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في فترةٍ مظلمةٍ من تاريخ األمة، وفي ظل عوامل متعددة، فُتحت األبواب مشرعةً للتراث 
مختلف اجلهات، مبختلف الطرق، العربي اإلسالمي، فهُجِّرَت مئات اآلالف من اخملطوطات إلى 

 وأضحت اليومَ ثروةً تراثيةً نفيسةً في أقاصيَ نائيةٍ عن مواطنها األولى.
تعرف قيمتها، وتبذل كلَّ  ديَاويتهامس العديد من باحثي التراث بأن تلك الثروة وقعت في أي

ممكنٍ للحفاظ عليها، وصيانتها، ثم إتاحتها، من غير كثيرِ عناءٍ غالبًا، للباحثني، وتلك أمورٌ تفتقدها 
كثير من اجلهات التي كانت ستؤول إليها تلك النفائس. إال أن ذلك ال مينع احلزنَ أن يعتصر قلوبَ 

 من وراء البحار، وما بقي منه وراءَ البحار كثير.أهل هجر، وهم يرون بعضَ مترهم يُجلَب إليهم 
ومن تلك اجلهات التي آلت إليها مجموعاتٌ نفيسةٌ من اخملطوطات العربية واإلسالمية 

(، في والية نيوجيرسي، بالواليات املتَّحدة Princetonاألصيلة: مكتبة جامعة بْرِنِسْتون )
 .(1)ف مخطوطٍ عربياألمريكية، حيث يقدَّر ما حتويه بقرابة عشرة آال

وقد جَهِدَت املكتبة جهدها في حفظ ما آل إليها، واستفادت من الدعم احلكومي واخليري 
 200في رقمنة اخملطوطات، وتصويرها، ورفعها على الشبكة العاملية، حيث صوَّرت أكثر من 

كروفيلم مخطوط مصوَّر على املي 1400مخطوط بالتصوير الرقمي )ديجيتال(، ثم حوَّلت أكثر من 
)أسود وأبيض( إلى صور حاسوبية عالية الوضوح. وتقول املكتبة: إن ما يقارب سُدس ممتلكاتها 

إلفادة العلماء في أنحاء »من اخملطوطات اإلسالمية قد حُوِّل رقمي ًا، ورُفع على شبكة اإلنترنت، 
 .(2)«العالم

ت هذا النحو، وما أقلَّ ويعرف الباحثون أن عدةَ جهاتٍ غربية قد حَذَت هذا احلذو، ونَحَ
اجلهات العربية واإلسالمية التي فعلت ذلك، وإن كان، فبمقدارٍ متوسطٍ، إن لم يكن متدنيًا، من 

 اإلتقان، والله املستعان.
                                                           

(. وانظر تفاصيل مجموعاتها في مقدمات معر ب 1/7( فهرس اخملطوطات العربية في جامعة برنستون )1)
 األستاذ محمد عايش. :الفهرس ومحققه

(2 )http://pudl.princeton.edu/collections/pudl0032 علمًا أن تغذية املوقع باخملطوطات .
مستمرَّة على فترات، حيث إن كثيرًا من اخملطوطات اخملتارة في هذه املقالة لم تكن مرفوعةً قبل مدة، وقد كان عدد 

 مخطوطات. تِّمخطوطًا، وهي اليومَ أزيد منها بسِ 1211ات العربية حني جردتُ املوقع: اخملطوط

 

http://pudl.princeton.edu/collections/pudl0032
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املختارات:

وإن -يسَّر الله لي جردَ ما رُفع على موقع مكتبة جامعة )برنستون( من اخملطوطات العربية 
، وانتقاءَ جمهرةٍ من النفائس واألصول اجليدة، ثم وصفَها وصفًا -منها الًضئيكان هذا املرفوعُ قدرًا 

، جاريًا في ذلك على سنَن أعالم التراث ورُوَّاده، حيث نشروا (1)-فيما أحسب-مختصرًا وافيًا 
 منتقياتهم ومختاراتهم من املكتبات اخملتلفة، في الكتب واجملالت العلمية.

بتدأةٌ لهذه النسخ تكرارًا مجرَّدًا للفهارس املنشورة، بل هو دراسةٌ مُوليس هذا االنتقاءُ 
اخلطية، بعد الوقوف على صُوَرها، وتقليبها، وقراءة محتوياتها وخطوطها وحواشيها، مع تتبُّع 
مضامني اجملاميع والكنانيش والدشوت. فهي دراسةٌ تكشف قضايا عديدةً لم تكشفها الفهارس، 

عن تصحيحاتٍ ألغالط  الًلها، أو ألن طبيعة الفهارس ال حتتمل اإلشارة إليها، فضإما لعدم التنبُّه 
 الفهارس واملفهرسني.

ومما تتضمَّنه هذه اخملتارات وتكشفه: إشاراتٌ إلى نفائس خطوط جماعةٍ من األعالم 
ء ضياوال ،عبدالغني املقدسيو ،أبي طاهر السِّلَفي، كابن نظيف الفراء، وابن عساكر، والكبار

 ،ابن هامل احلرانيو ،عبدالرازق الرسعنيو ،املنذري، ويوسف بن خليل الدمشقيو ،املقدسي
 ،امليدوميو ،الذهبيو ،شمس ابن عبدالهاديوال ،املزيو ،البرزاليو ،عالء ابن العطاروال ،اليونينيو
 ،الدمشقيابن ناصر الدين و ،ابن اجلزريو ،العراقيو ،الزركشيو ،ابن احملب الصامتو ،العالئيو
، ويوسف السخاويو ،ناصر الدين ابن زريقو ،-سبط ابن حجر-يوسف بن شاهني و ،ابن الشحنةو

 ،منصور البهوتيو ،بدر الدين الغزي العامريو ،محمد املظفريو ،بن طولونابن عبدالهادي، وا
 .مرتضى الزبيديو ،محمد بن محمد التافالنيو ،محمد بن إسماعيل الصنعانيو

 املنهج:

 :(2)في ترتيب هذه اخملتارات وتوصيفها املسلكَ التاليسلكتُ 
 أذكر اسم الكتاب كما ورد في النسخة اخلطية غالبًا، وقد أشير تعريفًا إلى اسمٍ آخرَ له. -1
 ، ثم أتبعه بتاريخ وفاته.-إن كان مشهورًا-أذكر اسم الشهرة للمؤلف  -2
 عليه. أسج ل عدد أوراق اخملطوط من خالل الترقيم املدوَّن -3

                                                           

هـ، وقد أشرُت في بعض اجملموعات العلمية إلى 1437( كان اجلرد واالنتقاء في أيامٍ من شهر جمادى اآلخرة 1)
ة إليها، أو إعادة رفعها، إال أنهم بعض ما انتقيتُ وقتَها، ثم تتابع بعض الفضالء على جرد مرفوعات املكتبة، واإلشار

نهجوا منهجًا مختصرًا في الوصف، وفاتَهُم، أو تركوا، جملةً من النفائس، وجملةً من قرائن النفاسة في 
 «سنن أبي داود». وأنب ه إلى أني أغفلتُ عمدًا بعض النسخ املشاهير من نفائس برنستون، كنسخة اخملطوطات
 .البن حجر «تهذيب التهذيب»للحاكم، و «معرفة علوم احلديث»وتوابعها، و

طبَّق عليه الضوابط العلمية الصارمة لفهارس اخملطوطات، ن ما نحن بصدده ليس فهرسًا تُأ( من نافلة القول: 2)
 وإمنا هي مختارات ومنتقيات وإشارات.

 



 محمد بن عبدالله الرسيّع

4 
 

، ذاكرًا تاريخَ النَّسخ التحديديَّ إن وجد، أو تاريخَه الًأصف اخملطوط وصفًا مجم -4
 . ووصفي للمخطوط بالنفيس، أو القي م،التقديري، بناءً على تقييمٍ شخصيٍّ راجعٍ إلى معايير علمية

، بل املراد تامَّني ، فذلك يحتاج مقابلةً وتدقيقًاال يلزم منه أنه تام الضبط، قليل اخلطأ أو اجليد،
 .اءالعلمبالكتابة ونظام  معرفة الناسخحسن بروز ظواهر تشير إلى  ، أوقِدَمُه، وقيمته التاريخية

أشير إلى ما قد يوجد في اخملطوط من متلُّكاتٍ، أو خطوطٍ، أو حواشٍ وتعليقاتٍ، لبعض  -5
وإبرازه. وال يلزم أن يكون تعيني العلماء، مما يكون معيارًا ألهمية اخملطوط، ودافعًا إلى اختياره 

صاحب اخلط من خالل تصريحٍ به في اخملطوط، بل قد يكون مبقارنةِ خطه في مخطوطاتٍ أخرى، 
 أو معرفةٍ سابقةٍ به.

في حالة اجملاميع، أعدِّد محتويات اجملموع مفصَّلةً، أو أنتقي منها، وأصف كل عنصر  -6
 مبنهج وصف اخملطوطات املستقلة.

