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الحمد هلل رب العالمين ،و�أف�ض��ل ال�صالة و�أتم الت�سليم على �سيدنا
محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين.
�ش��هر رم�ضان �شهر خيرات وبركات وح�سنات ،وهو �شهر
وبعد :ف� ّإن َ
�إنجازات دينية ودنيوي��ة و�أخروية ،ومن هذه الإنجازات :الإنجازات
عدد كبير من العلماء في مجال العلم والأدب ،في
العلمية التي حقّقها ٌ
تخ�ص�صات متنوعة.
��ن يميل �إلى الدعة في هذا ال�ش��هر الف�ض��يل ،ويغلب
ولم��ا ر�أي��ت َم ْ
عليه فيه التواني والتراخي� ،أحببت �أن �أذكِّر بما كان للعلماء في هذا
ال�ش��هر م��ن الإنجازات العلمي��ة ،مثبتين بذل��ك �أن ال�ص��يام والقيام ال
يمنعان �أبد ًا من العمل حتى لو كان عم ًال ذهني ًا �شاقا مجهداً.
وخطتي �أن �أذكر عناوين الكتب التي �ألَّفها العلماء في هذا ال�شهر،
�أو فرغوا منها فيه.
بكت��ب ف��رغ منها العلم��اء ليلة عي��د الفط��ر� ،أو في
و�أعق��ب ذل��ك
ٍ
يوم العيد.
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ثم �أذكر كتب ًا بد�أ العلماء بت�أليفها في هذا ال�شهر المبارك.
ع�س��ى �أن يكون ف��ي ذلك �إث��ارة للعزائم ،وتحفيز للهمم ،لين�ش��ط
أعد كتاب ًا
ال�ص��ائم �إلى �إنجاز علمي �أو �أدبي فال يم�ض��ي ال�شهر �إال وقد � َّ
يكون لبنة في جدار المكتبة الإ�سالمية العتيدة.
ومن المو�ضوعات التي يمكن �أن يتناولها ال�صائم :تدوين خواطره
ف��ي الق��ر�آن وهو يتلوه فيه ،بعد التثبت من �ص��حتها بمراجعة ما قاله
العلماء� ،أو عر�ض ذلك عليهم.
ومنها يوميات �صائم وقائم ،يدون فيها �أفكاره وخواطره وتجربته
وملحوظاته على نف�س��ه ،وعلى ال�ص��ائمين من حوله ،فيظهر الأ�ش��ياء
الم�ستح�سنة ،وينبه على الأخطاء ومواطن ال�ضعف والق�صور.
وه��ذا غير العم��ل في مجال التخ�ص���ص ،وهك��ذا ،و�إن كان ين�ص��ح
بالتوج��ه في هذا ال�ش��هر �إل��ى كتاب اهلل ،وتعميق ال�ص��لة به ،وقراءة
تف�سير من التفا�سير المي�سرة معه.
والآن �أب��د�أ بذك��ر الكتب التي نجزتْ في رم�ض��ان مما وقفت عليه،
مرتبة على ح�سب تواريخها الأ�سبق فالأ�سبق:
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� -أخبار �أبي حنيفة و�أ�ص��حابه للإمام �أبي عبد اهلل الح�س��ين بن

علي ال�ص��يمري (ت436:هـ) .فرغ منه في رم�ضان �سنة (404هـ) ،كما
جاء في �آخره(((.
 -الم�ستق�ص��ى ف��ي الأمثال للعالمة �أبي القا�س��م محم��ود بن عمر

الزمخ�شري (ت538 :هـ) .فرغ منه في رم�ضان �سنة (499هـ)(((.

 -ج�لاء الخاط��ر م��ن كالم ال�ش��يخ عب��د الق��ادر (الجيل��ي)

(ت561:ه��ـ)ُ .ج ِم�� َع فيه ما قال��ه في عدة مجال�س� ،أولها تا�س��ع رجب
يوم الجمعة ،و�آخرها في ( )24من رم�ض��ان �س��نة (546هـ) ،كما جاء
في �أوله(((.
 -مثي��ر الع��زم ال�س��اكن �إلى �أ�ش��رف الأماك��ن للإمام اب��ن الجوزي

(ت597:هـ)� .ألفه في رم�ضان �سنة (553هـ).

 -غريب الحديث البن الجوزي �أي�ض��اً .فرغ منه في رم�ض��ان �س��نة

(576هـ) كما جاء في �آخره(((.
((( أخبار أيب حنيفة ص .168

((( كشف الظنون ( )1675-1674/2ومل أجد هذا يف املطبوع.
((( انظر ص .15
((( (.)513/2
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 الإف��ادة واالعتب��ار بما في م�ص��ر م��ن الآثار لأب��ي محمد موفقالدي��ن عب��د اللطي��ف ب��ن يو�س��ف ب��ن محم��د البغ��دادي ال�ش��افعي
(ت629:هـ).
 مخت��ار ال�ص��حاح لل�ش��يخ الإم��ام محم��د ب��ن �أب��ي بك��ر ال��رازي(ت بعد666:ه��ـ) .ف��رغ من��ه ع�ش��ية ي��وم الخمي���س غ��رة رم�ض��ان
�سنة (660هـ)(((.
 ريا���ض ال�ص��الحين للإم��ام الن��ووي (ت676 :ه��ـ) .ف��رغ من��هي��وم االثني��ن رابع ع�ش��ر رم�ض��ان �س��نة (670ه��ـ) ،بدم�ش��ق كما جاء
في �آخره(((.
 مفت��اح الفت��وح (في �ش��رح الم�ص��ابيح) .ف��رغ من��ه م�ؤلفه (ولمُيذكر) في  21من رم�ضان �سنة (707هـ)(((.
((( الكشف ( ،)1073/2ومل أجد هذا يف آخر املطبوع املرتب.
((( انظر ص .646

