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إن احلمد هللا؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، 
من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال رشيـك لـه، 

 .ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 :أما بعد

إلمـام إبـراهيم بـن مرعـي  ل)١( الفتوحات الوهبية برشح األربعني النوويةبكتالدراسة فهذه 
 : هذه الدراسة عىل مبحثنيتشتمل و- رمحه اهللا تعاىل - )٢(الشربخيتي

 :التعريف بالكتاب وفيه مخسة مطالب: املبحث األول
 .حتقيق اسم الكتاب: املطلب األول
 .صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفه: املطلب الثاين

 .موضوع الكتاب: لب الثالثاملط
 .منهج املؤلف يف الكتاب: املطلب الرابع

 .تقويم الكتاب: املطلب اخلامس
 .عىل هذا الكتابوطلبة العلم جهود العلامء : املبحث الثاين

الفتوحـات الوهبيـة بـرشح األربعـني التعريف بكتاب ( :وقد وسمت هذه الرسالة بعنوان
  ).النووية

                                                
 . منهالالستفادة، وقد أفردهتا هنا ملاجستريا ةاسلدر يهذه الدراسة جاءت ضمن بحثو )١(
 .)الشربخيتي املالكي ترمجة اإلمام إبراهيم بن مرعي :(ردت سريته يف مبحث مستقل بعنوانوقد أف )٢(
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 التعريف بالكتاب وفيه مخسة مطالب: 
 .حتقيق اسم الكتاب: املطلب األول
 .صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفه: املطلب الثاين
 .موضوع الكتاب: املطلب الثالث
 .منهج املؤلف يف الكتاب: املطلب الرابع

 .تقويم الكتاب: اخلامساملطلب 
  عىل الكتابوطلبة العلم جهود العلامء. 
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 :املبحث األول
 :التعريف بالكتاب وفيه مخسة مطالب

 :حتقيق اسم الكتاب: املطلب األول
 :وذلك ألمرين) الفتوحات الوهبية رشح األربعني النووية(قد صح تسمية الكتاب باسم

عـن كتابـه  باسم الكتـاب يف مقدمتـه فقـال – رمحه اهللا تعاىل –رصح املؤلف  قد :ألمر األولا
ً حمصال للفوز بجنات النعيم، ونفع به يف احلياة وبعد املامت إنه لوجهه، ًجعله اهللا خالصا):( ٣:ص(

 ).الفتوحات الوهبية برشح األربعني النووية: قريب جميب الدعوات، وسميته
 : إشارة العلامء الذين ذكروا أسامء كتب اإلمام الشربخيتي ومن ذلك:)١(ًثانيا
بـرشح  والفتوحات الوهبية(: عند ذكره ملؤلفات الشيخ)١/٧٣(وقال الزركيل يف األعالم -١

 ).ًاألربعني حديثا النووية
 وذكره إسامعيل باشا بن حممد أمني البغـدادي يف كتـاب إيـضاح املكنـون يف الـذيل عـىل  -٢

 .)٢(  )رشح األربعني النوويةيف  الفتوحات الوهبية :(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون باسم
 والفتوحـات الوهبيـة:(  ذكـر مؤلفاتـه عند)١/٧٢(وقال عمر كحالة يف معجم املؤلفني -٣

 ).ًبرشح األربعني حديثا النووية
 :صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفه: املطلب الثاين

للـشيخ ع مـن تـرجم يـمجلـه مـن ه نـسبتصحة نسبة الكتاب إىل مؤلفـة من األدلة التي تؤكد 
 :ومنهم -رمحه اهللا تعاىل – الشربخيتي

                                                
 .وهذا مما يستأنس به وإال فقد رصح هو باسم كتابه، ولكن زيادة بيان وتأكيد )١(
)٢/١٧٨( )٢(. 
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، )٩١:ص(دري احلسيني يف رفـع العتـاب واملـالم، والقا)١/١١٨(اجلربيت يف عجائب اآلثار
، والبغـدادي يف إيـضاح )رزق فيه القبول:( وقال) ١/٤٥٩(خملوف يف شجرة النور الزكيةحممد و

، وذكره يف إيضاح املكنـون يف الـذيل )١/٣٦(وإسامعيل باشا يف هدية العارفني، )١/٥٦(املكنون
كحالـة يف معجـم وعمـر رضـا  ،)١/٧٣(والـزركيل يف األعـالم، )٢/١٧٨(عىل كشف الظنـون

 ). ١/٧٢(املؤلفني
 :هموضوعو سبب تأليف الكتاب،: املطلب الثالث

إن أوىل ما أنفقت فيه :(بذلك يف أول الكتاب حيث قال - رمحه اهللا تعاىل - لقد رصح الشارح 
حديث رسول اهللا نفائس األعامر، ورصف إليه جواهر األفكار، واستعملت فيه األسامع واألبصار 

