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التحقيقمقدمة

فأوعى.وجمع،فهدىوقدر،فسوىخلقالذيللهالحمد

وآله،المجتبىاللهعبدبنمحمدرسولهوعلى،اصطفىالذينعبادهعلىوالسلاموالصلاة

ووفى.ووفىبإحسانتبعهمومن،العدىورجومالهدىنجوموأصحابه،الشرفا

لكلوجعل،وأحياأمات،الحسنىالأسماءله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

المقامصاحب،وحبيبهورسولهعبدهمحمداونبيناسيدناأنوأشهد.مسمىوأجلاتاريخاأمة

.والبشرىبالإنذارجميعاالخليقةإلىالمبعوث،الكبرىوالشفاعةالمحمود

وبعد:

ومبرراته:العملأهمية.

وثقافية،فكريةإسلاميةصحوةشهدقدالهجريعشرالرابعالقرنمنالثانيالنصففإن

الحديثة،الطباعيةالطردتىأحدثوفقعلى،والمحققةالمطبوعةبالكتبملحوظاواهتمامأ

والحديثالتفسيرفيالكتبأماتوظهرت،الفاخرالمتقنوالتجليد،المتطورالفنيوالإخراج

تهذيب:مثل،مضمونوبأصددتىشكلوبأجمل،ومفهرسةموثقة،والتراجموالتاريخوالسيرة

أعلاموسير،الجوزيةقيملابن؟المعادوزاد،الأثيرلابن؟الأصولوجامع،للمزيالكمال

وغيرها.،الطبريللإمام؟والتاريخوالتفسير،للذهبيالنبلاء

مناحيجميعفيوالمراجعالكتبإلىيتطلعواأنالكبيرةالنشردورأصحابإلىالنصحوكان

ولاتوثيقغيرمنالمطبوعةالكتبتحقيقوإعادة،المنسيةمخطوطاتهاوإحياء،الإسلاميةالثقافة

نأبعدحديثاالمكتشفةوالمخطوطات،المشرقيةالمخطوطاتمنوالاستفادة،فهارسولاتعليق

مجهولة.أوضائعةكانت

بنشرهوبدؤواتراثهمأهميةإلىتنبهواحينالمسلمينالعربأنإلىنشيرأنعلينايتعينأنهعلى

كبارمنمصححينإلىتعهدالكبرىالمطابعكانت،عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصفمنذ

وتبعتهاالتراثهذامننفائسبمصربولادتىمطبعةفأخرجت،وتصحيحهاالنصوصلضبطالعلماء

.المعتبرةالمؤسساتمنوغيرهاالمصريةالكتبدار



بعيدأمدمنذالمسلمونالعلماءأقام،بذاتهقائمعلمبالنصوصوالعنايةالمخطوطاتوتحقيق

التحقيقفيرائعةنماذج،المخطوطاتعصرومنذ،لنافأخرجوا،وجهأحسنعلىقواعده

بروايةمالكالإمامموطأ؟نظرائهمامنلعشراتنموذجهمامهمينكتابينمنهانذكر،والتدقيق

.البخاريوصحيح،الليثييحيىبنيحيى

نزيلالغرناطيالأندلسيمسديبابنالمعروفيوسفبنمحمدالدينجمالالعلامةعنيفقد

ببلادشيوخهمنالعديدعنفأخذهالموطأمنالليثيبروايةهـ"663-995"ودفينهاالمكرمةمكة

منالعديدإلىمستندةمدققةمحققةنسخةمنهلنفسهوعملنسخهبينوقابل،كثيرةوأسانيدشتى

حواشيهافيوثبت،نسختهصدرفيذكرهمعينبرمزالرواياتمنروايةلكلورمز،الروايات

.(بينها)1الاختلافات

فجمعاالألفيةصاحبمالكوابن،اليونيني:هماجليلانعالمانالبخاريبصحيحوعني

هذهفكانت،الحواشيفيالاختلافاتوأثبتا،القراءاتفيورجحابينهاوقابلاالصحيحروايات

فيماانتشرتالتيوهي،وإتقاناوضبطاصحةوأكثرهاالبخاريصحيحنسخأعظممنالنسخة

يومإلىفهي،اليونينيةالنسخةإلىاستنادا"الصحيح"اللهيرحمهالحميدعبدالسلطانوطبع،بعد

أظنولا،عليهاعيالالصحيحنشرواالذينوكلوأتقنهاوأدقهاالكتابلهذاطبعةأصحهذاالناس

تجاوزها.علىالقدرةلهاليوممحققيمنمحققا

يتصدونممنالضعيفةالضمائرأصحابمنالكثيرشجعويسرهاالحديثةالطباعةانتشارأنعلى

والتحريفبالتصحيفمليئةكتبإخراجإلىالنصوصبتحقيقالمعرفةيدعونأوالكتبلنشر

المحققينحقوقفتسلب،العاجلبالربحطمعاعلمياتحقيقاالمحققةالكتبسرقةأو،والسقط

مخلص،ناشروكلجادعملكلإلىفيسيؤون،الماديةالجادينالناشرينوحقوق،المعنوية

والعافية.الستراللهنسأل،"الصعبةالعملةتطردالرديئةالعملةإن":الاقتصاديةالقواعدفيوقيل

من،وبيروتدمشقفيام849عامتأسستالتيوالتوزيعوالنشرللطباعة"كثيرابندار"و

تحقيقإعادةفيالإسهامإلىتطلعتوقد،الإسلاميةالثقافةخدمةفيوالجادةالكبيرةالنشردور

كتاببتحقيقللاضطلاعمحفزأكبركاناسمهاولعل،بابتهافي)2(أماتكتبونشر

التأريخمنبهيمتازولما،-اللهرحمه-كثيرابنالحافظآثارأعظممنهوإذ،"والنهايةالبداية"

بيروت،الغربدار،2ط،الليثيبروايةمالكموطأمنلطبعتهعوادبشارالدكتورمقدمةفيوصفهاانظر)1(

.12-22ص!أأم899

صحيحتلخيصمنأشكلماشرحفيوالمفهم،01()1/حجرلابن،أحمدالإماممسندأطرافومنها)2(

.6(/1)للشوكاني،التفسيرفيالقديروفتح.7(/1)القرطبيالعباسلأبي،مسلم



بخاصة،المؤلفعصروفي،بعامةالمختلفةعصورهافيالشاملدمشقوالتأريخ،العامالإسلامي

بالتصحيفمليئةمحققةغيرطبعةوهي،السعادةمطبعةفيواحدةطبعة-قديما-طبعوقد

العلميالبحثإلىيسيءعليهاالاعتمادوجعلقيمتهامنقللمما،والخلطوالسقطوالتحريف

علىالاعتمادادعائهامنالرغمعلىتعتمدهاكانتتلتهاالتيالنشراتوجل،الرصين

بإشرافوالدكاترةالعلماءمنجمهرةالكبيرالعلميالعملهذاإلىتشوفولذلك،مخطوطات

كثيرابندارصاحبمستوعليالأستاذوتمويلوإدارة،-اللهيرحمه-الأرناؤوطالقادرعبدالشيخ

.-اللهحفظه-

واديمن"بسيمة"قريةفيالاجتماعتماهـ.504سنةالمكرمشعبانشهرمنالأولوفي

والدكتور،زيدأبوعليوالدكتور،-اللهرحمه-الأرناؤوطالقادرعبدالشيخ:وحضره،بردى

نزاروالدكتور،الأرناؤوطمحمودوالأستاذ،مرادرياضوالدكتور،مستوديبالدينمحيي

والأستاذ،البوشيأكرموالأستاذ،مروةحسنوالأستاذ،عبيدحسانمحمدوالأستاذ،أباظة

محمدصلاحوالأستاذ،السواسياسينوالأستاذ،الصاغرجيمأمونوالدكتور،الزيبقإبراهيم

مستو.ديبعليوالأستاذ،مستوديبمحمدوالأستاذ،-اللهرحمه-الخيمي

التحقيق:ومنهجالعملخطة.

فيالمشاركينالأساتذةعلىالمقترحةالعملخطة-اللهيرحمه-القادرعبدالشيخفضيلةوزع

يلي:كماوهي،التحقيق

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،وكفىدلهالحمد

ورسوله.عبدهمحمدأأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

وبعد:

نأ:الكتابتحقيقفيالمشاركينالأساتذةمنالإخوةلكلواضحايكونأنيجبماأولفإن

يكونأنمنهأريدوإنما،تحقيقهإليهوكلالذيالجزءفيالمحققلتقييديوضعلمالمنهجهذا

والمضمونالشكلفيواحدةجهةفيالجهودجميعتنصبلكي،الأفاضلالمحققينلجهودجامعأ

الكتابلأن،والفنيةالعلميةالوجهتينمنالكتابفيالعملنجاحعلىحرصأ،المستطاعبالقدر

نجاحهونجاحهأنعلىيدلمما،فيهالمشاركينبأسماءمرتبطأسيكون-اللهشاءإن-ظهورهعند

وإخراجهالكتاببتحقيقيتصلماجميعالمنهجهذايتناولأنفيالرغبةكانتهناومن،الجميع

التالي:النحوعلى

الخطية:بالنسخيتصلفيما:أولا

تسميتهاعلىاصطلحوقد،العملفيرئيسةكنسخةبحلبالأحمديةالمكتبةنسخةتعتمد



نسخةعلىقوبلأصلعلىقوبلتولكونها،جهةمنالنسخأتملكونهاوذلك،"الأمالنسخة"

المطبوعمقابلةعمليةتجريلذا،المصدرشاميةنسخةلاعتبارهاوأخيرا،أخرىجهةمنالمؤلف

إلىوالإشارة،السقطمنفيهاحصلماواستدراك،الأخطاءمنالمطبوعفيوقعمالتصحيحعليها

النسخةمقابلةعمليةتجريذلكوبعد،الكتابمنالمطبوعةالنسخةعلىالزيادةمنفيهاوردما

الظاهرية،الكتبدارنسخة:الثالثةوالنسخة،برليننسخة:الأخرىالنسخةعلىالأحمدية

الزيادةمنفيهايردقدمافيثبت،المذكورتينالنسختينمنأوراقلهاتوفرتالتيالأجزاءفيوذلك

،والاختلافوالتصحيفوالتحريفالسقطمنفيهاوقعماإلىويشار،،أهكذاحاصرتينبين

المخطوطةالنسخإلىويشار،الكتابمنالأخرىالخطيةالنسخمنيتوفرماعلىينطبقالأمروهذا

وتسمى،بالرموزاختلافأوتصحيفأوتحريفأو،زيادةأوسقطوقوععندالحواشيفي

الظاهريةونسخة"ب:النسخة"ببرلينونسخة"أ:النسخة"بالأحمديةمخطوطة

."ط:النسخة"بوالمطبوعة"ظ:النسخة"ب

الشكل:هذاعلىيجريفإنهالكتابنصوصبتحقيقيتصلفيما:ثانيا

(6-1)الأجزاءفيالفصولواعتبار،وترتيبها،وترقيمها،النصوصتفصيل-أ

فصل،كلوختم،الصفحاتبأوائليتعلقفيما(16-8)الأجزاءفيوالسنوات(18-17)و

الصفحة.وسطفي(ء??)نجومبخمسسنةكلوحوادث

متنفيحاصرتينبينالايةرقممعالسورةاسمبذكرالكتابفيالواردةالاياتترقيمويرجى

الكتبوأسماءوالاثاروالأحاديث!)هكذامزهرينبقوسينالاياتوحصر(أهكذاالكتاب

.""هكذابقوسين

،الأعلاموأسماء،الشعريةوالأبيات،والاثار،والأحاديث،الاياتألفاظضبط-2

.الناسمنكثيرعلىفهمهايشكلقدالتيوالألفاظ،والأماكنوالبلدان

تذكربحيث،زمنياترتيبامرتبةالكتابفيمفردةتراجمللمترجمينالترجمةمصادرذكر-3

وعاصرته.المؤلفسبقتالتيالمصادر

والإشارة،المؤلفعنهنقلالذيالمصدرمنالكتابفيالواردةالنبويةالأحاديثتخريج-4

منلا،عنهنقلالذيالمصدرأو،المؤلفسبقتالتيالأخرىالمصادرفيالحديثورودإلى

إلىترفعلموالتي،الصحابةعلىالموقوفةالاثارإلىبالنسبةوكذلك،الرواةمنغيرهطريق

فيالنقلسلامةمنوالتأكد،أيضاالزمنيالترتيبحسبالمصادرترتيبويرجى،ع!ي!اللهرسول

يكونقدماإلىوالإشارة،السقطمنيقعقدمالاستدراكوذلك،المؤلفمنهنقلالذيالمصدر

:المثالسبيلعلىيليماوفقالحديثتخريجويكون،نصهفيزيادةمن



الذينثم،قرنيالناسخير":!ج!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدعن

أحمدرواه."شهادتهويمينه،يمينهأحدهمشهادةتسبققوئميجيءثم،يلونهمالذينثم،يلونهم

!شي!،النبيأصحابفضائلفي(7/6)"صحيحه"فيوالبخاري(1442/)"مسنده"في

رقم"جامعه"فيوالترمذي،!ي!النبيأصحابفضائلفي(2533)رقم"صحيحه"فيومسلم

حديثمنكلهم.وصحبه!ي!النبيرأىمنفضلفيجاءماباب،المناقبفي(3858)

عنه.اللهرضيمسعودبناللهعبد

عنهنقلتالذيالمصدرإلىالإشارةمع،باختصارالمغمورةبالبلدانالتعريف5-

اللغة.كتبمنالمادةأووالصفحةالجزءوذكر،المعلومات

والصفحة،الجزءوذكر،المؤلفعنهانقلالتيالمصادرأسماءإلىالحواشيفيالإشارة-6

منفيهيقعقدماواستدراك،النقلسلامةمنللتأكد،منهنقلهالذيالمصدرعلىالنقلومقابلة

وأالكتابمنالمنقولالنصبينماالخلافإلىوالإشارة،الخطأمنفيهماوتصحيح،السقط

عنه.المنقولالأصلفيالموجودالنص

آخرفيلهاالكاملالعددلحصروذلك،متسلسلةبأرقامالكتابفيالمفردةالتراجمترقيم-7

.باختصارالكتابفيترجمةلهمليسالذينبالأعلاموالتعريف،الكتاب

.حدةعلىجزءكلفيعليهااعتمدالتيوالمراجعالمصادرذكر-8

فيه.الواردةالمفردةوالتراجم،حدةعلىجزءكلفيللموضوعاتفهرس-صنع9

تحقيقه.إليهوكلالذيللجزءموجزةمقدمةبكتابةمحققكليقوم-51

وبالنسبة.تحقيقهإليهوكلالذيالجزءفيالطبعتجاربتصحيحمحققكليتولى-11

والاخرالتعليقبينفراغأويترك،مستقلةأوراقعلىبكتابتهاالمحققيقوموالتعليقاتللحواشي

،الكتابمراجعةأثناءالتعليقاتمنالمراجعيضيفهقدلمايتسعلكي،تقريبأأسطرثلاثةمقدار

والضعف.الصحةجهةمنعليهاللحكم،النبويةالأحاديثبتخريجيتصلفيماسيمالا

النحوعلىالعظيمالكتابهذاإخراجعلىجميعايعينناأنوتعالىتباركاللهنسأل:الختاموفي

الأمةهذهتراثخدمةفيالعاملينالمخلصينتقديرالكتابينالوأن،جلالهجلعنايرضيهالذي

العالمين.ربللهالحمدأندعواناواخر،العظيمة

.الأرناؤوطالقادرعبد/النبويةالسنةهـ-خادما504شعبانأفيدمشق



الخطة:بهذهالالتزاممدى.

التكليفتعدىعندماوبخاصة،تفاصيلهاوأتقنوا،الخطةبهذهجميعأالمحققونالتزم

جزأين.أوجزءمنأكثرإلىبالتحقيق

وكانت،المتأخرةللأجزاءونبراسأنموذجافتكون،المتقدمةالأجزاءبعضتظهروبدأت*

قريباأوإليهوهدفالمؤلفأرادهمامعومتطابقاكاملأوتقديمه،النصخدمةفيظاهرةالجهود

جملهمراميفيالضوءوتشع،الألفاظبعضغوامضتنيرمدروسةوإضاءاتتعليقاتمع،منه

وعباراته.

النصتقديمفي،شونوإبراهيممحمدالأستاذوتنفيذبإشرافالحديثالتنضيدوأسهم*

فواصلهامع،الشريفالمصحفمنمشكولةالقرانيةالآياتوأخذت،ومشرقةمتقدمةبصورة

المهمة.والفوائدوالأرقامالعناوينليبرز،لأحمرااللونإدخالوتم،وأرقامها

وحدةعلىحرصا،أنجزوهاالتيللأجزاءالتقديمعنالمحققينمنكثيرأعرضوربما*

للأجزاءمقدمةبمثابةوكانت،الأولالجزءسبقتالتيالضافيةبالمقدمةمنهمواكتفاء،الكتاب

الفردية.المقدماتمنكثيرعنالاستغناءعلىالرأيواستقر،كلها

الخليقةبدءمنوالتاريخ،والنهايةالبدايةبينبالجمعالمشرفةالطبعةهذهفيالكتابوامتاز*

المحدثالشيخفضيلةوراجعهعشرالسابعالجزءهذاوحقق،الآخرةأحوالفيالنهايةإلى

المباركالعملهذاعنوالثوابالأجرأعظماللهوجزاه-الله-رحمهالقادرالأرناؤوطعبد

وافية.كاملةوالنهايةالبدايةتصدرأنوالشكرالذكريستحقلفخروإنه،الموصول

الفهارسأنشكولا،الوافيةالعلميةالفهارسعلىاشتملتأجزاءبأربعةالكتابوختم*

وتضمنت:،وكنوزهموضوعاتهضمنوالتجوال،الكتابمنالاستفادةللقارئتيسر،مفاتيح

محمودالأستاذصنعة،والاثاروالفعليةالقوليةوالأحاديث،القرآنيةالآيات-فهارس

.الأرناؤوط

البوشي.أكرمالأستاذصنعة،لهمالمترجموغير،لهمالمترجمالأعلاموفهارس-

والكتبكثيرابنمصادروفهرس،والتاريخالشمائلوفهرس،الموضوعات-وفهرس

والوصاياوالرسائلوالخطبالأقوالوفهرس،كثيرابنمشايخوفهرس،الكتابفيالمذكورة

الشروحوفهرس،والنباتالحيوانوفهرس،والمواضيعوالبلدانالأماكنوفهرس،والتوقيعات

العربيةوالحكمالأمثالوفهرس،والأشعارالقوافيوفهرس،الغريبينوشروح،اللغوية

الدكتورصنعة،الفهارسوفهرس،الفوائدوفهرس،العربيةالأساليبوفهرس،والإسلامية

.مرادرياض



بكامله:للكتابالمتعددةالقراءات.

ومراجعة،الكتابعلىالعامالمشرفوهو-اللهرحمه-الأرناؤوطالقادرعبدالشيخقراءة-ا

وهذه.الصحيحينغيرأحاديثعلىوالحكم،تقصيرأوخللأيواستدراك،الأحاديثوتخريج

للكتابمفخرة،وقصاصاتجذاذاتتزاللاوالتعليقات،جزءكللمسودةالأولىالقراءة

طاهرةوأنفاس،وإخلاصوتواضععلممنجوانحهبينالشيخيحملهلما؟تحقيقهفيوللعاملين

المختومةالقيمةالتعليقاتخلالمنجلياويظهر،لهمشهودحديثيواختصاص،رضيةوأخلاق

جناته،فسيحتعالىاللهوأسكنه،القادرعبدالشيخالجليلالمحدثتعالىاللهرحم،""عبحرف

.!محمدسيدنالواءتحتبهوجمعنا

فيالتعريفعنغنيوهو،تعالىاللهحفظهمعروفعوادبشارالدكتورالأستاذقراءة-2

فيالكثيرةوأعماله،الشريفالنبويوالحديثالإسلاميالتاريخمادةفيوأستاذيتهاختصاصه

علىالمثبتةوتصحيحاته.والحديثيةالتاريخيةوالنصوص،التراثيةالكتبوخدمةالتحقيقمجال

عالمبخبرةتشهدعشرةالستالأجزاءفي"والنهايةالبداية"أجزاءتصحيحمنالأخيرةالتجارب

الرواةبهايقعوتصحيفاتلأخطاءومستحضر،والحديثوالتراجمالتاريخفنفيمتضلع

.الكتابلهذاوالوافرالباسمالحظتؤكد"بشار"باسمهالمختومةوتعليقاته.والنساخ

للأجزاءكاملةولصورة،تصحيحآخرفيللكتابمستوديبالدينمحييالدكتورقراءة-3

علاماتوتوحيد،الأجزاءكلفيالعامالتنسيق:منهاالغرضوكان،الفهرسةفياعتمدتالتي

بقلمومصححةمقروءةنسخةمعكاملاالنصومقارنة،المطبعيةالأخطاءبعضوتصحيح،الترقيم

والاستفادةالشيختصحيحاتعندوالتوقف،-تعالىاللهرحمه-العباسنايفوشيخناأستاذنا

العلوممعهدفيلهوتدريسهالإسلاميبالتاريخنايفالشيخاهتمامدمشقفيومعروف،منها

وكانت،الأربعةبأجزائهاكثيرلابنالنبويةالسيرةيديهبينقرأناوقد،الغراءللجمعيةالتابعالشرعية

ليأحضرهاوقد،ام669-بيروت-المعارفطبعة-والنهايةالبدايةفينقرألماضبطهأوقراءته

.لوالدهصالحاسلفاوجعله،خيركلاللهجزاهالعباسالمؤمنعبدابنهكاملة

،المؤثرةوالعظةالصادقةالعبرةفيها،جليلةوفرائدعظيمةفوائدالقراءةهذهأثمرتوقد

البدايةمن"وفرائدفوائد"عنوانتحتمستقبلاكثيرابندارفيوستطبع،دفتريفيإليهاأشرت

والمنة.الحمدولله،والنهاية

مسكلتكون؟أخيرةومرة،الفهرسةأثناءمرة،مرتينللكتابالبوشيأكرمالأستاذقراءة-4

وفيها،الخطأوتصحيح،الشكلتقويمفيها،الأخضربقلمهمهمةتصحيحاتأثبتوقد،الختام

.صوابلكلووفقه،خيركلاللهجزاه،السقطبعضاستدراك



وختاما:

بصاحبهاممثلةكثيرابنلدارالعميموالخير،العظيمالأجريجزلأنالكريمالجواداللهأسأل

الجاهلين،جهلعنمعرضا،وصابروصبر،ووقتهبمالهضحىالذيمستوديبعليالأستاذ

فيهشاركأوالعملهذاإنجازفيأسهممنكلباسمهأشكركما..والمتعالمينالمتعالينوهفوات

وصحائف،صحائفنافيواكتبه-المقلجهدوهو-الجهدهذامناتقبلاللهم..بالقليلولو

دلهوالحمد..كثيرابنالحافظونلقى،وصحبهلمجي!محمداالأحبةنلقىيوم..ومشايخناوالدينا

العالمين.رب

*****

وكتب

مستوديبالدينمحصيالدكتور

أديبأبو



)2(

المؤلفشخصيةدراسة

كثيرابنالحافظ

لمؤلفاعصر:أولا

ونسبهاسمه:ثانيا

ونشأتهولادته:ثالثا

سرتهأ:رابعا

وتلاميذهشيوخه:خامسا

كتبه:سادسا

والاجتماعيةالعلميةمكانته:سابعا

تهوفا:ثامنا
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)2(

المؤلفشخصيةدراسة

كثيرابنالحافظ

المؤلفعصر:لاأو

تمهيد:

والممتد،البحريةالمماليكدولةحكمفي،عاما(74)البالغعمرهكثيرابنالحافظعاش

وتسموا،الأيوبيينأسيادهممنوالحكمالسلطةهؤلاءانتزعهـوقد784هـإلى648عاممن

لتبرير،وصورةشكلاالعباسية)1(الخلافةوجودواثروا،مملوكبكلمةالاحتفاظمعبالسلاطين

الساحة،وفرغت،بمصرالجولهمخلاوقد،عليهالشرعيةمنشيءوإضافة،حكمهم

والتتارهـ(658)جالوتعينفيالمغولبهزيمةجهاديامجدالهميبنواأنبفروسيتهمواستطاعوا

هـ(096)عكاوفتحهـ(648)دمياطفيوأسرهالتاسعلويسوهزيمة،هـ(752)شقحبفي

الأبد.إلىالصليبيينالغزاةمنالشاميةالسواحلجميعوتطهير

الصليبي،الخطربهاجسوالعبادالبلاديخضعونهـ(784)إلىهـ(307)عاممنواستمروا

.قبرصجزيرةفيفلولهتجمعتأنبعد،ويظهريغيبالذي

ومن،شمالاالعئمانيةالدولةحدودإلىجنوبااليمنمنالمملوكيةالدولةحدودوامتدت

،الحجازبإخضاعوالتشرف،ومصرالشامتوحيدفيقوتهموظهرت،غربابرقةإلىشرقاالفرات

متفاوتة.بدرجاتالقاهرةفيالحكملعاصمةفتخضعالأقاليمبقيةأما.الشريفينالحرمينلخدمة

خمسة(15)و،العباسيينالخلفاءمنخمسة(5)وفاتهإلىولادتهمنكثيرابنعاصروقد

خلالمنالزمنيةالفترةهذهعلىالضوءوسنلقي،دمشقفينائباعشرين(02)و،سلطاناعشر

والفكرية.،والعلمية،والاجتماعية،السياسيةالحياةعلىالتعرف

هـ.965سنةمنبدءأبمصرالعباسيةالخلافةإحياءعلىعملمنأولهوبيبرسالظاهرالسلطان(1)
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السياسية:الحياة-ا

علميةوحياة،فارهةاجتماعيةلحياة؟والأمانالاستقرارتوجدالتيلأنهابهابدأناوقد

.متوقدةفكريةوحياة،متوهجة

الحرالرأيوخاب،العدالةوافتقدت،الشورىوانعدمت،وضعفتاضطربتإذاالتيوهي

وجمود،علميوركود،بائسوفقر،وتعاسةظلمإلىالناسحياةانقلبت،الحكامعنالغيور

.فكري

والقتل،والتآمروالغدربالخيانةبالحكمتفزدهمبدأواالبحريةالمماليكأنحقاالمؤسفومن

بنمحمدالناصرالسلطانحكممدةسوىذلكمنيستثنىلا،بينهمفيماالأمراءحالهذاواستمر

دمشقفيتنكزالدينسيفالنائبحكمومدة،هـ(741-907)الثالثةللمرةعودتهبعدقلاوون

.هـ(712-074)

وأالداخليةالدولةأمورمنيملكولا،ظلهفيويعيش،السلطانيبايعشكليرمز:فالخليفة

الأولباللهكالمستكفي؟العباسبنيمنأجدادهحملكما،فخمالقبأويحمل،شيئاالخارجية

742-753()الثانياللهبأمروالحاكم(736-742)الأولبالثهوالواثق751-736()

.(785-763)الأولاللهعلىوالمتوكل(763-753)الأولباللهوالمعتضد

والخارجية،الداخليةالسياسيةالأمورمقاليديملكوالذي،الفعليالحاكمهو:والسلطان

لمأو،صغيراأوضعيفاكانإذاالخنقأوللقتلعرضةيكونولذلك،قصرهإلىالأموالوتجبى

خلعه،مبرراتيعلنفاجراأوفاسقاكانأو،رأسهوفوقحولهمنالأمراءمتطلباتيلبيأنيستطع

ويطيح،هيبتهالناسعندفتسقط،الداهمللخطروالبلادالأمةيعرضغادراخائناكانأو

فيواستمرت،حاكمةأسرةتأسيسمنتمكنقدالمنصورالسلطانكانوإذا.برأسهالمتربصون

ستةوإن،فراشهعلىوماتبقوةحكمالذيالوحيدهومحمدابنهفإن،سنوات(501)السلطنة

طبيعية.ميتةماتوافقطواثنان،قتلواوأربعة،فخلعواضعافاكانواوأحفادهالناصرأولادمن

العواصف،حولهمنوهدأت،الحالبهاستقرطالماالمتنفذهو:)1(دمشقفيوالنائب

بمسكهالسلطانفيأمر،بالمرصادلهوالوشاياتالمؤامراتولكن،والعقاراتالثرواتوجمع

نيابته،فيوالاطمئنانالعدلوظهر،مدتهطالتفقد،تنكزالنائباستثنيوقد،وقتلهومصادرته

حينعليهقبضولكن،)2(الجنابوعلوالفخامةبألقابويكاتبه،ودهيخطبالسلطانوأصبح

."الدينسيف"لقبيحملونكانواكثيرابنوعاصرهم،دمشقحكمواالذينالنوابنصفمنأكثر(1)

.(461)صالزهوربدائع"العاليالكريمالمقرأنصاراللهأعز":يقولمرةلهكتب)2(
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وسجنفصودر،بينهماالفتنعقاربودبت،نيابتهأواخرفيعليهالناصرخاطرتغير

سنةالمحرمفي،ذلكغير:وقيل،مسموما:وقيل،مخنوقاقيل،ماتحيث،بالإسكندرية

.)1(عليهحزنهموطالكثيراعليهالناسوتأسفهـ،174

لاجتماعية:االحياة-2

الصفرمرجفيالتتارعلىالانتصاربعدالشمالأوالشرقمنالقادمالخطرمنالناسارتاح

الخطرطيفحيثالغربيالساحلعلىمسمرةعيونهموبقيت،هـ(207)سنةدمشقجنوب

متقطعة،الأمةوأوصال،للعيانماثلالصليبيوالتخريبالمغوليالتدميروآثار.الصليبي

عنأخبارأييجدلاكثيرابنلتاريخفالقارئ،الثامنالقرنهذافيوبخاصة،منقطعةوالأخبار

.والقاهرةدمشقفياختصرالعالموكأن،المغرببلادعنأوبغداد

وضعف،وانقساماختلافإلىأدى،الأولىالخيرةوالقرونالنبويةالهجرةعنالزمنيوالبعد

.الإسلاملمبادئالعمليالتطبيقفي

لضمان،الإقطاعاتمنحفيويتوسعون،الضرائبفرضفييتفنونونوابهالسلطانفالحاكم

،التجارةوإفلاس،الصناعةوتخلف،الزراعةتراجعفييزيدمما،الأموالمنقدرأكبرجمع

.الأسعاروغلاء،البطالةوتفشي

عنعجزإذازوجهاحبسإلىفتتطلع،المجتمعوصلاحالأسرةبناءفيدورهايرتكسوالمرأة

والأزرارالعريضةالأكمامذاتالثيابوتلبس،صداقهامؤخرطلبهاعنتأخرأو،النفقة

تدخليستدعيمما،المفاتنعنتكشفأوالغرائزتثيرالتي،المزركشةوالأحذية،الحريرية

عمليضمنمتنفذاتنساءوظهور،البغاءانتشارفيالفقريسهموربما.ومنعها)2(السلطان

فتاوىرغيم،وخمرفسقمنيصاحبهاوماالخليعةالأغانيوتنتشر،ذلكالسلطانيبطلثم،البغايا

فييعذبونلهمالسامعينوأن"جهنمنواحو"همالمغنينهؤلاءأنوكتابتهم،ذلكبتحريمالعلماء

حشرهم.يومويحاسبون،قبورهم

الطبيعية،والكوارثالجوائحمنلكثيرالبلادبتعرضسوءاالاجتماعيةالحياةوتزداد

الناسيحصدالذيكالطاعون،والأوبئةبالمجاعاتوإصابتها،والجرادوالزلازلكالفيضانات

.والألوفبالمئاتالواحداليومفيمنهمويذهب،حصدا

الغاشم،والظلمالمربالواقعويرضون،الجماعيحسهميتبلدوالمتبطلونالفقراءوالناس

.292(/)16والنهايةالبدايةانظر(1)