((( الكشف (.)1701/2
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 النفائ���س للإم��ام نج��م الدين �أحم��د بن محمد المع��روف بابنالرفعة الم�ص��ري ال�ش��افعي (ت710 :هـ) .مخت�ص��ر كتبه في رم�ض��ان
�سنة (707هـ)(((.
 و�ص��ف االهت��داء ف��ي الوق��ف واالبتداء لل�ش��يخ بره��ان الدين�إبراهي��م بن عم��ر الجعب��ري (ت732:هـ) .تم ت�ص��نيفه في رم�ض��ان
�سنة (716هـ)(((.
 الكا�شف في �أ�سماء الرجال للحافظ الذهبي (ت748 :هـ) .فرغمنه بعد الع�ص��ر يوم الجمعة  27من رم�ض��ان �سنة (720هـ) ،كما جاء
في �آخره(((.
 لب��اب الت�أوي��ل في معان��ي التنزيل لل�ش��يخ عالء الدي��ن علي بنمحم��د المعروف بالخ��ازن البغ��دادي (ت741 :هـ) .فرغ م��ن ت�أليفه
يوم الأربعاء  10من رم�ضان �سنة (725هـ)(((.
((( الكشف (.)1966/2
((( الكشف (.)2013/2
((( الكاشف (.)242 /5

((( الكشف (.)1540/2
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 الأمالي العراقية في �ش��رح الف�صول الإيالقية في كليات الطبللحكيم محمود بن علي الحم�ص��ي المعروف بتاج الرازي .فرغ منه في
 27من رم�ضان �سنة (735هـ)(((.
 �ش��رح ملحة الإعراب لأبي المحا�س��ن عب��د اهلل بن عبد الحق.فرغ منه في �شهر رم�ضان �سنة (735هـ)(((.
 م�ش��كاة الم�ص��ابيح لول��ي الدي��ن محم��د بن عب��د اهلل الخطيبالعم��ري التبريزي (ت741:هـ) .فرغ من جمعه �آخر يوم الجمعة من
رم�ضان عند ر�ؤية هالل �شوال �سنة (737هـ) ،كما جاء في �آخره(((.
 �ش��رح الملخ���ص ف��ي الهيئ��ة لكمال الدي��ن التركمان��ي .فرغ منت�أليفه بمدينة كل�ستان في رم�ضان �سنة (755هـ)(((.
((( الكش�ف ( .)1266/2وينظ�ر يف صح�ة ه�ذا التاري�خ ،فف�ي «الذريع�ة»
( )318 /2أنه تويف بعد سنة 583هـ وقال ص « :319ال وجه ملا يف كشف

الظنون من تاريخ فراغه سنة  ،735ألن ما رآه من التاريخ تاريخ للكتابة».

((( الكشف (.)1817/2

((( مشكاة املصابيح (.)1772 /3

((( الكش�ف ( )1819/2ومنه نس�خة يف آستان قدس رضوي يف مشهد بإيران
برقم (.)14015
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 نف��وذ ال�س��هم فيم��ا وق��ع للجوه��ري م��ن الوه��م ل�ص�لاح الدي��نخليل بن �أيبك ال�ص��فدي (ت764 :هـ) .تم ت�أليفه يوم الأحد  21من
رم�ضان �سنة (757هـ) بدم�شق ،كما جاء في �آخره(((.
 �شرح تلخي�ص المفتاح في المعاني والبيان لمحمد بن �أحمد بنالموفق القي�صري .فرغ منه في رم�ضان �سنة (761هـ)(((.
 النجم الثاقب في �أ�شرف المناقب لبدر الدين ح�سن بن عمر بنحبيب الحلبي (ت779 :هـ)� .ألّفه في رم�ضان �سنة (767هـ)(((.
 فت��ح المغي��ث ب�ش��رح �ألفي��ة الحدي��ث للحاف��ظ عب��د الرحي��ماب��ن الح�س��ين العراق��ي (ت806 :ه��ـ) .ف��رغ منه ي��وم ال�س��بت  9من
رم�ض��ان �س��نة (771ه��ـ) ،بالخانقاه الط�ش��تمرية خ��ارج القاهرة كما
جاء في �آخره(((.
((( انظر ص .345

((( الكشف (.)477/1

((( الكش�ف ( ،)1930/2وجاء يف نس�خة خطية يف مكتبة الدولة بربلني برقم
( ) I 342أنه تم يف  16من شوال سنة 763هـ.

((( فتح املغيث ص.477

12

منجزات علمية يف رمضان

 -جواه��ر الفق��ه ف��ي العب��ادات لطاه��ر ب��ن قا�س��م ب��ن �أحم��د

الأن�ص��اري الخوارزم��ي الحنف��ي .ف��رغ م��ن ت�أليف��ه ف��ي غرة رم�ض��ان
�سنة (771هـ)(((.
� -ش��رح تلخي�ص المفتاح في المعاني والبيان للعالمة �أكمل الدين

محمد بن محمود البابرتي (ت786 :هـ) .فرغ من ت�أليفه في رم�ض��ان
�سنة (772هـ)(((.
 -الم�س��تجمع في �ش��رح مجم��ع البحرين وملتق��ى النهرين للعيني

(ت855 :هـ) .فرغ منه في رم�ضان �سنة 785هـ)(((.

� -شرح و�سائل الو�صول �إلى م�سائل الف�صول في الطب لعماد الدين

عبد الرحيم الطبيب .فرغ منه في رم�ضان �سنة (785هـ)(((.

 -الق��راءات ال�ش��اذة (منظوم��ة) الب��ن الج��زري (ت833 :ه��ـ).

