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التراث وإشكالية النضج واالحتراق

افتتاحـيـة

والسلام عىل س�يدنا حمم�د وعىل آله
احلم�د هلل رب العاملينَّ ،
والصلاة َّ

وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين.
وبعـــد:

فيسر « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل الخيري بدب��ي  -إدارة

إصدارها اجلديد « الرتاث
البحوث  -قسم المكتبات اإلسالمية » أن تقدِّ م
َ

وإش�كالية النضج واالحرتاق » للدكتور عبد احلكيم األنيس كبري باحثني أول
القسم بعنوان« :خري جليس».
بإدارة البحوث ،ضمن سلسلة استحدثها
ُ

ويتن�اول ه�ذا الكت�اب مقول�ة تق�ول« :إن العل�وم ثالثة :عل�م ِ
نضج وما
احترق ،وه�و علم األص�ول والنحو ،وعل�م ال ِ
نضج وال احترق ،وهو علم
البيان والتفسري ،وعلم ِ
نضج واحرتق ،وهو علم الفقه واحلديث ».

فيبح�ث عن قائل ه�ذه املقولة ،وتاريخ ظهورها زمان� ًا ومكان ًا ،ومعناها،

وأثره�ا يف حرك�ة التألي�ف يف ه�ذه العلوم الس�تة املذك�ورة ،إىل غير ذلك من

األفكار واملطارحات والقضايا.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم

حفظه�ا اهلل تع�اىل التي حت�ب العلم وأهله ،وت�ؤازر قضايا اإلسلام والعروبة

بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد
آل مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يش�يد
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 العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

األمي اخلاتم
َّبي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
ِّ
وصلىَّ اهلل عىل الن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
سيدنا َّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث
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احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه و َم ْن وااله.
وبعـــدُ :
فهل انتهت وظيفة الرتاث؟
ُواج ُه به يف هذا العرص ،ترى هل له من مستند تارخيي ؟
هذا سؤال قد نسمعه أو ن َ
الواق�ع أن هناك مقولة قد تحُ َ َّمل هذا املعن�ى ،وهي ال حتتمله ،لذلك ال ُبدَّ

من إيرادها ودراستها ،هذه املقولة هي:
« العلوم ثالثة:

 -1علم ِ
نضج وما احرتق ،وهو علم األصول والنحو.
 -2وعلم ال ِ
نضج وال احرتق ،وهو علم البيان والتفسري.
 -3وعلم ِ
نضج واحرتق ،وهو علم الفقه واحلديث ».
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فم ْن ُ
قائل هذه املقولة  ،ومتى قاهلا  ،ومتى ظهرت  ،وأين  ،و َم ْن أوردها،
َ

وم�ا معناه�ا ،وما أثره�ا  ،وهل هي مس�ؤولة ٌعن الق�ول َّ
بأن الرتاث اس�تنفد

أغراضه ؟
َ

يطوف حوله
هذه األس�ئلة وغريها من األسئلة واألفكار واملطارحات ما
ُ
ٍ
ٍ
ُ
علمية مل ُي ْف َ�رغ ْمنها حتى اليوم  ،هي أوىل
تراثية
البح�ث ،مع طرح قضايا
ه�ذا
ِمن ٍ
كثري من اخلالفات اجلانبية واملعارك املفتعلة التي تأخذنا من أنفسنا  ،وتأخذ

من�ا أوقاتنا  ،وهتدر طاقاتن�ا  ،وترصفنا عن تراثنا  ،تراث اهلوية والفكر  ،تراث
املنطلق واحلارض واملستقبل .

وسيكون البحث يف مخسة مطالب ،وهي:
املطلب األول :قائل هذه املقولة وأول َم ْن ذكرها والناقلون عنه.

املطلب الثاين :سبب إيراد هؤالء العلامء هلا.

املطلب الثالث :معناها وتعليلها ومناقشتها.

املطلب الرابع :مدى انطباقها عىل الواقع وأثرها.

املطلب اخلامس :خالصة وتعليق.
النتائج.

التوصيات ).(1
 ش�ارك الباح�ث هب�ذا البحث يف مؤمتر «مس�تقبل التراث :نحو خطة ش�املة للرتاث
الفك�ري الع�ريب» الذي عق�ده معهد املخطوط�ات العربية يف املنظم�ة العربية للرتبية

والثقافة والعلوم يف القاهرة  2-1ديسمرب  2010م.
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املطلب األول
قائل هذه املقولة ُ
وأول َمن ذكرها والناقلون عنه

تعيين اس�م قائ�ل ه�ذه املقولة ،وعلى هذا
مل أج�د يف يشء م�ن املص�ادر
َ
ال نستطيع حتديد تارخيها عىل سبيل القطع ،ولكن قد ُيؤخذ ِمن تاريخ أول َمن
فمن أول َمن ذكرها ،و َمن ذكرها ِمن بعده؟
ذكرها معرفة وقت ظهورهاَ ،
َّ -1
بدر الدين الزركيش ،وهو من أهل القرن
إن أول َم ْن َذك ََر هذه املقولة ُ

الثامن اهلجري ،ولد يف القاهرة سنة (745هـ) ،وتويف فيها سنة (794هـ).

ذكرها يف مقدمة كتابه «املنثور يف القواعد» ولفظه « :فائدة :كان بعض املشايخ

)(1
صح به أحدٌ من بعده.
رصح باسم هذا الشيخ القائل ،وال رََّ
يقول»  .ومل ُي ِّ

 -2ونقلها عنه بلد ُّيه السيوطي (911-849هـ) يف كتابيه:
«رشح األرج�وزة املسماة :عق�ود اجلمان يف عل�م املع�اين والبي�ان»)،(2

و«األشباه والنظائر يف النحو»).(3
 انظر :املنثور (.)72/1
 انظر:ص.1

 انظر.)8/1( :
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 -3وذكره�ا بعدمه�ا زي ُن الدين بن إبراهيم املع�روف بابن نُجيم احلنفي،

املصري كذل�ك (970-926ه�ـ) يف كتابه «األش�باه والنظائ�ر» ) (1ومل يذكر
مص�دره ،ولكن�ي أرجح أنه نقلها عن الزركيش ،لكون كتابه هذا يف نفس اجتاه
كتاب الزركيش ،والحتاد لفظيهام.
 -4ونقلها عن ابن نُجي ٍم حممدُ عالء الدين بن عيل احلصكفي الدمش�قي

(1088-1025ه�ـ) يف مقدمة كتابه «الدر املخت�ار رشح تنوير األبصار» )،(2
وهو من املراجع يف املذهب احلنفي.
 -5ث�م ذكرها طاهر اجلزائري (1338-1268هـ) يف آخر كتابه «توجيه
النظر إىل أصول األثر» ) (3ومل يذكر مصدره.

فهذه املقولة ِمرصية املنش�أ ،وهي تعود  -حسب الظاهر  -إىل ٍ
شيخ من
أه�ل القرن الثامن ،ولعله من ش�يوخ الزركشي ،وكان ظهورها يف النصف
الثاين من هذا القرن ،ثم
خرجت إىل الش�ام يف القرن احلادي عرش ،ومل تتعدَّ
ْ

هذين القطرين.

 انظر.)130-129/4( :

 انظر :الدر املختار  -مع حاشية ابن عابدين.)163-162/1( -
 انظر.)903/2( :
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املطلب الثاني
سبب إيراد هؤالء العلماء هلا
ملاذا أوردها هؤالء العلامء ؟
لإلجابة عىل هذا السؤال ال ُبدَّ من تتبع سياقات إيراد هذه املقولة:
 م�ن الواض�ح َّأن الزركشي أوردها ليقول بأن علم أص�ول الفقه نضج
ٍ
وم�ا احرتق ،فه�و بحاجة إىل مزيد ٍ
وخدمة ،وأن�ه بكتابه هذا « املنثور يف
بحث
القواعد » يس�هم هبذا اجلان�ب ،ويأيت باجلديد ،وبذلك يؤي�د قوله يف مفتتحه:

«ه�ذه قواعد تضبط للفقيه أصول املذهب ،وتطلع�ه من مآخذ الفقه عىل هناية

املطلب ،وتنظم عقده املنثور يف س�لك ،وتس�تخرج له ما مل يدخل حتت ملك.

وفرعت عليها من الفروع ما يليق بتأصيلها
َّ
أصلتها لتكون ذخرية عند االتفاقَّ ،
على اخللاف والوفاق ،وغالبه�ا  -بحمد اهلل  -مما ال عهد لألن�ام بمثلها ،وال

ركضت جيا ُد القرائح يف جوا ِّد سبلها» ).(1
ْ

ٍ
حلصيف
وأك�د مدَّ ع�اه ه�ذا بنقل ق�ول أيب بك�ر ابن الع�ريب « :ال ينبغ�ي
ٍ
تصنيف أن يعدل عن غرضني:
يتصدى إىل

 املنثور (.)66/1
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 إ ّما أن خيرتع معنى. وإ ّما أن يبتدع وضع ًا ومبنى.ال�ورق ،والتحلي بحلي�ة
وم�ا س�وى هذي�ن الوجهين فه�و تس�ويد
َ

السرَّ َ ق»).(1

 -أ ّم�ا الس�يوطي فقد أوردها يف مقدمة كتاب�ه «رشح عقود اجلامن يف علم

يمهد
املعاين والبيان» ليقول إنه يؤ ِّلف يف عل ٍم ال نضج وال احرتق ،وهو كذلك ِّ

ملا سيورده فيه من أنواع بديعية يقول إنه اخرتعها هو ).(2

وقد فرغ من كتابه هذا سنة (875هـ) وله من العمر ست وعرشون سنة،

والتوهج العلمي.
وهو يف ذروة الشباب ،وفورة الطموح،
ُّ

وأم�ا إي�راده هلا يف ص�در كتابه «األش�باه والنظائر يف النح�و» مع أن علم

قادر أن يزيد يف النحو  -عىل نضجه  -زيادة ذات
النحو نضج فكأنه يقول إنه ٌ

رصح يف مقدمته أنه مل ُيسبق إىل مثله ،وأنه قصد
بال ،أو يسهم يف احرتاقه ،وقد ّ
أن يسلك بالعربية َ
سبيل الفقه فيام صنّفه املتأخرون فيه وأ ّلفوه ِم ْن كتب األشباه
والنظائر).(3

 املنثور (.)72/1

 انظر :رشح عقود اجلامن ص 155 ،154 ،153 :وقد ذكر هنا :التأس�يس والتفريع،
ونفي املوضوع ،والتصحيف « وهو أن يأيت يف املقصود بكال ٍم لتصحيفه معنى معترب،
فيقصد ذلك لتذهب نفس السامع إىل ٍّ
كل من معنييه ».

