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َّداث من مخطوطاثاملنتخباث واملقي َّ

َّ«بالقاهرة ت بمسجد السيدة زينبمكتبت ألاوقاف املركسي َّ»

َّ

َّ

 اجلسء األول

 تعريف بأبرز نفائس املكتبة
َّ

َّ

َّإعداد

َّ

 وجلومعي اإلؾمالمقي سموعمديـي اعمـقرةيمؾقي احلديٌ اًمنميػ سمذم حمورض 
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 ستعلمكوسمف 

احلؿد هلل رب اًمعوعملم، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم أذف األكبقوء واعمرؾمؾلم، وقمغم آًمف وصحبف 

 أمجعلم، أمو سمعد:

شمراصمـو اعمخطقط قمغم امتداد اًمؼرون اعمتعوىمبي مرَّ سملـمقار متعددة، وريمى ـمبًؼو قمغم إصمر  ومنن

ر قمؾقف اًمضقوع واًمتؾػ، ويمون رسمام طمػظ ذم طمرٍز يؽتى ًمف تورة ومـمبؼ،  احلػظ واًمصقن، وشمورة يؼدَّ

ػم همػم أملم، أو وضع ذم وضٍع همػم مؽلم، ومُقػؼد سمعٌض مـف، ويتداظمؾ سمعضف مع سمعٍض آظمر، ويمث

مـ شمراصمـو هذا ىمد همؾِّؼً دوكف أسمقاب ممصدة، ؿمديدة أىمػوهلو، يمام أن قمومتف ال حيتؿؾ سمسطف ًمعومي 

 اًمبوطمثلم يؼؾِّبف مـ ؿموء مـفؿ طمتك يصقبف مـ األذى مو يتؾػف.

وال شمزال ظمزائـ اعمخطقـموت ذم اًمعومل شمصدر يقًمو سمعد يقٍم ومفورس عمؽتـزاهتو مـ أؾمػور 

سمي ًمؾعؾؿ، يموؿمػًي قمـ خمبآشمف، مقرسة هذا اًمؽماث اًمعظقؿ، وإن م ـ ؿملن اًمػفورس أن شمؽقن مؼرِّ

ًمؾحصقل قمغم زسمد معؾقموشمف، مع شمػووٍت فموهٍر سمقـفو، يرضمع إمم مفورة اعمػفرس وطمسـ شمعومؾف مع 

 هذه األؾمػور، وهمرض اًمػفرؾمي، ومـفٍ وضعف.

جد مكتبة األوقاف املركزية بمس»مو كنم مـ خمطقـموت ويمـً ىمبؾ قموٍم وكقػ شمصػحً 

، مسؾًطو اًمضقء قمغم آكذاكمػقًدا زم رأيتف مو  وىمقَّدت، قمغم هقئي سمركومٍ إًمؽؽموين «السيدة زينب

إذ ىمقدهتو مجقًعو، سمؼطع اًمـظر قمـ أمهقتفو، خمطقـموت اًمؽتى احلديثقي واحلـبؾقي قمغم وضمف اخلصقص، 

سمعض اًمتعؼبوت د أيًضو ويمـً أىمقِّ وىمقدت يمثػًما مـ همػمهو، وأضػً إًمقفو سمعض اعمؾح واًمػقائد، 

 مـسقبكنمت مـفو شمعؼًبو واطمًدا قمغم خمطقط ىمد قمغم معؾقموت وردت ذم سمطوىموت اًمػفرؾمي، و
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 مـ هذا اًمتؼققداتوأسمؼقً مو ؾمقاه، إذ مل يؽـ ًمدي ر، (1)ًمشفوب اًمديـ اًمؼسطالين
ٍ
 همبي سمـنم رء

 آكذاك.

زيـى سموًمؼوهرة، أكشلهتو وزارة األوىموف اعمٍميي طمديًثو سمؿسجد اًمسقدة »وهذه اعمؽتبي 

وضؿً هبو قمدًدا مفاًم مـ مؽتبوت اعمخطقـموت اعمحػقفمي سموعمسوضمد اعمٍميي، واعمؼوسمر، وأمهفو 

مؽتبي اعمسجد األمحد )أمحد اًمبدوي( سمطـطو، ومسجَدي احلسلم واًمدردير سموًمؼوهرة، ومسجد أيب 

دد مـ اعمؼوسمر، اًمعبوس اعمرد سموالؾمؽـدريي، واعمجؾس اعمحكم سمرؿمقد، وضمومع اًمبحر سمدمقوط، وقم

 وهمػمهو.

صمؿ اقمتـً سمحػظفو وشمرمقؿفو ورىمؿـتفو، وحتقي اعمؽتبي مو يزيد قمـ اًمثامكقي آالف كسخي 

ومل يـنم ًمؾؿؽتبي ...،  أصؾقي، رشمبً قمغم أرىموم قمومي، دجمً حتتفو يمؾ مؼتـقوت اعمؽتبي مسؾسؾي

اعمؾحؼي هبو ىمبؾ  ومفرس ؿمومؾ عمؼتـقوهتو، اًمؾفؿ إال سمعض اًمػفورس اًمتل صدرت ًمبعض اعمؽتبوت

، وقمدم وضمقد (2)«ضؿفو ًمؾؿؽتبي، يموعمسجد األمحدي، وأيب اًمعبوس اعمرد، واعمسجد اعمحكم سمرؿمقد

 ومفرس ؿمومؾ عمؼتـقوهتو يٌم سمرضورة مؾحي ًمصـع ذًمؽ.

 :-سمنذن اهلل وطمسـ شمدسمػمه–ً هذه اعمؼقدات قمغم أسمقاب صمالصمٍي، أكنمهو شمبوقًمو صمؿ كظؿ

سمبعض كػوئسفو وذظموئرهو، وقمرومً هبو قمغم اؾمتؼالل / أودقمً ذم أوهلو شمعريًػو 1

 .-وًمقس هذا قمغم ؾمبقؾ احلٍم-( أطمد قمنم كسخي ظمطقي 11واظمتصور، وقمددهو )

 / صمؿ أومردت اًمتعؼبوت اًمتل ىمقدهتو ذم اًمبوب اًمذي يؾقف.2

                                                           

 «.حتؼقؼ كسبي اًمـسخي اخلطقي مـ ظمتؿ اًمبخوري، اعمـسقسمي ًمؾؼسطالين»وكنم قمغم مقىمع األًمقيمي سمعـقان:  (1)

مـ يمتوب اًمػفرس اًمقصػل عمخطقـموت اًمػؼف احلـبكم وأصقًمف وومؼف اًمظوهريي سموعمؽتبوت اعمٍميي، ًمؾشقخ اًمػوضؾ  (2)

 (.1/33صوًمح سمـ حمؿد األزهري )
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ًُ سمؼقي معؾقموت اًمـسخ اخلطقي اًمتل 3 وهل مجقع اعمخطقـموت  ،دوكتفو/ صمؿ ضمدوًم

قمف، واًمػؼف احلـبكم وقمؾامء احلـوسمؾي، ومـتؼقوت أظمر مـ همػم هذيـ اًمبوسملم، اعمتعؾؼي سموحلديٌ وقمؾ

، يضؿ سمعض اعمعؾقموت األؾموؾمقي -عؿؾوهق أؾموس هذا اًم- كظؿتفو ذم ضمدول خمتٍمىمد و

اعمقضمزة قمـ اعمخطقط، وىمد قمـقً ومقفو سمضؿ يمؾ كظػم إمم كظػمه، ومؿفام شمؽررت كسخ مقـمل اإلموم 

