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الـمَورِد يف الكالم على عمل الـمَولِد
لتاج الدين أبي حفص عمر بن علي بن سامل اللَّخْمي ابن الفاكهاني (654هـ 734 -هـ)

Al-Mawrid fee Al-Kalām ‘alā ‘Amal Al-Mawlid
By Tājuddeen Abī Ḥafs ‘Umar bin ‘Ali bin Sālim Al)Lakhmī Ibn Al-Fākhānī (654 AH – 734 AH

حتقيق:
د .عبد اهلل بن حممد املديفر
الباحث مبجمع امللك عبد العزيز للمكتبات الوقفية ابملدينة املنورة
الربيد اإللكرتوينfer30fer@gmail.com :

ال َـموِرد يف الكالم على عمل ال َـمولِد لتاج الدين أيب حفص عمر بن علي اللَّ ْخمي الفاكهاين (ت734هـ) ،د .عبد هللا بن حممد املديفر

املتستخلص
تكرر سؤال مجاعة من الـمباركني ابن الفاكهاين عن االجتماع الذي يعمله بعض
الناس يف شهر ربي ٍع األول ،ويسمونه املولد ،هل له أصل يف الشرع؟ أو هو بدعة وحدث يف
الدين؟
فكتب رسالة (املورد) ،نبني فيها حكم املولد ،وأن ليس له أصل يف كتاب وال سنة،
وال نقل عمله عن أحد من علماء األ نمة ،املتمسكني ثآرار املتقدمني ،بل هو بدعة ،أحدهها
البطنالون .وذكر بعض ما حيدث يف املوالد من البدع واملنكرات.
قام احملقق بتحقيقه على هالث نسخ خطية ،وقدنم للتحقيق مبقدمة ،وقسمني مشال
ترمجة املؤلف ،ودراسة املخطوط ،وختمه خبامتة أظهر فيها أهم نتائج التحقيق ،ومنها :أن
النسخة األصل أكمل النسخ وأصحها.
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 – اجلزء األول192 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
There are repeated questions reaching Ibn Al-Faakhaani from some
people regarding the gathering that is being done by some people in the
Hijri month of Rabee' Al-Awwal which they call Mawlid (celebration of the
birthday of Prophet Muhammad –peace and blessings upon him-), does it
have an origin in Islam? Or it is an invented heresy and an innovation in the
religion?
Based on this, he wrote the treatise titled (Al-Mawrid) where he
clarified the Islamic ruling on Al-Mawlid and that it has no substantial
origin, neither in the Qur'aan nor in the Sunnah. Also its observance was not
reported from any of the [earlier] scholars of the ummah, those who were
guided with the paths of the [pious] predecessors. Rather, it is an innovation
that was invented by the greedy people. Also, he mentioned some of the acts
perpetrated during Mawlids which are innovations and condemned.
The investigator verified the text of the book based on three
manuscripts, also he wrote an introduction to the investigation, together
with two chapters that include the biography of the author and then the
study of the manuscript. The work was brought to an end with a conclusion
where the investigator highlighted the most significant findings of the
investigation of which one is that the original manuscript copy is the most
complete and the most correct of all copies.
Keywords:
The Islamic ruling on celebrating the prophet’s Mawlid.
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مقدمة التحقيق
احلمد هلل الذي جعلنا أ نمة اتِّباع ،وجنـبنا صراط املغضوب عليهم والضالني.
حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم،
أشهد أال إله إال هو وحده ال شريك له ،وأن ً
دعاان إىل االستنان هبديه ،وح نذران من االبتداع ،أما بعد:
فقد مضت القرون املفضلة اليت امتدحها النيب صلى هللا عليه وسلم أبهنا خري القرون،
ب
فكانت على الصراط املستقيم ،ومحاها هللا بفضله من كثري من احلوادث والضالالت ،مث د ن
الضنعف يف الدين ،وكان مما ظهر يف القرن الرابع حادهة (االحتفال ابملولد النبوي) يف شهر
ربيع األول ،وابتل كثري من أقطار املسلمني إبحيائها كل عام.
وأظهر هللا هلذه األمة ِّمن اخللفاء والوزراء األخيار من يتصدى إلبطاهلا وإيقافها ،وانربى -يف
كل قرن -علماء أعالم للتحذير منها ،منهم اتج الدين عمر بن عل اللخم ابن الفاكهاين؛ فإنه
لـ نما منر دمشق يف طريق ح ِّجه عام (731هـ) سأله مجع من أهلها عن حكم هذه احلادهة؛ فكتب
يف التحذير منها رسالة ،نبني فيها حكم املولد ،وما حيدث يف املوالد من البدع واملنكرات.
اعتمادا
اعتمادا على نسخ خطية ،بل طبعت
دعاين إىل حتقيق هذه الرسالة أهنا مل تطبع
ً
ً
على ما نقله جالل الدين السيوط املتوىف عام (911هـ) يف كتابه املطبوع( :احلاوي
للفتاوى)؛ وما نقله حممد بن يوسف الصاحل الشام املتوىف عام (942هـ) يف كتابه
املطبوع( :سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد) .مث زاد من عزم على التحقيق أين
وجدت نسخة خطية مستقلة عما نقله السيوط أو من اعتمد على نقله.
مقسما على مقدمة وهالهة أقسام وخامتة.
وجعلت هذا التحقيق ً
القسم األول :ترمجة املؤلف.
القسم الثاين :دراسة املخطوط.
القسم الثالث :النص احمل نقق.
اخلامتة :تتضمن نتائج التحقيق.
كتبه :عبد هللا بن حممد املديفر
املدينة النبوية
يوم اخلميس غرة ربيع اآلخر ،عام 1441هـ
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القتسم األول :ترمجة املؤلف

 نَسب املؤلف ،وثناء العلماء عليه ،واتريخ والدته
 شيوخ ـه
 تالميذه
 عقيدت ـه
 مؤلفات ـه
 وفاتـ ـ ـ ـ ـه

- 603 -

ال َـموِرد يف الكالم على عمل ال َـمولِد لتاج الدين أيب حفص عمر بن علي اللَّ ْخمي الفاكهاين (ت734هـ) ،د .عبد هللا بن حممد املديفر

