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الرتاث اخلطي يف دار الكتب الظاهرية بدمشق
وأثره يف إغناء تراجم األعالم من خالل السمااعت
اكن للقرن اتلاسع عشـر املـالالد يف دمشـق أثـره ازـار مـن ا اثلالـة ا قا الـة
والعلمالة ،شهد وجود علماء متمزيين برعوا يف جوانب ختصصالة ُع ِر ـوا بهـا ،كمـا أولـوا
الكتاب أهمالة بالغة وخدموه ،لشعورهم بقالمته يف ا دهار احلضارة.
َّ
ُ
رئيس جممع اللغة العربالة حممد كرد يلع هذا القـرن بداةـة نهضـة بـالد
وقد َعد
الشام عموما ودمشق خصوصا( ،)1وقد شهد هذا القرن قالـام دار الكتـب الظاهريـة الـ
سىع إلنشائها هؤالء العلماء اذلةن أرشنا إيلهم ،ذلا ةمكن أن نقول إن هذا القـرن وعـع
دمشق ىلع عتبة نهوض شهدته يف أةامها املقبلة بعد ،ولـو أن األوعـاا السالاسـالة اكنـ

مضطربة ،واكن اجلو العام يف املدةنة يف اجتاه ،واتلطور العليم وا قايف اكن يف اجتاه آخر.

وتأيت أهمالة هـذا ازثـيف يف بالـان قالمـة املكتبـة الظاهريـة ومالاسـات قالامهـا،
والكشف عن قالمة السمااعت يف خمطوطاتها ،واالستفادة منها يف طريقـة جدةـدة لكتابـة
الرتاجم تعطي ألقا جدةدا الها لم ةكن من قبل.

ّ ُ
ُجع
تزخر دار الكتب الظاهرية بمخطوطات ريدة قالمة ِ

من أماكن عدةـدة يف

دمشقمما جنا من اإلهمال والرسقات ،وبفضل جهود علماء خملصـ ىلع رأسـهم الشـال
طاهر اجلزائر  ،وأعضاء اجلمعالة اخلريية من أمثال الشال عالء ادلةـن اعبـدةن والشـال

(« )1خطط الشام» ملثمد كرد يلع.
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حممود محزاو والشال سلالم ازخار ( ،)1وهم اذلةن بينوا للوايل مـدثل

باشـا و ـرة مـا

حتتويه مرا ق الوقف من خطالات تتعرض لالندثار ،واقرتثلوا علالـه أن ةـأمر بتخصـال
ماكن حلفظها من الضالاا ،كتب إىل السـلطان عبـد احلمالـد ةقـول :ملـا اكنـ الكتـب
وثلـرم ا ُ
املوقو ة واملرشوطة الستفادة العموم قـد ُثلصــرت بأةـد املتـول ُ ،
ـاُ مـن
ِ
ِ
مطالعتها ،اكن من الال م ُجعها وجعلها يف ماكن خمصوص يلكون االنتفاا بها اعما.
وبذلك استطاا الوايل احلصول ىلع قرار جبمعها يف تربـة امللـك الظـاهر يف شـبا
َ َ
( )1295رشقالة نظرا ملناسبتها تللك الغاةة( ،)2وثل ُع ِزل مدثل باشا عن الوالةة وخلفـه
محد باشا َّ
ثلول اجلمعالة اخلريية إىل جملس معارف برئاسة مف الشـام العالمـة حممـود
محزة ،اشرتك مع الشال عالء ادلةن اعبدةن والشال سلالم العطار والشال حممد املنالين يف
إثارة موعوا الكتـب الوقفالـة ،وأ همـوه وورة ُجعهـا يف تربـة امللـك الظـاهر نزانـة
خمصوصة حت

متناول القراء وازاثلث  ،وا ق الوايل ،وأصـدر أمـره بمـا طلبـوا ،ىلع أن

تكون حت إرشاف أهل العلم املعنال  ،وذلك يف  / 15شبا  1295 /رشقالة(.)3

ّ
لم ةكن ُجع هذه اخلطالات باألمر اهل  ،إذ وقف يف وجه العلماء ُمتَ َولو األوقـاف

َ
ومن استثل رسقتها ،ثلىت إنهم هددوا الشال طـاهر بالقتـل وآذوه ،مـا ثنـاه ذلـك عـن
مقصده.
اكن