 ومنين أمجعفو ذم مؽون واطمد. -مثاًل - موًمؽ 

مقـمل »( كسخ أو ىمطع مـ 8) كسًخو متعددة ًمبعض اًمؽتى، ومؿـ ذًمؽ: إذ شمضؿ اعمؽتبي

صحقح اإلموم اًمبخوري »( كسخي أو ىمطعي مـ 35، و )-قك سمـ حيقكسمروايي حي-« اإلموم موًمؽ 

» ،(كسخي أو ىمطعي مـ 21و )«ًمإلموم اًمؽممذي « اًمشامئؾ اًمـبقيي - ؾمقى ذوطمفو

( كسخي 17، و)ًمؾحوومظ اًمسققـمل « اجلومع اًمصغػم»( كسخي أو ىمطعي مـ 17و )، -وطمقاؿمقفو

( كسخ مـ 5، و)قمقوض اًمقحصبل ًمؾؼويض « اًمشػو سمتعريػ طمؼقق اعمصطػك»أو ىمطعي مـ 

ًمزيمريو « ومتح اًمبوىمل ذح أًمػقي اًمعراىمل»( كسخ مـ 7، و)ًمؾحوومظ اًمـقوي « ريوض اًمصوحللم»

( كسخ 9، و) ( كسخ مـ اًمػتح اعمبلم ذم ذح األرسمعلم، السمـ طمجر اهلقتؿل8، و )األكصوري 

 ، ؾمقى ذوطمفو وطمقاؿمقفو، وهمػم ذًمؽ مـ األمثؾي.«متـ اًمبقؼقكقي»مـ 

اكتخبتفو مـ أهؿ مؼتـقوت هذه اعمؽتبي مـ كػوئس  كخبيذيمر ا هق اجلزء األول ذم هذو

راضمًقو مـ اهلل أن يؽقن هذا اًمعؿؾ كوومًعو ًمطوًمبل اًمعؾؿ ومريدي اعمعرومي، وأن يؽقن اعمخطقـموت، 

، إكف وزم ذًمؽ واًمؼودر قمؾقف، واحلؿد هلل رب اًمعوعملم. ـٍ  قمقًكو هلؿ، وأن يتؼبؾف سمؼبقل طمس
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  مكتبة األوقاف املركزية بمسجد السيدة زينب»تعريف ببعض نفائس وذخائر »  

 العقيدة الىاسطيت، وسخت مقزوءة على املؤلف  -1

 ( وهل اًمرؾموًمي اًمثوكقي ضؿـ اعمجؾد.944اًمرىمؿ اًمعوم ًمؾؿخطقط ،) 

   :وضموءت «اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي»قمـقان اعمخطقط: رؾموًمي ذم االقمتؼود، اؿمتفرت سموؾمؿ ،

 «.اقمتؼود اًمػرىمي اًمـوضمقي»شمسؿقتفو ذم سمطوىمي اًمػفرؾمي 

   اعممًمػ: ؿمقخ اإلؾمالم أسمق اًمعبوس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ اسمـ شمقؿقي. 

   ،يضؿ وصػ اعمخطقط: يؼع اعمخطقط ذم صمالصمي قمنم ورىمي، ذم يمؾ ورىمي وضمفون

اًمرؾموًمي يمومؾي همػم مـؼقصي، وأمو ورىمي اًمعـقان ومبؼل مـفو كصػفو األيؿـ ومؼط، وأمو كصػفو األيرس 

ومؼد ذهى سمف سمؽٌم أصوسمف، وشمضؿ ذم ضموكبفو األيؿـ سمعض اًمعـقان واؾمؿ اعممًمػ، وقمدة متؾؽوت 

، يظفر أكف «ؿقييمتوب ... اًمػرىمي اًمـوضمقي ... السمـ شمق»متلظمرة، وممو ضموء ومقام شمبؼك مـ ورىمي اًمعـقان: 

 «.ذم اًمتقطمقد، مؼروءة قمغم ممًمػفو اسمـ شمقؿقي»سمخط كوؾمخ اًمرؾموًمي، ويمتى سمجقاره سمخط مغوير: 

قمؾؼفو »وىمد ضموء اًمتٍميح سموؾمؿ اًمـوؾمخ، وشموريخ اًمـسخ ذم اًمقرىمي األظمػمة، إذ ضموء ومقفو: 

ثالصمي قمنم ، أي ىمبؾ ووموة ممًمػفو سم«حمؿد سمـ ؿمؽر اًمديري اًمشوومعل، ذم ؾمـي مخس قمنمة وؾمبع موئي

 ،اًمدمشؼل اًمـوؾمخ»( سمؼقًمف: 5/233قموًمو، وهذا اًمـوؾمخ شمرضمؿ ًمف اسمـ طمجر ذم اًمدرر اًمؽومـي )

 احلجي ذي ذم موت ،أظمر قمؾقم ذم ،ومشوريمً  احلرف سمعؾؿ وقمورومً  ،سموًمسبع ومؼرئً  ويمون ،اًمؽثػم كسخ

وىمد ، وىمد يمتبفو اًمـوؾمخ سمخط سمديع واضح مؼروء، واهتؿ سمتشؽقؾ هموًمى اعمتـ، «753 ؾمـي

 صححفو، وىموسمؾفو، وأصمبً قمالمي اعمؼوسمؾي ذم مقاضع متعددة.

ىمرأهتو مـ »وىمد ىمرئً اًمرؾموًمي قمغم ممًمػفو مـ هذه اًمـسخي، إذ ضموء ذم اًمقرىمي األظمػمة: 

أوهلو إمم آظمرهو قمغم ؿمقخ اإلؾمالم وومريد اًمزمون، اإلموم اًمعالمي، اعمجتفد اًمرسموين، شمؼل اًمديـ، 
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ممًمػفو، ... ومسؿعفو مجوقمي يمثػمون، مـفؿ صوطمبفو اًمصدر اًمؽبػم األملم اعمرشمه قمز اًمديـ طمسـ 

سمـ حمبقب سمـ طمسـ اًمدضمقكم اًمبوىمداري، كػعف اهلل سموًمعؾؿ، وزيـف سموحلؾؿ، وذًمؽ ذم احلودي 

واًمعنميـ مـ رسمقع األول، ؾمـي مخس قمنمة وؾمبع موئي، ويمتى: أمحد سمـ حمؿد سمـ حمؿقد سمـ مري 

، واسمـ مري ىمورئ «، واحلؿد هلل وطمده، وصغم اهلل قمغم ظمػم ظمؾؼف حمؿد-قمػو اهلل قمـف–عل اًمشووم

اًمرؾموًمي ومدون اًمسامع مـ أظمص شمالمذة اسمـ شمقؿقي، اعمعتـلم سمؽتبف، وىمد شمرضمؿ ًمف اسمـ طمجر ذم 

 (.1/358اًمدرر اًمؽومـي )

  :أول اًمـسخي« ومو شمقومقؼل إال سموهلل، ىمول اًمشقخ ،»..... ،

احلؿد هلل اًمذي أرؾمؾ رؾمقًمف سموهلدى وديـ احلؼ ًمقظفره قمغم اًمديـ يمؾف، ويمػك سموهلل »اعمتـ: وأول 

ومـسلل اهلل اًمعظقؿ أن جيعؾـو مـفؿ وأن ال يزيغ ىمؾقسمـو سمعد إذا هداكو، »، وظمتوم اًمـسخي: «ؿمفقًدا...