.352(/1)6السابقالمصدر2()
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المآتمأوالاستقبالاتبعضفيأنهممع،تأثيرأيإحداثأو،تغييربأيالمطالبةعنويغيبون

.ويتحركونيحضرون

العلمية:الحياة-3

وأفضلالثمارأطايبتعطيمزدهرةالعلميةالحياةكانتالمكفهرالمظلمالجوهذاوفي

لهاوتوقفتبنىالكثيرةوالمدارس،الرعيةواحترام،الحكامبتكريميتمتعونوالعلماء،النتائج

العلماءمنزلةبرفعالناسإلىيتقربونكانواالمماليكأنذلك،الأمواللهاوترصد،الأوقاف

أوقاتفيوبخاصة،منهمالطيبةالسمعةوذويللمتفوقينالدينيةوالوظائفالجوائزوتقديم

المسلمين.عامةعلىالقويونفوذهمالعلماءتأثيرإلىيحتاجونوعندما،الشدة

التالية:الظواهرالثامنالقرنخلالالعلميةالحياةفيللمتأملوتتجلى

الغزاةمطامععليهاتتحطم،منيعةصخرةوأنه،وخلودهالإسلاميالدينهذاعظمة:الأولى

وأشدالمحنأقسىمنوخرج،العصرهذافيالإسلامامتحنلقد،والمخربينالهدامينومعاول

لوائه.تحتوانضووافاعتنقوه،عليهالحاقدينالقساةأعدائهفيحتىوأثر،منتصراسالماالخطوب

ماضيبينبكتبهموصلواوقد،تآليفهموكثرةوكثرتهم،العصرهذافيالعلماءنشاط:الثانية

منبهميحيطممااليأسروحتقهرهملموأنهممواقفهمصلابةوأثبتوا،ومستقبلهاوحاضرهاالأمة

.وأحوالظلمات

ذلككل،الفقهيةالمذاهبوبين،والشيعةالسنةبينسيمالاالاعتقاديةالخلافات:الثالثة

ولم،الحاضرعلىعبئاالماضيجعلت،عظيمةوجهوداأوقاتاواستنفد،العلميةالحياةأضعف

.مذكورأشيئامستقبلهاولاالأمةواقعيفد

الناسعقولعلىحجرت،والسنةالكتابتلتزملاالتيالصوفيةالفرقبعض:الرابعة

؟وردودتاليففيوأعمارهمالعلماءأوقاتواستهلكت،وإصلاحتطوركلومنعت،وأفكارهم

.والقشورالمظاهروتجاوز،الخرافاتزيفوبيان،البدعلكشف

شمسوغياب،الكونيةبالعلومالاهتماموعدم،الشرعيةالعلومعلىالاقتصار:الخامسة

.الوهاجالشاملبنورهاالآفاقوملأت،بغدادفيوسطعتسبقالتيالحضارة

ذإ،شرعيمطلبالقوةأسبابوحيازةبالصناعةوالنهوض،الدنيويةالعلومتحصيلبأنعلما

وتخلفا.ضعفأالمسلمينتزيدوالتي،المضيعةالكفايةفروضهي

الفكرية:الحياة-4

مظاهربقيتبل،متوقدةأومتوثبةفكريةحياةالهجريالثامنالقرنفيالعلميةالحياةتثمرلم
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قاصرةوالتآليف،المتونحفظعلىيقومفالتعليم؟وراسخةواضحةالفكريوالتخلفالجمود

تجديدأييعرفونلاالجددوالطلاب،والهوامشالحواشيصنعأو،الاختصارأوالشرحعلى

:فقال؟الفكريةوآثارهاالعلميةالحياةعلىزهرةأبومحمدالشيخلاحظهماوهذا،وابتكار

العلم،بكثرةامتازتفقد،بشيءامتازتقد8-و7و-6الثلاثةالقرونكانتوإذا"

عليهاالناسوعكوف،عظيمبقدركانوتحصيلها،كثيرةالمعلوماتكانتفقد،الفكربعمقلا

وسقيمهاالآراءصحيحبينوالمقايسة،ومواردهامصادرهافيالمطلقالتفكيرولكن.كبيراكان

النظرأو،المجردالفاحصبالنظر،المذهبيوالتحيز،الفكريالتعصبمننزيهةحرةمقايسة

.(")1الأجيالتوارثتهاالتيالمثريةالثروةتلكمعيتناسببقدرتكنلم،الجوانبكليعمالذي

التالية:الملاحظاتتسجيلمنالفكريةالحياةنتصورونحنهنابدولا

أحيانا.الواحدالمذهبأهلوبين،الأربعةالمذاهببينالمذهبيالتعصبوجود:الأولى

إلىأدىمما،الفقهاءوبعضالمتصوفةوبينوتلاميذهتيميةابنالشيخبينالخلاف:الثانية

دمشق،فيالقيموابن،المزيالحافظوسجن،بمصرإحداهن،مراتثلاثتيميةابنسجن

أفق.وضيقتحجرعلىتدل،فقهيةفرعيةاجتهاداتبسبب

خلدونابنباستثناء-نقدولاتجديدغيرمنولكن،التاريخبعلمالاهتمام:الثالثة

بناءتحريكعنالعظيمالعلمهذاعطلمما،والاختصارالتذييلعلىوالاقتصار-والمقريزي

جديد.منالشملوتوحيدالحضارةبناءإلىودفعها،وتوحيدها،الأمة

بالمنطقوالتأثر،الكلامعلمفيوالخوض،المختلفةوالأجناسالأممبعقائدالتأثر:الرابعة

..والتعطيلوالتجسيم،والتفويضوالتأويل،والاختيارالجبرمتاهاتإلىوالانزلاق،الصوري

.بالفناءوتنذر،المستقبلوتهدد،الصفتقسم،معلقةالمختلفةالآراءعلىوالإبقاء

***"*

.(541)صزهرةأبومحمدللدكتور،تيميةابن(1)
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ونسبهاسمه:ثانيا

والفقيه،الموضوعيوالمؤرخ،الئقةوالمحدث،العمدةوالمف!ر،الحخةالحافظهو

القرشي،درع)1(بنضوبن،كثيربنعمربنإسماعيل،الفداءأبو،الدينعماد،المستحضر

كثير.بابنالمعروف،الشافعي،الدمشقي،البصروي،الحصلي

علىوقفوقد،نسبوبأيديهم،الشرفإلىينتسبونحصلةبنيلأن"قرشي"عربيفهو

ابننسبفييكتبفصار،بهوابتهجذلكفأعجبه،المزيالدينجمالالحجاجأبوالشيخبعضها

.")2(القرشي"كئير

فيوتقع،دمشقأعمالمنبالشامقديمةبلدةوهي"بصرى"منأباهلأن:"بصروي"وهو

حواليدمشقعنوتبعد،حورانمنطقةفي"درعا"بعدمدينةوثاني،سوريةمنالشرقيالجنوب

كم.(137)

فيها.ودفنتوفيثم،فيهاونشأ،دمشقسكنلأنه:"دمشقي"ذلكبعدوهو

*****

شذراتوفي(45)1/حجرلابن،العمربأبناءالغمروإنباء(11)1/للداودي؟المفسرينطبقاتفيكذا()1

فيالكامنةالدرروفي.ذرعابن(57)صللحسيني؟الحفاظتذكرةوذيل(791)8/العمادلابن،الذهب

."العبسي"نسخةوفي"القيسي"993(1/)حجرلابن؟الثامنةالمئةأعيان

.35(/1)6والنهايةالبداية()2
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ونشأتهولادته:ثالثا

ته:لادو.

لناينقلولمهـ،107سنة"بصرى"مدينةشرقيقريةوهي")1(مجدل"بقريةكثيرابنولد

سنةتحديدفييجزململهترجممنبعضإنبل،فيهولدالذيالشهرأواليومتحديدعنشيء

ابنوالحافظ.فيها)2(أوالسبعمئةبعدولد:"الحفاظطبقات"فييقولالذهبيفالإمام،ولادته

.)3(بقليلبعدهاأوسبعمئةسنةولد:"الكامنةالدرر"فييقولحجر

سنةالمتوفئأبيهترجمةفييقولحيث،هوكلامهمنمستنبطكثيرابنلولادةالتاريخوهذا

يدققوالذي")4(كالحلمإلاأدركهلا،نحوهاأوسنينثلاثابنصغيراذاكإذوكنت"هـ:307

فيهـلا107سنةفيولادتهتكونأنلديهيترجح"نحوهاأوسنينثلاثابن":كلامهفيالنظر

ويرىهـ.307سنةأوائلفيأبوهوتوفي،السبعمئةأواخرفيولدقديكونأنإلاهـ،007سنة

بقليل،قبلهاهـأو007سنةكانتكثيرابنولادةأن:"التفسيرعمدة"فيشاكرمحمدأحمد

منأقلسنفيهوالذي:فقال"كالحلمإلاأدركهلا":نفسهاكثيرابنعبارةمنذلكورجح

جاوزقدأبيهموتحينفهو،أقربولاالحلممنأبعدولاكالحلمشيئايذكرأظنهما،الثلاث

تلكفياليقينعلىالسنينتواريخيعرفلاسنينثلاثوابن:وقال.ظني)5(أكبرفيالثالثة

.)6(وجيرانوأهلإخوةمنحولهممنأبوهفيهاماتالتيالسنةتحديدإذنسمعفقد،السن

الشكيقطعنجدهحيث،كثيرابنالمؤلفتحديدمنلأنهاهـ،107سنةفنؤكدنعودولكننا

كثيربنعمربنإسماعيلكاتبهولدوفيها:(وسبعمئةإحدى)سنةأواخرفيويقول،باليقين

.)7(القرشي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لجبلالغربيالجنوبيالسفحفيتقعانوكلتاهما(القرية)بلدةبجواروهي(الجدل)باسمالانوتعرف

.السويداءلمحافظةإداريأتابعتانوهما.العرب

.(8051)4/للذهبي؟الحفاظتذكرة

.993(/1)الكامنةالدرر

.35(1/0)6والنهايةالبداية

.23(/1)التفسيرعمدة

.(1/23)التفسيرعمدة

.(91/)16والنهايةالبداية
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.نشأته:

شرقيوتقع")1(القريةمجيدل!"أو"مجدل!"أو"مجدل!"قريةفيفكانتالأولىنشأتهأما

إمامابهاوعمل،حياتهأواخرفيكثيرابنوالدإليهاانتقل،أمهموطنوهي،بصرىمدينة

ثم،سنينأربعحواليبهامقيمةوفاتهبعدالأسرةوبقيت،والأعيادللجمعوخطيباللصلوات

ذكرياتمنوفكرهقلبهملأأنبعدالقريةهذهكثيرابنوغادرهـ،707سنةدمشقإلىتحولت

أقوالهمنيحفظونهماوسمع،المؤثرةوالدهخطبعنبهالناسيتحدثماوحفظ،فيهاالطفولة

الذي،علمطالبالكبيركأخيهيكونبأنتيمثاإسماعيلسماهأباهأنإخوتهعليهوقص،وشعره

السنذلكمنذنفسهفتطلعت،بعيداشوطاالعلمطلبطريقفيقطعأنبعدالمنونيداختطفته

،قبرهفيوالدهعينبذلكفيقر،العذبمنهلهمنوالارتواء،الطريقهذافيالسيرإلىالمبكر

.مذكوراشيئاكأبيهالناسبينيصبحثمومن

الشقيقأخيهمعإليهافارتحل،الشامدمشقفيفكانت،والمؤثرةالثانيةنشأتهوأما

ملازمتهفيواستمر،لهالأول!والمعلمالأببمثابةكانالذي،الشفوقالمحبالوهابعبد

بعدمنتحولناثم":فيقول!ذلكعنيحدثناكثيرابنالمؤرخولنسمع،طويلةمدةمنهوالاستفادة

لناوكان،الوهابعبدالدينكمال!صحبةدمشقهـإلى707سنةفي-الوالدوفاةبعدمنأي-

فييديهعلىفاشتغلت،وسبعمئةخمسينسنةإلىوفاتهتأخرتوقد،شفوقارفيقاوبنا،شقيقا

.")2(تعسرمامنهوسهل،تيسرمايديهعلىتعالىاللهفيسر،العلم

فيقول!:الزمنعليهاوعفىتبدلتقدبأسماءولكن،دمشقفيسكناهممكانكثيرابنويحدد

سكناماأول!وكان،الوالدوفاةبعددمشقإلىبصرىمنقدومناهـكان707السنةهذهفي"

.")3(الطيوريينعندالعتيقةبالصاغةالهيجاءأبيابندربلهيقال!الذيسفونبدرب

سنةالمتوفىمرزوقبنإبراهيمالدينصفيبناللهعبدبنالدينمحييالشيخترجمةفيويقول!

هـ:662

لهايقال!التىالنجيبيآقولشالدينجمال!الأميروقفها،للشافعيةمدرسةجعلتالتيداره"

الفوزفيالقراردارتعقبهادارااللهجعلها،إقامتناكانتوبها-منهالله-تقبل"النجيبية"

.")4(العظيم

)1(

)2(

)3(

)4(

.36(/1)6السابقالمصدر

.37(/1)6والنهايةالبداية

.(1/46)6السابقالمصدر

.(1104/)5السابقالمصدر
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دمشقربوعفيعمرهقضىبل،غريباعنهايرحلثم،غريبادمشقفيالفداءأبوينشأولم

منلناويصف.وأتراحهاأحزانهاويبكي،وانتصاراتهاأفراحهابكلماتهفيغني،تاريخهايكتب

سكانهاعيونفييراهماويترجم،وساحاتهاوطرقها،وأبوابهاقلعتهاالحكمعلىالصراعخلال

.غادرااخرأومتمردانائبايشهدونأو،جديداحاكمايستقبلونأو،مخلوعاواليايودعونوهم

فيتقاموهي،والتحكيمالعلممجالسإلىالعلممحرابمنتخرجأنبعدكثيرابنويدعى

الفسيحة.الشاميةقصورهاقاعاتفيأو،الساحرةدمشقبساتين

خطيبا،المساجدمنابرفيعتلي،واستحضارهكثيرابنحفظمنالاستفادةإلىدمشقأهلويتطلع

مفسراالنسرقبةتحتأميةبنيمسجدفيويجلس،ورئيسامدرساالمتخصصةالمدارسويدخل

وتمنحهزائد،بنهمالعلمعلىنفسهفتفتح،دمشقفيتنتظرهكانتوبركةخيرمغانيفأي.ومحدثا

ابنسكنهاحينودمشق.فيهايعيشمماأكثرللفيحاءفيعيش،المسؤولوالمؤرخالورعالفقيهقلم

وجهمنبهاالعائذينالكبارللأساتذةصدرهافتحت،العلماءوموئلالعلممعدنفيهاونشأكثير

وكتبا،علمافملؤوها،بالترحابمدارسهاوتلقتهم،لهمومأمناعشافأصبحت،والتتارالفرنجة

الدينتاجالحجةالشافعيوالفقيه،المزيالحجاجأبوالثقةالمحدثالكبارعلمائهامنوكان

كثير.وابنالقيمكابنالمشهورينتلاميذهمنبعدهجاءومنتيميةابنالمجددوالعالم،الفزاري

نشأته:إبانالعلميتحصيلهفيالبداياتهنانثبتأنويهمنا

الحنبلي)1(البعلبكيالحسنأبيبنمحمدالشيخهـعلى711سنةحفظاالكريمالقران-ختم

هـ.073سنةالمتوفى

هـ.724سنةالمتوفىاللبادجعفر)1(بنمحمدالشيخعلىالقراءاتوتعلم-

هـ.723سنةالمتوفىعلي)1(بنموسىالديننجمالشيخعلىالكتابةوتعلم-

*****

.(23ص)الآتية"شيوخه"خامسأفقرةفيالشيوخهؤلاءمنلكلوافيةترجمةانظر(1)

91



تهسرأ:بعاار

وهم:،منهاتحدرالتيأسرتهأفرادعلىبالتعرفونبدأ.

:هبوأ

واشتغلهـ،645سنةحدودفيولد،كثيربنعمرحفصأبوالدينشهابالخطيب":ابنهقال

الزجاجي"جمل"وحفظ،حنيفةأبيمذهبفي"البداية"فقرأ،ببصرىعقبةبنيأخوالهعندبالعلم

المدحفيالرائقالفائقالجيدالشعريقولكانحتى،العربأشعاروحفظ،واللغةوالعربيةبالنحووعني

وهو،يزارحيث،البلدةشمالي)1(الناقةبمبركبصرىبمدارسوقرر،الهجاءمنوقليل،والمراثي

وتمذهب،بصرىشرقيالقريةخطابةإلىانتقلثم.ذلكبصحةأعلموالله،الناسعندالمشهورالمبرك

شيخناأخبرنيفيماويحترمهيكرمهوكان-الفزاريالدينتقيوالشيخ،النواويعنوأخذ،للشافعي

منهاالتيالقرية"مجدل"خطابةإلىتحؤلثم،سنة12مننحوابهافأقام-الزملكانيابنالعلامة

،الناسعندمقولولهجيدايخطبوكان،كثيرةوتلاوةوكفايةخيرفيطويلةمدةبهافأقام،الوالدة

الرفقمنفيهايرىلما؟البلادفيالإقامةيؤثروكان.وحلاوته،وفصاحته،لديانته؟وقعولكلامه

ودفن،مجدلقريةهـفي753سنةالأولىجمادىشهرفيوالديتوفي.ولعيالهلهالحلالووجود

.")2(الزيتونةعندالشماليةبمقبرتها

وأخواته:إخوته

:فيقولوأخواتهإخوتهعنيحدثناوهوكثيرابنالحافظإلىبالإصغاءونستمر

ثم،يونسثم،إسماعيلأكبرهم.قبلهاأخرىومنالوالدةمنأولادعدةلهولدوقد"

وسميت،أصغرهمأناثم.عدةوأخوات،العزيزوعبد،الوهابعبد:الوالدةمنثم.إدريس

وقرأ،والدهعلىالقرانحفظأنبعدبهافاشتغل،دمشققدمكانلأنه"إسماعيل"الآخباسم

في""المنتخبوحصل،الفزاريالدينتاجالعلامةعلىوشرحه"التنبيه"وحفظ،النحوفيمقدمة

أيامأفمكث،البرانيةالشاميةسطحمنسقطإنهثم.الزملكانيابنشيخناليقاله،الفقهأصول

سمانيذلكبعدلهأناولدتفلما،كثيرةبأبياتورثاه،كثيرأوجداعليهالوالدفوجد،ومات

)1(

)2(

لمجر.النبيناقة:أي

.37(/)16والنهايةالبداية
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بخيروختم،سلفمناللهفرحم،إسماعيلوآخرهموأصغرهم،إسماعيلأولادهفأكبر،باسمه

.(")1بقيلمن

الأولى،الزوجةمنإسماعيلالاكبرالأخ:ثلاثةإلأالأسرةهذهأفرادأحوالمنيعرفولم

الشقيقالأخوهو،الوهابعبدالثالثوالأخ،المشهوروالمؤرخالمؤلفإسماعيلالأصغروالأخ

للرزقطلبادمشقإلىبهموارتحل،الأسرةمسؤوليةتحملالذي،الثانيةالزوجةمنوالأكبر

بنت!ذاالوهابعبدأولادمناشتهرتوقد،والشفقةبالرفقكثيرابنووصفه،للعلمواستكمالا

فقد،الدينيةوالثقافةوالمعرفةبالعلمتميزتالتيهـ(073108-)عيسىأمالقضاةستهي

ابنوالشرف،والمزي،الوانيوعلي،والحخار،عساكيربنالقاسمعنبالإجازةحدثت

.)2(أجازتفيمنحجرلابنوأجازت،الفضلاءمنهاسمعوقد.وغيرهم،حافظ

،البررةالأولادوأنجب،الصالحهـةالزوجةلهافاختار،دمشقفيأسسهاالتيأسرتهوأما.

هم:وأفرادها

زوجه:

علمفيشيخهو!وهـ،742سنةالمتوفىالمزيالدينجمالالشيخبنت،زينبالرحيمأمة

وأنها،اسمهاذكيروإنما؟زواجهتاريخ"والنهايةالبداية"فيكثيرابنيسجلولم،الحديث

مأالعابدةالصالح!ةالمثسيخةعلى،صديقبنإبراهيمبنتعائشةفاطمةأمأمهامعالقرآنحفظت

منوسمعتهـ،714سنةوالمتوفاة،)3(كثيراتلنساءالقرآنختمتالتيعباسبنتفاطمةزينب

نجدحيث"الرجالأسماءفيالكمالت!ذيب"منها،الكباروالكتبالأجزاءمنالكثيروالدها

هـ.174سنةحماتهلوفاةكثيرابنأرخوقد.)4(المؤلفعلىالكتابهذاسمعوامنضمناسمها

تعالى.اللهيرحمه،المزي)5(الحجاجأبيالشيخأبيهاوفاةحادثةزينبزوجهعننقلكما

:ولادهأ

تصانيهـفوكتب،بالفقهعني":ترجمتهفيحجرابنقال.أولادهأكبروهو،عمر:الأول

سنة،وأربعينخمساوعاش،أماكنبعدةودرس،الأوقافونظر،مراراالحسبةوولي،أبيه

.هـ")6(783سنةرجبفيمات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.36(/)16والنهايةالبداية

.(18)9/الذهبوشذرات(21/57)للسخاوي،اللامعالضوء

.792(/1)6والنهايةالبداية

.الكمالتهذيبلكتاببشارالدكتورممدمةتنظر

.792(/1)6والنهايةالبداية

.75()3/حجرلابن؟العمربأبناءالغمرإنباء
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ابنرتبهالذيأحمدالإماممسندلهنسخعمرابنهأن:كثير)1(ابنترجمةفيحجرابنوذكر

لأبيهأصلاالنسخةهذهوكانت،المعجمحروفترتيبهـعلى978سنةالمتوفىالصامتالمحب

حجرابنورأى،الجامعالكتابهذاعمربيضثم"والسننالمسانيدجامع"الكبيركتابهتأليففي

عمر.بخطالنسختين

لحظ"كتابهفيفهدابنإليهأشارهـ،297سنةالمتوفىالرحمنعبدالدينزين:الثاني

دمشق.فيودفنماتبأنهبالتصريحواكتفى")2(الألحاظ

بدمشقولادته،كثيربنإسماعيلالدينعمادالحافظبنمحمدالبقاءأبوالدينبدر:الثالت

شذرات"فيالعمادوابن"اللامعالضوء"فيالسخاويذكرهـ.308سنةبهاهـووفاته975سنة

منالكثيروسمع،المحببابنوتخرج،وطلبواشتغل،بهاونشأ،بدمشقولدأنه")3(الذهب

منفسمع،القاهرةإلىورحل،الفخرأصحابمنوغيرهما،عمرأبيبنوالصلاح،أميلةابن

جيدمعروفحسنخطمع،الفضائلفيوشارك،قليلاالشأنهذافيوتميز،شيوخهابعض

صالح،أمتربةفيأبيهبعدودرس،السيرةمحموديكنلم:قالحجيابنأنإلا.)2(الضبط

منسمعت:حجرابنالحافظوقال.غريبةأشياءفيهذكر،زمنهفيالتيللحوادثتاريخاوعلق

منفارابالرملةسنةوأربعينأربععنالكهولةسنفيومات،دمشقفيبقراءتيوسمع،فوائده

لعله.)2(
الثانيربيعلمحيدمشقتيمورلنكدخلحيث،التيموريةالفتنةفيدمشقمنلمحرو."دمسق

السنة.نفسمنشعبانفيعنهاورحلهـ،308عاممن

فيالسخاويوقالهـ،084سنةوتوفيهـ،767سنةولد،الوهابعبدالدينتاج:الرابع

أميلة،وابن،الماكسينيالغالبعبدبنوأحمد،الصامتوالمحب،أبيهمنسمع":ترجمته

.")4(الفضلاءمنهفسمعوحدث

ترجمةفي)5(السخاويذكره،كثيربنعمربنإسماعيلبنأحمدالدينشهاب:الخامس

التيوهي،المتأخرةللأجيالنسيانهوعدمأبيهااسمذكرفيسبباكانتالتيأسماءالمحدثةابنته

.قريبا)6(ذكرهاتقدموالتي،الوهابعبدبنتعيسىأمالقضاةستوتعليمهاتربيتهاتولت

*****

.(1/47)السابقالمصدر(1)

.(178)صفهدلابن،الحفاظطبقاتبذيلالألحاظلحظ)2(

.(57)9/العمادلابن،الذهبوشذرات،(138)7/للسخاوي؟اللامعالضوء)3(

.(589/)للسخاوي؟اللامعالضوء(4)

.(5/89)لسابقاالمصدر(5)

.23()صلمقدماتاانظر()6
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وتلاميذهشيوخه:خامسا

أ-شيوخه:

يتصلوما،والحديثالفقهوبخاصة،الشرعيةالعلومإلىدراستهفيكئيرابناتجه:تمهيد

نشأتهذلكإلىيدفعه،عصرهفيالسائدالاتجاهوهو،العربيةواللغةوالسنةالقرانعلوممنبهما

نبيهعلمطالبأنهذلكإلىيضاف،الوهابعبدالأولوشيخهأخوهوبخاصة،أسرتهفيالأولى

وبينبينهالحميمةالعلاقةيفسرمما،الذهنصحيح،النسيانقليل،الحفظكثيرفهو،ومتفوق

شخصيتهتكوينفيكبيرأثرلهموكان،والمثابرةالصبرعلىوشجعوهأحبوهالذين،شيوخه

يليفيماوسنذكر،تيميةابنالإسلاموشيخ،المزيوالمحدث،الذهبيكالمؤرخ،العلمية

وفاتهم،سنيحسبأسماؤهممرتبة،عصرهفيالعلماءصفوةوهم،بمشايخهمختصراتعريفا

تأريخهخلالومنكثيرابنبقلمالتعريفيكونأنعلىالحرصكلحريصين،وفاةبالأقدمفنبدأ

:"والنهايةالبداية"العظيم

هـ:716سنةالمتوفىالدمشقي،الديننجم،الحلبيمحمدبنعليبن-موسىأ

سيمالا،زمانهفيالكتابةصناعةشيخ،بالبصبصالمعروفالفاضلالكاتب":كثيرابنقال

الله،أثابهيديهعلىكتبممنوأنا،سنةخمسينالناسيكتبأقاموقد،والمثلثالمزوجفي

الباببمقابرودفن،القعدةذيعاشرالثلاثاءيومتوفي..المنظربهي،حسناشيخاوكان

.(")1سنةوستونخمسوله،الصغير

سنةالمتوفى،الشافعيالبجليالدينركن،حمادبنسليمانبنيوسفبنزكريا-2

بقية،الدينركنالزاهدالعلامةشيخنا":قالوإنما،عنهأخذهالذيالعلمكثيرابنيذكرلم

بهايحضر،بالجامع)2(للإشغالحلقةوله،والأسديةالطيبيةومدرس،الخطابةنائب،السلف

والعشرينالثالثالخميسيومتوفي،ذلكعلىمواظبا،وغيرهابالفرائضيشغلكان،الطلبةعنده

.")3(-اللهرحمهما-الفزاريالدينتاجشيخهمنقريباودفن،سنةسبعينعنالأولىجمادىمن

.(1/121)6والنهايةالبداية(1)

العلم.طلب:والاشتغال،التعليمهوالإشغال)2(

.(951/)16والنهايةالبداية)3(
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هـ:723سنةالمتوفى،النحويالدربندي،الدينضياء،اللهعبد-3

فأشار،القاهرةإلىدمشقمنفسافرعقلهاضطربقدكان":وقال،النحوعلمعنهأخذ

فقتلمسلولسيفوبيدهالقلعةإلىدخلثم،يوافقفلم،بالمارستانفأودعالقونويالشيوخشيخ

فيعليهاشتغلممنوكنت،فشنقبشنقهفأمر،جاسوساوظنوهالسلطانإلىفحمل،نصرانيا

.")1(النحو

هـ:723سنةالمتوفى،الشيرازينصرأبو،الدينشمس،محمدبنمحمدبنمحمد-4

الدينعمادبنمحمدنصرأبو،الدينشمسالأصيلشيخنا":وقال،الحديثعنهأخذ

مميلبنبنداربنيحيىبنمحمداللههبةبنمحمدنصرأبيالدينشمسبنمحمدالفضلأبي

علئةفيوأفاد،وأسمعالكثيروسمع،وستمئةوعشرينتسعسنةشوالفيمولده،الشيرازي

متواضعا،،خئراحسناشيخاوكان،بنفسهأجزاءعدةعليهقرأ،برحمتهاللهتغمدهالمزيشيخنا

ولا،الولاياتمنبشيءيتدنسولم،طولىيدذلكفيله،والمصاحفالربعاتيذهب،مباركا

وصلي،المزةمنببستانهعرفةيومتوفيأنإلىالشسهاداتولاالمدارسوظائفمنبشيءتدنس

.")2(-اللهرحمه-بتربتهاودفن،بجامعهاعليه

هـ:726سنةالمتوفى،شهبةقاضيبابنالمعروف،الأسديذؤيببنالوهابعبد-5

خاصة،حلقةوله،حلقتهفيالفزاريالدينتاجالشيخعنينوبكانلأنه،كثيرابنعليهتفقه

تاجالمثميخعلىواشتغل،دمشقوقدم،وستمئةوخمسمينثلاثسنةفيبحورانولد":عنهقال

شرفالشيخأخاهلازموكذلك،بهوتخرج،بحلقتهوأعاد،بهوانتفع،ولازمهالفزاريالدين

وبها،المجاهديةبالمدرسةتوفي..والنحوالفقهفيبارعأوكان،واللغةالنحوعنهوأخذ،الدين

باببمقابرودفن،الظهرصلاةبعدعليهوصلي،الحجةذيعشرحاديالثلاثاءليلة،إقامتهكانت

.")3(الصغير

بابنالمعروفالمعاليأبو،الدينكمال،الكريمعبدبنالواحدعبدبنعليبنمحمد-6

هـ:727سنةالمتوفى،الزملكاني

وإفتاءتدريساالمذ!برئاسةإليهانتهت":عنهوقال،دروسهوحضرالفقهعنهكثيرابنأخذ

ومنعهأسهرهالذيوتحصيله،الوقادبذهنهعليهالسبققصبوحاز،أقرانهوسادبرع،ومناظرة

أما:وقال..المهادأزاهيرمنأنضرهوالذيوخطه،السهادمنأشهرهيالتيوعبارته،الرقاد

.(165/)16والنهايةالبداية(1)

