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الكتاب بني اإلعارة واالستعارة

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 « الكتاب
البحوث  -قسم المكتبات اإلسالمية » أن تقدِّ م
َ

بني اإلعارة واالستعارة » للدكتور عبد احلكيم األنيس كبري باحثني أول بإدارة
القسم بعنوان« :خري جليس».
البحوث ،ضمن سلسلة استحدثها
ُ

ويتناول هذا اإلصدارجانب ًا ش�ائق ًا ممتع ًا مس�لي ًا م�ن جوانب قصة الكتاب

الطويل�ة ،وه�و م�ا يتعلق باس�تعارة الكت�اب وإعارته ،من حي�ث حكم ذلك،
واآلداب املتعلقة به ،وأخبار العلامء واألدباء يف هذا املجال.

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
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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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ىّ
وصّل� اهلل وس� َّلم على رس�ول اهلل ،وعلى آله وصحب�ه و َم ْن
احلم�د هلل،

وااله.

ِ
فللكت�اب يف تأليفه وترصيفه ،وتصحيح�ه وتنقيحه ،وحتصيله
وبعـــ�د:

س�جالت حافل� ٌة بالقصص
وترحيل�ه ،وطبع�ه وتوزيع�ه ،وانتش�اره وعثاره،
ٌ

والغصص ،واحلكايات والروايات ،واألخبار واآلثار.
ِ
ومن ش�ؤون الكتاب إقدا ُم الكثريين عىل استعارته بدل اقتنائه -ألسباب
ِ
مواقف املالكني من إعارته.
وتفاوت
متعددة،-
ُ

ممتع-اخلطيب
موض�وع
وممَّ�ن أط�ال يف الكالم عىل ه�ذا املوضوع-وهو
ُ
ٌ
البغ�دادي (ت463 :ه�ـ) فقد َع َقدَ يف كتاب�ه «اجلامع ألخالق الراوي وآداب

الس�امع» باب ًا بعنوان« :باب الرتغيب يف إعارة كتب السماع) ،(1وذم َم ْن سلك
يف ذل�ك طري�ق البخل واالمتن�اع» ،وذكر فيه فوائدَ متنوع�ة) ،(2ومن املفيد أن

أبدأ باستعراضه فأقول:

طالب العلم عىل ش�يخ معينّ  ،يق�رأ أحدهم  -أو يقرأ
 أي كت�ب العل�م التي يس�معها
ُ
الشيخ  -ويسمع اآلخرون.
 انظر :اجلامع (.)382-369/1
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اإلعارة بركة:
روى اخلطي�ب ع�ن وكيع ب�ن اجل�راح قول�ه« :أول بركة احلدي�ث إعارة

الكتب» ).(1

ٍ
مس�موع من بعض الش�يوخ األحياء،
كتاب
وق�ال بعده« :إذا كان
ٌ
لرجل ٌ
ِ
�مع ِم ْن ذلك الش�يخ ،ف ُيس�تحب أن ال يمتنع عن إعارته ،ملا يف
ب منه ل ُي ْس َ
ف ُطل َ

سماع لبعض
رب ،واكتس�اب املثوبة واألجر ،وهكذا إذا كان يف كتابه
ٌ
ذلك من ال ِّ
ٍ
ُحب له إعارته إياه ،وك ُِر َه
ش�يخ قد مات فابتغى
الطلبة ِمن
نس َخ ُه ،است َّ
ُ
الطالب ْ

أن يمنعه منه» ).(2

وروى بعد هذا القول عن حييى بن معني قو َلهَ « :م ْن بخل باحلديث وكرس

عىل الناس سامعهم) (3مل ُيفلح».

وروى عن سفيان الثوري قو َل ُهَ « :م ْن بخل بعلمه ابتيل بثالث:
 إ ّما أن ينساه وال حيفظ. وإ ّما أن يموت وال ينتفع به. وإ ّما أن تذهب كت ُبه).(4 اجلامع (.)369/1

 اجلامع (.)370-369/1
 كأنه يقصد :مل يعطهم كتاب ًا اشرتكوا يف سامعه ،وعليه ما يثبت سامعهم ،وحق روايتهم له.
 اجلامع (.)370/1
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وبعد هذا روى عن أمحد بن حييى بن زيد اإلمام النحوي املعروف بثعلب

بعض إخوانه ،فقال له :أعرين دفرت كذا
(ت291 :هـ) أنه قال :أتى أبا العتاهية ُ
علمت أن
س�مى الكتاب دفرت ًا) ،فقال :إين أك�ره ذاك ،فقال له :أما
َ
وكذا(ق�د ُي َّ

املكار َم موصول ٌة باملكاره؟ فدفع إليه الدفرت).(1

َد ْو ُر القضاء يف إعارة الكتب:
اخلطيب يف الباب املذكور عن أيب زرعة الرازي قال:
روى
ُ
ادع�ى ٌ
رجل على رجل بالكوفة سماع ًا منعه إياه ،فتحاكما إىل حفص بن

أخ�رج إلينا
غي�اث -وكان ق�ايض الكوف�ة -فقال حفص لصاح�ب الكتاب:
ْ
كتب�ك ،فما كان ِم�ن سماع ه�ذا الرجل ِّ
بخط ي�دك ألزمن�اك ،وم�ا كان بخ ِّطه
أعفيناك منه.

فقيل أليب زرعة :ممّن سمعتَه؟ قالِ :من إسحاق بن موسى األنصاري.
سألت أبا عبد اهلل الزبريي عن هذا؟ فقال :ال جيي ُء يف هذا
قال ابن خلاّ د:
ُ

خط الكتاب ٌ
ألن َّ
حكم أحس�ن من هذاَّ ،
دال عىل رضاه باستامع صاحبه
الباب
ٌ

معه .وقال غريه :ليس بيشء).(2

اخلطيب الرواية اآلتية عن حممد بن أمحد بن يعقوب بن ش�يبة بن
ث�م ذكر
ُ
 اجلامع (.)371/1

 اجلامع (.)372-371/1
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ال قدّ م رج ً
رأيت رج ً
ال إىل إسماعيل بن إس�حاق القايض فا ّدعى
الصلت قالُ :

أن له سماع ًا يف احلديث يف كتابه ،وأنه قد أبى ْ
عليه َّ
أن يعريه ،فس�أل إسماعيل
أعري ُه ،فأطرق إسامعيل ملي ًا
املدَّ عى عليه ،فصدَّ قه وقال :يف كتايب ٌ
سامع ولست ُ

ثم رفع رأسه إىل املدَّ عى عليه فقال:

عافاك اهللْ ،
إن كان سما ُع ُه يف كتابك بخ ِّط�ك فيلزمك أن تعريه .وإن كان

سامعه يف كتابك ِّ
بخط غريك فأنت أعلم.

عيل ،فقال :أخوك يف الدين
قال :سام ُعه يف كتايب بخطي ،ولكنه ُيبطئ بر ِّده ّ

أحب أن تعريه.
َّ

تبطئ به).(1
وأقبل عىل الرجل فقال :إذا أعارك شيئ ًا فال ْ
اخلطيب كذلك عن «كراهة حبس الكتب املستعارة
ويف هذا الباب حتدّ ث
ُ

عن أصحاهبا ،وما جاء يف األمر بتعجيل ر ّدها إىل أرباهبا».

