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)1( عضو هيئة المخطوطات اإلسالمية في جامعة كامبريدج، وعضو هيئة البحث العلمي في جامعة بالد الشام.
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ملخص البحث
ــن احلســي إحــدى املكتبــات اخلاصــة املشــهورة يف أوســاط العلمــاء  ــدر الدي ــة العامــة الشــيخ ب ــدّ مكتب تُعَ
بدمشــق، ضمَّــت عــدداً مــن نــوادر الكتــب اخلطيــة، وقــد ذكرهــا عــدد مــن الكّتــاب واملؤرّخــن وأشــادوا هبــا 
ومدحوهــا، وقــد انتقلــت بــاإلرث إىل األبنــاء ثــم األحفــاد؛ ثــم انتقــل قســم منهــا إىل املكتبــة الظاهريــة وجممــع 

اللغــة العربيــة.
Research Summary

Sheikh Bader al-Din al-Hasani was one of the greatest ulema of 
Damascus during the early years of the 20th Century. His private library 
in Damascus includes a number of rare books and manuscripts, often 
cited by scholars of contemporary Islam and the modern Middle East. 
Its ownership has inherited by his children and grandchildren, while 
many of his manuscripts and books found their way to the al-Zahiryeh 
Library and the Arabic Language Assembly in Damascus.

أواًل: ترمجة الشيخ بدر الدين احلسين  )1267 - 1354هـ = 1851 - 1935م(:
هــو العامــة الشــيخ حممــد بــدر الديــن احلســي، حمــدِّث الشــام يف عصــره، مُســنِدٌ، مفسِّــر، متكلِّــم، 
نَحــِويّ، رياضــيّ، بيانــيّ، مشــارك يف العلــوم، ووالــدُه هــو العامــة يوســف بــن بــدر الديــن بــن علــيّ بــن شــاهن 
بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن مصطفــى احلســي املدنــي، احلنفــي مذهبــاً القــادري طريقــة، كمــا نســبه عبــد 

احلــي الَكّتانــي يف »فهــرس الفهــارس«)2(، ووَصَــف والــدَه بأنــه مــن كبــار املُســنِدين والعلمــاء الرحَّالــن)3(.
وُلــد بدمشــق، وحفِــظ كثيًــرا مــن متــون العلــوم املختلفــة، وانقطــع للعبــادة والتدريــس، وعــا شــأنُه يف   

الشــام شــأناً مل يبلْغــه أحــدٌ مــن أقــران عصــره. وارتفعــت مكانتُــه عنــد احلــّكام. 
قام بالتدريس حتت قبّة النسر يف اجلامع األمويّ، وهو آخر من تولَّى مشيخة دار احلديث.  

أقــرأ الطلبــة علــوم التفســر واحلديــث والفقــه والتوحيــد والنحــو والصــرف والباغــة واملنطــق وغرهــا، 
وقــرأ درســاً عامّــاً بــن العشــاءَين، ثــم اعتــزل يف غرفتــه بــدار احلديــث مُكِبّــاً علــى العلــم والعبــادة، ثــم عــاود 
التدريــس جبامــع ســنان باشــا، وبــدار احلديــث األشــرفية، وبــداره بالقيمريــة، وباجلامــع األمــوي، وأمّــا 

ــم. ــه أو تاميــذه مــن أهــل العل ــاه ورعــاً، ويُحيــل إىل أقران ــاء فــكان يأب اإلفت
ــي،  ــق األيوب ــال الشــيوخ: طاهــر األتاســي، وأمــن ســويد، وتوفي ــة علمــاء عصــره؛ أمث ــه جلّ أخــذ عن  

)2( فهــرس الفهــارس، محمــد عبــد الحــي الكتانــي، بيــروت: دار الغــرب اإلســالمي، 2: 1134. ونســبه عنــد الزركلــي فــي »األعــالم« 7: 157: »محمــد 

بــن يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الوهــاب بــن عبــد هللا بــن عبــد الملــك بــن عبــد الغنــي المغربــي المراكشــي البيبانــي، بــدر الديــن الحســني«.
)3( فهــرس الفهــارس، 2: 1134. وقــال محمــد عبــد الحــي الكتانــي فــي ترجمــة والــده: 2: 1144: »وبــكل أســف ال نعلــم مــن ترجمــة المترجــم وأســماء 

شــيوخه غيــر مــا ذكــرُت بعــد طــول البحــث مــدة عشــرين ســنة فــي المشــرق والمغــرب،... وهــذه الترجمــة مــن التراجــم التــي ال تجدهــا مجموعــة هكــذا فــي 
خــي العصــر، وال أوراق أو حافظــة ولــد المترجــم الشــيخ بــدر الديــن المغربــي الدمشــقي المدََّعــى فيــه اليــوم أنــه حافــظ  كتــاب، وال فــي ذهــن أحــد مــن مؤّرِ

ثــه، فخذهــا شــاكراً، فإنــي جمعــُت كل ســطر منهــا وكلمــة مــن بلــد وفــم فــي ظــرف عشــرين ســنة«. العصــر وُمحّدِ



267 العدد األول - 2021

ومجــال  املبــارك،  وحممــد  األســطواني،  احملســن  وعبــد 
الديــن القامســي، وعبــد القــادر املبــارك، وســليم اجلنــدي، 
ومصطفــى جنــا، ورضــا الزعيــم، وعلــي الدقــر، وهاشــم 
اخلطيــب، وحممــد الكســي، وأبــو اخلــر الطبــاع، وعبــد 
القــادر املغربــي، ومــراد الشــطي، وحممــود ياســن، وعبــد 

الغــي الدقــر، ونايــف العبّــاس، وغرهــم.
والقــدس  مصــر  وإىل  مرّتــن،  احلجــاز  إىل  رحــل 

بدمشــق. وتُوّفــي  وغرهــا، 
قــال مُعاصــرُه الشــيخ عبــد الــرزاق البيطــار )ت1916(
ــه كامل،  ــه عامــل، وفاضــل غــر أنَّ )4( يف وصفــه: »عــامٌل إال أنَّ

قــد اعتصــم حببــل الســنة والكتــاب، وانتظــم يف ســلك 
الســلف  مذهــب  واختــار  الصحــاب،  بأقــوال  املتمسِّــكن 
األعلــى، ورأى ســلوكه أروح لنفســه وأوىل، التِّفــاق الــكل 
ــه أســلم، وحيــث كان كذلــك فهــو أوىل مــن غــره  ــه بأن علي
وأقــوم، ال يُخالِــف صحيــحَ النــصّ وإن خالفتــه نصــوص 
املتــون، وكيــف يتِّبــع الــرأي ويــرتُك قــوَل الصــادق املأمــون، 

ــه، والنباهــة يف  ــرود كلمات ــد مجــع الفصاحــة يف ب ــد، ق ــد، ناســك متَّصــف ال معان ــه درُّه مــن عــامل عاب فلل
مطــاوي مبدعاتــه، إذا أخــذ يف إلقــاء األخبــار، وجدتــه حبــراً عجّاجــاً، وإن تكلَّــم يف أنــواع العلــوم أبــدع تقريــراً 
وإنتاجــاً، كأمنــا األحــكام يف صــدره مرقومــة، وعــوارف املعــارف يف خيالــه مصــوّرة ويف لســانه منظومــة، ولــه 

ــه كلَّ مــا يســمع، وإدراك هــو أخــفُّ مــن مــرّ النســيم وأســرع. حافظــة تُحصــي ل
يقــرأ يف كل يــوم مجعــة بعــد الصــاة »صحيــح البخــاري« يف جامــع بــي أميــة، ويزدحــم النــاس علــى درســه 
ازدحــام الطالبــن علــى العطيـّـة، غــر أنــه يســرد مــا عَقلـَـه يف ذهنــه وال ســؤال مــن أحــد وال جــواب، ومــن رام 

إبــداء إشــكال فــا جيــد لدخــول حلِّــه مــن بــاب.
ولــه حجــرة يف مدرســة دار احلديــث قريبــة مــن مقــام ابــن أبــي عصــرون، ال تــكاد جتدهــا يف وقــت خاليــة 
مــن درس يف فــنّ مــن الفنــون، وهــو ال ينفــكُّ يف يومــه عــن صيامــه، وال يف ليلــه عــن قيامــه، كثــر الذكــر قليــل 
ــت لــه الدولــة يف كل شــهر  الــكام، دائــم الصــاة علــى النــي عليــه أفضــل الصــاة وأمتُّ الســام. وقــد عيَّنَ