 ورةً أو أكثر من اخملطوط، للتعريف واملعاينة.أحلق ص -7
 قد أحلق في احلواشي بعض الفوائد واملعلومات والتنبيهات. -8
أرت ب اخملطوطات بحسب قِدَم تاريخ نسخها. وإن كان اخملطوط مجموعًا يحتوي على  -9

املؤرخة منسوخاتٍ متقدمةٍ ومتأخرة، فالنظر ألقدم محتوياته. وأبتدئ بفهرسة اخملطوطات 
 حتديدًا، ثم املؤرخة تقديرًا.

لم أقتصر على مخطوطات فنٍّ معني، وإن كان الغالب على اخملتارات فن احلديث  -10
 وعلومه، نظرًا لطبيعة االهتمام والتخصُّص.

هذا، وال بد أن يتخلَّل هذا العمل اخلطأ والزلل، ككل عمل بشر، كما ال بد أن يتخلَّله ما يكون 
 لالجتهاد والترجيح وغلبة الظن. الًومحموضع احتمال، 

وليُّ  -سبحانه-والله املسؤول أن يفتح أبواب التراث املغلَّقة، وييسر اإلفادة منه أجمع، وهو 
 ذلك، القادر عليه.

 قُربا أعْجَزَنا مِنك أمرٍ لفائتِ    ونرجتي يومٍ بعد يومًا نؤملُ
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 المختارات  
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جزء فيه أربعة مجالس: مجلسان عن أبي الفضل الرافقي، ومجلس عن أبي .

، رواية أبي عبدالله؛ محمد بن الفضل (1)الفوارس الصابوني، ومجلس عن أحمد بن أبي املوت
ورقة.  18هـ(، مسند ديار مصر في زمانه، وأحد شيوخ البيهقي وطبقته. 431بن نظيف الفراء )ت 

 اآلخرة جمادى في نظيف، وعليها إجازة بخط يده، مؤرخة ابن ألفيَّة نفيسة، مكتوبة في حياةنسخة 
 هـ.427

 
 

 
 

                                                           

 ( والثالثة مضعَّفون.1)
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هـ( 334)ت  بن عياش القطان يحيى بن أبي عبدالله؛ الحسني فوائد من الجزء األول
 بخط ورقة. نسخة نفيسة جد ًا، 14هـ(. 410الفارسي ) مهدي أبي عمر ابن رواية ،عن شيوخه

 هـ، وسماعات526سماعٌ له، مؤرخ في جمادى اآلخرة  وعليها هـ(،571عساكر )ت  ابن احلافظ
هـ، 590هـ، و570مؤرخة في سنوات  احلافظ القاسم، وعلى حفيده علي بن القاسم، ابنه وعلى عليه،
من جزء هالل ما فيه »الصامت، ذكر فيها إسناده إلى  احملب ابن بخط تعليقة هـ. وعليه601و

 . (1)«ار...، وهو ما فيه عن أبي األشعث وحده، وهو أكثرهاحلف
 

 
                                                           

ربط بني هذا اجلزء وجزء هالل احلفار، ألن جزء  ( وهي تعليقة تبيِّن معرفةَ ابن احملب باألجزاء والكتب، حيث1)
عن مقابلة ابن احملب  الً هالل احلفار إمنا هو جزء من حديث احلسني القطان نفسه، برواية هالل احلفار، هذا فض

 للجزأين، وحتديده القدر املشترك بينهما.
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ورقات  7األول، حيث جُلِّد بأولها  ورقات، ناقصة 106هـ(. 243السري )ت  بن لهناد .الزهد
 .(1)هـ531نفيسة، مؤرخة في ربيع اآلخر  هـ(. نسخة465، للقشيري )ت «األربعني»من 
 
 
 

 
 

                                                           

 ( طبع الكتاب عن هذه النسخة وغيرها.1)
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ورقة.  169. (1)عمر بن عبدالله األرغياني برواية هـ(،468)ت للواحدي  .النزول أسباب
 لُفِّقت بخطٍّ  يسيرة ورقات إال سنة، 65هـ )بعد وفاة املؤلف بـ 533 سنة مكتوبة نسخة نفيسة جد ًا،

 حواشٍ، هـ(، وعليها571عساكر )ت  سماع بخط احلافظ ابن منها سماعاتٌ عدَّة، وعليها آخر(،
 .(2)وغيرِه عساكر ابن بخط وإحلاقاتٌ، ومقابالتٌ،

 

 
 

                                                           

 اة الكتاب عن الواحدي أيضًا.( أخو أبي نصر األرغياني، أحد رو1)
 ( لم يُعتمد على هذه النسخة في أيٍّ من مطبوعات الكتاب التي وقفتُ عليها.2)
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(، إلى 1044ورقة، اجلزء الثامن منه، من أواخر اجلنائز )ح 15هـ(. 279)ت  الرتمذي سنن
قطعة نفيسة، مقابلة، منسوخة عن أصلٍ انتُسخ من األصل العتيق للحافظ  (.1179أوائل الطالق )ح

على أبي الفتح الكروخي )ت  الكتابسامعي  هـ(. ناسخُها أحد507ُاملؤمتن بن أحمد الساجي )ت 
وعليها  ،(1)هـ540 شوال في مؤرخًا وسماعه عليه مثبتٌ عليها، ،-أشهرِ رواته ونُسَّاخه-هـ( 548

 هـ.890هـ، وذي احلجة 836 هـ، وذي القعدة601سماعاتٌ أخرى مؤرخة في رمضان 
 

 
                                                           

( هذا السماع مكتوب بخط محمد بن مخلد التميمي اإلشبيلي، الذي وصلتنا قطعةٌ من الكتاب بخطه، عليها خطُّ 1)
ورقة، ومتث ل السِّفر األول  195ملخصُه: أنها في  الكروخي نفسه، وقد سبق لي نشر وصفٍ مفصَّلٍ لهذه القطعة،

هـ، حيث كان ناسخها ابن مخلد 541من الكتاب )قرابة ثُلثِه(، وعليها سماعٌ كتبه الكروخي بخط ه املعروف سنة 
هـ. وعلى النسخة عدة سماعاتٍ أخرى، منها على ابن مخلد 540اإلشبيلي قد قرأ الكتابَ عليه في أشهرٍ من سنة 

 (.OR.101هـ، ومنها على غيره. وهي محفوظة في مكتبة جامعة ليدن، بهولندا، برقم )543نة نفسِه س
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 مجموع فوائد ورسائل، يشتمل على:
من «. من كالم الشيخ برهان الدين وغيره»كُتب في مطلعها: مسائل ونقوالت متفرقة.  *

 منسوخات القرن التاسع تقديرًا.
 9هـ(. 761للحافظ العالئي )ت  .االختالف من فيه ذكر وما القلتني حديث تلخيص *
  .(1)املؤلف بيان في النقوالت السابقة دون مضمَّنة ورقات،
 هـ(.727الزملكاني )ت . لكمال الدين ملسو هيلع هللا ىلصقصيدة في مدح النبي  *
 10«. صبٌ بنجدٍ له وجدٌ وتعليلُ». جملهول. مطلعها: «بانت سعاد»تخميس قصيدة:  *
 ورقات.
ورقة. نسخة  11 .(2)بن جعفر اللهبي الحسني بن أبي الفضل؛ أحمد حديث جزء *

 هـ،564 سنة شاب ًا سماعَه عليها دوَّن هـ(،600املقدسي )ت  عبدالغني نفيسة، ناسخها احلافظ
 هـ.580أشهر، وعليها سماع مؤرَّخ في ربيع األول  وعدة بسنة وفاته قبل هـ،598 سنة عليه وسماعًا
ورقة واحدة مبتورة. بخط احلافظ «. إلى هنا عن ابن حيويه»أحاديث مسندة، في آخرها:  *

عبدالغني املقدسي، وعليها سماع بخطه، وسماع على محمد بن عبدالرحيم بن عبدالواحد )ت 
 هـ. 677هـ(، مؤرخ في محرم 688

ورقات. نسخة  10هـ(. 476. ألبي عبدالله؛ محمد بن شريح الرعيني )ت ذكر رواية ورش *
 هـ.751مكتوبة بخط رديء، ذي قاعدة مغربية، مؤرخة في ربيع األول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( وقفتُ قبل سنوات، ثم أرسلته مطبوعًا للشيخ أبي إسحاق احلويني )محقق كتاب العالئي( قبل سنتني.1)
 (.1/28( ترجمته نادرة، تنظر في مغاني األخيار )2)
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والوسط، تبدأ ورقة، مبتورة األول  378هـ(. 430نعيم األصبهاني )ت  ألبي .األولياء حلية
في مكة، عام  ومقابلة مكتوبة ، وتنتهي بنهاية الكتاب. نسخة نفيسة،(1)في أثناء ترجمة حامت األصم

 عبدالله بن خليل بن سماعٌ حلبيٌّ على احلافظ يوسف وعليها هـ، بخط أندلسي متقن،566
 هـ.624رجب  الدمشقي، قيَّده بخطه في

 

 
 