 األشباه والنظائر (.)6/1
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 -ونأيت إىل ابن نجيم ،وقد أورد هذه املقولة يف أثناء الفن السابع من فنون

كتاب�ه « األش�باه والنظائر » املعقود لـ(اجلمع والف�رق) أي معرفة ما جيتمع مع
آخر يف حكم فأكثر ،ويفرتق عنه يف حكم آخر).(1

ولعل مناس�بة ذكر هذه املقولة فيه هي ما جيمع بني هذه العلوم وما يفرق

بينها من أمر النضج واالحرتاق ،ولكنها ليست قوالً فقهي ًا.

رصح يف مقدم�ة كتاب�ه وخامتت�ه كذلك أن�ه مل يطلع له على نظري يف
وق�د ّ

كتب أهل مذهبه (احلنفي) ) ، (2فلعله يريد أن يقول إنه يس�هم يف احرتاق علم
األصول الذي مل حيرتق) .(3وهذا هو الراجح.

ٍ
مقدمة يتكلم فيه�ا عىل الفقه يف معرض
 -أ ّم�ا احلصكف�ي فقد أوردها يف

إطرائه وتفضيله ،وكان قد قال يف الثناء عىل كتابه َ « :م ْن أتقن كتايب هذا فهو الفقيه

املاهر ،ومن ظفر بام فيه فسيقول بملء فيه :كم ترك األول لآلخر.(4)»...
 انظر :غمز عيون البصائر (.)38/1

ش�ارح كتابه
 انظر :األش�باه والنظائر  -ضمن الرشح  )31/1( -و( .)322/4وأيد
ُ
احلموي دعواه ،ثم ذكر ما ينتقد .انظر :الغمز (.)6-5/1

 ه�ل ُي َعدُّ كتاب «األش�باه والنظائر» من كتب الفقه أو األص�ول؟ إن الزركيش وصف
القواع�د يف كتاب�ه املنثور ( )71/1أهنا هي أصول الفقه عىل احلقيقة .وكذلك قال ابن

نجيم عنها  ،ونازعه شارح كتابه احلموي يف «غمز عيون البصائر» ( ،)34/1وال سيام

أن كتاب�ه جيمع القواعد وغريها .ولع�ل األدق أن هذا الكتاب جيمع األصول والفقه،

أو هو جرس بينهام  .وهذا يدل عىل أن العلامء مل يتوقفوا عند حرفية هذه املقولة.

 الدر املختار مع حاشية ابن عابدين (.)96-95/1
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ومن الواضح أنه ال يرى تعارض ًا بني نضج هذا العلم واحرتاقه  ،والتأليف

واإلبداع فيه.

 -وآخر َم ْن أوردها طاهر اجلزائري ،وقد أوردها بعد أن نقل كالم ًا البن

حجر العس�قالين (ت852 :هـ) ر َّد فيه عىل أيب ش�امة املقديس (ت665 :هـ)

الذي ارتأى أن حفظ أسانيد األحاديث ،ومعرفة رجاهلا ،ومتييز صحيحها من
ف ِمن الكتب،
ِّف فيه و ُأ ِّل َ
س�قيمها كان مه ًام ،وقد ك ُِف َي ُه املش�تغل بالعلم بام ُصن َ
وال فائدة يف حتصيل ما هو حاصل.

واب� ُن حج�ر ال َيرى ما رآه أبو ش�امة ،م�ن َّ
أن التصني�ف يف الفن يوجب

االتكال عليه ،وعدم االشتغال به.

ِ
وقول َم ْن
وهن�ا تس�اءل اجلزائ�ري عن إمكان اجلمع بين قول ابن حج�ر

ق�ال( :العل�وم ثالث�ة )...باعتب�ار أن علم احلدي�ث نضج واحترق  ،وأجاب

بإمكان اجلمع ،وذهب إىل َّ
أن علم احلديث مل حيرتق ،واألوىل إخراجه من هذا
القسم).(1

وكأن ه�ذا يعن�ي أن اجلزائري يورد هذه املقولة ليس�تند إليها  -من طرف

خفي -يف عمله ،ويقول إنه يؤ ِّلف يف عل ٍم مل حيرتق ،عىل َّ
أن له رأي ًا يف االحرتاق

سيأيت.

 انظرالتفصيل يف «توجيه النظر» (.)903-902/2
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املطلب الثالث
معناها وتعليلها ومناقشتها
ٌ
فاض�لَ ،ن َق َل كال َم� ُه أمحدُ بن حمم�د احلموي
أول َم�ن تك َّل�م على معناها

احلنف�ي املصري (ت1098 :هـ) يف كتاب�ه «غمز عيون البصائ�ر رشح كتاب

األش�باه والنظائر» البن نجيم ،ومل ُيصرَ ِّ ْح باس�مه) ،(1ثم تك َّلم عليها ُ
خليل بن

 كان احلموي قد ذكر يف مقدمة رشحه ( )6/1أن اهلل أتاح له حوايش لبعض الفضالء،
مكتوب�ة يف اهلوام�ش ،وقد أثنى عليه�ا وأفاد منه�ا .وبالرجوع إىل «كش�ف الظنون»
( )99/1نجده ذكر مخس تعليقات عىل األش�باه والنظائر خلمس�ة علامء أتراك وقال:
«وهذه ال توجد إال يف هوامش نس�خ األش�باه» فيكون مقصود احلموي واحد ًا منهم

أو أكثر .وهؤالء هم:

 -1املوىل حممد بن حممد املشهور بجوى زاده (ت 995 :هـ).
 -2املوىل عيل بن أمر اهلل الشهري بقنايل زاده (ت 997 :هـ).

 -3املوىل عبد احلليم بن حممد الشهري بأخي زاده (ت 1013 :هـ).
 -4املوىل مصطفى الشهري بأيب امليامن (ت 1015 :هـ).

 -5املوىل مصطفى بن حممد الشهري بعزمي زاده (ت 1037 :هـ)».

مس�وغ ًا
وإهبام األسماء واملصادر مش�كلة كبرية يعانيه�ا الرتاث العريب ،وال أجدُ هلا
ِّ
مقنع ًا مقبوالً  -وقد قرأت قول السيوطي يف «الفارق» .-
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حممد الفتال الدمشقي(ت1186:هـ) ) ،(1و إبراهيم احللبي (ت1190 :هـ)،

والطحط�اوي (ت1231 :ه�ـ) ،وابن عابدين (ت1252 :هـ) يف حواش�يهم

عىل «ال�در املختار» للحصكف�ي) ،(2ثم طاهر اجلزائ�ري (ت1338 :هـ) ،ثم

أبو غدة (ت1417 :هـ).

ُ
ُ
املجه�ول ه�ذه املقولـة ،وع َّل�ل نضج عل�م األصول
الفاض�ل
أق�ر
وق�د َّ

وح ِّررت ،لكن
والنح�و وعدم احرتاقهما بقوله« :ألهنام وإن ُد ِّون�ت قواعدمها ُ
مل أقف عىل ما اس�تُنبـط منهام من الف�روع عىل غايـة ،بل اختلفت أئمتهام فيها،
ويظهر ذلك ملن تأ َّمل يف كتب األصول واألعاريب» ).(3

ويبدو ِم ْن هذا أن النضج يف علم ٍعنده هو تدوين القواعد وحتريرها ،وأن

االحرتاق هو الوصول إىل غاية متفق عليها.

تق�رر قواع�ده ،وتفري�ع فروعها،
وق�ال احللب�ي « :امل�راد بنض�ج العل�م ُّ

وتوضيح مس�ائله ،واملراد باحرتاقه بلوغه النهاية يف ذلك ،والش�ك أن النحو
واألصول مل يبلغا النهاية يف ذلك » ).(4

 انظر  :دالئل األرسار(الورقة.)11

 طبع�ت حاش�يتا الطحط�اوي واب�ن عابدين ،أم�ا حاش�ية احللبي «حتف�ة األخيار» فام
ت�زال خمطوط�ة ،وقد ألفه�ا يف القاهرة كما يف س�لك ال�درر ( .)38/1ورجعت إىل
«التحريراملختار لرد املحتار» للرافعي فام وجدته عرض هلذه املقولة.

 غمز عيون البصائر ( .)129/4ونقل كال َم ُه الفتال الدمشقي عن احلموي .
 نقله ابن عابدين يف حاشيته (.)162/1

التراث وإشكالية النضج واالحتراق

17

أي مل حيرتقا بعد ،وهذا يعني إبقاء الباب مفتوح ًا للتأليف فيهام ،ومل يشرتط

َ
ظاهر من عبارته.
االتفاق كام هو
احللبي يف االحرتاق
ٌ
وعبرَّ الطحطاوي عن هذا بقوله:

تقر َر ْت قواعده ،و ُف ِّرعت عليها اجلزئيات ،و ُدفعت اعرتاضاته،
«نضج :أي َّ

وو ِّضحت معضالته .أفاده احللبي بإيضاح.
و ُف ِّصلت أقاويلهُ ،

وم�ا احترق :أي ما بلغ الغاية والنهاية ،بل ما زال�ت فيه فروع وأبحاث،

وأش�ياء مل يقف�وا على حقيقته�ا من كالم الع�رب» ) ،(1أي س�تبقى جم�ال نظر
واجتهاد وتتبع.

