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والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه  والصالة    العاملني،احلمد هلل رب  

 . وبعد  عني.أمج

 : عنوانحتمل  يف جملدين    جديد حلاشيةطالعتنا إحدى دور النرش يف األيام القليلة املاضية بإصدار  فقد  

 اشية عىل املنهاج( احل) 

 العنوان: الشافعية، وكتب حتت  كتب  أعمدة  منهاج اإلمام النووي املشهور أحد  أي  

 هجرية(.  886حممد بن عثامن بن مجال الدين عبد اهلل املتبويل الشافعي )كان حًيا سنة    اإلمام   تأليف  

 : اسم املؤلف   حتتوكتب  

 )حقق عىل نسخة خطية وحيدة بخط املؤلف( 

 وحتقيق دراسة  

 جامعة األزهر.  - بكلية الرشيعة والقانون  ،  مدرس الفقه املقارن املساعد  طه،د/ عادل السيد ثابت  

 م 2022هجرية املوافق    1443  األوىل، السنة الطبعة  

 . الكويت- دار فارس لبعث الرتاث وتأصيل الفكر  دار النرش:  

 (. 767( صفحة والثاين يف ) 736يقع الكتاب يف جملدين املجلد األول يف ) و 

 

 : واحلقيقة أن 

 . ح غري صحي العنوان  •

 .  غالف الكتاب ليس هو املسمى عىل   واملؤلف  •

ليس  ، و التي اعتمدت يف الطباعة  اسم ناسخ النسخة   الكتاب هو وضع عىل غالف  ي  واالسم الذ  •

 هو املؤلف. 

 ة كام ذكر عىل غالف الكتاب. سخة وحيد وليست ن  خطية، والكتاب له عدة نسخ   •

   .ال وجود هلام ن كتبا عىل الغالف  ا اللذ - والتحقيق   والدراسة  •



 . .تعاىل إن شاء اهلل   ك يف هذه الوريقات كل هذا األمور وغريها ستطالع 

وال سيام إن    والعلامء، طالب العلم  ح به  ام يفرعظي   أمًراج  عىل املنهاجديدة  اكتشاف حاشية    يف البداية يعترب

 قيق ممن له أهلية يف ميدان خدمة الرتاث. بعناية وحتصدر 

 كبرية عىل أجل  مع أنه يكتب حاشية    -يام اطلعتف-ومل ينقل عنه أحد    يشتهر،مل    املؤلف الذي  ذامن هولكن  

 !  كتب الشافعية وهو كتاب املنهاج

سنة   اإلمامبأنه:  املحقق    وصفه   وقد حًيا  )كان  الشافعي  املتبويل  اهلل  عبد  الدين  مجال  بن  عثامن  بن  حممد 

 ؟هجرية(886

 . -غالفهوإن كتب عىل  -مل حيظ بدراسة وال بتحقيق  ب الكتا هذاو

لكتاب أكثر من ول  الغالف،من ُكتب عىل    ليس هو  فمؤلفه احلقيقي  أبيه، منسوب إىل غري  هذا الكتاب    إن  

املإىل تلك املالحظإضافة    الغالف، ة وحيدة كام كتب عىل  ليست نسخ و نسخة خطية   تعلقة  ات اجلوهرية 

 ، وهو ما سوف تراه إن شاء اهلل يف هذه الوقفات األربع.  ص بالن

 ! بويلإلمام املت مؤلف الكتاب هو ااملحقق أن  ىادع

 :-24ص/1 )ج يف التحقق من نسبة الكتاب إىل مؤلفهحتت عنوان: -فقد كتب  

ق القطع!!  ثبت بطري   قد   وال مؤلفه إال أنه   ، عىل الرغم من أن كتب الرتاجم مل تذكر أي يشء عن هذا الكتاب )

، وقد سبقت  1يف النص الذي أورده يف خامتة كتابه - رمحه اهلل تعاىل    -التأكد من نسبة هذا الكتاب ملؤلفه 

حممد بن    : يف صحة نسبة هذا الكتاب إىل مؤلفه اإلمام  للشك!!بام ال يدع جمال  اإلشارة إليه سابقا، مما يدل 