                                                           

 ( من املطبوع.8/77( )1)
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ورقة، قطعة من السِّفر الثاني منه، مبتورة األول، ومبعثرة  53هـ(. 279)ت  سنن الرتمذي
، وعليها سماعٌ للناسخ (1)هـ567الترتيب. نسخة جيدة، مكتوبة بخط مغربي، ومؤرخة في رجب 

هـ(، والسماع مؤرخٌ في 622وغيرِه على آخر رواته عن الكروخي )أبي احلسن اخلالل، ابن البناء، ت 
 هـ(.643منقولٌ إليها الحقًا بخطٍّ محمد بن عمر احلميري ابن املالكي )ت هـ، و616شوال 

 

 
                                                           

هـ(، وهو 516أقرب ما ظهر لي في قراءة التاريخ، حيث كتبه الناسخ بنحوٍ مُشكل، وظنَّه بعض املفهرسني )( هذا 1)
 خطأ مستبعد.
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 الفوائد العوايل املنتقاة من أصول سماعات أبي عبدالله؛ القاسم بن الفضل الثقفي.
. اجلزء السابع منها. «الثقفيات»هـ(، املسماة 576هـ(، رواية احلافظ أبي طاهر السِّلَفي )ت 489)ت 
هـ، وعليه خطُّ يده 572مؤرخ في محرم  نسخة نفيسة أصيلة، عليها سماعٌ على السِّلَفي ورقات. 8

هـ، 671هـ، ورمضان 669هـ، وصفر 630بالتصحيح، وعليها سماعات أخرى مؤرخة في ربيع األول 
هـ(، تلميذ النووي، وقد 724وثاني هذه السماعات بخط عالء الدين أبي احلسن ابن العطار )ت 

 محمد مرتضى الزبيدي تعليقةً في بيان ذلك.كتب الشيخ 
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؛ أحمد اخلير ألبي )جزء مسند(. الدينية األسئلة عن النبوية األجوبة حديثًا يف األربعني
املصنِّف  خط عن نفيسة، منقولة ورقات. نسخة 9هـ(. 590القزويني )ت  الطالقاني بن إسماعيل
هـ، وذي 605نفسه، وعليها سماعات مؤرخة في صفر في الشهر  عليه ومسموعة هـ،577في شوال 
 هـ.641القعدة 
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هـ(، 600بن عبدالواحد املقدسي )ت  عبدالغني احلافظ تخريج ،والستون الثامن الجزء
وعليها  بخط اخملرِّج، ورقة. نسخة نفيسة، 11. (1)ولم يتبيَّن الكتاب األصل الذي هذا جزءٌ منه

هـ، وربيع اآلخر 592هـ، وذي احلجة 590هـ، وصفر 589سماعاتٌ عليه، مؤرخة في ذي احلجة 
 هـ.593

 

 
 

                                                           

( وقد ظنَّه بعضُ املفهرسني جزءًا من )الثقفيات(؛ أخذًا من رواية عبدالغني في أول اجلزء عن السِّلَفي، عن 1)
هذا اإلسناد، وإمنا هو جزءٌ من تخريجات عبدالغني املقدسي  الثقفي، وهو غلط، ففي اجلزء أحاديث كثيرة بغير

 نفسِه، وليس بني أحاديثه جامعٌ موضوعيٌّ أو إسناديٌّ معيَّن.
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 120هـ(. 611املقدسي )ت  املفضل للحافظ علي بن .والداعني الدعاء فضل يف األربعني
 مؤرخة نفيسة، نسخة خزائنية اجلزء اخلامس، وبه يكتمل الكتاب. آخر إلى الثاني اجلزء من ورقة،
هـ، وعليها 611في ربيع األول  أشهر، بأربعة وفاته قبل املصنف على ومسموعة هـ،594سنة 

 .(1)هـ677سماعات أخرى مؤرخة في السنة نفسها، وسنة 
 

 
                                                           

 ( طبع الكتاب عن هذه النسخة وغيرها.1)
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 ، يشتمل على:(1)مجموع كتب ورسائل
هـ(، تخريج 672)ت  الفرج؛ عبداللطيف بن عبداملنعم بن عيل الحراني أبي مشيخة *

 ورقات، 104. (2)هـ(695الشريف أبي القاسم؛ أحمد بن محمد بن عبدالرحمن احلسيني )ت 
سماعات مؤرخة في  واآلخر. نسخة خزائنية، عليها شيئًا يسيرًا من األول مبتورة أجزاء، خمسة
ون الصامت وبخطه(، وبالغان بخط محمد بن طول احملب )على ابن هـ783هـ، و745هـ، و744

هـ. وقد كتب ابن زريق على 899هـ(، مؤرخان في سنة 900بالقراءة على ناصر الدين ابن زريق )ت 
 .(3)صفحة عنوان اجلزء الثاني فهرسًا بالشيوخ املذكورين فيه

 النحوي أحمد بن بهجة الدين أبو عبدالله؛ محمد تكلم عليها الشيخ مسائل.*

 نسخة نفيسة، نسخها ورقة. 11القرآن الكرمي.  من . وهي مسائل لغوية(هـ603 ت) الرضير
املصنف، وعليها وقف  على وقرأها الدين محمد بن عبد الواحد املقدسي بخطه، ضياء احلافظ
 الضياء.
ورقة. نسخة نفيسة،  22 هـ(.748)ت  الحافظ الذهبي مرويات من منتخبات سفينة *

كثيرة، وفي آخرها أبواب الضحايا والبدن أجزاء حديثية وكتب  من منتقيات ضمَّنها بخط املؤلف.
 من موطأ مالك، برواية القعنبي، وعليه سماعات.

 س؛ أحمدألبي العبا .ونثًرا نظًما العزيز القرآن يف والظاء الضاد بني الفرق يف املصباح *
 .(4)خطه بالتصحيح وعليها هـ،618املصنف في صفر  على نسخة نفيسة، مسموعة احلراني. حماد بن

هـ(. 317الشهيد )ت  عمار للحافظ محمد بن أحمد ابن .مسلم صحيح يف أحاديث علل *
هـ(، 630م )ت و عبدالله؛ محمد بن احلسن ابن سال ورقة. نسخة قي مة، نسخها احملدث املتقن أب 12
  .(5)هـ(563عن أصلٍ بخط هبة الله بن احلسن ابن عساكر )ت  الًنق

                                                           

كانت في »( ذكر األستاذ صالح الدين املنجد، في حتقيقه الرسالةَ األخيرةَ من هذا اجملموع، أن مخطوطتها 1)
، ثم باعها املرحوم الشيخ حمدي السفرجالني، فيما باع من اخملطوطات الدمشقية، وما أكثرها، إلى دمشق

هـ 1382، 37مجلة اجملمع العلمي العربي بدمشق، مج«. املستشرق أ.س.يهودا، فلما مات بيعت إلى جامعة برنسنت
 .586، ص4م(، ج1962)
 «.صلة التكملة»( أحد تالمذة املنذري، وصاحب: 2)
( في عنوان اجلزء الثاني دعاءٌ لصاحب املشيخة بالفسح في مدته، وهذا يفيد أنها مكتوبة في حياته، لكن حال 3)

 النسخة وسماعاتها يشكك في ذلك، والله أعلم.
 ( طبع الكتاب عن هذه النسخة.4)
 ، ثم وُقِفَ على نسخةٍ أخرى منها، فطبع عنهما.الً( طبع الكتاب عن هذه النسخة أو5)
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ظ . حملمد بن احلافالقرآن الكريم، وكونه مخلوًقافتاوى يف مسألة النقط والشكل يف  *
وعليها تقريظ ألخيه أحمد )ت -هـ( 605أبي العالء احلسن بن أحمد العطار الهمذاني )ت 

ورقة، مبتورة اآلخر. نسخة قدمية، منقولة عن أصول الفتاوى،  11، ولعدة من العلماء. -هـ(604
هـ(، وقد أحلق بآخرها 678ني احلنبلي )ت وعليها متلك بخط اإلمام يحيى ابن الصيرفي احلرا

 كالمًا له في املسألة.
 . صفحة واحدة.﴾وإلهكم إله واحد﴿فائدة فيها نقل عن البيهقي في قوله تعالى:  *
 لو(. ورقتان مبتورتا اآلخر. لم يعرف الكاتب.)أقسام كلمة  *
حمد م النس ابة للشريف .موَساَل  مَساَل  أبيه اسم   َمن بني الفرق يف الكالم من مختصر  *

خط املصنِّف،  عن منقولةٌ ورقات. نسخة نفيسة، 8. (هـ588 ت) بن أسعد احلسيني اجلواني
 .(1)هـ، وعليها وقفه629م في جمادى األولى به. نسخها محمد بن احلسن ابن سالَّومعارضةٌ 

 

 
                                                           

 شر الكتاب عن هذه النسخة.( ن1ُ)
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 بنهاية وتنتهي (،2047 النكاح )ح أوائل في تبدأ ورقة، 300 هـ(.275)ت  داود أبي سنن
احملب  بخط قيد قراءة وعليها هـ )إال أوراقًا يسيرة ملفَّقة(،605 سنة نسخة قي مة، مكتوبة الكتاب.

