطة اهلند هذه ،وقد رأيت اختالف كلمات بينها وبني الكتاب األصلَّ ،
دهيين يستدرك ذلك ويستفيد.
وأخلِّص مقايل كما خلص األستاذ عطية مقاله فأقول :إن الكتاب الذي نشرته "حكم وآداب
ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه" ومل أ ِّ
َعرف مؤلفه ،وقفت على الكتاب
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وتبني يل أن األول قطعة من وسطه ،وجامعها احلقيقي هو
األصل "غرر احلكم ودرر الكلم"َّ ،
"عبدالواحد اآلمدي".
أيضا وكتابه األصل ،فعرف القارئ
وقد وقف األستاذ جليل العطية على كتايب فعرف مؤلفه ً
بذلك ،ولكنه كتب مقدمة غري مناسبة وال عالقة هلا مبضمون النقد ،ولوال تلك املقدمة
تبت هذا الرد أصالً.
الفظيعة ملا ك ُ
(نشر يف جريدة "الشرق األوسط" ع  1420/6/16( 7607ه) )
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(ج)
عَب هادفة  ...يف ذكرايت منسية !
اللـواء مجيــل بــن حممــد امليمــان كــان ضــابط أمــن كبــري ،عمــل مــديراً لــإلدارة العامــة ملكافحــة
املخ ــدرات بف ــي ب ــالد اح ــرمني ،واعتل ــى مناص ــب أمني ــة أخ ــرى كب ــرية وحساس ــة ،يف اتري ــخ
ـرد طلب ـاً ...ك ــان
مشــهود ل ــه ابألمان ــة واإلخ ــالص ،وك ــان ال يستصــعب علي ــه ش ــيء ،وال ي ـ ُّ
اندرة الرجال ،شهماً شجاعاً ،من أذكياء الدنيا ،نشأته مبكة املكرمة ،ووفاته ابلرايض سـنة
حبي احملمدية يف الرايض ،الذي
 1427هـ .تعرفت عليه وزرته يف املسجد القريب من بيته ِّ
كــان يتعبـ د فيــه مــا بــني املغــرب والعشــاء ،قبــل وفاتــه بشــهور ،وعملــت لــه ترمجــة طيبــة يف
"تتمة األعالم" املخطوط.
أكمل ذكرايته يف ثالثـة أجـزاء لطيفـة ،صـدر الثالـث منـه وهـو علـى فـراش املـوت! وملـا
قرأهتا ورأيت فائدهتا طلبـت منـه أن ينشـرها جمتمعـة يف دار نشـر لبنانيـة ليسـتفاد منهـ ا علـى
يف أتث ــرياً
نطــاق واس ــع ،فهــي م ــن أنف ــع وأحســن الكت ــب الــيت وقع ــت عليه ــا عيــين ،وأث ــرت َّ
ابلغاً ...ووعد بذلك بعد نشر الثالث منها ...وتويف إىل رمحة هللا.
وق ــد أص ــدرها حت ــت عن ـوان "ذك ــرايت وم ــذكرات وع ــَب هادف ــة" عل ــى نفقت ــه ،وك ــان
يوزعها جماانً ،ويضعها يف "مكتبة ازدهار املعرفة" القريبة منه.
وأحببت أن أنقل منها فقرات للقارئ ،من كل جزء فقرة.
(دعاء  ..وقصة)
قب ــل ف ــرتة طويل ــة كن ــت يف احل ــرم املك ــي النتظ ــار ص ــالة العش ــاء ،فج ــاء إيل ص ــديق ش ــاب
أش ــهد ل ــه ابخل ــري ،وال أزك ــي عل ــى هللا أح ــداً ،ق ــال يل وال ــدموع تنهم ــر م ــن عيني ــه :إن وال ــد
زوجتــه طلــب منــه طــالق ابنتــه فــرفض طلبــه ،ألن مــا حــدث بينــه وبــني زوجتــه هــو خــالف
بسيط حيدث بني الزوجني وال يوجـب الطـالق .فأص َّـر علـى موقفـه ،وحجـر الزوجـة عنـده.
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فوســط لــه عــدداً مـ ن األقــارب واألصــدقاء ،فــرفض عودهتــا لــه ،وتقــدَّم بــدعوى الطــالق يف
وتقرر موعد اجللسة بعد أسبوع.
احملكمة الكربىَّ ،
ـب زوجتـ ــه كثـ ـرياً ،وأن مـ ــا حـ ــدث بينهمـ ــا ال يوجـ ــب
وملـ ــا كنـ ــت أعـ ــرف أن الـ ــزوج حيـ ـ ُّ
الطالق ،ولعلمي أبن الزوجـة حتبُّـه أيضـاً ،وأن والـدها عنيـد ،قلـت لصـديقي :قـم .وذهبـت
به إىل رجل فاضل مـن أهـل العلـم والصـالح والتقـوى كـان موجـوداً يف احلـرم ،وقلـت لـه :اي
شــيخ ،هــذا األخ حصــل بينــه وبــني زوجتــه خــالف بســيط ،وإن والــدها طلــب منــه طالقهــا
فرفض ،أرجوك أن تدعو له ،وتنصحه بدعاء مأثور يتناسب مع قضيته.
(رب إين مغلـوب فانت ِّ
فـدعا لـه ابخلـري وقــال لـه :أكثـر مـن قــولِّ :
صـر) ،و"ال حــول وال
ٌ
العلي العظيم" ،وسرتى العجب إن شاء هللا.
قوة إال ابهلل ِّ
ف ــذهب الشـ ــاب وطـ ــاف ابلكعبـ ــة املشـ ـَّـرفة ،وه ــو يـ ـ ِّ
ـردد وصـ ــية الشـ ــيخ إبميـ ــان وتضـ ـُّـرع
وانكسار .وبعد ثالثة أايم رأيتهما معاً يطوفان ابلكعبـة املشـرفة والسـرور والبهجـة تشـيع يف
وجهــه ،فانتظرهتمــا عنــد مقــام إب ـراهيم عليــه الســالم حــىت انتهيــا مــن الطـواف ،وســألته عمــا
املشرفة ،ويف سـجودي.
كررت وصية الشيخ ليلة كاملة وأان أطوف ابلكعبة َّ
حدث ،فقالَّ :
ويف اليوم الثاين جـاءت زوجـيت مبحـض إرادهتـا وموافقـة والـدها إىل داري .ومحـد هللا وشـكره
وأثىن عليه( .ذكرايته .)65/1
(االنتقام الرابّن السريع)
أثنـ ــاء عملـ ــي بشـ ــرطة العاصـ ــمة املقدسـ ــة قبـ ــل حـ ـوايل ثالثـ ــني عامـ ـاً ،روى يل الشـ ــيخ
"حســن لبــين" رمحــه هللا وأســكنه فســيح جناتــه –الشــيخ حســن مــن أبــرز املــؤذنني وأمجلهــم
قصة شاب يُدعى عبدهللا ،جاء إليـه وأخـربه أبنـه خطـب ابنـة جـاره
صواتً ابملسجد احلرامَّ -
فوافق والدها من حيث املبدأ ،وطلب منه صداقاً مخسة آالف رايل يدفعه يف احلال ،على
ـتم العقــد والــزواج يف العطلــة الدراســية .فــدفع املبلــغ حســب طلبــه ،وملــا بــدأت العطلــة
أن يـ َّ
راجعه لتحديد املوعد ،فأنكر االتفاق معه واستالم املبلغ ،ف ُذهل الشاب! َّ
فوسط له عـدداً
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مــن أهــل اخلــري ،فأصـ َّـر علــى اإلنكــار!! فتقــدَّم بــدعوى عليــه يف احملكمــة الشــرعية الكــربى
مبكة املكرمة.
ويف يوم اجللسة قال القاضي للمـدَّعى عليـه :إن هـذا احلاض َـر ابجمللـس الشـرعي يـدَّعي
عليـك مببلـغ مخســة آالف رايل أخذتَـه منـه علــى أسـاس ص ٍ
ـداق البنتــك ،ومل ت ِّ
ـف بوعــدك،
ُ
ومل ترَّد إليه املبلغ.
فأقسم ابهلل العظيم أنه كاذب يف دعواه!
بصرهُ وأغمي عليه ونُقل حمموالً إىل داره!!
فانتقم هللا منه يف احلال ،حيث َ
فقد َ

وبعــد صــالة العصــر مــن نفــس اليــوم ذهــب إليــه الشــيخ حســن لبــين لزايرتــه فوجــده يف
أسوأ حال ،وأعطـاه املبلـغ ليسـلمه للشـاب ويطلـب منـه السـماح ،ويف اليـوم التـايل تـويف إىل
رمحة هللا.
وك ــان هل ــذا احل ــادث اجلل ــل األث ـ ُـر الب ــالغ يف نف ــوس م ــن مسع ـوا ب ــه ،وح ــديث الن ــاس يف
املنطقة الغربية ملدة طويلة.
وأذكـر أن شخصـاً تـزوج فتـاة بكـراً ودخــل عليهـا ،ويف اليـوم الثـاين َّادعـى أهنـا ثيِّـب ومل
رد الص ــداق ال ــذي دفع ــه هل ــا ،فطل ــب من ــه أن حيل ــف ابهلل
تك ــن بك ـراً ،وطل ــب م ــن وال ــدها َّ
العظيم أنه وجدها ثيِّباً ،فحلف .ويف احلال انتقم هللا منـه ،فأصـيب جبلطـة يف الـدماغ و ُشـ َّل
شلالً كامالً جلميع أطرافه ،وبقي على حالتـه السـيئة سـنني طويلـة للعـربة واالتعـاظ ،مث تـويف
بعد أن قاسى شىت ألوان العذاب.

أمـا الفتــاة املظلومــة فقـد هتافــت عليهــا الشـباب الصــاحل ،فكانــت مـن نصــيب أفضــلهم
َّ ِّ
ح ـ ــاالً وم ـ ــاالً ومج ـ ــاالً ونس ـ ــباً{ .إِّ َّن َّ ِّ
آمنُـ ـوا} [س ـ ــورة احل ـ ــج،]38 :
ين َ
اَّللَ يُـ ـ َداف ُع َع ـ ـ ِّن ال ـ ـذ َ
َّ ِّ
َي ُمن َقلَ ٍ
ب يَن َقلِّبُـون} [سـورة الشـعراء( .]227 :ذكرايتـه -39/2
ين ظَلَ ُموا أ َّ
{ َو َسيَـعلَ ُم الذ َ
.)40
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(د)
تصحيح كلمات
يف تفسري البغوي
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وأصحابه ومن وااله ،وبعد:
فهذا تصحيح كلمات وقعت يف تفسري البغوي (معامل التنزيل) ،الذي صـدر عـن دار طيبـة
ابلـرايض حمق ًقـا ،عــام 1409هــ ،حيســن اســتدراكها يف طبعـات قادمــة ،ويلــزم مــا كــان منهــا
تصحيحا أللفاظ يف القرآن الكرمي طُبعت خطأ .وهللا املستعان.
ً
وأشري إىل أن اآلايت وردت بشكلني ،أوهلما ابلرسم القرآين ،وهـذا ال كـالم عليـه ،واآلخـر
طباعة ،أثناء تفسريها ،وهذا هو املقصود بتصحيحها إذا وردت ألفاظ فيها خطأ.
آخر اآلية ( )225من سورة البقرة( :وهللا غفور رحيم).
•  :263/1ورد ُ

ور َحلِّي ٌم}.
{و َّ
اَّللُ غَ ُف ٌ
والصحيحَ :

•  :112/2ورد (وملـا يعلم) بسكون امليم ،لآلية ( )142من سورة آل عمران.

والصــحيح ابلشــدَّة املفتوحــة{ :أَم ح ِّس ـبـتم أَن تَـدخلُوا اجلنَّـةَ ولَ َّمـا يـعلَـ ِّم َّ َّ ِّ
ين َجا َه ـ ُدوا
َ ُ
ُ َ َ َ
اَّللُ الـذ َ
ِّمن ُكم ويـعلَم َّ ِّ
ين}.
الصاب ِّر َ
ََ َ
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•  :178/3ورد (وما كانوا) لآلية ( )111من سورة األنعام.
اَّللُ}.
{و َح َشرَان َعلَي ِّهم ُك َّل َشي ٍء قُـبُ ًال َما َكانُوا لِّيُـؤِّمنُوا إَِّّال أَن يَ َشاءَ َّ
والصحيح بدون واوَ :
ـرب أنـ ــه أعلـ ــم
•  :181/3جـ ــاء يف تفسـ ــري آخـ ــر اآليـ ــة ( )117مـ ــن سـ ــورة األنعـ ــام :أخـ ـ َ
ابلفريقني الضالني واملعتدين.
ك هو أَعلَـم مـن ي ِّ
ضـ ُّل َعـن َسـبِّيلِّ ِّه َو ُهـ َو
والصحيح :الضالني واملهتدين .فاآلية هي{ :إِّ َّن َربَّ َ ُ َ ُ َ َ
ِّ ِّ
ين}.
أَعلَ ُم ابل ُمهتَد َ
•  :197/3وإمنا خلق هللا هذه األزاج الثمانية.
والصحيح ... :األزواج الثمانية.
{جاءَهتُم ُر ُسلُنَا يـَتَـ َوفَّـوَهنُم}.
•  :227/3اآلية ( )37من سورة األعرافَ :
{ح َّىت إِّ َذا َجاءَهتُم ُر ُسلُنَا يـَتَـ َوفَّـوَهنُم}.
تُذكر مع الكلمتني اللتني قبلهاَ :

ووردت مثلها آايت انقصة يف مواضع أخـرى مل أذكرهـا ،فقـد تكـون يف املخطوطـة كـذلك،
وإن كانــت آايت مثلهــا ال تف َّسـر ولكنهــا تُكتــب ،كمــا أوردهتــا يف (املســتدرك علــى تفســري
البغوي).
•  :309/3ورد (ومن يضلل هللا) لآلية ( )186من سورة األعراف.
ِّ
ي لَـ ـ ـهُ َويـَ ـ ـ َذ ُرُهم ِّيف طُغيَـ ـ ـ ِّاهنِّم
والصـ ـ ــحيح بـ ـ ــدون واو يسـ ـ ــبقها { َمـ ـ ـن يُضـ ـ ـلِّ ِّل َّ
اَّللُ فَـ ـ ـ َال َهـ ـ ـاد َ
يـَع َم ُهو َن}.
ِّ
يم} اآليـة ( )67مــن سـورة األنفـال ،بــني
{و َّ
اَّللُ َع ِّزيـٌـز َحكـ ٌ
•  :376/3وضـع قولـه تعـاىل َ
عالميت تنصيص ،وحبرف أبيض.
ويكون بني قوسني مزخرفني ،وحبرف أسود ،كما هو شأن اآلايت يف التفسري.
وأييت مثلها يف عدة مواضع.
{ولَكِّن بـَعُ َدت َعلَي ِّه ُم الش َّ
ُّقةُ} اآلية ( )42من سورة التوبة.
•  :54/4قوله تعاىلَ :
يوضع قوس مزخرف يف أوله ،فقد جاء بعد كالم يف التفسري.
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•  :111/4ورد (إذا رجوا إليهم) لآلية ( )122من سورة التوبة.
والصحيح{ :إِّ َذا َر َجعُوا إِّلَي ِّهم}.

•  :125-124/4اآلي ــة ( )13م ــن س ــورة ي ــونس .ورد بعض ــها حب ــرف أس ــود ،وبعض ــها
اآلخر حبرف أبيض.

ويكون كلها حبرف أسود.
•  :172/4ورد :لو قلت هذا .بسكون على التاء.
والصحيح ِّ
بضمها.
•  :194/4ورد :من نعت احلجاة.
ويعين :من نعت احلجارة.
•  :14/5ورد( :فلوهبم منكرة) ابلفاء ،لآلية ( )22من سورة النحل.
وهبُم ُمنكَِّرةٌ َو ُهم ُمستَكِّربُو َن}.
وهو خطأ مطبعي .قوله تعاىل{ :قُـلُ ُ

•  :220/5ورد (قال ِّ
كذلك) ،بكسر الكاف األخرية ،لآلية ( )9من سورة مرمي.

وهي ابلفتح{ :قَ َ ِّ
ك َشيـئًا}.
ك قَ َ
ك ِّمن قَـب ُل َوَمل تَ ُ
ني َوقَد َخلَقتُ َ
ال َربُّ َ
ال َك َذل َ
ك ُه َو َعلَ َّي َهِّ ٌ
مطيعا.
مسلما وخملصاك ً
•  :222/5وردً :

وخملصا.
والكلمة الوسطى هي:
ً

ك} وامسهمـا
•  :273/5جاء تفسري اآلية ( )40من سورة طـه هكـذا{ :إِّذ َمت ِّشـي أُختُـ َ

مرمي.

والصحيح :وامسها.
•  :311/5ورد( :ال أيكلون لطعام) لآلية ( )8من سورة األنبياء.
اهم َج َس ًدا َال َأي ُكلُو َن الطَّ َع َام}.
{وَما َج َعلنَ ُ
ويعين (الطعام)َ :
•  :325/5ورد :ما نراه إىل كما قال.
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والصحيح :ما نراه إال كما قال.
•  :377/5اآلية ( )25من سورة احلج {نُ ِّذقهُ ِّمن َع َذ ٍ
اب أَلـِّي ٍم} طُبعـت حبـرف أبـيض،
وبني عالميت تنصيص.
وتكون حبرف أسود ،وبني قوسني مزخرفني.
• وعن ــد تفس ــري اآلي ــة التالي ــة منه ــا ،يف الص ــفحة التالي ــة ،ورد( :قول ــه ع ــز وج ــل) حب ــرف
أسود.
ويكون حبرف أبيض ،فليس آية.
•  :395/5وردت اآلية وتفسريها هكذا{ :و َّ ِّ
ِّ
يم لِّيَج َع َل َما يـُل ِّقـي ال َّشـيطَا ُن
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
َ
ِّ ِّ ِّ
ِِّّ
ض} أي :حمنة وبلية ،شك ونفاق.
ين ِّيف قُـلُوهبم َمَر ٌ
فتـنَةً للَّذ َ
والصحيح أن يكون هكذا{ :و َّ ِّ
ِّ
يم}{ .لِّيَج َع َل َما يـُل ِّقي الشَّيطَا ُن فِّتـنَةً} أي:
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
َ
ِّ ِّ
ِِّّ
شك ونفاق.
ض}ٌّ :
ين ِّيف قُـلُوهبم َمَر ٌ
حمنة وبليَّة {للَّذ َ
• { :423/5أَفَـلَم يَ َّدبـَُّروا} آي..

والصحيح :أي ،ابهلمزة ،وليس ابملد.

•  :29/6ورد( :ما يقولون) لآلية ( )26من سورة النور.
ك ُم ََّربءُو َن ِّممَّا يـَ ُقولُو َن}.
والصحيح تثنية امليم{ :أُولَئِّ َ

ضـ ُكم َعلَـى بـَعـ ٍ
ض}
•  :61/5تكـرر جــزء مــن اآليـة ( )58مــن ســورة النــور هكـذا{ :بـَع ُ
ت و َّ ِّ
أي :يطوف{ ،بـعض ُكم علَى بـع ٍ ِّ
ِّ
ِّ
يم}.
ني َّ
ض َك َذل َ
ك يـُبَِّ ُ
َ ُ َ َ
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
اَّللُ لَ ُك ُم اآلَ َاي َ

ـريا ،فيك ـ ــون هك ـ ــذا:
والص ـ ــحيح أن األول ج ـ ــزء م ـ ــن اآلي ـ ــة ،والت ـ ــايل جعل ـ ــه املؤل ـ ــف تفس ـ ـ ً
ِّ
اَّلل لَ ُكـم اآلَاي ِّ
ض ُكم َعلَى بـَع ٍ
ت
ض} أي :يطوف بعضكم على بعضَ { ،ك َذل َ
{بـَع ُ
ك يـُبَِّ ُ
ني َُّ ُ َ
و َّ ِّ
ِّ
يم}.
يم َحك ٌ
اَّللُ َعل ٌ
َ
• { :86/6أَو يـَع ِّقلُو َن} ما يعاينون من احلجج واإلعالم .هكذا ورد بكسر اهلمزة.

والصحيح فتحها ،مبعىن اآلايت.
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•  :129/6ورد يف أول الس ـ ــطر بع ـ ــد اآلايت :ذكِّ ـ ـ ُر .هك ـ ــذا بس ـ ــكون ال ـ ــذال ،وكس ـ ــر
الكاف.
وهو خطأ مطبعي ،فالصحيحِّ :ذك ُر.

بسل َفع .هكذا بتشديد السني.
•  :201/6ليست َّ

وهو بفتحها دون شدَّة.
•  :302/6مطأطؤ رؤوسهم.
الصحيح :مطاطئو ،أو مطأطؤو ،يف رمسَي إمالء.

اعةُ عِّن َدهُ إَِّّال لِّ َمن أ َِّذ َن لَهُ} ،هللا يف الشفاعة.
{وَال تَـنـ َف ُع َّ
الش َف َ
• َ :397/6
ال لزوم للفاصلة ،بل هي ِّ
مكدرة هنا.

•  :184/7وقرأ اآلخرون "يـوحي" بكسـر احلـاء ،إليـك وإىل الـذين مـن قبلـك هللا العزيـز
احلكيم.
هك ــذا وردت اجلمل ــة األخ ــرية ،وكأهن ــا ك ــالم ع ــادي ،وه ــي ج ــزء م ــن اآلي ــة ( )3م ــن س ــورة
ِّ
وحي إِّلَي ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ك ي ِّ
ك َّ ِّ
يم} فيلزم وضـعها بـني
ين ِّمن قَـبل َ
َ
الشورى { َك َذل َ ُ
ك َوإ َىل الذ َ
اَّللُ ال َعز ُيز احلَك ُ
قوسني مزخرفني ،وتكون حبرف أسود.
ِّ
ب َوَال ِّ
اإلميَا ُن}
{ما الكتَا ُ
• َ :201/7

يُغلق قوس اآلية ،فما بعدها ليس من القرآن.
{ما أَو َحى}
• َ :402/7

هــذا جــزء م ــن اآليــة ( )10م ــن ســورة الــنجم ،ومل يوض ــع بــني قوس ــني مزخــرفني ،وال ُكت ــب
حبرف أسود.
•  429/7آخر الصفحة" :فهل من ُمدكر".
هكذا بني عالميت تنصيص ،وحبرف أبيض.
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{ولََقـد يَ َّسـرَان ال ُقـرآَ َن لِّل ِّـذك ِّر فَـ َهـل ِّمـن ُمـ َّدكِّ ٍر}،
وهو جزء من اآلية ( )17مـن سـورة القمـر َ
فيكـ ـ ون ب ــني قوس ــني مزخ ــرفني ،وحب ــرف أس ــود ،مث ــل س ــائر اآلايت ،ل ــئال يظ ـ َّـن أن ــه ك ــالم
عادي.
•  :441/7قالوا :وماالرمحن؟
تلزم مسافة بعد (ما).
ِّ
•  :456/7ورد بعـ ــد اآليـ ــة ( )62مـ ــن سـ ــورة الـ ــرمحن ِّ
وهنِّمـ ـا جنَّـتَـ ـ ِّ
ان} -بع ـ ــد
{ومـ ـن ُد َ َ
َ
تفس ــريها – قول ــه تع ــاىل{ :فِّ ِّيه َم ـا فَاكِّ َه ـةٌ َوَخن ـ ٌل َوُرَّم ـا ٌن} .ويظ ـ ُّـن الق ــارئ أهن ــا اتلي ــة لآلي ــة
خترج .وهي اآلية ( )68من السورة .وهي مقحمة هنا ،فقد فُ ِّسـرت مـن
السابقة ،حيث مل َّ
بعد ،يف مكاهنا.
• { :458/7فَبِّأ ِّ
َي آََال ِّء َربِّ ُك َما تُ َك ِّذ َاب ِّن} اآلية ( )71من سورة الرمحن.

مل يغلق قوس اآلية.

{ويـَتَـنَا َجو َن} قرأ األعمش ومحزة :و "وينتجون".
• َ :55/8
هكذا بزايدة (و) ،وبتقدمي النون على التاء؟

والكلمة يف اآلية ( )8من سورة اجملادلة.
• { :58/8درج ٍ
ات}.
ََ َ

يف اآلية ( )11من سورة اجملادلة .جاءت بني عالميت تنصيص..
وتوضع بني قوسني مزخرفني ،وتطبع حبرف أسود.
• { :109/8ي ِّر ُ ِّ ِّ
اَّللِّ ِّأبَفـ َو ِّاه ِّهم} اآلية ( )8من سورة الصف.
ور َّ
ُ
يدو َن ليُطفئُوا نُ َ

وردت { ِّأبَفـو ِّاه ِّهم} ٍ
هباء واحدة.
َ
•  :239/8إن اجلن ظننوا.

ويعين :ظنُّوا.
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•  :271/8وردت اآليتــان ( )32و( )33مــن ســورة املــدَّثر هكــذاَ { :كـ َّال َوال َق َم ـ ِّر}...
{وال َق َم ِّر َ .واللَّي ِّل إِّذ أَدبـََر}.
َ

وهو تكرار.

{من َر ٍاق}
• َ :285/8

هــذا جــزء مــن اآليــة ( )27مــن ســورة القيامــة ،وقــد وضــع بــني عالمــيت تنصــيص ،وحبــرف
أبيض.

ويكون مثل بقية اآلايت القرآنية ،بني قوسني مزخرفني ،وحبرف أسود.
{اي أَيـُّ َها ِّ
َّك َك ِّاد ٌح}
اإلن َسا ُن إِّن َ
• َ :373/2

وهــذا جــزء مــن اآليـ ة ( )6م ــن ســورة االنشــقاق ،وهــو مث ــل ســابقه ...يوضــع بــني قوس ــني
مزخرفني..
الدنـيَا} جزء من اآلية ( )16من سورة األعلى.
• { :403/8احلَيَاةَ ُّ

مثل سابقه ...يوضع بني قوسني مزخرفني..

• ِّ :409/8
{يف َجن ٍَّة َعالِّيَ ٍة} اآلية العاشرة من سورة الغاشية.
أدجمت مع اآلية التالية بدون فاصل.
• { :417/8إَِّرَم} يف اآلية ( )7من سورة الفجر.

خيص الكلمة.
دخلت مع اآلية السابقة ،والتفسري التايل ال ُّ

• مث جاءت {إِّرم َذ ِّ
ات العِّ َم ِّاد} بني عالميت تنصيص...
ََ

وتعاجل كالسابق.

• واآلية التالية {الَِّّيت َمل ُخيلَق ِّمثـلُ َها ِّيف البِّ َال ِّد}
خيصها التفسري التايل.
تكررت ،واألوىل ال ُّ

• ِّ :433/1
{يف يـَوٍم ِّذي َمسغَبَ ٍة} جزء من اآلية ( )14من سورة البلد.
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كذلك مل تعاجل طباعيًا وفنيًا مثل بقية اآلايت.

•  :467/8حوالك.
الصحيح :أحوالك.

•  :582/8كانت حتمل الشوك والعضاة .هكذا بتاء مربوطة.
كل شجر له شوك ،واحدهتا "عِّضاهة".
ضاهَ" ابهلاء .وهو ُّ
• والصحيح "العِّ َ
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(هـ)
كتاب ومالحظات
(تفسري ابن عطية)
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وأصحابه ومن وااله ،وبعد:
علي بعمل مستدرك على (احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز) ملؤلفه العالمة
فقد َّ
من هللا َّ
عبداحلق بن عطية األندلسي (ت  542هـ) ،الذي نشرته دار ابن حزم ببريوت يف ٍ
جملد
واحد ،وبلغت صفحاته ( 2019ص) .وهو عن الطبعة القطرية( ،طبعة جديدة منقحة
ومرتبة .)...واتبعت فيه أخطاء ،معظمها نسخ آايت من املصحف الشريف غري املراد
تفسريها! ولذلك حسن إيرادها لتصحيحها ،وإن مل أتتبعها يف التفسري كله ،وهي هذه:
ص  :86ورد يف العمود األول منها {بُك ٌم} ،والصحيح {بِّ ُك ُم} ،فاملقصود اآلية ( )50من
ِّ
ِّ
كثريا ،فالطابع يبحث عن
سورة البقرةَ { :وإذ فَـَرقـنَا ب ُك ُم البَحَر} .وقد حدث مثل هذا ً
الكلمة يف املصحف ،وينسخها دون النظر يف ضبطها كل مرة.
ِّ
نظر ِّ
ون} ،والصحيح{ :تَـنظُُرو َن} ،فاملقصود تتمة اآلية
ص  :86العمود الثاين ،ورد{ :تُ ُ
السابقة ( )50من السورة{ :فَأَجنَيـنَا ُكم َوأَغَرقـنَا آَ َل فِّر َعو َن َوأَنـتُم تَـنظُُرو َن}.
ِّ ِّ
{رمحَتُهُ} ،فاملقصود اآلية ( )64من سورة البقرة:
{رمحَته} ،والصحيحَ :
ص  :97وردَ :
{فَـلَوَال فَضل َِّّ
ِّ
ِّ
ين}.
اَّلل َعلَي ُكم َوَرمحَتُهُ لَ ُكنـتُم م َن اخلَاس ِّر َ
ُ
{ولَو} ،الصحيح بدون واو ،فالقصد تفسري اآلية  109من سورة البقرةَ { :و َّد
ص َ :124
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َّارا}.
َكثريٌ من أَه ِّل الكتَاب لَو يـَُرُّدونَ ُكم من بـَعد إميَان ُكم ُكف ً
ص  :130ابمتثل = ابمتثال.
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ص { :132آمنا} ،الصحيحِّ :
{آمنًا} ،يف اآلية  126من سورة البقرةَ { :ر ِّب اج َعل َه َذا
َ
بـَلَ ًدا آَِّمنًا}.
ص  " :161واألَقربون" وضع بني قوسني مزخرفني مما يعين أنه من القرآن الكرمي ،والصحيح
ِّ ِّ ِّ
ني
أال يوضع بينهما ،فاملقصود اآلية  180من سورة البقرة{ :ال َوصيَّةُ لل َوال َدي ِّن َواألَقـَربِّ َ
ِّابلمعر ِّ
وف}.
َُ
ص  :184أابن عدواته = عداوته.
ِّ ِّ
نسخا من اآلية الثانية من سورة البقرة،
ص { :187فيه} أعاله ثالث نقاط ،ورد مرتنيً ،
واملقصود اآلية  213منها{ :وأَنـزَل معهم الكِّتاب ِّابحل ِّق لِّيح ُكم بني الن ِّ ِّ
يما اختَـلَ ُفوا فِّ ِّيه
َ َ ََُ ُ َ َ َ َ َ َ َ
َّاس ف َ
ِّ ِّ
وما اختـلَ ِّ ِّ ِّ َّ ِّ
ات بـَغيًا بـَيـنَـ ُهم}.
ََ َ َ
ين أُوتُوهُ من بـَعد َما َجاءَهتُُم البَـيِّنَ ُ
ف فيه إَّال الذ َ
وقد تكرر مثل هذا مرات ،ولن أشري إليها وإىل مثلها ،يف إشارات للتجويد يف املدود والوقف
وحنوه...
اقعا وملـَّا" .وضع هذا بني قوسني مزخرفني وكأنه
ص  187أيضا" :أحسبتم دخولكم اجلنة و ً
آية ،وإمنا أورد املؤلف تقدير اآلية.
وأدانه تقدير آخر مثله.

ص  :211آخر الصفحة ،ورد :واقع جزاءًا .وال لزوم لأللف.
ص  :220ورد :و{علِّيم} معناه لألقوال{ ،علِّيم} ابلنيات .والصحيح يف األول َِّ
يع}.
{مس ٌ
َ ٌ
َ ٌ
فالقصد اآلية  244من سورة البقرة.
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ص ُ :232حسن يف الصفات = َح ُس َن يف الصفات.
ِّ
ص  232أيضا :وردِّ :
يم} من أجل املعتقد .والصحيح يف
يم} من أجل النطقَ ،
َ
و{عل ٌ
{عل ٌ
األول َِّ
يع} .فاملقصود اآلية  256من سورة البقرة.
{مس ٌ
ص  :263أواخر الصفحة ،ورد{ :بُك ٌم} ،والصحيح {بِّ ُكم} ،فاملقصود اآلية ( )282من
سورة البقرة { َوإِّن تَـف َعلُوا فَإِّنَّهُ فُ ُسو ٌق بِّ ُكم}.
ص  :439بسبب عدم الصحابة ِّ
املاء = املاءَ.
(ح ُرٌم) ،فاملقصود اآلية األوىل من سورة
ص  :506وردَّ :
(حرم) مجع حرام .والصحيحُ :
الصي ِّد َوأَنـتُم ُح ُرٌم}.
املائدة{ :غَ َري ُِّحملِّي َّ
ص  :550وابتألهم = وابتالءهم.
ص  :562معاصروا = معاصرو.
{حَّرَم} مجع حرام .والصحيحُ { :ح ُرٌم} ،اآلية  95من سورة املائدة
ص  :578وردَ :
صي ُد ال َِّرب َما ُدمتُم ُح ُرًما}.
{ َو ُح ِّرَم َعلَي ُكم َ
ص  :611وف ُقه إذا غلب يف الفقه غريه .الصحيح :وفَـ َقهَ...
ص  :614والصحيح أن يقد .هكذا .ويبدو أهنا (يقصد).
ص  :632الشنفري = الشنفرى.
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ص  637أبلبان النساءَ = النسا ِّء.
َّات} بنصب {وجن ٍ
ص  :649ورد :وقرأ اجلمهور {وجن ٍ
َّات} ،عط ًفا على قوله تعاىل:
ََ
ََ
ات} ،فاملقصود اآلية  99من سورة األنعامَ { :و ُه َو الَّ ِّذي أَنـَزَل ِّم َن
(نبات) .والصحيح{ :نـَبَ َ
ُ
ٍ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّج ِّمنهُ َحبًّا ُم ََرتاكِّبًا َوِّم َن النَّخ ِّل
الس َماء َماءً فَأَخَرجنَا بِّه نـَبَ َ
ات ُك ِّل َشيء فَأَخَرجنَا منهُ َخضًرا ُخنر ُ
ِّمن طَلعِّها قِّنـوا ٌن دانِّيةٌ وجنَّ ٍ
ات ِّمن أَعنَ ٍ
اب}.
َ َ َ َ ََ
ص  :656-655ورد يف تفسري اآلية  112من سورة األنعام{ :يـَف َرتُو َن} معناه خيتلفون
تشبيها بفري األدمي.
ويشتقون ،وهو من الفرقةً ،
وواضح أن القصد( :خيتلقون) ،ابلقاف ،وليس ابلفاء.
وهو من ِّ
(الفرية) وليس (الفرقة) كما ورد.
ص  :666األوالد املوؤدون .الصحيح :املوأَدون.
اَّللُ َما فَـ َعلُوهُ}
اَّللُ َما أَشَركنَا} .والصحيحَ { :ولَو َشاءَ َّ
ص  666أيضا :ورد{ :لَو َشاءَ َّ
فاملقصود اآلية  137من سورة األنعام ،واألوىل هي ذات الرقم  148من السورة نفسها.
ص  :721تقضتيه = تقتضيه.
ص ِّ :747
آمنُوا} بفتح امليم ،فاملؤلف يفسر اآلية  153من سورة
{و َ
{وآمنُوا} ،الصحيحَ :
َ
َّ ِّ
السيِّئَ ِّ
ات ُمثَّ َاتبُوا ِّمن بـَع ِّد َها َوآَ َمنُوا} .وتكرر اخلطأ نفسه يف
ين َع ِّملُوا َّ
األعرافَ { :والذ َ
الصفحة نفسها.
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املفسرة{ :خ ِّذ العفو وأمر ِّابلعر ِّ
ف
ص ( :771وأمر ابملعروف) .الصحيح كما يف اآلية َّ
ُ َ َ َُ ُ
ِّ ِّ
ني} اآلية  199من سورة األعراف.
َوأَع ِّرض َع ِّن اجلَاهل َ
ص  :828والتعمق يف الباطن = الباطل.
ص { :846يـُ َع ِّذبُ ُكم} .الصحيح بسكون الباء ،ألن املقصود اآلية  39من سورة التوبة:
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يما} .وابلضم جاءت يف اآلية  18من سورة املائدة.
{إَّال تَـنف ُروا يـُ َعذب ُكم َع َذ ًااب أَل ً
ص  :872واملىن = واملعىن.
ت} .واملقصود الكلمة اليت يف اآلية  99من سورة التوبة:
{صلَوا ٌ
ص  :875وردَ :
{و ِّ
الرس ِّ
ول}.
ََ
صلَ َوات َّ ُ
ص  :896قائلوا = قائلو.
صو َن} [سورة يونس ]66 :معناه حيسدون وخيمنون .والصحيح:
ص َ :916
{خيُر ُ
حيدسون..
ص { :919قَـوَم ُهم} .هو بكسر امليم ،فاملقصود ما ورد يف اآلية  74من سورة يونسُ { :مثَّ
بـَ َعثـنَا ِّمن بـَع ِّدهِّ ُر ُس ًال إِّ َىل قَـوِّم ِّهم}.
وردوا.
وردا = ُّ
ص ُّ :931
ص  :959ال ِّـملك وأتباعه = املـَلِّك...
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ص  :1008وو ِّ
{الس َقايَةَ} [سورة يوسف .]70 :واو واحدة.
اط ِّر} .هو بفتح الراء ،فاملقصود اآلية  101من سورة يوسف{ :فَ ِّ
ص { :1021فَ ِّ
اطَر
السماو ِّ
ات َواألَر ِّ
الدنـيَا َواآلَ ِّخَرةِّ}.
ت َولِّيِّي ِّيف ُّ
ض أَن َ
َّ َ َ
ص :1026ورد :ويصح يف {الكِّتَ ِّ
التأويالت اللذان
اب} [اآلية األوىل من سورة الرعد]
ُ
تقدما .والصحيح :التأويالن ...تقدَّما.
ً
ت الكِّتَ ِّ
اب}.
وضبط لفظ (الكتاب) بضم الباء ،والصحيح الكسر كما أثبت {تِّل َ
ك آَ َاي ُ
{وأَن ِّف ُقوا} .والصحيح بفتح الفاء ،فاملقصود اآلية  22من سورة الرعد:
ص  :1038وردَ :
ِّ
َّ ِّ
اهم ِّسًّرا َو َع َالنِّيَةً}.
ص َربُوا ابتِّغَاءَ َوج ِّه َرِّهبِّم َوأَقَ ُاموا َّ
الص َالةَ َوأَنـ َف ُقوا ممَّا َرَزقـنَ ُ
ين َ
{ َوالذ َ
ِّ
ك
{حك ًما} ،يف اآلية  37من سورة الرعدَ { :وَك َذل َ
{ح َك ًما} ،الصحيحُ :
ص َ :1042
أَنـَزلنَاهُ ُحك ًما َعَربِّيًّا}.
ص  :1052ورد :ال حب النجاة.
و(الحب) كلمة واحدة ،وتعين الطريق الواضح.
يح تُس ُكر .والصحيح :تَس ُكر.
ص  :1066سكرت الر ُ
اَّللِّ فَ َال
ص { :1082أَمَر هللاِّ} .يصحح كما هو املقصود يف أول سورة النحل{ :أَتَى أَم ُر َّ
تَستَـع ِّجلُوهُ}.
ِّ َّ ِّ
ِّ
ص ِّ :1090
ين
َ
{وم َن} .يصحح كما يف اآلية  25من سورة النحلَ { :ومن أَوَزار الذ َ
ي ِّ
وهنُم}.
ضلُّ َ
ُ
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ص ِّ :1091
{السل ِّم} .صحيح الكلمة بفتح السني املشددة وفتح الالم ،فاملقصود اآلية
السلَ َم}.
 25من سورة النحل{ :فَأَل َق ُوا َّ
ص { :1092جن ٍ
َّات َعد ٍن
َّات}.
وصحيح الكلمة يف اآلية  31من سورة النحلَ { :جن ُ
َ
ُ
يَد ُخلُوَهنَا}.
ك َح ِّسيبًا} [سورة اإلسراء.]14 :
ك اليَـوَم َعلَي َ
ك َك َفى بِّنَـف ِّس َ
ص { :1133اقـَرأ كِّتَابَ َ
عاداي ،فلم توضع بني قوسني مزخرفني.
كالما ًّ
هذه آية ،وليست ً

ص  :1136والذم هنا ال حق.
(الحق) كلمة واحدة.
ص  :1142إن يف هيئة اليد ابمليزان عظةٌ .الصواب :عظةً.
ص { :1150يـَر َمحَ ُكم} .تصويب الكلمة من اآلية  54من سورة اإلسراء اليت يفسرها
املؤلفَ { :ربُّ ُكم أَعلَ ُم بِّ ُكم إِّن يَ َشأ يـَر َمح ُكم أَو إِّن يَ َشأ يـُ َع ِّذب ُكم} .وهي ابلفتح يف اآلية  8من
السورة نفسها.
{سنَّةَ} ،فاملقصود اآلية  77من سورة اإلسراءُ { :سنَّةَ َمن
{سنَة} .صواهبا ُ
ص َ :1160
ك ِّمن ُر ُسلِّنَا}.
قَد أَر َسلنَا قَـبـلَ َ
حيسن هللا حالته .الصواب كسر السني املشددة.
ص  :1162أن َّ
ص  1162أيضا :على أمتَّ عموم .والصواب كسر امليم املشددة.
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ص  1162كذلك :والرقي والتعويذ = والرقَى.
الروم فإهنم حركوها.
ص { :1166كِّس ًفا} بسكون السني ،إال يف ُّ

استوقفتين هذه اجلملة ..واملقصود حتريك حرف السني يف الكلمة ،بفتحها ،يف اآلية  48من
سورة الرومَ { :وَجي َعلُهُ كِّ َس ًفا}.

ِّ
اب} .هو ابلفتح ،فاملقصود اآلية األوىل من سورة الكهف.
ص { :1174الكتَ ُ
ص  1174أيضا{ :قِّيَ ًما} .املقصود اآلية الثانية من سورة الكهف{ :قَـيِّ ًما لِّيُـن ِّذ َر َأب ًسا
يدا ِّمن لَ ُدنهُ} .إال إذا قصد قراءة .لكن تكررت الكلمة يف التفسري بتشديد الياء.
َش ِّد ً
ص  :1185ولتثتثن = ولتستثن.
ص ِّ :1217
{ذك ِّر} .الصواب { ِّذكُر} بضم الراء ،فاملقصود اآلية الثانية من سورة مرمي.
ص  :1219مل جنعل مل مشارًكا = له مشارًكا.
ص  :1238األمر املنفذ اجملذوم = اجملزوم.
ص  :1239العمود الثالث{ :إِّ ًذا} .صوابه بدون تنوين ،فاملقصود اآلية  75من سورة
وع ُدو َن}.
مرميَ { :ح َّىت إِّذَا َرأَوا َما يُ َ
ص  :1267اهليبتهه = هليبته.
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ص  :1284يف أواخر العمود الثالث" :مل يذكب" = "مل يكذب".
ص  :1285فجاءم = فجاءهم.
ص  :1301وردَ { :وِّم َن الن ِّ
اَّللَ} [سورة احلج .]11 :واملقصود اآلية  8من
َّاس َمن يـَعبُ ُد َّ
السورة نفسهاَ { :وِّم َن الن ِّ
َّاس َمن ُجيَ ِّاد ُل ِّيف ا ََّّللِّ بِّغَ ِّري عِّل ٍم}.
ص { :1364أُذُ ٌن} .صوابه {أ َِّذ َن} ،فاملقصود اآلية ( )36من سورة النورِّ{ :يف بـي ٍ
وت
ُ
ُُ
اَّللُ أَن تُـرفَ َع َويُذ َكَر فِّ َيها امسُهُ}.
أ َِّذ َن َّ
الر ُس َل
ص { :1383قَـوٍم} .صوابه يف اآلية  37من سورة الفرقانَ { :وقَـوَم نُ ٍ
وح لَ َّما َك َّذبُوا ُّ
اهم}.
أَغَرقـنَ ُ
ص  :1399الذي وعدم = الذي وعدهم.
ص  :1404ابلقرآن والشتم وحنوه = ابلقول والشتم( ..وال يبقى هذا اخلطأ بدون
تصحيح).
ص  :1405وكانت مراجعتم = مراجعتهم.
ص  : 1407فتوعدهم ابإلخراج من أرضه .الصحيح( :فتوعدوه) .فلم يتوعدهم لوط عليه
السالم بذلك ،بل هم توعدوه.
ص  :1419ومحلَّه = ومحَّله.
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ص  :1425جلميعهم( .بدئ بسطر جديد ،وهو مرتبط مبا سبق).
ِّ
يم} .صوابه{ :اليَِّم} ،فاملقصود تفسري اآلية السابعة من سورة القصص:
ص { :1434أَل ٌ
{فَإِّذَا ِّخف ِّ
ت َعلَي ِّه فَأَل ِّق ِّيه ِّيف اليَِّم}.
ص  :1473وضع يف الرتويسة ما يشري إىل تفسري اآلايت  18-14من سورة الروم،
والصحيح.17-10 :
وتكرر مثل يف مواضع أخرى مل يشر إليها.
ص  :1489أن كلمات هللا تعاىل مل تكن لتنفذ = لتنفد.
ور} .أما ابلفتح فمعناه
ص { :1491الغَُروُر} :التطميع مبا ال يتحصل .والصواب{ :الغُُر ُ
الشيطان ،كما ورد يف الصفحة نفسها.

