
  

 

 تشنيف األمساع مبا كتبه اإلمام النَّووي لتالميذه من طباق السَّماع

1 www.alukah.net 

   

http://www.alukah.net/


  

 

 تشنيف األمساع مبا كتبه اإلمام النَّووي لتالميذه من طباق السَّماع

2 www.alukah.net 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دراسة وحتقيق
 عبد هللا احلسيين

 غفر هللا له ولوالَديه وللُمسلمني أمجعني

 َتشِنيُف اأَلمساع
 مبا َكتبُه اإلمام النَّوويُّ لتالميذه

  من ِطباق السَّماع
 

  وفق نسٍخ خطِ يٍَّة خبطِ ه أو منقولة من خطِ ه أو عنه

 
 هـ(  660خطُّ اإلمام النَّووي سنة )

 

 
 هـ( 669خطُّ اإلمام النَّووي سنة )
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 بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم

مة امل  قِِّ 
ن، احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصَّالة والسَّالم على حممَّد سي ِّد املرسلني، وعلى آله الطَّي ِّبني الطَّاهري

يامِّني، ومن تبعهم إبحساٍن إىل يوم الد ِّين.
َ
 وأصحابه الُغر ِّ امل

 ا بعد،،،أمَّ 
ور ظلَّت حبيسة دُ  ،مقرونة ابإلجازة قد وقفُت على مناذج نفيسة من طِّباق السَّماعف

 :، وهوفَّاظ املتقنني واألئمَّة احلُذَّاق املعتَمدين لتالميذهراع أحد احلُ خطَّتها يَ  ،املخطوطات واخلاصَّة
-هـ 631) ي الِِّ مشقي الشَّافعيوِ ف بن ِمَرى النـَّوَ رَ اإلمام أبو زكرَّيَّ حميي الِِّ ين حيىي بن شَ 

نٌز من الفرائد، وفيها نبٌع من الفوائد، وك، -فضلهأسبغ هللا عليه شآبيب رمحته وسحائب - (1) هـ(676
 منها:

اع حياته إبحياء جمالس اإلقراء والسَّماملراحل األخرية من عناية اإلمام النَّووي حَّتَّ -1
 .غريهال وأملصنَّفاته سواء واملقابلة 

، وتقييِّه روءةاملقيف صياغة ِطباق السَّماع، وضبطه ألمساء السَّامعني واألجزاء  تهدقَّ -2
 .كأنَّك تراها  تفاصيلهال

اجم، علميَّة يعزُّ وجودها يف موألقاب أبوصاف ثناؤه على تالميذه وتزكيته هلم -3 ظانِ  الَّتَّ
 .ها منإالَّ عن بعضهم شيًئا  نعرف بل ال

 .وز له تسميعهيف كلِ  ما جيحرصه على منح اإلجازة العلميَّة بشرطها املعترب لتالميذه -4
 .شهودةم لَِّّعوا  امجمَّة العِطرة، وما له من ثرار تربويَّة مباركةابتالميذه  تعاهِّه-5

                                                                                                               

مجة يف تصنننيٍ  مسننتق ٍ ، كنننننننننننننننننن:  (1) رين ابلَّتَّ  »رمجة اإلمام حميي الد ِّينحتفة الطَّالبني يف ت»أفرده مجاعة من املتقد ِّمني واملتأخ ِّ
ترمجة الشَّيخ حميي الد ِّين حيىي احلزامي »هننن(، وهو ُعمدة ك  من أتى بعده، و 724لتلميذه اخلاص ابن العطَّار )املتوَّفَّ 

البن إمام  »مجة اإلمام النَّواويبغية الرَّاوي يف تر »هن(، و 738لتقي الد ِّين اللَّْخمي )املتوَّفَّ  »النَّووي الد ِّمشقي الشَّافعي
املنه  العذب »هننن(، و 911للسُّيوطي )املتوَّفَّ  »املنهاج السَّوي يف ترمجة اإلمام النَّووي»هننن(، و 874الكامليَّة )املتوَّفَّ 

خاوي )املتوَّفَّ  »الرَّوي يف ترمجة قطب األولياء النَّووي )املتوَّفَّ  لعلي الطَّنطاوي »اإلمام النَّووي»هنننننننننننننننننننننننن(، و 902للسنننننننننَّ
احلني»هننننننننننننننننن(، و 1420 لعبد  »اإلمام النَّووي شننيخ اإلسننالم واملسننلمني وعمدة الفقهاء وا د ِّوني وصننفوة األولياء والصننَّ

اإلمام النَّووي شننننيخ »ألمحد احلدَّاد، و »اإلمام النَّووي وأوره يف احلديث وعلومه»هننننننننننننننننننن(، و 1423الغين الدقر )املتوَّفَّ 
اسننننتيفاء الكالم يف هذا املع  »كام  عويضننننة، أمَّا من ترجم له كننننمن كتاب من غ  إفراد، فننننننننننننننننننن ل »ا د ِّوني والفقهاء

 (.158)ص  »املنه  العذب الروي»ا.هن كما نصَّ السَّخاوي يف  »يَعُسرُ 
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ن ملِّينته دمشق، وسائر بالد اإلسالم وأهله، وما فيه م الطَّيِ با لَِّّعوا  التزامه اب-6
 .ةة اإلسالميَّ ملعامل امجسِّ الواحِّ لألمَّ  ترسيخٍ 

وفق نسٍخ  ،فر ِّقةاملت باقط ِّ هذه المن  على مجع شذراتٍ كان من توفيق هللا عزَّ وج َّ أن أعانين ف
 ما مطالب.تندرج حتته ،نيإىل مبحثَ ها قسَّمتُ  ثَّ ، خط ِّيٍَّة خبط ِّه أو منقولة من خط ِّه أو عنه

 املبحث األول: كتابة اإلمام النَّووي لطباق السَّماع يف غري مصنَّفاته، وفيه مطلبان:
 .، فيه منوذج واحدللواحدي »كتاب الوجيز يف تفسري القرثن العزيز«األوَّل: 
 ، فيه منوذج واحد.للهامشي »كتاب األربعني حِّيثًا«الثَّاين: 

 اين: كتابة اإلمام النَّووي لطباق السَّماع يف مصنَّفاته، وفيه ثالثة مطالب:املبحث الثَّ 
 ، فيه منوذجان.»كتاب األربعني يف مباين اإلسالم وقواعِّ األحكام«األوَّل: 
ِحلية األبرار وِشَعار اأَلخيار يف تلخيص الَِّّعوا  واألذكار املستحبَّة يف  كتاب«الثَّاين: 

 ، فيه مخس مناذج.» اللَّيل والنَّهار
 ، فيه منوذج واحد.»ملعرفة سنن البشري النَّذير التَّقريب والتَّيسريكتاب «: الثَّالث

 فيما يلي:يف هذه الِِّ راسة وتلخَّص عملي 
 ملنسوخ ابملخطوط.قابلُت ا على الطَّريقة اإلمالئيَّة احلديثة، ثَّ  ةاملخطوطنسخُت طباق السَّماع  .1
وأوبتُّ  ،يف حال تعدُّد النُّسخ اخلط ِّيَّة للطَّبقة الواحدة جعلُت النُّسخ األوىل هي األص  .2

ص يبات يف النَّ كما أوبتُّ الز ِّايدات والتَّصو   سخ األخرى هلا يف اهلامش،بينها وبني النَّ  االختالف
 .ا قَّق مع اإلشارة إىل ذلك

 .م، وأحلُت إىل أهم ِّ املَّتمجني هلللمجازينترمجُت  .3
 ، وأرفقُت صورها.مفصَّ  بشك وصفُت النُّسخ اخلط ِّيَّة املعتمدة  .4
ص  و  أفردُت ك  طبقة ابلد ِّراسة على حدة: فأبدأ بَّتمجة اجملاز، ثَّ رقَّمُت طباق السَّماع، و  .5

 النُّسخة اخلط ِّيَّة املعتمدة، ثَّ صورة من النُّسخة اخلط ِّيَّة، ثَّ النَّص  ا قَّق.
 أحلُت إىل أهم ِّ املَّتمجني لُنسَّاخ طباق السَّماع. .6
 واألماكن. ،أبرز األعالمو  ،عرَّفُت ابلكتب املسموعة املقروءة .7
 كبطُت ابلشَّك  ما حيتاج إىل كبط من النَّص. .8
 امش.اهليف والفوائد  تَّعليقاتبعض ال كفتُ أ .9

 .وا توايت ،صنعُت وبت املصادر واملراجع .10
 .»ماعباق السَّ لتالميذه من طِ  وويُّ النَّ  اإلمامُ  هُ بَ تَـ مساع مبا كَ يف األَ شنِ تَ « :بن هاومسَّيتُ 
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 وختاًما:
ن عبد الرَّحيم عمر عادل ب أخي احلبيب الكرمي الشَّيخ الفاك  الباذل أاب -بعد هللا تعاىل- أشكرُ 
 يَّة النَّفيسة، فجزاه هللا خ  اجلزاء.النُّسخ اخلط ِّ    ِّ بُ  ودوجييل  جادالذي  ،العوكي

مزيًدا من االهتمام هذا الباب  يولواأن واإلفادة من إخواين من أه  العلم واالختصاص  وأرجو
 ، وأن يتعاونوا فيما بينهم.ودراسةً  احبثً والتَّتبع 

ب بأو غفلةٍ  أو خطأٍ  عمَّا بدر مين ِّ من تقص ٍ الكرام للقرَّاء مسبًقا  وأعتذرُ  ك  ِّ رحابة صدٍر ، وأرح ِّ
 عرب بريدي اإللكَّتوين.وإورائكم كم ونصحكم ئآبرا

 هللا سبحانه وتعاىل أبمسائه احُلس  وصفاته الُعلى أن ينفع هبذه الد ِّراسة املتواكعة اإلسالم أسألُ 
 ،وألزواجنا ،وألهلينا ،وألحبابنا ،وإلخواننا ،ولعلماء أمَّتنا ،وملشاخينا ،ولوالدينا ،واملسلمني، وأن يغفر لنا

تنا  وللُمسلمني أمجعني. ،ولتالمذتنا ،ولذر ِّايَّ
ب ِّ ر وصلَّى هللا وسلَّم على النب ِّ األمني، وعلى آله، وصحبه، والتَّابعني، وآخر دعواان أن احلمد هلل 

 العاملني.
 

 وكتبه / عبِّ هللا بن حممَِّّ سعيِّ احلسيين 
 البحرين –الُبسيتني 

 غفر هللا له ولوالِّيه وللمسلمني أمجعني
Al7usaini81@gmail.com 

 هـ 1440من شهر ذي القعِّة  11
 م7/2019/ 14
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 املبحث األول
 فاتهماع يف غري مصنَّ ووي لطباق السَّ كتابة اإلمام النَّ 

 وفيه مطلبان:
 

 للواحِّي. »الوجيز يف تفسري القرثن العزيز«األول: 
 للهامشي. »األربعني حِّيثًا«الثاين: 

 
 املطلب األول

هـ لتلميذه: أمحِّ  660للواحِّي خبطِ  اإلمام النَّووي سنة  »الوجيز«مساع لكتاب  طبقة[ 1]
 ميرَ ض  احلَ 

 :ترمجة املُجاز 
ما بيه، و اإلمام النَّووي عليه وعلى أوناء  :العلميَّةمل أق  له على ترمجة، ويدلُّ على مكانته 

ه به من محد بن أ ،الصَّاحل يف هللا تعاىل: أبو الربكات األخ«الدُّعاء، فقال: عطِّر األوصاف و  مجي  حالَّ
تُُه مبا أخربان جز  تعاىل .. وقد أهللا هُ مي، نفعَ رَ ضْ اين احلَ مَ ايت اليَ كَ َر الشَّيخ ا د ِّث أيب الطَّي ِّب إمساعي  البنَ 

 ا.هن، فأنعم هبا من ترمجة. ».. أن يروي عين ِّ ما أجزتُُه به، فهو أهٌ  لذلك، وزايدة
 يَّة املعتمِّة:اخلط ِ  وصف النُّسخة 

يف  ةبققع الطَّ ت(، و 247غاية يف النَّفاسة حمفوظة يف مكتبة فيض هللا أفندي، رقم )اتمَّة  نسخةٌ 
( 8/ب[، يف )268يف وجه واحد ] ،لإلمام الواحدي »الوجيز يف تفس  القرآن العزيز«كتاب آخر  

، -فيما يظهر-الد ِّمشقي الشَّافعيحيىي بن شرف النَّووي حميي الدي ِّن أسطر، خبط ِّ اإلمام أيب زكرايَّ 
مة أيب حيىي  877سنة  لنفس الكتاب أخرىمساع  ةطبق اهلذيبو  ن حممَّد زكراي بزين الد ِّين هن خبط ِّ العالَّ

 هن(. 926 -هن 823األنصاري الشَّافعي )بن أمحد 
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 أخرى مساع ةطبق اوبذيلهخبطِ  اإلمام النَّووي الوجيز اع مس ةصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة لطبق 
مة   األنصاري:زكرَّيَّ خبطِ  العالَّ
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 النَّصُّ احملقَّق: 
 على عباده الذين اصطفى. الم  احلمُِّ هلل، وسَ 

، لإلمام (1) «جيز يف تفسري القرثن العزيزالوَ »ريف، وهو: قـََرأَ عليَّ غالب هذا الكتاب الشَّ 
 :-هللا برضوانه ِّهُ تغمَّ -(2) افعيي الشَّ ِِّ احِ ق أيب املعايل علي بن أمحِّ الوَ احملق ِ 

ب إمساعيل ي ِ الطَّ  ث أيبيخ احملِّ ِ أمحِّ بن الشَّ  ،كا رَ البَـ  وأب يف هللا تعاىل: الُ الصَّ  األخُ 
 هللا تعاىل. فعهُ مي، نَ رَ ض  اين احلَ مَ ايت اليَ كَ رَ البَـ 

قي، تَّ ال ِّالعالء علي بن طاهر، قال: أخربان حممَّ  واإلمام أب يخُ مبا أخربان الشَّ  تُهُ جز أوقِّ 
ي، ِِّ حِ اي، قال: أخربان علي بن أمحِّ الوَ مِ ز  ارَ وَ ِّ الفضل، قال: أخربان يوسف اخلُ قال: أخربان حممَّ 