ء(916)16/السابقالمصدرية)2(

.(1/691)6السابقالمصدر)3(
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وحسن،عبارتهمنأحلىولا،منهأحسنيدرسالناسمنأحداأسمعفلمالمحافلفيدروسه

سنةرمضانفيتوفي،نظمهوحسن،قريحتهوقوة،ذهنهوصحة،احترازاتهوجودة،تقريره

.(")1عنهاللهرضيالشافعيقبةجوارودفن،القاهرةإلىوحمل،ببليسوسبعمئةوعشرينسبع

شيخ،الحنبليالحراني،العباسأبو،الدينتقي،تيميةبنالحليمعبدبنأحمد7-

هـ:728سنةالمتوفى،الإسلام

برأيهيفتيوكان،آرائهمنفأكثرعنهوأخذ،عظيماحباوأحبه،تيميةابنشيخهكثيرابنلازم

.وأوذيذلكبسببوامتحن،الطلاقمسألةفي

نأورغم")2(بسببهوامتحن،بحبهففتنتيميةابنعنوأخذ":العسقلانيحجرابنويقول

البدعنبذفيالتأثركلبهتأثر،تيميةلابنمخلصاكانفإنه،المذهبشافعيكانكثيرابن

للبدايةالجديدةطبعتنامنعشرالسادسالجزءوفي.وأهلهاالسنةومناصرةالمستحدثةوالضلالات

على)3(لانتصارهفيفرح،البطوليوجهاده،المشهودةتيميةابنالشيخمواقفيتتبعنجدهوالنهاية

وجههويقبل،وفاتهعنددمشققلعةإلىويحضر،لسجنهويحزن،والزيغ)4(البدعوأهلالتتار

يودعونالقرىمنحولهاومندمشقأهلفيهاخرجالتي،)6(الكبرىجنازتهويصف،)5(غسلهعند

الشتتلدعوةانتصارأكبرالحزينةالحشودهذهفيكثيرابنويرى،المجاهدالمصلحالعالم

.وحسادهلأعدائهمؤلمةولطمة،الإصلاحية

ابنللشيخ-لهوعملت":البرزاليشيخهتاريخمنأخذهاحاشدةترجمةبعدكثيرابنوقال

،جدامطولةوقصائدكثيرةبأشعارورثي،عجيبةصالحةمناماتلهورؤيتكثيرةختمات-تيمية

ذلكمجموعمنوسألخص،الفضلاءمنجماعةذلكفيوصنف،كثيرةتراجملهأفردتوقد

وعبادته،،وزهادته،ونصحه،وكرمه،وشجاعته،وفضائله،مناقبهذكرفيوجيزةترجمة

،العلومغالبعلىاحتوتالتي،والصغارالكباروصفاته،المجودةالكثيرةالمتنوعةوعلومه

.")7(بهاوأفتى،والسنةبالكتابنصرهاالتيالاختياراتفيومفرداته

إلىبالنسبةخطؤهولكن،ويصيبيخطئوممن،العلماءكبارمناللهرحمهكانوبالجملة

.(1/792)6السابقالمصدر(1)

.(1/554)منةالكالدررا(2)

.26(/)16والنهايةالب!داية)3(

.(43/)16والنهايةالب!داية()4

.(1/132)6السابقالمصدر()5

.(1/412)6السابقالمصدر(6)

.(61/412)السابقلمصدرا)7(
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الحاكماجتهدإذا"البخاريصحيحفيكما،لهمغفورأيضاوخطؤه،لجيبحرفيكنقطةصوابه

أحدكل:أنسبنمالكالإماموقال،مأجورفهو"أجرفلهفأخطأاجتهدوإذا،أجرانلهفأصاب

.القبر)1(هذاصاحبإلاوهـدركقولهمنيؤخذ

سنةالمتوفى،"الفركاحبابن"الشهير،الدينبرهان،الفزاريالرحمنعبدبنإبراهيم-8

هـ:972

الشافعي،المذهبفيعليهوتفقه،الحديثفيوغيره"مسلمصحيح"عليهكثيرابنسمع

كثير،والعبادةالاشتغالفيأوقاتهمستغرقا،بزمانهعارفا،شأنهعلىمقبلاكان":عنهوقال

بالمدرسةيدرسوكان،وغيره"مسلمصحيح"عليهسمعناوقد،الحديثوإسماعالمطالعة

مختصرتعليقوله،غيرهفييوجدليسماالفوائدمنفيه،"التنبيه"علىتعليقوله،البادرائية

رأفلموبالجملة،كبارذلكغيرفيمصنفاتوله،الفقهأصولفي"الحاجبابنمختصر"على

فيه،الأخلاقحسن،والوقاروالجلالةالبهاءعليه،الشكلحسنوكان،مثلهمشايخنامنشافعيأ

..كثيرالطلبةإلىوإحسانه،زائدوكرمه،قريبايعودثمحدة

الجمعةعقبعليهوصلي،المذكورةبالمدرسةالأولىجمادىسابعالجمعةيومبكرةتوفي

وذويهأبيهعندودفن،حافلةوكانت،الأناملوأطرافالرؤوسعلىجنازتهوحملت،بالجامع

.")2(تعالىاللهرحمه،الصغيربباب

،الحجار،العباسأبو،الدينشهاب،نعمةبنالنعمأبيبنطالبأبيبنأحمد-9

هـ:هـ73سنةالمتوفى"الشحنةبابن"المعروف

عنه:وقال،"البخاريصحيح"و،والسماعاتبالإجازاتحديثيةأجزاءكثيرابنعليهسمع

محققاسنةمائةعاشفإنه،وقواهبحواسهممتعا،الصدرسليم،المنظربهي،حسناشيخاكان"

ثلاثينسنةفيهووأسمعههـ،063سنةفيالزبيديمن"البخاريصحيح"سمعلأنه،عليهاوزاد

الحمد.ودله،يومئذعليهوسمعنا،دمشقبجامعصفر9فيوسبعمئة

يومبالمظفريعليهوصلي،السنةهذهمنصفروعشرينخامسالاثنينيومالحجارتوفي

رحمه،حافلةجنازتهوكانت،الأفرمجامعبجوار،الدوميزاويةعندلهبتربةودفن،الثلاثاء

.")3(الله

.2(51/)16والنهايةالبداية(1)

.225(1/)6والنهايةالبداية2()

.232()16/والنهايةالبداية)3(
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سنةالمتوفىالحنبليالبعلبكي،محمدأبو،الدينشرف،غيلانبنحسينبنمحمد-51

هـ:735

وكان،وأسمعهالحديثسمع":عنهقالهـ،711سنةالقرآنحفظكثيرابنعليهختم

والعباد،الكبارالصالحينمنوكان،..القرآنختمتوعليه،النهارطرفيالقرانيقرىء

.(")1الأخيار

سنةالمتوفى،العفيفابن،المقدسيمحمدأبو،الدينشمس،يوسفبناللهعبد-11

هـ:737

وثلاثينثلاثعامعليهقرأت":عنهوقال،الحديثيةالأجزاءمنكثيراكثيرابنعليهقرأ

يوسف،الدينجمالصاحبناوالدوهو،والفوائدالأجزاءمنكثيراالقدسمنمرجعثا-وسبعمئة

.")2(والصلاحبالخيروالمشهورين،وغيرهمالحنابلةمفتيأحد

رحمه،عليهالناسوتأسف،بهاودفن،بنابلسالآخرربيعوعشرينثانيالخميسيومتوفي

تعالى.الله

الأصل،الإشبيلي،البرزاليمحمدأبو،الدينعلم،يوسفبنمحمدبنالقاسم-12

هـ:973سنةالمتوفى،الدمشقي

البرزاليالدينعلمالحافظشيخناأرخهمااخرهذا":وقال،التاريخعلمكثيرابنعنهأخذ

إلىتاريخهعلىذيلتوقد،)3(المقدسيشامةأبيالدينشهابتاريخعلىبهذيلالذيكتابهفي

.هـ"175سنةمنالاخرةجمادى02الأربعاءيومفيتاريخهمنالانتقاءمنفراغيوكان،هذازماننا

وهمنعشهعلىالناسوحمله،رأسهيسترولموكفنفغسلمحرمهـوهو973سنةتوفي

الله.رحمه،سنة)4(وسبعينأربععنتوفي،..مشهودايوماوكان،حولهيبكون

،المزي،الحجاجأبو،الرحمنعبدبنيوسفبنالرحمنعبدالزكيابنيوسف-13

هـ:742سنةالمتوفى

عليهوقرأ،يديهعلىوتخرج،تصانيفهأكثرعليهوسمع،الكبيرالشيخهذاكثيرابنلازم

طبادتىفيمذكورواسمه"الرجالأسماءفيالكمالتهذيب"كتابعليهوقرأ،"البخاريصحيح"

فيمنهوقريبا،دروسهحلقاتفيمنهقريباوأصبح،زينبابنتهفتزوجإليهوأصهر،السماعات

.(1/123)6السابقلمصدرا(1)

.(1/278)6السابقالمصدر(2)

."الدولتينأخبارفيالروضتين"المسمى)3(

.(1/288)6والنهايةالبداية(4)
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شيخمؤيديأخلصمنكانالمزيفإن،العقائدفيبينأتأثرأبهوتأثر،عنهالأخذمنومكثرأ،بيته

أبيشيخناوفاة":فقال،المهيبةوجنازته،فيهماتالذيمرضهلناووصف،تيميةابنالإسلام

وإسماعالدروسوحضور،الجماعةشهودعنيشغلهلا،يسيرةأيامأتمرض:المزيالحجاج

فىخلثم،الصلاةوقتقريبإلىالحديثأسمعصفرعشرحاديالجمعةيومكانفلما،الحديث

،طاعونإلاهووما،قولنجأنهظنعظيممغصباطنهفيفاعترضه،للصلاةويذهبليتوضأمنزله

فدخلتإليهفذهبت،منقطعبأنهأخبرتالصلاةمنفرغنافلما،الصلاةحضورعلىيقدرفلم

الحمديكررفجعل،حالهعنفسألته،فيههوالذيالألمقوةمنشديدةرعدةيرتعدهوفإذا،عليه

،الطهارةإلىودخل،بنفسهالظهروصلىالشديد،المرضمنلهحصلبماأخبرنيثم،لله

كانفلما،السبتيوممنالغدإلىالحالهذابهاتصلثم،الوجعقوةفيوهوالبركةعلىوتوضأ

ذهنهتغيرالظهرأذنلماأنه،زوجتيزينببنتهأخبرتنالكن،ذاكإذحاضرهأكنلمالظهروقت

اضطجعثم،وصلىفتيمم،أصليأنأريد:وقالاللهفذكر!الظهرأذنأبةيا:فقالت،قليلأ

رحمه،الصلاتينبينروحهقبضتثم،لسانهبهايفيضلاجعلحتى،الكرسيآيةيقرأفجعل

وكفنغسل،اليومذلكصبيحةصفرعشرثالثالأحديوموفي..صفرعشرثانيالسبتيوم،الله

إلىالصوفيةمقابرفيودفن..النصربابخارجعليهصليثم..الأمويبالجامععليهوصلي

الشيخقبرغربي،صديقبنإبراهيمبنتعائشةاللهلكتابالحافظةالصالحةزوجتهجانب

.")1(-أجمعيناللهرحمهم-تيميةبنالدينتقي

الفارقي،،التركمانيالذهبياللهعبدأبو،قايمازبنعثمانبنأحمدبنمحمد-14

هـ:487سنةالمتوفى،الدمشقي

وروى،والتاريخ،والحديث،التفسيرعلومفي:الحافظالشيخهذاعلىكثيرابنتتلمذ

الكبير،الحافظالشيختوفيالحجةذيشهرثالثالاثنينليلةوفي":ترجمتهفيوقال،عنه

مأبتربة،الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالدينشمسالمحدثينوشيخالإسلاممؤرخ

بهختموقد،الصغيرببابودفن،دمشقجامعفيالظهرصلاةالاثنينيومعليهوصلي،الصالح

.")2(اللهرحمه،وحفاظهالحديثشيوخ

هـ:974سنةالمتوفى،الأصبهاني،الثناءأبو،الدينشمس،الرحمنعبدبنمحمود-15

محبأ،الاعتقادصحيح،العقلياتفيبارعأكانفقد،الفقهأصولعلمعنهكثيرابنأخذ

.)3(الصلاحلأهل

)1(

)2(

)3(

.(1/792)6والنهايةالبداية

.34(1/0)6والنهايةالبداية

.(581)2/المبينوالفتح(59)5/الكامنةوالدرر381()8/الذهبشذرات
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أمرهواشتهر،بالرواحيةودرسهـ،725دمشققدمثم،بهاللإقراءوتصدر،بتبريزاشتغل

فيالبيضاويمنهاجشرح"و"الحاجبابنمختصرشرح"و"الكبيرالتفسير"وصنفبمصر

."الفقهأصول

.(بها)1ودفن،بالطاعونبالقاهرةتوفي

يذكرواأنفحق،وفوائدوأجزاء،ومشيخات،كتباالشيوخمنعددعلىكثيرابنوسمع.

وهم:،لهمشايخ

السمسارمحمدأبو،الدينشرف،المسند..أحمدبنمعاليبنالرحمنعبدبنعيسى-أ

هـ:971سنةالمتوفى،الأشجارمطعم،العقارفي

.)2(البخاريصحيح-الصحيحمعظمكثيرابنعليهسمع

عساكربنالدينبهاء،اللههبةبنالحسنبنأحمدبنمحمودبنمظفربنالقاسم2-

هـ:723سنةالمتوفى،الطبيب،الدمشقي

فيعنهوقال،البرزاليالدينعلملهخرجها،وفاتهسنةفيمشيخةكثيرابنعليهسمع

.)3(الرحلة،الجليلشيخنا:"والنهايةالبداية"

المتوفى،الشافعيالشيبانيزكرياأبو،الدينمحصي،فارسبنخليلبنإسحاقبنيحى-3

هـ:72!اسنة

.)4(وغيره"الدراقطنيسنن"كثيرابنعليهسمع

هـ:725سنةالمتوفى،الدمشقيالصقلي،الدينعفيف،عمربنعثمانبنعمربن-محمد4

سننببعض"الصلاحابنعنحدثمنآخر،الرأسمسجدإمام":كثيرابنعنهقال

.")5(منهاشيئاعليهسمعنا،البيهقي

المعروف،الدمشقيالفداءأبو،الدينضياء،النصربنالحسنبنالمسلمبنإسماعيل-5

هـ:727سنةالمتوفى،الحمويبابن

.البرزالي)6(لهخرجهامشيخةمنهكثيرابنسمع

.(581)2/المبينوالفتح(59)5/الكامنةوالدرر381()8/الذهبشذرات(1)

.(451/)16والنهايةالبداية)2(

.(1/671)6السابقالمصدر)3(

.(1/781)6السابقالمصدر(4)

.(61/481)السابقلمصدرا(5)

.(102/)16والنهايةالبداية)6(
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ناصر،الكاملالملك،أيوببنبكرأبيالعادلبنإسماعيلبنالملكعبدبنمحمد-6

هـ:727سنةالمتوفى،المعاليأبو،الدين

.جيدأ91(تاريخايحفظوكان،عليهسمعنا،كثيرسماعلهكان:كثيرابنقال

المتوفى،القلانسيابن،الدمشقي،التميمي..أسعدالمعاليأبيالدينمؤيدبنحمزة-7

هـ:972سنة

.)2(عليهوسمعنا،ورواه،جماعةمنالحديثسمع:كثيرابنالحافظقال

هـ:972سنةالمتوفى،التبريزيالقونوييوسفبنإسماعيلبنعلي-8

دمشقإلىالقونويقدمهـحين972هـوسنة723سنةبينمشيخةعليهكثيرابنسمع

.قاضيا)3(

هـ:735سنةالمتوفى،الأندلسيالغرناطيالأزديسهلبنمحمدبن-محمد9

.)4(صحيحةقراءةمجالستسعةفيبقراءته"مسلمصحيح"عليهكثيرابنسمع

الدمشقي،،التميميالعباسأبو،الدينجمال..اللهنصربنمحمدبنمحمدبنأحمد-51

هـ:731سنةالمتوفى،القلانسيابن

.)5(البعلبكيالدينفخرلهخرجهامشيخةعليهسمع

سنةالمتوفى،الأذرعي،الدينجمال،عثمانبنعمربنسالمبنعمربنسليمان-11

هـ:734

.شيخا)6(وعشريناثنينعن،البرزاليلهخرجها،مشيخةعليهكثيرابنسمع

الإسكندراني،،اللخميحفصأبو،الدينتاج،اللهعبدبنسالمبنعليبنعمر-12

هـ:734سنةالمتوفى،"الفاكهانيبابن"المعروف

دارفيفأنزله،الأخنائيالقضاةقاضيأيامهـ،073سنةدمشققدمحينعليهكثيرابنسمع

.)7(ومعهعليهوسمعنا:وقال،السعادة

.(1/202)6لسابقاالمصدر(1)

.(1/227)6والنهايةالبداية)2(

.(1/622)6السابقالمصدر)3(

.(1/023)6لسابقاالمصدر(4)

.2(1/14)6والنهايةالبداية()5

.2(1/95)6السابقالمصدر)6(

.(1/162)6لسابقالمصدرا)7(
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المقدسي،الدينشمس،نعمةبنالمنعمعبدبنيوسفبنمحمدبناللهعبدمحمدأبو-13

هـ:737سنةالمتوفى،الحنبليالنابلسي

.(والفوائد)1الأجزاءمنهـكثيرا733سنةعليهسمع

هـ:742سنةالمتوفى،البخاريابن،الدينفخر،البسطي،الميهنيبنبكرأبيبنعمر-41

.)2(المشيخةمختصركثيرابنعليهقرأ

هـ:745سنةالمتوفى،الجاوليالدينعلم-15

هـ743سنةصفر25الثلاثاءيومدمشقمنمرحينوذلك،"الشافعيالإماممسند"عليهسمع

وأثنى،عليهوشرحه،"المسند"فيعملهكثيرابنرأىوقد،نيابتهالمباشرةحماةإلىطريقهفي

.)3(ترتيبهحسنعليه

المتوفى،المقدسيالحجاجأبو،الدينجمال،يوسفبنمحمدبنعبدبنيوسف-16

هـ:75!اسنة

ابنالحافظمن"ماجهابنسنن"سمع،وأهلهللحديثمحباالورعينالعبادالعلماءمنكان

.كثير)4(ابنمنهوسمع،النابلسيبدران

سنةالمتوفى،دمشقنزيل،الحمويالبارزيالدينشهاب،الجهنياللهعبدبنأحمد-17

هـ:755

.الحلاويغازيعنبهايحدثكانوقد،")5(الغيلانيات"منهكثيرابنسمع

"الخبازبابن"المعروفالدينشمسبنبركاتبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد-18

هـ:756سنةالمتوفى،الحنبلي

.)6(وغيرهم،كثيروابن،رافعوابن،جماعةوابن،والسبكي،والذهبي،المزيمنهسمع

هـ:767سنةالمتوفى،جماعةبنعمرأبو،الدينعز،محمدبنالعزيز-عبد91

هـمن725سنةرجبأواخرفيدمشققدمحين،كثيراشيئابقراءتهكثيرابنعليهسمع

.(1/278)6السابقالمصدر(1)

.3(1/50)6والنهايةالبداية(2)

.31(1/1)6السابقالمصدر)3ا

.3(20)8/الذهبشذرات.(1/091)الدرر:حجرابن(4)

.3(30)8/الذهبشذرات.(1/091)الدرر:حجرابن()5

.31(0)8/الذهبشذرات)6(
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تحريجفي،كثيربابنانتفعالرحلةهذهفيجماعةابنأنحجرابنعندجاءمماويبدو،مصر)1(.
.)2(الرافعيأحاديث

هـ:577سنةالمتوفى،"الشيرجيبابن"الشهير،الدمشقيالأنصاريموسىبنمحمد-52

به،وحدث،الأنصاريجزءالبخاريابنالفخرمنسمعالشيرجيابنوكان،عليهسمع

.-)3(
عنهبهولمرد

نأيأنفيكنلمأنهعليهوحرصهالعلمتلقيفيكثيرابنفهمعلىالدالةالأمورطرائفومن

منأشياءاستفادكثيرابنأنعرفنافقد،متميزاالشابذلكيكونحينماسنامنهأصغرهوممنيأخذ

سنةهـوالمتوفى725سنةبمصرالمولودالعراقيالحسينبنالرحيمعبدالدينزينالحافظ

والعلائيكالسبكيبالمعرفةعليهالثناءفييبالغونعصرهشيوخكان":السخاويقالهـمأ608

المحدثين،علىوقفشيءتخريجمنهباستفادتهكثيرابنصرحوكذا...كثيروابنجماعةوابن

.")4(المارستانقاضيمشيخةمنحديثامنهسمعأنهللألفيةشرحهفيوذكر،شيئاعليهوقرأ

كثير:لابنوأجاز.

هـ.728سنةالمتوفىالدواليبيابنبغدادعلماءمن

بنوعلي،الختنيويوسف،الدبوسيمحمدالفتحوأبو،القرافيموسىأبومصرعلماءومن

واحد.وغير،(الواني)5عمر

بكرأبيبنمحمدالقيمابنأنعلىيدلما-عليهاوقفتالتي-القديمةالمصادرفيأجدلم.

ورفيقه،ومعاصرهصاحبههووإنما،كثيرلابنشيخاهـكان751سنةالمتوفىالدمشقيالزرعي

وفاتهبعدالقيملابنكثيرابنترجمةوفي،تيميةبنأحمدالإسلامشيخعلىوالطلبالتلمذةفي

.")7(إليهالناسوأحب،لهالناسأصحبمنوكنت":ويقول")6(صاحبنا":كثيرابنيقول

:تلاميذه-ب

،مشهوراعالماكثيرابنالحافظبظهورالتبكيرإلى؟كثيرابنحياةفيالشيوخعنالتلقيأثمر

.(1/183)6والنهايةالبداية(1)

.(1/64)لعمرابأنباءالغمرإنباء(2)

.(176)6/الذهبشذرات)3(

.(4/731)للسخاوي؟للامعالضوءا(4)

.(1/104)للمقريزيالعقودودرر،(1/554)حجرلابن؟الكامنةالدرر()5

.353(/1)6والنهايةالبداية()6

.35(1/4)6والنهايةالبداية)7(
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المدراسويترأس،واعتباربثقةالعامةالمدارسيدخل،مقصوداوشيخا،مرموقاومدرسأ

.واقتداربكفاءةالمتخصصة

فيهادرسوأول!،أسرتهمعسكنهاأنهتقدموقد،النجيبيةالمدرسةفيهادرسمدرسةوأول!

عبادهمنأدلهيخ!ثى!!ا!و:تعالىاللهقول!فسرحيثهـ،736سنةمنالأولىجمادى11يوبمكان

منوتعجبواالحاضرونعليهأثنىحافلاالدرسوكان":تاريخهفيوقال!(28:فاطرأ!اتعلمنىا

.".")1(

ولرليبه"جمعه

مشيخةوتولى،الذهبيالإمامعنشغرتأنبعدالفاضليةالمدرسةفيالتدريسوليثم

الأشرفيةالحديثودار،التنكزيةوالحديثالقرانودار،الصالحيةالمدرسةفيالحديث

.الجوانية)2(

هـ767سنةشوال!28يومصباحالنسرقبةتحتالأمويالمسجدفيالتفسيردروسوافتتحء

.)3(والأعيانوالقضاةالطلابحضره،الفاتحةسورةتفسيرفيومشهوداحافلادرساوكان

والحفظ؟اللغةفيالنابهينوالشبانالطلابلاختبار،الامتحانلجانفيعضوأوكان.

القرانويؤدي،القرآنيحفظسنينستعمرهصبيهـلامتحان747سنةمنشعبان02يومفحضر

الشيخبنمحمدالدينبدرلامتحانالعلماءمعهـحضر763سنةمنشعبان02يوموفي،بإتقان

اللغة.شواهدمنكثيرأيحفظوكان،الشربينيبنالدينكمال!

،"مسلمصحيحو""البخاريصحيح"يحفظأنهيزعموخراسانتبريزبلادمنشابوحضر.

رجبشهرسلخالأربعاءيومكانفلما،للزمخشري"الكشافو"،كثيرلابن"المسانيدجامعو"

صحيح"أول!من،الكلاسةبابعند،منهالشماليبالحائطالأمويالجامعفيقرأهـ،763سنة

.)4(بيدينسخةمنعليهأقابلوأنا،حفظهمنعنهالعلمكتابأثناءإلى"البخاري

بلادنافيوذكرك،تجيزنيوأن،إليكالقصدإلىإلابلاديمنخرجتماأنا:الشابوقال!

)5(
مشهور

فقال!،كثرةيعرفونولا،عددايحصونلاكثيرابنعنالمتلقينالتلاميذيجعلهذاكل.

.(1/962)6السابقالمصدر(1)

.3(04و1/962)6السابقالمصدر(2)

.32(41/1)والنهايةالبداية)3(

.(433-1/432)6السابقالمصدر(4)

.(1/433)6لسابقاالمصدر(5)
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.")3(الطلابمنكثيراخرج"و")2(كثيرونعنهأخذ"و(1")كثيرةوتلامذته":مترجموه

يذكرونولا،تلاميذهأسماءيغفلونومآثرهلحياتهوالمترجمينكثيربابنالمعرفينهؤلاءونجد

.!؟والمريدينالتلاميذمنالكاثرةالكثرةتلكأسماءذهبتفأين!حجيابنتلميذهاسمإلا

:أصنافثلاثةإلىينقسمونالكباروالعلماءالمشايخأن-أعلموالله-نرىفيماذلكوتعليل.

الوظائفوممارسة،والعامةالخاصةالدروسوإلقاء،العامالعلميبالشأنينشغل:الأول

والتأليف.للتصنيفالخاصةوأوقاتهمبيوتهمفيويتفرغون،والإداريةالرئاسية

يختارممن،ومريديهلطلابهوقتهكلويكرس،والعامةالخاصةدروسهيلقيصنف:والثاني

الناسبينويذيعون،اسمهويحملون،ومنهجهعلومهيتشربونوهؤلاء.والنابهينالمتفوقينمن

وطريقته.دعوته

الأكفاءالتلاميذوتخريج،العامالانتشارويحقق،الأمرينبينيجمعصنف:والثالث

المتميزين.

