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افتتاحـيـة
والســام عىل ســيدنا
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي

إصدارهــا اجلديد « :أوحد
بــديب  -إدارة ابلحوث » أن تقدِّ م
َ

النحاة العالمة أحمد بــن محمد الحناوي  848-763هـ =
1444-1362م» جلمهــور القراء وطلبة العلم املتطلعني إىل
املعرفة ذات األصول القويمة.

وهي رســالة موجزة تتناول التعريف بعامل نحوي جليل

من العلامء اﻷجالء يف القرن التاســع ،كان له فضل كبري عىل
العربية وطالهبا ،وقد قام بتدريســها ستني سنة أو أكثر ،ذلك

هو العالمة أمحد بن حممد احلناوي ،ويف الرسالة تعريف بحياته
الشخصية والعلمية ،وعسى أن تتبع هذه احللقة حلقات.
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أوحد النحاة:

وهــذا اإلنجــاز العلمي جيعلنا نقـــدم عظيم الشــكر

والدعاء ألرسة آل مكتوم حفظهــا اهلل تعاىل التي حتب العلم
وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف

مقدمتها صاحب الســمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد

آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم

ديب الذي يشيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع

أصحابه ُ
وطالبه.

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفيق والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب

التميز املنشـود.

وص َّل اهلل عىل
وآخــر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
بي
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ
ال َّن ِّ

إدارة البحوث

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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احلمد هلل ،وسالم عىل عباده الذين اصطفى.
وبعـــد :ففي تارخينــا جهود رائعــة يف خدمة اللغة

العربية تعلي ًام وتفهي ًام ،وتأليف ًا وتوصيف ًا ،وهذه صفحات

يف سرية عامل جليل كان له يف تعليم العربية جهد مشكور،

درس العربية ســتني سنة أو أكثر ،وإن
وأثر مذكور ،فقد ّ
نعرف به،
كان اآلن مــن املغمورين ،ومن الوفاء لــه َأ ْن ّ
ونذكــر جهوده املباركة يف هذا املجال ،ولعلنا نســعى يف

نرش تراثه النافع يف ذلك.
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* اسمه ونسبه ونسبته):(1
((( مصادر ترمجته:

 -إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر (.)229-228/9

 -الضوء الالمع ألهل القرن التاســع للسخاوي (-69/2

 ،)70وهو العمدة يف ترمجته وترمجة طالبه.

 -إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي لإلعالم برتمجة

السخاوي .عدة مواضع .

 -الترب املسبوك ص (.)106

 -معجم الشيوخ البن فهد ص (.)81-80

 -بغية الوعاة ( ،)356/1وقد نقل ترمجته  -باختصار  -من

«إنباء الغمر» و«معجم الشيوخ».
 -كشف الظنون (.)1801/2

 -شذرات الذهب ( )382-381/9ط األرناؤوط ،وترمجته

من «بغية الوعاة».

 -ديوان اإلسالم للغزي.

 -هدية العارفني للبغدادي (.)128-127/1

=
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هو أبــو العباس شــهاب الدين أمحد بــن حممد بن

إبراهيم ،واختلف فيمن بعده ،فقيل :ابن شــافع ،وقيل:

ابن عطية بــن قيس األنصــاري الفييش ثــم القاهري،
املالكي ،ويعرف ِ
باحلنّاوي نزيل «احلسينية».

* والدته:
ولد يف شــعبان ســنة 763هـ بـ (فيشــا املنارة) من

الغربية ،بالقــرب من طنطا ،وانتقل وهو صغري مع والده

إىل القاهرة.
=

 تاريخ األدب العريب لربوكلامن. -األعالم للزركيل (.)227/1

 معجم املؤلفني لكحالة (.)62/2 -خزانة الرتاث.
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* نشأته:
وجود القرآن عىل شيخني مها فخر
نشــأ يف القاهرةّ ،

الدين البلبييس إمام األزهر وجمد الدين عيسى الرضيران،

وجود اخلط عند الشــيخ حممد بن أمحد الوسيمي ،فأجاد،
ّ
وأذن له شــيخه بتعليمه ،وجرت لــه يف هذه األثناء قصة
انتفع هبا ،فقد رآه بعض العلامء  -النبهاء فيام يظهر – عند

شيخه الوسيمي هذا ،ورأى حس َن تصوره وإدراكه فقال
له :اترك االشــتغال بالكتابة ،و َأ ْ
قبل عىل العلم ،فقصارى

أمــرك يف الكتابة أن تبلغ مرتبة شــيخك :فقيــه ُكتَّاب.