 هـ.881ابن الشحنة، مؤرخ في 
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ت بطة العكبري ) ألبي عبدالله ابن .املساجد رحبة يف واملطاهر السقاية اتخاذ فيه جزء
الرهاوي )ت  عبدالقادر احلافظ بخط نسخةٍ عن منقولةٌ فريدة، قدمية، نسخة ورقة. 26هـ(. 387
هـ. وقد دوَّن عليها يوسف ابن 649هـ، 647هـ، 61مؤرَّخةٌ في سنوات ؟ سماعاتٌ وعليها هـ(،612

 .(1)هـ( أن له إجازةً بالكتاب، وعُني بالنسخة، فرقَّمها ترقيمَ حروف؛ ورقةً ورقة909عبدالهادي )ت 
 

 
 

                                                           

 ( الكتاب محقق على هذه النسخة، ولم يطبع بعد.1)
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 األخير ورقات، قطعة صغيرة من اجلزء 6هـ(. 492. ألبي احلسن اخلِلَعي )ت الِخَلعيات
 هـ، وعليها عدة سماعات.618مؤرخة في ربيع األول  من الكتاب. نسخة نفيسة، مقابلة،( العشرين)
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 أول منه، من اخلامس ورقة، السِّفر 152هـ(. 516البغوي )ت  السنة حمليي .السنة رشح
 هـ(،661الرسعني )ت  الله رزق بن عبدالرازق احلافظ ناسخه: .(1)احلدود آخر إلى الطالق،
 جيدةً مقابلةً» سماعه بأصل وقابله هـ،627 فرغ من كتابته في محرم ،«الكنوز رموز» تفسير صاحب
  «.محررة

 

 
 

                                                           

 (.10/344( و)9/193( يوافق في املطبوع ما بني )1)
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نفيسة،  نسخة ورقة. 237هـ(. 597اجلوزي )ت  للحافظ ابن .أحمد اإلمام مناقب
 حواش عليها هـ )بعد وفاة املؤلف باثنتني وثالثني سنة(،629 ربيع اآلخر مضبوطة، مؤرخة في

على  -أيضًا-وبخطه  أوهامه، ويبني اجلوزي، ابن على يتعقب العلماء املدق قني، أحد بخط عديدة
 عبدالله بن محمد بن إبراهيم الصاحليأبي محمد؛  له بالكتاب من إجازة صفحة العنوان تقييد

هـ(. وعلى النسخة متلكات، منها بخط إبراهيم ابن مفلح احلنبلي، وبخط محمد بن علي 761)ت 
 هـ(.737بن جابر الهاشمي )ت 
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واة اآلثار اسمه من ذكر ورقتان،  هـ(.430األصبهاني )ت  نعيم للحافظ أبي .شعبة من ر 
احلراني  هامل احملدث ابن بخط بينهما. نسخة قي مة، ما وانقطع وسماعاته، اجلزء،بداية  فيهما
الدمشقي،  عبدالله بن خليل بن سماع على احلافظ يوسف وعليها عدة سماعات، منها هـ(،671)ت 

 هـ.638 عليه خطه بالتصحيح، في ربيع األول
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. بهاغري رشح مع ،-عنه الله ريض-أبي بكر  أبيها يف -ريض الله عنها- عائشة خطبة
متقنة،  نسخة هـ(. ورقتان.328األنباري )ت  بكر؛ محمد بن القاسم بن بشار أبي رواية وشرح

في رمضان  عليه سماعٌ وعليها هـ(،656عبدالعظيم املنذري )ت  احلافظ عن مضبوطة، مروية
 .(1)الورقة طرفتأثَّر بتضرُّر  لكنه هـ، وعلى السماع خط املنذري بالتصحيح،647
 

 
                                                           

 ( نُشر الكتاب عن هذه النسخة.1)
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 نفيسة، ورقة. نسخة 339 هـ(.507املقدسي )ت  طاهر للحافظ محمد بن .الصحيحني رجال
 بُتر من آخرها مقدار ورقة واحدة. كثيرة بخطوط بعض أهل العلم. حواشٍ عليها اخلط، قدميةُ
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(، 2297ورقة، مبتورة الطرفني، من قبيل باب الوكالة )ح 69هـ(. 256)ت  البخاري صحيح
وعليها  في القرن السابع تقديرًا، ومقابلة، قطعة قدمية، مكتوبة (.2810إلى أوائل كتاب اجلهاد )ح

مقابلة متأخرة، ونقوالتٌ عن نسخة اليونيني. والقطعة فيها فروقات عديدة، وتفتقر إلى  -أيضًا-
 كل مطلع في ثالثة محمَِّدين ذكر التزام حديد روايتها. وأبرز ما يلفت النظر فيهافحص دقيق لت

 إسناد.
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والهاء،  النون حرفي من قطعة ورقة، 29هـ(. 643النجار )ت  للحافظ ابن .بغداد تاريخ ذيل

 مبتورة األول واآلخر. نسخة نفيسة، مكتوبة في القرن السابع تقديرًا.
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ورقة، قطعة مبتورة  138هـ(. 488ألبي عبدالله احلميدي )ت  .الصحيحني بني الجمع
الطرفني، أولها قبيل مسند أنس بن مالك، وآخرها مسند أبي اليَسَر؛ كعب بن عمرو السلمي، وفيها 

حواشٍ وتعليقاتٌ بخط احلافظ احملد ث أبي  عليها أسقاط من الوسط. نسخة جيدة، مضبوطة،
مرَّتني  والسماع مرةً، وباملقابلة بالقراءة هـ(، منها بالغات701ٌاليونيني )ت  بن محمداحلسني؛ علي 

 أخريني على أصلٍ مقروءٍ على احلافظ ابن الصالح.
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، في أوله أحاديث وآثار مسندة، ثم أبوابٌ مبا في القرآن من كتاب يف متشابهات القرآن
 طبقة )من الرابع يه من عشرين حرفًا. ألحد علماء القرنحرف واحد، وحرفني، وثالثة...، إلى ما ف

ورقة. نسخة نفيسة، مضبوطة، مكتوبة في القرن  38النقاش(.  بكر وأبي مجاهد، ابن بكر أبي
هـ(، ونور الدين بن أحمد 704السابع تقديرًا، وعليها متلك ليوسف بن محمد بن شاهنشاه )ت 

 هـ(.934احللبي خطيب قلعة حلب )ت 
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 منه، يبدأ الرابع ورقة، اجلزء 253هـ(. 656للحافظ املنذري )ت  .داود أبي سنن مختص
 ، مقابلة بأصل جيد.ـه722جيدة، مؤرخة في شوال  نسخة العتاق، وينتهي بآخر الكتاب. بكتاب
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 اجلزء مبتورة ورقة، تسعة أجزاء، 73هـ(. 327ألبي بكر اخلرائطي )ت  .األخالق مكارم
 ت) األرموي حامد بن محمد بن محمود نسخة نفيسة، مضبوطة، ناسخها األوراق. وبعض األول،
احلافظ املزي، ومتلكان بخط  منقول بخط وسماع وعليها سماعات منقولة بخط الناسخ، ،(هـ723

 هـ(.1235مرتضى الزبيدي، ومحمد بن عبدالكرمي بن بدر الدين الفكون )مؤرخ في 
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 هـ(:578مجموع يشتمل على كتابني البن بشكوال )ت 
 عند املهمات والحاجات واملترضعني إليه -عز وجل-أدعية املستغيثني بالله .*

ورقة، مبتورة  80. بالرغبات والدعوات وما يرس الله لهم من اإلجابات والكرامات -سبحانه-
 هـ.732ي القعدة قدر ورقةٍ واحدةٍ من األول. نسخة جيدة، مضبوطة، مؤرخة في ذ

ورقات، فيها بتر قبل الورقة األخيرة. نسخة جيدة، مضبوطة،  5. أخبار أبي وهب الزاهد *
 بخط ناسخ الكتاب السابق.
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انتقاء:  هـ(.463، تصنيف احلافظ اخلطيب البغدادي )ت املنتقى من كتاب البخالء
ورقات. نسخة نفيسة، بخط املنتقي، مؤرخة  8هـ(. 739احلافظ القاسم بن محمد البرزالي )ت 

 هـ، وعليها سماعات عليه في تواريخ مقاربة لتاريخ النسخ.736في صفر 
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جماعة )ت  الدين عبدالعزيز ابن لعز .ملسو هيلع هللا ىلصسرية سيدنا رسول الله  من الكبري املختص

 باإلجازة في تلك السنة. املؤلف خط وعليها هـ،737 سنة قي مة، مكتوبة نسخة ورقة. 58هـ(. 767
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 مجموع كتب ورسائل، يشتمل على:
ورقات. نسخة  3 للترمذي.« اجلامع» من فيه وقع ما وهو ،للهروي الكالم ذم من منتقى *