وشغل،حياتهفيبدروسهالناسشغلممن،الأولالصنفمنكثيرابنالعلامةشيخناولعل

مماته.بعدومصنفاتهبكتبهالناس

يكنولم،المعمرينالشيوخعنالآخذينالتلاميذبذكرتعنىإنماالتراجمكتبأنيلاحظكما

عنالاخذينمنالكتبفيالمذكورينأسماءمثلافتأمل،العاليةلأسانيدهم،منهمكثيرابن

السند.عاليمعمراكونهبسببالحجار

وأأخذهعلىالكتبنصتممنالتلاميذأسماءمنعددعلىالعثورنستطيعفإنناذلكومع+

وهم:،كثيرابنالكبيرشيخهمنإجازتهأوسماعه

المتوفى،اللخميالعباسأبوالدينشمس،نعيمبنسندبنمحمدبنموسىبنمحمد-أ

هـ:297سنة

.كثير)4(وابن،العلائيالإفتاءفيلهأذن

المتوفى،الرحبيزكرياأبو،الدينمحصي،يحىبنأحمدبنيعقوببنيوسفبنيحى-2

هـ.497سنة

.993()8/الذهبشذرات(1)

.(441)4/سليمرزقلمحمود،المماليكسلاطينعصر)2(

.(477)3/للبستانيالمعارفدائرة)3(

.(558)8/الذهبشذرات(4)
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.()1بالصحيحيتعلقأكثرها،حديثيةفوائدعنهوكتب،كثيرابنلازم:حجرابنالحافظقال

هـ:497سنةالمتوفى،التركيالزركشيالدينبدر،اللهعبدبنبهادربنمحمد-3

علومفيمختصرهعليهوقرأ،الحديثكثيرابنعنفأخذ،دمشقإلىرحل":حجرابنقال

هما:الشعرمنببيتينوفاتهعندورثاه،الحديث

غزيريبيدلابدمعوجادواتأسفواالعلومطلابلفقدك

كثير)2(بنيافيكقليلالكانبالدماالمدامعماءمزجواولو

هـ:408سنةالمتوفى،المدنيثمالبسكريجعفرأبو،عنقةبنمحمدبن-محمد4

.كثير)3(وابن،رافعابنعنوحمل:العمادابنقال

هـ:508سنةالمتوفى،النواويالدينسعد،يوسفبنإسماعيلبنيوسفبنسعد-5

كثيرابنلهوأذن"الحديثعلوماختصار"تأليفهعليهوقرأ،كثيرابنعنحمل:النعيميقال

.()4بالفتوى

الشافعيالغزيالعيزريالزبيريالدينشمس،الخضربنمحمدبنمحمدبن-محمد6

هـ.588سنةهـوالمتوفى472سنةبالقدسالمولود

.")5(إلخ...وكثيرابنعنبهافأخذدمشقودخل":السخاويقال

،الحريريالدينشهاب،رضوانبنعمربنمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمد7-

هـ:813سنةالمتوفى،بالسلاويالمعروف،الدمشقي

.عليهما)6(وقرأ،كثيروابن،رافعبنالتقيعلىالحديثسمع:السخاويقال

زايد-أبابعضهموكناه-الحسنأبو،حريزبنمهديبنصبرةبنعلوانبنزيدبنعلي-8

هـ:813سنةالمتوفى،الرحمنعبدبأخرةوتسمى،الزبيديالردماوي

.كثير)7(وابن،خليلوالشيخ،اليافعيمنسمع:السخاويقال

.3(4/54)الكامنةلدرروا(557)8/لسابقالمصدرا(1)

.793()3/حجرلابن؟الكامنةالدرر)2(

.73()9/الذهبشذرات)3(

.32(10/)المدارسأخبارفيالدارس(4)

.(9812/)اللامعالضوء(5)

.8(21/)للسخاوي؟اللامعالضوء()6

.(5/122)للامعالضوءا)7(
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الحسباني،بنالدينشهاب،العباسأبو،العالعبدبنخليفةبنإسماعيلبنأحمد-9

هـ:815سنةالمتوفى

.()1رافعوابن،كثيرابن:الحافظينعنوأخذ:فهدابنقال

المتوفىالحنفيالدمشقيثمالأنطاكيالدينشرف،إيمانبنمحمودبنعمربنمحمود-51

هـ.815سنةيثمعبانفي

والصلاحكثيرابنمنبهافسمعدمشقإلىثمحلبإلىبلدهمنقدم":السمخاويقال

.")2(وغيرهماالصفدي

دمشق،نزيل،النحويالأنطاكي،الدينشرف،أنماربنمحمودبنعمربنمسعود-11

هـ:815سنةالمتوفى

.وغيرهما)3(،كثيروابن،الصفديعنوأخذ،دمشققدم:العمادابنقال

حجيابن،العباسأبو،الدينشهاب..أحمدبنموسىبنحجيالعلاءبنأحمد-12

هـ:816سنةالمتوفى،الحسبانيالسعدي

شيخهعلىحجيابنوأثنى.)4(رافعوابن،كثيرابن:بالحافظينالحديثعلومفيتخرج

ابنتاريخ"وسماه"والنهايةالبداية"علىذيلوقد.)5(سنينستلازمهبأنهوصرح،كثيرابن

.مطبوعوهو"حجي

الشافعيالصالحيالدمشقيالأصلالبغداديالدينشمس،محمدبنسلمانبنمحمد-13

هـ.هـ82سنةهـوالمتوفىهـ75سنةحدودفيالمولود،القاهرةنزيل،القادريالصوفي

كثير،ابنوالعمادالشهيدابنالدينوفتحالسبكيالتاجولازمالعلموطلب":السمخاويقال

.")6(حسنةإجازةلهوكتبالجهادفضلوفيالحديثعلومفيمصنفهمنهوسمع

هـ:482سنةالمتوفى،الحبتي)7(الدينشمس،المعاليأبو،معاليبنأحمدبنمحمد-41

منسمعوكذا،أميلةكابن،الفخرأصحابمتأخريمنبدمشقسمع:السمخاويقال

.245()صالألحاظلحظ)1(

.(01/421)اللامعالضوء2()

.(017)8/الذهبشذرات)3(

.(1/241)لدارسا(4)

.(173)9/الذهبشذرات(5)

.(7652/)للامعاالضوء(6)

."مشددةمثناةثممفتوحتينموحدةثمبمهملة":فقالالسخاويقيده)7(
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.")2(الجليلةالفوائدكثيرابنشيخهعنينقلكان:حجرابنوقال،(كثير)1ابنالعماد

الجزريبنالدينشمسالخيرأبو،يوسفبنعليبنمحمدبنمحمدبنمحمد-15

هـ:833سنةالمتوفى،الشافعي

مسندختمفيالأحمدالمصعد"كتابهفيكثيرابنعنوالروايةبالسماعالجزريابنصرح

.بالإفتاء)4(كثيرابنلهوأذن،الحديثعنهأخذأنهمترجموهوذكر.")3(أحمدالإمام

بابنالمعروفالشافعيالمقدسيثمالتبريزيالدينشمس،حاجيبنأحمدبنمحمد-16

فيوالشام...وحلب...مصرودخل":السخاويقال،هـبتبريز755سنةقبيلولد.عذيبة

.هـ)5(835سنةبمكةمات"عندهموحضررافعوابنكثيرابنزمن

فيقالهـ،845سنةهـوالمتوفى766سنةالمولودالمقريزيالدينتقي،عليبنأحمد-17

عليهسمعت"(327الترجمة،1/104)"المفيدةالأعيانتراجمفيالفريدةالعقوددرر":كتابه

."ومروياتهمسموعاتهليوأجاز،بالأولياتالمسلسلالحديثبصرهكفبعدما

الدمشقيبكروأبوالفرجأبوالدينزين،عياشبنمحمدبنأحمدبنالرحمن-عبد18

كانحسب!ماسمعدا:الس!خاويقال.هـبمكة853سنةالمتوفىالمقرئالشافعيالمكي،الأصل

.")6(السراجوابنكثيرابن:العمادينعلىيخبر

ناصر،نجادبنموسىبنأحمدبنمحمد:منهم،الطلبةمنلعددكثيرابنالحافظوأجاز

الحفاظوخمسينستسنةفيلهأجاز":السخاويقال،المقدسيالنابلسياللهعبدأبوالدين

.")7(إلخ...محهـمودأبووالشهابوالعلائيكثيرابن:الثلاثة

*****

.(701)7/معللاالضوءا(1)

.(804)7/لغمراإنباء(2)

.31(/1)شاكرلأحمد،أحمدالإماممسند)3(

.(376ع)السيوطيوذيل293(/1)السعادةمفتاح(4)

.(6103/)اللامعالضوء(5)

.(4/95)اللامعالضوء()6

.(7211/)اللامعالضوء)7(

37



كتبه:سادسا

تمهيد:

أسرتهفيالأولىبنشأتهبدأها،ومتكاملةمتنوعةعلميةحياة-الله-رحمهكثيرابنعاش

،الكباروالمؤلفينبالشيوختتسامىالتيالفيحاءدمشقفيالعاليبتعليمهبهاوانتهى،العلمية

،المزيالحجاجأبو-زوجهأبو-وحموه،تيميةابنأستاذه:وقربملاصقةعنبهويحيط

وصنف.أملىبماالآذانوشنف،وألفكتبوكلهم،القيمابنوصاحبه،الذهبيوشيخه

بلغهالذيالرئيسالأستاذيةمنصبفإن،أبوابهأوسعمنالتدريسيدخلأنكثيرلابنتهيأوإذ

كتباالفقيهالمؤرخوالمفسرالحافظيراعيكتبأنجداالطبيعيمنوكان.والتأليفالجمعيستدعي

،الصغيرةالرسائلوفيها،جوهرهافيومتقدمة،أسلوبهافيومتميزة،موضوعاتهافيعديدة

.الكبيرةالموسوعيةوالكتب

كتابتأليففيهذاظهروقد،مبكرابالتأليفكثيرابنيبدأأنحفاالملفتمنوكان.

وأعجب،الفزاريالدينبرهانشيخهعليهووقف،)1(صغرهفي"التنبيهأبوابعلىالأحكام"

عليه.وأثنى،به

ابنواستقدمهـ،725سنةدمشقإلى-كثيرابنشيخ-جماعةبنالدينعزقدومفيوضحكما

فيوسبق،الحديثعلمفينبوغعلىيدلمما،)2(الرافعيأحاديثتخريجفيبهوانتفع،كثير

الأحاديث.تخريجفن

الحديثيكتابهإتمامفيبصرهوكف،السبعينعلىنيفحتىبالتأليفالشغفهذاواستمر

في"المسانيدجامع"فيهأكتبزلتلا":لهقالحينالجزريابنلتلميذهصرحكما،الكبير

.")3(معهبصريذهبحتى،ينوصوالسراج،الليل

وقرئت"الحديثعلوماختصار"كتابهمننسخعليهفقرئت،حياتهفيكتبهوانتشرت.

المسانيد"جامع"كتابهووصل،النسر)4(قبةتحتالأمويالمسجدفيتأليفهمن"النبويةالسيرة"

.793()8/العمادلابن؟الذهبشذرات(1)

.(1/54)العمربأنباءالغمرإنباء(2)

.(1/04)شاكرلأحمد؟أحمدالإماممسند)3(

.(1/492)4والنهايةالبداية()4
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.()1مؤلفهإجازةليطلبدمشقإلىوجاء،منهأجزاءحفظأعجميشابوادعىخراسانإلى

بينوشيوعهاانتشارهاعلىشهدواكما،وإتقانهاتاليفهجودةعلىالأفذاذالعلماءوشهد.

مصنفاتله":فيقولالعينيذلكويؤيد")2(مفيدةتصانيفله":يقولالذهبيفهذا،الناس

"والأحكاموالتاريخالتفسيرفيالكثيرةالتصانيفوصنف"حجرابنويقول.)3(ومفيدةعديدة

.")4(مماتهبعدالناسبهاوانتفع،حياتهفيالبلادفيتصانيفهوسارت":ويقول

وحدث،وشنفبالفتوىالأسماعوأطرب،وصنفوجمعسمع":حبيبابنويقول

فيالعلمرياستهإليهوانتهت،والتحريربالضبطواشتهر،البلادإلىفتاويهأوراقوطارت،وأفاد

.")5(والتفسيروالحديثالتاريخ

فيالمصنفينالعلماءأجلمنوأصبح،كثيرابنعندوالعطاءالتأليفمؤهلاتفاكتملت.

حدودوتتعدى،والسنةبالكتابتهتدي،متكلفةوغيرتلقائية،ومتنوعةمحببةموضوعات

.!!لهاكتبتوكأنهاالتاليةالعصورفيوتظهر،المتتابعةالأجيالفتخاطب،الزمن

وجمله،كلماتهيصوغوهورافقهإخلاصوأي،كتبهمادةيجمعوهوحالفهإلهيتوفيقفأي

.!؟خلقهوعنداللهعندالقبوللهفكتب،أوراقهعلىأجراهطاهرنفسوأي

والمخطوطة:المطبوعةالكتب-آ

العظيم:القرانتفسير-أ

فيإليهوأحالحياتهاخرإلىفيهينقحظللكنه،هـتقريبا)6(742عامقبلأجزاءعشرةفيألفه

."كثيراوالنهايةالبداية"

تفسيرومع،رضارشيدالشيخبتحقيق-تعالىاللهرحمه-العزيزعبدالملكحسابعلىوطبع

"القرانفضائل"كتابومعههـ،أ347-1343سنةالمنارمطبعةفي،مجلداتتسعفيالبغوي

سنةالبغويعنمستقلاأعيدثم.المكيةالخطيةالنسخةاخرفيعليهعثرأنبعدبالتفسيرملحقا

الوهابعبدحواشيهوعلق،المنارطبعةعنالكبيرالقطعمنمجلداتأربعأهـفي384

.(1/432)6السابقالمصدر(1)

.(1/437)منةالكالدررا(2)

.(11/123)الزاهرةالنجوم)3(

.(1/64)العمربأنباءالغمرإنباء(4)

.893()8/الذهبشذرات()5

كثيرابنذكرففيها،الأنبياءسورةمن401:الايةتفسير،كثيرابندارطبعة252()3/كثيرابنتفسيرانظر)6(

هـ.742سنةتوفيالمزيوالشيخ"أجلهفيونسأ،عمرهفيلهاللهفسح":لهودعا،المزيشيخه
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بمكة.النهضةمكتبةونشرته،الأزهربجامعةالشريعةكليةفيالأستاذ،اللطيفعبد

،عاشور،غنيم،البنابتحقيق،بمصر"الشعبكتابطبعة"مجلداتثمانفيوطبع

طيبة"دار"فيمجلداتثمانياهـفي418سنةوطبع.وموضوعيةعلميةفهارسبهاوألحقوا

،أخرىنسخعشرمنوأكثركاملتيننسختينعن،السلامةمحمدبنساميبتحقيق،بالرياض

كله.التفسيرمجموعهايستوعب

مراجعة.ولاتحقيقولاتصحيحفيهاليس،تجاريةطبعاتولبنانمصرفيوطبع

ومنقحةمصححةجديدةطبعة،مجلداتأربعاهـفي315سنةكثيرابندارفيوطبع

نسخةعلىومقابلةجديدبتحقيقالآنطبعهويعاد.طبعاتعدةعلىومقابلة،بالشكلومضبوطة

المؤلف.ذلكعلىنصكماالقرانفضائلمقدمتهوفي.خطية

،الرواةوينقد،الأسانيدعلىيتكلمكثيرابنلأن،فائدةبالروايةالتفسيركتبأكثرمنوهو.

عليهايتكلمبل،المحدثينغالبيفعلكماإرسالاالأحاديثيرسلولا،وتعديلاجرحاوينصفهم

وتضعيفا.تصحيحا

التالي:العلميمنهجهخلالمنالتفسيركتببينأهميتهوتتجلى.

ممتنع.سهلوأسلوب،رشيقةوعباراتفصيحةبألفاظ،الآياتلمعانيالجمليالتفسير-أ

.بالقرانالقرانتفسير-2

ومصادرها.بأسانيدهاالأحاديثذكر-3

الأحاديث.علىالحكم-4

.الإسرائيلياتمنكثيرعنالإعراض-5

عصبية.ولاغلوغيرمنوالترجيحالمحاكمة-6

،والصفاتالأسماءاياتتفسيرفيالتفويض-7

مفسرا"كان:المؤلفعنالذهبيفقال،كثيرابنتفسيرعلىقبلمنالعلماءأثنىوقد.

أحسنمن":الشوكانيوقال.")2(مثلهنمطهعلىيؤلفلم":السيوطيوقال")1(نقادا

بأحسنوتهـكلم،والاثاروالأخبارالمذاهبونقل،فأوعىفيهجمع،أحسنهايكنلمإن،التفاسير

.")3(وأنفسهالكلام

إمامتفسيربعدوأدقهاوأجودهارأيناالتيالتفاسيرأحسن":شاكرأحمدالشيخوقال

.(58)صالحسينيذيل(1)

.361()صالسيوطيذيل)2(

.(153)1/الطالعالبدر)3(
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مثلهمارأينافما،بأيدينامماآخرتفسيرأيوبينبينهمانوازنولسنا،الطبريجعقرأبيالمفسرين

يميزوكيف،والمتونالأسانيدينقدكيف-الطالب-بهيعرف":وقال")1(يقاربهماماولا

.")2(كثيرجليلونفعه،عظيمتعليميالمعنىفيكتابفهو،غيرهمنالصحيح

سنةالخمسينفيوبخاصة،الشامبلادفيوالقبولالانتشارالتفسيرلهذاتعالىاللهوكتب.

مرجعهولعل،ذلكتأكيد-اللهرحمه-العباسنايفالشيخشيخنامنوسمعت،تقريباالأخيرة

والمنة.الحمدودله،كلهالإسلاميالعالميشهدهاالتيالحديثيةالنهضة

:القرآنفضائل-2

فضلفيالواردةالأحاديثكثيرابنفيهوتناول،العظيمالقرآنتفسيرختامفيالكتابهذاوجد

علىفيهوسار،ترتيلهوكيفية،السبعةوالأحرف،وكتابته،وجمعه،القرآنوتاريخ،القرآن

.القرآنفضائلكتابفيالتفسيركتابعقبالبخاريذكرهمامنوال

كتابأنعلىتفسيرهفيكثيرابننصوقد،أحيانامستقلاوطبع،أحياناالتفسيرمعوطبع

للتفسير.مقدمةهوالقرآنفضائل

مصحفعلىالاتفاقعلىالكلامأثناءيقولحيث،والنهايةالبداية"فيذلكإلىأشاركما

فيمقدمةكتبناهالذي"القرآنفضائل"كتابفيذلكقررناكما":عنهاللهرضيعفانبنعثمان

.")3(التفسيركتابأول

الروايات-حشد02الفصلموضوعفيالكريمالقرآنبآيات-البدءا:يتضمنومنهجه

الصحابةبأقوالالاستشهاد-03ومسلمالبخاريبأحاديثمبتدئا،بأسانيدهاالأحاديثمنالكثيرة

رجالبعضعلىوالكلامالرواياتمنالراجحوبيانالأحاديثبعضتصحيح-04والتابعين

.والأحكاموالفوائدالعبراستنباط-05السند

ومنها:(القاهرة)ومصربيروتمنكلفيمستقلاالكتابوطبع

البنا.إبراهيممحمد:بتحقيقبيروت-القرآنعلوممؤسسةطبعة-

.محمودالمجيدعبدسعيد:تحقيق-القاهرة-الحديثدارطبعة-

والنهاية:البداية-3

والأمم،الأنبياءمنالإسلامقبلماتاريخعلىويشتمل،العامالإسلاميالتاريخفيكتابهو

.6(/1)التفسيرعمدة(1)

.6(/1)التفسيرعمدة)2(

.347()5/والنهايةالبداية)3(
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وحوادثه،والسلامالصلاةعليهالرسولوفاةبعدالمسلمينوتاريخ،ومعجزاته!ي!الرسولوسيرة

منهوالموجود،العلماءمنواحدغيرعليهنصهـكما774سنةإلىونهايته،السنينحسبمرتبة

.الاخرةوأحوالالساعةوأشراطوالفتنالملاحمففي"النهاية"أماهـ.768سنةحوادثإلى

المتخصصينوالمحققينالعلماءمنكوكبةتقومالذيهوالكبيرالتاريخيالكتابوهذا

والموضوعيةالعلميةالطرقأحدثوفقومفهرساموثقابنشرهكثيرابنداروتضطلع،بتحقيقه

المهمة.المقدماتهذهمنخاصاقسمالدراستهوسنفرد.المعاصرة

مبسوطة:النبويةالسيرة-4

مطولةالنبويةالسيرةكتبأنه(6271/)"والنهايةالبداية"كتابهفيكثيرابنالحافظذكر

.ومختصرة

:فقال(3095/)الأحزابسورةتفسيرفي")1(العظيمالقرانتفسير"فيذلكذكركما

ودله،وبسيطاموجزاأفردناهالذيالسيرةكتابفيوبسطهوأحاديثهبأدلتهمفصلمقرركلهوهذا"

."والمنةالحمد

مما،القدامىكثيرلابنالمترجمونيذكرهاولم،المطولةالمبسوطةالسيرةهذهتصلناولم

المجلداتأنمعتقدا"والنهايةالبداية"منالنبويةالسيرةيستلالواحدعبدمصطفىالدكتورجعل

المقدمة:فييقولولنسمعه،المطولةالنبويةالسيرةهيالنبويةالسيرةاسمعليهاأطلقالتيالأربع

ذلكشهرةوأن:فيهالسيرةتلكأدمجقد"والنهايةالبداية"الضخمكتابهألفحينأنهويبدو"

مستقلكيانيعدلهاولم،فيهالسيرةتلكيقرؤونالناسجعلقدالأنحاءفيوانتشارهالكتاب

يكتبأنيعقللافإنه-مطولةأي-مبسوطةالنبويةالسيرةلهأنذكرقدكثيرابنكانوإذا،ككتاب

.معقولاستنتاجوهو،")2(والنهايةالبداية"بكتابهالموجودالقسمذلكمنأكثرفيها

"!ي!:الرسولسيرةفيالفصول-5

ذكركما")3(صغيرةسيرة"أو.وتفسيرهتاريخهفيالمؤلفيشيركماالمختصرةالسيرةوهو

وصلتناوقد")4(!لمج!الرسولسيرةفيالفصول":فيقولونالمتأخرونأما،المتقدمونمترجموه

الحمد.وللهالخطيةنسخها

وخصائصه.نبوتهوأعلامأحوالهفي:والثاني،ع!ي!اللهرسولسيرةفيالأول:بابينعلىوتشتمل

.أم499أهـ-415الأولىكثيرابندارطبعة(1)

.(13-1/12)كثيرلابن،النبويةالسيرة(2)

.993()8/الذهبشذرات)3(

.(291)2/خليفةلحاجي؟الظنونكشف()4
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سيرةاختصارفيالفصول"اسمتحترديئةاهـطبعة357سنةالقاهرةفيالكتابوطبع

وسقط،وتحريفتصحيفوفيها،المنورةبالمدينةحكمةعارفمكتبةمخطوطةعن"ع!ي!الرسول

.كثيرةمطبعيةوأخطاء

السيرةهذهبتحقيقالخطراويالعيدمحمدوالدكتورمستوديبالدينمحييالدكتورقاموقد

خلالمنودونا،تركيةمنواثنتان،حكمةعارفمكتبةمنواحدة،خطيةنسخثلاثعلىالكاملة

التالية:الملاحظاتالعمل

الفصول"هووالاسم،اخرلكتاباختصاراوليس،بذاتهاقائمةمختصرةسيرةالكتاب-ا

."!والرسولسيرةفي

كتابأيكونأنيستحقفصلوهو،النبويةالخصائصفصلعلىالسيرةهذهاشتمال-2

رأي-حسبوالنهايةالبدايةفيأدرجتالتيالمبسوطةالسيرةأنعلمناإذاوبخاصة،مستقلا

الفصل.هذامنخلتقد-الواحدعبدمصطفى.د

السيرةنهايةعندالكتابهذاتأليففيتوقف-تعالىاللهرحمه-كثيرابنإنالغالبفي-3

الإسلامأياماختصارفيشيئايتركولم،والخصائص،والشمائل،الدلائلمنيتبعهاوما،النبوية

والتواريخالنبويةالأياممعرفةالعلمبأولييجمللافإنه":فقال؟المقدمةفيوعدكما

فييعذرولا،عنهاعالميستغنيلا،مهمةوفوائد،جمةعلومعلىمشتملةوهي،الإسلامية

وعليه،لهوعوناوأنموذجأإليهمدخلالتكونذلكفيتذكرةأعلقأنأحببمساوقد.منهاالعرو

الصلاةعليهاللهرسولنسبذكرعلىمشتملةوهي؟واستناديتفويضيوإليه،اعتمادياللهوعلى

الأربذويحاجةيمسمما،هذايومناإلىبعدهالإسلامأياموذكر،وأعلامهوسيرتهوالسلام

.")1(تعالىاللهشاءإنالاختصارسبيلعلى،إليه

:"الحديثعلوماختصار"-6

علوماختصار"أو"الحديثعلوممختصر"كثيرابنسماه،الحديثمصطلحفيكتابوهو

."الحديث

.")2(فوائدفيهوله،الصلاحابنكتاباختصروقد":الكامنةالدررفيحجرابنقال

إلىالمدخل"منالملتقطةالفوائدذلكإلىأضاف":الظنونكشففيخليفةحاجيوقال

."للبيهقي؟"السننكتاب

بدمشق.الطيبالكلمدارهـ-أ442سنة-العاشرةالطبعة-ع!ي!الرسولسيرةفيالفصول(1)

.(1/64)العمربأنباءالغمرإنباء2()
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لهذا-اللهرحمه-كثيرابنويقدم."الحديثعلوم":الحفاظتذكرةذيلفيالسيوطيوسماه

:فيقولمنهجهمبيناالكتاب

"..فرطهماونظمت،بسطهماواختصرت،حذاءهواحتذيت-الصلاحابنيعني-وراءهسلكت"

إلىالأنواعهذهتقسيموقابلية،نوعاوستينخمسةإلىالحديثأقسامتنويعهالصلاحابنعلىويفترض

إدماجيمكنإذ،نظرالعددهذاإلىالأنواعهذهبسطهفيبلنظر،كلههذاوفي":فيقول،يحصىلاما

وكان،بعضعنبعضهامنهامتماثلاتبينفرقإنهثم،ذكرهمماأليقذلكوكان،بعضفيبعضها

بعضهاأدمجناوربما،الأنسبهوماعلىنذكرهمانرتبونحن،يناسبهماجانبإلىنوعكلذكراللائق

.")1(منهابدلامناقشاتعلىوننبه،والمناسبةللاختصارطلبابعضفي

باسمحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخاهـبتصحيح353سنةالمكرمةبمكةالكتابنشروقد

أحمدالشيخشرحهثم،"الحديثعلوممعرفةإلىالحثيثالباعثأو،الحديثعلوماختصار"

أعادثم،"الحديثعلوممعرفةإلىالحثيثالباعث"اهـباسم355سنةبالقاهرةوطبعشاكر

وهو":مقدمتهفيجاءوممااهـ،375سنةبالقاهرةوطبع،وتصحيحهعليهوالتعليق،شرحه

نادرةونسخه،الفنبهذاالمحققينالثقاتالأئمةمنعظيمإمامألفه،موضوعهفيفذ!كتاب

المدرسحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخالأستاذالآخرآهثم،الكتبفيعنهنسمعوكنا،الوجود

شيخمكتبةفيموجودةنسختهوكانتاهـ،346سنةالمنورةبالمدينةكانعندماالمكيبالحرم

الشامطرابلسفيمكتوبةقديمةنسخةوهي،مصطلح57رقمتحت،حكمةعارفأحمدالإسلام

المصنف،علىقرئت،معتمدةصحيحةنسخةعلىقوبلتأخرىنسخةعنهـمنقولة765سنة

عليبتحقيقمجلدينفيمؤخرانشرثم،")2(-اللهرحمه-ناسخهاذلكأثبتكماخطهوعليها

.بالرياضالمعارفمكتبةفيالحلبيالحميدعبدحسن

:الجهادطلبفيالاجتهاد-74

ثانيةمرةتولاهاحينبدمشقالسلطنةنائبمنجكللأميركثيرابنكتبها،مطبوعةرسالةوهو

.")3(الجهادمنبحظهمليأخذوا،البلادمنالبحرجاورماإلى"لإرسالهاهـ(771-775)

أمروفيما،الإمامنائبلأنه"بدمشقالسلطاننائببأمركتبهابأنهالمقدمةفيكثيرابنوصرح

والتأليفالنشرجمعيةبنشرهاوعنيتاهـ،347سنةبالقاهرةوطبعت")4(ولرسولهدلهطاعة

الأزهرية.

.(91:)صالحديثعلوماختصار(1)

.(5-4:)صشاكرأحمدللشيخ؟الحثيثالباعث)2(

.5(:)صالجهادطلبفيالاجتهاد)3(

.5(:)صالجهادطلبفيالاجتهاد)4(
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.بالقاهرةالعربيةالدولجامعةفي،المخطوطاتبمعهدمخطوطةنسخةالرسالةمنوتوجد

عمر،بنإسماعيلالدينلعمادرسالة":وقال"الظنونكشف"فيخليفةحاجيوذكرها

.")1(إياسقلعةالفرنجحاصرلمامنجكللأميركتبها،كثيربابنالمعروف

معلترويعهاطرابلمسإلىمنهاعصائبهموانتقلت،الإسكندريةثغرهاجمواقدالفرنجوكان

والتشريد،والأسربالقتلالآمنينأهلها

مجدبصيانةالوثيقوارتباطها،ووجوبهاالجهادعبادةفضلفيوعلميةتاريخيةوثيقةوتمثل

لئيم.طامعأو،أثيممعتدحرماتهااستباحكلما،حياضهاعنوالدفاع،وعزتهاالأمة

بمسيطا،مجلدأذلكفيجمعتكنتوقد"المؤلفذكركما،أشملكتابمنمختصروهي

.")2(وسيطاوسطامنهفاختصرت

سنن:لأقويالهاديوالسننالمسانيدجامع-8

حياته،فيتأليفاواخرها،نفعأوأكثرها،النبويالحديثفيكثيرابنالحافظكتبأكبروهو

العظيم:الكتابهذاعلىيتكلمممنومعاصرينقدماءالكبارالعلماءولنسمع

بنالدينشمسالحافظرتبولما":(147/)"العمربأنباءالغمرإنباء"فيحجرابنقال

حتى-المعجمحروفترتيبعلىأحمدمسندهـ-978سنةالمتوفىبالصامتالمعروف-المحب

بخطبدمشقالنسخةورأيت.فاستحسنه،كثيرابنأعجب-الصحابةعنالمكثرينالتابعينفي

يعلىأبيومسندي،الستةالكتبمنالهوامشفياستحسنهماكثيرابنفألحق"عمر"ولده

والسنن"المسانيدجامع"الكتابوسمى،المسندفيليسما،الطبرانيومعجمي،والبزار

ابنترتيبالمتن"المحموديةالمدرسة"أوقاففيالانوهو..إليهنسعبتنسخعدةمنهوكتبت

منهرأيتكنتوقد()3(الجذاذات)والعصافيرالهوامشفيكثيرابنبخطوالإلحاقات،المحب

."المذكورالاسمعليهوكتب،والإلحاقالمتنفيمماكثيربنالعمادبنعمربيضهانسخة

المسانيدجمعفيكتابمصنفاتهمن":(8893/)"الذهبشذرات"فيالعمادابنوقال

."العشرة

.(1/01)الظنونكشف(1)

.5(:)صالجهادطلبفيالاجتهاد)2(

التيالوريقات:البلاغةأساسوفي؟كالعصافيرتطيرالكتابمنوقعتإذالأنها،الجذاذات:العصافير)3(

الفوائد.عليهاتعلق
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المعروف،والسننالهديكتاب":(572:ص)"الحفاظتذكرةذيل"فيالحسينيوقال

."كتبهأنفعمنوهو،()1الأبوابعلىرتبه،المسانيدبجامع

المسانيدأحاديثفيوالسننالهدي":(1/153)"الطالعالبدر"فيالشوكانيوقال

الكتبإلى،شيبةأبيوابن،يعلىوأبي،والبزار،أحمدالإماممسندبينفيهجمع،"والسنن

."الستة

كتاب،والسننالمسانيدجامع":(1/573)"الظنونكشف"فيخليفةحاجيوقال

."الإسلامأصولفيالعشرةالكتبأحاديثفيه،عظيم

الكتبدارفيمنه:المسانيدجامععن(36:ص)التفسيرعمدةمقدمةفيشاكرأحمدوقال

الدولبجامعةالمخطوطاتمعهدوفي،(0228)أوراقهامجموع،مجلداتسبعالمصرية

منه.أجزاءالعربية

+مجلدا(18)ضمنجزءا(36)فيام999سنةفيالفكربدار-بيروتفيالكتابوطبع

قلعجي.أمينالمعطيعبدالدكتورعليهوعلقحديثهوخرجأصولهوثقوقد،المقدمة

:)2(المقدمةفيجاءوقد

؟"والسننالمسانيدجامع"فكرةنبتتكيف

نأفيهريبلاومما،المزيالدينجمالالحافظشيخهإلىالكتابهذاوضعفيكثيرابنيدين

بمؤلفهالمزيالحافظيدعلىنضجقدلهاالأطرافصنعبطريقةالنبويةالأحاديثفهرسةتطور

.ولواحقها)3(الستةللكتبوضعهالذي"الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة"النفيس

فيعليهاأقدمخطيرةوعمليةالأطرافمتراميواسععملبهكثيرابنالحافظشرعالذيوالعمل

.كبيراعناءكلفهوقد،صنفهكتاباخرفهو،حياتهأخريات

الشامل؟المصنفهذافكرةنبتتكيفولكن

منبنسخةيحتفظوكان،وافيااستيعابا"الأشرافتحفة"استوعبقدكثيرابنالحافظكان

عليها.واستدرك،التقييداتبعضعليهاوضعوقد،التحفة

الصحابي.عنالرواةالتابعينأسماءعلىترتيبهالصحيح(1)

.236(:)صالمسانيدجامعمقدمة)2(

معروفعوادبشارالدكتورالأستاذأعادثم،الهندفيمرةلأولالكتابالدينشرفالصمدعبدالشيخنشر)3(

علمنسخةومنها،حياتهفيكتبتوتلامذتهلرفاقهنسخوعلىالمؤلفبخطجزءأوثلاثينسبعةعلىتحقيقه

أحمد،الإمامبمسندربطتكما،ببعضهاالأحاديثالطبعةهذهوربطت.بنفسهقابلهاالتيالبرزاليالدين

.مجلداعشرثلاثةفيم9991سنةمنذالإسلاميالغربدارونشرته،أخرىكتبعشرةإليهاوأضيف
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يقيضأنالذهبيالحافظتمنىوقد،السنةدواوينفيأحمدالإماممسندلأهميةمانعرفوكلنا

اللهعبدبنبكرأباالورعالصالحالإمامالشيخلترتيبهاللهأقاموقد.ويخدمهيرتبهمنالمسندلهذاالله