لم ةكن ُ
املخطوطات عمال هالنا ،وإنما دل ىلع أن أهل العلم ىلع بصـرية بمـا
ُجع
ِ

تتضمن املرا ق الوقفالة ،ولوال هذه اجلهود خلرست دمشق تلـك ازقالـة املهمـة مـن

اخلطالات ،اكن بداةة اجلمع من عرش مكتبات ىلع ا ثو اآليت:
( )1انظر تراُجهم يف كتاب «تاري علماء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجر .
( )2انظر تراُجهم يف كتاب «تاري علماء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجر ».
(« )3املدرسة الظاهرية» ألسماء احلميص.
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 - 1كتب املدرسة العمرية ال أسسها يف صاحلالة دمشق أبو عمر املقـد
ابن أمحـد بـن قدامـة  607-ـه ،واكنـ

حممـد

أشـهر اخلـزائن مـن قبـل تالعـب أةـد

املختلس ( ،)1وتمتا خطالاتها بتضمنها خطو مؤلفالها ،وعلالهـا سـمااعتهم ،ويه
َ
نادرة ال مثالل هلا ،وكثري منها خمطوطات وثلالـدة ،نُ ِقـل منهـا إىل الظاهريـة ()660

خمطوطة(.)2

 – 2خزانة مدرسة عبد اهلل باشا العظم يف مـدخل سـوا الروريـ  ،وقفهـا سـنة

( 1190ـه) ،ونقل منها ( )461خمطو (.)3

 – 3مكتبة مدرسة اسماعالل باشا واكن الها كتب وقفهـا ابنـه الـوايل أسـعد باشـا
العظم بعد سنة (1165ه) ،أخيل منها إىل الظاهرية ( )375خطالـة ،بعـد أن ر ـا ا ـا ر
تسلالمها ،ور ع منها أنفس املخطوطات(.)4

 – 4خطالات املدرسة السلالمانالة ،وقفها الها املال عثمان الكرد  ،وجد الها ()312

خمطوطة(.)5

( )1رسا منها أثلد ا جدة

مخسة أمحال من الكتب و ر بها« .منادمة األطالل» ( )244ألن بها كتب احلنابلة

مذهب أهل جند ،هذا غري اإلهمال وبالع املخطوطات من قبل املتول .
( )2اكن كثري منها مواد لرسائل ادلراسات العلالا .وانظر كتاب «املدرسة العمرية» ملثمد مطالع احلا ظ.
( )3مدرسة عبد اهلل باشا العظم انظر «منادمة األطالل» (.)270
( )4مدرسة إسماعالا باشا من املدارُ العثمانالة ،وقفها املذكور سنة (1141ه) يف سوا اخلالاط « ،خطط الشام»
(.)269

(. )5

8



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

 – 5خمطوطات املدرسة السلالمانالة اجلوانالة يف جادة السلالمانالة( ،)1اكن الهـا كثـري
من املخطوطات بيق ما ال ةزيـد عـن ( )130خمطوطـة اكن وقفهـا سـلالمان باشـا العظـم

(1196ه).

 – 6خمطوطات املدرسة املرادةـة يف ثلـارة الـورد املؤدةـة إىل سـوا سـاروجة ،واكن
أنشأها الشال مراد بن يلع احلنيف ا قشبند سنة (1108ه) عر
ُ
رسا أكرث موجوداتها ،ولم ةبق منها سوى ( )260خمطوطة(.)2
دمشق ،وقد ِ

من قبـل باسـم أ هـر

 – 7خطالات اخلانقاه السمسالاطالة( ،)3وعرث الها ىلع ( )81خمطوطة.
 – 8خزانة كتب بال اخلطابة باجلامع األمو وثلوت ىلع ( )73خمطوطة.
 – 9مكتبة األوقاف عرث الها ىلع خمطوطات آل

