
































١٧تربم،ِااينسيما 

وهووامتدل وناظر والفقه، القرآن ))قرأ ت آخر *وصع قا ونال 
ء

العشرين،نحو وله ولوس وافى والتمئر، العلم ق، مع المخ، دون 
ولهشيوخه، حياة ق العلماء أكابر من وصار التصانيف، وصنف 

هذاق تصانيفه ولعل اؤيان، نجا م—ارن الق الكبار ا،لصنفات 

تعالاق وفئركتاب وأكثر، آلأفكثاس أربعة تكون الوقت 

وسماعاتهذكاء، يتوقد ؤكان ايمع، أيام ل صدؤه من نين ّمدة 
بالتفسيرومعرقته شيخ، محئي من أكثر وشيوخه الحديث،كثإرة، من 

يلحقفما وسقمه وصحته وؤجاله للحديث وحففله التهى، إليها 

عنفضلأ — والتاإعين الصحابة ومداهب للفقه نقله وأما ه، في

والنحلبالملل مجمفته ؤأما نفلئر، فيه له فليس ~ الأربعة المذاهب 

صالحة-؛ملة ويدري نفل؛ؤا، ه فيله أعلم فلا والكلام؛ والأصول 
فعجبوالقتر بالتاريخ ومعرفته جدا، قوية وعرقه ة، اللغمجن 

الوصف،يتجاوز فأمر ؤإقدامه؛ وجهاده شجاعته وأما عجب، 

نجميضرب الذين خياء الأمالأجواد أحد وهو النعوت، ويفوقا 
والملبس((.المأكل ق بالمر وقناعة زهد وفيه المثل، 



ترجمتسسست ١٨

افرخمه بى ه(: ٧٥٦)ت:القائم الئبكي الدين تقي - ٣ 
نيه!يتحقق تيمية ابن أن 

والعةال؛ة،الشمعية العلوم في( وتوسعه بحره، ونخالأ ^;٠، ))كم 

الذياللع ذلك فيكرتس وبالوغه اده، واجتهذكائه رحل ون

الوصف..((.يتجاوز 

معوأجل، ذلك من أعظم نمي ق، ))وقدره نال،تأن إل 
والقيامالحق ومرة والديانة، والولع، الرهادة، محن له الك جمع ا م

ذلكمن وأطْ لف، النتن على وجريه واه، ملغرض لا فيه 

ا.ه.أزمان(( محن بل الزمان، هذا ل مثله وغرابه الأول،، بالأخذ 

(،J،UUUافعي،)^،الشالم عبد بن محمد بكي، الش- ٤ 
اس:رحمه قال 

فالجاهلهوى؛ محاحمإ أو جاهل إلا تنمية ابن يغض ))مجا 
بعدالحق عن هواه بمده الهوى وصاحب، يقول، ما درى يلا 

به((.معرفته 







٢١تبميخن ابن ترجمش 

قياناالناس أعفلم هذا أن العجب أعجب ))ومن 
قوتهبمانيفه والاثمادية، و\لح}و]؛ة، الروافض، من البيع؛ أهل على 
•حصر(( نحت تدخل لا فيهم وفتاوبه شهئرة، يو1 كس 

المناقبمن الدين مي للشيح يكن ا ))ولو أيصات وقال 
صاحبالجوزية، قيم ابن الا-ين شمس الشيخ هير الث—تلميده إلا 

ؤ،غاية لكان والخالق، الموافق نجا انتفع الي الساترة، التصانيف 
العلوم،ل يالتقدم له شهد وند فكيف •نزلته، عظم على الدلالة 

وغيرهم؛الشافعية من عصره أتمه والمفهوم المنطوق ق والتمتز 

الحائلة((.عن فضلأ 

ااقاري))عمدة صاحب الحفي، العيي، الدين يالر ~ ١  •

الشيخ؛عن تال ير(؛ ٨٥٠)ت؛البخاري(( صحيح قمح 

قالقارص الورع، القي التقي الم-ارع، الفاضل الإمام ))هو 

والتحرير،بالتقرير تن والأصولوالفقه ير، والنفالحديث علمي 
الا-ين،بامور م القائوالختر المتدع—غ،، على الصارم والسيف 