فنفعه اهلل بنصيحته ،وأقبل عىل العلم.

* تكوينه العلمي يف اللغة العربية:
حفــظ احلناوي ألفيــة ابن مالــك ،وعرضها  -أي

قرأها من حفظه  -عىل شــمس الدين بن الصائغ احلنفي،

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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واإلمام ابن امللقن ،وأجازا له ،واب ُن الصائغ َس ِم َع األلفية

ٍ
رجل عن ناظمها.
عىل

وقرأ األلفية مجيعها بحث ًا - ،ومل ُي ْذكَر عىل َمن قرأها –

ومل ُيفتــح عليه بيشء كام قال هــو ،وأ ّداه هذا فيام بعد إىل
ٍ
مقدمة تقرأ قبلها كام سيأيت.
وضع
حمب الدين ابن هشام،
وقد أخذ
النحو عن الشــيخ ِّ
َ

والزمــه كثري ًا حتى بحث عليــه (مغني اللبيب عن كتب
األعاريب) تأليف والده ،وسمع عليه (توضيح املسالك

عىل ألفية ابن مالك) تأليف والده أيض ًا ،وغري ذلك.

ولعله هو الشيخ الذي قرأ عليه األلفية واستصعبها.
ومن شــيوخه يف النحو :شــمس الديــن الغامري،

وشهاب الدين أمحد السعودي.
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وممّا َيدخل يف تكوينه اللغوي أنه ســمع من اإلمام

احلافظ العراقي قصيدته يف (غريب القرآن).

* تكوينه يف العلوم األخرى:
أخذ احلناوي عن أئمة عــره ،فقد أخذ الفقه عن
الشــمس الزواوي ،والنور ِ
اجلــاوي ،ويعقوب املغريب
شارح كتاب ابن احلاجب الفرعي ،وغريهم.

والزم العالمة عز الدين ابــن مجاعة يف العلوم التي

كانت تقرأ عليه مدة طويلة ،وانتفع به.

والزم يف فنــون احلديث زين الديــن العراقي ،وقد

وصفه مرة بالعالمة ،ومرة بالشيخ الفاضل العامل ،وكتب
السرية غري
عنه كثري ًا من (أماليه) ،وسمع عليه (ألفيته) يف ِّ

مرة ،و(ألفيتــه) يف احلديث ،ورشحها ،أو غالب الرشح،

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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وأشياء ،وأخذ عن غريه كاهليثمي ،وعيل احلراوي ،والعز
ابن الكويك ،وابن اخلشاب ،وابن الشيخة ،والسويداوي.
وممّا ســمعه عىل احلــراوي (رباعيــات الصحابة)

ليوسف بن خليل ،و(فضل ست شوال) للدمياطي.

وعىل ابــن الكويك (موطأ مالــك) ليحيى بن حييى
ٍ
بفوت.
والزم احلضور عند جالل الديــن ال ُبلقيني _ وكان

هو وأبوه رساج الدين البلقيني ممن جيله_ وانتفع بدروس
أبيه كثري ًا.

* تصدُّ ره للتدريس واهتاممه بالعربية:

ف ِ
احلنــاوي بالفضيلــة التامة ،ال ســيام يف فن
ُع ِر َ

خلــق ،وصار
العربيــة ،وتصــدى لإلقــراء ،فانتفع به
ٌ
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غالب فضالء مرص من تالمذته).(1
وإذا فرضنــا أنه تصــدر للتدريــس وعمره مخس

درس العربية إىل حني وفاته
وعرشون ســنة ،فيكون قــد َّ

يبي جهده وكثرة طالبه.
ستني سنة ! وهذا ِّ

وكان حســ َن التعليم للعربية جــد ًا ،نصوح ًا ،هكذا

ُ
املؤر ُخ شــمس الدين السخاوي) ،(2وليته
وصفه
تلميذ ُه ِّ
رشح لنــا طريقته يف التعليم ،لنســتفيد منها ،ولكن لعل

مما يوضح وصفــه له بـ (النصوح) أنــه وضع يف العربية
سماها (الدرة املضية يف علم العربية) مأخوذة من
مقدّ مة ّ

كتاب (شذور الذهب يف معرفة كالم العرب) البن هشام
األنصاري.

((( الضوء الالمع (.)69/2
((( السابق.