وروى فيه عن يونس بن يزيد قال :قال يل الزهري :يا يونسَ ،
إياك و ُغلول
الكتب.
حبسها عىل أصحاهبا ).(2
قال :قلت :وما ُغلول الكتب؟ قالُ :
وروى عن ال ُفضيل بن عياض قوله:
 اجلامع (.)372/1
 اجلامع (.)373/1
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ٍ
« لي�س ِم� ْن فعل أه�ل الورع ،وال ِم� ْن فعال العلامء ْ
رجل
أن تأخذ سماع

نفسه »).(1
وكتابه فتحبسه عليه ،و َم ْن فعل ذلك فقد ظلم َ

عامل يرى حبس احلابس:
إبراهيم بن ح�رب :كان أبو الولي�د الطياليس إذا اس�تُعدي عنده َّ
أن
ق�ال
ُ

فالن ًا ح َب َس عن فالن سماع ُه ،تقدَّ م إىل صاحب الربع) ،(2فحبسه ،وكان ُ
يبعث

بخامته إليه ،وهو العالمة بينه وبينه).(3

وحكم ِّ
ُ
الرد:
اجلاحظ
س�معت عمرو بن بح�ر اجلاحظ يقول -وقد
قال القاس�م بن أيب صالح:
ُ

الكتاب عليه ثم
تق�اىض تلميذ ًا له كتاب� ًا ،وتقاىض التلميذ أيض ًا كتاب ًا له -ف�ر ّد
َ
أنشأ يقول:

املس�تعري مـنـ�ي كتابــ� ًا
أهي�ا
ُ

ارض يل في�ه م�ا ِ
لنفس َ
َ
�ك ت�رىض

 اجلامع (.)374/1

 أي صاح�ب الرشطة ،أو رئيس األمن يف قطاع من قطاعات املدينة كقس�م الرشطة يف
عرصنا ،كام قال املح ِّقق الدكتور حممد عجاج اخلطيب.

 اجلامع (.)375/1
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ال ت�رى ر ّد م�ا أعرتُ�ك نفل ً
ا

وترى ر َّد ما استعرتُك فـرضــا

)(1

علماء منعوا اإلعارة أو َّ
تشددوا:
ٍ
ِ
واحد م�ن إعارهتا،
غير
ق�ال اخلطي�ب « :وألج�ل
حب�س الكت�ب امتنع ُ

األش�عار يف
الرهون عليه�ا من األصدق�اء ،وقالوا
َ
واستحس�ن آخ�رون أخ�ذ ُّ
ذلك ».

ٍ
مجاالً
ث�م روى ع�ن محزة الزيات قو َل� ُه :ال تأمن َّن قارئ ًا عىل
صحيف�ة ،وال ّ

عىل ح ْب ٍل.

وعن سفيان قو َل ُه :ال ت ُِع ْر أحد ًا كتاب ًا.
ْ
احفظ كتبك،
كتب إ ّيل البويط�ي:
وروى ع�ن الربيع بن س�ليامن أنه قالَ :

فإنه ْ
كتاب مل جتدْ بدله).(2
إن ذهب لك ٌ

اخلطيب أشعار ًا يف ذلك ،منها:
ثم ذكر
ُ
 -1أليب القاسم عيل بن احلسن القطيعي:

َّ
ق�در الكتاب يا ص�احِ عندي
جل ُ

�و أغلى م�ن اجلواه�ر َق�دْ را
َف ْه َ

 اجلامع (.)375/1
 اجلامع (.)376/1
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ِ
ٍ
صــديــق
�ن
ُ
لس�ت يوم ًا معريَ ُه م ْ
ِ
ِ
أحـ�اذ ُر غــ�درا
�ن أخٍ
ال وال م ْ
�ن يصونُـ�ه ِمـ�ن مـال ٍم
ما على َم ْ
رس ًا وجه�ر ًا
ب�ل ل�ه
ُ
الع�ذر في�ه ّ

ٍ
بــرهــن
الكـتــ�اب إال
َ
ْ
لن أعريَ
ِ
ً )(1
ِ
ْب� ًا و ُدرا
ِم ْن
الره�ون ت رْ
نفي�س ُّ
 -2ومنها لبعضهم:
ِ
أع�ر

الدفتر
َ

للص�ا
َّ

ِ
ِ
ِ
الوثيــ�ق
بالره�ن
ح�ب

إنّ�ه لي�س قبــيحــ� ًا

ِ
ٍ
ُ
صدي�ق
ره�ن ِم ْن
أخ�ذ

)(2

 -3ومنها لبعضهم وفيهام رشط لطيف:

املس�تعـري من�ي كتــابـ� ًا
أيــه�ا
ُ

رددت الكت�اب كان صـوابـ�ا
إن
َ
ْ

إن رددت كتـابـ� ًا
َ
أن�ت واهلل ْ
)(3
أخــذت كـتـابــا
كنت ُأ ْعطِي َت ُه
َ
َ
 اجلامع (.)377/1

 اجلامع ( .)377/1ومها يف «تقييد العلم» ص . 149

 اجلامع ( .)378-377/1ومها يف «تقييد العلم» ص . 148
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ُ
بتوسع  -وهي أليب احلسني عيل بن
 -4ومنها  -وفيها
رشوط االستعارة ُّ

ور َدكي أنشدها لنفسه يف البرصة:
أمحد ُ
الج ْ

�ن ي�رو ُم كتـابـ�ي
يــ�ا َم ْ

لــنس�ــخ ِ
ِ
إن أراد ْه
ـه
ْ

ٍ
رغبــ�ة يف اطلاع
أو

يبغ�ي بــ�ذاك الـزي�اد ْة

ت�وق فـيــ�ه خــصــ�االً
َّ

تس�ـــويـدَ ه وفس�ــــا َد ْه

ْ
ونَــ�ل مــ�را َد َك مــنــ�ه

ِ
بالفـكــر واالس�تعــــاد ْة

فالـعـل�م للم�رء حُييـ�ي
ُ

تـــامــور ُه ) (1وفــــؤا َد ْه
َ

تقـصـ�دن التوانـ�ي
ال
َّ

ِ
كــالـقــلاد ْة
أمــانـــ� ًة

فأس�ـرع
فــرغـ�ت
إذا
َ
ْ

إلـــ�ي اإلعــــ�ا َد ْة
بــ�ه
ّ

م�ت تأخيرَ « أصلي »
حر ُ
َّ

ٍ
ِ
ع�ذر َأكا َد ْه
غير
م�ن

 التامور :النفس والقلب .املعجم الوسيط (.)26/1
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ٍ
ُ
س�وء
فــعــل
فحبس�ـُــه

وس�ـرعــ ُة ال�ر ِّد ع�اد ْة
ــفَــ�ن
رواه ش�ــــيــخ ِم
ٌّ
)(1
ٍ
مـعــم�ر وقـتاد ْة
عــن
للمعري ،فذكر ثالث َة أحاديث نبوية
ثم حتدَّ ث
ُ
اخلطيب عن ُش�كْر املس�تعري ُ

حتض عىل شكر املعروف.
ُّ

منها ما أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وابن حبان عن أيب هريرة

الناس »).(2
قال :قال رسول اهلل ﷺ « :ال يشكر اهللَ َم ْن ال يشكر َ

سمعت بعض شيوخنا يقول:
ثم نقل عن حممد بن أمحد بن زرق قال:
ُ
َ
إليــ�ك أصلــحــ�ك اهللُ
ق�د رددن�ا