جيدة، منسوخة عن أصلٍ بخط محمد ابن احلافظ املزي، ناسخها أبو الفضل؛ عبدالرحمن بن 
وعليها سماع حملمد املظفري بخط إبراهيم بن علي القلقشندي هـ(، 871)ت  القلقشندي أحمد ابن

  .(1)هـ901، مؤرخ في شوال -ابن أخي الناسخ-
 أبي هـ(، رواية183)ت  بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف سعد بن إبراهيم نسخة *

 على طويلةٌ سماعٍ طبقةُ نسخة جيدة، عليها ورقة. 16. -الليث كاتب-صالح؛ عبدالله بن صالح 
وذلك في  بخطه، للسماع وتصحيحٌ هـ(،754احملدث محمد بن محمد بن إبراهيم امليدومي )ت 

 . -عليه السالم-اخلليل  مقام في هـ،752محرم 
هـ(، على ترتيب نسخة اخلطيب البغدادي 275)ت  املائة املنتقاة من سنن أبي داود *

)وتشتمل على احلديثني: الثالثي، واملوافقة للنسائي، اللَذين ال ثالث لهما فيه، وعلى ما فيه من 
أبدال أصحاب الكتب الستة بعلو عنهم، وعلى عيون األحاديث الرباعيات(، انتقاء احلافظ صالح 

ليس فيها إال سطورٌ من احلديث األخير، وحرد املنت. هـ(. صفحة واحدة، 761الدين العالئي )ت 
هـ، وعليها طبقة سماع طويلة على 752منسوخة عن خط املنتقي، في حياته، مؤرخة في صفر 

 امليدومي )كاجلزء السابق، في اليوم التالي لسماعه(.
سماع جلزء البطاقة، وعدة أجزاء أخرى، على الشيخني محمد بن أحمد بن محمد بن  *
التدمري، وإبراهيم بن حجي احلسني، بخط عبدالرحمن بن محمد البِرِشكي التونسي، كتبه  كامل

 هـ. صفحة واحدة.829، وأرخه في رمضان -عليه السالم-في مقام اخلليل 
سماع جلزء احلسن بن عرفة، وأجزاء أخرى، على أبي اخلير؛ محمد بن محمد ابن  *

إبراهيم بن حجي احلسني، بخط أحمد بن حسن اجلزري، وأحمد بن محمد بن كامل التدمري، و
هـ، وعليه 829، وأرخه في جمادى األولى -عليه السالم-بن سعيد الهاللي، كتبه في مقام اخلليل 

خط ابن اجلرزي باإلجازة. ورقة واحدة. وعلى الورقة حاشية في تعقب بعض معلومات السماع 
 التعقب.)لعلها بخط البرشكي التونسي(، وحاشية أخرى في تعقب 

                                                           

 ( طبع هذا اجلزء عن هذه النسخة، وغلط محققه في مكان حفظها، فنسبها ملكتبة شستربتي.1)
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احلافظ السخاوي )ت  بخط ورقتان مبتورتا األول.«. اللحم اإلدام سيد»: حديث أسانيد *
 .(1)هـ(902

ورقات. نسخة  5هـ(. 892)ت  ثبت محمد بن يوسف بن أحمد بن الصفي املصي *
بخط صاحب الثبت، وفيه سماعه للصحيحني، واملوطأ، واملسلسل باألولية، وجزء سفيان بن عيينة. 

 هـ(.862بعض السماعات تصحيح الشيخ محمد بن علي اجلرادقي )ت  وعلى
ورقة. نسخة  14هـ(. 911. للعالمة السيوطي )ت املهذب فيما وقع يف القرآن من املعَرب *

 جيدة، مكتوبة في حياة املؤلف ظن ًا.
إجازة في مقدمة التجويد البن اجلزري، وجزء مسلسالت، مسموعة ومعروضة على محمد  *
هـ(، بخط محمود بن إسماعيل احللبي. صفحة واحدة. مؤرخة 873سى بن عمران الغزي )ت بن مو

 هـ، وعليها خط اجمليز قبل وفاته بأشهر.873بتاريخني آخرهما محرم 
مسودة كتاب في احلج، ذكر فيه حج أحد أعيان األمراء واحلجاب باململكة احللبية. صفحة  *

 ا.واحدة. من مكتوبات القرن التاسع تقديرً
 مسودة في فضل آية الكرسي. ورقة واحدة غير تامة. *
 مع الركب احللبي. 853حة واحدة. ُيذكر فيها حج سنة تعليقة في زمزم ومقام إبراهيم. صف *
 أوراق مبتورة األول.  3. ملسو هيلع هللا ىلصقصيدتان في مدح النبي  *
 ورقات. 4هـ( وغيره. 906مقاطيع ومطارحات وألغاز شعرية. للكمال ابن أبي شريف )ت  *

 
                                                           

حلديث، لكن األسانيد التي في هذه القطعة أسانيد لطبقة شيوخه، وهي مبدوءة ( للسخاوي جزء في هذا ا1)
وأفردتُ »، فيظهر أنها من تخريجه لبعض شيوخه. وقد ذكر السخاوي جُزأه في آخر هذه القطعة: «أخبركم»بعبارة: 

ه: محمد بن عبدالرحمن في الكالم على هذا احلديث جزءًا، بينتُ فيه شواهده، وما يالئمه، والله املوفق. قاله وكتب
 «.السخاوي الشافعي
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ورقة، وفيها  24هـ(. 761. للحافظ العالئي )ت بيان االختصاص بما يمنع االقتصاص
 هـ.757بتر قبل الورقة األخيرة. نسخة نفيسة بخط مؤلفها، مؤرخة في أواخر محرم 
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 مجموع كتب ورسائل، يشتمل على:
ورقة.  12هـ(. 842الدمشقي )ت . للحافظ ابن ناصر الدين إسناد صحيح البخاري *

 .(1)نسخة جيدة، مكتوبة في القرن التاسع تقديرًا
ورقة. نسخة جيدة، عليها  30هـ(. 806. للحافظ العراقي )ت األلفية يف علم الحديث *

 هـ. 864حواش، مؤرخة في 
هـ( إلبراهيم بن 984إجازة مطولة من بدر الدين محمد بن محمد الغزي العامري )ت  *
ورقات. بخط اجملاز، ذكر اجمليز  4هـ(. 1008ن محمد العمادي الشهير بابن كسباي )ت محمد ب

فيها أسانيدهُ تامةً إلى الكتب اجملاز بها، وصححها وسدَّ بياضاتها بخطه، وعليها خطه بالتصحيح 
 هـ.973والتأريخ في جمادى األولى 

بر، واألثر، والسنة، واملنت، مقدمة في بيان ألفاظ تدور بني احملدثني، وهي: احلديث، واخل *
والسند، واإلسناد، واملسنَد، واملسنِد، واحملدث، واملفيد، واحلافظ. ورقتان. مجهولة املؤلف 

 والناسخ، اخلط متأخر.
 6هـ( ألحمد بن جابر بن غامن الدمشقي. 953إجازتان من محمد ابن طولون احلنفي )ت  *

. بخط اجمليز، وذكر -هر من صيغة اإلجازة الثانيةكما يظ-ورقات، كانت ستضمَّن في ثبت للمجاز 
هـ، والثانية في ربيع اآلخر 923فيهما أسانيده إلى الكتب اجملاز بها، وأرَّخ األولى في رمضان 

 هـ.943
فتوى يف قراءة القرآن بالتمطيط والرتجيع باأللحان املطربة... إىل غري ذلك مما .*

هـ(، 728. لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ت اءة عليهايخرجه عن استقامته التي أجمع أئمة القر 
هـ(، وألخيه أبي عمرو بن أبي الوليد، وألحمد بن احلسن 743ولعبدالله بن أبي الوليد املالكي )ت 

 هـ(.745الرازي احلنفي )ت 
 هـ(. 466. ألبي محمد؛ عبدالله بن يحيى الشقراطسي )ت القصيدة الشقراطسية *

صفحة عنوانها ذِكرُ رواتها إلى احلافظ ابن عساكر، وتتمةٌ لهم بخط ورقات. نسخة جيدة، على  5
 «.احلمد لله منا باعث الرسلِ»هـ. مطلعها: 785آخر. ناسخها مسلم احلنبلي، مؤرخة في ربيع األول 

                                                           

 ( طبع الكتاب عن هذه النسخة.1)
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ورقات. نسخة جيدة،  3هـ(. 597. للحافظ ابن اجلوزي )ت قصيدة الدالية يف السنة *
حمد بن أبي القاسم ابن تيمية، عن الناظم، مكتوبة في القرن الثامن مروية عن الفخر أبي عبدالله م

 أبيات ملحقة بها. 8وبآخرها «. يا نادبًا أطالل كل نادي»تقديرًا. مطلعها: 
هـ(. ورقة 728تيمية )ت  ابن اإلسالم . لشيخفصل يف إقامة السيد الحدود عىل رقيقه *