وق�ال عن عل�م األصول « :أي عل�م العقائد ،وأما أص�ول الفقه فداخلة

فيه ،وحيتمل أن يكون املراد ما هو أعم»).(2

وخالفه اب ُن عابدين فقال« :الظاهر أن املراد باألصول أصول الفقه ،ألن أصول

العقائد يف غاية التحرير والتنقيح» ) (3واحلق معه ،وتشهد له أقوال َم ْن سبق .

وللجزائري رأي آخر فهو يرى َّ
أن علم النحو قد احرتق ،إذ يقول:
« ُي�راد بنض�ج العلم :كونه قد ُبِّي�نِّ بيان ًا كافي ًا ،بحي�ث ال حيتاج طالبه إىل

فرط عناء يف حتصيل مطلبه.

 حاشية الطحطاوي (.)33/1

 حاشية الطحطاوي (.)33/1

 حاشية ابن عابدين (.)162/1
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وباحرتاقه :كونه قد استقيص البحث فيه ،ثم تجُ ُ ِّوز به احلدُّ فأفىض ذلك إىل
ذك�ر ٍ
متس إلي�ه احلاجة ،إما لكونه مما ُيف�رض فرض ًا ،أو لنحو ذلك،
كثري مما ال ُّ

حت�ى يصير الطال�ب  -لكثرة املباحث مع ع�دم معرفته ما يلزم منه�ا مما ال يلزم -
حائر ًا يف أمره.

وه�ذا املعنى ال يظهر بتاممه يف علم احلديث ،وإنام يظهر يف نحو «النحو»،

متس احلاجة إليه ،ال س�يام احلجج التي ال ي�دل عليها نقل
ف�إن فيه كثير ًا مما ال ُّ
وال عقل ،واألوىل إخراج علم احلديث من هذا القس�م» ) ،(1أي وإدخال علم

النحو فيه.

ُ
ُ
املجهول والطحط�اوي يف النوع الث�اين بأنه ما نضج وال
الفاض�ل
ويتف�ق

احرتق:

يقول األول« :أما علم البيان فألنه يرجع إىل الذوق فال غاية له ،الختالف

النّاس فيه.

وأما علم التفسري فألنه ال غاية له يوقف عليها ،و َم ْن أمعن النظر فيه ظهر

فهم ُمراد اهلل تعاىل من حيث املعاين  ،ووجوه اإلعجاز،
ل�ه ذل�ك ،إذ موضوعه ُ
وموقع املناس�بات ،وغري ذلك ،مما ال حييط به إال علاّ م الغيوب ،فكيف يوقف

ل�ه على غاية؟ بل إنام يعطى الش�خص من ذلك بحس�ب اإلهل�ام اإلهلي ،وهو
ال يق�ف عن�د غاية بحي�ث ال يتعدى إىل غريها ،و َم ْن وقف عىل كتب التفسير

وتأملها ظهر له ذلك » ).(2
 توجيه النظر (.)903/2

 غمز عيون البصائر (.)130/4
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ويقول الطحطاوي:
« قول�ه ال نض�ج :أي مل تُق�رر كل قواع�ده ،ومل يوقف هلا على آخر ،وإنام

تُك ِّلم فيها بحس�ب ما أهلم ،وفوق ذلك ال يعلم�ه إال اهلل تعاىل) ،(1ومل يتكلموا

عىل كثري من جزئياته.

يعم العل�و َم الثالثة :املع�اين والبيان
قول�ه :وهو عل�م البيان :املراد ب�ه ما ُّ

والبدي�ع ،ولذلك قال الزخمرشي« :إن منزلة عل�م البيان من العلوم مثل منزلة

السماء م�ن األرض» ومل يقف�وا عىل ما يف الق�رآن مجيعه من بالغت�ه وفصاحته
ونكته وبديعاته ،بل عىل النزر اليسري ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﴾ [اإلسراء ،]88:وإنام ذلك ملا فيه من البالغة .
قوله :والتفسير :أي تفسير القرآن ،فقد ذكر الس�يوطي يف «اإلتقان» أن

القرآن يف اللوح املحفوظ ،كل حرف منه بمنزلة جبل قاف ،وكل آية حتتها من

التفاسري ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل » ).(2

ُ
ُ
املجهول والطحطاوي يف النوع الثالث وهو (علم
الفاضل
وكذل�ك يتفق

نضج واحرتق  ،وهو علم الفقه واحلديث) وخيالف اجلزائري يف علم احلديث،

وال يتعرض لعلم الفقه.
 كذا العبارة!.

 حاشية الطحطاوي ( )34-33/1وما نقله عن السيوطي حيتاج إىل إسناد وثيق.
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ُ
الفاض�ل مع ِّل ً
ال النضج واالحرتاق يف العلمين املذكورين « :فإهنام
يق�ول

بلغ�ا هناية املقصود منهام ،وهو بي�ان احلالل واحلرام ،مع ما يعترب هلام رشع ًا من
الكتاب والسنة »).(1

ويقول الطحطاوي:
رت قواعده ،و ُب ِّين َْت غال�ب جزئياته حتى مل
« قول�ه :وعلم نض�ج :أي ُق ِّر ْ

يبق منه إال القدر اليسري مما ال حيتاج إليه عامة اخللق.

قول�ه :واحرتق :أي بل�غ الغاية بحيث ال حيتاج إىل مزيد ،بل لو أيت بزيادة

اآلن ال تقب�ل ،ألن املجتهدي�ن رمحه�م اهلل أمعن�وا النظ�ر يف الكتاب والس�نة،
وخرج�وا األح�كام ،وأي�دوا قواعدها ،وهذا تفسير م�راده ،وإال فاالحرتاق
مفسدٌ لألشياء.

َ�م املراد منه ،وذل�ك ألن املحدِّ ثني
قول�ه :علم احلدي�ث :وذلك ألنه قد ت َّ

 -جزاه�م اهلل خير ًا  -وضع�وا كتب ًا يف أسماء الرجال ،ونس�بهم ،والفرق بني

أسمائهم ،وبينوا سيئ احلفظ منهم ،وفاس�د الرواية من صحيحها ،ومنهم َم ْن

حفظ املئة ألف ،والثالث مئة ،وحرصوا َم ْن روى عن النبي ﷺ من الصحابة)،(2

 غمز عيون البصائر ( )130/4وقد ذكر آيتني وحديث ًا تدل عىل اإلبالغ والتبيني.

 أمل َّ بكالمه هذا عىل علم احلديث األستا ُذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يف كتابه « ملحات
م�ن تاريخ الس�نة وعلوم احلدي�ث » ص  ،137-136فقال يف كالم�ه عىل املحدِّ ثني

وأعامهل�م « :وخدم�وا الس�نة الرشيفة خدمة مل خي�دم هبا علم من العل�وم ،حتى قيل:
العل�وم ثالث�ة ...وامل�راد بالنض�ج واالحتراق هن�ا :أن املحدثين  -جزاه�م اهلل =
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وبين�وا األحكام ،واملراد منها ،بحس�ب ما يراه كل جمته�د عىل قدر ما أهلمه اهلل

تعاىل ،فانكش�فت حقيقت�ه ،وظهر ملتعاطيه ،بحيث ال خيط�ر بوجوده) (1أمر يف
احلديث يؤ َّلف إال وقد يوجد مؤ َّلف) (2عىل املراد وزيادة.

قول�ه :والفقه :املراد ما يعم كتب فروعه وأصوله) ،(3وهذا مما هو معلوم،

فترى ح�وادث اخلالئق عىل اختلاف مواقعه�ا وتش�تتاهتا مرقوم�ة بينها ،أو

ٍ
أم�ور قد ال تقع أصلاً ،نصوا عليها
م�ا ي�دل عليها ،بل قد تك َّل�م الفقهاء عىل
خش�ية وقوعها ،أو تقع نادر ًا ،وأما ما مل يكن منصوص ًا فنادر يسري ،وقد يكون
= كل خير -وضع�وا كتب� ًا يف تراجم الرج�ال  -الثقات والضعف�اء واملجروحني ،-

ويف ضبط أسمائهم وأنس�اهبم وبلداهنم ،وما افرتق منها وما اتف�ق ،...وحرصوا َم ْن
روى عن النبي ﷺ من الصحابة الكرام ،وبينوا الراوي الثقة العدل من س�يئ احلفظ
واملجروح ،وفاسد الرواية من صحيحها ،وحرصوا رواية كل راو ،وأحصوا شيوخه

واآلخذين عنه ،والبلدان التي دخلها ،واألحاديث التي رواها ،واستوفوا كل شاردة
وواردة يف ش�أن نقلة احلديث حتى أربوا عىل الغايةِ .
وم ْن هذا قالوا يف علم احلديث:
إنه علم نضج واحرتق ».

ٌ
حممول عىل علوم اإلسناد ،أما التطبيق يف التصحيح والتضعيف
وكالم الشيخ أبو غدة

السنة الكثرية التي تشمل احلياة
فلم ُيفرغ منه إىل اليوم ،وكذلك القول يف موضوعات ُّ

والتي متثل منهج سلوك متكامالً ،ومن املمكن أن نذكر مثاالً قريب ًا هو كتاب األستاذ

أبو غدة« :الرسول املع ِّلم ﷺ وأساليبه يف التعليم» الذي مل يؤلف السابقون مثله ،وقد
مجع فيه أربعني أسلوب ًا نبوي ًا يف ذلك.