حمؿد وآًمف وهيى ًمـو مـ ًمدكف رمحًي إكف هق اًمقهوب، واحلؿد هلل وطمده، وصغم اهلل قمغم ظمػم ظمؾؼف 

 «.وصحبف وؾمؾؿ
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 ورقة العنوان لنسخة العؼودة الواسطوة
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 /أ(2/ب( و )1مػتتح الرسالة الواسطوة )
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 -قدس اهلل روحه–ختام ىسخة العؼودة الواسطوة، ويظهر منها قود قراءهتا عذ مًلػها 
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، وفي أثىائها هزهت الىاظز والسامع، بخط مؤلفها الحافظ ابن حجز  -2

 جزٌء آخز بخطه

 ( وهل اًمرؾموًمي اًمتوؾمعي ضؿـ اعمجؾد.2312اًمرىمؿ اًمعوم ًمؾؿخطقط ،) 

  :كزهي اًمـوفمر »قمـقان اعمخطقط، واؾمؿ اعممًمػ: ضموء قمغم ورىمي اًمعـقان سمخط ممًمػف

واًمسومع، ذم ـمرق طمديٌ اًمصوئؿ اعمجومع، مجع اًمػؼػم: أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمكم 

شمتبعف ذم طمول يمتوسمتف ذم ذح اًمبخوري ؾمـي صمالث وقمنميـ وصمامن »، صمؿ يَمتى حتتفو: «اًمعسؼالين

 .(3)«مئي

  صػ اعمخطقط: ضموء قمغم ورىمي اًمعـقان شمسؿقي اًمرؾموًمي، واًمتـصقص قمغم ممًمػفو و–

، صمؿ اؾمتػتح «قمؾؼف حمؿد اًمسخووي، ظمتؿ ًمف سمخػم واعمسؾؿلم»يمام شمؼدم، وذم أقمالهو:  -سمخطف

، احلؿد هلل واًمصالة واًمسالم قمغم حمؿد سمـ »اعممًمػ رؾموًمتف سموًمبسؾؿي: 

ؾمالًمي، أمو سمعد، ومفذه ـمرق طمديٌ اعمجومع ذم هنور قمبد اهلل اعمصطػك ًمؾرؾموًمي، وقمغم آًمف ظمػم 

، ويظفر ضمؾًقو سمغػم ؿمؽٍّ أن هذه اًمـسخي مسقدة اعممًمػ، وذًمؽ ًمؽثرة اًمرضب «رمضون...

واإلحلوق، واًمتصقيى واًمتصحقح اعمبثقث ذم يمؾ ورىمي، سمؾ ال يؽود يسؾؿ ؾمطر مـف، يمام أن شمٍميح 

 ة.شمالمذشمف اًمـوىمؾلم مـ ظمطف هذا شمـص قمغم يمقهنو مسقد

وًمؽـ اعمخطقط يعؽميف كؼص وشمداظمؾ، مل يـتبف مػفرس اعمؽتبي ًمف، ومل يـبف قمؾقف، إذ صمؿي 

مسـد قمبد اهلل سمـ زيد سمـ قمبد رسمف سمـ صمعؾبي »/أ( : 3أوراق أدظمؾً ومقف ًمقسً مـف، ومػل )

األذان، مجعتف ًمؾرد قمغم مـ زقمؿ أكف مل يرو ؾمقى طمديٌ األذان،  (4)األكصوري، اًمذي ]أري[

                                                           

وذم هذا إومودة ًمطوًمى اًمعؾؿ سمطريؼي مـ أضمؾِّ ـمرائؼ حتصقؾ اًمعؾؿ، وهل أطمد اعمػرسات اًمظوهرة ًمؽثرة شمصوكقػ  (3)

 هلو، ومؾقستسؿؽ ـموًمى اًمعؾؿ سمطرائؼ األئؿي يبؾغ مو سمؾغقا.وإضمودشمف  احلوومظ اسمـ طمجر 

 «.أراي»ًمعؾفو يمذا، وذم األصؾ:  (4)
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/ب(، صمؿ ذم 6، ويظفر أيًضو أكف سمخط اسمـ طمجر، ويـتفل هذا اًمتداظمؾ قمـد )«األول...احلديٌ 

/أ( 7/ب(، و )سمدايي 2، وسموًمـظر ومقام سملم اعمقضعلم )هنويي «كزهي اًمـوفمر واًمسومع»/أ( قمقٌد إمم 7)

 كؾحظ ؾمؼًطو فموهًرا ذم اًمرؾموًمي.

كسخقهو يمام ًمق ىموم  وهذه اًمـسخي ىمد وىمػ قمؾقفو سمعض شمالمذة احلوومظ، وموقمتـقا هبو، صمؿ

–ممًمػفو سمتبققضفو، إذ ضموء قمغم صػحي اًمعـقان مـ اًمـسخي األزهريي سمخط احلوومظ اسمـ ومفد اعمؽل 

، -وضبطً سمضؿ اًمـقن-« ومـ ظمطف ذم اعمسقدة ُكؼؾ: » -سمعدمو كؼؾ اؾمؿ اًمؽتوب واؾمؿ ممًمػف

ف مـ ظمط مـ ذم اعمسقدة، قمؾؼت آظمر مو وضمد سمخط ؿمقخـو ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ طمجر »وذم آظمرهو: 

يمتبف مـ ظمطف، ذم سمعض أيوم آظمرهو يقم اًمثالصموء ؾموسمع قمنمي رضمى اًمػرد، ؾمـي ؾمً وشمسع موئي، 

سمـ  -اعمدقمق قمبد اًمعزيز-سمؿـزل يموشمبف مـ مؽي اعمنمومي، ىموًمف ويمتبف اًمػؼػم إمم ًمطػ اهلل وقمقكف: حمؿد 

 .«.قمؿر سمـ حمؿد سمـ ومفد اهلوؿمؿل اعمؽل اًمشوومعل، ًمطػ اهلل هبؿ، آملم آملم ..
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 ورقة العنوان، بخط احلافظ ابن حجر 

 /أ(2/ب( و )1مػتتح اجلزء )
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 «ىزهة الناظر»يف جزء « جزء عبد اهلل بن زيد »/أ( ويظهر منها دخول 3/ب( و )2ورقة )
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عياث، للسخاوي  -3
َ
 ، بخطهجزجيب الِخل

 ( وهل اًمرؾموًمي اًمعوذة ضؿـ اعمجؾد.2312اًمرىمؿ اًمعوم ًمؾؿخطقط ،) 

  :اجلزء اًمسوسمع مـ شمرشمقى »قمـقان اعمخطقط، واؾمؿ اعممًمػ: ضموء قمغم صػحي اًمعـقان

قمػو اهلل قمـف، وًمطػ سمف، وهمػر ذكقسمف، –اخلؾعقوت، ًمؽوشمبف أيب اخلػم حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمسخووي 

، صمؿ يمتى حتً ذًمؽ مو اؿمتؿؾ قمؾقف اجلزء مـ أؾمامء اًمصحوسمي «وؾمؽم قمققسمف، وؾموحمف، آملم

. 