 مذة املؤلف.نسخة مقابلة، بخط أحد تال واحدة، مكتوبة عرضًا.
ورقة. نسخة جيدة، مصحَّحة، ناسخها  16هـ(. 620)ت  وصية موفق الدين ابن قدامة *

هـ، وعليها قيد سماع منقول عن خط ابن 784مسلم بن محمد احلنبلي، مؤرخة في ذي القعدة 
هـ(، وأثبت 803هـ(، نقله تلميذه محمد بن خليل بن محمد املنصفي )ت 789احملب الصامت )ت 

هـ، وأثبت في آخر النسخة قيد 786سماعًا آخر له وجلماعة معه، مؤرخًا في ربيع األول بعقبه 
 .-أيضًا-مقابلة 
ورقة. نسخة  11. (1)هـ(774. للعالمة ابن كثير )تورضاعه ملسو هيلع هللا ىلصذكر مولد رسول الله  *

 هـ.786جيدة، ناسخها مسلم بن محمد احلنبلي، مؤرخة في محرم 
هـ(، وهي: فتوى في القيام عند قدوم 728تيمية )ت  فتاوى وفصول لشيخ اإلسالم ابن *

شخص معتبر، ومظاهر أخرى من التبجيل واالحترام. فتوى عن طائفة تسمى العشير، يكثرون 
القتل، وال يبالون، ويتحايلون بذرائع إلى سفك الدماء. فصل في إعادة املنافق التائب ما فعله من 

ورقات. نسخة جيدة بخط متقن، مقابلة على أصلها  3الصالة والزكاة والصيام واحلج ونحوها. 
 الذي هو بخط ابن احملب الصامت، وهو نقلها عن خط ابن تيمية.

)محذوفة األسانيد(. جمع عمر بن  ملسو هيلع هللا ىلصجزء فيه ذكر طرف من أحاديث معراج النبي  *
ورقة. ناسخها: مسلم بن محمد، مؤرخة في رجب  13هـ(. 781عبدالله بن أحمد بن احملب )ت 

 .-فيما يظهر-هـ، مقابلة، منقولة عن خط املؤلف 784
منقول من كتاب زاد املسافر وشفاء الناظر ومنفعة اخلاطر. جلمال اإلسالم أبي عبدالله؛  *

ورقة. أحاديث مختارة محذوفة األسانيد، مبوبة، أبواب في النكاح  19. (2)محمد الكارزيالي
 والعشرة، وفي فضائل منوعة. بخط غير متقن.

هـ( للملك املظفر غازي بن أبي بكر بن أيوب 638زة من محيي الدين ابن عربي )ت إجا *
هـ، ذكر فيها شيوخه وما سمع 632ورقات. اإلجازة مؤرخة في محرم  6وألوالده وملن أدرك اإلجازة. 

كتابًا. ثم  272على كلٍّ منهم، ثم ذكر مجموعة كبيرة من مصنفاته، كُتب على احلاشية أن جملتها 
 هـ.949لناسخ بعدها عمَّن ادعى أنه أدرك إجازة ابن عربي، وأرَّخ النسخة في صفر نقل ا

                                                           

 «.-قدس الله روحه، ونور ضريحه-تلميذ الشيخ تقي الدين ابن تيمية »( وُصف في النسخة بـ1)
 ( كذا فيه، ولم أجد هذه النسبة ألبتة.2)
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هـ( للشريف كمال الدين أحمد بن 638إجازة باخلرقة مع مقدمة لها، من ابن عربي )ت  *
 هـ.949هـ. النسخة مؤرخة في صفر 633ورقات. مؤرخة في شوال  6عبدالله بن أحمد احلسيني. 

أبي محمد؛ عبدالرحمن بن عبدالعيل األنصاري  الدين مادقايض القضاة ع جواب.*

  وعمر بكر أبي قصة يفهـ( 597)ت  الجوزي ابن كالم عنهـ( 624)ت  املعروف بالسكري

نسخة جيدة،  ورقات. 3، سأله عنه إسماعيل بن عبدالله ابن األمناطي. -عنهما الله ريض-
 تقديرًا.اجمليب، مكتوبة في القرن التاسع  خط عن منقولة
لقة بدء * ورقة.  20هـ(. 909عبدالهادي )ت  ابن جلمال الدين يوسف .الخرقة بلبس الع 

تالمذته، وهو خط رديء لكنه  أحد بخط حياة املؤلف، هـ، في902نسخة مؤرخة في ذي احلجة 
 مقروء.
 فوائد وأشعار ودعوات في ورقاتٍ بني الكتب والرسائل. *
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لحافظ ل .عرشه عىل ، الفعال ملا يشاء،-وتعاىل سبحانه- الخالق استواء ذكرفصل يف 
 .(1)املؤلف بخط نفيسة، نسخة ورقة. 11هـ(. 744عبدالهادي )ت  شمس الدين محمد بن أحمد ابن

 
 
 
 

 
 

                                                           

، «الكالم على مسألة االستواء على العرش»ي: ( طبع الكتاب عن هذه النسخة، ولم يُعرَف أنها بخط مؤلفها، وسُم1ِّ)
 أخذًا من عنوانٍ مكتوبٍ بخطٍّ حديث، وااللتزام بعنوان املصنف أولى.

 



 محمد بن عبدالله الرسيّع

49 
 

 
 

 ورقة. نسخة نفيسة، 12هـ(. 748للحافظ الذهبي )ت  .ماجه ابن سنن غرائب من منتقى
عديدة، وخطوطٌ لعدد من األعالم، كابن رجب، واحلسيني  سماعات وعليها الذهبي،بخط احلافظ 

، والعراقي، ومرتضى الزبيدي. وقد عُني احلافظان الذهبي، واحلسيني، «(اإلكمال»)صاحب 
  األصل، فدوَّنا عدة أوراق في ذلك بعقب هذا املنتقى.« سنن ابن ماجه»بتقييد سماعاتٍ تخص 
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ورقة. نسخة جيدة، مضبوطة، عليها  264هـ(. 676لإلمام النووي )ت  .الصالحني رياض
العالمة  هـ(، وهو أخو779املقدسي )ت  عبدالهادي بن أحمد بن ناسخها: عبدالرحمن حواشٍ،

 .(وغيره «احملرر» الدين محمد ابن عبدالهادي )صاحب احلافظ شمس
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 40هـ(. 806للحافظ العراقي )ت  )منظومة السيرة(. نظم الدرر السنية يف السري الزكية
هـ، وثمة سماع 791بخط الناظم، عليها سماعات بخطه، مؤرخة في أواخر  ورقة. نسخة نفيسة،

 بغير خطه يدلُّ انقطاعُه على سقوط ورقة فأكثر.
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الزركشي )ت لبدر الدين محمد بن بهادر  .(اإلبريز الذهب) الوجيز رشح أحاديث تخريج
 بخط يده. املؤلف مسودة نفيسة من قطعة ورقة، مبتورة الطرفني. 170هـ(. 794
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 ورقة، 119هـ(. 750التركماني )ت  لعالء الدين ابن النقي(. )اجلوهر الرد عىل البيهقي
عصر  اجلنائز. نسخة جيدة، ترقى إلى كتاب أثناء في وينتهي األول، يبدأ من أول الكتاب، اجلزء

 املؤلف، على أولها حواشٍ.
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ورقة، مبتورة اآلخر. نسخة جيدة،  31هـ(. 597اجلوزي )ت  البن .القدس الرشيف فضائل
  .(1)مكتوبة في القرن الثامن تقديرًا

 

 
 

                                                           

م. انظر: فهرس 1925( أصل هذه النسخة من مكتبة البارودي البيروتية، التي اشترتها جامعة برنستون عام 1)
 (.1/10اخملطوطات العربية في جامعة برنستون )
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 مجموع رسائل وكتب، يشتمل على:
ورقات.  7هـ(. 685. جلمال الدين محمد بن أحمد بن محمد الشريشي )ت مسائل فقهية *

 مكتوبة في القرن الثامن تقديرًا.
 فوائد ونقوالت متنوعة، مختلفة اخلطوط والتواريخ. *
مسائل فقهية ألبي يوسف القاضي، أجاب عنها محمد بن احلسن الشيباني، في حضرة  *

 ورقات. مكتوبة في القرن الثامن تقديرًا. 3هارون الرشيد. 
. ألبي زرعة؛ محمد بن يونس وائل األفعال املضارعةفصل املنازعة يف تحقيق كرس أ *

 ورقات، مبتورة اآلخر. نسخة قي مة، بخط املؤلف، وهي مسودته. 7هـ(. 749الشافعي )ت 
. معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض األئمة بما ال يوجب رد أخبارهم *

ختصرة في بعض املواضع، ورقات، مبتورة اآلخر. نسخة جيدة، م 7هـ(. 748للحافظ الذهبي )ت 
 منسوخة في حياته.