،الأطرافكتابكترتيبكذلكالروايةورتب،الصحابةمعجمعلىفرتبه،الصامتالمحب

.كثيرابهوتعب

بنعمربنإسماعيلالفداءأباالدينعماد،الشاموحافظ،الإسلاممؤرخالإمامالشيخإنثم

ومعجم،الستةالكتبأحاديثإليهوأضاف،مؤلفهمنالمرتبالكتابهذاأخذ،اللهرحمهكثير

تعبأفيهوتعب،كثيرانفسهوأجهد،الموصلييعلىأبيومسند،البزارومسند،الكبيرالطبراني

.)1(العالمفيلهنظيرلافجاء،عظيما

قلب.ظهرعنالمسنديحفظكانكثيرابنوالحافظ

تحفةعلىأحمدالإماممسندتفريغوهوألا،كثيرابنالحافظأمامالعملمنهجاستبانفقدإذن

إليهوليضف،الصحابةأسماءعلىأساسامصنفوهو،الكبيرالطبرانيمعجموتفريغ،الأشراف

فيهذاكلوليكن.الموصلييعلىأبيمسندوكذا،الستةالكتبعلىالزوائدمنالبزارمسند

العمل.أساسهوالأثيرلابنالغابةأسدوليكن،الصحابةأسماءقالب

والمجاهيل:والضعفاءالثقاتمعرفةفيالتكميل-9

فيكثيرابنبهصرح،"التكميل"الكتابهذااسمعلىكثيرلابنالمترجمينمنكثيراتفق

،0/141،76،601،801،171،791)و(941/)و.(08015/)والنهايةالبداية"

.(277و1/1257)و(313

فيالتكملة"باسم"العارفينهدية"فيوالبغدادي"الظنونكشف"فيخليفةحاجيوذكره

فيالتكميل:تصانيفهومن":الحفاظتذكرةذيلفيالحسينيقال")2(والضعفاءالثقاتمعرفة

"للمزي؟الكمالتهذيب"التهذيبكتاببينجمع،والمجاهيلوالضعفاءالثقاتمعرفة

.")3(مجلداتخمسفيوهو"للذهبي؟الاعتدالميزان"والميزان

فيتأخرماإليهوأضاف"الكمالتهذيب"واختصر:"الذهبشذرات"فيالعمادابنوقال

الأحاديثمنسقطمالمعرفة"الجامعالمسند"كتاببتأليفقيامناعندالعظيمالكتابهذامناستفدنالقد()1

الجامع"المسند"حواشيفيظاهروذلك،منهفاستدركناها،أحمدالإماممسندمنالميمنيةالطبعةفي

.(بشار)ام299سنةالجيلدارنشرتهالذي

.(1/512)العارفينوهدية(1/471)الظنونكشف()2

.(57:)صالحفاظتذكرةذيل)3(
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رتبهأنهكما،والتعديلالجرحفيوزياداتإضافاتكثيرولابن،(")1التكميل"سماه"الميزان"

المعجم.حروفعلى

إحدىفيمنهالأخيرالمجلدحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخرأىوقد،مخطوطوالكتاب

.)2(نسختهمنالمؤلفحياةفيمنسوخ،قديمبخطالمنورةالمدينةمكتبات

فيوتقع(2427/ب)رقمهاناقصةخطيةنسخةمنمصورةنسخةالمصريةالكتبداروفي

.)3(مجلدين

ويعتبر.الاخر)4(مخرومةورقة(99)فيوتقع(921/ك)رقمهامخطوطةالرباطوفي

")5(.التكميل"مقدمةفي-اللهرحمه-كثيرابنصرحكما"المسانيدجامع"لكتابمقدمةالتكميل

أبوابعلىوأقواله-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرحفصأبيالمؤمنينأميرالفاروقمسند-51

العلم:

")6(عمرمسندفيبسطناهكما:فقال"الحديثعلوم"اختصارفيتعالىاللهرحمهكثيرابنذكره

فيأفردناهاالتيوسيرتهالخطاببنعمرترجمةفيذلكبسطناكما":"والنهايةالبداية"فيوقال

.")7(والمنةالحمدودله،اخرمجلدفيالأبوابعلىمرتبأعنهالمرويةوالاثارومسنده،مجلد

علىواشتمل،العباداتآخرإلى..فالصلاة..الطهارةبأحكامالمسندهذاالحافظبدأوقد

كثير،ابنبخطمخطوطوالكتاب.وغيرها،والفضائل،والمعجزات،والملاحمالسيرأبواب

.)8(لوحة(22")فيويقع،تيمورحديث(521)رقمالمصريةالكتببدار

بمكةالقرىأمجامعةمنالدكتوراهدرجةعلىبهوحصل،الزهرانيمطرالدكتوروحققه

هـ.ا114سنةالمنصورة-الوفاءبدارقلعجيالمعطيعبدبتحقيقطبعوقد.)9(المكرمة

الشافعية:طبقات-11

ذكركلماكثيرافيهاإليهأحاللأنه"والنهايةالبداية"قبلالكتابهذاكثيرابنالحافظألف

.893()8/الذهبشذرات(1)

.2(20:)صالحثيثالب!اعثمقدمة)2(

.64(/1)المقدمة،الكمالتهذيب)3(

.(1/402)المقدمة،المسانيدجامع()4

.(017:)صالزحيليمحمدللدكتور،الدمشقيكثيرابن()5

.57(ة)صالحثيثالب!اعث)6(

.(01/28)والنهايةالبداية)7(

.2(1/40)المقدمة،المسانيدجامع)8(

.(128:)صللندوي؟كثيرابنالإمام()9
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المذهب.فيالمصنفينالأعلامالعلماءأحدأو،الشافعيالإمامأصحابأحد

لهأفردنا":هـوقال502سنةالشافعيإدريسبنمحمدالمذهبلإمامأولهفيترجموقد

السنةفيشعرهمنذكروقد":قالثم")1(..الشافعيينطبقات"كتابناأولفيمطولةترجمة

طبقاتأولفيكتبناهالذيفيصالحاطرفاوالمواعظالحكممنقالوفيمافيها،وكلامه

")2(.الشافعية

رأيناكما،بالقاهرةالعربيةالدولبجامعةالمخطوطاتبمعهدخطيةنسخةالكتابمنتوجد

.)3(بالرباطالكتانيمكتبةمنمصورة،الإسلاميةبالجامعةلوحة(111)

طبعكما،هاشمعمرأحمدوالدكتورزينهمعليمحمدبتحقيقاهـبمصر413سنةطبعوقد

.دبقلم"الأئمةمنإخوانهدونالشافعيالإمامبهاانفردالتيالفقهيةالمسائل":بعنوانمنهقسم

الإماممناقب"خاطرملاإبراهيمخليلالدكتوروحققوالحكمالعلوممكتبة،صندقجيإبراهيم

.هـ)4(ا124-الشافعيالإماممكتبةفي"الشافعي

:()المفقودةالكتب-ب

كشف"فيخليفةحاجيذكره،التراجمفيكتابوهو:التاريخفيالدراريالكواكب-أ

منكثيرابنانتخبه":وقالا(1152/)"العارفينهدية""فيوالبغدادي(21521/)"الظنون

المجلدإلا،المخطوطاتفهارسفيأثرلهيردولم،مجلداتثلاثفيوهو"الكبيرتاريخه

.(1605)برقمعموميإستنبول-تركيافيالثالث

في"والنهايةالبداية"فيهذاكتابهكثيرابنذكر:عنهاللهرضيالصديقبكرأبيسيرة-2

عنه،اللهرضيالصديقترجمةذكرناوقد:23(وا224)3/فيعنهوقال،متفرقةمواضع

والمنة"الحمدودله،مجلدفيالأحكاممنروىوما،الأحاديثمنروىوما،وأيامه،وسيرته

.(183:ص)الحديثعلوماختصاروفي(4422/)التفسيرفيهذاإلىوأشار

مواضعفي1/28()0"والنهايةالبداية"فيذكره:عنهاللهرضيالخطاببنعمرسيرة-3

سيرته،فيأفردناهالذيكتابنافيإسلامهكيفيةذكرناوقد":وعمربكرأبيعنوقال،أيضأ

.34()15/و(431)13/و2(13)13/و2(وه1/113)والنهايةالبداية(1)

.34()15/و(431)13/و2(13)13/و2(وه1/113)والنهايةالبداية)2(

.5(0:)صء!ي!الرسولسرةفيالفصول)3(

.(421:)صللندوي؟كثيرابنالإمام(4)

منالأملنفقدولم،الآنحتىالمخطوطاتفهارسفيتظهرولم،مترجموهأو،المؤلفذكرهاكتبهي)5(

الأقل.علىبعضهاأووجودها
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!ي!النبيعنمنهماكلرواهماوأوردنا،أيضاالفاروقبسيرةذلكوأتبعنا،وشمائلهفضائلهوأوردنا

ودله،مجلداتثلاثذلكفبلغ،والفتاوىوالأحكامالاثارمنعنهرويوما،الأحاديثمن

والمنة.الحمد

:مجلداتثلاثفيكتابينيتضمنالشيخينعلىكلامهأن()1الندويوأفاد

مجلد.في،ومسندهبكرأبيسيرةفي-كتابأ

وقد،مسندهفيوالثاني،سيرتهفيالأول:مجلدينفي،ومسندهعمرسيرةفيكتابه-2

.(01)برقممسندهعلىالكلامتقدم

قولهتفسيرفي(1555/)العظيمالقرانتفسيرفيكثيرابنذكره:الأصولأحاديث-4

دلك،فيكثيرةأحاديثوردتوقد:وقال(115:النساءأمهوأتمؤمنينسبيلغئرويتبغ!و:تعالى

."الأصولأحاديثكتابفيصالحامنهاطرفاذكرناوقد

ذلك،علىمترجموهواتفق،يكملهولمالبخاريشرحفيكثيرابنشرع:البخاريشرح-5

(1251/)العارفينهديةفيوالبغدادي(1055/)الظنونكشففيخليفةحاجيذلكذكرفقد

:(1111/)المفسرينطبقاتفيوالداودي(8/993)الذهبشذراتفيالعمادابنوقال

شرحفيشرعو":(1/993)الكامنةالدررفيحجرابنوقال."البخاريمنقطعةوشرح"

إسماعيلبنمحمدالإمامترجمةأثناء25(./11)"والنهايةالبداية"فيكثيرابنوقال."البخاري

لصحيحه"شرحناأولفيحافلةترجمةلهذكرناوقد،الصحيحصاحب:هـ(562)سنةالبخاري

البخاريشرحأولفيمطولأوتكلمنا":الوحيبدءحديثعلىالكلامعند918()3/فيهاوقال

يحيلأيضأ(3544/)التفسيرفيونراه."والمنةالحمدودله،ومتنأإسنادا،الوحيبدءكتابهفي

شرحه؟فيكثيرابنبلغحدأيإلى:الندويمسعودالدكتورويتساءل"البخاريصحيحأول"إلى

يلي:لماشرحهتفيدالتيالإرشاداتبعضيذكرولكنه،بيقينالإجابةيمكنلابأنهويجيب

.؟الوحيبدءكانكيف:الأولالباب-

.الإيمانكتاب:الأولالكتاب-

علوماختصار"كتابفي-اللهرحمه-كثيرابنذكره:التنبيهأحكامأو،الصغيرالأحكام-6

."والصغيرالكبيرالأحكامكتابفيذلكعلىتكلمناوقد":فقال(191:ص)"الحديت

أبوابعلىالأحكامكتابصغرهفيوصنف":(8/793)الشذراتفيالعمادابنوقال

."التنبيه

.(481:)صللندوي،كثيرابنالإمام(1)
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أنهوتقدم."التنبيهأحكامصغرهفيألف":"العمربأبناءالغمرإنباء"فيحجرابنوقال

عليه.وأثنى،بهفأعجبالفزاريالدينبرهانشيخهعلىعرضه

وأ،التنبيهأحكامكتابهو"الصغيرالأحكام"أن:)1(وسديدةسليمةنتيجةإلىونصل

والعنوان"الفقيهإرشاد"باسمالرسالةبمؤسسةمجلدينفيطبعوقد،التنبيهأبوابعلىالأحكام

المؤلف.استظهره

فيوهو،يتمهلمولكنه،الأحكامفيكبيركتابتأليففيكثيرابنشرع:الكبيرالأحكام-7

معبالأنبياءيختصماجميعوسنذكر":فقال(3/333)والنهايةالبدايةفيذكرهوقد.الفقه

اقتداء،المصنفونالأئمةذكرهحيثالكبيرالأحكامكتابمنالنكاحكتابأولفينبيناخصائص

."اللهرحمه-الشافعيبالإمام

المفسرينطبقاتفيوالداودي(8/893)الذهبشذراتفيالعمادابنالكتابوذكر

."الحجإلىمجلداتفيهاكتب،حافلةكثيرةأحكامفيوشرع":وقالا(1/111)

ولمالأحكامفيكبيركتابفيوشرع":(361:ص)الحفاظتذكرةذيلفيالسيوطيوقال

.)2(الصلاةمنومجلداالطهارةفيمجلدينمنهعملأنهالمقريزيوذكر."يتمه

والنهاية"البداية"فيكثيرابنإليهأشار:الحاجبابنمختصرأحاديثتخريج8-

أحسنمنالفقهفيومختصره:هـفقال646سنةالمتوفىالحاجبابنترجمةأثناء(15926/)

فوائدعامةفيهاستوعبالفقهأصولفيومختصره،شاسابنفوائدفيهانتظم،المختصرات

ماعلىالكلامفيكراريسوجمحت،بحفظهعليتعالىاللهمنوقد،الامديالدينلسيفالأحكام

."الحمدودله،النبويةالأحاديثمنفيهأودعه

ابنمختصرفيالواقعةالأحاديثوخرج":(3114/)الطبقاتفيشهبةقاضيابنوقال

."نسخةمنهلنفسهرافعبنالدينتقيالشيخرفيقهوكتب،الحاجب

وقال(3512/)و(1215/)"العظيمالقرانتفسير"فيكثيرابنذكره:الصيامكتاب-9

."والمنةالحمدودله،أفردناهالذي"الصيامكتاب"فيمستقصاةالمسألةهذهبسطنا

)المرسل(كون"وأما:(57:)صإليهوأحال،الصلاحابنمقدمةمختصرفيذكره:المقدمات-51

.""المقدماتكتابنافيذلكفيالكلامأشبعناوقد،الأصولبعلميتعلقفذلك،الدينفيحجة

الحديث،علوماختصاركتابمن(27:ص)كتبهفيحمزةالرزاقعبدمحمدعدهوقد

الفقه.أصولعلمفيوهو

.(134:)صللندوي،"كثيرابنالإمام"كتابفيمفصلةالحقيقةهذهانظر(1)

.(1/154)الفريدةالعقوددرر2()
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.()1الفريدةالعقوددررفيالمقريزيتلميذهذكره.الشافعيمناقب-11

شيخترجمةفي)16/215("والنهايةالبداية"فيكثيرابنذكره:تيميةابنمناقب-12

تعالى"اللهشاءإنحدةعلىترجمةلهوسنفرد":هـفقال728سنةالمتوفىتيميةابنالإسلام

وسألخص،وغيرهمالفضلاءمنجماعةذلكفيوصنف،كثيرةتراجملهأفردتوقد":وقال

وزهادته،ونصحه،وكرمهوشجاعته،وفضائلهمناقبهذكرفيوجيزةترجمةذلكمجموعمن

غالبعلىاحتوتالتيوالصغارالكباروصفاته،المجودةالكثيرةالمتنوعةوعلومه،وعبادته

."بهاوأفتى،والسنةبالكتابنصرهاالتيالاختياراتفيومفرداتهالعلوم

ذلك.بمعرفةالتراجمكتبتسعفناولا،بهوعدبماوفىكثيرابنبأنالجزمنستطيعولا

علوماختصارمقدمةفيكثيرابنذكره:للبيهقيالسثنكتابإلىالمدخلكتاباختصار-13

أيضا،-السننكتابإلىالمدخل-اختصرتهوقد":فقال(92ص)الصلاحلابن،الحديث

إلىالمدخلكتاباختصارعلىتقدمعلىيدلوهذا"شططولاوكسغيرمنالنمطهذابنحو

علوماختصاركتابمن(27ص)كتبهفيحمزةالرزاقعبدمحمدعدهوقد.السننكتاب

الحديث.

ترجمةعند"والنهايةالبداية"فيكثيرابنذكره:الشيرازيإسحاقلأبي؟التنبيهشرح-14

يحفظوكان،"التنبيهشرح"وسماه(13/212)هـ،476سنةالمتوفى،الشيرازيإسحاقأبي

أحاديثهخرجوقد،(146/)حجرلابن،الانباهفيكما،وقتآخرإلىويستحضره"التنبيه"

.تقدمكماالفقهأبوابعلىورتبه

سراريفصلفي(5431/)"والنهايةالبداية"فيذكره:الأولادأمهاتبيع-15

كثير:ابنوقال"ولدهاأعتقها":ع!ي!فقال،إبراهيمماريةجاريتهلهولدتحينع!يواللهرسول

أقوالفيهوحكينا،حدتهعلىمفردامصنفا،الأولادأمهاتبيعوهي،المسألةلهذهأفردناوقد"

."والمنةالحمدودله،قولكلمستندوذكرنا،أقوالثمانيةإلىيرجعحاصلهبما،العلماء

التاريخ"ذملمنبالتوبيخالإعلان"فيالسخاويذكره:الشمسيبغامنكليسيرة-16

المعزسيرةفيويبتغىينتقىما:سماهابغامنكليسيرةكثيرابنالعمادوأفرد":(186ص)

هـ(-714768)دمشقعلىونائبه،حسنالناصرالملكمماليكأحدوهو"بغامنكليالسيفي

سنةبغامنكليتوفي.ويستشيرهويكرمهكثيرابنويحترم،علومعدةفييتكلمعاقلامهاباوكان

هـبمصر.774

.(1/104)لفريدةالعقودادرر(1)
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:(1)يثيةلحداجزاءلأا-ج

(6368/)"والنهايةالبداية"فيكثيرابنذكره:المهديفيالواردةالأحاديثفيجزء-ا

.(1/03)والنهاية

ترجمةفي(11/272)والنهايةالبدايةفيذكره:المجلسكفارةحديثفيجزء2-

هـ.261سنةالمتوفى،الحجاجبنمسلم

تفسيرهعند(1/043)"العظيمالقرآنتفسير"فيكثيرابنذكره:عرفةيومفضلفيجزء-3

غفورالله%!اللهوآشتغفروأآفاسأفاض!حيثمنأفيفحواثو)البقرةسورةمن991رقملآيةا

!و.زحيص

في"الشافعيمناقب"فيكئيرابنذكره:التشهدفي!النبيعلىالصلاةفيجزء-4

والكتاب(-86ص)الشافعيعندىفرضوأنها،الشافعيالإمامبهاانفردالتيالفقهيةالمسائل

."الشافعيةطبقات"منمأخوذ

والنهاية"البداية"فيإليهأشار:الكلابقتلفيالواردةالأحاديثذكرفيجزء-5

فيالطاعونفشاأنبعدهـ،974سنةالكلاببقتلالسلطاننائبأمرعلىمعلقا(16/343)

.الشام

قولهتفسيرعندى(1492/)"العظيمالقرآنتفسير"فيذكره:الوسطىالصلاةفيجزء-6

.(238:البقرةأ!توشطئالصلوةوألصلوتآعلىخفظوا):لىتعا

العظيم"القرآنتفسير"في-اللهرحمه-كثيرابنذكره:الإخوةمعالأبوينميراثفيجزء-7

فلأمهإخوة3لاكان!ان...أؤلد!ئمفىأدلهيوصحيكل2):تعالىقولهتفسيرعند(1/945)

.(11:النساءأ!..ألسدلم!

تفسيرعند(3552/)"العظيمالقرآنتفسير"فيذكره:السجلحديثعلىالردفيجزء-8

.(401:أ!نبياءأ!لتحتم!آلسجلكطىأ!ممانطوىيؤم):تعالىقوله

تفسيرعند(2146/)"العظيمالقرآنتفسير"فيكثيرابنذكره:الصورحديثفيجزء-9

.(518/)17والملاحمالفتنفي"النهاية"وفي.(73:ا!نعامأ!ألصورفىينفخيؤم):تعالىقوله

القرآن"تفسيرفي-الثهرحمه-ذكره:عليهااللهاسميذكرلمالتيالذبيحةفيجزء-01

.(121:الأنعام1!وعلتهأقمواللهلوويهرساتأحلواولا):تعالىقولهتفسيرعندى(2517/)"العظيم

بعد.إليناتصللممفقودةوهي،لهالمترجمونالعلماءذكرهاأو،كتبهفي-اللهرحمه-كثيرابنإليهاأشار(1)
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فيكثيرابنذكره:الحجةذيمنالعشرةالأيامفضلفيالواردةالأحاديثفيجزء-11

أشمولين!روالهتممنفعليشهدوا!و:تعالىقولهتفسيرأثناء(3272/)"العظيمالقرآنتفسير"

.(28:الحجأ!أياو!لومتفىألله

(4045/)والنهايةالبدايةفيذكره:خيبريهودعنالجزيةرفعكتابعلىالردفي-جزء12

كثيرابنوأسهم،الباطلةدعواهميفندونالعلماءفقام،الجزيةعنهمأسقط!النبيأنادعواوقد

ذلك.إبطالفي

في(1226/)"العظيمالقرانتفسير"فيالحافظذكره:المساجدتطهيرذكرفيجزء-13

تعالى:قولهتفسيرأثناء(3364/)و(123:البقرةأ!وللطلىلفينبتتىطفراأن):تعالىقولهتفسير

.(36:النورأ!ترفعأنأللهنأبيوتفى!يو

(1451/)"العظيمالقرانتفسير"فيكثيرابنذكره:القسطنطينيةفتحفيمفردجزء-14

.(55:عمرانآلأ!..إلىورافعكمتوفيفإقيعيسئاللهقالإذ!و:تعالىقولهتمسيرثناءأ

!يو"الرسولسيرةفيالفصول"كتابفيذكره:سلمةبأم!ه!النبيزواجفيجزء-15

الخطاببنعمرهوإنما،!يمالنبيفزوجقم:لهالمقولعمرأنفيهوبين(245:ص)

عقدفيوليايكونأنيصحلاصغيراكانفقد،سلمةأبيبنعمرسلمةأمابنلا،عنهاللهرضي

.النكاخ

الحافظذكره:سفيانأبيبنتعزةمنالزواج!ي!اللهرسولإنكارحديثفيمفردجزء-16

والنهاية"البداية"وفي(924:ص)"!والرسولسيرةفيالفصول"في-اللهرحمه-كثيرابن

الزواج!يوالنبيعلىعرضسفيانأباأنوفيه(1025)مسلمصحيحفيوالحديث(8174/)

الأختينبينالجمعلأن،!ي!النبيفاعتذر(عزة)كانتوإنما،ظاهرخطأوهو،حبيبةبأم

.حرام

*****
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والاجتماعيةالعلميةمكانته:ثامنا

تمهيد:

بتحصيلهوالاحترامالصدارةمكانكثيربنإسماعيلالفقيهالمؤرخالمفسرالحافظتبوألقد

الجريئة.ومواقفه،الدقيقةبفتاويهوالاهتمامالحفاوةمكانوتسنم،المدهشةوتآليفهالعلمي

الحياةفيوبخاصة،العامالشأنفيالتأثيرإلىيصللمفإنه،العلماءكبارمنأصبحأنهورغم

الثقافيفعلهيفعلزالما،هادئاتغييراتركولكنه،تيميةابنشيخهكتأثيروالسياسيةالاجتماعية

عليها.ومنالأرضاللهيرثأنوإلى،هذايومناإلىوالحضاري

فييداهنلا،ومتميزةمحترمةوشخصية،سيالوقلم،وقادوعقل،تامبحضوريتمتعوهو

ولايخدعفلابخبوليس،الخرافاتنبذفييماريولا،البدعإنكارفييتهاونولا،الحق

متطامنا.أومرائيا؟قلمهيكسرولا،رأسهيحنيولا،يخادع

فيوظهر،والحدةالتطرفوتجنب،والعزيمةوالرصانة،والقوةالرزانةبينجمعلقد

عنوينهىبالمعروفيأمر،مصلحاومفكرا،ملتزماشافعياوالعامةالخاصةالعلميةالمجالس

إليهفينظر،لائملومةاللهفييخافلا،وإخلاصبتبصريريدماولسانهبقلمهويثبت،المنكر

العلميةمكانتهفيوتمعنكثبعنذلكوسنرقب،والإعجابوالمحبةبالتقديرالناس

والاجتماعية.

العلمية:مكانته-أ

الدينجمالالشيخالإفتاءفيلهأذن،الكبارالمفتينمندمشقفيكثيرابنأصبح:الفتاوى.

المفتي،بالفقيهأقرانهووصفههـ،731سنةالمتوفىالقلانسيبابنالمعروفمحمدبنأحمد

علىتدلفتاوىحياتهسيرةمنونجتزىء،البلادإلىفتاواهطارتوبأنه،البارعالمفتيوالإمام

والحصافة:الإنصافمعالفقهفيتضلع

سنةالقعدةذي28الثلاثاءيوموفي":(16251/)"والنهايةالبداية"فيالحافظقال-

مركب،أبنوسكأنه،الأحمرالسنطمنمرضعاالسلطانأرسلهحديدبابالكعبةعلىهـركب733

خشبمنوهو،العتيقالبابوقلع،وكسروثلاثمئةألفاوثلاثونخمسةزنتهافضةمنصفائحعليه

بدرهمين،درهمكلفباعوها،رطلاستينزنتهاوكان،شيبةبنوتسلمها،صفائحوعليه،الساج

."بذلكربايحصللئلابالذهبيبيعوهاأنينبغيوكان،رباوهوخطأوهذا.التبركلأجل
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القلندريةبالزامالأمر"هـصدر761سنةوفي:(16604/)"والنهايةالبداية"فيوقال-

وإنما،حزمابنحكاهماحسببالإجماعمحرموذلك،وشواربهموحواجبهملحاهمحلقبترك

عليهمالحدوإقامة،الخسيسةالحشيشةبتركيؤمرواأناللائقوكان"بالكراهيةالفقهاءبعضذكره

."الفقهاءبعضبذلكأفتىكما،وسكرهابأكلها

لمالتيوالغرائبالعجائبومنهـ:751سنة(16354/)"والنهايةالبداية"فيوقال-

منالنصفليلةدمشقبجامعالوقيدأبطلأنه،وأكثرسنةمئتينحومنيقعولم،مثلهايتفق

والمنة،الحمدودله،السنةسائرفيلياليهعادةعلى،واحدقنديلوقيدهفييزدفلم،شعبان

التي،الشنعاءالبدعةهذهتبطيلعلىتعالىاللهوشكروا،الديانةوأهل،بذلكالعلمأهلوفرح

السلطانبمرسومذلكوكان،الأمويبالجامعوالاستئجار،بالبلدكثيرةشروربسببهايتولدكان

وكان،أركانهوشيد،ملكهاللهخلدقلاوونبنمحمدالناصرالملكبنحسنالناصرالملك

كانوقد،وجههاللهبيضالنجيبيبنبكرأبوالدينحسامالأميرالمصريةبالديارلذلكالساعي

بنالدينتقيالشيخخطعليهافتياعندهرأيتكنتوقد،المصريةبالديارالحينهذافيمقيما

ودله،ذلكاللهفأنفذ،البدعةهذهإبطالفيوغيرهماالزملكانيبنالدينكمالوالشيخ،تيمية

."والمئةالحمد

61الجمعةيوموفي"هـ:743سنةأحداثفي:(16/313)"والنهايةالبداية"فيوقال-

حاكمأإليها)1(السبكيالدينتقيالقضاةقاضيبطلبالمصريةالديارمنالبريدوردالعصرقبلصفر

سينعقدأنهواشتهر،كثيرأبهالناسأرجفبعدماوذلك،وتوديعهعليهللسلامالناسفذهب،بها

وداروا،ترغيمهفيبذلكعليهفتوىوكتبت..الأيتاممالمندفعهبماعليهللدعوىمجلسله

ورأيت،الحنفيالدينحسامبنالدينجلالالقاضيغيرفيهاأحدلهميكتبفلم،المفتينعلى

علىالتشويشمنفيهالمافامتنعت،عليهاالإفتاءفيوسئلت،الصلاةبعدوحدهعليهاخطه

."الحكام

بل،ليلحاطبولابجماعليسكثيرابنأنعلىتدلوجريئةصائبة:علمية.مواقف

التالية:المواقفخلالمنجلياالمتيقظوعقله،وشاهدةحاضرةشخصيته

جعفرأبو-وفاتهكانتوقد":(1295/)"والنهايةالبداية"فيقال:الطبريعندفاعه-

الثمانينجاوزوقدهـ.031سنةمنشوالمنبقياليومينالأحديومعشيةالمغربوقت-الطبري

عوامبعضلأن؟دارهفيودفن،كثيرسوادولحيتهرأسهشعروفي،سنينستأوسنينبخمس

علىوأصر،لنفسهينتقمأنالفداءأبووأبى،فكريةخصومةالسبكيالدينوتقيكثيرابنبينكانبأنهعلما(1)

الحق.وجهيظهرحتىوالتريثالإنصاف
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،بالإلحادرماهمنالجهلةومن،الرفضإلىونسبوه،نهارادفنهمنمنعواورعاعهمالحنابلة

وإنما،!يمرسولهوسنةاللهبكتابوعملاعلماالإسلامأئمةأحدكانبل،كلهذلكمنوحاشاه

بالعظائمويرميهفيهيتكلمكانحيث،الظاهريالفقيهداودبنمحمدبكوأبيعنذلكتقلدوا

ومكث،فيهاودفن،بدارهعليهوصلوا،بغدادأقطارسائرمنالناساجتمعتوفيولما.والرفض

في"خمغدير"أحاديثفيهجمعكتابالهرأيتوقد،عليهيصلونشهوراقبرهإلىيترددونالناس

.(")1الطير"طريقفيهجمعوكتابا،ضخمينمجلدين

:فقال،الراونديابنهـترجمة892سنةحوادثذكرفيكئيرابنوقال:خلكانلابننقده-

ابنهعارضكما،القرانحرفإنهويقال،الإسلامفأظهريهودياأبوهكان،الزنادقةمشاهيرأحد"

علىالردفيوكتابا"الدامغ"سماهالقرانعلىالردفيكتاباوصنف،فيهوألحدبالقرانالقرآن

."..ذلكمعنىفي"التاج"لهيقالوكتابا"الزمردة"سفاهعليهاوالاعتراضالشريعة

كأنولا،بشيءيخرجهولم،عليهوقلس"الوفيات"فيخلكانابنذكرهوقد":قالثم

يذكروالعلماء،تراجمهميطيلفالشعراء،والشعراءالعلماءفيعادتهعلى،عجينالهأكلالكلب

هـ،245سنةفيوفاتهتاريخخلكانابنوأرخ.زندقتهمذكريتركوالزنادقة،يسيرةترجمةلهم

."وغيرهالجوزيابنأزخهكما،السنةهذهفيتوفيأنهوالصحيح،فاحشاوهماوهموقد

:(0/1335)"والنهايةالبداية"في-اللهرحمه-كثيرابنقال:البغداديللخطيبنقده-

أقطارفييعرفولا،مدورةوبناها":بغدادلمدينةالمنصورجعفرأبيبناءفيالخطيبقال

عنذكرثم.المنخم"نوبخت"لهاختارهوقتفيأساسهاووضع،سواهامدورةمدينةالأرض

طالعهافيفنظرت،لهاالطالعخذ:بغدادلبناءمنفرغلماالمنصورليقال:قالالهـمنجمينبعض!

