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قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص :
ث بُِكلِّ َما َسِمع«  » كفى بالمرء إثًما أن ُيَحدِّ

رواه مسلم

ْريٌج تَْوثِيٌق	وتَ

باٌب ُيعنى بمسائل تخريج الحديث النَّبوّي 

نَِّة وَسماعاتِها ة بتوثيِق ُكُتِب السُّ والجهود الخاصَّ
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	 ِحيِح«	للُبخارِيِّ َياُت	اجَلَماِل	يف	نُْسَخِة	»اجَلاِمِع	الصَّ
ِّ
ِل

َ
ت

	:	ِدراَسة	وحتقيق 	انلَُّوْيرِيِّ خَبطِّ

حممد	أمحد	املعرصاين 	 	 	 	 	
1

ِحْفُظ	اهللِ	ُسنََّة	نبِيِّه	ملسو هيلع هللا ىلص

ِحيُح«  من الكتِب التي تمتلُئ خزائُن المخطوطاِت بنَُسٍخ كثيرٍة منها »الجامُع الصَّ
يف  المخطوطاِت  خزائُن  هبا  تمتلُئ  التي  النَُّسُخ  وهذه  	25هـ(،  )ت  الُبخاِريِّ  لإلمام 
المشـِرق والمغِرب من »الجامع الصحيح« تُدلُّ على َمَدى الَقُبوِل الذي َوَضَعُه اهلُل لإلماِم 
حيِح، وتُدلُّ كذلك على  ِة له وللجامِع الصَّ ، رحمه اهلل، وَمَدى تقديِر ُعَلماِء األُمَّ الُبخاِريِّ
ين. وُتشيُر هذه النَُّسُخ إلى الُجْهد الَجِهيد  ِحْفِظ اهللِ ُسنََّة نبيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص وأهنا محفوظٌة إلى يوم الدِّ

الم. الُة والسَّ ، عليه الصَّ الذي َبَذَلُه ُعَلماُء الحديِث يف ااِلعتناِء بُسنَّة النبيِّ

ي حديِث رسوِل اهلل  ما أعظَم ما عاَنْوا، وما أكثَر ما َبَذُلوا، وما أصربَهم على َتَلقِّ
ملسو هيلع هللا ىلص وما أصربَهم على َنْسِخه بالليِل وبالنَّهار.

ُحوَن  ُيَجرِّ آلَخــَر  حيٍن  مِْن  علينا  َيْطُلُعوَن  الذين  المخابيِل  هــؤالِء  مِْن  وَدْعــَك 
واْرِم  المخبولِة،  ُعُقولِِهم  إلى  استناًدا  ِحيَح  الصَّ وجامَِعه  الُبخاِريَّ  اإلماَم  وَينُْقُدوَن 
بأقوالِِهْم وُكُتبِِهْم يف قاِع الَبْحر، وال ُتْؤِذ عينيَك بالنظِر إلى ُوُجوِهِهم الَقِميَئِة يف برامَج 

َرِديَئٍة ُهنا أو ُهناك.

أيــادَي  بيََّن  الــذي  ـــ(  1332ه )ت  القاِسِميَّ  ين  الدِّ جماَل  مة  العالَّ اهلل  ورحــم 

ة فقال))): ثِيَن البيضاَء على األُمَّ الُمَحدِّ

)1( قواعد التحديث: ص 83 - 84.
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الَهْدَي  عِشُقوا  الذين  وُهُم  ثين،  المَحدِّ أيــاِدَي  ُيحِصَي  أْن  للبليِغ  أيَن  »مِْن 

َفر!  السَّ أهواَل  ألْخِذه  وكاَبُدوا  وَحَضر،  َبَدا  ممن  فتتبَُّعوُه  العاَلمين،  ُدوَن  النبويَّ 

تستدِعي  َفيايفَ  الُعْمران  عن  وَقَطُعوا  ْمضاء،  الرَّ تلظَِّي  تتلظَّى  َصحاَرى  جاُبوا  فكم 

َرَعْوا،  ين  الدِّ يف  ه  للتَفقُّ النَّْفر  ولَِعْهِد  وَوَعــْوا،  فَحِفُظوا  األحشاَء،  ُع  ــَروِّ وُت اليأَس 

َكالِم  عن  الَكِذَب  وَذبُّوا  المْفَتِرين،  وانتحاَل  اِعين،  الَوضَّ ُصنَْع  يِن  الدِّ عن  وَدَفُعوا 

ما سمعوه  ُنوا  فَدوَّ ُموافٍِق،  راٍو  ي كلِّ  تَحرِّ ُدوُه من  َمهَّ بما  ]ملسو هيلع هللا ىلص[،  اِدق  الصَّ ُسوِل  الرَّ

بَجلِيِل  لِِدينِِهْم  فاْسَتْبَرُءوا  اآلراء،  وتحكيِم  األهواء،  باتِّباِع  ْمِي  الرَّ عن  فِراًرا  نَِد  بالسَّ

 ، اللَُّهمَّ ُرْحماَك  ااِلرتِباط،  التثبُِّت يف توثيِق ُعَرى  َة عَلى  ُبوا األُمَّ ااِلْحتِياط، وَدرَّ هذا 

هو  َمْن  إال  عنه  َيْقُصُر  ال  َفْضلِِهْم  وُشْكُر  واِجب،  أمٌر  الحَسنَِة  بمآثِِرهم  فااِلعرتاُف 

التي قامْت عليها  القرآِن دعائَم اإلسالِم  أَفَلْيَسْت دواوينُهم بعَد  ااِلتِّباع ناكِب،  عن 

ما  بِناِصَيِة  أْخُذُهْم  لوال  َجَرَم  ال  َصِريُحه؟  منها  باَن  التي  ين  الدِّ وَأْعضاَد  ُصُروُحه، 

نَِّة اَلْنثاَلْت على الناِس َجراثيُم األباطيِل الُمْسَتكِنَِّة التي ُرِزَئ  ُنوُه مِْن صحيِح السُّ َدوَّ

فَردَّ  للتَّْشِويش،  اهلل  ِديِن  يف  َدَخُلوا  الذين  المنافقين،  اِعيَن  الَوضَّ عصر  يف  يُن  الدِّ هبا 

أشرقْت  حتَّى  التَّْفتِيش،  يف  وَدْأبِهم  ُخرافاتِهم  َعْن  ثيَن  المَحدِّ بتنقيِب  َكْيَدُهْم  اهلُل 

البصائِر  عن  َقْت  وتمزَّ األقطار،  يف  ُتها  أِشعَّ وانبعثْت  األخبار،  ِصَحاِح  ُشُموُس 

َنَهَضْت  التي  األَْنُفَس  تلَك  تعالى  اهلُل  فَرِحَم  اَللة،  الضَّ وَأْغِشَيُة  الَجَهالة،  ُحُجُب 

آمين«. ِحِقين.  الالَّ آثاَرُهْم من  َأْحَيا  ْن  ين، وَرِضَي عمَّ الدِّ لتأييِد 
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2
ِحيح 	انلاِسُخ	والَغراُم	باجلامِع	الصَّ انلَُّوْيرِيُّ

وال  ُتَعدُّ  ال  بذخائَر   - ونفَخُر  به  نعتزُّ  الذي   - المخطوُط  العربيُّ  الرتاُث  يحِفُل 
ها. وقِد اصطَفى اهلُل بعَض المكتباِت  ُتْحَصـى، حتى وإْن حاَوَل البعُض إحصاَءها وَعدَّ
على بعٍض - وهذا ااِلصطفاُء مِْن ُسنَن اهلل يف َخْلِقه وَكْونِه - فَميََّز بعَضها على بعٍض، 

ُسِل على بعض. ل بعَض الرُّ ل بعَضها على بعٍض، كما فضَّ وفضَّ

َلْت وُميَِّزْت مكتبُة ُكوْپِريلِّي)))، الكائنُة يف مدينة استانبول  ومن المكتباِت التي ُفضِّ
ُر وال ُتوَصف)))! الرتكيَّة، تلك المكتبُة الحافلُة بنفائَس ال ُتَقدَّ

	25هـ(  )ت  الُبخاِريِّ  لإلمام  الصحيح«)))  »الجامع  من  ُنسخٌة   : نفائِسها  وِمْن 
يِن النَُّوْيِريِّ )ت 733هـ()))، صاحِب »هناية األَرب يف ُفنون األَدب«،  بَخطِّ شهاِب الدِّ

وهو غنيٌّ عن التعريف، بيد أننا يجُدُر بنَا أن َنْذُكَر عنه كلمًة تتعلَُّق بالنَِّساَخة، فقد كان، 

)1( تحتوي مكتبُة ُكوْپِريلِّي على ثالثة أقسام: األول: كتب فاضل أحمد باشا. الثاين: كتب حافظ أحمد باشا. 
الثالث: كتب محمد عاصم بك، وهم من كبار عائلة ُكوْپِريلِّي يف عاصمة الخالفة يف الدولة العثمانية يف 
َة مناصَب سياسيٍَّة ُعْلَيا، وَوَقُفوا  ْوا عدَّ القرن الحادي عشر والثاين عشر والثالث عشر الهجري، وقد تَولَّ

مكتباتِهم على أهل الِعْلم. انظر: فهرس مخطوطات مكتبة ُكوْپِريلِّي: 1/ 1 - 11.

)2( عن أهمية هذه المكتبة انظْر: فهرس مخطوطات مكتبة ُكوْپِريلِّي: 1/ 14 - 17.

فقالوا: »نسخٌة جيِّدة  النُّْسَخِة  ُكوْپِريلِّي صفاِت  و فهرس مكتبة  ُمِعدُّ 2	3. وقد ذكر  المكتبة  َرْقُمها يف   )3(
بَخطِّ َنْسٍخ مشكوٍل، يف 298 ورقة، بمقياس 23.5 × 32 )17 × 22.5( سم، ومسطرهتا 35 َسْطًرا.. 
ويف الهوامش تصحيحاٌت وتعليقات.. ويف آِخِرها قيوُد قراءاٍت منقولٍة بعُضها بتاريخ 530هـ، وطبقُة 
الَوْقت  أبي  على  ماع  السَّ وطبقُة   ،530 سنة  يف  الفراوي  اهلل  عبد  أبي  على  عساكر  ابِن  الحافِظ  َسماِع 
ماع ألبي عبد اهلل الحسين بن الزبيدي وغيِره على أبي  بَِداِر الوزيِر بِن ُهَبْيَرة يف سنة 552هـ، وطبقُة السَّ
َفْت كلمة »بَِداِر« يف  الَوْقت يف سنة 553هـ«. فهرس مخطوطات مكتبة ُكوْپِريلِّي: 1/ 183. وقد تَصحَّ

الفهرس إلى »نزار«، مما أْحَدَث َلْبًسا كبيًرا يف المعنى!

 ،282 َفِدي: 1/  عيد: ص 97، أعيان العصـر للصَّ )4( تويف رحمه اهلل يف 21 من شهر رمضان. الطالُع السَّ
َرر الكامنة البن َحَجر: 1/ 197، والنجوم الزاهرة البن َتْغري َبْردي: 9/ 299. والنَُّوْيِريُّ نسبًة إلى  والدُّ
عيد: ص 	9، هامش َرْقم )3(. وُنَوْيَرة  )ُنَوْيَرة( مِْن ُقَرى محافظة َبنِي ُسَوْيف بَصِعيِد مصـر. الطالع السَّ

َحاح للرازي: )ن و ر(، ص 710. تصغير )النَّار(. مختار الصِّ
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أنه  ))) )ت 748هـ( عنه  ين األُْدُفــِويُّ الدِّ ناِسًخا ماِهًرا، ذَكر صاحُبه كماُل  رحمه اهلل، 
))) )ت 4	7هـ(: »وكاَن يكُتُب يف النَّهاِر الطَِّويِل َثالَث  َفِديُّ »َكَتَب كثيًرا«))). وقال الصَّ
كراريَس« . ونقل ابُن َتْغِري َبْرِدي )ت 874هـ( ما ذكره الصفديُّ فقال))): »كاَن يكُتُب 
َص  يف كلِّ يوٍم ثالَث َكراريس«، وذكر عنه أيًضا أنه »َكَتَب الخطَّ المنسوَب«))). وتخصَّ
ين األُْدُفِويُّ  الدِّ ، فقد ذَكر صاحُبه كماُل  الُبخاِريِّ َنْسخ )الجامع الصحيح( لإلمام  يف 
اٍت، كَتَبه ثماين  ( مرَّ ))): »َكَتَب )الُبخاِريَّ َفِديُّ اٍت«))). وقال الصَّ أنه »َكَتَب الُبخاِريَّ مرَّ
َباَق عليها وُيجلُِّدها وَيبِيُعها  اٍت«، وقال))): »وكان يكُتُب النُّْسَخَة وُيقابُِلها، وَينُقُل الطِّ مرَّ
بَسْبِع مئِة درهٍم وبألٍف«. وقال الحافُظ ابُن حجر )ت 852هـ( يف ترجمة النَُّوْيِريِّ إنَّه 
واياِت  َباَق والرِّ »َنَسَخ من الُبخاِريِّ ثماينَ ُنَسٍخ، وكان يكُتُب النُّْسَخَة وُيقابُِلها وَينُقُل الطِّ
، فذكر عن النَُّوْيِريِّ  عليها وَيبِيُعها بَأْلٍف«)))، وذكر ابُن َتْغِري َبْرِدي َنْحَو ما قاله الصفديُّ

ِه بَأْلِف ِدْرَهٍم«)1)). أنه »كاَن يبيُع كلَّ ُنْسَخٍة من الُبخاِريِّ بَخطِّ

هاب النَُّوْيِريِّ أنه كان َينَْسُخ )الجامع الصحيح(، وَيْسَتْرِزُق  وهكذا ُعِرف عن الشِّ
من َنْسِخه هذا، وال بدَّ أنه كان َيْعَلُم حاجَة طلبِة الحديِث إلى ُنَسٍخ ُمتَقنٍَة من )الجامع 
الذي  األصل  على  التي  واياِت  والرِّ ماِع  السَّ طِباِق  بنَْسِخ  يعتني  كان  لذا  حيح(؛  الصَّ

ُث عنها. َينَْسُخ منه، كما فعَل يف هذه النُّْسَخِة التي نتحدَّ

عيد: ص 97. )1( قال اأُلْدُفِويُّ يف هناية ترجمتِه للنويري: »وكان صاِحَبنا، رحمه اهلل«. الطالُع السَّ

عيد: ص 	9. وانظر أيضا: أعيان العصـر: 1/ 281. )2( الطالُع السَّ

)3( أعيان العصر: 1/ 281.

)4( النجوم الزاهرة: 9/ 299.

)5( نفس المصدر والجزء والصفحة.

عيد: ص 	9. )	( الطالُع السَّ

)7( أعيان العصر: 1/ 281.

)8( نفس المصدر والجزء والصفحة.

)9( الدرر الكامنة: 1/ 197.

)10( النجوم الزاهرة: 9/ 299.
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3
إشاكيلَُّة	تاريِخ	النَّْسخ

ُجماَدى  من  َبِقيَن  لعشـٍر  السبت  يوم  يف  النسخة  هذه  نِساخة  من  النَُّوْيِريُّ  فرغ 

القاهرة،  بمدينة  وذلك  النبويَّة،  الهجرة  من  مئٍة  وَسْبِع  وعشـريَن  خمسٍة  عاَم  األوَلى 

يقوُل النَُّوْيِريُّ يف هناية النُّْسَخة:

َبِقيَن من ُجماَدى األوَلى  »كاَن الفراُغ من كتابتِه يف يوم السبت المبارك لعشـرٍ)1) 

بالقاهرة  وذلك  وعافيٍة،  خيرٍ  يف  يها  َتَقضِّ اهللُ  أحسَن  مئٍة،  وسبِع  وعشرين  خمسٍة  عاَم 

نَّة«))). يَّة، َعَمَرها اهللُ تعالى باإلسالِم والسُّ المِعزِّ

التي  ماعاِت  والسَّ البالغاِت)))  من  كثيًرا  ألنَّ  كبيرًة؛  إشكاليًة  يثيُر  التاريُخ  وهذا 
هبوامِش النُّْسَخِة ُكتَِبْت يف سنِة خمَس عْشـرَة وسبِع مئٍة. هْل ُيمكُِن أْن يُكوَن النَُّوْيِريُّ 
)عاَم  النَّْسِخ  تاريُخ  فيُكوُن  مئٍة(،  و)سبِع  )خمسٍة(  بيَن  )وعشـرين(  كلمة  فزاَد  َسَها 
النَّْسخ، وُهَو  النَُّوْيِريُّ يف تاريخ  ُيْخطُِئ  إْذ كيَف  خمسٍة وسبِع مئٍة(؟ هذا تأويٌل بعيٌد، 
َمْن ُهَو يف َصنَْعة النَِّساخة؟ حتَّى وإْن أخطَأ فإنَّه لن ُيخطَِئ يف زيادة عْشـِر سنواٍت، مَِن 
ٍة إذا كان يف بدايِة سنٍة جديدٍة، كما يحُدُث  الممكِن أْن ُيخطَِئ يف زيادِة سنٍة، وبخاصَّ
نََة السابقَة َسْهًوا ونِْسياًنا، إذا كاَن يف بداية سنٍة  ُخ لشيٍء فَيْكُتُب السَّ لبعِضنا اآلَن حين ُيَؤرِّ

جديدة، بعدما ظلَّ سنًة كاملًة يكُتُب هذا التاريَخ نْفَسه.

كثيًرا  ألنَّ  اإلشكاليَّة؛  هذه  من  َنْخُرَج  كي  التأويِل  هذا  من  لنا  بدَّ  ال  كاَن  ولكْن 
)الجامَع  نفُسه سمع  فالنويريُّ  التاريخ.  تتعاَرُض مع هذا  ماعات  والسَّ البالغاِت  من 

)1( يف األصل: لعشيران.

)2( 	29و.

البالغاُت  كما سيأيت يف ص 38، وهذه  ْيخ،  الشَّ َمًعا على  بِِهما  أْو  ماِع  السَّ أِو  بالقراءِة  َتْقيِيٌد  البالغاُت:   )3(
اوي: »َبَلَغنِي«، كما يف ُمَوطَّأِ اإلماِم مالٍك، وقد َوَصَل َبالغاتِه  تختلف عن البالغاِت التي يقوُل فيها الرَّ

ِة الحديث. بعُض أئمَّ
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الصحيَح( سنَة خمَس عْشـرَة وسبِع مئٍة، وأبو حيَّاَن النَّْحِويُّ )ت 745هـ(، وعليُّ بُن 
عثماَن الماِرِدينيُّ )ت 750هـ( َكَتَبا جميَع َبالغاتِهما على هوامِش النُّسخِة سنَة خمَس 
عْشـرَة وسبِع مئٍة أيًضا، وابُن سيِِّد الناِس )ت 734هـ( كتب جميَع بالغاتِه وَسماعاتِه 
النَّْسخ  تاريِخ  قبَل  ماعاِت  والسَّ البالغاِت  مئٍة. وكلُّ هذه  سنَة ثالٍث وعشـريَن وسبِع 

الذي كتبه النويريُّ يف آِخر النُّْسَخة.

ولكْن أاَل ُيمكُِن أْن يكون النَُّوْيِريُّ َنَسَخ - يف ُنْسَختِه هذه - الَبالغاِت التي ُكتَِبْت 
نبََّه الحافُظ  قبَل سنة 725هـ؟ وقد كان بعُض أهِل الحديِث يفعلون هذا قديًما، وقد 
اَلح )ت 43	هـ( على هذا فقال))): »ثمَّ إذا َنَسَخ الكتاَب فال َينُقُل َسماَعه إلى  ابُن الصَّ
ُنسختِه إالَّ بعد المقابلِة الُمْرِضَية. وهكذا ال ينبغي ألحٍد أْن َينُقَل َسماًعا إلى شيٍء من 
ماِع ابتداًء، إالَّ بعد المقابلِة الُمْرِضَيِة بالمْسُموِع؛ َكْياَل َيْغَترَّ  النَُّسخ أْو ُيثبَِته فيها عنَد السَّ
أحٌد بتلَك النُّْسَخِة غيِر المقاَبلِة؛ إالَّ أْن ُيَبيَِّن مع النَّْقِل وعنَده، َكْوَن النُّْسَخِة غيَر ُمقاَبَلٍة«.

منها،  المنُسوِخ  النُّْسَخِة  التي على  ماعاِت  السَّ َينَسُخ  قد  الناسَخ  أنَّ  ومعنى هذا 
وخطُّ  الناِس  سيِّد  ابِن  خطُّ  وكذلك   ، النَُّوْيِريِّ خطِّ  عن  مميٌَّز  حيَّان  أبي  خطَّ  ولكنَّ 
حيَّاَن  أبي  وَسماعاِت  بالغاِت  النَُّوْيِريُّ  َينُقِل  َلْم  إذن   . الماِرِدينيِّ عثماَن  بِن  عليِّ 
ممْن  غيِرهم  وَسماعاِت  بالغاِت  أو  الناس،  سيِّد  وابِن  الماِرِدينيِّ  عثماَن  بِن  وعليِّ 

. نَقُلوا بالغاتِهم وَسماعاتِهم مِْن ُنَسِخهم إلى ُنْسَخِة النَُّوْيِريِّ

َينَسِخ  ري أنَّ تاريَخ النَّْسِخ الذي كتبه النَُّوْيِريُّ تاريٌخ صحيٌح، ولكنه لم  يف َتَصوُّ
مَة على تاريخ النَّْسِخ بنَْفِسه، وإنما جعل أصحاَبها أنُفَسهم ينَسُخوَنها  ماعاِت المتقدِّ السَّ
ُث عنها، ونستطيُع أْن نتخيََّل ِحواًرا داَر بيَن النَُّوْيِريِّ وأبي حيَّاَن  يف ُنسختِه التي نتحدَّ
وعليِّ بِن عثماَن الماِرِدينيِّ وابِن سيِِّد الناس، وأنه َطَلَب منهم يف ِحواِره معهم أْن ينُقُلوا 
ُنَسِخِهْم إلى ُنسختِه هذه المنُسوخِة سنَة  بالغاتِهم وَسماعاتِهم للجامع الصحيح من 

خمٍس وعشريَن وسبِع مئٍة، فواَفُقوُه على طلبِه.

الح ، ص 389. مة ابن الصَّ )1( مقدِّ
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ويف  واحٍد،  عصٍر  يف  كانوا  فقد  عقاًل؛  جائٌز  وهو  هذا،  نتخيََّل  أْن  لنا  بدَّ  ال  كاَن 
النَُّوْيِريَّ  أن  وواضٌح  أصدقاَء،  يُكوُنوا  أْن  َيْبُعُد  وال  ُمتقاِرٌب،  وُعْمُرُهم  واحٍد،  بلٍد 
ماعاِت على هوامِشها  البالغاِت والسَّ بَكْوِن هذه  دًة  تُكوَن ُنسخُته هذه متفرِّ أْن  ُيِريُد 
النَُّوْيِريِّ  ُنْسَخة  يف  ُنسختِه  من  بالغاتِه  يكُتُب  حيَّاَن  أبا  جعل  ولهذا  أصحابِها،  بَخطِّ 
، وابُن سيِِّد الناس، وفعَل النَُّوْيِريُّ نفُسه  هذه، وكذلَك َفَعَل عليُّ بُن عثماَن الماِرِدينيُّ
كما َفَعُلوا، ويؤيُِّد هذا أنَّ البالغاِت التي كتَبها أبو حيَّاَن وعليُّ بُن عثماَن الماِرِدينيُّ 
وابُن سيِِّد الناِس والنَُّوْيِريُّ على هوامِش هذه النُّْسَخِة ُنِسَخْت بَخطٍّ جميٍل، مختلٍِف 
أْن  البالغاِت  على  وَيْغُلُب  نفِسها.  النُّْسَخِة  يف  األخرى  البالغاِت  ُخُطوِط  عن  تماًما 
وأبي  الناِس  سيِِّد  وابِن  النَُّوْيِريِّ  وَسماعاُت  بالغاُت  ا  أمَّ به،  ُمْعَتنًى  غيِر  بَخطٍّ  تُكوَن 
حيَّاَن وعليِّ بِن عثماَن الماِرِدينيِّ ُهنا فِفيَها تأنٌُّق وجماٌل، مما يُدلُّ على أهنا لم ُتْكَتْب 
بكتابِة  َيُقوُم  لمن  ُمصاِحًبا  االستعجاُل  يُكوُن  ُربَّما  التي  ماِع  السَّ َمجالِس  يف  ُمباشرًة 
كثيرًة  وأحياًنا  وجمالِه،  الخطِّ  تأنُِّق  عدم  يف  سبًبا  يُكوُن  مما  فيها،  ماِع  والسَّ البالِغ 

يكوُن سبًبا يف عدِم َمْقُروئِيَِّة هذا الخطِّ لمْن ُيِريُد قراءَته.