هـ(. صفحة واحدة. 802. لشهاب الدين أحمد بن العالئي )ت سند مسند الشافعي *
 هـ(.855نسخة منقولة عن خطه، بعد وفاته. بخط عبدالكرمي ابن القلقشندي )ت 

ورقات، مبتورة اآلخر.  10. أسماء الصحابة الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة *
 توبة في القرن الثامن تقديرًا.مك

كناش علمي، فيه فوائد ونقوالت حديثية، وفقهية، ولغوية، منها نقوالت عديدة عن العالئي  *
 هـ(، وبعضها روايةٌ عنه.761)ت 
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 فيما- ، ملخصالبخاري عن بهم انفرد الذين مسلم صحيح رجال تراجم يف كتابر 
ورقة، قطعةٌ منه. نسخة جيدة، ترقى إلى  33. «صحيح مسلم رجال» منجويه: ابن كتاب من -يظهر

 القرن الثامن تقديرًا.
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 مجموع رسائل، يشتمل على:
 29هـ(. 883. ألبي بكر بن زيد اجلراعي احلنبلي )ت حلية الطراز يف حل مسائل األلغاز *

 هـ. 859ورقة. نسخة قي مة منسوخة في حياة املؤلف، سنة 
. لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ت ملحة املختطف يف الفرق بني الطالق والحلفنص من  *
ر والظهار هـ(. صفحة واحدة فيها أنواع الصيغ التي يتكلم بها الناس في الطالق والعتاق والنذو728

 واحلرام.
رجب )ت  للحافظ ابن .«الحاذ خفيف ملؤمن عندي أوليائي أغبط إن»: حديث رشح *
 ورقات مبتورة اآلخر. نسخة جيدة مكتوبة في القرن التاسع تقديرًا. 7هـ(. 795

 ورقات. 4هـ(. 900الناجي )ت  محمد بن إبراهيم للبرهان .التلقني سنة فعل عىل املعني *
أحُلقت فيها  ثم ،(1)الصارم بن إبراهيم منسوخة عن إمالء املصنف بخط تلميذهقي مة،  نسخة

 تصحيحات وإضافات كثيرة.
ورقات. نسخة جيدة  4هـ(. 868. للعالمة صالح البلقيني )ت رسالة يف الدعوى باملجهول *

 مكتوبة في القرن العاشر تقديرًا. وفي آخرها فوائد وتقييدات.
. ملوسى بن أحمد العراقية باألوزان الدمشقية وغريها قاعدة يف معرفة األرطال *

 هـ.966ورقات. منسوخة في حياة املؤلف، سنة  4هـ(. 968احلجاوي )ت 

    
                                                           

 ، إلبراهيم الناجي أيضًا.«العجالة»نس اخ ( أحد 1)
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هـ(، ما عدا الرسالة الثالثة. واجملموع 728مجموع رسائل. كلها لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ت 

 هـ(. يشتمل على:814سنة بخط محمد بن محمد بن أبي شامة احلنبلي )كتب بعضه 
 ورقات. 5. ملحة املختطف يف الفرق بني الطالق والحلف *
 ورقة. 11. تفسري املعوذتني *
 ورقات.  7. للواسطي. تحفة الطالب ومنحة الراغب *
 ورقات. 7. قاعدة يف األموال السلطانية *
 ورقات. 7. فتيا يف الركعتني اللتني يقال فيهما: إنهما سنة الجمعة *
 . صفحة واحدة.مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة *
 ورقات. 6. قاعدة جليلة يف تحزيب القرآن، ويف كم يقرأ، ومقدار الصيام والقيام املرشوع *
 . ورقتان.فصل يف مشتمالت سورة فصلت *
 ورقات. 7. مسائل يف اإلجارة، ونقص بعض املنفعة، والجوائح *
 ورقات. 7. حرمة ثم تابفصل فيمن أوقع العقود امل *
 ورقات. 3. فصل يف اعتبار النية يف النكاح *
 ورقات. 8. بيان الهدى والضالل يف أمر الهالل *
الله أتخذ وليًا فاطر السماوات واألرض وهو  (1)أغري تفسري قوله: ﴿ يف رشيفة قاعدة.*

 ورقة. 12. ﴾ يطعم وال يطعم
 ورقة. 16. قاعدة يف اللعب بالشطرنج *

    
                                                           

 ، والصواب املثبت.«أفغير»( كتبها الناسخ: 1)
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 هـ(. يشتمل على:833مجموع منظومات في القراءات والتجويد. البن اجلزري )ت 
ورقات. نسخة قي مة، عليها خط الناظم ببالغ عرض ابنه أبي اخلير،  6. املقدمة الجزرية *

 هـ.804هـ، وابنه أبي الفتح في ذي القعدة 802في ذي احلجة 
خط الناظم ببالغ عرض ابنه أبي اخلير في ورقة. نسخة قي مة، عليها  50. طيبة النرش *
 هـ.804هـ، وبإجازةٍ البنه أبي الفتح وآخرين، مؤرخة في ذي القعدة 803صفر 

 هـ.952ورقة. مؤرخة في صفر  15. الدرة املضية *
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 ورقات. نسخة جيدة، مؤرخة في رمضان 105 هـ(.833اجلزري )ت ت  البن .النرش طيبة
 هـ،826ذي القعدة  وهي مؤرخة في بإجازات وبالغات، بعضها البنه، املؤلفخط  وعليها هـ،826

 هـ.827وصفر وربيع األول 
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هـ( عن شيوخه. 369)ت  مايس ابن وفوائد هـ(،215)ت  محمد بن عبدالله األنصاري جزء
سماع  هـ(، وعليها855نسخة جيدة، ناسخها: عبدالكرمي بن عبدالرحمن القلقشندي )ت  ورقة. 14

  .(1)هـ831بخطه، مؤرخ في رجب 
 

 
 

                                                           

في حرد نسخته من كتاب  -أيضًا-( ظن ًا، حيث لكاتب السماع طريقة غامضة في كتابة هذا التاريخ، جرى عليها 1)
ة بالقدس(، التي كَتَبَها قبل ، للعالئي )محفوظة في املكتبة البديري«كشف النقاب عما روى الشيخان لألصحاب»

 بثالثة أسابيع.« جزء األنصاري»هذه النسخة من 
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ورقات. نسخة  4هـ(. 428)ت  أبي الحسني؛ أحمد بن محمد القدوري حديث من جزء
 عليه. ومقابلة احلافظ السخاوي، أصلٍ بخط عن منقولة هـ،865جيدة، مؤرخة في شعبان 
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العجمي  ابن للحافظ برهان الدين سبط .الطالب املَعَلم بمن يقال: إنه مخرضم (1)تَذِكيَة
تلميذ املصنِّف: محمد بن إبراهيم  على جيدة، مصحَّحة، مقروءة نسخة ورقة. 21هـ(. 841)ت 

 هـ.866في ربيع األول  هـ(، وعليها إجازةٌ بخطه، مؤرخة879السالمي )ت 
 

 
                                                           

واسم الكتاب في نسخة الظاهرية «. تنبيه»( كذا في األصل، مع تصرُّفٍ بالقلم في هذه الكلمة، ويظهر أنها كانت: 1)
 «.تذكرة الطالب املعَل م» أ(، املكتوبة في حياة املصنف، بخط تلميذه احلافظ ابن زريق:129عمرية: ق 12)مجموع 
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ورقة. نسخة  180 هـ(.709. حملمد بن أبي الفتح البعلي )ت املطلع يف حل ألفاظ املقنع
 هـ.866جيدة، مؤرخة في رمضان 
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ورقة. بخطه، فيه بعض  14هـ(. 842)ت  الدمشقي الدين نارص ابن مسموعات من

هـ. أورد كثيرًا من االقتباسات من الكتب 808هـ، و802هـ، و797هـ، و798سماعاته في سنوات 
 املسموعة. عليه قيد مطالعة بخط يوسف ابن عبدالهادي.
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ورقة. نسخة جيدة، عليها حواش،  155هـ(. 852. البن حجر العسقالني )ت تقريب التهذيب
 هـ.895مؤرخة في جمادى اآلخرة 
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احللبي  احلسيني منصور ابن محمد بن كناش فوائد وتقييدات وأجزاء حديثية، بخط محمد
 : (1)يشتمل على هـ(،895)ت بعد 
 فوائد حول شيوخ البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن. *
 عدد أحاديث الصحيحني وبعض كتب السنن. *
هـ(. ورقتان. عليها سماع للناسخ، 765ألبي محمود املقدسي )ت . قصيدة يف املدلسني *

 هـ.881مؤرخ في جمادى اآلخرة 
من اجمللد الثاني من أول كتاب اإلمارة  هـ(،261)ت  مسلم صحيح رباعيات من *

 هـ.882ورقات. منسوخة في ذي القعدة  3واجلماعة إلى كتاب األضاحي. 
هـ(. 303. للنسائي )ت وشعبة عىل سفيانمما أغرب به سفيان عىل شعبة،  الرابع *

هـ، وعليها سماع للناسخ في ربيع األول 881منسوخة في رمضان  األول والوسط. مبتورة ورقة. 11
 . (2)اجلزء ثلث من أكثر متثل هـ. قطعة882

 فوائد وتقييدات مختصرة مختلفة. *
 

 
                                                           

 هـ(.543، البن العربي )ت «أحكام القرآن»( يقع هذا الكناش عقب قطعة مبتورة الطرفني من 1)
 ( غير مفهرسة، ولم أر من أشار إليها، ولم يعتمد عليها في املطبوع.2)
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من  نيأربع عن األئمة الستة، شيوخ من شيًخا أربعني عن العوايل، املوافقات األربعني.