ألفــاً ومئــي قــرش صاغــاً«)5(.
)4( عبــد الــرزاق بــن حســن بــن إبراهيــم البيطــار الميدانــي الدمشــقّي (1253 - 1335 هـــ = 1837 - 1916 م): عالــم بالديــن، ضليــع فــي األدب والتاريــخ، 

مــن دعــاة اإلصــالح فــي اإلســالم، ُمســنِد، مولــده ووفاتــه فــي دمشــق. حفــظ القــرآن فــي صبــاه، وَمَهــر فــي علومــه. مــن كتبــه )حليــة البشــر فــي تاريــخ القــرن 
الثالــث عشــر( ترجــم بــه معاصريــه، و)الرحلــة( اشــتمل علــى عــدة رحــالت إحداهــا القدســية والثانيــة البعليــة، و)ســاطع البرهــان فــي ليــس فــي اإلمــكان أبــدع 
ممــا كان( فــي التصــّوف والــكالم، و)القصيــدة الخمريــة الميميــة فــي مــدح الشــيخ األكبــر محيــي الديــن العربــي(. انظــر األعــالم،  خيــر الديــن الزركلــي، 3: 
351، وفهــرس الفهــارس 1: 64، ومعجــم التاريــخ: التــراث اإلســالمي فــي مكتبــات العالــم )المخطوطــات والمطبوعــات(، إعــداد علــي الرضــا قــره بلــوط، أحمــد 

طــوران قــره بلــوط، قيصــري – تركيــا: دار العقبــة، 2001، 3: 1733.

)5( حليــة البشــر فــي تاريــخ القــرن الثالــث عشــر، عبــد الــرزاق بــن حســن بــن إبراهيــم البيطــار الميدانــي الدمشــقي (المتوفــى: 1335هـــ)، مجمــع اللغــة العربيــة 
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وكتــب تلميــذه الشــيخ علــي الطنطــاوي عنــد موتــه يف جملــة الرســالة القاهريــة: »إنَّ أقــلَّ مزايــا الشــيخ 
بــدر الديــن احلســي أنــه حيفــظ صحيحــي البخــاري ومســلم بأســانيدمها، وموطــأ مالــك، ومســند أمحــد، 
وســنن الرتمــذي وأبــي داود والنســائي وابــن ماجــة، ويــروي لــك منهــا مــا تشــاء كأنــه ينظــر يف كتــاب؛ وأنــه 
ــه حيفــظ  ــئتَه منهــا، وأن ــا شِ حيفــظ أمســاء رجــال احلديــث ومــا قيــل فيهــم، وســيَّ وفاهتــم، ويُجيبــكَ عمّ
عشــرين ألــف بيــت مــن متــون العلــوم املختلفــة كاأللفيــة والزبــد والشــاطبية والطيبــة اخل... وأّنــه ألَّــف حنــواً 
ــات  ــى الرياضي ــوم حت ــة العل ــه اطاعــاً يف كاف ــن؛ وأن ل ــره الثاث ــل أن يتجــاوز عم ــاً قب مــن مخســن مؤلَّف
العاليــة، فقــد أقرأهــا لطــاب شــعبة الرياضيــات يف املدرســة التجهيزيــة فأدهشــهم وأدهــش باطاعِــه 
مُعلِّمِيِهــم؛ وأنــه مــا انقطــع عــن الــدرس والتدريــس يومــاً واحــداً منــذ ســبعن ســنة علــى زهــادة عجيبــة، وورع 
ــع عــن الدنيــا ولذاذاهتــا، مــع الغنــى الواســع واملــال الكثــر، وهــو علــى اجلملــة آخــر علمــاء الســلف  نــادر، وترفُّ

الصــاحل رضــي اهلل عنهــم«)6(.

ثانيًا: مؤّلفات الشيخ بدر الدين احلسين وعنايته جبمع الكتب:
ــد عرفــت دمشــق  ــه ق ــم؛ غــر أّن ــّل منه ــا ق ــف؛ إال م ــاء بالتصني ــاءُ الشــام مــن أهــل االعتن ــن علم مل يك
أســاطن مــن أهــل التصنيــف، مَلــؤُوا العــامل اإلســامي شــهرة ومسعــة، وكانــت تصانيفهــم قطــب الرحــى يف 
موضوعاهتــا؛ مثــل العامــة الشــيخ عبــد الغــي النابلســي )ت 1143هـــ/ 1731م ()7(، وحممــد أمــن عابديــن 
)ت 1252هـــ / 1836م()8(، وحســن الشــطي )ت 1274هـــ/ 1858 م()9(، وعبــد الغــي الغنيمــي امليدانــي )ت 

بدمشق، حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطار، ط2، 1993، 1: 376.
)6( مجلة الرسالة، أصدرها: أحمد حسن الزيات باشا )المتوفى: 1388هـ(، 105: 12.

)7( عبــد الغنــي بــن إســماعيل بــن عبــد الغنــي النابلســي: (1050 - 1143 هـــ = 1641 - 1731 م): عالــم بالديــن واألدب والتصــوف؛ ومعرفــة بالموســيقا 

واأللحــان؛ لــه مصنفــات كثيــرة جــّداً، منهــا »الحضــرة األنســية فــي الرحلــة القدســية« و«تعطيــر األنــام فــي تعبيــر المنــام«، و«ذخائــر المواريــث فــي الداللــة 
ــي  ــدالالت ف ــى نســمات األســحار«، و«إيضــاح ال ــم الفالحــة«، و«نفحــات األزهــار عل ــث الســتة، و«عل ــب الحدي ــي أطــراف كت ــث« ف ــى مواضــع األحادي عل
ســماع اآلالت«، و«ذيــل نفحــة الريحانــة »، و«حلــة الذهــب اإلبريــز، فــي الرحلــة إلــى بعلبــّك وبقــاع العزيــز«، و«الحقيقــة والمجــاز، فــي رحلــة الشــام ومصــر 
والحجــاز »، و«قالئــد المرجــان فــي عقائــد أهــل اإليمــان«، و«جواهــر النصــوص« جــزآن، فــي شــرح فصــوص الحكــم البــن عربــي، و«شــرح أنــوار التنزيــل 

للبيضــاوي«، و« كفايــة المســتفيد فــي علــم التجويــد«، و«االقتصــاد فــي النطــق بالضــاد«. انظــر »األعــالم«، 4: 33.
ــي عصــره.  ــة ف ــه الشــامي، وإمــام الحنفي ــن الدمشــقّي: (1198 - 1252 هـــ = 1784 - 1836 م): الفقي ــز عابدي ــد العزي ــن عب ــن عمــر ب ــن ب )8( محمــد أمي

مولــده ووفاتــه فــي دمشــق. لــه »رد المحتــار علــى الــدر المختــار« خمــس مجلــدات، فــي الفقــه الحنفــّي، يعــرف بـ«حاشــية ابــن عابديــن«، و«رفــع األنظــار عمــا 
أورده الحلبــي علــى الــدر المختــار«، و«العقــود الدريــة فــي تنقيــح الفتــاوي الحامديــة« جــزآن، و«نســمات األســحار علــى شــرح المنــار« فــي أصــول الفقــه، 
و«حاشــية علــى المطــول« فــي البالغــة، و«الرحيــق المختــوم« فــي الفرائــض، و«حــواش علــى تفســير البيضــاوي« التــزم فيهــا أال يذكــر شــيئاً ذكــره المفســرون، 

و«مجموعــة رســائل« وهــي 32 رســالة، و«عقــود الآللــي فــي األســانيد العوالــي« وهــو ثَبَتـُـه. انظــر األعــالم.
)9( حســن بــن عمــر بــن معــروف الشــطي الحنبلــي: )1205 - 1274هـــ = 1790 - 1858م(: فقيــه فرضــي. بغــدادي األصــل، دمشــقي المولــد والوفــاة. لــه 