القتسم األول :ترمجة املؤلف
نَسب املؤلف ،وثناء العلماء عليه ،واتريخ والدته:
هو اتج الدين أبو حفص عمر بن عل بن سامل بن صدقة اللنخم اإلسكندري
املالك  ،املعروف ابلفاكهاين( )1أو ابن الفاكهاين(.)2
"الشيخ اإلمام ذو الفنون"(" ،)3كان فقيهـًا فاضالً متفننـًا يف احلديث والفقه واألصول
( )1حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب" ،املعجم املختص" .حتقيق د .حممد احلبيب اهليلة( ،الطائف:
الصديق1408 ،هـ)183 ،؛ وإبراهيم بن عل بن حممد بن فرحون اليعمري" ،الديباج املذهب يف
معرفة أعيان علماء املذهب" .حتقيق د .حممد األمحدي أبو النور( ،القاهرة :دار الرتاث1974 ،م)،
80 :2؛ وحممد بن أمحد احلسين الفاسى" ،العقد الثمني ىف اتريخ البلد األمني" .حتقيق حممد عبد
القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية1998 ،م)389 :2 ،؛ وأمحد بن عل بن حجر
العسقالين" ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة"( .ط ،2صيدر آابد /اهلند :د.ن1392 ،هـ):4 ،
209؛ وعبد الرمحن بن أيب بكر السيوط " ،حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة" .حتقيق حممد
أبو الفضل إبراهيم( ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية1387 ،هـ)458 :1 ،؛ وأمحد بن حممد
املكناس الشهري اببن القاض " ،درة احلجال يف أمساء الرجال" .حتقيق حممد األمحدي أبو النور،
(القاهرة :دار الرتاث ،وتونس ،املكتبة العتيقة1391 ،هـ).198 :3 ،
( )2صرح املؤلف به بعد أن ساق رؤاي رؤيت فيه يف مقدمة رسالته "الغاية القصوى يف الكالم على آية
التقوى" ،ضمن جمموع :حممد بن شايب شريف اجلزائري" ،من نوادر تراث املالكية"( .بريوت :دار
ابن حزم1424 ،هـ)206 ،؛ وينظر :إمساعيل بن عل بن حممود ،امللك املؤيد" ،املختصر يف أخبار
البشر"( .القاهرة :املطبعة احلسينية املصرية1325 ،هـ)104 :4 ،؛ وحممد بن إبراهيم بن أيب بكر
اجلزري" ،اتريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات األكابر واألعيان من أبنائه" .حتقيق د .عمر
عبد السالم تدمري( ،بريوت :املكتبة العصرية1419 ،هـ)468 :2 ،؛ وعمر بن مظفر ابن الوردي
الكندي" ،اتريخ ابن الوردي"( .بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،هـ)287 :2 ،؛ وخليل بن
أيبك الصفدي" ،أعيان العصر وأعوان النصر" .حتقيق د.عل أبو زيد وآخرين( ،بريوت :دار الفكر
املعاصر ،ودمشق :دار الفكر1418 ،هـ)644 :3 ،؛ وإمساعيل بن عمر بن كثري القرش " ،البداية
والنهاية" .حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتك ( ،القاهرة :دار هجر1418 ،هـ)370 :18 ،؛
وعمر بن عل بن أمحد ابن امللقن الشافع " ،طبقات األولياء" .حتقيق نور الدين شريبة( ،ط،2
القاهرة :مكتبة اخلاجن 1415 ،هـ).566 ،
( )3ابن كثري" ،البداية والنهاية".370 :18 ،
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والعربية واألدب ،وكان على حظ وافر من الدين املتني ،والصالح العظيم ،واتباع السلف
الصاحل ،حسن األخالق ،صحب مجاعة من األولياء وختلق أبخالقهم وأتدب ثآداهبم"(،)1
"شيخ فاضل صاحل بشوش الوجه ،كثري الفضائل ،وله مصنفات وفوائد ،وفيه زهد
وعفاف"(.)2
()3
جامعا للعلم والعمل"(.)4
"وبرع وتقدم مبعرفة النحو وغريه" " .وكان ً
"ولد ابإلسكندرية سنة أربع ومخسني وستمائة"(.)5
شيوخه:
تتلمذ ابن الفاكهاين على عدد من العلماء يف عصره ،ال سيما يف مصر ،وأخذ عنهم
مجلة من الفنون والعلوم ،وِّمن أبرز شيوخه:
 -1ابن الـم ِّنري :انصر الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن منصور بن أيب القاسم
اجلروي اجلذام اإلسكندري ،املشتهر اببن ِّ
املنري .أحد علماء اإلسكندرية ،ويل قضاءها
وخطابتها ،برع يف الفقه ،ومتكن يف التفسري والقراءات ،والعربية والبالغة ،من مؤلفاته( :البحر
الكبري يف خنب التفسري) ،و(االنتصاف من الكشاف) ،و(ديوان خطب) .تويف عام
683هـ(.)6
-2املكني األمسر :مكني الدين أبو حممد عبد هللا بن منصور بن عل اللخم
( )1ابن فرحون" ،الديباج املذهب"81-80 :2 ،؛ وينظر :السيوط " ،حسن احملاضرة"458 :1 ،؛
وابن القاض " ،درة احلجال".198 :3 ،
( )2اجلزري" ،اتريخ حوادث الزمان".468 :2 ،
( )3ابن كثري" ،البداية والنهاية"370 :18 ،؛ وينظر :الذهيب" ،املعجم املختص".183 ،
( )4حممد بن أمحد بن عل أبو الطيب املك احلسين التق الفاس " ،ذيل التقييد يف رواة السنن
واألسانيد" .حتقيق كمال يوسف احلوت( ،بريوت :دار الكتب العلمية1410 ،هـ).248 :2 ،
( )5اجلزري" ،اتريخ حوادث الزمان"468 :2 ،؛ والذهيب" ،املعجم املختص"183 ،؛ وابن كثري" ،البداية
والنهاية"370 :18 ،؛ وابن فرحون" ،الديباج املذهب"82 :2 ،؛ وابن امللقن" ،طبقات األولياء"،
566؛ والسيوط " ،حسن احملاضرة".458 :1 ،
( )6ينظر :الذهيب" ،املعجم املختص"183 ،؛ والصفدي" ،أعيان العصر"644 :3 ،؛ وابن فرحون،
"الديباج املذهب"245-243 :1 ،؛ وابن حجر" ،الدرر الكامنة".209 :4 ،
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اإلسكندري ،املعروف ابملكني األمسر ،مقرئ اإلسكندرية والداير املصرية ،هقة صاحل .تويف
عام692هـ(.)1
-3حايف رأسه :حمي الدين وقيل مجال الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن
عبد العزيز بن عمر الزانيت اإلسكندراين ،املشتهر حبايف رأسه ،أحد أئمة العربية وحناهتا ،أكب
على التدريس واإلقراء ،وخترج به مجاعة كثريون ،وال يعلم له تصنيف .تويف عام 693هـ(.)2
-4ابن دقيق العيد :تق الدين أبو الفتح حممد بن عل بن وهب بن مطيع القشريي،
اشتغل مبذهب مالك وأتقنه مث اشتغل مبذهب الشافع وأفىت يف املذهبني ،برع يف احلديث
واألصول ،والعربية ،وويل قضاء الشافعية ابلداير املصرية ،أهىن عليه السبك وعدنه جمدد
القرن ،من مؤلفاته( :إحكام األحكام شرح عمدة األحكام) يف احلديث ،و(اإلملام أبحاديث
األحكام) ،و(حتفة اللبيب يف شرح التقريب) .تويف عام 702هـ(.)3
تالميذه:
خترج على يدي ابن الفاكهاين عدد من األعالم ،غري من لقيهم يف سفر حجه ،كابن
كثري والذهيب وغريمها ،ومن أبرز تالميذه الذين أخذوا عنه يف بلده ابإلسكندرية ما يل :
-1احملب :أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلسين الفاس املك
املالك  ،رحل إىل دمشق واإلسكندرية وأخذ هبا عن ابن الفاكهاين وأذن له يف اإلفتاء
( )1الذهيب" ،املعجم املختص"183 ،؛ والصفدي" ،أعيان العصر"644 :3 ،؛ وحممد بن حممد بن
يوسف ابن اجلزري" ،غاية النهاية يف طبقات القراء" .حتقيق ج .برجسرتاسر( ،القاهرة :مكتبة ابن
تيمية1351 ،هـ)460 :1 ،؛ وابن حجر" ،الدرر الكامنة".209 :4 ،
( )2حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب" ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم" .حتقيق د .بشار عواد
معروف( ،بريوت :دار الغرب اإلسالم 2003 ،م)774 :15 ،؛ وخليل بن أيبك بن عبد هللا
الصفدي" ،الوايف ابلوفيات" .حتقيق أمحد األرانؤوط وترك مصطفى( ،بريوت :دار إحياء الرتاث،
1420هـ)289 :3 ،؛ وعبد الرمحن بن أيب بكر السيوط " ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة".
حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم( ،القاهرة :مطبعة عيسى البايب احلليب1384 ،هـ).138 :1 ،
( )3ينظر :عبد الوهاب بن تق الدين السبك " ،طبقات الشافعية الكربى" .تـحقيق د .حممود حممد
الطناح و د .عبد الفتاح حممد احللو ،ط( ،2القاهرة :دار هجر1413 ،هـ)207/9 ،؛ وابن
فرحون" ،الديباج املذهب"319-318 :2 ،؛ والسيوط " ،بغية الوعاة".221 :2 ،
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والتدريس ورجع إىل مكة .تويف عام 747هـ(.)1
-2الشهاب الصنهاج  :أمحد بن حممد بن عمر بن حممد بن هاشم الشهاب
الصنهاج  ،السكندري املالك  ،شيخ القنراء ،أخذ عن ابن الفاكهاين وأذن له يف اإلفتاء
والتدريس .تويف ابإلسكندرية عام 755هـ(.)2
-3ابن هشام النحوي :مجال الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن
يوسف بن هشام األنصاري ،ن
العالمة املشهور ،قرأ على ابن الفاكهاين ((شرح اإلشارة)) له،
وتفقه للشافع مث حتنبل ،من مؤلفاته(( :مغين اللبيب عن كتب األعاريب)) ،و((قطر الندى
وبل الصدى)) ،و((أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك)) .تويف عام 761هـ(.)3
عقيدته(:)4
تدل عبارات ابن الفاكهاين يف بعض كتبه على حرصه على منهج أهل السنة
واجلماعة ،وإنكاره البدع واحملدرات يف الدين ،ورسالة املولد هذه من أقوى الشواهد على
هذا؛ وقال ابن فرحون (ت 799هـ)" :وكان على حظ وافر من الدين املتني ،والصالح
العظيم ،واتباع السلف الصاحل"()5ا.هـ.
إال أن أتهري بلده الذي نشأ فيه وترعرع ،ومعظم شيوخه الذين تلقى عنهم العلم ،قد
صبغا عقيدته ،حيث ساد يف البلد تقرير عقيدة األشعري ،فانتحل عقيدة األشاعرة ،وسلك
مسلك أهل التأويل على طريقة املتأخرين ،وبعض كتبه ظاهرة الداللة يف بيان عقيدته ،قال
مستقرا
رمحه هللا عن معىن اإلميان ابهلل تعاىل" :اإلميان بوجوده ...وأنه ليس خمتصـًا جبهة ،وال
ً
( )1التق الفاس " ،العقد الثمني"390-389 :2 ،؛ وابن حجر" ،الدرر الكامنة".494 :5 ،
( )2حممد بن عبد الرمحن السخاوي" ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع"( .بريوت :دار مكتبة احلياة،
أيضا" ،اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر" .تـحقيق
د.ت)160 :2 ،؛ والسخاوي ً
إبراهيم ابجس عبد اجمليد( ،بريوت :دار ابن حزم1419 ،هـ).1082 :3 ،
( )3ابن حجر" ،الدرر الكامنة"93 :3 ،؛ والسيوط " ،بغية الوعاة".68 :2 ،
( )4ينظر حتقيق رمضه صاحل الدين لكتاب عمر بن عل الفاكهاين" ،التحرير والتحبري" .رسالة ماجستري
غري منشورة( ،املدينة املنورة :كلية الشريعة :اجلامعة اإلسالمية1424 ،هـ).56-50 ،
( )5ابن فرحون" ،الديباج املذهب".80 :2 ،
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()1
مقرا ملا نقل" :ه إرادة نفع العبد ،وقيل :خلق نفع
على مكان"  .ونقل يف صفة (الرمحة) ًّ
العبد ،فعلى األول :ه صفة ذات ...وعلى الثاين :ه صفة فعل"( .)2هذه أمثلة تبني
معتقده األشعري.
اخلالصة أن ابن الفاكهاين يوافق مذهب أهل السنة واجلماعة يف غالب مسائل
العقيدة ،لكنه يف مسائل األمساء والصفات يوافق مجهور األشاعرة(.)3
كما أدى انتشار التصوف يف مصر إىل أتهره به ،فظهر يف بعض سلوكه ،وإابنته بعض
عباراته يف بعض كتبه ،من ذلك تعلقه ابلرؤى واملبالغة يف منزلتها( ،)4وغلوه يف النيب صلى هللا
عليه وسلم ،وتقديسه ملا يظن أنه من اآلرار النبوية احلسية ،وجتويزه االستغاهة والتوسل ابلنيب
صلى هللا عليه وسلم ،والدعاء عند قبور األموات وطلب احلاجات(.)5
ومل حيمله هذا التأهر إبقرار بدعة املولد ،بل تكلم ابحلق فيها ،وقام إبنكارها والتشنيع
على من حيييها.

مؤلفاته:
كتب ابن الفاكهاين يف جماالت متعددة من الفنون :يف التفسري ،وشرح احلديث ،ويف
الفقه املالك  ،والفرائض ،والنحو .وفيما أييت أمساء مؤلفاته:
()7
" -1اإلشارة" ،يف النحو( ،)6ويسميها بعض مرتمجيه بـ "املقدمة"  .طبع مع شرحه
( )1عمر بن عل الفاكهاين" ،املنهج املبني يف شرح األربعني" .حتقيق شوكت بن رفق بن شوكت،
(الرايض :دار الصميع 1428 ،هـ).153 ،
( )2املرجع السابق.521 ،
( )3ينظر التحقيق :ابن الفاكهاين" ،املنهج املبني يف شرح األربعني".12 ،
( )4ينظر سبب أتليفه لرسالته "الغاية القصوى يف الكالم على آية التقوى".207-205 ،
( )5ينظر حادهة له يف هذا الشأن :أمحد بن حممد بن أمحد املقري التلمساين" ،أزهار الرايض يف أخبار
القاض عياض" .حتقيق مصطفى السقا ،وآخرين( ،القاهرة :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر،
1358هـ)265 :3 ،؛ وينظر كتاب ابن الفاكهاين "الفجر املنري يف الصالة على البشري النذير"،
ويكف االطالع على عناوين بعض أبوابه يف الداللة.
( )6ابن فرحون" ،الديباج املذهب"81 :2 ،؛ وابن حجر" ،الدرر الكامنة"209 :4 ،؛ وابن القاض ،
"درة احلجال".198 :3 ،
( )7ينظر :اجلزري" ،اتريخ حوادث الزمان" 468 :2 ،عن الربزايل؛ والصفدي" ،أعيان العصر":3 ،
=
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بتحقيق د.حممود حممد العامودي ،يف دار الكتب العلمية ببريوت ،عام 1438هـ.
" -2التحرير والتحبري" ،يف شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ،يف الفقه املالك (.)1
قال تق الدين الفاس (ت 832هـ)" :وليس على الرسالة أحسن من شرح
الفاكهاين وكثرة فوائده"( )2ا.هـ .اكتمل حتقيق أجزاء الكتاب ابلتشارك يف رساليت ماجستري
ورساليت دكتوراه يف كلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية عام 1426-1425هـ.
" -3التحفة املختارة يف الرد على منكر الزايرة"( .)3يف عداد املفقود.
" -4تلخيص العبارة يف شرح اإلشارة"( ،)4وهو شرح لكتابه "اإلشارة" .طبع كما
تقدم يف رقم (.)1
()5
" -5جزء يف مسح الرأس"  .يف عداد املفقود.
" -6الدرة القمرية يف اآلايت النظرية"( .)6يف عداد املفقود.
" -7رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام"( ،)7للمقدس  ،يف احلديث .طبع
=