مــع الشــكــر مــا استـعــرنا ُه منـكــا

ِ
َ
ّـ�اس صـب�ر ًا
أحس�ـن الن
ورأينـ�اك
َ

واحتمـاالً لـمـا حـبس�ـنا ُه عـنـكــا

)(3

وبع�د هذه اجلولة مع اخلطيب البغ�دادي  -و َث َّم ما مل أذكر) - (4أورد هذه

اللقطات:

 اجلامع (.)379-378/1
 اجلامع (.)381-380/1
 اجلامع (.)382/1

 وللخطيب البغدادي يف كتابه «تقييد العلم» فصل عمن سلك يف إعارة الكتاب طريق
البخل ،وض َّن به عمن ليس له بأهل ص  150-146فانظره.
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ُ
وزير يف االستعارة:
عامل ٍ
ورع ٍ
صاحب سيرة الوزير العامل عون الدين ابن ُهبيرة الدُّ وري (-499
ق�ال
ُ
كت�اب ِم ْن وقف
 560ه�ـ)« :ولق�د بل�غ به من ش�دة الورع بحي�ث ُأحرض له
ٌ
املدرس�ة النظامي�ة -ببغداد -ل ُيق�رأ عنده فقال :قد بلغن�ي َّ
رش َط يف
أن الواقف َ
كتاب الوقف أن ال خيرج يشء من كتب الوقف عن املدرس�ة ،وأمر بر ِّده فقيل
ل�ه :إن ه�ذا يشء م�ا حتققناه ،فق�ال :أليس قد قي�ل؟ ومل يمكنهم ِم� ْن قراءته،
وح َّثهم عىل إعادته » ).(1

اإلعارة ُس َّنة األشياخ:
قال أبو سعد السمعاين يف «أدب اإلمالء واالستمالء»): (2
«أنشدنا أبو بكر عبد اهلل بن عمران الباقالين بواسط ِمن لفظه ،أنشدنا أبو

حل ْوزي لنفسه يف إعارة األجزاء:
الكرم مخيس بن عيل بن أمحد ا َ
ِ
أله�ل العل� ِم مبذول� ٌة
ُكتْب�ي

ُ
مــثـ�ل يــ�دي فيه�ا
أيدهي�م
ُ
مت�ى أرادوه�ا بـلا مــنـ ٍ
َّـ�ة
عـــاري� ًة

 الذيل عىل طبقات احلنابلة (.)261/1

فليس�تعــيـروهــا

 ص  ،175ورواه�ا بس�نده اب� ُن رج�ب احلنبلي يف «الذي�ل على طبق�ات احلنابل�ة»
(.)436/1
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أن أكتمه�ا عنه�م
حاش�اي ْ

ُبخل ً
ا كما غيري خيفيه�ا

أش�ياخنا ُكتْــبـَهـ�م
أعارن�ا
ُ

وس�ـنّة األش�ــيـاخ نمضيه�ا
ُ

)(1

ُ
منع الكتاب كمنع املاعون:
ق�ال أبو س�عد الس�معاين« :أنش�دنا أبو حفص عم�ر بن عثامن ُ
الش�عيبي

«جنزة») (2لنفسه:
[المتوفى بمرو سنة  555هـ] من أهل َ

َ
واغتن�م
األه�ل كتْب�ك
متنع�ن
ال
َّ
ْ
ٍ
أن تعيرَ كتـابــ�ا
يف كل
وق�ت ْ
ٍ
ِ
�ن
كمعير
فمعريه�ا
فم ْ
ماع�ون َ
ُ
َ
الويل واألنصابا »).(3
يمن ْع ُه القى

ابن ّ
اخلشاب والكتب:
كان العالم�ة النحوي ابن ّ
اخلش�اب احلنبيل البغ�دادي ( 567-492هـ)

يض ُّن بالكتب:

 يف الذيل :نحييها.

 مدينة بني رشوان وأذربيجان .معجم البلدان (.)171/2

 أدب اإلمالء واالستمالء ص  ،175ويف احلاشية :يف نسخة :واألوصابا.
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األصول احلسان ِمن أي ٍ
َ
وجه اتفق له ،وكان
قال اب ُن السمعاين عنه « :جمَ َ َع

يض ُّن هبا »)!(1

س�وق الكت�ب وأراد رشاء ٍ
َ
كتاب
وق�ال ياقوت احلموي « :كان إذا حضرَ َ
ليأخذ ُه ٍ
ٍ
َ
َ
بخس!
بثمن
مقطوع
وقطع منه ورق ًة وقال :إنه
الناس
ٌ
َ
غافل َ
ٍ
َ
أقدر
أح�د كتاب� ًا وطالبه به قال:
وإذا اس�تعار م�ن
دخ�ل بني الكت�ب فال ُ

عليه »)!(2

ٌ
عامل ُ
مينع إعارة كتاب ثم يندم:
الزبي�دي األندلسي (ت 379 :هـ):
ق�ال أب�و بكر حمم�د بن احلس�ن ُّ

أتيت ابن
« حدَّ ثني قايض القضاة باألندلس وهو املنذر بن سعيد البلوطي قالُ :
ش�عر قيس بن معاذ
النحاس يف جملس�ه بمرص ،فألفيتُه يميل يف أخبار الش�عراء
َ

املجنون حيث يقول:

عين حزين� ٌة
خليلي ه�ل بالش�ام ٌ
ّ

ٍ
نج�د لعلي ُأعينـُـه�ا
ُت َبكّ�ي على

ق�دَ اس�لمها الباك�ون إال محامـ� ًة

وب�ات قرينُـهـــ�ا
بات�ت
مطوق�ة
َ
ْ
َّ

 الذيل عىل طبقات احلنابلة (.)317/1
 معجم األدباء (.)51/12

19

الكتاب بني اإلعارة واالستعارة

ٍ
جُت ِ
خيزران�ة
او هُب�ا ُأخ�رى على
ي�كاد ُيدنّيه�ا ِم�ن األرض لينُه�ا
فقلت :يا أبا جعفر ماذا -أعزك اهلل -باتا يصنعان؟
فقال يل :وكيف تقوله أنت يا أندليس؟
فسكت ،وما زال يستثقلني بعد ذلك حتى منعني
فقلت :بانت وبان قرينها.
َ
ُ
ذهبت إىل االنتس�اخ ِم ْن نسخته ،فلام قطع يب قيل :انتسخ
وكنت
كتاب (العني)،
ُ
ُ
فلقيت رجل ً
ا كامل العلم حس�ن املروءة،
م�ن أيب العب�اس اب�ن ولاّ د ،فقصدتُه
ُ

الكتاب فأخرجه إ َّيل ،ثم تندم أبو جعفر ملا بلغه إباح ُة أيب العباس الكتاب
وسألته
َ
كنت أعرفه منه ») .(1وتويف ابن النحاس سنة  307هـ.
يل ،وعاد إىل ما ُ

ً
الشافعي يتلطف َ
كتابا:
شيخه حممد بن احلسن بالشعر ليستعري
روى البيهقي يف «مناقب الشافعي» عن الربيع بن سليامن قال :قال يل

فكتبت إليه هبذه األبيات:
سألت حممد بن احلسن أن يعريين كتاب ًا،
الشافعي:
ُ
ُ
ُق ْ ِ
ت�ر عـي�ـ
�ل ل َم ْ
�ن ل�م َ
�ن
وم ْ
َ