 َّيدة.وز  ،لذلك به، فهو أهل   تُهُ جز أ ما عينِ   ن يرويَ أَ  ،وانسخه حقًّا ف هذا الكتابمؤل ِ 
 .(3) م احلرام سنة ستني وستمائةالعاشر من شهر هللا احملرَّ  :وذلك يف

 :هُ بَ تَـ وكَ 
 الشَّافعي. (4)النَّواِوي  حيىي بن َشَرف بن ِمَرى

 .مِّ، وثله، وصحبه، وسلَّ ِّان حممَّ وصلَّى هللا على سي ِ 
 

                                                                                                               

ول واحد قمن أقدم املختصرات يف التفس ، صنَّفه بناء على رغبة طالبه يف كتاٍب سهٍ  ميسٍَّر، يقتصر فيه غالًبا على  (1)
يف مع  اآلايت املختل  يف معناها، طُبع عدَّة مرَّات، منها: طبعة دار القلم بدمشنننننننننننننننق، والدار الشنننننننننننننننامية بب وت، 

 .بتحقيق: صفوان عدانن داوودي
ر، عامل ابلعربيَّة واللُّغة، انظر:  هــــــــــــــــ(: 468الواحِّي )املتوىف  (2) سننننن  »(، و304-3/303) »وفيات األعيان»مفسننننن ِّ

 .(243-5/240) »طبقات الشافعية الكربى»(، و342-18/339) »النبالءأعالم 
ان رمحة واسعة.سنة تقريًبا، رمحه هللا تعاىل  29َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السَّماع هذه وعمره وقتها (  3)  وإايَّ
والنَّووي نسنننننبة إىل نَنَوى املذكورة، وهي (: »41  )ص »حتفة الطَّالبني يف ترمجة اإلمام حميي الد ِّين»( قال ابن العطَّار يف 4)

 »اتريخ اإلسنننالم»ا.هنننننننننننننننننن، وقال الذَّهب يف  »حبذف األل  بني الواوين على األصننن ، وجيوز كتبها ابألل  على العادة
-35)ص  »املنه  العذب الروي»ا.هنننننننننننننن، وقال السَّخاوي يف  »والنَّووي حبذف األل ، وجيوز إوباهتا(: »15/324)

هاب ابن اهلائم: إنه إبوباهتا خالف القيا ، قال: وأما و(: »36 يخ، لكن قال الشننننننننننننن ِّ إبوباهتا وحذفها قرأتُه خبط ِّ الشننننننننننننن ِّ
األل  اليت هي بدل من الم الكلمة فال جيوز حذفها، ب  جيب قلبها يف النسنننننننننبة واًوا، كما يف النسنننننننننبة إىل ف  و وه، 

يوطي يف ا.هننننننننننننننننننن، وق »فيقال: نَووي، كما يُقال: فتوي، انتهى وي»ال السنننُّ والن ِّسنننبة إليها (: »101)ص  »املنهاج السنننَّ
نووي، حبذف األل  بني الواوين على األصنننننننننن ، وقلب األل  األصننننننننننلية واًوا، ويقال: نواوي ، بتخفي  الياء واألل  

رمحه هللا -ط ِّه خبداًل عن إحدى ايء النسنننننب، كما يقال: اين وااين، بتخفي  الياء يف الثانية، ورأيُت كال األمرين يف 
 ا.هن، و ن رأينا كذلك، وهلل احلمد واملنَّة. »-تعاىل
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 ايناملطلب الثَّ 
هـ لتلميذه:  669اإلمام النَّووي سنة  لهامشي خبط ِ ل »األربعني حِّيثًا«مساع لكتاب  ةطبق[ 2]

 ِّ الفارسيحممَّ 
 :ترمجة املُجاز 

ويدلُّ على مكانته العلميَّة: وناء اإلمام النَّووي عليه وعلى أبيه، وما مل أق  له على ترمجة، 
ه به من  لد ِّين، االشَّيُخ، الصَّاحلُ، اجلليُ ، اجملتهُد، كياُء «، فقال: الدُّعاءعطِّر األوصاف و مجي  حالَّ
ين أيب علي  حسن بن احُلسني الفارسي الشَّافعي، أد ،أبو عبد هللا

اَم حممَّد بن الشَّيخ الصَّاحل مشس الد ِّ
ُه بكرامتهِّ، ومجَع بيننا وبينُه يف دارِّ   هللُا نعمُه عليهِّ، وكاعَ  اخل اتِّ لديهِّ، وأدامُه على طاعتهِّ، وتوالَّ

 .ا.هن، فأنعم هبا من ترمجة »رمحتهِّ كرامتهِّ، مَع سائرِّ أحبابَنا بفضلهِّ و 
  ِ يَّة املعتمِّة:وصف النُّسخ اخلط 

ة دمشق، حمفوظٌة خبزانة الشَّيخ أيب اليسر عابدين مبدينغاية يف النَّفاسة اتمَّة نسخة األوىل: 
اين األربعني يف مب»( لألستاذ الز ِّرِّْكلي، وعنه يف كتاب 8/150« )األعالم»وعنها صورٌة يف كتاب 

قع ت، و (1) ( بعناية شيخنا ا ق ِّق نظام حممد صاحل يعقويب العبَّاسي79)ص « وقواعد األحكام اإلسالم
 .( سطرًا، خبط ِّ اإلمام النَّووي13يف وجه واحد، يف )الطَّبقة 

( اتريخ تيمور، 1422يف دار الكتب املصريَّة مبدينة القاهرة، رقم ) الثَّانية: نسخة حمفوظة
ي بن للحافظ أيب عبد هللا مشس الد ِّين حممَّد بن عل« ذخائر القصر يف تراجم نبالء العصر»لكتاب 

ومصحَّحة  ةومقابل ةمنقولوهي ، (2) هن( 953-هن 880حممَّد ابن طُولون الد ِّمشقي الصَّاحلي احلنفي )
كمن ما َوَقَ  عليه ( أسطر، 5يف )/أ[، 12]وجه واحد يف الطَّبقة  حيث ذكرمسودة خبط ِّه،  على

م زيد تصني  الشَّري  أيب القاس« األربعني حديثًا»ووجدُت على جزء »قال: فمن ُخطوط األئمَّة، 
م بوكعها- (3)بن عبد هللا بن مسعود اهلامشي  مة العامل العام  الشَّيخ حميي الد ِّي -وقد اهتُّ ن خبط ِّ العالَّ

                                                                                                               

لإلمام النَّووي، حتت: فص   »األربعني يف مباين اإلسالم وقواعد األحكام»خالل عنايته بن  الطَّبقةاستفتح شيخنا هبذه ( 1)
(، وكنُت 41لكتاب األربعني )ص (، وفصننننننننننننننن  يف مساعات ا د ِّوني 28طِّباق مساع األربعني يف أوبات ا دوني )ص 

ماع هذا خبط ِّ اإلمام  أظنُّ األمر كذلك، ح َّ تبنيَّ يل خالفه من خالل ما َوَجَدُه احلافظ ابن ُطولون من نص ِّ السنننننننننننننننَّ
 أليب القاسم اهلامشي. »األربعني حديثًا»النَّووي على جزء 

-10/428) »شننننننننذرات الذهب»(، و3/152) »سننننننننلم الوصننننننننول»(، و52-2/51) »الكواكب السننننننننائرة»( انظر: 2)
429.) 

معجم »(، و11/106( و)460-9/459) »اتريخ بغداد»ُمتَّهم ابلكذب، انظر:   هـ(: 400اهلامشي )املتوىف بعِّ ( 3)
َلفي عن األربعني حديثًا الودعانية»(، و2/1053) »شننننننننننيوخ ابن عسنننننننننناكر - »جزء فيه مقالة اإلمام أيب طاهر السننننننننننَّ
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ا.هن، فساقه .« .ما ُصورتُُه: قَنرََأ َعليَّ مجيع هذه األربعني « املنهاج»أيب زكراي النَّووي الشَّافعي مؤل ِّ  
 حبروفه بتصرٍُّف يسٍ .

نَّووي يلتزم يف أنَّ اإلمام الاملذكور من التَّصريح ابجلزء املسموع يؤي ِّد ما َوجدُه ابن طُولون ممَّا و 
 مبا يلي: - ومنها: أربعينيَّته - صياغة طباق السَّماع ملصنَّفاته

كٌ »ُيصر ِّح فيها مبقابلة النُّسخ بُنسخته وأصله، فمن عباراته: -1 أصلِّي يف حال  وأان مُمسِّ
، «  بُنسخيت معهُ وأان ُمقاب»، «ة املعتمدةوقابلُت معه نسخَتُه هذه أبصلي املقابلة املركيَّ »، «قراءته

ًة قابلًة مركيَّ موقابلُت معه نسختُه هذه »، «قابلُت مجيع هذا الكتاب أبصلي مع صاحبه كاتبه»
 وقابَ  نسختُه هذه معي، وأان ممسٌك أبصلي يف مجيع»، «وأان مُمسٌك َأصلي ملقابلته»، «أبصلي
 .«وقابَ  نسختُه هذه معي وأان ممسٌك أصلي حال السَّماع»، «مَساعه

ه راوية مجيع ما وأجزُت ل»برواية ك  ما جيوز له روايته وتسميعه، فمن عباراته: فيها جييز -2
له ك   ما جيوُز يل  وأجزتُ »، «وأجزُت لُه رواية ك  ِّ ما جيوُز يل تسميعهُ »، «وُز يل روايتُه وتسميعهُ جي

 .«تسميعهُ 
 ،َبهُ تنَ كَ »ُيصر ِّح يف خامتها أبنَّه مكتوب من مصن ِّ  الكتاب املقروء ومؤل ِّفه، فمن عباراته: -3

 .«مؤل ِّفهُ  ،َبهُ تنَ كَ »، «مصن ِّفهُ 
األربعني حديثًا » بكتابه اممَّا يعين أنَّه ال صلة هل ،شيٌء من ذلك إطالقًا ههذ ةبقوليس يف الطَّ 

 .، وهللا أعلم»النَّووية

                                                                                                               

جزء فيه »(، و17/71) »املنتظم»(، و1/199) »املوكنننننوعات»(، و1/305) »الضنننننعفاء واملَّتوكون»، و-بتحقيقي
ر هللا نشننره- »جواب اإلمام املز ِّي عن األربعني حديثًا الودعانية (، 10/760( و)8/675) »اتريخ اإلسننالم»، و-يسننَّ

 »املغين يف الضنننننننننننننننعفنننننناء»(، و103،104، 2/53) »ميزان االعتنننننندال»(، و19/167) »سننننننننننننننن  أعالم النبالء»و
 »الوايف ابلوفيات»(، و112)ص  »املسنننننتفاد من ذي  اتريخ بغداد»(، و150)ص  »ديوان الضنننننعفاء»(، و1/246)
(، وأما تناول 557، 554، 3/475) »لسننننننننننننان امليزان»(، و242، 122)ص  »الكشنننننننننننن  احلثيث»(، و4/104)

ماع، كما يف:  »األربعني حديثًا يف اخلطب واملواعظ واحلَِّكم»مجاعة من أه  العلم كتابه  فهرسننة »ابلر ِّواية والقراءة والسننَّ
هنننننننننننننننن لألربعني حديثًا  642(، ونسخة القاسم ابن الطَّيَلسان املتوَّف 200هنننننننننننننننن )ص  575املتوَّف  »ابن خ  اإلشبيلي

(، وطبقة مساع النَّووي هذه، 1236/ب[ ا فوظة مبكتبة األسننننننننننند الوطنية رقم )14/ب[ و]2/ب[ إىل ]1انيَّة ]الَوْدعَ 
(، فهو من ابب االستيعاب، 456-455هن )ص  750املتوَّف  »مشيخة اإلمام سراج الد ِّين عمر بن علي القزويين»و

 .واجلمع، واإلفادة، وكون األص  معروفًا، وهللا أعلم
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 خبطِ  اإلمام النَّووي: أربعني اهلامشيمساع  ةصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة لطبق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وجِّه خبطِ  اإلمام النَّوويصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة املنقولة من خطِ  ابن طُولون ممَّا: 
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 النَّصُّ احملقَّق:
 احلمُِّ هلل ربِ  العاملني.

 ا:هَ ا، كاتبُـ هَ ، صاحبُـ «اأَلربعني»قَـَرَأ عليَّ مجيع هذه 
ين، أبو عبِّ هللا  حممَِّّ بن الشَّيخ الصَّال  ،(1)الشَّيُخ، الصَّالُ، امجليُل، اجملتهُِّ، ضياُء الِِّ 

ين أيب علي  حسن بن احلُسني الفارسي الشَّافعي  ، أداَم هللاُ نعمُه عليِه، وضاعَف اخلرياِ  (2)مشس الِِّ 
ُه بكرامتِه، ومَجَع بينَنا وبينُه يف دار كرامتِه، مَع سائِر أحبابَنا بف ضلِه لِّيِه، وأدامُه على طاعتِه، وتوالَّ

 (5)سنة تسٍع وستِ ني وست مائة  (4) الَس ثخرها: يوم الثُّالراء عاشر شهر ربيع اآلخر، يف جم(3)ورمحتِه 
 .هِ ، وأهلِ (7)اها هللاُ الكرميُ وصاهنا، وسائَر ِبالِد اإلسالِم محَ بِّمشق،  (6)ابملِّرسة الرَّواِحيَّة 

 َبُه:تَـ كَ 
 (8)ه، وعنهم.هللاُ عنحيىي بن َشَرف بن ِمَرى بن حسن بن ُحسني بن ِحَزام النـََّوِوي، عفا 

 احلمِّ هلل ربِ  العاملني.
 وصلواتُه وسالمُه على سيِ ِّان حممَِّّ، وعلى ثله، وصحبه، أمجعني.

