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 اهلجري السابع القرن يف الشخصية العلمية املراسالت منحية  صورة

 )دراسة حتليلية توثيقية(

 

حلفظ الكتب »مل عه يقع يف أثناء اجملاميع اخلطية أوراٌق فاذَّة، ُتست  نإ سابقة: مقالة  قلُت يف 
ِِ ونِ واألجزاء وص   قيقًة ابحلفظ ها وع ن ْو ن ِتها، وتكون هذه األوراُق يف نفِسها حهبا وتوثيقِ  ا، أو للتعيي

 «.والصَّون، والتعييِ والتوثيق والعنونة

وًرا ص»تعطي اليت  ،«املياسالت الشخصية أوراق  : »ن أصناف تلك األوراقمِ  أن وذكيتُ 
 .(1)«االجتماعية يف القيون املتقدمةمن صور احلياة  -دون وسائط-مباشيًة 

 ُِ  مَّ أنفاًسااش  نُ نا لِ وينقلُ عنا ُحُجب الزمن،  عُ يف  ي  من تلك املياسالت،  اليوم  على منوذج   نق
ويف الطييق ما بني  ،وقاسيوناوبساتينها  دمشقدروب ، و ونيلهاوزواايها  القاهيةة أزقَّ  يفكانت ترتدَّد 

 العاصمتني الزاهيتني.

 تان( من جماميع املكتبة الظاهيية، بدمشق، ورق1111اجملموع )من  اليُّبع الثاينيف ُخِبئ ْت 
، فضمَّهما هماسياقِ  ال  صات ِ رمبا و  ،هماخط ِ  ه  العاملني يف املكتبة تشابُ  أحدُ  ، أخريًا،ظ  الح   ،منفصلتان

 .(2)مكير(18، 18إىل بعضهما بعد فياق  طويل )ق

 قطعتني على ُقِطعتْ ف، غيض ها ستنفدتْ امن الواضح أنا  ،كبرية واحدةً كانت الورقتان رقعًة 
 من عوادي التلِ.هلا وقايًة ْت ُجِعلمث  ،(3)بعض األجزاء احلديثيةحجم 

 .من جديد تتشكَّل  ل ةِ القصَّ  مالمحُ  دتْ عا ،ربط الورقتنيعادة إبو

                                                            

  http://www.alukah.net/culture/0/112461: ( من نفائس أوراق الوقاايت والغواشي يف اجملاميع اخلطية1)
( 12، 18(. وقد ُأحِلق ْت بني الورقتني )11(، كما هو واضٌح يف ظهيها، ميقَّمًة ابليقم )18كانت الورقة )  (2)

 .ورقات 1( إىل قيينتها بعد 11، السبب هو نقل الورقة )«حمذوف، خطأ من الرتقيم 11إن رقم »مالحظةٌ تقول: 

طع ذهبت هذا الق أبثي. و-فهارس املكتبة كما يف-سم تقييًبا، وهو املقاس العام للمجموع 13× سم 11 (3)
 .هاخِ كلمات، وإن كان السياق متَّصاًل، وقد قدَّرُت ما استطعُت تقديي ه منها يف ن سْ احليوف وال بعضُ 
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 قبل   :من الزمان قين   ونصِ سبعة قيون   قبل   رقعةٌ مكتوبةٌ  ،ألول مية   ،كيها اليوم  حت ة اليتالقصَّ 
 .عاًما ومخسني ة  سبعمائة  وأربع

  *  * * 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
، الشيخ اإلمام العامل احلا]فظ[ الزاهد العابد، بقية السلِ ،ل يد سيدي وموالياململوك أمحد يقب  

نور الدنيا والدين، أعاد هللا من بيك ] ته[، ويسأل من صدقاته أن يبلغ سالم اململوك للشيوخ 
 شيخ ] نا[ فخي الدنيا والدين، والشيخ مشس الدين، واملوىل موفق الدين.  :السادة األئمة
 ]والولد[ .... ،سأهلم الدعاء، وكذلك سيدي، وال خيلوه من صاحل ل[ أيديهم، ويواململوك ي ] قب  

 ل أيديهم، ويسأهلم الدعاء. عثمان يقب  
قد توجه لسماع احلديث، هو وأخاه وولده،  ،الفقيه الفاضل قطب الدين ،وحامل هذه اخلدمة

ما ك-]ق[ عليه، ويوصي الشيخ واجلماعة عليه، ويفيده سيدي الشيوخ واألجزاء فسيدي يتصد  
 . -هو املعيو]ف[ من إحسانه

 يعدم اململوك إحسان سيدي وصدقاته، وزجزي ] ه[ ع ] ليها[ اخلري يف الدنيا أالَّ  -تعاىل-فاهلل 
 واآلخية.

 واجلماعة كلهم يقب لوا يد سيدي، ويسألونه الدعاء، و]ال[ خيلي اململوك من خاطيه.
ِ الطباق ال ] يت[ولعل سيدي يتصد   ، «ابي عن مالكاألك»على نسخته ب  ق على اململوك، ويكش

البن خملد، نسخة ابن تيمية، إن كان فيها اسم أيب بك ] ي[ وعبداليمحن ابين إلياس بن دمحم 
 ق ع ] لى ا[ململوك، وينقل له الطبقة اليت فيها امسهما. الكيدي، فيتصد  

للمملوك،  له، من رواية اجملد القزويين، فينق«حديث تقليم األظفار»وإن كان عنده نسخة ب 
 وينفذه عاجل.

 أن ... ]ص [ دقاته على اململوك. -تعاىل-فاهلل 
 والسالم.

 واحلمد هلل وحده.

 

 

 كاتب الرسالة
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ُُ إذ ال تُ ، ن التعيُّف على كاتب اليسالة صعًباكمل ي  هذا اخلطَّ  حلديثي ِ ا انظي  يف الرتاثِ  عنيُ  ط
دمحم بن عبدهللا  أيب العباس؛ أمحد بنمجال الدين، احملدِ ث احلافظ  خطُّ فهو ، ناملتق   املنظَّم   النسخيَّ 

 ظاهي   واملتوىف، مصينزيل ه ، 626يف شوال، سنة حبلب ، املولود ، املعيوف اببن الظاهيياحلليب
 .(4)ه 696، سنة ربيع األول أواخي   لقاهيةا

 

 قراءة أتمُّلية

إمعااًن ، (5)نذاكآ على عادة الُكتَّاب، «أمحد اململوك» ه يف رسالته بنفسِ إىل  الظاهيي ابنُ يشري 
ق ُيطلِ ، و «قب ل يدهي»، فهو عنده غايةً معظَّم  شيخ  إىل  هرسالت   ويدفعيف التواضع وخفض اجلناح، 

 :بهيلق ِ و اإلمامة، والعلم، واحلفظ، والزهد، والعبادة،  أوصاف  غ عليه سبِ ، ويُ «سيدي وموالي»عليه: 
 على جهة ،هليإيطلب مث ، «اجلماعة كلهم» ابنه عثمان، وسالم   بلغه سالم  يُ و ، «الدينو الدنيا نور »