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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يقول الســخاوي إنه (كثــر االعتنــا ُء بتحصيلها،

ُب النســخ منها
ص هو عىل إفادهتا ،بحيث كان َي ْكت ُ
وح َر َ
َ

وكنت ممن أعطاين نسخ ًة بخطه)
بخطه للطلبة ونحوهم،
ُ

ثم ينقل الســخاوي عنه أن (ســبب تصنيفهــا أنه بحث

(األلفية) مجيعها يف مبدأ حاله ،فلم يفتح عليه بيشء ،فعلم
ٍ
مقدمة ُيتقنها قبل اخلوض فيها ،أو
أنه البد للمبتدئ مــن

يف غريها من الكتب الكبار أو الصعبة ،ولذا مل يكن يقرئ
املبتدئ إال إياها)).(1

وهذا الذي توصل إليه احلناوي من جتربته الشخصية

التدرج فيه شــيئ ًا
مهــم جد ًا ،فال بــد يف طلب العلم من ُّ
ٌّ

َّب العلامء يف قراءة العلوم كتب ًا تقرأ أوالً،
فشيئ ًا ،ولذلك رت َ
وأخرى ثاني ًا ،وغريها ثالث ًا ،وبغري هذا يشــق الطلب عىل

الطالب وال يتمكن من العلم ،وقد يؤديه ذلك إىل الرتك.
((( الضوء الالمع (.)70-69/2
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* وظائفه وأعامله وأحواله:
درس الشيخ (الفقه) يف املدرسة املنكومترية.
 ّ -وويل مشيخة خانقاه تربة النور الطبنذي التاجر يف

طرف الصحراء ،بعد اجلامل القرايف النحوي.

 وكذا مشيخة الرتبة الكلبكية بباب الصحراء. َب ببعض األماكن.
وخ َط َ
وحدَّ َ
ث باليسري ،وسمع منه الفضالء.
 َوحج مرتني.
َّ
 ونــاب يف احلكم عن مجال الدين البســاطي َف َم ْنوحِدَ ْت سري ُت ُه يف أحكامه ،وغريها.
بعدهُ ،

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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* أوصافه:
ُ
تلميذ ُه السخاوي صور ًة مجيل ًة عنه إذ قال:
قدم لنا
خي ًا ،د ّين ًا ،وقور ًا ســاكن ًاَ ،
كثري
(كان ّ
قليل الكالمَ ،
الفضل يف الفقه والعربية وغريمهــا ،منقطع ًا عن الناس،

رسيع البكاء عند ذكر اهلل ورســوله ،كثري
مدي ًام للتالوة،
َ
املحاسن عىل قانون السلف ،مع اللطافة والظرف ،وإيراد

النادرة ،وكثرة الفكاهة واملامزحة ،و ُمت َِّع بســمعه وبرصه

وصحة بدنه.

تأملت الليلة وســاديت التي أنام
ومــن لطائفه قوله:
ُ

عليها أنا وأهيل ،فإذا فوقها مئة وسبعون عام ًا فأكثر ،ألن
ٍ
كل
واحد منا يزيد عىل ثامنــن أو نحوها)) ،(1وقد عاش
الشيخ ( )85سنة.

((( الضوء الالمع (.)70/2

18

أوحد النحاة:

* طالبـه:
تتبعت
قدمت ،وقد
كثري كام
استفاد من احلناوي ٌ
ُ
ُ
خلق ٌ

أســاء َم ْن قرأ عليــه ممن ذكرهم الســخاوي يف «الضوء

الالمع ألهل القرن التاسع» فوصلت إىل ( )37عالم ًا.

ومن اللطائــف َّ
أن بني والدة أكــر تلميذ ،وأصغر

تلميذ ( )70سنة ،وبني وفاتيهام ( )78سنة !

وأصغر تالمذته وآخرهم موت ًا وهو السخاوي عاش

بعده ( )54سنة ،وكان له عند وفاة الشيخ( )17سنة .
ويف هؤالء التالميذ َمن كان أكرب من الشيخ سن ًا.
وفيهم أخوان ومها املرقامن بـ ( )13و(.)23

وفيهــم ثالثة أجيــال :االبــن واألب واجلد ،وهم

السخاوي ووالده وجده ألمه.