 ث أيب احلسـ قمكم سمـ « اخِلؾعقوت»و هل قمنمون ضمزًءا طمديثًقو، مـسقسمي إمم اًمشقخ اعمحدِّ

دث اًمديور اعمٍميي ذم زمـف، هـ( ذم مٍم، ويمون حم492)اعمتقرم  احلسـ سمـ احلسلم اخِلَؾعل 

ج ًمف  هـ( سمعض اًمػقائد واًمغرائى مـ مرويوشمف 463)شمقذم سمعد  « أمحد سمـ احلسـ اًمشػمازي»ومخرَّ

(، إال أهنو مل شمرشمى قمغم 1194، وىمد ـمبعً وسمؾغً قمدد كصقصفو )-مـ األطموديٌ وهمػمهو–

شمرشمقى مقضققمل واضح، ومؼوم سمعض اًمعؾامء سمؽمشمقبفو، مـفؿ احلوومظ اسمـ طمجر يمام ذم اًمضقء اًمالمع 

 ، رمحفؿ اهلل أمجعلم.-يمام هـو–(، واحلوومظ اهلقثؿل، ويمذًمؽ اًمسخووي 8/19)

، ؾمامء اًمرواة واًمؼوئؾلم، وذيمر اعمرويوت سملؾموكقد اعمصـػ قمغم أ وىمد رشمبفو اًمسخووي 

وًمعؾف رشمى األطموديٌ اعمرومققمي أواًل، صمؿ أومرد ذم اًمتوؾمع ومصاًل ًمؾؿراؾمقؾ، واآلصمور واألؿمعور، ومـ 

ـمريِػ مو يذيمر هـو أن اًمسخووي هق كوؾمخ يمتوب اهلقثؿل اًمذي رشمى ومقف اخلؾعقوت وأومراد 

( سمؼقًمف: 132يمام أوموده اًمؽتوين ذم اًمرؾموًمي اعمستطرومي )صاًمدارىمطـل وهمػممهو قمغم األسمقاب، 

« ًُ ، إال أن اًمسخووي رشمبف قمغم شمرشمقى مغوير ًمطريؼي اهلقثؿل، (5)«اًمسخووي احلوومظ سمخط قمؾقف وىمػ

                                                           

، مـشقر ذم مقىمع «ًمؾدارىمطـل( األومراد) يمتوب مـ ضمديدة أضمزاء ؾمتي»ويـظر مؼول ألظمقـو اًمشقخ حمؿد اًمرسيع سمعـقان:  (5)

 األًمقيمي.
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يمام أكف أومرده ومل يضؿ إًمقف همػمه، يمام أن اًمسخووي قمؾؼ قمغم سمعض األطموديٌ شمعؾقًؼو طمديثًقو خمتًٍما 

 و وىمع ًمؾؿمًمػ مـ مقاومؼي أو سمدٍل وكحقمهو مع أصحوب اًمؽتى اعمشفقرة.ذم احلقار، إذ يرمز عم

  وشمبتدئ هذه اًمـسخي سموجلزء اًمسوسمع، ويضؿ طمديٌ أيب ذر اًمغػوري، وأيب راومع، وأيب

ؾمعقد اخلدري، وأم ؾمؾؿي ...، وهمػمهؿ، وًمقس سمؽومٍؾ، إذ اؾمتعؿؾ اًمسخووي اًمتعؼقبي ذم ورىمي 

 ، وذم اًمقرىمي اًمتل شمؾقفو يبتدئ اجلزء اًمثومـ.«ومقدقمقين»ب( ويمتى يمؾؿي: 65)

، -وذم أصمـوئف سمعض األول–ي سمعٌض مـ اًمسوسمع، واًمثومـ واعمقضمقد مـ أضمزاء هذه اًمـسخ

صمؿ اًمتوؾمع، وىمد شمداظمؾً أوراق هذه األضمزاء مع سمعضفو شمداظماًل يمبػًما، إذ آظمر ورىمي مـ هذه 

( ىمد أصوهبو متزٌق 13اًمـسخي هل ظمتوم اًمثومـ وًمقس اًمتوؾمع، وسمعض أوراق اجلزء األول )ورىمي 

 ذهى سمؼدر يمبػم مـفو.

حمؿد اسمـ مرشمه »مـ اجلزء اًمثومـ إضموزة سمخط اعمحدث اعمشفقر وقمغم صػحي اًمعـقان 

احلؿد هلل وطمده، ؾمؿع قمكمَّ قمنمة أطموديٌ مـ هذا اجلزء صوطمى اًمـسخي »، وكصفو: « اًمزسمقدي

اًمػوضؾ أسمق اإلظمالص قمثامن سمـ ؾمومل اًمقرداين اًمشوومعل، وصمبً ذًمؽ سمؼراءيت، وأضمزت ًمف أن يروي 

، ويمتى أسمق 1193ذم يقم األطمد ألرسمع ظمؾقن مـ اعمحرم ؾمـي  قمـف ذًمؽ، واًمؽتوب يمؾف، ويمون ذًمؽ

 ...«.اًمػقض حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿد اعمرشمه احلسقـل طمومًدا هلل 

ب( : 74همػم أن هذه اًمـسخي مع كػوؾمتفو هل مسقدة اعمرشمِِّى، إذ ضموء ذم آظمرهو )ورىمي /

ف مرشمبف أسمق اخلػم حمؿد سمـ آظمر اجلزء األول، وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد وآًمف وصحبف وؾمؾؿ، قمؾؼ»

سمبقالق، وهذه هل اعمسقدة، واحلؿد هلل  853قمبد اًمرمحـ اًمسخووي ذم شموؾمع قمنم مـ رضمى ؾمـي 

 «.853ؿمعبون ؾمـي  23ذم يقم األطمد »، وأمو ظمتوم اجلزء اًمثومـ ومجوء ممرظًمو «قمغم كعؿف
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 ورقة العنوان للجزء السابع من ترتوب اخللعوات، بخط السخاوي  

 ، وتظهر منه إجازة بخط الزبودي اجلزء الثامن من ترتوب اخللعوات، بخط السخاوي 
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 شزح ألفيت الحافظ العزاقي في علىم الحدًث، بخطه -4

 ( 1288اًمرىمؿ اًمعوم ًمؾؿخطقط.) 

 .ٌقمـقان اعمخطقط، ذح وشمعؾقؼ قمغم أًمػقي اًمعراىمل ذم قمؾؿ احلدي 

  اعممًمػ: احلوومظ قمبد اًمرطمقؿ سمـ احلسلم اًمعراىمل  هـ(.836)شمقذم 

 ( ورىمي، يمؾ ورىمي شمضؿ وضمفلم، وهل 287وصػ اًمـسخي: يؼع هذا اًمنمح ذم )

يمؿؾً هذه األرضمقزة سمطقبي مديـي رؾمقل »، طمقٌ ضموء ذم آظمرهو: كسخي يمومؾي، سمخط اًمشورح 

ظمرة، ؾمـي صمامين وؾمتلم وؾمبع موئي، ومؽون ، ويمون اًمػراغ مـفو يقم اخلؿقس صموًمٌ مجودي االاهلل 

أول سمروزهو إمم اخلورج سموعمديـي اًمنميػي قمغم ؾمويمـفو أومضؾ اًمصالة واًمسالم، ويمؿؾ هذا اًمنمح 

قمؾقفو ذم يقم اًمسبً اًمتوؾمع واًمعنميـ مـ ؿمفر رمضون اعمعظؿ ؾمـي إطمدى وؾمبعلم وؾمبع مئي، 

رضمقزة اعمذيمقرة أو سمعضفو أن يروي سموخلوكؼوه ... ظمورج اًمؼوهرة، وأضمزت ًمؽؾ مـ ؾمؿع مـل األ

قمـل مجقع هذا اًمنمح قمؾقفو، ومجقع مو جيقز زم وقمـل رويوشمف، ىموًمف ويمتبف ممًمػف: قمبد اًمرطمقؿ سمـ 

، احلسلم سمـ قمبد اًمرمحـ اًمعراىمل ذم اًمتوريخ اعمذيمقر صموكًقو، طمومًدا هلل ومصؾًقو قمغم كبقف حمؿد 

: ضمعؾف اهلل شمعومم ظموًمًصو ًمقضمف
ٍ
 ...«.ف، ومقضمًبو ًمؾػقز ًمديف، إكف طمسبـو وكعؿ اًمقيمقؾ قمقًدا قمغم سمدء

  اعمؼدمي ذم قمؾقم احلديٌ»وأًمػقي اًمعراىمل هذه ىمد كظؿ ومقفو يمتوب اسمـ اًمصالح» ،