تصانيــف، منهــا »مختصــر شــرح عقيــدة الســفاريني«، ورســائل فــي »البســملة الشــريفة، وفســخ النــكاح، والتقليــد والتلفيــق«. قــال عبــد الــرزاق البيطــار: »ولــه 
فــي مذهــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل التآليــف المفيــدة النافعــة، ولــه أيضــاً فــي بقيــة العلــوم الشــريفة مــن توحيــد وبيــان وحســاب ومســاحة. وقــد شــرح اإلظهــار فــي 
النحــو، ولــه مولــد شــريف، ومعــراج منيــف، وشــرح علــى حــزب اإلمــام النــووي، ومجلــس فــي ختــم البخــاري«.  »حليــة البشــر«، 478، و«األعــالم« 2: 209.
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1298هـــ/ 1881م ()10(، وحممــود محــزة )=احلمــزاوي( )ت 1305هـــ/ 1887م()11(، وســعيد القامســي )ت 
1317هـــ/ 1900م()12(، وعبــد اهلل الركابــي الســكري )ت 1329هـــ/ 1912م ()13(، ومجــال الديــن القامســي 
)ت 1332هـــ/ 1914م()14(، والشــيخ عبــد الــرزاق البيطــار )ت 1335هـــ/ 1917م()15(، ومجيــل الشــطي )ت 
1378هـــ/1959م ()16(، علــى أنّ كثــراً ممّــن أّلفــوا كانــوا مــن الذيــن صنّفــوا التصانيــف الصغــرة مــن الرســائل 
)10( عبــد الغنــي بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبراهيــم الغنيمــي الدمشــقّي الميدانــي: )1222 - 1298هـــ = 1807 - 1881م( فقيــه حنفــي مبــّرز، لــه »اللبــاب« في  

الفقــه الحنفــي، فــي شــرح القــدوري، و« كشــف االلتبــاس« فــي شــرح البخــاري، و«شــرح العقيــدة الطحاويــة«، و«شــروح ورســائل« فــي الصــرف والتوحيــد، 
و«إســعاف المريديــن فــي إقامــة فرائــض الديــن«، و«تحفــة النسَّــاك فــي فضــل الســواك«، و«رســالة فــي توضيــح مســألة مــن كتــاب المنــار فــي مبحــث الخــاص 
فــي األصــول«، و«شــرح العقيــدة الطحاويــة«، و«فتــوى فــي شــركاء اقتســموا المشــترك بينهــم«، و«كشــف االلتبــاس عمــا أورده البخــاري علــى بعــض النــاس« 
فــي الحديــث، و«المطالــب المســتطابة فــي الحيــض والنفــاس واالســتحاضة«. انظــر »األعــالم«، خيــر الديــن الزركلــي، 4: 33، و«معجــم التاريــخ »التــراث 

اإلســالمي فــي مكتبــات العالــم )المخطوطــات والمطبوعــات(«، علــي الرضــا قــره بلــوط، أحمــد طــوران قــره بلــوط، 3: 1808.
)11( محمــود بــن محمــد نســيب بــن حســين بــن يحيــى حمــزة الحســيني الحمــزاوي الحنفــي: )1236 - 1305هـــ = 1821 - 1887م(، مفتــي الشــام، مكثــر مــن 

التصنيــف؛ واشــتهر شــهرة عظيمــة. وكان عجيبــاً فــي كتابــة الخطــوط الدقيقــة، كتــب ســورة الفاتحــة علــى ثلثــي حبــة أرز. وأُولــع بالصيــد فــكان آيــة فــي حســن 
الرمايــة والتفنُّــن بهــا. وكان فقيهــا أديبــاً شــاعراً. مــن كتبــه »در األســرار« فــي تفســير القــرآن الكريــم بالحــروف المهملــة، مجلــدان، و«الفتــاوى« منظومــة فــي 
مجلــد، و »الفتــاوى المحموديــة« مجلــدان ضخمــان، و«الفرائــد البهيــة فــي القواعــد الفقهيــة«، و«قواعــد األوقــاف« رســالة، و«العقيــدة اإلســالمية«، و«الكواكــب 
الزاهــرة فــي األحاديــث المتواتــرة«، و«عنــوان األســانيد«، و«األجوبــة الممضــاة علــى أســئلة القضــاة« و«الطريقــة الواضحــة إلــى البينــة الراجحــة« فــي فقــه 
ــي بــن أبــي  ــة الطالــب، شــرح رســالة أبــي بكــر الصديــق لعل ــم الفراســة«، و«غني الحنفيــة، و«مجموعــة رســائل« إحــدى عشــرة رســالة، و«أرجــوزة فــي عل
طالــب«، و«االستكشــاف عــن تعامــل األوقــاف«، و«البرهــان علــى بقــاء ملــك بنــي عثمــان إلــى آخــر الزمــان عثمــان أركيــن«، و«التحريــر فــي رمضــان اآلمــر 
والمأمــور«، و«ترجيــح البيانــات« فــي الفقــه الحنفــي، و«ثبــت الحمــزاوي« فــي الحديــث. انظــر »األعــالم«، خيــر الديــن الزركلــي، 7: 185، و«معجــم التاريــخ 

»التــراث اإلســالمي فــي مكتبــات العالــم )المخطوطــات والمطبوعــات(«، 5: 3628.
ــاء دمشــق. عــارف بالصناعــات الشــامية،  ــن علم ــح الحــالق القاســمي: )1259 - 1317هـــ = 1843 - 1900م(: م ــن صال ــن قاســم ب ــد ســعيد ب )12( محم

وهــو والــد الشــيخ المفّســر جمــال الديــن، أخــذ عــن الشــيخ محمــد الطنطــاوي والشــيخ ســليم العطــار والشــيخ محمــد المنيــر والشــيخ عمــر العطــار، لــه فيهــا كتــاب 
»بدائــع الغــرف فــي الصناعــات والحــرف«، رتبــه علــى الحــروف وبلــغ فيــه أواخــر حــرف الســين، فأكملــه ابنــه الشــيخ جمــال الديــن مشــتركاً مــع خليــل بــن 
أســعد العظــم وســمياه »قامــوس الصناعــات الشــامية« فــي مجلديــن. وبقيــة كتبــه المخطوطــة مــا زالــت محفوظــة فــي خزانــة آل القاســمي بدمشــق. ولــه مجمــوع 
ســماه »ســفينة الفــرج فيمــا هــّب ودّب ودرج« علــى نمــط الكشــكول، و«تنقيــح الحــوادث اليوميــة: الواقعــة مــن ســنة 1154هـــ إلــى ســنة 1176هـــ( نشــرته كليــة 
اآلداب فــي جامعــة عيــن شــمس، باســم »حــوادث دمشــق اليوميــة«، و«الثغــر الباســم فــي ترجمــة والــده الشــيخ قاســم« فــي ترجمــة والــده، و«ديــوان منظوماتــه«، 
و«الكنــز المدفــون والفلــك المشــحون«. انظــر: حليــة البشــر 655، واألعــالم 6: 141، ومعجــم التاريــخ »التــراث اإلســالمي فــي مكتبــات العالــم )المخطوطــات 

والمطبوعــات(«، علــي الرضــا قــره بلــوط، أحمــد طــوران قــره بلــوط، 5: 3438.
)13( عبــد هللا بــن درويــش الركابــي الســكري: (1227 - 1329هـــ = 1812 - 1911م): مــن ذريــة بنــي شــيبة: فقيــه حنفــي، محــّدث، خطيــب الجامــع األمــوي، 

ومــدّرس البخــاري فيــه. قــال الشــطي فــي وصفــه: فقيــه مــدرس ســوداوي بلــغ المئــة، لــه مجمــوع رســائل طبعــه الدكتــور محمــد بســام عبــد الكريــم الحمــزاوي 
بدمشــق؛ مــن كتبــه »الــدّر النفيــس فيمــا يحتــاج إليــه فــي ابتــداء التدريــس« = »الجواهــر والــآلل فــي مصطلــح أهــل الحديــث ومراتــب الرجــال«، و»فتــح الكريــم 
فــي إعــراب بســم هللا الرحمــن الرحيــم«، وعائلــة الســكري عائلــة علميــة، وكان قــد نشــر محمــد مطيــع الحافــظ فــي موقــع األلوكــة: وقفيــة مكتبــة الشــيخ محمــد 
ســعيد الســكري فــي مدفــن درويــش باشــا بدمشــق،  https://www.alukah.net/culture/0/107582/. انظــر األعــالم 4: 85، ومعجــم التاريــخ »التــراث 