�أت ّمها في رم�ضان �سنة (797هـ)(((.
((( الكشف (.)615/1

((( الكشف (.)477 /1

((( الكشف (.)1601-1600/2
((( الكشف (.)2008/2

((( الكشف (.)1323/2
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 كيمياء ال�س��عادة الربانية و�س��يمياء ال�سيادة الروحانية لل�شيخعب��د الرحمن بن محمد الب�س��طامي (ت858:هـ) ،في �ش��رح الأ�س��ماء
الح�سنى� .ألفه في رم�ضان �سنة (820هـ)(((.
 �ش��رح التجني�س في الح�س��اب لم�س��عود بن المعتمر الم�ش��هدي.فرغ منه في رم�ضان �سنة (824هـ) ب�سمرقند(((.
 كفاي��ة النا�س��ك ف��ي المنا�س��ك لل�ش��يخ يو�س��ف ب��ن �إبراهي��مالحنف��ي الوانوغ��ي المغرب��ي (ت838 :ه��ـ) .ف��رغ من��ه ف��ي رم�ض��ان
�سنة (825هـ)(((.
 مفت��اح �أ�س��رار ال�س��عادة ف��ي عال��م الغي��ب وال�ش��هادة لل�ش��يخعبد الرحمن بن محمد الب�س��طامي ال�س��ابق الذكر� .ألفه في رم�ض��ان
�سنة (828هـ)(((.
((( الكشف (.)1033/2
((( الكشف (.)353/1

((( الكشف (.)1502-1501/2
((( الكشف (.)1759/2

14

منجزات علمية يف رمضان

 مفتاح الح�ص��ن الح�ص��ين البن الجزري (ت833 :هـ) .فرغ منهي��وم ال�س��بت  20من رم�ض��ان �س��نة (831ه��ـ) بمنزل��ه م��ن دار القر�آن
والحديث التي �أن�ش�أها داخل مدينة �شيراز(((.
 الدرة الم�ضية في الرد على ابن تيمية (في م�س�ألة في الطالق)لكمال الدين ابن الزملكاني .فرغ منه في رم�ضان �سنة (834هـ)(((.
 تحف��ة الح��كام في نكت العق��ود والأح��كام (�أرجوزة) لقا�ض��يالجماعة �أبي بكر محمد ابن محمد بن عا�ص��م المالكي القي�س��ي .فرغ
من نظمها بغرناطة في رم�ضان �سنة (835هـ)(((.
 �شرح البردة لل�شيخ عالء الدين علي بن محمد الب�سطامي المعروفبم�صنفك (ت875 :هـ) .تم في  18من رم�ضان �سنة (836هـ)(((.
((( مفتاح احلصن احلصني (الورقة .)31

((( الكش�ف ( ،)744/1ومن�ه نس�خة يف رش�يد أفن�دي باصطنب�ول برق�م
(.)1152

((( الكش�ف ( )365/1ومل أجد هذا يف املطبوع ،وله يف مركز مجعة املاجد بديب
( )93نسخة خطية فلتنظر.

((( الكشف ( ،)1332/2وله يف مركز مجعة املاجد بديب نسختان مصورتان.
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 ك�ش��ف ال�ش��وارد والموان��ع �ش��رح غاي��ة التحرير الجام��ع (في�أ�ص��ول الفقه) لل�شيخ يو�س��ف بن �إبراهيم ال�سابق الذكر .فرغ منه في
رم�ضان �سنة (838هـ)(((.
 جوابات �أ�س��ئلة محم��د بن حمزة الفن��اري (ت834 :هـ) لولدهمحمد �شاه .فرغ منها في رم�ضان �سنة (841هـ)(((.
 �أح�س��ن ال��كالم لبره��ان الدي��ن �إبراهي��م ب��ن عم��ر البقاع��ي(ت885:ه��ـ) ،انتق��اه م��ن كت��اب (ذم الكالم) ل�ش��يخ الإ�س�لام الهروي
(ت481:ه��ـ) ،حي��ن �س��معه م��ن الحاف��ظ اب��ن حج��ر الع�س��قالني في
القاهرة في �شهر رم�ضان �سنة (846هـ)(((.
ال�س��ير والمعج��زات وال�ش��مائل لل�ش��يخ
 بهج��ة المحاف��ل ف��ي ِّيحيى بن �أبي بكر العامري (ت893 :هـ) .فرغ منه يوم الأحد  14من
رم�ضان �سنة (855هـ) كما جاء في �آخره(((.
((( الكشف ( ،)1267/2ومنه نسخة بخطه يف تشسرتبتي برقم (.)3311
((( الكشف (.)92/1

((( الكشف (.)828/1

((( هبجة املحافل (.)419 /2
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 التي�س��ير ف��ي عل��م التف�س��ير لمحي��ي الدي��ن محمد بن �س��ليمانالكافيجي الحنفي (ت879 :هـ) .فرغ منه وقت ال�ض��حى يوم الجمعة
 28من رم�ضان �سنة (856هـ) ،كما جاء في �آخره(((.
� -ش��رح اللب��اب ف��ي النح��و لل�ش��يخ ع�لاء الدي��ن عل��ي ب��ن محمد

المع��روف بم�ص��نفك (ت875 :ه��ـ) .اتفق تبيي�ض��ه بقونية – بوادي
مرام – في  28من رم�ضان �سنة (859هـ)(((.
 القول البديع في ال�ص�لاة على الحبيب ال�ش��فيع للحافظ �شم�سالدي��ن محم��د ب��ن عب��د الرحم��ن ال�س��خاوي (ت902 :هـ) .ف��رغ من
ت�أليف��ه في �أواخر رم�ض��ان �س��نة (861هـ) ،بجامع الغم��ري بالقاهرة
كما جاء في �آخره(((.
زهرالربيعفي�شواهدالبديعلل�شيخنا�صرالدينمحمدبنعبد اهللابن قرقما�س (ت883 :هـ) .فرغ منه في رم�ضان �سنة (862هـ)(((.
((( التيسري ص .285