من  انتهائِه  بعَد  النُّْسَخِة  هذه  على  وَسماعاتِه  بالغاتِه  نقَل  قد  بالنَُّوْيِريِّ  وكأنِّي 
فَطَلَب  وُمجايِلِيِه،  أصدقائه  مِْن  الصحيَح«  »الجامَع  يسمُع  كان  َمْن  ر  تَذكَّ ثم  َنْسِخها، 
ِه مِْن َنْسِخها. ابقَة على النُّْسَخة التي انتهى لَِتوِّ منهم أْن يكتبوا بالغاتِهم وَسماعاتِهم السَّ

ما  النُّسخِة  ُنسخٍة أخَرى على هذه  نقَل َسماعاتِه من  قد  النَُّوْيِريَّ  أنَّ  ُد  ُيؤكِّ ومما 
افتتَح به هذه النُّسخَة بعَد البسملِة وطلِب التوفيِق من اهلل؛ بَقْولِه))):

أبي  بُن  أحمُد  العبَّاِس  أبو  يِن  الدِّ ِشهاُب  راِن  المَعمَّ الُمْسنِداِن  ْيخاِن  الشَّ »أخربَنا 

 ، الِِحيِّ اِر الصَّ ْحنَة الَحجَّ َبَياِن ابِن الشِّ نِْعَمَة بِن َحَسِن بِن عليِّ بِن  النَِّعِم  طالِب بِن أبي 

يِن  الدِّ َشْمِس  العالِم  الشيِخ اإلماِم  ابنُة  َوِزيَرُة  ٍد  ُأمُّ محمَّ الُوَزراِء  الُعلماِء ِستُّ  وَسلِيَلُة 

)1( 1ظ.
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 ، التَّنُوِخيِّ ى  الُمنَجَّ بِن  َأْسَعَد  يِن  الدِّ َوِجيِه  مِة  بِن القاضي اإلماِم العالَّ ُعَمَر  أبي َحْفٍص 

ِة بُخطِّ بيَن الَقْصـَرْيِن بالقاهرِة  َمْشِقيَّاِن؛ قراءًة عليهما وأنا َأْسَمُع بالمدرسِة المنصوريَّ الدِّ

ثنا الشيُخ  يَِّة يف ُجماَدى األوَلى مِْن ُشُهوِر َسنَِة خمَس عْشـرَة وَسْبِع مئٍة، قااَل: حدَّ الُمِعزِّ

اٍل  ، يف شوَّ َبْيِديُّ ِد بِن َيْحَيى الزُّ يِن أبو عبِد اهلل الُحَسْيُن بُن المباَرِك بِن محمَّ ِسـراُج الدِّ

ِريِّ بَسْفِح َجَبِل قاِسُيوَن...«، إلى آِخِر  سنَة ثالثيَن وِستِّ مئٍة بِدَمْشَق، بالجامِع الُمَظفَّ

، رحمه اهلل. سنِده إلى اإلماِم الَبخاِريِّ

َسماِعه  سنَة  وَيذُكُر   ، الُبخاِريِّ اإلمام  إلى  المتَِّصَل  سنَده  َيْذُكُر  ُهنا  فالنَُّوْيِريُّ 

أنَّ  أفاَدنا  وقد  ماِع،  السَّ هذا  َمكاَن  وَيذُكُر  715هـــ،  سنُة  وهي  الصحيح،  للجامع 

قد  	71هـــ(  )ت  ــَرَة)))  َوِزيـ الــُوَزراِء  وِســتَّ  730هـــ(  )ت  ْحنَِة  الشِّ ابَن  الحافظيِن 

المنصوُر  الملُِك  وكان  بالقاهرة،  ِة  المنصوريَّ المدرسِة  يف  ِحيح  الصَّ بالجامع  ثا  حدَّ

المدرسُة  تزاُل  وال  84	هـ.  سنة  يف  المدرسَة  هذه  أنشَأ  قد  89	هـ(،  )ت  َقاَلُوون 

المنصوريُة قائمًة إلى اآلن يف شارع الُمِعزِّ لِِديِن اهلل، الذي كان ُيعَرُف قديًما بشارِع 

َبْيَن الَقْصـَرْيِن، وقد ُزْرُتها مِراًرا.

َثْت بالجامِع الصحيِح  ماِع على أنَّ ِستَّ الُوَزراِء َوِزيَرَة قد حدَّ ويدلُّ تاريُخ هذا السَّ

سنة  »ُولدْت  فإهنا  سنًة،  وتِْسُعوَن  إْحَدى  وُعْمُرها  بالقاهرِة  المنصوريِة  المدرسِة  يف 

24	هـ«)))، وماتْت بعَد هذا التحديِث بَسنٍَة وثالثِة أشُهٍر، »يف ثامَِن عشـَر شعباَن سنَة 

	71هـ«)))، وكاَن تحديُثها يف ُجماَدى األوَلى سنة 715هـ.

ثْت بدمشق ومصر«. الدرر الكامنة: 2/ 129. وقد  )1( ذكر الحافظ ابُن حجر أنَّ ِستَّ الوزراء َوِزيَرَة »حدَّ
ثْت يف مدارَس أو مساجَد أخرى يف القاهرة. ثْت تحديًدا، وربَّما تكوُن حدَّ بيََّن َسنَُد النَُّوْيِريِّ ُهنا أين حدَّ

)2( الدرر الكامنة: 2/ 129.

)3( نفس المصدر والجزء والصفحة.
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ُنْسَخَته  النَُّوْيِريُّ قد وضع  النَّْسِخ، وهو أنه قد يُكوُن  وهناَك تأويٌل ثالٌث لتاريِخ 

أبو حيَّاَن وابُن  الِخزانِة  َلَع عليها يف تلَك  القاهرة، فاطَّ هذه يف ِخزانِة إْحَدى مداِرِس 

َسماعاٌت  أو  بالغاٌت  لهم  ممن  الحديِث  أهِل  من  وغيُرهم  والماِرِدينيُّ  الناِس  سيِِّد 

هوامِش  على  وَسماعاتِه  بالغاتِه  منهم  كلٌّ  فكتب  الصحيح«،  »الجامع  على  سابقٌة 

على  َسماعاتِه  كتب  قد  النَُّوْيِريُّ  كان  وبالطبع  منه،  طلٍب  ُدوِن  مِْن   ، النَُّوْيِريِّ ُنْسَخِة 

َقْبَلهم. النُّْسَخِة  هوامِش 
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4
ِريٌد

َ
	ف ْرٌع	يُونِيِنٌّ

َ
ف

ټ ذكَر النَُّوْيِريُّ يف )َحْرِد المْتِن( أنَّ هذه النُّْسَخَة هي النُّْسَخُة الخامسُة التي يكُتُبها 
ًثا  بَخطِّه من )الجامع الصحيح(، يقوُل بعد أن ذكر أنه هو الذي َنَسَخ هذه النُّْسَخَة، ُمَتَحدِّ

حيِح ألبي  عن نفِسه بضميِر الغائب))): »وهِذه النُّْسَخُة الخامسُة بَخطِِّه من الجامِع الصَّ

، وهللِ الحمُد والمنَُّة«. َعْبِد اهلل الُبخاِريِّ

تكتِسُب هذه النُّْسَخُة أهميََّتها وَقْدَرها أيًضا مِْن َكْونِها منسوخًة من ُنسخِة »الجامِع 

701هـــ(.  )ت  الُيونِينِيِّ  الُحَسْيِن  أبي  يِن  الدِّ َشــَرِف  الحافِظ  بَخطِّ  التي  حيِح«  الصَّ

ًة وتدقيًقا وُمراَجعًة وُمقاَبلًة. وهَي َغنِيٌَّة عن التعريف،  والنسخُة الُيونِينِيَُّة هَي ما هَي ِدقَّ

ين  َه بَدْوِر اإلماِم جماِل الدِّ إْذ َكَتَب عنها الكثيروَن من أهِل الِعْلم، وال َيِغيُب عنَّا أْن ُننَوِّ

ابِن مالٍك )ت 72	هـ(، رحمه اهلل، يف إخراِج هذه النُّْسَخِة الُيونِينِيَّة.

ټ وبعَد أِن انتَهى النَُّوْيِريُّ من كتابِة النُّْسَخِة وذَكر أنه هو الذي َنَسَخها وأنَّ هذه 
حيِح« - قال))): النُّْسَخَة هَي النُّْسَخُة الخامسُة التي َيْكُتُبها من »الجامِع الصَّ

بَخطِّ  به،  والمقاَبِل  منه  المنقوِل  َأْصُل  وهو  المسموِع،  األصل  على  »شاَهْدُت 

يِن أبي الحسيِن الُيونِينِيِّ ما مِثاُله: الشيِخ َشَرِف الدِّ

الَعَرِب،  ِة  َيَدْي شيِخنا شيِخ اإلسالِم ُحجَّ بيَن  ُمقاَبلًة وتصحيًحا وإِْسماًعا  َبَلْغُت 

الطائيِّ  مالٍك  بِن  اهلل  َعْبِد  بِن  ِد  محمَّ اهلل  َعْبِد  أبي  مِة  العالَّ اإلماِم  األدِب،  ِة  أِزمَّ مالِِك 

ْبِعيَن، وهو ُيراعي قراَءيت وُيالِحُظ  الجيَّاينِّ، أَمدَّ اهلُل يف ُعْمِره، يف المجلِس الحادي والسَّ

ْحُت به عليه، وما َذَكَر أنه  َحه وَأَمَر بإصالِحه أصلحُته، وَصحَّ ُنْطقي، فما اختاَرُه وَرجَّ

)1( 	29و.

)2( 	29و.
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َح،  يجوُز فيه إعراباِن))) أو ثالثٌة ]َكَتْبُت عليه: َمًعا[))) فَأْعَمْلُت))) ذلَك على ما َأَمَر وَرجَّ

ٍد األَِصيليِّ والحافِظ أبي القاسِم  وأنا ُأقابُِل بأصِل الحافِظ أبي َذرٍّ والحافِظ أبي محمَّ

َمْعُدوَماِن، وبأصٍل  ، ما خاَل الجزَء الثالَث عَشـَر والثالَث والثالثيَن؛ فإنَّهما  الدمشقيِّ

من  وغيِره  ْمعانِيِّ  السَّ منصوٍر  ابِن)))  الحافِظ  بقراءِة  الَوْقِت  أبي  الشيخ  على  مسموٍع 

 ، ٍد الهاِشِميُّ الُيونِينِيُّ )))... َكَتَبُه عليُّ بُن محمَّ
َمْيَساطِيِّ اِظ وهو َوْقٌف بخانقاِه السُّ الُحفَّ

 ، ٍد الَبْكِريُّ التَّْيِميُّ الُقَرِشيُّ اِب بِن محمَّ عفا اهلُل عنه. َنَقَلُه َكَما شاَهَدُه أحمُد بُن عبِد الوهَّ

، عفا اهلُل عنه وَلَطَف به بَمنِِّه وَكَرمِه«. ُعِرَف بالنَُّوْيِريِّ

وهذا كالٌم نفيٌس، ُيْعطِي لنُْسَخِة النَُّوْيِريِّ هذه َنفاَسًة ما َبْعَدها َنفاَسٌة، إضافًة إلى 

يف  األمانُة  جميًعا،  اخ  النُّسَّ يف  مطلوٌب  أمٌر  وهو  تِه،  وِدقَّ ناِسِخها  أمانِة  على  داالًّ  َكْونِه 

ْل قوَل الحافِظ الُيونِينِيِّ وهو يقوُل عن اإلماِم ابِن مالٍك: »وهو  ُة فيه. وتأمَّ قَّ النَّْقل والدِّ

ُيراعي قِراَءيت وُيالِحُظ ُنْطِقي«.

وإِْسماًعا  وتصحيًحا  ُمقاَبلًة  »َبَلْغُت  َقْولِه:  يف  مالٍك  ابِن  لشيِخه  ثناَءه  ْل  وتأمَّ

مِة  العالَّ اإلماِم  األدِب،  ِة  أِزمَّ مالِِك  العرِب،  ِة  ُحجَّ اإلسالِم  شيِخ  شيِخنا  َيَدْي  بيَن 

ِحيح،  الصَّ للجامع  السلطانية«  »الطبعة  مة  مقدِّ يف  ورد  مما  والتصويُب  اإلعرابان،  األصل:  يف  إعراباِن:   )1(
المطبوعِة على »النسخة اليونينية«: ص 4.

مة »الطبعة السلطانية«: ص 4. )2( ما بيَن معقوفتيِن إضافٌة مما ورد يف مقدِّ

مة »الطبعة السلطانية«: ص 4. )3( يف األصل: فَأْعَلْمُت، والتصويُب مما ورد يف مقدِّ

ْمعاين: الحافظ أبو َسْعد، عبُد الكريم بن محمد بن  )4( يف األصل: أبي، وهو خطأ. والمراُد بابن منصور السَّ
ْمعاين، صاحب األنساب، المتوفَّى سنة 2	5هـ. منصور السَّ

من   ، َلِميِّ السُّ يحيى  بن  محمد  بن  عليِّ   ، َمْيَساطِيِّ السُّ القاسم  أبي  إلى  منسوبٌة  َمْيَساطِيَّة:  السُّ الخانَقاُه   )5(
، ال يفِصُل بينها وبين  مالي للجامع األَُمِويِّ أكابر رؤساء دمشق، تويف سنة 453هـ. وَتَقُع عند الباب الشَّ
 : للذهبيِّ النبالء  أعالم  ِسَير  وفيَّة.  الصُّ من  ِدين  المتجرِّ الفقراء  على  َوْقًفا  وكانت  الحائط.  غيُر  الجامِع 
القادر  لعبد  األطالل  وُمناَدمة   ،1	1  -  151  /2  : للنَُّعْيِميِّ اِرس  والدَّ  ،)1( َرْقم  هامش   ،422  /20

َبْدران: ص 	27 - 279.
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ُعْمِره«. وهذا  اهلُل يف  أَمدَّ  الجيَّاينِّ،  الطائيِّ  بِن مالٍك  َعْبِد اهلل  بِن  ِد  َعْبِد اهلل محمَّ أبِي 

تلميِذه. عنَد  الشيِخ  َمقاُم 

وُنسخُة الُيونِينِيِّ نفُسها ُمقاَبلٌة بخمسِة أصوٍل َبَلَغْت من النَّفاَسة ما َبَلَغْت. 

ل بِن عيسى )ت 553هـ(، »وهو الذي  ُلها: ُنْسَخُة الحافِظ أبي الَوْقِت عبِد األوَّ أوَّ

َجَعَلُه أْصاًل لَسماِعه، واعَتَمَده أْصاًل لنُسَختِه«))). 

وثانيها: أصُل الحافِظ أبي َذرٍّ َعْبِد بِن أحمَد الهَرِويِّ )ت 434هـ(.

ٍد َعْبِد اهلل بِن إبراهيَم األَِصيليِّ )ت 392هـ(.  وثالُثها: أصُل الحافِظ أبي محمَّ

)ت  َمْشِقيِّ  الدِّ َعَساكِر  بِن  الَحَسِن  بِن  عليِّ  القاِسِم  أبِي  الحافِظ  أصُل  ورابُعها: 

571هـ(. 

على  المسموُع  2	5هـــ(،  )ت  ْمَعانِيِّ  السَّ َسْعٍد  أبي  الحافِظ  أصُل  وخامُسها: 

 .(((
ْمَعانِيِّ الحافِظ أبِي الَوْقِت بقراءِة الحافِظ أبِي َسْعٍد السَّ

ْل قوَل  ْفَعِة والمكانة. ثمَّ تأمَّ وكلُّ أصٍل مِْن هذه األصوِل له ما له من الَقْدِر والرِّ

:(((
ِل المجلَّدِة األوَلى من ُنْسَخِة الحافِظ الُيونِينِيِّ النَُّوْيِريِّ الذي نَقَلُه من أوَّ

الشيِخ  بَخطِّ  المسموِع  األصِل  من  األوَلى  المجلَّدِة  ِل  أوَّ على  »وشاَهْدُت 
مِثاُله: بِن مالٍك ما  يِن  الدِّ جماِل 

، رضي اهلل عنه، بقراءة ُمسنِِده  نَُه هذا المجلَُّد من صحيِح الُبخاِريِّ َسِمْعُت ما َتَضمَّ
ِد بِن  يِن أبِي))) الُحَسْيِن عليِّ بِن محمَّ ِق المْتِقِن َشَرِف الدِّ الشيِخ اإلماِم الحافِظ المحقِّ

)1( روايات الجامع الصحيح وُنَسُخه: د. جمعة فتحي عبد الحليم: ص 78	.

)2( لمعرفة المزيد عن هذه األصول انظر: روايات الجامع الصحيح وُنَسُخه: ص 78	 - 81	.

)3( 	29و.

)4( يف األصل: أبو.
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ماُع المذكوُر بَحْضـَرِة جماعٍة من  )))، رضَي اهلُل عنه وعن َسَلِفه. وكان السَّ
أحمَد الُيونانِيِّ

الُفَضالِء ناظِِريَن يف ُنَسٍخ ُمْعَتَمٍد عليها، فُكلَّما َمرَّ بِِهْم َلْفٌظ ُذو إِْشكاٍل َبيَّنُْت أْمَرُه، وُضبَِط 
على ما اْقَتَضاُه ِعْلِمي بالعربيَّة، وما كاَن مِْن ذلك ُمفَتِقًرا))) إلى َبْسِط عبارٍة وإقامِة ِداللٍة 
تعالى. وَكَتَب  إْن شاء اهلل  به غيُرنا،  َينَتِفُع  ُجْزٍء جامٍع  لَيُكوَن يف  الَكالَم عليه،  ْرُت  َأخَّ
ٍد وآلِه وأصحابِه«. ُد بُن َعْبِد اهلل بِن مالٍك الجيَّاينُّ، والحمُد هللِ وَصَلَواُتُه على محمَّ محمَّ

:((( ۞ ثم يقوُل النَُّوْيِريُّ
ِل المجلَّدِة الثالثِة بَخطِّه))) أيًضا ما مِثاُله: »وشاَهْدُت على أوَّ

، رضي اهلل عنه، بقراءِة ُمْسنِِده  نَُه هذا المجلَُّد من صحيِح الُبخاِريِّ َسِمْعُت ما تَضمَّ

ِد بِن أحمَد  يِن أبِي الُحَسْيِن عليِّ بِن محمَّ الشيِخ اإلماِم العالِم الحافِظ المْتِقِن َشَرِف الدِّ

ماُع بُحُضوِر جماعٍة من الُفَضالِء ناظِِريَن  ، رضي اهلل عنه وعن َسَلِفه. وكاَن السَّ الُيونِينِيِّ

واَب، وُضبَِط على  َبيَّنُْت فيه الصَّ يف ُنَسٍخ ُمْعَتَمٍد عليها، فُكلَّما َمرَّ بِِهْم َلْفٌظ ُذو إِْشكاٍل 

ْرُت أْمَرُه إلى ُجْزٍء  ما اْقَتَضاُه ِعْلِمي بالعربيَّة، وما اْفَتَقَر إلى َبْسِط عبارٍة وإقامِة ِداللٍة َأخَّ

ا،  ا والَبياُن تامًّ َأْسَتْوفِي فيِه الَكالَم مما ُيحتاُج إليِه من َنظِيٍر وَشاِهٍد؛ لَِيُكوَن ااِلنتفاُع به عامًّ

ٍد وآلِه. َنَقَلُه  ًيا على محمَّ ُد بُن عبِد اهلل بِن مالٍك، حامًِدا هللِ وُمَصلِّ إْن شاء اهلل. وَكَتَب محمَّ

، عَفا اهلُل عنه«. ِه َكَما شاَهَدُه أحمُد الَبْكِريُّ مِْن َخطِّ

ثناَءه  ْل  تأمَّ لبعِضهم،  العلماِء  تقديُر  بنفائَس كثيرٍة، منها:  مالٍك مليٌء  ابِن  وكالُم 

)1( كذا يف األصل، وهو صواٌب أيًضا؛ ألنَّ قرية الحافظ اليونيني اسُمها »ُيوَنان« و»ُيونِين«. قال الفيروزآبادي 
بِيِديُّ يف تاج العروس: »وُيقاُل فيها: ُيونِيُن أيًضا،  «، وزاد الزَّ : قريٌة بَبْعَلَبكَّ مِّ يف القاموس: »وُيوَناُن بالضَّ
د.. الُيونِينِي«. ُينظر: معجم البلدان  ين أبو الحسين عليُّ بن محمَّ وهو المعروُف، ومنها: الحافُظ َشَرُف الدِّ

لياقوت: 5/ 453، والقاموس المحيط: )َي َو َن(، ص 1241، وتاج العروس: )َي َو َن(، 	3/ 314.

، رحمه اهلل. )2( يف األصل: مفتقر، وهو َسْهٌو من النَُّوْيِريِّ

)3( 	29و.

)4( أْي: بَخطِّ اإلمام ابن مالك، رحمه اهلل.



املحرم 1440 ـه24

َماَعْيِن االثنيِن: على الحافِظ الُيونِينِيِّ - رغَم َكْونِه مِْن تالميِذه - يف السَّ

ِد بِن  يِن أبِي الُحَسْيِن عليِّ بِن محمَّ ق المْتِقن َشَرف الدِّ »الشيخ اإلمام الحافظ المحقِّ
أحمَد اليوناينِّ، رضَي اهلُل عنه وعن َسَلِفه«.

بِن  عليِّ  الُحَسْيِن  أبِي  يِن  الدِّ َشَرف  المْتِقن  الحافظ  العالم  اإلمام  »الشيخ  ثم: 

، رضَي اهلُل عنه وعن َسَلِفه«. ِد بِن أحمَد الُيونِينِيِّ محمَّ

َماَعْيِن: وفيه تواُضُع العلماِء، يتَِّضُح ذلك من َقْوِل ابِن مالٍك يف السَّ

»وُضبَِط على ما اقتضاُه ِعْلِمي بالعربيَّة«، وقد كان من الممكن أن يقوَل ابُن مالٍك 

ُجملًة أخَرى تُدلُّ على َمكانتِه يف العربية وعلى َقْدِره يف الِعْلِم هبا، ولكنَّه آَثَر هذه الجملَة 

ُبها من الكِْبِر والَفْخِر بالنَّْفس. التي َبُعَدْت تماًما عن كلِّ ما ُيَقرِّ

من  جماعٍة  بُحُضوِر  ماُع  السَّ »وكان  قوله:  يف  الذي  واإلجماَل  اإليجاَز  انُظِر  ثمَّ 

ُه آَثَر اإليجاَز ُهنا ألنَّ الحافَظ اليونينيَّ قد  الُفَضالِء ناظِِريَن يف ُنَسٍخ ُمْعَتَمٍد عليها«. ولَعلَّ

َل يف ِذْكِر هذه النَُّسِخ فيما َكَتَبُه قبَل ابِن مالٍك ُمباَشرًة. فصَّ

ْل إشارَته إلى كتابِه الذي كاَن تأليُفه من ثمراِت هذه المجالِس المباَركة، وهو  وتأمَّ

ْل َقْوَله: حيح()))، تأمَّ كتاُب )شواهد التوضيِح والتصريح لمشكالِت الجامِع الصَّ

ا  ْرُت أْمَرُه إلى ُجْزٍء َأْسَتْوفِي فيِه الَكالَم ممَّ »وما افتقَر إلى َبْسِط عبارٍة وإقامِة ِداللٍة َأخَّ

ين  مه إلى واحٍد وسبعين باًبا بَعَدِد مجالِس إسماِع )الجامع الصحيح( التي عقدها الحافظ شرُف الدِّ )1( قسَّ
ُطبِع هذا  الكتاب. وقد  باًبا يف  اليونيني )ت 701هـ(، يف دمشق سنة 			هـ، فكأنه جعل لكلِّ مجلٍس 
الباقي  بتحقيق األستاذ محمد فؤاد عبد  القاهرة  ُطبِع يف  ثم  الهند سنة 1319هـ = 1911م،  الكتاُب يف 
ات. ثم ُطبِع يف بغداد بتحقيق  ة مرَّ َرْت هذه الطبعُة يف بيروت عدَّ )ت 1388هـ(، سنة 1957م، وقد ُصوِّ
الدكتور طه محسن، ط1، سنة 1405هـ = 1985م، ويف القاهرة، ط2، 1413هـ. ثم يف دمشق وبيروت 
الطبعات؛  من  قبلها  ما  َنَسَخْت  طبعٌة  وهي  2011م،   = 1432هـ  سنة  ناِصير،  اهلل  عبد  األستاذ  بتحقيق 
الطبعَة قد وقعْت يف خطأ جسيم، حيث  بيَد أن هذه  يَّة للكتاب.  ُنَسٍخ خطِّ ُقها على خمس  واعتمد محقِّ

ُكتبْت سنُة وفاِة ابِن مالٍك على الِغالف الخارجيِّ والداخليِّ للكتاب: 27	هـ!! والصواب: 72	هـ.
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ا يف تأخيِر هذا الُجْزِء  ُيحتاُج إليِه مِْن َنظِيٍر وَشاِهٍد«. وقد كان ابُن مالٍك، رحمه اهلل، ُمِحقًّ
ماع، فقد كاَن يف حاجٍة إلى ُمراَجَعِة بعِض َمصاِدِره  )الكِتاب( الذي َوَعَد به يف هذا السَّ

ِة التي تؤيُِّده. واهِد النحويَّ حتَّى َيِصَل َكالَمُه بالنَّظائِر والشَّ

ا«.  ا والَبياُن تامًّ والِحْظ ِحْرَصُه على َنْفِع الجميِع يف َقْولِه: »لَِيُكوَن ااِلنتفاُع به عامًّ
ا كاَن كتاُبه »شواهُد التوضيِح والتصـريح لمشكالِت الجامِع الصحيح« بالَِغ النفِع  وَحقًّ
ِحيَح«. ولو لم ُيَقيِِّد ابُن مالٍك هذا يف كتابه،  حافَِل اإلفادِة لُكلِّ َمْن َيْدُرُس »الجامَع الصَّ
ِة الذين َحَضـُروا مجالَس  ُربَّما ضاَع مع األيام، إْذ كان سيستفيُد من توجيهاتِه النحويَّ
 - آالٍف  بِجواِر  قليٌل،  فإنَّه  عدُدهم  كاَن  َمْهما  وُهْم  فقط.  الصحيح«  »الجامع  َسماِع 

وُربَّما مئاُت األلوِف - من األجياِل الذين قَرُؤوا كتاَب ابِن مالٍك، رحمه اهلل.