اإلســالمي فــي مكتبــات العالــم (المخطوطــات والمطبوعــات)«، علــي الرضــا قــره بلــوط، أحمــد طــوران قــره بلــوط، 2: 1281.
)14( جمــال الديــن (أو محمــد جمــال الديــن) بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــالق القاســمي: )1283 - 1332هـــ = 1866 - 1914م(: فقيــه، مفّســر، متكلّــم، 

مصنـّـف، أديــب، إمــام الشــام فــي عصــره، علمــاً بالديــن، وتضلّعــاً مــن فنــون األدب، انقطــع فــي منزلــه للتصنيــف وإلقــاء الــدروس الخاصــة والعامــة، فــي التفســير 
وعلــوم الشــريعة اإلســالمية واألدب. ونشــر بحوثــاً كثيــرة فــي المجــالت والصحــف. لــه نحــو اثنيــن وســبعين مصنفــاً، منهــا »دالئــل التوحيــد«، و«ديــوان خطــب«، 
و«الفتــوى فــي اإلســالم«، و«إرشــاد الخلــق إلــى العمــل بخبــر البــرق«، و«شــرح لقطــة العجــالن«، و«نقــد النصائــح الكافيــة«، و«مذاهــب األعــراب وفالســفة 
اإلســالم فــي الجــن«، و«موعظــة المؤمنيــن« اختصــر بــه إحيــاء علــوم الديــن للغزالــي، و«شــرف األســباط«، و«تنبيــه الطالــب إلــى معرفــة الفــرض والواجــب«، 
و«جوامــع اآلداب فــي أخــالق األنجــاب«، و«إصــالح المســاجد مــن البــدع والعوائــد«، و«تعطيــر المشــام فــي مآثــر دمشــق الشــام« أربــع مجلــدات، و«قواعــد 
التحديــث مــن فنــون مصطلــح الحديــث«، و«محاســن التأويــل: تفســير القــرآن العظيــم«، فــي 17 مجلــداً فــي تفســير القــرآن الكريــم. انظــر: األعــالم، 3: 236، 

وجمــال الديــن القاســمي، البنــه ظافــر القاســمي، وجمــال الديــن القاســمي، نــزار أباظــة، طبــع دار: القلــم بدمشــق.
)15( سبقت ترجمته. 

)16( محمــد جميــل بــن عمــر بــن محمــد بــن حســن بــن عمــر جلبــي الشــطي: )1300 - 1379 هـــ = 1882 - 1959 م(: فقيــه حنبلــي، فرضــي، مــؤّرخ، عمــل 
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وحنوها؛ ومل يكن للكثر منهم مؤّلفات معترة.
وأمـّـا املعتنــون جبمــع الكتــب مــن العلمــاء مبدينــة دمشــق؛ فنذكــر منهــم؛ الشــيخ عبــد الســام الشــطي)17( 
)ت 1295هـــ/ 1878م(، والتاجــر العالـِـم الشــيخ حممــد شــريف النــص )ت 1359هـــ/1940م( )18(، والعامــة 

املفسـّـر الشــيخ مجــال الديــن القامســي. 
وأمَّــا املرتجـَـمُ فلــم يعــنِ رمحــه اهلل بالتأليــف ومل يرغــب فيــه، رغــم احلديــث عــن حنــو أربعــن كتابــاً لــه، 
ُطبــع منهــا القليــل، غــر أّنــه اعتنــى جبمــع الكتــاب املخطــوط واملطبــوع عنايــًة فائقــة، وحصَّــل خمطوطــات 
نــادرةً بالشــراء، كمــا اعتنــى بشــراء الكتــب املوقوفــة ليخلّصهــا مــن أيــدي املعتدين عليها بســرقتها، وليســتفيد 
منهــا ثــم يُعيدهــا إىل مــكان وقفهــا بعــد االنتهــاء منهــا، وامتــدّت عنايتـُـه إىل اقتنــاء األوانــي الصينيــة الفاخــرة 

إىل جانــب الكتــب)19(. 
وقــال الزركلــي)20(: »وكان يأبــى اإلفتــاء وال يرغــب يف التصنيــف، فلــم نعــرف لــه غــر رســالتن مطبوعتــن: 
إحدامهــا يف ســنده لصحيــح البخــاري، والثانيــة يف شــرح قصيــدة »غرامــي صحيــح« يف مصطلــح احلديــث. 
ولــه ثالثــة خمطوطــة مساهــا »الــدرر البهيــة يف شــرح املنظومــة البيقونيــة – خمطــوط« يف خزانــة الربــاط 
)1295 كتانــي(، جــاء امســه عليهــا )حممــد بــدر الديــن بــن يوســف بــن بــدر الديــن( )21(. ويقــول مــن قــرؤوا 
عليــه مــدة طويلــة إنــه ألــف حنــو أربعــن كتابــاً قبــل أن يبلــغ الثاثــن مــن عمــره، وال أعلــم أيــن ذهبــت. كتبــتُ 
ــن،  ــدر الدي ــف الشــيخ ب ــب األشــراف بدمشــق، أســألُه عــن تآلي ــزاوي، نقي ــد ســعيد احلم إىل الســيد حمم

فبعــث إيلّ بقصيــدة مــن نظــم طاهــر األتاســي ميــدح هبــا الشــيخ، ويذكــر كتبــه، منهــا:
له تآليفُ يف هنج اهلداية قد ....... أضحَت من الفضِل تَتلو أبلََغ السُّوَِر
على اجلالن يف التفسر حاشيٌة... أرقُّ من دَمِع صَبٍّ لَجَّ يف السَّحَِر
ومُعرَبٌ جاءَ للقرآِن بَيَّنَهُ........... عليك فيه، وليس اخُلبْرُ كاخَلبَِر

ثم يُعدِّد من تآليفه: »شــرح البخاري«، و«شــرح الشــمائل«، و«شــرح الشــفا«، و«شــرح البيقونية« يف املصطلح، 

موظفــاً فــي المحاكــم الشــرعية إلــى أن ولــي إفتــاء الحنابلــة. وصنــف كتبــاً، منهــا: »مختصــر طبقــات الحنابلــة«، و«روض البشــر فــي أعيــان دمشــق فــي القــرن 
الثالــث عشــر«، ومعــه »تراجــم أعيــان دمشــق فــي نصــف القــرن الرابــع عشــر« وقطعتــان مــن نظمــه لــم يســمهما، و«الفتــح المبيــن« رســالة فــي الفرائــض 
علــى المذاهــب األربعــة، و«المنظومــات الشــطية« منظومــات لــه قبــل ســنة 1324، و«الضيــاء الموفــور فــي أعيــان بنــي فرفــور«، و«الفتــح الجلــي فــي القضــاء 
الحنبلــي« ترجــم فيــه لمــن تولَّــوا القضــاء فــي محاكــم دمشــق مــن الحنابلــة ابتــداء مــن ابــن قدامــة إلــى مؤلفــه، و«رســالة فــي أحــكام اإلرث«، و«قانــون الصلــح« 

ترجمــه عــن التركيــة.

)17( عبــد الســالم بــن عبــد الرحمــن بــن مصطفــى الشــطي: )1256 - 1295 هـــ = 1840 - 1878 م(: كان إمــام الحنابلــة فــي الجامــع األمــوي. لــه نظــم فــي 

ــم  ــد الشــريف« منظــوم، ورســائل، قــال ابــن الشــطي فــي »مختصــر طبقــات الحنابلــة«: 193 - 195: هــو العال ديــوان صغيــر، و«الــورد اللطيــف فــي المول
الفاِضــُل، العابــد، النَّاِســُك، األديــُب الشَّــاعر، اللَّوَذعــيُّ اللطيــُف، كان مــن َمحاِســن ِدَمشــق وُظَرفائِهــا، َحَســَن الِعشــرة، لَِطيــَف الُمذاَكــرة، ُمفَنَّنــاً بــاألدب، يَغلــب َعلَيــِه 

ــالح، واجتَمــَع ِعنــده مــن الُكتـُـب مــا لَــم يجتمــعِ عنــد غيــره. انظــر أيضــاً فــي ترجمتــه »حليــة البشــر«: 848، و«األعــالم« 4: 6.  الصَّ
)18( محمــد شــريف بــن عبــد هللا بــن عبــد هللا بــن عثمــان النَّــّص الحنفــي: )1298-1359 ه = 1880- 1940 م(، عالــم مشــارك، مــن رؤســاء التجــار، جمــع 

ــذي شــّب بحــي ســيدي عامــود  ــا فــي الحريــق ال ــات فــي دمشــق، احترقــت كلّه ــر المكتب ــّد مــن أكب ــادرة تُع ــة ن ــاراً خطيّ ــاً نفيســة، وآث ــة عظيمــة حــوت كتب مكتب
)الحريقــة(، ثــم مــا لبــث أن عّوضهــا، جامعــاً النــوادر مــن الكتــب.  انظــر ترجمتــه فــي تاريــخ علمــاء دمشــق فــي القــرن الرابــع عشــر الهجــري، نــزار أباظــة، 

.624 :1
)19( أعلمني بذلك حفيُده األستاذ فخر الدين الحسني.