العالمة أمحد بن حممد احلناوي

19

وفيهم َمن أصبــح من العلامء واألدبــاء املعدودين

الكبار .وهاهي أسامؤهم :

 -1إبراهيم بن حممد ،برهــان الدين املعروف بابن

الديري (876-810هـ)).(1

جلدَ يدي (-819
 -2أمحد بن أمحد ،شــهاب الدين ا ُ

888هـ)).(2

البنكيمي ثم الزنكلوين
 -3أمحد بن أمحد الشــهاب َ َ

ثم القاهري (-825؟)).(3

 -4أمحد بن إســاعيل ،شــهاب الدين أبو العباس

املنــويف القاهري الســعودي ،ويعرف بابن أيب الســعود
(870-814هـ)).(4

((( الضوء الالمع (.)150/1
((( السابق (.)217/1
((( السابق (.)218/1
((( السابق (.)232/1
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أوحد النحاة:

 -5أمحد بــن صدقة ،شــهاب الدين أبــو الفضل

العســقالين القاهري املعروف بابن الصرييف (-829كان
حي ًا سنة 898هـ)).(1

 -6أمحد بن عبادة ،شهاب الدين األنصاري اخلزرجي

الزرزاري األصل القاهري املالكي (؟881-هـ)).(2

 -7أمحد بن عبد اهلل ،ويل الدين القاهري الشــافعي،

ويعرف بابن الزيتوين (890-810هـ)).(3

 -8أمحد بن عثامن ،شهاب الدين الربماوي القاهري

(ولد قبل -810قريب 860هـ)).(4
((( الضوء الالمع (.)317/1
((( السابق (.)321/1
((( السابق (.)368/1
((( السابق (.)378/1

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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 -9أمحد بن حممد ،صالح الديــن املكيني القاهري

(881-821هـ)).(1

 -10أمحــد بن حممــد ،شــهاب الدين أبــو الثناء

األشــليمي ثم احلســيني القاهري ،ويعرف بابن صالح،
ويقال له أيض ًا :سبط السعودي (863-820هـ)).(2

 -11أمحد بن حممد ،زكي الدين األنصاري ،ويعرف

بالشهاب احلجازي (875-790هـ) .األديب الكبري).(3

 -12عبد الرمحن بن حممد ،جالل الدين أبو الفضل

الســخاوي القاهــري (874-799هـــ)  .والد اإلمام
املؤرخ السخاوي).(4
احلافظ ِّ

((( الضوء الالمع (.)100/2
((( السابق (.)114/2
((( السابق (.)147/2
((( السابق (.)125/4
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أوحد النحاة:

 -13عبــد الرحيم بن أمحــد ،زين الديــن ال ُفوي

القاهري ،ويعرف بابن ُبحيح (؟ 879-هـ)).(1

 -14عثامن بن عبد اهلل ،فخر الدين أبو عمرو ا َمل ْقيس

( 877-817هـ)).(2

 -15عيل بــن أمحد ،نــور الدين املنــويف القاهري

البهائي ،ويعرف بابن أخي املنويف ( 889-823هـ)).(3

 -16عيل بن عبد اهلل ،نور الدين أبو احلسن الرضير،

بالسنهوري ( 889-814هـ)).(4
ويعرف َّ

 -17عيل بــن حممد نــور الدين اهليثمــي ويعرف

بال َطبناوي ( 888-800هـ)).(5
((( الضوء الالمع (.)168/4
((( السابق (.)131/5
((( السابق (.)180/5
((( السابق (.)249/5
((( السابق (.)287/5

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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 -18عيل بن حممد ،نــور الدين املخزومي القاهري

احلنفي ،ويعرف بابن الربقي ( 875-797هـ)).(1

 -19عيل بن حممــد ،نور الدين أبو احلســن املتويل

احلنبيل ،ويعرف بابن الرزاز (؟ 861-هـ)).(2

 -20عمــر بن حســن ،ويعرف بعمــر الدمياطي

(828تقريب ًا 888-هـ)).(3

 -21حممــد بــن أمحد ،نــارص الدين أبــو عبد اهلل

الشــرازي األصــل ،القاهري الشــافعي ،ويعرف بابن

قياس ( 888-817هـ)).(4
((( الضوء الالمع (.)10/6
((( السابق (.)16/6
((( السابق (.)80/6
((( السابق (.)33/7
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أوحد النحاة:

 -22حممد بن أمحد ،جالل الدين احلســني ويعرف

الج َرواني ( 882-795هـ)).(1
بالرشيف َ

 -23حممد بن أمحد ،حمب الديــن ال ُفوي القاهري،

ويعــرف بابن ُبحيــح (؟864-هـ)) ،(2وهــو أخو عبد
الرحيم السابق الذكر.