                                                                                                               

 /أ[.12« ]ذخائر القصر»سقطت يف  »عبد هللا أبو»( 1)
 /أ[.12« ]ذخائر القصر»سقطت يف  »الشَّافعي»( 2)
 /أ[.12« ]ذخائر القصر»سقطت يف  ».. بَِّفضلِّهِّ َوَرمحَتِّهِّ  َوأََداَمُه َعَلى طَاَعتِّهِّ »( 3)
ثبت أعاله من خط ِّ اإلمام ، والظَّاهر أنَّه سننننبق قلٍم من النَّاسننننخ، »األول»/أ[: 12« ]ذخائر القصننننر»يف ( 4)

ُ
واب امل والصننننَّ

 النَّووي.
ان رمحة واسعة. 38َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السَّماع هذه وعمره وقتها (  5)  سنة تقريًبا، رمحه هللا تعاىل وإايَّ
، وقبلي ةتقع شنننننننننرقي مسنننننننننجد ابن عروة ابجلامع األموي ولصنننننننننيقه، مشايل ج ون، وغريب الدولعي املِّرســـــــة الرَّواحيَّة:( 6)

الشننريفية احلنبلية، أنشننأها يف العهد األيويب التاجر أبو القاسننم هبة هللا بن حممد بن عبد الواحد بن رواحة احلموي  و 
افعية، درَّ  هبا ابن الصننَّالح، وابن البارزي، وابن الزملكاين، وهباء الدين السننبكي،  600سنننة  هننننننننننننننننن، ووقفها على الشننَّ

 649سنننننة قدم به والده إىل مدينة دمشننننق سنننننة  19لدين، وغ هم، وملَّا بلغ اإلمام النَّووي وأبناؤه: ويل الدين، وبدر ا
هننننننننننننننن، فبعث به الشيخ اتج الدين الفزاري الفركاح إىل املدرسة الرَّواحيَّة، ليحص  له هبا بيت، ويَّتفق مبعلومها، واستمرَّ 

، اختار اإلقامة رفيَّة، وبيته فيها لطيٌ  عجيب احلالهبا ح  مات، ومل ينتق  منها ح  بعد واليته دار احلديث األشننننننننننن
يخ  هبا على غ ها حلل ِّها، وال تزال آاثر هذه املدرسننة ابقية إىل اليوم، ومبكا ا اآلن مدرسننة شننرعيَّة للبنات كما أفاد الشننَّ

البني»حممنننند وائنننن  احلنبلي، انظر:  (، 45 ،39-38)ص  »املنهنننن  العننننذب الرَّوي»(، و46-45)ص  »حتفننننة الطننننَّ
 »خطط الشنننننننننننننننننام»(، و103-100)ص  »مننننادمنننة األطالل»(، و207-1/199) »الننندار  يف اتريخ املننندار »و
 (.2/184) »معجم دمشق التارخيي»(، و6/79)

 .»املسلمني»/أ[: 12« ]ذخائر القصر»يف ( 7)
 النَّووي. /أ[ ملا َوجدُه خبط ِّ اإلمام12« ]ذخائر القصر»إىل هنا انتهى نق  ابن ُطولون يف كتابه ( 8)
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 املبحث الثَّاين
 فاتهماع يف مصنَّ ووي لطباق السَّ كتابة اإلمام النَّ 

 وفيه ثالثة مطالب:
 

 »كتاب األربعني يف مباين اإلسالم وقواعِّ األحكام«األول: 
كتاب ِحلية األبرار وِشَعار اأَلخيار يف تلخيص الَِّّعوا  واألذكار املستحبَّة يف اللَّيل «: الثاين

 » والنَّهار
 » ملعرفة سنن البشري النَّذير التَّقريب والتَّيسري«الثالث: 

 
 املطلب األول

 »كتاب األربعني يف مباين اإلسالم وقواعِّ األحكام«
  ارهـ لتلميذه: ابن العطَّ  673مصنِ فه اإلمام النَّووي سنة  اكتبه  »األربعني«مساع لكتاب  ةطبق[ 3] 

 :(1) هـ( 724-هـ 654ابن العطَّار ) ترمجة املُجاز 
بن  اإلمام، العامل، العابد، احلافظ، ا ق ِّق، الفقيه، املفيت، عالء الد ِّين، أبو احلسن، علي بن إبراهيم

 الد ِّمشقي الشَّافعي.داود بن سلمان بن سليمان ابن العطَّار 
 هن. 654ُولد سنة 
محد ونصر هللا بن حممَّد احلنبلي، وعلي بن أسر، ائم، وابن أيب اليُ أمحد بن عبد الدَّ  :ومسع من

مال ابن مالك، وغ هم، وأكثر عن أصحاب اخلشوعي وحنب ، ومسع ابحلرمني، وبيت اجل، و املقدسي

                                                                                                               

 »تذكرة احلفاظ»(، و283-281)ص  »ذي  اتريخ اإلسنننننننننالم»(، و8-2/7) »معجم شنننننننننيوخ الذهب الكب »( انظر: 1)
املعني يف طبقنننننات »(، و157-156)ص  »املعجم املختص اب ننننندوني »(، و4/71) »ذيننننن  العرب»(، و4/198)

الوايف »(، و248-3/245) »أعيان العصننننننننننر»(، و92-91)ص  »برانمج الوادي آشنننننننننني»(، و235)ص  »ا دوني
البداية »(، و10/130) »طبقات الشنننننننننننننننافعية الكربى»(، و205-4/204) »مرآة اجلنان»(، و20/10) »ابلوفيات
-2/183) »ذينن  التقيينند»(، و428)ص  »العقنند املننذهننب يف طبقننات املننذهننب»(، و252-18/251) »والنهننايننة
الننندرر »(، و271-2/270) »طبقنننات الشنننننننننننننننننافعينننة»(، و1459-3/1457) »نالتبينننان لبنننديعنننة الزمنننا»(، و184
)ص  »اإليضننناح يف حترمي احلرير والذهب»(، و33-26)ص  »حتفة الطالبني»(، وغ هم، ومقدمة 6-4/4) »الكامنة

 »العنندة يف شنننننننننننننننرح العمنندة يف أحنناديننث األحكننام»(، ومقنندمننة 59-21)ص  »أدب اخلطيننب»(، ومقنندمننة 31-99
 (.136-1/29) »أحكام النساء»ة (، ومقدم1/13-21)
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 هاألمصار يزيدون على املئتني، ح  مجع له أخوه ألم ِّ املقد ، وانبلس، والقاهرة من كبار علماء 
 ابلركاعة مشس الد ِّين الذهب مشيخة خاصَّة به يف جملَّد.

هن  670سنة  لوصحب شيخه اإلمام حميي الد ِّين حيىي بن شرف النَّووي، فالزمه دون غ ه من أوَّ 
، خاصًّا وعامًّا، وقرأ كبطًا وتعليًقاإىل حني وفاته، وقرأ عليه الفقه واحلديث تصحيًحا وعرًكا وشرًحا و 

، أو »خمتَصر النَّووي»: نومُس ِّي باوية مصنَّفاته، من مؤلَّفاته، وبيَّض منها، ح  صار رَ الكث  عليه ونسخ 
، وكانت بينهما مودٌَّة أكيدٌة، واجتماٌع دائٌم، وله مكانة عظيمة »النَّواوي الصَّغ »، أو »املختَصر»

 لنَّووي حيث كان يرفق به، وُيشفق عليه، ويُؤانسه، وُيالطفه.خاصَّة عند شيخه ا
وانتفع به العباد والبالد، فباشر  وأقب  على العلم دراسة وتدريًسا، واشتغااًل وتصنيًفا، فأجاد وأفاد،

مشيخة املدرسة النورية مدة والوني سنة، ودرَّ  ابلقوصية ابجلامع، وويل مشيخة العلمية، وحدَّث، 
باق، ودار مع الطلبة، وغلب عليه الفقه واحلديث، ودرَّ  وأف  سنني، اء، وكتب الط ِّ ونسخ األجز 

حتفة الطَّالبني يف ترمجة »، و»االعتقاد اخلالص من الشك ِّ واالنتقاد»وصنَّ  أشياء مفيدة انفعة، مث : 
فتاوى »، و»الن ِّساءأحكام »، و»العدَّة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام»، و»اإلمام حميي الد ِّين

اإليضاح »، و»حكم صوم رجب وشعبان»، و»تساعيَّاته»، و»أدب اخلطيب»بَّتتيبه، و »اإلمام النَّووي
 ، وغ ها، واشُتهر ذكره بني النَّا ، وأو  عليه العلماء.»يف حترمي احلرير والذَّهب وما يتعلَّق هبما وما يباح

ن عشرين سنة، فلم انعه ذلك من استمرار مس ته هن، والزمه أكثر م 701وقد ُأصيب بفاجل سنة 
، ةواجلمع واجلماعات، ب  ازداد مهَّة وعزاة، فكان حُيم  يف حمف   ر ،العلمية وحضور جمالس العلم والدَّ 

، قب  هذا األمل قطُّ  ما كتبُت هبا»ويطاف به، وقوَّاه هللا تعاىل، فكتب بشماله الدَّواوين، فكان يقول: 
 .»متَّعين ابلكتب هبافلله احلمد أن 

 .هب، والتجيب، والوادي آشي، وابن رافع السالمي، وابن اجلوهري، وغ هممسع منه: الربزايل، والذَّ 
هن، عن سبعني عاًما وشهرين، وُصلي عليه ابجلامع  724تويف ِّ يوم االونني مسته  ذي احلجَّة سنة 

 .األموي، وُدفن بقاسيون يف دمشق
  ِ يَّة املعتمِّة:وصف النُّسخ اخلط 

 حرَّرها هللا-قد مبدينة ال مكتبة املسجد األقصى املباركيف اتمٌَّة حمفوظٌة نفيسٌة نسخٌة األوىل: 
 األربعني يف مباين اإلسالم وقواعد»(، كمن النُّسخة اخلط ِّيَّة لكتاب 95( )ف 62رقم ) -وحرسها
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، (1)الواسطي لدُّقَيقِّيابن عبد اللَّطي  عبد هللا بن إبراهيم أيب حممَّد جمد الد ِّين الشَّيخ  :خبط ِّ ، «األحكام
 14 يف ابن العطَّار يف جملس واحد شيخه هن، وقرأ مجيعها على 706رمضان سنة  3وفرغ منها يف 
ه، ، وأجازه بميع ما جيوز له روايتاإلمام النَّوويهن، وقابلها أبصله املسموع على  706رمضان سنة 

قَيقِّي النَّاسخ  ا( أسطر، وقد نقله6يف ) ،/ أ[35آخرها يف وجه واحد ]يف الطَّبقة قع تو   من خط ِّ الدُّ
وجدُت »: هما نصُّ  على نسخة ابن العطَّار اليت قاب  عليها ُنسخته، فقال ااإلمام النَّووي كما وجده

مة الفاك  ا ق ِّق املتقن عالء امللَّة والد ِّين أيب  سن علي بن إبراهيم احلعلى نسخة الشَّيخ اإلمام العالَّ
مام املعروف اببن العطَّار الد ِّمشقي، نفع هللا ببقائه املسلمني، خبط ِّ املؤل ِّ  هلذه األربعني، وهو الشَّيخ اإل

ن إبراهيم نَنَقَلُه: عبد هللا ب»قال:  ، ثَّ االسَّماع حبروفه ةطبق، فساق »-رمحه هللا-حميي الد ِّين النَّواوي 
قَيقِّي طي  بن عبد اللَّ   .»-رمحهم هللا-الدُّ
د د ِّين حممَّ من خط ِّ اإلمام النَّووي: الشَّيخ أبو عبد هللا مشس ال اقله، نةبقللطَّ  نسخة خمتصرة الثَّانية:

)ص « برانجمه»يف  (2)هن(  749-هن 673د الوادي آشي القيسي األندلسي املالكي )بن جابر بن حممَّ 
األربعون حديثًا، ختريج اإلمام حميي الد ِّين أيب زكرايَّ حيىي بن »، حيث قال ما نصُّه: (271-272

دمشق َقرأهُتا ب -قرية من ُقرى اجلوالن، من عمالة حوران، من عمالة دمشق-شرف بن مَِّرى النَّواوي 
ه، وقال مبن ابعلى الشَّيخ عالء الد ِّين بن العطَّار، ويُعرف  ومن -ؤل ِّفها النَّواوي الصَّغ ؛ ملالزمته إايَّ

بًة، وهو يُقاب  نسخته بنسخيت، يف جملس واحد، يوم الثُّ -خط ِّه نقلتُ  الاثء : قَنرَأَها عليَّ قراءةً جموَّدةً مهذَّ
 .رختصاابهكذا  افساقه «الثَّاين عشر من رمضان والث وسبعني وستمائة، ابملدرسة الرَّواحيَّة بدمشق

                                                                                                               

 »توكنننننننيح املشنننننننتبه»(، و5/561) »أعيان العصنننننننر»(، و1/287) »املشنننننننتبه»(، و4/429) »جممع اآلداب»( انظر: 1)
 (.2/570) »تبص  املنتبه»(، و4/40)

(، 126-3/124) »اإلحنننناطننننة يف أخبننننار غرانطننننة»(، و181-2/180) »معجم شنننننننننننننننيوخ الننننذهب الكب »( انظر: 2)
الننندرر »(، و2/106) »غننناينننة النهننناينننة»(، و1/113) »ذيننن  التقييننند»(، و301-2/229) »النننديبننناج املنننذهنننب»و

 (.153-5/152) »الكامنة
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 قَيِقي األربعني  اعمس ةاخلطِ يَّة لطبق ةصورة من النُّسخ اإلمام النَّووي خطِ   نقله منخبطِ  الُِّّ
 :خبطِ  ابن العطَّار للُِّّقَيِقي السَّماع ةطبقذيله بو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ن خطِ  م نقلها الوادي ثشي األربعني مساع ةصورة من النُّسخة املطبوعة املختصرة لطبق
 :اإلمام النَّووي
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 :النَّصُّ احملقَّق 
 ، صاحُبُه، كاتُبُه:(1) َقرَأ َعَليَّ مجيَع هذا امجُزء

ين، أبو احَلسن، علي  بن إبراهيم بن داود الِِّ مشقي،  الفقيُه، الفاضُل، املُحصِ ُل: عالُء الِِّ 
ُه بكرامتِه، وزيَّنه اباملعروف اببن العطَّار الشَّافعي، وفَّقُه هللا لطاعتِه،  لتَّقوى، ومَجَع لُه خرياِ  وتوالَّ

نيا، ِقراءًة جُموَّدًة ُمهذَّبةً   .اآلخرِة والُِّّ
نة يف جملٍس واحٍِّ، يوم الثُّالراء الثَّاين عشر من شهر رمضان س ،وَأان ُمقابل بُنسخيت معهُ 

 هللا. ابملِّرسة الرََّواِحيَّة بِّمشق، محَاَها (2)ثالث وسبعني وست مائة 
 ل  ما جيوُز يل َتسميُعُه.وَأجزُ  لُه رواية كُ 

 ُه:مؤلِ فُ  ،َبهُ تَـ كَ 

                                                                                                               