 :أمور مخسة  ، منه التصدُّق واإلحسان

شيخنا »بارته: هلم، حبسب عأوَّ  ،«الشيوخ السادة األئمة»فهم ب صِ ي   لثالثة   هِ تبليغ سالمِ  -1
 .«املوىل موفق الدين»، والثالث: «الشيخ مشس الدين»، والثاين: «فخي الدنيا والدين

 خُيِْلي ه من ال»، ون يذكيه الشيُخ ابخلري، وأ، وجلماعة أصحاهبمالدعاء له، ولولده عثمان -2
 .«خاطيه

، -(6)«اخلدمة: »هاوقت   عيوف  امل اإلطالق   عليها أطلقاليت -مساعدة حامل اليسالة  -3
  واألجزاء.وإفادته الشيوخ  عليه، « الشيخ واجلماعة»يف مساع احلديث، وتوصية  بتوجيههوذلك 

                                                            

(، العرب 4/1419(، تذكية احلفاظ )15/134(، اتريخ اإلسالم )1/2/586انظي يف تيمجته: املقتفي ) (4)
يف عمود نسبه  «قامياز»وفيه إدخاُل -( 48(، املعجم املختص )ص1/93(، معجم شيوخ الذهيب )3/316)

ذيل  (،1/219اجلواهي املضية ) ،-تذكية احلفاظ إحلاقُه بعد جده عبدهللانسخة  من بعد أبيه دمحم، والذي يف 
 .(1/159(، شذرات الذهب )1/351(، حسن احملاضية )1/316التقييد )

، للقلقشندي. وهي قاعدة اإلشارة إىل كاتب «صبح األعشى»انظي عشيات النماذج يف مواضع  عديدة  من  (5)
 .-(5/483كما قعَّد القلقشندي )-اليسالة، أو املكتوبة عنه 

 .(9/141، 6/321انظي: صبح األعشى ) (6)
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سخة ابن ن»وهي  ،الشيخ امليس ل إليهلدى  نسخة  على  ماع املوجودةِ السَّ  كشِ طباقِ  -4
عن  والبحث فيها، العطار الدوري، حملمد بن خملد «ما رواه األكابي عن مالك» :جزءن مِ  «تيمية

يطلب ف، ابين  إلياس بن دمحم الكيدي. ويف حال العثور عليهما، امس ي رجلني: أيب بكي، وعبداليمحن
 هما.ماع اليت تتضمَّنُ السَّ  نقل طبقةِ 

حال  يف، املشهور املسلسلُ  احلديثُ وهو ، «تقليم األظفارحديث »من  نقل نسخة   -5
- وإنفاذهاه (، 622القزويين )ت بن أمحد جمد الدين، دمحم بن احلسني من رواية حتصيل نسخة  له 
 .عاجاًل  -مع الطلب السابق

 

  ني:طابع   ت اليسالةُ أخذ   سبق ماجموع ومب

يف  ةالشخصي العالقةواستعمال إبالغ السالم واالحرتام،  حيثالشخصي، األول: الطابع 
 .اليسالة حلامل شفاعةال

 طلبِ مث يف  ،مساع احلديث ه يفعونِ و  ،حاملها إفادةِ  يف طلبِ  وذلك العلمي،الثاين: الطابع 
 .منها بعض املعلومات ونقلِ  ،معيَّنةعلمية   مصادر   مياجعةِ 

 

 لة الشخصيةملياسمقام امع  ، منسجم  متكلَِّ ه أبسلوب  سهل  غريِ ي رسالت  الظاهي  كتب ابنُ 
 .الُكتَّاب فيهتادات ومع أساليب عصيه ومصطلحاته ، ومتوائم  معاجلادَّة ، ال الكتابة العلميةاملتبس طة

واجلماعة  »وعبارة:  ،«هو وأخاه وولده»يف عبارة:  اإلعيايبَّ  نياه خيالِ الوجه   لكذجل وأل
يف  ةً معهود تكان  ايبدو أن بصيغة   خيتصي الدعاء   ونياه ،«ويُنِفذه عاجل»وعبارة: ، «كلهم يقب لوا

فاهلل »يقول: و  ،...« يعدم اململوك إحسان سيديأالَّ  -تعاىل-فاهلل »، فيقول: ذلك العهد باتطاخم
 «.أن ... ]ص [ دقاته على اململوك -تعاىل-

 

 اجلزء األوضح
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طالْت حياُة ابن الظاهيي، حىت قاربْت ِسنُُّه سبعني سنة، وتنوَّعْت عالقاتُه وتعدَّدْت، وكثُ ي  
 اليسالةِ ، من خالل الةتفاصيل اليسُجلِ   ب  نيُّ  أن زجعل ت   ه كل ِ ه، ومن شأن ذلك  وتالمذتُ وأقيانُه ه شيوخُ 

 الصعوبة، لضآلة املعلومات واقتضاهبا، مع كثية م ن ميكن أن تنطبق عليهم األلقابُ  أمًيا ابلغ   فحسب،
 ِمن معاصييه. هاالواردُة في

 

 ،حمدَّدة  اف  ، أبوصالظاهيي ابنُ نيَّ  ع  ، حيث يف أواخيهاجاء من اليسالة  األوضح   اجلزء   لكنَّ 
، «ن تيميةنسخة اب» :، البن خملد«ما رواه األكابي عن مالك»جلزء  : إحدامهانيحديثي َّت   نينسخت  

 .«من رواية اجملد القزويين» :«تقليم األظفار»حلديث األخيى و 

أيب  كيِ ذِ ذلك ب ق  ْين   نإال أ، (1)فما تنطبق عليه هذه األوصا، بعد البحث، مل أجدمع أنين و 
،  هذا اجلانبيف املقصودشيًئا من  تْ م  ه  أف ْ أعطى داللًة قد بن دمحم الكيدي، وأخيه، بكي بن إلياس 

وتويف سنة  ،«ابملدرسة الصاحلية ،فقيًها ابلقاهيةكان » معيوف،حنبليٌّ شيٌخ هذا  بكي   وإذ أب
 تيمية، واجملد   ابن   الفخي  ني: ا من شيوخه يف اليواية إال رجل  و لم يذكي ف مجاعة، هُ وقد تيمج    .ه 694

 .(9)بن تيمية حبيَّاناالفخي ، بسماعه من نفس ه ، بل نصَّ الربزايلُّ أنه قيأ عليه جزء  ابن خملد  (1)القزويين

 

ن مِ ما اهتعو سم، ومبهذين  إلياس  اببين   االيسالة متعلقً من  األخريُ  الشطيُ ان كوإذن، فقد  
بعض إىل  هنقل  و ، أمااهتِ مساع بعضِ من  د التثبُّت  ار أالظاهيي  أن ابن   والظاهيُ ، الشيخني املذكور ين

                                                            

مة الفتُعيف جلزء ابن خملد نسختان، كالمها من منسوخات القين السابع  (1) قيه اهلجيي، وإحدامها خبط العالَّ
، ما ، غري  أنه ليس فيهما، أو يف مساعاهِتما أصيلًة كانت أو منقولةً -ومل يعيفه حمقق الكتاب- املوفق ابن قدامة