عمارتها،وكئرة،زمانهاطولمن،النجومعليهتدلبمافأخبرته-القوسفيالمشتريوكان-

أنهالمؤمنينأميرياوأبشرك:لهقلتثم:قال.فيهاماإلىالناسوفقر،إليهاالدنياوانصباب

يؤتيهاللهفضلذلك،دلهالحمد:قالئم،يبتسمفرأيته:قال.أبدأالخلفاءمنأحدفيهايموتلا

منه:،شعراذلكفيقالأنهالشعراءبعض!عنوذكر.العظيمالفضلذووالله،يشاءمن

يقضيخلقهفيشاءماإنهبهاخليفةيموتلاأنربهاقضى

اطلاعهمعقزرهبل،بشيءينقضهولمذلكوسلم،الخطيبالخطأهذاعلىقررهوقد

."!إومعرفته

أماكنوفي،الأمراءبعض!دوروفي،مدارسستةفي:ومسلمالبخاريصحيحقراءة.

أيضأواسمهالروافضمنوالثاني،كثيربنيزيدبنجريربنمحمدالإمامهوالأول،اثنانالطبريجعفرأبو)1(

.282(/1و)4(4/1267)النبلاءأعلامسيرانظرضلالتهمفيكثيرةكتبأألف،رستمبنجريربنمحمد
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سنةحوادثفي(16/457)تاريخهفيلذلكيؤرخولنسمعه،الفيحاءدمشقمنمتعددة

هـ:766

علىتقرأ،مواعيدستةذلكمن،أماكنعدةفيوغيرهالأمويبالجامع"البخاري"وختم"

النسر،تحتثمالشمسطلوعقبلبكرةهشامبمسجدأولها،اليومفيكثيربنالدينعمادالشيخ

الزوجةلأمبالكوشكثم،العزيةبالمدرسةثم،تنكزبجامعالظهروبعد،النوريةبالمدرسةثم

أميرالأمراءملكبدارالعصربعدمنثم،العصرأذانإلىالسلعوسابنالوزيربنتأسماءالست

بابداخلالحنابلةبمحراب"مسلمصحيح"ويقرأ،الغروبقريبإلىالقصاعينبمحلةعلي

فيقرىءوقد.المسهلالميسرالمعينوهو،المسؤولوالله،النوريةوقبل،النسرقبةبعدالزيارة

فلله،الماضيةالسنينفيهذامثليعهدولم،وغيرهمالأمراءدورمنأخرأماكنعدةفيالهيئةهذه

."والمنةالحمد

حيالهامنهجهعلىونبه،للإسرائيلياتاللهرحمهالفداءأبواهتم:الإسرائيلياتمنموقفه.

عنوحدثوا،آيةولوعنيبلغوا"النبويالحديثرواياتوتتبع،تاريخهأولوفيتفسيرهأولفي

بنيعنالأخبار)1(فقسم،"النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبومن،حرجولاإسرائيلبني

:أقسامثلاثةإلىإسرائيل

بمااستغناء"إليهاحاجةولا،لهاويشهداوالسنةالكتابيصدقهاالتيالإسرائيليات-ا

."عندنا

تجوزلا،مردودفذاك"،لهايشهداولا،والسنةالكتابيصدقهالاالتيالإسرائيليات-2

."والإبطالالإنكارسبيلعلىإلاحكايته

لأن،للاعتبارروايتهاتجوز،يكذبهاولا،والسنةالكتابيصدقهالاالتيالإسرائيليات-3

تعيينهفيفائدةلامما،شرعنابهوردلمبهمتسميةأو،عندنالمختصربسط"القسمهذافائدةمن

الاعتمادوإنما،عليهوالاعتمادإليهالاحتياجسبيلعلىلابهالتحليسبيلعلىفنذكره،لنا

فيكانوما،حسنأونقلهصحما،والسلامالصلاةعليهاللهرسولوسنةالكتابعلىوالاستناد

."بينتهضعف

فيوبخاصة"والنهايةالبداية"كتابهأولفيالمنهجهذاالتزمقدكثيرابنيكونأننتمنىونحن

التيالمتهافتةالإسرائيلياتمنكثيرمنواستراحلأراحفعللوإذ،الأنبياءوقصصالخلقبدءقسم

الجمعداعيإلالتسطيرهمبررلاوالذي،وإبطالهوإنكارهردهيجبمماالثانيالقسمعنتخرجلا

والنقل.

.316(-531:)صللندوي،كثيرابنالإمامانظر(1)
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ولاشاعرلا،فقيهمحدثمفسرأنهأسلوبهعلىغلبكثيرابنأنريبلا:الشعرنظم.

يستوجبعملاالشعرصناعةيعتبرلأنه،الشعرقولمنجدامقلاكانأنهالمحتملومن،أديب

مطلعها:لوالدهقصيدةروىفقد،والتوبةالاستغفار

موجداالصبابةحلف،كلفأخامسهدافبتجفنيعنالنومنأى

ركداالكواكبخلتولهيفمنمدلها،والنجومالثرياسمير

يؤكدومما،"الشعرمنصنعمالهيغفروالله،بيتاوعشرونثلاثةوعدتها":بعدهاقالثم

لحياته:المترجمونكتبهماذلك

فيالعمادابنذلكفيوتبعه"وسطانظماوينظم":(146/)"الإنباء"فيحجرابنقال

.(8793/)"الشذرات"

الحكمة:شعرمنعنهنقلومما

تنظروالعينالآجالإلىنساقوإنماتترىالأيامبناتمر

المكدرالمشيبهذازائلولامضىالذيالشبابذاكعائافلا

،الشبابصفو:قاللوأنه،الثانيالبيتعلى:(1/47)"الإنباء"فيحجرابنولاحظ

."أمتعلكان

بعدالعباسيينالخلفاءذكرفيهاأتم(13021/)"والنهايةالبداية"فيقصيدةنظمكما

ومنها:،الرجزمنضربوهي،باللهالمستعصم

الجبارخانجنكيزأتباعبالتتاراللهابتلاهثم

فكاكأمرهمنيكنفلمهولاكوابنهابنصحبته

وأهلهنفسهوقتلوهوشملهجنودهفمزقوا

والأجداداالأحفادوقتلواوالبلادابغدادودمروا

:فقاللأحدهموأجاز

كثيربنإسماعيلوكاتبهبشرطهسئلتقدماأجزتهم

(88)الناشيالعباسأبيقصيدةعلى،الأريبالأديببحسلا،الفقيهالعالمبفكروحكم

ناظمهافيهاأورد،شعوراتمسولاعاطفةتحركلاعلميةمنظومةأنهامعبليغةقصيدةبأنها،بيتا

.(والتذكر)1الحفظعلىمساعداهذاليكون،موزونبكلامالشريفالنبويالنسب

.(88و22:)صلفصولا(1)
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والمثابرةبالجدكثيرابنبلغهاالتيالسامقةالعلميةالمكانةيؤكدومما:فيهالعلماءأقوال.

ومنهم:،ومعاصريهوتلاميذهشيوخهأقوال

معوسمعت":(4805/)"الحفاظتذكرة"فييقولتقدمكماشيوخهأحد-الذهبيفهذا-

ولد،الشافعيالبصرويكثيربنعمربنإسماعيلالدينعمادالفضائلذيالمحدثالمفتيالفقيه

بالرجالعنايةوله،وطائفة،الزرادوابن،الشحنةابنمنوسمع،فيهاأوالسبعمئةبعد

."وتقدم،وفسروصنف،وألفخرج،والتفقه،والمتون

الأوحدالمحدثالفقيهالإمام":بالطلبةخاصمعجموهو"المختصالمعجم"فيويقول

المتونمنصالحةجملةويحفظ،والأصولالعربيةويفهمالفقهيدري،..الدينعمادالبارع

."()1ومعرفةحفظوله،منيسمع،وأحوالهموالرجالوالتفسير

العالم،الإمامالشيخ":(58:ص)الحفاظتذكرةذيلفييقولالحسينيمعاصرهوهذا-

فيالنظروأمعن،والنحووالتفسيرالفقهفيوبرع،وناظرودرسأفتى..البارعالمفيدالحافظ

."والعللالرجال

المفسرين"طبقات"و(1/36)للنعيمي"الدارس"فيكمافيقولحجيابنتلميذهأما-

ورجالهابتخريجهاوأعرفهم،الأحاديثلمتونأدركناهمنأحفظكان":(1111/)للداودي

الفقهمنكثيرأشيئأيستحضروكان،بذلكلهيعترفونوشيوخهأقرانهوكان،وسقيمهاوصحيحها

اخرإلى"التنبيه"ويحفظ،الذهنصحيحالفهمجيدفقيهاوكان،النسيانقليل،والتاريخ

كثرةعلى-بهاجتمعتأنيأعرفوما،الشعروينظم،جيدةمشاركةالعربيةفيويشارك،وقت

."منهواس!فدتإلا-إليهترددي

وذشيخنا،العلامةالفقيهالحافظ":فيهفيقولالمقريزيالدينتقيالعلامةالآخرتلميذهوأما

...المفيدةالتصانيفوصنفتيميةابنالدينتقيالإسلامشيخبملازمةفنونفيبرع،..الفنون

يخلفولم...الاستحضاركثير،متواضعا،المعاشرةجميل،الأخلاقحسنمتقنأحافظأوكان

.")2(مثلهبعده

،الاستحضاركثيروكان":(1554/)الكامنةالدررفيفيقول،العسقلانيحجرابنوأما-

)1(

)2(

فيه:قالأنهللذهبي"المختصالمعجم"عنحجووابنشهبةقاضابنونقل.75-74المختصالمعجم

(474:ص)شهبةقاضيابنطبقاتوفيالمطبوعفي-نقادومفسر،متقنومحدث،متفننفقيه"

نجدولم"مفيدةتصانيفوله-فادحوخطأ،واضحتحريفوهو،"نقال":(1374/)الكامنةوالدرر

.(495/)اللامعالضوء.معجمهفيذلك

.(104-1/004)العقوددرر
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علىيكنولم،وفاتهبعدالناسبهاوانتفع،حياتهفيالبلادفيتصانيفهسارت،المفاكهةحسن

وإنما،فنونهممنذلكونحو،النازلمنالعاليوتمييز،العواليتحصيلفي،المحذثينطريقة

."...فوائدفيهوله،الصلاحابنكتابذلكمعاختصروقد،الفقهاءمحدثيمنهو

،كمحدثكثيرابنمكانةمنفيهانتقصالذيالكلامهذافيحجرابنعلىالسيوطيويرد

الحديثصحيحمعرفةالتفسيرعلمفيالعمدة":(261:ص)التذكرةعلىذيلهفيفيقول

فهو،ذلكونحووالنازلالعاليوأما،وتعديلاجرحاورجالهطرقهواختلاف،وعلله،وسقيمه

."المهمةالأصولمنلا،الفضلاتمن

الاجتماعية:مكانته-ب

والتأليف،والتدريس،الإفتاءفمنصب،الصلةلهذهمؤهلوهو:السلطنةبنائبصلته.

والتحكيم،العلممجالسإلىفيدعى،والمحترمةالمرموقةالاجتماعيةالمكانةتعمنحه،التاريخي

الحكاممعالمباشرةوالصلة،العامةالمصالحاتولحضور،الدقيقةالعلميةالقضايافيوالفصل

سنةحوادثخلال!(16427/)والنهايةالبدايةفيوردفقد،دمشقفيالسلطاننيابةتولواالذين

خمسةمننحوغيبةبعد-الماردانيالدينعلاء-السلطنةنائبقدمالمحرمثانيوفي"هـ:763

قدوكان،الحبس!فأودعهمطائفةمقدميهممنوأخذ،بالرعبفريربلادأوطأوقد،يوماعشر

أنهفأخبرني،عليهسلم!حينذلكعنفسألته،عجلونببلادالمواسينالعشيراتقصدأنهاشتهر

."هناكعندهمالحجريدةوأن،واتفقوااصطلحواقدالعشيراتوأن،فريرناحيةيتعدلم

يكرمكانوأنههـ،077سنةالمتوفىبغامنكليدمشقعلىالسلطانلنائبسميرةكتبأنهوتقدم

ويقربه.كثيرابن

.هـ(775-771)ثانيةمرةالسلطنةتولىحينمنجكللأميرالجهادفيرسالةكتبأنهتقدمكما

ابنأنهـيجد073سنةمنبدءاالسنواتحوادثيتابعومن:العلماءكبارمجالسحضور.

التحكيمقضاياوبخاصة،العامةالحياةفيويشارك،العلماءمجالسيحضركانكثير

هـ:765سنةحوادثفي(16451/)والنهايةالبدايةفيقالهمالذلكويشهد،والاختلاف

الأربعة،القضاةفيهاجتمع،حافلمجلس!السمع!ادةبدارعقدالآخرهجمادىمنعشرالرابعوفي"

الواقف،وقربة،التدمريةالمدرسةبسبب،معهمفحضرتوطلبت،المفتينمنوجهـماعة

."..الدفاعأشدذلكعنودافعهم،أمرهمفيلحنبليافوقف،الثلثعليهموقفأنهودعواهم

الإثنين،يومكانولما"هـ:767سنةحوادثفي(16/462)"والنهايةالبداية"فيوقال

القضاةقاضيبهرميمابسبب،السمع!ادةبدارحافلمجلسعقد،الأولربيعمنوالعشرينالرابع

وقد،حضرفيمنفحضرته،إليهطلبممنوكنت،السبكيالقضاةقاضيابنالشافهـعيالدينتاج
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الشامنائببحضرةغيرهمنوآخرون،الأربعةالمذاهبمنوخلق،الثلاثةالقضاةفيهاجتمع

"..عليهوالآخر،لهأحدهما،متعاكسانمحضرانفيهكتبقدوكان..منكليالدينسيف

تعالى:لقولهاستجابةبالصلحوانتهى،كثيرابنوحضره،التاليالشهرإلىالتداولواستمر

.59(:المائدةا!وسلفعااللهعفا)

حوادثفي(16/367)"والنهايةالبداية"فيكثيرابنقال:المعتضدبالخليفةاجتماعه!

أبيبنالفتحأبيباللهالمعتضدبالخليفةاجتمعناشعبانشهرعاشرالسبتيوموفي"هـ:753سنة

نازلوهوعليهوسلمنا.أحمدالعباسأبياللهبأمرالحاكمبنسليمانالربيعأبيباللهالمستكفيبكر

بنمحمدعنحنبلبنأحمدرواهمافيهجزءاعندهوقرأت،الفرجبابداخل،الدماغيةبالمدرسة

ابنمنبسماعه،الحمويالضياءبنعزالدينالشيخعنوذلك،مسندهفيالشافعيإدريس

عن،مالكبنبكرأبيعن،المذهبابنعنالحصينبنأحمدعنمكيبنتوزينب،البخاري

فذكرهما.،أبيهعن،أحمدبناللهعبد

رحم،العبارةحلو،الفهمجيد،متواضع،الكلاممليح،الشكلحسنشالثأنهوالمقصود

."سلفهالله

ربعمنهمالسلطاننائبيأخذوأن:الشاممنالنصارىبمسكالسلطانيالأمرعلىإنكاره!

،النصارىفأهانوا،الفرنجتغزومراكبولعمارة،الإسنكندريةمنخربمالعمارة؟أموالهم

.مهربكلفهربوا،بهميرادمايفهمواولم،يقتلواأنوخافوا،بعنفبيوتهممنوطلبوا

هـ:767سنةفي(16/046)"والنهايةالبداية"فيالحادثةلهذهيؤرخوهو،كثيرابنيتابع

السلطنةبنائبللاجتماعالأخضرالميدانإلىصفرشهرمنعشرالسادسالسبتيومطلبتوقد"

فرأيت،الكرةلعبمنالفراغبعديومئذالعصربعداجتماعناوكان-بغامنكليالدينسيفالأمير-

هذاأنلهفذكرت،المجالسةكريم،العبارةحسن،والفهمالرأيكاملورأيته،كثيراأنسامنه

له:فقلت،بذلكالكبيرللأميرأفتىمصرفقهاءبعضإن:فقال،النصارىفياعتمادهيجوزلا

إلينايؤدونالذمةعلىباقينكانواومتى،بهذايفتيأنلأحديجوزولا،شرعايسوغلامماهذا

الفردالواحدالدرهممنهميؤخذأنيجوزلا،قائمةاللهوأحكام،والصغاربالذلةملتزمينالجزية

."..الجزيةمنيبذلونهمافوق

وكتب،السلطنةنائبأقنعحتى،قبرصبغزوالأنسبالحلويقترح،الأدلةيعرضزالوما

.وارتاهاقترحهلماموافقاالجوابفجاء،بذلكمصرإلى

492(/)16"والنهايةالبداية"فيكثيرابنقال:)1(الدكاليعثمانالزنديقإعدامحضوره!

.بالمغرببلد،دكالةإلىمنسوب(1)
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بدارالعدلدارفيمجلسعقدشوالشهرسلخالثلاثاءيوموفي"هـ:741سنةأحداثفي

الدكاليعثمانيومئذوأحضر،العادةعلىوالأعيانالقضاةواجتمع،يومئذوحضرته،السعادة

أبيابنعنولا،الحلاجعنمثلهايؤثرلمالقولمنبعظائمعليهواذعي-تعالىالله-قبحه

التنقيصمنأخروأشياء-اللهلعنه-الإلهيةبدعوىالبينةعليهوقامت،الشلمغاني)2(العزاقر)1(

..-اللهلعائنعليهم-الاتحاديةمنوغيرهمالباجريقية)3(منالريبأربابومخالطة،بالأنبياء

بإراقةحكمثم،رسولهعلىوصفى،عليهوأثنىاللهفحمد،عليهالحكمالمالكيالقاضيفسئل

علىيكونمنجزاءهذا:عليهونودي،الخيلبسوقعنقهوضربتالمذكورفأخذ،تابوإندمه

وحضر،والمشايخالأعيانمنخلقحضر،السعادةبدارمشهودأيوماوكان،الاتحاديةمذهب

القضيةفيوحرضاوتكلما،الذهبيالدينشمسوشيخنا،الحافظالمزيالدينجمالشيخنا

تيمية،بنالدينتقيالشيخأخوالدينزينالشيخوكذا،بالاستفاضةالمذكوربزندقةوشهد،جدا

قتلفحضروا،المجلسفيحكمهنفذواوهم،والحنبليوالحنفيالمالكي:الثلاثةالقضاةوخرج

."آخرهإلىأولهمنذلكلجميعمباشراوكنت.المذكور

*****

راءثممكسورةقافالألفوبعدوالزايالمهملةالعينبفتح:فقال(3358/)البلدانمعجمفيياقوتقيده()1

مهملة.

.البلدانمعجمفيكما،واسطنواحيمن،شلمغانإلىمنسوب)2(

البداية.فيكما72()4سنةتوفيالحلوليةمنالدينجمالبنمحمدالباجريقيإلىنسبة)3(
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تهوفا:مناثا

،الأعمالبجليلالمليئةوأيامهالمثمرةحياتهوختمت،الجليلالشيخهذارحلةانتهتوأخيرا

كتابهاستكمالعنالبصرفقدفأقعده،عمرهأواخرفيأضرقدوكان.والأقوالالأفعالوصالح

زلتلا":فقال،الجزريابنوهو،تلاميذهلأحدبذلكصرحكما"المسانيدجامع"الكبير

فيذلكتاريخيقدرمنوهناك."معهبصريذهبحتى،ينوصوالسراج،الليلفيفيهأكتب

هـ.774سنة:أي،حياتهمنالأخيرةالسنة

يومحجرابنوحددهـ.774سنةمنشعبانشهرفيبدمشقتوفيأنهعلىالمؤرخونواتفق

والعشرينالسادسالخميسيومفيذلكفحددبرديتغريابنوخالفه،شعبانعشربخامسالوفاة

)2(المقريزيتلميذهعليهنصكما،)1(شعبانعشرسادس:صوابهتحريفوهو.شعبانشهرمن

الشهر.بدايةتحديدفيالاختلافوإنما

الإسلامشيختربةفيمنهبوصي!ودفن،مهيبةحافلةجنازةفيومؤرخهاعالمهادمشقوشيعت

دمشق.منالنصربابخارج،)3(الصوفيةبمقبرة،تيميةبنالدينتقي

:فقال،تقدمكما،الزركشيبهادربنمحمدالشيخوهو،تلاميذهأحدورثاه

كثيريبيدلابدمعوجاؤواتأسفواالعلومطلابلفقدك

كثيرابنيافيكقليلالكانبالدماالمدامعماءمزجواولو

سيدلواءتحتبهوجمعنا،النعيمجناتمثواهوجعل،واسعةرحمةكثيرابنالحافظاللهرحم

وسلم.وآلهعليهاللهصلىاللهعبدبنمحمدالمرسلين

*****

أكدهماوهوعشرالسادسهوشعبانمنالخميسيومأنتبين"الإلهاميةالتوفيقات"كتابإلىالرجوعبعد(1)

تعالى.اللهرحمهالمقريزي

.(1/154)العقوددرر(2)

حديقةمنالشرقيةالجنوبيةالجهةفيتقعقبورثلاثةإلامنهايبقولم،المقبرةهذهاندرست:الصوفيةمقبرة)3(

.(سابقاالوطنيالمستشفى)دمشقجامعةإدارة
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)3(

الكتابدراسة

والنهايةالبداية

تمهيد:

لمحتوىا-لاوأ

.الأنبياءوقصصالمبتدأ-أ

النبوية.السيوة-2

:الإسلامتايخ-3

الأموية.والدولةالراشدةالخلافة-أ

العباسية.الخلافة-ب

البحرية.المماليك-دولةج

.(ومظاهرها،الساعةوعلامات،وأحوالها،الآخرةذكر)النهاية-4

.الكتابمنهج:ثانيا

.الأسلوب:ثالثا

.والمصادرالموارد:رابعا

والنهاية.البدايةطبعات:خامسا

63



)3(

الكتابدراسة

والنهايةالبداية

:لمحتوىا:لاوأ

تمهيد:

وللأنبياء،الخلقلمبدأيؤرخ،وإسلاميعالمي،تاريخيكتاب"والنهايةالبداية"

سنةإلىإلينامنههـووصل774عامإلىالإسلاميةالحياةوحوادث،النبويةوللسيرة،والرسل

وأهوالها.الآخرةوأحوالى،وعلاماتهاالساعةذكروخاتمتههـ،668

السنةإليهاووجهت،الكريمالقرآنبهانزلإنماالإسلاميالتاريخفيوالشموليةالعالميةوهذه

دلهوالانقيادالاستسلاموهو،الحقبالدينالرسالاتوتنزلىالنبواتوحدةفيممثلة،النبوية

.911:عمرانآدأ!والإسنواللهعندالدلىإن!و:تعالىاللهقال،الصمدالفرد،الأحدالواحد

الأرضفيوأكثروا،تعالىباللهأشركواالذينالعاربةالعربلمصيرعرضالقرآنأنكما

البصائرلأوليعبرةوبلادهممصيرهموجعل،الاخرةقبلالدنيافياللهفعاقبهم،الفساد

.والألباب

شركمنفيهاوماالعربيةبالحياةوعرف،والرومالفرسحروبإلى،الكريمالقرآنوأشار

الصادقةبمشاعرهاالنبويةالمواقفمتناهيةبدقةووصف،النبويةالسيرةحوادثوسخل،وجاهلية

الدافقة.وعواطفها

والقدوة،والعبرالدروسخلالهمنوتأخذ،وتفتخربهتعتزتاريخمنأمةلكلبدلاكانوإذا

وشامل.كاملإنسانيتاريخمعالمالمسلمةللأمةرسمالكريمالقرآنفإن؟الحسنة

الماديوالتفسير،الانتقائيةعلىيقوملا،إسلاميفنالقرآنيالمعنىبهذاالتاريخوعلم

كامل،وإنصافتامبحيادويعرضهاالحقيقيةوالوقائعللحوادثيؤرخوإنما،البشريةوالفلسفة

التفسيرعلومفيهوتختلط،والسلاطينوالحكام،العاملينوالعلماء،الصالحينبالأولياءويعرف

.والاخرةوالدنياوالدين،والأخلاقوالاجتماعوالفقهوالحديث
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وأ،إسلاميعربيعلم-اعتقاديفي-التاريخإن":مصطفىشاكرالدكتوريقولولذلك

.(")1كذلكاعتبارهيمكن

التاريخفيالفائدةإنما":قولهالحمويالدمأبيبنإبراهيمعنالسخاوينقلقبلومن

وعلومهم،محاسنهموذكر،المحمديةالأمةلعلماءذكره-الصحةمنقربه-معالإسلامي

فينتفع،فيهاويتفكرويتدبرها،أمورهفيبهاالعامليستدلالتيوسيرهم،وحكمهم،ومواعظهم

.")2(وأخرىدنياالمحاسنمنعنهمينقلوما،قالوهبما

منتصفمنللتاريخالتدوينجاءثم،شفويةروايةالأخبارورووا،العلمبهذاالعلماءاهتموقد

شرعومئةوأربعينثلاثسنةفي":فيقولالذهبيالإماملذلكيؤرخكما،الهجريالثانيالقرن

وتبويبه،العلمتدوينوكثر..والتفسيروالفقهالحديثتدوينفيالعصرهذافيالإسلامعلماء

منيتكلمونالأئمةكانالعصرهذاوقبل،الناسوأياموالتاريخواللغةالعربيةكتبودونت

.")3(مرتبةغيرصحيحةصحفمنالعلميروونأو،حفظهم

وكلهم،الأثيروابنالجوزيوابنالطبريالإمامالتاريخيالمضمارهذافيكثيرابنوسبق

والتاريخ،الفقهبينأو،والتاريخالحديثبينأو،والتاريخالتفسيربينجمعإسلامياتاريخاكتب

والتاريخ.والفقهوالحديثالتفسيربينبالجمع"والنهايةالبداية"فيكثيرابنتاريخوتميز

بشيخيهتأسياالعظيمالإنجازلهذاوحفزته،التاريخلكتابةهيأته،دمشقفيكثيرابنوحياة

تميز)4(المماليكعصروهو،فيهعاشالذيعصرهأنكما،والبرزانيالذهبي:المؤرخين

التيالفنونمقدمةفيالتاريخ":سليمرزقمحمودالأستاذيقول،فيهوالتأليفبالتاريخبالاهتمام

الهمم،وتضاعفت،الجهودتضافرتفقد،العصرهذافيالرعايةورزقت،بالعنايةسعدت

.")5(حافلةتاريخيةكتبإخراجعلىوالأيديالعقولوتنافست

أسلوباتباعفيوتطورهالإسلاميالتاريخعلمنشأةفيعظيماأثراالنبويةللسيرةأنريبولا

حملهمما،أولاالسيرةكتبكثيرابنأنأيضاريبولا،والأخبار)6(الرواياتجمعفيالمحدثين

.(1/6)العربوالمؤرخونالتاريخ(1)

.(184:)صللسخاوي؟التاريخأهلذملمنبالتوبيخالإعلان2()

.(1/016)الحفاظتذكرة)3(

.29()3/المماليكسلاطينعصر()4

،وانتصاراتانتكاساتمنفيهجرىوما،العصرهذافيبالتاريخالاهتمامولدالأولىالمنابععنالبعدلعل)5(

والخلف.والسلف،والحاضرالماضيبينوانقطاع

الكلمدارطبعة58(:)ص"الأولىالأربعةالقرونخلالالنبويةالسيرةفيالتأليفمناهج"كتابناانظر)6(

الأولى.الطيب

67



.العامالإسلاميالتاريخمجرياتفيووضعها،الخليقةبمبدأالسيرةووصلالتاريخكتابةعلى

بهاأنهىالتيالخاتمةبهذهومتميزأالمؤرخينمنغيرهعنمتفردامؤلفاكثيرابنالحافظويبقى

وتأريخا،البشريةلبدايةتأريخاحقاكانحيثالكتاباسممعومنسجمامنطقيافكان،كتابه

واحد.ومؤلفواحدانفيلنهايتها

:الأنبياءوقصصالمبتدأ-ا

غيرمتبعوهو،والنهايةالبدايةمنالقسمهذافيالمتكاملةالعلميةكثيرابنشخصيةظهرت

والسماواتالكونلخلقبالتأريخيبدأونحيث؟قبلهالمصنفينللعلماءالبداءةهذهفيمبتدع

الرسل.منبعدهجاءومنادملخلقينتقلونثم،والأرض

الطريقجعللهالمتكررةوإحالاته،"العظيمالقرانتفسير"لكتابهتصنيفهأنالمؤكدومن

الثقافية،ومعالمه،وفصولهأبوابهجلىكما،"الأنبياءوقصصالمبتدأ"كتابةإلىممهدا

ومتكاملة.متضافرة؟الشرعيةومستنداته

.62(:الزمرأ!شئ!لخلقالله):تعالىاللهبقولهفبدأ

ألعرش!!كلاشتوىثوأيامرستةفىبتنهماوماوالازضألسمؤتظق):سبحانهوبقوله

.95(:الفرقانأ

بالرأيالتفسيرويحرم،الصحابةوبأقوال،المأثورةوبالأحاديث،بالقرانالقرانيفسر

ويرد،وناضجةموثقةبتأويلاتوالمطولةالمتقدمةالتفسيركتبأشهرعنويصدر،المحض

الضعيفعنالأحاديثمنوالحسنالصحيحويميز،الأسانيدويدرس،المحدثيندواوين

فلا؟والسنةالكتابيوافقما:أقسامثلاثةإلىويقسمها،الإسرائيلياتعنويكشف.والموضوع

فتجوزيكذبهولاوالسنةالكتابيصدقهلاوما،مردودفهووالسنةالكتابيعارضوما،لهحاجة

فقيه.لامؤرخأنهالأحيانبعضفيينسىحتى،فقهيحكمكلمعملياويتوقف.للاعتبارروايته

الثابتويقارن،وينتقيويرجحويردينقد،الشاملةوثقافته،الوقادبذهنهحاضرذلككلفيوهو

تغييرمنالكتبهذهعلىطرأماويوضح،السماويةالكتبفيوردمامعالكريمالقرانفي

وضلاله.فسادهظهورمعبهوالتمسك،للباطلالعصبيةالكتابأهلمنوليستهجن،وتبديل

أذكركتافيفهذا":فيقول(")1والنهايةالبداية"مقدمةفيالقسمهذاكثيرابنالحافظويلخص

العرشخلقمن:المخلوقاتمبدأمنوقوتهبحولهتعالىاللهيسرهما-توفيقهوحسناللهبعون-فيه

وكيفية،والشياطينوالجانالملائكةمنبينهنوما،فيهنوماوالأرضوالسماوات،والكرسي

.(134-132)2/والنهايةالبدايةانظر(1)
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وأيامإسرائيلبنيأيامإلىذلكمجرىجرىوما،النبيينوقصص،السلامعليهآدمخلق

.")1(..!ي!محمدنبيناأيامإلىالنبوةتنتهيحتى،الجاهلية

يلي:كماجزأينعلىموزعاالقسمهذاجاءالجديدةطبعتناوفي.