كأن
ّ

َـ�ن رآ ُه مـث َل� ُه
ـ�ن م ْ
ُ
�ن
َم ْ

رآ

�ن قب َل� ُه
ُه َق�دْ رأى َم ْ

 عن معجم األدباء ( ،)227/4واخلرب يف «طبقات النحويني واللغويني» ص .221
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العــل�م يـنـهـ�ى أه َل� ُه
ُ
يمنع�و ُه
َأ ْن

لــعــلـَّـ�ه

أه َل� ُه

ُ
يـــبــذ ُل� ُه
ألهلِ ِ
�ه
لـــعـــ َّلـــ� ُه

كمه ،وج�اءين معتذر ًا عن
ق�ال :فحمل حممدُ ب ُن احلس�ن الكت�اب يف ّ

حبسه »).(1

استقراض كتاب:
وم�ن التلط�ف يف اس�تعارة الكت�ب م�ا كتبه األدي�ب احلاج حسين بيهم

البيرويت (ت1298:ه�ـ) إىل صديق�ه الش�يخ مصطف�ى الدجاين مفت�ي يافا،
الستعارة «العقد الفريد» من اخلزانة الدجانية:
أملع�ي يف زواي�ا فك�ره
ٌّ

ك�م خبايا ملعت للمس�تفيدْ

ق�د مجعت�م َّ
كل عل�م مثلما

األش�ياء
مج�ع
ق�رآن جمي�دْ
ٌ
َ

ِ
�ن فضلكم
فله�ذا أرجتي م ْ

إن أردتم قرض َة «العقد الفريدْ »

ٍ
مما أنش�د الشافعي لنفسه ،أو أنشد
 مناقب الش�افعي ( ،)86/2باب ذكر أبيات تُؤثر ّ
لغريه...
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ثم من بريوت َيسعى ُم رْسع ًا

فيوافيك�م قريب� ًا يف الربي�دْ

ٍّ
كصك عندكم
واجعلوا عه�دي

وحسني شكره دوم ًا يزيدْ
ٌ

)(1

من خماطر اإلعارة :ضياع الكتاب:
لإلع�ارة خماط�ر متع�ددة ،منها :ضياع الكت�اب أو جزء من�ه ،واألمثلة يف
املفصل» للنحوي
ذلك كثرية ،ومن ذلك ما حصل لكتاب «
املحصل يف رشح ّ
ّ
الكاتب أيب الفتح حممد بن سعد الديباجي املروزي (609-517هـ).

فرأيت به خزانة
لما دخلت مرو ،حضرت اجلامع
ُ
ق�ال ياقوت احلمويّ :

كت�ب ،وقف� ًا يع�رف بوق�ف الف ّقاع�ي ،وفيه�ا كتب مجيل�ة ،خازهن�ا ختن هذا
الرج�ل (الرجل هو الديباج�ي) ،فذاكرته بتصنيفه فقال :قد كان صنَّف رشح ًا
«املفص�ل» ،فطلبت�ه منه ،فقال يل :مل ي�أت فيه بغري�ب ،ومل يتكلم عىل عبارة
ل�ـ
ّ
املصنِّف ،وإنام أتى بنفس النحو.

ق�ال (ياق�وت) :فس�ألته أن يريني منه .فأراين كراس�ة بخ�ط املصنِّف من
مسوداته.
 خزائن الكتب العربية يف اخلافقني(.)929/3

22

سلسلة :خير جليس ()2

قال القفطي نزيل حلب « :وأحرضها (أي ياقوت) إىل حلب يف صحبته،

فرأيتها ،فكان األمر كام قال » ).(1

قل�ت :وال أظ�ن ياقوت� ًا يأخ�ذ ه�ذه الكراس�ة وال يعيده�ا ،إال أن يكون
ُ

القفطي فلم يع ِّل ْق مع أن�ه كان ينال من ياقوت،
مغلوب� ًا عىل أمره ،وقد س�كت
ُّ
ومهما كان احلال فإن مس�ودة هذا الرشح قد نقصت هذه الكراس�ة ،وهذا من

خماطر اإلعارة.

يف�رط الورثة يف ذلك،
وق�د يك�ون الضياع م�ن غري قصد املس�تعري ،كأن ِّ

وسيأيت ما يتعلق هبذا.

من خماطر اإلعارة :االنتحال:
خطر إعارة الكتاب عىل عدم ر ِّده ،وفقده وضياعه ،أو جحده،
ال يقتصر ُ

بل يتعداه إىل انتحاله ،وقد وقع هذا يف القديم واحلديث.

ومن هذا ما وقع من الش�يخ قطب الدين اخليضرِ ي (ت 894 :هـ) ،فقد

قال السخاوي يف ترمجته:

« وقد اس�تعار من ش�يخنا نس�خته بـ « الطبقات الوسطى » البن السبكي

تراجم مستقلة وزيادات يف أثناء الرتاجم
فجرد ما هبا من احلوايش املشتملة عىل
َ
ّ
ٍ
خلص فيه
ضم ذلك لتصنيف ل�ه عىل احلروف َ
مم�ا جردتُه أيض� ًا يف جملد -ثم َّ إنباه الرواة (.)140-139/3

23

الكتاب بني اإلعارة واالستعارة

حصلها باملطالعة ِم ْن ٍ
ُ
ش�يخنا هبا
كتب أمدَّ ه
«طبقات» ابن الس�بكي مع زوائ�د ّ

كاملوج�ود م�ن «تاريخ مرص» للقط�ب احللب�ي ،و«تاريخ نيس�ابور» للحاكم،
و«الذي�ل علي�ه» لعبد الغافر ،و«تاري�خ بخارى» لغنج�ار ،و«أصبهان» ،وغري

الوصف ،وسامه« :اللمع األملعية ألعيان الشافعية»...
ذلك مما يفوق
َ

وو ِجدَ ذلك بخطه بظاهر
وبلغني أنه عتبه يف عدم عزو ما استفاده منه إليهُ ،
ٍ
تضمن املنع من
ورق�ة س�أله
ُ
صاحب الرتمجة فيها اإلذن له باإلفت�اء والتدريس َّ
عتب ٍ
ٍ
إجابته مع إظهار ٍ
وتأثر شديد سيّام حني رآه ينقل عن املقريزي أشياء
زائد
إنام عمدة املقريزي فيها عىل شيخنا وقال:

ومل ت�زل قل� ُة اإلنص�اف قاطع� ًة

بني الرجال ولو كانوا ذوي ِ
رح ِم »).(1

وقال الس�يوطي يف ذلك « :وأخربين بعض الفضالء َّ
أن بعض تالمذته

)(2

ٍ
ح�واش بخطه
اس�تعار نس�خة م�ن «الطبق�ات الوس�طى» للس�بكي ،وعليها

املس�تعري يؤلف «طبقات») (3وأدخل فيها
اس�تدركها من التواريخ ،فأخذ هذا
ُ
احلوايش املذكورة ،وعزاها إىل التواريخ املنقول منها ،ومل ين ِّب ْه عىل أنه نقلها من
ش�يخ اإلسلام اب ُن حجر ورق ًة فيها :و َم ْن أباح لك ْ
ُ
أن تغري
خطه ،فكتب إليه

 الضوء الالمع ( .)120-119/9والبيت للمتنبي.