وكوًمً طمظقة يمبػمة قمـد اعمشتغؾلم سمعؾقم احلديٌ، صمؿ ذح اًمـوفمؿ أًمػقتف هذه، وشمضؿ اعمؽتى 

شمضؿ ذوطموت أظمرى، يمنمح اًمشقخ  (، يمام3425و  2824كسًخو أظمرى مـ هذا اًمنمح سمرىمؿ )

 (.263، سمرىمؿ )«ومتح اًمبوىمل ذح أًمػقي اًمعراىمل»، اعمسؿك: زيمريو األكصوري 

  وممو يـوؾمى ذيمره أن اعمؽتبي شمضؿ كسخًي قموًمقًي أيًضو مـ أًمػقي احلوومظ اًمعراىمل ذم اًمسػمة

( 51، وشمؼع يمومؾي ذم )(1141، وذًمؽ سمرىمؿ )«كظؿ اًمدرر اًمسـقي ذم اًمسػم اًمزيمقي»اًمـبقيي، واعمسامة: 
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يمون اًمػراغ مـفو يقم اًمسبً اعمبورك »ورىمي، ضموء ذم ظمومتتفو شموريخ اًمػراغ مـ كسخفو، وذا كصف: 

، أي سمعد ووموة ممًمػفو سمخؿسي وقمنميـ «ؾموسمع قمنميـ رسمقع اآلظمر ؾمـي إطمدى وصمالصملم وصمامن مئي

ه اعمؽتبي ذطمون هلذه قموًمو ومؼط، أمو اؾمؿ كوؾمخفو ومؼد أصوب اًمقرىمي ىمطع ذهى سمف، يمام شمضؿ هذ

  (.3333(، وآظمر ًمألضمفقري سمرىمؿ )4733و  4661اعمـظقمي، أوهلام ًمؾؿـووي، ومـف كسختون )

 

 

 

 

 

 مػتتح رشح العراقي أللػوته يف علوم احلديث، بخطه
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 خامتة رشح العراقي، ويظهر منها إجازته دن سمع األلػوة أو بعضها
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، وسخت جقزيز القىاعد وجدزيز الفىائد، للحافظ ابن رجب الحىبلي  -5

 قىله من أصل املؤلفمى

 ( 2533اًمرىمؿ اًمعوم ًمؾؿخطقط.) 

  :يمتوب شمؼرير اًمؼقاقمد وحترير اًمػقائد ذم اًمػؼف »قمـقان اعمخطقط يمام ذم ورىمي اًمعـقان

 «.وقمـ أئؿي مذهبف قمغم مذهى اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ اًمشقبوين 

  اعممًمػ: احلوومظ سمؼقي اًمسؾػ أيب اًمػرج زيـ اًمديـ قمبد اًمرمحـ اسمـ رضمى احلـبكم 

 هـ(.795)شمقذم 

 ( ورىمي، ضموءت شمسؿقي اًمؽتوب 225وصػ اًمـسخي: كسخي يمومؾي كػقسي، شمؼع ذم )

يموماًل ذم ورىمي اًمعـقان، مع شمسؿقي اعممًمػ، وضموء ومقفو ومقائد متػرىمي متـوصمرة، مـفو وىمػقي هلذا اًمؽتوب 

 هـ(، وشمعريػ سمؽؾؿي ىموقمدة، وشمرمجي ًمؾؿصـػ، وهمػم ذًمؽ.1221ـي )ؾم

وىمد يمتبً اًمـسخي سمخط واضح مشؽقل، سموعمداديـ األؾمقد واألمحر، ودون قمغم طمقاؿمقفو 

يمثػم مـ اًمتصقيبوت، واًمتعؾقؼوت اًمػؼفقي اًمـوومعي، سمؾ ال شمؽود ختؾق ورىمي مـ شمعوًمقؼ ىمقؿي مػقدة، 

اىمفو، ًمؽـ اهلل ؾمؾَّؿ اعمتـ مـ أن شمصؾ إًمقف، وإن يموكً ىمد وىمد أيمؾً األرضي أـمراف يمثػم مـ أور

أصوسمً سمعض احلقار واًمتعؾقؼوت، وشموريخ كسخفو سمعد ووموة ممًمػفو سمثامكقي وأرسمعلم قموًمو، إذ ضموء 

واومؼ اًمػراغ مـف يقم األرسمعوء شموؾمع ؿمفر صػر اعمبورك مـ ؿمفقر قموم صمالث وأرسمعلم »ذم آظمرهو: 

د اهلل شمعومم وأطمقضمفؿ إمم رمحتف: قمبد اهلل سمـ حمؿد ]...[ قمػو اهلل قمـف وصمامن مئي، قمغم يد أضعػ قمبو

ن قمغم طموؿمقتفو ىمقد مؼوسمؾي ًمؽومؾ اًمؽتوب: «وقمـ واًمديف... سمؾغ مؼوسمؾي، ويمتبف قمبد اهلل سمـ »، صمؿ دوَّ

، وضموء شمبقون األصؾ اًمذي اكتسخً مـف هذه اًمـسخي ذم آظمر اًمرؾموًمي «هشوم األكصوري احلـبكم

 «.سمؾغ مؼوسمؾي سملصؾف، وهق أصؾ اعمصـػ سمخطف، يمتبف: اسمـ هشوم»ضموء ومقفو: اآلشمقي، طمقٌ 
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« شمرشمقى ىمقاقمد اسمـ رضمٍى قمغم األسمقاب اًمػؼفقي»وىمد أحلؼ سموًمؽتوب رؾموًمي ًمؾـوؾمخ ذم 

شمقسػًما وشمسفقاًل ًمؼورئ اًمؽتوب، طمقٌ رشمى اًمػروع اًمػؼفقي اًمتل ذيمرهو اسمـ رضمى قمغم شمرشمقى 

( ورىمي، وىمد ىمقسمؾ 21اعمقوه، واكتفوء سملسمقاب اإلىمرار، ويؼع ذم )األسمقاب اًمػؼفقي، سمدًءا سملسمقاب 

 أيًضو.

، شمؼع ذم ورىمتلم وكصػ، «ذيؾ ـمبؼوت احلـوسمؾي السمـ رضمى »ويؾقفو ومقائد مـتؼوة مـ 

 سمخطٍّ مغوير خلط كوؾمخ األصؾ، ويبدو أهنو شمذيمرة ًمـوؾمخفو وًمقسً شملًمقًػو مستؼاًل، واهلل أقمؾؿ.
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 /أ(2/ب( و )1مػتتح قواعد ابن رجب )

 ورقة العنوان من ىسخة قواعد ابن رجٍب 
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 ، ويظهر منها ادؼابلة بيصل ادصنف «ترتوب قواعد ابن رجب»هناية ىسخة 
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 املثل السائز البن ألاثيرمجلدان من  -6

 ( 976اًمرىمؿ اًمعوم ًمؾؿخطقط.) 

  :اعمثؾ اًمسوئر ذم أدب اًمؽوشمى واًمشوقمر»قمـقان اعمخطقط يمام ذم ورىمي اًمعـقان.» 