ص  :1511تكيب = تبكي.
ص  :1515كان طفلني = كاان طفلني.
ص  :1527األلف والسالم = األلف والالم.
ص { :1528إِّ ًذا} .صوابه {إِّ َذا} ،يف اآلية السابعة من سورة سبأ{ :وقَ َ َّ ِّ
ين َك َف ُروا
َ
ال الذ َ
هل نَ ُدلُّ ُكم علَى رج ٍل يـنَـبِّئ ُكم إِّذَا م ِّزقـتم ُك َّل ممََُّزٍق إِّنَّ ُكم لَِّفي خل ٍق ج ِّد ٍ
يد}.
ُ ُ
َ َُ ُ ُ
َ
َ َ
وعمرها.
وعمرها = َّ
ص َّ :1535
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ص { :1563يُ َسبِّ ُحو َن} .صوابه{ :يَسبَ ُحو َن} ،يف اآلية  40من سورة يسَ { :وُكلٌّ ِّيف
فَـلَ ٍ
ك يَسبَ ُحو َن}.
ص  :1564ويكره عليه = ويكسره عليه.
ص  :1615للعبث من القبور = للبعث..
ص  :1620االقتداء منه = االفتداء منه.
ص  :1625ألن كلىت = كلتا.
َخذ ُهتُم} ،فاملقصود تفسري اآلية  5من سورة غافر:
َخ َذهتُُم} .صوابه{ :فَأ َ
ص { :1628فَأ َ
ف َكا َن عِّ َق ِّ
اب}.
َخذ ُهتُم فَ َكي َ
{فَأ َ
جوزه.
ص  :1695جوزَّه = َّ
ص ِّ :1730
املهلك = املهلِّك.
ِّ
{منًّا} ،يف اآلية  4من سورة حممد{ :فَإِّ َّما َمنًّا بـَع ُد َوإِّ َّما
ص { :1718منَّا} .صوابهَ :
فِّ َداءً}.
ص { :1771يَدعُو َن} .صوابه يف اآلية  13من سورة الطور ،اليت يفسرها املؤلف{ :يـَوَم
يُ َدعُّو َن إِّ َىل َان ِّر َج َهن ََّم َدعًّا}.
ص  :1773كالؤلؤ = كاللؤلؤ.
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يد ال ُق َوى}.
ص { :1778عِّل ِّم ِّه} .صوابه يف اآلية  5من سورة النجمَ { :علَّ َمهُ َش ِّد ُ
ص { :1786يـََرى} .صوابه{ :يـَُرى} .فاملؤلف يفسر اآلية  40من سورة النجمَ { :وأ َّ
َن
ف يـَُرى}.
َسعيَهُ َسو َ

أيضا{ :متَََّىن} .واملقصود الكلمة الواردة يف اآلية  46من سورة النجمِّ { :من
ص ً 1786
نُط َف ٍة إِّ َذا ُمت َىن}.
ص  :1797تفيهم = تفهيم.
{ربُّ ُك َما} .والصواب بكسر الباء املشددة ،فاملقصود اآلايت املتكررة يف سورة
ص َ :1799
الرمحن{ :فَبِّأ ِّ
َي آََال ِّء َربِّ ُك َما تُ َك ِّذ َاب ِّن}.
ص { :1803إِّذًا} .صوابه{ :فَإِّ َذا} .فاملؤلف يفسر اآلية  37من سورة الرمحن{ :فَإِّذَا
ِّ
الده ِّ
ان َشق ِّ
ان}.
َّت َّ
الس َماءُ فَ َكانَت َورَدةً َك َ
ص  :1804إن يف القيامة سؤ ًاال وآايت .صوابهٍ :
وآايت.
ٌ
ص  :1824كثر الضحك واملزاج = املزاح.
ص  :1859وقومل = وقوهلم.
اَّللَ َعلَى ُك ِّل َشي ٍء قَ ِّد ٌير} .املقصود اآلية األخرية من سورة الطالق:
ص { :1870إِّ َّن َّ
اَّللَ َعلَى ُك ِّل َشي ٍء قَ ِّد ٌير} .فهي {أ َّ
{لِّتَـعلَ ُموا أ َّ
َن} وليست {إِّ َّن}.
َن َّ
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ص  :1875ورد "نورهم بني أيديهم" على أهنا آية ،وقد سقطت منها كلمة ،فاملقصود اآلية
ني أَي ِّدي ِّهم}.
ورُهم يَس َعى بَ َ
الثامنة من سورة التحرمي{ :نُ ُ
ص  :1893ورد يف العمود األول{ :فَ َال أُق ِّسم ِّمبَا تُـب ِّ
ص ُرو َن} [سورة احلاقة ،]38 :بدل
ُ
اآلية  28من السورة نفسهاَ { :ما أَغ َىن َع ِّين َمالِّيَه}!
صريةٍ} مرتني ،والصواب {ب ِّ
ِّ
ص َريةٌ} ،فاملقصود الكلمة الواردة يف اآلية
َ
ص  :1924وردت {بَ َ
اإلنسا ُن علَى نـَف ِّس ِّه ب ِّ
ص َريةٌ}.
 14من سورة القيامة{ :بَِّل ِّ َ َ
َ
ص { :1926بـلَّغت} .صواب الكلمة يف اآلية  26من سورة القيامةَ { :ك َّال إِّذَا بـلَغَ ِّ
ت
َ َ
ُ
َ
الرتاقِّ َي}.
ََّ
السراج = ا ِّ
لسراج.
ص َّ :1939

ِّ
اجا} [سورة النبأ.]13 :
اجا َوَّه ً
واملقصود الشمس { َو َج َعلنَا سَر ً

ص  :1959املغاالت = املغاالة.
بكسر الراء ،فاملقصود اآلية اخلامسة من سورة الربوج{ :الن ِّ
ِّ
َّار
َّار} .هي
ص { :1964الن َ
ات الوقُ ِّ
ِّ
ود}.
ذَ َ
ص { :1976نَِّع َمهُ} .وصواهبا كما وردت يف اآلية  15من سورة الفجر{ :فَأ ََّما ِّ
اإلن َسا ُن
ول َرِّيب أَكَرَم ِّن}.
إِّ َذا َما ابـتَ َالهُ َربُّهُ فَأَكَرَمهُ َونـَعَّ َمهُ فَـيَـ ُق ُ
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وحا} هكذا! واملقصود بيان قراءة كلمة {تَـلَظَّى} يف اآلية  14من
ص  :1985ورد {نُ ً
سورة الليل!
ص  :1990بسني مكسروة = مكسورة.
املقدرة = املقدَّرة.
ص َّ :1994
انفك.
ص  :1995انفَّك الشيءُ = َّ
ص  1995أيضا :اجللَّية = اجلليَّة.
مصة .والصواب يف ضبطها :احلِّ َّمص ،واحلِّ ِّمص ،كما يف املعجم الوسيط.
ص  :2005احلُ ُّ
سر وأعان
واحلمد هلل الذي ي ْ
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(و)
مالحظات وأخطاء يف "فتح القدير"
اعتمدت يف كتاب "عون البصري على فتح القدير" على طبعة دار الكلم الطيب (ط،2
فين الرواية
دمشق ،بريوت 1419 ،هـ) ،عند االستدراك على "فتح القدير اجلامع بني َّ
والدراية من علم التفسري" لإلمام الشوكاين ،الذي يعد من أحسن الطبعات املوجودة للتفسري،
ومل ينشر حمق ًقا بعد.
وعلى الرغم مما بُذل فيه من جهد طيب ،إال أنه ُوجدت فيه أخطاء ،منها ما يتعلق بكلمات
دافعا
من القرآن الكرمي ،وهلذا دونتها ،مث نشرهتا ،ليصحح كل نسخته منها ،وقد تكون ً
للناشر ليصححها يف طبعة قادمة من الكتاب.
أحياان بذكر اآلية وحدها ،أو بذكرمها.
وقد أشرت إىل هذه األخطاء ببيان اجلزء والصفحة ،و ً
وهللا املوفق.
نت َعلَيـ َها} [سورة البقرة.]143 :
 ُ { :175/1ك َوضعت ضمتان على الكاف.
  :365/1ابعثم.الصحيح :ابعثهم.
ضُّرُكم َكي ُد ُهم َشيـئًا} [سورة آل عمران.]120 :
 { :431/1الَ يَ ُيف التفسري :وال..
  :440/1سبحاه.سبحانه.
الصابِّ ِّرين} [سورة آل عمران.]142:
 َ { :441/1ويـَعلَ َم َّيف التفسري :وليعلم.
 :479/1 -والضمري يف قوله "منها" راجع إىل آدم وحواء.
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-

-

-

-

وضعت "منها" بني قوسني على أهنا من اآلية ،وهي ِّ
{منـ ُه َما} ،يف أول سورة
النساء.
 :620/1والكافر يف قوله { َك َما}.
والكاف .واملقصود اآلية  163من سورة النساء { َك َما أَو َحيـنَا}.
 :210/2وهو صفة لدينا.
يكتب هكذا :وهو صفةٌ لـ ِّ
{دينًا} ،يف اآلية  161من سورة األنعامِّ { :دينًا قِّيَ ًما}.
{وإِّ َذ قَالَت أ َُّمةٌ} [سورة األعراف.]164 :
َ :293/2
يف التفسري" :وإذا".
وورد بعدها :معطوف على إذ يعدون.
الكلمتان األخرياتن توضعان بني قوسني ،فهما من اآلية  163من السورة نفسها:
السب ِّ
ت} .
{إِّذ يـَع ُدو َن ِّيف َّ
ِّ
يع َعلِّيم} لدعائهم عليم أبحواهلم.
{ :337/2إِّ َّن اَّللَ َمس ٌ
ِّ
{علِّيم} أبحواهلم.
يع} لدعائهمَ ،
هكذا يف التفسري .ويكتب هكذا{ :إِّ َّن اَّللَ َمس ٌ
وهو يف آخر اآلية  17من سورة األنفال.
 :354/3وماسكيننا.
ومساكيننا.
كافُِّرون} [سورة التوبة.]32:
{ َولَو َك ِّرهَ ال َ
ورد تفسري هذه اآلية الكرمية هكذا :أىب هللا إال أن يتم نوره ولو مل يكره الكافرون
ذلك ،ولو كرهوا( .؟).
 :422/2للتجؤوا.

اللتجؤوا.
 {قَد َك َفرُمت بـَع َد إِّميَانِّ ُكم} [سورة التوبة.]66 :يف التفسري :وقد.
 {تُطَ ِّه ُرُهم َوتُـَزكِّ ِّيهم ِّهبَا} [سورة التوبة ]103 :أي :تطهركم وتزكيهم.الصواب :تطهرهم.
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 { َه ِّـذهِّ َانقَةُ اَّللِّ} [سورة هود.]64 :ورد يف التفسري :إن انقة هللا بدل من هذه.
وتكتب العبارة هكذا :إن { َانقَةُ اَّللِّ} بدل ...
ال َايقَـوِّم} [سورة هود.]78 :
 {قَ َورد يف التفسري :وقال.
 { َآوى إِّلَي ِّه أَبـَ َوي ِّه}.-

-

هذا جزء من اآلية  99من سورة يوسف ،يوضع بني قوسني.
ورد عند تفسري اآلية  32من سورة الرعد :يرسل كثرية.
والصحيح :برسل كثرية.
َنزلنَا} [سورة احلِّجر}22 :
{فَأ َ
يف التفسري :وأنزلنا.
يق ِّمن ُكم بَِّرِّهبِّم يُش ِّرُكون} [سورة النحل.]54 :
{إِّ َذا فَ ِّر ٌ
كلمة (يشركون) من اآلية ،توضع بني قوسني.
{واَّللُ َج َع َل لَ ُكم ِّممَّا َخلَ َق ِّظالَالً} [سورة النحل.]81 :
َ
يف التفسري :وجعل لكم...
وح ِّمن أَم ِّر َرِّيب} [سورة اإلسراء .]84 :أي إنكم ال تعملونه.
{قُ ِّل ُّ
الر ُ

صوابه ... :ال تعلمونه.
ِّ
ِّ
اب ِّمن َّان ٍر} [سورة احلج.]19 :
{قُط َعت َهلُم ثيَ ٌ
ورد يف التفسري" :أحاطت النار هبم" ووضع بني قوسني مزخرفني على أنه آية ،بينما
هو تفسري هلا.
{فَ َكأَيِّن ِّمن قَـريٍَة} [سورة احلج.]45 :
ورد يف التفسري :وكأين.
ك ُه ُم ال َفائُِّزون} [سورة النور.]52 :
{فَأُولَئِّ َ
هذا مل يوضع بني قوسني يف التفسري.
ورد عند تفسري اآلية  20من سورة الفرقان :بكل من يصري.
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وصوابه :بكل من يصرب.
آابئِّ ُك ُم األََّولِّني} [سورة الشعراء.]26:
 {قَ َال َربُّ ُكم َوَر ُّ
ب َ
يف التفسري :فقال...
 ورد عند تفسري اآلية  64من سورة النمل :أن هللا سبحانه شري ًكا.وتصويبه لغة :أن هلل...
 {إِّالَّ ِّيف كِّتَ ٍاب ُّمبِّني} [سورة النمل.]75:
-

-

هذا مل يوضع بني قوسني يف التفسري.
الصي َحةُ} [سورة العنكبوت.]4 :
َخ َذتهُ َّ
{أ َ
الرج َفةُ} [سورة
َخ َذهتُُم َّ
يف التفسري وضعت آية أخرى هنا خطأ ،وهي {{فَأ َ
األعراف.]78 :
ورد عند تفسري اآلية  27من سورة لقمان :بعد نفاذه.
والصحيح بعد نفاده (ابلدال).
{قَالُوا َاي َويـلَنَا} [يس.]52 :
الكلمة األوىل جعلت خارج القوس ،وهي من اآلية.
نك قَـوُهلُم} [سورة يس.]76 :
{فَالَ َحي ُز َ
مل توضع هذه اآلية لبيان تفسريها.
{وَجنَّيـنَاهُ وأَهلَهُ ِّمن ال َكر ِّ
ب ال َع ِّظيم} [سورة الصافات.]76:
َ
َ
َ
يف التفسري :فنجيناه.
{قَالُوا بَل أَنتُم الَ َمر َحبًا بِّ ُكم} [سورة ص.]60:
مل يوضع هذا بني قوسني يف التفسري.
ِّ
الرِّحيم} [سورة الزمر.]53:
ور َّ
{إنَّهُ ُه َو الغَ ُف ُ
وهذا مل يوضع بني قوسني يف التفسري.
 :405/5ضؤوه.
ضوؤه.
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  :417/5جاءت كلمة (األغالل) يف آخر بيت شعر ،وليست منه ،فإنه أييتبعدها :مجع غل.
  :439/5هذا األمور.هذه.
  :440/5املعصرات هي السحاب.لعلها :السحب.
  :480/5والطيع.والطبع.
 َّ :638/5نوُر الفلق.َّنوَر.
***

***
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***

(ز)
سرقة كتاب "اخلضر بني الواقع والتهويل"
أبلغ ابحث «الشرق األوسط» أن صاحب دار للنشر يف بريوت انتحل كتاابً عن اخلضر عليه
غري عنوان الكتاب ،ونقل
السالم صدر له منذ حوايل  18عاماً ،ونسبه إىل نفسه بعد أن َّ
منه حوايل  90يف املائة ،ومل يشر السارق إىل املصدر ،بل إنه جترأ ونقل حرفياً مقدمة الكتاب
املسروق .وقد اتصلت «الشرق األوسط» بصاحب الدار املذكورة الذي نفى حصول فعل
السرقة .وننشر هنا دعاوى االثنني ،اتركني احلكم للقارئ.
يقول الباحث حممد خري رمضان« :فوجئت بكتاب معنون ابسم «كشف البيان عن حال
اخلضر أيب العباس عليه السالم» ،مجعه واعتىن به الشيخ خضر العبيدي ،وقدم له الداعية
املريب الشيخ حممد عبد هللا عيتاين ،وعند تصفحه وجد أن ما ورد يف الكتاب قد نقل حرفياً
من كتاب قد صدر يل عام 1984م .وإن بياانت الكتاب األصل ،الذي هو من أتليفي،
طبع ثالث طبعات وجل اعتماد الكاتب على الطبعة األوىل منه ،وهي «اخلضر بني الواقع
والتهويل» أتليف حممد خري رمضان يوسف .الطبعة األوىل ـ دمشق :دار املصحف،1404 ،
 368ص20 ،سم ـ سلسلة أعالم قرآنية».
أما كتايب الذي صدر وعليه اسم آخر ،فبياانته هي :كشف البيان عن حال اخلضر أيب
العباس عليه السالم ،مجعه واعتىن به الشيخ خضر العبيدي ،قدم له الداعية املريب الشيخ
حممد عبد هللا عيتاين ،طبعة مزيدة ومنقحة ـ بريوت دار العبيدي للرتاث :دار ابن حزم،
1422هـ 111 .ص  24سم «سلسلة قطوف دانية ـ .»15
ولو قلبت الصف حات اليت نقلها ـ أعين سرقها ـ ومواضعها من الكتاب األصل ،لطال األمر
ولكن أشري إىل مواضعه امجاالً ابلفصول ،واحتفظ ابلتفصيالت ألي طارئ.
املقدمة  9ـ  13نقلها برأسها من املقدمة اليت كتبها يل الشيخ عدانن حقي الذي راجع يل
الكتاب أكثر من مرة ،وهي موجودة يف ص  15ـ  19من الكتاب األصل .وبضعة األسطر
التالية هي من كالمي يف ص  35ومل يضف إليها سوى «احلمدلة» يف األول ،والدعاء يف
اآلخر.
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ويف الطبعة الثانية أو الثالثة يف كتايب الذي أصدرته دار القلم بدمشق أوردت  16كتاابً مما
ألف يف اخلضر من الكتب القدمية .و  6كتب حديثة ،و 3دراسات ،وذلك يف ص  21ـ
 24منه .وسرق هو منها  15كتاابً من أصل  16مث  5من أصل  6والدراسات الثالث،
وذلك يف ص  15ـ  17من كتايب الذي وضع عليه امسه .والفصل األول الذي رقمه من
ص19ـ  41نقله من كتايب الطبعة األوىل من  43ـ  82و 169ـ  .182وما بني ص  26ـ
 29نقوالت من ك تايب وغريه ،ذكرها هوامش مزيفة ،ال تدل على حقيقة النص .فقد ذكر يف
اهلوامش «وفيات األعيان» و«شذرات الذهب» و«طبقات الشافعية» و«الديباج املذهب»
و«تذكرة احلفاظ» و«هدية العارفني» ،وكلها ال عالقة هلا ابخلضر عليه السالم ،وامنا فيها
تراجم أعالم ،أمثال ابن الصالح وغريه ممن ذكروا اقواالً يف اخلضر يف مؤلفاهتم ،وهذا متويه
للقارئ ليظن انه ينقل نصوصاً عن اخلضر من مصادر أخرى ،وهو كذب وافرتاء .ففي ص
 27اورد قول احلسن البصري «وكل إلياس ابلفيايف ..اخل» .ذكر أربعة مراجع يف اهلامش،
وعندما تفتح هذه املصادر تراها ترمجة للحسن البصري وال عالقة هلا ابلقول املذكور ،ويف
الفقرة اليت بعدها وضع رقماً على اسم «خالد بن معدان» ووضع له هامشاً فيه مصدران
لرتمجته ،مع أن خالداً هذا نقل كالماً عن كعب األحبار ،فال عالقة للهامش ابملوضوع من
قريب أو بعيد ..وقس على ذلك ،ويف ص  31ـ  34نقل عن الشيخ حممد عوامة يف كتابه
«أدب االختالف يف مسائل العلم والدين» وال عالقة له ابخلضر البتة ،والعجيب من أمر
هذا الكاتب أنه ينقل  4صفحات فيذكر اسم الكاتب وكتابه ،وينقل مين  100صفحة وال
يذكر ذلك.
أما الفصل الثاين ص 43ـ  48فقد سرقه من كتايب ص 105ـ  .112والفصل الثالث
ص 49ـ  90استوىل عليه نصاً وهامشاً وعالمات ترقيم من كتايب ص 115ـ  ،167وفقرة
«سبب لقاء موسى ابخلضر» ص 90ـ  91أخذه من ص 95ـ  97من كتايب .وفقرة «التقاؤه
إبلياس» ص 91ـ  93سرقه من كتايب ص 247ـ  .251ولقاؤه مبوسى عليه السالم ص 93
ـ  96هو من كتايب ص 257ـ  263وص  .356و«شروط االجتماع ابخلضر» ص  96ـ
 97أخذه من ص  344ـ  345من الكتاب األصل .واجتماعه ابلعلماء واألولياء ص 97ـ
 101سرقه من كتايب ص  312ـ  332ويف آخره زايدة  7سطور :محد هللا أن انتهى إىل
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هذه الغاية «حيمد هللا على السرقة» .واستغفر واتب إليه من كل خطأ وزلل «وهل أخطأ أو
وقع يف زلة» ،مث صلى على نبيه أفضل الصالة وأزكى التسليم ،وسأل هللا علماً انفعاً ورزقاً
طيباً وعمالً متقبالً قائالً :واختم كتايب بدعاء .ويتساءل املؤلف املسروق منه ما إذا كان يف
عمله هذا علم انفع وهل ما جناه من وراء نشر هذا الكتاب ابلنصب واالحتيال رزق طيب؟
وهل هذا من عالمات العمل «املقبول»؟ فأىن يستجاب له؟
ويضيف املؤلف املسروق منه :لقد ذكرت  75كتاابً يف املراجع ،ذكرها برمتها ما عدا مرجعني

حذفهما ،أحدمها تفسري القرآن الكرمي البن كثري ،الذي هو اثلث أكرب مرجع اعتمدت عليه
بعد روح املعاين وتفسري الفخر الرازي ،كما انه مل يذكر كتايب من بني املراجع ،ومل يشر إليه
من قريب أو من بعيد ،سوى هامش يف ص  70ذكر فيه امسي ومل يشر إىل املصدر ،حىت ال
يلفت نظر القارئ إىل الكتاب ا لذي سرقه ،ولو لفتة خاطفة ،وامنا ذكر عنوان كتايب هذا بني
«الكتب اليت أُلفت يف اخلضر عليه السالم» ،وهي كما كتبتها أان.
وخبصوص صفحة الغالف اليت كتبت عليها انه «مجعه واعتىن به» قال املؤلف املسروق منه:
لعله كتب هذا ليكون مبنحى من النقد إذا افتضح ،ولكن كما رأيت فإنه من أوله إىل آخره
ما عدا بضع صفحات سرقه من كتايب ،فالصحيح أن يقول سرقه ولفقه ،بدل :مجعه واعتىن
به ،كما ذكر يف اخلامتة أن هذا «كتابه».
ولفت إىل أن السارق ذكر يف آخر الكتاب قائمة بـ«مؤلفاته» بلغت  17كتاابً ،وذكر أهنا

«ستصدر تباعاً بعون هللا تعاىل» ،ويف آخرها رسالة يف املاجستري بعنوان« :الرتبية اإلسالمية
يف سورة احلجرات» وأان أعرف انه سبقه يف كتابة هذا املوضوع غريه .وهذا يعين أنه ال يؤمتن
«عددها» على كتاب آخرين ،وأان
جانبه ،فقد يكون سطا يف رسالته ويف كتبه األخرى اليت َّ
أؤمن دائماً مبقولة «ما حدث مرة ميكن أن حيدث مرات ومرات» ،والذي ألف كتاابً سرق
فيه  100صفحة من أصل  109صفحات ،ال يؤمتن أن يفعل ذلك مع كتب آخرين
أبسلوب أو آبخر.
مث إنه ذكر أن هذا طبعة اثنية للكتاب ،وال أعرف خرب الطبعة األوىل .فإذا كان صادقاً أنه
طبعة اثنية ،فإنه يكون جترأ على إعادة طبعة عندما رأى سكواتً وعدم التفات إىل سرقته.
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وقد يكون اعتماده على الطبعة األوىل ألهنا نفدت من األسواق ،وقد يكون له هدف مادي
من خالل هذا العمل؟ فهو صاحب دار نشر ابسم شهرته ،وعلى هذا الكتاب اسم انشر
آخر حمرتم شاركه يف نشر كتابه وتوزيعه ،وهو دار ابن حزم ،وال أشك أنه لو علم أبنه مسروق
ومزيف الستنكف عن املشاركة يف نشره أو توزيعه.
وحول اسم من قدم الكتاب وهو حممد عبد هللا عيتاين الذي وصفه أبنه الداعية املريب الشيخ،
يقول حممد خري رمضان يوسف :ال أعرف هذا اآلخر ،ولعله مثل صاحبه يف املستوى
العلمي ،فقد أثىن على كتابه خرياً ،أعين كتايب الذي نسبه الكاتب والناشر إىل نفسه ،فقال
مثنياً عليه ـ أي علي« :أن فضيلة الشيخ الصاحل (؟)خضر العبيدي أحتفنا من قبل بكتب
مفيدة كثرية من سلسلة قطوف دانية ـ لكن كتابه «كشف البيان عن حال اخلضر أيب العباس
عليه السالم» بلغ الدرجة العليا.
علي أو عليه « :-ومما يفحم العقل وينقش القلب حىت
لكنه مل يصدق عندما قال مثنياً َّ -
يصل إىل حبيبنا املعظم وقائدان الكرمي سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم»؟ والذي يقدم كتاابً
ينبغي أن يكون مطلعاً ،عارفاً ابملوضوع الذي يقدم له ،لكن تبني أنه مل يعرف أن هذا
الكتاب مسروق من أوله إىل آخره ،مبعىن أنه مل يطلع على ما كتب فيه سابقاً ،وكتايب يف
اخلضر  -بفضل هللا وتوفيقه  -هو أوسع ما كتب عنه ،وقد طبع ثالث طبعات.
ويعترب رمضان انه تعب مع كتابه هذا أكثر من مجي ع الكتب األخرى ،فهو أول كتاب ألفه،
واألول حبيب عزيز ،لقد كتبته  7أو  8مرات ،قبل ربع قرن ،وراجعه يل علماء متمكنون،
وكتبوا له مقدمات وتقاريظ .واحلقيقة أنه ليس يل فيه سوى استخراج كوامنه من بطون
الكتب ،مجعاً وترتيباً ،وذكر مصادرها أبمانة ،والصرب على ذلك سنوات ،وتدخلي فيها حتليالً
ونقداً قليل ،وقد جاء هذا الكاتب فأخذ ما أخذ مع هوامشه بكل سهولة.
وحول إمكانية أن يدافع الكاتب السارق عن نفسه ويدعي أبنه عمل مثلما عملت ،ونقل
مثلما نقلت يقول رمضان :هذا أبعد ما يقدر عليه ،فإن كل شيء ابلعيان ،والعلماء والنقاد
موجودون ،والكتاابن موجودان ،لقد عدلت كتايب تعديالً جذرايً يف طبعته الثانية ،وقد اعتمد
ال كاتب على الطبعة األوىل وفيها أخطاء كثرية ،يف مجل وكلمات ،وحىت أرقام أجزاء
وصفحات بعض املصادر ،حيث كنت بعيداً عن الكتاب عند طبعه ،ومل أصححه ،وقد نقل
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الكاتب هذه األخطاء كما هي يف هذه الطبعة ،وليست هي كذلك يف مصادرها األصلية،
فماذا يقول حينئذ؟ وماذا يقول عن سرقته مقدمة الشيخ عدانن كاملة ووضع امسه حتتها؟
وماذا يقول عن «العظات واألحكام» اليت ذكرت مصادرها يف األخري ففعل ما فعلت،
وقلت يف أول اهلامش «انظر هذه االستنتاجات موزعة يف املصادر التالية» ،فقال هو كذلك
يف اهلامش؟
وماذا يقول عن املصادر اليت كتبتها فكتبها مثلما كتبت؟
وقد تبني يل أنه مل يكتب املوضوع أصالً ،بل حذف فقرات من الكتاب األصل وانتقى،
وأبقى اهلوامش بعبارايت ،مث رماه إىل الطبع ،فلن يضيع شيء ،وأحتفظ بتفاصيل الرد ،وكما
يقول علماء اجلناايت :ال بد أن يُبقي اجملرم من آاثر تدل عليه ،وقد أبقى هذا الكاتب آاثر
جرميته كلها يف مسرح اجلرمية.
(جريدة الشرق االوسط ع  1422/12/28( 8505هـ)
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(ح)

جامع العلوم واحلكم
هذا الكتاب الفريد
هذا السؤال حباجة إىل جواب!
املفسرين و ِّ
ملاذا كان أسالفنا من ِّ
احملدثني واألدابء َخيتصرون وال يُ ِّ
كررون؟
ِّ
شروح،
ويذكرون الكالم الذي ال بد منه لفهمه ،وي َدعون احلواشي والزايدات ،حىت صارت ٌ
وشروح على شروح؟!
ٌ
ويندر أن جتد خمتصرا لكتاب ،فإن وجدته كان ٍ
لسبب ما ،على غري القاعدة السابقة!
ً
متل من مقدمته ،فإن
كتااب حىت َّ
أما كتَّاب هذا العصر  -على العموم  -فال تكاد تفتح هلم ً
لتصل إىل ما يريد أن يقوله لك!
لزم َ
َ
أردت أن تُبحر إىل مادتهَ ،
ك عشرات الصفحات َ
فهو ال يريد أن يُطعِّ َمك عنبًا ،حىت يفقأ يف فمك احلصرم!
وال يريد أن يُ ِّذيقك عسالً ،حىت "يُدغدغ" جوانبك "الفكرية" أبشواك موجعة!
فما السبب يف هذا؟!
هل كان أسالفنا ميلكون قدرًة عقلية واعية للتعلُّم والتعليم أكثر منا؛ ولذلك كانوا ِّ
يوجزون
وخيتصرون وال ِّ
يكررون ،أما حنن ،فال َمنلك تلك املقدرة ،وال نفهم إال بعد إيضاح وتوضيح ،وزايدة
َ
وتكرير؟!
واحلديث ذو شجون.
والكتاابت املتنوعة اليت ِّ
يقدمها ُكتَّابنا  -يف نظري  -يكفي منها قليل الكالم ،ليعطي مادته،
ويوصل فكرته.
وهذا حباجة إىل نقد ودراسة علمية وافية ،وتوجيهات أدبية ،بل وجوائز تشجيعيَّة ،وفيها اقتصاد
لأليدي العاملة ،وتوفري ملنتجات صناعية يف هذا اجملال.
ُ
وعلى كل ٍ
حال ،فقد كان هذا مدخالً مناسبًا ألقول:
إن الكتاب الذي أان بصدده من ذلك النوع القدمي ،الذي أوجز فيه الكاتب الكالمَّ ،
ليدل
على إعجاز الكالم يف أحاديث جامعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهو ال يُعيد وال يُ ِّ
كرر،
بل يعطي املعىن واملدلول بقدرة فائقة على الكتابة والبيان.
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الكتاب هو "جامع العلوم واحلكم ،يف شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم"؛ لزين الدين أيب
الفرج عبدالرمحن بن شها ب الدين بن رجب احلنبلي البغدادي ،من علماء القرن الثامن اهلجري
(ت795 :هـ) ،طبعة دار املعرفة ببريوت ،وجاء يف  431صفحة ،وكان اعتمادان على هذه
النسخة.
وقد صدر الكتاب َّ
حمق ًقا عن مؤسسة األهرام ابلقاهرة عام 1389هـ ،يف جزأين ،قام بتحقيقه
حممد األمحدي أبو النور.
ِّ
اجا هلذا الكتاب َّ
احملقق؛ حبيث ال تكاد جتده يف املكتبات ،بينما
ولكن من املؤسف أال جتد رو ً
املصورة من الطبعة األوىل ،ال ختلو منها مكتبة عامة ،رغم أهنا طبعة رديئة،
الطبعات التجارية ،و َّ
وفيها أخطاء كثرية ،وبعض كلماهتا ُكتبت مثلما هو مكتوب يف املخطوطة.
ومن املؤسف حقًّا أن يكون هذا الكتاب الذي أخذ شهرًة كبرية بني العلماء وعامة املسلمني،
أيخذ تلك العناية من ُدور النشر ،وال من اجلامعات واملراكز الثقافية اإلسالمية لتحقيقه وإخراجه
مل ُ
بشكل جيد مناسب يليق ابلكتاب وابملؤلف!
وتبني يل أن الكتاب قد طبع ألول مرة منذ ما يقرب من قرن من الزمان؛ فقد ورد يف هامش
َّ
(ص )247 :ما يفيد ذلك :عام 1314هـ ،عندما قال املعلِّق إنه ظهر يف ذلك الزمان رجل يقال
له :املرزا غالم أمحد الكادايين [القادايين] الذي ادَّعى النبوة!
والطباعة رديئة ،وبعض الكلمات ُكتِّبت مثلما هو مكتوب ابملخطوطة ،مثل (مسئلة) بدل
(مسألة) ،وغري ذلك ،ومل أعرف سبب عدم حتقيقه حىت اآلن ،فهل هو خوف الباحث من اإلقدام
عليه؛ لكثرة ما فيه من رواايت ومأثورات وأعالم ،أم أن السبب يكون من األساتذة يف اجلامعة
(مطبوعا)؟ وإال فال معىن ألن يَبقى كتاب
عندما يريدون أن يكون املطلوب (خمطوطًا) وليس
ً
مشهور  -مثل هذا  -بدون حتقيق حىت اآلن.
وهديف من هذه الدراسة أن أُنبِّه إىل قيمة الكتاب العلمية ،وروعة الكتاب املنهجيَّة اليت اتَّصف
هبا الكاتب حني مجعه ملو ِّاد الكتاب.
والكتاب شرح الثنني وأربعني حديثًا من جوامع كلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت مجَعها
اإلمام النووي ،وزاد عليها ابن رجب مثانية أحاديث أخرى؛ ليَتم بذلك اخلمسون حديثًا.
ويبدو أن ابن رجب أقدم على هذا العمل حتت إحلاح مجاعة من طالب العِّلم ،لِّما رأَوا فيه من
كفاءة لإلقدام على هذا العمل.
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تكرر سؤال مجاعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح هلذه
يقول يف مقدمته (ص" :)3 :وقد َّ
فاستخرت هللا تعاىل".
األحاديث املشار إليها،
ُ
ويف أسطر قليلة موجزة يُ ِّبني منهجه العام يف شرح هذه األحاديث بقوله (ص" :)4 :ليس
تضمنته من اآلداب
تضمنتها هذه األحاديث ال ُكلية ،...وما َّ
غرضي إال شرح األلفاظ النبوية ،اليت َّ
واحلِّ َكم واملعارف واألحكام والشرائع ،وأشري إشارًة لطيفةً قبل الكالم يف شرح احلديث إىل إسناده؛
ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه ،وأذكر بعض ما ُروي يف معناه من األحاديث ،إن كان يف ذلك
الباب شيء غري احلديث الذي ذكره الشيخ (يَقصد النووي) ،وإن مل يكن يف الباب غريه ،أو مل
يكن يصح فيه غريه ،نبَّهت على ذلك كله".
وقبل اخلوض يف التعريف مبواد الكتاب ،أودُّ أن أشري إبجياز إىل بيان قدرة املؤلف على نقد
احلديث سن ًدا ومتنًا ،وإذا كنا نعلم أن ابن رجب متضلِّع يف علم احلديث ،فإنه ال يرتدَّد عندما
ختص سند احلديث أو متنه.
يُناقِّش موضوعات ُّ
خرج قصة تناظُر أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما بزايدة،
ففي (ص )81 :يقول :إن النسائي َّ
وهي أن أاب بكر قال لعمر :إمنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أ ُِّمرت أن أقاتل الناس حىت
وخرجه ابن خزمية يف
يشهدوا أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ،ويُقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة"َّ ،
صحيحه.
إسنادا ومتنًا ،قاله أئمة
قال ابن رجب" :ولكن هذه الرواية خطأ ،أخطأ فيها عمران القطان ً
احلفاظ ،منهم :علي بن املديين ،وأبو زرعة ،وأبو حامت ،والرتمذي ،والنسائي ،ومل يكن هذا احلديث
ألقاتلن
عن النيب صلى هللا عليه وسلم هبذا اللفظ عند أيب بكر وال عمر ،وإمنا قال أبو بكر" :وهللا
َّ
من َّفرق بني الصالة والزكاة ،فإن الزكاة حق املال ...إخل".
واستدل ابن رجب هبذا احلديث على أنه إشارة إىل أن قتال اترك الصالة أمر جممع عليه؛ ألنه
جعله أصالً مقيسا عليه ،وقال" :ويُ ُّ
أيضا على القتال على ترك الصالة مبا يف صحيح
ستدل ً
ً
ِّ
ومن َك ِّرَه فقد َسلم ،ولكن
ستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتُنكرون ،فمن أنكر فقد برئَ ،
مسلم" :يُ َ
من رضي واتبع" ،فقالوا :اي رسول هللا ،أال نقاتلهم؟ قال" :ال ،ما صلَّوا" ،مث قال ابن رجب:
"وحكم َمن ترك سائر أركان اإلسالم أن يُقاتَلوا عليها كما يقاتَلون على ترك الصالة والزكاة".
وانظر ما قاله يف احلديث الثاين عشرِّ " :من حسن إسالم املرء تَركه ما ال يعنيه" (ص)105 :؛
ليبدو لك جليًّا مدى علمه ابحلديث ،وكذلك يف (ص.)120 :
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ويف رواية حلديث آخر (ص )211 :يقول" :ويف هذا احلديث نظر ،ووهب بن خالد ليس
بذاك املشهور ابلعلم".
ُّ
يستدل أحدهم حبديث" :إن املؤمن ليؤجر يف كل شيء ،حىت يف اللقمة يرفعها إىل فيه"
وعندما
َّ
استدل به غري معروف ،إمنا املعروف قول النيب صلى هللا
(ص )224 :يقول :وهذا اللفظ الذي
عليه وسلم لسعد" :إنك لن تُ ِّنفق نفقةً تَبتغي هبا وجه هللا إال أُجرت عليها ،حىت اللقمة ترفعها إىل
ِّيف امرأتك" ،وهو مقيَّد إبخالص النية هلل ،فتحمل األحاديث املطلقة عليه ،وهللا أعلم.
ويتحدث عن رواية أخرى حلديث يف (ص )236 :فيُضعِّف سنده ألمَرين ،ويف الصفحة التالية
يُ ِّ
عرف برا ٍو ردًّا على غريه ،وأنه اتبعي مشهور.
ويف (ص )241 :يقول عن حديث :إنه معلول ،رغم أنه قد قيل :إن إسناده على شرط
مسلم ،ويف رده على احلاكم (ص )244 :يقول عن حديث :ليس األمر كما ظن احلاكم ،وليس
احلديث على شرطهما (أي :البخاري ومسلم) ...إخل.
وعندما يقول اإلمام الرتمذي عن حديث :إنه حسن صحيح ،يقول ابن رجب (ص:)255 :
وفيما قاله  -رمحه هللا  -نظر من وجهني.
وأحيا ًان جيزم برأيه كما قال يف (ص )255 :عن إحدى الرواايت:
مرسلة يَقينًا.
قلت :رواية شهر عن معاذ َ
أيضا يف (ص.)368 ،365 ،351 ،272 :
وانظر آراءه ً
خمرج هلم يف الصحيحني (ص:
وعندما يقول عن حديث :إسناده جيد ،ورجاله كلهم ثقاتَّ ،
 ،)338يقول بعده مباشرة :سوى شيخ الطرباين (رمبا يقصد هارون بن كامل) ،فإنه ال حيضرين
اآلن معرفة حاله.
ولو عاد  -رمحه هللا  -لِّما كتب ،لوصل إىل معرفته ابلرجوع إىل املصدر.
وعندما ي ِّ
صحح بعضهم حديثًا يقول :تصحيح هذا احلديث بعيد جدًّا من وجوه؛ انظر( :ص:
ُ
.)364
ودعنا نُ ِّ
بحر اآلن مع الكاتب يف ثنااي الكتاب!
ٍ
حديث من هذه األحاديث اخلمسني ،يعطيه حقه من التوضيح والبيان،
إنك تراه يف كل
يطمئنك على سند احلديث أوالً ،وقد يُعطي مقدمة عامة ،أو توطئة ملوضوع احلديث ،وسبب
وروده ،مث يقسمه إىل أقسام ،وهنا يزيد من عنايته يف بيان كل ما يتعلق به؛ من مفردات،

139

مقوية ،مث يستنتج وي ِّ
وتوضيحات ،ورواايت ،وخالفات ،ونصوص ُموافقة ،وأخرى ِّ
وخيتمه
بدي رأيه َ
ُ
َ
وتطرق إليه.
لك ،وأنت تَشعر أبنه مل يرتك شيئًا يف هذا اجملال إال َّ
وقد َخيتلف أسلوبه من موضوع إىل موضوع ،من حيث اإلجياز أو اإلطناب ،حسب أمهيته
وحاجته إىل هذا األسلوب أو ذاك ،ويُنبِّه إىل لطائف اندرة؛ حىت ال يفوت املرء إدراكه.
يف شرحه للحديث الرابع" :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه ...إخل" ،وعندما يصل إىل قوله
صلى هللا عليه وسلم" :إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار"...
إخل ،يُ ِّ
أيضا رواية البخاري" :إمنا األعمال ابخلواتيم".
ورد ً
يقول (ص" :)54 :ويف اجلملة :اخلواتيم مرياث السوابق ،فكل ذلك سبق يف الكتاب السابق،
ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء اخلواتيم ،ومنهم َمن كان يقلق من ذكر السوابق ،وقد
املقربني معلقة ابلسوابق
قيل :إن قلوب األبرار معلقة ابخلواتيم ،يقولون :مباذا خيتم لنا؟ وقلوب َّ
يقولون :ماذا سبق لنا؟
وقوله" :فيما يبدو للناس" :إشارة إىل أن ابطن األمر يكون خبالف ذلك ،وأن خامتة السوء
تكون بسبب دسيسة ابطنة للعبد ال يطَّلع عليها الناس ،إما من جهة عمل سيئ وحنو ذلك،
فتلك اخلصلة اخلفية توجب سوء اخلامتة عند املوت".
مث يقول" :ويف اجلملة ،فاخلواتيم مرياث السوابق".
شرحا فيما بعد ،وسبب اهتمامه هبذا هو هذه اللحظة الرهيبة اليت يعيشها املرء عند
ويزيد ذلك ً
ِّ
فقده لروحه اليت بني جنبَـيه ،والثواين األخرية لصلته بعامل الدنيا ،وعامل املادة ،واألوالد واألهل،
تتحرك فيه األرواح دون األجساد البالية ،إهنا ًّ
تتكرر ،ومواقف
حقا حلظات ال َّ
وانتقاله إىل عا َمل آخر َّ
ال يستطيع أن ِّ
يعرب عنها القلم ،وقد عقد ابن القيم فصالً عن هذا يف كتابه القيم "الروح".
وأثناء شرح ابن رجب احلديث السابع" :الدين النصيحة" ينقلنا إىل عامل املسؤولية اليت كلف هبا
املسلم ،وهو عامل ينوء حبمله اجلبال ،وال يكاد خيطر على ابل املسلم اليوم بعض ما يذكره املؤلف
يف هذا احلديث ،ومن جليل ما قاله (ص" :)75 :وقد تُرفَع األعمال كلُّها عن العبد يف بعض
ٍ
ِّ
عمل شيء من جوارحه بلسان
احلاالت وال يرفع عنه
ُ
النصح هلل ،فلو كان َمن مرض حبال ال ميكنه ُ
وال غريه ،غري أن عقله اثبت ،مل يَس ُقط عنه النصح هلل بقلبه ،وهو أن يندم على ذنوبه ،وينوي إن
وجيتنب ما هناه عنه ،وإال كان غري انصح هلل بقلبه ...إخل".
َّ
صح أن يقوم مبا افرتض هللا عليهَ ،
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ومما قد يغيب عن الذهن أن املرء يُثاب حبسناته يف الكفر إذا أسلم ،وُمتحى عنه سيئاته إذا
أسلم ،لكن بشرط أن حيسن إسالمه ،ويتقي تلك السيئات يف حال إسالمه ،وأورد يف ذلك
أحاديث؛ انظر( :ص - 108 :ص.)109
أيضا عن ذاكرتنا معاملة العاصني ،فكيف جيب أن تكون؟
ويغيب ً
إن سلوك بعض الدعاة معهم ي ِّ
ؤدي إىل نفورهم من الدين بدل عودهتم إليه ابحلسىن ،وقد
ُ
فلعنه
ذكرين هبذا ما أخرجه البخاري؛ أن رجالً كان يُؤتَى به النيب صلى هللا عليه وسلم يف اخلمرَ ،
تلعنه؛ فإنه حيب هللا
رجل ،وقال :ما أكثر ما يؤتى به! فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال َ
ورسوله".
تبعا ملا جاء به الدين،
ولنا بعد هذا أن حناسب أنفسنا ،ما إذا كان موقفنا وتعاملنا مع العصاة ً
تبعا هلواان؟!
أم ً
ِّ
غريه من العصاة ،وهم ممن ُحيبون هللا ورسوله ،ولكننا ال نقرتب منهم،
وقس على شارب اخلمر َ
وخل ًقا!
ونكرههم ،ونعدُّهم من أدىن الناس مروءةً ُ
أليس هذا التعامل حباجة إىل نظر ،وخاصة بني الدعاة املسلمني ،واالقتداء ابلرسول صلى هللا
عليه وسلم أوىل وأهدى؟
وعن موضوع آخر (ص - )125 :وهو الكالم والصمت  -يُريد أن يصل بنا املؤلف إىل ٍ
حل
بعد إيراد أدلة الطرفني ،فيقول:
فمن هنا يُعلَم أن ما ليس خبري من الكالم ،فالسكوت عنه أفضل من التكلم به ،اللهم إال ما
بد منه.
تدعو إليه احلاجة مما ال َّ
وأورد عن سليمان بن عبدامللك قولَه (ص :)127 :الصمت منام العقل ،والنطق يقظته ،وال
يتم حال إال حبال؛ يعين :ال بد من الصمت والكالم.
ويقول ابن رجب (ص :)127 :وبكل حال ،فالتزام الصمت ُمطل ًقا واعتقاده قربة ،إما مطل ًقا
منهي عنه.
أو يف بعض العبادات؛ كاحلج واالعتكاف والصيامٌّ :
وقال ابن يزيد  -أو ابن بريدة كما يف اهلامش (ص :- )260 :رأيت ابن عباس رضي هللا
خريا تغنَم ،أو اس ُكت عن سوء تسلَم ،وإال فاعلم أنك
عنهما أخذ بلسانه ،وهو يقول :وحيك ،قل ً
ستندم ،قال :فقيل له :اي بن عباس ،ملَ تقول هذا؟ قال :إنه بلغين أن اإلنسان  -أراه قال  -ليس
خريا أو
على شيء من جسده أشد حن ًقا أو غيظًا يوم القيامة منه على لسانه ،إال َمن قال به ً
خريا.
أملى به ً
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* وقد رأينا قبل مدة كيف أن املطابخ الياابنية طلعت على املشاهدين أبسلوب جديد يف طهي
السمك أو قليِّه ،وهو أن يوضع السمك  -وهو حي  -يف الزيت املغلي ،ومن مث خيرج ويوضع
يتحرك.
أمام (الزبون) وهو ما يزال َّ
فليس من شأن املسلم أن يكون قاسي القلب مثل هؤالء الذين ال يلتزمون بعقائد وآداب
صحيحة ،وقد أ ُِّمر املسلم أن يرفق ابحليوان.
ويقول اإلمام أمحد :ال يُشوى السمك يف النار وهو حي!
بل إن أكثر العلماء على كراهة التحريق ابلنار حىت للهوِّام؛ انظر ابلتفصيل (ص )145 :فما
بعد.
* وال أكون مغاليا إذا قلت :إن ابن رجب ِّ
عامل نـَف ٍ
كثريا ما يغور يف أعماق النفس
ً
س كبري؛ فهو ً
خرج عيوهباُّ ،
ويدل على حماسنها.
البشرية فيُ ِّ
نفيسا يف هذا اجملال ،وهو بعنوان" :الفرق بني النصيحة والتعيري".
أقول هذا ،وأذكر أن له كتيبا ً
ونبَّه يف الكتاب الذي حنن بصدده (ص )232 :إىل أمر رمبا ال َخيطر على ابل كثري من
املسلمني؛ يقول  -رمحه هللا :-
ومن فضله سبحانه أنه نسب احلمد والشكر إليهم ،وإن كان من أعظم نعمه عليهم ،وهذا كما
أعطاهم ما أعطاهم من األموال واستقرض منهم بعضه ،ومدحهم إبعطائه ،والكل مل ُكه ،ومن
فوعا وموقوفًا" :احلمد هلل
فضله ،ولكن كرمه اقتضى ذلك ،ومن هنا يُعلَم معىن األثر الذي جاء مر ً
مح ًدا يوايف نعمه ،ويُكافئ مزيده".
لقد قرأت هذا وأان أتعجب!
كثريا ما يفوته أن حيمد هللا ويشكره على ما أنعم عليه من علم أو مال أو سلطان،
فإن اإلنسان ً
متر الساعات واألايم ،بل والسنوات ،وهو غارق يف عمله ومهنته ،وال َّ
يتذكر أن هذا من نعمة
وقد ُّ
هللا عليه!
فإن هداه هللا وتفضَّل عليه ،ذكره وأهلمه أبن َحيمد هللا ويَش ُكره ،وإن مل يشأ بقي املرء يف
نسيانه ،فال َحيمد وال يَش ُكر!
أيضا من نعم هللا على عباده ،يذكِّر من يشاء وي ِّ
نسي َمن يشاء؟
أليس احلمد والشكر ً
ُ َ
ُ
َّ
وذكرين ما َورد يف (ص )244 :أبم ٍر تسري عليه بعض املساجد ،أو كثري منها ،وهو الوعظ
اليومي ،بل يرد أن يكون هناك درس بعد العصر وآخر قبل العشاء ،وذلك ابلقراءة من كتاب
طوال السنة ،كما رأيته بنفسي يف اململكة ،وقد ورد يف الصحيحني عن أيب وائل قال :كان عبدهللا
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بن مسعود يُذكِّران كل يوم مخيس ،فقال له رجل :اي أاب عبدالرمحن ،إان حنب حديثك ونشتهيه،
ولوددان أنك حتدثنا كل يوم ،فقال :ما مينعين أن أحدثكم كل يوم إال كراهة أن أملَّكم ،إن رسول
يتخولنا ابملوعظة؛ كراهة السآمة علينا.
هللا صلى هللا عليه وسلم كان َّ
وللمرء بعد ذلك أن يوازن بني الواقع وبني ما هو مطلوب.
تعرض له الرسول صلى هللا عليه وسلم ،كما يف (ص )256 :من الكتاب،
ويف موقف طريف َّ
صليت؟" ،قال :أسأل هللا اجلنة وأعوذ به
أنه قال لرجل  -ويبدو أنه أعرايب " :-كيف تقول إذا
َ
من النار ،وال أ ِّ
ُحسن َدن َدنَتك وال َدن َدنة معاذ  -يشري إىل كثرة دعائهما واجتهادمها يف املسألة -
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم" :حوهلا نُ َدن ِّدن" ،ويف رواية" :هل تصري دندنيت ودندنة معاذ إال
أن نسأل هللا اجلنة ونعوذ به من النار".
هرة تداعاها امرأاتن ،كل منهما
ويف قضية طريفة مع ُشريح القاضي ،ورد أنه قضى يف أوالد َّ
ودرت واستبطرت ،فهي هلا ،وإن
تقول :هي ولد هريت ،قال شريح :ألقها مع هذه ،فإن هي َّقرت َّ
امتدت لإلرضاع ،وإن ابرت:
ف َّرت وهربت وابرت ،فليس هلا ،قال ابن قتيبة :قوله استبطرت يريد َّ
اقشعرت وتنفشت (ص.)298 :
نص ،فيقول:
وحياول ابن رجب يف (ص )270 :أن يصل إىل قاعدة أصولية ملا مل يَِّرد فيه ٌّ
خاص أو عامٌّ على
نص
والتحقيق يف هذا املقام  -وهللا أعلم  -أن البحث عما مل يوجد فيه ٌّ
ٌّ
قسمني:
أحدمها :أن يبحث عن دخوله يف دالالت النصوص الصحيحة من الفتوى واملفهوم والقياس
يتعني فعلُه على املجتهدين يف معرفة األحكام الشرعية.
الظاهر الصحيح ،فهذا حق ،وهو مما َّ
ُ
ِّ
املستبعدة ،فيُ ِّ
مبجرد فرق
نظره وفكره يف وجوه الفروق
فرق بني متماثلني َّ
َ
والثاين :أن يُدقق الناظر َ
ال يظهر له أثر يف الشرع مع وجود األوصاف املقتضية للجمع ،أو َجيمع بني ِّ
مبجرد
متفرقني َّ
األوصاف الطارئة اليت هي غري مناسبة ،وال يدل دليل على أن أتثريها يف الشرع ،فهذا النظر
والبحث غري مرضي وال حممود ،مع أنه قد وقع فيه طوائف من الفقهاء ،وإمنا احملمود النظر املوافق
لنظر الصحابة رضي هللا عنهم ومن بعدهم من القرون املفضلة؛ كابن عباس وحنوه.
وبعد إيراد أقوال عديدة عن الزهد ومعناه وحدوده ،يُورد قول أيب سليمان الداراين :الزهد يف
ترك ما أشغلك عن هللا  -عز وجل.
يقول ابن رجب (ص :)277 :وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن ،وهو جيمع مجيع معاين
الزهد وأقسامه وأنواعه.
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ِّ
ومن أبدع ما قاله وتفطن إليه ،وردَّ به على بعض من خيول له التقليد األعمى ،بل حىت
نتصارا ملذهب  -قوله يف (ص :)311 :وهنا أمر خفي ينبغي التفطُّن له،
االجتهاد ،وقد نوى ا ً
مأجورا على اجتهاده فيه،
مرجوحا ويكون جمته ًدا فيه
كثريا من أئمة الدين قد يقول قوالً
ً
ً
وهو أن ً
وعا عنه خطؤه فيه ،وال يكون ِّ
املنتصر ملقالته تلك مبنزلتِّه يف هذه الدرجة؛ ألنه قد ال ينتصر
موض ً
هلذا القول إال لكون متبوعه قد قاله؛ حبيث لو أنه قد قاله غريه من أئمة الدين لَما قبِّله ،ولَما
انتصر له ،وال واىل َمن يوافقه ،وال عادى َمن خالفه ،وال هو مع هذا يظن أنه إمنا انتصر للحق
مبنزلة متبوعِّه ،وليس كذلك ،فإن متبوعه إمنا كان قصده االنتصار للحق وإن أخطأ يف اجتهاده،
وأما هذا التابع ،فقد شابه انتصاره ملا يظنه احلق إرادة ِّ
علو متبوعه وظهور كلمته ،وأنه ال يُنسب
فهم هذا؛ فإنه مهمٌّ عظيم ،وهللا يَهدي
تقدح يف قصد االنتصار للحق ،فا َ
إىل اخلطأ ،وهذه دسيسة ُ
َمن يشاء إىل صراط مستقيم.
ويف العادات االجتماعية ينبِّهنا ابن رجب إىل ما ي ِّ
صادفه املسلم يوميًّا من أمور قد ال أيبهُ هبا،
ُ
ُ
بينما تكون هلا أحكام شرعية جيب التقيد هبا.
خرج أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي ،عن السائب بن يزيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :ال
َّ
فلريدها إليه" ،قال ابن أيب عبيد :يعين
فمن أخذ عصا أخيه َّ
أيخذ أحدكم عصا أخيه العبًا ًّ
جاداَ ،
أن أيخذ شيئًا ال يريد سرقته ،إمنا يريد إدخال الغيظ عليه ،فهو العب يف مذهب السرقة ،جادٌّ يف
الروع واألذى عليه؛ (ص.)316 :
إدخال َّ
أبسا ،فقد يتآمر اثنان أو
أمور كثرية ُ
وقد يقاس على هذا ٌ
حتدث بني األصدقاء ،وال جيدون فيها ً
وخيِّربونه بذلك ،ولكن ال يدلُّونه عليه
ثالثة على واحد ليأخذوا منه  -خفيةً  -شيئًا عز ًيزا عليهُ ،
ابلرغم من حاجته إليه ،أو طلبه إلعادته ،فيغتاظ لذلك ،وقد يقاس على هذا املسبحة ،والقلم،
واملفتاح ...إخل.
يتطرق إىل نواحي اخلدمة االجتماعية يف اجملتمع املسلم ،وكيف أن
ويبدع ابن رجب عندما َّ
التكافل االجتماعي يُعطي القوة والتماسك بني أفراده ويورث احلب والعمل.
َّ
ألستدل هبا على تكافل اجملتمع املسلم ،أو هكذا
وأكتفي بنقل بعض األمثلة (ص)322 :
ينبغي أن يكون املسلمون:
كان أبو بكر الصديق رضي هللا عنه َحيلب للحي أغنامهم ،فلما استخلف قالت جارية منهم:
خلت فيه عن شيء كنت أفعله ،أو
اآلن ال َحيلبها ،فقال أبو بكر :بلى وإين ألرجو أال يغريين ما د ُ
كما قال.
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كان عمر يتعاهد األرامل؛ يستقي هلن املاء ابلليل ،ورآه طلحة ابلليل يدخل بيت امرأة ،فدخل
قعدة ،فسأهلا :ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت :هذا
هنارا ،فإذا هي عجوز عمياء ُم َ
إليها طلحة ً
وخيرج عين األذى ،فقال طلحة :ثكلتك أمك اي
يتعاه ُدين ،أيتيين مبا يُصلِّحين ُ
مذ كذا وكذا َ
طلحة ،أعورات عمر تتبع؟!
ِّ
هلن حوائجهن وما
وف على نساء احلي
وعجائزهن كل يوم ،فيَشرتي َّ
كان أبو وائل يط ُ
يُصلِّحهن.
صحبت ابن عمر يف السفر ألخدمه ،فكان خيدمين ،وكان كثري من الصاحلني
قال جماهد:
ُ
يشرتط على أصحابه أن خيدمهم يف السفر.
تبعا ملا جئت به"،
ويف شرحه احلديث احلادي واألربعني" :ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه ً
كان مما قاله (ص:)266 :
تنشأ من تقدمي هوى النفوس على حمبة هللا ورسوله ،وقد وصف هللا املشركني
مجيع املعاصي إمنا َ
ِّ
ك فَاعلَم أََّمنَا يَـتَّبِّ ُعو َن أَه َواءَ ُهم
ابتباع اهلوى يف مواضع من كتابه؛ فقال تعاىل{ :فَإِّن َمل يَستَجيبُوا لَ َ
ومن أَ ِّ
َّن اتـَّبع هواه بِّغَ ِّري ه ًدى ِّمن َِّّ
تنشأ من
اَّلل} [سورة القصص ،]50 :وكذلك البدع إمنا َ
ََ َ
ُ
ض ُّل مم ِّ َ َ َ َ ُ
َ
سمى أهلها :أهل األهواء ،وكذلك املعاصي إمنا تقع من تقدمي
تقدمي اهلوى على الشرع؛ وهلذا يُ َّ
تبعا ملا
اهلوى على حمبة هللا ورسوله وحمبة ما ُحيبه ،وكذلك ُّ
حب األشخاص الواجب فيه أن يكون ً
جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فيجب على املؤمن حمبة هللا ،وحمبة َمن حيبه هللا من املالئكة
عموما.
والرسل واألنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني ً
(نشر يف جملة "التوابد" ،اجمللد الثاّن ،العددان األول والثاّن ،حمرم  -مجادى اآلخرة 1409هـ،