خ، دبلوماســي، شــاعر، لــه كتــاب »األعــالم« الكتــاب األشــهر فــي القــرن  )20( خيــر الديــن بــن محمــود الزركلــي: )1310- 1396هـــ = 1893- 1976م(: مــؤّرِ

العشــرين، و«عامــان فــي عمــان«، و»ديــوان شــعر«؛ انظــر »األعــالم« 8: 268، »تكملــة معجــم المؤلفيــن«: 177.
)21( طبعت بدمشق في دار سعد الدين.
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و«حاشــية علــى شــرح خمتصــر ابــن احلاجــب« يف األصــول، و«حاشــية علــى عقائــد النســفي«، و«شــرح نظــم 
السنوســية«، و«شــرح اخلاصــة« يف احلســاب، وحواشــيَ علــى شــروح الشــذور والقطــر واجلامــي، يف النحــو، 
و«شــرح مغــي اللبيــب«، و«شــرح الميــة األفعــال«، و«شــرح الســلم« يف املنطــق، و«حاشــية علــى املطــول« وكتبــاً 
أخــرى. وذكــر احلمــزاوي أنــه انتهــى، بعــد طــول البحــث، إىل رؤيــة اثنــي عشــرة رســالة، ممــا بقــي لصاحــب 

الرتمجــة، يف احلديــث والتوحيــد والتفســر.«)22(. 
ــة »الرســالة« القاهريــة: »كتــب إيلّ مجاعــة يســألوني عــن مؤلفــات  وكتــب الشــيخ علــي الطنطــاوي يف جمل
قــتُ عنهــا، فــإذا هــي قــد احــرتق مســوداهتا حــن احرتقــت  الشــيخ بــدر الديــن احلســي رمحــة اهلل عليــه فحقَّ
مكتبــة الشــيخ. ولســتُ أعــرف للشــيخ مؤلَّفــاً باقيــاً. أمــا الفقــرة الــي ســقتُها بــن يــدي مقالــي عــن الشــيخ 
يف )الرســالة( اخلامســة بعــد املئــة فهــي مــن ترمجــة الشــيخ املنشــورة يف جريــدة ألــف بــاء الدمشــقية صبيحــة 
وفاتــه مكتوبــة بقلــم أســتاذ كبــر مــن كبــار تاميــذ الشــيخ رمحــه اهلل. وقــد كتبــتُ هــذا التنبيــه كيــا يُســجَّل 
يف )الرســالة( مــا يُوهــم غــر احلقيقــة. و)الرســالة( ســجل خالــد. ومــن حــقِّ )الرســالة( علــى كتَّاهبــا أال يكتبــوا 

فيهــا إال حقيقــة، ومــن حــقّ ُقرّائهــا عليهــا أال جيــدوا فيهــا إال حقيقــة. علــي الطنطــاوي«)23(.
ثالثاً: القيّمون على مكتبة الشيخ بدر الدين احلسين:

ــم القيّمــون اآلتــي ذكرهــم؛ حبســب  تــواىل علــى املكتبــة حبســب الزمــان الــذي آلــت إليــه تركــُة الشــيخ املرتجَ
مــا انتقلــت إليهــم بــاإلرث؛ وهــم:

)22( األعالم، 7: 158.

)23( مجلة الرسالة، أصدرها: أحمد حسن الزيات باشا )المتوفى: 1388هـ(، 107: 76.
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ــة الســورية  ــن احلســي )1307 - 1362هـــ = 1890 - 1943م(: رئيــس اجلمهوري ــاج الدي ــس ت ــده: الرئي ول
ــات امســه علــى بعــض كتــب جــده. األســبق. ويظهــر مــن بعــض الوقفيَّ

ثــم حفيــده: األســتاذ العــامل فخــر الديــن بــن إبراهيــم عصــام الديــن بــن بــدر الديــن احلســي )1329-1407هـ 
=1911-1987م()24( : مديــر الفتــوى والتدريــس الديــي يف وزارة األوقاف.

ثــم ابــن حفيــده: املهنــدس الفاضــل بــدر الديــن بــن فخــر الديــن بــن إبراهيــم عصــام الديــن بــن بــدر الديــن 
احلســي)25(، )علــى قيــد احليــاة( وهــو مــن مثانينيــات القــرن املاضــي مغــرتب يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

ثــم يف كنــدا.
ثــم ابــن حفيــده: الســيد عمــاد بــن فخــر الديــن بــن إبراهيــم عصــام الديــن بــن بــدر الديــن احلســي)26( )علــى 

قيــد احليــاة(، وهــو القيـّـم الفعلــي علــى مــا بقــي مــن تــراث جــدّه.
ثالثاً: مكتبة بدر الدين احلسي يف أدبيات الكّتاب واملؤرّخن:

ورد ذكــر مكتبتــه عنــد عَلَمَــن مــن أعــام الفكــر والثقافــة بدمشــق يف النصــف األول مــن القــرن العشــرين؛ 
مهــا: األســتاذ حممــد كــرد علــي)27( يف كتابــه »خطــط الشــام«، واألســتاذ علــي الطنطــاوي)28( يف كتابــه 

»فصــول يف الثقافــة واألدب«.
كمــا ورد ذكرهــا عنــد عــدد مــن األعــام املعاصريــن املؤرّخــن لدمشــق وذاكرهتــا العلميّــة والثقافيــة؛    

)24( محمــد فخــر الديــن بــن إبراهيــم عصــام الديــن بــن بــدر الديــن الحســني: )1329-1407هـــ =1911-1987م(: مديــر الفتــوى والتدريــس الدينــي فــي وزارة 

األوقــاف، عالــم فاضــل، اعتنــى بجمــع تــراث جــده، وحضــر عنــد جــده وهــو صغيــر، فقــد نشــأ فــي كفالــة جــده لوفــاة أبيــه شــابّاً، فعّوضــه بالحنــان والرعايــة 
واالهتمــام الخــاص، وكان يصحبــه معــه دومــاً، فأِلفــه العلمــاُء الذيــن حفــل بهــم مجلــس جــّده وأِلفَُهــم، وعليــه قــرأ أبــرز تالميــذه كالشــيخ محمــود العطــار وغيــره. 
تولــى وظيفــة الكتابــة فــي دائــرة الفتــوى بــوزارة األوقــاف )1348هـــ - 1367هـــ(، ثــم رئيــس شــعبة الفتــوى العامــة، ثــم مديــراً إلدارة اإلفتــاء العــام والتدريــس 
الدينــي، وكان يتولّــى إضافــة إلــى ذلــك الخطابــة فــي جامــع دار الحديــث، وتولّــى إدارة جمعيتهــا وإدارة معهــد جمعيــة طــالب العلــوم اإلســالمية، وإدارة معهــد 
اإلســعاف الخيــري. كان موضــع ثقــة العلمــاء وطالبهــم وأهــل الفضــل. انظــر ترجمتــه فــي »علمــاء دمشــق وأعيانهــا فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري 1401-

1425«، نــزار أباظــة، دمشــق: دار الفكــر، 2007، ط1: 156، و»تتمــة األعــالم للزركلــي: وفيــات )1396 - 1415 هـــ( = )1976 - 1995 م( » محمــد 
خيــر رمضــان يوســف، 2: 89.