  :شمقذم) األصمػم سموسمـ اعمعروف ،، ضقوء اًمديـ اجلزرياًمشقبوين حمؿد سمـ اهلل كٍماعممًمػ 

 .(هـ637

  وصػ اًمـسخي: شمؼع اًمـسخي ذم جمؾديـ، يمؾ جمؾٍد مـفام مـ كسخي خمتؾػي، وؾمؼط

 ( صػحي.253) -سمحسى اعمطبقع–سمقـفام ىمسٌط واومٌر مـ اًمؽتوب، يتجووز 

، ( ورىمي، ويبتدئ سمبدايي اًمؽتوب، سمدًء سمؿؼدمي اعممًمػ 195أمو اعمجؾد األول ومقؼع ذم )

، وهق ذم اعمطبقع )ط. قمبد احلؿقد «اًمؽمصقع»ويـتفل سمـفويي اًمـقع اًمثوًمٌ مـ اًمسجع وهق 

يتؾقه ذم اجلزء اًمثوين إن ؿموء اهلل شمعومم اًمـقع اًمراسمع ذم ًمزوم مو ال »(، وضموء ذم ظمومتتفو: 1/261

 «.يؾزم

( ورىمي، ويستػتح سموجلزء اًمثوًمٌ مـ اًمؽتوب، ويبدأ 145وأمو اعمجؾد اًمثوين ومقؼع ذم )

 (، ويـتفل سمـفويي اًمؽتوب.2/119طبقع )، وهق ذم اعم«اًمـقع اًمسودس ذم اإلـمـوب»سمـ

وأمورات اإلشمؼون فموهرة قمؾقف أيمثر مـ –ويمؾٌّ مـفام ُكسخ ذم زمـ متؼدم، أمو اعمجؾد األول 

ومؼد كسخ سمعد ووموة اعممًمػ سمعنميـ قموًمو ومؼط، إذا ضموء ذم ظمومتي اجلزء:  -فمفقرهو قمغم اعمجؾد اًمثوين

اًمؽوشمى واًمشوقمر، سمؿـي اهلل وقمقكف، ًمعنم مضلم مـ  شمؿ اجلزء األول مـ يمتوب اعمثؾ اًمسوئر ذم أدب»

، ومع ذًمؽ ومؼد دون اعمػفرس ذم سمطوىمي اًمػفرؾمي «مجودى اآلظمرة، مـ ؾمـي ؾمبٍع ومخسلم وؾمً موئي

 هـ( !957ذم شموريخ اًمـسخ )
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واومؼ اًمػراغ مـ كسخف يقم األطمد راسمع ذي »وأمو اًمثوين  ومجوء ظمتومف ممرظًمو ذم ظمومتتف 

 ، أي سمعد ووموة اعممًمػ سملرسمعلم قموًمو.«وؾمبعلم وؾمً موئياًمؼعدة مـ ؾمـي ؾمبٍع 

هـ(، عمحؿد اسمـ اًمؼصبل، واًمذي 1295ويمالمهو ضموء قمغم ورىمي قمـقاكف متؾؽ ممرخ ذم )

 شمـسى إًمقف اعمؽتبي اًمؼصبقي، وذا كصف:

 مؾؽ اًمػؼػم حمؿد * كجؾ اإلموم اًمؼصبل

 األمحدي سمطـتدا * ارمحف ريب سموًمـبل

 «.يمتوُب حمؿد ... هذا »وذم اجلزء اًمثوين: 
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 «ادثل السائر»ختام ادجلد األول من 
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، «أسد الغابت»معزفت الصحابت، املعزوف باسم الجزء السابع من  -7

 البن ألاثير الجزري.

 ( 4987اًمرىمؿ اًمعوم ًمؾؿخطقط.) 

  :اجلزء اًمسوسمع مـ معرومي اًمصحوسمي »قمـقان اعمخطقط يمام ذم ورىمي اًمعـقان.» 

  :شمصـقػ اًمشقخ اإلموم اًمعومل قمز اًمديـ أيب احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد »اعممًمػ

هـ(، وًمقس هق سموسمـ األصمػم اعمتؼدم ذيمره آكًػو، 633)شمقذم « اًمؽريؿ اجلزري، قمرف سموسمـ األصمػم 

 ، إذ مهو أظمقان.«اعمثؾ اًمسوئر»ممًمػ 

 ( ورىمي 217وصػ اًمـسخي: يؼع هذا اجلزء ذم )–همػم أن -ؾميسمحسى سمطوىمي اًمػفر ،

صمالث أوراق ومؼط، ورىمي اًمعـقان، « اًمؼمكومٍ اإلًمؽؽموين ًمؾؿؽتبي»اًمذي كوًمتف أيديـو مـ ظمالل 

آظمر اجلزء اًمسوسمع »، وورىمي اخلتوم، وومقفو: -وشمؼدم ذيمرمهو–ويظفر مـفو اؾمؿ اًمؽتوب وممًمػف 

حوسمي، يمتبف واحلؿد هلل وطمده، يتؾقه أول اجلزء اًمثومـ مـ: ؿمبقى سمـ أيب روح قمـ رضمٍؾ مـ اًمص

قمػو اهلل قمـف –اًمػؼػم احلؼػم اعمعؽمف سموًمتؼصػم اًمراضمل قمػق اهلل اًمؽريؿ: اًمـوؾمخ قمكم اًمزقمقؿ 

، احلؿد هلل أواًل وآظمًرا، وسموـمـًو وفموهًرا، وصغم اهلل قمؾقد -وأرضوه، وضمعؾ اجلـي مـؼؾبف ومثقاه

ًٍّ ؾمقدكو حمؿد اًمـبل وؾمؾؿ، ويمون اًمػراغ مـف ذم اًمثالصملم مـ ؿمفر رسمقع األو ل مـ ؿمفقر ؾمـي ؾم

، وهل كسخي مؼوسمؾي مصححي، وىمد كوًمً مـفو األرضي «وؾمبع موئي، طمسبـو اهلل وكعؿ اًمقيمقؾ

 وأصمَّرت قمغم سمعض طمروومفو ويمؾامهتو.

 وشمػقد هذه اًمـسخي شمسؿقًي أظمرى ًمؾؽتوب ظمالف اعمشفقر، ويؿؽـ أن يؼول: إن اًمـوؾمخ

ن وصػ اًمؽتوب ومل يتؼقد سموؾمؿف اًمذي ؾمامه سمف مم  ًمػف، واهلل أقمؾؿ.دوَّ
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 «أسد الغابة»ادشهور باسم « معرفة الصحابة»كتاب اجلزء السابع من ورقة العنوان من 
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 الورقة األخرة من اجلزء السابع، ويظهر منها اسم الناسخ وتاريخ النسخ
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فهكتاب أخصز املختصزاث، في الفقه الحىبلي، البن بلبان -8 ِ
 
 ، بخط مؤل

 ( 148اًمرىمؿ اًمعوم ًمؾؿخطقط.) 

  :يمتوب أظمٍم اعمختٍمات ذم اًمػؼف قمغم مذهى »قمـقان اعمخطقط يمام ذم ورىمي اًمعـقان

وأرضوه، وضمعؾ ضمـون اًمػردوس  اإلموم اعمبجؾ واحلؼم اعمػضؾ أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ 

 «.ملواه، آملم

  اعممًمػ: حمؿد سمـ سمدر اًمديـ اسمـ سمؾبون اخلزرضمل احلـبكم هـ(.1383 )شمقذم 

 ( ورىمي، ذم يمؾ ورىمي وضمفون، اؿمتؿؾً 44وصػ اًمـسخي: كسخي يمومؾي، شمؼع ذم )

ورىمي اًمعـقان قمغم اؾمؿ اًمؽتوب يموماًل، وظمؾً مـ اؾمؿ اعممًمػ، وضؿً قمدة ومقائد ومؼفقي، مـفو 

، احلؿد »، صمؿ يستػتح اعمتـ سمؼقًمف: «اعمقاضع اًمتل دمى ومقفو اًمتسؿقي»

ف مـ ؿموء مـ ظمؾؼف  ، وضموء شمـصقص اعممًمػ قمغم شمسؿقي يمتوسمف ذم اعمؼدمي، إذ «ذم اًمديـ...هلل اعمػؼِّ