((( الكشف (.)1544/2
((( انظر ص 484

((( الكشف ( ،)959/2وله يف مركز مجعة املاجد بديب ( )17نسخة مصورة.
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 حا�ش��ية على �ش��رح العقائد الن�س��فية للمولى �أحمد بن مو�س��ىال�ش��هير بالخيالي (ت بعد �س��نة 862هـ) .فرغ منها في �أواخر رم�ضان
�سنة (862هـ)(((.
 ارتي��اح الأكب��اد ب�أرباح فق��د الأوالد لل�س��خاوي (ت902 :هـ).جاء في �آخره« :انتهى تبيي�ض ًا في رم�ضان �سنة (864هـ) ،وجمع ًا قبل
ذلك بي�سير عقب موت الولد عو�ضه اهلل و�إيانا خيراً»(((.
 التقري��ر والتحبي��ر في �ش��رح كت��اب التحرير في �أ�ص��ول الفقهلمحم��د بن محمد بن �أمير الح��اج الحلبي الحنفي (ت879 :هـ) .فرغ
منه في رم�ضان �سنة (871هـ)(((.
((( الكشف ( ،)1145/2ومل أجد هذا يف املطبوع.
((( ارتياح األكباد (خمطوط الصفحة .)320

((( الكش�ف ( ،)358/1وج�اء يف آخر املطب�وع (« :)355 /3وقد أنجز نقل
ه�ذا الس�فر املبارك من الس�واد إىل البياض ...وكان نج�ازه يف يوم اخلميس
خامس ش�هر مجادى األوىل من س�نة سبع وس�بعني وثامين مئة» .ولعل احلاج

خليفة يقصد الرشح الكبري.
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 ر�س��الة ف��ي ال��والء للمول��ى محم��د ب��ن فرام��رز ال�ش��هير بم�لاخ�سرو (ت885 :هـ) .فرغ منها في رم�ضان �سنة (873هـ)(((.
 الأجوبة الزكية عن الألغاز ال�س��بكية لل�س��يوطي (ت911:هـ)،وق��د �س��ئل ال�س��يوطي ع��ن ه��ذه الألغ��از ف��ي  6م��ن �ش��هر رم�ض��ان
�سنة (876هـ)((( ،والظاهر �أن الأجوبة كانت في تلك الأثناء.
 �ش��قائق الحدائ��ق (�ش��رح حدائ��ق ال�س��حر ف��ي دقائ��ق ال�ش��عرللوطواط) لح�س��ن بن محمد الملقب ب�شرف الرومي� .أت ّمه في رم�ضان
�سنة (878هـ)(((.
 اللباب في علوم الكتاب البن عادل الحنبلي .فرغ من ت�أليفه فيرم�ضان �سنة (879هـ)(((.
 حا�ش��ية عل��ى التلوي��ح ف��ي ك�ش��ف حقائ��ق التنقي��ح للمول��ىالفا�ض��ل م�ص��لح الدي��ن م�ص��طفى ال�ش��هير بح�س��ام زاده (م��ن علم��اء
((( الكشف ( ،)899/1وله يف مركز مجعة املاجد بديب ( )27نسخة مصورة.
((( احلاوي للفتاوي (.)493 /2
((( الكشف (.)634/1

((( هدية العارفني ( ،)794/5ومل أجد يف آخر املطبوع ( )580 /20تارخي ًا.

منجزات علمية يف رمضان

19

دول��ة ال�س��لطان محمد الفاتح) .كتبها في اعتكافه في �ش��هر رم�ض��ان،
ولم تتم(((.
 تمري��ن الط�لاب في �ص��ناعة الإع��راب (في �إع��راب �ألفية ابنمالك) لل�شيخ خالد بن عبد اهلل الأزهري (ت905 :هـ) .فرغ منه يوم
االثنين  27من رم�ضان �سنة (886هـ) ،كما جاء في �آخره(((.
 حا�ش��ية على �ش��رح العقائد الن�س��فية لل�ش��يخ محم��د بن محمدال�ش��هير باب��ن الغر���س الحنف��ي (ت932 :ه��ـ) .ف��رغ منها في رم�ض��ان
�سنة (887هـ)(((.
 في�ض المولى الكريم على ُعبيده �إبراهيم (في فتاوى الحنفية)لل�ش��يخ �إبراهيم بن عبد الرحمن الكرك��ي (ت922 :هـ) .فرغ منه في
رم�ضان �سنة (888هـ)(((.
((( الكشف ( ،)497/1وسلم الوصول إىل طبقات الفحول (.)352/4
((( انظر ص . 154

((( الكشف (.)1145/2
((( الكشف (.)1305/2
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 النكت على الألفية والكافية وال�ش��افية ونزهة الطرف و�شذورالذه��ب لل�س��يوطي (ت911 :ه��ـ) في م�ؤل��ف واحد� .أت ّمه في رم�ض��ان
�سنة (895هـ)(((.
 تحفة ال�صلوات – باللغة الفار�سية – مخت�صر لل�شيخ ح�سين بنعلي الكا�شفي الواعظ .فرغ منه في رم�ضان �سنة (899هـ)(((.
 جوام��ع البي��ان ف��ي تف�س��ير الق��ر�آن لل�س��يد معي��ن الدي��نمحمد ب��ن عبد الرحم��ن الإيج��ي (ت905:هـ) .اختتمه في رم�ض��ان
�سنة (905هـ)(((.
 تميي��ز الطي��ب م��ن الخبي��ث مما ي��دور عل��ى �أل�س��نة النا�س منالحديث لل�ش��يخ عب��د الرحمن بن علي ال�ش��يباني ال�ش��افعي المعروف
باب��ن الديب��ع (ت944 :ه��ـ) ،اخت�ص��ره م��ن (المقا�ص��د الح�س��نة)
((( الكشف (.)1977/2
((( الكشف (.)368/1

((( كذا يف الكش�ف ( 452/1و  ،)610لكن جاء يف ترمجة املؤلف يف النس�خة
املطبوعة باس�م «جامع البيان» أنه ولد س�نة  ،832وتويف سنة 894هـ وجاء

يف آخره ص  446أنه تم سنة  870يف مكة ،فليحرر.