)25(  بــدر الديــن بــن فخــر الديــن بــن عصــام الديــن بــن بــدر الديــن الحســني: مهنــدس كهربــاء، كان مديــراً لشــركة الخليــج للتبــادل التجــاري فــي دبــي، ثــم تقاعــد، 

ويعيــش اآلن فــي كنــدا.
)26(  عماد الدين بن فخر الدين بن عصام الدين بن بدر الدين الحسني، ويعيش اآلن في دمشق.

)27( محمــد كــرد علــي: (1293 - 1372 هـــ = 1876 - 1953 م): مؤّســس المجمــع العلمــي العربــي، ورئيســه، ألـّـف وحقـّـق كثيــراً مــن كتــب العربيــة، شــغل 

ــده، وهــو فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره، فابتــدأ حياتــه االســتقاللية صغيــراً. وأقبــل علــى المطالعــة والــدروس الخاصــة،  ــي وال منصــب وزيــر المعــارف، توفِّ
ــى تحريــر جريــدة )الشــام( األســبوعية الحكوميــة، ســنة  ق الفارســية. وحفــظ أكثــر شــعر المتنبــي ومقامــات الحريــري. وتولَّ فأحســن التركيــة والفرنســية، وتــذوَّ
1315 - 1318هـــ، وكان يلتــزم بهــا الســجع فــي مقاالتــه. أّســس مجلــة )المقتبــس(، مــن كتبــه »خطــط الشــام« ســت مجلــدات، و«اإلســالم والحضــارة العربيــة« 
مجلــدان، وهــو أجــّل كتبــه، و«المذكــرات« خمــس مجلــدات، »غرائــب الغــرب« مجلــدان، و«أقوالنــا وأفعالنــا«، و«دمشــق مدينــة الســحر والشــعر«، و«غابــر 
ــالم، و »اإلدارة  ــض األع ــير بع ــي س ــداد« ف ــوز األج ــه، و«كن ــن مقاالت ــات م ــث« منتقي ــم والحدي ــزآن، و«القدي ــان« ج ــراء البي ــا«، و«أم ــس وحاضره األندل
اإلســالمية فــي عــز العــرب« و«غوطــة دمشــق«. انظــر محمــد كــرد علــي: المــؤرخ البحاثــة والصحافــي األديــب، تأليــف إيــاد خالــد الطبــاع، طبــع دار القلــم، 

.2008
)28( علــي بــن مصطفــى الطنطــاوي: (1327-1420هـــ = 1908- 1999(: أديــب، خطيــب، قــاض، حقوقــي، دّرس فــي جامعــة دمشــق، وبغــداد، والريــاض، 

وُعــرف رائــداً إعالميّــاً فــي أحاديثــه اإلذاعيــة والتلفزيــة مــن دمشــق وجــّدة، صنّــف الكثيــر مثــل »دمشــق: صــور مــن جمالهــا وعبــر مــن نضالهــا«، و«رجــال 
مــن التاريــخ«، و«قصــص مــن التاريــخ«، و«فصــول إســالمية«. عــّده الشــيوخ وعلمــاء الديــن مــن األدبــاء، وعــّده األدبــاء مــن علمــاء الديــن، وهــذا ال شــك دليــل 

علــى موســوعيته وثقافتــه الشــاملة. انظــر ترجمتــه فــي إتمــام األعــالم، نــزار أباظــة، 2: 78.



273 العدد األول - 2021

ــزار أباظــة. ــور ن ــع احلافــظ، والدكت ــور حممــد مطي ــاحل)29(، والدكت ــاض امل ــؤرّخ حممــد ري وهــم: األســتاذ امل
قــال األســتاذ الرئيــس حممــد كــرد علــي يف »خطــط الشــام« يف فصــل )خزائــن الكتــب(: »وكان يف 
دمشــق عــدة خزائــن بُعثــرت، منهــا خزانــة آل محــزة، وخزانــة احلضــرة، وآل احلســي، وخزانــة آل عبــد القــادر 
ــدر  ــة ب ــة. وحُرقــت خزان ــة الظاهري ــا يف خزان ــا للمجمــع العلمــي، فجعله ــراً مه احلســي أهــدت أســرته كث

الديــن احلســي، وخزانــة الشــمعة، وآل مــردم بــك، وخزانــة آل القوتلــي«)30(.
ــث بدمشــق(: »]املدرســة[ األشــرفية:..  ــي يف »خطــط الشــام«: يف فصــل )دور احلدي وقــال كــرد عل

ــراث  ــخ التصــوف واألعــالم والت ــة باحــث، مــن المشــتغلين بتاري ــح: (1358-1419هـــ = 1939-1998م): مســند رّحال ــل المال ــن خلي ــاض ب )29( محمــد ري

والمخطوطــات، عالــم بالكتــب وطبعاتهــا، ووفيــات العلمــاء القدمــاء والمعاصريــن، أتــاح لــه عملــه فــي الخطــوط الجويــة الســورية زيــارة دول العالــم، واالتصــال 
بعلمائهــا وُمســنديها وارتبــط معهــم بعالقــات متينــة، ثــم عمــل باحثــاً فــي مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث بدبــي، تأثـّـر بالشــيخ أبــي الخيــر الميدانــي، وعبــد 
الوهــاب دبــس وزيــت، ألـّـف »عالــم األمــة وزاهــد العصــر المحــّدث األكبــر: الشــيخ بــدر الديــن الحســني«، و«أربعــون  عامــاً فــي محــراب التوبــة«، و«ســلطان 
العارفيــن وإمــام المحقِّقيــن: الشــيخ محيــي الديــن بــن العربــي«، وحقّــق »الخصــال المكفــرة للذنــوب المتقّدمــة والمتأّخــرة« البــن حجــر، وصنّــف الشــيخ محمــد 
ياســين الفادانــي »الــروض الفائــح وبغيــة الغــادي والرائــح: بإجــازة فضيلــة األســتاذ محمــد ريــاض المالــح« طبــع فــي دار البشــائر اإلســالمية بتحقيــق يوســف 

المرعشــلي. انظــر ترجمتــه فــي »إتمــام األعــالم« 2: 428.
)30( خطط الشام، محمد كرد علي، في فصل )خزائن الكتب(: 198/6.
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ــن  ــا م ــى غره ــا ســطت عل ــرن املاضــي، كم ــى هــذه املدرســة يف أواخــر الق ــطو عل ــدِّي تَس ــد التع ــت ي وكان
املــدارس فقــام الشــيخ يوســف البيبانــي املغربــي واســتخلصها، وأعادهــا مدرســة، وســكنها مــن بعــدُ جنلُــه 
الشــيخ بــدر الديــن احلســي جعلهــا مقــرَّه تُقــرأ فيهــا دروســه، وقــد حرقــت يف حريــق ســنة 1330هـــ، الــذي 
دمـّـر أربعــة شــوارع مــن شــوارع املدينــة ودمـّـر مــا فيهــا مــن مــدارس، ثــم رُمِّمـَـت ترميمــاً خفيفــاً، وعــاد بعــض 

ــاء فســكنوها«)31(. الطلبــة والغرب
وقــال علــي الطنطــاوي يف كتــاب » فصــول يف الثقافــة واألدب «)32(: »وكنــت قبــل قدومــي إىل اململكــة 
مــن حنــو مخــس وعشــرين ســنة أزور مكتبــة حمــدّث الشــام، الشــيخ بــدر الديــن احلســي ) رمحــه اهلل ورحــم 
كل مــن ذكــرت ومــن ســأذكر يف هــذا الفصــل مَــن مــات منهــم، ومــن بقــي فلــه مــي التحيــات( فوجــدت كتابــاً 
عظيمــاً هــو ركيــزة مــن ركائــز علــم اللغــة، كان املعتَقــد أنــه ُفقــد فيمــا ُفقــد مــن كنــوز مكتبنــا اإلســامية، 
، أحــد أئمــة اللغــة يف القــرن الرابــع. وقــد ذكــره  وهــو »مُعجــم األصلــن«، أي الكتــاب والســنة، لإلمــام اهلـَـرَوِيّ