 انتهى كالمه.  . (عاىلعثامن بن مجال الدين عبد اهلل املتبويل رمحه اهلل ت

 
 ( وسيأتي تفنيد هذا الوهم. ه :)كتبه لنفسهوهذا النص الذي يعنيه هو قول 1
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ة تعني  رعبا هذه ال بأن  بل وال جمال للشك وال للرتدد   قاطًعا،دليال    (كتبه لنفسه)عبارة  لقد جعل املحقق من  

 خطه! أن الكتاب بو  أنه هو املؤلف،

 : ن يأمرأنبه عىل  لكنرده،  غني عن ما ي املجازفات نم نص ويف هذه ال

 :ألمر األولا

 صحة نسبة الكتاب للمتبويل،(!  ال يدع جمااًل للشك  وبام)  بل-كيف يستقيم أن يكون ثبت بطريق القطع   

   !أو حديث مرجع قديمومل يرد يف أي مصدر أو  ،  قبل  أحد  يذكره   وهم وخطأ، فلموقد بني هذا القطع عىل  

 : ليل العليل الد  الثاين: األمر  

أكثر من مرة وأنه   إليه كام أشار   ةبالنص الذي ورد يف اخلامت حقق عىل صحة نسبة الكتاب للمتبويل  يستدل امل

وهذا    احلجة،اهية هذا الدليل وقوة هذه  عرف م فتعالوا لن   ،نة القاطعة والربهان الذي ليس وراءه برها احلج

 : (757/  2 ) قول الناسخ يف هناية الكتابالنص الذي يريده املحقق وهو 

عىل يد    ةوثامنامئ راغ منه يوم السبت حادي عرش شهر رمضان املعظم قدره، سنة ست وثامنني  وكان الف )  

إىل اهلل تعاىل حممد بن عثامن بن    ،لنفسه كاتبه   الفقري  املتبويل  العبد  الدين عبد اهلل  اهلل  مجال  ،  له  تعاىل  غفر 

 . (ه وصحبه وسلم تسلياًم كثرياىل سيدنا حممد ، وآل الديه ، وملن دعا له بالرمحة واملغفرة ، وصىل اهلل ع ولو 

، وال  املتبويلاإلمام  وم(املزع) للمؤلفالذي استدل به األخ املحقق عىل صحة نسبة الكتاب  و النص هذا ه

 ؟ الكاتب هو املؤلف  تعني من قريب أو بعيد أنفهل هذه العبارة   ! كاتبه لنفسه() : سيام قوله

وغالبا يكتبون    بينهم،إن من له أدنى اطالع عىل كتب الرتاث يعرف أن مثل هذه العبارة يتداوهلا النساخ فيام  

تدل عىل أنه استنسخ هذا الكتاب  (لنفسه)وكلمة  الخ( ..)كتبه لنفسه وملن شاء اهلل من بعده فالن بن فالن

بيع أو  مثل النساخة لل خةلغرض آخر من أغراض النساوليس  نحوها، ودراسة أو املطالعة له هو لغرض ال

 . ، أو للمدرسة ونحو ذلكيخللش



 النساخ: ستعامل هذه العبارة من قبل ال   فقط أمثلةأربعة  وإليك 

 املثال األول: 

ة  كتاب: يف   ،  2فهارس علوم القرآن الكريم ملخطوطات دار الكتب الظاهري 

 (102تفسري  - 498الثاين الرقم: * النسخة الثانية اجلزء  -الكشاف عن حقائق التنزيل

فها اهلل تعاىل يف جناح داره السليامنية التي   آخره: ويف النسخة أيضا فرغت عنها يد املصنف جتاه الكعبة رش 

عىل باب أجياد، املوسومة بمدرسة العلوم ضحوة يوم االثنني الثالث والعرشين من ربيع اآلخر يف عام ثامين  

وكان الفراغ من نسخه يوم السبت   ،فسه وملن شاء اهلل من بعده، أمحد بن سعدكتبه لن وعرشين ومخسامئة ...  

 خلمس مضني من ربيع اآلخر سنة تسع وتسعني وسبعامئة. 