 فيهما إشاراٌت إىل ُنس خ  أخيى.  تيشري إىل نسخة ابن تيمية، وإن كان
يق عند من طييق اجملد القزويين، لكنَّ خم ْي ج احلديث يض وأما حديث تقليم األظفار، فلم أقِ على رواية  له

وأظنُّ اجملد  القزويينَّ  ،حيىي بن حممود بن سعد الثقفي األصبهاين ؛الفيج أيباملتأخيين، فتدور عامُة أسانيده على 
 .ييويه عنه، فهو من طبقة شيوخه، غري أين مل أجد بعُد ما يؤكد حتديث ه عنه

(، املقصد األرشد 3/314(، العرب )15/188، 13/124(، اتريخ اإلسالم )1/2/412املقتفي ) (1)
 (.1/141(، شذرات الذهب )3/151)

 .(. والفخي ييويه عن ابن البطي، الذي تدور أسانيد املتأخيين إىل الكتاب عليه1/2/412املقتفي ) (9)
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ها من مياجعة اليت ال بُدَّ في ذلك من بياانت السَّماعات سوىتارخيه، ومكانه، وقارئه، و ب-خ س  النُّ 
عنه، كما   الناسُ  هجزًءا، وينتقي من حديثه لريوي    إلياس  ابين  حد د أن خيي ِج ألار أأو لعله ، -لو األص

 .بذلك املتعلقةِ  العلميةِ  ةِ ، فاحتاج إىل مللمة املادَّ (18)كان يفعل كثريًا

 

 لن يطلب  إنه إذ ، (11)القاهيةبظاهي من زاويته  هذه هيسالتبعث ب الظاهيي ابن   أن دَّ وال بُ 
، -ما سبقك-وقد كان أبو بكي  هناك ابلقاهية  ،مساعاِت ابين  إلياس  إال من ُقيهبما على األغلب

 .(12)مبُدَّة  طويلة الظاهيي نزل مصي  قدميًا، قبل وفاة ابن إلياس   ن ابن  فضاًل عن أهذا 

يت أن دمشق  كانت هي وجهت ها ال :من استقيار اليسالِة اآلن يف دمشق الشام املتبادر  كما أن 
 وجَّهها ابُن الظاهيي إليها.

 

 مفتاح الرسالة

 . طوال، وسنواتٌ إمجالو  أننا اقرتبنا إىل املشهد شيًئا ما، إال أنه ما زال يف األمي غموضٌ  رغم

 

                                                            

 .انظي ما سبقت اإلحالة إليه من مواضع تيمجته (18)

 .(4/389(، املواعظ واالعتبار )1/219املضية )اجلواهي انظي:  (11)

، ومن «نزيل مصي»( على أنه 222نص الذهيبُّ يف تيمجة ابن الظاهيي من املعني يف طبقات احملدثني )ص (12)
ه ومل أقِ على تعيني  دقيق  لوقت نزوله، لكنَّ أقدم  شيوخ«. نزيل القاهية»( على أنه 1/392معيفة القياء الكبار )

وزاويته اليت كان  ه ،641اب التميمي، املتوىف سنة : ابن اجلب-يف مصنَّفات الذهيب فيما رأيتُ -املصييني وفاًة 
عام  أيدغدي ويف، وقد ت-(1/219كما يف اجلواهي املضية )-« ابتناها له أيدغدي العزيزي»يف القاهية يقيم هبا 

ووقفُت على خط ابن الظاهيي ابلقاهية، مؤرًخا بسنة  ،-( وغريه15/188كما يف اتريخ اإلسالم )-ه  664
ب(. ونظيًا الستقياره القدمي يف مصي، فقد مسَّى املؤرخون سفي ه 45، ق121ه  )جماميع العميية، اجملموع 665

كانت ، و -(6/19، 3/246(، والدرر الكامنة )2/166كما يف ذيل التقييد )-إىل دمشق لتسميع ابنه رحلًة 
 .(، ووقفُت على عدة  من مساعاهِتا كذلك153الذهيبُّ يف املعجم املختص )ص هاأرَّخ، ه 613 هذه اليحلة سنة
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الفقيه » الظاهيي ب الذي وصفه ابنُ  ،هاأن حامل  ، ، منذ طالعُت اليسالة  وقع يف نفسيلقد 
سنة  املولود ،عبدالكيمي بن عبدالنور بن منري احلليب احلافظُ  احملدِ ثُ ، هو «الفاضل قطب الدين

  .(13)ه 135ه ، واملتوىف سنة 664

ب كلٌّ منهم قَّ آخيين يل أخيى ألعالم   فيضيات  إقامة حتت االختبار، مع  هذه الفيضية   وضعتُ 
 ة القومحيا عن التفصيليةِ  املعلوماتِ  غياب  : إمجااًل  الفحص صعوبةِ  مكمنُ  كان .«الدين قطب  »
  .يف كتب التاريخ والرتاجم رحالهتمو 

ومع أنه   .ُعُنوا ابحلديث، ورحلوا يف مساعه« هولدوأخاه و »طبق عليه أنه ن ينم   علىمل أعثي 
،  (14)رحل به هيف تيمجته ما يشري إىل أن والد   يسل هن أالإ، «عليًّا»مسَّاه:  كان للقطب احلليب ولدٌ 

 .أًخا معيوفًا أصاًل  لقطبم ن ذكي لكما مل أجد 

 

 ها،غريِ و املدرسة العميية، ابملكتبة الظاهيية،  جماميعِ جيد يَّدايت من ق  راجعُت مُ لكنين ما إن و 
ها مفتاح   تبنيَّ أن، و آخيد بع مغالقًا اليسالة مغاليقُ  ، وُحلَّتْ مواألايَّ  التواريخُ و  األمساءُ عليَّ  انثالتْ حىت 

 .احلليب الدين ، مثلما كنُت أظن: قطبُ حامل ها ، وأنها: حاملُ األكرب  

 

                                                            

ه ، من اتريخ 664ه ، و663ي يف مواليد عام  الذهيب كيَّره ه ، و 663ذكي بعض ُمرتمِجِيه أنه ولد سنة  (13)
يف مواضع  ى الثاينيذكي سو  الثاين، ومل الصواب  األول على أن حاشية نبَّه يف لكنه (، 181، 15/96اإلسالم )

ذيل  ، انظي منها:عديدة . وتيمجته يف مصادر(2/454) املضية وانظي ضبط  ميالده يف اجلواهي .خيىاألتيمجته 
(، العرب 4/1582تذكية احلفاظ ) (،311)ص -املطبوع غلطًا ابسم: ذيل اتريخ اإلسالم-سري أعالم النبالء 

، (1، ذيل تذكية احلفاظ للحسيين )ص(158املعجم املختص )ص(، 1/412معجم شيوخ الذهيب )(، 4/181)
غاية النهاية (، 2/144ذيل التقييد )، (11/311، البداية والنهاية )(261معجم شيوخ السبكي )ص

حسن احملاضية  (،9/386النجوم الزاهية ) ،(1/336، املنهل الصايف )(3/191، الدرر الكامنة )(1/482)
 .(1/193)، شذرات الذهب (1/351)

الولد اآلخي للقطب احلليب، فلم  «دمحم»(. وأما 4/14(، الدرر الكامنة )1/499الوفيات، البن رافع ) (14)
 .يدرك حياة ابن الظاهيي
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كان القطُب احلليبُّ فيها حاضًيا، وهي كما   ،دمشقية مساعات  طباق  و عدَّة وقفُت على 
 :، ميتَّبًة حبسب توارخيها(15)يلي

 

، على زينب بنت مكي بن «أمايل أيب العباس ابن منري»مساع للمجلس اخلامس من  -1
ابن أخيه: أمحد »، مسعه: القطب احلليب، واملوصلي علي بن كامل، بقياءة علي بن مسعود بن نفيس

. ، يف بستان  ظاهي  دمشقه 615رجب،  11يوم الثالاثء،  وآخيون، ،«بن دمحم بن يوسِ املنبجي
 والسماع منقول عن خط الربزايل.