سبتمَب  -مار 1989م).
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(ط)
كلمات مضيئة
من "جامع العلوم واحلكم"
"جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع ال َكلِّم" كتاب رأى النور منذ سبعة
قرون ،ملا عزم مؤلفه "ابن رجب" ِّ
احملدث والعامل ُّ
الفذ ،ومشَّر عن ساعد اجلد ،ليَقوم بتأليفه،
حتت إحلاح َمجاعة من طالب العلم؛ كما َورد يف مقدمة الكتاب.
وهو شرح الثنني وأربعني حديثًا من جوامع َكلِّم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت مجَعها
نبواي
اإلمام النووي ،وزاد عليها ابن رجب مثانية أحاديث أخرى،
فانتظمت مخسني حديثًا ًّ
َ
شري ًفا.
ُعجبت بعِّلمه وتضلُّعه يف احلديث
وقد هبرين أُسلوب املؤلف يف شرح هذه األحاديث ،وأ ُ
وعلومه ،وقدرتِّه العجيبة على ِّ
أئمة
شرحه إبجياز دون إخالل ابملعىن ،وإير ِّاده آلراء العلماء و َّ
احلديثِّ ،
وبيان رأيه مع األدلة واحلُ َجج.
وقد وجدت الكتاب ٍ -
جامع العلوم واحلكم.
حبق َ -
وعلمت قيمته ،ويَعلمها غريي،
ومل أشأ أن أكون "سلبيًّا" بعد أن قرأت الكتاب كله،
ُ
فأحببت أن أنبِّه إليها ليقتنيه من أراد أن ي ِّ
تحف مكتبته أبروع كتب تراثنا اإلسالمي ،فكتبت
ُ
ُ
َ َ َ
عن الكتاب دراسة طويلة ،بيَّنت فيها منهج املؤلف ،وقيمة الكتاب العلمية.
وكنت قد أشرت أثناء ُمطالعيت هلذا الكتاب إىل ُمجل وكلمات مضيئة أثَّرت يف نفسي،
فرب كلمة هدت قارئها ،وسار
وخشع هلا قليب ،فجمعتُها ،وأحببت أن يطَّلع عليها غرييَّ ،
عليها مدى حياته ،وهللا أسأل أن ينفع هبا.
وأذ ُكر هذه احلِّكم بدون ترتيب ،لئال متلَّها النفس ،وأُشري إىل الصفحة من الكتاب ،طبعة دار
يؤسف له أن الكتاب مل ُحيقَّق حىت اآلن ،وفيه أخطاء كثرية!
املعرفة ببريوت ،ومما َ
يلومن َمن أساء الظن به" (ص.)68 :
عرض نفسه للتُّهم فال َّ
"من َّ
قال بعض السلفَ :
ِّ
لما ،وكفى ابالغرتار ابهلل جهالً" (ص.)89 :
وقال بعضهم" :كفى خبشية هللا ع ً
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قال عمر بن عبدالعزيز" :ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بني ذلك،
حرم هللا ،فإن كان مع ذلك عمل فهو خري إىل
ولكن التقوى أداء ما افرتض هللا ،وترك ما َّ
خري" أو كما قال (ص.)91 :
احملرمات" (ص.)91 :
كثريا من جيتهد يف فعل الطاعات وال يقوى على ترك َّ
"يوجد ً
"إذا فاق املرء أح ٌد يف فضيلة دينية ،اجتهد على حلاقِّه ،وح ِّزن على تقصري ِّ
نفسه وختلُّفه عن
َ
َ
حسدا هلم على ما أاتهم هللا ،بل منافسةً هلم وغبطة ،وحزًان على النفس
ِّحلاق السابقني؛ ال ً
بتقصريها وختلُّفها عن درجات السابقني" (ص.)114 :

قيل البن املبارك :امجَع لنا حس َن اخللُق يف كلمة ،قال" :ترك الغضب" (ص.)135 :
ُسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما أكثر ما يُدخل الناس اجلنة؟ قال" :تقوى هللا وحسن
وصححه ابن حبان (ص.)148 :
اخللُق"؛ أخرجه اإلمام أمحد ،وابن ماجه ،والرتمذيَّ ،
كثريا من احلالل َخمافة احلرام"،
* قال احلسن البصري" :ما زالت التقوى ابملتقني حىت تركوا ً
وقال الثوري" :إمنا مسُّوا متَّقني ألهنم اتَّقوا ما ال يـُتَّقى".
* كتب عمر بن عبدالعزيز إىل رجل:
"أوصيك بتقوى هللا  -عز وجل  -اليت ال يقبَل غريها ،وال يَرحم إال أهلَها ،وال يُثيب إال
ِّ
جعلنا هللا وإايك ِّمن املتَّقني" (ص:
عليها؛ فإن الواعظني هبا كثري ،والعاملني هبا قليلَ ،
.)151
* كتب ابن السماك الواعِّظ إىل أخ له:

أما بعد؛ أوصيك بتقوى هللا الذي هو جنيُّك يف سريرتك ،ورقيبُك يف عالنيتك ،فاجعل هللا
ِّ
وخ ِّ
ف هللا بقد ِّر قُربه منك وقدرته عليك ،واعلم
من ابلك على كل حال يف ليلك وهناركَ ،
أنك بعينه ليس َخترج من سلطانه إىل سلطان غريه ،وال ِّمن ُملكِّه إىل ملك غريه ،فليَعظم منه
ذرك ،وليَكثر منه وجلك والسالم" (ص.)152 :
ح ُ
"اتَّفقت األمة على أن التوبة فرض" (ص.)159 :
* قال وهب بن ُمنبِّه لرجل كان أييت امللوك:
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ِّ
فقره ،ويُواري عنك غناه ،وتدع َمن يفتَح لك
وحيك! أتيت َمن يُغلق َ
عنك اببه ،ويُظهر لك َ
ظهر لك غناه ،ويقول :ادعين أ ِّ
ِّ
صف الليل ونصف النهار ،ويُ ِّ
ستجب لك؟ (ص:
اببَه ن َ
ُ
.)182
مرفوعا:
* يُروى من حديث أيب أمامة ً
ِّ
"ما حتت ِّ
هوى متَّبع" (ص.)199 :
ظل السماء إله يُعبَد أعظم عند هللا من ً
* الصرب احملمود أنواع:
"منه صرب على طاعة هللا  -عز وجل  -ومنه صرب عن معاصي هللا  -عز وجل  -ومنه صرب
احملرمات أفضل ِّمن الصرب على
على أقدار هللا  -عز وجل  -والصرب على الطاعات وعن َّ
األقدار املؤملة"؛ صَّرح بذلك السلف؛ منهم :سعيد بن جبَري ،وميمون بن مهران وغريمها
(ص.)207 :
تدسي النفس وتقمعها فت ِّ
وتطهرها فرت ِّتفع هبا ،واملعاصي ِّ
ِّ
نخفض وتصري
َُ َ
"الطاعة تُزكي النفس ِّ َ
س يف الرتاب" (ص.)208 :
كالذي يُ َد ُّ
وفر إىل غريه ،وأما َمن خاف من هللا فما له من ملجأ
العبد إذا خاف ِّمن خملوق هرب منه َّ
مهرب يَهرب إليه إال هو ،فيَهرب منه إليه ،كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم
يَلجأ إليه ،وال َ
يقول يف دعائه" :ال ملجأ وال منجا منك إال إليك" ،وكان يقول" :أعوذ برضاك من
ِّ
سخطك ،وبعفوك من عقوبتك ،وبك منك" (ص.)215 :
{وَال أُق ِّس ُم ِّابلنـَّف ِّ
س اللَّ َّو َام ِّة} [سورة القيامة:]2 :
* قوله تعاىلَ :
إمنا الموا أنفسهم حني صاروا إىل جهنَّم فاعتنقتهم الزابنية ،وحيل بينهم وبني ما يشتهون،
كل ِّ
امرئ منهم يلوم نفسه (ص:
ورفعت عنهم الرمحة ،وأقبل ُّ
وانقطَعت عنهم األماينُ ،
.)220
* عن أيب بك ٍر املزين قال:
"اي ابن آدم ،إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم هللا عليك ِّ
فغمض عينيك" (ص.)229 :
َ
كان ابن عمر رضي هللا عنهما يدعو" :اللهم ِّ
يسرين لليُسرى ،وجنِّبين العسرى" (ص:
.)256
* ويقول أبو حازم الز ِّاهد:
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"يل ماالن ال أخشى معهما الفقر :الثِّقة ابهلل ،واليأس مما يف أيدي الناس" (ص.)274 :
حب
* أخرج
الرتمذي عن قتادة بن النُّعمان ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا إذا أ َّ
ُّ
سقيمه املاءَ)) (ص.)279 :
عبدا محاه عن الدنيا كما ُّ
ً
يظل أحدكم َحيمي َ
* ويقول عليه الصالة والسالم:
تزود منها آلخرته حىت يُرضي ربه ،وبئست الدار ملن صدَّته عن
نعمت الدار الدنيا ملن َّ
" َ
آخرته وقصرت به عن رضا ربه ،وإذا قال العبد :قبَّح هللا الدنيا ،قالت الدنيا :قبَّح هللا أعصاان

لربه"؛ أخرجه احلاكم ،وقال :صحيح اإلسناد ،وأخرجه العقيلي (ص.)280 :
* من كالم حيىي بن معاذ الرازي:
حظ املؤمن منك ثالثة :إن مل تنفعهُ فال تضره ،وإن مل تُ ِّ
"ليكن ُّ
فرحه فال تَغمه ،وإن مل متدحه
فال تذمه" (ص.)217 :
بدل ،وهلل منه أبدال" (ص.)341 :
"من أعرض عن هللا فما له عن هللا َ
* َ
حب هللا ورسوله" (ص.)343 :
حب القرآن أ َّ
* قال ابن مسعود" :من أ َّ
وصت امرأة من السلف أوالدها فقالت هلم:
*أ َ
ارحهم ِّمن غريها ،فإن
ب هللا وطاعته؛ فإن املتقني أَلِّفوا الطاعة
"تع َّودوا ُح َّ
َ
فاستوحشت جو ُ
مرت املعصية هبم ُحم ِّ
تشمة فهم هلا ُمنكرون" (ص.)345 :
عرض هلم امللعون مبعصية َّ
َ
* يقول علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:
"إن الدنيا قد ارحتلَت ُمدبِّرةً ،وإن اآلخرة قد ارحتلَت ُمقبِّلةٍ ،
ولكل منها بَنون ،فكونوا من
وغدا ِّحساب وال
أبناء اآلخرة ،وال تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل وال حسابً ،

عمل" (ص.)357 :
* قال احلسن:
بعضك" ،وقال" :ابن آدم ،إمنا أنت بني
يوم مضى ُ
"إمنا أنت أايم َجمموعة ،كلما مضى ٌ
راحلتني مطيتني ِّ
يوضعانك ،يوضعك الليل إىل النهار ،والنهار إىل الليل حىت يُسلِّمانك إىل
خطرا؟ (ص.)359 :
اآلخرةَ ،
فمن أعظم منك اي ابن آدم ً
حب إليه ِّمن استِّغفار كثري" (ص.)373 :
* "ما جاور عب ٌد يف قربه ِّمن جا ٍر أ َّ
* "دوء الذنوب االستِّغفار" (ص.)373 :
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وتعظيما وإجالالً،
خرجت منه كل ما سوى هللا حمبَّةً
"من حتقَّق بكلمة التوحيد قلبُه ،أ َ
* َ
ً
ومهابةً ،وخشيةً ،ورجاءً ،وتوُّكالً" (ص.)374 :
َ
العداوة والبغضاء كان حر ًاما" (ص.)394 :
"كل ما أ َّدى إىل إيقاع َ
أي شيء هو؟ قال :شيء ي ِّ
هضم الطعام إذا
قال رجل البن عمر" :أال أجيئك جبوارش؟ و ُّ
َ
ِّ
كت أقو ًاما
بعت منذ أربعة أشهر ،وليس ذاك أين ال أقدر عليه ،ولكن أدر ُ
أكلته" ،قال" :ما ش ُ
َجيوعون أكثر مما يَشبعون" (ص.)399 :
ِّ
طرهم قام عليهم قائم فقال :ال أت ُكلوا
* "كان شباب يتعبَّدون يف بين إسرائيل ،فإذا كان ف ُ
كثريا" (ص.)402 :
فتخسروا ً
كثريا ،فتناموا ً
فتشربوا ً
ً
كثرياَ ،
كثرياَ ،
"من طعن يف احلركة  -يَعين يف السعي والكسب  -فقد طعن يف
* قال سهل التسرتيَ :
ومن طعن يف التوكل فقد طعن يف اإلميان" (ص.)409 :
السنَّةَ ،
(نشر يف ثالث حلقات جبريدة املدينة ع 1408/1/7( 7439هـ) ،و ع 7441

(1408/1/19هـ) ،وع 1408/1/21( 7443هـ) ).
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(ي)
الوقف وبنية املكتبة العربية لَلستاذ حيىي ساعاِت
(عر وحتليل)
كلمات من الكتاب:
ظهرت فكرة أول مكتبة عامة يف القرن اهلجري األول مبكة املكرمة.
ميثل الوقف صميم النهضة العلمية على مدار القرون يف اترخينا اإلسالمي.
ساهم يف وقف الكتب واملكتبات احلكام والوزراء والعلماء واألثرايء.
مجيع املدارس اليت أنشئت يف التاريخ اإلسالمي كانت تعتمد على الوقف.
التعليم كان جمانيًّا وملختلف الطبقات.
مل يكن مينع أحد من دخول املكتبات.
دار العلم يف بغداد كان يقصدها العلماء واألدابء من اآلفاق.
دار احلكمة يف القاهرة كانت من عجائب الدنيا.
أكثر املعلومات يف "معجم البلدان" من خزائن الكتب الوقفية.
كانت البداية هي وقف املصاحف على اجلوامع عام 118هـ.
وقف ابن خلدون نسخة من اترخيه على مكتبة جامع القرويني.
ختل مدرسة واحدة يف بقاع العامل اإلسالمي من مكتبة اتبعة هلا.
مل ُ
املدرسة البيهقية يف نيسابور أقدم مدرسة فيها مكتبة وقفية.
ملاذا وقعت أزمة يف سوق الكتاب يف عصر املستنصر ابهلل؟!
املدرسة الضيائية بدمشق كان فيها خط األئمة األربعة.
أصبح الكتاب جزءًا ال يتجزأ من حياة اإلنسان يف أصقاع العامل اإلسالمي.
أقدم ما عُرف يف اتريخ املكتبة العربية هو املكتبة الطبية التابعة للمستشفيات.
أسند اخلليفة الناصر ِّ
لدين هللا عملية اختيار الكتب إىل أبرز شخصية علمية.
توىل أمانة املكتبة جمموعةٌ من أشهر العلماء واألدابء.
كان احلافظ ابن حجر العسقالين أمينًا إلحدى املكتبات العامة.
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قادرا على القيام خبدمة الكتب ،عارفًا برتتيبها.
اشرتط يف أمني املكتبة أن يكون أمينًا ،نز ًيهاً ،
العقاب الشديد ألمني املكتبة املقصر.
متهيد:
رمزا وعنو ًاان
لوحة عربية رمست عليها خطوط من حرب قدمي ،حتكي قصة أوراق وحروف كانت ً
حلضارة ،محلها اخللفاء ،وحفظها العلماء ،وأوقفها السالطني واألمراء ،وسارع إىل طلب
األجر من ورائها األثرايء والنبالء ،واجتمع على شرائها الفقراء ،حىت أصبحوا هبا أغنياء،
وتغزل هبا الفقهاء.
سادة وعلماء ،وأوصى هبا اآلابء ،وتندَّر هبا اجللساءَّ ،
حروف وكلمات سهرت عليها أعني و ٍ
أايد بيضاء ،حتفر الظالم ،وتشق إليه النور يف جداول
الكتاب ،فيعطي الشموع ،ويضيء الدرب ،ومينح العطاء.
سفرة يف لون األرض تتمايل عليها سنابل خضراء غنية ،مملوءة ابملاء والغذاء ،مائدة عامرة
أبصناف العقود ،تبتسم وتتألأل يف أهبة ودالل.
وحلظة مساح منك  -عزيزي القارئ  -إن كنت قد شغلتك مبا كان جيول يف خاطري فسطرته
على ورقة.
إهنا حتية تقدير ملادة هذا الكتاب ،الذي يبحث يف جانب ُمشرق من جوانب حضارتنا
اإلسالمية ،عمرته وهذبته نفوس "نورانية" كانت ترى يف نشر العلم ،ووقف الكتاب،
واإلنفاق على طلبة العلم :قمة سعادهتا وسرورها.
أيضا تعبري عن إعجايب وتقديري جلهد املؤلف ،وأسلوب تقدميه ،وكيفية معاجلته ،وفتحه
وهي ً
لباب عظيم من أبواب اترخينا اإلسالمي ،وقطعة من اتريخ العلم والعلماء ،ما زلنا نفخر به،
ونلهج بذكره أمام العاملني.
وأرجو أن يعذرين القارئ يف أسلويب لعرض الكتاب ،فلن يكون منهجيًّا مثل منهجية الكاتب
يف كتابه ،إال أن فيه القراءة السريعة ،والوقفات املتأنية ،واهلدف هو تقريب هذا اجلانب
احلضاري إىل مسع القارئ وذاكرته ،من خالل حمتوى هذا الكتاب الفريد ،الذي مل تصنَّف
مادته يف كتاب مستقل من غري هذا!
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وأول ما يلفت نظران عندما نقلب صفحة الغالف ،هو إهداء املؤلف عمله إىل روح
عبداحلكم اجلمحي ،مؤسس أول مكتبة عامة يف القرن اهلجري األول مبكة املكرمة!
إنه وفاء من املؤلف لتخصصه.
كما أنه طرق ألبواب نفوس غطتها أتربة وأشنان ،وحتريك ملفاتيح اخلزائن ذات الصفائح
الغليظة اليت ال يدرى ما فيها ،وتذكري لقلوب واعية أبن َمن سن سنَّة حسنة فله أجرها وأجر
من عمل هبا إىل يوم القيامة.
وعلى غري عادة الكاتب املنهجية  -اليت يرتب فيها النتائج على املقدمات  -ال خيشى أن
يضع أمامنا يف التمهيد نتيجةً توصل إليها ،مل حنسب هلا ذلك احلساب؛ حيث وجد "أن
الوقف ميثل بؤرة النهضة العلمية والفكرية العربية واإلسالمية على مدار القرون؛ حيث أسهم
الواقفون  -من حكام ،ووزراء ،وعلماء ،وأفراد  -يف مساندة املسرية العلمية ،وابلتايل إاتحة
برهاان على هذه النتيجة.
املعرفة جلميع طبقات اجملتمع دون أدىن متييز" ،ويعد كتابه كله ً
كما ي بني أن الوقف قد ساهم يف إرساء دعائم ثقافية متنوعة يف اجملتمعات اإلسالمية على
مدى قرون طوال ،من بينها:
• تشييد املدارس ،وتعيني املدرسني فيها ،واإلنفاق على طلبة العلم.
• االستفادة من املساجد يف التعليم ،إبجياد زوااي العلم وحلقات الدرس.
• العناية بتوفري مصادر للمعلومات يف املدارس واملساجد ،والربط والبيمارستاانت.
جمرد أبنية تقام ،أو جمموعة من الطالب يتلقون العلوم فيها على مدرسني يف
ومل تكن املدارس َ
زمان ومكان حمددين ،بل كان أكثرها على شكل مؤسسات علمية راقية ،هلا نظمها اخلاصة
اليت تسري عليها ،وتقاليدها اليت ترعاها ،ومواردها اليت تعتمد عليها يف أداء رسالتها.
"فاملدرسة املستنصرية" يف بغداد ،اليت فرغ من بنائها يف عام 631هـ ،بدأ التعليم فيها وفق
نظام دقيق؛ إذ إهنا  -كما يقول ابن كثري يف البداية والنهاية " -وقفت على املذاهب األربعة،
فقيها ،وأربعة معيدين ،ومدرس لكل مذهب ،وشيخ حديث،
من كل طائفة اثنان وستون ً
وقارائن ،وعشرة مستمعني ،وشيخ طب ،وعشرة من املسلمني يشتغلون بعلم الطب ،ومكتبة
لأليتام ،وقدر للجميع من اخلبز واللحم واحللوى والنفقة ،ما فيه كفاية وافرة لكل واحد".
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املؤكد أن مجيع املدار اليت أنشئت يف التاريخ اإلسالمي كان تعتمد على الوقف ،على
تنوعها من حيث احلجم واإلمكاانت.
الرغم من ُّ
ويوضح الدكتور مصطفى السباعي  -يرمحه هللا  -يف كتابه الرائع "من روائع حضارتنا" أن
التعليم كان جمانيًّا وملختلف الطبقات ،فلم يكن يدفع الطالب يف دراستهم الثانوية والعالية
حمصورا يف فئة من أبناء الشعب دون فئة ،بل
رمسًا ما من رسوم الدراسة ،ومل يكن التعليم فيها
ً
كانت فرصةُ التعليم متوافرةً جلميع أبناء الشعب ،وكان جيلس فيها ابن الفقري جبانب ابن
الغين ،وابن التاجر جبانب ابن الصانع واملزارع ،وكانت الدراسة فيها على قسمني :قسم
داخلي للغرابء ،والذين ال تساعدهم أحواهلم املادية على أن يعيشوا على نفقات آابئهم،
وقسم خارجي ملن يريد أن يرجع يف املساء إىل بيت أهله وذويه.
ظهور املكتبات العامة:
نصا يشري إىل اختاذ بيت ووضع كتب فيه ،إىل جانب
يف بداية الفصل الثاين ينقل لنا املؤلف ًّ
بعض وسائل التسلية إلفادة الناس ،وكان ذلك يف القرن األول اهلجري ،وصاحب املكتبة هو
ِّ
ف كتابَه إىل ُروحه ،وقد ذكر الكاتب يف غري مكان أن
عبداحلكم اجلُمحي ،الذي أهدى املؤل ُ
هذا االجتاه بني املسلمني كان ساب ًقا منذ مئات السنني لالجتاه الغريب يف إنشاء مكتبات عامة
متلِّك وسائل ترفيه وتسلية جلذب عامة القراء.
وقد ظهرت أوائل ُدور الكتب الوقفية  -أي :املكتبات العامة يف مفهومنا املعاصر  -يف القرن
الرابع اهلجري ،ومن هذه الد ِّ
ُّور:
• "دار العلم" يف املوصل ،أنشأها أبو القاسم جعفر بن حممد الشافعي يف أواخر القرن الثالث
اهلجري ،جعل فيها خزانة كتب من مجيع العلوم ،وق ًفا على كل طالب للعلم ،ال ُمينَع أحد
من دخوهلا"؛ كما يف معجم األدابء.
• و"دار العلم" يف البصرة ،أنشأها أبو علي بن سوار الكاتب ،يف أواخر القرن الرابع،
وصفت أبهنا (مل يرد يف اإلسالم مثلها).
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• و"دار العلم" يف بغداد  -وعرفت فيما بعد بدار الكتب القدمية  -أوقفها أبو نصر سابور
بن أردشري سنة 381هـ ،وجعل فيها ( )10400جملد ،منها مائة مصحف خبطوط بين مقلة،
كان يقصدها العلماء واألدابء من اآلفاق.
• و"بيت الكتب" ابلري الذي أنشأه الصاحب بن عباد ،وكانت مجلة ما فيه من الكتب
حتمل على أربعمائة مجل أو أكثر ،وفهرستها فقط كانت عشرة جملدات.
• و"دار احلكمة" يف القاهرة اليت أسسها احلاكم أبمره ،اخلليفة الفاطمي ،افتتحت يوم
السبت العاشر من مجادى اآلخرة سنة 395هـ ،وكانت على درجة كبرية من األمهية يف اتريخ
املكتبات يف اإلسالم ،حىت قال عنها املقريزي :كانت من عجائب الدنيا ...ومن عجائبها
أنه كان فيها ألف ومائتا نسخة من اتريخ الطربي ،إىل غري ذلك ،ويقال :إهنا كانت تشتمل
على ألف وستمائة ألف كتاب ،وكان فيها من اخلطوط املنسوبة أشياء كثرية.
• وخزانة الوزير أيب القاسم احلسن بن علي املغريب ،ت 428هـ ،يف ميافارقني ،اليت كانت
ذات شهرة عالية.
• و"دار الكتب" يف فريوز آابد ،أنشأها الوزير قوام الدولة عماد الدين بن مامتة ،ت 433هـ
اليت احتوت على سبعة آالف جملد ،من ذلك أربعة آالف ورقة خبط أيب علي وأيب عبدهللا بن
مقلة.
ومبا أن فريوز آابد مدينة صغرية من مدن فارس ،فإن املؤلف استنتج أن هذا األمر يعطي
صورة عن انتشار دور الكتب يف مدن العامل اإلسالمي كبريها وصغريها يف ذلك احلني.
• و"دار كتب الصابئ" يف بغداد ،أسسها أبو احلسن حممد بن هالل بن احملسن الصابئ سنة
452هـ ،واحتوت على أربعة آالف جملد يف فنون العلم ،كما يقول ابن كثري.
• و"خزانة الكتب" يف حلب أوقفها نور الدين حممود بن زنكي ،وكان فيها عشرة آالف
موجهة ضد اإلمساعيلية.
جملد ،وأحرقت بسبب ما كانت تتضمنه من مؤلَّفات َّ
رقما خياليًّا من الكتب ،منها مخسون ألف
• و"دار العلم" يف طرابلس الشام ،وذكر فيها ً
نسخة من القرآن الكرمي ،ومثانون ألف نسخة تفاسري.
• و"دار الكتب يف ساوة"  -مدينة بني الري ومهذان  -يقول عنها ايقوت احلموي" :كان
هبا دار كتب مل يكن يف الدنيا أعظم منها".
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• و"خزانة املالكية" يف مكة املكرمة ،كانت هتتم ابلدرجة األوىل مبصنفات املذهب املالكي.
• و"خزانة كتب اهلمذاين" يف مهذان ،وهو احلافظ احملدث قطب الدين احلسن بن أمحد ،ت
569هـ ،يقول ابن الفوطي عنه :إنه "قد عمل لنفسه خزانة كتب أوقف مجيع كتبه فيها".
الروذ ،حتتوي على أنواع العلوم.
• و"خزانة كتب مباركشاه" يف مرو ُّ
• و"دار العدة" يف فجي ج يف املغرب ،وقفها عبداجلبار بن أمحد الفجيجي ،ت 920هـ،
وكانت حبمولة أربعني بع ًريا ،جاء مبعظمها من فارس وتلمسان ومصر ،وكما جاء يف كتاب

الوقف هلذه املكتبة أهنا حبس معقب ،ال يورث ،وال يقسم ،وال يباع ،وال يوهب.
جملدا
• و"مكتبة حممد راشد أفندي ،يف قيصري برتكيا ،ت 1211هـ ،ووقف فيها ً 925
مطبوعا قدميًا ،وتطورت جمموعة املكتبة حىت وصل عدد حمتوايهتا اليوم
جملدا
خمطوطًا ،وً 18
ً
إىل سبعة آالف كتاب خمطوط ومطبوع.
• و"مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت" ابملدينة املنورة ،ت1275هـ ،وهي ابقية حىت
اليوم ،وكان صاحبها قد أنفق أمواالً كثرية يف سبيل اقتناء الكتب اليت وقفها حىت جتمعت له
شأان وأغالها قيمة ،وقد كتب بيده
س الكتب وأمجلها وأعالها ً
من أقطار األرض املختلفة أن َف ُ
على صفحة عنوان أحد املخطوطات أنه دفع مبلغ أربعمائة جنيه عثماين ذهيب لشرائه.
• واخلزانة العلمية الصبيحية بسال ،حبسها ابشا سال السابق ،احلاج حممد ابن احلاجل الطيب
الصبيحي يف يوم االثنني 1378/3/14هـ ،لتكون وق ًفا على العلماء وطلبة العلم وعامة

القراء مثل املكتبات السابقة ،وكانت تشتمل على أربعة آالف كتاب خمطوط ومطبوع ،وقد
فهرسا ملخطوطات هذه املكتبة تضمن تعري ًفا بـ  1337خمطوطًا ،نشره
وضع حممد حجي ً
معهد املخطوطات العربية ابلكويت ،جاء يف  722ص.
وكانت هذه املكتبات الوقفية إضافة إىل املكتبات اخلاصة  -مثل مكتبات اخللفاء واألمراء
والوزراء والعلماء  -وراء حركة االزدهار الفكري والثقايف اليت شهدها العامل اإلسالمي على
مدى قرون طويلة؛ فقد اعتمد عليها علماء مشاهري  -كما يقول املؤلف  -يف َوضع
مصنفاهتم ،من مثل ايقوت احلموي الذي يشري إىل استفادته من خزائن كتب مرو
الشاهجان؛ حيث يقول" :وأكثر فوائد هذا الكتاب  -يقصد معجم البلدان  -وغريه مما
مجعته ،فهو من تلك اخلزائن".
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كزا للعلماء الذين
وكانت هذه الدور سابقة للمدارس ،ومن هنا أصبحت مال ًذا للدارسني ومر ً
كانوا يلتقون فيها.
مكتبات اجلوامع واملدار :
وكانت البداية هي وقف املصاحف على اجلوامع ،وبدأت ابقرتاح من القاضي توبة بن منر
احلضرمي يف عام 118هـ.
وقد استحوذ القرآن الكرمي على اهتمام الواقفنيَّ ،
وشكلت املصاحف نواة املكتبات الكبرية
اليت أتسست يف اجلوامع واملساجد فيما بعد ،عندما ازدهرت احلركة العلمية ،ويذكر املؤلف
ختل من كتب مصنفة يف علوم القرآن الكرمي
أن اجلوامع خالل القرون الثالثة األوىل لعلها مل ُ
واحلديث الشريف ،وإن كانت النصوص اليت تؤيد هذا الرأي غري متوافرة لنا حىت اآلن ،ولكن
من املؤكد أن القرن الرابع شهد بداايت وقف الكتب بشكل واسع يف اجلوامع واملساجد.
وأول ما يورده املؤلف هنا هو ما أوقفه الشاعر الكاتب أمحد بن يوسف املنازي املتوىف سنة
437هـ ،من مكتبة حافلة على جامعي آمد وميافارقني.
وأوصى الطبيب ابن جزلة لتكون كتبه وق ًفا جبامع أيب حنيفة يف بغداد.
وكان اجلامع األزهر يضم مكتبةً خاصة به.
وكذلك جامع نيسابور.
وجامع حلب.
وجامع الزيدي يف بغداد.
وجامع أصفهان.
واملسجد النبوي ابملدينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم ،وقد تكونت هبا
مكتبة كبرية كانت حصيلة ما وقفه امللوك واحلكام والعلماء واألثرايء يف مراحل اترخيية خمتلفة.
ومكتبة كبرية جدًّا يف اجلامع األموي يف دمشق.
ومكتبة جامع احلاكم ابلقاهرة ،اليت ظلت ابقية حىت عهد املقريزي.
واجلامع الظاهري ابلقاهرة.
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وجامع القرويني بفاس ،الذي وقف سالطني املغرب من بين مرين عدة خزائن من الكتب
على طلبة العلم ،كما وقف ابن خلدون نسخة من اترخيه بعد أن أمته على مكتبة هذا اجلامع
ال يزال فيها جملدان على غالف أحدمها نص عبارة الوقفية حىت اليوم.
ومسجد الرضواين يف تعز.
واجلامع اجلديد ابلصاحلية الذي درس فيه مجاعة ،منهم مجال الدين بن طولون ،الذي وقف
كتبه عليه.
وجامع الزيتونة يف تونس ،وقد ضم جمموعات كبرية من الكتب الوقفية على مدار السنني.
وجامع أزبك األشريف يف القاهرة.
واجلامع الظافري يف زبيد.
وجامع أيب الذهب يف القاهرة ،الذي أسسه حممد بك أبو الذهب ،الذي حكم مصر منذ
عام 1187هـ ،ووقف مبسجده مكتبة.
ومكتبة احلرم املكي اليت أوقف فيها احلكام واألمراء والعلماء والوزراء وبعض احلجاج كتبًا
كثرية.
وهذه مناذج متواضعة  -كما يقول املؤلف  -تعرب عما كانت حتظى به املساجد واجلوامع من
عناية الواقفني املهتمني أبمور العلم.
وكانت هذه اجلوامع مدارس للعلم قبل ظهور فكرة املدارس املنظمة.
• أما عن وقف الكتب واملكتبات على املدارس ،فيقول املؤلف:
"ميكن للمرء أن جيزم أن مدرسةً واحدة يف بقاع العامل اإلسالمي القدمي ما كانت ختلو من
مكتبة اتبعة هلا ،بغض النظر عن حجمها وموقعها".
ومن أقدم املدار اليت احتوت على مكتبات وقفية:
"املدرسة البيهقية" يف نيسابور ،ويعود اترخيها إىل القرن الرابع اهلجري ،وكانت متخصصة يف
علم احلديث.
و"املدرسة النظامية" يف بغداد ،ولعلها أول مدرسة تقوم على أسس منظمة ،وحيتفل ابفتتاحها
على نطاق الدولة ،أنشأها مع أُخريَ ِّ
ني  -محلتا االسم نفسه  -يف نيسابور وطوس :الوزير
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نظام امللك ،و"املدرسة الفخرية" ببغداد ،كان هبا خزانة كتب جامعة ألنواع العلوم ،ومدرسة
شرف امللك املستويف" يف مرو ،كان قد ُوقِّف هبا كتب نفيسة ،و"املدرسة النورية" يف حلب:
أنشأها امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي ،و"مدرسة عبدالقادر اجليلي" يف بغداد،
و"املدرسة العادلية" يف دمشق ..وهلا قصة غريبة! و"املدرسة الفاضلية" ابلقاهرة ،اليت يقال:
إن كتبها املوقوفة كانت تزيد على مائة ألف جملدة ،وكانت كلها للقاضي الفاضل أيب علي
عبدالرحيم البيساين املتوىف سنة 596هـ ،و"مدرسة نظام امللك" يف خوارزم ،و"مدرسة ابن
اجلوزي" يف بغداد ،وصاحبها العامل املعروف أبو الفرج ابن اجلوزي وقف كتبه عليها،
و"املدرسة العمرية" يف دمشق ،وهي ِّمن وقف أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة احلنبلي،
أ وقف فيها كتب السيد احلسيين وقوام الدين احلنفي والشمس البانياسي واحملدث مجال الدين
احل نفي والشمس البانياسي واحملدث مجال الدين بن عبداهلادي وشهاب الدين بن منصور،
ويف هذه املكتبة مصحف اإلمام علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،و"املدرسة البهنسية" يف
دمشق أنشأها الوزير جمد الدين أبو األشبال احلارث بن مهلب وزير امللك األشراف مظفر
الدين موسى بن امللك العادل أيوب ،و"املدرسة املستنصرية" يف بغداد ،اليت كان هلا دور كبري
يف اتريخ التعليم يف اإلسالم ،أنشأها اخلليفة املستنصر ابهلل ،ووقفت على املذاهب األربعة..
وأنفق أمواالً طائلة جلمع أكرب قدر من الكتب فيها ،مما أدى إىل وقوع أزمة يف سوق الكتاب
يف عصره ،عرب عنها ابن النجار بقوله" :وبِّيعت كتب العلم يف أايمه أبغلى األمثان لرغبة فيها
ووقف فيها كتب نفيسة ليس يف الدنيا مثيلها" ،وذكر اثلث أن
ولوقفها" ،وقال عنها آخرُ " :
ما نقل إليها يصل إىل مائة وستني محالً من الكتب النفيسة ،و"املدرسة الضيائية" بدمشق:
أنشأها احلافظ ضياء الدين املقدسي ،ووقف عليها كتبه ،وكانت كثرية عظيمة ،مجلة منها
كانت خبط يده ،ووقف عليها كتبًا جمموعة من العلماء ،منهم املوفق والبهاء وعبدالرمحن
واحلافظ عبدالعزيز وابن احلاجب وابن سالم وابن هائل والشيخ علي املوصلي واحلافظ
عبدالغين وغريهم ،ويقال :إنه كان فيها خط األئمة األربعة ..بل حىت التوراة واإلجنيل،
و"املدرسة البشريية" يف بغداد :أسستها حظية اخلليفة املستعصم أم ولده أيب نصر املعروفة
بباب بشري ،وجعلتها وق ًفا على املذاهب األربعة ..وقِّس على هذه املدارس وما وقف فيها
من كتب مثينة من خلفاء وأمراء وعلماء وأهل اخلري:
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"دار احلديث األشرفية" بدمشق" ،دار احلديث الفاضلية" ابلكالسة" ،املدرسة البادرائية"
بدمشق" ،املدرسة املؤيدية" يف تعز" ،املدرستان الظاهرية والناصرية" ابلقاهرة" ،مدرسة ابن
بطال الركيب" بذي يعمد" ،املدرسة الشهابية" ابملدينة املنورة" ،مدرستا ابن قاضي العسكر
واحلجازية" يف القاهرة" ،املدرسة اجلوزية" بدمشق" ،مدرسة الرضواين" يف زيد" ،املدرسة
النصرية اليوسفية" يف غرانطة" ،مدارس :الصرغتمشية واحملمودية واجلاي واألشرف شعبان
والناصية والعنتايب" يف القاهرة" ،مدرسة السلطان األشرف ابن رسول" يف تعز" ،مدرستا
أعظم شاه وقايتباي اجلركسي" يف مكة املكرمة" ،املدرسة الشامية الربائية" يف دمشق" ،مدرسة
النظاري" يف إب" ،مدرسة أمحد ابشا حضربك" يف بروسة" ،مدرستا الطبقجلي واملرجانية"
يف بغداد" ،املدرسة احلفظية" يف عثالف بعسري ..وعشرات املدارس األخرى اليت كانت تضم
مكتبات وقفية حافلة بقي بعضها حىت عهد قريب.
مشيدا ابخلطط السليمة اليت كان ينتهجها
وبعد جولة طويلة بني هذه املدارس يقول املؤلف ً
القائمون على التعليم يف البالد اإلسالمية:
"وتؤكد هذه النظرة الراقية ألمهية وجود مكتبة يف كل مدرسة واحلرص على وقف الكتب فيها
من قِّبل فئات اجملتمع كافة ،أسبقية العرب واملسلمني يف إدراك العالقة الوثيقة بني العملية
التعليمية وتوفري امل كتبة داخل املدرسة إلخراج الطالب من دائرة االعتماد على ما يسمعه
ويتلقاه من مدرسني ،إىل عامل أوسع وأرحب حيصل منه على ثقافة أكثر عم ًقا عند تردده
على املكتبة واستفادته من حمتوايهتا".

