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 احلمد هلل وحده، وبعد:

مُة السَّخاويُّ برتمجِة سبِط احلافِظ ابِن حجٍر فقد  ا احتفاء، وقد رَجع احتفى العّلا أّيا
 يف ذلك لَعَشراِت املصادِر من أْجِل التَّأريِخ لرتمجِة السِابط:

 
ُولد كما »رَجع خلطِا شيِخه احلافِظ ابِن َحَجٍر، ونقل:  اتريِخ والدتِهففي تقييِد 

 قرأتُه خبطِ  شيِخنا يف ليلِة االثنني عنَد صالِة العشاِء من اثمِن ربيٍع األوَِّل سنَة مثانٍ 
 «.وعشرين ومثاِنائةٍ 

 
رَجع إىل أصِل مساِع احلافِظ ابِن َحَجٍر من  مسموعاتِه وإجازاتِهويف تقييِد بعض 

اَرُقطن ِ » ه كثريًا، بل قَرأ له على ِِتار »، ونقل: «ُسؤاالِت الََبقان ِ للدَّ ومِسع على جدِ 
 «.البالسيَِّة جزًءا

فقد قال احلافُظ يف «. رَقطن ِ سؤاالت الََبقان للدا»قلُت: وهذا اجلزء هو 
« ُسؤاالِت الََبقان ِ للدارقطن ِ »قرأُت عليها جزًءا من »يف ترمجِة احملدثة ِِتار: « اجملمع»

 «.ومِسع معي ِسبِطي يوسُف بُن شاهنَي الَكرِْكي  
ه فيما شاهدانه  وغريَه، وكتب عنه « التَّقريب»وقال السَّخاويُّ:  وكذا قرَأ على جدِا

« الُبخاريَّ »، وقابل عليه أشياَء ِمْن تصانيِفه، وقرأ عليه داخَل البيِت: «األمايل»يف 
 «.الن خبةَ »و

 

وأكثَر من كتابِة األجزاِء وغريها، وكان »ويف تقييِد ما كتبه السِابُط خبطِاه قال: 
 «.فيهما كحاطِب ليٍل...

وليس خطه وقد كَتب خبطِ ه الكثرَي لنفِسه، وبعض ذلك ابألجرِة، »وقال: 
 «.…ابلطائِل؛ ال سنًدا وال متًنا، بل وال يُعتمد عليه يف كثرٍي مما يُبِديه؛ لتساُهِله 

 



 
« ِكتاب الن ُجوِم الزاهرِة بتلخيِص أخباِر ُقضاة مصَر والقاهرة»وأثناء حديِثه عن 

« رْفع اإلصر»وقد رأيُت هذا الكتاَب خاصًة، وهو خمتَصٌر، خلَّص فيه »للسِابط، قال: 
من نسخيت، وكتب من هوامشها ما أثبتُّه من تراجِم َمن أتخَّر، وزاد أشياَء منَكرًة، وأساء 

ه بقوله: وجدُت فيه بعَض إعواٍز يف مواضعَ  … الصنيَع جدًّا؛ حيث وصف تصنيف جدِا
ومنها: إمهالُُه بعَض تراجم أسقَطها أصًّل ورأًسا، ولعلَّها كانت يف زجاجات فلم يظَفر هبا 

 «.…املبيِاضُ 
كأنَّه »ولذلك كَتب احملبُّ بُن الشِاحنِة قبَل مصاهرتِه إذ وقف على هذا ما نصه: 

ينسُب جدَّه إىل الُقصور يف البالغة، وإىل قلَّة املعرفة ابألدب، وأنَّه أبصُر منه 
 .«بذلك

 «.زجاجات»ال « ُجزازات»مثَّ بَّيَّ أنَّ الصَّواب 
 

السَّخاويُّ، وأفاد مبا عليها من تعقُّبات احملبِا بِن سخُة اليت شاهدها قلت: والنُّ 
 بنِ طرة الالشِاحنِة؛ هي اليت يف املكتبة الوطنيَّة بباريَس، وعليها خطُّ السبِط يف مواضَع، و 

 «.جزازات»صوابه: « زجاجات»الشحنِة أبن  
مدونة بذة خمتصرة عن هذه النُّسخِة نشرت بـ )وقد قيد بعض الفضّلء نُ 

 (.اإلسالمية املخطوطات
أفاد أبن جدَّه أعطاه نصَف « َرونِق األلفاِظ مبُعجِم احلفَّاظِ »وعندما حتدَّث على 

للذََّهيب، وأرشده للتَّكميل عليه ففعل، ولكنه مل يتمَّ إال بعد « طََبقات احلفاظ»ترتيِبه لـ 
 «.َرونق األلفاظ مبعجم احلفاظ»وفاتِه، ومساه 
ه وأن السا  بط التمس من َعَلم الدين الُبلَقيين تقريظه، وأن علم الدين رآه نقل عن جدِا

 .أشياَء فأفحَش يف إنكارِها هبامش النسخِة يف غري ما موضعٍ 
وأن ُقطب الدين اخلَْيَضرِي كتب تسمية كتاِب سبٍط خبطِاه، بعدما وصفه سبٌط يف 

مة حافظ الوقِت.  اخلطبِة بشيِخه العّلَّ



 
 

جمموعِة )هذه املشاهداِت الدقيقة تظَهر يف اجلزِء األوِل من نسخِة  : وكلُّ قلتُ 
واملصادرة من املكتبة احملمودية ابملدينة املنورة يف ، أمحد الثالث تحفِ ماحملفوظة يف  (مدينة

 (؛ فيما أحسب.سفر برلكالوقعة املعروفة بـ )
 

، وعلى ظهر النُّسخة تقريُظ صاحل ب ن عمَر البـُْلَقْيين، وبطَُرِر فالتسميُة خبطِا اخلَيضريِا
 النسخِة بعُض ما انتقده علُم الديِن على احلافِظ ابِن َحَجٍر.

 
لِسبٍط « كتاِب منحِة الكراِم بشرِح بلوِغ املرامِ »وعندما حتدَّث السخاويُّ على 

البِن عبِد « َشرح احملرَّر»كأنَّه اعتمَد على القطعِة اليت عِملها جد ه من »قال: و
 .«اهلادي
 

وعِمل جزًءا »وعندما حتدَّث عن ُجزئه الذي جرد فيه أمساَء َمن أجازوا له قال: 
جرد فيه أمساء الش يوخ الذين أجازوا له وحنوهم يف كراريَس، ال تَ َراجم فيها، وَقع له 
فيه حتريُف أمساء؛ لكوِن اعتماِده فيها على النَّقِل مْن ااِلستدعاءاِت، ومواضع سقط 

ساب، فلزِم تكرير الواحِد يف موضعنِي فأكثَر وهو ال يشُعُر، ورمُبا يكون عليه ِمَن األن
تكراُرمها يف موضٍع واحٍد، وأماكن َيضبطُها ابحلروِف أو ابلقلِم وهي خطأٌ، ومواضع 
الُ حيسُن قراءََتا، فُيَخلِ يها ِمَن الن َّْقِط فضاًل عن الضَّبط، وأماكن حيِذف ما تكوُن 

ُث مير  عليه َمْن يعرفُه فيظن ه آخَر؛ لعدِم اشتهارِه بذلك، بل رمبا ُشهرة املرِء به، حبي
 .«يكون ذاك الوصُف مع ذلك للمذكوِر تنقيًصا، إىل غري ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبو شذا حممود بن عبد الفتاح النحال
 رايض جند

  ه (1440غرة صفر سنة )