 

 (أ41ق) 21جماميع العميية، اجملموع 

                                                            

كان خطُّ القطب احلليب ووروُد امِسه حاضي ين يف ذهين أثناء اجليد، لكنين ال أجزم أنه مل ي  ُفتين من ذلك يف  (15)
ذا فضاًل عن أنه يوجد يف املكتبة الظاهيية جماميُع وكتٌب وأجزاءٌ أخيى، قد ُيضاف جبيدها جماميع العميية شيء، ه

 .يف الوقوف على بعض املواضع« معجم السماعات الدمشقية»جديٌد إىل ما هنا. وقد استفدُت من كتاب: 
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ي، بقياءة مك ، على زينب بنت«أمايل أيب يعلى ابن الفياء»مساع للمجالس الستة من  -2
القطب « هعمُّ »أمحد بن دمحم بن أمحد بن يوسِ املنبجي، و، مسعه: علي بن مسعود بن نفيس

 ه ، جببل قاسيون. والسماع خبط القطب احلليب.615رجب،  22ليب، وآخيون، يوم احل

 

 (ب133ق) 92موع جماميع العميية، اجمل

 

، على دمحم بن «فوائد أمحد بن كامل بن خلِ بن شجية»مساع للجزء السادس من  -3
أبو عبدهللا؛ »بقياءة علي بن مسعود بن نفيس، مسعه عبداليحيم بن عبدالواحد بن أمحد املقدسي، 

 12اخلميس،  يوم، القطب احلليب« دمحم بن أمحد بن يوسِ بن سامل املنبجي، وولده أمحد، وعمُّه
 سفح قاسيون. والسماع خبط القطب احلليب.ه ، ابملدرسة الضيائية ب615شعبان، 

 

 ب(1)ق 12جماميع العميية، اجملموع 

 

، على علي بن أيب اجملد بن منصور اللحام، «فوائد احلمامي»مساع للجزء التاسع من  -4
امل املنبجي، سأبو عبدهللا؛ دمحم بن أمحد بن يوسِ بن »بقياءة علي بن مسعود بن نفيس، مسعه: 
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ه ، 615شعبان،  19، يوم اخلميس، ، وآخيون: القطُب احلليب«أمحد، وعمُّ أمحد وولده أبو الطاهي
 جبامع جبل قاسيون. والسماع خبط القطب احلليب.

 

 ب(289)ق 91جماميع العميية، اجملموع 

 

دين هباء ال، البن صاعد، على «حديث عبدهللا بن مسعود»مساع للجزء الثاين من  -5
وابن أخيه »، مسعه: القطب احلليبالقاسم بن املظفي ابن عساكي، بقياءة علي بن مسعود بن نفيس، 

ه ، بنواحي ابب 615شعبان،  28يوم اجلمعة، وآخيون، ، «ألمه: أمحد بن دمحم بن أمحد املنبجي
 والسماع خبط ابن نفيس. توما بدمشق.

 

 ب(184)ق 1111املكتبة الظاهيية، جمموع 
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ه على اإلخوة الثالثة: أمحد، وشييِ، وعثمان، بين يوسِ بن مكتوم مساع للجزء نفسِ  -6
 21سبت، ، بكية ال، وآخيونالقطب احلليبالزرعيني، بقياءة علي بن مسعود بن نفيس، مسعه: 

 والسماع خبط ابن نفيس. ه ، جبامع دمشق.615شعبان، 

 

 ب(184)ق 1111املكتبة الظاهيية، جمموع 

 

 بن عبداليزاق عيسى بن أيب دمحمه على دمحم بن عبداليحيم بن عبدالواحد، و مساع للجزء نفسِ  -1
القطب : بقياءة علي بن مسعود بن نفيس، مسعهأيب احليم بن دمحم بن أيب الفضل األابر، و املغاري، 

، شعبان 21، وآخيون، يوم السبت، «وابن أخيه ألمه: أمحد بن دمحم بن أمحد املنبجي»احلليب 
نفِسه جمللس وقد مسعوا يف ا . والسماع خبط ابن املهندس.، ابملدرسة الضيائية جببل قاسيونه 615

 .-كما تشري إليه تعليقٌة على السماع البن نفيس-أجزاًء أخيى 
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 أ(181)ق 1111املكتبة الظاهيية، جمموع 

 

 ،ادي والعشيينه احلعامِ  متام   يقارب ، وهودمشق  قدم  احلليبَّ  يتبنيَّ أن القطب  كلِ ه ومن ذلك  
أي: ولد أخي -ه أخوه ألمه: أبو عبدهللا؛ دمحم بن أمحد بن يوسِ بن سامل املنبجي، وولده صحبُ ي  

  : أمحد بن دمحم بن أمحد بن يوسِ بن سامل املنبجي.-القطب ألمه
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، وإن كنُت مل (16)كذلكبعد  ذلك  بقيا و  ،يف السماع نيقدمي  للقطب ني وقد كان هذان رفيق  
 .(11)قيابت هما للقطب ي  ك  ، أو ذ  مهاي  ك  هلما، أو ذ   م  ن تيج  أقِ على م  

 

توجَّه قد »إنه احلليب، حيث « الدينقطب »حامل اليسالة على  ت أوصافُ ، فقد انطبقإذنو 
 .ألمه أخيه ولد  أخاه ألمه، و  :«وولده ،هاأخ» ذاك ذإ معهحيث إن ، و «لسماع احلديث

ِ  أن كما  ، «ه الفاضلالفقي: »به هحامل  رسالتِ صِ ابُن الظاهيي و   الذي التشجيعيَّ  الوص
ٌِ هو إذ ، العقد الثالث من عميه تِ ابعلى عتشاابًّ  القطب مع كونُمتَِّسٌق  يف ذلك  ودٌ معهوص
ي غ  علم مع صِ تقدُّم القطب احلليب يف الإشارًة إىل  ،أيًضا ،هفي أن لىع، عميالذلك ملن كان يف العصي 

 .هن ِ سِ 

 

 الرسالةاتريخ 

                                                            