644؛ وابن امللقن" ،طبقات األولياء"566 ،؛ والسيوط " ،بغية الوعاة" 221 :2 ،نقله السيوط
عن خط كمال الدين والد شيخه الشمين.
( )1ابن امللقن" ،طبقات األولياء"566 ،؛ والتق الفاس " ،ذيل التقييد"248 :2 ،؛ وأمحد بن حيىي
الونشريس " ،وفيات الونشريس " .حتقيق حممد بن يوسف القاض ( ،القاهرة :شركة نوابغ الفكر،
2009م)27 ،؛ وابن القاض " ،درة احلجال".198 :3 ،
( )2التق الفاس " ،العقد الثمني".32 :2 ،
( )3ابن فرحون" ،الديباج املذهب"81 :2 ،؛ وابن القاض " ،درة احلجال".198 :3 ،
( )4ابن فرحون" ،الديباج املذهب"81 :2 ،؛ وابن امللقن" ،طبقات األولياء"566 ،؛ والسيوط " ،بغية
الوعاة" 221 :2 ،نقله السيوط عن خط كمال الدين والد شيخه الشمين؛ وابن القاض " ،درة
احلجال".198 :3 ،
( )5ذكره املؤلف يف "رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام" .حتقيق نور الدين طالب( ،دمشق :دار
النوادر1431 ،هـ).138 :1 ،
( )6ابن حجر" ،الدرر الكامنة".209 :4 ،
( )7اجلزري" ،اتريخ حوادث الزمان" 468 :2 ،عن الربزايل؛ والصفدي" ،أعيان العصر"644 :3 ،؛
وابن فرحون" ،الديباج املذهب"81 :2 ،؛ وابن امللقن" ،طبقات األولياء"566 ،؛ والتق الفاس ،
=
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أيضا بتحقيق غريه.
بتحقيق نور الدين طالب ،يف دار النوادر بدمشق ،عام 1431هـ .وطبع ً
تنبيه :ذكر حاج خليفة أن من مؤلفات ابن الفاكهاين" :شرح العمدة أليب بكر
ص على أنه يف الفروع الشافعية( ،)1ومثله يف (هدية العارفني)(.)2
الشاش " ،ون ن
ولعل حاج خليفة ومن تبعه قد ومهوا يف أن ابن الفاكهاين شرح العمدة للشاش  ،وإمنا
الصواب أنه شرح العمدة للمقدس املسمى (رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام) ،ومل يشرح
العمدة للشاش ؛ فحصل اخللط لتماهل امس الكتابني ،وخباصة أن بعض ِّ
املرتمجني للفاكهاين
يشري إىل عنوان الكتاب خمتصرا بـ (شرح العمدة)( .)3ي ِّ
صدق هذا جمموعة من القرائن:
ً
أ -أ نن ابن الفاكهاين مالك  ،فيبعد أن يشرح متنـًا شافعيًّا.
ب -أن الفقهاء الشافعية أنفسهم عندما ينقلون عن ابن الفاكهاين ينقلون عن كتابه
()4
أحدا من الشافعية نقل عن
(شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين املالك )  .ومل أجد ً
شرٍح للفاكهاين على العمدة للشاش .
ص على أن ابن الفاكهاين
أحدا قبل حاج خليفة املتوىف عام (1067هـ) ن ن
ج -مل أجد ً
شرح العمدة للشاش .
ذكرا هلذا الكتاب.
د -مل أجد يف الفهارس املوسوعية للمخطوطات ً
=

"ذيل التقييد"248 :2 ،؛ والسيوط " ،حسن احملاضرة"458 :1 ،؛ والونشريس " ،وفيات
الونشريس "27 ،؛ وابن القاض " ،درة احلجال".198 :3 ،
( )1مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب املشتهر حباج خليفة" ،كشف الظنون عن أسام الكتب
والفنون"( .بغداد :مكتبة املثىن1941 ،م).1169 :2 ،
( )2إمساعيل بن حممد أمني الباابين البغدادي" ،هدية العارفني أمساء املؤلفني وآرار املصنفني"( .بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب ،طبعة مصورة عن طبعة وكالة املعارف اجلليلة يف إسطنبول1951 ،م).789 :1 ،
( )3مثل ابن حجر" ،الدرر الكامنة"209 :4 ،؛ والسيوط " ،حسن احملاضرة"458 :1 ،؛ والونشريس ،
"وفيات الونشريس ".27 ،
( )4مثل زكراي بن حممد األنصاري" ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب"( .القاهرة :دار الكتاب
اإلسالم  ،د.ت ،مصورة عن طبعة املطبعة امليمنية مبصر1313 ،هـ)313 :1 ،؛ وحممد بن أمحد
اخلطيب الشربيين" ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع"( .بريوت :دار الفكر1415 ،هـ):1 ،
202؛ وغريمها من علماء الشافعية.

- 610 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

" -8شرح التنقيح"( .)1يف عداد املفقود.
" -9غاية األمل"( ،)2يف النحو .يف عداد املفقود.
" -10الغاية القصوى يف الكالم على آية التقوى"( .)3طبع بتحقيق حممد حيىي
بيدق ،يف مؤسسة الراين ببريوت ،عام 1415هـ .وطـ ـبعة أخرى سبق االستشهاد هبا .يتناول
قول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ [الطالق:
.]3-2
()4
" -11الفجر املنري يف الصالة على البشري النذير"  .طبع عدة طبعات.
" -12الفوائد املصرية من نقص النافلة عن الفريضة"( .)5يف عداد املفقود.
" -13الفوائد املكملة يف شرح البسملة"( .)6يف عداد املفقود.
" -14الكوكب الوهاج يف شرح املنهاج"( .)7وهو شرح على (منهاج الرائض) له.
يف عداد املفقود.
" -15اللمعة يف الكالم على مزية وقفة اجلمعة"( .)8ومقصوده ابلوقفة :الوقوف بعرفات.
()1
()2

()3
()4
()5
()6
()7
()8

ذكره املؤلف يف "رايض األفهام".107 :1 ،
أحال إليه املؤلف يف كتابه "تلخيص العبارة" .ينظر د.حممود حممد العامودي ،مقدمة حتقيق كتابـ
عمر بن عل الفاكهاين" ،اإلشارة يف النحو وشرحها تلخيص العبارة يف شرح اإلشارة"( .بريوت،
دار الكتب العلمية1438 ،هـ).11 ،
ذكره املؤلف يف "املنهج املبني يف شرح األربعني".346 ،
ابن فرحون" ،الديباج املذهب"81 :2 ،؛ وابن القاض " ،درة احلجال".198 :3 ،
حنوا من
ذكره املؤلف يف كتابه "التحرير والتحبري" .حتقيق رمضه صاحل الدين .381 :1 ،ذكر فيه ً
وجها ،كما نص عليه املؤلف.
مثانني ً
ذكره املؤلف يف "رايض األفهام" .327 :2 ،ويقع يف حنو هالهني ورقة كما نص عليه املؤلف.
ذكره املؤلف يف املرجع السابق.554 ،540 :4 ،
ص عليه هبذه العنوان :أمحد بن يونس الشليب ،ونقل عنه ،ينظر" :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق
ن ن
للزيلع وحاشية الشليب"( .القاهرة :مصورة عن طبعة املطبعة الكربى األمريية1313 ،ه)26 :2 ،؛
خمتصرا يف :اجلزري" ،اتريخ حوادث الزمان" 468 :2 ،نقله عن الربزايل؛ ويف ابن
وذكر عنوانه
ً
حجر" ،الدرر الكامنة".209 :4 ،
=
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" -16خمتصر املنهج املبني يف شرح األربعني" .نشرته دار املذهب بنواكشوط
مبوريتانيا ،عام 1438هـ ،بتحقيق د .حافظ عبد الرمحن حممد خري.
ومل أقف على دليل أبن ابن الفاكه اختصره بنفسه ،وال تدل مقدمته على أنه
اختصره بنفسه ،فقد يكون اجتهاد من بعده ،وهللا تعاىل أعلم ،وخباصة أن كتب الرتاجم ال
تذكره.
()1
" -17منهاج الرائض يف علم الفرائض"  .يف عداد املفقود.
" -18املنهج املبني يف شرح األربعني"( .)2شرح فيه األربعني النووية .طبع يف دار
الصميع ابلرايض ،عام 1428هـ ،بتحقيق شوكت بن رفق بن شوكت.
" -19املورد يف الكالم على عمل املولد" .موضوع هذا التحقيق.
وفاة املصنف:
تويف رمحه هللا تعاىل ابإلسكندرية ودفن ظاهر ابب البحر(.)3
وكانت وفاته ليلة اجلمعة ،سابع مجادى األوىل ،سنة أربع وهالهني وسبعمئة( .)4هذا
=

()1
()2

()3
()4

ذكر "الفهرس الشامل" نسخة ِّ
خطية هبذا العنوان يف دار الكتب القومية ابلقاهرة برقم (366
جماميع) ،لكن نسبت لعمر بن يوسف بن عبد هللا اللخم املتوىف عام 842هـ .فهل التبس على
املفهرس اسم املؤلف ،أو هو صحيح؟ حيتاج األمر إىل أتكد .ينظر :مؤسسة آل البيت للفكر
اإلسالم " ،الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالم املخطوط :الفقه وأصوله"( ،ع نمان :مؤسسة
آل البيت للفكر اإلسالم 1423 ،هـ).525 :8 ،
ذكره املؤلف يف كتابه "التحرير والتحبري" .حتقيق عبد هللا بن مرزوق السحيم  ،رسالة دكتوراه غري
منشورة( ،املدينة املنورة :كلية الشريعة :اجلامعة اإلسالمية1425 ،هـ).381 :1 ،
اجلزري" ،اتريخ حوادث الزمان" 468 :2 ،عن الربزايل؛ وابن فرحون" ،الديباج املذهب"81 :2 ،؛
وابن امللقن" ،طبقات األولياء"566 ،؛ والتق الفاس " ،ذيل التقييد"248 :2 ،؛ والسيوط ،
"حسن احملاضرة"458 :1 ،؛ وابن القاض " ،درة احلجال".198 :3 ،
ابن فرحون" ،الديباج املذهب".82 :2 ،
اجلزري" ،اتريخ حوادث الزمان" ،705 :3 ،نقالً عن ابن رافع؛ وابن كثري" ،البداية والنهاية"،
.370/18
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هو الصحيح كما أرخها ابن رافع وابن كثري وغريمها من املصنفني(.)1
وذهب آخرون إىل أنه تويف عام إحدى وهالهني وسبعمئة( .)2قال خري الدين الزركل :
"لعل هذا هو األصح يف وفاته ،ملا جاء يف خمطوطة من كتابه "التحرير والتحبري" كتبت سنة
( )733ويف هنايتها" :قال املصنف رمحه هللا" ،مما يدل على أن وفاته كانت قبل كتابة
النسخة"()3ا.هـ.
هذه القرينة اليت ذكرها الزركل -رمحه هللا -ليست قطعية ،فإنه حيصل أن يرتحم على
ح .
والصحيح أن وفاة ابن الفاكهاين عام أربع وهالهني جلملة مقوايت:
-1أن ابن كثري والذهيب ِّمن الذين أخذوا عن ابن الفاكهاين ولقياه بدمشق سنة
(731هـ)؛ ورواية التلميذ أقوى من رواية غريه ،وقد أ نرخا وفاته أبربع وهالهني.
-2أن ابن كثري ذكر يف أتريخ الوفاة أوصافًا أخرى تدل على الوهوق بكالمه وتقدميه
على غريه .فقد حدد الوفاة ابلليلة ،واتريخ اليوم ،والشهر ،والسنة .وذكر صالة أهل دمشق
عليه صالة الغائب حني بلغهم خرب موته( .)4وذكر ابن اجلزري والذهيب قريبًا منه(.)5
-3أن ممن أرخ وفاته يف سنة أربع وهالهني -كابن امللقن والسيوط  -هم من أهل
مصر ،بلد ابن الفاكهاين ،وأهل البلد أدرى أبهله يف األعم األغلب.
-4أن الذين أ نرخوا وفاته بسنة إحدى وهالهني ،حصل لدى بعضهم اضطراب:
( )1منهم :الذهيب" ،املعجم املختص"183 ،؛ وابن فرحون" ،الديباج املذهب"82 :2 ،؛ وابن امللقن،
معا يف
"طبقات األولياء"566 ،؛ والسيوط " ،حسن احملاضرة" ،458 :1 ،وذكر التارخيني ً
السيوط " ،بغية الوعاة" ،221 :2 ،إحدى وهالهني نقالً عن ابن حجر ،وأربع وهالهني عن خط
كمال الدين والد شيخه الشمين؛ والونشريس " ،وفيات الونشريس ".27 ،
( )2منهم :الصفدي" ،أعيان العصر"644 :3 ،؛ والتق الفاس " ،ذيل التقييد"248 :2 ،؛ وابن
حجر" ،الدرر الكامنة"209 :4 ،؛ وحاج خليفة" ،كشف الظنون".1169 :2 ،
(" )3األعالم :قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني"( .ط،15
بريوت :دار العلم للماليني2002 ،م) ،56 :5 ،حاشية .2
( )4ابن كثري" ،البداية والنهاية".370/18 ،
( )5اجلزري" ،اتريخ حوادث الزمان"705-704 :3 ،؛ والذهيب" ،املعجم املختص".183 ،
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متوجها
فالصفدي يؤرخ زايرة ابن الفاكهاين دمشق يف رمضان سنة إحدى وهالهني
ً
إىل احلج ،مث جيعل وفاته يف مجادى األوىل من نفس السنة؟!(.)1
وابن حجر يؤرخ زايرته دمشق سنة (730هـ)( ،)2لكن املعاصرين للفاكهاين أرخوها
سنة (731هـ).
ولعل الذين ذهبوا إىل أن وفاته سنة إحدى وهالهني اختلط عليهم األمر فجعلوا اخلرب
الذي أهبته ابن كثري وغريه يف زايرة ابن الفاكهاين دمشق يف ذهابه للحج هذه السنة ه
السنة اليت تويف فيها .فإن عبارة ابن كثري يف حوادث سنة (734هـ) قد توهم هذا .قال رمحه
هللا" :قدم دمشق يف سنة إحدى وهالهني وسبعمائة...وحج من دمشق عامئذ ومسع عليه يف
الطريق ،ورجع إىل بالده ،تويف ليلة اجلمعة سابع مجادى األوىل"(.)3
فمن مل يتنبه إىل أنه يتحدث عن حوادث سنة أربع وهالهني قد يظن أن سنة إحدى
وهالهني ه سنة وفاته .وهللا تعاىل أعلم.