 أي بنفسه.

 يف األصل :مؤلف ًا!.

 قال :وأصوله .ألنه محل األصول يف النوع األول عىل العقائد.
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منصوص� ًا غري أن الناظر يقرص عن البحث عن حمل�ه ،أو عن فهم ما يفيده ،مما
هو منصوص بمفهوم أو منطوق » ).(1
ّ
وتدخل فق�ال عن الفق�ه « :أو يق�ال :املراد
وق�د نق�ل اب� ُن عابدين ه�ذا

بالفق�ه ما يش�مل مذهبنا وغريه ،فإنه هبذا املعنى ال يقب�ل الزيادة أصالً ،فإنه ال
جي�وز إح�داث قول خارج عن املذاه�ب األربعة » ) .(2وه�ذا موجود يف كالم
الطحطاوي كام سبق!.
وخالص ُة هذا ما يأيت:
ُ
ُ
املجهول أن النض�ج يف العلم هو تدوين قواعده وحتريرها،
الفاضل
َي�رى

وأن االحرتاق هو الوصول إىل غاية متفق عليها .

احللب�ي أن النضج هو تقرير القواعد ،وتفري�ع الفروع  ،وتوضيح
وي�رى
ُّ

املسائل ،وأن االحرتاق بلوغ النهاية يف ذلك.

ويوافـق�ه الطحطـاوي واجلزائـري ،ويزيد اجلزائري عليهام أنه يلتفت يف
الطال�ب فيـه إىل عناء يف
فهم�ه للعب�ارة إىل جهة املتلق�ي ،فالناضج ما ال حيتاج
ُ

حتصيلـ�ه ،واملحرتق ما حيتـار أمام كثـرة مباحثه التي ال متس احلاجـة إليها).(3

 حاشية الطحطاوي (.)34/1

 حاشية ابن عابدين (.)163/1

 انظر :توجيه النظر (.)903/2
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وه�ذا الفه�م نابع من طبيعت�ه التي كان عليها ه�و ،يف ميل�ه إىل تقريب العلوم
وتسهيلها ).(1
ويلتفت كذلك إىل االستدراك عىل املقولة يف أمر االحرتاق فيقول « :و َم ْن

أمع�ن النظر يف ه�ذا األمر تبينّ له أن فرط النضج يف عل�م من العلوم ال يفيض
إىل احرتاقه ،وإنام يفيض يف الغالب إىل إفراد بعض مباحثه بالبحث ،فإذا اتس�ع

األمر يف مبحث منها صار فنّ ًا مستق ً
متفرع ًا عن غريه .وكثري ًا
ال بنفسه وإن كان ِّ

املتفرع من غريه واسع األطراف جد ًا ،قال بعض املحدِّ ثني :علم
ما يكون الفن ِّ

احلديث يش�تمل عىل أنواع كثريةُّ ،
الطالب
كل نوع منها علم مس�تقل ،لو أنفق
ُ

فيه عمره ملا أدرك هنايته.

وملا كان االستقصاء يف العلوم غري ممكن ،حث العلامء طالهبا عىل االقتصار
فيها أو االقتصاد.(2)»...
ومع أن االحتـراق مصطلح مل ُي َر ْد به الغض والنيـل يف هذا التقس�يم ،إال

حيارصه ويض ِّيق دائرته .وحس�ن ًا فع�ل ،إذ االحرتاق
أن اجلزائ�ري بلفتته ه�ذه
ُ
ِ
مفسدٌ لألشيـاء كام قـال الطحطاوي ،فال ُبد من تأويله أو تضييقه.

 انظر :ترمجته يف صدر «توجيه النظر» ( ،)24-23/1وكتاب «الشيخ طاهر اجلزائري
رائد التجديد الديني يف بالد الشام يف العرص احلديث» ص.63-61 :

 توجيه النظر (.)904/2
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املطلب الرابع
مدى انطباقها على الواقع وأثرها
بين�ت فيام مضى أن هذه املقولة ظهرت يف القرن الثامن ،وال نعرف ش�يئ ًا
ُ

ع�ن قائلها لنس�تدل به على موقعه يف العل�م واالطالع  ،ومكانت�ه التي تؤهله

إلطلاق هذا احلكم يف س�تة علوم واس�عة كبيرة ،وال نعلم ش�يئ ًا عن الظرف

الذي قيلت فيه.

ولكن العلامء الذين ذكروها أو رشحوها تلقوها بالقبول إال يف جزء منها

ُ
الشيخ طاهر اجلزائري يف القرن الرابع عرش.
نازع فيه

وه�ي على أية ح�ال مت ِّث�ل رأي قائله�ا ،ورأي العلماء الذي�ن ذكروها أو

رشحوه�ا ،وأن�ا أميل إىل رأي الش�يخ اجلزائري فيها فقد عدَّ ه�ا من قبيل امللح
التي تُستحسن يف املحارضة ،وال يستقىص البحث فيها ).(1

رس بقـاء هـذه املقولـة ترتدد لدى العلمـاء
ويف نفـس الوقت أتساءل عن ِّ
 كما ه�ي  -س�بعة ق�رون؟! فالعلـ�م ال�ذي ِنضج وم�ا احتـ�رق :أمل حيرتق
خلال هذه القرون؟ والعلم الذي م�ا ِ
نضج وال احرتق :أمل ينضج ،إن مل نقل:
 توجيه النظر (.)903/2
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أمل حيترق؟ والعلم الـذي ِ
نضج واحتـرق :ملاذا مل يتوقف االش�تغال والتأليف

فيه إذن؟.

إن هذه التساؤالت تدفعنا إىل القناعة بأن هذه املقولة ُم ْلح ٌة ،مل يقصد منها

تعددت زوايا النظر يف تعليلها وتوجيهها.
احلكم القطعي الكيل ،وهلذا
ْ

والواق�ع َّ
أن التاري�خ ألي عل�م واحلك�م عليه م�ن الصعوب�ة واخلطورة

بمكان ،وحيتاج إىل تتبع كامل واس�تقراء ت�ام لعلامئه وكتبه وأطواره كلها زمان ًا

ومكان ًا ).(1

وعىل ٍّ
كل يبدو لنا مما س�بق أن أثر هذه املقولة كان إجيابي ًا لدى الس�ابقني،

كالزركشي ،والس�يوطي ،وابن نُجيم ،وال س�يام فيما صنَّ َف ْت ُه م�ن العلوم أنه مل
حيرتق ،أو مل ينضج ومل حيرتق.

أثرها كذلك إىل يومنا هذا ).(2
وبقي ُ
حكمت علي�ه بالنضج واالحرتاق وهو علم الفقه واحلديث ،فربام
أما ما
ْ
 وجي�ب احل�ذر يف التعام�ل مع إطالق هذه األح�كام وأمثاهلا ،ومن ذل�ك قول اإلمام
أمحد بن حنبل « :ثالثة كتب ليس هلا أصول :املغازي واملالحم والتفسير» ،فقد بينَّ
اخلطيب البغدادي أن « هذا الكالم حممول عىل وجه ،وهو أن املراد به كتب خمصوصة
ُ

يف هذه املعاين الثالثة ،غري معتمد عليها وال موثوق بصحتها ،لسوء أحوال مصنّفيها،
وع�دم عدالة ناقليه�ا ،وزيادات القصاص فيه�ا » إلخ كالمه فانظ�ره فإنه مهم جد ًا.
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (.)242-231/2

 انظر« :احلاجة إىل علم أصول التفسري» للدكتور موالي عمر بن محاد.
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كان لذل�ك أثر غير جيد يف انرصاف بعض العلامء ع�ن التأليف فيهام ) ،(1وإن

كان الواقع لدى اجلمهور األعظم يقول غري ذلك ،فالعلامء دأبوا عىل االشتغال
والتألي�ف فيهام ،وظهرت هلم مؤلفات حظيت بمنزل�ة عالية ،وقبول عريض،
منه�م العلامء األربعة :احلصكف�ي واحللبي والطحطاوي واب�ن عابدين الذين
قبل�وا هذه املقولة يف نضج الفقه واحرتاقه ،فإهنم أوردوها يف مؤلفات فقهية،
وهذا يعني أهنم مل يفهموا منها س�د الطريق عىل َم ْن يريد التأليف ،وال س�يام أن

أغراض التأليف وأهدافه وأنواعه متعددة متنوعة.

وق�د أثن�ى اب� ُن عابدين على كت�ب املتأخرين فق�ال « :وأنت ت�رى كتب

املتأخري�ن تفوق عىل كتب املتقدمني يف الضب�ط واالختصار وجزالة األلفاظ،

ومجع املسائلَّ ،
ألن املتقدِّ مني كان مرصف أذهاهنم إىل استنباط املسائل وتقويم

الدالئ�ل ،والع�امل املتأخر يصرف ذهنه إىل تنقي�ح ما قالوه ،وتبيين ما أمجلوه،

وتقيي�د ما أطلق�وه ،ومجع ما فرقوه ،واختصار عباراهتم ،وبيان ما اس�تقر عليه
 ج�اء ع�ن اإلمام حممد البابيل املرصي (ت 1077 :ه�ـ) يف ترمجته يف «خالصة األثر»

( )41/4أن�ه« :كان ينهى عن التأليف ،ويق�ول :التأليف يف هذه األزمان من ضياعة
الوقت ،فإن اإلنس�ان إذا فهم كالم املتقدمني اآلن ،واش�تغل بتفهيمه فذاك من ِّ
أجل

النعم ،وأبقى لذكر العلم ونرشه ،والتأليف يف سائر الفنون مفروغ منه».