وقف الكتب واملكتبات على جهات خمتلفة
وقد جتاوز وقف الكتب واملكتبات دور الكتب العامة واجلوامع واملدارس إىل أمناط أخرى،
مثل البيمارستاانت (املستشفيات) والربط واخلانقاهات والرتب واألشخاص والذرية ..وهذا
يدل على أن الكتاب قد أصبح جزءًا ال يتجزأ من حياة اإلنسان يف أصقاع العامل اإلسالمي
ال يُستغىن عنه!
والعجيب يف األمر  -كما يقول الكاتب  -أن تكون مكتبات البيمارستاانت من أقدم ما
عرف يف اتريخ املكتبة العربية ،على الرغم من التخصص الدقيق للبيمارستان.
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ومن أقدم هذه البيمارستاانت وأشهرها :البيمارستان الذي أنشأه أمحد بن طولون يف القاهرة
عام 259هـ ،وكان مبثابة مستشفى وكلية طب ،وجعل فيه خزانة كتب احتوت على ما يزيد
على مائة ألف جملد ،مث أتيت مكتبات بيمارستاانت :العضدي يف بغداد ،ونور الدين زنكي
يف دمشق ،واملنصوري يف القاهرة.
أما الربط واخلانقاهات ،وهي مأوى الصوفية والفقراء والغرابء ،فقد كان معظمها جياور
املدارس واجلوامع ،وتشبه إىل حد كبري مساكن الطالب ،وقد أُنشئت بداخلها مكتبات كي
يلجأَ إليها الطالب عند الرغبة يف البحث واملطالعة خارج أوقات الدراسة الرمسية.
ومن أشهر الربط اليت كانت تضم مكتبات :الرابط الطاهري يف بغداد ،الذي أنشأه اخلليفة
الكاتب إىل أن هذا اخلليفة احملب للكتب
العباسي الناصر لدين هللا عام 589هـ ،ومييل
ُ
واملكتبات هو أول من أشاع ظاهرة مكتبة الرابط ،فتكونت مكتبات كبرية يف ربط خمتلفة..
قصد من قِّبل العلماء.
يف أرجاء العامل اإلسالمي ،واشتهر أمرها حىت أصبحت تُ َ
ومن ال ربط املشهورة يف مكة املكرمة اليت احتوت على مكتبات وقفية :رابط ربيع ،والشرايب،
والسدرة ،واألبرقوهي ،واخلوزي ،واملوفق ،والصفا ،وقايتباي.
ويف املدينة املنورة :رابط عثمان بن عفان ،وقراء ابشي ،واجلربت ،ومظهر الفاروقي.
ويف بغداد :رابط املأمونية ،والزوزين ،وابن النياز.
ويف دمشق كانت خانقة السميساطية.
كما عمد بعضهم إىل وقف مكتبات يف املقابر والرتب ،وال شك أن هذه املكتبات كانت
تستخدم ِّ ،..
وترد يف كتب الرتاث مئات النصوص اليت تشري إىل قضااي تتعلق بوقف الكتب
دون حتديد للمكان ،وتوضح مثل هذه النصوص مدى انتشار ووقف الكتب بني فئات
اجملتمع كافة وعلى امتداد القرون ،وذكر املؤلف طائفة غري قليلة من هذه األخبار.
التنظيم واإلدارة:
هنا يدخل املؤلف يف عمق املوضوع الذي يبحث فيه ،والذي اختار منه عنوان الكتاب،
أشد أبن الوقف كان أساس بنية املكتبة العربية؛ فهو وإن كان
ويقول أبننا نصل هنا إىل قناعة َّ
سببًا يف قيامها ،فقد كان منطلق تنظيمها وإدارهتا على ركائز وقواعد حمددة يف الغالب.
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ويتحدث املؤلف يف دراسة متأنية مع أمثلة عن طرق إثبات الوقف الثالثة:
أ  -كتابة نص الوقفية على الكتاب نفسه.
ب  -كتابة وثيقة وقف شاملة تبني احلدود واألهداف العامة ،وتسجل أمام القضاء الشرعي.
أحياان خبامت يدل على الوقف.
جـ  -ختم صفحة العنوان وصفحات غريها ً
ويتضح مما ذكره أن نصوص الوقف املدونة على الكتب أو األختام كان يقصد منها إشهار
الوقف ملنع العبث به أو بيعه ،أو التهاون يف حفظه ،وأغلبها كان خيتم ابآلية{ :فَ َمن بَ َّدلَهُ
بـَع َد َما َِّمس َعهُ} [البقرة ،]181 :وغالبية هذه النصوص توضح مسائل تتعلق ابلتصرف يف أمر
أحياان األسباب
الكتاب الوقفي ،وطرق استخدامه ،وحفظه ،والناظر عليه ،واسم الواقف ،و ً
اليت دفعت إىل هذا الوقف.
وأبنية املكتبات الوقفية تكون يف بناء مستقل إذا كانت عامة ،وتلحق أببنيتها إذا كانت يف
مساجد أو مدارس أو ربط.
اختيار الكتب :فقد كا ن مسألة يف غاية األمهية ،يوحي بذلك ما قيل من أن اخلليفة الناصر
لدين هللا قد أسند هذه العملية إىل شخصية علمية ابرزة ،وهو مبشر بن أمحد امللقب
ابلربهان ،وكان أوحد زمانه ،فاضالً كثري املعرفة.
وسبل تزويد املكتبات الوقفية كانت:
ابلبحث عن الكتاب يف سوقه ،ومن مث شرائه.
مبا كان ينسخه بعض العلماء من كتب خالل حياهتم ،..ومن مث وقفها قبل وفاهتم أو بعدها.
بوضع اليد على وقف سابق.
بشراء الوقف من الورثة!
وكان بني املؤلفني من حيرص على وقف نسخة من أعماله يف إحدى املكتبات الوقفية.
وكانت مهمة اإلشراف على الكتب الوقفية وتيسري أمر االستفادة منها تناط يف حالة
اجملموعات املفردة إىل انظر يكون مسؤوالً عن حفظها ،ولكن حقيقة التنظيم اإلداري جنده
يف املكتبات الوقفية؛ إذ تشتمل نصوص الواثئق الوقفية عادة على ما ينظم أمرها ،خاصة من
يتوىل شؤون إدارهتا وحفظها وخدمة املرتددين عليها ،وهو خازن الكتب ،أو شاهد خزانة
الكتب؛ أي :أمني املكتبة حسب مصطلحنا املعاصر.
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واثئق الوقف
ويقول حممد أمني يف كتابه األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر" :حددت ُ
مهمة أمني املكتبة يف العصر اململوكي ابلتفصيل ،وتبدأ هذه املهمة أبن يقوم الناظر بتسليم
الكتب إىل أمني املكتبة ،ويشهد عليه بتسليمها ،مث يتوىل خازن الكتب بعد ذلك حسب ما
جاء بواثئق الوقف إحراز الكتب املذكورة ونفضها من الغبار وتعهدها".
وكانت هناك ميزات يشرتط توفرها يف أمني املكتبة تنص عليها الواثئق الوقفية ،مثل أن
قادرا على القيام خبدمة الكتب ،عارفًا برتتيبها.
يكون :أمينًا ،نز ًيهاً ،

وقد أورد املؤلف حادثة تدل على أن العقوبة على األمني املقصر كانت قاسية؛ فقد عزل
األمني األول ،يف حني عوقب األمني الثاين ..أبن ضرب أمام السلطان ِّ
وغرم بدفع قيمة ما
ضاع من كتب ،فاضطر إىل بيع كتبه وداره! أما الذي توىل أمرها  -مكتبة املدرسة احملمودية
ابلقاهرة  -فكان ابن حجر العسقالين.
 ..وكان التنظيم يتم حسب املوضوعات ،حبيث توضع كتب كل علم جبوار بعضها ،ولكل
مكتبة فهرس خاص هبا ينم عن حمتوايهتا ،يستخدمه القاصد للتعرف على الكتب اليت
تضمها ،فيطلب ما حيتاج إليه.
ولتنظيم سبل االستفادة منها وضعت قواعد ترتكز يف نقطتني:
 - 1حتديد املستفيدين.
 - 2حتديد طريقة االستفادة.
ومن الواضح أن استخدام املكتبة يكون بوجه من األوجه الثالثة اآلتية:
 - 1القراءة داخلها.
 - 2االستعارة لقراءة بعض ما حيتاج إليه الفرد يف مكان خارج املكتبة.
انسخها أبهنا ذات قيمة علمية خاصة ابلنسبة
 - 3استنساخ كتاب أو جمموعة كتب يشعر ُ
جملال ختصصه.
وقد بني املؤلف هذه الوجوه ،كما ذكر مواعيد فتح املكتبات ،والتنظيم املايل هلا ابلتفصيل.
مآل الكتب واملكتبات الوقفية:
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وكان الفصل السادس واألخري من الكتاب عن مصائر الكتب واملكتبات الوقفية ،وقد ذكر
املؤلف أهنا مرت مبرحلتني:
أ  -مرحلة االنفراط :وذلك نتيجة الفنت والقالقل والتغريات السياسية ،واستغالل الكتب
املوقوفة وهنبها من قِّبل بعض العلماء ،وتفريط املشرفني على املكتبات وسوء إدارهتم.
ب  -مرحلة َِّمل الشتات ،وهي مرحلة قريبة العهد ،نبعت يف أذهان أفراد ها َهلُم ضياع الوقف
اخلاص ابلكتب واملكتبات ..فكان أن عملوا على َِّمل شتات ما بقي من خمطوطات وقفت

على مدارس أو جوامع متناثرة يف مكتبات مركزية حديثة حتفظ فيها تلك املخطوطات ،ومن
تلك الدور اليت ذكرها املؤلف كأمثلة" :دار الكتب املصرية" ،و"املكتبة الظاهرية" بدمشق،
و"مكتبة األوقاف العامة" يف بغداد ،و"مكتبة امللك عبدالعزيز" ابملدينة املنورة ،و"مكتبة
األوقاف" حبلب ،و"مكتبة األوقاف" يف املوصل.
النتائة والتوصيات:

وخنتار من بينها النتائج اإلجيابية اليت وصل إليها الكاتب ،وهي إبجياز:
اسعا ،ويقصد منها أن تكون معدة الستقبال
املكتبة اليت هتدف إىل أن ختدم ق ً
طاعا و ً
اعتمادا على
الباحثني والطالب والدارسني عرفت عند العرب واملسلمني منذ بداية األمر
ً
الوقف.
املكتبة الوقفية تشكل بنية املكتبة العربية منذ القرن الرابع اهلجري إىل أواخر القرن الثالث
عشر.
وقف الكتب عند العرب واملسلمني كان العامل األساسي واملهم يف نشر الثقافة ،وتوسع دائرة
املعرفة لدى الطالب والدارسني على مدى قرون طويلة.
تُظهر الدراسة عمق اإلحساس لدى قادة الفكر والثقافة يف القرون السالفة أبمهية توفري
الكتاب ،وتوفري السبل اليت تساعد على االستفادة منه على نطاق واسع ،األمر الذي أدى
إىل أن يكون يف مدينة مثل مرو يف القرن السابع اهلجري عشر مكتبات يف وقت واحد،
مجيعها عامة ،نتيجة اعتمادها على الوقف.
وقد أوصى الكاتب مبا يلي:
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 - 1ضرورة العودة إىل الوقف ليكون طري ًقا حنو بناء حركة مكتبة زاهرة يف العامل العريب كما
كان عليه األمر يف املاضي ،وهو ما يتطلب بث الوعي بني األثرايء والعلماء ابختاذ هذا
مصدرا من مصادر العمل اخلريي البناء للمجتمع.
األسلوب ليكون
ً
 - 2االستفادة من ِّ
جتربة األسالف اليت تركزت على املواكبة بني حلقات الدرس املفتوحة،
وتشييد املكتبات لرتفد ثقافة الطالب ما ميكنه من التوسع واالستزادة ،ومن َمث تكوين
شخصية علمية متميزة للدارسني.
 - 3التأكيد على الدور احلضاري الرائع للمكتبة العربية اليت ميكن أن نعتربها القاعدة اليت
أدت إىل قيام تلك احلضارة العربية يف اجملال العلمي واإلنساين ،واليت نفاخر هبا اليوم.
 - 4تعميق الوعي بني الدارسني املعاصرين بقضية املكتبة من خالل الرتكيز على دراسة
جانب منها يف كتب التاريخ املدرسية ،ليلم الطالب منذ البداية أبمهية املكتبة وأسبقية
"العرب" يف العناية هبا منذ فرتة مبكرة.
هذا ،وقد ذيل املؤلف كتابه مبلحق يتضمن جمموعة من نصوص الوقف املثبتة على خمطوطات
نصا ،وقد استند على هذه النصوص يف
احدا وثالثني ًّ
متوزعة يف أماكن خمتلفة ،بلغت و ً
جانب من الدراسة والتحليل.
واعتمد على مائة ومثانية بني مرجع ومصدر ،تنوعت بني كتاب ودورية وحبث وأطروحة ،ومن
بينها مرجع ابإلجنليزية.
بقي أن يعرف القارئ أن الكتاب احتل اإلصدار السابع من إصدارات مركز امللك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية ابلرايض يف طبعته األوىل 1408هـ 1988 -م ،وقع يف
مائتني ومثان وثالثني صفحة.
مناقشة وتعقيب:
أوال :يف املنهج:
جيب أن أشري أوالً إىل أن أسلوب املؤلف ومنهجه "األكادميي" يف الكتاب ال غبار عليه،
وأبرز ما فيه هو التوثيق من النصوص ،واإلكثار من األمثلة ..وهذا ما يضفي على الكتاب
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ثوب اجلمال والتشويق ،إضافة إىل القيمة العلمية ،وال أرى حاجة إىل ذكر اإلجيابيات اليت
يدل عليها كل ما سبق من صفحات هذا املوضوع.
وهذه التعقيبات قد تلقي ضوءًا أكثر على بعض جوانب الكتاب.
فالكتاب من أوله إىل آخره إسالمي؛ إذ إنه يتحدث عن الكتب واملكتبات املوقوفة ،وال
تكاد صفحة من الكتاب ختلو من كلمة "الوقف" أو أحد تصريفاته..
وال شك أن الوقف الذي عدَّه املؤلف صميم النهضة العلمية والفكرية العربية واإلسالمية على
مدار القرون ،هو ما متيزت به الشريعة اإلسالمية؛ فهو جزء من نظام اإلسالم االقتصادي،
وأحد األحكام الفقهية اليت ال تتعلق ابلكتاب وحده ،بل بكل "ما جاز بيعه وجاز االنتفاع
به مع بقاء عينه وكان أصالً يبقى بقاءً متصالً؛ كالعقار ،واحليواانت ،والسالح ،واألاثث،
وأشباه ذلك"؛ (املغين جـ  5ص .)642
وال يكاد الفقهاء يذكرون الكتاب من بني املوقوفات؛ لندرته ابلنسبة لألشياء األخرى..
فلنتصور أمهية ا لوقف أكثر وأكثر يف مجيع شؤون احلياة اليت ختطر على ابل أي متخصص،
لريى فيه  -كما رأى الدكتور حيىي ساعايت  -من أنه ركن من أركان التكافل االجتماعي
والتعاون االقتصادي واحلياة الثقافية بشكل عام ،وألمهية الوقف وثوابه العظيم "مل يكن أحد
من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف" ،كما قال جابر بن عبدهللا رضي
هللا تعاىل عنهما؛ (املغين جـ  5ص.)598
وإذا كان الكتاب كله يف الوقف  -كما ذكران  -فإن من املنهج العلمي أن يتعرض املؤلف يف
فصل ،أو مبحث ما ،لتعريف الوقف ،وبيان أصل مشروعيته ،وأنواعه وشروطه ،وأمهيته،
ويعقد فقرة خاصة لبيان األجر العظيم الذي يرتتب على الوقف ،من آايت قرآنية كرمية،
خروجا على مادة الكتاب ،ما دام أن أصل كل علم
وأحاديث نبوية شريفة ..ولن يعد هذا ً
صحيح هو كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وفيه ارتباط وثيق مبوضوع الكتاب،
وما دام الذي يشحذ مهم املسلمني ويرغبهم يف اخلري ويدفعهم إىل الوقف هو اآلايت القرآنية
الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة ،وما دام أن الدافع وراء إنشاء كل املكتبات الوقفية يف
ذخرا له يوم القيامة
التاريخ اإلسالمي هو دافع اإلميان ابهلل ،وطلب رضاه ،وأن يكون ما فعله ً
يوضع يف ميزان حسناته.
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وقد أشار املؤلف إىل هذا إشارات مل أتخذ الصفة الروحية املطلوبة ،اليت تدفع اإلنسان
للوقف ..فهو يقول مثالً يف (ص  .." :)130املكتبة العربية  ..ما هي إال نتيجة هلذا
الوقف ،وإفراز ألرحيية أفراد أو مجاعات رأت فيه سبالً لبناء قاعدة ثقافية تكفل توفري احتياج
الفرد العادي إىل الكتاب ،"..ويقول يف (ص  .." :)172النمط الثقايف الذي كان يقوم
على الذاتية احملبة لآلخرين املشبعة بروح الفضل والرغبة يف إقامة جمتمع ر ٍاق يعم فيه العلم،
وتشع أنوار الثقافة."..
ومن هنا أرى أن أول ما أوصى به املؤلف بقوله" :ضرورة العودة إىل الوقف ليكون طري ًقا حنو
بناء مكتبية زاهرة ..وهو ما يتطلب بث الوعي بني األثرايء والعلماء ابختاذ هذا األسلوب -
يقصد الوقف ،"..فأرى أن ما مساه بـ "بث الوعي بني األثرايء والعلماء" ال يفهم منه إال بث
روح اإلميان والتذكري ابليوم اآلخر ،وبيان ثواب الوقف العظيم ..حىت نصل إىل إنشاء نفوس
يف قوة إميان وتقوى السلف الصاحل ،اليت نتج عنها وعن تربيتها اإلسالمية إنشاءُ مثل هذه
املكتبات الوقفية العظيمة اليت كادت تدرس اآلن..
وإذا مل جند تل ك النفوس العامرة ابإلميان ..فلن جند مكتبات وقفية عامرة ابلكتب وطالب
العلم.
وأقول بشكل عام  -يف كالم ال خيص الكتاب الذي حنن بصدده  :-إن أعمالنا  -سواء
منها الكتابية أو غري الكتابية  -جيب أن يفوح منها عبق اإلميان ،ورحيان الروحانية ،وأن
تكون مغلفة بسماحة اإلسالم ومبطنة بصفائه ..أن تكون ِّح َكمه وآدابه مبثوثة يف ثنااي كل

كتاب وكل عمل ،..وأعرف أن هذا الكالم ال يعجب "األكادمييني" الذين تشددوا يف
"املوضوعية" حىت سيطر اجلفاء على أعماهلم وأعمال تالميذهم ..وال يعين هذا النيل من
قيمتها العلمية ،بل املطلوب هو مالءمة العمل ومواءمته للنفس البشرية مهما دقت
ختصصاهتا ..كما أن ما أذكِّر به هو منهج إسالمي ركيزته القرآن الكرمي ..اقرأ أطول آية يف
القرآن  -آية الدَّين يف آخر سورة البقرة  -وكذلك آايت املواريث والفيء ،اليت تتحدث عن
تقسيم األموال واألنصبة يف عمليات رايضية ،وهي متتلئ ابإلرشادات ،وتنبه إىل خشية هللا يف
السر والعلن ،وطلب احلالل من مكمنه ،وتقوى هللا يف أمر اليتامى ..إخل.
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أفال يعين هذا أن النفس  -فطرًة  -متيل إىل التغيري والتجديد يف أشياء كثرية حىت ال يعرتيها
امللل والكسل؟! فما املانع من أن نقف وقفة أتمل روحي  -يتصل مبوضوعه  -عند كل ما
يلزم ،لنعطي النفس نصيبها من هذا اجلانب احليوي املفيد؟!
وهذا جانب تربوي مهم غفلنا عنه؛ لتقيُّدان مبنهجية الغرب وأسلوب تعلُّمه وتعليمه ..فهو
حباجة إىل مراجعة ومناقشة ..مثل كثري من األمور.

اثنيا :يف املكتبات:

هناك حملات ذكية وومضات فكرية بني ثنااي الكتاب حتتاج إىل وقفات ،بل إىل مناقشتها يف
ندوات ومؤمترات الستخالص النتائج املهمة املرتتبة على عمل السلف يف نظرهتم إىل املكتبة،
كوهنا مركز إشعاع فكري ،ومنطل ًقا لرتبية األجيال وختريج قادة الفكر والرأي ..وقد أشار إىل
قسم منها يف التوصيات ،وخباصة الفقرة األوىل والثانية.
أخذ مبجامع تفكريي هو ما حبث فيه املؤلِّف وأعطاه حقه من
والذي استوقفين أكثر ،و َ
الدرس والتمحيص عن أمناء املكتبات.
فقد وجد من تتبع أمسائهم أنه كان هناك حرص من قِّبل الواقف أو الناظر من بعده على
إسناد وظيفة أمني املكتبة إىل شخصية علمية معروفة ،وهنا فقد توىل جمموعة من املشاهري،
ذكر من بينهم (ص  :)152 - 148أبو صاحل املؤذن الذي وصف بـ "اإلمام احلافظ املسند
حمدث خراسان" ،وحممد بن نصر القيسراين الذي وصفه الذهيب بـ "سيد الشعراء" ،وأبو
فقيها
عبدهللا الطليطلي ،وهو أحد أشهر علماء النحو يف عصره ،ويعقوب اإلسفراييين ،وكان ً

لغواي ،له مؤلفات ،واألبيوردي وهو شاعر وأديب ،له مؤلفات وأخبار ،واألتراري
حنواي ًّ
أصوليًّا ًّ
ِّ
خريا
وكان ً
فقيها أديبًا ،وفخر الدين البغدادي ،وابن الكتيب ،وأبو دلف وكان ً
إماما صاحلًا ً
متعبدا ،له صدرة كبرية وجاللة عجيبة ،وفيه نفع للناس ،وابن الساعي مؤرخ معروف ،وابن
ً
الفوطي الذي قال عنه الذهيب" :العامل البارع املتفنن احملدث املفيد مؤرخ اآلفاق فخر أهل
العراق" ،وشرف الدين الشبلي ،وكان من فقهاء احلنفية ،وصدر الدين ابن األدمي ،وكان
قاضي القضاة ابلقاهرة ،واحلافظ ابن حجر العسقالين شيخ اإلسالم وقاضي القضاة ،وأبو
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
فعالً ،كما يف األمثلة السابقة ،فإننا نشري هنا إىل أن الفائدة الكربى تكمن يف جعل املكتبة
منطل ًقا عمليًّا يتخرج منه املؤلفون والباحثون املتخصصون يف شىت جماالت املعرفة ،وذلك
ابإلرشاد املستمر من أمني املكتبة ،وجتواله  -أو مساعديه  -بني طلبة العلم املرتددين على
املكتبة عن اختيار  -أو غري اختيار  -واإلشراف عليهم ،ومساعدهتم للوصول إىل مبتغاهم
أبسهل الطرق ،وتعليمهم أصول البحث العلمي ..والفائدة ال تكمن يف هذا فقط ،بل يف
توطيد الصلة بني الطالب والعامل ليستفيد من ِّ
جتربته ،وخيتصر الطريق يف البحث العملي من
الزما..
حيث انتهى إليه ذلك العامل ..وليس من بداية الطريق ..إال ما كان ً
وقد أتوسع يف هذا ألطرح فكرة "املرشد املكتيب" الذي ينبغي أن يكون هناك أكثر من مرشد
يف املكتبات العامة يكون على درجة ممتازة من الثقافة ،حبيث يتوىل مهمة التجول بني الطلبة،
فيسعف من مل يسعفه احلظ ..ويعلم من ال يعرف كيفية البحث عن عناوين الكتب
والببليوجرافيات املوضوعية ،ورؤوس املوضوعات والدورايت املرجعية ..وقد اتضح يل من
كثريا  -ورمبا الكثري جدًّا  -من الطالب
ترددي املستمر على بعض املكتبات العامة ،أن ً
اجلامعيني ال يعرفون كيف يبحثون عن عنوان الكتاب ..والكتب املصنفة يف املوضوع الذي
يبحث فيه ضمن املكتبة.
وملاذا ال أقرتب من اهلدف أكثر إذا قلت :إن املطلوب هو عمل جدول لزايرة علماء إىل

املكتبة ،كباحثني زائرين يستفاد من خربهتم ودرايتهم ابلكتاب وأصول البحث ،فيبقى كل
أسبوعا أو أكثر ،لريشد ويعلم ويلقي احملاضرات ويستمع ملشكالت الطلبة والبحث،
منهم
ً
وجييب على األسئلة الواردة أو احملتملة ..إخل.
واملهم هنا أن يقال :هل أمناء املكتبات يف العصر احلاضر ،ويف مكتباتنا العامة ،على هذه
دافعا للعلم والتعليم ليكونوا أسوة لغريهم ومعلمني؟ أم
الدرجة من العلم واملعرفة حبيث جيدون ً
أحدهم ال يكاد يغادر مكتبه ،وال يرى املكتبة يف األسبوع مرة ..وال شك أهنا ستكون "زايرة
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
ألقاب تدل على مهمتهم.
أيضا ..فقد رأينا أن اخلليفة الناصر لدين هللا قد أسند
وهذا ينطبق على رئيس قسم التزويد ً
هذه العملية إىل شخصية علمية ابرزة ،الذي وصف أبنه أوحد زمانه..
فهل تعطى لرئيس قسم التزويد هذه األمهية اآلن؟ ويكون ابملستوى العلمي املطلوب ،ليقوم
أبصعب عملية يغذي هبا عقول العلماء والباحثني من خالل عملية اختياره للكتب؟!

وأخريا:

كنت أود أن خيصص املؤلف مساحة ال أبس هبا من الكتاب ،يوازن فيها بني اإلجيابيات اليت
نتجت عن املكت بات الوقفية وشؤون إدارهتا ،وبني السلبيات اليت تشكو منها مكتباتنا العامة
حىت اآلن ،أو أن خيصص اإلجيابيات اليت تفردت هبا تلك املكتبات ويعطي من بينها
اقرتاحات تفيد مكتباتنا اآلن ..ومن هذه اإلجيابيات اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار ما
ذكرانه يف التعقيب الثاين ،وهو أن يكون أمناء املكتبات ورؤساء أقسام التزويد على درجة
عالية من العلم واملعرفة ..وكذلك ما أوصى به املؤلف يف آخر كتابه ،وهو قوله:
"االستفادة من جتربة األسالف اليت تركزت على املواكبة بني حلقات الدرس املفتوحة وتشييد
املكتبات ،لرتفد ثقافة الطالب مبا ميكنه من التوسع واالستزادة ،ومن مث تكوين شخصية
علمية متميزة للدارسني".
وال شك أن هناك اقرتاحات أخرى مفيدة إبمكان الدارس أن خيرج هبا من الكتاب ،لكنين
كنت أفضل أن يقدمها املؤلف؛ ألنه أدرى بشعاب كتابه ..وألسباب أخرى يعرفها من
يعرف املؤلف عن قرب! وهللا ويل التوفيق.
(نشر يف جملة "التوابد" ابلراي

(رجب  -ذو احلجة  1409هـ ،مار  -أغسطس  1989م)،

اجمللد الثاّن ،العددان الثالث والرابع ،ص .)203 – 197
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(ك)
خمتصر الفتاوى املصرية
البن تيمية
البعلي ،بدر الدين حممد بن علي احلنبلي /خمتصر الفتاوى املصرية لشيخ اإلسالم ابن
تيمية ،راجعه وفهرسه وقدم له أمحد محدي إمام  – .القاهرة :مطبعة املدّن1400 ،هـ
 1980م667 ،ص.توطئة:
يندر أن جتد بني الباحثني اليوم من يعكف على الكتب املوسوعية فيقرؤها من أوهلا إىل
آخرها قراءة فاحصة انقدة؛ وال أعين بذلك مرجعاً معيناً ،بل يصدق هذا على الكتب الدينية
والفلسفية واألدبية والعلمية ..وبذلك يبقى كثري من هذه الكتب املوسوعية اليت مل حتقق – أو
اليت انلتها يد خفيفة من التحقيق – حمل نسيان وإمهال ،رغم تكرار الرجوع إليها واالستفادة
منها..
وأضرب لذلك مثالً :فتح الباري البن حجر الذي شرح فيه صحيح البخاري ،ومفردات
الراغب األصفهاين ،وحماضراته ،وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،واجملموع للنووي،
واملبسوط للسرخسي ،والتفسري الكبري للفخر الرازي ،وإحياء علوم الدين للغزايل ..وغريها
كثري.
فهذه املوسوعات الضخمة وغريها مما يعود اتريخ طبعها إىل أكثر من نصف قرن  ..مل حتقق
[عند كتابة هذا املقال] ،مع أهنا ال تكاد ختلو منها مكتبة ابحث ..فلو أهنا روجعت
وتبني لدارسها
ودرست دراسة علمية وافية ،لكان من وراء ذلك خري كثري وفائدة كبريةَّ ..
مدى االستفادة من هذا البحث ..لثقافته أوالً ..حيث يعثر على آللئ خمبوءة متناثرة بني
زوااي فصول وأبواب كثرية ،قد ال تدخل حتت املوضوع املسمى ..
ومن الناحية الثانية يشري إىل األخطاء يف الكتاب ،سواء منها يف دالالت األلفاظ أو املعاين،
أو األخطاء املطبعية ،اليت قد تبدل املعىن ،وحتري الباحث يف مدلوهلا.
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وقد يكون هذا األمر بداية لتحقيقها ودراستها ،كما يكون تنبيهاً ألمهيتها وجلباً ألنظار
الباحثني واملراكز العلمية واجلامعات اإلسالمية للشروع يف حتقيقها.
وقد قُ ِّدر يل أن أراجع (خمتصر الفتاوى املصرية) فرأيت فيه أخطاء كثرية غالباً ما حتول املعىن،
وتبليل الفكر – رغم مراجعتها وتصحيحها من قبل أمحد محدي إمام – فأردت أن أقف
على بعضها ،و ِّ
أنوه إليها ،لينظر فيها ويصححها من يقتين هذا الكتاب ،أو أن ينتبه إليها
املراجع ،فيعيد تصحيحها يف طبعة اتلية.
كتاب «الدرر املضية من الفتاوى املصرية» البن تيمية ،أختصره بدر الدين أبو عبد هللا حممد
بن علي بن أمحد احلنبلي البعلي املتوىف 778هـ .ومساه «التسهيل» كما يف األعالم للزركلي.
وبقي معروفاً ابسم «خمتصر الفتاوى املصرية».
نشر الكتاب «ألول مرة عام 1368هـ 1949 -م على نفقة امللك عبد العزيز ،بتصحيح
حممد حامد الفقي ،وإشراف عبد اجمليد سليم .القاهرة :مطبعة السنة احملمدية .وكان
اعتمادمها على النسخة املخطوطة الوحيدة يف املكتبة األزهرية املكتوبة عام 1322هـ .ومت
مراجعة الكتاب على الفتاوى وغريها من مؤلفات شيخ اإلسالم.
وأعيد طبعه ابألوفست يف ابكستان ،نشرته دار نشر الكتب اإلسالمية :كواجرانواله ،ربيع
األول 1397هـ 1977م ،وأشارت الدار الناشرة إىل الطبعة األوىل ،وسنة النشر ،وأهنا كانت
على نفقة امللك عبد العزيز ..ومل يشر أمحد محدي إمام إىل طبعة ابكستان ،وال إىل أن
الطبعة األوىل كانت على نفقة امللك عبد العزيز ،بينما يقتضي األمر عزو الفضل إىل أهله.
وهناك خمتصر آخر للفتاوى املصرية – أشار إليه أمحد إمام ص  16من املقدمة – وهو
كتاب «االختيارات العلمية يف اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية» وصاحبه هو عالء الدين أبو
احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي..
ويبدو أن العالمة ابن تيمية كان يتلقى أسئلة عديدة عن موضوعات فقهية وعقدية متنوعة،
فكان يلجأ إىل اإل جابة عنها إبسهاب ..أو اختصار ..يف فصول طويلة أو أسطر قليلة..
ويشري إىل أنه قد أجاب عنها أو عن بعض جوانبها يف أماكن أخرى.
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وقد حتوي ورقة السائل على عدة أسئلة يف موضوعات فقهية متنوعة ،فيجب عليها ،ويتكرر
بعضها يف أكثر من مكان .وهنا أتيت مهمة (املختصر) الذي يضم املوضوعات املتشاهبة إىل
بعضها البعض ،ويقسمها إىل أبواهبا الفقهية ،وحيذف ما هو مكرر..
وقد بذل بدر الدين البعلي – شيخ احلنابلة ببعلبك – جهداً كبرياً يف ترتيب هذه األبواب،
واختصار املسائل واألحكام.
ومل أجد يف الكتاب كله ما هو مكرر إال النزر اليسري ،مما ال يؤثر ..فقد ورد عن بعض ما
يتعلق ابلنكاح يف كتاب (العِّدد) ص  ،433وورد يف كتاب حد الزان والقذف ص 479

كذلك ،وهي موضوعات وأحكام متشاهبة.
كما ورد حكم اترك الصالة يف أكثر موضع.
وورد يف كتاب األشربة ص ( :488وأما اترك الصالة فإنه يستحق العقوبة اتفاقاً) وليس هذا
مكانه.
(الرضاع) إشارة إىل موضوعات ال عالقة هلا ابلرضاع،
واستغربت عندما وجدت يف كتاب َّ
قال يف ص :437
(وله منع الزوجة من إرضاع غري ولدها.
والقط إذا صال على ماله ،فله دفعه عن ذلك ولو ابلقتل ،وله رميه مبكان بعيد ،فإن مل ميكن
دفعه إال ابلقتل قتله.
وأما النمل فيدفع ضرره بغري التحريق.
فإذا كان األب عاجزاً عن أجرة االسرتضاع)...
وقد يكون هذا كالماً يف اهلامش ،أدخل يف صلب املوضوع.
ولنعد إىل نقد عمل مراجع الكتاب ،ومصححه ،ومفهرسه :أمحد محدي إمام يف طبعة
الكتاب األخرية 1400هـ.
إن املهمة األساسية اليت التزم هبا مراجع الكتاب .هو ما قاله يف مقدمته ص 18 – 17
بقوله:
 حني طبع هذا الكتاب حرصت على مراجعة كثري منه على الفتاوى الكربى طبع مصرواجملموع طبع الرايض جبانب ختريج اآلايت القرآنية.
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 ومراجعة النص وضبط ما حيتاج إىل ضبط ،مع تصحيح ما وجدت من أخطاء. ووضع فهارس لألعالم واألقوام وامللل .مما يفيد يف املراجعة والتذكر. وضع فهرس للموضوعات مطابق للكتاب .وقد كانت املخطوطة بدون فهرس – فوضعتعنواانً لكف فتوى .اهـ.
وال شك أن كل من يقدم على مراجعة كتاب وتصحيحه للمرة الثانية ،يبذل جهداً ،ويدخل
حتسينات جديدة على ما فات يف الطبعة السابقة ..وحنن يف نقدان هذا نكمل ما فات
املصحح ،وندعو هللا تعاىل أن يثيبه على ما بذل من جهد ،وأن يرزقنا اإلخالص يف العمل
...
لقد الحظت أن املراجع مل يعط الكتاب حقه ..ال من التصحيح ،واال الضبط ،وال املراجعة!
فقد بلغت األخطاء أكثر من مائيت خطأ! سواء منها األخطاء املطبعية يف اآلايت القرآنية ،أو
األحاديث النبوية ،أو األخطاء النحوية واإلمالئية ،أو أخطاء يف األعالم ،أو زايدة ونقص
وحتريف للكلمات..
وإذا علمنا أن الكتاب خيتص ابلفقه ،وفيه مصطلحات فقهية كثرية ،وأدلة متنوعة ،فإن هذا
يعين زايدة االهتمام ابلضبط والشكل ،واالنتباه إىل رسم الكلمات بدقة متناهية .فإن زايدة
حرف أو نقص نقطة قد يغري املعىن.
وسيالحظ القارئ يف سرد األخطاء أن كثرياً منها (ال تغتفر) .وخباصة إذا حتولت كلمة

(يعبد) إىل (يبعد) و(أال يكون) إىل (يكون) و(حله) إىل (وحله) و(جلد) إىل (جد)
و(الثوب الطاهر) إىل (الثواب الظاهر) و(عدم) إىل (عدل) ..وغريها كثري.
ونبدأ النقد على الرتتيب التايل:
أوال :اهلوامش
لن أطلب من املراجع زايدة على ما التزم به.
فقد أحسن صنعاً عندما مل يقل إنه حقق الكتاب .بل (راجعه) .واملراجعة تعين :مقابلة
النسخ ،والتصحيح ،والتنبيه إىل مواضع اإلشكال عند عدم التأكد من كلمة أو مجلة ،مث
ضبط ما حيتاج إىل ضبط ،وشرح ملفردات غريبة ،وما شابه ذلك ..من البياانت القليلة.
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وقد بلغت اهلوامش اليت وضعها للكتاب ( )67هامشاً ،بينما عدد صفحات الكتاب –
دون الفهارس – ( )619صفحة .أكثر من نصف هذه اهلوامش ( )38هامشاً ،شرح
ملفردات ،وسائرها :إما إحالة إىل عنوان كتاب (بدون ذكر الصفحة) أو غشارات وتنبيهات
(خفيفة) ونرى أنه مل يرجع إىل مصدر واحد يف كل هذه اهلوامش ،سوى ثالث مرات :مرتني
إىل جمموع فتاوى ابن تيمية ص  107وص  ،240ويبدو أنه رجع إىل الفهارس العامة فقط.
أما املرة الثالثة فأحال إىل (القاموس) ص  489وقد يعين به القاموس احمليط!.
وأحال سبع مرات إىل كتاب (اقتضاء الصراط املستقيم) البن تيمية دون ذكر الصفحة :انظر
ص .509 ،261 ،،260 ،188 ،65 ،55 ،50
كما يالحظ أنه شرح مفردات ال حتتاج إىل شرح ،مثل :احليعلة ،احلمرياء ،يقرع بينهما..
بينما ترك مفردات ومصطلحات فقهية كثرية دون تعريف أو بيان..
ومرت يب عبارات كثرية مل أمتكن من حلها ،وكنت أهتم فيها فهمي ..ومل يشر إليها املراجع،
بل أشار يف ستة مواضع فقط إىل عد وضوحها :ص .495 ،448 ،301 ،266 ،174
وقد يكون السبب هو النسخة املخطوطة الوحيدة اليت اعتمد عليها ،وعدم متكنه من
تصحيحها ابلرجوع إىل الفتاوى الكربى ،وجمموع الفتاوى.
والحظت أنه وضع اسم (محدي) يف هناية هامش ص  240وص  619دون سائر اهلوامش
سر ال نعرفه؟.
فهل يف هذا ٌّ

وقوله يف هامش ص  :32احليعلة :قول املؤذن حي على الفالح!.
والصحيح أنه حكاية قولك حي على الصالة حي على الفالح كما يف القاموس احمليط
وغريه ،وليس خاصاً بـ (حي على الفالح)!.
وورد يف هامش ص  236قول املؤلف – ابن ت يمية( :وأما الطرية :فأن يكون قد بدأ يف فعل
أمر أو عزم عليه ،فيسمع كلمة مكروهة مثل (ما يتم) فيرتكه ،فهذا منهي عنه).
ويضع (محدي) هامشاً على كلمة (الطرية) ويشرحه بقوله :التشاؤم بشيء رديء! بينما
أوضح ابن تيمية املعىن متاماً.
اثنيا :الكلمات الغريبة
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إن األسلوب السهل الذي كتب به ابن تيمية هذه الفتاوى ،واختصار (البعلي) هلا بشكل
جيد ،ال يعين أن الكتاب مل يتضمن كلمات غريبة ومصطلحات فقهية حباجة إىل بيان.
ونالحظ أن مراجع الكتاب مل يشرح كلمات غريبة كثرية ..ولست بصدد حصرها ،بل أشري
إىل بعضها ،توثيقاً ،وتكميالً جلوانب النقد:
ورد يف ص  :315والصوف املشوب ابملشاقه
فاملشاقة – بضم امليم –  :ما سقط من الشَّعر والكتان وحنومها عند املشط .وقد يعين هبا
َ
ُ
املِّش َقة – بكسر امليم وسكون الشني – وهي مرادفة ملعىن املشاقة ،كما تعين القطعة من
ُ
القطن وحنوه (املعجم الوسيط).
وورد يف ص  340كلمة السجاف.
وهو بكسر السنيِّ :
السرت كما يف لسان العرب ،وما يركب على حواشي الثوب كما يف
املعجم الوسيط.
ويف ص  376و 572وردت كلمة اخلوانق.
وتعين رابط الصوفية ،مفردها :خانقاه :املكان الذي خيلون فيه لعبادة هللا .وهي تعريب
للكلمة الفارسية (خانكاه) كما يف املعجم الذهيب أللتوجني.
ويف ص  587ورد :متريج القوى السيماوية.
ومتريج من مرج ،مبعىن خلط.
أما السيمياء ،فهي السحر.
ويف ص  507ورد :دينار وأردب
ض ُّم أربعة وعشرين صاعاً ...كما يف
وضبطه :اإلرَدب ،معناه :مكيال ضخم مبصر ،أو يَ ُ
القاموس احمليط.
اثلثا :الضبط
إذا كان اللحن قد أصاب لسان أبناء العربية منذ القرون اهلجرية األوىل ،فإن يف هذه السنوات
يطغ ى على اجلانب األعم من الشعوب العربية .واحللول كثرية ..وسهلة ..إذا صدقت النيات،
يضم صوته إىل أن الكتاب العريب ينبغي أن خيرج مشكوالً ،أقصد
وأتبعتها األعمال .وأان ممن ُّ
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ما حيتاج إىل شكل ،وخباصة كتب الرتاث .فهو – الشكل – يساعد على سالمة اللسان من
اللحن واخلطأ.
وال نرى يف هذا الكتاب مما قال عنه مصححه إنه ضبط ما حيتاج إىل ضبط ،بل يلجأ أحياانً
إىل الضبط فيخطئ! – فأين الضبط والشك لفي هذه الفقرة :ص :48
(والذي حييل املعىن مثل «أنعمت» و«إايك» ابلضم والكسر ،والذي ال حييله مثل فك
اإلدغام يف موضعه ،أو قطع مهز الوصل ،ومثل :الرمحن الرحيم مالك يوم الدين.
وأما إن قال :احلمد أو رب ،أو نستعني ،أو أنعمت عليهم ،فهذا تصح صالته لكل أحد،
فإهنا قراءة وليست حلناً) ،بينما ُشكِّلَت يف الطبعة األوىل ص  ،55فلرتاجع هناك.
 وورد يف ص ( :160ويف الصحيح «من فاتته صالة العصر فقد حبط عمله» وفيه «فقدوتر أهله وماله» ابب إمث من ترك صالة العصر .وذكر اإلمام البخاري مثاالً على هذا الضبط
يف صحيحه.
كما عقد احلافظ ابن حجر يف فتح الباري كالماً طويالً عن سبب ضبط احلديث هبذا
الشكل.
أما كان األجدر مبراجع الكتاب أن يضبط احلديث كما ورد؟! – .ويف ص  211ورد:
(يتنوع بتنوع قُدرهم ومعرفتهم وحاجتهم).
جعل القاف مضمومة ،بينما الصحيح أهنا مفتوحة ،والدال كذلك ،مبعىن ما يليق حباله مقدراً
عليه .قال تعاىلَ { :علَى الْم ِ
وس ِع قَ َدره َو َعلَى الْم ْقِ ِرت قَ َدره} [البقرة ]263 :مفردات
الراغب.
يقدم فالن ،فقدم هناراً ،فأمسك من حني علم به فهل
 ويف ص ( :255ومن نذر يوم ُجيزيه)! والصحيح أن يقال :يـَق َد ُم فالن ،فهو مضارع (قَ ِّد َم) ،مبعىن الرجوع من السفر .أما
قَ ُدم يـَق ُدم ،فهو من :صار قدمياً.
وقَ َدم يـَق ُدم :صار أمامهم ...كما يف لسان العرب.
تأج ُر.
 -ص ( :339يستُأجر) = يُس َ
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 ورد يف أكثر من مكان احلرفان (ما) و(ال) أو (ما) و(له) أو (ما) و(هلا) ملتصقة أحرفهاهكذا (ماال ،ماله ،ماهلا) فيظن القارئ أهنا مبعىن املال ،بينما الصحيح أن يبعد احلرفان عن
بعضهما البعض ليؤداي املعىن املطلوب.
ففي ص  348ورد( :ويوجب على غريه ماال يوجبه على نفسه مع تساويهما) = َما َال.
ويف ص  416ورد( :يقبل فيما عليه دون ماله) = ما له.
ويف ص ( :613وهي – أي زوجته – إمنا متلك مباهلا عليه مالزمته) = مبا هلا.
 ص  :407قول عمر« :وهللا ال أويت مبحلل وال حملِّل له إال رمجتهما».والصحيح :حملَّل ،بفتح الالم املشددة ،اسم مفعول.
 ومل يشكل أكثر املصطلحات الفقهية ،ففي ص  :432كتاب العدد .تبقى يف العده..فالِّعدَّة :بكسر العني هي ما تعده املرأة من أايم أقرائها أو أايم محلها ..مجعها عِّدد بكسر
العني .وهلا معان أخرى.
والعُدَّة :ابلضم ما أعددته حلوادث الدهر من املال والسالح .كما يف اتج العروس ..مجعها
عُ َدد بضم العني.
 ومل يضبط أمساء األعالم ..مثل حكيم بن حزام ص  .466فهو بفتح حاء االسم األولوكسر حاء االسم الثاين.
 ويف ص ( :447وقد تنازع العلماء) هكذا ..بكسر اهلمزة؟!. ويف كتاب اجلراح ص  450مل يشكل كلمة القود ..وغريها ..وهي بفتح القاف والواو. وورد يف ص ( :462ومضمون البالغ عندهم – أي النصريية – جحد اخلالق واالستهزاءبه ومبن يقربه).
هكذا!! والصحيح :ومبن يُِّقُّر بِِّّه.
 كما يلزم أحياانً وضع (الشدة) فوق الكلمة اليت يشتبه على املرء قراءهتا.مثل كلمة (أمر) يف ص ،470حيث ورد (بل قد أمر رسول اله صلى هللا عليه وسلم عمر بن
العاص يف غزوة ذات السالسل).
فالكلمة هي (أ ََّمَر) مبعىن جعله أمرياً.
علي.
 -ص ( 442فإن فضل على وسابقته وعلمهٍ = )..
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 ومل أالحظ أنه ينون األلف – إال ما ندر – بينما ورد يف ص ( :479وجب أن يعاقباًعلى ذلك) بدل يـُ َعاقَـبَا.
ورد يف ص ( :29ومىت وطئها يف الدبر وطاوعته عزراً) يدل عُ ِّزرا.
 ص ( 481وإذا قال له أنت علق .وهو مسلم مل يشتهر عنه ذلك ،فعلي حد القذف إذاطلبه.)..
فما موضع كلمة (علق) من الضبط والشكل؟
قال يف اتج العروس :هو ابلفتح الشتم
ويفتحها أيضاً قال يف القاموس احمليط :اخلصومة واحملبة .وقد تكون يف ذلك الوقت مصطلحاً
يعين قذفاً وما إليه!.
(بصيع بن عسل).
 ص ُ 487يظهر أن الضمة انتقلت من الباء إىل الصاد دون إذن املراجع.
السبق ص  521فما بعد ،عمد املراجع إىل فتح السني والباء كلما
 ويف حديث طويل عن َّوجد إىل ذلك سبيالً .بينما يقول ابن تيمية يف ص :530
السبَق – ابلفتح – هو العَِّوض ،وابلسكون :هو الفعل).
(و َّ
وقد ورد يف أكثر من مكان ما ينبغي أن تكون الباء ساكنة.
 كما كان ينبغي أن يضبط كلمات لرفع االلتباس.ورد يف ص ( :530فخرج أبو بكر – رضي هللا عنه – فراهن املشركني على أنه إن غلبت
الروم يف بضع سنني أخذ الرهان ،وإن مل تغلب الروم أخذوا الرهان).
وفعال ( َغلَبَت) و(تَـغلِّب) معلومان.
 وعمد إىل فتح اخلاء يف قول ابن عباس – رضي هللا عنهما – ص ( 540إال اإلذخر)بينما الصحيح أهنا مكسورة ،وهي حشيش طيب الريح ،يُسقف به البيوت فوق اخلشبة كما
يف اتج العروس.
 -مل يضبط كلمة (املكس) ص  555وهو بفتح امليم.
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أو(هني) عنده سواء ..فهو ال يضبط أايً منها ،سواء كان مصدراً،
(هنَى) أو( ُهنِّ َي) َ
 وكلمة َأم فعالً معلوماً ،أم جمهوالً ..وقس على هذا كلمات مشاهبة كثرية ..مثل ُ ( ..ه َدى)
و(هدي) و(ه َدى) ِّ
ي).
ُ
َ
َ
و(هد َ
 ص ( 511بل هو من أعياد النصارى ،كعيد امليالد وعيد الغطاس) ضبطه( :الغِّطَاس).رابعا :اآلايت القرآنية
محل و َعلَْيكم ما ِ
ِ ِ
محلْت ْم َوإِ ْن ت ِطيعوه َدْتَدوا َوَما َعلَى
ْ َ
 ص { :97فَِإ ْن تَـ َولْ ْوا فَِإ ْمنَا َعلَْيه َما َ َال ْرس ِ
ول إِْال الْبَ َالغ الْمبِني } [النور.]54 :

يف األصل ...( :فإن ما  ...هتتدوا ما على الرسول.)...
 ص { :99ق ْل َاي أ َْهل الْكِتَا ِب َال تَـغْلوا ِيف ِدينِك ْم } [املائدة ]77 :جعل الالم يف
َ
(تغلوا) مفتوحة!.

 ص َ { :130ر ِب إِِّن ظَلَ ْم نَـ ْف ِسي [ }..القصص]16 :
يف الكتاب (ريب).
 ص { 181إِ ْن ْث [ .}..لقمان ]34 :النون غري
اَّللَ ِع ْن َده ِعلْم ال ْ
اع ِة َويـنَـ ِزل الْغَْي َ
سَ
منقطة يف (يـُنَـ ِّزُل)
سماء َكطَ ِي ِ
الس ِج ِل لِلْكت ِ
ب } [األنبياء ]104 :يف األصل
 ص { 199يَـ ْوَم نَطْ ِوي ال ْ َ َ(الكتاب).
 ص  ...{ 224إِْال أ َمم أ َْمثَالك ْم َما فَـ ْرطْنَا ِيف الْكِتَ ِاب ِم ْن َش ْيء } [األنعام]38 :
يف األصل (وما فرطنا)
اد [ .}..التوبة ]117 :يف األصل (ساعة
اع ِة الْع ْس َرةِ ِم ْن بَـ ْع ِد َما َك َ
 ص ِ{ 229يف َس َالعسرة بعد ما كاد).

ك أ َْال تَـ ْعبدوا إِْال إِ ْايه [ .}..اإلسراء ]23 :أغلق القوس بعد كالم
ضى َربُّ َ
ص َ { 282وقَ َ
ليس من القرآن
َْب َوالتْـ ْق َوى}[ .املائدة ]2 :يف األصل (الري) بدل ِّ ِّ
ص َ { :354وتَـ َع َاونوا َعلَى الِ ِ
(الرب)
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ِِ
ساكِ ِ
سبِ ِ
يل}[ .احلشر ]7 :حذف حرف
ني َوابْ ِن ال ْ
ص َ { 389ولذي الْق ْرََب َوالْيَـتَ َامى َوالْ َم َ
السني من ِّ
(السبِّيل)
ص{ 471لِي َك ِف َر ْ
َس َوأَ الْ ِذي َع ِملوا} يف الكتاب (الذين) بدل (الذي)
اَّلل َع ْنـه ْم أ ْ
وهي اآلية اخلامسة والثالثون من سورة الزمر ،وليست اآلية الثالثة كما أوردها املصحح.
ِِ
ص { :508أَ ْم َْجنعل الْ ِذين آَمنوا و َع ِملوا ال ْ ِ ِ
ين ِيف ْاأل َْر ِ .}..
َ
صاحلَات َكالْم ْفسد َ
َ َ َ

هي اآلية الثامنة والعشرون من سورة (ص) وليست الثامنة والثالثني كما هو مثبت يف
الكتاب!.
خامسا :األحاديث الشريفة

ص « :86اللهم ابعد بيين وبني خطاايي»
يف الكتاب( :خطاي) بدل (خطاايي)
ص« :110حرمت الظلم على نفسي»
جاءت الكلمة األخرية يف الكتاب( :نفسر)
ص« 117كلكم عار إال من كسوته»..
«ورد يف األصل (وكلكم عار وإال كسوته).
ص  ...« 169قال األمر أشد من ذلك»
يف األصل أغلق القوس بعد حرف (من).
ص « :459قيل اي رسول هللا ،هذا قاتل فما ابل املقتول»..
ورد يف الكتاب كلمة (رسول) دون أن يتلوه لفظ اجلاللة!
ص  :468ورد يف الكتاب ...« :فهل أنتم اتركوا يل صاحيب»..
الصحيح :اتركو ،بدون األلف الفارقة للجماعة يف األفعال.
سادسا :كلمات حم ْرفة
أذكر اخلطأ ،وأضع إشارة التساوي (=) اليت يعين ما بعدها الكلمة الصحيحة.
ص  39س  :8ومن هذا مبلغ عمله = علمه.
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ص  44س  :11ومن شرط احلديث أن يكون شاذاً وال معلالً = أال يكون شاذاً..
ص  88س  :20إذا أخذه من وحله ووضعه يف حقه = إذا أخذه من ِّحلِّه.
وقد تكون الكلمة األخرية (حقه) أيضاً هي ِّ
(حلِّه)
ص  119س  :18وتنقص بقة املطيعني = بقلَّة.
ص  131س  :7أن يربيهما بربويته = بربوبيته.
ص  142س  :5وتفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاً ،وقد يكون مفيداً = مقيَّداً.