ى الجماُل من كلِّ صفحٍة فيها، بْل من كلِّ  ټ والنُّْسَخُة كلُّها ذاُت َخطٍّ جميٍل، يتبدَّ
َسْطٍر فيها، بْل مِْن كلِّ كلمٍة فيها، بل من كلِّ حرٍف فيها، بل من كلِّ نقطٍة فيها!

َفُم  هبا  َنَطَق  التي  الحروُف  وهَي  ُحُروفِها،  من  الجماُل  ى  يتبدَّ ال  وكيَف 
رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟!

َأْرَشَد  الذي  الجميُل  ُسوُل  الرَّ هو  وقائُِلها  ُحُروفِها  من  الجماُل  ى  يتبدَّ ال  كيَف 

البشـريَة كلَّها إلى اهلل الجميِل الذي ُيِحبُّ الجماَل؟

الِذيَن  نَِّة  والسُّ الحديِث  أهِل  أسماُء  وفيها  ُحُروفِها  من  الجماُل  ى  يتبدَّ ال  كيَف 

ُسوَن  يتنفَّ كانوا  بْل  وُنفوَسهم؟!  وَجواِرَحهم  أفئدَتهم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوِل  أحاديُث  مألْت 

وَيْحَيْوَن هبا!

الباِهَرِة،  ْوَعِة  والرَّ الباِذِخ  بالجماِل  ُمَعبََّأًة  جميًعا  نَِّة  السُّ ُكُتُب  تُكوَن  أْن  بدَّ  وال 

كيَف ال وهَي األثُر الباقي لرسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ كيَف ال وفِيَها توجيهاُته  ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابِه 

تِه مِْن َبْعِده؟  وُأمَّ
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اْلَجَماْل مِنُْه  َنْقبُِس  اْلِوَصاْلَحِديُثُه  ُبَعْيَد  اْلَوْصَل  َفنَْبَتِغي 

اْبتَِهاْل َأْلِف  بَِأْلِف  َواْلُيْلِهُمنَا  الزَّ َحتَّى  َباِح  الصَّ َبْسَمِة  مِْن 

اْلَعَواْل اْلَعَوالِي  َياْلَولأِْلََسانِيِد  اللَّ َطَواَل  َأْنَفاِسي  َتْشَتاُق 

اْلَجاَلْل َهَذا  َبْعُض  َقْلبِي  اْرتَِحاْلَيْأِسُر  ُأِريُد  َفاَل  َفَأْنَتِشـي 

اْلِمَثاْل اْلُمْسَتِحيَل  َذا  َيا  َحاْل)))إَِلْيَك  ْهُت ُروِحي َوَشَدْدُت الرِّ َوجَّ

ـيٌّ  ليَس الجماُل إًذا يف جماِل الخطِّ أو زخرفِة بعِض األوراِق فقط، هذا جماٌل ِحسِّ
به  ُد  تتفرَّ الذي  الحقيقيُّ  الجماُل  ا  أمَّ العربيَِّة،  وغيِر  العربيَِّة  المخطوطاِت  يف  ُيوَجُد 
ٍة مخطوطاُت الحديِث وعلومِه - فِفيَما تحتويِه أوراُق  المخطوطاُت العربيَُّة - وبخاصَّ
هذه المخطوطاِت؛ ففي كلماتِها جماٌل، ويف ُحُروفِها جماٌل، ويف األسماِء المذكورِة 

فيها جماٌل، ويف المعاين التي تحِمُلها كلماُتها وُحُروُفها جماٌل وأيُّ جماٍل!

وإْن  حتَّى  الحديث!  علماِء  من  عالٍم  خطَّ  يَرْوَن  حين  الحديِث  أهَل  أسعَد  فما 
كاَن َخطُُّه غيَر جميٍل، أْو غيَر َمْقُروٍء، فإنه يبَعُث يف القلِب َفَرًحا وَسعادًة ال ُتوَصف! 
عادِة به يف كلِّ حاٍل، بْل صاحُب الخطِّ وكاتُبه هو  فليَس جماُل الخطِّ سبًبا يف وجود السَّ
عادِة التي تمتلُئ هبا قلوُب أهِل الحديِث حيَن يَرْوَنه! كيَف ال  َبُب يف وجود هذه السَّ السَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ٌق بَأْسَعِد الخلِق محمَّ وهو - أي الخطُّ - ُمتَعلِّ

خطَّ  يَرْوَن  حين  َسعادٍة  أيَّما  يسعدون  الحديِث  طَلبَة  أنَّ  على  ُهنا  التنبيُه  وينبغي 
َهبِيِّ )ت 748هـ( أو َخطَّ  الحافِظ الُيونِينِيِّ )ت 701هـ( - مثاًل - أو َخطَّ الحافِظ الذَّ
بالموضوِع  عادَة  السَّ عادِة  السَّ َغْمَرِة هذه  وَينَْسْوَن يف  َحَجٍر )ت 852هـ(،  ابِن  الحافِظ 
اًل أْن  ئِيِس للمخطوِط الذي بيَن أيِديهم، وهو أحاديُث رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ! فَعَلْيِهْم أوَّ الرَّ
ـَر لهم رؤيَة هذه المخطوطاِت  َيْسَعُدوا هبِدايِة اهللِ لهم أْن جعلهم مِْن أهِل الحديث، ويسَّ
الحِديثيَِّة التي تشتمُل على أحاديِث رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعلى أسماِء رجاِل الحديِث الذين 

ِة مِْن َبْعِدِهم. حمُلوا ُسنََّة رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلى أجياِل األُمَّ

)1( األبيات لكاتِب البحث، وهي من بحر السريع.
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وَح َسعادًة ال ُتوَصُف، فكذلَك  ثيَن تمألُ النَّْفَس والرُّ وكما أنَّ رؤيَة ُخُطوِط المحدِّ
ٍة األسانيُد العالَية، بْل  ، وبخاصَّ وَح َسعادًة ال ُتَحدُّ النَّْفَس والرُّ ثيَن تمألُ  أسانيُد المحدِّ
يوطِيَّ )ت 911هـ( قد زعم أنَّ لها َحالَوًة، وذلَك يف الجْزِء الحِديثِيِّ  إنَّ الحافَظ السُّ
»پانيد«  ُمعربٌَّة عن  كلمٌة  و»اْلَفانِيُد«  األََسانِيد«،  َحاَلَوِة  »اْلَفانِيد يف  ُعنواَنه  الذي جعَل 
يوطيُّ يف  ُر األبيُض، وَنْوٌع من الحْلَوى«))). وقد جمع السُّ كَّ الفارسيَّة، ومعناها: »السُّ
ُد  هذا الُجْزِء خمسَة عشَر حديًثا، يف إسناِد كلٍّ منها لطيفٌة، وهذه اللَّطِيفُة هي التي يتَولَّ

عنها َحالَوُة اإلسناِد))).

ُنَسِخهم  ُلها أهُل الحديِث على هوامِش  ُيَسجِّ التي  ماعاُت  البالغاُت والسَّ وهذه 
سُتصبُِح عند انتهاِء َسماِعهم للكتاِب ُجْزًءا من إسناِدهم عن شيِخهم الذي قَرُؤوا أو 
ماعاِت التي أصبحْت  ُد عن هذه البالغاِت والسَّ َسِمُعوا عليه الكتاَب، ومِْن ُهنا سيتَولَّ

 . ُجْزًءا من اإلسناِد تلَك الحالوُة التي َذَكَرها الحافُظ السيوطيُّ

وُيفهم من ُجْزء »اْلَفانِيد يف َحالَوِة األسانيد« أنَّ حالوَة اإلسناِد ال ُتوَجُد إال بُوُجوِد 
ُد حالوًة يف النَّْفس  ًدا من أيِّ لطيفٍة - ُيَولِّ لطيفٍة فيه، بيَد أين أرى أن اإلسناد َنْفَسُه - مجرَّ
ْوا بأعماِرهم مِْن أْجِل أْن  وُصَوًرا وَمشاِهَد ال تنتهي، عند من يتخيَُّل هؤالِء الذين َضحَّ
َيْسَمُعوا أحاديَث رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وجَعُلوها ُشْغَلُهم الشاغل، فُكلُّ اْسٍم يف اإلسناد وراءه 

يِه وتعلِيِمه الناس. ُة حياٍة مليئٍة بُحبِّ الِعْلِم وتَلقِّ ُة كفاٍح وُجْهٍد َدُءوٍب، وقصَّ قصَّ

السعيد سليمان: ص 157. ويف كتاب األلفاظ  الدخيل: د. أحمد  الجربيت من  تاريخ  ما ورد يف  تأصيل   )1(
ب پانيد، وهو نوٌع من الحلَوى ُيصنَُع من  ال[: معرَّ بة ألَدِّي ِشير، ص 121: »الَفانِيذ ]بالذَّ الفارسية المعرَّ
ر ودقيِق الشعيِر والتُُّرْنَجبِين«. »والتُُّرْنَجبِين: َطلٌّ ُيْشبُِه الَمنَّ الذي جاَء ِذْكُره يف القرآن الكريم، وليَس  كَّ السُّ
ُب )ترنكبين(«. الكلمات الفارسية يف المعاجم  منه، وهو إفراٌز َصْمِغيٌّ ُحْلٌو فوق النباِت َأْشَبُه بالَعَسل، ُمَعرَّ

العربية لجهينة نصر علي: ص 89.

)2( انظْر هذه اللطائف يف: الَفانِيد يف حالوة األسانيد، ضمن: ثالث رسائل يف الحديث لإلمام جالل الدين 
السيوطي، تحقيق: د. نافذ حسين حماد. 
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5
واياُت	العايلة 	والرِّ

ُ
الِغالف

ِميك،  ِحيح« بَخطِّ النَّْسِخ السَّ ويف صفحة الِغالِف جاَء الُعنواُن »كتاُب الجامِع الصَّ
الِغالِف،  صفحُة  َبْت  ُذهِّ وقد  األحمر.  باللَّْوِن  المرُسومِة  الــُوُروِد  من  مجموعٍة  بيَن 
َمْت إلى مستطيليِن، أحُدهما أْعَلى الصفحِة وثانيهما أسفُل الصفحِة، وَيَساُر كلِّ  وُقسِّ
ُل والثالُث  المستطيليِن ثالثُة أعمدٍة، األوَّ َبٌة. وبيَن  ُمَذهَّ َوْرَدٌة  بِداِخلِها  دائرٌة  مستطيٍل 

: ا الَعُموُد األَْوَسُط فِمساَحُته كبيرٌة، وفيِه َكَتَب النَُّوْيِريُّ َعُموداِن صغيراِن فاِرغاِن، أمَّ

»المختَصر المسنَد من ُأُمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وُسنَنِه وأيَّاِمه،

المغيرة بن األحنف  إبراهيم بن  َجْمُع اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن 
الُجْعِفيِّ الُبخاريِّ رضي اهلل عنه؛

روايُة أبي عبد اهلل محمد بن يوسف بن َمَطر الَفَرْبرِيِّ عنه،

َرْخِسيِّ عنه، وَيه السَّ د عبد اهلل بن أحمد بن َحمُّ روايُة أبي محمَّ

ر الداووديِّ عنه، د بن المَظفَّ روايُة أبي الَحَسن عبِد الرحمن بن محمَّ

ْجِزيِّ الهَرِويِّ عنه، ل بِن عيسى بن ُشَعْيٍب السِّ روايُة أبي الوقِت َعْبِد األوَّ

َبْيِديِّ عنه، ِد بِن يحيى الزُّ روايُة أبي عبد اهلل الحسيِن بِن المباَرك بِن محمَّ

الِِحيِّ اِر الصَّ روايُة أبي الحسيِن الُيونِينِيِّ وأبي العبَّاِس أحمَد بِن أبي طالٍب الَحجَّ

التَّنُوِخيِّ  ى  الُمنَجَّ بِن  أسعَد  بِن  ُعَمَر  ابنِة  ــَرَة  َوِزي ٍد  محمَّ أمِّ  ــُوَزراِء  ال وِستِّ 
تعالى«. اهللُ  وغيرِهم عنه، رحمهم 

ر  تكرَّ وقد  نوى«،  ما  امرٍئ  لكلِّ  »إنما  أختاٍم، هي:  ُة  عدَّ واياِت  الرِّ وتحَت هذه 
وَتْحَت  النُّْسَخِة.  أوراِق  يف  اٍت  مرَّ َة  عدَّ ر  وتَكرَّ الصفحة،  هذه  يف  تين،  مرَّ الختُم  هذا 
العبَّاس  أبو  الوزيُر  وقف  مما  »هذا  فيه:  الكِتاِب  بَوْقِف  َخْتٌم  أيًضا  واياِت  الرِّ هذه 
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ر  د ُعِرَف بُِكوْپِريلِّي َأَقاَل اهلُل ِعَثاَرُهَما«. وقد تكرَّ أحمد ابن الوزير أبي عبد اهلل محمَّ
وقد  ة،  مرَّ كلِّ  يف  جزٌء  منه  ُطِمَس  وقد  الِغالف،  صفحة  يف  اٍت  مرَّ أربَع  الختُم  هذا 
الورقة  َوْجِه  مِْن  اليساُر  الهامُش  ُختِم  وقد  األربعة.  ات  المرَّ من  قراءَته  استكملُت 
48 هبذا الختم وبالختِم اآلَخِر أيًضا، وُختَِم به الهامُش اليساُر مِْن َوْجِه الورقة 87، 
الورقة  َوْجِه  مِْن  اليساُر  والهامُش   ،1	7  ،128 الورقة  َوْجِه  مِْن  األعلى  والهامُش 

205، 244، والهامُش األسفُل مِْن َظْهِر الورقة 295.

ويف المستطيِل الذي بأسفِل الصفحِة َكَتَب النَُّوْيِريُّ بَخطِّ الثُُّلث: »بَِرْسِم الِخزاَنِة 
اِحبِيَِّة َعَمَرها اهلُل بَِدَواِم َمالِكَِها«. ِة المالِكِيَِّة المْخُدومِيَِّة الصَّ يِِّديَّ ِة السَّ الَعالَِيِة الَمْوَلِويَّ

بالقاهرة  أنشأها  التي  الصاحبيَِّة  المدرسِة  ِخزانُة  الِخزانِة  هبِذه  المراَد  ولعلَّ 
ُشْكٍر )ت  باْبِن  المعروُف  بُن عليٍّ  أبو محمد عبُد اهلل  ين  الدِّ الوزيُر َصِفيُّ  اِحُب  الصَّ
اهلُل  »َعَمَرها  جملُة  هذا  على  ُر  ُيَعكِّ ولكْن  المالكيَّة))).  على  َوْقًفا  وكانت  22	هـ(، 
ما  وهو  النُّْسَخُة،  هذه  ُنِسَخْت  حيَن  حيًّا  كاَن  مالَِكها  أنَّ  ُتِفيُد  التي  مالِكِها«،  بَدَواِم 
ُر على هذا أن النَُّوْيِريَّ َكَتَب يف  احِب ابِن ُشْكٍر، كما ُيَعكِّ يتعاَرُض مع تاريِخ وفاِة الصَّ

»َحْرد المتن«: »َكَتَبُه لِنَْفِسه«))).

التي  البهائيَّة،  الصاحبيَِّة  المدرسِة  ِخزانَة  الِخزانِة  هبِذه  المراُد  يُكوَن  أْن  ُح  وُأَرجِّ
77	هـ(،  )ت  ِحنَّا  بِن  َسلِيِم  بِن  ِد  محمَّ بُن  عليُّ  ين  الدِّ هباُء  اِحُب  الصَّ الوزيُر  أنشأها 
وَيُلوَن  فيها  ُسوَن  ُيَدرِّ وأحفاُده  أوالُده  مئة)))، وقد ظلَّ  أربٍع وخمسيَن وِستِّ  يف سنة 
أمَرها، ومِْن ُهنا يجوُز أْن ُيقاَل عنها: »َعَمَرها اهلُل بَدَواِم مالِكِها«، وال يتعاَرُض هذا مع 
َسنَِة وفاِة ُمنِشئِها. يقوُل المقريزيُّ عن ِخزانِة ُكُتبِها))): »وكان لها ِخزانُة ُكُتٍب جليلٌة«. 

)1( المواعظ واالعتبار للمقريزي: 4/ 2/ 	47 - 477.

)2( 	29و.

اِحبِيَّة البهائيَّة: المواعظ واالعتبار: 4/ 2/ 473 - 	47. )3( انظْر عن المدرسة الصَّ

)4( نفسه: 4/ 2/ 	47.
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عشرَة  ثماين  سنِة  وأوائِل  عْشرَة  سبَع  سنِة  ُأْخَرياِت  »يف  ُهِدَمْت  المدرسَة  هذه  ولكنَّ 
مِْن  »وكانت  عنها))):  المقريزيِّ  َقْوِل  مِْن  المدرسِة  هذه  َقْدُر  وَيْظَهُر  مئٍة«))).  وثماِن 
ِل هبا،  ْنيا، وأْعَظَم مدرسٍة بمصَر يتناَفُس الناُس مِْن طلبِة الِعْلِم يف التَّنَزُّ أَجلِّ مدارِس الدُّ

ويتَشاَحنُوَن يف ُسْكنَى ُبيوتِها«.

 ] ويف الزاويِة الُيْسـَرى أْعَلى الصفحة ُكتِب: »]يف َنـ[ـْوَبِة عليٍّ األَْبَشاِديِّ الما]لِكِيِّ
بالقاهرة،  الصالحيُة)))  المدرسُة  »الصالحية«:  بـ  المراَد  ولعلَّ  الِِحيَّة بمصـر«))).  بالصَّ

ين أيُّوب )ت 47	هـ( يف سنة 41	هـ. التي أنشأها الملُك الصالُح َنْجُم الدِّ

فقد  حيح«؛  الصَّ »الجامع  ُكُتِب  أسماَء  عَدا  األَْسَود،  بالَقَلم  كلُّها  النُّْسَخُة  ُكتَِبْت 
ِميك. وقد امتألِت الحواشي بُرُموِز الحافِظ الُيونِينِيِّ وكثيٍر  ُكتَِبْت بالَقَلِم األحمِر السَّ
ِميك، ثمَّ أعاَد عليِه النَُّوْيِريُّ  من الفوائِد الحديثيَّة. وُكتَِبِت األبواُب بالَقَلِم األحمِر السَّ

بالَقَلِم األَْسَود. وَيَضُع النَُّوْيِريُّ َرْقَم الباِب فوَق الباِء الثانيِة مِْن كلمة »باب«.

وبالهوامِش   ، النَُّوْيِريِّ بخطِّ  وهَي  األحمِر،  بالَقَلِم  الهوامِش  بعُض  ُكتبْت  وقد 
منها  كثيرٍة،  مواضَع  يف  عنه،  ُنِقَلْت  الذي  باألَْصِل  النُّْسَخِة  هذه  ُمقاَبَلِة  على  َيُدلُّ  ما 
َتُه، والحمُد هلل«، وَقْوُله))):  ماِع َفَصحَّ ِصحَّ ))): »َبَلْغُت ُمقاَبَلًة بَأْصِل السَّ َقْوُل النَُّوْيِريِّ
بَأْصِل  ُمقاَبَلًة  »َبَلْغُت  ثانيًة))):  ًة  مرَّ وَقْوُله   ،» َفَصحَّ ثانيًة  ًة  مرَّ بأْصلِه  ُمقاَبَلًة  »َبَلْغُت 
ماِع  ًة ثالثًة))): »َبَلْغُت ُمقاَبَلًة بَأْصِل السَّ َتُه، والحمُد هلل«، وَقْوُله مرَّ ماِع َفَصحَّ ِصحَّ السَّ

َتُه، والحمُد هلل«. فَصحَّ ِصحَّ

)1( نفس المصدر والمَجلَّد والِقْسم والصفحة.

)2( نفس المصدر والمَجلَّد والِقْسم والصفحة.
)3( ما بين معقوفتين ضاَع من المخطوطة، بسبب قصِّ أطرافِها.

)4( انظر عن المدرسة الصالحية: المواعظ واالعتبار: 4/ 2/ 485 - 494.
)5( 10و. الهامش اليمين من أسفل، بخطٍّ مائل.

)	( 15ظ. الهامش األسفل، بخطٍّ مائل.
)7( 19و. الهامش اليسار من أسفل، بخطٍّ مائل.

)8( 95ظ. الهامش اليمين من أعلى، بخطٍّ مائل مقلوب.
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6
	ُحُدود

َ
النُّْسَخُة	وفِْهرُِسها..	َجاٌل	بال

ْكل.  ْبط بالشَّ ۞ النُّْسَخُة مكتوبٌة بَخطِّ النَّْسِخ، وبِها نظاُم التعقيبة، وبِها شيٌء من الضَّ
ِميك، وُكتَِبْت  وقد ُكتَِبْت أسماُء كتِب »الجامع الصحيح« يف الفهِرس بالَقَلِم األَْسَوِد السَّ

كلمُة »باب« بالَقَلِم األحمر، وُكتَِبْت عناويُن األبواِب بالَقَلِم األَْسَود.

ومَِئَتْي ورقة، كلُّ ورقٍة صفحتاِن،  ثماٍن وتسعيَن  النُّْسَخُة على  ۞ وتحتوي هذه 
طوِر ثالثون كلمًة  ُط عدِد كلماِت السُّ ويف كلِّ صفحٍة خمسٌة وثالثوَن َسْطًرا، ومتوسِّ

يف كلِّ َسْطٍر.

۞ َكَتَب النَُّوْيِريُّ عنواَن الفهرِس فقال: »فهرسُت كتاِب جامِع الصحيِح الُبخاِري 
كِتاب  ُعنوان  يف  وردْت  كما  »فهرست«،  كلمة  يف  التاَء  والِحِظ  الباري«.  عليه رحمُة 
بيَن  اإلضافَة  الِحِظ  ثمَّ  الِفْهِرْست،  أْعنِي:  380هـ(،  )ت  النَِّديِم  إسحاَق  بِن  د  محمَّ
ِحيِح  الصَّ َوْصَف  الِحْظ  ثم  »الجامع«،  من  »ال«  ُحِذَفْت  حيُث  الصحيح«،  »جامع 
بيَن  ْجَع  السَّ أخيًرا  والِحْظ  الِمْلكِيَّة،  معنى  فيها  ِصَفٌة  ُهنا  فالُبخاِريُّ  بـ»البخاري«، 
النَّْسِخ  بَخطِّ  الفهِرس  اْسَم  َكَتَب  النَُّوْيِريَّ  أنَّ  عنَّا  َيِغيُب  وال  و»الباري«.  »البخاري« 

َماَكة.  بالَقَلم األحمِر المائِل إلى السَّ

ُسُكوًنا،  الهاِء  وفوَق  فتحًة،  الفاِء  فوَق  فوضع  »َفْهِرْسِت«!  هكذا  َضَبَطها  وقد 
يِن ُسُكوًنا، وتحَت التَّاِء َكْسـَرًة. وَوْضُع َفتَحٍة فوَق الفاِء  اِء َكْسـَرًة، وفوَق السِّ وتحَت الرَّ
َوْجٌه يف  له  َلْيَس  التَّاِء  َكْسـَرٍة تحَت  َوْضُع  اللَُّغة، وكذلَك  معاِجِم  لَضْبطِها يف  ُمخالٌِف 

اللَُّغة؛ ألنَّ »فِْهِرْست« َخَبٌر لمبتدأٍ محُذوٍف تقديُره »هذا«.

۞ وجاَء ُعنواُن الفهِرِس َوْسَط مستطيٍل ُزْخُرفِيٍّ مليٍء بأشكاٍل من الَوْرِد الجميل، 
. َهبِيِّ ْوِن الذَّ ِذي اللَّ

ُن من ستَّ عشـرَة ورقًة، فيها إِْحَدى وثالثوَن  بِفْهِرٍس يتكوَّ النُّْسَخُة  ۞ تبدُأ هذه 
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الفهِرس  من  صفحٍة  وكلُّ  الصحيح«،  »الجامع  ترقيِم  قبَل  خاصٌّ  ترقيٌم  َلُه  صفحًة، 
تحتوي على خمسِة أعمدٍة، وهَي ُتقَرُأ َعْرِضيًّا ال ُطولِيًّا. فتجُد - مثاًل - »كتاَب اإليمان« 
ل، وتجُد الباَب َرْقم )1( على رأس الَعُمود الثاين، والباَب َرْقم  على رأس الَعُمود األوَّ
)2( على رأس الَعُمود الثالث، والباَب َرْقم )3( على رأس الَعُمود الرابع، والباَب َرْقم 
ل، وهكذا. )4( على رأس الَعُمود الخامس، والباَب َرْقم )5( على رأس الَعُمود األوَّ

ل »كتاب اإليمان«، إلى  ۞ وقد َفْهَرَس النَُّوْيِريُّ ُكُتَب »الجامع الصحيح« مِْن أوَّ
التوحيد«، فوضع تحَت كلِّ كتاٍب يف  آِخِر كتاٍب يف »الجامع الصحيح« وهو »كتاب 
هذا الفهرِس َرْقَم صفحتِه يف هذه النُّْسَخة. ومعنى هذا أن النَُّوْيِريَّ لم َيْذُكْر »كتاب َبْدِء 

الَوْحي« يف هذا الفهرس! وال أدري سبًبا لَعَدم ِذْكِره يف الفهِرس.