ت�واردت كلامت
وه�ذا أع�م مما نحن فيه ،وه�و موقف ش�خيص ومل ُيتابع عليه ،وقد
ْ

العلامء يف احلض عىل التأليف ملن تأهل له .انظر افتتاحية جملة األمحدية ،العدد (.)6

والبابلي نفس�ه أ ّلف كتاب ًا معجب� ًا  -وإن كان مضطر ًا ، -قال املحبي كذلك  « :وأجلأه
الوزير األعظم أمحد باشا إىل تأليف كتاب يف اجلهاد وفضائله  ،فأ ّلف فيه يف أيام قليلة
كتاب ًا حاف ً
ال أتى فيه بالعجب من اآلثار الواردة فيه،وأحكامه املختصة به ».
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األمر من اختالفاهتم ،فهو كامشطة عروس ٍرباها أهلها حتى صلحت للزواج،
تزينها وتعرضها لألزواج ،وعىل كل فالفضل لألوائل ،كام قال القائل:
ٌ
فضل عليه ألنه ِم ْن مائه » ).(1
السحاب وماله
كالبحر يسقيه
ُ
ِ
وم� ْن أثر ه�ذه املقولة اإلجيايب ما فهمه الش�يخ طاهر اجلزائ�ري « أن فيها

إش�ارة إىل أم�ر ينبغي االنتباه إليه ،وهو أن ما نض�ج واحرتق من العلوم ينبغي
الس�عي يف تنقيحه ،ليس�هل عىل الطالب تناوله واالنتفاع به ،وما مل ينضج منها
ينبغي السعي يف إكامل مباحثه ،لينضج أو يقرب من النضج »).(2

 حاشية ابن عابدين (.)97/1

 توجيه النظر (.)904-903/2
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املطلب اخلامس
خالصة وتعليق
نخل�ص ممّا تق�دم إىل أن هذه املقولة ملح ٌة من مل�ح العلامء ) ،(1تُذكر عىل
ُ
 وقد علق الفقيه خري الدين الرميل (ت1081 :هـ) عىل املقولة بملحة أخرى فقال يف
كتابه « نزهة النواظر عىل األشباه والنظائر » البن نجيم (.)467/4

«قال ابن البلوي يف كتاب ألف با:
قال اخلليل بن أمحد:

العلوم أربعة:

فعلم له أصل وفرع.

وعلم له أصل وال فرع له.
وعلم له فرع وال أصل له

وعلم ال أصل له وال فرع له.

فأما الذي له أصل وفرع فاحلساب ليس بني أحد من اخللق فيه اختالف.

وأم�ا الذي له أصل وال فرع ل�ه فالنجوم ليس هلا حقيقة يبلغ تأثريها يف العامل  -يعني
األحكام والقضايا عىل احلقيقة . -

وأما الذي له فرع وال أصل له فالطب ،أهله منه عىل التجارب إىل يوم القيامة.
وأما الذي ال أصل له وال فرع له فاجلدل ».

والقول يف « إنباه الرواة » ( )382-381/1وزاد« :قال أبو بكر الصويل :يعني اجلدل

بالباطل»
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س�بيل اإلمج�ال ال التفصيل ،وقد ُيراد منها التنبي�ه عىل ما ُق ِّعد من العلوم وما مل

ُي َّقعد ،ومبل ِغ ذلك ،وال تعني بحال من األحوال اس�تنفا َد األغراض ،وإغالق
الباب ،وعدم تطبيق تلك القواعد .

ُ
وعمل العلامء من القرن التاسع
ورأينا أن أثرها كان إجيابي ًا ومل يكن سلبي ًا ،

إىل اآلن خير دلي�ل عىل ذل�ك ،وإذا ألقينا نظ�رة فاحصة على ترامجهم يف هذه

الق�رون لرأينا عدد ًا كبري ًا جد ًا من املؤلف�ات يف خمتلف أنواع العلوم واآلداب،
وق�د أضافت ه�ذه املؤلفات إضافات كبرية عىل ه�ذه العلوم واآلداب  ،وكان

الق�رن التاس�ع الذي ظهرت ه�ذه املقولة قبله متميز ًا عىل ما س�واه من القرون
 -بعد الثالث والثاين .(1) -

ويف ه�ذا الق�رن ظهر (فتح الب�اري برشح البخ�اري) و(عم�دة القاري)

الذي�ن ُيعدَّ ان وفا ًء لدي�ن األمة الذي طالب به اب ُن خل�دون بنقله عن كثري من

املشايخ قوهلم( :رشح البخاري َد ْي ٌن عىل األمة) ).(2

 انظر دراس�ة الباحث عبد الرمحن بن مح�د العكرش« :من غرائب التأليف وفرائده يف

الرتاث العريب» املنشورة يف جملة عامل الكتب ،املجلد ( ،)22يف العددين ( ،)4-3فقد
أع�د ثبت ًا بـ( )1767كتاب ًا رأى أهنا تفردت يف املوضوعات التي طرقتها ،أو يف طريقة
عرضه�ا ،أو يف الظروف التي ظهرت فيها  ،ووزعها عىل القرون وعىل املوضوعات،
وعم�ل هل�ا جداول ونس�ب ًا  ،وكان م�ن نتائجه متيز القرن التاس�ع  ،وي�أيت يف الدرجة
ٍ
ملحوظات
الثالثة بعد (القرن الثالث) و(الثاين)  ،وهي دراسة طريفة ،وإن مل ختل من

أمهه�ا عدم االس�تقراء الكام�ل  ،فانظرها وانظر ج�دول التوزيع الزمني املش�ار إليه
ص . 206

 انظ�ر :كش�ف الظن�ون ( ،)641-640/1وم�ن املل�ح كذل�ك أن الش�وكاين (ت:
ِ
ب منه رشح البخاري قال :ال هجرة بعد الفتح .كام يف «فهرس=
1250هـ) حني ُطل َ
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ويف هذا القرن كان الس�يوطي الذي أضاف إىل املكتبة اإلسالمية  -ومنها

املكتبة احلديثية والفقهية  -إضافات كبرية متميزة ).(1

= الفه�ارس» ( ،)323/1وال ينبغ�ي أن نفهم أن رشح ابن حجر غاية اإلمكان ،وال

يس�تطيع أحد أن يأيت بمثله أو بام هو أفضل ،وهو قول أقرب إىل االعرتاف الشخيص

منه إىل احلكم العام .أو هو إعجاب وتقدير وثناء  ،وهضم للنفس أمام السابقني .

تتبعت مؤلفات العلامء الذين ذكروا هذه املقولة أو رشحوها – وال س�يام يف علم
 وقد
ُ
فرأيت هلم مؤلفات كثرية يف ذلك :
احلديث والفقه-
ُ

 -فللزركيش ( )45كتاب ًا ،منها  )22( :كتاب ًا يف الفقه وأصوله ،و( )9كتب يف احلديث

كام يف مقدمة «الربهان يف علوم القرآن» (.)17/1

 وللس�يوطي ( )540كتاب عىل ما يف «فهرس�ت مؤلفاته» ،منها )228( :كتاب يفاحلديث وعلومه ،و( )72كتاب ًا يف الفقه.

 -والبن نجيم أكثر من ( )40كتاب ًا يف الفقه  .انظر «األعالم» (.)64/3

 وألمحد احلموي ( )47كتاب ًا يف العقائد والتفسري واحلديث والفقه والنحو والبالغةوآداب البحث والتاريخ والتصوف والفروس�ية .انظر :مقدمة حمقق رس�الته «ش�فاء

الغلة».

 -وللحصكف�ي مؤلف�ات يف التفسير واحلدي�ث والفق�ه والنحو ،ذكره�ا املحبي يف

«خالص�ة األث�ر» ( ،)63/4ووصف�ه بأن�ه« :صاح�ب التصاني�ف الفائق�ة يف الفقه
وغريه».

 -وللفت�ال الدمش�قي  -غير دالئ�ل األرسار -رشح المية ابن ال�وردي ،ورحلة إىل

الديار الرومية ونظم .كام يف ترمجته يف «األعالم» ()322/2

إبراهيم احللبي بأنه «ذو التصانيف الباهرة» كام يف «س�لك الدرر»
املرادي
 ووصفُّ
َ

واملعمى والوفق.
( .)38/1وذكر له مؤلفات يف الفقه والسرية والعروض
ّ

البيط�ار م�ن مآثر الطحطاوي «حاش�يته على الدر املختار» ،كما يف «حلية
 وجع�لُ
البرش» ( ،)282/1وله غريها كتابان آخران يف الفقه أيض ًا.
 -والب�ن عابدي�ن مؤلفات كثرية أغلبها يف الفقه ،وقد ذكرها ابنه يف ترمجته ألبيه يف =
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ول�و جئنا إىل العرص األخري لوجدنا أن العلوم الرتاثية ش�هدت تطورات

كبرية جد ًا ،وفيام خيص العلوم الستة املذكورة يف املقولة أقول:

ف التطبيقات القانونية.
وعر َ
لقد ُأعيدت صياغة علم األصولَ ،
علم النحو كثري ًا من حماوالت التقريب والتيسري ،وعرضه عرض ًا
وعرف ُ

جديد ًا.

وعرفت البالغ ُة تطور ًا ملحوظ ًا يف نظرية التصوير الفني وغريها
علم التفسري  -فيام عرف  -التفسري العلمي  ،وال أقول اإلعجاز.
وعرف ُ
علم الفقه جتديد ًا مه ًام عىل يد أمحد إبراهيم بيك فقيه العرص وجمدِّ د
وعرف ُ

ث�وب الفقه يف مرص والعامل اإلسلامي ،ومصطفى الزرقا فقيه العرص وش�يخ

احلقوقيني).(1

= مقدم�ة كتاب�ه «ق�رة عي�ون األخي�ار» ( ،)7-6/6وذكر منه�ا رس�الة يف النفقات
ق�ال عنها« :مل يس�بق هلا نظري ،اخرتع هلا ضابط� ًا جامع ًا مانع ًا» .وحاش�يته ر ُّد املحتار
مشهورة ،ومنزلتها معروفة.