بدر  حديث هـ( من696)ت  الدين أحمد بن محمد بن الظاهري احلافظ جمال تخريج .الصحابة
ورقة. نسخة تامة في جزأين، جيدة، عليها  23. (1)هـ(741الفارقي )ت  الدين محمد بن أحمد

وعليها سماعان  هـ(،899حجر )ت  احلافظ ابن الكركي سبط شاهني بن ناسخها هو يوسف حواشٍ،
 هـ، وعليها تعليقة بخط مرتضى الزبيدي.917بخط محمد بن أحمد املظفري، آخرهما في شعبان 

 

 
                                                           

ا من التخريج، حتى إنه ( يلحظ أن الفارقي أصغر من اخملرِّج له، ابن الظاهري، حيث كان ابن الظاهري مكثر1ً)
 (.15/835خرَّج لبعض تالمذته. تاريخ اإلسالم )
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ورقة. نسخة جيدة، مكتوبة في  271هـ(. 852. البن حجر العسقالني )ت املطالب العالية
 القرن التاسع تقديرًا، والظاهر أنها بخط أحد تالمذة املؤلف. 
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يوسف بن محمد املرداوي  احملاسن؛ ألبي املستقنع(. )كفاية األحكام أحاديث يف االنتصار
، وعليها وقف (1)مكتوبة في القرن التاسع تقديرًا ورقة. نسخة جيدة، مضبوطة، 165هـ(. 769)ت 

 .في الصاحلية يةعمرالدرسة املعلى  هـ(948أحمد بن يحيى بن عطوة النجدي )ت 
 
 
 

 
 

                                                           

هـ(، 1426( طبع الكتاب عن نسختني أخريني، ولم يتيسر حملققه الوصول إلى هذه النسخة القيمة وقت طباعته )1)
 وقد أرسلتُها له بعد وقوفي عليها.
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ورقة، تبدأ بكتاب األدب، وبُترت من  213هـ(. 656للحافظ املنذري )ت  .والرتهيب الرتغيب
 من به إجازته بخطه وعليها بن أحمد املظفري، محمد لدى جيدة، كانت نسخة آخرها ورقات.

 هـ.898الدميي سنة  عثمان
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ورقة، النصف  230هـ(. 806للحافظ العراقي )ت  .األسفار يف األسفار حمل عن املغني
األول من الكتاب. نسخة جيدة، مكتوبة في القرن التاسع تقديرًا، وعليها متلك حملمد بن عبدالكرمي 

 هـ(.1256بن بدر الدين الفكون اجلزائري )ت 
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ورقة، كاملة.  333هـ(. 806. للحافظ العراقي )ت املغني عن حمل األسفار يف األسفار
مكتوبة في القرن التاسع أو العاشر تقديرًا، وفي آخرها ما يبدو محاولةً إليهام أنها نسخة جيدة، 
 بخط املؤلف.
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مبتورة الطرفني والوسط. قطعة  ورقة، 54هـ(. 902للحافظ السخاوي ) .الحسنة املقاصد
ولم يتبني تاريخ القراءة ، (1)الكثيرة بخطه تصحيحاته وإحلاقاته نفيسة، مقروءة على املؤلف، وعليها

 والتصحيحات، إال أن خط السخاوي فيها من منط خطه املتأخر.
 
 
 

 
 

                                                           

على الهامش بخطه، وكذا التعليقات باخلط والتصحيحات »( من طريف ما كتب املفهرس في بطاقة الفهرسة: 1)
 «!البشع بخطه
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 64 هـ(.842الدين الدمشقي )ت  ناصر للحافظ ابن .زرع أم حديث رشح يف الفرع ريع
 حياته. في خط املصنِّف عن ورقة. نسخة جيدة، منقولة
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ورقات. نسخة جيدة، مكتوبة في حياة  10هـ(. 906شريف )ت . للكمال ابن أبي املسلسالت
 .الًحديثًا مسلس 14املصنف، وفيها 
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 ناب سبط ابن ذر؛ أحمد ألبي .والسبطني والصهرين الشيخني فضل يف العني قرة

احلنفي، نسخها في  طولون العالمة محمد ابن ورقات. نسخة قي مة، بخط 8 هـ(.884العجمي )ت 
وهو اليوم الذي توجه سنان باشا فيه جندةً إلى »هـ، وكتب بعد تأريخ النسخ: 922ذي القعدة ثامن 

 «.غزة احملروسة
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 :هـ(، مكتوبة بخطه953طولون )ت  حملمد ابن مجموع قي م، فيه كتب
 . ورقة واحدة مبتورة.الزهرات يف تفسري الكلمات الطيبات عرف *
ورقات.  8وفضائلها، تذكر فيه األحاديث واآلثار مسندةً.  الشام مواضع في مبوب كتاب *

 -عليه السالم-املوجود منه: الباب السادس )الربوة وما ورد في فضلها(، السابع )مقام اخلليل 
وفضله(،  -عليه السالم-بأعلى قرية برزة غربي قاسيون، وما ورد في فضله(، الثامن )كهف جبريل 

 التاسع )جوامع الصاحلية(.
ورقة، مبتورة األول واآلخر. مرتب على  91جماعة من القضاة.  تراجم في منظومة حشر *

 مذاهب القضاة الفقهية.
هـ(. 991-هـ950جدول ونص فيه أسماء جماعة من القضاة وتواريخ توليهم القضاء ) *

 صفحتان، بغير خط ابن طولون.
 فائدة في أول من ولي القضاء في اإلسالم. *
 . ورقتان، لم يتم ه املصنف.السَكر حال نم املنَكر تعريف *
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. البن النجار الفتوحي احلنبلي )ت منتهى اإلرادات يف جمع املقنع مع التنقيح وزيادات
هـ، ومعمورة باحلواشي، وفي 1031ورقة. نسخة جيدة، كاملة، مكتوبة في رمضان  197هـ(. 972

منصور بن يونس البهوتي، وثانيتها بخط سبط  آخرها إجازاتٌ علمية، أوالها بخط الشيخ العالمة
هـ(، وثالثة لم 1032املؤلف: يوسف الفتوحي )واإلجازتان مؤرختان في جمادى اآلخرة، ورجب، عام 

، وفي إجازة (1)هـ(1071يتبيَّن مُجيزها، واجملاز باجلميع هو الشيخ عبدالباقي البعلي احلنبلي )ت 
 .«مرارًا في سنني»في هذا الكتاب  البهوتي ما يفيد أن البعليَّ حضر عنده

 

 
                                                           

 (.2/440هـ لطلب العلم. السحب الوابلة )1029( الذي رحل إلى مصر عام 1)
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محمد مرتضى  تخريج هـ(.1150)ت  عقيلة ابن مسلسالت بتغليق الجليلة التعليقة
 قي مة، بخط اخملر ج، ولعلها مسو دته. نسخة هـ(.1205الزبيدي )ت 
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ورقة. نسخة جيدة، عليها خط اململي مؤرخًا في  48هـ(. 1205)ت  أمايل مرتىض الزبيدي
 هـ.1197محرم 
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حملمد بن إسماعيل األمير الصنعاني )ت  .الوجود وحدة أهل عىل الرد يف املعبود نصة
 نسخة بخط املؤلف، وهي مسودته. ورقة. 12هـ(. 1182
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 مجموع كتب ورسائل، من أبرز ما فيه: 
هـ(. 1191. حملمد بن محمد التافالني احلنفي )ت غاية الِحطة ملن يلعب بالخطة *

 ورقتان. نسخة بخط املؤلف.
ورقات. فيه الرد  5. لللتافالني. «الناس هلكى إال العاملون»القول املصون يف حديث:  *

 على من ضعف احلديث لغةً وصحة.
 ورقات. 4. للتافالني. بعني البقرتحذير أعالم البرش من أحاديث عكا وعينها املسماة  *
للمحد ث أبي الربيع؛ سليمان بن يوسف  .والسكر اللوز بحديث املبَص  املحدث منادمة *

 بإسناده، احلديث أخرج فيه ورقات. 4هـ(، رواية سبط ابن العجمي عنه. 789)ت  بن مفلح الياسوفي
 ابن العجمي وغيره. سبط على مسموعةٍ نسخةٍ عن منقولةٌ متأخرة، وفقهه. نسخة علله على وتكلم

للحافظ العراقي  .عاشوراء يوم والتوسعة والحبوب الدجاج أكل حديث عىل الكالم *
 متأخرة. نسخة ذلك. في تيمية ابن اإلسالم لشيخ مناقشة العراقي فيه ورقات. 8هـ(. 806)ت 
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 تتمَ 

 -بحمد الله-
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