ِ
الخيضري ( 894-821هـ)
 أي تالم�ذة ابن حجر ،وه�و قطب الدين حممد بن حممد
ٍ
واملحكي عنه.
احلاكي
السيوطي
وألمر ما أهبم
مر يف «الضوء الالمع».
َّ
َ
ُّ
كام َّ

رأيت نس�خة املؤلف يف دار
 املقص�ود كتاب�ه «اللم�ع األملعية ألعي�ان الش�افع ّية» .وقد ُ
املخطوطات ببغداد ،ورقمها « »8642ولكنها ناقصة ،تبدأ بحرف العني.
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على ما تتبع ُته وزد ُته من الفوائد وتورده يف تأليفك من غري ٍ
تنبيه عىل أنك نقل َت ُه
ُ
ُ

س�معت قول العلامء « :بركة العلم عزوه لقائله»،
من خطي وأنا املتت ِّبع له؟ أما
َ

ويكفيك أنك ُح ِر ْم َت بذلك الربكة والنفع »).(1

وقد َف َقدَ السيوطي مؤ َّلف ًا بسبب اإلعارة ،وإليك اخلرب:
قدم قايض طرطوس عال ُء الدين الرومي القاهرةَ ،ونزل عند الشيخ حميي

ُ
الشيخ جالل الدين السيوطي رشح
الدين الكاف َيجي يف «الشيخونية» فقرأ عليه

إيساغوجي يف املنطق ،وكان إذ ذاك اخترص «الورقات» إلمام احلرمني اجلويني
ٍ
�م مل ير َّدها إليه ،قال
يف مقدم�ة لطيف�ة ،قرأها معه الق�ايض املذكور ،فأخذهاُ ،ث َّ
تومهت أنه يريد نس�بتها لنفس�ه إذا ذهب إىل البالد ،فسقط
الس�يوطي « :وربام
ُ
من عيني ،وكنت أبحث معه يف املس�ائل الرشعية فأجده عاري ًا منها ،فازدريت
املنطق مجلة »).(2

سود ياقوت احلموي كتابه الرائع «إرشاد األلباء إىل معرفة األدباء»
وحني ّ

املع�روف ب�ـ «معجم األدباء» رغب راغبون يف اس�تعارته ،فلم يس�مح بذلك،
وق�د علل ه�ذا بام قاس�اه يف حتصيله وتكميله من املش�قة وطول الش�قة ،قال:

« فال غرو أن أمنعه من ملتمسيه ،وأحجبه عن الراغبني فيه » ،ثم ذكر أنه ما دام
مسودة فال يطمع طامع فيه ،فكأنه خيشى عليه االنتحال).(3

وق�د جلأ بعض العلامء من أجل حفظ حقهم يف التأليف إىل طريقة إهبام
 البارق يف قطع السارق ص . 55
 هبجة العابدين ص . 72

 معجم األدباء ()14-13/1ط دار الغرب اإلسالمي.
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ُ
احلافظ جالل الدين الس�يوطي (ت 911 :هـ) يف مقامته:
النصوص :يقول
ٍ
أئم�ة فأوردها
أهبمت نقوالً عن
«الف�ارق بني املصنّف والس�ارق» « :ولق�د
ُ

ٍ
خنرصها ِمن
كتاب هي مل يدر
 أي السارق  -عىل إهبامها ،ولو ُسئل يف أيَ
إهبامها »).(1

ويقول فيها أيض ًا « :أأمن أن ُينا َق َش يف بعض ما نقله من كتايب فال حيس� ُن
من�ه اخلالص ،أو ُي َ
هبم�ت نق َل ُه :من أين أص�ل هذا؟ فينادي
ق�ال يف بعض ما َأ
ُ
والت حني مناص »).(2

وم�ن األمثلة املعارصة يف انتحال املس�تعار ما ج�اء يف كتاب « االجتاهات

املنحرف�ة يف تفسير الق�رآن الكريم :دوافعه�ا ودفعها » للدكتور حممد حسين

الذهبي ،فقد قال مؤ ّلفه يف آخره حتت عنوان :وبعد ..فلهذا الكتاب قصة:

« لقد نرشت وزارة األوقاف والش�ؤون اإلسلامية بـ ( )...كتاب ًا بعنوان

« بدع التفاسري يف املايض واحلارض » للدكتور(.)...

اطلع�ت عىل هذا الكتاب ،فأدهش�ني أن�ه بك ُِّل ما يش�تمل عليه من
وق�د
ُ

م�ادة علمية ،وبك ُِّل ما فيه من تنس�يق ،وترتيب ،ونق�ط ،وفواصل ،وعالمات
اس�تفهام ،وتعجب وتأثر ،نس�خة طبق األصل  -وكأهن�ا مصورة  -من ٍ
بحث
ُّ
كتبته ونسخته عىل اآللة الكاتبة سنة 1966م حتت عنوان « االجتاهات املنحرفة
يف تفسري القرآن الكريم :دوافعها ودفعها ».

 انظر رشح املقامات (.)821/2
 املصدر السابق (.)842/2
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أعرت نسخ ًة من هذا البحث للدكتور( )...لريجع إليها ويستعني
وكنت
ُ
ُ

كنت مرشف ًا عليه يف حتضريها ،وقد تبني
هبا ،وهو يعد رس�الته للدكتوراه التي ُ

يل اآلن أنه نس�خ بحثي قبل أن يعيده إ َّيل ،ويظهر أنه  -يف عجلة النس�خ  -نيس

مقال ًة بأكملها ،هي االجتاه ا ُملنْحرف يف تفسري الصوفية ،فجاء كتابه الذي يدعيه
خالي ًا منها.

أن أرس َد َّ
َ
وال أري�د ْ
أقترص
صدق ما أق�ول ،ولكني
كل األدل�ة الت�ي تثبت
ُ
اآلن عىل بعضها » .وذهب يذكر ذلك).(1

اإلعارة عار !:
الس�لفي التي أوردها
ق�ال الزخمرشي  -كما يف إجازته الثاني�ة إىل احلافظ ِّ

السيوطي يف كتابه حتفة األديب):- (2

أال ي�ا مس�تعريَ ال ُكتْ�ب دعن�ي
عــ�ار
ف�إن إعــ�ارة املكت�وب
َّ
ُ
فمعش�وقي م�ن الدني�ا كتـابـ�ي
عار؟
وه�ل
َ
أبرصت معش�وق ًا ُي ُ

)(3

 االجتاهات املنحرفة يف تفسري القرآن الكريم ص  . 99وقد طوي اسم املتهم والنارش.
 حتفة األديب يف نحاة مغني اللبيب (.)387/1
ٍ
خمطوط ملكه
 ُع ِزي هذان البيتان عىل ظهر جممو ٍع
األديب مجيل العظم (ت1352:هـ)
ُ
إىل سعد الدين التفتازاين ،ومعهام بيتان للسيد الرشيف اجلرجاين جواب ًا عليه ،ومها:
متن�ع كتا َب�ك مس�تعري ًا
وال
ْ
ِ
َ
ع�ار
لإلنس�ان
البخ�ل
ف�إن
َّ
ُ
صحح�وه:
أمل
تس�مع حديث� ًا َّ
ْ
ِ
=
ن�ار؟
ج�زاء
البخ�ل عن�د اهلل ُ
ُ

الكتاب بني اإلعارة واالستعارة
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علماء كرام:
ُ
العلمي صفح ًة مرشقة لعلامء بذلوا كتبهم للراغبني ،ومن هؤالء:
التاريخ
َذك ََر
ُّ
 -1الش�يخ املحدّ ث عبد الوه�اب بن جعفر املعروف باب�ن امليداين (ت:

418هـ).