( )64خمطوطة(.)4

إيلها من خزائن متفرقة وعم

 – 10موجودات جامع السالاغوشالة لم ةكن الها سوى ( )11خمطوطة(.)5
ُ
هذا وقد قد َم للظاهرية عدد من خمطوطات أخرى عم إىل ما ذكر ثلىت بلغ ما
آل إيلها سنة (1880م1298-ه) ( )2400خمطوطة غري الكتب املطبوعة( ،)6ووعع للظاهريـة
( )1املدرسة السلالمانالة اجلوانالة غرب خان اجلمرك« .خطط الشام» (.)270
(« )2خطط الشام» (.)267

( )3السمسالاطالة :أشهر خوانق دمشق ،بناها يلع بن حممد السمسالايط سنة (453ه) جبوار باب جامع دمشق
الغريب ،ووقفها ىلع قراء الصو الة« .خطط الشام» (.)398
(« )4املدرسة الظاهرية» ألسماء احلميص.
( )5جامع السالاغوشالة نسبة إىل سالاغوش باشا اذل أمر ببنائه داخل باب اجلابالة اعم (995ه)« .خطط الشام»
(.)361

(« )6املدرسة الظاهرية» ألسماء احلميص.
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َ
نظام ،وع هلا مرش ون ،ومو ف اثن ثلىت ا تتثـ

(1878م1296-ه) (.)1

رسـمالا للقـراء وازـاثلث سـنة

ومن أقدم خطالات الظاهرية:
ُ
 مسائل اإلمام أمحد بن ثلنبل تأيلف ابن ثلنبل ك ِتب سنة (266ه).ُ
 سنن النسايئ لإلمام أمحد بن سعالد النسايئ ك ِتب سنة (355ه). معاين الشعر لسعالد بن هارون كتب قبل سنة (410ه). املالثلن البن دريد األ د كتب سنة (410ه). أسماء الضعفاء من رواة احلدةيف ملثمد بن عمر العقاليل كتب سنة (444ه). املطر والسثاب البن دريد األ د كتب سنة (445ه). ر ع ايلدةن يف الصالة لإلمام ازخار كتب سنة (445ه). املؤتلف واملختلف لعبد الغين بن سعالد األ د كتب سنة (485ه). -غريب احلدةيف للقاسم بن ثاب الرسقسطي كتب سنة (499ه).

كما تضم خمطوطاتها أشعارا نطو مؤلفالها ،كبعا أعمال ابن عساكر وأرستـه،
والضالاء املقد

وأرسته ،وابن تالمالة ،وابن ثلجر ،واذلهيب ،ويوسـف ابـن عبـد اهلـاد ،

والسبيك ،وا ابليس ،وغريهم كثري.

أقول :تمثل الظاهرية من غري شك اهتمام علماء دمشق مـن تأسيسـها بالكتـاب

اذل ةعر ون قالمته وأهمالته ،وخو هم ىلع عالاا ما بيق من خطالات بدمشق.

( )1املصدر السابق.
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ومن مزيـا هـذه اخلطالـات تنوعهـا يف العلـوم واملوعـواعت ،واتصـا ها بالضـبط
واإلتقان ،ذلك ألنها قرئ ىلع الشالوخ وأثبت علالها سمااعت كثرية ىلع العلماء ممهمورة
نطوطهم ،وخصوصا املجامالع ،و الها ما ال ةقل عن مئ جمموا من ا وادر ،يف املجمـوا
الواثلد رسائل عدةدة ،ولكها من الفرائد.

وأقول أةضا :وانطالقا من تمزي املخطوطات يف الظاهرية اسـمااعتها نقـف عنـدها

ملعر ة ازواعيف إيلها.