 -24حممد بن إسامعيل ،شــمس الدين العمريطي

(بعد  864-820هـ)).(3

 -25حممــد بن صالح ،شــمس الدين الرشــيدي

القاهــري املقســمي ،ويعــرف بابــن أنــس (-765
 855هـ)).(4

((( الضوء الالمع (.)75/7
((( السابق (.)98/7

((( السابق (.)139/7
((( السابق (.)272/7

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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 -26حممد بن عبد الرمحن السخاوي ،اإلمام احلافظ

املؤرخ ( 902-831هـ)).(1
ِّ

 -27حممــد بن عبد الرحيم ،معــن الدين أبو اخلري

الطرابليس القاهــري احلنفي ،ويعرف بابــن الطرابليس

( 873-812هـ)).(2

 -28حممــد بن عبد اهلل ،شــمس الديــن املقيس ثم

املوسكي الشافعي (-825؟)).(3

 -29حممد بن عبد املنعم ،شــمس الدين اجلوجري

القاهري الشافعي ( 889-821هـ)).(4
((( الضوء الالمع (.)4-3/8
((( السابق (.)52/8
((( السابق (.)99/8

((( السابق (.)123/8
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أوحد النحاة:

 -30حممد بن عيل ،تاج الدين املخزومي املغريب ،ثم
احلجازي الفوي القاهــري ،ويعرف بالقالنيس (-821
868هـ)).(1
 -31حممد بن عيل بن حممد بن عبد الرمحن شــمس
الدين العدوي القاهري املالكي ( 790تقريبا 845 -هـ)،
وهو جد السخاوي ﻷمه).(2
 -32حممد بن حممد ،شمس الدين أبو اخلري ،ويعرف
بابن البدراين ( 856-810هـ)).(3
 -33حممــد بن حممــد بن عبد الرمحــن ،بدر الدين
((( الضوء الالمع (.)12/9

((( السابق ( ،)70/2وذكره يف «إرشاد الغاوي» ص .69-68
((( السابق (.)73/9

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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أبو الســعادات ال ُبلقيني ( 890-821هـــ) .من البيت
املعروف بالعلم والتقدُّ م).(1

 -34حممــد بن يوســف ،بــدر الدين أبــو الرىض

القاهري الشافعي (887-807هـ)).(2

 -35حممد نارص الدين الربيــدي القاهري احلنفي

(؟875-هـ)).(3

 -36حييى بن حممد ،حميي الدين الدمياطي (-800

879هـ)).(4

 -37يوسف بن أمحد ،مجال الدين الصفي (-761

824هـ)).(5

((( الضوء الالمع (.)96/9
((( السابق (.)96/10
((( السابق (.)115/10
((( السابق ( ،)70/2وترمجته يف (.)244/10
((( الضوء الالمع (.)300/10
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أوحد النحاة:

والذيــن ُ ِ
صح بدراســتهم ( املقدمة ) هــم الثاين ،
والســابع  ،والعارش  -و ُذ ِكر عنه أنه حفظها  -والســابع

والعرشون ،أما الذين درســوا األلفية فهم اخلامس عرش
 -قرأ األلفية وتوضيحها  ،-والســادس عرش ،ومل يذكر

عن الباقني ماذا درسوا.

تــدرب يف اإلعــراب عىل
وأفادنا الســخاوي أنه
َّ

شــيخني ،أحدمها احلناوي ،إذ أعــرب عليه مواضع من
صحيح البخاري ،وعن عالقته بالشــيخ يقول يف ترمجته

لنفسه بصيغة الغائب:

(قرأ عىل أوحد النحاة الشهاب أيب العباس احلناوي

مقدمته المســماة بالدرة المضية ،وكتبها له بخطه إكرام ًا

لجدِّ ه.

وتدرب بهمــا  -أي بالربهان بن خرض ِ
واحلناوي -
َّ

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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يف اإلعراب ،حيث أعرب عىل األول من ســورة األعىل
إىل الناس ،وعىل الثاين مواضع من صحيح البخاري)).(1

عيل
وقد ذكر عنه يف ترمجته لنفســه إسناد ًا نحوي ًا إىل ّ

ريض اهلل عنه).(2

ومل تقترص إفادة الســخاوي منه عىل النحو ،بل أفاد

أشياء أخرى ،يقول هو يف ذلك( :وعرضت عليه (عمدة

األحكام) ،وأخذت عنه بقراءيت وغريها أشياء ،والتحقت
يف ذلك بجدي ألمي فهو ممن أخذ عنه ،ولذا كان الشــيخ
يكرمني)).(3

((( الضوء الالمع ( ،)4/8وإرشاد الغاوي ص .84
((( انظر :إرشاد الغاوي ص .89-88
((( الضوء الالمع (.)70/2
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أوحد النحاة:

* مؤلفاته:

مل يذكر له سوى:

المض ّية يف علــم العربية) وتعرف أيض ًا
( -1الدُّ رة ُ

باملقدمة احلناوية).(1

وقد رآها احلاج خليفة وقال( :أوهلا :وما توفيقي إال

باهلل)) ،(2ومنها نســخة خطية يف دار الكتب املرصية برقم
 .)310( 163/3وأفادنا الســخاوي أهنا من «شــذور
الذهب» البن هشــام شيخ النحاة يف عرصه ،فهذا أثر من

علمه وفضله أيض ًا.