الأنبياءوقصصالمبتدأ)الأولالقسم-ا

الجزء

(1)للأوالجزءا

(2)نيالثالجزءا

المحتوى

والكرسي-العرشخلقصفة-شيءكلخالقالله-الخلقمبدأ

خلق-الملائكةخلق-والأرضالسماواتخلق-المحفوظاللوح

.آدمخلق-الشيطانوقصةالجان

-إسحاق-إسماعيل-إبراهيم-صالح-هود-نوح-إدريسقصة

يس-قوم-الرسأصحاب-الكفلذي-أيوب-يوسف-إسرائيل

يونس.

داود-شمويل-اليسع-حزقيل-وإلياسالخضر-يوشع-موسىقصة

عيسى-ويحيىزكريا-نسليما-

ومأجوجيأجوج-القرنينذي:الماضينأخبار

ربيعة.قصة-سبأقصة:العربأخبارذكر

النبوية:السيرة-2

فيكتب،قلمهمدادويسيل،كثيرابنساعديشتد"والنهايةالبداية"منالثانيالقسمهذاوفي

السيرةوموارد،ومختصرةمبسوطة23(كتبها،السيرةفياختصاصيوهو.بحرمنيغرفوكأنه

رابعا.والشمائلالدلائلوكتب،ثالثاوالمغازيالسيرةوكتب،ثانياوالسنة،أولاالقرآن:عنده

حضورعنهيقللا،وفصولهاالسسيرةأبوابجميعفيالألمعيالمفسرشخصيةوحضور

الحديثعلوممن،تطبيقيةلفنونويعرض،الرواياتبينيوازنوهوالصيرفيالمحدثشخصية

ودراية،رواية،وإسنادامتنا

الفقهيةللقواعدوالتأصيل،الفقهيةالاستطراداتعنتصرفهلاالسسيرةوقائعأنكما

.7(/1)والنهايةالبداية(1)

بأدلتهمفصلمقرركلهوهذا"الخندقغزوةقصةفيفقال)3/478(تفسيرهفيالحافظذلكإلىأشار)2(

."وبسيطأموجزأأفردناهالذىالسيرةكتابفيوبسطهوأحاديثه
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يكتبوكأنه،والفروعالأحكامأدقفيالشافعيلمذهبهوالانتصاروالاستدلال،والأصولية

.!التاريخيكتبكلههذامعوهو!والحديثوالفقهالتفسيرعلومفيللمختصين

دلائل"و"الشمائل"هما:كتابينأضافأنه؟السيرةفيكثيرابنالحافظبهانفردومما

يفعل.لمولكنه"الفضائل"و"الخصائص"فياخرينكتابينإضافةإلىأشارقدوكان"النبوة

وتزيح،والغليلالصدورفتشفي،ينبغيكما--!ي!سيرتهفنذكر":المقدمةفيكتبوقد

.(")1العليلعنالداء

يلي:كما،أجزاءأربعةعلىموزعاالقسمهذامحتوىجاءوقد

النبوية(السيرة)الثانيالقسم-2

الجزء

(3)الثالثلجزءا

(4)بعلراالجزءا

(5)مسالخالجزءا

(6)دسالسالجزءا

المحتوى

تزويج-المطلبعبدنذر-زمزمحفرتجديد:الفترةزمنالحوادث

امنة.مناللهعبدابنهالمطلبعبد

المولد:النبويةالسيرة

الحارثبنعبيدةسريةنهاية-الهجرةمنالأولىالسنة

الهجرةمنالثانيةالسنةبداية

.للهجرة9سنةالحادثةالأمورمنكانماذكر-المغازيكتاب

زوجاته-وفاته-!ي!النبيحج-!ي!اللهرسولإلىالواردينالوفودكتاب

أفراسهذكر-!ي!النبياثار-الوحي-كتابخدامه-إماؤه-وأولاده

ومراكبه.

:السيرةمتعلقات

نبوته.دلائل-!ي!شمائله

:الإسلامتاريخ-3

على:ويشتمل

.هـ(132-11)الأمويةوالدولةالراشدةالخلافة-أ

.هـ(656-132)العباسيةالخلافة-ب

.7(/1)والنهايةالبداية(1)
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.هـ(768-656)المماليكدولة-ج

وأغزرها،حجماوأعظمها،زمناالأقسامأوسعمن"والنهايةالبداية"منالثالثالقسموهذا

المسلمين.علىالواقعةوالفتن،والداخليةالخارجيةوالحروببالحوادثمليء،مادة

والأدبالحديثمنمتنوعةثقافاتمنعليهاشتملتوما،قرونثمانيةتاريخللمسلمينحفظ

لأمم.اوتجاربالعلماءوخبرات،والحكمةوالشعر

وكتبالمحدثيندواوينمنالتاريخيةمادتهكثيرابنالحافظجمعالذيالأولالقرنويستوقفنا

تثريوظاهرةحاضرةوتعليقاتهكثيرابنالحافظواراء،مطبوعةإليناتصللمالتيالقديمةالتاريخ

أهلمواقفعنالمعبرةالعواطفوتحرك،الخطلوتكشفالحقوتظهر،المتنوعةالموضوعات

والجماعة.السنة

فيقول،قسمينإلىموزعةسنةوكل،السنينعلىالحوادثوذكر،الحولياتطريقةاتبع

ثانيا:يقول!ثم،الداخليةوالفتنالخارجيةوالحروبالحوادثويذكر،كذاسنةدخلتثم:أولا

.الأعيانمنفيهاتوفيمن

فيومستوفاةكاملةيعرضهافلا،السنةانتهاءعندالحادثةيقطعالحولياتنظامأنويلاحظ.

والأمراضالزلازلمنالطبيعيةالحوادثبذكراهتمامهزادالعباسيالعصرفيأنهكما،وقوعهاسنة

وتعيينهمالقضاةبأخبارواهتم،الغرائبذكرمنيسلمولم.الأسعاروغلاء،والمجاعاتوالأوبئة

رؤسائهاوأخبارالمدارسوبذكر،هـ(676-658)بيبرسالظاهرالسلطانأياممنذوعزلهم

.هـ(485-456)الملكنظامالوزيرعصرمنذومدرسيها

والأدباءوالشعراءوالمحدثينالعلماءمنوالأعيانالأعلامتراجمالوفياتفي.ويذكر

الذكربهذاوهو،المجتمعفيشهرةأوأثرلهمنوكل،والخلفاءوالسلاطينوالأمراءوالمؤرخين

التسلسليقطعالشكلحيثمنولكنه،واثارهمذكرهمويحفظينصفهمالمختصرأوالمطول!

والوقائع.الحوادثومجرياتالتاريخي

بالمعنى،الحوادثويصوغ،ويختصر،عاصرتهأوسبقتهالتيالتاريخيةالمصادريعتمد.

،ومشاهدةقربعنعصرهويؤرخ،والإملالالإطالةمنتخلصاوالمصدرالأصلإلىويحيل

فيه.عمرهعاشالذيالثامنالقرنعنصادقةصورةبعدهللأجيالويقدم

يلي:كما،أجزاءعشرةعلىموزعاالقسمهذامحتوىوجاء

71



(الإسلامتاريخ)الثالثالقسم-3

لمحتوىالجزءا

بنالحسن-خلافةالراشدونالخلفاء-الهجرةمنعشرةإحدىسنة(7)السابعالجزء

هـ04سنة-علي

هـ41-سنةمعاويةخلافة(8)الثامنالجزء

الحكمبنمروانترجمةهـ-65سنة

هـا..سنةهـوفيات65سنةوفيات-مروانبنالملكعبدخلافة(9)التاسعالجزء

اهـ.10سنةدخلت(هـا)العاشرالجزء

هـ.002سنةوفيات

هـ102سنةدخلت(11)عشرالحاديالجزء

هـ.003سنةوفيات

هـ103سنةدخلت(12)عشرالثانيالجزء

هـ.004سنةوفيات

هـ154سنةدخلت(13)عشرالثالثالجزء

هـ.005سنةوفيات

هـ551سنةدخلت(14)عشرالرابعالجزء

هـ.006سنةوفيات

هـ165سنةدخلت(15)عشرالخامسالجزء

هـ.007سنةوفيات

هـ107سنةدخلت(16)عشرالسادسالجزء

هـ.768سنةوفيات

فيللمؤلفإشارةهـبسبب738سنةعثدينتهيكثيرابنتاريخأنالباحثينبعضبينشاعوقد

الآخرةجمادىمنالعشرينالأربعاءيومفيتاريخهمنالانتقاءمنفراغيكان":نصهاالسنةهذه

الذيالبرزاليالدينعلمشيخهتاريخمنانتقائهإلىإشارةوهي،"وسبعمئةوخمسينإحدىسنة

هذامنانتقاهماعلىهـكانت-665738المدةفيكثيرابنعمدةأنذلك،السنةهذهإلىانتهى

."شامةأبيلتاريخالمقتفي"وسماهشامةأبيتاريخعلىمؤلفهبهذيلالذيالتاريخ

وفاتهشهرإلىتاريخهفيوالوفياتالحوادثيكتبظلكثيرابنأنفيهمراءلاالذيوالحق
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وأدلة،الرحمنعبدولدهعلىيمليكانأيامهأخرياتفيبصرهكفوحينماهـ،774سنةشعبان

أبرزها:منالدلالةناصعةصريحةذلك

المؤلفهـوتصريح738سنةبعدلماوالتراجمالحوادثمنكثيرفيالمؤلفذاتيةظهور-ا

باسمه.

المواضع،عشراتفيمنهبالنقلكتابهمنواستفادوابعدهجاؤواالذينالعلماءتصريح-2

.والسخاوي،حجروابن،المقريزيلاسيما

سنةمنشعبانوهووفاتهشهرإلىتاريخهمنأملىكثيرابنبأنالثقاتالعلماءتصريح3-

:"الإسلامدولعلىالذيلفيالكلاموجيز"كتابهمن774سنةحوادثفيالسخاويقال،774

ولدهعلىفيهيمليوضعفهضررهحينمنوكان،كثيرابنالعمادتاريخانتهىشعبانهاأثناءوفي"

قدكانالسخاويبأنعاقليشكولا،بيانمزيدإلىيحتاجلاقاطعنصفهذا،"الرحمنعبد

عنفضلاهـ،774و773سنتيفيمنهنقلهبدلالة،التاريخهذاإلى"البداية"مننسخةعلىاطلع

.وغيرهحجرابنالحافظأمثالالمؤرخونذكرهاأخرىنصوص

والتلاميذ.النساخالقسمهذافيتلاعبوقدهـ،668سنةإلىإليناوصلالذيأنعلى

القسملهذاوإتقانادقةأكثرنسخعلىالأيامقابلفينقفأنفعسى،عندهممنأشياءإليهفأضافوا

تصفيته.فيجهدابذلاوالمراجعالمحققلكن،منه

:(..وأحوالهاالآخرةذكر)النهاية-4

صفةوتسعفه،جديدمننفسهكثيرابنيجد"والنهايةالبداية"منالأخيرالقسمهذاوفي

والملاحم،الفتنأحاديثأهميسردحيث،بالنهايةالكتابختمفيالجهبذالمحدثالحافظ

الصورفيالنفخمن،الآخرةحوادثاستعراضإلىبعدهاوينتقل،الدنياونهاية،الساعةوأشراط

،أهوالمنالقيامةعرصاتفييجريوما،والنشورللبعثومرةالساعةلقياممرة،مرتين

.نارأووجنة،وصراط،وصحف،وميزان،وحساب

جوارحه،بكلكثيرابنالحافظاعتقدها،لهاموفيةللدنيامكملةنهايةمنأعظمهاوما

،الأخيارللمؤمنينالحقالوعديتحققعندمااليقينببردويشعر،صادقمؤمنكلويعتقدها

الضالونويتقلب،الخالدةاللهجنةفيالأنقياءالأتقياءويتنعم،الأشرارللكفارالصادقوالوعيد

.أبدافيهاخالدينجهنمنارفيالخاطئون

الراجحةهيالمحدثشخصيةفإن،الخليقةمبدأفيالمفسركثيرابنشخصيةرجحتوإذا

كثيرابنالعلامةفإنذلكومع،ومتواصلةمتلاحقةالحديثيةالنصوصحيث،النهايةفيوالظاهرة

،المعروضالأخرويالمشهدفيويوظفها،يستحضرهاهوبل،القرآنيةالنصوصعنهتغيبلا
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النارأو،المحببةالربانيةوصفاتهاالجنةإلىبالمصيروختامها،القيامةيوممشاهدفيوبخاصة

المرعبة.الإلهيةوصفاتها

وأشراط،والملاحمالفتنونذكر":فيقولالمقدمةفيالأخيرالقسمهذاإلىكثيرابنويشير

منفيهيقعوما،اليومذلكفيوما،ذلكصفةثم،القيامةوأهوال،والنشورالبعثثم،الساعة

وماذلكوغير،الحسانالخيراتمنفيهاوما،الجنانصفةثم،النارصفةثم،الهائلةالأمور

وورثةالعلماءعندوالمقبولةالمنقولةوالأخبار،والسنةالكتابمنذلكفيوردوما،بهيتعلق

الصلاةأفضلبهاجاءمنعلى،المحمديةالمصطفويةالنبوةمشكاةمنالآخذينالأنبياء

.")1(والسلام

يلي:كماالجديدةالطبعةفيالقسمهذامحتوىوجاء

الجزء

(17)عشرالسابعالجزء

.8(/1)والنهايةالبداية(1)

النهاية()الرابعالقسم-4

المحتوى

يومأهوال-الصورفيالنفخ-الساعةأشراط-والملاحمالفتن

.النارصفة-الجنةصفة-القيامة

*****
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:الكتابمنهج:ثانيا

السابعالجزءفيبالخاتمةوانتهاءالمؤلفبمقدمةابتداء"والنهايةالبداية"لكتابالمتتبعإن

وعذره."الإسرائيليات"هوواحدموضوعسوى،المؤلفالتزمهقدواحدامنهجايجدلا؟عشر

أزمنتهوامتداد،مصادرهوكثرة،موضوعاتهوتعدد،الكتابضخامةمنهجهمعالمتحديدعدمفي

قرونه.وتعاقب

التفسيركتبمنالرواياتجمعمنهجهكان(الأنبياءوقصصالخلقمبدأ)الأولالقسمففي-

،الرجالوتراجمالحديثمصطلحعلمفيالعاليةالنقديةثقافتهمعيتفقماواختيار،والحديث

والمتهافتة.الضعيفةالأخبارمنوغيرهاالإسرائيلياتمنوالسنةالكتابمعيتعارضماواستبعاد

رواةعلىالاعتمادمنهجهكان(الراشدونوالخلفاء،النبويةالسيرة)الثانيالقسموفي-

الاختيارفيشخصيتهبقيتولكنه،وغيرهماوالطبريإسحاقابنسجلهوما،الأوائلالسيرة

ظهرتإذا()1المتنيهملولا،وتعديلاجرحاالرواةعلىويتكلم،الأسانيديدرس،ظاهرةوالنقد

.والنكارةالغرابةعلائمعليه

كتبومجموعة،أجزاءعشرةعلىمشتملفهو(العامالإسلاميالتاريخ)الثالثالقسمأما-

الاختصارفيوتباينأ،اللغةفيواختلافاالمناهجفيتعددانجدأنعجبفلا،ومصادر

والتأخير.والتقديم،والتطويل

ونقدها،الحديثيةالرواياتحشديعود(وأحوالهاالاخرةذكر)الرابعالقسموفي

كثيرابنالحافظشخصيةوتظهر،منهاالضعيفوبيان،والحسنالصحيحواختيار،وتمحيصها

والحديث.التفسيرعلومفيالمتقدمةللكتبمستحضراوعالمأ،ثانياومفسراأولأمحدثأ

معالتاليةالمنهجيةالنقاطنستنتجأنوموضوعاتهاالأقساملهذهالدقيقالتفحصبعدونستطيع

أمثلتها:

الذيالوحيدوالمنهج،اشترطهالذيالوحيدالشرطهوالموضوعوهذا:الإسرائيليات-ا

حذإلىبهوالتزمبل،الكتابمنوالثانيالأولالجزءوخلالالمقدمةفيوأوضحه،)2(رسمه

المقدمة:فيفقال،بعيد

وباطل.مزوراليهودعنالجزيةبإسقاطالكتابأنأثبتوكيف(4054/)والنهايةالبدايةانظر(1)

بيانفيفنسيالإسرائيلياتموضوعكثيرابنشغل:315(:)ص"كثيرابنالإمام"كتابهفيالندويقال)2(

."..سواهاذكرمنهجه
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وسنةاللهكتابيخالفلامما،نقلهفيالشارعأذنماإلاالإسرائيلياتمننذكرولسنا"

.(")1..يكذبولايصدقلاالذيالقسموهو،!يمرسوله

كلفي:قالأنهعباسابنعنالمرويالأثروهكذا":أرضينسبعفيجاءمابابفيوقال

جريرابنذكرهفهذا،كإبراهيمكموإبراهيم،كادمكمآدمحتى،هذهفيمامثلالخلقمنأرض

أنهعلى،عنهنقلهصحإنمحمولوهو،"والصفاتالأسماء"فيالبيهقيواستقصاه،مختصرا

.")2(أعلموالله،الإسرائيلياتعنعباسابنأخذه

هاروتقصةفيالمفسرينمنكثيريذكرهماوأما":السماواتبخلقيتعلقماذكربابفيوقال

فعلماها،،الأعظمالاسميعلماهاأنإلافأبت،نفسهاعنفراوداهاامرأةكانتالزهرةأنمنوماروت

.")3(الأحباركعبأخرجهقدكانوإن،الإسرائيليينوضعمنفهذا،السماءإلىكوكبافرفعت،فقالته

علىالمحتويةالإسرائيلياتبعضإيرادمنيسلملم-الله-رحمهكثيرابنفإنذلكورغم

ودافع،الجمعشهوةإيرادهاعلىحملهوقد،والسنةالقرآنمعوتناقض،وخرافاتمبالغات

المؤلفين.منسبقهلمنالتقليد

شيوخنامنسمعناوقد،علميةأمانةوهذه،أخبارهمنهيستقيالذي:المصدرذكر-2

المعاركبعضيختصركثيرابنفالحافظ.العزووصدقالنقلأمانةفيالعلمبركةأن-اللهرحمهم-

مواضعفيبذلكويصرح،الجوزيلابنالمنتظمويرد،)4(الطبريجريرابنفيموسعةإليهاويشير

أيضا.بذلكويصرحالأثيرلابن)6(الكاملويرد)5(متعددة

حر،وعقل،مستقلةشخصيةعلىيدلالنقدوهذا،الكبارمنالكتبلأصحاب:النقد-3

شأنه،في)7(للطبريونقده،الثقفيالمختارفيرأيهيظهرفنراه.الحقإظهارعنالسكوتوعدم

)9(الذهبيشيخهينتقدكما،الزنديقالراونديابنمنالمريبلموقفهبمرارة)8(خلكانابنوينتقد

الفريد.العقدبصاحباغترارهفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.8(/1)والنهايةالبداية

.93(/1)السابقالمصدر

.(1/63)السابقالمصدر

.(29)7/السابقالمصدر

.32(11/5)السابقالمصدر

.(12/051)والنهايةالبداية

.(42)9/السابقالمصدر

.(11/604)السابقالمصدر

.236(1/)5السابقالمصدر
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علومفيالمدهشةخبراتهبروزعندنتوقفولم،ثقافتهجوانبتعددعلىويدل:الفقه-4

علىالفقيهالعالمشخصيةتطغىأنأما،ونهايتهالكتابمقدماتفيطبيعيةفهذه،والحديثالتفسير

تزويجوليمنفيتحقيقهذلكفيوينظر.والتمثيل،التسجيليستحقخاصمنهجفهذا،المؤرخ

)3(.المتعةنكاححكموبيان)2(،الأهليةالحمرلحومأكلحكموتحقيقهعنها)1(،اللهرضيسلمةأم

مطالعهافيالشمسودوران،بانقلابهااعتبارا؟السنةوالحول:الحوليالتاريخ-5

صص
وقال،233(:البقرةأ!كاملينحؤلينأؤلدهنيرضحغن!وائؤلدت!و:تعالىاللهقال؟ومغاربها

.0412:البقرةأ!وإخراجغيرالحؤلإلىفتحا):سبحانه

الثانيةالمئةفي،مبكرةمدةمنذالمسلمينالمؤرخينعندظهرالحوليالتاريخوأسلوب

المتوفىعديبنالهيثمأنذكرفقد،التاريخيالتدوينأولياتفيظهرأنهيعنيوهذا،للهجرة

هـ023سنةالمتوفى،الواقديكاتبسعدابنوألف،)4(السنينعلىتاريخاألفهـقد702سنة

.هـ)6(042سنةالمتوفىخياطبنخليفةتاريخإليناووصل،(أيضا)السنينعلىتاريخا

التأثيراتفإنولذلك،النبويةالهجرةبتاريخمرتبطالسنينعلىالمرتبالحوليوالتاريخ

.المسلمونالمؤرخونبهاهتمممافهوثمومن،معدومةتكونأنتكادفيهالأجنبية

تعنىهـ،031سنةالمتوفىالطبريتاريخأعظمهاومن،الأولىالحوليةالتواريخوكانت

تحولظهروقد.للتراجمومتميزةكبيرةأهميةأعطتوقلما،الأولىبالدرجةالتاريخيةبالحوادث

المؤرخينعندلاسيماالتاريخيةالكتبمنالنمطهذافيالهجريالسادسالقرنمنذواضح

الجوزيلابن"المنتظم"كتابفيواضحاذلكويبدو،التراجمبذكراهتمامهمزادحيثالمحدثين

تعقبالتراجمفجعل،والوفياتالحوادثبينواضحاتقسيماأدخلهـحيث795سنةالمتوفى

التيالتاريخيةللمؤلفاتالحوليةالصورأطرفيتؤثرالطريقةهذهظلتوقد.سنةكلحوادث

.كثير)7(لابنالبدايةكتابومنها،بعدهجاءت

يطيلوقد"السنةهذهفيتوفيمن":عنوانتحتسنةكلنهايةفيويضعها:الوفيات-6

.278(4/)والنهايةالبداية(1)

.(4/014)السابقالمصدر2()

.(4/214)السابقلمصدرا)3(

.(عباسإحسانالعلامةبتحقيق)(62927/)الأدباءمعجم:ياقوت(4)

تفصيل.ففيها(901-1/801)السلاممدينةلتاريخمعروفعوادبشارالدكتورمقدمةتنظر()5

.مرةغيرونشرالعمريأكرمالدكتورحققه)6(

القاهرة)بعدفما(303ص)ومنهجهالذهبي:معروفعوادبشارالدكتوركتابفيذلكتفاصيلتنظر)7(

.(ام769
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فيالترتيبخالفوقد،عليهيعتمدالذيالمصدرذلكفيمتبعا،يختصروقد،الترجمةفي

.الحوادثمعالوفياتيذكر(738)سنةمنبدءأفأصبح،تاريخهمنالأخيرالجزء

هذامنيسلملمفإنه؟العلماءتراجمواختصارالشعراءتراجمباطالة)1(خلكانابنانتقدولئن

.الشعراءمنوغيرهما،)3(نواسوأبي)2(الفرزدقترجمةفيأطالوقد،المحذور

إلىيحيلأو،ويرجحكثيرابنيناقش،روايةكلنهايةعند:وظهورهاالشخصيةقوة-7

القوية،وذاكرتهالمتينحفظهمنويستفيد،والطبقاتوالأحكامالتفسيرفيوبخاصة،كتبه

تقديمإلىيذهبالبخاريأفرادمنحديثا)4(أنفيثبت،المكذوبةالخرافيةالرواياتمنويسخر

(حديثا)وأن،عنهااللهرضيخديجةوزوجه،طالبأبي!ي!عمهوفاةعلىوالمعراجالإسراء

لمجيم.اللهرسولكمفيدخلالقمرأنيذكروموضوعامكذوبا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/801)5السابقالمصدر

.(0/1011)والنهايةالبداية

.(01/053)السابقالمصدر

.3(94)3/السابقالمصدر

.36(0)3/لسابقاالمصدر

*****
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:لأسلوبا:لثاثا

التعبيرباختيار،الكتبمنغيرهعن"والنهايةالبداية"كتابفيكثيرابنالحافظأسلوبيتميز

يتصلماوكل،اللفظيةوالزخارف،البديعيةالمحسناتعنوالبعد،المشودتىالواضحالسهل

الاختياروهذا.العبارةوصحةالمعنىبسلامةالالتزاممع،الشكلبأناقةوالاحتفال،بالتكلف

سلامةعلىيدل،تعبيروأبسطلفظبأوضحالتاريخيالمعنىيوصلالذيالمبسطالعلميللأسلوب

فينلمحها،اللغويةوثروتهالأدبيةثقافتهفيالمؤلفقوةيثبتكما،تحقيقهفيوالتوفيقالاختيار

.وضوحبكل-كالتفسير-كتبهباقيفيوتظهر،أحياناوالنهايةالبداية

الشرباصي:ويقول")1(الشعروينظم،جيدةمشاركةالعربيةفييشارك":العمادابنيقول

.")2(والمبانيالأسلوبفيالتكلفعنوالمعانيالفكرةتشغله"

كماوالأزمنةوالأمكنةالمصادرلتنوعتبعا؟وأقسامهالكتابأجزاءفيالواضحالتنوعومع

المؤلفبأسلوبلصيقةومشاعرومواقفصورانتلمسأننستطيعفإننا،"المنهج"فيأشرنا

الرجل:هوالأسلوب:قالمنوصدق،وهويته

وأقرب،يطيللاف!نه؟والكلماتالجملبينورادفسجعوإذا:السجعتكلفعنالبعد-ا

الظاهر،الباطن،والاخرالأولدلهالحمد":يقولإذ"والنهايةالبداية"خطبةذلكعلىمثال

فوقهفليسالظاهر،شيءبعدهفليسالآخر،شيءقبلهفليسالأول،عليمشيءبكلهوالذي

النملةدبيبيعلم،زوالولايزللمالذيالقديمالأزلي،شيءدونهفليسالباطن،شيء

.")3(...الظلماءالليلةفي،الصماءالصخرةعلى،السوداء

لهامستندلا،صفاء،عمياء،شنعاء،صلعاءبدعةوهذه":يقولالقرآنخلقبدعةوحول

علىالصحيحوالعقلوالسنةالقرانبل..صريحنقلولا،صحيحعقلولا،سنةولاكتابمن

.")4(خلافها

سلطانهاماتحينوذلك":يقولهـ(057)سنةالشامبلادالأيوبيالدينصلاحقصدوحين

.03(2)8/الذهبشذرات(1)

الحج.مجلةعننقلا323(:)صللندوي؟كثيرابنالإمام)2(

.(1/5)والنهايةالبداية)3(

.(11/412)السابقالمصدر(4)
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وفسد،حكامهاواختلفت،أركانهاوتضعضعت،سكانهاوأخيف،زنكيبنمحمودالديننور

ونصرة،وجبلهاسهلهاوأمن،أهلهاإلىوالإحسان،شملهالجمعقصد،وإبرامهانقضها

.(")1..الطغامودفع،الإسلام

ماويضيف،وألفاظهبعباراتهويصوغه،مصدرهفيالواقعةيقرأوإنما:حرفياينقللا-2

تاريخمعوالنهايةالبدايةفيمامقارنةبعضهمأرادوعندما.وتعليقاتهانتقاداتهمنمناسبايجده

مصدرمنمادتهأخذوإنما،مباشرةالطبريتاريخإلىيردلمكثيرابنأنظنوا،غيرهأوالطبري

ومنهجه.أسلوبهمنيتثبتوالملأنهم،ظنهمفيأخطأواوقد،اخر

منالتتاردخولبعدببغدادحلوما،)2(الحلاجترجمةفيكتبهماذلكعلىمثالوأوضح

.مسجدها)4(وبناءدمشقوصفمنكتبهوما،ودمار)3(خراب

ومنجميعاالصحابةوحب،ع!ي!رسولهوحب،تعالىاللهحب:فيالصادقةعاطفته3-

فتنمنللمسلمينوقعبماوتأثره،والبطلانوالزيغالكفرلأهلوكراهيته،وإحسانبخيرتبعهم

قوةولاحولولا،نحورهمإلىالمسلمينأسلحةورد،والفتوحالدعوةأوقفمما،واختلاف

بأنهويصفه،الغسانيالأيهمبنجبلةارتدادعندتظهرالصادقةالعاطفةهذهونجد..باللهإلا

ولابن،بالمبيرالقاتلللحجاجووصفه،الزبيرابنمقتلعندعارمةعاطفتهتبدوكما،!)5(حيوان

.)6(المؤمنينبأميرالمقتولالزبير

الأخطل:بقولويستشهدون،الاستيلاءبمعنىالاستواءأنعلىالجهميةاستدلالبحرارةوينقد

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

.)7(نصرانيوهو،للأخطلوالبيت،فيهدليلولا:ويقول

البداية"فيوالمتجلي،كثيرابنبالحافظوالخاص،الممتنعالسهلالأسلوبأنريبولا

كل،والجماعةالسنةأهلمنالناجيةللفرقةالانتصارفيوالمخلصةالصادقةوالعاطفة،"والنهاية

بلغتهاالقادمةللأجيالكتبهمؤلفهوكأن،واحدانفيومعاصرأمباركاالكتابهذاجعلذلك

.!!ومشاعرهاوأسلوبها

.(1131/)4والنهايةالبداية(1)

.(1/04)2السابقالمصدر2()

.338(/01)السابقلمصدرا)3(

.338(/01)لسابقاالمصدر(4)

.(09)8/والنهايةالبداية(5)

.(901و801و501)8/السابقالمصدر)6(

.(138)9/السابقالمصدر)7(
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:لمصادرواالموارد:بعارا