ؤإنداموشجاعة ؤة ذو النكر، عن والنهاء بالمعروف ار والأم









٢٥تيميم ابن ترجمم 

واسطمن قاصتأ أن وّسبلكاءا نة، ّ ٣٨يتجاوز لا أنداك 

رت،انتثسوات مع وخلال ٢، له؛ عقيدة منهكتااة طاب 
كثمداامتهر؛ت قد نداك ا تكن وب ، ءحكثإرة س|منها خت مون 

)اعتقادأو الناجية( الفرقة اد )اعتقا_ معروفة بلكانت م، الأم

)هدايقوله؛ بدأها لام الإسشيخ لأن المنصورة،؛ الماجية ١لفرقة 
أنحمل م الس_اءةآ، قيام إل المنصورة التاجية ة المهاعتقاد 

ؤكانالأفرم، السلطان نامي، أمام عصره علماء وناظر فيها امتحن 
شيخعليها أطلق وقد ؛، التقري_،ر وجه على -( ٥٧ ٠٦)عام ذلك 

يعءسؤاسط أرض من علي تدم أنه ببكتابمها 'ّ)كان الإس-لأمت شيح قال ( ١ ) 
الشامحم—،أصحاب من الوامطي، ألدين رصي له; يقال ~شيح نواحيها قضاة 

البلادبملك فيه الناس ما وشكا والدين، الخئر أهل من وكان حاجا، علينا قدم 
أكتبأن والي واليم، الدين ليئوس والثللم، الجهل غلة من التتر؛ دولة وق 

قدكبوقلق: ذلك، من غامتضت، يته، ولأعل له عمدة تكون عمدة له 
ماوقالت السؤال، ق ناح الثنة. ألمة عقالي يعص فخد متعددة، عقائد الناس 
العصرآ.بعد ناعي وأنا العقيدة هدء له فكتبت، انت،. تكتبها عقيدة إلا أحب 

نسحكثقرة؛نجا انتشرمت، وتد منس... ٌبع نحو مجن ركتها الإٍلأمت شيح قال )٢( 
(.١٦ilrاكاومح،(()وعترهما())مجموع ثاسماق،، ممر ق، 

نحومن )هذْكت؛تها تقدم: لمَكا منافلرته ق نال الإّلأم يخ ئلأن وذللئ، )٣( 
نتكون( ٠٦ ٩٩)عام التاركان ومجيء الشام( إل التتار مجيء قل نما ّمع 
(.J،v• )٦ عام التقريب، وجه على المنارة 



الخهئيصالنسخم وصف  ٢٦

الضذلك ومن ،، الواطة((ر ررالعقيدة امم اياظرة ق لأم الإمح
مكانتعرف ولا متعددة، بأسماء فانتشرت م، الأمبجذا عرفت 

ةنقينسخة محاك أن إلا بيده، الإسلام شيخ الذيكتJه للأصل 
أوثقوهي ؛ ءاماُ ١ ٦ د بعدكتابتها أي ( ٠٧ ١٥)عام عليه قرئت 

ونحمقالأن حى عليها الحصول أمجكن هلية الوامسخة 

المسحةهذه نل وطعت، ت، قوبلخة نسأقرب إل إذ مرة؛ لأول 
^٧٣٦)عام سخت وقد ؛، ١^١٥^^ الكت_، دار نسخة هي 

وفاةمجن سنوات ٨ ويعد مزكتابتها، منة  ٣٦من أكثر بعد أي 
^.٧٢)٨ عام الك ؤحه وفاته وفدكانن، تيمية، ابن الإسلام ميخ 

الخطة:المخ وصف 

العميدةمجن حطية خة نعشمة اثني على الحصول الق يثر 

فحضرتايزل، س محلي و*عءا'ملأس أحضرما س اذت)أرملت رحه قال، )١( 
،٠٠...سخن مح نحو من ت لهم وقلت الواصعلية(، ))العمدة 

