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التعقيقمقدمة

وصحبه.آلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،للهلحمدا

العلامةالشيختاليفمنكتبثلاثةدفتيهبينيضممجموعفهذاوبعد،

دورمنهاولكل،وثيقرابطببعضهايربطها،اللهرحمهالمعلميالرحمنعبد

العظيمللكتابكالتوطئةتعتبرجميعاوالثلاثة،وتعزيزهالاخرتكميلفي

الاباطيل".منالكوثريتأنيبفيبما"التنكيل

ودافعه:تأليفهاقصةملخص*

"تأنيببعنونهكتاباهـ(1371)تالكوثريزاهدمحمدالشيخألف

سافهمافيهانتقد"الاكاذيبمنحنيفةأبيترجمةفيساقهماعلىالخطيب

كتابهمنحنيفةأبيترجمةفيهـ(463)تالبغداديالخطيبلحافظا

هـ.0136عامهصرفيكتابهوطبع.السالفينعنالمثالبمنبغداد""تاريخ

منمرةأولاعتذرأنبعد-أحدهممنبطلبالمولفعليهاطلعفلما

منالكوثريفيهوقععمامفصلجوابلىإبحاجةأنهراى-فيهالنظر

الهندفيوهو-كتائافألفورواتها،السنةأئمةفيوالطعنالعلميةالاخطاء

أربعةلىإوقسمه1()"الاباطيلمنالكوثريتانيبفيبما"التنكيلسماه-

العقائد.وفسم،الفقهياتوقسم،ةالرووقسمالقواعد،قسم:أفسام

يقتضبأنالمؤلفرأىالتماموشكعلى"التنكيل"كتابكانولما

التنكيل"طليعةوسماهالاخطاء،منالكوثريفيهوفعماأهمفيهمنهنموذجا

".البري"النقدالامربادئسماهقدوكان(1)



نحوفيهـ.1368سنةبمصرطبع"الاباطيلمنالكوثريتأنيبفيبما

برواةيتعلقفيماالكوثريمغالطاتفيهبين.المتوسطالقطعمنص001

هي:أنواعاوجعلها،خاصةلحديثا

وذكر3(1-5)صمثالاعشراثنيفيهذكر.الرواةتبديلالأوابد:أ-

".التنكيل"فيباقيها

سبعةفيهذكرجرحا.يجعلهلجرحبالهعلاقةلاكلامالموامد:ب-

32-37(.)ص.أمثلة

أمثلة.سبعةفيهذكر.والغلطالتصحيفاهتبال:العجائب-ج

.(934-9)ص

أمثلة.ستةذكر.والتعديللجرحاأئمةنصوصتحريف:الغرائبد-

5(.5-04)ص

مثالا.عشراثنيذكر.والتعديللجرحاأئمةنصوصتقطيع:الفواقر!-

.(5-459)ص

أمثلة.ستةذكر.لجزمابصيغةيحكيهيثبتلمجرحالعواقر:و-

95-66(.)ص

-66)صأمثلةسبعةذكر،الثقاتتجهيل:لمجازفةواالتجاهلز-

.)77

فييوجدلابمامفسرةوغيرمفسرةلجرحاصيغيطلق:الأعاجيبح-

فيالبقيةعلىوأحال87(.77-)صأمثلةستةذكر.الائمةكلام

"."التنكيل

قيذكرهااستوفىأخرىفروعستةعنواناتذكرثم،فروعثمانيةفهذه



التنكيل.