 -2احلافظ أبو بكر املعروف بابن اخلاضبة (ت489 :هـ).
 -3اإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين (ت852:هـ).
 -4العامل املتفنِّن الصالح العابد الناسك حممد بن حممود الونكري املعروف

بـَ :ب ْغ ُي ُع (ت1002:هـ).

 -5الع�امل الوجيه النبيل س�امل اب�ن اإلمام احلافظ عب�د اهلل البرصي املكي

(ت1160:هـ)).(1

 -6اإلمام العالمة احلسين بن حممد الطيب�ي (ت743 :هـ) فقد نقل ابن

حجر يف ترمجته أنه كان «يعري الكتب النفيس�ة ألهل بلده وغريهم من البلدان،

َم ْن يعرف و َم ْن اليعرف»).(2

«الصبابات فيام وجدتُه عىل ظهور الكتب من الكتابات» للعظم ص ،119
= جاء هذا يف ُّ
يرصح ّ
أن البيتني له ،ويكون التفتازاين قد مت َّثل هبام ،وأجابه اجلرجاين
ولكن الزخمرشي ِّ
ببيتني .واهلل أعلم.

 انظر أخبارهم يف ذلك يف «العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني» ص.134-127

 الدرر الكامنة (.)186/2
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 -األدي�ب احلاج حسين بيه�م البريويت(ت1298:ه�ـ) ،رئيس اجلمعية

العلمية السورية ،وأحد مؤسيس جملة «جمموع العلوم» ،فقد جاء يف ترمجته أنه:

«كان منذ حداثته كلف ًا بتحصيل املعارف واالجتامع بأهل األدب والفضل ،...

وكان حريص ًا عىل اقتناء الكتب النادرة ،حتى مجع مكتبة عظيمة ،وهو ال يمنع
طالب ًا من إعارة ما يريده منها ،بحيث كان الكتاب يبقى لدى املس�تعري أعوام ًا،

وربام تناساه »).(1

 -و ُيذكر من العرصيني األستاذ الشيخ صبحي السامرائي البغدادي املتوىف

غريب ًا يف بريوت سنة  1434هـ ،وكانت مكتبته يف بغداد  -وهي مكتبة حديثية

واس�عة تضم إىل جان�ب املطبوعات خمطوطات مصور ًة نفيس� ًة  -كانت منه ً
ال
عذب ًا ومالذ ًا للكثري من طالب العلم ،ال س�يام طالب الدراسات العليا ،فرمحه
اهلل وجزاه عن العلم والدين خري ما جزى العلامء الناصحني املخلصني.

 -ويذك�ر العالمة األس�تاذ الش�يخ عبد الكري�م الدَّ ب�ان التكريتي املتوىف

يف بغ�داد س�نة  ،1413وكان يب�ادر إىل إعارة طالب�ه ما يراه نافع� ًا هلم ،وأذكر

أن�ه حتدّ ث يل عن جاللة قدر كتاب «اخلصائص» البن جني ،وأعارين نس�خته
ألقرأه وأستفيد منه.

خماطر عدم اإلعارة
صاح�ب الكت�اب  -مؤ ِّلف�ا كان أو مال�ك ًا  -ب�ه ،فلا يعيره
ق�د يض� ُّن
ُ
 تاريخ الصحافة العربية لطرازي(.)118-117/1

الكتاب بني اإلعارة واالستعارة
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وال ُينس�خ ،وتأتيه جائح ٌة فيتلف ويضيع م�ا فيه من العلم ،ومن أمثلة ذلك ما
فعله العامل اللغوي أبو عمرو ِش ْم ُر بن محدويه اهلروي (ت255:هـ).
ق�ال األزهري عنه « :وملا ألقى عص�اه هبراة أ َّلف كتاب ًا كبري ًا يف ( اللغات)

أسس�ه على احل�روف املعجم�ة ،وابتدأ بح�رف اجلي�م  -فيام أخبرين أبو بكر
ّ

طوله بالش�واهد والش�عر
وجو َد ُه  ،إلاّ أنه ّ
اإلي�ادي وغريه ممن لقيه -فأش�ب َع ُه ّ
اجلم�ة عن أئمة اللغ�ة وغريهم من املحدِّ ثني  ،وأودعه من تفسير
والرواي�ات ّ

القرآن بالروايات عن املفسرِّ ين  ،ومن تفسير غريب احلديث أش�ياء ،مل َيسبقه

الكتاب ض َّن به
إىل مثله أحدٌ تقدّ مه  ،وال أدرك ش�أوه فيه َم ْن بعدَ ه  .وملا أكمل
َ
ِ
َ
فاختزل
بارك له فيام فعله حتى مىض لسبيله .
يف حياته ،ومل ُينْس ْخه ُطلاَّ َبه  ،فلم ُي َ
ِ
�جزي،
الس
أقاربه ذل�ك
بع�ض
ُ
ّ
َ
الكتاب من تركته  ،واتصل بيعقوب بن الليث ِّ

بعض أعامله،واس�تصحبه إىل ف�ارس ونواحيه�ا  .وكان ال يفارقه ذلك
فق ّل�ده َ
الكتاب يف س�فر وال حرض  .و ّملا أناخ يعقوب بن الليث ِ
بس ِ
�يب بني ماوان من
ُ
ّ
وركب يف مجاعة املقاتلة ِم ْن عسكره مقدِّ ر ًا لقاء
وحط هبا َسواده ،
أرض السواد
َ
فجر املاء من النهروان عىل معسكره ِ ،
فغر َق ذلك
املو َّفق وأصحاب السلطان َّ ،

الكتاب يف مجلة ما غرق من سواد العسكر .
ُ

تفاريق أجزاء ِّ
�ورة،
ورأي�ت أن�ا من ّأول ذلك الكت�اب
َ
ُ
بخط حممد بن َق ْس َ

ح�ت أبواهب�ا فوجدتهُ �ا على غاي�ة الكمال .واهلل يغف�ر أليب عم�رو،
فتص َّف ُ

ويتغمدُ ز َّلته .
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ٍ
مبارك فيه »).(1
والض ُّن بالعلم غري حممود وال َ

حكم اإلعارة:
اختلف الفقهاء يف حكم إعارة الكتب الرشعية وغريها من الكتب النافعة

عىل أربعة أقوال:

 القول األول :ندب إعارة الكتب ملن ال رضر عليه يف ذلك. القول الثاين :جواز اإلعارة. القول الثالث :وجوب اإلعارة ملن حيتاج إىل النظر فيها. القول الرابع :كراهة اإلعارة .انظ�ر ه�ذه األقوال واالس�تدالل هل�ا يف كتاب «أح�كام الكت�ب يف الفقه

اإلسالمي») ،(2و«مكانة الكتب وأحكامها يف الفقه اإلسالمي»).(3

اإلعارة اخلارجية يف الكتب الوقفية:
م�ا موق�ف الواقفني م�ن اإلع�ارة اخلارجية ،هل س�محوا هب�ا مطلق ًا ،أم