ص  153س :2قول علي رضي هللا عنه :ال أويت أبحد يفضلين على أيب بكر وعمر إال جلد
به جد املفرتي = جلد املفرتي.
فحمل احلديث على ثيابه اليت يقبض فيها ،ال على كفنه .فقيل يبعث يف
ص  168سُ .18
نفس الثواب الظاهر .وقيل إن املراد أن يبعث على ما مات عليه من العمل..
الصحيح (الثوب الطاهر) بدل (الثوب الظاهر).
ص  175س ( 4ال َق َدر السابق :وهو أن هللا سبحانه وتعاىل أعلم أهل اجلنة من أهل النار
قبل أن يعملوا األعمال).
وتصحح اجلملة على ما أييت ..( :وهو أن هللا سبحانه وتعاىل َعلِّ َم أهل اجلنة ..اخل) فقد ورد
يف أسفل الصفحة نفسها احلديث «قالوا اي رسول هللاَ :علِّ َم هللا أهل اجلنة من أهل النار؟
فقال :نعم».
ص  196س  :4وال يف االستنجاء املسجد = وال االستنجاء يف املسجد.
إذ ورد قبلها :وال جيوز ذبح الضحااي وال غريها يف املسجد..
ص  210س  :15هللا قادر على ما علمه وأخرب أنه ال يكون ،وعلى ما ميتنع ضرورة عدمه
لعدم إرادته ،ال لعدله قدرته عليه.
وتصحح اجلملة األخرية على النحو التايل .. :ال لعدم قدرته عليه .ص  218س  :16إن
كثرياً من الناس يوجب اتباع حاكمه وإمامه وشيخه والتزام حكمهم ظاهراً وابطناً ،ويروى أن
اخلروج عن اتباعه خروج عن الشريعة.
(ويَرى) بدل (ويروى).
الصحيح أن يقالَ :
عني.
ص  227س  :12قول علي بن املديين :أقول إهنم يف اجلنة ،وال أشهد لعني = مل َّ
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ص  233س  :17دين الصائبة = الصابئة.
ص  263س  :18ويعلمهم – أي الرسول – دين هللا الذي نعبدهم به = الذي تَـ َعبَّ َدهم به.
ص  267س :14وسواء شرط هذا عليهم يف اإلقطاع أوىل.
الصحيح – كما هو واضح – أن (أوىل) حمرفة من (أو ال) ص  281س  15والدعوة إىل أن
يبعد العبد ربه كأنه يراه.
(يبعد) حمرفة من (يعبد) كما هو بني ،وشتان بني الكلمتني!.
ص  288س  :20مها روايتان هن أمحد = عن أمحد.
ص  292س  :1ليس الليف أو أن يغطي وجهه ...كله بدعة = لبس الليف..
ص  328س  : 5وإذا مل يتفق الشريكان يف البداية جيعلها عند أحدمها أو غريمها ،جعلها
احلاكم عند اثلث خيتاره هلما( .جيعلها حمرفة من اجلار واجملرور (جبعلها).
أجره أرضاً بدون أجرة املثل .فهو ألصحاب
غر الوكيل شخصاً و َّ
ص  333س  :3وإذا َّ
األرض تضمني املستأجر؟ على قولني.
(فهو) حمرفة من (فهل) لالستفهام.
ص  – 339آخر سطر :ورد ما أييت:
البغي ومثن اخلمر – فهنا ال يُقضى له به قبل
وأما إن كانت العني أو املنفعة حمرمة – كمهر ِّ
القبض ،ولو أعطاه إايه ُحيكم برده إىل ابذله ،فإن هذا معونة هلم على املعاصي ،إذ مجع بني
املعوض ،وال حيل هذا املال للبغااي أو اخلمار أو ِّ
حنوها لكي يصرف يف مصاحل
العوض و َّ
املسلمني.
الصحيح عندي أن يقال يف اجلملة األخرية ...لكن يصرف يف مصاحل املسلمني أي (لكن)
توضع بدل (لكي).
ص 347س  :17كمن يعتقد أنه إذا كان جاراً استحق شفعة اجلوار ،وإذا كان مشرتايً مل
جتب عليه شفعة اجلواز.
الكلمة األخرية هي (اجلوار) وليست (اجلواز).
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ص  352س  :21ال نُسلِّم أن إجازة الظئر على خالف القياس ،فكيف يقال ذلك وليس
يف القرآن إجارة منصوصة يف شريعتنا إال يف إجارة الظئر .الصحيح يف اجلملة األوىل أن يقال:
ال نُسلِّم أن إجارة الظئر  ..بدل (إجازة).
ص  391س  :5فهذه األموال اليت تغدو ردها لعدم العلم أبرابهبا( .تغدو) حمرفة من َّ
(تعذر)
وشتان بني الكلمتني.
ص 396س  :15فإمنا اجتمع يف بيت املال ،ومل يعرف أصحابه فصرفه يف مصاحل املسلمني
أوىل.
الكلمة األوىل هي (فإ َّن ما) بدل الكافة واملكفوفة.
ص  397س :1جاز أخذه من كل مال حيوز صرفه = جيوز صرفه.
ص  405س  ..13و ِّ
اإلجارة والرهن والفرض وغري ذلك = وال َقرض.
ص  435س  ..17وفيمن وضع قريباً من احلولني نزاع = وفيمن رضع.
ص  468س  :7فذكر واله = فذكروا له.
ص  472س  :21وضى هللا عنهم = َر ِّض َي..
ص  475س  :16رصى هللا عنهم = َر ِّض َي..
ص  478س  :7ومدح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلسن ألن هللا أفلح به بني فئتني.
(أفلح) حمرفة من (أصلح).
ص  508س  :4وهو مبنزلة من يُشبه أعياد النصارى أبعياد املسلمني ويعظهما
(يعظهما) حمرفة من (يـُ َع ِّظ ُمها).
ص  529س  : 2الصواب أن يعرف مراد الرسول صلى هللا عليه وسلم من أقواله وحكمه
وعلله اليت علَّق هبا اإلحكام = األحكام.
هم إضرار = هم إصرار
هم امرأة العزيز َّ
ص  563س  :5وكان ُّ
ص  603س  :10وقد دل عليها القرآن يف غري موضوع = يف غري موضع.
سابعا :أخطاء حنوية
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ال يستبعد أن تكون األخطاء النحوية موجودة يف النسخة املخطوطة ..ولكن هذا ال يعين أن
يرتك ها مصحح الكتاب ومراجعه هكذا دون تنبيه أو تصحيح ..وستجد معي أخطاء حنوية
واضحة يف هذا الكتاب ..ال حتتاج إىل بيان..
ص  143س  :14وللشمس والقمر ليايل معتادة = ٍ
ليال
ص  151س  :14وليس هو نيب من األنبياء = نبياً.
ص  192س  :21وقال القائل انقضت حاجيت بربكة فالن ،فمنكر من القول وزور = وقول
القائل.
ص  199آخر سطر :ويبقى طوله ستون ذراعاً = ستني.
ص  244س  :13ألن كالمها حق = كليهما.
ص  261س  :21إذا صام معه شهر آخر من السنة = شهراً.
ص  308س  :9وفيه عن أمحد روايتا = روايتان.
ص  318س  :10فاحلاكم العادل إن وجد أو غريه حبيث ال يكون يف إيداعه تفريطاً فال
ط.
ضمان عليه = تفري ٌ
ص  340س  :21موضع اثنني أو ثالث أو أربعة أصابع – الصواب :موضع إصبعني أو
ثالث أو أربع اصابع.
ص  378س  :21فإذا حكم حاكم اثن فيم مل حيكم فيه األول = ..فيما مل حيكم.
ص  379س  :12عائشة رضي هللا عنه = عنها.
ص  470س  :16واستعمل على جنران أاب سفيان بن حرب أبو معاوية = أاب معاوية.
ص  514س  :10فهذا احلديثان الصحيحان = فهذان.
ص  572س  :4مث إن عندهم حقائق وأحوال معروفة = وأحواالً.
ص  606س  :22وما كان عليه اخللفاء الراشدين = الراشدون.
اثمنا :أخطاء إمالئية
رب املال = شكا ،مضارعه يشكو.
ص  320س  :13ومن عليه مال ومل يُوفه حىت شكى ُّ
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ص  327س  :9وإذا طلب الشريك أن ِّ
يؤجر العني املشرتكة ويقتسموا األجرة وأن
يتهايـَ ُؤها = ...يتهاؤوها.
ص  423س  :14وقد عزى بعض أصحابه ذلك إىل مجيع النبيني = عزا ،مضارعه يعزو.
أما عالمات الرتقيم ،فقد ابتكر من عنده أساليب جديدة غري متعارف عليها .وأكثر
عالمات الرتقيم امل ستعملة عنده هي النقطتان ( ):فقد استعملها بكثرة يف كل صفحة من
صفحات الكتاب! يضعها بعد الفعل أحياانً ،أو بعد اسم اإلشارة ،أو بعد جواب الشرط

وغري الشرط..
بني له صحة ما ذكرت.
ونظرة واحدة من القارئ إىل أية صفحة من صفحات الكتاب ،تُ ِّ ُ
وكثرياً ما يلجأ إىل وضع النقطة ( ).يف غري مكاهنا ،وقبل أن تنتهي اجلملة ،كما أنه يستعمل
هذه العالمات – عموماً – يف غري مواضعها ،فيبدأ الكالم من سطر جديد دون أن تنتهي
الفقرة ،بل قبل أن تنتهي اجلملة ..وإليك مثاالً على ذلك ص :609
«وإذا شهد رجل يف شيء أنه ملك فالن إال حني بيعه ،وحكم بشهادته.
مث شهد بعد ذلك يف كتاب إقرار على والد البائع بتاريخ متقدم على اتريخ البيع :أنه وقف
املكان املذكور ،وأن الواقف مل يزل ملكه عن العني إىل حني وقفها.
فأجاب :أبن رجوع الشاهد عن شهادته بعد احلكم هبا ال يقبل ،وإمنا يضمن .وشهادته
الثانية املنافية لألوىل أبلغ من الرجوع :فهو أوىل ،فتقبل».
وقس على ما ورد ..فقرات كثرية متشاهبة!.
َتسعا :األعالم
ص  43س  :10الذارقطين = الدارقطين
ص  179س :7وأمثال هذه التأويالت اليت يذكرها «السهرودي» املقتول على الزندقة =
السهروردي.
ص  457س  :11أمجد = أمحد.
ص  568س  ... 12وأيب سليمان الدارين = الداراين [من أهل داراي بغوطة دمشق ت
215هـ /األعالم].
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ص  568س « :22صوفة بن ُم ِّز بن أد بن طاخبة» قبيلة من العرب والصحيح (ابن ِّ
مر).
أورده يف القاموس احمليط ،ويف اهلامش أن الشارح ن ..عن ابن اجلواين أنه مسي بذلك ألن أمه
جعلت يف رأسه صوفة وجعلته ربيطاً للكعبة خيدمها.
ص  600س  :14إسحق القزاري.
أورد ابن تيمية قائمة أبمساء العلماء والصاحلني ممن كانوا أيتون الثغور ألجل اجلهاد واملرابطة
يف سبيل هللا تعاىل ،واحلديث الذي ساقه ألجل ذلك هو عن جبل لبنان ،وطرابلس،
ومصيصة ..وغريها.
تبني أنه (إبراهيم بن حممد بن احلارث الفزاري ،أبو إسحق ت 188هـ)
وابلرجوع إىل األعالم َّ
قال صاحب األعالم :مث عاش مرابطاً بثغر املصيصة.
إذاً فهو (أبو إسحق الفزاري) وليس (إسحق القزاري).
عاشراً :زايدة يف األحرف والكلمات:
ص  85س  :19جتب يف العمرة مرة = يف العمر.
ص  98س  : 2حىت ترى ذلك يف كالم بعض من قدم له قدم صدق من أهل السنة =
بعض من له قدم صدق ...
ص  166س  ... :11فذلك وأحسن = فذلك أحسن.
ص  202س  :21مث اعلم أن هللا أيىب ذلك واملؤمنون إال أاب بكر = مث َعلِّ َم.
ص  216آخر سطر .. :على قولني يف مذهب وأمحد وغريه = مذهب أمحد.
ص  218س  :1وهلذا كمان سلف األمة وأئمتها = كان سلف
ص  234س  :1فقال هلا النيب هلا النيب صلى هللا عليه وسلم (مكرر)
ص  252س  :8حىت حيول عليه احللول = احلول
ص  270س  :17وإن كان من أصحابه من جيعل هذا هو أفضل = من جيعل هذا أفضل.
ِّ
املتصرفة لنفسها = (هي مكررة)
ص  323س  :21وإن كانت هي هي
ص  468س  :11فخصه هنا ابلصحبة كما خصه هبا وهللا يف قوله = هبا هللا
ص  548س  :1كما جرى لعبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه إذا حلف لزوجته = إذ حلف.
ص  565س  :19من بين العباسي = العباس.
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حادي عشر :نقص يف األحرف والكلمات
ص  18س  :17فيه وجهان .أوجهما = أوجههما
ص  27س  :11وقد روي عن عمر وابن مسعود رضي هللا عنهما مع اجلنب من التيمم =
منع اجلنب..
ص  28س :6وأما من أمكنه الذهاب إىل احلام = إىل احلمام.
ص  38س  : 4إذ ال غرض هلم يف معرفة كون أنس رضي هللا عنه أو مل يسمع = مسع أو مل
يسمع.
ص  40س :20وحنن نعلم ابالضطرار أنه صلى هللا عليه وسلم مل يكن ابالستفتاح وال
ابالستعاذة = مل يكن جيهر ابالستفتاح...
ص  88س  :18أيها أفضل :الغين الشاكر أم الفقري الصابر = أيهما أفضل..
ص  89س  :11واملتفلسة ظنوا = واملتفلسفة..
ص  114س  :20للناس يف أفعال هللا ابعتبار ما يصلح منه وجيوز ما ال جيوز ثالثة أقوال =
جيوز وما ال جيوز..
ص  122س :11وال يتصور أن خيلو داع هلل دعاء عبادة = من دعاء عبادة.
ص  165س  :21وإمنا هو إبراه يم بن حممد بن علي بن عبد هللا ابن عباس الذي كانت له
الدعو (فراغ) مات هناك يف احلبس.
تكملة الفراغ هو (الدعوة العباسية).
ص  170س :1ابألزالم [الزاي مقلوبة يف األصل].
ص  177آخر سطر :فذلك أ ُِّمَر العبد أن يقول {إِ ْاي َك نَـ ْعبد َوإِ ْاي َك نَ ْستَعِني} يف كل صالة
= فلذلك أ ُِّمَر...
وغريوا.
ص  202س  :17وقد بدلوا غريوا = وقد بدَّلوا َّ
ص  208س  :19وكثري من املتفلسة = املتفلسفة
ص  221س  :19أبسباب حدها :التوبة = أحدها
ص  235س  :19واحلرام ال يتولد ابالنضمام املباح = ابالنضمام إىل املباح.
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ص  252س  :5مث إذا نقص النصاب ،وقيل :إن الزكاة جتب يف عني النصاب.
يف اجلملة نقص ينبغي الرجوع إىل املخطوطة ،أو الفتاوى الكربى ،أو جمموع الفتاوى.
ص  257س  :14فإنه قد بت أن النيب صلى هللا عليه وسلم = قد ثبت..
ص  282آخر سطر :ابلقلب والبدن اللسان = واللسان.
ص  429س  :9ويعاشرها ابملعروف فإن تعذر ذلك امتنع يف املعاشرة فرق بينهما = وفُـ ِّرق
بينهما.
ص  477س  :10سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً.
ورد( :كرياً) بدل (كبرياً)!.
ص  482س  :16إذا كان اإلنسان يفعل ما أمر هللا به يرتك ما هنى عنه = ...ويرتك ما هنى
عنه..
ص  491س  :5بل تنازعوا أميا أفضل = أيهما
ص  562س  :21ذلك ـريح اإلميان = صريح اإلميان.
ص  574س  :1فال حيكم بكفر شخص بعينه إال أن يعلم منافق = أنه منافق
ص  587س  :13أخطأ خطاً بيناً = خطأً.
ص  610س  :21تق هللا = اتق هللا.
اثّن عشر :قائمة ابألخطاء املطبعية األخرى
ص

س

اخلطأ

72
97

9
11

قيل اجلمعة قبل اجلمعة
«وما أتخر «وما أتخر»
هو ذنب هو ذنب أمته 1 310
أمته»
6 314
تتزيههم
تتزيههم
20 316
اثنني
اثنتني
3 317
5 324
فصل
فضل

7 98
13 111
1 140

ص

الصواب

س اخلطأ

8 306
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الصواب

رأمر

وأمر

إيطال
تنازع
القفهاء
قعدم
قى

إبطال
تنازع
الفقهاء
فَـ َع ِّدم
يف

148
150
169
169
171

14
1
17
23
10

9 175
179
185
190
193
206
221

12
21
6
19
12
2

11 226
240
247
255
269
271

16
آخر
سطر
1
13
19

287
14 290
18 291
 293آخر

دعاؤة
تيفنا
ايتصال
والكهاتة
مين يدعو

دعاؤه
تيقنا
ابتصال
والكهانة
مبن يدعو

خيمسني

خبمسني

وحح
حالة
حباته
ايسم
العبيدين
حلق

وحج
حالُه
حياته
ِّابس ِّم

 16 327تصيبه
 4 330وحتوه
 1 331أصبح
 5 337قايضة
 10 364منانع
378
387
395
396
403
413
428

العبيديني
احلق

5 433
2 441

التناسيخية التناسخية
وإبليس لعنة هللا

بركه
بق ُدم
عنبما
الفصل

21
3
19
14
19
19
15

492
502
509
511
543
551
552
558
559
559

لَ َعنَهُ
برتكه
يـَق َدم
عنهما
الفضل

يط
قط
صج
ص َّح
َ
ليس الصوف
لبس
املكيال
املكيال
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9
14
1
20
1
20
5
8
4
10

نصيبه
وحنوه
أصح
قابضة
منافع

نقضاً
تقضاً
مبنزلة
مبنزله
مل يقسهما مل يـُ َق ِّسمها
أطلب أنت اطلب..
يل
بل
يكر
بكر
ابنفاق
ابتفاق..
املسلمني
خيالفه
خبالفه
بقولبم
بقوهلم
أيهعا
أيهما
قبل
قيل
ألقصى األقصى
وال ينشر وال بِّنَش ِّر..
كاتت
كانت
الكناثس
زاتية
توبه
طععها
مبثروع

الكنائس
زانية
توبة
طعمها
مبشروع

7 561

سطر
14
ص

س

اخلطأ

563
565
573
586

14
9
آخر
سطر
14

عهم
إثها
مواتع
جيرى

الصواب ص
عنهم
إهنا
موانع
جيري

600
608
616
617
618

س
9
18
18
4
10

قكيف

فكيف

الصواب
اخلطأ
األسكندرية ِّ
اإلسكندرية
غالب
عالب
األئمة
األمنة
مجاعة
مجاهة
فإذا
فاذا

وأذكر القارئ أنين مل أعول على اهلمزات إال عند الضرورة ..ولو تتبعت ذلك لزاد حجم النقد
كثرياً ..كما مل أراجع الفهارس العامة.
مقارنة جزئية بن الطبعتني األوىل والثانية:
مما يؤسف له حقاً أن يعمد بعض الناس إىل إعادة مراجعة كتاب سبق أن طبع وروجع للمرة
األوىل ،فال أييت بتحسني ،وذلك كأن:
 تزيد أخطاؤه على أخطاء الطبعة األوىل. أو أن تبقى تلك األخطاء كما كانت عليه. أو أن يعمد إىل تصحيح بعضها فيخطئ فيها!!وهذا هو حال (أمحد محدي إمام) عفا هللا عنه ،عندما قدر له
أن يتوىل تصحيح ومراجعة الطبعة الثانية من (خمتصر الفتاوى املصرية) فلم يوفق فيها.
لقد حاولت أن أقارن األخطاء اليت سردهتا للقارئ مبا يف الطبعة األوىل ،فوجدت األمر
مؤسفاً للغاية ،ومل أزد على مقارنة مائة صفحة مبائة صفحة من الطبعتني ،ألن األمر توضح
يل متاماً.
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لقد بلغت أخطاء الصفحات املائة األوىل واحداً وعشرين خطأ .ومن املعلوم أن املراجعة
والتصحيح يف الصفحات األوىل يكون تركيز املصحح عليها أكثر من التالية ،حيث ال يعرتيه
امللل والفتور منذ البداية ،وحيث تكون اهلمة والنشاط متوافرين.
األخطاء الواحدة والعشرون كانت على النحو التايل:
( )11خطأ بقي على ما هو عليه (خطأ) ،وأذكر صفحة الطبعة األوىل ،تليها صفحة الطبعة
الثانية.43/50 ،40/47 ،39/46 ،38/45 ،32/40 ،30/38 ،/18/26 :
 88/95 ،86/93 ،44/51س .98/105 ،20
( )7أخطاء :كانت صحيحة يف الطبعة األوىل وخطأ يف الطبعة الثانية ،وصفحاهتا على
الرتتيب السابق هي:
.97/105 ،89/96 .85/92 ،72/79 ،29/37 ،28/35 ،27/35
وقد بينت هذه األخطاء فيما مضى.
أما األخطاء الثالثة الباقية:
فأحدها أشرت إليه يف الفقرة الثالثة من هذه الدراسة (الضبط) واثنيهما ص  105من الطبعة
األوىل مل يتم ضبط اآلية { َال تَـغْلوا ِيف ِدينِك ْم} بينما وضعت الفتحة على الالم يف كلمة (ال

تغلوا) يف الطبعة الثانية ،والصحيح أهنا (ال تغلُوا) بضم الالم.
واثلثها (أيهما) وجعلت يف الطبعة األوىل (أميا) ويف الثانية (أيها) ص  95أوىل وص  88س
 18اثنية.
ويف الطبعة األوىل هوامش كثرية ،وإحاالت متعددة ،وتوضيحات لبعض األمور ..ولكن
املراجع اجلديد حذفها ،برغم أمهية كثري منها ..فزاد من تشويه الكتاب.
عفا هللا عنا مجيعاً ،ووفقنا لإلتقان يف العمل ،وأهلمنا اإلخالص فيه.
(نشر يف جملة "عامل الكتب" ع( 2شوال  1407هـ) )
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(ل)

حماولة للتعرف على احلياة الواقعية يف بيئة ابن تيمية
من خالل كتاب
"خمتصر الفتاوى املصرية"
كتاب "الدرر املضية من الفتاوى املصرية" اختصره بدر الدين أبو عبدهللا بن علي احلنبلي
البعلي (ت 778هـ) ،ومساه "التسهيل" كما يف األعالم للزركلي ،وبقي معروفًا ابسم "خمتصر

الفتاوى املصرية".
نشر الكتاب ألول مرة عام 1368هـ على نفقة امللك عبدالعزيز ،بتصحيح حممد حامد
الفقي ،وإشراف عبداجمليد سليم ،القاهرة :مطبعة السنة احملمدية ،وكان اعتمادمها على
النسخة املخطوطة الوحيدة يف املكتبة األزهرية ،وأعيد طبعه ابألوفست يف ابكستان ،نشرته
دار نشر الكتب اإلسالمية :كواجرانواله ،ربيع األول 1397هـ.
والطبعة األخرى للكتاب كانت عام 1400هـ ،راجعه وقدم له وفهرسه أمحد محدي إمام،
القاهرة :مطبعة املدين ،ويقع يف ( )667صفحة.
وهناك خمتصر آخر للفتاوى املصرية  -أشار إليه أمحد إمام (ص 16 :من املقدمة)  -وهو
بعنوان" :االختيارات العلمية يف اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية" ،وصاحبه هو عالء الدين
أبو احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي ،وخيتلف أسلوب اختصار هذا عن
ذاك.
ستنصب
وبعد ذكر هذه البياانت املوجزة عن الكتاب ،أود أن أذكر القارئ أن هذه الدراسة
ُّ
على معاجلة أمر مهم ،ال يعريه كثري من الباحثني واملؤرخني األمهية اليت يستحقها ،وهو
الوقوف على احلياة الواقعية اليت كان يعيشها جمتمع القرن الثامن اهلجري يف بالد الشام -
وقد يكون من بينها مصر وغريها من بالد املسلمني  -من خالل النصوص الفقهية اليت
يعاجلها علماء ذلك الوقت ،ومن خالل إجاابهتم على أسئلة أفراد ذلك اجملتمع ،ومن خالل
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الرتكيز على بعض األجوبة وإعطائها حقها من التبسيط واإلسهاب ،وذكر فروعها
ومتعلقاهتا.
كثريا من الفتاوى الواردة يف الكتاب تضع أيدينا على احلياة اليومية اليت عاشها بعض
إن ً
فئات اجملتمع ،وتبني املشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعسكرية يف نو ٍاح جزئية
ال تتطرق إليها الكتب التارخيية.
أود قوله هنا ،أن إبمكان امل ِّ
هتمني ابلتاريخ اإلسالمي وعلم االجتماع ،إضافة
والذي ُّ
كثريا
معلومات كثرية إىل دراساهتم عندما يعرجون على كتب الفقه اإلسالمي ،اليت ستذكر هلم ً
من املشكالت االجتماعية والنواحي اجلزئية يف ذلك الوقت ..ولعل يف إيراد بعض األمثلة ما
يبني هذا األمر.
املنهة واألسلوب:

وليعفين القارئ من عرض حمتوايت الكتاب؛ إذ من املعروف أنه كتاب فقهِّ ،
وزعت أبوابه
وفصوله على تقسيمات الكتب الفقهية املعروفة يف مجيع املذاهب الفقهية ،وما مسي بـ
الفتاوى ،إال ألنه يتعرض لقضااي جزئية يف نو ٍاح كثرية يتطلبها شيء مستحدث ،أو إاثرة
لقضية معينة ،أو اج تهاد يف أمر من األمور املختلف فيها بني الفقهاء ،أو التعرض ملوضوع
استعصى فهم جوانبه ..وكما قال البعلي يف مقدمته القصرية للمختصر" :مما أكثره فقه
املسائل ،وما عسر علمه على األوائل" ،وقد وضع مصحح الكتاب مقدمة ال أبس فيها عن
ذلك.
ويتلخص منهج ابن تيمية يف هذا الكتاب ببيان األحكام الشرعية ،ومناقشة القضااي الفقهية،
وذكر آراء الفقهاء يف املذاهب األربعة وغريها ،ومناقشتها يف بعض األحيان ..ويبدي املؤلف
رأيه يف مواضع ،كما يقت صر على بيان احلكم يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف مواضع
أخرى.
ولكن الذي يلفت النظر  -حىت يف بيان األمور اجلزئية  -هو حماربة املؤلف للبدع ،واحلملة
على املبتدعني بكل ما أويت من علم وبيان ،والتشنيع عليهم والتشهري هبم ،وبيان موضع اخلطأ
عندهم ،وذكر وجوه العيب فيهم ،وبيان مضار البدع وخمالفتها للشرع ابلدالئل
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حكما إال ويعرج فيه على قضية اإلصالح االجتماعي،
واالستنتاجات ..وهو ال يكاد يبني ً
أعين أنه يتحني فرصة بيان حكم ليربز عيب اجملتمع وبعده عن املنهج احلق يف عقيدته
وسلوكه ،وهو أبرز ما تتميز به جهود وكتاابت ابن تيمية؛ فهو يعود يف كل مرة لريكز على
أساسا لنظام اجملتمع وسلوكيات أفراده ،فإذا كانت سليمة َّ
دل
انحية العقيدة ،اليت يرى فيها ً
األمر على اجلانب املضيء ،وإال فإن األمر حيتاج إىل إجالء الظالم الذي يغلف جوانب
اجملتمع.
إنه يدلل ببيان هذه األحكام على عيوب اجملتمع وسبب ختلفه وفساده ،ويقدم احللول
الناجعة للنهوض به وإيقاظه من غفوته من وجهة نظر عقدية وشرعية ُحمكمة.
ومن حسن فقهه وسياسته أنه عندما يبني آفة ُمستَشرية يف اجملتمع ال يقتصر على بيان احلكم
ابجتهاده ،بل أكثر ما يورده يذكر معه الدليل الشرعي وآراء العلماء اآلخرين ،وهذا املنهج
فيه فائداتن:
 - 1جيلب ثقة اجملتمع املسلم.
 - 2يبني هلم أنه رجل علم حمافظ :ال يبتدع طريقة جديدة ،بل يريد جتديد دورة الدين يف
شرايني القلوب.
ويدرس األمور دراسة علمية ممزوجة بشيء من احلرقة واألمل على ما يراه يف جمتمعه من فشو
اجلهل ،وانتشار اخلرافات والتعصب ملذهب أو طائفة معينة ،وكانت هذه الفتاوى سببًا

للسجن عدة مرات.
لتعرضه َّ
ثريا عن الفرق الضالة والعقائد الفاسدة يف جمتمعه ،ونقد كتبًا ألفت يف هذا
وقد حتدث ك ً
الشأن ،وانقش ،وانهض ،وجاهد ،ودعا إىل العقيدة السلفية ،وبني رأيه ورأي العلماء
اآلخرين يف قضية تكفري أهل األهواء والبدع ،يف كتب كثرية له يف العقيدة ،وانظر ص60 :
  61من هذا الكتاب.وإذا كانت حربه على البدع واخلرافات من ابب التثقيف والبيان ،وكذلك اإلصالح
االجتماعي ،وتع ضيد كالمه يف هذا الرد أبنواع النصوص واآلراء ..فإنه شعر أن القضاء عليها
وإزالتها من واقع الناس ليس ابألمر امليسور؛ ولذلك جلأ إىل أسلوب القوة يف حربه الكالمية
أو التأليفية  -إذا صح التعبري  -فهو ال يكتفي ببيان احلكم الشرعي يف أمر من األمور ،بل
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كثريا ما جند يف أثناء فتاواه هذه يقول ..." :جيب استتابته إن أصر ،فإن اتب وإال قتل"؛
ً
أصر استتيب ،فإن اتب وإال قتل"؛ ص،425 :
ص" ،422فمن قال ذلك عُ ِّرف ،فإن َّ
وانظر ص ..550 :وغريها.
ويضع تنفيذ هذا األمر يف يد احلاكم ،الذي ينبغي أن ينفذه ،ما دام أنه حيكم ابإلسالم..
والقصد من وراء ذلك أن اإلصالح ال يتم مبجرد اخلطابة والتأليف ،بل ال بد أن تعضده قوة
ِّ
منفذة ،فالعقول املريضة اليت عششت فيها األوهام ،والضمائر الفاسدة اليت مل يصقلها إميان
أصحاهبا ،والقلوب اليت قست حىت مل تعد تشعر ابخلوف أو الرمحة  -حباجة إىل ضربة قاسية
تفيقها مما هي عليه؛ لتنتبه وتفيء إىل رشدها ،وليكون هذا عربة ألمثاله ،ولعل هذا أمثاله
أدى إىل أن يقول البعض :إن أسلوبه كان قاسيًا.
ويبدو لنا من فقهه تبح ُره يف العلم ،واطالعه على علوم كثرية أسندت ثقافته ،فبدا عاملا
ً
خبريا ،يغوص يف أعماق القضااي ،وجيلي األمور على حقيقتها؛ لينبه بذلك إىل ما
حاذقًا ً
غاب عن األذهان ..فال تكفي الشكليات اليت قد تعطي ألو ًاان براقة ،وتبطن ساحة واسعة
من اخلداع والفساد!
وأسلوبه يف العرض واملناقشة من أسهل ما يكون؛ فهو ال يلجأ إىل كلمات صعبة ،وال
تعقيدات بيانية يعسر فهمها على طالب العلم ،رغم أنه يبحث يف قضااي عميقة ،تتطلب
الرتكيز والتدقيق ،فهو يقضي على هذه املشكلة ابلوضوح يف املعىن ،والسالسة يف األسلوب،
والتبسيط يف املوضوع ..إنه يورد األدلة ،ويبني اآلراء ،ويشرح رأيه ،وأييت القضية من أبواهبا
السهلة املفتوحة ،للتدليل على املعىن.
الدراسة:
ذكرت يف املقدمة أنين سأتناول ابلدراسة احلياة الواقعية اليت عاشها بعض فئات اجملتمع يف
بيئة ابن تيمية وعصره من خالل نصوص كتابه ،سواء منها املصرح هبا أهنا يف ذلك الوقت،
أو ما فيها إشارة إىل ذلك.
موجودا يف
ولن أتوسع يف املوضوع ،كما لن أتقصى كل ما أشري إليه ،أو ما علمت أنه كان
ً
ذلك الوقت ،فاهلدف من هذه الدراسة هو اإلشارة ،والتنبيه إىل منهج جديد يف معرفة
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تصرفات بعض األشخاص أو اجلماعات من خالل اهتمام العلماء مبشكالت اجملتمع
املختلفة.
وأشري إىل أن ما ورد يف هذه الفقرات ِّ
يكون معظمه اجلانب السليب من حياة اجملتمع.
أوال :الناحية الدينية:
معا
تعارف املؤذنون عليها يوم اجلمعة ،وهي أذان عدة أشخاص ً
 - 1ينقد ابن تيمية بدعة َ
يف وقت واحد يف صحن اجلامع.
وأظن أن هذا األمر معمول به حىت اآلن يف اجلامع األموي بدمشق ،وليس يف اجلمعة فقط،
حيث يعمد مؤذانن أو أكثر إىل النداء ابألذان يف وقت واحد.
يقول ابن تيمية (ص:)13 :
مشروعا
"هؤالء الذين يؤذنون مع املؤذن يوم اجلمعة يف مثل صحن اجلامع ،ليس أذاهنم
ً
ابتفاق األئمة ،بل هو بدعة منكرة مشتملة على وجوه مذمومة".
ويبني هذه الوجوه بقوله (ص:)32 - 31 :
إهنا بدعة.
 ومنها :أهنم يرتكون ما أُمروا به ،فقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه "أمر أن يقولالسامع مثل قول املؤذن ،إال يف احليعلة فيقول :ال حول وال قوة إال ابهلل".
الثاين :أنه يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم.
الثالث :أنه يسأل هللا له الوسيلة.
الرابع :أن يدعو بعد ذلك مبا شاء.
فيرتكون مساع املؤذن وما أُمروا به ،ويفعلون ما مل يؤمروا به.
السنة وخيلطون عليهم...
ومنها  -أي الوجوه املذمومة  :-أهنم يشغلون الناس عن هذه ُّ
إىل أن يقول:
معا يف وقت واحد مفرتقني ،كان
ومنها :أنه يؤذن مؤذانن يف وقت واحد ،ومىت أذن مؤذانن ً
مكروها منهيًّا عنه ،خبالف ما إذا أذن واحد بعد واحد ،كما كان املؤذانن على عهد رسول
ً
هللا صلى هللا عليه وسلم..
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صاص كانت مزجاة يف ذلك العصر ،وكانت هلم أماكن وأوقات
 - 2ويظهر أن بضاعة ال ُق َّ
لسرد قصصهم كما حيبون ،وكان هلم مجهور من املستمعني ،يقول املؤلف ص:32
وكذلك ال ُقصاص الذين يقومون على رؤوس الناس يوم اجلمعة ويشغلوهنم عما شرع من
الصالة والدعاء والقراءة  -ال سيما إن قصوا وسألوا واإلمام خيطب  -فإنه من املنكرات
كثريا ،فيتعني إزالة ذلك ابتفاق األئمة.
الشنيعة ،مع ما يكذبون ً
 - 3وينبه إىل بدعة أخرى يف ابب صالة التطوع بقوله (ص:)74 :
قراءة سورة األنعام يف ركعة واحدة يف رمضان أو غريه بدعة ،سواء حتروا الليلة بعينها أو ال،
كما يفعله بعض الناس ،يقرؤوهنا يف آخر ركعة من صالة الوتر ،يطول على الناس ،ويهذها
ًّ
مكروها.
هذا
ً
 - 4وينقد بدعة أخرى يف هذا الباب فيقول (ص:)74 :
"وصالة القدر اليت تصلى بعد الرتاويح ركعتني يف آخر الليل ،يصلون متام مائة ركعة ،بدعة
مكروهة ،واالجتماع املعتاد يف املساجد على صالة مقدرة بدعة".
جندا حلماية احلجاج يف طريقهم إىل احلج ،يقول املؤلف
 - 5ويبدو أن إمام البلد كان يرسل ً
(ص:)297 :
"وإذا ندب اإلمام من حيج خلفارة احلاج املرتبني يف الديوان ،وأمر اجلماعة الذين مل خيرجوا أن
يعطوا الذي حيج ما حيتاجه ،فله أجر ذلك ،وهو حالل".
 - 6ويتحدث عن تصرفات غريبة ألشخاص يدَّعون التدين (ص:)392 :
"ومن كان زندي ًقا كاحللولية واإلابحية ،ومن يفضل متبوعه على النيب صلى هللا عليه وسلم،
ومن يعتقد أنه ال جيب عليه يف الباطن اتباع شريعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أو أنه إذا
حصلت له املعرفة والتحقيق سقط عنه األمر والنهي ،أو أن العارف الصويف املتحقق جيوز له
التدين بدين اليهود والنصارى ،فال جيب عليه االعتصام ابلكتاب والسنة ،وأمثال هؤالء ،فإن
هؤالء كلَّهم منافقون زاندقة ،وإذا ظهرت على أحدهم دالئل ذلك وجب قتلُه ابتفاق
املسلمني ،وهم كثريون يف هذه األزمنة ،ال كثرهم هللا".
 - 7ويشري املؤلف إىل مكان (الصخور املشهورة) ظن العامة أنه مكان قدم الرسول صلى
هللا عليه وسلم أو نعله ،فيقول (ص:)588 :
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"وليس القدم الذي ابلصخور املشهورة عند العامة قدم النيب صلى هللا عليه وسلم ،وال قدم
أحد من األنبياء عليهم السالم ،وال يضاف إىل الشريعة جواز تقبيله وال التمسح به".
 - 8كما يبدو أن من الناس من كان يقصد بعض األماكن يف جبل لبنان ،فيتعبد يف
مغاراهتا ،أو يتربك ببعض مثار أشجارها ،يقول ابن تيمية (ص:)600 :
"وما يُذكر يف بعض احلكاايت من االجتماعات ببعض العبَّاد يف جبل لبنان وجبل اللكام
ثغورا يرابط هبا
وحنوه ،وما يـُؤثر عن بعضهم من محيد املقال ،فألن هذه األمكنة كانت ً
املسلمون يف جهاد العدو".
إىل أن يقول" :وكان الصاحلون أيتون الثغور ألجل اجلهاد واملرابطة يف سبيل هللا تعاىل".
وبعد ثالث صفحات يقول" :واملقصود أن االعتناء هبذا اجلبل هو من اجلهاالت
والضالالت ،وكذلك التربك مبا حتمل أشجاره من الثمر هو من البدع والعقائد اجلاهلية
املضاهئة جلهاالت الوثنيني املشركني".

اثنيا :الناحية التارخيية:
 - 1يذكر معارك نشبت بني قبائل يف ابدية الشام فيقول (ص:)456 :
"هذه الفنت اليت تقع بني البادية ،ويزعمون أهنم من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ،كحرام
وسعد وهالل وثعلبة وأمثاهلم  -من أعظم الفنت واحملرمات ،وأكرب املنكرات."..
مطول (ص - 460 :ص )466عن عقائدهم
 - 2ويتحدث عن "النصريية" يف فصل َّ

وأمواهلم ،وماضيهم وحاضرهم ،وعالقاهتم بغريهم.
مستمرا حىت وقت متأخر من القرن
 - 3كما يظهر أن زحف التتار على بالد الشام كان
ًّ
الثامن اهلجري ،ولو كان ذلك أبعداد متفاوتة ،وأوقات متباينة ،ويتحدث ابن تيمية عن هذا
اجلانب ،ويبني فساد حاهلم ،وآاثر ختريبهم ،وواجب املسلمني جتاه ذلك ،فيقول مما مسعه ورآه
(ص:)499 - 498 :
"وجيوز ،بل جيب قتال هؤالء التتار الذين يقدمون إىل الشام مرة بعد مرة ،وإن تكلموا
ابلشهادتني ،وانتسبوا إىل اإلسالم ،وجب قتاهلم بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واتفاق
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أئمة املسلمني ،وهذا مبين على أصلني :أحدمها :املعرفة حباهلم ،والثاين :معرفة حكم هللا فيهم
ويف أمثاهلم".
مث يبني خروجهم عن شرائع اإلسالم ويقول:
مؤذان وال
"وقد شاهدان عسكر القوم ،فوجدان مجهورهم ال يصلون ،ومل نر يف عسكرهم ً
إماما ،ومل يكن معهم إال من كان من شر اخللق :إما زنديق منافق ال يعتقد دين اإلسالم يف
ً
شر أهل البدع ،كالرافضة واجلهمية واالحتادية وحنوهم ،وإما من أفجر
الباطن ،وإما من هو ُّ
الناس وأفسقهم ،وهم ال حيجون البيت العتيق مع متكنهم ،وإن كان فيهم من يصلي ويصوم
فليس الغالب عليهم إقامة الصالة وال إيتاء الزكاة ،وإن فعلوا فإمنا هو للتقية ،وهم يقاتلون
على ملك جنكزخان ،فمن دخل يف طاعتهم وطاعة شريعة جنكزخان الكفرية اليت يسموهنا
كافرا ،وال يضعون على أهل الذمة جزية،
الباسقة  -السياسة  -جعلوه وليًّا هلم ،وإن كان ً
كما قال أكرب مقدميهم الذين قدموا الشام وهو خياطب رسل املسلمني ،ويتقرب إليهم
إبظهار أهنم مسلمون فقال :هذان اثنان عظيمان جاءا من عند هللا  -حممد وجنكزخان.
فهذا غاية ما يتقرب به أكرب مقدميهم إىل املسلمني ،أن يسوي بني رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،الذي هو أكرم خلق هللا وسيد ولد آدم ،وبني ملك كافر وثين خبيث ،من أعظم
وفسادا وعدو ًاان".
كفرا
ً
املشركني ً
ويتابع ابن تيمية قراءة األحداث يف عصره ،ويعاجلها يف منهج إسالمي حمكم ،كما يبني

غرائب معتقدات أتباع جنكزخان وضالهلم ،يف شجاعة العلماء العاملني فيقول (ص499 :
 :)500"وذلك أن اعتقادهم يف جنكزخان كفر عظيم؛ فإهنم يعتقدون أنه ابن هللا ،من جنس ما
كبريا ،ويقولون :إن
يعتقد النصارى يف املسيح ،سبحان ربنا وتعاىل عما يقول الظاملون ًّ
علوا ً
الشمس حبَّلت أ َُّمهُ ،وإهنا كانت يف خيمة ،فنزلت الشمس من كوة ،فدخلت فيها حىت
حبلت ،وهذا كذب عند كل ذي دين وعقل ،بل هو دليل على أنه ولد زان ،وأن أمه ما
ادعت ذلك إال لتسرت معرة زانها ،ومع ذلك فهو عندهم أعظم من رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،ويعظمون ما سنه هلم وشرعه بظلمه وهواه ،ويشركون به بذكر امسه على أكلهم وشرهبم
وحكمهم ،ويستحلون قتل من ترك سنة هذا الكافر امللعون.
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ضررا من هذا الكافر الذي ادعوا أنه شريك حممد صلى
ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ً
هللا عليه وسلم يف الرسالة ،فاستحل الصحابة رضي هللا عنهم قتاله ،فكيف مبن كان فيما
حممدا صلى هللا عليه وسلم كجنكزخان؟
يظهره من اإلسالم هو جبعله ً
وهم يعظمون الكفار الذين يتبعون جنكزخان ،على املسلمني املتبعني للقرآن ،بل جنكزخان
شيعا وأهلك احلرث
ضررا ،فإنه عال يف األرض وجعل أهلها ً
أعظم من فرعون وهامان ً
والنسل ،فرد الناس عن ملك األنبياء إىل ما ابتدعه من جاهليته وسياسته الكفرية املفسدة،
قلت ما رأيته ومسعته ملا وسعه هذا املكان" ،مث يقول (ص:)500 :
ولو ُ
"وابجلملة ،فما من نفاق ،وزندقة وإحلاد ،وفسوق وعصيان ،إال وهي داخلة يف أتباع التتار؛
ألهنم من أجهل اخللق وأقلهم معرفة ابلدين ،وأجرئهم على انتهاك احملرمات واعتداء على
اتباعا للظن وما هتوى األنفس.
احلدود ،وأعظم اخللق ً
وقد قسموا الناس حبسب سياستهم الفاجرة أربعة أقسام :اير ،ودومشن ،ودانشمند ،وطط؛
أي :صديقهم ،وعدوهم ،والعامل ،والعاصي".
حممدا صلى هللا عليه
كتااب قال فيه :إن ً
ويذكر املؤلف أن وزيرهم السفيه امللقب ابلرشيد ،ألف ً
وسلم رضي بدين اليهود والنصار ،وأنه ال ينكر عليهم ،واستدل بقوله تعاىل{ :قُل َاي أَيـُّ َها
ال َكافُِّرو َن * َال أَعبُ ُد َما تَـعبُ ُدو َن[ }...الكافرون ،]2 ،1 :وزعم اخلبيث أن هذا يقتضي أن
الرسول رضي دينَهم ،قال :وهذه اآلية مكية ليست منسوخة ،وهذا من فساد جهله؛ فإن
قوله{ :لَ ُكم ِّدينُ ُكم َوِّ
يل ِّد ِّ
ين} [الكافرون ]6 :إمنا يدل على أنه صلى هللا عليه وسلم تربأ من
َ
دينهم.
واتبع الرد عليه يف (ص )501 :وقال :وشرح حاهلم يطول.
أيضا يقول:
ويف (صً )501 :
وقد خاطبين بعضهم فقال :ملكنا ملك ابن ملك ابن ملك إىل سبعة أجداد ،وملككم ابن
موىل! فقلت :آابء ذلك امللك كلهم كفار ،وال فخر ابلكافر؛ بل اململوك املسلم خري من
{ولَ َعب ٌد ُمؤِّم ٌن َخريٌ ِّمن ُمش ِّرٍك} [البقرة ،]221 :فهذه وأمثاهلا
امللك الكافر؛ قال هللا تعاىلَ :
حججهم.
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وابجلملة ،فقد اتفق املسلمون على أن من ترك شريعة من شرائع اإلسالم وجب قتاله ،فكيف
مبن ترك مجيع شرائعه أو أكثرها؟ فما الظن مبن حيارهبا؟!
كما ينبه إىل االعتبار أبحواهلم السابقة ،وعدم االغرتار أبقواهلم ،فيقول (ص:)498 :
" ...فقد علم أن هؤالء القوم جاروا على الشام يف املرة األوىل عام تسعة وتسعني وستمائة،
وأعطوا الناس األمان ،وقرؤوه على املنرب بدمشق ،ومع هذا فقد سبَـوا من ذر ِّ
اري املسلمني ما
يقال :إنه مائة ألف ،أو يزيد عليه ،وفعلوا ببيت القدس ،وجبل الصاحلية ،وانبلس ومحص
وفجروا خبري نساء املسلمني يف
وداراي وغري ذلك من القتل والسيب ما ال يعلمه إال هللاَ ،
املساجد؛ كاملسجد األقصى واألموي وغريمها ،وجعلوا اجلامع الذي ابلعقبة ًّ
دكا".