 حييـى بـن رشف الـدين   أبو زكريا- ويل اهللا العالمة حمي الدين - ، وكانت األربعون التي ألفها
حتـى وصـف أكثرهـا بـأن  املشتملة عىل أبلغ املعاين، وأحكم املباين، من جوامع كلمه  النواوي

ً وابتناء األحكام، فلذا عن يل أن أكتب عليها رشحا متمثال قول ا، عليه مدار اإلسالم ً  :لقائلَّ
 رجيـًمؤمال جرب ما القيت مـن ع  ذا عرجِبُْجأسري خلف ركاب الن

 فكم لرب السام يف الناس من فرج فإن حلقـت هبم مـن بعد مــا سبقوا
 فام عىل عـرج يف ذاك من حــــرج ًاــر األرض منقطعـوإن ظللت بقف

ًجعله اهللا خالصا لوجهه الكريم، حمصال للفوز بجنات النعيم، ون  فع به يف احلياة وبعد املـامت ً
 .)١( )إنه قريب جميب الدعوات

 :منهج املؤلف يف الكتاب: ب الرابعاملطل
بدأ املؤلف كتابه بمقدمة بني فيها سبب تأليفه هلذا الرشح، ثم ترجم لإلمام النووي، ثـم رشح 

 .ربعنيمقدمة اإلمام النووي لكتابه األربعني ثم رشح بعد ذلك أحاديث األ

                                                
 .)٣:ص( برشح األربعني النوويةالفتوحات الوهبية )١(
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 احلـديث النبـوي ثـمرقـم يذكر  :ه لألحاديث النبوية فقد سار فيه عىل النحو التايلوأما رشح
 برتمجة موجزة لراوي احلديث، ثم يرشح احلديث عبارة عبارة حتـى يرشع يف رشحه مبارشة، فيبدأ

 .، وتنبهاتًينتهي من احلديث، ويضيف أحيانا تتمة لرشحه، وفوائد
 .احلديثية، والفقهيةالعقدية، وووقد مأل هذا الرشح بالفوائد اللغوية، 

 . هذه األمة ومن جاء بعدهمِفَلَويستشهد يف كثري من رشحه بكالم العلامء األقدمني من س
ً واإلرشاد، فحوى الكتـاب علـام ووعظـا، وهـذا بالوعظيف رشحه  -  رمحه اهللا تعاىل–وهيتم  ً

  .، فهو رشح تام ال نظري لهقليل يف الكتب
 :الكتابتقويم : املطلب اخلامس

 فيه القبول، وهو الكتاب الذي اشتهر للمؤلـف شارحرح للُ من الكتب التي طرشحإن هذا ال
  قد أحسن يف كتابه مما جعلـه ينتـرش بـني النـاس، -رمحه اهللا تعاىل  -دون سائر كتبه، وإن الشارح 

موجودة يف بني ، وتركيبة النقص ولكن الكامل عزيز فيأبى اهللا إال أن يكون الكامل له والتامم له 
 .، مهام بلغواآدم

 من بعض ما رأيت – للعبد احلقري -ًوسؤرد هنا شيئا من إجيابيات الكتاب وأعرج عىل ما ظهر 
 .- عفا اهللا عني وعنه -أنه مما يؤخذ عىل املؤلف 
 :إجيابيات الكتاب

 بني الرشح واملتن، فهو يورد املتن ويدخل عليه الرشح، فيبقى القـارئ يف تسلـسل مجعه -١
 .، فهو حسن الرتتيبذهني مرتب

 .اإلكثار من إيراد األحاديث واآلثار -٢
 .ترمجته لرواة أحاديث األربعني برتمجة موجزة شاملة -٣
 .يه علىثنأ، وباإلمام النووي فَّفقد عر ،ترمجته لصاحب الكتاب، وهذا مسلك حسن -٤
 .إيراده للشواهد الشعرية -٥
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 .اهتاممه باللغة، ومصارف الكالم، ومعانيه -٦
 . يف فقه احلديثالعلامء بكثرة لكالمالنقل  -٧
 .مجعه بني العلم والوعظ -٨
 .ه عىل أهل احلديثئثنانقله ملعتقد أهل السنة واجلامعة، و -٩
 .دقته يف نقل ألفاظ األحاديث -١٠
 :)١(خذ عىل الكتابؤومما ي

 .التعليق عليهااديث الضعيفة واملوضوعة، دون كثرة إيراده لألح -١
 . وغريهمبعض أقوال الصوفية نقله ل -٢
مـن ،  كـام سـبق أن بينتـه يف مبحـث عقيدتـه ومذهبـهالـصوفيةمعتقـدات إيراده لبعض  -٣

 .)٢( )ترمجة اإلمام إبراهيم ين مرعي الشربخيتي املالكي(:رسالة
 

   
   

                                                
قف عىل ما لكتابنا هذا ضمناه، يلحق يسء الظن بنا، ويرى أنا عمـدنا للطعـن عـىل لعل من ينظر إىل ما سطرناه، وي( )١(