حيِح« يف هذه النُّْسَخِة فال ُبدَّ أْن َتنُظَر يف  فإذا أردَت قراءَة أَحِد ُكُتِب »الجامِِع الصَّ
اًل؛ حتَّى َتِصَل إلى َطلَِبتَِك ُمباَشرًة، مِْن ُدوِن َبْحٍث أو َعناٍء يف تقليِب  هذا الفهِرِس أوَّ

أوراِق النُّْسَخة.

ل »الجامع الصحيح«  ا من أوَّ ا األبواُب؛ فقد َوَضَع لها النَُّوْيِريُّ ترقيًما مستمرًّ ۞ أمَّ
إلى آِخِره، أْي أنَّ النَُّوْيِريَّ ال يبدُأ ترقيًما جديًدا لألبواِب مع بدايِة كلِّ كتاٍب من »الجامع 
الُم: ُبنَِي اإلسالُم على َخْمٍس«،  الصحيح«. بدأِت األبواُب بباِب »َقْول النبيِّ عليه السَّ
وهو الباُب َرْقُم )1(، وانتهْت بباِب »وَساَلٌم على المْرَسلِيَن«، وهو الباُب َرْقُم 3453؛ 
ثالثٍة وخمسيَن وأربِع مئٍة وثالثِة آالٍف. وقد َخَتَم النَُّوْيِريُّ الفهِرَس بَقْولِه: »والحمُد هلل 

َربِّ العالمين« بَخطِّ الثُُّلِث الجميل. 
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7
َباُق	واجلماُل	املوُصول ماُع	والطِّ السَّ

نَقَلها  النُّْسَخِة أيًضا ما يف آِخِرها من َسماعاٍت وطَِباقاٍت قديمٍة  ومِْن َجماِل هذه 
، وهي: هاُب النَُّوْيِريُّ من ُنْسَخِة الحافِظ الُيونِينِيِّ الشِّ

1- »َسماُع الحافِظ ابِن عساكر على أبي عبد اهلل الُفَراِويِّ يف سنِة ثالثيَن وخمِس مئة«))).

ماِع على أبِي الَوْقِت بِداِر الوزيِر ابِن ُهَبْيَرَة يف سنة اثنتيِن وخمسيَن وخمِس  2- »طبقُة السَّ
مئة«))).

3- »طبقُة َسماِع أبي عبد اهلل الحسين بن الزبيديِّ وغيِره على أبي الَوْقِت يف سنة ثالٍث 
وخمسين وخمِس مئة«))).

4- »نسخُة َخطِّ ابِن الحطيئِة يف سنة سبٍع وخمسين وخمِس مئة«))).

5- »طبقُة َسماِع الحافِظ عبِد الغنيِّ المقدسيِّ سنَة تسٍع وتسعين وخمِس مئة«))).

، رحمه اهلل تعالى«))). 	- »نسخُة َخطِّ الحافِظ عبِد الغنيِّ

وتسعين  تسٍع  سنة  يف  تعالى،  اهلل  رحمه   ، األرياحيِّ اهلل  عبد  أبي  َخطِّ  »نسخُة   -7
وخمِس مئة«))).

َلِميِّ  يِن عبِد العظيِم المنِذِريِّ عَلى أبي القاسِم السُّ 8- »طبقُة َسماِع الحافِظ َزكِيِّ الدِّ

)1( 	29ظ.
)2( 	29ظ - 297و.

)3( 297و.

)4( 297و.
)5( 297ظ.

)	( 297ظ.

)7( 297ظ.
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يف سنة أربٍع وِستِّ مئة«))).

َلِميِّ أيًضا يف سنة عشٍر وِستِّ مئة«))). 9- »طبقٌة ثانيٌة عَلى أبي القاسِم السُّ

عشرَة  ثالَث  سنة  يف  البغداديِّ  ُمالِعٍب  ابِن  الحافِظ  على  ماِع  السَّ »طبقُة   -10
مئة«))). وِستِّ 

أهِل  أسماِء  من  نابٍع  جماٍل  من  والطِّباقاِت  ماعاِت  السَّ هذه  يف  ما  يخَفى  وال 
اظِه، وإْن كان علماُء الحديِث يطُلُبون اإلسناَد المتَِّصل، فإنَّ األسانيَد يف  الحديِث وُحفَّ
ي والمشاَفهِة واللِّقاِء بيَن  ُز قِيَمَة التََّلقِّ حقيقتِها إنَّما هي جماٌل َمْوُصوٌل بيَن أهلِها؛ ُيَعزِّ
ماعاِت والطِّباقاِت المذكورِة إلى  ة وطلبِة الِعْلم. ويحتاُج تحقيُق هذه السَّ ُعَلماِء األُمَّ

َرنا اهلُل له. ، َيسَّ بحٍث مستِقلٍّ

)1( 297ظ.

)2( 297ظ.

)3( 298و.



35 ِحيِح« للُبخاِريِّ بَخطِّ النَُّوْيرِيِّ : دراسة وتحقيق َياُت الَجَماِل يف ُنْسَخِة »الَجاِمِع الصَّ َتِجلِّ

8
بالاغٌت	وَسمااعٌت	وَجاٌل	ال	ينتِه!

ا، تحتاُج إلى  ومِْن َجماِل هذه النُّْسَخِة ما فيها من بالغاٍت وَسماعاٍت كثيرٍة جدًّ

الحديِث  أهِل  من  كثيٍر  أسماَء  ماعاُت  والسَّ البالغاُت  هذه  وَتْحِمُل  لة،  ُمفصَّ دراسة 

أهِل  من  ُيْحَصْوَن  ال  َخْلٌق  وَسِمَعها  قرَأها  النُّْسَخَة  هذه  أنَّ  على  َيــُدلُّ  مما  نَّة،  والسُّ

. يِن النَُّوْيِريِّ الحديث. وهذا مِْن َفْضِل اهللِ على ناِسِخها ِشهاِب الدِّ

ماَع لِنْفِسه، لكنِّي الَحْظُت أنَّ  امُع الَبالَغ والسَّ ومَِن المعتاِد أْن َيكُتَب القارُئ أِو السَّ

يِن العراقيَّ هو الذي َيكُتُب لَتالميِذه هذا الَبالَغ يف هوامِش هذه النُّْسَخِة  الحافَظ َزْيَن الدِّ

ر مِراًرا يف هوامِش هذه النُّْسَخة: التي بيَن أيِدينا، يقوُل الحافُظ العراقيُّ يف َبالٍغ تكرَّ

ين  الدِّ وِشهاُب   ، عليَّ قراءًة  الحلبيُّ  عليٍّ  بِن  ِد  محمَّ بُن  ُعَمُر  ين  الدِّ ِسراُج  »َبَلَغ 

ِحيِم بُن الُحَسْيِن«. وَأَرى  . َكَتَبُه َعْبُد الرَّ ِد بِن أبي بكٍر النِّينِي َسماًعا عليَّ أحمُد بُن محمَّ

، وَفْرٌق  امِع مًعا، وهو تقديٌر من َشْيِخهما الحافِظ العراقيِّ أنَّ يف هذا تقديًرا للقارِئ والسَّ

األخيِر  ففي  َشْيُخه!  َلُه  َيكُتَبُه  وأْن  لنَْفِسه  ماَع  والسَّ الَبالَغ  الطالُب  َيكُتَب  أْن  بيَن  كبيٌر 

ْيخ لَتالميِذه. َشهادٌة وَتْزكَِيٌة وِزيادُة توثيٍق من الشَّ

ُث عنه، وَدْعَك من كلِّ جماٍل مزعوٍم آَخر!  ، الذي نتحدَّ وهذا هو الجماُل الحقيقيُّ
يِن أبي الَفْضِل  ماِع بخطِّ الحافِظ َزْيِن الدِّ فما أجمَل أْن َتَرى وتقرَأ َبالًغا بالقراءِة أو السَّ
يِن أبِي ُزْرَعَة العراقيِّ )ت 	82هـ(!  العراقيِّ )ت 	80هـ( أو بخطِّ ابنِه الحافظ َولِيِّ الدِّ

يِن أبي َحيَّاَن  مة َأثِيِر الدِّ ماِع بخطِّ العالَّ وما أجمَل أْن َتَرى وتقرَأ َبالًغا بالقراءِة أو السَّ

ماِع يف  النَّْحِويِّ )ت 745هـ(! ما أجمَل أْن َتَرى وتقرَأ مئاِت الَبالغاِت بالقراءِة أو السَّ

ُنْسَخٍة واحدٍة َسِمَعها وأْسَمَعها ُعَلماُء الحديِث، وأْمَسُكوها بأيِديِهم المباَركة، وَنَظُروا 

فيها بُِعُيوٍن ُمشتاقٍة لحديِث رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص !
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يُّ )ت 984هـ( على أهميَّة هذه البالغاِت فقال ناصًحا طالَب  ين الَغزِّ وقد نبَّه َبْدُر الدِّ

ْيِخ أو يف المقابلِة علََّم على َمْوِضِع ُوُقوفِه بـ »َبَلَغ«، أْو  َح الكِتاَب على الشَّ الِعْلِم))): »إذا َصحَّ

»َبَلْغُت«، أو »َبَلَغ الَعْرُض«، أو غيِر ذلَك مما ُيِفيُد َمْعناُه. فإْن كاَن ذلَك يف َسماِع الحديِث 

ا«. ِل أِو الثاين«، إلى آِخِرها؛ فُيَعيُِّن َعَدَدها، فإنَّه ُمِفيٌد جدًّ َكَتَب: »َبَلَغ يف الميعادِ األوَّ

يُّ هذه اإِلفادَة، وإنَّما أجَمَلها إجمااًل، وَتَرَك أْمَر تفصيلِها  يِن الَغزِّ ْل َبْدُر الدِّ لم ُيَفصِّ

ألمثالِنا المساكِين.

َه طلبُة الحديِث قديًما إلى كتابِة هِذه البالغاِت، »قال الخطيُب: وإِْن كاَن  وقد ُوجِّ

ماِع يف ُكلِّ َمْجلٍِس عاَلمَة الَباَلِغ. )وينبغي  ٍة َكَتَب عنَد انتهاِء السَّ ماُع يف مجالَس ِعدَّ السَّ

َح  ، وال َبْأَس( عليه )عنَد هذا، بَأْن ال ُيَصحِّ أْن يُكوَن( ذلَك )بَِخطِّ ثَِقٍة َمْعُروِف اْلَخطِّ

َأْن  َبْأَس  )وال  بالتَّْصِحيِح.  ُه  َخطَّ ْيِخ  الشَّ كتابِة  إلى  حينئٍذ  َيْحَتاُج  ال  َأْي  عليه(،  ْيُخ  الشَّ

َيْكُتَب َسَماَعُه بَِخطِّ َنْفِسِه إَِذا كاَن ثَِقًة َكَما َفَعَلُه الثَِّقاُت(«))).

ُشُيوِخ  مِــْن  اإلجــازِة  على  الحصوِل  نحَو  مراحُل  البالغاِت  هذه  أنَّ  وأَرى 
الكِتاِب  يف  ْيخ  الشَّ من  امِع  والسَّ القارِئ  إجازِة  إلى  آِخِرها  يف  ُتؤدِّي  ألهنا  الحديث؛ 
على  الطالِب  قــراءَة  أنَّ  نَْعِة  الصَّ أهِل  عنَد  المعروِف  فِمَن  المسموِع،  أِو  المقروِء 
أنواِع  مِْن   - غيِره،  بِقراءِة  ْيخ  الشَّ على  الطالِب  وَسماَع  َيْسَمُع،  ساكٌِت  وهو  ْيخ  الشَّ
ِل وتأريًخا له، والقارُئ  ِل الحديث)))؛ لذا ُتَعدُّ هذه البالغاُت َتْوثِيًقا لهذا التَحمُّ تحمُّ
وهذا  القراءِة  هذه  مِْن  ااِلنتهاِء  إِْثَر  باإلجازِة  منُهما  كلٌّ  َيْحَظى  أْن  ينتظِراِن  امُع  والسَّ
َلِفيُّ )ت 	57هـ(-: »َدَواُم ما قْد ُرِوَي  ماِع، ويف اإلجازِة - كما يقوُل الحافُظ السِّ السَّ

رُّ النَِّضيد يف أَدب المفيد والمستفيد: ص 458 - 459. )1( الدُّ

)2( تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 522.

الَح: ص 312 - 1	3، وانظْر  مة ابن الصَّ لِه وصفِة َضْبطِه يف: مقدِّ )3( انظْر معرفة كيفية َسماع الحديث وتحمُّ
ل الحديث يف: قواعد التحديث: ص 342 - 348. أقسام تَحمُّ
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اإلجازِة  أهميَّة  وعن  وِضيائِِه«)))،  وَبْهَجتِِه  وَصفائِِه  َبهائِِه  وَبَقاَوُة)))  أثٍر،  مِْن  وَصحَّ 
:(((

َلِفيُّ وضرورتِها يقوُل الحافُظ السِّ

وُمَؤلٍَّف كذلَك صغيٍر،  كبيٍر،  ُصنَِّف -  قْد  ُمَصنٍَّف -  ُكلُّ  َيْبَقى  أن  ُر  ُيَتَصوَّ »وال 
شيٌء  منُه  َينَْقطُِع  وال  الُمنَْفِصِل،  ْهِر  الدَّ قديِم  على  الُمتَِّصِل،  ماِع  السَّ َوْجــِه  على 
َسَبٍب  استعماِل  إلى  ذلك  ُوُجوِد  عنَد  فُيْحَتاُج  الُوعاِة،  اِظ  الُحفَّ وَفْقِد  َواِة  الرُّ بَمْوِت 
إلى  إًذا  فالُوُصوُل  اْنِعَدامِِه،  إلى  َبْعُد  ي  ُيَؤدِّ وال  بَدَوامِِه،  وَيْقضي  التَّْألِيِف،  َبقاُء  فيه 
نَِن المْرِويَِّة يف  ِرواَيتِِه باإِلجازِة فيه َنْفٌع عظِيٌم وِرْفٌد َجِسيٌم؛ إِذ المْقُصوُد به إِْحَكاُم السُّ

ْرِعيَِّة وإِْحياُء اآلثاِر على َأَتمِّ اإليثاِر«. األَْحكاِم الشَّ

وَسِمُعوا  قَرُؤوا  الحديِث -  أهِل  مِْن  أنَّ أصحاَبها -  دليٌل على  البالغاُت  وهذه 
ِفيها. نَِد المتَِّصِل إلى مؤلِّ الكِتاَب الذي ُنِسَخْت هذه البالغاُت على هوامِشِه، - بالسَّ

ْرد، وهو أْن َيْتُلَو  وهي تشيُر إلى طريٍق من ُطُرِق َدْرِس الحديِث، وهو طريُق »السَّ
َغِويَِّة  ٍض لمباِحثِِه اللُّ ، مِْن ُدوِن َتَعرُّ ْيُخ الُمْسِمُع أو القارُئ كتاًبا مِْن ُكُتِب هذا الَفنِّ الشَّ

جاِل وَنْحِوها«))). والِفْقِهيَّة، وأسماِء الرِّ

التي  ِل  والتََّحمُّ األَْخــِذ  أقسام  مِْن  الثاين  الِقْسِم  آثــاِر  من  أثٌر  البالغاُت  وهذه 

َلِفيُّ من كلمة »َبَقاَوة«: َبقاء، ولكنَّ معناها يف معاِجم اللغة: النََّظر، والِحْفظ، وُهَما  )1( ربَّما يريُد الحافُظ السِّ
ُمراداِن مِْن مجالِس َسماِع الحديِث وإجازتِه أيًضا، فيكوُن: َنَظُر َبهائِه.. إلخ، أو: ِحْفُظ َبهائِه.. إلخ، هو 
المعنى الذي تقتضيه معاين اللغة. جاء يف الُمْحَكم البن ِسيَدْه والقاموس المحيط للفيروزآبادي: »َبَقاُه 
بَِعْينِه َبَقاَوًة: َنَظَر إَِلْيِه، وَقاُلوا: اْبُقْه َبْقَوَتَك َماَلَك، وَبَقاَوَتَك َماَلَك: أي اْحَفْظُه ِحْفَظَك َماَلَك«. الُمْحَكم: 
كلمة  من  أيًضا  ُيراُد  »البقاء«  أنَّ  وأرى  )َبَقاُه(، ص 3	12.  المحيط:  والقاموس   ،3	3 و( 	/  )ب ق 
النََّبِويِّ وبقاُء َصفائِه  َبهاِء الحديِث  ِحْفُظه، فيكوُن »بقاُء  المراد  بقاُء الشيِء  به  ُيراُد  »َبَقاَوة«؛ ألنَّ الحفظ 

، رحمه اهلل. َلِفيِّ وَبْهَجتِه وِضيائِه« هو المراد من قوِل الحافِظ السِّ

)2( كتاب الوجيز يف ِذْكر الُمجاز والُمجيز: ص 33.

)3( نفس المصدر: ص 33 - 34.

)4( قواعد التحديث: ص 399.
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ْيخ: وأكَثُر  الشَّ اَلح )ت 43	هـ( حين قال))): »القراءُة على  ابُن الصَّ َذَكَرها الحافُظ 
َيْقَرُؤُه كما  ْيِخ ما  َيْعِرُض على الشَّ وَنها )َعْرًضا( مِْن حيُث إِنَّ القارَئ  ثيَن ُيَسمُّ الُمحدِّ
َتْسَمُع،  أْو قرَأ غيُرَك وأنَت  القارَئ،  أنَت  الُمْقِرئ. وسواٌء كنَت  اْلُقْرآُن على  ُيْعَرُض 
ْيُخ َيْحَفُظ ما ُيْقَرُأ عليه، أْو ال َيْحَفُظُه  أْو قرأَت مِْن كِتاٍب، أْو مِْن ِحْفظَِك، أْو كاَن الشَّ

َلكِْن ُيْمِسُك َأْصَلُه ُهَو أْو ثَِقٌة َغْيُرُه«.

َغة فهو:  ا »الَبالُغ« يف اللُّ َر تعريَف »البالغ« إلى هذا الموطِن؛ أمَّ وقد آثْرُت أْن أؤخِّ
ٌغ لِلنَّاِس ﴾))). »التَّْبلِيُغ«)))، قال اهلُل سبحانه: ﴿ َهَذا َباَلَ

يقوُل ابُن فارٍس )ت 395هـ())): »اْلَباُء والالَُّم واْلَغْيُن َأْصٌل َواِحٌد وُهَو اْلُوُصوُل 

ْيِء«. إلى الشَّ

َمًعا  بِِهما  أْو  ماِع  السَّ أِو  بالقراءِة  َتْقيِيٌد  اصطالًحا:  البالَغ  إنَّ  نُقوَل:  أْن  ونستطيُع 

فيه  منهما  فُكلٌّ   ، وااِلصطالحيِّ اللَُّغِويِّ  المعنَى  بيَن  ِصَلًة  َنْلَمُح  نا  وَلَعلَّ ْيخ.  الشَّ على 

ا الموصوُل إليه يف ااِلصطالِح  ٌد، أمَّ ُوُصوٌل إلى شيٍء ما، والموصوُل إليه يف اللغِة ُمَتَعدِّ

ِل إلى َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فهو َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأهُل الحديِث يبَتُغوَن ِصَلَة اإلسناِد الُمَوصِّ

وهي غايٌة شريفة. ويف بالغاِت العلوِم األخَرى َيُروُم طلبُة الِعْلِم الُوُصوَل باإلسناِد إلى 

ِف الكتاِب الذي يقَرُؤوَنه أْو َيْسَمُعوَنه. مؤلِّ

ُكُتِب ُمْصَطَلِح الحديث، ولكنِّي لم أِجْد  َأَودُّ أْن أقَرَأ تعريًفا للبالغ يف  وقد كنُت 

َفه، أْو بيََّن أهميََّته بالتفصيل، حتَّى ُنْعَفى مِْن َمُؤوَنِة هذا  َلْعُت عليِه - َمْن عرَّ - فيما اطَّ

التعريِف والَبيان.

ح ، ص 318 - 319. وانظر أيًضا: اإللماع للقاضي ِعَياض: ص 70. اَلَ مة ابن الصَّ )1( مقدِّ

)2( المعجم الوجيز: )ب ل غ(، ص 1	.

)3( سورة إبراهيم: اآلية 52.

)4( مقاييس اللغة: )ب ل غ(، 1/ 301.
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9
	باَلاًغ	وَسمااًع 	َعَشَ َنْ

ْ
حتقيُق	مئٍة	واث

البالغاِت  هذه  من  وَسماًعا  َبالًغا  عَشَر  واْثنَْي  مئٍة  وتحقيِق  بنَْسِخ  ُهنا  وأكتفي 
ماعاِت  بًة َوْفَق ُوُروِدها يف هوامِش النُّْسَخة، وجديٌر بالبالغاِت والسَّ َماعاِت، ُمَرتَّ والسَّ
ُتجَمُع  أْي  مًعا،  ُتجَمَع  أْن  وغيِرهم  حيَّاَن  وأبي  الناِس  سيِِّد  وابِن  النَُّوْيِريِّ  بَخطِّ  التي 
َبًة بعَد تجِريِدها مِْن هوامِش النُّْسَخة، وكذلك بالغاُت  بالغاُت ابِن سيِِّد الناِس مًعا ُمَرتَّ
هذه  عن  َلٍة  ُمَفصَّ لدراسٍة  ُله  سنَُؤجِّ والرتتيَب  الجمَع  هذا  ولكنَّ  إلخ،  حيَّاَن..  أبي 

ماعاِت، إْن شاَء اهلل: البالغاِت والسَّ

اإلمام - 1 على  مئة  وثماين  وعشـرين  إحدى  سنة  يف  األزهــر)))  الجامع  يف  قراءًة  »َبَلَغ 

ين الُبوِصيِري)))«))). شمس الدِّ

ل))) بالقلعة)))«))).- 2 ))) قراءًة يف األوَّ »َبَلَغ محمد بن سيِّد الناس الَيْعُمِريُّ

انظْر  التعريف.  بالقاهرة سنة 1	3هـ، وهو غنيٌّ عن  ِقلِّيُّ )ت 381هـ(  الصِّ َجْوَهٌر  بناه  الجامع األزهر:   )1(
عنه: المواعظ واالعتبار: 4/ 1/ 90 - 107، واألزهر وما حوله من اآلثار للدكتور عبد الرحمن زكي.

)2( شمس الدين البوصيري: محمد بن إبراهيم، الشافعي، تويف سنة 824هـ. إنباء الُغْمر: 3/ 3	2.

الذي سمع  الُكُلوَتاتِي )ت 835هـ(، فهو  بُن  ماع هو أحمُد  السَّ اليسار. ولعلَّ كاتَب هذا  الهامش  8و.   )3(
»الجامع الصحيح« على شمس الدين البوصيري، كما سَيِرُد يف َسماٍع آَخَر له.

، كان  ين أبو الَفْتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيِّد الناس الَيْعُمِريُّ )4( ابن سيِّد الناس: َفْتُح الدِّ
واِجع«، تويف سنة  َفِديُّ كثيًرا من ُمراَسالتِه معه يف كتابه »ألحان السَّ ، َأْوَرَد الصَّ َفِديِّ الح الصَّ َصِديًقا للصَّ

واِجع: 2/ 151 - 180. 734هـ. فوات الوفيات: 3/ 287 - 292، ألحان السَّ

ماع، وأحيانا ُيْذَكر يف »البالغ« وأحيانا ال ُيْذَكر، وِذْكُره ُيِفيُد يف توثيِق عدِد َمجالِس  )5( هذا َرْقُم مجلِس السَّ
ماِع وبيانِها. وهو ُهنا مكتوٌب بالحروف، وكثيًرا ما ُيكَتُب باألرقام، كما سيأيت يف كثيٍر من البالغات  السَّ

ماعات. والسَّ

يِن األيوبيُّ )ت 589هـ(،  القلعة: المراُد »قلعة الجبل«، وهي التي بدأ بناَءها الملُك الناصُر صالُح الدِّ  )	(
ماعات. انظْر عن بنائها: المواعظ واالعتبار: 3/ 44	 - 48	. وسيِرُد ِذْكُرها يف كثيٍر من السَّ

)7( 8و. الهامش األسفل.
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))) قراءًة على العالمة الحافظ أقَضـى الُقضاِة شيِخنا وليِّ - 3
»َبَلَغ أحمُد بُن الُكُلوَتاتِيِّ

))) بمنزِل األميِر الكبيِر َيْشَبك)))«))).
ين أبي ُزْرَعَة الشافعيِّ الدِّ

وشهاُب - 4  ، عليَّ ــراءًة  ق  (((
الحلبيُّ عليٍّ  بِن  محمِد  بُن  عمُر  ين  الدِّ ســراُج  »َبَلَغ 

بُن  ِحيم  الرَّ عبُد  كتبه   . عليَّ َسماًعا  النِّينِي)))  بكٍر  أبي  بِن  ِد  محمَّ بُن  أحمُد  ين  الدِّ

الحسين)))«))).