مرَّات تفوق احلصننننر، منها: طبعة دار املنهاج بدَّة، بعناية:  »األربعني يف مباين اإلسننننالم وقواعد األحكام»طُبع كتاب ( 1)
الق وأنور بن أيب بكر الشنننننننننننيخي، وطبعة دار احلديث الكتانية بطنجة، بعناية: شنننننننننننيخنا نظام قصننننننننننني حممد نور  احل

يعقويب، وطبعة الدار األورية ابألردن، بضننننننننبط وإخراج: رايط حسننننننننني الطائي، وقد رغَّب فيه اإلمام النَّووي، فقال يف 
ات، ينبغي لكنن  ِّ راغننٍب يف اآلخرة أن يعرف هننذه األحنناديننث، ملنن(: »97مقنندمتننه )ص  ا اشنننننننننننننننتملننت عليننه من املهمننَّ

وقد (: »1/16) »اجملموع»ا.هنننننننننننننننننننننن، وقال يف  »واحتوت عليه من التَّنبيه على مجيع الطَّاعات، وذلك ظاهٌر ملن تدبَّره
ا كل ها صحيحة جامعة قواعد  مجعُتها كل ها يف جزء األربعني، فبلغت أربعني حديثًا، ال يستغين ُمتدي ِّن عن معرفتها؛ أل َّ

ا.هننننننننننننننننننننننن، وهو كتاب ُمبارٌك انفٌع،  »اإلسننننننننالم يف األصننننننننول، والفروع، والزُّهد، واآلداب، ومكارم األخالق، وغ  ذلك
، فال حُيصى ته، وتوالت به العناية، وتتابعت عليه الر ِّعاية، بربكة نيَّة مصن ِّفه، وُحسن قصدهعظمت منزلته، وارتفعت رتب

 من حفظه واستظهره، ومن شرحه وقرَّره، قداًا وحديثًا.
ماع هذه وعمره وقتها (  2) سنننننننة تقريًبا بعد مرور ُقرابة مخس سنننننننوات من  ليفه لكتاب  42َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السننننننَّ

إىل التَّتلمذ عليه  -سنننننننننننة تقريًبا 19الذي كان يبلغ وقتها  -، وذلك خالل فَّتة انقطاع تلميذه ابن العطَّار »األربعني»
حبيت له مقتصننننننننننرًا عليه »( فقال: 53)ص  »حتفة الطَّالبني»وحده واألخذ عنه اليت عربَّ عنها يف  دون كانت مدَّة صننننننننننُ

 ا.هن. «يسْ  إىل حني وفاتهغ ه، من أوَّل سنة سبعني وست مئة وقبلها ب
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بن ِحزام النَّواوي، عفا هللا  (2)ِّ بن َحسن بن ُحسني بن حممَّ  (1)حيىي بن َشَرف بن ِمَرا 
 عنه، يف التَّاريِخ املذكوِر.

 واحلمِّ هلل ربِ  العاملني.
 (3)م. حممٍَِّّ، وسل ِ اللَّهمَّ صلِ  على حممٍَِّّ، وعلى ثل 

  

                                                                                                               

أبل  ممدودة نَنَقَلُه النَّاسننننننننننخ عبد هللا الدُّقَيقِّي من خط ِّ اإلمام النَّووي على نسننننننننننخة شننننننننننيخه ابن العطَّار  »مرا»( هكذا: 1)
 خبط ِّ -/أ[  2] »حتفة الطَّالبني يف ترمجة اإلمام حميي الد ِّين»، وهكذا هو يف النُّسننننننخة اخلط ِّية لننننننننننننننننننننن «األربعني»لكتاب 

لك للتَّأكيد على ، وذ-مجال الد ِّين داود بن إبراهيم ابن العطَّار شنننننقيق عالء الد ِّين، وقد عاركنننننها أبصننننن  مؤل ِّفه خبط ِّه
ماع وغ ها-فتح الرَّاء املهملة، وكتبُه النَّووي خبط ِّه  أبل  مقصنننننننننورة، وقد كنننننننننبطَهُ  »مرى: »-كما رأينا يف طبقة السنننننننننَّ

ابن العطَّار يف إمالئه علي [ تلميذه 1: ك ٌّ من: ]»مَِّرى»ة، بعدها أل  مقصنننننننننننننننورة بكسنننننننننننننننر امليم، وفتح الرَّاء املهمل
هننننننننننننننننننننن يف النُّسنننننخة اخلط ِّيَّة ا فوظة مبكتبة تشنننننسنننننَّتبييت رقم  695خبط ِّ ابن الزَّْمَلَكاين سننننننة  »األذكار»لكتاب شنننننيخه 

خاوي خبط ِّه يف 3(، ]15/324) »اتريخ اإلسننننننننننننالم»[ والذَّهب خبط ِّه كما يف 2(، ]4962) ترمجة شننننننننننننيخ »[ والسننننننننننننَّ
كتبه: »( ورد يف آخره: 52-51)ص  »األذكار»(، ونق  فيه جملس مساع لكتاب 12و  8)ص  »اإلسننننننننننننننالم النَّووي

قلُت: ونقلُت مجيع ذلك من خط ِّه على نسننننخته »، ث قال: »حيىي بن شننننرف بن مَِّرى بن حسننننن النَّواوي عفا هللا عنه
مَِّرى: بكسٍر »( حيث قال: 1/24) »فتوحات الوهَّاب»[ وسليمان بن عمر العجيلي اجلم  يف 4.هنننننن، ]ا »ابألذكار

( حيث قال: 39/528) »اتج العرو  من جواهر القامو »[ والزَّبيدي يف 5ا.هن، ] »ففتح املهملة املخفَّفة وابلقصر
يوطي يف  »ومَِّرى: ابلكسننر والقصننر، اجلدُّ األعلى لإلمام أيب زكراي النَّووي» وي يف »ا.هنننننننننننننننننن، بينما قال السننُّ املنهاج السننَّ

 ا.هن. »ُمرِّي: بضم امليم، وكسر الرَّاء، كما رأيُته مضبوطًا خبط ِّه(: »25)ص  »ترمجة اإلمام النَّووي
ثبت كما َكتبُه النَّاسننننننننننخ الدُّقَيقِّي نفسننننننننننه يف بداية نسننننننننننخه لكتاب »حممود»يف األصنننننننننن : ( 2)

ُ
واب امل  «األربعني»، والصننننننننننَّ

 /ب[.27]
ماع أعالها: ( 3) رمحهم -دُّقَيقِّي نَنَقَلُه: عبد هللا بن إبراهيم بن عبد اللَّطي  ال»قال النَّاسنننننننننخ الدُّقَيقِّي بعد نقله لطبقة السنننننننننَّ

مة ا ق ِّق املدق ِّق األفضننننننننننننننن  األكم  عالء الد ِّين املذكور -هللا ، ثَّ قرأُت مجيع هذا الكتاب على شنننننننننننننننيخنا اإلمام العالَّ
يخ ُمقاباًل بيده نسنننخة مساعه معي هبذه النُّسنننخة، ومسعها معي: ا -رمحه هللا-عن مؤل ِّفه املذكور أعاله، حبق ِّ مساعه  لشنننَّ

احل أبو نصننننر فتح بن سننننعيد بن جابر اإلشننننبيلي، يف جملٍس واحٍد يوم األحد رابع عشننننر من رمضننننان سنننننة سننننت  الصننننَّ
يخ املذكور حواشنننننيه، وأجاز يل مجيع ما جي ومالكه: الفق   وز له روايته، َكتَنَبُه: قارئه وكاتبهوسنننننبعمائة، وأملى عليَّ الشنننننَّ

إىل رمحة ربه: عبد هللا بن إبراهيم بن عبد اللَّطي  الدُّقَيقِّي الواسنننطي، عفا هللا عنهم، وصنننلَّى هللا على أشنننرف املرسنننلني 
عطَّار طبقة مساع كتب له شيخه ابن الا.هننننننن، وقد  « حممَّد وآله وسلَّم، وكان السَّماع بدار السُّنَّة النُّوريَّة بدمشق ا روسة

ها: « األربعني»لكتاب  ليمان بن سننننلمان »وإجازة له هذا نصننننُّ صننننحيٌح ذلك، وَكَتَب: علي بن إبراهيم بن داود بن سننننُ
د املسنننننننننننننننمَّى، نفعننه هللا تعنناىل .. مضنننننننننننننننبوطنًة،  ابن العطننَّار، وكننانننت قراءة الفقيننه الفنناكنننننننننننننننن  النننَّابننه جمنند النند ِّين أبو حممننَّ

 ا.هن..«مهذَّبة.
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هـ لتلميذه:  674مصنِ فه اإلمام النَّووي سنة  اكتبه  »األربعني«مساع لكتاب  ةطبق[ 4]
  علي اليمين

 :ترمجة املُجاز 
ه به من مجي   مل أق  له على ترمجة، ويدلُّ على مكانته العلميَّة: وناء اإلمام النَّووي عليه، وما حالَّ

: أبو احلسن علي  بن حممَّد بن موفَّق بن «فقال: األوصاف وعطِّر الدُّعاء،  ُعتينِّ
الفقيُه، الصَّاحلُ، امل

، الشَّافعي، أداَم هللاُ توفيَقُه، ولطَ  بهِّ يف مجيعِّ أُمورهِّ، وابرَك هللاُ يف أحوالِّهِّ  ا.هن، فأنعم  »منصور، الَيَمينِّ
 هبا من ترمجة.

  ِ يَّة املعتمِّة:وصف النُّسخ اخلط 
املنه  العذب الرَّوي يف ترمجة قطب األولياء «كتاب من  يَّتني ني خط ِّ على نسختَ اعتمدُت يف ذلك 

هن  831افعي )الشَّ  السَّخاويمشس الد ِّين حممَّد بن عبد الرَّمحن بن حممَّد  اخل للحافظ أيب  »النَّووي
 :(1) هن( 902-

[ إىل 1، من ورقة ](Landberg-234) ، رقمجامعة يي نسخٌة نفيسٌة حمفوظٌة يف  األوىل:
[68 : نقلها من  ،(2) هن( 897)املتوَّف  افعياحلسيين الشَّ بن رمضان بكر بن رجب  أيبالشَّيخ [، خبط ِّ

 ةاملختصر الطَّبقة  قعتو  ،املصن ِّ وبالغات خبط ِّ  وإحلاقات، وعليها تصحيحات صن ِّفهانسخة خبط ِّ م
-قال حيث ( أسطر، 3يف )، /أ[30/ب[ و]29]يف من خط ِّ اإلمام النَّووي  سَّخاويال ا نقلهيتال

 ن منصورق بأبو احلسن علي بن حممد بن موفَّ و »ما نصُّه:  -عن اإلمام النَّووي اآلخذين يعد ِّدوهو 
شري شعبان له، يف جملَسني، اثنيهما يوم األربعاء رابع ع «األربعون»الشَّافعي، وممَّا َقرَأ عليه:  اليمين

فساق  ،..« هذا اجلزء له خبط ِّه: مسَِّع عليَّ  هُ بَ تنَ سنة أربع وسبعني وستمائة بدمشق، وقال الشَّيخ فيما كَ 
 .رختصاابالسَّماع  ةطبق

وهي من جمموعة حممَّد عبد ، ك( 2354حمفوظٌة يف اخلزامة العامَّة ابلر ِّابط، رقم ) نسخةٌ  الثَّانية:
، (918م )اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، رقمكتبة ة يف ميَّ لوعنها صورة فيفا ،  –احلي الكتاين 

هن، نقلها من نسخة  1032اهر بن إمساعي  احلريثي، فرغ منها سنة عبد الظَّ  :خبط ِّ ( ورقة، 62يف )
هن، وعليها  891سنة  مكتوبة ،(3)القرشي  عبد املؤمناب بن عبد القادر بن عبد الوهَّ الشَّيخ خبط ِّ 

                                                                                                               

 (،23-18)ص  »النور السننننننننننننافر»و (،514-2/513) »التحفة اللطيفة»(، و32-8/2) »الضننننننننننننوء الالمع»انظر: ( 1)
 (.25-10/23) »شذرات الذهب»و(، 54-1/53) »الكواكب السائرة»و

 (.32-11/31) »الضوء الالمع»انظر: ( 2)
 (.277-4/276) »الضوء الالمع»انظر: ( 3)
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وهي اليت ( أسطر، 3يف )، /أ[26يف ] ةخمتصر الطَّبقة قع تو ، مصن ِّفهاتصحيحات وإحلاقات خبط ِّ 
 (.102-101د. حممد العيد اخلطراوي يف حتقيقه للكتاب، ويقع فيه )ص  اعتمدها
اعت  بنشرها شيخنا  ، واليتخاويمصن ِّفه السَّ يف النُّسخة املصوَّرة منه خبط ِّ الطَّبقة  هوجد هذتُ وال 

 .للكتاب من اإلبرازات األوىل اد بن انصر العجمي؛ أل َّ ا ق ِّق حممَّ 

http://www.alukah.net/


  

 

 تشنيف األمساع مبا كتبه اإلمام النَّووي لتالميذه من طباق السَّماع

21 www.alukah.net 

 عن اإلمام  اقلهنابن رجب احلسيين  خبط ِ  األربعني اعمسة صورة من النُّسخة اخلطِ يَّة لطبق
 :خاويطِ  السَّ خب بالغوعليها النَّووي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ابخلزانة العامة ابلرِ ابط:األربعني مساع  ةصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة لطبق 
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 :النَّصُّ احملقَّق 
 ُه:صاحبُ  ،مَسَع َعَليَّ هذا امجُزء

 يِن مَ منصور اليَ  ق بنِّ بن موفَّ بن حممَّ  علي   ،أبو احلسن] / :الفقيُه، الصَّالُ، املُعتيِن 
 .هِ يف أحواللُه ، أداَم هللاُ توفيَقُه، ولطَف بِه يف مجيِع أُمورِه، وابرَك (1) [افعيالشَّ 

رابع  ،ألربعاءيف جملَسني، رانيهما: يوم ا، ]وَأاَن مُمِسك  َأصِلي ملقابلته ،بقراءتهِ  هُ فسمعَ 
 (4) .[، بِّمشق(3) شعبان سنة أربع وسبعني وست مائة (2)عشري 

                                                                                                               

 اختصارًا، وأوبتُّ ما بني املعقوفتني كما هي عادة اإلمام النَّووي يف صياغة طباق السماع.، «فالن»( يف األص : 1)
 «.عشر(: »102)ص « املنه  العذب الروي»( يف نسخة الر ِّابط، وعنها يف املطبوع من 2)
ماع هذه وعمره وقتها (  3) سننننننوات من  ليفه لكتاب سننننننة تقريًبا بعد مرور ُقرابة سنننننت  43َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السنننننَّ

 .»األربعني»
 ( ما بني املعقوفتني ذكره السخاوي قب  الطَّبقة، وأوبتُُّه هنا كما هي عادة اإلمام النَّووي يف صياغة طباق السماع.4)
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 ايناملطلب الثَّ 
 » كتاب ِحلية األبرار وِشَعار اأَلخيار يف تلخيص الَِّّعوا  واألذكار املستحبَّة يف اللَّيل والنَّهار«

هـ لتلميذه:  668مصنِ فه اإلمام النَّووي سنة  اكتبه  »األذكار«مساع لكتاب  ةطبق[ 5]
 ينابَ ذَ حسن اهلَ 

 :(1) هـ( 699اهلذابين )املتوىف  ترمجة املُجاز 
مشقي لد ِّ احسن بن هارون بن حسن اهلََذاَبين أبو علي، الشَّيخ، الفقيه، الصَّاحل، جنم الد ِّين، 

 الشَّافعي.
 طلب العلم، وكتبه، وحفظه، وعنده فوائد كث ة.