>*ا/ئا->(.)>بجمعاكادتم،(( 
ضلا.محيا الكلام )أآ(افي 

■مدالقصودأقرف النسخ حقق وقد ب)أ(. الطعة سْ إليها)، ارمز وص )٣( 
نسخثلاث ومعها السخة، هذه على ماوتماو<ا متقنا تحقيما الواسطة العقدة 
خثرا.اف فحراه أخرى، 



٢٧اتخطيش السخةو وصف 

ومتفاوتةمتاخرة والقية ممينة، وأخرى ة، نفيإحداها الواطئة، 

الخروفعلى جعلتها والقية أصلا، الأول جعلتا وقد ودمحا، جق 

وصمهاتوهدا نسخها، تاريخ حمسِا الأبجدية 

)الأصل(الأولى: النسخة 

ابنالإسلام يخ فالولف على ئرلتح ة نقينخة وهى 
حيرمالأحمدي جد الممن أصلها -(، ١٥٧ )٠ عام ة تيمي

مكتبةق مجمؤع صمن الأن محفوظة وهي >طثطز( البدوي أحمد 
ء

منهاصوؤة على حصلتا بالماهمة، زيتيا السيدة بمجد ملحقة 

لوزارةالتابعة بالقاهرة ة المصريللمخطوطات األتكزية المكتبة مجن 

سخالخط ونؤع وؤقة، ، ١٢)أوراقها عدد ، المصرية الأوقاف 
بنمحمد الشيخ نخها كاملة نسخة وهي ومثكول، واضح 

قالمؤلف على ومأها (، ٥٧ ١٥)عام ٢ أ الشافعي الديري شكر 

اللهفحناه الغصيمي، عيدالثم بن صاخ الشيخ الفاصل الأخ عليها دلي )١( 
٤(/٣٧ النصر(()٤ وأعواد العصر ))أعيان ق المحمدي الدين صلاح له ترجم )٢( 

الشافعيالديري الدين شمس الفاضل الإمام الشيخ شكر، بن )محمد بقوله: 
الخرفعالم يعرف وكان يالسع، مقرئا وكان بحصى'كثرة، لا مجا ح،كب — الناس 

=تعال اف لحه توق • • ٠ علومٍرة، ؤا مشايمة وله الغاية، إل جيدا عليه وبمكلم 



الخطيدالنسخء وصف  ٢٨

بحضورُ الشافعي؛ مى بن محمود بن محمد بن أخمد ه نقالعام 

آتمهاإل أولها من )مانحا ادمحطوءلت آخر ق جاء جماءةكث؛رين، 

تقيالرباق امحتهد العلامة الإمام الزمان وفريد الإسلام شيخ على 

صاحبهامنهم جاءةكئ؛رون فمعها ، )•••(ُ مؤبمها الدين 
بنمحوب بن ن حالدين عز المرتضى الأمتن الكبم الصدر 

وذلكبالحلم، ونبنه بالعلم، الك نفعه الباقداري، الدجيلي حن 

وسعمائة،عثرة خمس سة الأول ربيع من والعشرين لحائي اق 

عنه(،الله عما التسعين قارب وقد مائة وبر وخمسين ثلاث صنة الححة ذي ق = 
الثامنة،(الماثة أعيان ي الكامنة )زالدرر ق أيضا حجر ابن الحافظ له ومجم 

(.٠٥٧٥٣)عام وفاته تاريخ وأبش ٢( ٠ )ه/• 
ابنالإسلام شخ معاصري من فهو مرمحا، •( ٥٦٦٣)مواليد من أنه وهدا 
فقط.بعامتن وبمغره (، ٧٢٨—٦٦)١ تيمية 

حالهمبدأ ي )كان فقال: ( TaaI)^العصر(( ))أعيان ق الصفدي له ترجمم )١( 
أصحابهُه يزل فلم عليه، بجط وممن تيمية، ين الدين تقي الشيخ عن منحرفا 