 -ولطاهر اجلزائري ( )35مؤلف ًا يف العقائد والتفسري وعلوم القرآن والتجويد وعلوم

احلديث والسرية واألصول وعلوم البالغة واللغة العربية وآداهبا والتعريب واحلكمة

الطبيعية والرياضيات والتاريخ .كام يف ترمجته يف صدر «توجيه النظر» (.)28/1

 ومؤلف�ات األس�تاذ عب�د الفتاح أبو غ�دة وحمققاته جت�اوزت الثامنين ،وأغلبها يفاحلديث وعلومه ،وشهرتهُ ا تغني عن ذكرها.

 صدر عنهام عن دار القلم بدمشق كتابان هبذين العنوانني ،األول للدكتور حممد عثامن
شبري ،والثاين للدكتور عبد النارص أبو البصل.
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ٍ
اهتاممات مهم�ة منها االهتامم بما ُيدعى (احلديث
عل�م احلديث
وع�رف ُ

املوضوعي) ).(1

ويقودن�ا ه�ذا إىل الق�ول :إن كل العل�وم تبق�ى ملفاهت�ا مفتوح�ة ،وه�ي

قابل�ة للنظ�ر واملراجع�ة) ،(2والتهذيب والتش�ذيب ،واإلصلاح واإليضاح،
والتصحي�ح والتنقيح ،والتعديل والتطوير) ،(3والزي�ادة واإلبداع) ،(4وهذا ما
فعله األسلاف يف تعاملهم مع مؤلفاهتم  ،ومع تراث من س�بقهم) ،(5وهذا ما

 ويقول الش�يخ ش�عيب األرنؤوط :إن إنتاج علامء األزهر يف مئة السنة األخرية يعادل
إنتاج علامئه يف أربع مئة سنة سابقة.
 وال سيام ونحن نعيش عرص احلاسوب الذي أتاح لنا من املعلومات ما مل يتح ملن قبلنا،
واختصر لن�ا من األوق�ات ما جيعلنا نعيش أعمار ًا مضاعفة .واآلن بات من الس�هل
أن تس�تدرك معرفة قائل بيت من الش�عر مل يعرفه أديب كبري كاألس�تاذ حممود شاكر،
ٍ
حمدث جليل كاألس�تاذ عبد الفتاح أبو غدة ،وليس
ومعرف�ة ختريج حديث غاب عن
يف هذا تعامل عليهام أو انتقاص – حاش�ا -لقدرمها ،وإنام لبيان ما يمكن أن يقدمه هذا
اجلهاز (حافظ العرص) ،ورحم اهلل العلامء كم بحثوا وكم فتشوا وكم تعبوا.
 عىل س�بيل املثال  :اكتش�ف مؤلف «ترتيب األعالم عىل األعوام» زهاء س�بعني َع َل ًام
ترج�م هل�م الزركيل مرتني ،وظن الواحد منهم اثنني .وه�ذا ماحتقق منه ،أما ماحيتمل

التكرير فهو كثري .انظر مقدمة املؤلف (.)5/1

 وق�د ع�دّ الزركشي التأليف من ف�روض الكفاية ،فقال يف كتاب�ه «املنثور» (:)35/3
«ومن�ه تصنيف كتب العلم ملن منحه اهلل تعاىل فه ًام واطالع ًا ،ولن تزال هذه األمة مع
قصر أعامرها يف ازدياد وت�رق يف املواهب ،والعلم ال حيل كتم�ه ،فلو تُرك التصنيف

لض ِّيع العلم عىل الناس ،وقد قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ُ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ ويقال :إن يف التوراة :ع ِّلم جمان ًا كام ُع ِّلمت جمان ًا».

 انظر :الفهرس�ت للنديم ،والدر الثمني يف أسماء املصنفني ،وأسماء الكتب ،وكشف
الظن�ون ،وإيض�اح املكن�ون ،وهدية العارفين ،وتاريخ األدب الع�ريب  ،وغريها من
أمثاهلا .وهذا املوضوع جدير باالهتامم والبحث.
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ينبغي أن نفعله اآلن  ،وصدق أبو متام إذ قال:
.........................

كم ترك األول لآلخر

)(1

واب ُن مالك إذ قال« :وإذا كانت العلوم منح ًا إهلية ،ومواهب اختصاصية،

فغري مستبعد أن ُيدَّ خر لبعض املتأخرين ما عسرُ عىل كثري من املتقدمني»).(2

وه�ذا ال�ذي يتف�ق مع طبيع�ة العل�وم واآلداب وس�ائر الفن�ون ،ويؤيده

ويصدقه الواقع.

ولو رجعنا وأحصينا ما ُذ ِك َر يف تراجم كثري من العلامء عن كتب مل يسبقوا

إليها لدى املتقدِّ مني واملتأخرين لتأكد لنا هذا متام ًا.

ٌ
ُ
حمم�ول عىل أن الناس
العل�م كثر ُة التواليف»
وق�ول َم ْن قال« :إنام أفس�د
َ

اتكلوا عليها وتركوا الرحلة ).(3

 انظر :ديوانه برشح الشنتمري ( ،)367/2قصيدة :قل لألمري األرحيي الذي.
 انظرمقدمة كتابه « تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد».

العلم كثر ُة التواليف ،وإنام
 قال الش�يخ حممد بن إبراهيم اآلبيل التلمس�اين« :إنام أفسد
َ
أذهبه ُ
بنيان املدارس».

وع َّل�ل هذا املقري اجل�دُّ بقوله« :وذلك أن التأليف ن ََس َ
�خ الرحل َة التي هي أصل مجع

العل�م ،ف�كان الرج�ل ينف�ق فيها املال الكثير ،وقد ال حيص�ل له من العل�م إال النزر
اليسري ،ألن عنايته عىل قدر مشقته يف طلبه ،ثم صار يشرتي أكرب ديوان بأبخس ثمن،

فلا يق�ع منه أكرب من موق�ع ما عوض عنه ،فل�م يزل األمر كذل�ك حتى نيس األول
باآلخر ،وأفىض األمر إىل ما يسخر منه الساخر» .نفح الطيب (.)258/7
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االعرتاف أن تراثنا متفاوت القيمة ،متغاير املس�توى) ،(1فعىل حني
وجيب
ُ

نجد كتاب ًا يعيش ألف سنة ،نجد آخر ال يعيش أكثر من عمر مؤ ِّلفه ،أو أقل من
ذلك ،وهناك تكرار  -وله أسبابه  -فال ُيؤخذ الرتاث كله ،وال يرتك كله.

�ؤر ُخ لكل علم م�ن العلوم تارخي� ًا معمق ًا مدقق ًا ،كام ً
ال ش�امالً،
وحين ُي َّ

عام ًا تام ًا ،ستكون احلقيقة أجىل ،والصورة أدق ،وال يمكن احلكم عىل العلوم
بجملة أو كلمة أو جرة قلم.

ويتض�ح لنا أخير ًا أن هذه املقول�ة ال تتحدث عن انته�اء وظيفة الرتاث،

حيملها ذلك ،وأن الرتاث
عم�ن ِّ
باملعنى الذي يرتدد اليوم ،وهي غري مس�ؤولة ّ
 وهو أكثر وأشمل من العلوم الستة التي ُذكرت يف املقولة  -قادر عىل التجدُّ د،وعىل تلبية حاجات الناس).(2

 وللعلماء جه�ود مقدرة فيام يمكن أن يطلق عليه( :علم جرح الكتب وتعديلها) وهو
علم كبري يستحق أن تبذل فيه اجلهود وتتعاضد األيدي ليخرج إىل الوجود.

 ق�ال اجلاح�ظ  « :وكالم كثير قد ج�رى عىل ألس�نة الناس وله مرضة ش�ديدة وثمرة
مرة ،فمن أرض ذلك قوهلم :مل يرتك األول لآلخر شيئ ًا ،فلو أن علامء ِّ
كل عرص  -منذ
ِ
عم ْن قب َلهم لرأيت
جرت هذه الكلمة يف أسامعهم  -تركوا االستنباط ملا مل ينته إليهم َّ
العلم خمت ً
ال » .انظر :دالئل اإلعجاز ص.225
وق�د أراد العلماء الس�ابقون القيام بمرشوع�ات علمية أو اقرتحوه�ا ،ومل تتحقق إىل

اآلن ،ومن ذلك مرشوع الس�يوطي يف تأليف كتاب يف توافق الس�نة والقرآن (ينظر:

قطف األزهار  ،)99-98/1ومرشوع ابن احلنبيل يف اختيار ألف حديث تبلغ مرتبة
التعجيز عن اإلتيان مثلها (ينظر :استخراج اجلدال من القرآن .)58/3
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النتـائـج
بعد هذه اجلولة العلمية الرتاثية أخلص إىل النتائج اآلتية:
 -1ظهرت املقولة التي تتحدث عن النضج واالحرتاق يف النصف الثاين

ف قائلها ،وال منزلت�ه يف العل�م  ،ولكنها مرصية
م�ن الق�رن الثام�ن ،وال ُي ْع َ�ر ُ
املنشأ ،وقد ذكرها مؤ ِّلفون يف مرص ،وعنهم أخذها أهل الشام ،ومل تتعد هذين

القطرين ،وبلغ عدد الذين ذكروها أو تكلموا عليها أربعة عرش مؤ ِّلف ًا ،وأوهلم

الزركيش ،وهو مصدرها األسايس .وقد ذكروها مؤيدين ،ومل ينازع فيها سوى
طاه�ر اجلزائ�ري .وهي تتحدث عن س�تة علوم رشعية وعربي�ة ،وال تتعرض

لباقي العلوم واآلداب والفنون.