 ابن عبد الدَّائم، ومجاعة، ومل حيد ِّث، وتفقَّه على حميي الد ِّين النَّووي. :ومسع من
ًا، ورًعا  ، قانًعا، متتب ًِّعا، مواظًبا على الطَّاعات.وكان دي ًِّنا، خ  ِّ

 هن، ابملدرسة األكزيَّة مبدينة دمشق. 699يوم اجلمعة اتسع شعبان سنة  -وهو كه -تويف ِّ 
 :وصف النُّسخ اخلطِ يَّة املعتمِّة 

(، كمن النُّسخة اخلط ِّيَّة لكتاب 339، رقم )طوب قايبحمفوظٌة يف مكتبة نسخٌة األوىل: 
: أيب بكر بن عثمان بن أيب بكر الشَّافعي الشَّه  اببن العجمي، فرغ منها يف ، «األذكار»  25خبط ِّ

ابن حيث قال ( أسطر، 6/ أ[، يف )200يف آخرها ]الطَّبقة قع تهن و  776من شهر شوال سنة 
، »نقلُت من نسخة مكتوب عليها ما صورتُُه: .. وشاهدُت خبط ِّه أيًضا ما نصُّه: قرأ عليَّ..: »العجمي
 .احبروفه افساقه
، كمن النُّسخة (180) – (297.3حمفوظةٌ يف مكتبة طرخان والدة السلطان، رقم )نسخةٌ : انيةثَّ ال

تربيزي ين القاري ال، ملالكها: سلطان حممَّد بن أيب يزيد بن كمال الد ِّ «األذكار»اخلط ِّيَّة لكتاب 
 735نة منقولة ومقابلة على نسخة ُكتبت س، ُكتبت يف أوائ  القرن العاشر تقريًبا، وهي (2)الشَّافعي

صورة خط ِّ الشَّيخ »( أسطر، حيث جاء فيها ما نصُّه: 9/ ب[، يف )240يف آخرها ]الطَّبقة قع تهن، و 
 .»على النُّسخة املنقول منها، ثَّ املقاب  عليها: احلمد هلل .. -رمحه هللا-املصن ِّ  

                                                                                                               

 »أعيان العصنننننننننر»(، و906-15/905) »اتريخ اإلسننننننننننالم»(، و2/1/78) »املقتفي على كتاب الروكننننننننننتني»( انظر: 1)
 (.9/408) »طبقات الشافعية الكربى»(، و12/176) »الوايف ابلوفيات»(، و2/255)

 (.10/76) »الضوء الالمع»( انظر: 2)
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 إلمام النَّووينقله عن ا طِ  ابن العجميخبلألذكار  اعمس ةصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة لطبق: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 النَّووي منقول عن اإلماممبكتبة طرخان لألذكار مساع  ةصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة لطبق: 
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 :النَّصُّ احملقَّق 
 . (1) احلمِّ هلل ربِ  العاملني

،  ، صاحبهُ (2) «األبراِر وِشعاُر األخياِر يف األذَكارِ ِحليةُ »قـََرأَ َعَليَّ مجيَع هذا الكتاب، وهو: 
 :(3)كاتبُه 

ين، أبو علي   ، حسن بن (4) الفقيُه، الفاضُل، اجملتهُِّ، املُحصِ ُل، النَّبيُه، الورُع، جنُم الِِّ 
ُه بكرامتِه، وأدام َذاَبينهارون اهلَ  ، وفَّقه هللُا الكرمُي لطاعتِه، وتوالَّ ُه على مثَّ الِِّ مشقي  الشَّافعي 

جُموَّدًة ُمتقنًة  (6) ، قراءًة صحيحًة حُمقَّقةً (5)واملكرما  اخلرياِ ، وضاعَف لِّيِه الطَّاعاِ  واحملاِسَن 
 .أكمَل إتقانٍ 

                                                                                                               

 زايدة من نسخة طرخان.« احلمد هلل رب العاملني» (1)
دَّة، بعناية: بطُبع عدَّة مرَّات، منها: طبعة دار املالح بدمشنننننننننننننننق، بتحقيق: عبد القادر األرانؤوط، وطبعة دار املنهاج  (2)

صنننالح الدين احلمصننني وعبد اللطي  أمحد عبد اللطي  وحممد حممد طاهر، وطبعة دار البشنننائر اإلسنننالمية بب وت، 
 »اجملموع»بتحقيق: عبده علي كوشننننننننننك، وقد رغَّب فيه اإلمام النووي يف غ  ما كتاب من كتبه املشننننننننننهورة، فقال يف 

ابب األذكار املستحبَّة يف اللَّي  والنَّهار وعند األحوال العاركة، هذا الباب واسٌع جدًّا، وقد مجعُت فيه (: »4/643)
(:  2/36) »اجملموع»(، و203)ص  »اإليضنناح»ا.هننننننننننننننننن، وقال يف  »جملًَّدا مشننتماًل على نفائس ال ُيسننتغ  عن مثلها

( 7/29( و)2/95) »روكننننة الطالبني»ا.هننننننننننننننننننن، وقال يف  »عن مثلهكتاب األذكار الذي ال َيسننننتغين طالب اآلخرة »
كتاب األذكار الذي ال َيسننننننتغين (: »4/82) »املنهاج شننننننرح صننننننحيح مسننننننلم بن احلجاج»(، و238، 10/233و)

املنه  العذب »( والسخاوي يف 49)ص  »ترمجته للنووي»ا.هننننن، وقال تقي الدين اللخمي يف  »ُمتدي ِّن عن معرفة مثله
 »كتاب رايط الصنناحلني: جملد كننخم، وكتاب األذكار، ومها جليالن، ال َيسننتغين مسننلٌم عنهما(: »56 )ص »الروي

البن  »ألذكارنتائج األفكار يف ختريج ا»ا.هنننننن، وقد اعت  به أه  العلم شرًحا، ونكًتا، وخترجًيا، واختصارًا، فمن ذلك: 
 »حتفة األبرار بنكت األذكار»ابن حجر،  و للسنننننننننننننننخاوي وهو تكملة لتخريج »القول البار»حجر العسنننننننننننننننقالين،  و

الفتوحات الرابنية على األذكار »البن املبارك احلضنننننننننرمي، و »األسنننننننننرار النبوية خمتصنننننننننر األذكار النووية»للسنننننننننيوطي، و
حتفة األخيار مبختصنننننننننننر »للبلتاجي، و »األنوار املضنننننننننننية خمتصنننننننننننر األذكار النووية»البن عالن الصنننننننننننديقي، و »النواوية
لسنننليم  »ني  األوطار بتخريج أحاديث كتاب األذكار وبيان صنننحيحه من سنننقيمه»يب بكر األحسنننائي، وأل »األذكار

نيَّة»اهلاليل، قال ابن عالن يف  قال غ ه من العلماء الذين عليهم املدار: بِّع الدَّار، واشنننننننَّت (: »1/4) »الفتوحات الرَّابَّ
 وصدق الشَّاعر: ا.هن، »مل يقرأ األذكار األذكار، وقال غ ه من السَّادة اخليار: ليس يَذكُر من

 إذا َأصبحَت مهموًما َفَداوِّْي *** جراحاتْك أبَذكارِّ الننََّواوِّيْ 
 سقطت من نسخة طرخان.« كاتبه» (3)
 ، والصَّواب املثبت كما يف اإلجازة اليت تليها، ونسخة طرخان.«أبو عبد هللا»يف نسخة ابن العجمي:  (4)
 «.والكرامات»يف نسخة طرخان:  (5)
 زايدة من نسخة طرخان.« حمققة» (6)
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يع يف جمالَس، ثخرها: يوم اخلميس الثَّالث من شهر رب ،صلي يف حاِل قراءتهِ وأان مُمِسك  أَ 
الكرميُ  (3)تعاىل بِّمشَق، مَحَاها هللاُ  (2)بِّاِر احلِّيِث األشرفيَّة  (1)األوَّل سنة مثان وستِ ني وست مائة 

 ، ثمني.هِ وصاهَنا، وسائَر بالِد اإلسالِم، وأهلِ  (4)
 .هُ وَتسميعُ ُه وَأَجزُ  لُه راويَة مجيع ما جيوُز يل روايتُ 

 ُمصنِ ُفُه: ،َبهُ تَـ كَ 
 .، عفا هللا عنهُ (5) حيىي بن َشَرف النَّووي

 .(6)ِّ، وعلى ثله ِّان حممَّ العاملني، وصلواته وسالمه على سي ِ  رب ِ  واحلمِّ هلل
 
 

                                                                                                               

ماع هذه وعمره وقتها (  1) سنننننننننننننة تقريًبا بعد مرور سنننننننننننننة وشننننننننننننهرين من  ليفه لكتاب  37َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السننننننننننننَّ
 .»األذكار»

رقي، غريب العصنننرونية، ومشدار احلِّيث األشـــرفيَّة: ( 2) ة، وكانت دارًا لألم  ايل القيمازية احلنفيتقع بوار ابب القلعة الشنننَّ
قاااز بن عبد هللا النجمي، فاشننننننننَّتاها امللك األشننننننننرف موسننننننننى بن العادل يف العهد األيويب، وبناها دار حديث، وجنز 

 ،هن، وُنسبت إليه، وممَّن توىلَّ مشيختها: ابن الصالح، وأبو شامة املقدسي، والنووي، وابن الزملكاين 630بناؤها سنة 
واملزي، وتقي الدين السبكي، وابن كث ، والتاج السبكي، وغ هم، وتُعرف أيًضا بدار احلديث الشَّافعية، ودار احلديث 
األشنننننننننرفيَّة األوىل، ودار احلديث األشنننننننننرفيَّة الدمشنننننننننقيَّة، ودار احلديث األشنننننننننرفيَّة اجلوَّانية، وال يزال بناؤها قائًما، انظر: 

 »خطط الشام»(، و32-24)ص  »منادمة األطالل ومسامرة اخليال»(، و36-1/15) »الدار  يف اتريخ املدار »
 (.1/269) »معجم دمشق التارخيي»(، و6/71-72)

 سقطت من نسخة طرخان.« تعاىل» (3)
 زايدة من نسخة طرخان.« الكرمي» (4)
 «.النَّواوي»يف نسخة طرخان:  (5)
 طرخان.سقطت من نسخة « رب العاملني .. وعلى آله» (6)
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هـ لتلميذه:  669مصنِ فه اإلمام النَّووي سنة  اكتبه  »األذكار«مساع لكتاب  ةطبق[ 6]
 ينابَ ذَ حسن اهلَ 
  النُّسخة اخلطِ يَّة املعتمِّة:وصف 

، «األذكار»(، كمن النُّسخة اخلط ِّيَّة لكتاب 339حمفوظٌة يف مكتبة طوب قايب، رقم )نسخٌة 
: أيب بكر بن عثمان بن أيب بكر الشَّافعي الشَّه  اببن العجمي، فرغ منها يف  من شهر شوال  25خبط ِّ

نقلُت »( أسطر، حيث قال ابن العجمي: 3)/ أ[، يف 200يف آخرها ]الطَّبقة قع تهن و  776سنة 
 ا، فساقه».. ثَّ مسعه بكمالهمن نسخة مكتوب عليها ما صورتُُه: .. وشاهدُت خبط ِّه أيًضا ما نصُّه: 

 .احبروفه
 اإلمام النَّووي عن انقله طِ  ابن العجميخباألذكار مساع  ةصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة لطبق: 

 
 

http://www.alukah.net/


  

 

 تشنيف األمساع مبا كتبه اإلمام النَّووي لتالميذه من طباق السَّماع

28 www.alukah.net 

  ُّاحملقَّق:النَّص 
 هُ ، وتوالَّ ا ِ اخلري  الكرمي لهُ  هللاُ  ن، أدامَ سَ حَ  ،أبو علي   ،ينجنم الِّ ِ  :بكمالهِ  مسعهُ  مثَّ 
 .(1) ًة رانيةً ، مرَّ وان ِ ابملعُ  يف طاعتهِ  هُ ، وأمَِّّ ابحلسنا ِ 

 .عتمِّةة املُ صلي املقابلة املرضيَّ هذه أبَ  هُ وقابلُت معه نسختَ 
بِّمشَق  (2)وذلك يف جمالَس، ثخرها: رالث مجادى األوىل سنة تسع وستِ ني وست مائة 

 .احملروسة
 .هُ ل  ما جيوُز يل َتسميعُ وَأَجزُ  لُه راويَة كُ 

 ُفُه:ُمؤل ِ  ،وكتَبهُ 
 حيىي بن َشَرف النَّووي، عفا هللا عنه.

 .العاملني احلمِّ هلل رب ِ 
 م.حممٍَِّّ، وسل ِ اللَّهمَّ صلِ  على حممٍَِّّ، وعلى ثل 

                                                                                                               

( مسع اجملاز الكتاب للمرَّة األوىل بقراءته على اإلمام النَّووي: يوم اخلميس الثَّالث من شنننهر ربيع األوَّل سننننة تان وسنننت ِّني 1)
 وست مائة بدار احلديث األشرفيَّة، أي: قب  سنة وشهرين.