ق ّيدوها بقيود ،وما هي هذه القيود ؟

تطرق إىل هذا املوضوع األستاذ حييى حممود ساعايت يف كتابه املاتع «الوقف
َّ

وبِنْية املكتبة العربية» فانظره).(4

 هتذيب اللغة( ،)23-22/1وانظر :إنباه الرواة عىل أنباه النحاة (.)78-77/2
 (.)259-251/1
 ص.158-151
 ص. 160-156
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حرص العلماء على رد املستعارات:
ُ -ي ْذك�ر هن�ا األديب الفيلس�وف أبو العلاء املعري(ت449:ه�ـ) ،فإنه

املحس�ن بن أيب الفهم
مح َل إليه القايض أبو القاس�م عيل بن
حني كان يف بغداد َ
ِّ

التنوخ�ي «ج�زء ًا» من أش�عار تن�وخ يف اجلاهلية ،ممّ �ا كان مجعه وال�ده ،فرتكه

أبو العالء عند أيب أمحد عبد السالم البرصي ،وسأله ر َّده إىل القايض أيب القاسم،

ج�رت غفل ٌة يف ر ِّد الكتاب فقال
وس�ار أب�و العالء من بغداد ،فخيش أن تكون
ْ
قصيد ًة خياطب هبا القايض أبا القاسم ،وأرسلها من املعرة إىل بغداد ،مطلعها:
ِ
َ
احلديث عن الزوراء أو هيتا
هات

وموق ِ
ِ
�د الن�ار ال تكْ�رى بتكريت�ا

والقصيدة يف « »51بيت ًا قال يف آخرها:
َ
حف�ظ عهدكم
أع�دُّ من صل�وايت

كت�اب كان موقوت�ا
إن الصلاة
َّ
ٌ

أهدي السلام إىل عبد السلام فام

ُ
الده�ر ملفوت�ا
ي�زال قلب�ي إلي�ه
َ

الس� ْفر مبع َث�ه
س�ألت ُه قب�ل ي�وم َّ

إلي�ك «دي�وان َت ْي� ِم اهلل» م�ا لِيت�ا

هنض�ت إىل
لتعل�م أين م�ا
ه�ذا
ُ
َ
ِ
فأغفل�ت املواقيت�ا
ح�ج
قض�اء
ُ
ٍّ
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ٍ
مغرتب
أحسنت ما شئت يف إيناس
َ

أحسنت ما شيتا
بلغت املنى
ُ
ولو ُ

)(1

وقول�ه «ماليت�ا» أي ما نقص .وهذه لفتة مجيلة يف إعادة الكتاب املس�تعار

كام ً
ال من غري أن تش�وبه ش�ائبة ،وقد قال الشيخ ابن مجاعة (ت 733 :هـ) ،ثم
الغزي (ت984:هـ) ِم ْن بعد« :إذا استعار كتاب ًا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة
أخذه ور ِّده» ).(2

 -و ُيذكر يف احلريصني عىل َر ِّد املستعارات احلافظ ابن حجر (ت852:هـ)،

النظر عىل «اخلزانة املحمودية» ،وكانت
وإلي�ك اخلرب :كان من وظائف احلافظ ُ
أجل اخلزائن يف مرص ،وكان يس�تعري ما حيت�اج إليهِ ،
م�ن ِّ
ومن حرصه عىل هذه
َ

الكتب فقد ذكر يف وصيته ّ
أن بني كتبه مجلة كثرية من أجزاء « اخلزانة املحمودية»
الوقفية ،وقال « :وليعجل  -واملقصود س�بطه يوس�ف بن شاهني  -بإفرادها،

وحتويلها إىل املدرسة املحمودية ».

ولكن يبدو َّ
أن تقصري ًا َح َص َل يف ذلك ،فإن تلميذه الس�خاوي يقول عن

الس�بط ،ونف�ذ ولده وباقي الورثة غالب ذلك.
هذه الوصية « :هذا ما كتبه إىل ِّ

وأما الكتب فام وفوا بقصده ،حتى وال يف كتب األوقاف التي كانت حتت يده،
وتفرق ُّ
كل ذلك والكثري منه ،الس�يام مصنّفات الغري التي
واألج�زاء احلديثيةَّ ،

بخطه.(3)»...

 سقط الزند وضوءه ص . 692-676

 تذكرة السامع واملتكلم ص  ،119والدر النضيد ص.254
 اجلواهر والدرر (1205/ 3و.)1207
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أيهما أوىل االستعارة أم الشراء ؟
اختلف�ت أح�وال الن�اس يف ذل�ك ،فبعضه�م يمي�ل إىل رشاء الكت�ب

وال يرغ�ب يف اس�تعارة يشء إال مضطر ًا ،وبعضهم يفضل االس�تعارة ويعيب
عىل املشرتين ،قال الصفدي يف ترمجة أيب حيان األندليس (ت745:هـ)« :وكان

يعي�ب عىل مشتري الكتب ،ويقول :اهلل يرزقك عق ً
ال تعي�ش به ،أنا أي كتاب
أردت�ه اس�تعرته من خزائن األوقاف ،وإذا أردت م�ن ٍ
أحد أن يعريين دراهم ما
أجد ذلك» ).(1

طالب العلم أال يرىض باالس�تعارة مع
وق�د نصح اب� ُن مجاعة ثم ال َغ ِّ�ز ُّي
َ

إمكان حتصيل الكتاب ملك ًا أو إجار ًة ).(2

بطاقة اعتذار:
احلاج الس� ِّيد عب�د الكريم ب�ن عبد الرمح�ن الع�اين ا ُمل َع ِّلم
اس�تعرت م�ن
ُ
ِّ

 وكان رجل ًاس�تعرت كتاب ًا هو
ا م�ن أهل الفضل واخلير والنُّبل واملروءة -
ُ

وكنت مولع ًا بتت ُّبع كتبه ،فقرأتُه
« من حديث النفس » لألستاذ عيل الطنطاوي،
ُ
ٍ
ٍ
شديد أعدتُه إليه ومعه
بلطف
واستبقيتُه عندي ألعيدَ قراءته ، ،وحني ذكره يل
قصيد ٌة بعنوان« :بطاقة اعتذار» ،وهذه أبيات منها:
ٍ
جئ�ت أرج�و ُه ِمنكا
ع�ذر ق�د
أي
ُ
ُّ

الكت�اب ُأ ِّخ َ�ر َعن�كا
حين ه�ذا
ُ

 أعيان العرص (.)334/5

 انظر :تذكرة السامع واملتكلم ص  ،116والدر النضيد ص . 251
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لك�ن
كن�ت أنس�ا ُه
لي�ت أنيّ م�ا
ُ
َ
ْ

ذاب َضنْكا...
كيف ه�ذا
والقلب قد َ
ُ

ُ
أق�ول ونفسي
لس�ت أدري م�اذا
ُ

َت ما هبا ِم َن َاهل ِّم ُت ْبكى...
لو َش�ك ْ

قري�ب
ق�ال يل صاحب�ي :السلا ُم
ٌ

ويك�ى
ُ
قل�ت ه�ذا ممّ�ا ُي ُ
ش�اع حُ ْ
اس�تطعت قليل ً
ا
آه ل�و أنّن�ي
ُ
وس� ْبكا
فأع�دت
ُ
األم�ور َصوغ� ًا َ
َ

ِ
ْ
وارحل
الش�عر
القلب أيهُّ ا
فات�رك
َ
ُ

ِ
احل�وادث َأزْكى
الصم�ت يف
إنما
ُ
ٍ
ٍ
جدي�د
لس�ت يف
حاج�ة جل�رحٍ
ُ
القديم ما زال ُي ْش�كى
إن جرح�ي
َّ
َ

ِ
ح�اج
َ�ر
أهب�ذا
ٌ
الزم�ان ت ُْذك ُ
جتاهل�ت َأنْك�ى
وامل�آيس الت�ي
ُ
)(1

بسطت َ
لك ال ُع ْذ
أيهُّ ا
ُ
(الش�هم) قدْ
ُ

الكت�اب ع�ا َد إِلي�كا
َر وه�ذا
ُ
ٍ
روح َ
بعطف
�موح
الس
فل َي ُج�دْ
ُ
ُ
ك َّ

ماح لدي�كا
الس َ
ٍّ
ملح�ب رج�ا َّ
أس�ى ه� َّز قلبي
قلت ِم ْن
قل�ت ما ُ
ُ
ً
ِ
فاقب�ل ال ُع ْ
والسلا ُم عليكا
�ذ َر َّ

 احلاج :مجع حاجة.