ابــن األثــر يف مقدمــة »النهايــة«، وعــدّه خــر مــا أُلِّــف يف هــذا املوضــوع.
وجــدتُ منــه نســخة صحيحــة، مشــكوالً أكثرهــا، مكتوبــة مــن مثامنئــة ســنة، عليهــا خطــوط بعــض 
األعــام، وقــد ســألت صديقنــا الدكتــور صــاح الديــن املنجّــد، وكان – يومئــذ - مديــر معهــد املخطوطــات، 
ــاب إال نســخة ناقصــة يف جامعــة بوســطن يف أمــركا، ونســخة  ــا مــن هــذا الكت ــه ليــس يف الدني فعلمــت أن
أخــرى ناقصــة أيضــاً يف إســطنبول. وهــذا الكتــاب إذا ُطبــع كان أصــاً مــن األصــول وصُحِّــح عليــه القامــوس 
ولســان العــرب. وقــد كتبــت إىل كل جامعــة أو مَجمــع آمُــل أن يعتــي بــه وأن يطبعــه، فمــا وجــدت عنــد أحــد 

يــت منــه جوابــاً!«. اهتمامــاً وال تلقَّ
ــا األســتاذ حممــد ريــاض املــاحل فقــد قــام بنشــر قائمــة عــن جمموعــة خمطوطــات جممــع اللغــة  وأمّ
العربيــة بدمشــق الــي آلــت إليــه مــن مكتبــة العامــة الشــيخ بــدر الديــن احلســي، وذلــك يف »جملــة املــورد« 

ــد )6(، العــدد )2(، ســنة 1977، الصفحــات )232-229(. ــة، اجملل العراقيّ
ــا األســتاذان حممــد مطيــع احلافــظ ونــزار أباظــة فقــد قــاال يف مقدمــة حتقيــق كتــاب »النعــت  وأمّ

األكمــل ألصحــاب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل«:
»هــذا ويعــود الفضــل إىل فضيلــة الســيد األســتاذ حممــد فخــر الديــن احلســي حفظــه اهلل؛ يف ضــمّ 
هــذا املخطــوط مــع جمموعــة قيمــة مــن خمطوطــات مكتبــة جَــدِّه العامــة احملــدث األكــر الشــيخ حممــد بــدر 
الديــن احلســي رمحــه اهلل إىل مكتبــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق، والبــد لنــا هنــا مــن تقديــم شــكرنا لــألخ 

األســتاذ حممــد ريــاض املــاحل ملــا يُقدِّمــه مــن خدمــات علميــة يف نشــر تراثنــا العلمــي وحفظــه«)33(.
خامسًا: مصورات )املكتبة الطبّاعيّة(: مكتبة إياد خالد الطبّاع من مكتبة الشيخ بدر الدين احلسين: 

مــن املفيــد يف هــذا البحــث اإلشــارة إىل جمموعــة مــن املقتنيــات الــي انتقلــت إىل مكتبتنــا تصويــراً 

)31( خطط الشام، في فصل )خزائن الكتب(: 71/6.

)32( فصول في الثقافة واألدب، علي بن مصطفى الطنطاوي )ت 1420هـ(، جمع وترتيب: حفيد المؤلف مجاهد مأمون ديرانية، جدة: دار المنارة للنشر 

والتوزيع، ط1، 2007، ص 92.
)33( النعــت األكمــل ألصحــاب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل [مــن ســنة 901 - 1207 هـــ]، محمــد كمــال الديــن بــن محمــد الغــزي العامــري )ت: 1214 هـــ(، وعليــه: 

ــزار أباظــة، دمشــق: دار الفكــر، ط1، 1982م،  ــع الحافــظ، ون ــع عشــر الهجــري، تحقيــق وجمــع: محمــد مطي ــة القــرن الراب ــى نهاي ــادات واســتدراكات حت زي
ص20.
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عــن طريــق أحــد أصدقــاء الســيد فخــر الديــن احلســي، وَضممناهــا إىل جمموعــة بــدر الديــن احلســي إلينــا؛ 
وهي:

1_  مؤلفات الشيخ بدر الدين احلسي:
ــروءة،  ــة، مق ــن احلســي يف 30 ورق ــدر الدي ــد ب ــة يف شــرح نظــم السنوســية، حملم ــدور اجللي _ الب

وعليهــا تصحيحــات.
_ حاشية حممد بدر الدين احلسي على شرح الردة، للجال احمللي يف 31 ورقة.

_ شرح البيقونية، حملمد بدر الدين احلسي، 31 ورقة.
_ شرح منظومة الشيباني يف علم العقائد، حملمد بدر الدين احلسي يف 90 ورقة.

_ فيــض امللــك الوهــاب علــى موافقــة ســيدنا عمــر بــن اخلطــاب، حملمــد بــدر الديــن احلســي يف 14 
ورقة.

2_ إجازات الشيخ بدر الدين احلسي من شيوخه:
_ إجــازة حممــد شــريف البخــاري للشــيخ يوســف بــدر الديــن املغربــي يف الطريقــة النقشــبندية، 

3أوراق.
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_ إجازة من حسن العدوي احلمزاوي املصري حملمد بدر الدين احلسي.
_ إجازة عبد القادر بن صاحل اخلطيب للشيخ حممد بدر الدين احلسي.           

_ إجازة إبراهيم السقا للشيخ حممد بدر الدين احلسي.

_ إجازة الشيخ إبراهيم السقا للشيخ بدر الدين احلسي.
ــن احلســي يف الروضــة  ــدر الدي ــل الرزجنــي للشــيخ حممــد ب ــن إمساعي ــر ب _ إجــازة الشــيخ جعف

الشــريفة ســنة 1300هـــ.
_ إجازة حممد شريف البخاري للشيخ يوسف بدر الدين املغربي يف الطريقة النقشبندية.

3_ إجازاته لتاميذه:
_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ عبد احلكيم كفتارو.

_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ حممد سليم شخاشرو.
_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ حممد اهلامشي التلمساني.

_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ حممود الرنكوسي.
_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ زاهد األتاسي احلمصي.

_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ عبد القادر اخلوجة احلمصي.
_ منسوخة من إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ عبد الفتاح املسدي احلمصي.

4_ مؤّلفات يف ترمجة الشيخ بدر الدين احلسي:
_ الدرر اللؤلؤية يف النعوت البدرية للرنكوسي، خبط حممد بن سليم شخاشرو.

ــن رشــيد العطــار، نســخة  ــذه حممــود ب ــا تلمي ــن احلســي، كتبه ــدر الدي _ ترمجــة الشــيخ حممــد ب
الظاهريــة.

_ ترمجتان بغاية االختصار للشيخ بدر الدين احلسي وغره، للشيخ أمحد الصابوني.
5_ كتب مقروءة على الشيخ بدر الدين احلسي:

_ سنن الرتمذي مقروءة على الشيخ بدرالدين احلسي، قرأها عليه الشيخ هاشم اخلطيب.
6_  توّزع مكتبة الشيخ بدر الدين احلسي:

توّزعت مكتبته يف القطاعات اآلتية:
اجملموعة األوىل: جمموعة املخطوطات لدى ولده تاج الدين احلسي، ثم حفيده فخر الدين:

قــال األســتاذ حممــد ياســن الســواس: »مكتبــة بــدر الديــن احلســي: وهــو حممــد بــدر الديــن، حمــدّث الديــار 
ــت مكتبتــه عــدداً مــن املخطوطــات والنفائــس، أهــدى منهــا )79(  الشــامية األكــر، تــويف ســنة 1935. ضمَّ

خمطوطــاً إىل املكتبــة الظاهريــة، وبقيــت بقيــة تقــدر بـــ )32( خمطوطــاً، لعلهــا اآلن قــد ِبيعــت.
 انظر:

 ۱۹۷۷: خمطوطــات خزانــة الشــيخ بــدر الديــن احلســي. بقلــم: حممــد ريــاض املــاحل. املــورد، مــج6، ع2، ص 
.۲۳۲ – ۲۲۹

وصــف ۷۹ خمطوطــاً اشــرتاها الشــيخ بــدر الديــن احلســي، وذلــك إلعادهتــا إىل الوقــف حســب وصيتــه، وقــد 
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قــام بتنفيــذ ذلــك حفيــده فخــر الديــن احلســي، وأهداهــا إىل املكتبــة الظاهريــة.
 ۱۹۸۲: ثبــت جمموعــة خمطوطــات أهداهــا حممــد فخــر الديــن احلســي إىل مكتبــة جممــع اللغــة العربيــة 