ُنوِر - 5 الُقضاِة  أقَضـى  العالمة  الحنفي قراءًة يف )9(1 على  الُكُلوَتاتِي  »َبَلَغ أحمد بن 

القاهريُّ  األْصِل،  الكْرماينُّ  محمد،  بن  عثمان  بن  أحمد  الَفْتح  أبو  ين  الدِّ شهاُب  الُكُلوَتاتِي:  بن  أحمد   )1(
ث، ُيعَرُف بالُكُلوَتاتِي، نسبًة إلى عمل الُكُلوَتات، وهي َقالنُِس كانت َتْلَبُسها الجنوُد يف  ، الُمَحدِّ الحنفيُّ
ًة، وشيوُخه فيه َنْحٌو من ذلك. تويف سنة  عهد الدولة الجْرَكِسيَّة. قرأ صحيَح الُبخاريِّ أكثَر من ِستِّيَن مرَّ
الدين  لتقيِّ  نِيَّة  السَّ 380، والطبقات   - 378 الالمع: 1/  388، والضوء  الصايف: 1/  المنهل  835هـ. 

ي: 1/ 391 - 392. الَغزِّ

القضاة  قاضي  ابن  القضاة،  قاضي  الحسين،  بن  الرحيم  عبد  بن  أحمد  العراقي:  ُزْرَعة  أبو  الدين  وليُّ   )2(
ليل الشايف البن َتْغري َبْردي: 1/ 53، وشَذرات الذهب البن  زين الدين العراقي، تويف سنة 	82هـ. الدَّ

العماد: 9/ 251 - 252.

)3( األمير الكبير َيْشَبك: َيْشَبك بن عبد اهلل، األمير الكبير الساقي األعرج الظاهري، تويف سنة 831هـ. إنباء 
الُغْمر: 3/ 417.

)4( 9و. الهامش اليمين من أسفل.

، المعروف بابن الُمَزلِّق، تويف سنة 841هـ. التحفة اللطيفة يف  ين عمُر بُن محمِد بِن عليٍّ الحلبيُّ )5( سراُج الدِّ
تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي: 2/ 354.

افِِعي، ُيْعَرُف بِاْبِن َعْوٍن، تويف سنة 841هـ.  َمْشِقي الشَّ ِد بِن أبي بكٍر النِّينِي، الدِّ ين أحمُد بُن محمَّ )	( شهاُب الدِّ
الضوء الالمع: 2/ 102.

حافظ  الشافعي،  المصري،  ثم  العراقي  الفضل  أبو  ين  الدِّ زيُن  الحافظ  هو  الحسين:  بُن  ِحيم  الرَّ عبُد   )7(
العصر، تويف سنة 	80هـ. إنباء الُغْمر: 2/ 275 - 279، والدليل الشايف: 1/ 409، وشَذرات الذهب: 

.88 - 87 /9

)8( 12و. الهامش اليمين من أعلى.

ماع، وقد سبق بياُن مجيئِه بالحروف، وباألرقاِم كما ُهنا. )9( هذا َرْقُم مجلِس السَّ
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ين علّي الَقرايف))) الحنفي خارج باب َزِويَلَة)))«))). الدِّ

يِن علّي - 	 مة قاِضـي الُقضاِة عالِء الدِّ »َبَلَغ أحمد بن الُكُلوَتاتِي الحنفي قراءًة على العالَّ

بن محمود الحنبلي))) بمنِزلِه بالقاهرة يف َجْمٍع من أهل العلم«))).

7 - ((( النَّاِصـِريِّ بالجامِع  ل  األوَّ يف  أْصلِه  من  قراءًة   (((
الماِرِدينيُّ عثماَن  بُن  عليُّ  »َبَلَغ 

بمصر«))).

بالمدرسة - 8 الهاشمي)))  ين  الدِّ ُنوِر  الشيخ  بقراءِة  ل  األوَّ المجلس  َسماًعا يف  »َبَلْغُت 

ين علّي الَقَرايف: لعلَّه علّي بن عبد اهلل المصري، الحنفي. تويف سنة 	81هـ. إنباء الُغْمر: 3/ 27،  )1( ُنوُر الدِّ

والضوء الالمع: 5/ 254.

0	1، وينطُِقها   - 159 البلدان: 3/  الالم. معجم  يَّة، وفتح  َمدِّ الواو، وياء  الزاي، وكسر  بفتح  َزِويَلة:   )2(

ين المقريزي عن »باب َزِويَلة« يف المواعظ  ث تقيُّ الدِّ ُة أيًضا - بكسر الزاي. وقد تحدَّ ُة - والخاصَّ العامَّ

واالعتبار: 2/ 7	2 - 271، وعن »حارة َزِويَلة«: 3/ 10.

)3( 12و. الهامش اليسار.

المعروف  الحموي،  بكر  أبي  بن  محمود  بن  علّي  الحسن  أبو  الحنبلي:  محمود  بن  علّي  يِن  الدِّ عالُء   )4(

بابن ُمْغلي، قاضي قضاة الحنابلة يف الديار المصرية. تويف سنة 828هـ. إنباء الُغْمر: 3/ 357 - 358، 

والدليل الشايف: 1/ 481 - 482، وشَذرات الذهب: 9/ 8	2 - 9	2.

)5( 14ظ. الهامش اليسار.

ين ابِن التُّْرُكماين الحنفي، تويف سنة 750هـ. الدرر الكامنة:  : المعروُف بَعالِء الدِّ )	( عليُّ بُن عثماَن الماِرِدينيُّ
.85 - 84 /3

: هو جامع قلعة الجبل، أنشأه الملُك الناصر محمد بن قالوون )ت 741هـ( يف سنة  )7( الجامُع الناِصـِريُّ

718هـ . المواعظ واالعتبار: 4/ 1/ 313 - 318. وال يزاُل هذا الجامُع موجوًدا إلى اليوم.

)8( 15و. الهامش اليسار.

يِن الهاشميِّ  : هو عليُّ بُن جابِر بِن عليِّ بِن ُموَسى، أبو الَحَسن، المعروف بنُوِر الدِّ يِن الهاشميُّ )9( ُنوُر الدِّ

الَيَمنِي، كان شيَخ الحديِث بالمدرسة المنصورية بالقاهرة، تويف سنة 725هـ. أعيان العصر: 3/ 322 - 

327، والدرر الكامنة: 3/ 35 - 	3.
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يَّة، وذلك يف يوم األربعاء الرابع  المنصوريَّة))) بُخطِّ َبْيَن الَقْصـَرْيِن))) بالقاهرة المِعزِّ

اب بن  من ُجماَدى األُوَلى سنَة خمَس عْشـرَة وسبِع مئٍة. وكتبه أحمُد بُن عبِد الوهَّ

.(((» ، ُعِرَف بالنَُّوْيِريِّ محمد البكريُّ التيميُّ القرشيُّ

ل على سيِِّدنا قاضي القضاة هباء الدين - 9 »َبَلَغ عبُد الرحيم بن الحسين قراءًة يف األوَّ

أبي البقاء)))، ثم بلغُت إعادًة عليه«))).

ين أحمُد - 10 ، وشهاُب الدِّ ين عمُر بُن محمِد بِن عليٍّ الحلبيُّ قراءًة عليَّ »َبَلَغ سراُج الدِّ

ِحيم بُن الحسين«))). ِد بِن أبي بكٍر النِّينِي َسماًعا. كتبه عبُد الرَّ بُن محمَّ

84	هـ،  سنة  بالقاهرة،  89	هـ(،  )ت  قالوون  المنصور  الملك  أنشأها  المنصورية:  المدرسة   )1(

تزاُل  اليوَم بجامع قالوون، وال  ُتعَرُف  التي  المعتربين. وهي  الفقهاِء  أَجلُّ  إالَّ  فيها  ُس  ُيَدرِّ وكان ال 

واالعتبار:  المواعظ  سابًقا.  القصـرين  بين  شارُع  وهو  اهلل،  لدين  المعزِّ  شارع  يف  اآلن  إلى  قائمًة 

َرْقم )2(،  327، هامش   - 325  /7 بردي:  تغري  الزاهرة البن  524، والنجوم   - 513  /2  /4

8	1، هامش َرْقم )1(.  /8

ين المقريزي: »هذا الُخطُّ أْعَمُر أخطاِط القاهرِة وأْنَزُهها.. وُهَما  )2( ُخطُّ بيَن القصريِن: قال عنه تقيُّ الدِّ

أهنم  َعْوا  ادَّ الذين  الُمَتَعْلِوَيُة  مصَر  ملوُك  َرهما  عمَّ وُق،  والسُّ ة  العامَّ طريُق  بينهما  ُمتقابالِن  قصراِن 

: َمْوِضُع الحيِّ من المدينَة. المعجم الوجيز: )خ  َعَلِويَّة«. المواعظ واالعتبار: 3/ 81 - 82. والُخطُّ

ط ط(، ص 203.

مائل. بخطٍّ  األسفل،  الهامش  15و.   )3(

ْبكِي. كان قاضي قضاة الشافعية  الَبرِّ بِن يحيى بِن عليٍّ السُّ ُد بُن عبِد  ين أبو البقاء: هو محمَّ )4( هباُء الدِّ

ْبكي  السُّ ين  الدِّ تقيِّ  الُقضاة  قاضي  ابن  اب  الوهَّ عبد  ين  الدِّ تاِج  الُقضاِة  قاضي  َعمِّ  اْبن  وهو  بمصر، 

.491  - 490  /3 الكامنة:  الدرر  777هـ.  771هـ(، تويف بدمشق سنة  )ت 

اليمين. الهامش  15و.   )5(

َسِمَع  	80هـ(  )ت  العراقي  الدين  زين  الحافظ  أن  ذلك  ومعنى  أعلى.  من  اليمين  الهامش  15و.   )	(

غيَره. وَأْسَمَعها  النُّْسَخَة  هذه 
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اب))) يف 2 سنة 778«))).- 11 »َبَلَغ أحمد ابن العراقي))) قراءًة على والِده وابِن الخشَّ

))) قراءًة يف المجلس الخامس - 12
ِهيُر باإِلْبِشيطِيِّ »ثم َبَلَغ سليماُن بُن عبِد الناصر الشَّ

ين عبد الرحيم العراقي«))). على سيِّدنا الشيخ َزْيِن الدِّ

مة - 13 العالَّ على  َيْشَبك  الكبير  األمير  بمنزل   2 يف  قراءًة  الُكُلوَتاتِي  بن  أحمد  »َبَلَغ 
.(((» ين أبي ُزْرَعَة ابِن العراقيِّ الشافعيِّ ة أقَضـى الُقضاِة وليِّ الدِّ الحافظ الُحجَّ

»َبَلَغ أحمد بن الُكُلوَتاتِي قراءًة بخانقاه شيخو))) يف 2«))).- 14

»َبَلَغ أحمد بن عثمان الحنفي))) قراءًة يف 2 على ُمْفتي المسلمين أْقَضـى الُقضاة - 15

ين علّي الَقرايف الحنفي«)1)). ُنوِر الدِّ

ين العراقي، تويف سنة 	82هـ. سبقْت ترجمُته. )1( أحمد ابن العراقي: هو الحافظ أبو ُزْرَعَة وليُّ الدِّ
اب  الخشَّ بابن  المعروف  الشافعي،  اب  الخشَّ بن  ُعَمر  بن  علّي  بن  د  محمَّ الدين  شمس  اب:  الخشَّ ابن   )2(
344، والدرر الكامنة:  312، وإنباء الُغْمر: 1/   - 311 المصري، تويف سنة 789هـ. ذيل التقييد: 1/ 

.78 /4

)3( 15و. الهامش اليمين من أعلى.
: صدر الدين، الشافعي. مِْن كراماتِه أنه كان يجيُء لحضور الشيخونيَّة،  )4( سليماُن بُن عبِد الناصر اإلْبِشيطِيُّ
ترِجُع عند فراغ  ثم  تراُه هناك،  فُتَقْمِقُم مما  َمْيَلة  للرُّ فَتْذَهُب  أَحٌد،  وُيْرِسُلها ليس معها  َبْغَلتِه،  فَينِْزُل عن 
َرْمَلة، تويف  بالقاهرة، وهي تصغيُر  َمْيَلة: ُخطٌّ تحَت قلعِة الجبل  َنْقٍص. والرُّ ْرِس َسواًء باَل زيادٍة وال  الدَّ
اإِلْبِشيطِيُّ يف سنة 811هـ. ذيل التقييد ألبي الطيِّب الفاسي: 2/ 383 - 384، وإنباء الُغْمر: 2/ 409، 

وشَذرات الذهب: 9/ 	13 - 137.

)5( 15ظ. الهامش اليمين من أعلى.

)	( 20ظ. الهامش اليمين من أعلى.
)7( خانقاه َشْيُخو أو َشْيُخون: أنشأها األمير الكبير سيف الدين َشْيُخون بن عبد اهلل الُعَمِريُّ )ت 758هـ(، 
فقط،  للصالة  صة  أهنا مخصَّ إال  اليوم،  إلى  باقيًة  تزال  مئة. وال  بالقاهرة، يف سنة ستٍّ وخمسيَن وسبِع 
باْسِم جامع شيخون القبلي، بشارع شيخون بِقْسم الخليفة بالقاهرة. المواعظ واالعتبار: 4/ 2/ 0	7 - 

4	7. والنجوم الزاهرة: 7/ 131، هامش َرْقم )	(، 10/ 303، هامش َرْقم )2(.

)8( 20ظ. الهامش اليسار من أعلى.
)9( أحمد بن عثمان: هو تاُج الدين أحمد بن عثمان بن إبراهيم الماِرِديني األصل، المعروف بابن الرتكماين 

الحنفي القاضي، أخو العالمة عالء الدين ابن الرتكماين. تويف سنة 744هـ. الدرر الكامنة: 1/ 198.
)10( 21ظ. الهامش األسفل، بخطٍّ مائل.



املحرم 1440 ـه44

وهلل - 	1 الَكِريمي)))،  بالُبْستاِن  الثاين  يف  قراءًة  الناس  سيِّد  بن  محمد  بن  محمد  »َبَلَغ 

الحمُد«))).

َنْجم - 17 الشيخ  على  َظِهيَرة)))  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  بقراءِة  الثاين  يف  ماُع  السَّ »َبَلَغ 

ين بن َرِزين)))«))). الدِّ

ين - 18 الدِّ وشهاُب   ، عليَّ قراءًة  الحلبيُّ  عليٍّ  بِن  محمِد  بُن  عمُر  ين  الدِّ سراُج  »َبَلَغ 

ِحيم بُن الحسين«))). ِد بِن أبي بكٍر النِّينِي َسماًعا. كتبه عبُد الرَّ أحمُد بُن محمَّ

19 -.(((» يِن العراقيِّ »َبَلْغُت قراءًة على شيِخنا حافِظ اإلسالم الشيخ َزْيِن الدِّ

بالمدرسة - 20 الهاشميِّ  يِن  الدِّ ُنوِر  الشيخ  بقراءِة  الثاين  المجلس  يف  َسماًعا  »َبَلْغُت 

الخميس خامس  يوم  يَّة، وذلك يف  المِعزِّ بالقاهرة  الَقْصـَرْيِن  َبْيَن  بُخطِّ  المنصورية 

بِن  اب  الوهَّ عبِد  بُن  أحمُد  وَكَتَب  مئة.  وسبع  عشـرة  خمس  سنة  األولى  ُجماَدى 

.(((» ٍد الَبْكِريُّ التَّْيِميُّ الُقَرِشيُّ محمَّ

الُبْستان، وقد أشاَر المقريزيُّ يف »المواعظ واالعتبار« إلى  الَكرِيِمي: لم أِصْل إلى تحديد هذا  الُبْستان   )1(
بساتين القاهرة، لكْن لم أِصْل إلى شيٍء بعد قراءتِها. وال أدري هل لهذا الُبْستاِن َعالقٌة بالخانقاِه الكريميَِّة 

بالَقرافِة بمصر، أْو أنَّ له َعالقًة بالمدرسِة الكريميَِّة بالُقْدِس الشريِف أْم ال؟

)2( 25و. الهامش اليسار.

ة. تويف  ث مكَّ ي الشافعي، محدِّ )3( محمد بن عبد اهلل بن َظِهيَرة: جمال الدين أبو حامد، المخزومي المكِّ
سنة 817هـ. إنباء الُغْمر: 3/ 45 - 	4. والضوء الالمع: 8/ 83، وشَذرات الذهب: 9/ 185 - 	18.

َنْجُم   ، المصريُّ الحمويُّ األصِل،  الكريم،  الوهاب بن عبد  الرحيم بن عبد  َرِزين: عبد  بُن  ين  الدِّ َنْجُم   )4(
 ،38	 الُغْمر: 1/  إنباء  و   ،17  -  1	 التقييد: 3/  ذيل  تويف سنة 791هـ.  َرِزين.  ابن  أبو محمد  يِن  الدِّ

والدرر الكامنة: 2/ 357 - 358.

)5( 25و. الهامش اليسار.

)	( 25و. الهامش اليسار.

)7( 25ظ. الهامش اليمين.

)8( 25ظ. الهامش األسفل، بخطٍّ مائل.
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»َبَلْغُت قراءًة والجماعُة َسماًعا يف 3 سنة 787. أحمد األُْشُموين)))«))).- 21

الفضل - 22 أبي  اإلسالم  شيخ  على   2 يف  قراءًة   ((( الربماويُّ إبراهيَم  بُن  عثماُن  »َبَلَغ 
، فَسِمَعُه جماعٌة«))). العراقيِّ

الدين علّي بن - 23 القضاة عالء  العالمة قاضي  الُكُلوَتاتِي قراءًة على  »َبَلَغ أحمد بن 
محمود الحنبلي بمنِزلِه بالقاهرة«))).

»َبَلَغ الحافُظ أبو ُزْرَعَة بُن شيِخ اإلسالم أبي الفضل العراقيِّ قراءًة والعبُد الفقيُر - 24
الهادي)))  عثماُن  وكاتُبه  الخير)))  أبو  وابنُه   (((

الِـِميُّ السَّ َيْلُبَغا  المعالي  أبو  اهلل  إلى 
َسماًعا على الشيخ المسنِد عالء الدين بن محمد بن أبي المجد الدمشقي))) يف 3 

)1( أحمد اأُلْشُموين: هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن منصور اأُلْشُموين الحنفي النحوي، كان صديًقا 
لتقيِّ الدين المقريزي )ت 845هـ(، قال المقريزي: »َصِحْبُتُه ِسنِيَن«، تويف سنة 809هـ. المنهل الصايف 

البن تغري بردي: 2/ 113، وُبغية الُوعاة للسيوطي: 1/ 9	3، والطبقات السنية: 2/ 92.
)2( 25ظ. الهامش األسفل، بخطٍّ مائل.

ين عثماُن بُن إبراهيَم بن أحمد، أبو محمد، الشافعي. كان شيَخ  َفْخر الدِّ  : البِْرَماِويُّ )3( عثماُن بُن إبراهيَم 
اء مدرسة الظاهر َبْرُقوق. تويف سنة 	81هـ. إنباء الُغْمر: 3/ 	2، والدليل الشايف: 1/ 438، والضوء  ُقرَّ

الالمع: 5/ 123.
)4( 	2ظ. الهامش اليمين من أعلى.

)5( 27ظ. الهامش اليمين.
، سيُف الدين الحنفيُّ  الِـِميُّ : هو األمير الوزير أبو المعالي عبد اهلل َيْلُبَغا السَّ الِـِميُّ )	( أبو المعالي َيْلُبَغا السَّ
ين المقريزي - يف المواعظ واالعتبار ويف ُدَرر الُعُقود الفريدة - أنه كان  ، ذكر تقيُّ الدِّ ويف الظاهريُّ الصُّ
ُه السلطان الملك  َباَق«، والَّ ة، وكتب بَخطِّه الطِّ صديًقا له، قال ابن حجر: »الَزَم َسماَع الحديِث معنا مدَّ
ثامَن عشـَر ُجماَدى اآلِخَرة سنَة سبٍع وتسعين  اَلِحيَّة، يف  الصَّ َنَظَر الخانقاِه  َبْرُقوق )ت 801هـ(  الظاهر 
وسبِع مئٍة. ُقتِل َخنًْقا وهو صائٌم يف السابع عشر من ُجماَدى اآلِخرة سنة 811هـ. المواعظ واالعتبار: 4/ 

1/ 159 - 3	1، 4/ 2/ 730، وإنباء الُغْمر: 2/ 417 - 418، وشَذرات الذهب: 9/ 142.
مة  ِغير ومتى َيِصحُّ َسماُعه يف: اإللماع: ص 2	 - 7	، ومقدِّ ثين يف ُحْكم إسماع الصَّ )7( راجع أقوال المحدِّ

اَلح: ص 312 - 315. ابن الصَّ
)8( عثمان الهادي: لم أِصْل إلى ترجمته فيما اطلعُت عليه من مصادر. وواضٌح من »البالغ« أنه كان كاتًبا 

. الِـِميِّ لألمير َيْلُبَغا السَّ
بن علّي  المجد  أبي  بن  د  بن محمَّ الحسن علّي  أبو  الدين  الَمْجد: عالء  أبي  بن  د  بُن محمَّ ين  الدِّ )9( عالُء 
ماع  ؛ للسَّ الِـِميُّ الدمشقي، ُمْسنِد الشام، ُيعَرف بابِن خطيِب َعْيِن َثْرماَء. استدعاُه إلى القاهرة األميُر َيْلُبَغا السَّ
اَلِحيَّة( بالقاهرة بقراءة قاضي  َعداء )الخانقاه الصَّ ِحيَح يف جمٍع حافٍل بخانقاِه سعيِد السُّ عليه، فَأْسَمَع الصَّ
ين عبد الرحمن بن علّي الفاَرْسُكوِري يف سنة تسع  القضاة وليِّ الدين أبي ُزْرَعَة العراقي، والشيِخ َزْين الدِّ
وتسعين وسبع مئة، ثم َأْسَمَعُه بالقلعة. تويف يف سنة 800هـ. ذيل التقييد: 3/ 183 - 185، وإنباء الُغْمر: 

2/ 27 - 28، وشَذرات الذهب: 8/ 22	 - 23	.
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بالخانقاه الصالحية)))«))).

يف - 25 الجَبِل  بقلعِة  الثالُث  المجلُس  وهو  الثاين  الميعاد  يف  َأْصلِِه  مِْن  قراءًة  »َبَلْغُت 

السابع والعشرين لَصَفر سنة خمس عشرة وسبع مئة. كتبه أبو حيَّان)))«))).

ماع يف الميعاد الثاين«))).- 	2 »َبَلَغ أحمد بن أبي الفرج قراءًة من أصل السَّ

)ت  أيوب  بن  يوسف  الدين  صالح  السلطان  أنشأها  السعداء،  سعيد  خانقاه  هي  الصالحيَّة:  الخانقاُه   )1(
589هـ(، بالقاهرة سنة 9	5هـ، برسم الفقراء الصوفية الواردين من البالد الخارجة عن مصـر، وَوَقَفها 
عليهم، وال تزال قائمًة إلى اليوم، لكنها صارْت مسجًدا، ُيعَرُف اآلن بجامع سعيد السعداء بشارع الجمالية 

بالقاهرة. المواعظ واالعتبار: 4/ 2/ 727 - 732، والنجوم الزاهرة: 8/ 148 هامش َرْقم )1(.

)2( 28ظ. الهامش اليمين.

 ، ين أبو َحيَّاَن محمد بن يوسف بن علّي بن يوسف بن َحيَّان، األندلسيُّ الَغْرناطيُّ )3( أبو َحيَّان: اإلمام أثيُر الدِّ
ُخه وَأِديُبه. تويف سنة 745هـ. فوات الَوَفَيات: 4/  ُثه وُمْقِرُئه وُمَؤرِّ ـُره وُمَحدِّ َنْحِويُّ عصـِره وُلَغِويُّه وُمَفسِّ

َرر الكامنة: 4/ 302 - 310، وشَذرات الذهب: 8/ 251 - 254. 71 - 79، والدُّ

31ظ. الهامش اليمين من أعلى. يثيُر هذا البالُغ، وكذلك كلُّ البالغاِت التي بخطِّ أبي حيَّان تساؤاًلً   )4(
حيَّان  فأبو  ُشيوِخه؟  من  َشْيًخا  أم  للحديث  طالًبا  البالغات  هذه  يف  حيَّان  أبو  كان  هل  وهو:  ا،  ُمِهمًّ
أنه قد يكون يف  البالِغ كان واحًدا وِستِّيَن عاًما! يف رأيي  ُعْمَره وقَت هذا  أنَّ  أْي  ُولِد يف سنة 54	هـ، 
تِّين، وكان َعَلًما من أعالم عصِره يف ذلك الحين، بْل إنه كان قد  موقف الشيخ؛ ألنه كان قد جاوز السِّ
القاهرة.  يف  قالوون  المنصور  الملك  أنشأها  التي  المنصورية  المدرسة  يف  الحديث  لتدريس  ر  تَصدَّ
يوُخ يقرؤون الكتاَب ويكتبون بأنُفِسهم، كما يكُتُب  وهذا ُيؤدِّي بنا إلى تساؤٍل آَخر، وهو: هل كان الشُّ
المْسنََدة.  الُكُتب  كثيٍر من  وتنقيٍب يف بالغاِت  إلى بحٍث  يحتاُج  أمٌر  قراءًة..؟ وهذا  َبَلْغُت  تالميُذهم: 
ُح أنه كان يف هذه البالغات كلِّها يف موقف التلميذ الذي يريُد ُعُلوَّ اإلسناد، وأرى أنَّ َشْيَخُه  ولكني ُأَرجِّ
ْحنَة الدمشقيُّ )ت 730هـ(، وكان قد  ين أبو العبَّاس ابُن الشِّ ُر شهاُب الدِّ الُة المَعمَّ ُهنا هو المْسنُِد الرحَّ
ين َأْرُغون الناصري )ت 731هـ(، نائِب مصر،  أتى من دمشَق إلى القاهرة بطلٍب من األمير سيف الدِّ
ْحنَِة كان يف ذلك الحين، أي  فازدحم عليه أهُل العلم ِصغاًرا وكِباًرا، يطلبون ُعُلوَّ اإلسناد؛ ألنَّ ابَن الشِّ
ين َأْرُغون الناصري قد تولَّى نيابَة  يف سنة 715هـ، قد جاَوَز التسعيَن من عمره. وكان األميُر سيُف الدِّ
ين َأْرُغون  ْحنَة إلى مصر، سمع عليه األميُر سيُف الدِّ مصر يف ربيع اآلِخر سنة 712هـ، ولما أتى ابُن الشِّ
ين َأْرُغون: المختصر  ، وكتب ُنْسَخًة منه بَخطِّه بعدما َسِمَعه. انظر عن األمير سيف الدِّ صحيَح الُبخاِريِّ
يف أخبار البشر ألبي الفداء: 4/ 102، ومسالك األبصار البن َفْضل اهلل الُعَمِري: 27/ 508، وتاريخ 

ابن الَوْرِدي: 2/ 271، وأعيان العصر: 1/ 405.