 : ثاينالثال امل

 7615الرقم:  ،ضائل القرآن ف

م املتوىف سنة   هـ.  224املؤلف: أبو عبيد القاسم بن سال 

 .... أوله: حدثنا حجاج بن حممد 

كتبه  تم كتاب فضائل القرآن واحلمد هلل رب العاملني ....  ...  عبة  آخره: حدثنا اسامعيل بن إبراهيم عن ش

، فرغ منه يوم األحد بعد صالة الظهر  بن عثامن بن عيسى بن اخلرض الشافعيلنفسه الفقري حممد بن أمحد  

 . 3اخلامس عرش من شهر رمضان املعظم عام تسعة وثامنني وستامئة جتاه الكعبة املعظمة

 : ثالث الثال امل

 1064الرقم:  ،ذكرة املنتبه يف عيون املشتبهت

 
 م   1983 -هـ  1403عام النشر:  ،دمشق – ةالعربي ة، الناشر: مجمع اللغالخيمي املؤلف: صالح محمد  2

 (. 3/371)  .3عدد األجزاء: 

 (. 2/229) بقمرجع سا 3
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 597وىف سنة املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي املت

 خ .... ال أوله: قال الشيخ 

 ... لفوز العظيما  آخره: سورة الربوج: فيها ذلك الفوز الكبري، وباقي القرآن:

 .4ليلة الثالثاء من سلخ صفر سنة ثالث وتسعني ومخسامئة  احلقري أمحد بن حممد اهلكاريكتبه لنفسه  

   رابع: ال ثال امل

هي نسخة   ، اخلامسةالنسخة هتذيب الكامل(  ب تذهي)  حمققو جاء يف وصف النسخ اخلطية التي اعتمد عليه 

برقم   بفاس  القرويني  جامعة  بخزانة  حمفوظة  )ع(،  299/62  -  160/  80أخرى  بالرمز  هلا  ورمزنا   ،

د برت عبد اهلل بن عبد الرمحن  كتبه لنفسه حمم  ،جيد   واملوجود منها: اجلزء الثالث فقط، وهو بخط أندليس

  5. حامًدا اهلل تعاىل ومصليًّا عىل رسوله املصطفى ومسلاًم   أمحد بن ربيع األشعري  بن حييى بن عبد الرمحن بن 

األمثلةن  ناذهب  وول يتداوهل  ورد  مما  لنفسه(  )كتبه  أن عبارة  النساخ  عىل  لبلغتا  ذ  املئات،  بينهم  كرته  وفيام 

 . ة كفاي

وبأنه ال يدع جمااًل للشك، وتبني أنه ال جمال للشك   اطع،قسقوط الدليل الذي وصفه املحقق بأنه    هبذاظهر  ف

  رسابا، ولوال  بانف  ماءً   يظنه  ذا الدليل الذي كان، وهه القشة التي تعلق هبا وسقوط هذ ،يف خطأ هذه النسبة

من  وتسويد القرطاس بمثله خيشى أن يكون  ،  بعض طلبة العلم ملا كتبت هذا لشهرته وف التلبيس عىل  خ

 . ، واهلل املستعانلوقت ا إضاعة 

 

 
 (. 2/76مرجع سابق ) 4

 .(1/81) لذهبي ل، تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 5



 : عنوانحتت  -كتب املحقق   املؤلف،يف مبحث ترمجة  

 . ن بن مجال الدين عبد اهلل املتبويل حممد بن عثام  ترمجة املؤلف 

البحث يف كتب     تط البعد  مل  الشديد  املؤلف  ال نا كتب  لعارتاجم لألسف  بأي يشء عن  رمحه اهلل  - رتاجم 

بن مجال  بن عثامن  وأن اسمه حممد    ، عن نفسه يف خامتة كتابه هو  ده  ور ما أ   ومل يوجد يف ترمجته إال  - تعاىل 

  ، اهلل يف مدته   خ )هكذا باخلاء املعجمة!( فس - كتابه قال مؤلفه    حيث يقول يف خامتة   ، الدين عبد اهلل املتبويل

من    غ وكان الفرا   ، امئةوسبعني وثامن   سبع م هذا الربع املبارك يوم اخلميس الثالث من مجادى اآلخرة سنة  ت

لنفسه العبد   كاتبه  عىل يد   ةوثامنامئ وثامنني    سنة ست  ، شهر رمضان املعظم قدره  عرش هو يوم السبت حادي 

 . ...الخالفقري إىل اهلل

 صتها أنه: وخاللرتمجة هذه هي ا

 . ل الرتاجممل يذكره أحد من أه

 كتابه!! ة ترجم املؤلف لنفسه يف خامت

 . وإنام هو ناسخ من مجلة النساخ ،ليس هو مؤلف الكتاب  ألنه  الرتاجم؛أحد من أهل   ه احلقيقة مل يذكريفو