: مشس وأخي ألمي»، يكتب القطُب يف أمساء السامعني: «فوائد احلمامي»يف مساع  للجزء التاسع من  (16)
سماع مؤرخ يف ، وهذا ال«الدين أبو عبدهللا؛ دمحم بن أمحد بن يوسِ بن سامل املنبجي، وولده أبو العباس؛ أمحد

 .أ(283، ق91، اجملموع )جماميع العميية ه ، ابلقاهية618صفي، سنة  2
يف  ، للخطيب، بقياءة القطب احلليب نفِسه، يكتب القطب«اليحلة يف طلب احلديث»ويف مساع  لكتاب 

، وهذا «وأخي ألمي: أبو عبدهللا؛ دمحم بن أمحد بن يوسِ بن سامل املنبجي، وولده أمحد»أمساء السامعني: 
 .(أ251، ق181موع جماميع العميية، اجمل) ه ، ابلقاهية611ربيع اآلخي، سنة  25السماع مؤرخ يف 
ب الدين وقط»، يكتب دمحم بن عبداليمحن بن سامة يف أمساء السامعني: «سنن ابن ماجه»ويف مساع  ل 

ماع مؤرخ يف ربيع ، وهذا الس«عبدالكيمي بن عبدالنور بن منري احلليب، وابن أخيه أمحد بن دمحم بن أمحد املنبجي
 .(أ353-ب352، ق298، رقم فنديجار هللا أمكتبة ) ه ، ابلقاهية698األول، سنة 

خباله يُعي ف  بل كان ،ابُن أخِت الشيخ الصويف الزاهد نصي بن سلمان بن عمي املنبجي القطب  معلوٌم أن  (11)
، فقد يكون بعُض قيابِة والدته أجنب منها هذا األخ  قبل أن يتزوَّجها والُد القطب. -يف مصادر تيمجتهكما -

مة مغلطاي يدل س شيفائدةوكون هذا األِخ ذا ولد  يف شباب القطب يدلُّ على أنه أكرُب منه.  خ ه : كان العالَّ
، وإىل خؤولته منبجيًّا  .القطب، فينسبه إىل خاله نصيايًّ
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خالل شهيي  ورفيق يه كانوا يف دمشق   احلليبَّ  آنًفا أن القطب   املسيودةِ  تبنيَّ من السَّماعاتِ 
 .(11)ه 615، من عام -على األقل-رجب وشعبان 

 اتٌ : مساعليهإ اوقد ظفيُت بسماعات  للقطب احلليب قبل هذا الوقت، كلها مبصي، وأقيهبُ 
يف  رخةٌ د احلارثي، ومؤ و سعماملتقن ، مدوَّنٌة خبط احلافظ «مسند اإلمام أمحد بن حنبل»من  ألجزاء  

 ه .615، سنة ربيع اآلخي، وغية مجادى األوىل 29

                                                            

مسند »اع  ل مسعلى  ، فقد وقفتُ ، أو أوائل رجبحىت أواخي مجادى اآلخية دمشق   وادخل الثالثة  ن ال يبدو أ (11)
-ب59، ق1859على الفخي ابن البخاري )املكتبة الظاهيية، رقم  ،«الشاميني والكوفيني من مسند اإلمام أمحد

ه ، ومل يُذكي 615يف مخسة عشي ميعاًدا جلياًل، كان آخيها يف مجادى اآلخية من السنة نفِسها  وذلك أ(،68
 .القطب ورفيقاه يف حضورها، وأحسب أنم لو كانوا مثة  ما تلَّفوا عنها

وٌخ منسيف دمشق، احلليب مسموعات القطب  ه أحدُ قد ميَّ أنو ، «فوائد احلمامي»أن التاسع من كما 
ن: أوائل سنيت«صاحبه»القطب، وأشار فيه إىل نفِسه ب أكمُله خبط  ه ، 618 ، وعليه خبطه أيًضا مساعان مصيايَّ

مث ظهيْت عنايةٌ ابجلزء من احملدِ ث مشس الدين، أيب العالء؛ حممود بن أيب بكي البخاري الفيضي، فنقل  ،ه 615و
ه ، مث مسعه مع 615رجب،  6يوم اخلميس، عليه عدَّة  مساعات  عياقية وشامية، وأثب ت  مساع ه له يف دمشق، 

صاحب »ب  األخري السماع يفإىل أيب العالء البخاري وأشار القطُب  ،القطب يف وقت  الحق  من الشهي التايل
، بعد عام  ونيِ، يف القاهية. ويف تقدييي أن «اجلزء  ذا اجلزءِ ب  ق ِدم هبالقط، كما أشار إليه بذلك يف مساع  الحق 

من مكتبته اخلاصَّة، وأنه ملَّكه أاب العالء البخاري، بطييقة  من طيق التمليك، أوائل  دخوله  م بهدِ ما ق  في دمشق  
 ة الفيضي ِ  تيمجيف إليها، وقد ذكي الذهيبُّ  : عاد اجلزء من القاهية إىل دمشق بعودة صاحبه الفيضي ِ فائدةدمشق. 

أقام إىل ماردين، ف ،ا من الغالءخوفً  ،سافي من دمشقملا انقضت أايم التتار » ه( أن15/961من اتريخ اإلسالم )
، «ومل يسافي هبا ،وتيكها ،وقِ أجزاءه ابخلانقاه»، وأنه «ه [188]سنة  وتويف يف أوائل ربيع األول ،اهبا أشهيً 

، «شقوقِ مقيه خبانقاه السميساطي بدم»واألمي على ما ذكي الذهيب يف هذا اجلزء، إذ على غاشيته ما نصُّه: 
ع دمشق ، مقيُّه ابخلانقاه السميصاطية، جوار جام-رمحة هللا عليه-وقِ الشيخ مشس الدين الفيضي »نصُّه: وما 

على هذا  ، والسماع الذي«رحل إىل مصي سنة سبع ومثانني»هذا، وقد ذكي الذهيبُّ أن الفيضيَّ «. -محاها هللا-
 .ه 616إذ هو مؤرٌَّخ بسابع شوال، سنة  اجلزء، وهو خبط القطب احلليب، يُثبت أنه رحل إليها قبيل ذلك،
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 أ(62أ، 19)ق 1861املكتبة الظاهيية، رقم 

 

 .(19)وعليه، فلم يكن القطب خيج من القاهية حىت ذلك التاريخ

                                                            

دِ ث يعين: احمل-( أن القطب  احلليبَّ مسع ابن  شيبان 311)ص سري أعالم النبالء: ذكي الذهيبُّ يف ذيل تنبيه (19)
 يذكيه بدمشق. ومل أجد م ن ذكي ابن  شيبان يف شيوخ القطب، بل مل -املسِند أمحد بن شيبان بن تغلب الشيباين

فاة  ابِن و الذهيب نفُسه يف مواضع  أخيى تيجم القطب  فيها. والذي ال شكَّ فيه أنه مل يُدرك السماع  منه، ذلك أن 
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، من عام مجادى األوىل، ورجبشهي ي فيما بني  -وال بد- مكتوبةٌ وبناءً على ذلك، فاليسالة 
 ه .615

 