( )1الصفدي" ،أعيان العصر".644 :3 ،
( )2ابن حجر" ،الدرر الكامنة".209 :4 ،
( )3ابن كثري" ،البداية والنهاية".370/18 ،
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القتسم الثاني :دراسة املخطوط

 حتقيق العنوان
 حتقيق نسبة الرسالة إىل املؤلف
 سبب أتليف الرسالة ،وزمن التأليف ،ومكانه
 طبعات الرسالة ونشرها
 منهج التحقيق
 وصف النسخ املعتمدة يف هذا التحقيق
 مناذج من النُّسخ
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القتسم الثاني :دراسة املخطوط
حتقيق العنوان:
حنا بعض من ذكر هذه الرسالة إىل ذكرها ابلوصف ،وحنا آخرون إىل ذكرها ابالسم.
أوالًَ :من ذكرها ابلوصف:
-1جاء عنواهنا يف بداية األصل املخطوط(( :فصل يف املولد أجيوز أم ال ؟)).
اختصارا ملا جاء يف أوله.
وجاء يف هنايته :مت ((فصل املولد)).
ً
وهذا أشبه ابلوصف من كونه امسًا للرسالة.
-2أول من ذكر هذه الرسالة امللك املؤيد إمساعيل بن عل  ،املتوىف قبل وفاة املصنف
بعامني ،أشار إليها ابلوصف ومل يذكر هلا امسًا ،قال" :وصننف جزءًا يف أن عمل املولد يف
ربيع األول بدعة"( .)1ونقل نص كالمه ابن الوردي املتوىف عام (749هـ)(.)2
 -3وممن ذكرها ابلوصف :علم الدين ِّ
الربزايل املتوىف عام (739هـ) ،قال" :وجزء يف
عمل املواليد يف ربيع األول بدعة"( .)3ونقله عنه ابن اجلزري املتوىف عام (738هـ)(.)4
اثنيًاَ :من ذكرها ابالسم:
((-1املورد يف املولد))( ،)5ذكره ابن حجر العسقالين (ت 852هـ) .ونقله عنه ابن
العماد (ت 1089هـ) بنفس االسم(.)6
((-2املورد يف الكالم على عمل املولد)) ،ذكره جالل الدين السيوط  ،قال" :وقد
ادعى الشيخ اتج الدين عمر بن عل اللخم السكندري املشهور ابلفاكهاين -من متأخري
( )1امللك املؤيد" ،املختصر يف أخبار البشر".104 :4 ،
( )2ابن الوردي" ،اتريخ ابن الوردي".287 :2 ،
( )3ألنف الربزايل "الوفيات" ،د نون فيه الوفيات ما بني سنة (738-665هـ) ،لكنه مفقود ،ومل يعثر إال
على قطعة منه طبعت ،تتناول األعوام (718-709هـ).
( )4اجلزري" ،اتريخ حوادث الزمان".468 :2 ،
( )5ابن حجر" ،الدرر الكامنة".209 :4 ،
( )6عبد احل بن أمحد ابن العماد العكري" ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب" .حتقيق حممود
األرانؤوط( ،بريوت ودمشق :دار ابن كثري1406 ،هـ).169 :8 ،
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املالكية -أن عمل املولد بدعة مذمومة ،وألنف يف ذلك كتابـًا مساه ((املورد يف الكالم على
عمل املولد)) وأان أسوقه هنا برمته"(.)1
وكالم السيوط يفيد أن هذا العنوان تسمية املؤلف.
ال شك أن الذاكرين هلذه الرسالة ابلوصف هم متقدمون سابقون على من ذكرها
ابالسم .فهل ألفها املصنف ومل يسمها ،ومسناها املتداولون هلا من بعده؟ أو أنه مسناها وخف
االسم على املتقدمني وعلِّمه املتأخرون؟
ال جتيب املصادر واملراجع عن هذه التساؤالت سوى ما نص عليه السيوط أن
املؤلف مساها (املورد ،) ...وجند أن ابن حجر وهو متقدم على السيوط ذكر اسم الرسالة
خمتصرا عما ذكره السيوط .
ً
وأجدين أميل إىل اختيار عنوان السيوط ؛ ألنه صنرح أبهنا تسمية املؤلف ،وكالم
املثبِّت مقدم على النايف ،والعنوان الكامل مقدم على الناقص إذا عدمت القرينة.
كما أن العنوان الذي نقله السيوط يتسق مع طريقة املؤلف يف تسمية مؤلفاته األخرى.
حتقيق نتسبة الرسالة إىل املؤلف:
يتضح من خالل العرض السابق للمصادر اليت ذكرت الرسالة ونسبتها لـ عمر بن
عل ابن الفاكهاين صحة نسبتها إليه.
ص على نسبتها إليه األصل املخطوط املعتمد يف حتقيق هذه الرسالة ،حيث
كما ن ن
صرح الناسخ يف آخر الرسالة بنسبتها إليه.
سبب تأليف الرسالة ،وزمن التأليف ،ومكانه:
ذكر املؤلف يف أول الرسالة أبنه كتبها إجابة لـ "تكرر سؤال مجاعة من الـمباركني عن
االجتماع الذي يعمله بعض الناس يف شهر ربي ٍع األول ،ويسمونه املولد ،هل له أصل يف الشرع؟ أو
هو بدعة وحدث يف الدين؟ وقصدوا اجلواب عن ذلك مبـين ـنـًا ،واإليضاح عنه معـينـنـًا".
يفاد من كالم امللك املؤيد أن ابن الفاكهاين ألنف رسالته يف دمشق يف رمضان سنة
(731هـ) ،أهناء رحلته للحج ،منطل ًقا من اإلسكندرية بلده ،إىل زايرة بيت املقدس ،مث
( )1جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوط " ،احلاوي للفتاوى" .خمطوط( ،املدينة املنورة :املكتبة
احملمودية ،برقم  ،)1383ق /73أ.
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دمشق ،مث خرج إىل احلج مع الشاميني(.)1
قال امللك املؤيد -يف حوادث سنة (731هـ)" :-وفيها يف رمضان قدم دمشق العالمة
اتج الدين عمر بن عل اللخم بن الفاكهاين املالك  ،من اإلسكندرية لزايرة القدس،
واحلج ،فحدنث ببعض تصانيفه...وصننف جزءًا يف أن عمل املولد يف ربيع األول بدعة"(.)2
فذكر هذا اجلزء ومل يذكر تصانيفه األخرى ،وهذا يدل على أنه صننفه يف دمشق؛ ويستنتج
منه أن السائلني املباركني -الذين أشار إليهم ابن الفاكهاين -هم من أهل دمشق.
طبعات الرسالة ونشرها:
 -1طبعتها مكتبة املعارف ابلرايض عام (1407هـ) ،بعنوان ((املورد يف عمل املولد))،
بتحقيق عل حسن عبد احلميد احلليب .وطبعتها دار العاصمة ابلرايض ابلتحقيق
نفسه عام (1419هـ) ،ضمن ((رسائل يف حكم االحتفال ابملولد النبوي)).
ومل ِّ
يبني احملقق نسخة اعتماده فيها ،لكن يستنتج من بعض تعليقاته أنه اعتمد على
مطبوع ((احلاوي للفتاوى)) ،ومطبوع ((سبل اهلدى والرشاد)) للشام (.)3
 -2نشر حاسوبيًّا بعنوان ((املورد يف الكالم على عمل املولد)) ،بعناية عمرو بن هيمان ابن
نصر الدين املصري السلف  ،وصنرح ابعتماده على مطبوع ((احلاوي للفتاوى)).
منهج التحقيق:
 -1اعتمدت أصالً خمطوطًا ،وقمت بنسخه على برانمج (وورد) ،مث قابلته ابألصل ،فقد
قيل" :ومن خط ومل يقابِّل ،فهو كمن غزا ومل يقاتِّل"(.)4
 -2قابلت نسختني خ ِّطيتني أخريني على األصل ،وأهبت الفروق يف احلاشية.
( )1ينظر :امللك املؤيد" ،املختصر يف أخبار البشر"104 :4 ،؛ وابن كثري" ،البداية والنهاية"- ،دون ذك ٍر
لرسالته يف املولد.335/18 -
( )2امللك املؤيد" ،املختصر يف أخبار البشر".104 :4 ،
( )3ينظر :جمموعة من العلماء" ،رسائل يف حكم االحتفال ابملولد النبوي"( .الرايض :دار العاصمة،
1419هـ) ،9 ،حاشية .2
( )4وجدت على ظهر خمطوط ملوفق الدين ابن قدامة" ،العمدة يف الفقه"( .املدينة املنورة :املكتبة
احملمودية ،رقم .)1423
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-3اقتصرت على عبارة األصل ،وه العبارة األصوب يف األعم األغلب ،ومل أ ِّلفق
التحقيق ابختيار ش ء من ألفاظ النسختني األخريني ،إال يف كلمة واحدة انطمست
يف األصل فأهبتها بني معكوفتني.
-4ضبطت اآلايت ابلرسم العثماين ،وذكرت اسم السورة ورقم اآلية.
-5خنرجت األحاديث ،وما كان منها يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بتخرجيه فيهما.
-6عنرفت الكلمات الغريبة.
-7ترمجت لألعالم ترمجة موجزة.
وصف النسخ املعتمدة يف هذا التحقيق:
اعتمدت يف التحقيق على هالث نسخ خ ِّطية ،ه :
أوالً :النسخة األصل:
حمفوظة مبكتبة عارف حكمت مبجمع امللك عبد العزيز للمكتبات الوقفية ابملدينة
النبوية برقم (.)240/2/67
تقع يف ورقتني (ق /31ب ،)32-كتبت بعد خمطوط نسخ عام (705هـ) خبط
مغاير .وقدنر خبري خطوط( )1مبركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ابلرايض
أتريخ خطها يف القرن التاسع اهلجري.
أتهرت أطرافها ابلرطوبة ،ورِّمـمت مواضع من األطراف بالصق ورق .
سطرا سوى األخرية ،ومقاسها:
كتبت خبط النسخ ،وتتكون صفحاهتا من (ً )20
14×20سم.
ورد لقب املؤلف بعد هناية املخطوط (سراج الدين) -ولعلها تصحفت على الناسخ،
أو أنه لقب هبذا وبتاج الدين ،فقد لقبه به املقري عند نقل بعض أخباره( -)2مث ذكر الناسخ
بعد اللقب االسم وكتب بعد اللخم كلمة وطمس عليها ،وه أشبه أن تكون :الفاكهاين.
عنواهنا يف املخطوط(( :فصل يف املولد أجيوز أم ال))؟
وقد رمزت هلذه النسخة يف هذا التحقيق بـ (األصل).
( )1هو د .عمار بن سعيد متالت.
( )2املقري" ،أزهار الرايض يف أخبار القاض عياض".266 :3 ،
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اثنيـًا :نسخة (احلاوي) :نسخة خطية ضمن (احلاوي للفتاوى) جلالل الدين السيوطي:
أورد جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوط املتوىف عام (911هـ) رسالة ابن
وحتديدا يف رسالته ((حسن املقصد يف
الفاكهاين يف املولد بكاملها ضمن (احلاوي للفتاوى)،
ً
عمل املولد)) ،اليت أوردها يف ((كتاب الصداق)).
هذه النسخة من ((احلاوي للفتاوى)) حمفوظة ابملكتبة احملمودية مبجمع امللك عبد العزيز
للمكتبات الوقفية ابملدينة النبوية ،برقم ( ،)1383وه نسخة جيدة مصححة ومقابلة .يقع
املخطوط يف ( )281ورقة ،كتبت خبط النسخ ،مقاسها21×30 :سم ،وعدد األسطر فيها
سطرا ،نسخها عمر بن عبد هللا بن عمر ابلربيعة( )1احلضرم  ،بتاريخ ( 6حمرم عام
(ً )35
1100هـ) ،مبكة احلرام.
نقلها عن نسخة تلميذ املؤلف السيوط  :أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن عل بن
أمحد الداودي (ت 945هـ).
وتقع رسالة ابن الفاكهاين منها يف ورقة واحدة فقط (ق /73أ/73-ب).
رمزت هلذه النسخة يف هذا التحقيق بـ (احلاوي).
اثلثًا :نسخة (الشامي) :نسخة خطية ضمن (سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد)
لشمس الدين الشامي:
وكما السيوط  ،قام حممد بن يوسف الصاحل الشام  ،املتوىف سنة (942هـ)،
بتضمني الرسالة بتمامها يف كتابه ((سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد)) ،يف اجلزء األول،
يف مجاع أبواب مولده ،يف آخر ابب فيه وهو الثالث عشر( :يف أقاويل العلماء يف عمل
املولد الشريف واجتماع الناس له).
وقال بعد إيراده" :هذا مجيع ما أورده الفاكهاين رمحه هللا تعاىل يف كتابه املذكور".
كتبت بعد وفاة الشام إبحدى وستني سنة.
هذه النسخة من ((سبل اهلدى)) حمفوظة مبكتبة فيض هللا أفندي ابلقسطنطينية
(إسطنبول) ،برقم ( ،)1461وه نسخة جيدة مصححة .يقع املخطوط يف ( )252ورقة،
سطرا ،نسخها حممد
كتبت خبط النسخ ،مقاسها 15×21سم ،وعدد األسطر فيها (ً )35
السهالي ،يف الثالث من حمرم عام 1001هـ.
وتقع رسالة ابن الفاكهاين منها يف مقدار ورقة واحدة فقط (ق /76ب/77-أ).
رمزت هلذه النسخة يف هذا التحقيق بـ (الشام ).
( )1هكذا بقراءة صحيحة.
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مناذج النُّتسخ