)5( 31ظ. الهامش اليمين من أعلى.
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»َبَلَغ أحمد بن عثمان الحنفي قراءًة يف 3 على مفتي المسلمين أْقَضـى الُقضاِة ُنوِر - 27
يـ]ـِن[ الَقرايف الحنفي خارَج باِب َزِو]يَلَة[«))). الدِّ

28 -.(((» د بن سيِّد الناس الَيْعُمِريُّ »َبَلْغُت قراءًة يف الثالث بالَقْلَعة. محمَّ

مِة - 29 العالَّ على  َيْشَبك  األميِر  بمنزِل   3 يف  قراءًة  الحنفي  الُكُلوَتاتِي  بن  أحمد  »َبَلَغ 
.(((» ين أبي ُزْرَعَة العراقيِّ الشافعيِّ ِة أْقَضى الُقضاِة وليِّ الدِّ الحافِظ الُحجَّ

الحافظ عبد - 30 »َبَلَغ أحمد األُشموين قراءًة والجماعُة َسماًعا يف 4 سنة 787 على 
الرحيم«))).

»َبَلَغ أحمُد بُن الُكُلوَتاتِي قراءًة يف سنة إحدى وعشـرين وثماين مئة بجامع األزهر - 31
ين البوصيري«))). على الشيخ اإلمام شمِس الدِّ

بقراءة - 32 َثْرماَء)))،  َعْيِن  َخطِيِب  بن  ين  الدِّ عالِء  المسنِد  الشيخ  على  ماُع  السَّ »َبَلَغ 
الحافظ أبي ُزْرَعَة العراقيِّ يف 4 فَسِمَعه جماعٌة منهم أبو المعالي عبُد اهلل السالميُّ 

وعثماُن الهادي«))).

مة زين الدين عبد الرحيم العراقي - 33 »َبَلَغ أحمد األُشموين قراءًة على شيخنا العالَّ

ًة ثانية يف 	«))). مرَّ

اليسار. وقد جاَر أَحُدهم على بعض الحروف حين َقصَّ أطراَف المخطوط، فضاَعْت  الهامش  32و.   )1(
الياُء  وضاعِت  ين«،  »الدِّ كلمة  من  النُّوُن  ضاعِت  حيث  ُهنا،  كما  الكلمات،  بعض  من  الحروف  بعُض 

ين«! والالُم والتاُء المربوطُة من كلمة »َزِويَلة«! وربما ضاعْت كلمُة »َعلِّي« بعد كلمة »الدِّ

)2( 32ظ. الهامش اليمين.

)3( 32ظ. الهامش اليمين.

)4( 35ظ. الهامش اليمين من أسفل.

)5( 	3و. الهامش اليسار من أعلى، بخطٍّ مائل.

)	( َعْيُن َثْرماء: قرية يف ُغوَطة دمشق. معجم البلدان: 2/ 	7، 4/ 177.

)7( 38و. الهامش اليسار.

)8( 39 ظ. الهامش اليمين من أسفل.
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َسيِِّد - 34 الَفْتح بن  ين أبي  الدِّ الثالث بقراءِة الشيخ فتِح  »َبَلْغُت َسماًعا يف المجلس 

يَّة،  المِعزِّ بالقاهرة  الَقْصـَرْيِن  َبْيَن  بُخطِّ  المنصورية  بالمدرسة  الَيْعُمِريِّ  الناس 

وسبع  عشـرة  خمس  سنة  األولى  ُجماَدى  من  السادس  الجمعة  يوم  يف  وذلك 

ُعِرَف   ، الُقَرِشيُّ التَّْيِميُّ  الَبْكِريُّ  ٍد  محمَّ بِن  اب  الوهَّ عبِد  بُن  أحمُد  وَكَتَب  مئة. 

.(((» بالنَُّوْيِريِّ

»َبَلْغُت قراءًة من أْصلِه يف المجلس الرابع وهو الميعاُد الثالُث بَقْلَعِة الجَبل. َكَتَبُه - 35

أُبو َحيَّان. وذلك يف الثامن والعشرين من صفر سنة خمس عشرة وسبع مئة«))).

»َبَلَغ أحمد بن عثمان الحنفي قراءة يف 4 على ُمْفتِي المسلمين أْقَضـى الُقَضاِة ُنوِر - 	3

.(((» ين عليٍّ الَقَرايفِّ الحنفيِّ الدِّ

الدين - 37 عالء  الُقضاِة  قاضـي  مة  العالَّ العالم  على  قراءًة  الُكُلوَتاتِي  بن  أحمد  »َبَلَغ 

علـّي بن محمود الحنبلي بَِمنِْزلِِه))) بالقاهرة«))).

َمامِيَّة))) يف 7 على العالمة الحافظ أقضى القضاة - 38 »َبَلَغ أحمد بن عثمان قراءًة بالزِّ

.(((» ين أبي ُزْرَعَة الشافعيِّ وليِّ الدِّ

)1( 41و. الهامش اليسار من أعلى.

)2( 42و. الهامش اليسار من أسفل.

)3( 42و. الهامش اليسار من أسفل.

هاُب النويريُّ  )4( َتُدلُّ كلمُة »بمنزله« على شيٍء من رحلة هذه النُّْسَخِة التي تحتاُج إلى دراسٍة منُذ َنَسَخها الشِّ
ْت يف مكتبة كوپريلي باستانبول. بالقاهرة إلى أن استقرَّ

)5( 43و. الهامش اليمين من أعلى.

وميُّ )ت 810هـ(، بالقاهرة، يف سنة سبٍع  ين ُمْقبِل الرُّ َماِميَّة: بناها األميُر الطَّواشي َزْيُن الدِّ )	( المدرسُة الزِّ
)ت  العراقيَّ  ِحيم  الرَّ عبَد  يِن  الدِّ َزْيَن  الحافَظ  فيه  َر  قرَّ حديٍث  َدْرَس  فيها  ورتََّب  مئٍة،  وسبِع  وتسعين 

	80هـ(. المواعظ واالعتبار: 4/ 2/ 584.

)7( 44و. أعلى الصفحة بخطٍّ مقلوب.
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المعالي - 39 أبو   ((( الربماويِّ الَفْخِر  بقراءة  الشامي)))  »َبَلَغ َسماًعا يف 3 على الربهان 
الِـِميُّ وابنه أبو الخير محمد يف 4 وآخرون، يف 15 رجب سنة 798 بجامع  َيْلُبَغا السَّ

د بن ُمْفلِح الَيَمنِي)))«))). األقمر))) بالقاهرة. كتبه محمَّ

التاسع عشر لصفر سنة - 40 بتاريخ  الجَبل  بقلعة  الخامس  المجلس  قراءًة يف  »َبَلْغُت 

خمس عشرة وسبع مئة. كتبه أبو حيَّان. والقراءُة من أْصلِه. كتبه أبو حيَّان«))).

الرحيم - 41 عبد  الدين  زين  مة  العالَّ اإلمام  الشيخ  على  قراءًة  األُشموين  أحمد  »َبَلَغ 

ًة ثانيًة يف 7«))). العراقي مرَّ

ين علّي - 42 مة قاضي القضاة عالء الدِّ »َبَلَغ أحمد بن الُكُلوَتاتِي قراءًة على العالم العالَّ

الَبْعلي ثم  التَّنُوِخي  امي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن  )1( الربهاُن الشَّ
بالجامع  انقطع  القاهرة.  وُمْسنُِد  اإلقراء  شيُخ  الشامي،  بالربهان  المعروُف  القاهرة،  نزيُل  الدمشقي، 
األقمر، وهو مِْن ُشيوخ الحافظ ابن حجر )ت 852هـ(، قرأ عليه ابُن حجر صحيَح البخاريِّ والكثيَر من 
الكتِب الكباِر واألجزاِء. تويف سنة 800هـ وقد جاوز التسعين. غاية النهاية البن الجزري: 1/ 7 - 8، 

وإنباء الُغْمر: 2/ 22 - 23، والدرر الكامنة: 1/ 11 - 12.

، كان شيَخ  د البِْرماِويُّ ين أُبو محمَّ )2( الَفْخُر البِْرماِوي: ُعْثمان بن إبراهيم بن أحمد بن عبد اللَّطِيف، َفْخُر الدِّ
اء بمدرسة الملك الظاهر َبْرُقوق، تويف سنة 	81هـ. النجوم الزاهرة: 14/ 122، والضوء الالمع:  الُقرَّ
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الملُك  ده  وجدَّ 519هـ،  سنة  يف  524هـ(  )ت  اهلل  بأحكام  اآلمِر  الفاطمي  الخليفة  َبناُه  األقمر:  الجامُع   )3(
الميُّ )ت 811هـ(، المذكوُر يف  ده األميُر الوزيُر َيْلُبَغا بُن عبِد اهلل السَّ الظاهر بيربس )ت 	7	هـ(، ثم جدَّ
ماعات يف هذه النسخة من )الجامع الصحيح(، - يف شهر رجب سنَة تسٍع وتسعيَن وسبِع  كثيٍر من السَّ
ُتقاُم فيه  	15. وما زال )الجامُع األقمر( موجوًدا إلى اآلن،   - 150  /1 مئٍة. المواعظ واالعتبار: 4/ 
)الجامع  يف  النسخة  ووجوُد  سابًقا(.  القصـرين  بين  )شارع  اهلل  لدين  المِعزِّ  شارع  يف  وهو  لواُت،  الصَّ
ُل فيها بين مساجد القاهرة ومداِرِسها وَمناِزِل  األقمر( بالقاهرة جزٌء من رحلتها الشـريفة التي ظلَّْت تتنقَّ

ُعَلمائِها حتى وصلْت إلى مكتبة ُكوْپِريلِّي.

د بن ُمْفلِح الَيَمنِي: لم أجد له ترجمًة فيما اطلعُت عليه من مصادر. )4( محمَّ

)5( 45ظ. الهامش األسفل من الصفحة، بخطٍّ مائل. ويف هذه الورقة )45ظ - 	4و( ثمانيُة بالغات.

)	( 	4ظ. الهامش اليمين، بخطٍّ مقلوب.

)7( 47ظ. الهامش اليمين، بخطٍّ مقلوب.
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بن محمود الحنبلي بمنزله«))).

ُد بُن سيِِّد الناِس الَيْعُمِريُّ قراءًة يف الرابع بالقلعة يف حادي عشـر شوال - 43 »َبَلَغ محمَّ

سنة ثالث وعشرين، والحمُد هلل«))).

44 -.(((»(((
ين عليٍّ الَهْيَثِميِّ »َبَلَغ أحمُد بُن عثماَن الحنفيُّ قراءًة يف 7 على الحافِظ ُنوِر الدِّ

»َبَلَغ عليُّ بُن عثماَن الماِرِدينيُّ قراءًة من أصله يف الثاين بقلعة الجَبل المحروسة«))).- 45

»َبَلَغ أحمد بن أبي الَفَرج))) قراءًة من األصل المسموع منه يف الثالث«))).- 	4

وليِّ - 47 الُقضاة  أْقَضـى  الحافظ  مة  العالَّ على  َمامِيَّة  بالزِّ قراءًة  عثمان  بن  أحمد  »َبَلَغ 

.(((» يِن أبي ُزْرَعَة الشافعيِّ الدِّ

»َبَلْغُت إلى ُهنا َسماًعا من الميعاد الرابع بالمدرسة المنصورية بقراءة الشيخ َفْتح - 48
، وذلك يف يوم السبت السابع من ُجماَدى  ين أبي الَفْتح بن سيِّد الناس الَيْعُمِريِّ الدِّ
ٍد  محمَّ بِن  اِب  الوهَّ عبِد  بُن  أحمُد  وكتب  مئة.  وسبِع  عْشـرَة  خمَس  سنة  األوَلــى 

.(((» ، ُعِرَف بالنَُّوْيِريِّ الَبْكِريُّ التَّْيِميُّ الُقَرِشـيُّ

)1( 47ظ. الهامش اليمين.

)2( 47ظ. الهامش اليمين.

، المصريُّ  ين الهْيَثِميُّ : أبو الَحَسن علّي بن أبي بكر بن سليمان، الحافظ ُنور الدِّ يِن عليٌّ الهْيَثِميُّ )3( ُنوُر الدِّ
، تويف سنة 807هـ. إنباء الُغْمر: 2/ 309 - 310، والدليل الشايف: 1/ 	44، وشَذرات الذهب:  الشافعيُّ
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)4( 47ظ. الهامش اليمين.

)5( 49و. الهامش اليسار.

)	( أحمد بن أبي الَفَرج: شهاب الدين أحمد بن أبي الَفَرج الحلبي، ابن البابا، الحافظ، الشافعي. تويف سنة 
744هـ. النجوم الزاهرة: 10/ 108.

)7( 49و. الهامش اليسار من أسفل.

)8( 47ظ. الهامش األسفل.

)9( 51ظ. الهامش اليمين.
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بن - 49 محمد  بقراءِة  َرِزين،  ابن  ين  الدِّ َنْجم  الشيخ  على  الرابع  يف  ماُع  السَّ »َبَلَغ 

بمصر«))). يِّ  المكِّ َظِهيَرة  بن  اهلل  عبد 

بالمدرسة - 50 الماِرِديني،  الدين  بقراءة عالء  الرابع  المجلس  ة  َتتِمَّ َسماًعا يف  »َبَلْغُت 
يَّة، وذلك يف يوم السبت السابع من  المنصورية بُخطِّ َبْيَن الَقْصـَرْيِن بالقاهرة المِعزِّ

اب بن  الوهَّ سنَة خمَس عْشـرَة وسبِع مئٍة. وكتبه أحمد بن عبد  ُجماَدى األولى))) 

، عفا اهلُل عنه«))). محمد الَبْكِريُّ التَّْيِميُّ الُقَرِشـيُّ

الناِصريِّ - 51 بالجامع  الثالث  يف  أصله  من  قــراءًة  الماِرِدينيُّ  عثماَن  بُن  عليُّ  »َبَلَغ 

بمصر«))).

أبي - 52 ين  الدِّ َبهاِء  الُقضاِة  قاضي  سيِّدنا  على  قراءًة  الُحَسْيِن  بُن  حيِم  الرَّ عبُد  »َبَلَغ 

الَبَقاء«))).

»َبَلَغ علّي بن عثمان الماِرِديني قراءًة من أصله«))).- 53

العراقي - 54 الرحيم  الدين عبد  الشيخ زين  قراءًة على اإلمام  »َبَلَغ أحمد األُْشُموين 

يف 7«))).

55 -.(((» يِن الَهْيَثِميِّ »َبَلَغ أحمد بن عثمان الحنفي قراءًة يف التاسع على الحافظ ُنوِر الدِّ

)1( 53و. الهامش اليسار.

النَُّوْيِريَّ كتب َسَماَعْيِن يف يوٍم واحٍد، فقد مرَّ قبل أسُطٍر قليلٍة َسماٌع بَخطِّه يف نفس هذا  )2( معنى ذلك أن 
ين الماِرِديني. ماُع فكاَن بقراءِة عالء الدِّ ، أما هذا السَّ التاريخ، ولكنه كان بقراءِة ابِن سيِّد الناس الَيْعُمِريِّ

)3( 55ظ. الهامش اليمين.

)4( 55ظ. الهامش اليمين.

)5( 55ظ. الهامش اليمين.

)	( 	5ظ. أقصى الهامش اليمين، على أطراف الورقة.

)7( 0	ظ. الهامش اليمين من أعلى، على أطراف الورقة.

)8( 1	و. الهامش اليمين من أسفل، على أطراف الورقة.
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ًة ثانيًة«))).- 	5 »َبَلَغ أحمد األُشموين قراءًة مرَّ

ماُع يف الميعاد الخامس بقراءة محمد بن عبد اهلل بن َظِهيَرة على الشيخ - 57 »َبَلَغ السَّ

ين بن َرِزين بمصر«))). َنْجم الدِّ

»َبَلَغ أحمد بن عثمان الحنفي قراءًة يف 2 على ُمْفتي المسلمين أْقَضـى الُقضاِة ُنوِر - 58

.(((» ين علّي الَقرايفِّ الحنفيِّ الدِّ

ين خطيِب َثْرماَء، وأبو المعالي - 59 »َبَلَغ أحمد بن العراقي قراءًة على الشيخ عالِء الدِّ

، وابنه أبو الخير، والجماعُة َسماًعا يف السابع«))). الِـِميُّ عبد اهلل َيْلُبَغا السَّ

ين - 0	 الدِّ عالء  بن  الدين  جمال  على  السادس  يف  قراءًة  الُكُلوَتاتِي  بن  أحمد  »َبَلَغ 

الحنبلي، وسمع الجماعُة خارَج القاهرة«))).

»َبَلْغُت قراءًة يف المجلس السابع من أْصلِه بقلعة الجَبل بتاريخ يوم االثنين خامَس - 1	

ِل من سنة خمَس عْشـرَة وسبِع مئٍة. كتبه أبو َحيَّان«))). ربيٍع األوَّ

ين عليِّ بن - 2	 مة قاِضـي الُقضاِة عالِء الدِّ »َبَلَغ أحمد بن الُكُلوَتاتِي قراءًة على العالَّ

محمود الحنبلي بمنِزلِه بالقاهرة«))).

الجَبل - 3	 بقلعة  الثالث  يف  أصله  من  قـــراءًة  الماِرِديني  عثمان  بن  علّي  ــَغ  ــَل »َب

المحروسة«))).

)1( 2	ظ. الهامش اليمين من أسفل، بخطٍّ مقلوب.

)2( 2	ظ. الهامش اليمين من أسفل، بخطٍّ مقلوب.

)3( 3	و. الهامش اليسار من أعلى.

)4( 4	و. الهامش اليمين من أعلى، بخطٍّ مائل.

)5( 4	و. الهامش اليمين من أعلى.

)	( 4	ظ. الهامش اليمين من أعلى.

)7( 5	و. الهامش اليمين من أعلى.

)8( 5	و. الهامش اليمين من أعلى.



53 ِحيِح« للُبخاِريِّ بَخطِّ النَُّوْيرِيِّ : دراسة وتحقيق َياُت الَجَماِل يف ُنْسَخِة »الَجاِمِع الصَّ َتِجلِّ

»َبَلْغُت قراءًة يف الخامس بالُبْستاِن الَكِريمي. كتب محمد بن سيِّد الناس«))). - 4	

»َبَلَغ قراءًة بجامِع األزهر يف سنة إحدى وعشـرين وثماين مئة«))).- 5	

مة أبي الفضل عبد الرحيم العراقيِّ يف - 		 »َبَلْغُت قراءًة والجماعُة َسماًعا على العالَّ

	، وهو من باب »من أعطاه اهلل مِْن غيِر مسألٍة« إلى ُهنا. كتبه أحمد األُشموين سنة 

.(((»787

»َبَلَغ أحمد بن الُكُلوَتاتِي قراءًة بخانقاه َشْيُخون يف سنة إحدى وعشـرين وثماين - 7	

مئة«))).

يف - 8	 الَهْيَثِميِّ  عليٍّ  يِن  الدِّ ُنوِر  الحافظ  على  قراءًة  الحنفيُّ  عثماَن  بُن  أحمُد  »َبَلَغ 

العاشر، وسمع الجماعُة«))).

ين عليِّ - 9	 مة قاِضـي الُقضاِة عالِء الدِّ »َبَلَغ أحمد بن الُكُلوَتاتِي قراءًة على العالم العالَّ

بن محمود الحنبليِّ بمنِزلِه بالقاهرة«))).

ة أْقَضـى الُقضاِة وليِّ - 70 مة الحافظ الُحجَّ »َبَلَغ أحمد بن الُكُلوَتاتِي قراءًة على العالَّ

ين أبي ُزْرَعَة ابِن العراقي الشافعي«))). الدِّ

»َبَلَغ أحمد األُشموين قراءًة والجماعُة َسماًعا يف 7 سنة 788«))).- 71

)1( 5	و. الهامش اليمين.

)2( 		و. الهامش اليمين.

)3( 		ظ. الهامش األسفل، بخطٍّ مائل.

)4( 7	و. الهامش اليسار.

)5( 7	ظ. الهامش اليمين.

)	( 9	و. الهامش اليمين من أعلى.

)7( 9	ظ. الهامش اليمين.

)8( 9	ظ. الهامش األسفل.
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»َبَلَغ أحمد األُشموين قراءًة عليه يف 8«))).- 72

ة الثالثة«))).- 73 ين األُشموين قراءًة عليَّ يف المرَّ »ثم َبَلَغ الشيُخ شهاُب الدِّ

الُقضاِة - 74 أْقَضـى  الحافظ  مة  العالَّ على  َمامِيَّة  بالزِّ قراءًة  عثمان  بن  أحمد  »َبَلَغ 

.(((» الشافعيِّ ُزْرَعَة  أبي  ين  الدِّ وليِّ 

بِن - 75 ين  الدِّ عالِء  الشيخ  على  الثامن  يف  قراءًة   ((( الفاَرْسُكوِريُّ الرحمِن  عبُد  »َبَلَغ 

، وابنُه أبو الخير، والجماعُة َسماًعا«))). الميُّ َخطِيِب َثْرَماَء، وأبو المعالي عبُد اهلل السَّ

الناِصريِّ - 	7 بالجامع  الرابع  يف  أْصلِه  من  قــراءًة  الماِرِدينيُّ  عثماَن  بُن  عليُّ  »َبَلَغ 

بمصر«))).

اب سنة 778«))).- 77 »َبَلَغ أحمد بن العراقي قراءًة يف 8 على والده وابن الخشَّ

»َبَلَغ عثماُن بن إبراهيم الربماويُّ قَِرا]َءًة[ يف 7 على شيِخ اإلسالِم أبي الَفـ]ـْضِل[ - 78

العراقيِّ َعْوًدا على َبْدٍء... فَسِمَعُه... وآَخُروَن«))).

ُنوِر - 79 الُقضاة  أْقَضـى  المسلمين  ُمْفتي  على   7 يف  قراءًة  الُكُلوَتاتِي  بن  أحمد  »َبَلَغ 

)1( 70و. الهامش األعلى.

)2( 70و. الهامش اليسار من أعلى.

)3( 71ظ. الهامش اليمين.

الفاَرْسُكوِري  َخَلف  بن  علّي  بن  الرحمن  عبد  المعالي  أبو  ين  الدِّ َزْيُن   : الَفاَرْسُكوِريُّ ْحَمِن  الرَّ عبُد   )4(
ًسا يف المدرسة المنصورية التي أنشأها المنصور قالوون، قال  افِِعيَّة، كان ُمدرِّ المصرّي، أَحُد ُفَضالِء الشَّ
ُه، وَسِمْعُت بِقراَءتِه وَسِمَع بِقراَءتِي«. مات يف سنة 808هـ. إنباء الُغْمر:  نِي وَأَودُّ عنه ابُن حجر: »وكاَن َيَودُّ

2/ 338 - 339، والمنهل الصايف: 7/ 194 - 195، والدليل الشايف: 1/ 402.

)5( 71ظ. الهامش األسفل.

)	( 72و. الهامش اليمين من أسفل.

)7( 73و. الهامش األسفل.

)8( 73و. الهامش اليسار من أسفل. وما بين معقوفتين ضاع مع أطراف النُّْسَخة.



55 ِحيِح« للُبخاِريِّ بَخطِّ النَُّوْيرِيِّ : دراسة وتحقيق َياُت الَجَماِل يف ُنْسَخِة »الَجاِمِع الصَّ َتِجلِّ

.(((» ين عليٍّ الَقرايفِّ الحنفيِّ الدِّ

الشيخ - 80 على  َظِهيَرة  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  بقراءِة  السادس  يف  ماُع  السَّ »َبَلَغ 

الجماعُة«))). وَسِمُع  بمصر  َرِزين  بن  ين  الدِّ َنْجم 

»َبَلْغُت قراءًة مِْن أْصلِه بقلعِة الجَبِل يف المجلس التاسع يوم األربعاء سابَع ربيٍع - 81

ِل سنَة خمَس عْشـرَة وسبِع مئٍة. كتبه أبو َحيَّان«))). األوَّ

الناِصريِّ - 82 بالجامع  الخامس  يف  أْصلِه  من  قراءًة  الماِرِدينيُّ  عثماَن  بُن  عليُّ  »َبَلَغ 

بمصر«))).