اثلثا :الناحية االجتماعية:

 - 1يبدو أن جمتمع الدجالني واملشعوذين ال ينقطع يف عصر من العصور ،كما أن أساليبهم
وخدعهم معروفة مكررة ،نقرؤها يف القدمي ،ونسمع هبا ونراها حديثًا ،ويشري ابن تيمية إىل
جانب من هذا اجملتمع ،فيقول (ص:)309 :
شر ممن أيكلها فس ًقا ،فإن
"وأما من أيكل احليات والثعابني وجيعله من ابب الكرامات ،فهو ٌّ
كرامات األولياء ال تكون مبا ُهني عنه من أكل اخلبائث ،كما ال تكون برتك الواجبات ،وال
جيوز إعانة هؤالء املشعوذين ابلصدقة وحنوها على أن يقيموا الصناعات والشعبذات احملرمة،
ويفعلون ما ال يرضي هللا من إقامة مشيخة ختالف الكتاب والسنة ،وال يُعطى رزقُه على
جاهلية ختالف كتاب هللا؛ وإمنا يُعان ابلرزق َمن قام بطاعة هللا ورسوله ،وعمل ما ينفع
املسلمني يف دنياهم ،ودعا إىل طاعة هللا ورسوله".
 - 2وإىل وقت قريب كنا نرى بعض النساك يتجولون يف أحناء العامل وعلى ظهورهم مزودهتم،
وعليهم ثياب رثة ،ينزلون القرى ،ويزورون العلماء ،وينامون يف العراء ،أو يلتجئون إىل
البيواتت الكبرية يف الصيف احلار ،أو الشتاء البارد ،ومنهم من يستقر يف بلد ما ،ومنهم من
يعود إىل وطنه ..وقد يبقى آخرون يسيحون يف األرض إىل أن يوهنهم الكرب..
ويقول ابن تيمية عن هؤالء ص:309
"والسياحة يف البالد لغري مقصد مشروع  -كما يعانيه بعض النساك  -أمر منهي عنه".
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قال اإلمام أمحد  :ليست السياحة من اإلسالم يف شيء ،وال من فعل النبيني وال الصاحلني،
{السائِّ ُحو َن} [التوبة ]112 :املراد به :الصائمون.
وقوله تعاىلَّ :
املظاهر والتقاليد االجتماعية اليت كانت سائدة يف بيئته
 - 2ويتبني من بعض أجوبة املؤلف
ُ
عند بعض فئات اجملتمع ،ويبدو أن أحد األشخاص ممن يستهويه طول الشارب وفتله عاب
حجرا
على بعض املسلمني قص الشارب ،وسأل ابن تيمية عن ذلك ،فأجابه وكأنه ألقمه ً
ص:20
فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومدح فاعله ،ومن
" ُّ
وقص الشارب ليس بعيب ،بل َ
أصر كفر".
أقر عليه ،عُ ِّرف ذلك ،فإن َّ
فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو َّ
عاب شيئًا َ
ونستشف من هذا اجلواب أن بعض الناس كان يتباهى مبظاهر معينة ،مثل طول الشارب أو
جعله يف هيئة معينة؛ ورمبا كان ذلك نتيجة اختالط شعوب معينة ابملسلمني ،مثل التتار
والرتك يف ذلك الوقت ،فاستهوى بعضهم تقليدهم ،كما هو حال بعض شبابنا يف تقليد
األجانب اليوم.
 - 4كما يبدو أن (موضة) لبس عمائم خاصة كانت مستشرية بني نساء ذلك اجملتمع،
يقول املؤلف (ص:)290 :
"هذه العمائم اليت يلبسها النساء حرام بال ريب؛ فهي مثل أسنمة البخت."...
 - 5وحيدثنا عن املنجمني وأماكن جلوسهم وإكرام بعض الناس هلم ،فيقول (ص- 344 :
:)345
"وصناعة التنجيم واالستدالل هبا على احلوادث حمرم إبمجاع املسلمني ،وأخذ األجرة على
ذلك سحت ،وُمينعون من اجللوس يف احلوانيت والطرقات ،ومينع الناس أن يكرموهم ،والقيام
يف منعهم عن ذلك من أفضل اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل".
ويقول يف مناظرة له معهم (ص:)147 :
نت له فساد صناعتهم ابألدلة ،قال:
"ولما انظرت بدمشق من حضرين من رؤسائهم ،وبيَّ ُ
وهللا إان لنكذب مائة كذبة حىت نصدق يف واحدة".
 - 6ويتحدث عن الصداقة واألخوة اليت كان يعقدها أشخاص بني بعضهم البعض يف صورة
بشعة وطقوس منكرة ،فيقول (ص:)457 :
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"هذه األخوة اليت تكون بني بعض الناس يف هذا الزمان ،وقول كل واحد منهم :مايل مالك،
ودمي دمك ،وولدي ولدك ،ويشرب أحدمها دم اآلخر ...فهذا الفعل على هذا الوجه غري
مشروع ابتفاق املسلمني".
إيضاحا عن أمور أخرى متعسفة ،فيقول
وبعد أن يبني الوجه املشروع يف األخوة ،يزيدان
ً
(ص:)459 :
"وأما شرب كل منهما دم اآلخر ،فهذا ال جيوز حبال ،ويشبه هذا ابلذين يتآخون متعاونني
على اإلمث والعدوان ابالكتواء وعلى ِّ
حب املردان ،وهذا مثل مؤاخاة من ينتسب إىل املشيخة
أقر طوائف من هؤالء مبا
والسلوك للنساء ،فيؤاخي أحدهم املرأة األجنبية وخيلو هبا ،وقد َّ
جرى بينهم من الفواحش ،فمثل هذه املؤاخاة مما فيها من تعاون على اإلمث والعدوان كائنًا ما
كان ،حرام إبمجاع املسلمني".
 - 7وقد يتناهى إىل مسع بعض األشخاص أن الرجل ينادي زوجته :اي أخيت ،فما حكمه؟
يورد ابن تيمية هذا األمر ويقول (ص:)431 :
" ...فإن عمر رضي هللا عنه مسع رجالً يقول المرأته :اي أخيت ،فأدبه".
قال" :وإن كان جاهالً ،مل يؤدب على ذلك".
قلت :وقد يعين أنه ال يـُ َعزر ،بل يـُ َعَّرف.
 - 8ويذكر بعض التقاليد اليت ابتلي هبا اجملتمع املسلم يف أعياد أهل الذمة ،فيقول (ص:
:)511
"وأما إذا فعل املسلمون معهم أعيادهم؛ مثل صبغ البيض ،وحتمري دواهبم مبَغرة وخبور ،وتوسيع
النفقات وعمل طعام ،فهذا أظهر من أن حيتاج إىل سؤال ،بل قد نص طائفة من العلماء من
أصحاب أيب حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك".
مث يذكر أشياء أخرى (ص.)512 - 511 :
 - 9ويظهر أنه ورد إليه سؤال عن مسابقة (الرمي ابحلجارة) فقال (ص:)603 :
إن كان فيها منفعة للجهاد ،وإال فهي ابطل.
رابعا :الناحية االقتصادية:
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 - 1يورد ابن تيمية يف أكثر من مكان مسائل تتعلق ابإلقطاع ،وقد يعين به أن الدولة كانت
متنح أراضي للجنود الستغالهلا ما داموا يف اجلندية (تراجع أحكام اإلقطاع يف الباب السابع
عشر من األحكام السلطانية للماوردي) ،يقول ابن تيمية (ص:)242 :
"اإلقطاع اليوم ،إقطاع استغالل ليس له بيعه وال هبته ابتفاق األئمة ،وال ينتقل إىل ورثته،
خبالف ما كان يف العصور األوىل".
 - 2ويلمح إىل العملة املستعملة يف ذلك الوقت ،والدراهم املغشوشة يف زمانه (ص:
 ،)302تلك املصنوعة من فضة ،املخلوطة ابلنحاس.
 - 3وعن الزراعة يقول يف (ص:)343 :
" ...فهذه الضماانت اليت لبساتني دمشق الشتوية فيها أرض وشجر ،صحيحة ،وإن كان قد
كتب يف املكتوب إجازة األرض ،واملساقاة على الشجر ،فاملقصود الذي اتفقا عليه هو
الضمان املذكور."..
 - 4ويتحدث عن أمر مهم يشكو منهم كثري من الناس يف هذا الزمان ..ورمبا يف كل زمان،
يقول يف (ص:)393 :
"اختلط يف هذه األموال السلطانية احلق والباطل ،فأقوام كثريون من ذوي احلاجات والدين
جوعا وهو ال يسأل ،ومن يعرفه فليس عنده ما
والعلم ال يُعطى أحدهم كفايته ،ويتمزق ً
يعطيه ،وأقوام كثرية أيكلون أموال الناس ابلباطل ،ويصدون عن سبيل هللا ،وقوم هلم رواتب
أضعاف حاجاهتم ،وقوم هلم رواتب مع غناهم عنها ،وقوم ينالون جهات كمساجد وغريها
الربُط والزوااي أيخذون ما ال
يسريا ،وأقوام يف ُّ
فيأخذون ً
معلوما ويستنيبون من يعطونه شيئًا ً
يستحقون ،وأيخذون فوق حقهم ،ومينعون من هم أحق منهم ،وهذا موجود يف مواضع
كثرية ،ال ينازع يف وقوعه أحد."...
خامسا :الناحية اإلدارية:
( - 1ص:)335 :
األمراء الذين يستدينون ما حيتاجون إليه ،ويكتب األمري َخطَّهُ لصاحبه ،أو يقيده وكيله أو
انئبه يف دفرته ،أو يقرض دراهم  -وكل ذلك بغري حجج وال إشهاد مث ميوت  -فكل ما وجد
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خبط األمري أو أخرب به كاتبه أو وكيله يف ذلك مثل أستاذ داره ،فإنه جيب العمل بذلك؛ ألن
خطه كلفظه.
أحياان يف تنفيذ بعض اإلجراءات
 - 2ويظهر أن بعض احملاكم يف ذلك الوقت ،كانت تعتمد ً
على شهود معروفني من قبل القضاة أو املوظفني ،وكان بعض هؤالء الشهود أيخذون راتبًا
على ذلك ،يقول املؤلف يف (ص:)394 :
"وإن رأى اإلمام أن يقيم بينة ،فال خالف أنه ال جيب أن تكون البينة من الشهود املعدَّلني،
فإن شهادة هؤالء املعدَّلني تُـَرُّد ،وإن مل يُرزقوا على أداء الشهادة ،فكيف إذا أخذوا عليها
رزقًا؟ ال سيما مع العلم بكثرة من يشهد منهم ابلزور؛ وهلذا كانت العادة أن الشهود املرتزقة
ابلشهادة ابلشام ال يشهدون يف االجتهادايت ،كاإلعسار والرشد والعدالة واألهلية
واالستحقاق وحنو ذلك ،بل يشهدون ابحلسيات كالذي مسعوه أو رأوه ،فإن الشهادة
ابالجتهادايت يدخلها التأويل والتهم ،فاجلُعل سهل عليهم الشهادة فيها بغري ٍ
حتر ،خبالف
احلسيات ،فالزايدة فيها كذب صريح ال يقدم عليه إال من يقدم على صريح الزور".
سادسا :املصطلحات:
 - 1قطع مصانعة:
شاعرا لئال يكذب عليه هبج ٍو أو غريه لئال يقول يف عرضه ما حيرم عليه،
"ولو أعطى الرجل ً
جائزا ،وأما أخذ الشاعر ذلك لئال يظلمه فحرام؛ ألنه جيب عليه ترك
كان بذله لذلك ً

ظلمه ،وترك الكذب عليه بال عوض ،فإذا مل يرتكه إال مبال كان حر ًاما ،تسميه العامة :قطع
مصانعة" (ص.)306 :
ويتعرض يف مكان آخر إىل ما يشبه هذا ،وهي قضية فقهية اجتماعية ،جدد موضوعها أكثر
من مرة بني العلماء ،ويظهر أن جتديدها تبع لفساد احلكام واملوظفني ،وهي قضية الرشوة.
يقول املؤلف يف (ص:)444 :
السحت ،فقال" :هو أن تشفع ألخيك شفاعة
"وسئل ابن مسعود رضي هللا عنه عن ُّ
بشفاعة ،فيهدي لك هدية فتقبلها ،قيل له :أرأيت لو كانت هدية يف ابطل؟ فقال :ذلك
ك ُه ُم الظَّالِّ ُمو َن} [سورة املائدة."]45 :
كفر { َوَمن َمل َحي ُكم ِّمبَا أَنـَزَل َّ
اَّللُ فَأُولَئِّ َ
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وهلذا قال العلماء :إن من أهدى هدية لويل األمر ليفعل معه ما ال جيوز ،كان حر ًاما على
املهدي واملهدى إليه ،وهي من الرشوة.
ُ
ُ
فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه ،أو ليعطيه حقه الواجب ،فهذه اهلدية تكون حر ًاما
على اآلخذ ،وجاز للدافع أن يدفعها ،كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :إين ألعطي
انرا" ،قيل :اي رسول هللا ،فلم تعطيهم؟ قال" :أيبون إال أن
أحدهم العطية فيخرج هبا يتأبطها ً
يسألوين ،وأيىب هللا يل البخل".
 - 2ويشري إىل عدم جواز مناداة النصراين الذي زار بيت املقدس بـ (اي حاج) ،وأن قائل
ذلك يعاقب عقوبة بليغة (ص)508 - 507؛ ألن فيه تشبيه القاصدين للكنائس
ابلقاصدين لبيت هللا احلرام.
مث يقول يف (ص:)509 :
مقيدا بقيد خيرجه عن شبهة املشروع ،مثل أن يقال :حج النصارى،
"لكن إذا مسي ًّ
حجا ً
وحج أهل البدع ،وحج الضالني ،كما يقال :صوم النصارى ،وصوم اليهود ...فهو جائز؛
ليميز بذلك بني احلق املأمور به ،والباطل املنهي عنه".
 - 3الشريف:
هذه الكلمة كان يقصد هبا من ينتسب إىل آل البيت ،ويف بعض املناطق من بالد الشام -
اليوم  -يقال لبعضهم( :سيد).
يقول ابن تيمية (ص:)565 :
" ...لكن ملا كان أهل البيت أحق من أهل البيوت األخرى ابلشرف ،صار من كان من أهل
البيت يسمى شري ًفا ،فأهل العراق ال يسمون شري ًفا إال من كان من بين العباس ،وكثري من
علواي [أي :من آل علي]".
أهل الشام وغريهم ال يسمون شري ًفا إال من كان ًّ
كلمات مضيئة:
أمر مبوضوعات مهمة ،ذات حمتوى قيم ،وعوجلت
أثناء مراجعيت هلذا الكتاب النفيس ،كنت ُّ
كبريا من فئات اجملتمع ،ينبغي الوقوف عليها،
معاجلة ممتازة ..وكثري من موضوعاهتا ُّ
هتم جانبًا ً
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وإعطاؤها حقها من التنبيه والبيان؛ ملا عضد هلا املؤلف من شواهد قوية ،وعاجلها أبسلوب
علمي سهل...
ولكن ليس هنا حمل إيرادها كلها ..بل مل أرد أن أحرم القارئ من بعض كلمات مضيئة،
رأيتها تتألأل  -كاجلمان  -بني صفحات هذا الكتاب ،فيها احلكمة ،والعربة ،والتذكري،
والتنبيه ..وبعضها كلمات موجزة ٍ
ملعان وأحكام شرعية ..أحببت نقلها للقارئ لتعميم
الفائدة:
"وابجلملة ،املسجد يصان عن القذاة اليت تقع يف العني" (ص.)20 :
تعظيما وتشري ًفا أن يقرأ ابلقرآن يف حال
"القراءة يف الركوع [أي :قراءة القرآن] تكره؛
ً
اخلضوع والذل" (ص.)89 :
"وما حيصل عند الذكر املشروع من البكاء ووجل القلب ،واقشعرار اجلسوم ،فمن أفضل
األحوال اليت نطق هبا الكتاب ،أما االضطراب الشديد والغَش ُي والصيحان ،فإن كان صاحبه
مل يعلم ما هو عليه مل يـُلَم ،وسببه قوة الوارد مع ضعف القلب ،والقوة والتمكن أفضل ،كما
هو حال النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،وأما السكون قسوة وجفاء ،فهذا مذموم"
(ص.)93 :
"من تعلَّق قلبه مبخلوق ،فاملخلوق عاجز إن مل جيعله هللا فاعالً لذلك" (ص.)134 :
خملصا له الدين ،وال
"وهللا ينزل بعبده املؤمن من الشدة والضر ما يلجئه إىل توحيده ،فيدعوه ً

يرجو أح ًدا سواه ،ويتعلق قلبه به وحده ،فيحصل له من التوكل واإلانبة ،وحالوة اإلميان،
وذوق طعمه ،والرباءة من الشرك  -ما هو أعظم نعمة من زوال ضره" (ص.)134 :
"ومن الناس من يزهد طلبًا للراحة من تعب الدنيا ،أو من مساءلة أهلها ،والسالمة من
أذاهم ،أو لطلب الرائسة ،إىل أمثال هذ ه األنواع اليت مل أيمر هللا هبا وال رسوله صلى هللا عليه
وسلم ،وأما ما أمر هللا به ورسوله ،فهو أن يزهد فيما ال حيبه هللا ورسوله ،ويرغب فيما حيبه
حمرما أو
هللا ورسوله ،فيكون زهده عما مل أيمر هللا به أمر إجياب أو استحباب ،سواء كان ً
مباحا ،ويكون مع ذلك مقبالً على ما أمر هللا به ،وال يرتك املكروه بدون فعل
ً
مكروها أو ً
احملبوب" (ص.)140 :
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"وإذا تزوجت مل جيب عليها طاعة أبيها وال أمها يف فراق زوجها ،وال يف زايرهتم وحنو ذلك،
بل الواجب عليها طاعة زوجها إذا مل أيمرها مبعصية ،وطاعته أحق من طاعتهما" ،وأميا امرأة
ماتت وزوجها ر ٍ
اض عنها ،دخلت اجلنة" ،وإذا أرادت األم التفريق بني ابنتها وزوجها ،فهي
من جنس هاروت وماروت ،ال طاعة هلا ولو دعت عليها ،اللهم إال أن يكوان جمتمعني على
معصية هللا" (ص.)322 :
"ومن كان رسوالً ،فقد اجتمعت فيه ثالثة أصناف :الرسالة ،النبوة ،والوالية ،ومن كان وليًّا
فقط ،مل يكن فيه إال صفة واحدة ،ومن كان لكتاب هللا أتبع ،فهو بوالية هللا أحق" (ص:
.)560
"من الناس من ينكر بعض األمور دون بعض ،فيكون يف قلبه إميان ونفاق ،كما ذكر ذلك
من ذكره من السلف ،حيث قالوا" :القلوب أربعة :قلب أجرد فيه سراج يزهر ،فذلك قلب
املؤمن ،وقلب أغلف ،فهو قلب الكافر ،وقلب منكوس ،فذلك قلب املنافق ،وقلب فيه
ماداتن :مادة متده ابإلميان ،ومادة متده ابلنفاق ،فذلك خلط عمالً صاحلًا وآخر سيئًا" (ص:
.)582
"ومن كان عاملا مبا أمر هللا تعاىل به وما هنى عنه ،فهو عامل ابلشريعة ،ومن مل يكن عاملا
ً
ً
بذلك فهو جاهل من أجهل الناس" (ص.)588 :
السكر هو الطرب الذي يورث لذة بال عقل ،فال تقوم منفعة تلك اللذة مبا حيصل من غيبة
" ُّ

العقل الذي صدته عن ذكر هللا تعاىل وعن الصالة ،وأورثته العداوة والبغضاء" (ص.)596 :
بشاهدي
ليمر بقليب النكت من نكت القوم ،فال أقبلها إال
"قال أبو سليمان الداراين :إنه ُّ
َ
عدل :الكتاب والسنة" (ص.)597 :
"املرابطة يف سبيل هللا تعاىل أفضل من اإلقامة مبكة واملدينة ،ما أعلم يف ذلك خالفًا" (ص:
.)600
"كسب املغين خبيث ابتفاق األئمة ،واملغين خارج عن العدالة" (ص.)611 :
"الناس أربعة :منهم من ينتصر لنفسه ولربه ،وهو الذي فيه دين وغضب هلل ،ومنهم من ال
ينتصر لنفسه وال لربه ،وهو الذي فيه جنب وضعف دين ،ومنهم من ينتقم لنفسه ال لربه،
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وهو شر األقسام ،وأما الكامل ،فهو الذي ينتصر حلق هللا ،ويعفو عن حق نفسه عند
املقدرة" (ص.)338 :
يقول عن مساع األصوات املطربة من املغنني واملغنيات" :ومل أيذن هللا  -تبارك وتعاىل  -لنا أن
منتع قلوبنا مبا يكون سببًا لزوال عقولنا ،خبالف من زال عقله بسبب مشروع ،أو أبمر صادفه
ال حيلة له فيه" (ص.)571 :
"ومن ظن أنه يعرف األحكام من الكتاب والسنة بدون معرفته مبا قال هؤالء األئمة وأمثاهلم
[يقصد األئمة األربعة واجملتهدين املشهورين] فهو غالط خمطئ" (ص.)556 :
وال أعرف أن ابن تيمية يعمد إىل نظم الشعر ،ولو كان إجابة على بيت فيه سؤال تقليدي
اندرا ،ولكين رأيت له بيتني يف هذا
يف فتوى وحنوها ،كما أنه ال يستشهد ابلشعر إال ً
الكتاب ،أجاب فيه على سؤال ورد إليه من امرأة يف كتاب النكاح (ص:)406 :
جديت أمي وأيب َجدُّه = وأان عمة له وهو خايل
أفتنا اي إمام يرمحك اللـ = ـه ويكفيك حاداثت الليايل
فأجاب ابن تيمية:
رجل زوج ابنه أم بنت = وأتى البنت ابلنكاح احلالل
ٌ
فأتت منه ابليت قالت الشعـ = ـر وقالت البن هاتيك :خايل
مث شرح قوله يف الصفحة التالية.
(نشر يف جملة "التوابد" ابلراي

ع ( 3 – 2رجب  1408ه) )
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قمع األشرار عن جرمية االنتحار
خص "جرمية االنتحار" بكتاب م ِّ
ستقل ي ِّ
عاجله من انحية إســالمية غــري
ال أعرف أن هناك َمن َّ
ُ
ُ
هذا الكتاب ،الذي يَص ُدر بعنـوان "قمــع األشـرار عــن جرميــة االنتحــار" علــى الــرغم مــن خطــورة هــذه
اجلرمية ،وانتشارها يف بــالد إســالمية ،مــن بينهــا اجلمهوريــة الرتكيــة ،الــيت ضـربت يف ذلــك رق ًمـا قياسـيًّا
يف إحدى السنوات املاضية ،بعد أن كانت هذه األرقام خاصة ابلدول الغربية والوالايت األمريكية.
وليس أبشع َمن أن نسمع أن هناك دوالً مل تَـ ُعد تضع االنتحار يف قائمة "اجلـرائم" ،بــل اعتربتــه
ص ـا بــه،
مــن قبيــل "احلريــة الشخصــية" ،ولــيس هــذا ببعيـ د مــن أمثــال دول تعتــرب الشــذوذ اجلنســي َّ
مرخ ً
بل حيميه القانون ،ويُ ِّ
باركه الربملان!
ـص علي ــه مش ــروع
واخل ــرب ال ــذي قرأتـ ه أن إيرلن ــدا مل تَـ ُع ـد تعت ــرب االنتح ــار فيه ــا جرمي ــة ،ه ــذا م ــا ن ـ َّ
القانون الذي أعدتــه احلكومــة وأقـ َّـره الربملــان ،وكــان يُعتــرب جرميــة منــذ عــام 1936م ،فكــان الشــخص
"امل ِّ
نتحر" يف حال جناته ،يُعاقَب ابلسجن والغرامة(.)65
ُ
وقــد ج ــاء يف التقري ــر الســنوي ملنظم ــة الص ــحة العامليــة أن هن ــاك ملي ــون شــخص يَل َق ـون ح ــتفهم
تعرضهم لعلميات القتل أو االنتحار مبحض إرادهتم.
ًّ
سنواي نتيجة ُّ
()66
شخصا من كل ألف مواطن!
ويف اجملر َمتَّ تسجيل أكرب عدد للمنتحرين ،وهو ()38
ً
واالنتحار م ِّ
نتشر بني الصغار والكبار!
ُ
ويرى الدكتور "ديريك ميلر"  -رئيس برانمج املراهقة يف معهد الصحة العقلية التابع ملستشــفى
"نورثويســرتن" التــذكاري األمريكــي  -أن االســتخفاف حبــاالت االكتئــاب لــدى األطفــال هــو أخطــر
ما يف األمــر ،فالكبــار ال يتصـ َّـورون أن الطفــل الصــغري قــد يُقـ ِّـدم علــى االنتحــار ،لكــن الواقــع هــو غــري
ذلــك ،وعــدد حــاالت االنتحــار بــني األطفــال ي ِّ
ص ـل إىل ثالثــة أضــعاف املعــدَّل الــذي يتصـ َّـوره الكبــار
َ
ابلنسبة ألطفاهلم(.)67
وابلنسبة للكبار  -مثالً  -فإن عمليات االنتحار تنتشر بني الياابنيني املســنني ،أو الــذين تزيــد
أعمــارهم علــى اخلمســني عا ًم ـا؛ ألن املصــانع الياابنيــة تتبــع غالبًـا سياســة تطهــري أجهزهتــا مــن العمــال
65
صدر يف مصر) ع 1414/3/19( 176هـ).
( ) رأي الشعب (جريدة أسبوعية تَ ُ

( )66املصدر السابق ع 1414/6/8( 187هـ).

( )67األسبوع العريب ع 1983/12/12( 1261م).
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()68

املسنني إبحالتهم إىل التقاعد القسري؛ مما يدفع هؤالء املساكني إىل االنتحار!
***
ونعود للكتاب الذي حنن بصدده ،فإن مؤلفه أحد العلماء الكبار ،ومن ِّ
احملدثني املشهورين يف
هـ ــذا العصـ ــر ،تـ ــويف سـ ــنة 1413هـ ـ ـ بعـ ــد أن قـ ـ َّـدم للمكتبـ ــة اإلسـ ــالمية أكثـ ــر مـ ــن مائـ ــة كت ـ ــاب يف
موضوعات إسالمية خمتلفة ،إنه الشيخ اجلليل عبدهللا بن حممد الصديق الغماري احلسين.
وكتابه هذا ألَّفه سنة 1353هـ ،وكان الدافع له علــى أتليفــه هــو مــا رأى مــن حـوادث االنتحـ ار
ـيوعا عظي ًم ـا ،بــني الكهــول والشــبان مــن خمتلــف الطبقــات ،وفشــا
الــيت "شــاعت يف الــبالد املص ـرية شـ ً
شجاعا"!
شهما
ً
فيهم استحسان ذلك ،حىت صار أكثرهم يَـ ُعد َمن قتل نفسه ً
وذك ــر يف اهل ــامش م ــن ِّ
املقدم ــة أن ال َّس ـنة ال ــيت ألَّ ـف فيه ــا ه ــذا الكت ــاب كان ــت س ــنة َكثُ ـر فيه ــا
املنتحرون بشــكل فظيــع" ،فلــم يكــن ميــر علينــا يــوم دون أن نقـرأ يف اجلرائــد أو نســمع مــن النــاس خــرب
ش ــاب انتحـ ــر لرسـ ــوبه يف االمتحـ ــان ،أو كهـ ــل ضـ ــاقت ذات يـ ــده ،أو مـ ـريض استعصـ ــى مرضـ ــه ،أو
زوجوه ــا مم ــن ال حتب ــه ،أو ام ـرأة ألن
عاش ـ ق أخف ــق يف عش ـ ِّـقه ،أو بن ــت أحرق ــت نفس ـ ها ألن أهله ــا َّ
تزوج عليها ،أو حنو ذلك من خمتلف األسباب".
زوجها َّ
والطبع ـةُ الثانيــة للكت ــاب ص ـ َدرت يف آخ ــر كتــاب املؤل ــف "األربعــني الغماري ــة يف شــكر ال ــنِّعم"،
الذي يبدو أن صدوره كان سنة 1360هـ ،ويقع الكتاب املعروض يف ( )40ص.
وزع موضوعاتِّه على اببني وخامتة.
وقد َّ
َّبني يف الباب األول ُحكم االنتحار ،وما جاء يف الوعيد يف فعله.
ِّ
ِّ ِّ
ك ُعد َوا ًان
{وَال تَـقتُـلُوا أَنـ ُف َس ُكم إِّ َّن َّ
يما * َوَمن يَـف َعل ذَل َ
اَّللَ َكا َن ب ُكم َرح ً
وقد بدأه بقوله تعاىلَ :
ِّ
وظُلم ـا فَس ـو َ ِّ
اَّللِّ يَ ِّس ـ ًريا} [النســاء ،]30 ،29 :وذكــر أن هــذه اآليــة
ك َعلَ ـى َّ
ف نُص ـل ِّيه َان ًرا َوَك ـا َن َذل ـ َ
َ ً َ
تنهى عن قت ِّل اإلنســان نفسـ ه ،كمــا َّأوهلــا عمــرو بــن العــاص  -رضــي هللا عنــه  -مبســمع مــن النــيب -
ـيمم يف ليلــة شــديدة الــربد بــدل أن يَغت ِّسـل مــن اجلنابــة،
فأقره ،وذلك عندما تـ َّ
صلى هللا عليه وسلم َّ -
وصلى أبصحابه ابلتيمم.
خرج ــه البخ ــاري وغ ــريه(( :ال ــذي َخينُ ـق نف َس ـه خينقه ــا يف الن ــار ،وال ــذي
ـديث ال ــذي َّ
مث أورد احل ـ َ
يطعنهـ ــا يطعنهـ ــا يف النـ ــار)) ،وعنـ ــد البيهقـ ــي يف ُشـ ـ َعب اإلميـ ــان زايدة(( :والـ ــذي يقـ ــتحم يقـ ــتحم يف
النار)) ،واالقتحام :أن يرمي الشخص بنفسه يف األمر من غري رويَّـة ،يقــال :اقــتحم عقبــة أو حفــرة؛
وتقحمها.
أي :رمى بنفسه فيها َّ
( )68جملة الفيصل (1404/7/23هـ) ص.37
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يتصور كثرة ما ي ِّ
التهور!
شاهده من هذا ُّ
وللقارئ أن َّ
ُ
حديث البخاري ومسلم وغريمهاَ (( :من تردى من ٍ
جبل فقتل نفسه ،فهو يف انر جهنم
مث أورد
َ
حتسى مسًّا فقتل نفسه ،ف ُسـمه يف يــده يتحســاه يف انر جهــنم
ومن َّ
يرتدى فيه خال ًدا خملَّ ًدا فيها أب ًداَ ،
خالـ ًدا خملـ ًدا فيهــا أبـ ًدا ،وَم ـن قتــل نفســه حبديــدة ،فحديدتــه يف يــده يتو َّجـأ هبــا يف بطنــه يف انر جــنهم
ـديث آخــر أورده للشــيخني ،هــو قولــه  -صــلى هللا عليــه وســلم
خالـ ًدا خملـ ًدا فيهــا أبـ ًدا)) ،وتفســريُه حـ ٌ
َ (( :من قتل نفسه بشيء يف الدنياُ ،ع ِّذب به يوم القيامة)).ـديث الصـ ــحيح الـ ــذي ذُكـ ــر فيـ ــه ذلـ ــك "البطـ ــل" الـ ــذي أُعجـ ــب بـ ــه الصـ ــحابة أَّميـ ـا
مث أورد احلـ ـ َ
إعجاب؛ لفتكه الشديد ابملشــركني ،لكــن قــال فيــه رســول هللا  -صــلى هللا عليــه وســلم (( :-أ َمـا إنــه
جرحا شدي ًدا ،فاستعجل املوت ،وقتل نفســه ،فقــال رســول هللا -
من أهل النار)) ،مث َّ
تبني أنه ُج ِّرح ً
صلى هللا عليه وســلم  -عنــد ذلــك(( :إن الرجـ ل ليعمــل عمـ َـل أهــل اجلنــة فيمــا يبــدو للنــاس وهــو مــن
عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة)).
أهل النار ،وإن الرجل ليعمل َ
وهذا شاهد قد يفيد الفقهاء فيما يَعـ ِّـرض هلــم مــن أســئلة حــول املـريض الــذي أُيــس مــن شــفائه،
حيث أورد لفظ البخاري ،من قوله  -صلى هللا عليه وسلم (( :-كان فيمن قــبلكم رجــل بــه ُجـرح،
فج ــزع ،فأخ ــذ س ــكينًا ،فح ـ َّـز هب ــا ي ــده ،فم ــا رق ــأ ال ــدم ح ــىت م ــات ،ق ــال هللا  -ع ــز وج ــل  :-ابدرين
مت عليه اجلنة)).
عبدي بنفسهَّ ،
حر ُ
تقدم من األحاديث يقتضي أن االنتحار كبرية ،بل من أكرب الكبــائر؛
قال املؤلف" :صريح ما َّ
ألن ما اشــتملت عليــه تلــك األحاديــث مــن الوعيــد ،مثــل التخليــد يف النــار ،وحتــرمي اجلنــة ،مــا ورد إال
ٍ
فعدها هذا منها واضح ،واقتصر مجاعة مــن
عدها العلماء بسببه من أكرب الكبائرُّ ،
معاص قليلةَّ ،
يف
العلماء على ِّ
عده كبرية كبرية ...واملعىن يف ذلك ما ذكره التقـ ُّـي ابــن العيــد أن نفـس اإلنســان ليســت
ِّ
ِّ
ضـا مــن اجلــزع
ِّمل ًكا له؛ وإمنا هي ِّملك هلل تعاىل؛ فال َّ
يتصرف فيها إال مبا أذن هللا ،ا.هـ ،ولما فيــه أي ً
والتس ــخط لقض ــاء هللا ،والي ــأس م ــن َروح ــه ورمحت ــه؛ ألن الش ــخص ال يُق ـ ِّـدم عل ــى قت ـل نفس ــه إال إذا
قدره هللا وقضاه ،وأنه إن صــرب فـ َّـرج هللا
نزلت به مصيبة ،فيطيش هلا عقله ،وينسى أن ما نزل به أمر َّ
عنه ،كما جاء بذلك القرآن واحلديث ،فتُظلِّم عليه الــدنيا حينئـ ٍـذ ،ويســتويل عليــه اجلَـزعُ واليــأس ،فــال
ِّ
ص ـا إال قت ـل نفســه ،يــرى بــذلك أنــه أراحهــا ،وال يــدري أنــه بفعلــه قـ َّـدمها لعــذاب
جيــد عنــد ذلــك خمل ً
فرت عنه طرفة عني ،إال أن يتداركه هللا بلطفه ورمحته".
دائم مستمر ال يَ ُ
ٍ
مث يُ ِّ
صـن ،أو قاتـ ِّـل
ورد إشكاالً ،وهــو َمـن اســتحق عقوبــة القتــل ،فقــام هــو بقتــل نفســه ،كـزان ُحم َ
ٍ
نفس بغري حق ،فهل جيوز له أن يفعل ذلك؟
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ض ـا؛ ألن اإلنس ــان وإن
ر َّج ـح املؤل ــف رأي اب ــن حج ــر اهليتم ــي أن قت ـل امله ــدر لنفس ــه كب ــرية أي ً
أُ ِّ
هدر دمه ،ال يُباح له هو إراقته ،بل لو أراقه ال يكون كفارة له.
وك ــان موض ــوع الب ــاب الث ــاين يف ُحك ــم الص ــالة عل ــى قات ــل نفس ــه ،فق ــال عم ــر ب ــن عب ــدالعزيز
واألوزاعي وأبو يوسف :ال يصلي عليه اإلمام وال غريه.
وقــال اإلمــام أمحــد :ال يصــلي عليــه اإلمــام ،ويصــلي عليــه بقيــة النــاس ،واسـ َّ
ـتدل مبـ ا رواه مســلم
نفسه مبشاقص له ،فلم ِّ
يصل عليه".
واألربعة" :أُيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -برجل قتل َ
آاثرا عــدة يف ذلــك ،وقــال" :فهــذه
وقــال مجــاهري العلمــاء :يصــلي عليــه اإلمــام وغــريه ...وأورد ً
ـاع العلمــاء مــن الصــحابة والتــابعني علــى أن مرتكِّـب الكبــرية يصـلَّى عليــه،
اآلاثر الصحيحة تن ُقـل إمجـ َ
ودليل ــه م ــن ِّجه ــة املع ــىن أن الص ــالة عل ــى املي ــت ش ــفاعة ل ــه ،والعاص ــي أش ـ ُّـد الن ــاس احتيا ًج ـا إليه ــا،
فكيف مننعها عنه؟ أما حديث جابر بن مسرة  -الســابق  -فقـ د أجــاب عنــه العلمــاء أبن ذلــك كــان
للتأديب وزجر الناس عن ِّمثل فعله ،كما قال النووي ،وأضــاف :وصـلَّت عليــه الصــحابة ،وهــذا كمــا
ت ـ َـرك الن ــيب  -ص ــلى هللا علي ــه وسـ ــلم  -الص ــالة يف أول األم ــر عل ــى َمـ ـن عليـ ــه َدي ــن؛ زج ـ ًـرا هل ــم عـ ــن
التســاهل يف االســتدانة وم ــن إمهــال وفائ ــه ،وأمــر أص ــحابه ابلصــالة علي ــه ،ومــن مثََّ أخ ــذ املالكيــة أن ــه
زجرا وأتديبًا".
ينبغي ألهل الفضل والصالح أن َجيتنِّبوا الصالة على َّ
الفساق؛ ً
أم ــا اخلامت ــة ،فكان ــت يف النه ــي ع ــن مت ـ ِّـين امل ــوت وال ــدعاء ب ــه ،إال إذا خ ــاف أن يُف ـ َـنت يف دين ــه،
ـوت ،وال يَـدعُ بــه
وأورد يف ذلك عدة أحاديــث ،منهــا مــا ورد فيــه الصــحيحني(( :ال يَـ َّ
تمن أحـ ُدكم املـ َ
قبل أن أيتيه؛ إما ُحم ِّسنًا فعله يزداد ،وإما مسيئًا فلعله يَستعتِّب)).
قال املؤلف" :هذا النهــي مقيَّـد مبــا إذا مل َخيـف اإلنســان فتنــة يف دينــه ،كمــا قالــه غــري واحــد مــن
العلماء ،فأما إذا خاف ذلك ،فيجوز له ٍ
حينئذ متـ ِّـين املــوت والـ دعاء بــه ،ففــي القــرآن العظــيم حكايــة
ت نَسيًا َمن ِّسيًّا} [مــرمي]23 :؛ لعِّلمهــا أن
{اي لَيـتَِّين ِّم ُّ
ت قَـب َل َه َذا َوُكن ُ
عن مرمي ملا جاءها املخاضَ :
زوج ،وقــد حصــل
لودا من غري أن تكون ذات ٍ
الناس سيتَّ ِّهموهنا ويراتبون يف أمرها إذا رأوها حتمل مو ً
منهم ذلك كما قصه هللا يف كتابه.
وجــاء يف املوط ــأ ع ــن عم ــر  -رض ــي هللا عن ــه  -أن ــه ق ــال :الله ــم َك ـِّربت ِّس ـين ،وض ـ ُـعفت ق ــويت،
ِّ
ذره يف
وانتشــرت رعيــيت ،فاقبضــين إليــك غــري مضــيع وال ُمفـ ِّـرط ،فعمــر  -رضــي هللا عنــه  -بســط ُع ـ َ
قوتــه ،ومهــا مظنَّـة التفـريط يف حقــوق هللا وحقــوق النــاس ،وذلــك
هذا الدعاء ،وهو كِّـَرب ِّسـنه وضــعف َّ
ما ال يرضاه عمر ،وال َخيطُر له على ابل".
أحاديث ،منها الدعاء الــذي رواه الرتمــذي(( :وإذا أردت بعبــادك فتنـةً ،فاقبضــين إليــك
مث أورد
َ
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غري مفتون)) ،قال املؤلف ُمعلِّ ًقا على هذا الدعاء ،وهو آخر ما أورده يف كتابه:
"هذا الدعاء ابملوت مقيَّد حبالة الفتنة خمافة أن تُصيب الداعي يف دينــه ،وهــو أعــز شــيء لديــه؛
فلذلك أجازه الشارع ،أما إقدام الشخص على التخلص من احليــاة بقتــل نفســه كمــا يفعــل كثــري مــن
اجلهلة ،فال جيوز يف حال من األحوال أب ًدا ،بل هو كبرية كسائر الكبائر العظيمة ،ويزيد عليها أبمــر
آخــر ،وهــو أن مجيــع املعاصــي كــالزان وال ـراب واخلمــر قــد ميـَُن هللا علــى مرتكبهــا ابلتوبــة واإلانبــة ،فيأتيــه
أجلــه وهــو اتئــب ُمبتعِّ ـد عنهــا ،أمــا االنتحــار ،فــإن فاعلــه ميــوت متلبِّ ًس ـا بــه غــري اتئــب؛ ألنــه ســبب
موته ،وتلك ميتة سوء ،نعوذ ابهلل منها ومن كل بليَّة".
مآخذ على الكتاب:

إذا عرفنــا أنــه قــد مـ َّـر علــى أتليــف هــذا الكتــاب أكثــر مــن ســبعني عا ًم ـا ،أدركنــا أن مؤلفـ ه كــان
ـااب ،يف بدايـ ــة اهتمامـ ــه ابلتصـ ــنيف ،ومـ ــع ذلـ ــك فقـ ــد غطَّـ ـى جوانـ ــب عديـ ــدة وعميقـ ــة يف
يومهـ ــا شـ ـ ًّ
املوضوع ،ويكفي أنه مجع املادة املطلوبة من عــدة مصــادر ،ومل يــذكر أي تصــنيف أفــرد هلــذا املوضــوع
ساب ًقا.
يوجه من نقد إىل الكتاب:
مما َّ
 -1أن م ــادة الكت ــاب ومنهج ــه وأس ــلوبه مو َّج ـه في ــه إىل العلم ــاء ،أو طلب ــة العل ــم اإلس ــالميني،
وليس إىل جمتمع الشباب ،أو َمن يُعت َقد أن هذه اجلرمية تنتشر بينهم.
أ -فــأول مــا تقــع عليــه عــني املــرء يف الكتــاب هــو َس ـندان طــويالن يَصــالن مــن املؤلــف -
وه ــو يف القـ ــرن الرابـ ــع عشـ ــر اهلجـ ــري  -إىل رس ــول هللا  -صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم  -وكـ ــان
ابإلمكان رواية احلديث بدون ِّذكر السند ،كما فعل يف أحاديث أخرى كثرية أوردها.
ب -كثرة الرواايت والتخرجيات ..واآلراء ،وكان ابإلمكان االقتصار على ما هو راجح.
 -2كثرة احلواشي اليت ال عالقة هلا ابملوضوع.
أ -منها الرد الطويل على املعتزلة يف دعواهم أن مرتكِّـب الكبــرية ُخيلَّـد يف النــار ،فكتــب يف
اهلامش هذا الرد من ص 72إىل .78
ص ـص حاش ــية طويل ــة ملع ــىن القض ــاء والق ــدر والف ــرق بينهم ــا م ــن ص  81إىل
ب -كم ــا خ َّ
.86
ج -وحتــدَّث عــن أش ـراط الســاعة يف هــامش آخــر طويــل مــن ص 93إىل  ،99وهــي آخــر
الكتاب!
حاول االنتحار فنجا منه ،يف الفقــه اإلســالمي ،وهــو مهــم
 -3مل َّ
يتطرق املؤ ُ
لف إىل عقوبة َمن َ
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جدا.
ًّ
 -4أوصــي العلمــاءَ والبــاحثني ابالهتمــام هبــذه اجلرميــة الــيت تُعــد مــن الكبــائر العظيمــة ،للكتابــة
فيها من جديد أبسلوب مالئم ،وميكن االستفادة من هذا الكتاب(.)69

( )69أصله مقال مل يُنشر ،كتبته قبل عام  1415هـ تقريبًا .رأيته يف كتايب (كتب هادفة إسالمية انفعة).
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(م)

َتج الرتاجم
بني املطبوع واملخطوط
مقدمة
اتج الرتاجم البن قطلوبغا (ت879هـ) من أوائل كتب الرتاجم اليت طبعت ،فقد صدر يف "ليبزك"
سنة 1279هـ ،وتضمن ملحوظات ابللغة األملانية لغوستاف فلوجل ..ومل أر هذه الطبعة.
مث طبعته مكتبة املثىن ببغداد  -بدون حتقيق  -عام 1382هـ ،ويقع يف 134ص مع الفهارس،
وذكر انشره أنه رجع يف طبعته إىل ثالث نسخ خطية منه ،وإىل طبعة املستشرق فلوجل ..إال أنه
ال توجد سوى مخسة هوامش يف الكتاب كله!
وصورته عن طبعة بغداد مكتبة سعيد كمبين يف كراتشي ،الذي صدر عام 1401هـ ،ويقع يف
130ص.
وإذا كانت طبعة بغداد اعتمدت على النسخة اليت أخرجها املستشرق فلوجل ،إضافة إىل نسخ
خطية أخرى ،فهذا يعين أن التثبت من املعلومات الواردة يف الكتاب ،واالستدراك على ما فات
املستشرق وارد.
واملهم يف األمر أن املقارنة يف هذا البحث هي بني النسخة األصلية  -مع نسخ خمطوطة أخرى -
أثرا اآلن كذلك؛ لنفادها.
وبني طبعة بغداد ،اليت ال جتد هلا ً
هدف البحث:
وكان الدافع وراء إخراج هذا البحث عدة أمور:
( )1فقد أهنيت حتقيق الكتاب املذكور  -وهلل احلمد واملنة  -ابالعتماد على مخس نسخ خمطوطة،
من بينها النسخة األصلية بقلم املؤلف نفسه ..بعد تنقيحات وزايدات من املؤلف يف النشرة الثانية
نظرا لوجود األصل
للكتاب ..لكنين مل أثبت االختالفات بني النسخ يف الكتاب احملقق إال ً
اندرا؛ ً
مجيعا يف املسودة حىت أصل إىل النص الصحيح
الذي يقطع دابر كل خالف بينها ..ولكين أثبتها ً
نظرا ألن نسخة املؤلف رديئة اخلط ،وقد تداخلت فيها الكلمات واجلمل والرتاجم
احملقق الكامل؛ ً
نفسها بعد عودة املؤلف إليها للمرة الثانية ..وقد قدمت للكتاب مقدمة طويلة حتدثت فيها
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ابلتفصيل عن نسخة املؤلف والنسخ املخطوطة األخرى ،وأوردت ما تبدى يل من مالحظات؛ فال
حاجة للتَّكرار هنا.
أقول :إن الدافع األول وراء هذا البحث هو إثبات الفارق بني الكتاب املطبوع وبني النص

الصحيح كما ورد يف األصل ،وبيان ما أصاب الكتاب من تشويه ..وبقي متداوالً هكذا طوال
السنوات املاضية ،ومبا أنين مل أثبت هذه الفوارق يف الكتاب احملقق ،ومل أشر إىل األخطاء الواردة يف
الكتاب املطبوع؛ وذلك ألن املهم هو إثبات النص الصحيح كما ورد يف األصل ،وألن إثبات هذه
الفوارق سيضاعف من حجم التحقيق دون فائدة تذكر؛ هلذا أحببت إفراده يف حبث خاص هنا ملا
ذكرت.
( )2األمر الث اين هو التذكري أبن هذا الكتاب ما هو إال مثال لكتب تراثية عديدة غري حمققة،

منتشرة يف املكتبات التجارية وغري التجارية ،يعتمد عليها يف حبوث علمية ..بينما ترى األخطاء
مستشرية فيها ..كما يف هذا الكتاب.
نظرا لوجودها بكثرة ،ولرخص أسعارها
ومما يؤسف له حقًّا أن يكتب االنتشار لكتب غري حمققة ً -
 بينما احملقق من الكتاب نفسه ال يالقي هذا الرواج ،بل ال تكاد جتده أحيا ًان يف األسواق،وأضرب مثاالً على ذلك "تفسري القرآن العظيم" البن كثري الدمشقي ،الذي مت حتقيقه منذ أكثر
من عشرين سنة ،وصدر يف القاهرة يف مثانية جملدات ،وال جتده يف املكتبات ،بل مل يسمع به كثري
من الباحثني ،أما التفسري غري احملقق ،فال تكاد ختلو منه مكتبة!
ومما يضاعف هذا األسف أنك ال جتد مكتبة تقبل نشر كتاب حمقق إذا كان له مثيل غري حمقق
يباع يف املكتبات؛ حبجة أنه متوافر وبرخص!
إهنا مشكلة حقًّا ..ومشكلة كبرية.
( )3األمر الثالث هو االستجابة لرغبة رئيس التحرير حيىي حممود ساعايت ،الذي كان يود إثبات

الفارق بني النص األصلي والكتاب املطبوع؛ حىت يتضح التشويه الذي أصابه ..وبضدها تتميز
األشياء.
ومبا أنين مل أثبت ذلك يف الكتاب احملقق  -لقناعة شخصية ذكرهتا فيما سبق  -فقد آثرت أن
ينشر يف حبث مستقل يف جملة "عامل الكتب"؛ لتتحقق منه الفائدة املرجوة إبذن هللا.
( )4وأخ ًريا وعلى صفحات هذه اجمللة املتخصصة أذكِّر مبا قلته يف مقدمة الكتاب ،وهو أن
املؤلف من حفاظ احلديث ،وكان من األذكياء الذين يشار إليهم ابلبنان ،وإليه انتهت رائسة
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كتااب ،إال أنه مل يطبع
املذهب احلنفي يف عصره ،وقد أوردت قائمة مبؤلفاته بلغت مائة وستة عشر ً
من جمموع هذه الكتب سوى ستة فقط ،وقدمت رسالة جامعية واحدة يف حتقيق كتاب له.
أفال يستحق هذا العامل اجلليل لفتة من طالب العلم والباحثني يف مراكزهم املختلفة إلحياء تراثه،
واستخراج مكنون علمه؟
اللهم قيِّض ألهل العلم من يهتم هبم ويعرف قدرهم.
منهة املقارنة (املقابلة):
الكتاب املطبوع يقع يف ( )93ص فقط  -دون الفهارس.
ويف هذه الصفحات القليلة يكم ن كم هائل من األخطاء ..اليت أخذت فيه كل صفحة سبعة
أخطاء  -نسبيًّا.
وال أدري كيف يطمئن القارئ إىل هذا الكتاب الذي ال يدري يف أية كلمة أو يف أية مجلة أو يف
أي سطر يكمن اخلطأ؟ وال يدري هل العبارة اليت نقلها أو اليت اعتمد عليها صحيحة أم ال؟!
ومما يالحظ يف الكتاب املطبوع ورود كلمات كثرية حسب اإلمالء القدمي الذي انتهى أمره منذ
زمن ..فال أدري كيف رضي الناشر أو املصحح إثباهتا؟
وهذا منوذج ملا ذكرت ،واليت مل أثبتها وأمثاهلا يف هذا البحث:
ثلث (أي :ثالث) ،وهكذا :ثلثني (ثالثني) ،ومسئلة (بدل :مسألة) ،الوقايع ،رايسة ،شايع ،أبو
القسم (أبو القاسم) ،اللولوي (اللؤلؤي) ،وأحيا ًان :خبارا (خبارى) ،والصلوة (الصالة) ،وحيوة
(حياة) ،ومعوية (معاوية) ،وإمسعيل (إمساعيل) ...إخل.
وأذكر هنا أنين مل أهتم مبقارنة النسخ إال إذا كان هناك تعارض بني األصل واملطبوع ..عند ذلك
أورد اخلالفات بني النسخ اخلمس ،أما املقارنة بني النسخ األخرى يف خالفاهتا عندما ال يكون
هناك تعارض بني األصل واملطبوع ،فلم آبه هبا.
اضحا أو أنه عرف وجه اخلطأ يف األصل  -وهو اندر
وإذا اختلفت النسخ ومل يكن ما يف األصل و ً
 فلم أحتقق يف األمر هنا ومل أذكر وجهه الصحيح؛ ألن هذا األمر توليته يف الكتاب عند حتقيقه.نتيجة البحث:
وتتلخص نتائج املقارنة بني الكتاب املطبوع والنسخة املخطوطة األصلية بقلم مؤلفه ،فيما يلي:
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أ  -مل ختل صفحة واحدة من الكتاب املطبوع من أخطاء ،من أوله حىت آخره ،وقد توزعت هذه
موضعا ..ترتاوح بني أخطاء يف األمساء والكىن واأللقاب،
األخطاء يف أكثر من مخسمائة ومخسني
ً
زايدة كلمات أو مجل مل ترد يف األصل ،تصحيفات ،أخطاء يف سنوات امليالد والوفاة ،سقط يف
مواضع كثرية ،أخطاء حنوية وإمالئية ،تقدمي وأتخري كلمات ومجل ،تداخل تراجم يف تراجم أخرى،
التشويه وقلب املعاين.
كما يتفاوت حجم هذه األخطاء من حرف ،إىل كلمة ،أو مجلة ،أو مجل ،إىل صفحة كاملة.
ب  -يضاف إىل ما سبق عدم ورود سبعني ترمجة يف الكتاب املطبوع ،إضافة إىل عشرة أمساء يف
الكىن واألنساب ..وقد أوردت ذلك كله يف هذه املقارنة.
النسخ املخطوطة:
وأذكر هنا ابختصار رموز النسخ وبعض بياانهتا ،وملن يريد التفصيل الرجوع إىل مقدمة الكتاب
احملقق.
النسخة (أ):

سطرا ما عدا
وهي نسخة املؤلف اليت كتبها خبط يده ،تقع يف  66ورقة ،يف كل وجه ً 13
اإلضافات الكثرية ،كتبت خبط معتاد ،حمفوظة يف مكتبة عارف حكمت ابملدينة املنورة (78
اتريخ).
النسخة (ب):

سطرا ،خطها نسخ ،وهي النسخة اليت كتبت يف عصر املؤلف حيث
 51ورقة ،يف كل وجه ً 17
نسخت عام 866هـ ،حمفوظة يف مكتبة تشسرتبيت رقم (.)3572
النسخة (ج):

سطرا يف كل وجه ،كتبت خبط فارسي مجيل ،نسخت عام 1009هـ .حمفوظة يف
 51ورقةً 19 ،
مكتبة عارف حكمت ابملدينة املنورة ( 74اتريخ).