بنقد"الترحيبسماهعليهارداكتب""الطليعةعلىالكوثرياطلعفلما

أمرين:علىبناه("التأنيب

حنيفة،أبيفيبالطعنواتهامه،المؤلفقصدفيالطعن:الاول

وتعليقاته.الكتابمتنفيوردتقاسيةعباراتعلىوالتعليق

عهدةمنيتملصأنوحاولأمثلةمنالشيخوردهماناقش:الثاني

عليه.المؤلفأثبتهاالتيوالتبديلالتغيير

اردفأنإلا(""الترحيبعلىوقفحينالمعلميمنكانفما

("الطليعة"تعزيزوهما:،الكوثريأوردهعمافيهمايجيببرسالتين(""الطليعة

.بعدهولاالمؤلفحياةفييطبعاولم("الترحيبو"شكر

سببأولهافيالمؤلفشرحفقد-:الطليعةتعزيز-الأولىالرسالةأما

بعضوقوعلىإأدىمما(""الطليعةفيهاطبعتالتيالظروفوبينتاليفها،

قامممنوإنمامنهليستوالتعليقاتالمتنفيوزيادات،المطبعيةالاخطاء

...الرسالةطبععلى

بابين:لىإالرسالةوقسم

:فصولأربعةوفيه.متفرقةمطالب:الأولىالباب

فعلهماوخطورة""التنكيلبكتابتتعلقأمورافيهشرح:الاول

5-8()ص.السنةعلىالكوثري

(91-9)ص.إليهنسبهمماالتبروالكوثريمحاولةعلىتعليقه:الثاني



2-32(.0)ص.الافاضلفيالغلومسألةعلىتكلم:الثالث

33(.)صالمسلمينوعامةحنفيةلىإالأمةالكوثريتفريقفي:الرابع

.(344-4)صالتهمةقاعدةتحريرلىإخلصثم

سهوا-يعنونهالمأنهومع،لكوثريفيهاحلطقواعدعدةلىإدلفثم

فيإليهايشيرزالوما،الكتابمنالثانيالبابهيأنهاإلا-أظنكما

هكذا:معكوفينبينعنوانالهاوضعتفقدولذابالقواعد،عدةمواضع

قواعد:أربعفيهوذكر[،الكوثريفيهاحلطقواعدفي:نيالتا]الباب

.(05-4)5النبويلحديثاغيرفيبالكذبالراويرمي-1

-62(.15)صبالكذبالتهمة2-

63-84(.)صالمبتدع3-رواية

85-69(.)صالمحبومدجالساخط-قدح4

لكنه،التنكيلفيالقواعدهذهجميعذكرقدالمؤلفأنهناويلاحظ

يتوقفشأنهمفي"فالنظر33(:)صقالإليها،للحاجةهناأعادهابأنهصرح

لىإالحاجةدعتثمالتنكيلفيبسطتهكنتوقد،التهمةقاعدةتحريرعلى

عليها.وضرب38()صفيوكذلك!هنا"تلخيصه

شرحبمقدمةالمؤلفبدأهافقد-:الترحيبشكر-الثانيةالرسالةاما

رسالةرأىثم،وطبعهمنهنموذجالخصنهو،التنكيلتأليفسببفيها

الطليعةطبعةعلىملاحظاتمنوقعماشرحثمعليها،الردفيالكوثري

.نقاطثلاثفي

بابين:فيالرسالةجعلوقد



الوهممنفيهاللكوثريوماالكتابخطبةفيالنظر[)1(:الاول]الباب

.)7-26(

وذكر،الطليعةفيأوردهماعلىالكوثريأجوبةفيالنظر:الثانيالباب

)27-81(..حدةعلىفرعكلفيوقعما

":التخيبو"شكر"الطليعةتعزير"بيرمنارنة

"،التأنيببنقد"الترحيبالكوثريرسالةعلىردُّالرسالتينكلتا

وبابين.مقدمةلىإالمؤلفقسمهماقدهماوكلتاواحد،إذافموضوعهما

"شكرمقدمةكانتوان،المادةفقريبةالرسالتينكلتافيالمقدمةأما

"."الطليعةطباعةوملابساتظروفشرحفيأبسط"الترحيب

الكوثريلمقاصدكليةمناقشة"التعزيز"فإنبينهما؛الفرقجهةمنأما

منواضحوذلك.السنةعلىمخاطرمنبهاالقولعلىيترتبوماوأخطائه

أما8(،7-)صسابقاسقناهاالتيالرسالةمنالاولالبابفصولعنوانات

وحرر،تخليطهعلىفردلكوثريفيهاخلطقواعدذكرفيفهونيالثاالباب

قواعد.أربعفيهوذكر،وحققهفيهاالقول

بحسبعنهوجوابالكوثريلكلامتتبعفهو"الترحيب"شكرأما

ويعلقكلامهيسوق،كتابهخطبةفيأولاالمؤلففنظر،كتابهفيلهسياقه

هذا.غرضهويشرح،عليهيوافقهأو،مقاصدهويشرح"أوافقلا":بقولهعليه

التيالامثلةعنالكوثريجوابالمعلميفتتبع،الثانيأما،الاولالبابفي

في8()صسلفماوانظرمعكوفين،بينفوضعتهالعنوانهذاوضععنالمولفذهل(1)