»َبَلَغ أحمُد بُن عثماَن بِن الُكُلوَتاتِي بخانقاه َشْيُخو«))).- 83

سيِِّد - 84 بِن  محمِد  بُن  محمُد  وَكَتَب   . الَكِريِميِّ بالُبْستاِن  السادس  يف  قراءًة  »َبَلْغُت 

، وهلل الحمُد والِمنَُّة«))). الناِس الَيْعُمِريُّ

»َبَلَغ أحمُد بُن الُكُلوَتاتِي قراءًة يف الثامن خارج القاهرة على الشيخ جمال الدين - 85

عبد اهلل بن عالء الدين الحنبلي، وسمع الجماعة«))).

»َبَلْغُت قراءًة من األصل المسموع منه يف الخامس. كتبه أحمُد بُن أبي الَفَرج«))).- 	8

ة أْقَضـى الُقضاِة وليِّ - 87 مة الحافظ الُحجَّ »َبَلَغ أحمُد بُن الُكُلوَتاتِي قراءًة على العالَّ

)1( 73و. الهامش األسفل.

)2( 75ظ. الهامش األسفل.

)3( 87و. الهامش اليسار.

)4( 87ظ. الهامش اليمين.

)5( 87ظ. الهامش اليمين.

)	( 88ظ. الهامش اليمين من أعلى.

)7( 88ظ. الهامش اليمين من أعلى.

)8( 88ظ. الهامش األعلى.
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ين أبي ُزْرَعَة بن العراقيِّ الشافعيِّ سنَة تسٍع وثماين مئة«))). الدِّ

ين ابن الماِردِيني بالمدرسة - 88 ادس بقراءةِ الشيخ عالِء الدِّ »َبَلْغُت َسماًعا يف المجلس السَّ

التاسع  االثنين  يوم  يف  وذلك  يَّة،  المِعزِّ بالقاهرة  الَقْصـَرْيِن  َبْيَن  بُخطِّ  المنصورية 

اب بن  من ُجماَدى األُوَلى سنَة خمَس عْشـرَة وسبِع مئٍة. وكتب أحمُد بُن عبِد الوهَّ

.(((» ، ُعِرَف بالنَُّوْيِريِّ محمد البكريُّ التيميُّ القرشيُّ

، وهلل الحمُد. كتب محمد بن محمد بن - 89 »َبَلْغُت قراءًة يف السابع بالُبْستاِن الَكِريميِّ

.(((» سيِّد الناس أبو الفتح الَيْعُمِريُّ

»َبَلَغ أحمد بن الُكُلوَتاتِي قراءًة يف التاسع خارَج القاهرِة على الشيخ جماِل الدين - 90

، وَسِمَع الجماعُة«))). ين الحنبليِّ ابِن عالِء الدِّ

ربيع - 91 الخميس من  يوم  العاشر  المجلس  الجَبِل يف  بقلعِة  أْصلِه  مِْن  قراءًة  »َبَلْغُت 

األول سنَة خمَس عْشـرَة وسبِع مئٍة. كتبه أبو َحيَّان«))).

ين - 92 الدِّ ْيخ عالِء  الشَّ الحادي عشر على  قراءًة يف  الفاَرْسُكوِريُّ  الرحمِن  عبُد  »َبَلَغ 

والجماعُة  الخيِر،  أبو  وابنُه   ، الِـِميُّ السَّ اهلل  عبُد  المعالي  وأبو  َثْرماَء،  َخطِيِب  ابِن 

َسماًعا«))).

))) بالمدرسة - 93
ْبكِيِّ ين السُّ ابِع بقراءِة الشيخ تقيِّ الدِّ »َبَلْغُت َسماًعا يف المجلِس السَّ

)1( 93ظ. الهامش اليمين من أسفل، بخطٍّ مقلوب.

)2( 93ظ. الهامش اليمين من أعلى.

)3( 	9و. الهامش اليسار من أعلى، بخطٍّ مقلوب.

)4( 	9و. الهامش اليسار.

)5( 97و. الهامش اليسار من أعلى.

)	( 101ظ. الهامش اليمين من أعلى.

، تويف سنة 	75هـ. الدرر الكامنة:  ، الشافعيُّ : أبو الَحَسن عليُّ بُن عبِد الكايف بِن عليٍّ ْبكِيُّ يِن السُّ )7( تقيُّ الدِّ
3/ 3	 - 71، وشَذرات الذهب: 8/ 308 - 310.



57 ِحيِح« للُبخاِريِّ بَخطِّ النَُّوْيرِيِّ : دراسة وتحقيق َياُت الَجَماِل يف ُنْسَخِة »الَجاِمِع الصَّ َتِجلِّ

العاشر  الثالثاِء  يوم  يف  وذلك  يَّة،  المِعزِّ بالقاهرة  الَقْصـَرْيِن  َبْيَن  بُخطِّ  المنصورية 
اب بِن  من ُجماَدى األوَلى سنَة خمَس عْشـرَة وسبِع مئٍة. وَكَتَبه أحمُد بُن عبِد الوهَّ

، عَفا اهلُل عنه«))). ٍد الَبْكِريُّ التَّْيِميُّ الُقَرِشيُّ محمَّ

»َبَلَغ أحمُد بُن أبي الَفَرج قراءًة مِْن أْصِل هذه النُّْسَخِة، غفر اهلُل لمالِكِها، وذلَك يف - 94
اِدِس، وهلل الحمُد والمنَّة«))). الميعاِد السَّ

»َبَلَغ عثماُن بُن إبراهيَم البِْرَماِويُّ قراءًة يف 8 على حافِظ العصِر شيِخ اإلسالِم أبي - 95
َمامِيَّة، فَسِمَعُه جماعٌة«))). الفضل العراقيِّ بالمدرسة الزِّ

ين ابِن - 	9 ْيخ عالِء الدِّ »َبَلَغ عبُد الرحمِن الفاَرْسُكوِريُّ قراءًة يف السابع عشر على الشَّ
ٌد، والجماعُة  ، وابنُه أبو الخيِر محمَّ الِـِميُّ َخطِيِب َثْرماَء)))، وأبو المعالي عبُد اهلل السَّ

َسماًعا«))).

يِن - 97 مِة الحافِظ هباِء الدِّ ْيِخ اإلماِم العالَّ »َبَلْغُت قراءًة يف هذه النُّْسَخِة على َشْيِخنا الشَّ
)))، بَِخْلَوتِه 

ِد بِن أبِي َبْكِر بِن َخلِيٍل المكيِّ الُقَرِشيِّ الُعْثماينِّ الشافعيِّ عبِد اهلل بِن محمَّ

)1( 108و. الهامش اليسار.

)2( 112و. الهامش اليسار من أسفل.

)3( 118و. الهامش اليسار.

يف  وهي  النَُّقط.  من  مهملًة  قبُل  من  يكُتُبها  وكان  بالمثلَّثة،  »ثرما«،  الفارسكوريُّ  الرحمِن  عبُد  كتب   )4(
»شَذرات الذهب« يف ترجمة عالء الدين ابن خطيب َثْرَماء: »ترما«، بالُمثنَّاِة الفوقيَّة، مقصورًة، وهي ُهنا 
ماعات مقصورة، ولَعلَُّهم اعتادوا قديًما على ُنْطِقها مقصورًة، أْو أنَّ َقْصَرها  أيًضا يف جميع البالغات والسَّ

اخ الذين يرتكون الهمزَة يف آِخِر الكلمة. ناتٌِج عن النُّسَّ

)5( 153و. الهامش اليسار من أسفل مع جزٍء من الهامش األسفل.

الُقَرِشيُّ  خليل  بن  بكر  أبي  بن  محمد  بن  اهلل  عبُد  ٍد  محمَّ أبو  يِن  الدِّ هباُء  اإلماُم  خليٍل:  ابُن  يِن  الدِّ َبهاُء   )	(
ُيؤثُِر  ث، كان  المقرُئ المحدِّ  ، الشافعيُّ اهلُل عنه -   اَن، رضي  بِن عفَّ ُعثماَن  الُعْثماينُّ - نسبًة إلى  يُّ  المكِّ
ن )ت 804هـ(: »َأعاَد بتدريِس القلعِة والمنصوريِة يف الحديِث،  ااِلنقطاَع والُخُموَل، قال عنه ابُن المَلقِّ
بَسْطِح  َخْلَوٍة  يف  وانقطَع  بالقاهرة..  الحاكِِميِّ  الجامِع  »نزيُل  حجر:  ابُن  الحافُظ  عنه  وقال  وغيِرهما«. 
721، وطبقات األولياء: ص 557،   - 720 «. تويف سنة 777هـ. أعيان العصر: 2/  الجامِع الحاكِِميِّ

وإنباء الُغْمر: 1/ 114 - 115، والدرر الكامنة: 2/ 177.
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مجالَس  يف  اِس  الُكرَّ هذا  آِخِر  إلى  كاِة«  الزَّ »ُوُجوِب  مِْن  الحاكِم)))،  جامِع  بَسْطِح 

كثيرٍة آِخُرها َيْوُم الخميِس التاسُع من شهِر َصَفٍر سنَة ِستٍّ وِستِّيَن وَسْبِع مئٍة. وَكَتَبُه 

رابِيِشي)))«))). د بن ُعَمر الشَّ محمَّ

مة إبراهيم الشامي))) بقراءِة - 98 »َبَلْغُت َسماًعا يف المجلس السادس عشر على العالَّ

َسْلخ رجب لسنة  د وآخرون، يف  ْمَسار)))، وابني محمَّ السَّ بن  ين أحمد  الدِّ شهاِب 

.(((» ... الحنفيُّ المَلكِيُّ الظاهريُّ الِـِميُّ 798. كتبه عبُد اهلل َيْلُبَغا السَّ

بن - 99 أحمد  ين  الدِّ شهاِب  بقراءِة  الشامي  إبراهيم  مة  العالَّ على  َسماًعا  »َبَلْغُت 

 ... الِـِميُّ السَّ َيْلُبَغا  كتبه   .798 سنة  شعباَن  يف  وآخرون،  د  محمَّ وابني  ْمَسار،  السَّ

.(((» الحنفيُّ

َسه العزيُز باهلل نَِزار )ت 	38هـ( بن المِعزِّ لدين اهلل َمَعّد )ت 5	3هـ(، ثم أكمله ابنُه  )1( جامع الحاكم: أسَّ
َده  الحاكُم بأمر اهلل )ت 411هـ(، وهو ثاين جامع ُبنِي بالقاهرة بعد الجامع األزهر. ويف عام 703هـ جدَّ
الفقه على مذاهب  أربعًة إلقراء  فيه دروًسا  وَرتََّب  الجاْشنَكِيُر )ت 709هـ(،  َبْيَبْرُس  ين  الدِّ ُرْكُن  األميُر 
ٌة كثيرٌة من الطلبة. وكان فيه  ٌس وِعدَّ ، وكان لُكلِّ َدْرٍس ُمَدرِّ ة األربعة، وَدْرًسا إلقراِء الحديِث النبويِّ األئمَّ
ين  أيًضا َدْرٌس للنَّْحو وَدْرٌس للقراءات وُدُروٌس أخَرى. وكان الذي ُرتَِّب لَدْرِس الحديِث الحافُظ سعُد الدِّ
ض جامُع الحاكم  ين أبو َحيَّان )ت 745هـ(. تعرَّ مسعود الحاِرثيُّ )ت 711هـ(، ولَدْرِس النَّْحِو أثيُر الدِّ
اٍت، وكان مهجوًرا، إلى أن قامت طائفُة الُبْهَرة - من الشيعة اإلسماعيلية - بإعادة بنائِه  َة مرَّ للتخريب عدَّ

وتجديِده وافُتتَِح للصالة يف عام 1980م. المواعظ واالعتبار: 4/ 1/ 107 - 	12 وهوامشها.

رابِيِشي، تويف  رابِيِشي: تاج الدين أبو الفتح محمد بن عمر بن أبي بكر بن محمد الشَّ د بن ُعَمر الشَّ )2( محمَّ
سنة 839هـ. إنباء الُغْمر: 4/ 35، والضوء الالمع: 8/ 241 - 242، وشَذرات الذهب: 9/ 338.

)3( 177ظ. الهامش اليمين من أسفل.

)4( إبراهيم الشامي: هو الربهان الشامي )ت 800هـ(، سبقْت ترجمُته.

ْمَسار. ذكَر ابُن حجر  ْمَسار: أحمد بن صالح بن محمد، المعروف بابِن السِّ ين أحمد بن السِّ )5( شهاب الدِّ
ًة من الُكُتب«. تويف سنة 840هـ. إنباء الُغْمر:  يوخ عدَّ الِـِميَّ فقرَأ له بنَْفِسه على جمٍع من الشُّ أنه »الَزَم السَّ

.55 - 54 /4

)	( 222و. الهامش اليسار.

)7( 255و. الهامش اليسار.
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ُد بُن سيِِّد الناِس - 100 »َبَلْغُت قراءًة يف المجلس الُموفِي عشريَن بالُبْستاِن. كتبه محمَّ
، وهلل الحمُد والمنَّة«))). أبو الفتح الَيْعُمِريُّ

عالِء - 101 ْيخ  الشَّ على  والثالثين  الحادي  يف  قراءًة  الفاَرْسُكوِريُّ  الرحمِن  عبُد  »َبَلَغ 
ٌد،  الخيِر محمَّ أبو  وابنُه   ، الِـِميُّ السَّ َيْلُبَغا  المعالي  َثْرماَء)))، وأبو  َخطِيِب  ابِن  ين  الدِّ

والجماعُة َسماًعا«))).

اب«))).- 102 »َبَلَغ أحمُد بُن العراقي قراءًة يف 31 على والِده وابِن الخشَّ

َزْيِن - 103 العالَّمِة  الشيِخ اإلماِم  الثالثِة على  ِة  المرَّ »َبَلَغ أحمد بن منصور))) قراءًة يف 
وأربعيَن  اثنيِن  يف  واآلِخَرة،  ْنيا  الدُّ يف  إليه  اهلُل  َأْحَسَن   ، العراقيِّ ِحيِم  الرَّ عبِد  ين  الدِّ
مئٍة  وسبِع  وثمانيَن  خمٍس  سنَة  رمضاَن  عشـريَن  سابَع  االثنيِن  يوُم  آِخُرها  مجلًسا 

بقلعِة الجَبِل المحروسِة بالجامِع، والحمُد هلل َوْحَده«))).

ِة الخامسِة - 104 المرَّ الحنفيُّ ]قَِرا[َءًة يف  بِن منصوٍر األشموينُّ  ِد  بُن محمَّ »َبَلَغ أحمُد 
آِخُرها  العراقيِّ ]يف[ ستٍَّة وثالثيَن مجلًسا  مِة أبي الفضِل  على الحافِظ اإلماِم العالَّ

َيْوُم الخميِس سنَة ستٍّ وثمانيَن وسبِع مئٍة. أحمد األُشموين«))).

ِة السادسِة))) على العالَّمة الحافِظ - 105 »َبَلَغ أحمُد األُشموين قراءًة والجماعُة يف المرَّ

)1( 3	2و. الهامش اليسار من أعلى.

)2( كتب عبُد الرحمن الفارسكوريُّ »ثرما«، بالمثلَّثة، وكثيًرا ما يكُتُبها مهملًة من النَُّقط.

)3( 3	2و. الهامش اليسار.

)4( 3	2ظ. الهامش اليمين.

َرْت بالغاُته مِراًرا. وأكثُر بالغاتِه باْسِم )أحمد األشموين(، ونادًرا ما يقوُل  )5( هو أحمد األشموين الذي تكرَّ
)أحمد بن منصور(، أو )أحمد بن منصور األشموين(، أو )أحمد بن محمد بن منصور األُشموين(.

)	( 	29و. الهامش األعلى، بخطٍّ مقلوب.

)7( 	29و. الهامش األعلى. والحروُف التي بيَن معقوفتيِن ضاعْت مِْن أطراِف النُّْسَخة.

اٍت على الحافِظ َزْيِن  )8( ُيثبُِت هذا البالُغ أنَّ أحمد األشموين )ت 809هـ(، قد قرأ صحيَح البخاريِّ ستَّ مرَّ
يِن العراقيِّ )ت 	80هـ(. الدِّ
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ِحيِم بِن الُحَسْيِن العراقيِّ ]يف[ واحٍد وثالثيَن مجلًِسا  يِن عبِد الرَّ أبي الفضل َزْيِن الدِّ
سنَة 787«))).

شيِخ - 	10 على  الكِتاِب  لجميِع  قراءًة  الحنفيُّ  الُكُلوَتاتِي  ابن  عثماَن  بُن  أحمُد  »َبَلَغ 
.(((» يِن العراقيِّ اإلسالِم الحافِظ َزْيِن الدِّ

»وَبَلْغُت قراءًة يف المجلس الثالث والعشـرين بالُبْستاِن الَكِريميِّ يف تاسِع ِعْشـِري - 107
يف  قراءًة  َبَلْغُت  ثم  الحمُد.  وهلل  الشيخيِن)))،  على  عْشـرَة  خمَس  سنَة  اآلِخِر  ربيٍع 
الحادي  المجلس  يف  ًة  خاصَّ ْحنَة)))  الشِّ ابِن  العبَّاس  أبي  الشيخ  على  الثانية  ة  المرَّ
والعشرين يف ثالث رمضاَن سنَة ثالٍث وعشرين وسبِع مئٍة بالقلعة. وكتب محمد بن 
ٍد  . الحمُد هلل وصلَّى اهلُل على سيِّدنا محمَّ محمد بن سيِّد الناس أبو الفتح الَيْعُمِريُّ

وآلِه وسلَّم تسليًما«))).

»َبَلْغُت قراءًة من أْصلِه يف المجلس الثامن عشـر باْلـ]ـجامِع[ الناصريِّ بمصـَر - 108
وسبع  عشـر  خمسة  عام  اآلِخــرة  ُجما]َدى[  من  عشـر  السادس  يف  المحروسِة 
الـ]ـَجَبِل[  بقلعِة  أيًضا  عشـر  الثامن  المجلس  يف  أصله  من  قراءًة  بلغُت  ثم  مئة. 
المحروسِة يف السادس من شهر رجب من العام المْذ]ُكوِر[. كتبه عليُّ بُن عثماَن 

ًيا«))). الماِرِدينيُّ حامًِدا هلل وُمِصلِّ

)1( 	29و. الهامش األعلى.
)2( 	29و. الهامش األسفل.

الُوَزراِء  ِستُّ  واآلَخُر  ترجمُته،  اآلتيُة  730هـ(،  )ت  ْحنَة  الشِّ ابُن  َحَلُة  الرُّ المْسنُِد  الشيخيِن  هذين  أَحُد   )3(
ل النُّْسَخة.  َوِزيَرُة بنُت ُعَمَر، أمُّ عبِد اهلل )ت 	71هـ(، وقد استفدُت هذا مِْن َسنَِد النَُّوْيِريِّ المذكوِر يف أوَّ
ثا بالجامع الصحيح يف مكاٍن آَخَر غيِر  ْحنَة وِستَّ الُوَزراِء َوِزيَرَة حدَّ وقد أفاَدنا هذا »الَبالُغ« أنَّ ابَن الشِّ
ِل النُّْسَخة ويف كثيٍر من البالغاِت يف هوامِِشها  المدرسة المنصورية - التي وردْت يف َسماع النَُّوْيِريِّ يف أوَّ

- ويف العام نفِسه أيًضا، وهو عام 715هـ.
ث  ْحنَة، حدَّ ْحنَة: هو أحمد بن نعمة بن حسن البقاعي الدمشقي، المعروف بابن الشِّ )4( أبو العبَّاس ابن الشِّ
ًة بالقاهرِة وَحماَة وبعلبكَّ وحمص وغيِرها. تويف سنة 730هـ . وقد  بصحيِح الُبخاِريِّ بِْضًعا وسبعيَن مرَّ

جاوز المئة. أعيان العصـر: 1/ 405 - 407، الدليل الشايف: 1/ 94.
)5( 	29و. الهامش اليسار.

ْت أطراُف النُّْسَخة. )	( 	29و. الهامش اليسار. والحروُف التي بيَن معقوفتيِن ضاعْت حيَن ُقصَّ
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»َبَلْغُت َسماًعا يف المجلِس الحاِدي والعشريَن على الشيخيِن))) بقراءِة الشيخ َفْتِح - 109
يِن أبي الفتِح بِن َسيِِّد الناِس الَيْعُمِريِّ بالمدرسِة المنصوريِة بُخطِّ َبْيَن الَقْصـَرْيِن  الدِّ
الرابَع والعشريَن من ُجماَدى األوَلى سنَة  يَّة، وذلك يف يوم الثالثاِء  بالقاهرة المِعزِّ
التَّْيِميُّ  الَبْكِريُّ  ٍد  اب بِن محمَّ خمَس عْشـرَة وسبِع مئٍة. وَكَتَب أحمُد بُن عبِد الوهَّ

، عَفا اهلُل عنه«))). الُقَرِشيُّ

»َبَلْغُت قراءًة لجميع الصحيح على الحافظ شيخ اإلسالم أبي الفضل العراقيِّ يف - 110
أحٍد وعشـريَن مجلًِسا، يف ثاين ِعْشـِري رمضاَن المعظَِّم... سنة 799 وأجاَز. كتبه 

.(((» عثماُن بُن إبراهيَم بِن أحمَد البِْرَماِويُّ

ُد من العالمات، يف الميعاد التاسِع والعشـريَن - 111 »َبَلْغُت قراءًة مِْن أْصلِه وهو المَجرَّ
ِل سنَة خمَس عشـرَة وسبِع مئٍة. كتبه أبو حيَّان«))). َيْوَم الثالثاِء لَِثاَلٍث َبِقيَن مِْن ربيٍع األوَّ

»الحمُد هلل َوْحَدُه، قرأُت جميَع صحيِح الُبخاِريِّ على َمشايخي الُعَلماِء: الشيِخ - 112
يِن  )))، والشيِخ َزْيِن الدِّ

يِن األْبنَاِسيِّ يِن ابِن الُمَلقِّن)))، والشيِخ ُبْرهاِن الدِّ ِسراِج الدِّ

ْحنَة )ت 730هـ( وِستُّ  ران ابُن الشِّ ماُع ما ذهْبنا إليه مِْن أنَّ المراَد بالشيخيِن المْسنِدان المَعمَّ ُد هذا السَّ )1( ُيؤكِّ
نَِد المذكوِر يف  الُوَزراِء َوِزيَرُة )ت 	71هـ(، فكاتُب هذا »البالِغ« هو النَُّوْيِريُّ نْفُسه، وتاريُخه هو تاريُخ السَّ
ُح أنَّ مجالَس َسماِع »الجامع الصحيح« التي َسِمَعها النَُّوْيِريُّ وابُن سيِِّد الناس كانت  بدايِة النُّْسَخة. كما ُيوضِّ

ماعاِت المذكورِة يف آِخر النُّْسَخة. واحًدا وعشرين مجلًسا. وُيسَتفاُد هذا من البالغاِت والسَّ

)2( 	29و. الهامش اليسار من أعلى.

)3( 	29و. الهامش اليسار من أعلى.

)4( 	29و. الهامش اليسار.

، المعروُف  ن: أبو َحْفص ُعَمُر بن علّي بن أحمد، األنصاريُّ األندلسيُّ ثمَّ المصريُّ يِن ابُن الُمَلقِّ )5( ِسراُج الدِّ
 ،105  -  100  /	 الالمع:  والضوء   ،219  -  21	  /2 الُغْمر:  إنباء  804هـ.  سنة  تويف  ن،  الُمَلقِّ باْبِن 

وشَذرات الذهب: 9/ 71 - 73.

األْبنَاِسيُّ  د  محمَّ وأبو  إسحاق  أبو  الدين  برهاُن  أيوب،  بن  موسى  بن  إبراهيم   : األْبنَاِسيُّ يِن  الدِّ ُبْرهاُن   )	(
أكثُر  وكان  ًة،  ُمدَّ َعداِء  السُّ سعيِد  َمْشَيَخَة  َولَِي  بالقاهرة.  الشافعية  شيوخ  أعياِن  أحُد   ، الشافعيُّ المصريُّ 
أَبرَّ مشايِخ مصَر بالطلبة، تويف سنة 802هـ. إنباء الُغْمر: 2/  فضالِء الطلبِة بالقاهرة من تالمذتِه، وكان 

112، والضوء الالمع: 1/ 172 - 175، وشَذرات الذهب: 9/ 12، 27.
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)))، وقاضي الُقضاِة َشْمِس 
يِن الَكَركِيِّ الشافعيِّ ، وقاضي الُقضاِة عماِد الدِّ العراقيِّ

وقاضي   ،(((
الُبْلِقينِيِّ يِن  الدِّ جالِل  الُقضاِة  وقاضي   ،(((

الحنفيِّ ْيِري  الدَّ ابِن  يِن  الدِّ

 ،(((
يِن الُبْلِقينِيِّ . وَسِمْعُته على الشيخ سراِج الدِّ ين ابن ُمْغلِي الحنبليِّ الُقضاِة عالِء الدِّ

ُسوَرِة  تفسيِر  إلى  لِه  أوَّ مِْن  وقرأُت   ، الَهْيَثِميِّ يِن  الدِّ ُنوِر  الشيخ  على  أكَثَرُه  وقرأُت 

َمْرَيَم، ومِْن كتاِب اللِّباِس إلى آِخِر الكتاِب على َشْيِخي َشْيِخ اإلسالِم حافِظ الَعْصِر 

 ،(((
اقِيِّ يِن الَغرَّ ، وقرأُته َعْوًدا على َبْدٍء على الشيِخ َشْمِس الدِّ يِن ابِن العراقيِّ َولِيِّ الدِّ

، وقرأُته على َمشايَِخ ُمْسنِِديَن، وَسِمْعُته  يِن الُبوِصيِريِّ وكذا على الشيِخ َشْمِس الدِّ

َيْكُثُر َتْعداُدُهْم؛ ما َينِيُف على أربعيَن َشْيًخا)))، وَكَتَب  أيًضا على َمشايَِخ ُمْسنِِديَن، 

وَكَتَب  والِمنَُّة.  الحْمُد  وهلل  َشْيًخا،  عشَر  خمسَة  اِم؛  الشَّ َمشايِِخ  مِْن  جماعٌة  به  لي 

ِد بِن عبِد اهللِ  اِجي َعْفَوُه وَمْغِفَرَتُه أحمُد بُن ُعْثماَن بِن محمَّ العبُد الفقيُر إلى ربِّه الرَّ

، ساَمَحُه اهلُل وَغَفَر له ولَِوالَِدْيِه ولَِمَشايِِخه ولجميِع  ، الشهيُر بِاْبِن الُكُلوَتاتِيِّ الحنفيُّ

ٍد وآلِه...«))). المسلمين، اللَُّهمَّ َصلِّ عَلى َسيِِّد َخْلِقِه محمَّ

إنباء  801هـ.  تويف سنة  الُقضاة،  قاضي  عيسى،  أبو  بن موسى،  بن عيسى  أحمد  الَكَركِي:  يِن  الدِّ عماِد   )1(
الُغْمر: 2/ 0	 - 2	، والمنهل الصايف: 2/ 54 - 55، والضوء الالمع: 2/ 0	 - 1	.