النسخة (د):

سطرا يف كل وجه ،كتبت خبط نسخ مجيل معتىن به ،نسخت عام 1015هـ،
 35ورقةً 23 ،
حمفوظة يف مكتبة خداخبش رقم (.)3001

النسخة (و):
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سطرا يف كل وجه ،ما عدا األوراق الثالث عشرة األوىل ،ففي كل وجه منها 17
 56ورقةً 23 ،
تقديرا ،وهي ضمن جمموعة فيها
سطرا ،خطها نسخ حسن ،كتبت يف القرن الثاين عشر اهلجري ً
ً
 13رسالة برقم ( )1434يف مكتبة جامعة امللك سعود ابلرايض.
املقارنة:
عنوان الكتاب يف املطبوع" :اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية".
أما خمطوطة األصل ،فلها غالفان كالمها ليس خبط املؤلف؛ األول كتب عليه" :اتج الرتاجم
طبقات احلنفية" ،وعلى الثاين" :اتج الرتاجم" فقط ،وعلى غالف النسخة (ب)" :اتج الرتاجم"،
وهو بدون غالف يف (جـ) ،وعنوانه يف (د)" :تذكرة العلماء احلنفية مصنفي الكتب الدينية" ،ويف
أعلى الزاوية اليمىن من الغالف" :كتاب تراجم بعض احلنفية" ،وعلى غالف نسخة (و) اليت
حتوي جمموعة من الرسائل" :تراجم األئمة احلنفية".
وأرى أن املعتم د هو العنوان الوارد على نسخة (ب) اليت كتبت يف عصر املؤلف ،ما دام عنوان
فقودا ،وقد حققت ذلك ابلتفصيل يف مقدمة الكتاب.
األصل يعترب م ً
يف مقدمة املؤلف وردت عبارة ثناء على املقريزي يف قوله" :إمام العارفني ،وبقية احلفاظ العارفني".
وهي كذلك يف األصل فقط ،أما يف سائر النسخ ومنها املطبوع ،فهي" :إمام املؤرخني ،وبقية
احلفاظ العارفني" ،وهذا األخري أكثر داللة ،وأنسق عبارة.
ص  3من املقدمة :من يسمى به منهم .ويف (ب) :من تسمى منهم ،ويف (د) :من مسي يل ،ويف
سائر النسخ ومنها األصل :من تسمى به منهم.
ص  3الرتمجة األوىل :إبراهيم بن سليمان احلموي املنطقي.
وهكذا وردت يف سائر النسخ ،ما عدا األصل و(د) حيث ظهر بشكل واضح "املنطيقي" .وورد
هذا اخلالف يف مصادر أخرى من ترمجته.
ص  :3منطقيًّا .وهكذا يف سائر النسخ ،ويف األصل :منطيقيًّا.
ويف آخر الرتمجة األوىل من الصفحة السابقة .." :متواض ًعا رمحه هللا".
اضعا .انتهى .قلت :وممن تسمى هبذا".
ويف األصل .." :متو ً
وعبارة األصل مل ترد يف (جـ) .ويف ب د :وممن يسمى هبذا االسم.
ص  :4لعشرين من مجادى .وهو تصحيف من "لعشر بقني من مجادى" كما يف األصل .ويف
(و) :بعشر ،ويف (جـ) :يف يوم األربع العشرين من مجادى.
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ص" :4سنة مخس وتسعني وستمائة" ،وهي سنة وفاة إبراهيم بن عبدالرزاق الرسعين ،وهذا يف
املطبوع فقط ،أما يف مجيع النسخ املخطوطة ،فهي "سنة مخس وسبعني وستمائة" .ويف اجلواهر
أيضا / 1
املضية رقم  29كما هو يف املطبوع ،وكذلك يف الطبقات السنية رقم  ،49ويف األعالم ً
39ط.2
ص" :4ويل منصب قاضي القضاة".
ويف مجيع النسخ" :ويل قاضي القضاة".
ص :4ونظم الفوائد وشرحها.
هذا يف املطبوع ونسخة (جـ) .ويف سائرها بدون "وشرحها".
ص :4سقط من ترمجة إبراهيم بن علي الطرسوسي من املطبوع ونسخة (جـ) ما يلي:
(وكتاب "رفع الكلفة عن اإلخوان ،فيما قدم فيه القياس على االستحسان" ،وكتاب "مناسك
مطول" وكتاب "حمظورات اإلحرام" ،وكتاب "اإلشارات يف ضبط املشكالت" ،وكتاب "اإلعالم يف
مصطلح الشهور واحلكام" ،وكتاب "االختالفات الواقعة يف املصنفات" ،و"شرح الفوائد
املنظومة").
ص" :5مسع من أيب احلسن علي بن عبدالواحد املقدسي احلنبلي البخاري".
هكذا يف املطبوع ويف النسخة (جـ).
والصحيح كما يف سائر النسخ ..." :املقدسي احلنبلي ،وابن البخاري" .واملقصود ابألخري علي بن
أمحد بن عبدالواحد املقدسي الصاحلي احلنبلي ،املعروف ابلفخر بن البخاري ،ت 690هـ .كما يف
الطبقات السنية رقم  ،56وترمجته يف العرب .368 / 5
ص :5أبو إسحاق اجلذامي.
هكذا يف املطبوع ونسخة (جـ) .ويف األصل وسائر النسخ .." :اخلدامي  -مبعجمة ودال مهملة"،
وقد أورده املؤلف يف حرف اجليم  -خطأ  -يف ابب األنساب واأللقاب.
ص :5كان من أجلة الفقهاء.
كلمة "أجلة" يف األصل غري واضحة ،ويف د ،و :جله ،ويف ب جـ :مجلة!
وفيمن امسه إبراهيم مل ترد الرتمجات التالية يف املطبوع:
إبراهيم بن أمحد املوصلي.
إبراهيم بن أمحد البُصروي.
إبراهيم بن يوسف.
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إبراهيم بن حممد ،ابن دقماق.
إبراهيم بن حممد املؤذن.
إبراهيم بن حيىي البُصروي.

***
ص :6وله أصحاب كثرية ببخارى يف زمن حممد بن إمساعيل البخاري.
يف مجيع النسخ ...:كثري ببخارى .كان يف زمن...
أيضا.
وسقطت "كان" من جـ ً
ص :6فقد كفر وأحبط عمله.
يف مجيع النسخ ..:وحيبط عمله.
ص :6سكن ببغداد.
يف مجيع النسخ :سكن بغداد.
ص :6يف ترمجة أمحد بن علي بن الساعايت مل ترد العبارة التالية يف آخر ترمجته من املطبوع وجـ
وب" :وحررت وفاته سنة أربع وتسعني ،ودفن عند اجلنيد ،رمحه هللا تعاىل".
ص :6وسئل العمل ابلقضاء فامتنع.
يف مجيع النسخ :وسئل ابلقضاء فامتنع.
ويف اجلواهر املضية  220 / 1والفوائد البهية ص" :27خوطب يف أن يلي القضاء فامتنع".
ويف الطبقات السنية " :412 / 1وخوطب يف أن يلي قضاء القضاة فامتنع".
ص :6وشرح اجلامع حملمد بن احلسن.
هكذا يف املطبوع ،ويف ب ،جـ.
ويف األصل وسائر النسخ" :وشرح اجلامع الصغري واجلامع الكبري حملمد بن احلسن".
ص :6وله كتاب يف أصول الفقه.
يف مجيع النسخ :وكتاب يف أصول الفقه.
ص :6زايدة ذكر كتاب للجصاص وردت يف األصل ونسخة و ،وهو "كتاب مناسك" .ومل ترد يف
سائر النسخ.
ص :7أمحد بن عمرو ،وقيل :ابن مهري ،وقيل :مهروان.
ويف جـ :أمحد احلصاف بن عمرو ،وقيل :عمر املهري.

223

ويف سائر النسخ  -ومنها األصل " :-أمحد بن عمرو  -وقيل :عمر  -بن ُم َهري  -وقيل :مهران
".ويف د "مهر" بدل "مهري".
ص :7حممد بن حيىي اجلرجائي.
يف مجيع النسخ ...:اجلرجاين.
ص :7وانتهت إليه رايسة احلنفية ابلعراق.
يف مجيع النسخ :وانتهت إليه ابلعراق رائسة احلنفية.
ص :7مات ببغداد ..وأربعمائة.
يف مجيع النسخ زايدة :وقال الذهيب :يف خامس رجب.
ص :8قلت :وشرح اجلامع الصغري.
كلمة "قلت" وردت يف املطبوع ونسخة و .ويف سائر النسخ بدوهنا.
ص :8أمحد بن حممد ..بن جناب.
يف أ ،ب ،و :حناب .ويف جـ :جناب أو خباب ،ويف د :حباب .وهذا األخري يوافق املصادر
األخرى.
ص :8وكتاب الرد على أيب عبيدة.
هكذا يف املطبوع ،ويف جـ .د .ويف سائر النسخ ...:عبيد.
ص :8احملفوظ أن أاب حازم.
وهكذا يف مجيع النسخ .أما يف األصل فهو ابخلاء .وترمجته ابلرقم  131من النص احملقق من اتج
الرتاجم.
فقيها عارفًا.
صً ..:9
هكذا يف املطبوع ويف جـ .ومل ترد يف د .ويف و :عاقالً .ويف األصل وسائر النسخ :عامالً.
ص :9وقال ابن عساكر نقص وابن اجلوزي نقص!
يف مجيع النسخ :وقاله ابن عساكر وابن اجلوزي.
ص :9والزمه مشس األئمة الكردري.
هذا يف املطبوع ويف جـ .ويف بقية النسخ :الزمه ،بدون حرف الواو.
ص :10الكاشاين.
هذا يف املطبوع وجـ .ويف سائر النسخ :الكاساين.
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ووردت هذه النسبة ثالث مرات أخرى يف الرتمجة ،على النحو السابق.
ص :10القنوي.
هذا يف املطبوع ويف جـ .ويف و :القوين .ويف سائر النسخ  -ومنها األصل  :-القونوي.
ص :10وله كتاب التقرير يف شرح اجلامع الكبري.
مل يرد حرف "يف" يف مجيع النسخ .ويف جـ ،و :شارح بدل شرح.
ص :10أكمله ابنه أبو احلسن وله شرح عقيدة الطحاوي أمحد مات بدمشق.
العبارة يف األصل :أكمله ابنه أبو احملاسن حممود .وله شرح عقيدة الطحاوي .مات بدمشق.
ويف ب د :أكمله ابنه أبو احملاسن حممود .مات بدمشق.
ويف جـ :أكمله ابنه أبو احلسن .وله شرح عقيدة الطحاوي .مات بدمشق.
ويف و :أكمله ابنه أبو احلسن احملاسن ،وله شرح عقيدة الطحاوي حممود .مات بدمشق.
وترمجة ابنه يف اتج الرتاجم رقم  275من النص احملقق ،وهو هناك أبو الثناء ،وليس أاب احملاسن!
ص :11أمحد بن انصر بن ظاهر.
ابلظاء يف املطبوع ويف جـ فقط .ويف سائر النسخ ابلطاء.
ص :11وممن يسمى.
يف د :مسي ،ويف ابقي النسخ :تسمى.
ص :11أمحد بن إبراهيم بن داود املقري.
ماهرا يف
قلت :هو ابهلمزة وليس ابلياء ...فقد ذكر صاحب الطبقات السنية (رقم  )119أنه كان ً
القراءات.
ووردت نسبته يف جـ :الغزنوي .ويف الطبقات السنية :املعري!
ص :11فانتفع به الصغري والكبري.
هذا يف املطبوع فقط ،حيث مل ترد "به" يف مجيع النسخ .وورد يف جـ و :الكبري والصغري.
ص :11وكانت وفاته سادس عشر رجب...
هذا يف املطبوع ويف جـ .ويف د :اثين عشرين .ويف سائر النسخ :اثين عشر.
ص :11وجنم الدين أيب ظاهر.
يف مجيع النسخ ابلطاء.
ص :11يف ست جملدات ضخمة.
يف مجيع النسخ :يف عدة ستة جملدات..
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أما تذكري أو أتنيث العدد قبل كلمة "جملد" أو "جملدات" فوارد ..حسب لفظة "جملد" أو
"جملدة" ..ومل أورد اخلالفات يف ذلك.
ص :12اثين عشر رجب.
يف مجيع النسخ :اثين عشرين.
ص :12وانتخب شرح الصغناقي.
هذا يف ب واملطبوع .ويف جـ :الصقباين ،ويف د :السحناقي ،ويف و :السقباين .والصحيح:
"السغناقي" و"الصغناقي" ابلسني والصاد .وهو يف األصل ابلسني.
ص :12وكانت له مشاركة يف علوم كثرية.
كلمة "كثرية" غري موجودة يف أية نسخة.
ص :12مات يف اثين عشر رجب.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف د :اثين عشرين .ويف سائر النسخ :اثمن عشرين.
ص :12وقيل سنة سبع يف مجادى.
هذا يف املطبوع ويف د .ويف سائر النسخ :مجادى األوىل ،إال أنه يف األصل ُسحب خط منها ومل أر
الكلمة الصحيحة.
ص :12له اتريخ بديع.
سقطت هذه اجلملة من ترمجة أمحد بن احلسني املعروف اببن الطربي ص  12من املطبوع.
ص :12مات سنة سبع وسبعني وستمائة.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ ...:وثالمثائة .ومل أجدها يف األصل ،وقد تكون مطموسة...
ويف اجلواهر املضية رقم  102والطبقات السنية رقم  184كما يف سائر النسخ .ويف األعالم
للزركلي وفاته 376هـ ( 111 / 1ط.)2
ص :12وأخذ احلديث عن أصحاب ابن عالف.
يف أ :عالف أو عالق ..غري واضحة .ويف ب :عالق .ويف جـ و :غالف .ويف د :عالن .ويف
الطبقات السنية رقم " :232فأكثر عن أصحاب النجيب وابن عالق جدًّا".
ص 12وأمحد بن حب هللا!
يف ابب د :وأمحد بن عبدهللا ،ويف بقية النسخ :أمحد بن عبيدهللا .ويف األصل غري واضحة ،لكن
رمسها قريب من عبيدهللا.
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ص :13وأمحد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان بن صبيح اجلوزجاين ،له كتاب
الفرق والتشبيه ،وكتاب التوبة ،ذكره عبدالقادر يف اجلواهر اتج الدين املارديين املعروف اببن
الرتكماين!
هكذا يف جـ واملطبوع ،حيث اختلطت هذه الرتمجة برتمجة أمحد بن إسحاق اجلوزجاين الذي مل ترد
ترمجته يف مكاهنا!
والصحيح كم ا يف سائر النسخ :أمحد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان ،اتج الدين
املارديين ،املعروف اببن الرتكماين.
ص :13وكتابني يف الفرائض مبسوطًا وآخر متوسطًا.
كتااب يف الفرائض مبسوط وآخر متوسط ،ويف جـ :وكتاابن يف الفرائض مبسوطًا وآخر
يف أ ب و :و ً
متوسطًا ،ويف د :وكتاب يف الفرائض مبسوطًا وآخر متوسطًا.
ص :13أظهر رمزها.
يف مجيع النسخ :أظهر رموزها.
ص :13يوم األحد السادس والعشرين من شعبان.
تصرف من املصحح ،والصحيح كما يف األصل ونسخة و :يوم األحد سادس
يبدو أن هذا ُّ
عشرين شعبان .ويف جـ سادس عشر من .وسقطت اجلملة من ب د.
ص :14وشهاب الدين احلباين.
يف جـ :احلياين .ويف سائر النسخ :احلسباين.
ص :14شعبان املعظم.
سقطت "املعظم" من جـ د .ويف سائر النسخ :املكرم.
ص :14وكان له القضاء يف أحد جانيب بغداد.
يف جـ :وكان له أحد جانب البغداد .ويف سائر النسخ :وكان إليه أحد جانيب بغداد.
ص :14أايم املعتضد ابهلل.
وهو كذلك يف د .ويف ب واألصل :املعتضد .ويف جـ :املقتصد .وغري واضحة يف و.
ص :14الشحري.
يف ب و :السجري .ويف سائر النسخ :الشجري.
ص :15حادي وعشرين.
يف مجيع النسخ :حادي عشرين.
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ص :15وحدث قلت وصنف.
هذا يف املطبوع ونسخة جـ .ويف ابقي النسخ :وحدث ابلكثري وصنف.
ص :15سنة مثان ومائتني.
هذا يف املطبوع ويف د .ويف سائر النسخ :سنة مثانني ومائتني.
ص :16وكتاب يف قوهلم كذب عليك كذا.
والصحيح :وكتاب "يف قوهلم :أرد عليكم كذا".
ويف "أ" كلمة "أرد" غري واضحة ،ويف ب :لدى ،ويف جـ د :كذب ،ويف و :أرد .ووردت يف بعض
النسخ "عليك" بدل "عليكم".
ص :16وأخذته العرب.
هذا يف ب واملطبوع .ويف جـ :فأخذ به .ويف سائر النسخ :فأخذته.
ص :16وقد بقي يف حرف األلف.
يف أ و :قلت :وبقي يف حرف األلف .ويف جـ :وبقي يف حرف األلف .ويف ب د :بقي يف حرف
األلف.
هذا وقد سقط من املطبوع أربع عشرة ترمجة ممن امسه "أمحد" ،وهم:
 أمحد بن إمساعيل التمراتشي. أمحد بن أيب بكر املرعشي. أمحد بن إسحاق الصفار. أمحد بن إسحاق اجلوزجاين. أمحد بن إسحاق ،القاضي التنوخي. أمحد بن داود الدينوري. أمحد بن زيد الشروطي. أمحد بن عبدهللا السرماري. أمحد بن حممد ،ابن أيب العوام السعدي. أمحد بن حممد البجلي. أمحد بن املظفر الرازي. أمحد بن منصور األسبيحاين. أمحد بن حيىي ،ابن انقد الكويف.228

 أمحد بن أيب املؤيد احملمودي.ص :17ومساه املتضاد.
يف مجيع النسخ "مساه" بدون واو.
ص :17وغريه يف أنواع العلوم.
هذا يف املطبوع وب جـ د .ويف األصل ونسخة و ..:من أنواع..
ص :17تويف سنة ست ومخسني ومائتني.
يف مجيع النسخ ..:اثنتني ومخسني.
ص :17أبو عمرو الفقيه.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف ب د" :القشريي" بدل "الفقيه" .وغري واضحة يف األصل ،وإن كان
رمسها أقرب إىل "القشريي" .ومل ترد الرتمجة يف و.
ص :17ومات سنة.
يف ب واألصل بدون و ..ويف سائر النسخ ابلواو ،ومل ترد الرتمجة يف و.
ص :17وقد سقطت من ترمجة أسد بن عمرو القشريي (ص )17ما يلي:
"وترمجته مستوفاة يف كتايب املسمى بـ "اإليثار برجال معاين اآلاثر" للطحاوي رمحه هللا.
ص :17وهو شرح خمتصر أيب حفص مجال اإلسالم.
هذا يف جـ واملطبوع ،وتنتهي الرتمجة.
ومل ترد تلك اجلملة يف د ،وال تكملتها كما يف سائر النسخ.
ويف سائر النسخ" :وهو شرح خمتصر أيب حفص ،لقبه مجال اإلسالم ،كنيته أبو املظفر".
ص :17وأقام مبنزله إىل أن مات.
يف مجيع النسخ :وأقام مبنزله حىت مات.
ص :17وقال الذهيب سنة تسع وعشرين.
هذه زايدة وردت يف ب جـ واملطبوع فقط.
بصريا.
ص :18وكان ً
إماما عاملًا عارفًا ً
مل ترد كلمة "عارفًا" يف النسخ اخلمس.
فقيها.
ص :18حممود السرية ً
يف مجيع النسخ :حممود السرية فيه .وسقطت الكلمة األخرية من د.
ص :18اإلمام األعظم.
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مل ترد الصفة يف النسخ.
ص :18وكتاب اإلرجاء ،وتفقه عليه أبو سعيد الربدعي ،وله رسالة إىل البسيت أطنب اخلطيب..
يف األصل :وكتاب اإلرجاء ،ورسالة إىل البسيت ،وتفقه عليه أبو سعيد الربدعي .وأطنب اخلطيب..
ويف ب :وكتاب اإلرجاء ،وتفقه عليه أبو سعيد الربدعي ،ورسالة إىل البسيت أطنب..
ويف جـ :وكتاب اإلرجاء ،وتفقه على أبو سعيد الربدعي ،ورسالة إىل أيب البسيت إىل النيب أطنب.
ويف د :وكتاب اإلرجاء ،ورسالة إىل البسيت أطنب اخلطيب.
ويف و :وكتاب االرخا تفقه عليه أبو سعيد الربدعي وغري أطنب اخلطيب.
ص :18مث حضر إىل مصر.
يف مجيع النسخ :مث ُخطب إىل مصر.
ص :18صرغتمش.
يف األصل ويف نسخة و :صريغتمش .ويف النسخ األخرى بعضها مثل املطبوع ،ويف بعضها اآلخر
وردت" :ضرغتمش" ،و"ضرغشمش" ،و"ضري غشمش".
ص :18فلو كان األسالف ابحلياة.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ :يف احلياة.
ص :18ولقال فخر اإلسالم َم َّهدت.
هذا يف جـ والكتاب املطبوع .ويف سائر النسخ ...:مهرت.
ص :18ولقال صاحب اهلداية.
هذا يف ب جـ د والنسخة املطبوعة .ويف األصل ونسخة و ...:البداية.
ص :18فيما أسررت وأعلنت.
يف مجيع النسخ :فيما أعلنت وأسررت.
ص :18أنت من فصحاء األعاريب.
يف د :عبارهتم .ويف سائر النسخ ...:عباراهتم ،بدل "األعاريب".
ص ..:19واندرة األقران..
هذا يف جـ واملطبوع .ويف و :االذان .ويف سائر النسخ ..:األوان.
وممن بقي يف حرف األلف ومل يذكر يف الكتاب املطبوع مثاين تراجم أخرى ،هي:
 إسحاق الولواجلي. إسحاق بن أيب بكر النحاس.230

 إسحاق بن حيىي اآلمدي. إمساعيل بن احلسني البيهقي. إمساعيل بن خليل ،اتج الدين الفرضي. إمساعيل بن سعيد الشالنجي. إمساعيل بن علي السمان. إمساعيل بن سودكني النوري.ص :20وأبو عوانة يف تصحيحه.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف ابقي النسخ ...:صحيحه.
ص :20وتفقه على هالل الرازي.
يف جـ :اهلالل الرازي .ويف د كما يف املطبوع .ومطموسة يف األصل.
ويف النسختني الباقيتني :هالل الرأي ،وهو الصحيح.
ص :20يف كتابه يف القضاة.
يف جـ :يف كتابه يف قضاة .ويف ابقي النسخ :يف كتابه يف قضاة مصر.
ص :20وكتاب الواثئق والعقود.
يف مجيع النسخ ...:والعهود.
ص :20فقال بكار اآلن استقام.
مل يرد اسم "بكار" يف األصل ونسخة "و" ،وورد يف سائر النسخ.
ص :20وكان حيدث يف السجن يف طاق فيه.
يف مجيع النسخ ..:من طاق فيه.
ص :20انقطاع استماع احلديث.
يف مجيع النسخ :انقطاع مساع احلديث.
ومل ترد الرتمجتان التاليتان  -من حرف الباء  -يف املطبوع:
 أبو بكر بن علي احلداد. بشر بن غياث املريسي.ص :21مولده سنة مخسني وأربعمائة بنسف انتهى.
يف مجيع النسخ :مولده سنة مخسني وثالمثائة ،ومات سلخ مجادى األوىل سنة اثنتني وثالثني
وأربعمائة بنسف .انتهى.
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ومل ترد كلمة "انتهى" يف جـ.
ص :21ذكره االودين..
يف أ د و :اإلدريسي .ويف جـ :االدريين .ويف ب :األورنسي!
ص :21الثربي امليالين.
أقرب رسم للكلمة األوىل يف األصل :الفيومي ،والكلمة الثانية يف األصل ونسخة و :امليالسي.
ويف ب :السزين املياليت .ويف جـ :التسبري املاليل .ويف د :السريب املتالسي .ويف و :الثربي
امليالسي.
والصحيح يف االسم األول :التربيزي ،كما يف البدر الطالع .186 / 1
ص :21قوام الدين السكاكي.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف النسخ الباقية ..:الكاكي.
ص :21انتصب لالشتغال.
هذا يف د واملطبوع .ويف النسخ الباقية ..:لألشغال.
ص :21اإلمام األعظم أيب حنيفة.
"األعظم" مل ترد يف أية نسخة.
ص :21وتعليقه على البزدوي.
هذا يف ب د واملطبوع .ويف األصل :البزدي .ويف جـ و :البزدري.
ص :21ما يناسبه من الفتوى.
يف مجيع النسخ ...:من الفتاوى.
ص :22ورسالة يف عدم صحة اجلمعة يف مواضع من البلد.
يف مجيع النسخ "جواز" بدل "صحة" ما عدا جـ واملطبوع .ومل ترد اجلملة السابقة يف د .وتكررت
"يف مواضع" يف جـ.
ص :22قال يف املبسوط.
تسبقها" :قلت" يف سائر النسخ ،ما عدا جـ واملطبوع.
 وقد سقط من املطبوع ونسخة د يف ترمجة احلسن بن زايد اللؤلؤي (ص )22ما يلي:(وقال الندمي يف الفهرست :له كتاب "اجملرد أليب حنيفة" ،كتاب "أدب القاضي" ،كتاب
"اخلصال" ،كتاب "معاين اإلميان" ،كتاب "النفقات" ،كتاب "اخلراج" ،كتاب "الفرائض" ،كتاب
"الوصااي").
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ص :22شرح أدب القاضي للخصاف.
سقطت هذه اجلملة من جـ .ويف مجيع النسخ" :القضاء" بدل "القاضي".
 وسقط من ترمجة احلسن بن منصور قاضي خان (ص )22ما يلي ،بينما هو مثبت يف مجيعالنسخ:
"قلت :قال الذهيب :رأيت جمل ًدا من أماليه يف سنة سبع ،وسنة مثان ،وسنة تسع ومثانني ومخسمائة.
كثريا من اإلمام ظهري الدين حسن بن علي بن عبدالعزيز ،وإبراهيم بن إمساعيل الصفار .روى
مسع ً
عنه احلصريي".
ص :22وممن يسمى هبذا االسم.
يف أ جـ و :وممن تسمى هبذا االسم .ويف د ...:مسي .ويف ب :ومن يسمى.
ص :23يف آخر ترمجة احلسن بن إسحاق النيسابوري كلمة "انتهى" كما يف األصل ونسخة جـ،
ومل ترد يف ب د واملطبوع .ويف و :انتهى بلفظ ابن العدمي.
ص  23احلسن بن احلظريي.
يف أ ب و :اخلطري .ويف جـ :احلضريي .ويف د :اخلطيب.
ص :23قال عنه إنه قال.
يوجد هنا سقط ،بينما هو مثبت يف سائر النسخ ،وهو قوله" :قال ايقوت يف تلميذه الشريف
حممد اإلدريسي عنه :إنه قال".
ص :23وانتصرت له.
يف مجيع النسخ :وأنتصر له.
ص :23كتاب التفسري.
هذا يف ب د واملطبوع .ويف سائر النسخ :لباب التفسري.
ص :23نظر النسفي إىل تفسري له وصل إىل.
تفسريا وصل فيه إىل.
يف ب واألصل :نظم النسفي .أملى ً
ويف جـ :نظر النسفي إىل تفسري أوصل إليه.
تفسريا وصل فيه.
ويف د :ونظم النسفي أملى ً
ويف و :نظم النسفي إمالء تفسري أوصل فيه.
ص :23جاءت هناية ترمجة احلسن بن اخلطري الفارسي يف الكتاب املطبوع على النحو التايل:
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"قلت :قال الذهيب رأيت جمل ًدا من أماليه يف سنة سبع وسنة ٍ
مثان وسنة تسع ومثانني ومخسمائة
كثريا من اإلمام ظهري الدين حسن بن علي بن عبدالعزيز وإبراهيم بن إمساعيل الصفاري ،روى
مسع ً
عنه احلصريي ،وهللا أعلم".
قلت :ما ورد يف املطبوع هنا إمنا هو جزء من ترمجة احلسن بن منصور قاضي خان.
وجاءت هناية الرتمجة املذكورة يف مجيع النسخ على النحو التايل" :وله كتاب اختالف الصحابة
والتابعني وفقهاء األمصار ،ومل يتم .وكانت وفاته سنة ٍ
مثان وتسعني ومخسمائة".
ص :23لكن أكمله.
يف مجيع النسخ :لكن كمله.
ص :23هناية ترمجة احلسن بن عبدهللا السريايف انقصة يف املطبوع ،حيث ورد يف مجيع النسخ" :وله
أربع ومثانون سنة" ،ومل يرد ذلك يف املطبوع.
ص :23بن حيدر أبو الفضائل الصاغاين.
هذا يف املطبوع ويف ب جـ د .ويف و :بن حيدر بن علي بن إمساعيل العدوي اللوهري أبو الفضائل
الصغاين .وهو يف مجيع النسخ" :الصغاين".
ص :24وكتاب فعول.
هذا يف ب جـ واملطبوع .ويف د :فعلون .ويف األصل ونسخة و :مفعول.
ص :24وكتاب أمساء السعادة.
يف أ ب و :وكتاب أمساه الغادة .ويف جـ ...:السعادات .ويف د ...:الصاحلاة!
كتااب يف علم احلديث.
ص :24و ً
هذا يف ب واملطبوع .ويف سائر النسخ :وكتاب.
ص :24معرفة صفات الصحابة.
يف مجيع النسخ :معرفة وفيات الصحابة ..ومل ترد الكلمة يف د.
ص :24وختم أببيات هي هذه.
يف جـ :وختم أببيات حنو .ويف سائر النسخ :وختمه أببيات وهي.
ص :24السعدان وازدادا.
يف أ ب :والرادا .ويف جـ و :وادا .ويف د :والزادا.
ص :24حىت لص.
يف مجيع النسخ :حىت كض.
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ص :24ما حتويه من نشب.
يف أ ب د :ما يعلوه من نشب .ويف جـ و :ما تعلوه.
 وقد سقط من ترمجة احلسن بن حممد الصغاين  -من املطبوع ومن نسخة د  -ما يلي:"روى عن أيب الفتوح نصر بن أيب الفرج بن علي بن حممد احلافظ ،وقد مسع عليه صحيح
أيضا على أيب سعد اثبت بن شرف ،ومسع
البخاري ،ومسند الشافعي .وقرأ صحيح البخاري ً
بعدن من إبراهيم بن يعقوب اهلروي احلسبااندي ،والنظام حممد بن احلسن بن سعد املرغيناين.
ومسع منه احلافظ شرف الدين الدمياطي".
ص :24وكان مولده سنة سبع..
يف مجيع النسخ :وكان مولده بلوهور من بالد اهلند سنة سبع..
ص :24يف يوم اخلميس عاشر صفر...
هذه الزايدة من املطبوع مل أجدها يف النسخ اخلمس.
 وما مل يرد يف ترمجة الصغاين كذلك  -من املطبوع ومن نسخة د  -يف آخر ترمجته" :وأوصىفحمل إليها ،ودفن هبا".
دينارا ُ
أن حيمل إىل مكة خبمسني ً
ص :24احلسني بن جعفر.
هذا يف ب جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ :احلسني بن حفص.
ص :24األصفهاين ...أصفهان.
يف األصل :األصبهاين ..أصبهان.
ص :24صرح به مسلم.
يف مجيع النسخ :خرج له مسلم.
ص :25وقدم دمشق.
يف مجيع النسخ بدون واو العطف.
ص :25مجال الدين.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ :كمال الدين.
ص :25احلسني بن حممد بن حسن البلهي.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف األصل ...:بن خسرو البلخي .ويف بَ :خرَو .ويف د :حسرو .ويف و:
حزو.
ص :25ومخسمائة.
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بعدها أتيت كلمة "انتهى" اليت سقطت من جـ واملطبوع فقط.
ص :25يف سنة ست.
يف النسخ :يف شوال سنة ست ،ما عدا د واملطبوع.
ص :25من أيب احلسني األنباري.
يف مجيع النسخ :من أيب احلسن..
ص :25سقطت كلمة "البانياسي" من الكتاب املطبوع ،وهي يف األصل كذلك .ويف ب:
األيناري ،ويف جـ :البايناسي ،ويف د :النانناسي  -بدون نقط  ،-ويف و :االيناسي.
ص :25وكتاب الفيض.
ويف أ جـ :الغيض ،ويف سائر النسخ كما يف املطبوع.
ص :26ونظم يف فنون الطب وغريه.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ :ونظم يف الفنون :الطب وغريه.
خبريا.
ص :26عاملًا ً
متاما يف األصل ،وإن كان رمسها
خريا .وهي غري واضحة ً
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخً :
أقرب إىل املطبوع.
ص :26هالل الرازي.
هذا يف د واملطبوع .ويف سائرها :هالل الرأي.
ص :26حادي عشر شوال.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائرها :حادي عشرين...
 وسقط من ترمجة احلسني بن علي الصيمري  -ص  26من املطبوع  -بينما هو مثبت يفافرا ابلعقل ،حدث عنه
النسخ اخلمس  -ما يلي" :وقال الذهيب :قال اخلطيب :كان صدوقًا ،و ً
مجاعة ممن أدركهم السلفي".
ص :26الزندوسي.
يف األصل :الزندويسيت .ويف ب جـ :الزندويسي .ويف د :الرندويسيت .ويف و :الرندويسي.
ص :26يف مصنف.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف النسخ الباقية :يف مصنفه.
ص :26ولعل لفظة أبو قبل علي سقطت.
ويف النسخ :ولعل سقط له لفظة "أبو" .ويف جـ و فقط" :ولعله" بدل "ولعل".
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ص :26واختار يف بعض.
يف أ و :واختيار .ويف د :واحننارا .ويف ب جـ كما يف املطبوع.
ص :26حندرة بن عمر.
يف األصل حيدره  -بدون نقط .ويف ب و :حيدر ويف جـ :جندره .ومل ترد الرتمجة يف د.
 وورد يف آخر ترمجة "حندرة"  -ص - 26ما يلي" :وقال الذهيب :قال اخلطيب :كان صدوقًاافرا ابلعقل ،حدث عن مجاعة ممن أدركهم السلف".
وً
ومل ترد هذه القطعة يف أية نسخة ،بل هي قطعة من ترمجة احلسني بن علي الصيمري!
وسقطت ثالث تراجم من املطبوع يف حرف احلاء ،هي:
 حبيب بن عمر الفرغاين. احلسن بن أمحد الزعفراين. احلسني بن علي اجلعل الكاغدي.ص :27أبو سعيد السحري.
يف أ د و :الشجري .ويف ب :السجزي .ويف جـ :السجري.
ص :27بعد بيت الشعر وردت كلمة "األبيات" يف مجيع النسخ ومل ترد يف املطبوع.
ص :27ومل يذكر الدليل فيه.
والصحيح كما يف سائر النسخ :ومل يذكر الدال ،وفيه.
ويف د :الذال ...بدل الدال.
ص :28وذكره عبدالقادر.
يف مجيع النسخ بدون واو .والكلمة األوىل مطموسة يف األصل.
ص :28يف كتاب طبقات احلنفية.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ مل ترد كلمة "كتاب".
ص :28سقط من ترمجة داود بن حممد األدين ذكر كتابه "أجر البهائم" يف جـ واملطبوع ،وهو
مثبت يف سائر النسخ.
ص :28يف خلق اإلنسان.
بعد هذا يف مجيع النسخ وردت كلمة "متداول" وسقطت من املطبوع.
ص :28ابن حيان ...أصفهان ...ومنعوه.
يف مجيع النسخ :ابن حبان ...أصبهان ...فمنعوه.
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ص :29قال ابن الندمي.
يف مجيع النسخ :قال الندمي.
ص :29فأبطأت اخلادم.
يف النسخ :فأبطأ اخلادم.
ص :29إذا اشرتى جارية.
يف النسخ :إذا اشرتى أ ََمة.
ص ...:29بن أمحد بن عبدهللا.
هذا يف املطبوع ويف د .ويف النسخ الباقية ...:عبيدهللا.
ص ..:29بن أيب الوارث.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف ابقي النسخ ...:بن أيب الشوارب.
ص :29وأن هللا تعاىل...
كلمة "تعاىل" مل ترد يف النسخ.
ومل يرد يف حرف الصاد ترمجة صاعد بن منصور الكرماين.
ص :30وطاهر بن حممد بن أمحد بن عبدالرشيد.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف ابقي النسخ :طاهر بن أمحد بن عبدالرشيد.
 ويف آخر ترمجة طاهر هذا مل ترد كلمتا" :قلت :منهم" املثبتة يف مجيع النسخ ما عدا جـواملطبوع.
ص :30طاهر بن حممد بن عمر بن أيب العباس احلفصي ،له الفصول يف علم األصول ،وكنيته أبو
املعايل.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ ورد على النحو التايل:
"طاهر بن حممد بن عمر بن أيب العباس ،أبو املعايل احلفصي .له :الفصول يف علم األصول".
ص :30امللقب صدر الدين.
يف مجيع النسخ :صدر اإلسالم.
ص :30فصول العماد.
هذا يف جـ واملطبوع .وغري واضحة يف األصل .ويف سائر النسخ ...:العمادي.
ص :30ورد يف آخر ترمجة طاهر بن حممود" :قلت :ومنهم طاهر بن علي ،له فتاوى وكان رفي ًقا
حملمود بن الويل".
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ومل يعترب ترمجة مستقلة يف الكتاب املطبوع ،حيث مل يعط له رقم ..بل اعترب تكملة لرتمجة طاهر بن
حممود .والصحيح أنه ترمجة مستقلة.
ص :30الشبذموين.
يف األصل السبذموين .ويف ب :السيدموىف .ويف جـ :السيد موىل .ويف د :الشدموين .ويف و:
السدموين.
ص :30وروى عنه ابن منده.
يف مجيع النسخ :وعنه ابن منده.
ص :30بن مودود بن جمد الدين.
يف مجيع النسخ زايدة "حممود" بعد "مودود" .ويف أ د" :جمد الدين" دون أن يسبقه "بن".
ص :31ويل القضاء ابلكوفة.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف النسخ الباقية :ويل قضاء الكوفة.
ص :31وله خمتصر يف الفقه.
هذا يف جـ واملطبوع .ومل ترد يف د ،ويف سائر النسخ :وله خمتصر يف الوقف.
ص :31من كتاب اخلصاف.
يلي ذلك يف أ ب و :وهالل .وسقط االسم من جـ د واملطبوع.
ص :31تويف سنة سبع وأربعني وأربعمائة.
يف مجيع النسخ ...:وسبعمائة .والصحيح كما يف املطبوع.
ص :32وعبدهللا بن علي البخاري.
هذا يف ب جـ واملطبوع .ويف النسخ األخرى :وعبدهللا بن علي السنجاري.
ص :32املعروف بقاضي منصور.
صور.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف النسخ األخرى :املعروف بقاضي َ
ص :32ابن عبسون.
هذا يف ب واملطبوع .ويف أ و :ابن عيسون .ويف د :علسون .ويف جـ :عيون ،وهو موافق للطبقات
السنية .175 / 4
ص :32البحر اجلاري.
هذا يف ب د و واملطبوع .ويف جـ :احلاري .ورمسها يف األصل أقرب إىل جـ.
ص :32مجع فيه بني.
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يف النسخ :مجع فيه من.
ص ..:32بن انقيا.
يف مجيع النسخ :ابن ابقيا ،ما عدا د اليت فيها :ابن فايقا.
ص :32املعروف ابلبزاز.
يف و :البندار .ويف أ ب :النبدار .ويف د :املسدار .ويف جـ كما هو يف املطبوع.
ص :32عبدالباقي بن جامع.
متاما يف األصل.
يف مجيع النسخ :عبيدالباقي بن قانع .ويف جـ فقط" :جامع" ،وهي غري واضحة ً
ومل ترد الرتمجة يف د.
ص :32مفيت مازندران.
يف جـ :مفيت زمان وران .ويف سائر النسخ :مغين مازن داران.
ص :33أبو حازم.
يف أ جـ د و :أبو حازم .ويف ب :أبو خازم ،ويف مصادر أخرى مثل اجلواهر املضية 366 / 2
وسري أعالم النبالء  539 / 13والطبقات السنية  267 / 4والفوائد البهية ص :74أبو خازم.
ص :33وأخذ الفقه عن البكري...
يف مجيع النسخ :وأخذ العلم عن بكر...
ص :33مل يرد يف ترمجة عبدالرمحن بن حممد الكرماين  -من املطبوع ومن جـ د  -ما يلي:
وكتاب "إشارات األسرار" ،وكتاب "النكت على اجلامع الصغري" .وسقطت من و :كلمة
"إشارات".
ص :33رحل إىل العراق.
يف مجيع النسخ :ورحل...
ص :33وسقط من ترمجة عبدالرمحن بن حممد القزي ما يلي ،بينما هو مثبت يف مجيع النسخ:
"قلت :حكى الذهيب يف "اتريخ اإلسالم" أنه مل يكن يف أصحاب الرأي أسند منه .مسع أاب يعلى
ابملوصل ،وحامد بن شعيب ،وحممد بن صاحل بن دريح ببغداد .وتويف يف شعبان سنة أربع وسبعني
وثالمثائة ،وله اثنان وسبعون سنة .روى عنه احلاكم".
ص :33يف الثالث والعشرين من رمضان.
يف مجيع النسخ :يف اثلث عشرين رمضان.
ص :33وممن يسمى هبذا االسم.
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يف مجيع النسخ :وممن تسمى...
ص :34على مذهب اإلمام أيب حنيفة.
مل ترد "اإلمام" يف النسخ.
ص :34كما ذكر اترخيه.
"اترخيه" زايدة يف جـ واملطبوع فقط.
ص :34وعبدالرمحن بن حممد.
هذا يف د و واملطبوع .ويف سائر النسخ :وعبدالرمحن بن حممد بن حممد.
ص :34من طخارستان ،يف مجيع النسخ :من طخارستان بلخ.
ص :35احلوائي ...احللواء.
يف جـ :احللوى ...احللوى .ويف النسخ الباقية :احللواين ...احللوى.
ص :35وتفقه عليه األزقي.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف النسخ األخرى ...:األندقي.
ص :35وقال البخشي.
يف أ :البحشن .ويف ب :النجين أو النجسي .ويف جـ :النخشي أو النخسي .ويف د :اللحن .ويف
و :التحسي.
والصحيح النخشيب .وترمجته يف سري أعالم النبالء .268 - 267 / 18
ص :35وانفرد ابلفتوى إىل أن مات.
يف مجيع النسخ :وانفرد ابلفتوى حىت مات.
ص :36بن أمحد بن احلسني بن عبدالرمحن.
يف أب جـ :بن أمحد بن احلسني بن حممد بن احلسني بن عبدالرمحن ،ويف د كما هو يف املطبوع.
ويف و :بن احلسني بن عبدالرمحن.
ص :36بن العباس.
يف مجيع النسخ :بن عباس.
ص :36وهو ابن ثالث وستني سنة ...لنفسه شعر.
مل ترد كلمة "سنة" و"شعر" يف النسخ.
ص :36بفتح الدال املهملة.
"الدال" مل ترد سوى يف جـ واملطبوع.
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ص :36سقط من ترمجة عبيدهللا بن عمر الدبوسي" :وكتاب أتسيس النظائر" .وهو يف أ ب و.
ص :36وممن يسمى هبذا االسم.
يف أ جـ و :وممن ُعبِّد .ويف ب :وممن ُعدَّ .ويف د :قلت :وممن ُعبِّد.
ص :37وأصفهان.
يف النسخ :وأصبهان.
ص :37جملس التذكري.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف د :التذكرة .ويف سائر النسخ :التذكر.
ص :37وقيل اثنتني وستني ومخسمائة.
قما يف د بشكل غري واضح.
هذه اجلملة وردت ر ً
ويف ب :تويف سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة .ويف سائر النسخ :وقيل :وستني ومخسمائة.
ص :37م ولده سنة ست وتسعني وستمائة .هذا يف جـ د واملطبوع .ويف النسخ الباقية...:
وسبعني .والصحيح األول.
ص :38اجلواهر املضيئة.
هذا يف د و واملطبوع .ويف سائر النسخ :اجلواهر املضية .وهو الصحيح.
ص :38تويف سابع ربيع األول.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف النسخ الباقية :تويف اتسع...
ص :39تصدَّر ابلقراءات.
يف مجيع النسخ :تصدَّر يف القراءات.
ص :39يف حل عقد..
ورد هذا يف جـ واملطبوع .ويف ابقي النسخ :يف حل قيد..
ص :39وهو يف أثناء.
يف جـ :وهي من أبيات .ويف ابقي النسخ :وهو من أبناء.
ص :39من كرخ...
"من" مل ترد سوى يف جـ واملطبوع.
ص :39أيب حازم.
يف أ ب :أيب خازم .ويف جـ :ابن حاذم .ويف د و :أيب جازم.
ص :39أودعها الفقه...
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يف مجيع النسخ :أودعهم الفقه...
ص :39واحلديث واآلاثر واملخرجة.
يف و :واحلديث واألحاديث املخرجة .ويف النسخ الباقية :واحلديث واآلاثر املخرجة.
ص :39أبسانيدها.
يف أ ب د :أبسانيده .ويف جـ و :أبسانيد.
ص :39بعد "أبسانيدها" سقط من املطبوع ومن ب جـ د" :وكتاب األشربة".
ص :39أبو نصر السجري.
يف أ ب :السجزي .ويف جـ د :السحري .ويف و :الشجري.
ص ...:40بن حممد بن خشكان.
زايدة "بن حممد" مل ترد يف أ د و.
ص :40احلداء.
يف مجيع النسخ :احلذاء ،ما عدا "جـ" ورد فيها "محدان"!
جملسا...
ص :40ووجدت له ً
يف مجيع النسخ :وجدت...
ص :40وقد تكلم على إحالة كالم شيعي عار من نفس احلديث.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف د ...:عار يف نفس احلديث .ويف ابقي النسخ" :وقد تكلم على رجاله
كالم شيعي عارف بفن احلديث".
ص :40واختصر الوقاية.
يف مجيع النسخ" :وخمتصر الوقاية".
ص :40ومل يذكر الشيخ رمحه هللا يف عثمان واح ًدا.
"رمحه هللا" يف ب د واملطبوع مع زايدة "تعاىل" .ويف مجيع النسخ" :سلمه هللا" .ويف األصل زايدة
"تعاىل" .ويف مجيع النسخ كذلك ..." :يف عثمان أح ًدا".
ص :40إمام مقدم ابلداير املصرية وسفينة العصر مشحونة.
وتعني وسفينة.....
يف مجيع النسخ :إمام تقدمَّ ...
ص :40مث ألقى.
يف مجيع النسخ :مث ألقاه.
ص :40حادي عشر رجب.
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تسبقها "يف" كما يف سائر النسخ ،ما عدا جـ واملطبوع.
ص ...:41بن حمجن بن موسى.
هذا يف املطبوع ونسخة و .ويف أ ب د " ِّ
موسر" والشكل بقلم املؤلف .ويف جـ :موثر.
ص :41أبو عمر الزيلعي.
هذا يف ب جـ د .ويف النسختني الباقيتني :أبو عمرو...
ص :41على مذهب اإلمام أيب حنيفة.
سقطت "اإلمام" من مجيع النسخ.
ص :42بال بدافع.
يف مجيع النسخ :بال مدافعة.
ص :42وأمحد بن أصيل.
يف ب :أحيد .ويف جـ :أصيد .ويف د كما يف املطبوع .ويف و :أجيد .ويف األصل رمسها أقرب إىل
ب و.
ص  :42مثانني جمل ًدا.
هذا يف د واملطبوع .ويف النسخ الباقية ...:جملدة.
ص :42وكتاب التجنيسي.
يف مجيع النسخ ...:التجنيس.
ص :42وممن يسمى...
هذا يف د واملطبوع .ويف سائر النسخ :وممن تسمى...
ص ...:42بن املكي.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف د ..:علي .ويف سائر النسخ ..:بن مكي.
ص :42عثمان أبو غامن.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ "عمي" بدل "عثمان".
ص :42عمر بن البدر.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف ابقي النسخ :عمر بن بدر.
ص :42وكانت سنة وفاته.
يف مجيع النسخ :وكانت وفاته سنة.
ص :43أو أكثره كذلك.
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يف مجيع النسخ :وأكثره....
ص :43تويف سابع شوال.
هذا يف ب جـ واملطبوع .ويف النسخ الباقية ....:اتسع شوال.
ص :43وعلي بن حسني.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف د :بن أيب احلسني .ويف النسخ الباقية :وعلي بن احلسني.
ص :43سكن ببخارى.
يف مجيع النسخ :سكن خبارى.
ص :43يعزى إىل الغزنوي.
يف أ ب جـ :يعزى للغزنوي .ويف د و :يعرى الغزنوي.
ص :43عاشر ذي احلجة.
يف جـ :عاشر ذي ....ويف د :عن ذي ...ويف سائر النسخ :غرة ذي...
ص :43ذي احلجة.
يف مجيع النسخ :ذي القعدة.
ص :44وله سعدية يف أصول الفقه.
يف مجيع النسخ :وله مقدمة يف...
ص :44وله مقدمات يف عدة فنون.
يف و :وله مقدمات مات يف فنول .ويف سائر النسخ :وله ...يف فنون.
ص :44األوشي.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ :األوسي.
ص :45مسع احلسن بن علي بن عفان العامري.
يف ب :مسع احلديث على ابن عفان العامري .ويف د :ومسع احلديث من علي بن عفان بن علي
العامري .ويف سائر النسخ :مسع احلسن بن علي بن عثمان العامري.
ص :45غرق يوم عاشوراء يف املاء فأخرج وفيه رمق.
يف مجيع النسخ :غرق يوم عاشوراء فأخرج من املاء وفيه حياة .ويف د ...:احلياة.
كتااب...
ص :45وصنف ً
هذا يف د واملطبوع .ويف سائر النسخ :وصنف كتبًا.
ص :46الراشي.
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هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ :الرامشي.
ص :46اثمن ذي القعدة.
يف مجيع النسخ :اثين ذي القعدة.
ص :46مخسني ألف رجل.
يف د :مخسني ألف نفس .ويف النسخ الباقية :مخسني ألف نفر.
ص :46بن عمة االمام.
يف جـ :بن عمد اإلمام .ويف و :بن عم اإلمام .ويف سائر النسخ :بن عمر اإلمام.
ص :46نور الدين السوسي.
هذا يف جـ د واملطبوع .ويف النسخ األخرى :نور الدين بن السوسي.
ص :46تنكيز.
هكذا ورد يف جـ واملطبوع .ويف أ ب :بنكري .ويف و :تبكري .ويف د على الرسم السابق بدون نقط.
ص :46نبيالً عايل الشأن.
يف مجيع النسخ :نبيالً على شأنه.
ص :46عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه.
مل ترد "بن عمر" يف أية نسخة.
ص :47له كتاب طلبة الطلبة.
يف مجيع النسخ :صنف كتاب...
ص :47على ألفاظ كتب فقه احلنفية.
"كتب" مثبتة يف ب جـ د واملطبوع ،وغري مثبتة يف أ و.
ص :47اثمن عشر.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ :اثين عشر.
ص :47وصنف قريبًا...
هذا يف جـ د واملطبوع .ويف سائر النسخ :حىت صنف قريبًا...
ص :47ومل يرزق فهمه التحرير.
"التحرير" مل ترد سوى يف جـ واملطبوع.
ص :47واحلصن...
الكلمة مطموسة يف أ .ويف جـ :احلض .ويف بقية النسخ :احلصر.
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ص :47والتفسري.
الكلمة مطموسة يف أ .ويف ب جـ :التفسري .ويف النسختني الباقيتني كما يف املطبوع.
ص :47وسقط من املطبوع يف ترمجة عمر بن حممد اخلبازي ما يلي:
" قلت :قال الذهيب :قال أبو العالء الفرضي :صنَّف اخلبازي يف الفقه واألصلني .ومات عن اثنتني
وستني سنة .وقال يف املسالك :وله مصنَّف يف أصول الدين".
ص :47وممن يسمى...
هذا يف د واملطبوع .ويف النسخ األخرى :مجال الدين.
ص :48البداوي.
هذا يف جـ د واملطبوع .ويف أ ب :البداويت .ويف و :التداويل.
ص :48ومسع مبكة على خضر.
هذا يف ب واملطبوع .ويف أ رمسها على هيئة :خنصر .ويف جـ و :حصر .ويف د :حضر.
ص :49ومل يكمل.
يف األصل :ومل يكملهن .ويف د :ومل يكملهما .ويف بقية النسخ :ومل يكملهم.
ص :49وممن مل يسم يف هذا احلرف.
مل ترد هذه اجلملة يف ترمجة عمر بن حممد املوصلي يف مجيع النسخ .وإمنا وردت يف الرتمجة السابقة
يف نسخة و فقط ،ويف الرتمجة الالحقة يف مجيع النسخ.
ص :49أبو الغنائم.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف بقية النسخ :أبو العزائم.
ص :49ملك مثان سنني.
يف مجيع النسخ متلك...
ص :49ومثانية أشهر.
يف مجيع النسخ :ومثان شهور .والصحيح :مثانية...
ص :49وملن حيفظ العضد.
املفصل .ويف ب :املقصد .ويف و :الفصل .ومل ترد يف د.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف األصلَّ :
ص :49اخللعة.
يف جـ :اخللفة .ويف النسخ الباقية :اخللع.
ص :49غايل.
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يف مجيع النسخ  -ما عدا األصل  -ابلغني املعجمة.
ص :49أبو عايل.
يف مجيع النسخ :أبو علي.
ص :49رأيت يف خطه.
يف مجيع النسخ :ورأيت .ومل ترد اجلملة  -وفيها هذه الكلمة  -يف جـ.
ص :50وكتاب املنافع.
هذا يف ب جـ د واملطبوع .ويف األصل ونسخة و :املنابع.
ص :50فظنهما اثنني يف العني املهملة.
يف أ و :يف العني املهملة فظنها اثنني .ويف جـ .....:وظنهما .ويف د .....:فظنهما .وسقطت
اجلملة من ب.
ويف حرف العني سقطت الرتمجات التالية من الكتاب املطبوع:
 عباس بن محدان األصبهاين. عبداخلالق بن أسد اتج الدين الطرابلسي. عبدالرمحن بن عمر بن العدمي. عبدالقادر بن حممد العقيلي. عبدالوهاب بن عمر ابن أمني الدولة. علي بن زكراي املنبجي. علي بن مقاتل الرازي. عمر بن حممد العقيلي. عيسى بن أابن.ص :50الفضل بن العباس.
يف مجيع النسخ :الفضل بن عباس.
ص :50وحدث خبراسان.
يف مجيع النسخ :حدث خبراسان...
ص :50وممن يسمى...
هذا يف ب د واملطبوع .ويف سائر النسخ :وممن تسمى..
ص :50ومساه التحرير.
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يف ب و :التحبري .ويف األصل كذلك بدون نقط ،ويف جـ :التجريد .ويف د :التوضيح.
ص :51أبو العبيد.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف النسخ األخرى :أبو عبيد.
ص :51ابن نور املهدي.
يف جـ :ابن نور الشهيدي .ويف ابقي النسخ :ابن نور اهلدى.
ص :51أبو أمحد الشعييب.
يف مجيع النسخ :أبو أمحد الشيعي ،لكنهما يف ابب األلقاب واألنساب من نسخة األصل وردت
"الشعييب".
ص :51مسع أاب بكر بن داود.
هذا يف و واملطبوع .ويف بقية النسخ :مسع أاب بكر بن أيب داود.
ص :52وله أشعار رائقة منها قوله.
مل ترد العبارة يف د .ويف النسخ األخرى :ومن شعره.
ص :52من يعطيك ابطنه.
هذا يف د واملطبوع .ويف ب :من يغضبك ابطنه ،ويف سائر النسخ :من يعصيك ابطنه.
ص :52وقد شاع عنه أنه أملى املبسوط من حفظه.
هذه العبارة وردت هنا كما يف جـ واملطبوع.
ويف سائر النسخ وردت بعد قوله :اثين عشر ألف كراس..
ص :52فحسبت حفظه.
يف جـ فحيث حفظه .ويف النسخ األخرى :فحسب حفظه.
ص :53واكتساب اجملموع.
يف د :فالكتاب .ويف النسخ األخرى :والكتاب.
ص :53واترة يكون يف أربعة عشر  -كما ذكر  -واترة يف مخسة عشر كما هو عندي.
سقطت العباراتن السابقتان من جـ د واملطبوع فقط.
ص :53جزآن ضخمان.
ضخما.
جزءا ً
يف مجيع النسخً :
ص :53فخرج يف آخر عمره.
يف جـ :فخرج يف آخر وجنه .ويف النسخ األخرى :فخرج من أوزجند.
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ص :53يف دهليز األمري.
متاما يف األصل.
يف ب :بدار األمري .ويف النسخ األخرى :بدهليز األمري .وهي غري واضحة ً
ص :53كلمة نصح.
يف مجيع النسخ زايدة "هبا" بعد كلمة "نصح" .ويف جـ "هبما".
ص :53رأيت منه قطعة.
يف أ و :ورأيت...
ص :53عن ذلك قالوا :نعم.
يف مجيع النسخ :عن ذلك فكلهم قال :نعم .وسقطت "كلهم" من جـ.
ص :53املعتدة من الغري يف العدة وال جيوز.
يف جـ :املعدة يف دهلو وال جيوز .ويف ابقي النسخ :املعتدة من الغري وال جيوز.
ص :54مسعت أنه قال.
يف مجيع النسخ :مسعت أو قال.
روحا كله.
ص :54وكان ً
هذه الزايدة ال توجد يف النسخ.
ص :54املشهور من مشايخ...
يف مجيع النسخ :املعروف يف مشايخ...
ص :54ومل يرد يف ترمجة حممد بن احلسن الشيباين ما يلي:
"وقال يف الفهرست للندمي :وحملمد من الكتب :كتاب الصالة ،كتاب النكاح ،كتاب الطالق،
كتاب العتاق وأمهات األوالد ،كتاب السلم والبيوع ،كتاب املضاربة الكبري ،كتاب املضاربة
الصغري ،كتاب اإلجارات الكبري ،كتاب اإلجارات الصغري ،كتاب الصرف ،كتاب الرهن ،كتاب
الشفعة ،كتاب احليض ،كتاب املزارعة الكبري ،كتاب املفاوضة وهي الشركة ،كتاب الوكالة ،كتاب
العارية ،كتاب الوديعة ،كتاب احلوالة ،كتاب الكفالة ،كتاب اإلقرار ،كتاب الدعوى والبينات،
كتاب احليل ،كتاب املأذون الكبري ،كتاب املأذون الصغري ،كتاب القسمة والدايت ،كتاب
جناايت املدبر ،كتاب الوالء ،كتاب الشرب ،كتاب السرقة وقطاع الطريق ،كتاب الصيد والذابئح،
كتاب العتق يف املرض ،كتاب العني والدين ،كتاب الرجوع عن الشهادات ،كتاب الوقوف
والصدقات ،كتاب الغصب ،كتاب الدور والوصااي ،كتاب اهلبة والصدقات ،كتاب الكفارات
واألميان والقود ،كتاب الوصااي ،كتاب حساب الوصااي ،كتاب الصلح ،كتاب اخلنثى واملفقود،
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كتاب اجتهاد الرأي ،كتاب اإلكراه ،كتاب االستحسان ،كتاب اللقيط ،كتاب اآلبق ،كتاب
اجلامع الصغري ،كتاب أصول الفقه ،كتاب اجلامع الكبري ،كتاب أمايل حممد يف الفقه ،وهي...
كتاب الزايدات ،كتاب التحري ،كتاب العاقل ،كتاب اخلصال ،كتاب اإلجارات الكبري ،كتاب
احلج حيتوي على عدة كتب ،كتاب الرد على أهل املدينة ،وكتاب النوادر رواية ابن رستم .انتهى".
ص :54التيهمي.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف النسخ األخرى :التميمي.
(ص :)55 :وله مائة سنة وثلث وستون سنة [كذا].
يف جـ :وثالث وثالثون وستون سنة .ويف النسخ األخرى :وله مائة سنة وثالث سنني.
(ص :)55 :ويفض األبكار.
يف جـ :ويقبض ...ويف ب :ويقتض ...ويف سائر النسخ :ويفتض.
(ص :)55 :له كتاب...
يف بقية النسخ ما عدا جـ واملطبوع :وله كتاب.
(ص :)55 :فيه امسك.
ورد بدل هذه اجلملة يف أ ب و :فبدأ ٍ
حينئذ .وسقطت من جـ د.
يوما.
(ص :)55 :إال ً
هذا يف جـ واملطبوع .ويف سائر النسخ :إال يوم.
(ص :)55 :فقمت فصليت.
يف جـ :فقمت صليت .ويف النسخ األخرى :فقمت وصليت .ويف األصل غري واضحة :أهي ابلواو
أم ابلفاء.
(ص :)55 :يف آخر ترمجة حممد بن مساعة وردت :وهللا أعلم .ومل ترد يف النسخ األخرى.
(ص :)56 :سنة مثان وأربعمائة.
يف مجيع النسخ :سنة مثان ومثانني وأربعمائة.
(ص :)56 :ابن اآلمري.
يف مجيع النسخ :ابن اإلبري.
(ص :)57 :أو ذي احلجة.
هذه العبارة مل ترد يف أي نسخة.
(ص :)57 :قاسم بن شيث.
251