منجزات علمية يف رمضان

21

لل�سخاوي ،في �أربعة �أيام ،وفرغ منه يوم الخمي�س  12من رم�ضان �سنة
(906هـ) بزبيد كما جاء في �آخره(((.
 عقد الجوهر نظم نثر الفقه الأكبر(لأبي حنيفة) لأبي البقاءالأحمدي .نظمه في  23من رم�ضان �سنة (918هـ)(((.
 الفت��ح المبي��ن في مدح الأمين – ق�ص��يدة ميمية في فن البديعلعائ�ش��ة بن��ت يو�س��ف الباعونية (ت923 :ه��ـ) ،ثم �ش��رحتها و�أتمت
ال�شرح في رم�ضان �سنة (922هـ)(((.
 �شرح تغيير التنقيح البن كمال با�شا (ت940 :هـ) .فرغ منه فيرم�ضان �سنة (931هـ)(((.
 مجم��ع البحري��ن لل�ش��ريف نا�ص��ر الح�س��يني الكيالني ال�ش��هيربالحكيم نزيل طيبة .ختمه في رم�ضان �سنة (940هـ)(((.
((( ص . 315

((( الكشف (.)1287/2
((( الكشف (.)1234/2
((( الكشف (.)499/1

((( الكشف (.)1265/2
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 خال�صة الكتب (�شرح لب الألباب في علم الإعراب للبي�ضاوي)لمحم��د بن علي الكونباتي (الكونباني) المجاور بمكة المكرمة .فرغ
منه في �أواخر رم�ضان �سنة (941هـ)(((.
 الجواهر والدرر الو�سطى لل�شيخ عبد الوهاب بن �أحمد ال�شعرانيَ��ر َغ من
(ت973 :ه��ـ) م ّما �س��معه من �ش��يخه ال�ش��يخ عل��ي الخوا�ص .ف َ
جمعه يوم الأحد  21من رم�ضان �سنة (942هـ) كما جاء في �آخره(((.
 الكبري��ت الأحم��ر لل�ش��عراني ،انتخب��ه م��ن كتاب��ه الم�س��مى بـ(لواق��ح الأنوار القد�س��ية) فرغ منه يوم الأحد  11من رم�ض��ان �س��نة
(942هـ) ،كما جاء في �آخره(((.
 ريح��ان الأرواح (ترجم��ة م��راح الأرواح ف��ي علم ال�ص��رف �إلىاللغة التركية)� .ألَّفه مترجمه في رم�ضان �سنة (943هـ)(((.
((( الكشف ( ،)1546/2وله نسخة يف الظاهرية برقم (.)5617

((( ص  ،203أم�ا النس�خة الكبرى فقد ف�رغ منها يف  17من ربيع األول س�نة
944هـ كام يف آخرها ص .424

((( (.)204 /2

((( الكشف (.)1651/2
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 الدرة البي�ضاء (�أرجوزة في الح�ساب والفرائ�ض) لعبد الرحمنالمغربي .فرغ منها في رم�ضان �سنة (946هـ)(((.
 �أ�ش��رف الو�س��ائل �إلى فهم ال�ش��مائل (�شرح ال�ش��مائل للترمذي)لل�ش��يخ �أحمد بن حجر الهيتم��ي المكي (ت973 :هـ)� .ألَّفه حين قرئ
عليه كتاب (ال�ش��مائل) في الم�سجد الحرام  .بد�أ به في  3من رم�ضان
�سنة 949هـ وفرغ منه في  18منه(((.
 �ش��رح ال�ش��مائل لم�ص��لح الدين محمد بن �صالح بن جالل الالري(ت979 :هـ) .فرغ منه في رم�ضان �سنة (949هـ)(((.
 م�ش��ارق الأنوار القد�سية في بيان العهود المحمدية لل�شعراني.فرغ منه في  28من رم�ضان �سنة (958هـ)(((.
 ال�ش��قائق النعماني��ة ف��ي علم��اء الدول��ة العثماني��ة لل�ش��يخ�أحم��د ب��ن م�ص��طفى المع��روف بطا�ش��كبري زاده (ت968 :ه��ـ).
((( الكشف (.)738/1

((( انظر نسخة خطية منه يف مكتبة الظاهرية بدمشق برقم (.)3879
((( الكشف (.)1060/2
((( الكشف (.)1687/2
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ف��رغ م��ن �إمالئ��ه يوم ال�س��بت �آخر �ش��هر رم�ض��ان �س��نة (965ه��ـ) ،في
الق�سطنطينية ،كما جاء في �آخره(((.
 ملخ�ص (فتح المغيث ب�ش��رح �ألفي��ة الحديث للعراقي) ،لمحمد�أمين ال�ش��هير ب�أمير باد�ش��اه البخ��اري نزيل مكة .ف��رغ منه بمكة في
رم�ضان �سنة (972هـ)(((.
 مخت�ص��ر �إر�ش��اد المغفلي��ن م��ن الفقه��اء والفقراء �إلى �ش��روط�صحبة الأمراء لل�شعراني (ت973 :هـ) .اخت�صره في نحو مئة ورقة،
وفرغ منه في  15من رم�ضان �سنة (969هـ)(((.
 جام��ع التواري��خ لأمي��ر محم��د الكات��ب الزعي��م – باللغ��ةالتركية – .فرغ من ت�سويده في رم�ضان �سنة (982هـ)(((.
((( ص .331-330

((( الكشف (.)156/1

((( انظ�ر نس�خة يف مكتب�ة الدولة بربلني برق�م ( .)I I 504وجاء يف الكش�ف
( :)67 /1سنة  979وهو خطأ.