،الهجريالثامنالقرنفييديهبينالمتوافرةالقديمةالمصادربجميعكثيرابنالمؤرخعني

وكتب،الكريمالقرآنالأساسوموارده،المتعددةالإسلاميةالعلومأنواعبينتاريخهفيوجمع

يدلمما.والتاريخوالسيرالمغازيوكتب،التراجموكتب،الحديثوكتب،القديمةالتفاسير

رحمه-كثيرابنأحسنوقد،وموضوعاتأفكاروقيمة،منهجوسلامة،اطلاعوسعةتبحرعلى

.الانحتىيصلنالموبعضها،أمهاتكتبعلىوعرفنا،بالمرادوأتى،وأجاد-الله

المعاصرةالأصليةالمصادريتتبعكانكثيرابنالحافظأنإلىنشيرأنينبغيأنناعلى

تاريخمنبالنقلالبالغةعنايتهنحومن،الأحيانمنكثيرفيعليهايقتصروربما،فيختصرها

العراقمؤرختاريخعلىبعدهثم،عاصرهاالتيالمدةفيلاسيماالجوزيلابنوالمنتظم،الطبري

فيعليهيقتصرأنكادالذيالبرزاليشيخهوتاريخهـ،674سنةالمتوفىالساعيابنالدينتاج

ذلك.هـونحو-665738تناولهاالتيالمدة

مصادرهينقلأنمعينمصدرمنالنقلعندالمسلمينالمؤرخينمنكثيربينالمعروفمنوكان

المؤلف.عليهااطلعالتيالحقيقيةالمصادرمعرفةالأحيانبعضفيالعسيرمنفيصبح،أيضا

القارئيديبيننضعأنالمعتصرةالمختصرةالمقدمةهذهفيسنحاولفإنناذلككلومع

ورتبناها،موحدةمواضيعإلىقشمناهاوقد،مؤلفيهاوأسماء،والمصادرالموارد)1(هذهأسماء

إليها:المؤلفوورود،أهميتهاحسب

التفسير:-كتبأ

.هـ(327ت)حاتمأبيابنتفسير-02هـ(531ت)الطبريجريرابنتفسير-ا

.هـ(211ت)الرزاقعبد-تفسير04هـ(127ت)الكبيرالسدي-تفسير3

.هـ(355ت)مخلدبنشجاعتفسير-06هـ(041ت)مردويهابنتفسير-5

هـ(.581)تللسهيلي؟والإعلامالتعريف-08هـ(315)تالنقاشالحسنبنمحمدتفسير-7

.هـ(383ت)عطيةابنتفسير-051هـ(355ت)البلوطيسعيدبنالقاضيتفسير-9

.هـ(054ت)الماورديالقاضيتفسير-012هـ(384ت)الرويانيعيسىأبيتفسير-11

.هـ(671ت)القرطبيتفسير-014هـ(656ت)الرازيالدينفخرتفسير-13

للندوي"كثيرابنالإمام"كتابفيعليهاكثيرابنورودأماكنبيانمعمفصلةالمواردهذهانظر)1(

بعدها.وما(016:)ص
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السماوية:الكتب-ب

.التوراةترجمة-ا

وإنماأ،لأخبارهمصادراكثيرابنيعتمدهاولم

ورجاله:الحديث-كتبج

.هـ(917ت)مالكللإمام،الموطأ-ا

.هـ(256ت)البخاريالإمامصحيح-3

.هـ(554ت)للحاكمالمستدرك-5

.هـ(275ت)داودأبي-سنن7

.هـ(353ت)النسائيسنن-9

.هـ(927ت)للترمذي؟الكبيرالجامع-11

.هـ(452ت)الشافعيالإماممسند-13

.هـ(235ت)شيبةأبيابن-مصنف15

.هـ(317ت)للبغوي؟الصحابةمعجم-17

.هـ(635ت)الأثيرلابن؟الغابةأسد-91

هـ(.321)تللطحاويالاثار،مشكل-شرح21

.هـ(742)تالمزيالحجاجلأبي؟الكمالتهذيب-23

:والمغازيالسيركتب-د

.هـ(ا51ت))1(إسحاقابن-سيرةا

.هـ(182ت)هشامابن-سيرة3

.هـ(572ت)الواقديمغازي-5

.هـ(235ت)سعدابن7-طبقات

الدلائل:كتبهـ-

.هـ(458ت)للبيهقي؟النبوةدلائل-ا

.هـ(534ت)حامدلابن؟النبوةدلائل-3

.هـ(385ت)شاهينلابن؟النبوة-دلائلة5

رواياتإلىرجعاللهرحمهكثيرابنأنالمرجحمن)1(

التيوهي-البكائي:رواياتسيماولا،بالواسطة

وغيرهم.الأبرشالفضل
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لإنجيل.اترجمة-2

وتبديل.تحريفمنعليهاطرأماليثبتوردها

هـ(.241)تحنبلبنأحمدالإمام-مسند2

.هـ(261ت)مسلمالإمام-صحيح4

.هـ(311ت)خزيمةابن-صحيح6

.هـ(273ت)ماجهابن-سنن8

.هـ(385ت)الدارقطني-سنن15

.هـ(402ت)الطيالسيداودأبيمسند-12

.هـ(357ت)الموصلييعلىأبيمسند-41

.هـ(365ت)الكبيرالطبراني-معجم16

.هـ(365ت)عديلابن؟-الكامل18

.هـ(463ت)البرعبدلابن؟الاستيعاب-52

.هـ(795)تالجوزيلابن؟الموضوعات-22

.هـ(748)تللذهبي؟الاعتدالميزان-42

.هـ(ا41ت)عقبةبنموسى-مغازي2

.هـ(581ت)للسهيلي؟الأنفالروض-4

.هـ(233ت)عائذبنمحمد-مغازي6

.هـ(942ت)الأمويمغازي-8

.هـ(435ت)نعيملأبي،النبوةدلائل-2

.هـ(264ت)زرعةلأبي؟النبوةدلائل-4

.هـ(245ت)عماربنلهشام؟-المبعث6

مأمباشرطريقمنسواء،إسحافابنلسيرةمتعددة

بنسلمةأو،بكيربنيونسأو-هشامابناختصرها



.هـ(248)تالخزاعيعمادلابن؟والملاحمالفتن

ا-

-3

-7

-9

11

13

15

الإسلامي:التاريخكتب-و

.هـ(031ت)الطبريتاريخ

.هـ(748ت)للذهبي؟الإسلامتاريخ

.هـ(795ت)الجوزيلابن؟المنتظم

.هـ(654)تالجوزيابنلسبط،الزمانمرآة

.هـ(795)تالأصفهانيللعماد؟الشاميالبرق

.هـ(463)تالبغداديللخطيب؟بغدادتاريخ-

.هـ(665ت)شامةلأبي؟الروضتينذيل-

.هـ(973)تللبرزالي؟شامةأبيلتاريخالمقتفى-

المسيح؟دينبدللمنالصحيح-الجواب8

.هـ(728ت)تيميةلابن

.هـ(571ت)عساكرلابن؟دمشقتاريخ-2

.هـ(748ت)للذهبي،النبلاءأعلام-سير4

.هـ(635ت)الأثيرلابن؟الكامل-6

.هـ(665)تشامةلأبي؟الروضتين-كتاب8

.هـ(674)تالساعيلابن؟المختصرالجامع-51

هـ(.681)تخلكانلابن؟الأعيانوفيات-12

.هـ(972ت)لليونيني،الزمانمرآةذيل-41

والنهاية:البدايةطبعات:خامسا

وهي:المشهورةالطبعاتويهمنا،-البدايةأ

وطبعت،الخانجيومكتبة،السلفيةوالمطبعة،السعادةمطبعةعليهاأنفقتالتيالطبعة-ا

الجمهوريةمنحلببمدينةالأحمديةالمدرسةمخطوطةعننقلأ،بالقاهرةالسعادةمطبعةفي

.الطبعاتأقدموهي.النهايةبدونمجلدأا4فيام329هـ-ا351-عامالسوريةالعربية

،ام669اهـ-386عامبالرياضالنصرمكتبةمعبالاشتراك،ببيروتالمعارفطبعة2-

بالمقابلة.المعتمدةالنسخةوهي،السعادةطبعةعنمصورةطبعةوهي

بالتعاون،التركيالمحسناللهعبدالدكتورتحقيق:غلافهاعلىمكتوب،هجردارطبعة3-

فيام799اهـ-417عامبالقاهرةهجردارفيوالإسلاميةالعربيةوالدراساتالبحوثمركزمع

المخطوطة.النسخمنعددعلىمقابلةوهي.النهايةمعمجلدا12

فهي:(والملاحمالفتن)النهايةطبعاتأما-ب

اهـ-938عام-الزينيمحمدطهالدكتوربتحقيق-بالقاهرةالحديثةالكتبدارطبعة-ا

جزأين.فيم9691

اماهـ-387689عامعيبةأبوفهيممحمدبتحقيق،بالرياضالحديثةالثصرمكتبةطبعة2-

.أجزاءثلاثةفي

ام969أهـ-388عامالأنصاريإسماعيلالشيخبنشرهاقام،بالرياضالإفتاءدارطبعة3-

جزأين.في
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الرقم

أ-

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-15

-أأ

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-91

-02

-21

والنهاية"البداية"كتاببأجزاءثبت

لهاالمحققينوأسماء

المحققاسم

مستوديبالدينمحي.د

زيدأبوزيدأبوعلي.د

صاغرجيسعيدمحمدمأمون

الأرناؤوطالقادرعبدمحمود

مرادالحميدعبدرياض.د

مستوديبالدينمحي.د

عبيدحسانومحمدالحميدعبدرياض.د

البوشياللطيفعبدكرم

عبيدحسانمحمد

صاغرجيسعيدمحمدمأمون

السواسمحمدياسين

الزيبقعمرإبراهيم

اللهرحمهالخيميمحمدصلاح

مرادالحميدعبدرياض.د

عبيدحسانومحمدمرادالحميدعبدرياض.د

مروةإسماعيلحسن

اللهرحمهالأرناؤوطالقادرعبدالشيخ

الأرناؤوطالقادرعبدمحمود

البوشياللطيفعبدأكرم

مرادالحميدعبدرياض.د

مرادالحميدعبدرياض.د

**""
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الجزءرقم

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

عشرالحادي

عشرالثاني

عشرالثالث

عشرالرابع

عشرالخامس

عشرالسادس

عشرالسابع

الأولالجزء-الفهارس

الثانيالجزء-الفهارس

لثالثالجزءا-رسلفهاا

بعلراالجزءا-رسلفهاا



)5(

المخطوطةالنسخوصف

صورهامنونماذج

الأحمدية:النسخة-أولا

،()1217رقمالمحميةحلببمدينةالأحممديةنسخةوهي،!أ"بحوفلهاوزمز

كثير،ابنللحافظى"والنهايةالبدايه!باسمالفيحاءدمشقفيالوطنيةالأسدبمكتبةالانوالمحفوظة

:أجزاءعشرةفيوتقع

الرقم:،س!وأ(92)صفحةكلفيسم5.12ئمر03قياس-ق(292):الأولالجزء-ا

80451.

الرقم:،سطرا251)صفحهكلفيسم5.21ك!31قياس-ق(025):النانيالجزء-2

80145!

(23)صفحةكلفياسم5*524.قياس-ق(556):والرابعالثالثالجزء-4و3

.01451:الرقم،سطرأ

الرقم:،سطرا(92)صفحهكلفيسما8ك!27قياس-ق(178):الخامسالجزء-5

14511.

الرقم:،سطرا(25!صفحةكلفيسما8ك!27قياس-ق(923):السادسالجزء-6

12451.

الرقم:،سطرأ(23)صفحةكلفيسما8ئم!27قياس-ق(224):السابعالجزء-7

1453.

الرقم:،سطرأ(25)صفحهكلفيسما8*27قياس-ق(283!:الثامنالجزء-8

14514.

الرلمحم:،سطرأ271!صفحةكلفيسما8ك!27قياس-ق(356):التاسعالجزء-9

14515.
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ضمن،سطرا(27)صفحةكلفيسمأ9و5ك!92قياس-ق(283):العاشر-الجزء51

.61541:الرقم،مجموع

قياس-ات14516:رقمالمخطوطمن-ق(466-285):والملاحمالفتنفيالنهاية

.سطرا(26)صفحةكلفيسم.591ك!.592

هـ.738سنةبوفياتالأحمديةالنسخةفيالبدايةوتنتهي

الفقراتورؤوسالعناوينكتبت،هـومصححة738سنةإلىكاملةالأحمديةوالنسخة

النسخ.تاريخأو،الناسخاسمنجدلم،معتادنسخ:الخط،بالحمرة

هـوسنة874سنةفيتملكاتالأولالجزءمنالأولىالصفحةوفي--مزخرفالغلاف

مؤرخة.غيروقراءاتوتملكاتهـ،239

*****

برلين:نسخة-ثانيا

عليهابصفحةتبدأ،الوطنيةبرلينمكتبةفيمحفوظةنسخةوهي"ب"بحرفلهاورمز

للحافظ،والنهايةالبدايةمنالأولالجزء:هكذاالكتابعنوانفيهاالثانيةوالصفحة،تملكات

هذافيمافهرست-اللهرحمه-كثيربنإسماعيل،الفداءأبي،الدينعماد،الكبيرالعلامة

..المجلد

الدينشمسالعلامةبخطالناسخقرأهاالتاريخمدحفيأبياتثلاثةالصفحةيمينوعلى

:(الطويلأالأرداليالقاضيقولمن،الزمانمرآةفيالجوزيابنسبطعننقلا،السخاوي

الدهرأولمنعاشقدتوهمتهمضىماأخبارالإنسانعلمإذا

الذكرمنالجميلأبقىقدكانإذاعمرهاخرعاشقدوتحسبه

العمرأطولفاغتنمكريماحليماعالماكانمنالدهركلعاشفقد

،تعليقاتوبهامشهاهـ،738سنةبوفياتوتنتهي،الأولالجزءبأوائلتبدأنسخةوهي

سما3ك!02قياس-ق078()،قديمنسخيوخطها،مغايربلونالفقراتورؤوسالعناوينوكتبت

بمنهعنهالله-عفاالحنبليالبعليسعيدبنسلطانبنمحمدكتبها،سطرا(03)صفحةكلفي

النسخ.تاريخنجدولم-وكرمه

*****
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الظاهرية:نسخة-ثالثا

الأسدبمكتبةومحفوظة،سابقاالظاهريةالمكتبةنسخةوهي،""ظبحرفلهاورمز

.7967:برقم،المحميةدمشقفي،الوطنية

(31)منصفحةكلفيسم.2ك!31قياس-ق(154)علىتحتوي،ناقصةنسخةوهي

كتبها.الأحمربالمدادالسنونوكتبت،والأسودوالأصفربالأحمرومؤطرة،سطرا(33)إلى

..جيدنسخيوخطهاهـ،أ181نسخهاوتاريخ،الدينقمربناللهحبيب

الحسنبناللهعبيدترجمةفيعساكرابنالحافظوذكر"عليبناللهعبد:المؤلفبقولتبدأ

ولكن،عليهاوضيقتعليشققتهذاياقال:وتنتهي"طالبأبيبنجعفرولدعنالأعرج

متأثرة-بالذهب-مزخرفالغلاف.وحدهدثهوالحمد،المجلداخر.بهافتصدقاذهب

هـ.أ227سنةنصربنإبراهيمبنأحمد:تملكها،أطرافهااهتراءإلىأدىمما،بالرطوبة

***"*

الرباطنسخة:رابعا

منيبدأ،بالرباطالملكيةالخزانةفيمعروفعوادبشارالدكتورالأستاذعليهعثرمجلدوهو

منهأفادوقد.الإسلامتاريخمنمجلدأنهيظنوكان،الأمويةالخلافةبانتهاءوينتهيالحسنخلافة

.الكتابهذامراجعةعندبشارالدكتور

فيلنثبتهاعنهانماذجولابياناتهالنايقدمولم،عوادبشارالدكتوربحوزةالنسخةهذهوصورة

.الخصوصبهذاعليهإلحاحنامنالرغمعلى،المقدمةهذه

إدارةو)الإسلاميةوالشؤونالأوقافلوزارةالجزيلبشكرهاكثيرابندارتتقدمالختاموفي

منبذلتهماعلىوالمراجعةالتدقيقبلجنةممثلةقطربدولة(المطبوعاتقسم-الإسلاميةالشؤون

وهيالداروإن.نقصاكانماواستدراك،خطأكانماوتصويب،الطبعةهذهمراجعةفيقيمجهد

الدارفيالعلميةاللجنةقامتأنبعد-(سم28ك!02)الحجمبهذاالأولىوهي-الطبعةهذهتقدم

الكريم.والقارئللكتابخدمةالمفيدةالحواشيبعضإضافةمعجميعاالملاحظاتبتلافي

القصدوراءمنواللهالحقوتحريالعلملخدمةاللهوفقنا

*"**
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6

الىا

6

%

65ب!

06
"أء

ء!لآ

6ءص،ص
!لافإ؟ك!هـ!حولو!لو%.الىجمفا!برسه

!(.الات!ظبقبلهشالأخرظل!زنجلافي!الحرالذكلاجمكلكابملبطن!لنإلاوكلاخز

؟.ةث!اينلىموجو!اموعؤىاالدئركل!لأنيالمد!بمدباطنفليعلظاهرفليىدؤله!إ

في.3ءطب.لنهلؤنفصادولاروا&للأانفمناا!لالئاسرمذبابامئزادايما&رللاشال!ا

افيخلو-!!الىا!لىلعنيموموال!ا"لل!رعإت!غقفيالليلةالفاوعددالرماد

.،3ول!هـ!خا!إهـجعربها!ىمرانزاالبرممب4ب!يرممدررضهالمح!إالزغ!دفياقكأقدلى

ا!لهدؤلم!يملمحرشر!مواسدسأسعا.مبباضيغالماصاضرجعا.وصولمجؤيىصر!ر!نيئ)

اوكلأ!إورربصار!لجم!لا!اواول.كروجمورمملمااولحنهماكرالجةلملأاععامكله

!؟لمجولى،ولال!اثعةبتيىالصاتضونه،لملبهزهـشدك!قىلمضبول!اأحاوكذ

ركىك!الاركلإ،أ،لطشاهـوئديمبهبرلمصلأ؟!خرئاعيميجمديلولمحطبارديهلابحي!2

ؤاظثينهاعقإفبلخلمال!ع!اافىاربقىاكلااولدربيهارنباوروايسفودارجبلينالم!ا

لبههـل!ممالحئآجونأفيشاموصنهملىدالعبإامائحناجمنجمعخلتلأ*لهننيون!زرجيقا

نجرمم!فث!أممىكط،لدختن؟لخوورجعلسلك!زفيبكيماكصوبهلانه

نجافشاباآداحلن"ا!طرئةأإلتبيم3!اهـضرفهمذكوزأبدانالم!كشما!يزانجملحممغا

4.خدلهنالنىكإ.الفأااةوظىمنهل!رجةلهكدجهواممدلهملبهضيرقيفصورضة

جم!وجمىئبه!ا!هبياؤلار!لماصبئىبمطثمأصبغعلحا!ةنج!هو3واسما

،و-دايروامازبيهـعذاهـاحثفىاعنالىاونتز!ورعاعلوكاوكس!ههـجمددابظبموجفيالأة؟

4".!3!!!ر!لتبوالحظللا(هلن!إبعننلمجؤاكابركلابهبمفلاليئوانارصءلاار؟ا

!آلأ.ضءألا:ءيه!اب!ابمامصامفا!عاش!صاركاص!وب!يدليلمالالهاللىنجشظناب!فابييمالأ!التربملإكارك!

:اظلأكنارفانهاطئحع!وفانطف!ودا!ص!ئيمشراصهككابجلملرلبررافازرا،

ببذارظخوززلغهـلير!إلمجلنهاليمكللإمواحئاركان!كال!!هبهكريربك!!يمفب!ا

...مي-.كللتلمجموارصررصلهانا

دانصملوالثمافىل!كاوامطياأال!لم)نجماطالضدلمحعإيخ!صلبهربيب.لوما!ةظدممكبموالمحاد

!".ليئلاأب!ذانح!تالرلو!فيبمذاكل!رينمعنصازجرع!إلبموز!ا!اطبمإمص(ت

كلبنلداهـابوده-.براافا،ادج!أواتلشاصايم!ار!بدر!مباكداكببزانجات!!

اكرمووجيهلزالميئهل!إلمجاليموصلالا!نيلمحإ"وحيف؟يروتتوه!ادينف!طعةيىكيما

رجم!لة،لا،نالردهدلألهوالدلمورصاحبهدلأدددهو،لاحهءلاضرفيدهالمه،مههانلىث!ثا50

ا!لمج!اوخليلهوجم!لههـبصعبل!نعذائهدالاللالئيميد.نهلرل!ءبىيرللاده!رمض؟و

كلأصة3

الأولالجزءمنالثانيةالصفحةصورة
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العشتئلهلعالااببمفينتقامنتاريخه/لأعنشفيلىهـ!هأشادفعااليسهاهـحمه!يخه-يا

هانت!شاكت!اميناليلصيناهـسب!الههـ!يىاصي!رششهاي!ج!ا

هـطاييهصةأشانىفاالحلسلامالية!لىلصملااهـ!عليناعلبهدمالدنخلقهابخبتةمن

الدبالميإآ!ماصمانهـ!يااإلهك!طريسبدناهـصكسهلعالميناهـب

كع/كورآفيآلمب!ل!أمبزوو!ؤلىء/ليةنطفيلحأض!وه/

لمحوبىلمجنئاكالملإإدملم

العاشرالجزءمنالأخيرةالصفحةصورة

الأحمدية(أ)نسخة
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006،--،....-:-!؟-ق.."-:.!...."ص!ءلةجمهي
:!،"،،لم-..،،-طرثق94.ء+طكاءنر.

ص0301!3/3.(رز.بر-أ".صدمش!كا؟ص!:3ين"."

،(-.،.،لم،!إ:..،../.ءإمم!.لمرز-سك!*؟،؟حه!فى--،"؟
ة..؟3ا1،00:.-ستر،!!كغ.!،،"!:.*%كأ/2.

ئؤ!لإهـا"/..ادوكاهـفا"ذنالوسرلجالأطوااللمذ-للإلتئثانآلملأيزق*صث!!م...لأ"
.+،.-\"-ح!.س.032.!30!.،.هـ..؟فى.،.،ثر!سهور

05دئا!ليمادعاهبراظييم!شديهابواهـ!اقئبموادزبن2نئه!هزنقالمجعئإالإصثفب:.

1؟يخ؟".."ءة"اذفميم!ثا!تمافق!نثئا!ر!بلدبرصردأأبأاررلافماليفزوببن

.،!"زر*،"..

.؟*!ولي!-ح!ياتلابوافا؟ع!إهـدبمبناإلتومدن!م!ال!جمكغ!زاا،بي!بئ!بفبلىإفا:.

غلآةإبر؟!لحئةؤه!سفغبطمااميلمئمنفؤأب!!بمكددخز!وايى7شئمكاظ!!الموفي"ضمنضة؟..
-("،...00002لى/ء.م!ز!3شا./!كا!،.ضء.ض!.!لمةأء،

3نجئ!!نيءبيم!لىنافيلوهئملمة.اخذأيلتىبرجممهيتبهوا!ى!!هـاظفينبكؤتج!"أ".

ل!ف!"."ء..تذافالننررت!أيدرو!ةالناةكلون.نا!تأفي!ينفبن.تخثإقأاف!ثتها*ي!.

"لمط:ا؟.،هئ!اا!ئر!يؤبنخطايادئياننفثل!هاغم!مافأي!اإياقئز!هلمجمةدخفط

...."...ة.،..ء..!.3أ!؟...لملم:؟حمق؟،\+،...،-كا.

؟".إبرس"."ئاىبنالأوا%!ك!ربنممالهاإحاف!ئللايئحدخاضت!يردلمكظجممظلق!ئإ.حد،ع..

3؟،لا.....ع!ليلمجنهاه!لجنةهـس!ن!!اعلمهقاهـ!ببمؤفياليهضرسما!قاورنثد!الئ!نئ!ن."

..!،.-."ا-ج/.-،..-.طبر.،?"*؟.اج6).،يمر؟

."!:.يخشوتؤنمت!سشبزيمليهـبم!هيذببئشقفىثمبصا!نجذرلمبايني!ئاعبهاماد+... ....،..!،جميبز!ة-،ء!ن!-عح!ى!مث!!،بئكلماباء..:.!.+.

عريظطةتاه!لمحنههـسابهطممبااخمزدمزفي!ترجمالبهـ+!لنسانج!جملما!سه

لإ،اض-.!:تذخ!لمحنهفننخمنى!ن!وئخ!رربهللأ!!ئ!فينجؤفي!الدنج!أيإففاج%!ة

..؟االؤبيرنريهاإب!شنهبنجتإنجابئنجةفماغينلىفي!نمر!نجقاليذبهبئلئرلمجنيا

*!:!.4".6تهـقا!لهبهنرب!نيهونداللهاأدرئنيرتتيفنالمقاض!رمفأ!لبآأ!المبماابقآفف!.

01ئر.00002هـأبوبرظبرلمجنهزوجظ"إجمونيكرنج!؟"آك!.!أبخنهل!!هـ!دبخؤن

!ألم!".بنلمجانالفرلة!ن!ههـحذا!حغلدنقبهجنايي":"أنجد2لألن!!كئزضأهذلمجغققئإا

.".ة).جمزثفااهـبهؤيارىخددا*قلاص!هؤيخلفاء!اأفلإإكأ!أفي!*ليألاخىأ

،.!،..شوركعناعنالنئباف!لد!ازر!ون!ئا"(*لملمو".ى،..،،ة.،*؟.*لاس"02 ء؟01؟-.همريينجدمم!سك!!!

؟ا"..".."افلأكؤةانالديافا!ا؟ذنللهكا%ةكؤيملاالردظئأ..أئطسأ!ؤسهفا؟بزص

."1...10001ءه،،0،7".،.؟ا

بر1ش...،،ضظرلمرشكرلدئباهيذام"جمي!ب!ب!كئما!أنخائمتا3"3إ.ينأكلآضن!ا

برجوف!صببناونجطيثلأ"الجنمخمالة؟ت(سه!!لإتهرهثذ(ا!كأبه!ئن!!

لأ"-..*!ء-*؟،،صب .3،آ.ج"!ء"--.

...!ء(لىوم!؟برءجبنياممبةأ.!ىمموكهاءإخرءوليلر!ثعلهلالنأ2بىدلإرر!"و!

"حجئيفيت،00.2"،مش!!ط!ن!لم.جأ؟1،،+ةن!ؤ!!ب!جئرفى،1"؟?ص.ع.؟.،.ى

إ
*ر،؟..!ر..

لأا9!!3
+(؟!ئر!"؟"*.+4..:س1،ا".،!...

(3،03""-*"ط!،-:خ*،"ي!3لا!-مم.نة..!عهص؟ف!2،.ه*!،!.3كيهبمض؟رز؟
،*-..-.س.س..ص،+رر:.هـ!

؟إ!ن!خي4ي":..،"...-.،.؟بر*في..3ع،و"....!ا!!:ير

والملاحمالفتنفيالنهايةمنالأخيرةالصفحةصورة

لأحمديةا(أ)نسخة
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(ب)نسخة
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لصدلى!مء،فاءلحف!ركلسالهست!اجمانا!!نعهـاقصوذل!فرفاضفعصل!كالن!بنل!يكللرو

هـرز،نبحوو!لئلإ،ضتا!رهم،ينبلمىكلشمنانتاسمطد!لأإادعنفراجدهـذنة
.....،.!أ

لقرفملالونر!الي!ال!لاز!!لؤام!لزحئالن!اوما،تبلرالظليمارفيدثظ،للاعمال!نهامنآأ

فاصلااش!ا!ملدبلإسالظرفىهلاكبواواتوالنوا!كأالغباهـ)شاماتيخ!اخقلجممنئنعبهاوصم%

نرال!عتساه!مرااريشلضالاقىلمإو!امهكلتسلا*للم!لمبوثن!رليالهضايغار!جلننرب%أ

لم!نيالاصقىمنا،اهـاستؤالعبتمنومنعوهمث!مموقلألمومموترواعيمواثؤالعا!!ضشجملما!!إ

لبزرر!إ14كرفالهسفربمالناب!صؤلىنها!الكدوالمنروثرسهرصضافيشه،ن!تنكا.%

موم!ةجمه!لعلفضا.تمونادج،لمنهاهنهفيولا3إامع!بىالتفوكأالاليى(!لمنصوصبنوافي.،

لعرنه!اصدانىناشا!نىب!فيزىلهابابنلجصبنالثمهي!الحع!فئكألباصا!ق!لصابخمبزا."ا

فالافا!صاكقيلفبزوالز!نارولبر!رلمب!إلسواو!رحعلهصنالىصرالهاسهوعا،،:أ
..-ء.،،!ا

ئمامرفاانون!ررومااس!مىضهرص!اتصزصنةصلناللمدتاثيثايرملهلبثصماتيمو!والائا..

.!بهربعهمنوبعمطنحبلهيخهورسمئلهفيطهجمنىالعبارليىتمدبميتخ!ل!ضااعلااتراى

قياله!بنم!ربد!سسىدعربنبم!مونالماءأدلباإلىلن!بزج!لمامديمهبن3إميملاد!نج!!اسه
قئظبر!كلفيلئاكلراعثوكانالبامثاغلعبلسيال!إرتخربهوراجمغففمحبيماخدفواا؟

11بن!ءبرامبمسبورابميهل!فه!يعباالبئحىذنحسىدو!ررمننيوءإشتاف!ا!)!يبأوم!ع!ا؟.

زز!الىموصىبنالع!وصلعوااشبناحيهبنل!وكأسإ،الوناسوروكلنرنولفبوه(لمباة

ا!يرل!يه!"لماإهيمفقارا!اورلات!اموسشااندواا!ا!ةيمهةشدفتناللحلت،رير!ايعهء

كإبخأأبمىمؤ،سوم!لنابيغورد!نوإللعةفيهاضظربراسواراضلفلناافقطميمإبرالم

ل!شس!ثافانسيماصهـارالبلادروال!تيزصف!بهرابندروله!احباش!لأبرشتانالقحاللهمد"وفي

.ام!إصلأاا!أ-النه8هذدبموفيلهبيتابهظوتوض!قلةنسدياناوفيءنكوضيضعزرق!جمبراى

تكأللسفلهوجمهتعصلهوالو!يوايد،السنمنرنمناوفي!بماوعوالطعاباعصضدجمانوامبها،وي

سيننمرءبناحموصم!!لناص!بمليصويخااالىاشماهـجاقيولعة!شال!هاتختا،قيل!ل!

كاوويرفيعيابندوطمسعل!دبئوفي!اميبواداعبالملايؤنيشويهاسع!بنءبنعططهبخامم!ى.

ضايتاث!اثتدسنهفثرطبالهباام!لكلفرلبدابنامصل!ضاباال!ي،إوصبنعصك!ا!ابالرإ

يمصعنبرامر!بمل!ظيريمنظما،لهوناوظعدنريغنبانحكلل!ميمبن43لويملانهافيلدلبم

شينطرفيضأرطلبط!اهـفصوا!ؤ!سواررعلبلبارثد!فيليرانا!رالمنرنجيا!ل!.

ب!ئؤ!كك!يمرونل!ضء!*الواا!مقيبشلمن!موكفصى!ا!!ممماه!عطاالههمثم.

،عدطء،....".ا-،-.:.ا.ا.00،0اولا011ا.-اة،اآ012:.1ات-،80"ه

(56)رقمالصفحةصورة
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