ْيِري: محمد بن سعد بن محمد بن عبد اهلل، المقدسي الحنفي، تويف سنة 827هـ.  يِن ابِن الدَّ )2( َشْمِس الدِّ
إنباء الُغْمر: 3/ 339 - 340، والضوء الالمع: 8/ 88 - 90، وشَذرات الذهب: 9/ 4	2 - 5	2.

ين أبو الَفْضل  : عبد الرحمن بن ُعَمر بن رْسالن بن نصير، قاضي القضاة، جالُل الدِّ ين الُبْلِقينِيُّ )3( جالُل الدِّ
 ،2	0  -  259 الُغْمر: 3/  إنباء  تويف سنة 824هـ.   . الشافعيُّ الُبْلِقينِيُّ  ين،  الدِّ ِسراِج  اإلسالم  ابُن شيِخ 

المنهل الصايف: 7/ 197 - 203، والضوء الالمع: 4/ 	10 - 113.

ين أبو َحْفص. تويف سنة 805هـ.  : ُعَمر بن رْسالن بن نصير، قاضي القضاة، سراج الدِّ ين الُبْلِقينِيُّ )4( سراُج الدِّ
إنباء الُغْمر: 2/ 245 - 247، والضوء الالمع: 	/ 85 - 90، وشَذرات الذهب: 9/ 80 - 81.

اقِي، تويف سنة 	81هـ. إنباء الُغْمر:  ين الَغرَّ اقِي: محمد بن أحمد بن خليل، شمُس الدِّ ين الَغرَّ )5( شمُس الدِّ
3/ 31، والضوء الالمع: 	/ 307 - 308، وشَذرات الذهب: 9/ 181.

ُلوا على َخْمَسـ]ـٍة و[ خمسيَن َشْيًخا«. )	( ُكتَِب يف الهامش اليمين من الورقة ُمقابَِل هذه الجملِة: »َتَكمَّ

)7( 298ظ. متن الصفحة من أسفل.
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ماِع كلُّها ال ُتمثُِّل إال ُجْزًءا قلياًل من الَبالغاِت التي  هذه الَبالغاُت بالقراءة أو السَّ
َتْزَخُر هبا هذه النُّْسَخُة من »الجامع الصحيح«، مما َيُدلُّ على اعتناء أهِل الحديِث هبا، 
والمتتبُِّع لهذه الَبالغاِت يستطيُع أن يعِرَف أين كانت هذه النُّْسَخُة يف مصر، منُذ كتبها 
مًعا،  ماِع  السَّ كانوا يف مجالِس  الذين  يتبيََّن  أن  ويستطيُع كذلك  اهلل،  ، رحمه  النَُّوْيِريُّ
أن  ويستطيُع  َسِمُعوه،  وأيَن  َسِمُعوه،  َمْن  وعلى  الصحيح«،  »الجامع  َسِمُعوا  ومتى 
َف من خالل هذه  يعرف عدَد المجالِس التي َسِمُعوا »الجامع الصحيح« فيها. ويتعرَّ
الَبالغاِت على كثيريَن من أهل الحديث، ُربَّما لم ُيذَكْر بعُضهم يف ُكُتب الرتاِجم، كما 
الذين  التالميذ  ُروا للتحديث، وكثيريَن من  َتَصدَّ الذين  ُتبيُِّن كثيريَن من المشايخ  أهنا 

ْوا عنهم بعَض الُكُتِب المْسنََدِة، مما أَخلَّْت بَبْعِضه ُكُتُب الرتاِجم. َتَلقَّ

لُشيوِخهم،  الحديِث  طلبِة  تبجيِل  َمَدى  ماعاُت  والسَّ البالغاُت  هذه  لنا  وُتبيُِّن 
طالَب  أنَّ  فَكَما  ماع،  السَّ أو  البالغ  يف  أسماَءهم  يكُتُبون  حين  معهم  أَدبِهم  وَمــَدى 
يه)))،  ُيَسمِّ وال  معه  تَكلَّم  إذا  ُيَكنَِّيُه  وأْن  ِخطابِه،  يف  َشْيَخُه  ُيَعظَِّم  أْن  ُمطاَلٌب  الحديِث 
َيْذُكُره يف  أو  أو َسماًعا  َبالًغا  َيْكُتُب عنه  أو  ُث عنه  يتَحدَّ يفَعَل هذا حيَن  أْن  به  فَأْوَلى 
كتاٍب له، أو غيِر ذلك. ويف أدِب الطالِب مع َشْيِخه ويف تعظيِمه له جماٌل يف النَّْفس ويف 

ُلوك ويف الُخُلق، وأيُّ جماٍل! السُّ

الناِس وأبا حيَّاَن والحافَظ العراقيَّ وَوَلَدُه الحافَظ  النَُّوْيِريَّ وابَن سيِِّد  أكاُد أَرى 
، وكلَّ َمْن له بالغاٌت وَسماعاٌت يف هوامِش هذه النُّْسَخِة، - أكاُد  يِن العراقيَّ وليَّ الدِّ
ى عليهُم  ُيَتَلقَّ م هبم العمُر، وصاُروا ُشُيوًخا  إليها بعدما تقدَّ بَعْيِن قلبي ينظرون  أراهم 
ُروَن  ويتَذكَّ الطََّلِب،  اَم  أيَّ ُروَن  ويَتَذكَّ ماعاِت  والسَّ البالغاِت  ُلون هذه  يتأمَّ الِعْلُم، وهم 
إلى  بَخيالِِهم  ويُعوُدوَن  ِحيَح«،  الصَّ »الجامَع  فيها  سمعوا  أو  قرؤوا  التي  المجالَس 

ْمَعانِيُّ )ت 2	5هـ( يف معِرض حديثه عن آداب طالب الحديث مع شيِخه يف مجالس االستمالء:  )1( قال السَّ
»وإذا خاطَب الطالُب الُمْملَِي أو راَجَعه يف شيٍء عظََّمه يف خطابِه، مثل أْن يقوَل له: أيها األستاُذ أو أيها العالُم 

يه«. أدب اإلمالء واالستمالء: ص 154 - 155. أو أيها الحافُظ، ونحو ذلك.. وُيَكنِّيِه يف ِخطابِه وال ُيَسمِّ
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ْيخ، ومتعِة اإلجازِة ُبَعْيَد الحصوِل عليها مباشرًة. ي وُمْتَعِة القراءة على الشَّ لحظاِت التََّلقِّ

وأخيًرا أقوُل ِمْن ُدوِن أْدَنى ُمبالغٍة: إنَّ دراسَة هذه النُّْسَخِة، ودراسَة بالغاِت القراءِة 
ماِع التي يف هوامِِشها تحتاُج إلى كتاٍب كبيٍر، وال َيْكِفيها هذا البحُث المتواِضع. والسَّ

ًبا إليه وإلى  واهلُل تعالى هو المْرُجوُّ أْن يجَعَل هذا البحَث خالًصا لَوْجِهه الكريم، وُمَقرِّ
ائِلِين. اِجيَن والسَّ ين، إنه سبحانه أْكَرُم األكَرمِين، وغايُة الرَّ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم الدِّ شفاعِة نبيِِّه محمَّ

، ويظَهُر التملُُّك يف الزاوية  هاب النَُّوْيرِيِّ صفحُة الِغالف من )الجامع الصحيح( بخطِّ الشِّ
الُيْسَرى ِمْن أعلى.
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. هاِب النَُّوْيرِيِّ بداية فهرس )الجامع الصحيح( لإلمام الُبخاِريِّ بخطِّ الشِّ
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َماعاِت التي ُتبيُِّن انتهاَء  َوْجُه الورقة 296، وفيه تاريُخ انتهاِء النَّْسخ، وكثيٌر من السَّ
 ، ، وابِن سيِِّد الناِس، وأحمَد األُْشُمونِيِّ َماع، وُيقرُأ فيه َسماعاُت أبي َحيَّان النَّْحِويِّ السَّ

، وغيرِهم، بخطِّ كلِّ واحٍد منهم. وعليِّ بن عثماَن الماِرِدينيِّ



67 ِحيِح« للُبخاِريِّ بَخطِّ النَُّوْيرِيِّ : دراسة وتحقيق َياُت الَجَماِل يف ُنْسَخِة »الَجاِمِع الصَّ َتِجلِّ

رابِيِشي )ت 839هـ(،  جزٌء من ظهرِ الورقة 177، وفيه بالٌغ بخطِّ محمد بن عمر الشَّ
يذُكر فيه أنه بلغ قراءًة على الشيخ بهاء الدين ابن خليل )ت 777هـ( بَخْلَوتِه بَسْطِح 

جامِع الحاكِم، سنة 766هـ.

يِن الُكُلوَتاتِي )ت 835هـ(  جزٌء من ظهرِ الورقة 298، وفيه بالٌغ جامٌع بَخطِّ ِشهاِب الدِّ
عن كثيرٍ من مشايخه.

هاِب النَُّوْيرِيِّ )ت 733هـ( سنة  ماِع بَخطِّ الشِّ جزٌء من وجه الورقة 222، وفيه بالٌغ بالسَّ
الِِميِّ )ت 811هـ( سنة 798هـ. ماِع بخطِّ األمير عبد اهلل َيْلُبَغا السَّ 715هـ،وبالٌغ آَخُر بالسَّ
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املصادر	واملراجع
ْمَعانِي )ت 2	5هـ(، -  1 أدُب اإلمالِء وااِلْستِْمالِء: أبو َسْعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السَّ

شرح ومراجعة: سعيد محمد اللحام، منشورات دار ومكتبة الهالل، بيروت، ط1، 1409هـ = 
1989م.

األزهر وما حوله من اآلثار: د. عبد الرحمن زكي، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، وزارة -  2
الثقافة، القاهرة، 1390هـ = 1970م.

قه: -  3 حقَّ 4	7هـ(،  )ت  َفِديُّ  الصَّ َأْيَبك  بن  َخلِيل  ين  الدِّ صالُح  النَّْصـر:  وأعواُن  الَعْصـر  أعياُن 
الدكتور علي أبو زيد وآخرون، قدم له: مازن عبد القادر المبارك، مطبوعات مركز جمعة الماجد 
للثقافة والرتاث بُدَبّي؛ دار الفكر، دمشق - سورية؛ دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، ط1، 

1418هـ = 1998م.

َفِديُّ )ت 4	7هـ(، -  4 الصَّ َأْيَبك  بن  َخلِيل  ين  الدِّ البادِئ والُمراجع: صالُح  بيَن  واِجع  السَّ ألحاُن 
ُعنَِي بتحقيقه: إبراهيم صالح، دار البشائر، دمشق، ط1، 1425هـ = 2004م.

بة: َأدِّي ِشير )ت 1333هـ = 1915م(، دار العرب للبستاين، القاهرة، -  5 األلفاظ الفارسية المعرَّ
رة عن الطبعة األولى يف بيروت سنة 1908م، ط2، 1987 - 1988م. طبعة مصوَّ

ماع: القاضي ِعَياض، أبو الفضل ِعَياض بن موسى -  	 واية وتقييِد السَّ اإللماُع إلى معرفة أصول الرِّ
القاهرة؛  الرتاث،  دار  صقر،  أحمد  السيد  تحقيق:  544هـ(،  )ت  ْبتِي  السَّ الَيْحُصبِي  ِعَياض  بن 

المكتبة العتيقة، تونس، ط2، 1398هـ = 1978م.

)ت -  7 العسقالين  َحَجر  ابن  محمد  بن  علّي  بن  أحمد  الدين  شهاب  الُعْمر:  بَأْنباِء  الُغْمر  إِْنباُء 
852هـ(، تحقيق: د. حسن َحَبِشي، وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية - لجنة 

إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، 1389 - 1419هـ = 9	19 - 1998م.

ُبغية الُوعاة يف طبقات اللُّغويِّين والنُّحاة: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت -  8
911هـ(، تحقيق د. علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 	142هـ = 2005م.

تحقيق: -  9 ج	3،  1250هـ(،  )ت  بِيدي  الزَّ ُمْرَتَضى  د  محمَّ القاموس:  جواهر  من  الَعُروس  تاج 
عبد الكريم الَعَزباوي، راجعه الدكتور: ضاحي عبد الباقي، والدكتور: خالد عبد الكريم جمعة، 

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ط1، 1422هـ = 2001م.

ر بن عمر، ابن الوردي )ت 749هـ(، -  10 تاريخ ابن الوردي: أبو حفص زين الدين عمر بن مظفَّ
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1417هـ = 	199م.
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المعارف، -  11 دار  سليمان،  السعيد  أحمد  د.  ِخيل:  الدَّ من  الَجَبْرتِي  تاريخ  يف  ورد  ما  تأصيل 
القاهرة، 1979م.

التُّْحَفة اللَّطِيفة يف تاريخ المدينة الشريفة: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن -  12
خاوي )ت 902هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1414هـ = 1993م. محمد السَّ

قه: -  13 اِوي يف شرح تقريِب النَّواوي: الحافظ جالل الدين السيوطي )ت 911هـ(، حقَّ تدريُب الرَّ
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، ط2، 1415هـ.

الدارس يف تاريخ المدارس: عبد القادر بن محمد النَُّعْيِميُّ الدمشقيُّ )ت 927هـ(، ُعنَِي بنشره -  14
رة عن طبعة المجمع العلمي العربي المطبوعة يف دمشق  وتحقيقه: جعفر الحسني، طبعٌة مصوَّ

سنة 7	13هـ = 1948م، 1370هـ = 1951م، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1988م.

يُّ )ت -  15 رُّ النَِّضيد يف أدب المفيد والمستفيد: أبو الربكات َبْدر الدين محمد بن محمد الَغزِّ الدُّ
م له: أبو إسحاَق  984هـ(، حققه وضبطه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري، قدَّ

، مكتبة التوعية اإلسالمية، الجيزة - مصر، ط2، 1430هـ = 2009م. الُحَوْينِيُّ

َرر الكامنة يف أعيان المئة الثامنة: شهاب الدين أحمد بن علّي بن محمد ابن َحَجر العسقالين -  	1 الدُّ
)ت 852هـ(، مطبعة دائرة المعارف، حيدر آباد الدكن - الهند، 1349هـ.

بردي )ت -  17 بن تغري  المحاسن يوسف  أبو  الدين  الصايف: جمال  المنهل  الشايف على  ليل  الدَّ
874هـ(، تحقيق وتقديم: فهيم محمد شلتوت، سلسلة )من الرتاث اإلسالمي(، الكتاب الحادي 
مة،  المكرَّ ة  مكَّ اإلسالمي،  الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  القرى،  أم  جامعة  والعشرون، 

1983م.

ين أبو الطيِّب الفاسي، محمد بن أحمد -  18 نَن والمسانيد: تقيُّ الدِّ َذْيُل التقييد لمْعِرَفِة ُرَواِة السُّ
ي )ت 832هـ(، تحقيق: محمد صالح بن عبد العزيز المراد، جامعة أم القرى،  الَحَسني المكِّ

مة،1411 - 1418 هـ =1990 - 1997م. مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، مكة المكرَّ

رواياُت الجامع الصحيح وُنَسُخه.. دراسة نظرية تطبيقية: الدكتور جمعة فتحي عبد الحليم، -  19
دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق الرتاث، الَفيُّوم - مصر، بالتعاون مع دار ابن حزم، بيروت - 

لبنان، إصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط1، 1434هـ = 2013م.

َهبِي )ت -  20 ِسَير أعالم النبالء: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قاْيماز الذَّ
748هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، ط3، 1405هـ = 1985م.

شَذرات الذهب يف أخبار من ذهب: شهاب الدين أبو الَفاَلح عبد الحّي بن أحمد بن محمد -  21
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األرناؤوط،  القادر  عبد  أحاديثه:  ج  وخرَّ تحقيقه  على  أشرف  )1089هـ(،  الحنبلي  الِعماد  ابن 
قه وعلق عليه: محمود األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط1، 1413هـ = 1993م. حقَّ

شواهد التوضيح والتصريح لمشكالت الجامع الصحيح: أبو عبد اهلل جمال الدين محمد بن -  22
الَكمال  العلمية يف دار  اللجنة  ناِصير، مراجعة:  مالك األندلسي )ت 72	هـ(، تحقيق: عبد اهلل 
المتَِّحدة، دار البشائر اإلسالمية، بيروت - لبنان؛ دار الَكمال المتَِّحدة، دمشق - سورية؛ ط1، 

1432هـ = 2011م.

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد -  23
خاوي )ت 902هـ(، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت. السَّ

الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب األُْدُفِويُّ -  24
العامة  المصرية  الهيئة  الحاِجِري،  طه  د.  مراجعة  حسن،  محمد  سعد  تحقيق:  748هـــ(،  )ت 

للكتاب، القاهرة، ط2، 2001م.

ن )ت -  25 الُمَلقِّ ابُن  ين أبو َحْفص ُعَمر بن علّي بن أحمد المصرّي،  طبقاُت األولياء: سراج الدِّ
ين شريبة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1393هـ = 1973م. جه: ُنوُر الدِّ قه وخرَّ 804هـ(، حقَّ

ي المصري الحنفي -  	2 ين بن عبد القادر التميمي الَغزِّ الطبقاُت السنيَّة يف تراِجم الحنفيَّة: تقّي الدِّ
ياض، ط1، 1403هـ =  فاعي، الرِّ )ت 1005هـ(، تحقيق: د. عبد الفتَّاح محمد الحْلو، دار الرِّ

1983م.

اء: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري -  27 غايُة النِّهاية يف طبقات الُقرَّ
 = 1352هـــ  )ت   Gotthelf  Bergstrasser ْر  بِْرِجْسْتَراسَّ ج.  بنشره:  ُعنَِي  833هـــ(،  )ت 
رة عن الطبعة األولى الصادرة يف سنة  1933م(، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط3 )ُمصوَّ

1352هـ = 1933م(، 1402هـ = 1982م.

يوطيِّ -  28 السُّ ين  الدِّ الحديث لإلمام جالِل  األسانيد، ضمن: ثالث رسائل يف  اْلَفانِيد يف حالوة 
المنصورة - مصر، ط1، 1424هـ =  الوفاء،  نافذ حسين حماد، دار  )ت 911هـ(، تحقيق: د. 

2003م.

آقپكار، -  29 إيزكي، جميل  د. رمضان ششن، جواد  إعداد:  فهرس مخطوطات مكتبة كوپريلي: 
للتاريخ  األبحاث  مركز  اإلسالمي،  المؤتمر  منظمة  أوغلي،  إحسان  الدين  أكمل  د.  تقديم: 

والفنون والثقافة اإلسالمية باستانبول، استانبول، 	140هـ = 	198م.

الدكتور: إحسان عباس، دار -  30 الُكتبي )ت 4	7هـ(، تحقيق  الَوَفَيات: محمد بن شاكر  فوات 
صادر، بيروت، 1973 - 1974م.
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القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت 817هـ(، تحقيق: مركز -  31
سالة،  الرِّ سة  مؤسَّ العرقسوسي،  نعيم  محمد  بإشراف:  الــرتاث،  وتحقيق  للدراسات  سالة  الرِّ

بيروت - لبنان، ط3، 1433هـ = 2012م.

قواعُد التحديث من فنوِن مصطلِح الحديث: محمد جمال الدين القاِسِمي )ت 1332هـ(، -  32
قه وعلَّق عليه: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة  م له: الشيخ عبد القادر األرنؤوط، حقَّ قدَّ

ناشرون، بيروت - لبنان، ط1، 1425هـ = 2004م.

كتاب الوجيز يف ِذْكر الُمجاز والُمِجيز: تخريج الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد -  33
ج أحاديَثه: د.  ق ُنُصوَصه وخرَّ َلِفي األصبهاين ثم اإلسكندري )ت 	57هـ(، علَّق عليه وحقَّ السِّ
رة - المملكة العربية  عبد الغفور عبد الحق حسين ُبّر البُلوشي، مكتبة دار اإليمان، المدينة المنوَّ

السعودية، ط1، 1414هـ = 1994م.

الكلماُت الفارسيَّة يف المعاجم العربيَّة: ُجَهْينَة َنْصر علّي، دار طالس، دمشق، ط1، 2003م.-  34

ِسيَدْه )458هـ(، -  35 ابن  الَحَسن علّي بن إسماعيل األندلسي،  أبو  األْعَظم:  الُمْحَكم والمحيُط 
الفتاح  عبد  د.  عليها:  أشرَف  وُمَفْهَرسة  حة  منقَّ جديدة  طبعة  وآخرين،  ا  قَّ السَّ مصطفى  تحقيق: 
السيد سليم، د. فيصل الَحْفيان، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ط2، 1424هـ = 2003م.

اِزي )ت بعد 			هـ(، ُعنَِي -  	3 ين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرَّ َحاح: َزْيُن الدِّ مختاُر الصِّ
األميرية،  المطبعة  اهلل،  فتح  حمزة  الشيخ:  حه  وصحَّ وضبطه  وراجعه  خاطر،  محمود  برتتيبِه: 

مصر، ط1، 1323هـ = 1905م.

المختصر يف أخبار البشر: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علّي بن محمود، الملك المؤيَّد، -  37
صاحب َحماة )ت 732هـ(، المطبعة الحسينية المصرية، مصر، ط1، 1325هـ.

مسالك األبصار يف ممالك األمصار: شهاب الدين أحمد بن يحيى بن َفْضل اهلل الُعَمِري )ت -  38
749هـ(، تحقيق عبد اهلل بن يحيى السريحي وآخرين، منشورات المجمع الثقايف، أبو ظبي، ط1، 

1424 - 1427هـ = 2003 - 	200م.

معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوُت بُن عبِد اهلل الحَمِويُّ )ت 	2	هـ(، دار صادر، -  39
بيروت - لبنان، ط2، 1995م.

العامة لشئون المطابع األميرية، -  40 بالهيئة  القاهرة، ُطبع  العربية،  اللغة  المعجم الوجيز: مجمع 
1418هـ = 1997م.

السالم -  41 عبد  وشرح:  بتحقيق  395هـ(،  )ت  فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو  اللغة:  مقاييُس 
ط3،  القاهرة،  وأوالده،  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  ــارون،  ه محمد 

1400هـ = 1980م.
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موسى -  42 بن  الرحمن  عبد  الح  الصَّ ابن  عثمان  َعْمرو،  أبو  ين  الدِّ تقيُّ  الح:  الصَّ ابن  مة  مقدِّ
)بنت  الرحمن  عبد  عائشة  د.  تحقيق:  الح،  الصَّ بابن  المعروف  43	هـــ(،  )ت  ْهَرُزوِري  الشَّ

الشاطئ(، سلسلة ذخائر العرب، العدد 4	، دار المعارف، القاهرة، 1989م.

المواعظ واالعتبار يف ِذْكر الِخَطط واآلثار: تقّي الدين أحمد بن علّي بن عبد القادر المقريزي -  43
ه للنشر: أيمن فؤاد سيِّد، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،  )ت 845هـ(، قابله بأصوله وأعدَّ

مركز دراسات المخطوطات اإلسالمية، ط2، 1434هـ = 2013م.

َبْدران )ت 	134هـ(، المْجَمُع العربيُّ -  44 ُمناَدمُة األطالل وُمساَمرُة الخيال: الشيخ عبد القادر 
للتأليف والدراسات والرتجمة، دمشق، بيروت، 	140هـ = 	198م.

َبْردي -  45 َتْغري  بن  يوسف  المحاسن  أبو  الدين  جمال  الوايف:  بعد  والمستوَفى  الصايف  المنهُل 
قه ووضع حواشيه: دكتور محمد محمد أمين وآخرين، تقديم: دكتور  األََتابِكِيُّ )ت 874هـ(، حقَّ
سعيد عبد الفتاح عاشور، دار الكتب المصرية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1375 

- 1427هـ = 	195 - 	200م.

َبْردي -  	4 َتْغري  النُُّجوم الزاِهرة يف ملوِك مصَر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
رة عن طبعة دار الكتب  األََتابِكِيُّ )ت 874هـ(، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، طبعة ُمصوَّ

المصرية، 2008م.