لهوتتلمذ فيه، هو مجا وترككل ولازمه، وأحقه، ه، إليلمال به، اجتمع أن إل 
ذلكإل أشار وممن ه( ٧٢عام)٥ تيمية ابن يب بامتحن وتد مدة(، ولانبه 

أحمدالدين شهاب لحس )وفيها فقال: ٨( ١ ))الملوك(()r/ وص ا،لقريزي 
وأبتامقيدا( تيمية ن ابأصحاب أحد ١^٠^، البعالملكنمر مري ابن محمل بن 

،^(.٦٧٧)ولادته ه/؛ا،آ( )٠ الإّلأم(( ))تاريخ ق الدهي 
)الشن(.أو )التقن( ولعلها واضحة. غر كلمة )٢( 
أتمى.تملكان امحمؤع وعلى النسخة، مجالك يعي لعله )٣( 



٢٩الحطيم النسخهن وصف 

عنه(،اس عفا الشافعي مي بن محمود ين محمد بن احمد وكتبا 

علىوصرب حواش، عليها الأخطاء، قليلة مشكولة، نسخة وهي 
أخرى.وتصحيح الكالمارتح، يعص 

(أ ) اكانية: المخة 
مقروء،واضح بخط -( ٥٧٣٦)عام مميزة،'كشت، خة نوهي 
إ١ ز٢ أوراقها عدد مجمؤع، صمن الظاهرية الكتب دار ق موجودة 

عوؤضت١لأخهلاء، قليلة مشكولة نسخة وهي ؤم'آ~ْمآ، وؤقة 
معارضتهالأخيرة)بلغت الوؤنة ل مشت هو ا كممتقول، بأصل 

قوجاء لف(، والحمد الهلاقة، قدر صحت مجته، القول بأصله 

العشرأوائل ق الجمعة يوم عشي ق لف والحمد ركت أيصا؛ أتمها 
بالدرسةبعماتة، وّمحت تة سالعفلم، لممضان الوسط 

محمدبن محمد معلقها يدي على امحرومة، دمجشق داخل اإفلاهرية 

عنه،وعفا به، الق لطف المحسن... عبد بن علي بن محمد ن اب
واه(.ممول ولا غيره، رب لا والجماعة، نة الأهل ُن وجعله 



الخطيءاينسخخ وصف 

)ب(الئاكة: المخة 

داخلواضح جيد ح نبخط محت الغربية، برلتن ومصي)ها 
نجاووفة، ( ١١)ورقامحا عدد العاشر، للقرن تاريخه يرجع ار، إط

والأخهiاء.المقط بعض 

)ج(الرائعة: المسحة 

حلؤكيو،بجامعة الشمقية الثقافة ات دؤاممعهد ا مصدؤه

عامخها نورنة، ( ١٢وؤقامحا)'عاد واصحك؛؛ر، يخط محت 
سقطمجا كاملة، سمحة وهي شطي، ء؛دالرم، ه(  ١٢٠)"

)وافقآخرها: ق جاء الكرم، القرآن ان أيي حق اء وأخهن

الحجةذي شهر من • اك.• محار ضحوية مجنكتابمها امخ 

العبادأفقر يد على تن، وخمومجايثن ألف سة من هو الذي 

العلي:مولاه عفو انإجي عليه، العرض يوم لرحمته وأحوجهم إليه، 

غمرالحنبلي شطي محمود حاج ابن ممطمى حاج ابن عبدالرحمن 
١لع١لمين.رب ف والحمد أجع_ين، المتن وللمولوالديه، له اف 







٣٣اصخز وصف 

•• يوم• الشريفة خة النهذه من... الهملغ )وقع آحرها؛ ق جاء 
بالذبانقر الفقتر بقلم ١،  ٣٣٣سة وعشرين ثلاث صفر من 