"التعزيز!.رسالةفينيالثاالبابوضععنذهوله



ينتهيوبه،ترجمةوترجمةفرعافرعا""التنكيلفيالمؤلفاوردها

.الكتاب

رسالةكلإنإذ؛الآخر،بعضهمايكملالرسالتينأننجدالنظروعند

التتبعفيوالاخرىلتحرير،والتقعيدفيالاولىالرد،فيطريقةانتحت

الترتيب.علىوالاستدراك

به،لجزمايمكنلافمماالتاليففيالاخرىعلىتقدمتيهماأوأما

يكونأنيبعدولا،المتقدميهماألتحديدمنهايستفادقرائنعلىأقفولم

فيالاخرىعلىإحداهماقدمناإنضيرفلاوعليهمعا،فيهماشرعقد

على"الطليعة"تعزيزرسالةتتقدمأنورأيت،المجموعهذافيالترتيب

فناسب""الطليعةنصرةلىإأقربالعنوانحيثمنلكونها"الترحيب"شكر

الترتيب.فيتليهاأن

مايصيبهماأنخوفحياتهفيلطباعتهماينشطلمالمؤلفنويبدو

وقد.ونحوهبالتعليقالتصرفأوالمطبعيةالاخطاءمن""الطليعةأصاب

ايضا)1(.التنكيلطباعةفيتاخرهسببهذابانصرح

****

6(.)ص"لترحيب"شكرانطر(1)
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التلاثالرسائلنسخوصف

الطليعةنسحةاولا:*

جامعةمخطوطاتمنفهيالمبيضةأما،ومسودةمبيضة،نسختانله

محمدالشيخمكتبةضمن،الخاصةالمجموعاتقسم-العزيزعبدالملك

بترقيمص()76فيوتقعالمؤلفبخطوهي)2813(،رقمنصيف

غالبا.سطرا51صفحةكلفي،المؤلف

تأنيبفيبماالتنكيل"طليعةالمؤلفبخطالعنوانورقةعلىكتب

العتميالمعلمييحيىبنالرحمنعبدلمؤلفه"الاباطيلمنالكوثري

عنه.اللهعفااليماني

المفضالالعلامة"تأليف:نصيفمحمدالشيخبخطتحتهكتبئم

بحيدرابادالمقيماليمانيالعتميالمعلمييحيىبنالرحمنعبدالشيخ

عليها.وضربا)1("فيإليهالله"أحسن:كتبثمبالهند("الدكن

منالرحمنعبدالشيخمؤلفه"أرسله:عليهضربثمبجوارهوكتب

)2(."نصيفمحمدوكتبه.عليهبالتعليقوأذن،ليطبعالدكنحيدراباد

علىالخطواضحة،والتصويبالضربقليلةمبيضةكاملةوالنسخة

المؤلف.رسائلعامةخلاف

".الدارلنفي"يكتبأنأرادوكانهكذا،(1)

به،ومعرفامعرضاالكوثريذكرعاند2()صعلى1واحدتعليقاعلققدنصيفوكان2()

التعليق.علىضربثم
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هذهفيلماتماماموافقةللكتابالاولىالطبعةتكونأنينبغيوكان

عباراتفيغيرالكتابطبععلىقامالذيلكن،صدرتعنهاإذ؛النسخة

لحذفهااللهرحمهالمؤلفاضطرمما،الكوثريعلىالتهجمفيغالباعدة

الترحيب،شكروفي،الطليعةتعزيزفيعنهاوالاعتذار،الثانيةالطبعةفي

التنكيل.وفي

خاصة،المغيرةالعباراتكلتعديلالمؤلفيستطعفلمذلكومع

وحذفت،الكتابصفحاتأغلبفيالمؤلفالتزمهاالتي"الاستاذ"كلمة

.مرةاولالمؤلفكتبهمالتطابقهذهطبعتنافيفاعدناها،لىالاوالطبعةمن

تغييرأوبإصلاح"الترحيب"شكروفي""التنكيلفيأيضاالمؤلفأمركما

،78،)صانظر""الطليعةمنمواضعهفيذلكأثبتكما،العباراتبعض

،9،78.)97

محمدالشيخعندطبعهابعدبقيتالمبيضةالنسخةهذهأنوالظاهر

غرفتهفيخلفهاالتيكتبهضمنلوجدتوإلامؤلفها،لىإتعدولمنصيف

واضح.هوكما،الشريفالمكيالحرممكتبةفي

برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظةفهي،المسودةوأما

الرسالةأولفيعنوانهاوكتبمؤلفها،بخطص()32فيوتقع(0254)