دهذا، ومل أقِ على ما  ه يف قِ ارف أحد   رأيتُ عودة القطب احلليب إىل مصي، لكين  وقت   حيدِ 
 الربزايل، ذكي أنه خيج من دمشق متوجًها إىل القاهية،علم  الدين  هري  الش احلافظ   :دمشقبسماع ال
شوال، من هذه  14، وذلك يوم  االثنني، «احلديث، وحتصيل الشيوخ واليواايت العاليةألجل مساع »

  .(21)ذي القعدة 11أنه كان يف القاهية ليلة السبت  دكَّ أمث ، (28)ه 615السنة 

 بيفقة القطب احلليب؟  يومئذ   فهل كان خيوجه

  .(22)ل ِمن الُقيب مبكان لكإن ذ

                                                            

ه ، والقطب حينئذ  مبصي، مل يغادرها بعُد، ومل يدخل دمشق  إال بعد  ذلك 615صفي، سنة  21شيبان كانت يف 
 مبُدَّة. يزيد ذلك ثبواًت طبقتان وقفُت عليهما:

 حميم، 21 ، كتبه القطب احلليب ابلقاهية، يف«فوائد احلمامي»للجزء املار  آنًفا: اتسع  مساع  طبقة إحدامها: 
. وهذه الطبقة، ابنضمام ب(281، ق91)جماميع العميية، اجملموع  ه ، وذلك قبل شهي  من وفاة ابن شيبان615

 .الطبقِة املؤرَّخِة يف ربيع الثاين ومجادى األوىل من السنة، تقطع أبن القطب مل يبارح مصي  تلك الفرتة
يخ اإلسالم ، خبط شعلى ابن شيبان «أمحداإلمام الشاميني من مسند مسند »الطبقة الثانية: طبقة مساع  ل 

قة وقد ُكتبت الطب ،ابن شيبان آخُي ما حدَّث به «املسند»و ب(.23، ق1859)املكتبة الظاهيية، رقم  ابن تيمية
صفي، أي قبل وفاته بستة عشي يوًما  12بُ ع يد وفاته، وُنصَّ فيها أن السماع كان يف جمالس  آخُيها يوم الثالاثء 

د يِ سعة أايم(، ومل ي  ، حىت ُخِتم عليه قبل وفاته بت«املسند»زايلُّ والذهيبُّ أنه حدَّث بعد ذلك ببقية )وقد ذكي الرب 
 يف هذه الطبقة ِذكٌي للقطب احلليب، وال ألخيه، وال البن أخيه.

 والظاهي أن الذهيبَّ يف ذلك املوضع ظنَّ أن القطب  مسع من ابن شيبان، لكونه مسع من طبقته، فوهم. وهللا
 .أعلم

 .(1/2/95املقتفي ) (28)

 .(1/2/96السابق ) (21)

حيصُت أن أقِ على تيمجة الربزايل ليفيقه القطب احلليب، فلم أجد إال بعض ها منقواًل ابختصار  عند اجلزري  (22)
 .(، ومل ي يِد فيه عن تيافقهما شيء3/118يف اترخيه )
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معجم »بعد عودته: مساٌع لكتاب  القطب احلليب ما وقفُت عليه من مساعاتِ  وأقيبُ 
بيده،  ماع  الس عثمان، وكتب القطبُ ولُده  ه، ومسععلى ابن الظاهيي قيأه القطبُ ، «اإلمساعيلي

سِمعبزاوية »وذلك ، ه 616مجادى األوىل، سنة  3بيوم اخلميس، وأرَّخه 
ُ
 .«، ظاهي  القاهيةامل

 

 ب(134)ق 145مكتبة ويل الدين أفندي، رقم 

 

سِمعزاوية »انطلق من  ال أكاد أشكُّ أن القطب  
ُ
يخ، من هذا التار  قيابة سنة   قبل  هذه « امل

ثُنا اليت  وأن اليسالة    دمشق.إىل  الدَّرب ييق  ي رفسامِ يُ بينما كان  يف جعبته تكانها  ر  اخبأاليوم  حُت دِ 

 ؟يف دمشق ولكن إىل أين

 

 وجهة الرسالة

 ،يدي ومواليس»ل يده، ووصفه ب وقبَّ تفخيم،  الظاهيي أكرب   ابنُ  الذي فخَّمه الشيخُ ن م  
ابُن فع ذلك الذي ش ؟«الشيخ اإلمام العامل احلافظ الزاهد العابد، بقية السلِ، نور الدنيا والدين

 واجلماعة   يخ  يوصي الش»ه يف مساع احلديث، ويُعين  أن ه منللقطب احلليب، وطلب  عندهالظاهيي 
 ؟«واألجزاء الشيوخ   عليه، ويفيده

 

 واحًدا: فيها إال رجاًل  زمٌة من مساعات القطب احلليب يف دمشق، مل يكن القارئُ رُ لقد ميَّت 
فيد، احلافظ، املث، د ِ احمل ،اإلماملشيخ، يه ابعند مرتمِجِ  املوصوف  مسعود بن نفيس املوصلي،  بن   عليَّ 
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 ،  كثيةِ ب، و الكثرية فيسةِ النه لألصول واألجزاء بتملُّكِ  واملعيوف   ،ِاملتعف  الصاحل، الزاهد، الدي ن، اخلري 
  .(23)«نور الدين» :ب  امللقَّ و  ،شيوخلقياءته على ا

ا غالبٌ يف رسالة ابن الظاهيي  املقصود   ابن نفيس  هو بكون الظنُّ ف  .جدًّ

، أحيان  ه يف مساعاتِ  هت  كتابعلى الشيوخ ألجله، و  ت هابلقطب احلليب، وقياء ة  ابن نفيس  إن عناي
 وأنه تقبَّلها ،شفاعة ابن الظاهيييف املياد هو  هًة إىل أنقويإشارًة  -بضميمة ما سبق- شريتُ ظواهُي 
 ما يكون. ل مبوجبها على أت  مِ ع  و رحب،  بقلب  

ه أجزاٌء كانت يف أثنائه، إذ في وقعت اليسالةُ ذلك ابلنظي يف اجملموع اخلطِ ي الذي  ىقوَّ ويت
زء الواقع مساعات  للقطب احلليب يف اجل ثالثُ  خبطِ ه وعليها وقفه، بل جاءتملًكا البن نفيس، 

 .(24)مباشيًة بعد موضع اليسالة من اجملموع

 

 ابن  الظاهيي يكرُب  ابن  أن هو  ،واحد إشكال   غريُ  -يف نظيي-رتجيح على هذا اليُِد وال ي  
 ؟عضُ اختوال عتواضُ من ال الكبري ردقذا اله يف خماطبته هبيكون أسلوبُ س، فهل بثمان سنواتنفيس  

 

ًضا، إن مل ُيصدِ ق بعُضها بعاليت الدفوعات ذا اإلشكال، أن نطيح بعض هلمناقشًة بوسعنا، 
 :مبفيده يد ِ يف ال اكافيً منها   كلٌّ كن  ي

                                                            