غفرالشويعر، عبدالمحمن بن محمد عبده... وابن عبده والتقصقر، 

له.تمللثا أولها وؤي السالمان..آ، وعامة ومثائخه ولوالده له الق 

)ز(اكاصة: المخة 

ومقروء،واضح لكنه صغير نسخ بخط محت متأخرة نخة 
السقط،وبعض أخطاء نجا وسخةكاملة، وهى وأم__هإرهاكىرة، 

منأصلها أوله، وهي مجمؤع صمن ولقات )٨( ١^^—١ عيد 
الوطنيةضد الملك بمكتبه ومحفوظة ^٢،، الحفظ مقم شقإء مكتبة 

ولااه(،  ٣٣٦)نة نم، (، ٤٢)١ الحفظ برقم بالرياض 
ناسخها.يعرفا 

)ح(اكامعة: المخة 
إلت\ريخه يعود جدا جميل نح بخط محت متأحرة سمحة 

عددالسقط، بعض فيها Jساخةكاطة، وهي عشر، الماع القرن 

فهدالملك بمكتية ومحفوظة لآ، الل ه بمكتبأصلها ١^، ^٤ أوؤاثها 



الخطليمالنسخز وصف  ٣٤

وقدخها، نامنعرف ولا )٨(، الخفظ م برقبالرياض ة الوطني

بقيةمع اختلافه مواصع من فيكثير الأصل توافق أنحا لاحقك 
النسخ.

)ط(الخاشرْ; المخة 
عودمبن محمد الإمام جامعة ل محفوظة متاخرة، خة ن

ورقات)٥( نقص بما ٦(، ٠ )٢٣— ورنة ( ٢٨)ق مجمؤع صمن 

بالضخروج جل بخط ا^ه('يى ٥٣إ)٣٣إ^٣ا٦٣وهي: 
الهامسق وألخق خها، نامقابلها جيدة، خة ندْي وال/فُة، 

كتبه؛وتصحيحا، ة ُقابل)بلغ آ■؛مها؛ ق جاء منها، الس—اتط 
أخطاءمن نحلو ولا به(، الذ لقلق ؛ عيىُ بن صاغ بن إبراهيم 
الإضافات.وبعض 

)ى(عشرة؛ الحادة المخة 

ضمنالمنوؤة بالمدينة النبوي المسجد مكتبة مجن مصوؤة خة ن

برقم؛محفوظة ١(، )٥—٣ ات وؤث)٩( ا ورقاتحعدد بحمؤع، 

خلالبحد اء ؤ)عالكتابه ؤ؛ ام السعيداس الشيخ له ترجم بحدي، وميخ نقابة 
.٣١٣٤٣)عام  jyعاليه، واتى >ا/\،ام( همون(( ثمانآ 



٠٣٥نهجاصصيى 

سخبخط َكتت أولها، من وؤنات )٤( ناقصة ا/'خ/آ(، )ا
عشر.الرابع القرن إل تاريخه يرجع ومقروء واضح 

)ك(عشرة; الثانية المخة 

القرنإل تاريخه يرجع ومفروء، جدا واصح بخط محت نسخة 
بطنطا،البدوي أحمد مسجد من وأصلها الهجرى، عشر انابع 

المسدةبمجد ملحقة مكتبة ق محمؤع صمن الأن محفوؤلة وهي 
المريةللمخقلوطات ة المنكزيللمكسة التاسة مة، بالقاهزينب 

(١٦١٣)العام; م الرقمحت، المرية، الأونامح، ونارة لة التابع
عددومقايلأت، حواش عليها الاعتقاد(، ق قلية رالوامبعنوان; 

نامخ.اّم ليسعاوها١(،  ٤٣-١٣٣)ورقة ١( )١ أوراقها 

التحمي:منهج 

هيالإسلام شيح على مُت الي النسخة جعلت ~ ١ 

زأ(.المخة الترجيح ق ويليها أوراقها أرقام وأثت )الأصل(، 

عنواحدة خة نبه انفرديت، الق القروي، إئاي—، أهملت، ٢" 
آلهوعلى عاليه اف نصلى الخقلوط; أول ق فمت_الآ; )الأصل(، 



«تهجاصةيق ٣٦

رج،نسخة انفردت ، تزيدا[ ركمحرأ( اليغا تالم وسروصحه، 
فلمركيرأ(، بكلمة رد، خة نسوانفردت روصحه،، بكلمة 

اثتهما.