النصف.قرابةناقصةوالنسخة،المبيضةعلىمثبتهوكما

الطليعةتعزيزنسحةثانيا:*

برقممنهاالوحيدةبالنسخةالشريفالمكيلحرمامكتبةتحتفظ

المؤلف.بخطص()43فيوتقع)7946(،

12



لراجيالطليعة"تعزيز:الكتابعنوانمؤلفهابخطالعنوانورقةوعلى

".لهاللهغفراليمانيالمعلمييحمىبنالرحمنعبدالكريمربهعفو

وتبدأاخرها،منالنقصاعتورهاقدكانوإنتامةشبهلنسخةو

فيالاولىسيرتهاتعودثمبهمعتنىجميلبخطالاولىالثلاثالصفحات

تخليصجذامعهصعببما،لتحويلاتووالاضافةوالتخريجالضرب

لخصهاأو""التنكيلفيالمؤلفأعادهاقدمباحثهمنعدةنلولا،الكتاب

(11)صفيكماأحياناالرصاصقلميستخدمقدأنهكماهنا،"التنكيل"من

أكثروقدمرازا،الخطيالاصلمراجعةلىإدعامماالتصويرفييطهرفلا

52الصفحةربعفيكتب،صفحةإلىصفحةمنالتحويلمنفيهاالمؤلف

لىإيحيل12صأثناءوفي1،2صلىإالكلامباقيلىإويحيلمثلا

المواضعهذهتتبعناقدنكونأنفنرجوهكذا.25،صلىإيعودثم35ص

حمرالاالقلماستخدمقدأنهعلى،المؤلفأرادماعلىأماكنهافيثبتناهاو

الورقية.مصورتهفيتظهرلموانالاشاراتهذهتمييزفي

42)صالاستبصار""رسالةفيهذاكتابهعلىأحالقدالمؤلفوكان

".التنكيل"علىحالوعليهضربثمالالحاقاتبعضفي(1هامش

الترحيبشكرنسحةثالثا:*

مكتبةمحفوظاتمنفهيلمبيضةأما،ومسودةمبيضة،نسختانله

بخطمكتوبةص()53فيوتقع()9946برقمالشريفالمكيالحرم

لتخريج.والضربكثرةحيثمنالمسودةلىإأقربوهي،المؤلف

شرحالترحيبشكر"فوقهاوكتبالكتاببمقدمةالاولىالورقةتبد

لاحدأوللمفهرسنهيبدوالعنوانوهذا!"التراجمكتبلبعضمقاصد
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تلف،أوفمرخمستقلةورقةفيكانالعنوانأنيظهروالذي،المطالعين

فأخطأ.،العنوانباقينفسهعندمنأضافلكنهالمفهرسفاستدركه

"فيتألمون:بقولهتبدأموجود،غيرأولهاص()18فيفتقعالمسودةأما

علىالباعثبيانفيمهماكلافافيهاأنميزاتهاومن،..."الخطيبمن

"ثم:قالإذالرسالةبتسميةالتصريحأيضاوفيها،والطليعةالتنكيلتأليف

بنقد"الترحيبسماهاالطليعةعلىردا..للأستاذ.رسالةعلىالانوقفت

".الترحيبلهذاشكراأقدمأنليفبدا"التأنيب

تولىإذالحازميأسامةالشيخ:الكريمينأخويلىإبالشكرتوجهو

الترحيب""شكرنسخإذقائدالرحمنعبدوالشيخ،"الطليعة"تعزيزنسخ

خيرا.اللهفجزاهما

العالمين.ربللهوالحمد

وكتب

كللى!!!إن

هـ151/4331/في
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