وؾمؿقتف أظمٍم اعمختٍمات: ألين مل أىمػ قمغم أظمٍم مـف ضمومع عمسوئؾف ذم ومؼفـو مـ »يؼقل: 

متً هذه اًمـسخي اعمبوريمي اًمـوومعي إن »، وشمـتفل سمـفويي يمتوب اإلىمرار، وضموء ذم آظمرهو: «اعممًمػوت

مـ يمتوسمتفو ممًمػفو: حمؿد احلـبكم اًمبؾبوين اخلزرضمل، همػر اهلل ًمف وًمقاًمديف  ؿموء اهلل شمعومم، وىمد ومرغ

خ اًمػراغ سمؽتوسمتف رىماًم ومقق اؾمؿف وذًمؽ ذم قموم )«وجلؿقع اعمسؾؿلم، آملم هـ(، ومع 1358، صمؿ أرَّ

كػوؾمي اًمـسخي ويمقهنو يمومؾي سمخط ممًمػفو، ومنهنو مع ذًمؽ كسخي مصححي متؼـي، مشؽقًمي هموًمى 

 ؾقفو آصمور أرضي ذم مقاضع متػرىمي، مل شممصمر شملصمػًما يمبػًما قمغم اًمـسخي.طمروومفو، وًمؽـ قم

ظمطبي اسمـ مسعقد اًمتل خيطى هبو ىمبؾ »وسمعد اًمػراغ مـ اًمـسخي أحلؼً ورىمي ومقفو 

 «.اًمـؽوح
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 «أخرص ادخترصات»ورقة العنوان من كتاب 
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 تنصوص ادًلف عذ أهنا بخطه، ويظهر منها «أخرص ادخترصات»الورقة األخرة من كتاب 
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 الشفا للقاض ي عياض -9

 ( 248اًمرىمؿ اًمعوم ًمؾؿخطقط.) 

  :يمتوب اًمشػو سمتعريػ طمؼقق اعمصطػك »قمـقان اعمخطقط يمام ذم ورىمي اًمعـقان.» 

   اؾمؿ اعممًمػ: اًمؼويض أسمق اًمػضؾ قمقوض اًمقحصبل  هـ(.544)شمقذم 

 ( ورىمي، ذم يمؾ ورىمي وضمفون، 217وصػ اًمـسخي: كسخي يمومؾي متؼدمي، شمؼع ذم )

( ؾمطًرا، وقمغم ورىمي اًمعـقان متؾؽوت قمدة، أشمً قمؾقفو األرض 21ومتقؾمط مسطرة األوراق )

يمؿؾ اًمؽتوب »وملذهبً أسمرز معوعمفو، وضموء ذم ظمومتي اًمـسخي شملريخ اًمػراغ مـ كسخفو، وكصف: 

ؼف، وال طمقل وال ىمقة إال سموهلل، ويمون اًمػراغ مـ كسخ هذا اًمؽتوب سمحؿد اهلل وقمقكف وطمسـ شمقومق

اعمبورك يقم اًمسبً احلودي واًمعنميـ مـ ؿمفر رمضون اعمعظؿ ؾمـي ؾمً وصمالصملم وؾمبع موئي، 

، واًمـسخي مـؼقًمي قمـ كسخي ممرظمي ذم «يقؾمػ سمـ احلوج إسمراهقؿ»، وكوؾمخفو «واحلؿد هلل وطمده

ا، وقمومتف مشؽقل، وهل كسخي ، -يمام ذم مؼدمتفو–هـ( 639رمضون ) وظمطفو واضح مؼروء ضمدًّ

 مؼوسمؾي مصححي، وىمد شمـووًمتفو األرضي سمبعض األصمر، وقمغم سمعض طمقاؿمقفو شمعوًمقؼ متػرىمي ىمؾقؾي.
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 «الشػا»ورقة العنوان من كتاب 
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 منها متام النسخة، وتاريخ النسخكتاب الشػا، ويظهر الورقة األخرة من 

 /أ(2/ب( و )1مػتتح كتاب الشػا )
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 مذهب إلامام أخمد، الخصال والعقىد فيمقدمت كتاب  -11

ا، وعليها خط عبد القادر الجيالوي 
َّ
 للحسن بن أخمد البى

 ( 472اًمرىمؿ اًمعوم ًمؾؿخطقط.) 

  :مؼدمي يمتوب اخلصول واًمعؼقد واألطمقال »قمـقان اعمخطقط يمام ذم روىمي اًمعـقان

 واحلدود، وهل قمغم مذهى اإلموم أيب قمبد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ اًمشقبوين  

 «.وأرضوه

   اؾمؿ اعممًمػ: اًمعالمي اعمحدث أيب قمكم احلسـ سمـ أمحد اسمـ اًمبـَّو اًمبغدادي احلـبكم )شمقذم

 هـ(.471

  يمومؾًي، « مؼدمي اًمؽتوب»وصػ اًمـسخي: كسخي ومريدة قمتقؼي، مصححي مؼوسمؾي، شمضؿ

 «.آظمر اعمؼدمي، وسموهلل اًمتقومقؼ...»( ورىمًي، ضموء ذم آظمرهو: 35وشمؼع ذم )

مؾًؽو ًمصوطمبفو ويموشمبفو قمقسك سمـ قمبد اًمؼودر سمـ أيب صوًمح سمـ »وضموء قمغم ورىمي اًمعـقان: 

وومرغ مـ كسخف صوطمبف »سخي سمخطف، وىمد أرخ ًمـسخفو سمؼقًمف: ، وموًمـ«-همػر اهلل ًمف–قمبد اهلل اجلقكم 

قمقسك سمـ قمبد اًمؼودر اجلقكم، يقم االصمـلم سمعد اًمظفر اًمسوسمع واًمعنميـ مـ ؿمفر رسمقع األول مـ ؾمـي 

 «.شمسع وأرسمعلم ومخس موئي

وىمد ىمرأهتو قمغم »هـ(، يمام كصَّ أيًضو ذم روىمي اًمعـقان: 561)شمقذم  وىمد ىمرأهو قمغم واًمده 

طملم متؾؽف ًمؾؽتوب سمؼقًمف قمغم ورىمي « اًمؼصبل»، وقمؾقفو ظمطف وإمضوؤه، يمام أؿمور إمم ذًمؽ «واًمدي

ىمد شمنمف سمحقزة هذه اًمرؾموًمي اًمنميػي اعمتقضمي سمخط أؾمتوذ اًمعوروملم ؾمقدي قمبد اًمؼودر »اًمعـقان: 

، وكصف: «1293اجلقكم آظمرهو، يموشمبف: حمؿد اًمؼصبل، كجؾ اًمسقد حمؿد اإلموم اًمؼصبل، ذم ؾمـي 

، ذم جموًمس آظمرهو ؾمؾخ -وًمدي–قمكمَّ هذه اعمؼدمي اًمشقخ اإلموم اًمعومل ذف اًمديـ قمقسك ىمرأ »
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، واًمقرىمي اًمتل قمؾقفو ظمطَّ «رسمقع األول ؾمـي شمسع وأرسمعلم ومخس موئي، ويمتبف: قمبد اًمؼودر اجلقكم

ىمد اكتزقمً، وىمد كسخفو اًمشقخ اًمؽتوين ىمبؾ كزقمفو، وسمقاؾمطتفو  اًمشقخ قمبد اًمؼودر اجلقالين 

 .(6)ً معؾقموت اًمقرىمي األظمػمة هذهسمؼق

/ب( : 1وىمد ضموءت شمسؿقي اًمؽتوب ذم مؼدمي اعممًمػ، إذ يؼقل )

« ربِّ يرس وأقمـ، واحلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمعوىمبي ًمؾؿتؼلم، وصغم ،

اهلل قمغم ؾمقد اعمرؾمؾلم، حمؿد ظموشمؿ اًمـبقلم، وقمغم آًمف اًمطوهريـ، وسمعد: أطمسـ اهلل ًمـو وًمؽ اعمعقكي، 

وقمـؽ اعمموكي، ومفذا يمتوب اخلصول واًمعؼقد واألطمقال واحلدود، قمغم مذهى اإلموم  وظمػػ قمـو

م ًمؽتوسمف سمؿؼدمي ذم «أيب قمبد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ رضقان اهلل قمؾقف... ، صمؿ كصَّ قمغم أكف ىمدَّ

لم ، وهذه اعمؼدمي هل اًمتل سم«ذم هذا اجلزء، ًمتؽقن ىموئؿي سمـػسفو...»أصقل اًمػؼف واجلدل، وأومردهو 

 أيديـو ذم هذه اعمؽتبي.