-2تعليق عليهــا  ،أماله عىل تلميــذه ابن الزيتوين

(ت  ، )890:وذكر الســخاوي يف ترمجة هذا أنه عزم عىل

تبييضه  .وال ندري أفعل أم ال .

((( وليست غريها كام أوهم كالم البغدادي يف «اهلدية» (.)128/1
((( كشف الظنون ( ،)1801/2وذكرها يف حرف الدال (.)744/1

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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 -3حاشية عىل رشح قطر الندى وبل الصدى .وهلا

نسخة يف املكتبة املركزية يف جدة برقم ( .)752ذكرت يف
«برنامج خزانة الرتاث» ،ومل أجدها يف موضع آخر.

* رشوح مقدمته األخرى:
قال السخاوي( :قد رشحها مجاعة من طلبته)) (1ومل

يذكر يف هذا املوضع ،ويف سائر املواضع من كتابه «الضوء

الالمع» سوى اثنني) ،(2ومها:

 -حممــد بن حممد بــن عبــد الرمحن ،بــدر الدين

أبو السعادات البلقيني (890-821هـ).

قــال الســخاوي يف ترمجته( :رشح مقدمة شــيخه
((( الضوء الالمع (.)70/2
((( جاء يف كشــف الظنون (« :)744/1رشحها مجاعة من طلبته
كاملحيــوي والدمياطي والبــدر» .والصــواب :كاملحيوي
الدمياطي .فهو واحد.

32

أوحد النحاة:

احلنــاوي يف النحو ،يف جملد لطيف ،وقــف عليه مؤلف

املتن)) (1أي كان هذا يف حياة الشيخ.

وقد وصفه السخاوي هنا بأنه يف جملد لطيف ،وكان

قد قال يف ترمجة احلناوي عنه بأنه (طوله جد ًا)!.

 حييى بن حممد ،حميي الدين الدمياطي (879-800هـ).قال الســخاوي يف ترمجته( :أحســن مــا كان عنده

العربية ،حتى إنه رشح فيها مقدمة شيخنا احلناوي)).(2

وقد رأى احلــاج خليفة هذا الرشح وقــال( :أوله:

احلمد هلل الذي جعل النحو قانون ًا لرتكيب الكالم ،وفرغ

من رشحه يف ذي القعدة سنة 859هـ)).(3
أي بعد وفاة الشيخ بـ ( )11سنة.
((( الضوء الالمع (.)100/9
((( الضوء الالمع (.)245/10
((( كشف الظنون (.)1801/2

العالمة أمحد بن حممد احلناوي

33

وقــد وصل إلينــا هذا الرشح فمنه نســخة باســم

(املحاســن الفتحية يف حــل ألفاظ احلناويــة) يف مكتبة
سوهاج بمرص برقم ( )96نحو ،ومنها نسخة مصورة يف

معهد املخطوطات بالقاهرة برقم (.)143

* أيام الشيخ األخرية ووفاته:
أن الشــيخ كان من أهــل الظرفّ ،
ذكرت َّ
ولعل من
ُ

ظرفه كذلك ما قاله الســخاوي أنه (كان يويص أصحابه
– إذا مات – برشاء كتبه دون ثيابه ،ويعلل ذلك بمشاركة

ثيابه له يف غالب عمره ،فهو خلربته هبا حيســن سياستها،
بخالف َم ْن يشــرهيا ،فإنه بمجرد غســله هلا تتمزق .أو

كام قال)).(1

وال بــد أن هذا كان يف أيامه األخــرة ،وقد تويف يف
((( الضوء الالمع (.)70/2
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أوحد النحاة:

ليلــة اجلمعة  28مــن مجادى األوىل ســنة  ،848وصيل

عليه بجامــع احلاكم ،ودفن بمقــرة البوابة عند حوض

الكشكيش من نواحي «احلســينية»  .رمحه اهلل وجزاه عن
العربية خري اجلزاء.