ى يكون ذلك، وهبـم ذكرنـا، وبـشعاع ضـيائهم تبـرصنا، َّمن تقدمنا، وإظهار العيب لكرباء شيوخنا، وعلامء سلفنا، وأن
 إال مـا ذكـر أبـو عمـرو ابـن وباقتفائنا واضح رسومهم متيزنا، وبسلوك سبيلهم عن اهلمج حتيزنا، ومـا مـثلهم ومثلنـا،

 - رمحـه اهللا تعـاىل -مقتبس من كالم اخلطيب البغـدادي )." ما نحن فيمن مىض إال كبقل يف أصول نخل طوال":العالء
 . )١/٥املوضح(يف 
 . فلرتاجع)١١-٩:ص( )٢(
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 :املبحث الثاين
  عىل الكتاب وطلبة العلمجهود العلامء

 من الكتب القيمة التي ُرْفِبة العلم، مع أن هذا السمن العلامء وطلفائقة بحق هذا الكتاب مل جيد عناية 
 .ينبغي االهتامم هبا، واحلرص عىل إخراجها

 :من ذلكو ن بعض العلامء وطلبته معنايةالمن ًيسريا ًشيئا وقد وجد هذا الكتاب 
 حاشـية عـىل الكتـاب - )١()هــ٩٧٨(ًكان حيـا عـام - ينشبن حجازي الف وضع الشيخ أمحد -١
والكتاب مطبوع هبامش الفتوحات الوهبيـة ، )لس السنية يف الكالم عىل األربعني النوويةاملجا( :وسامها

عن مكتبة مصطفى البايب احللبـي ورشكـاه؛ والكتـاب مطبـوع يف بـوالق ) هـ١/١٣٧٤ط(للشربخيتي
 .ذكر له ما يقرب من ستني نسخة خطية) ١٣٦٦-١٣٦٤:ص(ويف الفهرس الشامل ، )هـ١٢٩٢(سنة

 

 عرفان بن سليم العشاحسونة الدمشقي، مع أين مل أجد لـه يف الكتـاب عمـل -زعمكام  - هذبه  -٢
 .، مع أخطاء يف الكتاب مع هتذيب يسري ال يكاد يذكريذكر، إال أنه أعاد طبع الكتاب،

الفتوحـات الوهبيـة بـرشح :( فـسامه الكتاب مل تسلم من ذلك فقد أخطـأ يف عنـوان الكتـابُةَّرُطَف
 يف سـنة  ولو أنه نظر إىل مقدمة املؤلف لضبط العنوان، وكذا أخطأ،)ًحديثا(فزاد) يةًاألربعني حديثا النوو

، وكذلك بدأ بمقدمة املؤلف يف أول الكتـاب )هـ١١٠٦(، والصحيح)هـ١٣٠١:ت:( فقالوفاة املؤلف
ي ال ً، ثم أتبعها برتمجة يسرية جدا للمؤلف، وكل ذلك يف املقدمة التهثم أدخل فيها نسبة الكتاب إىل مؤلف

وسـميته الفتوحـات الوهبيـة بـرشح ":قـال فيـهًتتجاوز الصفحة ونصف، ثم جعل بعد ذلـك عنوانـا و
 .- عفا اهللا عنه –فقد أساء للكتاب . وهذه عبارة املصنف ملا ذكر اسم كتابه "األربعني النووية

 .عن املكتبة العرصية ببريوت) م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦(عامة هذا الكتاب يف طبعكانت 
 . حتى اآلن– رمحه اهللا تعاىل -ن الكتاب خدم خدمة تليق به وبمؤلفه وما أعلم أ

                                                
 غايـة حتفـة احلبيـب بـرشح نظـام: بمرص، له من الكتب "الفشن "فقيه الشافعية، من املشتغلني باحلديث، نسبته إىل  )١(

، ومعجـم )١١٠-١/١٠٩(األعالم: ترمجته يف. التقريب، ومواهب الصمد يف حل ألفاظ الزبد، وحتفة اإلخوان وغريها
 ).١٩٩٤(، وكشف الظنون)٨٨٩برقم١/١١٨(املؤلفني
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 التعريف بالكتاب وفيه مخسة مطالب: 

 
٤ 

 ٤ حتقيق اسم الكتاب: املطلب األول
 ٤ صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفه: املطلب الثاين
 ٥ هموضوعو سبب تأليف الكتاب،: املطلب الثالث
 ٥ منهج املؤلف يف الكتاب: املطلب الرابع

 ٦ تقويم الكتاب: املطلب اخلامس
 ٦ إجيابيات الكتاب

 ٧ خذ عىل الكتابؤمما ي
 

 
  عىل الكتاب وطلبة العلمجهود العلامء

 

٨ 

 ٩ الفهرس

 ِبحِدِما و حهد  