- 621 -

ال َـموِرد يف الكالم على عمل ال َـمولِد لتاج الدين أيب حفص عمر بن علي اللَّ ْخمي الفاكهاين (ت734هـ) ،د .عبد هللا بن حممد املديفر

الصفحة األوىل من األصل احملفوظ يف مكتبة عارف حكمت
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الصفحة األخرية من األصل احملفوظ يف مكتبة عارف حكمت
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الصفحة األوىل من الرسالة ضمن (احلاوي للفتاوى) احملفوظ يف املكتبة احملمودية
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الصفحة األخرية من الرسالة ضمن (احلاوي للفتاوى) احملفوظ يف املكتبة احملمودية
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الصفحة األخرية من الرسالة ضمن (سبل اهلدى) احملفوظ يف مكتبة فيض هللا أفندي
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القتسم الثالث :النص احملقَّق
الـمَورِد يف الكالم على عمل الـمَولِد
أتليف
اتج الدين أيب حفص عمر بن علي بن سامل اللَّ ْخمي ابن الفاكهاين
734 - 654هـ
حتقيق
د .عبد هللا بن حممد املديفر
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احلمد هلل الذي هداان التباع سيد املرسلني ،وأيدان ابهلداية إىل دعائم الدين ،وي نسر لنا
اقتفاء ِّ
آرار( )1الصاحلني ،حىت امتألت قلوبنا أبنوار( )2علم الشرع وقواطع احلق املبني ،وط نهر
سرائران من حدث احلوادث واالبتداع يف الدين.
أمحده على ما م نن به من أنوار اليقني ،وأشكره على ما ابتدأه( )3من التمسك ابحلبل
املتني.
حممدا عبده ورسوله ،سيد األولني
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأن ً
واآلخرين ،صلى هللا عليه( )4وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات( )5أمهات املؤمنني ،صال ًة
دائمةً إىل يوم الدين.
أما بعد:
فإنه قد( )6تكرر سؤال مجاعة من الـمباركني عن االجتماع الذي يعمله بعض( )7الناس يف
شهر ربي ٍع األول ،ويسمونه املولد ،هل له أصل يف الشرع؟ أو هو بدعة وحدث( )8يف الدين؟
( )1يف ((احلاوي)) و((الشام )) زايدة (السلف).
( )2يف ((الشام )) (أبنواع) مكان (أبنوار).
( )3يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :أسداه) مكان (ابتدأه).
(( )4صلى هللا عليه) ساقطة يف ((الشام )).
(( )5الطاهرات) ساقطة يف ((الشام )).
(( )6قد) ليست يف ((احلاوي)) .ويف ((الشام ))( :فقد).
(( )7بعض) ساقطة يف ((احلاوي)).
( )8يف ((الشام ))( :بدعة حدهت).
البدعة يف اللغة :االخرتاع ال على ٍ
مثال .أو األمر الذي يكون أوالً .إمساعيل بن محاد اجلوهري،
"الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية" .حتقيق أمحد عبد الغفور عطار( ،ط ،4بريوت :دار العلم
للماليني1407 ،هـ)1183 :3 ،؛ وحممد بن يعقوب الفريوزآابدى" ،القاموس احمليط"( ،ط،8
بريوت :مؤسسة الرسالة1426 ،هـ) ،702 ،مادة( :بدع) كالمها.
ويف االصطالح :العمل التعبدي الذي ال دليل عليه يف الشرع .أو ه " :طريقة يف الدين خمرتعة،
تضاه الشرعية ،يقصد ابلسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل سبحانه" ينظر :إبراهيم بن موسى
الغرانط الشاطيب" ،االعتصام" .حتقيق د .حممد بن عبد الرمحن الشقري( ،الرايض :دار ابن اجلوزي،
1429هـ) ،47 ،46 :1 ،مع تصرف يسري يف التعريف األول.
=
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وقصدوا اجلواب عن ذلك مبـينـ ـنـًا ،واإليضاح عنه معـينـنـًا.
فقلت -وابهلل التوفيق واهلداية إىل أقوم طريق ،ال إله سواه وال معبود حاشاه ،وهو
حسيب ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة إال ابهلل العل العظيم(:-)1
ال أعلم هلذا املولد أصالً يف كتاب وال سنة ،وال ينقل عمله عن( )2أحد من علماء
األ نمة ،الذين هم القدوة يف الدين ،املتمسكون( )3ثآرار املتقدمني ،بل هو بدعة ،أحدهها
البطنالون( ،)4وشهوة ٍ
نفس اعتىن( )5هبا األ نكالون ،بدليل أ نان إذا( )6أدران عليه( )7األحكام
اخلمسة قلنا:
احا(.)8
حمرما ،أو
ً
مكروها ،أو مب ً
مندواب ،أو ً
إما أن يكون واجبًا ،أو ً
()9
مندواب ؛ ألن حقيقة املندوب :ما طلبه الشرع من غري ذم
وليس بواجب ً
إمجاعا ،وال ً
=

واحلدث يف اللغة "واحلدوث :كون ش ٍء مل يكن" .اجلوهري" ،الصحاح" ،278 :1 ،مادة:
(حدث).
وع ِّرف احلدث يف االصطالح مبا عرفت به البدعة .ينظر :املبارك بن حممد بن حممد اجلزري ابن
األهري" ،النهاية يف غريب احلديث واألهر" .حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناح ،
(بريوت :املكتبة العلمية1399 ،هـ) ،351 :1 ،مادة( :حدث).
( )1من قوله (واهلداية) إىل (العظيم) ،ساقطة يف ((احلاوي)) و((الشام )).
( )2يف ((احلاوي))( :من) .والصواب ما يف ((األصل)).
( )3يف ((الشام ))( :املستمسكون).
( )4البطنالون :من يتنبِّــع اللهو واجلهالة .حممد بن أمحد ابن األزهري اهلروي" ،هتذيب اللغة"( .بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب2001 ،م).240 :13 ،
( )5الكلمة غري منقوطة حروفها يف األصل ،فتحتمل ما أهبت ،وهو موافق لـ((احلاوي)) و((الشام ))؛
وحتتمل (اغتىن) ابلغني املعجمة.
(( )6إذا) ساقطة يف ((الشام )).
( )7يف ((الشام ))( :عليهما).
مباحا).
مندواب ،أو
ً
حمرما) .وسقط فيه (أو ً
مكروها ،أو ً
( )8ترتيبها يف ((احلاوي)) (واجبًا ،أو ً
حمرما) .وهذا أمثل ،ويوافق
مباحا ،أو
وترتيبها يف ((الشام ))( :واجبًا ،أو
ً
مكروها ،أو ً
مندواب ،أو ً
ً
تفصيل املؤلف بعد هذا.
( )9يف ((الشام ))( :وال مندوب) .وهلا وجه حنوي صحيح ،وهو اجلر ابلعطف على (و ٍ
اجب).
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()2