 

 

  

                                                           

 زودين سمؿصقرهتو حمؼؼ اًمؽتوب اًمشقخ أسمق ضمـي مصطػك اًمؼبَّوين ضمزاه اهلل ظمػًما. (6)
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 ويظهر يف السطر الرابع ىص عوسى بن عبد الؼادر عذ أىه ىاسخها، ويف السطر السابع قراءته عذ والده «اخلصال...»ورقة العنوان من كتاب 

 



 
39 

 

 ، وسخت مىقىلت من وسخت املؤلفجخزيج أخادًث الزافعي -11

 ( 1343اًمرىمؿ اًمعوم ًمؾؿخطقط.) 

  :يمذا ذم سمطوىمي «ختريٍ أطموديٌ اًمراومعل، ًمعز اًمديـ»قمـقان اعمخطقط واؾمؿ اعممًمػ ،

 اًمػفرؾمي، ومل أىمػ قمغم ورىمي اًمعـقان ذم اًمـسخي اعمرومؼي سموًمؼمكومٍ.

  وصػ اًمـسخي: كسخي شمضؿ يمتوسًمو ذم ختريٍ األطموديٌ واآلصمور اًمقاردة ذم يمتوب

ورىمي، ذم يمؾ ورىمي وضمفون، شمبدأ مـ يمتوب  (323، وشمؼع هذه اًمؼطعي ذم)«ذح اًمقضمقز»اًمراومعل 

 اًمبققع، إمم آظمر اًمؽتوب.

وىمد يمتبً سمخط واضح متؼـ، مفؿؾ اًمـؼط ذم يمثػم مـ طمروومف، واًمـسخي مؼوسمؾي، 

ىمػ قمغم هذا »/أ( : 2مصححي، ومؼروأة، أصمبتً ىمققد ىمراءهتو قمغم هقامشفو، ومػل هومش )

 ، وأصمبتً اًمبالهموت ذم مقاضع أظمر.«احلديٌ

مـؼقًمي مـ ظمط اعمصـػ، أو قمغم األىمؾ مؼوسمؾي قمؾقفو، إذ كؼؾ ذم هومش وهل كسخي 

، وذم طموؿمقي /ب( وهمػمهو كؼقالت قمـ ظمط اعمصـػ 45/ب( و )42/ب( و )26)

مو  -واًمظوهر أكف ًمقس سمخط اعمصـػ-ىمول يموشمبف حمؿد: وذم سمقوض سمعد ذًمؽ »/ب( مو كصف: 83)

سملصقل اًمـسخ، وممو يػقد معرومتف أيًضو مو ضموء ذم ، وهذا يػقد أيًضو دىمي كوؾمخفو ومعرومتف «كصف...

 «.سمقوض»/أ( إذ شمرك سمقوًضو مسوومي أرسمعي أؾمطر، ويمتى أمومف يمؾؿي 131)

، وقمغم اًمـسخي طمقاٍش يمثػمة مـ اًمـوؾمخ وهمػمه، وذم سمعضفو شمعؼبوت مػقدة قمغم اعممًمػ 

 .-ومل أشمبلم مـ هق-« مـ ظمط اًمؼرر »ويمثػم مـفو مـؼقًمف 
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 –سموب »ي سموعمداد األؾمقد، وسمعض يمؾامهتو سموعمداد األمحر، مثؾ يمؾؿي وىمد يمتبً اًمـسخ

وكحقمهو، وأصوب سمعض أـمراومفو رـمقسمي، ًمؽـفو مل ختؾ سموعمتـ إال كودًرا، وإن أرضت « طمديٌ

 سموحلقار ىمؾقاًل.

 يتؾقه ذم اًمؽراريس اًمتل شمؾقف: اًمغرائى اًمتل وىمعً ًمؾراومعل، »: وذم آظمر اًمـسخي

أي أن هذا اًمبوب ذم اًمغرائى شمومٌّ همػم ، «آظمر اًمغرائى»: ظمر هذه اًمؽراريس، وذم آ«ًمؾؿصـػ أيًضو

 .ًمقطًمو( 22( إمم آظمر اعمجؾد= )324)ورىمي شمبدأ مـ مـؼقص، و

  :ىمول ممًمػف »وضموء ذم آظمرهو ومرغ مـ يمتوسمتفو ًمقؾي اًمثالصموء راسمع قمنم مـ ذي احلجي :

ومرهمً مـ شمعؾقؼف ذم آظمر اًمـفور »يؾقف: ، صمؿ يمتى ذم اًمسطر اًمذي «ؾمـي إطمدى ومخسلم وؾمبع موئي

مـ يقم األطمد ؾمودس قمنمي ؿمفر رسمقع اآلظمر ؾمـي ؾمبع قمنمة وصمامن موئي، وهلل احلؿد واعمـي، 

، وضموء ىمقد اعمؼوسمؾي قمـد «وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وآًمف وصحبف وؾمؾؿ، طمسبـو اهلل وكعؿ اًمقيمقؾ

 «.817قمنم ؿمقال ؾمـي سمؾغ مؼوسمؾي سملصؾف اعمـؼقل مـف، ذم طمودي »ذًمؽ وكصف: 

 د ىموسمؾً هذا اًمؽتوب مع اًمبدر اعمـػم السمـ اعمؾؼـ ومقضمدت شمبويـًو ذم اًمتخريٍ، مـفو وىم

ختريٍ طمديٌ طمؽؿ ؾمعد قمغم سمـل ىمريظي، ويمذا طمديٌ إصالح اعمقزاب مـ يمتوب اًمصؾح، 

اًمذي و ،هـ(833هـ(، واسمـ اعمؾؼـ ومرغ مـ يمتوسمف قموم )751وهؽذا، وذم آظمره: أن ممًمػف ومرغ مـف )

قمز اًمديـ قمبد اًمعزيز سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ اسمـ مجوقمي، اعمتقرم ؾمـي أيمود أضمزم سمف أن هذا ختريٍ 

هـ(، ممًمػ اعمـفؾ اًمروي، وهمػمه، 733وًمقس هق سمدر اًمديـ اسمـ مجوقمي اعمتقرم ؾمـي )، هـ(767)

 واهلل أقمؾؿ.
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 فعيمػتتح ىسخة  ختريج أحاديث الرا

 «الغرائب»، وفوه اإلشارة إىل «ختريج أحاديث الرافعي»خامتة ىسخة 
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 «ختريج أحاديث الرافعي» من كتاب « الغرائب»خامتة 
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  هنويي اجلزء األول    

 

 -سمنذن اهلل وطمسـ شمقومقؼف وشمدسمػمه–ويتؾقه اجلزء اًمثوين 

 

  
 

 وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

 هـ1437/ ؿمقال/ 12اعمقاومؼ مسوء يقم األطمد 

 