 !  ة نقف له عىل ترمجإماًما من مل   بل ونسميه ،مؤلفننسب كتاًبا إىل   فكيف 

 ؟ فمن هو املتبويل إًذا

الناسخ أحد  اللهم إن كان هذا    النساخني،  رتاجمال هيتم العلامء بيف الغالب  إن املتبويل هو أحد النساخ، و

فقد وقفنا عىل بعض النسخ اخلطية  لك  ، ومع ذة النساخة فعلم ال بصيذكرونه ويرتمجون له بصفة ال العلامء ف 

)  فهرسال  يفجاء    : مافمنها ،  املتبويل  التي نسخها املخطوط  العريب اإلسالمي  للرتاث  آل    فهرسالشامل 

 شيسرتبتي: تمكتبة   تخمطوطا  (6/147)  -هه وأصولالفق-البيت( 
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شافعي(املُذَهب  )الطِّراز )فقه  املْذَهب  ألحكام  ]السريجي  ،  حممد  بن  يوسف  بن  العباس(    أمحد  )أبو 

تشسرتبيتي/    م 1469هـ/  874  سنة) املتبويل  كتبها حممد بن عثامن بن عبد اهلل    نسخة )   م1457هـ/  862

[ تشسرتبيتي    و( 282)  -) 3299دبلن  عثامن  حممد  )  179/  1ف.م.ع. يف  اهلل بن  عبد  الدين    (بن مجال 

 . انتهى

الكتاب موضوع النقد  كتاب هنا وبني  ا ال، وبني نسخ هذ، وقد نسخ أكثر من كتاببعينه   خسفهذا هو النا 

 سنة.  12هنا قرابة 

أمحد بن  قد اختلف يف مؤلفه هل هو أبو العباس  ألحكام املذهب  فهل حيق لنا أن نقول إن الطراز املذهب  

 النسخة  ةاملتبويل! ألنه ورد يف خامت   بن مجال الدين عبد اهللبن عثامن  حممد  ، أو هو  السريجي يوسف بن حممد  

 أنه كتبها! 

 : عىل غالف الكتاباملحقق  كتب

 !  )حقق عىل نسخة خطية وحيدة بخط املؤلف(  

،  مثلها مثل كل نسخ الدنيا ناسخها، ، بل هي بخط  ويف احلقيقة ليست وحيدة وال هي بخط املؤلف املزعوم

 . كاتبها ال لغريه تنسب ل

النسخة    مكانة  منرفع  وت  وتعيل من شأنه  ، تزيد من قيمة الكتابخط املؤلف(  ت هذه العبارة )بكان  ملالكن  

زيد من اإلقبال  لت  ت هذه العبارة عىل الغالف اخلارجي عوض، فقد  كربىمنقبة  وهي    ،وجودهتا وأصالتها 

 . واشتهارهعة انتشاره رس عليه و

 لكن هل هي فعال نسخة وحيدة؟ 



 حتت عنوان:  :يقول املحقق 

 .النسخ التي اعتمدت عليها يف التحقيق

ا )   املتوا بعد  النسخ  الدقيق عن  منها  ف لبحث  يقع بني يدي  فإنه مل  الكتاب  وهي    حيدة، ال نسخة و إرة هلذا 

 : وبيانات هذه النسخة كام ييل   - عىل حسب علمي - النسخة الوحيدة املوجودة هلذا الكتاب  

 . ( 1120) احلفظ  وحتمل رقم    ، صوفيا  آيانسخة مكتبتي   

 ا. سطرً  ( 27) سطر  عدد األ 

كتبت بخط املؤلف    ا هنأ فرة هلذا الكتاب إىل أنه مما يميزها  ا يدة املتو نسخة مع كوهنا الوحال وهذه    :الناسخ  

 (. ... الخ نفسه رمحه اهلل تعاىل

واملحقق  ،  عد البحث الدقيق ب يف حتقيق الكتاب عىل نسخة واحدة إال إذا تعذر ذلك  امد  نعم إنه ال جيوز االعت

 أخرى.   ا: إنه بعد البحث الدقيق مل جيد نسخً هنا يقول

كون  كيف ي ، وبله أن يكون دقيقا  أصال،يوجد بحث  ال   هولعل  ،غري دقيق  (البحث الدقيق)هذا    ويف احلقيقة