إناته،لدي مجح تما الأصل ل ليس ما المس ق أئن ٣— 
المسخ،أغلب ق موجودا ؤكان الممهل، أو ا-لثطأ ظاهر اوكان 
رI ال|لأمتين هاتعن بى وجعك رأ، المخة إذاكان،سها خاصة 

ولرأكثر أو نس—ختان عليه مااتفقت الهامس ق أئن — ٤ 

)الأمل(•ي يم، 

مقل:والوعاء، الضاء عيارات بين الموق، إنات أهملت ٠- 

ولر..، .٠ وتعال، سحانه عنه، اس رصي لم، ومعليه اف صلى 
ؤ،)الأمل(•مالكن إلا أمت 

واككمحريكرها، من قالية لا الق الموق إثيات أهمك ٦- 

١ك٠ءقءءا•ؤا يمدح مما ليس منها 

إلأشر ولر اكاني م الرمحب الأيات جعلت ٧— 
الخْلوط.ل الموجودة الأخْلاء 



١٢٧صهءاصقيق 

ياختماومجته ذكر •ع مختصئا ضئا الأحاديث جى — ٨
ابمتا.

الأصل:اJخهلوط س فواثد 

الخطوطبجا انفرد فواتي على تالال~ اس —,عط وقفت وفد 

ولاتيمية، ابن الإسلام شيخ مؤلفه على ئرئ الذي )الأصل( 
مجنالفلن غالب ؤ، ومي الأن، حق مجهلوعة نمخة أي ق يوجد 

ذلك:ومجن واسدراكاته، تعديلاته 

صلىالي سماهم )الدين القدرية: عن صدكلامجه تال - ١ 

المخمع ق هكذا وهي الأمحة، هذه مجوس وملم عليه اف 
)الذينوجعلها: لأم الإمحشخ فشْلبها والطوعة، المخهلوطة 

لصعق،الصوال، هو وهذا الأمجة(، هذه بحوس الف السسماهم 
وصلم.عليه اف صلى الي ءن ذللئ، ؤ، الوارد الخدين، 

ّمْق نقلو )ومجن الصحابة: فضل عن عدكلامجه ال ق٢- 

)بعلثرفقال: )وعدل(، هناكلمة أصاف ...(، وبصإرْ بعلم النوم 
مجهلبوعة.نمخة أي ق مجوجودة ليست، الكلمة وهذه وبصإرْإ، وعدل 



fA

وأضافهاموضع مجن أكثر ق )وقوله( كية عف{ ملب ث—٣- 
الانتقالعد يكرها إل يرمي الإسلام شيخ ؤكأن عدة، واضع مق 

يطردلا هذا م اخر، إل ُوضوع مجن أو أخرى إل صفة مجن 
)الأصل(.المخة ق حق أحايا 

ممال:نول ب آلحكن ؤنئوأثًث تعال؛ موله شيل ام- ٤ 
الأيات.بقية مجع الننامجب الصحيح وهو ب اقيز ؤنبموآلئ،ؤئ 

الخام:وفي 
علىوأسكره التحقيق، ا كمنه علي مجي الذي وجل عز اس أخمد 

أوأواصتدرآقا، فالدْ، ل أبدى مجن وفضاله،كاأشكركل نعمه 

افتهلوطة:النسخ مجعي قابلوا الذين الإخوة أشكر ؤأخما تصويتا، 
الحا.أبو سعد بن أحمد — ١ 

خليل.ععدالخميد ين السيد ٢" 

انمودى,أحمد بن صالح ٣— 
عمر.حامجد بن صلاح ٤— 

علي.الل رزق بن يوسف - ْ 
ادتالمين،،،رب ش والحمق 






















































































































































































