* أجر متصل:

علم ُه ،فقــد ُ ِ
ش َح ْت مقدمته
مات الشــيخ ومل يمت ُ

بعده – كام َم َّر معنا –

وجاء يف ترمجة حممد بن عبد الغفار السمدييس املولود

بعد وفاة الشــيخ بخمس ســنوات أنه قــرأ (املقدمة) عىل
تلميذه السنهوري) .(1مما ّ
يدل عىل تداول الناس هلا بعده.

ونسأل اهلل أن يقيض هلا ولرشحها (املحاسن الفتحية)

َم ْن يقوم بخدمتهام ونرشمها عىل الوجه الذي يليق هبام.
((( انظر :الضوء الالمع (.)64/8

العالمة أمحد بن حممد احلناوي
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املصادر
 إرشــاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي لإلعالم برتمجةالســخاوي للســخاوي نفســه (ت902 :هـ) ،حتقيق :د.

سعد بن فجان الدورسي ،مكتبة أهل األثر ،الكويت ،ط1
( 1435هـ2014-م).

 األعــام للزركيل (ت1396 :هـــ) ،دار العلم للماليني،بريوت ،ط.)1995( 11

 بغيــة الوعاة يف طبقــات اللغويــن والنحاة للســيوطي(ت 911 :هـ) ،تصوير دار الفكر.

 تاريــخ األدب العريب لربوكلــان (ت1375 :هـ) ،اهليئةاملرصية العامة للكتاب (1993م).
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أوحد النحاة:

 ديوان اإلســام للغــزي (ت 1167 :هـــ) ،دار الكتبالعلمية ،بريوت ،ط1411( 1هـ1990-م).

 شــذرات الذهب يف أخبار َم ْن ذهب البــن العامد احلنبيلالدمشقي (ت 1089 :هـ) ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار
ابن كثري ،دمشق ،ط1406( 1هـ1986-م).

 الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع للســخاوي(ت 902 :هـ) ،تصوير دار مكتبة احلياة ،بريوت.

 كشف الظنون عن أســامي الكتب والفنون للحاج خليفة(ت 1067 :هـ) ،تصوير مؤسسة التاريخ العريب.

 معجم املؤلفني لكحالة (ت1408 :هـ) ،دار إحياء الرتاثالعريب ،بريوت.

 هدية العارفني للبغدادي (ت 1339 :هـ) ،تصوير مؤسسةالتاريخ العريب.

 -برنامج خزانة الرتاث .
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ِّ
للمؤلف
صدر
عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
 -1انلــي ﷺ يف رمضان .ط1428(2هـــ2007-م) ،ط3
(1430هـ2009-م) ،ط1433( 4هـ 2012 -م).

وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلســن الثقافية
اإلســامية .أ ّما الطبعة األوىل فكانت سنة (2003م) عن

دار البحوث.

 -2حقوق الطفل يف القرآن .ط1429(1هـ2008-م) .ط2
(1435هـ 2013 -م).
ِّ
 -3أدب املتعلم جتاه املعلم يف تارخينا العليم .ط1429(1هـ-
2008م).

42

أوحد النحاة:

 -4اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر .ط1429(1هـ-
2008م).

 -5توضيح قطر انلدى للعالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم
ادلبــان اتلكريــي :عنايــة وتقديــم .ط1429( 1هـــ-

2008م) ،ط1433( 2هـ2012 -م).

 -6اتلوقيع عن اهلل ورسوهل  .ط1430(1هـ2009 -م).
 -7موعظة احلبيب وحتفة اخلطيــب (من خطب النبي ﷺ
عيل القاري (ت1014 :هـ):
واخللفاء الراشدين) للعالمة ّ

دراسة وحتقيق .ط1430(1هـ2009 -م).

 -8العنايــة بطــاب العلم عنــد علماء املســلمني .ط1
(1430هـ 2009 -م).

 -9قادة األمــة يف رمضان .ط1431( 1هـ2010 -م) ،ط2
(1434هـ.)2013-

 -10راعية األرسة املسلمة لألبناء :شواهد تطبيقية من تاريخ
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األمة .ط1431(1هـ 2010 -م).
* عرش رسائل يف اتلفسري وعلوم القرآن لإلمام جالل ادلين
السيويط (ت911 :ـه) :دراسة وحتقيق ،ويه:

 -11رياض الطابلني يف رشح االستعاذة والبسملة.
 -12األزهار الفاحئة يف رشح الفاحتة.
 -13الكالم ىلع أول سورة الفتح.
 -14مزيان املعدلة يف شأن البسملة.
 -15املعاين ادلقيقة يف إدراك احلقيقة.
 -16ايلد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى.
 -17الفوائد ابلارزة والاكمنة يف انلعم الظاهرة وابلاطنة.