بل ومن خالل ضغطة    ،اجلميعوهو ال ينتج لنا معلومات أقل ما يقال عنها إهنا يف متناول    دقيقا،بحًثا ويكون  

 . ة اليوم حمركات البحث املوجودزر عىل 

هي يف احلقيقة    وحيدة،املحقق أهنا   ادعىة التي  النسخأن هذه    -أصال-ه مل يكن هناك بحث  عىل أنوالدليل 

 . رابعةربام وبل  ، وثالثةبل هناك نسخة ثانية  وحيدة،ليست 

 افرة للكتاب و النسخ املت 

 أخرى، إليك بياهنا: نسخ 3لوجد   (1/20) املخطوطقق إىل الفهرس الشامل للرتاث العريب حرجع امل لو

 هتا:  اوهذه بيان الرشيف،األزهر خة نس :ىل النسخة األو 

عدد األوراق:  ،  هـ، األوقاف: أمحد بن إبراهيم، أوقف عىل طلبة العلم باجلامع األزهر  881تاريخ النسخ:  )

 .(8/7)  الرشيف  هرزات مكتبة األخمطوطفهرس   :انظر      6010فقه شافعي(    805أرقام احلفظ: )،  202
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  ( هـ877، تاريخ نسخ )ورقة  (225( تقع يف )4541) :  برقمطوبقايب )أمحد الثالث(    نسخة  :النسخة الثانية 

 .التي من جمموعتها أمحد الثالث رساي قايب بفهرس املخطوطات العربية يف طو يفكام 

الثالثة: الكتب    النسخة  دار  وتاري ناسخها  ،املرصية نسخة  الطيبي،  بن حسن  الواحد    26  خ نسخها: عبد 

انظر: فهرس  كرام والفضل والطول واملنن اجلسام.  هلل ذي اجلالل واإل   أوهلا: احلمد ،  هـ881  رمضان سنة

الباحث عبد اهلل احلبيش فنسب وقد وهم السيد    (.1/495ونرشة دار الكتب املرصية )  (1/189اخلديوية )

الرشوح   كتاب جامع  احلاشية يف  )هذه  و(  4/573واحلوايش  املحيل،  حاشية وجعلها حاشية عىل رشح 

 (هـ891ت، وليس للجالل البكري ) (هـ952ت )املحيل إنام هي أليب احلسن البكري  

عنوان الكتاب    ن هقد ذكر في  فإنه  اليقني،بالنبأ    هجاءت  -  مجيعها  ه النسخلكانت هذولو كان البحث دقيقا  

 ت عبارة )ووحيدة وفريدة(. ه النسخ بطلوهبذ ،احلقيقي  اسم املؤلف و

 . تساوي شيًئا (ومل تعد عبارة )البحث الدقيق

أعجثم   من  النسخة  إنه  أن  العجب  املؤلف  ب  اسم  فيها  ذكر  قد  نفسها  هي  عليها  حقق  أنه  ادعى  التي 

 (1رقم )انظر صورة  هنا اسم املؤلف احلقيقي كام  الدفرت قد كتب يف فوهي نسخة )أيا صوفيا( احلقيقي، 

 ع عىل النسخة أصال! وهذا مما يدعو للشك يف كون املحقق اطل

 

 

 الغالف: جاء عىل طرة 

والقانون    ل د. عاد دراسة وحتقيق    الرشيعة  بكلية  املساعد  املقارن  الفقه  ثابت طه مدرس  جامعة  - السيد 

 .األزهر

 حتقيق؟ اسة أو يمكن أن نرى يف الكتاب أي درفهل 



س مثل كتاب  بالبحث يف كتب الفهار   مجع النسخ اخلطية للكتاب مناهج التحقيق:  ني يف  عت الدراسة فأما  

والبحث يف فهارس املكتبات   سزكني،أو تاريخ الرتاث العريب لفؤاد    ،بروكلامنتاريخ األدب العريب لكارل  

دراسة أحوال النسخ من حيث   -أيًضا-، ومن الدراسة وسؤال أهل اخلربة باملخطوطات  واخلاصة، العامة 

لك: توثيق عنوان الكتاب ونسبته  ومن الدراسة كذ   املخطوطة،وكامل    الناسخ،كقدم النسخة وعلم  األمهية 