(، 4/1588(، تذكية احلفاظ )43)ص أعالم النبالءسري (، ذيل 2/1/266انظي يف تيمجته: املقتفي ) (23)
(، ذيل 4/351(، ذيل طبقات احلنابلة )116(، املعجم املختص )ص2/56(، معجم شيوخ الذهيب )4/9العرب )

 .(1/28(، شذرات الذهب )4/153(، الدرر الكامنة )2/223التقييد )

حقبة نتمي إىل ت قيوًدامل أجد عليها من رواية احلافظ عبدالغين املقدسي،  ُوِضع ت اليسالة وقايًة ألجزاء   (24)
. وعلى ه 143نة مجادى اآلخية، س يف على احلافظ الذهيب، وإمنا مسُِع ت على عبدالغين وابنه، مث حتديًدا اليسالة

 ٌِ موجَّهًة إليه، الة كانت على أن اليس ظاهيةٌ  ةٌ فهذه دالل ،، فإن كان ابن  نفيسمل يُ ع نيَّ واقُفهابلضيائية األجزاء وق
 .عندهحمفوظًة 
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، املشيخةو  يوصِ إال ابإلمامةال يف ذلك الوقت صدرًا وجيًها معظًَّما،  كان ابن نفيس   -1
 .بمستغي  غريُ أمٌي االحرتام له كبرِي  ، فتقدميُ العبادة والزهدالصالح و وكان غايًة يف 

ي  ًيا، رضيَّ » -على جاللته-كان ابن الظاهيي  -2 ا بييئً  ،ِالتكل األخالق، عدمي   دي ًِنا، خ 
 ه وجُماِلُسهول تلميذُ ، كما يق«ِفُّ عوت ،وحياء   ،وكيم  ، زكية نفس  »، مع «ًبا إىل الناسع، حمب َّ من التصنُّ 

ن حىت كتب ع ،جومل يزل يسمع وخيي  : »الذهيبل فيه اقبل  ،(25)الذهيباحلافظ : عليه والنازلُ 
إخوانه  ، وما أقيب  أن يتلطَِّ مثُله معمن ابن الظاهيي، معهوٌد عنه فهذا التواضع قييبٌ  .(26)«أقيانه

 .وأقيانه وإن صغيوا

ذا وه، (21)شظِ عيشتهو راجٌع إىل افتقاره  ،لقشيٌء من ضيق اخلُ ابن نفيس يف كان  -3
، متاًما كما موقع حسن  أ من نفِسه هإليوالطلُب  هسؤالُ  ع  ق  ي   لِ إىل مياعاته، وإالن ِة القول له، أقيان ه  يدعو

 .يفعل ابُن الظاهي 

 ،ِ فيهاإىل التلطُّ حيتاج  عموًما واحلوائج يف الشفاعات والعناايت الكاتب  معلوٌم أن  -4
ي ه، ويؤد ِ ه إايَّ فل على املشفوع إليه مبا كلَّ عن صورة املثق ِ  من اخلطاب ما خييج به الشافعُ »وإيداعها 
 .(21)«مطلبه وجناحِ  ،غيض املشفوع له إىل بلوغِ 

                                                            

 .(4/1418(، تذكية احلفاظ )15/135اتريخ اإلسالم ) (25)

كلمة »أبن  ، وحش ى احملقق«حىت كتب عن ... وأقيانه»: وقع يف املطبوع: تنبيه(. 41املعجم املختص )ص (26)
مكان  النقط، وليس كذلك، وإمنا أُقحمت الواو، وليست يف بعض نسخ الكتاب، وال خبط  «سقطت من األصل

 .(ARABE 2076 /مكتبة ابريس، رقمأ9ابن قاضي شهبة يف منتقاه من املعجم )ق

: وقع عند ابن حجي يف الدرر الكامنة تنبيه(. 116(، املعجم املختص )ص44)ص سري أعالم النبالءذيل  (21)
 -ن حجيمصدر ابهو وأوَّهلما -، والذي يف كتايب  الذهيب «كان ح س ن  اخلُلق»( نقاًل عن الذهيب: 4/153)

شرتي األجزاء، كان زجوع وي: »-حداو  واقتبسه منه غريُ -صييٌح بعكس ذلك. ونصُّ ما عند الذهيب يف املختص 
 .«، مع التقوى والصالحلقهويتعفِ ويقنع بكسية فيسوء خُ 

 .(116، 9/121صبح األعشى ) (21)
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على  ت اجلاريةِ طااباخلِ  بعض التعبريات اليت استعملها ابُن الظاهيي إمنا هي من أساليبِ  -5
، وذلك  املة، وال ُمست حض ي ًة داللُتها الكبذاهتامقصودًة ابلضيورة األقالم يف تلك األعصار، وليست 

 .(29)واإلحسان كالتعبري بتقبيل اليد، والسؤال من الصدقات

 

 «املوفق»، و«الشمس»، و«الفخر»

فتحها اولة حموسنكون يف الثالثة،  إال هذه األلقابُ  مغلَّقات اليسالة مل يُفتحْ من  مل يبق  
 :يف اجلملة وإن كان ظنًّا غالًبان، الظمضطي ين إىل 

 

أن  -نظيي يف-فظاهٌي ، «شيخنا فخي الدنيا والدين»الظاهيي:  من أطلق عليه ابنُ فأما  -1
 ، صاحبقدسيامل علي بن أمحد بن عبدالواحدأبو احلسن؛ البخاري:  ابنُ الدين  به: فخيُ  املقصود  

 .(38)الشهرية، اليت خيَّجها له ابُن الظاهيي نفُسه، وبعثها إليه من مصي  مع الربيد «املشيخة» تلك

                                                            

 .(9/143، 1/111، 6/321انظي: صبح األعشى ) (29)

: ظننُت أواًل أن تييج ابن الظاهيي فائدة(. 1/69(، اتريخ اجلزري )15/666اتريخ اإلسالم ) (38)
ٌم على رسال «املشيخة»ل  ن حملِ  البحث، مث رأيُت احلافظ  سبط  ابن العجمي نقل يف غاشية نسخته م هتِ متقدِ 
يف شهي ربيع اآلخي، سنة مثانني »أنه  (13419مكتبة دمشق الوطنية، رقم  :املكتبة األمحدية حبلب) «املشيخة»

 اليت للشيخ فخي الدين ابن البخاري، خيَّجها له ابن الظاهيي مبصي، «املشيخة»وستمائة، اجتمع الناس لقياءة 
 -وهو يوم الثالاثء-وأرسلها إىل دمشق، وكان الشيوع فيها يوم السبت اتسع عشي ربيع اآلخي، ويف امليعاد الثاين 

ِ  نفس  أو أكثي ظننُته، لوال  ما كنتُ  ، فازددُت مياًل إىل«زادوا الضِ عِ، ]ويف الثالث[ يوم  السبت الثاين بلغوا أل
ٌة من تواري-أنه أشكل عليَّ أن اتسع عشي ذلك الشهي كان يوافق األربعاء  ال السبت  خ تلك كما تُ ب  يِ ُنه عدَّ