بدمشــق. نشــرة أخبــار الــرتاث العربــي بالكويــت، ع۳، ص۳.
۱۹۸6: تاریــخ علمــاء دمشــق يف القــرن الرابــع عشــر. تأليــف حممــد مطيــع احلافــظ ونــزار أباظــة، جـــ ۱، ص 

)34(.»494 – 4۷۳
ــغ فيــه املخطوطــات حــوايل )؟(، وقــد ســبق أن أهــدى جممــع  ــة ســجل للمخطوطــات تبل ــر لــدى العائل يتوفَّ
اللغــة العربيــة حنــو )79( خمطوطــاً، واشــرتى اجملمــع حنــو )502( خمطوطــة يف فــرتة ســابقة، وبقــي لــدى 
ــن  ــة م ــن الورث ــن احلســي )؟( خمطوطــة، تعرّضــت للســرقة حنــو )60( خمطوطــة، متّك الســيد فخــر الدي

ــن. اســرتجاع خمطوطت
اجملموعة الثانية: جمموعة مكتبة الشيخ بدر الدين احلسي يف جممع اللغة العربية بدمشق:

ــا )79( إهــداء، والباقــي )503( شــراء؛ فهــي إذن  ــغ هــذه اجملموعــة حنــو )582( خمطوطــة منه تبل
قســمان؛ القســم األول: )اجملموعــة املهــداة مــن فخــر الديــن احلســي(، والقســم الثاني: )املخطوطات املشــرتاة 

)34( كالم ياســين الســواس فــي: المخطوطــات اإلســالمية فــي العالــم = (The Survey of Islamic Manuscripts(، تحريــر جيفــري روبــرت، ترجمــة 

عبــد الســتار الحلوجــي، لنــدن: مؤسســة الفرقــان للتــراث اإلســالمي، 2002، 2: 813.
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مــن مكتبــة الشــيخ بــدر الديــن احلســي، عــن طريــق حفيــده فخــر الديــن احلســي(:
القسم األول: اجملموعة املهداة من فخر الدين احلسي: 

ــذ وصيــة جــدّه بــدر الديــن بإرجــاع املوقــوف منهــا إىل جممــع  كانــت لــدى حفيــده فخــر الديــن، ثــم نفَّ
اللغــة العربيــة بدمشــق)35(. إذ كان مــن عــادة الشــيخ بــدر الديــن احلســي أن يشــرتي الكتــب الــي تُعــرض للبيــع 
ويكــون عليهــا وقــف؛ بغــرض االســتفادة منهــا وإرجاعهــا إىل مكاهنــا املوقوفــة عليــه بعــد االنتفــاع منهــا، وقــد 
أوصــى بإرجــاع كتبــه الــي عليهــا وقــف بعــد مماتــه، وقــد نّفــذ ذلــك حفيــده الســيد فخــر الديــن احلســي 
وعاونــه بذلــك صديقنــا ومُجيزنــا األســتاذ حممــد ريــاض املــاحل رمحهــم اهلل تعــاىل. وهــي )79( خمطوطــاً.

كثر منها ورد من األوقاف اآلتية:
_ وقف املا عثمان الكردي.
_ مكتبة أبي عمر الصاحلي.

_ وقف خالد النقشبندي.
_ وقف سليمان باشا العظم.

_ وقف أمحد باشا اجلزار بعكا.
القســم الثانــي: املخطوطــات املشــرتاة مــن مكتبــة الشــيخ بــدر الديــن احلســي جملمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 
عــن طريــق حفيــده فخــر الديــن احلســي، وهــي من رقم 81-586، كما ذكر ياســن الســواس يف »املخطوطات 

اإلســامية يف العــامل«)36(،  ويذكــر الســواس أّنــه بقــي منهــا لــدى الورثــة 32 خمطوطاً.
7_ مناذج من جمموعة بدر الدين احلسي يف جممع اللغة العربية:

فيما يأتي أمنوذجات من مكتبته:
_ كتــاب يف االســتعارات: جملــد خمــروم اآلخــر أولــه: احلمــد هلل الواجــب وجــوده، أقــول: افتتــح كتابــه 

باحلمــد.
_ شــرح خمتصــر املنتهــى للعضــد اإلجيــي يف أصــول الفقــه: أولــه: احلمــد هلل الــذي بَــرَأ األنــام. تاريــخ النســخ 

)۱05۲هـــ( وقــف املا عثمــان الكردي.
ــى  ــه: أمــا بعــد محــد اهلل والصــاة عل ــي زرعــة العراقــي: أول _ الغيــث اهلامــع يف شــرح مجــع اجلوامــع ألب

رســوله...
جملد واحد.

_ الرتغيب والرتهيب للحافظ املنذري: اجمللد الثاني.
_ شرح القسم الثالث من املفتاح للسيد الشريف: تاريخ النسخ )863هـ(، وقف املا عثمان الكردي.

_ تعليــق الفرائــد علــى تســهيل الفوائــد: لبــدر الديــن حممــد بــن أبــي بكــر بــن عمــر املخزومــي الدماميــي. 
اجلــزء الثانــي فقــط. تاريــخ النســخ )845هـــ(.

 _ النكــت علــی ابــن الصــاح للبــدر الزركشــي: أولــه: احلمــد هلل الــذي أعلــى منــار اإلســام. نســخة قدميــة 
قيّمــة.

)35( أخبرني بذلك حفيده السيد فخر الدين الحسني.

.The Survey of Islamic Manuscripts)، 2: 813) = 36( المخطوطات اإلسالمية في العالم(
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ــن  ــف شــهاب الدي ــرازي: تألي _ شــرح احملصــول لل
بــن إدریــس املالكــي املعــروف بالقــرايف. أولــه: احلمــد 

هلل الــذي تفــرَّد يف عظــم أُلوهيّتــه. اجلــزء األول.
 _ حاشــية علــى شــرح املختصــر للعضــد األرجيــي: 
شــرع  الــذي  هلل  احلمــد  أولــه:  األهبــري،  تأليــف 
األحــكام وربطهــا بدالئــل. تاريــخ النســخ )۸۲0ه(.
 _ اجمللــد الثالــث مــن تفســر القرطــي: مــن ســورة 
ــن  ــة. خمــروم األول واآلخــر. وقــف مدرســة اب التوب

النحــاس.
 _ الفوائــد شــرح الزوائــد وهــي شــرح علــى منهــاج 
البيضــاوي: للشــيخ برهــان الديــن األبناســي. أولــه: 
أحســن  نبيــه  شــريعة  أسَّــس  الــذي  هلل  احلمــد 

أســاس. خمــروم اآلخــر.
_ تفســر ابــن عــروة احلنبلــي املســمى بالكواكــب 
الــدراري: أولــه: احلمــد هلل حنمــده ونســتعينه... 

اجمللــد العشــرون. تاريــخ النســخ )825هـــ(.
_ شــرح خمتصــر ابــن احلاجــب وســعد التفتازانــي: 
أولــه: احلمــد هلل الــذي وفقنــا للوصــول إىل منتهــی 
أصــول الشــريعة الغــراء. تاريــخ النســخ )۱۹۹۲هـــ(. 

وقــف املــا عثمــان الكــردي.
 _ النكــت العرفيــة مبــا يف شــرح األلفيــة لرهــان الديــن البقاعــي. نســخة قيّمــة ُقِرئــت علــى املؤلــف. وقــف 

خالــد النقشــبندي.
 _ إثبات الواجب للجال الدواني: أوله: سبحانك ما أعظم شأنك. هبامشه تعليقات خبط دقيق.

اخلاصة
 اسم املكتبةمكان حفظهاعدد املخطوطات

املكتبة الظاهريةدمشق؟
جممع اللغة العربيةدمشق79
جممع اللغة العربيةدمشق502
فخر الدين احلسيدمشق60
أشار إليهم السواس؟؟32
كانت لدى حفيده ثم سُرقتبروت60

8_ منــاذج مصــوّرة مــن جمموعــة الشــيخ بــدر الديــن احلســي يف جممــع اللغــة العربيــة )قــد أثبتنــا صورهــا 
خــال ســياق البحــث(.
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