يف أ و :قاسم بن املسيب .ويف جـ :قاسم بن شعث .ويف ب د :قاسم بن مسيب.
(ص :)58 :يف الثامن والعشرين.
يف مجيع النسخ :يف الثاين والعشرين.
(ص :)58 :أشياء مشتملة.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف د :أشياء مستمحلة .ويف النسخ األخرى :أشياء مستملحة.
(ص :)58 :علي احلصريي البخاري.
"علي" مل ترد يف النسخ.
(ص :)58 :ودرس بعد حممود.
فدرس بعد حممود .ويف النسخ األخرى كما يف املطبوع.
يف أ وَّ :
(ص :)58 :ما اشتهر به.
هذا يف د واملطبوع .ويف النسخ األخرى :ما شهر به.
(ص :)58 :فادعاه لنفسه...
بعدها سقطت عباراتن من جـ واملطبوع ،مها" :وأنه كثري التصحيف ،يقول يف اجلبائر :اخلبائر".
(ص :)58 :وكتبوا فيه.
هذا يف ب جـ د واملطبوع .ويف النسختني األخريني :وكتب فيه.
ودرس ابخلاتونية.
(صَّ :)58 :
فدرس...
هذا يف جـ واملطبوع .ويف النسخ األخرىَّ :
(ص :)59 :وكتاب أتويالت القرآن.
بعدها سقطت" :وكتب أخر" من املطبوع فقط.
(ص :)59 :أليب حممد الباهلي.
يف النسخ :أليب عمر الباهلي .ومل ترد يف د.
ص  :59ورد كتاب اإلمامة.
يف د و :وكتاب برد اإلمامة .ويف النسخ األخرى :وكتاب رد اإلمامة.
(ص :)59 :الرد على القرامطة.
يف أ ب و :الرد على أصول القرامطة .وسقطت من جـ د.
(ص :)59 :بعد قوله" :قبحه هللا .انتهى" ورد يف أ جـ" :خط شيخنا .قلت :وال وجه لقوله
يعقل ،ولوال أين التزمت مجيع ما كتبه الشيخ مل أكتب له ترمجة .وهللا أعلم".
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ص :59وممن يسمى هبذا االسم.
هذا يف ب جـ د واملطبوع ،ويف األصل :وممن تسمى  ...ويف و :كتب له هبذا االسم.
ص :59وكتاب التذكرة.
يف ب :وكتاب يــذكره ،ويف جــ :وكتــاب التـ ذكر ،ويف د كمــا هــو يف املطبــوع ،ويف و :وكتــاب تــذكره،
ويف األصل غري واضحة ،إال أن رمسها أقرب إىل و.
ص :59وعالء الدين القنوي.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف و ... :الغوين ،ويف سائر النسخ ... :القونوي.
ص :60وكتاب املناسك.
هذا يف جـ د واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :وكتاب مناسك.
ص :60وقتل بطرابلس.
يف أ ب د :وقتل أبطرابلس ،ويف جـ :ابطرانيس ،ويف و :برتابلس.
ص :60الكاشاين.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :الكاساين.
ص :60وعزى له.
هذا يف د واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :وعزا له.
ص :60يف شهر ربيع األول.
هذا يف ب جـ واملطبوع ،ويف د و :يف شهر ربيع اآلخر ،وغري واضحة يف األصل.
ص :60إمسعيل الكاشاين.
يف أ جـ ... :الكشاين ،ويف ب :الكباي ،ويف د :الكاساين ،ويف و :الكشاف.
ص :60ومن تصانيفه.
يف مجيع النسخ :من  ...بدون حرف الواو.
ص :61انصر الدين القنوي.
يف أ ب :الفيومي ،ويف جـ :الغينوي ،ويف د :بدون نقط على رسم الفيومي ،يف و :الفيوسي.
ص :61على مذهب اإلمام أيب حنيفة.
253

"اإلمام" مل ترد يف النسخ كلها.
ص :61وحدث مبالسرية.
يف األصـ ــل وحـ ــدث فيهـ ــا بسـ ــرية ،ويف جـ ـ ــ :غـ ــري واضـ ــحة ،ويف د :وحـ ــدث هبـ ــا سـ ــرية ،ويف النسـ ــخ
األخرى :وحدث هبا بسرية.
ص :62اجلدامي.
هذا يف ب جـ واملطبوع ،ويف د :احلزامي ،ويف أ و :اجلذامي.
ص :62ونظم قصيدة.
هذا يف جـ د واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :ونظم قصي ًدا.
ص :62على وزن امليمية.
يف أ ب و :على وزن اهليتية ،ويف د على الرسم السابق بدون نقط ،ويف جـ ... :اهلمية.
ص :62األصفهاين.
يف النسخ :األصبهاين.
ص :62املعروف أبيب بكر خواهرزاده.
يف د :املعروف خبواهرزاده ،ويف سائر النسخ :املعروف ببكر خواهرزاده.
حنواي.
فاضال ًّ
صً :62
فاضال حنفيًّا.
يف مجيع النسخً :
ص :62يف هنايــة ترمجــة حممــد ب ــن حممــد خ ـواهرزاده ،ورد يف مجيــع النس ــخ  -مـ ا عــدا املطبــوع  -م ــا
يلي:
"وقــال الــذهيب :كــان إما ًم ـا كبــري الشــأن ،حبـ ًـرا يف معرفــة املــذهب ،وطريقــه أبسـ ط طريــق األصــحاب،
وكان حيفظها ،مسع أابه ،وأاب الفضل منصور الكاغدي ،ومجاعــة ،وأملــى ببخــارى جمــالس ،وخــرج لــه
ـحاب أئم ــة ،وكـ ــان ع ــامل مـ ــا وراء النه ــر ،روى عنـ ــه عثم ــان البيكنـ ــدي ،وعم ــر بـ ــن حمم ــد ،يعـ ــين
أص ـ ٌ
النسفي ،وغريمها".
ص :62ملكداد.
يف أ جـ:ملك داد ،ويف ب :ملك ولد ،ويف د :مالك أبو ،ويف و :مالك ولد.
ص :62تفقه على احلصري.
يف مجيع النسخ ... :احلصريي.
ص :63تسعون جزءًا.
254

سقطت "جزءًا" من جـ واملطبوع فقط.
ص :63وأكثر علمه ابلشروط.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :وأكثر علمه الشروط.
ص :63لكماله يف الفقه.
يف مجيع النسخ :من كماله ...
ص :64أيب احلسن الومردي.
يف مجيع النسخ ... :الزمردي.
ص :64سبع عشرة جملدة.
يف مجيع النسخ :سبعة عشر ،ويف أ ب و :جملدة ،ويف جـ :جملدات ،ويف د :جمل ًدا.
ص :64وكتاب تفسري وما أمته.
"وما أمته" وردت يف مجيع النسخ ،ومل ترد يف املطبوع.
ص :64والعتاق.
يف جـ :القباين ،ويف د :والعمايل ،ويف ابقي النسخ :والعتايب.
ص :64وتفقه عليه ...
يف مجيع النسخ :تفقه عليه ...
ص :64ووحيد الدين.
يف مجيع النسخ :ومحيد الدين.
ص :64يف اثمن عشر ذي القعدة.
هذا يف ب واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :يف اثين عشر ...
ص :65أبو الغنائم.
يف أ و :أبو غنائم ،ويف ب :أبو غان ،ويف جـ :أبو الغنيم ،ويف د :أبو العنامي.
ص :65مولده سنة مخس وثالثني وثالمثائة.
هذا يف جـ واملطبوع .ويف و ... :وسبعمائة ،ويف النسخ األخرى ... :وستمائة.
ص :65من قوله" :وقال الذهيب :كان شيخ احلنفية"  ...إىل آخر الرتمجة.
هذا كله ال خيص ترمجة حممد بــن عمــر بــن العــدمي ،بــل هــو الفقــرة األخــرية مــن ترمجــة حممــد بــن حممــد
املعروف ابحلاكم الشهيد ،ومل ترد ترمجته يف املطبوع.
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كمــا ســقط مــن ترمجــة ابــن العــدمي مــن جـ ـ واملطبــوع مــا يلــي" :ووفاتــه ســنة مخــس ،وقيــل :ســنة أربــع
ابرعا ،له كتاب :الرائض يف علم الفرائض".
حبرا ً
وتسعني وستمائة ،وكان عاملًا ً
ص :65ابن أمحد الصيايف.
يف جـ :ابن أمحد الصياين ،ويف د :ابن أمحد العياضي ،ويف النسخ األخرى :أيب أمحد العياضي.
ص :65أخو اإلمام علي.
يف أ و :هو أخو اإلمام علي ،ويف النسخ األخرى كما هو يف املطبوع.
ص :66يف آخ ــر ترمج ــة حمم ــد ب ــن حمم ــد الب ــزودي س ــقط م ــن نس ــخة (و) واملطب ــوع م ــا يل ــي" :ق ــال
الس ــمعاين :ول ــد سـ ــنة إح ــدى وعشـ ـرين وأربعمائ ــة ،وعـ ـ َّـد مجاع ــة حـ ــدثوه عن ــه ،وكـ ــان ي ــدرس وميلـ ــي
احلديث".
ص :66ورع وساد.
يف مجيع النسخ :برع  ...وسقطت من جـ.
ص :66وشرح اهلداية املسمى ابلعناية ،وشرح أصول البزدوي املسمى ابلتقرير ،وشرح املنار املسمى
ابألنوار.
اجلمــل الســابقة وردت يف مجيــع النســخ علــى النحــو التــايل" :وشــرح اهلدايــة ،وشــرح البــزدوي ،وشــرح
املنار".
ص :66ومسع حممود.
يف مجيع النسخ ما عدا جـ واملطبوع :ومسع خبوارزم.
ص :66ورجع إىل مصر.
يف مجيع النسخ :ورجع على مصر.
ص :67يف آخر ترمجة حممد بن حممود الزوزين وردت" :وهللا أعلم" اليت مل ترد يف أية نسخة.
ص :67خواجه حسن.
يف مجيع النسخ :خواجا حسن.
ص :67نظم خمتصر القدوري.
يف مجيع النسخ :نظم القدوري.
ص :67القاضي حممد بن املنصور قالون.
هــذا يف جـ ـ واملطبــوع ،ويف األصــل :الناصــر بــن حممــد املنصــور قــالوون ،ويف النســخ األخــرى كمــا يف
األصل لكن بدون "بن".
256

ص :67علي بن سلمة.
يف مجيع النسخ :علي بن مسلمة.
ص :67بعد قوله" :يقول :هللا هللا" سقطت العبارة التالية من املطبوع ،وقسم منها من جـ د ،وهي:
"مخس عشرة ألف مرة ،وما زال يقول :هللا هللا ،حىت طفئ".
ص :68مشس الدين القنوي.
يف مجيع النسخ  -ما عدا جـ واملطبوع  ... :-القونوي.
ص :68وحرب أهل زمانه.
وخريا  ...ويف ب كما هو يف املطبوع.
يف أ جـ د :وخري أهل زمانه ،ويف وً :
ص :68وكاشف سرها.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى بدون واو.
ص :68أساليب الرقائق.
يف مجيع النسخ :أساليب الدقائق.
ص  :68ما وقع عليه اختياره.
"اختياره" مل ترد يف املطبوع ،ووردت يف مجيع النسخ.
ص :68والشامل.
يف مجيع النسخ  -ما عدا جـ واملطبوع  :-والشمائل.
ص :69لألصفهاين.
يف النسخ :لألصبهاين.
ص :69قاله يف آخر كتابه.
هذا يف ب د واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :قاله آخر كتابه.
ص :69غزير الدمعة.
يف مجيع النسخ  -ما عدا د واملطبوع  :-غزير املدمعة.
ص :69ينسج هبا احلصري.
يف مجيع النسخ  -ما عدا جـ واملطبوع  :-ينسج هبا احلصر.
ص :69واسم شرحه جلامع.
يف مجيع النسخ :واسم شرحه للجامع.
ص :69أمحد بن الفرح.
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يف مجيع النسخ :أمحد بن الفرج ،ويف د :أمحد بن فرح.
ص :69الساغرجي.
يف أ ب جـ :الساغوجي ،ويف د :الساعوجي ،ويف و :الشاغوجي.
ص :70حممود بن أيب بكر بن أيب العالء.
يف األصل :حممود بن أيب بكر بن أيب العالء بن علي بن أيب العالء ،ويف د سقطت "بــن" مــن علــي
بن أيب العالء ،ويف النسخ األخرى كما يف األصل إال أنه سقطت "بن" من حممود بن أيب بكر.
ص :70جم الفضائل.
هذا يف د واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :مجع الفضائل.
ص :70بعد قوله" :واسع الرحلة" ورد ما يلي يف مجيــع النســخ مــا عــدا املطبــوع" :مســع مــن ســبعمائة
شيخا".
ومخسني ً
معجما لنفسه.
ص :70شبيه النسبة وصنف ً
معجما لنفسه.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف سائر النسخ :مشتبه النسبةَّ ،
وسود ً
 بعد هذا ورد يف األصل ونســخة و" :اســتفدان منــه ،وكــان ال ميــس األجـزاء إال علــى وضــوء" ،وقـ دوردت العبارة األخرية يف آخر الرتمجة يف ب جـ واملطبوع.
ابرعا فيها.
ص :70وكان ً
هذا يف ب د واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :وكان عارفًا فيها.
ص :70وممن يسمى هبذا االسم.
يف أ و :وممن تسمى هبذا االسم ،ويف النسخ األخرى كما يف املطبوع.
ص :70الالرندي.
يف أ ب جـ  :1األرندي ،ويف و :الالرتدي.
ص :70إرشاد أويل األلباب.
يف مجيع النسخ :إرشاد األلباب.
ص :70له كتاب نصاب ...
مل ترد يف جـ د ،ويف النسخ األخرى :وله كتاب.
ص :70أبو الثنا القنوي.
يف مجيع النسخ  -ما عدا جـ واملطبوع  :-أبو الثناء القونوي.
ص :70القالئد يف شرح العقائد.
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يف مجيع النسخ :القالئد شرح العقائد.
ص :71شرح التجريد.
يف مجيع النسخ :خمتصر التجريد.
ص :71الغنية يف الغاوي.
يف د :البنية يف الفتوى ،ويف النسخ األخرى :الغنية يف الفتاوى.
ص :71مسند اإلمام أيب حنيفة.
"اإلمام" مل ترد يف النسخ.
ص :71سنة إحدى وسبعني ...
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف ابقي النسخ :سنة سبع وسبعني ...
ص :71عامل كامل ،حرب فاضل.
يف مجيع النسخ :عامل فاضل ،حرب كامل ،ويف جـ" :خرب" بدل "حرب".
ص :72الكشاف يف تفسري القرآن العظيم.
يف مجيع النسخ ... :القرآن العزيز ،وسقطت الكلمة من جـ.
ص :72وفصوص األخبار.
يف مجيع النسخ :ونصوص األخبار ،وغري واضحة يف و.
ص :72وضالة الناشر.
يف مجيع النسخ :وضالة الناشد ،ويف جـ :ومثاله الناشد.
ص :72من كالم اإلمام الشافعي.
"اإلمام" زايدة يف جـ واملطبوع فقط.
ص :72يف عاشر رمضان.
يف جـ :يف عشر رمضان ،ويف ب :يف عشرة رمضان ،ويف سائر النسخ :يف غرة رمضان.
ص :72سنة مخس عشرة ومخسمائة.
يف مجيع النسخ بدون "ومخسمائة".
ص :72خاصة األانم.
يف مجيع النسخ :خاصة اإلمام.
ص :73وهو كتاب حسن يف اببه.
يف أ ب د :وكتابه حسن يف اببه ،ويف جـ :وكتاب حسن  ...ويف و :وكتابة حسنة.
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ص :73امللقب بسعد الدين.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :امللقب سعد الدين.
ص :73إفادة األنوار.
يف مجيع النسخ :إفاضة األنوار.
ص :73الغرميين.
يف د :العرميين ،ويف النسخ األخرى :الغزميين.
ص :73شرح خمتصر القدوري.
يف مجيع النسخ :شرح القدوري.
ص :73تفقه املذكور.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :وتفقه ....
ص :73على أيب يوسف السكاكي.
يف مجيع النسخ :على يوسف بن أيب بكر السكاكي.
ص :73رشيد الدين القندي.
يف أ :رش ــيد ال ــدين الفن ــدي ،ويف ب جـ ــ :الغن ــدي ،ويف د عل ــى الرس ــم الس ــابق ب ــدون نق ــط ،ويف و:
الغندوري.
ص :73من التصانيف.
يف مجيع النسخ :من املصنفات.
ص :74حممد بن احلسن الشيباين.
"الشيباين" مل ترد يف النسخ.
ص :74وممن يسمى هبذا االسم.
يف أ و :وممن مسي  ...ويف ب جـ :وممن تسمى  ...ويف د كما هو يف املطبوع.
ص :74رجع إىل بالده.
يف مجيع النسخ :رجع إىل بلده.
ص :74زايرة قرب رسول هللا صلعم.
يف جـ ــ :زايرة ق ــرب النــيب ص ــلى هللا عليــه وس ــلم ،ويف النســخ األخ ــرى :زايرة رســول هللا ص ــلى هللا علي ــه
وسلم.
ص :74أخذ الفقه عنه.
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يف مجيع النسخ :أخذ الفقه عن حممد بن احلسن.
ص :74على زمانك.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :على أمانتك.
ص :75حممد بن يعقوب.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف ب :حممد عن يعقوب ،ويف النسخ األخرى :حممد ويعقوب.
ص :75كان وافر العلم.
يف جـ :كان قرأ عنه العلم ،ويف النسخ األخرى :كان من أوعية العلم( ،وسقطت الرتمجة من د).
جمتازا إىل احلجاز.
صً :75
جمتازا إىل احلج.
يف النسخً :
ص :75خبالل مدينة النيب صلعم.
يف جـ :جبالل مدينة النيب صــلى هللا عليــه وســلم ،ويف النســخ األخــرى :فحمــل إىل مدينــة النــيب صــلى
هللا عليه وسلم.
ص :75سوى حاسدي اليت ال أساهلا.
يف مجيع النسخ :سوى حاسدي فهي اليت ال أانهلا.
ص :75عثمان النسوي.
هذا يف و واملطبوع ،ويف ب واألصل :عثمان الفسوي ،ويف جـ :القوي ،ويف د :الثوري!
ص :76واحد املدرسني بغداد.
يف النسخ :وأحد املدرسني ببغداد.
ص :76سنة عشر.
يف األصل فقط :سنة عشرة  -وهو خطأ.
ص :76بعد قوله :ومخسمائة ،سقط من و واملطبوع" :تفقه على الربهان علي بن حسن البلخي".
ص :76القضاء ابلعسكر.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :قضاء العسكر.
ص :77كتاب التعامل.
يف ب :كتاب التعلم ،ويف سائر النسخ :كتاب التعليم.
ص :77نسبته إىل.
يف أ ب د :نسبة إىل ،ويف جـ كما يف املطبوع ،ويف و :لنسبته إىل.
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ص :77له كتاب :اجلدل احلسن جدل حسن.
هكذا يف املطبوع فقط ،ويف د :له جالل احلسن ،ويف النسخ األخرى :له جدل حسن.
ص :77قبل الثمامنائة.
يف مجيع النسخ :قبل الستمائة.
ص :77علي بن بزاز.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :علي بن بندار ،ويف د كالسابق بدون نقط.
ص :77علي بن عمري.
يف مجيع النسخ :علي بن عمر.
ص :77ويونس الدابس.
يف جـ :ويونس الدانيب ،ويف د كما يف املطبوع ويف ب و :ويونس الداببيسي ،ويف األصل على رســم
ما يف ب و ،إال أنه بدون نقط.
ص :77ومدرسة أيب خليفة.
يف األصل :ومدرسة أيب ُحليفة ،ويف ب ... :أيب حليقة ،ويف سائر النسخ كما هو يف املطبوع.
ص :77بعد قوله :ثالثة عشر جمل ًدا ،سقطت العبارة التالية من املطبوع فقط" :مث خلصه".
ص :77يف سرية نبينا أيب القاسم.
"نبينا" مل ترد يف النسخ.
ص :78القاءايل.
يف األصل :األقاين ،ويف جـ د :القاآين ،ويف ب و :القاين.
ص :78شرح املغين للبخاري.
يف مجيع النسخ ... :للخبازي.
ص :78يف أرجوزة وهللا أعلم.
"وهللا أعلم" وردت يف األصل دون سائر النسخ.
ص :78غري طبقة هذا.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف ب :عن طبقة هذا ،ويف و :غــري هــذه الطبقــة ،ويف األصــل :مــن غــري طبقــة
هذا ،ومل ترد يف د.
ص :78قال الذهيب :من األعالم.
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يف جـ ـ :قــال الــذهيب :أمحــد مــن العلم ــاء األعــالم ،ومل تــرد يف د ،ويف النســخ األخــرى :قــال ال ــذهيب:
أحد العلماء األعالم.
ص :78تويف يوم السبت.
مل ترد يف النسخ "يوم السبت" ،ويف جـ وردت" :تويف يوم"  ...دون "السبت".
ص :78سنة مخس وسبعني وسبعمائة.
كتبـ ــت رق ًم ـ ـا يف ب واألصـ ــل وهـ ــو غـ ــري واضـ ــح ،ويف د :سـ ــنة  ،489ويف و :سـ ــنة مخـ ــس ومثـ ــانني
وأربعمائة ،ويف جـ :سنة مخس وسبعني وأربعمائة.
ص :78حممد بن احلسن.
هذا يف ب و واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :حممد بن احلسني.
ص :78وله كتاب الفصول.
يف أ ب و :له (بدون واو).
ص :78ورسالة مفيدة.
يف النسخ األخرى  -ما عدا جـ واملطبوع  :-ورسائل مفيدة.
ص :78وولده :املؤيد بن املوفق.
سقطت "وولده" من املطبوع فقط.
ص :78نثرة النثر وشعري الشعر.
يف جـ ــ :نثــرة النث ــرة وشــعر الشــعر ،ويف د :نث ــرة النثــر وش ــعر الشــعر ،ويف النســخ األخ ــرى :نثــرة النث ــرية
وشعري الشعراء.
ص :78حممد بن سعيد.
هذا يف ب جـ واملطبوع ،ويف د :حممد بن سعد ،ويف و :حممد بــن معبــد ،أمــا يف األصـ ل فرمسهــا غــري
واضح ،وهي بدون نقط.
ص :78سعيد بن حممد بن مكحول.
يف مجيــع النســخ :ســعيد بــن حممــد بــن حممــد بــن مكحــول ،مــع مراعــاة االخــتالف يف "ســعيد" كمــا
سبق.
ص :78كان عامل الشرق ...
هذا يف د و واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :كان علماء الشرق ...
ص :78يغرتف من حباره ،ويستضيء أبنواره.
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هذا يف ب جـ د واملطبوع ،ويف و واألصل :تغرتف  ...وتستضيء.
وقد سقط من حرف امليم يف الكتاب املطبوع تسع عشرة ترمجة ،هي:
 حممد بن أيب بكر الرازي. حممد بن أمحد السمرقندي. حممد بن أمحد اجلبلي. حممد بن رمضان الرومي. حممد بن سليمان بن النقيب. حممد بن حسن أبو عبدهللا الفاسي. حممد بن عبداحلميد األمسندي. حممد بن عثمان بن أقرب. حممد بن عثمان بن احلريري. حممد بن علي البصري. حممد بن الفضل البلخي. حممد بن أيب القاسم البقال. حممد بن عمر النوجاابدي. حممد بن حممد احلاكم الشهيد. حممد بن حممد اخلطيب. حممد بن حممود األسرتوشين.مكرم الكرماين.
 حممد بن َّ حممد بن الوليد الزاهد. حممود بن عبيدهللا احلارثي.كثريا.
وشعرا ً
صً :79
يف مجيع النسخ :وشعر كثري.
ص :79بعد قوله" :الصلوة املشهورة" ،سقط من املطبوع ما يلي" :وكتــاب الفتــاوى" ،والصـواب يف
اسم كتابه :خزانة الفقه ،وذكر وفاته الذهيب سنة مخس ،وقد سقطت العبارة األخرية من و.
ص :79نعمان بن إبراهيم.
يف مجيع النسخ :النعمان بن إبراهيم.
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ص :79تويف ببخارا.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :وتويف ببخارى.
ص :80وإسحق الفرات.
يف جـ ــ :وإس ــحق الف ـرات ،ويف و ... :الف ـراء .وس ــقطت م ــن د ،وأق ــرب رسـ م للكلم ــة يف أ ب... :
القراب ،بدون نقط ،وهي كذلك يف سري أعالم النبالء .391/19
ص :80وكان أسود من بقي.
يف النسخ :وكان أسند من بقي ،ومل ترد العبارة يف د.
ص :80ابن عوانة.
يف النسخ  -ما عدا جـ واملطبوع  :-أيب عوانة.
ص :80يف الليلة العاشرة من ذي القعدة.
يف مجيع النسخ :يف ليلة عشر ذي القعدة.
ص :80حممد بن عمر.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف د :حممد بن نصر ،وهي مطموسة يف األصل ،وأقرب ما يكــون رمسهــا كمــا
يف د ،وساقطة من و ،وفراغ مكان كلمة يف ب.
ص :80وأشار إىل تصنيفه.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :وأشار إىل تضعيفه.
ص :81قال الذهيب :وقال :قرأت.
سقطت "وقال" من املطبوع فقط ،ويف أ جـ" :مررت" بدل :قرأت ،ويف د :قراه.
ص :81أيب العلى بن اجلالل.
يف مجيع النسخ" :أيب علي بن اخلالل" ،ومل ترد يف جـ.
ص :81أخربين أبو جعفر.
يف و :أخربك أبو جعفر ،وغري واضحة يف األصل ،ويف النسخ األخرى كما يف املطبوع.
ص :81أان ظاهر.
يف د :أاب ظاهر ،ويف النسخ األخرى :أان طاهر.
ص :81النوردي.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف األصل :الربدي ،ويف ب :البزدوي ،ويف د :الربدوي ،ويف و :الربداي.
ص :81يوسف أمحد.
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يف النسخ :يوسف أخربان أمحد.
ص :81ثنا حممد بن عمر.
يف أ ب جـ :أان  -يعين أخربان  -ويف د و :أاب حممد ...
ص :81حممد بن عمر.
يف األصل :حممد بن أيب عمــرو ،ويف د :حممــد بــن عمــرو ،ويف النســخ األخــرى :حممــد بــن أيب عمــر.
ص :81عمر بن وهب.
يف مجيع النسخ :عمرو بن وهب.
ص :81مساء الدنيا.
هذا فيما عدا أ ب ،حيث ورد فيهما :السماء الدنيا.
ص :81قال حممد :هذه األحاديث.
يف النسخ :قال حممد بن احلسن :هذه األحاديث.
ص :81سعد بن حبة (وردت "حبة" ثالث مرات).
يف أ و :سعد بن حبتة ،ويف ب :جبتة ،ويف جـ :حبيبة ،ويف د :حسنة.
ص :81عوف بن عمر.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف د :عوف بن حبرة ،ويف النسخ األخرى :عوف بن حبري.
ويف آخر ترمجة أيب يوسف سقط من ب جـ د واملطبــوع مــا يلــي" :قلــت :ويف فهرســت النــدمي :وأليب
يوســف مــن الكتــب :األمــايل ،كتــاب الصــالة ،كتــاب الزكــاة ،كتــاب الفـرائض ،كتــاب البيــوع ،كتــاب
احلــدود ،كتــاب الوكالــة ،كتــاب الوصــااي ،كتــاب الصــيد والــذابئح ،كتــاب الغصــب واالســترباء؛ وأليب
ـااب فيمــا فرعــه أبــو يوســف :كتــاب
يوســف إمــالء رواه بشــر بــن الوليــد حيتــوي علــى ســتة وثالثــني كتـ ً
اخــتالف األمصــار ،كتــاب الــرد عل ــى مالــك بــن أنــس ،كت ــاب رســالة يف اخل ـراج إىل الرشــيد ،قل ــت:
ـااب ،ذكــر فيــه اخــتالف
طالعتــه مـرات ،كتــاب اجلوامــع ألفــه ليحــىي بــن خالــد ،حيتــوي علــى أربعــني كتـ ً
الناس والرأي املأخوذ به .انتهى".
ص :82إىل ثالثة أنفس.
يف مجيع النسخ :لثالثة أنفس.
ص :82وقيل أليب الليث.
يف النسخ :وقبله أليب الليث.
ص :82السمرقندي وقيل ...
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يف النسخ :السمرقندي وقبله ...
ص :82أيب احملاسن.
يف النسخ :أبو احملاسن.
ص :82بعــد قولــه" :درس بدمشــق" ســقطت العبــارة التاليــة مــن املطبــوع فقــط" :والقــدس ،وويل نظــر
اجلامع األموي ،ومات بدمشق".
ص :82وممن يسمى.
هذا يف د واملطبوع ،ومل ترد يف جـ ،ويف النسخ األخرى :وممن تسمى.
ص :83أيب الفرج ابن اجلوزي.
هــذا يف د واملطبــوع ،ويف النس ــخ األخــرى :أيب الفــرج ب ــن عبــدالرمحن بــن اجل ــوزي ،ويف جـ ـ زايدة "ب ــن
علي" بعد "بن عبدالرمحن".
ص :83روى عن جده:
يف أ جـ و :وروى عن جده ،ويف النسختني األخريني كما يف املطبوع.
ص :83فمنها كتاب.
يف جـ :فمن ذلك كتاب ،ويف النسخ األخرى :فمن ذلك كتابه.
ص :83واجملد العظمى.
هــذا يف جـ ـ واملطب ــوع ،ويف د :واجملــد املعظ ــم ،ويف النســخ األخ ــرى :واجملـ د املعظم ــي ،ويف آخــر ترمج ــة
سبط ابن اجلوزي ورد" :وممن ذكر يف هذا احلرف" يف املطبوع فقط.
ص :83ذكره [ابن] الندمي.
ما بني املعقوفتني زايدة من املصحح يف النسخة املطبوعة ،مل ترد يف أية نسخة خمطوطة.
ص :83ومسع ابن عساكر.
يف النسخ :مسع ابن عساكر.
ص :83أبو سعيد النيسابوري.
يف األصل فقط :أبو سعد النيسابوري.
ص :84املظفر بن احلسني.
هذا يف د واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :املظفر بن احلسن.
ص :84أصحاب اإلمام أيب حنيفة.
"اإلمام" مل ترد يف النسخ.
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ص :84كان مفتيًا.
هذا يف ب جـ و ،ويف األصل :كان مفننًا ،ويف د :كان مقننًا.
وقد سقطت ترمجتان يف حرف الياء من الكتاب املطبوع ،مها:
 حيىي بن بكر. يوسف بن هالل الصفدي.ص :84فصل يف ذكر من اشتهر ابلكنية ،فمنهم.
هذه العبارة مل ترد يف النسخ.
ص :84الكاشاين.
هذا يف جـ و واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :الكاساين.
ص :84صاحب كتاب بدائع الصنائع.
يف النسخ :صاحب كتاب البدائع.
وزوج ابنته.
صَّ :84
وزوجه ابنته.
يف د :فزوجه ابنته ،ويف النسخ األخرىَّ :
ص :84بعد وفاته.
يف النسخ  -ما عدا جـ واملطبوع  :-بعد عزله.
ص" :84ومات يوم األحد  ...كما نبهت عليه".
هذه الفقرة اليت وردت يف موضعها من جـ واملطبوع ،وردت يف النسخ األخرى يف آخر الرتمجة.
ص :84وشجاعة وكذا.
هذا يف ب جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :وشجاعة وكرم.
ص :85وطلبوا منه الكالم "معهم يف مسألة" فعينوا.
ما بني عالميت التنصيص مل يرد يف جـ واملطبوع.
ص :85قلت :وجد.
يف النسخ :ومما وجد ،ما عدا جـ ،اليت ورد فيها :منهما وجدوا.
ص :85البدائع هذا.
"هذا" مل ترد يف النسخ.
ص :85سبقنا العاملني.
يف النسخ :سبقت العاملني.
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ص :85حلكميت.
يف أ ب :حبكميت ،ويف النسخ األخرى كما يف املطبوع.
ص :85يريد احلاسدون.
يف النسخ :يريد اجلاحدون.
ص :85وقال ابن العدمي.
يف النسخ  -ما عدا جـ واملطبوع  :-قال (بدون واو).
ص :85الكاشاين.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :الكاساين.
ص :85يصري دينًا.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :تصري دينًا.
ص :85قطع رأيه دوهنم.
يف النسخ :قطع رأيه دونه.
ص :85جباية أجرة.
يف النسخ :جَّب أجرة.
ص :85احلراسات من احلريق.
يف أ و :احلراس ــني احلريـ ــق ،ويف جـ ــ :اخلراسـ ــانيني احلري ــق ،ويف ب :احلراسـ ــني حلفـ ــظ احلريـ ــق ،ويف د:
احلراسني (فقط).
ص :85أبو جعفر اهلندواين حممد بن عبدهللا ،هبــذه األمســاء فقــط عُـ ِّدت هــذه الرتمجــة ترمجــة مســتقلة
يف املطبوع ،بينما أحلقت برتمجة أيب حنيفــة اخلـوارزمي يف ب جـ ـ و ،ومل تــرد يف األصــل ،وهــي الرتمجــة
نفسها الواردة ابلتفصيل يف ص  63من املطبوع.
ص :86هل ينتظر أصحاهبا.
يف النسخ :أينتظر أصحاهبا.
ص :86فقال :ال يفعل.
يف النسخ :قال :ال يفعل.
ص :86وهذا تكرار.
هذا يف د واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :وهذا تكرير.
ص :86أبو سعد الصغاين.
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يف د :أبو سعد الصاعاين ،ويف النسخ األخرى :أبو سعيد الصغاين.
ص :86مث أعيد يف خالفة املستكفي.
يف النسخ :وأعيد ...
ص :86ال مطعن فيه يف شيء.
يف جـ :ال مطعن فيه شيء ،ويف النسخ األخرى :ال مطعن عليه يف شيء.
ص :87راوي كتاب الفقه األكرب.
هذا يف ب واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :روى كتاب ...
ص :87عبدهللا بن سلمة.
يف أ و :عبدهللا بن مسلمة ،ويف ب :عبدهللا بن مسلم ،ويف جـ د كما يف املطبوع.
ص :87فسمع أبو املطيع.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :فسمع أبو مطيع.
ص :87اجتزئ ابلكالم.
يف د :اصرين ابلكالم ،ويف النسخ األخرى :اجرتئ ابلكالم.
ص :87جير إىل الكفر.
يف أ :جتر إىل الكفر ،ويف د" :جتر" بدون نقط ،ويف ب :جترأ إىل الكفر ،ويف جـ :جند إىل الكفر.
ويف و :جتر إىل احلكم.
ص :87الكالابدي.
يف النسخ :الكالابذي.
ص :89وكان ِّ
يدرس ببغداد على مذهب.
هذا يف جـ د واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :وكان ِّ
يدرس ببغداد مذهب.
ص :89مذهب اإلمام أيب حنيفة.
يف النسخ مل ترد "اإلمام".
ص :89سنة تسع وأربعني ومخسمائة.
هذا يف جـ د واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :سنة سبع وأربعني ومخسمائة.
واب.
صً :89
ورعا حمب ً
حنواي.
ورعا ًّ
يف مجيع النسخً :
ص :90صدر اإلسالم أخو فخر اإلسالم.
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هذه الزايدة مل ترد يف النسخ.
ويف ابب الكىن سقطت أربع تراجم من املطبوع ،هي:
 أبو بكر احملمودي. أبو ذر. أبو طاهر الدابس. أبو القاسم بن يوسف احلسيين.وهن ــاك إش ــارة م ــن املؤلـ ـ ف إىل كني ــة اثن ــني مل يـ ــردا يف املطب ــوع ،مه ــا :أب ــو بكـ ــر احل ــداد ،وأب ــو الليـ ــث
قاما خمتلفــة يف املطبــوع ،بينمــا
السمرقندي ،وقد ُع َّدت الكىن وغريها تراجم مستقلة حيث أعطيت أر ً
قاما جديدة سوى للرتاجم اجلديدة.
مل تـُع َ
ط أر ً
ص :90ابن الزركشي أمحد بن احلسني.
هـ ــذا يف جـ ـ ـ واملطبـ ــوع ،ويف النسـ ــخ األخـ ــرى :ابـ ــن الزركشـ ــي أمحـ ــد بـ ــن احلسـ ــن ،ويف د بـ ــدون "أل"
التعريف.
ص :91االنراري.
يف أ ب :االتراري ،ويف جـ :االتري ،ويف د :االنزازي ،ويف و :االنزاري.
ص :91البقايل.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :البقال.
ص :91أمحد وعثمان وعلي.
يف أ و :أمحد وعلي وعثمان ،ويف النسخ األخرى كما يف املطبوع.
ص :91اجلذامي.
يف أ ب :اجلدامي ،ويف د :احلدامي ،ويف النسختني األخريني كما يف املطبوع.
ص :91احلارثي عبدهللا بن أمحد.
يف مجيع النسخ :احلارثي عبدهللا بن حممد.
ص :91تقدم يف أخ.
يف األصل :تقدم يف أح ،ويف د :مقدم يف أحر ،ويف النسخ األخرى كما هو يف املطبوع.
ص :91له شرح خمتصر القدوري.
يف مجيع النسخ :له شرح القدوري.
ص :92الزندوشي.
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يف أ و :الزندويسيت .ويف جـ :الزندويشي .ويف ب د :الرندويسيت.
ص :92السكاكي يوسف بن يعقوب.
يف األصل ... :أبو يعقوب .ويف جـ ... :أيب يعقوب .ويف النسخ األخرى كما يف املطبوع.
ص :92الشعيب.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف د :السعي ،ويف النسخ األخرى :الشعييب.
ص :92مشس األئمة احلواين.
يف ب ... :احللواي ،ويف النسخ األخرى ... :احللواين.
ص :92السرخسي  ...الكردري.
هذا يف د واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :والسرخسي  ...والكردري.
ص :92الصباعي.
يف األصل :الصباغي ،وكذا يف نسخة ب ،ويف جـ :الضياعي ،ويف و :الصياغي ،ومل ترد يف د.
ص :92أبو عمرو ركن األئمة.
"أبو عمرو" مل ترد سوى يف جـ واملطبوع.
ص :92له شرح القدوري.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف النسخ األخرى :له شرح على القدوري.
ص :92العتايب أمحد.
يف مجيع النسخ :العتايب أمحد بن حممد.
ص :92سنة ست وعشرين وأربعمائة.
هذا يف جـ واملطبوع ،ويف د .349 :ويف النسخ األخرى مل ترد" :وأربعمائة".
ص :92وعبدالرب.
مل ترد يف أ و ،ووردت يف النسخ األخرى.
 بقــي ثالثــة عشــر ســطًرا مــن آخــر صــفحة يف الكتــاب املطبــوع مل أقارهنــا ابلنســخ؛ نظـ ًـرا ألن الورقــةاألخرية من األصل مفقودة.
ويف فصل "فيمن عساه يشتهر بنسب أو لقب" سقطت ترمجتان جديداتن من املطبوع ،مها:
 حافظ الدين البزازي (حممد بن حممد). -اخلتلي (نصر بن حممد).
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كما مل يرد يف هــذا الفصــل  -مــن املطبــوع  -األنســاب أو األلقــاب التاليــة :احلــداد أبــو بكــر ،الزاهــد
حممــد بــن الوليــد ،زيــن املشــايخ حممــد بــن أيب القاســم الباقــل ،الســجاوندي حممــد بــن حممــد ،الس ـراج
اهلندي عمر بن إسحاق ،السرخســي حممــد بــن أمحــد ،الصــغناقي احلســني بــن علــي ،الصــلغري حممــد
بن مصطفى.
واحلمد هلل الذي أعانين على هذا.
(نشر يف عددين من جملة عامل الكتب ابلراي  :حمرم  -صفر  1413هـ ،والربيعني من العام

نفسه).

منوذج من نسخة (أ) تتضح فيها إضافات املؤلف؛ واخلطوط
الفاصلة اليت يراها القارئ إمنا هي من صنع احملقق
[حممد خري رمضان يوسف]
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الورقة األوىل من نسخة (ب)

منوذج من النسخة (جـ)
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الورقة األوىل من النسخة (د)

الورقة األوىل من النسخة (و)
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