 -2إن ه�ذه املقول�ة م�ن قبي�ل املل�ح الت�ي تُستحس�ن يف املح�ارضات

واملحاورات وال يستقىص البحث فيها ،أي ال ينظر إليها نظرة حدية جدية.

ويب�دو أن العلماء فهموها عىل أهنا كذلك ،وهلذا مل متنعهم من االش�تغال

بأي علم من العلوم الستة التي ذكرهتا ،بل تركت هي الباب مفتوح ًا يف النوعني
األول والثاين أصالً ،وكان هلا أثر إجيايب لدى عدد من العلامء ،وما تزال.
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ومما يؤيد كوهنا ملحة أهنا ال تذكر س�وى س�تة عل�وم ،وال تتعرض لكثري

من العلوم والفنون واآلداب ،ولعل قائلها اقترص عىل العلوم الس�تة ألهنا تقع
يف دائرة اهتاممه وختصصه - ،ولنا أن نستدل بذلك عىل هويته .-

 -3يتبين لنا من خالل اس�تعراض أقوال العلماء أن النضج واالحرتاق

مصطلح�ان ،قصد هبام الداللة عىل مراحل تاري�خ العلم ،وأن االحرتاق كلمة

تشخيص ،وليست ذم ًا ،وال يراد هبا الغض والنيل ،فهي ليست عىل ظاهرها ،
وإال فاالحرتاق مفسد لألشياء كام قال الطحطاوي.

 -4احلكم عىل علم بالنضج ،أو النضج واالحرتاق ال يلغي أبد ًا دراس�ته

واإلف�ادة منه ،واس�تعامله وتطبيقه ،وإنام قد يعني وصول�ه إىل مرحلة معينة من

الكمال ،أو الزي�ادة على الكامل ،وهذا من وجه�ة نظر القائ�ل ،التي يمكن أن

ختالفها وجهة نظر أخرى.

وعلى هذا ال يمكن ألح�د أن حيتج هبا عىل أهنا اعتراف من أهل الرتاث

باستنفاد أغراض تراثهم.

قادر بما أودعه اهلل ِم ْن
 -5إن العق�ل البشري  -وه�و هب ٌة إهلية عظيمة ٌ -
طاقات ،ومنحه ِم ْن م َلكات ،وهيأ له يف كل زمان ومكان ِم ْن وسائل وغايات،
عىل اإلبداع والتجديد.

وليس العقل املس�لم بِدْ ع ًا من ذلك ،وما أنتجه خالل القرون حتى الزمن

القريب أعظم شاهد عىل ذلك.
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التوصيات
 -1ع�دم االنش�غال باحلداثيين الذي�ن يري�دون إلغ�اء التراث ،وجتنُّب

الدخ�ول معه�م يف معارك جانبي�ة ،فإن هذا سيش�غلنا عن مهامن�ا وهي مهام
كبرية ،وما زال أمامنا الكثري مما ينبغي أن ُيعمل.

 -2أويص أن هُيت�م بمعهد املخطوطات العربية ،وأن يركِّز املعهدُ املذكور

على مهمته األوىل ،وهي االش�تغال باملخطوطات حصر ًا وتوصيف ًا وتعريف ًا ،
ورعاية ومحاية ،وحتقيق ًا ونرش ًا.

 -3لدينا قضايا مهمة تستلزم عم ً
ال جاد ًا دؤوب ًا طويالً:
 -منه�ا :حصر املخطوطات جمهولة املؤل�ف يف مكتبات الع�امل ،وحماولة

تم  -س�يكون إنجاز ًا ضخ ًام يف غاية األمهية
الكش�ف عن مؤلفيها ،وهذا  -لو َّ
والفائدة للعلم وتارخيه ،وللعلامء والباحثني والدارسني).(1

 من اخلسارة ً
مثال أن ال نعرف مؤ ِّلف الكتاب املهم «روح الروح» الذي يضم ()360
ب�اب ،فيه�ا ( )2790قطعة ش�عرية ونثرية ،منه�ا ( )207بيت أليب بك�ر اخلوارزمي
ليست يف ديوانه كام قال حم ِّققه األستاذ إبراهيم صالح !
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 -ومنها :حرص املؤلفات املنس�وبة إىل غري مؤلفيها خطأ وعمد ًا ،وإخراج

ت�ؤرق املعنيين ،وتيسء إىل
ذل�ك يف معجم ش�امل ،والنس�بة املزورة مش�كلة ِّ
الرتاث ،وتربك الدارسني).(1

 -ومنه�ا :إيلاء (فه�ارس املخطوط�ات) عناي�ة خاص�ة ،مراجع� ًة

وتدقيق� ًا وتصحيح� ًا ونق�د ًا ،فإن اخلطأ فيه�ا يقود إىل أخط�اء وإىل إحباطات،
وخسارات.

 -ومنها :االهتامم بإصدار سلس�لة جديدة تتن�اول حرص مؤلفات العلامء

الكب�ار ،كل عىل ح�دة ،وبيان املخط�وط واملطبوع واملفقود منه�ا ،وحتديث ما
صدر ِم ْن قبل كـ(مؤلفات ابن سينا) و(الغزايل) و(ابن اجلوزي) وهكذا.
 -ومنه�ا :حرص الكتب التي طبعت ناقصة ،والعمل عىل إخراجها كاملة

بام اكتشف من نسخها ،والبحث عن نسخ كاملة لسائرها.

 -ومنه�ا :حرص الكتب التي طبعت عن نس�خ مبعث�رة األوراق ،وإعادة

إخراجها مرتبة األوراق باإلفادة من جهود النقاد والدارسين والنس�خ اخلطية

املكتشفة.

 -ومنه�ا :حرص الكتب الت�ي حذف منها يشء ،أو أقح�م فيها يشء ،من

متمم ًة منقح ًة.
النساخ
والوراقني والنارشين ،وإعادة إخراجها َّ
ّ
ّ

 ومنه�ا :االهتمام بالتراث اإلسلامي املكت�وب باللغ�ات األخ�رىاعتنيت هبذا منذ حني ،ووضعت أكثر من عرشين وسيلة الكتشاف املؤلف احلقيقي.

ُ
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كالفارس�ية والرتكي�ة ،والعم�ل عىل ترمجت�ه  -ومنه ما هو مرتج�م عنها  -فإنه
متمم للرتاث العريب ،وقد نجد فيه ما نفتقده عندنا.

 -ومنها :التفكري بمرشوع علمي معجمي كبري يستقيص كل ما ألف لدى

املسلمني يف العلوم والفنون واآلداب.

 -ومنه�ا :العم�ل عىل إجي�اد مرجعية كربى تتبنى مجع الرتاث اإلسلامي

كله يف مكان واحد ،أصوالً ومصورات.

 -ومنه�ا :تفعي�ل دور الرقاب�ة عىل التراث وما ينرش من�ه ،والتعريف به،

ورصده ،والتأريخ له ،ونقد ما جيب أن ُينقد  ،وإمتام ما به نقص  ،وهكذا.

 -ومنه�ا :العم�ل على تصوي�ر كل أوراق املخطوط�ات املفكك�ة املفرقة

تصوي�ر ًا رقمي� ًا ،وإتاحتها للباحثين للنظر فيها وفحصها ،فم�ن املمكن إعادة
تكوين كتب منها ،والتعرف إىل بقايا كتب ضاعت.

 -ومنها :العمل عىل حرص الكتب التي تفرقت أجزاء نسخها يف املكتبات

والبلدان.

 -ومنه�ا :العم�ل على حل مش�كلة غياب تراج�م ألعالم كب�ار ،هلم يف

الرتاث اسم عريض ،وأثر عظيم.

 -ومنها :العمل عىل تأليف معجم يف علم جرح الكتب وتعديلها ،إلظهار

جهود العلامء الرائعة يف التعامل مع تراث َم ْن سبقهم ،وصدقهم يف حب العلم
وخدمته واإلخالص له.
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 -ومنها :االهتامم اجلاد بدراس�ة أنامط التأليف لدى املسلمني ،ومن ذلك

املت�ون املنظوم�ة واملنثورة ،والشروح ،واحل�وايش ،واالختص�ار ،وغري ذلك
وه�ذه األنامط ل َّب ْت حاجات اجتامعية واقتصادية وثقافية  ،وكان هلا حضور يف
عمليات التدريس والتثقيف ،وقد حيكم اآلن عليها حك ًام ظامل ًا بجرة قلم!.

 -ومنها :تشجيع حتقيق الرتاث ونرشه ،فعىل مقدار ما نحقق وننرش ونقرأ

نكتش�ف ذاتنا وتارخينا ،ونفهمها فه ًام أفضل ،وندرسهام دراسة أدق .وما يزال
حجم املعلومات الغائبة عنا كبري ًا جد ًا ).(1

وي�ا حبذا وض�ع خطط منهجية هل�ذا النرش ،إم�ا عىل املؤ ِّلفين ،وإ ّما عىل

الق�رون ،كأن يتبنى نرش أعمال عامل معني كاملة ،وبعده يؤخ�ذ غريه ،أو يتبنى

نرش ما وصل إلينا من خمطوطات حسب القرون.

ويمك�ن أن يتع�اون معه�د املخطوط�ات العربي�ة يف ذلك م�ع اجلامعات

ومراك�ز البحوث العربية واإلسلامية وفق خطط يعدُّ ها هو  ،ويس�عى إليها ،
ويشري هبا.
ويشجعها
ُ

 ذكر ابن خلكان يف «وفيات األعيان» ( )221/3أبيات ًا للقايض عبد الوهاب البغدادي
املالكي قال إنه وجدها له يف عدة مواضع .ومع ذلك فإن سنوات من البحث يف آالف
املصادر مل توصل إىل مصدر واحد سابق عليه إىل اآلن!.