((( الكشف (.)538/1
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 ال�صالة على �شفيع الع�صاة لبع�ض العلماء الأتراك .جمعه وهوٌ
معتكف في رم�ضان �سنة (991هـ)(((.
 المنا�سك لل�شيخ �سنان الدين يو�سف �شيخ الحرم المكي – باللغةالتركية –� .أت ّمه في مكة في رم�ضان �سنة (991هـ)(((.
 ق��رة العي��ن بمعرف��ة بن��ي دع�س��ين لمحمد ب��ن عب��د الملك بنعبد ال�س�لام بن دع�س��ين القر�ش��ي الأموي .فرغ من ن�س��خه في �أواخر
رم�ضان �سنة (993هـ)(((.
 غاي��ة الأماني في �ش��رح ت�ص��ريف العزي للزنجاني لح�س��ين بن�إبراهيم بن حمزة بن خليل .فرغ منه في رم�ضان �سنة (1000هـ)(((.
 -مناظ��ر العوال��م لمحمد ب��ن عمر بن بايزيد ال�ش��هير بالعا�ش��ق

– باللغة التركية –� .أت ّمه في رم�ضان �سنة (1006هـ)(((.

((( الكش�ف ( ،)1433/2ونس�ب يف فه�ارس مرك�ز مجع�ة املاج�د ب�ديب إىل
إبراهيم بن مصطفى احلنفي ،وله فيه أربع نسخ مصورة.

((( الكشف (.)1832/2
((( الكشف (.)1324/2
((( اهلدية (.)320/1

((( الكشف (.)1834-1833/2

26

منجزات علمية يف رمضان

 الجوه��رة ال�س��نية ف��ي الحك��م العلي��ة لمن�ص��ور ب��ن محم��دالأريحاوي .فرغ من ت�أليفها في رم�ضان �سنة (1014هـ)(((.
 �أنموذج الطب لل�سيد محمد رئي�س الأطباء (ت1049 :هـ) .فرغمنه في رم�ضان �سنة (1034هـ)(((.
 الحك��م المندرج��ة ف��ي �ش��رح المنفرجة لل�ش��يخ �إ�س��ماعيل بن�أحم��د الأنق��روي المولوي (ت1042 :هـ) – باللغ��ة التركية – .فرغ
منه في رم�ضان �سنة (1040هـ)(((.
 �إتح��اف المري��د بجوه��رة التوحي��د لإبراهيم اللقان��ي ،البنهال�شيخ عبد ال�سالم اللقاني (ت1078 :هـ) .فرغ منه يوم الخمي�س 20
من رم�ضان �سنة (1047هـ) كما جاء في �آخره(((.
((( الكشف (.)621/1
((( الكشف (.)184/1

((( الكشف (.)1347/2
((( انظر ص .167
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 �إدراك الحقيق��ة ف��ي تخري��ج �أحادي��ث الطريق��ة (الطريق��ةالمحمدي��ة للبركل��ي) لل�ش��يخ عل��ي ب��ن ح�س��ن ب��ن �ص��دقة الم�ص��ري
اليماني .فرغ من ت�أليفه في رم�ضان �سنة (1050هـ)(((.
 �أني�س الأكيا�س في ف�ضل االعترا�ض عن النا�س لل�سيد عز الدينمحمد بن �إبراهيم بن علي ابن المرت�ضى .ر�سالة فرغ منها في رم�ضان
�سنة (1109هـ)(((.
 رم��ز الكام��ل (في �ش��رح الح��زب الأعظ��م وال��ورد الأفخم لعليالق��اري) لل�ش��يخ عثم��ان العريان��ي الكلي�س��ي .ف��رغ من��ه ف��ي رم�ض��ان
�سنة (1155هـ)(((.
 الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها لل�ش��يخ عبد اهلل �سراج الدين(ت1422 :هـ) .فرغ منه في  30من رم�ضان �سنة (1397هـ)(((.
((( الكشف (.)1112/2

((( إيضاح املكنون (.)148/1

((( الكشف ( 661/1وهو من الزيادة عليه).
((( انظر اإليامن بعوامل اآلخرة ص .510
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 تالوة القر�آن المجيد :ف�ض��ائلها� ،آدابها ،خ�صائ�ص��ها ،له �أي�ضاً.فرغ منه في  29من رم�ضان �سنة (1401هـ)(((.
 حول تف�س��ير �س��ورة اقر�أ ،له �أي�ض��اً .فرغ منه في  27من رم�ضان�سنة (1420هـ)(((.

�أ ّما الكتب التي فرغ منها ليلة عيد الفطر �أو يومه فمنها:
 الأدعي��ة المنتخب��ة والأدوي��ة المجربة لل�ش��يخ عبد الرحمنب��ن محم��د الب�س��طامي (ت858 :ه��ـ)� .ألف��ه ليل��ة عي��د الفطر �س��نة
(838هـ)(((.
 ال��در المـنـثــ��ور ف��ي التف�س��ــير المـــ�أث��ور للإمـــ��ام ال�س��ـــيوطي(ت911 :هـ) .فرغ من تبيي�ضه يوم عيد الفطر �سنة (898هـ) كما جاء
في �آخره(((.
((( انظر تالوة القرآن املجيد ص .174