على تركه( ،)1وهذا مل أيذن فيه الشرع ،وال فعله الصحابة ،وال التابعون ،وال العلماء
الـمتدينون -فيما علمت -وهذا جوايب عنه بني يدي هللا عز وجل( )3إن سئلت عنه(.)4
مباحا إبمجاع املسلمني.
مباحا؛ ألن االبتداع يف الدين ليس ً
وال جائز أن يكون ً
ٍ
وحينئذ يكون الكالم فيه يف فصلني،
مكروها ،أو حر ًاما؛
فلم يبق إال أن يكون
ً
[/1ب]
والتفرقة  /بني حالني(:)5
أحدمها :أ ْن يعمله رجل ِّمن ع ْني مالِِّّه ،ألهله وأصحابه وعياله ،ال جياوزون يف ذلك
االجتماع على أكل الطعام ،وال يقرتفون شيئًا من اآلرام ،فهذا( )6الذي وصفناه أبنه بدعة
مكروهة وشناعة؛ إذ مل يفعله أحد من متقدم أهل الطاعة ،الذين هم فقهاء اإلسالم،
وعلماء األانم ،سرج األزمنة ،وزين األمكنة.
والثاين :أن يدخله( )7اجلباية( ،)8فتقوى هبا( )9العناية ،حىت يعط أحدهم الش ء ونفسه
تتبعه ،وقلبه يؤمله ويوجعه؛ لِّـما جيد من أمل احليف ،وقد قال العلماء رض هللا عنهم(" :)10أ ْخذ
( )1ينظر يف تعريف املندوب :عل بن حممد اآلمدي" ،اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق عبد الرزاق
عفيف ( ،دمشق :املكتب اإلسالم 1402 ،هـ).119 :1 ،
(( )2وال العلماء) ساقطة يف ((احلاوي)) و((الشام )).
( )3يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :تعاىل) مكان (عز وجل).
( )4يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :إن عنه سئلت).
(( )5والتفرقة بني حالني) أحلقت يف ((احلاوي)) يف احلاشية.
( )6يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :وهذا).
( )7يف ((احلاوي))( :تدخله).
( )8يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :اجلناية) .وهو تصحيف ،والصواب ما يف األصل.
اجلِّباية :الـمكْس .اجلوهري" ،الصحاح" ،979 :3 ،مادة( :مكس).
قال الفريوزآابدي" :واملكْس :الننقص ،والظلم ،ودراهم كانت تؤخذ من ابئع ِّ
السلع يف األسواق يف
اجلاهلية"" .القاموس احمليط" ،575 ،مادة( :مكس).
مكسا أو غريه .ينظر :حممد بن
ذكر ابن احلاج املالك عدة صور للجباية يف املوالد سواء كانت ً
حممد العبدري الفاس الشهري اببن احلاج" ،املدخل لتنمية األعمال بتحسني النيات والتنبيه على
بعض البدع والعوائد"( .القاهرة :دار الرتاث ،د.ت).25 :2 ،
( )9يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :وتقوى به).
(( )10رض هللا عنهم) ليست يف ((احلاوي)) وال ((الشام )) .واألوىل يف حق املؤلف أن يرتحم عليهم؛
=
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ِّ
املال ابحلياء( )1كأخذه ابلسيف" ،السيما إن انضاف إىل ذلك ش ء من الغِّناء(- )2مع
()9
البطون املالء( -)4ثآالت اللهو( )5من الدفوف( ،)6وال نش ـبناابت( ،)7واجتماع( )8الشبان
()3

=

فالرتض أصبح مصطلحـًا يستعمل يف حق الصحابة رض هللا عنهم ،ومن بعدهم يرتحم عليهم.
( )1يف ((احلاوي))( :ابجلاه) .ويف ((الشام )) مثل األصل.
(" )2الغناء :التطريب والرتمن ابلكالم الـم ْوزون وغريه ،يكون مصحوبـًا ابملوسيقى وغري مصحوب" .إبراهيم
مصطفى وآخرون" ،املعجم الوسيط"( .ط ،3القاهرة :جممع اللغة العربية ،د.ت).665 :2 ،
وقال ابن حجر" :الغناء :أشعار موزونة تؤدى أبصوات مستلذة وأحلان موزونة" .أمحد بن عل ابن
حجر العسقالين" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري" .تصحيح حمب الدين اخلطيب( ،بريوت:
دار املعرفة1379 ،هـ).543 :10 ،
( )3يف ((الشام ))( :من) مكان (مع).
( )4يف ((الشام ))( :املألى).
أشار املؤلف إىل ِّ
(الشبع) هنا لِّـما ينتج عنه من حتريك الشهوات ،فإذا انضاف إليه أمور أخرى من
اليت ذكرها أتججت الشهوة ،وعظمت الفتنة .ينظر :حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية،
"زاد املعاد يف هدي خري العباد"( .ط  ،27بريوت :مؤسسة الرسالة1415 ،هـ)17 :4 ،؛ و"بدائع
الفوائد"( .بريوت :دار الكتاب العريب ،د.ت).273 :2 ،
( )5يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :الباطل) مكان (اللهو).
( )6الدف والدنف :إطار من خشب مشدود عليه جلد ،يضرب به ويتلهى به .ينظر :د .حسني عل
حمفوظ" ،معجم املوسيقى العربية"( .بغداد :وزارة الثقافة واإلرشاد1384 ،هـ).33 ،
( )7مجع شبنابة :وه آلة موسيقية ،عبارة عن قصبة جموفة ذات بضعة أهقاب ،يزمر هبا ابلنفخ يف فتحتها
العليا ،ويتحكم بنسب األصوات بوضع األصابع على األهقاب .ينظر :احلسن بن عبد هللا بن سهل
العسكري" ،التلخيص يف معرفة أمساء األشياء" .حتقيق د .عزة حسن( ،ط ،2دمشق :دار طالس
للدراسات والرتمجة والنشر1996 ،م)422 ،؛ وأمحد بن عل القلقشندي" ،صبح األعشى يف صناعة
اإلنشاء"( .بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ت) ،161 :2 ،وحمفوظ" ،معجم املوسيقى العربية".38 ،
( )8يف ((احلاوي)) و((الشام )) :بعد (واجتماع) زايدة (الرجال مع).
( )9يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :الشباب).
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ِّ
ابلتثين
الـمرد( ،)1والنساء الفاتنات ،إما خمتلطات هبم( ،)2أو متشوفات( ،)3والرقص
واالنعطاف( ،)4واالستغراق يف اللهو ونسيان يوم املخاف.
وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن ،ر ٍ
افعات أصواهتن ابلتنهنيك( )5والتطريب يف
اإلنشاد ،واخلروج يف التالوة والذكر عن( )6املشروع واألمر املعتاد( ،)8()7غافالت عن قوله
(" )1الـمرد :نقاء اخلدنين من الشعر" .األزهري" ،هتذيب اللغة".84 :14 ،
( )2يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :هبن) .والصواب ما يف األصل.
( )3يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :متشرفات) ابلراء .واملعىن متقارب.
طوح ،أي
قال اجلوهري" :وتش نوفت إىل الش ء ،أي تطلعت إليه .يقال :النساء يتش نوفن من الس ِّ
ينظرن ويتطاولن"" .الصحاح" ،1384 :4 ،مادة( :شوف).
حتدنث ابن احلاج املالك املتوىف يف القاهرة -وهو معاصر البن الفاكهاين -يف وصف تشوف النساء
وما ينتج عنه ،وملخص ما قال :إ نن تشوف النساء االحتفال يكون من السطوح والطاقات وغري
قلواب ،وأقل عقوالً ،فتقع الفتنة يف الفريقني؛ إما بتعلق خاطر املرأة
ذلك؛ فريينه ويسمعنه وهن أرق ً
مبن رأته ينظر إليها من الرجال والشبان؛ فقد يكون ذلك سببًا إىل وقوع الفتنة الكربى واملفسدة
العظمى؛ وإما مبا يقع من التشويش بني الرجل وأهله في ِّقل الرضا مبا عند كل واحد من احلالل
غالبـًا فتتوق نفوسهم إىل ارتكاب احملرمات .ينظر" :املدخل".122 :3 ،11 ،8 :2 ،
وقال ابن حجر اهليتم -ما ملخصه :-إن املوالد واألذكار اليت تفعل عندان أكثرها مشتمل على
شرور ،ولو مل يكن منها إال رؤية النساء الرجال األجانب لكفى ذلك يف املنع .ينظر :أمحد بن
حممد بن عل ابن حجر اهليتم " ،الفتاوى احلديثية"( .د.م :دار الفكر ،د.ت).109 ،
( )4االنعطاف :التمايل .ينظر :اجلوهري" ،الصحاح" ،1405 :4 ،مادة( :عطف)؛ والفريوزآابدى،
"القاموس احمليط" ،838 ،مادة( :عطف).
( )5التهنيك ِّمن اهلنك ،وهو" :الرتديد .يف مصر  -طريقة جديدة للدور ،وه أن يردد املغِّين ألفاظ القسم
منفردا على غري تلحني
الثاين من الدور مرات كثرية أبحلان خمتلفة .فكل مرة يردد اجلملة من الغصن ً
املذهب ،وأخرى يشرتك معه اجلماعة فريددوهنا مرة أو اهنتني ،ويرددها بعدهم مرة أخرى خمال ًفا للحنهم،
مث يعيدوهنا بعده بلحنهم السابق وهكذا" .حمفوظ" ،معجم املوسيقى العربية".107 ،
والدنور " :نوع من الزجل يف مصر ،وهو كاملوشحة من حيث الوزن الشعري ،إال أنه تغلب فيه لغة
العوام ويغىن على طريقة اهلنك" .املرجع السابق.77 ،
والغصن" :ما يل الدور األول من الزجل" .نفسه.61 ،
(( )6عن) سقطت يف ((الشام )).
( )7يف ((احلاوي))( :واخلروج يف التالوة والذكر املشروع عن األمر املعتاد).
شرعا ،ال تليق ابملؤمنني.
( )8يوضح هذا كالم ابن احلاج املالك  ،وقد وصف (اهلنوك) أبهنا مذمومة ً
=
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تعاىل :ﱡﲒ ﲓ ﲔﱠ [الفجر.]14:
فهذا( )1الذي ال يـختلف يف حترميه اهنان ،وال يستحسنه ذوو( )2املروءة الفتيان ،وإمنا
()4
حيلو ذلك بنفوس موتى القلوب ،وغري املستقلِّني( )3من اآلرام والذنوب .وأزيدك أهنم يرون
ذلك من( )5العبادات ،ال من األمور املنكرات احملرمات.