ماع هذه وعمره وقتها (  2) د مرور سنننننتني وأربعة أشننننهر من  ليفه لكتاب سنننننة تقريًبا بع 38َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السننننَّ
 .»األذكار»
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هـ لتلميذه:  673مصنِ فه اإلمام النَّووي سنة  اكتبه  »األذكار«مساع لكتاب  ةطبق[ 7]
  ِّ األنصاريحممَّ 

 :(1) هـ( 690-هـ 615حممَِّّ األنصاري ) ترمجة املُجاز 
اخلالق بن د حممَّد بن عب، بكرالد ِّين، أبو  العدل، شهاب، قر املالفقيه، العامل، ، اإلمامالشَّيخ، 

 الشَّافعي.الد ِّمشقي  عثمان بن ُمزهر األنصاري
 هن مبدينة دمشق. 615ولد سنة 
ى عنه كتابه: ورو وكان له اختصاص خبدمته، الزمه، وانتفع به، - علم الد ِّين السَّخاوي :روى عن

ابن محويه،  نيمنهم: إبراهيم اخلشوعي، واتج الد ِّ  ،والقرطب، ومسع من مجاعة، -وغ ه، «مجال القرَّاء»
 الربزايل.كي الزَّ و وابن الصَّالح، وعتيق السلماين، ومكي بن عالن، وأمحد بن مسلمة، 

مسع صحيح البخاري على تانية وعشرين شيًخا، منهم: إمساعي  بن أيب الُيسر، وأمحد بن أيب و 
 ن عمر املقر .بر بن عمر اجلزري، ونصر هللا بن عبد املنعم بن حواري، وأبو بكر بكر احلموي، ومظفَّ 

، وروى «ال القرَّاءمج»ومسع منه وغ ه، ، د بن أمحد الرقي احلنفي األعرجوقرأ عليه: مشس الد ِّين حممَّ 
 .: احلسني بن يوس  الكفري«مجال القرَّاء»عنه مساًعا كتاب 

ًا فاكاًل، ذاكرًا للر ِّواايت، حسن املعرفة، له مشاركة يف الفقه والنَّحو.وكان 
 عامل
إماًما بَّتبة أم الصَّاحل، وشيخ اإلقراء مبدرسة الزجنيلي ظاهر دمشق، وكان يُقر  القراءات وكان 

 .، ووق  كتبه بدار احلديث األشرفيَّةالسَّبع عن السَّخاوي
وصل ِّي عليه عن مخس وسبعني سنة، هن،  690ليلة السَّبت التَّاسع والعشرين من رجب سنة  تويف ِّ 

وُدفن مبقابر ارقي، ين الفى عليه مرَّة اثنية ظاهر البلد الشيخ زين الد ِّ لَّ وصظهر السَّبت بامع دمشق، 
 حابة.ابب الصَّغ  بقرب الصَّ 

 :وصف النُّسخة اخلطِ يَّة املعتمِّة 
ط ِّ مصن ِّفه: ، خب«ترمجة شيخ اإلسالم قطب األولياء الكرام اإلمام النَّووي»لكتاب  نفيسةٌ نسخٌة 

 ،هن( 902-هن  831حممَّد بن عبد الرَّمحن بن حممَّد السَّخاوي الشَّافعي )احلافظ أيب اخل  مشس الد ِّين 
مة حممَّد زه  الشَّاويش اخلاصَّة، رقم ) وعنها نسخة مصوَّرة (، 169حمفوظٌة يف مكتبة الشَّيخ العالَّ

                                                                                                               

 »اتريخ اإلسنننننننننننننننالم»(، و1/74) »اتريخ حوادث الزمنان»(، و1/2/246) »املقتفي على كتناب الروكنننننننننننننننتني»انظر: ( 1)
)ص  »معرفنننة القراء الكبنننار»(، و2/208) »معجم شنننننننننننننننيوخ النننذهب الكب »(، و3/374) »العرب»(، و15/673)

 (.728-7/727) »شذرات الذهب»(، و2/159) »غاية النهاية»(، و1/150) »ذي  التقييد»(، و378
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 ،هن 873سنة  مجادى األوىل، فرغ منها يف شهر العجميحممَّد بن انصر مطبوعة بعناية شيخنا ا ق ِّق 
من خط ِّ اإلمام النَّووي كما شاهده على نقلها ، سطرًا( 11، يف )(52-51)ص يف الطَّبقة قع تو 

هاب »: ما نصُّه -اآلخذين عن اإلمام النَّوويوهو يعد ِّد -حيث قال السَّخاوي  األنصاري،نسخة  والش ِّ
مات يف  املقر ، و خَّرت وفاته ح َّ  حممَّد بن عبد اخلالق بن عثمان بن ُمزهر األنصاري الد ِّمشقي

ت عَ َقرأَ عليه ومسَ  سنة تسعني وستمئة،
ُ
قنة املهذَّبة، مجيع األذكار، ووَصَ  قراءته يف بعض البالغات، ابمل

وَدعا له يف البالغات بدعواٍت مجٍَّة، منها: أداَم هللا نعمه عليه، وأداَم هللا ألطافه به، وأداَم هللا سعادته، 
فساق ، .«. له اخل ات، وركي هللا عنه، وَكَتَب له آبخر النُّسخة: قابلُت مجيع هذا الكتاب وأداَم هللا

قع يف تو ، «قلُت: ونقلُت مجيع ذلك من خط ِّه على نسختهِّ ابألذكار» ثَّ قال: ،احبروفهالسَّماع  ةطبق
 ( طبعة د. حممد العيد اخلطراوي.103-102)ص 
  اإلمام النَّوويمن خط ِ  اطِ  السَّخاوي نقلهخباألذكار اع مس ةلطبقصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة : 
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 :النَّصُّ احملقَّق 
 كاتبه:  ،مع صاحبه ،صليهذا الكتاب أبَ  قابلُت مجيعَ 

ِّ بن حممَّ  ،أيب عبِّ هللا ،ينشهاب الِّ ِ  ،، الصَِّّرُ ، العاملُ ، الفاضلُ ، العاملُ ، اإلمامُ الشَّيخُ 
 لهُ  ، وضاعفَ ا ِ اخلري  هللا لهُ  بن عثمان بن ُمزِهر األنصاري الشَّافعي الِِّ مشقي، أدامَ عبِّ اخلالق 

هُ وان ِ يف طاعته ابملعُ  ، وأمَِّّهُ احلسنا ِ  وىل، واألُ  اآلخرةِ  ا ِ بني خري  لهُ  عَ سىن، ومجابحلُ  ، وتوالَّ
 .ورمحتهِ  بفضلهِ  كرامتهِ   ه وسائر أحبابنا يف دارِ عين وإَّيَّ ومجَ 

ين املذكور مساًعا مُ  شهابُ  اإلمامُ  يخُ الشَّ  فسمعهُ   تقًنا.الِِّ 
ابع الثنني، الرَّ ثخرها: يوم ا ،َمرضيًة أبصلي، يف جمالس/قابلًة هذه مُ  نسختهُ  وقابلُت معهُ 

 .(1) مئةوالعشرين من ذي القعِّة سنة ثالث وسبعني وست  
 .هُ يل تسميعُ  ما جيوزُ  لَّ كُ   جزُ  لهُ وأَ 
 :هُ بَ تَـ كَ 

 ف بن ِمَرى بن حسن النَّواوي، عفا هللا عنه.رَ حيىي بن شَ 
 

                                                                                                               

ماع هذه وعمره وقتها (  1) سننننة تقريًبا بعد مرور سنننت سننننوات وعشنننرة أشنننهر من  ليفه  42َكَتب اإلمام النَّووي طبقة السنننَّ
 .»األذكار»لكتاب 
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  ارهـ لتلميذه: ابن العطَّ  676مصنِ فه اإلمام النَّووي سنة  اكتبه  »األذكار«مساع لكتاب  ةطبق[ 8]
 :وصف النُّسخ اخلطِ يَّة املعتمِّة 

(، 3049رقم ) يَّة،يرلندإلادبلن مبدينة مكتبة تشسَّتبييت يف األوىل: نسخة نفيسة اتمَّة حمفوظةٌ 
:، «األذكار»كمن النُّسخة اخلط ِّيَّة لكتاب  ن األم  زين العبَّا  شهاب الد ِّين أمحد ب أيبالشَّيخ  خبط ِّ

هن، وقرأ مجيعها على  706رجب سنة  2، فرغ منها يف (1) ين أيب يوس  قراجا بن عبد هللا امليداينالد ِّ 
، مام النَّوويهن، وقابلها أبصله املسموع على اإل 706شوال سنة  18العالمة ابن العطَّار يف مدة آخرها 

 ،/أ[279جه واحد ]يف و  ،يف آخرهاالطَّبقة قع توأذن له بروايته عنه وأجازه، وفيها بالغات خبط ِّه، و 
من خط ِّ اإلمام النَّووي كما شاهده على نسخة ابن العطَّار اليت قاب   امليداين ا( أسطر، نقله7يف )

-صن ِّفهِّ شاَهدُت على النُّسخةِّ الَّيت قابَلُت عليَها ُنسخيتِّ هذه ما مثالُه خَبط ِّ مُ »عليها ُنسخته، فقال: 
كما -رمحة رب ِّه القدير نقَلُه العبُد الفقُ  إىل»قال:  ، ثَّ االسَّماع حبروفه ةطبق، فساق «-رمحُه هللا تعاىل

أمحد بن قراجا امليداين، عفا هللا عنه، وعن والَديهِّ، وعن مشاخيهِّ، وَمن أحسَن إليهِّ، واملسلمني  :-َشاَهَدهُ 
 «.أمجعني، آمني

(، كمن النُّسخة 1524رقم ) ،مكتبة عاط  أفندييف الثَّانية: نسخة نفيسٌة اتمَّة حمفوظٌة 
:خب، «األذكار»اخلط ِّيَّة لكتاب  العطَّار  ُسليمان مجال الد ِّين داود بن إبراهيم بن داود ابن أيبالشَّيخ  ط ِّ

هن، ومسع مجيعها بقراءة  712ربيع اآلخر سنة  5، فرغ منها يف (2)هن(  752-هن 665) الشَّافعي

                                                                                                               

اجلمي   خه اخلط ِّيَّة اليت وصنننننلتنا أبَّنه قد اعت  بنسنننننخ الكتب واألجزاء خبط ِّه( مل أجد من ترجم له، ويتبنيَّ من خالل نسننننن1)
نَّة النُّوريَّة  ماع، كدار السنُّ لنفسنه، والزم أه  العلم، كالعالمة ابن العطَّار، وقرأ عليهم، وحضنر جمالس العلم والقراءة والسنَّ

متَّ قراءته ومقابلته على شيخه ابن العطَّار يف هننننننن فرغ من نسخ كتاب األذكار، وأ 706بدمشق، ففي شهر رجب سنة 
، ودعا له، فقال: »األخ، الصَّاحل، ا ص ِّ ، اللَّبيب، األديب، املقر »شهر شوال الذي وصفه يف طبقة السَّماع بنننننننننننننننن: 

قرأَ عليَّ مجيع هننذا »، وأو  على قراءتننه ومقننابلتننه، فقننال: »وفَّقننُه هللا توفيق العننارفني، وجعلننُه من عبنناده املخلصنننننننننننننننني»
، وأذن له يف الرواية عنه وأجازه له رواية ما جيوز له »الكتاب .. قراءًة متقنًة مضنننننبوطًة ُمصنننننحَّحة، ُمقاباًل معي أبصنننننلي

يات احل قوم من أه  البدع أيكلون»تسنننننننننننميعه، ويف شنننننننننننهر ذي القعدة حضنننننننننننر جملس مساع لرسنننننننننننالة ابن العطَّار عن 
من شهر ذي احلجة فرغ من  4(، ويف 62-61)ص  »والضفادع وينزلون الن ان ويؤاخون النساء والصبيان وغ  ذلك

، وأمتَّ قراءته ومقابلته على شننننيخه ابن العطَّار الذي وصننننفه وأو  عليه ودعا له يف »جزء تسنننناعيات ابن العطَّار»نسننننخ 
ماع )ص  رك .. نفعه هللا ورفعه، وزاده من فضننله ومجعه، ومن محده وشننكره أوزعه، الولد املبا»( فقال: 110طبقة السننَّ

من شهر ذي احلجة نسخ جزءًا  21، ؤاجازه له رواية ما جيوز له تسميعه، ويف »قراءًة حسنًة برواييت فيها عن مشاخيي
 .فيه فضائ  أيب بكر الصديق ركي هللا عنه أليب طالب العشاري مساًعا من شيخه ابن العطَّار

(، 182-179)ص  »معجم شننننننننننيوخ التاج السننننننننننبكي»(، و237-1/236) »معجم شننننننننننيوخ الذهب الكب »( انظر: 2)
 (.220-2/219) »الدرر الكامنة»(، و528-1/527) »ذي  التقييد»و
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ه العالمة ابن على أخيه ألبوي ين إبراهيم بن علي بن إبراهيم املناخلييخ أيب إسحاق برهان الد ِّ الشَّ 
از ، وأجمام النَّوويهن، وعاركها أبصله املسموع على اإل 712رجب سنة  13العطَّار يف جمالس آخرها 

يف وجه واحد  ،هلايف أوَّ ة الطَّبققع تهلما روايته ورواية ما جيوز له تسميعه، وفيها بالغات خبط ِّ النَّاسخ، و 
[I]خيه أعلى نسخة  امن خط ِّ اإلمام النَّووي كما شاهده ابن العطَّار داود ا( أسطر، نقله8يف ) ،/ب

 «.ومن خط ِّه نقلتُ »ابن العطَّار اليت قاب  عليها ُنسخته، فقال بعد النَّق : علي 
(، من إمالء 4962رقم ) ،مكتبة تشسَّتبييت أيًضايف الثَّالثة: ُنسخٌة نفيسة خمتصرٌة حمفوظٌة 

مة ابن العطَّار لكتاب  ن علي بن عبد د بحممَّ  أيب املعايل كمال الد ِّين الشَّيخ :، خبط ِّ «األذكار»العالَّ
 695صفر سنة  22، فرغ منها يف (1)هن( 727 -هن 766) الشَّافعي اينكَ لَ مْ الواحد األنصاري ابن الزَّ 