((( انظر حول تفسري سورة اقرأ ص .238
((( الكشف (.)50/1
((( (.)852/15
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وهناك كتب ُبدئ بها في رم�ضان ،منها:
 التنبي��ه ف��ي المذهب ال�ش��افعي للإمام �أبي �إ�س��حاق ال�ش��يرازي(ت476 :هـ) .بد�أ في ت�صنيفه في �أوائل رم�ضان �سنة (452هـ)(((.
 المف�ص��ل في النحو للزمخ�شري (ت538 :هـ) .بد�أ بت�أليفه يومالأحد �أول رم�ضان �سنة (513هـ)(((.
 المنه��ل ال�ص��افي ف��ي �ش��رح الوافي (ف��ي النحو) لل�ش��يخ محمدب��ن �أب��ي بك��ر الدماميني (ت828 :هـ) .بد�أ به في �آخر رم�ض��ان �س��نة
(825هـ)(((.
 نزيل التنزيل في التف�س��ير لل�شيخ محمد بن بدر الدين المن�شيال�ص��اروخاني (ت1001 :ه��ـ) .ب��د�أ ب��ه ف��ي م�س��تهل رم�ض��ان �س��نة
(981هـ)(((.
((( الكشف (.)489/1

((( الكشف (.)1774/2

((( الكشف (.)1998/2

((( الكشف ( 459/1و  .)1950/2وله نسخة يف الظاهرية برقم (.)4085
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تنبيه:
�س��ب الر�س��ول
ذكر في ك�ش��ف الظنون :ال�س��يف الم�س��لول على َم ْن َّ
لل�ش��يخ تقي الدين علي بن عبد الكافي ال�سبكي (ت756 :هـ) .فرغ من
ت�ص��نيفه في �سلخ �ش��هر رم�ضان �سنة (734هـ)((( .وهو خط�أ ،فقد جاء
بخط م�ؤلفه �أنه فرغ منه �سلخ �شعبان(((.
•

((( الكشف (.)1018/2

((( انظر السيف املسلول ص .93

•

•

منجزات علمية يف رمضان

31

� -أخبار �أبي حنيفة و�أ�ص��حابه لل�ص��يمري (ت436 :هـ) ت�صوير دار

الكتاب العربي ،بيروت ،عن الطبعة الهندية (1394هـ 1974 -م).

 �إتح��اف المري��د بجوه��رة التوحي��د لعب��د ال�س�لام اللقان��ي(ت1078:ه��ـ) عل��ى حا�ش��ية «حا�ش��ية الأمي��ر عليه» مطبعة م�ص��طفى
البابي الحلبي و�أوالده ،القاهرة (1368هـ 1948 -م).
 ارتي��اح الأكب��اد ب�أرب��اح فق��د الأوالد لل�س��خاوي (ت902 :ه��ـ)،مخطوط في ت�ش�ستربتي ب�إيرلندا برقم (.)3463
 �أ�ش��رف الو�س��ائل �إل��ى فه��م ال�ش��مائل البن حج��ر الهيتم��ي المكي(ت973:هـ) ،مخطوط في الظاهرية بدم�شق برقم (.)3879
 �إي�ض��اح المكن��ون ف��ي الذي��ل عل��ى ك�ش��ف الظن��ون للبغ��دادي(ت1339:هـ) ،ت�صوير م�ؤ�س�سة التاريخ العربي.
 -الإيم��ان بعوال��م الآخ��رة ومواقفها لعب��د اهلل �س��راج الدين (ت:

1422هـ) ،مطبعة ال�صباح (1419هـ 1999 -م).
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 بهج��ة المحاف��ل وبغية الأماثل ف��ي تلخي�ص المعجزات وال�س��يروال�ش��مائل للعامري (ت893 :هـ) ،ت�صوير مكتبة النمنكاني في المدينة
المنورة عن طبعة المطبعة الجمالية في القاهرة �سنة 1331هـ.
 تحف��ة الح��كام في نك��ت العق��ود والأحكام لمحمد ب��ن محمد ابنعا�ص��م الأندل�س��ي (ت829 :هـ) ،تحقيق :محمد عبد ال�سالم محمد ،دار
الآفاق العربية ،القاهرة ،ط1432( 1هـ 2011 -م).
 التقري��ر والتحبي��ر ف��ي �ش��رح كت��اب التحري��ر البن �أمي��ر الحاجالحلب��ي (ت879 :هـ) ،ت�ص��وير دار الكتب العلمية ،بي��روت (1403هـ -
1983م) عن طبعة المطبعة الأميرية �سنة (1316هـ).
 ت�لاوة الق��ر�آن المجي��د :ف�ض��ائلها� ،آدابه��ا ،خ�صائ�ص��ها لعبد اهلل�سراج الدين ،مطبعة الأ�صيل ،حلب ،ط1405( 4هـ 1984 -م).
 تمرين الطالب في �صناعة الإعراب لخالد الأزهري (ت905:هـ)،دار �إحياء الكتب العربية.
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 تميي��ز الطي��ب م��ن الخبي��ث فيم��ا ي��دور عل��ى �أل�س��نة النا���س منالحدي��ث الب��ن الدبي��ع (ت944 :هـ) ،تحقي��ق :محمد عثمان الخ�ش��ت،
مكتبة ابن �سينا ،القاهرة (د.ت).
 التي�س��ير ف��ي قواع��د عل��م التف�س��ير للكافيج��ي (ت879 :ه��ـ)،تحقي��ق :نا�ص��ر ب��ن محم��د المط��رودي ،دار القل��م ،دم�ش��ق ،ط1
(1410هـ 1990 -م).
 جامع البيان في تف�س��ير القر�آن لمحمد بن عبد الرحمن الح�سنيالإيجي (ت894 :هـ) ،تحقيق :منير �أحمد ،دار ن�ش��ر الكتب الإ�سالمية،
الهور ،باك�ستان.
 جالء الخاطر ت�أليف ال�شيخ عبد القادر الجيالني (كذا كتب علىالغ�لاف !) ،تحقيق :خالد الزرعي وعبد النا�ص��ر �س��ري ،دار ابن القيم،
دم�شق ،ط1994( 1م).
 الجواهر والدرر «الكبرى» لل�شعراني (ت973 :هـ) ،تحقيق� :سليم�شعبانية ،دار التقوى ،دم�شق ،ط1433( 1هـ 2012 -م).
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 الجواهر والدرر (ال�ص��غرى) لل�ش��عراني ،القاه��رة (1276هـ) ولمتذكر المطبعة.
 حا�ش��ية الخيال��ي عل��ى �ش��رح التفتازاني عل��ى العقائد الن�س��فية،المطبعة الخيرية ،القاهرة1319( .هـ).
 حول تف�س��ير �سورة �إقر�أ لعبد اهلل �س��راج الدين ،مطبعة ال�صباح،دم�شق ،ط1421( 1هـ 2001 -م).
 الذريعة �إلى ت�صانيف ال�شيعة لآقا بزرك الطهراني (ت1388:هـ)،دار الأ�ضواء ،بيروت.
 ريا���ض ال�ص��الحين للن��ووي (ت776 :هـ) ومعه �ش��رح لمحمد عليال�صابوني ،الأفق ،بيروت ،ط1424( 2هـ 2003 -م).
 �س��لم الو�ص��ول �إلى طبقات الفحول للح��اج خليفة (ت1067 :هـ)،تحقيق :محمود عبد القادر الأرنا�ؤوط ،مركز الأبحاث للتاريخ والفنون
والثقافة الإ�سالمية با�ستانبول ،ط1010( 1م).
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 ال�س��يف الم�س��لول على من �س��ب الر�س��ول ﷺ لتقي الدين ال�سبكي(ت756 :ه��ـ) ،تحقي��ق� :إي��اد الغ��وج ،دار الفت��ح ،ع ّم��ان ،الأردن ،ط1
(1421هـ 2000 -م).
 ال�ش��قائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطا�ش��كبري زاده(ت968 :هـ) ،ت�صوير دار الكتاب العربي ،بيروت (1395هـ 1975 -م).
 فتح المغيث ب�شرح �ألفية الحديث للعراقي (ت806 :هـ) ،تحقيق:محمود ربيع ،عالم الكتب .بيروت ،ط1408( 2هـ 1988 -م).
 الق��ول البدي��ع ف��ي ال�ص�لاة عل��ى الحبي��ب ال�ش��فيع لل�س��خاوي(ت902:ه��ـ) ،تحقي��ق :محم��د عوام��ة ،م�ؤ�س�س��ة الريان ،بي��روت ،ط1
(1422هـ 2002 -م).
 الكا�ش��ف ف��ي معرف��ة م��ن ل��ه رواي��ة ف��ي الكت��ب ال�س��تة للذهب��ي(ت748:ه��ـ) ،تحقيق :محم��د عوامة و�أحمد محمد نم��ر الخطيب ،دار
الي�سر والمنهاج ،جدة ،ط1430( 2هـ_ 2009م).
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 الكبري��ت الأحمر لل�ش��عراني (ت973 :هـ) مطبوع على حا�ش��ية:«اليواقي��ت والجواه��ر ف��ي بي��ان عقائ��د الأكابر» ل��ه ،مطبعة الم�ش��هد
الح�سيني ،القاهرة (1369هـ).
 ك�ش��ف ال�ش��وارد والموان��ع �ش��رح غاي��ة التحرير الجامع ليو�س��فالوانوغي (ت838 :هـ) ،مخطوط في ت�ش�ستربتي برقم (.)3311
 ك�ش��ف الظن��ون ع��ن �أ�س��امي الكت��ب والفن��ون للح��اج خليف��ة(ت1067:هـ) ،ت�صوير م�ؤ�س�سة التاريخ العربي.
 اللب��اب ف��ي عل��وم الكتاب البن ع��ادل ،تحقيق :ع��ادل �أحمد عبدالموجود وعلي محمد معو�ض ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1419( 1هـ
 1998م). مختار ال�ص��حاح لل��رازي ،ترتيب محمود �أفن��دي خاطر ،المطبعةالأميرية ،م�صر (1329هـ 1911 -م).
 مخت�ص��ر �إر�ش��اد المغفلين لل�ش��عراني (ت973 :ه��ـ) ،مخطوط فيمكتبة الدولة ببرلين برقم (.)II 504
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 -الم�ستق�ص��ى ف��ي الأمث��ال للزمخ�ش��ري (ت538 :ه��ـ) ت�ص��وير دار

الكتب العلمية ،بيروت ،ط1397( 2هـ 1977 -م).

 م�ش��كاة الم�ص��ابيح لمحم��د ب��ن عب��د اهلل الخطي��ب التبري��زي(ت741:هـ) ،تحقيق :محمد نا�ص��ر الدين الألباني ،المكتب الإ�س�لامي،
بيروت ،ط1405( 3هـ 1985 -م).
 مفتاح الح�صن الح�صين البن الجزري (ت833 :هـ) ،ن�سخة خطيةفي مكتبة عارف حكمت �ضمن مجموع برقم (.)80 /199
 النج��م الثاق��ب ف��ي �أ�ش��رف المناق��ب الب��ن حبي��ب الحلب��ي(ت779:هـ) ،مخطوط في مكتبة الدولة ببرلين برقم (.)342I
 نفوذ ال�سهم فيما وقع للجوهري من الوهم لل�صفدي (ت764 :هـ)،تحقيق :محمد عاي�ش ،دار الب�ش��ائر الإ�س�لامية ،بيروت ،ط1427(1هـ
 2006م). هدية العارفين للبغدادي ،ت�صوير م�ؤ�س�سة التاريخ العربي•

•

•