ّ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ
ٱلل َما تق َّد َم مِن
 -18املحرر يف قوهل تعــاىلِ ﴿:لغفِر لك
َ َ َ َ َ َ َّ
َ
ذۢنبِك وما تأخر ﴾.
 -19إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد.
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أوحد النحاة:

 -20اإلشارات يف شواذ القراءات.
* وهذه الرســائل العرش صدرت يف جملدين ،ط1431(1هـ
2010-م) ،ط1432(2هـ2011-م).

 -21األخبار املروية يف سبب وضع العربية للسيويط :تقديم
وحتقيق .ط1432( 1هـ2011-م).

 -22اثلغور ابلاســمة يف مناقب الســيدة فاطمة للسيويط:
دراسة وحتقيق .ط 1432( 1هـ 2011 -م).
 -23وداع رمضان لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي(ت597:ـه):
حتقيق وتقديم .ط 1432( 1هـ 2011 -م).

 -24قالدة ادلر املنثور يف ذكر ابلعث والنشور لإلمام الشيخ
عبد العزيز بــن أمحــد ادليريــي(688-612ـه) :حتقيق

وتعليق.ط1432(1هـ2011 -م).

 -25نداء إىل اآلبــاء واألمهات (مطوية) ،ط 1432( 1هـ -
2011م).
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 -26ديللك إىل العمل اليسري واألجر الكبري (مطوية) ،ط1
( 1433هـ 2012 -م).

 -27ابلارق يف قطع الســارق للسيويط :حتقيق ودراسة ،ط1
(1434هـ 2012 -م).

 -28الضابطية للشاطبية الالمية لعيل القاري (ت1014:ـه):
حتقيق ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -29املســألة يف البســملة لعيل القاري (ت1014:ـه) :حتقيق،

ط1434( 1هـ 2013 -م).
ً
 -30أربعون حديثا من جوامع اللكم لعيل القاري (ت1014:ـه)،
عناية ،ط1434( 1هـ2013-م).
 -31أفــار حول رمضــان ( مطويــة ) ،ط1434( 1هـ-
2013م).

 -32تعظيم الفتيا لإلمــام أيب الفرج ابن اجلوزي ابلغدادي
(ت597:ـه) ،حتقيق ،ط1434( 1هـ2013-م).
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أوحد النحاة:

ً
 -33رحــم اهلل رجال (األعمال الــي داع انليب ﷺ لعاملها
بالرمحة) ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -34جنــاح اللؤلؤ (لكمات يف ماكنة األم) ،ط1434( ،1هـ
2013 -م).

 -35رســالة يف اتلفسري ىلع صورة أســئلة وأجوبة للعالمة
َّ َ
ادلبان :تقديم وعناية .ط1435( 2هـ-
الشيخ عبد الكريم
2013م) ،أما الطبعة األوىل فكانت عن دار البحوث بديب،
(1424هـ2003-م).

 -36عمر بن اخلطاب والقرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -37الوزير ابن هبــرة وخواطره يف القرآن ،ط1435( 1هـ
2013 -م).

 -38القرآن ديللنا ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -39اتلفسري يف جمالس اتلذكري ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -40أحباب اهلل يف القرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
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 -41قادة األمة يف رحاب القرآن ،ط1435( 2هـ .)2013 -
 -42الرتبيــة القرآنيــة وأثرهــا يف تنشــئة األجيــال ،ط1
(1435هـ 2013 -م).

 -43الرتبيــة القرآنيــة وأثرهــا يف اتلنميــة البرشية ،ط1
(1435هـ 2013 -م).

 -44الوقف ىلع القرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -45تكوين مكتبة لألبناء ،ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -46الكتاب بــن اإلاعرة واالســتعارة ،ط1435( 1هـ -
2014م).

 -47الرتاث وإشــايلة انلضج واالحرتاق ،ط1435( 1هـ -
2014م).

 -48رسالة يف علم الرصف ،ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -49تراث اتلفسري بني املخطوط واملطبوع ،ط1436( 1هـ -
2014م).
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أوحد النحاة:

 -50وظائف العقل يف القرآن ،ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -51اإلمــام الزركيش وكتابه الآللــئ املنثورة يف األحاديث
املشهورة ،ط1436( 1هـ 2015 -م).
 -52قيمــة العمــر :خمتارات شــعرية ،مجــع واختيار ،ط1
(  1416هـ2015-م).

 -53ثقافة الرجوع عن اخلطأ ،ط 1436( 1هـ2015-م).
 -54منجزات علمية يف رمضان ،ط1436( 1هـ2015-م).