 ةخمتصر الطَّبقة قع تو ابن العطَّار املقروءة على اإلمام النَّووي وعليها خطُّه، شيخه ، وقابلها على نسخة هن
رمحه -  شاهدُت يف األص  ما مثاله خمتصرًا خبط ِّ املؤل ِّ : »بن الزَّْمَلَكاين ما نصُّها قاليف آخرها، حيث 

لي  بن إبراهيم بن أبو احلسن، عمسَِّع َعَليَّ مجيَع َهذا الكتاب: َصاحبُه، وكاتبُه:، عالُء الد ِّين، : -هللا
مشقي  الشَّافعي ، وقاَبَ  ُنسخَتُه هذه َمعِّي، واملعتمد أصلِّي يف مجيع مَساعِّهِّ، وذلك يف جمالس، 

داود الد ِّ
آخرها: يوم الثُّالاثء الثَّاين عشر من مجادى األوىل سنة ست وسبعني وست مئة، وَأَجزُت َلُه ُك   ما 

خمتصرًا: حممَّد بن علي بن عبد  نقله»، ثَّ قال: «مؤل ُِّفُه: حيىي بن َشَرف النَّواوي ،جُيوُز يل َتسميعه، كتَبهُ 
 .«د األنصاري الشَّافعيحالوا

                                                                                                               

أعينننان »(، و247-246)ص  »املعجم املختص اب ننندوني»(، و2/244) »معجم شنننننننننننننننيوخ النننذهب الكب »( انظر: 1)
-9/190) »طبقات الشنننننننننننننننافعية الكربى»(، و156-4/151) »الوايف ابلوفيات»(، و629-4/624) »العصنننننننننننننننر

 (.331-5/328) »الكامنة الدرر»(، و288-18/286) »البداية والنهاية»(، و206

http://www.alukah.net/


  

 

 تشنيف األمساع مبا كتبه اإلمام النَّووي لتالميذه من طباق السَّماع

34 www.alukah.net 

 اإلمام النَّووي من خط ِ  اخبطِ  امليِّاين نقله األذكار مساع ةصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة لطبق 
 :لميِّاينخبطِ  ابن العطَّار لالسَّماع  ةطبقوبذيله 
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 من خطِ   اخبطِ  داود ابن العطَّار نقلهاألذكار مساع  ةصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة لطبق
 :اإلمام النَّووي

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 القارئخبطِ  علي ابن العطَّار ألخيه داود و  مساع األذكار ةطبقصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة ل: 
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 :النَّصُّ احملقَّق 
 (1) َربِ  العاملنَي. احلمُِّ هلل

َع َعَليَّ مجيَع َهذا الكتاب:   ، َصاحبُه، كاتبُه:(2)« كتاب األذكار»مسَِ
، العاملُ، الفاضُل، الورُع، املُتَفنِ ن، عالُء الِِّ ين، أبو احلسن، علي  بن (3)الفقيُه، اإلماُم 

، أداَم هللا الكرمُي لُه  ُه ابحلسناِ  اخلرياِ  املُتظاهراِ ، وتإبراهيم بن داود الِِّ مشقي  الشَّافعي  َوالَّ
 املُتكاثراِ ، وَلَطَف بِه يف مجيع أمورِه، واَبَرَك لُه يف كلِ  أحوالِه.

 يف مجيع مَساِعِه. (4)وقاَبَل ُنسخَتُه هذه َمِعي، وأان مُمِسك  أبصِلي 
وسبعني  ستوذلك يف جمالس، ثخرها: يوم الثُّالراء الثَّاين عشر من مجادى األوىل سنة 

 .(5)وستمئة 
 .هُ ما جُيوُز يل َتسميعُ  وَأَجزُ  َلُه ُكلَّ 

 مؤلِ ُفُه: ،َبهُ تَـ كَ 
 ، عفا هللا عنه، ثمني.(6)حيىي بن َشَرف النَّواوي 

                                                                                                               

 سقطت من نسخة داود ابن العطَّار.« احلمد هلل رب العاملني»( 1)
 «.الكتاب: كتاب األذكار عليَّ مسَع مجيع هذا »يف نسخة داود ابن العطَّار: ( 2)
 زايدة من نسخة داود ابن العطَّار.« اإلمام»( 3)
 «.أصلي»يف نسخة داود ابن العطَّار: ( 4)
ماع هذه بعد مرور تسننع سنننوات وأربعة أشننهر من  ليفه لكتاب 5) ، وقب  وفاته »األذكار»( كتب اإلمام النَّووي طبقة السننَّ

عاًما  45هننننننننننننننننن عن  676من شننهر رجب سنننة  24ليلة األربعاء ولث اللي  األخ  بشننهرين ونصنن  تقريًبا، فقد تويف 
ان ومجع بيننا وبينه وبني من  بُّهم يف هللا  ُحفَّت ابلربكات، وُحفلت ابإلجنازات، وُملئت ابلطَّاعات، رمحه هللا تعاىل وإايَّ

 يف دار كرامته بفضله ومن ِّه وجوده ورمحته.
، وقد كتب «ومن خط ِّه نَنَقلتُ »، وإىل هنا انتهى نقله عنه، وختم ذلك بقوله: «النَّووي»ار: يف نسننننننخة داود ابن العطَّ ( 6)

ها ] مة علي ابن العطَّار طبقة مساع لكتاب األذكار وإجازة له ولقارئه هذا نصنننننننننننُّ احلمُد هلل، »/ب[: 242له أخوه العالَّ
ين أيب زك ، وهذه النُّسنننننننخة راي النَّووي، قدَّ  هللا روحه، بقراءته له عليَّ مسَع مين ِّ مجيع كتاب األذكار لشنننننننيخنا العامل الرابَّ

تعارط معي أبصلي بيد كاتبها صاحُب هذه النُّسخة مالكها: األُخ، الصَّاحلُ، املقرُ ، األديُب، اللَّبيُب، برهان الد ِّين، 
فعه هللا، ونفع به، دارًا احللب أصاًل، ن أبو إسحاق، إبراهيم بن احلاج الصَّاحل الكب  علي بن إبراهيم املناخلي الد ِّمشقي

احلني، والعلماء العاملني، وَرويُتهُ له وملن مسعه معه أو شننننننننيًئا منه عن  ولط  به، وله، وبسننننننننببه، وجعله من عباده الصننننننننَّ
 الصلب، يَّ ، ومسعهُ معه من أوَّله إىل آخره، كاتُب هذه النُّسخة، واملعارط معي هلا: أخي ألبو -رمحه هللا تعاىل-مؤل ِّفه 

مجال الد ِّين، أبو سننننليمان، داود، لط  هللا به، وصننننحَّ ذلك يف جمالس، آخرها: يوم الثُّالاثء اثلث عشننننر شننننهر رجب 
نَّة النُّوريَّة بدمشق ا روسة، وأجزُت هلما روايته، ورواية  سنة اونيت عشرة وسبعمائة، أحسن هللا خامتتها، وذلك بدار السُّ

 ا.هن.« تبُه: علي ابن العطَّار، عفا هللاُ عنهما، آمنيما جيوُز يل تسميعُه، ك
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 احلمِّ هلل ربِ  العاملني.
 (1) م.اللَّهمَّ صلِ  على حممَِّّ، وعلى ثل حممَِّّ، وسل ِ 

  

                                                                                                               

ماع أعالها: ( 1) :أمحد بن قراجا -اَهَدهُ كما شنننننننننَ -نقَلهُ العبُد الفقُ  إىل رمحة رب ِّه القدير»قال امليداين بعد نقله لطبقة السنننننننننَّ
وقد كتب له  ا.هنننننننننننننننننن،« مجعني، آمنيامليداين، عفا هللا عنه، وعن والَديهِّ، وعن مشننناخيهِّ، وَمن أحسنننَن إليهِّ، واملسنننلمني أ

ها:  مة ابن العطَّار طبقة مساع لكتاب األذكار وإجازة له هذا نصننننننُّ الكُه  احلمُد هلل، قرأَ عليَّ مجيع هذا الكتاب، م»العالَّ
احلُ، ا صننننن ِّ ، اللَّبيب، األديب، املقر ، شنننننهاُب الد ِّين، أبو العبَّاُ ، أمحد بن األم  زي الد ِّين أيب  نكاتبُه: األُخ، الصنننننَّ

يوسننننننننننننننن  قراجا بن عبد هللا امليداين، وفَّقُه هللا توفيق العارفني، وجعلُه من عباده املخلصنننننننننننننننني، قراءًة متقنًة مضنننننننننننننننبوطًة 
، وأجزُت له رواية ما  ُمصننننننننننحَّحة، ُمقاباًل معي أبصننننننننننلي، برواييت عن مؤل ِّفه، تغمَّدُه هللا برمحته، وأذنُت له يف روايته عين ِّ

ُه، وكانت القراءة املذكورة يف مدٍة، آخرها: الثَّامن عشننر من شننوال سنننة سننت وسننبعمئة، كتبُه: علي بن جيوُز يل تسننميع
نَّة النُّوريَّة، واحلمُد هلل رب ِّ العاملني، اللَّ  هم إبراهيم بن داود ابن العطَّار، عفا هللاُ عنهم، مبدينة دمشنننننق ا روسنننننة بدار السنننننُّ

 ا.هن.« وصحبه، وسل ِّم ص  ِّ على حممَّد، وعلى آل حممَّد،
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هـ لتلميذه:  676مصنِ فه اإلمام النَّووي سنة  اكتبه  »األذكار«مساع لكتاب  ةطبق[ 9]
ين  بن َجع َوانا شهاب الِِّ 

 :ين ابن َجع   ترمجة املُجاز  (1) هـ( 699ان ) املتوىف وَ شهاب الِِّ 
ن حممَّد بن عبَّا  أمحد ب، العبَّا الد ِّين، أبو  شهاب الورع، ،الزَّاهداملفيت، ا ق ِّق، ، اإلمامالشَّيخ، 

 .الد ِّمشقي الشَّافعياألنصاري  انبن َجْعوَ 
لى ائم، ومسع مع أخيه احلافظ مشس الد ِّين حممَّد كث ًا، وأقب  عروى جزء ابن عرفة عن ابن عبد الدَّ 

 .، ويُعتمد عليه يف نق  مذهب الشَّافعيوأف  الفقه، فربع فيه
 ووي.النَّ اإلمام وكان من تالمذة 

 .، منقطًعا عن النَّا ا، متقشًفاكان رجاًل أمسر، اتم الشك ، مهيًبا، متنسكً 
هن يف  699يف بيته يف الثَّاين والعشرين من شهر شعبان سنة يوم اخلميس  -وهو كه -تويف ِّ 
 .هار مبقربة ابب الصَّغ ، وُدفن عصر النَّ النَّاصرية مبدينة دمشقاملدرسة 
 :وصف النُّسخ اخلطِ يَّة املعتمِّة 

(، كمن 1130) arabeرقم:  ،ة يف ابريسة الفرنسيَّ املكتبة الوطنيَّ  : نسخةٌ حمفوظةٌ يفاألوىل
 697) ويلأمحد بن َصفي بن قاسم الغزُ حممَّد بن الشَّيخ : خبط ِّ ، «األذكار»النُّسخة اخلط ِّيَّة لكتاب 

 يفالطَّبقة قع ت، و ابلقاهرة هن 737سنة من شهر رمضان  5يوم االونني  فرغ منها(، 2) هن( 777 -هن
رمحه -  ؤل ِّ ط ِّ املطبقة مساع خبصورة »( أسطر، حيث جاء فيها ما نصُّه: 5[، يف )/أ214] آخرها

 نشره يف ، وهي اليت اعتمدها الشَّيخ حممَّد بن أمحد آل رحاباحبروفه ا، فساقه»..: مسع عليَّ -هللا
 .اهل

اخلط ِّيَّة لكتاب (، كمن النُّسخة 339حمفوظٌة يف مكتبة طوب قايب، رقم )نسخٌة الثَّانية: 
: أيب بكر بن عثمان بن أيب بكر الشَّافعي الشَّه  اببن العجمي، فرغ منها يف «األذكار»  25، خبط ِّ

( أسطر، حيث قال ابن 5/ أ[، يف )200يف آخرها ]الطَّبقة قع تهن و  776من شهر شوال سنة 
ما نصُّه:  -رمحه هللا-نقلُت من نسخة مكتوب عليها ما صورتُُه: شاهدُت خبط ِّ املؤل ِّ  »العجمي: 

 .احبروفه ا، فساقه»عليَّ مجيع .. مسع
                                                                                                               

 »تذكرة احلفاظ»(، و15/895) »اتريخ اإلسنننننننننننننننالم»(، و84-2/1/83) »املقتفي على كتاب الروكنننننننننننننننتني»( انظر: 1)
 »طبقنات الشننننننننننننننننافعينة الكربى»(، و7/9) »الوايف ابلوفينات»(، و379، 1/226) »أعينان العصنننننننننننننننر»(، و4/186)
 (.7/776) »شذرات الذهب»(، و379)ص  »العقد املذهب»(، و8/35)

 (.1/119) »إنباء الغمر»(، و47-5/46) »الدرر الكامنة»(، و1/46) »ذي  التقييد»( انظر: 2)

http://www.alukah.net/


  

 

 تشنيف األمساع مبا كتبه اإلمام النَّووي لتالميذه من طباق السَّماع

39 www.alukah.net 

 ويعن اإلمام النَّو  انقله طِ  الغزويلخباألذكار مساع  ةصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة لطبق: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 لنَّوويعن اإلمام ا انقله طِ  ابن العجميخباألذكار مساع  ةصورة من النُّسخة اخلطِ يَّة لطبق: 
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 :النَّصُّ احملقَّق 
 :يَّ مجيع هذا الكتاب، صاحُبهُ لَ عَ  مَسعَ 

ين: شهاُب يِن ، املُعتَ ، املُحصِ لُ ، الفاضلُ ملُ ، العاالفقيهُ  يخ أمحِّ بُن الشَّ  ،ساأبو العبَّ  ،الِِّ 
ين أيب عبِّ هللا حممَّ  هللا  افعي، أدامَ الشَّ  مشقينصاري الِّ ِ اس بن َجع َوان األَ ِّ بن عبَّ األجل  كمال الِِّ 

هُ اخلريا ِ  الكرمُي لهُ   .أحوالهِ  يف كل ِ  لهُ  ركَ ، وابَ مورهِ أُ  يف مجيعِ  بهِ  فَ طَ ، ولَ ابحلسنا ِ  ، وتوالَّ
يوم  :، ثخرها(1) يف جمالسَ  ،صلي حاَل السَّماعِ سك  أَ ان ممُ وأَ  ،هذه معي سخَتهُ نُ  وقابلَ 

 .، بِّمشق احملروسة(2) الثُّالراء الثَّاين عشر من مجادى اأُلوىل سنة ست  وسبعني وست مائة
 .سميُعهُ ما جيوُز يل تَ  لَّ كُ   جزُ  لهُ وأَ 
 مؤلِ ُفُه: ،َبهُ تَـ كَ 

 هللا عنهم.حيىي بن َشَرف النَّووي، عفا 
 احلمِّ هلل ربِ  العاملني.