 كان هذا يف 1986/9/18م .

)(2
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 االجتاه�ات املنحرف�ة يف تفسير الق�رآن الكري�م :دوافعها ودفعها ملحمد حسينالذهبي(ت1397 :هـ) ،دار االعتصام ،القاهرة،ط1396(1هـ1976-م).
 أدب اإلمالء واالس�تمالء أليب س�عد ابن الس�معاين (ت562 :ه�ـ) ،تصوير دارالكت�ب العلمية عن الطبعة التي حققها ماكس فايس�فايكر ،بريوت (1401هـ -
1981م).
 أحكام الكتب يف الفقه اإلسلامي لياسني بن كرامة اهلل خمدوم ،دار كنوز إشبيليا،الرياض ،ط 1431( 1هـ 2010 -م).
 أعي�ان العصر وأع�وان النصر للصف�دي (ت 764 :ه�ـ) ،حتقيق :علي أبو زيدوآخرين ،دار الفكر ،دمشق ،ط1418( 1هـ1998-م).
 إنب�اه ال�رواة عىل أنب�اه النحاة للقفط�ي (ت 646 :هـ) ،حتقيق :حمم�د أبو الفضلإبراهيم ،تصوير دار الكتب والوثائق القومية ،ط1426( 2هـ 2005 -م).
 البارق يف قطع الس�ارق للس�يوطي (ت 911 :هـ) ،حتقيق :عبد احلكيم األنيس،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب ،ط1434( 1هـ 2012 -م).
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 هبج�ة العابدين برتمجة حاف�ظ العرص جالل الدين لعبد القادر الش�اذيل (كان حي ًاس�نة  946ه�ـ) ،حتقيق :عبد اإلله نبه�ان ،طبع جممع اللغة العربية ،دمش�ق ،ط1
(1419هـ1998-م).
 تاري�خ الصحافة العربية لفليب طرازي (ت1375 :هـ) ،املطبعة األدبية ،بريوت(1913م).
 حتفة األديب يف نحاة مغني اللبيب للس�يوطي (ت911 :هـ) ،حتقيق :حسن امللخوسهى نعجة ،عامل الكتب احلديث ،إربد ،األردن ،ط1426(1هـ2005-م).
 تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم البن مجاعة (ت 733 :هـ) ،حتقيق:حمم�د بن مهدي العجمي ،دار البش�ائر اإلسلامية ،بيروت ،ط 1429( 1هـ -
2008م).
 تقيي�د العل�م للخطي�ب البغ�دادي (ت 463 :ه�ـ) ،حتقيق :يوس�ف العش (ت: 1387هـ) ،دار إحياء السنة النبوية ،ط1974( 2م).
 هتذي�ب اللغ�ة ملحمد ب�ن أمحد األزه�ري (ت 370 :ه�ـ) ،حتقي�ق :حممد عوضمرعب ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط2001( 1م).
 اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (ت463 :هـ) ،حتقيق:حممد عجاج اخلطيب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1412( 1هـ 1991-م).
 اجلواه�ر والدرر يف ترمجة ش�يخ اإلسلام ابن حجر للس�خاوي (ت 902 :هـ)،حتقي�ق :إبراهي�م باجس عب�د املجيد ،دار ابن ح�زم ،بيروت ،ط1419( 1هـ -
1999م).
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 خزائ�ن الكتب العربية يف اخلافقني لفليب طرازي ،وزارة الرتبية الوطنية والفنوناجلميلة ،بريوت (1970م).
 ال�درر الكامن�ة يف أعي�ان املئة الثامنة الب�ن حجر العس�قالين (ت852:هـ) دائرةاملعارف العثامنية ،حيدر آباد الدكن ،اهلند (1393هـ 1973 -م).
 ال�در النضيد يف أدب املفيد واملس�تفيد للغزي (ت 984 :ه�ـ) ،اعتنى به :عبد اهللالكندري ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط 1427( 1هـ 2006-م).
 الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب احلنبيل (ت795 :هـ) ،حتقيق :حممد حامدالفقي ،تصوير دار املعرفة ،بريوت.
 س�قط الزن�د وض�وءه أليب العالء املعري (ت 449 :هـ) ،حتقيق :الس�عيد الس�يدعبادة ،معهد املخطوطات العربية ،القاهرة ،ط2003( 1م).
الصباب�ات فيما وجدت�ه على ظه�ور الكتب م�ن الكتاب�ات جلمي�ل العظم (ت:
 ُّ1352ه�ـ) ،اعتن�ى به :رمزي دمش�قية ،دار البش�ائر اإلسلامية ،بيروت ،ط1

(1420هـ 2000 -م).
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي ،تصوير مكتبة احلياة ،بريوت. طبق�ات النحويني واللغويين للزبيدي (ت379 :هـ) ،حتقي�ق :حممد أبو الفضلإبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة ،ط.2
 العناي�ة بطلاب العلم عند علامء املس�لمني لعب�د احلكيم األنيس ،دائرة الش�ؤوناإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب ،ط1430( 1هـ 2009 -م).
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املصنِّف والس�ارق للس�يوطي (ت911:ه�ـ) ،ضمن (رشح مقامات
 الفارق بني ُجالل الدين الس�يوطي) ،حتقيق ورشح :سمري حممود الدرويب ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط1409( 1هـ 1989-م).
 معجم األدباء لياقوت احلموي (ت626 :هـ) ،حتقيق :أمحد فريد رفاعي ،تصويرمؤسسة التاريخ العريب عن الطبعة املرصية.
 معجم البلدان لياقوت احلموي ،دار الفكر ،بريوت. املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وآخرين ،دار الدعوة ،استانبول. مكانة الكتب وأحكامها يف الفقه اإلسلامي خلالد عبد الرمحن الشنو ،دار البشائراإلسالمية ،بريوت ،ط1431(1هـ2010-م).
 مناق�ب الش�افعي للبيهق�ي (ت458 :هـ) ،حتقيق :الس�يد أمحد صق�ر ،مكتبة دارالرتاث ،القاهرة ،ط1390( 1هـ 1970 -م).
 الوق�ف وبنية املكتبة العربية ليحيى حممود س�اعايت ،مرك�ز امللك فيصل للبحوثوالدراسات اإلسالمية ،الرياض ،ط 1416( 2هـ 1996 -م).
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