عُد أن ، وهو يوافق يوم  سبت. لكن اتَّضح يل ب«اتسع ِعْشيِي ربيع اآلخي»، فاحتملُت أن صوابه: -احلقبة
(، وابُن حبيب 15/666يوم، بل السنة، إذ نصَّ الذهيبُّ يف اتريخ اإلسالم )اإلشكال  مل يكن يف تعيني اتريخ ال

 ويف- على ابن البخاري: شيُف الدين الفزاري« املشيخة»(، على أن أول  م ن قيأ 1/144يف تذكية النبيه )
ط ابن ببنحو ما يف ن قِل س-، ووص ف ا كثية  اجتماع الناس يف قياءته -إىل ذلك ( إشارةٌ 3/1925املشيخة )

يف أحد »، وقد وقفُت على مساع  خبط احلافظ العياقي، نقاًل عن مساع قياءة الفزاري، وفيه أنا كانت -العجمي
ئيس الكتاب، ر مكتبة ) «عشي جملًسا، آخُيها يوم السبت، سابع عشي مجادى األوىل، سنة سبع ومثانني وستمائة
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وُقِصد  ،فاقه يف اآلب  ُعد صيتُ »وقد تسعني، عامه ال يقارب إكمال  ها البخاري يوم   كان ابنُ 
يب، ، كما قال الذه«ابألجداد وأحلق األحفاد   ،وكثُيت عليه اإلجازات من البالد ،من مصي والعياق

 .(31)، كما قال املزي«واألعيان األماثل ،أحد املشايخ األكابي»وكان 

 ليه.إال إ يةِ دمشقال العلميةِ  احلياةِ من ة الفرت يف هذه « الفخي» إطالقفال ينصيف 

أن  س  الظاهيي إىل ابن نفي الذي طلب ابنُ  «الشيخ»، أنه هو ذلكنظًيا إىل ، أيًضا قيبواأل
كًيا من وخ القطب ذِ شي البخاري أولُ  وقد كان، فابنُ  .يف شفاعته له ،على القطب احلليب« يوصيه»

 .الشام شيوخ

 

 أبو عبدهللا؛ :عم الفخي ابنُ يغلب على الظن غلبةً ظاهيةً أنه ف، «الشيخ مشس الدين»أما و  -2
 جياء، وتيَّ ه الشيخ الضأكثي إىل الغاية عن عم ِ »دمحم بن عبداليحيم بن عبدالواحد املقدسي، الذي 

للضياء   أخ   ابنُ  أخي الضياء، مع أن الفخي   ابن  نه كو ، حىت صار يعيَّف ب(32)، ومتَّم بعض ُكتبه«به
 كذلك.

كثريًا »ليه ه، وقيأ ععم ِ  ابن  قد صاحب  بنحو ثنيت عشية سنة، و  الفخي  ي يصغُ  وكان الشمسُ 
 .(33)«من األجزاء بعد اخلمسني وستمائة

 القطب احلليب يف رحلته الشامية.، من شيوخ يف موضعه والشمس، كما ميَّ 

 
                                                            

 اُرنِ ق  وهو متَّفٌق مع اتريخ البداية املذكور من جهة ت   ، فهذا هو الصواب يف تعيني السنة، (ب199، ق262رقم 
 اال تكاد ُتذكي يف أوائل عشي الثمانني من القين السابع، وأكثُي مساعاهت «املشيخة»األايم ابلتواريخ، ويؤكده أن 

. وتفصيل (اإليهملشار انسخة )انظي مثاًل: السماعات املنقولة خبط العياقي يف ال ايؤرَّخ يف أواخيه على ابن البخاري
ة ودراس ا،اعاهتقياءة مسو  ،النُّس خوصِ ، مع تقصريه البالغ يف «املشيخة»حمقق أمهله هذا املبحث يطول، وقد 

 .، وهللا املستعانهاروايتو  «ملشيخةا» اتريخ

 .(15/666اتريخ اإلسالم ) (31)

 .(2/214معجم شيوخ الذهيب ) (32)

 .(15/666اتريخ اإلسالم ) (33)
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الذي  ، بن دمحم بن عبداليحيم الشمس: أمحدُ  فالظاهي أنه ابنُ ، «موفق الديناملوىل »أما و  -3
الشمائل،  ة، كيمي  العشي  ا، مطبوع  نً ا، دي ِ  حسنً وكان شاابًّ »، يف الثانية والعشيين من عميه يومئذ  كان 

 ،لقوة ذكائه ،معيفةو  فهمٌ ، وصار له ل األجزاءوحصَّ  ،ابحلديثين وعُ  ،مسع وكتب»، «ا إىل الناسحمببًّ 
 .(34)احلديث هبا ياءةوق ،كتب الضيائية، وعمل يف خزانة  «وجودة فهمه واعتنائه

ه كيُ جنيَّ ذِ ، خصوًصا وقد امن الكبار فضاًل عن الصغار ه أهٌل للسالم والتحيةأن مثل   وال شكَّ 
 كي أبيه.بذِ 

 

 جواب الرسالة

 على رسالته؟  الظاهيي جوابٌ  هل وصل ابن  

ُحِفظ   قد  أن اجلواب  يبدو ه ال ل، إال أنهم  يف جاللة قدره ال يُ  ابن الظاهيي د، فمثلُ هذا مؤكَّ 
 .سؤاله ُحِفظ  كما 

 

 :اجلوابذلك ب له عالقةً أحسب أن و  ،البحثهذا ظهي يل أثناء ما  ومع ذلك، فثمة  

من  أكثي  عليه  ، وأنه مسع«كان كثري اإلفادة»أنه  الظاهييابن يف تيمجة الربزايلُّ احلافُظ ذكي 
  .(35)مائيت  جزء

قطب احلليب المن وصول  أشهي   حنو أربعةِ وقد ميَّ أن احلافظ الربزايلَّ توجَّه إىل مصي بعد 
 دمشق.ابن الظاهيي إىل يسالة ب

 جزء   الكيدياس أيب بكي بن إلي ، علىوال بُد   هذه ه املصييةِ قيأ، يف رحلتِ كما ميَّ أن الربزايلَّ 
طالًبا نقل   ليسِ الظاهيي يُ  ، البن خملد، وهو اجلزُء عيُنه الذي كان ابنُ «ما رواه األكابي عن مالك»

 .فيه مساع ابن إلياس  
                                                            

 .(15/168اإلسالم )اتريخ  (34)

 .(1/2/581املقتفي ) (35)
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 ؟ ءضيف ه الربزايلَّ هبذا الشيخ، وهذا اجلز  الظاهيي ابنُ  فهل جاء اجلواب ابإلزجاب، وأفاد

 ما أقيب  ذلك.

 

*  *  * 

 

نا عليها ع  ُتْطلِ تكن لمل  ل  لعْتنا على تفاصي، فأطْ التاريخ يف رحلة  عرب   أخذْتنا هذه اليقعةُ وهكذا 
له ، نيجو جميد علمي    زمن  أعادْت ذكيى ، و األايمغيَّبْتهم فضالء  أبيزْت أعالًما و املطوَّالت،  الكتبُ 

 .عوديأن يوًما 
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