=

"املدخل"16 :2 ،؛ ويفيد كالمه أن (اهلنوك) تستخدم يف القصائد واألشعار والكالم املسجع ،ودخل
االبتداع ابستخدامها يف األذكار والدعاء واألذان وقراءة القرآن .املرجع السابق .244 :2 ،297 :1
قال" :وإذا قالوا سبحان هللا ميطوهنا ويرجعوهنا حىت ال تكاد تفهم ،والقارئ يقرأ القرآن فيزيد فيه ما
ليس منه وينقص منه ما هو فيه حبسب تلك النغمات والرتجيعات اليت تشبه الغناء ،واهلنوك اليت
اصطلحوا عليها" .نفسه .297 :1
وقال" :وكذلك القراء الذين يقرءون القرآن ابلرتجيع ،والزايدة ،والنقصان يف كتاب هللا عز وجل
ورفع األصوات اخلارجة عن حد السمت ،والوقار ،والتمطيط ،واملد يف غري موضعه وختفيف املشدد
وعكسه ،وترتيبها على ترتيب هنوك الغناء ،والطرائق اليت أحدهوها وغري ذلك مما هو معلوم مشاهد،
وذلك كله ممنوع" .نفسه .268 :1
وقال" :ما يفعله القراء يف قراءهتم من شبه اهلنوك والرتجيعات كرتجيع الغناء حىت إنك إذا مل تكن
حاضرا معهم يف موضع وتسمعهم ال تفرق بينهم وبني األغاين غالبا ،وهذا مشاهد منهم مرئ من
فعلهم ،وهو من أكرب القبائح لو سلم من احملرم اجملمع عليه ،وهو الزايدة يف كتاب هللا تعاىل،
عمدا" .نفسه .249 :3
والنقصان منه ً
قطعا أهنم برآء من القراءة أبحلان املوسيقى
قال ابن القيم" :وكل من له علم أبحوال السلف يعلم ً
املتكلفة ،اليت ه إيقاعات وحركات موزونة معدودة حمدودة"" .زاد املعاد".474 :1 ،
( )1يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :وهذا).
( )2يف ((الشام ))( :ذو).
( )3يف ((احلاوي))( :وغري ِّ
املستقْيلني) مضبوطة ابلشكل ،بياء بعد القاف.
(( )4يرون) تكررت يف األصل ،وال وجه لتكرارها.
( )5يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :يرونه من) مكان (يرون ذلك من).
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فإ نان هلل وإ نان إليه راجعون! ((بدأ ِّ
اإلسالم غ ِّريبًا ،وسيـعود كما بدأ))(.)1
وهلل در شيخنا القشريي( )2رمحة هللا عليه( )3حيث يقول(:)4
قـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ِّرف املنك ـ ـ ـر واسـ ـ ــت ِّ
م ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروف ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامنا الصـ ـ ـ ـ ـ ــعب ْة
نكر( )5ال ـ ـ ـ ـ
()8
ٍ()6
وطـ ـ ـ ـ ـار( )7أه ـ ـ ـ ــل اجله ـ ـ ـ ــل يف رتبـ ـ ـ ـ ـ ْة
وص ـ ـ ـار أه ـ ـ ـل ال ـع ـل ـ ـ ـم ف ـ ـ ـ وْهـ ـ ـ ـدة
س ـ ـ ـ ـ ـ ـاروا بـ ـ ـ ـ ـ ـه فيمـ ـ ـ ـ ــا مضـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسب ْة
جـ ـ ــاروا علـ ـ ــى الـ ـ ــدين( )9فمـ ـ ــا لِّلنـ ـ ــذي
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّدين ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نما اشـ ـ ـ ـ ـ ــتدت الك ْرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْة
فـ ـ ـق ـلـ ـ ـ ـ ـ ـت لِّـألب ـ ـ ـ ـ ـ ـر ِّار أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّل ال ـت ـق ـ ـ ـ ـ ـى
ِّ
نـ ـوبـ ـت ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّن ال ـغ ـربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْة/
ت
ال ت ـْنك ـ ـ ـ ـ ـروا أح ـوال ـ ـ ـ ـ ـكم ق ـ ـ ـ ـ ـد أت ـ ـ ـ ـ ـ ْ
اللهم وإذا أردت ابلناس فتنة فاقبضنا إليك غري مفتونني(.)10
ولقد أحسن اإلمام أبو عمرو بن العالء( )11رمحه هللا تعاىل( )1حيث يقول" :ال يزال
الناس خبري [ما]( )2تـع ِّجب ِّمن العجب!!"(.)3
فوعا ،مسلم بن احلجاج النيسابوري" ،صحيح مسلم" .حتقيق حممد فؤاد عبد الباق ،
( )1رواه مسلم مر ً
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت) ،كتاب اإلميان ،ابب بدأ اإلسالم غريبًا ،130 :1 ،ح.145
( )2ابن دقيق العيد ،مضت ترمجته عند ذكر شيوخ املؤلف يف القسم األول.
(( )3رمحة هللا عليه) ،ليست يف ((احلاوي)) وال ((الشام )).
( )4زاد يف حاشية ((احلاوي)) ويف أصل ((الشام ))( :فيما أجازانه).
( )5يف ((الشام ))( :واستكره) مكان (واست ِّ
نكر).
( )6أي :يف اخنفاض .ينظر :اخلليل بن أمحد الفراهيدي" ،العني" .حتقيق د .مهدي املخزوم و د .إبراهيم
السامرائ ( ،د.م :دار ومكتبة اهلالل ،د.ت) ،77 :4 ،مادة( :وهد)؛ واألزهري" ،هتذيب اللغة".208 :6 ،
( )7يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :وصار) .وعبارة األصل أبلغ؛ لعدم تكرارها نفس الكلمة الواردة يف صدر
البيت ،ولقوة داللتها يف ارتفاع الرتب ،مع ما يتضمنه معىن كلمة (طار) من اخلفة والطيش املالئم
ألهل اجلهل .ينظر :اجلوهري" ،الصحاح" ،728 :2 ،مادة( :طري).
(" )8الـ ـرت ـبةِّ :
املنزلة" .املرجع السابق ،133 :1 ،مادة( :رتب).
( )9يف ((احلاوي)) (جاروا عن احلق) ،ويف ((الشام )) (حادوا عن احلق).
( )10هذه اجلملة ليست يف ((احلاوي)) وال ((الشام ))( :اللهم) إىل (مفتونني).
( )11زنابن بن ع نمار التميم املازين ،على خالف طويل يف امسه واسم أبيه ،اشتهر بكنيته وبلقب أبيه،
اتبع من أئمة اللغة واألدب ،وأحد القراء السبعة املشهورين ،إمام أهل البصرة يف القراءة .ولد
اهدا .أخذ عن أنس بن مالك رض هللا عنه وجماهد وسعيد بن
ورعا ز ً
مبكة ،ونشأ ابلبصرة ،كان ً
=
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وه ــذا( )4مـ ــع أن الشـ ــهر ال ــذي ولـ ــد فيـ ــه صـ ــلى هللا علي ــه وسـ ــلم فهـ ــو( )5ربيـ ــع األول
فهــو( )6بعينــه الشــهر الــذي تــويف فيــه صــلى هللا عليــه وســلم( ، )7فلــيس الفــرح فيــه أبوىل مــن
احلزن فيه.

=

جبري وعكرمة وغريهم ،وأخذ عنه عبد هللا بن املبارك واخلليل بن أمحد واألصمع وغريهم .له أخبار
وكلمات مأهورة ،وكتب أحد تالميذه -وآخرون من بعده( -قراءة أيب عمرو) ،وذكر له (شرح ديوان
اخلرنق) يف خمطوطات دار الكتب املصرية .تويف ابلكوفة سنة 154هـ ،وهو ابن تسعني سنة .ينظر:
املفضل بن حممد بن مسعر التنوخ " ،اتريخ العلماء النحويني من البصريني والكوفيني وغريهم".
حتقيق د .عبد الفتاح حممد احللو( ،ط ،2القاهرة :هجر للطباعة والنشر1412 ،هـ)-140 ،
149؛ وايقوت بن عبد هللا احلموي" ،إرشاد األريب إىل معرفة األديب" .حتقيق إحسان عباس،
(بريوت :دار الغرب اإلسالم 1414 ،هـ)1321-1316 :3 ،؛ وحممد بن أمحد بن عثمان
الذهيب" ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار"( .بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،هـ)،
62-58؛ ومركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية" ،خزانة الرتاث" ،برانمج حاسويب،
(الرايض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،د.ت).
(( )1رمحه هللا تعاىل) ،ليست يف ((احلاوي)) وال ((الشام )).
( )2انطمست يف األصل بسبب الرطوبة ،وأهبتها من ((احلاوي)) و((الشام )).
( )3مل أجد من وهنقها أليب عمرو .واملقولة مروية عن التابع أيب الزاند عبد هللا بن ذكوان القرش املتوىف
سنة 130هـ ،رواها ابإلسناد ابن قتيبة وأبو بكر الدينوري .عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،
"عيون األخبار"( .بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ)7 :2 ،؛ وأبو بكر أمحد بن مروان
الدينوري" ،اجملالسة وجواهر العلم" .حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان( ،البحرين :مجعية الرتبية
اإلسالمية ،وبريوت :دار ابن حزم1419 ،هـ).48 :3 ،
ونسبت -بغري إسناد -للمغرية بن شعبة رض هللا عنه .منصور بن احلسني اآليب الرازي" ،نثر الدر
يف احملاضرات" .حتقيق خالد عبد الغين حمفوظ( ،بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ).58 :2 ،
( )4يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :هذا).
( )5يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :وهو) ،وهذا أبلغ مما يف األصل.
( )6يف ((احلاوي)) و((الشام ))( :هو).
(( )7فيه صلى هللا عليه وسلم) ليست يف ((احلاوي)) ،ومثله يف ((الشام )) إال أنه ذكر (فيه).
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وهذا ما علينا أن نقولِّ ،
ومن هللا تعاىل نرجو حسن
الوكيل ،وال حول وال قوة إال ابهلل العل العظيم.
()3
دائما إىل يوم الدين .
واحلمد هلل رب العاملني ،وصالته على سيدان حممد خامت النبينيً ،
()1

القبول( ،)2وهو حسبنا ونعم

( )1يف ((الشام ))( :أحسن).
( )2إىل هنا ينته ما يف ((احلاوي)) و((الشام )).
( )3جاء يف األصل بعد هذا" :مت فصل املولد للشيخ اإلمام العامل العالمة سراج الدين عمر بن عل
اللخم  ...عفا هللا عنه".
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خامتة التحقيق
احلمد هلل على ما وفق من إكمال هذا التحقيق ،وأرجو أن أكون قد وفقت للصواب،
وأستغفر هللا من اخلطأ والزلل والتقصري.
وكان من نتائج هذا التحقيق:
-1أن النسخة األصل أكمل النسخ وأصحها.
-2يل هذه النسخة يف الصحة نسخة ((احلاوي يف الفتاوى)) جلالل الدين السيوط .
-3أن نسخة ((الشام )) يف ((سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد)) ،سقط منها
بعض الكلمات ،وفيها بعض األخطاء.
-4املرجح أن الشام اعتمد يف نسخته على السيوط ؛ فقد استعار الشام مجالً من
عبارات السيوط اليت ق ندمها بني يدي رسالة ابن الفاكهاين ،مث نقل كالم
السيوط الذي أورده بعد الرسالة ،وأشار إىل موضع كالمه ،قال الشام -بعد
إيراده لرسالة ابن الفاكهاين" :-هذا مجيع ما أورده الفاكهاين يف كتابه املذكور"،
وه بنصها عبارة السيوط  ،مث قال" :وتعقبه الشيخ [يعين السيوط ] رمحه هللا
تعاىل يف فتاويه فقال."...
وعند تتبع الفروق بني النسخ الثالث أجد االطراد الوهيق بني نسخيت السيوط
والشام يف كثري من فروقهما للنسخة األصل.
-5مبقارنة ما نقله جالل الدين السيوط رمحه هللا يف ((احلاوي للفتاوى)) مبا ورد يف
النسخة األصل للفاكهاين جتد األمانة العلمية اليت حتلى هبا السيوط رمحه هللا،
وحسن ضبطه ،مع خمالفته ملضموهنا؛ فلم حتمله خمالفته على ترك األمانة العلمية،
وال على هجر نقلها .وما ورد يف نسخة السيوط من فروق عن األصل ما هو
إال من ابب فروق النسخ املعتاد.
وقد رند عدد من العلماء على ما ذهب إليه السيوط من اعرتاضه على ابن
الفاكهاين ،وبينوا أنه مل أيت بش ء يقوى على معارضة ما ذكره ابن الفاكهاين ،منهم اإلمام
حممد بن عل الشوكاين (ت 1250هـ)( ،)1ومساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ (ت
(" )1حبث يف حكم املولد" ،ضمن "الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين" .حتقيق حممد صبح بن
=
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1389هـ) ،والشيخ محود بن عبد هللا التوجيري (ت 1413هـ) ،والشيخ أبو بكر اجلزائري
(ت 1439هـ)(.)1
واحلمد هلل على اإلكمال ،وصلى هللا وسلم على نبينا اجملتىب العاقِّب ،املبعوث بعد
األنبياء خبتم اإلرسال ،ويف التشريع بغاية الكمال.