 غري ذلك. و إىل مؤلفه 

اسم  طأ يف  خقد أف  الكتاب،  إن كل ما سبق مل نجد شيًئا منه يف هذا العمل الذي ادعى فيه املحقق أنه درس

املتوافرة، واعتمد عىل نسخة خطية واحدو   الكتاب،واسم    املؤلف، النسخ اخلطية   ندري هل  ة، والترك 

وهذه النسخة الذي هي فيه قد نص عىل اسم املؤلف،    الفهرس   خاصة أن  يرها،م أنه مل  اعتمد عليها فعال أ

فأي دراسة      ،وقوفةم  سلطانية  لوحا، ومل يذكر أهنا نسخة  (262ها )عددو   ألواحها،مل يذكر عدد  -أيًضا-

 !. هذه

 عىل الكتاب؟ أجراه   التحقيق الذي)حتقيق( فام هو    قوله: الشق الثاين وهو   أما

لة إخراج  ، وحماوف والتصحيفريوإصالح التح  الفروق،إثبات وإن كلمة حتقيق تعني: املقابلة بني النسخ  

 . الخ مؤلفه. ا كام كتبه النص صحيحً 

 . التي تغني عن التعليقنامذج  وليطلع القارئ الكريم عىل هذه ال   ؟هذا التحقيق له وجود يف هذا الكتاب   فهل

 ( )السلخ  أواًل: مقدمة املحقق 

ه )املجموع  إلمام النووي يف كتابة ا مقدم  ونقلذهب  ، بل  مل يكتب شيًئا   التحقيق، مقدمة    هي يف مقدمته التي  

 . ة التحقيقممقد وزعم أهنا   ،ووضعها كام هيفريها وتشكيالهتا بحذا (،ب رشح املهذ

 (. 3( و ) 2تني رقم ) انظر املقدمتني يف الصور

 ! )سلخ كذلك( ثانًيا: اعتذاره  
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  هم من أي خطأ غرييها ذمم واملؤلفني والباحثني أن يكتبوا بعض العبارات التي يربئون فني  املحققمن عادة  

)وإن جتد عيبا فسد اخللال       ه )ملحة اإلعراب(مثل بيت اإلمام احلريري يف آخر ملحت ، ويستعملون مقصود

 ، ونحوها   وعال(عيب فجل من ال فيه 

)وسلخ االعتذار املكون من    (1/3)  بحر ملتقى األجممع األهنر رشح  ذهب إىل كتاب    غري أن املحقق هنا

انظر الصورتني رقم    ،اقتباس دون أن يشري إىل أهنا    لنفسه،ها  ونسب  وتشكيالهتا( بكامهلا ومتامها  ستة أسطر  

 (. 5( ورقم ) 4) 

 تعليق عىل النص )أخطاء باجلملة( : ال الًث ثا 

فعلق    (،قال صاحب الكتاب )قاله األذرعي بحًثا ،  46ذرعي يف ص مام األإل ىل ذكر اسم ااملحقق ع  علق  -1

الدين األذ  القايض  بأنه: املحقق يف احلاشية مرتمًجا لألذرعي   الشافعيضياء  ة  عيسليم بن رب عيل بن    رعي 

 .(21/95وأحال عىل الوايف بالوفيات )  كبري ... الخ.األذرعي الشافعي ، وله نظم  القايض 

  الدين، ، شهاب  دان وهو أمحد بن مح   األذرعي،من هو    ونالشافعية يعلم  لبةوصغار طوهذه الرتمجة غلط،  

( سنة  واملتهـ708املولود   )( سنة  كتاب(هـ783وىف  صاحب  وهو  املنهاج(   ،  رشح  املحتاج  )قوت 

 .6و)التوسط( وغريمها 

 املتعارف عليه  بل وال يضعها بني معكوفتني كام  ، زيادتهدون أن ينبه عليها أهنا من    قد يزيد عناوين-2

 فصل يف صفات األئمة( ) هكذا ا قد وضع عنوانً ف 170/ص1وذلك كام يف ج، ج التحقيق هيف منا

 200/ص1ج املتكلم ففيفيه إهيام بأنه هو من غري أن حيذف منها ما   بحذافريها،ة ينقل الرتمج-3