وعىل الرغم من بحث الدكتور يوس�ف زيدان عمن ذكر تفسير إس�حاق بن إبراهيم

البس�تي  -ال�ذي اكتش�فه وكان ُيعتق�د أنه جز ٌء من صحيح مس�لم  -فإن�ه مل جيد َم ْن
ذكره .انظر« :النس�خ األلفية يف مكتبة اإلسكندرية» (ضمن املخطوطات األلفية ص
 . )346-343وحين ُطبع «التوضيح لشرح اجلامع الصحيح» البن امللقن وجدناه
ينقل عنه .انظر « :التوضيح» ( )153/5و (.)170/22
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 أمح�د إبراهيم بيك فقيه العرص وجمدِّ د ثوب الفقه يف مرص ملحمد عثامن ش�بري ،دارالقلم ،دمشق ،ط 1431 (1هـ  2010 -م ) .

 اس�تخراج اجلدال من القرآن الكريم لناصح الدين ابن احلنبيل ( ت 634 :هـ ) ،ضمن جمموعة الرس�ائل املنريية ،تصوير مكتبة طيبة بالرياض ودار الكلمة الطيبة
بالقاهرة.
 األش�باه والنظائ�ر يف النح�و للس�يوطي ( ت 911 :ه�ـ )  ،دار الكت�ب العلمي�ة،بريوت .
 األشباه والنظائر البن نُجيم احلنفي املرصي ( ت 970 :هـ ) ضمن رشحه «غمزعيون البصائر».
 األعلام لل�زركيل ( ت  1396 :ه�ـ)  ،دار العل�م للماليين ،بيروت ،ط 10( 1992م).
 إنباه الرواة عىل أنباه النحاة للقفطي (ت 646 :هـ)  ،تصوير دار الفكر العريب يفالقاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية يف بريوت ،ط 1406( 1هـ  1986 -م) .
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 الربه�ان يف عل�وم الق�رآن للزركيش ( ت 794 :هـ ) ،حتقيق  :يوس�ف املرعشليوزميليه ،دار املعرفة ،بريوت ،ط 1415 (2هـ  1994 -م ) .

 التحري�ر املخت�ار ل�رد املحت�ار للرافع�ي(ت 1323 :ه�ـ)  ،املطبع�ة األمريي�ة،القاهرة،ط 1323(1هـ).

 ترتيب األعالم عىل األعوام لزهري ظاظا ،دار األرقم  ،بريوت . تس�هيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك (ت 672:هـ)  ،حتقيق :حممد كاملبركات ،دار الكاتب العريب ،القاهرة(1387هـ1967-م).

 تكمل�ة حاش�ية اب�ن عابدين ملحمد علاء الدين اب�ن عابدي�ن (ت 1306 :هـ)،تصوير دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط 1407( 2هـ  1987 -م ) .

 توجي�ه النظ�ر إىل أص�ول األث�ر لطاه�ر اجلزائ�ري الدمش�قي ( ت 1338 :ه�ـ )اعتن�ى ب�ه :عبد الفتاح أبو غدة ،نشر مكتب املطبوعات اإلسلامية بحلب ،ط1

( 1416هـ 1995 -م ).

 التوضيح لرشح اجلامع الصحيح البن امللقن ( ت 804 :هـ )  ،حتقيق  :دار الفالحللبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،نرش وزارة األوقاف القطرية ،ط 1429( 1هـ-

 2008م).

 -اجلام�ع ألخلاق الراوي وآداب الس�امع للخطي�ب البغ�دادي (ت 463 :هـ )،

حتقي�ق :حمم�د عجاج اخلطيب ،مؤسس�ة الرس�الة ،بيروت  ،ط 1412 ( 2هـ -

 1991م ).

 احلاجة إىل علم أصول التفسري ملوالي عمر بن محاد  ،منشور عىل شبكة املعلوماتالدولية .

التراث وإشكالية النضج واالحتراق

45

 حاش�ية ابن عابدين (ت1252 :هـ) :رد املحتار عىل الدر املختار ،حتقيق  :حسامالدين فرفور ،دار الثقافة والرتاث ،دمشق ،ط 1421 ( 1هـ 2000 -م ).
 حاشية الطحطاوي عىل الدر املختار ،املكتبة العربية ،باكستان . حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش للبيطار ( ت 1335 :هـ ) ،حتقيق  :حممدهبجة البيطار ،نرش جممع اللغة العربية بدمشق (  1380هـ  1961 -م ).
 خالص�ة األثر يف أعي�ان القرن احلادي عرش للمحب�ي (ت  1111 :هـ ) ،تصويرمكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة.
 ال�در املختار رشح تنوير األبصار للحصكفي (ت 1088 :هـ ) ضمن احلاش�ية:رد املحتار .
 دالئل اإلعجاز للجرجاين (ت471:هـ)  ،حتقيق  :التنجي  ،دار الكتاب العريب ،بريوت (1415هـ1995-م).
 ديوان أيب متام مع رشحه ليوس�ف بن س�ليامن األعلم الش�نتمري (ت 476 :هـ)،حتقيق :إبراهيم نادن ،نرش وزارة األوقاف والش�ؤون اإلسلامية املغربية ،الرباط
( 1425هـ 2004 -م) .
 الرسول املع ّلم ﷺ وأساليبه يف التعليم لعبد الفتاح أبو غدة (ت 1417 :هـ) ،دارالبشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1417( 2هـ 1997 -م) .
 روح ال�روح ملؤ ِّل�ف جمهول من القرن اخلامس اهلج�ري ،حتقيق :إبراهيم صالح ،هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث ،أبو ظبي ،ط 1430 ( 1هـ  2009 -م ).
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 س�لك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش للمرادي ( ت 1206 :هـ )  ،تصوير دارالبشائر اإلسالمية ودار ابن حزم ،بريوت  ،ط 1408 ( 2هـ  1988 -م ) .
 رشح األرجوزة املسماة عقود اجلامن يف علم املعاين والبيان للس�يوطي ،دار إحياءالكتب العربية ،القاهرة (  1338هـ 1920 -م).

 -شفاء الغلة يف حتقيق مسألة ( أي ) املجعولة صلة ألمحد احلموي ( ت 1098 :هـ)،

حتقيق :حازم سعيد البياين ،رسالة منشورة يف جملة آفاق الثقافة والرتاث ،الصادرة

عن مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب ،السنة العارشة ،العدد (( ،)39رجب
 1423هـ  -أكتوبر  2002م).

 الشيخ طاهر اجلزائري رائد التجديد الديني يف بالد الشام يف العرص احلديث حلازمزكريا حميي الدين ،دار القلم ،دمشق ،ط 1421 ( 1هـ  2001 -م ) .

 غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر ألمحد احلموي ( ت1098 :هـ)،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،ط 1405 ( 1هـ  1985 -م ) .

 فهرس الفهارس واألثبات لعبد احلي الكتاين ( ت 1382 :هـ ) بعناية  :إحس�انعباس ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت ،ط 1402 ( 2هـ 1982 -م ).

 فهرس�ت مؤلف�ات الس�يوطي  ،ضم�ن ترمجته لتلمي�ذه الداودي  ،نس�خة خطيةمصورة عن األصل يف برلني .

 قرة عيون األخبار لتكملة رد املحتار= انظر تكملة حاشية ابن عابدين . قط�ف األزهار يف كش�ف األرسار للس�يوطي  ،حتقيق  :أمحد حمم�د احلامدي ،نرشوزارة األوقاف القطرية ،ط 1414 ( 1هـ  1994 -م ) .

 -كشف الظنون للحاج خليفة ( ت 1067:هـ )  ،تصوير مؤسسة التاريخ العريب.
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 ملح�ات م�ن تاريخ الس�نة وعلوم احلديث لعب�د الفتاح أبو غدة ،نرش دار البش�ائراإلسالمية ،بريوت ،ط 1417 ( 4هـ ).

 جملة األمحدية ،الصادرة عن دار البحوث للدراس�ات اإلسلامية وإحياء الرتاث،ديب ،العدد ( ( ،)6مجادى األوىل 1421هـ-أغسطس 2000م).

 مصطفى الزرقا فقيه العرص وش�يخ احلقوقيني لعبد النارص أبو البصل ،دار القلم،دمشق ،ط 1431 ( 1هـ 2010 -م ) .

 م�ن غرائ�ب التأليف وفرائ�ده يف الرتاث الع�ريب لعبد الرمحن بن مح�د العكرش،بحث منشور يف جملة عامل الكتب ،املجلد (  ،)22يف العددين ( . ) 4-3

 املنثور يف القواعد للزركيش ( ت 794 :هـ)  ،حتقيق :تيسري فائق أمحد حممود ،نرشوزارة األوقاف الكويتية .

 نزهة النواظر عىل األشباه والنظائر خلري الدين الرميل ( ت 1081 :هـ )  ،طبع يفاملجلد الرابع من غمز عيون البصائر السابق الذكر .

 النسخ األلفية يف مكتبة اإلسكندرية ليوسف زيدان ( ضمن كتاب  :املخطوطاتاأللفية )  ،مكتبة اإلسكندرية (  2006م ) .

 نفح الطيب للمقري ( ت 1401 :هـ )  ،بعناية :مريم قاسم طويل  ،ويوسف عيلطويل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1415 ( 1هـ 1995 -م ) .

 هدية العارفني للبغدادي ( ت 1339 :هـ )  ،تصوير :مؤسسة التاريخ العريب . وفيات األعيان البن خلكان ( ت  681 :هـ)  ،حتقيق :إحسان عباس  ،دار صادر،بريوت .
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