=

حسن حالق( ،صنعاء :مكتبة اجليل اجلديد1423 ،هـ).1087 :2 ،
( )1ينظر :جمموعة من العلماء" ،رسائل يف حكم االحتفال ابملولد النبوي".367 ،91 ،34 ،
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مراجع الدراسة والتحقيق
ابن األهري ،املبارك بن حممد بن حممد اجلزري" ،النهاية يف غريب احلديث واألهر" .حتقيق:
طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناح ( ،بريوت :املكتبة العلمية1399 ،هـ).
ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف" ،غاية النهاية يف طبقات القراء" .حتقيق ج.
برجسرتاسر( ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية1351 ،هـ).
ابن احلاج ،حممد بن حممد العبدري الفاس " ،املدخل لتنمية األعمال بتحسني النيات والتنبيه
على بعض البدع والعوائد"( .القاهرة :دار الرتاث ،د.ت).
ابن حجر ،أمحد بن عل بن حجر العسقالين:
"الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة"( .ط ،2صيدر آابد /اهلند :د.ن1392 ،هـ)."فتح الباري شرح صحيح البخاري" .تصحيح حمب الدين اخلطيب( ،بريوت :داراملعرفة1379 ،هـ).
ابن حجر اهليتم  ،أمحد بن حممد بن عل " ،الفتاوى احلديثية"( .د.م :دار الفكر ،د.ت).
ابن العماد ،عبد احل بن أمحد العكري" ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب" .حتقيق
حممود األرانؤوط( ،بريوت ودمشق :دار ابن كثري1406 ،هـ).
ابن الفاكهاين ،عمر بن عل بن سامل اللخم :
"التحرير والتحبري" .حتقيق رمضه صاحل الدين ،رسالة ماجستري غري منشورة( ،املدينةاملنورة :كلية الشريعة :اجلامعة اإلسالمية1424 ،هـ) .وحتقيق عبد هللا بن مرزوق
السحيم  ،رسالة دكتوراه غري منشورة( ،املدينة املنورة :كلية الشريعة :اجلامعة
اإلسالمية1425 ،هـ).
"رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام" .حتقيق نور الدين طالب( ،دمشق :دارالنوادر1431 ،هـ).
"الغاية القصوى يف الكالم على آية التقوى" ،ضمن جمموع :حممد بن شايبشريف اجلزائري" ،من نوادر تراث املالكية"( .بريوت :دار ابن حزم1424 ،هـ).
"املنهج املبني يف شرح األربعني" .حتقيق شوكت بن رفق بن شوكت( ،الرايض :دارالصميع 1428 ،هـ).
ابن فرحون ،إبراهيم بن عل بن حممد اليعمري" ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء
- 640 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

املذهب" .حتقيق د .حممد األمحدي أبو النور( ،القاهرة :دار الرتاث1974 ،م).
ابن القاض  ،أمحد بن حممد املكناس " ،درة احلجال يف أمساء الرجال" .حتقيق حممد
األمحدي أبو النور( ،القاهرة :دار الرتاث ،وتونس ،املكتبة العتيقة1391 ،هـ).
ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري" ،عيون األخبار"( .بريوت :دار الكتب
العلمية1418 ،هـ).
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب:
"بدائع الفوائد"( .بريوت :دار الكتاب العريب ،د.ت)."زاد املعاد يف هدي خري العباد"( .ط  ،27بريوت :مؤسسة الرسالة1415 ،هـ).ابن كثري ،إمساعيل بن عمر القرش " ،البداية والنهاية" .حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن
الرتك ( ،القاهرة :دار هجر1418 ،هـ).
ابن امللقن ،عمر بن عل بن أمحد الشافع " ،طبقات األولياء" .حتقيق نور الدين شريبة،
(ط ،2القاهرة :مكتبة اخلاجن 1415 ،هـ).
ابن الوردي ،عمر بن مظفر الكندي" ،اتريخ ابن الوردي"( .بريوت :دار الكتب العلمية،
1417هـ).
أبو بكر الدينوري ،أمحد بن مروان" ،اجملالسة وجواهر العلم" .حتقيق مشهور بن حسن آل
سلمان( ،البحرين :مجعية الرتبية اإلسالمية ،وبريوت :دار ابن حزم1419 ،هـ).
اآليب ،منصور بن احلسني الرازي" ،نثر الدر يف احملاضرات" .حتقيق خالد عبد الغين حمفوظ،
(بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ).
األزهري ،حممد بن أمحد اهلروي" ،هتذيب اللغة"( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،
2001م).
اآلمدي ،عل بن حممد" ،اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق عبد الرزاق عفيف ،
(دمشق :املكتب اإلسالم 1402 ،هـ).
األنصاري ،زكراي بن حممد" ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب"( .القاهرة :دار الكتاب
اإلسالم  ،د.ت ،مصورة عن طبعة املطبعة امليمنية مبصر1313 ،هـ).
البغدادي ،إمساعيل بن حممد أمني الباابين" ،هدية العارفني أمساء املؤلفني وآرار املصنفني".
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،طبعة مصورة عن طبعة وكالة املعارف اجلليلة يف
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إسطنبول1951 ،م).
التق الفاس  ،حممد بن أمحد بن عل احلسين:
"ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد" .حتقيق كمال يوسف احلوت( ،بريوت :دارالكتب العلمية1410 ،هـ).
"العقد الثمني ىف اتريخ البلد األمني" .حتقيق حممد عبد القادر عطا( ،بريوت :دارالكتب العلمية1998 ،م).
التنوخ  ،املفضل بن حممد بن مسعر" ،اتريخ العلماء النحويني من البصريني والكوفيني
وغريهم" .حتقيق د .عبد الفتاح حممد احللو( ،ط ،2القاهرة :هجر للطباعة والنشر،
1412هـ).
اجلزري ،حممد بن إبراهيم بن أيب بكر" ،اتريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات األكابر
واألعيان من أبنائه" .حتقيق د .عمر عبد السالم تدمري( ،بريوت :املكتبة العصرية،
1419هـ).
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد" ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية" .حتقيق أمحد عبد الغفور
عطار( ،ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1407 ،هـ).
حاج خليفة ،مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب" ،كشف الظنون عن أسام الكتب
والفنون"( .بغداد :مكتبة املثىن1941 ،م).
احلموي ،ايقوت بن عبد هللا" ،إرشاد األريب إىل معرفة األديب" .حتقيق إحسان عباس،
(بريوت :دار الغرب اإلسالم 1414 ،هـ).
اخلطيب الشربيين ،حممد بن أمحد" ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع"( .بريوت :دار الفكر،
1415هـ).
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان:
"اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم" .حتقيق د .بشار عواد معروف،(بريوت :دار الغرب اإلسالم 2003 ،م).
"املعجم املختص" .حتقيق د .حممد احلبيب اهليلة( ،الطائف :مكتبة الصديق،1408هـ).
"معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار"( .بريوت :دار الكتب العلمية،- 642 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

1417هـ).
الزركل  ،خري الدين" ،األعالم :قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني
واملستشرقني"( .ط ،15بريوت :دار العلم للماليني2002 ،م).
السبك  ،عبد الوهاب بن تق الدين" ،طبقات الشافعية الكربى" .تـحقيق د .حممود حممد
الطناح و د .عبد الفتاح حممد احللو ،ط( ،2القاهرة :دار هجر1413 ،هـ).
السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن:
"الضوء الالمع ألهل القرن التاسع"( .بريوت :دار مكتبة احلياة ،د.ت)."اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر" .تـحقيق إبراهيم ابجس عبداجمليد( ،بريوت :دار ابن حزم1419 ،هـ).
السيوط  ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر:
"بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة" .حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،(القاهرة :مطبعة عيسى البايب احلليب1384 ،هـ).
"حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة" .حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم( ،القاهرة:دار إحياء الكتب العربية1387 ،هـ).
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى الغرانط " ،االعتصام" .حتقيق د .حممد بن عبد الرمحن الشقري،
(الرايض :دار ابن اجلوزي1429 ،هـ).
الشليب ،أمحد بن يونس" ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق للزيلع وحاشية الشليب".
(القاهرة :مصورة عن طبعة املطبعة الكربى األمريية1313 ،ه).
صاحل الدين ،رمضه ،حتقيقه لكتاب عمر بن عل الفاكهاين" ،التحرير والتحبري" .انظر :ابن
الفاكهاين.
الصفدي ،خليل بن أيبك:
"أعيان العصر وأعوان النصر" .حتقيق د.عل أبو زيد وآخرين( ،بريوت :دار الفكراملعاصر ،ودمشق :دار الفكر1418 ،هـ).
"الوايف ابلوفيات" .حتقيق أمحد األرانؤوط وترك مصطفى( ،بريوت :دار إحياءالرتاث1420 ،هـ).
العامودي ،حممود حممد ،مقدمة حتقيق كتابـ عمر بن عل الفاكهاين" ،اإلشارة يف النحو
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وشرحها تلخيص العبارة يف شرح اإلشارة"( .بريوت ،دار الكتب العلمية1438 ،هـ).
العسكري ،احلسن بن عبد هللا بن سهل" ،التلخيص يف معرفة أمساء األشياء" .حتقيق د .عزة
حسن( ،ط ،2دمشق :دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر1996 ،م).
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد" ،العني" .حتقيق د .مهدي املخزوم و د .إبراهيم السامرائ ،
(د.م :دار ومكتبة اهلالل ،د.ت).
الفريوزآابدى ،حممد بن يعقوب" ،القاموس احمليط"( ،ط ،8بريوت :مؤسسة الرسالة،
1426هـ).
القلقشندي ،أمحد بن عل " ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء"( .بريوت :دار الكتب
العلمية ،د.ت).
جمموعة من العلماء" ،رسائل يف حكم االحتفال ابملولد النبوي"( .الرايض :دار العاصمة،
1419هـ).
حمفوظ ،حسني عل " ،معجم املوسيقى العربية"( .بغداد :وزارة الثقافة واإلرشاد1384 ،هـ).
مصطفى ،إبراهيم وآخرون" ،املعجم الوسيط"( .ط ،3القاهرة :جممع اللغة العربية ،د.ت).
املقري ،أمحد بن حممد بن أمحد التلمساين" ،أزهار الرايض يف أخبار القاض عياض" .حتقيق
مصطفى السقا ،وآخرين( ،القاهرة :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر1358 ،هـ).
امللك املؤيد ،إمساعيل بن عل بن حممود" ،املختصر يف أخبار البشر"( .القاهرة :املطبعة
احلسينية املصرية1325 ،هـ).
مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالم " ،الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالم املخطوط:
الفقه وأصوله"( ،ع نمان :مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالم 1423 ،هـ).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج" ،صحيح مسلم" .حتقيق حممد فؤاد عبد الباق ( ،بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب ،د.ت).
الونشريس  ،أمحد بن حيىي" ،وفيات الونشريس " .حتقيق حممد بن يوسف القاض ( ،القاهرة:
شركة نوابغ الفكر2009 ،م).

املراجع املخطوطة:

ابن قدامة ،موفق الدين" ،العمدة يف الفقه"( .خمطوط)( ،فائدة على ظهريته)( ،املدينة املنورة:
املكتبة احملمودية ،رقم .)1423
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السيوط  ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر" ،احلاوي للفتاوى"( .خمطوط)( ،املدينة
املنورة :املكتبة احملمودية ،برقم .)1383
الشام  ،حممد بن يوسف الصاحل " ،سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد" (خمطوط)،
(إسطنبول :مكتبة فيض هللا أفندي ابلقسطنطينية ،برقم .)1461

بـرامـج احلاسوب:

مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية" ،خزانة الرتاث" ،برانمج حاسويب،
(الرايض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،د.ت).
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