هرت السمااعت مع نشأة املدارُ يف بغـداد ودمشـق ،ولعـل أول مدرسـة منهـا

قام يف نيسابور معتمدة ىلع أوقاف كثرية تشجالعا لألساتذة والطلبة.
واكن

اغةة السماا إثبات قراءة طالب مع يف ذةل الكتاب اذل قرأه ىلع شـالخه

املذكور اسمه ممعا ةعطي الكتاب قالمته العلمالة وصثة ما اله ،إعا ة إىل أن السماا إنمـا
هو إجا ة من الشال اذل ةثب علاله خطه.

ثم تطور األمر وأطلق ىلع السماا اسم الطباا ،أ إن القراءة أت

ىلع املخطوطـة

من طبقة إثر طبقة ،ثلاليف ةثب سماا إثره سماا آخر أو سمااعت ...وتلك عملالة توثالـق

للكتاب وملؤلفه وللطالب ،وال بد يف السماا أن ةتضمن املعلومات اآلتالة:
 -1اسم الشال املسموا علاله الكتاب وكنيته ولقبه ونسبته.
 -2عنوان الكتاب ومؤلفه.
 -3اسم القارئ وكنيته( ..وقد ةكون الشال هو القارئ).

 -4أسماء السامع للكتاب ..وحتدةد أعمارهم إن اكنوا صغارا( .واجلـدةر بـاذلكر
إن العادة أن تذكر أسماء األطفال احلاوين قراءة الكتاب إن اكنـوا ـوا سـن الرابعـة،
11
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الطلق ىلع الواثلد منهم اسم السامع ،إن اكنوا دون ذلك ةقال ألثلدهم :ثلاو ..الكتـب

املقالد بعد ذكر اسمه وقد ثلضـر الن يف األوىل أو ا انالة أو ا ا ة ..أ من عمره).
 -5عدد املجالس ال قرئ الها الكتاب إن اكن يف أكرث من جلسة.

 -6اسم املاكن :ويراد به ازدلة أو القرية ،وقد ةذكر مـا ةتعلـق بـاملاكن دون ذلـك

كبال الشال أو املسجد الفالين أو غريه.

 -7اتلاري  :ويثب بالشهر وايلوم وبالسنة وال ةذكر أنها باهلجرية للعرف.
 -8وإن لك ةكن الشال املسمع هو املؤلف ذكر سنده إيله.
 -9خيتم السماا حبمد اهلل ،والصالة والسالم ىلع رسوهل ﷺ ،واسم الاكتب.
 -10ةوثق الشال السماا أخريا إن لم ةكن هو اكتب السـماا بعبـارة «صـ ذلـك

وثب » ثم ةذكر اتلاري .

وبناء ىلع لك ما تقدم ةمكن للباثلـيف املهـتم بـالرتاجم والرجـال أن ممـع هـذه
السمااعت ويفر ها ىلع أسماء الشـالوخ ،وأسـماء الكتـب ،وىلع لك عنرصـ مـن عنـا

السماا ..يلخرج برتُجة موثقة نادرة ،ويه طريقة جدةدة.

ويقوم ازاثليف من أجل ترُجة اعلم ما بتنسالق السمااعت اخلاصة به بعد دراسـتها

يلصل إىل:

 معر ة شالوخه. أسماء الكتب ال قرأها أو سمعها ىلع الشالوخ. أسانالده إىل مؤليف الكتب.12
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 أسماء ر اقه يف طلب العلم سواء يف بدله أم يف رثلالته. تاري رثلالته وخط سريه الها. أسماء املدن والقرى ال دخلها وتلىق الها عن شالوخها. عناوين الكتب املتداولة يف منه. تاري قراءة لك كتاب بايلوم والشهر والسنة. -مراثلل ثلالاته.

اكن ا موذج اذل ةقدم ىلع هذه الطريقة مـا صـنعته شخصـالا يف ترُجـة احلـا ظ
عالاء ادلةن حممد بن عبد الواثلد املقد

(643ه) وسمال العمـل «اتلنويـه واتلبالـ يف

سرية احلا ظ عالاء ادلةن» واتبع هذه الطريقة كذلك يف كثري من مؤلفايت عـن املدرسـة

ا ورية وغريها ..وخرج

الها جبدةد مفالد الما أ عم.
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