 م.صلِ  على حممَِّّ، وعلى ثل حممَِّّ، وسل ِ  اللَّهمَّ 

                                                                                                               

ماع أبنَّ هذه اجملالس العلميَّة قد اشنننننننَّتك يف حضنننننننورها ومساعها ك ٌّ من شنننننننهاب الد ِّين ابن 1) ( يتبنيَّ مبالحظة اتريخ السنننننننَّ
 جعوان وعالء الد ِّين ابن العطَّار.

ماع هذه بعد مرور تسننع سنننوات وأربعة أشننهر من  ليفه لكتاب ( كتب 2) ، وقب  وفاته »األذكار»اإلمام النَّووي طبقة السننَّ
عاًما  45هننننننننننننننننن عن  676من شننهر رجب سنننة  24بشننهرين ونصنن  تقريًبا، فقد تويف ليلة األربعاء ولث اللي  األخ  

ان ومجع بيننا وبينه وبنيُحفَّت ابلربكات، وُحفلت ابإلجنازات، وُملئت ابلطَّاعات،   من  بُّهم يف هللا رمحه هللا تعاىل وإايَّ
 يف دار كرامته بفضله ومن ِّه وجوده ورمحته.
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 الثاملطلب الثَّ 
 » ملعرفة سنن البشري النَّذير والتَّيسري قريبالتَّ «

هـ  674مصنِ فه اإلمام النَّووي سنة  اكتبه  »يسريقريب والتَّ التَّ «مساع لكتاب  ةطبق[ 10]
 ارلتلميذه: ابن العطَّ 

 :وصف النُّسخة املطبوعة املعتمِّة 
د مَّ من خط ِّ اإلمام النَّووي: الشَّيخ أبو عبد هللا مشس الد ِّين حم ا، نقلهةبقجدًّا للطَّ  نسخة خمتصرة
)ص « برانجمه»هن( يف  749-هن 673القيسي األندلسي املالكي ) د الوادي آشيبن جابر بن حممَّ 

ملكرمة، سنة ، بامعة أم القرى مبكة ابتقدمي وحتقيق: د. حممد احلبيب اهليلةاملطبوع:  –( 256-257
 :وسلم التَّقريب والتَّيس  ملعرفة سنن البش  النَّذير صلى هللا عليه»حيث قال ما نصُّه:  - هن 1401

ختَصر من كتابه املسمَّى بكتاب: 
ُ
تَصر أيًضا من كتاب: ، املخ«اإلرشاد»لإلمام أيب زكراي حيىي النَّواوي امل

ن يلإلمام أيب عمرو ابن الصَّالح، قَنرَأُت يس ًا من أوَّله بدمشق على الشَّيخ عالء الد ِّ  «علوم احلديث»
 اهفساق..« حفظًا  واوي فيما رأيُتُه له خبط ِّهِّ، قال:علي بن العطَّار، وانَولنيه بروايته له عن مؤل ِّفه النَّ 

 .ةخمتصر 
« التَّقريب»ن منسخته اخلط ِّيَّة آخر يف - الواسطي الدُّقيقيعبد هللا بن إبراهيم الشَّيخ  كتبو 

( 62رقم ) -حرَّرها هللا وحرسها-/أ[، ا فوظة يف مكتبة املسجد األقصى املبارك مبدينة القد 70]
قرأُت مجيع هذا الكتاب، »: اا نصُّهطبقة مساع هذ -هن 706سنة شعبان  21فرغ منها يف و (، 95)ف 

واوي ف النَّ رَ  بن شَ ين حيىيمة أوحد دهره حميي الد ِّ ،  لي  اإلمام العالَّ «يس قريب والتَّ التَّ »وهو كتاب 
ين لد ِّ الفضائ  عالء امة األفض  األكم  األعلم األعم  جامع يخ اإلمام العالَّ على الشَّ  -رمحه هللا-

قائه مشقي املعروف اببن العطَّار الد ِّمشقي، أمتع هللا بطول بأيب احلسن علي بن إبراهيم بن داود الد ِّ 
قاباًل بقراءيت ين املذكور غ  مرَّة، مفه اإلمام حميي الد ِّ املسلمني، وذلك حبق ِّ مساعه من حفظه على مؤل ِّ 

عليه    له عليها، وهي بيده يقاب  هبا قراءيت عليه، وقرأتُ وخطُّ املؤل ِّ  ،سخة نسخة مساعهمن هذه النُّ 
سنة ست  الالاثء رابع عشر شوَّ مع احلواشي من إمالئه، وصحَّ ووبت يف جمالس، آخرها: يوم الثُّ 

عبد هللا  ه:ق  إىل رمحه رب ِّ الف هُ بَ تنَ ورية بدمشق ا روسة، وهي منزله، كَ بوي النُّ وسبعمائة بدار احلديث النَّ 
ثَّ ، «لعاملنيا قيقي الواسطي، حامًدا، ومصل ِّيًّا، ومسل ًِّما، واحلمد هلل رب ِّ طي  الدُّ بن إبراهيم بن عبد اللَّ 

صلي، ]ما ذكره من[ مقابلته معي أب صحيحٌ »: نصُّه فقال ما عليه مساعه ارابن العطَّ شيخه  صحَّح

http://www.alukah.net/


  

 

 تشنيف األمساع مبا كتبه اإلمام النَّووي لتالميذه من طباق السَّماع

42 www.alukah.net 

ويف[ ما جيوز يل  ،له هُ وأجزتُ  ،د املذكور ]روايتهن أيب حممَّ يابه جمد الد ِّ يخ العامل الفاك  النَّ وأذنُت للشَّ 
 .«ار، عفا هللا ]عنه[: ابن العطَّ تسميعه، كتبهُ 
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 اإلمام ن خط ِ مالوادي ثشي  االتَّقريب نقله مساع ةصورة من النُّسخة املطبوعة لطبق 
 :النَّووي

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  ه تصحيح ابن قريب خبطِ  الُِّّقيقي وبذيلكتاب التَّ ع  مسا  ةلطبق اخلطِ يَّةصورة من النُّسخة

 :العطَّار لسماعه عليه
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 :النَّصُّ احملقَّق 
بال  جالِ من االستع على هنايةٍ  ،ادً وَّ جمُ  ،ابً هذَّ مُ  ،انً تقَ مُ  ،(2) آلخرهِ  لهِ ن أوَّ مِ  ،ادً ر  سَ  ،(1) افظً حِ 

 .(3) مائةوست  خر ذي قعِّة عام أربع وسبعني ثيف  ،يف أوقا ٍ  ،مٍ ثُ عتل

                                                                                                               

 .»حبق ِّ مساعه من حفظه على مؤل ِّفه اإلمام حميي الد ِّين املذكور غ  مرَّة»قال الدُّقيقي:  (1)
عدَّة مرَّات، منها: طبعة دار املالح، بتحقيق: د. مصنننطفى » ذيرالتَّقريب والتَّيسننن  ملعرفة سننننن البشننن  النَّ »( طُبع كتاب 2)

اخلن، وطبعة دار الكتاب العريب بدمشنننننننننننق، بتحقيق وتعليق: حممد عثمان اخلشنننننننننننت، وطبعة مكتبة املعارف ابلرايط، 
ربية غبشنننننننرح وحتقيق: د. أمحد بن فار  السنننننننلوم، وطبعة دار السنننننننمان، بتحقيق وتعليق: مازن عبد هللا وحممد طارق م

هذا كتاٌب اختصرته من كتاب: اإلرشاد (: »23وقاسم احللبية، وقد بنيَّ اإلمام النَّووي موكوعه فقال يف مقدمته )ص 
يخ اإلمام احلافظ املتقن ا ق ِّق أيب عمرو عثمان بن عبد الرَّمحن املعروف اببن  الذي اختصنننننننننرتُهُ من علوم احلديث للشنننننننننَّ

لى إيضناح من غ  إخالٍل ابملقصننود، وأحرُص ع -إن شنناء هللا تعاىل-يه يف االختصننار الصننَّالح ركنني هللا عنه، أابلُغ ف
كتاب التَّقريب والتَّيس ، خمتصر اإلرشاد (: »52)ص  »ترمجته للنووي»ا.هنننننننننننننننن، وقال تقي الد ِّين اللخمي يف  »العبارة

علم، منهم: زين الد ِّين العراقي، وبرهان ا.هنننننننن، وشرحه غ  واحد من أه  ال »املذكور، وهو نفيٌس جدًّا، ال ُيستغ  عنه
 .»ريب النَّواويتدريب الرَّاوي يف شرح تق»الد ِّين القباقب، ومشس الد ِّين السَّخاوي، وجالل الد ِّين السُّيوطي، مسَّاه: 

ماع هذا وعمره وقتها (  3)  -سننننننننننننة تقريًبا، وذلك خالل فَّتة انقطاع تلميذه ابن العطَّار  43َكَتب اإلمام النَّووي قيد السنننننننننننَّ
)ص  »ة الطَّالبنيحتف»إىل التَّتلمذ عليه وحده واألخذ عنه اليت عربَّ عنها يف  -سننننننننننننننننة تقريًبا 20الذي كان يبلغ وقتها 

حبيت له مق»( فقال: 53 حني  دون غ ه، من أوَّل سنننة سننبعني وسننت مئة وقبلها بيسننْ  إىلتصننرًا عليه كانت مدَّة صننُ
 ا.هن. «وفاته
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 املصادر واملراجعثبت 
، ابن العطار، دراسة وحتقيق: د. إاان بنت حممد علي عادل، دار البشائر اإلسالمية، ب وت، أحكام النساء .1

 هن. 1435الطبعة األوىل، 
لطبعة ا، ابن العطار، قرأه وعلق عليه: حممد بن احلسني السليماين، دار الغرب اإلسالمي، ب وت، أدب اخلطيب .2

 م.1996األوىل، 
، النووي، ُعين به: صالح الدين احلمصي وعبد اللطي  أمحد وحممد حممد طاهر، األذكار من كالم سيِّ األبرار .3

 هن. 1425دار املنهاج، جدة، الطبعة األوىل، 
، تانيةث الكدي، دار احلنظام حممد صاحل يعقويب: عناية، النووي، األربعني يف مباين اإلسالم وقواعِّ األحكام .4

 هن. 1434 ، الطبعة األوىل،طنجة
، الصفدي، حتقيق: د. علي أبو زيد وآخرون، دار الفكر املعاصر، ب وت، الطبعة أعيان العصر وأعوان النصر .5

 م. 1998األوىل، 
 هن. 1424، لسان الدين ابن اخلطيب، دار الكتب العلمية، ب وت، الطبعة األوىل، اإلحاطة يف أخبار غرانطة .6
 م.1997، علي الطنطاوي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، النووياإلمام  .7
، بد الغين الدقرع شيخ اإلسالم واملسلمني وعمِّة الفقهاء واحملِّثني وصفوة األولياء والصاحلني، اإلمام النووي .8

 م. 1994دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة، 
حممد عويضة، دار الكتب العلمية، ب وت، الطبعة األوىل، كام  حممد اإلمام النووي شيخ احملِّثني والفقهاء،  .9

 م.1995
، أمحد عبد العزيز قاسم احلداد، دار البشائر اإلسالمية، ب وت، الطبعة اإلمام النووي وأثره يف احلِّيث وعلومه .10

 م.1992األوىل، 
 -اإلسالمية  ى للشئوناجمللس األعل، ابن حجر العسقالين، حتقيق: د. حسن حبشي، إنباء الغمر أببناء العمر .11
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 21 ......................................................... صورة من النسخة اخلطية 

 22 .................................................................... النص املحقق 

 املطلب الثاين: كتاب حلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات واألذكار املستحبة يف الليل والنهار

  هـ لتلميذه حسن اهلذباين 668[ طبقة سامع لكتاب األذكار كتبها مصنفه اإلمام النووي سنة 5]

 23 ..................................................................... ترمجة املجاز 

 23 .....................................................خلطية املعتمدة وصف النسخ ا

 24 .......................................................... صورة من النسخ اخلطية 

 25 .................................................................... النص املحقق 

 هـ لتلميذه حسن اهلذباين 669[ طبقة سامع لكتاب األذكار كتبها مصنفه اإلمام النووي سنة 6]

 27 ................................................... وصف النسخة اخلطية املعتمدة 

 27 ......................................................... صورة من النسخة اخلطية 

 28 .................................................................... النص املحقق 

 هـ لتلميذه حممد األنصاري 673فه اإلمام النووي سنة [ طبقة سامع لكتاب األذكار كتبها مصن7]

 29 ..................................................................... ترمجة املجاز 

 29 ................................................... وصف النسخة اخلطية املعتمدة 

 30 ......................................................... صورة من النسخة اخلطية 

 31 .................................................................... النص املحقق 

 رهـ لتلميذه ابن العطا 676[ طبقة سامع لكتاب األذكار كتبها مصنفه اإلمام النووي سنة 8]

 32 .....................................................وصف النسخ اخلطية املعتمدة 

 34 .......................................................... رة من النسخ اخلطية صو

 36 .................................................................... النص املحقق 

 هـ لتلميذه ابن جعوان 676النووي سنة مصنفه اإلمام [ طبقة سامع لكتاب األذكار كتبها 9]

 38 ..................................................................... ترمجة املجاز 

 38 .....................................................وصف النسخ اخلطية املعتمدة 

 39 .......................................................... صورة من النسخ اخلطية 
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 40 .................................................................... النص املحقق 

 41 ........................ املطلب الثالث: التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير 

رهـ لتلميذه ابن العطا 674[ طبقة سامع لكتاب التقريب والتيسري كتبها مصنفه اإلمام النووي سنة 10]

 41 ................................................. املعتمدة  املطبوعةوصف النسخة  

 42 .......................................................  املطبوعةصورة من النسخة 

 43 .................................................................... النص املحقق 

 44 ............................................................ ثبت املصادر واملراجع
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