 
 (. 3/141شهبة )طبقات الشافعية البن قاض ي  ترجمته:انظر في  6



د الرافعي  )هو بعوقال يف ترمجته رمجة صاحب التنجيز رشح الوجيز وهو عم كامل الدين املازندراين، نقل ت

ظر إىل نقل مثل هذا انف  خ(...ال وييسء األدب عليه ، ولعل ذلك سبب مخوله  يسميه،وال    ويتعقبه،   بقليل

 . نقل فالن، أو سبقه بقوله قال فالنالكالم دون أن ي

 كتابه أظنه من أهل هذه الطبقة!!(  ولعل ذلك سبب مخول ل واألعجب من ذلك أن يقول يف هناية الرتمجة )ب

 ة!! هلا ذكر يف الرتمج التي مل يسبق هذه الطبقة يمن هو تظن،الذي  فمن أنت 

 وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.  املستعان، واهلل  املقام،و ذهبنا نتتبع مثل هذا لطال بنا ول

  املشهور،  الشافعي،فقيه  ال  محد، أ حممد بن عبد الرمحن بن  هذه احلاشية هي للعالمة جالل الدين البكري،  

 .(7/284)ي رمجته يف الضوء الالمع للسخاوت، انظر (هـ891)املتوىف سنة 

في مكتبات تركيا  ف   البكري،هذه قد عزيت يف أكثر من فهرس ملؤلفها جالل الدين  وهي بمقدمتها وخامتتها  

هي    مؤلفها،سبها لغري  ون-وهي النسخة التي اعتمد عليها املحقق -يا  أيا صوف  أمحد الثالث، ومكتبة  بةت ككم

كتبة  املوهي يف  ،  ذلكيف فهارس هذه املكتبة معزوة للمؤلف احلقيقي غري أنه مل جيهد نفسه لالطالع عىل  

و   (9و )   (8( و )7( و )6)   الصور: رقمانظر  وهي يف مكتبة دار الكتب املرصية كذلك،  ،  كذلك  يةاألزهر

 .(11و) (10)

 :  صادر التاليةامل انظر 

 (  7/285السخاوي يف الضوء الالمع )

 ( 2/182الشوكاين يف البدر الطالع ) 

 ( 2/214هدية العارفني )

 ( 8/7زهرية )خمطوطات املكتبة األفهرس 

 ( 1/189خلديوية )فهرس املكتبة ا
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 (.1/495نرشة دار الكتب املرصية )  

 ( 1120)رقم  ، صوفياأيا   دفرت

 (. 4541د الثالث )جمموعة امحفهرس طوبقايب  

 

 متة  ا اخل

، وليس  ( هـ 891ت )  مة جالل الدين البكري البل هو للع   ، للمتبويل ليس  فإن هذا الكتاب  ويف اخلتام  

اإلخوة املحققني والنارشين أن يتقوا اهلل يف تراث  إين أدعو  ه نسخ متعددة، و بل ل  ، واحدة خطية  له نسخة  

  املحققني، رغبات الطباعة من قبل  ليها من  ستعني باللجان العلمية ملراجعة ما يرد إأن ت   ور عىل الد و ،  األمة 

ي  السرية  طلب وأن  أعامهل   ، نيللمحقق الذاتية  وا  عىل  يطلعوا  ع   السابقة،   م وأن  اهلل  أمام  ذمتهم  يربئوا  ز  حتى 

 . ه ه من ليس من أهل أهله، وأن يزيل عن  اث الرت خلدمة    يوفق أسأل اهلل أن    وجل، 

 ىل يوم الدين. ، وسلم تسلياًم كثرًيا إ  عىل سيدنا حممد وعىل آلهوصىل اهلل  القصد،واهلل من وراء 

 

  



 

 

 ( 1صورة رقم )

 
 

 

 (. 3و ) ( 2قارن بني املقدمتني يف الصورة )  (2صورة رقم )

 
 

 

 ( 3صورة رقم )
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 ( 5و ) ( 4قارن بني االعتذار يف الصورة رقم )   (4صورة رقم )

 
 

 ( 5صورة رقم )

 
 

 

 

 



 

 

 (  6رة رقم )صو

 

 
 

) ص  رقم  ال(  7ورة  باب  مقارنة  األوفيها  نسخة  من  مع  زكاة  زهر 

 نسخة الكتاب املطبوع 
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صورة  

 ( 9رقم ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 10صورة رقم )

 

 ( 11صورة رقم )

 
 


